
انتظارات فعاالن فرش دستباف از دولت : 

جایگاه کشور در صادرات فرش تنزل کرده است

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

روزن

w w w . p r e s s s i m a y e s h a h r . i r

۴
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: خطر 
آتش سوزی بیخ گوش هشت هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در بازار بزرگ اصفهان است. 
 ابراهیم مطلبی، یکی از چالش های اساســی اصفهان را بحث ایمنی بازار بزرگ 
اصفهان دانســت و گفت: چندین ســال اســت که اتاق اصناف در زمینه ایمنی 
اصناف همکاری نداشته اســت. بیش از هشــت هزار واحد صنفی در بازار بزرگ 
اصفهان وجود دارد که نیازمند ایمنی است. چنانچه بازار در یکی از حریق ها تعطیل 

باشد، حادثه ای فاجعه بارتر از بازار تبریز به وقوع می پیوندد.
ک است، اما  به گفته او، شبکه تارعنکبوتی برق کشی در بازار اصفهان بسیار خطرنا

کنون توجه ویژه به این امر نداشته است. هیچ نهادی، تا
کی از جمله کارگاه های  مطلبی می گوید در بازار بزرگ اصفهان کاربری های خطرنا
طالسازی فعالیت دارندکه در این کارگاه ها از کپسول های ۱۱ کیلوگرمی گاز مایع و 

کپسوب های هوا استفاده می شود که بسیار خطر آفرین است.

کمین بازار بزرگ اصفهان آتش در 

استاندار اصفهان:

استان نیازمند استفاده از 
صنایع هایتک و دانش بنیان است

طرح مسکن ملی نباید 
منجر به مهاجرت شود

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
کید کرد: کشور تا

نقش مهم ذوب آهن اصفهان 
در توسعه ریلی چابهار

طرح های احیای 
زاینده رود اصفهان 

در جریان است

موارد سرپایی ابتال به 
سرماخوردگی و کرونا 

در اصفهان رو به افزایش است
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سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران:

به دنبال هماهنگی بیشتر در تیم هستیم

 رشد ۵۴ درصدی اجاره بها :

 وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن

۶
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انیمیشن می تواند ارزآور باشد؟ 

اصفهان یکی از قطب های 
تولید انیمیشن کشور
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# اصفهان  تنها  نیست

نماینده مردم اصفهان در مجلس:  

اعتبارات ۱۴۰۱ استان اصفهان 
متناسب نیست
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکت مناقصه گزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه: ضمانتنامــه معتبــر یــا فیــش واریــز وجــه نقــد بــه شــماره  شــبا IR 33۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴3۰23۰298 نــزد بانک مرکــزی با مبلغ فوق 
الذکــر دروجــه شــرکت برق منطقــه ای اصفهان

ــدارکات  ــه »ســامانه ت ــا مراجعــه ب ــه قــرارداد، ب ــا مبادل ــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد ت کلیــه مراحــل برگ نحــوه دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه: 
کارفرما، درصــورت لزوم در ســاعات اداری روزهای کاری با شــماره  الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امــکان پذیــر خواهــد بــود. )تمــاس بــا 

)۰31-3۶27۰82۰
مهلت دریافت اسناد: از ساعت 1۰:۰۰ صبح روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/11/۰۴ تا ساعت 1۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/11/13

کثـــر تــا ســاعت 1۴:۰۰ روز یکشــنبه مــورخ  کلیــه مــدارک و مســتندات اســناد مناقصــه بایســتی حدا مهلــت و محــل تحویــل اســناد مناقصــه: نســخه الکترونیکــی 
1۴۰۰/11/2۴ در«ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت)ســتاد(«بارگذاری و نســخه فیزیکی)شــامل ضمانتنامــه و یــک حلقــه CD اســناد( نیــز در موعــد مذکــور بــه  

گــردد. آدرس: اصفهــان، خیابــان چهاربــاغ بــاال، دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان تحویــل 
کــه در روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/18  جلســه توجیهــی مناقصــه ۴۰۰۰/1۰13: حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکت ها )همــراه بــا معرفــی نامــه( در جلســه توجیهــی 
گــردد الزامــی بــوده و عــدم حضور بــه منزله انصــراف از شــرکت در مناقصه  ســاعت 1۰ صبــح در ســالن جلســات دفتــر حراســت بــرق منطقــه ای اصفهــان تشــکیل مــی 

می باشــد.
کمیســیون معامــالت ســاختمان معاونــت مالــی و  کات مناقصــه: ســاعت 1۰:۰۰ صبــح روز دو شــنبه مــورخ 1۴۰۰/11/2۵ -  ســالن  زمــان و محــل بازگشــایی پــا

پشــتیبانی شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان
شرایط مناقصه:

گهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضا مدت مقرر در آ
سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده کنید ضمنا می توانید این آ
http://iets.mporg.ir               www.tavanir.org.ir               www.erec.co.ir               www.setadiran.ir
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ت اول
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گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
 شماره ۴۰۰۰/1۰13 و  تجدید دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۴۰۰۰/1۰۰۴ 

)شماره 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰77 و 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰78 در سامانه ستاد(

مجید زمانی - شهردار طالخونچه

شــورای   1۴۰۰/7/2۴ مــورخ   ۴21 شــماره  مصوبــه  براســاس  درنظــردارد  طالخونچــه  شــهرداری 
اسالمی شــهر، یــک دســتگاه اتوبــوس شــهری عمومی شــهاب مــدل 1۳8۴ تیــپ 2۶12 را بــه متقاضیــان 

ــاند. ــروش رس ــه ف ــرایط ب ــد ش واج
توضیحات:

1( مهلت دریافت اسناد مزایده: تا پایان وقت اداری ساعت 1۳/۳۰ روز پنجشنبه مورخ 1۴۰۰/11/1۴
2( مبلغ پایه کارشناسی: 2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

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

افت فشار گاز، فشار را متوجه صنایع کرد. سخنگوی صنعت 
برق استان اصفهان به افت فشار گاز و محدودیت گازی که 
کرد و گفت: وقتی  شامل حال صنایع شده است، اشاره 
مصرف گاز در نیروگاه ها کاهش بیابد، تولید برق هم کاهش 
می یابد؛ بنابراین، برای اینکه بخش خانگی دچار خاموشی 
نشود، با مدیریت بار صنایع می توان این کار را انجام داد. 
سیدمحمدرضا نوحی افزود: قرار شد صنایع فوالد کوچک با 

حداقل مصرف خودشان کار کنند و کارخانه های سیمان، با 
یک کوره تا سه روز آینده به کارشان ادامه دهند و شرکت فوالد 
مبارکه هم با سقفی که از سوی دیسپاچینگ ملی تهران تعیین 
شده، به کارشان ادامه دهند. وی از تالش برای اینکه بخش 
خانگی دچار خاموشی نشود، خبر داد و از مردم خواست در 
حوزه گاز و برق صرفه جویی کنند تا از این طریق، قطعی برق 
و گاز چه در بخش خانگی و چه در بخش صنعت اتفاق نیفتد.

عدالت  دیوان  کارآمدی  »ارتقای  ملی  همایش  فراخوان 
اداری ایران در نظارت بر مقررات اداری« در اصفهان منتشر شد. 
رئیس انجمن حقوق اساسی اصفهان گفت: این همایش در 
روزهای ۲۸ و ۲۹ اردیبهشت  ۱۴۰۱ برگزار می شود و عالقه مندان 
می توانند آثار خود شامل مقاله، کتاب، رساله دکترا، پایان نامه 
کارشناسی ارشد، پروژه دانشجویی، پژوهش های دانشگاهی و 
طرح پژوهشی را در محورهای اعالم شده، به دبیرخانه همایش 
ارسال کنند. به گفته محمدسعید شفیعی، مبانی و پیشینه 
نظارت بر مقررات اداری در نظام حقوقی ایران، چالش های 
نظارت موازی رئیس مجلس شورای اسالمی و دیوان عدالت 
اداری بر مقررات، چالش های نظارت موازی قضات دادگاه ها 
و دیوان عدالت اداری بر مقررات، چالش های نظارت فقهای 
شورای نگهبان از مجرای دیوان عدالت اداری و کاستی ها و 

آسیب نظارت دیوان عدالت اداری در نظارت بر مقررات اداری 
از جمله محورهای این همایش است. وی، مهلت ارسال 
آثار به این همایش را پایان اسفندماه سال جاری اعالم کرد 

 ،Bnazanin فونت( word و گفت: مقاله ها باید در قالب فایل
 شماره ۱۴( با ذکر مشخصات و تلفن نویسنده، به نشانی

 hamayeshelmi@gmail.com ارسال شود.

فعال، کارخانه های سیمان با یک کوره فعالیت می کنند 

انتشار فراخوان درباره دیوان عدالت اداری در اصفهان 
شماره 
موضوع مناقصهمناقصه

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه)ریال(

شرط ورود

۴۰۰۰/1۰1۳

انجام خدمات حفاظتی و مراقبتی 
)نگهبانی( ازایستگاه۴۰۰ کیلوولت 

لردگان؛ اداره بهره برداری شهرکرد و 
مرکز آموزش در سال 1۴۰1

1.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰
دارا بودن گواهی نامه )تأییدیه( 

معتبر از مرکز انتظام پلیس پیشگیری ناجا

کیلوولت۴۰۰۰/1۰۰۴ ۵.2۳۶.۰۰۰.۰۰۰خرید مفصل و سرکابل ۶۳ 

ارائه گواهی انجام تایپ تست جهت حداقل یک تیپ از مفصل 
و حداقل یک تیپ از سرکابل سازنده پیشنهادی مطابق 

جدول C.I مندرج در ANNEX C  از آخرین ویرایش استاندارد  
IEC۶۰8۴۰ جهت گروه ولتاژی 72.۵ کیلوولت و  برای کابل 

با سطح مقطع MM 2 12۰۰*1 )ویاسطح مقطع باالتر( از یک 
ILAC آزمایشگاه بین الملی دارای تاییدیه
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معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
اصفهان گفت؛: طرح توسعه مسکن ملی نباید 
به گونــه ای باشــد که مــردم یک نقطــه از محل 
زندگی خود مهاجرت کنند بلکه باید در هر شهر 
و روستایی متناسب با همان نقطه جغرافیایی 
توســعه پیــدا کنــد. بــه گــزارش اداره کل روابط 
عمومی و امور بین الملل اســتانداری اصفهان، 
مهران زینلیان معاون هماهنگــی امور عمرانی 
استانداری اصفهان در جلســه کارگروه مسکن 
گفت: پهنه بندی و دسته بندی اراضی بر اساس 
کاربری در ساخت مسکن ملی باید منطقی و در 
همه شهرستان ها به فراخور همان منطقه اجرا 
شود. وی افزود: طرح توسعه مسکن ملی نباید 
به گونــه ای باشــد که مــردم یک نقطــه از محل 
زندگی خود مهاجرت کنند بلکه باید در هر شهر 
و روستایی متناسب با همان نقطه جغرافیایی 

توسعه پیدا کند.
زینلیــان تصریح کــرد: پنــج کارگروه ویــژه جهت 
بررسی مسکن ملی در استان اصفهان مشخص 
شده است که باید تا یک ماه آینده تشکیل شوند 

و نتایج بررسی های خود را اعالم کنند.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
کیــد به اینکه توجــه به مســکن از  اصفهان بــا تا

مطالبــات دولــت ســیزدهم اســت، ادامــه داد: 
متاسفانه برخی به زیر ساخت ها و ظرفیت های 
اســتانی توجــه ندارنــد در حالــی که شــرایط هر 
استان با استان دیگر متفاوت است و باید مساله 
آمایش سرزمین، ظرفیت های خانه های خالی 

و بافت فرسوده نیز در نظر گرفته شود.
وی گفــت: آمارها بیانگر این اســت کــه در زمان 
حاضر ظرفیت های نام برده بیش از نیازی است 
که برای مسکن احساس می شــود که متولیان 
امر ساخت و ساز و  تولید مسکن باید آن ها را نیز 

لحاظ کنند.
مشاور وزیر کشور نیز در این جلسه اظهار داشت: 
افزایش مسکن در استان ها باید منطقی باشد و 
به گونه ای اجرا شود که به خالی شدن روستاها از 

سکنه و توسعه شهرنشینی منجر نشود.
مشــاور وزیــر کشــور در امــور زمیــن و مســکن بــا 
اشاره به اینکه اصفهان شهر توسعه است و یک 
مدیریت پویــا و جــوان دانشــگاهی دارد، افزود: 
ما اصفهان را به عنوان پایلوت مسکن به کشور 
معرفــی می کنیــم و انتظــار داریــم بــا هــم فکری 
نخبگان ایــن شــهر الگوی ایرانــی و اســالمی در 

بخش مسکن پیاده شود.
وی بــا اشــاره به اینکه باید به ســمت شــهرهای 
ح هــای  هوشــمند پیــش برویــم و از تکــرار طر
نادرســت دوران های گذشته جلوگیری کنیم، 
کید کــرد: دوران اشــتباه اســتراتژیک و آزمون  تا
و خطای مســووالن در بخش مســکن گذشته 
کنون به سمت آباد سازی خانه های  است و باید ا
روستایی برویم و بزرگترین افتخارمان مهاجرت 
معکــوس از ســمت شــهرها به ســوی روســتاها 

باشد.

پس از گذشت یک ماه از رصد میدانی بازار تخم 
غ، همراه با قاضی اداره کل تعزیرات حکومتی  مر

استان پیگیر روند قیمت ها و نظارت ها شدیم.
کی است آرامش نسبی  رصد های میدانی ما حا
غ برقرار شــده و قیمت ها در بازار  در بازار تخم مر
غ ثبات پیدا کرده، اما تخلفات در  فروش تخم مر

فروش تخم های بسته بندی شده ادامه دارد.
در این پیگیری مشخص شد برخی واحد های 
تولیدی و بســته بنــدی تخم های های بســته 

بندی شــده را فراتر از قیمت مصوب و چند برابر 
قیمت به فروش می رسانند.

براساس این گزارش، در برخی نشان های تجاری 
غ بسته  قیمت یک کیلو و دویست گرم تخم مر
بندی شده )۲۰ عدد تخم مرغ بسته بندی شده( 

غ فله ای است. معادل قیمت دو کیلو تخم مر
به بیان واضح تر در حالی کــه قیمت مصوب ۲۰ 
غ بسته بندی برای مصرف کننده  عدد تخم مر
۳۸ هزار تومان تعیین شده، اما برخی واحد های 
تولیدی و بسته بندی قیمت فروش را به حدود 

۵۰ هزار تومان افزایش داده اند.
براســاس آنچــه کــه در بــازار می گــذرد، برخــی 
واحد هــای تولیــدی و بســته بنــدی، فــروش 
تخم های بســته بندی شــده را بهانــه ای برای 
فشار اقتصادی بر مردم و کسب سود نامتعارف 
کرده اند و بدون هیچ هراســی و ترســی این روند 

مخرب را ادامه می دهند

اســتاندار اصفهــان بــا بیان اینکه ایــن اســتان 
نیازمند استفاده از صنایع هایتک و دانش بنیان 
اســت، گفــت: رویکــرد جدیــد مدیریت اســتان 
در این دوره مبتنــی بر اســتفاده از ظرفیت های 
جدیــد اقتصــادی بــر اســاس آمایش ســرزمین 

است. 
و  جدیدتریــن  بــه    )High-tech(هایتــک
پیشــرفته ترین فناوری هــا اشــاره دارد و در بــازه 
زمانی حاضر ســرآمد ســایر فناوری هاســت و در 
تعریفی ســاده، صنعتــی اســت کــه در آن نقش 
»علم« از »تجربه« بیشتر و از سرعت تحول باالیی 

برخوردار است. 
ســیدرضا مرتضــوی در یکصد و نهمین جلســه 
شــورای گفت وگــوی دولت و بخــش خصوصی 
اســتان در اتــاق بازرگانــی اصفهــان افزود: ایــن 
رویکرد، مــا را به حضــور فعاالنه و موثــر در عرصه 
صنایع دانش بنیــان و هایتک رهنمون خواهد 

کرد.
وی اضافه کرد: این صنایع باید بر ظرفیت های 
جدید اقتصادی استان بیفزاید اما آسیب های 

صنایع موجود را نداشته باشد.
اســتاندار اصفهان اظهار داشــت: فعالیت های 
اقتصادی موجــود در اســتان را باید بــا توجه به 

محدودیت ها به پیش ببریم.
وی بــا بیان اینکــه مجموعــه اقتصــادی و اتــاق 
بازرگانی اســتان موظف به گشایش مسیرهای 
جدید بــرای فعــاالن اقتصادی هســتند، ادامه 
داد: اصفهــان ظرفیت های متعــددی در حوزه 
سالمت، میراث فرهنگی و بخش های مختلف 

طبیعت گردی دارد.
مرتضــوی، گردشــگری را یکــی  از حوزه هایــی 
کید  دانست که در ســند آمایش اســتان بر آن تا
شــده اســت و در ایــن زمینــه نیــز ظرفیت هــای 

متعددی در استان وجود دارد.
وی اضافــه کــرد: بایــد بــا تعریــف مختصــات و 
گردشــگری و  مقتضیــات جــاری، در حــوزه 
اقتصادی فعالتر شــویم و به این واسطه ارتباط 

موثرتری را نیز بــا تاجران کشــورهای دیگر برقرار 
کــرد:  کنیم.اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان 
ابرپروژه هــای زیرســاختی در حوزه گردشــگری 
استان وجود دارد که اجرای مشترک آنها با کمک 
فعاالن اتاق بازرگانی و سرمایه گذاران اقتصادی، 

به توسعه بیش از پیش استان کمک می کند.
کارهــای مشــترک  وی بــا بیان اینکــه انجــام 
و ســرمایه گذاری در زمینــه طرح هــای توســعه 
گردشگری در دوره های گذشته انجام شده، اما 
استمرار نیافته است تصریح کرد: راه اندازی خط 
هوایی برای اصفهان از جمله این کارهاست که 
در گذشته، بدرســتی مدیریت و راهبری نشده 

است.
مرتضوی با اشاره به اینکه بانک اطالعاتی متقن و 
کاملی برای استفاده سرمایه گذاران در حوزه های 
مختلف در استان وجود ندارد، گفت: مجموعه 
اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی 
اصفهــان می توانند بــه شناســایی موردی این 

ظرفیت ها کمک کنند.
اســتاندار اصفهــان افــزود: شــورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی از جلسه های پایه ای 
استان است که فعاالن اقتصادی و دستگاه های 
اجرایــی، بطــور جــدی و فعاالنــه در آن حضــور 

دارند.
وی یــادآور شــد: در ایــن شــورا، سیاســتگذاری 
الزم در باره بعضی رویه های غلط یا مقرراتی که 
بدلیل بعضی مقررات پایین دستی یا باالدستی 
مخل امر تولید و جریان اقتصادی اســت، مورد 

شناسایی و بررسی قرار می گیرد.

طرح مسکن ملی نباید منجر به مهاجرت شود

خبر

مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران گفت: 
با توجه بــه اســتمرار هــوای ســرد، پیش بینی 
می کنیم در روز هــای آینده مصــرف گاز بخش 
خانگی و تجاری به ۷۰۰ میلیون متر مکعب در 

روز برسد.
آقــای محمدرضــا جوالیــی افــزود: بــا توجه به 
کاهــش دمــا در مناطق شــمال و شــمال غرب 
کنون روزانه بین ۶۵۰  کشور، به طور متوسط هم ا
تا ۶۶۰ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی و 
تجاری مصرف می شود که حدود ۸۰ درصد گاز 

تولیدی کشور را شامل می شود.
وی با بیان این که این میزان مصرف رقم بسیار 
باالیی است و موجب اعمال محدودیت ها در 
دیگر صنایع می شود، گفت: هر چقدر مصرف 
گاز در بخش خانگی افزایش پیدا کند به همین 
میزان مجبوریم سوخت نیروگاه ها و همچنین 

صنایعی مثل فوالد و پتروشیمی ها را کم کنیم.
مدیر دیسپاچینگ شرکت ملی گاز ایران ادامه 
داد: در نیروگاه ها کمبود سوخت را با جایگزینی 
ســوخت مایع جبران می کنیــم، امــا در برخی 
صنایع مثل پتروشیمی و فوالد امکان جایگزینی 
نیســت و ناچار بایــد فعالیــت آن هــا را محدود 

کنیم.
کندگی مصرف گاز کشور  آقای جوالیی درباره پرا
کنون اســتان های تهران، قم و  هم افزود: هم ا
البرز بیشــترین مصرف روزانــه را دارند و چیزی 
حــدود ۱۵۰ میلیــون متــر مکعــب گاز مصــرف 
می کنند و بعد از این، استان های شمال غربی 
کشــور قرار دارنــد که مصرفــی بالغ بــر ۱۱۰ تــا ۱۱۵ 

میلیون متر مکعب در روز دارند.
وی گفت: استان های شمالی کشور با مصرف 
۸۰ میلیــون متــر مکعــب در روز و اســتان های 
شمال شرق کشور با مصرفی در همین حدود 

در رتبه های بعدی قرار دارند.
مدیر دیســپاچینگ شــرکت ملی گاز ایــران در 
خصوص نســبت کاهش درجه هوا بــا افزایش 
مصــرف گاز در کشــور هــم افزود: ایــن دو عامل 
نسبت عکس با هم دارند یعنی هر چه دما کمتر 

شود مصرف بیشتر می شود.
آقای جوالیی با بیان این که هر چه نسبت این 
دو عامل کمتر باشد بهتر اســت، گفت: هر چه 
به دمای صفــر نزدیک تر می شــویم مصرف به 
صــورت تصاعدی بــاال مــی رود بنابر این پیش 
بینی می کنیم با توجه به ماندگاری هوای سرد 
در روز هــای آینــده ۴ یــا ۵ درصد به مصــرف گاز 
کشور افزوده شود و حد نصاب ۷۰۰ میلیون متر 

مکعب در روز را ثبت کنیم.
کنون در  وی با بیان این که این میزان مصرف تا
کشور سابقه نداشته است، افزود: سال گذشته 
تنها یک روز مصرف ۶۶۷ میلیون متر مکعبی را 
ثبت کردیم و این در حالیست که امسال، حدود 
دو هفته است که مصرف باالی ۶۰۰ میلیون متر 

مکعب داریم.

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور گفت: عرضه 
مرغ به دلیل افزایش جوجه ریزی ناشی از واردات 
تخم مرغ های نطفه دار و همچنین عرضه مرغ 
منجمد در چند روز اخیر افزایش و تقاضا در بازار 
کاهش یافته اســت همین موارد منجر به افت 
قیمت مرغ تا هر کیلو ۲۹ هزار تومان شده است.

پرویــز فروغــی اظهــار کــرد: در روزهــای اخیــر به 
دلیــل اقداماتی کــه دولــت انجــام داد از جمله 
واردات تخم مرغ نطفه دار و عرضه گسترده مرغ 
غ کمی کاهش یافته است  منجمد، قیمت مر
و به هر کیلو ۲۹ هزار تومان رسید اما قرار نیست 
مرغ از این ارزان تر شود، زیرا کاهش کنونی متأثر از 
عرضه و تقاضا است و به هزینه های تولید مربوط 
غ به دلیل افزایش  نیست. وی افزود: عرضه مر
غ هــای  جوجه ریــزی ناشــی از واردات تخم مر
نطفه دار و همچنین عرضه مرغ منجمد در چند 
روز اخیر افزایش یافته همچنین تقاضــا در بازار 
کاهش یافته اســت همین موارد منجر به افت 

قیمت مرغ شده است.
         تأمیــن نهاده هــا هنوز با مشــکل مواجه 

است
کید  دبیر کانــون مرغداران گوشــتی کشــور با تا
غ در شــب عید را  بر اینکه نمی تــوان قیمت مــر
پیش بینی کرد، گفت: هنوز مشــخص نیست 
غ  که آیا ارز ترجیحی بــرای نهاده هــای تولید مر
گر این ارز حذف نشود،  حذف خواهد شد یا خیر؛ ا
قیمت مرغ بیشتر از قیمت مصوب نخواهد شد 
اما در صورت حذف ارز ترجیحی احتماال دولت و 
پشتیبانی امور دامی از ذخیره خود برای مدیریت 

بازار استفاده می کنند.
فروغــی بــا بیان اینکــه در نهایــت بــا حــذف ارز 
ترجیحی قیمت مرغ چندین برابر خواهد شد، 
اضافه کرد: مشــکل تأمیــن نهاده ها همچنان 
وجود داشته و هیچ بهبودی در روند تأمین آن 

حاصل نشده است.

خبر رشد ۵۴ درصدی اجاره بها :

وضعیت نابسامان بازار اجاره مسکن
در حالــی بانــک مرکــزی از کاهــش 
تورم اجاره بهای مســکن در آذرماه 
خبر داده که همین بانک در گزارش 
ماهانه بازار مسکن، رشــد اجاره بها را ۵۴ درصد اعالم 

کرده بود.
بانک مرکزی پنجشنبه ۳۰ دی ماه گزارشی از وضعیت 
اقتصاد کالن کشور در پایان آذر ماه امسال ارائه داد که 
در آن نرخ تورم را کاهشی و علت آن را کاهش قابل توجه 

اجاره بهای مسکن اعالم کرد.
         بانک مرکزی )۳۰ دی ماه(: علت کاهش تورم 

آذر ماه، کاهش اجاره مسکن بود
این بانــک نوشــت: در آذرمــاه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند 
ماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با 
کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در 
ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم 
ماهانه ارزش اجاره مســکن که طی ماه هــای اخیر به 

عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد.
         گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن آذر ماه: رشد 

اجاره بها در آذر امسال ۵۴ درصد بود
این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش وضعیت 
ماهانه بازار مســکن اعالم کرد: بررســی شاخص کرایه 
مســکن اجاره در شــهر تهران و کل مناطق شــهری در 

آذرماه سال ۱۴۰۰ نشان دهنده رشد به
ترتیــب معــادل ۲۵۱.۲ و ۵۴.۲ درصــد نســبت بــه ماه 

مشابه سال قبل است.
         بانک مرکزی )۶ دی ماه(: عامل تورم آبان ماه، 

اجاره بهای مسکن بود
همچنین بانــک مرکــزی در گزارش وضعیــت اقتصاد 
کالن کشور در پایان آبان ماه امسال، اعالم کرده بود که 
گرچه روند تورم دومین ماه پاییز امسال کاهشی بوده،  ا
اما تورم ماهانه آبان امســال به دلیل باال بــودن ارزش 
اجاره مسکن، همچنان در رقم باالیی قرار داشته است.

این بانک نوشت: علی رغم اینکه در آبان ماه ۱۴۰۰ روند 
تورم متوســط دوازده ماهه و نقطه به نقطه همچون 
ماه گذشته کاهشی بوده، لیکن تورم ماهانه همچنان 
در سطح نسبتا باالیی قرار داشته است. عامل اصلی 
تورم این ماه )با توجه به سهم گروه ها در شاخص قیمت 
مصرف کننده(، همچون روند چند ماه اخیر به افزایش 
نسبتا باالی قلم »ارزش اجاره مسکن« ارتباط می یابد.

