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گر فوالد مبارکه به عنوان پیشران صنعت کشور وجود نداشت در صنایع  مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت: ا
زیادی مانند خودرو، بســته بندی، گاز و نفت و... بســیاری از پروژه ها مانند پروژه خط انتقال نفت از گوره به 

جاسک عملی نمی شد که با تالش فوالد مبارکه در چنین پروژه هایی دشمن در این عرصه شکست خورد.
محمدیاسر طیب نیا در چهارمین گردهمایی ائمه جمعه استان اصفهان که به میزبانی شرکت فوالد مبارکه برگزار 
شد اظهار کرد: رهبری سال هاست با نامگذاری شعار سال در طلیعه هر سال مهم ترین جهت گیری کشور که با 
توجه به شناخت دقیق ایشان از نیازها،گلوگاه ها و شرایط کشور است مشخص می فرمایند که هدف این کار ایجاد 

فضای مناسب برای رفع گلوگاه ها است. 
همه جهت گیری ها و اقداماتی که در سال های گذشته در این جهت انجام شده برای رفع موانع تولید و رشد 

کم بر کشور برای عموم مردم ضروری است. اقتصادی کشور بوده است که درک فضای حا
وی گفت: هدف این نامگذاری در ابتدای هر سال، بسیج شــدن توان مردم برای رسیدن کشور به قله های 

سربلندی و افتخار بوده که البته طبیعتا دشمن نیز نسبت به این گلوگاه هایی که در...

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

کشور است فوالد مبارکه پیشران اقتصاد و صنعت 

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های 
استان اصفهان خبر داد:

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان 
به پروژه اصفهان_ نطنز_کاشان

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

گوشت قرمز  افزایش قیمت 
غیرمنطقی است

میوه های تنظیم بازار 
از ۲۵ اسفندماه در اصفهان

 توزیع می شود

شهردار اصفهان:  

روال صدور پروانه ساختمانی 
فرسایشی است

احداث ۳ شهرک صنعتی
 جدید در آران و بیدگل
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وزیر ورزش:

سوغات شیرین اصفهان: پیگیر مشکالت مالی فدراسیون ها هستیم

ثار ناملموس ایران گز اصفهان در فهرست آ

۶

 2

پس از دو سال تعطیلی :

ساز موسیقی در سالن های 
کوک می شود اصفهان 
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# اصفهان  تنها  نیست

نامشخص بودن قیمت
گل شب بو در اصفهان  
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محمدحسن یاری  - شهردار دولت آباد

کارگاهــی واقــع در منطقــه  شــهرداری دولــت آبــاد برخــوار درنظــردارد نســبت بــه فــروش زمیــن 
صنعتــی شــهر دولــت آبــاد ازطریــق تجدیــد مزایــده عمومی اقــدام نمایــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه حراست شهرداری: روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۵
کات: روز پنج شنبه مورخ 1۴۰۰/12/2۶ گشایش پا

 www.dolatabadcity.ir محل دریافت اســناد: دولت آباد بلوار طالقانی پایگاه اینترنتی 
تلفن: ۴۵822۰1۰، ۰31

www.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
12872۰۶ / م الف

نوبت دوم
گهی تجدید مزایده عمومی« »آ

ثابت راسخ - شهردار چرمهین

محتــرم  شــورای   1۴۰۰/۰7/28 مــورخ  ۶/23۵/ش  شــماره  مصوبــه  براســاس  چرمهیــن  شــهرداری 
اسالمی شــهر و بــه موجــب مــاده 13 آییــن نامــه مالــی شــهرداریها درنظــردارد درراســتای عمــران و آبادانــی شــهر 
کاربری مســکونی واقع در شــهر چرمهین به اشــخاص حقیقی  ک زمین با  اقدام به فروش تعدادی قطعه پال
کارشناســی )کارشــناس رسمی دادگســتری( بــا قیمــت  یــا حقوقــی واجــد شــرایط ازطریــق مزایــده و طبــق نظــر 
گهــی تــا روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/2۵  گــذار نمایــد. متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ انتشــار این آ پایــه وا
بــه واحــد درآمــد شــهرداری مراجعــه و اســناد شــرکت در مزایــده را دریافــت و قیمت پیشــنهادی خــود را تا پایان 
وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/12/2۵ بــه دبیرخانــه محرمانــه )حراســت( شــهرداری ارایــه نماینــد. 
گهــی بــه عهــده برنــده در مزایــده خواهــد بــود. شــرکت کننــدگان جهــت کســب  الزم بــه ذکــر اســت هزینــه درج آ
اطالعات بیشــتر به ســایت شــهرداری چرمهین به آدرس www.chermahin.ir مراجعه فرمایند و یا با 

128823۶ / م الفشــماره ۵2۵۵2۴۴۴، ۰31 تمــاس حاصــل نماینــد.

نوبت دوم
ک مسکونی گهی تجدید مزایده سه قطعه پال آ

کیفــی  شــرکت شــهرکهای صنعتــی اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومــی همزمــان بــا ارزیابــی 
گلپایــگان( بــه شــماره  )فشــرده( )عملیــات اجرایــی تصفیــه خانــه فاضــالب زون لبنیــات شــهرک صنعتــی 
کلیــه مراحــل برگزاری  )2۰۰۰۰۰1281۰۰۰222( را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد. 
کت هــا ازطریــق درگاه  گــران و بازگشــایی پا مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصــه 
ــد  ــد ش ــام خواه ــه آدرس WWW.setadiran.ir انج ــتاد( ب ــت )س ــی دول ــدارکات الکترونیک ــامانه ت س
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  و الزم اســت مناقصــه 
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند. تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه 

ــد. ــی باش ــخ 1۴۰۰/12/21 م تاری
آخرین مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/12/28

آخرین مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 13:3۰ روز پنجشنبه  تاریخ 1۴۰1/۰1/18
کت های ارزیابی: ساعت ۰8:3۰ روز شنبه تاریخ 1۴۰1/۰1/2۰ زمان بازگشایی پا

گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه درج آ
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی تصفیه خانه فاضالب زون لبنیات شهرک صنعتی گلپایگان

ــال و براســاس فهــارس بهــای ســال 1۴۰۰ ســازمان برنامــه و  ــرآورد اولیــه : 82.3۴7.929.727 ری مبلــغ ب
کشــور )اعتبــار طــرح جــاری( بودجــه 

مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار: ۴/117/397/۰۰۰ ریال
رشــته و پایــه تشــخیص صالحیــت پیمانــکاران: رتبــه ۵ یــا باالتــر در رشــته آب و رتبــه ۵ یــا باالتــر در رشــته 

تاسیســات و تجهیــزات 
مدت اجرا:  1۴ ماه 

اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطالعات بیشــتر درخصوص اســناد مناقصه 
کــت الــف: آدرس اصفهــان خیابــان 22 بهمــن، مجموعــه اداری امیرکبیــر، شــرکت شــهرکهای  و ارایــه پا

صنعتــی اســتان اصفهــان و تلفــن ۰3132۶۴73۰۰ 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس :۰21-1۴۵۶

اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها، در ســامانه WWW.setadiran.ir بخــش ثبــت نــام/
گر موجود اســت. کننده/مناقصه  129۰۴7۵ / م الفپروفایل/تامیــن 

ت اول
نوب گهی فراخوان مناقصه عمومی  آ

همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( یک مرحله ای 

امور پیمانهای شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان

وزیــر ورزش و جوانان گفــت: برنامه ریــزی ما برای جلســات ســال جدید این اســت که از 
روســای انجمن ها نیز دعوت کنیم و انجمن هایی که این قابلیت را داشته باشند که به 
فدراسیون تغییر کنند. به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دکتر سیدحمید 
کادمی ملی المپیک  سجادی در نشست مشترک فدراسیون های ورزشی که در محل آ

برگزار شد اظهار کرد: اعیاد فرخنده شعبانیه 
و فرارسیدن بهار طبیعت را تبریک عرض 

می کنــم و امیــدوارم که ســالی عــاری از 
هرگونه بیمــاری به خصــوص ویروس 
کویید ۱۹ باشــد و اتفاق تلخی در سال 

جدید برای مردم کشور رخ ندهد.
وی افزود: برخی از جامعه ورزش را نیز 

در این مدت به دلیل شیوع ویروس 
کرونا...
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مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های 
اســتان اصفهان گفــت: ســازمان دو کالن پروژه 
استان را مدیریت می کند که یکی کنار گذر شرق 
اصفهان و دیگــری آزاد راه اصفهان نطنز کاشــان 

است.
ناصــر نفــری در گردهمایــی شــهرداران اســتان 
کید بر اینکه پروژه کنار گذر شرق به  اصفهان با تا
طول ۳۳ کیلومتر و با داشــتن ۹ پل تا پایان سال 
آینده تکمیل می شود، اظهار کرد: آزادراه اصفهان_ 
نطنز_ کاشــان با فرســودگی که دارد مــا را موظف 
می کند هر سال ده ها میلیارد تومان در آن سرمایه 

گذاری کنیم.
وی اصالح بودجه ســازمان در ســال ۱۴۰۰ را ۳۳۶ 
میلیارد تومان عنوان کرد و ادامه داد: پیش بینی 
شــده بود کنار گذر شــرق به ۵۷۰ میلیــارد تومان 
اعتبار نیاز دارد، اما با توجــه به اینکه پیمانکار در 
زمان مقرر صورت وضعیت را ارائه نکرد، ما از فروش 
ک ســازمان این رقم را تأمین کردیم،  اموال و امال

لذا این کاهــش در اصالح بودجه طبیعی اســت 
و ایــن اصــالح بودجــه به نفــع ســازمان همیاری 

است.
مدیرعامــل ســازمان همیــاری شــهرداری های 
استان اصفهان از ۷۰۰ میلیارد تومان قرارداد منعقد 
شــده با چهار پیمانکار برای پروژه کنار گذر شرق 
کنون برای اجرای پروژه به ۱,۰۰۰  خبر داد و افزود: ا

میلیارد تومان نیاز داریم.
نفری بودجه سال آینده ســازمان را ۶۰۸ میلیارد 
تومان عنوان کــرد و گفت: عمده ایــن رقم صرف 
کنارگذر شرق می شود و ۷۰ میلیارد تومان آن صرف 

آزادراه اصفهان نطنز کاشان می شود.
وی بــا بیان اینکــه پیــش بینــی می شــود آزاد راه 
اصفهان نطنز کاشان تا ۲۵ سال آینده به لحاظ 
مالــی ســازمان را ســرپا نگــه مــی دارد ادامــه داد: 
عوارضی کــه از محــل دو پــروژه کنــار گذر شــرق و 
آزادراه کــه ۲۰۰ کیلومتر طــول دارد باالی پنج هزار 

میلیارد تومان خواهد بود.
همیــاری  ســازمان  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
شهرداری های استان اصفهان سازمان مأموریت 
درســتی را برای انجام ســرمایه گــذاری در این دو 
پروژه انتخاب کرده تا بتواند گره ای از گره های کور 

استان در بخش زیر ساخت ها باز کند.
نفری گفت: در سال ۱۳۹۳ سود سازمان همیاری 
کمتر از یک میلیارد تومان بود که بین ۱۰۰ شهرداری 
توزیع می شد اما ســال آینده پیش بینی ما برای 

سود سازمان ۱۴۰ میلیارد تومان است.

در پنجمین جلســه کارگروه امور زیربنایی اســتان 
اصفهان تأمین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن 
در شهر های مختلف استان مطرح و تصویب شد. 
جلســه کارگروه امور زیربنایی، توســعه روستایی، 
عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست 
استان در ســالن اجتماعات اســتانداری با حضور 
استاندار برگزار و بخش هایی از ۱۳۸ بند دستور کار 

مطرح و مابقی به جلسه آتی موکول شد. 
معــاون شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و 
شهرســازی اســتان در این جلســه گفت: در چهار 
جلسه قبلی امسال کارگروه امور زیربنایی استان در 

مجموع هزار و ۵۳۷ مصوبه داشته است. 
محمد بنائیان افزود: در مجموع جلسات امسال 
شــورای برنامه ریــزی اســتان هــزار و ۷۲۵ مصوبــه 
مربوط بــه کارگــروه زیربنایی، توســعه روســتایی، 

عشــایری، شــهری و آمایــش ســرزمین و محیــط 
زیست بوده که نشان دهنده حجم باالی مصوبات 

استان است. 
تأمین زمین بــرای طــرح نهضت ملی مســکن در 
شــهر های مختلــف از جملــه مــوارد مطروحــه در 
پنجمین جلسه کارگروه امور زیربنایی استان بود 

که بررسی و تصویب شد.

مدیر ناشران سازمان بورس از پرداخت سود سهام 
عدالــت در روزهــای نخســتین این هفته خبــر داد 
و گفــت: مشــموالنی کــه ارزش اولیــه ســهام آن ها 
۵۳۲ هزار تومان اســت بالغ بر ۶۰۰ هزار تومان سود 

دریافت می کنند.
انصاری در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه ۳۶ شرکت 
سرمایه پذیر ســهام عدالت وجود دارد، اظهار کرد: 
از این تعداد ۳۲ شرکت سودده بودند که حدود ۲۹ 
هزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان پول باید وصول می شــد 

که ۲۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان وصول شده است.
وی بــا بیان اینکــه ۶۱۶ میلیــارد تومان به حســاب 
افزایــش ســرمایه ها رفتــه اســت، گفــت: دو ناشــر 
مخابرات و سیمان دشتستان به تعهد واریز سود 
خــود عمــل نکرده اند کــه ســازمان بــورس پرونده 
حقوقی این شــرکت ها را به مراجع قضایی ارســال 

کرده است.
مدیر ناشران سازمان بورس بیان کرد: بر این اساس 
سود سهام عدالت ۴۹ میلیون و ۱۸۸ هزار مشمول 
ســهام عدالت ظــرف ســه تــا چهــار روز آینــده واریز 

خواهد شد.
انصاری در مورد باقی مانده سود سهام عدالت سال 
۹۸ نیز توضیح داد: مقدار باقی مانده سود سال ۹۸ 
نیز هم زمان با سود سال ۹۹ واریز خواهد شد. البته 
یکی از شرکت هایی که سود سهام عدالت سال ۹۸ را 
واریز نکرده بود مخابرات بود که پرونده سال قبل این 

شرکت به مراجع قضایی ارسال شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس هیئت 
مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچک و 
شهرک های صنعتی ایران از برگشت بیش از ۱۵۰۰ 
واحــد صنعتی بــه چرخــه تولیــد در ســال جاری 

خبر داد.
علی رســولیان اظهار کرد: در ســال جاری بیش از 
۱۵۰۰ واحــد صنعتی با کمک بخــش خصوصی و 
دولت به بخش تولید برگشت و در سال آینده تالش 
می شــود تا حدود ســه هــزار و ۳۰۰ واحــد تولیدی 
کثر  که زیر ظرفیــت کار می کند با حمایــت به حدا

تولید برسد.
وی یکی از اهداف سفر خود را توجه به زیرساخت 
واحدهــای صنعتــی ازجمله ایجــاد مســیرهای 
دسترسی، پست های برق تأمین برق و آب مورد 

نیاز برای واحدهای تولیدی اعالم کرد.
معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: 
در ســال جاری بیــش از دو هــزار پــروژه عمرانی در 
شــهرک های صنعتــی کشــور اجــرا می کنیــم کــه 
اعتباری بالغ بر شــش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را 
در بر دارد. همچنین در شهرستان کاشان بیش 
از ۱۲۰ میلیــارد تومــان زیرســاخت اجــرا کردیــم و 
طرح های مهمی مثل آب رســانی، برق رســانی را 

اجرایی ساختیم.
رسولیان تصریح کرد: امسال موفق شدیم بیش از 
۱۲۰۰ لیتر بر ثانیه پساب شهری را برای آب صنعتی 
کشور خریداری کنیم و بیش از ۲۵۰۰ مگاوات برق 
نیز تفاهمنامه با شرکت توانیر اجرا کردیم که تأمین 

آب و برق صنعت فراهم شده است.
کد  به گفته وی در زمینه فعال سازی زمینه های را
در راســتای فرمایش مقام معظم رهبــری در این 
گر بخشی است که قابلیت تولید دارد،  موضوع که ا
گر قصد تولید و امکان تولید ندارد،  حمایت شود یا ا
به عرصه تولید برگردانده شود، بیش از ۱۵۰۰ هکتار 
از اراضی را که ساخته نشده بود، با کمک دستگاه 
نظارتی و قضائی از افراد پس گرفتیم که امیدواریم 

به فعاالن اقتصادی بازگردانده شود.

مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان خبر داد:

اختصاص ۷۰ میلیارد تومان 
به پروژه اصفهان_ نطنز_کاشان

خبر

رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش 
شهرســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه 
کمبودی برای تامین میوه شب عید نداریم، 
گفت: میوه های تنظیم بــازار و دولتــی از ۲۵ 
اسفندماه به بعد در سطح شهر توزیع خواهد 

شد.
نوروزعلــی اســماعیلی با اشــاره بــه وضعیت 
بازار میوه در آســتانه نــوروز، اظهــار کرد: فعال 
کنون  بار فراوان در بازار موجود است، البته ا

خرید میوه برای شب عید اندکی زود است.
کنون خرید میوه توســط  وی بــا بیان اینکه ا
مردم برای مصرف روزانه شان است، گفت: 
برنامه ریزی های الزم بــرای ورود میوه های 
تنظیم بازار برای شب عید شده است، البته 
هنوز نــرخ ســیب و پرتقال دولتی مشــخص 

نیست.
رئیس اتحادیه صنف میوه و ســبزی فروش 
شهرستان اصفهان افزود: میوه های تنظیم 
بازار و دولتی از ۲۵ اسفندماه به بعد در سطح 

شهر توزیع خواهد شد.
کیــد بر اینکــه اصــال کمبــود میــوه و  وی بــا تا
مرکبات نداریم، گفت: البته امسال کیفیت 
ســیب آنچنان مناســب نیست و بخشــی از 
سیب های سمیرم به دلیل شرایط آب و هوا 

از بین رفت.
اسماعیلی با اشاره به اینکه با ورود میوه های 
دولتی به بازار، قیمت پرتقال و ســیب شــب 
عید اندکی کاهــش می یابــد، اظهار کــرد: در 
حال حاضر قیمت انواع پرتقال بیــن ۱۰ تا ۱۵ 
هزار تومان، ســیب بین ۱۰ تا ۱۸ هــزار تومان، 
کســتانی بیــن ۲۰ تــا ۲۵ هزار  نارنگــی تخــم پا
تومان، کیوی بین ۱۶ تــا ۲۵ هزار تومان، موز 
خارجی از ۳۳ تا ۳۷ هزار تومان و موز هندی 
بین ۳۰ تا ۳۳ هــزار تومان اســت، همچنین 
ســبزی و صیفی جات به میزان کافی در بازار 

موجود است.
وی گفت: در حــال حاضر خرید میــوه مردم 
بســیار کــم اســت، با ایــن وجــود پیش بینی 
می شود برای شب عید خرید میوه مردم بهتر 
از نوروز گذشته باشد و کمبودی برای تامین 

تقاضای میوه در آستانه شب عید نداریم.

شــرکت ذوب آهــن اصفهــان در نخســتین 
اجالس تجلیل از برند های کارآفرینی موفق به 
کسب لوح سپاس و تندیس ویژه "برند های کار 

آفرینی در محیط کسب و کار" شد.
بنابر اعالم روابط عمومی شــرکت ذوب آهن، 
کمیته فنی و تخصصــی اجالس با ســنجش 
معیار هایی همچون کیفیت مورد انتظار، تمایز 
گاهی از برند ارزیابی و وفاداری این  در تداعی، آ

تندیس را اعطا کرده است.
ذوب آهن اصفهان اولین و بزرگترین کارخانه 
تولیدکننده فوالد ساختمانی و ریل در ایران 
و بزرگترین تولیــد کننده محصــوالت طویل 
در خاورمیانه اســت که با ظرفیت ۳ میلیون 
و ۶۰۰ هزارتــن فــوالد، انــواع مقاطــع فــوالدی 

ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: خبر 
خوب؛ پنج بانــک دیگر به طــرح تامین مالی 

زنجیره ای پیوستند.
مصطفی قمــری وفــا در صفحه توئیتــر خود 
نوشت: اولویت انتخاب با بانک هایی است که 
در بحث برات الکترونیکی و نظام تأمین مالی 

زنجیره ای تولید پیشرو هستند.
وی افــزود: االن ۱۲ بانــک در ایــن طــرح کار را 
شروع کرده اند؛ هدف: توزیع صحیح و هدایت 
هدفمند تســهیالت بانکــی به بخــش تولید 

است.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: دی 
ماه بود که معاونت فناوری های نوین بانک 
مرکــزی موضــوع اســتعالم صــورت حســاب 

الکترونیکی را به همه بانک ها ابالغ کرد.
قمری وفا گفــت: به گفتــه مدیــر اداره تأمین 
مالی زنجیــره تولید، دســتورالعمل اصالحی 
گواهی اعتبار مولد )گام( با هدف افزایش کارایی 
ابــزار در تأمین مالــی زنجیره تأمین بــه همراه 
سیاســت های تشــویقی نیــز در کمیســیون 

اعتباری بانک مرکزی به تصویب رسید.

خبر ک اصفهان در ایام منتهی به نوروز: وضعیت بازار پوشا

گرانی؛ دلیل بی رونقی بازار شب عید
ک در بازار اصفهان و رکود  گرانی پوشا
بازار شهر از ماجراهای روزهای پایانی 
سال است؛ به طوری که فعاالن این 
بخش با ابراز گالیه از شرایط فعلی، رونق این بازار را تا شب 

عید دور از انتظار می دانند.
بی رونقی بازار پوشاک که معموال از اصلی ترین بازارهای 
مورد توجه مــردم در آخرین روزهای ســال محســوب 
می شــود، از حقایق انکارناپذیری اســت کــه با گذری 
در خیابان های شهر، به درستی این ادعا پی خواهید 
ک نمود بیشتری  برد. با اینکه شدت رکود در بازار پوشا
دارد، اما این مشکل تنها منحصربه این حوزه نیست، 
بلکه تقریبا همه بازارهای مرتبط با شب عید در شرایط 
گر  ســردی به ســر می برند؛ به طــوری که اغلب مــردم ا
رفت وآمدی هــم در بازارها دارند تنها بــه قصد نظاره و 

تماشا است تا خرید.
ک در آستانه نوروز با استقبال قابل  همواره بازار پوشــا
توجهی مواجه بوده و هنــوز هم از اقالمی اســت که در 
سبد خرید بســیاری از ایرانی ها جای دارد؛ به گونه ای 
که عمده هزینــه خانوار ایرانــی برای ایام نــوروز را خرید 
لباس به خود اختصاص می دهد که تهیه آن معموال 
از هفته هــای میانــی بهمن مــاه شــروع می شــود و تــا 
روزهای انتهایی اســفندماه ادامه می یابد. اما ظواهر 
نشان دهنده کاهش استقبال خریداران از این اجناس 
است و با وجود اینکه به گفته مسئوالن کمبودی در بازار 
وجود ندارد، گرانی های بی حد و حصر باعث می شود تا 
به رغم فراوانی و تنوع زیاد کاال، تــوان مالی مردم اجازه 

خرید به آن ها را ندهد.
کد است؟ ک داخل را           چرا بازار پوشا

ک به ویژه تولید  از دالیــل مختلفی بــرای گرانی پوشــا
داخل، نام برده می شــود. عده ای کمبود نقدینگی و 
گرانی ارز را مطرح می کنند؛ اما برخی فعاالن بر این باورند 
که مهم ترین عامل کسادی بازار پوشاک طی سال های 
اخیــر، واردات غیررســمی اجناس بی کیفیت خارجی 

بوده و قاچاق بالی جان این بازار شده است.
گفتنی است که اغلب فعاالن پس از گرانی ارز، قاچاق 
ک  را یکــی از چالش هــای مهــم در صنعــت پوشــا
مطرح می ســازند و معتقدنــد با عرضه بــدون نظارت 
ک خارجی در بــازار، عرصــه رقابت برای  کاالها و پوشــا
تولیدکنندگان ایرانی تنگ شده و حتی از بین رفته است؛ 
ک موجود در بازار اصفهان،  تا جایی که بسیاری از پوشا
اجناس وارداتی هســتند که البتــه نرخ برخــی از آن ها 
نسبت به اجناس داخلی ارزان تر است و اغلب خریداران 

هم نوع وارداتی را انتخاب می کنند.
قابل تأمــل اســت کــه در برابر این دســت از معضالت، 
ک را راهکار اصلی  بسیاری از مسئوالن، صادرات پوشا
نجات این بازار و درمان رکود می دانند. چه بسا در این 
ک تولید داخل بتوان  شرایط گرانی ارز، با صادرات پوشا
گره ی را از مشکالت این بازار گشــود؛ اما از سوی دیگر، 
دالیلی چون باال بودن هزینه تأمین مالی، متنوع نبودن 
ک داخل و مطابقت نداشتن تولیدات با سالیق  پوشا
بازارهای خارجی، مالیات بی حد و انــدازه و باال بودن 
تعرفه های واردات ماشین آالت از جمله موانعی است 

ک ایران به کشورهای خارجی  که در برابر صادرات پوشا
ک به  وجــود دارد و بــه عبارتــی دروازه ورود ایــن پوشــا

بازارهای هدف را بسته است.
بنا به گفتــه فعاالن این بخــش، همــواره تولیدکننده 
ک با فراز و نشــیب تهیه مواد اولیه جهت تولید  پوشــا
روبه رو اســت. زمانی جنس )مواد اولیه( موجود است 
اما گران. زمانی جنس در حال واردات به کشــور است 
اما بازهم گران می شود. امروز تولیدکننده برای تأمین 
مواد اولیه با مضیقه دیگری مواجه است؛ تا جایی که 

موجودی انبارهای مواد اولیه در حال اتمام است.
این روزها تاجران فقط اجناس دپو شده در انبارهایشان 
را راهی بازار تولید می کنند؛ زیرا گرانــی دالر مانع بزرگی 
برای واردات مواد اولیه به داخل کشــور شــده اســت. 
از طرفی تاجر هر روز شــاهد نوســان قیمت دالر است، 
از این رو دیگر تمایلی به خروج اجناس خود از انبار ندارد 
و از دیگر سو، قدرت مالی برای واردات مواد اولیه آن هم 

با ارقام متفاوت دالر را نیز ندارد.
ک، بیشتر از 2 سال            شدت رکود بازار پوشا

گذشته است
ک درباره بازار شب عید و  مسئوالن و فعاالن حوزه پوشا

استقبال مردم چه می گویند.
مجیــد افتخــاری، عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه 
ک از رکود بی سابقه  تولیدکنندگان و فروشندگان پوشا
ک در بازار نوروزی  و افزایش ۴۰ درصدی قیمت پوشــا
ک دیگر اولویت سبد  خبرمی دهد و با بیان اینکه پوشا
خرید نوروز نیست، بر لزوم اتخاذ تدابیری برای تحریک 
ک  تقاضا از جمله راه اندازی جریان خرید اعتباری پوشا

کید کرد. تأ
کم بر جامعه و  وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی حا
کاهش قدرت خرید مردم، دلیل اصلی این شرایط است 
ک در نیمه دوم  اظهار می کند: به طور سنتی بازار پوشا
که فصل  ســال از اهمیت باالتری برخوردار است؛ چرا

عوض می شود و مناسبت های بیشتری در نیمه دوم 
ســال قرار دارد. بنابراین طبق روال هرسال بهمن ماه 
بایــد جــزو پررونق تریــن ماه های ســال باشــد. این در 
حالی است که به گفته وی در بهمن امسال شاهد رکود 
عجیب در سطح عمده فروشی بودیم که بی سابقه بوده 
است. این وضعیت حتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ که 

کرونا آغاز شد، مشاهده نشده بود.
ک از اولویت خرید خارج شده است           پوشا

ک اصفهان است  مجید اخوان که از فعاالن بازار پوشا
نیز اظهار می کند: از زمانی که ویروس کرونا شیوع یافت، 
حال و هوای نوروز هم برای مردم از بین رفت و به نوعی 
ک از اولویــت خرید خارج شــد. طی چند ســال  پوشــا
تحریم، همواره مردم توان مالی پایینی داشــته اند اما 
ک شــب عید به ویژه برای بچه ها در سبد  خرید پوشا
هزینه های آن ها جای داشت؛ در صورتی که در دو سال 
اخیر، این خریدها بسیار کم رنگ شده است مگر موارد 

ضروری که تأمین شود.
بــه گفتــه وی یــک طــرف دیگر ایــن ماجــرا هــم بــه 
فروشگاه های اینترنتی بازمی گردد که بسیار زیاد شده 
و افراد سفارش ها خود را از طریق آن ها انجام می دهند؛ 
البتــه ذکر این نکته ضــروری اســت که بســیاری از این 
فروشگاه ها قابل اعتماد نیستند و ممکن است جنسی 
که به دست مشتری می رسد از لحاظ کیفیت و دوخت 
بــا آنچــه ســفارش داده اند بســیار متفــاوت باشــد، در 
حالی که مشــتری می تواند با خرید حضــوری از همه 
ویژگی های کاالی خود مطمئن شده و سپس خرید 

خود را انجام دهد.
به گفته این فعــال در کل دالیل مختلفــی در کنار هم 
ک را بسیار نامطلوب  جمع شده و شــرایط بازار پوشــا
کرده است. تا این زمان که هفدهم اسفندماه را به اتمام 
می رسانیم، نه تنها استقبال شب عید بلکه خریدهای 

معمول هم در این بازار مشاهده نمی شود.

