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این روز ها انتقادات زیادی به انتصاب علی عسگری به عنوان مدیر هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است 
کنش به این موضوع بیان کردند. و حتی مدیران پیشین صداو سیما نیز اظهار نظر های طعنه آمیزی در وا

 این روز ها انتصاب عبدالعلی علی عسگری به عنوان مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، به شدت حاشیه ساز 
شده است. هلدینگ خلیج فارس یکی از بزرگترین شرکت های بورسی است. این هلدینگ بزرگ توانست با 
سه پله صعود نسبت به سال قبل به عنوان سی و هفتمین شرکت برتر در بین شرکت های شیمیایی جهان 

بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه معتبر »ICIS« معرفی شود.
هلدینگ خلیج فارس بهترین شرکت بورسی

صورت های مالی هلدینگ خلیج فارس  نشان می دهد سود خالص این شرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت 
بورسی، در دوره منتهی به پایان بهار ۱۴۰۰ با رشد ۸۴درصدی همراه بود و سود خالص شرکت از ۲۰۹ هزار و ۶۲۹ 
میلیارد ریال در سال مالی منتهی به خرداد ۹۹ به ۳۸۶ هزار و ۷۱۳ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسید. شرکتی 

که توانست در سال ۹۹ بیش از ۵/ ۶میلیون تن از محصوالت پتروشیمی را به بازار های هدف صادر کند.

علیعسگریازادارههلدینگخلیجفارسچهمیداند؟

پول سازترین بنگاه اقتصادی به یک مدیر فرهنگی رسید

مدیرسدزایندهرود:

زاینده رود توان بارگذاری 
جدید ندارد

اختالل در صادرات 
با برچسب بی اعتمادی 
کشاورزی به محصوالت 

توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج 
وارداتی برای تنظیم بازار

استانداراصفهان:

روابط با هموطنان ارامنه بر 
مبنای دوستی و برادری است
رئیسپلیسراهفرماندهیانتظامیاستاناصفهان:

آشنا نبودن رانندگان 
با جاده ها یکی از علل 

تصادفات رانندگی است
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۵
کریستوفرکنت؛

داشتن فراز و نشیب  
در طول یک فصل طبیعی است

حال نامساعد سرمایه گذاری 
در پایتخت فرهنگ و هنر کشور 

۶

 ۳

کمدی  اعالم فراخوان استندآپ 
نویسندگی طنز

سال پنجم - شماره 1۳2۶- پنجشنبه  2۳  دی 1۴۰۰ - 1۰ جمادی الثانی 1۴۴۳
 1۳ ژانویه    2۰22 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

# اصفهان  تنها  نیست

پیشنهادیازصنفکشاورزاندادهنشدهاست:

گشایی زاینده رود  تعویق زمان باز
به امید بارندگی در دی ماه
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شرکت آب و  فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی به شــرح زیــر را از 
گــذار نماید. طریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۳:۰۰روز شنبه به تاریخ  1۴۰۰/11/۰9

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/11/1۰

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-668۰۰۳۰ ۳ -   ۰۳1)داخلی ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/1۰/2۳

نوبت اول
گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

موضوع مناقصهشماره  مناقصه
محل تامین 

اعتبار
برآورد )ریال(

مبلغ تضمینی 
)ریال(

2۰۵-۴-۴۰۰/۳
باقیمانده شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب 

شهر دیزیچه بخش اول
7،162،۵۳1،8۴6۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰جاری

8,۵۳2,۵8۰,۴2۵۳86.۰۰۰.۰۰۰جاریترمیم و آسفالت ترانشه ها درسطح منطقه دو229-۴-۴۰۰/2

2۳۰-۴-۴۰۰/2
تهیه مصالح و اجرای عملیات نازک کاری ساختمان 

اداری و نگهبانی زیار
12,۴98,۰۳7,628۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰جاری

2۴9-۴-۴۰۰
اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای خیرآباد 

در فالورجان )با ارزیابی کیفی(
۳۵،818،۰68،9781,2۰۵,۰۰۰,۰۰۰جاری

2۵۰-۴-۴۰۰
 اجرای شبکه جمع آوری فاضالب روستای قلعه میر

)بخش دوم( در فالورجان  )با ارزیابی کیفی
۳۴،981،829،۳211,18۰,۰۰۰,۰۰۰جاری

مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان از صدور حکم پرداخت 
جریمه بیش از ۱۰ میلیارد ریالی برای متهمان ۲ پرونده حمل و 

مباشرت در قاچاق طا و سیگار خبر داد.  
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان، 

منصور انصاری اظهار داشت: در یکی از پرونده ها ۲۰۰ کارتن سیگار 
خارجی قاچاق به ارزش حدود ۲ میلیارد ریال که توسط ماموران از 
یک دستگاه تریلر حمل سوخت کشف شده بود به شعبه ششم 
رسیدگی به تخلفات قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان 

ارجاع شد. وی افزود: با توجه به عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته 
گمرکی، شعبه مذکور پس از رسیدگی به پرونده، عاوه بر صدور 
حکم ضبط کاالهای کشف شده، ۲ متهم پرونده را به استناد 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز به پرداخت چهار میلیارد و ۲۵۰ 
میلیون ریال جریمه نقدی بابت حمل و مباشرت در قاچاق سیگار 
در حق صندوق دولت محکوم کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی 
اصفهان خاطرنشان کرد: در پرونده دیگری، مقادیری طا به 
ارزش حدود پنج میلیارد ریال توسط ماموران از یک دستگاه 
اتوبوس کشف شده بود به شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق 

کاال و ارز تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.
 وی اضافه کرد: شعبه مذکور پس از رسیدگی به پرونده، متهم را 
بدلیل عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته گمرکی، عاوه بر صدور حکم 
ضبط کاالهای کشف شده به استناد قانون مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز به پرداخت بیش از پنج میلیارد و ۹۲۵ میلیون ریال جریمه 
نقدی بابت حمل و مباشرت در قاچاق طا در حق صندوق 

دولت محکوم کرد. 
انصاری یادآور شد: پس از قطعیت رای این احکام، کل جریمه 
صادره، وصول و به خزانه دولت واریز و پرونده مختومه خواهد 

شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس: برای کیفیت پایین و قیمت باالی 
خودرو های داخلی، سواالت بسیاری از وزیر صمت در دستور کار 
مجلس است که در روز های آینده وی در صحن مجلس به آن ها و 

قول هایی که روز رای اعتماد دادند، باید پاسخ دهند.
محمد رشیدی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، افزود: 
سواالت ما درباره کیفیت پایین خودرو های داخلی و همچنین 
شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد است چرا که شاهد بودیم با 
افزایش قیمت کارخانه، این شکاف بیشتر هم شده و تغییری در 

کیفیت خودرو ها ایجاد نشده است.

وی گفت: تا زمانی که رقابت ایجاد نکنیم نمی توانیم کیفیت 
خودرو را افزایش دهیم، با این قیمتی که در حال حاضر مردم ما 
در ایران خودرو می خرند می توانند خودرو های خیلی بهتری را 
در اقصی نقاط دنیا خریداری کنند. رشیدی افزود: ما سال ها با 
عنوان حمایت از تولید ملی به مردم اجحاف کرده ایم و کیفیت 

خودروی ملی ما هر سال کاهش یافته است.
وی اضافه کرد: آمار کشته ها و تصادف های هر روزه ما فقط 
به دلیل بی احتیاطی رانندگان نیست بلکه به کیفیت پایین 

خودرو ها هم مربوط می شود.

در مجموعه دادگستری استان، ماهانه بیش از ۲۵۰ پرونده قضایی 
رسیدگی می شود. رئیس کل دادگستری استان در بازدید از حوزه 
قضایی شهرستان خمینی شهر گفت: به دلیل حجم کار، دو سوم 
اوقات کارکنان در دادگستری و در منازل و حتی در ایام تعطیل صرف 
رسیدگی به پرونده ها می شود. حجت االسام اسداهلل جعفری 
رضایتمندی مردم، ارتقا نحوه ارائه خدمات، نحوه نوبت دهی و 
تکریم ارباب رجوع را از اهداف دادگستری استان عنوان کرد و افزود: 
رسیدگی به پرونده ها در سطح باالیی قرار دارد وبا توجه به اینکه 
پرونده های مختومه بیش از پرونده های وارده هستند در مجموع 
عملکرد ما مثبت است. وی با اشاره به کمبود های جدی در نیروی 
انسانی و تجهیزات و امکانات، در حوزه دادگستری استان گفت: در 
شهرستان خمینی شهرنیز شاهد کمبود نیروی قضایی و نیروی 

اداری این دادگستری و پیگیر آن هستیم.

متهمان قاچاق طال و سیگار خارجی 
در اصفهان به پرداخت 1۰ میلیارد ریال محکوم شدند

احضار وزیر صمت به مجلس به دلیل کیفیت پایین خودرو های داخلی 

رسیدگی ماهانه به 2۵۰ پرونده قضایی در دادگستری اصفهان 
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رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
محصــوالت کشــاورزی اســتان اصفهــان گفت: 
زمانیکه برچســب بی اعتمادی بــه محصوالت 
کشــاورزی ایران می خورد، ایــن اتفــاق می توانــد 

چرخه صادرات را مختل کند.
برگشــت  دربــاره مشــکل  احمدرضــا همتــی 
محصوالت صادراتی کشــاورزی به کشور، اظهار 
کــرد: معتقــدم کــه تحریم هــا و همچنیــن تهاتــر 
محصوالت کشــاورزی بین ایران و این کشورها، 
باعث بی توجهی به استانداردها و از دست دادن 
بازارهای صادراتی محصوالت کشاورزی می شود.

وی افزود: به عنوان مثال به دلیل پول های بلوکه 
شده ایران در هند، به جای پول از هند، چای وارد 
کشور می شود که در این شرایط به استانداردهای 

موجود توجه نمی کنیم.
رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
محصوالت کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه 
در بحث مرجــوع شــدن محصوالت کشــاورزی 
از کشــورهای مختلــف به ایــران اعــام شــده که 
باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی بیش 
از استاندارد موجود است، گفت: اینکه کجا این 
بی دقتی صورت گرفته، مشخص نیست و ناشی از 
عدم نظارت درست بر تولید محصوالت کشاورزی 
از کاشــت تــا برداشــت اســت؛ به عنــوان مثــال از 
حدود ۴۰۰۰ هزار گلخانه موجود که شاید این بی 
دقتی از ســوی ۳۰ درصــد آنها صورت گرفتــه، اما 
بقیه کشاورزان و صادرکنندگان چوب بی دقتی 

را خورده اند.
کید بر اینکه به طور قطع نیازمند پاالیش  وی با تأ
بیشــتر بــر روی محصــوالت صادراتی کشــاورزی 
هستیم، افزود: مردم در داخل کشور معتقدند که 
خارجی ها محصوالت کشاورزی ایران را به دلیل 
نداشتن استانداردها برگشت می زنند، اما همین 
محصوالت بــدون هیچ نظارتــی بر نــوع و میزان 

مصرف سموم، سر سفره شان می آید.
همتی ادامه داد: البته برخی از این مسائل سیاسی 

اســت، اما زمانی این شــرایط نمود می کند که ما 
بهانه منطقی دست مصرف کنندگان بیرونی دهیم 
و آنها نیز به دلیل این نقطه ضعف مان محصوالت 
کشاورزی ایران را آنالیز کرده و متوجه باقی مانده 
ســموم بــاال در آنهــا می شــوند، بنابرایــن در این 
شــرایط نه تنهــا به ســامت غذایــی محصوالت 
کشاورزی در داخل اهمیت نمی دهیم و به نوعی 
مرگ های خاموش کشور همچون انواع بیماری ها 
و ســرطان ها، ناشــی از عــدم نظــارت بــر رعایــت 
اســتانداردها در محصوالت کشــاورزی است، از 
سوی دیگر به دلیل مشکات موجود و عدم رعایت 
اســتانداردها در مصرف سموم، به نوعی اعتماد 

بازارهای هدف صادراتی از ایران سلب می شود.
وی راه حل ایــن مشــکل را نظارت کافــی و کامل 
دســتگاه های متولی بــه خصــوص وزارت جهاد 
کشاورزی بر میزان و کیفیت سموم وارداتی دانست 
و ادامه داد: از ســوی دیگر باید از طریق گمرک به 
بهترین شکل ممکن محصوالت هدایت و نظارت 
شــود، همچنین بعد از کنترل و بررســی سموم و 
تطبیق آنها با استانداردهای بین المللی، آموزش و 
کز تولید محصوالت کشاورزی بسیار  نظارت در مرا

بااهمیت است.
رئیس اتحادیــه تولیدکننــدگان و صادرکنندگان 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا  محصــوالت 
اعتقاد بر اینکــه به دلیــل بی دقتــی و بی توجهی 
بــه اســتانداردهای محصــوالت کشــاورزی، نــه 
تنها بازارهای هــدف صادراتی، بلکه کشــاورزان 
داخل نیز دچار آسیب شده اند، اظهار کرد: زمانی 
می توانیم کشاورزان را مقصر این ماجرا بدانیم که 
از قبل کاشــت، آموزش هــای الزم را دربــاره نحوه 
استفاده از سموم و ماندگاری سموم به آنها داده 
باشیم، بنابراین در اتفاق اخیر دستگاه های متولی 
مقصر هستند و تا زمانی که این بی توجهی ادامه 

یابد، باید هر روز شاهد این مسائل باشیم.
وی تصریح کرد: وزارت جهادکشاورزی و متولیان 
وزارت بهداشــت بایــد نظــارت بهتــری بــر بازارها 
داشــته باشــند، که در این اتفــاق هر دو مشــکل 
را گردن یکدیگر می اندازند که این نشــان از نبود 

نظارت است.
به اعتقاد همتی، زمانی که برچسب بی اعتمادی 
کشــاورزی ایران  محصــوالت  صــادرات  بــه 
می خورد، ایــن اتفــاق می تواند چرخه صــادرات 
را مختل کند که به دنبال آن شــاهد ضــرر و زیان 

غیرقابل جبرانی خواهیم بود.

گرانفروش لوازم خانگی به پرداخت سه میلیارد ریال 
جریمه محکوم شد.

 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: 
مقــدار زیــادی لــوازم خانگی بــه ارزش حــدود پنج 
میلیارد ریال  که بازرسان سازمان صنعت و معدن 
و تجارت کشف کرده بودند به شعبه چهارم هیات 

بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان ارجاع شد.
منصور انصاری افزود: با احراز تخلف گرانفروشــی، 
پس از رســیدگی بــه پرونده، ایــن فرد بــه پرداخت 
ســه میلیاردو یکصدو ســی میلیــون ریــال جریمه 

نقدی بابــت گرانفروشــی در حق صنــدوق دولت 
محکوم شد

تعداد ۷۷۶.۸۹۹ فقره به مبلــغ ۶۷۱.۹۲۹ میلیارد 
ریال تسهیات قرض الحسنه ازدواج از ابتدای ۱۴۰۰ 

تا ۱۹ دی ماه به متقاضیان پرداخت شده است.
بر اســاس اطاعات دریافتی از ســامانه تســهیات 
قرض الحســنه ازدواج تعــداد ۲۵۷.۶۳۳ نفر نیز در 

صف دریافت تسهیات قرار دارند که پس از تکمیل 
مدارک و متناسب با جذب منابع از سوی بانک های 
عامل، تسهیات قرض الحسنه ازدواج به این دسته 

از متقاضیان نیز پرداخت خواهد شد.
کید می شــود، با توجه به شــکایات و تقاضا های  تا
دریافتــی در خصــوص اخــذ هزینــه از ســوی برخی 
ســایت ها بــرای ثبــت نــام متقاضیــان در ســامانه 
تســهیات قــرض الحســنه ازدواج، بــه هموطنان 
یادآور می شــود، ثبت نام برای دریافت تســهیات 
ازدواج صرفــا از طریــق ســامانه تســهیات ازدواج 
بــه نشــانی https://ve.cbi.ir/ بــا انتخــاب یکی از 
بانک های فعــال در این ســامانه انجــام می گیرد و 

لزومی به پرداخت هزینه نیست.

شــرکت بازرگانی اعام کــرد: به منظــور کنترل 
بــازار و حفــظ آرامــش بــازار، ۱۰۰ هــزار تــن برنج 

وارداتی در سراسر کشور توزیع می شود.
 شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران اعــام کــرد: در 
راســتای اجــرای تصمیمــات قــرارگاه امنیــت 
غذایــی وزارت جهــاد کشــاورزی ۱۰۰ هــزار تــن 
انواع برنــج وارداتــی را بــا هدف حفــظ آرامش 
بــازار، حمایــت از اقشــار آســیب پذیر و کنتــرل 
قیمت این محصول در بازار در سرتاســر کشور 

توزیع می کند.
این مقدار برنج از طریق شــبکه های منتخب 
توزیــع از قبیــل فروشــگاه های زنجیــره ای، 
اصنــاف  سراســری،  مصــرف  تعاونی هــای 

کز عرضه مستقیم کاال، میادین  منتخب، مرا
میوه و تره بــار و… وارد شــبکه توزیع می شــود 
همچنیــن مقادیــر تخصیصی برنج در ســطح 
اســتان ها از طریــق کارگروه هــای تنظیــم بازار 

در شبکه های منتخب، توزیع خواهد شد.
بر ایــن اســاس، برنــج هنــدی هــر کیلوگــرم 
۱۸۵ هــزار ریــال، برنــج تایلندی هــر کیلوگرم 
کســتانی هر کیلوگرم  ۱۲۵ هــزار ریال و برنج پا
۲۰۵ هزار ریال برای مصــرف کنندگان توزیع 
کــی اســت، توزیع  می شــود. این گــزارش حا
انواع برنــج وارداتی بدون هیــچ محدودیتی 
تــا متعــادل شــدن قیمت هــای بــازار ادامــه 

خواهد داشت.

اختالل در صادرات با برچسب بی اعتمادی 
کشاورزی به محصوالت 

خبر

معاون بهبود تولیدات گیاهی ســازمان جهاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان گفــت: میانگیــن 
عملکرد استان اصفهان در محصول چغندر قند 
حدود ۶۰ تن در هکتار است. اصغر رستمی گفت: 
در ســال زراعی جــاری حــدود هــزار و ۷۰۰ هکتار 
کشــت چغندر قنــد را در اســتان داشــته ایم که 
کنــون نزدیک به ۱۴۰۰ هکتار برداشــت شــده  تا
و پیش بینی می شــود تا پایان ســال ۹۰ هزار تن 
چغندر قند در استان اصفهان برداشت شود. 
شهرستان های فریدن، برخوار، شاهین شهر، 
فاورجان و اصفهان بیشترین سطح زیر کشت 
چغندر قند را به خود اختصاص داده اند. روزانه 
ع شهرســتان  هــزار و ۲۰۰ تن چغندر قنــد از مزار
فریدن برداشــت و روانــه کارخانه قند اصفهان 
می شود. بر اساس آمار در تاریخ ۶ دی ماه امسال 
دو کارخانه اصفهان و نقش جهان در مجموع  
۴۸۰ هزار تن چغندر قند خریداری کرده اند که ۶۰ 

هزار تن آن از استان اصفهان بوده است.
به گفته اصغر رستمی بالغ بر ۸۰ در صد سطح زیر 
کشت چغندر قند استان اصفهان تحت آبیاری 

نوین می باشد.

مدیــر ســد زاینــده رود گفــت: در حــال حاضــر 
زاینــده رود وضعیــت شــکننده ای دارد و نباید 

هیچ بارگذاری جدیدی بر روی آن انجام شود.
ســید مجتبی موســوی نایینی دربــاره آخرین 
وضعیت ســد زاینــده رود، اظهــار کــرد: در حال 
حاضــر ذخیــره ســد زاینــده رود ۱۶۵ میلیــون 
مترمکعب است که با این ذخیره، تنها ۱۳ درصد 

مخزن سد آب دارد.
وی بــا بیان اینکــه از ابتــدای ســال آبــی جــاری 
کنــون میــزان بارش ها ۳۵۸ میلیمتر اســت،  تا
گفت: این میزان بارش نسبت به سال گذشته 
که ۴۱۶ میلیمتر بود، ۷ درصد کاهش و همچنین 
نسبت به متوسط بلندمدت که ۵۳۸ میلیمتر 

بود،  ۲۸ درصد کاهش داشته است.
مدیــر ســد زاینــده رود افــزود: بــا بررســی های 
برف ســنجی در سرچشــمه های کوهرنــگ، 
شــرایط بارش ها حتی نســبت به سال خشک 
کم برف نیز  پارسال، مناسب نیست و عمق و ترا
پایین تر اســت، همچنین بارش ها نســبت به 

پارسال کاهش یافته است.
وی به برخی نگرانی ها نسبت به کاهش کیفیت 
گرچه با  آب ســد زاینده رود اشــاره کرد و گفت: ا
افزایش دمای هوا تبخیر آب افزایش می یابد، اما 
با آب شدن ذخیره برفی پشت سد، ورودی سد 

افزایش می یابد.
موسوی درباره نگرانی ها نسبت به ذخیره فعلی 
کنون تامین  کید کرد: اولویت ا سد زاینده رود، تا
آب شــرب اســت، البتــه مشــابه شــرایط فعلی 
ســد زاینده رود را در ســال ۹۵ تجربــه کردیم که 
بارش های سنگین بهمن ماه جبران بی بارشی 

ماه های قبل را کرد.
وی افــزود: در حــال حاضــر ورودی ســد زاینده 
رود ۷.۵ مترمکعــب بــر ثانیــه و خروجــی آن ۱۲ 

مترمکعب بر ثانیه است.
مدیر سد زاینده رود درباره اینکه چرا ورودی سد 
زاینده رود با وجــود بارش ها همچنان رو به کم 
شدن است، گفت: در مقطعی که بارش ها وجود 
داشت ورودی سد بیشتر شد، اما با سرمای هوا 
و قطع بارش ها ورودی سد زاینده رود به همان 
عدد قبلی رسید، البته ورودی سد زاینده رود در 
۵۱ سال اخیر تنها یک ســال از این میزان کمتر 

بوده است.
وی درباره فعالیت نیروگاه سد زاینده رود، توضیح 
داد: در حــال حاضــر بــرای حفظ کیفیــت آب، 
نیروگاه ســد زاینده رود را همچنان در مدار نگه 
داشــته ایم تا از تــراز باالتــری تخلیه آب داشــته 
باشیم. موسوی گفت: تا زمانی که تراز نیروگاهی 
را حفظ می کنیم در بحث کیفیت آب اصفهان 
گر حتی نیروگاه نیز  نگرانی کمتری داریم، البته ا
از مدار خارج شود، با پایش هایی که می شود، 
کید داریم و به طور قطع با  بر حفظ کیفیت آب تا
تداوم بارش ها شرایط سد زاینده رود بهتر خواهد 
شد. وی به وضعیت ســد زاینده رود اشاره کرد 
و گفت: بــه طور قطــع با این میزان ذخیره ســد 
زاینده رود باید طرح و برنامه خاص و مشخصی 
گر هر  برای احیای این رودخانه داشته باشیم و ا
بارگــذاری جدیــدی در اســتان های اصفهان و 
چهارمحال و بختیاری داشته باشیم، باید منابع 

آن از قبل تامین شود.
مدیــر ســد زاینــده رود گفــت: در حــال حاضــر 
زاینــده رود وضعیــت شــکننده ای دارد و نباید 
هیچ بارگذاری جدیدی بر روی آن انجام شود، 
گــر منجر به  همچنین طرح های آبخیــزداری ا
توسعه کشت شود، خود نوعی بارگذاری جدید 

است بنابراین باید فکری به حال آن کنیم.