         مرکز آمار )1 بهمن(: اجاره بهای مسکن؛ عامل 
اصلی تورم بخش خدمات در دی ماه 1۴۰۰

مرکز آمار ایران تورم دی ماه را جمعه ۱ بهمن ماه منتشر 
کرد که بر اساس آن نرخ تورم نقطه ای در دی ماه ۱۴۰۰ 
به عدد ۳۵.۹ درصد رســیده است؛ یعنی خانوارهای 
کشور به طور میانگین ۳۵.۹ درصد بیشتر از دی ۱۳۹۹ 
بــرای خریــد مجموعــه ای یکســان از کاال و خدمات، 

هزینه کرده اند.
بر اســاس گــزارش مرکــز آمار ایــران، نقش اجــاره بهای 

مسکن در تورم دی ماه بسیار مبرز است.
کی و  مرکز آمار نوشت: در گروه عمده کاالهای غیرخورا
خدمات، اجاره بهای واحد مسکونی، در گروه هتل و 
رستوران، هزینه اقامت در هتل و مسافرخانه و در گروه 
پوشاک و کفش، انواع پوشاک بیشترین افزایش قیمت 

را نسبت به ماه قبل داشته اند.
         وزارت راه: متوسط اجاره بها در تهران؛ متری 

8۴ هزار تومان
بر اساس اعالم معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در 
تهران در آذر ماه امسال ۸۴ هزار تومان است که به این 
معنی است مســتأجر یک واحد ۵۰ متری در پایتخت 
باید ماهانه ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و یک واحد ۱۰۰ 
متری ۸ میلیــون و ۴۰۰ هزار تومان اجــاره بها پرداخت 
کند. این در حالی اســت کــه در مهر مــاه ســال ۱۳۹۸، 
متوسط اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در تهران ۴۰ 
هزار تومان بود که رشــد بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره بها 

طی دو سال گذشته را شاهدیم.
         وزارت راه: قیمت مسکن و اجاره بها 

همبستگی دارند
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مســکن معاونت مســکن 
و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ۲۵ دی مــاه از 

همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها خبر داده بود.
دفتر اقتصــاد مســکن وزارت راه اعالم کرد: بــا توجه به 
همبســتگی قیمــت مســکن و نــرخ اجاره بهــا و رهن، 
افزایش قیمت مسکن با تأخیر منجر به افزایش قیمت 

کن مسکونی شده است. رهن و اجاره اما
به عنــوان نمونه متوســط قیمت هــر متر مربــع واحد 

مسکونی در آذر ماه ۱۳۹۸ بیش از ۱۳.۴ میلیون تومان 
و این شاخص )متوسط قیمت هر متر مســکن( در آذر 
ماه امســال )۱۴۰۰( به بیش از ۳۲ میلیون تومان در هر 
متر رســیده بود که این رشــد بیش از ۱۰۰ درصدی و دو 
برابری همزمان قیمت هر متر مسکن و اجاره بهای آن، 
مؤید ادعای همبستگی قیمت مسکن و اجاره بهاست.

         ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش اجاره بها 
صحت دارد؟

مهدی سلطان محمدی کارشناس اقتصاد مسکن 
درباره علت نابه سامانی فعلی بازار مسکن اظهار کرد: 
وضعیت موجــود بــازار اجــاره مســکن، وضعیــت غیر 

منتظره ای نیست.
وی افزود: اجاره بها تا حد زیادی از قیمت مسکن تأثیر 
می پذیرد چرا که اجاره بها، »نرخ بازدهی سرمایه گذاری 
در بخش مسکن« محسوب می شود کسی که ملک 
خــود را اجــاره می دهــد، در عمل یک ســرمایه گذاری 
در کاالیی به اسم مســکن کرده و بازدهی این سرمایه 
گذاری، همان اجاره مسکنی است که دریافت می کند.
ســلطان محمــدی ادامــه داد: بنابراین وقتــی میزان 
سرمایه گذاری در بخش مسکن افزایش می یابد به این 
معنا که خریدار باید پول بیشتری برای خرید مسکن 
بدهد، طبیعتا متناســب بــا آن انتظــار دارد کــه اجاره 

بیشتری هم دریافت کند.
کارشــناس اقتصاد مســکن یــادآور شــد: از آنجایی که 
قیمت مســکن در طول ۳ ســال اخیر ۷ تا ۸ برابر شده 
است؛ اما اجاره بها نمی توانست به این سرعت افزایش 
یابد؛ چون اجاره بها می بایســت با درآمــد خانوارهای 

طبقات متوسط یا پایین تر منطبق می شد.

وی خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه به اینکــه رشــد درآمد 
خانوارها نمی توانســت به این ســرعت اتفــاق بیفتد، 
بنابراین اجــاره بها طول می کشــید تا خــود را منطبق 
کند؛ همواره این اتفاق رشد با تأخیر اجاره بها به قیمت 
مسکن رخ می دهد مثال وقتی در دوره های سریع رشد 
قیمت مسکن قرار داریم اجاره بها همگام با رشد قیمت 
مسکن، افزایش نمی یابد و از سرعت آن عقب می ماند.

         کارشناس اقتصادی: نه تنها رشد اجاره بها در 
ماه های اخیر متوقف نشده است، بلکه در یکی دو 

سال آینده هم ادامه دارد
ســلطان محمدی گفــت: امــا در دوره هایی که رشــد 
قیمت مسکن کند یا متوقف می شــود، اجاره بها این 
عقب ماندگی را جبران می کند در یک سال اخیر رشد 
قیمت مســکن پس از ۳ ســال توفانــی، دچــار توقف و 
کندی شــد و عمال ۱۷ تا ۱۸ درصد در یک ســال قیمت 
مســکن رشــد داشــت که از رقــم تــورم عمومی کــه ۴۲ 
تــا ۴۳ درصد اســت، خیلــی عقب تر اســت که نشــان 
می دهد قیمت واقعی مسکن عمال ۲۵ درصد کاهشی 
بوده اســت. قیمت واقعی مســکن به معنای قیمت 

اسمی مسکن پس از خارج کردن اثر تورمی است.
کیــد کــرد: از آنجایی که اجاره مســکن در ســال  وی تأ
گذشته از رشد قیمت مسکن عقب مانده بود و نتوانسته 
خود را همگام با آن پیش بیندازد، لذا باید انتظار داشته 
باشیم، اجاره مسکن در یکی دو ســال آینده با شیبی 
تندتر از قیمت مســکن به پیش می رود تــا کمی از این 
عقب ماندگی را جبران کند. بنابراین رشد اجاره بها در 
ماه های اخیر قابل پیش بینی بــوده و موضوع نگران 

کننده ای نیست.

انتقاد نســبت به انتقال مرکز ملی فرش دستباف به 
وزارت میراث فرهنگی، دریافت مالیات بر ارزش افزوده 
از مواد اولیه فرش و همچنین افزایش تعرفــه واردات 
ابریشم برای فرش دستباف از مهم ترین موضوعات و مطالبات مطرح 

شده در دومین نشست مجمع تشکل های فرش دستباف ایران بود.
دومین نشســت مجمع تشــکل های فرش دســتباف ایران در حاشیه 
بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان با حضور نمایندگان و 

روسای اتحادیه ها و انجمن های فرش دستباف کشور برگزار شد.
کید  رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تبریز در این نشست با تأ
بر اینکه متولی مرکز ملی فرش باید از جنس فرش باشد، اظهار کرد: متولی 
مرکز ملی فرش باید فردی از جنس این صنعت باشــد تا صفر تا صد آن را 
بداند و نباید  اجازه دهیم برای این صنعت خودسرانه تصمیم گیری شود.

احد عظیم زاده با انتقاد بر تصمیم انتقال مرکز ملی فرش دستباف به وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که فعال با فشــارهای وارده 
متوقف شده است، گفت: در حال حاضر ۲ میلیون و ۵۷ هزار بافنده فرش 
در کشور فعال هستند و به نوعی به همراه خانواده هایشان ۱۰ میلیون نفر 
از این صنعت نان می خورند، بنابراین این صنعت نیاز بــه وزارتخانه ای 
گر این امکان نیســت باید تحت یک ســازمان، زیر نظر  گانــه دارد و ا جدا

معاون اول رئیس جمهور قرار گیرد.
وی بــا اشــاره به اینکه بــه دلیل مشــکالت موجــود به ویــژه ارز حاصــل از 
صادرات، امروز صادرات فرش به شدت کاهش یافته است، توضیح داد: 
براساس بخشنامه بانک مرکزی صادرکنندگان فرش باید به نوعی با دالر 
۳۰ هزار تومانی صادرات کنند، اما در زمان تحویل، دولت ارز ۲۳ هزار تومانی 
به صادرکننده می دهد، به همین دلیل فعاالن این حوزه به ندرت زیر بار 
گر تعهد صادراتی از سوی بانک مرکزی  کید کرد: ا صادرات می روند. وی تأ
برداشته شود، شرایط برای صادرات بهتر می شود و به نوعی دولت باید 
گرچه  صادرات را آزاد و بر روی ارز آزاد برنامه ریزی کند. عظیم زاده گفت: ا
با تحریم آمریکا بخشی از بازارهای صادراتی را از دست دادیم، اما مشکل 
امروز تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف خودتحریمی ها است.

نماینده اتحادیه فرش دستباف مشهد نیز در این نشست با اشاره به اینکه 
در چند سال گذشته پیگیر موضوع کاهش تعرفه واردات ابریشم برای 
فرش دستباف هستیم، گفت: متأسفانه دولت به یکباره و در یک تصمیم 

غیرکارشناسانه تعرفه فرش دستباف را به ۲۶ درصد افزایش داد.
حامد چمــن رخ بــا بیان اینکــه بخش اندکــی از ابریشــم مورد نیــاز فرش 
دستباف در داخل تولید می شود، افزود: بخش زیادی از ابریشم مورد نیاز 
به دلیل کمبود و همچنین کیفیت پایین ابریشم داخلی، وارد می شود که 
بخش عمده از این ماده اولیه مورد استفاده فرش دستباف شهرهای قم 
و اصفهان قرار می گیرد. وی با بیان اینکه در این زمینه جلسات مختلفی در 
مجلس، وزارت صمت و همچنین با حضور جهانگیری، معاون اول وقت 
رئیس جمهور برگزار شد، گفت: بعد از پیگیری و نامه نگاری های مختلف 
قرار شد تعرفه واردات ابریشم از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد تغییر کند و حتی در 

جلسه با معاون اول رئیس جمهور موضوع کاهش تعرفه مطرح شد، اما 
اسفندماه سال گذشته متوجه شدیم دولت در کتاب قانون خود، تعرفه 
واردات ابریشم را ۲۶ درصد تأیید کرده است که ما همچنان نسبت به این 
گرچه  موضوع گالیه داریم. نماینده فرش دستباف خراسان ادامه داد: ا
خراسان مانند قم مصرف ابریشــم ندارد، اما آسیب های افزایش تعرفه 

واردات این محصول به چشم تمام فعاالن این حوزه می رود.
چمن رخ توضیح داد: به دلیل باال رفتن تعرفه ابریشم، برخی بافندگان 
روی بــه اســتفاده از ابریشــم مصنوعــی آورده اند کــه تولید ایــن فرش ها 

ک و به حیثیت فرش ایرانی لطمه وارد می کند. برای ایران خطرنا
کید  رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف قم نیز در این نشست با تأ
بر اینکه امروز اصفهان و قم به شــدت درگیر موضوع تعرفه باالی واردات 
ابریشم هستند، تصریح کرد: باید توجه داشت که ابریشم داخل، کیفیت 
الزم را برای تولید فرش دستباف اصفهان و قم ندارد و ابریشم داخلی بیشتر 
کید کرد:  مورد استفاده قالی های »گل ابریشم« است. ابوالفضل رجبیان تأ
گر کیفیت ابریشم تولید داخل خوب بود، تولیدکنندگان فرش دستباف  ا
اصرار به واردات این محصول ندارند، اما کیفیت این ابریشم قابل استفاده 
نیست.  وی همچنین با اشاره به اینکه مطابق قانون، مواد اولیه فرش 
دستباف معاف از مالیات بر ارزش افزوده است، گفت: متأسفانه امسال 

بر مواد اولیه فرش دستباف همچون ابریشم مالیات وضع شده است.
مدیر عامل فرش دستباف روستایی اصفهان نیز در این نشست گفت: 
متأســفانه متصدیان حوزه تصمیم گیری در فرش، بــاور به این صنعت 
ندارند، اما معتقدم باید این باور را در کشــور ایجاد کنیم. علی شهبازی، 
به تشکیل کمیته فرش دستباف استان در اســتانداری اصفهان اشاره 
کرد و گفت: بارها مشکالت و موضوعات مربوط به فرش را در این کمیته 
بررســی کرده ایم و حتــی مخبر، معــاون اول رئیس جمهور نیز خواســتار 
برپایی جلسه با فعاالن فرش اصفهان اســت. وی همچنین با اشاره به 
وضع مالیات بر ارزش افزوده بر مواد اولیه فرش دستباف در حالی که قانون 
چیز دیگری تصویب کرده است، گفت: مطابق قانون نباید هیچ ارزش 
افزوده ای از مواد اولیه فرش دستباف گرفته شود و البته این برای ابریشم 
پذیرفته شده، اما چیزی که قبول نکرده اند مربوط به بخش رنگ رزی 

فرش اســت. مدیر عامل فرش دستباف روســتایی اصفهان یادآور شد: 
گرچه از ۱۳ دی مــاه از پرداخت مالیات بر ارزش افــزوده مواد اولیه فرش  ا
دستباف معاف شده ایم، اما قانون نادیده گرفته شده و ۹ درصد مالیات از 
فعاالن فرش گرفته می شود. همچنین رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و 
فروش فرش استان قم نیز در این نشست، با انتقاد از انتقال مرکز ملی فرش 
کید کرد: تصمیم خارج کردن فرش  از وزارت صمت به میراث فرهنگی، تأ
از بدنه وزارت صمت، نادرست و به نوعی غیرکارشناسی است و امیدواریم 
برای بهبود وضعیت، این صنعت به سازمان فرش تبدیل شود. ابوالفضل 
صادقی گفت: متأسفانه هر زمان که دولت بدون کارشناسی به موضوعی 
ورود کرد، بدنه فرش به مشکل برخورد و انتقال مرکز ملی فرش به وزارت 
میراث یکی از این اشتباهات است. وی در ادامه با اشاره به اینکه کمتر از 
۲۰ درصد ابریشم مورد نیاز فرش دستباف در ایران تولید می شود، توضیح 
داد: متأسفانه در حالیکه توتستان و تکنولوژی های روز دنیا را برای تولید 
کیفیت نداریم، اما برخی با منافع شخصی و اصرار در رسانه ها و  ابریشم با
به مقامات می گویند که ما توان تولید ابریشم را در داخل داریم، به همین 

دلیل تعرفه واردات این محصول را افزایش داده اند.
رئیس اتحادیه بافندگان، تولید و فروش فرش استان قم افزود: در حالی که 
هندوستان دومین تولیدکننده ابریشم دنیاست، اما تعرفه واردات این 
محصول را صفر لحاظ کرده، با این وجود در کشور به ما می گویند با ابریشم 
داخلی باید ذائقه دنیا را تغییر دهید، در حالیکه با این کار بازارهای جهانی 
را از دست می دهیم. انتظار داریم دولت و تصمیم گیران حوزه فرش از افراد 

تخصصی برای تصمیم گیری در این صنعت استفاده کند.
محمدرضا صباغ، عضو انجمن فرش و طراحان فرش دستباف استان 
کیــد کــرد: قالــی، مجموعــه ای از خرده  همــدان نیــز در این نشســت، تأ
فرهنگ های جای جای ایران است که متأسفانه ارزشی کمی در کشور 
به آن داده می شود، در حالیکه فرش عالوه بر ارزش مادی، ارزش معنوی 
دارد. رئیــس اتحادیه فروشــندگان فرش دســتباف اصفهان نیــز در این 
نشست، گفت: اتحادیه ها و تشکل های فرش دستباف کشور حاصل 

چندین سال تجربه فعاالن این هنر و صنعت هستند.
رحمت اهلل تجدد درخواست کرد که یک وزارتخانه تحت عنوان فرش و 

یا یک سازمان زیر نظر معاون اول رئیس جمهور در کشور تشکیل شود.
همچنین نایب رئیس اتحادیه فرش دستباف اصفهان نیز درباره شرایط 
صادرات فرش دستباف، گفت: متأسفانه امروز به جای ابریشم درجه یک 
چینی، ابریشم با کیفیت پایین از دیگر کشورها وارد ایران می شود که این بر 

درجه فرش دستباف کشور تأثیرگذار است.
سعید عصاچی اظهار کرد: به دلیل مشکالت موجود، ایران از جایگاه اول 
کنون  صادرات فرش دســتباف دنیا به جایگاه چهارم رسیده است که  ا

نسبت به این موضوع اعالم خطر می کنیم.
وی اضافه کرد: در حال حاضر ایران تکنولوژی تولید ابریشم درجه یک، 
توتستان و باغستان های خوب را ندارد و به نوعی ۲۰ درصد ابریشم تولید 

داخل در قالی های متوسط و ضعیف مورد استفاده قرار می گیرند.

انتظارات فعاالن فرش دستباف از دولت :

کرده است کشور در صادرات فرش تنزل  جایگاه 

در بازدید میدانی همراه با قاضی تعزیرات:

کجا در آورد؟ غ سر از  قیمت تخم مر

استاندار اصفهان:

استان نیازمند استفاده 
از صنایع هایتک و دانش بنیان است

مصرف گاز در آستانه ثبت رکورد جدید؛

مصرف ۷۰۰ میلیون متر مکعبی
 گاز در بخش خانگی

دبیر کانون مرغداران گوشتی کشور:

غ ارزان شد مر

خبر

خبر
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کید کرد: مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور تا

نقش مهم ذوب آهن اصفهان در توسعه ریلی چابهار
سعید محمد مشاور رئیس جمهور 
و دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد 
کشــور با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان درنمایشــگاه لجســتیک چابهار گفت: این 
شــرکت با توجه به ظرفیت هایی که دارد می تواند در 
راســتای توســعه ریلی چابهار نقش مهمی را داشــته 

باشد.
محمد در این بازدید با مسئولین ذوب آهن اصفهان 
در خصوص تعامل و همکاری بیشتر گفتگو کرد و تولید 
ریل را، دستاورد بزرگ کشور توسط ذوب آهن اصفهان 

برای توسعه حمل و نقل ریلی توصیف کرد.
محمد جعفر صالحی معاون خرید و علیرضا رضوانیان 
معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن نیز در غرفه این 
کره نمــوده و  شــرکت با مســئولین بازدید کننــده مذا

پاسخگوی بازدیدکنندگان بودند.
معــاون خریــد ذوب آهــن اصفهــان در گفتگو بــا  دبیر 
کیدات مقام  شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به تا
معظم رهبری و رئیس جمهور بر حمایت از تولید ملی، 
اظهار داشت : این مجتمع عظیم صنعتی در شرایط 
کنونی جهت تامین مواد اولیه به ویژه سنگ آهن و زغال 
سنگ با مشکالت بسیاری مواجه است و ذوب آهن به 
دلیل عدم برخورداری از سهمیه سنگ آهن، مورد بی 

مهری قرار گرفته است.
وی افزود، حرکت شرکت های معدنی به سمت تولید 
فوالد که در تخصص آن ها نیست، نادرست است و این 
شــرکت ها باید به افزایش کمی و کیفی تولید در حوزه 

معدن تمرکز کنند.
گر ذوب آهن اصفهان دغدغه  صالحی اظهار داشت : ا

تامین مــواد اولیــه نداشــته باشــد، می تواند بیــش از 
گذشــته محصوالت مــورد نیاز کشــور از جملــه ریل را 
تولید کند که در توسعه زیرساختهای حمل و نقل ریلی 

نقش مهی دارد.
رضــا راســتی مدیــر کل دفتــر ترانزیــت گمرک ایــران و 
محمدعلی خاشی، ناظر گمرکات استان سیستان و 
بلوچستان، دیگر مسئولینی بودند که در غرفه ذوب 

آهن اصفهان حضور یافتند و با سلطانی مدیر امور فنی 
و برنامه ریزی تولید شرکت گفتگو نمودند. 

همایش و نمایشگاه لجستیک چابهار با حضور سعید 
محمد معاون رئیس جمهور و دبیر شواری عالی مناطق 
آزاد کشور و جمعی از کارشناسان و متخصصان حوزه 

حمل و نقل کشور، ۳۰ دی ماه آغاز به کار کرد.  
هدف از برگزاری همایش و نمایشگاه یاد شده معرفی 

ظرفیت ها و امتیــازات بنــدر چابهار به عنــوان کانون 
جدید لجستیک و زنجیره تامین کشور است.     

همچنین، در همایش و نمایشگاه لجستیک چابهار 
راهبردهــای عملــی بــرای فعالســازی داالن ترانزیــت 
جنوب-شمال از طریق چابهار و جایگاه لجستیکی این 
بندر به عنوان محور توسعه مکران مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

عبــاس مقتدایی از مازوت ســوزی نیروگاه شــهید 
منتظری اصفهان شکایت کرد.

 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای 
اسالمی در نامه ای به حجت االسالم و المسلمین 
شــجاعی علی آبادی رئیس کمیســیون اصل نود 
قانون اساسی با درخواســت توقف مازوت سوزی 
در نیــروگاه شــهید منتظــری، از مــازوت ســوزی 
در این نیروگاه با نقض حکم قضائــی و فک پلمب 

مشعل های مازوت سوز شکایت کرد.

در این نامه همچنین آمده اســت کــه اصفهان در 
ک داشته و شهروندان  سال جاری یک روز هوای پا
به علت حجم بــاالی آلودگی هوا بــه بیماری های 

متعددی مبتال شده اند.
مشعل های مازوت ســوز نیروگاه شهید منتظری 
اصفهان که از ســال ۱۳۹۳ با حکــم قضائی پلمب 
شده بود، به رغم مخالفت های مسئوالن استان 
اصفهان، به دستور دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی از شــنبه گذشــته فک پلمب شــد. بر اســاس 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی همه نیروگاه های 
کشــور با توجه به شــرایط جــوی و افزایش مصرف 
گاز در بخش خانگی، ملــزم به اســتفاده از مازوت " 
نفت کوره" و قطع مصرف گاز از شنبه هفته گذشته 
کنون ۸ مشعل از ۱۲ مشعل مازوت سوز  شدند. هم ا
نیروگاه شهید منتظری فعال است و روزانه تنها پنج 
میلیون مترمکعب گاز تحویل این نیروگاه می شود.

به مناســبت دهــه فجــر، ۱۰۰ نمــاد آماده نصــب در 
میادین اصفهان شد. سرپرست سازمان زیباسازی 
شهرداری اصفهان گفت: در ایام دهه فجر امسال، 
میادین و چهارراه های اصلی شهر اصفهان با نصب 

۱۰۰ نماد و المان موقت تزیین می شود.
حمید قنادنیا افزود: سازمان زیباسازی شهرداری 
اصفهان نیز در این ایام، ۱۵ میدان اصلی شــهر را به 
طور ویژه آذین بندی و حدود دو هزار پرچم را در شهر 

نصب می کند.
نورپــردازی ســاختمان شــهرداری مرکــزی و کــوه 

صفه، طراحی و اجرای دیوار نــگاره ی میدان امام 
حسین )ع( از دیگر برنامه هایی است که قرار است 

به مناسبت دهه فجر اجرا شود.

با اجرای طرح هــای احیــای زاینــده رود مصرف 
آب در استان اصفهان به نصف کاهش می یابد.

 مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان، عملیات 
انتقال پساب شرق اصفهان و ساماندهی زاینده 
رود را در اجرا دانست و گفت: برای اجرای این طرح 

بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
حسن ساسانی افزود: هدف از اجرای طرح انتقال 
پســاب، انتقــال بیــش از ۵۰۰ لیتر بر ثانیه پســاب 
شرق به محل سد آبشــار برای تصفیه تکمیلی و 
ورود پساب تصفیه شده برای مصارف کشاورزی 

است که پیش بینی می شود در کمتر از یک سال 
تکمیل شود.

وی گفت: عملیــات ســاماندهی رودخانه هم 
از دیگر طرح هــای احیای زاینده رود اســت که 
در حــد فاصل ســد چــم آســمان تــا نکوآبــاد به 
طول ۴۰ کیلومتر با انتخاب پیمانکار در مرحله 
ح اســت و هــدف از اجــرای آن  آغاز اجــرای طــر
جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، دسترسی 
مطلوب به رودخانه و انضباط در برداشت های 

مجاز است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای اســتان افزود: 
احداث ۲۰ کیلومتر دیواره ســاماندهی در مسیر 
رودخانــه زاینــده رود، احــداث ۶۰ کیلومتر جاده 
ســاحلی، رفــع تصــرف ۲۵۰ هکتــار از زمین های 
حاشــیه زاینده رود والیروی ۵۰ کیلومتر از مســیر 
رودخانه از جمله مراحل اجرای طرح ساماندهی 

رودخانه زاینده رود در امسال است.

پارکینگ مجموعــه تجاری عباســی در خیابان 
آمادگاه اصفهان ایمن سازی و استحکام بخشی 

شد.
مدیرمنطقــه ســه شــهرداری اصفهــان ضمــن 
اشاره به سابقه مجموعه تجاری عباسی گفت: 
پارکینگ این مجموعه تجاری به مساحت هفت 
هزار و ۷۵۰ مترمربع که دچار فرســودگی شــدید 
تاسیسات و خطرآفرین شــده بود با آهن کشی 
دور ســتون ها، اصالح رمپ ها و نصب سیســتم 

اعالن حریق مقاوم سازی و بهسازی شد.
حسین کارگر افزود: برای اجرای این طرح بیش 

از ۴۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

مجموعه تجاری عباسی از نمونه های ارزشمند 
معمــاری مــدرن فرهنگــی -  تجــاری در محلــه 
چرخــاب اصفهــان با بیــش از نیــم قرن ســابقه 
تاریخی اســت که بــا الگوگیــری از عمــارت هتل 

عباسی صفوی ساخته شده است.