ک همچنان سرد است           بازار پوشا
ابراهیــم خطابخــش، رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
کد بازار  ک اصفهان با اشاره به شــرایط بســیار را پوشــا
ک در هفته هــای پایان ســال می گویــد: قدرت  پوشــا
خرید مردم به شــدت پایین آمده و هیچ هیاهویی در 
ک مشاهده نمی شود. شاید تصور بر گرانی  بازار پوشا
ک، به طور کلی حدود  اجناس باشد در حالی که پوشا
۲۵ درصد افزایش قیمت داشته اســت و این موضوع 
مرتبط با شب عید نیست؛ بلکه در طول سال به تدریج 

به وجود آمده است.
وی توضیــح می دهد: ایــن افزایــش نــرخ مرتبــط بــا 
هزینه های تولید، دستمزدها، بیمه و مالیات است. 
بنابراین گرانی نه توســط شــخص فروشــنده بلکه به 
دلیل افزایش هزینه ها در بخش تولید اعمال می شود و 
فروشنده هم بر اساس خریدی که دارد، مطابق قانون 

و تعرفه های مشخص شده افزایش را اعمال می کند.
ک اصفهان اظهار  رئیس اتحادیه فروشــندگان پوشــا
می کند: در این حال و با شرایط اقتصادی کنونی، کاال به 
طور فراوان تولید می شود اما خریداری وجود ندارد؛ این 
موضوع ضربه ای بسیار بزرگ به فعاالن این بخش وارد 
می ســازد زیرا کاالیی که فروخته نشــود و یک فصل از 
آن بگذرد به معنای ضرر سخت برای فروشنده است. 
برای بهبود شــرایط بازار از اقداماتی چون فروش های 
فوق العاده و جشنواره ها بهره گرفته شده تا شاید بازار 
تحرکی پیدا کند. خطابخش در رابطه با مقایسه بازار با 
سال گذشته می گوید: در اواخر سال ۹۸ که کرونا شیوع 
یافت، به مــرور زمان کاهش فــروش وجود داشــت، تا 
زمانی که به کلی بازارها تعطیل شــد؛ اما سال گذشته 
در مقایســه با امســال، از لحاظ تعداد جنس فروخته 
شده شرایط بهتر بود. انتظار می رود تا بیست وپنجم 
اسفندماه بازارها رونق بگیرد و مردم در هفته پایانی سال 

برای خریدهای خود اقدام کنند.

معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان اصفهان با اشــاره به مدیریت 
پیچیده گوشــت قرمز در اســتان، گفت: افزایش 
قیمت گوشــت قرمز در تمام اســتان ها اتفاق افتــاده و البته قبول 

داریم که ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان از این قیمت غیرمنطقی است. 
حسین ایراندوســت در شــصت و پنجمین جلســه کارگروه تنظیم 
بازار استان، درباره وضعیت گوشــت قرمز در استان و چالش های 
پیش روی ایــن کاال طی یک ســال گذشــته، اظهار کــرد: مقداری 
مدیریت گوشــت قرمز در اســتان پیچیده اســت، به این دلیل که 
در اســتان اصفهان از تاریخ یکم فروردین ســال ۱۴۰۰ تــا ۳۰ بهمن 
۱۴۰۰ روزانه ۹۳۵۷ گوسفند کشتار می شود که از این مجموع، ۷۲ 

درصد وارداتی است. 
هــر قصــاب خــودش گوســفند را خریــداری کــرده و بعــد آن را ذبح 
می کند و کشــتارگاه های اســتان باور دارند که یک مبدل هســتند 

و ادعا می کنند که ما هیچ دخالتی در قیمت دام زنده یا در قیمت 
گوشت گرم نداریم.

وی افزود:  قیمت گوسفند زنده هر چه باشد، قیمت گوشت بره گرم 
۲.۳۵ تا ۲.۴۲ درصد برابر گوسفند زنده است و در گوشت گوساله 
قیمت زنده هر چه باشد ۲.۶۷ تا ۲.۷۵ درصد افزایش داشته است؛ 
در برآورد متوسط قیمت های یک ساله انواع گوشت مشخص شد، 
گوشت گرم گوسفندی با ۲.۳۳ درصد برابر نسبت به دام زنده و در 

گوشت گوساله با رشد ۲.۶۳ درصد افزایش مواجه بوده است.
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
گــر در ورود تعداد گوســفند وارداتی به  اصفهان خاطرنشــان کرد: ا
اســتان خللی ایجاد شــود، اوال وضعیت گوشت با مشــکل مواجه 
خواهد شد، بنابراین تصمیم گرفتیم که یک تیم سه نفره متشکل 
از جهاد کشاورزی، اتحادیه دامداران و اتحادیه قصابان در استان 
شــکل بگیــرد و قیمــت دام زنــده را شــنبه هــر هفتــه اعــالم کنند و 

هــر قیمتــی کــه بــرای دام زنــده در نظــر گرفته شــود، گوشــت گرم 
گوســفندی آن ۲.۳ و گوشــت گوســفندی ۲.۶ برابر قیمت گذاری 

شود.
وی با اعتقاد بر اینکه گوشت مصرفی در بخش های مختلف شهر 
اصفهان نیز متفاوت اســت، افــزود: روزانه ۶۵ درصد نیاز گوشــت 
اصفهان از بره نر با وزن ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم تامین می شود، این گوشت 
گران ترین گوشت عرضه شده در استان اســت که ۱۶۵ هزار تومان 
عرضه می شود، همچنین ۳۵ درصد گوشت عرضه شده نیز درجه 
دو و بیشتر میش و بز به قرار هر کیلو ۱۰۵ هزار تومان است، اما خریدار 
باید بداند که گوشتی که خریداری می کند از چه جنسی است و رقم 

مشخص هر کیلوی آن در بازار چه قدر است.
ایراندوســت که به ثابت کردن قیمت گوشــت به طــور هفتگی در 
بازار معتقد بود، تصریح کرد: به نظر می رسد که مسئولیت تامین 
گوشــت باید بر عهده کشــتارگاه ها گذاشــته شــود، چون زمانی که 
واردکننده دام زنده فرد دیگری است، ورود به بحث توزیع و قیمت 
کمی سخت است. چون این نگرانی وجود دارد که ورود گوشت به 
استان با محدودیت مواجه شود، وقتی گوشت برای استان روزانه 
و به صورت تلفنی و اعتباری می آید، قیمت در اختیار ما نیست و ما 

کاری نمی توانیم انجام دهیم.
          1۰ تا 1۵ هزار تومان از افزایش قیمت گوشت قرمز 

غیرمنطقی است
دبیــر ســتاد تنظیــم بــازار اســتان در پاســخ بــه معــاون اقتصــادی 
استانداری که گفته بود روند افزایش ۲۵ هزار تومانی قیمت گوشت 
منطقی نیست و باید مهار شود، تصریح کرد: باید توجه داشت که 
کنون هم در ایــام نزدیک عید قرار  آخر فصل و فصل زایش اســت و ا
داریــم و باید این مســئله را هم مــد نظر قــرار دهیم که گوشــتی که 
اصفهانی ها می خرند، تهرانی ها نمی خرند و گوشتی که تهرانی ها 
می خرند را اصفهانی ها نمی خرند، الشه ای که در اصفهان عرضه 
می شود ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم اســت، در حالی که الشه ای که در تهران 

استفاده می شود، حداقل ۱۸ کیلوگرم است.
ایراندوست توضیح داد: تهرانی ها بره های سنگین را می پسندند؛ 
بره هایی که عمدتا ۷۰ تا ۹۰ کیلوگرم و چرب هســتند و دنبه دارند، 
اما بره هایی که در اصفهان اســتفاده می شــود، عمدتــا نایینی، با 
چربی و دنبه کمتر با نرخ گوشت ۴۸ درصد هستند که البته در کل 
کشور هم استان ها وضعیت های متغیری به لحاظ قیمت را تجربه 
می کنند و افزایش قیمت در تمام استان ها اتفاق افتاده، البته قبول 

داریم که ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان از این قیمت غیرمنطقی است.

معاون سازمان جهاد کشاورزی اصفهان:

گوشت قرمز غیرمنطقی است افزایش قیمت 

از مصوبات پنجمین جلسه کارگروه امور زیربنایی:

تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن در استان اصفهان 

سود سهام عدالت این هفته واریز می شود

کد به چرخه تولید برگشت بیش از ۱۵۰۰ واحد را

میوه های تنظیم بازار 
از ۲۵ اسفندماه در اصفهان

 توزیع می شود

اعطای تندیس ویژه
کار آفرینی   "برند های 
کار"  کسب و  در محیط 

به ذوب آهن

گامی دیگر در هدایت
 هدفمند تسهیالت بانکی

 به بخش تولید 

خبر

خبر
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه پیشران اقتصاد و صنعت کشور است

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
گــر فــوالد مبارکه بــه عنوان  گفــت: ا
کشــور وجــود  پیشــران صنعــت 
نداشت در صنایع زیادی مانند خودرو، بسته بندی، 
گاز و نفت و... بسیاری از پروژه ها مانند پروژه خط انتقال 
نفت از گوره به جاسک عملی نمی شد که با تالش فوالد 
مبارکــه در چنیــن پروژه هایــی دشــمن در ایــن عرصه 

شکست خورد.
محمدیاســر طیب نیا در چهارمیــن گردهمایی ائمه 
جمعه اســتان اصفهان که بــه میزبانی شــرکت فوالد 
مبارکه برگزار شــد اظهــار کــرد: رهبری سال هاســت با 
نامگذاری شــعار ســال در طلیعــه هر ســال مهم ترین 
جهت گیری کشور که با توجه به شناخت دقیق ایشان 
از نیازها،گلوگاه هــا و شــرایط کشــور اســت مشــخص 
می فرمایند کــه هدف ایــن کار ایجاد فضای مناســب 

برای رفع گلوگاه ها است. 
همه جهت گیری ها و اقداماتی که در سال های گذشته 
در این جهت انجام شده برای رفع موانع تولید و رشد 
کم بر  اقتصادی کشــور بوده اســت که درک فضای حا

کشور برای عموم مردم ضروری است.
وی گفت: هدف این نامگــذاری در ابتدای هر ســال، 
بسیج شدن توان مردم برای رسیدن کشور به قله های 
ســربلندی و افتخار بوده که البته طبیعتا دشمن نیز 
نسبت به این گلوگاه هایی که در فرمایش رهبری گفته 

می شود برنامه ریزی و تحلیل هایی را انجام می دهد.
          صنعت فوالد؛ دستاورد بزرگ انقالب اسالمی

طیب نیا تصریــح کــرد: در ســال های پــس از انقالب، 
دشمن برای ضربه زدن به نظام اسالمی بسیار تالش 
کرده وفتنه هــای زیــادی مانند جنگ تحمیلــی را به 
راه انداخت ولی با کمک الهی به نتیجه نرسید. یکی 
از دســتاوردهای انقــالب شــکوهمند اسالمی رشــد 
صنعت فوالد در کشور بوده و در صنعت فوالد کشور ما 
کنون شکوفا شده و به عبارت دیگر صنعت فوالد  هم ا
به عنوان یک صنعت مادر در کشور نقطه قوت انقالب 
اسالمی اســت. وی خاطر نشــان کرد: فوالد مبارکه به 
عنوان مولــود مبارک انقالب اســالمی نیز در ایــام دفاع 
مقدس و در زمانی که کشــور آماج حمــالت رژیم بعث 
بوده ساخته شده و مراحل شکل گیری خود را گذراند و 
سپس توسعه یافت و امروز به عنوان یکی از صنایع مهم 

کشور به شما می رود.
کید کرد: یک سوم  مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه تا
فوالد کشــور در فــوالد مبارکه تولید می شــود که تولید 

محصوالت فوالدی برای استفاده در چهارهزار واحد 
صنعتی از کارگاه هــای کوچک تا صنایع بــزرگ انجام 
می شــود که در این امر حــدود ٣٥٠هزار نفــر به صورت 
مســتقیم و غیر مســتقیم از بابت ایــن صنعــت ارتزاق 

می کنند.
          فوالد مبارکه نماد صنعت در کشور

کشــور در توســعه  وی یــادآور شــد: در جای جــای 
زیرســاخت ها، اشــتغال زایی، انجام مسئولیت های 
اجتماعی و عرصه های دیگر، فوالد مبارکه وارد شــده 
و به واسطه بنای درســت و به جایی که از همان ابتدا 
گذاشته شده باعث افتخار و سرآمد بهره وری در کشور 
تبدیل شده و جزء برترین شرکت های کشور و به عنوان 

نماد صنعت به شمار می رود.
طیب نیا متذکر شد: امروزه هجمه عظیم و هدفمندی 
در جهت صنعت ستیزی در کشــور به راه افتاده است 
گر فوالد مبارکه به عنوان پیشران  و این در حالی است که ا
صنعت کشور وجود نداشــت در صنایع زیادی مانند 
خودرو، بسته بندی، گاز و نفت و... بسیاری از پروژه ها 
مانند پروژه خط انتقال نفت از گوره به جاسک عملی 
نمی شد که با تالش فوالد مبارکه در چنین پروژه هایی 

دشمن در این عرصه شکست خورد.

وی ادامه داد: دشــمن در تالش اســت صنعت را مایه 
آلودگی و کمبود آب جلوه دهــد ولی این موضوع اصال 
صحیح نیست چرا که به طور مثال مصرف فوالد مبارکه 
امسال به کمتر از 1٥ میلیون متر مکعب رسیده که این 
مهم با بازچرخانی آب و تصفیه پســاب ٩ شــهر اطراف 
کارخانه این امر محقق شده است و تا چند سال آینده 
مصرف آب این شــرکت در فرایند تولید محصوالت به 

صفر خواهد رسید.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اظهــار کــرد: مــا به 
دنبال این هســتیم که با ســرمایه گذاری فوالد مبارکه 
مشکل آب در استان حل شود و این درحالی است که 
سهم ما از مصرف آب زاینده رود کمتر از یک و نیم درصد 
از کل میزان آب این رودخانه است که در عین حال این 
شرکت منافع زیادی مانند اشتغالزایی مستقیم و غیر 
مستقیم، توسعه زیرساخت ها را با سرمایه گذاری ایجاد 

کرده است.
          فوالد مبارکه، دوستدار محیط زیست

وی تصریح کــرد: در کشــور ما در بســیاری از مــوارد به 
سمت توسعه صنعتی رفتیم ولی متاسفانه الزامات آن 
محقق نشده است ولی صنعتی مثل فوالد مبارکه در 
همین حوزه، ســرمایه گذاری های زیادی انجام داده 

که به طور مثال در مسائل زیست محیطی، بسیاری 
از روزهای سال که دیگر شهرها هوایی آلوده داشتنند 
شهر مبارکه هوای سالم داشت و این موضوع و بسیاری 
از موارد دیگر مرهون همین سرمایه گذاری های فوالد 

مبارکه است.
گر لوازم توســعه صنعــت فوالد  طیب نیا عنوان کــرد: ا
مهیا شود منافع زیادی برای این صنعت بزرگ مانند 
درآمدزایی و حفظ محیط زیست می توان قائل شد و 
به همین خاطر است که در بسیاری از کشورها مانند 
ژاپن ایــن موضــوع مشــاهده می شــود کــه بزرگتریــن 
کارخانه فوالدسازی این کشــور در شهر توکیو بنا شده 

است.
وی خاطر نشان کرد: بیشترین میزان مصرف آب و گاز 
طبق تحقیقات انجام شده مربوط به مصرف خانگی 
است و به طور مثال همین عدم استفاده درست گاز در 
زمستان باعث قطع گاز صنعت شده و هزاران میلیارد 

تومان به صنعت کشور ضرر می زند.
گــر بتوانیم در  مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه گفت: ا
جهاد تبیین با اصالح فرهنگ به حل این مشکل کمک 
کنیم شاهد پیشرفت در همه عرصه های کشور خواهیم 

بود که این موضوع نیاز به کمک مبلغین دارد.

مدیرعامل گروه مپنا با حضور در شرکت ذوب 
ح احــداث تصفیــه خانه  آهن اصفهــان از طــر

پساب بازدید کرد.
 عباس علی آبادی در این بازدید با بیان اینکه 
ح اســت،  گذار ایــن طــر گــروه مپنــا ســرمایه 
کــه بــه صــورت BOT اجــرا  ح  گفت: ایــن طــر
می شود تا نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به بهره برداری 
می رســد و زیان تاخیر در اجــرای آن را نیز مپنا 

جبران می کند.
ح همکاری  کیــد کرد: بــا اجرای این طــر وی تا

گــروه مپنــا و شــرکت ذوب آهــن اصفهــان وارد 
فــاز جدیــدی شــده اســت و در آینــده توســعه 

نیز می یابد.
ج رخصتــی سرپرســت شــرکت ذوب آهــن  ایــر
کاهــش مصــرف آب را از  نیــز در ایــن بازدیــد 
اولویت هــای اصلی ایــن شــرکت دانســت و 
کنــون بیش از  ح کــه تا افــزود: بــا اتمام این طر
۲۰ هــزار میلیــارد ریال بــرای اجــرای آن هزینه 
شــده و ظرفیــت ورودی آن ۸۵۰ متــر مکعــب 
در ساعت است، برداشت آب از زاینده رود به 

حداقل می رسد.
ذوب آهن اصفهان اولیــن و بزرگترین کارخانه 
تولیدکننده فوالد ســاختمانی و ریل در ایران 
و بزرگتریــن تولیــد کننــده محصــوالت طویل 
در خاورمیانه اســت کــه با ظرفیــت ۳ میلیون 
و ۶۰۰ هزارتــن فــوالد، انــواع مقاطــع فــوالدی 

ساختمانی و صنعتی را تولید می کند.

خط سه مفتول های پیش تنیده در شهرستان 
خوانسار افتتاح شد.

 مدیر کارخانــه پیش تنیده خوانســار با اشــاره 
به بهره بــرداری از مرحلــه دوم کارخانه صنایع 
فلزی عملیات حرارتی مخصوص مفتول های 
کارخانــه  در ایــن  گفــت:  پرگریــن  فــوالدی 
مفتول هــای به قطر هــای ۴ تــا ۱۴ میلــی متر با 
ظرفیت تولید سالیانه ۲۰ هزار تن مقاوم سازی 

می شود.
جــواد ناشــراالحکامی افزود: مرحلــه اول ایــن 
کارخانــه ۵۵نفــر اشــتغال زایــی داشــته کــه در 
مرحله دوم نیز ۳۲ نفر به این آمار افزوده خواهد 

شد.
وی گفت: برای اجرای مرحله دوم این مجتمع 
تولیدی ۳۵۰ میلیارد ریال و ارزی ۱۵۰ هزار یورو 
هزینــه می شــود و این مرحلــه نقــش مهمی در 
افزایش بهره وری مفتول ها و کاهش ضایعات 

خواهد داشت.
استاندار اصفهان در سفر به شهرستان خوانسار 
عــالوه بــر افتتاح خــط ســه مفتول هــای پیش 
تنیــده یــک نهــال هــم در بوســتان عســل این 

شهرستان غرس کرد و اجرای طرح اقدام ملی 
مسکن هم در خوانسار آغاز شد.

ح  بازدید از کنار گذر شرقی این شهرستان، طر
در حال اجرای فاضالب شهر خوانسار، صنایع 
نساجی هالل و قوس ۱۸۰۰ متری مسیر خوانسار 
بــه دامنه نیــز از دیگــر برنامه هــای اســتاندار در 
خوانســار بود. در این ســفر معــاون هماهنگی 
امور عمرانی در جلســه با شــهرداران و روســای 
شورا های شهر و روســتا صنعتگران و اصناف و 

بررسی مشکالت آنان را بررسی می کند.
جلســه شــورای اداری اســتان و شهرســتان در 
فرهنگسرای خانواده و دیدار مردمی و دیدار با 
خانواده شهدا آخرین برنامه سید رضا مرتضوی 

در این شهرستان است.

 ۶ اتصــال  از  کــرون  و  تیــران  آبفــای  مدیــر 
ح آبرســانی  روســتای این شهرســتان بــه طــر

مجتمع روستایی تیران و کرون خبر داد.
ســعید عابدینی خاطرنشــان کرد: با توجه به 
کمبــود آبدهــی و کاهــش کیفیــت چاه هــای 
ســوران،  افجــان،  علی آبــاد،  روســتاهای 
جعفرآبــاد، گالب و قلعــه ناظــر پــس از اجــرای 
۹۹۰۰ متر لولــه گذاری بــا هزینه ای بالــغ بر ۲۳ 
میلیارد ریال عملیات آبرسانی پایدار به این ۶ 

روستا پایان یافت.
وی گفت: با اتصال شــبکه آب این ۶ روستا به 
مجتمع روســتایی شهرســتان تیران و کرون، 
۱۷۰۲ خانوار بــا جمعیت ۵۳۰۰ نفر از آبرســانی 

پایدار بهره مند می شوند.
مدیــر آبفای تیــران و کرون بــا اشــاره به این که 
کــرون شــامل ۲ بخــش  شهرســتان تیــران و 
کــرون و مرکــزی اســت، افزود: این شهرســتان 
دارای ۳ شــهر تیران، رضوانشــهر و عســگران و 
۴۶ روستاست که جمعیت شهرها، ۳۰۱۶۷ و 

روستاها ۴۱۰۱۱ می باشد.
عابدینــی از شــهروندان شهرســتان تیــران و 
کرون خواست با توجه به نزدیک شدن به ایام 
نوروز و انجام خانه تکانی در مصرف آب صرفه 
جویــی کنند تا بــدون دغدغــه ســال جدید را 

آغاز کنیم.

معــاون هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری 
کیــد بر اینکه شــهرداری ها باید  اصفهان بــا تا
مأموریــت گــرا باشــند، گفــت: در نمایشــگاه 
گردشــگری تهــران شــهرداری های اســتان 
حضور خوبی داشتند اما درخواست می کنم 
در نمایشگاه هایی از این دســت که در آینده 
برگــزار می شــود حضــور قــوی تــری داشــته 

باشید.
کیــد بر اینکــه تک تــک  مهــران زینلیــان بــا تا
شهرهای ما در اســتان پتانسیل های زیادی 
دارند که آنها را فراموش کردیم و رو به کارهای 
دم دســتی آوردیم، اظهار کرد: بر روی نشان 
هر شــهر و ظرفیت هایی که در آن شهر وجود 
دارد کار کنید و از هم در جذب ســرمایه گذار 
ســبقت بگیرید تا در بحث گردشــگری موفق 

باشیم و شهر به واسطه آن رشد کند.
کیــد بر اینکــه شــهرداری ها بایــد  وی بــا تا
کــرد: یــک  گــرا باشــند، تصریــح  مأموریــت 

محصول، یــک فرصت را بــه نــام خودتان در 
کشــور برجســته کنید تا فرصتی بــرای جذب 

گردشگر شود.
رئیــس هیئــت مدیــره ســازمان همیــاری 
شهرداری های استان اصفهان از شهرداران 
خواســت در ایام نــوروز محــل مأموریت خود 
را تــرک نکنند و ســر کار خــود باشــند زیرا پس 
از دو ســال شــیوه کرونا نوروز امســال شــاهد 

سفرهای نوروزی هستیم.

کید مدیرعامل مپنا: تا

لزوم تسریع در اجرای تصفیه خانه پساب 
ذوب آهن اصفهان

با حضور استاندار اصفهان:

بهره برداری از خط سه مفتول های پیش تنیده 
در خوانسار

مدیر آبفای تیران و کرون خبر داد؛

کرون  بهره مندی ۶ روستای شهرستان تیران و 
از آبرسانی پایدار

معاون استاندار اصفهان:

شهرداران در ایام نوروز محل مأموریت خود را 
ترک نکنند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان گفــت: شــهرک های صنعتــی جدید 
در شهرســتان آران و بیــدگل ســال آینــده بــه 

بهره برداری می رسند. 
محمدجــواد بگــی گفــت: کاشــان دارای بیش 
از یک هــزار واحد صنعتــی فعــال دارد و از این رو 
حجم عملیات در این منطقه باال اســت. یک 
چهارم عملیات عمرانی شــهرک های صنعتی 
اســتان اصفهــان در کاشــان انجــام می شــود، 
در شــهرک صنعتی امیرکبیر کاشــان از ۱۰ ســال 
گذاری زمین صورت گرفته بود، اما آب  گذشته وا
مورد نیاز آن پیش بینی نشده بود که با اقدامات 
صورت گرفته بخش اعظمی از آب مورد نیاز این 

شهرک تامین شد.
به گفته او وقتی زمین های ۳۰، ۴۰ و یا ۵۰ هکتاری 
گذاری زمین به  گذار شود وا در شهرک صنعتی وا
شرکت های کوچک به تعویق می افتد و از این 
گذاری  رو باید زیرساخت های الزم به منظور وا

اراضی در شهرک های صنعتی فراهم شود.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهــان می گویــد: در زمینــه توســعه شــهرک 
صنعتی راوند تصفیه خانه این شهرک جا به جا 
شدند در حالی که امروز دانشگاه کاشان در زمینه 
زمین تخصیص یافته تقاضای اجاره بها کرده در 
گذاری زمین بدون هیچ پیش  حالی که باید وا
گذار شــود. به گفته بگی سه شهرک  شــرطی وا
جدید صنعتی  در شهرستان آران و بیدگل سال 
گذاری زمین  آینده به بهره برداری می رســد و وا
بــه متقاضیــان در این شــهرک های مســکونی 

صورت می پذیرد.

