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فلفل دلمه ای اصفهان بازار خوبی در خارج دارد که مدتی است صادرات آن متوقف شده، اما به گفته 
مسووالن، صادرات آن، دوباره از سر گرفته شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفتگو با بخش خبری 
۲۰ شبکه اصفهان، فلفل دلمه ای را یکی از محصوالتی معرفی کرد که به صورت عمده در استان 
تولید می شود و گفت: در سال های گذشته، منعی در صادرات این محصول به کشور های اوراسیا 
نبوده، اما با توجه به دستوالعمل آن کشورها، روند صادرات باید در ایران اصالح شود تا صادرات 

دوباره از سر گرفته شود.
اصغر رستمی تاکید کرد: در مکاتبات صورت گرفته، با توجه به تضمین سالمت این محصول گلخانه ای، 

فرآیند صادرات آن از سر گرفته شد.

با تضمین سالمت محصوالت گلخانه ای اصفهان:

وضعیت صادرات فلفل دلمه ای، 
سبز شد

یک کارشناس اقتصادی:

دولت بی تدبیر 
زاینده رود را خشکاند

دالیل گرانی اخیر دالر در بازار غیررسمی:

لوده! دستهای آ

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

بازار طال 
وابسته به دالر است

اجرای پروژه های
کاهش مصرف آب   

در فوالد مبارکه

۵ عضو هیات علمی 
دانشگاه کاشان 

در جمع پژوهشگران برتر ایران 

2

2

2

۳
سرمربی تیم هیئت فوتبال اصفهان:

ورزش بانوان نیاز به حمایت دارد

۱۸ درصد واحدهای آجرپزی مجوز ندارند 

۶

2

برای بهره مندی از تسهیالت صندوق اعتباری هنر؛

اصحاب رسانه در سامانه جامع 
کنند کشور ثبت نام  رسانه های 
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# اصفهان  تنها  نیست

ورود TBM به پنجمین ایستگاه 
خط ۲ متروی اصفهان

۳

۳

۴

۵

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را 
گــذار نمایــد. ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت  1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ  1۴۰۰/1۰/۰۴

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/۰۵

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

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 )داخلی  ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰9/2۰

گهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت دومآ

مبلغ تضمین)ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره  مناقصه

18۵-۴-۴۰۰/2
اجرای خط انتقال فاضالب محله لنج زیباشهر به موازات کانال سد نکوآباد

 )با ارزیابی کیفی(
2۳،۴۴۵،۶۶۰،۵۶88۳۳.۳7۰.۰۰۰جاری

18۶-۴-۴۰۰/2
کنده در سطح زیباشهر  اجرای شبکه فاضالب نقاط پرا

کیفی( )با  ارزیابی 
12،۳۶۵،8۴۵،۵۵۵۵۰1.۰۰۰.۰۰۰جاری

189-۴-۴۰۰/2
توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه خمینی شهر 

کیفی( )با  ارزیابی 
1۰،1۰8،۶8۶،۶7۵۴۳۳,2۶۰,۰۰۰جاری

21۰-۴-۴۰۰
کله  اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب محالت 

مسیح، کله مسلمان و بهجت آباد شهر زاینده رود 
کیفی( )با  ارزیابی 

۳7،9۶1،۰۴۴،۶۳۵1,2۶9,۰۰۰,۰۰۰جاری

211-۴-۴۰۰
اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب محله نهچیر شهر مبارکه

 )با  ارزیابی کیفی(
۴۵،9۳1،19۳،7۵11,۵۰8,۰۰۰,۰۰۰جاری

غالمحسین رضایی - شهردار کوهپایه

شــهرداری کوهپایــه درنظــردارد نســبت به فروش مقداری تقریبــی 2۰ تن ضایعات 
فلــزی و غیرفلــزی خــود شــامل آهــن آالت و ضایعــات غیرفلــزی پاســتیکی، پلــی 
اتیلــن، فایبــرگاس و... ازطریــق مزایــده اقــدام نمایــد. متقاضیان میتوانند جهت 
بازدیــد و دریافــت اســناد مزایــده از تاریــخ 1۴۰۰/۰9/1۳ لغایــت 1۴۰۰/1۰/27 بــه 

12۳۴7۶9 / م الفشــهرداری کوهپایــه مراجعــه نماینــد.

نوبت دوم
گهی مزایده آ

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل  راه و شهرسازی استان اصفهان

گــذار نمایــد. بدینوســیله از شــرکتهای  کل راه وشهرســازی اســتان اصفهــان درنظــردارد پــروژه  زیــر را ازطریــق مناقصــه عمومی وا اداره 
ــورخ  ــنبه م ــج ش ــا روز پن ــه ت ــناد مناقص ــت اس ــرای دریاف ــردد ب ــوت می گ کاری دع ــت  ــت ظرفی ــدی بارعای ــه بن ــت و رتب دارای صاحی

1۴۰۰/۰9/2۵ بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی http://setadiran.ir  مراجعــه نماینــد. 

کت های پیشنهاد: تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  ۰۶/ 1۴۰۰/1۰ مهلت تحویل پا
کت های الف-ب-ج: ساعت 1۰ روز  سه شنبه مورخ  1۴۰۰/1۰/۰7  گشایش پا

12۳9۰۵1 / م الفنشانی:  اصفهان  خیابان سعادت آباد تلفن:  ۶۶81۰۶8 ۳- ۰۳1

نوبت اول
گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  آ

شماره 1۴۰۰/11/ن  و 1۴۰۰/12/ن

ردیف
شماره 
مناقصه

موضوع پروژه
مبلغ برآورد 

)ریال(
مبلغ ضمانتنامه شرکت 

در مناقصه )ریال(
صالحیت و یا 

رتبه موردنیاز

11۴۰۰/11
اجرای عملیات آماده سازی سایت 

18 هکتاری ایثارگران گلپایگان
۵ راه وترابری۳۶/۰8۶/۶۶9/۰1۳1/8۰۵/۰۰۰/۰۰۰

21۴۰۰/12
اجرای عملیات آماده سازی مرحله 

کی( سایت 27  اول )عملیات خا
هکتاری کاشان

۵ راه وترابری۳8/1۳۰/۴2۶/۶۴۶1/9۰7/۰۰۰/۰۰۰
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در حالــی کــه تنهــا وام مســکن قابــل دســترس 
برای عموم خریداران، تســهیات از محــل اوراق 
اســت، این ابــزار در معامات امــروز بــه نرخ های 

نجومی رسید.
اوراق گواهــی حــق تقدم تســهیات مســکن در 
معامات امروز یکشــنبه ۱۵ آذر فرابورس، در بازه 
قیمتی ۸۴ تا ۸۸ هزار تومان قرار گرفت و سبب شد 
تا رشد بیش از ۲۰ درصدی نسبت به هفته های 
اخیر که قیمت اوراق تسهیات مسکن به دامنه 

۷۰ هزار تومانی رسیده بود، نشان دهد.
در حالــی کــه قیمــت اوراق تســهیات مســکن 
ماه هــای شــهریور، مهــر و آبــان ســال گذشــته 
)تســه های ۹۹۰۷ و ۹۹۰۸، ۹۹۰۶( در معامــات 
دیروز بــازار ســرمایه ۸۲ تا ۸۳ هــزار تومان بــود در 
معامات امروز در حدود ۸۶ تا ۸۷ هزار و ۳۰۰ تومان 

فروخته شد. اوراق تسهیات مســکن صادره در 
زمستان سال گذشــته )تســه های ۹۹۱۰ و ۹۹۱۱( 
هم در حالی که دیروز به ترتیب ۸۲ و ۸۳ هزار تومان 
فروخته شده بودند، امروز ۸۶ هزار تومان به فروش 
رسیدند. اوراق تسهیات صادره در سال جاری نیز 
در همین محدوده های قیمتی در معامات امروز 

به فروش رسیده اند.
با توجه به اینکه سقف تسهیات مسکن در تهران 
بــرای زوجیــن ۴۸۰ میلیون تومــان اســت، برای 
دریافت این تســهیات متقاضیان می بایســت 
۹۶۰ برگه با قیمت متوسط هر برگه ۸۵ هزار تومان 

خریداری کنند که به ۸۱ میلیون تومان می رسد.
برای دریافت تســهیات ۲۸۰ میلیون تومانی به 
عنوان سقف وام مسکن مجردها هم متقاضیان 
باید ۵۶۰ برگه با متوســط قیمت هر برگه ۸۵ هزار 
تومان خریداری کنند که ۴۷ میلیــون و ۶۰۰ هزار 

تومان خواهد شد.
هزینه های ســنگین وام خرید مســکن در حالی 
کــه تســهیات مســکن از محــل اوراق  اســت 
تســهیات، در حال حاضر تنها وام مسکن قابل 
دسترس برای عموم است و هیچ بانکی حاضر به 
پرداخت تســهیات مســکن با دوره بازپرداخت 

طوالنی نیست.

پــس از توزیع موفــق ۵ قلم کاالی اساســی شــامل 
غ، برنــج، شــکر و روغــن در یــک ماه  غ، تخم مــر مــر
گذشــته، توزیع چهار قلم کاالی لبنی شامل شیر، 
پنیر، ماست و کره نیز در دستور کار فروش اینترنتی 

و توزیع هوشمند با قیمت مصوب قرار می گیرد.
جلســه ســتاد تنظیم بــازار به ریاســت معــاون اول 
رییس جمهور برگزار و بر برنامه ریزی مناسب برای 
گســترش اقــام خرید اینترنتی با قیمــت مصوب و 
همچنین تنظیــم بــازار مایحتاج شــب عیــد و ماه 

کید شد. رمضان تا
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، معــاون اول 
رییس جمهور در ابتدای این جلســه از هماهنگی 
مطلــوب بیــن دســتگاه های متولــی بــرای حــل 
چالش های موجود خصوصا در ماه های اولیه شروع 
به کار دولت، بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار 
کید کرد این موضوع یک اتفاق جمعی  قدردانی و تا
است که با مشارکت گروهی افتاده و استمرار آن نیز به 

همین تعاون و همدلی وابسته است.
دکتر مخبر توسعه اقتصاد دیجیتال و بهره برداری 
از برنامه هــای نرم افــزاری را یکــی از راه هــای نجات 
بیماری اقتصاد در حوزه توزیع کاالهــا و خدمات و 
کید کرد  حذف واســطه های غیر ضرور دانست و تا
در این زمینه الزم است واحدهای سنتی نیز جایگاه 
خود را در این نظام توزیعی هوشمند بازآفرینی کنند.

در این جلسه گزارشی از توزیع اینترنتی و هوشمند 
کاالهــای اساســی بــا قیمــت مصــوب درب خانه، 

ارائه و با توجه بــه پیامدهای مطلوب آن بر تنظیم 
عرضه، قیمت و ســهولت دسترسی مقرر شــد تا با 
رفع برخی نقایص پیشنهاداتی برای افزایش سطح 
توزیع و گسترش اقام و محدوده جغرافیایی آماده 
و اجرایی شود. بر این اســاس پس از توزیع موفق ۵ 
غ، برنج،  غ، تخم مر قلم کاالی اساســی شــامل مر
شــکر و روغن در یک ماه گذشــته، توزیع چهار قلم 
کاالی لبنی شــامل شــیر، پنیر، ماســت و کره نیز در 
دستور کار فروش اینترنتی و توزیع هوشمند با قیمت 
مصوب قرار می گیرد. در جلســه ســتاد تنظیم بازار 
گزارشی نیز از نحوه عملکرد تیم های دستگاههای 
نظارتی و همچنین نحوه ساماندهی ظرفیت های 
مردمی توسط بســیج در حوزه پایش گرانفروشی و 
احتکار ارائه و مقرر شــد این اقدام در تمامی زنجیره 
تولید تا عرضــه از کارخانه تــا خرده فروشــی بیش از 
پیش مــورد توجــه و رصد جدی قــرار گیــرد. در این 
زمینه پیشــنهاداتی نیــز مبنی بــر افزایش ســرعت 
در برخــورد با متخلفــان و ارتقا قــدرت بازدارندگی و 

اثرگذاری اقدامات مذکور مورد بررسی قرار گرفت.
در ایــن جلســه کــه وزرای کشــور، صمــت، جهــاد 
کشاورزی، دادگستری و سخنگوی دولت نیز حضور 
داشتند، مقرر شد اقدامات الزم برای تامین مرکبات 
و خرما و سایر ملزومات برای شب عید و ماه مبارک 
کنون  رمضان به مقدار نیاز کشور انجام شده و از هم ا
برنامه ریزی مناســب برای تنظیم بازار و قیمت ها 
در آن برهــه زمانــی توســط وزارت جهاد کشــاورزی 
طوری انجام شود که مایحتاج مورد نیاز مردم دچار 

مشکل نشود.
گفتنی است عملکرد قرارگاه های استانی در حوزه 
کاوی قرار گرفت و گزارشــی از  تنظیم بازار نیز مورد وا
کندگی فعلی آنها در کشور ارائه و در این  وضعیت و پرا
زمینه مقرر شد این اقدامات با نظارت وزارت کشور 
و همکاری سایر دستگاهها درتمام کشور با جدیت 

ادامه یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه خودرو 
ســازان تعهد داده اند که عرضه هفتگی خودرو 
داشته باشند که می تواند بازار را آرام کند، گفت: 
از سال آینده قطعا قرعه کشی نخواهیم داشت و 
با برنامه ریزی صورت گرفته، فاصله میان قیمت 

کارخانه و بازار کاهش خواهد یافت.
 »ســید رضــا فاطمی امین« در حاشــیه جلســه 
ستاد تنظیم بازار با اشاره به افزایش قیمت های 
جدید خودرو، افزود: صنعت خودرو در وضعیت 
مطلوبی به لحاظ بدهی ها و زیان انباشــته قرار 

ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارها اصاح قیمت 
گذاری بــود که ایــن رونــد در ســتاد تنظیم بــازار 
انجام شد، ادامه داد:ستاد تنظیم بازار با برخی 
افزایش قیمت های پیشــنهادی خودروسازان 
مخالفت کرد و در نهایت تصمیم بر این شــد که 
قیمت گــذاری بــر اســاس ضوابط قبلی شــورای 
رقابــت، یعنــی افزایــش ۶ ماهه بــر مبنــای تورم 

اعمال شود.
وی افزود: دســتور ماه قبل رییس جمهور برای 
لغو افزایش قیمت خــودرو به این دلیــل بود که 
کیــد داشــت کــه قیمــت گذاری هــا بایــد  وی تا

اصولی باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بررسی های 
دقیقی انجام شــد و حتی مواردی را که افزایش 

قیمت خارج از ضوابط بود رد کردیم.
فاطمی امین یادآورشــد: عدم اصاح قیمت ها 
طی ۹ ماه گذشــته باعــث کاهــش نقدینگی در 

صنعت خودرو سازی شده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به افزایش 
قیمت های جدید خودرو، گفت: خودرو سازان 
تعهد داده اند که عرضه هفتگی خودرو داشــته 

باشند که می تواند بازار را آرام کند.
وی افزود: تصمیم ستاد تنظیم بازار برای نزدیک 
کردن قیمت تمام شده خودرو به قیمت واقعی 
تمام شــده بود تــا بــر روی قیمت های بــازار هم 

موثر باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: کسانی 
که از قبل ثبت نام کرده اند با قیمت روز تحویل 

خودرو را تحویل می گیرند.
فاطمی امین گفت: البته به خودروسازان اعام 
کردیم که با مردم همراهی کرده و در صورت نیاز، 
خودرو را با لیزینگ و تخفیف به مردم ارائه دهند 

تا افزایش قیمت مشتریان را اذیت نکند.
وی اضافه کرد: از ســال آینده قطعا قرعه کشــی 
نخواهیم داشت و با برنامه ریزی صورت گرفته، 
فاصله میان قیمت کارخانه و بازار کاهش خواهد 

یافت.

قیمت اوراق تسهیالت مسکن نجومی شد:

گران به تنها وام مسکن دسترسی 

خبر

در آبان ماه امســال بیشــترین شکایت های 
دریافتی در بخــش کاال مربوط به انــواع نان 
غ و در بخــش خدمــات مربوط بــه نرخ  و مــر
تعمیــر خودروهای ســبک و رســتوران های 
غــذا خوری و بیشــترین شــکایات بر اســاس 
نوع تخلــف مربــوط بــه گرانفروشــی و تقلب 

بوده است. 
بــر اســاس اطاعــات منتشــر شــده از ســوی 
و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان 
تولیدکنندگان،  در آبــان ماه امســال ۱۵ هزار 
و ۹۶۰ فقــره گزارش و شــکایت مردمــی از کاال 
و خدمات از طریق ســتاد خبری مســتقر در 
سازمان  صنعت، معدن و تجارت استان ها 
دریافت شــده که از این تعداد شــکایات، ۱۳ 
هــزار و ۶۳۵ فقره )۸۵درصــد( مربوط به کاال 
و ۲۳۲۵ فقره )۱۵درصد( مربوط به خدمات 

بوده است.
بیشترین شکایت های دریافتی در بخش کاال 
غ و در بخش خدمات  مربوط به انواع نان و مر
مربوط بــه نرخ تعمیــر خودروهای ســبک و 
رســتوران های غذاخوری اســت. بیشترین 
شکایات بر اســاس نوع تخلف نیز مربوط به 

گرانفروشی و تقلب بوده است.
همچنیــن از مجموع این شــکایات، ۱۵ هزار 
و ۷۹۶ فقــره )۹۹ درصــد( قابــل پیگیــری و 
۱۶۴ فقــره )یــک درصــد( غیرقابــل پیگیری 
بوده اســت. همچنین از مجموع شــکایات 
رســیدگی شــده، ۵۰۴۵ فقــره )۳۱درصــد( 
منجر به تنظیم برگ گزارش بازرسی،  ۶۴۶۰ 
فقــره )۴۱ درصد( منجر به عــدم احراز تخلف 
و ۴۴۵۵ فقــره )۲۸درصــد( بــه علــت انجــام 
کارشناسی در حال پیگیری است. در ارتباط 
بــا نحــوه دریافــت شــکایات نیــز در مجموع 
۱۰ هــزار و ۶۵ فقره )۶۳ درصــد( تلفنی، ۲۳۰۰ 
فقره )۱۴درصد( حضوری و ۳۵۹۵ فقره )۲۳ 

درصد( کتبی بوده است.
       در کدام استان ها شکایت از صنوف 

بیشتر شد؟ 
گفتنی است که استان های خراسان رضوی، 
تهران، هرمزگان و آذربایجان شرقی با افزایش 
تعــداد شــکایات و اســتان های خوزســتان، 
جنوب کرمان، کهگیلویه و بویر احمد و ایام 

با کاهش شکایات مواجه بوده اند.
       چگونه شکایت کنیم؟ 

گفتنی است که مردم می توانند با مراجعه به 
ستاد خبری ســازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اســتان ها و شهرســتان های تابعه 
شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن 
)۱۲۴(، پورتــال ســازمان حمایت به نشــانی 
 )ir.۱۲۴( سایت ،www.cppo.ir الکترونیکی
و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

طبــق قانــون نظــام صنفــی گران فروشــی، 
ج از  کم فروشــی، تقلب،  احتکار، عرضه خــار
شــبکه عدم اجرای ضوابط قیمت گــذاری و 
توزیع، فــروش اجباری،  عــدم درج قیمت و 
عدم صدور صورتحساب از جمله مهم ترین 

تخلفات صنفی است.
همچنیــن بــر اســاس قانــون صنفــی بایــد 
درآمدهــای ناشــی از جریمه هــای دریافتــی 
به حســاب خزانه واریز  شــود و معــادل آن در 
بودجه های ســنواتی منظور و توسط وزارت 
صنعت، معــدن و تجارت پــس از تأمیــن بار 
مالی مــاده )۴۴( این قانون به طور مســاوی 
در اختیار ســازمان تعزیرات حکومتی، اتاق 
اصناف ایــران و وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت قرار  گیرد تا در اجرای این قانون هزینه 
کنند، اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت 

نکردن این بودجه گایه کرده است.

فلفل دلمه ای اصفهان بازار خوبی در خارج 
دارد که مدتــی اســت صــادرات آن متوقف 
شده، اما به گفته مســووالن، صادرات آن، 

دوباره از سر گرفته شد.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان 
جهاد کشاورزی اســتان اصفهان در گفتگو 
با بخش خبری ۲۰ شــبکه اصفهــان، فلفل 
دلمه ای را یکی از محصوالتی معرفی کرد که 
به صورت عمده در اســتان تولید می شــود 
و گفــت: در ســال های گذشــته، منعــی در 
صادرات این محصول به کشور های اوراسیا 
نبــوده، امــا بــا توجــه بــه دســتوالعمل آن 
کشورها، روند صادرات باید در ایران اصاح 

شود تا صادرات دوباره از سر گرفته شود.
کید کرد: در مکاتبات صورت  اصغر رستمی تا
گرفتــه، بــا توجــه بــه تضمیــن ســامت این 
محصول گلخانه ای، فرآیند صــادرات آن از 

سر گرفته شد.

خبر دالیل گرانی اخیر دالر در بازار غیررسمی:

دستهای آلوده!
در روزهــای اخیــر رونــد صعودی 
قیمت دالر در بازار غیررسمی ادامه 
یافت که یکی از عوامــل موثر بر آن 
کرات وین در دور  را می توان به  نتیجه نرســیدن مذا
نخست دانست، اما به اعتقاد کارشناسان تا زمانی که 
تورم باال در اقتصاد ایران وجود دارد، نمی توان انتظار 
دیگری داشت. در این شرایط دولتمردان نیز عقیده 
دارند که افزایش نرخ ارز ارتباط مســتقیمی با شروع 

کرات برجامی دارد. مذا
بــه گزارش ایســنا، پــس از منتشــر شــدن خبــر بــه 
کــرات وین در دور نخســت،  نتیجه نرســیدن مذا
کنش به این موضوع روند  بازار غیررســمی ارز در وا
صعودی بــه خــود گرفــت و قیمــت دالر از ۳۰ هزار 

تومان نیز عبور کرد. 
در ایــن بین، عوامل زیــادی بر روند صعــودی نرخ 
ح شــد، اما به نتیجه نرسیدن  غیررســمی ارز مطر
کــرات ویــن در دور نخســت فعــا اصلــی ترین  مذا

دلیل این موضوع مطرح شده است.
بــه اعتقــاد کارشناســان، بــازار ارز ایــران در کنــار 
بی ثباتی اقتصــادی و تورم باال بیشــتر تحت تاثیر 
اخبــار مثبت و منفــی حول موضوعاتــی همچون 
منابع ارزی و برجام قرار می گیرد؛ بنابراین تا زمانی 
کــه تــورم بــاال و بی ثباتــی در اقتصاد ایــران وجــود 
دارد، آزادســازی منابع ارزی و تزریــق آن ها به بازار 
کرات برجامی نمی تواند  یا به نتیجه رســیدن مذا
در طوالنــی مــدت تضمیــن کننــده ثبات نــرخ ارز 
باشد؛ لذا برای داشــتن محیط اقتصادی باثبات 
و بازارهایی با کمترین نوســانات، بهترین گزینه، 

مهار تورم است. 
طبق گفته میثم هاشم خانی - کارشناس اقتصادی 
- کاهــش قیمــت دالر با دسترســی به منابــع ارزی 
مســدودی و تزریق آن ها به بازار پایــدار نمی ماند و 
کثر تا  در خوش بینانه ترین حالت این وضعیت حدا

چند ماه می تواند حفظ شود.  
خ دالر صعودی شد؟         چرا نر

از ســوی دیگر، کامــران نــدری نیز می گویــد: البته 
تغییر شرایط پرداخت سهمیه ۲۲۰۰ دالری ساالنه 
برای اشخاص حقیقی نیز به نوعی در این افزایش 
قیمت نقش داشته اســت، زیرا عده ای با شرایط 
فعلی نمی توانند ارز تهیه کنند و به اشتباه می تواند 

نشــانه کمبود ارز باشــد؛ امــا دلیل اصلــی افزایش 
قیمت دالر غیررســمی در روزهــای اخیر به نتیجه 

کرات وین در دور نخست است. نرسیدن مذا
خ  همچنیــن، علــی ســعدوندی دالیــل رشــد نــر
غیررســمی دالر را عواملی همچون حذف نشدن 
ارز ۴۲۰۰ تومانی، رشد باالی نقدینگی و بی اعتبار 
شــدن بازار ســرمایه می داند و معتقد است که به 
نتیجه نرســیدن برجام از یک ســو و تغییر شرایط 
خرید ارز ســهمیه ای از ســوی دیگر جــو روانی بازار 
ارز را ملتهــب کــرده اســت. البته ایــن موضــوع را 
هم باید در نظر داشــت که دولــت به دلیل کمبود 
ارز بــه ســمت حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رفــت که در 
نهایت این کار انجام نشــد و قیمت ارز در بازار آزاد 

افزایش یافت.
کامران سلطانی زاده_رئیس سابق کانون صرافان 
- نیــز دربــاره وضعیــت فعلــی بــازار غیررســمی ارز 
کرات حول آن،  به ایسنا گفت: موضوع برجام و مذا
تاثیر روانی زیادی بر بــازار ارز و تصمیم خریداران یا 
کرات دور  گر مذا فروشندگان در این بازار می گذارد. ا
کنون  نخست به یک نتیجه اولیه هم می رسید، ا

خریداران ارز به فروشندگان آن تبدیل می شدند و 
قیمت ارز کاهشی می شد اما با به نتیجه نرسیدن 
کرات نه تنها خریداران ارز فروشــنده نشــدند  مذا