خبر نانی که مردم استفاده می کنند سالم است؟
نــان از اصلی تریــن اقــام ســبد 
غذایی ایرانیان اســت که معموال 
جدای از قیمت، کیفیت آن از موارد 
قابل  توجهــی اســت کــه مصرف کنندگان ایــن ماده 

غذایی نسبت به آن حساسیت نشان می دهند.
ایمنا: نان یکی از سالم ترین و در عین حال اصلی ترین 
مواد غذایی مورد اســتفاده بشر به شــمار می آید. به 
طوری که پیشینه مصرف آن به عصری بازمی گردد که 
از آن با نام حجر یاد می شود. اما زمانی ارزش و اهمیت 
آن بیشتر شد که در برخی از کشورها مانند ایران پس از 
گذشت سال ها، جایگزین مناسبی برای آن پیدا نشد. 
نان نه تنهــا منبعی برای رفع گرســنگی بلکه منبعی 
ارزشمند برای تأمین ویتامین ها و اماح ضروری مورد 
نیاز است. از این رو اغلب مصرف کنندگان نان به ارزش 
تغذیه ای مــاده غالــب مصرفی خــود توجه ویــژه ای 

نشان می دهند.
کیفیت گی های یک نان با           ویژ

حال سؤالی که همواره در رابطه با مصرف نان وجود 
دارد آن است که نان ســنتی برای مصرف مناسب تر 
کیفیــت از چه  اســت یا صنعتی ؟ و اینکــه یک نــان با

ویژگی هایی برخوردار است؟
کیفیت اعم  کارشناســان این حوزه معتقدند نــان با
از ســنتی یا صنعتی نانی اســت که سبوس بیشتری 
داشــته باشــد و هر انــدازه نــان ســفیدتر باشــد یعنی 
ســبوس کمتری دارد و ارزش تغذیه ای آن به شــدت 
کیفیت تر  افــت پیــدا می کنــد. در درجــه دوم نانــی با
اســت که خــوب تخمیر شــده باشــد؛ تخمیــر هم به 
روش سنتی انجام می شــود. به این شکل که خمیر 
تــرش را به خمیر تــازه آمــاده شــده اضافــه کــرده و دو 
ســاعت بعــد آن را پخــت می کننــد. در روش صنعتی 
نیز از مخمرهــای قارچی اســتفاده می شــود. به این 
صــورت کــه در زمــان آماده ســازی خمیــر نــان بــا 
افزودن این مخمر عملیات تخمیر را ایجاد می کنند. 
در این حالت در خمیر حباب هایی ایجاد می شود که 
نشان دهنده این موضوع است که خمیر مقداری از 
»اسیدسیتریک« خود را به مواد غذایی باارزشی تبدیل 
کرده و اسیدســیتریک داخــل خمیر که قادر اســت از 
جذب کلسیم، آهن و روی جلوگیری کند با این تخمیر 
ارزش غذایــی نــان را افزایــش داده و از طرفی پروســه 
تخمیر باعث شــده ویتامین های گروه »بی« بیشتر 
در خمیر ایجاد شوند و همین طور نان در زمان پخت 
کیفیت و مرغوبیت بیشتری داشته باشد. اما موضوع 
قابل تأمل این گزارش، کیفیت آرد مورد استفاده ای 
اســت که برای انــواع نان به ویژه ســنتی ها اســتفاده 
می شود. فعاالن این بخش از ضرورت باال بودن گلوتن 
آرد سخن می گویند و معتقدند در صورت پایین بودن 
گلوتن احتمال اینکه اصا نان به عمل نیاید وجود دارد 
و در صورتی که عمل بیاید باید از بهبود دهنده ها و مواد 
افزودنی بیشتری استفاده کرد و به دلیل قیمت های 

مختلف این مکمل هــا و بهبــود دهنده ها خصوصا 
در شــرایط فعلی کــه کشــور در تحریــم بــوده و امکان 
واردات ایــن مــواد وجود نــدارد، طبعا نمی تــوان نان 
را باقیمت مناســب به دســت مصرف کننده رساند. 
کیفیت بوده تا بتوان نان  پس بهتر است آرد از ابتدا با
باکیفیتی را تولید و باقیمت مناسب به بازار عرضه کرد.
از طرفی هم عده ای می گویند مواد بهبود دهنده برای 
سامت پوست نانوا و سامت گوارش مصرف کننده 
چندان مفید نیست و بهتر است از بهبود دهنده های 

طبیعی مانند نمک استفاده شود.
برخی دیگر هم نسبت به پرمیکسی که در نان استفاده 
می شــود گایه دارنــد و معتقدند الزم اســت به جای 
پرمیکس، عملیــات ســبوس گیری انجام نگیــرد. با 
توجــه به ایــن ابهامــات و پرســش ها، گفت وگویی با 
محمدرضا خواجه، نایب رئیس انجمن علوم و فنون 

غات اصفهان انجام گرفت که در ادامه می خوانید:
          برای سالمت بیشتر نان چه اقداماتی انجام 

گیرد؟
برای جبران گندم های ضعیف و کم گلوتن، آسیابان 
مجبور است از افزودنی و یا مواد بهبوددهنده استفاده 
نماید. این مواد بهبوددهنده شامل اسید اسکوربیک 
)ویتامین ث( و اسید سیتریک )جوهر لیمو( می شود 
و عاملی برای التهاب پوســتی نانوایان ســنتی کشور 
است. البته پرمیکسی هم که به آردها تزریق می شود 

دلیلی دیگر برای التهابات پوستی نانوایان است.
مورد نخســت اســتفاده از افزودنی های شــیمیایی 
بــرای قــوام گندم های ضعیــف اســت. این افزودنی 
سامت نانوا و سامت مصرف کننده را نیز به مخاطره 
می اندازد. در صورتی که بهترین بهبوددهنده برای 

قــوام گنــدم، نمــک اســت. امــا وزارت بهداشــت به 
اســتناد اظهارات غیــر کارشناســانه نماینــده وزارت 
جهاد کشاورزی در جلسه شــورای سامت مبنی بر 
آنکه ۸۰ درصد گندم ها قوی و ۲۰ درصد ضعیف است 
)که کاما کــذب اســت( از ســال ۱۳۹۵ مصرف نمک 
را از دو درصــد بــه یــک درصد کاهــش داده اســت )بر 
اساس اظهارات رئیس اسبق پژوهشکده غله کشور 
۶۰ درصد گندم هــا ضعیف و۲۰ درصد متوســط و۲۰ 

درصد قوی است(.
          برای جلوگیری از این عوارض چه باید کرد؟

گر نانوا در زمانی که گندم ها ضعیف اند برای جلوگیری  ا
از فروپاشی خمیر و تشدید ضایعات از نمک استفاده 
کند هم بهبوددهنده طبیعی سالم است هم عوارض 
پوستی و گوارشی ندارد اما متأسفانه استفاده از نمک 
جرم تلقی شده است. به جای مواخذه وزارت جهاد، 
نانوا به تعزیــرات اعــزام می شــود در صورتی که نمک 
ســالم ترین بهبوددهنــده اســت و مثــل ســیمان در 
آرموتوربندی ساختمان عمل کرده و باعث انسجام 
و اســتحکام بافت خمیر می شــود. ضمــن آنکه یک 

طعم دهنده طبیعی عالی به شمار می رود.
این مصوبــه وزارت بهداشــت )جرم انــگاری مصرف 
نمک در خمیر( را هیچ یک از اتحادیه های ســنتی و 
صنعتی و متخصصین این رشته قبول ندارند و کاما 
به نفع تولیدکنندگان بهبوددهنده های شیمیایی 
است نه سامتی مردم! آیا می شود یک پزشک برای 
بیمار خردسال، میان سال و کهنسال یک میزان دارو 
تجویز کند؟ پــس در مورد گنــدم هم صادق اســت و 
نمی شود برای گندم ضعیف -متوســط -قوی یک 

میزان نمک تجویز نمود.

گندم موجود زنده ای اســت و هر نــوع گندمی میزان 
خاصــی از نمــک را می طلبد از ایــن رو نمی تــوان یک 

فرمول یکسان را برای آردها در نظر گرفت.
          استفاده از پرمیکس عوارض دیگری دارد؟

افزودن پرمیکس به آردهای کشــور اســت. در فصل 
پاییز و زمســتان به دلیــل توزیع گندم هــای خارجی 
در کل کشور، آسیابان نیازی به تزریق بهبوددهنده 
ندارد چون گندم های وارداتی قوی و پر گلوتن است. 
به این ترتیب در ایــن زمان، تنها یــک عامل خارجی 
اســت که تحت عنوان غنی ســازی به آردهای کشور 
افزوده می شود و باعث سوزش دست، خارش و آسیب 
پوستی می گردد و آن پر میکس است که ترکیبی از آهن، 

اسید فولید و آرد ذرت است.
تماس دســت خیس نانــوا با ایــن خمیر غنی شــده، 
چنین التهابی بــه وجود مــی آورد و الزم اســت هرچه 
سریع تر غنی سازی در کشور لغو شود. از طرفی آردها را 
با سبوس گیری تهی سازی می کنیم و ۸۵ درصد فیبر 
و اماح ویتامین هایش را دور می ریزیم که این به زیان 

مصرف کننده است.
مســئوالن ادعا می کنند آرد ســبوس دار فیتــات دارد 
که مانــع جــذب امــاح بــه بــدن می شــود پــس باید 
ســبوس گیری شــود در حالی که این عذر بدتر از گناه 
است! کافی است شما سه اقدام ساده انجام دهید 
تا اسید فیتیک غات تجزیه شــود که این سه اقدام 
عبارت است از خواب دو ساعته خمیر، تزریق مخمر 
و ترش به ترکیب خمیر تا نانی سالم پوک و برش پذیر 
و لقمه پذیر و سرشار از ارزش غذایی و خواص درمانی 
عاید مردم شــود و امنیت غذایی جامعــه مخدوش 

نگردد.

این روز ها انتقادات زیادی به انتصاب علی عسگری به 
عنوان مدیر هلدینگ خلیج فارس مطرح شده است 
و حتی مدیران پیشین صداو سیما نیز اظهار نظر های 

کنش به این موضوع بیان کردند. طعنه آمیزی در وا
اقتصاد۲۴- ایــن روز هــا انتصــاب عبدالعلــی علــی عســگری بــه عنــوان 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، به شــدت حاشیه ســاز شده است. 
هلدینگ خلیج فارس یکی از بزرگترین شــرکت های بورسی است. این 
هلدینگ بزرگ توانست با سه پله صعود نسبت به سال قبل به عنوان سی 
و هفتمین شرکت برتر در بین شرکت های شیمیایی جهان بر اساس آخرین 

رتبه بندی موسسه معتبر »ICIS« معرفی شود.
          هلدینگ خلیج فارس بهترین شرکت بورسی

صورت های مالی هلدینگ خلیج فارس  نشان می دهد سود خالص این 
شرکت به عنوان بزرگ ترین شرکت بورســی، در دوره منتهی به پایان بهار 
۱۴۰۰ با رشــد ۸۴درصــدی همراه بود و ســود خالص شــرکت از ۲۰۹ هــزار و 
۶۲۹ میلیارد ریال در ســال مالی منتهی به خرداد ۹۹ به ۳۸۶ هــزار و ۷۱۳ 
 میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ رسید. شرکتی که توانســت در سال ۹۹ بیش از

 ۵/ ۶میلیون تن از محصوالت پتروشیمی را به بازار های هدف صادر کند. از 
ابتدای امسال صادرات این هلدینگ به رقم ۵ میلیارد دالر می رسد. درآمد 
ارزی ایجاد شده توسط این شرکت چیزی حدود ۲۰ درصد ارز کشور است. 
تنها در دوره اخیر اقداماتی همچون راه اندازی طرح های بیدبلند خلیج 
فارس، پتروشیمی لردگان، واحد الفین ایام و سولفات پتاسیم ارومیه انجام 
شده است و گستردگی این هلدینگ آن را تبدیل به شرکتی بسیار مهم در 
حوزه پتروشیمی کرده است. هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شامل 1٥ 
شرکت تولیدی پتروشیمی و مجموعا 6٠ شرکت زیر مجموعه است. حاال بر 
اساس اخبار انتشار یافته مدیرعاملی شرکتی با این امتیازات ویژه به کسی 
رسیده است که سابقه ای در حوزه پتروشیمی و فعالیت های اقتصادی 
مرتبط با آن در کارنامه خود ندارد. او عمدتا در حوزه های فرهنگی فعال بوده 

است و او را به عنوان مدیر صداوسیمایی می شناسند. 
کنش عجیب مدیران صداوسیمایی           وا

نام علی عسگری وقتی بر سر زبان ها افتاد که جایگزین محمد سرافراز در 
سمت ریاست سازمان صداوسیما شد. تمامی مناصبی که علی عسگری 

در آن حضور داشــته در حوزه هــای فرهنگی، اجتماعــی و قضایی بوده 
است. او پیش از این به مدت ۱۰ سال معاون توســعه و فناوری رسانه در 
سازمان صدا و سیما و همچنین مشاور ریاست سازمان صدا و سیما نیز 
بوده است. او در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، 
در دولت خاتمی مدیر بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی بوده است. 
علی عسگری در حوزه فضای مجازی نیز سمت داشته است که از جمله 
آن می توان به از اعضای مرکزی قرارگاه فضای مجازی و از طراحان اصلی 
شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد.   همین عدم تناسب در انتصاب 
یک مدیر صداوسیما به عنوان مدیرعاملی شرکت هلدینگ خلیج فارس 
حتی مدیران سیمایی را هم به طعنه و کنایه علیه مدیر جدید این بنگاه 
اقتصادی بزرگ واداشت. جالب اینجا است که برخی از این طعنه ها کاما 
بی پرده نیز هستند.  محمد سرافراز، رییس اسبق صداوسیما نوشت: 

» جناب علی عســگری همانطور که رســانه ملی را با کمک خانواده و دو 
مرجع تصمیم ساز، از فروپاشی نجات داده و مخاطب آنرا به بیش از هشتاد 
کنون در تراست خصولتی  درصد رساند و معضات کشور را یکجا حل کرد، ا

پتروشیمی خلیج فارس، مشکل مالی دولت را هم حل خواهد کرد!«
محمدسرشار مدیر شبکه کودک  صداوسیما هم خطاب به علی عسگری 

گفته است: »آیا هولدینگ پتروشیمی کودک ونوجوان سراغ ندارید؟«
کبر رائفی پور که  جالب اینجا است که آش آنقدر شور است که حتی علی ا
همیشه در برنامه های صداوســیما جایگاه خوبی داشته هم به طعنه 
زدن به علی عسگری روی آورده است. او نوشت: »بنده به هیچ جناحی 
تو این مملکت نه وابستگی دارم و نه بهشون بدهکارم. هیچ آدم عاقلی 
هم دنبال دشمن درست کردن برای خودش نیست. اما واقعا نمی تونم 
ببینم با یک سری انتصابات عجیب مملکت رو فنا بدن. ربط  علی عسگری 
به پتروشیمی چیه؟ می دونید تو این شرایط و اوضاع با یک اشتباه چه بر 
سر  بورس میاد؟« آنچه مدتی بر سر زبان ها افتاده بود، دو دوره ای نشدن 
ریاست علی عسگری در سمت ریاست صداوسیما بود و همین امر موجب 
شده بود که انتقادات فراوانی به او نیز مطرح کنند. در واقع او در اواخر دوران 
ریاست آقای علی الریجانی به صداوسیما منتقل شد و به عنوان مشاور 
ریاست شروع به کار کرد و بعد هم به ریاســت رسید، اما خیلی زود از این 
گرچه در تمام دوره های صداو سیما همیشه گروه های  سمت کنار رفت.   ا
مختلف اجتماعی و مدنی از عدم انعکاس صدای جامعه انتقاد داشته اند، 
اما علی عســگری نیز نتوانســت این انتقاد تند و تیز به صداوســیما که با 
کلیدواژه رسانه میلی بر سر زبان ها افتاده، تغییری بدهد.   فعاالن اقتصادی 
کنش نشان دادند. علی شریعتی، فعال اقتصادی در  نیز به این انتصاب وا
صفحه توییتری اش نوشت: » پتروشیمی دیگر تخصص نمیخواهد فقط 
تعهد میخواد! #علی_عسگری« کاربران دیگری نیز در صفحه توییتری 
خود نوشت: » برخاف دیگران از اهدای صندلی  هولدینگ خلیج فارس 
بزرگ ترین پتروشیمی ایران به  علی عسگری تعجب نکردم. انصاف دهید! 
عسگری که از سال ۹۵ در صدا و سیما  رییســی را تبلیغ می کرد، به اندازه 

رییس کمیته چند رسانه ای ستاد رییسی، حق خود را گرفت.«
گــه صندلی بــازی موزیــکال هم بــود، صندلی  دیگر کاربــری نوشــت: »ا

پتروشیمی به  علی عسگری نمی رسید.«

دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: قیمت شکر صنف و صنعت از ۶۶۵۰ تومان در فروردین 
ماه امسال به ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان در دی ماه رسیده است.  قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان اینکه قیمت شکر در فروردین ماه برای صنف  و صنعت ۶۶۵۰ تومان و برای مصرف کننده 
۸۷۰۰ تومان بود، گفت: در شهریورماه نیز قیمت شکر صنف و صنعت به ۱۱ هزارو۵۰۰ تومان  و برای مصرف کننده به ۱۵ 
هزارتومان رسید.  وی ادامه داد: از ابتدای سال تا شهریورماه سال جاری قیمت شکر ۹۰ درصد افزایش داشت. البته 
از شهریور ماه تا کنون نیز چندین بار قیمت شکر دستخوش تغییرات شده است. دبیراتحادیه بنکداران مواد غذایی 
تصریح کرد: با حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده شکر مجدد گران شده است؛ به طوری که در حال حاضر قیمت 

شکر صنف و صنعت به ۱۳هزارو۳۰۰ تومان رسیده، یعنی نسبت به فروردین ماه ۲ برابر شده است.
آخرین قیمت عمده فروشی برنج

وی در بخش دیگری از صحبت هایش به قیمت برنج نیز اشاره کرد و گفت: پنج نوع برنج در بازار وجود دارد. یک نوع 
برنج تایلندی که توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران توزیع می شود و قیمت آن کیلویی ۱۱ هزار تومان است. یک 
نوع برنج هندی نیز توسط شرکت بازرگانی دولتی با قیمت هر کیلو ۱۸ هزارتومان به صورت عمده توزیع می شود. 
کستانی نیز به صورت عمده ۲۳ تا ۲۵ هزار تومان، هر کیلو برنج هندی ۲۳ تا ۲۸هزار و۲۰۰  همچنین هر کیلو برنج پا

تومان و برنج ایرانی نیز ۳۷ تا ۶۷ هزار تومان قیمت دارد.

علی عسگری از اداره هلدینگ خلیج فارس چه می داند؟

پول سازترین بنگاه اقتصادی به یک مدیر فرهنگی رسید 

تغییرات قیمتی شکر از ابتدای امسال 

گران فروش لوازم خانگی  محکومیت ۳ میلیاردی 
در اصفهان

پرداخت حدود ۷۷۶ هزار فقره وام ازدواج 
به متقاضیان

توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج وارداتی برای تنظیم بازار

پیش بینی برداشت
 ۹۰ هزار تن چغندر قند 

در استان اصفهان

مدیر سد زاینده رود:

زاینده رود توان بارگذاری 
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3 1۳ ژانویه    2۰22
پیشنهادی از صنف کشاورزان داده نشده است:

تعویق زمان بازگشایی زاینده رود 
به امید بارندگی در دی ماه

معاون عمرانی استانداری اصفهان 
گفــت: بــر اســاس مصوبه قبلــی در 
خصــوص بازگشــایی زاینــده رود، 
مقرر شــد که  پیشــنهاد زمان  جاری شــدن آب در پی 
جمع بندی نظرات صنف کشاورزی و جهاد کشاورزی 
به استانداری اعام شود که تاکنون پیشنهاد مشخصی 

ارائه نشده است. 
مهران زینلیان اظهار داشت: مقرر اســت در زمانی که 
ذخیره سد زاینده رود در پی بارندگی های صورت گرفته 
به حد مطلوب برســد و خط قرمز آب شــرب اصفهان 
نیــز رعایت شــود، پیشــنهاد بازگشــایی زاینــده رود به 

استانداری ارائه می شود.
وی بیــان داشــت: در ســومین جلســه از کمیته چهار 
جانبه بین استانداری، جهاد کشاورزی، آب منطقه ای 
و صنــف کشــاورزی، بســته راهکارهای پیشــنهادی 
احیای رودخانــه زاینده رود مورد بحــث قرار گرفت که 
در این ارتباط به جمع بندی نرسیدیم و نیازمند برگزاری 

جلسات بیشتری است.
معاون عمرانی اســتانداری اصفهان افزود:  مصوبات 
کارگروه ســازگاری با کم آبی و شــورای عالی زاینــده رود  
در دســت پیگیری است و شــفافیت منابع و مصارف 

خواسته متولیان این بخش است.
زینلیان ادامه داد: میزان مصارف صنایع و کارخانه ها 
توسط شرکت آب منطقه ای بررسی و گزارش آن در این 
جلسات داده شــد ؛ همچنین شــفافیت در برداشت  
چاه های غیر مجاز از دیگر مصوبات است که مقرر شد 
کمیته ای در این راستا تشکیل شود که اقدامات خوبی 

در راستای راست ازمایی صورت گرفته اس.
کنون جلسه ای برای تعیین زمان  بازگشایی            تا

زاینده رود برگزار نشده است  
از سوی دیگر عضو هیات مدیره نظام صنفی کشاورزی 
اصفهان نیــز به ایرنا گفــت که ذخیره ســد زاینــده رود  
در شــرایط فعلی ۱۶۵ میلیون متر مکعب اســت که با 
احتساب خط قرمز شرب تنها ۴۵ میلیون متر مکعب 
برای کشاورزی باقی  می ماند که  صنف این میزان آب 

را برای کشت پاییزه مطالبه می کند. 
کنون  حســین محمدرضایی در این ارتباط کــه چرا تا
پیشنهادی برای  بازگشایی زاینده رود به استانداری 

داده نشده اســت، افزود: چند روز آینده با هماهنگی 
جهاد کشــاورزی زمــان بازگشــایی زاینــده رود را اعام 

خواهیم کرد. 
وی بیان داشــت: بــا وجود ۴۰۰میلــی متــر بارندگی در 
سرشاخه ها همچنان شاهد کاهش حجم آب در سد 

زاینده رود هستیم و این روند طبیعی نیست. 
محمدرضایی بیان داشت:  با گذشت ۴ماه از سال آبی 
به جای افزایش حجم سد زاینده رود  و رسیدن آب به 
۶۰۰ میلیون متر مکعب به علت عدم صرفه جویی در 
صنعت، برداشت ها و انتقال آب به استان های همجوار 
کنون ذخیره سد ۱۶۵میلیون متر مکعب است که  هم ا
با رعایت خط قرمز ۱۲۰میلیون متر مکعب برای شرب 

تنها ۴۵ میلیون متر مکعب برای کشت می ماند.  
وی ادامــه داد: بــا بازگشــایی زاینــده رود  درآبــان مــاه 
موافقــت نکردیم زیــرا کــه بــا ۴۵ میلیون متــر مکعب 
شــاهد جاری شــدن چهار تا پنج روزه آب می شدیم و 
به امیــد بارندگی هــا در آذر و دی تاریخ بازگشــایی را به 

عقب انداختیم که متاسفانه بخاطر عدم مدیریت آب نه 
تنها حجم زاینده رود افزایش نیافت بلکه روند کاهشی 

به خود گرفته است. 
وی افزود: حجم ســد زاینده رود در اول دوره سال آبی 
جاری  ۲۲۶ میلیون متر مکعب بود و با وجود بارش ها 
حدود ۴۰۰ میلیمتری تا کنون، با احتساب آب موجود 
در اول دوره و بارش های ســال آبی جاری میــزان آب و 
بارش باید به حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب می رسید که 
در این حالت  بدون نگرانی برای آب شرب امکان کشت 
پاییزه بود اما عدم مدیریت صرفه جویی آب در حوضه 
زاینــده رود کــه باید از ســوی مراجــع مســوول صورت 

می گرفت، حجم آبی برای کشت باقی نمانده است. 
محمدرضایی افزود: متاسفانه بعداز گذشت ۴ ماه از 
سال آبی هنوز جدول منابع و مصارف برای بهتر کنترل 
کردن و صرفه جویی در تمام بخش ها اعام نشده است 
و  موانع بستر زاینده رود باید برای عبور راحت تر آب برای 
کشاورزان حذف شود که هنوز اقدامی نشده است و باید 

قبل از بازگشایی آب این اتفاق بیفتد. 
عضو هیــات مدیــره نظــام صنفی کشــاورزی اســتان 
اصفهان اصافه کرد: با کنترل برداشت ها، حجم سد 
نباید با این میزان بارندگی رو به منفی شــدن باشــد و 
با توجه به اینکه کشاورزان به عنوان بزرگترین شریک 
رودخانه هستند دخالت داده نمی شوند و از آن موقع 
که مدیریت زاینده رود از کشاورزان گرفته شد و به وزارت 
نیرو سپرده شــده اســت هر روز زاینده رود بد تر از دیروز 

آن بوده است.
 زاینــده رود بزرگ تریــن و پرآب تریــن رودخانــه فــات 
گرس مرکزی به ویژه  مرکزی ایران است که از کوه های زا
زردکوه در اســتان چهارمحال و بختیاری سرچشــمه 
می گیــرد و در دشــت مرکزی ایــران بــه ســمت شــرق 
پیش می رود تــا در نهایت بــه جلگه تــاالب گاوخونی 
می ریزد. ایــن رودخانــه در ســال های اخیــر بــه دلیل 
خشکسالی در سرشاخه ها و نیز بارگذاری زیاد در پایین 
دست خود همواره به شکل ادواری خشک بوده است.

نمایشــگاه  بیســتمین  هم اندیشــی  نشســت 
بین المللــی تجهیــزات و تأسیســات سرمایشــی و 
گرمایشی اصفهان در حالی برگزار شد که قرار است این 
نمایشگاه در روزهای یازدهم تا پانزدهم بهمن ماه 
و با حضور حداقل ۱۱۰ برند و شرکت معتبر از سراسر 

کشور برپا شود.
نمایشــگاه تجهیــزات و تأسیســات سرمایشــی 
کیفیت تریــن  از با گرمایشــی اصفهــان یکــی  و 
نمایشــگاه های این اســتان در حــوزه زیرســاختی 
به شــمار می رود کــه به صــورت ســاالنه، برندهای 
معتبــری از سراســر کشــور را در کنــار یکدیگــر جمع 
می کند. مدیرعامل و عضو هیئت مدیره نمایشگاه 
بین المللــی اصفهــان در نشســت هم اندیشــی 
برپایی این نمایشگاه گفت: نمایشگاه بین المللی 

اصفهــان در ایــن دوره از نمایشــگاه تــاش می کند 
برای شــرکت های حاضــر شــرایطی فراهــم آورد که 
به بازارهای جدید دســت پیــدا کنند و با فــراغ بال 

بیشتری به توسعه بازار بپردازند.
کید بر اینکه تاش برای حضور  علیرضا مرتضوی با تأ
شرکت های معتبر از اصلی ترین اولویت های برپایی 
نمایشــگاه اســت، افزود: کیفیت یک نمایشگاه با 
مساحت آن نمایشگاه سنجیده نمی شود، بلکه 
اصل، بر حضور برندهای مطرح و با کیفیت است. 
کیــد داریم که حضور شــرکت های  در این راســتا، تا

دانش بنیان بر کیفیت نمایشگاه ها می افزاید.
وی بــا بیان اینکــه حضــور هیئت هــای تجــاری از 
داخل و خارج کشــور در نمایشــگاه موضوع بسیار 
مهمی اســت، ادامه داد: بازرگانان همواره شــرایط 
رونق و توسعه کسب وکار را فراهم می کنند، بنابراین 
حضور آنها در نمایشــگاه، یک موضوع بسیار مهم 
محســوب می شــود؛ همچنین از تمامی ســفیران 
کشورهای مختلف حاضر در جمهوری اسامی ایران 
دعوت کرده ایم از این نمایشگاه بازدید کنند. این 
موضــوع بــه توســعه بــازار شــرکت های حاضــر در 

کشورهای مختلف کمک می کند.

معــاون عمرانــی اســتاندار اصفهــان در خصــوص 
استفاده از مازوت در نیروگاه شهید منتظری اصفهان 
توضیحاتی را ارائه داد. مهران زینلیان در گفت وگو با  
مهر با بیان اینکه همه مسئوالن استان با استفاده 
از مازوت در نیروگاه های اصفهان مخالف هستند، 
اظهار داشت: هفته گذشته به دلیل اینکه بخشی 
از شــهرهای شــمال کشــور دچــار افــت شــدید گاز 
شده بودند و در زمینه تأمین برق مشکل داشتند، 
اباغیه ای از سوی شورای عالی امنیت کشور برای 
نیروگاه هــای اصفهان آمــده بود کــه مصــرف گاز را 
کاهش دهند و برای ادامه تولید خود، سوخت دوم 

)مازوت( جایگزین و استفاده کنند.
او بــا بیان اینکــه ما این موضــوع را با تأخیــر متوجه 
شدیم، افزود: اما به علت اینکه هوای اصفهان در آن 
مقطع به واسطه ناپایداری ها و وزش باد نسبتا خوب 
و شاخص ها در حد AQI ۸۰ -۷۰ بود، ۲ مشعل از ۱۲ 
مشعل مازوت سوز نیروگاه شهید منتظری به مدت 
کثر سه روز از این سوخت مایع استفاده کردند. حدا

معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
خاطرنشان کرد: به محض پایدار شدن هوا و کاهش 
جریانات جوی، با نظارت محیط زیست استفاده از 
کنون  مازوت در نیروگاه شهید منتظری قطع شد و ا

چند روزی است که هیچ مصرف مازوتی نداریم.
کنون اداره محیط زیست  زینلیان با بیان اینکه هم ا
بر نیروگاه ها نظارت دارد، ابراز داشت: نیروگاه ، اجازه 
مصرف مــازوت ندارنــد و دیگر اجــازه نخواهیم داد 
ضمن اینکه افراد مسئول در وزارت نیرو در این حوزه 

را به دلیل ترک فعل به دستگاه های نظارتی معرفی 
کردیم زیرا آنان موظف بودند فیلتراسیون خروجی ها 

را انجام دهند که این کار را نکردند.
          بسته راهکارهای احیای زاینده رود بزودی 

اعالم می شود
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار اصفهان 
همچنین درباره نتایج جلسات متعدد در حوزه آب 
استان، تصریح کرد: پیرو این جلسات، امروز به بسته 
راهکارهایی در حوضه زاینده رود رسیدیم واین گام 
بسیار مهمی است که بتوانیم قدم به قدم با وحدت 
رویه برای بهبود وضعیت این حوضه پیش برویم و 

جزئیات آن را به زودی اعام می کنیم.
          لزوم قرارگیری زاینده رود در ردیف 

رودخانه های حفاظت شده
زینلیان با اشــاره به لزوم قرارگیری زاینده رود در رده 
کید کــرد: یکی از  رودخانه هــای حفاظت شــده، تا
محورهایی که بــه صراحــت در بســته راهکارهای 
احیای زاینده رود به آن اشــاره شــده، این است که 
زاینــده رود جــزو رودخانه های حفاظت شــده قرار 

گیرد و همه دستگاه ها باید برای آن اقدام کنند.

