
محیط زیست: مانع خواهیم شد 

اصفهان تاب و تحمل سوخت مازوت را ندارد
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با وجود آنکه از حدود یک ماه قبل مسئوالن وزارت راه و شهرسازی صحبتهایی درخصوص برنامه ریزی برای امکان 
ثبت نام تمامی افراد مجرد باالی ۱۸ سال در طرح نهضت ملی مسکن داشتند، هنوز این موضوع در شورای عالی 
مسکن مصوب نشده است.  به گزارش ایسنا، آبان ماه امسال وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد که در جلسه ۲۴ آبان ماه با 
حضور رییس جمهور موضوع ثبت نام افراد مجرد با شرط متاهل شدن در زمان ازدواج بررسی خواهد شد و این امکان 
کان محقق نشده و ثبت نام افراد مجرد با پیام رد درخواست به دلیل »عدم رعایت  فراهم می شود. اما این موضوع کما

شرط سنی فرد مجرد« مواجه می شود.
کان شرط سنی ۴۵ سال برای مردان مجرد  طبق جدیدترین اعالم وزارت راه و شهرسازی که امروز انجام شد، کما
و ۳۵ سال برای زنان مجرد وجود دارد. معلوالن جسمی حرکتی با حداقل ۲۰ سال و بیماران خاص نیز با تاییدیه 
وزارت بهداشت، بدون شرط سنی می توانند ثبت نام کنند. همچنین زنان و مردان سرپرست خانوار که به دلیل 
ک سن  متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون مال

می توانند ثبت نام کنند.

امکان ثبت نام مجردهای کمتر از ۴۵ سال فراهم نیست:

ابهام درخصوص نهضت ملی مسکن

بانک مرکزی اعالم کرد؛

افزایش بیش از ۵۹ درصدی 
تسهیالت پرداختی بانک ها

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

گاز اصفهان به معادل  مصرف 
سه فاز پارس جنوبی رسید

اصفهان همواره 
محل همزیستی صلح آمیز 
ادیان مختلف بوده است

راه اندازی سامانه 
تحقیقات صنعت آبفای کشور

 در اصفهان

گفت وگو با راننده زن اتوبوس خط اصفهان-تهران؛

عشق اتوبوس
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عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن در گفت وگو با ایمنا:

کد در اصفهان وجود داردتا هفته آینده طلب دارکو را می دهیم ۶۶۱ واحد صنعتی را
۶

 ۴

ح کرد: مدیرمجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان مطر

تاثیر برگزاری نمایشگاه 
کسب وکارها در شناخته شدن 
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# اصفهان  تنها  نیست

در صورت عدم صرفه جویی در مصرف گاز؛ 

احتمال مصرف مازوت یا قطعی 
برق در اصفهان قوت می گیرد
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امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان اصفهــان درنظــردارد اجــرای پروژه هــای زیــر را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط ازطریق ســامانه 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد قیمــت  گــذار نمایــد.  تــدارکات دولــت )ســتاد( وا
کتها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد  گران و بازگشایی پا مناقصه 
گواهــی امضــای  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  شــد. الزم اســت مناقصــه 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تاریــخ 1۴۰۰/1۰/۰۵ می باشــد.
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/1۰/11

آخرین مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 1۳:۳۰ روز پنجشنبه تاریخ 1۴۰۰/1۰/2۳
کتهای مناقصه: ساعت 8:۳۰ صبح شنبه تاریخ 1۴۰۰/1۰/2۵ زمان بازگشایی پا

کــت الــف: آدرس  گــزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد مناقصــه و ارایه پا اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه 
اصفهان خیابان 22 بهمن مجموعه اداری امیرکبیر، شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان اصفهان و تلفن ۳2۶۴7۳۰۰، ۰۳1

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 1۴۵۶، ۰21
گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه درج آ

موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری آتشنشانی شهرک صنعتی سمیرم )شماره 2۰۰۰۰۰1281۰۰۰1۵۳ در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه: 1۶/22۰/2۵1/۵9۳ ریال و براســاس فهارس بهای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامه و بودجه کشــور )اعتبار طرح 

جاری(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 811/۰1۳/۰۰۰ ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا: 12 ماه

موضوع مناقصه: احداث ســاختمان اداری آتشنشانی شهرک صنعتی اســفیدواجان )شــماره 2۰۰۰۰۰1281۰۰۰1۵۴ در سامانه 
ستاد(

کشــور )اعتبــار  مبلــغ بــرآورد اولیــه: 1۶/۴۰۵/9۳۶/۳8۵ ریــال و براســاس فهــارس بهــای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامــه و بودجــه 
طــرح جــاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 82۰/297/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته ابنیه

مدت اجرا: 12 ماه
موضوع مناقصه: تهیه مصالح و اجرای فیبر نوری شهرک صنعتی علویجه )شماره 2۰۰۰۰۰1281۰۰۰1۵۵ در سامانه ستاد(

کشــور )اعتبــار  مبلــغ بــرآورد اولیــه: 12/1۴7/۰8۵/۴22 ریــال و براســاس فهــارس بهــای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامــه و بودجــه 
طــرح جــاری(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ۶۰7/۳۵۵/۰۰۰ ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه ۵ یا باالتر در رشته ارتباطات

12۴8۵88 / م الفمدت اجرا: ۴ ماه

نوبت دوم
گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای« »آ

محسن صانعی - شهردار آران و بیدگل

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

شــرح ذیــل اقــدام نمایــد.

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

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

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

12۴۵۳71 / م الفحراســت شــهرداری اقــدام نماینــد.

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده )مرحله دوم( آ

سیدرسول داودی - شهردار زیار

باعنایــت بــه مصوبــه شــماره 28 مــورخ 1۴۰۰/9/2۰ شــورای محتــرم اسالمی شــهر، 
بدینوســیله بــه اطــالع می رســاند شــهرداری زیار درنظردارد نســبت بــه فروش تعــداد 1۳ 
ک بــا کاربــری تجــاری جمعا به مســاحت حــدود ۳99 مترمربع با شــرایط منــدرج در  پــال
که  گذار نماید. لذا از متقاضیانی  گهی مزایده شماره 1۴۰۰/۴۰7۰ مورخ 1۴۰۰/1۰/2 وا آ
کثر  قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد دعــوت بعمــل می آید جهت شــرکت در مزایده حدا
گهــی و  تــا مــورخ 1۴۰۰/1۰/1۵ بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه اخــذ فــرم آ

12۴91۴۳ / م الفاطالعــات مزایــده اقــدام نمایند.

نوبت اول گهی مزایده آ

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

)ریال(

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

12۰/۰۰۰/۰۰۰طبقه زیرزمین پاساژ شهریار

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

12۵/۰۰۰/۰۰۰)ره( طبقه زیرزمین پاساژ شهریار
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یک عضو ســابق کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس شورای اســالمی گفت: مجلس با موضوع 
رتبه بندی معلمان صادقانه برخورد نکرد و رئیس 
کمیسیون آموزش و تحقیقات باید صادقانه با این 

قشر صحبت می کرد.
محمدجواد ابطحی درباره تصویب طرح رتبه بندی 
معلمان در مجلس و رد آن از سوی شورای نگهبان، 
اظهار کرد: از زمــان مجلس دهم بحث رتبه بندی 
کید داشتیم که  معلمان مطرح بود و در آن دوره تأ
دولت باید در این زمینه الیحه بدهد، اما نمی داد. 
کیــد داشــتیم کــه دولــت الیحــه  به ایــن دلیــل تأ
رتبه بندی معلمان را به مجلس ارائه دهد تا بهتر این 
گر نمایندگان خانه  که ا طرح به تصویب برسد، چرا
ملت طــرح می دادند به علت بار مالی زیاد توســط 

شورای نگهبان رد می شد.
وی افزود: اما دولت در این باره استنکاف کرد و چون 
بیشــتر مجلس با دولت همراه بودند از تصمیم آن 
حمایت می کردند. موضوع رتبه بندی معلمان این 
نیست که فقط دغدغه معیشتی آنان رفع شود، بلکه 
هدف از این طرح ارتقای جایگاه و منزلت معلمان 
است. بحث نمایندگان فعلی مجلس این است که 
ترمیم حقوق انجام دهند نه رتبه بندی. از اول هم 
وقتی این طرح در مجلس تصویب شد مشخص بود 

که رتبه بندی به تصویب نرسیده است.
این عضو ســابق کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس گفت: در مجلس دهم به دنبال این بودیم 
گر طرح رتبه بندی به تصویب برسد به گونه ای  که ا
نشــود که فاصلــه حقوق معلمــان بــا کارمنــدان و 
شرکت های دیگر قابل توجه شود. تعداد معلمان 
زیاد است، اما زیادی نیســتند و قانون باید طوری 
نوشــته شــود که حقوق معلمان هر ســال با توجه 
رتبه بندی آنان متناسب با ۸۰ درصد حقوق اعضای 

هیئت علمی دانشگاه ها هم تراز شود.
ابطحــی تصریــح کــرد: طــرح رتبه بنــدی معلمان 
که اســتدالل می کردند بار مالی  تصویب نشد، چرا
دارد. دولت با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی 
مواجه است و اجرای طرح رتبه بندی معلمان برای 
قوه مجریــه مقدور نیســت و از طرفــی هم معلمان 
نمی توانند با حقوق های پایین که متناسب با نرخ 

تورم نیست از پس مخارج روزمره خود بر بیایند.
وی افــزود: در واقــع مجلس با موضــوع رتبه بندی 

معلمان صادقانه برخورد نکرد و رئیس کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقــات بایــد صادقانــه بــا معلمــان 
صحبــت می کــرد. اول اعــالم کردنــد بــرای اجــرای 
طرح رتبه بندی معلمــان ۲۵ هزار میلیــارد تومان 
اختصاص داده اند و بعد رقم آن را به ۱۲ هزار میلیارد 
تومان تقلیل دادند و ســرانجام گفتنــد که بودجه 
خاصی نمی توانیم برای این طرح اختصاص دهیم 
که این امر سبب شد اعتماد جامعه بزرگ فرهنگیان 
از مجلس سلب شود. معلمان این گونه نیستند که 
شرایط کشور و کسری بودجه دولت را درک نکنند، 
اما وقتی مســئوالن مربوط ضــد و نقیض صحبت 
می کنند اعتماد که سرمایه بزرگ اجتماعی محسوب 

مشود از دست می رود.
این عضو ســابق کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلــس، گفــت: جامعــه معلمان بــه دنبــال حق 
و حقــوق قانونی خــود هســتند و اهداف سیاســی 
ندارنــد. دولت همان طور کــه رئیس جمهور گفت 
باید با رویکرد حل همیشگی مسئله وارد شود. بدون 
شک هزینه در آموزش و پرورش ضرر نیست و مقام 
کید دارند. تمام  معظم رهبری نیز بر این موضوع تأ
مسئوالن کشور از استاندار، وزرا و روسای ادارات در 

آموزش و پرورش رشد کرده اند و پرورش یافته اند.
ابطحی خاطرنشان کرد: بنابراین به تعلیم و تربیت 
باید توجــه ویژه شــود و حتــی می توان بــا تدابیری 
بودجه آموزش و پرورش را به شکل غیردولتی تأمین 
کرد، همان طور که کشورهای پیشرفته اروپایی این 
کار را انجــام داده اند. بنابرایــن می تــوان کار کرد به 
شرطی که سالیق باندی و جناحی را کنار بگذاریم 
گر این موضــوع را بپذیریم کــه آمــوزش و پرورش  و ا
اساس تعالی جامعه محسوب می شود، این مسائل 

قابل حل است.
وی گفت: عالوه بر مشکل بودجه که سد راه تصویب 
اصولی طرح رتبه بندی معلمان شده است نحوه 
رســیدن به رتبه ها نیز کامل نیســت. وقتــی اعالم 
می کننــد کــه کارمنــدان ادارات آمــوزش و پــرورش 
شامل طرح رتبه بندی نمی شوند و فقط معلمان 
رتبه بندی می شــوند طبیعی اســت که کارمندان 
ادارات این وزارتخانه دلســرد شــوند که ضــرر آن در 
چشم نظام تعلیم و تربیت می رود. این تبعیض ها 
ســبب شــد که شــورای نگهبان طــرح رتبه بندی 
معلمــان را برگردانــد. بــا برگشــت قانــون از شــورای 
نگهبان به مجلس باید در این زمینه فکر اساســی 

شود و از نظرات معلمان بهره گرفته شود.
این عضو ســابق کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس افزود: وزیر آموزش و پرورش که خود دستی 
در بودجه نویســی دارد باید با بدنه معلمان رایزنی 
کند و برنامه زمان بندی مشخص برای حل مشکل 
رتبه بندی معلمان معین کند و قــول دهد که این 

مسئله را حل می کند.

نیروگاه حرارتی اصفهان ۲ میلیارد کیلووات ساعت 
انــرژی الکتریکــی خالــص را تولیــد کــرد و به شــبکه 

سراسری برق کشور تحویل داد.
 مدیرعامــل نیــروگاه حرارتــی اصفهان گفــت: ۳۰۴ 
میلیون و ۳۵۷ هزار کیلووات ساعت از این میزان در 
آذرماه تولید و به شبکه سراسری منتقل شده است.

عبــاس کریمی افزود: ایــن میــزان انــرژی در حالــی 
تولید شده که واحد دوم ۳۲۰ مگاواتی شماره پنج 
شده است.بخاری برای تعمیرات اساســی از مدار تولید خارج 

بانک مرکــزی اعــالم کــرد: تســهیالت پرداختی 
بانک ها به بخش های اقتصادی طی ۸ ماه سال 
۱۴۰۰، مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار میلیارد ریال است 
که در مقایســه با دوره مشــابه ســال قبــل ۵۹.۲ 

درصد افزایش داشته است.
به گــزارش بانک مرکــزی، تســهیالت پرداختی 
بانک هــا در هشــت ماهــه ابتــدای ۱۴۰۰ بــه 
بخش های اقتصادی، مبلغ ۱۷ هزار و ۲۷۴ هزار 
میلیــارد ریــال )۱۷.۲۷۴.۳ هــزار میلیــارد ریال( 
اســت که در مقایســه با دوره مشــابه ســال قبل 
مبلغ ۶ هزار و ۴۲۶ هزار میلیارد ریال )۶.۴۲۶.۶ 
هزار میلیارد ریال( معــادل ۵۹.۲ درصد افزایش 

داشته است.
ســهم تســهیالت پرداختــی در قالــب ســرمایه 
گــردش در تمامی بخش هــای اقتصــادی  در 
طی هشــت ماهه ابتدای ســال جــاری مبلغ ۱۱ 
هــزار و ۴۸۱ هــزار میلیــارد ریــال )۱۱.۴۸۱.۴ هــزار 

میلیارد ریال( معادل ۶۶.۵ درصد کل تسهیالت 
پرداختی است.

سهم تســهیالت پرداختی بابت تأمین سرمایه 
در گــردش بخــش صنعــت و معــدن در هشــت 
ماهه ابتدای ســال جــاری معــادل ۴ هــزار و ۶۹ 
هزار میلیارد ریــال )۴.۰۶۹.۳ هزار میلیارد ریال( 
کی از تخصیص ۳۵.۴ درصد از  بوده است که حا
منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام 
بخش هــای اقتصــادی )مبلــغ ۱۱.۴۸۱.۴ هــزار 

میلیارد ریال( است.
از ۵ هــزار و ۱۵۷ هــزار میلیــارد ریــال )۵.۱۵۷.۴ 
هزارمیلیارد ریال( تسهیالت پرداختی در بخش 
صنعت و معدن معــادل ۷۸.۹ درصد آن )مبلغ 
۴.۰۶۹.۳ هــزار میلیارد ریال( در تأمین ســرمایه 
در گردش پرداخت شــده است که بیانگر توجه 
و اولویت دهی به تأمین منابــع برای این بخش 

توسط بانک ها در سال جاری است.

مجلس با موضوع رتبه بندی معلمان صادقانه 
برخورد نکرد

خبر

با وجود آنکــه از حدود یک ماه قبل مســئوالن 
وزارت راه و شهرسازی صحبتهایی درخصوص 
برنامه ریزی بــرای امکان ثبت نــام تمامی افراد 
مجــرد بــاالی ۱۸ ســال در طــرح نهضــت ملــی 
مسکن داشــتند، هنوز این موضوع در شورای 

عالی مسکن مصوب نشده است. 
بــه گزارش ایســنا، آبــان مــاه امســال وزیــر راه و 
شهرسازی اعالم کرد که در جلســه ۲۴ آبان ماه 
با حضور رییس جمهور موضوع ثبت نــام افراد 
مجرد با شــرط متاهــل شــدن در زمــان ازدواج 
بررسی خواهد شد و این امکان فراهم می شود. 
کان محقق نشده و ثبت نام  اما این موضوع کما
افراد مجرد با پیام رد درخواست به دلیل »عدم 

رعایت شرط سنی فرد مجرد« مواجه می شود.
طبق جدیدترین اعالم وزارت راه و شهرسازی که 
کان شــرط سنی ۴۵ سال  امروز انجام شد، کما
برای مردان مجرد و ۳۵ ســال بــرای زنان مجرد 
وجود دارد. معلوالن جسمی حرکتی با حداقل 
۲۰ ســال و بیماران خاص نیز با تاییدیــه وزارت 
بهداشت، بدون شرط سنی می توانند ثبت نام 
کنند. همچنین زنان و مردان سرپرست خانوار 
که به دلیــل متارکه بــه صورت مجــردی زندگی 
می کننــد و سرپرســت فرزنــدان خود هســتند 
ک سن می توانند  خانوار تلقی شده و بدون مال

ثبت نام کنند.
متقاضیــان بــا داشــتن چهــار شــرط تاهــل و 
سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال 
ســکونت در شــهر موردتقاضــا، فاقــد مالکیت 
خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات 
دولتی از اول انقالب در حوزه مسکن، می توانند 

نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بر اساس قانون جهش تولید و تامین مسکن، 
زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 
۳۵ ســال ســن، معلــوالن جســمی و حرکتی با 
۲۰ سال سن، می توانند در قانون جهش تولید 
مسکن )نهضت ملی مسکن( مشارکت داشته 
باشــند. همچنیــن، قانون بــرای سرپرســتان 
خانوار، محدودیت ســنی نگذاشــته است چرا 
که این افراد سرپرســت خانوار تعریف می شوند 
و بــرای قانونگــذار متاهل یــا سرپرســت خانوار 
ک است. در عین حال، زنان و مردان  بودن مال
سرپرست خانوار که به دلیل متارکه به صورت 
مجردی زندگی می کنند و سرپرســت فرزندان 
ک  خود هستند خانوار تلقی شــده و بدون مال
سن می توانند ثبت نام کنند.بر اساس مصوبه 
تازه شــورای عالی مســکن، مردان مجرد باالی 
۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت 
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، امکان 
ثبت نام در نهضت ملی مســکن را دارنــد. برای 
مهاجــران از کالنشــهرها، ســابقه ســکونت بــه 
گر  یکسال تقلیل پیدا کرده است. بدین معنا ا
کن کالنشــهری بوده و در شــهر دیگر،  کسی سا
تقاضای مســکن دارد با حدود یکســال سابقه 
سکونت در همان شهر امکان ثبت نام در طرح 
نهضــت ملــی مســکن را دارد. همچنیــن برای 
کارکنان دولــت و نیروهای نظامــی و روحانیون 
بر اســاس حکم اداری و یا بر اســاس تشــخیص 
حوزه های علمیه، ســابقه ســکونت ۵ ساله در 
طرح نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این 
افراد می توانند به جز تهران در ســایر شهرهای 
کشور از این مزیت بهره مند شوند. از ۲۸ مهرماه 
که ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده 
تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۲۷۳ نفر در سامانه 
نهضــت ملــی مســکن ثبت نــام کرده انــد و نام 
نویســی تــا ۱۵ دی مــاه ادامــه دارد. متقاضیان 
 saman.mrud.ir بــرای ثبــت نــام بــه ســامانه 
مراجعــه کننــد. نهضــت ملــی مســکن یکــی از 
سیاســت های کالن دولت ســیزدهم در حوزه 
مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث 
۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ ســال در برنامه 

دولت قرار گرفته است.

صنعتگران مادر صنعت فوالد ایران با دستیابی 
به دانش فنی ریخته گری پاتیــل، اولین پاتیل 
ســرباره شــرکت ملی صنایع مس ایران را تولید 

کردند.
مدیرعامل شرکت مهندسی و پویش ساخت 
ذوب آهن گفت: این پاتیل به وزن ۳۸ تن، ارتفاع 
ســه متر، قطــر دهانه چهــار متر و جنــس فوالد 
مذاب آ ۲۷ حاصل ۷۰۰ نفر ساعت کار اجرایی بر 

اساس فناوری تدوین شده است.
امیر ایران پور افزود: کارشناسان و صنعتگران این 
کنون بیش از ۲۰ پاتیل سنگین و فوق  شرکت تا
سنگین را برای صنایع مختلف کشور از جمله 
فوالد مبارکه و فوالد آلیاژی ریخته گری کرده اند.

خبر مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

مصرف گاز اصفهان 
به معادل سه فاز پارس جنوبی رسید

مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان 
کیــد بر اینکه طی  اصفهــان بــا تأ
گذشــته مصــرف ۷۰  روزهــای 
میلیون مترمکعبی گاز استان اصفهان معادل سه 
فاز پارس جنوبی بوده، گفت: با وجود محدودیت 
تأمین گاز صنایع اســتان، امــا نیروگاه هــای واقع 
در شــعاع ۵۰ کیلومتــری اصفهــان از ســوخت گاز 

همچنان استفاده می کنند.
سیدمصطفی علوی با اشاره به افزایش مصرف گاز 
اســتان به ۷۰ میلیون مترمکعب، اظهار کرد: این 
میزان نســبت به ۲۴ ســاعت قبل خود حــدود ۱۰ 

درصد افزایش داشته است.
۴۵ میلیــون  وی توضیــح داد: از ایــن میــزان 
میلیــون   ۲۵ و  بخــش خانگــی  مترمکعــب در 
مترمکعب در بخش صنعت مصرف شــده اســت 
و بــه دلیل افزایش مصــرف گاز در بخــش خانگی، 

صنایع محدودیت دریافت گاز دارند.
کید  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهان بــا تا
بر اینکــه مصــرف ۷۰ میلیــون مترمکعبــی گاز در 
اســتان اصفهــان معــادل ســه فــاز پــارس جنوبی 
گر محدودیت های تحویل گاز  کید کرد: ا است، تأ
به صنایع را اعمال نمی کردیم، مصرف گاز استان 

باالی ۸۰ میلیون مترمکعب بود.
وی بــا بیان اینکــه صنایــع ســیمان همچنــان 
محدودیت مصــرف گاز دارند، افــزود: مصرف گاز 
ذوب آهن بــه ۵۰ درصد و شــرکت فــوالد مبارکه به 

یک چهارم رسیده است.
علوی درباره تأمین گاز نیروگاه ها نیز توضیح داد: 
نیروگاه ها نیز با وجود ابالغیه ای که برای محدویت 
گاز آنها صادر شــده، اما براساس دســتور استاندار 
و بنابــر شــرایط موجــود آلودگــی هــوای اصفهان، 
نیروگاه های واقع در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان 

از سوخت گاز استفاده می کنند.
وی درباره نگرانی مصرف ســوخت مازوت توسط 
نیروگاه هــا، گفــت: در حال حاضر هیــچ نیروگاهی 
در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان از سوخت مازوت 

استفاده نمی کند.
اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
گاز بــه  درباره اینکــه بــا کاهــش شــدید تحویــل 
صنایــع، بــه نوعــی فعالیت ایــن صنایــع متوقف 
می شــود، گفــت: بیشــتر از ایــن میــزان موجــود، 
گزیــر به رعایــت مواردی  گاز در کشــور نیســت و نا
هســتیم و نخســت فرهنــگ مصرف گاز از ســوی 

مردم و سایر بخش ها باید اصالح شود.
وی دومیــن راهــکار را مصــرف بهینه گاز توســط 
صنایع اعالم کرد کــه برای این موضــوع نیازمند 
تجهیــزات بهینه هســتند، توضیــح داد: در حال 
حاضــر در اســتان اصفهــان ۵ میلیــون بخــاری 
گــر ۱۰ ســاعت کار کننــد، معادل  وجود دارد کــه ا
۵۰ میلیون مترمکعب گاز است و راندمان پایین 
آنها معادل ۴۵ درصد اســت که بــه نوعی امکان 
صرفه جویــی در مصــرف گاز را نداریــم، بنابراین 

باید به ســمت سیســتم های گرمایشــی جدید و 
بهینه برویم.

علوی همچنین بــه بازدیــد ادارات بــرای مصرف 
بهینه گاز آنها اشاره کرد و گفت: اداراتی که مصرف 
بهینــه گاز نداشــته باشــند، عــالوه بــر اخطــار، به 
استانداری معرفی می شوند تا مدیریت استان در 

مورد آنها تصمیم گیری کند.
کنون اداراتی که مصرف بهینه  وی با بیان اینکه تا
گاز نداشــتند به تنــاوب تعطیــل و گاز آنهــا دوباره 
وصل شــد، اما از این پس با جدیت با آنها برخورد 
می شود و شاید روزهایی تعطیلی و قطعی گاز آنها 

بیشتر شود.
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با بیان اینکه 
خوشــبختانه تعداد اداراتی که مصــرف بهینه گاز 
دارنــد در حــال افزایــش اســت، گفــت: همچنین 
شــهرک های صنعتی صرفه جویــی در مصرف گاز 

دارند، با این وجود بازدید از اداره ها بیشتر می شود 
تا مشکالتی که در مسیر عدم صرفه جویی مصرف 

گاز وجود دارد، به استانداری اعالم شود.
گاز شــرق اســتان  وی در ادامــه دربــاره تأمیــن 
کــه گاز به صــورت CNG به ایــن مناطــق منتقل 
می شــود، اظهار کــرد: روزانــه حــدود ۳۰ تانکر و 
مخــزن فشــار قــوی گاز CNG به شــرق اصفهان 

منتقل می شود.
علوی افزود: با کاهش شــدید دمای هوا، مصرف 
گاز مناطــق شــرق اســتان بــه حــدود ۱۰۰ هــزار 
مترمکعب در شبانه روز رسیده که نسبت به سال 

گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
کید کرد: در حال حاضــر ظرفیت تأمین گاز  وی تا
بیش از این وجــود ندارد، بنابراین در این شــرایط 
ناچــار بــه صرفه جویــی در مصــرف گاز در تمــام 

بخش ها هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات گفت: به دلیل 
قانونی که سال گذشته توسط مجلس وضع شده 
است، قیمت اینترنت ثابت، امسال تغییر نمی کند.