بلکه به تعداد خریداران نیز افزوده شد. 
گر بازارساز به بازار ارز ورود  وی افزود: در این زمینه، ا
نکند و اخبار مثبتی نیز منتشر نشود، همچنان باید 
شــاهد روند صعودی نرخ دالر غیررسمی باشــیم. 
جنبه روانی ورود بازارســاز بســیار اهمیت دارد زیرا 
می توانــد نشــان دهنده وضعیت مناســب ذخایر 
ارزی باشد. اینکه بازارساز بتواند با کمترین تزریق ارز 

از ذخایر، بیشترین تاثیر را بر بازار آن بگذارد. 
عضو کانــون صرافــان ادامــه داد: بازارســاز باید ارز 
تزریــق کــرده را بــه دســت مصرف کننــده واقعــی 

برساند. 
در حــال حاضــر، ورود بازارســاز بــه بــازار از طریــق 
گر بازارساز  شرکت های صادراتی انجام می شود و ا
بتوانــد از طریــق افزایــش تنــوع فــروش ارز، تعداد 
خریداران ارز در ســامانه نیما و بازار متشکل ارزی 
را افزایش دهد و ارزهای صادراتی را به بخش های 
کوچک تری تقسیم کند و در اختیار تعداد زیادی 

صرافی و نه صرفا صرافی های محدود بگذارد، این 
موضــوع می توانــد بــه بهبــود بــازار ارز و کاهــش 

قیمت ها در آن کمک کند. 
الزم به ذکر اســت که صالح آبادی - رییس جدید 
بانک مرکزی - بــه تازگی با اعام بهبــود روند ورود 
ارز بــه کشــور، بــا حضــور در بازدیــد از تعــدادی از 
صرافی های تهران اعــام کرد که بــرای جلوگیری 
از تشکیل صف در مقابل صرافی ها، طی یکی - دو 
ماه آینده سامانه ای برای تخصیص ارز سهمیه ای 
از جمله ارز مســافرتی راه اندازی می شــود تا مردم 
در ایــن ســامانه درخواســت خــود را ثبــت و ارز 

سهمیه ای دریافت کنند.
حال باید دید کــه اقدامات این چنینــی می تواند 
ســبب آرامــش در بــازار ارز شــود یا اینکه بایــد فعا 
کرات بــود؛ هرچند کــه گره زدن  منتظر اخبــار مذا
کرات برجامی هم  سرنوشت اقتصاد کشور به مذا
نمی تواند راه حل اساسی باشد. توجه به سخنان 
اخیر رییس جمهور نیز حائز اهمیت است که گفته 
عــده ای شــبانه روز در تاش هســتند همزمــان با 

کرات، نرخ ارز را باال ببرند. مذا

یک کارشــناس اقتصادی گفت: مسئله دسترسی 
بــه آب بــرای شــرب، صنعــت و کشــاورزی یکــی از 
مطالبات عمومی مردم است، حدود ۲۵ سال ایران 
با خشکسالی رو به رو بوده است که این موضوع منجر به کم آبی در بیش 
از ۳۰۰ دشت کشور شده و از منابع آب های زیر زمینی هم در این سال ها 

بی رویه بهره برداری شده است.
عبدالمجید شیخی اظهار کرد: مسئله دسترســی به آب برای شرب، 
صنعت و کشــاورزی یکی از مطالبات عمومی مردم اســت، حــدود ۲۵ 
سال ایران با خشکســالی رو به رو بوده است که این موضوع نیز به یک 
شهر خاص اختصاص نداشته که منجر به کم آبی در بیش از ۳۰۰ دشت 
کشور شده است منابع آب های زیر زمینی هم در این سال ها بی رویه مورد 
بهره برداری قرار گرفته و این در حالی اســت که متوسط بارندگی در ۲۳ 

سال گذشته بسیار پایین تر از میانگین ۵۰ ساله کشور است.
وی با بیان اینکه پدیده خشکســالی باعث شــده دشــت های کشور و 
رودخانه ها دچار کم آبی شود و امروز همه استان ها با این پدیده و کم آبی 
درگیر هستند، افزود: پدیده خشکسالی فقط به کشور ما اختصاص ندارد 

و بر اساس اطاعات مجامع علمی بین المللی، ۹۴ درصد خشکسالی کره 
زمین ناشی از افزایش تشعشات خورشیدی و بخش کمی از آن هم ناشی 

از انتشار گازهای گلخانه ای است.
       بی توجهی به انرژی های تجدید پذیر در دولت های گذشته

این کارشناس اقتصادی گفت: در سال های گذشته دولت ها باید به 
تولید انرژی های تجدیدپذیر اهمیت بیشتری می دادند زیرا با این کار 
می توان عاوه بر مهار و تولید آب و برق، با مهار گازهای فلر چاه های نفت 
و استفاده از آن در آب شیرین کن ها، آب دریای عمان و خلیج فارس را به 
استان های مختلف ارسال کرد، این در حالی است که کشورهای غرب 
آسیا از این فناوری بهره برده و برخی کشــورهای عربی بیش از ۴۰ سال 
است به کمک آب شیرین کن ها کشاورزی می کنند، دولت یازدهم و 

دوازدهم متأسفانه هیچ گونه سرمایه گذاری در این جهت نکرد.
شــیخی اضافه کرد: عاوه بر این طرح های آبخوان داری و آبخیز داری 
هم مورد توجه قرار نگرفته که منجر به سیاب های ناشی از باران های 
موسمی با وجود شرایط خشکسالی و کمبود آب، شده است، سرمایه 
گذاری نکردن در زیرساخت های تولید، مهار، توزیع و تنظیم تقاضای 

آب و همزمان با آن تولیــد انرژی های تجدید پذیر و بهــره وری بهینه از 
انرژی های تجدید ناپذیر بی تدبیری دولت قبلی بوده است.

قطعی برق، کمبود آب و خشک شدن زاینده رود ناشی از عملکرد 
دولت قبلی است

وی ادامه داد: قطعی برق، کمبود آب و خشک شدن زاینده رود ناشی 
از عملکرد دولت قبلی است، سال ها است زاینده رود به یک رودخانه 
موقتی تبدیل شــده تأمین آب مطالبه همه کشــور اســت، مطالبات 
همه مردم استان ها و از جمله اصفهان به حق است، اما باید در زمان 
مناسب مطرح شود، خشکسالی پدیده ای است که منجر شده نتوان 
کنون سد زاینده رود بازگشایی شود  گر ا مشکل آب را به سرعت رفع کرد، ا
مشکل آب رفع نمی شــود و در کمتر از دو ماه اصفهان با مشکل تأمین 
آب شــرب مواجه می شــود، همه این مشــکات نتیجه اهمال دولت 
یازدهم و دوازدهم است زیرا حداقل ۱۵ سال خشکسالی را تجربه کرده 
بود و توجهی به آن نشد، بی توجهی به زیرساخت ها و خوداتکایی در 
تولید از جمله رویکرد برخی از دولت ها بوده که چنین نتایجی را به دنبال 

داشته است.
       انتقال آب از سرچشمه های دارای مازاد آب به مناطق کم آب 

امری برحق است
ایــن کارشــناس اقتصــادی گفــت: وجــود تونل هــای ارتباطــی بیــن 
حوضچه های آبریز برای استقرار شبکه توزیع سراســری آب در جهت 
تنظیم میزان عرضه، امری الزامی است زیرا با وجود چنین شبکه هایی 
می توان روان آب ها را کنترل کرده و مازاد آب را به مناطق خشک منتقل 
کرد، اما متأسفانه به دلیل نبود چنین شبکه ای در سال ۹۶ و سال های 
بعد از آن شاهد تخریب ابنیه توسط سیاب ها بودیم، طرح های انتقال 
آب، عامل خشکی زاینده رود نیست بلکه ریشه این مشکل در کمبود 

بارش ها است.
شیخی اضافه کرد: انتقال آب از سرچشمه های دارای مازاد آب به مناطق 
کم آب امری برحق اســت، اما این کار نباید در پایین دســت و خروجی 
سدها منجر به کم آبی در استان های دیگر شود و لذا فقط باید آب مازاد 
در مواقع بارندگی شــدید و برای جلوگیری از سیل منتقل شود، وجود 
خطوط ارتباطی و انتقالی آب امری الزامی است تا همه نقاط کشور به 

طور یکسان از نعمت آب بهره مند شوند.

نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر اصفهان گفت: با 
بازگشــت برجام، بازار ارز متحول شده و این اتفاق 
بر همه بازارها به ویژه طا اثر گــذار خواهد بود. اما 
خ دالر بر اساس میزان عرضه ارز در  در صورت عدم تحقق برجام، نر

بازار تعیین خواهد شد.
خ جهانــی انس طــا تغییری نداشــته  علی موزرانــی اظهــار کرد: نــر
کرات وین،  بلکه این افزایش، ناشی از گرانی ارز بوده است. قطعا مذا

تأثیر قابل توجهی بر این شرایط داشته است. 
کرات و جوســازی رســانه ای تأثیــرات روانی بر  انجــام دور هفتم مذا
خ دالر گذاشته اســت و قیمت دالر هم تأثیری مســتقیم بر بهای  نر

طا دارد.

کرات بــر بازارها خاطرنشــان کرد: با  کید بــر تأثیر تحقــق مذا وی با تا
بازگشت برجام، بازار ارز متحول شــده و این اتفاق بر همه بازارها به 

ویژه طا اثرگذار خواهد بود. 
خ دالر بر اساس میزان عرضه ارز  اما در صورت عدم تحقق برجام، نر

در بازار تعیین خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه طا و جواهر اصفهان در رابطه با وضعیت فعلی 
بازار طــا گفت: در حــال حاضر به دلیل شــرایط اقتصــادی و قدرت 
مالــی پاییــن مردم، این بــازار، دچار رکود محسوســی اســت. ضمن 
کــرات وین بر بازار، منتظر  آنکه عده ای هم به دلیل تأثیرگذاری مذا
تعیین تکلیف هستند و به این دلیل از خرید طا صرف نظر کرده اند 

تا نتیجه قطعی مشخص شود.

یک کارشناس اقتصادی:

دولت بی تدبیر زاینده رود را خشکاند

نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

بازار طال وابسته به دالر است

کاالهای اساسی  توزیع هوشمند 
به ۹ قلم افزایش می یابد

وزیر صنعت:

کاهش می یابد کارخانه و بازار  فاصله میان قیمت 

کدام صنوف  مردم از 
بیشتر شکایت می کنند؟

با تضمین سالمت محصوالت
 گلخانه ای اصفهان:

وضعیت صادرات فلفل 
دلمه ای، سبز شد

خبر

خبر

خبر
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کید شد؛ در دیدار سفیر پرتغال با شهردار اصفهان تا

لزوم ارتقای همکاری های اقتصادی و گردشگری 
اصفهان و پورتو

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

شــهردار اصفهان در دیدار با سفیر 
پرتغــال گفــت: ارتقــای همــکاری 
اقتصادی و گردشــگری در پیمان 
خواهرخواندگــی اصفهــان و پورتــو پیش بینی شــده 
است. علی قاسم زاده در دیدار با سفیر پرتغال در ایران 
با بیان اینکه شهرها در قالب خواهرخواندگی می توانند 
غ از دیپلماسی رسمی به گسترش ارتباطات  آزادانه فار
خود کمک کنند، اظهار کرد: در عقد خواهرخواندگی 
اصفهان و پورتو ارتقای زمینه های اقتصادی، فرهنگی 
و گردشگری پیش بینی شده است. وی با بیان اینکه 
در تفاهــم خواهرخواندگی اصفهــان و پورتو توجه به 
روابط دانشــگاهی مهم شــمرده شده اســت، اظهار 
امیدواری کرد: روزی بتوانیم شاهد تدریس ادبیات با 

زبان پرتغالی در دانشگاه های اصفهان باشیم.
شــهردار اصفهان بــا اشــاره بــه گفت وگــوی دو هفته 
پیــش خــود بــا ســفیر ایران در پرتغــال تصریــح کــرد: 
طی این گفت وگوها قرار شد هفته فرهنگی اصفهان 
در اردیبهشــت ســال آینــده یا اســفندماه امســال در 
صورت بهبود وضعیت کرونایــی به صورت حضوری 

برگزار شود.
قاســم زاده به روابــط ۵۰۰ ســاله ایران و پرتغال اشــاره 
و خاطرنشــان کرد: بخشــی از این روابط بــه زمانی باز 
می گردد کــه اصفهــان پایتخــت سیاســی ایران بود، 
کنون نیز اصفهان پایتخت فرهنگی ایران به شــمار  ا

می رود که امیدواریم این روابط گسترش پیدا کند.
کیــد کــرد: اصفهــان از ظرفیت هــای تجــاری و  وی تا
اقتصــادی زیــادی برخــوردار اســت و حضــور مشــاور 
اقتصادی سفیر پرتغال در ایران نشان از عاقمندی 

به توسعه روابط در این حوزه دارد.
کرات برجام  شهردار اصفهان اظهار امیدواری کرد: مذا

به نتیجه برسد تا روابط میان اصفهان و پرتغال هم به 
صورت بهتری دنبال شود.

قاســم زاده بــا بیان اینکــه اصفهــان یــک شــهر چهار 
فصل اســت که زیبایی آن در اردیبهشت دو چندان 
می شود، خطاب به سفیر پرتغال در ایران گفت: عاقه 
شما به ادبیات سبب شده تا توجه ویژه ای به زبان و 
ادبیات داشــته باشــید. زبان از این جهت که وسیله 

ارتباطات بین ملت هاست، حائز اهمیت است.
       دغدغه آب اصفهان برای سفیر پرتغال

در ادامه ایــن دیــدار، کارلــوس کوشــتانهوش، ســفیر 
پرتغال در ایران با ابراز خرسندی از این دیدار و سفر به 
اصفهان اظهار کرد: امیدوارم خواهرخواندگی اصفهان 

و پورتو سبب افزایش همکاری های دو شهر شود.
وی ادامه داد: در دیداری که با مسئوالن استانداری 

اصفهان داشتم در مورد مسئله آب اصفهان گفت وگو 
کردیم.

کید بر لزوم اجرایی شــدن  ســفیر پرتغال در ایران با تا
پیشــنهاداتی کــه پیش تــر بیــن دو شــهر اصفهــان و 
پورتو رد و بدل شــده اســت، افــزود: امیدواریــم بعد از 
کرات وین شــاهد رونق روابط تجاری اصفهان و  مذا

پرتغال باشیم.
وی بــه ســابقه روابــط ۵۰۰ ســاله ایران و پرتغــال 
اشــاره و تصریــح کــرد: امیدواریم ایــن همکاری هــا 
منجــر بــه تدریــس زبــان پرتغالــی و اســپانیایی در 
که  دانشــگاه های ایران از جملــه اصفهــان شــود چرا
کنــون زبــان فارســی در دانشــگاه های پرتغــال  هــم ا

تدریس می شود.
کوشــتانهوش، بــا بیان اینکــه پرتغــال جــز ۵۰ کشــور 

نخست جهان در زمینه گردشگری اســت، افزود: در 
همکاری های بعــدی امیدواریــم بتوانیــم هیئتی از 
پرتغال برای شناسایی فرصت های ایران اعزام کنیم.

وی بــه پیوندهای ایــران و پرتغــال در زمینــه ورزش 
اشاره و اظهار کرد: حضور کی روش به عنوان سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران و یکی از مربیان پرتغالی در تیم 

سپاهان، نمونه بارز این همکاری ها است.
ســفیر پرتغال در ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که 
پیمــان خواهرخواندگــی اصفهــان و پورتــو منجــر به 

پویایی روابط دو شهر شود.
ســفیر پرتغال در پایان این دیدار، کتاب دلواپســی اثر 
فرناندو پسوا نویسنده پرتغالی که به شدت تحت تأثیر 
جهان بینی حکیم عمر خیام بوده است را به شهردار 

اصفهان اهدا کرد.

در شانزدهمین جشــنواره ملی انتشــارات، روابط  
عمومی شــرکت فوالد مبارکــه در ۳ بخش مختلف 
مــورد تقدیر قــرار گرفــت. شــانزدهمین جشــنواره 
ملــی روابــط  عمومی بــا حضــور فرشــاد مهدی پور 
معــاون امــور مطبوعاتــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی، خســرو رفیعــی رئیــس انجمــن روابــط  
عمومی ایران، مهدی باقریان عضو انجمن روابط  
عمومی ایران، سیدشــهاب سیدمحسنی رییس 
انجمــن متخصصــان روابــط  عمومــی و مدیــران و 
کارشناسان برتر روابط عمومی کشور در سالن همایش  
ســازمان مدیریت صنعتی ایران برگزار شد. فرشاد 
مهدی پور معاون امور مطبوعاتــی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی وظیفه اصلــی روابــط  عمومــی را 
روشــنگری و رفع ابهامات دانســت و اظهار کرد: در 

دنیایی که ســرعت انتشــار اطاعات باعث شــده، 
اخبار واقعــی و غیر واقعــی همزمان و از مســیرهای 
مختلف بــه دســت مخاطــب برســد، تمیــز دادن 
اخبار صحیح بر عهده روابط  عمومی است. یکی از 
اولویت روابط عمومی ارتقا سواد رسانه ای سازمان 
متبوع، به ویــژه مدیران اســت. وی افــزود: جریان 
گهی بخشــی به درون و برون ســازمان  شناســی و آ
اســت  و تاثیر گــذاری بر حــوزه افکار عمومــی از دیگر 
کارکردهــای حــوزه روابــط  عمومی اســت. ســرعت 
انتشار اخبار از چند ساعت به چند لحظه کاهش 
پیدا کرده است و متناســب با آن باید پاسخگویی 
از سوی روابط  عمومی ها سرعت بگیرد. پژوهش و 
افکارسنجی به همراه مطالعات محیطی را در دستور 
کار روابط  عمومی قــرار دهیــد. الزم به ذکر اســت در 
پایان این جشنواره، براساس انتخاب داوران انجمن 
متخصصــان روابــط  عمومی کشــور، شــرکت فوالد 
مبارکه در بخش های فیلم مستند و اینفوگرافیک 
مقام اول را از آن خود کرد و در بخش پوستر نیز موفق 
به کســب مقام سوم شــد که به همین منظور لوح 
تقدیر و تندیس این جشــنواره به هادی نباتی نژاد 

مدیر روابط  عمومی شرکت فوالد مبارکه اهدا شد.

اســامی نمایندگانی کــه بیشــترین مشــارکت را در 
رای گیری هــای جلســات علنــی مجلس داشــتند 
و همچنیــن نمایندگانی کــه منظم ترین حضــور را 
در جلسات علنی و کمیســیون متبوع داشته اند، 
مشــخص شــد کــه اســامی تعدادی از نماینــدگان 
اســتان اصفهان هم در این لیســت وجــود دارد.  بر 
اســاس گزارش ســامانه صحن و ســامانه حضــور و 
غیاب، در ســه مــاه دوم اجاســی دوم دوره یازدهم 
مجلس شورای اسامی از ۱۴۰۰/۶/۷ تا ۱۴۰۰/۹/۶ 
نمایندگانی که بیشترین مشارکت را در رای گیری های 
جلســات علنــی مجلــس داشــتند و همچنیــن 
نمایندگانی که منظم ترین حضور را در جلسات علنی 
و کمیســیون متبوع داشــته اند، مشخص شدند. 

بر این اساس حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار، حجت االسام 
سیدناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فاورجان، 
پرویــن صالحی نماینده مــردم مبارکــه نمایندگان 
از اســتان اصفهان بودنــد که منظم ترین حضــور را 
در جلســات علنی و کمیســیون متبوع داشته اند. 
همچنین حســینعلی حاجــی دلیگانــی نماینده 
مردم شاهین شهر، میمه و برخوار، حجت االسام 
سیدناصر موسوی الرگانی نماینده مردم فاورجان، 
پرویــن صالحــی نماینــده مــردم مبارکــه و مهــدی 
طغیانی نماینده مردم اصفهان نمایندگان استان 
اصفهان بودند که در این بازه بیشترین مشارکت را 

در رای گیری های جلسات علنی مجلس داشتند.

مدیرکل محیط زیست اســتان اصفهان گفت: ۱۸ 
درصد واحدهای آجرپزی اصفهان اصا هیچ نوع 

مجوزی برای فعالیت ندارند. 
ایــرج حشــمتی مدیــرکل محیط زیســت اســتان 
اصفهــان در خصــوص عدم اجــرای برنامــه انتقال 
واحد هــای آجرپــزی از شــعاع ۵۰ کیلومتری شــهر 
اصفهــان، گفــت: بیــش از ۳۰۰ واحــد آجرپــزی در 
اصفهان حدود ۶۰ درصد آجر کشور را تولید می کنند 
و تنها ۳۵ درصد این واحد ها مجوز فعالیت دارند و 
باید الزامات و تمهیدات زیســت محیطی را رعایت 
کننــد، فعالیــت حــدود ۴۷ درصد ایــن واحد های 
آجرپزی باید به صورت موقت پایان یافته و به خارج 
شهر اصفهان انتقال پیدا کنند که هنوز این اتفاق 
نیفتاده است. وی گفت: ۱۸ درصد این واحد های 
آجرپزی هم اصا هیچ نوع مجــوزی برای فعالیت 
ندارند، در سال ۱۳۹۸ در کارگروه ها مصوب شد که 
سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای واحد هایی که 
مجوز آن ها موقت بوده جانمایی و مکانی را در نواحی 
هرند، اردســتان و آران و بیدگل تعیین کــرده تا این 

واحد ها به این مکان ها انتقال پیدا کنند.
مدیــرکل محیــط زیســت اســتان اصفهــان گفت: 
در حــال حاضــر صنایــع اعــام می کننــد بایــد 
زیرساخت های مناسب را به نوعی آماده کنید، اما 
از ســویی این صنایع اعام نمی کننــد که هیچ نوع 
مجوز معدنی خــاص و رســمی از ســال ۹۹ ندارند و 
برداشــت هایی در زمین های شــخصی به صورت 
غیرمجاز انجام می دهند و با این شرایط کار می کنند.

گفــت: بنابرایــن برنامــه انتقال ایــن  حشــمتی 
واحد هــای آجرپــزی به نواحــی موردنظر بــه دلیل 
همین موضوع قفل شده است و شاهد حضور این 
صنایــع در شــعاع ۵۰ کیلومتــری شــهر اصفهــان 

هستیم.
       مسائل اقتصادی و اجتماعی را مدنظر داریم 
وی گفت: ایــن واحد هــا آالینــده هســتند و اداره 
محیط زیست استان اصفهان برای برخورد با این 
واحد های آالینده مسائل اقتصادی و اجتماعی را 
مدنظر دارد و در این شرایط بحران کاری توانسته ایم 
فعالیت این صنایــع را به یک چهارم برســانیم و به 
صورت منطقه ای جلســه های مشــترکی با صنف 

کوره های آجرپزی داشتیم.
مدیرکل محیط زیســت اســتان اصفهان گفت: با 
توجــه به اینکــه هــر دوره آجرپــزی ۱۰ تــا ۱۵ روز زمان 
می برد و در جلســه با صنف کوره آجرپزی مقرر شد 
به صورت منطقه ای این کوره ها تعطیل باشــند و 
نظارت ها و پایش ها را تشدید می کنیم و برای نظارت 
بهینه پایش ها به صورت منطقه ای انجام می شود.

حشــمتی گفت: چنانچــه کوچک تریــن دودی از 
کوره های آجرپزی بلند شــود ســریع متوجه نقض 
قانون این صنف می شویم و برخورد قطعی را انجام 
می دهیم، برنامه فعالیت این کوره هــای آجرپزی 
را هم رســانه ای می کنیم تا عموم مردم از وضعیت 
اطاع پیدا کنند، در حال حاضر در شرایط بحرانی 
آلودگی هوا تا تعیین تکلیف این واحد ها بیش از یک 
چهارم فعالیت خود را انجام می دهند تا بتوانیم بهتر 

وضعیت فعلی را کنترل کنیم.

در سه بخش مختلف صورت گرفت:

تقدیر از روابط  عمومی فوالد مبارکه 
کشور در جشنواره ملی انتشارات 

نمایندگان استان اصفهان در جمع فعال ترین های مجلس 

۱۸ درصد واحدهای آجرپزی مجوز ندارند 

رئیــس شــورای اسامی شــهر اصفهــان گفت: 
دســتگاه های حفار از دو جبهه شمال شرقی و 
غربی خط دو مترو به سمت ایســتگاه چهارراه 
ابن سینا حرکت می کند تا حفاری تونل های این 

خط به پایان برسد.
 TBM محمد نور صالحی، در حاشیه آئین ورود
به پنجمین ایســتگاه خط دو متروی اصفهان 
 TBM ،اظهار کــرد: بــا تاش های انجــام شــده
تونل شــرقی وارد ایســتگاه اللــه شــد و حفاری 
تونل در طول این مسیر بدون هیچ خطایی به 

پایان رسید.
وی با بیان اینکه دستگاه های حفار از دو جبهه 
شمال شرقی و غربی به سمت ایستگاه چهارراه 
ابن ســینا حرکت می کند تا حفــاری تونل های 
خــط دو به پایان برســد، اظهار امیــدواری کرد: 
TBM با سرعت هرچه بیشتر ادامه حفاری خط 

دو متروی اصفهان را انجام دهد.
رئیــس شــورای اسامی شــهر اصفهــان گفت: 
امیدواریــم هــر چــه ســریع تر خــط دو متــروی 
اصفهان مــورد بهره بــرداری قــرار گیرد تــا مردم 
شمال اصفهان نیز بتوانند از این امکان برخوردار 
شده و سفرهای شهری خود را با خیالی آسوده 

انجام دهند.

