
زمین خوردن صنعت توریسم در اصفهان بدلیل خشکی زاینده رود:  

صنعت گردشگری اصفهان رو به افول است
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یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسالمی گفت: اعتراض نمایندگان این است که بیش 
از مقدار مصوب شده در طرح بن - بروجن بارگذاری انجام می شود و ظاهرا سه برابر نیاز مصرفی از زاینده رود 
آب برداشت می شود. حسین محمد صالحی در گفت وگو با ایسنا درباره این موضوع که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ 
هیچ ردیف بودجه ای برای احیای رودخانه زاینده رود تخصیص نیافته است، اظهار کرد: ظاهرا این موضوع 
صحت دارد و موضوعات مربوط به آن باید در کمیسیون کشاورزی بررسی شود و نمایندگان پیشنهادهای خود 
را در کمیسیون کشاورزی قبل از اینکه الیحه بودجه به صحن بیاید مطرح کنند تا اگر اصالحاتی الزم است، 
انجام شود. وی افزود: اگر نمایندگان در کمیسیون کشاورزی به این نتیجه رسیدند که اصالحاتی در این باره 
باید انجام دهند و بودجه خاصی برای احیای زاینده رود در نظر بگیرند این امکان وجود دارد که هنگام تصویب 

بودجه در مجلس آن را اصالح کنند.

ح کرد: یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطر

 اجرای طرح بن - بروجن 
و برداشت سه برابری آب از زاینده رود

نمایشگاه مدیریت کسب وکار 
در اصفهان برگزار می شود

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان:

گشت به برجام  باز
انتظارات بازار را 
کاهش می دهد

میزان حقوق وزیر، نماینده،
 استاندار چقدر است؟

در سفر معاون وزیر جهادکشاورزی 
به کاشان مطرح شد:

سند دار شدن یک و نیم هکتار 
از اراضی کشاورزی کشور

جمع آوری کودکان کار، 
از حرف تا عمل

2

2

2

2
سیدصالحی: 

کسر شود! هزار معدن متروکه و بالتکلیف فعال می شوندباید از پرسپولیس امتیاز 
۶

 ۵

توئیت وزیر میراث فرهنگی؛

مردم شادی می خواهند

سال پنجم - شماره 1۳۰8- چهارشنبه  1  دی 1۴۰۰ - 17 جمادی االول 1۴۴۳
22 دسامبر     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

 فوالد مبارکه در جمع برندگان
MIKE جایزه جهانی 
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محمدمهدی فردوسی - شهردار گلدشت

مــورخ  1۴۰۰/9۰۰/ش  مصوبــه  اســتناد  بــه  گلدشــت  شــهرداری 
بــه  نســبت  درنظــردارد  اسالمی شــهر  محتــرم  شــورای   1۴۰۰/۰9/2۵
گهــی مناقصــه اقــدام  گــذاری عملیــات پخــت آســفالت ازطریــق آ وا
گاهــی از شــرایط مناقصــه و  نمایــد. متقاضیــان می تواننــد بــه منظــور آ
گهــی تــا پایــان وقــت اداری روز یــک شــنبه  دریافــت مــدارک شــرکت در آ

12۴۶9۰9 / م الفمــورخ 1۴۰۰/1۰/19 بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد.

نوبت اول
گهی مناقصه آ

سیدرضا ابطحی - شهردار ابریشم

شــهرداری ابریشــم بموجب مصوبه شــماره 1۵1 مورخ 1۴۰۰/۶/۳۰ شــورای اسالمی شــهر ابریشــم 
گهی مزایده براساس قیمت  درنظردارد نسبت به اجاره دو عدد تابلو تبلیغاتی خود ازطریق آ
گهــی مزایــده اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان جهــت  کارشناســی مطابــق شــرایط منــدرج در بــرگ آ
کثر تا روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/19  کسب اطالعات بیشتر و اخذ شرایط مزایده می توانند حدا
همــه روزه بــه جز ایــام تعطیــل در وقــت اداری بــه حراســت شــهرداری واقــع در شــهر ابریشــم بلــوار 

الغدیــر بعــد از پمپ بنزین ســاختمان شــهرداری مراجعــه و اقدام نمایند.
تلفن: ۳، ۳7۴۵۰۰۰1، ۰۳1

12۴۶811 / م الفضمنا شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت چاپ اول
گهی مزایده نوبت دوم آ

مجید زمانی - شهردار طالخونچه

شهرداری طالخونچه درنظردارد براساس مصوبه شماره ۴99 مورخ 1۴۰۰/9/1۰ شورای اسالمی شهر، 
اقــام ســاختمانی و ضایعاتــی و مســتعمل و اســقاطی شــهرداری را بــه متقاضیــان واجدالشــرایط به 

فروش رســاند.
توضیحات:

1( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری ساعت 1۴/۳۰ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/11
2( مبلغ پایه کارشناسی: 2/9۶۵/۵۰۰/۰۰۰ ریال

۳( نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری امور مالی
۴( متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۵2۵۳۳۳11، ۰۳1 تماس برقرار کنند.

12۴۳۴۶۴ / م الف

نوبت دوم
گهی مزایده آ

مجید زمانی - شهردار طالخونچه

شــورای   1۴۰۰/7/2۴ مــورخ   ۴21 شــماره  مصوبــه  براســاس  درنظــردارد  طالخونچــه  شــهرداری 
اسالمی شــهر، یک دســتگاه اتوبوس شــهری عمومی شــهاب مدل 1۳8۴ تیپ 2۶12 به متقاضیان 

ــاند. ــروش رس ــه ف ــرایط ب واجدالش
توضیحات:

1( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری ساعت 1۴/۳۰ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/11
2( مبلغ پایه کارشناسی: 2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

۳( نشانی محل دریافت اسناد: طالخونچه ابتدای بلوار امام )ره( ساختمان شهرداری امور مالی
۴( متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره ۵2۵۳۳۳11، ۰۳1 تماس برقرار کنند.

12۴۳۴7۰ / م الف

نوبت دوم
گهی مزایده آ
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در کمیته فنی آسانســور بــا راه اندازی ۱۴ آسانســور 

استاندارد در استان موافقت شد.  مدیرکل استاندارد 
استان اصفهان در چهارمین کمیته فنی آسانسور 
کمیتــه ۲۶ پرونــده درخصــوص  گفــت: در ایــن 
راه اندازی آسانسور در مجتمع های تجاری بررسی 
شد. محمود فرمانی افزود: پس از بررسی کارشناسی 
بــا راه انــدازی ۱۴ آسانســور اســتاندارد موافقــت و با 
راه اندازی ۱۲ مورد هم با تخلف رعایت نکردن شرایط 

استاندارد مخالفت شد.

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها 
و ناوبــری هوایی ایران از رشــد ۷۸ درصــدی اعزام و 
پذیرش مســافر و بار و افزایش ۱۹ درصدی نشست 
و برخاســت در فرودگاه های تحت مالکیت شرکت 
فرودگاه ها در آبان ماه نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، 
ســیاوش امیرمکری اظهــار کــرد: در آبان مــاه ۱۴۰۰ 
حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به 
ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، 
اصفهان، اهــواز، بندرعباس، تبریــز، خلیج فارس 

)عسلویه( و یزد انجام پذیرفته است.
وی افزود: از ابتدای ســال جــاری تا پایــان آبان ماه 
بیش از ۲۱۶ هزار نشست و برخاست هواپیما با اعزام 
و پذیرش قریب به ۱۸ میلیون مسافر در فرودگاه های 
کشور انجام شده است که نسبت به مدت مشابه 
سال ۹۹، در نشست و برخاست ۳۰ درصد، در اعزام 

و پذیرش مسافر ۱۷ درصد و در ارسال و پذیرش بار و 
پست ۳۴ درصد شاهد افزایش هستیم.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه ها و 
ناوبری هوایی ایران خاطرنشان کرد: ۹۶ درصد از کل 
نشست و برخاست پروازها، شامل پروازهای داخلی 
با حــدود ۹۵ درصد اعزام و پذیرش مســافر اســت. 
امیرمکری گفت: در پروازهای عبوری از فراز کشور در 
آبان ماه سال جاری ۳۸ درصد نسبت به ماه مشابه 

سال گذشته افزایش دیده می شود.

در حــال حاضــر هــزار و ۷۰۵ دســتگاه دوربیــن 
ک خــوان در جاده های کشــور فعال اســت  پال
و ۴۰۰ دوربیــن جدیــد نیــز به این تعــداد اضافه 

خواهد شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
محمد تیموری در مراســم گرامیداشــت هفته 
حمــل و نقــل و راننــدگان در مشــهد افــزود: در 
بخش استفاده از سامانه های هوشمند حمل 
و نقل، ســازمان راهداری، پیشــرو در نوآوری و 

فناوری های نوین است.
وی ادامــه داد: نصــب دوربین هــای جدیــد بــا 
اولویت راه های جدید و برای رصد مســیرهای 
اصلی و شریانی است و از این تعداد ۱۲ دستگاه 

دوربین نیز سهم خراسان رضوی خواهد بود.
معــاون ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای گفــت: ۵۰ دســتگاه باســکول توزین 

بــار در حــال حرکــت نیــز توســط راهــداری در 
جاده هــای مختلف کشــور راه انــدازی خواهد 

شد.
تیموری افزود: ۸۸۰ ســامانه نظــارت تصویری 
در کشور فعال است که همه نقاط و گلوگاه های 
مه گیر و کوهســتانی توســط آنها رصد می شود 
و تصاویر ایــن ســامانه ها با پلیس و ســایر دوایر 
ک گذاشته می شود. نظارتی در کشور به اشترا

کنون هیچ  وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا
تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها در سال جاری 

اعالم نشده است.

احسان خاندوزی اظهار کرد: در خصوص زمان 
تغییر یارانه ها و افزایش میزان پرداخت یارانه ها، 

هیچ تاریخ دقیقی تعیین نشده است.
وی همچنین خصوص افزایش قیمت بنزین، 
کنون تصمیمی در این زمینه اتخاذ  کید کرد: تا تا

نشده است.
روز گذشته در برخی اخبار ادعا شد که قرار بوده از 
آذرماه میزان مبلغ پرداختی یارانه به مردم به دو 
برابر افزایش پیدا کند که به دلیل برخی مشکالت 
برای صدور کارت اعتباری انجــام آن به دی ماه 

موکول شده است.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان 
کرات در نرخ دالر گفت:  با اشاره به تاثیر انجام مذا
کرات، زمینه بهتر  قطعا با به نتیجه رسیدن مذا
و بیشــتری برای تجــارت و جــذب ســرمایه گذار 
فراهم خواهد شد که این شــرایط بر قیمت دالر 

هم تاثیرگذار است.
کمیــل طیبی اظهــار کــرد: احیــای برجــام، رفع 
تحریم ها و آزاد شــدن منابع مالی بلوکه شده در 
جهت افزایش عرضه ارز در بازار تأثیر قابل قبولی 

دارد و به بهبود نرخ ارز کمک زیادی می کند.
وی افزود: شاخص دالر درون زاست که چندان 
ارتباطی با عوامل برون زا ندارد. بر این اساس نرخ 
کرات به شاخص های دیگری هم  آن به غیر از مذا
وابسته است که با متعادل سازی این شاخص ها 

شرایط آن به ثبات می رسد.
این اقتصــاددان یادآور شــد: با بازگشــت برجام 

بیش از هر مورد بار روانی انتظــارات بازار کاهش 
می یابد. حال آنکه برای ثبات نــرخ دالر و پایدار 
ماندن آن بیش از هر مورد به رشد اقتصادی نیاز 
است چه بســا تا این شاخص بهبود پیدا نکند، 
نباید انتظاری برای کاهش قیمت داشته باشیم 

کرات هم به نتیجه برسد. گر مذا حتی ا
به گفته طیبی همان طور که افزایش یا کاهش 
میزان دالر در بازار و تعیین نرخ دستوری توسط 
بانک مرکزی هم نمی تواند شرایط دالر را به طور 

پایدار تغییر دهد.
وی در پاســخ به ایــن پرســش کــه مهم تریــن 
شــاخص های تأثیرگــذار در نــرخ دالر کدامنــد؟ 
توضیــح داد: یکــی از ایــن عوامل توســعه روابط 
تجاری، صادرات و واردات اســت کــه در نهایت 
به همان احیای برجام و پاسخ به تقاضای ارزی 

باز می گردد.
این اقتصاددان افزود: مورد تأثیرگذار دیگر رشد 
اقتصادی اســت که به نظــر می رســد مؤثرترین 
عامل باشد و البته برای دستیابی به آن کنترل 

نرخ تورم الزم است.
طیبی تصریح کرد: بــدن تردید با دســتیابی به 
رشد اقتصادی با بهبود نرخ دالر و ثبات آن مواجه 
خواهیم بود به طــوری که فعاالن اقتصــادی از 

شرایط بالتکلیفی خارج شوند.

بررسی 2۶ پرونده در کمیته فنی آسانسور استان اصفهان:

موافقت با راه اندازی ۱۴ آسانسور استاندارد در استان

خبر

اســکای نیــوز گــزارش داد بــه دلیــل شــیوع 
ویــروس نــوع جدیــد ویــروس کرونــا بــه نــام 
امیکــرون برگزاری نشســت مجمــع جهانی 

اقتصاد در داووس سوئیس لغو شد.
کی از آن است  به گزارش فارس، گزارشات حا
که شــیوع نوع جدید ویروس کرونا بــه نام او 
میکرون موجب شده نشست مجمع جهانی 
اقتصاد در داووس سوئیس برای سال جاری 

لغو شود.
گوست برگزار  قرار بود اجالس امسال در ماه آ
شــود اما در ماه می برگزاری آن لغو شــد و قرار 
شد که در ماه های باقیمانده از سال ۲۰۲۱ این 
نشســت برگزار شــود، اما حاال خبر می رســد 
بــرای امســال دیگر مجمــع جهانــی اقتصاد 

نشستی را در داووس برگزار نخواهد کرد.
مارک کلیمن، دبیر اســکای نیــوز، در توئیتر 
نوشــت، قرار بــود ماه آینده نشســت مجمع 
جهانی اقتصاد با حضور نمایندگان شرکت ها 
و سران دولت ها در سوئیس برگزار شود اما به 
خاطر شــیوع او میکــرون برگزارکنندگان این 
نشست به هیأت های شرکت کننده در این 
مراســم اطالع دادند که مراســم امســال لغو 

شده است.
این اجالس نخستین بار در ژانویه سال ۱۹۷۱ 

بنیان گذاشته شد.

یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بیان اینکــه 
افزایــش ۶۲ درصــدی درآمدهــای مالیاتــی 
یکی از نکات مثبت الیحه بودجه ۱۴۰۱ است، 
گفت: این مســئله منجر به تحولــی در حوزه 
نظام مالیاتی می شود، اما این افزایش باید از 
طریق وضع پایه های مالیاتی جدید و افزایش 
نرخ مالیات نبوده و از محل کاهش فرارهای 

مالیاتی تأمین شود.
میثم مهرپور در رابطه با افزایش درآمدهای 
مالیاتــی در الیحــه بــود ۱۴۰۱، اظهــار کــرد: 
افزایــش ۶۲ درصــدی درآمدهــای مالیاتــی 
یکــی از نــکات مثبــت الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ 
است، در حالی که دولت قبل مدعی افزایش 
درآمدهــای مالیاتــی در راســتای کاهــش 
وابســتگی بودجه به درآمدهــای نفتی بود. 
عمومــا در ســال های گذشــته درآمدهــای 
مالیاتی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می یافت 
که با توجه به تورم ساختاری دو رقمی موجود 
کشــور، افزایــش درآمدهــای مالیاتــی  در 
متناســب با آن موضوعــی عــادی و پذیرفته 

شده است.
کــرد: افزایــش ۳۰ درصــدی  وی تصریــح 
درآمد مالیاتی همزمان با تــورم ۳۰ درصدی 
کشور به این معناســت که تغییر و تحولی در 
خ نداده اســت. بخشــی  حــوزه مالیات هــا ر
از درآمدهــای مالیاتــی، مالیــات حقــوق و یا 
مصرف است که در شرایط تورمی درآمدهای 

مالیاتی این بخش ها هم افزایش می یابد.
کــرد:  کارشــناس اقتصــادی اضافــه  ایــن 
بنابرایــن افزایــش ۶۲ درصــدی درآمدهای 
مالیاتــی می تواند منجــر به تحولــی در حوزه 
نظــام مالیاتــی شــود. وزیــر اقتصــاد و رئیس 
سازمان برنامه و بودجه ادعا کرده اند که این 
بودجه از مسیر ممانعت از فرارهای مالیاتی 
محقق می شود که نمونه ای از آن را در حذف 
معافیت مالیاتی آموزشــگاه ها و مؤسســات 
کنکــور مشــهود اســت، برخــی از فرارهــا و 
معافیت های مالیاتی قرار است کاهش یابد 

تا درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد.
به نظر می رسد درآمد مالیاتی سال ۱۴۰۱ هم 

محقق خواهد شد
مهرپــور اضافه کــرد: البتــه نمی تــوان درباره 
تحقق ایــن درآمــد نظــر داد، زیرا بــه عملکرد 
کنــون ۷۰ درصــد  دولــت بســتگی دارد. تا
درآمدهای مالیاتی محقق شــده و می توان 
گفت تا پایان ســال تمام درآمدهای مالیاتی 
پیش بینــی شــده محقــق خواهــد شــد. 
درآمدهای مالیاتی تنها درآمدهایی بوده که 
در سال های اخیر کامال متناسب با آنچه در 
الیحــه بودجه پیش بینی شــده بود محقق 

شده است.
وی تصریــح کــرد: بــه نظــر می رســد درآمــد 
مالیاتی ســال ۱۴۰۱ هم محقق خواهد شــد، 
فقط دولت باید حتما دقت کند این افزایش 
از طریــق وضــع پایه هــای مالیاتــی جدیــد و 
افزایش نرخ مالیات نباشد و از محل کاهش 
فرارهــای مالیاتــی تأمیــن شــود. در شــرایط 
رکودی افزایش نرخ مالیات ها به تولید کننده 
و مــردم آســیب وارد می کنــد و توصیه شــده 

نیست.
این کارشــناس اقتصادی خاطرنشان کرد: 
تحقق این مالیات ها می تواند شروع کاهش 

وابستگی دولت به درآمدهای نفتی باشد.

خبر هزار معدن متروکه و بالتکلیف فعال می شوند
معــدن  کمیســیون  رئیــس 
اتــاق  معدنــی  صنایــع  و 
بازرگانی ایــران بــا بیان اینکه به 
دنبال فعال کردن هزار معدن متروکه و بالتکلیف 
در کشــور هســتیم، گفــت: بــرای توســعه بخــش 
معــدن توجــه بــه معــادن فراســرزمینی از جمله 
معــادن افغانســتان، اقلیــم کردســتان و یمــن را 

مدنظر داریم.
ابراهیــم جمیلــی در نوزدهمین اجالس ســاالنه 
مهندســی  نظــام  عمومی ســازمان  هیئــت 
معدن ایران که در ســالن شهروند اصفهان برگزار 
شــد، با اشــاره به اینکه نظام مهندســی معدن از 
رسالت خود دور شده اســت، اظهار کرد: شرایط 
گرچــه  فعلــی مملکــت را بایــد مدنظــر داشــت و ا
معدن مــورد توجه قــرار گرفتــه، اما نــگاه علمی از 
کتشاف تا پایان زنجیره تولید کم است، از سوی  ا
دیگر فــراوری معدن مورد بی مهری قــرار گرفته و 
همچنین تحصیل کردگان حوزه معدن فراموش 
گذاری های پروانه  کنون اهلیت در وا شده اند و ا
معادن در عمــل دیده نمی شــود و یا تشــویق به 
سرمایه گذاری معدن کمتر صورت گرفته است. 
بــرای رفع ایــن مشــکل می توانیــم شــالوده یــک 
همکاری را در سراسر کشــور بین نظام مهندسی 

معدن و اتاق های بازرگانی را ایجاد کنیم.
کید بر اینکــه دیگر با روش های گذشــته  وی بــا تأ
امکان فعالیت در معادن وجود ندارد، مگر اینکه 
نقش دیجیتال را در حوزه معدن در نظر بگیریم، 
بیان کــرد: نظــام مهندســی معــدن در ســال ۹۹ 
اقدام خوبی در چگونگی کار حقوق دولتی انجام 
داد و ایــن بــرای نخســتین بــار در کشــور بــود که 
برنامه هوشمند توسط این سازمان نوشته شد.

کمیســیون معــدن و صنایــع معدنــی  رئیــس 
کیــد بــر ضــرورت توجه  اتــاق بازرگانی ایــران بــا تأ
به هــوش مصنوعــی در ایــن برنامه هــا، از فعاالن 
معدنی خواســت که به جــای رقابــت منفی بین 
تشــکل های معدنــی، شــاهد همــکاری خوبــی 
در این بخــش باشــیم، زیرا بــا اســتفاده از هوش 
مصنوعی می توان جایگاه معــدن خود را در دنیا 

به دست بیاوریم.
کتشــاف و  وی افــزود: امــروز فقــط توجــه بــه ا
اســتخراج مــواد اولیــه و  تبدیــل آن بــه شــمش و 
فلــز  و... نیســت و باید بــه صنایع پایین دســتی 
نیــز توجــه داشــته باشــیم، مثــال در بســیاری از 
کشورهای همسایه در بخش های مختلف فوالد 
در حــال ســرمایه گذاری هســتند و به طــور قطع 
با این رویه در مدت کمتر از پنج سال ما دیگر توان 

صادراتی نخواهیم داشت.

رئیس کمیســیون معدن و صنایــع معدنی اتاق 
بازرگانی ایــران بــا بیان اینکــه امروز ســه بحث در 
کمیســیون معادن اتاق بازرگانی دنبال خواهیم 
کــرد، توضیــح داد: در وهلــه اول بــه دنبــال فعال 
کردن هزار معدن و ایجاد ۱۰۰ هزار شــغل هستیم 
و در ایــن کار معادن متروکــه و بالتکلیــف را فعال 

خواهیم کرد.
جمیلــی افــزود: دومیــن مســئله بحــث ورود 
ماشــین آالت اســت؛ در نظــر داریم ماشــین آالت 
کنسرســیوم هایی بــه تعــداد انبــوه  را توســط 
وارد کنیــم. ســومین مســئله توجــه بــه معــادن 
فراســرزمینی از جمله معادن افغانستان، اقلیم 
کردســتان و یمن اســت و در این بخش به کمک 

سازمان نظام مهندسی نیاز داریم.
وی با اشاره به اینکه به دنبال صادرات خدمات 
فنی و مهندسی هســتیم و این یکی از راه ها برای 
تبادالت ارزی است، ادامه داد: به جای واردات 
تکنولــوژی بایــد بــه فکــر صــادرات نیــروی فنــی 

مهندسی باشیم.
رئیس کمیســیون معــدن و صنایع معدنــی اتاق 
کیــد کــرد: امــروز بــا علمی کــردن  بازرگانی ایــران تأ
فعالیت های خود می توانیم عالوه بر حفظ محیط 

زیست، مشکالت مان را با منابع طبیعی حل کنیم 
و در این مسیر نیازمند همدلی هستیم.

رئیس ســازمان نظــام مهندســی معدن اســتان 
 ایــران نیز در ایــن اجالس با اشــاره به اینکه ســال 
۹۹ با تمام فراز و نشــیب های خود، سال عجیب 
و ســختی بود که با کرونا آغاز شد و جان بسیاری 
از عزیزان مــان را گرفــت، خاطــر نشــان کرد: ایــن 
بحران عجیب شــاید قوی ترین بحران قرن اخیر 
بود که محدودیت هایی را برای ما به خصوص در 
بخش معدن ایجاد کرد، البته دامنه بحران کرونا 

در سال ۱۴۰۰ کمتر شده و فروکش کرده است.
تقی نبئــی بــا بیان اینکــه متأســفانه در ســال ۹۹ 
بحــران اقتصــادی شــدید بــود و بــر بخش هــای 
مختلف کشور از جمله سازمان مهندسی معدن 
تأثیر گذاشت، تصریح کرد: بحران دیگر سال ۹۹ 
تغییرات پی در پــی در مجموعه های اقتصادی 
کشور و به خصوص بحران مدیریتی وزارت صمت 
بود که در آن سال چهار شــخصیت بر مسند این 
وزارتخانــه نشســتند و در معاونت هــای آن نیــز 
شاهد تغییراتی بودیم. از ســوی دیگر در ابتدای 
سال ۹۹ تغییر مدیریت در این سازمان انجام شد 
که با چالش هایی همراه اســت، اما امسال سال 

پربــاری را پشــت ســر گذاشــته و دســتاوردهایی 
خوبی داشته ایم.

          ظرفیت حوزه معدن برای توسعه 
دیپلماسی اقتصادی

حــوزه معــدن اســتان اصفهــان دارای ظرفیتــی 
بزرگ برای توسعه دیپلماسی اقتصادی است.