همــه ۹۶ مشــعل نیــروگاه اصفهــان از ســوخت گاز 
اســتفاده می کننــد. مدیرعامــل نیــروگاه شــهید 
منتظری اصفهان با اشاره به اینکه چهاردهم دی 
از مرکز اعام شد سهمیه گاز این نیروگاه صفر است و 
باید از سوخت دوم یعنی مازوت استفاده شود گفت: 
با وجود مخالفت مسئوالن استانی، برای آزمایش 
سوخت دو مشعل به مازوت تبدیل شد تا شرایط 
سنجیده شود. نریمانی افزود: بعد از استفاده این دو 
مشعل از مازوت، ۱۶ دی این مصرف قطع و به چرخه 

گاز بازگشت. معاون امور عمرانی استانداری اصفهان 
هم در گفتگو با بخش خبری ۲۰ ضمن تایید استفاده 
محدود مازوت در نیروگاه شهید منتظری اصفهان 
کید کرده مصرف مــازوت در این نیــروگاه به صفر  تا
رسیده است. مهران زینلیان گفت:مصرف محدود 
مازوت به درخواست مرکز برای تامین گاز در مناطق 
شمالی کشور بوده که این میزان مازوت تاثیری در 
آلودگی به دلیل ناپایدار بودن هوا در آن تاریخ نداشته 
است. با افزایش آالینده ها در اصفهان و شرایط هوای 
ناســالم انتقاد ها از مــازوت ســوزی در اصفهان باال 
رفت و رئیس شورای اسامی اصفهان هم گفته بود 

شرایط اصفهان متفاوت از دیگر استان ها است.
مصــرف بیــش از حــد گاز در بخش هــای مختلــف 
شهری، صنعتی، اداری و خدماتی احتمال کمبود 
سوخت در نیروگاه ها و اســتفاده اجباری از مازوت 

را به همراه دارد.

مدیــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره 
بــه هزینــه بیــش از ۱۵ میلیــارد ریالــی اقدامــات 
انجام شــده این منطقــه در برابــر بحران، گفــت: با 
توجه به مساحت باالی بافت فرسوده و همچنین 
وجود بازار بزرگ اصفهان در این منطقه، اقدامات 
متعددی برای مقابله با بحــران در دســتور کار قرار 
دارد. وی افزود: راه مقابله با بحران انجام اقدامات 
و ارائــه خدمــات اضطراری بــه دنبال وقــوع بحران 
اســت که با هــدف نجات جــان و مــال انســان ها و 
تأمین رفاه نسبی برای آن ها و جلوگیری از گسترش 
خســارات انجــام می شــود. مدیــر منطقــه ســه 
شــهرداری اصفهان تصریح کرد: با توجــه به وجود 
بافت فرسوده به مساحت ۲۶۳ هکتار، وجود شبکه 
بازارهای تاریخی و اصلی شهر اصفهان، ابنیه تاریخی 
متعدد، کارگاه های مختلف به خصوص طاسازی 
و دفع ســموم مــازاد در شــبکه فاضــاب و احتمال 
حریق و همچنین تهدیــدات احتمالــی حاصل از 
فرونشست زمین، منطقه سه شهرداری اصفهان را 
به بحران خیزترین مناطق شهری تبدیل کرده است 

و بر این اساس باید از آمادگی های الزم در برابر حوادث 
مذکور برخوردار باشیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال های گذشته، تعداد 
قابل توجهی شیرهای هیدرانت مخصوص آبگیری 
تانکر خودروهای آتش نشانی در بازار و سطح منطقه 
نصب شــد و در ســال جاری نیز مجددا با هزینه ای 
بالغ بر سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال تعدادی از این 

شیرها تهیه و در منطقه نصب شد.
کارگر با اشاره به هزینه بیش از ۱۵ میلیارد ریالی بابت 
اقدامات انجام شــده این منطقــه در برابــر بحران، 
اظهــار کــرد: تقویــت زیرســاخت های ســاختمان 
شــهرداری مطابق با الگوی پدافند غیرعامل، رفع 
نقاط بحرانــی همچــون آب گرفتگی هــا، الیروبی و 
ک ســازی ســپتینگ ها و دریچه هــای آب هــای  پا
ســطحی و برداشــت موانــع در مســیر کانال هــا و 
مادی ها، خرید و ساماندهی ساالنه تجهیزات پایگاه 
مدیریت پشــتیبانی ســتاد مدیریت بحران و حفر 
بیش از ۷۰ چاه جذبی آب بــاران از جمله اقدامات 

انجام شده در سال جاری است.

با حضور 11۰ برند معتبر در اصفهان؛

گرمایشی برگزار می شود نمایشگاه تأسیسات سرمایشی و 

توضیح معاون استاندار اصفهان درباره مازوت سوزی نیروگاه شهید منتظری:

مصرف مازوت در اصفهان نظرشورای عالی امنیت ملی بود

تامین سوخت نیروگاه اصفهان با مصرف بهینه گاز:
استفاده از مازوت به صفر رسید

هزینه بیش از ۱۵ میلیارد ریالی منطقه ۳ در برابر بحران

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
نایین گفت: تسهیات کم بهره به ۳۷ قالیباف 
نایینی اعطا شد. امید کوهی گفت: برای تقویت 
صنعت فرش، ۷۰۸ میلیون تومان تســهیات 
در قالب مســتقل و ایجاد مشاغل پشتیبان به 
۳۷ متقاضــی پرداخت شــد. بــه گفتــه او، این 
افراد از سال ۹۰ برای دریافت وام مشاغل خانگی 
پرونده تشــکیل داده بودند. این تســهیات با 
کارمزد ۴ درصد و مدت بازپرداخت ۶۰ ماهه به 
متقاضیان داده شد. پارسال فقط دو فقره وام 
بــه ارزش ۶۰ میلیون تومان در بخش مشــاغل 

خانگی قالیبافی در نایین پرداخت شده بود.

شهرضا، خبرنگار سیمای شهر:
ارائه خدمــات اداری، آموزشــی، رفاهی، حمل 
و نقل درون شــهری و برون شــهری و خدمات 
اجتماعی به شهروندان صرفأ با دریافت مجوز 
آناین از سامانه امید امکان پذیر است. سید امیر 
جعفری سرپرست فرمانداری شهرضا در جلسه 
کید بر  ســتاد مقابله با کرونای شهرســتان با تأ
کسیناسیون کرونا اظهارداشت: ارائه خدمات  وا
اجتماعی و خدماتی در شهرستان شهرضا منوط 
کسن است و براساس مصوبات ستاد  به تزریق وا
ملی مقابله با کرونا و دستورالعمل اباغی طرح 
مدیریت هوشمند بیماری کرونا افراد شاغل باقی 
مانده در اصناف، ادارات دولتی و کلیه واحدهای 
کسن  خدماتی می بایست نســبت به تزریق وا
اقدام نماینــد و براســاس مصوبات ســتاد ملی 
مقابله با کرونا حضور در محل کار و ارائه خدمات 
کســن و یا ارائه  به شهروندان منوط به تزریق وا
تســت pcr منفی برای مــدت ۱۵ روز می باشــد.  
کیدنمــود: تا  سرپرســت فرمانداری شــهرضا تا
کسینه نشوند  زمانیکه معدود افراد باقی مانده وا
شــرایط جامعــه شــکننده خواهــد بــود، براین 
اســاس بــرای ورود بــه ادارات و دریافــت هر نوع 
خدمات، آموزشــی، اداری و... شهروندانی که 
کسیناسیون نکرده اند، حتما  هنوز اقدام به وا
باید تست پی سی آر منفی ارائه دهند. سرپرست 
فرمانداری شهرضا با بیان اینکه باید از ظرفیت 
بسیج در طرح شهدای سامت استفاده کرد، 
گفت: به دنبال شیوع ســویه جدیدکرونا به نام 
امیکرون آماده بــاش و هوشــیار باش مضاعف 

به دستگاه های ذی ربط اباغ گردیده است.

فرماندار اردستان گفت: شهرداری اردستان یک 
ماه فرصت دارد تا برای رفع ۱۸ اشکال و نواقصی 
کــه دامپزشــکی از کشــتارگاه دام گرفته اســت، 
اقدام کند. حمیدرضا تأملی  در جلسه بررسی 
و رفع مشکات کشتارگاه دام مشترک اردستان 
و زواره، اظهار کرد: گزارش های دریافتی از شبکه 
کی است که نواقص  دامپزشکی شهرستان حا
زیــادی در کشــتارگاه دام مشــترک اردســتان و 
زواره وجــود دارد و بــا وجــود مصوبات مختلف 
کارگروه سامت در گذشــته، اقدام جدی برای 
اصاح و رفع نواقص صورت نگرفته اســت. وی 
کنون در  با بیان اینکه کشــتارگاه دام مشــترک ا
وضعیــت غیربهداشــتی و غیراصولــی فعالیت 
می کند، افزود: با تعاملی که بین شهرداری های 
اردستان و زواره انجام شد، شهرداری اردستان 
یک ماه فرصــت دارد تــا بــرای رفع ۱۸ اشــکال و 
نواقصی که دامپزشکی از کشــتارگاه دام گرفته 
اقدام کند و پــس از آن نگهــداری و بهره برداری 
از کشــتارگاه را انجــام دهــد. فرماندار اردســتان 
تصریح کرد: با توجه به دغدغه مردم در شهرهای 
کید اعضای شورای تأمین بر  اردستان و زواره و تأ
رفع نواقص کشتارگاه، ادامه فعالیت کشتارگاه 
مشترک دام با تأیید شبکه بهداشت و درمان، 
اداره محیــط زیســت و شــبکه دامپزشــکی 
امکان پذیر است. تأملی با اشــاره به مشکات 
کشــتارگاه مشــترک دام گفت: نبود دیوارکشی 
در فضــای بیرونــی کشــتارگاه، نبــود ســرویس 
بهداشتی، سیستم ضدعفونی و شست وشو، 
تکمیل نبودن اتاق پیش ســرد، نداشتن خط 
کشتار، وضعیت اسفبار سیستم تصفیه و پساب 
کشتارگاه و... از مهم ترین مشکات این مجموعه 
است که باید برطرف شود. وی خاطرنشان کرد: 
آنچه از بازدید کشتارگاه دام مشترک اردستان و 
زواره قابل مشاهده است در شأن مردم نیست 
و برای مسئوالن این شهرستان اولویت نخست 
امنیت روانی، بهداشت و سامتی افراد جامعه 
اســت که امیدواریــم هرچــه زودتر مشــکات و 

نواقص کشتارگاه دام برطرف شود.

خبر خبر

استان

خبر

کید بر اینکه روابط با هموطنان  استاندار اصفهان با تا
ارامنه بر مبنای دوستی و برادری است، گفت: یکی از 
مهمترین اهداف و مکتبی که همه ادیان دنیا دنبال 
می کنند صلح و آرامش در ســایه وحدت اســت. ســید رضا مرتضوی در 
بازدید از کلیسای وانک اصفهان و دیدار با اسقف سپیان کاشیان پیشوای 
مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران، افزود: متاسفانه دنیای استکبار با 

تبلیغات سوء بدنبال وارونه جلوه دادن وحدت بین ادیان است.

وی گفت: دشــمنان تاش می کنند با ایران هراســی، مشــکات خود را 
کتمان کنند و با ایجاد یک مسئله سعی دارند همه توجهات را به این سمت 
سوق دهند.استاندار اصفهان خاطرنشــان کرد: دشمنان می کوشند 
مشکات داخلی خودشان آشکار نشود و هرگونه جنگ و خونریزی که رقم 
می زنند را کتمان می کنند. مرتضوی با بیان اینکه سالیان متمادی آمریکا و 
همنوعانش این سیاست را در برابر کشورهای مظلوم دنیا دنبال می کنند، 
ادامه داد: در طول این ســال ها هزاران رویداد ضد بشری در کشورهای 

غربی و آمریکا رخ می دهد ولی هیچگاه نگران نبوده اند.
استاندار اصفهان با اشــاره به اینکه آنها از اینکه حقوق بســیاری از مردم 
پایمال می شود خم به ابرو نمی آورند، تصریح کرد: دشمنان از اینکه مردم 
کشــورهای دیگر به راحتی قتل و عام شــوند هم هراســی ندارند و تقریبا 

حضورشان همراه با خونریزی بوده است.
وی با اشاره به وحدت در بین کشورهای مسلمان و ادیان های دنیا افزود: 
آن چیزی که ادیان دنبال آن هستند صلح در سایه وحدت و آرامش است و 

ما از اینکه مردم سایر سرزمین ها در رنج باشند ناراحت هستیم.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: عده ای در دنیا نمی خواهند بسیاری 

از مردم از فرصت زندگی کردن در سایه صلح و آرامش بهره مند باشند.

کیــد کــرد: در امپراطــوری رســانه غــرب تــاش می شــود کــه همه  وی تا
خونریزی های که در دنیا رخ می دهد را وارونه نمایش دهند.

اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه چنین دیدارهایی موجب همدلی 
و مودت خواهد شــد، افزود: شــناخت و نگاه ارامنه نسبت به مسائل و 
مشکات دنیا جامع و در برابر مسائل ایران و عرصه بین المللی ستودنی 
است. پیشــوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران نیز در این دیدار 
با ابراز خرسندی از حضور استاندار اصفهان در مکان مذهبی کلیسای 
وانک گفت: من در مراسم معارفه استاندار اصفهان از شما دعوت کردم 
که از مجموعه کلیسای وانک اصفهان بازدید کنید و حاال این مهم محقق 
شد. اسقف سپیان کاشچیان افزود: فعالیت و مسوولیت در استانداری 
اصفهان سخت است ولی با همه مشکات، شما به تمام مسائل استان 

واقف هستید.
وی ادامه داد: امیدوارم در سایه دولت آقای رییسی با پشتکاری که دارید 

مشکات کشور و استان اصفهان مرتفع شود.
کنون  قدمت ســکونت ارامنه در اصفهان به دوره صفویه بازمی گــردد و ا
حدود ۱۰ هزار نفر ارمنی در این خطه زندگی می کنند که حدود هشت هزار 

نفر آنها در کانشهر اصفهان سکنی دارند.

رئیس مرکز پژوهش های شــورای اسامی شهر اصفهان 
گفــت: از زبــان رئیــس شــورا، خطاب بــه مســئوالن ملی 
پیگیری »مهاجرت های بی ضابطه« به عنوان ابر چالش 
مهم همه ی کانشــهرها را شــنیده ام و امیدوارم در مرکز پژوهش ها بتوانیم 
کاوی و حساس سازی نخبگانی در این  گام هایی به سمت مساله شناسی، وا

خصوص برداریم.
گرام خود نوشت:           مصطفی نباتی نژاد در صفحه اینستا

»وقتی کسی به تهران یا مشهد ]یا اصفهان[ مهاجرت می کند، چه می شود؟ 
هیچ. سرمان را پایین می اندازیم و وسایل مان را بار می کنیم و در خانه ای که 
بنگاهی برایمان پیدا کرده، مستقر می شویم. و دیگر؟ هیچ. کسی خوش آمدی 

به ما می گوید؟ کسی می داند که آمدیم، یا رفتیم؟ جز خانواده و دوستان، کسی نه مطلع می شود، نه می داند که 
آمده ایم یا رفته ایم. هیچکس دیگر نمی پرسد که: خرت به چند؟ چرا آمدی؟ چرا رفتی؟ چه باید بکنی. چه نباید 
بکنی. من تازه سه روز است که به زوریخ )سوئیس( آمده ام. اما فقط دو هفته وقت داشتم که خودم را اول به دفتر 
شهرداری منطقه مان معرفی کنم. فرمی پر کنم، بگویم چه کسی هستم و از کجا آمده ام و نشانی ام چیست؟ پولی 
هم )۶۲ فرانک = حدود یک میلیون و هشتصد هزار تومان( برای ثبت نام به شهرداری منطقه  سکونتم دادم. 
کارمند ثبت اطاعات، بعد از درج اطاعات، یک نامه با امضای شهردار )حتما که با متنی مشابه برای همه( به من 
می دهد که ورودم را به شهر خوشامد می گوید و از اینکه در این شهر اقامت می کنم، ابراز خوشحالی می کند. بعد 
یک دعوتنامه که روز جلدش به بیش از ده زبان خوشامدگویی نوشته شده است. این دعوتنامه برای شرکت در 
یک جشن / برنامه ی خوشامدگویی جمعی به تمام »شهروندان« جدید مهاجر به زوریخ است. هر ماه یک بار، 
رایگان، در تاالر مرکزی شهر. بعد از این ها، کارمند شهرداری، برایم در حدود پنج دقیقه توضیح می دهد که تفکیک 
کز هسته ای که  زباله برایشان چقدر مهم است، چطور باید زباله ها را تفکیک کنم، باید یک قرص ضد انفجار مرا
در نزدیکی زوریخ هست بخرم و در خانه داشته باشم و چند نکته ی دیگر اینکه چه چیزی کاغذ است و چه چیزی 
نیست. با شیشه ها و بطری ها چه باید کرد؟ با باتری های تمام شده یا زباله های ساختمانی. اما چه کسی این ها 

را در تهران و باقی شهرها برای تازه واردها و قدیمی ها توضیح داده که حاال توقع رعایت شان را داشته باشیم؟
تمام این ها چه معنی دارد؟ این ها یعنی تو برای ما اهمیت داری. تو رها شده نیستی. به حال خودت گذاشته 
نشدی. ما تو را دیدیم. آمدن ت یک اتفاق جمعی است نه یک تصمیم صرفا فردی. فرقی هم نمی کند که چه 

کسی هستی؟ استاد دانشگاه یا کارگر ساده. جوان یا پیر. از چین یا آفریقا. تو برای 
ما »یک شهروند« هستی و وجود داری و حقوقی داری و تکالیفی. رفتارت برای 
ما مهم است. و معنی تمام  تمام این ها این است: »تو برای ما وجود داری« و 

»ما به هم ربط داریم.«
ک می شوند. آدم ها وقتی حس  آدم ها، وقتی از همه چیز رها می شوند، خطرنا
کنند که برای کسی مهم نیستند، تخریبگر می شوند. حس تعلق داشتن به 
یک گروه، به یک جمع، آدم را زنده نگه می دارد. آدمی که حس می کند به هیچ 
جمعی تعلق ندارد، حس می کند رها شده است. سرنوشتش برای هیچکس 
مهم نیست. هیچکس او را آدم حساب نمی کند. هیچکس او را نمی بیند. 
بود و نبود و رفتن و آمدنش برای هیچکس مهم نیســت. این حس »ســایه 
ک است. آن وقت او هم برای آن دیگرانی که از کنارش رد می شوند،  شدن«، این حس »بی اهمیت بودن«، خطرنا
ارزشی قائل نیست. سرنوشت شان برایش مهم نیست. هر جایی که بتواند می زند و می رود و فقط و فقط گلیم 

ک اند. خودش را از آب بیرون می کشد و تمام. آدم های رها شده، خیلی خطرنا
ک را در همان جا سفت کرد. یا برای اینکه سیل نیاید، باید  می گفتند برای اینکه طوفان شن نیاید، باید ذرات خا
ک داشته باشند. آدم ها، مثل آن دانه های باران، مثل آن  کاری کرد که قطره های باران، فرصت فرو رفتن در خا
ک، باید در جایشان محکم شوند. فرصت کنند که در کنار دیگران مستقر شوند. قرار بگیرند. ربط  ذره های خا
ک  گر این طور نشود، دانه های خا پیدا کنند. وصل شوند. عضو جمعی شوند. دست هایشان در هم گره بخورد. ا

معلق، دانه های باران بی جا و سرگردان، سیل و طوفان های مهیب و توده وار می سازند.
وقتی که طوفان آغاز شــود یا صدای غرش ســیل بیاید، هیچکس یادش نمی آید که طوفان و ســیل را خود ما 

ساخته ایم؛ ما که آدم ها را رها کردیم. ما که »سایه« های ندیدنی ساختیم. ما که نادیده شان گرفتیم.
گر می شناسید لطفا معرفی کنید. مهندس نور  نویسنده ی این یادداشت پرمغز و تأمل برانگیز را نمی شناسم. ا
صالحی رئیس با تجربه و خردمند شورای اسامی شهر چند روز پیش این یادداشت را در گروه اعضای شورا قرار 
دادند. در طول این مدت کوتاه بارها و بارها از زبان ایشــان خطاب به مسئوالن ملی پیگیری »مهاجرت های 
بی ضابطه« به عنوان ابر چالش مهم همه ی کانشهرها را شنیده ام. امیدوارم توجه به این مهم گفتمان همه 
شهروندان کانشهرها بشود. لذا عکس با یادداشت خیلی بی ارتباط نیست. امیدوارم در مرکز پژوهش ها بتوانیم 

کاوی و حساس سازی نخبگانی در این خصوص برداریم.« گام هایی به سمت مساله شناسی، وا

استاندار اصفهان:

روابط با هموطنان ارامنه بر مبنای دوستی و برادری است

مهاجرت های بی ضابطه، دغدغه رئیس شورای شهر اصفهان

خبر

خبر

پایان انتظار ۱۰ ساله قالیبافان
 نایینی برای دریافت

 تسهیالت

دریافت خدمات اجتماعی
 در شهرضا با سامانه امید

شهرداری برای 
کشتارگاه دام  رفع نواقص 

کند اردستان اقدام 
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جامعه4 1۳ ژانویه    2۰22
مدیرکل پدافند غیرعامل اصفهان:

بخش خصوصی در اصفهان 
برای اجرای پدافند غیرعامل همکاری نمی کند

غیرعامــل  پدافنــد  مدیــرکل 
گفــت: بخــش قابــل  اصفهــان 
بخــش  کــز  مرا از  توجهــی 
خصوصــی در اســتان اصفهــان آیین نامه هــای 

پدافند غیرعامل را اجرایی نمی کنند.
کیدات  ســازمان پدافند غیرعامل بنا بر تدابیر و تأ
مقــام معظــم رهبــری در ســال ۱۳۸۲ تأســیس و 
فعالیت های خود را در کشــور آغاز کرده اســت. در 
اســتان ها نیز فعالیت هایی ذیل این مجموعه در 
کمیتی انجام می گرفت  کنار سایر مجموعه های حا
اما بــه صــورت مســتقل از ســال ۱۳۹۲ با تشــکیل 
اداره کل پدافند غیرعامل در استان ها به صورت 
تشــکیاتی و منســجم این فعالیت هــا ادامه پیدا 
کرد. برای بررســی بیشــتر این موضــوع و اقدامات 
و عملکــرد ســازمان پدافنــد غیــر عامل در اســتان 
اصفهــان گفت وگویــی را بــا عبدالرســول صفری، 
مدیــر کل پدافنــد غیرعامل اســتانداری اصفهان 
انجام دادیم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.