بیشــتر وقت مدیریت اســتان اصفهــان صرف 
مسأله آب می شود.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
اصفهان در جلسه جهش مسکن استان گفت: 
امروز، مساله آب، موضوع اصلی استان است و 
بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد وقت مدیریت اصفهان را 

به خود اختصاص می دهد.
کید بر اینکه  تولید مســکن  مهران زینلیــان با تا
در کل اســتان باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: 
اداره کل راه و شهرسازی متولی ساخت مسکن 
در استان هاســت و نه تنها ایــن اداره کل، بلکه 
اســتانداری و دیگــر ســازمان ها هم بــه تنهایی 
نمی توانند جوابگــوی تمــام ابعاد این موضوع 

باشند.
کیــد کرد: این بــاور را داریم کــه اصفهان از  وی تا
ظرفیت های باالیی برخوردار است و در بسیاری 
از زمینه ها پیشتاز بوده، اما به دلیل اجرا نکردن 
اقدامات درست و به موقع، امروز، در مشکات 
خود مانده ایم و بسیاری از استان های همجوار 

از ما پیشی گرفته اند.
آقای زینلیان گفــت: امــروز در نقطه عطفی قرار 
داریم که تصمیم درست یا غلط ما بر روی آینده 
اصفهــان تاثیرگــذار اســت و بایــد بــرای گرفتــن 

بهترین تصمیم تاش کنیم.

منابــع تامیــن کننــده آب آشــامیدنی داران بــا 
کاهش دبی ۳۵ لیتر در ثانیه مواجه است.

مدیر آبفای شهرســتان فریدن در آئین نواخته 
شــدن زنگ آب درمدرســه دخترانــه هفت تیر 
داران بــا بیان اینکه آب آشــامیدنی شــهر داران 
از ۷ حلقه چــاه تامین می شــود، گفت: مصرف 

آب روزانه این شهر حدود ۹۰ لیتر درثانیه است.
مسعود مقدسی افزود: باوارد کردن چاه کمکی 

به مدارمشکل کمبود دبی آب برطرف شد.
وی گفت: از ۱۰ روستایی که درمدار آبرسانی سیار 
بود، مشکل ۵ روستا به طور اساسی مرتفع و به 
دنبال بارندگی های اخیر هم مشکل کمی آب 
در ۳ روستای دیگر حل شد و فقط به دو روستا 

آب رسانی سیار انجام می شود.
در ایــن آئین بســته های آموزشــی در خصوص 
صرفه جویــی درمصــرف آب بــه دانش آمــوزان 

اهدا شد.

ساختمان اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای 
شهرستان هرند افتتاح شد.

دراین آئین معاون راهــداری اداره کل راهداری 
وحمل ونقــل جــاده ای شهرســتان هرنــد، در 
آئین معرفی محمد صادقی سرپرست این اداره 
گفت: مدیریت وبرنامه ریزی بر ۱۷۰ کیلومتر راه 
اصلی، فرعی و روستایی در محدوده فعالیت این 
اداره اســت. فــرزاد دادخــواه افزود: ایــن اداره در 
ساختمان استیجاری به مساحت 1٠٠ مترمربع 
با بکارگیری ۶ نیروی کار با بیش از ۵۱ میلیارد ریال 

هزینه آغاز به کار کرد.

خبر خبر

استان

خبر حسین مدرسی فر مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی 
و محیط زیست فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار 
فوالد ابراز کرد: مهم ترین ابتکار شرکت فوالد مبارکه 
در راســتای مقابلــه با گســترش ویــروس کرونا به 
عنــوان بزرگتریــن واحــد صنعتــی کشــور، ایجاد و 
استقرار سامانه غربالگری و خوداظهاری کرونا برای 

کارمندان خود بوده است.
کــه بــه صــورت  وی ادامــه داد: ایــن ســامانه 
شــبانه روزی و در طول ایــام هفتــه فعالیــت دارد، 

با هــدف پایــش مســتمر ســامت کارکنان ایجاد 
شده و توانســته در ایام شــیوع ویروس منحوس 
کرونا در مهار آن تأثیر قابل توجهی داشــته باشد؛ 
سامانه غربالگری کرونا، از تابستان سال گذشته 
با پیشــنهاد گــروه پزشــکی و بهداشــتی)HSE( و 
همکاری بخــش فنــاوری اطاعات )IT( شــرکت 
فوالد مبارکه مطرح و در مهرماه همان راه اندازی 

و آغاز به کار کرد.
مدرسی فر متذکر شد: سامانه خوداظهاری کرونا 
پلتفرمی با هدف غربالگری و پیگیری ویروس کرونا 
در بین کارکنان و خانواده های آنان است، به طوری 
که این افــراد، چنانچه مشــکوک به ابتا شــدند، 
می توانند عائم خود را در این سامانه ثبت کنند 
و تا طی شدن بهبودی کامل توســط تیم ۱۱ نفره 
پزشکان، پایش و رصد می شوند و راهنمایی ها و 

خدمات پزشکی الزم را دریافت می کنند.

کارکنان  کرونا با پایش مستمر سالمت  مهار ویروس 
فوالد مبارکه

دستگاه حفار تی.بی.ام تونل خط دو قطار شهری 
اصفهــان بــا حضــور رئیــس شــورای اسامی شــهر و 

مدیران شهری به ایستگاه الله رسید.

محمدرضا بنکدار هاشمی، مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان 
در این مراسم اظهار کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده، دستگاه حفار )تی 
بی ام( تونل شرقی خط دو قطار شهری اصفهان از جبهه شمال شرقی با 

حفاری حدود هشت و نیم کیلومتر به ایستگاه الله رسید.
وی با بیان اینکه ایستگاه های متروی شاهد و میدان قدس نیز در حال 
ساخت است، افزود: حفاری تونل از جبهه غربی با یک دستگاه حفار به 
کنون حفاری حدود ۲۵۰ متر از تونل نیز انجام  قطر ۹.۵ متر آغاز شده و تا
شده است. مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان ادامه داد: طبق 
برنامه مقرر بود با رسیدن دستگاه حفار، ایستگاه تکمیل شده باشد که 
خوشبختانه ایستگاه الله به عنوان پنجمین ایستگاه خط ۲ مترو تکمیل 
شده است؛ در جبهه غربی خط ۲ مترو نیز عملیات احداث ایستگاه های 
شهید خرازی، چارسوق، خلجا، امام حسین )ع( و فلسطین نیز فعال 

شده است تا این رویه انجام گیرد.
بنکدار هاشمی با بیان اینکه خط ۲ متروی اصفهان به طول ۱۴.۵ کیلومتر 
دارای ۱۶ ایستگاه است، اضافه کرد: از ۱۶ ایستگاه خط دو، ۱۳ ایستگاه در 
دست احداث است و سه ایستگاهی که در فاز چهارم خط دو قرار دارد، 
شامل ایستگاه امام علی )ع(، حافظ و چهارراه ابن سینا است که منابع 

مالی آن تأمین شده و با عقد قرارداد به پیمانکار تحویل می شود.
کنــون ۳۴ درصد از کل ســازه و ســاختار خط ۲  وی خاطرنشــان کرد: تا
متروی طی دو سال و نیم گذشته تکمیل شده است که این اقدام برای 

اصفهان یک برند و رکورد کشوری است.
مدیرعامل سازمان قطار شهری اصفهان اظهار امیدواری کرد: بتوانیم 
در این دوره مدیریت شــهری، عملیــات احداث خــط ۲ مترو را تکمیل 

کنیم.

مدیر عامل ذوب آهــن اصفهان گفــت: ذوب آهن با 
استفاده از تمام ظرفیت تولیدی خود قادر به تأمین 

بخشی از نیاز ارزی کشور است.
منصور یــزدی زاده با تشــریح وضعیت فعلی ذوب آهــن، اظهار کــرد: در 
حال حاضر ۸۰۰ هزار تــن از ظرفیت تولید در ذوب آهن مســکوت مانده 
که برای ایجاد چنیــن خط تولیدی بــا زیرســاخت های آن حداقل باید 
یک میلیارد دالر ســرمایه گذاری کرد. وی با بیان اینکــه از دولت نه پول 
می خواهیم نه وام کم بهره، بلکه می گویم یک پتانسیل و ظرفیت تولیدی 
خوبی در ذوب آهن وجود دارد که با ایجاد زیرساخت صادراتی برای آن، 
می تواند کمک حال خوبی برای دولت و جامعه باشد، ادامه داد: تمام 
محصوالت تولید شــده در ذوب آهن قابلیت صادر کردن دارد که ارزش 
محصوالت تولیدی با نرخ امروز بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون 
دالر است، مشروط به اینکه قیمت کک و ذغال به حالت عادی برگردد که 
در این حالت قادر به تزریق ۹۰۰ میلیون دالر تا یک میلیارد دالر ارز مرغوب 
به کشور خواهیم بود.  وی با بیان اینکه ۸ درصد فوالد کشور توسط ذوب 
آهن تأمین می شود، بنابراین تخصیص تنها ۶ درصد سنگ آهن معادن 
کشور به ذوب آهن یک خواسته منطقی است، ادامه داد: ذوب آهن سنگ 
آهن را نه برای صادر کردن و واسطه گری، بلکه برای اشتغال پایدار و افزایش 

تولید و باال بردن سطح معیشت کارکنان خود می خواهد.
یزدی زاده از دولت جدید خواست ۶ میلیون تن مواد آهن دار که عمدتا 
سنگ آهن دانه بندی چه درشت دانه و ریز دانه باشد از جمله کنسانتره 

و گندله را در اختیار ذوب آهن قرار دهد، گفت: ذوب آهن برخاف دیگر 
شرکت ها به دنبال توسعه افقی و تولید محصوالت با ارزش افزودنی باالتر 
گر  است. وی، توسعه عمودی شرکت ها را نگران کننده دانست و گفت: ا
شرکتی امروز با تکیه بر منابع داخلی کشور سرمایه هنگفتی را به کار گیرد 
و اقدام به راه اندازی کارخانه کند، باید نگران بود که قادر به استفاده از 
تمام ظرفیت تولیدی در بازار داخلی و خارجی است و این ضعف بزرگی 
محسوب می شــود. مدیر عامل ذوب آهن اصفهان افزود: ذوب آهن با 
قدمت بیش از ۵۰ ســال هنوز نتوانســته به ظرفیت اسمی خود دست 
گــر از تمام ظرفیــت تولیدی خود بهــره ببریم، قطعا ســود ۲ هزار  یابد و ا
میلیارد تومانی را تحقق می بخشیم. وی به باال بودن هزینه های سربار 
در ذوب آهن اشــاره کرد و گفت: با بهره گیری از روش پی سی آی، سرانه 
تولید افزایش می یابد و به تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر دست 
کنون وارداتی بوده است. یزدی زاده  می یابیم، آن هم محصوالتی که تا
گفت: با دستیابی به تکنولوژی تولید ریل، شاهد باز شدن دریچه های 
بسیاری در حوزه تولید محصوالت دیگر بودیم. وی بحران آب و کمبود 
مواد اولیه را دو چالش اصلی و پیش روی ذوب آهن اعام کرد و گفت: آب 
یک بحران ملی قلمداد می شود که وضعیت آن در استان اصفهان ویژه تر 
است و امیدواریم با برنامه های که در دستور کار دولت ومسئوالن استانی 
است، رفع شود. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: ذوب آهن 
به دنبال اجرای پروژه تصفیه خانه با ظرفیت ۸۵۰ میلیون متر مکعب 
است که بتواند بخشی از پساب های داخلی که برای آبیاری درختان به 

کار می رود به انضمام پساب های شهرهای اطراف از جمله ایمان شهر، 
فاورجان و روستاهای همجوار آن و زرین شهر تصفیه و تا سه سال آینده 
کمترین برداشت را از آب خام داشته باشد و مشکل بی آبی را رفع کند. وی 
گر چه آرمانی نیست و هنوز خیلی جای کار  ادامه داد: شرایط ذوب آهن ا
دارد، اما حکم کوه یخی است که تنها یک هشتم آن از سطح دریا بیرون 
است و در دید عموم قرار دارد و توانمندی عظیمی در داخل آن وجود دارد 

که به مرور بروز و ظهور می کند.
یــزدی زاده اظهار کرد: نیروگاه هــای موجود در ذوب آهن وابســته به گاز 
فرایندی و گاز طبیعی اســت که به شکل ترکیبی استفاده می شــود. در 
شرایطی که سایر شرکت ها وابسته به برق هستند و به ویژه در تابستان 
دچار چالش شدند، اما ذوب آهن کمترین آســیب را دید، چون قادر به 

تأمین نیازهای خود است.

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه از 
اجرای پروژه های کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه خبر 
داد و گفــت: از جمله پروژه های کاهش مصــرف در فوالد 
مبارکه می توان به استفاده از پساب شهری، تصفیه و بازچرخانی آن در فرآیند 
تولید اشــاره کرد که مصرف آب را به میزان قابل توجهی کاهــش داده که به 
دنبال آن وابستگی فوالد مبارکه به آب خام را به حداقل ممکن خواهد رساند.
محمدکاظم صباغی هرندی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه در بازدیــد از غرفه گروه فوالد مبارکه در هجدهمین نمایشــگاه 
بین المللی متالورژی)ایران متافو( اظهار کرد: در حال حاضر فوالد مبارکه از نظر 

تأمین پایدار انرژی و حمل مواد اولیه در شرایط خاصی قرار دارد؛ در تابستان امسال به دلیل محدودیت انرژی تولید 
فوالد مبارکه کاهش پیدا کرد. وی با بیان این که فوالد مبارکه در حال برنامه ریزی جهت جبران محدودیت های 
انرژی است، افزود: شرکت فوالد مبارکه در حوزه صرفه جویی در مصرف آب با تعریف پروژه های متعدد گام های 
مؤثری برداشته و میزان مصرف آب تحت تأثیر پروژه های کاهش مصرف آب به میزان قابل توجهی کاهش یافته 

است. مدیر ارشــد خدمات فنی و پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکه از اجرای 
پروژه های کاهش مصــرف آب در فوالد مبارکه خبر داد و خاطرنشــان کرد: از 
جمله پروژه های کاهش مصرف در فوالد مبارکه می توان به استفاده از پساب 
شهری، تصفیه و بازچرخانی آن در فرآیند تولید اشاره کرد که مصرف آب را به 
میزان قابل توجهی کاهش داده که به دنبال آن وابستگی فوالد مبارکه به آب 
خام را به حداقل ممکن خواهد رساند؛ میزان مصرف آب فوالد مبارکه به ازای 
کثر فوالدسازان جهان به ازای  تولید هر تن فوالد نسبت به میزان مصرف آب ا
تولید هر تن فوالد بسیار کمتر اســت. وی در ادامه اذعان داشت: با توجه به 
محدودیت های انرژی در فصل سرما، فوالد مبارکه با همکاری شرکت ملی گاز 
که محدودیت های انرژی منجر به کاهش میزان تولید  برای سال های آینده پروژه های مختلفی را تعریف کرده چرا
در این شرکت خواهد شد. صباغی هرندی با اشاره به محدودیت های انرژی در فصل تابستان تصریح کرد: فوالد 
کرات آن را با شرکت های داخلی آغاز کرده و امید می رود  مبارکه درصدد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی است و مذا

که طبق برنامه تا اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ نیروگاه سیکل ترکیبی در مدار قرار گیرد.

ورود TBM به پنجمین ایستگاه خط ۲ متروی اصفهان

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

۸۰۰ هزارتن از ظرفیت تولید ذوب آهن مسکوت مانده است

کاهش مصرف آب در فوالد مبارکه اجرای پروژه های 

خبر

خبر

خبر

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان 
مطرح کرد:

حفاری تونل خط ۲ مترو 
از دو محور شرقی و غربی

مدیریت مداری 
در محور آب

کاهش دبی ۳۵ لیتر 
در ثانیه منابع تامین کننده 

آب آشامیدنی داران

آغاز به کار فعالیت 
راهداری هرند
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تا سه نوبت در سال و تا سقف ۵۰ میلیون تومان :

ارائه خدمات بیمه برای زوج های نابارور 
بیمــه  ســازمان  عامــل  مدیــر 
ســامت ایران گفــت: زوج های 
نابــارور تا ســه نوبــت در ســال تا 
سقف ۵۰ میلیون تومان می توانند هزینه خدمات 
تشخیصی و درمانی از محل بیمه سامت دریافت 

کنند. 
محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه 
ســامت ایران در جمــع خبرنــگاران در اصفهــان 
گفت: بیمه سامت متولی ارائه خدمات سامت 
رایــگان بــه زوج هــای نابــارور شــده و با همــکاری 
معاونــت بهداشــتی وزارت بهداشــت، درمــان و 
آموزش پزشکی برای بیمه رایگان مادران باردار و 

فرزندان آن ها نیز اقدام شده است.
وی همچنین از حمایت های بیمه ای به معلوالن 
خبر داد و گفت: بیمه سامت امسال بالغ بر ۱۵۸ 
میلیارد تومان بــرای ارائــه خدمــات فیزیوتراپی، 
توان بخشی و خدمات سامت به معلوالن هزینه 

کرده است.
مدیرعامل ســازمان بیمه ســامت ایران با اشاره 
به اینکه ایــن بیمه متولــی تخصیص اعتبــار برای 
بیمــاران خــاص، مزمــن و صعب العــاج اســت، 
گفت: سال گذشته بالغ بر ۹۰۰ میلیارد تومان برای 
بیماران خاص ازجمله دیالیزی، کلیوی، ام اس و 
هموفیلی تخصیص داده شــد و بیماران اوتیسم 
نیز از سال ۹۹ جزو این دست بیماران قرار گرفتند.

وی از پوشش صددرصدی بیمه برخی از بیماران 
خبر داد و گفت: مبتایان به سرطان جزو بیماران 
صعب العاج محسوب می شوند که مابه التفاوت 
درمان آن در بخش دولتی غیــر از ۹۰ درصد هزینه 
بستری در قالب فرانشیز در حدی که منابع باشد 

پرداخت می شود.
ناصحی با بیان اینکه بیمه سامت درصدد افزایش 
پوشــش درمانی بیمــاران صعب العــاج، مزمن و 
ســرطانی در بیمارســتان های خصوصی و دولتی 
اســت، گفــت: بــه دنبــال قوی تــر و کامل ترکــردن 
بســته های ارائه خدمات به این بیماران هستیم 
به شکلی که ساالنه یک هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان 
عاوه بــر اعتبارات کنونــی به این بیمــاران بودجه 
تخصیــص داده شــود که مصوبــه آن گرفته شــده 

است و امیدواریم امسال عملیاتی شود.

وی در ارتبــاط بــا پوشــش بیمــه ای بیمــاران " 
اس ام ای " نیــز گفــت: اس ام ای یــک بیمــاری 
عصبی عضانی اســت کــه ارثــی انتقــال می یابد و 
بیمــاران آن بیشــتر به علت مشــکات تنفســی از 
دنیا می روند؛ هزینه یک شــربت آن ها در ماه برابر 
با ۱۱ هزار دالراســت که تأثیر آن چنانــی هم ندارد و 
بیشتر تبلیغات شــرکت های دارویی است؛ نباید 
منابع ســامت به ســمتی برود که تأثیر آن چنانی 
نداشته باشد و باید رسانه ها با افزایش سطح سواد 
سامتی مردم، حوزه بهداشت و درمان را در مسیر 

درست بکشانند.
مدیرعامل سازمان بیمه سامت ایران همچنین 
تعداد بیمــاران خــاص در اصفهان را بالــغ بر چهار 
هزار و ۹۲۱ نفر برآورد کرد و گفت: تمام این بیماران 
تحت پوشش رایگان هستند و حتی حق فرانشیز 

از آن هــا دریافــت نمی شــود به طوری کــه هزینــه 
ســاالنه یک بیمار هموفیلی برابر بــا یک میلیارد و 

نیم میلیون تومان می شود.
معاون وزیر بهداشت گفت: منابع حوزه سامت 
بــرای بیمه هــا کافی نیســت تــا بتوانیم پوشــش 
خدماتــی خوبــی را بــه بیمــاران ارائــه دهیــم، 
امــا در حــد تــوان توانســتیم بیمــاران خــاص، 
صعب العــاج، مزمــن و جراحی ها را تــا ۹۰ درصد 
در بخش بستری و تا ۷۰ درصد در بخش سرپایی 

پوشش دهیم.
کنون بالغ بر ۴۲ میلیون نفر از  ناصحی گفت: هم ا
جمعیت ایران تحت پوشش بیمه سامت است 
و از عشــایر تا کارمنــدان دولــت، خانواده شــهدا، 
معلــوالن و مددجویــان کمیتــه امــداد را شــامل 

می شود.

وی گفــت: دو ســوم از افــراد تحــت پوشــش بیمه 
سامت را روستائیان و عشایر تشکیل می دهد که 
مطابق با قانون تنهــا در بیمارســتان های دولتی 

قادر به دریافت خدمات سامت هستند.
ناصحی عدم ســاماندهی نظــام ارجاع و پزشــک 
خانواده را از دیگر چالش های حوزه بیمه سامت 
دانســت و گفت: ایــن مســاله باعــث هــدر رفــت 
بسیاری از منابع حوزه سامت شده و ایران را جزو 
پرمصرف ترین کشور ها در عرصه دارو و تجهیزات 

پزشکی قرار داده است.
کنده است که  وی گفت: منابع حوزه سامت پرا
خواستار تجمیع بیمه ها و منابع حوزه بهداشت 
و درمان هســتیم که مقرر بود با شکل گیری بیمه 
سامت تمام بیمه های درمانی تجمیع شود، اما 

شاهد این اتفاق نبودیم.

خبر

ثبت نام ترم بهمن دانشگاه جامع علمی کاربردی 
مرکــز آمــوزش مهــد قــرآن کریــم و والیت اســتان 

اصفهان  آغاز شد. 
دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آموزش مهد قرآن کریم و والیت 
استان اصفهان برای نیم ســال دوم )بهمن ماه( اقدام به پذیرش 

دانشجوی بدون آزمون می کند.
از مزایای تحصیــل در این مرکز آموزشــی می تــوان بــه بهره گیری از 
اساتید مجرب، پرداخت شهریه به صورت اقساط و وام دانشجویی 

و نیاز نداشتن به مدرک پیش دانشگاهی اشاره کرد.
رشته های کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی، کاردانی 
حرفــه ای تربیت مربــی قــرآن کریــم، کاردانــی حرفــه ای مدیحه و 
مرثیه ســرایی، کاردانــی حرفــه ای تکنولــوژی آموزشــی و کاردانــی 

حرفه ای امور فرهنگی در این دانشگاه آموزش داده می شود.
ثبت نام حضوری این مرکز علمی،از ۱۸ آذرماه به نشانی اصفهان، 
خیابان عســگریه، خیابان فرســان شــمالی، کوچه ۳۹ آغاز شــده 

است.

خبر

رئیس جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان 
از اعزام کاروان سامت هال احمر به محات کم 

برخوردار ملک شهر خبر داد. 
شــهریار انصاری طــادی رئیــس جمعیت هال 
احمر شهرستان اصفهان گفت: همزمان با روز 
جهانــی داوطلــب و بــا هــدف خدمت رســانی و 
ارتقاء سطح سامت خانواده ها، کاروان سامت 
جمعیت هال احمر اصفهان به محات محروم 
و کم برخوردار ناصرخسرو و امیرالمومنین ملک 

شهر اعزام شدند.
وی  گفت: اعــزام کاروان های ســامت به نقاط 
محــروم و کــم برخــوردار، تبلــور خدمت رســانی 
صادقانه و تاش خالصانه داوطلبین اســت که 
با پشتکار برگ زرینی را در دفتر بشر دوستی رقم 
زدند، داوطلبان هال احمر همواره در امر کمک 
به بیماران نیازمنــد و خانواده های بی بضاعت 
پیشــتاز بــوده و خدمــات داوطلبانه بــا اهداف 
بشر دوستانه و بدون هیچ گونه چشم داشتی به 
همنوعان و اقشار نیازمند جامعه ارائه می شود.