 معــاون معــادن و فــرآوری مــواد وزیــر صنعــت، 
معــدن و تجــارت گفــت: هــدف ما این اســت که 
نقش نظام مهندســی را در نظارت بیشتر کنیم و 

فناوری های معدنی را به روز کنیم.
بــدون  افــراد  گفــت:  محتشــمی پوروی  رضــا 
صالحیــت توانســته اند به دلیــل نقــص مقررات 
وارد این حوزه شــوند و مشــغول فعالیت هستند 

که باید اصالح شود.
وی افــزود: آمار هــا بیــان کننده ایــن اســت که ۱۰ 
درصد از حقوق دولتی به مصارف دولتی رسیده 
و ۸۵ درصــد نیــز در زیــر ســاخت معدنــی هزینــه 
شده در حالی که آنچه تخصیص داده شده به ۱۰ 

درصد هم نمی رسد.
معاون معادن و فــرآوری مواد وزیــر صمت ادامه 
داد: در ایــن اجــالس هیــات مدیــره و شــورای 

مرکزی این سازمان نیز انتخاب شدند.

دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان 
از امــروز یکــم دی مــاه ۱۴۰۰ و بــا محوریــت چاپ 
و بســته بندی، تبلیغــات، برندینــگ، رســانه، 

مشاوره توسعه و بهبود کسب و کار برپا می شود.
این نمایشگاه که تا چهارم دی ماه و به مدت چهار روز برپا خواهد 
بــود، میزبــان شــرکت های فعــال در حوزه هــای تخصصــی چاپ 
کــز تخصصــی  گهــی و تبلیغــات، مرا و بســته بندی، کانون هــای آ
کــز آموزشــی  کســب وکار، دانشــگاه ها و مرا مشــاوره مدیریــت 
مرتبــط بــا حــوزه مدیریــت کســب وکار، انجمن ها و تشــکل های 
کز تخصصی در حوزه دیجیتال  مرتبط با مدیریت کسب وکار، مرا
مارکتینگ، شرکت های فعال در حوزه بیمه )نمایندگی و کارگزاری 
بیمــه(، شــرکت های دانش بنیــان، شــرکت های خــالق و فناور و 
ســازمان ها و دســتگاه های دولتی مرتبط با راه اندازی و توســعه 

کسب وکار است.
این نمایشگاه در فضایی به مســاحت ۱۰ هزار مترمربع و با حضور 
۶۵ مجموعه از بخش هــای مختلف کســب و کار اصفهــان برگزار 

خواهــد شــد، همچنیــن شــرکت های فعــال در حــوزه مدیریــت 
کسب وکار از تهران نیز در نمایشــگاه حضور دارند تا توانمندی ها 
و خدمــات خــود را در معــرض بازدیــد عالقه منــدان و فعاالن این 

حوزه قرار دهند.
بیشترین سهم مشارکت در دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار 
اصفهــان متعلــق بــه مجموعه هــای مرتبــط بــا صنعــت چــاپ، 

بسته بندی و تبلیغات است؛ همچنین تأمین کنندگان دستگاه 
و قطعات مرتبط با صنعت چاپ نیز برای نخســتین بار در چنین 

نمایشگاهی حضور پیدا کرده اند.
رســالت اصلی ایــن نمایشــگاه ایجاد زمینــه ای اســت تــا مدیران 
کســب وکارها بتواننــد نیازهــای مجموعه های خود را بــا حضور و 

کره با متخصصان برآورده کنند. بازدید از غرفه ها و مذا
مدیــران کســب وکارهای صنعتــی، صنفــی، تجــاری و تعاونــی، 
دانشــجویان رشــته های بازرگانــی، تبلیغــات، بیمــه، تجــارت 
الکترونیکــی و...، مدیــران شــرکت های دولتی مرتبــط، مدیران 
انجمن ها و تشکل ها و عالقه مندان به راه اندازی یا توسعه و بهبود 
کســب وکار از جمله مخاطبان اصلی دومین نمایشــگاه مدیریت 

کسب وکار اصفهان به شمار می روند.
فعاالن حــوزه مدیریــت کســب وکار، کارشناســان، متخصصان و 
عالقمندان به این حوزه می توانند از ساعت ۱۰ تا ۱۸ روزهای یکم 
تا چهارم دی ماه ۱۴۰۰ به نمایشــگاه بین المللی اصفهان واقع در 

کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

جریــان ثبــت حقــوق و مزایــای 
نشــان  اجرایــی  دســتگاه های 
می دهــد کــه باالتریــن میانگیــن 
خالص حقوق در پســت های مختلــف، ۲۴ میلیون 

تومان برای استاندار و همتراز آن بوده است. 
بــه گزارش ایســنا، ثبــت جزئیــات حقــوق و مزایــای 
دستگاه های اجرایی براساس ماده ۲۹ قانون برنامه 
ششم توسعه انجام می شود و در همین راستا سامانه 
ثبت حقوق و مزایا در اواخر سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد و 
از ابتدای سال ۱۳۹۷ دستگاه های مشمول باید برای 

ورود اطالعات حقوق اقدام می کردند.
با این وجود گزارش سازمان اداری و استخدامی نشان 
داد کــه حتی تا ســال جاری تعــدادی از دســتگاه ها و 
زیرمجموعه های آنها هنوز ورود اطالعات نداشته اند، 
از این رو جهت اجرای تکلیف قانون بودجه پرداخت 
حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطالعات در سامانه 

شد.
میانگین حقوق دریافتی وزیر، ۲۰ میلیون

اما گزارش دریافتی ایسنا از وضعیت حقوق و مزایای ثبت شده دستگاه های اجرایی )سه قوه( به تفکیک سطح 
کی از آن است که باالترین میانگین خالص حقوق )حقوق منهای کسورات( مربوط  پست آنها در سال جاری حا

به استاندار و همتراز آن با بیش از ۲۴.۳ میلیون تومان در هر ماه است.
میانگین خالص حقوق  برای وزیران بیش از ۲۰ میلیون تومان ثبت شده  و این در حالی است که میانگین خالص 

دریافتی معاون وزیر و همتراز آن بیش از وزیر بوده و تا ۲۱.۷ میلیون تومان اعالم شده است.
میانگین خالص پرداختی به نمایندگان مجلس  نیز ۱۷.۴ میلیون تومان ثبت شده است.

براســاس این گزارش میانگین خالص حقوق معاون 
موسسه یا معاون سازمان و همتراز آن ۱۹.۷ میلیون، 
مدیرکل و همتــراز ۱۷.۲ میلیــون، معــاون مدیرکل و 

همتراز ۱۳.۱ میلیون تومان است.
در ســایر پســت ها نیز میانگین خالص حقوق رئیس 
اداره و همتــراز آن ۱۲.۸، رئیــس گــروه و همتــراز ۱۳.۲ 
میلیون و کارشناس و همتراز ۹.۵ میلیون تومان ثبت 

شده است.
بیشترین اضافه کار برای کیست؟

در رابطــه با جزئیــات پرداخت حقوق در پســت های 
مختلف، نیز باالترین میانگین اضافه کار برای استاندار 
و همتراز آن با بیش از ۷.۹ میلیون تومان اعالم شــده 

است.
میانگین اضافه کار وزیر ۶.۱ میلیون و معاون وزیر نیز به 
۶.۲ میلیون تومان می رسد که بعد از استاندار، باالترین 

متوسط اضافه کار است.
باالترین میانگین رفاهی برای معاونان وزیر و موسسات
همچنین وضعیت میانگین رفاهی پرداخت شده بین 
پست های مختلف نشان می دهد که رقم پرداخت شده برای وزیر و همتراز آن ۷.۴ میلیون و معاون وزیر ۱۲ میلیون 

تومان است ولی باالترین میانگین به معاون موسسه با ۱۳ میلیون تومان اختصاص دارد.
میانگین رفاهی که برای نمایندگان مجلس  پرداخت شده به ۸.۱ میلیون تومان می رسد و برای استاندار  ۸.۵ 

میلیون تومان است.
الزم به یادآوری است که این آمار ثبت شده به تدریج و با ورود کلیه دستگاه ها و درج اطالعات تکمیلی می تولند 

دستخوش تغییراتی شود.

کسب وکار در اصفهان برگزار می شود نمایشگاه مدیریت 

میزان حقوق وزیر، نماینده، استاندار چقدر است؟

رشد ۷۸ درصدی اعزام و پذیرش مسافران هوایی در آبان ماه

ک خوان ۴۰۰ دوربین پال
کشور فعال می شود  در جاده های 

وزیر اقتصاد: تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها اعالم 
نشده است

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان:

کاهش می دهد گشت به برجام انتظارات بازار را  باز

اومیکرون اجالس مجمع
 جهانی اقتصاد را لغو کرد

یکی از نکات مثبت الیحه بودجه 1۴۰1:

افزایش ۶۲ درصدی
 درآمدهای مالیاتی 

خبر

خبر

خبر
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یک عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح کرد:

اجرای طرح بن - بروجن 
و برداشت سه برابری آب از زاینده رود

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

کمیســیون شــوراها  یــک عضــو 
و امــور داخلــی مجلــس شــورای 
اعتــراض  اســالمی گفت: 
نمایندگان این اســت که بیش از مقدار مصوب شــده 
در طرح بن - بروجن بارگذاری انجام می شود و ظاهرا 
سه برابر نیاز مصرفی از زاینده رود آب برداشت می شود.

حسین محمد صالحی در گفت وگو با ایسنا درباره این 
موضوع که در الیحه بودجه ۱۴۰۱ هیچ ردیف بودجه ای 
برای احیای رودخانه زاینده رود تخصیص نیافته است، 
اظهار کرد: ظاهرا این موضوع صحت دارد و موضوعات 
مربــوط بــه آن باید در کمیســیون کشــاورزی بررســی 
شود و نمایندگان پیشنهادهای خود را در کمیسیون 
کشــاورزی قبل از اینکه الیحه بودجــه به صحن بیاید 

گر اصالحاتی الزم است، انجام شود. مطرح کنند تا ا
گر نمایندگان در کمیسیون کشاورزی به این  وی افزود: ا
نتیجه رســیدند که اصالحاتی در این بــاره باید انجام 
دهند و بودجه خاصی برای احیای زاینده رود در نظر 
بگیرند این امکان وجود دارد که هنگام تصویب بودجه 

در مجلس آن را اصالح کنند.
نماینده مــردم فریــدن و چــادگان در مجلس تصریح 
گر به جای تصویب بودجه برای احیای  کرد: معتقدم ا
زاینــده رود روی موضوعاتی مانند آبخیــزداری، تغییر 
الگوی کشــت و آبیــاری تحــت فشــار کار کنیم نتیجه 
بهتری حاصل می شود. بنابراین باید اعتبار بیشتری 
برای این موارد اختصاص یابد تا مصرف آب کمتر شود.

محمد صالحی در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبات 
۹ مــاده ای شــورای عالــی آب هرگونه بارگــذاری جدید 
روی رودخانــه زاینــده رود ممنوع اســت، امــا آیا طرح 

بن - بروجن این موضوع را نقض نمی کند، گفت: طبق 
مصوبات این شــورا بارگــذاری بــرای تأمین آب شــرب 
ممنوع نیســت و اولویت، تأمین آب شــرب اســت. در 
حال حاضــر طرح بــن- بروجن بــه منظور انتقــال آب 
گر بیش از حد مجاز این بارگذاری انجام  شرب است، اما ا
شود، ممنوع است. اعتراض نمایندگان نیز به همین 
موضوع است که بیش از مقدار مصوب شده در طرح 

بن - بروجن بارگذاری انجام می شود و ظاهرا سه برابر 
نیاز مصرفی از زاینده رود آب برداشت می شود.

گــر بحــث تأمیــن آب شــرب باشــد  وی افــزود: در کل ا
مصوبات شــورای عالی آب نمی تواند مانعی برای این 
گر بیش از حد نیاز آب برداشت شود،  موضوع شود، اما ا
ممنوع است. این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
مجلس گفت: وقتی آبی پشت سد نیست و مقدار آن 

بسیار کم است چه کار مؤثری برای احیای زاینده رود 
می توان انجام داد، مگر اینکه بحث پروژه انتقال آب از 
خلیج فارس عملی و یا مصرف آب به خوبی مدیریت 
شــود. برای مثال صنایع جدید نباید راه اندازی شود 
و تعداد صنایع آب بر کاهش یابد و از پســاب اســتفاده 
گر ایــن مــوارد عملیاتــی نشــود گزینــه دیگری  کننــد. ا

نمی تواند به احیای زاینده رود کمک کند.

بر اســاس اعالم مدیر بنیاد جهانی MIKE )برترین 
ســازمان های دانشــی نوآور( شــرکت فــوالد مبارکه 
موفــق شــد، در جمــع برنــدگان جایــزه جهانــی 
MIKE قــرار گیرد. بــه گزارش ایراســین، طــی نامه 
رسمی پرفســور W.B.Lee دبیر کل جایزه جهانی 
سازمان های دانشی نوآور، فوالد مبارکه موفق شد، 
پس از ارزیابی در ۸ محور یکپارچه با پوشش رده های 
مختلف سازمان در ۳ حوزه ساختار، منابع انسانی و 
ارتباطات و با تمرکز بر ارزش آفرینی برای ذی نفعان 
سازمان مبتنی بر ۳ مؤلفه دانش، نوآوری و سرمایه 
فکــری و در ۴ مرحلــه ارزیابــی بین المللــی توســط 
کمیته بین المللی داوران جهانی MIKE در جمع 
برندگان ایــن جایــزه در ســطح جهانــی همچــون 
Ernst & Young از کشور انگلستان، Nokia به طور 
مشــترک از کشــورهای ســوئد و آمریکا، Aurecon از 
 Everel ،از کشور عربســتان SABIC ،کشور استرالیا
Group و Revetil از ایتالیــا، Afcons از کشــور هنــد 
و CLI  و Tencent از کشــور چیــن قــرار گیرد. محمد 
ناظمی هرنــدی معــاون تکنولــوژی شــرکت فوالد 
مبارکه ضمن تبریک این موفقیت به کلیه کارکنان، 

دانش را مهم ترین سرمایه نامشهود سازمان ها در 
عصر حاضر دانست و از آن به عنوان یکی از مؤلفه های 
مهم در خلق ارزش برای ذی نفعان سازمان ها یاد 
کرد و گفــت: فوالد مبارکه پــس از طی کــردن دوران 
کنون  ساخت و بهره برداری تا ظرفیت اسمی، هم ا
با داشتن گنجینه ای گرانبها از دانش این دوران ها 
خــود را متعهد بــه بکارگیــری آن در جهت توســعه 
صنعتی کشور می داند. ســیامک شجاعی رئیس 
سیســتم های مدیریت کیفیــت و ســرآمدی  نیز با 
اعالم این که اســتفاده از الگوهای معتبر مدیریتی 
در ســطح ملــی و جهانــی مانند تعالــی ســازمانی، 
EFQM، MIKE و... همــواره از سیاســت های 
فوالد مبارکه جهت تقویت رویکردهای ســازمان و 
شتاب بخشی به تحول و بهبود مستمر در سازمان 
بوده است، گفت در زمینه مدیریت دانش از ۱۰ سال 
گذشته اقدام به طراحی و اجرای رویکردهای متنوع 
بــا الگوبــرداری از ســازمان های پیشــرو نموده ایم. 
وی بــا اشــاره به این که ســبک رهبری ســازمان ها 
و فرهنگ دانشــی دو رکــن اساســی در موفقیت در 
مقوله مدیریت دانش هستند. ضمن اعالم آمادگی 
فــوالد مبارکــه جهــت تبــادل تجــارب خــود در این 
زمینه با ســایر صنایع، ایجاد شبکه های دانشی با 
اســتفاده از خبرگان صنایــع در حوزه های کلیدی 
را، راه گشای بســیاری از مشکالت کنونی دانست و 
ابراز امیدواری کرد، توجه به دانش و ارزش آفرینی از 
آن برای ذی نفعان به عنوان یک نگاه راهبردی در 

سازمان ها توسعه یابد.

همزمان با جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 
سال ۱۴۰۰ از ۹ طرح پژوهشی آبفای استان اصفهان 

رونمایی شد. 
این طرح ها شامل ))هوشمندسازی شبکه توزیع 
آب با اســتفاده از هوش مصنوعی((، ))طرح جامع 
خودکار تصفیه فاضالب شهری به وسیله تاالب های 
هیبریدی((، ))شناســایی، تعیین مقدار و بررسی 
میزان حذف میکروپالستیک ها در تصفیه خانه های 
آب((، ))مهندسی معکوس پمپ سرباره و ساخت 
دســتگاه چربی گیر فاضــالب شــهری((، ))طراحی 
و اســتقرار ســامانه جامع تحقیقات آب و فاضالب 
کشور((، ))طراحی و ساخت دستگاه ریشه بر توربینی 
قابل تنظیم((، ))تولید محلول پاک کنندگی چربی در 
تأسیسات آب و فاضالب و صنایع مشابه((، ))کتاب 
اصول بهره برداری و نگهداری در تصفیه خانه های 
آب(( و ))کتاب تاریخ آب و فاضالب اصفهان(( است 
کبــر محرابیان وزیــر نیــرو از آن ها  که با حضــور علی ا
رونمایی شد. طرح های یاد شده به همت تعدادی 
از مدیــران و کارشناســان آبفــای اســتان اصفهان 
و با همــکاری چند تــن از اســتادان و پژوهشــگران 
دانشگاه های صنعتی و علوم پزشکی اصفهان در 
یک  ســال اخیر به اجرا در آمده اســت. عــالوه بر این 

همزمان با گشــایش جشــنواره پژوهش و فناوری 
وزارت نیرو ۱۴۰۰، غرفه دستاوردهای پژوهشی آبفای 
اســتان اصفهان آغاز به کار کــرد. در این غرفه که به 
همت دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت آب و 
فاضالب استان اصفهان برپا شده است طرح های 
تحقیقاتی شرکت در قالب کتاب، فیلم، عکس، بنر، 
کت و دستگاه های ساخته شــده در فضایی به  ما
وسعت ۲۴ متر مربع به نمایش در آمده است. این 
نمایشــگاه از ۲۹ آذر تــا اول دی ماه ســال جــاری در 
محل پژوهشــگاه وزارت نیرو پذیرای عالقه مندان 
است. در این نمایشگاه، شرکت های آب و فاضالب، 
آب منطقــه ای، برق و نیروگاه های سراســر کشــور، 
جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی خود را در قالب 
بیش از ۳۰ غرفه و در فضایی به وسعت ۱۶۰۰ مترمربع 

به نمایش گذاشته اند.

کید بر ضرورت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
رشد اقتصادی در کشور گفت: شرکت های بزرگی 
همچون فوالد مبارکه در این زمینه باید پیشران و 

پیش قدم باشند.
محمدیاســر طیب نیا، مدیرعامل شــرکت فوالد 
مبارکــه در دیدار با امام جمعه شهرســتان مبارکه 
بــا بیان این کــه مقــام معظم رهبــری همــواره به 
درستی حرکت های دشــمن و جهت گیری های 
آن را تشــخیص می دهنــد، اظهــار کــرد: تولیــد، 
راهکار نجات ما از شرایط فعلی اقتصادی است، 
به همین دلیل ایشــان همواره به ســمت رشــد و 
پویایی اقتصادی و صنعتی جهت گیری کردند اما 
بســیاری از مواقع دشمن در تالش اســت تا ما را از 

جهت اصلی باز کند.
وی افــزود: رونق و اتفاق مثبــت در تولید که مقام 
معظم رهبری به دنبال آن هستند، همین کار و 
تالش مضاعف و پروژه های جدیدی است که باید 
اجرا شود و اشتغال و پویایی در کشور ایجاد شود که 

ما نیز به دنبال همین مسأله هستیم.
کید بر ضرورت  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأ
کــرد:  کشــور خاطرنشــان  رشــد اقتصــادی در 
شــرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه در این 

زمینه باید پیشران و پیش قدم باشند.
وی با اشاره به مهم ترین پروژه های شرکت فوالد 
مبارکه اذعان داشــت: ســاخت نیروگاه برق ۱۵۰۰ 
مگاواتی و همچنین تأســیس بزرگ ترین نیروگاه 
خورشــیدی کشــور به ظرفیــت ۵۴۰ مــگاوات در 

برنامه های فوالد مبارکه قرار دارد. در حال حاضر 
ک خورشــیدی کــه در کشــور تولید  کل انــرژی پــا
می شود، کمتر از این مقدار است و ما می خواهیم 
به صورت یک جا ظرفیت جدیدی را طی ۲ سال 
آینده ایجاد کنیم. این مسئله به نوعی یک انقالب 
گر در جایی  در کشور محسوب می شود. در اروپا ا
۲۰۰ روز در سال آفتاب باشد، نیروگاه خورشیدی 
تأسیس می کنند این در حالی است که ما در ایران 
بیش از ۳۰۰ روز در سال آفتاب داریم اما کسی به این 

سمت نمی رود.
طیب نیا با بیان این که تسری تفکر صنعت ستیزی 
یکی از اهداف دشمنان است، تصریح کرد: ما باید 
به دنبال افزایش اشتغال و پویایی در کشور باشیم؛ 
فوالد مبارکه نیز علی رغم تالش برای اشتغال زایی، 
ک  به عنــوان یک صنعت پیشــرو یک صنعــت پا
اســت و اســتانداردهای ســخت گیرانه ای در این 

زمینه دارد.
وی عنوان داشــت: باید توجه داشــت که شرکت 
فوالد مبارکه ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
در کشــور ایجاد کرده که با احتســاب افرادی که از 
درآمد ایــن بخش منتفــع می شــود، تعــداد افراد 

مرتبط به این شرکت به ۲ میلیون نفر می رسد.
حجت االسالم  سید مهدی موسوی امام جمعه 
شهرســتان مبارکه نیز در این دیدار گفت: توسعه 
که  صنعت تصمیم بسیار ارزشــمندی است چرا
باعث تولید کار می شود؛ آنچه برای ما مهم است، 
گسترش تولید و توسعه صنعت است زیرا عالوه بر 

ثروت، اشتغال هم ایجاد خواهد کرد.
وی با اشــاره به اهمیــت زکات و انفــاق در جامعه 
اسالمی افزود: علت اصلی اهمیت زکات دستگیری 
از فقراست؛ این زکات می تواند در راه تولید اشتغال 
مصرف شود که مقام معظم رهبری فرمودند هر 
اقدامی انجام می دهید باید یک پیوست عدالت 

هم در آن باشد.

MIKE فوالد مبارکه در جمع برندگان جایزه جهانی

در آیین گشایش جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو سال 1۴۰۰ انجام شد؛

رونمایی از 9 طرح و دستاوردهای پژوهشی آبفای 
استان اصفهان

مدیرعامل فوالد مبارکه در دیدار با امام جمعه شهرستان مبارکه:
شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه 
کشور باشند باید پیشران رشد اقتصادی 

رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
گفــت: منطقــه دشــت شــمال  گلپایــگان 
گلپایگان به عنوان مناطق بیابانی معرفی 

شد.
مهــدی رمــدان اظهــار داشــت: در ســال 
کل  جــاری پــس از پیگیری هــا در اداره 
اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 
اصفهــان و بــه دنبــال بازدید کارشناســان 
دفتــر بیابــان ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
آبخیزداری کشــور از منطقه دشــت شمال 
گلپایگان، ایــن منطقــه به عنــوان مناطق 
بیابانی معرفی و در ردیف تخصیص اعتبار 

قرار گرفت.
کــم کــم پوشــش  وی افــزود: بــه دلیــل ترا
گیاهــی، منطقــه دشــت شــمال یــا تــاالب 
شــور گلپایــگان مســتعد فرســایش بــادی 
و کانــون ریــز گردها شــده و در حــال حاضر 
ح بیابــان زدایــی منطقه در  مطالعات طــر

دست تدوین است..
          عملیات بیابان زدایی در قالب 

کاشت درخت و بذرکاری اجرا می شود
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ح و  گفــت: پــس از تهیــه طــر گلپایــگان 
تخصیــص اعتبــار، عملیات بیابــان زدایی 
کاری و بــذرکاری از نــوع  در قالــب نهــال 
ک  گونه های سازگار با شرایط آب و هوا و خا
گلپایــگان انجــام  منطقــه دشــت شــمال 
می شــود. وی افــزود: ســالیانه بســته بــه 
میــزان اعتبــار تخصیــص یافتــه عملیــات 
بیابان زدایی نیز اجرا خواهد شد و در آینده 
اســتقرار گونه های گیاهی مســتعد در این 

منطقه را شاهد خواهیم بود.
کنــون هیــچ  کــرد: تا رمــدان خاطرنشــان 
گونــه طرحی بــرای منطقه دشــت شــمال 
گلپایــگان از ســوی منابــع طبیعــی تدوین 
نشده بود که با پیشــنهاد کارشناس اداره 
شهرســتان موضوع مورد استقبال استان 

قرار گرفت.

