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بوی عید در بازار نمی آید !
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مدیرعامل فوالد مبارکه گفت: با توجه به چالش کمبود گاز، فوالد مبارکه نیز به دنبال حضور در دو میدان گازی 
است تا از برنامه های تولیدی خود عقب نماند. گاز به عنوان منبع اصلی انرژی در توسعه کشور نیز نقشی 
اساسی ایفا می کند و درحالی که کمتر از ۵ درصد از گاز تولیدشده در صنعت فوالد کشور مورد استفاده قرار 

می گیرد، همین میزان اندک، بزرگ ترین تحول صنعتی، اقتصادی و اجتماعی را در کشور رقم  زده است.
اما محدودیت های اخیر در حوزه تولید انرژی در صنعت بــرق و گاز و افزایش مصرف این انرژی ها در فصل 
زمستان، مشکالت متعددی را برای واحدهای تولیدکننده فوالد در کشور به وجود آورده، به گونه ای که عالوه 

بر کاهش تولید، باعث کاهش بهره وری، سودآوری و رونق اقتصادی در کشور شده است.
این مساله در سال های اخیر به چالشی اساسی در صنعت فوالد تبدیل شد تا جایی که تولیدکنندگان فوالد را 

بر آن داشت برای سرمایه گذاری در صنعت گاز اعالم آمادگی کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه می گوید: با توجه به چالش کمبود گاز، فوالد مبارکه نیز به دنبال حضور در دو میدان 

گازی است تا از برنامه های تولیدی خود عقب نماند.

با توجه به چالش انرژی اعالم شد؛

گازی ضرورت سرمایه گذاری فوالد مبارکه در میادین 

رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهان:

قیمت برنج کاهش نمی یابد

رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان خبر داد:

کشورهای اروپایی 
گل رز اصفهان  خریدار 

به مناسبت ولنتاین

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی 
از چند روز آینده 

آغاز می شود

ح رایگان: با اجرای طر

دوگانه سوز شدن ۱۴ هزار 
خودرو  در استان اصفهان

پای آرایشگران 
در کفش پزشکان زیبایی
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ملی پوش والیبال باریج اسانس:

برای قهرمانی و رسیدن 
به آسیا وارد لیگ شدیم

بازار برنج در دستان دالل ها
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پنج تندیس جشنواره تئاتر فجر 
به اصفهان رسید
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# اصفهان  تنها  نیست

۹۳ درصد واحدهای مسکونی
 روستایی اصفهان سنددار شد
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ساخت چهارمین مجتمع گردشگری کویر مرنجاب با سرمایه 
گذاری بخش خصوصی آغاز شد.رئیس اداره میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی شهرستان آران و بیدگل گفت: این 
مجتمع گردشگری در زمینی به وسعت ۵ هزار و با زیربنای ۸۵۰ 
مترمربع با سرمایه گذاری ۲۵ میلیارد ریالی بخش خصوصی 
ساخته می شود. سید حسین چاکری بادی با اشاره به اینکه این 
مجتمع گردشگری شامل اقامتگاه، محل کمپ چادری، 
رستوران، قهوه خانه سنتی، محل بازی کودکان، نمازخانه، محل 
شترسواری و سافاری خواهد بود افزود: با بهره برداری از این 
مجتمع برای ۱۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می شود و 

وی گفت: اقامتگاه بوم گردی مهر بانو با سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد ظرفیت اسکان کویر شهرستان به تعداد ۷۰ نفر خواهد رسید.

ریال بخش خصوصی با ظرفیت اسکان ۲۵ و اشتغال ۳ نفر به 
صورت مستقیم به بهره برداری رسید.

چاکری بادی افزود: همچنین اقامتگاه سنتی هزاردستان در یکی 
از خانه های تاریخی قاجاری در محله توی ده خانه به صورت گودال 
باغچه ای با زیربنای ۱۴۰۰ متر مربع و مشتمل بر داالن ورودی، 
چارتاقی پذیرش، شامل ۱۲ اتاق برای پذیرش مسافرین، فروشگاه 
صنایع دستی و رستوران با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد ریالی بخش 

خصوصی تملک، مرمت و بازسازی شده است. 
وی گفت: با مرمت این اقامتگاه ظرفیت پذیرش برای ۱۵۰ 
مسافر ایجاد شده و ۱۰ نفر هم به صورت مستقیم مشغول به کار 

شده اند.

ساخت مجموعه بزرگ ورزشی نساجی الماس با اعتبار ۸۰ میلیارد 
ریالی در شهر مشکات از توابع شهرستان کاشان آغاز شد.

محمد جواد سالمیان زاده رئیس اداره ورزش و جوانان کاشان 
گفت: مرحله نخست این مجموعه ورزشی با مساحت ۴۰ هزار 
متر مربع را اخوان کریمی به یاد بود حاج غالمرضا کریمی با ۸۰ 
میلیارد ریال اعتبار در مشکات از توابع شهرستان کاشان ساخته 

و راه اندازی می کنند. 

آیت الله سلیمانی نماینده، ولی فقیه و امام جمعه کاشان نیز در 
آیین آغاز ساخت این مجموعه ورزشی با اشاره به اهمیت توسعه 
ورزش همگانی در کنار توجه به ورزش جوانان و نوجوانان و نقش 
خیران ورزش دوست گفت: یکی از مهمترین اصول پیشگیری 
از بیماری ها و حفظ سالمت عمومی، توجه ویژه به توسعه ورزش 

جوانان است.
مدیر مجمع خیرین ورزش استان اصفهان هم با بیان اینکه 

خیران امسال بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال در حوزه تجهیز و تکمیل 
طرح های ورزشی پرداخت کرده اند افزود: خیران تاکنون 
سه مجموعه ورزشی بزرگ با بیش از هزار میلیارد ریال هزینه 

ساخته اند.
مسعود کریمی با اشاره به وجود ۱۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی در 
استان گفت: تکمیل این طرح ها به ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار 

نیاز دارد.

با مشارکت بخش خصوصی:

آغاز ساخت چهارمین مجتمع گردشگری کویر مرنجاب 

با اعتبار ۸۰ میلیارد ریالی:

آغاز ساخت مجموعه بزرگ ورزشی در مشکات 

بانک کشاورزی استان اصفهان

کیــس رایانــه بــه شــماره 2۰۰۰۰۰3۵۶۰۰۰۰۰۰8 را ازطریــق ســامانه  مدیریــت بانــک کشــاورزی اســتان اصفهــان درنظــردارد فراخــوان  9۰ دســتگاه 
تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید.

کت هــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  کلیــه مراحــل برگــزاری فراخــوان از دریافــت و تحویــل اســناد فراخــوان تــا بازگشــایی پا
)ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد.

گواهــی امضــای الکترونیکــی )بــه صــورت  متقاضیــان شــرکت در فراخــوان درصــورت عــدم عضویــت در ســامانه، نســبت بــه ثبــت نــام و دریافــت 
کلیــه صاحبــان امضــای مجــاز و مهــر ســازمانی اقــدام الزم را بــه عمــل آورنــد. برخــط( بــرای 

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1۴۰۰/11/23

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1۴۰۰/11/3۰
مهلت ارسال پیشنهادات: 1۴۰۰/12/11

کت ها: 1۴۰۰/12/1۴ زمان بازگشایی پا
کار: ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع 

کشاورزی استان اصفهان 32331۰3۰ داخلی 339 اطالعات تماس و آدرس دستگاه: اصفهان، خیابان مطهری، مدیریت بانک 

1279398 / م الف

نوبت دوم گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
فراخوان خرید 9۰ دستگاه کیس رایانه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در نظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیر را از طریــق مناقصه عمومی به 
گذار نماید. پیمانــکاران واجد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
تا ساعت: 1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/1۴

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/12/1۵

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
گویا:  ۳۶۶8۰۰۳۰-8- ۰۳1 شماره تلفن 

)داخلی ۳8۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/11/3۰

ت دوم
نوب

گهی برگزاری مناقصه عمومی آ

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه
محل تامین 

اعتبار
مبلغ برآورد 

)ریال(
 مبلغ تضمین

)ریال(

۳1۴ - ۴ - ۴۰۰

عملیات ویدئومتری 
شبکه های فاضالب 

جدیداالجرا با 
روش )CCTV(  در 

محدوده استان 
اصفهان

۵.۸1۳.۸۶۵.۰۰۰29۰.۶9۳.۰۰۰جاری
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در بودجه سال آینده هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بودجه 
عمران روستایی پیش بینی شده است.

محمدرضا شــاملو معاون عمران روستایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی کشور در بازدید از روستاهای 
کنون ۴۰ هزار روستا  خوروبیابانک و نایین گفت: تا
همچنیــن روســتاهای 2۰ خانــوار  بــا 2۰ میلیــون 

جمعیت در طرح هادی مشارکت داده شده اند.
نماینــده مــردم شهرســتان های ناییــن و خــور و 
بیابانــک در مجلــس شــورای اســالمی نیز گفــت: 
رســیدگی به مســائل عمرانی، تولید و اشــتغال در 
روستاها جزو اهداف راهبردی مجلس است که با 

همکاری مسئوالن پیگیری می شود.
الهــام آزاد افــزود: تــداوم فعالیت هــای عمرانــی در 
روستاها بر حسب نیاز و در کنار آن توجه به جوانان 
و بسترسازی برای برنامه های فرهنگی و ورزشی و 

همچنین اشتغال باید محور قرار گیرد.
وی همچنیــن خواســتار تخصیــص اعتبــار بــرای 
اجرای طرح هادی در روســتاهای بدون دهیاری 
و روســتاهای دارای شــورای اســالمی، بهســازی و 
جدول گــذاری معابــر روســتایی، تکمیــل روکش 
آســفالت معابر و تخصیص اعتبار برای بهسازی و 
تجهیز بوستان های روستایی در شهرستان های 

نایین و خور بیابانک شد.
در سفر یکروزه معاون عمران روستایی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی کشور مشکالت روستاهای گرمه، 
بیاضه، عروسان گلستان، ایراج در خوروبیابانک و 
چوپانان، سپرو، سهیل، فرح آباد، نیستانک، مزیک 

و ورپا در نایین بررسی شد.
در شهرستان های نایین و خور و بیابانک بیش از  

کن هستند. ۱۴هزار نفر در روستاها سا

سازمان دامپزشکی کشور طی نامه ای صادرات دام 
سبک و سنگین را ممنوع اعالم کرد.

در متن نامه سید بهمن نقیبی - معاون بهداشتی 

و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور - به مدیران 
کل دامپزشکی استان ها آمده است:

با عنایت به نامه شماره ۷۶۵۸2 مورخه 2۴ بهمن 
ماه ۱۴۰۰ معاونــت محترم توســعه بازرگانــی وزارت 
متبوع در ارتباط با خرید دام سبک و سنگین از محل 
مجوزهای داده شده برای صادرات، به استحضار 
می رساند صدور مجوز صادرات دام سبک و سنگین 
ممنوع اعــالم شــده و این ممنوعیت شــامل تمام 
محموله هایی که حتی برای آنها گواهی بهداشتی 
التین صــادر شــده و بــه گمــرکات خروجی ارســال 

شده اند، نیز می شود.

رئیــس بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی از رفــع 
مشکل پرداخت وام مسکن 2۰۰ میلیون تومانی 
روســتایی و آغاز اعطای آن از چند روز آینده خبر 
کبــر نیکــزاد رئیــس بنیــاد مســکن انقالب  داد. ا
اســالمی درباره ورود بنیاد به ساخت مسکن در 
شــهر تهران گفت: طــی توافقی که با شــهرداری 
تهــران داشــته ایم هــم در بافــت فرســوده و هــم 
ج از بافت فرســوده پایتخــت، ۱۰ هــزار واحد  خار
خواهیم ساخت که ظرف چهار ماه آینده اجرای 

آن آغاز می شود.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی افزود: در حال 
حاضر ساخت 2۱۰ هزار واحد مسکونی شهری و 

روستایی را آغاز کرده ایم.
وی درباره وام مســکن روســتایی گفت: مشکل 
پرداخــت وام 2۰۰ میلیــون تومانــی مســکن 
روستایی حل شده، برخی ناهماهنگی ها بین 
ســازمان برنامه و بودجه، بانک مرکــزی و وزارت 
راه و شهرســازی وجــود داشــت؛ موضــوع را بــه 
رئیس جمهــور منتقــل کردیــم، رئیس جمهــور 
کید داد تــا پرداخت این وام آغاز شــود.  دســتور ا
اخیرا ســید مســعود میرکاظمی رئیس ســازمان 

برنامــه و بودجــه بــه اســماعیلی رئیــس دفتــر 
رئیس جمهــور اعالم کرد که مشــکل حل شــده 
و ظــرف چنــد روز آینــده پرداخــت وام مســکن 

روستایی آغاز می شود.
رئیــس بنیاد مســکن انقالب اســالمی در پاســخ 
به این پرسش که آیا ســاخت این واحدها طول 
می کشد؟ گفت: اخیرا مشــاهده شده که برخی 
افــراد زمان هــای نجومی برای ســاخت مســکن 
اعالم می کننــد که چنیــن نیســت؛ برنامه ریزی 
دقیق کرده ایم تا به سرعت واحدها احداث شود.
به گفته نیکزاد، بــرای خانوارهای کــم درآمد نیز 
برنامه داریم تا مشکل مسکن آنها با کمک های 

بالعوض و تسهیالت ارزان قیمت حل شود.

رئیــس اتحادیــه گلفروشــان اصفهان با اشــاره 
بــه کمبــود گل رز در بــازار، گفــت: تهرانی هــا و 
همچنیــن کشــورهای شــرق اروپــا همچــون 
بــه  و...  گرجســتان  اوکرایــن،  ارمنســتان، 
مناسبت ولنتاین خریدار گل های رز اصفهان 

بودند. 
جعفر داللباشــی درباره وضعیت بــازار گل طی 
چند روز گذشته، اظهار کرد: طی دو روز ولنتاین 
و پــدر، قیمــت رز بســته ای )2۰ تایــی( ۸۰۰ هزار 
خ هر شاخه ۴۰ هزار تومان  تومان بود، یعنی نر

بود.
وی با اشــاره به کمبود گل رز در بــازار، گفت: به 
دلیل تداخــل روز پدر و ولنتاین شــاهد کمبود 

گل به ویژه گل رز در بازار بودیم.
رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان با بیان اینکه 
گل همانند دیگــر کاالها قابل احتکار نیســت، 
اظهار کرد: در مناطق اطراف اصفهان همچون 
شــهرضا، فریدون شــهر، فالورجــان و... تولیــد 
گل رز انجــام می شــود، امــا بــا توجــه به اینکــه 
گل در تهــران قیمت مشــخصی نــدارد، در این 
مناســبت ها گل رز اصفهان بــه پایتخت صادر 
می شــود، از ســوی دیگر به مناســبت ولنتاین 
کشــورهای شــرق اروپــا همچــون ارمنســتان، 
اوکراین، گرجستان و... خریدار گل رز اصفهان 

بودند.   
وی افــزود: البتــه میــزان خریــد گل رز توســط 

تهران هــا باالتــر بــود و حتــی ممکــن اســت در 
پایتخــت مردم تــوان خرید نان شــب نداشــته 
باشــند، اما حاضر اســت یک شــاخه گل رز ۱۰۰ 

هزار تومانی خرید کند.
کید کرد: مردم برای مناسبت های  داللباشی تا

مختلف بیشتر تمایل به خرید گل رز دارند.
وی افزود: در مناسبت های مختلف همچون 
روز پــدر و مــادر یــک دســته گل رز حــدود یــک 
میلیون تومان است، اما در ماه های دیگر سال 
که مناســبت خاصی نیست، یک دســته گل رز 

بین 2۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
رئیــس اتحادیــه گلفروشــان اصفهــان دربــاره 
کیفیت پایین برخی گل ها ازجمله گل رز، اظهار 
کــرد: گل رز براســاس کیفیــت، قیمت گــذاری 
گرچــه قیمــت رزهــای معمولــی  می شــود، ا
شــاخه ای 2۰ تــا ۳۰ هــزار تومــان اســت، امــا هر 
شــاخه گل رز رویال و مانــدگار ۳۰۰ هــزار تومان 

است.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

اختصاص ۱۱۰۰ میلیارد ریال 
برای بودجه عمران روستایی سال آینده

خبر

میــزان ســپرده ها و تســهیالت بانکــی تــا 
پایــان آبــان مــاه ســال جــاری نســبت به 
مقطــع مشــابه در ســال گذشــته معادل 

۴۳.۸ افزایش یافته است. 
به گزارش ایســنا، براســاس گزارش بانک 
مرکــزی از وضعیــت کل مانده ســپرده ها 
و تســهیالت ریالــی و ارزی بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری بــه تفکیک اســتان 
در پایــان آبــان مــاه ســال جــاری، مانده 
کل ســپرده ها به رقــم ۴۹۳۵ هــزار و ۹۸۰ 
میلیارد تومان رســیده اســت که نســبت 
به مقطع مشــابه ســال قبل و پایان سال 
گذشــته معــادل ۴۳.۸ و 2۷.۴ درصــد 

افزایش را نشان می دهد.
تریــن مبلــغ ســپرده ها  همچنیــن، باال
مربوط به اســتان تهران بــا مانده 2۶۳۳ 
هزار و ۴۹۰ میلیارد تومان و کم ترین مبلغ 
مربوط به اســتان کهگیلویه و بویراحمد 
معــادل ۱2 هــزار و ۹۷۰ میلیــارد تومــان 

است.
عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این 
زمان ۳۶۱۶ هزار میلیارد تومان است که 
نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان 
سال گذشته معادل ۴۳.۸ و 2۹.۵ درصد 

افزایش داشته است.
گــزارش،  بیش تریــن مبلــغ  طبق ایــن 
تســهیالت نیز مربوط به اســتان تهران با 
مانده 22۶۸ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان و 
کم ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه 
و بویر احمد معادل ۱2 هزار و ۵۹۰ میلیارد 

تومان است.
نســبت تســهیالت بــه ســپرده ها بعــد از 
کسر سپرده قانونی ۸۱.۳ درصد است که 
پایان در این ماه نسبت به مقطع مشابه 
سال قبل تغییری نداشته و در مقایسه با 
پایان ســال قبل ۱.۱ واحد درصد افزایش 
را نشــان می دهــد کــه نســبت مذکــور در 
اســتان تهــران ۹۴.۴ درصــد و اســتان 
کهگیلویــه و بویراحمــد ۱۰۹.۴ درصــد 

است.
در این گزارش، یکی از علل مهم باال بودن 
رقــم تســهیالت و ســپرده ها در اســتان 
تهــران اســتقرار دفاتــر مرکــزی بســیاری 
از شــرکت ها و مؤسســات تولیــدی ســایر 
اســتان ها در اســتان تهران بیان شــده و 
عمده فعالیت هــای بانکی آنهــا از طریق 
شــعب بانک هــا و مؤسســات اعتبــاری 

استان تهران انجام می شود.

رئیس اتحادیه برنــج و خواربار اصفهان با 
اشــاره به گرانی برنج ایرانی گفت: فعال به 
نظر نمی رسد که قیمت برنج کاهش یابد؛ 
باید منتظر کشت برنج سال آینده باشیم 
تا بــا توجــه بــه شــرایط برداشــت و میزان 

هزینه ها، قیمت آن تعیین شود.
مصطفی بحق اظهار کرد: امسال به دلیل 
کاهش بارندگی بین 2۵ تا ۳۵ درصد کمتر 
برداشــت برنج انجــام گرفــت؛ درحالی که 
کــود و  هزینه هایــی ماننــد خریــد ســم، 
دســتمزد کارگــران ثابت بود اما برداشــت 

کمتری صورت گرفت.
کشــاورزان،  وی افــزود: بر ایــن اســاس 
مصمــم بــه عرضــه نکــردن برنــج خــود با 
خ پایین شدند. از طرفی هم تقاضا باال  نر
بود و برای همین به یک بــاره قیمت این 

محصول تا این میزان گران شد.
رئیس اتحادیه برنج و خواربار اصفهان در 
رابطه با نقــش واســطه گران در ایجاد این 
شرایط گفت: شــاید ســال های گذشته، 
دالل هــا در گرانــی برنــج نقــش داشــتند؛ 
اما امســال تعییــن قیمت برنج به دســت 
کشــاورزان افتاده و حتی تالش نهادهای 
مرتبط برای مقابله با گرانی این محصول، 
تأثیری در کنترل قیمت ها نداشته است.

بحــق گفــت: فعــال بــه نظــر نمی رســد که 
قیمــت برنــج کاهــش یابــد. بایــد منتظــر 
کشت برنج سال آینده باشیم تا با توجه به 
شرایط برداشت و میزان هزینه ها، قیمت 

آن تعیین شود.
کــه تأثیــر  وی در پاســخ به ایــن پرســش 
گرانــی برنج ایرانی بر قیمــت برنج خارجی 
چه میــزان بوده اســت، اظهار کــرد: برنج 
کســتانی و تایلنــدی  خارجــی هنــدی، پا
شــرکت های  توســط  فــراوان،  به طــور 
خ آن  خصوصی و دولتی وارد می شود و نر

تغییری نکرده است.

خبر ل ها  بازار برنج در دستان دال
یک عضو کمسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: محتکــران نبــض 
بازار را در دست گرفته اند، آنها با روش ها و ترفندهای 
انبارداری و مدیریت روانی بــازار، کار را جلو می برند و 
اقالم به خصوص داخلی را در احتکار خود گرفته اند. 
ســر نخ افزایــش قیمــت برنــج در پایتخت نیســت، 
فروشــنده یعنی ســه اســتان تعیین کننده شمالی 
قیمت را تعیین می کنند و به استان های دیگر خریدار 
بــا قیمــت باالتــری می فروشــند. دبیــرکل اتحادیه 
بنکــداران مــواد غذایــی پیــش از ایــن گفته بــود که 
افزایش نرخ برنج به نفع خریدار هم نیست، خریدار 
برنج را گران می خرد و با کشــیدن نــرخ قانونی خود 
بر هر کیلو محصول، به مصرف کننده گران تر از قبل 
می فروشد. روندی که طی شش ماه گذشته بیش از 
کنون به نقطه اوج خود رسیده  گذشته شدت یافته و ا
است، در این بین دولت تالش کرده تا با توزیع برنج  از 
سوی شرکت بازرگانی دولتی التهاب بازار را کنترل کند، 
گر چه عطش ناشی از کمبود را تا حدی  سیاستی که ا
برطرف کرده، اما در کاهش قیمت برنج تأثیر چندانی 

نداشته است.
حجت االسالم محمدتقی نقدعلی، نماینده مردم 
خمینی شهر در مجلس می گوید: تا زمانی که قانون 
تعزیرات ضعیف است، اشباع بازار برنج توسط وزارت 
جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار این محصول، سر 

از انبارهای محتکران و دالل های در می آورد.
وی افزود: این مســئله را به صراحت و شــفافیت به 
ســاداتی نژاد، وزیر جهاد کشــاورزی گفتم و ایشــان 
هم هیچ پاسخی در مقابل این شبهه و این اعتراض 
نداشــت، اما قول داد پیشــنهاد اعطــای اختیارات 
ویژه از سوی سران اقتصادی قوا برای برخورد جدی 
ســازمان تعزیــرات بــا محتکــران را در هیئــت دولت 

دنبال کند.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلس با اعتقاد بر اینکه کشور از حیث کمیت برنج 
چه در بخــش واردات و حتــی تولید این محصول با 
گر نگوییم مــازاد بر  مشــکل مواجه نیســت، گفت: ا
مصرف به اندازه میزان مصرف داخلی برنج تولیدی 
و وارداتی وجود دارد، اما عمده مشــکل ما به دست 
گرفتــن نبــض بــازار برنــج توســط دالل هــا و برخــی 
محتکران بی انصاف اســت و می بینیم کــه تا تولید 
برنج به دلیــل خشک ســالی کمی کاهــش می یابد 

فرصت طلبان شــرایط را به شــکل کامل در دســت 
می گیرند و برنجی که مثــال ۳۰ هزار تومان از کشــاورز 
خریده اند را در بازار با قیمت هر کیلو ۸۰ یا ۹۰ هزار تومان 

به فروش می رسانند.
کید بر اینکه مشــکل عمــده در بخش برنج  وی بــا تا
مبارزه با دالل جماعت و احتکار کننده است و در بیان 
نقش نظارتی مجلس در حل اصولی مسئله، تصریح 
کیدا از وزیر جهاد کشــاورزی  کرد: موضوع شــدیدا و ا
مطالبه شده، اما به نظر می رسد سیاستی که توسط 
وزیر پیش گرفته شــده، سیاســت موفقی نباشــد. 
وزارتخانه می خواهد تناژی بالغ بر ۱۶۰ یا ۷۰ تن برنج 
تنظیم بازار را به شکل تدریجی به بازار مناطق مختلف 
کشور تزریق کند، همان طور که به عنوان نمونه حدود 
۳۰ هزار تن برنج را در شمال کشور به بازار تزریق کرده 
است، غافل از اینکه این تزریق اقالم خارجی به بازار 
یک بخش کار  و بخش دیگر مربــوط به محتکران و 

دالالن است.
نقدعلی اضافه کرد: محتکران نبض بازار را در دست 
گرفته انــد، آنها بــا روش هــا و ترفندهــای انبــارداری 
و مدیریت روانــی بــازار کار را جلــو می برنــد و اقالم به 
خصوص داخلی را در احتکار خود گرفته اند و راه حل 
مشکل هم جدیت سازمان تعزیرات کشور است، اما 

مشکل عمده این سازمان اختیارات محدود آن در 
حد یک جریمه و آن هم مختصر است، به طوری که 
غالبا سر یک سال سوابق سوء و تخلفات تجار و کسانی 
که بازار را در دست می گیرند و با اعصاب و روان مردم 
بازی می کنند یک مرتبه صفر می شود و سوابق آنها 

دیگر مدنظر قرار نمی گیرد.
این عضو کمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی 
کید بر اینکه قانون تعزیرات بسیار ضعیف  مجلس با تأ
است، گفت: به وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد دادم 
که حاال که مشکل ضعف قانون تعزیرات وجود دارد 
و جریان ارائه الیحه و روند تصویــب قانون و اعطای 
اختیارات بیشتر به تعزیرات در مجلس هم طوالنی 
است، می توان در یک روند کوتاه مدت یکی دو روزه 
سران اقتصادی قوا به منظور مبارزه با محتکران برنج 
اختیارات ویژه ای را برای سازمان تعزیرات کشوری ولو 

به صورت مقطعی در نظر بگیرند.
وی اضافــه کــرد: در ایــن پیشــنهاد قــرار اســت وزیــر 
دادگســتری اختیار ویژه ای را از ســران اقتصادی قوا 
برای سازمان تعزیرات به عنوان سازمان زیر مجموعه 
خود مطالبه کند، چون مسئله حضور دالالن برنج 
در بازار موضوعی جدی اســت و جز با برخورد جدی 
و قضایی هم حل نمی شود، این کار در کوتاه مدت 

امکان پذیر اســت و باعث می شــود تا محتکــران در 
برخی از این انبارها را باز کنند و تجار را ملزم می کند تا 

اقالم احتکار شده را در بازار عرضه کنند.
نماینده مردم خمینی شــهر در مجلس، ادامه داد: 
کنون اشباع از انواع و اقالم مختلف برنج اعم از  بازار ا
داخلی و خارجی است، کسری اقالم اساسی وجود 
ندارد و حتی واردات هم به اندازه کافی انجام شده، 
فقط می ماند اینکه نبض بازار از دســت محتکران و 

دالالن گرفته شود.
گر بازار اشباع است پس  وی در پاسخ به این سؤال که ا
چه مشکلی برای عرضه وجود دارد؟ گفت: منظورم 
از بازار، انبارها است، انبارهایی که در دست دالالن و 
محتکران بازار برنج اســت که این محصول را به بازار 

عرضه نمی کنند.
نقد علی درباره اینکه چــرا وزارت جهاد کشــاورزی با 
برنج ایرانی تولید داخل بازار را اشباع نمی کند، تصریح 
کرد: دولت در صورتی اقالم ایرانی را خریداری می کند 
که مازاد بر مصرف باشــد، اقــالم داخلی برنج عمدتا 
توســط تجار خریداری شــده و در انبارهــا نگهداری 
کمیتی است که باعث عرضه  می شود و تنها الزام حا
برنج موجــود در انبارها می شــود، الزامی که به دلیل 

ضعف قانون تعزیرات امروز وجود ندارد.