وی گفــت: بــه همــت خانه هــال ملک شــهر و 
هماهنگی صورت گرفتــه با شــهرداری منطقه 
۱۲ به مناســبت هفته داوطلب کاروان سامت 
جمعیت هــال احمــر اصفهان با هــدف کمک 
بــه بیمــاران نیازمنــد و ارتقــاء ســطح ســامت 

خانواده هــا بــه محــات محــروم و کم برخــوردار 
ناصرخسرو و امیرالمومنین ملک شهر اعزام و در 

فرهنگسرای امیر المومنین استقرار یافت.
انصاری طــادی با اشــاره بــه بهره منــدی ۴۰۷ 
کنین این منطقــه از خدمــات رایگان  نفر از ســا
پزشــکی و پیراپزشــکی این کاروان گفــت: ۱۰۱ 
نفر توســط پزشــکان داوطلب، ویزیــت رایگان 
شــده و ۵۰ نفــر نیــز از خدمــات دندانپزشــکی 

استفاده کردند.
رئیس جمعیت هال احمر شهرستان اصفهان 
گفت: ۱۶۰ نفر از بانوان توسط پزشکان متخصص 
زنــان و کارشناســان مامایــی ویزیــت شــده و 
خدمــات دریافــت کردنــد همچنیــن ۲۸ نفــر از 
خدمات شنوایی سنجی بهرمند شدند و از ۶۸ 
نفــر توســط کارشناســان ارتوپدی فنی، تســت 
صافی کف پا و انحراف ستون فقرات گرفته شد.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعه 
اصفهــان گفت: باید شــرایط امکان اســتفاده 
بــرای  ســامت  بیمــه  رایــگان  خدمــات  از 
تمامی شهروندان حتی اتباع بیگانه هم فراهم 
شــود.  آیــت اهلل ســید یوســف طباطبایی نژاد 
امام جمعــه اصفهــان در دیــدار بــا معــاون 
وزیــر بهداشــت و مدیرعامــل ســازمان بیمــه 
سامت ایران گفت: در رابطه با سامت مردم 
قدم های خوبی برداشــته می شود و این مهم 
کید رییس جمهــوری هم قرار دارد که  مورد تأ

جای بسی خرسندی است.
وی گفــت: باید در اســتفاده از خدمــات بیمه 
کن کشــور قائــل  فرقــی بیــن شــهروندان ســا
نباشــیم، زیرا از کشــور ما به عنوان " ام القری" 
یاد می شود و بر این اساس باید پناهگاه خوبی 

کن ایران باشیم. برای تمامی افراد سا
امام جمعه اصفهان گفت: به ویژه در رابطه با 
کید قرار  اتباع افغانستان باید این مهم مورد تأ
بگیــرد و با این اقدامــات کاری کنیــم که ایران 

اسامی واقعی باشیم.
مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت ایران نیز 
در این دیــدار گفــت: حوزه ســامت کشــور به 
دنبــال اجــرای کامــل ۲ برنامــه مهــم شــامل 
نسخه نویسی الکترونیکی و رایگان شدن بیمه 
برای شهروندان به ویژه در مناطق آسیب پذیر 
و حاشــیه شهرهاســت که همیــن مهم هدف 

اصلی ما در سفر به این استان است.
محمدمهــدی ناصحی گفت: نسخه نویســی 
الکترونیکــی فوایــد زیــادی دارد، از این جهت 
که مصارف سازمان و حوزه سامت مشخص و 
شفاف می شود و جلوی تبانی ها و قاچاق دارو 

ج جلوگیری می کند. ج ومر را می گیرد و از هر

وی گفت: پیاده شــدن آن در کشــور هایی که 
خیلی امکانات دارند حداقــل یک دهه طول 
می کشد و در کشور ما هشت سال است که در 
برنامه های توسعه آمده، ولی ۲ سال است که 
به طورجــدی روی آن کار می شــود و ممکــن 
است نارضایتی همکاران پزشک و مردم را به 

همراه داشته باشد.
معــاون وزیــر بهداشــت و درمــان و آمــوزش 
ح نسخه الکترونیک  پزشکی گفت: اجرای طر
با توجه به اینکه دیگر نسخه کاغذی به دست 
بیمار داده نمی شــود و به صــورت الکترونیک 
موسســه  آزمایشــگاه،  داروخانــه،  بــرای 
کز ارســال می شــود و  تصویربــرداری و دیگر مرا
نیاز به کنتــرل کردن دارد قدری زمان ر اســت 
و ممکــن اســت تــا حــدودی بیــن مردم ایجاد 

نارضایتی کند.
وی گفت: البتــه ممکــن اســت در اجرای این 
ح، افرادی بخواهند سوءاســتفاده کنند،  طر
ح بــزرگ ملــی خیلــی بــا منافــع  زیرا ایــن طــر
تعــارض دارد و بر ایــن اســاس برخــی دوســت 
ندارند انجام شود تا مشخص نشود که منابع 

سامت در چه جایی مصرف می شود.
ح در برخــی  کنون ایــن طــر گفتــه وی ا بــه 
اســتان ها تا صد درصد تحقق یافته است و در 
اســتان هایی ازجملــه اصفهان که کان شــهر 
دارند بــه خاطــر وجــود پزشــک های متعدد، 
کــز ارجاعــی از شــهر های  فــوق تخصــص و مرا

دیگر، قدری 
رونــد تحقــق کامــل آن از میانگیــن کشــوری 
پایین است. وی موضوع دوم را رایگان شدن 
بیمه مردم به ویژه در مناطق حاشیه نشین و 
آسیب پذیر شهر ها برشــمرد و گفت: بر اساس 
برآورد صــورت گرفته اســتان اصفهان هم ۸۶ 
منطقــه دارد کــه بایــد بــر اســاس فراخوانی به 
بیمه کردن رایگان مردم این مناطق پرداخته 

شود.
ناصحی گفت: در ایــن راســتا ۹۰ درصد هزینه 
بیمارستان را بیمه ســامت پرداخت می کند 
و این فرصــت خوبــی اســت و باید مــردم از آن 

مطلع شوند.

معاون پژوهشــی و ارتباطات علمی دانشــگاه 
کاشــان گفــت: پنــج عضــو هیــات علمی ایــن 
دانشــگاه بــر پایــه نتایــج اعام شــده از ســوی 
 )ISC( پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام
در جمــع پژوهشــگران پراســتناد یــک درصد 
برتر ایرانی در سال ۲۰۲۱ میادی قرار گرفتند. 

برتــر  پژوهشــگران  افــزود:  مهــدی شــبانی 
دانشــگاه کاشــان که در بیــن یک درصــد برتر 
پژوهشــگران برتر ایــران قــرار گرفته اند شــامل 
کبر عباســیان آرانی، علی قربانپور آرانی،  علی ا
کبر  مهــدی محمدی مهــر، علیرضا اشــرفی و ا

محبی هستند.

پایــگاه  گــزارش  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
اســتنادی جهــان اســام حــاوی نــام ۵۰۰ نفر 
از پژوهشــگران برتر کشــور همراه بــا اطاعاتی 
درباره شــاخص هایی از جمله تعداد مقاله ها 
در حوزه هــای تخصصــی، تعــداد اســتنادها، 
میانگیــن اســتنادها و میــزان خوداســتنادی 

است.
 )ISC ( اســام  جهــان  اســتنادی  پایــگاه 
اسامی پژوهشــگران پراســتناد یــک درصــد 
۲ پایــگاه  برتر ایرانــی را بــر پایــه داده هــای 
استنادی شاخص های اساســی علم )ESI( و 
وبگاه علم )WOS( با استفاده از روش شناسی 

پیشرفته شناسایی و استخراج می کند.
کاشــان دارای ۳۰۰ عضــو هیــات  دانشــگاه 
علمی اســت و نزدیــک به ۹ هــزار نفر دانشــجو 
گرایــش در ۱۱ دانشــکده و ۱۲  در ۲۰۰ رشــته 

پژوهشکده این دانشگاه تحصیل می کنند.
شهرســتان کاشــان با جمعیت افزون بر ۳۶۴ 
هزار نفــر در فاصله نزدیــک بــه ۲۰۰ کیلومتری 

شمال اصفهان قرار دارد.

بر مدار بشر دوستی، همزمان با روز جهانی داوطلب 

امام جمعه اصفهان: 

امکان استفاده از خدمات بیمه سالمت 
برای اتباع بیگانه فراهم شود 

خبر

کاشان  ۵ عضو هیات علمی دانشگاه 
در جمع پژوهشگران برتر ایران 

خبر

همزمــان بــا روز دانشــجو آییــن رونمایــی از 
محصوالت ایده محور نوین پژوهشــکده های 
بسیج دانشجویی اســتان اصفهان برگزار شد.  
در این مراسم از چند محصول دانش بنیان که 
توسط دانشــجویان دانشــگاه های اســتان به 
مرحله ســاخت رســیده بود رونمایی شد؛ این 
محصوالت عبارتند از موتور الکتریکی براشلس 
دور باال با ولتاژ ایمن پایین، اســپری پوشاننده 
زخم با خاصیــت تســریع روند بهبــودی زخم، 
اسپری پوشاننده زخم با خاصیت بندآورندگی 
خون، ســنتز انواع افزودنــی کربنی بــرای باتری 
سرب اسید، لباس مخصوص بیماران دیالیزی، 
چسب بخیه زیپی جایگزین بخیه و ساخت و 
توسعه دســتگاه های EE. ســید هادی انوری، 
رئیس سازمان بسیج دانشجویی استان اصفهان 
اظهار داشت: در این مدت شاهدیم که ریاست 
دانشگاه و معاونان لبیک گفتند و تحوالتی که 
اتفاق افتاده اســت نشــان دهنده دید باز آن ها 
نســبت بــه مجموعه هــای انقابــی، ارزشــی و 
علمی اســت. وی ادامــه داد: یکــی از برگ هــای 
افتخار مجموعه های ارزشی، تشکل های انقابی 
و خصوصا بســیج دانشجویی این اســت که به 
فرمایشات رهبر معظم انقاب و خصوصا اولین 
توصیه شان در گام دوم انقاب که عرصه علم و 

پژوهش است لبیک بگویند.
       بسیج دانشجویی استان با ۶ پژوهشکده 

تخصصی در حال انجام فعالیت است
انــوری بــا بیان اینکــه بســیج دانشــجویی بــا 
وجــود نقش  آفرینی های مختلفی کــه دارد، در 
عرصه علم و پژوهش نیز عقــب نماند، توضیح 
داد: بســیج دانشــجویی اســتان اصفهــان با ۶ 
پژوهشکده تخصصی در دانشکده های خوب 
در حال فعالیت اســت و همه با اقتدار در عرصه 
احصا نظام مسائل استان، ارتباط با صنعت و... 
ورود جدی دارند و با این نگاه مســائل استان و 
صنعت را برطرف می کنند. رئیس سازمان بسیج 
دانشجویی استان اصفهان خاطرنشــان کرد: 
در مجموعه پژوهشی ناحیه بسیج دانشجویی 
استان کارگروه ها و عرصه های تخصصی تشکیل 
شده است و در این مجموعه این نگاه وجود دارد 
که نظام مسائل صنعت استان را احصا کند و پای 
آن بایســتد. وی با اشاره به اینکه صنعت کشور 
بخاطر تحریم ها، مشکات، عدم تدبیرها وابسته 
به غرب است و کار آن بر زمین مانده، تصریح کرد: 
اما با نگاه چند دانشــجوی انقابی علم محور و 
نگاه جهادی مشکات صنعت حل خواهد شد 

و بخشی از این موارد رونمایی شد.
انوری یادآور شد: در طول سال نیز به این دلیل که 
بسیاری از اتفاق باید سریع و آنی رخ دهد فرصت 
رونمایی باقی نمی ماند اما روز دانشجو بهانه ای 
شد  تا از چند دستاورد خوب پژوهشکده هایمان 

در دانشگاه های مختلف رونمایی کنیم.
رئیــس ســازمان بســیج دانشــجویی اســتان 
اصفهان در پایــان اظهار کــرد: امیــدوارم با نگاه 
مثبت و حمایت هایی که در این دوره وجود دارد 
شاهد پیشرفت های بیش تر باشیم و گام های 
موثری بــرای پیشــبرد بهتــر آرمان های بســیج 

دانشجویی برداریم و شرایط آن مهیا است.
حسین هرسیج، سرپرست دانشگاه اصفهان نیز 
در ادامه ضمن تبریک روز دانشجو اظهار داشت: 
از تــاش و پیگیــری دانشــجویان درایــن حــوزه 
متشکرم و خوشحالم که به نتیجه رسیده است.

کید کرد: در ۱۶ آذر ســه تن از دانشــجویان  وی تأ
مهندسی دانشگاه تهران که از نظر علمی و بینش 
سیاسی قوی بودند احساس کردند کشــور از ۲ 
منظر استبداد و سلطه آمریکا دچار مشکل است 
و راه رسیدن به استقال را در این دیدند که با هر ۲ 
مقابله کنند. هرسیج عنوان کرد:پیش از انقاب 
دانشــجویان خون دادند در زمانه ما هم امثال 
شــهید شــهریاری در جایگاه علمی برای حفظ 
استقال کشور،تاش کردند و الزم است ما هم 
به دنبال تقویت علومی باشیم که اقتدار کشور را 
تضمین می کند. سرپرست دانشگاه اصفهان 
گر در شرایط فعلی دیپلمات های  بیان داشت: ا
ما از موضع عزت با دیگر کشورها صحبت می کنند 
به این دلیل است که توانسته ایم به خودکفایی 
برســیم. وی خاطرنشــان کــرد: دشــمنان بــا 
ماهیت نظام مشکل دارند زیرا نظام جمهوری 
اســامی منافع آنان در منطقه را تهدید می کند 
و در این مسیر شــاهدیم موضوع فقط موضوع 
هسته ای نیست و در طول تاریخ شاهد بودیم 
راهی جــز قدرتمندکردن خود نداریم. هرســیج 
گر قلبمان برای استقال و عزت  اظهار داشت: ا
کشور می تپد، راهی جز این نداریم که در عرصه 

علمی و دیگر حوزه ها به خود کفایی برسیم.
سرپرست دانشگاه اصفهان با بیان اینکه در دیگر 
حوزه های اجتماعی و اقتصادی نیز نیاز اســت 
به استقال برســیم، یادآور شــد: در مشکات و 
معضات است که افراد خود را نشان می دهند؛ 
هر شــخصی به عنــوان نخبــه مطــرح شــده در 
مشکات و معضات بوده و نیاز است مشکات 

باشد تا به رشد برسیم.

از محصوالت پژوهشکده های
 بسیج دانشجویی 

رونمایی شد 

پذیرش دانشجوی بدون آزمون در دانشگاه جامع مهد قرآن اصفهان 

فرمانــدار اصفهــان گفــت: ســاماندهی متکدیــان 
شهرستان اصفهان با هم افزایی بین بخشی در حال 
انجام و به زودی این منطقه از وضیعت نابسامان آنان 

خارج خواهد شد. 
 محمدعلی احمدی فرماندار اصفهان گفت: وجود 
گدایــان، معتاد هــای متجاهــر و کارتــن خواب ها در 
ســطح شــهر اصفهــان موجــب نارضایتــی مردمی و 
نازیبایی سیمای شهر شده اســت که برای رفع این 
موضوع نشست های هفتگی با مشارکت و هم افزایی 

بین بخشی در حال انجام است.
وی گفــت: شــهرداری، کمیتــه امداد حضــرت امام 
)ره(، بهزیستی، نیروی انتظامی و شورای هماهنگی 
مبارزه با مــواد مخدر بــه عنــوان ارکان اصلی کمیته 
ســاماندهی متکدیــان، نشســت های هفتگــی بــا 

محوریت فرمانداری برگزار می کنند.
فرماندار اصفهان گفت: شهرداری غربالگری گدایان 
را برعهده دارد، ســپس افراد بی بضاعت، سالمند و 
بدون سرپرست توسط کمیته امداد و بهزیستی مورد 

حمایت قرار می گیرندو معتادان نیز به کمپ های ترک 
اعتیاد هدایت می شوند.

کز  کثــر تــا ۷۲ ســاعت در مرا وی گفــت: هــر فــرد حدا
غربالگری قرار می گیرد و پس از تعیین وضعیت و انجام 
آزمایش کرونا به محل مورد حمایت اعزام و به وضع او 

رسیدگی خواهد شد.
احمدی گفت: افزایش کمپ های ترک اعتیاد و گرم 
خانه ها در اصفهان پیگیری می شــود تا با اعتبارات 

دولتی و حمایت خیران به سرانجام برسد.
گذاری بخش  وی نبود هماهنگی بین بخشــی و وا
زیــادی از امــور به شــهرداری و نیــروی انتظامــی را در 
طوالنی شدن ســاماندهی متکدیان و نیز معتادان 

موثر دانست.
فرماندار اصفهان در پایان آماری از تعداد متکدیان این 

منطقه ارائه نکرد. 
شهر تاریخی و گردشگری اصفهان افزون بر ۲ میلیون 
جمعیت دارد و در زمره کانشهر های کشور به شمار 

می رود.

رییس اداره بهزیستی بویین میاندشــت با اشاره به 
مناسب ســازی ۳۰ درصدی محیط شهری، گفت: 
مناسب سازی ۸۰ درصد ادارات شهرستان به دلیل 

استیجاری بودن، ممکن نیست.
قاســم براتی با بیان اینکه در بهزیســتی شهرســتان 
بویین میاندشت ۱۲۵۵ نفر تحت پوشش این نهاد 
هستند که ۶۳۰ نفر از آنان معلولیت جسمی حرکتی، 
ذهنی، بینایی، شــنوایی، بیماران اعصــاب و روان 
دارند، اظهار کرد: این مددجویان به صورت مستمر 
و غیر مستمر در حوزه توانبخشی از خدمات مختلف 
اســتفاده می کنند. وی بــا اشــاره به اینکــه ۱۰ درصد 
جمعیت شهرستان را معلوالن تشکیل می دهند، 
گفت: در راستای اجرای قانون حمایت از معلوالن، 
با تشکیل کمیته مناسب سازی، وضعیت محیط 

شهری و ادارات شهرستان بررسی می شود.
رئیــس اداره بهزیســتی بوییــن میاندشــت افــزود: 
در بازدیدهــای میدانــی کارشناســان بهزیســتی از 
مشــخص  شهرســتان  اداری  ســاختمان های 

شــد متأســفانه ۸۰ درصــد ســاختمان های اداری، 
استیجاری است و امکان مناسب سازی آنها نیست.
براتی افزود: با همکاری دستگاه ها به ویژه شهرداری 
و شورای شهر بویین میاندشت در ساختن شهری 
کنون ۳۰ درصد فضای شهری برای  دسترس پذیر، ا

تردد معلوالن مناسب سازی شده است.
وی با اشاره به همکاری بهزیســتی با معلوالن فاقد 
مســکن و اشــتغال در بویین میاندشــت، گفــت: بر 
اساس اعتبارات اباغی سازمان بهزیستی، در سال 
جاری چهار میلیــارد و ۱۸۰ میلیون ریال تســهیات 
باعوض در ساخت هشت پروژه مسکن افراد دارای 
معلولیت، مســاعدت و بــه بنیاد مســکن نیــز برای 

دریافت تسهیات معرفی شدند.
رئیس اداره بهزیســتی بویین میاندشــت گفت: به 
منظــور توانمندســازی معلــوالن، از ابتــدای ســال 
کنــون بــه ۳۰ نفــر از مددجویــان تحــت حمایــت  تا
بهزیستی بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال تسهیات اشتغالزایی 

پرداخت شده است.

خبرخبر
فرماندار اصفهان: 

ساماندهی متکدیان در اصفهان 
در حال انجام است 

رییس اداره بهزیستی شهرستان: 

تنها ۳۰ درصد محیط شهری
 بویین میاندشت مناسب سازی شده است
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جادوی معماری ایرانی در مسجد و مدرسه 

»آقا بزرگ« کاشان
کاشــان و آثار تاریخی و فرهنگی 
در هــر گوشــه آن، تعبیــر رویــای 
و  اســت؛ مســجد  گردشــگران 
مدرسه آقا بزرگ کاشان در بافت تاریخی مرکز این 
شهر، یکی از مکان های رهگذر گردشگران است 
که در همان نگاه اول و قبل از ورود به مســجد، از 
دیدن کاشــی های هفت رنــگ درگاه آن با دیدن 
طراحی زیبا و ترکیب رنگ منحصربه فرد و خاقانه 

آن شگفت زده می شوند. 
مسجد و مدرسه تاریخی آقا بزرگ کاشان در ۱۱ آذر 
۱۳۳۰ شمسی به شماره۳۸۲ در فهرست آثار ملی 

به ثبت رسید.
یک استاد ســفال و ســرامیک اظهار کرد: مسجد 
و مدرســه آقا بــزرگ کاشــان دارای ســردر زیبایی 
اســت کــه ســقف آن بــا مقرنــس و نقاشــی تزئین 
شــده و دیوارهــای جلــو خــان ورودی مســجد از 
کتیبه باالی ســردر تــا کف تختگاه هــای دو طرف 
درگاه با کاشــی های هفت رنگ پوشــیده و زینت 

داده شده اند. 
ح گل فرنگ در بسیاری  حســین زارعی گفت: طر
از بناهــای مهم ایران از جمله کاخ موزه گلســتان 
کار شــده، امــا در هیچ کــدام از آنها گل هــای رز به 

زیبایی مسجد آقا بزرگ کاشان کار نشده است.
وی افــزود: نقاشــی بــا لعــاب بــر روی کاشــی، کار 
بســیار ســختی اســت، چون جنــس مــاده لعاب 
با رنگ های نقاشــی که بــر روی بوم یــا کاغذ اجرا 
می شوند بسیار تفاوت دارد و استاد نقاش باشی، 
هنرآفرینــی خود را پــس از پخت می توانــد ببیند، 
زیرا لعاب قبــل از پخــت و بعد از پخت رنگ شــان 

باهم فرق می کند.
این اســتاد ســفال و ســرامیک ادامــه داد: این اثر 
فاخــر مربوط به دوره قاجار اســت، اما متأســفانه 
نامــی از اســتاد نقاش یــا طــراح دیده نمی شــود و 
به طور دقیــق هم نمی تــوان گفت که ایــن کار در 
کارگاه هــای کاشی ســازی کاشــان ســاخته شــده 

است.
وی بــا بیان اینکــه در دوره قاجار عاوه بر کاشــان 
در شــهرهای تهران، کرمــان و شــیراز کارگاه های 
کاشی گل فرنگ نیز فعال بوده اند، بیان کرد: این 

کــه کاشــی های مســجد و  احتمــال وجــود دارد 
مدرســه آقا بــزرگ کاشــان در یکــی از این شــهرها 

ساخته شده باشد. 
زارعــی اظهار کــرد: اعجــاز هنــر محدود به کاشــی 
درگاه نیســت و گنبد مســجد و مدرســه آقــا بزرگ 
کاشان نیز شگفتی های معماری این اثر تاریخی را 
خ می کشد، زیرا یکی از بزرگ ترین گنبدهایی  به ر
کنــون به صــورت تمام  اســت کــه از دوره قاجــار تا
آجری ســاخته شــده اســت. این گنبد، دارای دو 
پوسته گسسته با فاصله بین پوسته باال و زیرین 
خود و به سبک نار یا پیازی اجرا شده است. این 
گنبد بزرگ بر روی هشت پایه عظیم برپا شده که 
در طرح مساجد قدیمی ایران، ایجاد گنبد بر روی 

پایه های آزاد به ندرت دیده می شود. 
گفــت: فضــای زیــر  ایــن اســتاد سرامیک ســاز 
گنبد، ایــوان مقابــل آن و طــاق چشــمه های 

پیرامون گنبدخانه، فضای شبستان مانندی را 
تشکیل داده اند که از ســه طرف باز بوده و بدون 
دیوار به فضای آزاد ارتبــاط دارد، به طوری که در 
تابســتان های داغ منطقه کویری، هوای خنک 

در فضای گنبدخانه جریان دارد. 
زارعــی بــا بیان اینکــه در ایــن مســجد کتیبه های 
متعددی وجــود دارد، ادامــه داد: کتیبه موجود 
در محراب شبســتان، مربوط به تابســتان ســال 
۱۲۶۴ هجری قمری است و در آن نام بانی مسجد 
با عبارت »رضوان مآب فخرالحاج محمدتقی بن 

مرحوم محمد حسن نراقی« آمده است.
گچــی هشــت ضلعــی  کتیبــه  کــرد:  وی اظهــار 
مقصــوره زیرگنبــد بــه خــط ثلــث، گچ بری شــده 
و روی آن ســوره فتــح و بــا عنــوان »کتبه اســدا... 
۱۲۶۴« نوشــته شــده اســت. همچنیــن کتیبــه 
کاشــی ایوان جلو گنبد که مشــتمل بر ســوره نبأ و 

هفــت بند محتشــم کاشــانی اســت که در وســط 
آن عبــارت »عمــل کاتــب الحروف محمد حســن 

۱۲۶۳« دیده می شود.
این هنرمنــد بیان کرد: در داخل هشــتی ورودی 
بنــا نیز آیــات قرآن همــراه بــا تاریــخ ۱۲۶۶ هجری 
قمــری نوشــته شــده اند و بــر ســردر مســجد نیــز 
فرمان محمدشاه قاجار درباره بخشیدن مالیات 
قصابــی و دباغی کاشــان بــه تاریخ محــرم الحرام 

۱۲۵۶ نصب شده است.
زارعی گفت: کتیبه کاشــی کاری ســردر نیز شامل 
قصیده ماده تاریخ مربوط به سال ۱۲۴۸ هجری 
قمــری اســت. بنیانگذار ایــن بنــای عظیــم حاج 
کــه آن را بــرای نمــاز  محمدتقــی خانبــان بــوده 
جماعت و محــل درس و بحث دامــاد خود یعنی 
حاج مــا مهــدی نراقــی دوم، ملقب به آقــا بزرگ 

بنا نهاده است.