مدیر منطقه پنج شهرداری اصفهان با اشاره به 
اقدامات انجام شده جهت بازسازی و بهسازی 
گذرهای این منطقه گفت: مناسب سازی معابر 
سپاهان شهر با هزینه ای حدود دو میلیارد ریال 
و مناسب سازی پیاده روها با هزینه ای حدود سه 

میلیارد ریال انجام شده است.
احمد رضایی در گفت و گــو با ایمنا در خصوص 
اقدامات انجام شده جهت بهسازی و بازسازی 
گذرهــای منطقــه پنــج شــهرداری اصفهــان تــا 
پایان ســال جاری، اظهار کرد: عملیات اجرایی 
پیاده روســازی ضلــع غربــی خیابــان حکیــم 
نظامی حدفاصــل پل فلــزی تا چهــارراه حکیم 
نظامی بــه طــول تقریبــی ۵۰۰ متــر و عــرض پنج 
متر با هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال آغاز شــده 
و در ســال گذشــته و ابتدای ســال جــاری ضلع 
شرقی این خیابان پیاده روسازی و نوسازی شد.

وی خاطرنشــان کــرد: مناسب ســازی معابــر 
سپاهان شهر با هزینه ای حدود دو میلیارد ریال 
و مناسب سازی پیاده روها با هزینه ای حدود سه 

میلیارد ریال انجام شده است.
مدیــر منطقــه پنــج شــهرداری اصفهــان بــا 

بیان اینکه در حال حاضر عملیات پیاده روسازی 
خیابان عالمه جعفری با پیشرفت ۹۰ درصدی 
و اعتبــار ۱۵ میلیــارد ریــال در حــال اجــرا اســت، 
ادامــه داد: در آینــده نزدیــک پیاده روســازی 
خیابان هــای موحدی نیــا، ضلــع جنوبــی بــاغ 
دریاچــه و ســاماندهی گــذر »ژورژ باغومیــان« و 
خیابــان جوشــقانی همچنیــن پیاده روســازی 

خیابان چهارباغ باال اجرا خواهد شد.
وی بــا بیان اینکــه مناسب ســازی و تعمیــرات 
پیاده روهــای شــمالی و جنوبــی خیابان هــای 
ارتش و بلوار کشــاورز نیز به طول پنج کیلومتر با 
هزینه ای حدود سه میلیارد ریال اجرا می شود، 
خاطرنشان کرد: تعمیرات گذر فرانسوی )خواجه 
عابد( با اعتبــاری حدود چهــار میلیارد ریــال در 
حال انجام اســت که در این محل ســاماندهی 
سنگ فرش ها و بلوک فرش های موجود مرمت 

و اصالح اصولی خواهد شد.
کیــد بر اینکــه اصــالح هندســی در  رضایــی بــا تا
منطقه فعال است و حدود ۳۵ میلیارد ریال در 
نظر گرفته شده تا شناسایی و اقدامات الزم انجام 
شود، تصریح کرد: دو مدل کف فرش پیاده روها 
از جمله کف فــرش هدایت و هشــدار نابینایان 
در پیاده روهــا و کف فرش ســکه ای بــرای نقاط 

خطرساز برای افراد معلول، استفاده می شود.
وی ادامه داد: در پیاده روها باید مسیرهای عاری 
از مانع و با فاصله از مغازه ها برای تردد نابینایان 
مناسب ســازی شــود تا موانع کمتری بر ســر راه 

آنها قرار گیرد.

شکایت نماینده اصفهان از مازوت سوزی نیروگاه منتظری

اصفهان، به استقبال دهه فجر می رود

طرح های احیای زاینده رود اصفهان در جریان است

بهسازی پارکینگ مجموعه تجاری عباسی اصفهان

گام به جلو مناسب سازی معابر منطقه ۵، یک 

امسال ۳۹۸ میلیون تومان تسهیالت مشاغل 
خانگی در شهرستان اردستان پرداخت شده 

است.
معاون برنامه ریــزی و امور عمرانــی فرمانداری 
اردســتان در جلســه کارگــروه اشــتغال، ســهم 
تسهیالت مشاغل خانگی این شهرستان را در 
امسال یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برشمرد 
و گفت: بقیه اعتبار تــا پایان بهمن جــذب و به 

طرح های پیشنهادی پرداخت می شود.
کیانــی، ســهم تعهــد اشــتغال  محمــد تقــی 
شهرســتان اردســتان را ۱۲۸۰ نفــر اعــالم کــرد و 
افزود: در حال حاضر ۴۰ درصد از تعهد اشتغال 
شهرستان محقق و در سامانه رصد ثبت شده 

است.

زیرساخت های واحد های صنعتی کاشان باید 
در حد نیازشان تأمین شود.

نماینده ولــی فقیــه و امــام جمعه کاشــان در 
نشســتی با صنعتگران شــهرک صنعتی امیر 
کید بر هم فکری و هم افزایی  کبیر کاشان با تأ
در خصوص رفع مشــکالت و پیش رفتن گام 
کید کــرد: رونق و  به گام برای حل مســائل، تا
جهش تولید با شعار تحقق پیدا نمی کند بلکه 
مدیران در عمل موانع را برطرف کنند و همه 
بدانند امروز اولویت اول حمایت از تولید و رفع 

موانع آن است
آیت اهلل سلیمانی افزود: با توجه به شعار که از 
سوی رهبر معظم انقالب تولید؛ پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها نامگذاری شده است، ضروری 
اســت از همه ظرفیت هــا و توانمندی ها بهره 
گرفت تا برنامه ها و اهداف بر این اساس تنظیم 

و اجرا شوند.
در شهرک امیر کبیر کاشان ۶۰۰ واحد فعال ۳۵۰ 
واحد ثبت شــده، ۱۵۰ واحد در حال ساخت، 
کــد و ۱۶ هزار نیرو مشــغول کار و ۱۳  ۱۰۰ واحد را
شهرک، ناحیه و منطقه صنعتی با هزار و ۵۰۰ 
واحد تولیدی و صنعتی نیز بــا ۴۶ هزار نیروی 

کار در کاشان فعال هستند.

شــهردار فریدون شــهر بــا بیان اینکــه ســاخت 
از  یکــی  عنــوان  عمومی بــه  پارکینگ هــای 
زیرســاخت های مهــم شــهری دنبــال می کرد 
اما مغفول مانده اســت، گفت: ســرمایه گذاران 
بــرای احــداث پارکینگ هــای عمومی در شــهر 
کید بر همکاری  اقدام کنند. ابراهیم باتوانی با تا
شــهروندان بــا شــهرداری در موقع بــارش برف 
اظهار کرد: سال ها پیش از هر ۱۵ واحد مسکونی 
یک خودرو درون شــهر وجود داشــت و امروز به 
ازای هر واحد مسکونی یک خودرو وجود دارد و 
باید برای هر خودرو یک پارکینگ توسط مالکین 

ساخته می شد. 
وی افــزود: شــهرداری نیــز بایــد برای ایــن مهم 
برنامه ریــزی خــاص خــود را تحــت عنــوان 
ســاخت پارکینگ های عمومی به عنوان یکی 
از زیرساخت های مهم شــهری دنبال می کرد، 

اما این موضوع مغفول مانده است.
شهردار فریدون شهر گفت: در موقع بارش برف 
در خیابان ها و کوچه های کم عرض سطح شهر 
خودروهای زیادی در حاشیه شهر پارک و امکان 

برف روبی از شهرداری سلب می شود.
باتوانی ادامه داد: در پی بارش های اخیر عالوه بر 
خیابان ها در برخی از کوچه ها نیز خودروها پارک 
و باعث می شد تا لودر در نیمه شب نصف کوچه 
را برف روبی و مسیری بیش از ۲۰۰ یا ۳۰۰ متری را 
به ســختی با دنده عقب از کوچه خارج و صبح 
کنان کوچه معترض به برف روبی شوند  فردا سا
و با وجود اتالف وقت مجبور به خدمات رسانی 

شویم.
وی گفت: شــهروندان تا جایی که امــکان دارد 
در روزهــا و شــب هایی که بــارش بــرف داریم در 
کنار خیابان ها از پارک خودرو خودداری و به فکر 
پارکینگ باشند، در روزهای بارندگی سعی شود از 
خودرو برای رفتن به محل کار استفاده تا شرایط 

خدمت رسانی محدود نشود.
بر اینکــه  کیــد  تا بــا  فریدون شــهر  شــهردار 
ســرمایه گذاران بــرای احــداث پارکینگ هــای 
عمومی در شــهر اقــدام کنند، گفــت: در هنگام 
برف روبی امکان تعریض جاده و خدمات رسانی 
بهتر از واحد خدمات شــهری ســلب می شود، 
البته استفاده از زنجیر چرخ و توجه به مقرراتی 
که باید در فصل زمستان مد نظر قرار گیرد ما را در 

ارائه خدمات بهتر کمک خواهد کرد.
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عضو هیات رییسه شــورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: گردشگری یک ظرفیت فوق العاده به منظور 
بازگشت این شهر به دوران رونق است که باید بیش 

از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان، فرزانــه 
کالهدوزان در بازدید از منطقه ۱۱ شهرداری تصریح کرد: این شهر دیگر 
ظرفیت صنعتی شدن ندارد و امکان اضافه بار جدید در حوزه صنعت 
آن قابل قبول نیست، لذا توسعه گردشگری برای شورای اسالمی شهر 

در این دوره بسیار حائز اهمیت است.
وی اضافه کرد: با توجه به مشــکالت عدیده شهر اصفهان از جمله 
کمبود آب و مســائل زیســت محیطی و آلودگی هوا، هرگونه توسعه 
ک انجام شــود که در این  صنعتی شهر باید بر اســاس انرژی های پا
مســیر بطور حتم از ظرفیت شــرکت های دانش بنیان نیز استفاده 

خواهد کرد.
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان درباره مسائل منطقه ۱۱ شهرداری 
واقع در غرب این کالنشهر تصریح کرد: توسعه گردشگری و استفاده از 
ظرفیت این منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است، برای مثال منطقه 
رهنان با توجه به بافت تاریخی و ظرفیت  گردشگری همچون حمام و 
بازار تاریخی  آن، می تواند نگاه  سرمایه گذاران را به خود معطوف سازد 

تا ایده های گردشگری را در منطقه بیش از پیش رونق دهند.
کالهدوزان با اشاره به برخی از پروژه های منطقه ۱۱ افزود: فضای سبز 
پارک ظهرآبادی یکــی از پروژه های شــاخص این منطقه محســوب 
می شود که بودجه خوبی در سال آینده برای تکمیل آن پیش بینی 

شده است.
عضو هیات رییسه شورای شهر با اشاره به ضرورت همراهی شهروندان 

با اجرای پروژه های شهری تصریح کرد: البته تاکید شهردار اصفهان این 
است که در اجرای پروژه های شهری از جمله پارک ظهرآبادی حقی از 

شهروندان ضایع نشود.
وی درباره احداث خیابان شــهدای ورزشگاه در شمال خیابان امام 
رضا)ع( نیز خاطرنشان کرد: این پروژه با همراهی مردم و منطقه ۱۱ انجام 
شده است که با تکمیل آسفالت آن، ظرف یک هفته آینده در اختیار 

مردم این منطقه قرار خواهد گرفت.
کالهدوزان اظهار داشت: طبق قول مساعد مدیر این منطقه، تا یک ماه 
آینده پروژه احداث چهارراه خیابان امام رضا)ع( به خیابان حسین آباد 
تکمیل خواهد شد، البته این محور بدلیل وجود ترافیک، نارضایتی 

مردم منطقه را بدنبال داشته است.
عضو هیات رییسه شورای شهر تصریح کرد: شهروندان می توانند از 
طریق سامانه ارتباطی ۱۳۷ شهرداری اصفهان که بتازگی تقویت نیز 
شده است یا از طریق سایت شورای اسالمی شهر، مشکالت و مطالبات 

خود را با مدیریت شهری در میان بگذارند.
کالنشهر اصفهان بالغ بر ۲ میلیون نفر جمعیت، ۲۲۰ محله و ۱۵ منطقه 

شهرداری دارد.  

 نماینــده مــردم اصفهــان درمجلــس گفــت: 
اصفهــان ســومین اســتان ازنظــر طــول راه ها و 
بزرگ ترین ناوگان حمل و نقلی عمومی است اما 
متاسفانه از سمت بودجه رده هفدهم کشور هستیم و این نشان 
می دهد در مرحلــه تصویب بودجــه آن طور که بایــد ازحقوق آنها 

دفاع نشده است.
 مهدی طغیانی در گفت وگو با تســنیم در اصفهان، با بیان اینکه 
تصویب الیحه بودجه در مجلس و قانون بودجه از اتفاقاتی که هر 
سال در کشور است، اظهار داشت: نگاه بودجه این است که ما یک 
قدم به سمت جلو برویم. همه هزینه ها در اقتصاد کشور برای این 
اســت که ما را به جایی برســاند و هدفی محقق شــود. وی افزود: 
جلسات مختلفی با دستگاه های خدمات رسان از جمله راهداری، 

محیط زیست، میراث فرهنگی برگزار شد. در مرحله نخست باید ببینیم شاخص اعتبارات چگونه است و 
نسبت به سال های قبل و استان های با وضعیت مشابه به چه صورت است و چه ایده های رو به جلویی 

می توانیم برای آن دستگاه داشته باشیم.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه معضالت اصفهان مشخص است، گفت: 
استان اصفهان سومین استان از نظر طول راه ها و بزرگ ترین ناوگان حمل و نقلی عمومی است اما متاسفانه 
از سمت بودجه رده هفدهم و در بحث راه های روستایی رده بیست و نهم کشور هستیم که نشان دهنده این 

است که در مرحله تصویب بودجه آن طور که باید باشد و از حقوق مردم و دستگاه ها دفاع نشده است.
وی ادامه داد: ما ۶ دستگاه را با کمک کارشناسان از دستگاه های مربوطه و مدیریت برنامه ریزی استان 
دعوت کردیم و وضعیت بررسی شد و امیدواریم بتوانیم امسال قدم محکم تری برای ارتقای بهبود بودجه به 

ویژه کالنشهر اصفهان و شهرستان هایی که به تازگی از اصفهان جدا شده اند، داشته باشیم.

طغیانــی تصریح کــرد: در خصــوص بودجــه بین دســتگاه های 
استانی و کشوری مربوطه آن طور که باید و شاید مسائل اصفهان 
منتقل نمی شود و مشکالت و معضالت اصفهان مانند راهداری و 
حمل و نقل درک نمی شود و بعضی مسائل بین دستگاه کشوری 
مربوطه و سازمان برنامه ریزی و بودجه مانند آب به خوبی منتقل 

نمی شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه 
روشن نیست چرا اعتبارات مورد نیاز به اصفهان اختصاص پیدا 
نمی کند، بیان کــرد: با اینکه در حــوزه آلودگی هــوا بحــران داریم و 
وضعیت به شدت وخیم است اما اعتبارات دستگاه های کشوری 

و استانی بسیار ناچیز است.
طغیانی خاطرنشان کرد: مشکل بعضی دستگاه ها مانند میراث 
فرهنگی این است که حتی منابعی که خودشان به وجود می آورند به دستگاه بر نمی گردد، به عنوان مثال 
کن توریستی با تخصیص های نامنظم به استان برمی گردد که حتی کفاف حفظ  ۱۵ درصد فروش  بلیط  اما
و نگهداری همان بنا را هم ندارد و باید تالش کنیم بیشتر به دستگاه استانی مربوطه منتقل شود و مشکالت 

را حل کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت: رویکرد برخی دستگاه ها رویکرد حفظ وضعیت 
موجود و چرخیدن چرخ اداری است و نگاه این نیست که سازمان قرار است چه کار کند و با همین منابع 

موجود چه کاری باید انجام داد.
وی بابیان اینکه تبعیض در پرداخت بودجه وجود دارد و در بعضی از استان ها و ردیف ها بسیار بحرانی است، 
ادامه داد: در گام اول بدانیم موضوع چیست، تا وقتی ندانیم مشکل کجاســت در رفع آن هم نمی توانی 

کاری کرد.

شهردار سده لنجان از تدوین طرح جامع 
زیباسازی شهر سده لنجان خبرداد.

حمید شــهبازی با اشــاره به اینکــه تغییر و 
تحول در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری شهرها نیازی است 
که باید همواره مورد توجه مدیران باشــد، اظهار داشت: این 
امر بایــد مطابق با پیشــینه تاریخی شــهرها و بافت فرهنگی 

شهروندان اجرایی شود.
وی با بیان اینکه شهر سده لنجان به دلیل نزدیکی با صنایع 
بزرگ و همچنین ظرفیت کشاورزی که دارد همواره در طول 
تاریخ مهاجرپذیر بوده است، افزود: این شهر دارای بیش از ۲۰ 

هزار نفر جمعیت است که تنوع فرهنگ را در خود دارد.

شهردار سده لنجان با بیان اینکه به منظور ایجاد تغییر در روند 
زیباسازی شهر سده لنجان و ایجاد هارمونی مناسب در روند 
اجرای این طرح تدوین طرح جامع را در دستور کار قرار دادیم، 
تصریح کرد: این طرح در چهار محور اصلی نورپردازی، نماد، 

دیوارنگاره و مبلمان شهری در حال تدوین است.
وی تصریح کرد: در این طرح قرار است تابلوهای اختصاصی با 

موضوع شهروندی در سطح شهر نصب شود.
وی با بیان اینکه شهر سده لنجان ظرفیت های هنری و تاریخی 
زیادی برای تعیین موضوعات زیباسازی دارد، تصریح کرد: 
زیباسازی در سده لنجان متناسب با فرهنگ مردم شهر، با 

موضوعات آزاد و مناسبت ها تدوین خواهد شد.

 عضو هیات رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان: 

گردشگری است گرو توجه بیشتر به صنعت  رونق اصفهان در 

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

اعتبارات ۱۴۰۱ استان اصفهان متناسب نیست

شهردار سده لنجان:

طرح جامع زیباسازی سده لنجان تدوین می شود

خبر

خبر

خبر

پرداخت ۳۹۸ میلیون تومان
 تسهیالت مشاغل خانگی 

در اردستان

نشست بررسی مشکالت
کبیر  شهرک صنعتی امیر 

کاشان  

سرمایه گذاران برای احداث
 پارکینگ  در فریدون شهر 

کنند اقدام 
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جامعه4 2۴ ژانویه    2۰22
موارد سرپایی ابتال به سرماخوردگی و کرونا 

در اصفهان رو به افزایش است
علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
پزشــکی اصفهان گفــت: تعداد 
بیمــاران ســرپایی دارای عالئم 
کرونا و سرماخوردگی در این استان رو به افزایش 
و امیکــرون ســویه غالــب همه گیــری کوویــد-۱۹ 

است. 
پژمان عقــدک افزود: در  کشــور نیــز در یک هفته 
اخیر تعــداد مــوارد قطعی و مثبــت ابتال بــه کرونا 
از یک هزار و ۵۰۰ بــه بیش از پنج هزار نفر رســیده 
هرچنــد در اســتان اصفهان بــا فــراز و فرودهایی 
همراه است اما در مجموع، تعداد موارد سرپایی 

افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد افرادی که به دلیل عالئم 
کوویــد-۱۹ و ســرماخوردگی به پزشــکان مراجعه 
می کنند بیشتر شــده اســت، اظهار داشت: در ۲ 
هفته اخیر تعداد موارد ابتالی قطعی و مثبت به 

کرونا در استان تقریبا ۲ برابر شده است.
عقدک با اشــاره به اینکه در چنــد روز اخیر حدود 
۹۲ درصد موارد ابتال را امیکرون و هشت درصد را 
دلتا در نظر می گرفتیم، تصریح کــرد: اما در زمان 
حاضر همه موارد ابتال به کرونا را با سویه امیکرون 
گانــه بــرای  در نظــر می گیریــم و دیگــر تســت جدا

تشخیص این سویه انجام نمی شود.
وی با بیان اینکه بیشتر مراجعه افراد به پزشکان 
در ایــن روزهــا به دلیــل ابتــال بــه ویروس هــای 
قدیمی ســرماخوردگی، آنفلوآنــزا و آدنــو ویــروس 
)با عالئم سرماخوردگی( است، خاطرنشان کرد: 
بعنــوان مثــال از حدود ۱۰۰ فــرد مراجعــه کننده، 
بین ۷۰ تا ۸۰ نفــر دارای عالئم این ویروس ها و ۱۰ 

تا ۲۰ درصد کرونا هستند.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
کیــد بر اینکه بــرای تشــخیص هر یــک از این  بــا تا
بیماری هــا نمی توانیــم در زمــان حاضــر آزمایش 
بگیریــم، اضافــه کــرد: پزشــکان بر اســاس عالئم 
کلینیکی احتمــال ابتال به هر یــک از ویروس ها را 
گهان  گــر فردی نا بررســی می کنند بعنوان مثال ا
صبح از خواب بیدار شود و تب و بدن درد شدید 
و سرفه داشــته باشــد احتمال آنفلوانزا در او زیاد 

است.

وی بــا اشــاره به اینکــه در ۲ تــا ســه هفتــه آینــده 
احتمال افزایش مجدد این بیماری ها وجود دارد 
از مردم خواســت تا در صورت مشــاهده هر گونه 
عالئم ســرماخوردگی عالوه بر مراجعه به پزشک 

تا پنج روز در قرنطینه باشند.
عقدک عالئم بیمارانی که به سویه امیکرون کرونا 
مبتال شــده اند را خــارش و درد گلو، عســطه،آب 
ضعــف  و  خفیــف  درد  بــدن  بینــی،  ریــزش 
کنون فوتی از  کید کــرد: تا عمومی عنوان کــرد و تا

امیکرون در اصفهان نبوده است.
وی همچنین درباره کاهش آمار مرگ و میر ناشی 
از کرونا در هفته های اخیــر توضیح داد: چند روز 
در هفته اخیــر تعداد مــرگ و میر قطعــی کرونا در 
اســتان اصفهان به صفر رســید و تعــداد بیماران 
بدحال بســتری در بخــش مراقبت هــای ویژه به 
کمتر از ۴۰ نفر رسیده اســت که عمده دالیل آن، 
کسیناسیون، رعایت شیوه  کثری وا پوشش حدا

نامه های بهداشــتی و اســتفاده از ماســک و قرار 
داشتن در روند نزولی پیک پنجم کروناست.

کسیناســیون دز سوم کرونا  وی درباره سرعت وا
در اصفهان، گفت: سرعت آن مانند روزهایی که 
بیشتر افراد برای دز اول و دوم مراجعه می کردند 

نیست اما در ۲ هفته اخیر بهبود یافته است.
عقدک با اشــاره به اینکــه روزانه ۳۰ تا ۴۰هــزار نفر 
کسیناســیون کرونا در اصفهــان مراجعه  بــرای وا
می کنند، افزود: ۸۰ درصد آن مربوط به تزریق دز 

کسن است. سوم وا
کید بر اینکه این روزها باید برای پوشش  وی با تا
کســن کرونا تــالش کنیم،  کثــری دز ســوم وا حدا
ادامــه داد: هفتــه گذشــته حــدود ۵۰ هــزار دز 
کســن آســترازنکا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی  وا
اصفهان تحویل شــد و امیدواریم در هفته آینده 

نیز محموله جدیدی توزیع شود.
به گفتــه وی درزمــان حاضر اولویت بــرای تزریق 

کســن آســترازنکا مربــوط بــه دز دوم، حجاج و  وا
ج کشور را دارند  افرادی است که قصد سفر به خار
گر فــردی اصــرار بــه تزریق این  و در مراحــل بعــد ا
کســن و موجــودی داشــتیم بــرای دز ســوم  وا

استفاده می شود.
کسیناســیون کرونا در اســتان  در زمان حاضــر وا
اصفهان در ۲۳ مرکز تجمیعی و ۲۳ مرکز منتخب 

جامع سالمت انجام می شود.
بــر اســاس آخریــن آمــار دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان در زمان حاضر حدود ۲۴۶ بیمار دارای 
عالئم کرونا در بیمارســتان های اســتان بستری 
هســتند که ۳۹ نفــر آنهــا در بخــش مراقبت های 

ویژه بسر می برند.
تعــداد کل ابتالی قطعــی بــه کرونا از اســفند ۹۸ 
تــا کنــون در اســتان اصفهــان حــدود ۴۳۲ هــزار 
نفر بوده اســت که از بین آنهــا بیــش از ۱۱ هزار نفر 

فوت کردند.

خبر

رئیس کل دادگستری اصفهان به مسئوالن قضایی 
شهرستان دستور داد تا موانع و مشکالت کارخانه 
پــگاه را پیگیــری و نتیجه را به دادگســتری اســتان 

اعالم کنند. 
حجت االسالم و المسلمین جعفری  در بازدید از شرکت پگاه اصفهان 
به مسئوالن قضایی شهرستان دستور داد تا موانع و مشکالت کارخانه 
پگاه را در راستای بهره گیری  کارخانه از ظرفیت کامل خودپیگیری و 

نتیجه را به دادگستری استان اعالم کنند.
کارخانه پگاه تولیدکننده تن ماهی است که به علت برخی مشکالت با 

ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد به کار خود ادامه می دهد.
رئیس کل دادگستری اســتان اصفهان همچنین از شــورا های حل 
اختالف شهرستان مبارکه بازدید کرد و از خدمات و تالش های ارزشمند 
اعضای این شورا که نتیجه آن آمار نسبتا مطلوب ۴۰ درصدی صلح و 

سازش به طور میانگین در پرونده های ارجاعی بود، تقدیر کرد.

خبر

فرمانده انتظامی استان اصفهان از آماده باش صد 
درصدی نیروهای پلیس راه برای خدمت رسانی 

و امدادرسانی به مردم در مناطق برفی خبر داد. 
ســردار محمدرضا میرحیدری در حاشــیه بازدید 
میدانی از پاسگاه پلیس راه "دامنه" گفت: با توجه 
ک  به سرمای شدید هوا، بارش شدید برف و کوال
و ایجــاد یخبنــدان در محور های غربــی و جنوبی 
اســتان ماموران پلیس راه فرماندهی انتظامی به 

حالت آماده باش در آمدند.
او گفت: به منظور پیشــگیری از حوادث رانندگی 
توســط ماموران پاســگاه های پلیــس راه "دامنه" 
و "ســمیرم" محدودیت مقطعــی اعمــال و از تردد 
۳۵۰ خــودرو جلوگیــری شــد و تمامی راننــدگان و 
سرنشــینان آن ها به مســاجد، امامزاده ها و دیگر 

کن امن هدایت شدند. اما
کنون تمامی محور های اصلی غرب و جنوب  هم ا

استان باز بوده و تردد در آن ها جریان دارد. 
سردار میرحیدری می گوید در روز های اخیر به ۴۰۰ 
ک امداد رسانی و در  خودروی گرفتار در برف و کوال
امامزاده ها، مساجد و مدارس اسکان داده شدند.