اولیــن جلســه کمیســیون نظــارت بــر اصناف 
کشاورزی استان اصفهان برگزار شد. 

محســن حاج عابــدی گفــت: براســاس قانون 
اصالح آیین نامه مجموع صنف کشــاورزی در 
دســتور کار کمســیون نظارت قرار گرفــت که با 
توجه به ابالغ وزیر جهادکشــاورزی در راســتای 
ســاختار جدیــد نظــام صنفــی، اولین جلســه 
کمســیون نظارت بــر اصنــاف کشــاورزی بطور 
همزمــان در ۲۸ شهرســتان اســتان اصفهــان 

برگزار شد.
به گفته  او در ابتدای سال ۱۴۰۱ حداقل ۲ اتحادیه 
در هر شهرستان بر اساس پتانسیل آن همانند 
باغبانی، دام سبک و سنگین و مصوبات نظارت 
بر اصناف کشــاورزی شــکل خواهد شــد که در 
نتیجه ایــن اتحادیه ها اتاق اصناف کشــاورزی 
شهرســتان تشــکیل می شــود تا قدمی مثبت 
و پویــا در راســتای پایــداری بخــش کشــاورزی 

برداشته شود. 
مدیر سازمان تعاون روستایی استان اصفهان 
گفت: کارگروه تنظیم بــازار قیمت مصوب میوه 
شب عید را این هفته اعالم می کند که اقدامات 
الزم به جهــت تأمین ســیب و پرتقــال مصوب 
تنظیم بازار برای عرضه ۲ هزار و ۵۵۰ تن پرتقال 
تامسون شمال و یک هزار و ۲۲۵ تن سیب تولید 

شده در شهرستان سمیرم انجام شده است. 
حاج عابــدی می گوید: این محصــوالت در ایام 
پایانی ســال و نــوروز ۱۴۰۱ با قیمت مناســب در 
ســطح اســتان به دســت مردم می رســد با این 
تفــاوت کــه امســال قســمتی از محصــوالت به 
صورت هوشــمند درب منازل به مــردم عرضه 

می شود.

استاندار اصفهان گفت: برنامه ریزی هایی برای 
انتقال آب از خلیــج فارس به اســتان اصفهان 
صورت گرفته که با همکاری صنایعی ازجمله 

فوالد مبارکه و ذوب آهن در حال انجام است. 
ســید رضا مرتضوی در چهارمیــن گردهمایی 
ائمه جمعــه اســتان در مجتمع فــوالد مبارکه  
افزود: به دنبال برنامه ریزی تحولی برای استان 
اصفهان هستیم تا مبتنی بر سند آمایش استان 
و دیگر اســناد باالدستی شــاهد تحولی جدی 
در این استان باشیم. وی ادامه داد: با اقدامات 
انجام شده در یک سال اخیر، توانسته ایم سهم 
خود را در توســعه و پیشــرفت کشــور پررنگ تر 
کنیم.  استاندار اصفهان گفت: بسیار خرسندم 
کــه در میــدان جهــاد صنعتــی در خدمــت 

جهادگران جبهه تبیین هستم.

خبر خبر

استان

خبر

شــهردار اصفهــان گفــت: روال فعلــی صــدور پروانه 
ساختمانی فرسایشی است که با فعال شدن سیستم 
الکترونیکی و تحقق هوشمندسازی، مدیران فراغت 

می یابند تا به مسائل اصلی شهر بیندیشند.
علی قاســم زاده در آئین افتتاح ۴۴ پروژه عمرانی، خدماتی، فرهنگی و 

ورزشی در مناطق پانزده گانه شــهر اصفهان ضمن قدردانی از زحمات 
کسانی که در زنجیره خدمت مدیریت شهری تالش کردند تا این پروژه ها 
اجرا و به نتیجه برسد، اظهار کرد: سه مأموریت و اولویت مهم پیش روی 
مدیریت شهر در سال جدید قرار دارد که نخستین مورد نگه داشت شهر 
است؛ باید شهر را به روز نگه داری و به سمت مکانیزه شدن حرکت کنیم 
تا شاهد کاهش هزینه ها و آالینده ها همچنین افزایش بهره وری باشیم.

وی ارتقــای فضــای شــهری را دیگر مأموریت مدیریت شــهر دانســت و 
تصریح کرد: فضاهایی در شــهرداری موجود اســت که قابل اســتفاده 
نیست، اما می توان با ارتقای آن متناسب با نگاه نســل امروز آن را قابل 

بهره برداری کرد.
شهردار اصفهان توسعه و ایجاد فضاهای جدید را مأموریت سوم عنوان 
کرد و افــزود: بــرای تحقق ایــن مأموریت نیازمنــد نگاه عمیــق، دقیق و 
سیاست گذاری جهت توسعه شهر هستیم؛ باید افق پنج، ۱۰ و حتی ۵۰ 
سال شهر را پیش بینی کنیم؛ زیرا این اقدام کمک می کند تصمیم های 

لحظه ای نگیریم که بعدها قضاوت خوبی از ما نشود. 

گر به افق ۱۰ ساله شهر نرســیم، کار نکردن  کید بر اینکه ا قاســم زاده با تا
ما بهتر از این است که تصمیم اشــتباه بگیریم، ادامه داد: در این راستا 
بازنویسی برنامه پنج ساله کلید خورد؛ البته این گام ابتدایی است، اما 
برای برداشــتن گام های بعدی نیازمند هم فکری همه اقشار ازجمله 
مدیران، اندیشمندان و شهروندان هستیم، زیرا معتقدیم برنامه واقعی 

پشت درهای بسته نوشته نمی شود.
وی خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های شورای اسالمی شهر و معاونت 
برنامه ریزی شهرداری باید برای ترسیم افق اصفهان از همه استعدادهای 

شهر کمک بگیرند.
شهردار اصفهان با بیان اینکه حوزه شهرسازی باید آرام آرام خیالی آسوده 
از روند صدور پروانه و پایان ساخت داشته باشد تا بتواند بر سیما و منظر 
شهری تمرکز کند، گفت: روال موجود صدور پروانه ساختمانی فرسایشی 
است که با فعال شدن سیستم الکترونیکی و تحقق هوشمندسازی، 
مدیران فراغت می یابند که به مسائل اصلی شهر بیندیشند؛ زیرا به جای 

دیروز و امروز باید به فردا فکر کنند تا آینده خوبی رقم بزنند.

مدیر امــور باغبانی جهاد کشــاورزی اصفهــان گفت: 
 بــا توجــه بــه نوســاناتی کــه وجــود دارد هنــوز قیمــت 

گل شب بو مشخص نشده است. 
 احمدرضا رئیس زاده،گفت: هر ســال با نزدیک شدن به سال نو قیمت
 »گل شب بو« پایین می آید اما امسال با توجه به نوساناتی که وجود دارد 

هنوز قیمت گل شب بو مشخص نشده است.
او گفت: در حال حاضر باغدار، گل شب بو را ۱۲ هزار تومان قیمت گذاری 
کرده اســت و هنوز مغازه داران اقــدام به فــروش نکرده اند امــا با توجه به 
وضعیت تورم و گرانی بذر که از خارج از کشور وارد می شود معلوم نیست 

قیمت گل شب بو به چه شکل باشد.
رئیس زاده می گوید: در اســتان اصفهان چهار دســته از گیاهان زینتی کشت می شــود. در زمینه گل های 
شاخه بریده ساالنه حدود ۶۰ میلیون شــاخه انواع گل مانند رز، لیلیوم، ژربرا، آلستر و آنتوریوم در اصفهان 

تولید می شود.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان گفت: در ارتباط با گل های 
آپارتمانــی نیــز ســاالنه دو میلیــون گلــدان تولیــد می شــود و در زمینــه 
درختچه های زینتی با تولید ساالنه یک میلیون اصله و گل های فصلی 
و نشایی با تولید ساالنه ۱۰۰ میلیون گلدان اصفهان مقام خوبی در زمینه 

تولید و کشت گل دارا است.
به گفته رئیــس زاده، در مجموع این ســطوح در ۲۰۰ هکتار گلخانــه و ۶۰ 
هکتار فضای باز تولید گل انجام می شــود. عمده گلخانه های فعال در 
شهرستان های اصفهان، خمینی شهر، دهاقان و شهرضا قرار گرفته است.

مدیر امور باغبانی جهاد کشاورزی اصفهان در ارتباط با صادرات گل نیز 
گفت: متاسفانه صادرات گل بسیار محدود و بسته به مشتری خارجی 

کتوس ها انجام می شود. برای برخی از انواع کا
رئیس زاده معتقد است: هرچه درآمد مردم کم شود از هزینه های خریدهای لوکس مثل خرید گل و غیره کم 

می شود و بالتبع در زمینه خرید داخلی گل نیز با کاهش چشمگیری روبرو بوده ایم.

معاون راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان از اجرای 
آسفالت محورهای مواصالتی دارای خرابی آسفالت در شهرستان 
گلپایگان خبر داد و گفت: رفیوژ میانی محور مواصالتی شهر گلشهر 
با مشارکت شهرداری و راهداری اجرا می شود.  فرزاد دادخواه حاشیه بازدید از نقطه 
حادثه خیز شــهر گلشــهر  اظهار کرد: آســفالت راه های مواصالتی استان به دلیل 
حجم باالی تردد خودروهای سنگین مناسب نیست، برنامه ریزی کردیم سال 
۱۴۰۱ متناسب با اعتبارات محورهای پرخطر در اولویت ترمیم و روکش آسفالت قرار 
گیرد. وی با اشاره به اینکه محور مواصالتی موته- گلپایگان و شهر گلشهر در اولویت 

ارتقای ایمنی و تکمیل روشنایی و اجرای آسفالت قرار دارد، افزود: در جریان بازدید از راه مواصالتی شهر گلشهر 
تفاهم نامه ای امضا شد تا راهداری و شهرداری به صورت مشارکتی پروژه ایمن سازی محور حادثه خیز شهر 

گلشهر در حدفاصل کنجدجان تا محله فیالخص را انجام دهد. معاون راهداری 
و حمل و نقل جاده ای اســتان اصفهان از اجرای آســفالت محورهای مواصالتی 
دارای خرابی آسفالت در شهرستان گلپایگان خبر داد و افزود: این نقاط در بازدید 

کارشناسان شناسایی شدند و متناسب با اعتبارات اجرای آسفالت می شود.
دادخواه با بیان اینکه برخی نقاط نیاز به آزادســازی دارد که کمــک مردم را طلب 
می کند، گفت: نصب سرعت گیر در جاده ها با هماهنگی شورای ترافیک شهرستان 

انجام شود.
وی با اشــاره به پروژه زیر گذر در کمربندی شــهر گوگد، گفت: پروژه زیر گذر توسط 
کنون زهی کشی آن در حال انجام است، شهرداری طرح میدان اتصال کمربندی  شهرداری گوگد تکمیل، و ا

را تهیه کرده است، پس از آزادسازی ها راهداری نسبت به اجرای آسفالت اقدام می کند.

شهردار اصفهان: 

روال صدور پروانه ساختمانی فرسایشی است

گل شب بو در اصفهان  نامشخص بودن قیمت 

معاون راهداری استان اصفهان خبر داد:

نصب سرعت گیر در جاده ها با هماهنگی شورای ترافیک

خبر

خبر

خبر

احداث ۳ شهرک صنعتی
 جدید در آران و بیدگل 

مدیر سازمان تعاون روستایی
 استان اصفهان: 

قیمت مصوب میوه 
شب عید این هفته 

اعالم می شود 

استاندار اصفهان:  

برنامه ریزی هایی 
برای انتقال آب از خلیج فارس

 به اصفهان در حال 
انجام است 
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در گفت و گو با رئیس اداره کارکنان شرکت آبفای استان اصفهان مطرح شد؛

از بازسازی خانه کدخدای تیران 
تا کارآفرین نمونه شدن 

اشــاره: تاریــخ کهــن و فرهنــگ 
ســرزمین،  مردمان ایــن  غنــی 
در بخش هــای مختلــف تمــدن 
بزرگ ایران نمود داشته است و بخش مهمی از این 
فرهنــگ نیــز در خانه هــای تاریخی ایرانــی خــود را 
نمایــان ســاخته اســت. خانه هایــی کــه امــروزه از 
مقاصد مهم گردشگری در کشور به شمار می آیند.

در این گفت و گو به سراغ یکی از افرادی می رویم که 
در ۴ سال گذشته تمام وقت آزاد و روزهای تعطیل 
خود را صرف مرمت و بازسازی یک خانه قدیمی با 
قدمت ۴۰۰ سال در شهرســتان تیران و کرون کرده 
اســت تــا دیــن خــود را به ایــن کشــور سرشــار از آثار 

باستانی و خانه های قدیمی ادا کرده باشد.
خوانــدن گفــت و گو بــا پوپک جفــری رئیــس اداره 
کارکنــان شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، 
کارآفرین نمونه شهرستان تیران و کرون و مرمت گر 
خانه حاج سلیمان کدخدای تیران خالی از لطف 

نیست.
در ابتدا خود را معرفــی کرده و ســابقه کاری خود را 

در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ذکر کنید.
پوپــک جعفــری دارای مــدرک کارشناســی ارشــد 
مدیریــت اجرایــی هســتم. از ســال ۱۳۷۵ افتخــار 
همکاری با این شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
را دارم و از همان ابتدا در قســمت کارگزینی شرکت 
کنون نیز ریاست  مشــغول به فعالیت شــدم. هم ا
اداره کارکنان شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

را بر عهده دارم. 
          چه شد که به تعمیر و مرمت خانه های 

قدیمی روی آوردید؟
به دلیل عالقه به خانه های قدیمی، وقت آزاد خود را 
صرف سفر به مناطق گردشگری و باستانی می کردم. 
به خانه های قدیمی در سراسر اســتان سر می زدم و 
به فکر آن بودم که یکــی از آن ها را مرمت و بازســازی 
کرده و تبدیل به یک بنای زنده کنم. از گذشته چند 
عملیات اجرایی به همراه همسرم انجام داده بودم 
و به همین دلیل اطالعاتی در زمینه ساخت و ساز و 

مرمت سازه های قدیمی داشتم.
بالفاصلــه پــس از پایــان ســاعت اداری، مطالعات 
و اقدامــات خــود را در زمینــه مرمــت و بازســازی 
سازه های قدیمی و باستانی آغاز می کردم و روزهای 
تعطیل و حتی مرخصی های خود را صرف این کار 
می کردم. پس از سفرهای متعدد و جست و جوی 
فــراوان در سراســر اســتان، ســر انجــام خانــه ای 
قدیمــی در شهرســتان تیــران و کــرون را خریــداری 
کرده و کار بازســازی و مرمت آن را همراه با گروهی از 
دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان آغاز کردم که در 
۶ ماه نقوش این خانه که مربوط به دوره زندیه بود، 

مرمت شد و به اصل خود بازگشت.
          سابقه تاریخی این خانه مربوط به چه دوره 

تاریخی است؟
این خانه، منزل حاج سلیمان کدخدای شهرستان 
تیــران و کرون بــوده که مربوط بــه دوره زندیــه با ۴۰۰ 
سال قدمت تاریخی است. پس از صحبت با بزرگان 
و متخصصان امر باستان شناسی، اطالعات نسل به 
نسل این خانه را جمع آوری کرده و با همکاری نظام 
ک و اداره میراث  مهندسی، اداره کل ثبت اسناد و امال
فرهنگی شهرستان، آن را خریداری کرده و عملیات 
بازســازی آن انجــام شــد. همچنین یــک ضلع این 
خانه مربوط به دوره قاجار و اوائل پهلوی اســت که 
به سبک آن زمان مورد مرمت قرار گرفت. این خانه 
دارای نقوش بسیار مهم و ســازه های ناب و بکری از 
جمله شومینه و حمام از دوره زندیه است که آن را از 

سایر خانه های باستانی متمایز می کند.
          هدف شما از این اقدام بسیار ارزشمند 

چه بوده؟
یکــی از اهــداف بنــده بازســازی و مرمت ایــن خانــه 
قدیمی بود. بــا آجر آجر ایــن خانه و خشــت های آن 
زندگی کردم و دشــواری های بســیار زیادی را در این 
مسیر متحمل شدم. جهت تهیه مصالح و لوازم این 
خانه به سراســر کشــور ســفر کــردم و تمام اندوخته 
سال های کاری خود را صرف بازسازی و مرمت این 
خانــه کردم. ایــن روزهــا و پــس از پایــان بازســازی، 
گردشــگران بســیار زیادی از عمارت حاج ســلیمان 

بازدید می کنند که همین موجب دلگرمی برای من 
و سایر دســت اندرکاران بازســازی این بنای تاریخی 
اســت. ســعی کــردم در جریــان مرمت ایــن اثر کهن 
باســتانی هیچ گونه دخــل و تصرفی در آن نداشــته 
باشم و نهایت تالش خود را انجام دادم که این خانه 
را به هویت و ساختاری که در ابتدا داشته بازگردانم. 
به  رغم وجود همه مشکالت از جمله وجود تحریم ها 
در تهیــه مــواد شــیمیایی بــرای بازســازی نقــوش و 
ســازه ها، اداره میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان و 
شهرستان تیران و کرون کمک بسیار زیادی در این 
راه بــه مجموعــه مــا کردنــد و ســایر ادارات خدماتی 
شهرســتان تیران و کرون نیز همکاری بسیار خوبی 
داشتند. در مرمت این عمارت که به عنوان نگینی 
کســتر بــود از بهتریــن مصالــح و خبره ترین  زیــر خا
معماران در ســطح اســتان و کشور اســتفاده شده 
است و بازسازی بســیاری از جزئیات این عمارت با 
دشواری های زیادی همراه بود که در نهایت ثبت 

ملی شد.
          چندی پیش ازشما به عنوان کارآفرین 
نمونه شهرستان تیران و کرون تجلیل شد. 

دلیل این انتخاب چه بود؟
همزمان با فرارســیدن میــالد حضرت زهــرا )س( و 
گرامیداشت روز زن در مراسمی از ۲۰ بانوی کارآفرین 
در شهرســتان تیــران و کرون از ســوی شــهرداری، 
فرمانداری و شورای شهر این شهرستان تجلیل شد 
که بنده نیز به دلیل اشتغال زایی ۶ نفر در خانه حاج 

سلیمان از سوی اداره میراث فرهنگی شهرستان 
به عنوان یکی از بانوان کارآفرین شهرستان معرفی 

و انتخاب شدم.
به هر حال عــالوه بر این که یک خانــه قدیمی دوره 
زندیه پس از ســال ها کــه به پناهگاه گوســفندان و 
غ ها تبدیل شــده بود به هویت اصلی خود  النه مر
بازگشته، خوشــبختانه مورد استقبال شهروندان 
بومــی و گردشــگرانی از سراســر ایران نیز قــرار گرفته 
است. حتی تصاویر این عمارت در کشور آلمان نیز 
با بازخورد بســیار خوبی همــراه بوده و مــورد توجه 
گردشگران قرار گرفته است و همین باعث افتخار و 
سربلندی است که کشور ایران در سراسر دنیا دارای 

پشتوانه بسیار غنی و ارزشمندی است. 
          در پایان صحبت و یا توصیه ای به 

عالقه مندان در این حوزه دارید؟
گر شــخصی بــه تاریــخ کشــور و پشــتوانه فرهنگی  ا
کشــور خود عالقه مند باشــد، خانه هایــی را که زیر 
کفش های مــا لگد مــال می شــوند مورد بازســازی 
و مرمت قــرار می دهد تا تاریخ کشــور حفظ شــود. 
بنــده با وجود همه مشــکالت دیــن خــود را به این 
کن غنی تاریخی ادا کردم. برای من  کشور دارای اما
افتخاری بود که در میهنم چنین آثاری وجود دارد 
که کشورهای دیگر حسرت تاریخ و پشتوانه پر مایه 
گر هر شــخصی به دنبال مرمت و  آن را می خورند. ا
بازسازی آثار کهن تاریخی ایران باشد کمک بسیار 

بزرگی به این کشور کرده است.

خبر

مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان گفت: این استان 
در جایگاه سوم میزان پرونده نزاع پزشکی قانونی 

کشور قرار دارد. 
منصور فیروز بخت افزود:  تهران و خراسان رضوی 
پیش از اســتان اصفهــان بیشــترین پرونــده را در 

موضوع نزاع دارند.
وی با بیان اینکه امســال بیــش از ۳۶ هزار معاینه 
جسمی در پزشــکی قانونی اصفهان در خصوص 
نزاع انجام شده است، اظهارداشت: بالغ بر ۱۲ هزار 
مورد از این آمار مربوط بــه زنان و ۲۳ هــزار مورد آن 

مربوط به مردان بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی اصفهان میزان معاینات 
ســال گذشــته این پرونده را افزون بر ۳۹ هزار مورد 
اعالم کرد و اذعان داشت: مقایسه افزایش یا رشد 
پرونده ها در پایان سال باید انجام شود که در آمار ۹ 

ماهه رشد چهار درصدی داشته است.

بــه گفتــه وی، ۳۴ درصــد از مراجعــات ســرپایی 
پزشکی قانونی استان اصفهان مربوط به نزاع است 

که بیشترین فراوانی را در بین دیگر معاینات دارد.
فیروزبخت یادآورشــد: نوع ابزار اســتفاده در نزاع و 
علت آن برای پزشــکی قانونی مشخص نیست و 
آماری در این خصوص نداریم. استان اصفهان به 
لحاظ تعداد مراجعان سرپایی رتبه سوم را در کشور 

پس از تهران و خراسان رضوی دارد.

مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهــان بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر راه های 
ارتباطی متعــددی بــرای شــهروندان اصفهانی 
پیش بینی شده است تا بتوانند نظرات، انتقادات 
و پیشنهادات خود را با شهردار این کالنشهر مطرح 
کنند، گفت: این راه های ارتباطی در ســال آینده 

افزایش خواهد یافت.
ســیدعلی معرک نژاد در برنامه رادیویی "صدای 
شهر" با اشاره به نحوه ارتباط شهروندان با شهردار 
اصفهــان، اظهــار کــرد: شــعار این دوره مدیریت 
شهری "اصفهان من شهر زندگی" است، زیرا بر این 
باور هستیم که یک شهر وقتی محلی برای زندگی 
خواهد بود که مدیران آن با تعامل دو ســویه و در 
سطح عالی با شهروندان گفت وگو کنند و مشارکت 

آنها را در شهر طلب کنند.
وی تصریح کرد: راه های ارتباطی متعددی برای 
شــهروندان اصفهانی پیش بینی شــده است تا 
بتوانند نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را با 

شهردار این کالن شهر مطرح کنند.
مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
اصفهان بــا بیان این که نخســتین راه ارتباطی با 
شهردار برای شــهروندان تماس با ســامانه ۱۳۷ 
شــهرداری اســت، افــزود: عموم شــهروندانی که 
امکان مراجعه حضوری به شــهرداری را ندارند، 
می تواننــد در هــر ســاعت از شــبانه روز با ســامانه 
۱۳۷ شــهرداری تمــاس بگیرنــد و بــرای کارتابــل 
ویژه شهردار اصفهان پیام ارسال کنند؛ شهردار 

اصفهان به طور شــخصی پیام های شهروندان 
را رصد می کند و اقدامات الزم را انجام می دهد.

کــرد: درگاه بعــدی بــرای ارتبــاط  کیــد  وی تا
شــهروندان بــا شــهردار اصفهــان، مالقات های 
حضوری است که شهروندان می توانند از طریق 
ســامانه ۱۳۷ درخواســت خــود بــرای مالقــات را 

اعالم کنند.
معرک نــژاد بــا بیان این کــه در هفته هــای اخیــر 
دیدارهــای مردمــی را در اتــاق گفت وگــو واقــع در 
ورودی شــهرداری مرکــزی اصفهان داشــته ایم، 
گفت: شهروندان پس از ثبت نام در سامانه ۱۳۷، 
در زمان های مقــرر در اتــاق گفت وگو حضور پیدا 
می کننــد و بــا شــهردار اصفهــان دیــدار حضوری 

خواهند داشت.
وی تصریح کرد: نــوع دیگر دیدارهــای حضوری 
کن پرتردد و  شهروندان با شهردار اصفهان، در اما
مکان های خاص و ویژه همچون محل برگزاری 
نمازهای جمعــه یــا رویدادهــا و برنامه هایی که 
کم حضور یابند،  باعث می شــود مخاطبان مترا
انجام می شــود و شــهروندان می توانند نظرات، 

پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح کنند.
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  مدیــرکل 
شــهرداری اصفهــان بــا بیان اینکــه در فضــای 
مجــازی شــهروندان از طریــق ارســال پیــام بــه 
گرامی شــهردار اصفهــان بــه نشــانی  پیج اینستا
alighasemzade.ir می تواننــد به طور مســتقیم 
پیام های خود را ارســال کنند و ارتباط مستقیم 
با شــهردار این کالن شــهر داشــته باشــند، اظهار 
کــرد: طرح هــا و برنامه های دیگــری نیز در ســال 
آینــده اجرایــی خواهد شــد و به طور مشــخص و 
کن پرتردد  برنامه ریزی شده در مساجد و سایر اما
در مناطــق و محــالت حضــور خواهیــم یافــت و 
بستری فراهم می کنیم تا بیشتر و بهتر صدای مردم 
را بشنویم و پیشنهادات آنها را دریافت کنیم و تا 

حد امکان برای اجرای آن گام برداریم.

استاندار اصفهان گفت: کلیپ های از عملکرد و 
برخورد نامناسب ماموران سد معبر شهرداری 
با مردم به دســت ما می رســد که جای تاســف 

دارد. 
ســید رضــا مرتضــوی اظهــار داشــت: شــاید 
بظاهــر یــک مامــور شــهرداری باعــث خطایی 
شــود اما از دیــد مردم خطــا به اســم جمهوری 

اسالمی نوشته می شود.
وی تکریــم و حســن ســلوک بــا مــردم و جلــب 
اعتمــاد عمومی انتظــار دولــت از مجموعــه 
گر کسی  شهرداران در همه ابعاد، ادامه داد: ا
دانســته یا نادانســته خشــی به دیوار سرمایه 
اجتماعی نظام بزند، گناه نابخشودنی است.