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی 
اصفهان، گفــت: در زمان حاضــر حــدود ۹۰ درصد 
تولید ماهیان گرم آبی و ۵۰ درصد تولید ماهیان سرد 
آبی استان ازمنابع آبی خرد حاصل می شود که این ظرفیت با توجه به 

مساله کم آبی باید تقویت و ترویج شود.
محمدرضــا عباســی افزود: ایــن منابع کــه حجــم زیــادی از آبهای 
شــیرین و قابل دســترس از جمله چشمه ها، اســتخرهای آبیاری 
کشاورزی و قنوات اســتان را شامل می شــود بطور متوسط با دبی 
بیـــن ۵ تــا 2۰ لیتــر در ثانیه بیشــتر بــرای فعالیــت کشــاورزی از آنها 

استفاده می شود.
وی افزود: این در حالی است که در ورودی بیشتر این استخرهای 

کوچک و بــزرگ امکان ذخیــره آب از قبل موجــود بوده و یــا امکان 
احداث چنین اســتخرهایی وجود دارد؛ از این رو می توان با اندک 
تمهیدات و تغییرات در تاسیســات این اســتخرها )از جمله نصب 
توری درورودی و خروجی، تنظیم ارتفاع آب در استخر که حداقل 
۷۰ - ۵۰ سانتی متر آب در هنگام تخلیه در استخر باقی بماند( برای 
پرورش انــواع آبزیان گــرم آبی )کپور ماهیــان( یا ســردآبی ) قزل آال ( 

بصورت تلفیقی با فعالیت های کشاورزی سود جست.
به گفته وی، هر اســتخر ذخیره آب کشاورزی با مساحت متوسط 
هزار متر مربع در مناطق مستعد و شرایط معمول می تواند با توجه 
به میــزان دبی و دمــای آب و مســاحت اســتخر، ماهی دار شــده و 
منشــاء تولید 2 تا ۱۰تن انــواع ماهیــان گرم آبــی ) کپور ماهیــان( یا 

سردابی )ماهی قزل آال( باشد.
       شناسایی افزون بر سه هزار استخر ذخیره آب کشاورزی 

در استان
مدیــر شــیالت و امــور آبزیــان ســازمان جهادکشــاورزی اصفهان با 
بیان شناســایی بیش از ســه هــزار اســتخر ذخیــره آب شناســایی 
شده در سطح اســتان؛ افزود: با تامین نهاده ها و حمایت بیشتر از 
استخرداران بطور مســتقیم یا از طریق ایجاد تعاونی های کوچک 
و اصالح و مرمت و تجهیز این اســتخرها می توانیم در آینده شاهد 

تولید قابل مالحظه ای از انواع ماهیان از این استخرها باشیم.
       تولید بیش از هزار تن آبزیان در منابع آبی خرد اصفهان

مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان افزود: 

طرح پرورش »کپور ماهیان« در استخرهای ذخیره آب کشاورزی 
از ســال ۱۳۷۴ در بسیاری از اســتان ها از جمله اصفهان به صورت 

ترویجی به اجرا در آمده است.
به گفته وی، در ۱۰ سال نخست پروژه با تحویل بچه ماهی رایگان 
به اســتخر داران و ســایر فعالیت ها و برنامه هــای ترویجی از جمله 
سرکشی ادواری به استخرداران، آموزش و راهنمایی آنها )ارائه جزوه 
و بروشورهای الزم( و در سال های بعدی)مشارکت استخرداران در 
خرید بچه ماهی( و ایجاد الگوهای ترویجی، تولید در این استخرها 

ادامه پیدا کرد.
مدیر شیالت و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی اصفهان افزود: 
اهداف ایــن پــروژه با توجــه به ظرفیــت خوبی در شهرســتان های 
مستعد گرم آبی استان )حدود ۱۵ شهرستان( محقق شد، بطوریکه 
براساس آمار، تولید از ۵۰ تن در سال ۷۵ به بیش از هزار تن در سال 

۹۸ رسید.
وجود انواع آب های شیرین و لب شور در استان اصفهان، شرایط 
مناسبی را برای پرورش انواع مختلف آبزیان فراهم و وجود مناطق 
چندگانه گرم، ســرد و معتدل در این منطقه برای توســعه صنعت 

تولید آبزیان وضعیت خوبی را مهیا کرده است.
بر مبنای آمار و ارقام موجود بخش شیالت سازمان جهاد کشاورزی 
کی در  اصفهان، در ســال ۹2 چهار هزار و ۸۸۶ تن انواع آبزیان خورا
استان به دست آمد و این رقم در سال گذشته به ۱۰ هزار و 22۰ تن 

افزایش پیدا کرد.

گرانی به بازار لوازم خانگی، فرش، مبل و صندلی 
و هزاران لوازم مورد نیاز هر خانه رسیده تا جایی 
که توان خرید لوازم دســت دوم را از مردم گرفته 

است.
طی چند سال اخیر به دلیل کاهش قدرت خرید، مردم به خرید 
لــوازم دســت دوم روی آورده بودنــد. تا جایــی که نو عروســان نیز 
برای تهیه بخشــی ازجهیزیه خود به سراغ سمساری های سطح 

شهر می رفتند.
امروز اجناس دست دوم هم در بازار برای خود حکمرانی می کنند 

و بر تاج و تخت گرانی نشسته و نبض بازار را در دست گرفته اند.
در همین رابطــه داود عبدالهی فــرد رئیس اتحادیه سمســاران و 
امانت فروشان گفت:امسال با توجه به اینکه یک ماه تا پایان سال 

باقی مانده بوی عید در خیابان ها پیچیده نشده است.
رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفت: طی سال های اخیر مردم قدرت کافی برای خرید لوازم 

خانگی نو را نداشتند. از این رو به دنبال وسایل مورد نیاز خانه خود در سمساری ها بودند.
وی تصریح داشت: متأسفانه امسال همین مردم قدرت خرید لوازم دست دوم را نیز از دست داده اند و 

توان خرید اجناس دست دوم را نیز ندارند.
به گفته عبدالهی فرد؛ گرانی و رکود اقتصادی وادار کرده مردم کمتر به سمت خرید لوازم مورد نیاز خانه 
که با همین درآمدهای ناچیز و افزایش قیمت ها بتوانند شکم خود و خانواده را سیر کنند  خود بروند. چرا

هنر کرده اند!
این فعال صنفی ادامه داد: بیش از ۱۰۰۰ واحد صنفی دارای پروانه کسب و غیر رسمی در سطح شهر فعال 

هستند. این تعداد از واحد های صنفی سال سختی را پشت سر گذاشته اند.

گزیر  وی ادامه داد: برخــی از این فعــاالن صنفی به دلیل رکــود، نا
تغییر شغل داده اند.

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان ادامه داد: طی یکی - دو 
سال اخیر خانواده ها برای تهیه بخشــی از جهیزیه فرزند خود به 
سراغ سمساری ها می رفتند و اجناس مورد نیاز را تهیه می کردند. 
نکته جالب این است که امسال حتی برای سوال کردن قیمت ها 

اقدام به حضور در این فروشگاه ها هم نکرده اند.
وی تصریــح داشــت: نکتــه مهم اینجاســت کــه امســال از ایــن 
مشــتری ها هم خبری نبود! یا جوانان بدنبال تشــکیل خانواده 
نبودند و یااینکه قدرت خرید همین وسایل کار کرده هم نداشتند!

عبدالهی فرد ادامه داد: با این همه گرانی مردم فقط بدنبال سیر 
کردن شکم خانواده خود و پرداخت هزینه اجاره بها هستند، دیگر 
قدرت مالی برای خرید و تعویض لوازم مورد نیاز خانه خود را ندارند.

گر لوازم خانه شان دچار آسیب و یا فرسودگی  به گفته این فعال صنفی ؛ مردم با توجه به فشار اقتصادی ا
شود نه تعویض می کنند و نه تعمیر!

رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان گفت: فعاالن این عرصه تمام دلخوشی خود را به ماه های پایانی 
سال خوش کرده بودند. هر ســال از مهر و آبان مردم اقدام به تعویض لوازم مورد نیاز خانه خود می کرند. 
امسال در همین ماه پایانی سال هیچ حرکتی در بازار سمساری به وجود نیامده و خبری از معامالت در 

بازار نیست.
عبدالهی فرد گفت: مشخص نیست وضعیت رکود در بازار و کم توانی مالی مردم تا کجا ادامه خواهد داشت. 
درهر صورت این وضعیت هشدار وادار می کند که دولت تاوان سختی را برای بهبود وضعیت مردم بپردازد. 

در غیر اینصورت هیچ امیدی به آینده وضعیت کسب و کار ها در کشور نیست. 

مدیر شیالت جهاد کشاورزی اصفهان:

گرم آبی اصفهان از منابع آبی خرد حاصل می شود ۹۰ درصد تولید ماهیان 

مردم توان خرید اجناس دست دوم را هم ندارند:

بوی عید در بازار نمی آید ! 

با اعالم رسمی سازمان دامپزشکی؛

صادرات دام سبک و سنگین ممنوع شد

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی از چند روز آینده آغاز می شود

رئیس اتحادیه گلفروشان اصفهان خبر داد:

گل رز اصفهان  کشورهای اروپایی خریدار 
به مناسبت ولنتاین

چقدر سپرده 
در بانک ها داریم؟

رئیس اتحادیه برنج و خواربار 
اصفهان:

قیمت برنج 
کاهش نمی یابد

خبر

خبر

خبر
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با توجه به چالش انرژی اعالم شد؛

ضرورت سرمایه گذاری فوالد مبارکه 
در میادین گازی

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامــل فوالد مبارکــه گفت: با 
توجه به چالش کمبــود گاز، فوالد 
مبارکه نیــز به دنبــال حضــور در دو 
میــدان گازی اســت تــا از برنامه هــای تولیــدی خــود 

عقب نماند.
گاز به عنوان منبــع اصلی انرژی در توســعه کشــور نیز 
نقشی اساسی ایفا می کند و درحالی که کمتر از ۵ درصد 
از گاز تولیدشده در صنعت فوالد کشور مورد استفاده 
قرار می گیرد، همیــن میزان انــدک، بزرگ ترین تحول 
صنعتی، اقتصــادی و اجتماعی را در کشــور رقــم  زده 

است.
امــا محدودیت هــای اخیــر در حــوزه تولیــد انــرژی در 
صنعــت بــرق و گاز و افزایــش مصرف ایــن انرژی ها در 
فصل زمستان، مشکالت متعددی را برای واحدهای 
تولیدکننده فوالد در کشور به وجود آورده، به گونه ای 
که عــالوه بر کاهــش تولید، باعــث کاهش بهــره وری، 

سودآوری و رونق اقتصادی در کشور شده است.
این مساله در ســال های اخیر به چالشــی اساسی در 
صنعت فوالد تبدیل شد تا جایی که تولیدکنندگان 
فوالد را بر آن داشت برای سرمایه گذاری در صنعت گاز 

اعالم آمادگی کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه می گوید: بــا توجه به چالش 
کمبود گاز، فوالد مبارکه نیز به دنبال حضور در دو میدان 

گازی است تا از برنامه های تولیدی خود عقب نماند.
محمدیاســر طیب نیــا گفــت: تولیدکننــدگان فــوالد 
در کشــور و شــرکت فوالد مبارکه به عنــوان بزرگ ترین 
تولیدکننده فوالد برای تحقق تولید فوالد به میزان ۵۵ 
میلیون تن در افق ۱۴۰۴ کشور، نیازمند بهره مندی از 
گاز به عنوان یکی از منبع اصلی انرژی در صنعت فوالد 
هستند که به نظر می رسد تامین این انرژی در شرایط 
کنونی کشــور و باوجود مشــکالت اقتصــادی دولت و 
حوزه صنعت چندان کار ســاده ای نیست، از همین 
رو اراده تولیدکنندگان فوالد در کشور بر سرمایه گذاری 
در بخش گاز و میادین گازی کشور به منظور رفع این 

نیاز اصلی است.
وی معتقد است: برای تامین نیاز انرژی مصرفی خود 
به ناچار بایــد به دنبــال ســرمایه گذاری در این بخش 
برود از ایــن رو برای ســرمایه گذاری در این حــوزه اعالم 

آمادگی کرده است.
به گفته طیب نیــا، وظیفــه فــوالد مبارکه تولیــد ورق 
اســت، امــا بــرای تامیــن نیــاز مصرفــی خــود درصدد 
ساخت بزرگ ترین نیروگاه تجدیدپذیر، خورشیدی و 

ک هستیم و  بادی اســت، زیرا ما یک صنعت سبز و پا
همچنین پیشران توسعه کشور، از این رو باید الگوی 

صنایع دیگر باشیم.
تــوان  کــه دولــت  کــرد: در شــرایطی  کیــد  تا وی 
ســرمایه گذاری در حوزه نیرو را ندارد مــا باید به عنوان 
یک شــرکت پیشــران به کمک دولت بشــتابیم، زیرا 
خسارت حاصل از کمبود برق و گاز در سال جاری بسیار 
سنگین بود و با سرمایه گذاری در این زمینه می توان 
حتی بخشــی از عدم النفع ناشــی از کمبود انرژی نیاز 

تولید را در این بخش جبران کرد.
طیب نیا معتقد اســت: نمی توان منتظــر خارجی ها 
برای سرمایه گذاری در حوزه انرژی بود در شرایطی که 
توان سرمایه گذاری از سوی شرکت های بزرگی از جمله 

مبارکه وجود دارد.
وی خاطرنشــان کرد: همان طور که شــاهد هستید 
فــوالد مبارکــه بــرای حمــل مــواد اولیــه و محصوالت 
خود برای خرید ۱۰۰ دستگاه لکوموتیو سرمایه گذاری 
کرد، زیرا کشــور با مشــکالت زیرســاخت مواجه است 
و چنانچه این گونــه ســرمایه گذاری ها انجــام نشــود 

ظرفیت های ایجاد شده ما مغفول خواهد ماند.
کنون ظرفیت تولید  مدیرعامل مبارکه با بیان اینکه هم ا

فوالد مبارکه ۱۰ میلیون تن است، تصریح کرد: نباید به 
دلیل برخی از کمبودها در زمینه انرژی و زیرساخت ها، 
ظرفیت یک میلیون تنی تولید آهن اسفنجی شرکت 
خالی بمانــد، زیرا مبارکه در زمره شــرکت هایی اســت 
که همواره با بیــش از ۹۵ درصد ظرفیت  خود فعالیت 

کرده است.
کید کرد: به عنوان یک شرکت پیشرو در صنعت  وی تا
فوالد کشور باید از تمامی ظرفیت های خود استفاده 
و در نقاطی که خــأ ســرمایه گذاری وجــود دارد اعالم 
آمادگی کنیم، همان گونه که در این صنعت بالغ بر ۹۰ 
درصد از تجهیزات، قطعات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت 
را تامین می کنیم، برای سرمایه گذاری در سایر حوزه ها 

نیز برای مرتفع شدن نیاز تولید آمادگی الزم را داریم.
طیب نیا با اشاره به اینکه با احداث کارخانه فوالدی 
نظیر ذوب آهن طی ســال های گذشته صدها شغل 
کنون سه هزار کارخانه  جدید ایجاد شــد، افزود: هم ا
باالدستی و ۴ هزار کارخانه پایین دستی با فوالد مبارکه 

کار می کنند.
کنــون در دنیــا برندهــا و نام های  به گفتــه وی، هــم ا
تجاری بسیاری فعالند که فرزندان ما اسم کشور آنها 
را نمی دانند، اما درآمدشان از کل درآمد کشور ما باالتر 

است از این رو چرا ما نباید در ایران چنین شرکتی داشته 
باشیم و چنانچه قرار باشــد در ۱۰ ســال آینده شرکتی 
با این حجم از درآمد در کشــور داشته باشــیم، چرا آن 

شرکت فوالد مبارکه نباشد.
مدیرعامل مبارکه تاکید کرد: تمامی شرکت های پیشرو 
برای اینکه پایدار بمانند باید برای توسعه کسب و کار به 
صنایع مختلف ورود کنند، از آنجا که به لحاظ ظرفیت 
تولید کمی و تجاری در صنعت فوالد اشباع شدیم باید 
با ســرمایه گذاری بیشتر به ســمت تولید محصوالت 
کیفی با ارزش افزوده بیشتر گام  برداریم و این امر بر عهده 
صنایع بزرگ و پیشرو است که برای تحقق این مهم به 

حوزه های نوآوری و فناوری ورود کنند.
وی افــزود: صنایع بزرگ در ســایر کشــورها در صنایع 
دیگر از جمله توریســم و صنعت هوایی نیز ورد کردند 
زیرا از زیرســاخت های الزم برخوردارنــد از این رو آنچه 
شــرکت های بزرگ از جمله فوالد مبارکه را به شــرکتی 
پیشــرو تبدیل می کنــد، توســعه درآمد نیســت بلکه 
ســرمایه انســانی و دانش فنــی آن اســت و برای رشــد 
اقتصادی کشور شرکت های پیشرو باید در زمینه هایی 
که برای سرمایه گذاری از سوی دولت خأ وجود دارد، 

ورود کنند.

مهمانپذیــران  صنــف  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهان گفــت: بزرگترین چالشــی کــه برای 
مهمانپذیران وجــود دارد، پرداخت قبوض 
است، چون بهای قبوض ۵ برابر بیشتر شد. 
اســداهلل عدالت پناه گفــت: در حــال حاضر، 
یکــی از مهم تریــن مشــکالت و چالش هــای 
و  آب  قبض هــای  پرداخــت  مــا،  صنــف 
برقــی اســت کــه بــرای واحد هــای اقامتــی و 
گردشــگری می آید، چون بهای این قبوض، 
نســبت بــه گذشــته پنــج برابــر بیشــتر شــده 

است.
او می گوید: بعضــی از اتاق های واحد اقامتی 
را گرم نگــه می داریم تــا در این روز های ســرد 
گر مسافری به ما رجوع کرد، واحد  زمستانی ا
گرم داشته باشد، اما بعدا قبض گاز با قمیت 

خیلی زیاد برای ما می آید.
رئیس اتحادیه صنف مهمانپذیران اصفهان 
گفت: هنوز از طرف وزارتخانه، ابالغیه دستور 
کار در نوروز را دریافت نکرده ایم و پیش بینی 
می شود امسال هم مانند سال های کرونایی 

گذشته همان شیوه نامه ها را رعایت کنیم.
به گفتــه عدالــت پناه: هــر واحــد مهمانپذیر 
و اقامتــی از ۵۰ درصــد ظرفیــت خــود بــرای 
پذیــرش مهمــان اســتفاده کنــد و رعایت به 
شــیوه نامه های بهداشــتی از جمله نظافت 
واحد ها بعد از خروج مسافر و استفاده از مواد 

ضدعفونی کننده الزامی است.

مدیر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان از اتمام 
اجــرای عملیــات زیرســازی و روکش آســفالت 
خیابان ملک الشــعرای بهار به مساحت چهار 
هــزار مترمربع با هزینــه ای بالغ بر پنــج میلیارد 

ریال خبر داد.
نادر آخوندی در تشــریح اقدامات اخیر انجام 
شده در منطقه ۱۳ از بازسازی و اجرای روکش 
آسفالت خیابان ملک الشعرای بهار خبر داد و 
اظهار کرد: اجرای این پروژه به مساحت چهار 
هــزار مترمربع با هزینــه ای بالغ بر پنــج میلیارد 

ریال انجام شده است.

وی خاطرنشــان کرد: ســاماندهی و پیــاده راه 
ســازی خیابان ملک الشــعرای بهار نیز از دیگر 
اقدامات عمرانی منطقه در این خیابان است.
کیــد  مدیــر منطقــه ۱۳ شــهرداری اصفهــان تا
مکــرر  درخواســت های  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
شهروندان این منطقه و همچنین بررسی های 
کارشناســان عمران در منطقه، مســیر پر تردد 
خیابــان ملــک الشــعرای بهــار کــه در ادامــه از 
سمت غرب به خیابان دکتر حسابی و ورودی 
شــهر اصفهــان و از ســمت شــرق بــه خیابــان 
سهروردی و بزرگراه شهید اقارب پرست متصل 
می شود، عملیات زیرســازی و روکش آسفالت 

خیابان انجام شد.
وی با بیان اینکه پیاده راه خیابان نیز در جریان 
عملیــات عمرانــی مــورد بازســازی مجــدد قرار 
گرفته اســت، ادامه داد: در اصالح مســیرهای 
گرفتــه، مســیر دوچرخه ســواری نیــز  شــکل 

پیش بینی شده است.

گفــت: شــهرداری بــرای  گلپایــگان  شــهردار 
اســتقبال از اعیــاد شــعبانیه، نــوروز ۱۴۰۱ و 
مســافران نوروزی برنامه های مفصلــی تدارک 

دیده است.
پیمــان شــکرزاده بــا اشــاره بــه برنامه هــای 
شــهرداری گلپایگان در اســتقبال از بهار ۱۴۰۱، 
اظهار کرد: با توجه به تقارن نــوروز ۱۴۰۱ با اعیاد 
شــعبانیه، برنامه ریزی هــای الزم بــا محوریــت 

اعیاد شعبانیه انجام شده است.
وی بــا اشــاره بــه آماده بــاش نیروهــای واحــد 
عمرانی، خدمات شهری، زیباســازی و فضای 
ســبز شــهرداری گلپایــگان، افــزود: زیباســازی 
ح هــای عمرانــی از  منظــر شــهری و تکمیــل طر
شــاخص ترین برنامه هــای شــهرداری اســت 
و تــالش داریــم میزبانی خوبــی از گردشــگران و 
مســافران نوروزی انجــام دهیم تا الگــوی دیگر 

شهرها باشیم.
شهردار گلپایگان گفت: اجرای نهضت آسفالت، 
گل کاری میادین، بلوارها و لچکی ها، بازسازی و 
ســاخت المان های شــهری، طراحی و استقرار 
ک ســازی حریــم جاده هــا،  کمــپ نــوروزی، پا
برپایــی هفــت ســین های شــهری و آمادگــی 
پایانه های مسافربری از دیگر برنامه های ستاد 

استقبال از بهار شهرداری است.

بهای قبوض مهمانپذیران اصفهان
 ۵ برابر بیشتر شد 

مدیر منطقه 1۳ شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام عملیات زیرسازی و روکش آسفالت خیابان 
ملک الشعرای بهار

گلپایگان  تدارک شهرداری 
در آستانه سال نو

شهردار خوانسار گفت: فعالیت بازارخوانسار با 
رعایت پروتکل های بهداشتی آغاز شد.

مهدی احمدی از آغاز فعالیت  بازار روز خوانسار 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی خبــر داد و 
اظهار کرد: فعالیت بازار روز خوانســار در فضای 
روباز با رعایت فاصله گذاری اجتماعی آغاز شــد 
تا ضمن تأمین اقــالم مورد نیــاز شــهروندان، از 
گسترش بیماری کرونا جلوگیری شود و سالمت 
شــهروندان به خطــر نیفتــد. وی افــزود: الزمه 
تحقق این امر همکاری و همراهی شهروندان در 
رعایت پروتکل های بهداشتی در بازار روز است.

شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: از شهروندان 
درخواست می شود تا نســبت به رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی 
و اســتفاده از ماســک و دســتکش اهتمام ویژه 
داشته باشند. در پی شیوع موج ششم کرونا، 
خوانسار از نظر رنگ بندی بیماری از روز شنبه 
کنــون در وضعیت قرمز  شــانزدهم بهمن ماه تا
قرار دارد و بسیاری از محدودیت های کرونایی 

اجرا شده است.