ع پور« در حاشیه بازدید از بیست و دومین  به گزارش ایرنا، »عیسی زار
نمایشگاه تلکام در جمع خبرنگاران درباره باال رفتن تعرفه اینترنت 

ثابت بــه مصوبه قانونی ســال گذشــته مجلــس اشــاره کــرد و افزود: 
تعرفه اینترنت به دلیل قانون مجلس امسال تغییری نخواهد کرد. 
در ســال جاری نیز حتی یــک ریال نیــز قیمت اینترنــت افزایش پیدا 

نکرده است.
کید کرد: مساله، هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت است که  وی تا
مطابق با پیشنهادی که مخابرات ارائه کرده، موضوع اصالح تعرفه ها 

در دست بررسی قرار دارد.
ع پور خاطرنشان کرد: ۳۰ درصد از خطوط تلفن ثابت ماهانه هزار  زار
تومان درآمد دارد و این در حالی است که مخابرات بابت این خطوط 

ماهانه ۳۰ هزار تومان هزینه نگهداری پرداخت می کند.  
وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات درباره طــرح حمایــت از حقوق 
کاربران در فضای مجازی گفت: ما نگرانی های متخصصان و کسب 
وکارهــا را برطــرف کــرده و چارچوب هــای الزم را برای شــفاف شــدن 
فضا پیش بینی کردیم، امــا در نهایت نمایندگان مجلــس درباره آن 

تصمیم گیری می کنند.
ع پور تصریح کــرد: بهترین حمایت از تولیــد داخل، بازارســازی و  زار

مزیت سازی برای محصوالت داخلی است تا تولیدکنندگان بتوانند در 
داخل کشور محصوالت شان را بفروشند البته این محصوالت باید از 

لحاظ کیفی نیز ارتقا پیدا کند و قابلیت رقابت داشته باشد.
به گفته وزیر ارتباطات، ظرفیت های خوبی در کشور در حوزه تولید 
تجهیزات شــامل تجهیزاتی از جمله »مودم، لینک هــای رادیویی، 
آنتن، روتر، سوئیچ و سرور« وجود دارد و برخی موارد نیز قطعات تولید 
خارج و مونتاژی اســت که این مساله حتی در کشــورهای آمریکای 
شمالی نیز امری طبیعی است.  وی درباره کیفیت اینترنت نیز افزود: 
در چند روز گذشــته بــه دلیل تعمیــر کابل هایی که قطع شــده بود، 
کیفیت اینترنت بهتر شــده اســت. اما باید با توان بیشتری به دنبال 

توسعه زیرساخت های ارتباطات ثابت باشیم.
ع پور تصریح کرد: در ســال های گذشته زیرساخت های اینترنت  زار
همــراه بســیار رشــد کــرده اســت امــا زیرســاخت های اینترنت ثابت 
توسعه ای نداشته اســت و در دنیا از میان ۱۹۰ کشور از نظر کیفیت و 
گر زیرساخت های اینترنت ثابت در ۱۰ سال  سرعت رتبه ۱۴۲ را داریم. ا

گذشته توسعه پیدا کرده بود این جایگاه ما در جهان نبود.

رییس ســازمان هواپیمایی کشــوری با اشاره 
به تشدید کنترل و نظارت بر پروازهای داخلی 
و خارجی برای جلوگیری از شیوع سویه جدید 
ویروس کرونا گفت: چنین مسئله ای که مسافر مبتال به امیکرون از 

طریق پروازها به ایران وارد شده است مورد تایید نیست.
به گزارش اینسا، محمد محمدی بخش در پاسخ به سوالی مبنی 
بر اینکه با توجه به شناســایی ســویه جدیــد ویروس کرونــا به نام 
امیکرون در ایــران آیــا محدودیت ها و ممنوعیت هــای جدیدی 
برای پروازهای داخلی و خارجی ابالغ شده است یا خیر، اظهار کرد: 
تاکنون پروتکل جدیدی که ممنوعیت ها و محدودیت ها پروازهای 
داخلی و خارجی را افزایش دهد، از سوی وزارت بهداشت درمان و 

آموزش پزشکی یا ستاد ملی مقابله با کرونا به ما ابالغ نشده است.
وی افــزود: البته اخیرا ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا دســتورالعمل 

گر مسافری مشکوک به کرونا بود و تست  جدیدی را برای تشدید اقدامات پیشگیرانه و کنترلی اعالم کرده که ا
کسن نداشت آن را به آزمایشگاه های مرجع معرفی کنیم این دستورالعمل چهارشنبه هفته  منفی PCR یا کارت وا

گذشته به همه مبادی و فرودگاه ها اعالم شد و بر اجرای درست و 
دقیق آن نظارت می کنیم.

گر مسافران تست  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: ا
کسن که در آن هر دو دز دریافتی آن ها شده  منفی بسیار و کارت وا
باشد را در اختیار داشته باشند، هیچ مشکل و محدودیتی برای 

پروازهای مسافری ندارند.
کید کرد: البته در روند غربالگری، مسافرانی که  محمدی بخش تا
از نظر عالئم بالینی مشکوک به ویروس کرونا باشند نیز تحت این 
کنترل هــای قــرار می گیرنــد و آزمایشــگاه های مرجــع را بر اســاس 
دستورالعمل جدید ابالغ شده به همه فرودگاه های کشور اعالم 

کرده ایم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مسافر مبتال به اومیکرون 
از طریق سفرهای هوایی و پروازهای ایرالین های داخلی به ایران 
کنون گزارشی مبنی بر این موضوع  کید کرد: چنین موضوعی به هیچ وجه تأیید نمی شود و تا وارد شده است؟ تا

اعالم نشده است.

درصــدی   ۵/۴ بلــوک  خریــد  بــا  شــپنا 
شــصفها، درصــد مالکیــت خــود را در شــرکت 

پتروشیمی اصفهان افزایش داد.
معــاون اقتصــادی و بازرگانــی شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
مشکالت بانکی شرکت پتروشــیمی اصفهان را ناشی از عملکرد 
سهامداران قبلی دانست و گفت: برنامه شپنا برطرف کردن این 
مشکالت و بازگرداندن شــرکت پتروشیمی به جایگاه قبلی خود 

در بازار سرمایه است.
مهــدی صرامی افــزود: هیئــت مدیــره و ســهامداران شــرکت 

پتروشــیمی اصفهان اقدامــات خوبــی را بــرای ســاماندهی 
مسائل این شــرکت در مراجع قضایی صورت داده اند که پس از 

صدور رای به اطالع عموم خواهد رسید.
وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ نوع فرآورده ویژه و غیر اصلی در این 
ک  شــرکت تولید می شــود گفــت: پاالیشــگاه اصفهان نیــز خورا
صنایــع پایین دســت کوچــک و بزرگــی ماننــد نفــت ســپاهان، 
ک، پتروشــیمی اصفهان، صنایــع  نفــت جــی، پتروشــیمی ارا
شیمیایی ایران و شرکت های مســتقر در شهرک های صنعتی را 

تأمین می کند.

گران نمی شود اینترنت ثابت امسال 

رییس سازمان هواپیمایی کشوری:

ورود امیکرون ربطی به پروازها ندارد

افزایش سهام شپنا در شرکت پتروشیمی اصفهان

نیروگاه حرارتی اصفهان در مدار تولید

بانک مرکزی اعالم کرد؛

افزایش بیش از ۵۹ درصدی تسهیالت پرداختی 
بانک ها

امکان ثبت نام مجردهای کمتر از
 ۴۵ سال فراهم نیست:

ابهام درخصوص
 نهضت ملی مسکن

گری پاتیل سرباره  ریخته 
شرکت صنایع مس 

در ذوب آهن

خبر

خبر

خبر

خبر
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نایب رییس شورای شهر اصفهان مطرح کرد؛

بخشی نگری پاشنه آشیل آلودگی هوای اصفهان

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

با رسیدن فصول سرد سال بیشتر 
شهرهای بزرگ کشورمان با معضل 
وارونگی و هجوم آالینده ها به هوا 
مواجه می شوند، اما امسال آلودگی کالنشهر اصفهان 
در مقایسه با دیگر کالنشهرها از جمله تهران علی رغم 
داشتن جمعیت کمتر، بیشتر بوده به طوری که نفس 

شهروندان اصفهانی را تنگ کرده است.
در حال حاضر شــرایط جوی کالنشــهرها گویــای آن 
ک به خوبی اجرا نشده  است که نه تنها قانون هوای پا
است، بلکه ســازمان های مســئول و دســتگاه های 
اجرایی نیــز آنگونــه که بایــد، بــه وظایف خــود عمل 
نکرده اند؛ امسال اصفهان بدترین وضعیت آلودگی هوا 
را نسبت به سال های گذشته تجربه کرد و این موضوع 
تهدید جدی برای سالمت شهروندان و محیط زیست 

اصفهان است.
اخیرا مدیرکل محیط زیست استان اصفهان در صحن 
علنی شورای اسالمی شهر اعالم کرد که ترک فعل هایی 
از سوی شهرداری در زمینه آلودگی هوا انجام شده و در 
کید داشته اینکه شهرداری صنایع را  مطلب دیگری تا
صاحب بیشترین سهم در میزان آلودگی هوا می داند، 
به علت اخذ عوارض اســت، در مقابل اعضای شــورا 
گر ترک فعلی صــورت گرفته باید  کید داشــتند که ا تا
بررسی و جبران شود چرا که جان مردم بازیچه نیست.
در این باره گفت وگویی را با »ابوالفضل قربانی« نایب 
رئیس شورای اسالمی شــهر اصفهان انجام داده ایم 

که مشروح آن در ادامه از نظرتان می گذرد:
      برای کاهش آلودگی هوای شهر چه نسخه ای 

باید پیچید؟
در حــال حاضــر یکــی از بزرگتریــن چالش های شــهر 
اصفهان موضوع محیط زیســت به ویژه آلودگی هوا 
اســت، البته این موضوع مربوط به امســال نیست، 
مشکل از دیرباز بوده و از یک قرن پیش شدت گرفته و 
در حال حاضر به اوج خود رسیده به طوری که زندگی را 

برای مردم شهر اصفهان دشوار کرده است.
یکی از ایراداتی که در حال حاضر شــاهد آن هستیم، 
گر به  بخشــی نگری دســتگاه های مختلف اســت و ا
همین منوال ادامه پیدا کند، اقدامات آنچنان که باید، 

نتیجه بخش نخواهد بود.
به نظر می رسد در این ارتباط شــخص استاندار باید 
ورود پیدا کند و ضمن هماهنگ کردن دستگاه های 
گــر تخلــف، تخطی یــا تــرک فعل از ســوی  مربوطــه، ا
دســتگاهی انجام شــده، به شــدت برخــورد قانونی 
داشــته باشــد زیرا پای جــان و زندگی مــردم در میان 

است.
آنچه که به عنوان اعضای شورای اسالمی شهر بر عهده 
داریم، کمک به مدیریت شهری در راستای اقداماتی 
اســت که منجر به کاهش آلودگی ها در ســطح شــهر 

اصفهان می شود.
در حال حاضر بسیاری از اقدامات برای آنکه بتوانیم 
عوارض مربوط به آلودگی ها را کاهش دهیم، مؤثر بوده 
اســت؛ به عنوان مثال برای حفظ فضای ســبز شــهر 
که به طور مســتقیم در کاهش آلودگی هوا تأثیر دارد، 

تالش های زیادی انجام شده است.

شهروندان باید بدانند فضای سبز اصفهان به عنوان 
سرمایه ای ارزشــمند و بزرگ در شرایط خشکسالی و 
کاهش منابع آبی، با چنگ و دندان و با صرف هزینه 

زیاد حفاظت و نگهداری می شود.
مدیریت شهری ساالنه بیش از ۱۲ میلیارد تومان برای 
آبرسانی به فضای سبز شهر با اســتفاده از تانکرهای 
گر این مبلــغ را بــه تعداد  آب رســان هزینــه می کنــد، ا
درختان شهر تقســیم کنیم، ســاالنه برای حفظ هر 
درخت سرمایه ای در نظر گرفته می شود که ادامه دار 

است و هر سال نیز بر میزان آن افزوده می شود.
با توجه به اینکه بخش زیادی از ســهم منابع آالینده 
مربوط بــه حمل و نقــل اســت و خودروها نیــز در این 
ارتباط مؤثر است، یکی از اقدامات خوب حوزه مدیریت 
شهری، تکمیل خط یک مترو و بهره برداری از خط ۲ 

در کمترین زمان ممکن است.
در تالش هســتیم ســال آینده یکی از فازهــای خط ۲ 
متروی اصفهان را در اختیار مــردم قرار دهیم که این 

اقدام کمکی به کاهش آلودگی هوا خواهد بود.
در حال حاضر میانگین عمر ناوگان اتوبوسرانی شهر 
اصفهان ۱۰ سال اســت که این موضوع ایجاد آلودگی 
می کند از این رو سال آینده میانگین عمر این ناوگان را 

تا سه سال کاهش خواهیم داد.
معتقدم باید در روزهایی که میزان آلودگی هوا افزایش 
پیدا می کند، تسهیالتی برای شهروندان فراهم کنیم 
تا آنهــا کمتــر از خودروهای شــخصی خود اســتفاده 
کنند، البته طرح مربوط به تسهیالت تخفیف و حتی 
اســتفاده رایگان از وســایل حمــل و نقــل عمومی در 
شهر آماده شــده اســت و تا چند روز آینده بررسی و به 

شهرداری ابالغ خواهد شد.
ایجاد سیستم های نرم  افزاری برای جابه جایی کمتر 
مردم در ســطح شهر در راســتای تأمین نیازهای آنها 
اســت که بتوانیم سیســتم های نرم افــزاری را تحت 

عنوان »ترافیک منعطف« و فراهم آوردن محل هایی 
که مــردم نیازهــای خــود را از منطقه محل ســکونت 
خود تأمین کنند و … در دستور کار قرار گرفته که سال 
آینده هنگام ارائه گزارش عملکرد شــورای ششــم به 

شهروندان اطالع رسانی الزم انجام خواهد شد.
مدیریت شــهری اصفهان در انجام وظایف محوله و 
اقدامات الزم برای کاهــش آلودگی هوا هیچ کوتاهی 
نخواهد کرد پیگیر مطالبات شهروندان خواهد بود، 
همانطور که از محیط زیست و صنایع درخواست های 
گر ایرادی دیدیــم از طریق  الزم را داشــته ایم و قطعــا ا
مراجع قانونی پیگیری الزم را انجام می دهیم تا برخورد 

قانونی صورت گیرد.
کارشناســان معتقدند که بــرای کاهــش آلودگی هوا 
اجرای قوانین، برنامه ریــزی و مدیریت واحد و اینکه 
سایر دستگاه ها به وظایف خود عمل کنند، نیاز است. 

اما در این بین نقش دولت چقدر خواهد بود؟
خوشبختانه در حال حاضر هماهنگی الزم را در سطح 
مدیریت ارشد استان ایجاد کردیم، البته در این راستا 
جلسات ماهانه با حضور استاندار، نمایندگان مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی، شهردار و اعضای 
شورای اسالمی شهر اصفهان برگزار می شود که یکی از 
موضوعات اصلی ایجاد هماهنگی و فرماندهی مسائل 

کالنشهر اصفهان است.
بعضی از این مسائل باید در سطح مدیریت کالن کشور 
بررسی شود، به ویژه در ارتباط با جابه جایی صنایع 
آالینده از غــرب اصفهان به مناطق دیگر یا جلوگیری 
از ایجاد صنایع جدید و تغییر قانون مربوط به فاصله 
۵۰ کیلومتری صنایع از مرکز شــهر کــه از آخرین نقطه 
محدوده شهر محاسبه شود؛ این پیگیری ها در حال 
انجام است تا بتوانیم در آینده وضعیت بهتری را برای 

کالنشهر اصفهان رقم بزنیم.
در اینکه دولت و مجموعه قوه مقننه، مجریه و حتی 

قضائیه باید مسئولیت های خود را در این حوزه بهتر 
انجام دهند، شکی نیست.

دولت باید در بخش نظارتی تالش خود را افزون کند، 
یعنــی وقتــی آئین نامــه ای را در جهت مکلــف کردن 
دستگاه ها در موضوعی تدوین می کند باید مسئول 
مربوطه را مشــخص کــرده و همه را بــرای اجــرای آن 

آئین نامه ملزم کند.
با توجه به اینکه بعضی از مسئوالن در سخنرانی های 
اخیر خود، صنایع آالینده، حمل و نقل عمومی حتی 
تردد خودروهای شخصی را به عنوان مقصران اصلی 
آلودگی هوا معرفی کرده اند، از دیدگاه شما مقصر اصلی 

آلودگی هوا کدامند؟
کید می کنم که بخشی نگری به کار لطمه زده  باز هم تا
گر بخواهیم موضوع آلودگی هوای  اســت؛ معتقدم ا
شــهر را حل کنیم در مرحله نخســت بایــد هر بخش 
گر وظایف محوله  بداند چه وظایفی بر عهده دارد زیرا ا
را )هر چند اندک( انجام دهیم، قطعا گامی اثرگذار برای 

کاهش آلودگی هوا برداشته ایم.
باید به جای پرداختن به این موضوع که مقصر آلودگی 
هوا کیست، باید وظایف محوله را انجام داده و سبک 

زندگی را تغییر دهیم.
نمی توان سهم خودروها در آلودگی هوا را نادیده گرفت 
و این الزمه آن این است که مدل های بهتر با امکانات 
خوب برای جا به جایی شــهروندان در شــهر داشته 
باشــیم؛ از ســوی دیگر در ارتباط با موضــوع صنایع، 

راهکار اساسی رعایت بند بند الزامات قانونی است.
امــا راهکار اساســی این اســت کــه در سیاســت کالن 
پیرامــون مباحــث مربوط بــه توزیــع جمعیــت باید 
اقدامات الزم انجام شود، در اصفهان با این وضعیت 
توپولوژی، باید موضوع مهاجرت به این کالنشــهر و 
صنایع اطراف آن همچنین طرح جامع به سرانجام 

برسد تا وضعیت بهتری را شاهد باشیم.

شهردار اصفهان گفت: اصفهان همیشه محل 
همزیســتی صلح آمیــز ادیــان مختلــف بــوده که 
امیدواریم شــهروندان ارمنی در این شــهر ســالم 

خوش و خرم باشند.
علــی قاســم زاده در برنامــه رادیویــی »ســالم 
اصفهان«، ضمن تبریک میالد حضرت مســیح 
کن در این  به تمام شــهروندان به ویژه ارامنه ســا
کالنشــهر اظهــار کــرد: اصفهــان همیشــه محــل 
همزیســتی صلح آمیــز ادیــان مختلــف بــوده که 
امیدواریم شــهروندان ارمنی در این شهر خوش 

و خرم باشند.

وی افزود: هفته گذشــته به مناســبت شب یلدا 
در بین افرادی بودیم که شب زنده داران شهر در 
طول سال هستند تا شهر ما تمیز و در آرامش باشد.
شــهردار اصفهان ادامه داد: در شــب یلدا ســعی 
کردیم دقایقی را در کنار کارکنان نیروی انتظامی، 
کبانان، آتش نشانان شهر باشیم و با  اورژانس، پا
تقدیم گل و شیرینی کمک کنیم که این افراد شب 

یلدای بهتری را تجربه کنند.
وی با بیان اینکه شــب یلدای امســال از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بود، تصریح کرد: ما فقط یک بار 
تا نیمه های شب بیدار بودیم و این افراد هر شب 
برای بهتر شدن شرایط شــهر و برقراری امنیت تا 
صبح به اقتضای شرایط کاری مشغول خدمت 

هستند.
گر گاهی مــردم نیز نیمه های  قاســم زاده گفت: ا
کبانان، کارکنان اورژانس و … بزنند  شب سری به پا
و به این افراد خدا قوت بگویند به طور حتم باعث 

دلگرمی و خوشحالی این افراد خواهد بود.

معاون امور عمرانــی اســتانداری اصفهان گفت: 
گر مردم در مصرف گاز صرفه جویی نکنند، ما در  ا
استان به یک دوراهی مصرف ســوخت مازوت و 
یا تعطیلی صنایع و نیروگاه ها و به دنبال آن قطعی 

برق در زمستان برمی خوریم.
مهران زینلیان درباره افزایش گاز بخش خانگی و 
نگرانی نســبت به قطع گاز صنایع استان، اظهار 
کــرد: بــا وجــود افزایــش مصــرف بخــش خانگی، 
را  صنعــت  بخــش  گاز  قطعــی  خوشــبختانه 
گرچه تا به امروز سهمیه های تحویل  نداشته ایم، ا

گاز به صنایع کاهش یافته است.
کید بر اینکــه تا این لحظه هنوز ســوخت  وی با تأ
مــازوت در صنایــع اصفهــان مــورد اســتفاده قرار 
نگرفته اســت، افزود: انتظار داریم که با مدیریت 
شرکت گاز استان  در زمینه وضعیت تأمین پایدار 
گاز در تمام بخش ها، قطعی گاز در حوزه صنعت 

نداشته باشیم.
مســئول کارگروه اضطرار آلودگی هــوای اصفهان 
افزود: در حال حاضر تحویل گاز به فوالد مبارکه و 
ذوب آهن کاهش و همچنین محدودیت تأمین 

گاز صنایع سیمان شدیدتر است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر حــدود ۷۵ درصد 
کوره های آجرپزی استان تعطیل شده اند و صنایع 
دیگر استان نیز به فراخور افزایش مصرف گاز بخش 

خانگی، مصرف گاز آنها کم شده است.
زینلیــان درباره تأمیــن گاز نیروگاه هــای اصفهان 
گرچــه تحویــل گاز نیروگاه هــای  توضیــح داد: ا

اصفهــان به دلیــل تولید برق، کم نشــده اســت، 
با این وجود در این شرایط فعلی نیز اجازه استفاده 

از سوخت مازوت به آنها نداده ایم.
وی درباره احتمال استفاده نیروگاه ها از سوخت 
مازوت، گفت: نیروگاه ها بدون اجازه، بعید است 
که بتوانند از ســوخت مازوت اســتفاده کنند، اما 
امیدواریــم شــرایط به نحــوی مدیریت شــود که 

نخواهیم این اجازه را به آنها بدهیم.
معاون امور عمرانی اســتانداری اصفهان تصریح 
گر مردم در مصرف گاز صرفه جویی نکنند، ما  کرد: ا
در استان به یک دوراهی مصرف سوخت مازوت و 
یا تعطیلی صنایع و نیروگاه ها و به دنبال آن قطعی 

برق در زمستان برمی خوریم.
کید کرد: امیدواریم به این انتخاب سخت  وی تأ
کنون بیشتر  نرسیم، اما موضوع کنترل آلودگی هوا ا
کید مدیریت اســتان اســت و شاید حتی  مورد تأ
مجبور شــویم یک ســری خاموشــی در زمســتان 
داشــته باشــیم، اما تالش می کنیم که اســتفاده 
از ســوخت مازوت به مــدار تولید صنایع اســتان 

برنگردد.

یک فعــال اقتصــادی گفت: نمایشــگاه کمک 
می کند تا کسب و کارها رقبای خود را بشناسند 
و نقــاط ضعــف خــود را در نقــاط قــوت دیگری 

پیدا کنند. 
میثم اسالمیان در رابطه با نمایشگاه کسب و کار، 
اظهار کرد: از سال ۸۳، هجدهمین نمایشگاهی 
کــه شــرکت می کنــم. نمایشــگاه ها دو  اســت 
بازخورد بــه افراد شــرکت کننــده می دهد. یکی 
سرگرمی مانند فروش پاییزه و دیگری کسب و کار 
که می تواند کمک کند تا بدانیم فضای اســتان 

چه امکانات و رقبایی دارد.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در نمایشگاه های 
متعددی شــرکت کردم ولی در این نمایشــگاه 
فرصت هایی را دیدم که می تواند کمک کننده 
کار ما باشــد. تا قبل از حضور در این نمایشــگاه 
نمی دانســتم چنیــن امکاناتــی در اصفهــان 

وجود دارد.
این فعــال اقتصادی افزود: نمایشــگاه کســب 

کثــر افــراد جامعــه نیســت و  و کار مــورد پســند ا
گر آمدم برای گرفتن  تخصصی است، من هم ا
ارتباط با مسئوالنی است که از نمایشگاه بازدید 
می کنند. نشســتن در غرفه ها فایده ای ندارد، 

افراد باید با غرفه های دیگر صحبت کنند.
وی خاطرنشــان کرد: زمان برگزاری نمایشگاه 
مناسب نیست. ســاعت نمایشــگاه از ۱۰ صبح 
تا شــش بعد از ظهر مناســب شــهرهایی مانند 

تهران است.
ایــن فعــال اقتصــادی اضافه کــرد: نمایشــگاه 
کی  بهترین مکان برای تست محصوالت خورا
است؛ زیرا جامعه هدف آن تمامی شهروندان 
است. نمایشــگاه کمک می کند تا افراد رقبای 
خود را بشناسند و نقاط ضعف خود را در نقاط 

قوت دیگری پیدا کنند.
اسالمیان در رابطه با مالیات نمایشگاه، اظهار 
کــرد: وقتی یــک کســب و کار در این نمایشــگاه 
کتــور ثبــت می شــود  شــرکت می کنــد، یــک فا
بــرای گواهــی شــرکت در ایــن نمایشــگاه صادر 
می شــود. اداره امــور مالیاتی شــرکت هایی که 
در این نمایشگاه شرکت می کنند را به شکل یک 
شرکت سود ده می بیند و با فرض سود ده بودن 
از شرکت های حاضر در نمایشگاه مالیات اخذ 
می کند کــه می توانــد در راه این کســب و کارها 

مانع ایجاد کند.