بیان اینکــه  بــا  رود  زاینــده  ســد  مدیــر 
ذخیره این ســد به ۱۶۲ میلیون مترمکعب 
کنون ۸۷ درصد از  رسیده است، گفت: هم ا

ظرفیت سد زاینده رود خالی است.
سید مجتبی موسوی نائینی با بیان اینکه 
حجم آب پشت سد زاینده رود روز دوشنبه 
۲۸ آذرمــاه بــه ۱۶۲ میلیــون مترمکعــب 
رســید، اظهار داشــت: از ابتدای ســال آبی 
کنون ورودی به این سد حدود  )مهرماه( تا
۵۸ میلیون مترمکعب و خروجی از آن ۱۲۲ 

میلیون مترمکعب بوده است.
کنــون ۱۳ درصد از  او با اشــاره به اینکه هم ا
ظرفیت سد پرشــدگی دارد، افزود: ورودی 
به سد هفت مترمکعب بر ثانیه و خروجی از 
آن ۱۲ و نیم مترمکعب بر ثانیه بود که در پی 
بارش های اخیــر حجم آب ورودی به ســد 

به ۱۲.۴ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافت.
کــرد:  مدیــر ســد زاینــده رود خاطرنشــان 
ذخیره سد مخزنی زاینده رود سال گذشته 
در چنیــن روزی ۱۷۸ میلیــون مترمکعــب 
و در بلندمــدت )۵۱ ســاله( ۵۹۹ میلیــون 
مترمکعــب بوده اســت کــه ذخیــره کنونی 
آن در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 
۹ درصد و نســبت به بلند مدت ۷۳ درصد 

کاهش نشان می دهد.
موسوی نائینی با اشاره به آخرین وضعیت 
کوهرنــگ سرشــاخه اصلــی  بارش هــا در 
حوضــه آبریــز زاینــده رود، گفــت: مجمــوع 
بارندگــی در کوهرنــگ از ابتــدای ســال آبی 
کنــون ۲۶۰ میلیمتــر ثبت شــده در حالی  تا
که بارش ها در این منطقه در مدت مشــابه 
سال گذشته ۳۷۷ میلیمتر و در بلندمدت 

۳۸۹ میلیمتر بوده است.
او اضافــه کــرد: طبق ایــن آمــار بارش هــای 
کنون نسبت به مدت مشابه سال  امسال تا
گذشته ۳۱ درصد و در مقایسه با بلند مدت 

۳۳ درصد کاهش یافته است.
ســد زاینــده رود بــا ظرفیــت اســمی یک 
میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب به عنوان 
یکــی از اصلی تریــن ســدهای مرکــز کشــور 
کننــده آب آشــامیدنی، محیــط  و تأمیــن 
زیســت، کشــاورزی و صنعــت در منطقــه 
مرکزی ایران اســت. این ســد قوســی شکل 
که ســال ۱۳۴۹ به بهره برداری رسید در ۱۱۰ 
کیلومتــری غــرب اصفهــان در شهرســتان 

چادگان قرار دارد.

خبر خبر

استان

خبر

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: پیگیر 
تخصیص بودجه احیــای زاینده رود هســتیم و این 
موضوع را در سازمان برنامه و بودجه و مرکز استراتژیک 

ریاست جمهوری دنبال می کنیم.

حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی در خصوص عدم تخصیص 
بودجه برای احیای زاینده رود اظهار داشت: در این خصوص تذکری را به 

رئیس سازمان برنامه و بودجه داده ام.
وی افزود: برای اجرای طرح تونل سوم کوهرنگ بودجه در نظر گرفته شده 
است اما با رئیس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری نیز نشست هایی را 
داشتیم، رئیس جمهور وی را برای طرح های پژوهشی در حوزه احیای 

زاینده رود مأمور کرده اند و از این رو می توان به این امر امیدوار بود.
          بودجه احیای زاینده رود را پیگیری می کنیم

گر بودجه احیای زاینده  رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان گفت: ا
رود در خود بودجه هم نباشــد قطعا از محل بودجه هایی که در اختیار 

دولت است برای احیای زاینده رود اختصاص خواهد یافت.
وی با بیان اینکه اصفهان از وضعیت عادی ذخایر آبی خارج شــده و به 
وضعیت بحران رسیده است، تصریح کرد: روزی کشاورزان اصفهان به 
نبود منابع آبی گالیه داشتند اما امروز این مطالبه به کل مردم اصفهان 

تسری یافته است.
          میزان ذخایر آبی کمتر از سه ماه است

حجت االسالم موســوی الرگانی با اشــاره به اینکه منابع آب آشامیدنی 
اصفهان به مخاطره افتــاده اســت، ادامــه داد: در حال حاضر بــرای آب 
آشامیدنی کاشان، اصفهان و یزد ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز داریم 
و این در حالی است که میزان ذخایر آبی کمتر از سه ماه است و باید در این 

زمینه چاره ای عاجل اندیشیده شود.
وی ادامه داد: پیگیری جدی در زمینه تخصیــص بودجه برای احیای 
زاینده رود داشته ایم، نمایندگان اصفهان پیشنهاداتی را به کمیسیون 

تلفیق مجلس در این زمینه ارائه داده است.
نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در خصوص تخصیص 
بودجه به پروژه های بزرگ استان اصفهان نیز تصریح کرد: در این زمینه 
نیز باید توجه داشت که این پروژه ها نیز بودجه الزم و ضروری را دریافت 

نکرده اند اما مقداری بودجه برای این پروژه ها دیده شده است.

در پی بارندگی های اخیر، ۹۶ مــورد حادثه فاضالب 
در سامانه مدیریت ارتباط با مشتریان آبفای استان 
اصفهــان ثبت شــد. مدیــر مرکــز ارتباط با مشــتریان 
ســامانه ۱۲۲ اعالم کرد: در تاریخ ۲۸ آذرمــاه جاری، ۷۹ مــورد پس زدگی 
ســیفون فاضــالب و ۱۷ مــورد گرفتگــی منهــول در شــهرهای اصفهان، 
شاهین شهر، خمینی شــهر، فالورجان و فوالدشــهر به وقوع پیوست. 
ک گفت: پس از ثبت وقوع حوادث مربوط به شبکه  عباس عباسی خا
فاضالب در ســامانه ۱۲۲، بالفاصله در کوتاه ترین زمان ممکن از ســوی 
شرکت آبفا به این حوادث رسیدگی شد. وی  با بیان اینکه متولی ایجاد 
شبکه جمع آوری روان آب ها، شهرداری ها هستند، گفت:  شهرداری ها 
بایــد در محــالت و خیابان های مختلف شــهر نســبت به ایجاد شــبکه 
جمع آوری آب های سطحی و روان آب ها و حفر چاه های جذبی اقدام 
کنند. وی افزود: این کار عالوه بر پیشگیری از آب گرفتگی معابر موجب 
ک با بیان اینکه  تقویت سفره های آب زیرزمینی نیز می شود. عباسی خا

کن کم تر از  گذاری انشعاب فاضالب به اما شرکت های آبفا مسئولیت وا
تراز منفی ۶۰ را ندارند، گفت: مشــترکین تراز منفــی ۶۰ نیز باید به منظور 
پیشگیری از پس زدگی فاضالب هنگام بارندگی نسبت به نصب شیر یک 
طرفه فاضالب و اطمینان از عملکرد آن اقدام کنند. مدیر مرکز ارتباط با 

مشتریان سامانه ۱۲۲ افزود: بیشتر حوادث مربوط به مکان های زیر تراز 
منفی ۶۰  و یا انشعاب های بسیار قدیمی و یا غیرمجاز بوده است. وی درباره 
پس زدگی فاضالب در خیابان ها و واحدهای مسکونی پایین تر از سطح 
معابر گفت: چون شبکه فاضالب شهری فقط برای جمع آوری فاضالب 
منازل مسکونی، واحدهای تجاری و خدماتی طراحی شده، ورود روان 
آب ها به این شبکه موجب انسداد لوله ها و در نتیجه پس زدگی فاضالب 
ک از شــهروندان درخواست کرد هنگام بارندگی از  می شود.  عباسی خا
برداشتن دریچه چدنی منهول های فاضالب و هدایت آب باران به داخل 

آن ها خودداری کنند.
وی یکی دیگر از دالیل انسداد شــبکه جمع آوری فاضالب را نفوذ ریشه 
درختــان بــه لوله هــای جمــع آوری فاضــالب دانســت و افــزود: مــردم و 
شهرداری ها باید از کاشت گیاهان آب دوست در نزدیکی خطوط انتقال 
آب و فاضالب که ریشــه آنها موجب تخریب شــبکه های آب و فاضالب 

می شود،  خود داری کنند.

شرکت پاالیش نفت اصفهان لوح برتر دومین جشنواره 
ملی صد واحد مشتری مدار را دریافت کرد.

 شرکت پاالیش نفت اصفهان در دومین جشنواره ملی 
یکصد واحد مشتری مدار که با تمرکز بر نیروی انسانی با هدف تولید انبوه 
کاال و خدمات و با حضور برترین ها در مرکز همایش های بین المللی صدا و 
سیما برگزار شد، موفق شد، لوح مشتری مدار برتر را به خود اختصاص دهد.

رئیس بازاریابی وفروش شــرکت پاالیش نفت اصفهان گفت: این شرکت 
کید بر مشتری مداری به  بر اساس رأی هیئت داوران و به دلیل توجه و تأ
عنوان یکی از مهمترین اصول مدیریتی و توجه به جلب رضایت مشتریان 
با اســتفاده از ظرفیت های ارتباطی با کســب امتیــاز بــاال در ارزیابی های 

تخصصی اجرا شده، موفق به کســب عنوان واحد مشتری مدار برتر شده اســت. ابراهیم کاویانی پور افزود: 

پیاده سازی و رعایت CRM در اصول مدیریت ارتباط با مشتری، ارائه راه 
کار های ایجاد ثبات قیمت و حذف واسطه گری در جلب رضایت مشتری، 
افزایش جذب منابع سرمایه گذاری خارجی در فناوری پیشرفته، جذب و 
جهت دهی سرمایه با ارائه اطالعات فنی و اقتصادی از محور هایی بود که 
در این جشنواره ملی مورد توجه قرار گرفته بود. وی با بیان اینکه شرکت 
پاالیش نفت اصفهان قابلیت تولید بیش از ۳۰ نوع فرآورده نفتی را دارد، 
ک شرکت های پاالیش نفت جی، نفت  گفت: پاالیشگاه در کنار تولید، خورا
ک و صنایع شیمیایی ایران  سپاهان، پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی ارا
را تأمین می کند و همچنین محصوالت خود را در دو بخش بورس انرژی و 
کاال به مشتریان مختلف ارائه می کند. این شرکت همچنین در دوسال اخیر 

محصوالت خود را به بیش از ۱۰ کشور صادر کرده است.

کنون چهارمیلیون هکتار از اراضی کشور با طی کردن فرآیند های حقوقی، قانونی و رسمی در  تا
ک جانمایی و بیش از یک و نیم هکتار آماده سند دارشدن است. سازمان ثبت اسناد و امال

معاون وزیر جهاد کشاورزی در کاشان گفت : سنددار شدن اراضی کشاورزی، محوری ترین 
برنامه وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم است.

ک کشور تا پایان  کید کرد: سازمان امور اراضی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و امال علیرضا اورنگی تا
دولت سیزدهم سنددار کردن اراضی کشاورزی را به پایان برساند.

رئیس سازمان امور اراضی کشور همچنین گفت: تاکنون بیش ۱۱ میلیون هکتار از اراضی ملی و غیر ملی رفع تصرف 
و از این مقدار، ۶۰۰ هزار هکتار تعین تکلیف و به نفع مردم برگشت داده شده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان: 

پیگیر تخصیص بودجه احیای زاینده رود هستیم 

در پی بارندگی های اخیر در اصفهان؛

9۶ حادثه در شبکه فاضالب به ثبت رسید

شرکت پاالیش نفت اصفهان و دریافت لوح برتر دومین جشنواره ملی صد واحد مشتری مدار

در سفر معاون وزیر جهادکشاورزی به کاشان مطرح شد:

سند دار شدن یک و نیم هکتار از اراضی کشاورزی کشور

خبر

خبر

خبر

خبر

رئیس اداره منابع طبیعی گلپایگان:

دشت شمال گلپایگان 
به عنوان مناطق بیابانی

 معرفی شد

1۶2میلیون مترمکعب ذخیره سد  :

۸۷ درصد از ظرفیت 
سد زاینده رود خالی است
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جمع آوری کودکان کار، از حرف تا عمل 

اظهــارات اخیر شــهردار اصفهان 
دربــاره وعده حــذف کــودکان کار 
اصفهان طی ۲ هفته از خیابان ها 

کنش  بسیاری از حامیان کودکان کار روبرو شد.  با وا
بــرای غبارروبی اجتماعــی ابتــدا کارتــن خواب ها و 
سپس کودکان کار مد نظر است و کودکان کار را تا یکی 
دو هفته آینده ازسر چهارراه های اصفهان جمع آوری 
خواهیم کرد.  البته مالک یکی از کارخانه های تولیدی 
اصفهان تقبل کرده که آنان را تحت پوشش آموزش 
و مهارت آموزی قرار دهد و در صورت عالقه مندی در 
کار های موردعالقه، به کار مشغول شوند که به دلیل 
منــع قانونــی در به کارگیــری کــودکان کار، برای ایــن 

کره هستیم. موضوع در حال مذا
این جمالت بخشی از صحبت های علی قاسم زاده، 
شهردار اصفهان در نخستین نشست خبری خود 
با اصحاب رســانه اســت که در واقع می تــوان گفت 
به تغییر نوع کار کودکان اذعان داشــته در حالی که 
طبق قوانین بین المللی، داخلی و اسالمی کار کردن 

کودکان به هر نوع و شکلی منع شده است. 
شهردار وقت اصفهان که با شعار شهر اسالمی به روی 
کار آمده، اظهاراتش در خصوص کودکان کار را بدون 
پژوهش و عبرت از گذشته بیان کرده است، اما همه 
باید بدانند که حل هر معضل باید به متخصصان امر 
گذار شود و کاری را انجام دهند که به نحو مطلوبی  وا
از پس آن بر می آید نه اینکه با زد و بند و اجبار، نگرانی 

خانواده ها و کودکان را دو چندان کند.
کنش های بســیاری از  همچنین این اظهــارات با وا
ســوی کاربران فضــای مجــازی و حامیان کــودکان 
کار روبــرو شــد، کاربری نوشــته »آیا ایــن اقــدام برای 
زیباســازی شــهر اســت و یــا دلشــان بــرای کــودکان 
سوخته؟ این کودکان به کجا برده می شوند و با آن ها 
چه می کنند؟ با جمع آوری آن ها از کجا هزینه زندگی 
خانواده خود را تأمین کنند؟ صرفــا آموزش دغدغه 
آنهاســت یا نیاز بــه تأمین مخــارج زندگی و ســرپناه 
دارند؟« کاربر دیگری نیز نوشته اســت »غبارروبی را 

بهتر است شهردار از هوای آلوده و مازوت آغاز کند«
          طی دو هفته مشکل حل نمی شود

نوید مســائلی مدیر انجمن حمایت از کــودکان کار 
اصفهان گفت: کودکان کار زباله نیستند که تا دو هفته 

دیگر از سر خیابان ها جمع آوری شوند.
وی گفت: ما از شهردار شــهر نخبه پرور اصفهان که 
توسط نماینده های شورای اسالمی شهر اصفهان 
و با در نظر گرفتن اولویت های فرهنگی و اجتماعی 
شهر انتخاب شده، انتظار داریم در خصوص اظهار 
نظر برای حل آسیب های اجتماعی حداقل پژوهش 
و بررســی اقدامات گذشته را در دســتور کار خود قرار 

دهد.
او گفت: آسیب اجتماعی کار کودکان را نمی توان با 

دو هفته حل کرد و تنها شاید بتوان برای مدت اندکی 
پنهان کرد.

          قانون منع کار کودکان و نادیده گرفتن 
شهرداری

مســائلی در خصــوص تجربه مشــابه و اشــتباه این 
موضوع گفت: جمع آوری ضربتی کودکان کار در سایر 
استان ها و شهرستان ها از جمله شاهین شهر یک بار 
انجام شده و نتیجه آن منجر به آسیب به کودکان کار، 
بدبینی یا واقع بینی مردم به عملکرد مسئوالن و تهیه 

ک برای رسانه های معاند شده است. محتوا و خورا
مدیر مؤسسه مردم نهاد طلوع مهر و دوستی گفت:  
برای مقابله بــا کار کــودکان از مردادماه ســال ۱۳۸۴ 
تــا خردادمــاه ســال ۱۴۰۰ قوانیــن و آئین نامه هــای 
متعــددی بــه دســتگاه های اجرایــی از جملــه 
شهرداری ها ابالغ شده  اما هیچ گونه نظارتی بر روند 

اجرای آن صورت نگرفته است.
او  گفت: در مصوبه و ابالغ اولین آئین نامه ساماندهی 
کودکان خیابانی که در مردادماه ســال ۱۳۸۵، مقرر 
شــد ۱۰ دســتگاه اجرایــی در این خصــوص فعالیت 
داشته باشند و شهرداری باید فضای فیزیکی مناسب 
جهت ساماندهی کودکان کار را برای آن ها تخصیص 
و تجهیز کنــد؛ از ســویی دیگــر در مصوبه آئیــن نامه 
اجرایی ماده ۶ قانون حمایــت از اطفال و نوجوانان 
آمده اســت که شــهرداری بــه عنوان نهــاد حمایتی 
مکلف به ارائه خدمات است و برای شناسایی باید با 

همکاری سازمان بهزیستی اقدام کند.
مســائلی این مــوارد را در حالــی بیــان می کنــد که بر 

اســاس قانون، شــهرداری باید گزارش موارد تخلف 
حاصل از نظــارت مؤثر بر عملکــرد پیمانــکاران را به 
منظور عدم بکارگیری اطفال و رعایت مقررات کار در 
مورد نوجوانان به دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان 

دادگستری باالخص در زمینه بازیافت ارائه دهد.
تغییر نوع کار کودکان مغایر با قوانین اسالمی و داخلی

گــر بــدون برنامه ریــزی  او بر ایــن بــاور اســت کــه ا
و زیرســاخت های الزم کودکانــی کــه مجبــور بــه کار 
کردن برای امرار معاش هستند را جمع آوری کنید، 
روی آوری به سمت کارگاه های زیرزمینی و یا بزهکاری 
را بین کودکان افزایش می دهد؛ از این رو از منتخبان 
انقالبــی با دغدغــه کاهــش آســیب های فرهنگی و 
اجتماعی، انتظار داریم که اقدامات گذشته را بررسی 
و با مشورت فعاالن این حوزه بهترین راهکار را برای 

مقابله با کار کودکان اتخاذ کنند.
مدیر انجمن حمایت از کودکان کار اصفهان می گوید 
کــه اقــدام شــهرداری مبنی بــر مشــورت بــا مدیران 
کارخانه های تولیدی با هدف تغییر نوع کار کودکان 
مغایر با قوانین بین المللی، داخلی و اسالمی است و 
در صورت تخلف شهرداری، با این دستگاه با جدیت 

برخورد خواهد شد.
          استرس و نگرانی خانواده ها با اظهار 

جمع آوری کودکان
سعید یوسفی از دیگر فعاالن حوزه کودکان کار است 
که اظهارات شــهردار را بدون پشــتوانه فکــری عنوان 
می کند و گفت: در واقع به جای حذف عوامل کار کردن 

ک کردن صورت مسئله هستند. کودکان به دنبال پا

او گفــت:   این اظهــار نظر ها باعث نگرانی و اســترس 
خانواده ها شده و امیدواریم که جمع آوری کودکان 
بــا زد و بند همــراه نباشــد و کودکان ســالم بــه خانه 
برگردنــد؛ ای کاش هــر ســخنی کــه گفتــه می شــود 
سنجیده و فکر شــده باشــد و چنین برنامه ای را که 
۹ سال پیش در تهران اجرا و منجر به شکست شد، 

درس عبرتی برای خود قرار دهند.
این گفته شهردار و حذف این چنینی کودکان، یک 
کار نمایشــی و صرفا برای جذب بودجه خواهد بود 
و یا اینکه پیشــنهاد آن کارخانه دار برای فرار مالیاتی 
عنــوان شــده اســت؛ بنابرایــن حــذف کــودکان کار 
طی این دو هفته غیر ممکن است و نگرانی خانواده ها 

را افزایش داده است.
این فعال کودکان کار معتقد است که در اصل باید با 
کار کردن کودکان مبارزه کرد، زیرا کودکی آن ها با کار 
کردن تباه می شــود و در آینده به یک بزهکار تبدیل 
می شوند؛ در حال حاضر نه تنها در پایتخت بلکه در 
کثر شهرستان ها کودک کار مشاهده می شود و این  ا

تعدد کودکان کار به راحتی قابل جمع آوری نیست.
صحبت هــای مدیــر آمــوزش یکــی از مؤسســات 
حامی کودکان کار نیز بر این موضوع صحه گذاشت که 
کودکان کار و حاشیه شهر با مشکالت بسیاری دسته 
و پنجه نرم می کنند که حتی نیاز های اولیه هرم مازلو 
و الفبای زندگی در حاشیه شهر برای آن ها نایاب است 
و خبری از غذا، بهداشت، امنیت و … نیست، با این 
حال مسئوالن ما این موارد را رها و به جمع آوری آن ها 

و فرستادن به کارخانه ها می اندیشند.

خبر

شــهروندان،  مهــارت  ارتقــای  راســتای  در 
آموزش جوانان و نوجوانان در فرهنگ ســراها و 
خانه های فرهنگ متعلق به سازمان فرهنگی، 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری، تفاهم نامــه همــکاری مابیــن 
شــهرداری کاشــان و اداره کل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اســتان 

اصفهان منعقد شد.
تربیت نیــروی انســانی متخصــص در قالــب دوره هــای مصوب، 
کــز آموزشــی و پژوهشــی مــورد  راه انــدازی، تکمیــل و تجهیــز مرا
نیاز، برگــزاری دوره های آموزشــی کوتاه مــدت به منظــور ارتقای 
تــوان علمی افراد هدف، ارائه ســمینارها، دوره هــای تخصصی و 

کارگاه هــای آموزشــی کوتاه مدت بخشــی از اهداف مشــترک این 
تفاهم نامه اســت که به امضای حســن بخشــنده امنیه شــهردار 
کاشــان و آرش اخــوان مدیــر کل آموزش فنــی و حرفه ای اســتان 

اصفهان رسیده است.
حضور نماینــدگان شــهرداری در کمیته های تخصصــی اداره به 
منظــور تهیــه و تدوین اســتانداردهای آموزشــی مرتبط بــا حوزه 
شــهروندی، همکاری شــهرداری در معرفــی مرکز آمــوزش فنی و 
حرفه ای شهید موسویان به اقشــار مختلف جامعه، نیازسنجی 
و شناســایی گروه های هــدف نیازمند آمــوزش و معرفــی به مرکز 
از جمله تعهدات شــهرداری در اجرای این تفاهم نامه اســت که 

محمدحســین واحدیــان رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و 
ورزشــی شــهرداری به عنوان نماینده شــهردار و محمود علوانی 
رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شــهید موســویان کاشــان به 
عنوان نماینده مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان 

در آن حضور دارند.
تدوین و بازنگری اســتانداردهای آموزشی، همکاری در برگزاری 
دوره های ارتقای مهارت بــرای افراد هدف همراه بــا ارائه مدرک 
معتبر با اولویت همکاری آموزشــگاه های آزاد بخشی از تعهدات 
مرکــز در ایــن تفاهم نامه اســت کــه از زمان امضــا برای یک ســال 

تعیین شده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است.

خبر

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان 
گفت: منطقه دشــت شــمال گلپایگان به عنوان 

مناطق بیابانی معرفی شد.
مهدی رمدان اظهار داشت: در سال جاری پس از 
پیگیری ها در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان اصفهان و به دنبال بازدید کارشناسان دفتر 
بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
از منطقه دشت شمال گلپایگان، این منطقه به 
عنوان مناطق بیابانی معرفی و در ردیف تخصیص 
کم کم  اعتبار قــرار گرفــت. وی افــزود: به دلیــل ترا
پوشش گیاهی، منطقه دشت شمال یا تاالب شور 
گلپایگان مستعد فرسایش بادی و کانون ریز گردها 
شده و در حال حاضر مطالعات طرح بیابان زدایی 

منطقه در دست تدوین است..
          عملیات بیابان زدایی در قالب کاشت 

درخت و بذرکاری اجرا می شود
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلپایگان 
گفت: پس از تهیه طرح و تخصیص اعتبار، عملیات 
بیابان زدایی در قالب نهال کاری و بذرکاری از نوع 

ک منطقه  گونه های سازگار با شرایط آب و هوا و خا
دشت شمال گلپایگان انجام می شود.