اســتاندار اصفهــان گفــت: شــهرداری ها یکــی 
از مهمتریــن و حساســترین دســتگاه های 
خدمت رســانی کشــور اســت و بدلیــل ارتبــاط 
بسیار مســتمر، ویژه و عمیق و گســترده ای که 
گــر مجموعــه شــهرداری خوب  بــا مــردم دارد ا
عمل کند بســرعت نشــاط اجتماعــی و امید را 
میتوانــد در شــهر ایجاد و به الیه هــای مختلف 
مردم انعکاس دهد و برعکس آن را هم شــامل 

می شود.
مرتضــوی یکــی دیگــر از گالیــه منــدی مــردم از 
شهرداری ها را در عدم توزیع عادالنه خدمات و 
امکانات شهری عنوان کرد و افزود: شهرداری ها 
باید به سمت ایجاد شهر متوازن و پایدار حرکت 
کنند و این اقدام جز با توزیع یکســان امکانات 

شهری امکانپذیر نیست.
وی یکــی از گالیه هــا ائمه هــای جماعت هــا به 
عملکرد شهرداری را عدم صرف عوارض آلودگی 
هــوا در محــل رفــع آالینده ها ذکــر کــرد و گفت: 
کیفیت بخشــی به خدمــات یکــی از مهمترین 
مطالبــات مردمی اســت و چــون شــهرداری از 

جملــه نهادهایی اســت که بصورت مســتقیم 
عــوارض را از مــردم دریافــت میکنــد بنابرایــن 
نارضایت هــای  باعــث  الزم  کیفیــت  عــدم 

مردمی می شود.
اســتاندار اصفهان با اشــاره به اینکه به دفعات 
زیاد شــاهد بودیم کــه پول مــردم بخوبــی و در 
محل مناسبی بکار گرفته نشــده است، ادامه 
داد: به کرات دیده شده که یک اقدام نادرست 
را در دوران مدیریت های مختلف شهرداری ها 

آزمون وخطا می کنند.
وی با بیان اینکه شهرداری ها با یک گستردگی 
از خدمــات مواجهنــد کــه از تولد تا مــرگ یک 
شــهروند را شــامل می شــود، ادامه داد: عامه 
مــردم تفاوتــی بیــن دســتگاه های مختلــف 
قائــل نیســتند و عملکــرد ســپاه، دســتگاه 
قضایی، شــهرداری وغیــره را از بدنه حکومت 
می داننــد که شــاید این نگاه هم خوب باشــد 
 که باید با هم افزایی به ارتقا جمهوری اسالمی

 اقدام کنیم.
و  فرایندهــا  شــفافیت  خواســتار  مرتضــوی 
شناســایی گلوگاه های فسادخیز شــد و گفت: 
ســالها گذشــته در نظــر ســنجی عمومی ســه 
دستگاه بیشترین اعتراضات مردمی را بهمراه 
داشت که شــهرداری ها یکی از این دستگاه ها 

بود.

بعد از تهران و خراسان رضوی:

کشور دارد استان اصفهان رتبه سوم نزاع را در 

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد:

افزایش راه های ارتباطی شهروندان با شهردار اصفهان 

استاندار اصفهان:

برخوردهای نامناسب ماموران شهرداری 
با مردم جای تاسف دارد 

خبر خبر

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان گفت: نزدیک 
ح آبخیــزداری  بــه ۵۰۰میلیــارد تومــان طــر
آماده اجرا داریم اما اعتباری که ابالغ شــد 

حدود ۱۰ درصد اعتبار مورد نیاز است.
ابوطالــب امینــی اظهــار داشــت: ۱۶ پروژه 
آبخیــزداری در وســعت ۹۵ هــزار هکتــار از 
حوضه هــای آبخیــز اســتان در تودشــک 
کوهپایــه، فرخــی خــور، آبخــوان کاشــان 
پشتکوه فریدونشــهر، الهیجان خوانسار، 
سد تنظیمی چادگان، گنجه گان سمیرم، 
شهرستان نائین، شــمرود برخوار در سال 
جاری پیش بینی کــرده بودیم که با توجه 
به اینکه اعتبارات کم است با کمک مردم و 
ح هایی انجام شد. خیران آبخیزداری، طر
کنــون نزدیک بــه ۵۰۰ میلیارد  وی افــزود: ا
ح آبخیــزداری آماده اجــرا داریم  تومان طر
اما اعتبــاری که امســال به منابــع طبیعی 
در این حوزه دادند و به صورت اسناد ابالغ 
شده ۶۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده 
که حدود ۱۰ درصد بودجه مــورد نیاز برای 

ح ها است. تکمیل طر
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان با بیان اینکه 
برای صد درصد این طرح ها در سال جاری 
گذار شــده  برنامه ریزی و به پیمانکاران وا
اســت، ابــراز داشــت: در مناطقــی ماننــد 
گنجــه گان در  چــادگان ســد تنظیمی یــا 
پادنــای ســمیرم، فرخــی خوروبیابانــک، 
آبخوان کاشان و اردستان که می دانستیم 
ســال آبی جاری بارش برف و بــاران زیادتر 
اســت، پیمانــکاران کار را آغــاز کردنــد امــا 
کــه ابــالغ شــده ۱۰۰ درصــد  از اعتباراتــی 
کنــون ما دیــون پیدا  تخصیــص نیافــت و ا

کردیم.
          پیش بینی عملیات آبخیزداری در 

1۰۰ هزار هکتار برای سال 1۴۰1
ح های جدید  امینی درباره پیش بینی طر
آبخیزداری برای سال ۱۴۰۱ نیز خاطرنشان 
کرد: در ســال آینــده روی ۱۰۰ هــزار هکتار از 
حوضه هــای آبخیــز اولویت بنــدی کردیم 
کــه دســتکم ۱۰۰ میلیــارد تومــان پــول نیاز 
دارد، ایــن موضــوع را بــه ســازمان منابــع 
طبیعــی در تهران نیــز اعالم کردیــم. از این 
رو بــه میــزان اعتباری کــه به مــا تخصیص 
گــر ۱۰۰  دهنــد پــروژه اجــرا خواهیــم کــرد؛ ا
میلیــارد تومان بودجــه از محــل اعتبارات 
ح  ملــی و اســتانی تأمین شــود ۱۰ تــا ۱۵ طر
آبخیزداری در ۱۰۰ هزار هکتار در سال آینده 

اجرا خواهیم کرد.
ح های مشــارکتی و خیرســاز  وی درباره طر
آبخیزداری، گفت: در کارگروه اقدام طرحی 
وجود دارد که حوضه های آبخیز را معرفی 
گر خیرانی مایــل بودند در این  می کنیم تا ا
کنــون پنج حوضه  زمینــه ورود کنند. هم ا
را در این کارگروه اعالم کردیم و امید اســت 
در کنار جذب اعتبارات ملی و استانی برای 
پروژه هــای آبخیــزداری حمایــت خیــران 
را هم بــرای نیل بــه اهــداف در ایــن زمینه 

داشته باشیم.
          ساخت ۵ پروژه توسط خیران 

آبخیزداری
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان ادامه داد: با 
توافق اتحادیه معدن داران استان در سال 
جاری، معدن دارانی که به واسطه فعالیت 
معدنی به طبیعت خســارت وارد می کنند 
نیــز بــرای جبــران خســارت در حوزه هــای 
پروژه هــای  جملــه  از  طبیعــی  منابــع 

آبخیزداری کمک می کنند.
ح  امینی افزود: در این راســتا امســال ۲ طر
کاشــان  خیرســاز یکــی در حســین آبــاد 
و دیگــری در انــارک نائیــن احــداث شــد و 
معــدن داران نیــز بندهای شــمرود برخوار 
و خــورو بیابانــک را مشــارکتی ســاختند؛ 
همچنین مردم و شــورای شــهر رامشــه به 
طــور خودجوش بــرای بازســازی یــک بند 
قدیمی اقــدام و یک میلیــارد تومان هزینه 
کردنــد کــه اداره منابــع طبیعــی نیــز بــرای 
تکمیل ایــن پــروژه ۲.۵ میلیــارد تومــان 

اعتبار گذاشت.
ح های مشارکتی آبخیزداری در            طر

اولویت اول اجرا است
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی 
کیــد  و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا تا
ح هــای مشــارکتی آبخیزداری  بر اینکــه طر
گر شوراهای  در اولویت اول اســت، گفت: ا
شهر و روستا، دهیاری ها و شهرداری های 
سراسر اســتان تشــخیص دهند که اجرای 
عملیــات آبخیــزداری نیاز ضروری اســت و 
۵۰ درصد اعتبار پروژه را تأمین کنند، دولت 
حاضر اســت ۵۰ درصد کمک کند و چنین 

طرحی در اولویت کار ما قرار می گیرد.

ح توسط خیران ؛   ساخت ۵ طر

۱۰درصد اعتبارات آبخیزداری
 اصفهان تامین شد 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
با اشــاره به افزایش ۲۰ تا ۲۵درصدی ترافیک شهر 
اصفهــان در ایــام پایانی ســال، از ممنوعیــت تردد 
خودروهــای ســنگین در محــدوده مرکــزی شــهر 

اصفهان، از دیروز ) بیستم اسفندماه ( خبر داد.
سرهنگ محمدرضا محمدی با اشاره به افزایش ۲۰ 
تا ۲۵ درصدی بار ترافیک شهری در ایام پایانی سال 
به ویژه در خیابان های هســته مرکزی شهر اظهار 
کرد: با توجــه به اینکه وظیفــه پلیس راهــور اتخاذ 
تصمیمات و تدابیر الزم بــرای کاهش بار ترافیکی 
روان در خیابان های شهر اصفهان است، این امر 
همکاری و همت همه شهروندان را طلب می کند 
تا در ایــام پایانی ســال به کمک پلیــس راهنمایی 
و رانندگی با رعایت قوانیــن در این امر یاری رســان 

باشند.
وی بــا بیان اینکــه از راننــدگان و عابــران خواســته 
می شود با صبر و متانت بیشتری در ایام پایانی سال 
تردد کننــد و هرکس بــه نوعی پلیس خود باشــد، 
افزود: برخورد بــا تخلفات به صــورت کامال جدی 

در دســتور کار قرار دارد و اعمال قانون توأم با ادب، 
احترام و حفظ شــأن مردم به همــه واحدها ابالغ 

شده است.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه وضعیــت ترافیکــی معابر 
در این ایام، از بیستم اسفندماه تردد خودروهای 
سنگین به جز در موارد اضطرار، در محدوده مرکزی 

شهر اصفهان ممنوع است.
          تعطیلی هرگونه عملیات عمرانی به 
استثنای عملیات غیرمترقبه و اورژانسی

وی تصریح کرد: در تعامل با شــهرداری اصفهان، 
هرگونــه عملیــات عمرانی بــه اســتثنای عملیات 
غیرمترقبــه و اورژانســی بــرای راه هــا و معابــر 

درون شهری از پانزدهم اسفندماه تعطیل است.
سرهنگ محمدی خاطرنشان کرد: از شهروندان 
درخواست می شود مانند گذشته اهتمام ویژه ای 
به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشند 
و یاور پلیس راهــور برای ایجاد فضای آرام در بســتر 

خیابان های شهر اصفهان باشند.

رییس ستاد دیه اصفهان گفت: بر اساس آخرین آمار 
هزار نفر به دلیل جرائم غیر عمــد در زندان های این 
استان حبس هســتند که خانواده اغلب آنان دچار 

تنگناهای معیشتی و بدهی شده اند. 
اسداهلل گرجی زاده افزود: از میان کل زندانیان جرائم 
غیرعمد ۱۱۴ نفر به دلیل نداشتن سابقه قبلی و شرایط 
خاص دارای اولویت آزادی هســتند کــه جمع آوری 

کمک های مردمی برای آنان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از این افراد سرپرست 
خانوار هستند، خاطرنشان کرد:  این افراد آبرودار و به 
دلیل سهل انگاری دچار بند هستند و کمک به آزادی 

آنان فرصت مغتنمی برای آنان خواهد بود.
وی به ماهیت چند پرونده از این زندانیان اشاره کرد 
و گفت: چوپانی به دلیل رهایی  قالده سگ گله سبب 
کشته شدن یک نفر شــده اســت و امکان پرداخت 
دیه ندارد و تعدادی هم به خاطر ضمانت از افراد بد 

حساب شرایط سختی را متحمل شده اند.
گرجــی زاده با بیان اینکــه امســال ۷۱۰ زندانی جرائم 
غیر عمد این اســتان آزاد شــده اند تصریح کــرد: کل 

بدهی آنان نزدیک به ۲ هزار و ۵۵۰میلیــارد ریال بود 
که با کمک خیران، حکم اعصارقضات، تســهیالت 
بانکی، ستاد دیه و صندوق خسارت بدهی و گذشت 
کیان آزاد شدند. وی اضافه کرد: استان اصفهان  شا
رتبــه اول آزادی زندانیــان جرائــم غیر عمــد و  کمک 
به این قشر را دارد. وی یادآورشد: جشن گلریزان در 
شهرستان ها برگزار می شود و مقدمات برگزاری برنامه 
یک شب ضیافت در سال آینده در حال انجام است 
که البته مردم می توانند کمک های خود را به حساب 

ستاد دیه واریز کنند.
ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان 
نیازمند استان اصفهان از رمضان سال ۱۳۸۰ فعالیت 
کنون حدود ۱۷ هزار پرونده جرائم  خود را آغاز کرد و تا
غیر عمد را مورد بررسی قرار داد که پس از اقدامات الزم 
از جمله مشــاوره و تخفیف و گذشت رضایتمندانه 
کیان و تامین اعتبارات از محل وجــوه خیران  از شــا
و نیکوکاران و همچنیــن اعتبارات مصــوب دولتی، 
بیش از ســه هــزار نفــر در ســال گذشــته بــا پرداخت 

تسهیالت این ستاد از زندان آزاد شدند.

خبرخبر
رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

ممنوعیت تردد خودروهای سنگین 
در محدوده مرکزی شهر اصفهان از دیروز

رییس ستاد دیه استان:

هزار نفر به دلیل جرائم غیر عمد 
در زندان های اصفهان به سر می برند
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5 12 مارس     2۰22 رفهنگ
سوغات شیرین اصفهان: 

گز اصفهان در فهرست آثار ناملموس ایران 
شــیوه تهیــه ســنتی گــز اصفهان 
در فهرســت آثــار ناملموس ایــران 
به ثبــت رســید و مدیــرکل میراث 
گردشــگری اســتان  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
اصفهان نیز در توئیتی این اتفاق را شیرین شدن کام 

میراث دوستان برشمرد. 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  علیرضا ایــزدی، 
صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان در توئیت 
خود و با اشاره به ثبت گز در فهرست میراث ناملموس 
آورد که »پای ثابت میهمانی های سال نو در اصفهان 
شیرینی دل نشین گز است که نه تنها در اصفهان که 
در ایران طرفداران خود را دارد و حاال در آستانه نوروز، 
شــیوه تهیه ســنتی گز اصفهــان در فهرســت میراث 
ناملموس ایرانیان به ثبت رسید و کام میراث دوستان 
را شیرین کرد، از متصدیان ثبت گز قدردانی می کنم.«
گز نوعی شیرینی مخصوص در اصفهان است که تولید 
آن به دوران صفویــه بازمی گردد، اما ریشــه اصلی آن 
نوعی شیرینی به اسم حلواچوبه بوده که مخلوطی 
غ و شــکر اســت. مهم تریــن ماده  از ســفیده تخم مر
برای تولید گز، گزانگبین است، اما امروزه جای خالی 
گزانگبین هم با سایر انگبین ها مثل انگبین علفی، 

ترنجبین یا عسل پر می شود.
»ادوارد فردریــک« در ســفرنامه خــود آورده اســت: 
»در ایران غالبا با نوعی شیرینی پذیرایی می شود که 
یکی از ترکیبات اصلی آن ماده شــیرین سفید صمغ 
مانندی به نام گزانگبین اســت که همراه بــا گالب و 
آرد و مغز پسته به صورت قرص شیرینی به قطر تقریبا 
هشت سانتی متر و ضخامت کمتر از یک سانتی متر 

ساخته می شود.«
درختچــه ای کــه بــر روی آن گــز یافــت می شــود و 
سرشــاخه های آن شــباهت بــه جــارو دارد گــون 
می نامنــد. همه جــا، روی سرشــاخه های جــوان و 
زیر بوته ها، تکه های گز همانند ریزه های نخ همراه 
با تعــداد بی شــمار حشــرات کوچــک به وفــور دیده 
می شد. ادوارد فردریک می گوید: »بدون تردید، گز را 
تولید حیوانی می دانم.« جالب توجه اینکه، نظریات 
فردریک بیشــتر از ۱۵۰ ســال مورد تأیید دیگــران قرار 

نگرفت.
کنون،  بیش ترین مصرف انگبین گون از گذشــته تا
در تولید گــز معروف اصفهان بــوده اســت. این ماده 
ضمن این که خواص متضاد چسبندگی و شکنندگی 
خــود را به گــز می بخشــد باعث حفــظ رطوبــت گز و 
درنتیجه نرم و تــازه مانــدن آن برای مــدت چندین 
هفته می شود. ریشه اصلی گز نوعی شیرینی به اسم 
غ و  حلواچوبه بوده که مخلوطی از ســفیده تخم مر
شکر است و کشاورزان برای رفع خستگی و تجدیدقوا 
از آن استفاده می کردند. حلواچوبه مانند بسیاری از 

چیزها تکامل یافت و بعد به گز تغییر کرد.

در اواخــر تابســتان و بیشــتر در خوانســار و برخــی 
از نواحــی اســتان چهارمحال وبختیــاری، حشــره 
کوچکــی روی ســاقه یا برگ هــای درخــت گزانگبین 
می نشیند و شهد تولید می کند و درواقع چیزی شبیه 
به کار زنبورعســل اســت. گزانگبیــن یکــی از معدود 
قندهای فروکتوز به تنهایی در طبیعت است. آنچه 
به گز شــیرین اصفهان هویت داده همیــن عصاره و 
شهد شــگفت انگیز انگبین یا گزانگبین اســت که از 
درختچه هایی به همین نام یعنی گزانگبین در نواحی 

خوانسار به دست می آید.
عامل تولیدکننده گزانگبین حشره کوچکی تقریبا 
به اندازه پشه است که روی ساقه یا برگ های درخت 
گزانگبین خانه می سازد. سپس از شیره پرورده این 
گیاه تغذیه کرده و شــهد تولید می کند. این عمل، 
یعنــی تولیــد قنــد طبیعــی توســط این حشــره که 
شــاید عملی هماننــد تولید عســل در زنبورعســل 
اســت، چنــدان شناخته شــده نیســت. از اواخــر 
شــهریورماه و زمانی که نســیم خنک پاییزی وزان 
می شود، دانه های براق و زردرنگی همانند ارزن از 
درختچه های گزانگبین به دست می آید که به آن 

عصاره گزانگبین می گویند.
ارزش گزانگبیــن معمــوال چهارتــا پنــج برابــر ارزش 
شیرینی گز معمولی است. انگبین ها مواد شیرینی 
هســتند که به طور طبیعی به صورت صمغی شکل 
روی درختچه های خاردار تشــکیل می شــوند. این 
کسیری  مواد از دیرباز به عنوان داروی شفابخش و ا
برای جــوان ماندن و طول عمر و غــذای مقوی برای 
تندرستی و شادابی استفاده می شده اند. گزانگبین 

در منابع مختلف با عنوان های گز خوانسار، انگبین 
گون، ترنجبین اصفهان و شهد پارسی نام برده شده 

است.
گز معانی متفاوتی دارد، از واحد اندازه گیری معادل ۶۰ 
سانتی متر گرفته تا نوعی تیر بدون پیکان و درخت گز 
یا رودی به همین نام در کشور افغانستان، اما آنچه با 
گفتن نام گز در ذهن هر شهروند نصف جهانی تداعی 
می شود، شیرینی ویژه اصفهان است که مهم ترین 

ماده برای تولید آن گزانگبین است.
در قدیــم عصــاره و شــهدهای جمع آوری شــده را در 
گز می ریختند، ولی این روزها کمتر گزی اســت که با 
عصاره درخت گز انگبین درست شود، و هم کم پیدا 

می شود و هم قیمت باالیی دارد.
غ،  در گزهای معمول، گلوکز، گالب، سفیده تخم مر
شــکر، مغز پســته، بادام یا فندق و خالل بیدمشک 

می ریزند.
گز اصفهان مرغوب ترین نوع گز است و قدمتی بیش 
از ۴۵۰ ســال دارد. طبــق گفته هــا »گــز اصفهــان« از 
زمان صفویه و هم زمان با شکوفا شدن مجدد هنر و 
فرهنگ ایرانی در اصفهان به وجود آمده است. اولین 
تولیدکننده گز فردی به نام »محمدعلی شکرچیان« 
کنــون گز کرمانــی، گز  در اصفهــان بــوده اســت، امــا ا
مظفری و سالمتیان از جمله مهم ترین برندهای گز 

در اصفهان هستند.
شــیرینی ای که در نواحی اصفهان به نام گز ساخته 
می شــود نام خود را از شــهد ترشــح یافته از پسیل گز 
گرفته است که به طور اختصاصی روی این درختچه 

جای گیر می شود.

حاج جــواد محســن زاده کرمانی، یکی از ســه مالک 
برند گز کرمانی می گوید: »گز کرمانی قدیمی ترین گز 
در اصفهان اســت که کارگاه آن ســال ۱۲۸۱ شمســی 
توسط مرحوم حاج میرزا حسین محسن زاده کرمانی 
و دو برادر مرحوم دیگرشــان حاج میرزا حسن و حاج 
میرزاعلی با عنوان مجموعه گز کرمانی احداث شد و 
محصوالت آن گز و ســوهان و کرک )نان کــرک( بود و 
االن توسط سه فرزند این سه برادر یعنی حاج تقی، 
حاج رضا و من کار خود را ادامه می دهد و محصوالتش 

شامل گز، سوهان، آب نبات، نبات و پولکی است.«
کنــون  گــز کرمانــی آوازه ای بیــش از ۱۰۰ ســال دارد و ا
قدیمی تریــن نامی اســت کــه آوازه اش بــا گــز عجین 
اســت. گز کرمانی که در ســال ۱۲۸۱ شمسی توسط 
مرحوم حاج میرزا حسین محسن زاده کرمانی فعالیت 
کنون باسابقه ای ۱۱۰ ساله همچنان  خود را آغاز کرد و ا
به عنوان یکی از شناخته شده ترین برندها در عرصه 

تولید گز محسوب می شود.
حــاج میــرزا حســین محســن زاده کرمانــی در زمــان 
قاجار ســنگ بنای گز کرمانی را در اصفهــان بنا کرد. 
وی ابتدا ســقط فروش )خرده فروش( بود. پسته ها 
را می شکست و مغز آن را می فروخت، تا اینکه پاتیلی 

خرید و از همه فامیل دعوت کرد که به او بپیوندند.
حاج میــرزا ۹۹ ســال عمــر کــرد و حــاال پســرش، رضا 
محســن زاده کرمانــی، چــرخ مغــازه را در خیابــان 

عبدالرزاق می چرخاند.
گز مظفری نیز فعالیت خود را از سال ۱۳۱۰ شروع کرده 
و مثل بقیه گز فروشی های اصیل، شغل گز فروشی از 

پدر به پسر در آن منتقل شده است.

جای خالی کارگردانان مطرح تئاتر در جشنواره تئاتر 
روح اهلل محسوس اســت، حضوری که می تواند به 
کارگردانان کم تجربه برای استفاده ازپژوهش به جای 

کلیشه و استفاده از ایده های نو کمک کند.
مهر: »خورشیدی برای مهربانو« از جمله نمایش هایی بود که در بخش 
صحنه ای سومین جشنواره نمایشنامه نویسی و تئاتر روح اهلل به روی 

صحنه رفت.
این تئاتر به نویسندگی مریم فخریان و کارگردانی مجید جزایری، داستانی 
در سه بخش مجزا را تشکیل می دهد، این نمایش قصه دختری است که 
از سه سالگی و در زمان جنگ از ایران خارج شده و ۲۰ سال است که در 

آمریکا زندگی می کند.
پدر پریا در ارتباط با مادرش صحبتی نمی کند و تنها یادگاری پریا )یا فاطمه 
پیش از خروج از ایران( از مادرش یک گردنبند است که وی سعی می کند 

از طریق آن مادرش را پیدا کند.
در ادامه داستان پریا از آمریکا به ایران می آید، یک عکس در نمایشگاه 
دفاع مقدس از مادرش می بیند و عکاس، خاطرات مادرش و چگونگی 
شهید شدن وی را برایش تعریف می کند بدون اینکه بداند این همان 

دختر کوچک »معصومه« است.
          بازی متفاوت بازیگران، گاه چشمگیر گاه اغراق آمیز

در »خورشــیدی برای مهربانو« پــرش نمایش به بخش های مختلف 
زندگی »پریا« و مــادرش که گاه فاصله ۲۰ ســاله با یکدیگر دارد و در ســه 
گوشــه مختلف تماشــاخانه به اجرا می آید در ابتــدای نمایش موجب 
سردرگمی مخاطب می شود اما آنچه که بیش از اندازه به چشم می آید 

بازی متفاوت بازیگران است.
بازی بازیگران در برخی بخش ها ستودنی است اما در برخی بخش ها نی 
اغراق آمیز جلوه می کند و با دیگر بازیگران هم دست نیست به ویژه اینکه 

بخشی از نمایش در ایران و در زمان کنونی و بخشی از خارج از کشور و در 
دهکده نوفل لوشاتو رخ می دهد.

در سوی دیگری از تئاتر با ۲۰ سال اختالف زمانی شاهد زندگی خانواده ای 
در پاریس، در زمان حضور امام خمینی در نوفل لوشــاتو هســتیم، این 
خانــواده تصمیــم می گیرند بهتریــن دارایــی خــود را که گردنبنــدی با 
خورشــیدی در وســط آن اســت بــرای امــام خمینــی )ره( بفرســتند، 
گردنبندی که توسط امام خمینی )ره( به دختر سه ساله معصومه هدیه 

می شود و نقطه ارتباطی میان سه بخش داستان می شود.
کارگردان ایــن تئاتــر در ارتباط با »خورشــیدی برای مهربانــو« می گوید: 
ساخت تئاتر برای این جشنواره برای من حس خاصی تداعی می کرد 
کــه به یقیــن از آرمان هــا و باورها صحبــت کــردن به انســان انگیزه  چرا

می دهد.
مجید جزایری با اشاره به اینکه برای اجرا در این جشنواره موانع زیادی را 
پشت سر گذاشتیم، گفت: وقتی قرار است از انسان بزرگی صحبت کنیم 
که شاید همانند شخصیت او در تاریخ وجود نداشته باشد، طبیعی است 

که کار در عین سختی بسیار ارزشمند و زیبا است.
جزایری با بیان اینکه کار کردن برای جشنواره روح اهلل، حس خوبی به من 
کید کرد: به دلیل وقفه افتادن در اجرای این نمایش ها به مدت دو  داد، تأ
سال، پیش از جشنواره زمان بسیار کمی برای تمرین داشتیم و به جز یک 

نفر، مابقی بازیگران ما عوض شدند.
وی اضافه کرد: امیدوارم پس از جشنواره با حمایت نهادهای مختلف، 
بتوانیم اجرای نمایش های جشنواره روح اهلل را برای عموم شاهد باشیم.

