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مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان گفت: شهرداری اصفهان باید برای راه اندازی مترو 
بهارستان که دو ایستگاه و پنج کیلومتر مسیر را بر عهده دارد، همکاری الزم را داشته باشد.

محمدرضا احمدی در نشست خبری که به مناسبت روز حمل و نقل برگزار شد در خصوص پروژه 
مترو اصفهان – بهارستان اظهار داشت: سال گذشته ۲۲۰ میلیارد تومان به این پروژه تخصیص 
داده شد که ۳۰ درصد بیشتر از کل منابعی بود که توسط دولت طی ۱۰ سال تخصیص داده شده بود.
وی ادامه داد: امروز زیرسازی پروژه مترو بهارستان تقریبا رو به اتمام است، ۵۷ درصد روسازی شده 

و تنها چند متر اطراف سپاهانشهر اجرای بخش زیرسازی هنوز انجام نشده است.
نیاز به ۷۰ میلیون یورو اعتبار برای بهره برداری از مترو بهارستان

مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با اشاره به اینکه پروژه هایی مانند مترو هزینه بر است و برای 
تکمیل آن بعد از روسازی و زیرسازی که از لحاظ اجرایی سخت و زمانبر است وارد تأمین لوازم و...

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به وجود ۵ کیلومتر از مسیر 
مترو بهارستان در شهر اصفهان :  

شهرداری اصفهان آستین باال بزند
دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:

قیمت آجیل به نرخ دالر 
بستگی دارد

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای خبر داد :

لغو افزایش قیمت الستیک

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان: 

صادرات، رویکرد جدید 
نمایشگاه بین المللی 

اصفهان است

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای 
اسالمی شهر اصفهان :

مردم مشکالت اصفهان را 
فریاد بزنند

ماجرای نارگیل های سمی
 در اصفهان چیست؟ 
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۳
الهام حسینی 

 سهم ۵۰ درصدی آرد در وزنه برداری قهرمانی جهان ششم شد
 در پخت بی کیفیت نان

۶

رییــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی گفت:.یکی از وظایــف 
اصلی این نهاد، بهســازی و نوســازی مسکن روســتایی است و 
متوسط واحدهای مسکونی روستایی نوسازی شده در کشور 
کبر نیکزاد در دیدار با استاندار  اصفهان در  حدود ۵۰ درصد است.  ا
محل استانداری افزود: ۴۵ درصد واحدهای مسکونی روستایی 
در استان اصفهان نوسازی شــده است که برای رسیدن به رقم 

مطلوب  همت و همکاری بیشتری نیاز است.
وی بیان کرد: اصفهان در  حوزه مســکن شهری عملکرد بسیار 
خوبی داشــته اســت اما در نوســازی مســکن روســتایی همت 
مضاعفی از ســوی بنیاد مســکن و توجــه اســتانداری اصفهان 
می طلبد. رییس بنیاد مســکن انقاب اسامی کشــور با اشــاره 
به اینکه وام مسکن روســتایی در زمان حاضر مبلغ ۱۰۰ میلیون 
تومان در نظر گرفته  اســت، ادامه داد: باید ایــن وام ۲۰۰ میلیون 
تومان شود که این میزان دارای مصوبه است و امیدواریم تا چند 

روز آینده اجرایی شود.
وی وام مسکن روستایی را با سود پنج درصد، بازپرداخت ۲۰ساله 
و اقساط یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: پیش 
از این تعدادی از بانک ها در ارائه این وام مانع اندازی و درخواست 
چک می کردند اما این وام نیاز به ضامن زنجیره ای سه نفره از اهالی 
روستا با ارائه ســفته دارد. نیکزاد اظهارداشت: در بحث مسکن 
روســتایی انتظار داریــم اصفهان که به عنوان پیشــرو در کشــور 

شناخته می شود بهتر عمل شود.
وی با اشــاره به اینکه قرار اســت بنیاد مســکن در حوزه مســکن 
شــهری ورود پیدا کند گفت: این امر در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر 

محقق خواهد شد.

رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی کشور با اشاره به اینکه بنیاد 
مســکن اســتان اصفهان در زمینه مسکن شــهری توان باالیی 
دارد و مسووالن مسکن و شهرسازی نیز همواره همکاری خوبی 
داشته اند عنوان کرد: کیفیت، سرعت کار و با برنامه پیش رفتن 

طرح های مسکن  شهری به خوبی در حال اجراست.
وی تصریح کرد: برگزاری جلســه شــورای عالی اســتان می تواند 

بسیاری از مشکات حوزه مسکن را حل کند.
نیکزاد بیان کرد: در زمینه اجرای طرح های هادی نیز توفیقات 

خوبی داشتیم و اســتان اصفهان به عنوان پیشروترین استان 
درحال خریداری یک کارخانه تولید قیر در استان است و اولین 
استانی اســت که این اقدام را انجام می دهد و خیر و برکت آن به 

روستاها نیز می رسد.
رییس بنیاد مسکن انقاب اسامی کشور یادآورشد: بافت های 
با ارزش بسیاری از روســتاها در حال شناسایی و بهسازی معابر 
نیز با نقشــه های ویــژه ای انجام و به روســتاهای گردشــگرپذیر 

تبدیل می شود.

کشــور در  کل ســازمان امــور مالیاتــی  داود منظــور رئیــس 
حکمی عباس مزیکی را به ســمت مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان منصوب کرد. با حکم داود منظور رئیس کل سازمان امور 

مالیاتی کشور  عباس مزیکی به سمت مدیرکل امور مالیاتی استان 
اصفهان منصوب شد. عباس مزیکی دارای مدرک کارشناسی 
ارشد حسابداری از دانشگاه پردیس فارابی تهران است و پیش 

از این مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی را بر عهده داشت.
پیش از این بهروز مهدلو ســمت مدیر کلی امور مالیاتی اســتان 

اصفهان را بر عهده داشت.

نخستین همایش منطقه ای »آب مایه حیات«  ۲۵ آذر ماه جاری، 
در شــهر کویری زواره برگزار شــد.  این همایش با هدف انعکاس 
وضعیت کاهش سطح آب های زیرزمینی و فرونشست زمین، 
میزان مصــرف آب در بخــش کشــاورزی و چالش هــا و اقدامات 

صورت گرفته در زمینه تامین آب شــرب همزمان با روز پژوهش 
برگزار   گرددی.  در این همایش یک روزه بیش از ۱۰۰ نفر از مسئوالن، 
کارشناسان، نخبگان و استادان حوزه آب کشور حضور دارند تا با 
توجه به تداوم خشکسالی ها و چالش کم آبی، راهکارهای برون 

رفت از این بحران را بررسی کردند.
این همایش با همکاری شــرکت آب و فاضاب استان اصفهان 
در سالن دکتر علی شریعتی شهر تاریخی زواره از توابع شهرستان 

اردستان برگزار شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان گفت: 
سرانه مصرف آب در اســتان اصفهان ۱۶۰ لیتر برای هر نفر 

در شبانه روز است. 
هاشــم امینــی در نخســتین همایــش آب مایه حیــات در 
زواره اردستان، اظهار کرد: نگاه گذشتگان در شهرستان 
اردستان نشان دهنده این است که مردم این منطقه یک 
نگاه سازگارانه دارند و با وجود وضعیت جغرافیایی منطقه 
توانستند مدیریت آب در این شهرستان را مدیریت کنند.
وی افزود: در اســتان اصفهــان در حــوزه آب و فاضاب در 
۱۲ سال گذشــته اقدامات موثری انجام شده است که در 
حوزه آب شــرب یکی از کم ترین ســرانه ها را در این استان 
داریم که در سال ۱۳۸۶ سرانه شرب اصفهان حدود ۱۸۹ 
کنون این مقدار به  لیتر برای هر نفر در شبانه روز بوده که ا

۱۶۰ لیتر برای هر نفر در شبانه روز رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان گفت: با 
اقداماتی که در بخش اصاح شبکه، جمع آوری انشعابات 

غیرمجاز و ایجاد ســامانه های مختلف در ۱۰ سال گذشته 
مدیریت توزیع آب در استان اصفهان انجام داده توانسته 

کم ترین آب بدون درآمد کشور را داشته باشد.
امینــی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی های ایــن شــرکت در 
جمع آوری پســاب های فاضاب گفت: هــر صنعتی که در 
حوزه های مختلف شامل کشاورزی و اشتغال شهرستان 