ک  همچنین بــه دلیل بــارش شــدید بــرف و کوال
مردم شهر ها و روستا های غربی و جنوبی استان با 
مشکالتی مواجه شدند که در این خصوص دستور 
ویژه ای بــه فرماندهی انتظامی شهرســتان های 
غربی و جنوبی ابالغ شد تا در صورت نیاز به خدمت 

رسانی و امدادرسانی مردم مناطق برفی بشتابند.
به گفته فرمانده انتظامی استان اصفهان نیرو های 
پلیس راه در سخت ترین شرایط و در سرمای زیر ۲۵ 
درجه و دور از خانواده های خود در جاده ها به مردم 
خدمت می کنند که قطعا این گونه خدمت کردن 
مجاهدت در راه خداست و اجرا و پاداش مضاعفی 

دارد و ذخیره آخرت آنان خواهد بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهان گفت: خطر آتش ســوزی بیخ 
گوش هشــت هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در بــازار بزرگ 

اصفهان است. 
 ابراهیــم مطلبــی، یکــی از چالش هــای اساســی 
اصفهان را بحث ایمنی بازار بزرگ اصفهان دانست 
و گفــت: چندین ســال اســت که اتــاق اصنــاف در 

زمینه ایمنی اصناف همکاری نداشته است.
بیــش از هشــت هــزار واحــد صنفــی در بــازار بزرگ 

اصفهان وجود دارد که نیازمند ایمنی است.
چنانچــه بــازار در یکــی از حریق ها تعطیل باشــد، 
حادثــه ای فاجعــه بارتــر از بــازار تبریــز بــه وقــوع 

می پیوندد.
به گفته او، شــبکه تارعنکبوتــی برق کشــی در بازار 
ک است، اما هیچ نهادی،  اصفهان بسیار خطرنا

کنون توجه ویژه به این امر نداشته است. تا
مطلبی می گوید در بازار بزرگ اصفهان کاربری های 
طالســازی  کارگاه هــای  جملــه  از  کــی  خطرنا
فعالیــت دارندکه در ایــن کارگاه ها از کپســول های 
۱۱ کیلوگرمی گاز مایع و کپسوب های هوا استفاده 

می شود که بسیار خطر آفرین است.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان در خصوص بیمه بودن اصناف 
در برابر آتش سوزی نیز گفت: در این زمینه، بسیاری 
از واحد های صنفی، بیمه آتش سوزی ندارند و این 
برای مالکان ضرر زیادی را به همراه خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان 
گفت:یکــی از راه های مقابلــه با دنیای اســتکبار 
حفــظ حجــاب اســت کــه تمامی توطئه هــای 

دشمنان را خنثی می کند. 
 آیت اهلل ســید یوســف طباطبایی نــژاد در دیدار 
مدیرعامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
استان اصفهان گفت: الزم است نسبت به ترویج 
و احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به 
گر  عنوان یک فریضه الهی بی تفاوت نباشیم که ا
امر به معروف و نهی از منکر از میان مردم برود بقیه 

فریضه ها نیز کمرنگ می شود.
او گفت: یکی از راه های مقابله با دنیای استکبار 
حفــظ حجــاب اســت کــه تمامی توطئه هــای 

دشمنان را خنثی می کند.
نباید رنگ الهی را در خانواده، جامعه، محیط کار و 
تمامی مراحل زندگی فراموش کنیم چرا که با رنگ 
خدایی، انســان به کمــال می رســد و قاعده یک 
مسلمان این است که رنگش را به دیگران بدهد 

نه رنگ دیگران را بگیرد.
آیــت اهلل طباطبایی نــژاد به فعالیت نمایشــگاه 
کیــد بــر حفــظ شــئون فرهنگــی و  اصفهــان و تأ
اسالمی در محیط نمایشگاه ها گفت: با توجه به 
حضور پر رنگ بانوان در نمایشگاه و اداره بسیاری از 
غرفه ها توسط آنان، الزم است در این زمینه حفظ 

کید قرار گیرد. حجاب اسالمی مورد تأ
مدیر عامل شــرکت نمایشــگاه های بین المللی 
اصفهان هم گفت: یکی از قوانین و قواعد مدیریت 
غرفه ها حفظ حجاب اســت و ســعی کرده ایم در 
خصــوص مدیریت غرفه هــا و فضای نمایشــگاه 
مسائل فرهنگی و اسالمی را در اولویت قرار دهیم.

به گفته علیرضا مرتضوی در مدت سپری شده از 
فعالیتم به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره 
نمایشگاه بین المللی اصفهان، تالش کرده ام یک 
موضوع را به صورت کلی تثبیت کنــم و آن اینکه 

نمایشگاه زیرساخت کارآفرینی است.
نمایشــگاه، محلــی بــرای معرفــی، تبییــن و 
ترویج پدیده هــای نوین علم، صنعــت و انتقال 
فناوری های روز است و در نمایشگاه بین المللی 
اصفهان قابلیــت برگزاری نمایشــگاه های ملی، 

منطقه ای و بین المللی وجود دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان با اشاره جذب 
نیرو در یگان ویژه استان اصفهان، گفت: متقاضیان 
با مدرک تحصیلی دیپلم از تمام رشته های تحصیلی 
و دارای شرایط سنی ۱۸ تا ۲۵ سال می توانند برای 
استخدام در پلیس یگان ویژه استان ثبت نام کنند. 
غالمرضا هاشــمی زاده، در مراســم افتتــاح مرکــز 
ک اردســتان، اظهــار کــرد: بــا توجه به  تعویض پــال
مطالبه جدی مردم شهرستان مبنی بر راه اندازی 
ک ضمــن عذرخواهــی از  مجــدد مرکــز تعویض پــال
مردم، پیگیری های ویژه ای در این خصوص انجام 
ک شهرســتان  شــد و امروز مجددا مرکز تعویض پال
در اردســتان راه انــدازی شــد. وی افــزود: نیــروی 

انتظامی خدمتگزار کوچک مردم است و تقاضا داریم 
شــهروندان این نیــرو را در همــه زمینه ها همکاری 
کنند و رابطه ای دوســویه داشته باشــند. فرمانده 
انتظامی شهرســتان اردســتان تصریح کرد: مردم 
از این پس می توانند با مراجعه به این مرکز کار تعویض 
ک خودرو خود را انجام دهند و تمام موارد تعویض  پال
ک در شهرســتان اردســتان انجام خواهد شد و  پال
نیازی به مراجعه به مرکز استان نیست. هاشمی زاده 
ک شــامل خودروهای  بــا بیان اینکــه تعویــض پــال
سبک و موتورسیکلت است، افزود: باال رفتن درصد 
پوشــش خدمات پلیســی، رفاه مــردم و جلوگیری 
از رفــت و آمــد آنان بــه شهرســتان های هم جــوار از 

مزایای ایجاد این مرکز در شهرستان است.
وی با بیان اینکه پلیس یگان ویژه استان اصفهان 
برای تکمیل نیروهای مــورد نیاز خــود نیرو جذب 
می کنــد، خاطرنشــان کــرد: متقاضیــان بــا مدرک 
تحصیلی دیپلم از تمام رشته های تحصیلی و دارای 
شرایط سنی ۱۸ تا ۲۵ سال می توانند در فرماندهی 
انتظامی اردستان برای اســتخدام در پلیس یگان 

ویژه استان ثبت نام کنند.

آماده باش پلیس راه استان اصفهان 
برای امدادرسانی به مردم در مناطق برفی 

کمین بازار بزرگ اصفهان  آتش در 

خبر

امام جمعه اصفهان: 

یکی از راه های مقابله با دنیای استکبار حفظ حجاب است 

یگان ویژه استان اصفهان نیرو جذب می کند 

خبر

دبیر امور اجرایی و مسئول دبیرخانه دانشگاه 
معین استان اصفهان از ابالغ بر حضوری شدن 
کثــری دانشــگاه های اســتان خبــر داد و  حدا
گفت: در جلسه آینده شورای مدیریت آموزش 
عالــی اســتان، تصمیــم نهایــی در خصــوص 
بازگشایی کامل دانشگاه های استان بررسی و 

نتیجه اعالم خواهد شد. 
حضوری شــدن کامل دانشــگاه، ذهن تمام 
دانشجویان و اساتید را به خود مشغول کرده 
و بارها مسئوالن کشور در این زمینه جلسات 
متنوعی را برگــزار کرده اند، اما هر ترم با شــیوع 
سویه جدید کرونا برنامه ریزی ها تغییر یافته 
و دانشــگاه ها نتوانســته اند به صــورت کامــل 

پذیرای حضور دانشجویان خود باشند.
نخستین زمزمه های بازگشایی دانشگاه ها از 
مهرماه مطرح شد و بنابر تصمیم نهایی وزارت 
علوم مقرر شد، دانشجویان مقطع تحصیالت 
تکمیلــی از ۱۵ مهرمــاه و مقطع کارشناســی از 
۱۵ آبان ماه به صورت حضوری در کالس های 
درس فعالیــت داشــته باشــند، امــا در نهایت 
دانشــجویان مقطــع تحصیــالت تکمیلی به 
دانشگاه بازگشتند و حضور دانشجویان مقاطع 

کارشناسی به ترم بهمن ماه موکول شد.
کــی صدیــق، معــاون  ۲۷دی مــاه، علــی خا
آموزشی وزارت علوم در بخشنامه ای به رؤسای 
شورای اســتانی آموزش عالی کشور حضوری 
شــدن نیمســال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ را 

اعالم کرد.
براساس این مصوبه که به تمام دانشگاه ها و 
موسسات آموزش عالی ابالغ شده، مقرر شد 
تمــام کالس هــای آموزشــی دانشــجویان در 
دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در تمام 
مقاطــع تحصیلــی نیمســال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ 
به صورت حضوری برگزار شود، البته این مصوبه 

شامل چهار تبصره است.
درخصــوص بازگشــایی کامل دانشــگاه های 

اصفهان تصمیم نهایی اتخاذ نشده است
دبیر امور اجرایی و مسئول دبیرخانه دانشگاه 
معین استان اصفهان در همین راستا گفت: 
براساس مصوبه ابالغی به دانشگاه ها، شروع 
نیمســال دوم تحصیلــی بــر حضوری شــدن 

کید دارد. دانشگاه تأ
محمد فرامرزی با بیان اینکه دانشگاه ها از ۱۵ 
آبان درگیر موضوع بازگشایی بودند و جلسات 
متعــددی در همیــن خصــوص برگــزار شــده 
است، گفت: در مهرماه و بنا برتصمیم شورای 
مدیریــت آمــوزش عالــی اســتان، درحالی کــه 
امکان حضوری شــدن کالس ها برای مقطع 
کارشناســی میســر نبــود، آمــوزش حضــوری 
دانشجویان دکتری و ارشد با رعایت مالحظات 
از سر گرفته شد و حضوری شدن کالس های 
دانشــجویان کارشناســی بــه تــرم بهمن  ماه 

موکول شد.
 مدیر نظارت، ارزیابی و تنظیم کیفیت آموزش 
عالی اســتان اصفهان با اشــاره به کاهش آمار 
مبتالیان و مرگ و میر ناشی از کرونا، اظهار کرد: 
خوشبختانه آمار ابتال بسیار کاهشی شده و بر 
اساس مصوبه اخیر وزارت علوم، تصمیم کلی 
بنا برآموزش حضوری در تمام مقاطع است، 

اما این مصوبه سه تبصره دارد.
فرامرزی توضیح داد: براساس تبصره های این 
مصوبه، اولویــت آموزش حضــوری با مقاطع 
دکتری و ارشد اعالم شده و موضوع دوم اینکه 
در مقاطع پایین تر اولویت با رشته های عملی، 

کارگاهی و آزمایشگاهی است. 
همچنین در مقاطع کارشناســی با توجه به 
تعداد دانشجویان، فضا و وسایل مورد نیاز و 
الزاماتی که رعایت پروتکل ها دارد، تصمیم به 
گذار شده و  شورای آموزش عالی اســتان ها وا
براساس اولویت ها و برنامه ریزی و مالحظاتی 
کــه دانشــگاه ها دارنــد تصمیم نهایــی اتخاذ 
می شــود. وی بــا اشــاره بــه تفــاوت نــوع ارائه 
دروس و امکانــات متفــاوت در زیرنظام های 
مختلف دانشگاه ها، ادامه داد: اصل بر آموزش 
حضوری است، اما به دلیل اینکه دانشگاه ها و 
زیرنظام ها به لحاظ نوع ارائه و امکانات تفاوت 
دارند، احتماال شرایط بازگشایی نیز متفاوت 

خواهد بود.
کثر  به گفته فرامرزی، برای ترم بهمن ماه حدا
آموزش حضوری مدنظر اســت کــه با رعایت 
اولویــت دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی 
و رشــته های عملــی در مقطــع کارشناســی 

خواهد بود.
مدیر نظارت، ارزیابی و تنظیم کیفیت آموزش 
عالی استان اصفهان خاطرنشان کرد: احتماال 
بــرای تمــام دانشــجویان کارشناســی و همه 
دانشگاه های استان امکان آموزش حضوری 
در ترم بهمن مســیر نخواهد بود و به احتمال 
زیاد درصدی از کالس ها اموزش غیر حضوری 
خواهــد بــود، اما هنــوز تصمیم نهایــی اتخاذ 
نشــده که در هفته های آینده جلسه شورای 
مدیریت آموزش عالــی برگزار و تصمیم نهایی 

اعالم می شود.

آیا دانشگاه های اصفهان 
در ترم بهمن 

حضوری می شوند؟

کارخانه پگاه  ورود دادگستری به موضوع رفع موانع تولید 

رئیــس پلیس فتــا اســتان اصفهــان گفــت: نصب 
فیلترشــکن  ســطح دسترســی بــرای کــودکان و 
نوجوانان را به محتواهای نامناسب باز کرده و باعث 

بروز آسیب های روحی و روانی مختلفی می شود. 
 ســرهنگ ســیدمصطفی مرتضــوی در خصــوص 
دومین پویش مردمی کودکان سایبری، گفت: یکی 
از اهداف برگزاری پویش مردمی کودکان سایبری، 
گاه سازی والدین در خصوص استفاده از ابزار های  آ
کنترلی جهت نظارت دقیق تــر بر زمان اســتفاده و 

فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی است.
او گفــت: قســمتی از وقت کــودکان و نوجوانــان در 
فضای مجازی ســپری می شــود و خانواده ها باید 
نظارتی دقیق بر فعالیت های فرزندان خود در فضای 
مجازی داشــته و در خصوص آســیب های فضای 

مجازی با آن ها گفتگو کنند.
فضای مجازی، فضایی اســتاندارد بــرای کودکان 
نیست و نبود نظارت والدین بر استفاده فرزند از این 
فضــا و کنترل نکــردن مــدت زمــان اســتفاده وی، 
می تواند فرزند را در معرض آسیب های جبران ناپذیر 

مختلف ناشی از فضای مجازی قرار دهد.
ســرهنگ مرتضــوی می گویــد والدیــن از نصــب و 
استفاده فیلترشــکن توســط کودکان و نوجوانان 
اجرای ایــن  و  نصــب  زیــرا  کننــد،  جلوگیــری 
نرم افزار ها ســطح دسترســی کــودکان و نوجوانان 
را بــه محتوا هــای نامناســب باز کــرده و باعــث بروز 

آسیب های روحی و روانی مختلفی می شود.
نصب نرم افزار فیلترینگ خانگی بر روی سیســتم 
مورد اســتفاده فرزندان می تواند به خانواده اجازه 
دهد بــه اشــکال مختلفــی ماننــد محدودســازی 
گــزارش بــه والدیــن و نظــارت بــر  دسترســی، 
مصرف اینترنت فرزندان را انجام دهند. برخی از این 
نرم افزار ها مخصوص گوشی های هوشمند، تبلت 

و برخی نیز مخصوص رایانه ها طراحی شده اند.
به روزتریــن  و  آخریــن  می تواننــد  شــهروندان 
آموزش هــای الزم در خصــوص اســتفاده صحیــح 
از ظرفیت هــای فضای مجــازی را از طریق ســایت 
 www.cyberpolice.ir پلیس فتا به نشانی اینترنتی 

دریافت کنند.

مدیر سرپرستی بیمه سالمت شمال استان اصفهان 
کنان  گفت: طــرح پوشــش بیمه ســالمت برای ســا
محله های کم برخوردار شهرستان کاشان در راستای 

حمایت ویژه از نیازمندان آغاز شد. 
 مسلم آشــوری گفت: پیرو هدف های تعیین شده 
در تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان بیمه 
ســالمت ایران و دبیرخانــه طــرح توســعه و تحــول 
اجتماع محــور محله هــای کم برخــوردار، پوشــش 
کنان بــدون هرگونه پوشــش بیمه ای  بیمه ای ســا
محله هــا در دســتور کار ســازمان بیمه ســالمت قرار 

گرفته است.
او گفت: بسیاری از ساکنان این محله ها ممکن است 
از تحت پوشش بیمه ســالمت همگانی قرار گرفتن 
به طور رایگان اطالع نداشته باشند، بر همین پایه با 
تشکیل کارگروه تصمیم گیری های الزم برای فراخوان 
شناسایی افراد اتخاذ می شود و به صورت رایگان و در 
صندوق بیمه سالمت همگانی و تحت پوشش بیمه 
قرار می گیرند تا در نهایت از طریق نظام ارجاع مبتنی بر 

پزشک خانواده اقدام های الزم انجام شود.

افراد بــدون پوشــش هرگونــه بیمــه ای می توانند با 
در دســت داشــتن اصــل شناســنامه تمامی افــراد 
خانــواده، یک قطعه عکــس و اصــل کارت ملی به ۲ 
دفتر پیشخوان طرف قرارداد بیمه سالمت به نشانی 
چهار راه آیت اهلل کاشانی و بلوار نماز کاشان مراجعه و 
بدون پرداخت هیچ گونه وجهی تحت پوشش بیمه 
ســالمت همگانی قرار گرفته و از خدمات بســتری و 

سرپایی بهره مند شوند.
آشوری خواستار اطالع رســانی این طرح از رسانه ها 
و شــبکه های اجتماعــی شــد و گفت:امیدواریــم با 
اطالع رسانی هیچ خانواده ای در تمامی محله های 

کم برخوردار شهرستان کاشان بدون بیمه نباشد.
افــزون بــر۱۳۰ هــزار بیمه شــده در شهرســتان های 
کاشان، آران و بیدگل و نطنز از خدمات بیمه سالمت 
بهره منــد هســتند و ۵۴۰ موسســه طــرف قــرارداد 
در این ســه شهرســتان با سرپرســتی بیمه سالمت 
شمال استان اصفهان - کاشان از جمله پزشکان، 
کلینیک هــا شــامل ســونوگرافی،  داروخانه هــا، پارا

آزمایشگاه، تصویربرداری و ام آر ای فعالیت می کنند.

خبرخبر

کودکان به محتوای نامناسب دسترسی 
 با نصب فیلترشکن 

آغاز طرح پوشش بیمه سالمت 
کنان محله های کم  برخوردار کاشان  برای سا
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5 2۴ ژانویه    2۰22 رفهنگ
انیمیشن می تواند ارزآور باشد؟ 

اصفهان یکی از قطب های تولید انیمیشن کشور
هنرمندان اصفهانی سال هاست 
کــه به صــورت حرفــه ای در زمینه 
تولیــد انیمیشــن در اصفهــان 
فعالیت دارند، اما این هنر آن طور که شایسته است 
در این شــهر جــدی گرفتــه نشــده و بــا چالش های 

بسیاری مواجه  است.
شــاید این خاصیت اصفهان باشــد کــه هنرمندان 
آن در هــر زمینه هنری دســتی بر آتش دارنــد و عالوه 
بر هنرمندانی که در زمینه هنرهای سنتی فعالیت 
دارند هنرمندان دیگری نیز در این شهر حضور دارند 
کــه بــدون هیــچ ســروصدا و هیاهویی بــه هنرهای 
مدرن در ســطح حرفه ای و بین المللی می پردازند؛ 
هنرهایــی ماننــد انیمیشــن که البتــه در شــهرمان 
مغفول واقع شده است و حتی جالب است بدانید که 
اصفهان در این هنر پیشکسوتانی نیز دارد که سال ها 
با عشق به فعالیت در زمینه انیمیشن پرداخته اند 
و بســیاری از پروژه هــای انیمیشن ســازی در کشــور 
توسط انیمیشن سازهای اصفهانی ساخته می شود 
و نسل جوان نیز تالش می کند تا با بهره گیری از اساتید 
پیشکسوت انیمیشن سازی، در این زمینه آموزش 

ببینند.
البته ایــن هنر-صنعــت در کشــور هنــوز جایــگاه 
شایسته ای نیافته است و با مشکالتی دست وپنجه 
نرم می کند که این مشکالت در مختصات کوچک تر 
ماننــد اســتان ها و شهرســتان ها بزرگ تر نیــز به نظر 

می رسد.
در ایــن گــزارش چالش هــای انیمیشن ســازی در 
اصفهــان از دیــدگاه احســان ســراهیان، مــدرس 
انیمیشــن و یکــی از تولیدکننــدگان انیمیشــن در 
اصفهان و همچنین محمدرضا قربانی تهیه کننده، 
کارگردان و یکی از پیشکسوتان انیمیشن در اصفهان 

بررسی شده است.
         اصفهان یکی از قطب های تولید انیمیشن 

کشور
از  و  انیمیشــن  مــدرس  ســراهیان،  احســان 
تولیدکنندگان انیمیشن در اصفهان است که با اشاره 
به فعالیت استودیوهای انیمیشن و پیشرفت این 
هنر در اصفهان می گوید: در حال حاضر انیمیشن در 
سطح های مختلفی در اصفهان تولید می شود، حتی 
چندین استودیو به صورت تخصصی در زمینه کودک 

کار می کنند و یا تیزرهای تبلیغاتی انجام می دهند.
ســراهیان می افزایــد: انیمیشــن ســرمایه زیــادی را 
می طلبد، اما کارآفرینی بسیاری نیز به همراه دارد. 
معموال باید سفارشــی ارائه شــده تا پروژه ای شروع 
شود. پروژه های ســریالی به عهده شبکه ها است و 
پیش از این هریک از شبکه های استانی مجبور بودند 
که در یک ســال، هزار دقیقه تولید داشــته باشــند، 
اما این اجبار برداشــته شد و چون شبکه خصوصی 
در ایران وجود ندارد لذا این امور به صدا سیما محدود 

می شود.
وی ادامــه می دهــد: پلتفرم هایــی ماننــد فیلیمو و 
نماوا نیز به دلیــل هزینه باالیــی که می بــرد کمتر بر 
روی انیمیشن ســرمایه گذاری می کنند؛ فقط صدا 
و ســیما می ماند کــه مرکز صبا به عنــوان زیرگــروه آن 
سفارش های خود را ارائه می کند. در این راستا درصد 
باالیی از سفارش ها در تهران بسته می شود و بسیاری 
مواقع کارها به صورت دست چندم به شهرستان ها 

می رسد.

         تولید انیمیشن در اصفهان مغفول مانده 
است

سراهیان با اشاره به چالش هایی که انیمیشن سازان 
در اصفهان دارند، اضافه می کند: یکی از مهم ترین 
چالش ها این است که بیشتر ســفارش ها در تهران 
گرفتــه می شــود و بــه شهرســتان ها کمتــر اعتمــاد 
کمبــود ســفارش و مناســب  می شــود. در واقــع 
نبودن نسبت تعداد هنرجو و دانشجوها به نسبت 
استودیوهای تولیدی از چالش های تولید انیمیشن 
در اصفهــان اســت. ایــن تولیدکننده انیمیشــن در 
اصفهان می گوید: دانشجویان و هنرجویان بسیاری 
در رشته انیمیشن در اصفهان حضور دارند که پس 
از تحصیل انتظار شغل دارند، اما در حال حاضر بین 
چهار تا پنج استودیو در اصفهان فعال هستند و این 

یک چالش محسوب می شود.
وی با اشاره به مهاجرت نیروهای حرفه ای انیمیشن 
اصفهانی به خارج از کشور می افزاید: درصد زیادی 
از همکاران مــا در حوزه انیمیشــن از ایران مهاجرت 
کرده اند چرا که تولید انیمیشن به تکنولوژی باالیی 
نیاز دارد. کشورهای پیشــرفته در حوزه انیمیشن، 
اعتماد و اعتبار هزینه می کنند و نتیجه آن را می توان در 
فیلم های هالیوودی مشاهده کرد، همکاران ما هم 
وقتی می بینند که می توانند در خارج از کشور درآمد 

و اعتبار بیشتری کسب کنند مهاجرت می کنند.
سراهیان با بیان اینکه تولید انیمیشن در اصفهان 
مغفول مانده اســت، می گوید: یکــی از دالیل دیده 
نشدن تولید انیمیشن در اصفهان، بافت فرهنگی 
آن اســت، اصفهان از قدیم شــهر هنــر بوده اســت و 
االن بیش از همه به عنوان هنرهای سنتی شناخته 
می شود. دیدگاه مدیران نیز پرورش هنرهای سنتی و 
صنایع دستی است و به هنرهایی ازجمله انیمیشن و 
جلوه های ویژه که با تکنولوژی مدرن در ارتباط است 
توجه کمتری می شــود و این موضوع سبب شده تا 

انیمیشن کمتر دیده شود.
این تولیدکننده انیمیشن در اصفهان ادامه می دهد: 
یک بــار در مورد تولید انیمیشــن بــا کمیته فرهنگ 
شــهروندی ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شــهرداری اصفهان صحبت کردیــم و بــرآوردی که 

آن ها داشتند این بود که به جای صرف هزینه برای 
تولید ۱۰ دقیقه انیمیشن می توانند حداقل ۲۰۰ پوستر 

و نقاشی شهری انجام دهند.
         پروژه هایی که هیچ گاه به سرانجام نرسید

محمدرضا قربانــی تهیه کننــده، کارگــردان و یکی از 
پیشکسوتان انیمیشن در اصفهان است که می گوید: 
در این شــهر هنرمندان حرفــه ای و خوبــی در حوزه 
انیمیشن در حال فعالیت هستند، همان گونه که 
اصفهان در رشته های مختلف هنری سرآمد است 
در این زمینه نیز حرفی بــرای گفتــن دارد و می توان 
اصفهان را به عنوان یکی از قطب های تولید انیمیشن 

در کشور دانست.
وی نیز معتقد است که این حرفه در اصفهان آن گونه 
که باید دیــده نشــده اســت. قربانی اظهــار می کند: 
سفارش دهندگان انیمیشن در درجه اول سازمان ها 
دولتی مانند صدا ســیما هســتند، انیمیشن های 
تبلیغاتی نیــز عمدتــا از طــرف ســازمان های دولتی 
کــه ســرمایه گذاری  ســفارش داده می شــود و ازآنجا
در این زمینه پر ریسک است سرمایه گذار خصوصی 

کمتر به سمت انیمیشن روی می آورد.
این پیشکســوت انیمیشــن می افزاید: در اصفهان 
با حجم کمتری از سفارش روبرو هستیم به همین 
دلیل اغلب هنرمندان اصفهانی به تهران و یا به خارج 

از کشور مهاجرت می کنند.
قربانــی بــا اشــاره بــه هزینه هــای تولیــد انیمیشــن 
می گوید: تولید انیمیشــن زمان بر اســت؛ به همین 
دلیل هزینه ای که صرف تولید آن می شود با توجه به 
تورم، یک سرمایه گذاری پر ریسک به حساب می آید. 
در سایر فعالیت ها وقتی محصولی تولید می شود، 
تورم نیز شــامل آن شــده و ارزش نهایی آن با نرخ روز 
محاســبه می شــود، اما در مورد انیمیشن این گونه 
نیســت. وی ادامــه می دهــد: در انیمیشــن بــرآورد 
هزینه هــا در ابتــدای کار و قبــل از گرفتــن ســفارش 
یا انعقــاد قــرارداد و بــر اســاس هزینه هــای روز انجام 
می شود، اما هنگامی که کار زمان بر می شود و با تورم 
برخورد می کند پروژه به جایی می رسد که دیگر ادامه 
کار به صرفه نیست. پروژه های زیادی بوده اند که به 
همین دلیل هیچ گاه به ســرانجام نرسیده اند و این 

مشکل همیشه در ایران وجود دارد.
          انیمیشن می تواند ارزآور باشد

این تهیه کننــده، انیمیشــن را یــک "هنر-صنعت" 
دانســته و اضافه می کند: متأســفانه در کشــور ما به 
انیمیشــن به عنوان یک صنعت بین المللی توجه 
نمی شود، به همین دلیل در بازار بین المللی جایگاه 
مناسبی را پیدا نکرده است. در ایران هنرمندان بسیار 
خوبی در این حوزه وجود دارند که بسیاری از آن ها به 
خارج کشــور مهاجرت کرده و یا در داخل به صورت 
دورکاری با کمپانی هــای خارجی کار می کنند و این 
نشان می دهد که فعاالن انیمیشن ایران در سطح 
بین المللی و باالیی کار می کنند درحالی که می توان 
به ایــن پتانســیل و توانایــی به عنــوان یــک فرصت 

برای ایجاد شغل و ارزآوری نگاه کرد.
قربانی خاطرنشــان می کند: بســیاری از کشورهای 
آســیایی مانند ســنگاپور، تایوان، تایلنــد، مالزی و 
هند از قطب های تولید انیمیشن در دنیا هستند و 
درآمدهای ارزی قابل توجهی از آن دارند. همین امر 
سبب شده است که سرمایه گذاری در این بخش در 
کشورهایی مانند ترکیه و امارات مورد توجه قرار گیرد. 
جای بسی تأسف است که ایران با دارا بودن چنین 
پتانسیل باالیی از هنرمندان حرفه ای و بین المللی، 
جایگاهی در بین کشورهای تولیدکننده انیمیشن در 

دنیا نداشته باشد.
فرهنگ و هنر و ادبیات ما منبع غنی از داستان هایی 
است که ظرفیت به تصویر کشیدن آن ها با استفاده 
کنون که  از تکنولــوژی جدیــد و بــه روز وجــود دارد. ا
هنرمنــدان باانگیــزه و صاحــب ســبکی و در ســطح 
باالیی در عرصه انیمیشن کشور حضور دارند چرا از 
ســوی نهادهای دولتی برای تولید انیمیشن های 
فاخر سرمایه گذاری نمی شود؟ از آنجایی که مخاطب 
انیمیشــن، اغلــب گــروه کــودک و نوجــوان اســت و 
همیشه از فقدان برنامه های مفید در این گروه سنی 
صحبت شده اســت این ســوال وجود دارد که چرا از 
چنین ظرفیت و بستر آماده ای استفاده نمی شود؟ 
نگاه شهرســتانی به اســتان هایی کــه در این زمینه 
فعال هســتند نیز جای خود دارد و از ابعاد مختلف 

قابل بحث است.