          پدافند غیرعامل در استان ها به چه 
صورت قابل اجرا است؟

ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور زیــر مجموعه 
ستاد کل نیروهای مسلح است اما فعالیت های 
کــز  آن در دســتگاه های اجرایــی و اداری و مرا
صنعتــی اســت. این مأموریت در قوای ســه گانه 
کمیتــه پدافنــد  و وزارتخانه هــا در چهارچــوب 
غیرعامــل انجــام می شــود و در اســتان ها نیــز 
تمامی دستگاه های اداری موظف اند با تشکیل 
کمیته پدافند غیرعامل به ریاست مدیر دستگاه، 
مأموریت های ایــن حــوزه را در مجموعــه خــود 
کز صنعتی  پیگیری و اجرا کنند. در صنایــع و مرا
نیــز کــه عمدتــا در بخــش خصوصــی قــرار دارنــد 
واحدهــای پدافنــد غیرعامــل و HSE الزامــات 
پدافنــد غیرعامل را نظــارت و پیگیــری می کنند؛ 
بنابرایــن مأموریــت پدافنــد غیرعامــل در تمــام 
ســطوح مختلــف دولتــی، عمومــی و خصوصــی 
ح و دنبال می شــود، حتی در شهرســتان ها  مطر
نیــز شــورای پدافنــد غیرعامــل شهرســتان بــه 
ریاســت فرمانــدار و بــا حضــور مدیــران ذی ربــط 
شهرســتانی تشکیل می شــود و در شــهرداری ها 
هم واحــد پدافند غیرعامل در خصوص مســائل 
پدافند شــهری این مأموریت را دنبــال می کنند. 
در ســال های اخیــر نیــز دســتورالعمل پدافنــد 
غیرعامل دهیاری ها هم تهیه و اباغ شده است 
که دهیــاران در روســتاها نیز موظف اند مســائل 
پدافند غیرعامل را در برنامه های روســتا مدنظر 

قرار دهند.
کز خصوصی، دولتی و            چه الزامی برای مرا

عمومی وجود دارد که به دستورالعمل های 
پدافند غیر عامل عمل کنند؟

دســتور  و  آئین نامه هــا  رغــم  علــی  متأســفانه 
العمل هایی که در حــوزه مباحث علمی و تئوری 
پدافنــد غیرعامــل تــا کنــون تدوین و اباغ شــده 
کز،  است اما به دلیل خاهای قانونی برخی از مرا
البتــه بیشــتر بخــش خصوصــی الزامــات پدافند 
کز خود به  غیرعامل را در شــریان های حیاتی مرا
درستی اجرا نمی کنند برای رفع این مشکل اخیرا 
الیحه تشــکیل ســازمان پدافند غیرعامل کشــور 
تهیــه و به مجلس شــورای اسامی ارســال شــده 
که در صورت تصویب، عمده این نواقص قانونی 

برطرف می شود.
          چه اقدامات شاخصی تا کنون در استان 

اصفهان انجام شده است؟
مأموریت اصلی پدافند غیرعامل مصون ســازی 
کــز حســاس و مهــم کشــور در  زیرســاخت ها و مرا
مقابله با تهدیدات دشمن اســت و در این راستا 
کز  با ارائه الگوهــای پدافندی و اجــرای آن در مرا
مهم، حســاس و حیاتی کشــور موجبات کاهش 
کــز در برابــر تهاجمــات  آســیب پذیری این مرا

دشمن فراهم می شود.
فعالیت ســازمان پدافند غیرعامل کشــور امروزه 
در حوزه هــای تخصصــی  گیــر  فرا بــه صــورت 
مختلفی چون پدافند کالبدی، پدافند پرتوی و 
هسته ای، پدافند شیمیایی، زیستی، سایبری، 
اجتماعی و فرهنگی، پدافند مردم محور و پدافند 
اقتصــادی دنبــال می شــود کــه هــر کــدام از ایــن 
کــز  موضوعــات یــک ســری از زیرســاخت ها و مرا
اداری یــا صنعتــی کشــور را در بــر می گیــرد کــه به 

صــورت تخصصــی در جهــت مصــون ســازی و 
کاهش آســیب پذیری این مجموعه ها متناسب 
بــا نــوع وظایــف و اهمیــت آن مســائل پیگیری و 

دنبال می شود.
در اســتان اصفهــان نیــز در تمامی زیرســاخت ها 
کــه برابــر الگوهــای مربوطــه  کــز صنعتــی  و مرا
ســطح بندی شــده و از اهمیــت باالیی برخــوردار 
بوده است اقدامات و الزامات و الگوهای پدافندی 
انجام شده و سال گذشته نیز طرح جامع پدافند 
غیرعامل اســتان با نظارت این اداره کل تدوین و 
تصویب و از طریق سازمان پدافند غیرعامل کشور 
به استانداری اباغ شده است. این طرح جامع در 
حقیقت نقشه راه ما در پنج سال آینده برای پیش 
برد اهــداف و سیاســت های پدافنــد غیرعامل در 
استان است و بر اساس اطاعات این طرح نواقص 
و معایب پدافندی در سطح استان پیگیری و رفع 

خواهد شد.
          تفاوت وظایف مدیریت بحران با پدافند 

غیر عامل چیست؟
بــا  ارتباطــی  غیرعامــل  پدافنــد  مأموریــت 
مأموریت هــای مدیریــت بحــران نــدارد. وظیفه 
پدافنــد غیرعامــل پیشــگیری و مصون ســازی 
و کاهــش آســیب پذیری زیرســاخت های کشــور 
کــه البتــه  در برابــر تهدیــدات دشــمن اســت 
ممکــن اســت بــا افزایــش پایــداری و تــاب آوری 
تأسیســات این مجموعه هــا همــراه باشــد و در 
حــوادث طبیعــی نیــز کمتر دچار آســیب شــوند؛ 
در واقــع هــدف اصلــی پدافنــد غیرعامــل مقابله 

با تهدیدات دشــمن اعــم از داخلــی و خارجی در 
حــوزه زیرساخت هاســت در حالــی کــه وظیفــه 
مدیریت بحران به هنگام وقوع حوادث طبیعی 
نظیر سیل، زلزله، حریق، تصادفات و از این گونه 
مســائل اســت کــه بــا وقوع ایــن حــوادث عوامل 
مدیریت بحران و دســتگاه های همکار آنها نظیر 
آتش نشــانی، اورژانس، راهــداری و… در صحنه 
حاضر و نســبت بــه مهار بحــران اقــدام می کنند؛ 
بنابرایــن مأموریت هــای پدافنــد غیرعامــل بــه 
صــورت مشــخص از مأموریت هــای مدیریــت 
بحران کشــور مجزا اســت و تداخل کاری ندارد و 
در صورت رعایت مرزهای مشخص شده توسط 

متولی آن، موازی کاری پیش نخواهد آمد.
          برای فرهنگ سازی پدافند غیرعامل در 
ح هایی  استان اصفهان چه برنامه ها و طر

دارید؟
در بحث فرهنگ سازی پدافند غیرعامل هدف ما 
بیشتر آشنایی مردم با مفاهیم و اصطاحات این 
حوزه است که طی سال های اخیر فعالیت های 
تبلیغی و فرهنگی و آموزشــی زیــادی برای عموم 
مــردم یــا مدیــران و کارشناســان ادارات دولتــی 
و حتــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان انجــام 
کثریــت  گفــت امــروزه ا شــده اســت و می تــوان 
قشــر فرهیخته و تأثیرگــذار در جامعه بــا مفاهیم 
عمومی پدافند غیرعامل آشنایی پیدا کرده اند. 
اما فعالیت های اداره کل پدافند غیرعامل عمدتا 
محرمانه است و ما مجوزی برای انتشار این نوع 

فعالیت ها برابر عموم مردم نداریم.

خبر

کارشــناس زمین شناســی بــا اشــاره بــه وقــوع 
زمین لرزه ۲.۵ ریشتری در مهیار شهرضا گفت: 
رخداد ایــن زلزلــه می تواند زنگ خطری باشــد 
برای مســئوالن کــه نــگاه جدی تــر به مســئله 

فرونشست زمین، داشته باشند. 
محسن رفیعی گفت: طبق اعام مرکز لرزه نگاری 
کشــور ســاعت ۱۳، زلزله ای بــا بزرگی ۲.۵ ریشــتر 
در عمــق ۸ کیلومتــری زمیــن در منطقــه مهیار 
شهرستان شهرضا رخ داده اســت. وقوع زمین 
لرزه هایی با این بزرگی، به طور معمول، اهمیت 
چندانی نداشته اما آنچه اهمیت رخداد چنین 
لرزه ای را از سایر زلزله های با بزرگی مشابه متمایز 

کرده، محل وقوع آن است.
به گفته او وقوع خرده لرزه هایی با بزرگی مشابه 
زلزلــه مهیــار می توانــد منجــر بــه افزایــش نــرخ 
فرونشســت زمین شــده و بر اهمیت ایــن زلزله 
بیفزاید، رخداد این زلزله می تواند زنگ خطری 
باشد برای مسئوالن، که ضمن نگاه جدی تر به 
مسأله فرونشست زمین، برداشت بیش از حد 

از آبخوان ها را کنترل و متوقف کنند.
افــت ســطح آب زیرزمینی بــا میانگین ســاالنه 
حدود ۸۰ سانتی متر در سال باعث ایجاد درز و 
شــکاف های متعدد در این دشت و همچنین 
ثبت جــا به جایــی عمــودی با نــرخ بیــش از ۱۰ 

سانتی متر در سال شده است.
بــه گفتــه مدیــرکل ســازمان زمیــن شناســی 
کتشــافات معدنــی کشــور بیشــترین افــت  و ا
تجمعــی آبخوان هــای اســتان اصفهــان که در 
خ داده مربــوط دشــت مهیــار  طــول ســال ها ر

شمالی است.

معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری 
کنون برای یک هزار و ۷۶۷ موقوفه استان سند  تا

مالکیت صادر شده است.
حجت االسام اصغر توسلی با اشاره به عملکرد ۹ 
ماهه معاونت امور ثبتی و حقوقی اوقاف استان 
اصفهــان اظهــار داشــت: بایــد توجه داشــت که 
موظفی سال جاری در زمینه دریافت سند برای 
موقوفات اســتان اصفهان یــک هــزار و ۸۰۰ مورد 

بوده است.
کنون یــک هزار و ۷۶۷ ســند  وی بــا بیان اینکه تا
مالکیت برای موقوفات استان اصفهان دریافت 
شــده اســت، افزود: می توان گفــت ۹۵ درصــد از 
مصوبه صدور اسناد برای موقوفات استان محقق 

شده است.
معاون امور ثبتی و حقوقی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان اصفهان همچنین با اشاره به بروز 
رســانی اجاره بهای بیش از ۵ هزار رقبه در استان 
اصفهان، افزود: این رابطه استیجاری بین اوقاف 

و مستأجران تمدید شده است.
وی همچنین با بیان اینکــه در حال حاضــر ۵۲۰ 
کــز دادگســتری اســتان  پرونــده حقوقــی در مرا

اصفهان در زمینه موقوفات در حال بررسی است، 
تصریح کرد: البته برخــی از پرونده ها که اختاف 
بین اوقاف و نهادهایی مانند آمــوزش و پرورش، 
دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، سپاه، 
ورزش و جوانــان و … بــوده اســت در حــال حــل 
و فصــل اســت. حجــت االســام توســلی افــزود: 
همچنین در ســال جاری ۹۲ درصــد از آرا قضائی 

در خصوص موقوفات به نفع وقف بوده است.
          همه برای ساماندهی حصه همکاری 

کنند
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت ســاماندهی 
موقوفه منطقه حصه نیز ابراز داشت: این موضوع 
در دادگستری در حال پیگیری است، هر انچه بر 
عهده اوقاف بوده انجام شده است و ضروری است 
دیگر دستگاه ها برای تحقق این امر همکاری الزم 
را داشته باشند تا مشــکل این موقوفه نیز هر چه 
زودتر برطرف شــود. معاون امــور ثبتی و حقوقی 
اداره کل اوقــاف و امور خیریه اســتان اصفهان در 
خصوص آخرین وضعیت صدور ســند مالکیت 
برای مسجد جامع اصفهان نیز ابراز داشت: نقشه 
برداری مســجد انجام شده اســت و تنها مرحله 
صدور سند برای مسجد در اداره ثبت مانده است 
که بنا بر اعام مســئوالن اداره ثبت ایــن امر نیز به 

زودی انجام می شود.
وی افــزود: باید توجه داشــت که مســجد جامع 
اصفهان دارای ۱۱۱ هزار متر مربع مساحت است و 

نقشه برداری آن نیز کار بسیار سختی بوده است.
حجت االســام توســلی تصریح کرد: همچنین 
کنون برای ۳۹ رقبه مسجد  الزم به ذکر است که تا

جامع اصفهان سند مالکیت صادر شده است.

معاون تربیت بدنی و سامت اداره کل آموزش 
و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: تعطیلــی 
مــدارس اصفهــان تاثیــری بــر کاهــش آلودگی 

هوا ندارد. 
آذر کیــوان امیــر پــور گفــت: کارگــروه اضطــرار 
آلودگی هوا برای اســتان اصفهان فکر اساسی 
گــر رونــد کنونــی ادامه یابد ســال  کنــد، چون ا
آینده که کرونا تمام شود مدارس ما به واسطه 

آلودگی هوا هر روز باید تعطیل باشد.
موضوع تعطیلی مدارس تأثیری در آلودگی هوا 
گر بخواهیم مدارس را به دلیل آلودگی  ندارد، ا
تعطیــل کنیم از ابتــدا تا پایان ســال تحصیلی 
گــر بارندگی نباشــد  بایــد تعطیــل شــود، زیــرا ا
هفته ای ســه- چهــار روز هوا آلوده اســت و در 

مدارس را باید کا بست.
گفتــه او علــت تعطیــل نکــردن مقاطــع  بــه 
متوسطه اول و دوم در روز های اخیر، این بود 

کنون فصل امتحانــات دانش آموزان  که هــم ا
است، کاسی برگزار نمی شود و دانش آموزان 
پس از امتحان به خانه بازمی گردند، مدارس 
خودشان برای امتحانات برنامه ریزی و برخی 
یک روز درمیان امتحان برگــزار می کنند، یک 
روز دانش آموز برای امتحان به مدرسه می رود 
یک روز نه، در حالی که در این شرایط تعطیل 
کــردن تنهــا ادامــه کاس هــای حضــوری را با 

مشکل مواجه می کند.

نرخ ســالمندی درفریدن باالتر از نرخ متوســط 
استان است.

محمدرضــا ربیعیــان مدیر شــبکه بهداشــت و 
کارگــروه  درمان ایــن شهرســتان در جلســه 
فرهنگی، اجتماعی و سامت و خانواده و ستاد 
ساماندهی امور جوانان فریدن گفت: متوسط 
نرخ سالمندی در استان بین ۸ تا ۹ درصد و این 

رقم در فریدن حدود ۱۴ درصد است.
کارشناس باروری سالم شبکه بهداشت ودرمان 
فریدن نیز به کاهش بی سابقه نرخ باروری کلی 
درفریدن اشــاره کــرد و گفــت: نرخ بــاروری کلی 
شهرستان در ســال ۱۳۹۵ برابر یک نود وهشت 
دهم درصد بوده اســت که متاســفانه هرســال 
با کاهش چشمگیری مواجه شــده به طوریکه 
درحال حاضر این رقم به حدودیک و شش دهم 

درصد رسیده است.
شهره بهارلویی افزود: دراین میان شهر دامنه با 
یک وشــش دهم درصد کمترین میزان باروری 
و روستا های دره بید، اسکندری و چهلخانه به 
ترتیب با دو وســی و شش، دو و بیســت وچهار و 
دو و چهارده دهم درصد بیشترین نرخ باروری 

را داشته اند.

لرزه به جان دشت مهیار 

معاون اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد؛

صدور ۱۷۶۷سندمالکیت برای موقوفات اصفهان

معاون سالمت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان: 

تعطیلی مدارس 
لودگی هوای اصفهان نیست  راهکار آ

خبر

باال بودن نرخ سالمندی در فریدن 

خبر

کارشــناس مســئول اورژانس اجتماعی استان 
اصفهان گفــت: حــدود یــک هــزار و ۱۰۰ تماس 
در ۹ ماهه ســال جاری با خط ۱۲۳ گرفته شده 
است و در موارد گزارش شده خشونت خانگی، 
سالمندآزاری و همســرآزاری با توجه به شرایط 
قرنطینه و آمار سایر موارد، درصدهای باالتری 

را به خود اختصاص داده است.
عباس توفیقی زواره در خصوص ماهیت اورژانس 
اجتماعی، اظهار کــرد: اورژانس اجتماعی یک 
خدمت اجتماعی است که توسط متخصصان 
روانشناس و مددکار ارائه می شود و به عنوان یک 
برنامه تخصصی دارای سه فعالیت کاما مجزا 
اما به هم پیوســته اســت. خط ۱۲۳ یکی از این 
فعالیت هایی است که به صورت شبانه روزی از 
هر نقطه شهرستان های استان اصفهان امکان 
برقراری تماس دارد. واحدهای سیار متشکل 
از تیم مددکار و روانشــناس، با اطــاع خط ۱۲۳ 
وارد عمل شــده و در مــوارد مورد نیــاز تیم های 
تخصصی مداخلــه ای به هنــگام، رایــگان و در 

دسترس ارائه خدمات می دهند.
          2۰ مرکــز اورژانــس اجتماعــی در اســتان 

اصفهان
کز اورژانس اجتماعی  وی با اشــاره به تعداد مرا
استان اصفهان، ادامه داد: در حال حاضر استان 
اصفهان دارای ۲۰ مرکز اورژانس اجتماعی است 
که سهم شهر اصفهان از این تعداد دو مرکز است 
کز در شهرهای آران وبیدگل، کاشان،  و مابقی مرا
فریدون شــهر، شاهین شــهر، خمینی شــهر، 
فاورجان، بهارستان، فوالدشهر و زرین شهر دایر 
و در حال فعالیت هستند. کارشناس مسئول 
اورژانــس اجتماعــی اســتان اصفهــان تصریح 
کرد: اورژانس اجتماعی دارای سه سطح است. 
سطح یک تنها مختص شهر اصفهان بوده، به 
صورت شبانه روزی در حال فعالیت است و افراد 
به صورت خود معرف یا از طریق مراجع قضائی به 
کز ارجاع داده می شوند. مرکز سطح یک شهر  مرا
اصفهان واقع در خیابان خیابان مصلی است و 
کندگی شهر اصفهان یک مرکز سطح  به علت پرا
سه نیز در منطقه عاشق آباد اصفهان دایر است 

تا سمت دیگر شهر نیز تحت پوشش قرار گیرد.
وی اضافه کرد: فعالیت های مرتبط با اورژانس 
اجتماعی شــامل حوزه هــای اجتماعی مانند 
خودکشــی، خشــونت های خانگی یا مواردی 
است که به هر دلیلی افراد در معرض آسیب های 
اجتماعی با این خط تمــاس می گیرنــد. موارد 
گــزارش شــده بــه خــط ۱۲۳ بیشــتر شــامل 
خشــونت های خانگــی ماننــد همســرآزاری، 

کودک آزاری و سالمندآزاری است.
          1۰۰ تا 1۳۰ تماس با خط 12۳ در طول 

شبانه روز / سالمندآزاری و همسرآزاری در 
صدر موارد

توفیقی زواره اظهار کرد: به صورت شــبانه روزی 
و در طول ۲۴ ســاعت، حــدود ۱۰۰ تــا ۱۳۰ تماس 
با این خط برقرار می شود که از این تعداد ممکن 
اســت ۴۰ تا ۵۰ تمــاس جزو تماس هــای مرتبط 
بــا فعالیت هــای اورژانــس اجتماعی باشــد. به 
طور متوســط حدود یک هــزار و ۱۰۰ تمــاس در ۹ 
ماهه سال جاری با خط ۱۲۳ گرفته شده است. 
تماس ها از هر جای استان اصفهان که برقرار شود 
کارشناسان، مورد گزارش شده را به کارشناسان 
شهرستان مربوطه اطاع می دهند و در صورت 
نیاز به مداخله جدی، مداخله صورت می گیرد. 
وی با اشــاره به باالتــر رفتن درصــد گزارش های 
خشونت خانگی در طول شیوع بیماری کرونا، 
ادامــه داد: در طــول ســال های شــیوع بیماری 
کرونا، موارد گزارش شده از خشونت های خانگی 
به خصوص سالمندآزاری و همسرآزاری با توجه به 
شرایط قرنطینه و سایر موارد، درصدهای باالتری 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. کارشــناس 
ارشد روانشناسی افزود: تمام تاش کارشناسان 
اورژانس بر این است که شرایطی فراهم کنند تا در 
صورت ایجاد آسیب های اجتماعی برای جامعه 
هدف خود، با ارائه خدمات تخصصی نســبت 
به توانمندسازی و در صورت امکان بازگشت به 

خانواده اقدام کنند.
          رسالت اورژانس اجتماعی در موارد 

خودکشی
وی تصریح کرد: استان اصفهان نیز مانند سایر 
استان ها در مورد افزایش آسیب های اجتماعی 
و خودکشــی تابع عوامل اقتصــادی، فرهنگی و 
گونی بوده و در مورد آسیب های  اجتماعی گونا
اجتماعی تا حــدودی روندی صعودی داشــته 
است همچنین استان اصفهان به عنوان یک 
کندگی  کانشهر به علت وسعت، جمعیت و پرا
خود یکی از استان هایی است که موارد ارجاعی 
اورژانس اجتماعــی باالیــی دارد. توفیقــی زواره 
خاطرنشان کرد: رســالت اورژانس اجتماعی در 
مورد خشونت ها یا اقدام به خودکشی حضور در 
صحنه و منصرف کردن فرد از اقدام به خشونت یا 
خودکشی با حمایت های روانی و اجتماعی است. 

کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی 
استان اصفهان خبر داد؛

برقراری۱۱۰۰ تماس 
با اورژانس اجتماعی 

در ۹ ماهه امسال

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهــان گفــت: مقولــه زنــان و کیــان خانــواده از 
اصلی ترین و کلیدی ترین موضوعات جامعه است. 

جانثاری در جلسه تحکیم بنیان خانواده و افزایش 
هم افزایی بین حوزه و دانشگاه در استانداری گفت: 
گر موضوع تحکیم بنیان خانواده به درستی بررسی و  ا
مسائل جانبی آن شناسایی و رفع شود به راهکار های 

خوبی برای بهبود وضعیت جامعه خواهیم رسید.
در این راستا پرداختن به تناقض های موجود درزمینه 
حجــاب، آداب و معاشــرت و ســبک زندگی نیازمند 
بررســی های جــدی و ارائــه راهکار های مؤثر اســت؛ 
نباید در جامعه تا این حد تناقض در سطح باال وجود 
داشته باشد و بر این اساس ضروری است که هر یک 
از بخش های خانــواده بــه وظایف خود به درســتی 

عمل کنند.
کمیت وظیفه ورود  استانداری به عنوان نماینده حا

به تمام شــئون زندگی مردم جامعه ازجملــه زنان و 
بنیان خانواده را دارد تا بتواند به اباغ دستورالعمل ها 

و پیگیری های الزم در این زمینه بپردازد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری نیز هدف 
از برپایی ایــن جلســه را ترویــج فرهنگ پژوهــش در 
کید بر تحکیم بنیان خانواده و افزایش  حوزه زنان، تأ

هم افزایی بین حوزه و دانشگاه عنوان کرد.
شادی فضلی گفت: در این راستا مهم ترین اولویت 
بحث تحکیم و تقویت هویت ایرانی و اسامی بانوان و 
گسترش فرهنگ و سیره فاطمی )ع( در جامعه است.
هویت دینی زن مسلمان به معنای منزلت زنان در 
ابعاد اجتماعی، سیاسی و خانواده است که درزمینه 

جایگاه زنان در جامعه تأثیر بسیار زیادی دارد. 
به گفته مدیرکل امور بانــوان و خانواده اســتانداری 
اصفهان بااباغ مصوبه جوانی جمعیت و حمایت از 

خانواده این مهم در دستور کار این بخش قرار دارد.

رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامی اســتان 
اصفهان از آشــنا نبودن رانندگان بــا جاده ها به 
عنوان یکــی از علت های تصادفــات رانندگی در 

استان خبر داد.
ع بــا اشــاره بــه علــل پنهــان  ســرهنگ اصغــر زار
تصادفات، اظهار کرد: آشنایی نداشتن رانندگان 
با جاده ها یکی از علت های تصادفات رانندگی در 
استان است که این مورد یکی از عوامل انسانی 

مؤثر در تصادفات به شمار می آید.
وی افــزود: بــا توجــه به اینکــه ۳۶ درصــد از 
ک های غیر  تصادفات اســتان نیز مربوط بــه پا
بومی اســت، بررســی ها نشــان می دهد که یک 
سوم رانندگان را افراد غیر بومی تشکیل می دهند 
که آشنایی کاملی با جاده های استان را ندارند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: این 
رانندگان برای مسیریابی معموال یا از برنامه های 

مســیریاب اســتفاده می کنند و یا از افــراد محلی 
پرس و جو می کنند.

کید کرد: بــا توجه به اینکه برابــر آئین نامه  وی تا
راهنمایی و رانندگی، رانندگان موظفند هنگام 
رانندگــی توجــه کامــل بــه جلو داشــته باشــند، 
بنابرایــن در صورت لزوم باید برای مســیریابی از 
سرنشــینان خود کمــک بگیرند البته به شــرط 

آنکه موجب حواس پرتی راننده نشود.
ع تصریح کرد: رانندگان در صورتی  ســرهنگ زار
که با مســیر آشــنایی کامل ندارند، قبل از ســفر، 
با مســیر خــود و وضعیت جوی مســیر آشــنایی 
کامل پیدا کننــد و یا با شــماره ۱۴۱ تماس گرفته 
و از راهنمایی سازمان راهداری استفاده کنند. 
مجددا هشدار داده می شــود که رانندگان عزیز 
بــه هیــچ عنــوان حیــن رانندگــی از تلفــن همراه 

استفاده نکنند.

خبرخبر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان:

کیان خانواده موضوع اصلی زنان و 
 جامعه است 

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان اصفهان:

آشنا نبودن رانندگان با جاده ها 
یکی از علل تصادفات رانندگی است

ء
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5 1۳ ژانویه    2۰22 رفهنگ
مناره علی؛ بازمانده از عهد سلجوقیان

منــاره علــی در نزدیکــی مســجد 
جامع عتیــق اصفهــان و روبه روی 
قــرار دارد  مقبره هــارون والیــت 
و قدمــت آن بــه دوران ســلجوقی 

بازمی گردد.
مناره علی یکی از مناره های تاریخی و بسیار زیبای شهر 
اصفهان است که در کنار مسجدی به نام مسجد علی 
قــرار دارد و از این رو یکی از اجزای مســجد علی اســت. 
مسجد علی در ابتدای ســاخت در دوران سلجوقیان 
مسجد ســلطان ســنجر یا مســجد ســنجریه نامیده 
می شده است و متعلق به دوره سلجوقی بوده است و در 
خیابان هارونیه و در مجاور مقبره هارون والیت قرار دارد، 
اما این مسجد به مرور زمان ویران شده و در زمان شاه 
اسماعیل صفوی به طورکلی تجدید بنا می شود. برخی 
دیگر بنای مســجد را متعلق به دوره خوارزمشاهیان 
دانسته و تجدید بنا را متعلق به دوره صفویه می دانند. 
بر طبق کتیبه موجود بر سردر کاشی کاری شده و بسیار 
چشم نواز این مسجد ساخت مسجد جدید در سال 

۹۲۹ هجری قمری به پایان رسیده است.
بعد از ویرانی بنای اولیه مسجد، میرزا شاه حسین وزیر 
در زمان شاه اسماعیل اول مسجد کنونی را جایگزین آن 
کرد. در حال حاضر غیر از مناره که در بطن مسجد علی 
قرار گرفته، هیچ اثری از بنای دوره ســلجوقی مشهود 
نیست و مناره آن قدیمی ترین بخش مسجد کنونی 
است. این مناره از سه بخش تشکیل شده است که از 

پایین به باال نازک تر و کوتاه تر می شود.
وجه تسمیه مناره نیز به سبب نزدیکی آن به مسجد 
کنــون در کنار  علی اســت به گونه ای که این مناره هم ا
گنبد مسجد قرار گرفته است و این مناره جزئی از مسجد 
علی شده اســت. در مورد تاریخ ســاخت دقیق مناره 
اطاعی در دســت نیست اما کارشناســان ساخت آن 
را به نیمــه اول قــرن ششــم هجــری و دوران حکومت 

سلجوقیان نسبت می دهند.
ارتفاع اولیه مناره مســجد علی در حــدود ۵۰ متر بوده 
کنون کمتر از ۵۰  است اما قسمتی از آن از بین رفته و هم ا

کنون در داخل  متر بلندی دارد. ورودی مناره نیز هم ا
مســجد علی قــرار دارد و در داخــل آن بیــش از ۱۶۰ پله 
قرارگرفته است. قطر مناره در پایین ترین قسمت آن ۶ 

متر بوده و با باال رفتن مناره از قطر آن کاسته می شود.
مناره مسجد علی دارای چهار کتیبه خط کوفی مربع 
اســت. ســه عدد از ایــن کتیبه ها بــا کاشــی آبی رنگ و 
چهارمی کــه پایین تــر از ســه کتیبه دیگر اســت بــا آجر 
تراشیده ساخته شده است. در سه کتیبه اول عبارات 
مذهبی به صورت تکرار نوشته شــده اما در چهارمین 
کتیبه آیه ۱۶ از سوره آل عمران آمده است. سال ساخت 
مناره مسجد علی دقیقا معلوم نیست؛ اما کارشناسان 
سال ساخت آن را بین ســال های ۵۱۵ تا ۵۲۵ هجری 

قمری می دانند.
مناره مسجد علی از سه بخش تشکیل شده است که از 
پایین به باال نازک تر و کوتاه تر می شود و در ارتفاع حدود 

۳۶ متری این مناره، قرنیزی به صورت تاج بیرون زده و 
بعد از آن، بخش کوچک تر منار قرارگرفته که در انتهای 
آن نیز قرنیز دیگری قــرار دارد. در داخل مناره، ســتون 
مرکزی قرار دارد که پلکان حول محــور آن به طرف باال 
می گردد. با توجه به ویژگی های معماری مناره به نظر 
می رسد که مربوط به قرن ششم و به احتمال کم تر، قرن 

هفتم هجری باشد.
قسمت اولیه مناره با خط معقلی و بنایی با کتابت آیه ای 
از سوره مبارکه آل عمران تزئین شده است. در قسمت 
دوم آجرهــای تراش خــورده با نقوشــی زیبا به چشــم 
می خورند. در قسمت ســوم باز هم تزئینات آجرکاری 
با اشکال لوزی مانند دورتادور مناره را فرا گرفته اند. در 
قسمت چهارم کتیبه ای آجری بر زمینه آجری قرار گرفته 
است که به خط کوفی کتابت شده است. بر باالی این 
کتیبه کتیبه ای دیگر با کاشی فیروزه ای بر روی زمینه 

آجــری به همــان خط کوفــی نگارش شــده اســت. در 
قسمت پنجم برجستگی قوس مانندی دورتادور مناره 
را فرا گرفته و با کاشی فیروزه ای به سادگی آراسته شده 
اســت. کتیبه ای از جنس آجر تراشــیده شــده بر روی 
زمینه آجری مزین به اسما مبارکه دیگر کتیبه این مناره 
به خط کوفی اســت. بر بلندای این کتیبه نیز قرنیزی 

دیگر تعبیه شده است.
سیاحان و جهانگردان و محققین بسیاری درباره آن 
مطلب نوشته اند که مشهورترین آن ها پیترو دالواله، 
ژان شــاردن، اوژن فانــدن، مــادام دیوالفوآ، پرفســور 
هرتسفلد هستند. پیترو دالواله و شاردن که در سال 
۱۶۱۹ و ۱۶۶۶ میادی در اصفهان بوده اند، این مناره را 

به مقبره هارون والیت منسوب کرده اند.
مناره علی بــا شــماره ۹۶ در تاریــخ ۱۵ دی مــاه ۱۳۱۰ در 

فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری و صنایــع دســتی 
استان اصفهان گفت: وضعیت 
سرمایه گذاری در تاسیسات گردشگری اصفهان 

مناسب نیست. 
علیرضا ایــزدی گفــت: تنهــا راه نجــات اصفهان 
از فرونشســت، چالش هــای زیســت محیطــی و 
آلودگــی هــوا توســعه پایــدار صنعت گردشــگری 

است.
گــر حــال اصفهــان خــوب نباشــد  او یــادآور شــد ا

حال ایران خوب نیست.