اردستان درخواست پساب فاضاب داشته باشد شرکت 
آب و فاضــاب اســتان نهایــت همــکاری را دارد تــا بتواند 

مشکل آب آن صنعت برطرف شود.
وی بــا بیان اینکــه ۱۰۸ روســتا در شهرســتان اردســتان 
تحــت پوشــش آبرســانی پایــدار شــرکت آب و فاضــاب 
هســتند، گفت: در این موقع از ســال به ۴۵ روســتا در این 
شهرستان آب رسانی ســیار می شــود که این آمار در فصل 
گرم ســال افزایش پیدا می کند که در تاش هستیم تعداد 

روستاهایی را که آبرسانی سیار می شود، کاهش دهیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب اســتان اصفهان یکی از 
هدف گذاری های شــرکت آب و فاضاب اســتان را توسعه 
آبرســانی روســتایی در شهرســتان اردســتان عنــوان کــرد 
و گفــت: امروز در ســفر به شهرســتان اردســتان حــدود ۱۰ 
میلیارد ریال لوله شبکه آبرسانی به اردستان تعلق خواهد 
گرفت که در بخش توسعه روســتایی شهرستان استفاده 

رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی : خواهد شد.

متوسط واحدهای مسکونی روستایی نوسازی شده 
کشور حدود ۵۰ درصد است در 

انتصاب مدیرکل جدید امور مالیاتی استان اصفهان 

با مشارکت آبفای استان اصفهان برگزار شد؛

نخستین همایش منطقه ای »آب مایه حیات« 
کویری زواره در شهر 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

سرانه مصرف آب برای هر نفر ۱۶۰ لیتر در شبانه روز است 
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سایه سنگین ابهام بر سر میراث 
رنجور اصفهان 
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# اصفهان  تنها  نیست

عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان:

کشور نیازمند  حمل و نقل ریلی 
توسعه است
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کار   )ماه(برآورد )ریال(عنوان پروژه محل تامین اعتبارمدت انجام 

19/۶89/۷12/83۴۶عملیات مرمت، لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر )محالت صفائیه، دهنو و درچه(

منابع داخلی
19/۶89/۷12/83۴۶عملیات مرمت، لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر )محالت مرکزی-شیخ آباد(

 عملیات مرمت، لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر 
)محالت قهنویه، نهچیر، سجادیه، محمدیه و نصیرآباد(

19/۶89/۷12/83۴۶

محمدمهدیاحمدی-شهردارمبارکه

دستگاه مناقصه گزار: شهرداری مبارکه

شرایط شرکت در مناقصه:
1( مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه : ارائــه ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز نقــدی بابت ســپرده شــرکت در مناقصــه جهت هر پروژه مبلــغ 98۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بحســاب ســیبای 

۰1۰۵19339۶۰۰3 بنام شــهرداری مبارکه 
2( شرکت کنندگان بایستی رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات را نمایند.

3( محــل دریافــت اســناد مناقصــه : شــهرداری مبارکــه، امــور قراردادهــا - تلفــن: ۵2۴۰2۰21-۰31 بــا واریــز مبلــغ 7۵۰/۰۰۰ ریــال بهمــراه مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه شــماره حســاب 
۰1۰۵193۴۰۶۰۰۵ بنــام ســپرده شــهرداری 

گهی تا روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/13 خواهد بود. ۴( مهلت دریافت اسناد  : در ساعات اداری از تاریخ درج آ
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/1۰/1۵ بشــرح ذیــل بــه  گــران بایســتی پیشــنهادات خــود را حدا ۵( مهلــت و نحــوه تکمیــل و تحویــل پیشــنهادات : مناقصــه 

دبیرخانــه محرمانــه حراســت این شــهرداری تســلیم و رســید دریافــت دارنــد.
۶( زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 1۴:3۰ بعدازظهر روز شنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/18 با حضور اعضای کمیسیون عالی معامات در محل ساختمان شهرداری

7( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات ارسالی مختار می باشد.
8( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد و مدارک مناقصه درج گردیده است.