ح ریل بــاس،  نشســت مشــترک بررســی طــر
کشتارگاه و پساب شهرستان نجف آباد با حضور 
نماینــده مجلــس شــورای اســالمی، شــهردار 
نجف آبــاد، رئیــس شــورا و تعــدادی از اعضــای 
شورای اسالمی شهر در محل خزانه شهرداری 
برگزار شد. عبدالرسول امامی، شهردار نجف آباد 
در نشســت مشــترک بررســی طــرح ریل باس، 
کشتارگاه و پساب شهرســتان نجف آباد، اظهار 
کــرد: تفاهم نامــه ای میــان شــهرداری و آب و 
گــذاری امتیــاز اســتفاده از  فاضالب مبنــی بر وا
۱2۰ لیتر پساب آبفا از محل صدور مجوز حفاری 
و خســارات ناشــی از آن منعقــد شــده بــود کــه 
شهرداری خواستار افزایش این سهم از پساب 
تا ۳۰۰ لیتر بر ثانیه اســت. وی افــزود: مطالعات 
و بررســی در خصوص مســیر عبور ریل باس دو 
واریانت در حال انجام است که با آنالیز اقتصادی 
و مقایســه فنی ایــن دو طــرح قصــد داریــم بــه 
زودی این پروژه را از بلوار یادگاران خرمشهر آغاز 
کنیــم. در ادامه نشســت، ابوالفضــل ابوترابی، 
نماینــده مــردم نجف آبــاد در مجلس شــورای 
اسالمی که طراح و پیگیر اجرای طرح فاضالب 
در نجف آباد است، تصریح کرد: موضوع قرارداد 
پساب نجف آباد را همچنان پیگیری خواهم کرد 
و در جواب مطالبه بحق مردم می گویم پساب 
متعلق به شهر نجف آباد است و آب نباید از حوزه 

آبخوان نجف آباد خارج شود.
جاده دسترســی کشــتارگاه نجف آباد، کیفیت 
کاربــری طــرح جامــع و لــزوم تشــکیل و اجرای 
کمیته کار کمیسیون ماده پنج در شهرستان، 
تمرکززدایی از استان، منطقه بندی نجف آباد 
و تقســیم عادالنه ســرانه آلودگی، ارزش افزوده 
به نسبت سرانه براســاس آمار نفوس و مسکن 
سال ۹۵، آزادراه اتصال کنارگذر غرب به شرق به 
طول ۳۳ کیلومتر در راستای اتصال گلزار شهدای 
نجف آباد به سپاهان شــهر اصفهــان روبه روی 
سیتی سنتر، تغییر کاربری میدان میوه و تره بار 
سابق، هزار گل و ترمینال مسافربری به عنوان 
پیش نیاز کلنگ زنــی طــرح ریل بــاس، از دیگر 

کید در این نشست بود. موضوعات مورد تا

میدان جدیداالحداث امام حسن )ع( بادرود در 
مراسمی با حضور سرپرست دفتر فنی امور عمرانی 
و حمل ونقل و ترافیک استانداری اصفهان و سایر 
مسئوالن و مقامات محلی به بهره برداری رسید. 
حمیدرضا رحیمــی، سرپرســت دفتر فنــی امور 
عمرانی و حمل ونقل و ترافیک استانداری اصفهان 
در این مراسم، شهر بادرود را یکی از شهرهای زیارتی 
اســتان و دارای پتانســیل گردشــگری مذهبــی 
دانست و خاطرنشان کرد: مسئوالن استان باید 
برای فراهم کردن رفاه و خدمات رسانی به مردم 
نهایت تــالش خــود را بــه کار بگیرنــد. وی اضافه 
کرد: با کاهش روند شیوع سویه امیکرون در آینده 
نزدیک، شــاهد آغاز مجدد ســفرهای اســتاندار 
اصفهان به شهرستان ها خواهیم بود تا مسائل و 
مشکالت مردم بررسی و حل و فصل شود. علی 
رجبی، شهردار بادرود در حاشیه برگزاری این مراسم 
در گفت وگو با خبرنگار ایمنــا اظهار کــرد: میدان 
جدیداالحداث امام حســن )ع( واقــع در ورودی 
بلوار امام رضا با هزینه ای بالــغ بر 2۵ میلیارد ریال 
افتتاح شد. وی افزود: عملیات اجرایی ساخت 
میدان از حدود یک ســال قبــل آغاز شــد و پس از 
ک برداری و تســطیح، جدول گــذاری و  انجام خا

آسفالت به بهره برداری رسید.

خبر خبر

استان

خبر

کــردن  ح رایــگان دوگانه ســوز  در اجــرای طــر
کنون ۱۴ هزار دســتگاه  خورو های عمومی، تا

خودرو در استان اصفهان دوگانه سوز شد.
ملــی  شــرکت  جــی  ان  ســی  واحــد  رئیــس 
پخــش فرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهان 
ح رایــگان دوگانه ســوز  گفــت: بــا اجــرای طــر
وانــت  عمومی شــامل  خورو هــای  کــردن 
تبدیــل  امــکان  همچنیــن  و  کســی  تا و 
مســافربر های اینترنتی در مرحلــه آتی ایــن 
کنــون ۱۴ هــزار دســتگاه خــودرو بــا  ح، تا طــر

ح دوگانه سوز شده است. استفاده از این طر
محمدرضــا شــمس گفت: بــا دوگانه ســوز این 
تعداد خودرو منجر بــه کاهش مصرف ماهانه 
حداقــل دو میلیــون و ۵۰۰ هــزار لیتــر بنزیــن 
یارانه ای و ســه میلیون و ۵۰۰ هــزار لیتر بنزین 
غیریارانه ای معادل صرفه جویی بیش از شش 

میلیون لیتر بنزین در استان شده است.
وی بــا اشــاره بــه فعــال بــودن ۱۶۴ جایــگاه 
ســی ان جی در اســتان افــزود: بازرســان اداره 
اســتاندارد و کارشناســان این شــرکت همواره 

عملکرد این جایگاه ها را پایش می کنند.
رئیس واحد ســی ان جــی شــرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتــی منطقه اصفهان با اشــاره 
بــه کمیــت گاز عرضــه شــده در جایگاه هــای 

ســی ان جی منطقــه گفــت: تمــام نازل هــای 
عرضه سوخت در آذرماه ســال جاری از طرف 
بازرسان ســازمان ملی اســتاندارد ایران مورد 
صحت ســنجی قرار گرفته که نتیجه آن تأیید 
عملکرد تمامی نازل ها در سطح استان است.
وجــود  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  شــمس 
عرضــه  جهــت  مناســب  زیرســاخت های 
ســی ان جی در عرصه پهناور استان، استفاده 
ک، ملی  از ایــن فــرآورده به عنوان ســوخت پــا
و ارزان عــالوه بــر داشــتن صرفه اقتصــادی در 
وضعیت معیشــت و زندگــی خانوارها، ســبب 
کاهــش آالینده هــای ناشــی از ســوخت های 
فسیلی و آلودگی های زیست محیطی خواهد 

شد.
وی افزود: ایــن موضوع با ارتقــای کیفیت هوا 
به ویژه در کالنشهر اصفهان، افزایش سالمت 

شهروندان محترم را به همراه دارد.

با اجرای طرح رایگان:
دوگانه سوز شدن ۱۴ هزار خودرو 

در استان اصفهان 

 معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی اســتانداری 
اصفهان گفت: در کنار شــفافیت و فســاد ســتیزی، 
مبارزه با قاچــاق کاال، اولویت مهم دولت ســیزدهم 

است که با نظارت دقیق بر چرخه مبدا تا مقصد کنترل می شود.
محمدرضا جان نثاری در جلسه کمیســیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
استان در استانداری اصفهان اظهار داشت: امروز قاچاق کاال و ارز ضربه 

سنگینی به ریشه اقتصادی جامعه وارد کرده است.
وی ادامه داد: همه نهادهایی که در این زمینه مسوولیتی بر عهده دارند 
باید وظیفه و نقش خــود را درزمینه جلوگیــری از قاچــاق کاال از مبدا تا 

مقصد مشخص کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان بابیان اینکه 
اقدامات ارزشمندی در جلسه های سال های گذشته کمیسیون مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز توسط اعضای این کمیسیون انجام شده است، اظهار 
داشت:  بازنگری، بازبینی و بازتعریف از چرخه مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 

استان ضروری است.
جان نثاری اضافه کرد: بر اســاس رهنمود رهبر معظم انقالب مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز باید از مبدا تا مصرف آماج حمله قرار بگیرد.
وی افــزود: هرکدام از این کلمــات بار معنایی خــاص خــود را دارد و باید 

ک عمل قرار بگیرد. به عنوان مال
جان نثاری بیان کرد: دستور کار این جلسه و کمیسیون، مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز است و نباید از این دستور کار خارج شویم و موضوع های دیگر 

در این کمیسیون تداخل پیدا کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان افزود: باید بطور 
دقیق بررسی شود که چه کاالهایی به داخل و چه کاالهایی به خارج از 

استان قاچاق می شود.
جان نثــاری ادامــه داد: بــا دقــت کافــی و بــا بهره گیــری از ســامانه های 
نظارتی، کنترلی، ایست و بازرسی می توان از ورود و خروج کاالی قاچاق 

جلوگیری کرد.
جان نثاری گفت: سامانه جامع انبارها باید به عنوان یک ابزار برای مبارزه 

با قاچاق کاال مورداستفاده قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اصفهان در خصوص 

قاچاق چوب افزود:  رسانه ه در خصوص قطع درختان و نتایج حاصل از 
آن برای محیط زیست، گزارش های مستند و جامع تهیه کنند.

جان نثاری بیان کرد: اطالع رسانی به مردم در این زمینه از رواج این مساله 
در استان جلوگیری می کند.

وی افــزود: ســازمان صنعــت و معدن اســتان بــر چاه های تولیــد زغال 
نظارت کند.

جان نثاری افزود: فشار و نظارت ویژه در شهرستان هایی که در این زمینه 
فعال هستند باید افزایش پیدا کند بطوریکه محیط  برای قاچاقچیان 

چوب در استان ناامن شود و حمل چوب برای آنها به صرفه نباشد.
جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان با دستور کار ارائه گزارش 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان در خصوص اتالف، دست اندازی و 
نابودی منابع طبیعی از طریق قاچاق چوب، هیزم و زغال و طرح مسائل 
و مشکالت و راهکارهای صیانت از حقوق بیت المال و حقوق عامه در این 
زمینه با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در استانداری 

اصفهان برگزار شد.
کشف ۶ هزار دســتگاه ماینر، بیشــترین کاالی قاچاق در ۱۰ ماهه سال 
ک،  جاری در استان محسوب می شود و پارچه، موتورسیکلت، پوشا
لوازم خانگی، لوازم یدکــی و کارت گرافیــک در رده های بعدی کاالهای 

قاچاق کشف شده در این استان است.
ماینر، دستگاه استخراج ارز دیجیتال است و ماینینگ به فرایند استخراج 

ارز دیجیتال توسط دستگاه ماینر یا رایانه های قدرتمند گفته می شود.

انقــالب  مســکن  بنیــاد  مدیــرکل 
اســالمی اصفهان گفت: بــرای ۹۳ درصد 
واحدهای مسکونی روستایی این استان 
بر اساس آمار ســال ۹۵، تعداد2۴۰ هزار جلد سند مالکیت 

صادر شده است.
غالمحســین خانــی افــزود: از مجمــوع 2۵۰ هــزار خانــه 
کنون  روستایی شناسایی شده بر اســاس آمار سال ۹۵، تا
2۴۰ هزار جلد سند مالکیت با همکاری اداره کل ثبت اسناد 

ک استان اصفهان صادرشده است. و امال
وی ادامه داد: صدور ســند مســکن شــهرهای زیر 2۵ هزار 
نفر جمعیــت و روســتاها بر عهده بنیاد مســکن و ســازمان 

ک است. ثبت اسناد و امال
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــالب اسالمی اســتان اصفهــان 

بابیان اینکه صدور ســند مالکیت واحدهای مســکونی در شــهرهای زیر 2۵ هزار نفر از هشــت سال 
گذارشده است خاطرنشان کرد: صدور ســند مالکیت برای هشت هزار و ۳۰۰  گذشــته به این نهاد وا

واحد مسکونی شهری و روستایی در برنامه امسال این نهاد قرارگرفته است.
ک اصفهان و همکاری مالکان  خانی اضافه کرد: سال گذشته با همکاری اداره کل ثبت اسناد و امال

بیش از هفت هزار و ۵۸۰ فقره سند صادر و به صاحبان آن ها تحویل شد.

ح می تواننــد  کــرد: متقاضیان ایــن طــر وی خاطرنشــان 
مدارک خود را به دهیاری ها تحویل دهنــد و از مراجعه به 
شهرها برای پیگیری سنددار کردن منازل مسکونی شان 

خودداری کنند.
خانی بیان کــرد: کارشناســان این اداره کل از آمادگی الزم 
بــرای حضــور در روســتاها و دریافــت مــدارک روســتاییان 
کن روســتایی  ح ســنددار کردن اما در راســتای اجرای طر

برخوردارند.
ح سنددار  وی اضافه کرد: سرعت بخشیدن به اجرای طر
کن روســتایی باالی 2۰ خانوار و شهرهای زیر 2۵  کردن اما
هزار نفــر جمعیــت نیازمنــد همــکاری بیش ازپیــش مردم 

است.
کم قضائی و ثبتی با تثبیت مالکیت  کاهش پرونده در محا
افراد، استفاده از اسناد مالکیت در مراودات اقتصادی مانند دریافت تسهیالت و وثیقه از مزیت های 

سنددار شدن واحدهای مسکونی روستایی است.
استان اصفهان افزون  بر پنج میلیون نفر جمعیت و  دارای  ۱۰۸شهر و یکهزار و ۹۳۴ روستا و آبادی با 

جمعیت نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر است.
نزدیک به ۹۰۰ روستای استان اصفهان نیز بیش از 2۰ خانوار دارد.

معاون استاندار اصفهان: 

کاال، اولویت مهم دولت سیزدهم است مبارزه با قاچاق 

۹۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی اصفهان سنددار شد

خبر

خبر

آغاز فعالیت بازار روز خوانسار
 با رعایت پروتکل های 

بهداشتی

بررسی پروژه های شاخص 
شهرداری نجف آباد

بهره برداری از میدان 
امام حسن)ع( شهر بادرود
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جامعه4 19 فوریه     2۰22
پای آرایشگران در کفش پزشکان زیبایی 

انتظامی ســازمان  دادســتان 
نظــام پزشــکی اصفهــان گفت: 
و  خصوصــی  مؤسســات  بــا 
کــه اقــدام بــه آمــوزش و صــدور  آرایشــگاه هایی 
گواهینامه امــور زیبایی می کنند برخــورد قانونی 

می شود. 
مازیار ستاری گفت: نمی دانم مردم چطور حاضر 
می شــوند ســالمت خــود را بــه خطــر بیندازنــد و 
خود را در معرض آسیب قرار دهند.  رسانه ها نیز 
باید مداخــالت غیرمجاز این افراد در آرایشــگاه و 
باشــگاه ورزشــی و عوارض و آســیب های آن را به 

مردم اطالع رسانی کنند.
چندی پیش دادســتان انتظامی نظام پزشــکی 
اصفهان در اطالعیــه ای به شــهروندان، با اعالم 
»کالهبــرداری بــا عنــوان صــدور مــدارک آموزش 
پوســت و زیبایی«،هشــدار داد: مــدارک صــادر 
ل،  گواهــی آمــوزش تزریــق ژ شــده بــا عنــوان 
کس، کاشت مو، نخ لیفت و... دارای اعتبار  بوتا
و ارزش قانونی نیست و انجام این اقدامات برای 
گــر زیر نظر  افراد بــدون صالحیت درمــان، حتی ا
پزشــک انجــام شــود، ممنــوع اســت و بــا عنوان 
مجرمانه »مداخله در امور پزشکی« قابل تعقیب 

قضائی است.
اخیرا دادســتان انتظامی نظام پزشکی اصفهان 
در نامــه ای دیگــر بــه اتحادیــه صنف آرایشــگران 
بانــوان اصفهــان، نســبت به رونــد رو بــه افزایش 
»مداخــالت پزشــکی در آرایشــگاه های زنانــه« 
کــس،  و انجــام امــوری ماننــده تزریــق ژل، بوتا
انجام هایفوتراپــی، لیــزر، مزوتراپــی و پالســما 
کــه گســترش این  کــرده  کیــد  هشــدار داده و تأ
فعالیــت توســط افــراد فاقــد صالحیت، عــالوه بر 
عوارضی مثل ســوختگی و عفونت، احتمال بروز 
کــی مثــل انتقــال بیماری ایــدز و  عــوارض خطرنا

هپاتیت را نیز افزایش می دهد. 
بر همین اساس، بر نظارت بر آرایشگاه های زنانه 
و برخورد قضائی و تعزیراتی با واحد های متخلف 

کید شده است. تأ
بــا  زیبایــی  خدمــات  تبلیغــات  او   گفتــه  بــه 
عناویــن فریبنــده ای مثــل مــدرک بین المللی و 
سوءاســتفاده از مهر هــا و نشــان های مختلــف، 
عــالوه بــر اخــاذی مبالــغ هنگفــت از ثبت نــام 
کنندگان این دوره ها، آن ها را دچار تبعات قانونی 

و کیفری می کنــد.  دادســتان انتظامی ســازمان 
نظــام پزشــکی اصفهــان می گویــد هیچ یــک از 
مــدارک صــادر شــده بــا عنــوان گواهــی آمــوزش 
کس، کاشــت مو، نــخ لیفت و...  تزریــق ژل، بوتا
دارای اعتبــار و ارزش قانونی نیســت و ارائه آن ها 
در مراجع پزشکی مانند معاونت درمان، پزشکی 
کم قضائی  قانونی، سازمان نظام پزشــکی و محا

قابل استناد نیست.
 انجام ایــن اقدامات برای افــراد بدون صالحیت 
گــر زیــر نظــر پزشــک انجام شــود،  درمــان حتی ا
ممنوع اســت و با عنــوان مجرمانــه »مداخله در 

امور پزشکی« قابل تعقیب قضائی است.
عضــو هیئــت مدیــره ســازمان نظــام پزشــکی 
کــس و  اصفهــان معتقــد اســت تزریــق ژل، بوتا
ســایر اقداماتی که به صورت تهاجمی روی بدن 
انســان اســت بایــد بــا مســئولیت پزشــک انجام 
شــود،  برخی افــراد در ایــن امــور مداخله کــرده و 

گر مدرکی داشته باشند و آموزش  تصور می کنند ا
دیده باشند، مسئولیت کیفری نخواهند داشت 
گــر منجر به آســیب یــا نقص عضو کســی  و حتی ا
شوند می توانند در دادگاه با توسل به این مدارک 
تبرئه شوند، درحالی که آموزشگاه هایی که چنین 
مدارکــی صــادر می کننــد، خودشــان هــم مجــوز 

قانونی ندارند.
مدرکــی که ایــن آموزشــگاه ها در قبــال دریافــت 
هزینه هــای ســنگین بــه افــراد می دهنــد هیــچ 
ارزشی در مراجع قضائی، سازمان نظام پزشکی 

و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ندارد.
پزشــکی  نظــام  انتظامی ســازمان  دادســتان 
اصفهــان اقدام ایــن مؤسســات خصوصــی را 
مصداق کالهبرداری برشمرد و گفت: مدارک این 
مؤسســات معمــوال بــه اســامی مختلفی تحــت 
عنوان دانشــگاه علــوم پزشــکی و بســیج جامعه 
پزشــکی صادر می شــود و حتی از این اسامی هم 

سوءاســتفاده می کننــد، درحالی که ایــن مراجــع 
به عنــوان  چنیــن مدارکــی صــادر نمی کننــد. 
نمونــه مدرکــی کــه به عنــوان یکــی از مؤسســات 
زیرمجموعه دانشگاه شهید بهشتی صادر شده 
و در دســت افراد زیــادی وجــود دارد، درحالی که 

دانشگاه رسما اعالم کرده جعلی است.
به گفته او  برخورد قانونی با مؤسسات خصوصی 
کــه اقــدام بــه آمــوزش و صــدور گواهینامــه امــور 
مراجــع  صالحیــت  در  را  می کننــد  زیبایــی 
قضائی اســت و اعــالم جرم بــا نهاد هــای نظارتی 
مثــل معاونــت درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
گرچه ســازمان نظــام پزشــکی وظیفه  اســت، و ا
مســتقیمی در این رابطــه نــدارد، امــا بــا توجــه 
به اینکه این مســئله تبدیل به یک معضل بزرگ 
شــده نظــام پزشــکی هــم ورود پیــدا کــرده و بــه 
معاونــت درمــان و مراجــع قضائی اعــالم می کند 

تا برخورد قانونی با این مؤسسات صورت گیرد.

گزارش

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
گفت: برنامه ریزی هایی جهت پیشگیری از سرقت در 
آرامستان باغ رضوان انجام شده است.  علی حاجیان 

گفت: بحث سرقت در آرامستان ها موضوعی است که به عناوین مختلف 
همیشــه مطرح بوده و این ســازمان برای مقابله با این عارضه ناپســند 
اجتماعی اقدامات مثبتی داشته است. او گفت: وسعت کل آرامستان 

کســپاری اموات  بــاغ رضــوان ۱۳۰۵ هکتار اســت که در حــال حاضــر خا
در فاز های ۱ و 2 و ۳ این آرامســتان با مســاحتی بالغ بــر ۳۰۰ هکتار انجام 
می شود و نظارت و حفاظت از این مکان عمومی و وسیع بسیار سخت 
بوده، اما برای پیشگیری از این قبیل مسائل برنامه ریزی هایی جهت 
تقویت بخش انتظامات و اعمال نظارت های بیشتر انجام شده است. 
مدیرعامل ســازمان آرامســتان های شــهرداری اصفهان می گوید: این 
برنامه ها شامل تقویت گشت های خودرویی، موتوری و پیاده و توسعه 
تعداد ایســتگاه های مراقبت، افزایش تعداد دوربین های مداربســته و 
کادر انتظامات و شیفت های کاری بوده که اثرات مثبتی داشته بطوری 
کنون موفق به دستگیری ۴۴ نفر  که همکاران انتظامات از اول ســال تا
از سارقان شده اند. به گفته حاجیان:  بیشترین ســرقت انجام شده در 
قطعه های خلوت و در عرصه ۱۷۰ هکتاری فضای سبز به ویژه قطعاتی 
که پوشــش گیاهی زیادی دارنــد، انجام شــده اســت. او در پایان گفت: 
سرقت ها در چند ماه اخیر کمتر شده اســت، اما برای مقابله با سارقان 
نیازمند همکاری بیشتر ارگان های نیروی انتظامی و دادگستری هستیم. خبر

کارشناســان  کانــون  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
رسمی دادگستری استان اصفهان از جذب بیش 
از ۴۰۰ کارشناس رسمی دادگستری در ۱2 رشته در 
کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خبر 
داد.   فرهاد طاهریون اصفهانی گفت: در بسیاری 
از موارد نبود کارشــناس در یک رشته باعث اطاله 
دادرسی شده و این امر باعث تحمیل بار روانی به 
طرفین پرونده می شود. بعضی از کارشناسان به 
کم کاری امکان رسیدگی فوری به پرونده ها  دلیل ترا
را ندارنــد و به همیــن دلیل جــذب کارشــناس در 

بعضی رشته ها بسیار ضروری است.
در آزمون این دوره 2۶ هزارو 22۷مرد و ۴ هزارو ۶2۵ 
زن و در مجموع ۳۰۸۵2 نفر در رشته های مختلف 
در سراسر کشور ثبت نام کرده اند که سهم استان 

اصفهان نیز از این تعداد ۱۵۹ زن و ۶۱۵ مرد است.

او با اعالم نیاز کانون کارشناسان رسمی دادگستری 
استان اصفهان با توجه به پرونده های قضایی در 
رشته های مختلف ۴۰۴ کارشناس در ۱2 رشته بوده 
است گفت که با جذب افراد متخصص، متعهد و 
دلسوز بتوانیم کمک شایسته ای به دستگاه قضا 
در حل و فصل پرونده های قضایی و رسیدن مردم 

به حقوق شان انجام دهیم.

مدیرعامل انجمــن حفاظــت از پرنــدگان آوای 
گهانی آب و  بوم گفت: پرندگان مهاجر با قطع نا
خشکی رودخانه زاینده رود که پدیده غیرطبیعی 

و انسانی است، تلف می شوند. 
موقتــی  بازگشــایی  ابراهیمی گفــت:  ایمــان 
کائی  زاینــده رود در اصفهــان تنهــا پنج گونــه کا
سرسیاه )مرغ دریایی(، مرغابی سرسبز، آبچلیک 
تــک زی، اردک نــوک پهــن و پاچلــک در ایــن 
رودخانه مشاهده شداما در گذشته دستکم ۵۰ 
گونه پرنده آبزی و کنارآبزی در بستر زاینده رود تا 
گاوخونی وجود داشت که در این منطقه زمستان 

گذرانی می کردند.
عمده این پرندگان مهاجرنــد و اصفهان پاییز و 
زمســتان میزبــان آن ها اســت؛ زاینــده رود برای 
بســیاری از این پرندگان محل استراحت است 
که برای ذخیــره چربــی تغذیه کنند تا به مســیر 

خود ادامه دهد.
گهان خشــک  او گفت: هنگامی که زاینده رود نا
شود خیلی از این پرندگان محل استراحت خود 
را از دست می دهند، متأســفانه از بین می روند 
گهانی  و می میرند، زیــرا قطعی آب و خشــکی نا
رودخانه برای پرندگان پدیده غیرطبیعی است.