با تالش کارشناسان جهاد کشاورزی شهرستان 
مبارکه و طراحی مشــوق های الزم، بیمــه انواع 
دام در سال زراعی ۹۹ - ۱۴۰۰ افزایشی چشمگیر 

داشته است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مبارکه گفت: 
بیمه انواع دام های صنعتی، سبک، سنگین، 
گوســاله پرواری و شــتر در ســال زراعی ۹۹ - ۱۴۰۰ 
به ترتیب ۱/۲، ۶/۵، ۱/۶ و ۱۴ برابر رشــد داشته 

که در نوع خود جهشی بزرگ به شمار می رود.

ســید کســری بابایی افزود: اراضی زیر کشت در 
شهرســتان مبارکه در ســال زراعی ۹۹ - ۱۴۰۰ نیز 
با افزایش به دو هزار و ۶۹ هکتار، ۷۸ درصد رشد 

داشته است.
خ حاصــل  کرد: ایــن افزایــش نــر کیــد  وی تا
مشــوق هایی همچــون حــذف هزینــه هویــت 
گذاری دام به شــرط بیمه کردن آن ها و اعطای 
یک کیسه کود شیمیایی به ازای هر هکتار زمین 

زراعی بیمه شده است.

اصفهان همواره محل همزیستی
 صلح آمیز ادیان مختلف بوده است

در صورت عدم صرفه جویی در مصرف گاز؛

احتمال مصرف مازوت یا قطعی برق 
در اصفهان قوت می گیرد

یک فعال اقتصادی:
کشور باشد نمایشگاه باید ویترین فعالیت یک استان یا 

افزایش چشمگیر بیمه انواع دام در شهرستان مبارکه

رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت 
کــد صنعتی  اصفهــان گفــت: ۶۶۱ واحــد را
در اســتان اصفهــان وجــود دارد کــه بایــد 
 برای مشــکالت آنها همکاری ویژه صورت

 گیرد.
عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به آخرین 
وضعیت فعالیت صنایع در استان اصفهان 
اظهار داشت: وضعیت صنعت خیلی بهتر 
از قبل است و علت این امر نیز قالب شدن 

تفکر خودکفایی در بین صنایع است.
وی با بیان اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید نیــز نمکی بــر حل مشــکالت صنایع 
بــود، تصریــح کــرد: امــا عمــده کار را خــود 

صنعتگران انجام دادند.
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان اصفهان با بیان اینکه صنایع رفتار 
کرونــا از خــود  خوبــی را در دوران شــیوع 
نشــان دادند، گفت: کمتریــن تعدیل نیرو 
در ایــن دوره اتفــاق افتــاد و صنایــع ســعی 

کردند در این شرایط همراه مردم باشند.
وی بــا بیان اینکــه در اســتان اصفهــان در 
صنایــع مختلــف ماننــد فــوالد، ســیمان، 
کاشی و سرامیک، سفال و … دستاوردهای 
خوبی را داشــتیم، افزود: صــادرات خوبی 
را نیز در این زمینه داشــتیم امــا باید توجه 
کــه در اســتان در زمینــه تولیــد  داشــت 
مشــکلی وجود نــدارد امــا در امر صــادرات 

مشکالتی را داریم.
     بخش نامه های روزانه به صادرات 

آسیب می زند
ســهل آبــادی بــا اشــاره به اینکــه صنایــع 
در زمینــه صــادرات هنــوز تکلیــف خــود را 
نمی دانند، افــزود: برخــی از بخش نامه ها 
و آئین نامه هایی که هر روز اعالم می شــود 
اثــرات خوبــی را نــدارد بلکــه بــار منفی هم 

دارد.
وی بــا بیان اینکه پیــدا کردن بــازار جهانی 
در شــرایط کنونی برای صنعتگران سخت 
اســت، افزود: این بخش نامه ها اغلب بازار 

را تحت تأثیر قرار می دهد.
رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان اصفهان بــا بیان اینکه بســیاری از 
کــد صنعتی اســتان اصفهان  واحدهای را
را با کمــک خانه صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان بــه چرخــه تولیــد بــاز گردانده ایم، 
ابــراز داشــت: در حــال حاضــر ۶۶۱ واحــد 
کد در استان اصفهان شناسایی  صنعتی را
شده است که با کمک مدیران واحدهای 
صنعتــی فعــال و موفــق نیازهــای آنهــا را 

برطرف کرده ایم.
وی در ادامــه بــا بیان اینکه بانک هــا نیز در 
دوران شــیوع کرونــا تنها به اســتمهال وام 
بسنده کردند، تصریح کرد: این استمهال 
نیز بــا بهره هــای چندیــن برابــری در حال 

پرداخت است.
ســهل آبادی با بیان اینکــه افزایش قیمت 
انرژی در مراحل مختلف آسیب هایی را به 
صنایع زده است، تصریح کرد: دولتمردان 
در این زمینه باید با صنایع همکاری کنند.
وی اضافــه کــرد: صنایــع باید برنامــه بلند 
مــدت دولــت را بداننــد تــا بــر اســاس آن 

برنامه ریزی کنند.

با بهــره بــرداری از ســه مخــزن ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ 
کنان ۴ روستا در شهرستان  متر مکعبی، سا

کوهپایه از آب شرب پایدار بهره مند شد. 
این مخازن را شــرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با هزینه ای بالغ بر ۶ میلیارد و ۷۰۰ 
میلیون ریال در روستاهای خیرآباد، دولت 
آباد، زینت آباد و یزدآباد از توابع شهرستان 

کویری کوهپایه احداث کرده است. 
با بهره بــرداری از این ســه مخــزن ۱۹ خانوار 
روســتایی با جمعیــت ۳۲ نفــر از آب شــرب 
پایدار و بهداشتی بهره مند شدند و آبرسانی 

سیار به آن ها متوقف گردید. 
در عملیاتــی دیگــر در شهرســتان کوهپایه، 
مخــازن ۴۰۰ متــر مکعبــی زفــره، ۳۰۰ متــر 
مکعبــی ورتــون، ۲۰۰ متــر مکعبی ایســتگاه 
پمپاژ نصرتیه و ۳۰ مترمکعبی مزرعه عبداهلل 

شستشو و گندزدایی شد. 
به دنبال یکپارچه ســازی شرکت های آب و 
فاضالب شــهری و روستایی از ســال ۱۳۹۸ 
کار خدمت رســانی بــه روســتاهای محروم 
اســتان اصفهــان ســرعت بیشــتری یافتــه 

است.

خبر خبر

استان

خبر

ســامانه جامع تحقیقــات صنعــت آب و فاضالب 
کشور در آبفای استان اصفهان طراحی و راه اندازی 

شد.
بر اســاس اعــالم روابط عمومی شــرکت آبفــای اســتان اصفهان، این 
سامانه به سفارش دفتر تحقیقات و توسعه فناوری شرکت مهندسی 
آب و فاضالب کشور طراحی شده  و از ذخیره سازی یکپارچه ومدون 
اطالعات پژوهشی شرکت های آب و فاضالب برخوردار و قادر است از  
از تحقیقات تکراری که منجر به اتالف فرصت و صرف هزینه های زیاد 

می شود، جلوگیری کند.
همچنین، در این سامانه، عالوه بر بارگذاری نیاز صنعت آب و فاضالب 

کشــور بــه طرح هــا و پژوهش هــای خــاص، پژوهشــگران می توانند 
طرح های تحقیقاتی خود را با جزییات و مشخصات کامل ثبت کنند.
کارشناسان و مدیران صنعت آب و فاضالب، پژوهشگران و شرکت های 
دانش بنیان می توانند از طریــق نشــانی Research.nnw.ir وارد این 
سامانه شده و از نیازهای تحقیقاتی صنعت آب و فاضالب، طرح های 
انجام شده یا در حال اجرا، پایان نامه ها، مقاالت، کتاب ها، اختراعات 

و اخبار پژوهشی مطلع شوند.
ســامانه جامع تحقیقات صنعــت آب و فاضالب کشــور همزمــان با 
کبر محرابیان،  جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو با حضور علی ا

وزیر نیرو رونمایی شده بود.

اســتاندار اصفهان گفت: الزم است به استعالم های 
انجام شــده در بــاره میــزان مصــرف آب در طرح های 
جدید عمرانی و تغییــر کاربری در اســتان به صراحت 

پاسخ داده شود تا در آینده دچار مشکل نشویم.
به گزارش ایرنا، سیدرضا مرتضوی، در جلسه شورای برنامه ریزی استان 
اصفهان در سالن اجتماعات استانداری افزود: با توجه به مشکالتی که 
در زمینه کمبود منابع آبی در استان داریم باید هنگام بررسی و تصویب 
طرح های جدید به موضوع میزان مصرف آب آنها بطور دقیق نگاه شود 

تا در آینده مشکالت مختلف برای دولت و مردم پیش نیاید.
کید کرد: این کار باید در باره میزان مصرف برق و گاز نیز صورت گیرد  وی تا
و عوارض احتمالی اجرای طرح های جدید بر سایر مجوزها بررسی شود.

کید براینکه ما متولی سرمایه های مردم هستیم و باید همه بخش ها را در کنار یکدیگر  استاندار اصفهان با تا
ببینیم، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی در پیگیری امور و کارهای مردم باید باهم هماهنگ و در کنار هم 

باشند به گونه ای که مردم و ارباب رجوع دچار زحمت و معطل نشوند.
وی با اشاره به سند اصالح الگوی کشت که توسط سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در این جلسه ارائه شد، 
گفت: الزم است سیاست های ترویجی اجرایی و نگاه های انگیزشی که به اقناع سازی در محیط کاری منجر 

می شود، زمینه کار این سند باشد.
گر مطالعه  مرتضوی با بیان اینکه به این موضوع در سند مذکور بطور جدی پرداخته نشده است، اضافه کرد: ا
را از بخش اجرا جدا کنیم انطباق آنها در آینده کار بسیار دشواری خواهد بود بنابراین باید با دید گروهی به این 

قبیل کارها نگاه شود و همه بخش های مطالعاتی و اجرایی را کنار همدیگر دید.
وی خاطرنشــان کرد: در این جلسه مصوب شد که ســند اصالح الگوی کشــت در مرحله نخست در پنج 
دهستان استان با اقلیم های متفاوت به مدت یک سال زراعی اجرا شده و سپس آیین نامه اجرایی آن در 

کل استان ابالغ شود.
کید بر اینکه میزان کاهش مصــرف آب و بازدهی  اســتاندار اصفهان با تا
اقتصادی اصالح الگوی کشت در این سند باید مشخص شود، ادامه داد: 
در این یک سال نیز ضروریست که همچنان سند اصالح الگوی کشت 
مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد و استانداری اصفهان حمایت الزم را در این 

زمینه خواهد داشت.
مرتضوی همچنین در این جلسه بر الزام حضور مدیران کل و رییسان 

کید کرد. دستگاه های اجرایی در جلسه شورای برنامه ریزی استان تا
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز در این نشست گفت: 
اصفهان در زمینه تدوین ســند اصالح الگوی کشــت در کشور پیشران 
اســت و پیش از این کلیــات آن در جلســه شــورای برنامه ریزی اســتان 

تصویب شده بود.
مهرداد مرادمند افزود: در این سند مباحث مختلفی مانند مدیریت بهینه تقاضای آب بخش کشاورزی و 
نیاز خالص آبیاری تعدادی از محصوالت زراعی و باغی توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان و 
با همکاری کارشناسان و استادان دانشگاه ها و با توجه به اسنادی مانند سند آمایش سرزمین، بررسی و 

تدوین شده است.
وی با اشاره به اینکه برای هر یک از بخش های سند اصالح الگوی کشت با استادان، کارشناسان و کشاورزان 
خبره هم اندیشی شده است، اظهار داشت: برای تدوین هر یک از بخش های این سند، زمان زیادی صرف 

شد اما الزم بود این کار بصورت نظام مند انجام شود.
در این جلسه همچنین مباحثی مانند ایجاد جایگاه بالگرد هوایی در چادگان، اختصاص زمین برای پایگاه 
اورژانس جاده ای در اردستان و زمین مورد نیاز برای انبار خط ۲ قطار شهری اصفهان به مساحت ۴۳ هکتار 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

کشور در اصفهان راه اندازی سامانه تحقیقات صنعت آبفای 

استاندار اصفهان:

پاسخ صریح به استعالم مصرف آب در طرح های جدید استان داده شود

خبر

خبر

کد  ۶۶۱ واحد صنعتی را
در اصفهان وجود دارد

حذف آبرسانی سیار به ۴ روستای 
دیگر در استان اصفهان:

دسترسی ۱۹ خانوار 
به آب شرب پایدار 

کوهپایه در روستاهای 
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اصفهان تاب و تحمل سوخت مازوت را ندارد 
اظهار نظر سخنگوی شورای شهر 
اصفهان در خصوص تالش  برخی 
بــرای شکســتن پلمب اســتفاده 
کنش هایــی را در  از ســوخت مــازوت در نیروگاه ها وا
پی داشــت؛ مدیــر کل محیــط زیســت اعــالم کرده 
مطالبه گری در خصوص ممانعت از مصرف مجدد 
مازوت، به طور مستمر در دستور کار مدیران استان 

قرار دارد. 
هر سال با شروع فصل سرما یافتن مقصر برای آلودگی 
هوای اصفهان آغار می شــود؛ موضوعی که هر سال 
متهم جدیدی دارد و امسال نیز پس از عبور از کیفیت 
بنزیــن، خودروهــای فرســوده و موتورســیکلت ها 
نوبت به نیروگاه هــا، صنایــع و مازوت ســوزی آن ها 

رسیده است.
با وجود اینکه در سال های پیش بنزین متهم اصلی 
آلودگی هوا بود اما آن طور که مسؤوالن اعالم کردند 
افزایش کیفیت بنزین، این فراورده نفتی را از گردونه 
خارج کــرده اما همچنــان احتــراق بــد خودروهای 
فرســوده و موتورســیکلت ها مــورد اتهــام اســت اما 
مسأله ای که در چند سال اخیر بسیار مورد توجه قرار 

گرفته مازوت سوزی صنایع و نیروگاه ها است.
     اما مازوت چیست؟

مازوت نوعی نفت کوره به شمار می آید که کیفیت 
پاییــن و ویســکوزیته باالیــی دارد و در نیروگاه های 
حرارتی و موارد مشــابه از آن اســتفاده می شود. در 
اثر ســوزاندن ســوخت های فســیلی حاوی گوگرد 
همچون مازوت، ترکیبات Sox منتشــر می شــوند 
 SO۲ تشکیل می دهد؛ SO۲ که بخش بیشتر آن  را
گازی سمی است که برای سالمتی مضر است و این 
گاز، وزن بیشــتری نســبت بــه هــوا دارد و زمانی که 
غلظت آن در هــوا به بیــش از ۵۰۰ppb برســد، بوی 
بــدی خواهد داشــت کــه در این ســطح، کشــنده 

خواهد بود.
استفاده از ســوخت مازوت آلودگی بســیاری در هوا 
به ویژه در شرایط پایداری جوی به وجود می آورد از این 
رو اســتفاده از آن برای واحدهای صنعتی به ویژه در 
مناطق پرجمعیت و دچار معضل آلودگی هوا محدود 

یا ممنوع شده است.
     وضعیت آلودگی هوای اصفهان بحرانی است

در وضعیت فعلی محیط زیســتی کشــور، اصفهان 
یکــی از پــر مخاطره تریــن موقعیت هــا را دارد، فعال 
شدن کانون های جدید گرد و غبار و ریزگرد، توسعه 
بیابان زایی و بروز پدیده فرونشست زمین در باالترین 
ک ترین ســطح درگیری فرونشست در کل  و خطرنا

کشور از جمله مخاطرات است.
ک می گوید حد مجاز آالیندگی  ماده ۱۱ قانون هوای پا
باید با توجه به اقلیم و منطقه تعیین شود، اما حدود 
مجاز آالیندگی اصفهان، در حوزه های مختلف هنوز 
با گذشت چهار سال از تصویب این قانون مشخص 
نشده اســت در حالی که وضعیت آلودگی اصفهان 

بحرانی است.
از مجمــوع ۵۵۰ واحــد صنعتــی آالینــده در ســطح 
اســتان، ۴۹۵ واحــد در شــعاع ۵۰ کیلومتــری شــهر 
اصفهان قرار دارد که در واقع ۸۲ درصد صنایع آالینده 
را شامل می شود. در اصفهان ۷۰ درصد کل صنایع 
در شــعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان واقع شــده اســت 
که بین آن ها ۱۰۰ واحد تولید گچ و ۵۰ واحد تولید قیر 
سنتی، ۳۵۰ واحد تولید آجر و ۵۰۰ واحد ریخته گری 
ســنتی وجــود دارد و همین مســأله ســبب تخریب 
محیط زیست، برهم خوردن نظم اجتماعی و از بین 

رفتن حقوق نسل آینده می شود.

همچنیــن  ۷۵ درصــد جمعیــت اســتان در شــعاع 
۵۰ کیلومتری اصفهان ســکونت دارند؛ در حالی که 
مســاحت اســتان ۱۰ میلیــون و ۷۰۰ هــزار هکتــار، 
مســاحت شــهرک ها و نواحی صنعتی ۶ هزار هکتار 
اســت و  ۱۱ شهرک صنعتی و چهار ناحیه صنعتی در 

شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان مستقرند.
تردد بیش از یک میلیون دستگاه  خودرو و  بیش از ۶۰۰ 
هزار  دستگاه موتورسیکلت و نیز بخش قابل توجهی از 
ناوگان فوق فرسوده و غیراستاندارد باعث شده است 
که اصفهان رکورددار مصرف گازوئیل کشور و رتبه دوم 

مصرف مجموع چهار فرآورده نفتی باشد.
     آغاز تالش پشت پرده برای شکستن پلمب 

مشعل های مازوت سوز در اصفهان
اما داســتان مازوت ســوزی از آ نجا مهم شد که علی 
صالحی، سخنگوی شورای شهر اصفهان در گفت وگو 
با فارس از آغاز تالش های پشت پرده برای شکستن 
پلمب مشعل های مازوت سوز نیروگاه های اصفهان 
کی از آن است  خبر داد و اظهار داشت: شنیده ها حا
که در برخی جلسات تالش هایی در جریان است که 
متولیان امر را مجاب به شکستن پلمب مشعل های 

مازوت سوز نیروگاه های اصفهان کنند.
وی افــزود: برخــی بر ایــن باورنــد کــه اســتفاده از 
مازوت برای تولیــد بــرق در نیروگاه های بســیاری از 
کالن شهرهای دیگر کشور هم در حال انجام است، 
اما آن ها نمی دانند که اصفهان در روزهای اخیر، از نظر 
کیفیت هوا، آلوده ترین کالن شهر کشور بود و کم ترین 
میزان بارندگی در میان کالن شهرهای کشور هم در 

اصفهان اتفاق می افتد.
     مقایسه شرایط اصفهان با دیگر 

کالن شهرهای کشور نادرست است
کید بر اینکــه امید داریم که شــنیده ها  صالحی با تأ
درباره آغــاز مصرف مــازوت در نیروگاه های اصفهان 
نادرســت باشــد، عنوان کــرد: امیدواریم همچنان 
مسؤوالن بر قول قبلی خود نسبت به مردم اصفهان 
و عــدم اســتفاده از ســوخت مــازوت در این فصــل از 
سال پای بند باشــند، به ویژه آنکه پس از فرستادن 
نامه مشترکی از سوی اعضای شورای شهر و مجمع 
نمایندگان شهرســتان اصفهان در حــدود یک ماه 
و نیم پیش، ســران قوا به درخواست اصفهان برای 
باقی ماندن پلمب مشعل های مازوت پاسخ مثبت 

داده بودند.
صالحی از مدیران اســتانی خواســت که بــا تمام قوا 
در برابر خواســته های غیرمنطقی و غیرکارشناســی 
مقاومت کــرده و با اســتدالل و بــا داده های تحلیل 
و آمارهایی کــه وجــود دارد، صحبــت و از حق مردم 

دفاع کنند.
     امکان مصرف سوخت مازوت در زمان 

محدود به عنوان سوخت دوم نیروگاه ها
ایرج حشــمتی، مدیرکل حفاظت محیط زیســت 
اســتان اصفهــان در خصــوص شکســتن پلمــب 
مشعل های مازوت سوز گفت: با توجه به برودت هوا 
و مشکالت ناشی از کمبود و افت فشار گاز در  فصول 
سرد، موضوع مصرف مجدد مازوت در نیروگاه ها به 
ویژه در ۲ ســال اخیر مطرح می شــود و امسال نیز به 
دلیل افزایش برودت هوا و به تبع آن ضرورت تأمین 
گاز برای نقاط مختلف کشور، امکان مصرف سوخت 
مــازوت در زمــان محــدود بــه عنــوان ســوخت دوم 

نیروگاه ها مطرح شده است.
وی ادامه داد: با توجه به شرایط خاص اصفهان به 
لحاظ کیفیت هوا مطالبه گری در خصوص موضوع 
ممانعت از مصرف مجــدد مازوت، به طور مســتمر 
در دســتور کار حفاظت محیط زیســت اســتان قرار 
داشته و خوشبختانه مدیران ارشد استانی، دستگاه 
قضا و نمایندگان مجلس شورای اسالمی و شورای 
اسالمی شــهر، حمایت های خوبی در این حــوزه در 

سطوح ملی، استانی و شهری داشته اند.
ک،  حشمتی با اشاره به اینکه بر اساس قانون هوای پا
مسؤولیت دبیرخانه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی 
هوای کالن شهرهای آلوده کشور، به عهده حفاظت 
محیط زیست هر استان نهاده شده است، افزود: این 
دســتگاه در راســتای وظایف خود با مشارکت سایر 
اعضای کارگروه پیگیری های مستمری در این زمینه 

انجام داده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان اصفهان 
بیان کرد: در این راســتا عــالوه بر ارائــه گزارش های 
فنی و کارشناسی در خصوص اثرات مخرب زیست 
محیطی مصرف مازوت بر روی کالن شهر اصفهان 
و شهرهای مجاور آن، روشنگری در سطح جامعه 
از طریــق رســانه ها و پیگیــری قاطــع مــواد قانونی 
در ایــن ارتبــاط از طریــق دســتگاه های اجرایــی، 

نظارتی، قضایی در ســطح اســتان و در سطح ملی 
و تــالش گســترده ای در راســتای هماهنگــی بیــن 
بخشــی و ارســال مســتندات فنی و واقع بینانه در 
خصوص تفاوت شــرایط اصفهان نســبت به سایر 
کالن شهرهای کشور به لحاظ اقلیمی، هواشناسی، 
حجم واحدهای صنعتی و منابع آالینده به عمل 

آورده است.
     یک نماینده از محیط زیست در هر واحد 

تولیدی و آالینده باید حضور داشته باشد
علی اصفهانی دادستان اصفهان در برنامه مناظره 
در شبکه استانی اصفهان در تماس تلفنی در پاسخ 
به موضع دستگاه قضا در برخورد با ترک فعل مدیران 
ک  و واحدهــای آالینــده، می گویــد: قانون هــوای پا
گر کامل اجرا شود، می تواند  قانون خوبی است که ا
از بسیاری از مشکالت جلوگیری کند، هر چند که به 
گر قانون  اعتقاد من مجازات ها بازدارنده نیست اما ا
کامل اجرا شود مشکل پیش نمی آید، ولی مسائل 
اقتصادی، زیرســاختی برخی واحدهای صنعتی و 

حتی مسائل امنیتی دخیل است.
وی ادامه داد: با وجود اینکه در این شرایط اقتصادی 
که هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود اما مسائل 
زیست محیطی و آلودگی هوا مرتبط با سالمت مردم 
است و برای ما اهمیت دارد از این رو در این باره باید 
ک  دقت کرد و محیط زیست الزامات قانون هوای پا
و پایش های خود را باید اعمال کند، محیط زیست 
کنون اعمال کرده اما کافی نیست باید بیشتر شود  تا
و یک نماینده از محیط زیست در هر واحد تولیدی 
و آالینده حضور داشته باشــد که به صورت مستمر 
و دائــم گــزارش دهــد و از مــوارد آلودگــی پیشــگیری 

کند، این مسأله مهم است.
     مسوؤالن ابهامات را پاسخ دهند

آلودگی هوا؛ داســتان پــر تکراری اســت که هر ســاله 
در رســانه ها و خبرگزاری ها در مورد آن قلم فرســایی 
می شــود و در حال حاضر به ویژه در فصول ســرد، به 
سنتی برای کالنشهرهای کشور و از جمله اصفهان 
تبدیل شــده اســت؛ ســوزاندن ســوخت مازوت در 
نیروگاه های اطراف اصفهان در حالی تأیید و تکذیب 
می شود که هنوز ابهاماتی در مصرف سوخت مازوت 
وجود دارد و نیازمند پاسخ گویی و رفع ابهامات در این 

باره از سوی مسؤوالن استانی است.