گهی با برندگان مناقصه خواهد بود. 12۴۴۵22 / م الف9(  هزینه درج آ

گهیمناقصهعمومی آ
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قیمت هر بــرگ اوراق مســکن در روزهای گذشــته 
درحالی برای نخستین مرتبه از ۱۰۰ هزار تومان عبور 
کرده است که بانک مســکن اعام کرد هزینه اوراق 
مســکن نصف شــده اســت. بررســی قیمت اوراق 
مســکن نشــان می دهد کــه قیمــت در نمادهای 
تسه )برگه اوراق مسکن( برای نخستین مرتبه از ۱۰۰ 
هزار تومان گذر کرده اســت. این درحالی اســت که 
کثر ۸۲ هزار  قیمت این اوراق حدود ۱۰ روز قبل حدا
و ۵۰۰ تومان بود. بر این اساس و تا زمان نگارش این 
گزارش قیمت اوراق مســکن از فروردیــن تا آبان ماه 

سال جاری بین ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومان قیمت دارد.
گر نرخ ابان ماه را ۱۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان  بر این اساس ا
در نظر بگیریم )نرخ تسه آبان ۱۴۰۰ در زمان نگارش 
گزارش(،  و از طرف دیگر تخفیف بانک مسکن را نیز 
کن تهران می توانند  محاسبه کنیم، مجردهای سا
تا ۲۸۰ میلیون تومان تســهیات دریافت کنند که 
شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیات خرید مسکن 

و ۸۰ میلیــون تومان وام جعاله می شــود؛  لــذا برای 
دریافت ۲۰۰ میلیون تومان تسهیات باید ۴۰۰ برگه 
تسهیات مسکن خریداری کنند که با تخفیف در 
نظر گرفته شــده تعداد اوراق ۲۰۰ و هزینه آن با تسه 
۱۱۲ هزار و ۸۰۰ تومانی، ۲۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان 
می شــود. همچنین با در نظــر گرفتــن ۸۰ میلیون 
تومان وام جعاله که برای آن با تخفیف باید ۸۰ برگه 
به مبلغ ۹ میلیون و ۲۴ هزار تومان خریداری کنند، 
مجموع هزینه خرید اوراق ۳۱ میلیــون و ۵۸۴هزار 
تومان می شود. زوج های تهرانی نیز برهمین اساس 
می توانند تا ســقف ۴۸۰ میلیون تومان شامل ۲۰۰ 
میلیون تومان تسهیات خرید مسکن برای هر نفر و 
۸۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ که البته 
طبق تصمیم جدید، زوجین باید ۴۰۰ برگه تسهیات 
مسکن خریداری کنند که هزینه آن ۴۵ میلیون و ۱۲۰ 
هزار تومان می شود که همراه با هزینه ۹ میلیون و ۲۴ 
هزار تومانی وام جعاله در مجموع باید ۵۴ میلیون و 

۱۴۰هزار تومان پرداخت کنند.
هرچند ایــن تخفیف هزینــه وام مســکن را کاهش 
داده اســت امــا باید ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت که 
حــدود یک ماه قبــل و در تاریــخ ۲۳ مهرمــاه بدون 
نصف کردن هزینه وام، مجردها برای اخذ این وام 
بایــد  ۲۶ میلیــون و ۷۲۰ هزار تومــان و  متاهل های 
تهرانی نیز باید  ۶۴ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان پرداخت 

میکردند.

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان گفت: اینکه 
نرخ آجیل تا پایان سال، تغییرات محسوسی داشته 
باشد بستگی به قیمت دالر دارد. هر چند با کاهش 
نــرخ ارز، افت قیمت ایــن محصــول در کوتاه مدت 
امکان پذیر نیست زیرا معموال کاهش قیمت ها در 
هر بازاری نسبت به افزایش آن کندتر انجام می گیرد.
علیرضا حمصیــان در گفت وگو با ایمنا اظهــار کرد: 
با نزدیک شــدن به پایان آذرماه، هنوز این بازار گرم 
نشــده ولی ممکــن اســت در یکــی دو شــب پایانی 

شرایط تغییر کند.
وی افزود: گرانی دالر و کمبود تولید به عاوه افزایش 
هزینه های تولیــد باعث گران تر شــدن آجیــل و در 

نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است.