پرندگان مهاجر زمانیکه در بستر آبی )رودخانه 
یا تاالب( می نشینند، محاسبه دقیقی دارند که 
باید چند روز استراحت و چه میزان برای ذخیره 
چربی و ادامه راه، تغدیه کنند، اما هنگامی که آب 
گهان قطع می شود این ها به اندازه کافی چربی  نا
ذخیره نکردند و به ناچار پرواز می کنند و این در 
حالیســت که زیســتگاه آبی جایگزین چندانی 
در نزدیکــی زاینــده رود نیســت و در این شــرایط 
تعدادی از این پرندگان پیش از رسیدن به مقصد 

بعدی از بین می روند.
تعــدادی از پرندگان نیز کــه می توانند خــود را با 

شرایط بهتر وفق دهند به محض اینکه یک تاالب 
و یا رودخانه خشک می شود می توانند به سراغ 
جایگزین بروند؛ آنچه بسیار حائز اهمیت است و 
ما به آن بی توجه ایم این اســت که وقتی که آب 
رودخانه باز می شود این همه پرندگان نیستند 
که به زاینده رود می آیند، تعداد بسیار محدودی 

از ۵۰ گونه پرندگانی هستند که ما می بینیم.
به گفته او برخــی از پرندگانی که قدرت انعطاف 
باالیی دارند و در برابر خشکی زاینده رود آسیب 
کمتری متحمــل می شــوند و به محــض جاری 
شدن آب در زاینده رود دوباره به این منطقه باز 
می گردند درحالی که تعداد این گونه های پرنده 

کمتر از ۱۰ درصد پرندگان این حوضه است.
مطالعات ما نشــان می دهــد تنوع پرنــدگان در 
حوضه زاینده رود به دلیل باز و بسته شدن آب 
و فصلی شدن رودخانه بشدت کم شده است و 
در حقیقت دیگر هیچ اثری از پرندگانی که قدرت 
وفــق پذیــری و ســازگاری کمتــری داشــتند، در 

زاینده رود نمی بینیم.
ابراهیمی می گوید از ۵۰ گونه پرنده ای که تا ۱۰- 
۱۵ سال پیش در زاینده رود مشاهده می کردیم 
به کمتــر از پنج گونه در بازگشــایی اخیر رســیده 
است که متأسفانه هیچ اثری از سایر پرندگان در 

زاینده رود نیست.
پرنــدگان  از  حفاظــت  انجمــن  مدیرعامــل 
آوای بــوم دربــاره تعــداد پرنــدگان مهاجــر کــه با 
بازگشایی ۱۰ روزه آب به زاینده رود آمدند، گفت: 
سرشماری پرندگان در سه - چهار سال گذشته 
بــا همکاری ایــن انجمــن و اداره کل حفاظــت 
محیط زیســت انجام می شــد، اما امســال خود 
اداره کل سرشماری را انجام داد و هنوز آماری به 

بیرون اعالم نکردند.
زاینده رود از ۱2 بهمن به منظــور توزیع آب برای 
کشت پاییزه دوم کشاورزان شرق اصفهان برای 
مدت ۱2 روز رهاســازی شــد. بــا رســیدن آب به 
شهر اصفهان از ۱۴ بهمن پرندگان مهاجر نیز به 

مهمانی زاینده رود فصلی آمدند. 
با کاهــش خروجی ســد زاینــده رود از 2۴ بهمن 
بستر رودخانه زاینده رود در حال خشک شدن 
است و پرندگان مهاجر سرگردان در لکه های آبی 

پرسه می زنند.

وزیــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی 
کز غربالگری و تشخیص  گفت: ایجاد و توسعه مرا
زود هنگام سرطان در کشور بمنظور پیشگیری 
کــز  از ایــن بیمــاری ضــروری اســت و بایــد مرا

بیشتری راه اندازی شود. 
بهرام عین اللهی در مراسم افتتاح مرکز غربالگری 
کید  سرطان در نجف آباد در غرب اصفهان با تا
کــز غربالگری ســرطان در  بر لــزوم راه اندازی مرا
ســطح کشــور، برای تامین تجهیزات موردنیاز 
غربالگری ازجمله ماموگرافی در مرکز نجف آباد 

قول مساعد داد.
مرکز غربالگری ســرطان، آزمایشــگاه تخصصی 
نــان وآب و مرکــز مشــاوره ازدواج نجف آبــاد بــا 
حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
در این شهرستان در غرب اصفهان افتتاح شد.
مرکــز غربالگری ســرطان نجف آبــاد در یک هزار 
مترمربع زمین با زیربنای 2 هزار و ۷۰۰ مترمربع 
و اعتبار ۶۰ میلیارد ریال توســط خیران عباس 
علی ملک زاده و ابراهیم رحیمی در ســه طبقه 

بناشده است. 
در ایــن مرکــز عــالوه بــر امکانــات و تجهیــزات 
غربالگــری ســرطان، آزمایشــگاه تخصصــی 
ازدواج  مشــاوره  مرکــز  و  نــان وآب  کیفیــت 

 ایجادشده است.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی عالوه 
بازدیــد از مرکــز غربالگری ســرطان با حضــور در 
گلــزار شــهدای شهرســتان نجف آبــاد بــه مقام 
شــامخ شــهید مدافــع حــرم محســن حججی 
ادای احتــرام و بــا خانواده این شــهید دیــدار و 

گفت وگو کرد.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی صبح 
روز پنجشنبه بمنظور افتتاح چهار طرح درمانی 
ح عمرانــی و  و بهداشــتی و بازدیــد از چنــد طــر

توسعه درمانی وارد اصفهان شد.
بهــرام عین اللهــی روز پنجشــنبه در ســفری 
ح  یــک روزه بــه اســتان اصفهــان از چنــد طــر
توســعه و در حال ساخت بهداشــتی و درمانی 
در شهرســتان های اصفهــان، نجف آبــاد و 
ح در بخــش  خمینی شــهر بازدیــد و چنــد طــر
سالمت و درمان در شهرستان های نجف آباد و 
لنجان را افتتاح کرد. استان اصفهان جمعیتی 
بالغ بر پنج میلیون و ۳۰۰ هزار نفر دارد که در 2۸ 

کن هستند. شهرستان سا
این خطه دارای ۶۹ بیمارستان با حدود ۱۰ هزار 
و ۳۰۰ تخت مصوب و ۳۶۸ آزمایشگاه تشخیص 

پزشکی است.

کارشناس رسمی دادگستری  جذب بیش از ۴۰۰ 
در استان اصفهان 

مدیر عامل انجمن حفاظت از پرندگان آوای بوم: 

گهانی آب  پرندگان مهاجر با قطع نا
در زاینده  رود می میرند 

خبر

وزیر بهداشت در اصفهان:

کشور ضروری است کز غربالگری سرطان در  توسعه مرا

خبر

رئیس پلیس فتای فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان گفت: فردی که با سوء استفاده از نام 
برنامه های صدا و سیما اقدام به خالی کردن 

حساب مالباختگان می کرد، دستگیر شد. 
سرهنگ سید مصطفی مرتضوی گفت: در پی 
شکایت چند شــهروند مبنی بر اینکه با هدف 
دریافت جایزه نقدی موجودی حساب آن ها 
به صــورت غیــر مجــاز برداشــت شــده اســت، 
موضــوع در دســتور کار کارشناســان پلیــس 

قرار گرفت.
کیان  او گفت: در تحقیقات صورت گرفته از شا
آن ها بیان داشتند که فرد ناشناسی با تماس 
صوتــی در واتــس آپ  مــا را برنــده قرعــه کشــی 
دریکی از برنامه های صدا وســیما معرفی کرد 
و  پس از جلب اعتماد و دریافت شــماره کارت 
به بهانه ارسال شناسه واریز، کد پیامک شده 
را دریافــت کــرد، امــا چنــد لحظه بعــد متوجه 
شدیم که  کل موجودی حســاب ما برداشت 

شده است.
فرماندهــی  فتــا  پلیــس  رئیــس  گفتــه  بــه 
انتظامی استان اصفهان: در بررسی های اولیه 
مشخص می شود، متهم با دریافت اطالعات 
کارت بانکی و انجام خرید اینترنتی در واقع رمز 
دوم یکبــار مصــرف که بانــک برای مشــتریان 
ارســال کــرده اســت را از آن هــا دریافت کــرده و 

سپس حساب آن ها را خالی کرده است.
ســرهنگ مرتضــوی بــا بیان اینکــه بــا تــالش 
کارشناســان پلیس فتای استان اصفهان فرد 
کالهبــردار شناســایی و دســتگیر شــد گفــت: 
مجرمان سایبری با سو استفاده از نام و لوگوی 
ســازمان ها با ایجاد حســاب کاربری جعلی در 
شبکه های اجتماعی منتســب به سازمان ها 
بخصوص صدا و سیما و ارتباطات سیار اعتماد 
شــهروندان را جلــب و بــا پیشــنهاد های اغــوا 
کننده آن ها را ترغیب به اعالم اطالعات کارت 
بانکی جهــت دریافــت جوایز نقدی و ســپس 
دریافت رمز دوم یکبار مصرف جهت برداشت 

از حساب می کنند.
این مقــام انتظامی بــا هشــدار به شــهروندان 
در خصوص ایــن گونــه کالهبرداری هــا گفت: 
شــهروندان بایــد بداننــد که هیــچ ســازمان و 
ارگانی برای ارائه جوایز از برندگان شماره کارت 
بانکی و رمز دوم یک بار مصرف آن ها را دریافت 
گر با چنین مواردی مواجه  نمی کند و بنابر این ا
شدند از ارائه اطالعات کارت بانکی خود پرهیز 
کرده و موضوع را با پلیس فتا در میان بگذارند 
تا به آن رســیدگی و با مجرمان برخورد قانونی 

صورت گیرد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
ح توقــف اجبــاری  اصفهــان از اجــرای طــر

خودرو ها در جاده های استان خبر داد. 
ع  گفــت: یکنواختــی راه  ســرهنگ اصغر زار
راننده را دچــار هیپنوتیزم جــاده ای کرده و 
گر  کم کم او  خسته و خواب آلود می شود که ا
برای چنــد ثانیــه پلک هایش روی هــم قرار 
گیرد چه حوادث دلخراش و جبران ناپذیری 

خ خواهد داد. ر
او گفــت: بــه همیــن منظــور و بــا توجــه بــه 
یکنواختــی جاده هــای اســتان اصفهــان، 
پلیــس راه ایــن اســتان بــرای پیشــگیری از 
وقــوع حــوادث ناشــی از خســتگی و خواب 
آلودگــی راننــدگان  اقــدام بــه اجــرای طــرح 

توقف اجباری خودرو ها کرده است.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان می گوید: در این طرح  خودرو های 
عبوری در مــکان و پارکینگ های ایمنی که 
پیش بینی شده است متوقف و راننده چند 
دقیقه ای از خودرو پیاده و در معرض هوای 
تازه قرار می گیرد که این کار باعث جلوگیری 
از خســتگی و خــواب آلودگی راننــده در طی 

مسیر می شود.
ع با اشاره به استقبال رانندگان  سرهنگ زار
ح مذکــور  بــه راننــدگان  توصیــه کــرد  از طــر
کــه تــالش کننــد تــا در راه هــای یکنواخــت  
دچار هیپنوتیــزم جاده ای نشــوند و گفت:  
حرکت مداوم چشم ها و خودداری از تمرکز و 
همچنین رعایت سرعت های مجاز و توصیه 
شــده می توانــد در جلوگیــری از هیپنوتیزم 

جاده ای به رانندگان کمک کند.
ایــن مقــام انتظامی معتقــد اســت:  پدیده 
باریک بینــی و کاهش زاویه دید  دو آســیب 
پنهــان در زمــان رانندگــی در راه هــای برون 
شــهری و جزو علل پنهان تصادف هستند 
که می توانند خطــرات غیر قابل پیش بینی 

را برای رانندگان ایجاد کنند.

خالی کردن حساب 
شهروندان با سوء استفاده 

از عنوان برنامه های 
صدا و سیما 

اجرای طرح توقف اجباری
 خودرو ها در جاده های 

استان اصفهان 

دستبرد سارقان به قاب های مزار باغ رضوان 

سرپرست فرمانداری ویژه کاشــان گفت: حدود ۴۰ 
درصد دانش آموختگان دانشــگاهی کاشــان بیکار 

هستند. 
محمدشــریف زارعی در دیدار با جمعــی از مدیران و 
پرسنل دانشگاه فنی و حرفه ای گفت: کاشان یک 
شهر صنعتی است و آمار بیکاری در بین افراد دیپلم 
و زیردیپلم بســیار پایین اســت، ولی در بیــن دانش 

آموختگان دانشگاهی آمار بیکاری باال است.
بــه گفتــه او حــدود ۴۰ درصــد دانــش آموختــگان 
دانشگاهی در کاشان بیکار هستندکه به نظر می رسد 
بــا ارتبــاط بیشــتر دانشــگاه و صنعــت و راه انــدازی 
هســته های مختلــف »فــن صنعــت« بتوان تــا حد 

زیادی این آمار را کاهش داد.

دانشــگاه باید به صورت مداوم در حال تولید ثروت 
باشد این در حالی است که در دانشگاه های ایران این 
واقعیت اصال وجود ندارد و از سویی دیگر دانشگاه ها 

وابسته به بودجه دولتی هم هستند.
زارعی با اشــاره به رشــد ســریع تعداد دانشجویان در 
پس از انقالب نســبت به پیش از انقــالب گفت: این 
یک اتفاق خوب و مثبت است که باعث شده است 
جایگاه علمی ایران در جهان رشد کند و از سویی دیگر 

باید توجه هم به اشتغال این دانشجویان داشت.
گــر  سرپرســت فرمانــداری ویــژه کاشــان گفــت: ا
دانشگاه ها به ســمت مهارت محوری حرکت کنند 
می توان امید داشــت که بازار کار کمتر شاهد دانش 

آموختگان تحصیل کرده بیکار باشد.

مسئول خانه کودک اصفهان از توزیع دو هزار بسته 
لوازم نقاشی در بین کودکان مناطق پانزده گانه شهر 

اصفهان خبر داد. 
زهــرا کاظمی گفــت: طــی هماهنگــی بــا مناطــق 
پانزده گانــه شــهرداری بنــا برایــن شــد تا کــودکان 
اصفهانــی لذت نقاشــی در کنــار یکدیگــر را تجربه 
کنند، اما با توجه به پیک ششم کرونا این رویداد لغو 
شد که در همین راستا تصمیم گرفتیم تمام هزینه 
در نظر گرفته شده برای این برنامه میدانی و برگزاری 
کارگاه های آموزشی در محالت را به تهیه بسته لوازم 

نقاشی اختصاص دهیم.
او گفت: این بسته شامل مداد رنگی، مدادپاک کن، 
مداد تراش، مداد سیاه و یک ورق مقوا هست که 

بین کودکان مناطق پانزده گانه شهر اصفهان در 
حال توزیع است.

 بســته های لــوازم نقاشــی بــه کمــک ســمن ها، 
انجمن هــا و خیریه هــای فعــال در حوزه کــودکان 
از جمله مهر، ســپهر، مهــر زنــده رود و هم نفس در 
مناطق 2 و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۱ و ۱۵ توزیع شــده و طی 
روز های آینده بین کودکان مناطق ۱۰ و ۱۴ نیز توزیع 

خواهد شد.
کاظمی می گوید هــدف مــا از انجام این طــرح، به 
تصویر کشیدن شهر توســط کودکان بوده به این 
صورت کــه با لوازم نقاشــی کــه در دســترس دارند 
 شهری که در آن زندگی می کنند یا شهری که ایده آل 

و آرزوی آنهاست را به تصویر بکشند.

خبرخبر
بیکاری ۴۰ درصد 

کاشان  دانش آموختگان دانشگاهی 
توزیع لوازم نقاشی 

کودکان اصفهانی  بین 
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شاهکار معماری قاجار در قلب خمینی شهر
خانه سرتیپ امینی سدهی یکی 
از زیباتریــن خانه هــای تاریخــی 
استان اصفهان است که قدمت 
آن به اواخر دوران قاجار می رسد. 
آنچــه به ایــن خانــه تاریخــی در قلــب شهرســتان 
خمینی شهر جلوه ای بی نظیر می بخشد معماری 
منحصربه فــرد و تزئینــات چشــم نواز آن اســت، 
به طوری که می توان آن را با خانه طباطبایی های 

کاشان مقایسه کرد.
اصفهــان با بناهــای شــگفت انگیز خــود، همــواره 
یکی از تحسین برانگیزترین نشانه های دوره های 
مختلف تاریخی مختلف به شمار می رود. از اصفهان 
به عنــوان پایتخــت فرهنگــی کشــور یــاد می شــود 
اما نصف جهــان مــا، نقطه ضعفی هــم در صنعت 
گردشــگری خــود دارد، همــه، اصفهــان را تنهــا بــا 
میدان نقش جهان، سی وسه پل و پل خواجویش 

می شناسد.
آنچــه بهانه ای شــد تا بــار دیگــر با نگاهــی بــه دور از 
کثریت  تکرار به اصفهان بنگریم، کمبود شناخت ا
مردم ایــران و حتــی اصفهانی هــا از آثــار جــذاب و 
دیدنی های این شهر اســت. مکان هایی که شاید 
مردم آن ها را دیده باشند، اما از کنارشان به راحتی 
گــذر کرده انــد. به ایــن ترتیب بــر آن شــدیم نگاهی 
خالصــه بــه مکان هایــی در اصفهــان بیندازیم که 
شــاید معروف نباشــند ولــی هرکــدام شــاهکاری از 

هنر ایرانی به شمار می روند.
       رد پای شاهکار معماری قاجار در 

خمینی شهر
خمینی شهر، دومین شهر پرجمعیت استان و در 
هشت کیلومتری اصفهان واقع شده است. شهری 
که به لحاظ وسعت کوچک است و مردم بومی دارد، 
اما قدمت آن به بیش از دو هزار ســال پیش و زمان 
ساسانیان بازمی گردد. نام اصلی این شهر »سده« 
اســت که در زمان پهلوی به همایون شهر و پس از 

انقالب به خمینی شهر تغییر پیدا کرد.
از دوران قاجاریــه در ســده یــک بنــای بســیار مهم 
برجای مانده است که خانه سرتیپ امینی سده ی 
نــام دارد. ایــن خانه در قلــب محله الدره فروشــان 
خمینی شهر، خیابان توحید و در نزدیکی مسجد 
الدره قــرار دارد و به عنــوان یکی از آثار باشــکوه دوره 

قاجار شناخته می شود.
ظل الســلطان، یکی از پســران ناصرالدین شاه بود 
که به مــدت ۳۴ ســال بــر اصفهــان حکومــت کرد. 
به رغم این کــه آوازه ظلم و اســتبداد ظل الســلطان 
هنوز هم در ذهن مردم اصفهان به یاد مانده است، 
اما ســرتیپ محمدحســین خان امینــی از معدود 

فرماندهان سپاه ظل السلطان بود که از او به نیکی 
یاد کرده اند. او در ســال های وقــوع جنگ جهانی 
گیری قحطی و بیماری، با اقتدار  اول و در دوران فرا
تمام، امنیت بخش وسیعی از اصفهان را حفظ کرد.

داســتان ســاخت خانه ســرتیپ از آنجایی شــروع 
شد که در سال ۱۳۱۵ قمری ظل السلطان تصمیم 
می گیرد از سده بازدید کند، اما به دلیل نبودن مکان 
مناسبی برای پذیرایی، سرتیپ امینی از سلطان دو 
سال مهلت می خواهد تا بتواند مکان مناسبی در 
شهر ایجاد کند. با استناد به کتیبه ورودی، این بنا 
بین ســال های ۱۳۱۵ و ۱۳۱۶ قمری و در مدت یک 
سال ساخته شد. زمان ساخت کوتاه این خانه که 
در نوع خود بی نظیر است نشان دهنده وجود یک 

تیم پرتعداد و منسجم در این پروژه بوده است.
       عمارت سده ای، نسخه کوچکی از خانه 

طباطبائی های کاشان
عمارت سرتیپ سده ای با گچ بری هایش ماهرانه ، 
منبت کاری هــای چشــم نواز و آیینه کاری هــای 
گیرایی که دارد را می توان نســخه کوچک تر شــده 
خانه طباطبایی های کاشان دانست. بعد از ورود 
به خانــه، بــا ســقفی بلنــد و راهروهــا و داالن هایی 
مواجه می شوید که هرکدام به بخش های مختلف 
خانه راه دارند. روی کاشی های سردر خانه نیز این 
جمله نوشته شــده اســت: »دیوان خانه ســرتیپ 
حاج محمدحسین خان امینی سده ای، فرمانده 
فوج جاللی قشون تحت امر ناصرالدین شاه قاجار«

بــه حیــاط اصلــی  از ایــن بخــش  گــذر  از  پــس 
خانــه می رســیم کــه وســط آن یــک حــوض بــزرگ 
قــرار دارد و دورتــادور آن بــا ســه ایوان احاطه شــده 
اســت. شاه نشــین این خانــه در ایوان شــمالی نیز 

چشم نوازترین بخش این خانه است.
ایوان این خانه از نقاشی های مختلف و زیبا پر شده 
است. این ایوان با ۱۱ در به اتاق های گوشواره و تاالر 
متصل می شود. تاالر دو اتاق نیز سقفی مسطح دارد 
و با گچ بری و آینه کاری تزئین شده است. گوشواره 
نیز در کنار یک ایوان باشــکوه با چهارستون شش 

متری در بخش شمالی خانه قرار دارد.
شاه نشــین با چند پله از دیگر بخش ها جدا شده و 
در سمت راست، اتاق شاه نشین اصلی قرار گرفته 
است. شاه نشین با پنج در به حیاط اصلی راه دارد، 
در این درهــا شیشــه های رنگی دیده می شــود که 
مکمل گچ بری های زیبای این بنا هستند و در کنار 
ســقف چوبی آن یک نمونــه بی نظیــر از معماری و 

خانه های قجری را نمایان می کنند.
       خانه ای که ظرف شستن را برای اهالی آن 

آسان کرد
جالب تریــن بخــش خانــه، بخش های مربــوط به 
فعالیت های خدماتی آن مانند ظرف شــوی خانه 
اســت. در آن زمان ظرف شستن معموال به مکان 
اختصاصــی نیــاز نداشــت و ظرف هــا در حــوض 
وسط حیاط شســته می شــدند، اما عمارت سده  
کــه  رخت شــوی خانه و ظرف شــوی خانه دارد 

ســاخت این بخش ها گــواه آن اســت که این خانه 
بســیار مــدرن طراحــی شــده و پذیــرای مهمانــان 
مهم و بزرگی بوده اســت. در جنــوب خانه، میدان 
اســب دوانی قــرار داشــته کــه از آن بــرای تفریــح و 
آموزش های نظامی استفاده می شــده است، این 
کنون باغ موزه میوه های خمینی شهر  میدان هم ا
است؛ بنابراین جزئی از پشت بام خانه به اصطبل 

اسب ها اختصاص داشته است.
کنون به موزه ای برای  هریک از اتاق های این خانه ا
به نمایــش درآوردن وســایل ســرهنگ ســده ای  و 
همچنین ابزارآالت و ســبک زندگی مردمان ســده 
تبدیل شــده و یکی از اســباب یا ابزارآالت و ســکه و 
حتی لباس های مرسوم عروس و داماد در قدیم به 

معرض نمایش درآمده است.
خانــه ســرتیپ ســده ای  خمینی شــهر در تاریــخ 
بیســت وپنجم اســفند ۱۳۸۰ بــا شــماره ۵۴۴۴ 
به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

       چگونه به خانه سرتیپ سده ای برویم؟
از اصفهــان تــا خمینی شــهر حــدود نیــم ســاعت 
راه اســت. وقتی به این شــهر رســیدید باید محله 
معروف الرده فروشان را پیدا کنید؛ این مجموعه 
کــه  در حوالــی بلــوار توحیــد واقــع شــده اســت 
دسترســی به این بلوار از طریق میــدان 22 بهمن 
راحت تر است و از آنجا به بعد نیز پیدا کردن تابلوی 
راهنمای ایــن خانــه با انــدک پرس وجــو از مــردم 

محل، کار سختی نیست.

رئیــس اداره فرهنگــی، اجتماعــی 
و ورزشــی منطقــه ســه  شــهرداری 
اصفهان گفت: خیمه خوشنویسی  
صلواتی  با  موضوع عشــق هنر به والیت، به مناســبت 
والدت امیرالمومنیــن امام علــی)ع( و وفــات حضرت 

زینب)س( در گذر فرهنگی چهارباغ برپا شد.
سیدهدا محمدی با بیان این که خیمه خوشنویسی 
صلواتی به پیشــنهاد و اعالم آمادگی اســاتید خط 
و هنرجویــان خوشنویســی عالقه منــد بــه ائمــه 
معصومین )ع( در گذر فرهنگی چهارباغ برگزار شده 
اســت، اظهار کرد: ایــن خیمه به مناســبت میالد 
حضرت امام علی )ع( و وفــات حضرت زینب )س( 
از روز دوشــنبه بیســت وپنج بهمن ماه همزمان با 
شــب میالد تولد حضرت امام علــی )ع( آغاز شــد و 
تا پنج شــنبه بیست وهشــتم بهمــن شــب وفات 

حضرت زینــب )س( از ســاعت ۱۸ بعدازظهــر تا 22 
شب ادامه داشت.

وی افزود: فرم اجرا به صورت خیمه است که بر این 

اساس خیمه ای در گذر فرهنگی چهارباغ و جنب 
مدرســه علمیه امام صادق )ع( برپا شــده اســت و 
اســاتید خوشنویســی در این خیمه حضور دارند، 

عالقه مندان به آن ها مراجعه می کنند و درخواست 
خود مبنی بر نگارش آیات قرآن، احادیث و شــعر را 
به این اساتید ارائه می دهند، اساتید نیز درخواست 
مخاطب را با اســتفاده از انواع خطوط بــرای آن ها 
می نویسند و به شکل صلواتی در اختیار شهروندان 

قرار دادند.
رئیس اداره فرهنگی، اجتماعی و ورزشی منطقه 
سه شهرداری اصفهان گفت: طرح برپایی خیمه 
خوشنویســی صلواتــی کــه بــه مناســبت والدت 
امیرالمومنین امام علی )ع( و وفات حضرت زینب 
)س( با موضوع عشــق هنر به والیت برپا شــد، به 
شــکل خودجــوش بــه اداره فرهنگــی، اجتماعی 
و ورزشــی شــهرداری منطقه ســه ارائه شــد و بعد 
از بررســی و انتخاب اســاتید، با حمایت این اداره 

برگزار شد.

نمایشگاهی از آثار نقاشی »نسیم صالحی« با عنوان 
»خیلی نزدیک« در گالری تام برگزار شده است.