مدیــرکل میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایع 
دســتی اســتان اصفهــان معتقــد اســت؛ حــال 
و  گردشــگری  تأسیســات  در  ســرمایه گذاری 
سرمایه گذاران اســتان اعم از هنرمندان صنایع 
دستی و هنر های ســنتی، سرمایه گذاران بخش 
خصوصــی در قالــب تأسیســات زیرســاختی و 
کســانی که عاقه مند به تغییر کاربری فضا های 
تاریخی برای بهره برداری در حوزه های اقتصادی 

و اشتغال زایی هستند، حال خوبی نیست.  
اصفهــان، قطــب گردشــگری ایران اســت، امــا 
کرونا ضربه سنگینی به گردشگری اصفهان وارد 

کرده مغفول ماندن گردشــگری ســامت یکی از 
ضعف های گردشگری نصف جهان است. 

به گفته رئیس اتحادیه صنایع دســتی اصفهان 

در سال های گذشته کارگاه های صنایع دستی 
در اصفهان یکی پس از دیگری تعطیل شدند.

نحوه حفظ و مرمــت ابنیه تاریخــی اصفهان نیز 
بحث های فراوانی را به دنبال داشته است در این 
رابطه می توان به نحوه مرمت گنبد مسجد شیخ 
لطف اهلل، آثار فرونشست در میدان نقش جهان 
و پل های تاریخی اصفهان، تعیین تکلیف نکردن 
خانه های تاریخــی اصفهان کــه نیازمند مرمت 
هستند و از بین رفتن کاشی های گنبد امام زاده 
درب امام اشــاره کرد تنها گوشــه ای از مشکات 

بافت تاریخی اصفهان هستند.

فراخوان ارسال آثار استندآپ کمدی و نویسندگی طنز، با هدف شناسایی استعدادها و ایجاد 
فضای همکاری در دو رده سنی نوجوانان و جوانان منتشر شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان، محمدصالح 
خشوعی اظهار کرد: هدف از برگزاری استندآپ کمدی و نویسندگی طنز، شناسایی استعدادها در شهر با محوریت 
اجرا و نویسندگی طنز است تا بتوانیم از این پتانسیل در برنامه "جوانی به توان نو" بهره مند شویم که از شبکه شما 

و اصفهان پخش می شود.
وی افزود: شناسایی استعدادهای رده سنی جوانان در این زمینه، هدف دیگر از ارسال آثار استندآپ کمدی و 

نویسندگی طنز است که می توان در برنامه »همودو«از ظرفیت آن ها در فضای مجازی بهره مند شد.
رئیس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با بیان اینکه یکی از نواقص 

موجود در برنامه های استعدادیابی، عدم برنامه ریزی در به کارگیری استعدادهای کشف شده است، افزود: 
سازمان با فراخوان ارسال آثار استندآپ کمدی و نویسندگی طنز در نظر دارد که با شناسایی استعدادها، آن ها را 

در برنامه های تولیدی و محتوایی همچون همودو و جوانی به توان نو به کار گیرد.
وی با اشــاره بــه برگــزاری کارگاه های آموزشــی تصریــح کرد: ایــن فراخــوان در نظــر دارد که عاوه بر شناســایی 
استعدادهای مربوطه در شهر، آموزش های الزم را ارائه کند تا افراد آموزش دیده بتوانند در برنامه های تعیین 

شده مشارکت کنند.
خشوعی خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار به این فراخوان تا پنجم بهمن ماه است و عاقه مندان برای اطاعات 
بیشتر می توانند به سایت فرهنگسرای مجازی و لینک های www.vcci.ir/hamodow برای گروه سنی جوان 

)۱۹ تا ۲۵ سال( و www.vcci.ir/nojvan برای گروه سنی نوجوان )۱۲ تا ۱۸ سال( مراجعه کنند.

انجمن صنفی فیلم نامه نویســان ســینمای ایران 
در بیانیه ای، حداقل دســتمزد فیلم نامه نویســان 
عضو این صنف سینمایی در ســال ۱۴۰۱ برای فیلم 
سینمایی، سریال تلویزیونی، تله فیلم و سریال رسانه  خانگی را اعام کرد.

 در این بیانیه حداقل دســتمزد فیلم نامه نویســان در ســال ۱۴۰۱ برای 
نگارش هر قسمت از فیلم نامه سریال های تلویزیونی ۵۰ میلیون تومان، 
هر قسمت از فیلم نامه سریال های رسانه خارجی ۷۵ میلیون تومان، 
تله فیلم ۱۰۰ میلیون تومان و فیلم نامه ســینمایی ۲۰۰ میلیون تومان 

تعیین شده است.
در متن بیانیه کانون فیلم نامه نویسان سینمای ایران آمده است:

"وقتی سه ســال پیش به عنوان نخستین صنف ســینمای ایران کف 
دســتمزد نگارش فیلم نامه را اعام کردیم، با مخالفت بعضی صنوف 
ذی نفع و در مقابل با استقبال بسیار همکاران فیلم نامه نویس مواجه 
شدیم. دیری نپایید که صنوف دیگری نیز به ما ملحق شدند و اعام 
شــفاف کف دســتمزدهای حرفه ای، بدل به یک مطالبه صنفی شد 
که خوش حال هستیم پیش قراول چنین حرکتی بودیم. پیش تر هم 
اعام کرده بودیم ایمان داریم که نزدیک تر شدن دستمزدهای نگارش 
فیلم نامه به سطحی قابل قبول، به نفع کلیت سینمای ایران و همه  
صنوف سینمایی است. اجرایی شدن این نرخ ها منوط به هم پیمانی 
صنفی نویسندگان فیلم نامه است که به ارقامی کمتر رضایت ندهند تا 

منافع دیگر همکاران شان پایمال نشود. باور داریم هنوز دستمزد نگارش 
فیلم نامه فاصله بسیاری تا واقعی شدن که همان استاندارد اختصاص 
پنج درصد از عدد بودجه هر فیلم به بخش نگارش است دارد. به همه 
همکاران پیشنهاد می کنیم عاوه بر دستمزد نگارش فیلم نامه، درصدی 
از مالکیت فیلم و فروش را سهیم شوند تا مالکیت معنوی خود بر اثر نهایی 

را از دست ندهند و به این عدد واقعی نیز نزدیک شوند.
شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی 
و افزایش نرخ تورم، نرخ پیشنهادی برای انواع نگارش فیلم نامه های 

داستانی در سال ۱۴۰۰ را به شرح زیر اعام می کند:
          الف. نگارش فیلم نامه سینمایی:

مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان )به عنوان مبلغ کف قرارداد( پیشنهاد می شود. 
برای نگارش فیلم نامه در ژانرهــای جذاب نزد تهیه کنندگان، حداقل 
پیشــنهاد ما دو برابر مبلــغ کف قــرارداد اســت و در مــواردی کــه نیاز به 
تحقیق یا زمان طوالنی تر نگارش است، تا ســه برابر این عدد هم قابل 

دریافت است.
          ب. نگارش فیلم نامه سریال های تلویزیونی:

مبلغ ۵۰ میلیون تومان برای هر قسمت به عنوان رقم پایه اعام می شود. 
برای نگارش تله فیلم پیشنهاد ما مبلغ پایه ۱۰۰ میلیون تومان است.

          ج. نگارش فیلم نامه ی سریال های رسانه خانگی:
مبلغ ۷۵ میلیون تومان برای هر قسمت به عنوان حداقل رقم قرارداد 

پیشنهاد می شود.
ح، ایده یا فیلم نامه اولیه که پایه ی            د. عدد فروش طر

خلق و تولید یک اثر کامل شود، یک سوم ارقام اعالم شده در 
نظر گرفته شده است.

بدیهی است در نهایت نویسنده با تهیه کننده و یا سفارش دهنده باید به 
توافقی برسند که قابل اجرا باشد. شورای مرکزی کانون فیلم نامه نویسان 
از همه اعضــای صنف تقاضا می کنــد که در جهت حفــظ حقوق خود 

و همکاران شان، قراردادی با ارقام کمتر از این دستمزدها، نبندند. "

حال نامساعد سرمایه گذاری 
کشور  در پایتخت فرهنگ و هنر 

کمدی نویسندگی طنز اعالم فراخوان استندآپ 

حداقل دستمزد نگارش فیلم نامه اعالم شد 

میراث 
تاریخی

وقف

خبر

خبر

شــورای  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس  نائیــب 
اسامی کاشان گفت: کتاب »قالی شویان«نوشته 
علی بلوک باشــی به زبان ژاپنــی ترجمــه و در توکیو 
منتشر شد. حسین باغ شیخی با اشاره به برگزاری 
آئین جهانی قالی شویان در مشهد اردهال کاشان 
اظهار داشــت: این مراســم که در فهرســت میراث 
فرهنگی ناملمــوس جهانی ثبت شــده اســت، در 
دومین جمعــه از پاییز هر ســال در مشــهد اردهال 
کاشــان برگزار می شــود. وی با بیان اینکه آشــنایی 
و معرفــی مردم جهــان با این ســنت کهــن و اصیل 
مذهبی مردمان دیار مؤمنان کاشان یک امر ضروری 
برای بسط و گســترش فرهنگ شیعی اســت، ابراز 
داشت: از سوی دیگر آشنا شــدن مردم با سنت ها 
کن مذهبی کاشــان می تواند نقش مؤثری در  و اما
توسعه گردشگری مذهبی منطقه کاشان داشته 
باشــد. نایب رئیــس کمیســیون فرهنگ شــورای 
اسامی شهر کاشان با بیان اینکه یکی از روش های 
ترویــج ســنن و آداب ایرانی اســامی چاپ کتاب یا 
ترجمه کتاب های ایرانی در کشورهای مختلف دنیا 
است، تصریح کرد: بر این مبنا و به منظور آشنا شدن 
مردم کشور ژاپن کتاب »قالی شویان« در شهر توکیو 
به زبان ژاپنی ترجمه و به بازار نشر این کشور وارد شد.

وی با اشــاره به اینکه ایــن کتاب در هشــت فصل و 
۲۰۸ صفحه منتشر شده اســت، گفت: این کتاب 
که به قلم علی بلوک باشی و در وصف مراسم و آئین 
جهانی قالی شویان مشهد اردهال کاشان است، 
توســط »یومیکــو هوندا« ایران شــناس برجســته 
ژاپنی ترجمه شده تا در دســترس عاقه مندان در 

بازار کتاب ژاپن قرار گیرد.
بــاغ شــیخی افزود: این کتــاب شــامل فصل هایی 
همچون اردهال ســرزمین مقدس، شهید دشت 
اردهــال، مناســک قالی شــویان، ریشــه شناســی 
واقعه شهادت و همچنین مناسک قالی شویان، 
نیروی ماورا طبیعی و معنوی امامزاده علی بن باقر 
)ع(و همچنین نقش و تأثیــر اجتماعی امامــزاده و 

غیره است.

»کلیــدر« بــه عنــوان طوالنی تریــن رمــان فارســی و 
دومین رمان طوالنی جهان به عربی ترجمه و توسط 
انتشارات قاهره منتشر شد. محمدعلی آذر شب، 
اســتاد برجســته زبان و ادبیات عرب اظهار کرد: در 
کشورهای عربی نوعی توجه و استقبال از رمان های 
معاصر فارسی دیده می شــود و در این راستا کلیدر 
اثر محمود دولت آبادی به عربی ترجمه و در قاهره 
منتشر شد. کلیدر داستانی حماسی درباره زندگی 
روستایی یک خانواده کرد )کرمانج)ایرانی است که 
در روستای اطراف سبزوار زندگی می کند. داستان و 
اتفاقات کتاب بر اساس واقعیت شکل گرفته است 
کــه روایت زندگــی خانــواده کلمیشــی گل محمد، 
قهرمان سبزوار در دوران کودکی دولت آبادی است.

کلیدر که هنوز هم برای بسیاری تلفظ نامشخصی 
دارد، نام کوهی در اطراف ســبزوار است که قصه در 
آن رخ می دهد. با وجود اینکه داستان در بستری از 
واقعیت روایت شده است اما نویسنده به اقتضای 
قصه، هر جا که نیاز داشته تخیل خود را وارد داستان 

کرده است تا کتاب به یک رمان منسجم و گیرا تبدیل 
شود. بعضی معتقدند کلیدر با تعداد کلماتی بالغ 
بر ۹۵۰ هزار کلمه، دومین رمــان بلند جهان پس از 
کتاب "در جست وجوی زمان از دست رفته" است و 
دولت آبادی ۱۵ سال از عمر خود را صرف نوشتن آن 
کرده است. کلیدر را انتشارات فرهنگ معاصر در ۱۰ 
جلد به صورت گالینگور و شومیز منتشر کرده است.

مجموعــه ۱۰ جلــدی رمان کلیــدر بین ســال های 
۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳ منتشــر شــد. شــش جلــد ابتدایی 
کتاب همزمان با انقاب ۵۷ چاپ شد که به سرعت 
میان مــردم محبوبیــت پیدا کــرد و پــس از انتشــار 
جلدهای پایانی هم محبوبیت خود را حفظ کرد و 
بین روشــنفکران بحث های زیادی را راه انداخت. 
ترجمه آلمانی کلیــدر نیز به قلم زیگفریــد لطفی در 

زوریخ منتشر شد.
در بخشی از این کتاب می خوانیم:

ســنگ تاب می آورد. نعره آســمان و تابش آفتاب و 
سرمای نیمه شبانه را تاب می آورد. سنگ بر جای 
چسبیده اســت. بی جنبشی، سرشــت آن است، 
می توانــد تــا پایان دنیــا خامــوش نشســته بماند. 
اما آدم؟ تپــش و جنبــش را دمــی او را وا نمی گذارد. 
چیزی، چیزی شناخته و ناشناخته همواره درون 
او می جوشــد. بــر افروختگــی اش را برای همیشــه 
نمی تواند پنهان دارد. تاب و دوامش را کش و مرزی 
نیست. سرانجام فواره می زند و از خود بدر می ریزد. 

چشمه گون برون می جوشد.

»جوئــل تیلــور« بــا پیشــی گرفتــن از رقیب هــای 
شناخته شده اش به عنوان برنده جایزه معتبر شعر 

»تی.اس. الیوت« شناخته شد.
جوئل تیلور، شاعر انگلیسی در حالی برای مجموعه 
شــعری بــا عنــوان »C+nto & Othered« بــه عنوان 
برنده جایزه ۲۵۰ هزار پوندی »تی. اس. الیوت«سال 
۲۰۲۲ معرفی شد که رقیب های شناخته شده ای 
چون »ریموند آنتروباس«،»سلیما هیل« و »مایکل 

سیمونز رابرتز«نیز نامزد کسب این جایزه بودند.
هیــأت داوران جایــزه »تــی. اس. الیوت«ضمــن 

تمجید از مجموعه شعر »جوئل تیلور« آن را کتابی 
فروزان از خشم و نور توصیف کرد.

جایــزه »تــی. اس. الیــوت«از ســال ۱۹۹۳ بــرای 
بزرگداشــت نــام »تومــاس اســترنز الیوت«شــاعر، 
نمایش نامه نویــس و منتقــد ادبــی برنــده نوبــل 
ادبیات نام گذاری شده است. این جایزه به عنوان 
ارزشــمندترین جایــزه ادبــی در بریتانیــا شــناخته 
می شــود و تنها جایزه ادبی است که توسط هیأت 
داورانی متشــکل از شاعران شناخته شــده داوری 

می شود.

کران آناین مستند  یک بازیگر سینما و تلویزیون، از ا
ک" در سایت هاشور خبر داده است. "بر سر خا

          رضا کیانیان، با انتشار ویدئویی در صفحه 
گرام آورده است: شخصی خود در اینستا

ک بــه کارگردانــی محســن  "مســتند بــر ســر خــا
ک  خان جهانــی، دربــاره موضــوع فرســایش خــا
کران آناین  اســت و این روزها در سامانه هاشــور ا

شده است.
این مستند ســال قبل جایزه ویژه هیأت داوران 
ســینما حقیقــت را دریافت کــرد. مســتندی که 

باید دید.
          این جهان کوه است و فعل ما ندا

فــرو چاله هــا یکــی از پاســخ های رفتــار مــا در برابــر 
محیط زیست است. توســعه بدون در نظر گرفتن 
ظرفیت های زیست بوم منجر به بایی شده است 
کــه از آغاز دهــه ۴٠ بــا رونــدی تصاعدی بر ســر خود 

آورده ایم.
کران آنالین حقیقت           ا

ک ساخته محسن خان جهانی را در هاشور  بر سر خا
ببینید."

بازیگر فیلم سینمایی "بی همه چیز"، ویدیویی 
از نظر مخاطبان این فیلم را منتشر کرده است.

پرویز پرستویی با انتشــار ویدئویی در صفحه 
گرام، آورده است: شخصی خود در اینستا

          " کیف کردیم از دیدنش...
مخاطبان از تماشای بی همه چیز می گویند

کران فیلــم "بی همه چیز" ســاخته تحســین  ا
شده محسن قرایی، با استقبال مخاطبان در 

سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.

          تهیه کننده: جواد نوروزبیگی
          سرمایه گذار: امید اخباراتی

          بازیگــران: پرویــز پرســتویی، هدیــه 
کوثــری،  تهرانی، هــادی حجازی فــر، بــاران 
له مرزبان،  مهتاب نصیرپور، پدرام شریفی، ال
بابک کریمی، فرید سجادی حسینی، خسرو 
پســیانی، زهیر یاری، مهدی صباغی، عیسی 
یوســفی پور، عرفــان ناصــری، نســیم فــروغ، 

محمدمهدی بخشی"

کتاب »قالی شویان« به زبان ژاپنی ترجمه و منتشر شد

»کلیدر« طوالنی ترین رمان فارسی به قاهره رفت

برنده جایزه شعر »تی. اس. الیوت« معرفی شد

ک" را در هاشور ببینید مستند "بر سر خا

گفته اند مخاطبان از تماشای "بی همه چیز" 

کتاب

شعر

مستند

سینما

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرســتان چادگان گفت: 
با کمک یک موسســه خیریــه مرمت خانه 

تاریخی میرپنج چادگان آغاز شد. 
تاریخــی  خانــه  گفــت:  غامعلی صفــری 
میرپنــج چــادگان یکــی از شــاخص ترین 
آثــار تاریخــی شهرســتان اســت که نیــاز به 
مرمت فوری داشــت و بــا مشــارکت یکی از 
موسســات خیریــه شهرســتان، عملیــات 
مرمــت اضطراری ایــن بنــای تاریخــی آغــاز 

شد.
به گفتــه او عملیات مرمــت اضطراری این 
کــه متعلــق بــه دوره قاجــار اســت  خانــه 
رفــع  شــامل  رســیده  ملــی  ثبــت  بــه  و  
رطوبت زدایــی، مرمــت دیوارهــا، مرمــت 
کش ها و مرمت سقف داالن ورودی این  نا

اثر تاریخی است.
دو ســال قبــل در بازدید شــهردار چــادگان 
از این خانه تاریخی آغاز عملیات مرمت این 
کید شده بود که نهایتا مرمت   اثر تاریخی تا
خانــه تاریخــی میرپنــج امســال بــا همــت 

خیران آغاز شد.

دوم  مردمی مرحلــه  آرای  اعــام  بــا 
»خنداننــده شــو« بــا ۱۲ نفــر اســتندآپ 

کمدین ادامه پیدا می کند.
به دنبال بررسی ســه میلیون رای، ۸ نفر از 
شرکت کنندگان دور بعدی خنداننده شو 
به ۴ نفــر اول پیوســتند. ضبط ایــن برنامه 
همزمان با مشــخص شــدن افراد راه یافته 
بــه مرحله بعــد و با حضــور مدیران شــبکه 
نسیم، شــرکت کنندگان، داوران و مربیان 
صــورت گرفــت و نتایــج آرای مردمی اعام 

شد.
درحاشــیه این برنامــه، محمــد احســانی 
ضمــن گفتگــو بــا عوامــل برنامــه، داوران 
و دســت اندرکاران از تــاش و دقــت تیــم 
تولید برای انتقال هر چه بهتــر و موثر حال 
خوب به مــردم قدردانی کــرد و اقبال رو به 
رشــد »خندوانه«در نظر سنجی های اخیر 
مرکز تحقیقات ســازمان را موید این اتفاق 
دانســت و بــر انتقــال تجربــه و همــکاری با 

کید کرد. چهره های نوظهور این هنر تا
شــرکت  جمــع  در  نســیم  شــبکه  مدیــر 
کننــدگان ســومین دوره »خنداننده شــو« 
ضمــن تشــکر از حضــور، تــاش و صبــوری 
تک تــک دســت اندرکاران برنامــه، صحنه 
و  قیمــت  ذی  فرصتــی  »خندوانــه«را 
اســتثنایی برای ورود چهره های جدید به 
عرصه هنر عنوان کرد و از شــرکت کنندگان 
خواست تا ضمن تاش مضاعف و مراقبت 
از آفــات شــهرت، این عرصــه را بــه فرصتی 
برای ادامه مسیر و زندگی حرفه ای تبدیل 

کنند.
به عــاوه شــرکت کنندگانی که بــا حذف یا 
عدم اقبال جمعی در اجرای اســتندآپ رو 
به رو شــدند، باید ایــن صحنه را بــه عنوان 
چالشــی مهم قلمــداد و آن را بــه انگیزه ای 
بــرای توفیــق و طــی مســیر آینــده تبدیــل 

کنند.
رامبــد جــوان نیــز بــا اشــاره بــه اهــداف 
کننــدگان  ســاخت این برنامــه از شــرکت 
خواســت تا این صحنه را شــروع رسمی کار 
حرفه ای خود بدانند و بــا قدردانی از همه 
کید  کســانی که به این عرصه وارد شدند تا
کرد: افراد حاضر در این برنامه مانند زنجیر 
و حلقه های این هنر هســتند؛ هنری که از 
فصــل اول »خنداننده شــو« آغاز شــده و با 
معرفــی چهره های جدید به ایــن راه ادامه 

خواهد داد.
مجــری و طــراح برنامــه »خندوانــه«در 
ادامه بــا بیــان ظرفیت های شــگفت انگیز 
حاضرین در این رقابت، خطاب به شرکت 
کنندگانــی کــه از راه یابــی بــه مرحلــه بعــد 
گفــت: »خندوانه«خانــه و  بــاز ماندنــد، 
خاستگاه شماست و به یقین شبکه نسیم 
و خندوانه در این مسیر حامی شما خواهد 

بود.
از میان ۲۰ شرکت کننده برنامه »خندوانه«در 
طول چهار شب ۴ نفر با رای مستقیم داوران 
به دور بعد راه یافتند، و ۴ نفر با رای آنها از دور 
رقابت حذف شدند. ۸ تن از شرکت کنندگان 
نیز از طریق آرای مردمی به دور بعدی راه پیدا 
کردنــد. بدیــن ترتیــب در دوره دوم ۱۲ نفر در 
سومین مسابقه »خنداننده شو« با یکدیگر 
رقابــت خواهنــد داشــت. چهره هایــی که با 
مشارکت بیش از ۳ میلیون نفر در پایان اولین 

دور انتخاب شدند.