خبر

اتوبوس های رنگارنگ در کنار هم ردیف شده اند، 
اما دیگر خبری از هیاهوی مسافران نیست؛ تلفیق 
آلودگی و سرمای هوا آزار دهنده است، اما رانندگان 
با دفترچه های ثبت ساعتشــان دنبال مســافر در 
روزهای بی مسافری می گردند تا اتوبوسشان خالی 
به جاده نزند؛ اینجا پایانه مســافربری کاوه اســت؛ 

پایانه ای در شمال نصف جهان...
به گزارش ایمنا، خیلی ها می گویند زن باید پشــت 
ماشین لباسشویی بنشیند نه پشت فرمان؛ آن هم 
فرمان اتوبوس… اما این روزها هستند شیر زنانی که 
دل به جاده های کویری می زنند تا مسافرانی را که 

آسوده خوابیده اند، به مقصد برسانند.
مریم ۴۶ ساله اســت و چهار سال اســت که راننده 
اتوبوس برون شــهری شــده اســت؛ شــش ساعت 
رانندگی، چند ساعت استراحت، رسیدگی به بچه ها 

و انجام کارهای خانه، برنامه روزانه اوست.
او قبال در خطوط اصفهان-شیراز و اصفهان-مشهد 
کنون نیز در خط اصفهان-تهران  فعالیت می کرده و ا
فعال اســت. مریــم از روزهایی که برای رســیدن به 
آرزویش تالش می کرد و رفتار جالب مردم در مواجهه 
با یک زن که پشــت فرمان اتوبوس نشسته است، 
می گوید: »همسرم راننده اتوبوس بود و من گاهی 
همراه سفرشــان می شــدم؛ یک روز به طور اتفاقی 
انگیزه ای گرفتم که من هم راننده شوم؛ این مسئله 
را با خانواده مطرح کردم. همســر و فرزندانم از این 
موضوع استقبال کردند و پس از دریافت گواهینامه، 

مشغول به فعالیت در کنار همسرم شدم.«
برایــش  جــاده  زیبایی هــای  تماشــای  لــذت 
هیجان انگیز اســت: »آئین نامه را خوانــدم و قبول 
شدم. برای گرفتن گواهینامه اتوبوس همه با تعجب 
نگاهم می کردنــد. خیلی ها تصــور می کردند فقط 
به عشق داشتن گواهینامه پایه یک در این آزمون 
شرکت می کنم، اما من عاشق جاده و رانندگی در آن 
بودم.« مریم از برخورد مسافران می گوید: »مسافرها 
وقتی یکی یکی ســوار می شــدند، با تعجب نگاهم 
می کردنــد. البتــه رانندگی بــا اتوبوس هــای جدید 
مسافربری خیلی راحت تر است؛ االن برای مسافران 
جا افتاده که یک خانم راننده اتوبوس باشد؛ اما قبال 
خیلی به راننــدگان خانم مطمئن نبودند؛ ممکن 
است حتی بعضی از مسافران متوجه نشوند که من 
کثرا از رانندگی ام راضی بوده اند و این  راننده ام ولی ا
احساس رضایت را با من هم در میان گذاشتند. اما 
خوب این اتفاق هم افتاده که مسافر با دیدن راننده 

خانم، بلیط خود را کنسل کرده است.«
»من به شــیراز، مشــهد و تهران رفتم ولی در یکی از 
ســرویس های دربستی به ســمت شــیراز که تمام 
مســافران مرد بودند، از اینکه من راننده ام تعجب 
کردند و گفتند ما اتوبوس دربستی گرفتیم و همه آقا 
هستیم شما اشتباه آمدی تا اینکه یکی از مسافران 
با دیدن نمادهای سر شانه لباسم متوجه شد که 
راننده ام؛ در یکی از سرویس های مشهد نیز مسافران 

از دیدن من تعجب کردند.«

او در طول مسیر همیشه به این موضوع فکر می کند 
که جان مسافرها در دست اوست و باید با احتیاط 
و رعایــت قوانین ایــن امانــت را بــه مقصــد برســاند 
»خوشــبختانه به یاری خداوند تا امروز مشکل و یا 

تصادفی پیش نیامده است«.
او از همراهی خانواده اش با عشق سخن می گوید: 
»به دلیل اینکه من و همسرم هر دو راننده هستیم، 
بچه ها هم به این موضوع عــادت کردند و درکمان 
می کنند.«. مریم که در سفرها همیشه با همسرش 
همراه است. ادامه می دهد: »به دلیل اینکه اینکه 
گر مشکلی  تمام ســرویس ها را با همســرم می روم ا
خ دهــد هــر دو باهــم و بــا همــکاری  در اتوبــوس ر

نمایندگی ها حل می کنیم.«
او از تفــاوت رانندگــی زن هــا و مردهــا می گویــد: 
»مشکالتی همچون بیمه، نبود ســختی کار برای 
راننــدگان و برخــورد نامناســب با زنــان وجــود دارد 
که باید با فرهنگ ســازی دیــدگاه مردم نســبت به 

رانندگان زن تغییر کند.«
وی در مــورد روزهــای کرونایی کــه زندگی را بســیار 
ســخت کرده اظهار می کنــد: »در زمان اوج شــیوع 
ویروس کرونا برای رانندگان ناوگان مســافربری به 
دلیل کاهش تعداد مســافر ســخت بود؛ حتی من 
و همســرم به کرونا مبتال شــدیم اما هیچکس از ما 
حمایت نکرد. در آن زمان بیشتر توجه مسافران به 
ضد عفونی کردن اتوبوس و استفاده از ماسک بود. 
حتی هیچکــس اجازه نمــی داد کســی در صندلی 
کناری بنشیند؛ تعداد مسافران نیز به نصف رسیده 
بــود؛ از ۲۵ صندلی، بیــن ۱۵ تا ۱۷ نفر مســافر ســوار 
می شد اما االن اوضاع خیلی بهتر شده است؛ ولی 

باید پروتکل های بهداشتی رعایت شود.«
»آن زمان سعی می کردیم اول از همه خودمان رعایت 
کنیم تا مسافران هم شــیوه نامه های بهداشتی را 
رعایت کننــد. االن هم مانند گذشــته اســتفاده از 

ماسک در اتوبوس همه گیر است.«
گر عشق و عالقه  وی عالقه زیادی به کارش دارد: »ا
در انجام کاری وجود نداشته باشد، در کمتر از یک 
ســال از انجــام آن کار دل زده می شــوی، امــا وقتی 
عاشق کارت باشــی، با همه سختی ها و مشکالت 
گر به عقب برگردم، باز هم همین  کنار می آیی. من ا

شغل را انتخاب می کنم.«

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت:آمــوزش و پرورش بــرای برگزاری 
امتحانات حضوری دانش آموزان در دی ماه تابع 

نظرات ستاد ملی کرونا است. 
محمدرضا ناظم زاده معاون آموزش متوســطه 
آموزش و پرورش اســتان اصفهــان در خصوص 
نحوه برگزاری امتحانات دانش آموزان متوسطه 
گفت: امتحانات نهایــی پایه دوازدهــم دی ماه 
امســال مربوط به دانش آموزانی است که سال 
گذشته پایه دوازدهم بودند و نتوانستند دروس 
نهایی خود را بگذرانند و نمره قابل قبول را کسب 
نکردنــد و یا اینکــه در ســاعت امتحــان غیبــت 

داشته اند.
وی گفت: این دانش آموزان در دی ماه امســال 
امتحانات نهایی را می گذراننــد و دیپلم خود را 
اخــذ می کننــد و برگزاری این امتحانــات مربوط 
به دانش آموزان پایه دوازدهم امســال نیست و 
مربوط به دانش آموزان جامانده پایه دوازدهم 

سال گذشته است.
     در ترم اول امسال امتحان مجازی 

نخواهیم داشت
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: مابقی پایه های تحصیلی از هفتم 
تــا دوازدهم، دانش آموزان امســال  هســتند که 
امتحانات نوبت اول آن ها به صورت حضوری در 
همه مدراس نواحی و مناطق آموزش و پرورش 

استان اصفهان برگزار می شود.
ناظم زاده گفت: در سال تحصیلی ۱۴۰۰ مطابق 
برنامه ریزی هــا قــرار بر ایــن اســت کــه برگــزاری 
امتحانات با رعایت شــیوه نامه های بهداشتی 
در پایه های متفاوت به صورت حضوری انجام 
شود و در ترم اول امسال دانش آموزان امتحان 

مجازی نخواهیم داشت.
وی گفت: با توجه به شناسایی سویه »امیکرون« 
کنــون برنامــه ای بــرای لغو برگــزاری  در کشــور تا
حضــوری امتحانــات نهایــی دانش آمــوزان در 
مدارس بــه آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهان 

ابالغ نشده است.
     تابع نظرات ستاد ملی کرونا هستیم

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: در حال حاضر سویه »امیکرون« 
در کشور شناسایی شده است و آموزش و پرورش 
برای برگزاری امتحانات حضوری دانش آموزان 
در دی ماه تابع نظرات ســتاد ملی کرونا اســت. 
امتحانــات امســال دانش آمــوزان از دهــه دوم 
دی ماه شــروع می شــود و تا پایان دی ماه ادامه 

دارد.
گــر ســتاد ملــی کرونــا به این  ناظــم زاده گفــت: ا
جمع بندی برسد که برگزاری حضوری امتحانات 
در مدارس مشکالتی برای دانش آموزان به دنبال 
دارد حتما لغــو برگــزاری امتحانات بــه آموزش و 

پرورش ابالغ می شود.
وی گفت: خانواده ها به آموزش و پرورش اعتماد 
کنند، سالمت دانش آموزان در مدارس اولویت 
کثر تالش  اصلی است و همکاران فرهنگی حدا
را در زمان حضور در مدارس برای سالمتی آن ها 

انجام می دهند.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان 
اصفهان گفت: خردادماه سال گذشته در شرایط 
قرمــز کرونایــی اســتان هــم برگــزاری امتحانات 
پایه هــای نهــم و دوازدهــم بــه شــکل حضوری 
انجام گرفــت و مشــکل خاصی به وجــود نیامد 
و امیدواریــم بــا وضعیت آبــی اســتان و توجه به 
شــیوه نامه »۰۶«، برگزاری امتحانــات حضوری 
دانش آمــوزان در مدارس در دی ماه امســال نیز 

بدون مشکل باشد.

گفت وگو با راننده زن اتوبوس خط اصفهان-تهران؛

عشق اتوبوس

معاون متوسطه آموزش و پرورش اصفهان: 

کرونا هستیم  تابع نظرات ستاد ملی 

خبر خبر

رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
اصفهان گفــت: جریمــه ۱۰۰ هزارتومانــی برای 
تخلف استفاده از گوشی تلفن همراه در حین 

رانندگی بازدارنده نیست. 
ســرهنگ محمدرضا محمدی رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان با اشاره 
به آمــار باالی تخلف اســتفاده از گوشــی تلفن 
همراه در حین رانندگی، گفــت: یکی از عوامل 
مهم تصادفات در استان اصفهان عدم توجه 
به جلو است که در این خصوص عوامل زیادی 
از جمله استفاده از گوشی تلفن همراه در حین 

رانندگی دخیل است.
وی گفت: بســیاری از رانندگان حین رانندگی 
اقدام به دریافت وپاســخ به پیام های خود در 
شبکه های اجتماعی می کنند، اما نمی دانند 
کــه یــک لحظــه چشــم برداشــتن از روبــرو چه 
خسارات جبران ناپذیری را برای آن ها به دنبال 

خواهد داشت.
رئیس پلیــس راهور اســتان اصفهــان جریمه 
تخلف استفاده از گوشی تلفن همراه را ۱۰۰ هزار 
تومان اعالم کــرد و گفت: آمار بــاالی تخلفات 
صورت گرفته و اعمال قانون توســط ماموران 
پلیــس راهور نشــان می دهــد که ایــن جریمه 
بازدارنده نیســت و بایســتی اقدامات ســخت 
گیرانه تری با کسانی که مرتکب این گونه تخلف 
شده و با این کار خود امنیت دیگر رانندگان را به 

خطر می اندازند بکار گرفت.
ســرهنگ محمــدی همچنیــن در خصوص 
طرح زوج و فرد هم گفت: با توجه به بازگشایی 
مــدارس طــرح زوج و فــرد در اصفهــان بعــداز 
ظهر ها از ســاعت ۱۶ تا ۲۱ در هســته ی مرکزی 

کالن شهر اصفهان فعال است.
ایــن مقــام انتظامی گفــت: بــا توجه به ســویه 
امیکرون، ما تابع مصوبات ستاد ملی و استانی 
مقابله با کرونا هستیم و هنوز در خصوص اعمال 
محمدودیت ها ابالغی نداشــتیم و توصیه ما 
کماکان این است که شهروندان از تردد های غیر 

مجاز در سطح شهر خودداری کنند.

معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام 
خمینی اســتان اصفهان گفــت: ۴۴ درصد 
اطالعات مددجویان کمیته امداد اصفهان 
در سامانه الکترونیکی سها ثبت شده است. 
هــادی بنایــی معــاون حمایــت و ســالمت 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی )ره( اســتان 
اصفهان بــا اشــاره بــه بهره گیری از ســامانه 
هوشــمند "ســها" بــا هــدف چابــک ســازی 
فرآیند ارائه خدمات مطلوب به نیازمندان 
گفت: استان اصفهان یکی ازمناطق مهاجر 
پذیری است که نقل و انتقال زیادی دارد که 
باید اطالعــات خانواده های زیــادی را ثبت 
کنــد و دسترســی بــه اطالعــات خانواده هــا 

کنون به شکل گذشته میسر نیست. ا
وی گفت: افراد نیازمند زیادی به ما مراجعه 
می کنند که اطالعات خانواده آن ها در سایر 
اســتان ها ثبت شــده اســت و ما مجبــور به 
اســتعالم از ســازمان های دیگر هستیم که 
اطالعات شفاف را ثبت کنیم و این سامانه 
کمک بسیار زیادی به تهیه بانک اطالعاتی 

کمیته امداد کرده است.
معــاون حمایــت و ســالمت کمیتــه امــداد 
امــام خمینــی )ره( اســتان اصفهــان گفت: 
کدملــی، کدپســتی، شــماره تلفــن همــراه 
به نــام فــرد متقاضــی از شــروط الزامی ثبت 
 نــام کننــدگان در ایــن ســامانه بــه آدرس

 soha.emdad.ir است.
وی گفت: ایــن ســامانه فقــط بــرای ارائــه 
خدمــات بــه افــراد تحــت پوشــش کمیتــه 
امــداد نیســت بلکــه ســایر نیازمنــدان هــم 
بــرای دریافت خدمات مختلــف می توانند 

ثبت نام کنند.
ســایر  بــا  ســامانه  گفت: ایــن  بنایــی 
دســتگاه های اجرایــی همچــون تامیــن 
اجتماعی، بهزیستی و ثبت احوال، پست، 
اســتعالم ها  و  اســت  متصــل  مخابــرات 
را بــه صــورت برخــط نمایــش می دهــد کــه 
 اطالعــات فــرد بایــد بــا اســتعالم همخوانی 

داشته باشد.
وی گفت: دفاتر خدماتی و دفاتر پیشخوان 
دولت شهری و روستایی در سطح شهر برای 
افراد بی ســواد یــا کم ســواد آمــاده خدمت 
رسانی هستند و نیز امکان ثبت اطالعات در 

گوشی تلفن همراه فراهم است.
وی گفــت: اطالعــات خانواده هــا در ایــن 
ســامانه ســطح بنــدی شــده و خدمــات با 

توجه به نیاز افراد ارائه می شود.

آمار باالی تخلف استفاده 
از تلفن همراه 

در حین رانندگی 

ثبت الکترونیکی ۴۴ درصد
 اطالعات مددجویان 
کمیته امداد اصفهان 

دادســتان نظامی اصفهــان در رابطــه بــا وضعیــت 
بازداشــتی های تجمعــات اخیــر اصفهــان گفــت: 
درباره نحوه رفتار مأموران با متهمان دقیق شدیم 
و آن گونه که عنوان شد رضایت مندی در این زمینه 
وجود داشت.  دادستان نظامی اصفهان در بازدید 
گاهی  از بازداشتگاه های ســتاد انتظامی و پلیس آ
استان وضعیت متهمان تجمع های اخیر را پیگیری 

کرد.
حیدرعلی نصراصفهانی از نزدیک وضعیت رعایت 
حقوق شهروندی افراد بازداشتی را مورد بررسی قرار 

داد و با آنها به گفت و گو پرداخت.
دادســتان نظامی اســتان اصفهان در ایــن ارتباط 

گفت: درباره نحوه رفتــار مأموران با متهمان دقیق 
شدیم و آن گونه که عنوان شد رضایت مندی در این 

زمینه وجود داشت.
وی افــزود: افراد بازداشــتی درخواســت هایی برای 
تبدیل قــرار تامیــن و آزادی داشــتند که بــه مراجع 
ذی صــالح قضایــی و دادســرای عمومی منعکس 

خواهیم کرد.
دیــدار بــا تعــدادی از مراجعان، پیگیــری وضعیت 
فیزیکی بازداشــتگاه ها و نظارت بر نحوه ترخیص و 
تعیین تکلیف اموال توقیفی از دیگر برنامه های بازدید 
دادستان نظامی اصفهان بود و در پایان دستورات 
الزم جهت رفع موانع و مشکالت موجود صادر شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان گفت: 
شکارچیان متخلف میش وحشی در ارتفاعات این 
شهرستان به پرداخت ۷۵ میلیون تومان جریمه 

محکوم شدند. 
حسین شواخی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت 
محیط زیست شهرستان اردستان در زیستگاه های 
آزاد شهرستان یک گروه سه نفره از متخلفان شکار 
غیرمجــاز را که اقــدام به شــکار غیرمجاز یــک رأس 

میش وحشی کرده بودند، دستگیر کردند.
وی بــا بیان اینکــه دو نفــر از این متخلفان ســابقه 
کم  محکومیت بــه دلیــل شــکار غیرمجــاز در محا
قضایی در پرونده خود داشتند، افزود: در بازرسی 

از خودرو شــکارچیان یک قبضه ســالح گلوله زنی 
کالیبر۲۷۰، دو دستگاه دوربین چشمی و الشه یک 

رأس میش وحشی کشف و ضبط شد.
رئیــس اداره حفاظــت محیــط زیســت اردســتان 
خاطرنشــان کرد: براســاس مصوبه شــورای عالی 
حفاظت محیط زیست راجع به تعیین گونه های 
جانوران وحشــی مشــمول قانــون شــکار و صید و 
طبقه بندی آنها گونه میش وحشی در طبقه بندی 
گونه های حمایت و حفاظت شــده قرار می گیرد و 
بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان 
مبلــغ ۷۵۰ میلیون ریال اســت که متخلفــان باید 

پرداخت کنند.

خبرخبر
دادستان نظامی اصفهان اعالم کرد

بازداشتی های اخیر اصفهان 
از رفتار مأموران رضایت دارند

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردستان:

شکارچیان میش وحشی به پرداخت 
۷۵ میلیون تومان جریمه محکوم شدند
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275 دسامبر     2۰21 رفهنگ
صنایع دستی اصفهان در میان  چالش ها؛ 

مشکالت صنایع دستی مسی فراتر از توان اداره کل 
مدتی قبل معاون صنایع دستی 
و هنرهای سنتی استان اصفهان 
در نشستی که با حضور هنرمندان 
پیشکســوت و تولیدکننــدگان و 
صادرکنندگان صنایع دستی استان صورت گرفت، 
مباحــث مرتبط بــا تولید در حــوزه صنایع دســتی و 
ارتباط این هنر صنعت با گردشگری و ظرفیت های 

کرونا را مورد بررسی قرار داد. آن در دوران پسا
چندســالی می شــود که با توجه به نوســانات بــازار، 
قیمت فلز مدام در حال تغییر و البته افزایش است؛ 
در این میــان، مــس که از فلــزات مــورد اســتفاده در 
صنایع دستی است با افزایش قیمت شدیدی مواجه 
شــده و نه تنها هنرمندان این عرصه را با مشــکالت 
متعددی مواجه کرده است بلکه با توجه به هزینه 
باالی این فلز، خریداران نیز از صنایع دســتی مسی 
کمتر استقبال می کنند. از سوی دیگر یکی از مباحثی 
که هنرمندان صنایع دستی استان اصفهان همیشه 
کید کرده و از اجرا نشدن آن گالیه داشته اند  به آن تأ
فقــدان وجــود ویترینی از صنایع دســتی اســتان در 

سفارتخانه ها و اداره های استان است.
امــا در خبــری که بــه نقــل از روابط عمومــی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان منتشر شد، نوراهلل عبدالهی به هماهنگی 
با وزارت امور خارجه در خصوص نصب ویترین های 
صنایع دستی در سفارتخانه های ایران اشاره کرده 
و بر ضرورت آشــنایی رایزنان فرهنگی و اقتصادی با 
هنر صنایع دســتی ایران و ارائه آموزش های الزم به 
کید کرده است. وی در این نشست از توافق  آن ها تأ
برای رفع موانع دریافت تسهیالت ویژه فعاالن حوزه 
صنایع دستی به منظور ایجاد دفتر فروش مس خبر 
داد که در این صورت تهیه بدون واسطه این فلز برای 

تولیدکنندگان صنایع دستی مقدور خواهد شد.
     خواهرخواندگی ها باید بر اقتصاد شهر اثرگذار 

باشد
در همین راســتا عبــاس شــیردلی، رئیــس اتحادیه 
کنون  صنایع دســتی اســتان اصفهان اظهار کــرد: ا
بدون هیچ دلیل موجهــی، مس بــا افزایش قیمت 
روبه رو اســت و حتی با روی کار آمــدن دولت جدید 
نیز این موضوع بر طرف نشد، البته گرانی مس بدون 
دلیل خاصی بوده است و ربطی به قیمت دالر ندارد.
وی ادامه داد: نامتعادل بودن قیمت بازار مس ضربه 
بزرگی بــه هنرمندان این عرصه وارد کرده اســت زیرا 
هنگامی که هنرمندان، صنایع خود را می فروشند با 
یک افزایش قیمت روبه رو می شوند و دیگر توان خرید 

وسایل ابتدایی کار خود را ندارند.

رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان با بیان اینکه 
قرار بود مسئوالن شهری و استانی مقداری از صنایع 
دســتی را خریــداری و در اداره هــا اســتفاده کننــد، 
تصریح کرد: با توجه به مشکالتی که همه با آن مواجه 
هستیم مســئوالن نیز توان خرید این محصوالت را 
ندارند و شاهد استفاده این محصوالت در اداره های 

مختلف نیستیم.
وی افــزود: در حــال حاضــر شــهرداری با شــهرهای 
مختلفــی خواهرخوانده شــده اســت اما ایــن اقدام 
هیچ تأثیری بر اقتصاد شــهری ما نمی گذارد و از نظر 
من این خواهرخوانده ها تنها هزینه اضافی بر دوش 

شهرداری می گذارند.
شیردلی با بیان اینکه مسئوالن اســتانی و کشوری 
قدرشناس صنایع دستی نیستند، خاطرنشان کرد: 
باید از ظرفیت صنایع دســتی به درســتی اســتفاده 
که این هنر در آینده می تواند جایگزین نفت  شود چرا
گاه بودند از این  گر مسئوالن از این موضوع آ باشد؛ ا
ظرفیــت بــه درســتی اســتفاده می کردند تا شــرایط 
اقتصادی بهتر از گذشته باشد زیرا صنایع دستی با 

تحریم مواجه نیست.
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان گفــت: 
چندین ماه از دولت جدیــد می گذرد، اما همچنان 
فــرد جایگزین بــرای معاونت صنایع دســتی وزارت 
که این  میــراث فرهنگی کشــور انتخــاب نشــده چرا
کارآمدترین معاونت ها در سال های  معاونت یکی از نا

اخیــر بــوده و همچنــان عملکــرد آن مانند گذشــته 
است.

     مشکالت زیادی برای صنایع دستی مسی 
وجود دارد

در ایــن خصــوص نــوراهلل عبدالهی، معــاون صنایع 
دســتی و هنرهــای ســنتی اســتان اصفهــان نیــز بــا 
بیان اینکــه نحــوه درج خبــری کــه پیــش از ایــن به 
نقل از وی در رســانه ها منتشــر شــده دارای اشکال 
بــوده اســت، گفــت: موضــوع نصــب ویترین هــای 
صنایع دســتی در ســفارتخانه ها جــزو برنامه هــای 
کنون در حال عبور از مراحلی است که  آینده است و ا
هنوز این مراحل طی نشــده اســت؛ این موضوع در 
راستای اقدامی اســت که اســتاندار اصفهان انجام 
داده بود و در همین راستا نامه ای به اعضای وزارت 
میــراث فرهنگی نوشــته بــود و از وزیر امــور خارجه و 
سفیران دعوت کرد که به اصفهان بیایند و جلسه ای 
داشته باشند. وی افزود: در این راستا ما با هنرمندان 
صحبتی داشتیم و نقطه نظرات آن ها را جمع آوری 
کردیم کــه بتوانیم بــرای آن جلســه آمادگی داشــته 
باشــیم. چون این موضوع از جانب آقای اســتاندار 
که  اســت مــا اطــالع رســانی نکنیــم بهتــر اســت چرا
گر ایشــان صالح بدانند ایــن کار را انجام می دهند.  ا
گر  ما در حال آماده ســازی مقدمات آن هستیم که ا
چنین جلسه ای برگزار شد بتوانیم از آن بهره برداری 

خوبی داشته باشیم.

معــاون صنایــع دســتی و هنرهــای ســنتی اســتان 
اصفهان بابیان اینکــه آموزش رایزنــان فرهنگی نیز 
در راســتای همان موضوع قبل است، خاطرنشان 
کرد: فعال در حال ایجاد آمادگی های الزم هستیم و با 
هنرمندان جلسه خواهیم داشت و همکاران ما در 
حال ارزیابی جوانب امر هستند که برای جلسه ای 
که قرار است با حضور اعضای وزارت میراث فرهنگی 
و وزیر امور خارجه و ســفیران برگزار شود آمادگی الزم 
را داشــته باشــیم و بتوانیــم به به نحــو احســن از آن 

بهره برداری کنیم.
نورالهی در خصوص ایجاد دفتر فــروش فلز مس نیز 
گفت: در همان جلســه ای که با حضــور هنرمندان 
داشتیم این موضوع موردبررسی قرار گرفت و زمانی 
کــه ضرغامــی، وزیر میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی به اصفهان سفر کرد گزارش های آن 
به وی ارائه شد، یعنی پیگیری های الزم را از طریق 
استان و شخص وزیر انجام دادیم و ایشان هم قول 

مساعدت داد که پیگیر این موضوع باشد.
وی ادامه داد: متأســفانه مشــکالتی کــه در صنایع 
دستی مســی وجود دارد بســیار حاد اســت و تقریبا 
از تــوان اداره کل و معاونت صنایع دســتی اصفهان 
که فلز مس در بورس قرار دارد و  خارج شده است چرا
با نوسانات بازار، قیمت آن نیز باال و پایین می شود و 
همین موضوع باعث شده است که با باال رفتن دالر 

هرروز شاهد گرانی این فلز باشیم.