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان توضیح داد: 
قیمت اقام وارداتی ارتباط مســتقیمی با نرخ دالر 
دارد اما محصول ایرانی به غیر از تأثیرپذیری از دالر، 
تحت تأثیر کم آبی، کاهش تولید و افزایش هزینه ها 
نیز است. به گفته حمصیان به این ترتیب است که 
آجیل داخلی افزایش قیمت بیشتری را نسبت به 

آجیل خارجی پیدا کرده است.
وی خاطر نشــان کرد: همواره در این زمان از ســال 
به دلیل تقاضاهای کشــورهای خارجی و افزایش 
صــادرات، با کمبــود محصــول روبه رو می شــویم و 

قیمت آجیل، گران تر از مابقی ایام سال می شود.
دبیر اتحادیه آجیل و خشــکبار اصفهان ادامه داد: 
اما اینکه نرخ آجیل تا پایان سال، تغییرات محسوسی 
داشته باشد بســتگی به قیمت دالر دارد. هرچند 
بــا کاهــش نــرخ ارز، افــت قیمت ایــن محصــول در 
کوتاه مدت امکان پذیر نیست زیرا معموال کاهش 
قیمت ها در هر بازاری نســبت به افزایش آن کندتر 
انجام می گیرد. حمصیان با اشــاره به افزایش ۲۰ تا 
۳۰ درصدی نرخ آجیل نسبت به شب یلدای سال 
گذشته گفت: بیشترین میزان گرانی برای اقام بادام 

و پسته بوده است.

رئیــس شــورای تامیــن دام کشــور گفــت: بیشــتر 
کنون با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد  نهاده های بخش دام ا
گر این ارز به ۲۳ هزار تومان برسد شاهد  می شود و ا
گران شــدن قیمــت در بخش نهــاده خواهیــم بود 
که گران شدن گوشــت و ســایر محصوالت دامی را 
به دنبال دارد، بنابراین این تصمیم باید با دیدگاه 

کارشناسانه تری گرفته شود.
منصور پوریان در رابطه با الیحه بودجه ۱۴۰۱ اظهار 
کــرد: در ایــن الیحــه در بخــش صــادرات و عــوارض 
صادراتی، بــرای صــادرات هر کیلــو دام ســبک ۵۳ 
هــزار و ۷۰۰ تومــان و هر کیلــو گوســاله ۶۱ هــزار و ۵۰۰ 
تومان عــوارض صادراتی در نظر گرفته شــده که به 

نظر می رسد این موضوع کارشناسی شده نیست.
وی افــزود: عمــا بــه ازای هــر کیلوگــرم دام دو دالر 
عوارض صادراتی باید پرداخت شود که این موضوع 
با قیمت دام صادرتی تناسبی ندارد. به نظر می رسد 
در این قسمت نگاه بخشی وجود داشته و الزم است 
جهش قیمت در بازار که ناشی از تصمیم گیری های 
دولت و مجلس است باید بیشتر در نظر گرفته شود.

        حذف ارز ترجیحی حتما اثرات روانی در 
جامعه خواهد داشت

رئیس شورای تأمین دام کشور گفت: بخش زیادی 
از نیازهــای داخلی کشــور از طریق ارز نیمایــی وارد 
می شود عما ارز ترجیحی به برخی از کاالهای خاص 
از جمله نهاده های دامی تعلق می گیرد، حذف ارز 
ترجیحی حتما اثرات روانی در جامعه خواهد داشت 

و کاالها جهش قیمتی در بازار را تجربه می کنند.

با اعــام حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه مطمئنا 
شاهد جهش قیمتی در برخی از کاالها خواهیم بود

پوریــان اضافه کــرد: در ماه هــای گذشــته و از چند 
سال قبل تا کنون جهت گیری قیمتی بازار ناشی از 
تصمیم گیری سیاست گذاران بوده است. با اعام 
حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه مطمئنا شــاهد 
جهش قیمتــی در برخــی از کاالهــا خواهیم بــود و 
الزم اســت این تصمیم با احتیاط بیشتری گرفته 
شــود. شــاید دولت از این تصمیم منتفع شــود اما 
بازار مصرف و تولید ممکن است از تبعات منفی این 

تصمیم تأثیر بگیرد.
        گوشت و سایر محصوالت دامی حتما گران 

می شود
وی تصریــح کــرد: بیشــتر نهاده هــای بخــش دام 
گر این ارز  کنون با ارز ۴۲۰۰ تومانــی وارد می شــود و ا ا
به ۲۳ هزار تومان برسد شاهد گران شدن قیمت در 
بخش نهاده خواهیم بود که گران شدن گوشت و 
سایر محصوالت دامی را به دنبال دارد. بنابراین این 

تصمیم باید با دیدگاه کارشناسانه تری گرفته شود.