همت خیران چادگانی 
برای مرمت یک اثر ملی 

»خنداننده شو« 
به کجا رسید؟

میراث تاریخی

خبر
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 مدیرعامل باشگاه سپاهان: 

ک است فشردگی لیگ والیبال برای تیم ها خطرنا
مدیرعامل باشگاه سپاهان، گفت: 
رونــد برگــزاری مســابقات فوتبــال 
زمانــی  فاصله هــای  و  منطقــی 
مشــخص اســت و زمینه برای ریکاوری تیم ها را در آن 
می بینیم اما فشردگی در لیگ والیبال، کیفیت فنی و 

سامت تیم ها را به مخاطره می اندازد.
کت در خصــوص وضعیــت برگــزاری  محمدرضــا ســا
لیگ والیبال، اظهار داشت:  مسابقات با برنامه ریزی 
فدراسیون والیبال با قدرت پیش می رود و این رقابت ها 
از سطح کیفی بسیار خوبی برخوردار است اما نبودن 
ویدئو چک در این ســال ها مانند فوتبــال تاثیر منفی 
روی قضاوت داوران گذاشته و همه را با مشکل جدی 

روبه رو کرده است.
          وجود ویدئو چک یک ضرورت در والیبال 

است
وی ادامه داد: البته ما در باشگاه فوالد مبارکه اصفهان 
پیش بینی هماهنگی های را انجام دادیم و اقدامات 
الزم برای تجهیز سالن ســپاهان به ویدئو چک انجام 
گرفته اســت. این موضوع برای آمادگی روحــی و روانی 
داوران یک ضرورت است چرا که مسابقات به سمت 
گر همه ســالن ها به  حســاس شــدن پیش مــی رود و ا
سمت تجهیز شدن به این سیستم پیش بروند، اتفاق 

خیلی خوبی است. 
          برنامه ریزی لیگ باید در چهارچوب فنی و 

انسانی باشد
مدیرعامل باشگاه سپاهان تصریح کرد: روند برگزاری 
مسابقات فوتبال منطقی و فاصله های زمانی مشخص 
است و زمینه برای ریکاوری تیم ها را در آن می بینیم اما 
فشردگی در لیگ والیبال، کیفیت فنی و سامت تیم ها 
را به مخاطره می اندازد. به موضوع رای گیری تیم ها و 
نظراتی که می گویند در این خصوص گرفته شده معتقد 
نیستم چرا که برنامه ریزی ها باید در چهارچوب دقیق 
و فنی باشد و باید همه ماحظات انســانی، اجرایی و 

ریکاوری بازیکنان در آن پیش بینی شود.
کت در خصوص نحوه برگزاری مرحله پلی آف لیگ  سا
والیبال عنوان کرد: این نحوه برای ما پسندیده نیست و 
نظرات خود را نیز به فدراسیون گفتیم. علی رغم تعامل 
خوبی که با فدراســیون داریــم، اما در برخی مــوارد نیز 
طبیعتا اختــاف داریــم و معتقدیم ارزیابی بیشــتری 

در این خصوص صورت بگیرد.
          بر اساس منطق یارگیری کردیم

وی بیان کرد: تیم والیبال ما بر اساس منطق یارگیری 
کــرده و برخــی هوچی گری هــا از ســوی برخــی افــراد 
عارضه ای است که آن را می بینم و دلیل آن توجیه نتایج 
خودشــان اســت. برخی با این اقدامــات می خواهند 
باشــگاه های مختلــف را بــه چالــش بکشــند. برخــی 
مســائل قراردادهــا و مســائل مختلــف تیم هــا را بیان 
می کنند که زیبنده ورزش نیست و انتظار داریم هر فرد 
به تیم، مجموعه خود و ســازماندهی خود بپردازد و از 
پرداختن به دیگران خودداری کنند. زمان اینکه افکار 

را فریب بدهیــم و ذهن هــا را در ارتباط با بیان عملکرد 
فنی یک تیم، به ســمت دیگر ببریم، گذشــته است و 
در ورزش این حرف های خیلی تاثیر ندارد و دیگر قابل 

پذیرش نیست.
مدیرعامل باشگاه ســپاهان اضافه کرد: انتظار داریم 
فدراســیون نیز با هرگونه ایجاد فضای رسانه ای که به 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم و با کنایه یک تیم به 
تیمی دیگر به وجود می آید برخورد کند. باید با کسانی 
کــه روابــط مالــی، اداری و اجرایی یــک باشــگاه را برای 

توجیه عملکرد خود به چالش می کشند برخورد شود.
          حمایت کامل خود را از کادرفنی داریم

کت در خصوص کادرفنی این باشگاه نیز عنوان کرد:  سا
کادرفنی ما از شخصیت فردی، فنی و تجربه بین المللی 
باال برخوردار اســت و به همین دلیل باشگاه حمایت 
الزم را از تیــم والیبــال و کادرفنی خــود دارد. امیــدوارم 
»رحمــان محمــدی راد« ســرمربی تیــم و همکارانش 
که به صورت جــدی کار می کنند، در مســیر پیش رو با 

ســامتی و ســربلندی به اهداف تعریف شــده برسند 
آن ها را پیش ببرند.

          همه ناظران از میزبانی سپاهان تقدیر می کنند
وی تصریح کرد: همواره ســعی کردیم برای برگزاری 
دیدارهای در  اصفهان، شرایط حرفه ای را به وجود 
بیاوریــم و ناظــران محتــرم کــه برای ایــن بازی ها به 
اصفهان می آیند، همگی صمیمانه از باشگاه سپاهان 
تقدیر می کننــد و و این موضــوع را رســالت حرفه ای 
خــود می دانیــم و در همیــن مســیر ســعی می کنیم 
شــرایط مناســبی برای تیم میهمان و تیــم خود به 

وجود بیاوریم.
مدیرعامل باشــگاه ســپاهان در مــورد حضــور دوباره 
گران در سالن ها والیبال، گفت: امیدوارم کاری  تماشا
گران در ســالن ها شــروع شده،  که برای حضور تماشــا
در یــک فضــای فرهنگــی و بــا برنامه ریــزی مناســب و 
اقدامات ایمنی، امنیتی و با رعایت اصول جوانمردانه 

دنبال شود.

خبر

پس از مصدومیت شدید فدریکو کیه زا، باشگاه 
یوونتوس به دنبال جایگزینی برای او می گردد.

در دیدار قبلی یوونتوس در چارچوب رقابت های 
ســری آ ایــن تیــم بــه مصــاف آ اس رم رفت کــه در 
نهایت پس از نود دقیقه بازی جنجالی و حساس، 
بیانکونری موفق شد به پیروزی دست یابد و سه 

امتیاز مهمی را کسب کند.
گردان  گرچه پیروزی سخت برابر رم و کامبک شا ا
آلگری برای هواداران بسیار شادی بخش بود، اما 
مصدومیت شدید کیه زا از شــادی و خوشحالی 

یوونتوسی ها کاست.
ســتاره ایتالیایی یوونتــوس کــه بــه تازگــی از بند 
مصدومیت رها شــده بود، در دیدار برای ناپولی 
برای اولین بــار پــس از مدت ها به میــدان رفت و 
موفق شد یک گل نیز به ثمر برساند. او در بازی برابر 
رم نیز از ابتدا در ترکیب اصلی قرار گرفت تا همین 
فشــار مازاد روی بازیکنــی که تــازه از مصدومیت 
بازگشــته، باعث شــود یک آسیب بســیار جدی 
کیه زا زمین گیر کند. منابع معتبر در ایتالیا گزارش 
کرده اند که کیــه زا از ناحیه رباط صلیبی مصدوم 
ک ترین و پرفشــارترین  شــده و مشــخصا خطرنا
مصدومیــت ممکــن یــک فوتبالیســت بــرای او 
اتفاق افتاده است. وینگر ایتالیایی یووه تا پایان 
فصل از حضور در رقابت های فوتبالی دور خواهد 
بود و حتی تیــم ملــی کشــورش را در راه انتخابی 
جام جهانــی نمی توانــد همراهی کنــد. جانلوکا 
دی مارتزیــو، خبرنــگار مطرح ایتالیایــی، پــس از 
مصدومیت شــدید کیــه زا ادعا کــرد کــه آلگری با 

مدیران باشــگاه یوونتــوس در خصــوص جذب 
یک جانشین صحبت کرده است. فدریکو مهره 
بسیار مهمی برای یووه محسوب می شود و جذب 
یک جایگزین برای او اصا جای تعجبــی ندارد. 
دی مارتزیو خبر داده کــه اولین گزینه یوونتوس 
برای تقویت خط حمله سردار آزمون است. این 
لژیونر ایرانی که در تیم زنیت روسیه بازی می کند، 
به تیم هــای متعــددی در پنجره هــای مختلف 
لینک شــده و این بار نیز به نظر می رســد باشگاه 

یوونتوس به جذب او عاقه مند است.
مشخص نیست تا چه حد می توان بر روی ادعای 
دی مارتزیو حساب کرد، اما جذب یک جانشین 
برای کیه زا و تقویت خط حمله می تواند از اولویت 
بندی های جدی یوونتوس باشد و سردار آزمون 
با توجه به قیمت معقول او در بازار نسبت به سایر 
مهاجمین لیگ های اروپایی، می تواند گزینه ای 
جایگزین برای فدریکو کیه زا باشــد؛ بازیکنی که 
فصل را از دست داده و حتی ممکن است دوران 

فوتبالش نیز به زودی تمام شود!

یک سایت خبری عراقی از دیدار احتمالی تیم 
ملــی فوتبال ایــران برابر قطــر و بلژیک خبــر داد 
و نوشــت: این دیدارهــا بــه احتمــال زیــاد پس 
از صعود ایــران بــه جــام جهانــی ۲۰۲۲ انجــام 

می شود.
بــه گزارش ایرنــا، تیم ملــی فوتبال ایــران هفتم 
بهمن ماه سال جاری در ورزشگاه آزادی میزبان 
تیــم ملــی عــراق خواهد بــود تــا دیدار برگشــت 
برابر این تیم را در مرحله مقدماتی جاتم جهانی 

۲۰۲۲ قطر برگزار کند. ایران در صورت برد در این 
بازی سومین صعود متوالی خود را ببه زرگترین 

آوردگاه فوتبال جهان جشن خواهد گرفت.
کنــون بــا ۱۶ امتیــاز در صــد جدول  ایــران هــم ا
گــروه A  قــرار دارد و کــره جنوبــی بــا ۱۴ امتیــاز 
گان  گردان درا نزدیک ترین تعقیب کننده شــا
اســکوچیچ اســت. از هر گروه ۲ تیم بــه صورت 

مستقیم به جام جهانی صعود می کنند. 
 سایت »موقع المحترفین«  پیش از دیدار تیم 
ملی فوتبال ایران با عراق مدعی شد فدراسیون 
فوتبال ایران به تیم های فوتبــال قطر و بلژیک 
پیشــنهاد دیــدار دوســتانه داده اســت. قطــر 
بــه عنــوان میزبــان و بلژیــک به عنــوان یکــی از 
نماینــدگان اروپــا در جام جهانــی ۲۰۲۲ حضور 
دارند.  بنــا به گزارش این ســایت خبــری دیدار 
دوســتانه ایران با این ۲ تیم بعــد از صعود ایران 

به جام جهانی برگزار خواهد شد. 

مجید صدری مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس با 
گرام خود از سمت  انتشار پستی در صفحه اینســتا

سرپرستی باشگاه پرسپولیس استعفا کرد.
به گزارش ایرنا، سید مجید صدری که پس از پایان 
کار جعفر سمیعی به عنوان سرپرست پرسپولیس 
انتخاب شده بود، با انتشار پستی از پایان همکاری 
خود بــا پرســپولیس خبــر داد. در متن اســتعفای 
صــدری کــه در صفحه شــخصی اش منتشــر آمده 
است: یک ســال از حضورم در مجموعه محبوب، 
نامدار و وزین باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس 
گذشت. در تمام روزها و لحظات حضورم در باشگاه با 
تمام وجود در کنار همه عزیزان مجموعه تاش کردم 
تا هم باری از دوش بردارم و هم اقداماتی موثر برای 

درخشش بیشتر و بهتر باشگاه انجام دهم و البته به 
لطف خدا و همت و همراهی و همکاری دوستان، 

قدم های خوبی برداشتیم.
اما حضور در این باشگاه بزرگ و خوشنام و ادامه این 
کثری و همراهی جدی  مســیر نیازمند تاش حدا
مجموعه مدیران ارشد است که در حال حاضر به 

دالیلی به کندی پیش می رود.
گفته زیاد است و آخرین آن دست های  حرف های نا
پشــت پرده حذف ناجوانمردانه ما از آسیاست که 
حتمــا در زمان مقتضــی، بطور مفصل بــرای همه 

هواداران شرح خواهم داد.
از اعضــای محترم هئیــت مدیــره، کادر فّنــی، تیم 
مدیریتــی، ســرمربی عزیــز، آقــا یحیــی، تــک تــک 
کادمی، پیشکسوتان و  بازیکنان، پرسنل باشگاه و آ
همه هواداران بابت همه لطف ها و مهربانی ها کمال 
تشــکر و قدردانــی را دارم و امیدوارم در ادامه مســیر 

موفق و سربلند باشند.
با تقدیم نامه ای خدمت وزیر محترم ورزش جناب 
آقای دکتر سجادی تقاضا کردم با استعفای اینجانب 
از ریاست هیئت مدیره و سرپرستی باشگاه موافقت 

نمایند.

نشــریه پرتغالــی اوجوگــو در گزارشــی کوتــاه بــا 
ادبیاتی جالب از ستاره تیم ملی ایران و باشگاه 

پورتو تمجید کرد.
نمایــش درخشــان طارمــی در پورتــو پرتغــال 
چــه در لیگ ایــن کشــور و چــه در رقابت هــای 
اروپایــی، مطبوعات پرتغــال را تحــت تاثیر قرار 
داده و نشریه اوجوگو در گزارشی کوتاه عملکرد 
تحســین برانگیز ســتاره تیم ملی ایــران را مورد 

تمجید قرار داد.
نشریه اوجوگو در این گزارش نوشت: طارمی در 
دنیایــی تحــت ســلطه وینگرهــا و هافبک هــا،  
یک بیگانه و مزاحم محســوب می شــود. دیگر 
مهاجمــان امــا بزرگ تریــن ذینفــع حضــور او 
هستند و در برهه ای از تاریخ که پاس آخر بیش 
از پیش اهمیت یافته، خود را مهاجمی متفاوت 

مطرح کرده و تنهــا بازیکنی کــه در یک فصل و 
نیم اخیر توانسته با او رقابت کند، اوتاوو است.  
اوجوگــو در ادامه نوشــت: طارمی هــر دو جنبه 
فوتبــال را در کنــار هــم جمــع کنــد. او درســت 
مشــابه مرحلــه قبــل مقابــل بنفیــکا، دیــدار با 
اســتوریل را با یک گل و یک پــاس گل به پایان 

رساند.

کیه زا در یووه؟ گزینه جانشینی  آزمون، 
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 ایران به دنبال دیدار دوستانه 
با تیم های فوتبال قطر و بلژیک است

گرامی سرپرست پرسپولیس  استعفای اینستا
در بحبوحه حذف از آسیا

تمجید نشریه پرتغالی از طارمی؛ 
»مهاجمی مزاحم و حکمران دنیای هافبک ها«
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تعدادی از دوندگان دوهای سرعت کشورمان 
در مســابقات بین المللــی ترکیــه در رقابــت بــا 

ورزشکاران سایر کشورها درخشیدند.
در جریــان برگــزاری رقابت هــای بین المللی دو 
و میدانی داخل ســالن ترکیه سجاد هاشــمی، 
علی خدیور، رضا قاســمی، مهدی پیرجهان، 
میاد سیار و میاد ناصح جهان در مواد ۶۰متر، 
۴۰۰متر، ۲۰۰متر و ۶۰متر مانع به مصاف رقبای 

خود رفتند.
بر همیــن اســاس و در رقابت مــاده ۶۰متــر رضا 
قاسمی با ثبت حد نصاب ۶.۹۴ ثانیه در جایگاه 

نخست این ماده قرار گرفت.
همچنیــن در مــاده ۴۰۰متــر سجاد هاشــمی با 
ثبت حد نصاب ۴۷.۳۹ ثاتیه قهرمان شد و علی 
خدیور با ثبــت زمــان ۴۸.۴۷ ثانیــه در جایگاه 

سوم ایستاد.
مهدی پیرجهان نیز در رقابت ماده ۴۰۰متر نیز 
با ثبت رکــورد  ۴۹.۵۶ ثانیه عنوان چهارمی این 

مسابقات را کسب کرد.
در ماده ۶۰ متر با مانع، میاد سیار با ثبت زمان 
۸.۰۲ ثانیه موفق شد عنوان نخست این رویداد 

را بدست آورد.
در ادامه ایــن رقابت هــا و در مــاده ۲۰۰ متــر، 
سجاد هاشمی رکورد دار داخل سالن کشورمان 
با ثبت رکورد ۲۱.۳۴ قهرمان شود و میاد ناصح 
جهان دیگــر نماینــده کشــورمان در ایــن ماده 
بــا ثبــت حــد نصــاب ۲۱.۶۸ثانیــه در جایــگاه 

دوم ایستاد.
مسابقات بین المللی ترکیه به صورت دوره ای 
برگزار می شود و دو و میدانی کاران ما در تعدادی 

از این مسابقات شرکت می کنند.

هفته هفدهم لیــگ برتر فوتســال با پیــروزی و 
تداوم صدرنشینی گیتی پسند و شکست مس 

سونگون برابر سپاهان پیگیری شد.
به گزارش ایرنا، هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال 
با برگــزاری هفــت دیــدار در شــهرهای مختلف 
پیگیــری شــد و در پایــان دیدارهای این هفته 
گیتی پسند با هدایت محمد کشاورز موفق شد 
فوالد زرند را شکســت داده و صدرنشینی خود 

را تثبیت کند. 
در دیگر دیدار مهم این هفته تیم مس سونگون 
که عنوان مدافع قهرمانی را یدک می کشد مقابل 
ســپاهان قرار گرفت و با نتیجه ســه بــر دو از این 
تیم شکست خورد تا فاصله اش با گیتی پسند 
صدرنشــین بــه عــدد ۴ برســد. علــی افضل که 
مدیرکادرفنی تیم سپاهان است، در سال های 
گذشته هدایت مس سونگون را بر عهده داشت. 
تیم های سن ایچ ساوه، کراپ الوند و مقاومت 
نیز به عنوان دیگر باالنشینان لیگ توانستند این 

هفته را با پیروزی پشت سر بگذارند.  

مسابقات جایزه بزرگ جودو، یادواره سردار 
دل ها ایــن روزهــا در شــهر اهــواز در حــال 

برگزاری است.
مســابقات جایزه بــزرگ جودوی کشــور که 
پــس از یک ســال وقفــه، دوره بعــدی آن به 
میزبانی شــهر اهواز برگزار می شــود با رقابت 

جودوکارانی از سراسر کشور آغاز شد.
رقابت های وزن منهای ۸۱ کیلوگــرم در روز 
نخســت انجــام شــد و امیرحســین طالبــی 
نماینــده جــودوی اســتان اصفهــان پس از 

تقابل با حریفان روی سکوی دوم ایستاد.

ملی پوشان اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم 
ملی فوتسال جوانان دعوت شدند.

به گزارش فدراسیون فوتبال، بازیکنان دعوت 
شــده باید در قالب دو گروه ۲۰ نفــره حد فاصل 
زمانی تعیین شــده در مرکز ملــی فوتبال حاضر 
شــوند. در گــروه اول مهــدی دودانگــه و عرفان 
محمدپور و محمد متین غضنفری از اصفهان 
به همراه ۱۷ ورزشکار دیگر از تا امروز ۲۳ دی در این 

اردو حضور دارند.
کبری و امین جعفری  در گروه دوم هم شــایان ا
از اصفهان به همراه ۱۸ بازیکن دیگر از ۲۳ تا ۲۶ 

دی در این اردو تمرینات خود را برگزار می کنند.
اردوی تیم ملی فوتسال آقایان رده سنی جوانان 

در مرکز ملی فوتبال برگزار آغاز شد.

درخشش دوندگان ایران 
در مسابقات 

بین المللی ترکیه

تثبیت صدرنشینی
گیتی پسند در روز شکست  

 مدافع عنوان قهرمانی

کسب دومین مدال 
در جودوی جایزه بزرگ 

برای ورزشکاران اصفهانی

دعوت ملی پوشان 
اصفهانی به اردو

ملی پوش ووشوی ایران گفت: سطح فنی مسابقات 
ووشــو در بازی هــای آســیایی متفــاوت از ســایر 
رقابت هاســت و برای موفقیــت در هانگــژو باید کنار 
یکدیگر باشیم و شرایط را برای کسب بهترین مدال ها از سوی ملی پوشان 
ووشو فراهم کنیم. »الهه منصوریان« یکی از ووشوکاران پرافتخار ایران در 
گفت وگو با ایرنا خصوص حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی بانوان، 
کاران تاثیر  اظهار داشت: فکر می کنم دوری از مسابقات روی عملکرد ساندا
گذاشته و آنگونه که انتظار داشتم، حریفان نتوانستند برام چالشی ایجاد 
کنند. وی افزود: به طور حتم با برگزاری مداوم اردوها، شرایط آمادگی فنی 
کاران افزایش می یابد و قطعا می توانیم کمک خوبی برای هم  بانوان ساندا

باشیم تا در مسابقات به موفقیت دست یابیم.
منصوریان که در وزن ۵۲ کیلوگرم بــه مصاف حریفان رفــت، ادامه داد: 
کار جوان حضــور دارند.  در این وزن عاوه بر من، آرزو ســلیمی و ۲ ســاندا
در ۶۰ کیلوگرم نیز، خواهرانم )ســهیا و شــهربانو( صدیقه دریایی و یک 
ووشوکار جوان هستند. همه تاش می کنیم تا مجوز حضور در بازی های 
آسیایی هانگژو را کسب کنیم. مسابقات ساندای بانوان در بازی های 

آسیایی تنها در همین ۲ وزن برگزار می شود.
این ووشــوکار باتجربه بــا بیان اینکه شــرایط بازی های آســیایی با هیچ 

رویدادی در ووشو قابل مقایسه نیست، ادامه داد: سه بار در این بازی های 
حضور یافته و یک نقره و ۲ برنز کسب کرده ام. همیشه هدفم رسیدن به 
مدال طا بوده اما واقعا بازی های آسیایی متفاوت است. شرایط داوری ها 

و نگاه ها به گونه دیگری است و انگار چین باید همه طاها را کسب کند.
وی گفت: حتــی ســال ۲۰۱۴ کــه بازی ها در اینچئــون کره جنوبــی بود، 
احســاس می کردیم چین میزبان اســت. چین هر ووشــوکاری که اعزام 
می کند فقط از آنها طا می خواهد. باور کنید مسابقات ووشو در بازی های 

آسیایی اصا با پیکارهای قهرمانی جهان نیز تفاوت فراوانی دارد.
منصوریان گفت: عاوه بر حضور در اردوهای تیم ملی، ۲ اردو و مسابقه 
اروپایی را برنامه ریزی کرده ام و به اطاع مسووالن فدراسیون و کادرفنی 
هم رسانده ام. قطعا حضور در این اردوهای اروپایی به سود من است تا با 

قدرت بیشتری آماده شرکت در هانگژو شوم.
ملی پوش ووشــوی ایران گفــت: می دانم باید با فدراســیون هماهنگ 
باشم. آنها نیز تا حدودی حمایت کرده اند و همه باید کنار هم باشیم تا به 

هدفمان که موفقیت در هانگژو است، دست یابیم.
قهرمان ووشوی جهان در خصوص برنامه های اروپایی خود گفت: ۲۹ 
اسفندماه در هلند و ۱۵ خردادماه سال آینده در آلمان اردو و مسابقه دارم 

که امیدوارم با حمایت مسووالن فدراسیون مواجه شوم.
وی گفت: اعضای تیم ووشوی بانوان تست آمادگی جسمانی دادند که 
اطمینان دارم در این زمینه یکی از بهترین ها هستیم. همه انگیزه دارند و 

جوان ترها باید سطح فنی مبارزات خود را هم باال برند.
منصوریان با اشاره به اینکه همکاریش با سازمان مبارزات حرفه ای در چین 
به اتمام رسید، گفت: آنها مبلغ قراردادم را افزایش دادند اما تمدید نکردم. 
شرایط قرنطینه و حضور در چین دشوار اســت و از این پس در سازمانی 

جدید و اروپایی مبارزه خواهم کرد.

منصوریان: بازی های آسیایی متفاوت است
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ســرمربی تیم ملی فوتســال گفت: ترکیب تیم ملــی دچار 
تغییرات اساســی شــده و به جوانگرایــی روی آورده ایم. از 
همین رو زمان نیاز داریم تا به ترکیب اصلی و تیمی برسیم 

که بتواند مدافع عنوان قهرمانی باشد.
آغــاز تمرین تیــم ملــی فوتســال زنــان در مرکــز ملــی فوتبــال، شــهاب الدین 
عزیزی خادم، رییس فدراسیون فوتبال و شهره موسوی رییس کمیته زنان 
کادمی دقایقی با  و نایب رییس زنان فدراســیون فوتبال، با حضور در هتــل آ

بازیکنان و کادر فنی به گفت وگو پرداختند.
در این خصوص، فروزان سلیمانی اظهار داشت: عزیزی خادم جلسه کوتاهی را 
با کادر فنی برگزار کرد. در صحبت های رییس فدراسیون فوتبال نکات و مطالبی 

بود که باعث خوشحالی و دلگرمی کادر فنی و بازیکنان بود. رییس فدراسیون اعام کرد که از هیچ تاشی برای روند 
رو به رشد و موفقیت بیش از پیش ملی پوشان فوتسال دریغ نکرده و این تیم مورد حمایت مجموعه فدراسیون 
فوتبال خواهد بود. وی افزود: طبق اعام عزیزی خادم، قرار است تا امکانات مطلوبی در اختیار تیم ملی فوتسال 
زنان قرار گیرد تا از عنوان قهرمانی که ۲ بار در آسیا کسب کرده، حمایت و مسیر موفقیت ملی پوشان را هموار کند.

سرمربی تیم ملی فوتسال زنان عنوان کرد: تیم ملی فوتسال یکی از اولویت های 
ما و فدراسیون است. امیدوارم تاش جمعی همه ما باعث افتخار آفرینی دوباره 

تیم ملی فوتسال در عرصه های بین المللی شود.
وی یادآور شد: اردوی تیم ملی به پایان رسید. نیاز داریم تا اردوهای مدونی 
داشته باشیم تا به یک ترکیب کامل برســیم. برای حضور در تورنمنت کافا، 
۲ اردوی آماده سازی که هر کدام به مدت ســه روز است، در نظر گرفته شده 
است اما با توجه به زمان اندک اردوها، نیاز کادر فنی برای شناخت بازیکنان 

کافی نیست.
ســلیمانی ادامه داد: تیــم ملی فوتســال دچــار تغییرات اساســی شــده و به 
جوانگرایی روی آورده اســت. از همین رو زمان نیاز داریم تا به ترکیب اصلی و 
تیمی برسیم که بتواند مدافع دو بار عنوان قهرمانی باشد. کار سختی پیش روی ما است اما تاش خود را بکار 

خواهیم گرفت.
مسابقات قهرمانی فوتسال زنان کافا ۲۰۲۲ از ۲۸ دی تا ۸ بهمن به میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه و با حضور 

تیم های ایران، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان برگزار می شود.

کــه شــرایط تیــم  "فکــر می کنــم چنیــن مواقعــی 
خوب نباشــد، در طول یــک فصل طبیعی اســت. 
می خواستیم به راه خوب خودمان و مسیر پیروزی ها 
برگردیم؛ این کار را هم انجام دادیم و دو بازی قبلی را بردیم. بنابراین در 

حال حاضر همه چیز خوب است."
به گزارش ایمنا، با جدایی پیام نیازمند از سپاهان و ترانسفر شدن او به 
لیگ پرتغال، گمانه زنی های فراوانی در خصوص جانشینش صورت 
گرفت اما باالخره نویدکیا و باشگاه سپاهان تصمیم گرفتند مراقبت از 
دروازه خود را به سنگربان اتریشی بسپرند. کریستوفر کنت تا به اینجا 
آمار قابل قبولی در سپاهان از خود ارائه داده و در پایان هفته چهاردهم 
به همراه سید حسین حسینی با ثبت هشت کلین شیت، رکوردداران 
کلین شیت در لیگ برتر است. او به همراه سپاهان هفته های سختی را 
پشت سر گذاشت اما با تأثیرگذاری در دو برد پیاپی اخیر، یکی از مهره های 

کلیدی طایی پوشان برای بازگشت به مسیر اصلی بود.
          بعد از چند شکست پیاپی، توانستید دو دیدار اخیر را با پیروزی 

پشت سر بگذرانید. در این خصوص توضیح می دهید؟

فکر می کنم چنین مواقعی که شرایط تیم خوب نباشد، در طول 
یک فصل نرمال است. می خواستیم به راه خوب خودمان و 

مسیر پیروزی ها برگردیم؛ این کار را هم انجام دادیم و دو بازی 
قبلی را بردیم. بنابراین در حال حاضر همه چیز خوب است.