بعد از مدت هــا که فعالیت تمام 
گالری ها بــه علت کرونــا محدود 
شــده بــود و به دلیــل تعطیلــی، 
نمی توانستند آرامشی را به قلب هنر دوستان هدیه 
کنند. به شکرانه  بهبود شرایط، بار دیگر گالری های 
شــهر به برگــزاری نمایشــگاه و ارائــه آثــار هنرمندان 

اقدام کرده اند.
 این روزهــا اصفهان هر هفتــه میزبــان رویدادهای 
هنــری تــازه ای اســت و هنــر را می تــوان در تمــام 
کوچه های شــهر دیــد و از نزدیک شــاهد ارتبــاط با 
هنرمنــدان آن بــود. گالری هــای اصفهــان یکــی از 
مکان هایــی اســت که ایــن مشــاهده و ارتبــاط به 
بهتریــن شــکل ارائــه می شــود و چه نیکوســت که 
از فرصت پیــش آمده اســتفاده کــرد و به تماشــای 

تجربه های هنری هنرمندان شهر رفت.
در ادامه می توانید برنامه گالری های اصفهان در این 

هفته را مطالعه کنید.
نمایشگاه نقاشی "دست کامل"

آثاری از: اسماعیل داوری
زمان برگزاری: تا ۱۵ دی ماه

ساعت: ۱۶ تا ۲۰
مــکان: گالــری دوران معاصــر، واقــع در اصفهــان، 
چهارباغ باال، حدفاصل کاخ سعادت آباد و چهار راه 

ک ۵ نظر، بن بست ۱۳) کیانجو(، پال
نمایشگاه نقاشی"حد فاصل"

آثاری از: مریــم رضوی، امیرحســین دزفولی، مریم 
صفری، سالومه رضوی، مهدیه سهرابی

زمان برگزاری: تا ۱۰ دی ماه
زمان برگزاری: ۱۶ تا ۲۱

مکان: گالری گذار، واقع در اصفهان، خیابان حکیم 
نظامی، کوچه سنگتراش های غربی، روبه روی بن 

ک ۱۵ بست الله، پال
نمایشگاه نقاشی "به نام / بی نام صفحه"

کر عاملی آثاری از: شنتیا ذا
زمان برگزاری: تا ۶ دی ماه

ساعت: ۱۱ الی ۱۹
مکان: گالری امروز، واقع در آبشار دوم، کوی فرشید، 

ک ۳۲۴ پال
نمایشگاه گروهی عکاسان آزاد" لندسکیپ )منظره( "

زمان برگزاری: ۴ تا ۱۵ دی ماه
ساعت :۱۰ تا ۱۲ و ۱۵ تا ۱۹

مکان: گالری بوســتان، واقع در اصفهان، خیابان 
استانداری، گذر سعدی، عمارت تاریخی سعدی
نمایشگاه انفرادی آثار نقاشی"یزدان مرعشی پور"

آثاری از: یزدان مرعشی پور

زمان برگزاری: تا ۸ دی ماه
ساعت: ۱۶ تا ۲۰

مکان: مکان: گالری دیدار، واقع در اصفهان، توحید 
میانی، خیابان شهید قندی )مهرداد(، کوچه شهید 

ک ۶  قاسمی ۳، پال
نمایشگاه انفرادی عکس آنالوگ" در آخرین قاب"

آثاری از: سعید مشکبیز
زمان برگزاری: تا ۸ دی ماه

ساعت: ۱۷ تا ۲۰
مکان: نگارخانه صفوی، واقع در خیابان خاقانی، 
حدفاصــل خواجه پطــرس و وحیــد، جنب کوچه 

شماره ۳۱
گاهی" نمایشگاه طراحی و چیدمان "از سرکوب تا فرآ

آثاری از: محسن دری
زمان برگزاری: تا ۸ دی ماه

ساعت: ۱۷ تا ۲۰
کنــون، واقــع در اصفهــان، خیابان  مــکان: گالری ا
ک ۹ خاقانی، کوچه افشین )۱۴(، بن بست حریر، پال

نمایشگاه "چهل تکه یک وجود"
آثاری از: پدربزرگ و مادربزرگ ها )مرکز رنگین کمان 

سپید اصفهان(
زمان برگزاری: تا ۹ دی ماه

ساعت: ۱۶
مکان: اصفهان، عمارت تاریخی ســعدی، واقع در 

خیابان استانداری، گذر سعدی

این روزهــا و با بهتر شــدن شــرایط کشــور بــه لحاظ 
شــیوع بیماری کرونا، گروه هــای تئاتــری اجراهای 
صحنه ای خــود را از ســر گرفته انــد. در اصفهــان نیز 
تماشاخانه اصفهان و سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی استاد فرشچیان 
و سالن های نقش جهان و تماشا در تاالر هنر میزبان عالقه مندان تئاتر 

برای دیدن آثار نمایشی است.
بر این اســاس، محمدرضا بــزرگ زاد نمایــش "گالیله" را در تماشــاخانه 
اصفهان و منصور قربانی نمایش "مویه کور" را در تاالر فرشچیان بر روی 
کبری و  صحنه دارند. نمایش "مضحکه تلخک" ســاخته مریــم علی ا
نمایش "یک اتفاق ســاده در یک زندگی بی نهایت معمولی" از فاطمه 

کاظمی هم در تاالر هنر اجرا می شود.
در این خصوص به معرفی نمایش هایی پرداختیم که این هفته در شهر 

اصفهان روی صحنه خواهند بود:
     گالیله

نویسنده و کارگردان: محمدرضا بزرگ زاد
ساعت اجرا: ۱۹:۰۰

مکان: تماشاخانه اصفهان مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان، 
واقع در ابتدای خیابان توحید

تاریخ اجرا: ۲۴ آذرماه تا ۱۴ دی ماه
     مویه کور

نویسنده: محمدرضا آریان فر
طراح و کارگردان: منصور قربانی

ساعت اجرا: ۱۹:۰۰
مکان: سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری استاد فرشچیان، واقع 

در ابتدای خیابان توحید
تاریخ اجرا: تا ۱۵ دی ماه

     یک اتفاق ساده در یک زندگی بی نهایت معمولی
نویسنده و کارگردان: فاطمه کاظمی

زمان اجرا: ۱۷:۳۰
مکان: میدان الله، تاالر هنر، سالن نقش جهان

تاریخ اجرا: تا ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰
     مضحکه تلخک

کبری کارگردان: فاطمه علی ا
زمان اجرا: ۱۹:۰۰

مکان: میدان الله، تاالر هنر، سالن تماشا
تاریخ اجرا: تا ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰

گالری گردی در اصفهان

روی صحنه تئاتر چه خبر؟

صنایع 
دستی

گالری

تئاتر

کارگاه الیه چینــی بــا حضــور اســتاد منصــور خادم 
خراسانی در گالری نقش خانه حوزه هنری استان 

اصفهان برگزار می شود.
الیه چینی هنری اســت که مختص ایران نبــوده و 
در بســیاری از تمدن های باســتان مورد اســتفاده 
قرار می گرفته است؛ با این تفاوت که در هر منطقه 
با مــواد و مصالح بومی همــان منطقه تهیــه و اجرا 
می شــده اســت. این هنر را می توان از زیرمجموعه 
هنرهای سنتی وابسته به معماری دانست که دارای 
قدمتی دیرینه در ایران است و اولین نشانه های آن 
را می توان بر روی کاشی های ایلخانی مشاهده کرد 
هر چند که اوج هنر الیه چینــی در ایــران، در دوران 

صفوی دیده می شود.
منصــور خــادم خراســانی یکــی از هنرمنــدان هنــر 
الیه چینی است. وی متولد سال ۱۳۳۹ در اصفهان 
است. او در سال ۱۳۵۹ از هنرستان هنرهای زیبای 
اصفهان دانش آموخته شــد. وی با ورود به رشــته 
صنایع دســتی در دانشــگاه هنر اصفهان از محضر 
استادانی چون یسایی شاجانیان بهره برد. خادم 
خراســانی همچنیــن در اداره کل میــراث فرهنگی 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان به عنوان 
اســتادکار در مرمت بناهــای تاریخی ایران فعالیت 

داشته است.
پیش از این نمایشگاهی از آثار نقاشی و الیه چینی 
"منصــور خــادم خراســانی" در گالــری نقش خانه، 

برگزار شده بود، در روزهای ششم و هفتم دی ماه نیز 
کارگاهی درباره هنر الیه چینی این هنرمند در گالری 

نقش خانه برگزار خواهد شد.
کارگاه الیه چینی اســتاد منصــور خادم خراســانی 
دوشــنبه و سه شــنبه »ششــم و هفتــم دی مــاه« 
ســاعت ۱۵ تا ۱۸ در گالری نقش خانه حوزه هنری 
اســتان اصفهــان، واقــع در در خیابــان آمــادگاه، 
روبــه روی هتل عباســی، ســاختمان ســوره برگزار 
خواهد شــد. عالقه مندان برای ثبت نام و شرکت 
در این کارگاه می توانند با شــماره ۰۳۱۳۲۲۱۵۶۸۶ 

تماس بگیرند.

فیلم سینمایی "مجبوریم" ساخته رضا درمیشیان 
در تازه ترین حضــور جهانی خــود در موزه هنرهای 

زیبای هیوستون آمریکا به نمایش درخواهد آمد. 
بیست و نهمین جشنواره فیلم های ایرانی در موزه 
هنرهای زیبای هیوستون آمریکا از یکم تا سوم بهمن 
برگزار و در آن »مجبوریم« به نمایش درخواهد آمد. 
کنون برنــده چهار جایزه بین المللی  "مجبوریم" تا
گران فستیوال "چینه  بهترین فیلم از نگاه تماشــا
چیتــا" هلنــد، برنــده جایزه اصلــی بهتریــن فیلم، 
گران و جایــزه بهترین  جایزه بهترین فیلم تماشــا
فیلم هیأت داوری نتپک )شبکه ارتقای سینمای 
آسیاوپاســیفیک( فســتیوال آســیاتیکای رم شده 
است. کیهان کلهر )موسیقی(، عبداهلل اسکندری 
)طراح گریم(، هایده صفی یــاری )تدوین(، محمد 
ک (طراحــی و ترکیب صدا(، نظــام الدین  رضا دلپا
کیایی )صدابــردار(، آئین ایرانی )فیلم بــردار(، گلناز 
گلشــن )طراح لبــاس(، امیرحســین حــداد )طراح 
صحنه(، فواد بوربور )مدیر تولید(،فرید ناظر فصیحی 
)جلوه هــای ویــژه بصری(،حمیدرضــا غفــارزاده 
)دســتیار اول کارگــردان(، مینــا سنگ ســفیدی 
)برنامه ریز( و نوشــین جعفری )عــکاس( از عواملی 
هســتند که درمیشــیان را در تولید فیلــم همراهی 
کرده انــد. همچنیــن فاطمــه معتمدآریــا، نــگار 
جواهریان، پارسا پیروزفر، بهمن فرمان آرا، پردیس 

احمدیه، مجتبی پیرزاده، بابک کریمی، همایون 
ارشــادی، پریــوش نظریــه، رضــا بهبــودی، احمد 
حامد، مریم بوبانی، راموناه شاه، هوشنگ قوانلو، 
مســیح کاظمــی، ســپیده علی محمــدی، غــزل 
شــجاعی، خورشــید چراغی پور، مهــدی نصرتی، 
رؤیا بختیاری، محمد رضا مالکی، محمد حیدری، 
نســیم جمشــیدی، محســن خویینی ها، حامد 
رحیمی نصر، حســین مســلمی، ســیامک ادیب، 
یگانه ظرافتی، نازی خاتمی، شراره رنجبر، یاسمین 
پازوکی، حسام زارع مقدم، مهناز کرباسچیان، حیدر 
طلوعی نیا، سید داوود مرتضوی، سهیل قناعتی، 
کبری،  فرهاد ریش سفیدی، بشیر ادریسی، سعید ا
علی بلــوردی و ژالــه علــو نیــز در آن به ایفــای نقش 
پرداخته اند. پخش کننده بین المللی "مجبوریم" 
مستقل های ایرانی محمد اطبایی و تهیه کننده آن 

رضا درمیشیان است.

فرهنگ ایرانی با »قصه درمانی« بیگانه نیست؛ در 
ادبیات کهن خود، شــهرزادی را دارد که هزار و یک 
شــب برای پادشــاه قصه می گفت تا آتش خشــم و 
کینه جویی او را به مرور فروبنشاند و دختران شهر را، 
از همسری یک شــبه ای که به مرگ ختم می شد، 

برهاند. 
در ســال جــاری، کتابی بــا نام »دســت نامــۀ قصه 
درمانی« به نویســندگی اســتفان هامل، با ترجمۀ 
محســن لعلــی، ناهیــد رمضانــی و ســمیه نجــار 
خدابخش از ســوی انتشــارات جهاد دانشــگاهی 
اصفهان منتشــر شــد که راه کارهــای علمی درمان 
بــا قصــه را بیــان می کرد. ایــن کتــاب، در بیســت و 
ســومین جشــنوارۀ بین المللی قصه گویــی، نامزد 
دریافــت جایــزۀ بخــش کتــاب بــود و درنهایــت، از 
سوی هیئت داوران این جشنواره، شایستۀ تقدیر 

شناخته شد.
محسن لعلی، یکی از مترجمان کتاب »دست نامۀ 
قصه درمانی« دربارۀ تأثیر قصه در درمان می گوید: 
قصه، به شــناخت بیشــتر انســان ها از خود کمک 
می کنــد، خالقیــت را پــرورش می دهد و اســتفاده 
از آن برای هر مقطع ســنی ای کارآمد اســت. وقتی 
انسان ها برای هم قصه تعریف می کنند، از خالل این 
قصه گویی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و احساس 
ک  و تجربیــات خــود و دیگــران را بــا هــم بــه اشــترا

می گذارند.
او ادامــه می دهــد: در علم روانشناســی روش های 
مختلفی برای درمان وجود دارد و اساسی ترین این 
درمان ها، درمان های شــناختی _ رفتاری اســت. 
بحــث روایــت درمانی نیــز از دهــه هفتاد و هشــتاد 

میــالدی به عنــوان یــک فــن وارد درمان هــای 
روان شــناختی شــده و امــروز، به یقیــن می تــوان 
گفت که قصه ها و روایت ها، هویت افراد را تشکیل 

می دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان، خاطرنشان 
می کنــد: اســتفان هامل در کتــاب »دســت نامــۀ 
قصه درمانی« با استفاده از داستان های کوتاه، به 
مخاطبانش کمک می کند که مسیر زندگی خود را 
بهتر بسازند و ارزش ها و آرزوهای خود را به درستی 

بشناسند.
لعلی یادآور می شــود که هــر فرد، حیــن بیان قصۀ 
زندگی خود، بخش های ناهشیار وجودش را هشیار 
می کند و به روانشناس، کمک می کند تا راه بهتری را 

برای درمان او انتخاب کند.
این روانشناس، با اشاره به اینکه در قصه درمانی هم 
از قصۀ زندگی خود فرد برای کمک به او و هم از قصۀ 
زندگی دیگران برای کمک به فرد استفاده می شود، 
می افزاید: مقایسۀ شخصیت قصه با شخصیت فرد، 
منجر به خودشناســی می شــود و درمان را تسریع 
می بخشد. او دایرۀ کاربرد قصه درمانی را گسترده 
می داند و بر اســاس تجربیات شــخصی، این روش 
را بهترین راه بــرای درمان افســردگی و بیش فعالی 

کودکان معرفی می کند.
عضــو هیئت علمی دانشــگاه فرهنگیــان، تصریح 
می کند: در زمینۀ قصه و استعاره درمانی، کتاب های 
کمی به فارسی ترجمه  شده و همین امر ما را به ترجمۀ 

کتاب استفان هامل واداشت.
این مترجــم، در پاســخ به این ســؤال که آیــا کتابی 
در حــوزۀ قصه درمانــی و منطبق بــا فرهنگ ایرانی 
کنون تألیف شــده یــا خیــر؟ می گوید: نیاز اســت  تا
که متخصصان ادبیات و روانشناســی با رویکردی 
بینارشــته ای به این زمینه ورود کننــد تا این اتفاق 

نیک شکل بگیرد.
او در پایان، با تشــکر از انتشــارات جهاد دانشگاهی 
اصفهان که در کوتاه ترین زمان این کتاب را به چاپ 
رســانده، از انتشــار چــاپ دوم »دســت نامــۀ قصه 

درمانی« در آینده ای نزدیک خبر می دهد.

گالری نقش خانه کارگاه الیه چینی در  برگزاری 

نمایش "مجبوریم" در موزه هنرهای هیوستون

قرصی به نام »قصه«

کارگاه

کتاب

سینما

مدیرمجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان 
بابیان اینکه همیشــه نمایشگاه موقعیتی 
مناسب برای عرضه محصوالت و شرکت ها 
بــوده اســت، گفــت: رســانه ها می تواننــد 
زمینه ساز ایجاد و رونق کســب وکار و تولید 

کز صنعتی باشند. برای دیگر نهادها و مرا
احمدرضــا دهانــی بــا حضــور در دومیــن 
نمایشگاه کسب و کار اصفهان اظهار کرد: 
همیشــه نمایشــگاه، موقعیتــی مناســب 
برای عرضــه محصــوالت و شــرکت ها بوده 
است، چرا که بسیاری از کسب وکارها هنوز 
آن طــور که بایــد شناخته شــده نیســتند و 
برپایــی نمایشــگاه ها می توانــد در معرفــی 

کسب وکارها و مشاغل مؤثر باشد.
مدیر مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان 
به نقش نمایشگاه ها در معرفی کسب وکارها 
از  بســیاری  داد:  ادامــه  و  کــرده  اشــاره 
کسب وکارها از طریق نمایشگاه ها شناخته 
می شــود و مردم عــادی یا متخصصــان نیز 

بیشتر با آن ها آشنا خواهند شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در بیــن رســانه ها، 
خبرگزاری ایمنا برندی اســت که در کشــور 
و جهــان شــناخته شــده و تنهــا خبرگزاری 
کــه بــه مرکزیــت اصفهــان  کشــوری اســت 
 مدیریــت می شــود و ایــن باعــث افتخــار

 است.
دهانی با بیان اینکه اقدام مدیریت شهری 
در پرداختن به رسانه حائز اهمیت و تقدیر 
اســت، تصریح کرد: ایمنــا به عنــوان اولین 
رسانه شهر و شــهروندی پیشــرفت خوبی 
داشته است، سایر رســانه ها نیز می توانند 
و  کســب وکار  رونــق  و  زمینه ســاز ایجاد 
کــز صنعتی  تولید بــرای دیگــر نهادهــا و مرا

 باشند.
دهانــی اضافــه کــرد: دوره هــای آموزشــی 
کــه خبرگزاری ایمنــا برگــزار می کنــد نمونــه 
خوبی از ایجاد شــغل به ویژه برای جوانان 
اســت، این دوره های آموزشی باعث شده 
تا بســیاری از جوانان فعــال و عالقه مند به 

رسانه به این حرفه وارد شوند.

جلیل شعبانی تهیه کننده فیلم »منصور« 
در برنامــه »شــب نشــینی« حضــور یافت و 
درباره ایــن فیلم کــه به زندگی نامه شــهید 
ستاری می پردازد و همچنین فعالیت های 

خودش در حوزه سینما سخن گفت.
وی دربــاره فیلم »منصــور« بیان کــرد: فکر 
می کنــم در ایــن ژانــر فیلمی بــود کــه خوب 

مورد توجه قرار گرفت. 
کارگــردان فیلم هــای مســتند،  ســرمدی 
از زندگــی شــهید ســتاری  را  مســتندی 
ســاخته بــود کــه آن را دیدیــم و فهمیدیــم 
قابلیت تبدیل شدن به سینمایی را دارد.

کره  شعبانی ادامه داد: با سرمدی وارد مذا
شــدیم و بــا ســرمایه گــذار صحبــت کردیم 
و نوشــتن فیلمنامــه را آغــاز کردیــم و بعــد 
تصمیم گرفتیم خود سرمدی فیلمنامه را 
بنویسد چون در مرحله تحقیقات اشراف 

کامل داشت. 
فیلمنامه ۵ بار بازنویسی شد و بعد تصمیم 
گرفتیــم که ایــن فیلم را بــرای پرده ســینما 
بســازیم و فهمیدیــم که بــه پختگــی کافی 

رسیده است.
تهیه کننده فیلم منصور بیان کرد: چالشی 
کــه ابتــدا در مراحــل فیلمنامــه نویســی 
داشــتیم این بــود کــه بــا دوســتان در قیــد 
حیــات شــهید ســتاری و فرمانــده نیــروی 

هوایی صحبت کردیم. 
نظر آنها این بود که به همــه ابعاد زندگی او 
بپردازیم که امــکان آن در ۹۰ دقیقه فراهم 
نبود و نیازمند ســریال بود به همین دلیل 
تصمیم گرفتیم فقط جنبه هایی از زندگی 

او را به تصویر بکشیم.
شــعبانی درباره فضای این فیلم نیز یادآور 
شــد: موضــوع مــا در خــط مقــدم جبهــه 
نمی گذرد بلکه پشت جبهه است و موضوع 
امروز جامعه هم هســت که ســعی می کند 
بــه مســئوالن بفهمانــد کــه مــا می توانیــم 
قطعات هواپیما تولید کنیم که به خروجی 
جنگنده اف ۵ برسد. ایجاد کردن این باور 
در ذهــن مســئوالن آن دوره کمی ســخت 
گر شهید ستاری این موضوع  بوده است و ا
را پایه گــذاری نمی کــرد امــروزه پهپــاد، 
موشــک و صنایع دفاعی دیگر را نداشتیم 
و ایــن خودبــاوری را شــهید ســتاری ایجاد 

کرد.

مدیرمجتمع فرهنگی مطبوعاتی 
ح کرد: اصفهان مطر

تاثیر برگزاری نمایشگاه 
در شناخته شدن کسب وکارها

ح کرد؛ تهیه کننده فیلم مطر

»منصور« 
داستان امروز جامعه ماست

خبر
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عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن:

تا هفته آینده طلب دارکو را می دهیم
رســمی  ســایت  گــزارش  بــه 
 فدراســیون فوتبــال، بر اســاس 
جهانــی  فدراســیون  اعــالم 
فوتبال )فیفا( بــا توجه به شــکایت دارکو بیدوف 
بازیکن ســابق باشــگاه ذوب آهن، پنجــره نقل و 

انتقاالت این باشگاه بسته شد.
عضــو هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهــن در ایــن 
بــرای تســریع در پرداخــت  گفــت:  خصــوص 
طلــب دارکــو و بازشــدن پنجــره نقــل  و انتقــاالت 

می خواهیم از پولمان در فیفا استفاده کنیم.
فرشاد دادفر در خصوص بسته شدن پنجره نقل 
و انتقــاالت باشــگاه ذوب آهــن به دلیل شــکایت 
دارکــو بیــدوف، گفــت: مبلغ دقیــق طلــب دارکو 
را نمی دانــم امــا عــدد قابــل توجهــی نیســت که 
بخواهد برای باشــگاه تهدیــد به حســاب بیاید، 
شــاید او به خاطــر یــک روز این طــرف و آن طــرف 
شــدن طلب پرداختی اش شــکایت کرده اســت 
امــا آن را پرداخــت خواهیــم کــرد چــرا کــه مبلــغ 
چشــمگیر و زیــادی نیســت و جــای هیچ گونــه 

نگرانی ندارد.
وی دربــاره باقی مانــده مبلــغ بدهــی باشــگاه 
ذوب آهن به بیدوف افزود: بازیکنان تیم، فصل 
گذشته تا روز آخر حضورشان در ذوب آهن چیزی 
حدود ۸۰ درصد از حقوق شان را گرفتند و نزدیک 
۱۰ تا ۱۵ درصد از این قرارداد باقی مانده است که 
ســعی می کنیم تا آخر هفته این پــول را پرداخت 

کنیم.
      طلب بیدوف را از پول رضا شکاری 

پرداخت می کنیم
کید  عضــو هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهن بــا تا
بر اینکه باشــگاه می خواهد این مبالــغ را از طلب 
مربوط بــه شــکاری پرداخت کند، خاطرنشــان 
کرد: در حال پیگیری پول حاصــل از پرونده رضا 

شــکاری هســتیم تا پول های این چنینی کــه باید 
ج برونــد را از طریــق  بــه ارز تبدیــل شــوند و بــه خــار

طلب مــان در ماجــرای رضــا شــکاری پرداخــت 
کنیم. دادفــر در ایــن خصــوص تصریح 

کرد: بــا توجــه بــه محدودیت های 
جابه جایی مبالغ از ایران به اروپا 

پرداخت هــای  می خواهیــم 
بین المللــی را از همــان طریق 

انجام دهیم تا کارمزدی هم 
بابتــش پرداخــت نکنیــم، 
گــر نتوانیم پولش  منتهی ا

را از آن روش پرداخــت 
کنیم ناچاریم با تبدیل 

دالر ایــن  بــه  ریــال 
از ایــران  را  پروســه 
امــا  کنیــم  پیگیــری 
دلمــان نمی خواهــد 
ج  خــار ریال ایــران 

شود.

     شاید دارکو با اصرار 
مدیر برنامه اش 

شکایت کرده است
وی در پاســخ بــه  ایــن 
کــه ذوب آهــن  ســوال 
احتمال چنین شکایتی 
را مــی داده یــا خیــر اظهــار 
کــرد: دارکــو اولتیماتومی بــه 
باشگاه نداده بود، ای 

جنت ها نیز از این دستمزدها پولی به جیب می زنند 
و شاید دارکو هم با اصرار مدیر برنامه اش بابت طلب 
باقی مانــده اش از باشــگاه ذوب آهن شــکایت کرده 

است.
     پدری مانند کارخانه داریم

عضــو هیئت مدیــره باشــگاه ذوب آهــن دربــاره 
زمــان پرداخت ایــن بدهی بــرای تســریع در حل 
شدن این مشکل افزود: مگر چقدر طول می کشد 
که مشــکل را برطــرف کنیــم؟ گرچه نزدیــک ماه 
ژانویــه هســتیم و ممکــن اســت بــرای پرداخــت 
مشــکلی پیش بیایــد اما تــالش می کنیــم در این 
یکــی تــا دو هفتــه آینــده مابقــی طلب بیــدوف را 
بــه او بپردازیــم، ضمن اینکــه بازیکــن دیگــری 
هــم به جز دارکــو بیدوف نیســت کــه از ذوب آهن 

طلبکار باشد.
دادفر با اشــاره به حمایــت کارخانــه ذوب آهن از 
باشــگاه گفت: باشــگاه ذوب آهن تا پدری مانند 
کارخانــه ذوب آهــن را به عنوان پشــت گرمی خود 
دارد این مسائل برایش هیچ تهدیدی به حساب 

نمی آید.  
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: مطمئن باشــید 
جای هیچ نگرانی نیست، اعضای هیئت مدیره 
قوی تر هســتند چرا که مدیر مالــی کارخانه عضو 
هیئت مدیره هســتند و همه هم قســم هســتند 
تــا بهتریــن بهره برداری هــا را از تیم های ورزشــی 

داشته باشیم.