وی افزود: سالیانه بسته به میزان اعتبار تخصیص 
یافته عملیات بیابان زدایی نیز اجرا خواهد شد و 
در آینده استقرار گونه های گیاهی مستعد در این 

منطقه را شاهد خواهیم بود.
کنون هیچ گونه طرحی  رمدان خاطرنشان کرد: تا
برای منطقه دشت شمال گلپایگان از سوی منابع 
طبیعی تدوین نشده بود که با پیشنهاد کارشناس 
اداره شهرســتان موضوع مورد اســتقبال اســتان 

قرار گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان گفت: بحث 
پاسخگویی اجتماعی، وظیفه کل دانشگاه و همه 
ارکان مدیریت کالن هر منطقه است و اینگونه نیست 
که پاسخگویی اجتماعی وظیفه گروهی خاص یا به 
همین نام باشد. ســیدعلیرضا مروجی در سمینار 
پاســخگویی اجتماعــی اظهار کــرد: پاســخگویی 
اجتماعــی وظیفــه همگانــی اســت و در هــر جایی 
که همه جامعــه، پــای کار آمده انــد موفقیت های 
زیادی حاصل شده اســت، همانطور که در دوران 
کرونــا نیز این موضــوع ثابــت شــد. وی افزود: اینکه 
حتی جامعه ما در مقابله با کرونا چقدر آماده تغییر 
کسیناســیون کــه امروز  رفتار اســت مثــل بحــث وا
بــا آن مواجهیــم و اینکه در کشــور هنوز درصــدی از 
کســن نمی زنند نوعی  افراد جامعــه، بــرای کرونا وا
رفتــار اجتماعی اســت و تغییــر رفتار اجتماعــی کار 
آســانی نیســت.رئیس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کاشان گفت: کرونا مسائل و مشکالت زیادی برای 
جامعــه بشــری ایجاد کــرد امــا تهدیدی اســت که 
گر ما به درســتی از آن اســتفاده کنیم فرصت های  ا
زیادی را حتی برای انتقال آموزش و مفاهیمی مثل 

پاسخگویی اجتماعی برای ما مهیا می کند.
وی افزود: در مبارزه با کرونا هنوز هم راه زیادی پیش 
گر آموزش های ما در راستای پاسخگویی  رو داریم، و ا

اجتماعی نباشد دچار چالش می شویم.
مروجــی بــا ذکــر یــک خاطــره از گــزارش بــه موقــع 
یــک پزشــک تــازه کار در یکــی از بیمارســتان های 
شــهر کاشــان در مورد تشــخیص یــک بیمــاری در 
دانش آموزان گفت: اولین کار برای مهار یک بیماری، 
گزارش به موقع است چه بسا همین کار خیلی ساده 
از همه گیری این بیماری در بین دانش آموزان یک 
مدرسه و شــاید در کل کشور پیشــگیری کند. این 
گزارش به موقع حکایت از احساس مسئولیت این 

پزشک در حوزه بحث پاسخگویی اجتماعی دارد.
وی در ادامــه گفــت: توجه کــردن به پاســخگویی 
اجتماعی ممکن است یک کشور را نجات بدهد یا 
بی توجهی به این مقوله، کشور را دچار مشکل کند.

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی کاشــان افــزود: 
خوشــحالیم که این جلســه با حضور افراد وزینی از 
وزارت بهداشت و معاونت های مختلف دانشگاه 
برگــزار می شــود. این جمــع نشــان می دهــد کــه 
پاسخگویی اجتماعی وظیفه همه دانشگاه های 

علوم پزشکی و همه سازمان ها است.
وی گفت: تعهد و مسئولیت پذیری دانشجویان و 
اساتید ما نکته دیگری است که باید یادآوری شود، 
طبیعتا اساتیدی که امروز در این جلسه حضور دارند 
و دانشجویانی که در این حیطه وارد می شوند، خود 

بهترین مصداق پاسخگویی اجتماعی هستند.
به گفته مروجی، امیدوارم این جلسه شروعی برای 
ادامه کاری بزرگ باشــد که در دانشــگاه باید انجام 
شود و تا االن هم کم و بیش انجام شده است. وی 
کنون، بیشتر در حوزه  تصریح کرد: همه ما باید از هم ا
پاسخگویی اجتماعی ورود کنیم تا بتوانیم با همت 
باال بــرای مرتفع نمودن مشــکالت و حل مســائل 

سالمت منطقه خود و کشورمان تالش کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۳۸ 
دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال خبر 
کبــری اظهــار داشــت:  داد.  ســرهنگ حمیدرضــا ا
مأموران کالنتری ۲۳ شهر اصفهان همراه با مأموران 
اداره برق این شهرستان از نگهداری تعدادی دستگاه 

ماینر در یک کارگاه مطلع و وارد عمل شدند.
وی افــزود: پــس از هماهنگی هــای الزم گروهــی از 
مأموران انتظامی و مأموران اداره برق از محل مورد 
نظر بازرســی و ۳۸ دســتگاه ماینــر قاچاق را کشــف 
کردند. فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ادامه 
داد: در این خصوص سه نفر دستگیر و پس از تشکیل 
پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی تحویل 
کبــری خاطرنشــان کــرد:  داده شــدند. ســرهنگ ا

شناسایی و دستگیری مجرمان همواره در دستور کار 
پلیس قرار دارد و از مردم تقاضا می شود برای کمک به 
اقتصاد، آرامش و خصوصا امنیت جامعه، در صورت 
اطالع از این گونه موارد بالفاصله موضوع را از طریق 

تماس با شماره ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
گیــر خانواده ایرانی کــه بــه تازگی از  طرح بیمــه فرا
سوی سازمان تامین اجتماعی ارائه شده، طرحی 
برای پوشش بیمه اجتماعی همه ایرانیان است. 
گیر  محســن ریاضــی در خصوص طــرح بیمــه فرا
خانواده ایرانــی، اظهار کــرد: بر اســاس این طرح، 
هر ایرانی فاقد پوشش بیمه اجتماعی، می تواند با 
انعقاد قرارداد بیمه و آغاز بیمه پردازی، از خدمات 

و حمایت های متنوع بیمــه ای تأمین اجتماعی 
ماننــد بازنشســتگی، ازکارافتادگــی و پرداخــت 
مســتمری به بازماندگان واجد شــرایط بهره مند 
شــود. وی افــزود: ثبت نــام و بیمه پــردازی در این 
طرح، بسیار ساده و بدون نیاز به مراجعه حضوری 
به شعب این سازمان است و عالقمندان می توانند 
همه مراحل انعقاد قــرارداد و پرداخت حق بیمه 
را بــه صــورت غیرحضــوری و از طریــق ســامانه 
 خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی

 es.tamin.ir انجام دهند.
مدیرکل تأمین اجتماعی اســتان اصفهان ادامه 
داد: بیمــه تأمیــن اجتماعــی دانشــجویان یکــی 
گیــر  ح بیمــه فرا ح هــای زیرمجموعــه طــر از طر
خانواده ایرانی است که این امکان را فراهم می آورد 
که ایام تحصیالت دانشگاهی، به عنوان سوابق مؤثر 

در بازنشستگی بیمه شدگان لحاظ شود.

رئیس اداره منابع طبیعی گلپایگان:

دشت شمال گلپایگان به عنوان مناطق بیابانی معرفی شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان:

پاسخگویی اجتماعی، مهمترین وظیفه مسئوالن است

کارگاه در اصفهان کشف ۳۸ دستگاه ماینر از یک 

خبر

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان خبر داد:

ارائه خدمات متنوع بیمه ای 
گیر خانواده ایرانی  با اجرای طرح بیمه فرا

خبر

اجتماعــی  و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اســتانداری اصفهان با بیان اینکه در سالیان 
اخیــر فرصت ســوزی در کشــور شــد و اعتمــاد 
عمومی مردم پایین آمد، گفت: باید ســرمایه 
اجتماعی تقویت شــود و درصدد هســتیم در 
حوزه اجتماعی سرمایه گذاری ویژه ای انجام 

دهیم. 
محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعــی اســتانداری اصفهــان در مراســم 
معارفه مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری 
اصفهان اظهار داشــت: نظام ما بــه یک نظام 
جمهوری مبتنی بر مردم ساالری دینی است، 
جمهــوری اســالمی مبتنی بــر مردم ســاالری 
دینی در هیچ کجای دنیا نداریم، در جمهوری 
اســالمی مؤلفه های قدرتــی وجــود دارد کــه 
هیچگاه نبایــد تضعیف شــود و همیشــه باید 

تقویت شود.
وی با بیان اینکه هر کشوری مؤلفه های قدرتی 
دارد، افــزود: توان نظامی و علمی از مؤلفه های 
گر کشــوری دموکراســی داشته  قدرت اســت، ا
باشــد کــه مــردم در سرنوشــت خــود ســهیم 
باشند، این مؤلفه قدرت است، بنابراین مردم 
در نظــام و پشــتیبانی از آن یکــی از بزرگ تریــن 
جمهــوری  نظــام  در  قــدرت  مؤلفه هــای 

اسالمی ایران محسوب می شوند.
جان نثاری با بیان اینکــه هر چه توطئــه از اول 
کنون بوده است توسط قدرت مردم  انقالب تا
حل شــده اســت که بزرگ ترین آن جنگ بود، 
گفــت: بــا آن تــوان نظامی صــدام و پشــتیبانی 
بیش از ۴۰ کشور از او، با قدرت مردم این جنگ 
را به پایان بردیم، وقتی مردم در صحنه باشند، 

مؤلفه قدرت هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
گر حمایــت مردم در  کید بر اینکه ا اصفهان با تأ
تحریم نبود، محال است کشــوری بتواند این 
همه تحریم را تحمل کند، بیان کرد: مردم باید 
کمیت  عدالت، تالش، صداقت، درستی از حا
ببینند و اشرافیت و وابسته به دشمن و تبعیض 
نبینند که عمده این مــوارد در حوزه فرهنگ و 

اجتماع تعریف می شود.
وی با بیان اینکه در سالیان اخیر فرصت سوزی 
در کشور شد و اعتماد عمومی مردم پایین آمد، 
عنوان کرد: دفتر امور اجتماعی خیلی کار دارد که 
باید انجام دهد، باید کارهایی انجام دهیم که 
به سرمایه های اجتماعی کمک کرده و از همه 

ظرفیت ها در این راه استفاده شود.
جان نثاری اضافه کــرد: در حوزه فرهنگی باید 
تمام دستگاه های جزیره ای فرهنگ را کنار هم 
بیاوریم و فرایندی تولید کنیــم که به فرهنگ 

مردم کمک کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری 
اصفهان ادامه داد: امروز یک جوان انقالبی و با 
گاه در حوزه اجتماعی منصوب شده  انگیزه و آ
که در شهرداری کار فرهنگی و اجتماعی انجام 
داده است و تمام پستی و بلندی های این کار 
را می داند، بنابراین به زودی شاهد یک تحول 

جدی در حوزه اجتماعی هستیم.
سیاســی  معاونــت  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
امنیتی و اجتماعی درصدد هســتیم در حوزه 
اجتماعی سرمایه گذاری ویژه ای انجام دهیم 
و ســرمایه های ســوخته شــده را احیــا کنیــم، 
خاطرنشــان کــرد: کلیــه دســتگاه ها موظــف 
هســتند به ســؤاالت کارشناســی اســتانداری 

اصفهان جواب دهند.
          از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در 

اصفهان باید استفاده کرد
کل   مســعود مهدویان فــر، سرپرســت اداره 
اجتماعــی و فرهنگــی اســتانداری اصفهــان 
در ادامه این جلســه گفت: در برنامه ششــم ۵ 
اولویت برای مسائل اجتماعی مشخص و بین 
دســتگاه ها تقســیم کار و امیدواریــم در برنامه 

هفتم نیز اولویت ها مشخص شود.
وی با بیان اینکه اعتیاد، طالق، حاشیه نشینی، 
نقاط بحران شهری، از جمله اولویت ها است، 
بیان کرد: باید برای بهبود این شــرایط و تالش 
در راســتای کنترل ایــن آســیب ها از ظرفیــت 
دســتگاه های متعــدد فرهنگــی و اجتماعــی 
استفاده و آن ها را باید همگرا کنیم و هماهنگی 
بین دســتگاه های فرهنگی و اجتماعی ایجاد 
کنیم. مهدویان فر با بیان اینکه نخستین آسیب 
اجتماعــی کشــور اعتیــاد اســت و ۲۰ دســتگاه 
برای ایــن آســیب دخیــل هســتند، افــزود: در 
استان اصفهان بیشترین سازمان های مردم 
نهاد و خیریه ها وجود دارد، باید از ظرفیت آن ها 
به نحو شایســته اســتفاده شــود، امیدواریم با 
همکاری سازمان های مردم نهاد و نهادهای 
مردمی و ادارات فرهنگــی و اجتماعــی کار را به 

نتیجه برسانیم.
در ایــن جلســه بــا حکــم اســتاندار اصفهــان، 
مســعود مهدویان فر به عنوان  سرپرست دفتر 
امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان 

معرفی شد.

سرمایه های سوخته 
در حوزه اجتماعی را 

احیا می کنیم 

کاشان و فنی حرفه ای اصفهان انعقاد تفاهم نامه شهرداری 

کلینیک مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مبارکه گشایش یافت.

جلیل عمادی رئیــس دانشــگاه آزاد اســالمی واحد 
مبارکه در مراسم گشایش مرکز مشاوره امین در این 
واحد دانشگاهی گفت: در زمینه کاهش آسیب های 
اجتماعی، جهت گیری پایان نامه های دانشجویان 
به این ســمت هدایــت شــده و امکانات دانشــگاه و 
ظرفیت خالــی فضا هــای آموزشــی و پژوهشــی را در 

صورت لزوم در اختیار این کلینیک قرار می دهیم.
حمید هاشمی پور رئیس اداره بهزیستی شهرستان 
مبارکه هم در این مراسم با اشاره به اهمیت و ضرورت 

کــزی در کاهش آســیب های  بازگشــایی چنیــن مرا
اجتماعی با توجه به ریشه یابی و رفع اصولی آسیب ها 
و حمایت کامل اداره بهزیســتی از کلینیک مشاوره 
و خدمات روانشناختی دانشــگاه آزاد اسالمی واحد 
کید کرد. مسعود رفعت نیا مدیر کلینیک  مبارکه تأ
مشــاوره و خدمــات روانشــناختی دانشــگاه آزاد 
اســالمی واحد مبارکــه هــم گفــت: پــس از جایابی و 
اختصاص بهترین ســاختمان بــرای راه اندازی این 
کلینیک و آماده سازی آن و دریافت مجوز های مربوط 
از سازمان مرکزی دانشــگاه و سازمان بهزیستی این 

کلینیک به بهره برداری رسید.

مدیر عامــل موسســه مــردم نهــاد طلــوع مهر و 
دوســتی اظهار داشت: یلدای امســال بهانه ای 
کــودکان کار همچــون ســایر  شــد برای اینکــه 
کودکان بتواننــد لحظاتی شــاد را بگذراننــد و در 
همیــن راســتا ویــژه برنامــه ای توســط جوانــان 

داوطلب، برای ۱۵۰ کودک کار برگزار شد. 
 نوید مســائلی، مدیر عامل موسســه مردم نهاد 
طلوع مهــر و دوســتی در ارتباط با جشــن شــب 
یلدای کودکان کار اظهار داشت: یلدای امسال 
بهانه ای شــد برای اینکــه کــودکان کار همچون 
سایر کودکان بتوانند لحظاتی شــاد را بگذرانند 
و در همین راســتا بــا برنامه ریزی صــورت گرفته 

توســط جوانــان داوطلــب، ویــژه برنامــه ای در 
محل هنرســرای خورشــید برای ۱۵۰ کودک کار 

برگزار شد.
وی ضمــن اشــاره به اینکــه در ایــن ویــژه برنامه 
کروبــات و شــعبده بازی  کــودک، آ آیتم هــای 
برای کودکان کار تدارک دیده شــده بود، عنوان 
کرد: رســالت اصلی ما آموزشــی، فرهنگســازی و 
توانمندســازی کــودکان کار اســت و در همیــن 
راستا سازمان مردم نهاد برتر کشور شدیم برای 
کودکانــی کــه در خیابان های شــهر مشــغول به 
دستفروشــی و جمــع آوری ضایعــات هســتند و 
عموم مردم بی تفاوت از کنار آن ها عبور می کنند.

خبرخبر
کلینیک خدمات روانشناختی  گشایش 

در دانشگاه آزاد مبارکه 
کار  کودکان  لحظاتی شاد در یلدای 
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رییس اداره هنری شهرداری اصفهان: 

کن هنری و موزه ای شهر اصفهان  بازدید از اما
کمرنگ است

رییس اداره هنری شــهرداری 
بازدیــد  گفــت:  اصفهــان 
گردشــگران داخلــی و خارجی 
کــز هنــری و موزه ای ایــن خطــه تاریخــی  از مرا
کمرنگ اســت و برخــی از علل آن ناآشــنا بودن 
کز، در دســترس نبــودن و نزدیک نبودن  با مرا
کــن تاریخــی مانند میــدان نقش  بــه برخی اما

جهان است. 
علــی عطریان بــا اشــاره به اینکــه بازدیــد از این 
کــز بــر اســاس نظــر ســتاد اســتانی کرونــا در  مرا
دوران نارنجــی و قرمــز کرونایی شــهر اصفهان 
کنــون بــرای  ممنــوع بــوده اســت ادامــه داد: ا
کز هنری و موزه ای شــهر اصفهان  بازدید از مرا
مانند عصار خانه شاهی و موزه حمام علی قلی 

آقا محدودیت و ممنوعیتی وجود ندارد.
رییس اداره هنری شهرداری اصفهان تصریح 
کرد: در زمــان حاضر مــوزه هنرهــای معاصر به 
دلیل مرمت با پیش بینی یک سال و نیم زمان 
برای این بازسازی تعطیل شده است اما سایر 

کز دایر است. مرا
کــز و  کــرد: بازدیدکننــدگان از مرا وی اشــاره 
موزه هــا بــه ۲ دســته تقســیم می شــوند یکــی 
گروه هــای مختلــف  شــهروندان و دیگــری 
کــه  ماننــد معلمــان، کوهنــوردان و افــرادی 
به صورت گروهی از موزه ها بازدید می کنند که 
کز و موزه هــای زیر نظر  بازدیدهای گروهــی مرا

اداره هنری بیش از بازدید شهروندان است.
عطریــان یــادآور شــد: هفتــه آخــر تابســتان 
کــز افزایــش  و تعطیلی هــا بازدیــد از ایــن مرا
می یابد اما به صورت میانگین میزان بازدید 
از مــوزه عصــار خانه شــاهی ۲۰۰ نفــر در هفته 
و از مــوزه گرمابــه علی قلــی آقــا نیــز ۱۵۰ نفر در 

هفته است.
وی دربــاره اقدامــات انجام شــده در راســتای 
معرفــی بیشــتر و تشــویق افــراد بــه بازدیــد 
کــز اظهار داشــت: کلیپ ها و موشــن  از این مرا
کلیــات و  گرافی هــای مختلفــی از جزئیــات و 
و  شــاهی  خانــه  عصــار  تاریخــی  فیلم هــای 
دسترســی به مــوزه حمــام علی قلــی آقــا از پنج 
نقطه شهر و زیبایی های این دو مجموعه تهیه 

و در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 
منتشرشده است.

رییــس اداره هنری شــهرداری اصفهــان بیان 
کز حداقلــی و بین ۴  کــرد: قیمت بلیت ایــن مرا
تا ۵ هزار تومان تعیین شــده و بــرای گروه های 
خــاص نیــز تخفیف هایــی در نظر گرفته شــده 

است.
وی بابیان اینکــه بازدیــد از موزه هــا بایــد یــک 
عالقه درونی و شــخصی باشــد گفت: بازدید از 
عصار خانه شــاهی بــه دلیل تحــت تأثیر بودن 
از میــدان نقش جهــان و اســتفاده از جاذبــه 
جمعیتی ایــن میــدان شــرایط  بهتــری را دارد 
اما مــوزه گرمابه علی قلی آقا از چنین پشــتوانه 

جمعیتی بهره مند نیست.
عطریــان افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی 
کرونایــی و آبــی بــودن بســیاری از شــهرها، 
اجــرای  نشســت ها،  ماننــد  رویدادهایــی 
تئاترهــای محیطــی و کنســرت در اطراف ایــن 

کز برنامه ریزی شده و در حال اجراست. مرا

وی همچنیــن دربــاره حمایــت شــهرداری از 
طرح های پژوهشی درباره موزه ها خاطرنشان 
کــرد: پایان نامه هــا و پژوهش هــا دربــاره مــوزه 
عصار خانه شــاهی و حمام علی قلی آقا توسط 
واحد پژوهش معاونت برنامه ریزی شهرداری 
اصفهــان موردحمایت هــای ملــی و معنــوی 

قرار می گیرد.
عصار خانــه شــاهی در دوره صفویه به دســتور 
شــاه عباس اول، در بازار مخلص میــدان امام 
)ره( بــا مســاحت یــک هــزار و ۸۰۰ مترمربــع 
کنــون ۳۸۰ مترمربــع از آن  ســاخته شــد امــا ا
باقی مانــده و هم زمان با احداث بــازار قیصریه 
و مدرسه مالعبداهلل به دستور شاه عباس اول 

ساخته شده  است.
این عصار خانه مربوط به دوران صفویه است 
یعنی ۴۰۰ سال پیش و هنوز پابرجا مانده است 
و تا چند دهه پیش هم فعالیتش ادامه داشته 
اســت اما درنهایت به دلیل به صرفــه نبودن از 

ادامه فعالیت بازماند.

۲طبقــه  در  خانــه  عصــار  شــرقی  بخــش 
ساخته شــده اســت که طبقه باالیــی آن بانام 
ک  گرمخانــه معــروف اســت ازآنجا به منظــور پا
کــردن و بــو دادن دانه هــای روغنــی اســتفاده 

می شده است.
حمــام علی قلــی آقــا نیــز در منطقــه بیدآبــاد 
اصفهــان به وســیله علی قلــی آقــا از درباریان ۲ 
پادشــاه صفوی، شاه ســلیمان و شاه سلطان 
کــه خــود،  حســین صفــوی در مجموعــه ای 
بانــی آن بــوده، بــه ســال ۱۱۲۵ هجــری قمری 

ساخته شده است.
این حمام از نــوع معماری ســبک اصفهان در 
اواخر عصر صفوی اســت. بنای حمام شــامل 
دو حمام بزرگ و کوچک و فضای چال حوض 

است.
هر یک از این ۲ حمام از دو بخش اصلی سربینه 
و گرم خانــه تشــکیل یافته اســت، به طوری که 
گانه  در آن دوره مــردان وزنــان به صــورت جدا

می توانستند از آن استفاده کنند.

مقتدایــی گفت: یکــی از معضالت خشــکی 
زاینده رود زمین خوردن صنعت توریسم در 

اصفهان است. 
عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 
اسالمی گفت:  مجمع نمایندگان استان اصفهان، جلسه ای 
برای بررسی جذب بودجه در راســتای تامین  باالترین حد 
منافع استان اصفهان برگزار کرد و ســرخط ها، سرفصل ها، 

ردیف های بودجه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
وی در ارتبــاط با درنظر گرفته نشــدن بودجه بــرای احیای 
کارشناســی،  بررســی های  گفــت: مطابــق  زاینــده رود 
۱۸ معضــل پیرامــون زاینــده رود بــه جــز بحــث آب شــرب و 
کشــاورزی داریم که کاهــش درآمد، زمین خــوردن صنعت 
توریسم، آلودگی هوا، مشکالت حاشیه نشینی، فرونشست 
خ دادن مباحــث امنیتــی فقــط چند مــورد از این  زمیــن و ر

معضالت است.
نماینــده مــردم اصفهان در مجلس شــورای اســالمی گفت: 
نقشه سیاسی و اداری استان اصفهان با نقشه جغرافیایی 
منطبق نیست و مشکل اینجاست که موضوعات مربوط به 
آب را نمی توان بر اســاس نقشــه سیاســی و اداری مدیریت 

کرد.
وی گفت: بازگشــایی زاینــده رود در بخش زیســت محیطی 
هــم قانونــی و هــم امــکان پذیــر اســت و بــرای جلوگیــری از 

مشکالت بعدی باید حتما در دستور کار باشد.
مقتدایی با اشــاره به اینکه  افراط و تفریط در بررسی بودجه 
مضر است، گفت: توجه افکار عمومی نسبت به ردیف های 
بودجــه و رقابت هــای بیــن اســتانی، فرصتــی مغتنــم برای 
پیگیری مــوارد جــا مانــده در الیحــه بودجه اســت امــا باید 

مستند و به دور از سوگیری منفی باشد.
وی با اشــاره به اینکه وحدت نظر نمایندگان و مسئوالن در 
پیگیری مســائل اصفهان ضروری است، گفت: نمایندگان 
می تواننــد، پیشــنهادهایی بــه صــورت فــردی و گروهــی 
تنظیــم و بــه امضــا برســانند و پیشــنهادات خودشــان را به 

کمیسیون های تخصصی مربوطه ارائه کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی ممانعت 
از باز شدن پلمب ســوخت مازوت نیروگاه ها را از موارد مهم 
مــورد پیگیــری نماینــدگان اصفهــان دانســت و گفــت: در 
فصلهای ســرد ســال کــه بــا کمبــود گاز مواجه هســتیم این 

مطلب از اهمیت خاصی برخوردار است.