کارگردان این تئاتر گفت: در تئاتر »خورشیدی برای مهربانو« بیژن نمکی 
زاده، رضــا فرامرزی، شــیما رســولی، مرضیــه اســدی زاده، محمدرضا 
مشــبکی، مهــدی هدایــت نــژاد و نیایــش محمــدی به ایفــای نقــش 

پرداخته اند.

          کرونا و زمان اندک تمرین برای گروه های نمایشی
به یقیــن بخشــی از اشــکاالت جشــنواره روح اهلل بــه زمان انــدک برای 
تمرین گروه های نمایشی و وقفه دو ساله در آن به دلیل کرونا برمی گردد، 
ضعف هایی که امید می رود در سال های آینده جبران شود اما حضور 
کم رونق کارگردان های موفق چیزی نیست که از چشم ها دور بماند، 

موضوعی که در جشنواره های گذشته شاهد نبودیم.
در این ارتباط کارشــناس و فعال حوزه تئاتر اظهار کرد: برای سال های 
آینده الزم است که سفارش نمایش به گروه های تئاتر و کارگردان های 
مطرح را مدنظر داشــته باشــیم که ایــن امر به یقیــن در رونــق و ارتقای 

جشنواره مؤثر خواهد بود.
          حضور کارگردان های موفق، تشویقی برای حضور گروه های 

تئاتری مختلف
جواد ایزددوســت ادامه داد: حضور کارگردان های موفق هم تشویقی 
برای حضور گروه های مختلف تئاتری است و هم خود می تواند کارگاهی 
برای تجربه اندوزی نســل جوان تر باشــد تا از ایده های افراد با تجربه تر 

استفاده و از سخنان و شیوه نمایشی آنها نیز الگو بگیرند.
          تکرار، تکرار و تکرار، سوژه مشترک نمایش های جشنواره سوم

با وجود اینکه یکی از اهداف جشنواره تئاتر روح اهلل، ایجاد گنجینه ای 
از نمایشنامه ها در ارتباط با اندیشه ها و سیره زندگی امام خمینی )ره( 
اســت، اما می تــوان گفــت نمایش های منتخــب همگی ســوژه های 
مشترکی مانند زندگی امام در نوفل لوشاتو، تاثیرپذیری جوانان از سخن 
ک، متحول شدن یکی از زوجین در یک تقابل  امام، شکنجه های ساوا
عشــق گونه را دنبال کردند. در این ارتباط محسن عظیمی کارشناس 
تئاتر می گوید: جشنواره ســوم روند نزولی را نسبت به جشــنواره دوم و 
اول پیموده است چرا که در آن جشنواره ها شاهد موضوعاتی حقیقی از 
زندگی افرادی بودیم که بسیار هنرمندانه و با بازی های بسیار دلنشین 

در قالب تئاتر به تصویر کشیده شده بود.
وی ادامه داد: موضوعات مختلفی در زندگی امام خمینی وجود دارد که 
هرگز به آنها توجه نشده است از جمله روابط عاطفی خانوادگی و جمالت 
عاشقانه ای که بیان آنها در آن زمانه از زبان رهبر کبیر انقالب الگویی برای 

همه نسل ها محسوب می شود.
کارشناس تئاتر تاکید کرد: زندگی سیاسی اجتماعی ایشان و نوع برخورد با 
هر موضوع بسیار اساسی و خاص است و می تواند جدای ا ز اینکه ما با یک 
تئاتر موضوعی روبرو هستیم، خود یک سوژه بسیار جالب برای ساخت 

هر نوع تئاتری باشد.
باید به این نکته توجه کنیم که گرچه این مطلب که کار کردن در زمینه 
تئاتر سخت است موضوع درستی اســت اما به گفته کارشناسان این 
مطلب در ارتباط با شخصیت ناب و دست نیافتنی امام خمینی )ره( 
گر ا ز فکر کردن به کلیشه ها رها شویم، بسیاری  که ا حصیح نیست چرا
از موضوعات زیبا را در همین راســتا خواهیم یافت که ارزشــی فــرارت از 
تصور عموم برای ساخت تئاتر در زمینه این شخصیت کمیاب تاریخی 

رهبر کبیر انقالب دارد.

گاه اغراق آمیز گاه چشمگیر؛  »خورشیدی برای مهربانو« 
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نمایش

نخستین مجوز کنسرت موسیقی در اصفهان پس 
از دو سال تعطیلی سالن ها صادر شد.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اســتان گفــت: با مصوبه ســتاد اســتانی 
کرونا و پس از اجرای کنســرت موســیقی در سایر 
استان های کشــور، مجوز اجرای موسیقی یکی 

از هنرمندان کشورمان در اصفهان صادر شد.
رضا دهقان با بیان اینکه این کنســرت در ســالن 
سیتی سنتر اصفهان ۲۱ و ۲۲ اسفند اجرا می شود 
افزود: برای این کنسرت چهار سانس در نظر گرفته 
شده است که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 
و ۵۰ درصــد ظرفیــت پذیــرای عالقه منــدان بــه 

موسیقی در اصفهان است.
در ایــن دو ســال با شــیوع کرونــا اجرای کنســرت 

موســیقی در اصفهان همزمان با سایر استان ها 
لغو شده بود.

شــیوع ویــروس کرونــا بســیاری از فعالیت هــای 
موســیقایی که منبع درآمدی بــرای فعاالن این 
حوزه بود را تعطیل کرده و هنرمنــدان را در تنگنا 

قرار داده است.

همزمان با جشنواره قصه گویی قصه های شهر گل 
و گالب کارگاه فوت و فن قصه گویی در فرهنگسرای 

عالمه فیض کاشانی برگزار شد.
همزمان با نخستین جشنواره قصه گویی "قصه های 
شــهر گل و گالب" در منطقــه تاریخــی و فرهنگــی 
کاشــان، کارگاه "فــوت و فن قصه گویی" بــا تدریس 
وحیــد خســروی کارگــردان، نویســنده و بازیگــر در 
فرهنگسرای عالمه فیض کاشانی سازمان فرهنگی، 

اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان برگزار شد.
در ایــن کارگاه کــه از برنامه هــای بخــش جانبــی 
جشــنواره اســت و با حضــور ۷۰ نفــر از عالقه مندان 
در ســالن مالصــدرای فرهنگ ســرای عالمه فیض 
کاشانی برگزار شد، مباحثی از قبیل تعریف قصه، لزوم 

و اهمیت قصه گویی بازگو شد.
کارشناس و مدرس قصه گویی کانون پرورش فکری 
کید بر  کودکان و نوجوانان در این برنامه آموزشی با تأ
استفاده صحیح از تکنیک های قصه گویی، از زبان 
بدن، ابزار و بیان شیوا به عنوان عوامل تأثیرگذار در 
قصه گویی نام برد و در مورد شــرایطی که داســتان 
عالوه بر اینکه به دل مخاطب بنشیند، در ذهن او نیز 

ماندگار شود، مطالبی را ارائه کرد.
خســروی در بخش دوم این کارگاه که به پرسش و 

پاسخ اختصاص داشت، به سواالت شرکت کنندگان 
در کارگاه پاسخ داد.

کارگاه "فوت و فن قصه گویی" به صــورت مجازی تا 
پانزدهم فروردین ماه از طریق پیام رسان واتساپ 
 و همچنیــن پیــج کارشــناس برنامــه بــه نشــانی

 vahid-khosravi۱۴۰۰@ ادامه خواهد داشت.
نخستین جشنواره قصه گویی"قصه های شهر گل و 
گالب" با موضوع آشنایی با هویت کاشان، فرهنگ 
و اخالق شــهروندی، قرآن و نهج البالغــه، در چهار 
بخش صحنه ای، پادکست، قصه ســازی و بخش 
جانبی با اهتمام فرهنگسرای عالمه فیض کاشانی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری 
کاشان از بیست وهشتم بهمن ماه آغاز شده است 
و تــا شــانزدهم اردیبهشــت ماه ســال آینــده ادامه 

خواهد داشت.

" مهارت پخت گز اصفهان" و ۷ میراث ناملموس 
دیگر استان اصفهان در فهرست میراث ناملموس 

کشور ثبت شد.
مدیرکل میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دستی استان اصفهان گفت: با تصویب شورای 
ملی ثبت آثار کشور مهارت های پخت گز اصفهان، 
آئین مذهبی طوق شــیخ رضای کاشان، پخت 
کباب سیخ انجیلی نجف آباد، پخت غذای پتل 
پلوی خوانســار، پوشــش چادر ســفید بانوان در 
ورزنه، آئین مذهبی چاوشــی خوانــی ماه محرم 

کاشان، کاشت، داشت و برداشت محصول زردک 
در آران و بیدگل و نمایش آئینی رقص اسب چوبی 
روســتای حســین آباد آران و بیدگل در فهرســت 

میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.
علیرضا ایزدی افزود: پرونده های فرستاده شده از 
استان اصفهان به شورای ملی ثبت آثار کشور جزء 
پرونده های برتر شناخته شده و مورد تشویق این 

شورا قرار گرفته است.
میراث ناملموس میراثی است که از گذشته به ما 
رسیده و حتی ممکن است آن میراث همچنان در 

گون جریان داشته باشد. گروه های فرهنگی گونا
میراث ناملموس تنها یک کاال نیست بلکه آن 
ارزش اســتثنایی دارد که در ارتباط بــا افراد یک 
جامعــه معنــا دارد و از گذشــته به طــور معمول 
به شکل شــفاهی منتقل شــده و حفظ میراث 
معنوی بسیار دشوارتر از حفظ میراث فرهنگی 

مادی است.

رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اردســتان 
با اشــاره به تاســیس ۴۷ کانون فرهنگــی و هنری 
مســاجد در این شهرســتان گفــت: از ایــن تعداد، 
۱۷ کانــون دارای کتابخانــه و در مجمــوع بیــش از 
۱۰۰ هزار جلد کتاب بــا عنوان های مختلف در آنها 

موجود است. 
فضــل اهلل بصیــرت در آســتانه ســالروز تاســیس 
کانون هــای فرهنگــی و هنــری مســاجد در گفت 
و گو بــا خبرنــگاران افــزود: از مجمــوع کانون های 
فرهنگی و هنری اردســتان ۲۴ مورد شــهری و ۲۳ 

مورد روستایی است.
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اردســتان 
یــادآور شــد: در راســتای اهــداف نطــام جمهوری 
اســالمی و بــا توجــه بــه رهنمودهــای رهبرفرزانــه 
انقالب اسالمی، به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ 
و معارف اســالم نــاب محمــدی و مقابلــه اصولی 
و منطقــی بــا تهاجــم فرهنگــی منحــط و مبتذل 
بیگانگان شــورای انقالب فرهنگی در ۱۸ اســفند 
ســال ۱۳۷۱ مبــادرت بــه تاســیس کانون هــای 

فرهنگی و هنری مساجد کرد.

بصیــرت خاطــر نشــان کــرد: اداره ایــن کانون هــا 
پس از تاســیس بــر عهــده وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی گذاشته شــد و هدف کلی آنها در راستای 
تحقــق ارزش ها و اصــول سیاســت های فرهنگی 

جمهوری اسالمی در بخش های مختلف است.
از بخش هــای مهــم  یکــی  کــرد:  وی تصریــح 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد تبلیغ، عمق 
بخشیدن و گسترش فرهنگ روحبخش اسالم و 
کید بر آرمان هــا و ارزش های معنــوی و فرهنگ  تا

اسالمی است.
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی اردســتان 
اضافه کرد: گســترش زمینه مشــارکت و مباشرت 
مردم در امور فرهنگی، هنری، اجتماعی و علمی از 
دیگر مولفه های کانون فرهنگی و هنری مساجد 

محسوب می شود.
وظیفــه  کانون هــا  داد: ایــن  ادامــه  بصیــرت 
دارنــد تــا نســبت بــه هماهنگــی و عمومی کــردن 
تمامی عرصه های فرهنگی، هنری و تحقق آزادی 
مناسبت های فرهنگی مردمی اقدام های خوبی 

را ارایه کنند.
کید کــرد: زمینه ســازی بــرای حضــور فعال  وی تا
جوانان و نیروهای متعهد در فعالیت های فرهنگی 
هنــری، شناســایی اســتعدادهای درخشــان و 
اســتفاده از اوقات فراغت جوانــان، حفظ، ترویج 
بســیج و ارایه فعالیت های فرهنگی هنری بر پایه 
ضوابط در راســتای جذب جوانان و نوجوانان به 
مسجد از مهمترین فعالیت های کانون فرهنگی 

هنری مساجد است.

پس از دو سال تعطیلی :

کوک می شود  ساز موسیقی در سالن های اصفهان 

کاشان کارگاه "فوت و فن قصه گویی" در  برگزاری 

گز اصفهان" ثبت ملی میراث ناملموس " مهارت پخت 

 رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اردستان:

کانون های مساجد  کتاب در  بیش از ۱۰۰ هزار جلد 
اردستان موجود است

خبر

مدیرکل مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی گفت : ایــن 
وزارتخانــه از فعــاالن مطبوعاتــی که بــه عنوان 
ســهام دار در صدد تاســیس چاپخانه باشــند، 

حمایت می کند. 
ایمان شمسایی  شامگاه  با اشاره به اینکه جای 
تاســف دارد که این خطه با  حدود ۵۲۰ نشــریه 
چاپخانــه رول نــدارد، افــزود:  وزارت فرهنــگ و 
ارشاد اسالمی در زمینه کمک مالی و نیز وام برای 
تاسیس چاپخانه کمک می کند اما بهتر  است 
تعدادی از افراد مطبوعاتی به صورت سهام دار 
خود در این زمینه سرمایه گذاری کنند و سپس 

از وزارت ارشاد نیز مطالبه مالی داشته باشند.
مدیرکل مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تصریح کــرد: 
دولت نمی خواهد تصــدی گری کنــد و در این 
زمینه می تواند پشتوانه فرهنگی اجتماعی و ارائه 
دهنده تسهیالت باشد و از نمایندگان مجلس 

نیز کمک بگیرد.
وی همچنیــن در زمینه ارائــه یارانه مطبوعات 
گفت: بر اساس دستور رییس جمهور و معاون 
اول ریاست جمهور ۴۰ میلیون دالر ارز ترجیحی  
در ایــن زمینــه اختصــاص یافتــه اســت کــه ۲۰ 
میلیــون دالر آن بــرای واردات کاغذ مطبوعات 
و ۲۰ میلیــون دالر اعتبــار دیگــر به حــوزه  کتاب 

اختصاص یافته است.
 شمســایی اضافــه کرد: ایــن اعتبــار بــه صورت 
ســرمایه گذاری برای تجاری اســت که بتوانند 
واردات کاغذ داشته باشــند تا  پس از معرفی به 
بانک مرکزی و سازمان صمت به صورت قانونی 

با ارز ترجیحی کاغذ وارد کنند.
وی با بیان اینکه این کاغذ به مصرف چاپ و نشر 
کتاب، نشریات و روزنامه ها می رسد، افزود : سهم 
استان ها براساس تیراژ رسانه است و هر رسانه ای 
که تیراژ زیادتر ی داشــته باشــد به همان میزان 

سهم بیشتری در یارانه کاغذ دارد.
مدیرکل مطبوعــات و خبرگزاری هــای داخلی 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی همچنین در 
باره  مطالبه داریوش مهرجویی و اعتراض وی، 
در جمع خبرنگاران گفت: آنچه شــنیدم فیلم 
مهرجویی توقیف نشــده بلکه  فقط در لیست 

کران های نوروزی قرار نگرفته است. ا
وی در بــاره ممیــزی فیلم این کارگردان پاســخ 
داد: از ممیزی فیلم ایشان خبری ندارم و فقط 

فیلم ایشان در نوبت نوروز پخش نمی شود.

رقابــت ۳۰ گــروه در مرحلــه نهایــی و داوری 
نخستین جشنواره استانی سرود فجر اصفهان 

امروز در هنرسرای خورشید آغاز شد. 
داوری آثار راه یافته به مرحله نهایی نخســتین 
جشنواره استانی سرود فجر استان اصفهان امروز 
در فرهنگسرای خورشید در کالنشهر اصفهان 
آغاز شد و تا فردا ادامه دارد. دبیر جشنواره استانی 
ســرود فجــر و مدیــر مرکــز آفرینش هــای هنری 
معاونت فرهنگی هنری ســپاه صاحب الزمان 
)عج( استان اصفهان گفت: ۳۱۲ اثر از ۲۰۹ گروه 

سرود به دبیرخانه این جشنواره رسید.
محمد رهنما می گوید این آثار به صورت مجازی 
داوری و از بین آن ها ۳۰ اثر منتخب، برگزیده شد 
که امروز و فردا در هنرسرای خورشید اصفهان به 

صورت حضوری رقابت می کنند.
هیات پنج نفــره متشــکل از مصطفی محدثی 
خراســانی شــاعر، فرهاد شــاهزیدی آهنگساز، 
اسماعیل اهلل دادیان از اساتید آواز و سید فرشید 
کروان دبیر اجرایی جشنواره، این آثار را داوری  پا
می کنند. پس از رقابت گروه ها، یک اثر توســط 
هیــات داوران انتخــاب می شــود و بــه مرحلــه 

کشوری راه خواهد یافت.
بــرای داوری  اثــر دیگــر  گفتــه او چهــار  بــه 
مردمی معرفی می شوندکه در قالب یک برنامه 
تلویزیونی که از نیمه اول فروردین ۱۴۰۱ از شبکه 
استانی پخش خواهد شد، توسط مردم داوری 
می شــوند و بر اســاس نتایج رای مردم، یک اثر 

دیگر نیز به مرحله کشوری راه خواهد یافت.
مراســم پایانــی و اهــدای جوایز ایــن جشــنواره 
۲۸ فروردیــن ســال آینده مصادف بــا نیمه ماه 
رمضان و شــب والدت امام حسن مجتبی )ع( 
برگزار می شود. دبیر جشنواره استانی سرود فجر 
اصفهان می گویــد در اختتامیه این جشــنواره 
در سطح کشــور، عالوه بر تجلیل از پنج اثر برتر از 
بهترین آهنگساز، بهترین شاعر و بهترین تنظیم 

کننده هم تقدیر خواهد شد.

مدیرکل مطبوعات 
و خبرگزاری های داخلی:

وزارت فرهنگ از فعاالن
 مطبوعاتی خواهان تاسیس

 چاپخانه حمایت می کند

گروه  آغاز رقابت ۳۰ 
در جشنواره استانی سرود 

فجر اصفهان 

چاپ

جشنواره
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مهاجم ذوب آهن:

همیشه از بزرگی نام ذوب آهن صحبت شده است
مهاجم ذوب آهن عقیده دارد در 
سال های گذشته حقش را به او 
نداده اند و عملکردش به چشم 
کنون از این که سبک بازی و  نیامده است اما هم ا
تالش هایش مورد توجه اهالــی فوتبال قرار گرفته 

خوشحال است.
پس از اینکه تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در سه 
هفته اخیر رقابت های لیگ برتر از سپاهان امتیاز 
گرفــت و پدیــده و فــوالد را شکســت داد بــا کســب 
هفت امتیاز روزهای خوبی را پشــت سر گذاشت. 
در این بین، سعید باقرپسند خرید نقل و انتقاالت 
زمســتانی ذوب آهن، با عملکرد بســیار خوبی که 
از خــود بــرای گاندوها بــه نمایش گذاشــت، تأثیر 
قابل توجهی در نتایج خوب سبزپوشان اصفهانی 
داشت؛ امید نخســت گلزنی گاندوهای اصفهان 
ضمــن به ثمــر رســاندن دو گل مقابــل تیم هــای 
پدیده و فــوالد، کامــال در خدمت تیم بوده اســت 
و یکــی از بهتریــن خریدهــای ذوب آهن به شــمار 
مــی رود. بــه همیــن بهانــه گفت وگویی با ســعید 
باقرپسند، بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان 

داشتیم که مشروح آن را در ادامه می خوانید:
از بازی مقابل فــوالد بگویید؛ یک پیروزی بســیار 

خوب به دست آوردید.
پیروزی در مقابل فوالد را به تمام هواداران تبریک 
می گویم. خوشحالم که توانستیم یک برد خارج از 
خانه را مقابل فوالد که هفته ها در زمین خودش 

شکست نخورده بود کسب کنیم.
          شرایط ذوب آهن در دیدارهای نیم فصل 

دوم را تا به اینجا چگونه ارزیابی می کنید؟
از همان بازی مقابل اســتقالل حقمان شکســت 
نبــود و باید حداقــل امتیــاز آن دیــدار را به دســت 
می آوردیم، در مقابــل پیکان نیز به دلیل اشــتباه 
داور و اخــراج ناحــق بازیکنمــان تحــت فشــار قرار 
گرفتیم و بــازی را از دســت دادیم. اما خدا را شــکر 
دوباره برگشتیم و از دیدار دربی برابر سپاهان امتیاز 

گرفتن را آغاز کردیم.
          به نظر روزهای خوب ذوب آهن در حال 

آمدن است نظر شما چیست؟
ســعی می کنیم همین روند خوب را در هفته های 
آینــده نیــز ادامــه دهیــم. از روز اول قــول دادیم که 

تمام تالشمان را به کار ببریم تا در کنار سایر اعضای 
تیم، ذوب آهــن را به جایگاه واقعی اش برســانیم و 
کنون نیز به دنبال رقم زدن این اتفاق هستیم. هم ا

از خودتــان و آغــاز رونــد گلزنی تــان بگوییــد؛ در 
دیدارهای گذشــته بــا گل هایتان تأثیر زیــادی در 

نتایج ذوب آهن داشتید.
خوشــحالم که من هم مانند روند رو به رشــد تیم 
توانســتم به گلزنی برسم، نمی خواهم اســم آن را 
بدشانسی بگذارم اما در بازی های نخست ضرباتم 
به گل تبدیل نشــد اما این روند خیلی بهتر شــد و 
پایم به گلزنی باز شد. گل های من حاصل زحمات 
و تالش هــای بچه هــای تیــم اســت و امیــدوارم 

ادامه دار باشد.
گی های انفرادی زیادی مانند ضربات            ویژ

سر در توپ های هوایی دارید و در خدمت 
تیم هستید؛ در این رابطه خودت چه نظری 

دارید؟
سال ها است که عملکرد خوبی در این زمینه دارم 
اما هرگز به چشــم نیامده است. اینکه تالش های 
یک بازیکــن نادیده گرفته شــود خیلی بد اســت، 

ســال گذشــته در آلومینیوم در ســه دیدار سه گل 
به ثمر رساندم اما خیلی راحت من را نیمکت نشین 
ج از خانــه تاریــخ  کردنــد، مــن نخســتین گل خــار
ک را نیز زدم. نمی خواهم آن مسائل  آلومینیوم ارا
را باز کنم، من به سختی به لیگ برتر رسیدم و سال 
گذشته نخستین فصل حضورم در لیگ برتر بود اما 
چیزی که حقم بود را از من گرفتند و اجازه ندادند 

روند خوبم را ادامه بدهم.
با وجود دور بودن از شرایط صددرصدی فوتبال، 
امــا کســی متوجه ایــن موضــوع در بــازی شــما 
نمی شود و کامال آماده و روی فرم و حتی حاال دیگر 

امید گلزنی ذوب آهن هستی.
به خاطر نیمکت نشینی فشارهای زیادی روی من 
کنون که اینجا هستم  وارد شد اما تالش کردم، هم ا
و همــه دوســت داران فوتبال ظرفیت هــای من را 
می بینند باعث خوشحالی ام اســت و امیدوارم با 
دعای پــدر و مادرم و انــرژی هواداران همیشــه در 
شرایط خوب بمانم. به عنوان یک مهاجم وظیفه 
دارم در مرحلــه اول در خدمت تیم باشــم و بعد از 

آن بتوانم زحمات تمام بازیکنان را به بار بنشانم.

          گریزی به عقب بزنیم و مقداری از 
پیوستنت به ذوب آهن صحبت کنیم؛ چرا 

پیراهن سبز تیم اصفهان را به تن کردید؟
دلیــل انتخــاب مــن و حضــور در ذوب آهــن بــزرگ و 
ریشــه دار بودن این تیم است. زمانی که به اصفهان 
آمدم اعالم کردم به عنوان بازیکن وظیفه دارم تمام 
تالشــم را بــرای ذوب آهن انجــام دهم تــا جایگاهی 
که از دســت رفته را دوباره به دســت آورد و تالش کل 
مجموعه نیز باید در همین راستا باشد؛ هرجایی اسم 

ذوب آهن می آید صحبت از بزرگی این تیم می شود.
          پیش بینی شما از جایگاه ذوب آهن و 

صحبت پایانیتان چیست؟
باید جایگاه واقعی ذوب آهن را دوباره زنده کنیم، با 
هدفی که مدنظرمان قرار داده ایم بایــد در هر دیدار 
حداقل امتیاز را کسب کنیم، چرا که با همین شرایط 
نیز می توانیم جایگاهمان را پله به پله بهبود ببخشیم. 
وظیفه سنگینی روی دوشمان است و حاال که در این 
مقطع به ذوب آهن آمده ایم باید عملکرد خیلی خوبی 
داشــته باشــیم و بــا ادامــه دار بــودن رونــد خوبمان 

هواداران را همیشه خوشحال ببینیم.

خبر

با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، کمیته صدور 
مجــوز حرفــه ای فدراســیون فوتبال ایــران تعلیق 
شــد. این کمیتــه درخصوص حــذف اســتقالل و 
پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا خبرساز شده بود.
کارگــروه صــدور مجــوز باشــگاهی کنفدراســیون 
فوتبال آسیا، در سومین جلسه خود که به صورت 
مجازی برگزار شد، تغییرات کلیدی و جدول زمانی 
بازنگری شــده در روند اجرای مجوز باشــگاه های 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را مورد بحث قرار داد. یکی 
از تصمیمات گرفته شده در این جلسه، مربوط به 

فدراسیون فوتبال ایران می شود.
طبق اعــالم ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا، 
بخش هــای مرتبــط بــا صــدور مجــوز حرفــه ای 
باشگاه های فدراسیون فوتبال ایران و تاجیکستان 
تعلیــق شده اســت. این تعلیــق تــا زمــان رفــع 
تمام ایــرادات مدنظــر دبیرخانــه کنفدراســیون 
آســیا ادامــه خواهد داشــت. کمیته صــدور مجوز 

حرفه ای و کمیته استیناف صدور مجوز حرفه ای 
فدراسیون فوتبال ایران در ماه های گذشته بسیار 

خبرساز شد.
بعد از بررســی های این دو کمیتــه و ارائه اطالعات 
نادرســت بــه کنفدراســیون فوتبــال آســیا، مجوز 
حرفه ای دو باشگاه استقالل و پرسپولیس باطل 
شــد و این دو باشــگاه از لیگ قهرمانان ۲۰۲۲ کنار 

گذاشته شدند.