خبر

نماینده اصفهان در مجلس طی نامه ای از رئیس 
جمهور خواست که وزارتخانه ها با اهتمام بیشتری 

موضوع دیپلماسی ورزشی را پیگیری کنند.
به گزارش فارس، عباس مقتدایــی نماینده مردم 
اصفهان در مجلس شورای اسالمی و نایب رئیس 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
در نامه ای از رئیس جمهور خواست که وزارتخانه ها 
با اهتمام بیشــتری موضوع دیپلماســی ورزشی را 

پیگیری کنند.
متن نامه نایــب رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی به آیت اهلل ابراهیم رئیسی رئیس 

جمهور به شرح زیر است:
"حضرت آیت اهلل رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
باسالم و احترام

با عنایــت به مطالبــه و پیگیــری جمعــی از فعاالن 
حوزه ورزش، متأسفانه بهره گیری دولت از ظرفیت 
دیپلماسی ورزشــی درحد بســیار ضعیفی است و 
گزارشات واصله حکایت از عدم توجه جدی به این 
مبحــث مهــم و اثرگــذار دارد. موضوع دیپلماســی 
ورزشی در طول دولت یازدهم و دوازدهم مورد توجه 
قرار نگرفت و سال ها کشور عزیزمان از این ظرفیت بی 
کنون نیز این روند بی توجهی  بدیل، بی بهره ماند و ا
ادامــه دارد. همانگونه که مســتحضرید امــروزه در 
ســطح جهان دیپلماســی ورزشــی توانســته برای 

بسیاری از کشورها راهگشا باشد.
در همیــن راســتا خواهشــمند اســت دســتور 
توســط  ویــژه  طــور  بــه  موضــوع  فرمائید ایــن 
وزارتخانه های متولی با اهتمام بیشتری پیگیری 
شود به صورت مستمر، گزارش اقدامات و پیگیری ها 
به جنابعالی، دولت و مجلس شورای اسالمی گزارش 
کات  شود. ظرفیت های بسیار زیادی در بخش اشترا
فرهنگی و تاریخی بین ما و برخی از کشــورها وجود 
دارد که با بهره گیری از دیپلماسی ورزشی می توان 
نسبت به تعمیق و گسترش تعامالت دیپلماتیک از 
طریق رویدادهای ورزشی اقدام نمود و چه بسا این 
نوع رویکرد در دیپلماسی، بتواند از رویکردهای دیگر 
و مرســوم راهگشــاتر و بســتری برای صعود و تعالی 
بیشتر درحوزه سیاست خارجی باشد. مزید امتنان 
است اینجانب را از نتیجه اقدامات انجام شده مطلع 
نمایند. از حسن توجه جنابعالی قدردانی می کند. "

فدراسیون فوتبال کویت از ناظمی و فتحی دعوت 
کرد تا دیــدار فینــال رقابت های لیگ برتر فوتســال 
بانوان کشورش را قضاوت کنند. به گزارش سایت 
رسمی فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال کویت 
با ارسال نامه ای از گالره ناظمی و زری فتحی دعوت 
کرد تا دیــدار فینــال رقابت های لیگ برتر فوتســال 
 بانوان کویت را قضاوت کنند. این دیدار روز شــنبه

 »۹ بهمن ماه« در شهر کویت برگزار می شود.

کمیته صدور مجوز حرفه ای باشگاه ها در خصوص 
آخریــن شــرایط ســرخابی ها برای حضــور در آســیا 

توضیحاتی را ارائه کرد.
به گزارش ایمنا، کاظــم اولیایی عضو کمیته صدور 
مجوز حرفه ای باشگاه ها در گفت وگویی در خصوص 
آخرین شرایط دو باشگاه پرسپولیس و استقالل برای 
حضور در لیگ قهرمانان آسیا فصل آینده اظهار کرد: 
کمیته ای که در آسیا مسئول راستی آزمایی مدارک 
دو باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس در آســیا است 
دادخواستی را برای کمیته انضباطی ارسال کرده تا 
صحت مدارک این دو باشگاه مورد بررسی قرار بگیرد.

وی ادامــه داد: مدارک ایــن دو باشــگاه بارگــذاری 
کرده انــد از الزامــات صدور مجــوز حرفه ای بــوده که 
قرار اســت این مــدارک مورد بررســی قرار گرفتــه و در 
صورتی که مورد تأیید نباشد برای کمیته انضباطی 
آســیا فرســتاده شــود تا آنها در خصوص دو باشگاه 

تصمیم گیری کنند.

اولیایی درباره اینکه به نظر می رسد این دو باشگاه 
از حضور در لیگ قهرمانان آسیا فصل آینده محروم 
شده اند، تصریح کرد: در حال حاضر نه می توان گفت 
آنها حذف شده اند و نه می توان گفت حضور دارند 
حتی شاید برایتان جالب باشد بدانید همین باشگاه 
گل گهر که از نظر فدراسیون فوتبال ایران مدارکش 
گر در همین سه روز  کامل بوده هم احضار شده است ا
اتفاقات در مسیر درست قرار بگیرد یک روزنه امیدی 

برای این دو باشگاه وجود دارد.

یک سایت پرتغالی مشکل مهدی طارمی را در گلزنی 
در دیدارهای اخیر مشکل روانشناختی دانست.

بــه گــزارش ســایت bolanarede، در مــورد مهــدی 
طارمــی، مهاجم ایرانــی و بــه ویــژه گل نزنــی او کــه 
باعث نگرانی تمام اعضای تیم پورتو شــده اســت، 
صحبت های زیادی شــده اســت. چیزی که کادر 
فنی آبی و سفید سعی در بی ارزش کردن آن داشته 
اســت. کادرفنی پورتــو بارها اعــالم کرده اســت که 
وظیفه طارمی فقط گل زدن نیست و کمک به سایر 
بازیکنان است ولی همه ما می دانیم که شرایط این 
گونه نیست و مهاجم ایرانی با مشکل روبه رو شده 
است. با وجود نداشتن شانس گلزنی یا حتی برخی 
ناتوانی ها، به نظر می رســد مشــکل طارمی روحی 

- روانــی اســت و ایــن در برخــی از بازی هــای او در 
مسابقات مشهود اســت، که بارزترین آن ها دیدار 
با لیورپــول اســت کــه در آن بازیکن ایرانــی به جای 
شــوت زدن ســعی می کند بــه یک هــم تیمی پاس 
دهد بنابراین یک فرصت گلزنی را از دست می دهد. 
بازگشت به روند گلزنی برای بازیابی سطح اعتماد 
به نفسی که قبال با پیراهن آبی و سفید نشان داده 

است، بسیار مهم به نظر می رسد.
این درست است که ما نمی توانیم او را با مهاجمانی 
در سطح جکسون یا فالکائو مقایسه کنیم. چیزی 
که در حال حاضر به نظر می رسد پورتو ندارد، نبود 
همین نوع مهاجم اســت که به این تیم نیز آسیب 
زده است. مهاجم ایرانی آن جور مهاجمی نیست که 
بتواند خونسردی خود را حفظ کند ولی نباید از حق 
گذشت که او در خدمت تیم است. طارمی بازیکنی 
اســت که خط هافبک را به حمله وصــل می کند و 
در این امر موفق است و این به سود تیمی مثل پورتو 
است و سرمربی تیم نیز به خوب به این نکته اشاره 
دارد. حال سوال این است. آیا طارمی مهاجمی مرگ 
بار است؟ به نظر خیر ولی باید از این بازیکن حمایت 

کرد تا بتواند به روند گلزنی برگردد.

تیم ملی فوتبال ۷ نفــره تمرینات منظمــی را برای 
حضور در جام جهانی اسپانیا انجام می دهند. 

ســومین مرحلــه اردوی آمادگــی تیم ملــی فوتبال 
هفت نفره در زمین چمن دانشگاه امیرکبیر پیگیری 

می شود. 
ع، مسلم مهرابیان، امین  بهنام آرندی، علیرضا زار
رضایی، وحید نواب، یاسر رستمی، حسن صفری، 
حســین تیزبر، جاســم بخشــی، مهدی بخشــی، 
شــهاب رحیمی، مســعود ژولیده، شــمس الدین 
شــهبازی، مســلم خزایی، احســان معصوم زاده، 
عباس ترابی، محسن مختاری، سعید فرجی، نوید 
جهانگرد، محمدجواد عظیم زاده ۲۰ ملی پوشــی 

هســتند که زیر نظر امین الــه مانی ســرمربی، فرزاد 
مهری و صادق حســنی مربیان تیــم ملی و حمید 
شــرافتی مربی دروازه بــان تمرین خــود را پیگیری 

می کنند.

درخواست نماینده اصفهان 
در مجلس درباره دیپلماسی ورزشی

خبر

کویت از ۲ داور زن ایرانی دعوت فدراسیون فوتبال 

اولیایی: حذف سرخابی ها قطعی نیست

مشکل مهدی طارمی "روحی - روانی" است

تیم ملی فوتبال ۷ نفره در راه جام جهانی اسپانیا

خبر

مســابقات کراســفیت شهرســتان اصفهــان 
روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کمیته کراسفیت استان 
اصفهــان، همزمــان با ســالروز حماســه ۹ دی ، 
روز بصیرت و میثاق امت با والیت، مســابقات 
کراســفیت آقایان و بانوان شهرستان اصفهان 
در روزهــای نهــم و دهم دی مــاه برگــزار خواهد 
شد که عالقه مندان به حضور در این مسابقات 
می توانند تا ساعت ۱۲ ظهر هشتم دی ماه با ارائه 
کسن یا تست پی سی آر ۲۴ ساعت قبل،  کارت وا
ارائه کارت بیمه ورزشی معتبر، اصل کارت ملی 
و فیــش واریزی مراحــل ثبت نام خــود را در این 

مسابقات کامل کنند.
محل برگــزاری مســابقات مجموعــه فرهنگی 
ورزشــی آزادی خوراســگان اســت که به نفرات 
برتر مدال حکم قهرمانــی و کارت هدیه نقدی 

اهدا خواهد شد.

ورزشــکار آران و بیدگلــی، قهرمــان مســابقات 
مچ اندازی استان البرز شد.

رییس اداره ورزش و جوانان آران و بیدگل گفت: 
آقای حســن قربان در وزن ۹۰ کیلوگرم توانست 
مــچ حریفــان خــود را بخوابانــد و قهرمان ایــن 

مسابقات شود.
ابــوذر فردنــژاد افزود: ایــن مســابقات بــا حضور 

قهرمانان کشور در کرج برگزار شد.

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی استان و انتخابی 
مسابقات کشوری با معرفی برترین ها به کار خود 
پایان داد.  دبیر هیئت کشتی استان اصفهان با 
اشاره به برگزاری این مسابقات پس از وقفه ای 
دو ساله گفت: این رقابت ها با حضور ۳۵۰ کشتی 
گیر و هدف شناسایی برترین های هر وزن برای 
حضور در رقابت های کشتی آزاد قهرمانی کشور 
برگزار شد و از سطح کیفی و فنی باالیی برخوردار 
بود. محمدجواد قائدی افــزود: برگزیدگان این 
مسابقات در بین المللی جام تختی هم شرکت 
خواهند کرد. وی ادامه داد: رقابت های کشتی 
آزاد قهرمانی کشــور پایــان دی ماه بــه میزبانی 
استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

مرحله مقدماتی لیگ بسکتبال بانوان به پایان 
می رســد مرحله مقدماتی لیگ برتر بسکتبال 
بانوان این هفته به پایان می رسد. هفته چهارم 
و پنجم دور برگشــت لیگ برتر بسکتبال بانوان 
در گــروه ب، چهارشــنبه و جمعه ایــن هفتــه 
)هشــتم و دهــم دی( برگــزار می شــود و تکلیف 
تیم هــای صعودکننده به مرحلــه نیمه نهایی 
مشخص می شود. در هفته چهارم دور برگشت 
کســون تهــران با پاز تهــران و  گــروه ب تیم های ا
ستاد گاز تهران با فوالد مبارکه سپاهان اصفهان 
مسابقه دارند. در هفته پنجم دور برگشت نیز، 
فوالد مبارکه ســپاهان بــا پاالیش نفــت آبادان 
و پاز تهران با ســتاد گاز تهــران روبرو می شــوند. 
مرحله مقدماتی مسابقات گروه الف نیز هفته 
گذشــته به پایان رســید. در هفتــه چهــارم دور 
برگشــت اول دی، گروه بهمن تهــران با نتیجه 
۶۵ بر ۳۳ بانوان شهرداری گرگان را برد، امرتات 
تهران ۹۳ بر ۵۷ سپهرداد تهران را شکست داد و 
کادمی ای زی بسکتبال  شیمیدر قم ۱۰۱ بر ۳۵ آ
تهران را مغلوب کرد. همچنین در هفته پنجم 
دور برگشــت مســابقات این گروه که برگزار شد، 
گروه بهمن تهران ۷۴ بــر ۴۸ امرتات تهران را برد 
و بانوان شــهرداری گرگان به پیــروزی ۵۷ بر ۴۶ 
کادمی ای زی بســکتبال تهران رسید.  مقابل آ
مسابقه تیم های شیمیدر قم با سپهرداد تهران 
هم به علت حاضر نشــدن تیم ســپهرداد برگزار 
نشد تا تهرانی ها متحمل باخت فنی ۲۰ بر صفر 
شــوند. تیم هــای شــیمیدر قــم، گــروه بهمن، 
شــهرداری گرگان و امرتات تهران از گروه الف به 
مرحله پلــی آف )حذفی( راه یافتنــد و تیم های 
کادمی ای زی بسکتبال تهران و سپهرداد هم  آ

دو تیم پایین جدولی این گروه شدند.
همچنین در گروه ب مسابقات قبل از برگزاری 
کسون  هفته های پایانی مسابقات، تیم های ا
تهــران، پاالیــش نفــت آبــادان، فــوالد مبارکــه 
سپاهان اصفهان و پاز تهران چهار تیم راه یافته 
به مرحله پلی آف لقب گرفتند و تیم ستاد شرکت 

ملی گاز تهران نیز در قعر جدول قرار گرفت.

قایان کراسفیت آ مسابقات 
 و بانوان اصفهان 

برگزار می شود 

ورزشکار آران و بیدگلی،
 مچ رقبا را خواباند

معرفی برگزیدگان رقابت های
 کشتی آزاد قهرمانی استان

برترین های پاراتیراندازی،
 ملی پوش می شوند

اعضای هیئت ورزشی سنگال با همراهی معاون 
ورزشی شهردار و رئیس اداره گردشگری سازمان 
فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، از 

مجموعه های ورزشی اصفهان بازدید کردند.
احسان بعیدی، معاون تفریحی ورزشی سازمان فرهنگی اجتماعی 
شهرداری اصفهان در جمع اعضای هیأت ورزشی سنگال، در رابطه 
با اصفهان، اظهار کرد: این کالنشــهر از لحاظ تاریخی، گردشگری و 
فرهنگی جزو متمدن ترین شهرهای جهان و بر اساس نتایج حاصل 
از بسیاری از نظرسنجی ها، به عنوان یکی از زیباترین شهرهای جهان 

شناخته شده است.
وی با بیان اینکه اصفهان مهد ورزش ایران است و در ورزش قهرمانی 
ســپاهان و ذوب آهن دو باشــگاه شــناخته شــده این شــهر در آسیا 
هستند، عنوان کرد: چند باشگاه خصوصی از جمله گیتی پسند، 

نامی نو و … نیز در این شهر فعالیت می کنند.
معــاون تفریحــی ورزشــی ســازمان فرهنگــی اجتماعی شــهرداری 
اصفهان ادامه داد: شهرداری اصفهان خدمات متنوعی در زمینه 

ورزش همگانی برای حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت این 
کالنشهر ارائه می کند.

بعیدی با اشــاره به آمادگی مدیریت شــهری اصفهان برای توسعه 
مناسبات ورزشی با سنگال، تصریح کرد: سنگال را به عنوان قطب 
فوتبال آفریقا دوست داریم، تجربیات اصفهان و شهرها مختلف این 
کار، می تواند به ظهور استعدادها و ظرفیت های  کشور به خصوص دا

ورزشی کمک کند.
وی اضافــه کــرد: شــهرداری اصفهــان حــدود ۶۰ ورزشــگاه و مرکــز 
تفریحــی در ســطح شــهر در اختیــار دارد کــه در ایــن ارتبــاط قصــد 
توسعه زیرساخت های خود را داشــته و آماده است در حوزه های و 

ظرفیت های ممکن با سنگال وارد رابطه و همکاری شود.
مچنین در این دیدار، ســیدون ســان، رئیس باشــگاه کازا اســپرت 
سنگال نیز طی ســخنانی، اظهار کرد: بابت اســتقبال خوبی که در 
اصفهان از هیئت سنگالی شد تشکر می کنم؛ تیم فوتبال کازااسپرت 
از مهمترین های تیم آفریقا است که در حال حاضر صدر جدول قرار 
کار خواهرخواندگی دارد  دارد. وی ادامه داد: می دانیم که ایران با دا

کار به خوبی فعالیت می کند؛ از زمانی که سنگال  و سفارت ایران در دا
و ایران همکاری خود را شروع کردند ۵۰ سال می گذرد که قرار است 

آن را با سفیر ایران جشن بگیریم.
رئیس باشگاه کازااسپرت سنگال با بیان اینکه هدف ما از این سفر 
عقد قرارداد همکاری با سپاهان اســت، تصریح کرد: هدف نهایی 

ما در کنار این قرارداد این قرارداد، برقراری تبادالت فرهنگی است.
ســانه، معاون باشــگاه کازا اسپرت و مســئول شورای شــهر زیگوچر 
سنگال نیز در این دیدار، اظهار کرد: متأسفانه در سنگال شهرداری ها 
تا ایــن میزان فعــال نیســتند؛ ۵۰ ســال با ایــران رابطــه دیپلماتیک 
داشــتیم که باید فراتــر برود و دیپلماســی ورزشــی نیز بیــن دو ملت 
برقرار شــود. وی ادامــه داد: هــواداران در ورزش نقــش مهمی دارند 
و ارزش هر تیمی به طرفداران آن اســت. در سنگال تیم کازااسپرت 
جنبه مردمی دارد و بازیکنان از کشورهای نیجریه و اروپا در این تیم 

بازی می کنند.
معاون باشــگاه کازااســپرت با بیان اینکه بایــد عدالــت اجتماعی را 
آموزش دهیــم، خاطرنشــان کــرد: در زمینه ورزشــی بــرای جوانان 
و زنــان هــم برنامه هایــی داریــم، در ایــام کرونــا فوتبالیســت های 
قدیمی داوطلبانــه آمدند و این رشــته را آموزش دادند تا این رشــته 

ورزشی حفظ شود.
علیرضا مساح، رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان نیز در این دیــدار، اظهار کــرد: اصفهان 
آمادگی دارد تا در بعد گردشگری میزبان خوبی برای توریست های 
ســنگالی باشــد. گردشــگری ورزشــی یکــی از بخش هــای بــزرگ 
گردشگری است. پیشــنهاد می دهیم تبلیغات گردشگری بین دو 

شهر تبادل شود.
سیدون سان، رئیس باشــگاه کازا اسپرت سنگال و ســانه و معاون 
باشگاه کازا اسپرت و مسئول شورای شهر زیگوچر سنگال از مجموعه 
ورزشی سالمت کده مشتاق، مجموعه ورزشی گل نرگس و مجموعه 

ورزشی کردآباد بازدید کردند.

بازدید هیئت ورزشی سنگال از مجموعه های ورزشی اصفهان

خبر

در هفتــه یازدهــم لیــگ برتــر دو تیــم تهرانی همه 
ترین هــای هفتــه را از آن خــود کردنــد. در هفتــه 
یازدهم لیگ برتر فوتبــال از بین تیم های مدعی، 
استقالل و پرسپولیس مقابل رقبای مشــهدی و اصفهانی خود به 
برتری رسیدند تا با توجه به توقف دیگر مدعیان مثل سپاهان، گل 
گهر و آلومینیــوم، در بــاالی جدول وضعیــت بهتری پیــدا کنند. در 
انتهای جدول نیز با توجه به نتایجی که رقم خورد، امتیازات بسیار 
نزدیک شده است و در حال حاضر سه تیم ۱۰ امتیازی فجر سپاسی، 
نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان، باالتر از شهر خودروی ۲ 

امتیازی برای قرار نگرفتن در منطقه سقوط رقابت می کنند.
     بازی هفته: سپاهان یک - پیکان 2

مهیج ترین بازی هفتــه در اصفهان رقــم خورد جایی که ســپاهان 
مطابق معمول بازی را پر موقعیت کرد اما این پیکان بود که تنها از 

سه شــوت در چارچوب، ۲ گل به ثمر رســاند؛ دو گلی که یکی از آنها 
بسیار زیبا به ثمر رسید تا حسن ختامی بر زیباترین بازی هفته باشد.

     تیم هفته: پیکان
مرور نتایج این هفته نشان می دهد که پیکان کار بزرگی با شکست 
صدرنشین در اصفهان انجام داده است. تیم تهرانی که در دو هفته 
گذشته با سه گل مقابل استقالل و پرسپولیس مغلوب شده بود در 
کنش خوبی به این شکست ها نشان داد و سپاهان را  نقش جهان وا

با فوتبال مبتنی بر دفاع و ضد حمله شکست داد.
     سرمربی هفته: مجتبی حسینی )پیکان(

تیم مجتبی حسینی مقابل سپاهان بسیار با برنامه و حساب شده 
کار کرد. پیکان که در نیم ساعت اول بازی حتی سرتر از سپاهان هم 
بود نیمه نخست را با برتری یک گل به رختکن رفت و در نیمه دوم هم 
کتیکی  حتی پس از اینکه گل تساوی را دریافت کرد، توانست روی تا

که برای این بازی تعریف کرده بود به گل برسد و کار بزرگی انجام دهد.
     دروازه بان هفته: فرهاد مجد کرمانشاهی )پیکان(

دروازه بان پیکان در روزی که همراه با تیمش فاتح نقش جهان بود؛ 
هرچند یک گل دریافت کرد اما با مهار ۶ شــوت و پنج خروج موفق 
بهتریــن بازیکن زمیــن بــود و باالترین امتیــاز را بیــن گلرهای هفته 

یازدهم کسب کرد.
     مدافع هفته: جعفر سلمانی )استقالل(

دفاع-وینگر چپ اســتقالل در دومین بــازی متوالــی در لیگ برای 
تیمش گلزنی کرد و در کلین شیت استقالل در خانه شهر خودرو نیز 
نقش داشت. جعفر سلمانی هرچند شروع خوبی با استقالل نداشت 
اما آرام آرام در ترکیب این تیم جا افتاده است و نمایش های خوبی در 

ترکیب تیم فرهاد مجیدی ارائه می کند.
     هافبک هفته: مهدی مهدی پور )استقالل(

هافبــک اصفهانی اســتقالل که بــه یکــی از مهره هــای کلیدی این 
تیم تبدیل شــده اســت در بازی مقابل شــهر خودرو دو پــاس گل از 
سه گل اســتقالل را فراهم کرد و با ســاختن ۶ موقعیت گل بهترین 
بازیکن زمین بود و باالترین امتیاز را بین هافبک های هفته یازدهم 

کسب کرد.
     مهاجم هفته: رودی ژستد )استقالل(

در هفتــه ای کــه مهاجمــان کــم کار بودنــد و گل های کمی بــه ثمر 
رســاندند، رودی ژســتد مهاجــم اســتقالل اولیــن گل خــود را بــا 
پیراهن این تیم بــه ثمر رســاند و با توجــه به اینکه مهاجمــان دیگر 
نمره های باالیی کسب نکرده بودند، بهترین مهاجم هفته یازدهم 

شد.
     گل هفته: محمد حسین فالح )پیکان(

بدون شــک یکی از زیباترین گل های فصل تا این هفته از رقابت ها 
را محمد حســین فالح، مهاجم تعویضی پیکان در ورزشگاه نقش 
جهان به ثمر رساند. گلی ســه امتیازی که البته اشــتباه دروازه بان 

سپاهان هم در آن نقش داشت.