پویش ملی »نذر کتاب« همزمان با دومین نمایشگاه 
مجازی کتاب تهران از سوی خانه کتاب و ادبیات ایران 

برگزار می شود.
به نقل از ستاد خبری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، خانه کتاب 
و ادبیات ایران پویش ملی »نذر کتاب« را با یاری خیرین و حامیان حقیقی 
و حقوقی همزمان با دومین نمایشــگاه مجازی کتاب تهــران و با هدف 
رساندن کتاب به عالقه مندانی که امکان خرید کتاب ندارند، اجرا می کند.
 عالقه منــدان بــرای مشــارکت در ایــن پویــش می تواننــد بــا مراجعــه به
 ketab.ir وارد ســامانه دومین نمایشــگاه مجازی کتاب تهران شــده و از 
طریق صفحه نذر کتاب مبلغ مورد نظر خــود را در درگاه اختصاصی این 
پویش پرداخت کنند. همچنین شــماره حســاب ۱/۷۷۲۲۷۷۷/۱۰ و 
شماره کارت ۱۸۶۷_۱۰۴۸_۷۲۷۰_۵۰۴۱ بانک رسالت به نام خانه کتاب و 

ادبیات ایران برای دریافت حمایت های مردمی پیش بینی شده است.

حامیان حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در این پویش می توانند معادل 
وجه واریزی، مشخصات و کد ملی افراد یا گروه هایی را اعالم کنند تا کد ملی 

آن ها بر اساس میزان مبلغ واریزی حامی شارژ شود.

گر فرد یا گروه خاصی مورد نظر حامیان نباشد،  بر اساس این فراخوان، ا
خانه کتاب و ادبیات ایران با سمن ها )سازمان های مردم نهاد( و گروه های 
جهادی که در سطح کشور نیازسنجی انجام داده و گروه های هدف را برای 
بهره مندی از این طرح شناســایی کرده اند، تعامل کرده و پس از کسب 
اطالعات الزم متناسب با نیاز آن ها کد اعتباری رایگان برای خرید کتاب 
اختصاص خواهــد داد. عالقه منــدان می توانند برای کســب اطالعات 
بیشتر با شــماره های ۷۶۱۸۸۶۵-۰۹۳۸ و ۹۱۰۰۹۸۹۸-۰۲۱ داخلی ۲۰۰۰ 

تماس بگیرند.
امکان ارائه گزارش کامل از تمامی مراحل حمایت تا ارســال کتاب به 

صورت تفکیکی وجود دارد.
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از سوم بهمن ماه آغاز می شود و تا 
دهم بهمن ماه ۱۴٠٠ به مدت هشت روز ادامه خواهد داشت. عالقه مندان 

برای بازدید و خرید کتاب می توانند به ketab.ir مراجعه کنند.

بابک رجبی از هنرمندان موسیقی در تازه ترین فعالیت 
موسیقایی خود آلبوم »سرزمین آواز« را در قالب یک 
مجموعه آموزشی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان 

با دستگاه های موسیقی ایرانی منتشر کرد.
آلبوم »سرزمین آواز« عنوان یکی از تازه ترین آلبوم های منتشر شده در بازار 

موسیقی است که با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با دستگاه های 
موسیقی ایرانی توسط بابک رجبی منتشر شده است. »قصه شور«، »قصه 
ماهور«، »قصه نوا«،»قصه همایون«، »قصه سه گاه«، »قصه چهارگاه« و 

»قصه راست پنجگاه« عنوان قطعات آلبوم سرزمین آواز است.
بابک رجبی در توضیح این آلبوم نوشته است:

"آلبوم سرزمین آواز با هدف آشنایی با ردیف موسیقی ایرانی و با استفاده از 
هفت قصه موزیکال در هفت دستگاه اصلی ساخته شده است.

در این اثر گوشه های اصلی که به صورت باال رونده و با تغییرات نت شاهد 
به وجود می آیند، موسیقی تشکیل دهنده قصه ها هستند. در هر قصه 
کثر گوشــه ها را ابتدا به صورت آوازی با ریتم آزاد و سپس به صورت ترانه  ا
کاتورا« به  ضرباهنگ می شنویم. شخصیت اصلی هفت قصه به نام »آچا
کاتورا«  دستگاه های مختلف می رود و گوشه ها را مکاشفه می کند. »آچا
در زبان ایتالیایی نت زینتی اســت که در ابتدای نت اصلی قرار می گیرد، 

ولی فاقد ارزش زمانی است. 
من در دوران دانشــجویی در دانشــگاه استراســبورگ فرانســه همیشه 
به این فکر بودم که چگونه می توان از شیوه های آموزشی برای موسیقی 
سنتی ایران اســتفاده کرد و حاال که در همین دانشگاه تدریس می کنم 
خوشحالم که این آرزو جامه عمل پوشــیده و در مقابل ما است. در این 
مسیر از زهرا حق جویی برای نوشتن ترانه ها و داریوش طالیی برای ترغیب 

و حمایت بنده سپاسگزارم."

کتاب« فراخوان داد پویش »نذر 

حرف های طالیی در »سرزمین آواز«

انیمیشن

کتاب

موسیقی

بازیگر ســریال »خاتــون« در صفحه شــخصی خود 
گرام، یادداشتی درباره این سریال منتشر  در اینستا

کرده است.
گرام خود  مهران غفوریان با انتشار عکسی در اینستا

آورده است:
»به جرئــت می تــوان گفــت خاتــون در چند ســال 
اخیر، ســریال بســیار خــاص و موفقــی بوده؛ هــم از 
نظر داســتان و هم از لحــاظ اجرا از گریــم و صحنه و 
لباس تا کارگردانی، فیلم برداری و بازی ها. این نظر 
خیلی هاست که با من حرف می زنند یا می شنوم 
که به دوستانم یا خانواده من گفتند؛ البته که نظر 
خود من هم هســت… خودم شــاهد تالش و اصرار 

کروان بودم. به گرفتن بهترین پالن از طرف تینا پا
هومــن بهمنــش هــم بــا حساســیت های زیــاد و 
همچنیــن ســینا کرمانــی عزیــز در ادامــه، بابــک 
اسکندری با همه خالقیت و هنرش طراحی گریم ها 
را انجــام داد، اول روی کاغــذ، بعد مجســمه و بعد 

ساخت قطعه و اجرا روی بازیگران.
ســارا ســمیعی از ماه هــا قبــل شــروع بــه طراحــی و 
دوخت لباس ها کرد. طراح صحنه ما هم بی نظیر 

تا جایی که می شد شهرها را ساخت و فقط بخش 
کنــده در شــهرک  کوچکــی از ســریال به صــورت پرا
غزالی فیلم بــرداری شــد. مهــران ملکوتــی عزیزم، 
صدابرداری بی نظیر می کرد و علی علویان هم درجه 
گذاری خاتون را انجام داد و علی اسدزاده  یک صدا
عزیز واقعا مانند کوه پشــت پروژه بود و در راســتای 

کیفیت خوب از هیچ چیز دریغ نکرد.
حیف که نمی توانم تک تک عوامل و زحمت شان 
را برایتان بنویسم. فقط این را بگویم که سازندگان 
سریال خاتون یک خانواده بزرگ بودند؛ با انگیزه و 
هدف ساخت سریالی در شأن خانواده های ایرانی 

و در شأن سینمای عزیز کشورمان.

اپراتــور »همــراه اول« به عنــوان حامی ویــژه 
چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفی شد.

بــه نقــل از مرکــز اطالع رســانی روابط عمومــی  
جشنواره فیلم فجر، نخستین و بزرگ ترین اپراتور 
همراه کشور در راستای حمایت از فرهنگ و هنر 
و به ویژه هنرمندان و عالقه مندان فیلم و سینما 
در برگزاری مهم ترین و بزرگ ترین رویداد فرهنگی 

هنری سال کشور مشارکت می کند.
همراه اول در چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر 
و همزمــان با چهل وســومین ســالگرد پیروزی 
انقالب اســالمی، در راستای رســالت فرهنگی 
و اجتماعــی خــود در تســهیل ارتباطــات در 
خصوص ساخت جامعه ای مدرن و پایبندی 
بــه مســئولیت های اجتماعــی در ایــن دوره 

جشنواره مشارکت خواهد داشت؛ زیرا معتقد 
است توسعه این نگاه و توجه به عرصه فرهنگ 
و هنــر در بیــن فعــاالن اقتصــادی ســبب رشــد 
و تقویــت بیشــتر هنــر و حمایــت از هنرمنــدان 

خواهد شد.

رمــان »مصیبــت لردفــول« نوشــته اســتیون ار 
دونالدسون با ترجمه ماهان سیارمنش، توسط 
انتشــارات کتاب ســرای تندیس راهی بازار نشر 

شد.
این  کتاب نخســتین جلد از ســه گانه داســتانی 
»ماجراجویی های توماس کاوننت«اســت که 
برای نخستین بار سال ۱۹۷۷ منتشر شد و بعدها 
به یک اثــر ده گانــه در قالــب رمان هــای فانتزی 

حماسی تبدیل شده است.
داســتان این کتاب درباره فردی به نام توماس 
کاوننت اســت که بــه جذام مبتــال شــده و بعد از 
گذراندن چند مدت در بیمارســتان مخصوص 
جذامیــان، بــه دلیل یــک تصــادف بــه دنیایی 
افســانه ای وارد می شــود کــه در آن مصیبتــی 

کشــنده ســعی دارد جهــان واقعــی و جهــان 
افســانه ای را از هم بپاشــد. تومــاس کاوننت در 
قالب قهرمانــی که در گذشــته بــه نام برک ســه 
انگشتی شناخته شده بود، باید همراه با لردها 

تالش می کند تا این بال را دور نگه دارد.
دونالدسون«نویســنده این  ار  »اســتیون 
 مجموعــه، متولــد ســال ۱۹۷۴ در اوهایــوی 

آمریکاست و ۷۴ سال دارد.
رمان فانتزی »مصیبت لرد فول«نوشته استیون 
ار دونالدســون، به تازگــی بــا ترجمــه ماهــان 
سیارمنش توسط انتشارات کتاب سرای تندیس 

منتشر و راهی بازار نشر شده است.
ایــن کتــاب بــا ۴۹۶ صفحــه و قیمــت ۱۴۵ هــزار 

تومان منتشر شده است.

این روزها فعالیت گروه های نمایشــی اصفهان 
کمــدی و  در اجــرای تئاترهایــی بــا مفاهیــم 
مفهومی افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه نشــان 
می دهــد در مدیــرت شــهری اصفهــان بــرای 
نخستین  بار سه نهاد حوزه هنری، اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی تالش می کنند تا با تعامل، به بهتر شدن 

تئاتر اصفهان کمک کنند. 
بر این اساس نمایش کمدی »شب های کده«اثر 
مجید کاشی فروشان در سالن سالن هالل احمر 
اصفهان، نمایش کمدی »گربه شور« و نمایش 
»اول شــخص مفــرد« اثر امیــد نیاز بــه ترتیب در 
سالن آمفی تئاتر مجتمع فرشچیان و تماشاخانه 
اردیبهشــت، نمایــش »زن پشــت در« از بهنــام 
ســتاری و نمایــش رادیــو تئاتــر معمای شــام اثر 
محمد رادمهر در سالن هنرستان هنرهای زیبا 
و نمایــش »ناشــناس شــماره ۱۲« بــه کارگردانی 
رهام بحیرایی نیز در تاالر هنر روی صحنه میزبان 

عالقه مندان است.
در ایــن خصــوص بــه معرفــی نمایش هایــی 
پرداختیم که این هفته در شهر اصفهان بر روی 

صحنه خواهد بود.
         شب های کده

نویسنده و کارگردان: مجید کاشی فروشان
تهیه کننده: امیرحسین آیتی

زمان اجرا: ساعت ۲۰

مکان اجرا: اصفهان، خیابان میر، سالن صلح و 
دوستی هالل احمر

تاریخ اجرا: تا هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰
         گربه شور

نویسنده و کارگردان: امید نیاز
تهیه کننده: علی ربیعی

زمان اجرا: ساعت ۱۹
مکان اجرا: ســالن آمفی تئاتــر مجتمع فرهنگی 

هنری استاد فرشچیان
تاریخ اجرا: تا چهارم بهمن ماه ۱۴۰۰

         اول شخص مفرد
کارگردان: امید نیاز

تهیه کننده: پرویز پرستویی
زمان اجرا: ساعت ۲۰

مکان اجرا: آموزشگاه اردیبهشت، تماشاخانه 
اردیبهشت

تاریخ اجرا: از پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰
         زنی پشت در

کارگردان: بهنام ستاری
زمان اجرا: ساعت ۱۸

مکان اجرا: سالن آمفی تئاتر فرهنگسرای زرین
تاریخ اجرا: تا هشتم بهمن ماه ۱۴۰۰

         رادیو تئاتر معمای شام
کارگردان: محمد رادمهر

زمان اجرا: ساعت ۱۹
مکان اجرا: سالن هنرستان هنرهای زیبا

تاریخ اجرا: تا دوم بهمن ماه ۱۴۰۰
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طراح و کارگردان: رهام بحیرایی

زمان اجرا: ساعت ۱۸
مکان: تــاالر هنــر، ســالن نقش جهــان، واقع در 

میدان الله
تاریخ اجرا: تا ۱۰ بهمن ماه

تمجید مهران غفوریان از سریال خاتون

حامی ویژه چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفی شد

رمان »مصیبت لردفول« به فارسی ترجمه شد

روی صحنه تئاتر چه خبر؟

خبر

تئاتر

خبر

کتاب

گردشــگری و  مدیــرکل میراث فرهنگــی، 
گفــت:  صنایع دســتی اســتان اصفهــان 
برگــزاری هرگونــه حــراج صنایع دســتی در 
اســتان منــوط بــه اخــذ مجــوز از اداره کل 

صنایع دستی است. 
علیرضا ایــزدی حمایــت از تولیدکننــدگان 
از  را  صنایع دســتی  کننــدگان  عرضــه  و 
سیاســت های اداره کل میــراث فرهنگــی 
کرونا دانســت و گفــت: برگزاری  در ایام پســا
از  اعــم  صنایع دســتی،  حــراج  هرگونــه 
ارزش گذاری و صدور شناسنامه بدون اخذ 
مجــوز در اســتان ممنــوع بــوده و مطابق با 
قانون با برگزارکنندگان برخورد خواهد شد.

با توجه به اینکه اصفهان بیش از ۱۹۰ رشته 
صنایــع دســتی فعــال دارد و یــک ســوم از 
گستره صنایع دستی جهان را در خود جای 
داده اســت، باعــث شــده اصفهــان عــالوه 
بر اینکه نام شهر خالق را با خود همراه دارد 
بــه عنــوان یکــی از دو شــهر صنایــع دســتی 

جهان نیز قلمداد شود.

کــران  گفــت: بــرای آغــاز ا رضــا دهقانــی 
فیلم های جشنواره فیلم فجر در اصفهان 

تاریخ دقیقی را نمی شود اعالم کرد. 
سرپرست معاونت امور هنری و سینمایی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اســتان 
کران فیلم های  اصفهان گفت: برای آغــاز ا
جشــنواره فیلــم فجــر در مرحلــه توافــق بــا 

دبیرخانه جشنواره در تهران هستیم.
به گفته او  چهار سرور به تهران اعالم شده 
و امیدوار بــه موافقت تهران بــا تمامی این 
سرور ها هستیم. شرایط برگزاری جشنواره 
فیلم فجر نیز در روز های آتی نهایی خواهد 
شــد و احتمــاال امســال هــم ســالنی ویــژه 
هنرمنــدان و اصحــاب رســانه خواهیــم 

داشت.
 حدود ۱۲ روز دیگر و هم زمان با دهه فجر، 
چهلمیــن دوره جشــنواره فیلم فجــر برگزار 

خواهد شد.
این رویداد به شکل سراسری و با حواشی 
و اتفاقات ویژه خود برگزار می شود. امسال 
همچون سال های گذشته اصفهان  مانند 
دیگر شــهر ها میزبان فیلم های جشــنواره 

خواهد بود.
او گفــت: فیلم ســازان اصفهانــی کــه در دو 
ســال اخیــر آثــار خــود را ســاخته و پروانــه 
نمایــش و ســاخت از اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان و یــا صــدا 
و ســیما مرکــز اصفهــان داشــته باشــند، 
می تواننــد آثار خــود را به دبیرخانه ارســال 

کنند.
دهقانی می گوید: بخش جنبی جشــنواره 
ویــژه فیلم ســازان اصفهانــی اســت و ایــن 
بخش پس از یک ســال وقفه به جشــنواره 

بازگشته است.

گردشــگری و  مدیــرکل میراث فرهنگــی، 
صنایع دستی استان اصفهان گفت:بازدید 
شــبانگاهی کاخ عالی قاپو اصفهان به دلیل 
سرمای شدید هوا به طور موقت متوقف شد. 
علیرضا ایزدی گفــت: بازدید شــبانه از کاخ 
عالــی قاپو بــه علت ســرمای شــدید هــوا در 
اصفهان و استقبال نکردن گردشگران موقتا 
تعطیل شــد و شــهروندان فقط در شامگاه 
روز هــای پنج شــنبه و جمعــه از ایــن مکان 

بازدید کنند.
وزیر میراث فرهنگی در ســفر بــه اصفهان در 
نیمه دوم آذرماه امسال اجازه بازدید شبانه 

کاخ عالی قاپو تا ساعت ۲۰ را صادر کرد.
کاخ عالــی قاپــو از زیباترین بنا هــای تاریخی 
به جا مانــده از دوران حکومت صفویــان و از 
مشهورترین آثار گردشگری اصفهان است. 
کاخ یا عمارت عالی قاپو در ضلع غربی میدان 
نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ 

لطف اهلل قرار دارد.
در گذشــته از عمــارت عالــی قاپو بــا نام های 
»دولتخانــه مبارکــه نقــش جهــان« و »قصــر 

دولتخانه« نیز یاد می کردند.
کاخ عالی قاپــو ۱۸۰۰ متــر مربع مســاحت و ۶ 

طبقه دارد.

لزوم دریافت مجوز 
برای برگزاری حراج 

صنایع دستی اصفهان 

از جشنواره فیلم فجر 
در اصفهان چه خبر؟ 

تعطیلی موقت بازدید شبانه
 کاخ عالی قاپو اصفهان 

خبر

جشنواره

خبر
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مس رفسنجان -۳ سپاهان یک 

 آغاز تلخ نیم فصل دوم برای طالیی پوشان
نیــم فصــل دوم لیــگ برتــر بــه 
تلــخ تریــن شــکل ممکــن بــرای 

سپاهان آغاز شد.
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه شــانزدهم لیگ 
برتر فوتبال تیم های مس رفسنجان و سپاهان در 
ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه به مصاف یکدیگر 
رفتند که این دیــدار در نهایت با پیــروزی ۳ بر یک 

مس رفسنجان به پایان رسید.
ح بازی:          شر

در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر دیدار مس و سپاهان 
در حالی آغاز شــد که در همان ابتــدای بازی و تنها 
چند ثانیه بعد از سوت آغاز، این سپاهان بود که روی 
اشــتباه مدافع مس و فرصت طلبــی مغانلو به گل 
رسید. این گل زود هنگام می توانست کار سپاهان 
را در این دیــدار راحــت کند و بــا کنترل بــازی و یک 
دفاع منسجم پیروزی برای زردپوشان حفظ شود 
اما اینگونه نشد و تیم سازمان یافته و هجومی مس 
قبــل از پایان نیمه اول بــه بازی برگشــت و با دو گل 
منشا از شکست، پیروزی ساخت. مس که کامال در 
تحت فشار گذاشتن دفاع سپاهان و فرصت سازی 
بعد از خوردن گل موفق عمل کرد بعد از زدن دو گل 
در دفاع و کنترل بازی نیز موفق بود و اجازه موقعیت 

سازی به سپاهان نداد.
ســپاهان به غیــر از زمانی کــه روی اشــتباه مدافع 
حریف به گل رســید، در ســایر دقایق بــازی کامال 
کام بود و در حالی  در بازیسازی و خلق موقعیت نا
که ضعیــف ترین بــازی فصــل خــود را بــه نمایش 
می گذاشــت روی یــک حملــه ســریع از ســوی 
مسی ها، گل سوم را هم دریافت کرد تا یک بازنده 
تمام عیار در سرچشمه کرمان لقب بگیرد. بدین 
ترتیــب و با این شکســت ســنگین در ابتــدای نیم 
فصل دوم ســپاهان تقریبا امیدهای قهرمانی در 
لیگ را هــم از دســت داد تا از حــاال به بعــد رقابت 
سپاهان در لیگ تنها برای کسب سهمیه آسیایی 

باشد.
         نویدکیا: بازی خوبی انجام ندادیم که 

بخواهم از تیمم دفاع کنم
ســرمربی ســپاهان گفت: همه باید بدانیم که در 
سپاهان بازی و مربی گری کردن لیاقت می خواهد 

و باید از جان مایه گذاشت.
نویدکیــا پس از شکســت ۳ بــر یک تیمــش مقابل 
مس رفسنجان اظهار کرد: در دقیقه یک گل زدیم 
و باید شرایط مان بهتر می شد و با اعتماد به نفس 
بــازی می کردیم امــا نمی دانم چــرا نیمــه اول را به 
راحتی از دســت دادیم. روی اشتباهات بچه گانه 
به حریف موقعیت دادیم و خیلی هم نتوانستیم 
موقعیت سازی کنیم. در نیمه دوم هم آن بازی که 

انتظار داشتیم را انجام ندادیم و فکر می کنم مس 
لیاقت این پیروزی را داشت و باید به آن ها تبریک 
گفتیم. بازی خوبی انجام ندادیم که بخواهم دفاع 
کنم. مــا و باشــگاه از باخت هایی کــه در این چند 

هفته داشتیم بسیار ناراحتیم.
او ادامــه داد: مــن بــه ســپاهان آمــدم تا بــه تیمم 
کمک کنم اما امسال شــرایط خوب پیش نرفت. 
ما سعی کردیم بهتر برنامه ریزی کنیم و روز به روز 
سازمان دهی بهتری داشته باشیم. ما همه چیز را 
خیلی دقیق پیش می بریم اما متاسفانه بازدهی 
الزم را نداشــتیم. باید به آینده امیدوار باشیم اما 
شــرمنده هــواداران هســتیم و همــه بایــد بدانیم 
کــه در ســپاهان بــازی و مربی گــری کــردن لیاقــت 
می خواهد و باید تالش کرد و از جان مایه گذاشت. 
در تعطیالت تصمیماتی می گیریم که به صالح تیم 

باشد تا بیش از این هواداران را ناراحت نکنیم.
سرمربی سپاهان اضافه کرد: مس دارد خوب و رو 
به جلو می رود و تیم خیلی خوبی هستند و ساختار 
خوبــی دارنــد. کادرفنــی آن هــا بــرای مســابقات 
برنامه ریزی کردند و حق شان برد بود. بسیار خوب 
ما را آنالیز کردند و از شرایط مسابقه خوب استفاده 
کردند. ما ضعیف عمل کردیم اما بازیکنان ما تمام 
تالش شــان را کردند و تمام مســئولیت شکســت 
بــا مــن اســت. بازیکنــان تمــام کارهایــی را انجام 
می دهند که من می خواهم. هواداران فقط درباره 
من صحبت کنند و باید بگویم بازیکنان همه کار 