پس از اقدام اخیر باشگاه سپاهان در آزمایش کمک 
داور ویدیویی به صورت آفالین در دیدار اخیر این تیم 
در اصفهان، فدراسیون فوتبال این مسئله را بدون 

هماهنگی دانست.
به گزارش ایسنا، باشگاه سپاهان اعالم کرد که کمک 
داور ویدیویــی به صورت آفالیــن در دیدار اخیر این 
تیم در لیــگ برتر آزمایش شــده اســت. پــس از این 
اتفاق، فدراسیون فوتبال تبعات این اتفاق را متوجه 
به باشــگاه ســپاهان دانست.ســایت فدراســیون 
فوتبال نوشت: بر اساس موضوعات مطرح شده در 
ارتباط با راه اندازی سامانه VAR طی روزهای اخیر 
الزم است مواردی در این مورد به استحضار اهالی 
فوتبال و عموم عالقمندان به این موضوع رسانده 
شود. راه اندازی این سامانه بر اساس استانداردها 
و قوانیــن فدراســیون جهانی فوتبال تنهــا با تایید 
فیفا و با هماهنگی فدراسیون فوتبال ایران جهت 
پیاده سازی در مسابقات صورت می گیرد، لذا انجام 
هرگونه تست های فنی و آزمایشی آنالین و یا آفالین 
تنها با اعالم و کســب تاییدیه از فدراسیون جهانی 
 فوتبال توسط فدراسیون فوتبال ایران امکان پذیر

 بــوده و بــر همیــن اســاس مســئولیت پیامدهــا و 
تبعات قانونی اقداماتی که خــارج از این چارچوب 
 انجام شــود متوجه عامالن اینگونــه فعالیت های
 غیــر حرفــه ای خواهــد بــود. فدراســیون فوتبــال 
جمهوری اسالمی ایران فرآیند پیاده سازی سیستم 
کمک داور ویدیویی در مسابقات ملی و باشگاهی 
را از ابتدا تحت نظر فدراســیون جهانی و بر اســاس 
پروتکل هــای فنــی و اجرایــی ابالغــی فیفــا دنبــال 

کرده است.
بدیهی است کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال نیز 
بر مبنای قواعد و قوانین موجود نسبت به اقدامات 

اخیر تصمیم گیری های الزم را انجام خواهد داد.

گلر ملی پوش ایران با انتشــار توئیتی برای بازگشت 
به ایــران و حضور دوباره در پرســپولیس چراغ ســبز 

نشان داده است.
دروازه بــان ملی پوش ایــران بــه صــورت قرضــی در 
بواویشتا حضور دارد و پرسپولیس برای بازگرداندن 
کره بنشیند؛ انتقالی که  او باید با آنتورپ پای میز مذا
گر چه سخت به نظر می رسد اما نیاز فوری سرخ ها  ا
باعث می شود تا این خرید گران قیمت را انجام شود.
کنش به  این گلر ملی پــوش با انتشــار توئیتــی در وا
خبر رسانه ها نوشت:   »چقدر مطمئن تیتر می زنند 
گر با آمدن من به ایران منافع شما به خطر  بعضی ها. ا

می افتد  چشم، ما ایران نمی آییم.«

مدیر عامل ســپاهان گفــت: نامه نــگاری الزم را به 
فدراســیون فوتبال و ســازمان لیگ انجام داده ایم 
و هرگونــه رفتــار دوســویه توســط ســازمان لیــگ را 
نامناسب می دانیم. معتقد هستیم همه استان ها 
ظرفیت مدیریتی باالیی دارند. درواقع این امکان 
وجود دارد که همه استان ها میزبانی دیدارهایشان 

گر برگزار کنند. را با تماشا
گران  کت درخصوص حضور تماشا محمدرضا سا
در دیدارهای سپاهان و ورزشگاه نقش جهان اظهار 
کرد: نامه نگاری الزم را به فدراسیون فوتبال و سازمان 
لیگ انجام داده ایم و هرگونه رفتار دوسویه توسط 
سازمان لیگ را نامناسب می دانیم. معتقد هستیم 
همه اســتان ها ظرفیــت مدیریتــی باالیــی دارند؛ 
درواقع ایــن امــکان وجــود دارد که همه اســتان ها 

گر برگزار کنند. میزبانی دیدارهایشان را با تماشا
وی ادامــه داد: مجــددا نامه نگاری هــای الزم را بــا 
فدراسیون و سازمان لیگ داشتیم. حدود یک ماه 
و نیم گذشته در جلسه کمیسیون امنیتی شورای 
تأمین ایــن موضــوع را اعــالم کردیم کــه عالقه مند 
هستیم مسابقات خود را با حضور هواداران داشته 
باشیم. سامانه بلیت فروشی ما آماده خدمت رسانی 
اســت و صندلی های ورزشگاه با رعایت پروتکل ها 
برچسب گذاری شــده و پیش بینی های الزم برای 
گیت ها صورت گرفته اســت. البته این را باید اعالم 
کنــم کــه اداره بهداشــت و درمان اســتان اصفهان 
آمادگی خــود را بــه طور جــدی اعالم نکرده اســت. 
بالغ بر ۲۰ روز است استانداری نامه ای را ارسال کرده 
اســت تا باشگاه ســپاهان به ســامانه رصد متصل 

شود تا هواداران را درخصوص تعداد دوز تزریق شده 
کسن پاالیش کند. وا

مدیرعامل سپاهان تصریح کرد: انتظار داریم اول 
از همه سازمان لیگ فوتبال کشــور ابالغ مورد نظر 
درخصوص حضور هــواداران در اســتان اصفهان را 
داشته باشــد. شایسته نیست که ســازمان لیگ، 
بعضی تیم ها را فرزند خود تلقی کند؛ خوزســتان، 
ک، اصفهان و دیگر مناطق ایران  تبریز، مشهد، ارا
هم ظرفیت هــای انتظامی، امنیتی، بهداشــتی و 
گر ستاد کرونای کشور  فنی ورزشی میزبانی را دارند. ا
برای تهران مجــوز می دهد بــرای دیگر شــهرها نیز 
باید این اتفاق بیفتد. انتظار داریم اداره بهداشــت 
و درمــان اصفهــان، باشــگاه ســپاهان را ســریعا به 
سامانه امید وصل کند و زمینه برای میزبانی فراهم 
شــود. البته وقتی هیــچ ابالغیه از ســوی ســازمان 
لیگ به استان اصفهان ارسال نمی شود، طبیعتا 
مسئوالن استان نیز جدیت موضوع را برنمی تابند و 
ممکن است مشکالتی پیش بیاید. درخصوص این 
موضوع باید اشاره کنم آمادگی کامل برای میزبانی 
از هواداران بزرگ سپاهان را در ورزشگاه نقش جهان 
داریم و حتی ستاد کمیسیون امنیتی شورای تأمین 
استان اصفهان هم جلسات خود را برگزار کرده است 

و واحدهای مختلف آمادگی دارند.
 )VAR( وی با اشاره به آغاز به کار کمک داور ویدئویی
در ورزشگاه نقش جهان و برخی حواشی پیش آمده 
برای ایــن موضــوع، اظهــار کــرد: بــرای ارزیابی یک 
شرکت دانش بنیان داخلی، مکاتبات الزم با سازمان 
لیگ و فدراسیون فوتبال انجام داده ایم. به صورت 
آفالین، بدون اطالع داور و بدون اثرگذاری در جریان 
بازی این اقدام اتفاق افتاده اســت تا نشــان دهیم 
باشگاه ها و شرکت های دانش بنیان داخلی آماده 
هستند تا بعد از هماهنگی فدراسیون فوتبال با فیفا 
روند این کار تسهیل شود. درواقع نصب این سیستم 
نمونه ای بود تا اعالم شود که امکان این کار وجود 
دارد و باشگاه ها آمادگی دارند تا با همت فدراسیون 
شاهد نصب این سیستم در استادیوم های کشور 

باشیم.

کرد AFC بخشی از فدراسیون فوتبال ایران را تعلیق 

خبر

کمیته انضباطی  کنش  وا
!VAR به اقدام خودسرانه سپاهان برای تست

کرد؟ گشت به پرسپولیس را تایید  بیرانوند باز

 مدیر عامل سپاهان ؛

رفتارهای دوسویه سازمان لیگ را نامناسب می دانیم

خبر

پادمــا یــدک اصفهــان جایــگاه ســوم بیســت و 
پنجمین دوره رقابت های لیگ برتر تنیس روی 

میز زنان کشور را کسب کرد.
 در این دیدار ها که در کرمان برگزار شد تیم پادما 
یدک اصفهان با ۱۶ و نیم امتیاز در جایگاه سوم 

مسابقات قرار گرفت.
بیســت و پنجمین دوره لیــگ با حضــور ۶ تیم 

برگزار شد.

مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان 
اســتان اصفهــان گفــت: اصفهــان در کریدور 
آالیندگی های صوتــی و صنعتی قــرار دارد و به 

نوعی در مسیر انفجار است.
ســید محمدطباطبایی در مجمع ســالیانه 
هیئــت ورزش های همگانــی اظهارکــرد: باید 
از کســانی که در گذشته براســاس توانمندی 
و داشــته های خود توانســتند برای همگانی 
کــردن ورزش در جامعه کمک کردند، تشــکر 
کرد. تیمسار شــیرانی از روسای سابق هیئت 
ورزش های همگانی با ۸۵ سال سن، همیشه 
پیگیر مسائل و مشــکالت و همچنین رشد و 
اعتالی هیئــت ورزش های همگانی بــود، در 
دوره های بعدی روســای مختلف نیز همین 

گونه بودند.
کــه رضاصادقــی،  وی افــزود: خوشــحالم 
سرپرست هیئت در این مدت کوتاه شعار خود 
بنده را ســرلوحه کار خــود قــرار داد و در همین 
مدت کوتاه اقدامات بســیار خوبــی در زمینه 
ســخت افزاری و نرم افــزاری انجــام داد و ایــن 
نشان دهنده این است که وی به دنبال پست 
نبوده، بلکه به دنبال انجام کارهای مثبت و 
گر یک روز در این  رشد هیئت بوده است، حتی ا

پست باشد.
وی افــزود: یکــی از امتیازاتــی کــه فدراســیون 
ورزش های همگانی دارد، این است که در راس 
فدراســیون شــخصیتی قرار دارد که از جنس 
ورزش اســت، مدیــری اخالق مــدار کــه نــگاه 
توسعه محور دارد. کسی که  برنامه چهارساله 
و با توجه به تمام ظرفیت های موجود تدوین 
کرده و با تمام ارگان ها تعامل خوبی ایجاد کرده 

است و شعار و عمل وی یکی است.
وی ادامه داد: تفاهم نامه های ایجاد شــده از 
سوی فدراســیون به نفع ورزش کشور است، 
همه ارگان های کشور در همگانی کردن ورزش 
سهیم خواهند بود و با هم بودن مسیر رسیدن 

به هدف را کوتاه تر می کند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان 
بــا وخیــم خوانــدن وضعیــت آالینده هــای 
کیــد کــرد: اســتان اصفهــان در  اصفهــان تا
کریــدور آالیندگی هــای صوتــی و صنعتــی قرار 
دارد و به نوعی در مســیر انفجار اســت که باید 
تمامی ارگان هــا و ســازمان های مرتبــط برای 
بهبود این شرایط به دنبال راهکاری مناسب 

باشند.
 وی با اشاره به مولفه های توسعه پایدار گفت: 
در توســعه پایدار، بحث جمعیت مهم اســت 
که اســتان اصفهان بیش از پنج میلیون نفر را 
درخود جای داده، مولفه دیگر، بحث اقتصاد 
اســت که اصفهان یکی از موتورهای پرقدرت 

اقتصاد کشور محسوب می شود.
وی افــزود: ســومین مولفــه، محیــط زیســت 
گر ایــن ســه مولفــه بــا یکدیگــر رشــد  اســت. ا
نکند، ساختارهایی که در حال رشد هستند 
بــا شکســت روبــرو می شــوند، امــروز هیئــت 
ورزش های همگانی با هر سه مولفه جمعیت، 

اقتصاد و محیط زیست سر وکار دارد.
طباطبایی خاطرنشان کرد: فدراسیون حرکت 
خوبــی را شــروع کــرده و از هیئــت می خواهم 
که این مســیر را ادامه دهد، شهرداری، بسیج 
و ســایر ارگان ها می توانند در این مسیر کمک 
زیادی به هیئت داشته باشند. هیئت باید با 
تشکیل کمیته شــورای راهبردی و اتاق فکر، 

شرایط بارش فکری ایجاد کند.
وی تصریح کرد: داشــتن نگاه کالن به ورزش 
همگانی به ما کمک می کند که در آینده دیگر 
به دنبال ارائه آمار باالی بیماری های مختلفی 
از جمله »ام اس« که در استان بیداد می کند، 
نباشیم.  همه شــما می توانید یک مطالبه گر 
باشــید و به عنــوان عضــوی از اتاق فکــر، برای 

سالمت جامعه تصمیم های کالن بگیرید.
طباطبایی گفت: شیوع ویروس کرونا نقش 
هیئت ورزش های همگانی را برای ما مشخص 
کرد، در این دوران ورزش به خانه ها برده شد و 
هیئت با برنامه ریزی و پویش هایی که داشت 
از جمله پویــش ورزش در خانــه که تبدیل به 
یک پویش کشوری شد،  به نوعی به توسعه و 

همگانی کردن ورزش کمک کرد.

بیست و پنجمین دوره رقابت های 
لیگ برتر تنیس روی میز زنان

جایگاه سوم پادمایدک
اصفهان در رقابتهای لیگ برتر

کریدور اصفهان در 
 آالیندگی های صوتی 

و صنعتی است

وزیــر ورزش و جوانــان گفــت: برنامه ریزی مــا برای 
جلســات ســال جدید ایــن اســت کــه از روســای 
انجمن ها نیز دعوت کنیــم و انجمن هایی که این 

قابلیت را داشته باشند که به فدراسیون تغییر کنند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان، دکتر ســیدحمید 
ســجادی در نشست مشترک فدراســیون های ورزشــی که در محل 
کادمی ملی المپیک برگزار شد اظهار کرد: اعیاد فرخنده شعبانیه و  آ
فرارسیدن بهار طبیعت را تبریک عرض می کنم و امیدوارم که سالی 
عاری از هرگونه بیمــاری به خصوص ویروس کووید ۱۹ باشــد و اتفاق 

تلخی در سال جدید برای مردم کشور رخ ندهد.
وی افزود: برخــی از جامعــه ورزش را نیز در این مدت به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا از دست دادیم و امیدوارم که در سال جدید جامعه ورزش 
بانشاط تر از همیشه در میادین بین المللی حضور داشته باشد. هدف 
ما از جلسه آخر سال این بود که از همدیگر انرژی بگیریم و با روحیه خوب 

به استقبال سال جدید برویم.
وزیــر ورزش و جوانــان ادامــه داد: خســته نباشــید می گویــم به همه 
دســت اندرکاران ورزش کشــور از جملــه کمیتــه المپیــک، کمیتــه 
پارالمپیک، فدراسیون های ورزشی، ادارات کل، هیأت های استانی و 
به ویژه انجمن های ورزشی که تعداد آنها از فدراسیون ها نیز بیشتر است 
و شــاید آنطور که باید زحمات آنها دیده نشده است. قطعا هر کسی 
که برای ورزش کشــور زحمت کشیده و قدمی برداشــته باید قدردان 

تالش ها و زحمات آنها باشیم. ســجادی گفت: برنامه ریزی ما برای 
جلسات سال جدید این است که از رؤسای انجمن ها نیز دعوت کنیم 
و انجمن هایی که این قابلیت را داشته باشند که به فدراسیون تغییر 

کنند در سال آینده این کار را انجام خواهیم داد.
وی اظهار کرد: نکات و مشــکالتی که مدنظر رؤســای فدراسیون ها 
است در جلسه شورای معاونین در خصوص آن صحبت می شود و 
مصوب می کنیم که این مشکالت برطرف شود. پیگیر مشکالت مالی 
فدراسیون ها هستیم و سعی می کنیم تا جایی که بتوانیم بودجه در 

اختیار فدراسیون ها قرار بگیرد.
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: زحمات زیادی برای اساسنامه و 
آئین نامه کشیده شده است، هرچند که مشکالتی نیز در تصویب این 
اساسنامه و آئین نامه وجود دارد ولی سعی خواهیم کرد که به مرور این 

نکات را حل کنیم.
گــذاری  وا خصــوص  در  همچنیــن  ســجادی 

سرخابی ها به بخش خصوصی اظهار داشت: 
گذاری دو باشــگاه  در این مــدت که درگیــر وا

استقالل و پرسپولیس به بخش خصوصی 
بودیــم زحمــات زیــادی کشــیده شــد و 

همکاران مــا تــالش شــبانه روزی انجام 
دادند که این اتفاق عملی شود. هرچند 
که نباید از زحمات و تالش های مدیران 

گذشته را نیز به راحتی بگذریم و از همه کسانی که در این راستا تالش 
کردند قدردانی می کنیم.

وی خاطرنشان کرد: شورای اقتصادی تشکیل دادیم که به زودی آغاز 
به کار خواهد کرد. هدف ما این است که با استفاده از ایده ها و نظرات 

اقتصادی همه دوستان برای ورزش کشور درآمدزایی کنیم.
گذاری سرخابی ها به بخش خصوصی،  وزیر ورزش و جوانان افزود: وا
صعود به جام جهانی فوتبال و تصویب آئین نامه 
و اساســنامه فدراســیون های ورزشی جزو 
اقدامات مهمی بود که در این مدت انجام 
شــد و ثمرات خوبی برای ورزش کشور در 

پی خواهد داشت.
ســجادی ادامه داد: این ظرفیت و توانایی 
در ورزش ایران وجود دارد که بدون اســتفاده 
از بودجه دولتی بتوانیم همچون کشورهای 
توسعه یافته در المپیک و میادین 
بزرگ افتخارآفرینــی کنیم و به 
افتخــارات بزرگ دســت پیدا 
کنیم. باید با عملکرد خودمان 
نشان دهیم که هر گامی که 
در ورزش برمی داریــم بــرای 

جوانان است.

وزیر ورزش:

پیگیر مشکالت مالی فدراسیون ها هستیم

خبر

مراسم افتتاحیه ساختمان هیئت ورزش های همگانی 
اســتان اصفهــان در حالــی برگــزار شــد کــه در حاشــیه آن 
مشخص شد هنوز کسی برای مجمع انتخاباتی ثبت نام 

نکرده است.
مراســم افتتاحیه ســاختمان هیئت ورزش های همگانی اســتان اصفهان 
بــا حضــور محمدرضــا فروحــی دبیــر فدراســیون ورزش هــای همگانــی، 
ســیدمحمدرضا طباطبایی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان 
و جمعی از رؤســای کمیته هــا و هیئت هــای شهرســتان ورزش همگانی در 

مجموعه ورزشی انقالب برگزار شد.
          هیئت همگانی بخش سالمت محور جامعه را در بر می گیرد

ســیدمحمد طباطبایــی در حاشــیه این مراســم اظهــار کرد: ایــن برنامه ها 
نویدبخــش آینده ای روشــن و چشــم انداز برای هیئت اســتان اســت، امروز وامدار کســانی هســتیم کــه برای 

فرهنگ سازی ورزش تالش می کنند و امیدوارم روز به روز شاهد گسترش این رشته در جامعه ورزشی باشیم.
وی با ارائه وظایف رشته و کمیته های ورزش های همگانی تصریح کرد: دو بخش رقابت محور و سالمت محور در 
ورزش وجود دارد و حوزه سالمت محور به هیئت ورزش همگانی تعلق می گیرد. ظرفیت های خوبی در استان 
اصفهان وجود دارد و امیدوارم با فعالیت در مجموعه ای که نعمتی از سوی خداوند است اتفاقات خوبی برای 

هیئت ورزش های همگانی استان رقم بخورد.
          تک تک افراد حاضر در این هیئت، بازوان پیشگیری از مشکالت سالمتی هستند

محمدرضا فروحی، دبیر فدراسیون ورزش های همگانی با اشاره به حضور در استان اصفهان اظهار کرد: بیش 
کنون برای نخستین بار به  از یک سال و نیم از حضور تیم جدید فدراسیون ورزش های همگانی می گذرد و هم ا

اصفهان که دومین پایتخت کشور است سفر کردیم.
کید بر نقش مهم ورزش همگانی در جامعه افزود: رسالت فدراسیون ورزش های همگانی و هیئت ها  وی با تا

ســنگین اســت و به نوعی تک تک افراد ایــن مجموعه بــازوان پیشــگیری از 
مشکالت هستند تا از سالمت مردم جامعه حفاظت کنند.

دبیر فدراســیون ورزش های همگانی اســتان اصفهان در پایان در خصوص 
حضور صادقی در سمت سرپرستی هیئت استان تصریح کرد: انتخاب رضا 
صادقی به عنوان سرپرست کامال درست بود و در دو ماه گذشته از کمیته های 
متناظر تحول را در هیئت استان متوجه شدم، در این مدت فعالیت این هیئت 
بیشتر دیده شده و امیدواریم با این استارتی که زده شده پرقدرت ادامه دهند 
و ما هم تا زمانی که در فدراسیون باشــیم در کنار آقای صادقی و همراهانش 

خواهیم بود.
          هیئت ورزش های همگانی بسیار مظلوم است

رضا صادقی سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان اصفهان نیز اظهار 
کرد: سال ها در هیئت فوتبال استان فعالیت گسترده ای انجام داده ام اما هیئت ورزش های همگانی با وجود 

درگیر بودن با سالمت جامعه، بسیار مظلوم است.
وی در ادامه افزود: از مسئولین کمیته های استان و هیئت های شهرستان تشکر می کنم چرا که زحمات اصلی را 

آنان می کشند و با وجود امکانات کم فعالیت های گسترده انجام می دهند.
سرپرست هیئت ورزش های همگانی استان با اشاره به اینکه هنوز هیچکس برای حضور در انتخابات مجمع که 
سال آینده برگزار می شود ثبت نام نکرده خاطرنشان کرد: چند روز از آغاز مهلت ثبت نام مجمع هیئت همگانی 

می گذرد اما هنوز کسی ثبت نام نکرده و امیدوارم در چند روز آینده افراد ورزشی بیایند و ثبت نام کنند.
صادقــی در پایان گفت: حاشــیه جــای متــن را در ورزش گرفته و امیــدوارم در فضای ســالم افــراد صحبت ها و 

ادعاهایشان را در ورزش و خصوصا رشته ورزش های همگانی پیاده کنند.
پس از پایان صحبت ها، کمیته های ورزش همگانی استان اصفهان در مکان های خودشان مستقر شدند و 

فعالیتشان را با حضور مسئوالن اداره ورزش و جوانان استان و دبیر فدراسیون ورزش های همگانی آغاز کردند.

با حضور رئیس فدراسیون و اداره کل ورزش؛

مراسم افتتاح ساختمان هیئت ورزش های همگانی برگزار شد

خبر
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در صورت خوردن کپک، چه اتفاقی برایمان می افتد؟

شــاید برای شــما هم پیــش آمده 
باشد که به هنگام خوردن یک تکه 
گهــان با تکــه ای کپک زده  نان، نا

مواجه شده باشید.
تصــور کنیــد در حــال خــوردن یــک تکــه نان ســفید 
گهان متوجه می شوید یک  خوشمزه هســتید که نا

تکه سبز رنگ از کپک نان را گاز زده اید.
خوردن کپک به شکل تصادفی نه تنها می تواند منزجر 
کننده باشد، بلکه گاهی برای افراد نگران کننده هم 
خواهد شــد. اما شــاید بــرای شــما در ایــن موارد این 
ک باشد،  گر خوردن کپک خطرنا پرسش پیش بیاید ا
چه کار باید کرد؟ و آیا باید در این مواقع سریعا خود را به 

بخش اورژانس برسانیم؟
در پاســخ به شــما باید بگوییم پیش از آن کــه در این 
مواقع به شــدت نگران شــوید، آرامش خــود را حفظ 

کنید.
کری گنس، )Keri Gans( متخصص تغذیه و نویسنده 
در نیویورک گفت: شما باید بدانید خوردن مقداری 
کپک امــری طبیعی و رایج اســت و معمــوال کپک به 
آسانی روی غذا های نرم و پرمنفذی مانند نان، میوه ها 
و سبزیجات رشد می کند. اما بخش عجیب ماجرا آن 
جا است که به شــما بگوییم احتماال قبال هم کپک 

خورده اید، اما خودتان نمی دانید.
دکتر رودولف بدفورد، )Rudolph Bedford( متخصص 
گوارش در مرکز بهداشت شهر ســانتا مونیکا در ایالت 
کالیفرنیای آمریکا گفت: به طور کلی، خوردن غذای 
کپک زده خیلی به بدن شما آسیبی نمی رساند؛ چه 

رسد به آن که بخواهد شما را بکشد.
          نان کپک زده

البته با این حــال موارد اندکی وجــود دارند که باید به 
گرچه معموال کپک خطری  خاطر داشــته باشــید. ا
ندارد و حال شــما خــوب اســت؛ اما ممکن اســت در 
مواردی نادر، کپک ها سبب مریضی شوند؛ بنابراین 

بهتر است به جای آن که همین طوری اقدام کنید، 
گاه باشید. از این مسائل آ

متخصصان می گویند قبل از آن که میوه را خورده و یا 
نان را در توستر بگذارید، باید به مواردی دقت کنید:

          زبان خود را نشویید
گــر کپــک خوردیــد، الزم  طبق گفتــه دکتر بدفــورد، ا
نیســت به دستشــویی رفته تا زبان خود را با صابون 
بشویید؛ چرا که شــما از کپک نمی میرید. در واقع تا 
زمانی که سیستم ایمنی بدن شما سالم است، بدن 
شــما می تواند کپک را نیــز ماننــد دیگر مــواد غذایی 

گوارش کند.
پس باید بدانید کپک ها در بسیاری از موارد کامال بی 
خطر هستند. اما شاید برایتان این پرسش پیش بیاید 
لکه های سبز و یا ســفید روی میوه ها و سبزیجات یا 

محصوالت لبنی چطور است؟

طبق گفته دکتــر بدفورد، شــما ممکن اســت پس از 
خوردن این کپک ها احساس مریضی بکنید؛ اما باید 
بدانید این حس مریضی بیشتر به دلیل طعم بد آن 
است و به این خاطر که شما مسموم شده اید، نیست.