نمایشــگاهی از مجســمه های نورانــی احمــد 
امیرخانی با نام "سرزمین جادویی" در نگارخانه 
صفــوی برگــزار شــده اســت.  احمــد امیرخانی، 
هنرمنــد مجسمه ســاز اظهار کــرد: آثــار ارائه شــده در نمایشــگاه 
"ســرزمین من" که از آن ها با نام مجســمه های نورانی نام برده ام 
اســکلت های چوبــی هســتند کــه درون آن هــا نــور کار کــرده ام و 
ســپس با کاغذ خاصی پوشــانده شــده اند. زمانی که نور روشــن 
اســت آنچه می بینیــم مجســمه های نورانی اســت و بــا خاموش 
شــدن نور، مجســمه های گچی ســفیدی مشــاهده می شود که 
بســیار ســبک هســتند. وی افزود: ایــن مجســمه های نورانی در 
دسته آثار الیتینگ ها )نورانی ها( قرار می گیرند اما کامال همسو با 
طبیعت هســتند و در تضاد و تقابل بنیادین با ســایر الیتینگ ها 
و روشــنایی های صنعتــی، مصنوعــی، ســخت و ســنگین قــرار 
دارند. این مجسمه های نورانی در حالتی خاص از جهانی خیالی 
متولد شده است و در واقع به سبب فرم و نور داخل مجسمه، در 

مقام جان و روح قرار می گیرد.
این هنرمند بــا بیان اینکــه عنوان "ســرزمین من" به دلیــل فرم و 

شــکل های خــاص مجســمه های ارائــه شــده در این نمایشــگاه 
انتخاب شده اســت، گفت: هریک از مجسمه های نمایش داده 
شــده به یک موجود خیالی شبیه اســت و گذری به سمت رؤیا و 

خیال را نشان می دهد.
امیرخانی با بیان اینکه در این نمایشــگاه تعداد ۱۵ اثر ارائه شــده 
است، گفت: اولین جرقه پرداختن به این پروژه به کمک خواهرم 
ج از ایــران در رشــته هنر  در ذهــن من ایجــاد شــد چــرا کــه او خــار
تحصیل کرده است و تعدادی از آثار خود را برای من ارسال کرد و 
من با دیدن آثار او و به صورت فی البداهه، خلق ایده هایی را شروع 
کــردم که بعضــی از آن هــا چوب هایی اســت که فرم هــای خاصی 
دارند. در نهایت آفرینش این مجســمه ها حدود ۹ ماه زمان برد. 
احمد امیرخانی متولد بهمن ماه ۱۳۷۲ در شــهر مبارکه اصفهان 
است که از ۸ سالگی به اصفهان آمد و در رشته مهندسی مکانیک 
در مقطع کارشناسی از دانشگاه نجف آباد دانش آموخته شد. وی 
به صــورت تخصصی و حرفــه ای عکاســی می کند و در پــروژه اخیر 

خود به خلق مجسمه های نورانی پرداخته است.
عالقمندان برای بازدید از نمایشگاه "سرزمین خیال" می توانند 
تا یکم دی ماه از ســاعت ۱۷ الــی ۲۰ به نگارخانه صفــوی، واقع در 
اصفهان، خیابــان خاقانــی، حدفاصل خواجه پطــرس و وحید، 

جنب کوچه شماره ۳۱ مراجعه کنند.

زمین خوردن صنعت توریسم در اصفهان بدلیل خشکی زاینده رود: 

گردشگری اصفهان رو به افول است  صنعت 

سرزمین جادویی در نگارخانه صفوی

خبر

خبر

نمایشگاه

نمایشگاهی از آثار نقاشی و الیه چینی"منصور 
خادم خراســانی" در گالــری نقش خانه حوزه 

هنری استان اصفهان برپاست.
آزاده کوفگر، مدیر واحد تجسمی حوزه هنری 
استان اصفهان به دلیل برگزیدن و به نمایش 
گذاشــتن آثار منصور خادم خراســانی اشــاره 
کرده و گفت: اســتاد منصور خادم خراســانی 
پیشکسوت و هنرمندی برجســته هستند و 
حضورشان در گالری نقش خانه سبب اعتبار 
بخشــی بــود. همچنیــن کمتــر دیــده شــدن 
تکنیــک و آثار اســتاد خــادم خراســانی دلیل 
دیگری برای برگزاری این نمایشگاه است زیرا 
در اصفهان چنین تکنیکی وجود ندارد و آثار 
ارائه شــده در این نمایشــگاه ابداعی توســط 

استاد خادم خراسانی است.
برگــزاری  از  مــا  هــدف  کــرد:  اظهــار  وی 
نمایشــگاه های مختلف این است که بیشتر 
به ســراغ هنرمندانــی برویم که آثارشــان جزو 
آثار فاخــر و شــاخص اصفهان اســت و در این 
ســال ها کمتــر دیــده شــده اند و نمایــش آثــار 
آن ها به نوعی معرفی این اســاتید و آثارشــان 

به نسل جدید است.
کوفگر گفــت: ما فقــط یک نمایشــگاه ســاده 
نداریم بلکه در کنار رویدادها و نمایشگاه ها، 
کارگاه هــای آموزشــی نیــز برگــزار می شــود کــه 
سبب انتقال تجربیات این اساتید به جوانان 

خواهد شد.
همچنین منصــور خادم خراســانی، هنرمند 
نقاشــی و هنر الیه چینی کــه آثــار او در گالری 
نقش خانه نمایش داده شــده اســت، اظهار 
کرد: آثار ارائه شده در این نمایشگاه با سبک 
نقاشــی های ایرانی و موضــوع اصفهان خلق 
شــده اند، ضمن اینکه تعــدادی از آن ها نیز از 
آثــار "رضــا عباســی" نقــاش دوره صفویه کپی 

شده و مابقی آن ها را من کار کرده ام.
وی دربــاره چگونگــی خلــق آثــار خــود گفت: 
تعدادی از نقاشــی ها بر روی گچ کار شده اند 
و بعضی از نقاشی ها پس از اجرا بر روی گچ به 

پارچه انتقال داده شده است.
ایــن هنرمنــد بابیان اینکه در این نمایشــگاه 
حــدود ۱۴ تابلــوی نقاشــی ارائــه شــده کــه با 
گــواش خلــق  اســتفاده از تکنیــک آبرنــگ و 

شــده اند، ادامــه داد: همچنین تعــداد ۱۲ اثر 
الیــه چینی بــا موضــوع آیه هــای قرآن و شــعر 
شاعران بزرگ مانند حافظ، سعدی و شهریار 
نیز در ایــن نمایشــگاه در معــرض بازدیــد قرار 

داده شده اند.
خــادم خراســانی بابیان اینکــه تکنیــک الیه 
چینــی مربــوط بــه حــدود ۷۰۰ ســال پیــش 
اســت کــه بیشــتر در آثــار دوره صفــوی مانند 
چهلســتون و عالی قاپــو مشــاهده می شــود، 
درباره روش ســاخت آثار الیــه چینی نمایش 
داده شــده، گفت: ابتدا گل را خیس و صاف 
کــرده و ســپس از یــک بســت مناســب کــه در 
شــرایط فعلی چســب چوب اســت اســتفاده 
می شــود و مایه ی به دســت آمــده را بــر روی 
طرحی کــه از قبل آماده شــده با قلم مــو اجرا 
کرده و ســپس با تکرار، ســطح کار را برجســته 

می شود.
منصور خادم خراسانی متولد سال ۱۳۳۹ در 
اصفهان اســت و در ســال ۱۳۵۹ از هنرستان 
هنرهــای زیبــای اصفهــان دانــش آموختــه 
شــد. وی بــا ورود بــه رشــته صنایــع دســتی 
در دانشــگاه هنــر اصفهــان از محضــر اســتاد 
یسایی شاجانیان بهره برد. خادم خراسانی 
همچنین در اداره کل میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری استان اصفهان به عنوان 
اســتادکار در مرمــت بناهــای تاریخی ایــران 

فعالیت داشته است.
عالقمنــدان بــرای بازدیــد از نمایشــگاه آثــار 
نقاشی و الیه چینی "منصور خادم خراسانی" 
می تواننــد تــا یکــم دی مــاه ســاعت ۱۰ تــا ۱۹ 
بــه گالــری نقش خانــه حــوزه هنــری اســتان 
اصفهان، واقع در خیابان آمادگاه، روبه روی 
هتــل عباســی، ســاختمان ســوره مراجعــه 

کنند.

کتاب »مقدمه ها و رنگ ها« از محمد شجاعی 
در ویــژه برنامــه چلچــراغ یلــدا در شــهرضا 

رونمایی شد.
برگــزاری  حاشــیه  در  ابــاذری  محمدعلــی 
برنامــه »چلچــراغ یلــدا« بــا اشــاره به هــدف از 
برگزاری این برنامه، اظهار داشــت: نمایشگاه 
هنری چلچــراغ یلــدا با تعــداد ۱۰۰ اثــر هنری از 
۵۰ هنرمند شهرضایی در زمینه های مختلف 

برپا شد.
وی افزود: حدود ۱۵۰ هنرمند فاخر شهرضایی 
در ایــن برنامــه حضور داشــتند و هــدف از این 
دورهمی ایجــاد روحیــه و تشــویق هنرمندان 

بود.
دبیــر جشــنواره »چلچــراغ یلــدا« بــا توجــه به 
گــروه موســیقی ســنتی در ایــن  اجــرای پنــج 

برنامــه، افــزود: همچنیــن کتــاب مقدمه ها و 
رنگ ها از محمد شجاعی که شامل ۲۰ قطعه 
شــامل ده قطعــه موســیقی و ۱۰ قطعــه رنــگ 

است، رونمایی شد.
اباذری عنــوان کــرد: قطعات کتــاب، از کتاب 
دوره ابتدایــی ســنتور مرحــوم »فرامــرز پایور« 
بــرای ســازهای تــار و ســه تار نــگارش و تنظیم 

شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در این مراسم از مصطفی 
مجرد، حسین جانقربانی و عمادالدین منصف 
سه فعال عرصه ادبیات، نجوم و فرهنگی و هنری 
شهرســتان که خدمات زیادی در ســطح کشور 
ارائه دادند و کمتر دیده شدند، با اهدای تندیس 

تجلیل و قدردانی شد.
دبیر جشــنواره چلچــراغ هنر با اشــاره به اینکه 
۱۰ شاعر بزرگ شهرضایی به شعرخوانی در این 
مراســم پرداختند، گفت: فال حافظ توســط 
حمید صدری و نمایش رادیویی طنز توســط 
غالمحسین سلطانیان و حسینعلی محمدی 

اجرا شد.
گفتنــی اســت در پایان ایــن مراســم طومــاری 
در راســتای حمایت از هنرمندان شــهرضایی 

امضا شد.

وزیــر میــراث فرهنگــی در صفحــه مجــازی خود 
نوشت: مردم شادی می خواهند. بگذاریم نفس 

بکشند و از زندگی شن لذت ببرند.
عــزت اهلل ضرغامی وزیر میــراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری در جریان بازدیدش از عمارت 
عالی قاپوی اصفهان ویدئویی را در صفحه مجازی 
خود منتشر کرد که در آن مشــخص است از یک 
نوازنده دوره گرد می خواهد بنوازد اتفاقی مشابه 
آنچه با پخش یک فیلم از آواز خواندن جوانان زیر 

پل عالی قاپو منتشر کرده بود.
ضرغامی ایــن بــار درباره ایــن فیلم کوتاه نوشــته 
اســت: در جریــان بازدیــد از عمــارت عالــی قاپــو 
وقتی از بازار صنایع دســتی عبور می کــردم یک از 
همراهان گفت فردی که در کنار بازار »نی« می زد 

می خواست برای شما هم بزند.
برگشــتم و پس از ســالم علیک گفتــم بــرو! او هم 
با تعجــب و نگرانی فــورا محــل را ترک کــرد. همه 

خندیدند و او را برگرداندند. گفتم عزیزم برو یعنی 
بزن. یعنی شروع کند.

مشکل کشور آن است که براساس ذهنیت های 
قبلی، زبان یکدیگر را متوجه نمی شویم. 

کی یکــی از موانع  در علــم ارتباطــات خطــای ادرا
۸ گانه انتقال پیام است. اجرای خوبی کرد. از او 

خواستم شادتر بزند. 
نتیجه هم این شد که در ویدئو می بینید. مردم 
شــادی می خواهند. بگذاریم نفس بکشــند و از 

زندگی شان لذت ببرند.

ثار منصور خادم خراسانی نقش خانه میزبان آ

کتاب »مقدمه ها و رنگ ها« 
از نویسنده شهرضایی رونمایی شد

توئیت وزیر میراث فرهنگی؛

مردم شادی می خواهند

نمایشگاه

جشنواره

خبر

استاندار اصفهان در حکمی مسعود مهدویان 
فــر را بــه عنــوان سرپرســت اداره کل اجتماعــی 
کــرد. در  و فرهنگــی اســتانداری منصــوب 
مراسمی مسعود مهدویان فر به عنوان مدیرکل 
اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان معرفی 
و از خدمات سید محسن سجاد قدردانی شد. 
مهدویان فــر دانش آموخته دکترای سیاســت 
گــذاری عمومــی، از پژوهشــگران برتر کشــوری 
مطالعات سیاســت گذاری اجتماعــی و دارای 
ســوابقی همچــون مدیریــت امــور اجتماعی و 
مشارکت های مردمی و ریاست اداره اجتماعی 
ســازمان فرهنگی ورزشی شــهرداری اصفهان 

بوده است.

نمایشــنامه "حلــزون" نوشــته هوبــرت هنری 
دیویس با ترجمه نسیبه جمشیدی شاهرودی، 

به همت نشر عنوان راهی کتاب فروشی ها شد.
 این کتاب، نمایشــنامه ای کمدی است که در 
سه پرده روایت می شود و نوزدهمین شماره از 
مجموعه نمایشنامه های نشر عنوان را به خود 
اختصــاص داده اســت. نســخه اصلــی کتــاب 
نخســتین بار در ســال ۱۹۰۷ میــالدی بــه چاپ 

رسید.
در توضیح ناشر بر این کتاب آمده که:

"حلــزون دارای درون مایه پیچیــده اما در عین 
حال ساده ای است و همچنین به دلیل داشتن 
سیاست های جنسیتی و مبارزات روانشناسانه 
و نگاه درمانی اش به تئاتر، کامال جهان شمول 
اســت. به تدریج که نمایشــنامه پیش می رود 
مخاطب تا حد زیادی با سرنوشت شخصیت ها 
همراه می شود و به همان نسبت می خندد و از 
آن لذت می برد. این نمایــش به دلیل اهمیت 
فرهنگی موضــوع نمایشــنامه و در عیــن حال 
کنــون که بیش  همخوانی آن با زمــان مدرن، ا
از یــک قــرن از نــگارش آن می گــذرد، همچنان 
موردتوجه است." هوبرت هنری دیویس خالق 
حلزون، نویسنده برجسته انگلیسی تبار، اوایل 
قرن بیستم، در سال ۱۸۶۹ به دنیا آمد. او ابتدا 
در عرصه روزنامه نگاری در ایاالت متحده فعالیت 
داشــت و ســپس فعالیت نمایش نامه نویسی 
خــود را در ســن ســی ســالگی در نیویــورک آغــاز 
کرد و ســپس به انگلیس برگشــت و بــه کار خود 
ادامه داد. وی تا زمانی که در سال ۱۹۱۷ در سن 
چهل وهشــت ســالگی از دنیا رفت، آثــار موفق 
زیادی را از خــود به جای گذاشــت. دیویس در 
نگارش آثارش از نویسندگانی مانند اسکار وایلد 
تأثیر پذیرفته است. نمایشنامه حلزون را شاهکار 
دیویس می دانند. او، این اثر کمدی-رمانتیک را 
در سه پرده نوشته است. نوع کمدی، سازگاری 
فرهنگــی و نزدیکــی موضوع ایــن نمایشــنامه 
بــا جامعــه امروز ایــران، دلیــل اصلــی ترجمــه 
و نیــز معرفی ایــن نمایشــنامه نویس برجســته 

انگلیسی تبار به تئاتر ایران است.
کتاب »حلزون« نوشته هوبرت هنری دیویس، 
در ۱۰۸ صفحــه، بــا شــمارگان ۷۷۰ نســخه، بــه 
قیمت ۳۵ هزار تومــان، در قطع پالتویی، جلد 
شومیز و با ترجمه نسیبه جمشیدی شاهرودی، 

به همت نشر عنوان به کتاب فروشی ها رسید.

کتاب هــای »غنچــه بــر قالــی« نوشــته ابراهیم 
حسن بیگی از انتشــارات کانون و »کوچ روزبه« 
نوشته آتوسا صالحی از انتشارات افق به اهتمام 
آژانس ادبی پل به زبان ترکی استانبولی در ترکیه 

منتشر شد.
کتــاب بــر اســاس  ترجمــه و انتشــار این دو 
قراردادهای رایتی که بین نویسنده کتاب »غنچه 
بر قالی« و ناشــر کتاب »کوچ روزبه« با انتشارات 
»زنگین«در استانبول توســط آژانس ادبی پل 

انجام شده است.
این ناشــر ترکیه ای پیش از این نیز کتاب »کالغ 
سفید«، نوشــته فریده جهاندیده از انتشارات 
آناپل را با همکاری آژانس ادبی پل به زبان ترکی 

استانبولی ترجمه و منتشر کرده بود.
دفتر آژانس ادبی پل در اســتانبول اعــالم کرده 
اســت که "کتاب های »راز نگین ســرخ« نوشته 
کی« نوشته علی  حمید حسام و »نه آبی، نه خا
کنون در دست  مؤذن از انتشارات سوره مهر هم ا
ترجمه هستند و بنا به اعالم انتشارات اونسوز در 
ترکیه که حق ترجمه و انتشار آن ها را به واسطه 
آژانــس ادبــی پــل از ناشــر ایرانی دریافــت کرده 
اســت، به زودی منتشــر و وارد بازار کتاب ترکیه 

خواهد شد.

سرپرست اداره کل اجتماعی
 و فرهنگی استانداری اصفهان

 منصوب شد 

»حلزون« منتشر شد 

انتشار دو کتاب ایرانی 
در ترکیه

خبر

نمایشنامه

کتاب
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سپاهان ۷۴ _ مس رفسنجان ۸۱ :

تالش های سپاهان در کوارتر چهارم نتیجه نداد
تیم بسکتبال سپاهان در هفته 
یازدهم لیگ برتر بسکتبال بازی 
گذار کرد. را به مس رفسنجان وا

کوارتــر اول: نخســتین امتیــاز برای ســپاهان ثبت 
شــد، مــس رفســنجان بــا نتیجــه ۲۳ بــر ۱۰ جلــو 
است. شــوت ســه امتیازی بازیکن ســپاهان وارد 
حلقه مس رفســنجان شــد، تیم برتر میدان مس 
رفســنجان اســت. مس رفســنجان به امتیــاز ۲۶ 
رســید، خالقــی فــر فــول گل گرفــت. کوارتــر اول با 

نتیجه ۳۱ بر ۱۶ به نفع مس رفسنجان تمام شد.
کوارتر دوم: ۱۵ امتیاز اختالف وجود دارد، خالقی فر 
صاحب پرتاب آزاد شد. پرتاب سه امتیازی کیانی 
وارد حلقــه مس رفســنجان شــد. بــازی بــا نتیجه 
۳۵ بــر ۲۱ بــه نفع مــس رفســنجان اســت، بازیکن 
خارجی مــس ســبد خالــی را گل نکرد. پرتاب ســه 
امتیازی بازیکن سپاهان گل شد، دو تیم یک خطا 
تیمی دارند. کیانی پرتاب سه امتیازی خود را وارد 
حلقه مس رفسنجان کرد، امیر هاشمی درخواست 
تایم اســتراحت کرد. در آخریــن لحظه های حمله 
سپاهان کیانی پرتابی سه امتیازی دیگر گل کرد. 
مس رفســنجان ۹ امتیــاز اختالف ایجاد بــه وجود 
آورده است، کیانی بازیکن سپاهان ۱۴ امتیاز کسب 
کرده. مهدی مرادی پاس زیبایی زیر حلقه سپاهان 
به هم تیمی خــود داد و همان تــوپ به گل تبدیل 

شــد. کوارتــر دوم بــا نتیجــه ۵۰ بــر ۳۸ بــه نفع مس 
رفسنجان به پایان رسید.

کوارتر ســوم: پرتاب ســه امتیازی بازیکن سپاهان 
گل شــد، بازیکن مس صاحب دو پرتاب شد و آن 
را به گل تبدیل کرد. بازی با نتیجه ۵۱ بر ۴۱ به نفع 
ســپاهان اســت، ســپاهان فاصله امتیــازی را کم 
کرد. کیانی حرکــت انفرادی انجــام داد و دو امتیاز 

به دســت آورد. مربی مس تایم استراحت گرفت، 
پرتاب سه امتیازی سپاهان گل شد. کوارتر سوم با 
نتیجه ۶۵ بر ۵۶ به نفع مس رفسنجان تمام شد.

کوارتــر چهــارم: پنــج امتیــاز اختــالف وجــود دارد، 
بازیکن مــس صاحب دو پرتاب شــد و دو شــانس 
خــود را بــه گل تبدیــل کــرد. ســپاهانی ها بــرای 
جبران امتیــاز تالش می کنند، بــازی در این کوارتر 

با هیجان بیشــتری پیش می رود. بازی با نتیجه 
۷۲ بــر ۶۵ به نفــع مس رفســنجان اســت. پرتاب 
ســه امتیازی ســلمانی به بیــرون رفت، ســرمربی 
سپاهان تایم استراحت گرفت. سپاهان در کوارتر 
چهارم جنگنده تر بازی می کند ولی در نهایت این 
مس رفسنجان است که با نتیجه ۸۱ بر ۷۴ برنده 

بازی می شود.

خبر

دور برگشــت لیگ برتر والیبال زنــان با پیروزی 
تیم های ذوب آهن و سایپا آغاز شد.

به گزارش ایســنا، هفته دهم لیگ برتر والیبال 
زنــان بــا چهــار دیــدار بــه میزبانــی تهــران )دو 

دیدار(، ورامین و اصفهان پیگیری شد. 
تیم ذوب آهن اصفهان که قهرمانی نیم فصل 
را به دست آورد، مهرسان را در سه ست پیاپی 
شکســت داد و با ۲۹ امتیاز همچنــان در صدر 

جدول باقی ماند.
سایپا هم که در جایگاه دوم جدول رده بندی 
ست به پیروزی رسید و ۲۶ امتیازی شد.قرار دارد، مقابل جوانان زردتشــی یزد در ســه 

نخستین دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتسال ایران در 
مقابل ایتالیا با برتری ۶ بر ۴ ملی پوشان کشورمان 

در یک دیدار پرگل همراه شد.
تیم ملی فوتســال ایران پس از جام جهانی ۲۰۲۱ 
لیتوانی، جهت انجام دو بازی دوستانه به ایتالیا 

سفر کرد.
ایران که پس از جام جهانی لیتوانی دیداری انجام 
نداده بود بــا ترکیب جدید و متفاوتی نســبت به 
رقابت های لیتوانی به این سفر و این دیدار آمده 
بود. بازی با حمالت پیاپی ایران آغاز شــد و قبل 
از گذشت یک ســوم از دیدار، تیم ملی کشورمان 
موفق شد گل اول را توسط مهدی کریمی به ثمر 

برساند.
ملی پوشان کشــورمان ســوار بر بازی شــدند و در 
دقیقه ۱۲ باز هم مهدی کریمی ایران را به گل رساند 
اما پس از گذشت یک دقیقه ایتالیا صاحب یک 

ض به پنالتی شد و با گل مرلیم با بازی بازگشت.
رفته رفته رونــد بازی به ســود الجوردی پوشــان 
پیــش رفــت و ایتالیایی هــا بــا گرفتــن خطاهای 
پشت سرهم از ایران صاحب یک ضربه پنالتی از 
نقطه دوم شدند و نتیجه تساوی رقم خورد اما این 
پایان کار نبود و بچه های ایران با از دســت دادن 
تمرکزشــان این نتیجه را هم حفظ نکردند و گل 
سوم قبل از پایان نیمه اول برای ایتالیا همراه شد.