          از وضعیت خوب تیم گفتید. در بازی قبلی بعد از 
چند دیدار موفق به ثبت کلین شیت شدید. 

عملکرد خودت را چطور می بینید؟
مــا تیمی یــک بــازی را می بریــم و یــا 

تیمی می بازیــم. با ایــن حــال فکــر 
می کنم عملکردم تا به امروز 

خوب بوده است.
در بــازی مقابــل فــوالد هــم 

پنالتــی را به درســتی تشــخیص دادید 
و می توانســتید توپ را بگیــری اما فکر 

می کنم توپ با بدشانسی گل شد.
درباره پنالتی باید بگویم توپ از زیر پاهایم وارد 

دروازه شــد. این اتفاق به هر حال رخ داد و من به درســتی به ســمت 
راســت پریدم. با این وجود مشــکلی نیســت و مهم تر این است که 

بازی را بردیم.
          جانشین پیام نیازمند در سپاهان شدید اما به نظر رابطه 

خوبی با او دارید. درست است؟
همین طور است. پیام را پیش از شروع فصل ماقات کردم و 
او پسر خوبی است. پیام یکسری توصیه ها به من درباره 
ســپاهان انجــام داد و از ایــن بابــت بســیار قدردانــش 

هستم.
          در این مدت ارتباط ات با هواداران 

چطور بوده است؟
مــا هــواداران فوق العــاده ای داریــم. مــن 
طرفــداران ســپاهان را دوســت دارم و 
امیدوارم در ماه ها یا شاید هفته های آینده 
که شرایط پاندمی کرونا بهتر شد، به ورزشگاه 

بیایند و ما را حمایت کنند.

کلی تغییر دادیم سرمربی فوتسال زنان: ترکیب تیم ملی را به طور 

کریستوفر کنت؛

داشتن فراز و نشیب  در طول یک فصل طبیعی است

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 1۳26

پنجشنبه  2۳  دی 1۴۰۰ - 1۰ جمادی الثانی 1۴۴۳

7 1۳ ژانویه    2۰22 سالمت

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰111۶9 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ هیات یک آقای علی بمانی 
جبلی به شناسنامه شماره 81 کدملی ۵۶۵9۵2۶۶۰8 صادره کوهپایه فرزند رضا بصورت 
شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 21۵/9۰ مترمربع از پالک شماره 1۰7 فرعی 
از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق 
مالکیت رسمی متقاضی تایید گردید. 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: 1۴۰۰/1۰/۰8، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 12۴98۳8 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰11187 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ آقای مسعود متولیان به 
شناسنامه شماره ۳221 کدملی ۵7۵92۳9۶۳۵ صادره فریدن فرزند محمدعلی نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴8 مترمربع از پالک شماره 2۶ فرعی 
از 1۵179 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری 
طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت میرزامسعود شیروانی موضوع اظهارنامه ثبتی رای 
شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰1118۶ مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ خانم سکینه صالحی رزوهء به 
شناسنامه شماره ۳۵77 کدملی ۵7۵92۴۳2۵1 صادره چادگان فرزند بهرام نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 1۴8 مترمربع از پالک شماره 2۶ فرعی 
از 1۵179 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری 
طبق قباله عادی مع الواسطه از مالکیت میرزامسعود شیروانی موضوع اظهارنامه ثبتی 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: 1۴۰۰/1۰/۰8، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۳ – رییس اداره ثبت اسناد 

و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴927۳ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰111۵8 مورخ 1۴۰۰/۰8/2۳ هیات یک آقای رضا زراعتی 
شمس آبادی به شناسنامه شماره ۶71 کدملی 128۳۰۰78۵1 صادره اصفهان فرزند احمد 
بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 277/۵۶ مترمربع از پالک 1۳9۰۰ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق قباله عادی مع الواسطه 
از مالکیت آقای محمد صدری واگذار گردید. 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: 1۴۰۰/1۰/۰8، تاریخ 
انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/2۳ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 12۴9721 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت تمامت یکصدو بیست و نه-دویست و هفتاد و پنجم سهم مشاع 
از کل هفتاد و دو سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره ۴۵۶ فرعی از ۳ اصلی که در دفتر 77  
صفحه ۳۵۴ بنام بانو طاهره طباطبائی ثبت و سند صادر گردیده اینک ورثه نامبرده باارایه 
درخواست کتبی به شماره وارده 1۳99217۰2۰۰8۰1۶12۴، 1۴۰۰/1۰/1۴ به انضمام 
دو برگ استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 97۰۳2، 1۴۰۰/9/28 به گواهی 
دفترخانه شماره سه شهرضا رسیده است مدعی است که سندمالکیت 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 
گهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل  می باشد از تاریخ انتشار این آ
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 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک شهرضا – 12۵827۴ / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
نظربه اینکه سند مالکیت تمامت یکصد و بیست و نه-دویست و هفتاد و پنجم سهم مشاع از کل 
هفتاد و دو سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره ۵۵77 فرعی از ۳ اصلی که در دفتر 7۰  صفحه ۴9 
بنام بانو طاهره طباطبائی ثبت وسند صادر گردیده اینک ورثه نامبرده باارایه درخواست کتبی 
به شماره وارده 1۳99217۰2۰۰8۰18۶2، 1۴۰۰/1۰/1۴ به انضمام دو برگ استشهادیه 
محلی که امضا شهودآن ذیل شماره 97۰۳1، 1۴۰۰/9/28 به گواهی دفترخانه شماره سه 
شهرضا رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده 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 سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرضا – 12۵9۴۵2 / م الف

آگهی فقدان سند مالکیت
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳2۰۰2۶۵۳، تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/1۰/19، نظربه اینکه 
سند مالکیت پنج ششم حبه مشاع از هفتاد و دو حبه ششدانگ مزرعه همبر علیا پالک ثبتی 
شماره ۰ فرعی از 1۰9 اصلی علیا واقع در بخش 17 اصفهان ذیل ثبت 2۳2۰ در صفحه 199 
دفتر 1۵7 امالک به نام اقدس رمضانی همبری صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده 
باارایه درخواست کتبی به شماره وارده ۳2۰۰۵1۳۴، 1۴۰۰/1۰/1۵ به انضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود آن ذیل شماره 21۰۴۳، 1۴۰۰/1۰/1۵ به گواهی دفترخان 
۵1 اردستان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است 
و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده اند 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 میباشد 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. 
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آگهی

دالیل عزت نفس پایین و راه های افزایش آن 
داشــتن عــزت نفــس بــاال به افــراد 
کمک می کند مهارت های رویارویی 
و تعامل با نامایمات و دیدگاه های 
منفی را تقویــت کنند.  عــزت نفس بــاال بــا رفتار های 
اجتماعی مانند سخاوت، همدلی، انعطاف پذیری و 
روابط خانوادگی حمایتی همراه است و با داشتن دیدی 
مثبت نسبت به خود و توانایی های بالقوه خود بر فرآیند 

تصمیم گیری افراد تاثیر می گذارد.
مطالعه  روی دانشجویانی که عزت نفس باالتر و روابط 
محبت آمیز بیشــتری بــا خانواده هایشــان داشــتند، 
نشان داد که در مدرسه موفق تر بودند و بهتر با زندگی در 

محیط جدید سازگار شدند.
عزت نفس تنها یکی از انگیزه های اساســی انسان در 
سلســله مراتب نیاز ها نیســت که توســط روانشناس 
معروف آبراهام مزلو توضیح داده شــده، بلکه یک نیاز 
فطری در درون هر انسانی است برای به دست آوردن 
قدردانی دیگران که همراه با عزت نفس درونی است و 
منجر به خودشکوفایی می شود. با این حال، عواملی 
که می توانند بر عزت نفــس تاثیر بگذارنــد، از فردی به 
فرد دیگر متفــاوت هســتند. از جمله ســن، بیماری، 
توانایی های جسمی و وضعیت اجتماعی-اقتصادی؛ 
اما دیوید ساسمن، روانشناس بالینی و سامت روان، 

تجربیات زندگی را مهم ترین عامل می داند.
ساســمن گفت: تجارب مــا اغلب مبنایی بــرای عزت 
نفس کلــی مــا هســتند. کســانی کــه به طــور مــداوم 
ارزیابی هــای بیــش از حــد و انتقــادات منفــی از طرف 
خانواده و دوستان دریافت می کنند، نسبت به کسانی 
کــه ارزیابی هــای مثبــت بــدون قیــد و شــرط دریافت 
می کنند، بیشــتر احتمال دارد که عزت نفس پایینی 

داشته باشند.
          بارزترین عالئم

یکی از رایج ترین عائم اعتماد به نفس پایین در افراد، 
احساس از دست دادن کنترل و تسلط بر زندگی خود 
یا اتفاقاتی اســت که برایشــان رخ می دهــد؛ به حدی 

که قادر به ایجاد هیچ تغییری در زندگی خود نیستند.
از ســوی دیگر، پــس از تصمیــم گیــری، از ترس این که 
تصمیم اشتباهی گرفته اند، غرق در اضطراب و تردید 
می شوند و نظرات خود را تا حدی زیر سوال می برند که 
به جای پایبندی به انتخاب های خود، به آنچه دیگران 

فکر می کنند، رضایت می دهند.
مطالعه ای که در مجله تجربی روانشناسی اجتماعی 
منتشر شد، نشان داد که عزت نفس پایین مستقیما با 
ناتوانی در پذیرش یا بهره مندی از تعریف و تمجید های 
دیگران مرتبط است؛ زیرا آن ها به دلیل تمرکز بیش از حد 

بر معایب خود به جای نقاط قوت، نظر مثبتی نسبت 
به خود ندارند.

یکی دیگر از عائــم رایج عزت نفس پایین، این اســت 
که مردم را با هزینه شخصی خود راضی نگه می دارند تا 
توجه خارجی را به خود جلب کنند. این اغلب شامل 
نادیده گرفتن نیاز های خود، بله گفتن به چیز هایی 
اســت که ممکن اســت مایــل به انجــام آن نباشــند و 

احساس گناه در مورد نه گفتن می شود.
          تکنیک های عزت نفس

به گفته دیوید ساسمن، بهبود عزت نفس مستلزم 
تمرین راهبرد هایی است که به افراد کمک می کنند 
عزت نفــس خــود را باال ببرنــد که مهمتریــن آن ها 

عبارتند از:

• برای دستاورد ها به خود پاداش بدهید.
• خودبخششی برای اشتباهات.

• خود را با تمام عیب ها و کاستی ها بپذیرید.
• خودتان را به عنوان یک دوست در نظر بگیرید.

• صحبت های درونی منفی را تغییر دهید.
• تعارف را بپذیرید.

گ سپاســگزاری بــرای مســتند کــردن  • از یــک وبــا
چیز های مثبت استفاده کنید.

• برای شروع تغییرات کوچک برنامه ریزی کنید.
• در نهایت از دیگران حمایت و کمک بگیرید.

• ممکن اســت زمان زیادی طول بکشد تا آن چه قبا 
ذکر شد، نتیجه داده و بر بهبود کیفیت رابطه انسان با 

خود تاثیر بگذارد.

روانشناسی

مطالعــات اخیر محققــان دانشــگاه کلرادو نشــان 
می دهد داشتن یک نوع بیماری خودایمن می تواند 
ابتا به بیماری خودایمن دیگری را به دنبال داشته 

باشد. 
اختاالت خودایمنی به حالتی گفته می شود که در 
آن سیستم ایمنی به جای دفاع از بدن مقابل عوامل 
بیماری زا، سلول های سالم را به عنوان یک عامل 

خارجی قلمداد و به آن حمله می کند.
این اختال می تواند بسته به پیشرفت، به یک یا 
چندین بافت بــدن آســیب وارد کنــد. دیابت نوع 
یک، ام اس، آرتریت روماتویید و لوپوس از شایع ترین 

بیماری های خودایمنی محسوب می شوند.
مطالعات جدید نشان می دهند داشتن یک نوع 
بیماری خودایمنی می تواند به بیماری خودایمنی 
دیگــری منجــر شــود. در ایــن مطالعــه محققــان 
مشــاهده کرده انــد موش هــای مبتــا بــه آرتریــت 
روماتویید ناشی از آنتی بادی، دچار ضایعات ستون 

فقرات، مشابه اسپوندیلوآرتریت محوری هستند.
اسپوندیلوآرتریت محوری یا AxSpA نوعی بیماری 

عفونت رماتیسمی است که به ستون فقرات آسیب 
می زند و در برخی بیماران مفاصل دســت و پا را نیز 
درگیــر می کند. ایــن عارضــه باعث انحنای ســتون 

فقرات می شود.
بر اساس این مطالعه یک بیماری خودایمنی مانند 
آرتریت التهابی، می تواند به یک بیماری خودایمنی 
ثانویه مانند AxSpA منجر شود. محققان دلیل این 
امر را اتصــال آنتی بادی های آنتی کاژن به ســتون 
فقرات یا تغییراتی در سیستم ایمنی بدن می دانند 

که نیازمند بررسی بیشتر است.

شایع ترین علت ترک پاشنه پا، خشکی پوست 
اســت؛ افرادی که پوست خشــکی دارند بیشتر 

دچار ترک کف پا می شوند. 
امــروزه برخــی از مــردم بــا مشــکل ترک پاشــنه پا 
دست و پنجه نرم می کنند. آنان به دنبال پاسخی 
برای این سوال هستند که ترک پاشنه پا چگونه 
درمــان می شــود؟ بــا مراقبــت منظــم از پــا قبل 
از ایجاد ترک پاشنه، می توانید از بروز این مشکل 
گر ترک پاشــنه بــه تازگی ایجاد  جلوگیری کنید. ا
شده است، می توانید با مرطوب کردن پا و پاشنه 
گر در پاشــنه  پــا، از تکثیر تــرک جلوگیری کنیــد. ا
پا های خود ترک دارید، می توانیــد با روش های 
ســاده ای از شــر این مشــکل خــاص شــوید. به 
راحتی می توانید در خانه از این روش ها استفاده 

کنید.
در این گزارش چند درمان خانگی ترک پاشنه پا 

مورد بررسی قرار می گیرند.
          درمان خانگی ترک پاشنه پا با کمک لیمو

لیمو برای بسیاری از مشکات مربوط به پوست 
مفید اســت و بــه دلیل ســاختار اســیدی، با نرم 
گر  کردن پوست از ترک خوردن جلوگیری می کند. ا
ترک های پاشنه، شــما را آزار می دهند؛ مقداری 
آب لیمو را به آب گرم اضافه کنید و پا های خود را 
حدود ۱۵ دقیقه در این آب خیس کنید. سپس 

با استفاده از سنگ پا، پاشنه پا را مالش دهید.

در نهایــت پا هــای خــود را بــا آب تمیز بشــویید و 
با حوله خشــک کنید. نکته ای که در اســتفاده 
از این روش باید به آن توجه کنید، این است که 
آب خیلی داغ نباشد؛ زیرا آب داغ باعث خشک 
شــدن پوســت و در نتیجه تــرک خوردن بیشــتر 

پاشنه پا می شود.
          استفاده از روغن زیتون، روغن نارگیل، 

روغن کنجد یا روغن بادام
ویژگــی مشــترک این روغن هــا کــه متخصصان 
می گویند برای پوست بسیار مفید هستند، این 
اســت کــه بــه طــور طبیعــی پوســت را مرطــوب 
می کنند. برای از بین بردن ترک پاشنه پا، پس از 
مدتی خیساندن پا در آب گرم، پاشنه پا را با سنگ 
پا مالش دهید. پا های خود را تمیز و خشک کنید. 
ســپس کف پا را بــا یکــی از اســانس های دلخواه 
ماساژ دهید. پس از این پروسه، جوراب بپوشید.
وقتی صبح از خواب بیدار می شوید، نرمی پاشنه 
پا شما را شگفت زده می کند. می توانید این روش 
را هر شــب تکرار کنید تا ترک های پاشنه پا کاما 

برطرف شوند.
          درمان خانگی ترک پاشنه پا با وازلین

می توانید از وازلین اســتفاده کنید تا پاشنه پای 
خود را نرم کــرده و رطوبت مورد نیاز پوســتتان را 
تامین کنیــد. مانند روغن های ضــروری، پس از 
خیس کــردن پا در آب گرم، پاشــنه پا را با ســنگ 
پا مالــش دهید. ســپس مقــدار زیــادی وازلین را 
به تمام قســمت های پا ی خود بمالیــد و پس از 

پوشیدن جوراب، بخوابید.
هنگامی کــه صبــح از خــواب بیــدار می شــوید، 
یک نرمی جدی در پاشــنه پا ایجاد می شــود. در 
صورت تمایــل می توانید وازلین را با یک قاشــق 
چای خوری آبلیمو مخلوط کرده و به پا های خود 
بمالید. توصیه می شود این برنامه را هر روز انجام 

دهید تا زمانی که ترک پاشنه پا برطرف شود.

خواص بادمجان بسیار متنوع بوده و در جدول 
غذایی از ارزش باالیی برخوردار است.

          کمک به کاهش وزن
یکی دیگر از خواص بادمجان تســهیل کاهش 
وزن اســت. این ســبزی حاوی حداقــل مقدار 
چربی یا کلسترول و حاوی آب زیاد است و برای 
افرادی که قصد کاهش وزن دارند، غذای بسیار 

سالمی خواهد بود.
          خواص بادمجان در جلوگیری از سرطان

یکــی از فوایــد بادمجان داشــتن عصــاره ای در 
پوســت آن اســت کــه می توانــد باعث کشــتن 
ســلول های ســرطانی پوســت شــود. عصــاره 
بــرای  موفقیت آمیــزی  به طــور  بادمجــان 
درمــان ســرطان های پوســت غیــر مانومایی 

استفاده شده است.
          خواص بادمجان در سالمت استخوان

بادمجــان بــرای افــرادی کــه در معــرض خطــر 
تخریب اســتخوان و پوکی  اســتخوان هستند، 
بسیار مفید است. این سبزی حاوی ترکیبات 
فنلی  اســت که رنگ منحصربه  فرد بادمجان و 

بسیاری از میوه های دیگر را به وجود می آورد.
این ترکیبــات همچنین با کاهــش عائم پوکی  
کم  استخوان، بهبود استخوان ها و افزایش ترا
معدنی استخوان مرتبط هستند. یکی از فواید 
بادمجان، دارا بودن مقادیر قابل توجهی آهن 
و کلســیم اســت که برای سامت اســتخوان و 

استحکام کلی آن ضروری است.
          کمک به رفع کم خونی

کم خونی با سردرد، خستگی، ضعف، افسردگی 
و حتی اختال در عملکرد شــناختی مشخص 
می شود. بنابراین، خوردن غذاهای سرشار از 

آهن ممکن اســت به مبارزه با کم خونی کمک 
کند کــه یکــی از فوایــد بادمجان، داشــتن آهن 
فــراوان اســت. این ســبزی همچنیــن به طــور 
بالقوه غنی از مس است که درست مانند آهن، 
یکی دیگــر از اجزای ضــروری گلبول هــای قرمز 

خون است.
          خواص بادمجان در بهبود عملکرد مغز

بادمجان منبــع فوق العاده ای از مــواد مغذی 
گیاهی  اســت که می توانند فعالیت شناختی و 
سامت روان عمومی را تقویت کنند. این مواد 
نه تنها می توانند در برابر فعالیت رادیکال های 
آزاد مقاومت نشان دهند، بلکه جریان خون به 

مغز را هم افزایش می دهند.
          درمان دیابت با بادمجان

کــم  بــاال و مقادیــر  فیبــر  بادمجــان دارای 
کربوهیدرات هــای محلــول اســت؛ بــه همیــن 
خاطر بــرای کنترل دیابــت یک گزینــه عالی به 
شــمار می رود. خواص بادمجان باعث تنظیم 
گلوکــز و فعالیــت انســولین در بــدن می شــود. 
برخــورداری از فوایــد بادمجــان می توانــد از 
ک دیابــت  عــوارض جانبــی بالقــوه خطرنــا

جلوگیری کند.

امکان تبدیل یک بیماری خودایمنی 
به بیماری خودایمنی دیگر 

درمان پا های ترک خورده با ۳راهکار خانگی 

کننده بادمجان غافل نشوید از خواص شوکه 

دانستنی ها

پوست 

دانستنی ها

پرخوری عصبی اختالی است که فرد ابتدا مقدار 
زیادی غذا می خورد؛ ســپس با ایجاد اســتفراغ 
عمدی یا مصرف ملین یا مدر می کوشد از افزایش 

وزن خود جلوگیری کند. 
رضــا غیاثونــد گفت: ایــن بیمــاری بیشــتر در 
نوجوانان یا جوانان دیده می شود؛ اما احتمال 
بــروز آن در هــر ســنی وجــود دارد. ایــن شــرایط 
می توانــد منجر به ایجاد عــوارض حــاد و جدی 
همچون کم آبی در بدن، مشکات در ریتم قلب 

و آسیب دائمی به مری شود.
          به گفته متخصص تغذیه نشانه های 

پرخوری عصبی به این شرح هستند:
این بیمــاری بــا پرخوری هــای مکرر شــناخته 
کسازی همراه است. در  می شود که معموال با پا
طول دوره های پرخــوری، بیمار حس می کند 
کنترل خود را بر روی غذا خوردن از دســت داده 
اســت. به همین خاطر احســاس شــرمندگی، 
گناه یا ناراحتی خواهد داشــت و ســعی می کند 
رفتار خود را از دید ســایر افراد پنهان کند. برای 
جبران چنین رفتارهایی، بیمار تاش می کند 
کسازی  کسازی های الزم را انجام دهد. این پا پا
معموال در برگیرنده استفراغ عمدی، استفاده از 

ملین ها و تمرینات ورزشی شدید است.
او گفــت: تشــخیص پرخــوری عصبــی بعــد از 
معاینــه، آزمایــش خــون و ادرار و ارزیابــی روانی 
انجام می شود. در آزمایش خون و ادرار پزشک 
متخصــص بــه دنبــال تعــادل الکترولیت هــا 
یا کــم آبی خواهــد بــود. بررســی قلــب، ریه ها و 

استخوان ها نیز انجام می شود.
از آن جایــی که پرخوری عصبی بــه عنوان یک 
بیماری روانی در نظر گرفته می شود، پزشکان از 
معیار های موجود در پرسشنامه DSM استفاده 
می کنند. این راهنما بیان می کند که به منظور 
تشــخیص افراد مبتا به پرخوری عصبی، باید 
کســازی را حداقل به  یک فرد دوره پرخوری و پا
مدت یک هفته و دوره زمانی سه ماهه داشته 

باشد.
غلبه کــردن بــر پرخوری عصبــی به نظــر فرایند 
دشواری می رسد؛ زیرا بیماران به چرخه خوردن 
کسازی پایبندند. به همین خاطر شکستن  و پا
چنین چرخه ای بسیار سخت خواهد بود، به 

گر درمان به درستی انجام نشود. خصوص ا
به گواه آمار به طور کلی حدود یک سوم از بیماران 
بهبود می یابند و یک سوم از آن ها همان گونه 
که قبــا بوده انــد، باقــی می مانند. یک ســوم از 
بیماران نیز در طول زمان بدتر می شوند. درمان 
پرخوری عصبی شامل ترکیبی از روان درمانی، 
اســتفاده از دارو، آموزش تغذیــه ای و گروه های 

حمایتی است.
متخصص تغذیه گفت: مشاوره نیز ممکن است 
دربرگیرنــده درمان هــای رفتــاری شــناختی یا 
خانواده درمانی باشد. درمان رفتاری شناختی 
نیز به منظور آموزش افراد برای تشخیص رفتار ها 
و افــکار پرخطــر مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
خانواده درمانی نیز برای افراد جوان یا کودکانی 
کــه مبتــا به ایــن بیمــاری هســتند، اســتفاده 

می شود.
خانواده درمانی روی حمایت خانواده و والدین 
تکیه دارد. گروه های حمایتی برای افرادی که 
مبتا به پرخوری خفیف هســتند و مشکات 

سامتی دیگری ندارند، مفید است.

مصرف کمتر از یک قاشــق غذاخوری روغن 
زیتون خطر مرگ را کاهش می دهد. 

در مطالعه ای در مجله کالج آمریکایی قلب و 
عروق آمده است: افزودن کمتر از یک قاشق 
غذاخــوری روغــن زیتــون بــه رژیــم غذایــی، 
خطر مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبی یــا ریوی 
و همچنیــن اختــاالت مغــزی و ســرطان را 

کاهش می دهد.
در مقایسه با شــرکت کنندگانی که به ندرت 
یــا هرگــز از روغن زیتــون مصــرف نمی کردند، 
افرادی که روزانه نصف قاشــق غذاخوری یا 
بیشتر روغن زیتون به رژیم غذایی خود اضافه 
می کردنــد، ۱۹ درصــد کمتــر در معرض خطر 

مرگ ناشی از بیماری قلبی هستند.
به گفته محققان، این افراد ۱۷ درصد کمتر در 
معرض خطر مرگ ناشی از سرطان و ۱۸ درصد 
کمتر در معــرض خطر مرگ ناشــی از بیماری 

ریوی بودند.
عــاوه بر این، ایــن میــزان مصــرف روغــن 
زیتــون بــا کاهــش ۲۹ درصــدی خطــر مرگ 
ناشــی از بیماری های عصبی مانند آلزایمر و 

پارکینسون مرتبط است.
کید کردند که یافته های  محققان آمریکایی تا
آن ها تایید کننده دستورالعمل های غذایی 
موجود بــرای افزایــش مصرف روغــن زیتون 

و سایر روغن های گیاهی غیر اشباع است.

دانستنی ها

تغذیه

پرخوری عصبی و عوارض

 جبران ناپذیر آن 

تاثیر افزودن روغن زیتون 
به رژیم غذایی روزانه 

و  بیشــتر شــکل می دهــد، معنــا  را  رفتــار  آنچــه 
مفهومی است که از کلمات در ذهن داریم. استفاده 
درســت از کلمات می توانــد در تناســب اندام ما موثر 
باشــد.  امراهلل ابراهیمــی در خصــوص قــدرت واژه و تاثیر آن بــر الگو های 
ذهنی به منظور الغر شدن گفت: روان شناسان  معتقدند عمدتا معنا 

و مفهومی که از کلمات در ذهن شکل می گیرد بر عملکرد ما موثر است.
افراد نسبت به واژه ها، حساسیت های خاص دارند. به عنوان مثال طبق 
الگوی رفتاری و مفهومی، در برخی خانواده هــا درد به معنای ناتوانی و 

طرد شدگی است. معادل سازی صحیح در ذهن به ما کمک می کند در 
موضوعات مختلف مانند رژیم غذایی، رفتار صحیح تری داشته باشیم.