گفــت:  عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن 
بازپرداخــت تســهیات نهضــت ملــی مســکن 
شامل دوران ساخت که به طور کلی سه سال 
اول است، نمی شود و متقاضی بعد از سه سال 

پرداخت اقساط را آغاز می کند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، محمدحسن 
علمداری دربــاره نحوه بازپرداخت تســهیات 
طــرح نهضــت ملی مســکن، اظهــار کــرد: مقرر 

است تا وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت 
ملی مسکن با تمهیداتی که در نظر گرفته است، 
نرخ سود اقشــار کم درآمد و متوسط را از طریق 
یارانه ای کــه مابه التفــاوت آن را صنــدوق ملی 

مسکن می پردازد، تأمین کند.
وی افــزود: از ایــن طریــق اقشــار کم درآمــد و 
متوسط توان بازپرداخت تسهیات را خواهند 

یافت.

بررسی هزینه وام مسکن پس از تخفیف ۵۰ درصدی

خبر

کنون بیــش از ۱۷۳  علیرضا قاری قرآن گفت: تا
هــزار متقاضــی در طــرح نهضــت ملی مســکن 
استان اصفهان ثبت نام کرده اند.  مدیرکل راه و 
شهرسازی استان گفت: از ۲۸ مهر و آغاز ثبت نام 
کنون بیش از ۱۷۳  طرح جهش تولید مسکن تا
هزار نفر در استان اصفهان متقاضی بهره مندی 
از مزایای ایــن طــرح بــوده و اقــدام بــه ثبت نــام 
کرده انــد. قاری قرآن، ســهم اســتان اصفهان را 
در اجرای طرح ملی مسکن معادل معادل ۵.۷ 
درصد بیان کرد و افزود: براین اساس به ساخت 
۵۷ هــزار و ۴۶۸ واحــد در اســتان اصفهــان نیاز 
است که این عدد برای چهار ســال به ۲۲۹ هزار 
واحد می رسد. وی زمین مورد نیاز ساالنه برای 
اجرای این طرح را در استان اصفهان هزار و ۳۴۸ 
کنون از ۱۰۹ شهر استان  هکتار بیان کرد و گفت: ا
اصفهان برای ۴۳ شــهر، زمین مورد نیاز تامین 
شده و امکان ثبت نام در سامانه برای این شهر ها 
فراهم است. علیرضا قاری قرآن افزود: برای ۳۴ 
شهر هم از طریق الحاق به محدوده زمین تامین 
شده که مقرر است سامانه برای این شهر ها نیز 
بازگشایی شود. وی با اشاره به شروط ثبت نام 
طرح گفت: استفاده نکردن از امکانات دولتی 
در حوزه مسکن )فرم ج سبز( و نداشتن مالکیت 
خصوصی و ســابقه حداقل ۵ سال سکونت در 
شهر مورد تقاضا چهار شرط الزم برای ثبت نام 
در این طرح است. متقاضیان می توانند تا پایان 
آذر می تواننــد بــا مراجعه به ســامانه »ثمن« به 
آدرس saman.mrud.ir در طــرح نهضــت ملــی 

مسکن ثبت نام کنند.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گفت: بــا دســتور معــاون اول رئیس جمهــور با 
افزایــش نــرخ الســتیک موافقــت نشــد و ارقام 
اضافه شده برگردانده می شود. داریوش امانی در 
مراسم گرامیداشت هفته حمل و نقل، رانندگان 
و راهداری اظهار داشت: اصفهان قطب ترانزیت 
کشور است و نقش مهمی در حمل و نقل کشور 
دارد و نقش تأثیرگذار آن در کشــور انکار نشدنی 
اســت، ما در ســازمان راهداری ۷۰ نوع خدمت 
را به کشــور می دهیم که نقش اصفهان در این 
کید بر گستردگی امور  میان هم اســت. وی با تا
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای افزود: 
سال گذشته ۵۰۲ میلیون تن جابجایی کاال در 
کشور داشتیم و تا به این جای سال ۳۸۰ میلیون 
تن جابجایی داشــتیم که ۷.۵ درصد نســبت 
به سال گذشــته رشد داشته و نشــان می دهد 
فعالیت ما با وجود کرونا پیشرفت داشته است.