شــعر، بــه مــا گفتــه بــود کــه در 
شــهری بــه نــام دمشــق، بعــد از 
وقــوع قحط ســالی، عشــق هــم 
فراموش شد و تئاتر »باران ســاز«، به ما می آموزد که 
در هر جغرافیایی، این فراموش کردن عشق است که 

قحط سالی می آورد. 
میثم کیان که این روزها تئاتر »باران ساز« به کارگردانی 
و دراماتورژی او در تماشاخانه ماه اصفهان در حال 
اجراست، می گوید: دغدغۀ من دغدغۀ ارتباط انسان 
و طبیعت است. ما بخشی از طبیعتیم، اما این مسئله 
که ذهن خردمندمان  را مدام فراموش می کنیم، چرا
می پنــدارد، می تواند بر همه چیــز، حتی معنویت و 

طبیعت، تسلط پیدا کند.
او ادامه می دهد: پیش تر در تئاتر »مالی ســویینی« 
با روایــت کــردن زندگی زنی کــه در نابینایــی ارتباط 
خوبی با اطرافیان و طبیعت پیرامون خود داشــت 
و بعد از انجام عمل بینایی این موهبت را از دســت 
داد و بعــد، در تئاتــر »شــاید نجــات یابیم« با نشــان 

دادن پرنده های قفســی کــه مفهــوم آزادی را درک 
نمی کردند و به آب و دانه ای که به آن ها داده می شد 
خو گرفته بودنــد به این دغدغــه پرداختــه ام و تئاتر 
»باران ساز«، نوشتۀ ریچارد ناش، سومین اثری است 

که با همین مضمون اجرا می کنم.

کیــان، تصریح می کنــد: تئاتــر »بــاران ســاز« روایتگر 
تقابل ها و پیوندهاســت؛ در ایــن اثر، مــا مردمانی را 
می بینیم که توأمــان دچار خشک ســالی عاطفی، 
اعتقادی و طبیعت هستند و در ادامه، با ورود مردی 
که ادعا دارد باران ســاز اســت و ذهــن خردمند دیگر 

شخصیت ها را به چالش می کشــد، درمی یابیم که 
همۀ این مسائل به هم گره خورده است.

این کارگــردان می گوید: پیام بزرگ »باران ســاز« این 
اســت که ایمان قلبی، یــک ودیعۀ طبیعی اســت و 
زمانی باران معجزه بر ســر آدمی خواهد بارید و او را از 
خشک سالی نجات خواهد داد که همه به آنچه در 
دل دارند ایمان بیاورند و عشق و مهربانی و همزیستی 

سالم را پیشه کنند.
او یادآور می شــود: پروســۀ تولید این تئاتر از دی ماه 
سال ۱۳۹۸ آغاز شد و بعد هم کرونا شیوع پیدا کرد؛ 
به همین خاطر و به دلیل اینکه چهار تن از بازیگران 
کنــون آن را  ما اجــرای اول خــود را تجربــه می کردند ا
روی صحنه برده ایم و فکر می کنم بهترین زمان برای 

اجرای این نمایش، همین روزهاست.
عاقه منــدان بــرای تماشــای تئاتــر »بــاران ســاز« 
می توانند با تهیه بلیت از سایت تیوال تا ۲۲ آذرماه، 
هر شب رأس ساعت ۱۸:۳۰ به تماشاخانه ماه واقع 

در کوچه سعدی، عمارت سعدی مراجعه کنند.

نمایشگاهی از آثار نگار گری و نقاشی خط »بهزاد 
نجف پور« با عنوان »شمیم عشق« در نگار خانه 

سیتی سنتر اصفهان برگزار می شود.
بهزاد نجف پور با بیان اینکه نقاشــی های او در نمایشگاه »شمیم 
عشق« بر اساس مینیاتور کار شده اند، گفت: آثار ارائه شده در این 
نمایشگاه بیشــتر به ادبیات ما مربوط می شــود و این آثار بر اساس 
اشعار حافظ، سعدی، فردوسی و با تکنیک نقاشی خط و مینیاتور 

تصویر شده اند.
وی افــزود: شــاید بیشــتر از ۱۰ یــا ۱۵ ســال اســت کــه من بــه دنبال 

برگزاری ایــن نمایشــگاه بودم، امــا هربار بــه دالیــل مختلف عقب 
افتاد و البته تا حدودی هم امور روزمره و کارهایی که باید به قصد 
درآمد انجام می دادم باعث شد که در این نمایشگاه حاضر نشوم، 
اما سه سال پیش به طور جدی شروع به کار کردم تا حداقل ۴۰ اثر 
را داشته باشم، اما متأسفانه گســترش کرونا باعث شد که حدودا 

سه سال عقب بیفتد.
این هنرمند در ارتباط با انتخاب عنوان »شــمیم عشق« برای این 
نمایشگاه، اظهار کرد: وجود آدم و تمام ذرات عالم، از عشق است 
و هر کــدام از ما به نوعی به عشــق احتیاج داریم و بیشــتر شــعرها و 

نقاشــی های من بــا مضمون عشــق خلق شــده اند مثل این شــعر 
که می گوید:

»چون قلم اندر نوشتن می شتافت
چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت
چون سخن در وصف این حالت رسید

هم قلم بشکست و هم کاغذ درید«
نجف پور گفت: تعداد نقاشی هایی که در این نمایشگاه ارائه شده 
است نزدیک به ۴۰ اثر است و سعی کردم طراحی مدرن تری داشته 
باشــم، زیرا به عقیده من انســان تا زمانــی که آمــوزش می بینید از 
پله هایــی که دیگران ســاخته اند بــاال مــی رود و ما هــم از آن پله ها 

باال رفته ایم.
وی ادامه داد: سال ها است پرسپکتیو و مدرنیسم مشهود است و 
من سعی کردم از این به بعد چند پله بسازم و صاحب سبکی شوم، 
آن زمــان می توانــم ادعــا کنم در طــول زندگــی خــودم کاری انجام 
داده ام؛ ســبک من مینیاتور اســت، اما تــاش کــرده ام تا اندازه ای 

امروزی تر انجام دهم و با سبک اروپایی تلفیق شود.
»بهزاد نجف پور« متولد سال ۱۳۴۹ در اصفهان است و در ۱۲ سالگی 
با حضــور در کاس هــای خوشنویســی و نقاشــی، فعالیــت در این 
زمینه را آغاز کرد. وی در خوشنویسی از محضر »استاد خلیلی«، در 
طراحی مینیاتور از حضور »اســتاد عبداهلل محرمی«، در نقاشــی از 
»استاد زرین« نقش و به صورت ویژه در خط نستعلیق و شکسته از 
»استاد گلشنی« بهره برد، ضمن اینکه در انجمن خوشنویسان نیز 
خط نسخ و ثلث را با بهره گیری از سبک »استاد فضایلی« ادامه داد. 
یکی از عاقمندی های دیگر نجف پور شعر است که آن را با حضور 

در شب شعر ققنوس اندیشه تجربه کرده است.
عاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه شمیم عشق می توانند از ۲۰ 
تا ۲۶ آذرماه به نگارخانه مجموعه نمایشگاهی سیتی سنتر واقع در 

اصفهان، طبقه اول مراجعه کنند.

که »باران ساز« است عشقی 

نقش شعر

معماری

تئاتر

نمایشگاه

فراخوان شب شــعر »بانوی آب و آئینه« در قالب 
»پویش بانوی آب« از سوی آبفای استان اصفهان 
منتشر شد.  مشــاور امور بانوان و خانواده شرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهان بــا بیان این خبر 
افزود: این شب شعر با محوریت اهمیت مشارکت 

بانوان در اصاح الگوی مصرف برگزار می شود. 
اعظم السادات مرتضوی به اهمیت نقش هنر و 
شعر در فرهنگ سازی اشاره کرد و گفت: شاعران 
با شــعر خود، معنــا و مفهوم فرهنــگ را بــه جان 

انسان ها تزریق می کنند. 
وی عنوان کرد: شــاعران می توانند اشعار خود را 
با موضوعات »بانوان، اجتماع، مدیریت مصرف 
آب«، »بانوان، فرهنگ، مدیریت مصــرف آب«، 
»بانوان، خانواده، مدیریت مصرف آب«، »بانوان، 
تاریخ، مدیریت مصرف آب«، »بانوان، مدیران و 
آمــوزگاران آب« و »آب مهریه حضرت فاطمه زهرا 

)س(« تا  ۱۵ دیماه سال جاری ارسال کنند. 
مرتضوی با اشاره به شرایط ارسال آثار گفت: عاقه 
مندان می تواننــد آثار خود را بــه روش فیزیکی به 
نشانی اصفهان، خیابان فردوسی، کوچه امام، 

کدپستی ۸۱۴۳۸۱۳۱۶۱، خانه فرهنگ آب و یا از 
طریق فایل word یا pdf  به شماره ۰۹۳۸۰۹۵۲۴۰۵ 

در فضای مجازی ارسال کنند. 
وی افزود: بر اساس فراخوان منتشر شده هر فرد 
کثر ســه اثر در قالب های کاسیک  می تواند حدا
و آزاد همراه با مشخصات کامل شاعر از قبیل نام 
و نــام خانوادگی، شــماره تماس و نشــانی دقیق 

پستی، ارسال کند. 
عاقه منــدان به شــرکت می توانند برای کســب 
اطاعات بیشتر با دبیرخانه»پویش بانوی آب« 
به شــماره تلفن ۳۲۲۰۴۰۱۴-۰۳۱ تماس حاصل 

کنند.

اصحاب رســانه برای ارتباط موثرتر با معاونت امور 
مطبوعاتــی و بهره منــدی از خدمات و تســهیات 
»صندوق اعتباری هنر« در سامانه جامع رسانه های 
کشور ثبت نام کنند. به نقل از پایگاه اطاع رسانی 
معاونت مطبوعاتی، روابــط عمومی معاونت امور 

مطبوعاتی و اطاع رسانی در اطاعیه ای اعام کرد:
»خبرنگاران و مدیران رسانه های کشور می توانند با 
مراجعه به سامانه جامع رسانه های کشور به نشانی
 e-rasaneh.ir ضمن ثبت مشــخصات و بارگذاری 
مدارک خود، مقدمات عضویت در صندوق اعتباری 

هنر را برای بهره مندی از امکانات و تســهیات این 
صندوق فراهم کنند.«

معاونــت امــور فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی با صدور اطاعیه ای از واردکنندگان کاغذ 
برای تامین ۱۵ هزار تن کاغذ تحریر و پنج هزار تن کاغذ 

بالک دعوت به عمل آورد.
به نقل از روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی، در متن ایــن اطاعیــه 

آمده است:
»پیرو اطاعیه قبلی معاونت امور فرهنگــی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی مبنی بر تأمین کاغذ مورد 
نیاز نشر کتاب در سال ۱۴۰۰، به دلیل تأخیر به وجود 
آمده در تخصیص ارز و اتمام مهلت پروفرم های ارائه 
شده از سوی شرکت های واردکننده و با عنایت به 
تصویب مجدد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات 
کاغذ، این معاونت در نظر دارد ۱۵ هزار تن کاغذ تحریر 
و پنج هزار تن کاغذ بالکی حوزه نشــر را تأمین کند. 
لذا مجددا از شرکت های معتبر واردکننده داخلی بر 
اســاس ســوابق واردات و با لحاظ قیمت و کیفیت 

کاغذ دعوت به  عمل می آورد:
شــرکت های متقاضی واردکننده کاغــذ می توانند 

درخواســت خود را به همراه پروفرم واردات کاغذ و 
گهی  سوابق حقوقی )شامل: اساسنامه، آخرین آ
تغییرات مربوط به هیأت مدیــره و صاحبان امضا 
مجاز، نشانی شرکت(، گردش مالی دو سال اخیر و 
کت سربسته ممهور به  سوابق تجربی شرکت در پا
کثر تا پایان روز دوشنبه به دبیرخانه  مهر شرکت حدا
کارگروه کاغذ معاونت امور فرهنگی، واقع در میدان 
بهارستان خیابان کمال الملک ساختمان اصلی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی طبقه سوم اتاق ۳۲۳ 
تحویل دهند. به درخواست هایی که پس از تاریخ 

مذکور ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
بر  اســاس بخشــنامه های بانک مرکزی جمهوری 
اسامی ایران و به موجب قوانین و مقررات مربوطه، 
شرکت منتخب کارگروه مکلف است عاوه بر تضامین 
الزم هم زمان با معرفی به بانک مرکزی جهت اخذ 
تســهیات ارزی، ۳۰ درصــد از معــادل تســهیات 
ارزی )مطابق شــاخص های بانک مرکزی( را بابت 
تضمین عدم انجــام تعهــدات در موارد مشــخص 
شــده ارائه کند. ضمنا رفع تعهد ارزی و آزادســازی 
وثایق واردکنندگان کاغذ منوط بــه تحویل کاال با 
قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان بــه شــبکه توزیــع کاغــذ معاونت 
امــور فرهنگــی اســت و در غیر ایــن صــورت شــرکت 
واردکننــده عــاوه بر تضمیــن یــاد شــده مکلف به 
پرداخــت مابه التفــاوت  التفــاوت نــرخ ارز مأخوذه 

)قیمت ترجیحی با قیمت آزاد ارز( است.«

آییــن بزرگداشــت اســتاد ســیداحمد مراتــب 
)درةالتاج( در هنرســرای خورشید اصفهان برگزار 

می شود.
سید احمد مراتب، متولد یکم شــهریور ماه ۱۳۳۱ 
در شهر اصفهان و دارای لیسانس ادبیات و الهیات 
اســت. مراتــب، آواز خوان مســلط بــه ردیف های 
گردان برجسته زنده  آوازی موسیقی ایرانی و از شا

یاد استاد جال تاج اصفهانی است.
این هنرمند در موسیقی از محضر هنرمندانی چون 
جال تــاج اصفهانی، ادیــب خوانســاری، جلیل 
شــهناز، حســن کســایی، فرامرز پایور، اسماعیل 
مهرتاش و در شعر و ادبیات از بزرگانی چون عامه 

جال الدین همایی، فضل اهلل ضیا نور و ابوالبرکات 
صده ای بهره مند شد.

کر اهل  سیداحمد مراتب بیشتر به عنوان مداح و ذا
بیت )ع( مشهور است و از ابتدا به دلیل عاقه خود 
به الحان مذهبی از جمله مداحی، اذان، مناجات 
روی آورد. صدای مراتب برای مردم اصفهان یادآور 
خاطرات ســحرهای ماه رمضان اســت که هــر روز 

صبح به صورت مستقیم از رادیو شنیده می شد.
نام اســتاد مراتــب پیش تــر از ســوی وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی به عنوان 
»گنجینه زنده بشری در زمینه حفظ و آموزش آواز 
مذهبی بر اساس دستگاه های آواز اصیل ایرانی« در 
فهرست میراث فرهنگی ناملموس ثبت شده بود.

آئین بزرگداشت استاد سیداحمد مراتب (درةالتاج 
اصفهــان( از ســوی هنرســرای خورشــید )دفتــر 
تخصصی موسیقی شــهرداری اصفهان( وابسته 
به سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری 
اصفهان، جمعه ۱۹ آذرماه ساعت ۱۸ در هنرسرای 
خورشید برگزار شد، این مراســم به صورت زنده از 

گرام isfmusic نیز پخش شد. صفحه اینستا

آبفای استان اصفهان همزمان با هفته گرامیداشت مقام زن برگزار می کند؛
شب شعر »بانوی آب و آئینه« در قالب »پویش بانوی آب«

برای بهره مندی از تسهیالت صندوق اعتباری هنر؛

کشور  اصحاب رسانه در سامانه جامع رسانه های 
کنند ثبت نام 

اطالعیه معاونت فرهنگی وزارت ارشاد 
کاغذ برای تامین ۲۰ هزار تن 

بزرگداشت درةالتاج اصفهان برگزار می شود

خبر

خبر

مشاهیر

کر عاملی«  نمایشگاهی از آثار نقاشی »شنتیا ذا
با عنوان »به نام / بی نام صفحــه« در گالری 

امروز برگزار می شود.
کــر عاملــی ضمــن اشــاره به اینکــه  شــنتیا ذا
نقاشــی های او با مضمون موضوع رنگ، نور 
و اتاق تاریک خلق شده اند، گفت: من نقاش 
هســتم و هر چند ســال یک بارنمایشــگاهی 
از آثــارم برگــزار می کنــم، ولــی درواقع اثــار ارائه 
شــده در ایــن نمایشــگاه، ثمــره کار دو و ســه 
ســال من روی یک پروژه است که همچنان 
در حال انجام اســت و موضــوع آن رژیم های 
مختلف تصویری و ارتبــاط آنها با رنــگ و نور 
است که بحث بسیار گسترده ی دارد ولی این 
نمایشــگاه بخشــی از کار مــن روی آن پــروژه 

است.
وی افزود: دلیل انتخاب عنوان )به نام / بی 
نام صفحه( برای این نمایشــگاه، موضوعی 
است که من به آن فکر می کنم یعنی در مورد 
مسئله ی صفحه که درواقع نظام بازنمایی و 
سیسیم بازنمایی که روی آن اتفاق می افتد 

چگونه است.
کر عاملی اضافه کرد: در نمایشگاه »به نام  ذا
/ بی نام صفحــه« تعداد ۱۷ اثــر نمایش داده 
شــده که با اســتفاده ازتکنیک رنــگ و روغن 
روی بوم و یک نقاشی نیز با تکنیک مداد رنگ 
روی مقوا خلق شده اند که حاصل یک سال 

کار من از زمستان ۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰ هستند.
کر عاملی« متولد سال ۱۳۵۹ است   »شنتیا ذا
کــه از ســال ۷۷ وارد دانشــگاه هنــر اصفهــان 
شده و از آن تاریخ نقاشــی کردن را به صورت 
حرفه ای آغاز کرده است. وی تا کنون هشت 
نمایشــگاه از نقاشــی های خــود برگــزار کرده 

است.
عاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه »به نام 
/ بی نــام صفحه« می تواننــد از تاریــخ ۱۳ آذر 
تا ششــم دی ماه از ســاعت ۱۱ تــا ۱۹ به گالری 
امروز، واقع در آبشــاردوم، بن بســت فرشــید 
ک ۳۲۴ مراجعه کنند. این  )شماره ۳(،پ ال
گالری در تعطیات رسمی و روزهای سه شنبه 

تعطیل می باشد.

رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقــاف 
گفــت:  و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
گواهینامه ۳۲ داور مسابقات قرآن از سطح 

یک تا چهار در اصفهان اهداشد.
حمید بخشــی با اشــاره به برگزاری جلســه 
توجیهی داوران قرآن در اصفهان همزمان 
با سراسر کشور اظهار داشت: این جلسه در 
ادارات کل اوقاف و امور خیریه استان های 

کشور برگزار شد.
وی بــا بیان اینکــه در ایــن جلســه ضمــن 
قرآنــی  داوران  نامــه  میثــاق  امضــای 
گواهینامــه داوران ســطح یک تا چهــار نیز 
بــه آنهــا ارائــه شــد،تصریح کــرد: از اســتان 
را  خــود  گواهینامــه  داور   ۳۲ اصفهــان 

دریافت کردند.
رئیــس اداره امــور قرآنــی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان افزود: هفت نفر 
از این داوران به دلیل رعایت پروتکل های 
بهداشتی و دوری مســافت دو شهرستان 
کاشــان و آران و بیــدگل در اداره اوقــاف 
شهرستان آران گواهینامه خود را دریافت 

کردند.
وی بــا بیان اینکــه ۱۵ نفــر از داوران تائیــد 
شده در اصفهان خانم و ۱۷ نفر آقا هستند، 
تصریح کــرد: دو نفر از داوران خانم ســطح 
یک، پنج نفر ســطح دو، سه نفر سطح سه 

و پنج نفر نیز سطح چهار داوری هستند.
بخشــی اضافه کرد: چهار نفر از آقایان داور 
اســتان اصفهان نیــز ســطح یک، پنــج نفر 
ســطح دو، ۶ نفر سطح ســه و دو نفر سطح 

چهار هستند.
وی ادامه داد: داوران سطح یک می توانند 
کریــم ســازمان  در مســابقات ملــی قــرآن 
اوقــاف و امــور خیریــه و مســابقات ملــی 
دانشجویی به قضاوت بنشــینند، داوران 
ســطح دو نیز در مســابقات قرآن استان ها 
و شهرستان های تراز یک سازمان اوقاف و 
امور خیریه، داوران سطح سه در مسابقات 
قــرآن اســتان ها شهرســتان های تــراز دو 
سازمان اوقاف و سطح چهار سایر مراحل 
مســابقات قرآنی وزارتخانه ها، ســازمان ها 
از  یــک  زیــر مجموعــه هــر  و یگان هــای 
 نیروهــای زمینــی، دریایــی و …را داوری 

خواهند کرد.

"به نام/بی نام صفحه" 
را در گالری امروز ببینید

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل اوقاف و 
امور خیریه استان اصفهان:

گواهینامه ۳۲ داور مسابقات
 قرآن در اصفهان اهداشد

گالری

خبر
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گفتگو با مربی و کشتی گیر اصفهانی:

کشتی استان اصفهان 
نیاز به حمایت باشگاه های بزرگ دارد

سجاد صالح پور کشتی گیر و فرامرز 
صالحی مربی کشــتی اصفهان در 
گفتگویی از عدم توسعه این رشته 

در اصفهان سخن گفتند.
به گزارش ایراسین، کشتی استان اصفهان در گذشته 
در ســطح ملی و بین المللــی حرف های زیــادی برای 
گفتن داشت، اما در دهه گذشته به دلیل عدم حمایت 
باشگاه های بزرگ اصفهانی، این استان نماینده ای در 
لیگ های برتر آزاد و فرنگی نداشته و این موجب عدم 
توسعه کشتی گردیده است. در ادامه گفتگویی با سجاد 
صالح پور کشــتی گیــر افتخارآفریــن اصفهــان و فرامرز 
صالحی مربی کاربلد وی انجام شده که به نوعی درد و 

دل اهالی کشتی استان اصفهان می باشد.
1(آقای سجاد صالح پور خودتان را بیشتر معرفی 

کنید؟
بنده اهل اصفهان و ۳۵ سال دارم و نزدیک به ۱۷ سال 
برای اســتان اصفهــان کشــتی می گیــرم و در این بین 
مقام های زیادی در ســطح ملی و بین المللی کســب 

نمودم.
2(چه عاملی باعث شد کشتی گیر شوید؟

دو تا بچه محل داشتیم که کشتی گیر بودند، یک روز 
پیشنهاد دادند که بنده هم به سالن کشتی بروم، قبول 
کردم و همان موقع به این رشته عاقمند شدم و روزگار 

ورزشی ام را در این رشته ادامه دادم.
۳(از مقام های خود در سطح استان، کشور و 

جهان بگوئید؟
بیش از ۳۰ مقام اســتانی، نزدیک ۸ بار مقام قهرمانی 
کشــور در رشــته پهلوانــی دارم، یک عنــوان جهانی در 
رشــته پهلوانی و یک مقام قهرمانی در رشــته کشــتی 
آزاد کسب کرده ام، ۶ بار نیز در کشتی آزاد به مقام دوم و 
سوم رسیدم. در کشتی فرنگی هم دو سه بار نقره و برنز 

کسب نمودم.
۴(چه پیشنهادی برای توسعه کشتی در استان 

اصفهان دارید؟
برای اینکه کشتی استان اصفهان به جایگاه قبلی خود 
برســد خیلی نیاز به کار دارد و باید از ریشــه در راستای 
توسعه آن تاش و کوشــش کرد، خوشبختانه استان 
اصفهان زیرساخت های خوبی برای کشــتی دارد اما 
مسئولین باید کشــتی و کشــتی گیر را مورد حمایت و 
پشــتیبانی قرار دهند، از طرفی از نظــر مالی واقعا هیچ 

کمکی به این رشته نشده است.
۵(دل پری از عدم حمایت مسئولین از رشته 

کشتی دارید، بیشتر توضیح دهید؟
که ایران مهد  کشتی ورزش ســختی در ایران است چرا
کشتی جهان می باشــد، وقتی در کشــتی ایران کسی 
روی سکو می رود، کار بســیار بزرگی انجام داده است، 
از مســئولین اســتان اصفهــان می خواهم کســانی که 
برای این استان افتخارآفرینی می کنند مورد حمایت 

قرار دهند تا کشتی استان اصفهان بیش از این زمین 
نخورد.

۶( گفته می شود هوادار دو آتیشه تیم فوتبال ذوب 
آهن هستید؟

کم و بیش فوتبال ذوب آهن را دنبال می کنــم و آرزوی 
موفقیت برای این تیــم دارم، هر چنــد در بازی معوقه 
هفتــه ســوم مقابــل پیــکان مغلــوب شــد، امیــدوارم 
جایگاه ایــن تیــم در پایان فصل بســیار خوب باشــد و 
سال قبل را دیگر تجربه نکند. پیشاپیش روز ۲۲ آبان روز 
باشگاه ذوب آهن را به همه سبزدالن اصفهانی تبریک 
که خودم ورزشکار ذوب آهن بوده ام  عرض می کنم چرا
و به این باشگاه و هوادارنش عشق می ورزم، از مدیرانی 
همچون اصغر دلیری که با مدیریت خوب خود این روز 

بزرگ را رقم زدند، تجلیل و قدردانی می کنم.
7( از مربی خود آقای فرامز صالحی بگوئید؟

فرامرز صالحی از مربیان کاربلد و دلسوز کشور و استان 
اصفهان است و هرچه در توان دارد برای ما ورزشکاران 

می گذارد.
8(چشم انداز سجاد صالح پور برای خود چیست؟

هرچند ســن بنده بــاال رفتــه، امــا برنامه خوبــی برای 
حضور در مسابقات جهانی کشتی پهلوانی دارم که این 
رقابت ها به میزبانی ایران می باشد، به طور حتم طا 

خواهم گرفت.
9(حرف پایانی؟

از باشــگاه های بــزرگ اصفهــان بــه ویــژه ذوب آهــن 
پرچمدار این رشته، می خواهم با ورود خود به کشتی، 
چشمه خشکیده این رشته را در استان دوباره خروشان 
کنند. همچنین کارخانجات استان اصفهان اندیشه ای 
که  برای استخدام ورزشکاران قهرمان داشته باشند چرا
بســیاری از ورزشــکاران غیــر فوتبالی از نظــر اقتصادی 

شرایط مناسبی ندارند.