انجام دادند.
 " بیان این کــه  بــا  میزبانــی  شــرایط  دربــاره  او 
نمی خواهم بهانه بیاورم که چهل پنجاه دقیقه در 
اتوبوس بودیم تا به ورزشگاه رسیدیم" گفت: این 

مشکالت واقعیت های فوتبال ماست و امیدوارم 
رفسنجانی ها بتوانند در ورزشگاه خودشان بازی 
کننــد و بــرای آینــده خودشــان شــرایط حرفــه ای 
تری داشته باشــند اما با این وجود شرایط این جا 
هم مشــکلی نداشــت. نویدکیا در رابطه با غیبت 
محمدرضا خلعتبــری عنوان کرد: او یک مشــکل 
کوچک داشــت و امیدوار بودیم بتوانــد با ما بیاید 

اما نشد. مساله خاصی وجود نداشت.
او دربــاره تعویض هــای ســپاهانی ها و در رابطه با 
اضافه وزن عزت اهلل پورقاز بیان کرد:  پورقاز اضافه 
وزن نــدارد و این اســتایل بدنی او اســت. تعویض 
نژادمهدی هم به خاطر این بود که بتوانیم بیش تر 

بازیسازی کنیم. او هم بازیکن خوب ماست.
         ربیعی: مقابل سپاهان دچار شوک شدیم 

اما برگشتیم
ســرمربی مس رفســنجان گفت: تیمی با کیفیت 
داریم و با وجود این که گلــی زود هنگام خوردیم و 

دچار شوک شدیم اما توانستیم به بازی برگردیم.
محمــد ربیعــی پــس از پیــروزی ۳ بــر یــک تیمش 
مقابل سپاهان اظهار کرد: به تیم محترم سپاهان 
و محرم نویدکیا خسته نباشید می گویم. آن ها تیم 
گر بازی های آن ها را ببینیم  بسیار خوبی هستند و ا
همیشــه در آمــار بیشــترین موقعیت هــا را ایجــاد 
می کنند و بهترین تیم ایران در این مســاله اند. ما 
در این بازی دچار شوک شدیم و دروازه بان ما سر 
خورد و گلــی زودهنــگام دریافت کردیم امــا بعد از 
آن کمترین شــانس گل را بــه آن ها دادیــم و بازی 

را کنترل کردیم.
او ادامــه داد: ایــن چیــزی از ارزش هــای ســپاهان 
کم نمی کنــد اما به بازیکنانم هم خســته نباشــید 

می گویــم چــون ســه روز قبــل ۱۲۰ دقیقــه در جام 
حذفی بازی کردنــد و اینکه توانســتیم آنقدر روی 
تیم حریــف فشــار بیاوریم، یعنــی تیم بــا کیفیتی 
هســتیم. این پیــروزی را بــه مــردم رفســنجان، 

هواداران و کارگران صنایع مس تبریک می گویم.
سرمربی مس رفســنجان در پاســخ به این سوالی 
دربــاره عملکرد خــط دفاعی این تیــم گفت: همه 
تیم هــا ممکن اســت در خــط دفاعی اشــتباهاتی 
داشته باشــند و این مســاله اجتناب ناپذیر است 
امــا در این بــازی خط دفاعــی مــا مقصر نبــود و در 
۲۵ دقیقــه اول چنــد بازیکــن مــا ســر خوردنــد. 
محمد انصاری را از دســت دادیم و در طول فصل 
فرشــاد محمدی مهر در مرکــز خط دفاعی بســیار 
به ما کمک کــرد. برنامه من برای نیــم فصل دوم 
ثبات اســت و در صورت نیاز ۲ یــا ۳ بازیکن جذب 

می کنیم.
او دربــاره درگیــری لفظــی بــا علیرضــا مرزبــان هم 
گفت: در طول بازی این اتفاقات طبیعی است. با 
هم به اختالف خوردیم اما او بزرگ تر است و برای 
من قابل احترام است. به هر حال هر مربی باید از 
تیمش دفــاع کند و کســانی که مرا می شناســند، 
می دانند که اهل بگو مگو نیستم اما با این وجود 
گر برداشت بدی شده است، عذرخواهی می کنم. ا

قائــم  بازگشــت  زمــان  خصــوص  در  ربیعــی 
اســالمی خواه بیان کرد: او در دو هفته گذشــته با 
تیم بود اما عمل رباط صلیبی مــدت زمان دارد و 
بعد از آن مراحل آماده سازی اش انجام می شود. 
قــرارداد او بلند مدت اســت و بندهایی مربوط به 
رســیدن او بــه مســابقات اســت. امیــدوارم زود تر 

آماده شود و به نیم فصل دوم برسد.

خبر

باشگاه فوالدمبارکه سپاهان از خانواده سردار بزرگ 
اسالم شهید قاسم سلیمانی تجلیل کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی باشــگاه فوالدمبارکــه 
کت، مدیرعامل باشگاه  سپاهان، محمدرضا سا
فوالدمبارکــه ســپاهان در راســتای فعالیت های 
فرهنگــی و مســئولیت های اجتماعی بــا حضور 
در گلزار شهدای شــهر کرمان ضمن اهدای گل و 
ادای احترام به شــهدای گلزار شهدای کرمان به 
خصوص سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی 
از خانواده این سردار بزرگ اسالم تکریم و قدردانی 
کرد. در این مراسم محسن سالجقه، رئیس هیئت 
فوتبــال اســتان کرمان، منصــور دامغانــی رئیس 
اداره ورزش و جوانان شــهر کرمان، ســیدامیررضا 
حســینی رئیس هیئت فوتبال رفسنجان، علی 
رویگری رئیس اداره ورزش و جوانان رفســنجان، 
امیررضــا جعفــری مســئول بســیج ورزشــکاران 
رفسنجان، شــاهین حریری فرزند مانایاد استاد 

محمود حریری بنیان گذار باشگاه سپاهان حضور 
داشتند.

این درحالی اســت که در بخش دیگری از مراسم 
ســرگرد علی آبــادی مســئول بســیج ورزشــکاران 
اســتان کرمان به پاس تــالش صادقانــه در حوزه 
فرهنگی و مسئولیت های اجتماعی از محمدرضا 
کت مدیرعامل باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  سا

تقدیر کرد.

ســرمربی تیم ملی فوتســال بانوان ایران گفــت: در 
مقابل تاجیکستان خیلی بهتر بازی کردیم؛ اما هنوز 

باید به هماهنگی بیشتری دست یابیم.
فــروزان ســلیمانی پــس از برتــری پــرگل ۱۲ بــر صفر 

تیم ملــی فوتســال بانوان ایــران مقابل 
روز  دومیــن  در  تاجیکســتان 

تورنمنــت کافــا اظهــار کــرد: 
در قیــاس بــا بــازی قبــل 

بازیکنانــم نمایش 

خیلی بهتــری در زمیــن ارائــه کردنــد و هماهنگی 
داشــت.  وجــود  بازیکنــان  بیــن  در  بیشــتری 
به دنبال ایــن هســتیم تا بــه هماهنگی بیشــتری 
دســت یابیم و قطعــا در بازی های آینــده عملکرد 
بهتری خواهیــم داشــت.وی با اشــاره به تیم ملی 
تاجیکســتان درخصــوص حضــور هــواداران هــم 
صحبت کرد و افزود: تیم ملی تاجیکستان هم تالش 
خودش را در مقابل تیم ما انجام داد، به تیم حریف 
گران در سالن  خسته نباشید می گویم. حضور تماشا
خیلی برایم جالب بود که شور و شوق خاصی 
بــه ســالن آورده بــود. ســرمربی تیم ملــی 
فوتسال بانوان ایران در پایان تصریح کرد: 
پامیدوارم ویروس منحوس کرونا هرچه 
زودتر از بیــن بــرود و ما در ســالن های 
فوتســال شــاهد حضــور هــواداران 
باشــیم و شــرایط به مانند گذشته 

ادامه پیدا کند.

یک سایت ایتالیایی مدعی شد که سعید معروف 
در لیگ ترکیه توپ خواهد زد.

بــه گزارش ایســنا، ســعید معــروف ملــی پــوش 
والیبال ایران که بعد از المپیک توکیو از تیم ملی 
کنون در آمریکا به سر می برد.  خداحافظی کرد ا
طبق ادعای سایت ایتالیایی volleynews سعید 
معروف قرار اســت در لیــگ والیبال ترکیــه و تیم 

والیبال فنرباغچه بازی کند.
سایت ایتالیایی نوشــت: تیم ترکیه ای با سعید 
معروف تاپایــان فصل قــرارداد امضا کــرده و این 
موضوع می تواند نقطه عطفــی برای فنرباغچه 
باشــد. معروف که ســه فصل گذشــته در چین 
کتبر امسال ۳۷ ساله می شود.  حضور داشت در ا
ملی پوش والیبال ایران در پایان المپیک توکیو از 
تیم ملی خداحافظی کــرد و به آمریــکا رفت و در 
آنجا با تیم های جوانان و دانشــگاه ها همکاری 

کرد.
ح می شــود  ایــن صحبت هــا در حالــی مطــر
کنــون  کــه ســایت رسمی باشــگاه فنرباغچــه تا
صحت این خبر را تایید یا رد نکرده اســت. سید 
محمد موســوی ملی پوش والیبال ایران است 
گر معروف هم  که برای فنرباغچه بازی می کند و ا
به خدمت این تیم درآید می توان شاهد حضور 
دو ملی پوش والیبال ایران در تیم فنرباغچه بود.

بازیکــن تیم ملی فوتســال ایران گفــت: هنوز با 
تیمی کــه قهرمان آســیا شــده فاصلــه داریم اما 

هدفمان از این تورنمنت قهرمانی است.
ســارا شــیربیگی پــس از برتــری مقتدرانه ایران 
مقابل تاجیکســتان میزبان اظهار کــرد: دیدار 
مقابــل تاجیکســتان بــازی خوبــی بــود، برای 
نخســتین بار بــا تیم ملــی تاجیکســتان دیــدار 
می کردیم و آن ها تیم جوان و دونده ای دارند، 

ما نیز نســبت به بــازی قبــل عملکرد بهتــری از 
خودمان نشان دادیم.

وی بــا اشــاره به اینکــه هنــوز از فرم اصلی شــان 
فاصله دارند افــزود: اما هنوز این ســبک بازی، 
آن فوتبالــی نیســت کــه از قهرمان آســیا انتظار 
مــی رود؛ تیــم مــا دو ســال هیچ گونــه اردویــی 
کمتریــن تمرینــات پــا به ایــن  نداشــت و بــا 

مسابقات گذاشته ایم.
بازیکن باتجربه تیم ملی فوتســال بانوان ایران 
کید بر اینکــه هدف ایران قهرمانی  در پایان با تا
در این رقابت ها است خاطرنشان کرد: نسبت 
بــه قبــال تغییــرات زیــادی در تیم ایجاد شــده و 
قطعا هرچــه زمان بگذرد تیــم بهتری خواهیم 
شــد؛ هدفمــان از حضــور در ایــن رقابت هــا 
رســیدن به مقام قهرمانی اســت، ضمن اینکه 

به جام ملت های آسیا هم چشم دوخته ایم.

ک از دعوت شدن سه بازیکن ایرانی خود  باشگاه آ.ا
به اردوی تیم ملی این کشور خبر داد.

ک یونــان اعــالم کــرد  بــه گزارش ایمنــا، باشــگاه آ.ا
که کریــم انصاری فــرد، میــالد محمدی و احســان 
حاج صفی از سوی فدراسیون فوتبال ایران برای دو 
بازی پیش رو مقابل عراق و امارات در انتخابی جام 

جهانی ۲۰۲۲ دعوت شدند.

ک این سه  طبق گزارش ســایت رسمی باشــگاه آ.ا
بازیکــن کلیــدی تیــم، دو بــازی پیــش رو را در جام 
حذفی و سوپرلیگ یونان مقابل آریس سالونیک و 

پائوک از دست دادند.
دیدار تیم ملی کشورمان با عراق و امارات به ترتیب 
طی تاریخ های ۷ و ۱۲ بهمن در ورزشگاه آزادی برگزار 
گردان اسکوچیچ در صورت پیروزی  خواهد شد. شا
مقابل عراق صعودشان به جام جهانی ۲۰۲۲ قطعی 

می شود.
ک در ایــن فصــل بــه همــراه ســه  تیــم فوتبــال آ.ا
بازیکن ایرانی خود با گذشت ۱۷ هفته با ۳۳ امتیاز 
در رده سوم جدول سوپر لیگ یونان قرار دارد. طبق 
گزارش باشگاه یونانی، سه بازیکن ایرانی دوشنبه 
از یونان عازم تهران می شــوند تا به اردوی تیم ملی 

ملحق شوند.

تکریم باشگاه سپاهان از خانواده شهید قاسم سلیمانی

خبر

سرمربی تیم ملی فوتسال بانوان ایران:

به دنبال هماهنگی بیشتر در تیم هستیم

سعید معروف در راه لیگ ترکیه

شیربیگی: انتظارات زیادی از قهرمان آسیا دارند

۳ لژیونر به اردوی تیم ملی ایران دعوت شدند

خبر

مسابقه قهرمانی سوکیو کوشین کاراته با حضور 
۳۰۰ شــرکت کننــده در اردوگاه شــهید بهشــتی 

فالورجان برگزار شد.
نایب رئیس سبک سوکیو کوشین ایران با اشاره 
به اینکه ایــن دوره از مســابقات، اولیــن دوره ی 
سبک سوکیو کوشــین کاراته در استان است، 
گفت: ایــن مســابقات با هــدف کســب آمادگی 
کاراته کاران و استعدادیابی در تمامی رده های 

سنی برگزار شد.
حمید رضا مومنی با اشــاره به اینکه این دوره از 
مسابقات در دو رشــته کاتا و کمیته برگزار شده 
است، گفت: برترین های این دوره از مسابقات 
کــه شــامل تمــام رده هــای ســنی هســتند، به 
مسابقات کشوری که اسفند ماه امسال در اهواز 

برگزار می شود، راه پیدا می کنند.

بانوان بسکتبال با ویلچر کشورمان از دیروز، سوم 
بهمن ماه وارد اردوی آمادگی تیم ملی شدند.

بــر اســاس اعــالم روابــط عمومی فدراســیون 
ورزش های جانبازان و معلولین، فاطمه مرادی 
از اصفهان در میان ۱۹ بازیکنی است که به این 

اردو دعوت شده است.
سومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال 
با ویلچر بانوان ســوم تا دوازدهم بهمــن ماه به 

میزبانی استان خراسان رضوی برگزار می شود.

کاپیتــان تیــم والیبــال ســپاهان گفــت: جای 
گران در جایگاه مربوطه و در کنار ما خالی  تماشا
است و دوست داریم آن ها در کنارمان باشند، اما 
سالمت آن ها برای ما مهم تر از ورزش و والیبال 

است.
علیرضا مباشری در گفت وگو با ایســنا، رعایت 
پروتکل هــا را بــرای حفــظ ســالمتی مــردم و 
هواداران ضروری دانست و اظهار کرد: با اینکه در 
پروتکل های اعالم شده فدراسیون برای حضور 
تماشــاچی، ۲۰ درصد ظرفیت ورزشــگاه برای 
گر آزاد است، اما در چند بازی اخیر خارج  تماشا
از خانه، تقریبا ورزشگاه پر شده بود. دغدغه ای 
بابت پر شدن ورزشگاه نداریم و تنها برای شرایط 

بیماری و سالمت مردم نگران هستیم.  
وی افــزود: از هــواداران ســپاهان می خواهیــم 
در صــورت صدور مجــوز، برای حفظ ســالمت 
خــود و خانواده هایشــان بــا ماســک در ســالن 

حاضر شوند.  
کاپیتــان تیــم والیبــال ســپاهان پــس از بــرد ۳ 
امتیازی برابر شهرداری ارومیه تیم دوم جدول، 
در خصوص ایــن بــازی حســاس گفــت: بازی 
در ارومیه سخت اســت و کار هر کسی نیست. 
داور بــازی بــا وجــود ویدئــو چک نتوانســت به 
خوبی از آن استفاده کند و دو اشتباه فاحش در 
امتیاز دهی داشتیم که خدا را شکر در امتیازات 
حساس نبود.  داور بازی از داوران قوی و با تجربه 
در داوری و کنتــرل بــازی اســت، اما تحت تاثیر 
تماشــاچیان قرار گرفت و نتوانســت به خوبی 

تصمیم بگیرد.
مباشری با اشــاره به حضور ویدیو چک در این 
بــازی، ادامــه داد: با اینکه باشــگاه ســپاهان با 
هزینه خود ویدئو چک را به ورزشگاه ها می برد، 

اما داوران به خوبی از آن استفاده نمی کنند.  
کید بر لزوم اســتفاده از ویدئــو چک در  وی بــا تأ
گر ویدئو چک را هر  بازی ها، خاطرنشــان کرد: ا
دو تیم قبول کننــد، هزینــه ناچیــزی دارد، اما 
متأسفانه در بازی های خارج از خانه مان، تیم 
میزبان قبول نمی کند و هزینه ها کامال بر عهده 

تیم ما است.
کاپیتــان تیــم والیبــال ســپاهان در خصــوص 
شــرایط تیم در دیــدار بــا شــهرداری ارومیه نیز 
تصریــح کرد: حــدود پنــج نفــر از بازیکنــان تیم 
ما شــرایط بازی نداشــتند. با این حال با بازی 
خوب، کم اشتباه و هماهنگ توانستیم بازی را 
مدیریت کرده و با سرویس های کم خطا، بازی 

را ۳ بر صفر به سود خود ثبت کنیم.
وی اضافــه کــرد: در دو بــازی اخیــر حیــدری با 
نمایــش بســیار خــوب در ســرویس و اســپک 
توانست جای خالی غفور را پر کند. همچنین 
مالبهرامــی در غیاب پزشــکی عملکــرد خوبی 

داشت.   
مباشــری در پایان از آمادگی غفــور برای حضور 
در بــازی بعد خبــر داد و  گفت: چنــد بازیکن به 
ســبب مصدومیــت و ســرماخوردگی شــرایط 
بازی نداشتند که رو به بهبود هستند. به نظر 
می رسد شرایط غفور برای رسیدن به بازی بعد 

فراهم شده است.

برگزاری مسابقه قهرمانی 
کاراته کوشین  سوکیو 

آغاز اردوی تیم ملی
 بسکتبال با ویلچر 

با حضور یک اصفهانی

سالمت هواداران مهم تر 
از ورزش است

تیم ملی هندبال ایران مرحله  دوم مسابقات قهرمانی 
هندبال آسیا را با پیروزی آغاز کرد.

مسابقات هندبال قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا در عربستان 
به دور دوم رسید و حاال تیم ملی هندبال کشورمان در نخستین دیدار 
مرحله دوم با تیم ملی عراق دیدار کرد و پس از یک نمایش بسیار منطقی 

و زیبا، حریف خود را با نتیجه ۲۸ بر ۲۵ و شکست بدرقه کرد.
تقابل نخست هندبالیست های تیم ملی با عراق در سالن فدراسیون 

هندبال عربستان شهر دمام کلید خورد.
بچه های هندبال ایران بــازی را خیلی خوب آغاز کردنــد و در ۳۰ دقیقه 
نیمه نخست با حفظ تمرکز و برتری چهار گله در نهایت با نتیجه ۱۶ بر ۱۲ 
عراق را شکست دادند و به استقبال نیمه دوم رفتند. در نیمه دوم باز هم 

مردان مانوئل فرناندز بودند که نبض بازی را در اختیار گرفتند، اما مقداری 
تمرکزشان را از دست دادند و این نیمه با نتیجه ۱۲ بر ۱۳ به سود عراقی ها به 

پایان رسید. اما هندبالیست های تیم ملی کشورمان با نمایش خوبی که 
مجموعا در زمین بازی نشان دادند در نهایت پیروز این دیدار شدند؛ ایران 
۲۸ بر ۲۵ فاتح نخستین دیدار مرحله یک چهارم نهایی شد و باید به فکر 

دیدار دوم باشد.
گردان مانوئل فرناندز، پس از اســتراحت یک روزه؛ امروز دوشنبه از  شــا
ساعت ۱۶ )ساعت ۱۶:۳۰ به وقت ایران( در سالن اصلی رقابت ها در شهر 

دمام در دومین مصاف خود با بحرین دیدار خواهند کرد.
تیم ملی هندبال کشورمان پس از اینکه با کسب سه پیروزی و دریافت 
تمامی شش امتیاز در گروه دوم مرحله یک چهارم نهایی قرار گرفته بود و 
عراق که در جایگاه دوم گروه سوم قرار داشت در کنار بحرین و کویت برای 

رسیدن به مرحله نیمه نهایی تالش خواهند کرد.

یاران عبادی پور در لیگ والیبال لهســتان شکست 
خوردند. به گزارش ایسنا، هفته هفدهم لیگ والیبال 
لهستان مرسوم به پالس لیگا برگزار شد که در مهمترین 
بازی ها تیم والیبال اسکرا بلخاتوف به مصاف یاستشمسکی ونگل رفت و 

با نتیجه ۳ بر ۲ شکست خورد. این رقابت جذاب در پنج ست و به ترتیب با 
نتایج ۲۵ بر ۲۳، ۲۰ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۰ بر ۱۵ به سود حریف اسکرا 
پایان یافت. میالد عبادی پور، ملی پوش والیبال ایران که در فصل جاری 
برای اســکرا بازی می کند در این رقابت درخشید و توانست ۱۷ امتیاز به 

دست بیاورد. ملی پوش والیبال ایران ۱۶ امتیاز حمله و یک امتیاز سرویس 
در این بازی کسب کرد و با وجود درخشش نتوانست مانع باخت تیمش 
شود. تیم والیبال اسکرا با ۳۷ امتیاز در رده سوم لیگ والیبال لهستان قرار 

دارد. این تیم ۱۲ پیروزی و ۵ شکست را در کارنامه خود دارد.

گردان پروفسور روی نوار پیروزی شا

 عراق هم برای هندبالیست های تیم ملی دست گرمی بود!

شکست اسکرا با وجود درخشش عبادی پور

خبر

خبر

تیم ملی فوتسال بانوان ایران در گام دوم رقابت های 
کافا ۲۰۲۲ با نتیجه پرگل ۱۲ بر صفر از سد تاجیکستان 

میزبان گذشت .
تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان که در تورنمنت ۲۰۲۲ کافا به میزبانی 
تاجیکستان حضور دارد پس از کسب نخستین پیروزی اش در دیدار 
مقابل ازبکستان، در شهر دوشنبه به مصاف تاجیکستان، میزبان این 
دوره از رقابت ها رفت و موفق شــد در روزی که جشــنواره گل به پا کرد 

دومین دیدارش را نیز با نتیجه ۱۲ بر صفر با پیروزی پشت سر بگذارد.

         شرح بازی و گل ها:
در دقیقه پنجم بازی، تیم ملی فوتســال بانوان ایران پس از حمالت 

متعدد موفق شد به وسیله فاطمه پاپی به گل اول بازی دست یابد.
یک دقیقه بعد نوبت به فرشته خسروی رسید که با یک شوت مطمئن 

دروازه تاجیکستان را برای دومین بار باز کند.
در ادامه فرشــته کریمی بازیکن بــا تجربه ایران با اســتفاده درســت از 
موقعیتی که در اختیارش قرار گرفت گل ســوم ایران را به نام خودش 

ثبت کرد.
ایران در دقیقه ۱۳ صاحب یک ضربه پنالتی شد و گلر تاجیکستانی ها 

ضربه پنالتی مهسا علی مدد را مهار کرد.
اما سه دقیقه بعد علی مددی گل چهارم ایران را به ثمر رساند تا پنالتی 

از دست رفته اش را نیز جبران کند.
دقیقه ۱۸ نیمه نخست نیز بازیکنان تاجیکستان دروازه خودشان را 
به اشتباه باز کردند و نتیجه بازی ۵ بر صفر به سود ملی پوشان فوتسال 

کشورمان شد.
نیمه اول با برتری ۵ بر صفر ایران مقابل تاجیکستان به اتمام رسید.

در ثانیه های آغازین نیمه دوم سارا شیربیگی روی یک همکاری تیمی با 

یک شوت نوک پا توپ را از بین پاهای دروازه بان تاجیک به تور چسباند 
و تاجیکی ها شش تایی شدند.

یک دقیقه بعد باز هم سارا شیربیگی توانست گل هفتم ما را وارد دروازه 
تاجیکستان کند.

دقیقــه ۲۳، فرشــته کریمــی روی اشــتباه عجیــب و غریــب مدافــع و 
دروازه بان تاجیکســتان، با فرصت طلبی اش هشتمین گل ایران در 

مقابل میزبان را به ثمر رساند و خودش هم دبل کرد.
در دقیقه ۳۱، سارا شیربیگی دیگر بازیکن با سابقه فوتسال کشورمان 

ضمن به ثمر رساندن گل نهم برای ایران موفق به ثبت هتریک شد.
دقیقه ۳۴، پــس از همــکاری خــوب بچه های ایران ســحر پاپی هم 
توانست برای ایران در این مســابقه گلزنی کند و تاجیکی ها در خانه 

۱۰ تایی شدند.
در ادامه روند بسیار فوق العاده عالی بانوان فوتسالیست ایران، سحر 
پاپی دقیقه ۳۵ دبــل کرد تا تاجیکی ها در یک بــازی کامال یک طرفه 

مقابل بچه های ما تحقیر شوند.
در آخرین دقایق بازی هم فرشته خســروی دوازدهمین گل ایران را 

به ثمر رساند.

ایران 12_ تاجیکستان صفر

گل دختران فوتسالیست ایران برابر میزبان  جشنواره 

خبر
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7 2۴ ژانویه    2۰22 سالمت
بهداشت خواب را چطور رعایت کنیم؟ 

در بیشــتر مواقع بهبود شــرایط 
کــه دچــار  خــواب بــرای کســی 
مشکل شده با رعایت بهداشت 
گاهــی هم ایــن  خــواب صــورت می پذیــرد، امــا 
مشکالت به قدری مزمن می شــوند که افراد نیاز 

به پزشک پیدا می کنند. 
برای همه ما پیش آمده زمانی که یک شب خوب 
نمی توانیــم بخوابیــم و فــردای آن شــب چقــدر 
کالفه بدخلق هستیم. مشکالت خواب مثل بی 
خوابی، تغییر ســاعت خواب، کم خوابی، خواب 
منقطــع )بیــدار شــدن های مکــرر(، کابوس هــا 
و.. در ســالمت روان و حــال عمومی مــا اثرگذاری 

فراوان دارند.
گاهی خواب ما شــروع به تغییر می کند مثال وقتی 
بچــه دار می شــویم ســاعت خوابمان کم شــده و 
بهم می ریزد. گاهی این مشکالت بقدری مزمن و 
شدید هستند که باید از روان پزشک برای اصالح 
خواب دارو گرفت یا نزد روان شناس رفت، اما در 
کثر مواقع بهبود خواب با رعایت بهداشت خواب  ا

راه خیلی بهتری است.
گر شــما هم خوابتان عمیق و با کیفیت نیست،  ا
ســاعت خوابتان کم یا زیاد شــده و دوست دارید 
بهتر بخوابید این گزارش می تواند به شــما کمک 
کند. خواب ســالم یکــی از مهمتریــن موضوعاتی 
کثر مواقع تحت کنترل ما است پس  است که در ا

باید آن را جدی بگیریم.
         اصالح زمان خواب

برای شــروع اصالح خواب هر شب ســر یک زمان 
مشــخص به تخت خواب بروید و صبح ها هم سر 
گر خواب  یک زمان مشخص بیدار شــوید. حتی ا
کافی اتفــاق نیفتاده به این روتیــن ادامه دهید تا 

خوابتان تنظیم شود.
         اصالح وعده غذایی

بیــن زمــان شــام و خوابتــان ســه ســاعت فاصله 
بگذارید. شــامتان ترجیحا ســبک و بدون چربی 

و کربوهیدرات زیاد باشد.
         تخت برای کار نیست

تخــت خــواب فقــط باید بــرای خــواب باشــد. در 
تخــت کار نکنید. غــذا نخورید و...، چــون باعث 
می شود فضای تخت یادآور موضوعات اضطراب 

آور باشد.
         تلفن و لپ تاپ ممنوع!