در نیمه دوم بچه های کشورمان مانند نیمه اول 
بازی را مســلط آغــاز کردند و با حمالت ســنگین 
و پی درپی به گل های ســوم و چهارم رســید. در 
ادامه مســابقه ایتالیا بــرای زدن گل مســاوی به 
حمله زد و موفق شد ۳ دقیقه بعد از دریافت گل 

بازی را ۴ بر ۴ کند.
در ادامه این بچه های ما بودنــد که کنترل بازی 
را در اختیار خود گرفتند و با هنرنمایی بازیکنان 
باتجربه مــان حســن زاده و طیبــی بــه گل پنجم 
رسیدیم. ایتالیا رو به بازی پاورپلی آورد تا نخستین 

دیدارش با شکست همراه نشود.
کتیک خاص را پیش  الجوردی پوشان یک تا
گرفتنــد و بــا همکاری های مرلیــم و د متئوس 
چندین شوت روانه دروازه ایران کردند که این 
کنش هــای زیبــای محمــدی و  ضربــات بــا وا
البته کمی خوش شانسی ایران به گل تبدیل 

نشدند.
در واپســین ثانیه ها نیز احمد عباســی بــا همان 
شــم گل زنی همیشــگی اش از دروازه خالی ایتالیا 
بهترین اســتفاده را کرد و از زمین خــودی توپ را 
بــه تــور دروازه خالی ایتالیایی ها چســباند تا گل 
ششم تیر خالص را به همراه داشته باشد و ایران 
ک ایتالیا  در نخســتین دیدار تدارکاتــی اش در خا

مقابل این تیم پیروز از زمین بیرون بیاید.

تیم ملی فوتبــال بانوان در دیداری دوســتانه 
بــه مصــاف تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان 

می رود.
اردوی آماده ســازی تیــم ملی فوتبــال بانوان 
از ۲۷ آذرمــاه در مرکــز ملــی فوتبــال آغاز شــده 
است و ملی پوشــان تمرینات خود را تا هشتم 
دی ماه زیر نظر مریم ایراندوست، سرمربی تیم 
ملی پیگیری می کننــد. بر همین اســاس تیم 
ملــی فوتبال بانــوان روز شــنبه _۴ دی ماه_ در 
دیداری درون اردویی به مصــاف تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان می رود. این دیدار ساعت 

۱۳ در مرکز ملی فوتبال برگزار می شود.

دو رویدادی که فدراسیون بین المللی تنیس روی 
میز برگزاری آن ها در اولین ماه سال میالدی آینده را 
مصوب کرده است، با حضور نمایندگان ایران برگزار 

خواهد شد.
به گزارش مهر، فدراسیون بین المللی تنیس روی 
میز برگزاری دو تور جهانی در ماه ژانویه را به تصویب 
رســانده اســت. هر دو رویداد به میزبانی آلمان و در 

شهر دوسلدورف برگزار می شود.
اولین تــور جهانی تنیــس روی میــز در ســال ۲۰۲۲ 
میــالدی طــی روزهــای ۲۲ تــا ۲۵ دی مــاه )۱۲ تا ۱۵ 
ژانویه( برگزار می شود. ۲۷ دی ماه تا ۲ بهمن ماه )۱۷ 
تا ۲۲ ژانویه( هم زمان برگزاری دومین تور جهانی در 

آلمان است.
امیرحسین هدایی، امین احمدیان و نوید شمس 
بازیکنان ایرانی هســتند کــه در هــر دو تــور جهانی 

شرکت می کنند.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با نظر اتحادیه 
جهانــی در بیــن بهترین هــای دنیــا قــرار گرفــت. 
اتحادیه جهانی کشتی در گزارشی به عملکرد ۵ تیم 
برای بهترین اجرا در سال ۲۰۲۱ اشاره کرد که تیم 
ملی کشتی فرنگی کشورمان نیز در این لیست در 
جایگاه پنجم قرار دارد. در این گزارش آمده است: 
ســال ۲۰۲۱ ســالی پر از اجرا های قابــل توجه بود. 
پس از پایان مســابقات مختلف، پخش سرود ها 
و اهتزاز پرچم ها، ۵ اجرای به یادماندنی به عنوان 
تاثیرگذارترین نمایش های جمعی امسال در این 

فصل به عنوان بهترین انتخاب شدند.
۵. کشتی فرنگی ایران

تیم ملــی کشــتی فرنگی ایــران بــا وجــود ۶ امتیاز 
کمتر نسبت به روســیه نایب قهرمان جهان شد 
و در مســابقات جهانی اســلو توانســت بــا رهبری 
محمدرضا گرایــی دارنــده مدال طــالی جهان و 

المپیک، ۶ مدال رنگارنگ کسب کند که ۴ مدال 
طال بود.

۴. کشتی زنان قرقیزستان
تیم ملی کشتی زنان قرقیزستان در حال پیشرفت 
و صعود به صدر جدول اســت. امسال این تیم با 
۳ مدال از جملــه ۲ طالی جهانی عملکــرد قابل 

توجهی داشت.
۳. تیم کشتی زنان اوکراین

کوبیا تیــم زنــان اوکرایــن را به عنــوان اولین  آلینــا ا
قهرمان تیمی جهان در مسابقات زیر ۲۳ سال در 
بلگراد صربستان هدایت کرد. آن ها ۵ فینالیست و 

۳ قهرمان داشتند.
2. تیم کشتی آزاد روسیه

فدراسیون کشتی روســیه به رهبری عبدالرشید 
ســعداله یف، قهرمــان ۵ دوره جهــان و دارنــده ۲ 
مدال طالی المپیک، عملکرد خوبی داشت. ۳ 
کشتی گیر مدعی این کشور صاحب مدال طالی 

المپیک شدند.
1. کشتی زنان ژاپن

بهترین عملکرد تیمی ســال ۲۰۲۱ به تیم کشتی 
زنــان ژاپــن در بازی هــای المپیــک توکیو رســید. 
کــو کاوای ۲ کشــتی گیر از  کو و یوکا خواهران ریســا

کشور میزبان، قهرمانان المپیک بودند.

دور برگشت لیگ والیبال زنان آغاز شد:

پیشتازی ذوب آهن با ۱۰ برد

خبر

ایران ۶ _ ایتالیا ۴
از ستاره های با تجربه تا ستاره های جوان همه درخشیدند

تیم ملی به مصاف ذوب آهن می رود

حضور پینگ پنگ بازان ایران 
در دو رویداد مصوب سال ۲۰۲۲

کشتی فرنگی ایران در بین بهترین های جهان

خبر

فدراســیون جهانــی وزنــه بــرداری نســبت به 
پخش اشتباه سرود ایران در مسابقات قهرمانی 

کنش نشان داد. جهان وا
به گــزارش فدراســیون وزنــه بــرداری، هنگام 
اهدای مدال به قهرمانان دسته ۱۰۲ کیلوگرم 
مســابقات قهرمانــی جهــان، ســرود ایران به 
اشتباه پخش شــد و فدراســیون جهانی وزنه 
برداری نسبت به این اتفاق عذرخواهی کرد. 

در نامه فدراسیون جهانی آمده است:
ما حساســیت این موضوع را درک می کنیم و 
به دلیل این اشتباه بزرگ که انجام شد، بسیار 

شرمنده هستیم. 
لطفا عذرخواهی ما را بپذیرید. مطمئن باشید 
که فدراســیون جهانی در آینده توجه ویژه ای 
خواهد داشت که چنین اشتباهی دیگر تکرار 
نشود. یک بار دیگر عذرخواهی ما را از صمیم 

قلب بپذیرید.

مرحلــه ســوم مســابقات اســکیت  اینالین  
کی آقایان از اول دی برگزار می شود. ها

کــی  برتر اینالین ها لیــگ  ســوم  مرحلــه 
آقایــان از اول دی مــاه آغــاز خواهــد شــد 
و ۹ تیــم ســامان گســتر همــدان، ام دات 
پرشــین  تبریــز،  ســایمان  ری،  شــهر  آر 
کادمی اســکیت پارمیــس تهــران،  قــم، آ
کمیتــه  کادمی اســکیت روزبــه قزویــن،  آ
کــی تهران، میثــاق تهــران و هروز  رینک ها
لنجان اصفهان طی دو روز با هم به رقابت 

خواهند پرداخت.
در جدول رده بندی و تا پایان نیم فصل این 
مسابقات سامان گستر همدان با ۲۳ امتیاز 
صدرنشــین و ام دات آر شــهر ری، ســایمان 

تبریز با ۲۱ و ۱۹ امتیاز دوم و سوم هستند.
مرحله چهارم و پایانی این رقابت ها نیز ۱۴ 

و ۱۵ بهمن در همدان برگزار خواهد شد.

دانش آموز ســمای نجف آباد نایب قهرمان 
مسابقات تکواندو استان اصفهان شد.

 معــاون آموزش هــای عمومــی و مهارتــی 
دانشگاه آزاد اســالمی واحد نجف آباد گفت: 
کیوروگــی  قهرمانــی  تکوانــدو  مســابقات 
روستاییان اســتان اصفهان در دو رده سنی 
)خردسال و نونهال( و دو رده کمربند )سبز، 
آبــی و قرمــز، مشــکی( بــا حضــور ۱۵۵ بانوی 

ورزشکار در قالب ۱۵ تیم برگزار شد.
شــهال روزبهانی افزود: در پایان این رقابت ها 
ثنا ترکی دانش آموز دبستان دخترانه سمای 
نجــف آباد بــا کســب مــدال نقره ایــن دوره از 
مســابقات بــر ســکوی دوم ایســتاد و نایــب 

قهرمان شد.
ترکــی مــدال برنــز لیگ هانمادانــگ بانــوان 
اســتان اصفهــان را در کارنامه ورزشــی خود 

دارد.

نخستین دوره رقابت های فیتنس چلنج 
نظامیــان کشــور، انتخابــی تیــم نیروهای 
مســلح بــا هــدف حضــور در پیکارهــای 
قهرمانــی آســیا، بهمــن مــاه ســال جــاری 

برگزار می شود.
بــه گزارش ایرنــا، در نشســتی کــه چنــدی 
پیــش مســئوالن فدراســیون بدنســازی 
و پرورش انــدام و مســئوالن تربیــت بدنــی 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
داشتند، مقرر شد که در ابتدا انتخابی تیم 
وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح 
برگــزار و پــس از آن انتخابــی تیــم نیروهای 
مســلح جمهــوری اســالمی ایران در روز ۱۲ 

بهمن انجام شود.
در همیــن راســتا اولیــن دوره رقابت هــای 
فیتنس چلنج نظامیان کشور در دو سطح 
طالیی و نقره ای ۱۲ بهمن ماه سال جاری 

برگزار می شود.
ایــن رقابت هــا بــا همــکاری فدراســیون 
بدنســازی و وزارت دفــاع و پشــتیبانی 
نیروهای مســلح برگزار خواهد شــد و همه 
عالقه منــدان در نیــروی زمینــی، هوایــی، 
دریایی )ســپاه پاســداران، ارتــش و نیروی 
اســالمی ایران(  انتظامی جمهــوری 

می توانند در این رقابت ها شرکت کنند.

کنش فدراسیون جهانی وا
 وزنه برداری به پخش
 اشتباهی سرود ایران

ادامه رقابت های لیگ برتر
قایان کی آ  اینالین ها

دانش آموز سمای 
نجف آباد نایب قهرمان

 مسابقات تکواندو

برگزاری مسابقات فیتنس
 چلنج نظامیان کشور

سرپرســت تیــم فوتبــال شــهرخودرو می گویــد 
تــا زمانــی کــه پرســپولیس به این تیم مشــهدی 
بدهکار اســت پنجره این تیم بــاز نشــده و باید از 

پرسپولیس امتیاز کسر شود.
به گــزارش "ورزش ســه"، ســید مهــدی ســید صالحی  سرپرســت 
تیــم شــهرخودرو خراســان در گفــت و گو بــا خبرنــگار ورزش ســه، 
در خصــوص دریافت طلــب از پرســپولیس گفــت: علی رغم اینکه 
حکم کمیته محترم تعییــن وضعیت و متعاقبــا کمیته ی محترم 
استیناف در خصوص طلب شهر خودرو از باشگاه پرسپولیس به 
صورت شــفاف و واضح صادر شــده اما تا کنون هیچ اقدامی برای 

پرداخت این پول از سوی مدیران پرسپولیس نشده است.
گر ایــن رونــد از ســوی باشــگاه    ســید صالحــی در ادامــه افــزود: ا
پرســپولیس ادامه دار باشــد علی رغم احترام به هواداران این تیم 
برای اعاده حق هواداران خراسانی شهر خودرو مجبور می شویم از 
هیچ اقدامی دریغ نکنیم. باشگاه شهرخودرو دراین دوسال و نیم 

نشــان داد که برای وصول این طلب به دنبال تعامل است. طبق 
رای کمیته محترم استیناف باشگاه پرسپولیس برای پرداخت این 
طلب ۱۰ روز زمان داده اما دوســتان هیــچ اقدامی صورت ندادند. 
در رای کمیتــه اســتیناف صراحتا آمده اســت که طبــق آئین نامه 
انضباطــی پــس از گذشــت ۱۰ روز از ابــالغ حکــم و اســتمرار عــدم 
پرداخت، کســر امتیاز و جریمه ی نقدی مجددا صــورت می گیرد 
و تنهــا در صــورت پرداخت این بدهی پنجــره نقــل و انتقاالت این 

باشگاه باز می گردد.
  سرپرســت شــهرخودرو در خصوص بازشــدن پنجره پرسپولیس 
گفت: امروز اعالم شد باپرداخت بدهی کالدرون پنجره این تیم باز 
شده است اما باید عرض کنم طلب باشگاه شهر خودرو از این تیم 
باقی مانــده و طبق حکم کمیته اســتیناف تا تاییــد پرداخت این 

طلب به باشگاه شهرخودرو پنجره باز نخواهد شد.
سید صالحی در مورد بحث کسر امتیاز از مدافع عنوان قهرمانی بیان 
کرد: باشگاه پرسپولیس از حضور اقای گل محمدی درآمدزایی های 

فراوانــی کســب کــرده اســت 
و این دور از اخالق است که بعد 

از این همه مدت هنوز به تعهدات 
مالی ای که با ما داشــتن بی 

اعتنا هستند.
 از کمیته ی اســتیناف که 
همیشــه در احقــاق حــق 
ثابــت قــدم بــوده فقــط 
همین انتظار می رود که 

کســر  بالفاصلــه بــرای 
امتیــاز از پرســپولیس 
اقدام و مجدد بــرای آن 
باشگاه جریمه ی نقدی 
بــه نفــع باشــگاه لحاظ 

شود.

رئیس هیئت اسکواش استان اصفهان از راه اندازی 
پدل خیابانی با همکاری سازمان ورزش شهرداری 
اصفهان به منظور رشد و توسعه این رشته خبر داد.

بهزاد نویدنیا در گفت وگو با ایسنا با اشاره به برگزاری اولین دوره آموزش 
پدل خیابانی در میدان امام اصفهان اظهار کرد: پدل یکی از ورزش های 
کتی محسوب می شود که در  جذاب و پرتحرک در میان رشته های را

گستره جهانی به سرعت در حال پیشرفت است، با توجه به برگزاری 
دوره آموزشی مربی گری سطح عمومی که سال گذشته برگزار کردیم، 
امسال نیز به منظور رشد و توسعه این رشته با همکاری سازمان ورزش 
شــهرداری اصفهان، انجمن پدل و کمیته رشد و توسعه فدراسیون 
اســکواش اقدام به برگزاری پــدل خیابانی در میــدان امام کــه یکی از 
نمادهای تاریخی و دیدنی ایران و جهان است، کردیم که خوشبختانه 

با استقبال بسیار خوبی روبرو شدیم.
وی با اشاره به حضور مسعود سلیمانی، رئیس فدراسیون اسکواش و 
حسین زیبایی، معاون ورزش قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان استان 
و همچنین مسئوالن ورزش شهرداری در این برنامه گفت: این برنامه  
فرصت بسیار خوبی بود تا عالوه بر شناخت بیشتر مردم و جذب آن ها 
به این رشته، بخش خصوصی نیز ظرفیت ها و فضای جذاب این رشته 
را دیده و با عالقه بیشتر وارد بحث اسپانسیرینگ شوند، در حال حاضر 
در اصفهان زمین اختصاصی پدل وجود ندارد و با صحبت هایی که 
با بخش خصوصی در حال انجام اســت، امیدواریم بتوانیم در آینده 
نزدیک با راه اندازی زمین های پدل اصفهان، زمینه ساز تحوالت خوبی 

در در استان و کشور باشیم.
رئیس هیئت اســکواش اســتان اصفهــان اضافــه کرد: برای توســعه 
کــرات بســیار خــوب و  همگانــی پــدل و همچنیــن اســکواش، مذا
نتیجه بخشی با معاون ســازمان ورزش شــهرداری اصفهان صورت 
گرفت و قرار اســت با استفاده از ظرفیت شــهرداری و فضاهایی که در 
اختیار دارند، پــدل خیابانی و اســکواش ۳ دیــواره راه اندازی شــود تا 

بتوانیم مخاطبین بیشتری جذب کنیم.
نویدنیــا در خصــوص برنامه هــای هیئــت اســکواش تــا پایــان ســال 
خاطرنشان کرد: بعد از وقفه ای که به دلیل شیوع ویروس کرونا ایجاد 
شد، سعی کرده ایم، بتوانیم با اولویت بندی برنامه ها و اجرای آن ها 
شــرایط خوبی برای رشــته های زیر مجموعه هیئت ایجاد کنیم، به 
همین دلیل هر هفته بحث استعدادیابی با جدیت پیگیری می شود، 
در کنار آن قرار است با همکاری کمیته آموزش فدراسیون اسکواش، 
دی ماه سال جاری دوره عمومی داوری اسکواش و در بهمن ماه دوره 
مربی گری سطح یک اســکواش و همچنین در ادامه مربی گری پدل 

میزبان باشیم.

کسر شود! سیدصالحی: باید از پرسپولیس امتیاز 

پدل خیابانی؛ میان بری جذاب برای توسعه این رشته ورزشی
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با نزدیک شدن به کریسمس و 
پایان سال میالدی، نیم نگاهی 
به برترین گلزن سال مدعیان 

اصلی تصاحب جایزه کفش طال خواهیم داشت.
بــه گــزارش گل، از روبــرت لواندوفســکی گرفتــه تا 
ارلینگ هالند و کریم بنزما، بهترین گلزنان اروپا در 
فصل ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به دنبال رسیدن به جایزه کفش 
طال هستند و به همین خاطر فرصت مناسبی است 
تا نگاهی به بزرگترین شانس های کسب این جایزه 
ارزشمند و مهم که در تالش هستند، بیاندازیم تا 

عنوان برترین گلزن سال را از آن خود کنند.
رقابت برای کفش طالی فصل ۲۰۲۱-۲۲ بسیار داغ 
است و مهاجمان سراســر اروپا برای کسب افتخار 
برترین گلــزن قــاره مبــارزه می کنند. برنــده فصل 
گذشته روبرت لواندوفسکی از بایرن مونیخ بود که 

۴۱ گل به ثمر رساند و در سال جاری نیز او شانس اصلی کسب این عنوان محسوب می شود. 
مهاجم لهستانی رقابت سختی با بازیکنانی همچون محمد صالح و ارلینگ هالند دارد. این دو بازیکن بسیار به لوا 
نزدیک هستند اما لیونل مسی و کریستیانو رونالدو نیز همواره جز گزینه های اصلی تصاحب این جایزه بوده اند. 

بازیکنانی که البته چندسالی است در گلزنی کمی افت کرده اند.
          شانس های توپ طا 2۰21

در ادامه، لیست برترین گلزنان لیگ های انگلستان، اسپانیا، آلمان، ایتالیا و فرانسه در ســال ۲۰۲۱ را خواهید 
دید. این لیست می تواند نشان دهد که چه کسانی شانس بیشتری برای کسب عنوان کفش طال دارند.

۱- روبرت لواندوفسکی )بایرن مونیخ - ۱۹ گل - ۳۸ امتیاز(: به نظر می رسد رابرت لواندوفسکی در بایرن مونیخ 
با قدرت به روند خود ادامه دهد. او حتی در ۳۳ سالگی هم ذره ای افت نکرده و به خوبی در امر گلزنی موفق بوده 

است. این مهاجم که مدافع عنوان کفش طالی 
اروپا نیز محسوب می شود، می تواند این جایزه را 
برای دو ســال متوالی کســب کند. بدون شک لوا 

رقابت سختی با ارلینگ هالند نیز خواهد داشت.
۲- پاتریــک شــیک )بایرلورکــوزن - ۱۶ گل - ۳۲ 
امتیاز(: پاتریک شیک فصل ۲۰۲۰-۲۱ بوندس لیگا 
را با زدن ۹ گل به پایان رساند و امید دارد که بتواند 
شــرایط خــود در ســال جدیــد را بهبود ببخشــد. 
شیک مرد اصلی بایرلورکوزن در خط حمله است 
و با این تیم امیدهای زیادی برای رسیدن به لیگ 

قهرمانان اروپا دارد.
۳- دوشــان والوویــچ )فیورنتینــا - ۱۶ گل - ۳۲ 
امتیاز(: دوشان والهوویچ، ملی پوش صربستانی 
تیم فیورنتینا یکی از برترین بازیکنان سری آ در طول 
دو سال اخیر بوده و نمایش های درخشانش باعث 

شده تا بسیاری از باشگاه ها در سراسر اروپا نیز به جذب او عالقه مند شوند.
۴- محمد صالح )لیورپول - ۱۵ گل - ۳۰ امتیاز(: محمد صالح امسال چشم به کفش طالی لیگ برتر خواهد 
داشت آن هم در حالی که لیورپول تالش می کند تا دومین عنوان قهرمانی خود در لیگ جزیره را طی سه سال 
اخیر کسب کند. صالح در این فصل تأثیرگذار بوده و مقابل تیم هایی مانند منچسترسیتی، منچستریونایتد و 

چلسی گلزنی کرده است.
۵- ارلینگ هالند )بروسیا دورتموند - ۱۳ گل - ۲۶ امتیاز(: ارلینگ هالند تنها در سن ۲۱ سالگی در حال مبارزه با 
رابرت لواندوفسکی برای کسب عنوان برترین گلزن بوندس لیگا است. هالند که از امیدهای اهالی فوتبال برای 
تبدیل شدن به بزرگترین بازیکن جهان محسوب می شود، در دیدارهای تیمش همواره شانس اصلی گلزنی به 

حساب می آید و می تواند در راه کسب عنوان کفش طالی اروپا نیز شانس باالیی داشته باشد.

از مصر تا نروژ:

کسی می رسد؟ کفش طالی سال ۲۰۲۱ به چه 

خبر
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7خاصیت شگفت انگیز هندوانه برای سالمت بدن

حتی عکس هندوانه در ذهن ما، 
باعث می شــود به معنای واقعی 
کلمه احساس خنکی کنیم. این 
میوه نیــازی بــه معرفــی نــدارد و از زمــان کودکی در 

لیست مورد عالقه ما بوده است.
هندوانه یکی از میوه های ســنتی شب یلدا است 
که عالوه بر این که بســیار خوشــمزه است، خواص 
بســیاری برای بــدن نیــز دارد. بــا ماهمراه باشــید 
تا بیشــتر با خــواص هندوانه برای ســالمتی آشــنا 

شوید.
          سامت استخوان را بهبود می بخشد

ویتامیــن C در این جا نقــش اصلی را بــازی می کند 
زیرا این ماده مغذی برای استخوان ها مفید است 
و به ترمیم کمک می کند. یک مطالعه در سوئیس 
نشان می دهد که مکمل لیکوپن می تواند از پوکی 
استخوان و شکستگی اســتخوان جلوگیری کند. 
ویتامین A موجود در هندوانه هم با رشد استخوان 

در ارتباط است.
          ایمنی را تقویت می کند

هندوانه سرشار از ویتامینC، سیستم ایمنی بدن را 
تقویت می کند. این میوه همچنین حاوی ویتامین

B۶ است که به سیستم ایمنی بدن کمک می کند 
آنتی بادی تولید کند. 

این ویتامین همچنین به تشکیل سلول های قرمز 
 Aخون کمــک می کند. ایــن میــوه دارای ویتامین
است که سیســتم ایمنی بدن را تنظیم می کند و از 

آن در برابر عفونت محافظت می کند.
          قلب شما را سالم نگه می دارد

مصرف هــر روز یک برش هندوانــه می تواند تجمع 
کلســترول بــد خــون را متوقــف کنــد، در نتیجــه از 
بیماری قلبــی جلوگیــری می کند. مصــرف منظم 
هندوانه همچنین با رسوبات چربی کمتر در داخل 

رگ های خونی ارتباط دارد.
          به درمان التهاب کمک می کند

یکــی دیگــر از ترکیبــات اصلــی موجــود در هندوانه 
لیکوپن است که فواید زیادی دارد. در یک مطالعه 
آمریکایی، مشخص شد که لیکوپن دارای خواص 

ضد التهابی است.