در ادامــه ســئواالتی از فرامــرز صالحــی مربــی ســجاد 
صالح پور پرسیده شده که در زیر می خوانید.

1(آقای صالحی خودتان را بیشتر معرفی کنید؟
بنده فرامرز صالحی هستم که نزدیک به ۲۵ سال مربی 
کشــتی آزاد در اصفهان هســتم که نزدیک دو سال به 
دلیل شیوع کرونا تمرینات تیم ها تعطیل بود و دوباره 
مشــغول فعالیت در عرصه مربیگری در خانه کشــتی 

اصفهان هستم.
2(نظرتان در خصوص کشتی پهلوانی استان 

اصفهان چیست؟
استان اصفهان در این رشته کشتی گیران خوبی داشته 
کری پســر  که می تــوان به مرحــوم رضــا ریاحی، علی ذا
کنون سجاد صالح پور است که دو  کری و ا داریوش ذا
بار پهلوان ایران در سبک وزن شده و چندین بار عناوین 
دوم و سومی کسب نموده و در مسابقات کشتی سنتی 
به میزبانی کشور ترکیه مقام نخست را برای کشورمان 

به ارمغان آورد.
۳(در دیگر رشته های کشتی ظرفیت استان 

اصفهان را چگونه ارزیبای می کنید؟
پتانســیل اســتان اصفهان در رشته کشــتی مطلوب 
است، اما در این زمینه نیاز به حمایت باشگاه های بزرگ 
همچون فوالدمبارکه سپاهان و ذوب آهن می باشد. 
باشگاه ذوب آهن در گذشته حمایت ویژه ای از رشته 
کشتی داشــت و بســیاری از کشــتی گیران قدیمی هم 
برای این باشگاه کشتی می گرفتند و هم کارمند یا کارگر 
کارخانه ذوب آهن بودند، این لطف را همیشــه ذوب 
آهن به ورزشکاران این رشته داشت. استان اصفهان در 
کشتی آزاد نیز خوب بوده و تا زمانی که باشگاه ذوب آهن 
حمایت می کرد، بچه های اصفهانی حرف های زیادی 
در سطح کشور داشتند اما متاسفانه چند سالی است 
که باشگاه های اصفهانی از حمایت و تیم داری در این 

رشته کنار کشیده اند و کشتی اصفهان هم ضعیف شد.
۴(در خصوص کشتی پهلوانی، رابطه شما با هیات 

ورزش زورخانه ای و پهلوانی استان اصفهان 
چگونه است؟

جــال زهرایــی در راس هیــات ورزش زورخانــه ای و 
پهلوانی استان اصفهان یکی از پیشکســوتان ورزش 
اســت و به طور حتــم با وجــود وی کشــتی پهلوانی در 

استان اصفهان رشد و توسعه پیدا می کند.
۵(جایگاه ایران در کشتی پهلوانی جهان کجا 

می باشد؟
که  مرکز کشتی پهلوانی جهان، کشــور ایران است چرا
دارای ورزشــکاران بســیار کاربلد، با اخــاق و تکنیکی 
هســتیم، شــرکت ها و کارخانه هــای بــزرگ بایــد نگاه 
ویژه ای به این کشتی و ورزشکارانش داشته باشند، با 
توجه به اینکه قرارداد کشتی گیران بسیار پایین است 
و کفاف زندگی آنها را نمی دهد، مســئولین شــرکت ها 
و کارخانه های بزرگ می توانند با استخدام قهرمانان 
افتخارآفرین بستر پیشرفت آنها را صد چندان هموار 
کنند، سجاد صالح پور افتخارآفرین اصفهانی افتخارات 
زیادی برای اســتان کســب کرده اما به دلیل نداشتن 
شــغل مناســب با مشــکات زیــادی مواجه اســت، از 
مسئولین کارخانه و باشگاه ذوب آهن می خواهم که 

که  نگاه ویژه ای به امثال صالح پور داشــته باشند چرا
آنها برای اسم ذوب آهن روی تشک رفته و افتخارآفرینی 
کرده اند. در پایان از باشگاه های ذوب آهن و فوالدمبارکه 
سپاهان می خواهم با حمایت خود از کشتی، این رشته 
را دوباره در اصفهان زنده کنند، این مهم دور از دسترس 

نخواهد بود.  
۶(حرف پایانی؟

روز ۲۲ آبان روز باشــگاه ذوب آهن را به همه سبزدالن 
ذوب آهنی تبریک عرض می کنم کــه تیم فوتبال این 
باشگاه در سال ۲۰۱۰ نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا 

شد و برای کشور و استان غرور آفرید.
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مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش نامزد بهترین 
لژیونر هفته آســیا شــدند. ســایت کنفدراسیون 

فوتبــال آســیا در ادامه نظرســنجی های خــود از 
نامزد های بهترین لژیونر هفته پرده برداشت که 
نام ۲ ستاره کشورمان به چشم می خورد. طارمی، 
مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو که در بازی مقابل 
پورتیموننــزه یک پــاس گل داد و دقت پــاس ۸۶ 
درصدی را به ثبت رسانید جزو بازیکنان برتر هفته 
آسیا نام گرفت. از طرف دیگر علیرضا جهانبخش 
که در ۲ بازی فاینورد هلند نمایش خیلی خوبی 
داشــت و حتی توانســت در دیدار مقابــل فورتونا 
سیتارد، اولین گل خودش در لیگ هلند را به ثمر 

رساند در این نظرسنجی قرار دارد.

رئیس فدراســیون تنیــس گفت: همچنــان در 
خدمت فدراسیون تنیس هســتم تا دست در 
دســت اهالی ایــن رشــته، کارهــا و برنامه های 

نیمه تمام را به اتمام برسانم.
داوود عزیــزی اظهــار کــرد: تنیس ایــن روزهــا 
شــرایط خوبی دارد و تــاش می کنیم این روند 
را ادامه داده و برای موفقیت هرچه بیشتر این 

رشته گام برداریم.

وی افزود برنامه ما رشد و پیشرفت تنیس است 
و امیدواریم با پیاده سازی برنامه ها و در اختیار 
داشتن امکانات اولیه از جمله زمین مناسب به 

هدف خود برسیم.
رئیــس فدراســیون تنیــس بــا تشــکر از اعتمــاد 
وزیر اقتصاد و دارایی، خاطرنشــان کــرد: آقای 
خاندوزی حکم مرا به عنوان سرپرست معاونت 
امــور حقوقــی و مجلس ایــن وزارتخانــه صــادر 
کردند اما با توجه به شرایط خاص تنیس و اینکه 
می خواهم کار نیمه تمام خود را به پایان برسانم 
ضمن عذرخواهی از وزیر محترم اقتصاد، امکان 

خدمت در این بخش را ندارم.
عزیزی گفت: امیدوارم دست در دست به رشد 
و شکوفایی تنیس کمک کنیم و بنده هم برای 
رسیدن به هدف با تمام وجود در خدمت این 

رشته خواهم بود.

طارمی و جهانبخش نامزد بهترین لژیونر هفته آسیا
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عزیزی:

همچنان در خدمت تنیس هستم

ملی پوشــان والیبال نشسته کشــورمان از بیستم 
آذر وارد دومیــن مرحلــه ی اردوی آمادگی تیم ملی 
می شــوند. دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی 
والیبال نشســته جانبازان و معلولین برای آمادگی 
مسابقات جهانی چین و پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ 
در کمپ تیم های ملی فدراسیون بیستم تا بیست 
و هفتم آذر برگزار می شود. داود علیپوریان، صادق 
بیگدلی، حمید عباســی )تهران(، مهدی بابادی 
)خراسان رضوی(، مرتضی مهرزاد، مجید لشگری، 
رمضان صالحــی، حســین صالحی، امیرحســین 
کفشدار متولی )مازندران(، میثم علی پور )گیان(، 
مهرزاد مهروان )البرز(، حسین گلستانی، سید محمد 
سیدحسینی )قم(، محمد نعمتی، قاسم اسامی، 
جمال نظری )گلستان(، مرتضی رمضانی )قزوین(، 
محمدرضا سبحانی نیا )اصفهان(، میثم حاج بابایی 

)آذربایجان شرقی(، مسعود امامی )کرمانشاه( ملی 
پوشانی هســتند که زیر نظر فرید صائبی سرمربی 
و حسن محمدی، جلیل ایمری مربیان تیم ملی 
تمرین می کنند. هادی ساجدی نیا به عنوان مربی 
بدنساز و امیرحسین آقایی به عنوان مربی فرهنگی 
در این اردو حضور دارند. فرشید عاشوری سرپرستی 

اردو را بر عهده دارد.

اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته از ۲۰ آذر
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تیم گروه بهمن مدافع عنوان قهرمانی مقابل 
شــیمیدر قم در لیــگ برتــر بســکتبال بانوان 

شکست خورد.
هفتــه دوم دور برگشــت گــروه الــف لیــگ برتر 
بسکتبال بانوان امروز با برگزاری سه دیدار در 

تهران پیگیری شد.
کادمی ایزی بســکتبال تهــران با  ابتــدا تیــم آ
نتیجه ۵۵ بــر ۴۶ تیم ســپهرداد تهــران را برد، 
سپس بانوان شهر گرگان ۶۶ بر ۶۱ امرتات تهران 
را شکست داد و در سومین مسابقه گروه بهمن 
مدافع عنوان قهرمانی، ۶۰ بر ۴۹ مغلوب بانوان 

شیمیدر قم شد.
لیگ برتر بســکتبال بانوان امســال بــا حضور 
۱۱ تیــم در ۲ گروه بــه صورت متمرکــز در تهران 

برگزار می شود.

تیم ملی بســکتبال ایران در آخریــن رده بندی 
فدراســیون جهانی بســکتبال در رتبــه ۲۳ قرار 

گرفت.
با پایان پنجره نخست رقابت های انتخابی جام 
جهانــی ۲۰۲۳ بســکتبال؛ فدراســیون جهانی 
بسکتبال )FIBA( رنکینگ جدید تیم های ملی 
بزرگساالن را منتشر کرد که تیم ملی ایران در رتبه 

۲۳ جهان قرار گرفت.
آمریکا، اســپانیا، اســترالیا، اســلوونی، فرانسه، 
صربســتان، آرژانتیــن، لیتوانی، ایتالیــا و یونان 
نیز رتبه هــای اول تــا دهم را به خــود اختصاص 

داده اند.

اولین دوره مســابقات لیگ بین المللی اسکی 
اسنوبرد با معرفی برترین ها برگزار شد.

اولین دوره مسابقات لیگ بین المللی اسنوبرد 
کشور طی دو روز با حضور ۱۲ بانوی اسکی باز در 

پیست بین المللی توچال برگزار شد.
در دومین روز شیما یارخواه، مبینا خورج نفر و 

ستاره یزدانی به ترتیب اول تا سوم شدند.

سپاهان در هشتمین دیدار خود در لیگ برتر 
بسکتبال باشگاه های کشور مغلوب مهرام 

تهران شد.
به گزارش ایمنا، دور برگشت بازی های لیگ 
برتــر بســکتبال باشــگاه های کشــور امــروز با 
یک دیدار حســاس و مهم پیگیری شــد که 
به دنبال آن ســپاهان اصفهان در یک دیدار 
نزدیک مقابل تیم پرستاره مهرام با شکست 

۹۴ بر ۱۰۵ روبرو شد.
تیــم علــی خســروی کــه پــس از مدت هــا بــا 
تمامی نفرات در یک دیدار حاضر می شدند 
در مقابــل یکــی از قدرتمندتریــن تیم هــای 
تاریــخ لیــگ برتــر بــازی خوبــی از خودشــان 
گذاشــتند و پایاپــای حریــف  بــه نمایــش 
برای انداختن توپ ها به ســبد تــوری تاش 
کردند. در کوارتر نخست سپاهانی ها ۲۵ بر ۳۱ 
گردان مصطفی هاشمی شدند.  مغلوب شا
گردان علی خســروی  در کواتــر دوم ایــن شــا
بودند که ســوار بر بازی شــدند و با کسب ۲۲ 
امتیاز و ۴ امتیاز بیشــتر از مهرام برنــده کواتر 
کان ۴۹ بــر ۴۷  دوم شــدند ولــی نتیجه کمــا

به سود مهرام رقم خورد.
در نیمــه دوم و کواتــر ســوم، مهرامی هــا بــا 
بازیکنان باتجربه و ملی پوش خود اختاف 
را دوباره زیاد کردند و از حریف اصفهانی شان 
فاصله گرفتند و با نتیجه ۸۱ بــر ۷۴ مهرام به 
اســتقبال کواتر پایانــی رفــت. در کواتر پایانی 
نیز سپاهان نتوانست نتیجه بازی را برگرداند 
عاوه بــر شکســت در این کواتــر، بــا اختاف 
۱۱ امتیــازی و مجموعــا نتیجــه ۹۴ بــر ۱۰۶؛ 
هشــتمین دیدارش در لیگ را با شکست به 

اتمام رساند.
مهرام بــا پیــروزی در این دیــدار به هفتمین 
برتــری اش در ۸ بــازی رســید و بــا یــک بازی 
بیشــتر نســبت به شــیمیدر به صدر جدول 
رفت. ســپاهان نیز پس از تحمل ششــمین 
شکســت مقابل تیم مدعی مهــرام با همان 
۲ پیروزی گذشــته اش در رده پنجم جدول 

باقی ماند.
سپاهان ۲۷ آذرماه باید در دیدار نهم خود از 
ســاعت ۱۵ به مصاف صنایع هرمزگان برود. 
کسون  مهرام نیز ساعت ۱۵ روز ۲۸ آذرماه با ا

تهران روبرو خواهد شد.

شکست مدافع عنوان 
قهرمانی لیگ بسکتبال 

بانوان

بسکتبال ایران، ۲۳ جهان

معرفی برترین های لیگ
 اسکی اسنوبرد بانوان

ستاره های مهرام 
اجازه خودنمایی 

به طالیی پوشان را ندادند

تیــم فوتســال آبفــای اســتان اصفهــان قهرمــان 
مسابقات در »جام وحدت« شد.

در این مســابقات که به مناســبت هفتــه تربیت 
بدنی و گرامیداشت هفته وحدت بین شرکت های اصفهانی تابع 
وزارت نیرو برگزار شــد، تیم های آبفــا، برق منطقــه ای، توزیع برق 
استان، توزیع برق شهرســتان، نیروگاه شــهید منتظری و نیروگاه 
اصفهان به صورت دوره ای با یکدیگر رقابت کردند که پس از انجام 
۱۸ مسابقه، تیم فوتسال شــرکت آب و فاضاب استان اصفهان با 
غلبه بر حریفان خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات رسید.
در مســابقه پایانی »جــام وحــدت« که هفته گذشــته برگزار شــد، 
تیم فوتســال آبفــای اســتان اصفهان بــا نتیجه ۳ بــر ۲ بــر تیم برق 

منطقه ای غلبه کرد و جام قهرمانی را باالی ســر برد. گل های این 
بازی را حمید کاه بنده، مهدی کاظمی و اصغر حیدری برای تیم 

آبفا به ثمر رساندند. 
اعضای تیم فوتســال آبفای اســتان اصفهــان را در این مســابقات 
محسن پوریامهر، محمد کاظمی، سعید کاظمی، حمید کاه بنده، 
اصغر حیدری، ســجاد ســلطانی، سجاد ســلیمی و مجید رئیسی 
تشکیل می دادند که با سرپرستی محسن روستایی و مربی گری 

داود توسلی به میدان رفتند. 
مراسم تجلیل از قهرمان این دوره از مسابقات با حضور مدیرعامل 
آبفای استان اصفهان و مدیرعامل برق منطقه ای و معاونان این 

شرکت ها برگزار شد.

کسب مقام قهرمانی تیم فوتسال آبفای استان اصفهان درمسابقات »جام وحدت«

خبر

ســرمربی تیم فوتســال هیئت فوتبال اصفهان 
بــا بیان اینکــه بــازی ســختی در مقابــل مــس 
رفســنجان خواهیــم داشــت، گفــت: عــاوه بر 
تمریناتی که داریم باید از نظر روحی بازیکنان را 

آماده این بازی کنیم.
راضیــه جزایــری در گفت وگــو با ایســنا اظهــار 
کرد: بــا توجه بــه حمایــت و امکانــات خوبی که 
هیئت فوتبــال اســتان در اختیارمان گذاشــته 
است تمرینات بسیار خوب و منظمی را سپری 
می کنیم، اما مشــکل اصلی ما نداشــتن تجربه 
کافــی و اعتمــاد بــه نفــس بازیکنــان نســبت به 
بازیکنان تیم های دیگر است، در بیشتر بازی ها 
یک نیمه خوب داشتیم و یک نیمه بد، که این 
نشان از افت و خیز تیم و بی تجربگی آن ها است 
که بیشــتر احساســاتی بــازی می کننــد، به یک 
بازیکن خوب و با تجربه که بتواند در داخل زمین 

بازیکنان را هدایت کند، نیاز داریم.
وی افــزود: مس تیم خوب و یکدســتی اســت،  
بازیکنان آن ها سال ها در کنار هم بازی کردند، 
درســت اســت نفراتــی را از دســت دادنــد، امــا 
توانستند با توجه به امکاناتی که دارند بازیکنان 

خوبی را جایگزین کنند.
وی ادامــه داد: نکتــه مثبــت دیگــر تیــم مــس 
رفسنجان دروزاه بان های بســیار خوبی است 
که این تیم دارد، هرچند دو دروازه بان های ما نیز 
بسیار خوب هستند و توانستند عملکرد خوبی 
در لیگ داشته باشند، اما تجربه آن ها با یکدیگر 

قابل قیاس نیست.
سرمربی تیم هیئت فوتبال استان اصفهان 

بــا اشــاره بــه افــت وخیزهــای تیمــش در 
طــول بازی هــا لیــگ برتــر گفــت: نکتــه 
منفی تیم ما این اســت کــه بازیکنان ما 
همگی بســیار جوان و بی تجربــه یا کم 
تجربه هســتند و در مقابل نکته مثبت 

بومی بودن آن ها اســت که در 
صــورت تــداوم حمایت ها 

می تواننــد آینــده بســیار 
خوبی را برای فوتسال 

اصفهــان در بخــش 
بانوان رقم بزنند تا 
بتوانیــم در آینده 
یــک تیــم بســیار 

خــوب بومــی و قدرتمنــد مدعــی در لیــگ برتــر 
داشته باشیم.

وی بــا ابــراز رضایــت از عملکرد هانیــه محمدی 
اضافه کرد: یکی از مشکات ما نداشتن دروازه بان 
جایگزین بود که خوشبختانه توانستیم با توجه 
به شرایط و امکاناتی که داریم محمدی را جذب 
کنیم، دروازه بان بسیار با اخاق و انگیزه ای که به 
دنبال بهتر شدن و پیشرفت است و در طی مدت 
کوتاهی که به تیم اضافه شده توانسته به خوبی با 

تیم ارتباط برقرار کند.
جزایری با اشاره به سطح خوب لیگ خاطرنشان 
کرد: از نظر کیفیت لیگ بسیار خوبی داریم و هفته 
به هفتــه تیم ها رو به رشــد هســتند، نســبت به 
سال گذشته اختاف زیادی بین تیم های پایین 
جدول و باالی جدول نیست، شاید هفته های 
پرگل و بازی های یک طرفه ای را داشته باشیم، 
اما تیم های قعرنشــینی مثل ما ســعی می کنند 
هر هفته کیفیت فنی خود را باال ببرند که در این 

زمینه موفق بودیم.
سرمربی تیم هیئت فوتبال با انتقاد از مسئوالن 
استان به ویژه بانوانی که در پست های مدیریتی 
کید  از جمله شــورای شــهر و مجلس هستند، تأ
کرد: نباید فقط در زمان انتخابات از شعار حمایت 
از بانوان و ورزش بانوان استفاده ابزاری کرد، این 
ورزشکاران نیاز به حمایت و دیده شدن از سوی 
افرادی دارند که به آنها اعتمــاد کردند. این افراد 
باید با حضور در تمرینات و بــودن در کنار تیم ها 
از مشکات و کمبودهای آن ها باخبر 
شوند و بتوانند کمک کنند، هیئت 
کنون  فوتبال تنها حامی ما بوده و تا
هــر آنچــه توانســته انجــام داده، 
اما بــرای رســیدن به هــدف و به 
بار نشســتن ســرمایه گذاری که 
انجام شده نیاز به حمایت های 
بیشــتر و چنــد جانبــه اســت 
که امیدوارم این مسئله 
را از ســوی بانوانــی کــه 
و  شــهر  شــورای  در 
شــورای  مجلــس 
ر  می حضو ســا ا
شــاهد  دارنــد، 

باشیم.

سرمربی تیم هیئت فوتبال اصفهان:

ورزش بانوان نیاز به حمایت دارد

قاسم ابراهیمی - دهیار روستای قصرچم

گیری و ترمیم ترانشــه معابر روســتای قصرچم به میزان ۴۰۰۰ مترمربع را به پیمانکار  دهیاری روســتای قصرچم شهرســتان شــهرضا  درنظردارد انجام عملیات عمرانی آســفالت ریزی، لکه 
گــذار نماید. واجد شــرایط وا

مبلغ و نوع ســپرده شــرکت در مناقصه: مبلغ ۵ درصد برآورد کل اجرای عملیات عمرانی توســط پیمانکار بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به شــماره حســاب 1۰۰۰1۶1۶۰۳۳8۵ 
پســت بانک بنام دهیاری روســتای قصرچم

محل اخذ اسناد مناقصه: شهرضا فرمانداری شهرستان شهرضا بخشداری مرکزی اتاق شماره 9 شماره تماس ۵۳2۳21۰1 
کت دربســته و مهر شــده و با مبلغ  مهلت تحویل پیشــنهادات به دبیرخانه حراســت فرمانداری: از روز شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/2۰ تا پایان وقت اداری روز ســه شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/۳۰ در پا

گردد. مشــخص و بدون ابهام تحویل اتاق شــماره 11 فرمانداری 
گهی در ساعت 12 ظهر بازگشایی و برنده مناقصه مشخص  و به وی اباغ خواهد گردید. کلیه پیشنهادها یک روز پس از پایان دو نوبت آ

برنــده مناقصــه بایســتی ظــرف مــدت یــک هفتــه از تاریــخ ابــاغ برنــده مناقصــه نســبت بــه ارایــه ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی و یــا واریــز نقــدی بنــام دهیــاری قصرچــم بــه مبلــغ ده درصد مبلغ 
بــرآورد اقــدام نماید.