این عادت بسیار سختی اســت، اما سعی کنید از 

یک ربع شــروع کنید و رفته رفته زمــان را افزایش 
بدهید. بهترین زمان اســتفاده نکردن از گوشــی 
قبل خواب یک ســاعت اســت. نور گوشــی یا لپ 
تاپ را هم از حالت آبی به زرد »حالت اســتراحت 

شب« تغییر دهید.
         روتین داشته باشید

مغــز انســان یــاد می گیــرد تــا بــا پیــروی از روتیــن 
خــودش را بــرای خــواب آمــاده کند. ایــن روتیــن 
ک،  باید ثابت باشــد. مثال روتین پوســتی، مسوا
اســتفاده از ســرویس بهداشت، پوشــیدن لباس 
خواب، یک ربع کتاب، مدیتیشن، دعا و خواب. 
وقتی ایــن رفتار ها پشــت هــم اتفــاق بیافتد بدن 
یــاد می گیرد کــه خــواب نزدیــک اســت در نتیجه 
مالتونیــن )هورمــون خــواب( بــا نظــم بیشــتری 

ترشح می شود.
         کافئین ممنوع

قهــوه، چــای، نوشــابه انــرژی زا و مــواد غذایــی و 
نوشــیدنی های کافئیــن دار قبــل خــواب را بایــد 
ممنــوع کنید چرا که خواب شــما را از بیــن برده و 

سرحالتان می کند.
         محیط خواب مناسب

بهترین دما بــرای اتاق خــواب ۲۴ درجه ســانتی 
گــر ترموســتان داریــد تنظیــم کنید.  گراد اســت. ا
فضای اتاق نباید خیلی سرد یا خیلی گرم باشد. 
لباس خوابتان هم بهتر اســت تنگ و آزار دهنده 
نباشــد. نور کم باشــد و حتی االمکان بــرای اتاق 
خــواب از شیشــه عایق صــدا یــا پنجــره دو جداره 

استفاده کنید.
ورزش سنگین قبل از خواب ممنوع!

ورزشی که باعث ضربان قلب شود مثل دویدن، 
کاردیــو، پیــاده روی تنــد و... قبــل خــواب باعث 
می شود سروتین ترشح کنید و خوابتان با مشکل 
رو به رو شــود، اما حرکات ســبک کششــی یــا یوگا 

می تواند برای خواب هم موثر باشد.
         دعا و مناجات با خدا و مدیتیشن

گر مضطرب هســتید قبل خواب درگیری فکری  ا
دارید یا شغل پراسترســی دارید، مناجات با خدا 
هنــگام نماز یا حتــی مدیتیشــن و تن آرامــی را یاد 
بگیرید و بــه روتیــن قبل خوابتــان اضافــه کنید. 
تکنیک های تنفسی و شــل کردن عضالت باعث 
می شود ذهنتان به جای افکار روی بدنتان تمرکز 

کند و راحتتر به خواب بروید.

         نکته
خ داده مثال  گر به تازگــی تغییــری در زندگیتــان ر ا
بچه دار شــدید یــا شــیفت کاری تان تغییــر کرده 
اســت، رعایــت نــکات بهداشــت خــواب برایتــان 
راحــت نخواهــد بــود و ایــن موضــوع قابــل درک 
اســت، اما تالش کنید حتی االمکان بعد از اینکه 
زندگی فرزندتــان از لحاظ میزان و ســاعت خواب 
به ثبات رسید، »حدودا بعد از یک سالگی« نکات 
بهداشــت خــواب را هــم در زندگــی خودتــان هم 
فرزندتان پیاده کنید تا یک ســال بــی ثبات قبل 

جبران شود و خوابتان نرمال باشد.
         نکته

ایــن موضــوع قابل درک اســت که شــما دوســت 
دارید زمان هایی از شب را )خصوصا هنگام خواب 
بچه ها( به تفریح و زمان شخصی بگذرانید و این 
موضوع خیلی هم خوب است، اما به جای اینکه 
از ســاعت خواب خودتــان بزنیــد، ســعی کنید بر 
بهداشــت خواب فرزندتــان تمرکز کنیــد تا خواب 
طوالنی تر و عمیق تری داشــته باشد و شما زمان 
بیشــتری برای خودتان داشــته باشــید و ساعت 

خوابتان را هم دائما تغییر ندهید.

خواب

دانشــمندان آمریکایــی در تحقیقــات خــود 
دریافتند که شــیر مادر می تواند ویروس کرونا را 

غیر فعال کند. 
دو ســال از همه گیری کرونا در جهان می گذرد. 
بــه دلیل گســتردگی این همــه گیری، ســواالت 
زیــادی دربــاره تبعات این بیماری بــر گروه های 
مختلف مطرح می شود که هنوز بسیاری از آن ها 
بدون پاســخ مانده اســت. یکی از این مســائل، 

تاثیرات این همه گیری بر مادران شیرده است.
در ابتدا تصور می شــد، ویروس کرونا می تواند از 
طریق شــیردادن از مادر به نوزاد منتقل شــود. 
با این حال، تحقیقات جدید دانشمندان حاوی 

حقایق دیگری است.
یــک مطالعه کــه از ماه مــارس تا ســپتامبر ۲۰۲۰ 
انجام شده است نشــان می دهد ویروس کرونا 
قابلیت انتقال از مــادر به نــوزاد را نــدارد. در این 
مطالعه زنانی از مناطق مختلف آمریکا که برخی 
از آن هــا دارای عالئــم کرونــا و برخــی دیگــر فاقد 

عالمت بودند مورد مطالعه قرار گرفتند.
دانشــمندان در ایــن تحقیقات بــه یافته هایی 
دست یافتند. مطالعات بر روی شیر مادران مبتال 
به کرونا نشان داد شــیر آن ها حاوی تکه های آر 
ان ای )RNA( کووید ۱۹ اســت، امــا هیچ کدام از 
نمونه ها دارای ویروس فعال کرونا نبوده است. 
در حقیقــت دانشــمندان هنــوز نمی داننــد که 

چگونه ویروس در شیر مادر غیرفعال می شود.
دکتــر پائــول کروگســتاد، مدیر این تحقیقــات از 
دانشگاه کالیفرنیا می گوید: دلیل این موضوع که 
چرا شــیر این مادران حاوی آر ان ای کرونا بوده، 
اما فاقد ویروس فعــال و عامل بیمــاری زا بوده، 
هنوز برای ما جای سوال است. ما از قبل بر این 
نکته واقــف بودیم که شــیر مادر حــاوی عوامل 
محافظتی مانند آنتی بادی هایی اســت که به 
کســن یا ابتال به بیماری در بدن مادر  وســیله وا
تولید شده، اما روش غیرفعال شــدن ویروس را 

نمی توانیم توضیح دهیم.
 گرچه شــیر مادر حــاوی ویروس کرونا نیســت، 
اما دســتان مادر و تنفس او همچنــان می تواند 
باعث انتقال بیماری به نوزاد شود. مرکز کنترل 
و پیشگیری از بیماری های آمریکا در بیانیه ای 
به زنان شیرده مبتال به کرونا توصیه کرده است، 
پیش از شیردادن به نوزاد دستان خود را شسته 
یا آن را با ضدعفونی کننده های ۶۰ درصد الکلی، 
کیزه کنند. همچنین استفاده از ماسک در این  پا

زنان در هنگام شیر دادن ضروری است.

دانشمندان هلندی با کمک هوش مصنوعی موفق 
به کاهش قابل توجه حجم کاری رادیولوژیست ها 
شدند.  رادیولوژی یکی از شلوغ ترین بخش های هر 
بیمارستان است و پزشکان برای تشخیص طیف 
گســترده ای از بیماری ها نیازمند برخی آزمایشات 
هســتند. با این حال، محققان به تازگی و با کمک 
هــوش مصنوعــی موفق بــه کاهــش حجــم کاری 
رادیولوژیست ها شده اند. بر این اساس، محققان با 
استفاده از هوش مصنوعی برای تحلیل عکس های 
سی تی اسکن مربوط به سرطان ریه، موفق شدند 
به میزان ۸۶ درصد از حجم کاری رادیولوژیست ها 
بکاهند. در حقیقت رادیولوژیست ها زمان زیادی 
بــرای تحلیل عکس هــای مربــوط به ســرطان ریه 
از هــوش مصنوعــی  کــه اســتفاده  می گذارنــد 

توانست این زمان را کاهش دهد.
متیس اودکــرک، مدیر ایــن تحقیقات از دانشــگاه 
گرونینژن هلند در این باره می گوید: کلینیک های 
رادیولــوژی به دلیل حجــم درخواســت ها و میزان 
کار پرسنل تحت فشار قرار دارند. تحلیل داده های 
سی تی اسکن با کمک هوش مصنوعی در بیماران 
کز را به میزان قابل  سرطان ریه حجم کاری این مرا

توجهی کاهش می دهد.
گرچــه در ایــن مطالعــه از هــوش مصنوعــی بــرای 
تشخیص ثانویه و یا تایید سرطان استفاده شد، اما 
متخصصان می گویند هنوز هم احتمال بروز نتایج 
ابتال و عدم ابتالی اشــتباه به ســرطان ریــه در افراد 
وجود دارد. با این وجود، دانشــمندان می گویند با 

توسعه این روش می توان دقت این امر را باال برد.
محققــان بــه دنبــال آن بودنــد کــه میــزان تفاوت 
اســتفاده از هوش مصنوعــی به تنهایــی در مقابل 
تحلیل یک رادیولوژیست حرفه ای را مورد سنجش 
قرار دهند. برای این کار، آن ها سی تی اسکن ۲۸۳ 
بیمار کــه هر کدام دســتکم یــک زائــده در ریه خود 
داشــتند را مورد بررســی قــرار دادند. دانشــمندان 
تحلیل هوش مصنوعی را با ۵ رادیولوژیست حرفه ای 
مقایسه کردند. هوش مصنوعی موفق به کشف ۶۱ 
مورد و پنج رادیولوژیست به ترتیب موفق به کشف 

۴۳، ۳۶، ۲۹، ۲۸، و ۵۰ مورد از بیماری شدند.
محققان در تحلیل نهایی خود پی بردند استفاده 
از هــوش مصنوعی در ایــن زمینه می توانــد بیش از 
۸۶ درصد از حجم کاری رادیولوژیست ها را کم کند. 
گرچه این تحقیقات در مراحل اولیه قــرار دارند، اما 
دانشــمندان امیدوارنــد با گســترش دانش هوش 
مصنوعــی بتواننــد آن را بــه طــور کامــل جایگزیــن 

رادیولوژیست ها برای تحلیل تصاویر کنند.

تحقیقات جدیــد روی موش ها نشــان می دهد 
که فالوانول های موجود در ســیب، انگور و ســایر 
مواد غذایی ممکن است به سوزاندن چربی بدن 

کمک کند. 
کائو، سیب، دانه انگور و چند منبع غذایی دیگر  کا
حاوی میزان باالیی از فالوانول ها هســتند که به 
عنوان فالوان -۳- اول نیز شــناخته می شــوند و 

دارای فواید متعددی هستند.
مطالعات قبلی نشان می دهد که غذاهای غنی 
از فالوانول پتانســیل قابــل توجهــی در مدیریت 
ســالمت قلب و عروق، بهبود ســطح کلسترول و 

افزایش تحمل گلوکز دارند.
چندین مطالعه نشان می دهد که مصرف مواد 
کســیدانی،  غذایی غنی از فالوانول خواص آنتی ا
ضــد ســرطانی، پیشــگیری کننــده قلبــی، ضــد 
میکروبی، ضد ویروسی و محافظت کننده عصبی 

دارند.
کنــون محققان ژاپنــی بــا اســتفاده از مدل های  ا
موش هــای آزمایشــگاهی، رابطــه بیــن دریافــت 
فالوانــول در رژیــم غذایی و متابولیســم چربــی را 

بررسی کرده اند.
بافت چربی یک اندام ضروری در حفظ هموستاز 
انرژی بــدن اســت و از بافت چربی ســفید و بافت 

چربی قهوه ای تشکیل شده اســت. در حالی که 
بافت چربی سفید به عنوان یک منبع انرژی عمل 
می کند، چربی قهــوه ای برای حفــظ دمای بدن 

مهم است.
دانشــمندان از پدیده تبدیل بافت چربی سفید 
به قهــوه ای به عنــوان قهــوه ای شــدن چربی یاد 
می کنند. در اینجــا، بافت های چربی ســفید که 
انــرژی را ذخیــره می کنند، بــه بافت هــای چربی 
کــه قنــد خــون و  قهــوه ای تبدیــل می شــوند 

مولکول های چربی را تجزیه می کنند.
این یک رویداد درمانی قابل توجه است زیرا تجمع 
بافت های چربی ســفید اضافی با چاقــی و ایجاد 
بیماری هــای قلبی عروقــی مرتبط اســت. عالوه 
بر این، فرآیند تبدیل باعث تولید گرما می شود که 

به حفظ دمای بدن کمک می کند.
کابــه«، نویســنده ارشــد مطالعــه از  »نائومی اوزا
دانشــگاه شــیباورا ژاپن، گفت: »مشخص شده 
اســت که مصرف غذاهای غنی از فــالوان ۳- اول 
کائو، ســیب و غیره( از بــروز چاقی و عــوارض آن  )کا
می کاهــد و از بیماری هــای قلبی نیز پیشــگیری 
می کند. با این حــال، فــالوان ۳- اول ها به خوبی 
از دســتگاه گوارش جذب نمی شــوند، بنابراین، 
مشخص نیست که چرا آنها چنین اقدامات ارتقا 

دهنده سالمتی را ایجاد می کنند.«
او افزود: »در نتایج قبلی ما متوجه شدیم که تغییر 
همودینامیک پس از مصــرف فــالوان ۳- اول ها 
توســط فعال ســازی ســمپاتیک ایجاد می شود. 
بنابراین، مــا فــرض کردیم کــه فــالوان ۳- اول ها 

ممکن است چربی بژ را تقویت کنند.«
آنها همچنین دریافتند کــه اثر فــالوان ۳- اول نه 
تنها در چربی زیرجلدی بلکه در چربی احشایی 

نیز نشان داده شده است.

کرونا را غیرفعال می کند  شیر مادر 

استفاده از هوش مصنوعی در رادیولوژی 

کاهش چربی بدن  مصرف سیب و انگور موثر در 

کرونا

هوش مصنوعی

دانستنی ها

کسیدان، فیبر و بسیاری  خیار شور حاوی آنتی ا
از ویتامین ها است. ازجمله خواص خیار شور، 
بهبود عملکرد کبد، طحال و دســتگاه گوارش 
است. شورها همچنین به کنترل دیابت و تهوع 

صبحگاهی نیز کمک می کنند.
         افزایش سالمت دستگاه گوارش

کتری ها را کاهش  که سرکه سرعت رشد با ازآنجا
کتری های  می دهد، زمان کافــی برای رشــد با
پروبیوتیک در ترکیب خیار شور مهیا می شود. 
به خودی خــود  خیــار  ترکیبــات  همچنیــن 
پروبیوتیک هستند، بنابراین می توانید حتی 
قبل از تبدیل شدن به شور آن را مصرف کنید و 

از خواص آن بهره مند شوید.
         کمک به کنترل دیابت

خیار شور به طورکلی کم کالری و کم کربوهیدرات 
کی بی نقص  است که باعث می شود یک خورا
برای افراد مبتالبه دیابت باشد. همچنین خیار 

شور به کنترل قند خون کمک می کند.
         بهبود سالمت کبد

خیار شــور و درواقع انــواع مشــابه آن، در بهبود 
عملکرد کبد در حذف سموم بسیار موثر بوده و 
بهبود کبد آسیب دیده به علت مصرف الکل را به 

دنبال خواهد داشت.
         کمک به کاهش وزن

خیار شــور، کم کالری و پــر از آب اســت که باعث 
می شود سریعا سیر شوید و حتی آن را به عنوان 

یک میان وعده کافی میل کنید.

متخصصان می گویند برخی اقدامات اشتباه 
می توانند خشکی چشم را تشدید کنند که باید 

از آن ها اجتناب کرد. 
خشکی چشم یکی از مشکالت رایجی است که 
بسیاری از افراد در طول عمر خود با آن مواجه 
می شوند. زمانی که این مشکل بروز می کند، 
فرد در انجام کار های روزانه خود دچار مشکل 
می شود و به ســختی می تواند مطالعه کرده، 
تلویزیون تماشا و یا به صفحه رایانه خود نگاه 

کند.
بســیاری از افراد در این زمان اقــدام به مصرف 
قطره های چشمی می کنند. گرچه این قطره ها 
برای خشــکی چشم مفید هســتند؛ اما کمتر 
کسی به این نکته توجه دارد که برخی اقدامات 
ســاده در زندگــی می توانــد خشــکی چشــم را 

تشدید کند.
در این مطلب به برخی از این موارد می پردازیم:

۱- اســتفاده از قطره های چشمی نامناســب: 
امــروزه قطره های چشــمی متعددی در بــازار 
وجود دارند که برخی بهتر از دیگری هســتند. 
بــه هیــچ عنــوان از قطره هــای چشــمی که 
مدعــی از بیــن بردن ســرخی چشــم بــه دلیل 
خشکی هستند، اســتفاده نکنید؛ زیرا دارای 
مواد شیمیایی هستند که باعث تنگ شدن 
رگ های خونی چشــم می شــوند و می توانند 

خشکی چشم را تشدید کنند.
۲- اســتعمال دخانیات: ســیگار نه تنها برای 
ریه، بلکه برای چشم نیز مضر است. استعمال 
دخانیات و یــا در معــرض دود ســیگار دیگران 
بودن می تواند باعث خارش، سوزش، و تشدید 

خشکی چشم شود.
۳- اســتفاده از دارو هــای ضــد آلــرژی: بــه طور 
طبیعی دارو های ضد آلرژی باعث کاهش ترشح 
غدد اشک می شــوند که همین موضوع تاثیر 

منفی بر سالمت چشم دارد.
۴- عدم استفاده از محافظ چشم: در معرض 
باد قرار داشتن می تواند خشکی چشم را تشدید 
کند. از این رو، زمانی که هوا آفتابی اســت و باد 
می وزد بهتر است از عینک های آفتابی مناسب 

بهره بگیرید.
۵- نــگاه کردن بــه صفحه نمایشــگر به مدت 
طوالنــی: نباید بــه مــدت طوالنی بــه صفحه 
نمایشــگر خیره شــوید. برای جلوگیری از این 
کار، هر ۲۰ دقیقه یک بار نگاه کردن به صفحه 
نمایــش را متوقــف کــرده و بــه مــدت ۲۰ ثانیه 
به یک شــی که در فاصلــه ۲۰ متری قــرار دارد، 

نظر کنید.
کافی و خیره شدن مداوم ۶- پلک زدن نا

۷- استفاده از آرایش چشم
۸- ننوشیدن آب کافی

۹- رژیــم غذایی نامناســب: بکوشــید در رژیم 
غذایی خود از ماهی های چرب مانند سالمون، 
تن و ســاردین کــه حاوی اســید چــرب امگا ۳ 
هستند استفاده کنید. این اسید چرب برای 

جلوگیری از خشکی چشم مناسب است.
۱۰- قرار گرفتن در معرض هوای خشک

۱۱- خود درمانی های اشتباه و بدون مشورت 
با پزشک

دانستنی ها

چشم

خواص حیرت انگیز خیارشور

که شما را شوکه می کند  

۱۱ اقدام نامناسب 
که منجر به تشدید 

خشکی چشم می شوند 

امــروزه شــواهد علمی بســیاری 
وجــود دارنــد که اهمیــت و نقش 
تغذیه را در حفظ سالمت بیماران 
MS ثابــت کرده انــد.  دکتر رضــا غیاثوند، متخصص 
تغذیــه گفــت: چربی هــای گیاهــی بایــد بــه جــای 
چربی های حیوانی جایگزین شوند. انواع چربی های 
گیاهی مثل روغن آفتابگردان و روغن گل های پامچال 
)Omega ۳(مواد با چربی های حیوانی مثل ماهی تن، 

شاه ماهی و ماهی خالدار.
او توصیــه کــرد از پختــن و مصــرف غذا هــای چــرب 
خصوصا گوشــت های چــرب و تمــام چربی هــای با 
منشا حیوانی، فرآورده های لبنی پرچرب، سس های 
مایونز و تمامی سس های دارای چربی زیاد، غذا های 
بسیار شیرین، کیک، بیسکوئیت، شیرینی و آبنبات، 
غ، شــیر، سیب  غذا های حساســیت زا مثل تخم مر
زمینــی، گوجــه فرنگــی، بادمجــان، مخمر هــا، نان 
کنش  گنــدم و شــکر، برخــی از میوه هــا )بســته بــه وا

بیمار(،مواد غذایی با رنگ های افزودنی )نوشابه ها( 
و یا مواد نگهدارنده )کنسروها(، ادویه، تمام میوه ها 
و ســبزی هایی که خوب شسته نشده اند، اجتناب 

شود.
او گفت: روزانــه چربی های محدود و انتخاب شــده 
)چربی هــای دارایOmega (Omega۳ ۶میوه هــا و 

سبزی های تازه و تمیز )سبزی های دارای برگ سبز 
پررنگ(جوانه دانه ها خصوصــا دانه یونجه که باید 
موقع شروع به جوانه زدن میل شوند، مایعات مانند 
آب تازه و تصفیه شــده ۲ لیتر )۸ لیوان( در روز، ســایر 
چای های گیاهی بــه جای چای معمولــی و آبمیوه 

رقیق شده مصرف شوند.

بــه گفتــه غیاثونــد مــواد غذایــی عــالوه بر رســاندن 
انرژی اولیه به بدن موجب حفظ عملکرد مناســب 
و تقویت دســتگاه های مختلــف )دســتگاه ایمنی، 
قلب و عروق، اعصــاب و...( می شــوند که نتیجه آن 
احساس خوب بودن و قرار گرفتن در وضعیت روحی 
و جســمی مطلوب اســت که در بیماری های مزمن 

اهمیت مضاعفی پیدا می کنند.
برنامه غذایی باید انتخاب شــده و شامل مواد مورد 
نیاز باشد )مغذی و مطلوب(. پس باید قبل از خرید، 
فهرست کلیه احتیاجات سبد خرید خود را از نظر نوع 

و مقدار اقالم مورد نیاز تهیه کرد.
او گفت: مصرف مناسب و به اندازه ویتامین های الزم 
مانند ویتامین هــای C و E و گــروه B و امالح معدنی 
چون منگنز، منیزیم، مولیبدن، سلنیم و روی نیز در 
حفظ ســالمتی بیماران ضــروری هســتند و در عین 
 A حال مصرف زیاد و نابه جای ویتامین هایی چون

ک باشد. می تواند خطرنا

تاثیر تغذیه بر پیشگیری از ام اس 

ام اس

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

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم  محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود  متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض  را به اداره ثبت اسناد و امال
دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۲۳۰۹، ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات 
اول خانم شهین مرادی غریبوند به شناسنامه شماره ۲۱۶ کدملی ۵۵۵۹۶۲۸۲۶۳ صادره کوهرنگ 
ک  فرزند عین اهلل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۶۰/۲۲ مترمربع قسمتی از پال
شماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین امینی 
خ ۱۳۵۰/۰۶/۲۲ دفترخانه شماره ۲ اصفهان تاریخ انتشار  عاشق آبادی از سند شماره ۸۳۵۹۰ مور
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ - شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد 

ک غرب اصفهان - ۱۲۶۴۶۰۵ / م الف و امال

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

خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات دو آقای حسین جدیدی عسکرانی  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۹۹ مور
به شناسنامه شماره ۱۲۰ کدملی ۵۴۹۹۸۴۲۵۷۴ صادره تیران فرزند رضا نسبت به ششدانگ 
ک شماره ۱۵۱۸۹ اصلی واقع در  که بصورت یک باب ساختمان به مساحت ۱۷۷/۲۰ مترمربع پال
ک شمال اصفهان مالک رسمی متقاضی تایید گردید. لذا  اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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 
ک شمال  اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ - رییس اداره ثبت اسناد و امال

اصفهان موسوی - ۱۲۶۴۶۷۰ / م الف

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

شماره: ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۶۶۱۶، تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۲، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
کنندگان  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/۲۰ با حضور امضا
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۱۳۶۴ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم محمود مری مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ 
ک شماره فرعی از اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تحت بررسی  قسمتی از پال
است. هیات پس از مطالعه پرونده و مالحظه تقاضای اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارایه شده با 
سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل ثبت در صفحه 
۳۹۱ دفتر ۳۶۵ و صفحه ۲۰۵ دفتر ۵۰۹ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ 
وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک 
رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/ کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمناز

خانم محمود مری به شناسنامه شماره ۱۸۹ کدملی ۴۱۷۱۳۵۴۸۶۲ صادره فرزند شکرخدا نسبت 
ک شماره ۱۷۳۹ فرعی از ۱۵۹ اصلی واقع  به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ۱۳۴/۷۱ مترمربع پال
در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال در دو قسمت اول به صورت شکسته به طولهای ۵/۲۷ متر و ۸/۱۰ متر و ۴/۲۵ متر دیواریست 
به گذر دوم به طول ۴/۱۰ متر دیواریست به ۱۷۳۹، شرقا به طول ۸/۸۱ متر دیوار به دیوار ۱۷۳۹، 
جنوبا در سه قسمت که غربی است اول به طول ۱۰/۶۴ متر دیوار به دیوار باقیمانده دوم به طول 
۶/۱۶ متر دیوار به دیوار ۱۹۹ سوم به طول ۱۱/۰۲/۱۱ متر دیوار به دیوار ۱۹۹، غربا به طول ۳/۵۵ متر 
درب و دیواریست به گذر، حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد 
ک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام  و امال
متقاضی مذکور اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹، نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴ - رییس 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱۲۵۵۱۰۷ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

آگهی
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دســتگاهی ابــداع شــده کــه از دندان هــا عکس 
می گیــرد و با کمــک هــوش مصنوعــی عکس ها 
را تحلیــل و بــه کاربــر توصیه هایــی می کنــد. هم 
ک های مجهــز بــه دوربیــن ابداع  کنــون مســوا ا
شده اند و کاربران کمک می کنند شیوه تمیز کردن 
دندان هایشان را بهتر ببیند. اما شرکت »زامینگو« 
اقدامی فراتــر انجــام داده و بــا اســتفاده از هــوش 
مصنوعی تصاویر را تحلیل می کند. به این ترتیب 
کاربران می توانند سالمت دندان و لثه های خود 
را رصد کنند. شــرکت زامینگو در حقیقت یکی از 

زیرمجموعه های دانشگاه ETH زوریخ است.
ک نمی زند  این دستگاه در واقع دندان ها را مسوا
و به جای حلقه ای از فرچه های چرخان دارای 
یک دوبین دیجیتال کوچک و ضد آب است که 

دور آن ۸ چراغ ال ای دی قرار دارد.
ک زدن می توانند ایــن  کاربــران پــس از مســوا
دســتگاه را به داخل دهــان ببرند و بــا کمک آن 
۶ عکــس از دندان هــای باالیــی و پایینــی خود 

ثبت کنند.
این تصاویر به طور بی ســیم به یــک اپiOS در 
آیفون یا آی پد منتقل می شــود. در مرحله بعد 
الگوریتم های هوش مصنوعــی هرگونه التهاب 
و جــرم را ردیابــی کنند. گروهــی از کارشناســان 
دندانپزشکی این الگوریتم ها را توسعه داده اند که 

مخزنی از هزاران تصویر ثبت شده توسط دستگاه 
زامینگو را تحلیل و مشکالت موجود در هریک را 

شناسایی می کند.
اپ همراه دستگاه با توجه به موارد ردیابی شده 
ک زدن و نخ  به کاربر توصیه می کند تا شیوه مسوا
دندان کشیدن خود را بهتر کند یا به آنها توصیه 
می کند به پزشک مراجعه کنند. در واقع هرچند 
زامینگو به عنوان دستگاهی قابل مصرف برای 
عموم مردم ارائه می شود اما برخی دندانپزشکان 
در حال حاضر از آن در کلینیک هایشان استفاده 

می کنند.
البته باید اشــاره کرد این فناوری در حال حاضر 
قــادر بــه ردیابــی پوســیدگی نیســت. توســعه 
دهندگان ابزار امیدوارند با توسعه بیشتر هوش 

مصنوعی، این قابلیت را نیز فراهم کنند.
این دستگاه با قیمت ۱۰۰ دالر عرضه شده است.