          شما را هیدراته نگه می دارد
نمی دانید چند درصد هندوانه آب است؟ هندوانه 
۹۰درصد آب است که آن را به یکی از بهترین منابع 
آبرســانی تبدیل کرده اســت. از نظــر ادرار آور بودن 
بسیار بهتر از الکل یا کافئین است. از آن جا که یک 
منبــع طبیعــی اســت، ادرار را بدون ایجاد فشــار در 

کلیه ها افزایش می دهد.
          به مبارزه با سرطان کمک می کند

طبق یک مطالعه، مشخص شده است که لیکوپن 
موجــود در هندوانــه میــزان شــورش ســلول های 

ســرطانی را کاهش می دهد. لیکوپــن رنگدانه ای 
است که هندوانه ها را به رنگ قرمز تبدیل می کند 
کسیدان قوی است، از بروز  و از آن جا که یک آنتی ا

برخی سرطان ها جلوگیری می کند.
          فشار خون را کنترل می کند

یکی از خواص هندوانه برای سالمتی کاهش فشار 
خون است. هندوانه منبع خوبی از پتاسیم است، 
ماده مغذی شناخته شده برای کاهش فشار خون 
باال. پتاســیم همچنین الکترولیتی است که فشار 

خون را در حین تمرین بدنی تنظیم می کند.

دانستنیها
یــک متخصــص جراحی لثــه دربــاره بــروز انواع 
ک نزدن به سراغ افراد  بیماری هایی که با مسوا
می آیــد توضیــح داد.  امید فاخــران متخصص 
جراحــی لثــه گفــت: یکــی از شــایع ترین عالئم 
گر  بیماری هــای لثه، خونریــزی از لثه اســت و  ا
ک زدن یا اســتفاده از نخ  افراد در هنگام مســوا
دنــدان دچــار خونریزی لثــه می شــوند باید به 

پزشک مراجعه کنند. 
گر فرد بیمار به موقع به پزشک  در برخی موارد ا
مراجعه کند، با یک جرمگیری ساده خونریزی 
گر بــرای درمان  متوقف و درمان می شــود، اما ا
خونریــزی لثــه دیــر بــه پزشــک مراجعــه شــود 
باعث عفونت لثه ها شده و در نهایت فرد بیمار 

دندان های خود را از دست می دهد. 
او افــزود: بســیاری از افــراد تصــور می کننــد کــه 
استفاده از جرمگیر برای درمان این بیماری به 
دندان ها آســیب می رســاند که این امر درست 

نیست. 
فرد مراجعــه کننــده برای عمــل جرمگیــری با 
اســتفاده از دســتگاه های مخصوص ایــن کار 
بــرای آن انجــام می شــود کــه هیــچ آســیبی به 
مینــای دنــدای نخواهــد زد. ایــن دســتگاه ها 
تنها توســط متخصصین دندان پزشکی قابل 

استفاده است.

این متخصص جراحی لثه با اشاره به پیشگیری 
از خونریزی لثه ها گفت: بعد از هر وعده غذایی 
ک و نــخ دندان اســتفاده شــود تا  باید از مســوا
افراد   دچار خونریزی لثه و بیماری های دندان 

و دهان نشوند.
ک نــزدن عالوه  فاخــران گفت: عــوارض مســوا
بر اینکه خونریزی لثه ها را به دنبال دارد باعث 
بروز سکته قلبی، درد های مفصلی، افزایش قند 
خون در دیابت ها، آرتروز و ســرطان را به دنبال 
می شود.  با انجام کار های بســیار ساده مانند 
ک زدن در روز، محدود کردن اســتفاده  مســوا
از نوشــیدنی های شیرین، ســیگار نکشیدن و 
مراجعه به دندانپزشــک هر دو ســال یک بار تا 
حد زیــادی از ابتال به ایــن بیماری ها جلوگیری 

خواهد شد.

یک متخصص تغذیه و رژیــم درمانی گفت: 
الزم است که مادران به کودکان تغذیه سالم 

دهند تا سالمت بدنشان حفظ شود. 
نرگــس جوزدانــی متخصــص تغذیــه و رژیــم 
کــم خونــی در یادگیــری و  گفــت:  درمانــی 
حافظــه کــودکان تاثیرگــذار اســت؛ بنابراین 
آن ها باید راس ســاعت مناســبی بخوابند تا 
مواد مغذی به بدنشان برسد و فقر آهنشان 
جبــران شــود و به اینصورت بدنشــان ســالم 

باشد.
او افزود: بررسی روند رشد کودک روی نمودار 
رشــد بســیار مهم اســت و ایــن روند بایــد به 

صورت صعودی حرکت کند، هر گونه کندی 
در ایــن فرآینــد باید پیگیری شــود و پزشــک 
باید هر سه ماه یک بار برنامه غذایی کودک 
را بررسی کند تا رشد متناسب او حفظ شود.

جوزدانی تصریح کرد: مــادران باید همواره 
تغذیه ســالم در اختیــار کودکان قــرار دهند 
کی مضر به  و هیچ وقت تا سن مدرسه خورا
آن ها داده نشود و نباید فست فود ها و انواع 
غذا های ناســالم ماننــد پفک، ســاندویج، 
پیتــزا، پنیــر پیتــزا و... بــه کــودکان معرفــی 

شود.
این متخصــص تغذیه و رژیــم درمانی گفت: 
الگوی تغذیه ای بسیار حائز اهمیت است و 
گر فردی در ســنین کودکی سمت غذا های  ا
ناســالم نــرود دیگــر در ســنین بزرگســالی 
بــه مصــرف آن هــا تمایــل نخواهــد داشــت؛ 
بنابرایــن بایــد تغذیه ســالم کــودکان حفظ 
شود و آن ها همواره به سمت و سوی مصرف 
غذا های ســالم ماننــد انــواع مغز هــا گرایش 
داشــته باشــند و بتواننــد در بزرگســالی هــم 

رعایت آن ها را حفظ کنند.

گر به جامعه دقت کنیــد می بینید که  امروزه ا
ســالمت دندان ها به عنوان یکی از مهم ترین 

کتور های زیبایی شناخته شده است. فا
در حــال حاضــر تعریــف زیبایی، تنها داشــتن 
چشــمان و لب هــای زیبــا نیســت، ســالمت و 
زیبایی دهان و دندان ازجمله شــاخص های 
زیبایی و شهرت به حساب می آیند. به همین 
دلیل در نظر داریم در این مطلب برای شما از 
روش  هــای نگهــداری از دندان  برای داشــتن 

دندان های سفید و زیبا صحبت کنیم.
          هر ۶ ماه به پزشک مراجعه کنید

دندان پزشــکی  صندلــی  روی  نشســتن 
شــما را مضطــرب می کنــد؟ صــدای دســتگاه 
دندان پزشکی دلهره آور است؟ کافی است یک 
هدفون بــر روی گــوش خــود گذاشــته و با یک 
آهنگ مالیم و آرامش بخــش فضای مضطرب 

دندان پزشکی را به شرایطی آرام تبدیل کنید.
ک           نخ دندان و مسوا

کــه ترتیــب  برخــی از کارشناســان معتقدنــد 
ک اصــال  اســتفاده از نــخ دنــدان و زدن مســوا
مهم نیست، فقط باید به خاطر داشته باشید 

که این دو کار را حتما انجام می دهید.
          خال دندان

بــا یــک خالل دنــدان، مــواد غذایــی را از بیــن 
ج کنید. البته حواســتان باشد  دندان ها خار
که این کار خیلی مالیم انجام شود. فشار دادن 
خالل دنــدان باعــث آســیب بــه لثه هــا و زخم 

شدن آن ها می شود.
ک قدیمی           تعویض مسوا

ک بــه  مــرور زمــان از بیــن رفتــه  ســطح مســوا
و صــاف می شــود. در نتیجــه بــرای داشــتن 
ک خود را هر  دندان های سفید و زیبا، مســوا

سه ماه یک بار عوض کنید.
          مواد غذایی مفید را فراموش نکنید

یکی از روش  های نگهداری از دندان  استفاده 
از مواد غذایی ســالم اســت. پروتئیــن موجود 
در آب  پنیــر می توانــد از مینــای دنــدان شــما 
محافظــت کنــد. پنیــر دو عنصــر اصلــی بــرای 
داشتن دندان های سفید و زیبا، یعنی کلسیم 
و ویتامیــن D را به صــورت کامل غنی شــده در 
خــود دارد. در کنــار پنیــر ســعی کنیــد از شــیر، 

غ و ماهــی نیــز بــرای حفــظ ســالمت  تخم مــر
دهان، دندان و استخوان ها، استفاده کنید.

          چگونه لکه های روی دندان را از بین 
ببریم؟

گــر اهــل چــای، قهــوه یــا مخلفــات رنگــی  ا
کنیــد هــر مــاه  مثــل پفــک هســتید، ســعی 
کــردن  دو بــار از جوش شــیرین بــرای ســفید 

دندان هایتان استفاده کنید.
          بزرگ ترین دشمن دندان اسید معده 

است
گر ازجمله افرادی هســتید که رفلکس معده  ا
دارند، قبل از هر چیز دلیل برگشت اسید معده 
را پیدا کرده و ســپس ســعی کنید آن را کنترل 
کنید. از خــوردن غذاها و نوشــیدنی هایی که 

باعث رفلکس می شوند، بپرهیزید.
          تمیز کردن زبان را فراموش نکنید

کتری هــا اســت. بــه  زبــان منبــع عظیمــی از با
همیــن دلیل اســت کــه گاهــی علیرغم این که 
ک می زنیــم، بازهــم بــوی بد  به خوبــی مســوا
ک زدن  دهان از بین نمی رود. در هنگام مسوا
بعــد از شســتن دندان هــا، بــا ابــزار مخصوص 
ک کردن زبان، سطح زبان را نیز تمیز کنید. پا

          با دندان های خود مهربان باشید
از بریدن چســب و شکســتن پســته با دندان، 
کی یا وسایل سفت  بپرهیزید. قرار دادن خورا
روی دندان هــا، رونــد پوســیده شدنشــان را 

سرعت بیشتری می بخشد.
          نوشیدن آب سرد و چای داغ، ممنوع

زمانی که آب ســرد خــورده باشــید و بالفاصله 
پــس  از آن اقــدام بــه خــوردن یــک نوشــیدنی 
کرده  گرم  کنید، مقاومت دنــدان کاهش پیدا

و امکان ترک خوردن آن را فراهم می کنید.

ک نزدن را بدانید  ک مسوا عواقب خطرنا

کودک قرار دهند  مادران باید تغذیه سالم در اختیار 

راز داشتن دندان های سالم و زیبا چیست

دهان و دندان

تغذیه

دندان

 دکتر ولید الدالی جراح عــروق و درمان پای 
دیابتی در دانشــگاه قاهره، گفت Clax یک 
تکنیک جدیــد بــرای درمان واریس اســت 
که با ترکیــب چنــد روش درمانی تخصصی، 
تزریق و خنک کنندگی برای جلوگیری از درد 

انجام می شود.
این جراح عروق افزود: واریس مشکلی است 
کارآمــدی دریچه های رگ ها،  که به دلیل نا
آن ها را درگیــر می کند و مقدار زیــادی خون 
در داخل رگ جمع می شــود و باعث تورم و 
سپس ظهور رگ های واریســی به رنگ آبی 

تیره یا قرمزمی شود.
این پزشک متخصص توضیح داد که درمان 
کس بــا هدایت لیزر  رگ های واریســی با کال
شــدید از طریــق پوســت روی ورید آســیب 
دیده و سپس اسکلروتراپی با تزریق محلول 
مخصوص برای درمان واریس آسیب دیده 

انجام می شود.
ولیدالدالــی افــزود: مزایــای درمــان واریس 
کــس از اســتفاده همزمــان  بــا تکنیــک کال
بیــش از یــک تکنیــک لیــزر و اســکلروتراپی 
شروع می شود که درمان واریس را به شکل 
قوی تــر و موثرتر تضمین می کند. اســتفاده 
از فنــاوری خنک کننــده بــرای جلوگیری از 
احساس درد در حین درمان واریس بدون 
نیاز به جراحی یا برش جراحی و هدایت لیزر 
از طریــق پوســت بیشــتر مختــص رگ های 

خونی آسیب دیده است.
کــس بدون  کیــد کــرد کــه درمــان کال وی تا
درد اســت، زیــرا جریــان امــواج هوای ســرد 
به داخل پوســت در محــل لیــزر درمانی به 
خــالص شــدن از گرمای امــواج لیــزر کمک 
می کنــد کــه از احســاس درد در حیــن لیــزر 

جلوگیری می کند. 
این پزشــک متخصص بیــان کــرد: واریس 
کلینیــک درمــان  کــس در  بــا تکنیــک کال
می شــود، از این رو بیمار با توجه به شــرایط 
کــه توســط  خــود در مــدت چنــد ســاعت 
پزشــک تعییــن می شــود، می توانــد بــه 

فعالیت های روزانه خود بازگردد.

دانشــمندان آمریکایــی موفــق شــدند متدی 
جدیــد بــرای کشــف التهــاب کبــد در بیمــاران 
مبتال به کبد چــرب بیابنــد.  کبد چــرب یکی از 
بیماری های شایع در جهان محسوب می شود 
که طی ســال های اخیــر نرخ افــراد مبتال بــه آن 
افزایش یافته اســت. برای مثال، در ســال ۱۹۹۰ 
بیش از ۳۹۱ میلیون نفر در جهان به این بیماری 
مبتال بودند، در حالی که این رقم با دو برابر شدن 
در سال ۲۰۱۷ به ۸۸۲ میلیون نفر رسیده است.

یکی از مشکالت درباره بیماری کبد، تشخیص 
دشوار التهاب کبد ناشی از ابتال به بیماری کبد 
چرب غیر الکلی است. این موضوع بسیار حیاتی 
اســت، زیــرا ناتوانــی در تشــخیص آن می تواند 
باعث از بین رفتن کبد فــرد شــود. با این حال، 
دانشمندان آمریکایی به تازگی موفق به کشف 

روشی موثر برای تشخیص این بیماری شدند.
مرکز سالمت دیویس آمریکا موفق به توسعه یک 
روش درمانی موسوم به "برش نگاری با گسیل 
 )Positron emission tomography( "پوزیتــرون
شــده اند کــه در ایــن زمینــه بســیار موثــر عمل 
می کند. این روش تشخیصی که زیر مجموعه 
پزشــکی هســته ای محســوب می شــود کــه با 
انتشار اشعه گاما و تشخیص دارو های هسته ای 
که بیمار مصرف کرده است در کبد، به بیماری 

فرد پی می برد.
پیشــرفت بیمــاری کبــد می توانــد منجــر بــه 
التهاب این اندام شده و زخم یا فیبروز کبدی را به 
همراه داشته باشد. تشدید این بیماری منجر به 
سیروز کبدی و در نهایت سرطان کبد می شود.

سوویک سارکار، مدیر این تحقیقات می گوید: 
امــروزه بیمــاری کبد چرب بــه ســرعت در حال 
گسترش در جهان است. این موضوع متاسفانه 
باعث افزایش تقاضا هــا برای پیوند کبد شــده 
کنــون ابزار هــای بســیار کمی بــرای  اســت. تا
تشــخیص التهابات کبد ناشــی از این بیماری 
وجود داشــت، اما یافتن متد های جدید برای 
کشــف زودتر ایــن بیمــاری می توانــد از خطــر 

پیشرفت بیماری جلوگیری کند.
تنهــا در ایــاالت متحــده نزدیــک بــه یک ســوم 
کنون  افراد از بیماری کبد چرب رنج می برند. تا
سازمان غذا و داروی آمریکا هیچ دارویی را برای 
درمان این بیمــاری تایید نکــرده اســت، اما به 
تازگی چندیــن دارو در حال طی کــردن مراحل 
آزمایشگاهی در این زمینه هستند. ساده ترین 
راهــکار بــرای درمان بیمــاری کبد چــرب تغییر 
ســبک زندگــی شــامل کاهــش وزن، مدیریت 

بیماری دیابت، و ورزش است.

واریس

کبد

روشی جدید 

برای درمان واریس

کشف روش جدید 
برای تشخیص التهاب کبد 

خوردن کدو سبز باعث افزایش 
متابولیسم یا همان سوخت و 
ســاز بدن می شــود. به همین 

علت در الغر شدن افراد بسیار موثر است.
کدو ســبز یکــی از بهتریــن ســبزیجاتی اســت که 
می توانیــد بــه صــورت خــام و پختــه مصــرف 
کنید. این نوع کدو کم  کالری اما بسیار سیرکننده 
اســت. کــدو ســبز حــاوی مقــدار زیــادی آب و 
فیبر اســت که برای کاهــش وزن و الغــری کامال 
مناســب اســت. اما واقعا چه چیز کدو ســبز را به 
یــک انتخــاب عالــی بــرای کاهــش وزن تبدیــل 

کرده است. 
          چرا مصرف کدو سبز باعث الغری 

می شود؟
به طور میانگین ۱۰۰ گرم کدو سبز تنها ۱۷ کالری 
گی باعث می شــود که مــا بتوانیم  دارد. ایــن ویژ
بــا خیــال راحــت، هــر چقــدر از آن را کــه دل تــان 
خواســت مصــرف کنیــد. می توانیــد بــه میزانی 
که احســاس ســیری می کنیــد کــدو بخوریــد اما 

هم زمان کالری زیادی مصرف نکنید.
          کدوی سبز حاوی فیبرهای محلول و 

نامحلول است

فیبرهای محلول درون کدو ســبز مانــع از ایجاد 
گلوکــز در خــون می شــوند. هم زمــان، فیبرهای 
کتری های مفید و ســم زدا  نامحلــول با ایجــاد با
مســئولیت تقویــت و حفــظ ســالمت اجــزای 
سیســتم  گوارشــی مثل روده و معده را به عهده 
می گیرنــد. در نتیجــه بــدن از ســموم اضافــه و 

ک سازی می شود. چربی ها پا
          کدو را به چه شکلی مصرف کنیم؟

ساالد کدو سبز
می توانیــد از کدوهای تــازه، کوچک و تــرد برای 
تهیه ساالدهای خوشمزه استفاده کنید. کافی 

است کدو را بشــویید و آن را به برش های خیلی 
نازکــی تبدیل کنیــد تا با ترکیــب آن با ســایر مواد 
تشکیل دهنده ساالد مثل گوجه فرنگی، فلفل، 
خیار و ســایر چاشــنی ها مثل ماســت و یا ســرکه 
بالزامیک و روغن زیتون طعمی عالی به ساالدتان 

بدهید.
          کدو در پاستا و سوپ

به غیر از این روش می توانید کدو را بخارپز کنید 
در کنار ســایر مواد غذایی مثل گوشــت، پاستا و 
یا حتی سایر سبزیجات ســرو کنید. سوپ های 
تهیه شــده از کدوســبز هم طعــم و مــزه ای عالی 

چ و ســبزیجات  دارنــد، ترکیب کــدو همراه بــا قار
دیگر می تواند سوپی خوشمزه و سالم باشد.

بورانی کدو، کدو سبز با ماست برای الغری
کافی ســت کدو ســبز الغری را بــا پوســت، ریز ریز 
رنــده کنید و همــراه با نعناع، ســیر تــازه، نمک و 
فلفل به ماســت کم چــرب اضافه کنیــد و خوب 

هم بزنید.
          معجون الغری با کدو سبز

یک عدد کدو سبز را با ۳ عدد خیار و ۱ عدد سیب، 
درون آب میوه گیری بریزید و عصاره سبز آن را در 

آغاز روز با لذت تمام بنوشید.
          چیپس کدو

قرار نیســت رژیــم الغــری کاری کنــد کــه از تمام 
لذت ها محروم شــوید.  خــوردن تنقالت هنگام 
دیدن سریال یا تماشــای فوتبال چیزی نیست 
که بتوان به راحتی از آن گذشت. کدو سبز الغری 

را به شکل دلخواه برش دهید. 
کمی نمک، فلفل و پودر ســیر به آن اضافه کنید 
و درون سینی فر بچینید. سینی را به مدت ۱۵ تا 
۲۰ دقیقه درون فری که از قبل با دمای ۱۸۰ درجه 
سانتی گراد گرم کرده اید قرار دهید. چیپس کدو 

سبز الغری با همین سرعت آماده است.

محققــان موفق به ســاخت یــک دســتگاه آم آر 
آی کوچک و قابل حمل شــدند که پایانی برای 

کابوس افراد مبتال به تنگنا هراسی است. 

تنگنا هراسی یا کالســتروفوبیا یک اختالل تقریبا شایع است که 
در آن افراد از گیرکردن در یک مکان تاریک و بسته هراس دارند.

این حالت نوعی اختالل اضطراب قلمداد می شــود و در آن افراد 

کن بســته و تاریکــی که راه گریــز ندارد،  مبتال از قــرار گرفتن در اما
اجتناب می کنند. بر اساس آمار حدود ۵ تا ۷ درصد افراد سراسر 
دنیا به این عارضه مبتال هســتند. آسانســور، مترو و دستگاه ام آر 

آی و سی تی اسکن از جمله مهم ترین کابوس این افراد است.
زمانی که تشــخیص بیماری تنها با اســتفاده از ام آر آی یا سی تی 
اســکن ممکن باشــد و بیمار دچار کالســتروفوبیا باشــد، مشکل 

بسیار جدی خواهد بود.
محققان هنگ کنگی برای حل این مشکل راه حلی اندیشیده اند 
و موفــق بــه ســاخت یــک دســتگاه ارزان و قابــل حمــل ام آر آی 
شــده اند. این دســتگاه بــه راحتــی می توانــد اختالالت مغــزی را 
تشــخیص دهــد و الزم نیســت بیمــار درون یــک محفظــه تنــگ 

قرار گیرد.
هزینه خرید و نگهداری دســتگاه های ام آر آی رایج بســیار باال و 
حدود ۱ تا ۳ میلیون دالر اســت؛ در حالی که این دســتگاه جدید 
تنهــا حــدود ۲۰ هــزار دالر هزینــه دارد. یکــی دیگــر از مزایایی این 
دســتگاه عدم نیاز به محافظ گران برق اســت و به راحتی به پریز 
خ می تــوان آن را از اتاقی به  روی دیــوار متصــل می شــود و بــا چــر

اتاق دیگر برد.
یکــی از مهم تریــن دالیــل کاهــش قیمت ایــن دســتگاه، کاهش 
میدان مغناطیســی مورد نیــاز آن از ۳ تســال به ۰.۰۵۵ تسالســت 
که بــا اســتفاده از الگوریتم یادگیــری عمیق صورت گرفته اســت. 
وزن این دستگاه حدود ۷۵۰ کیلوگرم است و به راحتی می تواند 

به بیمارستان های صحرایی منتقل شود.