دکتر بدفــورد پیشــنهاد می کند حتی زمانــی که پس 
از خــوردن کپک احســاس مریضی می کنیــد، پیش 
از زنگ زدن بــه یک دکتر، منتطر بمانیــد و ببینید آیا 
نشانه های شما محدود به حال تهوع است و یا وضع 
شما در حال وخیم تر شدن است؛ چرا که به گفته وی، 
معده محیطی خشن است و در بیشتر موارد، بیشتر 

کتری ها و قارچ ها زنده نمی مانند. با
گر پس از خوردن کپک به شدت احساس مریضی  اما ا

کردید، چه کاری باید کرد؟
دکتر بدفورد گفت: بسیار غیرمعمول است که چنین 
گر با این وجود چنین چیزی رخ داد  اتفاقی بیفتد. اما ا

و عالئم شما شامل تهوع دائم و استفراغ بود، باید حتما 
با پزشک تماس بگیرید و احتماال پزشک نیز برای شما 
گر واقعا حال بدی  داروی ضد تهوع تجویز می کند. اما ا
داشته باشید، ممکن اســت دکتر برای شــما داروی 
مسهل و یا داروی تحریک بدن برای استفراغ تجویز 

کند تا این ماده از بدن شما خارج شود.
وی همچنین گفت: ممکن است در برخی موارد افراد 
حساسیت های آلرژیک به برخی انواع کپک ها داشته 
باشــند که ممکن است به مشــکالت تنفسی منجر 
شود، اما در این موارد نیز نباید نگران بود؛ زیرا این موارد 

نیز موقتی هستند و توسط پزشک درمان می شوند.
دکتر بدفــورد گفــت: در طــول ۳۰ ســال فعالیت خود 
در زمینــه پزشــکی، تــا کنــون ندیــده اســت کســی از 
خوردن کپک مرده باشد و یا نیازمند قرار گرفتن تحت 

درمان های شدید شده باشد.

دانستنیها

استفاده نامناسب از لنز های چشمی می تواند منجر 
به عفونت و مشکالت متعدد شود. گرچه استفاده از 
لنز چشم به جای عینک راحتی و آسایش بیشتری 
برای فرد دارد، اما استفاده از آن ها نیازمند توجهات 
زیــادی اســت. امــروزه بســیاری از مــردم بــه دالیل 
مختلف از جمله زیبایی چشــمان خود از لنز های 
رنگی بهره می گیرند، اما نباید فراموش کرد که این 

امر می تواند باعث بروز مشکالتی در چشم شود.
در این مطلب به مهمترین نکات درباره استفاده از 

لنز های چشمی می پردازیم:
۱- تنها زمانی از لنز استفاده کنید که این امر از سوی 
یک چشم پزشــک به شما توصیه شــده باشد. در 
حقیقت هر فرد باید تنها از لنز مناسب چشمان خود 
و آموزش های الزم توسط چشم پزشک بهره بگیرد.

کــه بــرای نخســتین بــار از لنز هــای  ۲- زمانــی 
چشمی اســتفاده می کنیــد، بــه جــای آنکــه تمام 
روز این لنز ها را بر چشمان خود بگذارید، تنها چند 
ســاعت از آن بهــره بگیریــد. در حقیقــت اســتفاده 
از لنز های چشــمی باید به مــرور افزایش یابــد و فرد 
گهانی اقدام به استفاده از آن ها برای  نباید به طور نا

طوالنی مدت کند.
۳- بسیار ضروری است که افراد طریقه مدیریت لنز 
در چشمان خود را بیاموزند، به ویژه زمانی که در این 
کار مبتدی هستند. تمیز بودن دستان و کوتاه بودن 
ناخن ها در کنار آموزش صحیح گذاشــتن و خارج 
کردن لنز بســیار مهم است. بهتر اســت یک بار این 
اقدام را در مقابل چشــم پزشــک انجام دهیــد تا از 

گاهی یابید. درستی امر آ

۴- به هیچ عنوان در زمان شنا کردن و یا استحمام 
از لنز استفاده نکنید. این اقدام می تواند باعث بروز 
عفونت های جدی چشم شود. همچنین بدیهی 
است که نباید در هنگام خواب لنز در چشمان خود 

داشته باشید.
۵- در کنــار رعایــت بهداشــت دســتان، برخــی 
مشــکالت دیگر ممکن اســت باعــث بــروز عفونت 
چشمی و یا آلرژی شود. این موارد در نهایت ممکن 
است منجر به یک عفونت ســاده تا از دست دادن 
بینایی فرد شود. در موارد آلرژی فرد از خارش مزمن 
و یا ناراحتی چشــم رنج می برد که ناشی از خشکی 
چشــم اســت. این آلــرژی می توانــد به دلیــل مایع 
تمیز کننده لنز باشد. از همین روی، عالوه بر تمیزی 

دستان، به تمیزی لنز نیز توجه کنید.
۶- از آنجــا که افرادی که از لنز اســتفاده می کنند در 
خطر دائمی خشکی چشم بدون عالمت قرار دارند، 
توصیه می شود در صورت مشاهده عالئمی همچون 
خشکی دائمی، قرمزی، ریزش اشک، حساسیت 
به نور  و  احســاس وجود سنگ ریزه در چشمان به 

چشم پزشک مراجعه کنید.

مطالعات نشــان می دهند قــرار گرفتــن در معرض 
ســرب در دوران کودکــی، ضریــب هوشــی بیــش از 

نیمی از جمعیت آمریکا را کاهش داده است.
 Proceedings of the تحقیقات جدیدی در مجلــه
National Academy of Sciences منتشر شده اند که 
نشان می دهند قرار گرفتن در معرض سرب، عمدتا 
گــزوز خودروها، بر ضریب هوشــی حدود نیمی از  از ا

جمعیت آمریکا تاثیر منفی گذاشته است.
گزوز های بنزین  این مطالعه قرار گرفتن در معرض ا
ســرب در دوران کودکی را محاســبه کرد؛ به ویژه در 
دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ که منجر به از دست دادن ۶ 

امتیاز IQ در برخی افراد شد.
در طول ۵۰ سال گذشته دانشمندان دریافته اند قرار 
گرفتن در معرض سرب می تواند به طور قابل توجهی 
رشد سالم دوران کودکی را مختل کند. آستانه فعلی 
ما برای سطوح ناایمن سرب خون )پنج میکروگرم 
سرب در دسی لیتر خون( بسیار کمتر از آستانه های 
قبلی است و برخی از محققان اخیرا تا آن جا پیش 
رفته اند که هر میزان باالتر از یک میکروگرم در دسی 

لیتر را ناامن می دانند.
پیشــرفت های عمــده در اقدامــات بهداشــت 
عمومی بــه طور چشــمگیری ســطح ســرب خون 

دوران کودکی را در آمریکا کاهش داده است.
در سال ۲۰۱۵ تخمین زده شد که تنها سه درصد از 
کودکان سطح سرب خونشان باالتر از پنج میکروگرم 

در دسی لیتر بوده است.
در مقابل، تخمین زده می شود که بیش از ۹۰ درصد 
از افــرادی که بیــن ســال های ۱۹۵۱ تــا ۱۹۸۰ متولد 
شده اند،سطح سرب خون در دوران کودکی بیش 
از این آستانه را داشته باشند که معادل بیش از ۱۷۰ 

میلیون نفر در حال حاضر در آمریکا است.
کی از آن است که بیش از ۵۴ میلیون  تخمین ها حا
نفر در کشور سطوح سرب را در دوران کودکی بیش از 

۱۵ میکروگرم در دسی لیتر تجربه کرده اند.
قــرار گرفتن در معــرض ســرب از منابع متعــددی از 
جمله رنگ ها و لوله های آب ناشی می شد؛ اما یکی از 
گزوز خودرو هایی بود که از بنزین  گیرترین منابع، ا فرا

سرب استفاده می کردند.
گزوز  آرون روبن، نویسنده این مطالعه جدید گفت: ا
خودرو یکی از مستقیم ترین راه ها برای ورود سرب به 
مغز و اعمال اثرات عصبی سمی است. وقتی سرب به 
صورت گرد و غبار، بلعیده یا در آب مصرف می شود، 
می تواند به جریان خون برسد. در جریان خون، از 

طریق سد خونی مغزی به مغز منتقل شود.
پژوهش جدید با هدف تعیین کمیت اثر قرار گرفتن 
در معرض سرب بر سطوح IQ از دیدگاه کل جمعیت 
انجــام شــد. این مطالعــه بــا اســتفاده از تعــدادی 
مجموعه داده های جمعیتی آمریکا از جمله مصرف 
بنزین سرب دار و سطوح سرب خونی تاریخی دوران 
کودکی، قرار گرفتن در معرض سرب را در قرن بیستم 
محاســبه کرد که در نهایــت امتیاز ضریب هوشــی 
تجمعی این کشور را ۸۲۴ میلیون امتیاز کاهش داد.

متخصصان می گویند بروز درد در ناحیه راست شکم 
می تواند ناشی از یک بیماری جدی باشد.

شکم محل قرار گرفتن اندام های مختلف در بدن 
اســت. از این رو، زمانی که فرد دچــار درد در ناحیه 
شکم می شود، ممکن است منشا این درد طیف 
گسترده ای از مسائل باشد. با این حال، متخصصان 
بر اساس قرار گیری محل درد، به طور عمومی اقدام 

به توصیه هایی برای شناسایی عامل آن می کنند.
درد در بخش راست شکم عموما موضوعی جدی 
نیست و غالبا ناشی از گاز های سرگردانی است که 
در طول دســتگاه گوارش تولید شــده و در روده ها 
گر این درد شدید  احتباس شده اند. با این وجود، ا
بــوده و یا به مــدت طوالنــی ادامــه یابــد، می تواند 
نشان دهنده یک مشکل جدی مانند آپاندیس یا 

سنگ صفرا باشد.
زمانی که درد در ســمت راســت شکم ناشــی از گاز 
باشــد، با عالئم دیگــری همچــون نفخ، از دســت 
دادن اشتها، رها سازی مداوم گاز شکم، احساس 
سنگینی در شکم و احساس سیری خود را نشان 

می دهد.
سندرم روده تحریک پذیر نیز می تواند یکی از دالیل 
بروز درد در ناحیه سمت راست یا گرفتگی عضالت 
شکم باشد. در این موارد عالئم دیگر همانند اسهال، 
یبوست و رهاســازی گاز معده مشاهده می شود. 
دلیل اصلی بروز سندرم روده تحریک پذیر همچنان 
ناشــناخته اســت؛ اما این بیماری به طور معمول 
در افرادی که از اضطراب، افســردگی و یا اختالالت 

ذهنی رنج می برند، بیشتر دیده می شود.

سنگ صفرا غالبا خود را در ابتدا به صورت گرفتگی 
عضــالت در بخــش فوقانی شــکم یا معده نشــان 
می دهد کــه می تواند چند دقیقه تا چند ســاعت 

طول بکشد. 
در بیشــتر موارد ایــن درد به ســمت چپ یا پشــت 
گســترش می یابد و فرد آن را شبیه به سوء هاضمه 
و ناخوشــی عمومــی درک می کند. ســنگ صفرا با 
عالئم دیگــر ماننــد از دســت دادن اشــتها، حالت 
تهوع و استفراغ خود را نشان می دهد. سنگ صفرا 
می تواند باعث التهاب در صفرا شده که در نتیجه 
آن فرد از تب، لرز، زرد شــدن پوســت و چشــم خود 

رنج خواهد برد.
درد ناشــی از آپاندیــس در بخش راســت شــکم به 
صورت گرفتگی عضالت خــود را نشــان می دهد. 
پس از شش ساعت، التهاب تشدید شده و شدت 
درد در بیمــار بــه صورت طاقــت فرســایی افزایش 
می یابد. از دیگر عالئم آپاندیس می توان به از دست 
دادن اشــتها، حالت تهــوع، تــب بــاالی ۴۰ درجه 
ســانتیگراد، تشــدید درد با ضربان قلب و گرفتگی 

شکم اشاره کرد.

نکاتی مهم درباره استفاده از لنز

اثر مخرب سرب بر ضریب هوشی

عجیب ترین دالیل بروز درد در سمت راست شکم

چشم

ضریب هوشی

دانستنی ها

راه هــای متنوعــی غیــر از جراحــی بــرای درمان 
عوارض جوش های صورت و داشــتن پوســتی 
صــاف و بــدون لــک وجــود دارد. درمان هــای 
متنوعی بــرای برای کمــک به خالص شــدن از 
کنه  شــر زخم های خفیف تــا شــدید ناشــی از آ
و همچنیــن تکنیک هایــی وجــود دارنــد کــه 
می توانند ظاهر آن ها را بهبود بخشند و پوستی 
شاداب به شما ببخشند. روش های غیر جراحی 

برای درمان جای جوش روی صورت:
          الیه برداری

یکــی از موثرتریــن راه هــا بــرای درمــان آثــار 
جوش های صورت، سمباده زدن پوست است 
که در آن دستگاه تخصصی با اســتفاده از ذرات 
ریز و درشت الیه باالیی پوست را از بین می برد و 
آن را صاف می کند و ناخالصی ها یا آثار جای زخم 

را از بین می برد.
          الیه برداری شیمیایی

الیه برداری شــیمیایی، محبوب تریــن درمان 
کنه، الیه بیرونی پوست قدیمی را با  برای اسکار آ
استفاده از یک محلول شیمیایی از بین می برد 
و پوست جدیدی را تشویق به رشد می کند که 

معموال کمتر جای زخم دارد.
          لیزر

لیزر درمانی بدون استفاده از مواد شیمیایی یا 
الیه بردار پوست را مجددا الیه برداری می کند. 
الیه باالیی پوست را حذف می کند تا سلول های 
جوان تر پوســت در زیر آن آشکار شــود و کالژن و 

آهن سالم رشد کند.
          میکرونیدلینگ

کــه در آن  میکرونیدلینــگ فرآینــدی اســت 
ســوزن های ظریفی را در پوســت اطــراف جای 
زخم قــرار می دهنــد تا بدن بــرای تولیــد کالژن 
بیشتر تحریک شود. این کالژن ممکن است با 
کنه، اسکار  صاف کردن پوست و اســکار های آ

کنه را کاهش دهد. آ
          پرکننده

کنه تزریق می شود  یک فیلر مستقیما به اسکار آ
تــا ظاهــر پوســت را بهبــود بخشــد و در نتیجــه 
جای جــوش را صــاف کنــد. فیلر های پوســتی 
برای اسکار های ســطحی بهتر عمل می کنند، 
اما بسیاری از آن ها موقتی هســتند؛ زیرا درمان 
معموال بین ۶ تا ۱۸ ماه طول می کشد. با این حال، 
برخی از گزینه های دائمی پرکننده ها وجود دارد 
که فرد می تواند با متخصص پوست صحبت کند.

نتایج یک تحقیق تازه نشان داده است که ویروس 
کرونا می تواند با سیستم ایمنی سازگار شده و در 
کلیه ها و طحال پنهان شود. در زمانی که بسیاری 
از گونه های جهش یافته ویروس کرونا در سراسر 
جهــان گســترش یافته انــد، نتایــج دو مطالعه 
نشــان داده اند که افراد مبتال به عفونت ممکن 
است انواع مختلفی از ویروس را در قسمت های 
مختلف بدن خود به دور از سیستم ایمنی پنهان 
کنند. محققــان دانشــگاه بریســتول انگلیس و 
کس پالنک در  موسســه تحقیقات پزشــکی ما
کیــد کرده اند که  آلمان در طــول مطالعه خود تا
یافته های آن ها تایید می کند که خالص شدن 
از شــر ویروس به طور کامل از بدن یک فرد آلوده 
ممکن اســت دشــوار باشــد. این دو مطالعه که 
در مجلــه Nature Communications منتشــر و 
توســط "Bold Sky" منتقل شــده است، نشان 
می دهند کــه چگونه ایــن ویــروس می تواند به 
وضوح در انواع مختلف ســلول ها تکامــل یابد و 
چگونه با ایمنی فرد مبتال سازگار می شود. پروفسور 
امری برگر از دانشگاه بریستول گفت: با ظهور یک 
ســری از انواع مختلف برای جایگزینــی ویروس 
اصلی کرونا در سراســر جهان، آنزیم کشف شده 
در پروتئین ویروس بدون تغییر باقی ماند.کاپیل 
گوپتا، سرپرست این تیم تحقیقاتی نیز تاکید کرد 
که نتایــج مطالعات نشــان داده اند کــه یک فرد 
می تواند چندین نوع ویروس مختلف را در بدن 
خود حمل کنــد و برخــی از این متغیر ها ممکن 
است از سلول های کلیه یا طحال به عنوان مکان 
مناسب برای پنهان شدن استفاده کنند. این در 
حالی است که بدن مشغول دفاع در برابر نوع غالب 
ویروس است که ممکن است رهایی کامل از کرونا 
را برای بیماران آلوده دشوار کند. علی رغم نتایج 
بی نظیر ارائه شده توســط این دو مطالعه، خود 
کید کرده اند که ایــن ویژگی ویروس  محققان تا
ممکن است فرصتی منحصر به فرد برای شکست 
دادن آن فراهم کند؛ زیرا کامال توسط یک مولکول 
ضد ویروسی محافظت می شود که می تواند آن 

را مسدود کند.

پوست 

پژوهش

بهترین روش های غیر جراحی

کنه   برای درمان اثرات آ
بر روی صورت

نتایجی از یک مطالعه؛

کرونا با سیستم ایمنی
 سازگار و در کلیه ها 

و طحال پنهان می شود

درصد باالیی از چربی احشایی با بسیاری از خطرات 
سالمتی از جمله دیابت نوع ۲، بیماری قلبی و سرطان 

مرتبط است.
 )HIIT( یک مطالعه نشان داده است که تمرینات تناوبی با شدت باال
می تواند به از دست دادن مقدار قابل توجهی از چربی احشایی کمک 
کند. ذخیره چربی اضافی در بدن احشایی با افزایش خطر مرگ مرتبط 
است. این صرف نظر از داشــتن وزن طبیعی بدن و BMI است. مربیان 
دریافته اند کــه از دســت دادن چربی در قســمت های خاصــی از بدن از 
طریق "تمرینات موضعی" قابل مالحظه است. با این حال، تحقیقات 
نشان می دهند که HIIT می تواند یک "استراتژی موثر زمان برای بهبود 

ترکیب بدن" باشد.
HIIT شــامل دوره هــای کوتاه مــدت کار فیزیکی شــدید و به دنبــال آن 
دوره های اســتراحت کوتاه اســت. این نــوع تمرینات، بــه دلیل این که 
شدت باالیی دارند، مدت زمان کوتاهی نیز دارند. این باعث می شود برای 

افرادی که زمان کمی برای ورزش دارند، انتخاب خوبی باشد.
HIIT برای باال نگه داشتن ضربان قلب و سوزاندن چربی بیشتر در زمان 
 Sports کادمیک منتشر شده در کمتر طراحی شده است. یک بررسی آ
Medicine نشــان داده کــه HIIT به طور قابل توجهی تــوده چربی کل، 

شکمی و احشایی را کاهش می دهد.
این تجزیه و تحلیل بر روی ۶۱۷ نفر با میانگین ســنی ۳۸.۸ ســال تکیه 
داشــت کــه ۵۲ درصــد از آن هــا زن بودنــد. محققــان از اســکن بــدن یــا 
تصویربرداری رزونانس مغناطیســی برای مطالعه تغییــرات در غلظت 

چربی احشایی استفاده کردند.
این تحقیق هیچ تفاوتی در میزان چربی احشایی که هر دو جنس از طریق 
HIIT سوزانده بودند، پیدا نکرد. این مطالعه همچنین نشان داد که یک 
جلسه دویدن HIIT موثرتر از یک جلسه دوچرخه سواری در کاهش توده 

چربی احشایی است.

عالوه بر این، تمرینات با شــدت باال )بیش از ۹۰ درصد ضربــان قلب( در 
کاهش چاقی کل بــدن موفق تر بــوده اســت در حالی که شــدت کمتر، 
 HIIT توده چربی شکمی و احشــایی را بهتر هدف قرار می دهد. تمرین
همچنین در مقایسه با ورزش های هوازی به سوزاندن کالری بیشتری 

کمک می کند.
با این حال، انــدازه گیری دور کمر شــما هرگــز نمی تواند نشــان دهد که 
آیا تمرین HIIT واقعا چربی احشــایی را کاهش می دهد یا خیر. تنها راه 
تشخیص چربی احشایی تصویربرداری است. با این حال، روشی کمتر 

تهاجمی برای تشخیص عالئم چاقی احشایی وجود دارد.
برخی از آزمایش های معمول می توانند کلسترول HDL پایین، فشار خون 
باال، گلوکز خون ناشتا و تری گلیسیرید باال را پیدا کنند که همگی با چربی 

اضافی احشایی مرتبط هستند.
تجربه آموزش HIIT می تواند آسان و ساده باشد. برای یک جلسه، یک 
تایمر و مقداری جهش قــوی برای کار همه جانبه تنها تجهیــزات مورد 
نیاز هستند. طبق گفته کالج پزشکی ورزشی آمریکا، فواصل کاری باید 
کثر ضربان قلب شما  از پنج ثانیه تا هشت دقیقه باشد و در ۹۰ درصد حدا
انجام شــود. برای کل مدت زمان، بهتر اســت به جلســات کوتاه مدت 

پایبند باشید.

محققان فناوری جدیــدی را ابــداع کرده اند که 
ممکن اســت در زندگی افراد مبتال بــه اختالالت 

حرکتی تحول مهمی را ایجاد کند.
محققــان فنــاوری "Mag-Track" را راه اندازی کرده انــد تا به افراد 
بــا نیازهــای ویــژه و افــراد دارای معلولیــت حرکتی کمک کنــد تا با 
استفاده از عملکرد مستقل ابزارهای الکترونیکی عملکرد بهتری 

از موتور داشته باشند.
فناوری MagTrack به کاربران ویلچری کمک می کند تا با استفاده 
از یک کنسول چندرسانه ای جایگزین، تلفن همراه، رایانه و ویلچر 

برقی خود را کنترل کنند.
این تیم دستگاه جدید را به گونه ای طراحی کرده اند که پوشیدنی 
و بی سیم باشد و توانایی باالیی برای انطباق با شرایط خاص کاربر 

داشته باشد.
این تیم این دستگاه را بر اســاس فناوری قدیمی تر، دستور زبان، 
در تعامــل پیچیده انســان و ماشــین بــرای بهبود کیفیــت زندگی 

کاربران ساخته است.
Mag-Track به شــما اجــازه می دهد تــا انواع مختلفــی از وظایف 
پیچیده را با واحد کنترلی که از حرکات زبان و سر استفاده می کند، 

انجام دهید.
فنــاوری جدیــد ســیگنال ها را بــا اســتفاده از عینک و یک حســگر 
ردیابی کوچــک که به طور موقــت به زبان متصل اســت، دریافت 

می کند.
این فناوری ترکیبی از روش های ورودی، انجام کارهای پیچیده 
کامپیوتری و مانورهای پیشــرفته را در هنــگام رانندگی با صندلی 

الکتریکی امکان پذیر می کند.
این مطالعه توسط بیمارستان توانبخشی بروکس ایاالت متحده 
آمریکا و با همکاری دانشــکده مهندســی برق و کامپیوتر جورجیا 
Tech منتشر شده است. محققان و مهندسان مدل های اولیه این 

مطالعه را به یک نسخه آماده برای استفاده تبدیل کرده اند.
تیم مشترک این فناوری جدید را بر روی بیش از ۱۷ کاربر ویلچر برقی 
که به دلیل آسیب نخاعی که اندام ها، تنه و اندام های لگنی را تحت 

تاثیر قرار می دهد، آزمایش کرده اند.
دســتگاه جدید نشــان دهنده یک جهش کوانتومی در کمک به 

ابزارهای پوشیدنی برای افراد دارای معلولیت حرکتی است.
این نوع دستگاه در سال های اخیر پیشرفت چندانی نداشته است 
و بســیاری از آن ها با قابلیت های کنترل محدود، نســبتا ابتدایی 

باقی مانده اند.
بیشتر فناوری های قبلی مربوط به ویلچر هســتند؛ زیرا زمانی که 
کاربر از صندلی خود دور می شــود، دسترســی بــه آن ها غیرممکن 
اســت. در حالی که فناوری جدیــد قابلیت های متمایــزی را ارائه 
می کند که کاربران خود را به افراد فعال در دنیای دیجیتالی به هم 

پیوسته تبدیل می کند.
این تیم در حال حاضر روی توسعه طرح های مختلف این فناوری، 
مناســب برای انواع آســیب ها و همچنین توسعه نســخه آینده با 
قابلیــت تشــخیص حــرکات صــورت کار می کنــد کــه قابلیت های 
کنترل را افزایش می دهد، به طوری که آزمایش آن را در سال آینده 

آغاز خواهد کرد.

کاهش چربی شکم بهترین ورزش برای 

ابداع یک فناوری تازه برای ایجاد تحول در زندگی افراد مبتال به اختالالت حرکتی

چاقی

دانستنیها

گهی فقدان سند مالکیت آ
خ ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ از  آقای عباس هارونی مقدم آرانی برابر وکالت نامه تفویضی شماره ۴۴۵۹۲ مور
کبرآقا نداف به پیوست دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی گردیده  ا
مدعی است که سند مالکیت شصت و پنج سهم مشاع از پانصد و پانزده سهم ششدانگ قطعه 
زمین مزروعی به شماره ۱۸۴۶ فرعی از ۲۶۴۶ اصلی واقع در بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل به 
کبرآقا نداف آرانی ذیل شماره ۲۵۴۱۴ دفتر ۱۲۸ صفحه ۸۳ ثبت و سند مالکیت تک برگی  نام ا
به شماره ۷۷۵۴۲۷ ب ۹۱ صادر وتسلیم گردیده است که به علت جابه جایی مفقود و اینک 
درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده است. لذا طبق تبصره یک ماده ۱۲۰ اصالحی 
گهی تا هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود  آیین نامه قانون ثبت مراتب آ
گهی لغایت ده روز به این اداره مراجعه و  سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آ
اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورت 
مجلس و اصل سند به ارایه کننده مسترد گردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل 
نگردد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی اسناد مالکیت مزبور صادر و به متقاضی 
ک آران و بیدگل حامد فکریان - ۱۲۸۹۸۲۴ / م الف تسلیم خواهد شد. رییس ثبت اسناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
شماره نامه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۰۶۰۱۲۴۶۴، تاریخ ارسال نامه: ۱۴۰۰/۱۲/۱۷، ورثه تقی زمانی 
گواهی شده مدعی  که هویت و امضا شهود رسما  به استناد یک برگ استشهادیه محلی 
ک شماره ۲۶۱ فرعی از ۱۷۳ اصلی  است بیست و دو حبه مشاع از ۷۲ حبه ششدانگ پال
واقع در خمینی شهر بخش ۱۴ ثبت اصفهان که در دفتر ۲۰۵ صفحه ۲۲۱ مسبوق به ثبت و 
سند می باشد که دراثر جابه جایی مفقود شده است و چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت مراتب 
گهی ذکر شده( نسبت به  گهی میشود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آ آ
گهی تا ده روز به این اداره  آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آ
مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارایه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا 
گر ظرف مهلت مقرر اعتراضی  مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارایه کننده مسترد گردد. ا
نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارایه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به 
ک خمینی شهر سیدامیرحسین  متقاضی تسلیم خواهد شد. رییس اداره ثبت اسناد و امال

حسن زاده - ۱۲۸۹۲۲۸ / م الف

آگهی
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شــرکت شیائومی ماشــین لباسشــویی ۸ کیلویی 
MIJIA Pulsator را در چین عرضه کرد.