فردی که وزن باالیی دارد می تواند در واژه های رژیم غذایی و همچنین نوع 
تصور خود تغییراتی ایجاد کند. به جای استفاده از کلماتی مانند رژیم کم 
کالری یا کم چربی، از لغاتی مانند رژیم غذایی مغذی و سودمند استفاده 
کنید. همچنین معادل ســازی وتصویر ســازی ذهنی خود را نسبت به 
غذا های فست فود مانند پیتزا و سیب زمینی سرخ کرده از حس خوشایند 
به تصویر فردی که اضافه وزن دارد در ذهن خود تغییر دهید و یا خوردن 

ســبزیجات را در ذهن خود با فردی خوش انــدام در ذهن تداعی کنید. 
کی های  همچنین می توان از دیگر حواس خود برای لذت بردن از خورا

مفید نسبت به مضر بهره برد.
این روش که شرطی ســازی محرک نامیده می شــود در کودکان موثر تر 
کی های مفید را در لحظات خوشایند  خواهد بود به این شکل که خورا

کودک به او بدهیم مانند خوردن خرما در زمان بازی کودک در پارک.
با چنین الگو های رفتاری و تغذیه ای صحیح می توانیم، در رژیم غذایی 

خود برای تناسب اندام، اقدامات به سزایی انجام دهیم.

کلمات روزمره را تغییر دهید  گر می خواهید الغر شوید،  ا

سالمت
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طبق گزارشــی جدید موبایل ریــزر۳ موتورال یک 
پرچمــدار با نمایشــگر AMOLED تاشــو اســت. 
دوربین اصلــی آن ۵۰ و دوربین ســلفی آن نیز ۳۲ 

مگاپیکسلی است.
وب ســایت XDA Developersدر گزارشی فاش 
کرد موبایل ریزر۳ برخاف نســخه های پیشــین 
کنون گزارشی جدید اطاعاتی  پرچمدار است. ا

درباره موبایل مذکور فاش کرده است.
وب ســایت XDA Developers در گزارشــی اشاره 
 ۸Gen۱گون کرده موتورال ریزر۳ با تراشه اسنپ درا

به بازار عرضه می شود.
 نخســتین موبایل تاشــوی موتــورال ریزر با تراشــه 
گون  گون ۷۱۰ و نسل دوم آن با اسنپ درا اسنپ درا

۷۵۶G عرضه شده بودند.
ظرفیــت RAM دســتگاه ۶، ۸ و ۱۲ گیگابایــت 
هســتند. احتمــاال حافظــه ذخیــره آن نیــز بــا 
گزینه هــای ۱۲۸، ۲۵۶ و ۵۱۲ گیگابایتــی عرضــه 
شــود. نمایشــگر ریزر۳ بریدگی نــدارد و در عوض 
روی آن ســوراخی دیــده می شــود. همچنین به 
نظر می رسد این دستگاه مجهز به پنل نمایشگر 

تاشــو AMOLED با رفرش ریت ۱۲۰ هرتز باشــد. 
عاوه بر این موارد دستگاه یک نمایشگر ثانویه نیز 
خواهد داشت. اما اطاعاتی درباره اندازه و وضوح 

آن وجود ندارد.
در کنار این موارد دوربین اصلی آن ۵۰ مگاپیکسلی 
خواهد بود. یک دوربین ۱۳ مگاپیکسلی اولتراواید 
نیز پشت دستگاه نصب می شود. دوربین جلویی 

ریزر۳ نیز ۳۲ مگاپیکسلی خواهد بود.
پیش بینی می شود ریزر۳ در ژوئن ۲۰۲۲ میادی 
رونمایی شود. به دلیل تداوم شیوع ویروس کرونا 
و چالش کمبود تراشــه، احتمــال دارد عرضه آن 

چند هفته به تاخیر بیفتد. 

گــوگل برای راحتــی کاربــران تغییراتــی از جمله 
ســاده ســازی اســکن کــد QR را در اندرویــد ۱۳ 

اعمال خواهد کرد. 
گوگل در ادامه تغییرات اندروید ۱۳، اســکن کد 
QR را در گوشی های هوشمند بهینه تر می کند.
گاه دسترسی به  بر اساس اطاعات یک منبع آ
اســکنر QR از صفحه قفل در اندروید ۱۳ میسر 
خواهد شــد. در حال حاضر بــرای خواندن کد 
کثــر گوشــی های اندروید بایــد برنامــه  QR در ا

دوربیــن فعال شــود. البتــه معلوم نیســت این 
گی جدید فقط یک میانبر برای دسترســی  ویژ
آسان تر به حالت دوربین اختصاصی تشخیص 
QR خواهد بود یا کاربر می تواند به ســادگی و با 
ضربه زدن روی دکمــه پاور بافاصله به صفحه 

نمایشگر تلفن خود دسترسی داشته باشد.
احتماال فقــط با زدن یــک دکمــه روی صفحه 
قفل تشخیص کد های QR راحت تر می شود. 
در همیــن راســتا تنظیمات ســریع کــد QR نیز 
به اندرویــد ۱۳ اضافــه می شــود؛ این قســمت 
گــی روی  نشــان دهنده نحــوه عملکرد این ویژ
صفحه قفــل اســت. سیســتم  عامل کــروم نیز 
قابلیــت اســکن کد هــای QR را دارد پس ایــن 
تصمیم گوگل خیلــی تعجب آور نیســت. البته 
گوگل اعمال تغییرات دیگری از جمله ظاهری 
جدید برای انتخابگر خروجی را نیز برای اندروید 

۱۳ در نظر دارد.

در ادامــه تغییرات اندرویــد ۱۳، این بــار رنگ گزینه 
انتخابگر خروجی تغییر خواهد کرد. 

اندرویــد ۱۳، رنگ جدیــدی به انتخابگــر خروجی 
می دهــد؛ در میــان ســایر تغییــرات از جملــه 
گــی انتقــال  عملکرد هــای اســکن کــد QR و ویژ
رسانه، اندروید ۱۳ حداقل چند بهینه سازی رابط 

کاربری را ارائه می کند.
 به گــزارش androidpolice، احتماال شــرکت گوگل 
ظاهر جدیدی به منوی انتخابگر خروجی در اندروید 
۱۳ می دهــد. گزینــه انتخابگــر خروجی در ســمت 
راســت و بــاال قــرار گرفتــه و نشــان دهنــده در حال 
پخش بودن رسانه است؛ همچنین نشان می دهد 
که مــواردی مانند بلوتوث و بلندگو ها بــرای اتصال 
وجود دارند. انتخابگر خروجی در اندروید ۱۰ شروع 
به کار کرد و در اندروید ۱۱ طراحی مجددی داشت؛ 
در اندروید ۱۲ نیز روی پیکسل ها تغییراتی انجام داده 

و آن را از پایین صفحه نمایش به باال آورد.
به نظر می رسد در اندروید ۱۳ رنگ آن تغییر می کند. 
روش کار این گزینه مثل قبل بــوده، اما نبود دکمه 
مربوط به آن در کنترل های رسانه شایعاتی درباره 
نقص یا اصاح جزئی در آن را به وجود آورده است. از 
نظر بصری و ظاهری نیز تغییراتی از جمله گوشه های 
مربعی شکل و فونت کوچک در دکمه های کنترل و 

اسامی روی آن ها ایجاد شده است.

واتــس اپ )واتســاپ( یکــی از محبوب تریــن 
اپلیکیشن های پیام رسان در جهان است که تا 
به امروز سادگی خود برای استفاده را حفظ کرده 
است. بیشتر ویژگی های این اپلیکیشن مانند 
تماس صوتی و تصویری و ارسال پیام به راحتی 

در دسترس هستند.
          ترفندهای کاربردی واتساپ

برخی از ویژگی های واتســاپ نیــز در پس منوها 
گاهــی از آن ها  و تنظیمات پنهان شــده اند که آ
نیز مفیــد خواهد بود. آشــنایی با ایــن ویژگی ها 
می توانــد کنتــرل بــر حریــم خصوصــی، فضــای 

ذخیره سازی و غیره را بهبود ببخشد.
ک کردن محتواهای ارسال شده از            پا

جانب مخاطبین
می توانید بر آیکــون مربوط به گــروه یا مخاطب 
موردنظــر ضربــه بزنیــد و در بخــش پاییــن آن، 
گزینــه  manage messages را انتخــاب کنیــد. 
با ایــن کار می توانیــد گزینه هــای مربــوط بــه 
محتواهای مختلف را فعال کنیــد تا با کلیک بر 
Clear messages تمام ایــن محتواهای حجیم 

ک شوند. پا

          نوتیفیکیشن شخصی سازی شده برای 
مخاطبین

گــر همــواره پیام هــای متعــددی را در واتســاپ  ا
دریافــت می کنید، پــس احتمــاال برای اینکه از شــر 
نوتیفیکیشــن های پیاپی خاص شــوید، آن ها را 
غیرفعــال می کنید. اما خوشــبختانه بــه لطف این 
ترفنــد واتســاپ می توانیــد نوتیفیکیشــن های 
شخصی سازی شــده بــرای مخاطبیــن موردنظــر 
خود تعریف کنیــد. برای ایــن کار وارد صفحه چت 
با مخاطب مذکور شــوید و بعــد از ورود بــه پروفایل 
مخاطــب، گزینــه  custom notifications را انتخاب 
کنید. با این کار وارد یک منو می شوید و بعد از فعال 
کــردن گزینــه use custom notifications می توانیــد 
مواردی مانند صدای نوتیفیکیشــن، نــوع ویبره و 
حتی رنگ LED را با توجه به سلیقه خود تغییر دهید.
کانت در واتساپ            درخواست اطالعات ا

جدید
همانند فیســبوک و توییتر، واتساپ جدید هم 
 ZIP به کاربرانش اجازه می دهد که در یک فایل
کانت و تنظیمات آن را دریافت کنند.  اطاعات ا
البته ایــن فایل حاوی پیام ها نیســت و شــامل 
عکس پروفایل، نام گروه ها و دیگر موارد مشابه 
اســت. برای این ترفند واتســاپ بایــد در بخش 
 Request و سپس Account به قسمت Setting
account info مراجعــه کنیــد و ســپس بــر گزینه 
request report ضربــه بزنیــد. انجام ایــن فرایند 
گر  حــدود دو تا ســه روز بــه طــول می انجامــد و ا
ک کنید، شماره یا گجت  کانت را پا در این مدت ا

را تغییر دهید، این فرایند لغو می شود.

گوشی جدید موتوروال افشای اطالعات 

کد QR در اندروید ۱۳ ساده  می شود  اسکن 

رنگ انتخابگر خروجی در اندروید ۱۳ عوض می شود 

که احتماال نمی دانید کاربردی واتساپ  گی  ۳ ویژ

فناوری

دانستنی ها

گام بعدی جیمز وب در فضا چه خواهد بود؟ 
تلســکوپ فضایــی جیمــز وب 
کنــون بــه طــور کامــل در فضا  ا
مستقر شده و به سمت مقصد 
نهایی که برایــش در نظر گرفته شــده در حرکت 

است و ماموریت های دیگری نیز دارد. 
کار برای تلســکوپ فضایی جیمز وب تازه شروع 
شده است. روز شنبه، هشــتم ژانویه رصدخانه 
جدید ناســا و بزرگترین تلســکوپ فضایــی که تا 
به حال ساخته شــده، آخرین بخش آینه اصلی 
خودش را با موفقیت باز کرد تا آنچه که ناســا به 
عنوان یکی از پیچیده ترین مراحل اســتقرار این 

تلسکوپ در فضا نامیده، رقم بخورد.
بــه گــزارش اســپیس؛ تیــم مأموریت جیمــز وب 
کنون توجه خود را معطوف هدایت تلسکوپ به  ا
مقصد نهایی خود کرده، در حالی که بخش های 
کلیدی ایــن تلســکوپ را بــرای انجــام کار هــای 

نجومی فعال نگه می دارد.
انتظار مــی رود جیمز وب تــا ۲۳ ژانویــه به محل 
ورودی خــودش برســد و بــرای آخریــن بــار 
موتور هــای خود را بــرای رســیدن به مــدار مورد 
نظر روشــن کند. جیمز وب در نقطه النگــراژ ۲ و 
در فاصله ۱.۵ کیلومتری از سیاره زمین و در مدار 
گر این تلســکوپ  خورشــید قرار خواهد گرفت. ا
به نقطه پیش بینی شده برســد؛ به دلیل اینکه 
تقریبــا با خورشــید، زمیــن و مــاه هم تراز اســت؛ 
می تواند از حداقل ســوخت برای ماندن در این 

نقطه استفاده کند.
اما این فقط همین یک مانور در فضا نیست که 
تیم های کنترل باید اجرا کنند. جیمز وب هنوز 
عملیات هــای راه انــدازی پیچیــده زیــادی در 
پیش دارد و ناســا به طور ویژه به تــراز کردن آینه 
و آماده ســازی ابزار های این تلسکوپ به عنوان 
نقطه عطف کلیدی دیگری در چند هفته آینده 

اشاره کرده است.
          نقطه L2 مکانی ایده آل برای جیمز وب

جــان دورنینگ، معــاون مدیر پــروژه جیمز وب 
در مرکــز پــرواز فضایــی گادرد ناســا، شــنبه بــه 
خبرنگاران گفــت: "در حالی که جیمــز وب برای 
روشــن کردن موتور آماده می شود، اعضای تیم 
ماموریــت، ۱۵ روز آینــده را صــرف تــراز کــردن ۱۸ 

بخش مجــزای آینه اصلی می کنند تــا به صورت 
یکپارچه عمل کند. "

دورنینگ افزود: "همچنین باید بگویم که جیمز 
وب در یــک هفته آینده شــروع به روشــن کردن 
تجهیزات خودش خواهد کرد؛ و پس از اینکه وارد 
نقطه L۲ شدیم، وقتی تجهیزات به اندازه کافی 
سرد شــدند، مهندسان شــروع به روشن کردن 

همه تجهیزات تلسکوپ خواهند کرد. "
نقطــه L۲ یــک مکان ایــده آل بــرای جیمــز وب 
بــرای انجــام کار ها اســت. بــه لطف فاصلــه زیاد 
از خورشــید و یــک محافــظ خورشــیدی، جیمز 
وب در تاریکــی مــورد نیــازش بــرای دریافــت 
امــواج مــادون قرمز فعالیــت خواهد کــرد. طول 
خ بــه تلســکوپ این امــکان  موج هــای فروســر
را می دهــد تــا از میــان غبــار بــه اجــرام ماننــد 
سیاره های فراخورشیدی جوان یا فضای داخلی 
کهکشان های دوردست نگاه کند. جیمز وب به 
ابــزار علمی مجهز اســت که مشــاهدات در طول 
موج هــای مرئی، مــادون قرمز نزدیــک و مادون 
قرمــز میانــی )۰.۶ تــا ۲۸.۵ میکرومتــر( را امــکان 

پذیر می کند.
          پیکربندی آینه ها در حال انجام است

کنون باز  ۱۸ بخش از آینه های اصلی جیمز وب ا
شده اند و در حالت پیکربندی قرار دارند و برای 
تنظیم شدن آن ها الزم است یک فعالیت چند 
مرحله ای انجام شــود. اســتقرار آینه از امروز آغاز 
خواهد شد. در این فرآیند هر بخش از آینه اصلی 
و آینــده دوم تلســکوپ توســط شــش محــرک، 
حرکــت داده می شــوند. بیــن ۱۰ تــا ۱۲ روز طــول 
می کشد تا همه بخش های آینه تقریبا نیم اینچ 
به جلــو بروند و ایــن کار آن هــا را در موقعیتی قرار 
می دهد که می توان تراز نوری دقیق را انجام داد.
هم ترازی اولیه حدود ســه ماه طول می کشــد و 
پس از آن تلســکوپ، آمــاده دریافت نــور خواهد 
بود. این زمانی اســت که تلسکوپ اولین تصویر 
آزمایشــی خود را به عنــوان بخشــی از فرآیند هم 
تــرازی ثبــت می کنــد. ناســا هشــدار داد که ایــن 
تصاویر اولیه بــه احتمال زیــاد تــار خواهند بود، 
زیــرا تلســکوپ هنــوز بــه طــور کامــل تراز نشــده 
است. برای تصحیح پیکربندی، تصویربرداری 

و آزمایشات بیشتری الزم است.
          ممکن است تصاویر ارسالی جیمز وب 

تار باشند
مهندســان پــس از ارســال تصاویــر تشــخیص 
می دهنــد هــر بخش چقــدر بایــد جابه جا شــود 
که ایــن فرآینــد Wavefront نــام دارد. در طــول 
انجام ایــن فرآینــد، مهندســان تلســکوپ را بــه 
ســمت ســتاره ای درخشــان گرفتــه و ۱۸ تصویر 
ثبت می کنند کــه هر تصویــر از یکــی از ۱۸ بخش 
آینه اصلی اســت. تــراز کــردن آینــه ۴۰ روز پس از 
پرتاب انجام می شــود و تکمیلش تا چند ماه به 

طول می انجامد.
کمی حساســیت تاریخــی در مــورد تصاویر تــار از 
تلســکوپ های فضایــی وجــود دارد. تلســکوپ 
فضایی هابل در سال ۱۹۹۰ با نوعی نزدیک بینی 
که دلیل آن نقص مهندســی بود، به فضا پرتاب 
شد و این نقص اصاح شد. هابل در مدار پایین 
زمین کار می کرد و فضانوردان امکان تعمیر آن را 
در فضا داشتند. اما این کار برای جیمز وب امکان 

پذیر نیست.

هوا و فضا

داستان کوتاه

در یک خانواده معمولی، منابع درآمدی محدود 
و مخارج نامحدود است. اقتصاد خانواده اصلی 
اساسی برای بقای خانواده است و به شما کمک 
میکند تــا بتوانید بیــن منابــع درآمــد و مخارج 

تعادل برقرار کنید. 
          تعیین اولویت ها با توجه به اقتصاد 

خانواده
اعضای خانواده دوست دارند بهترین نوع غذا 
و زیباترین لباس ها را در تنوع مختلف داشــته 
باشــند. در بهترین خانه بــا امکانات عالــی و در 
بهترین نقطه شهر زندگی کنند، به مسافرت های 
متعدد برونــد و از بهترین منابع آموزشــی برای 
فرزنــدان بهره مند شــوند. ولــی درصــد کمی از 
خانواده هــا از نظــر اقتصــادی توانایــی تامیــن 
نیاز های مالی افراد خانواده را به طور کامل دارند.
منابع مالی یک خانواده متوسط فقط می تواند 
تعــداد محــدودی از خواســته های اعضــای 
خانواده را تامین کند و همیشه باید اولویت ها 
را در نظر بگیرید. موارد زیادی هست که روزمره 
با آن هــا روبرو می شــوید و مجبورید بــا توجه به 
منابع مالی که در اختیار دارید برخی خواسته ها 

را قربانی خواسته های دیگر نمایید. 
          به عنوان مثال:

گر فان وسیله را برای خانه بخرید نمی توانید  ا
بچه ها را آخر هفته به رستوران ببرید.

گر مســافرت نوروزی بروید نمیتوانید شــهریه  ا
کاس زبان بچه ها را بدهید.

گر برای خودتــان پالتو بخرید نمی توانید برای  ا
دخترتان پالتو بخرید.

          روش های موفقیت در اقتصاد خانواده
یادگیــری روش هــای موفقیــت در اقتصــاد 
خانواده برای خانواده های کم درامد که دخل 
و خرجشان با هم جور نمی شــود کاربرد زیادی 
دارد. یکــی از نــکات قابل توجه بــرای موفقیت 
در اقتصاد خانواده این است که افزایش درآمد 
گر به درستی مدیریت نشود منجر به  خانواده ا
افزایش هزینه های خانواده خواهد شد و کمکی 

به بهبود معاش خانواده نمی کند.
          برنامه ریزی برای آینده اقتصاد خانواده

یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی برای آینده زندگی، 
اقتصاد خانواده است. توجه به هزینه های آینده 
خانواده و شــناخت فرصت ها و تهدید ها برای 
تمام اعضای خانواده ضروری است و میتوان در 

جلسات خانواده این موارد را مطرح کرد.
در صورتی کــه خودتــان توانایــی برنامــه ریزی 
مناســب ندارید بهتر اســت از کســی که در این 

زمینه تجربه دارد مشورت بگیرید.
          باال بردن سطح دانش اقتصادی 

خانواده
شــما میتوانید با مطالعه کتاب ها و مرور اخبار 
اقتصادی، ســطح دانش اقتصادی خانواده را 
باال ببرید تا بتوانید تصمیم گیری های اقتصادی 

مناسب تری داشته باشید.
          افزایش روحیه همکاری در خانواده

شما باید با مشــورت کردن با اعضای خانواده، 
روحیه همــکاری در ان هــا را باال ببریــد و به این 
ترتیــب می توانید اولویــت بندی نیاز هــا را بهتر 
انجام دهید و به سالمت اقتصاد خانواده کمک 

کنید.

در  را  زیبایــی  شــاهین  کشــاورزی  روزی 
دامی گرفتار دیــد. دلش به حال او ســوخت و 
با خودش گفت:»حیــف از این شــاهین زیبا 
نیست که در چنین دامی گرفتار باشد؟« و فورا 

شاهین زیبا را آزاد کرد.
شــاهین تصمیم گرفت که ایــن محبــت او را 
جبران نماید. برای همین مرتب نزدیک مرد 
کشــاورز پرواز می کرد و مراقــب او بــود.  یک روز 
کشاورز را دید که کاه قشنگی به سر گذاشته و 
زیر یک دیوار شکسته نشسته است. شاهین 
فهمید که دیوار االن خراب می شود. به سوی 

مرد رفت و کاه او را برداشت و پرواز کرد. 
مرد از جــا پریــد و برای گرفتــن کاه بــه دنبال 
شــاهین رفــت. شــاهین می پریــد و مــرد بــه 
دنبالش می رفت. همین که از دیوار کاما دور 

شدند، شاهین کاه را روی زمین انداخت. 
مــرد کاهــش را برداشــت و بــه طــرف دیــوار 
برگشت، اما دیوار خراب شده و فرو ریخته بود. 
مرد فهمید که پرنده می خواسته او را از دیوار 

دور کند و جانش را نجات دهد. 
بــه یــاد روزی افتــاد کــه شــاهین زیبــا را از دام 
رها کرده بــود. او خدا را شــکر کــرد و با خودش 
گفت:»این پرنده زبان بسته، چه قدرشناس 
اســت و محبت مرا چه زیبــا جبران کــرد! ای 
حیــوان  به اندازه ایــن  هــم  آدم هــا  کاش 

قدرشناس و سپاسگزار بودند.

روش هایی 
برای استحکام بخشیدن 

به اقتصاد خانواده 

کشاورز شاهین و 

رشته پلو، یکی از غذاهای محلی و 
قدیمی ایرانی اســت و کمتر کســی 
پیــدا می شــود کــه آن را دوســت 
نداشــته باشــد. روش های خاقانه دیگری هم برای 
پخت آن وجود دارد. رشته پلو از غذاهای سنتی ایرانی 
غ سرو  است که گاهی با گوشــت، کوفته قلقلی یا با مر
می شود. این بار اما دستور ویژه ای داریم که در آن همه 
فوت و فن  های مهم برای داشــتن پلوی خــوش آب و 

رنگ و خوشمزه گفته می شود. 
          مواد الزم

• برنج ۴ پیمانه
• رشته پلویی ۱ بسته ۴۰۰ گرمی

• فیله مرغ ۶ عدد
• روغن به مقدار کافی

• زردچوبه ۱ قاشق چایخوری
• زعفران دم کرده ۱/۴ پیمانه

• پیاز، زرشک و خال پسته برای تزیین
طرز تهیه رشته پلو با ته دیگ مرغ

          مرحله اول
قبل از هر چیز برنج را به مدت نیم ساعت بخیسانید. 
در قابلمه مورد نظر آب و کمی نمــک بریزید و بگذارید 

بجوشد. برنج خیس خورده را داخل آب جوش بریزید و 
اجازه بدهید ۵ دقیقه در آب در حال جوش باقی بماند. 
سپس رشته پلویی را به برنج اضافه کنید. بعد از چند 

دقیقه که رشته نرم شد، برنج را آبکش کنید.
          مرحله دوم

ته قابلمه به مقدار کافی آب و روغن بریزید. فیله  های 
مرغ را به شکل دلخواه کف قابلمه بچینید. می توانید 
با کمی خم کردن، آن ها را به شکل بته جقه در بیاورید. 
غ  هــا بریزیــد که دو  زعفــران دم کــرده را طــوری روی مر

طرفشان طایی رنگ شود.
          مرحله سوم

حال برنج و رشــته را روی فیله  ها بریزیــد و بگذارید دم 
بکشد. شعله گاز را کم کنید و اجازه بدهید به مدت ۴۰ 
دقیقه روی حرارت باقی بماند. چند دقیقه صبر کنید 
قابلمه خنک شود. سپس محتویات قابلمه را در دیس 

مورد نظر برگردانید.
          مرحله چهارم رشته پلو با ته دیگ مرغ

پیاز را با کمی زردچوبه روی شعله مایم تفت بدهید. 
وقتی طایی شد، زرشک و خال پسته را به آن اضافه 
کنید و یکی دو دقیقه دیگر تفت بدهید. از این مخلوط 

برای تزیین رشته پلو با ته دیگ مرغ استفاده کنید.

غ طرز تهیه رشته پلو با ته دیگ مر

کاخ چایخوران از بناهای تاریخی 
دوره پهلــوی اول و مکان هــای 
دیدنــی چالــوس اســت کــه در 
زمینی به مساحت ۴,۰۰۰ مترمربع و در یک طبقه و 
زیرزمین ساخته شده است. این بنا دارای دو ورودی 
اصلی بنا در ضلع های شرقی و غربی واقع هستند 
و فضاهــای داخلــی ســاختمان از دو بخش اصلی 
و خدماتی تشکیل شده است که توســط راهروی 
میانی بــه هم متصل شــده اند. این بنا بــا تزئینات 
زیبای گچ بری مزین شده اســت. کاخ چایخوران 
در سال ۱۳۵۳ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت 

رسیده است.

کاخ  چایخوران

گردشگری

دستپخت

آسمان دودی اصفهان
این روزهــا حال و هوای اصفهــان که حاال 
جزو اولین شهرها از لحاظ آلودگی هوا است 

اوضاع چندان خوبی ندارد. 
تــر  طــرف  آن  کیلومتــر  چنــد  از  کمتــر 
پاالیشگاه ها و صنایع آالینده در مجاورت 
شهر فعالیت دارند و تا کنون بارها در اخبار 
و اطاعیه ها اعام شــده اســت که از هیچ 
مازوتی برای ســوخت استفاده نمی کنند 
و ســوخت تمام این صنایع از گاز طبیعی 
است، اما نفس شهر اصفهان که به نصف 
جهــان معــروف اســت بــه شــماره افتاده 

است.
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