برندگان اول، دوم و سوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سایر اطاعات و جزییات مربوط به مناقصه و یا جرایم قصور دراجرای پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

شرایط و نحوه پرداخت براساس آیین نامه مالی دهیاری ها می باشد.
تســویه مالــی قــرارداد از زمــان اتمــام عملیــات اجرایــی پــروژه و بــه شــرط ارایــه مــدارک کامــل تــا پایــان ســال مالــی دهیاریهــا انجــام میگــردد. )ضمنــا ایــن قــرارداد شــامل پیش پرداخــت نخواهد 

بود(.
دهیاری در کاهش یا افزایش حجم عملیات مختار است.
دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

گهی مناقصه و آزمایشات و مدارک فنی موردنیاز  برعهده برنده مناقصه خواهد بود. 12۳91۴7 / م الفهزینه های آ

گهی مناقصه عمومی )مرحله اول / نوبت اول( آ
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شنبه  2۰  آذر 1۴۰۰ - ۶ جمادی االول 1۴۴۳

117 دسامبر     2۰21 سالمت

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

برابر آرا صادره هیاتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا 
به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و امالک 
محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
رای اصالحی  شماره ۴۶۳۶ مورخه 1۴۰۰/۰9/1۳ پیرو رای شماره ۲۵۵9 مورخ 1۴۰۰/۰۵/۲۵ خانم بتول عرفانی فرزند 
اسداله ششدانگ یکبابخانه قسمتی از پالک شماره 8۶9  اصلی واقع در قطعه ۴ بخش 11 حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی 
موردتقاضا را به موجب قولنامه عادی از مالک رسمی خانم زهرا سلیمانی فرزند محمود خریداری نموده است تاریخ انتشار نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰9/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت 

ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی – 1۲۳7۰۳۲ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰1۰۰9۶ مورخ 1۴۰۰/۰7/۲۶ هیات دو آقای روح اله جمالوند به شناسنامه شماره 18 
کدملی 11۲98۰9۵9۵ صادره فریدونشهر فرزند خیبری بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت 1۵8/۵۵ مترمربع 
از پالک شماره 1۳1۳۰ فرعی از 1۴۴۵8 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان که خود 
گهی می شود. درصورتی که  متقاضی مالک رسمی میباشد. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 1۲۳777۴ / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰111۶۴ مورخ 1۴۰۰/۰8/۲۳ هیات دو آقای احمد میرحیدری پیکانی به شناسنامه شماره 
۲۴۰7 کدملی 1۲9۳۰۶1۳۲8 صادره فرزند محمد بصورت شش دانگ یک باب خانه به مساحت 1۵1/۵۰ مترمربع پالک شماره 
فرعی از اصلی واقع در اصفهان بخش اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان. مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند مالکیت 
ذیل صفحه ۵۲9 دفتر ۴۵۶ امالک لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که 
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را  اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – 1۲۳7۰۵8 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰91۵۲ مورخ 1۴۰۰/۰7/۰۳ هیات دو آقای ایرج جزی به شناسنامه شماره 9 کدملی 
11۲98۵۴711 صادره فریدونشهر فرزند علی یار بصورت ششدانگ یکباب ساختمان تجاری اداری به مساحت ۴7/۴۲ مترمربع 
از پالک شماره ۲7۳ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق 
قباله عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی آقای احمد زارعی موضوع سند اتنقال 181۰۰ مورخ ۳۵/11/11 دفتر 7۵ لذا به منظور 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۲۰، تاریخ انتشار نوبت 

دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲۳۶9۲9 / م الف

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

رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰9۵8۵ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۰ هیات یک آقای ناصر دلفروزی به شناسنامه شماره 18۳۰ کدملی 
1۲8۶۶971۰7 صادره فرزند عباس بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۳۰ مترمربع از پالک ۳۰9 اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق وکالتنامه مع الواسطه از مالکیت رسمی حسن صادقی برزانی موضوع 
سند 1۰7197، 8۶/۲/1۲ دفترخانه 9 اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰9/۲۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/۰۵ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 1۲۳۶8۳9 / م الف

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای مجید یوسفیان فرزند عطاءالله به شماره ملی 1817۰1۲۳98 که طبق آدرس مندرج در تقاضانامه صدور اجرائیه 
ساکن شهرضا بلوار امام خمینی جنب بانک تجارت سابق که طبق گزارش مامور اداره پست امکان ابالغ واقعی اجرائیه به شما وجود 
 نداشته ابالغ می گردد، طبق رای شماره 1۰۳۳8 مورخ 1۳98/۰۴/19 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها شما مبلغ ۰۰۰. ۵۰۰. 1۰
 ریال بابت عوارض به شهرداری شهرضا بدهکار می باشید که به علت عدم پرداخت و بنابه درخواست شهرداری شهرضا اجرائیه صادر 
و تحت شماره بایگانی 98۰۰۳8۲ در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل و در جریان رسیدگی می باشد لذا به استناد ماده 18 
اصالح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ اصفهان جهت ابالغ به 
شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت بیست روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی خواهد یافت. ضمنا شما موظف هستید جهت ثبت 
نام و دریافت حساب کاربری اقدام و کلیه ابالغ های بعدی ازطریق سامانه انجام خواهد شد. مسوول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا 

مرتضی قدیری - 1۲۳89۰1 / م الف

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسیله به آقای دکتر ابراهیم ثالثی فرزند عبدالرسول به شماره ملی ۵1۲98۵۰۴۴۰ که طبق آدرس مندرج در رای کمیسیون 
شهرداری و تقاضا نامه صدور اجرائیه ساکن: شهرضا خیابان انقالب اسالمی کدپستی 8۶1۳1۵۶۶78 و طبق آدرس اعالمی توسط 
شهرداری شهرضا ساکن: شهرضا خیابان حکیم نصرالله فرعی ۶ بن بست اول سمت راست پالک 17 که طبق گزارش مامور اداره 
پست شما در آدرس مندرجه در تقاضانامه صدور اجرائیه موردشناسایی واقع نگردیده اید و امکان ابالغ واقعی اجرائیه به شما در آدرس 
اعالمی توسط بستانکار وجود نداشته است ابالغ می گردد؛ براساس پیش آگهی قطعی شده شماره سند 9۶1۲ مورخ 1۳97/۰۵/1۵ 
و رای کمیسیون شهرداری شماره سند 11۵۶۳ مورخ 1۳97/۰۶/1۳ تنظیمی در شهرداری شهرضا شما مبلغ هفده میلیون و چهارصد 
هزار ریال به شهرداری شهرضا بدهکار می باشید و بنابه درخواست شهرداری شهرضا )بستانکار( اجرائیه به مبلغ هفده میلیون و چهارصد 
هزار ریال صادر و پرونده تحت شماره بایگانی 97۰۰۴۲۲ در واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا تشکیل و درجریان رسیدگی می باشد. لذا 
به استناد ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1۳87 مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار چاپ اصفهان 
جهت ابالغ به شما درج و منتشر میگردد و ظرف مدت بیست روز پس از انتشار آگهی عملیات اجرایی خواهد یافت. رییس اداره ثبت و 

اسنادو امالک شهرضا مرتضی قدیری - 1۲۳89۰۰ / م الف

آگهی

شناسایی یک راه احتمالی 
برای تشخیص و درمان بیماری الیم

محققان راهــی را ابــداع کردند که 
احتمــاال می تواند در تشــخیص و 
درمان بیماری »الیم« مفید باشد.
کــه  کرده انــد  کشــف  تــک  ویرجینیــا  محققــان 
کتری هایــی کــه باعــث بیمــاری الیــم می شــوند،  با
تغییرات بسیار غیرعادی در کیسه مولکولی محافظ 
کتری ها  خود دارند - پپتیدوگلیکان-، که در همه با

مشترک است.
تغییر در این باکتری ها بی سابقه است - این یک تغییر 
غیرعادی در قند اســت کــه در هیچ موجــود زنده ای 
کتری ها این  رخ نداده اســت. یکــی از راه هایی کــه با
اصاح قند را به دســت می آورنــد، از کنه هــا با جذب 
کربوهیدرات های منحصر به فرد کنه است. این تغییر 
کتری ها اجــازه می دهد  مختص کنه هاســت و بــه با
بهتر حرکت کنند و احتمال ایجاد بیماری بیشتر شود.

براندون گوترا دانشیار بیوشیمی در کالج کشاورزی و 
علوم زیستی و یکی از اعضای هیئت علمی این کالج 
گفت: ما معتقدیم این تغییــر در نحوه ایجاد بیماری 
کتری ها ضروری است و چیزی است که می توانیم  با
برای اهداف درمانی و تشخیصی از آن استفاده کنیم.

 Nature Microbiology این یافته ها اخیــرا در مجلــه
تولید شــده توســط Nature Portfolio منتشــر شــده 
است و این تحقیق حاصل چهار سال کار روی کنه ها 
و بیماری الیم اســت که مورد تحسین گســترده قرار 

گرفته است.
تحقیــق  اصلی ایــن  نویســنده  دی هــارت  تانــر 
می گوید:شــرکت در ایــن تحقیــق جذاب تریــن و بــا 
کادمیــک من در ویرجینیا  ارزش ترین تجربه حرفه آ
تک بود. این فرصت به من اجــازه داد تا مهارت های 
علمی خــود را تقویــت کنــم، بــه عنــوان یــک محقق 
مستقل تر پیشرفت کنم و تجربه دست اولی با بسیاری 

از فن آوری ها و طرح های تجربی کسب کنم. 
در طول دو دهه گذشته، ایاالت متحده شاهد افزایش 
قابل توجهــی در تعداد مــوارد گــزارش شــده و توزیع 
جغرافیایی بیماری الیم بوده است. در ویرجینیا، این 
کتری  بیماری از طریق نیش کنه پا ســیاه آلــوده به با

عامل بیماری الیم منتقل می شود.
باکتری هایی که باعث بیماری الیم می شوند متفاوت 
هستند. سال ها پیش، محققان قادر به تشخیص این 

ناهنجاری نبودنــد. آن ها اطاعات گمشــده زیادی 
داشتند. پس از چهار سال جست و جو، آن ها تعدادی 
از قطعات پــازل گم شــده را پیدا کردنــد. در حالی که 
کتری ها چگونه این اصاح را انجام  آن ها نمی دانند با
کتری ها چگونه آن را به  می دهند، ولی می دانند که با

دست می آورند.
کتری های  نکته قابل توجه در اینجا این اســت که با
عامل بیماری الیم محصول تجزیه ناقل کنه را جذب 
کــرده و از آن بــرای کمــک بــه ســاخت این مولکــول 
غیرعادی استفاده می کنند. نکته قابل توجه تر این 
است که به نظر می رسد باکتری ها این سازگاری ظریف 
را تکامل داده اند تا آن ها را به حرکت موثر وادار کنند، 

ویژگی ای که برای بیماری الزم است.
کتری هــا را بــه یکــی از ســریع ترین  ایــن ســازگاری با
موجودات زنــده روی کــره زمین از نظــر نحوه حرکت 
تبدیل می کنــد. از نقطــه نظر فنی، شناســایی قند، 
کیتوبیوز - محصول تجزیه کیتین - جوهره تحقیق 

و کشف بود.
برای تعیین اینکه کتوبیوم قند واقعی است، محققان 
LCMS، یــک کروماتوگرافــی مایــع همــراه بــا طیــف 
 ،VT-MSI ســنجی جرمی را در انکوباتور تحقیقاتــی

 Fralin Life به مدیریت ریچ هلــم، از خدمات اصلــی
Sciences انجــام دادنــد. آن هــا همچنیــن NMR و 
مطالعات برچسب گذاری متابولیک را با استفاده از 
کارید های نشاندار شــده با C۱۳ انجام دادند  پلی سا
تا هویت اصاح غیر معمول را تایید کنند. با انجام این 
کتری ها  کار، آن ها کشف کردند که چرا این تغییر در با

رخ می دهد.
روش دوم: حرکات Burgdorfer با نصب - یا گشتاور - 
بدن آن ها با استفاده از شاق است. تاژک در اصل یک 
فن است، اما در قسمت بیرونی کیسه قرار دارد. ملخ در 
برابر این کیسه مولکولی بزرگ حرکت می کند و در نتیجه 
خود را به جلو می راند. این نوع استراتژی به آن ها اجازه 
می دهد تا به راحتــی از طریق بافــت عضانی، حتی 

غضروف حرکت کنند.
چرا تنظیــم قند اینقدر مهم اســت؟ به کیســه اجازه 

می دهد انعطاف پذیرتر باشد و گشتاور را تحمل کند.
این تیم از میکروســکوپ نیــروی اتمی برای بررســی 

انعطاف پذیری پپتیدوگلیکان استفاده کردند.
گوتراس گفت: این مواد انعطاف پذیرتر اســت به این 
معنا که به آن اجازه می دهد خود را به حرکت درآورد. 
گر آن ها این اصاح را نداشــته باشــند، مواد سفت تر  ا

می شود و تحرک ضعیف است. قبا فرض بر این بود 
کتری ها باید انعطاف پذیر باشــند، اما هرگز  که این با

مشخص نشد که چگونه و چرا.
       راهی طوالنی و پر پیچ و خم

کشــف جدیــد جوتــراس و تیمــش ممکــن اســت 
توضیح دهد که چرا پپتیدوگلیــکان می تواند باعث 
آرتریت در بیماران الیم شــود. بدن انسان نمی تواند 
 burgdorferi .را پــردازش کنــد B-peptidoglycan
کتری هستند که در بدن انسان و  مانند تریلیون ها با

روی آن وجود دارد.
کتری شــناس، این  گوتراس گفــت: »از دیدگاه یک با
یک تغییر پارادایم در نحــوه درک ما از پپتیدوگلیکان 
است، یک مولکول ضروری تولید شده توسط تقریبا 
همه باکتری ها و رایج ترین آنتی بیوتیک مورد هدف.«

کتــری دیگــری ماننــد  از آنجایــی کــه تقریبــا هیــچ با
پپتیدوگلیــکان ماننــد B. burgdorferi، وجــود 
گهی  ندارد یک نشــانگر زیســتی جذاب برای پیش آ
اســت. نشــانگر های زیســتی امضا هــای مولکولــی 
منحصربه فــردی هســتند، ماننــد هشــتگ ها، کــه 
به عنوان نشانگر اشتباه در سیستم عمل می کنند و 
اغلب برای تشخیص انواع سرطان استفاده می شوند.

بیماری الیم

محققان انگلیسی می گویند سرطان روده می تواند 
خطر بروز افسردگی در افراد را افزایش دهد.

ســرطان روده یکی از ســرطان های رایج در جهان 
اســت، به طوری که ســاالنه بیــش از  یک میلیون 
نفر بــه آن مبتا می شــوند، حال مطالعــات جدید 
کی از تاثیرگذاری این بیماری بر بروز  دانشمندان حا

مشکات روانی در افراد است.
بر این اساس، یافته های محققان نشان می دهد؛ 
افرادی که به سرطان روده مبتا هستند و اقدام به 
انجام عمل جراحی در این زمینه کرده اند احتمال 
بــروز افســردگی در آن هــا زیــاد اســت. همچنیــن 
پژوهشــگران بر این باورند؛ بیــش از یک ســوم این 
دسته از بیماران از افسردگی قابل توجهی که منجر 
به مراجعه آن ها به کلینیک شده بود رنج می بردند، 
به طوری که یک نفر از هر هفت نفر از آن ها پنج سال 
پــس از عمــل جراحی نیــز شــاهد عائم افســردگی 

بوده است.
در این تحقیقــات دانشــمندان دانشــگاه ســاوث 
امپتون اقدام به مطالعــه بــر روی ۸۷۲ فرد بالغ که 

سرطان روده داشتند پیش از عمل جراحی و پس از 
آن به مدت ۶۰ ماه کردند.

دکتر لیــن کالمــن، مدیر ایــن تحقیقــات می گوید: 
افســردگی در بیماران مبتــا به ســرطان روده یکی 
از مشــکات بســیار جدی اســت و یافته ها نشــان 
داد سطح افســردگی بیماران به مرور زمان افزایش 
می یابد، همچنین این تحقیقات نشان داد افراد چه 
زمانی در خطر بیشتر افسردگی قرار داشته و نیازمند 

دریافت خدمات مناسب هستند.
محققان مشاهده کردند؛ قبل از عمل جراحی در 
افراد مبتا به سرطان روده، بیش از یک پنجم آن ها 
)۲۱ درصد( از ســطح قابل توجهی از افســردگی رنج 
می بردنــد، از عوامل دخیــل در بروز این افســردگی 
می تــوان بــه خطــر جراحــی، اضطــراب، داشــتن 
بیماری هــای روانی قبلی، اعتمــاد به نفس پایین 
برای مدیریت مشکات مرتبط با بیماری، سامت 

کافی، و حمایت اجتماعی پایین اشاره کرد. نا
برای مثال، دانشمندان شاهد آن بودند که افرادی 
کــه از ســرطان روده رنــج می برنــد و در عیــن حــال 
حمایت اجتماعی از آن ها کمتر اســت ۲ و نیم برابر 
بیشتر احتمال دارد که عائم افسردگی را از خود بروز 
دهند. حمایت اجتماعی باال در این افراد باعث شد 
تنها ۱۶ درصد آن ها پنج ســال پس از درمان شاهد 
افسردگی باشــد. این در حالی است که کسانی که 
حمایت اجتماعی کافی دریافت نکرده بودند ۳۷ 
درصد احتمــال داشــت پنج ســال پــس از جراحی 

شاهد افسردگی باشند.

پوســت چرب چیزی نیســت که هیچکس از آن 
رضایــت داشــته باشــد. بویژه اینکــه در خیلــی از 
موارد این شــرایط با جوش و ناخوشایندی های 
کسازی  دیگر پوســتی همراه خواهد بود. برای پا
و درمــان پوســت چــرب و جــوش دار خــود در 
مرحله اول باید هر کاری که منجر به این شرایط 
می شــود را متوقــف کنیــد. در مرحلــه بعــد، بــه 
کسازی پوست چرب  دستورالعمل هایی برای پا

توجه کنید که عبارتند از:
شســت و شــوی متعادل صورت: صورت خــود را 
صبح و شــب با اســتفاده از مواد شســت و شــوی 
ذغالی بشــویید. این مواد روغن اضافه پوست را 

جذب خواهند کرد.
از ماسک صورت استفاده کنید: هفته ای یک بار 
اســتفاده از ماســک صورت می تواند بافت مرده 
پوست را جذب کرده و مانع مسدود شدن منافذ 
پوستی شود. ماسک و اسکراب صورت یک روش 

مؤثر برای درمان پوست چرب است.
مراقب محصوالت آرایشی روغنی یا الکلی باشید: 
یک روتیــن پوســت چــرب مهم این اســت کــه از 
محصوالت آرایشی که درصد الکل یا روغن باالیی 
دارند استفاده نکنید زیرا این محصوالت نقشی 
اساسی در مسدود کردن منافذ پوست خواهند 
داشــت. پوســت خود را مرطوب نگه دارید: برای 
مراقبت از پوست چرب بهتر است که همیشه آن 
را مرطوب نگه دارید. مرطوب نگه داشتن پوست 
به شــما کمک خواهد کرد که غدد سباسه کم تر 

تحریک شوند و پوست شما زیاد چرب نشود.
کرم ضد آفتاب بزنید: در کنار عوارضی مثل چروک، 
کنه و حتی افزایش خطر ابتاء به سرطان  جوش، آ
پوست، قرار گرفتن بیش از حد در معرض نور آفتاب 
می تواند سبب چربی پوست شــود و از همین رو 
مصــرف کرم های ضــد آفتــاب توصیه می شــود. 
البته، بســیار مهم اســت که کرم های ضد آفتاب 
کسید تیتانیوم را انتخاب  کسید زینک و ا حاوی ا
کنید و مصرف کرم های حاوی عطر یا روغن توصیه 
ک کنید:  نمی شود. قبل از خواب آرایش خود را پا
یکی دیگر از دســتورالعمل هایی که بــرای درمان 
ک  پوســت چرب پیروی از آن توصیه می شــود پا
کردن آرایش قبل از خوابیدن است. ماندن بیش 
از اندازه مواد آرایشی روی پوست می تواند منافذ آن 

را مسدود کرده و سبب چرب شدن شود.
بــه صــورت خــود دســت نزنیــد: دســت زدن بــه 
پوست می تواند سبب انتقال روغن، مواد آلوده و 

کتری های دســت به صورت شود. بنابراین،  یا با
حتما تا زمانی کــه از تمیز بودن دســت های خود 
اطمینان حاصل نکردید به صورت خود دســت 

نزنید.
       مواد غذایی مفید برای درمان پوست 

چرب
برای درمان پوست چرب به خصوص چرب شدن 
پوست صورت این چند ماده غذایی پرخاصیت و 

مفید را در برنامه غذاییتان قرار دهید.
       فیبر

وجود فیبر برای جذب مواد مغــذی در بدن الزم 
است. برای تأمین فیبر کافی می توانید از نان های 
قهــوه ای رنــگ - جــو و مرکبــات مصــرف کنیــد تا 

طراوت وشادابی پوست شما حفظ شود.
       آب

باز هم توصیــه به مصــرف مایه حیات کــه یکی از 
ملزومات حفظ ســامت و جوانی پوست است. 
نوشــیدن مرتب و مداوم آب در طــول روز موجب 
هیدراته شدن بدن شما می شود و احساس تازگی 
را بر تمام سلول های پوستی شما ظاهر می سازد و 
به دلیل خاصیت پاکسازی بدن از سموم، آب برای 

افراد دارای پوست چرب عالی است.
       خیار

گــرم  گــرم آب در هــر ۱۰۰  خیــار حــاوی ۹۵.۲۳ 
اســت. این به ایــن معنی اســت کــه بیشــتر از آب 
تشکیل شده اند. همانطور که همه ما می دانیم، 
برای داشــتن پوســت خوب بســیار مهم اســت. 
آب ســموم را از بدن دفع می کند و ترشح مناسب 

هورمون ها را تسهیل می کند.
کســیدان قــوی دارد که برای پوســت  خیار آنتی ا
خوب ضروری است. آنها هم چنین ضد التهاب 
کنه کمک می کند، خیار  هســتند که به کاهش آ
کسیدان طبیعی قوی به شمار می رود.  یک آنتی ا
با مصرف به اندازه این میوه جوان کننده می توانید 
ترشح چربی پوست را به تعادل برسانید و از ظاهر 

شدن چربی روی پوست جلوگیری کنید.

محققان مــاده ای را در روده انســان کشــف کردند 
که می تواند "کرونا" را مهار کند.  محققان می گویند 
ماده ای را در روده انسان کشف کرده اند که می تواند 
عفونــت ویــروس کرونــا را حداقــل طی آزمایشــات 

سلول های آلوده در آزمایشگاه مهار کند.
کفلر در نیویورک  این کشف محققان در دانشگاه را
ممکن است به تولید دارو های ضد کرونا کمک کند.
شــان برادی، محقق ارشــد این دانشگاه می گوید: 
کتری هایی که در روده انسان  ما کشف کردیم که با
زندگی می کنند، مولکول های خاصی تولید می کنند 
که توانایی خود را، حداقل در آزمایشگاه، در کاهش 

بار ویروسی کرونا در سطح سلولی نشان داده اند.
شواهد علمی در حال افزایش است مبنی بر اینکه 
متابولیت های تولید شده توسط میکروبیوم روده، 
مــواد فعــال بیولوژیکی هســتند کــه گاهــی اوقات 
به روش هــای غیرمنتظره ای بــر بدن انســان تأثیر 
می گذارند. اما محققــان اطاعات زیــادی در مورد 

خواص ضد ویروسی آن ندارند.
تیــم علمی بــه سرپرســتی بــرادی در جســتجوی 
متابولیت های تولید شده توسط باکتری های روده، 
تجزیه و تحلیل سلول های آلوده به کروناویروس را 
انجام دادند و طی آن توانستند سه نوع که می توانند 

عفونت کرونا را متوقف کنند، شناسایی کنند.
آنچه جالب است اینکه ساختار این مولکول ها شبیه 
به دارو های مصنوعی است که در مبارزه با ویروس 

مؤثر هستند.

کرونا کشف ماده ای در روده برای سرکوب ویروس 

پژوهش

پوست 

ارتباط عجیب میان سرطان روده و افسردگی

کسازی پوست چرب بهترین روش ها برای درمان و پا

انواع مختلفــی از محصوالت ســویا از جمله آرد 
ســویا، پروتئین ســویا، توفو، شیر ســویا، سس 
سویا و روغن سویا در بازار وجود دارد. سویا حاوی 
کســیدان ها و موادی مغذی است که به  آنتی ا

حفظ سامت مرتبط هستند.
با این که سویا نوعی گیاه است اما غذای کاملی 
به حساب می آید و از نظر علمی فواید بسیاری 
دارد. در این مطلب شما را با خواص سویا برای 

سامتی آشنا می کنیم.
       خواص سویا برای سالمتی و بدن 

       سالمت استخوان
پوکی استخوان، نوعی بیماری است که با کاهش 
کــم اســتخوان و افزایــش خطر شکســتگی،  ترا
به ویژه در زنان سالمند تشخیص داده می شود. 
مصرف محصوالت سویا ممکن است خطر ابتا 
به پوکی استخوان را در زنانی که در دوره  یائسگی 
هســتند، کاهش دهد. به نظر می رسد که این 
اثرات مفید توسط ایزوفاون ها ایجاد می شوند.

       پیشگیری از بیماری های قلبی
پروتئین ســویا باعث کاهش سطح کلسترول 
بــد بــدن می شــود. این امــر باعــث می شــود تا 
گر  بیماری های قلبی در بدن کاهش پیدا کند. ا
می خواهید قلب سالم داشته باشید بهتر است 
از پروتئین ســویا در رژیم غذایی خود اســتفاده 

کنید.
       سویا مرطوب کننده پوست

یک پوست سالم باید هیدراته شود و مرطوب 
بمانــد. ســویا بــه عنــوان یــک مرطــوب کننده 
برای پوســت های ترکیبی اســتفاده می شود و 
همچنین به پوســت برای رهایی از خشــکی و 
گر پوست  پوسته پوسته شدن کمک می کند. ا
چرب دارید، می توانید از سویا برای حذف روغن 

بیش از حد پوست خود استفاده کنید.
        تقویت ناخن ها

گر ناخن های شــکننده دارید، سویا می تواند  ا
بهتریــن گزینــه بــرای شــما باشــد. بــه مــدت 
۶ مــاه ســویا را در برنامــه غذایــی روزانــه خــود 
بگنجانید، ایــن کار به تقویــت ناخن ها کمک 
می کنــد و همچنیــن باعــث درخشــش آن هــا 

می شود.