کنون واتســاپ، پیــش نمایش فایــل صوتی را  ا
بــرای کاربــران وب و ios در دســترس قــرار داده 

است. 
بســیاری از کاربران از ویژگی پیش نمایش پیام 
گاه هستند. این پیش نمایش  صوتی واتساپ آ
به کاربــر اجــازه می دهــد، پیــام صوتی را قبــل از 
ارســال آن  گوش دهد. در این ویژگی کاربران در 
حین ضبط پیام هــای صوتــی می توانند مکث 
کنند. این ویژگی پیش تر بــرای کاربــران iOS در 

دسترس بود.
کنون، واتساپ به کاربران امکان می دهد پیش  ا
نمایش پیام هــای صوتی خود را در نســخه وب 
نیز ببینند. همچنین پیام صوتی واتساپ یک 
ویژگی بســیار مفید اســت. واتســاپ به کاربران 
اجــازه می دهــد، ســرعت پخــش پیام صوتــی را 
تنظیم کنند. قبل از بحــث در مورد نحوه پیش 
نمایش پیام های صوتی در واتســاپ وب، باید 

طریقه استفاده از این نسخه در وب را بدانید.
نحوه راه اندازی واتساپ وب و استفاده از قابلیت 

جدید
         برای راه اندازی واتساپ وب مراحل زیر 

را دنبال کنید:
کــرده و  مرحلــه ۱: ابتــدا یــک مرورگــر وب بــاز 

 web.whatsapp.com را برای استفاده از واتساپ 
وب جستجو کنید.

مرحله ۲: سپس WhatsApp را در تلفن هوشمند 
خــود بــاز کنیــد و روی ســه نقطــه در گوشــه باال 

سمت راست ضربه بزنید.
 Link a Device کنــون روی گزینــه مرحلــه ۳: ا
ضربه بزنید تا واتســاپ وب روی سیســتم شما 

نشان داده شود.
مرحله ۴: ســپس باید بــا وارد کردن پیــن خود، 
 QR فرآینــد  احــراز هویــت را انجــام دهیــد و کــد

نمایش داده شده در مرورگر وب را اسکن کنید.
          نحوه پیش نمایش پیام های صوتی در 

واتساپ وب:
مرحلــه ۱: هنگامی کــه واتســاپ وب خــود را 

راه اندازی کردید، یک چت را باز کنید.
کنــون روی نمــاد میکروفون کلیک  مرحلــه ۲: ا

کنید تا پیام صوتی ارسال شود.
مرحله ۳: برای شــروع ضبط پیــام صوتی، روی 

نماد میکروفون ضربه بزنید.
مرحله ۴: پس از اتمام ضبط، روی دکمه توقف 

کلیک کنید.
کنون، می توانید فایل ضبط شده را  مرحله ۵: ا
گر قصد ارســال آن را ندارید، قادر  گوش دهید و ا

به حذف آن هستید.
گر می خواهید آن را نگه دارید، روی  همچنین ا
دکمه توقف ضربه بزنید و سپس می توانید ضبط 
را از جایی که مکث کرده بودید، از سر بگیرید. این 
کنــون بــرای کاربران واتســاپ وب  قابلیت هم ا
و iOS در دســترس اســت. در حال حاضر، هیچ 
اطالعاتی در مورد زمانی که واتساپ این ویژگی را 

برای کاربران اندروید ارائه می کند، وجود ندارد.

و  ســاخت  بــه  موفــق  پژوهشــگران ایرانی، 
کی دوستدار محیط  تجاری سازی مواد اصطکا

زیست مناسب برای تولید لنت ترمز شده اند.
آیدا معزی پور مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان 
با اعالم اینکه مراحل پژوهش تولید این محصول، 
در دو بخــش صــورت گرفــت، گفــت: در بخــش 
اول، تحقیقاتی در زمینه امکان استفاده از مواد 
لیگنوسلولزی در ساخت لنت ترمز و آزمون های 
مربوطــه انجام شــد کــه از ســال ۱۳۸۷ تــا ۱۳۹۵ 
کی برای  به طول انجامید و نمونــه مواد اصطکا
ساخت چند دست لنت مورد استفاده قرار گرفته 

و از نظر کیفی، تایید شده است.
وی افــزود: در بخــش دوم، تحقیقاتی در جهت 
بهینه ســازی فرموالســیون در راســتای حفــظ 
محیط زیســت و حذف مــواد مضر، بــا توجه به 
مواد در دســترس و قابل تامین از منابع داخلی 
انجام شــد. در این بخش جهت رعایت قوانین 
قیمــت  کاهــش  و  زیســت محیطی  جدیــد 
تمام شــده، مس، از فرموالســیون حذف شده 
و کلیه آزمون های مــورد نیــاز، روی نمونه های 

ساخته شده انجام شد.
معزی پور گفت: این بخش تحقیق از سال ۱۳۹۷ 
تا ۱۳۹۹ به طول انجامید و طی آن، گروه محقق 
کی فاقد مس  موفق به ارائه ترکیب مواد اصطکا
و پنبه نســوز کــه نوعی مــاده ســرطان زا اســت، 
شدند که تمام ویژگی های آن در حدود مجاز و 
مطلوب استاندارد است، هیچ صدایی در زمان 
ک  ترمزگیری ایجاد نمی کند و افت ضرایب اصطکا

آن در دمای باال مناسب بوده است.

وی افزود: در ادامه فرایند تولید؛ با توجه به اینکه 
قوانیــن زیســت محیطی جدیــدی در ســطح 
بین المللی در زمینه کاهش مقدار مصرف مس 
کی وضع شــد و با  در فرموالســیون مواد اصطکا
توجه به تحریم های اعمال شده و عدم دسترسی 
به مواد اولیه مورد نیــاز در فرموالســیون، اقدام 
به بهینه سازی فرمول و ساخت نمونه جدید و 

تکمیل آزمون ها شد.
این مدیــر دانش بیــان اظهار داشــت: نمونه ها 
ســاخته شــده و مورد آزمون قــرار گرفتند. حتی 
نمونه های ساخته شــده، روی ماشین، بسته 

شده و تست پیمایشی آن انجام شد.
وی افــزود: قیمت تمام شــده فرموالســیون نیز 
محاسبه و مشخص شد با وجود کیفیت بسیار 
کی از  مناســب، قیمت تمام شــده مواد اصطکا

نمونه های مشابه خارجی، ارزان تر است.
معزی پور اظهار داشت: پروژه ساخت لنت ترمز 
دوستدار محیط زیســت، با دریافت تسهیالت 
مصوب معاونت نوآوری و تجاری سازی فناوری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مورد 

حمایت قرار گرفته است.

که با هوش مصنوعی سالمت دندان ها را دستگاهی 
کنترل می کند  

قابلیت پیش نمایش صوتی این بار در واتساپ وب 

در یک شرکت دانش بنیان؛

لنت های ترمز دوستدار محیط زیست ساخته شد

فناوری

سرعت انبساط جهان چگونه اندازه گیری می شود؟ 
داده هــای تلســکوپ فضایــی  
هابل حکایت از افزایش ســرعت 
 انبساط جهان نسبت به تصورات  

دانشمندان دارد. 
بــر اســاس یافته هــای ســتاره شناســی بــه نــام 
ادوین هابل در سال ۱۹۲۹، کهکشان های دورتر از  

زمین، سریع تر عقب نشینی می کنند.
دو  بــه  را  جهــان  انبســاط  ســرعت  محققــان 
روش اندازه گیــری می کنند؛ اندازه گیــری فواصــل 
سیاره زمین و ستاره های مجاور، و ترسیم درخشش 
آن. البته در این تحقیق برخی از اجزای کیهان نیز 
مانند ماده تاریک کشف شده اســت. انرژی ماده 
تاریک انبساط جهان را هدایت می کند. البته پس از 
بررسی ها، نرخ انبساط کنونی جهان حدود ۸ درصد 
در این دو روش اختالف دارد. محققان از ستارگان و 
انفجار های ستاره ای برای اندازه گیری فاصله بین 
ســیاره زمین و کهکشــان های اطراف آن استفاده 
می کنند. آن ها ۴۲ انفجار ستاره ای را بررسی کردند. 
داده ها، اختالف پنج سیگمایی را نشان می دهد؛ 
آستانه آماری که در فیزیک برای تایید وجود ذرات 

استفاده می شود.
         کاربرد کشش هابل چیست؟

تــالش  از  ناشــی  ثابت هابــل  یــا  کشــش هابل 
برای اندازه گیری یا پیش  بینی نرخ انبســاط فعلی 
جهان اســت که با اســتفاده از آن، ستاره شناسان 
سن جهان را از زمان انفجار بزرگ تخمین می زنند. 

یکی از راه های بدست آوردن ثابت هابل، مایکروویو 
کیهانی )CMB( است؛ درخششی که در زمان ۳۸۰ 
هزار ســالگی کیهان شــکل گرفت. ســازمان هایی 
 CMB ،مانند رصدخانه پالنک آژانس فضایی اروپا
را اندازه گیری و تصویری از نحوه توزیع ماده و انرژی 
کم بر آن ها ارائه کرده  اند.  در کیهان اولیه و فیزیک حا

طبق مدل ماده تاریک ســرد المبدا، جهان باید با 
ســرعتی در حــدود ۶۷.۳۶ کیلومتر در ثانیــه در هر 
مگاپارسک منبسط شود؛ مگاپارسک برابر با ۳.۲۶ 

میلیون سال نوری است.
دانشــمندان در روش دیگر و برای کشــف ســرعت 
دور شدن یک کهکشان از زمین باید نردبان فاصله 
کیهانی را توســعه دهند. داده های نردبان فاصله 
کیهانــی گــروه تحقیقاتــی Riess SH۰ES با انــدازه 
گیری فاصله بین زمین و مجموعه ای از ستارگان به 
نام متغیر های Cepheid شروع می شود. با مطالعه 
کهکشــان های میزبــان Cepheid و ابرنواختر های 
نوع ۱a، رابطه بین روشــنایی ابرنواختر ها و فواصل 
 Riess آن ها مشــخص می شــود. یافته هــای تیــم
و همکارانــش در SH۰ES ثابت هابــل را ۷۳.۰۴ 
کیلومتــر در ثانیــه در هــر مگاپارســک، بــه اضافه یا 
منهای ۱.۰۴ تخمین زده؛ این مقدار حدود ۸ درصد 
بیشتر از مقدار استنباط شــده از اندازه گیری های 
رصدخانــه پالنــک از CMB اســت. از ســال ۲۰۱۴ 
کنون ماهواره هایی مثل گایا متعلق به سازمان  تا
ESA، کهکشان راه شیری را نقشه برداری می کنند.

هوا و فضا

داستان کوتاه

گوشــت بوقلمــون یکــی از پرخاصیت تریــن 
گوشت های سفید است که ممکن است مزه دار 

کردن آن برای شما هم کمی مشکل باشد.
         استفاده از گیاهان خشک شده

یکــی از مهم تریــن ترکیبــات طعم دهنــده بــه 
کی  هــای مصرفــی از جملــه گوشــت قرمز  خورا
و ســفید، ادویه جــات و گیاهــان خشک شــده 
هســتند. بدین منظور  می توان مقــداری مرزه 
کوهی خشــک شــده، آویشــن خشــک شــده، 
رزماری و یا شوید کوهی خشک  شده را ترکیب 
نمود. پــس از مخلــوط کــردن بــا مقدار بســیار 
کمی نمک و روغــن زیتون بدون بــو، می توانید 
به همراه پوست لیمو ترش خشک  شده، روی 
گوشت بوقلمون بزنید. سپس اجازه دهید ۲۴ 

ساعت در یخچال بماند تا مزه دار شود.
         استفاده از ادویه جات

یکــی دیگــر از طعم دهنده  هــای مــواد غذایی، 
ادویه جات مختلف هســتند. زردچوبــه، پودر 
پاپریکا، فلفل ســیاه، پودر ســیر، جــوز هندی، 
فلفل قرمز و ســماق کوهی به همراه مقداری از 
روغن  های گیاهی. همه این ها گزینه های بسیار 
مناسبی به منظور مزه دار کردن گوشت و ایجاد 

لطافت در هضم آن به شمار می آیند.
         سرکه و آبلیمو

یکی از پرطرفدارتریــن طعم دهنده  های طبخ 
مــواد گوشــتی در ســطح بین المللــی، آبلیمو و 
ســرکه اســت. به منظور مــزه دار کردن گوشــت 
قسمت  های مختلف بوقلمون، مقداری از آب 
لیمو ترش تازه، سرکه، نمک و سایر ادویه جات 
پودرشده را ترکیب نمایید. سپس با یک سرنگ 
بزرگ به قسمت  های ضخیم گوشت بوقلمون 
ماننــد ســینه تزریــق نمایید. ایــن کار منجر به 
نفوذ مواد طعم دهنده به بافت داخلی گوشت 
 بوقلمون شده و عطر و طعم لذیذی در آن ایجاد 

خواهد نمود.

ماهــی و فرآورده های دریایی، جزو ســالم ترین 
کی های مورد نیاز بدن انسان است. خورا

روش اول، ابتــدا پولک هــای ماهی هــای تــازه 
را کنده و محتویات شــکم ماهی را کامل خالی 
می کنیــم و ســر و بال هــای آن را جــدا  می کنیــم 
و بعد ماهــی را بــه خوبی شستشــو می دهیم و 
قطعه قطعه می کنیم ســپس، مــدت کوتاهی 
اجازه می دهیم تا آب ماهی ها کامل جدا شده 
و خشک شوند و بعد آن ها را در نایلون پیچیده 
به طوری که روزنه ای در نایلون برای رسوخ آب 

نباشد و منجمد می کنیم.
روش ســومی که وجــود دارد و معموال بعضی 
از افراد این روش استفاده می کنند این است 
که ماهی هــا را به صورت ســالم در ظرفــی قرار 
داده و بر روی آن مقدار آب سرد می ریزند و بعد 
ظرف و محتــوی آن را در فریزر قــرار می دهند 
و تا یخ بزند و بعد از اینکه کامل یــخ زد ظرف را 
از یخچــال بیــرون آورده و ماهــی را از درون یخ 
جدا کرده و در نایلون قرار داده و به داخل فریزر 

منتقل می کنیم.
دودی کردن ماهی،یکی از دالیل اصلی دودی 
کردن ماهی ها این اســت که طعمی متفاوت و 
خوشمزه داشته باشــد و بتواند بیشتر از ماهی 
تــازه آن را حفظ کــرد که می تــوان گفت یکــی از 
راه های مناسب برای حفظ و نگهداری ماهی 
است برای این کار ماهی را  نمک سود کرده و بعد 
با کمک دودی که به ماهی می دهند ماندگاری 

و طعم ماهی را بهتر می کنند.

خانــم آمــوزگاری در کالس درســی از دانــش 
آموزی یرسید: جانداران به چند گروه تقسیم 

می شوند؟ 
دانش آموز: به چهار گروه خانم معلم. آموزگار: 
به نظرم اشــتباه می کنی، ولی بشمار ببینم. 
دانــش آمــوز: گیاهــان، جانــوران، انســانها و 

بچه ها. 
آموزگار: مگه بچه ها انسان نیستند؟ 

دانش آموز: حق با شماست خانم معلم. پس 
میشه سه گروه. آموزگار: خوب عزیزم، دوباره 

بشمار ببینم. 
دانش آموز: گیاهان، جانوران و بچه ها. 

آموزگار: پس انسان ها چی شدن؟ 
دانــش آموز:خانــم معلــم! انســان هایی کــه 
قلبشــون پر از عشــق و محبــت بــود، در گروه 
بچه ها موندن. بقیه هم رفتن در گروه جانوران 

قرار گرفتن.

کردن روش های مزه دار 
 گوشت بوقلمون

روش های نگهداری گوشت
 ماهی در منزل 

گروه بندی جانداران

کباب انگشتی آبدار یک نوع کباب 
تابه ای خوشمزه با طعمی مشابه 
کباب کوبیده و گزینه ای مناســب 
برای شام است. این غذای خوش عطر و طعم را با نان 

و یا با برنج می توانید سرو نمایید.
کباب انگشــتی آبدار یکــی از انــواع کباب های ســاده و 
خوشمزه ایرانی است که با مواد متنوعی پخته می شود، 
یکی از غذاهایی است که می توانید برای ناهار یا شام 

آماده کنید و در کنار خانواده از آن لذت ببرید. 
با ما همراه باشید تا طرز تهیه کباب انگشتی آبدار را با 

هم بخوانیم.
         مواد الزم

• گوشت ۴۰۰ گرم
غ   ۱ عدد • تخم مر

• سیر ۳ حبه
• پیاز ۱ عدد

• جعفری ۳ قاشق غذاخوری
• پودر سوخاری ۳ قاشق غذاخوری

• ماست ۱ قاشق غذاخوری
• سیب زمینی ۲ عدد

• فلفل قرمز تند ۲ عدد
• فلفل دلمه ای ۱ عدد
• گوجه فرنگی ۴ عدد

• رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذاخوری
• نمــک، فلفل ســیاه، زردچوبــه و پودر آویشــن به 

مقدار کافی
         طرز تهیه کباب انگشتی آبدار

         مرحله اول
برای تهیه کباب انگشــتی آبدار خوشــمزه ابتدای کار 
گوشــت را بــه قطعات کوچک تقســیم کنید. ســپس 

گوشت را چرخ کنید.
         مرحله دوم

حاال پیاز را به صورت ریز رنده کنید و درون کاسه حاوی 
گوشت چرخ کرده بریزید. پوست سیر را جدا و رنده کنید 

و به گوشت چرخ کرده اضافه کنید.
         مرحله سوم

غ و  در این مرحله پــودر ســوخاری را به همــراه تخم مر

ماست درون کاسه حاوی گوشت چرخ کرده بریزید و 
با دست خوب ورز دهید تا مواد با هم ترکیب و یکدست 
شــوند. ســپس نمک، فلفل ســیاه، زردچوبــه و پودر 

آویشن را اضافه کنید.
         مرحله چهارم

حاال مایه کباب را مجددا ورز دهید تا مواد با هم ترکیب 
شوند، سپس مقداری از مایه کباب را بردارید و در دست 
به شکل بیضی نسبتا بلند فرم دهید. در ادامه یک تابه 

مناسب روی حرارت مالیم قرار دهید.
         مرحله پنجم

در ایــن مرحلــه اجــازه دهید روغن گرم شــود. ســپس 
کباب ها را درون تابه قرار دهید و کامال ســرخ کنید. در 
ادامه درون یک قابلمه مناســب مقداری روغن مایع 
بریزیــد، روی حــرارت قــرار دهیــد و رب گوجه فرنگی را 

اضافه نمایید.
         مرحله ششم

حاال رب گوجه فرنگی را تفت دهید تا کامال سرخ و رنگ 
آن باز شود. مقداری آب درون رب گوجه فرنگی اضافه 
کنید، سپس اجازه دهید جوش بیاید و کباب ها را درون 

سس بریزید.
         مرحله هفتم

در ایــن مرحلــه پوســت ســیب زمینی را جــدا کنیــد و 
بشویید و به ۴ قسمت تقسیم نمایید، سپس درون 
قابلمه بریزیــد. در ادامــه فلفل دلمــه ای را بشــویید، 
سپس دانه های آن را خارج کنید و به صورت درشت 

خرد نمایید.
         مرحله هشتم

حاال فلفــل تنــد را بــه همــراه گوجه فرنگی بشــویید، 
ســپس فلفل را به انــدازه بند انگشــت خرد کنیــد. در 
ادامه پوست گوجه فرنگی را جدا و به ۴ قسمت تقسیم 
نمایید. گوجه فرنگی را به همراه فلفل و فلفل دلمه ای 

درون سس بریزید.
         مرحله نهم

اجازه دهید کباب انگشتی روی حرارت مالیم بماند تا 
کامال بپزد و جا بیفتد. وقتی سبزیجات کامال پختند، 
ک کباب را درون ظرف مورد نظرتان بریزید، سپس  خورا

با پلو زعفرانی سرو کنید.

گرام در تالش است با اجرای  اینستا
الگوریتم های جدید محتوای مضر 

را از دسترس کاربران خارج کند. 
در هر گوشه از فضای سایبری وسیع که ما آن را اینترنت 
می نامیــم، تهدید هــای بالقــوه ای در کمیــن کاربران 
کنون در سراســر وب محتوای آسیب زننده  هستند. ا
زیادی وجود دارد که می تواند کاربران را تحت تاثیر قرار 
گرام به عنوان یکی از شبکه های اجتماعی  دهد. اینستا
برجســته، به طور مداوم روش های جدیــدی را برای 
فیلتــر کردن محتــوای مضــر آزمایــش می کنــد و حتی 

گرام برای کودکان هم به دنبال  توسعه برنامه اینســتا
کنون این شرکت  کنش های شــدید متوقف شــد. ا وا
ک  گ رســمی خود تغییرات دیگری را به اشــترا در وبال
گذاشته که هدف آن محدود کردن نمایش محتوایی 

است که به طور بالقوه برای کاربران مضر هستند.
گرام همچنان به  طبق ایــن اقدامــات جدید، اینســتا
حذف محتوای مغایر با دستورالعمل های خود ادامه 
کنون پست هایی که ممکن است حاوی  می دهد، اما ا
قلدری یا ســخنان نفرت انگیز باشــند، یا خشــونت را 

ترویج دهند مشخص خواهند شد.

گرام بر علیه پست های خاکستری فعالیت اینستا
کــه احتمــاال می تواننــد  گرام پســت هایی  اینســتا
ناراحــت کننــده باشــند را در قســمت فیــد بر اســاس 
سابقه گزارش محتوای کاربر رتبه  بندی می کند. این 
تغییرات بر پســت های فردی تأثیر می گــذارد، نه روی 
گرام همچنین به متخلفان دلیل  حساب ها. اینستا

حذف شدن پست را به آن ها گوش زد می کند.
گرام پیش از این الگوریتم هایی بــرای عالمت  اینســتا
کنون این  گذاری محتوای مضر در نظر گرفته بود، اما ا
کستری  شرکت پســت هایی که اصطالحا به آن ها خا

گفته می شود را نیز مورد هدف قرار داده است.
گرام نشــان می دهــد که این  تغییــرات جدید اینســتا
اپلیکیشن سعی می کند پست هایی را که احتمال دارد 
آن ها را گزارش دهند پیش بینی کند و به طور پیشگیرانه 
آن ها را در فید کاربران در اولویت پایین قرار دهد. عالوه 
کنون سعی کرده  اند  گرام تا بر این الگوریتم های اینستا
محتوای مضــر را از قســمت هایی ماننــد Explore که 
بــرای کاربــران عمومی قابل مشــاهده اســت، پنهان 
کنند. گفتنــی اســت که این تغییــرات در حــال حاضر 

اعمال شده اند.

کباب انگشتی آبدار طرز تهیه 

کاربران  کردن محتوای مضر برای  گرام برای پنهان  تالش اینستا

عمارت شــاپوری از زیباترین 
باغ عمارت هــا و مکان هــای 

دیدنی شیراز است. 
این عمارت به دوره پهلوی اول تعلق دارد و در 
آن می توان تلفیقی از معماری ایرانی و اروپایی 

را مشاهده کرد. 
در ایــن مجموعــه جلوه هــای طبیعــی بــاغ و 
معماری زیبای بنا در کنار یک دیگر چشم اندازی 

منحصر به فرد را خلق کرده  است. 

عمارت شاپوری

گردشگری

دستپخت

فناوری

اولین خانم راننده میکسر
 در اصفهان

فاطمــه فیــروزی کــه مــادر دو دختــر ۵ و ۱۷ 
ساله است، سیزده ســال است که به حرفه 
رانندگــی مشــغول اســت. او عــالوه بــر کار با 
چرم، قلمکاری و نقاشــی بــر روی خودروی 
میکســر کار می کنــد. توانمندی هــای او به 
عنوان یک زن ایرانی نشان داده که می تواند 
غ از کلیشه های ذهنی و  هم پای مردان و فار
اجتماعی کار کند و از این که این شغل را دارد 

بسیار راضی است.

عکس روز

خانه داری
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