نسیم صالحی اظهار کرد: آثار ارائه شده در نمایشگاه 
»خیلی نزدیک« ســوژه هایی متفاوت اســت که با هدف نشــان دادن 
گر یک  که ا حالت ها و حس درونی انسان ها به نمایش درآمده اند، چرا

هنرمند به درون خود متصل باشد آثار متفاوتی را خلق خواهد کرد.
وی افزود: زمانی کــه انرژی مثبتی دارم اثر آن حتــی در انتخاب رنگ ها 
نیز قابل مشاهده اســت، درحالی که زمانی که وقتی انرژی منفی دارم 
رنگ های شاد محدود می شوند و برای نظم دادن به ذهنم از خطوط 
عمودی و افقی استفاده می کنم؛ ضمن این که مواقعی که نمی دانم چه 
باید بکشم و حال درونی سردرگمی دارم نقاشی کشیدن از گل شمعدانی 

برای من مانند یک درمانگر عمل می کند. این هنرمند اظهار کرد: هنر 
زمانی خلق می شود که به درون خود متصل باشــیم و آن را به معنای 

واقعی به عنوان وسیله ای ببینیم که ما را به درون خود متصل می کند.
صالحی با بیان اینکه هنر و نقاشی او را به درون خود نزدیک می کند و به 
همین دلیل عنوان »خیلی نزدیک« را برای این نمایشگاه انتخاب کرده 
است، افزود: در نمایشگاه »خیلی نزدیک« ۳2 تابلوی نقاشی ارائه شده 
کرولیک، قلم فلزی و  است که در یک سال اخیر و با استفاده از تکنیک آ

مرکب خلق شده اند.
این هنرمند گفت: در زمان کشیدن این نقاشــی ها هدف من برگزاری 
نمایشگاه نبود و همین موضوع عاملی شد تا هریک از این آثار نسبت به 

دیگری متفاوت باشد.

این هنرمند در بیانه نمایشگاه خود آورده است: »در هنگام خلق، اتصال 
صادقانه ای با خود درون برقرار می شود. جایی که افکار، تخیالت، عالیق 
غ از مرزبندی های متداول  و احساســات واقعی حضور دارند تا هنر فار
جلوه گر شود. این بار چشم هایمان را نشوییم و آن طور که خود درونمان 

می خواهد دنیا را ببینیم. من این گونه دیده ام.«
نســیم صالحــی متولــد ســال ۱۳۶۸ در اصفهــان اســت. وی از ســال 
۱۳۸۴ فعالیت خود را در زمینه تصویرســازی و نقاشــی آغاز کرده است 
و در مقطع کارشناسی نقاشی دانشگاه فردوسی مشهد و کارشناسی 
ارشد تصویرسازی دانشگاه هنر تهران دانش آموخته است. شرکت در 
نمایشــگاه انفرادی تصویرســازی در گالری کتابخانه مرکزی اصفهان 
در ســال ۹۰، نمایشــگاه گروهــی نقاشــی شــهرداری اصفهان در ســال 
۹۱، مجــری طــرح در پــروژه Beyond the highway واشــنگتن در ســال 
۹۴، کارگاه تجزیه و تحلیل آثار تجســمی خانه هنرمنــدان اصفهان در 
سال ۹۵، چاپ اثر در پنجمین کتاب سال تصویرگران ایران به سال ۹۵ 
و دریافت مقام نخســت مســابقه تصویرگری هیوالی درون در همان 
سال، چاپ آثار در مجله »Printed in Iran« در فرانکفورت آلمان در سال 
۹۵، حضور در نمایشگاه غرفه ایران در نمایشگاه بین المللی کتاب پکن 
در سال 2۰۱۷، نمایشگاه گروهی تصویرسازی گالری دیدار در سال ۹۶، 
نمایشگاه گروهی تصویرسازی گالری هرمس در سال ۱۳۹۷، نمایشگاه 
گروهی تصویرســازی گالــری مریم به ســال ۹۷ و تصویرگــری نماهنگ 
دهکده جادویی در سال ۹۹ به کارگردانی سیدمیثم سجادی بعضی از 

فعالیت های این هنرمند است.
عالقه مندان برای بازدید از نمایشگاه نقاشی »خیلی نزدیک« می توانند 
تا پانزدهم اسفندماه از ساعت ۱۶ تا 2۰ به گالری تام، واقع در اصفهان، 
خیابان حکیم نظامی، کوچه کلیســا وانک )۱۹( مقابل دانشــگاه هنر 

مراجعه کنند.

عشق هنر به والیت در خیمه صلواتی خوشنویسی

گالری تام ببینید »خیلی نزدیک« را در 

میراث 
تاریخی

خوشنویسی

گالری

هفدهمیــن نمایشــگاه جامــع قــرآن و عتــرت 
اصفهان در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ و همزمان 
با ماه مبارک رمضان در اصفهان برپا می شود. 
هفدهمیــن نمایشــگاه جامــع قــرآن و عتــرت 
و   ۱۴۰۱ ســال  فروردین مــاه  در  اصفهــان 
همزمان با مــاه مبارک رمضان برپا می شــود و 
برنامه ریزی هــا بــرای هر چــه باشــکوه تر برگزار 
کنــون آغاز شــده  شــدن این نمایشــگاه از هم ا

است.
 نمایشگاه قرآن و عترت پس از سه سال وقفه 
و بــا برنامه ریزی هــای مــدون و رویکرد هــای 
جدیــد، در روز هــای 2۴ تــا ۳۰ فروردین مــاه 
۱۴۰۱ و همزمان با روز هــای ۱۱ تا ۱۷ ماه مبارک 

رمضان در اصفهان برپا خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهــان گفــت: زمانی کــه صحبت از 
قــرآن، عتــرت و اهل بیــت )ع( می شــود، همه 
دســتگاه های اجرایــی، ارگان هــا، نهاد هــا و 

افراد در کنار هم قرار می گیرند و تالش می کنند 
رویدادی به باشکوه ترین شــکل ممکن برگزار 

کنند.
علیرضــا مرتضــوی می گویــد تــالش می کنیــم 
اثربخش تریــن فعالیت هــا را بــرای برپایــی 
هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهان 
برنامه ریــزی و اجــرا کنیــم، بــا همــت و تــالش 
تــا  کــرد  خواهیــم  شــرایطی ایجاد  جمعــی 
نمایشــگاه قــرآن و عتــرت بــرای اصفهــان و 

برای ایران اسالمی موجب خیر و برکت باشد.

رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریــه اســتان اصفهان گفــت: مرحلــه پایانی 
ح ســنجش و ســطح بندی  دومیــن دوره طــر
داوران مســابقات قــرآن کریــم، ۳۰ بهمــن  در 

اصفهان برگزار می شود. 
حمید بخشی گفت: مرحله مصاحبه و پایانی 
ح ســنجش و ســطح بندی  دومیــن دوره طــر
کریــم همزمــان بــا  داوران مســابقات قــرآن 
سراسر کشور از ۳۰ بهمن  تا پنجم اسفندماه در 
بخش های تجوید، صحت حفظ، صوت، وقف 
و ابتدا و لحــن از طریق ارتبــاط ویدئوکنفرانس 
با مرکز امور قرآنی ســازمان اوقــاف و امور خیریه 

برگزار می شود.
 در مراحــل و آزمون هــای قبلی ایــن دوره، 
22 نفــر حائــز رتبه شــده و بــه مرحله پایانــی راه 
یافته اند کــه از این تعــداد، ۱۳ نفر خانــم و ۹ نفر 
آقا هستند. همچنین، شــش نفر از این داوران 
اهل کاشان و آران و بیدگل هستند که با توجه 
به شــرایط ناشــی از شــیوع کرونــا و رنگ بندی 

استان و با مجوز از سازمان اوقاف و امور خیریه، 
مصاحبه ایــن افراد در ســالن اجتماعــات اداره 
اوقاف کاشــان انجام می شــود. در روز شــنبه، 
۳۰ بهمن ماه، داوران بخش تجوید؛ دوشنبه، 
دوم اســفندماه، داوران بخــش صحت حفظ؛ 
سه شنبه، سوم اسفندماه، داوران بخش وقف 
و ابتدا؛ چهارشنبه، چهارم اسفندماه، داوران 
بخش لحــن و پنجشــنبه، پنجــم اســفندماه، 
داوران بخش صوت مصاحبه خود را در سالن 
کنفرانــس اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان 

اصفهان انجام می دهند.

از  "مجبوریــم"  ســینمایی  فیلــم  کارگــردان 
کران ایــن فیلم در نــوروز خبــر داده  احتمــال ا

است.
رضا درمیشــیان بــا انتشــار عکســی در صفحه 

گرام، آورده است: شخصی خود در اینستا
کران نوروزی  "مجبوریم درمیشیان متقاضی ا

شد
فیلم ســینمایی "مجبوریم" تازه ترین ساخته 

کران نوروزی رضا درمیشیان، متقاضی ا
مؤسسه فیلمیران درخواست کتبی تقاضای 

کران نوروزی به شورای  پخش این فیلم برای ا
صنفی نمایش ارائه شده است.

"مجبوریــم" پنجمیــن فیلــم بلنــد ســینمایی 
رضــا درمیشــیان پــس از فیلم هــای "بغــض"، 
"عصبانــی نیســتم"، " النتــوری" و " یواشــکی" 

است.
این فیلم برنــده پنج جایزه بین المللی اســت 
که در ایــن میــان ســه جایــزه بین المللــی آن، 

گران است. بهترین فیلم از نگاه تماشا
فاطمــه معتمدآریــا، نــگار جواهریــان، پارســا 
پیروزفــر، بهمن فرمــان آرا، پردیــس احمدیه، 
مجتبی پیرزاده، بابک کریمی، رؤیا بختیاری، 
همایــون ارشــادی، پریــوش نظریــه، رضــا 
بهبــودی، احمد حامــد، مریم بوبانــی، رامونا 
شاه، غزل شجاعی، مهدی نصرتی، یاسمین 
پازوکی و با حضور ژاله علو در این فیلم به ایفای 

نقش پرداخته اند."

تئاتــر خیابانــی »روده درازی هــای یــک مرده 
بی صاحب« در چهلمین جشنواره تئاتر فجر، 
بخش نمایش های خیابانی و دیگرگونه های 

اجرایی برنده پنج تندیس شد. 
کارگــردان  تئاتــر روده درازی هــای یــک مــرده 
گفــت: نمایــش مــن به عنــوان  بی صاحــب 
و  متفــاوت  کار  یــک  قبرســتانی،  نمایــش 
حاصــل زحمــات شــش ماهــه گــروه نمایــش 
آیینه خمینی شهر اســت که سال ها در زمینه 
نمایش های سنتی و شادی آور فعالیت دارد.

تئاتــر خیابانــی »روده درازی هــای یــک مرده 
بی صاحب« در بخش نمایش هــای خیابانی 
چهلمین جشــنواره فجر، برنــده پنج تندیس 

در زمینه های طراحی لباس، طراحی صحنه، 
بازیگری مرد، کارگردانی و طراحی ایده شد.

کیانــی می گویــد ســال گذشــته هم بــا نمایش 
گویه هــای یــک فشــنگ جنــون زده« بــه  »وا
جایــزه بــزرگ جشــنواره دســت پیــدا کردیم و 
امسال نیز برای دومین سال، حضور موفق در 

جشنواره فجر داشتیم.
تئاتر »روده درازی های یک مرده بی صاحب« 
یــک کار کمــدی بــا موضــوع »وفای بــه عهد« 
کتر مالنصرالدین اســت که  بــا اقتباســی از کارا
کتــر اصلــی پــس از مــرگ بــه دنیــا  طــی آن کارا
بازمی گردد تا طی یک سال مردم را بخنداند.

کتــاب   همزمــان بــا اجرای ایــن نمایــش از 
لطایــف  از  کمیــک  نمایشــی  »اقتبــاس 
مالنصرالدین« که اثری پژوهشی از بنده است 

با حضور اساتید تئاتر کشور رونمایی شد.
اختتامیه چهلمین جشــنواره تئاتر فجر شــب 
گذشته با حضور وزیرفرهنگ و ارشاد اسالمی، 
جمعــی از مدیــران تئاتــری و حســین مســافر 
آســتانه دبیر جشــنواره در تــاالر وحــدت برگزار 

شد.

برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت در اصفهان 

برگزاری مرحله پایانی دومین دوره طرح سنجش داوران 
مسابقات قرآن 

"مجبوریم" 
کران نوروزی شد متقاضی ا

پنج تندیس جشنواره تئاتر فجر به اصفهان رسید 

نمایشگاه

خبر

جشنواره

سینما

دو کتاب از مجموعه کتاب های نقد و نظریه 
ادبیات کودک با هدف نظریه های مربوط به 
رشد کودکان، و همچنین کارکرد کتاب های 
تصویری توسط انتشــارات مدرسه منتشر و 

روانه بازار نشر شدند.
کتــاب »رشــد کــودک« نوشــته فیلیــپ تــی، 
ع و مهدی  رزالین ایچ، شوت با ترجمه مریم زار
رحیمی و »بازی متن و تصویر« نوشــته ماریا 
نیکوالیــوا، کارول اســکات بــا ترجمــه فریبــا 
خوشــبخت و محبوبــه البــرزی از مجموعــه 
کتاب های نقد و نظریه ادبیات کودک به تازگی 
توسط انتشارات مدرسه منتشــر و روانه بازار 

نشر شده اند.
هــر دو کتاب با هــدف نظریه هــای مربوط به 
رشــد کودکان و همچنین کارکرد کتاب های 
تصویری گزارش جامعی دربــاره ویژگی های 
ادبیات کودک اســت کــه تحقیق های چند 
دهه را در برمی گیرد و رابطه بین نویسنده و اثر 

و خواننده را می کاود.
مؤلــف در کتــاب »رشــد کــودک« بــا بررســی 
ماهیــت روان شناســی رشــد، روش هــای 
شــناخت کــودکان را بررســی می کنــد؛ یعنی 
شــناخت کودک از چشــم اندازهای نظری و 
گون، شناخت کودک در معنای  فلسفی گونا
فرهنگی و شناخت کودک در بافت تاریخی. 
و نتیجه می گیرد آشــنایی با نظریات کودکی 
و نوجوانــی از ضروری تریــن ابزار اندیشــیدن 

درباره ی ادبیات کودک و نوجوان است.
در کتاب »بــازی متن و تصویــر« مؤلف رابطه 
گانی و متــن دیداری و  یا بازی میان متــن واژ
نقش ایــن رابطــه را در زیباشناســی و تفســیر 
گون نشان  کتاب های تصویری با مثال گونا
داده اســت؛ در واقــع مؤلــف در ایــن کتــاب با 
بررسی نشان داده است اهمیت متن و تصویر 

یکسان است.
مجموعــه »نقد و نظریــه ادبیات کــودک« به 
دبیــری مرتضــی خســرونژاد منتشــر شــده و 
پیش از این مجموعه سه جلد به نام های هنر 
گــوژی؟، نقد، نظریه و ادبیــات کودک،  یا پدا
مطالعــات ادبیــات کودک نیز منتشــر شــده 

است.

رئیس اداره میراث فرهنگی کاشــان گفت: 
سه عنصر میراث فرهنگی ناملموس کاشان 

در فهرست آثار ملی ثبت شد. 
 مهران سرمدیان در جمع خبرنگاران گفت: 
کنون ۳۸ اثر میراث فرهنگی ناملموس در  تا
فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده است که 
در تازه ترین مورد سه عنصر میراث فرهنگی 
ناملمــوس کاشــان در فهرســت آثــار ملــی 

ثبت شد.
آداب تعزیه مشــکات، آداب ختم ســی پاره 
قرآن جوشقان قالی و صابون سازی قمصر 
ســه اثر ثبت شــده هســتند که این آثار پس 
از بررســی در شــورای ثبت و حرایم استان و 
ارســال به اداره کل ثبت در جلســه شــورای 
ملی ثبت میراث فرهنگی ناملموس کشور 

به ثبت رسیدند.
او می گویــد دو اثــر مهارت هــای قالیبافــی 
کاشــان و آئیــن ســنتی قالیشــویان مشــهد 

اردهال کاشان ثبت جهانی هستند.
آئیــن طــوغ، آداب خواســتگاری و عروســی 
برزک، مهارت پخت باقلوای کاشان از جمله 
عناصــر فرهنگــی در دســت اقــدام و تدوین 

نهایی برای ثبت در میراث ملی هستند.
ســرمدیان بــا اشــاره بــه آثاری کــه بــه تازگی 
بــه ثبــت ملــی رســیده اند، گفــت: در مــورد 
آئین صابون سازی قمصر الزم به ذکر است 
که این شهر تنها مرکز صابون سازی در سطح 
شهرســتان کاشــان اســت که صابون های 
ســاخته شــده در ایــن شــهر زبانزد خــاص و 

عام است.
در مــورد آداب ختــم ســی پــاره قــرآن در 
جوشــقان قالی باید گفت که منظور از سی 
پــاره، ۳۰ جــز قــرآن کریم اســت کــه در طول 
ســال بــه مناســبت های مختلــف قرائــت 

می شود.
رئیس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی 
و گردشــگری کاشــان گفــت: یکــی دیگــر از 
عناصر ثبت شده در میراث ملی تعزیه خوانی 
شهر مشکات است که این آداب از دیرباز به 
مناســبت ماه محرم و صفر در این شهر اجرا 

شده و هنوز هم در حال اجرا است.

توسط انتشارات مدرسه؛

کتاب های »رشد کودک« 
و »بازی متن و تصویر« 
به کتابفروشی ها آمدند

ثبت ۳ عنصر میراث فرهنگی
 ناملموس کاشان 

ثار ملی  در فهرست آ

کتاب

خبر
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سرمربی دوچرخه سواری سپاهان:

چرخ دوچرخه سواران با افزایش دالر نمی چرخد
ســرمربی تیــم دوچرخه ســواری 
سپاهان گفت: صفر تا ۱۰۰ورزش 
دوچرخه ســواری از محصــوالت 
خارجی استفاده می شــود و به قیمت دالر وابسته 
اســت، بســیاری از افراد به ســبب گرانــی و افزایش 

قیمت دالر، این رشته را کنار گذاشتند.
مهران اسماعیلی ســودرجانی در گفت وگو با ایسنا 
با اشــاره به کســب مقام اول تیم دوچرخه ســواری 
بزرگساالن سپاهان در کشور، اظهار کرد: از سال۹۳ 
به طور جدی با تیم دوچرخه سواری سپاهان در دو 
رده جوانان و بزرگساالن وارد لیگ کشور شدم، تیم 
جوانان همگی بومی هستند و نایب قهرمان لیگ 

جوانان کشور شدند.
وی افزود: در تیم بزرگســاالن ســپاهان بیــش از ۶۰ 
درصد رکابــزن بومی در اختیــار داریم کــه در بخش 
پیست بر سکوی نخست و در بخش جاده جایگاه 

دوم را به خود اختصاص دادند.
بازیکن سابق تیم ملی دوچرخه سواری، قهرمانی 
تیم ســپاهان در لیگ را با اهمیت دانست و گفت: 
حدود ۱۳ تیم در لیگ برتر حضور دارند که هر سال 
یک یا دو تیم اضافه یا حذف می شوند، اما سپاهان 
هرسال در بخش پیست بر سکوی قهرمانی ایستاده 
است. این موضوع در حالی اتفاق افتاده که اصفهان 
هیچ پیست اختصاصی ندارد، بنابراین دستاورد 

بزرگی است.
اســماعیلی ســودرجانی اضافه کرد: تیم ســپاهان 
هرســال در فدراســیون جهانی ثبت نــام می کند و 
می تواند به صورت کنتیننتال در مسابقات جهانی 
شرکت کند، اما سال 2۰22 به سبب شرایط شیوع 
ویروس کرونا نتوانستیم جز ثبت نامی فدراسیون 

باشیم.
 وی در خصــوص شــرایط و ســطح کیفــی لیــگ 
دوچرخه سواری کشور، توضیح داد: سطح کیفی 
لیگ افت داشــته که ۹۰ درصد  به خاطر رشــد نرخ 
دالر اســت، چرا که  بازیکن نمی تواند از لوازم یدکی 

خوبی استفاده کند.
کید کرد:  سرمربی تیم دوچرخه سواری سپاهان تا
از صفر تا ۱۰۰ ورزش دوچرخه ســواری را محصوالت 
خارجی تشــکیل می دهنــد؛ از دوچرخه و وســائل 
مربوطه تا لباس و ابزار، پس بــه نوعی این ورزش به 
دالر وابسته است و بسیاری از دوچرخه سواران به 

سبب گرانی موجود این رشته را کنار گذاشتند.
اسماعیلی سودرجانی ادامه داد:  امیدواریم دولت 
با حمایت و نظارت بتواند به این رشته کمک کند. 
اخیرَا یک شرکت داخلی شروع به تولید لباس کرده 
اســت، دوســت داریم شــرکت های بزرگ در رشــته 
دوچرخه ســرمایه گذاری کــرده تــا بــه پیشــرفت و 

توسعه این رشته کمک کنند.
کــرد: امیــدوارم بتوانیــم در بخــش  وی اضافــه 
دوچرخه ســواری بانــوان نیــز فعالیــت خــود را 
گســترش داده و با توســعه ورزش بانوان، تیم های 

دوچرخه ســواری را در بخش هــای مختلــف رونق 
بدهیم.

بازیکن سابق تیم ملی دوچرخه سواری در خصوص 
شرایط تیم ملی خاطرنشان کرد: تغییر و تحوالتی 
در فدراســیون اتفــاق افتــاده و "علیرضــا حقــی"، 
به عنوان یکی از ورزشکاران حرفه ای و قوی کار خود 
را به طور علمی در مقام سرمربی شروع کرده است. 
امیدواریم این انتخاب که از بطن جامعه ورزشی این 

رشته است، شرایط به خوبی را برای تیم رقم بزند.
اســماعیلی ســودرجانی از دعــوت مهــدی و نیمــا 
ناطقی، محمد گنج خانلو، میرصمد پورسیدی، 
بهنــام خلیلــی خسروشــاهی، محمداســماعیل 
چایچی، امیرحسین جمشیدیان و کیارش نادری 
به اردوی تیــم ملی دوچرخه ســواری بخش جاده 
و نیمه استقامت خبر داد و گفت: حدود هفت نفر 
از ملی پوشــان دوچرخه ســواری، از رکاب زنان تیم 
سپاهان هستند. همچنین محمد دانشور و احمد 
نصرآبادی نیز در اردوی تیم ملی دوچرخه سواری 
بخش سرعت حضور دارند. این رکاب زنان هر سال 
در مســابقات آســیایی صاحــب مــدال بودنــد کــه 
کارتا به ســبب برخی شــرایط و  البته دور قبل در جا

بدشانسی ها نتوانستیم به مدال برسیم.
کــرد:  وی بــه مســئوالن فدراســیون پیشــنهاد 
فدراسیون علم روز را ضمیمه تیم ملی کرده و با کادر 
و کمیته فنی قوی امیدواریم بتوانیم آینده خوبی 
برای این رشته رقم بزنیم. باید توجه کنیم که کمیته 
فنی تیم ملی از نســل جوان و به روز باشند تا رکاب 

زنان بتوانند به طور علمی تمرین کنند.
سرمربی فالورجانی سپاهان، این باشگاه را یکی از 
حامیان ورزش اصفهان دانست که تنها بر فوتبال 
تمرکــز نــدارد و از ســایر باشــگاه ها خواســت کــه بــا 
حمایت هــای خــود بــه توســعه دوچرخه ســواری 
به عنــوان یکــی از رشــته های علمــی و همگانی که 
می تواند در سالمت جامعه موثر باشد، کمک کنند.

اســماعیلی ســودرجانی بــا گالیــه از ســکان داران 
ســابق هیئــت دوچرخه ســواری اســتان اصفهان 
بیان کرد:ومتاســفانه برخی از مســئوالن اســبق با 
ســنگ اندازی ها مانــع رونــق دوچرخه ســواری در 
استان هستند و امیدواریم با همراهی همگان قطار 

در حرکت این ورزش را به مقصد برسانیم.
وی در خصوص برنامه مسابقات پیش رو تیم ملی 
دوچرخه سواری، توضیح داد: مسابقات قهرمانی 
آســیا در بخش پیســت -هند را در پیــش داریم که 
اردوهــای آن در حــال برگــزاری اســت، همچنیــن 
مسابقات قهرمانی آسیا در بخش جاده نیز در کشور 

ازبکستان به زودی برگزار خواهد شد.
سرمربی تیم دوچرخه سواری سپاهان ادامه  داد: 
بازی هــای آســیایی یکــی دیگــر از مســابقات مهم 
پیــش روی مــا اســت کــه شــهریورماه در گوانجــو، 
چین برگزار خواهد شد، امیدواریم بازیکنان خوب 

سپاهان نیز در آن حضور داشته باشند.
اسماعیلی سودرجانی با اشاره به چالش ها و موانع 
موجود در مسیر دوچرخه سواری ایران، بیان کرد: 
بزرگ ترین مانع سر راه ورزش دوچرخه سواری، تهیه 
ســخت لوازم مورد نیاز اســت، مورد دیگر باالرفتن 
هزینه های ســفرها اســت که باعث کاهش حضور 
در مسابقات می شود و همچنین کمبود مسابقه 
که بزرگ ترین معضل ورزشکاران ملی پوش است، 
در حالی که باید با مســابقات زیاد، تجربه و تمرین 

بازیکنان باال رود.
وی ادامــه داد: بهتریــن راهــکار بــرای حــل موانــع 
موجود در ورزش دوچرخه سواری، جذب اسپانسر 
برای تیــم ملــی و تقویت باشــگاه ها بــرای حمایت 
از ورزشــکاران اســت. همچنیــن اعــزام مربیــان 
برای کســب تجربه از بهترین مربیان خارجی تاثیر 

مستقیمی بر رشد تیم ملی دارد.
اســماعیلی ســودرجانی اظهــار کرد: ســطح کیفی 
کالس هــای آموزشــی کــه برگــزار می شــود، تعریــف 

چندانی ندارد و متاسفانه صرفا جنبه مدرک گرایی 
دارد. این  نحوه برگزاری کالس هیچ تاثیری بر ورزش 
حرفــه ای قهرمانی نــدارد و شــاید بتواند در ســطح 
عمومی اطالعات همگانی را باال ببــرد. بهترین راه 
فرســتادن گزینشــی مربیــان داخلی بــه دوره های 

آموزشی در خارج از کشور است.
در  دوچرخه ســواری  تیــم  ســابق  ملی پــوش 
خصــوص اقدامــات الزم فدراســیون بــرای ارتقــا 
دوچرخه سواری، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات 
مهمی کــه فدراســیون بایــد انجــام دهد، ســاخت 
پیست های حرفه ای و خوب در شهرهای مختلف 
اســت. همچنیــن بایــد دوچرخه هــای پیســت با 
کیفیت وارد کرده و در اختیار هیئت های استانی قرار 

دهند تا ورزشکاران حرفه ای بهتری تربیت شوند.
اســماعیلی ســودرجانی اضافــه کــرد: فدراســیون 
باید اقداماتی را برای جلب باشگاه ها و شرکت ها و 
تیم داری آن ها در لیگ دوچرخه سواری انجام دهد 
و در کنار آن با تیم ها و باشگاه های موجود نیز تعامل 

کرده و نگاه حمایتی خود را از آن ها برندارد.
وی وضعیت قراردادهــای رکاب زنــان را نامطلوب 
ارزیابی کرد و گفت: با وجود اینکه دوچرخه سواری 
بیشترین میزان مصرف انرژی را در میان ورزش ها 
دارد، امــا قراردادهــای خوبی با ورزشــکاران بســته 

نشده و نمی تواند هزینه آن ها را جبران کند.
ســرمربی تیم دوچرخه ســواری ســپاهان در پایان 
خاطــر نشــان کــرد: دوچرخه ســواری یــک وزش 
گــر مــورد توجه مســئولین قرار  المپیکی اســت که ا
گیرد، شانس کســب مدال را داریم، همان طور که 

سابقه کسب مدال در بازی های آسیایی را داریم.
گزارش ایســنا، اردوی تیــم ملــی دوچرخــه   بــه 
ســواری ایران برای حضــور در مســابقات قهرمانی 
جــاده و مســابقات بین المللــی ترکیــه تــا ششــم 
اســفندماه ســال جــاری بــا حضــور پنــج رکاب زن 

سپاهان در تهران برگزار خواهد شد.