دانستنی ها

خواص شگفت انگیز سویا 
برای بدن

آگهی تغییرات 
شــرکت صداقت گســتر قهدریجان تعاونی به شــماره ثبت 1۳11 و شناســه ملــی 1۰98۰۰7۰۳۳9 به 
اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مــورخ 1۴۰۰/۰۵/1۵ و نامــه ۳۶۰۴ مورخ 
1۴۰۰/8/8 اداره تعاون فالورجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان امینی به کدملی 111199۶۵۳9 
و جعفــر ابراهیمی قهدریجانی به کدملــی 11111۴9۳۶۴ و پوریا هادیان به کدملــی 1111۲۴88۶9 و 
محمد جعفــرزاده قهدریجانی به کد ملــی 111198۳798 و جــواد جوانمردی قهدریجانــی به کدملی 
1111۲۵۳۳۶۶ به عنوان اعضای اصلی و داوود حوض ماهی آخوره سفالیی به کدملی 11۲89۰۵۵1۵ و 
حسین ابرهیمی به کدملی 111۰۲۶۶۶77 به عنوان علی البدل انتخاب گردیدند. محسن امینی به کدملی 
1111۲۴8۲۲۲ به سمت بازرس اصلی و ولی الله محمدی قهدریجانی به کد ملی 1111۲117۳۶ بعنوان 
علی البدل بازرس انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 99 مورد تصویب قرار 
گرفت. اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فالورجان 
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شرکت گوگل اعام کرده است ارتباط تماس تلفنی 
و صوتی Gmail نیازی به اپلیکیشن دیگری ندارد.  
شرکت گوگل شروع جلسات و برقراری تماس های 
 Gmail بــرای کاربران Gmail صوتی را در خود برنامه
آســان تر می کند. این بدان معنی اســت که کاربران 
برای اســتفاده از این ویژگی ها نیازی به دانلود یک 
گانه ندارند.  به گفته گوگل "از آنجایی که  برنامه جدا
برخی از تیم های کاری شروع به بازگشت به دفترشان 
می کنند، اما همچنان برخی از فعالیت ها به صورت 
مجازی در حال انجام است.  امیدواریم ویژگی جدید 
ما این ارتباط با همکاران شما در دنیای کار ترکیبی را 
آسان تر کند.  ویژگی جدید گوگل به شما این امکان 
را می دهد که در صورت نیاز بین چت با یک تماس 
ویدیویی یا صوتی با همکاران خود ارتباط برقرار کنید. 
گوگل در حال حاضر به کاربران جی میل در وب اجازه 
می دهد تا با استفاده از Hangouts در رابط جی میل، 
جلســاتی را بــا Google Meet شــروع کنند و با ســایر 

کاربران چت کنند، بنابراین جای تعجب نیست که 
کنون به برنامه آن راه پیدا کند. این  ویژگی مشابهی ا
ویژگی برای هر دو برنامه iOS و Android در دسترس 
خواهد بود. به خاطر داشته باشید که در حال حاضر، 
گوگل می گوید که این ویژگی فقط برای جلسات ۱:۱ 
گر  یعنی جلســات بین دو نفر کار می کند، بنابراین ا
می خواهید میزبان جلسات یا تماس های گروهی 
باشید، باید از یک برنامه اختصاصی متفاوت برای 

آن استفاده کنید.

کثر حدودا هر سه دهه  کارتریج های نواری باید حدا
بازنویسی شوند، که از جنبه آرشیو کردن بلندمدت 
دیتا دوره ای کوتاه به شمار می رود. این در حالیست 
که، به گفته مایکروسافت، DNA سنتزی به مراتب 
بادوام تر اســت، بــه طوری که پتانســیل نگهداری 
از داده هــا بــه مــدت هــزاران ســال را دارد. شــرکت 
مایکروسافت جزئیات پیشرفت عظیمی در کارش 
بر روی ذخیره سازی DNA سنتزی، به ویژه بر بهبود 
گذرداد داده ها، را منتشر کرد.  این »اثبات مفهومی« 
 Microsoft Research موضوع یک مطالعه جدید از
و تیمی در البراتوار سیستم های اطاعات مولکولی 
دانشگاه واشینگتون )MISL( است، که راه را برای 
ذخیره سازی داده های جهان بر روی DNA ساخته 
شده در البراتوار، به جای نوارها و هارد درایوها، هموار 
می کند.   گفتنی اســت مایکروسافت سال هاست 
که در حال کار بر روی ذخیره ســازی داده ها بر روی 
DNA ســنتزی بوده اســت؛ هدف ایــن تکنولوژی 
خوش آتیه چاره جویی درباره مطالبات فزاینده برای 

ذخیره سازی داده ها بوده است.   
       چرا DNA؟

کثــر حدودا هر ســه  کارتریج هــای نــواری بایــد حدا
دهه بازنویســی شــوند، کــه از جنبــه آرشــیو کردن 
بلندمدت دیتا دوره ای کوتاه به شمار می رود. این در 

حالیست که، به گفته مایکروسافت، DNA سنتزی 
به مراتب بــادوام تر اســت، به طوری که پتانســیل 
نگهداری از داده هــا به مدت هــزاران ســال را دارد. 
آنچه مهم تر است اینکه DNA سنتزی می تواند به 
طرز چشمگیری اثرات منفی دیتاسنترها بر محیط 
زیست را کاهش دهد، به طوری که مایکروسافت 
شــواهدی را ارائــه کــرده کــه نشــان می دهد ایــن 
تکنولــوژی اســتفاده از آب و انــرژی را کمتــر کــرده و 
همچنین آالیندگی ناشــی از گازهای گلخانه ای را 
کاهش می دهد. با این حال، ذخیره سازی دیتای 
با DNA ســنتزی تنها در صورتی کــه می تواند یک 
گزینه مناســب باشــد که برای برخــی موانــع بزرگ 
چاره جویی شود. این تکنولوژی در حال حاضر به 
خاطــر گذردهی انــدک دیتا بــا محدودیــت مواجه 
اســت، به ویــژه از نظر نــرخ نوشــتن دیتــا. به گفته 
مایکروسافت این یک مانع عمده بر سر را استفاده 
مقیاس وسیع از DNAی سنتزی است، و تازه این 
سوای هزینه های مرتبط با این تکنولوژی در حال 

حاضر است.
گش با ذکر جزئیات این  مایکروسافت در پست با

مطالعه اینگونه توضیح داده است:
یــک گام مهــم نهایــی در ایــن مســیر گنجانــدن 
منطق دیجیتال در تراشــه اســت تا امــکان کنترل 
مجزای میلیون ها نقطه الکترود به منظور نوشتن 
کیلوبایت ها دیتا در هر ثانیه در DNA فراهم بیاید. 
از آن مقطع به بعد، ما پیش بینی می کنیم که این 
تکنولوژی بــه آرایه هایی خواهد رســید کــه حاوی 
میلیاردها الکترود قادر به ذخیره سازی مگابایت ها 
دیتا در ثانیه در DNA شوند. به این ترتیب عملکرد 
و هزینه ذخیره سازی DNA به طرز قابل توجهی به 

نوار نزدیک خواهد شد.

در مطلب زیر به شــما آموزش می دهیم که چگونه 
ویژگی AutoRun را در ویندوز غیر فعال کنید.

 AutoRun بــا اتصــال درایو هــای USB یا اســتفاده از 
CD و DVD اجرا می شود. این ویژگی به صورت ذاتی 
 AutoRun ک باشد. چرا که با اجرای می تواند خطرنا
یک درایو USB آلوده، ویروس هایی که در آن وجود 

دارند به راحتی کامپیوتر میزبان را آلوده می کنند.
برای غیرفعال کردن ویژگــی AutoRun مراحل زیر را 

دنبال کنید:
گام اول: با کلیک بر روی استارت، Run را اجرا کنید.

گام دوم: عبارت »GPEDIT.MSC« را تایپ نموده و 
کلید اینتر را بفشارید.

 Computer« روی  بــر  ادامــه  در  ســوم:  گام   
 Administrative« ســپس  و   »Configuration

Template« کلیک کنید.
گام چهارم: حــاال بــر روی »System« کلیک کنید تا 
در قسمت سمت راست لیست تنظیمات نمایش 

داده شود.
 »Turn Off Auto Play« گام پنجــم: بــر روی عبــارت

دابل کلیک کنید )خط شانزدهم لیست(
 Turn Off گام ششــم: با این کار پنجره خصوصیــات

Auto Play باز می شود.
 »Enable« گام هفتم: در پنجره باز شــده ابتدا گزینه
و ســپس در منوی کشــویی گزینه »All Devices« را 
انتخاب نموده و در پایان بر روی »Ok« کلیک نمایید. 
تمام. از این به بعد ویژگی Auto Play اجرا نخواهد شد.

       سرد بودن خمیر بیسکویت 
یکــی از علت هــای تــرک خــوردن بیســکویت عدم 
توجه بــه میــزان گرمی و ســردی خمیــر آن اســت. 
توجه به ســرد و گرم بودن خمیــر در کیفیت پخت 

آن اهمیت دارد. 
برای پخت بیسکویت خمیر آن کاما باید سرد باشد 
زیرا خمیر خنک به صورت یک دست پخته می شود 

و در فر تغییر حالت نمی دهد.
       آرد بیسکویت

در پخت بیسکویت باید به اندازه آرد آن توجه کنید 
زیــرا کم یــا زیاد شــدن آرد بــر ظاهر بیســکویت تاثیر 
گر در پخت بیسکویت بیش از حد از آرد  می گذارد. ا

استفاده گردد، بیسکویت شما سفت شده و طعم 
نامطلوبی خواهد داشت.

       جوش شیرین یا بیکینگ پودر در بیسکویت
در دستور تهیه بیسکویت استفاده از جوش شیرین 
و بیکینگ پودر وجود دارد. مقدار بکینــگ پودر را 
هنگام تهیه بیسکویت دقیق اندازه گیری کنید زیرا 
مقدار زیاد بکینگ پودر و همچنین جوش شیرین 

یکی از دالیل ترک خوردن بیسکویت است.
       دمای فر

یکی از علت های ترک خوردن بیسکویت باال بودن 
دمای فر اســت. هنگام پخت بیسکویت به میزان 

دمای فر توجه کنید.

تماس صوتی و تصویری در Gmail امکان پذیر شد

تحقیقات مایکروسافت در حوزه ذخیره سازی 
بر روی DNA به مرحله جدید ومهمی رسید

گی Auto Run در ویندوز کردن ویژ غیر فعال 

علت ترک خوردن خمیر بیسکویت

فناوری

دانستنی ها

خانه داری

مشکل شارژ اندروید را با 7 روش رفع کنید
گر در شارژ کردن تلفن اندرویدی  ا
خود بــه مشــکل خورده اید این 
گزارش را بخوانید تا با راه حل های 

آن آشنا شوید.
کنون به فرایند شارژ شدن گوشی  به احتمال زیاد تا
خود فکر نکرده ایــد. تنهــا کاری که همه مــا انجام 
می دهیم ایــن اســت کــه کابــل را به گوشــی وصل 
می کنیم و آن را رها می کنیم تا به میزان مورد نیاز ما 
شارژ شود. اما روزی با این موضوع مواجه خواهید 
شد که گوشی اندرویدی شــما برای شارژ شدن به 

مشکل بخورد.
البتــه وقتی ایــن اتفــاق می افتــد الزم نیســت فــورا 
به یک مرکز تعمیرات تلفن همــراه برویــد، زیرا این 
مشکل می تواند با تعدادی از راه حل های ساده، اما 
کاربردی رفع شود. در اینجا تعدادی راه حل به شما 
معرفی می کنیم که در صورت به مشکل خوردن در 
زمینه شارژ تلفن اندرویدی خود، می توانید آن ها 

را امتحان کنید.
       راه اندازی مجدد گوشی

قبل از آنچه در گوگل جستجو کنید که چرا گوشی 
شما شارژ نمی شود، سعی کنید تلفن خود را یکبار 
خاموش و دوباره روشــن کنید. اغلب اوقات دلیل 
شارژ نشدن گوشی شما هنگام اتصال به برق این 
است که یک مشــکل ســاده در اتصال وجود دارد. 
بــرای رفع مشــکاتی کــه به نظــر موقت هســتند، 
راه انــدازی مجــدد می تواند همیشــه اولیــن کاری 
باشد که باید انجام دهید. راه اندازی مجدد تلفن، 
تمام سرویس پس زمینه را از نو آغاز می کند و می تواند 
مشکل شارژ تلفن همراه شما را حل کند. راه اندازی 
مجدد همچنین اجزای اصلی عملکرد تلفن شما را 
تازه سازی می کند و در صورتی که یکی از آن ها از کار 
افتاده باشد، آن را دوباره به راه اندازی می کند. برای 
انجام سریع راه اندازی مجدد، کافی است دکمه پاور 

را نگه دارید و روی گزینه Restart ضربه بزنید.
       تلفن خود را در حالت ایمن قرار دهید

گر گوشی شما پس از راه اندازی مجدد باز هم شارژ  ا
نمی شود، سعی کنید گوشی خود را در حالت ایمن 
راه اندازی کنیــد. حالت ایمن یک محیط »جعبه 
شنی« اســت که تلفن شــما را به نرم افزار هایی که 
در ابتدا با آن ارسال شده است محدود می کند. در 
واقع برنامه های شخص ثالثی که دانلود کرده اید در 

حالت ایمن اجرا نمی شوند.
       حالت ایمن در گوشی

گر گوشــی همــراه شــما در ایــن حالت شــارژ شــود  ا
می توانید اطمینان حاصل کنید که مشکل سخت 
افزاری وجــود ندارد و یک ســرویس شــخص ثالت 
باعث اختال در شــارژ کردن گوشــی شــده است. 
کنــون برنامه هایــی را در نظــر بگیرید که بــه تازگی  ا
دانلود کرده اید، یکی از آن ها احتماال عامل مشکلی 

هستند که برای شما ایجاد شده است.
از آنجایی کــه در گوشــی های اندرویدی مختلف، 
نحــوه وارد شــدن بــه حالت ایمن متفاوت اســت، 
گــی بــه  کردن ایــن ویژ می توانیــد بــرای فعــال 
وب ســایت هایی کــه از دســتگاه شــما پشــتیبانی 

می کنند نگاهی بیندازید.
       کابل، پریز و آداپتور متفاوتی را امتحان کنید

گر مشکل شما همچنان باقی است، ممکن است  ا
کابل شارژ شما ایراد داشته باشد و به همین خاطر 
باید مواردی مانند کابل و آداپتور و پریز دیگری را هم 
امتحان کنید تا از عملکرد آن ها اطمینان حاصل 
کنید. ساده ترین راه برای بررسی اینکه آیا کابل مقصر 
مشکات شماست یا نه این است که تلفن همراه 

خود را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید. 
گر در این مرحله گوشی شما به رایانه متصل شود،  ا

پس مشکل شما می تواند از پریز یا از آداپتور باشد.
از نبود اشکال نرم افزاری مطمئن شوید

گر تلفن شما با وجود اینکه اعان در حال شارژ را به  ا
شما نشان می دهد، اما د رواقع شارژ نمی شود، یا 
کابل به آن متصل شده، اما شارژ نمی شود، ممکن 
است مشکل نرم افزاری برای شما ایجاد شده باشد. 
با نصب اپلیکیشــنی به نام »Ampere« می توانید 
اطمینان حاصل کنید که آیا جریان برقی به گوشی 

شما وارد می شود یا خیر.
گ نرم افزاری        با

»Ampere« یک برنامه ساده است که به شما امکان 
می دهد در هــر لحظه میــزان جریان شــارژ یا شــارژ 
گوشی خود را مشاهده کنید. این برنامه همچنین 
دارای چند ویژگی دیگری مثل دمای باتری و میزان 

جریان است که ممکن است به کارتان بیاید.
       پورت شارژ را تمیز کنید

گر برنامــه Ampere نشــان می دهد که شــارژی به  ا
گوشی شما وارد شــده مقصر این مشکل می تواند 
زباله هایی باشــد که درگاه شارژ شــما گیر کرده اند. 

ذرات گرد و غبار می توانند به سرعت در ورودی شارژ 
جمع شــوند و مانع اتصال تلفن شما به منبع برق 
گر  شوند. پورت شارژ گوشی خود را بررسی کنید و ا

متوجه تجمع گرد و غبار شدید، آن را تمیز کنید.
       احتمال خیس شدن درگاه شارژ

حتی تلفن های مقــاوم در برابر آب نیز بــرای نیاز به 
گر گوشی شما خیس  مراقبت در این زمینه دارند. ا
کنون برای شما ســوال پیش آمده  شــده اســت و ا
که چرا شــارژ نمی شــود به احتمال زیــاد مقصر این 
گر چنین اتفاق افتاده  مشــکل همان آب اســت. ا
اصا نباید گوشی خود را شارژ کنید و به عنوان اولین 
کار باید از خشک بودن قطعات داخلی گوشی خود 

مطمئن شوید.
برای این کار می توانید از هوای گرم استفاده کنید 
و یا گوشــی خود را در یک کاســه برنج بریزید. با این 
حال، باید حداقل یک روز صبر کنید تا گوشی خود 
را دوباره به شارژ وصل کنید. بعد از ۲۴ ساعت سعی 
کنید گوشی خود را شارژ کنید و احتماال مشکل شما 
گر چنین اتفاقی نیفتاد احتماال  رفع شده اســت. ا
به عنوان روش آخر باید به تعمیر تلفن همراه خود 

فکر کنید.

فناوری

حکایت

زمانــی کــه خودرویــی نــو و صفــر کیلومتــر 
را خریــداری می کنیــد، الزم اســت بــرای 
عملکــرد بهتر خــودرو و همچنیــن افزایش 

طول عمر آن نکاتی را رعایت کنید.
گر با صرفه جویی و پس انداز کردن و گرفتن   ا
وام هــای مختلفــی، باالخــره توانســته اید 
خــودروی رویایی خــود را خریــداری کنید، 
احتماال می خواهید بدانید چطور می توانید 
آن را تا آنجایی که می شود مثل روز اول نگه 
داری کنید تا همیشه نو، تمیز و سالم بماند. 
در ایــن مطلــب توصیه هایی بــرای افزایش 
طول عمر خودروی شما داریم که با رعایت 
آن ها می توانید تا سال ها خودرویی مثل روز 

اول داشته باشید.
       توصیه هایی برای آب بندی خودرو

زمانــی کــه خودرویــی نــو و صفــر کیلومتــر 
را خریــداری می کنیــد، الزم اســت بــرای 
عملکــرد بهتر خــودرو و همچنیــن افزایش 
طــول عمــر آن نکاتــی را رعایت کنیــد. چرا 
که قطعــات فلــزی بــه کار رفتــه در خــودرو 
نــو هســتند و همیــن نــو بــودن، ســایش 
آن هــا را بیشــتر می کنــد و ممکــن اســت به 
آن هــا آســیب وارد کنــد. در همین راســتا، 
مطالعــه دفترچه راهنمای خــودرو و عمل 
به توصیه هــای آن ضروری اســت. به طور 
کلــی در ۱۰۰۰ کلیومتر اول، نبایــد به خودرو 
فشــار آورد تا به خوبــی فراینــد آب بندی را 
طی کند. امــا برخی نــکات، جنبه ای کلی 
دارند و برای هر مدل خــودروی نویی باید 

رعایت شوند، همانند:
در ۱۶۰۰ کیلومتر اول، سرعت خودرو نباید 
از ۹۰ کیلومتــر در ســاعت تجاوز کنــد. از گاز 
دادن و رانندگی در ســرعت باال جدا پرهیز 
کنید. فشــار معقول بــه موتــور و همچنین 
ســایر قطعــات و سیســتم های خــودرو، 
باعث می شود قطعات و اجزای فلزی آن به 
مرور مستحکم تر شوند و از این جهت بهتر 

بتوانند در آینده ضربات را تحمل کنند.
از حمل بار های سنگین، مصالح ساختمانی 
و بار های غیر معمول با خــودرو، در زمان آب 

بندی خودرو پرهیز کنید.
خودروی جدید خود را برای مدت طوالنی 
گاهــی از خــودرو  خامــوش نگــه نداریــد. 
اســتفاده کنیــد تــا روغــن کافــی بــه تمــام 

قطعات خودرو برسد.
در کیلومتر های اولیه رانندگی )بهترین حالت 
تا ۷۰۰۰ کلیومتر اولیه(، اجازه ندهید دور موتور 
خودرو بــه باالتــر از ۳۰۰۰ دور در دقیقه تجاوز 
کند. به طور کلی در این دوره، باید از شــتاب 
گهانی بر روی  گیری های سریع و فشار های نا

پدال گاز خودداری کرد.
گر قرار است برای مدتی از خودرو         ا

استفاده نکنید
مطمئن شــوید کــه بدنــه و داخــل خودرو 
کاما تمیز اســت و آلودگی روی بدنه و مواد 
فاســد شــدنی داخل خودرو وجود ندارد. 
سپس، خودرو را حتما در فضای بسته نگه 
داری کنیــد و روی آن را بــا کاور مخصوص 

خودرو بپوشانید.
مطمئن شوید کف خودرو سوراخی وجود 
نــدارد تــا از النــه ســاختن حیوانــات، ورود 
حیوانــات بــه خــودرو و آلودگــی بــه درون 

خودرو جلوگیری شود.
بهتر اســت باتری ماشــین را قطع کرده و از 
ماشــین بیرون بیاورید. در ایــن حالت هم 
الزم اســت کــه هــر ۲،۳ مــاه یکبار باتــری را 

شارژ کنید.

درویشــی را ضرورتــی پیش آمــد، گلیمــی را از 
ک مردان دزدید. قاضی فرمود  خانه یکی از پا

تا دستش بدر کنند. 
صاحب گلیم شــفاعت کرد که من او را حال 

کردم. 
ع فرو  قاضــی گفــت: بــه شــفاعت تو حــد شــر

نگذارم. 
صاحب گلیم گفت: اموال مــن وقف فقیران 
اســت، هر فقیرى که از مال وقــف به خودش 
بــردارد از مــال خــودش برداشــته، پس قطع 

دست او الزم نیست.
قاضی از جارى نمــودن حــد دزدى منصرف 
شــد، ولی دزد را مورد ســرزنش   قــرار داد و به او 
گفت: آیا جهان بر تو تنگ آمده بود که از خانه 

ک مردى دزدى کنی؟  چنین پا
کــم ! مگــر نشــنیده اى که  دزد گفــت: اى حا
گوینــد: خانــه دوســتان بــروب ولی حلقــه در 

دشمنان مکوب. 
چون به سختی در بمانی تن به عجز اندر مده 
دشمنان را پوست بر کن، دوستان را پوستین

 توصیه هایی برای بهبود 
عملکرد و طول عمر خودرو

وقف

ماهی خواص زیادی دارد، از جمله 
افزایــش ســامت مغــز، کمــک بــه 
جلوگیری از افســردگی و منبع غنی 
از ویتامین D است. ماهی شکم پر را می توانید هم در فر 
و هم در تابه درست کنید.  ماهی شکم پر به روش های 
مختلفی تهیه  می شود. اما عمده ترین آن ها روشی است 
که مردم شمال و مردم جنوب کشورمان از آن استفاده  
می کنند. تهیه ماهی شکم پر با تمر هندی مخصوص 
مردم جنوب و بــا رب انار مختص اهالی شــمال کشــور 
است. این غذا با انواع ماهی ها طبخ  می شود. با ما همراه 

باشید تا طرز تهیه ماهی قزل آال شکم پر را یاد بگیریم.
       سبزی مخصوص

معموال ســبزی های طعم دهنده این غذا، گشــنیز و 
شنبلیله است که باید مقدار گشنیز غالب باشد. چون 
حجم زیاد شنبلیله آن را تلخ خواهد کرد. اما در تهیه این 
غذا از انواع سبزی های محلی و معطر مانند جعفری، 

پونه، شوید و … استفاده  می شود.
مواد الزم برای ماهی قزل آال شکم پر

• ماهی قزل آال ۲ عدد
• پیاز خالی یک چهارم پیمانه

• فلفل دلمه ای خالی یک چهارم پیمانه
• لیمو تازه ۴ برش

• نمک دریا و فلفل به میزان الزم
• روغن سرخ کردنی کمی

       مرحله اول
مواد اولیه را آماده کنید. فلفل دلمــه ای را برش دهید 
و پیازها را خرد کنید. لیمو را به صــورت ورقه ای و نازک 
ببریــد. گریــل را روشــن کنیــد و روی حرارت متوســط 

تنظیم کنید تا گرم شود.
       مرحله دوم

ماهــی را کاما بشــویید و داخــل شــکم آن را به خوبی 
خالی کنید. اجازه دهید تا ماهی خشک شود. سپس 

داخل شکم ماهی را با نمک دریای دانه درشت و فلفل 
طعم دار کنید.

       مرحله سوم
فلفل دلمــه ای و پیــاز برش خــورده را درون ماهی قرار 
دهیــد. برش های نــازک فلفل دلمــه ای و پیــاز باعث  

می شود که زودتر و بهتر پخته شوند.
       مرحله چهارم

دو تکه لیمو را به داخل ماهی اضافه کنید.
       مرحله پنجم

به احتیاط و به کمک یک براش تمیز یا فرچه، سطح 
گریل را به کمی روغــن آغشــته کنیــد. آن را روی گریل 

بگذارید تا بپزد.
       مرحله ششم

یک ســمت از ماهی را به مدت ۶ دقیقــه گریل کنید. 
ســپس به طرف دیگر بچرخانید و ۶ دقیقه دیگر صبر 

کنید تا بپزد.
       مرحله هفتم

می توانید برای فهمیدن این که ماهی پختــه یا نه، با 
احتیاط آن را لمس کنید. وقتی رنگ آن کدر و گوشت 

آن نرم شود، آماده است.
       مرحله آخر

وقتی روی گوشــت ماهی خط های گریل را مشاهده 
کردید، وقت سرو آن است. غذای بدون فر شما حاضر 
است. پوست ماهی را جدا کرده و آن را با برنج یا شوید 

پلو نوش جان کنید.

طرز تهیه ماهی قزل آال شکم پر

از  مجموعــه ای  بســتان  طــاق 
سنگ نگاره ها و سنگ نبشته های  
در  کــه  اســت  ساســانی  دوره  
شمال غربی شــهر کرمانشــاه در غرب ایران واقع شده 

است.
وجود کوه و چشمه در این مکان، آن را به گردشگاهی 
روح فزا تبدیل نموده که از زمان های دیرین تا به امروز 

مورد توجه بوده است.

طاق بستان

گردشگری

دستپخت

نشست استاندار اصفهان
 با جمعی از مدیران 

رسانه های استان
ســیدرضا مرتضــوی اســتاندار اصفهــان 
باحضور در جمع مدیران رسانه های استان 
اصفهــان و در نشســتی صمیمی مســائل 
اســتان را بررســی و مدیــران رســانه دراین 
نشســت نظرات خود را در رابطــه با تعامل 
بهتر با استانداری و فضای رسانه ای استان 

مطرح کردند.
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