به تازگی شرکت شیائومی محصول جدیدی از برند 
MIJIA را عرضه کرد. این محصول جدید ماشــین 
لباسشویی MIJIA Pulsator است که به تازگی برای 

بازار چین معرفی شده است.
البته در دسامبر ۲۰۲۱، گزارشی از راه اندازی نسخه 
 MIJIA Pulsator انحصــاری ماشــین لباسشــویی

توسط این غول فناوری چینی منتشر شده بود.
کنون این شــرکت نســخه جدید دیگــری از لــوازم  ا
خانگی هوشــمند خــود را عرضــه کرده اســت. این 
بار ایــن ماشــین لباسشــویی بر خــالف ظرفیــت ۱۰ 
کیلوگرمی مدل های قبلــی، با ظرفیــت ۸ کیلوگرم 
وارد بازار می شــود. عالوه بر ایــن، ۱۰ حالت مختلف 

شستشو و ۸ سطح تنظیم آب را نیز ارائه می دهد.
این دســتگاه حتی می تواند به طور هوشمند وزن 
لباس را تشخیص دهد و به طور خودکار مقدار آب را با 
آن مطابقت دهد. عالوه بر این، ماشین لباسشویی 

جدید MIJIA حتی می تواند به قفل کودک ایمنی 
مجهز شود تا ایمن تر باشد.

ایــن محصــول در حــال حاضــر در چیــن بــا قیمت 
۷۹۹ یوان )تقریبــا ۱۲۶ دالر آمریکا( موجود اســت. 
مشــابه مدل های قبلی، این ماشین لباسشویی 
را نیز می توان به اپلیکیشــن Mi Home متصل کرد 
و از طریق تلفن هوشــمند یــا از طریق پیــام صوتی 
کنترل کرد. همچنین می توانید زمان شستشــو را 
برنامه ریزی کنیــد و حالت ها را نیــز از طریق برنامه 

انتخاب کنید.

با ویژگی جدید اندروید بدون حذف برنامه ها، 
فضای گوشی خود را آزاد کنید.

ویژگــی بایگانــی برنامه اندرویــد به شــما امکان 
می دهد تا  یک برنامه را به جــای حذف کامل، 
فشــرده ســازی کنیــد و باعــث صرفه جویــی در 
فضای گوشی خود شــوید. گوگل در حال کار بر 
روی قابلیتی است که به کاربران و گیمر ها امکان 
می دهــد بــدون حــذف برنامه یــا بــازی فضای 
گوشــی خــود را آزاد کننــد. گفته شــده، قابلیت 
جدید برنامه های اندروید را فشرده سازی کرده 
و اطالعات آن ها را نیز در دستگاه حفظ می کند. 
بایگانــی برنامه اندرویــد همچنیــن بــه کاربران 
امکان می دهد تا فضای ذخیره سازی را بازیابی 

و برنامه را نصب کنند.
گ توســعه دهندگان  گوگل این قابلیــت را در بال

 اندروید اعالم کرد. این ویژگی نام بازاری ندارد، اما 
به نظر می رسد گوگل کامال روی آن سرمایه گذاری 
کرده اســت. پیــش بینــی می شــود این قابلیت 
در اواخر امســال و همزمان با ارائه اندروید ۱۳ به 

کاربران عرضه شود.
همانطور که گفته شد، این ویژگی هنوز تثبیت 
نشــده اســت. به همیــن دلیــل، هر چیــزی که 
کنــون می گوییــم ممکن اســت تا زمــان عرضه  ا
رســمی تغییر کند. ابتدا، توسعه دهندگان باید 
از این ویژگی پشتیبانی کنند زیرا احتمال حذف 
نصــب برنامه ها توســط کاربــران با ایــن قابلیت 
 Google  کاهــش می دهــد. همچنیــن شــرکت
برنامه ها را اجباری نمی کند که از این خصوصیت 
پشــتیبانی کننــد، بنابرایــن توســعه دهندگان 

می توانند در صورت تمایل از آن صرفنظر کنند.
گر کاربر بخواهد برنامه را بایگانی کند، اندروید  ا
داده هــا را حــذف و فشــرده می کنــد. داده های 
حــذف شــده مختــص کاربــر نخواهــد بــود. بــه 
عبــارت دیگر، اندروید داده های کاربر شــما را در 
برنامه حذف نمی کند، اما ممکن است برخی از 
فایل های دیگر که مورد نیاز مخاطبان نیست را 
حذف کند. گوگل می گوید که این می تواند تا ۶۰ 

درصد از داده های برنامه را ناپدید کند.

گزارش ها حکایــت از وجــود نقص فنــی در اجرای 
فرآیند حذف اپلیکیشن های وب پیشرو در گوگل 
کــروم دارد. شــرکت گــوگل هفته گذشــته نســخه 
Google Chrome  ۹۹ را بــا بهینه ســازی هایی در 

عملکرد آن منتشر کرد.
از جدیدتریــن ویژگی های ایــن نســخه از مرورگــر، 
امــکان حــذف برنامه هــای وب )PWA( از طریق 
تنظیمــات وینــدوز اســت. طبــق شــواهد برخی 
 از کاربــران بــرای اجرای ایــن فرآینــد بــا مشــکل

 KEW-DENNISS مواجــه شــده اند. یکــی از 
 PWA اپلیکیشــن های  نصــب  قابلیت هــای 
اختصــاص فضــای ذخیره ســازی برای اســتفاده 

آفالین از محتوا است.
بر اســاس گزارش هــا پــس از بــه روز رســانی مرورگر 
گوگل کروم  تنها PWAهای ظاهر شــده در منوی 
تنظیمات ویندوز را می توان نصب کرد. از اشکاالت 
مشاهده شده می توان به نبود برنامه وب پیشرو در 

منوی تنظیمات و دریافت اعالن برای نصب یا عدم 
نصب آن اشاره کرد.

گوگل کروم به تازگی موفق به عبور از مرورگر سافاری 
در تست های سرعت سنج اپل شده بود. همچنین 
در آخرین تغییرات قابلیت هایی مانند ارسال رمز 
عبور هم به آن اضافه شده بود. شاید با وجود چنین 
اشکالی در روند حذف برنامه های وب پیشرو و عدم 
رفع آن امتیاز این مرورگر در رتبه بندی های بعدی 

کاهش پیدا کند.

بروزرســانی iOS ۱۵.۴ کــه هفتــه آینــده عرضــه 
می شــود به کاربران ایــن اجــازه را میدهد هنگام 
اســتفاده از ماســک هــم قفــل گوشــی خــود را 

بازگشایی کنند.
کاربران آیفون دیگر برای باز کردن قفل گوشی خود 
نیازی به برداشتن ماسک یا وارد کردن رمز عبور در 

اپل واچ نیازی نخواهند داشت.
بر اســاس گزارش انگجت اپل تایید کرده اســت 
کــه بروزرســانی iOS ۱۵.۴ را هفتــه آینــده عرضــه 
خواهد کرد. یکی از ویژگی های مفیدی که با این 
بروزرسانی در روز های آینده در گوشی های آیفون 
فعال می شود، کار کردن سیستم تشخیص چهره 
در زمان اســتفاده از ماسک اســت که به کاربران 
اجازه می دهد در هر وضعیتی قفل گوشــی خود 

را باز کنند.

اپل از ژانویه این ویژگی را در نسخه های عمومی بتا 
آزمایش کرده اس و تنها نکته قابل توجهی که در 
مورد وجود دارد این است که در هنگام استفاده 
از عینک آفتابی این قابلیت کارکرد خود را از دست 
می دهــد. کاربــران باید این ویژگــی را بــه صورت 
دستی در بخش Face ID & Passcode در بخش 

تنظیمات فعال کنند.
ســایر ویژگی هایی کــه انتظــار مــی رود به عنوان 
بخشی از iOS ۱۵.۴ برای کاربران ارائه شود شامل 
هشدار ضد تعقیب برای ایرتگ های اپل و ایجاد 
گزینه های صوتی بیشتر برای Siri است. همچنین 
ویژگی پشتیبانی از دکمه های تطبیقی کنترلر های 
دوال سنس پلی استیشن ۵ نیز به گوشی ها اضافه 

خواهد شد.
 iPadOS عالوه بر این، مک اواس مانتــری ۱۲.۳ و
۱۵.۴ هفتــه آینــده عرضــه خواهنــد شــد. این 
گــی مــورد انتظــار  به روزرســانی ها شــامل ویژ
Universal Control می شــود که به شــما امکان 
می دهد چندین مــک و آی پــد را بــا یک صفحه 
کلید و یا ماوس کنترل کنید. اپل طی کنفرانس 
جهانی توســعه دهندگان اپل در ماه ژوئن از این 
ویژگی رونمایی کرد، اما عرضه آن را از پاییز تا بهار 

به تعویق انداخت.

ماشین لباسشویی جدید شیائومی به بازار آمد

گوشی با قابلیت آرشیو اندروید آزاد سازی فضای 

کروم   PWA نقص در حذف برنامه های
از طریق تنظیمات ویندوز

گوشی آیفون حتی هنگام استفاده  گشایی قفل  باز
از ماسک

فناوری

راهکارهایی برای دفع حمالت سایبری
باتوجــه بــه گســترش خدمــات 
آنالیــن و بیشــتر شــدن میــزان 
دسترسی به ابزارهای دیجیتال 
حفظ امنی در فضای مجازی اهمیت بسیار زیادی 
دارد. بخــش قابــل توجهــی از ایمنــی ســایبری بــه 
وسیله قانون گذاری دقیق و ایجاد سپرهای دفاعی 
مســتحکم در پایــگاه ذخیره ســازی داده از ســوی 
ســازمان های تنظیم مقررات تأمین می شود ولی 
کاربران انواع سیستم عامل نیز می توانند با رعایت 
نکاتی ســاده ولی کاربردی امنیت ســایبری خود را 
افزایش دهنــد. در ادامــه روش هایی بــرای ارتقای 

امنیت سایبری در فضای مجازی را بیان می کنیم:
          رایانه خود را از حمله باج افزارها ایمن نگه 

دارید
طبق بررسی های انجام شده از سوی شرکت های 
معتبر فعال در حــوزه امنیت شــبکه های رایانه ای 
باج افــزاری بــا نــام Magniber بــا ســوء اســتفاده از 
کســپلورر و  آســیب پذیری نرم افزارهای اینترنــت ا
ادوب فلش رایانه هــای کاربران در سراســر جهان را 
آلوده می کند. این باج افزار از ســال ۲۰۱۳ شناسایی 
شد ولی تا سال ۲۰۱۷ فعالیت بسیار کم رنگی داشت. 
اخیــرا باج افــزار Magniber فعالیت هــای مخــرب 
خود را گســترش داده و آسیب زیادی به رایانه های 
کاربــران وارد کرده اســت. کاربــران رایانــه می توانند 
برای جلوگیری از آلوده شدن دستگاه مورد استفاده 
خود به باج افزار Magniber از روشی که در ادامه بیان 

می شود استفاده کنند.
ســاده ترین و آســان ترین روش برای ایمــن نگــه 
داشــتن رایانــه در برابــر باج افــزار Magniber نصــب 
نکردن نسخه های به روزرسانی مرورگر کروم است. 
بسیاری از کاربران نسخه های جدید مرورگر کروم را 
از وب سایت های نامعتبر دانلود می کنند و همین 
موضوع ضریــب خطــر را افزایش می دهــد. کاربران 
می توانند با فعال کردن به روزرسانی خودکار کروم به 
برنامه اجازه دهند خود را از طریق سرورهای اصلی 
گوگل آپدیت کند. در حالی کلی مرورگر کــروم دارای 
قابلیتی اســت که با هر بار باز و بســته شــدن برنامه 
به روزرسانی می شود. در صورتی که نرم افزار به طور 
خودکار به روزرســانی نشــد کاربر می تواند روی سه 
نقطه گوشه ســمت راســت باالی صفحه نمایش 

 About و پــس از آن help کلیــک کــرده و وارد بخــش
Google Chrome شود. در این قسمت جدیدترین 
نسخه کروم نمایش داده شده و با کلیک روی گزینه 

Relaunch برنامه به روزرسانی می شود.
کسازی اطالعات شخصی از اینترنت           پا

گر اطالعات شخصی شما در یک یا چند وب سایت  ا
موجود است و گردانندگان این وب سایت ها حاضر 
به حذف این اطالعات نیستند می توانید درخواستی 
برای گوگل ارسال کرده تا گروه پشتیبانی این موتور 
جست وجو آن اطالعات را حذف کند. حذف محتوا 
از طریق گوگل ممکن است مدت طوالنی زمان ببرد 
و هیچ تضمینی برای موفقیت آمیز بودن این فرایند 
نیز وجود ندارد ولی برای مواقعی که کاربر در صورت 
عدم حذف اطالعاتــی خاص در خطر قــرار می گیرد 
راه حل تقریبا مناسبی است. تمامی فعالیت هایی 
که کاربران در فضای وب انجام می دهند در تاریخچه 
گر  مرورگرها ثبت می شود و این به معنای آن است که ا
چند کاربر در زمان های متفاوت از یک سیستم برای 
جســت وجو در اینترنت اســتفاده کنند آدرس وب 
سایت هایی که هر کاربر به آن مراجعه کرده توسط 
کاربران دیگر قابل رویت است. از همین کارشناسان 
به همه کاربران توصیه می کنند پس از اتمام فعالیت 
با رایانه هایی که در دســترس دیگــران قــرار دارد به 

ک کنید. سرعت تاریخچه جست وجو را پا
iOS ایمنی اندروید بیشتر است یا          

کاربــران گوشــی های آیفــون و توســعه دهندگان 
اپلیکیشن های گوشی هوشمند به کدهای آی اواس 
هیچ دسترسی ندارند و تنظیمات مربوط به سیستم 
عامل اختصاصی اپل تنها توســط مهندسان این 
شرکت قابل تغییر است. این ویژگی سیستم عامل 
آی اواس ســبب شــده مدیران شــرکت اپل مدعی 
شوند که آی اواس بسیار امن تر از اندروید است زیرا 
کاربران هیچ دسترســی به کدهای سیستم عامل 
ندارنــد. در مقابل سیســتم عامل اندروید منبع باز 
است کاربران این سیستم عامل به راحتی می توانند 
تنظیمات آن را تغییر دهند. برخی از کارشناســان 
فنــاوری معتقدند دسترســی ســریع و آســان همه 
کاربــران به کدهای سیســتم عامل اندرویــد میزان 

آسیب پذیری آن را افزایش داده است.
باتوجه به عدم دسترسی کاربران برای ایجاد تغییر 
در سیستم عامل آی اواس بالفاصله پس از کشف هر 
نوع خالء امنیتی در گوشی های آیفون مهندسان 
شــرکت اپل می توانند به ســرعت وصلــه امنیتی را 
طراحی و در سیستم عامل آی اواس اجرا کنند. حتی 
اپل امکان ارســال اختصاصــی وصله های امنیتی 
برای هر کاربر را دارد ولی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز 

گ های امنیتی  سیستم عامل اندروید شناسایی با
راحت نیســت و امکان ارسال نســخه به روزرسانی 

شده امنیتی نیز برای تک تک کاربران وجود ندارد.
          ایمن ترین روش  برای دانلود اپلیکیشن های 

 اندروید
تقریبا تمامی اپلیکیشن های هماهنگ با سیستم 
عامل اندرویــد پــس از دانلــود و نصــب در گوشــی از 
کاربــران در مــورد دریافــت مجــوز دسترســی بــه 
قسمت های مختلف دستگاه ســؤال می پرسند. 
مجوزهای هر برنامه باید هماهنگ با سرویس های 
گر برنامه ای که خدمات  قابل ارائه در آن باشد. یعنی ا
مربوط به مطالعه کتاب را ارائه می دهد درخواست 
دسترســی بــه میکروفــون گوشــی را داشــته باشــد 
احتماال هکرها از آن به عنوان بدافزار استفاده کرده 
و قصد نفــوذ به حریــم خصوصــی کاربــران را دارند. 
کارشناســان فنــاوری بــه همــه کاربــران سیســتم 
عامل اندروید توصیه می کننــد به نکات امنیتی در 
هنگام ارائــه مجوزهای حســاس از قبیل موقعیت 
مکانی، حافظه گوشــی و فایل های متنی و صوتی 
کامال دقت کنند. هکرهای با فریب کاربران و دریافت 
مجوز دسترســی به اطالعات با اهمیت موجود در 
گوشی اقدام به فروش داده های خصوصی کاربران 

به شرکت های تبلیغاتی می کنند.

فناوری

داستان کوتاه 

آب یکــی از مــواد مایــع و فراوان تریــن ماده  
مرکب بر روی سطح کره  زمین است. بیش 
از ۷۱.۱ درصد وزن یک انسان از آب تشکیل 
شده و بیش از ۷۰ درصد کره  زمین را نیز آب 

پوشانده است.
بــه راســتی چنــد نفــر به ایــن مایــع حیاتــی 
دسترســی دارند؟ چند نفر به دلیل مصرف 
آب های آلوده هر ساله جان خود را از دست 
می دهنــد؟ چنــد لیتــر آب هــر ســاله صرف 
گون می شــود؟ چگونه می شود  موارد گونا
در مصــرف آن صرفه جویــی کــرد؟ در ادامه 
با دانســتنی شــگفت انگیــز دربــاره آب با ما 

همراه باشید.
          دانستنی هایی شگفت انگیز درباره آب

۱. به طور میانگین هر سرویس بهداشتی در 
هر بار استفاده از ســیفون ۶ لیتر آب مصرف 

می کند.
۲. نزدیــک به ۷۰۰ میلیون چینــی آب آلوده 

می نوشند.
۳. به طور میانگین یک استخر در طول ماه 
حدود ۳۷۸۵ لیتر آب به دلیل تبخیر و دیگر 

چیزها از دست می دهد.
۴. در پرو بیلبوردی وجــود دارد که از هوای 

سالم و تمیز و آب آشامیدنی تولید می کند.
۵. خــود آب بــه تنهایــی خیلــی رســانای 
الکتریســیته نیســت بلکه ایــن رســانایی 
به دلیل مواد ناخالص موجود در آب است.

۶. آب سرد از آب داغ سنگین تر است.
۷. ۹۰ درصــد آب شــیرین جهــان در قطــب 

جنوب است.
۸. یــک مخــزن شــناور آب در فضــا وجــود 
دارد کــه ۱۴۰ تریلیــون برابــر بیشــتر از تمــام 

اقیانوس های کره زمین، آب دارد.
۹. دو سوم آب مصرفی در هر خانه در حمام 

و دستشویی مصرف می شود.
۱۰. حدود ۷۵ درصد از مدفوع انسان از آب 

ساخته شده است.
۱۱. ۲۰ درصد از آب شــیرین یــخ نزده جهان 
در یک دریاچه جمع شــده اســت؛ دریاچه 

بایکال روسیه.
۱۲. تحت شرایطی، آب داغ زودتر از آب سرد 

یخ می زند.
۱۳. برای ساختن فقط ۱ شلوار جین ۲ هزار 

و ۹۰۰ گالن آب الزم است.
۱۴. تاریــخ انقضــای روی بطری هــای آب 
مربــوط بــه انقضــای خود بطــری اســت نه 

آب داخلش!
۱۵. بیل گیتس اسپانسر ماشینی است که 

مدفوع را به آب آشامیدنی تبدیل می کند!
۱۶. زرافه ها نسبت به شترها مدت بیشتری 

را می توانند بدون آب دوام بیاورند.
۱۷. رکورد جهانی نگه داشــتن نفــس در زیر 

آب ۲۲ دقیقه است.
۱۸. نقطه جوش آب در باالی کوه اورست ۷۱ 
درجه سانتی گراد است. )به جای ۱۰۰ درجه(
۱۹. تعــداد مولکول هــای H۲O در ۱۰۰ قطره 
آب برابر با تعداد تمام ستاره های دنیاست.
۲۰. خــود کلر موجــود در اســتخرها موجب 
قرمزی چشم ها نمی شود، بلکه این اتصال 
کتری های داخل آب استخر است  کلرها به با

که موجب قرمزی چشم می شود.
کــه  ۲۱. حــدود ۷۰ درصــد از آب شــیرینی 
انســان مصرف می کند صــرف کشــاورزی و 

دامداری می شود.
۲۲. در یک اســتحمام معمولــی حدود ۷۵ 

لیتر آب مصرف می شود.

کمانگیر پیر و عاقلی در حال آموزش تیراندازی 
به دو جنگجوی جوان بود.

نشانه کوچکی که از درختی آویزان شده بود، 
به چشم می خورد.

جنگجــوی اولــی تیــری از ترکــش بیــرون 
می کشــد، آن را در کمانش می گذارد و نشانه 

می رود.
کماندار پیر از او می خواهد آنچه را که می بیند 

شرح دهد.
جنگجو می گوید: آسمان را می بینم، ابرها را، 
درختان را، شــاخه های درختــان را و هدف 

را«.
کمانگیر پیر می گوید: کمانت را بگذار زمین، 

تو آماده نیستی.
جنگجوی دومی  پا به پیش می گذارد و آماده 

تیراندازی می شود.
کمانگیــر پیــر می گویــد: هرآنچــه را می بینــی 
شــرح بده. جنگجو می گویــد: »فقط هدف 

را می بینم«.
پیرمــرد فرمــان می دهــد: » پــس تیــرت را 

بینداز.«

دانستنی هایی درباره آب 
که مطمئنا نمی دانید!

کمانگیر پیر

غذاهای رژیمی یا گیاهی طرفداران 
خاص خود را دارند و برای داشــتن 
گر  یــک رژیم غذایی ســالم، حتــی ا
گیاه خوار نیســتید، هفته ای یکبــار غذاهــای گیاهی 
گتی رژیمی یکــی از انــواع  را امتحــان نماییــد. اســپا
گتی های بسیار خوشمزه و ساده است و می توانید  اسپا
به راحتی این غذای خوشــمزه را در منزل تهیه کنید. 
شــما به دلخــواه می توانیــد آن را با ســویا تهیه یــا اصال 
به صورت رژیمی آن را سرو کنید. اما مهم ترین بخش این 

گتی رژیمی، سس جذاب آن است. اسپا
          مواد الزم

اسپاگتی ۱ بسته
سینه مرغ ۱ عدد

سویا به جای مرغ )دلخواه( ۱ لیوان
گوجه گیالسی ۱۰ عدد

فلفل کاپی قرمــز ۴ عدد )یکــی از انواع فلفل اســت که 

طعمی نسبتا شیرین دارد و جزو خانواده فلفل دلمه ای 
محسوب می شود(

سیر ۴ عدد
پیاز ۱ عدد

روغن زیتون ۲ قاشق غذاخوری
رزماری ۱ عدد

پنیر پارمزان به مقدار الزم
نمک، فلفل سیاه، اورگانو به مقدار الزم

          طرز تهیه
          مرحله اول

داخل یک ظرف پیرکس مخصوص فر باید پیاز و سیر 
را برش بزنید و به همراه گوجه گیالســی و فلفل کاپی 
روی هم قرار دهید. روی مواد رزماری خشک یا تازه را 
بگذارید و در انتها روغن زیتون را روی سبزیجات بریزید 
و در فر گرم شده به مدت ۴۰ دقیقه با دمای ۲۲۰ درجه 

قرار دهید تا سبزیجات بپزد.

          مرحله دوم
غ را داخــل یک ظــرف قــرار دهیــد و روی آن  ســینه مر
کمی روغن زیتون و نمک و فلفل سیاه و پودر سیر بزنید 
غ مزه دار  و ۱ ســاعت در یخچال قرار دهید تا ســینه مــر
شود. در ادامه وقتی سینه مرغ مزه دار شد، آن را داخل 

تابه گریل چرب شده قرار دهید و سینه را گریل کنید.
گر از سویا به جای مرغ استفاده کردید، آن را یک ساعت  ا
در آب خیس کنیــد و بعد آبکش کنید و با ســیر و پیاز و 

کمی روغن تفت دهید.

          مرحله سوم
در ادامه وقتی مواد سس در فر خوب کبابی شدند از فر 
درآورید و حتما پوست روی فلفل کاپی را بگیرید. مواد 
را داخل غذاســاز یا مخلوط کن بریزید و خوب میکس 
کنید. ســس به دســت آمده را داخل یک تابه بریزید و 

کمی با نمک و فلفل سیاه و اورگانو تفت دهید.
گتی رژیمی           مرحله آخر از طرز تهیه اسپا

گتی را بدون خرد کردن داخل قابلمه آب جوش  اسپا
بریزید و بگذارید تا نرم شود. سپس آبکش کنید و اصال 
روی آن آب نریزیــد و بعــد به تابه ســس اضافــه کنید و 
کمی با سس تفت دهید و بعد داخل ظرف سرو بریزید 
غ گریل شده تزیین کنید و به دلخواه کمی پنیر  و با مر

پارمزان روی آن بریزید.
روی سبزیجات قبل از گریل شدن کمی نمک و فلفل 
گر از سویا استفاده کردید، در همین مرحله  سیاه بزنید. ا

گتی اضافه کنید. سویا را به اسپا

گتی رژیمی، یک شام مناسب خانواده اسپا

مسجد صورتی ایران را در شهر بهارنارنج، 
در جنــوب خیابــان لطفعلــی خــان زنــد، 
کوچه نصیرالملک پیــدا می کنید، جایی 
که به محله گود عربان معروف است. این بنا یکی از دیدنی های 
شــیراز اســت که لحظه های خوب بازدید از آن تــا زنده اید در 

ذهن تان می ماند.
مسجد "نصیرالملک" یکی از مساجد قدیمی شیراز است که در 
نزدیکی امامزاده شاه چراغ قرار گرفته است. مسجدی که شاید 
زیباترین مسجد شیراز باشد و تماشای آن با شیشه های رنگی، 
طاق های بلند و کاشیکاری های زیبایش، یکی از آرزوهای هر 

جهانگردی به حساب بیاید.

"مسجد نصیر الملک" شیراز

گردشگری

دستپخت

بادگیرها؛
معماری رفته برباد

شاید نتوان تاریخچه دقیقی از زمان ساخت 
بادگیر در ایران معرفی کرد،اما می توان گفت 
که امروزه بادگیرهــا در ایــران، روزگار چندان 
خوشی ندارند،تخریب خانه های قدیمی که 
عناصر کامل یک خانه ایرانی را در گذشته در 

خود داشته اند.

عکس روز
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