خبر

مدیرعامل ذوب آهن می گوید ثبات را در دستور کار 
دارند اما فقط به دنبال حفظ تیم در لیگ نیستند 

و توقع باالتری از نتایج دارند.
علیرضا احســانی درباره وضعیت ذوب آهنی ها 
در لیــگ بیســت ویکم اظهار کــرد: شــرایط رو به 
جلوی تیم مان برایمان مهم است. در نیم فصل 
با تقویت  تیم مشکالت در حال حل شدن است 
و مشــکل خلق موقعیت مان رفع خواهد شد و 
ان شاءا... در ادامه فصل به روزهای بهتری هم 

خواهیم رسید.
او درباره شــکایت ذوب آهن از اســتقالل به دلیل 
استفاده این دو بازیکن جدیدش گفت: باتوجه 
به صحبت هایــی که با افــراد حقوقی داشــتیم و 
مستنداتی که دست به دست می شود، به صورت 
رسمی از اســتقالل شــکایت کردیم. این ها همه 
گویای این است که استقالل به صورت غیرمجاز 
از دو بازیکنش استفاده کرده است. ما از مجاری 
گر تخلفی صورت گرفته  قانونی پیگیری می کنیم و ا

به آن رسیدگی خواهد شد.
مدیرعامل ذوب آهن درباره عملکرد مهدی تارتار 
گفت: او مربی خوب و با دانشی است و دارد برای 
تیم زحمت می کشد. ذوب آهن در دو سال گذشته 
نتوانسته عملکرد خوبی داشته باشد اما مطمئن 
هستیم با حضور مهدی تارتار، دیگر آن روزها تکرار 
نمی شود. شرایط ما هر روز بهتر می شود و فقط باید 
کمی زمان دهیم تا شرایط بهتر شــود. ذوب آهن 
باالخره نایب قهرمان آســیا بوده و در ایران و آسیا 

همیشه مقام خوبی کسب کرده است.
او اضافه کرد: قطعا حق هواداران اســت که توقع 
بیشتری داشته باشند و توقع به جایی هم دارند. 
کــم و من،  بایــد شــرایط بهتــری در ذوب آهن حا
هیات مدیــره باشــگاه و کارخانه در حــال تالش 
هستیم که روزهای خوب برای این تیم تکرار شود. 

ما هم توقع داریم از همین نیم فصل نتایج خوب 
تیم شروع شود. ما فقط دنبال حفظ تیم نیستیم 
و قطعا با این کادرمربی گری که داریم، توقع داریم 

تیم در رتبه باالتری قرار بگیرد.
احسانی با بیان این که برخی از نقاط ضعف تیم 
گر نقاط ضعف  در نیم فصل برطرف شد، گفت: ا
دیگــری هم داشــته باشــیم، بایــد در فصــل بعد 
برطرف کنیم. انتظــارات باالتــری از تیــم داریم. 
اولتیماتومی بــه تارتــار ندادیــم و ایــن شــیطنت 
برخی هــا اســت. ما بــه دنبــال ثبــات هســتیم و 
نمی شــود فقط به نتایج خــوب در دنبــال کوتاه 
مدت باشــیم. تــا زمانی که شــرایط مهیا باشــد، 
دوســت نداریــم در کادر مربی گــری تغییر ایجــاد 
گر نیاز به تغییر نباشد، قطعا این کار صورت  کنیم. ا

نمی گیرد.
او اضافه کرد: در نیم فصل دوم یک تیم متفاوت 
تر نسبت به نیم فصل اول خواهید دید. ما در نیم 
فصل اول هم خوب بازی می کردیم اما داوری ها 
در برخی از بازی ها به ضرر ما تمام شــد. در برخی 
مواقع هم روی یک اشتباه کوچک بازی را از دست 
می داد. البته تیم  ما خلق موقعیت نداشــت اما 
خیلی خــوب بازی می کــرد و این مشــکل کم کم 
برطرف خواهد شد. امیدواریم در نیم فصل دوم 

تیم بهتری خواهیم داشت.

شــهاب عزیزی خادم، رئیس فدراسیون فوتبال، 
با اجماع هیئت رئیســه این فدراســیون از ســمت 

خود عزل شد.
 بعد از برگزاری جلســه هیئت رئیســه فدارســیون 
فوتبــال بــرای عــزل موقت شــهاب الدیــن عزیزی 
خادم و رای گیری که با حضور هشت نفر از اعضای 
هیئت رئیســه به اضافه رئیــس فدراســیون برگزار 
شد شهاب الدین عزیزی خادم با رای هشت نفر از 

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال از سمتش 
برکنار شد.

 در این جلســه شــهاب عزیزی خــادم، حمیدرضا 
مهرعلی، حیدر بهاروند، شهره موسوی، احمدرضا 
براتی، احســان اصولــی، بهرام رضاییان، میرشــاد 
ماجدی، طهمورث حیــدری، مهرداد ســراجی و 

خداداد افشاریان حضور داشتند.
 البته با دستور ای اف سی و تذکر حسن کامرانی فر، 
دبیرکل فدراســیون فوتبال، مهرعلــی و بهاروند از 

جلسه خارج شدند.
       ماجدی سرپرست فدراسیون فوتبال شد

میرشــاد ماجدی با حکــم اعضای هیات رئیســه 
به عنوان سرپرســت فدراســیون فوتبــال انتخاب 
شــد و قرار اســت امور مدیریتی این فدراسیون را بر 

عهده بگیرد.

مهاجم تیم ملی ایران سومین بازی بایرلوکوزن در 
بوندسلیگا را هم از دست داد.

سردار آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان این روزها 
در حال آمــاده ســازی بــرای اولیــن بــازی اش برای 

لورکوزن در رقابت های بوندسلیگا است.
آزمــون در دو بازی اخیر لورکــوزن مقابل دورتموند و 
اشــتوتگارت در رقابت های بوندسیلگا غایب بود. 
ستاره ایرانی همچنان در حال ریکاوری است تا به 

شرایط بازی برسد.
جراردو سیوان سرمربی لورکوزن در نشست خبری 
پیش از دیدار با ماینتس دربــاره غایبان این بازیف 
گفت: اندریه لونیف و کریم بلعربی برای این بازی آماده 
نیستند. همچنین سردار آزمون و جولیان هر دو در 

حال گذراندن دوران درمان هستند.
آزمون بعد از درخشــش در ۳ سال گذشته در زنیت 
سن پترزبورگ در لیگ روسیه مشتریان زیادی پیدا 
کرد ولــی در نهایت پیشــنهاد لورکــوزن را پذیرفت و 

قراردادی ۵ و نیم ساله با این تیم آلمانی امضا کرد.

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا تکلیف میزبانی 
گروه ســپاهان و فــوالد خوزســتان را به بعــد موکول 
کرد؛ ایــن در حالــی اســت که تکلیف منطقه شــرق 
مشخص شده است. طبق اعالم AFC، گروه های 

G، F و J در کشور تایلند برگزار خواهد شد.
 I و مالــزی میزبــان گــروه H ویتنــام میزبــان گــروه

مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2۰22 شدند.

بر اساس اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، مسابقات 
لیــگ قهرمانــان آســیا )شــرق( از  ۱۵ آوریــل تــا یکم 

می برگزار خواهد شد.
این سایت در زمینه معرفی میزبان های پنج گروه 
غرب آســیا در لیگ قهرمانان اعالم کــرد به محض 

تعیین تکلیف بزودی اعالم خواهد شد.
پیش از این یکی از رسانه های سعودی مدعی شده 
بود، این کشور میزبان تمام گروه های پنجگانه غرب 

در لیگ قهرمانان آسیا 2۰22 شده است.
در ایــن فصــل از لیــگ قهرمانــان آســیا 2۰22 فوالد 
خوزستان در گروه ســوم با تیم های شباب االهلی 

دبی، الغرافه قطر و آهال ترکمستان همگروه است.
سپاهانی ها هم در گروه چهارم مسابقات با تیم های 
کور ازبکســتان و برنده پلی آف  الدحیل قطر، پاختا
)التعاون عربستان و الجیش سوریه( هم گروه شدند.

تیم والیبال بانوان ذوب آهن اصفهان با شکست 
پیکان در رده سوم در دیدار رده بندی لیگ برتر قرار 
گرفت.  تیم والیبال ذوب آهن اصفهــان در دیدار 
رده بندی مســابقات لیگ برتر به مصاف پیکان 
تهران رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد و عنوان 

سوم را به دست آورد.

ذوب آهن با امتیازات 2۹ بر 2۷، 2۵ بر 2۰، 2۵ بر 2۷ 
و 2۷ بر 2۵ مقابل بازیکنان جوان پیکان پیروز شد.
ذوب آهن با شــش دوره قهرمانــی، هفت عنوان 
نایب قهرمانی و دو مــدال برنز پرافتخارترین تیم 
شرکت کننده در -این مسابقات بود که در لیگ 

امسال سوم شد.

کید مدیرعامل ذوب آهن بر حفظ تارتار تا

خبر

برکناری عزیزی خادم از فدراسیون فوتبال

تداوم غیبت آزمون از ترکیب لورکوزن

گروه سپاهان در آسیا نامشخص بودن میزبان 

پیروزی ذوب آهن مقابل پیکان تهران

خبر

پینگ پنگ باز اصفهانی رتبه اول مرحله نهایی 
مســابقات جایــزه بــزرگ تنیــس روی میــز را به 

دست آورد.
 در مرحله نهایی مسابقات جایزه بزرگ تنیس 
روی میــز کشــور میــالد عابدینیــان از اصفهــان 
روی سکوی نخست ایستاد، مقام دوم و عنوان 
نایب قهرمانی را سیدعلی سجادیان از قم کسب 
کرد و دیگر نماینــده هیات تنیــس روی میز قم 
یعنی علیرضا رضایی فرد از بازیکنان آینده دار این 

رشته سوم شد.
این مســابقات با حضور ۶۴ پینگ پنگ بــاز در 

سالن شهید رضا محمدی قم برگزار شد.

کادمی های  مسابقات هندبال نوجوانان پسر آ
کشور با حضور نمایندگان اصفهان برگزار خواهد 

شد.
بنا بر اعالم روابط عمومی فدراسیون هندبال، 
در ایــن رقابت هــا، تیم هــای هندبــال مــس 
کرمان، ذوب آهن، سپاهان نوین، فوالد مبارکه 
سپاهان، زغال سنگ طبس، رعد پدافند آمل، 
نیروی زمینــی شــهید شــاملی کازرون، فرازبام 
خاییز دهدشت )الف(، فراز بام خاییز دهدشت 
)ب(، ستارگان دشتستان، پاس ناجا قم، نفت و 
گاز گچساران، قصر نشاط پارس پویان بهبهان، 
سنگ آهن بافق، شــهرداری ســاوه، دیار کهن 
جیرفت، اصیل سازه لرستان، مهر پویان شهر 
کرد، چمــران الرســتان، بوشــهر پــارس، برزین 
مشهد، کرمانشاه و پارس شهر کرد حضور دارند.

کادمی های  مسابقات هندبال نوجوانان پسر آ
کشــور ۶ تا ۱۳ اســفند در شهرســتان گچساران 

)کهگیلویه و بویراحمد( برگزار خواهد شد.

ســه تیم اصفهانی به مرحله نیمه نهایی لیگ 
دسته یک هندبال باشگاه های کشور رسیدند.

گــرس اســالم آبــاد غــرب، مهــرگان  تیم هــای زا
کاشــان، پرواز هوانیروز و گیتی پســند اصفهان 
به جمع ۴ تیم برتر لیگ دسته یک باشگاه های 

کشور راه یافتند.
بــر اســاس اعــالم روابــط عمومی فدراســیون 
هندبال، مرحله یک چهارم نهایی مسابقات 
هندبال لیگ دسته یک باشگاه های کشور با 
برگزاری چهار دیدار به پایان رسید که در آن ها، 
گــرس اســالم آبــاد غــرب، مهــرگان  تیم هــای زا
کاشــان، پرواز هوانیروز اصفهان و گیتی پســند 
اصفهان حریفــان خود را شکســت دادنــد و به 

مرحله نیمه نهایی رسیدند.
دو تیم فینالیست این رقابت ها، راهی مسابقات 

فصل آینده لیگ برتر می شوند.

فوتبالیست های اصفهانی به اردوی تیم ملی 
برای حضور در مسابقات بین الملی کافا دعوت 

شدند.
 به گزارش  فدراسیون فوتبال، فاطمه پسندیده، 
غزل مرشدی، الهه افشاردوست، فاطمه براتی 
کبری به همراه 2۵ بازیکن دیگر در  و بیتا مالعلی ا
دومین اردوی تیم فوتبال زیر ۱۸ سال دختران 
حضــور دارند.  ایــن اردو تــا دهم اســفند در مرکز 
ملی فوتبال برپا می شود. مسابقات فوتبال زیر ۱۸ 
سال دختران منطقه آسیای مرکزی )کافا( از 2۰ 
اسفند آغاز می شود و تیم ایران در این رقابت ها 
با تیم های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان 

مسابقه دارد.

سنگ نورد اصفهانی به اردوی آماده سازی تیم 
ملی دعوت شد. به گزارش  روابط عمومی اداره 
کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان، افسانه 
میراحمدی، ســنگ نورد استان اصفهان به 
اردوی آمــاده ســازی تیم ملی ســنگ نوردی 
بانوان فراخوانده شــد. این اردوی یــک روزه، 
چهارم اســفند با حضور هشــت ســنگ نورد 
کادمی ملی  از اســتان های کشــور در محــل آ
المپیک برگزار خواهد شد. افسانه میراحمدی 
از قهرمانان ســنگ نوردی اســتان اســت که 
پیش از این در رقابت های قهرمانی آسیا موفق 
به کسب یک نشان طال و یک نقره شده است.

رتبه نخست پینگ پنگ باز 
اصفهانی در مسابقه جایزه 

بزرگ تنیس روی میز

نوجوانان اصفهان هم 
به میدان می روند

راهیابی سه تیم اصفهان 
به نیمه نهایی

حضور دختران اصفهانی 
در اردوی تیم ملی

دعوت از بانوی اصفهانی 
به اردوی تیم ملی 

سنگ نوردی

رئیس هیات اسکی استان اصفهان گفت: امسال یکی 
از ضعیف ترین سال هایی بود که از لحاظ مالی سپری 
کردیم، با حمایت و همکاری مدیریت پیست و شرکت 
توسعه پیشگامان عدالت فریدون شهر توانستیم تمام اردوها و مسابقات 
گر این همکاری ها نبود، امسال از لحاظ مالی نمی توانستیم  را برگزار کنیم، ا
فعالیت کنیم. محمود یسیلیانی، رئیس هیات اسکی استان اصفهان 
در خصوص عملکرد هیات اظهار داشــت: در ســال ۱۴۰۰ هم مثل سال 
گذشته، کرونا در عملکرد هیات بی تاثیر نبوده، ولی چون فعالیت ها در 

فضای باز است، توانستیم در فصل بهار و تابستان ادامه دهیم.
وی در خصوص برنامه ها برای اسکی چمن، بیان داشت: در اسکی چمن 
روند خوبی را داشتیم، هفته ای سه جلسه در پیست آموزشی پارک صفه 
آموزش داشتیم که استقبال خوبی صورت گرفت، پایان این برنامه هم 
جشنواره ای برگزار شد؛ رول اسکی هم داشتیم با تمام محدودیت ها ولی 

باید توجه بیشتری به این رشته شود.
یسیلیانی با بیان این که با بارش برف در رشته آلپاین و اسنوبرد فعالیت ها را 
شروع کردیم، عنوان داشت: تمرینات، اردوها و استعدادیابی برنامه های 
مهمی بود که برگزار کردیم، استعدادیابی در بحث همگانی بسیار عالی 
پیش رفت؛ همچنین تمرینات و اردوهای تیم منتخب استان اصفهان 

در این مدت انجام شده است.
رئیس هیــات اســکی اصفهــان ادامــه داد: در رشــته آلپاین مســابقات 
انتخابی  هم داشتیم که برگزار شــد، ولی فعال به دلیل اوج گیری مجدد 
کرونا نتوانستیم مسابقات قهرمانی استان و کشوری را میزبان باشیم، 
فدراسیون اسکی برگزاری مسابقات را تا زمان متناسب شدن شرایط، 
محدود کرده، احتماال میزبان مسابقات قهرمانی کشور در یکی از رده های 

سنی در پیست اسکی فریدون شهر خواهیم  بود.
وی با اشاره به این که در بحث آموزش در بعد همگانی، استقبال خوب 
بوده، خاطر نشان کرد: پیست باز بوده و خدمات خوبی به عالقمندان این 
رشته ارائه شــده، در بعد قهرمانی هم فعالیت های خوبی انجام دادیم 
و شرایط برای حضور در مسابقات کشوری، پس از 2 ســال دوری، برای 
تیم های اســتانی، خصوصا رده ســنی های پایه در رشــته های آلپاین و 
اسنوبرد مهیا است. یسیلیانی در خصوص استعدادیابی تصریح کرد: 
استعدادیابی یکی از شاخص ترین برنامه ها بوده که در سه سال گذشته 
برگزار  کردیم، نتیجه این شده که تیم های آلپاین و اسنوبرد از لحاظ نفرات 
تقریبا تکمیل و حتی رقابت بسیار شدیدی بین ورزشکاران است، این 
رقابت باعث پیشــرفت اســت؛ در این چند سال توانســتیم ورزشکاران 

مستعد را جذب و سرمایه گذاری کنیم.

رئیس هیات اســکی بــا بیان این که عــالوه بــر اســتعدادیابی کلی، یک 
اســتعدادیابی مختص روســتاهای همجوار پیســت که دسترســی به 
امکانات پیست دارند برگزار کردیم، افزود: به صورت رایگان تجهیزات و 
مربی در اختیارشان گذاشته شد تا بتوانیم در سال های آینده قهرمانانی 

از این روستاها به جامعه ورزش و رشته اسکی معرفی کنیم.
وی در خصوص شرایط مالی هیات اسکی در سال ۱۴۰۰ گفت: امسال یکی 
از ضعیف ترین سال هایی بود که از لحاظ مالی سپری کردیم، با حمایت و 
همکاری مدیریت پیست و شرکت توسعه پیشگامان عدالت فریدون شهر 
گر این همکاری ها نبود،  توانستیم تمام اردوها و مسابقات را برگزار کنیم، ا

امسال از لحاظ مالی نمی توانستیم فعالیت کنیم.
یسیلیانی در خصوص حمایت های انجام شده، اظهار کرد: هیچ کمک 
مالی از طرف اداره کل ورزش و جوانان انجام نشد، از طرف فدراسیون هم 
یک کمک مختصر صورت گرفته که قابل توجه نبوده و در این اوضاع مالی 
دردی از ورزش اســکی استان اصفهان دوا نکرد، نیاز به کمک بیشتری 
داشتیم. رئیس هیات اسکی اصفهان بیان داشت: خوشبختانه با سایر 
حمایت ها توانســتیم امســال طبق تقویم برنامه ها را به جز مســابقات 
استانی و کشوری برگزار کنیم که آن هم به دلیل شرایط کرونا بود، تالش 
می کنیم تا زمانی که برف داریم یک دوره آموزشی مربیگری هم برگزار کنیم.
وی با اشــاره به این کــه در حال حاضر چند نفر از اســتان اصفهــان برای 
گذراندن دوره های مربیگری در رشــته های آلپاین و اسنوبرد به استان 
گر در تعطیالت عید شــرایط برف مناسب  فارس اعزام شــده اند؛ افزود: ا
باشــد می توانیــم میزبــان دور ه هــای مربیگــری در رشــته های آلپاین و 

اسنوبرد باشیم.

رئیس هیات اسکی استان اصفهان:

کردیم ضعیف ترین سال از لحاظ مالی را در هیأت اسکی سپری 

خبر

بازیکن ملی پوش تیم والیبال زنان باریج اسانس کاشان گفت: شرایط فینال حساسیت های 
خودش را دارد، هدف اصلی ما قهرمانی و رفتن به باشگاه های آسیا است.

 آیتک سالمت در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با بازی مقابل ذوب آهن در مرحله پلی آف لیگ برتر 
والیبال زنان باشگاه های کشور، اظهار کرد: باخت اولی که در مقابل ذوب آهن داشتیم، به خاطر اشتباهات فردی 
زیادی بود که به وجود آمد، اما نقطه عطفی بود که باعث شد هوشیار شویم و بدانیم اصال نباید اشتباهی را مرتکب 

شویم، چرا که ممکن است شرایط برای جبران ایجاد نشود. 
وی افزود: همگی برای هدفی که داشتیم هم قسم و یکدل شدیم و در دو بازی بعدی این مسئله را ثابت کردیم، ما 

برای قهرمانی وارد لیگ شدیم و تحت هیچ شرایطی قرار نیست از هدفی که داریم، دست برداریم. 
وی ادامه داد: انگیزه خیلی زیادی برای قهرمانی داریم و با برنامه ریزی ســرمربی و کادر تیم که از روز اول شروع 

کردیم، در بهترین حالت آمادگی هستیم و خوشحالم که در این روزهای حساس 
به باالترین سطح رسیده ایم و آماده بازی فینال هستیم. 

ملی پوش تیم باریج اسانس با اشــاره به بازی فینال در مقابل سایپا اضافه کرد: 
شرایط فینال حساسیت های خودش را دارد، ما ۳ بازی با ذوب آهن انجام داده ایم 

و با چالش های متفاوتی مواجه شــده ایم، فکر می کنم با آرامش و تمرکز کامل مقابل 
سایپا قرار می گیریم. 

سالمت گفت: هدف اصلی ما قهرمانی و رفتن به باشگاه های آسیا است، چندین  ماه از 
خانواده های مان دور بودیم، سختی زیادی کشیدیم، آسیب دیدیم، اما با تمام وجود 

برای قهرمانی می جنگیم و تالش می کنیم تا دست پر به خانه برگردیم.

ملی پوش والیبال باریج اسانس:

برای قهرمانی و رسیدن به آسیا وارد لیگ شدیم

خبر
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7 19 فوریه     2۰22 سالمت
علل خواب آلودگی مداوم چیست؟ 

بسیاری از افراد در طول روز چه در 
صبح و چه عصر، از خواب آلودگی 
دائمی رنــج می برنــد کــه مانــع از 
جریــان روال عــادی زندگــی آن ها 

می شود. 
طبیعی است که فرد بین ۶ تا ۸ ساعت در روز بخوابد؛ 
اما برخی ممکن است برای مدت طوالنی خواب آلود 
باشــند. عوامــل مختلفــی می توانند باعــث خواب 
آلودگی مداوم شــوند و این موارد می تواند از شــرایط 
روحــی و انتخاب ســبک زندگی تا شــرایط پزشــکی 

جدی متغیر باشند.
برخــی از عوامــل ســبک زندگــی ماننــد کار کــردن با 
ســاعات طوالنی یا تغییر شیفت شب ممکن است 
باعث افزایش خواب آلودگی شوند که در بیشتر موارد 
با تطبیق بدن با برنامه جدید، خواب آلودگی کاهش 

می یابد.
خواب آلودگــی می توانــد نتیجــه وضعیــت ذهنــی، 
عاطفــی یــا روان شــناختی شــما باشــد. افســردگی 
می تواند خواب آلودگی را به طور قابل توجهی افزایش 
دهد؛ همان طور که ســطح اســترس یا اضطــراب را 
افزایش می دهد. بی حوصلگی یکی دیگــر از دالیل 
شناخته شده خواب آلودگی است. حتی ممکن است 

احساس خستگی و بی حالی کنید.
برخــی از شــرایط پزشــکی می تواننــد باعــث خواب 
آلودگی شوند. یکی از شایع ترین آن ها دیابت است. 
سایر شرایطی که ممکن است منجر به خواب آلودگی 
مداوم شوند، شامل مواردی هستند که باعث درد 
مزمن می شوند یا بر متابولیسم یا وضعیت روانی تاثیر 
می گذارند؛ مانند کم کاری تیروئید یا هیپوناترمی و 
هیپوناترمی زمانی رخ می دهند که ســطح ســدیم 

خون خیلی کم است.
سایر شرایط پزشکی که باعث خواب آلودگی می شوند 
عبارتنــد از: مونونوکلئــوز عفونــی )مونــو( و ســندرم 

)CFS( خستگی مزمن
       مصرف برخی دارو ها

بســیاری از داروها، به ویژه آنتی هیستامین ها، آرام 
بخش ها و قرص های خواب، باعــث خواب آلودگی 

به عنــوان یــک عارضه جانبی هســتند و غالبــا روی 
آن ها درج شده است که هنگام مصرف از رانندگی یا 

کار های نیاز به هوشیاری خودداری کنید.
گر به دلیل داروهایتان برای مدت طوالنی خواب آلود  ا
هســتید، با پزشــک خــود صحبــت کنیــد. ممکن 
اســت یک جایگزین تجویز کند یا دوز فعلی شــما را 

تنظیم کند.
       اختالل خواب

خواب آلودگی بیش از حد بدون علت شناخته شده 
می توانــد نشــانه ای از اختالل خواب باشــد و طیف 
وسیعی از اختالالت خواب وجود دارند که هر کدام 

اثرات منحصر به فرد خود را دارند.
در آپنــه انســدادی خواب، انســداد راه هــای هوایی 
فوقانی باعث می شود که شما در طول شب خروپف 
کنید و تنفستان متوقف شود. این باعث می شود که 

به طور مکرر با صدای خفگی از خواب بیدار شوید.
سایر اختالالت خواب عبارتند از: نارکولپسی، سندرم 

پــای بی قــرار )RLS( و تاخیــر در فاز خــواب و اختالل 
)DSPS(

       خود درمانی
برخی از خواب آلودگی های مداوم را می توان در خانه 
گر ناشی از عوامل سبک زندگی،  درمان کرد؛ به ویژه ا
مانند ســاعات طوالنی تر کار کــردن، یا یک بیماری 

روانی مانند استرس باشد.
در این موارد، استراحت زیاد و حواس پرتی می تواند 
کمک کند. مهم است که بررســی کنید چه چیزی 
باعث ایجاد مشــکل شــده اســت؛ مانند استرس یا 
اضطــراب و اقداماتــی بــرای کاهش ایــن احســاس 

انجام دهید.
       مراقبت های پزشکی برای غلبه بر خواب 

آلودگی چیست؟
در طــول ویزیــت، پزشــک ســعی می کنــد علــت 
خواب آلودگی شما را با در میان گذاشتن عالئمتان 
با شــما تعیین کند. ممکن اســت از شما بپرسد که 

چقدر خوب خوابیده اید و آیا اغلب شب ها از خواب 
بیدار می شوید یا خیر.