کدو سبز واقعا الغر می کند؟ آیا 

کابوس خواب های شبانه با دستگاه ام آر آی  پایان 

الغری

دانستنیها

گهی مزایده آ
شماره: ۰۰۰۰۶۴۳  اجرا، تاریخ: ۱۴۰۰/۰۹/۲۸، اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 
شهر در پرونده کالسه ۰۰۰۰۶۴۳ له خانم الهه عمادی علیه آقای مهدی رحمتی به خواسته مطالبه 
مهریه به میزان ۱۳۶ عدد سکه بهار آزادی درنظردارد ۱( یک دستگاه خودروی سواری پراید سفید 
رنگ مدل ۱۳۸۲ به شماره انتظامی ایران ۵۳-۶۶۶ ی ۳۹ که وضعیت ظاهری، موتور و گیربکس 
آن سالم، اطاق و بدنه سالم، تودوزی درحد مطلوب و الستیک ها حدود ۶۰ درصد کارآیی می باشد 
که کارشناس رسمی دادگستری ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده است. ۲( یک دستگاه خودروی 
سواری پژو SLX TU۵ سفید رنگ مدل ۱۳۹۳ به شماره انتظامی ایران ۲۳ - ۲۹۳ س ۶۹ که موتور و 
گیربکس آن سالم، اطاق و بدنه سالم، تودوزی درحد مطلوب و الستیک ها حدود ۶۰ درصد کارآیی 
می باشد که کارشناس رسمی دادگستری ۱/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به 
فروش برساند. لذا جلسه مزایده در تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ ساعت ۹ صبح در محل اجرای احکام 

مدنی دادگستری شهرستان خمینی شهر برگزار می گردد. طالبین می توانند ۵ روز قبل از روز مزایده 
به نشانی پارکینگ حجت خمینی شهر مراجعه و مورد مزایده را از نزدیک بازدید نمایند. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی ده درصد قیمت کارشناسی 
را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید 
درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. شایان 
ذکر است اجرای احکام مدنی تکلیفی در تحویل مال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شرکت در 
مزایده می بایست ده درصد بهای مال را طی یک فقره چک بین بانکی دروجه اجرای احکام مدنی 
دادگستری خمینی شهر واریز و با در دست داشتن اصل چک و اصل کارت ملی نیم ساعت قبل از 
شروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواست شرکت در مزایده را تکمیل و به همراه کپی 
کارت ملی و اصل چک تحویل اجرا نمایید. مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان خمینی 

شهر حسن زاده - ۱۲۴۵۳۶۸ / م الف

آگهی
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آیفون SE ۳ اپل با صفحه نمایش ۴.۷ اینچی 
رتینا HD LCD به زودی وارد تولید آزمایشــی 

می شود. 
شرکت اپل یک گوشی هوشــمند ارزان به نام 
SE دارد که پیش بینی می شود نسل سوم این 
مدل در سال ۲۰۲۲ وارد تولید آزمایشی شود. 
گفته شــده چندین فروشــنده در حــال آماده 
سازی برای ارســال قطعات سری سوم آیفون 

SE هستند. 
بــر اســاس اطالعــات فــاش شــده، انتظــار 
می رود که آیفون SE ۳اپل بــا صفحه نمایش 

۴.۷ اینچی رتینا HD LCD عرضه شود. 
همچنین گوشــی جدید آیفون دارای دکمه 
Home بــا سنســور اثــر انگشــت تعبیه شــده 
و این احتمال وجود دارد که آیفون SE سری 
ســوم آخریــن گوشــی هوشــمند اپــل باشــد 
که مجهــز بــه صفحــه نمایــش LCD و دکمه 

هوم است.
انتظار می رود آیفون SE سری سوم از پردازنده  
A۱۵ اپل بــه همــراه ۳ گیگابایت رم اســتفاده 
کند در حالی که نسخه پالس این مدل دارای 

۴ گیگابایت رم خواهد بود.

 گوشی جدید آیفون همچنین از اتصال ۵G به 
گوشی پشتیبانی می کند. 

آیفون SE۳ بــه سنســور ۱۲ مگاپیکســلی تک 
گی های عکاسی بهبود  دوربین در پشت با ویژ

یافته مجهز است.
یکــی از کارشناســان تکنولــوژی می گویــد کــه 
آیفون SE سری ســوم می تواند نزدیک به ۱.۴ 
میلیارد کاربــر تلفن های اندرویــدی قدیمی و 
حــدود ۳۰۰ میلیــون مخاطــب آیفــون از رده 

ج شده را جذب کند.  خار
انتظار می رود فروش آیفون SE در سال ۲۰۲۲ 
به ۳۰ میلیون دســتگاه و فروش ساالنه آن به 
۲۵۰ میلیــون دســتگاه برســد کــه ۱۰ میلیــون 

بیشتر از امسال است.

اقــدام تویوتــا در خصــوص برقی ســازی، 
رویکرد ایــن شــرکت را در کانــون توجــه قــرار 
می دهــد کــه عبــارت اســت از ایجاد گســتره 
وســیعی از پیشــنهادهای باتــری دار بــرای 
ســازگاری بــا طیــف متنوعــی از ســبک های 

زندگی و مناطق جغرافیایی.
تویوتــا قصــد دارد خریــداران مقــاوم در برابر 
خودروهای برقی را با خودروهای باتری دار 
مــوارد اســتفاده و  از  کــه طیــف وســیعی 
ســبک زندگی را پوشــش می دهند، ترغیب 
نماید. ایــن خودروســاز در یــک کنفرانــس 
کیو تویودا )مدیر  مطبوعاتی که توسط آقای آ
عامــل تویوتا( رهبری می شــد، از اســتراتژی 
جدید برقی ســازی خود خبــر داد و آنها را به 
تصویر کشید: ۱۵ نمونه اولیه از خودروهای 

برقی جدید.
این نمایش شــامل یــک خط تولید توســعه 
یافته بــرای bZ، نخســتین مــدل تمام برقی 
لکســوس، خودروهــای اســپرت بــا عملکرد 
ک، یک ون تجاری و یک  باال، یک پیکاپ ترا

خودروی شاسی بلند برای آفرود بود.
گفتنی اســت تویوتا پس از معرفی خودروی 
کتبــر، در حــال  bZ۴X تمام برقــی در مــاه ا

توسعه برند bZ )Beyond Zero( است. 
 bZ۴X همچنیــن خــودروی شاســی بلنــد
SUV به چشــم می خورد کــه از لحاظ اندازه 
بین RAV۴ و Venza قرار دارد و برای اروپا و 

ژاپن طراحی شده است. 
بــرای  نیــز  متوســط  ســدان اندازه  یــک 
خریدارانــی کــه بــرای نخســتین بار خــودرو 
خریــداری می کننــد تــدارک دیده شــده، به 
عالوه یک خودروی شاســی بلند سه ردیفه 

مناسب برای خانواده.
گفته می شــود تویوتــا بــرای برقی کــردن کل 
 RZ SUV خط تولید لکسوس تا سال ۲۰۳۰ با
کلید خواهد خورد که احتماال با bZ۴X قابل 

مقایسه است. 
ایــن خودروســاز جزئیــات زیــادی در مــورد 
نخستین لکســوس شاســی بلند تمام برقی 
فاش نکرد؛ اما به قابلیت تمام چرخ متحرک 
)all-wheel-drive capability( اشاره کرد.

 bZ تویوتا عالوه بر خودروهای جدید ســری
و اولیــن شاســی بلنــد لکســوس تمام برقی، 
اســپرت  خودروهــای  از  مجموعــه ای  از 
باتری دار رونمایی کرده است؛ خودروهایی 
جمع وجور بــرای رانندگی در شــهر، یک ون 
تجاری، یک پیــکاپ و یک خــودروی آفرود 
بــا نــام Cruiser EV کــه شــبیه یــک لندکروز 

کوچکتر است.
البته هیچ مشخصاتی برای این نمونه های 
 Lexus اولیه ارائه نشــده اســت، به جز برای
کــه خودروســاز ادعــا   Sports Battery EV
می کنــد از ارتفــاع ســواری اندکی برخــوردار 

است و نزدیک به ۷۰۰ کیلومتر برد دارد.
تویوتــا می گویــد در نهایت ایــن مشــتری 
کــدام  می کنــد  دیکتــه  کــه  بــود  خواهــد 
خودروهــای برقــی در چــه مناطقــی مــورد 

استفاده قرار بگیرند. 
آقای تویودا می گوید: تویوتــا متعهد به ارائه 
طیــف متنوعــی از گزینه هــای کربــن خنثی 
برای پاســخگویی به نیازها و موقعیت های 

تمام کشورهاست. 

در جهان پیرامون ما دنیای ناشــناخته ای 
وجــود دارد کــه گاه با دانســتن اســرار آن ها 
انگشــت حیــرت بــه دهــان می گزیــم و لــرزه 
بر انداممــان می افتــد کــه به راســتی دنیای 
ک جلوه  ما بســیار شــگفت انگیز و گاه ترسنا

می کند.
 Africanized( زنبور عسل آفریقایی          

)Bee
زنبور عسل آفریقایی نژادی دو رگه، حاصل 
پرورش متقابــل بین زنبور هــای آفریقایی و 

زنبور های اروپایی است. 
این ایــده در ابتــدا برای تولید عســل بیشــتر 
بــود و ایــن زنبور ها در یــک منطقــه محدود 
نگهــداری می شــدند، اما بعــدا فرار کــرده و 

کنده شدند.  پرا
باهــوش هســتند و به عنــوان  کــه  آن هــا 
زنبور هــای قاتــل شــناخته می شــوند، در 

آمریکای مرکزی و جنوبی پخش شده اند. 
این زنبور ها بسیار تهاجمی بوده و می توانند 
باعث مرگ شــوند، به همین دلیــل در بین 
ک ترین جانداران روی کره زمین به  خطرنا

حساب می آیند.
)White Sharks( کوسه های سفید          

کن  کوســه ســفید یکی از جانوران عظیم سا
آب ها است. آن ها در سراسر اقیانوس های 

جهان پخش شده اند.
ایــن کوســه ها می تواننــد تــا ۶.۴ متــر رشــد 

کنند. 

آن ها که بــه عنــوان حیوانات خشــمگین و 
درنــده در جهــان شــناخته شــده اند، قاتل 
بســیاری از انســان ها به شــمار می آینــد. 
کوســه  های ســفید حــس بویایــی شــگفت 
کــه باعــث می شــود بــوی  انگیــزی دارنــد 
طعمه های خود را از فاصله های دور دست 

در درون آب تشخیص دهند.
)Hippopotamus( اسب آبی          

اسب آبی یک جانور بسیار کشنده در جهان 
محسوب می شود و در عین حال بزرگ ترین 
کن خشکی است و  پستاندار زنده جهان سا

بیشتر در شب فعال است. 
آن ها از گیاهان تغذیــه می کنند، اما به ویژه 
در زمان تحریک، به انسان حمله می کنند. 
اســب های آبــی می تواننــد بــا ســرعت ۳۰ 
کیلومتر در ساعت بدوند و به وزنی در حدود 

۱۵۰۰ کیلوگرم برسند. 
آن ها دارای دهانی گســترده با دندان های 
بلنــد هســتند و بــر عکــس ظاهــر آرامشــان، 

ک  هستند. بسیار خطرنا

اپل از خصوصیات سری سوم SE پرده برداشت 

معرفی ۱۵ خودروی برقی مفهومی توسط تویوتا

۳ حیوان به ظاهر آرام اما مرگبار!

فناوری

دانستنی ها

پروژه ای برای رفع موانع سکونت در مریخ 
دانشــمندان بــا طراحــی یــک 
نقشــه جدید احتمال حیات در 
مریــخ را با ایجاد یک مگنتوســفر 
ح جدیــد  مصنوعــی افزایــش داده انــد.  یــک طــر
وجــود دارد کــه می توانــد احتمــال حیــات در مریخ 
را افزایــش دهد. ایــن طــرح حــول محور ایجــاد یک 
مگنتوســفر )magnetosphere( مصنوعــی بــه مریخ 
ساخته شــده اســت. مریخ در حال حاضر فاقد یک 
میدان مغناطیسی قوی اســت و ایجاد یک میدان 
مغناطیسی می تواند تنها گزینه ای باشد که امکان 
حیات در مریخ را قوی تر می کند. البته چیز های زیادی 
برای اجرایــی کردن این ایده وجــود دارد و در صورت 

موفقیت، سیاره را قابل سکونت تر می کند.
          چرا ما برای تحقق حیات در مریخ به میدان 

مغناطیسی نیاز داریم؟
زندگی در مریخ چند ســالی که هدف بشــریت بوده 
اســت. تعداد زیادی مریخ نورد و ماشین های دیگر 
برای بررســی ســطح مریــخ به این ســیاره فرســتاده 
شــده اند. با وجــود همه چیز هایــی کــه در مورد این 
ســیاره ســرخ می دانیم، هنوز چیز های زیادی برای 
تعیین اینکه آیا می توان مریخ را قابل سکونت کرد یا 

خیر، وجود دارد.

یکــی از اولین کار هایی کــه باید انجام داد این اســت 
کــه بــه دنبال ایجــاد محیطــی امــن بــرای زندگــی و 
شکوفایی انسان باشــیم. در حالی که برنامه هایی 
گــر فضانوردان  برای شــکل گیری زمین وجود دارد، ا
می خواهنــد زندگــی در مریــخ را به واقعیــت تبدیل 
کنند، باید مگنتوسفری مانند آنچه روی زمین وجود 

دارد ایجــاد کنند. ایــن میــدان مغناطیســی ماننــد 
باد هایی که دانشمندان معتقدند به ایجاد حیات در 
زمین کمک کرده است، به محافظت از سطح سیاره 
در برابر باد های شــدید خورشــیدی کمک می کند. 
گفتنی است که این میدان مغناطیسی قوی، از سطح 

مریخ محافظت بیشتری می کند.

بر اساس مطالعه اخیر دانشمندان طرح جدیدی را 
برای چگونگی ایجاد میدان مغناطیسی مصنوعی 
در اطراف مریخ ارائه کرده اند. ایده اصلی، اســتفاده 
از ذرات بــاردار برای ایجاد حلقه ای در اطراف ســیاره 
اســت. دانشــمندان می خواهند این کار را با یونیزه 
کــردن ذرات فوبــوس )بزرگتریــن قمــر مریــخ( انجام 
دهند. فوبوس هر هشت ســاعت یکبار به دور مریخ 
سفر می کند. این بدان معناست که یک حلقه ثابت 

از ذرات باردار در اطراف سیاره ایجاد می کند.
سپس دانشمندان می خواهند ذرات را شتاب دهند 
تا آنچه را که آن ها چنبره پالسما می نامند در امتداد 
خط مدار ماه ایجاد کنند. این ذرات از نظر تئوری باید 
یک میدان مغناطیســی به اندازه کافــی قوی ایجاد 
کند تا از حیات در مریخ در برابر باد های خورشیدی و 

چیز های دیگر محافظت کند.
در حال حاضر مشخص نیست که این میدان برای 
فعالیت بــه چه مقــدار انــرژی نیــاز دارد. با ایــن حال 
دانشــمندان می گوینــد کــه در حال حاضــر بهترین 
گــر هر یک  زمان بــرای ارائه ایده های جدید اســت. ا
از این ایده ها نتیجه بخش باشد، در نهایت می توان 
با شــانس بیشــتری برای موفقیت زندگــی در مریخ 

مواجه شد.

هواوفضا

داستان کوتاه

حتما تا به حال توجه کرده اید که رگ های 
بــدن بــه طــور خــاص آبــی رنــگ بــه نظــر 
می رســند در حالی که نه ســاختار رگ ها به 

رنگ آبی است. 
خون شــما رنگ خود را از گلبول های قرمز 
دریافــت می کنــد کــه حــاوی هموگلوبیــن 
اســت. هموگلوبین، مولکول هــای غنی از 
آهن محسوب می شــوند که هنگام حمل 
کسیژن به رنگ قرمز روشــن و هنگامی که  ا
کســیژن زدایــی می شــوند بــه رنــگ قرمــز  ا

تیره تر مشاهده می شود.
کــه  ح می شــود  حال ایــن پرســش مطــر
چــرا وقتــی بــه رگ هــای بــازوی خــود نگاه 

می کنید، آبی به نظر می رسند؟
پاســخ علمی به ایــن ســوال نشــان دهنــده 
نوعــی خطــای دیــد انســانی اســت و راز 
موضوع فوق در این واقعیت نهفته است که 
رنگ های مختلف نور دارای طول موج های 
متفاوتــی هســتند، بنابراین زمانــی که این 
امواج نوری به پوســت ما برخــورد می کنند 

جذب و بازتاب متفاوتی پیدا می کنند.
نور قرمز دارای طول موجی بسیار طوالنی 
است، بنابراین می تواند به راحتی از طریق 
پوســت عبــور کــرده و توســط هموگلوبیــن 

موجود در خون جذب شود. 
از طرف دیگر نور آبی طول موج بسیار کوتاه 
تری دارد و بنابراین بیشــتر توســط پوست 

منعکس می شود.
گر نور سفید - مخلوطی از  به زبان ساده، ا
تمام طول موج های مختلف - را به بازوی 
خود، جایی که رگ ها وجود دارد بتابانید، 
نــور قرمز جــذب شــده و نــور آبــی منعکس 

می شود. 
ایــن پدیــده جالــب، بــدان معناســت کــه 
نــوری که به چشــمان شــما بــاز می گــردد، 
دارای طول موج های آبی بیشتری نسبت 
به رنگ قرمــز خواهد بود و باعث می شــود 
رگ ها در مقایســه با پوســت اطراف آبی به 

نظر برسند.
پزشکان گاهی اوقات از این پدیده با تابش 
نور قرمز یا مادون قرمز به پوســت استفاده 
می کنند تا به آن ها کمک کند تا محل رگ 

را برای تزریق بهتر پیدا کنند.
کز  به طور مشــابه، گاهی اوقات برخــی مرا
عمومی کــه احتمــال حضــور افــراد معتــاد 
در آن وجــود دارد از چراغ هــای آبــی در 
ســرویس های بهداشــتی خــود اســتفاده 
اتاقک هــای  از ایــن  کســی  تــا  می کننــد 
عمومی ویــژه ســرویس بهداشــتی بــرای 
تزریــق مــواد مخــدر اســتفاده نکنــد، زیــرا 
دیــدن رگ هــا در نــور آبــی مشــکل بــوده و 
افــراد معتاد قــادر به انجــام تزریــق وریدی 

نخواهند بود.

مــردی مقابــل گل فروشی ایســتاده بــود و 
می خواســت دســته گلی برای مادرش که 
در شهر دیگری بود سفارش دهد تا برایش 

پست شود. 
ج شد، دختری را  وقتی از گل فروشــی خار
دید که روی جدول خیابان نشسته بود و 
هق هق گریه می کرد. مرد نزدیک رفت و از 

او پرسید: دختر خوب چرا گریه می کنی؟ 
دختــر در حالــی کــه گریــه می کــرد، گفــت: 
می خواستم برای مادرم یک شاخه گل رز 
بخرم ولی فقــط ۲۰۰ تومــان دارم، درحالی 

که گل رز ۲۰۰۰ تومان می شود. 
مرد لبخند زد و گفت: با من بیا، من برای تو 

یک شاخه گل رز قشنگ می خرم.
ج می شــدند، مرد  وقتی از گلفروشــی خــار

به دختر گفت: 
را  تــو  می خواهــی  کجاســت؟  مــادرت 

برسانم؟ 
دختر دست مرد را گرفت و گفت: آنجا و به 

طرف قبرستان اشاره کرد. 
مرد او را به قبرســتان بــرد و دختر روی یک 

قبر تازه نشست و گل را آنجا گذاشت.
مــرد دلش گرفــت و طاقــت نیــاورد، به گل 
فروشی برگشت، دســته گل را گرفت و ۷۰۰ 
کیلومتر رانندگی کرد تا خودش دســته گل 

را به مادرش بدهد.

چرا با اینکه خون قرمز است،
 رگ ها آبی دیده می شوند؟ 

گل دسته 

کارونی سریع و با حداقل  ساالد ما
مــواد بــرای یــک وعــده غذایــی 
ســاده و خوشــمزه آماده می شود 
و می توانید به عنوان یک وعده غذای سرد آن را سرو 
کارونی یکی از ساالدهای مجلسی  نمایید. ساالد ما
و بســیار پرطرفدار ایرانی اســت که عــالوه بر اینکه به 
عنوان ساالد استفاده   می شود در بعضی مجالس به 
عنوان پیش غذا هم سرو   می شــود. البته این ساالد 
را   می توانید بــه عنوان یک غــذای کامل هم مصرف 
کنید. در دستور زیر در صورت تمایل   می توانید هویج، 
   سیب زمینی و نخود فرنگی را از مواد الزم حذف کنید. 
کارانی را به صورت قالبی یا  شما   می توانید ســاالد ما
تک نفره برای مهمانی تهیه کنید و به دلخواه مرغ یا 

ژامبون به آن اضافه کنید.
کارونی ساده           مواد الزم برای طرز تهیه ساالد ما

• ژامبون ۳۰۰ گرم
• خیارشور ۶ عدد

• هویج کوچک ۲ عدد
•    سیب زمینی ۲ عدد
• نخود فرنگی ۱۰۰ گرم

کارونی فرمی ۳۰۰ گرم • ما
• شوید خشک ۱ قاشق چای خوری

          مواد الزم برای تهیه سس مخصوص
• مایونز   ۱/۵ پیمانه

• خردل ۱   قاشق غذاخوری
• خامه ۲   قاشق غذاخوری

• ماست ۳   قاشق غذاخوری
• آبلیمو ترش ۳   قاشق غذاخوری

• نمک به مقدار الزم
• فلفل سیاه ۱   قاشق چای خوری

• پودر سیر ۲   قاشق چای خوری

• آویشن ۱   قاشق چای خوری
کارونی           طرز تهیه ساالد ما

          مرحله اول
هویج   هــا و    ســیب زمینی   ها را شســته و آب پــز کنیــد 
و ســپس روی تخته بگذاریــد و به شــکل مربع   های 
کوچک یا اصطالحا نگینی خرد   کنید و در یک کاسه 

بزرگ   بریزید.
          مرحله دوم

کارونی فرمی را در قابلمه ای   می ریزیم و روی آن   ها  ما

کارونی   ها  گر هم بزنیم ما آب به مقداری   می ریزیم که ا
در آب شناور باشند تا حدودا ۱۰ دقیقه بپزند. بعد که 
پخته شــد در آبکش   می ریزیم تا آب اضافــه آن کامال 

خارج شود.
          مرحله سوم

ژامبون و خیارشورها را روی تخته آشپزخانه به صورت 
مکعب   های مربع شکل یکدست خرد کنید و وقتی 
کارونی فرمی   ها را آبکش کردید با هم به کاسه مواد  ما
اضافه   نمایید. نخود فرنگی کنسروی و یا پخته شده 

از قبل را همراه با شوید خشک به مواد اضافه کنید.
          مرحله چهارم

داخل یک کاسه کوچک تمام مواد سس را بریزید و 
خوب هم بزنید تا مخلوط شود. سپس در انتها روی 
کارونی ریخته و مواد را خوب زیر و رو کنید  مواد ساالد ما

تا یکدست شود و سس به خورد ساالد برود.
کارونی           مرحله آخر از طرز تهیه ساالد ما

کارونی را به طور متداول با سس   هایی مثل  ساالد ما
سس مایونز یا ســس فرانسوی ســرو   می کنند که به 
همین جهت کالری آن باال   می رود. برای کسانی که 
رژیم الغری دارند می توانند سس مایونز را با ماست 
کم چرب، مقداری فلفل سیاه و آب لیموترش مخلوط 

و به عنوان سس به ساالد اضافه نمایند.

محققان موفق به ســاخت نمونه 
اولیه یک مدل تلفن همراه شدند 
که با فناوری پیشرفته بدون باتری 
کار می کند.  گروهی از محققان دانشــگاه واشنگتن در 
آمریکا نمونه اولیه تلفن همراهی را ساخته اند که بدون 
باتری و با استفاده از فناوری مدرن کار می کند و انتظار 
می رود در محصوالت گسترده مورد استفاده قرار گیرد. 
فامیسی طال، یکی از اعضای تیم سازنده گفت: "فناوری 

مورد استفاده برای توسعه این تلفن، مقادیر کمی انرژی 
را از ســیگنال های رادیویــی معروف بــه امــواج RF که 
در اطراف ما هســتند، جمــع آوری می کنــد. به عنوان 
مثال، ایستگاه های FM؛ امواج رادیویی و ایستگاه های 
AM را پخــش می کنند. ایســتگاه های تلویزیونــی و 
دکل هــای تلفــن همــراه همگــی امــواج RF را ارســال 
می کنند." وی افزود: "گوشی با اضافه شدن چند قطعه 
کمی پیشرفته تر از برد مدار به نظر می رسد." محققان 

تأیید کردند که این تلفن توسط شرکت سیاتل تولید 
شده و برنامه هایی برای توسعه نمونه های اولیه بیشتر 
وجود دارد که شامل صفحه نمایش کم مصرف برای 
نوشتن متون و حتی دوربین اصلی می شود. محققان 
قصد دارند نسخه ای از این گوشی را توسعه دهند که 
بدون باتری کار کرده و از یک سلول خورشیدی کوچک 
برای تامین انرژی استفاده می کند. این محصول قرار 

است تا ۸ یا ۹ ماه دیگر به بازار عرضه شود.

کارونی کردن ساالد ما ساده ترین روش درست 

گوشی جدید بدون باتری!  تولید 

آبشــار شــگفت انگیــز فدامــی از 
شیراز که به سمت بندرعباس 
حرکــت می کنیــم، در مســیر، 

شهری به نام فدامی وجود دارد. 
آبشــار فدامی در منطقــه ای به نــام فورگ در شــهر 
فدامی قرار گرفته اســت.   عرض این آبشــار در حال 

حاضر ۲۰۰ متر است. 
اســت.  شــیرین  آن  آب  دائمــی و  آبشــار  ایــن 
جالب اینجاســت که آب رودخانه هــای که در این 
منطقه جاری هستند، شور می باشد و با پیوستن 
آب آبشــار فدامی به آنهــا از شــوری آب رودخانه ها 
کاســته شــده و بــه زمین هــای کشــاورزی اطــراف 

می ریزند.

آبشار شگفت انگیز فدامی

گردشگری

دستپخت

فناوری

نشست معاونان سفارت 
لهستان و مدیران شهری 

اصفهان
نشست تخصصی معاونان سفارت لهستان 
و مدیران شهرداری و شورای شهر اصفهان 
با هدف انتقال تجربه های بازآفرینی شهری، 
در مرکــز معاونــت شهرســازی شــهرداری 

اصفهان برگزار شد.
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