ترین های هفته؛

اصفهانی ها بدون نماینده در  هفته یازدهم لیگ

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

رای شماره1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1۳2۳1 مورخ 1۳99/۰۵/2۵ خانم کبری رستمی به شناسنامه 
شماره 1۳ کدملی ۴172279۴۵7 صادره الیگودرز فرزند اصغر )که ایشان فوت کرده اند و ورثه وی 
عبارتند از: یونس و ابراهیم و بتول و علیرضا و رویا و زهرا همگی غالمی( نسبت به ششدانگ یکبابخانه 
به مساحت 11۶/2۴ مترمربع پالک شماره 1۵178 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت 
اسناد و امالک شمال اصفهان از مالکیت مالک رسمی اسداله و مهدی عابدینی چمگردانی از سند 
۴۵۳۶۴، ۵۴/8/1۰ دفترخانه 72 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/21 – رییس اداره 

ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴8۴۰8 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سندمالکیت تمامت دو دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی شماره 191۴ فرعی از 21 
اصلی که در دفتر ۴8۶ به نام زهرا میرنیام ثبت و سند صادر گردیده اینک نامبرده باارایه درخواست 
کتبی به شماره وارده 1۴۰۰217۰2۰۰8۰1۵۰۴9، 1۴۰۰/9/28 به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 8987، 1۴۰۰/9/28 به گواهی دفترخانه شماره 11 شهرضا 
رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقودگردیده است و درخواست 
صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 
12۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود. چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت 
به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی ظرف مدت ده روز 
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارایه کننده سند مسترد گردد. بدیهی است اگر ظرف 
مدت مقرر اعتراضی نرسید یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اقدام به 
صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مرتضی قدیری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک شهرضا – 12۴8۵9۳ / م الف

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف 1( رای شماره 92۳۵، 1۴۰۰/8/۰1 هیات چهارم آقای 
عیسی صفری ده کهنه به شناسنامه شماره ۶۵۵ کدملی ۴۶89۵۰۰118 صادره میانکوه فرزند 
محمدعلی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴9/9۳ مترمربع پالک شماره 2۴17 فرعی 
از 18 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه 1۴ ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از محمود شریفی 
رنانی ثبت در صفحه ۵9۶ دفتر ۶2 تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1۰/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 

1۴۰۰/1۰/21 – شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان – 12۴8۵۰1 / م الف

آگهی

عادت های بدی که منجر به پیری چشم می شوند 
بــرای جلوگیــری از پیــری زودرس 
چشم باید از یک سری عادت های 

روزمره دوری کرد. 
با باال رفتن سن، چشم انســان کارایی و قدرتی که در 
جوانی داشته را از دست می دهد به همین دلیل است 
که بســیاری از افراد از سنین میانســالی اقدام به تهیه 

عینک می کنند.
عوامل زیادی در کارایی چشم پس از جوانی تاثیرگذار 
هستند همچنین رعایت نکردن یک سری عادت های 
بد، عمر چشم را کوتاه می کند و بعضا باعث کوری چشم 

افراد می شود.
1. قرار گرفتن در معرض نور خورشید

نور خورشــید اشــعه های مضر بســیار زیــادی دارد که 
تاثیرمنفی بر روی سالمت چشم ها می گذارند، این به 
معنی نگاه کردن مســتقیم به خورشید نیست بلکه 
بازتاب های نور خورشید هم اشعه های ماورا بنفش را 
انعکاس می دهند که ضرر جدی برای چشم هستند. 
به همین دلیل پیشنهاد می شود که در روزهای آفتابی 
حتما از کاله های لبه دار یا عینک های آفتابی استفاده 

مکرر شود.
2. تغذیه مناسب

تغذیه بر روی سالمت چشم تاثیر مثبت و منفی دارد. 
خوردن غذا هــای فرآوری شــده باعث التهاب چشــم 
کی های  می شود و عمر آن را کوتاه می کند اما میوه و خورا

طبیعی تاثیر مثبت بر روی سالمت چشم ها دارد.
۳. مرتب پلک بزنید

از خیــره شــدن مکــرر بــه یــک صفحــه بــه خصــوص 
صفحه های دیجیتــال خــودداری کنید. بهتر اســت 
پلک زدن های خود را در این زمان ها افزایش دهید تا 

استراحت چشم بیشتر شود.
۴. جوان نگه داشتن سلول های چشم

عاملــی کــه باعــث پیــری چشــم و ضعیــف شــدن آن 
می شود، سلول های چشمی هستند. در رژیم غذایی 
مناســب مانند مصرف انواع مواد پروتئینی طبیعی و 
ویتامین ها برای جوان نگه داشتن سلول های چشم، 

ضروری است.
۵. لوازم آرایشی و بهداشتی شیمیایی

در هنــگام اســتفاده از انــواع لــوازم آرایشــی و کرم های 
بهداشتی شیمیایی در نزدیکی چشــم، آسیب های 
بســیار جدی به این عضو از بدن وارد  استفاده مکرر از 
لوازم آرایشی غیراســتاندارد باعث از بین رفتن بینایی 

می شود.
۶. از استرس دوری کنید

چشم ها هزینه و جریمه اســترس های ما را می دهند 
پس این یک الزمه است که تا حد امکان از تمام عواملی 
که ما را به سمت استرس می برند، دوری کنیم چرا که 

ممکن است در نهایت با استرس زیاد، توانایی چشم 
برای همیشه از کار بیفتد یا با حداقل برسد.

7. مالیدن چشم
مالیــدن مکــرر چشــم ها می توانــد باعــث آســیب 
میکروواسکوالر به رگ های خونی کوچک زیر پوست 
شود. این امر منجر به سیاهی و پف می شود. مالیدن 
چشم ها همچنین باعث پیری زودرس پوست اطراف 

چشم از جمله چین و چروک و افتادگی پلک می شود.
8. دوری از مصرف سیگار

کسیداتیو بر روی بافت های  سیگار باعث ایجاد استرس ا
سراسر بدن می شود. در چشم ها، نواحی مستعد این 
امر ناحیه مرکز شبکیه چشم و عدسی هستند. از نظر 
جراحــان و پزشــکان متخصــص چشــم، دود باعــث 
تحریک ساختار های ظریف قرنیه می شود که این امر 

می تواند منجر به خشکی و قرمزی چشم شود.

9. از  کم خوابی پرهیز کنید
گر شب ها به اندازه کافی نخوابیم، می تواند روند پیری  ا
چشم را تسریع کند. این می تواند منجر به خونریزی 
در چشــم ها و تاری دید شــود. در دوره های طوالنی با 
کافی، می توانیم رگ های خونی را به دلیل  استراحت نا
فشــار چشــم تجربه کنیم و به همین دلیل اســت که 

چشم باعث قرمز شدن و سوزش می شود.
1۰. مراجعه مرتب به چشم پزشک

این یک تصور اشتباه رایج است که شما فقط زمانی باید 
به چشم پزشک مراجعه کنید که متوجه مشکلی در 
بینایی خود می شوید. فراموش نکنید که سال به سال 
به یک پزشک معالج چشم مراجعه کنید تا از سالمت 
گر چشم های شما  چشم های خود مطمئن شوید. ا
درصد کوچکی، مشکلی داشته باشد، راحت تر و کم 

هزینه تر معالجه می شود.

چشم

نتایــج یــک بررســی جدیــد نشــان می دهــد، 
هورمون درمانی بیماران مبتال به سرطان پروستات، 

می تواند خطر مرگ آنها را به نصف کاهش دهد. 
نتایــج یــک بررســی جدیــد نشــان می دهــد، 
هورمون درمانی بیماران مبتال به سرطان پروستات، 

می تواند خطر مرگ آن ها را به نصف کاهش دهد.
براساس این پژوهش که توسط محققان انگلیسی 
صــورت گرفتــه مصــرف داروی »abiraterone«، در 
درمــان زودتر ســرطان پروســتات موثر اســت؛ این 
دارو با توقف تولید تستوسترون به کنترل بیماری 

کمک می کند.
این مطالعه که در مجله لنست منتشر شده، بخشی 
از آزمایشی است که بیماران را طی یک دوره شش 
ساله تحت نظر قرار داده و توسط تیمی از دانشگاه 
کالج لندن و موسســه تحقیقات ســرطان هدایت 

شده است.
دانشــمندان می گویند این نتایج نشان می دهد، 
استفاده از آبیراترون برای درمان سرطان پروستات 
در مراحل اولیه می تواند طول عمر را افزایش دهد و 

از گسترش سرطان جلوگیری کند.

محققان امیدوارند، ناظر انستیتوی ملی سالمت 
و تعالــی مراقبــت انگلیــس )NICE( بــه زودی 
دستورالعمل های به روز شده را بر اساس یافته های 

خود منتشر کند.
به گزارش انجمن ســرطان آمریکا )ACS( ســرطان 
پروستات دومین سرطان شایع در مردان و دومین 
عامل مــرگ و میــر ناشــی از ســرطان اســت. گرچه 
میانگین سنی ابتال بیش از ۶۰ سال است؛ ولی بروز 
آن در سنین قبل از ۴۰ سالگی نیز دیده شده است؛ 
بنابراین پزشکان معتقدند که مردان باالی ۴۰ سال 
باید سالی دوبار تحت غربالگری سرطان قرار گیرند.

مطالعات جدید نشان می دهد افرادی که هنگام 
راه رفتن فشار بیشتری روی زانو و لگن وارد می کنند، 

احتماال در آینده به آرتروز مبتال می شوند. 
بین مفاصل به طور طبیعی نوعی روان کننده وجود 
دارد،  زمانی کــه در بیمــاری آرتــروز میــزان تولید این 
روان کننده کاهش می یابد، مفاصل و غضروف ها 
به هم ساییده می شوند و عالوه بر ایجاد درد، باعث 
می شود بیمار در انجام فعالیت های عادی مانند 
راه رفتن و نشستن با مشکل مواجه شود.از طرفی 
بیمــاری آرتــروز عامــل از بیــن رفتــن غضــروف بین 
مفاصل است. در این حالت مفاصل و استخوان ها 
هنگام حرکت ساییده می شوند که با عالئمی مانند 

درد، تورم و سفتی همراه هستند.
مطالعات جدید محققان دانشگاه های سیدنی و 
بریتیش کلمبیا نشان می دهد الگوی راه رفتن افراد 
گاهی که هنگام راه رفتن روی مفاصل  و فشار ناخودا
وارد می کنند، می تواند در بروز و پیشــرفت آرتروز در 
آینده نقش داشته باشد. این مطالعه نشان می دهد 
برخی عادت های حرکتی و نشســتن نقش بســیار 

مهمی در بروز آرتروز دارند.
این مطالعه اطالعات بیش از چهار هــزار نفر و انواع 
مفاصل درگیر هنگام راه رفتن و سایر فعالیت های 

روزانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این 
مطالعه نشان می دهد افرادی که هنگام راه رفتن 
و در هــر قدم زانــوی خود را به ســمت بیرون حرکت 
می دهند و مجدد به ســمت داخل برمی گردانند، 
فشار بیشتری روی زانو وارد می کنند که احتمال ابتال 

به آرتروز زانو را دو برابر افزایش می دهد.
گاه ایجــاد  عادت هــای حرکتــی مــا اغلــب ناخودآ
می شوند و عوامل مختلفی مانند قد، وزن و سرعت 
راه رفتن بر ایــن عادت هــا تاثیرگذارند. ایــن عوامل 
بسیار کوچک و غیر قابل تشخیص هستند و توسط 
متخصصان حرفه ای تشــخیص داده می شــوند؛ 
ولی بررســی و تصحیح آن ها به کمــک فیزیوتراپی 
می توانــد از بروز مشــکالت مفصلی در میانســالی و 
سالمندی پیشگیری کند. بر اساس آمار سازمان 
جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۷ میالدی حدود ۲۷۵ 
میلیون نفر در سراسر جهان به آرتروز زانو مبتال بودند. 
استامینوفن، داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی 
و انواع مسکن، داروهای رایجی هستند که این افراد 
برای کاهش درد استفاده می کنند که هیچ نقشی در 

درمان بیماری ندارند.
مطالعات بنیاد آرتریت آمریکا نشان می دهد غذاهای 
ســالم شــامل انــواع غــالت ســبوس دار، میوه هــا و 
ســبزیجات تازه و آجیل منجر به کاهــش التهاب و 
درد ناشــی از آتریــت می شــوند. از طرفــی ادامه این 
مطالعات نشــان می دهد وزن تاثیر مســتقیمی بر 
شدت آرتریت دارد. هر یک پوند کاهش وزن )معادل 
۰.۴۵ کیلوگرم)، فشار بار اضافی وارد شــده به زانو را 

حدود ۴ پوند کاهش می دهد.
بنابراین کاهش وزن و دســتیابی به سایز متعادل 
قدم مهمی برای کاهش درد ناشی از آرتروز و آرتریت 

است.

گرچه ممکن اســت الغر شــدن آرزوی هر فــردی از  ا
جمله مردان باشد، اما چربی پایین بدن می تواند 
اثرات منفی جبران ناپذیری برای آنها داشته باشد. 
گرچه الغر شدن ممکن است آرزوی بسیاری از افراد  ا
از جمله مردان باشــد، اما باید گفــت درصد پایین 
چربی بدن و کاهش زیاد چربی، می تواند اثرات منفی 

و گاه جبران ناپذیری را به همراه بیاورد.
طبق اعالم دانشــگاه ایالتی پنســیلوانیا، میانگین 
چربی بدن در مردان بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است که ۳ 
درصد از آن ضروری است؛ به این معنا که بدون آن 

افراد نمی توانند زنده بمانند.
»جورجــی فیــر« )Georgie Fear( نویســنده کتــاب 
»عادت هــای الغــری بــرای کاهــش وزن مــادام 
العمــر« می گویــد: درصــد چربــی زیــر ۵ درصــد بــه 
عنوان هشداری برای سالمتی، حتی در خصوص 

ورزشکاران زبده محسوب می شود.
او در ادامــه افــزود: بدنســازان مــرد بــرای رقابت ها، 
درصد چربی بدنشان را به زیر ۵ درصد می رسانند، 
اما بدنشــان را روی این عدد در خارج مســابقات و 
تمرین ها نگه نمی دارنــد، در ادامه از ۱۰ مشــکالتی 
که ممکن اســت بر اثر چربی پایین بدن بــا آن روبرو 

شوید، می پردازیم:
1- شما مستعد به مشکالت جدی قلبی 

هستید
»کوین کمپبل« متخصص قلب می گوید: داشتن 
درصــد کم چربــی بــدن می تواند سیســتم قلبی- 
عروقی را از لحاظ آنکه عملکردی نرمال داشته باشد، 

تحت تأثیر قرار دهد.
به طور مثال در یک پژوهش که در مجله بین المللی 
فیزیولوژی ورزش منتشر شــد، اعالم شد زمانی که 
بدن سازان با کاهش چربی، خود را برای رقابت ها 
آماده کردند، ضربان قلب شــان به زیــر ۲۷ عدد در 
دقیقه می رسد، تعداد پایین ضربان قلب به »برادی 

کاردی« منجر می شــود که همین امر، می تواند به 
سرگیجه و حتی ایست قلبی بیانجامد.

2- انرژی شما کاهش می یابد
این متخصص قلب می گوید: زمانی که شما چربی 
بدن تان را از دست می دهید، انرژی ذخیره شده ای 
نداریــد و بدن شــما نمی تواند در ســطح بهینه ای 

عمل کند.
۳- سردی بدن

چربی نقش مهمی در حفظ دمای بــدن دارد و به 
نوعی، عایقــی برای اندام های فرد فراهــم می آورد، 
افرادیکه دچار چربــی فوق العاده پایین هســتند، 

همیشه از سرما شکایت دارند.
۴- تأثیر منفی بر تمرینات ورزشی

پــس از ۲۰ دقیقــه ورزش، بــدن شــما بــه مــرور 
کربوهیدراتش را برای کسب انرژی از دست می دهد و 
بدن سراغ چربی هایی به عنوان منبع انرژی می رود. 
گر شما چربی اندکی داشــته باشید، این مسأله بر  ا
عملکرد ورزشی شما به شدت تأثیرگذار خواهد بود.

۵- عدم بهبودی عضالت پس از ورزش
زمانی که درصد چربی بدن شما پایین است، این 
مسأله در سطح گلوکوژن و کربوهیدرات های ذخیره 
شــده و در عضالت و کبد شــما نیز تأثیر می گــذارد و 
از آن رو وجــود گلیکــوژن بــرای بهبودی بــدن حائز 

اهمیت است.

که خطر مرگ بیماران سرطان را به نصف  قرصی 
کاهش می دهد 

پیش بینی آرتروز از روی الگوی راه رفتن 

کدام چربی ها در بدن موجب عوارض می شود؟  بودن 

پژوهش

آرتروز

دانستنیها

دانشمندان موفق شدند یک دستگاه جدید 
برای کمک به عمل تنفس در بیماران کرونایی 

ابداع کنند. 
در گذشــته افــرادی کــه بــه فلــج اطفــال دچــار 
می شدند به دلیل فلج شدگی بافت ها و اندام ها 
جان خود را از دست می دادند. دلیل آن نیز این 
بود که ماهیچه هایی که مسئول تنفس بودند 
کارایــی خــود را از دســت می دادنــد و فــرد دیگر 

نمی توانست نفس بکشد.
با این حــال، دانشــمندان در آن زمان موفق به 
اختراع ابزاری به نام "ریه آهنی" شده بودند. ریه 
آهنی یک دستگاه بسیار بزرگ بود که فرد در آن 
قرار می گرفت و به کمک آن عمل تنفس را انجام 
می داد. حال دانشــمندان با تقلید از دســتگاه 
قدیمی ریه آهنی، یک دســتگاه کوچکتر برای 
بیماران کرونایی که دچار بیماری شدید هستند 

اختراع کردند.
یک تیــم از پزشــکان و مهندســان بــا همکاری 
با یکدیگر نســخه جدیدی از ریه آهنــی را ابداع 
کرده اند که به بیمــاران کرونایی که نمی توانند 
به درســتی تنفس کنند این امــکان را می دهد 
که بدون نیاز به دستگاه تنفس مصنوعی زنده 
بمانند. این دســتگاه ارزان تر، راحت تر و بسیار 
مناســب تر از دســتگاه تنفــس مصنوعــی برای 

بیماران در بخش مراقبت های ویژه است.
کسوولنت )Exovent( نام دارد  این دستگاه که ا
با ایجاد فشــار منفی در محیط خــارج بدن، به 
ریه ها امــکان عمــل دم و بــازدم و انجام تنفس 
طبیعــی را می دهــد. در حقیقت این دســتگاه 
کسیژن ندارد و فرد به طور طبیعی خود  نیازی به ا

عمل تنفس را انجام می دهد.
دانشمندان می گویند از این دستگاه می توان 
برای سایر بیماری های تنفسی مانند ذات الریه 
به ویژه در کشــور های در حال توسعه استفاده 

کرد.
مدیر این تحقیقات می گوید: دستگاه اکسوولنت 
مصداق بارز همکاری میان مهندسان و پزشکان 
است. ما به دنبال گسترش این فناوری و عرضه 
جهانی آن هستیم. گرچه این دستگاه در حال 
حاضر برای بیماران کرونایی طراحی شده است، 
اما من یقین دارم در بلند مــدت می تواند برای 
طیف گســترده ای از بیماری ها مورد استفاده 

قرار گیرد.

بهترین مکان برای نگهداری از داروهاقسمتی 
از منــزل کــه ســردتر اســت و رطوبــت کمتری 
دارد برای نگهداری از دارو مناســب است؛ اما 
نــکات دیگری هــم وجــود دارد کــه بایــد از آن 

مطلع باشید.
     رطوبت دارو را تجزیه می کند

قــرار دادن دارو هــا در قفســه های داخــل 
حمــام یــا ســرویس بهداشــتی مناســب 
که رطوبت چنین مکان هایی  نیست، چرا
موجــب تجزیــه دارو هــا و در نتیجــه فســاد 
کــه دارو در  آن هــا می شــود. در صورتــی 
شــرایط مناســبی نگهداری شــود تا زمانی 
که تاریخ مصرفش به پایان نرسیده باشد، 

می توانید آن را مصرف کنید.
     نکاتی برای دور ریختن دارو

دور انداختــن دارو هــا باید مــورد توجه قرار 
گیرد. کســانی که می خواهند شــربت ها یا 
قرص هــای غیر قابــل مصــرف را دور بریزند 
بایــد حتمــا ابتــدا آن هــا را از مــاده دارویی 
خالی کننــد و بعد بسته شــان را دور بریزند 

تا کسی به اشتباه از آن ها استفاده نکند.
     نظافت محل نگهداری دارو

کــه  کابینتــی  کشــو و  قفســه دارو هــا یــا 
دارو های مورد نیاز اعضای خانواده را در آن 
قرار می دهید یکی از همین بخش هاست 
کــه حتمــا بایــد تمیــز شــود. متخصصــان 
هشــدار می دهند و می گویند مرتب کردن 
ک کردن  دارو ها کاری دقیق تر و مهم تر از پا
گــرد و غبار هــای داخــل کمد اســت. حتما 
با دقــت کنتــرل و تاریــخ انقضــای آن هــا را 
که بســیاری از دارو ها با  بررســی کنید. چرا
گذشت زمان دیگر قابل استفاده نیست و 

حتما باید دور ریخته شود.
     به اندازه دارو بخرید

همیشــه دارو را بــه موقــع و به انــدازه تهیه 
و مصــرف کنیــد تــا داروی اضافــه در خانه 
باقــی نمانــد. دارویی کــه تاریــخ مصرفش 
پزشــک  علیمردانــی،  نگذشــته…دکتر 
داروســاز هم پیشــنهاد می کنــد در صورتی 
که دارویی در خانه دارید که از آن استفاده 
نخواهیــد کــرد. ولــی هنــوز تاریــخ مصــرف 
کــز منتخــب  دارد، می توانیــد آن را بــه مرا

هالل احمر تحویل دهید.

اختراعاتپزشکی

دانستنیها

اختراع ریه آهنی 

برای بیماران کرونایی 

نکاتی درباره 

نگهداری دارو ها 

یک متخصص جراحی لثه درباره 
تفاوت دندان مصنوعی و ایمپلنت 
دندانی توضیحاتی ارائه کرد.  امید 
فاخران متخصص جراحــی لثه گفــت: از زمان های 
قدیم استفاده از دندان های مصنوعی و متحرک در 
افراد پیر شایع بوده و در برخی موارد برای تمیز کردن 
آن ها از دهان خود خارج می کردند. با پیشرفت علم، 
دندان های پروتز ثابت تولید شد که تکیه گاهی است 

بر روی دندان های خود فرد.
او افزود: طی ۱۵ ســال گذشته پیشرفته ترین درمان 
بــرای جایگزیــن دندان هــای مصنوعی، ایمپلنــت 
دندانی اســت که یک قطعه فلزی داخل استخوان 
قرار داده می شود و این قطعه فلزی با استخوان جوش 
می خورد که نقش ریشه دندان را ایفا می کند، بعد از 
مدتی روی ایــن دندان فلزی روکش قــرار می گیرد به 
گونه ای که همانند دندان واقعی شده و هیچ آسیبی 

به دندان های مجاور وارد نمی شود.
این مصتخــص جراحی لثــه اظهــار کرد: بهداشــت 
دندان ایملنت همانند دندان های واقعی باید کامل 
رعایت شود تا سالیان سال بتوان از آن ها استفاده کرد.
فاخران با اشــاره به بهداشــت دهان و دندان گفت: 
به صورت کلی برای اینکه افراد از بیماری های دهان 
و دنــدان در امــان باشــند و از آن ها پیشــگیری کنند 
ک و نخ دندان بوده و بعد از صرف  اســتفاده از مســوا

ک  هر وعــده غذایی توصیه می شــود که زدن مســوا
و اســتفاده روزی یکبار از نخ دندان فراموش نشــود، 
زیرا ایــن عمــل باعــث می شــود کــه تمامی غذا های 
باقی مانده در دهان و بیــن دندان ها و هر عاملی که 
باعــث عفونت دنــدان می شــود از بیــن بــرود و از بروز 
برخی بیماری هــا جلوگیری شــود. افراد برای ســالم 
بودن دندان هایشان باید سالی یک مرتبه به پزشک 

مراجعه کنند.

ایمپلنت دندانی جایگزین مناسبی برای دندان های مصنوعی 

دندان

گهی تغییرات  آ
  انجمــن خیریــه دیابــت جنــان نجــف آبــاد موسســه غیرتجــاری بــه شــماره ثبــت 289 و 
شناســه ملــی 1۴۰۰۳19۴199 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 
1۴۰۰/۰۳/۳1 و نامــه شــماره 2۰/2۴/۴۳۴8۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۵/18 اســتانداری اصفهــان 
تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مــاده 7 به ایــن شــرح تغییــر یافــت: دارایــی اولیــه انجمــن از 
کمک هــای مردمی ازمبلــغ ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ 1۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال تغییــر یافــت.  محــل 
مــاده 12 به ایــن شــرح تغییــر یافــت: تعــداد اعضــا هیــات امنایــی ۳۰ نفــر می باشــد. مــاده 
1۴ به ایــن شــرح تغییــر یافــت: مجمــع عمومی هیئــت امنــا در خردادماه تشــکیل خواهد 
گهــی روزنامــه محلــی می باشــد. مــاده 2۴ به ایــن  شــد و روزنامــه کثیراالنتشــار بــرای درج آ
شــرح تغییــر یافــت: هیــات مدیــره می توانــد در انجــام معامــالت و یا پرداخــت هزینه های 
جــاری انجمــن تــا مبلــغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــدون تصویــب مجمــع عمومی رأســا اقــدام 
نماید. اساســنامه جدید موسســه مشتمل بر ۴۳ ماده و تبصره به تصویب رســید. اداره 
ک اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری  کل ثبت اســناد و امال

نجــف آبــاد )12۴88۵۳(

گهی تغییرات  آ
انجمــن خیریــه دیابــت جنــان نجــف آبــاد موسســه غیرتجــاری بــه شــماره ثبــت 289 و 
شناســه ملــی 1۴۰۰۳19۴199 بــه اســتناد صورتجلســه هیــات مدیــره مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۳1 
و نامــه شــماره 2۰/2۴/۴۳۴8۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۵/18 اســتانداری اصفهــان تصمیمــات 
کدملــی 1۰91۵۳۴۴89 بعنــوان رییــس  ذیــل اتخــاذ شــد: ســیدمحمد مرتضــوی بــه 
کدملــی 1۰91۴7۳978 بعنــوان نایــب رییــس  هیــات مدیــره و علــی محمد ایــزدی بــه 
هیــات مدیــره و غالمحســین ســلیمانی نســب بــه کدملــی 1۰91۵17۰۰2 عنــوان خزانــه دار 
و ایــوب شــاپوری بــه کدملــی 1۰9117۶۰۶1 بعنــوان عضو اصلی هیات مدیره و مدیرعامل 
کدملــی  کدملــی 1۰91۰1۴۳۴۵ و یاســر صالحــی بــه  موسســه و مجتبــی دانشــگر بــه 
کدملــی 1۰91۵۳92۶1 بعنــوان اعضــا اصلــی هیــات  1۰9۰292۴۴9 و الهه ایــزدی خــواه بــه 
مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند. بــه اســتناد مــاده ۳1 اساســنامه مصــوب، 
کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهدآور  کلیه اســناد و اوراق بهادار بشــرح زیر اســت:  امضای 
بــا امضــای مدیرعامــل و خزانــه دار و درغیــاب خزانــه دار بــا امضای رییس هیــات مدیره و 
ک اســتان اصفهان مرجع  بــا مهــر انجمــن معتبرخواهــد بــود. اداره کل ثبت اســناد و امال

ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )12۴88۵۴(

گهی تغییرات  آ
انجمــن خیریــه دیابــت جنــان نجــف آبــاد موسســه غیرتجــاری بــه شــماره ثبــت 289 و 
ــالیانه  ــادی س ــع عمومی ع ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 1۴۰۰۳19۴199 ب ــه مل شناس
مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۳1 و نامــه شــماره 2۰/2۴/۴۳۴8۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۵/18 اســتانداری 
اصفهــان تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: ترازنامه منتهــی بــه تاریــخ 1۳99/12/29 تصویب 
کدملــی 1۰9117۶۰۶1 بعنــوان عضــو اصلــی هیــات مدیــره و  شــد ایوب شــاپوری بــه 
کدملــی  کدملــی 1۰91۵17۰۰2 و یاســر صالحــی بــه  غالمحســین ســلیمانی نســب بــه 
کــد 1۰91۵۳۴۴89 و علــی محمد ایــزدی بــه  ــه  1۰9۰292۴۴9 و ســیدمحمد مرتضــوی ب
کدملی 1۰91۵۳92۶1 و مجتبی دانشــگر به  کدملی 1۰91۴7۳978 و الهه ایزدی خواه به 
کدملــی 1۰91۴۶۶۶۳۴۳  کدملــی 1۰91۰1۴۳۴۵ بعنــوان اعضــای اصلــی و اطهر ایــزدی بــه 
کدملــی 1۰91۵199۶1 بعنــوان عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای  و احمــد فــروزان بــه 
کدملــی 1۰91۵2۵۳82 بعنــوان  گردیدنــد. رســول امیرخانــی بــه  مــدت دو ســال انتخــاب 
بــازرس اصلــی و عمــار رســتمی به کدملــی 1۰91۳1۰۵72 بعنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای 
ک اســتان اصفهــان  کل ثبــت اســناد و امــال ــد. اداره  گردیدن مــدت یــک ســال انتخــاب 

مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری نجــف آبــاد )12۴88۵7(
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گرام ویژگــی جدیــدی را بــه نســخه وب  اینســتا
ک  خودش اضافه کرده که به کاربران امکان اشترا

گذاری پست از طریق رایانه شخصی را می دهد. 
راه انــدازی  از  پــس  دهــه  یــک  تقریبــا 
گرام، این پلتفــرم وب ســایت خــود را   اینســتا
بــه روز رســانی کــرد تا بــه کاربــران اجــازه دهد 
کنون  پست ها را از رایانه شخصی آپلود کنند. ا
می توانید این کار را بدون کمک هیچ نرم افزار 
شــخص ثالث، راه حــل یــا افزونه هــای مرورگر 
گــی  انجــام دهیــد. در حــال حاضر، ایــن ویژ
جدیــد هنــوز در مرحلــه آزمایشــی اســت و در 
گرام قرار نگرفته  دسترس همه کاربران اینستا
گی در حال حاضر فقط به شما  است. این ویژ
امــکان می دهــد عکس هــا و ویدئو هــا را بــرای 
گرام آپلــود کنیــد، به ایــن  پست های اینســتا
معنی کــه هنــوز نمی توانید اســتوری یــا ریلز را 

آپلود کنید.
گی جدید  در ادامــه، گام به گام شــما را بــا ویژ
آپلود پســت با رایانه شــخصی آشــنا می کنیم، 
گــی را ندارید، حتمــا مقاله ما  گر هنوز این ویژ ا
گرام  را در مــورد نحــوه آپلــود عکــس در اینســتا
با اســتفاده از حالت توســعه دهنــده در کروم 

بخوانید.
چگونــه از کامپیوتــر یــا مک خــود عکس هــا را 

گرام آپلود کنیم؟ در اینستا
ابتدا مرورگــر را باز کنیــد و در رایانه شــخصی یا 

گرام خود شوید. مک وارد حساب اینستا

گی آپلــود جدید دسترســی داشــته  گر بــه ویژ ا
باشــید، نماد جدید "plus" را خواهید دید که 
در گوشه سمت راست باالی پنجره مرورگر قرار 
دارد. دقیقا شبیه نمادی اســت که در برنامه 

گرام خود می بینید. موبایل اینستا
پــس از کلیــک روی دکمــه آپلــود، یــک پنجره 
پــاپ آپ "ایجاد پســت جدید" ظاهر شــده و از 
شما خواسته می شــود که تصاویر را به داخل 
پنجره بکشــید و رها کنید یا تصاویــر را از رایانه 

خود انتخاب کنید.
دومی پنجره کاوشگر شما را راه اندازی می کند 
و به شما امکان می دهد عکس های خود را از 

آنجا پیدا کرده و آپلود کنید.
هنگامی که عکس خود را انتخاب کردید، تمام 
مراحل معمولــی را کــه در برنامه تلفــن همراه 

خود مشاهده می کنید، طی خواهید کرد.
می توانید نسبت تصویر را انتخاب، بزرگ نمایی 
کنیــد و تصویــر را بــرش دهیــد، و عکس هــای 
گــر از نتیجــه راضــی  بیشــتری اضافــه کنیــد. ا
هستید، می توانید روی "بعدی" کلیک کنید. 
در پنجــره بعــدی، می توانید یک فیلتــر اضافه 
کنید و تنظیمات تصویر خود مانند روشنایی، 

کنتراست و اشباع را ویرایش کنید.
گــر از نتیجــه راضی هســتید،  یــک بــار دیگــر، ا

می توانید دکمه "بعدی" را فشار دهید.
در آخریــن پنجــره، قبــل از آپلود عکــس خود، 
می توانیــد شــروع بــه برچســب زدن افــراد در 
ح خــود را اضافــه کنیــد، مکان  آن کــرده، شــر
را برچســب گذاری کنیــد، توضیحــات تصویر 
گی هــای  کنیــد و از ویژ دسترســی را اضافــه 
پیشرفته برای روشن یا خاموش کردن گزینه 

نظر دادن استفاده کنید.
در نهایت، می توانید دکمه آپلود را فشار دهید 
و منتظــر عکس العمل هــای دنبــال کنندگان 

خودتان باشید.

بــه تازگــی اطالعاتــی از اندرویــد ۱۳ افشــا شــده کــه 
ویژگی هــای جدید و تغییرات جزئی این سیســتم 
عامل را نشــان می دهد.  اندروید ۱۲ در حال حاضر 
در مرحلــه بتا اســت، زیــرا هــدف آن بهینه ســازی 
تجربه کاربــری برای دســتگاه هایی با انــدازه بزرگتر 
مانند تبلت ها و گوشی های تاشو اســت. در اولین 
اطالعات لو رفته از اندروید ۱۳ تریماسو، تصاویری از 
نسخه اولیه اندروید ۱۳ را افشا شده است. وبسایت 
منتشر کننده این تصاویر نیز مدعی شده که نسبت 
به این تصاویر گرفته شده از رابط کاربری اندروید ۱۳ 

اطمینان زیادی دارد.
     امکانات احتمالی که در اندروید 1۳ شاهد 

خواهیم بود
اولین ویژگی که برای این سیستم عامل در نظر گرفته 
شده با نام "Panlingual" شناخته می شود و به این 
معنی است که به جای تنظیم یک زبان برای اعمال 
روی همه برنامه ها و منوها، کاربران می توانند یک 
زبان مشــخص را برای رابط کاربری و منو ها تنظیم 
کنند، اما سپس در هر برنامه زبان دیگری را می توانند 
انتخاب کنند. این ویژگی به کاربرانی که به چند زبان 
مسلط هستند گزینه های بیشتری را ارائه می دهد که 
 »App Info« در منوی »زبان ها و ورودی« و یا قسمت
در دسترس اســت. شــواهدی در اندروید ۱۳ وجود 
دارد که نشان می دهد اعالن ها می توانند در آینده به 
یک ویژگی انتخاب شونده تبدیل شوند. این بدان 
معناست که برنامه ها دیگر نمی توانند بدون رضایت 
کاربــران از طریق نوار اعالنات، هرزنامه ارســال کند. 

اعالنات به عنوان مجوزی فهرســت شده است که 
می توان آن را رد کرد یا پذیرفت. حتی می توان پس 
از مدتی این مجوز را لغــو کرد. به طور پیش فرض هر 
برنامه ای که در اندروید نصب شده باشد، اعالن ها 
گرچه تنظیمات  را هر طور که بخواهد ارائه می کند. ا
اعالن برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد، اما همه 
گــر کاربری برنامه  گاه نیســتند. اما ا کاربران از آن ها آ
Taco Bell را نصب کند، اندروید ۱۳ ممکن اســت از 
کاربر بپرسد که آیا می خواهد هشدار های این برنامه را 
دریافت کند یا خیر. یک طرح جدید برای ساعت در 
صفحه قفل نیز وجود دارد. در اندروید ۱۲، ساعت به 
طرح »دو خطی« تغییر کرد که با ظاهر شدن اعالن 
به یک خط تغییر می کند. با اندروید ۱۳، می توانید 
طرح ساعت دو خطی را به طور کلی غیرفعال کنید. 
به خاطر داشته باشــید که این ویژگی ها مربوط به 
نسخه های اولیه اندروید ۱۳ هستند و لیست نهایی 
ویژگی ها ممکن اســت حتی قبــل از شــروع عرضه 
محدود برای توسعه دهندگان تغییر کند. عرضه این 
سیســتم عامل برای توســعه دهنــدگان در رویداد 
ســالیانه »گــوگل آی/او« انجام می شــود کــه در ماه 

می برگزار خواهد شد.

هماهنگ کردن رنگ ها یکی از مهم ترین دغدغه ها 
در ست کردن رنگ لباس است. رنگ ها در ارتباط 
با هم هستند و هر کدام با نشستن در کنار دیگری 

ویژگی خاصی پیدا می کنند.
کستری      قوانین ست کردن لباس های خا

اغلــب افــرادی کــه می خواهنــد ظاهــری مــدرن 
کستری استفاده  داشته باشند از لباسی به رنگ خا

می کنند. 
کســتری بــرای  بیشــترین اســتفاده از رنــگ خا
لباس های نیمــه پایین بدن اســت. بهتر اســت از 

کستری برای لباس های  طیف های روشن و تیره خا
کستری تیره تر و  خود استفاده کنید.  برای شلوار خا
کستری روشن تر استفاده کنید تا  برای باال تنه از خا

بسیار شیک شوید.
کی      قوانین ست کردن لباس به رنگ های خا

اولین رنگ هــای خنثــی که بــرای انتخــاب لباس 
به آن ها توجه می شــود ســفید و مشکی هستند و 
کی گرفته تــا حنایی در رتبه  رنگ های زمینی از خا

دوم قرار می گیرند. 
همه ایــن رنگ هــای زمینــی می تواننــد در زمینــه 
تک رنگ بسیار خوب عمل کنند. لباس هایی با این 
گونه رنگ ها را می توانید در همه فصول سال استفاده 

کنید و تنها در فصل پاییز به کار نبرید.
     بررسی قوانین ست کردن رنگ های خنثی 

مانند لباس سر تا پا سفید
لبــاس ســفید مــورد پســند بســیاری از افــراد در 
گر بخواهید از لباس سر تا پا  تمامی سنین است اما ا
سفید استفاده نمایید بهتر است در انتخاب رنگ 
لباس های خود و بافت آن ها دقت بیشتری نمایید. 
مثال از رنگ های عاجی و طیف هــای خامه ای نیز 
که جزو خانواده سفید هستند در لباس های خود 
استفاده کنید زیرا چنین رنگ هایی سبب می شود 
شما ظاهری بی روح نداشته باشید و پوست شما 

گرم شود.

گرام با رایانه پست بگذاریم؟  چگونه در اینستا

گی های افشا شده از اندروید ۱۳  ویژ

کنیم؟ رنگ های خنثی را چگونه ست 

دانستنیهایفناورانه

استایل

کردن دوربین های جاسوسی چهار روش برای پیدا
چگونــه دوربین هــای مخفــی 
را در اتــاق هتــل یــا آپارتمــان 
کنیــم؟  بررســی  اجــاره ای 
برای یــک فرد معمولــی، صدابرهــای جهت دار، 
دوربین های مخفی و سایر تجهیزات نظارتی ابزار 

فیلم های جاسوسی هستند.
 بااین حــال چنیــن دســتگاه هایی را می تــوان 
در همه جا پیــدا کــرد: از آپارتمان هــای اجاره ای 
کوچک گرفته تــا اتاق های گران قیمــت هتل، از 
دفتر تا باشگاه، حتی در خانه خود. امروز راه هایی 

را برای یافتن آن ها بررسی می کنیم.
دوربین هــای مینیاتــوری ارزان هســتند و بــرای 
 Wi-Fi انتقال داده ها - مثال به فضای ابری - به
معمولی متصل می شــوند. این بدان معناســت 
کــه تقریبــا هرکســی می توانــد در زندگــی واقعــی 

جاسوسی کند. چرا آن ها؟
کــه در زندگــی روزمــره و  چقــدر احتمــال دارد 
خصوصی بــا نظــارت مواجــه شــوید؟ طبق یک 
نظرســنجی ۱۱٪ از پاســخ دهندگان بــا دوربیــن 
مخفی در اقامتگاه های اجاره ای مواجه شده اند 
و این هــا فقط کســانی هســتند کــه چیــزی پیدا 
کردند. هــر مســتأجری اثاثیــه را به دقت بررســی 
نمی کند عالوه بر این، یافتن چنین دوربین هایی 
همیشــه آســان نیســت. قطر لنزها ممکن است 
به اندازه ۲ میلی متر باشد و جعبه معموال مخفی 
یا استتار شده است. از کجا باید بدانید که از شما 

جاسوسی می شود؟
     روش 1. یک متخصص استخدام کنید

مطمئن ترین راه برای یافتن تجهیزات جاسوسی 
پنهان این است که جســتجو را به یک تکنسین 
گر  واجد شرایط با تجهیزات حرفه ای بسپارید، ا
نگران هستید و قصد دارید برای مدتی درجایی 
گــر در حــال نقل مــکان هســتید،  بمانیــد، یــا ا
اســتخدام یــک متخصص ممکــن اســت ارزش 

وقت و هزینه را داشته باشد.
     روش 2. از تجهیزات اختصاصی استفاده 

کنید
تشعشــعات  آشکارســازهای  می توانیــد 
الکترومغناطیسی، آشکارســازهای نوری و سایر 
تجهیــزات تشــخیص دوربین هــای مخفــی را 
خریداری کنید و از آن ها برای بررسی هر اتاق خود 
استفاده کنید. در ضمن، ســاده ترین آشکارساز 
نــوری را می تــوان به صورت دســتی مونتــاژ کرد. 
تنها چیزی که نیاز دارید چند عــدد LED قرمز و 
یک فیلتر نور قرمز اســت. نــور را به ســمت محل 
مشــکوک دوربین هدایت کنیــد و از طریق فیلتر 
نــگاه کنید - هــر لنــز دوربینــی کــه در دید باشــد 
به عنــوان یــک نقطه روشــن ظاهــر می شــود. به 
خاطر داشــته باشــید که بــرد چنین دســتگاهی 

از ده متر )حدود ۳۰ فوت( تجاوز نخواهد کرد.
گر تصمیم دارید خودتان بررسی کنید، به حمام  ا
و اتاق خواب، جایی که ممکن اســت فیلم های 
آسیب رســان فیلم بــرداری شــود، و همچنیــن 

آشکارسازهای دود و لوازم خانگی، نقاط مخفی 
رایج، توجــه ویژه ای داشــته باشــید. همچنین 
نقاشــی ها، ســاعت ها، گلدان هــای گل و حتــی 

اسباب بازی ها را بررسی کنید.
     روش ۳. از گوشی هوشمند استفاده کنید

گاهی اوقات می توانید بدون تجهیزات خاص این 
کار را انجــام دهیــد و فقــط از دوربیــن گوشــی 
هوشمند و چراغ قوه خود استفاده کنید. چراغ ها 
را خاموش کنیــد و پرده هــا را بکشــید )اتــاق باید 
تاریک باشد(، هم چراغ قوه و هم دوربین گوشی 
را روشن کنید و آن ها را به جایی که فکر می کنید 
ممکن اســت وســیله ای مخفی در کمین باشــد 
گر سوءظن شما درست باشد، یک  نشان دهید. ا
تابش خیره کننده بر روی صفحه نمایش گوشی 
گر نمی توانید از دوربین  هوشمند خواهید دید. ا
و چراغ قوه گوشی به طور هم زمان استفاده کنید، 

گانه استفاده کنید. از یک چراغ قوه جدا
بــدون  می توانیــد  حتــی  مــوارد،  برخــی  در 
چراغ قوه ایــن کار را انجــام دهیــد. بســیاری از 

دوربین های جاسوســی از نــور مادون قرمز برای 
فیلم برداری در تاریکی اســتفاده می کنند. برای 
چشــم انســان نامرئــی اســت امــا بــرای دوربیــن 
گوشــی هوشــمند قابل مشــاهده اســت. هنگام 
فیلم برداری در تاریکی، منبع نــور مادون قرمز بر 
روی صفحه نمایش به عنــوان یک نقطه ضربان 
دار ظاهــر می شــود. به خاطر داشــته باشــید که 
دوربیــن اصلــی گوشــی هوشــمند شــما ممکــن 
اســت این کار را انجام ندهد، زیرا احتماال دارای 
فیلتر نور IR اســت، بنابراین دوربیــن جلو گزینه 
بهتری اســت. می توانید با یک کنترل تلویزیون 
آزمایــش کنیــد تــا متوجــه شــوید کــه آیا گوشــی 

هوشمند شما برای این کار خوب است یا خیر.
     روش ۴. به یک برنامه اعتماد کنید

برنامه هــای موبایــل بــرای یافتــن دوربین های 
جاسوســی و ســایر دســتگاه های مخفــی بــه 
دودسته تقسیم می شوند. گروه اول مانند روشی 
که در باال توضیح داده شد، دستگاه ها را با تابش 
خیره کننــده لنــز پیــدا می کننــد. به عنوان مثــال 
می توان به Glint Finder اشاره کرد، که در هنگام 
برخورد نور چراغ قوه به لنز، تابش خیره کننده )یا 
درخشش( را تشخیص می دهد. هنگامی که این 
اتفــاق می افتــد، فقــط بایــد مناطــق را بــرای هر 
دســتگاه مخفی بررســی کنید. برنامه های گروه 
دوم برای جســتجوی دســتگاه های جاسوسی 
بی ســیم طراحی  شــده اند. برای اینکه آن ها کار 
کنند، باید به Wi-Fi محلی متصل شــوید. پس 
از اســکن روتر، برنامه فهرســتی از دســتگاه های 
متصــل را نمایــش می دهــد. مــواردی را کــه در 
مورد آن هــا کامال مطمئن نیســتید، مانند تلفن 

هوشمند و لپ تاپ خود، بررسی کنید. 
یک ابزار اختصاصی می تواند به شما کمک کند 
تجهیــزات بی ضــرر را از دســتگاه های ردیابــی با 

شناسه تشخیص دهید.

فناوری

داستانکوتاه

کثــر مــا فکــر می کنیــم کســانی کــه هــم به  ا
ورزش شــان می رســند، هــم غذای ســالم 
می خورند و هم در امتحان هایشان موفق 

می شوند، قدرت ماورایی دارند. 
اما علم پاسخ متفاوتی دارد: چیزی که ما از 
آن به عنوان اراده و عزم راسخ نام می بریم، 

در حقیقت مشخصه  عادت است.
1- هدف مشخصی را برای خود تعیین 

کنید
اهدافی مثل »انجام تمدد اعصاب به طور 
مرتــب« زیــادی از حــد نامعیــن هســتند. 
نگویید: »مــن مرتب تمــدد اعصاب انجام 

می دهم.« 
بگوییــد: »من هــر روز بــه مــدت ۱۵ دقیقه 

تمدد اعصاب انجام می دهم.« 
داشتن اهداف کوچک شــروع کار را ساده 

تر و مشاهده پیشرفت را آسان تر می کند.
2- یک برنامه پر جزئیات ایجاد کنید

حاال که یک هدف معین برای خود در نظر 
گرفته اید، وقت آن رسیده که درباره انگیزه 

برای ادامه راه فکر کنید. 
دانشــمندان دریافته انــد کــه در صورتــی 
بیشــترین پیشــرفت را خواهیــد داشــت 
کــه نــه فقــط تصمیــم بگیریــد کــه چــه کار 
می خواهید بکنید، بلکــه تصمیم بگیرید 
که چه زمانی، کجا و چگونه آن را به انجام 

خواهید رساند.
برنامــه ای مثــل »مــن ۵ روز در هفتــه بــه 
مــدت ۳۰ دقیقــه انگلیســی می خوانــم« 

بد نیست. 
امــا برنامــه ای دقیق تــر مثــل »هــر روز بعد 
از آخریــن جلســه کاری، ۳۰ دقیقــه را بــه 
یادگیری انگلیســی در محــل کارم خواهم 
کــه  پرداخــت« احتمــال بیشــتری دارد 

تبدیل به عادت شود.
ح باشد ۳- کاری کنید که تکرار آن مفر

کــه می خواهیــم عــادت  اغلــب مــا وقتــی 
جدیدی را شکل دهیم، قدرت عزم و اراده 
مان را دســت باال می گیریــم و کارآمدترین 
راه را بــرای رســیدن بــه آن هــدف در نظــر 

می گیریم. 
امــا پژوهش هــا نشــان داده اســت کــه در 
ح  صورتــی کــه دنبــال کــردن هــدف را مفر
کنیم، بیشــتر دوام خواهیم آورد و موفق تر 

خواهیم بود.
یک روش دیگر این است که فقط زمانی به 
خودتــان اجازه ی لــذت بــردن از کاری که 
هوسش را دارید بدهید که قدمی به سوی 

هدف تان برمی دارید. 
مثال تنهــا زمانــی به موســیقی مــورد عالقه 
تان گوش بدهید که در حال پختن غذایی 

سالم هستید. 
ایــن کار رفتن به دنبال هــدف را تبدیل به 

منبع لذت می کند و نه ناراحتی.

من دانشجوى سال دوم بودم. یک روز سر 
جلسه امتحان وقتی چشمم به سوال آخر 

افتاد، خنده ام گرفت.
 فکر کردم استاد حتما قصد شوخی کردن 
داشته اســت. ســوال این بود: نام کوچک 
زنی که محوطه دانشکده را نظافت می کند 

چیست؟
مــن آن زن نظافتچــی را بارها دیــده بودم. 
زنــی بلنــد قــد، بــا موهــاى جــو گندمــی و 
حدودا شصت ساله بود. اما نام کوچکش 

را از کجا باید می دانستم؟
من برگــه امتحانی را تحویل دادم و ســوال 
آخــر را بی جواب گذاشــتم. درســت قبل از 
ج شــوم، دانشجویی از  آن که از کالس خار
استاد سوال کرد: آیا ســوال آخر هم در بارم 

بندى نمرات محسوب می شود؟ 
اســتاد گفــت: حتمــا و ادامــه داد: شــما در 
حرفه خــود بــا آدم هــاى بســیارى مالقات 

خواهید کرد. 
همه آن ها مهم هســتند و شایســته توجه 
گر تنها  و مالحظه شــما می باشــند، حتی ا
کارى که می کنید لبخند زدن و سالم کردن 

به آن ها باشد.

قدم های موثر در شکل دادن
 عادت های خوب را بشناسید 

زن نظافتچی

غ یــک پیش غــذای  بورانــی مــر
مجلســی اســت کــه می توانیــد 
برای مهمانی ها و دورهمی های 
خود این بورانی خوشمزه و متفاوت را تهیه کنید.

غ جزو مواد اولیه ای است که می توان  گوشت مر
با آن انواع و اقسام غذاها را درست کرد، مثل پلو 
گانف،  غ، چیکن اســترا غ، کبــاب تابــه ای مــر مر
غ و انــواع غذاهای رژیمی. امــا امروز قرار  کیک مر
اســت که با یک غــذای مرغی دیگر آشــنا شــویم؛ 
غ. این بورانی جزو  غذایی جدید به نام بورانی مر
غذاهای ســرد به شــمار می رود و برای پیش غذا 
یک انتخاب شیک و مجلسی به حساب می آید، 
البته مــواد داخــل آن به قــدری مقوی اســت که 
حتی می توانــد به عنوان غــذای اصلی هــم از آن 

استفاده کرد.
غ       مواد الزم برای بورانی مر

غ ۱ عدد سینه مر
ماست چکیده یا خامه ای ۲ پیمانه

گردو ۶ عدد
سیر ۳ حبه

سبزیجات معطر به مقدار دلخواه
سس مایونز ۲ قاشق غذاخوری )اختیاری)

نمک و فلفل به مقدار الزم

پیاز ۱ عدد
زعفران آب کرده به اندازه دلخواه

غ      طرز تهیه بورانی مر
     مرحله اول

غ را به چهار تکه تقســیم کنیــد و با یک  ســینه مر
عدد پیاز، مقــداری زردچوبه و نمــک و یک حبه 

ســیر آب پز کنیــد. بهتر اســت ابتــدا ســیر و پیاز را 
غ و  در مقــداری روغــن تفــت دهیــد، ســپس مــر

زردچوبه را نیز به آن ها اضافه کنید. 
بعد از آنکــه کمی همه مواد را تفــت دادید داخل 
غ  قابلمه آب جــوش بریزیــد و زمان بدهیــد تا مر
کامــال بپــزد. بعــد از پخت کامــل و خنک شــدن، 

غ را بــه تکه هــای ریــز بــرش بزنیــد. در  ســینه مــر
غ را ریش ریش کنید. صورت تمایل  می توانید مر

     مرحله دوم
غ پخته و ریــز ریز شــد باید  بعــد از آنکه ســینه مــر
غ را آغــاز کنید.  کار اصلــی یعنــی تهیــه بورانی مــر
برای این منظور گردوها را مغز و کمی خرد کنید، 

سیر را نیز به دلخواه له یا رنده کنید. 
گــر ســبزیجات معطــر شــما تــازه و خــرد  نشــده  ا
هســتند آن ها را نیز خرد کنید؛ البته الزم نیست 

خیلی ریز باشند.
     مرحله سوم

غ های ریزشــده، مغز گردو، ســیر، ســبزیجات  مر
معطر و نمک و فلفل سیاه را در یک کاسه بریزید 
و کامــل ترکیــب کنیــد، ســپس ماســت و ســس 
مایونز را نیز به آن ها بیفزایید. یک الی دو دقیقه 
تمامی مــواد را هم بزنید تا با هم مخلوط شــوند. 
بورانی را در ظرفی که برای سرو انتخاب کرده اید 
بریزید و روی آن را با زعفران دم کرده غلیظ تزیین 
کنید. استفاده از زعفران تنها برای تزیین بورانی 
نیســت، بلکه به آن عطــر و طعمی فوق العاده نیز  
غ را یک ساعت در  می دهد. بهتر است بورانی مر
یخچال قرار دهید تا مزه بگیــرد، اما بالفاصله نیز 

قابل خوردن است.

غ، ساده و بی نظیر طرز تهیه بورانی مر
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