پزشک شما ممکن اســت از شــما بخواهد که برای 
چند روز یــک دفترچــه یادداشــت از عــادات خواب 
خود داشته باشید و مدت زمان خوابتان در شب و 
کار هایی که در هنگام احساس خواب آلودگی در طول 

روز انجام می دهید را مستند کند.
ممکن است جزئیات خاصی را بپرســد، مانند این 
که آیــا شــما واقعــا خوابیده اید یــا خیــر. در طــول روز 
بخوابید و ایــن که آیا با احســاس ســرحالی از خواب 
گر آن ها مشکوک باشند که علت آن  بیدار می شوید و ا
روانی است، ممکن است پزشک شما را به یک مشاور 
یا درمانگر ارجاع دهد تا به شما در یافتن راه حل کمک 
کند. خواب آلودگی مداوم ناشــی از عــوارض جانبی 
دارو، اغلب قابل درمان است. پزشک ممکن است 
دارو را با نوع دیگری جایگزین کند یا دوز مصرفی شما 

را تغییر دهد تا زمانی که خواب آلودگی کاهش یابد.

روش های متفاوتی وجود دارند 
که با اســتفاده از آن ها می توانید 
دارو هــای غیر قابــل اســتفاده را 

معدوم کنید. 
بــا وجود این که داروهــا نقش موثری بــرای درمان 
بیماری هــا دارنــد؛ امــا در صورتــی کــه دیگــر نیازی 
نداشــته باشــیم بایــد بــرای جلوگیــری از خطرات 
احتمالی به شکل مناسبی برای دور ریختن آن ها 

اقدام کنیم. 
برای دور ریختن داروهای تاریخ گذشته یا مصرف 
نشــده، روش های صحیحــی وجــود دارند کــه در 

ادامه می خوانید. 
دارو هــا را بدون خــرد کردن قرص ها و کپســول ها، 
ج کنیــد و بــا مــواد  از بســته بنــدی اصلــی خــار
ناخوشــایندی ماننــد تفاله چای مخلــوط کنید، 
مخلوط را در کیسه پالستیکی دربسته قرار دهید و 
سپس داخل سطل زباله بیندازید. مخلوط حاصل 
را می توانیــد در قوطی حلبی خالی یــا دیگر ظروف 
مشابه بریزید تا از نشت دارو یا ریختن آن به بیرون از 

سطل زباله جلوگیری شود.
شربت ها و سوسپانسیون ها را در فاضالب ریخته و 
بطری آن  را در زباله دان بیندازید. شربت متادون که 
برای درمان نگهدارنده اعتیاد به مواد مخدر توسط 
ک است و به  پزشک تجویز می شود، بسیار خطرنا

هیچ عنوان نباید این دارو را در یخچال و در دسترس 
کــودکان و یــا در ظــروف مخصــوص فرآورده هــای 
کی و نوشیدنی مانند بطری نوشابه نگهداری  خورا
کرد؛ چرا که به اشــتباه ممکن اســت خورده شود و 
موارد مرگ نیز مشاهده شده است. برای انهدام این 
دارو را بایــد در فاضــالب ریخــت و بطــری را پــس از 

آبکشی دور انداخت.
بعد از دور انداختن بطری خالی دارو، دستور مصرف 
روی آن را برای جلوگیری از مصرف نا به جا مخدوش 

کنید.
تعداد کمی از دارو ها هســتند که ممکن است ذاتا 
ک باشند یا با مصرف تنها یک دوز در فردی  خطرنا
کــه دارو بــه او تعلــق نــدارد، کشــنده باشــند. برای 
جلوگیــری از مصرف ایــن مــواد توســط کــودکان، 
حیوانات خانگی یا دیگر افراد، به محض این که دیگر 
مورد نیاز نباشند، باید سریعا از طریق فاضالب دور 
ریخته شوند. مانند چسب پوستی فنتانیل که برای 
تسکین درد مصرف می شود و باید به محض خاتمه 

مدت مصرف )به دلیل این که ممکن است چسب 
هنوز حاوی مقادیر قابل توجهی دارو باشد( داخل 
فاضالب توالت انداخت تا از مسمومیت اتفاقی با آن 

جلوگیری شود.
چنانچه شرکت سازنده دارو، روشی را برای معدوم 
ســازی دارو روی بســته بندی آن ذکر کرده باشــد، 
باید بر اســاس آن عمل کنیــد. دارو های خــود را به 
دوستانتان ندهید؛ چرا که پزشک بر اساس سابقه 
بیماری دارو را برای شــما تجویز کرده و دارویی که 
برای شــما موثر بوده است، چه بســا برای دیگری 

ک باشد. خطرنا
در داخل اســپری دارو های استنشــاقی که جهت 
درمــان بیماری هایــی ماننــد آســم و بیمــاری 
انسدادی ریوی موجودند، موادی به نام پروپالنت 
وجــود دارند؛ ایــن مــواد گاز هــای بــی اثــری مانند 
کلرو فلوروکربن هســتند که بــه عنوان حامــل دارو 
محســوب می شــوند و آزادســازی آن هــا منجــر به 
صدمه به الیه ازون خواهد شد. از سال 2۰۱۳ مقرر 
شده است که این ماده با ترکیبات دوستدار محیط 
جایگزین شود؛ پوکه این اســپری ها در صورتی که 
سوراخ شوند و یا داخل آتش و یا کوره زباله سوز قرار 
ک باشــد. نحــوه صحیح  گیرنــد، می توانــد خطرنا
انهدام این پوکه ها را از سیستم بازیافت زباله می توان 

جویا شد.

کنیم؟  چگونه دارو های غیر قابل استفاده را معدوم 

خواب 
آلودگی

دانستنی ها

پژوهشگران دریافتند که نوشیدن قهوه می تواند 
باعث افزایش طول عمر افراد شود. 

به گفته محققان، افرادی که روزانه یک تا ۳ فنجان 
قهوه می نوشــند، ۱2 درصــد کمتر از ســایر افــراد در 

معرض مرگ زود هنگام هستند.
بــه طورکلــی افــرادی کــه قهــوه مصــرف می کنند، 
۱۷ درصد کمتــر از بیماری هــای قلبــی عروقی رنج 
می برند. این مطالعه ده ســاله نشــان می دهد که 
کثر سه فنجان قهوه در روز می تواند  نوشیدن حدا
به افراد کمک کند، عمر طوالنی تری داشته باشند.

کید می کنند، فواید سالمتی فقط از  کارشناسان تا
مصرف قهوه آسیاب شــده به دســت می آید و این 
مزیت ها شــامل قهوه فوری نمی شــود. براســاس 
تحقیقاتی که بر روی تقریبا ۵۰۰ هزار نفر انجام شد، 
نوشیدن بیش از سه فنجان قهوه در روز هیچ تأثیر 

خوبی ندارد.
قهوه یکی از پرمصرف ترین نوشیدنی ها در جهان 
است، خواص قهوه می تواند به افراد کمک کند تا 

احساس خستگی کمتری داشته باشند و سطح 
انرژی را افزایش می دهد. به این دلیل که حاوی ماده 
محرکی به نام کافئین است. عالوه بر کافئین، این 
کســیدان  نوشــیدنی حاوی مــواد معدنــی و آنتی ا
نیز اســت که برخی مطالعات آن را بــا کاهش خطر 
ابتال به ســرطان، دیابت نــوع 2 و زوال عقل مرتبط 
دانسته اند. استفن پترسن، یکی از نویسندگان این 
مقاله گفت: مصرف متوسط قهوه از نظر قلبی عروقی 
مضر نیســت و امکان دارد برای ســالمتی افــراد نیز 

کمک کننده باشد.

آلــو بــرای روده موثــر اســت، امــا طبق بررســی های 
جدید احتمال دارد که برای سالمت استخوان نیز 

مفید باشد. 
 طی بررســی محققان دانشــگاه ایالتی پنسیلوانیا 
 Advances in" در ایــاالت متحــده کــه در مجلــه
Nutrition" منتشــر شــد، محققان دریافتند که آلو 
می تواند به پیشــگیری یا بــه تاخیر انداختن پوکی 
اســتخوان در زنان یائســه کمک کند کــه علت آن 
احتماال به علت خاصیت آن در کاهــش التهاب و 
کســیداتیو که هر دو به پوکی اســتخوان  اســترس ا

مربوط است، باشد.
فعالیــت بدنــی شــدید در دوران کودکــی از درد 

استخوان در دوران پیری محافظت می کند.
»کونی روجرز« استاد علوم تغذیه و مؤلف اصلی این 
تحقیــق می گویــد: پس از ســن یائســگی، ســطوح 
پایین استروژن می تواند منجر به افزایش استرس 
کسیداتیو و التهاب شــود، که باعث کاهش خطر  ا
استخوان های ضعیف می شــود. گنجاندن آلو در 
رژیم غذایی ممکن است با کند کردن یا جلوگیری 

از این روند به محافظت از استخوان ها کمک کند.
پوکی استخوان وضعیتی است که در آن استخوان ها 
ضعیف یا شکننده می شوند و ممکن است برای هر 
فردی در هر سنی اتفاق بیفتد، اما به گفته محققان، 
در بین زنان باالی ۵۰ ســال شــایع تر اســت و بیش 
از 2۰۰ میلیون زن در سراســر جهــان به این بیماری 
مبتال هســتند. در حالی که دارو هایی برای درمان 
پوکی استخوان وجود دارد، محققان می گویند که 
عالقه روزافزونی به روش های درمان این بیماری با 
تغذیه وجود دارد. به گفته محققان، استخوان ها 

در طول زندگی بزرگسالی از طریق فرآیند هایی که به 
طور مداوم سلول های استخوانی جدید می سازند 
و ســلول های قدیمــی را از بیــن می برنــد، حفــظ 
می شوند، اما پس از ۴۰ سالگی، تجزیه سلول های 
قدیمی شروع به پیشی گرفتن از تشکیل سلول های 
جدیــد می کنــد و ایــن می توانــد بــه دلیــل عوامــل 
کسیداتیو رخ  متعددی از جمله التهاب و استرس ا
دهد. محققان با تجزیه و تحلیل داده های دریافتی 
تایید کرده اند که آلو حاوی فواید تغذیه ای زیادی 
مانند مواد معدنی، ویتامین K، ترکیبات فنولی و فیبر 
رژیمی است که همه آن ها ممکن است به مقابله با 

برخی از این اثرات کمک کنند.
به عنوان مثال، آزمایشات بالینی نشان داده است 
که خوردن ۱۰۰ گــرم آلو - حــدود ۱۰ میــوه - روزانه به 
کم مواد معدنی استخوان را در  مدت یک سال، ترا
ساعد و پایین ستون فقرات بهبود می بخشد و عالئم 

چرخش استخوان را کاهش می دهد.
عالوه بر این، خوردن ۵۰ یا ۱۰۰ گرم آلو در روز به مدت 
شش ماه، در مقایسه با زنانی که آلو نمی خوردند، 
 TMD کم مــواد معدنی اســتخوان یــا از کاهــش ترا

جلوگیری کرد.

 به گفته محققان، بهداشت ضعیف دهان و دندان 
برای کودکان مبتال به مشکالت قلبی نگران کننده 
کتری های دهان وارد جریان خون  گر با است، زیرا ا
شوند، برخی از کودکان مبتال به بیماری قلبی ممکن 
است مستعد ابتالء به اندوکاردیت عفونی شوند. این 
وضعیت نــادر اســت، امــا پوشــش داخلی قلــب را 
ملتهب می کند و می تواند جان فرد را به خطر اندازد.
کید می کنند مراقبت هــای زودهنگام  محققان تا
دندانپزشکی برای کودکان متولد شده با نقص قلبی 

بسیار حائز اهمیت است.
»کــری داونینــگ«، سرپرســت تیــم تحقیــق از 
مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا، می گوید: 
»دالیل مختلفی وجــود دارد که کــودکان مبتال به 
بیماری هــای قلبی بیشــتر مســتعد ابتالء بــه کرم 
خوردگی دندان هســتند.« وی در ادامه افــزود: »از 
آنجائیکه آنها تحت عمل جراحی قرار می گیرند باعث 
می شود شرایط سخت تری برای مراقبت از دندان ها 

و لثه ها داشته باشند.«

دانشمندان به تازگی دریافتند که با استفاده از یک 
تکنولوژی نوین می توان پوسیدگی دندان را تا پیش 

از عمیق تر شدن، ترمیم کرد. 
وقتی حرف پر کــردن دندان به میان می آید تقریبا 
همه یاد پروسه ناخوشایند دندانپزشکی می افتیم 
ک شروع می شود و با مته کاری  که با یک آمپول دردنا

و سوراخ کردن دندان ادامه می یابد.
دانشــمندان انگلیســی یــک روش نویــن بــه نــام 
EAER کشــف کرده اند کــه به روند ســنتی این کار 

هیچ شباهتی ندارد.
در روش جدیــد، پزشــکان می توانند با اســتفاده از 
دیوایــس اختراعــی، پوســیدگی دنــدان را تا پیش 
از عمیق تر شــدن ترمیم کنند. گفته می شــود این 

پروســه بــه هیــچ عنــوان درد نــدارد و ســه مرحلــه 
تراشیدن )نه سوراخ کردن( دندان با پوسیدگی کم، 
پر کردن آن با مواد معدنی و در آخر تحریک بخش پر 
شده با پالس برقی را شامل می شود. این کار موجب 
فرو رفتن مواد معدنی )کلسیم و فسفات( به درون 
عمیق ترین بخش پوسیدگی و تسریع بخشیدن به 

روند Remineralization می شود.
»ریماینرالیزیشــن« یعنــی تبدیــل مولکول هــای 
طبیعی به فرم غیر طبیعی آن ها که به لطف دستگاه 

موردبحث، سرعت این کار بیشتر می شود.
در ادامــه  کار، مــواد معدنــی موجــود در آب دهان و 
برخی از غذا هایی که توسط فرد خورده می شوند، 
وارد مینای دندان شده و موجب استحکام بیشتر 

آن می شوند.
دکتر »ربکا مــوآزز« از کالج کینگ لنــدن می گوید: پر 
کردن دندان های پوسیده روشی معیوب به شمار 
می رود، زیرا بیمــار باید دائم مراقب باشــد که مواد 
پر شــده در دندان خرد نشود یا مجبور است پس از 
کتشافی جدید،  مدتی دوباره آن ها را پر کند.  روش ا
مشــکالت قبل را نخواهد داشــت و دندان آســیب 
دیده را برای همیشه و تا آخر عمر ترمیم خواهد کرد.

نوشیدن قهوه راهی ساده برای افزایش طول عمر 

لو  تاثیر شگفت انگیز آ
برای پیشگیری از پوکی استخوان در زنان 

کودکان  سالمت دهان و دندان نجات دهنده 
مبتال به مشکالت قلبی

کردن دندان ها  روشی تازه برای پر 

طول عمر

پوکی استخوان

دهان و دندان

دهان و دندان 

عدس سرشــار از ویتامین هــای گــروه B، آهن و 
کلسیم است که فواید زیادی دارد؛ اما برخی افراد 

نباید آن را مصرف کنند. 
عدس برای افــراد مبتال به دیابت، فشــار خون 
و کلسترول باال مفید اســت؛ زیرا سرشار از فیبر 

است.
Anya Schwingel-Exner متخصــص تغذیــه 
آلمانی گفت: فیبر غذایی به تثبیت سطح قند 
خون، طوالنی شدن احساس سیری و تحریک 
هضم غــذا کمــک می کنــد. عــدس همچنین 
سرشــار از ویتامین های گروه B، آهن و کلسیم 

است.
عــالوه بر این، عدس سرشــار از پروتئین اســت. 
عدس خشک حاوی بیش از 2۰ درصد پروتئین 
است؛ در حالی که این درصد در پخت و پز بین ۵ 

تا ۹ درصد متغیر است.
با ترکیــب عــدس با غــالت ماننــد نان ســبوس 
کارونی می تــوان تمام عناصر پروتئینی  دار و ما
مورد نیاز بدن را بدون نیاز به گوشــت و لبنیات 
تامین کــرد. بنابراین عدس جزء کلیــدی رژیم 

گیاهخواری است.
ایــن کارشــناس تغذیــه آلمانــی گفــت: عدس 
برای مبتالیان به نقرس مضر است؛ زیرا حاوی 
پورین است که در بدن به اسید اوریک تبدیل 
می شــود که به نوبــه خود مشــکالت نقــرس را 

تشدید می کند.

ژن خوش شانسی می تواند در عدم ابتالی 
ما به برخی بیماری ها نقش داشته باشد. 

در برخی موارد، به نظر می رســد »شــانس« 
حتی در عدم ابتال به بیماری ها نقش دارد؛ 
به گونه ای که دانشمندان ژنتیک توضیح 
داده اند کــه چرا برخــی از افراد چاق نســبتا 
ســالم می ماننــد، در حالــی که برخــی دیگر 
از بیماری هــای تغییردهنــده زندگی مانند 

دیابت نوع 2 و بیماری قلبی رنج می برند.
گرچه همه افراد چاق در داشتن اضافه وزن  ا
مشترک هستند؛ اما دو نفر می توانند توده 
بدنی یا BMI یکسانی داشــته باشند، اما با 

مقادیر چربی آن ها بسیار متفاوت باشد.
چربی ذخیره شده در زیر پوست نسبت به 
چربــی ذخیــره شــده در اطراف اندام هایی 
کمتــری دارد و  کبــد و قلــب ضــرر  ماننــد 
ژن هایــی که مــا بــا آن هــا متولد می شــویم 
تعییــن می کننــد کــه چگونــه و در کجا ایــن 

چربی ذخیره می شود.
       ژن های خوش شانسی

گوتکار، مدرس علوم زیســتی  دکتر هانیــه یا
در دانشــگاه برونل لندن که ایــن تحقیق را 
رهبــری کــرده اســت، توضیــح می دهد که 
"برخی افراد دارای ژن های چربی بدشانسی 
هستند؛ به این معنی که آن ها سطوح باالتر 
چربــی را در همــه جــا ذخیــره می کننــد، از 

جمله زیر پوست، کبد و پانکراس. "
وی با اشاره به این که "این با خطر باالتر ابتال 
به بیماری هایی مانند دیابت نوع 2 مرتبط 
است"، تصریح کرد: "برخی خوش شانس تر 
هستند؛ زیرا ژن هایی دارند که تنها منجر به 
افزایش چربی زیر پوستی می شود، در حالی 

که در کبد آن ها کم است. "
تیــم محققــان بــا اســتفاده از تکنیکــی بــه 
نــام تصادفــی ســازی مندلــی دریافتنــد که 
از ۳۷ بیمــاری مورد آزمایــش، ۱2 بیماری از 
جمله بیماری عروق کرونر، ســکته مغزی و 
دیابت، مستقیما با ژن هایی مرتبط هستند 
کــه تعییــن می کننــد آیــا فــرد دارای "چاقــی 

مطلوب" است یا خیر.
در حالی که می توان ادعا کرد که ۹ بیماری 
غیرمرتبط با چاقی به احتمــال زیاد نتیجه 
حمل وزن زیاد بوده اســت، ماننــد ترومبوز 

ورید عمقی یا آرتروز زانو.
       خطر چاقی

صــرف  کــه  داده انــد  هشــدار  محققــان 
نظــر از ایــن کــه فــرد دارای چاقــی مطلــوب 
یــا نامطلــوب اســت؛ چاقــی خطــری بــرای 
ســالمتی افــراد محســوب می شــود. بــه 
گونه ای کــه حتی افــرادی کــه دارای چاقی 
مطلوب هستند، همچنان در معرض خطر 
ابتال به بیماری هایی مانند ســنگ کیســه 
صفــرا و آســم در بزرگســالی و پســوریازیس 

هستند.
آن هــا همچنیــن دریافته انــد کــه برخــی از 
بیماری هــای دیگری ماننــد آلزایمر که قبال 
تصور می شــد با وزن افراد مرتبط هســتند، 

غیرمرتبط بودند.
عــالوه بر این، آن هــا گفتند که ایــن یافته ها 
به پزشــکان کمک می کنــد تصمیم بگیرند 
که آیــا اثرات منفی چاقــی افراد را هــدف قرار 
دهند یا سعی کنند فقط آن ها را به کاهش 

وزن ترغیب کنند.

خوردن عدس برای 
چه کسانی ممنوع است؟ 

ژن خوش شانسی چیست 
و چه نقشی دارد؟ 

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

شماره: ۱۳۹۹۶۰۳۰2۰۰۶۰۱۵۰2۶، تاریخ: ۱۳۹۹/۱2/۱۹، جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
کنندگان  وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۰۹/2۰ با حضور امضا
زیر در وقت مقرر/فوق العاده در دبیرخانه هیات تشکیل و پرونده کالسه ۱۳۹۸۱۱۴۴۰2۰۰۶۰۰۱۹۰۱ 
مربوط به تقاضای آقای/خانم رسول علی پور 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 
ح زیر مبادرت به صدور  با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی ختم رسیدگی را اعالم و به شر
رای می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۷۱۵۴۹ 
خ ۹۷/۰2/2۰ دفتر ۱۷۳ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت  مور
ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به 
متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس 
ع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم رسول  که حکایت از عدم تعارض و بالمناز
علی پور به شناسنامه شماره ۱۶۸۱۹ کدملی ۱۱۴2۳۸2۹۱۵ صادره فرزند عبدالعلی نسبت به 
ک شماره ۷۵۰ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در  ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۴۰/۰۶ مترمربع پال
اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و را ی خود را با حدود ذیل صادر می نماید. 
شماال به طول ۳ متر دیوار به دیوار باقیمانده، شرقا به طول ۱۳/۷۰ متر دیوار به دیوار باقیمانده، 
جنوبا به طول ۳ متر درب و دیواریست به گذر، غربا به طول ۱2/۹۷ متر دیوار به دیوار باقیمانده، 
حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
ک وفق مقررات  فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی آن مقرر می دارد اداره ثبت اسناد و امال
پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به صدور سند مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور 
اقدام نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱2/۱۵ - رییس 

ک خمینی شهر نبی اله یزدانی - ۱2۷۸۱۳۵ / م الف اداره ثبت اسناد و امال

اخطار اجرایی
شماره ۴۶۰/۹۷ محکوم علیه یوسف حسن پور نام پدر ابدال شغل آزاد به نشانی مجهول المکان 
محکوم له: محمد فاضل با وکالت آقای حمید محمد کبیری نام پدر: ابراهیم  به نشان: نجف آباد 

ک ۳ محکوم به به موجب رای شماره ۶۸۹ تاریخ ۹۷/۶/۱۳  خ ۱۷ شهریور غربی بن بست کمال پال
حوزه یازدهم شورای حل اختالف شهرستان نجف آباد که قطعیت یافته است. محکوم است به 
پرداخت مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )سی میلیون ریال(  بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱/۴۶۵/۰۰۰ 
ریال )یک میلیون چهارصد شصت پنج هزار ریال(  بعنوان هزینه دادرسی و ابطال تمبر ازباب تسبیب 
و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل و  پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید ۹۶/2/22 لغایت 
اجرای حکم  که توسط اجرای احکام محاسبه و وصول می گردد و در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید و نیز پرداخت نیم عشر در حق دولت. ماده ۳۴ قانون اجرای احکام: همین که اجراییه 
به محکوم علیه ابالغ شد، محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و درصورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
گر مالی ندارد، صریحا اعالم نماید. شعبه یازدهم  جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و ا

شورای حل اختالف نجف آباد سیدامیر قاضی عسگر - ۱2۷۹۱۷۸/ م الف

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

خ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات چهار خانم مهناز صادقیان لودریچه  رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۱۳۱۵2 مور
به شناسنامه شماره ۱۴۴۹۴ کدملی ۱۸۱۵۵۸۶۴۴۳ صادره فرزند جعفر بصورت ششدانگ یک باب 
ک شماره ۱۵۱۸2 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵  ساختمان به مساحت 2۰۳/2۶ مترمربع از پال
ک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال ۱۱۴۶۵  اداره ثبت اسناد و امال
خ ۹۵/۱/۳۱ دفتر ۹ اصفهان تایید گردید. لذا  خ ۸2/۳/2۴ دفتر ۱۱۴ اصفهان و ۱۱۴۶۳2 مور مور
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
گهی  نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
له ابتدای  به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان ال
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۳۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱2/۱۵ - رییس اداره ثبت اسناد و 

ک شمال اصفهان موسوی - ۱2۷۹۰۹۵ / م الف امال

آگهی

دانستنی ها
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گوگل با ویژگی Privacy Sandbox به دنبال کاهش 
ردیابی کاربران در اندروید و وب است. 

قابلیــت شــفافیت ردیابــی برنامــه )ATT( اپــل در 
بروزرســانی iOS ۱۴.۵ به کاربــران iOS این امکان را 
داد که توســط برنامه ها و وب سایت های شخص 

ثالث ردیابی نشوند.
کسانی که از ردیابی منصرف شدند، دیگر تبلیغات 
سفارشی دریافت نمی کنند. شــرکت متا، که یکی 
 ATT از اولین شــرکت هایی بود که از معرفی ویژگی
گالیه کرد، امســال ۱۰ میلیارد دالر از درآمد خود را به 

دلیل این ویژگی از دست خواهد داد.
در سوی دیگر گوگل می گوید که تبلیغات یک بخش 
کلیدی در اینترنت است. با این حال، گوگل اعتراف 
می کند که برخی از ابزار های مورد نیاز برای ارائه تجربه 

آنالین به مصرف کنندگان باید تغییر کنند.
در این زمینه گوگل گام دیگری در راستای افزایش 
حریم خصوصی کاربران برداشته است. این شرکت 
امروز اعالم کرد که Privacy Sandbox را از مرورگر کروم 
به سیستم عامل اندروید می آورد تا تبلیغات درون 
برنامه ای را کنترل کنــد. البته گــوگل برخالف اپل 
وعده داده که با ســرویس های تبلیغاتی همکاری 
خواهد کرد تا با پیدا کردن بهترین رویکرد کمترین 

آسیب را به کسب و کار ها وارد کند.

ویژگــی Privacy Sandbox در اندرویــد بــا معرفــی 
جایگزین های ایمن تر و ابزار ها و رویکرد های بهتر از 
آن چه در حال حاضر موجود اســت، سعی می کند 
صنعت تبلیغات را ســالم نگــه دارد. رویکــرد گوگل 
که البته خودش از بازیگران بزرگ حوزه تبلیغات به 
حســاب می آید با رویکرد اپل در معرفی ATT فرق 
می کند. گوگل می گوید رویکرد های تهاجمی بدون 
ارائــه یــک مســیر جایگزیــن بی فایده انــد و نتایــج 
ناخوشــایندی را برای حریــم خصوصی کاربــران و 

تجارت توسعه دهندگان به وجود می آورند.
 Privacy Sandbox گوگل بیان می کند کــه قابلیــت
بدون اســتفاده از شناســه های بین برنامــه ای کار 
می کنــد و از شناســه های تبلیغاتــی کــه می توانــد 
کاربــران را به صــورت آنالین ردیابی کند، اســتفاده 

نخواهد کرد.

بر اساس مطالعات انجام شــده فشار اتمسفر در 
ســطح پلوتون ۸۰ هزار برابر کمتر از فشــار اتمسفر 

روی زمین است. 
مطالعه گروهی از محققان از هند، برزیل و فرانسه 
نشان می دهد که فشار جوی پلوتون روی سطح 

آن ۸۰ هزار برابر کمتر از فشار اتمسفر زمین است.
آن ها یک انسداد ســتاره ای را مشــاهده کردند، 
پدیده ای کــه در آن ســیاره ای کــه در مقابل یک 
ستاره درخشان از زمین مشاهده می شود، در ۶ 
ژوئن 2۰2۰، از طریق تلســکوپ نوری ۳.۶ متری 
 Devasthal و تلســکوپ نوری ســریع Devasthal
۱.۳ متری در Nainital. محققان نسبت سیگنال 
به نویز منحنی های نور را برای رســیدن به فشار 
اتمسفر دقیق پلوتون مطالعه کردند. فشار اتمسفر 
پلوتون ۱2.2۳ میکروبار است که بیش از ۸۰ هزار 

برابر کمتر از فشار موجود بر روی زمین است.
 Astrophysical Journal این تحقیق که در مجله
Letters منتشــر شــده اســت، همچنین نشــان 
می دهد که فشار زمانی که نزدیک به اوج فصلی 
است کمتر است. تغییرات فصلی در فشار جوی 
پلوتو بــه دلیل فشــار بخار یــخ نیتــروژن اثــر دارد. 
مجموعه ای از دوازده انســداد ســتاره ای توسط 
پلوتون که بین سال های ۱۹۸۸ و 2۰۱۶ مشاهده 
شــد، افزایش ثابت ســه برابری فشــار اتمســفر را 
در این دوره نشــان داد. محققــان در مقاله خود 
گفتند که فشار اتمسفر در این سیاره از سال 2۰۱۵ 

به اوج رسیده بود.
در بیانیه ای آمده است: "این با مقادیر مدلی که 
قبال توســط مدل حمل و نقل فرار پلوتو در ســال 
2۰۱۹ محاسبه شده بود، مطابقت بسیار زیادی 
دارد. " این مطالعه همچنین اشــاره کــرد که این 
انسداد زمانی دیده می شود که سیاره پلوتون در 
حال دور شدن از صفحه کهکشانی قابل مشاهده 
از زمین باشد. این تیم شامل محققانی از موسسه 
کند،  تحقیقاتــی علــوم رصــدی آریابهاتــا - اوتارا
آزمایشگاه تحقیقات فیزیکی احمدآباد و موسسه 
 Thiruvanathpuram علوم و فناوری فضایی هند

از هند بود.

به روز رسانی جدید واتساپ مشکل گوش دادن به 
ویس ها تنها در صفحه چت مخاطب را برطرف کرده 
است.  واتساپ به کاربران اجازه می دهد پیام های 
صوتی ارسال کنند، اما مشکل این است که کاربران 
باید به پیــام صوتــی در همان صفحــه چت گوش 
گر می خواستند به چت دیگری بروند،  می دادند و ا
پیام صوتــی متوقف می شــد و اساســا بایــد فرایند 
گوش دادن به پیام صورتی را از نو شروع می کردند. 
با این حال، به روز رســانی اخیر واتســاپ این ایراد را 

برطرف کرده است.
واتساپ در آخرین به روز رسانی که ارائه کرده است 
چنــد ویژگــی جدیــد را افــزوده اســت و یکــی از ایــن 
ویژگی ها بــه کاربران امــکان می دهد حتــی زمانی 
که به چت کاربر دیگــری می روند، گــوش کردن به 
پیام های صوتی را ادامه دهند. این ویژگی شبیه به 
نحوه تماشای ویدیو های یوتیوب در واتساپ است 
و ویدیو حتی زمانی که چت را ترک می کنید و به چت 

دیگری می روید پخش می شود.

این ویژگی در واقع در نسخه آزمایشی قبلی مشاهده 
کنون در دسترس همه  شده بود، اما به نظر می رسد ا
کاربران قرار گرفته باشد. این بخشی از تغییراتی است 
که واتساپ در برنامه و پیام های صوتی خود ایجاد 
کرده اســت. برخی از تغییرات دیگر شامل قابلیت 
گر  مکث و پخش پیام هــای صوتی اســت. قبل تر ا
کاربران پیام را متوقف می کردند، باید از ابتدا آن را از 
سر می گرفتند. تغییر دیگری که در این به روز رسانی 
وجود دارد شامل امکان بررســی پیام های صوتی 

شما قبل از ارسال است.

ک Vollebak برای مبارزه با  شــرکت ســازنده پوشــا
کت مســی را تولید  بیماری ها از جملــه کرونا یک ژا

کرد. 
 Vollebak ک کت تمام فلزی شرکت سازنده پوشا ژا

با قیمت ۱۰۹۵ دالر به فروش می رسد.
طراحان به دلیل خواص ضد میکروبی از فلز مس 
کــت اســتفاده کرده اند. شــرکت  در ســاخت این ژا
ســازنده این محصول را اولین گام به سمت تولید 
لباس هــای مقــاوم در برابــر بیمــاری می داند. این 
کت  شــرکت همچنین برنامه ای برای تولید یک ژا
از گرافن و یک تیشــرت از فیبر کربن برای اســتفاده 
در موتور هــای جــت و اتومبیل های اســپرت دارد. 
بر اســاس نتایج یک مطالعه، این فلــز جدیدترین 
گونه شناخته شده کرونا را در چهار ساعت غیرفعال 
کــت، بســیاری از مــردم  کــرد. پــس از عرضه ایــن ژا
ماســک هایی از جنس مس را بــرای محافظت در 
برابر COVID-۱۹خریداری کردند. به گفته استیو 

تیدبــال از بنیانگــذاران Vollebak، ایــده ســاخت 
چنین لباسی از سخنرانی بیل گیتس در TED درباره 
بیماری های همــه گیر به ذهــن طراحان رســیده 
است. او همچنین به کاربرد این محصول در تقویت 

سیستم ایمنی فضانوردان هم اشاره کرد.
مس با داشتن یون هایی با بار مثبت، ویروس های 
دارای بار منفی را به دام می اندازد. یون های مس با 
نفوذ به ویروس ها از تکثیر آن ها جلوگیری می کنند. 
از لحاظ تاریخی نیز مس در بیمارســتان ها )مانند 
دســتگیره های در)بــرای جلوگیــری از گســترش 
بیماری هــا اســتفاده می شــد. به گفتــه محققان 
در ســال 2۰۱۵، اســتفاده از آلیاژ هــای مــس در 
بیمارستان ها میزان عفونت را تا ۵۸ درصد کاهش 
می دهد. اخیرا از مس برای ساخت ملحفه، روبالشی 
و ماسک در صنعت مراقبت های بهداشتی استفاده 
کت تمام فلزی از ۶۵ درصد مس  شده است. هر ژا

ساخته شده است.

افزایش حریم خصوصی 
گوگل   Privacy Sandbox با قابلیت

فشار دقیق اتمسفر 
گیری شد  در سطح سیاره پلوتون اندازه 

آخرین به روز رسانی واتساپ و تغییرات در پیام های صوتی 

کت مسی برای مقابله با ویروس ها  طراحی یک ژا

فناوری

فوران آتشفشان های مریخ در سالیان دور 
ناســا تأیید کرد که منطقه مریخ 
هزاران فوران آتشفشانی باستانی 

داشته است. 
دانشمندان ناسا شواهدی پیدا کرده اند که نشان 
می دهد هزاران آتشفشان عظیم باستانی در مریخ 
فوران کــرده اســت. این فوران هــای فوق العــاده در 
منطقــه Arabia Terra در شــمال مریخ  بــه تقریبا ۴ 
میلیارد ســال پیش بازمی گــردد و در بــازه زمانی ۵۰۰ 

میلیون ساله رخ داده است.
       تمرینات مریخ نورد ناسا برای اولین نمونه از 

سنگ صخره های رزمی
کس نیوز، این خبر در ژوئیه 2۰2۱  بر اساس گزارش فا
در مقاله ای در مجله تحقیقات ژئوفیزیکی منتشــر 
شــد و کاشــفان آن محققانی بودند که توپوگرافی و 
ترکیبات معدنی منطقه را مورد مطالعه قرار دادند. 
پاتریک ولی، زمین شــناس مرکــز پروازهای فضایی 
گودارد ناسا که سرپرستی تجزیه و تحلیل را بر عهده 
داشــت، می گوید: "هر یک از این فوران ها تأثیر قابل 
توجهی در آب و هوا خواهد داشت؛ شاید گاز آزاد شده 
جو را ضخیم تر کند و جلوی خورشید را مسدود کند 
و در نتیجه جو سردتر شود." در بیانیه ای اعالم شد 
که مدلســازان آب و هوای مریخ باید برای درک تاثیر 

آتشفشان ها اقداماتی صورت دهند.
       هفت کلدرا  )حفره های غول پیکر ایجاد 

شده در مکانهای فوران آتشفشان (
در ابتدا اعتقــاد بر این بود که ایــن تپه ها، فرورفتگی 

ناشــی از برخورد سیارک ها هستند اما دانشمندان 
در ســال 2۰۱۳ متوجــه شــدند کــه عالئم فروپاشــی 
وجود دارد اما کامال گرد نیستند و نمی توان علت آن را 
برخورد جسم خارجی مثل سیارک ها دانست. ویلی 
گفت: "ما آن مقاله را خواندیم و عالقه مند به پیگیری 
بودیم، اما به جای اینکه خود آتشفشان ها را جستجو 
کســتر ها  کنیم، به دنبال کشــف اثرات آن مانند خا

بودیم زیرا این موارد شواهد اصلی هستند."
این تیم بــا همــکاری آزمایشــگاه فیزیــک کاربردی 
جان هاپکینز، مواد معدنی موجود در سطح مریخ 

را مورد بررســی قرار دادند و محاســباتی درباره اینکه 
کستر فوران های احتمالی در کجا سقوط می کند  خا
انجام دادند. آنها با استفاده از تصاویر مدارگرد طیف 
سنج  شناسایی مریخ، دیواره های دره ها و دهانه ها 
را از صدها تا هــزاران مایل دورتــر از تاالب ها مطالعه 
کردند و مواد معدنی آتشفشانی را که براثر فرسایش 
ک رس تبدیل شده بود، شناسایی کردند.  آب به خا
آن ها داده های معدنی را با نقشه های توپوگرافی سه 
بعدی Arab Terra مقایسه کردند تا کشف کنند که آیا 
کستر به خوبی حفظ شده است یا خیر. الیه های خا

ایــن تصویــر دهانه هــای متعــدد Arab Terra که با 
سنگ های الیه ای پر شده اند و اغلب در تپه های گرد 
نمایان هستند را نشان می دهد. ضخامت الیه های 
روشــن تقریبا یکســان اســت و ظاهر پلــه ای دارند. 
فرآیند تشکیل این سنگ های رسوبی هنوز به خوبی 
گر این دهانه میزبان یک دریاچه  درک نشده است. ا
باشد، ممکن است از شن و خاکستر آتشفشانی که در 
دهانه یا آب دمیده شده اند تشکیل شده باشند. این 
تصویر توسط یک دوربین مدارگرد شناسایی مریخ 

گرفته شده است.

هوا و فضا

داستان کوتاه

در مطلب زیــر چند نکتــه کاربردی بــرای از 
بین بردن گردو غبار خانه را به شما آموزش 

داده ایم. 
به ایــام عید نــوروز نزدیک می شــویم و همه 
شما مشغول تمیز کردن خانه خود هستید 
و احتمــاال از ایــن کــه مجبوریــد همه جــا را 
گردگیــری کنیــد، خســته شــده اید! حتــی 
ک روی  گــرد و خــا شــاید از جمــع شــدن 
میزهــا، کابینت هــا و کمد هــا کالفــه شــده 
باشید. بیایید ببینیم که چه چیزی باعث 
می شود این ذرات مزاحم همه جا بنشینند 
و همچنیــن چــه اقداماتی می توانیــد برای 
از بیــن بردن آن هــا انجــام دهیــد. در ادامه  
دالیــل غبارآلود بــودن محیط زندگی شــما 
و نکاتی برای نظافــت و خانه تکانــی قبل از 

عید را بخوانید.
       درز پنجره ها و درب های ورودی

درز هــا و شــکاف های اطــراف پنجره هــا و 
چهارچوب درب های ورودی، نه تنها دلیل 
اصلی اتــالف انرژی هســتند، بلکه بــا هر بار 
وزش باد، گرد و غبار زیادی را به داخل خانه 
می آورند. زندگی در کنار یک جاده یا فضای 
کی یا محیط طبیعی، می تواند وضعیت  خا
بدتری ایجــاد کنــد. خوشــبختانه راه حــل 
ساده ای برای رفع این مشکل وجود دارد و 
شما می توانید با استفاده از درزگیر یا چسب 

کواریوم، جلوی ورود آلودگی ها را بگیرید. آ
       گردگیری نامناسب

مهم نیست که هر چند وقت یک بار نظافت 
گر این کار را به درستی  و گردگیری می کنید، ا
انجــام ندهیــد، ممکــن اســت ناخواســته 
ک کردن گــرد و غبار، آن هــا را به  به جای پــا
اطــراف منتقــل کنیــد. همیشــه مطمئــن 
شــوید که پارچــه یــا گردگیر مــورد اســتفاده 
شما از میکروفیبر ساخته شده که در به دام 
گر  افتادن بیشتر گرد و غبار کمک می کند. ا
ترجیح می دهیــد از پارچه اســتفاده کنید، 
مطمئن شــوید کــه کمی خیــس و مرطوب 
باشد. همچنین همیشه گرد و غبار را از باال 
ک  بــه پایین )یعنــی ابتدا ســطوح باالتــر( پا
کنید. به یاد داشــته باشــید کــه گــرد و غبار 
می توانند به سطوح عمودی نیز بچسبند، 
بنابرایــن ماهانه یــک بــار دیوار هــا را با یک 

پارچه مرطوب تمیز کنید.
       دستگاه تصفیه هوا به عنوان راه 

حل نهایی
گر چــه با تمامــی راه حل های گفته شــده،  ا
میــزان گــرد و غبــار در خانــه شــما کاهــش 
گر این مقدار همچنان نگران  می یابد؛ اما، ا
کننــده بــود، می توانیــد از دســتگاه تصفیه 
هوا اســتفاده کنید. این دســتگاه ها دارای 
فیلتر های مختلفی از جمله فیلتر های کربن 
و HEPA هســتند که برای به دام انداختن 
گــرد و غبــار و ذرات معلــق در هــوا طراحــی 

شده اند.

در سرزمین پروانه ها افسانه ای وجود دارد 
در مورد پروانه پیر. 

پروانــه پیر یک شــب وقتی که هنوز بســیار 
جــوان بــود، بــا دوســتانش پــرواز می کــرد. 
گهان ســرش را بلند کرد و نوری ســپید و  نا
شــگفت آور را دید کــه از میان شــاخه های 

درختی آویزان است. 
در واقع، ایــن مــاه بــود. ولــی چــون تمــام 
پروانه هــا ســرگرم نــور شــمع و چراغ هــای 
خیابــان بودنــد و همیشــه بــه دور آنهــا 
می گشتند، قهرمان داستان با دوستانش 

هرگز ماه را ندیده بود.
گهانــی و  بــا دیدن ایــن نــور یــک پیمــان نا
محکم در او پیدا شد: من هرگز به دور هیچ 

خ نخواهم زد.  نور دیگری به جز ماه چر
پس هر شب، وقتی پروانه ها از مکان های 
استراحت خود بیرون می آمدند و به دنبال 
نور مناسب می گشتند، پروانه ما به سمت 

آسمان ها بال می گشود. 
کــه نزدیــک بــه نظـــر  ولــی مــاه، با ایــن 
می رسید، همیشه در ورای ظرفیت پروانه 
باقی می ماند ولی او هرگز اجازه نمی داد که 

کامی بر او چیره شود. نا
و  خانــواده  و  دوســتان  مدتــی  بــرای 
کنان ســرزمین پروانه ها  همسایگان و ســا

همگی او را مسخره و سرزنش می کردند. 
کستر شدن  ولی همگی آنها با سوختن و خا
در اطراف نورهای جزیی و در دسترسی که 
انتخــاب کــرده بودند در مــرگ از او پیشــی 
گرفتنــد. ولــی پروانه پیــر در زیر درخشــش 
ســپید و خنک معشوق در ســن بسیار باال 

از دنیا رفت.

دالیل غبارآلود بودن محیط
 زندگی شما 

پروانه پیر

پیراشــکی گوشــت یکــی از انــواع 
غذاهــای خوشــمزه بین المللــی 
اســت. این غــذای مجلســی در 
کشورهای مختلف با دســتورها و مواد متنوع تهیه 

می شود.
پیراشکی گوشت یکی از غذاهایی است که همواره 
بین کــودکان و بزرگســاالن طرفداران خیلــی زیادی 
دارد. پیراشکی شاید جزء دسته پیش غذاها به کار 
برود، اما باید بگوییم که به خاطر مواد کاملی که در آن 
قرار دارد یک غذای کامل و مغذی به شمار می رود. 
با ما همراه باشــید تا طرز تهیه پیراشــکی گوشــت را 

یاد بگیرید.
       مواد الزم

•  یک قاشق غذاخوری روغن زیتون
•  یک عدد پیاز

•  یک قاشق چای خوری زردچوبه
•  ۱/۴ قاشق چای خوری دارچین
•  ۱/۸ قاشق چای خوری زنجبیل

•  ۳۰۰ گرم گوشت چرخ کرده

•  2 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی
•  ۱ قاشق غذاخوری زرشک

•  یک قاشق غذاخوری جعفری خردشده
•  دو قاشق غذاخوری آبلیمو

•  نمک و فلفل قرمز
•  خمیر پیراشکی آماده دو بسته

       طرز تهیه پیراشکی گوشت
       مرحله اول

در یک تابه بزرگ و نچسب، روغن را گرم کنید. سپس 
پیــاز را درون آن بریزیــد و چند دقیقه تفــت دهید تا 
سبک شــود. در این مرحله، ادویه  ها را اضافه کنید 
و ۳۰ ثانیه تفت دهید. سپس گوشت را بیفزایید و تا 
زمانی تفت دهید که طالیی شوند. رب گوجه فرنگی 
را اضافه کنید و ۵ دقیقه سرخ کنید تا همه مواد کامال 

به خورد هم بروند و رب روغن بیندازد.
       مرحله دوم

زرشک، نمک، فلفل ســیاه و آبلیمو را اضافه کنید. 
پس از یک دقیقه تفت دادن، تابــه را از روی حرارت 
بردارید. در این مرحله، جعفری خردشده را به مواد 

اضافه کنید.
       مرحله سوم

خمیر پیراشکی را که از قبل آماده کرده اید، به شکل 
مــورد نظر بــرش دهیــد. بــه طــور مثــال، آن هــا را به 
دایره  های یک اندازه قالب بزنید. از مایه گوشــت در 

مرکز خمیر قرار دهید.
       مرحله چهارم

غ و  در یک پیاله کوچک، یک عدد ســفیده تخم مر
دو قاشق غذاخوری آب را با یکدیگر مخلوط کنید. با 
قلم مو از این مخلوط در حاشیه  های خمیر بمالید. 

یک طرف خمیر را روی طرف دیگر برگردانید و با دست 
فشار دهید تا کامال به هم بچسبند.

       مرحله پنجم
از قالب  های آماده پیراشــکی که در لــوازم قنادی  ها 
فروخته   می شود نیز   می توانید استفاده کنید. یک 
قابلمه بــزرگ را از آب پر کنید. کمی نمــک داخل آن 

بریزید و بگذارید بجوشد.
پیراشــکی  ها را دو یــا ســه تایــی درون آب بریزیــد. 
هنگامی که پیراشکی به سطح آب بیاید، یعنی باید آن 

را از آب بیرون بکشید. آن ها را درون آبکش بچینید.
       مرحله ششم

این پیراشکی ها را   می توانید چند دقیقه در فر بپزید 
تا طالیی شوند. یا اینکه در روغن و کره تفت دهید تا 
کامال طالیی و سرخ شــوند. می توانید مراحل آب پز 
کردن را انجام ندهید و یک سره پیراشکی  ها را درون 
سینی فر که از قبل چرب کرده اید، بچینید. روی آن ها 
غ و آب بمالید. در صورت  از مخلوط سفیده تخم مر
تمایل کمی کنجد بپاشید و ۱۵ تا 2۰ دقیقه در فر قرار 

دهید تا کامال برشته و طالیی شوند.

شرکت سامســونگ همچنان از 
 "Seamless Update" ارائه ویژگی 
 برای گوشی های خود خودداری  

می کند. 
در حالی که شرکت سامسونگ کار بزرگی را انجام 
داد و به کاربــران اجــازه داد تا دســتگاه های خود 
را ســریعتر از حد معمول به اندروید ۱2 بروزرســانی 
 "Seamless Update" کننــد، امــا هنــوز قابلیــت 

اندروید را اضافه نکرده است.
گــی Seamless Update، بروزرســانی های  بــا ویژ
میان افــزار بــر روی پارتیشــن ثانویــه، حتــی در 
طــول اســتفاده از تلفــن نیــز نصــب می شــوند. 
پــس از راه انــدازی مجدد تلفــن، پارتیشــن ثانویه 
بــه پارتیشــن اصلــی تبدیــل می شــود و تغییــرات 

بروزرسانی انجام می شود.
مزیت استفاده از این سیستم این است که به کاربر 

اجازه می دهــد برای مــدت زمانی که بروزرســانی 
گر  طول می کشــد از گوشــی خود اســتفاده کند و ا
هنگام بارگذاری بروزرسانی مشکلی پیش بیاید، 
کاربــر می تواند به راحتی به نســخه قبلی نــرم افزار 

برگردد.
از آنجایی که گوگل تصمیم گرفت تولیدکنندگان را 
 "Seamless Update" گی مجبور به استفاده از ویژ
نکند، سامسونگ توانست در مدل های چندین 

ساله اخیر خود، از آن صرف نظر کند.
در واقع، گوگل برای اولین بار در سال 2۰۱۶ قابلیت 
"Seamless Update" را معرفــی کرد و از آن زمان در 

همه گوشی های پیکسل ارائه شده است.
البته سامســونگ توضیــح نداده که چــرا تصمیم 
گرفته است از ویژگی "Seamless Update" استفاده 
نکند. این قابلیت مربوط بــه زمان عرضه اندروید 

۷.۱ است.

گوشت، یک شام لذیذ و دلپذیر پیراشکی 

 Seamless Update گی خودداری سامسونگ از ارائه ویژ

ســاحل »بنــود« در روســتایی 
بــه همیــن نــام از مکان هــای 
کــه  زیبــا و متفاوتــی اســت 
تجربه تازه ای از دیدن دریا و ساحل در اختیار هر 

مسافری می گذارد. 
بنود در جنوبی ترین قسمت بوشــهر واقع شده 
و از مکان هــای دیدنــی منطقــه پــارس جنوبــی 

)عسلویه( محسوب می شود.

ساحل شگفت انگیز »بنود«؛ 

تقابل صخره و ساحل

گردشگری

دستپخت

فناوری

گلخانه و مرکز تحقیقاتی
 جروکان

مرکــز  عنــوان  بــه  جــروکان  مجموعــه 
تحقیقاتــی شــماره دو ســازمان پارک ها 
و فضــای ســبز شــهرداری اصفهــان در 
فضایــی بــه وســعت بیــش از 2.۸ هکتار 
فعــال اســت. در ایــن مجموعــه حــدود 
۱۱ هــزار مترمربــع گلخانــه احداث شــده 
اســت و در هــر ســال زراعی یــک میلیون 
گلدان گل بــا بیــش از ۱۰۰ گونــه مختلف 

تولید می شود.
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