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
ادامــه داد: در دوره قبــل از کرونــا ۱۶۷ میلیــون 
جابجایی مســافر در کشــور بــوده، که ایــن رقم 
امســال به ۶۷ میلیون رســیده که این کاهش 
می تواند باعث مشــکل شــود، اما با ایــن وجود 
ترانزیــت بــه کشــورهای همســایه بــا توجــه 
بــه رهنمودهای مقــام معظــم رهبری رشــد ۳ 

درصدی داشته است.
        18 هزار میلیارد کمبود بودجه

وی تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای با ۱۲ هزار کارمند، ۹ هزار خــودرو و هزار 
و ۳۰۰ راهدار خانه بــرای امنیــت و آرامش مردم 
تاش می کند که گســتردگی فعالیت های این 
کید بر  ســازمان را نشــان می دهــد. امانــی بــا تا
بودجه کــم ســازمان راهــداری گفــت: در حال 
گر  حاضر در کشــور ۲۲۱ هزار کیلومتر راه داریم، ا
هیچ راه دیگری نسازیم با قیمت های امروز برای 
نگهداری راه ها ۷۲ هزار میلیــارد تومان بودجه 
نیاز داریم می خواهد که با سام و صلوات حل 
نمی شود و ماشین آالت می خواهد. وی بیان 
داشت: ۲۸ هزار میلیارد تومان در بدترین حالت 
برای یک سال سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای نیاز است که امسال هفت هزار میلیارد 
اختصاص یافت و تا امروز با تأمین بودجه ۱۰ هزار 
میلیارد هزینه شــده که هنــوز ۱۸ هــزار میلیارد 
تومــان کــم داریم. رئیــس ســازمان راهــداری و 
حمل و نقل جاده ای ادامه داد: در سال جاری 
ســه هزار کامیــون بــه کشــور آمــده اما برخــی از 
مجلســی ها ما را خائن می دانند زیرا می گویند 

باید حتما از کاالی داخلی استفاده شود.
وی ابــراز داشــت: هر ســال ۲۰ الی ۳۰ نفــر راننده 
کشته می شوند که بحث شهیدی آنها پیگیری 
می شــوند، زیرا این افراد در حمل و نقل جان و 
مال خود را ایثار می کند، اما همچنان بحث بیمه 
آنها پیگیری می شود و تاش سازمان است که 

مطالبات رانندگان پیگیری شود.
امانــی در خصــوص افزایــش قیمت الســتیک 
گفت: در ســتاد تنظیم بــازار معــاون اول رئیس 
جمهور با افزایش قیمت الستیک موافقت نکرد 

و افزایش قیمت الستیک بر می گردد.

خبر نرخ دستوری سود تسهیالت ۱۸ درصد است اما :       

بانکهابجای18درصد،28درصدسودمیگیرند
رئیــس ســابق ســازمان بــورس 
دربــاره توانایــی بازپرداخــت 
تسهیات مسکن گفت: با اینکه 
خ دستوری بهره بانکی ۱۸ درصد است، نظام  نر
بانکی با روش های خاص خودشان این نرخ را به 

صورت پنهانی ۲۸ درصد کردند.
بــه گــزارش مهــر، محمــد علــی دهقــان دهنوی 
در نشســت »ســازوکار بهینــه مشــارکت نظــام 
ح هــای ملی ســاخت مســکن« که  بانکــی در طر
در پژوهشــکده پولی و بانکی بانــک مرکزی برگزار 
شــد، با اشــاره به اینکه باید به این ســوال پاســخ 
بدهیــم کــه ظرفیت ســاالنه ســاخت مســکن در 
اقتصاد ایــران چقــدر اســت، افزود: ایــن مســئله 
تنهــا مربــوط بــه تأمیــن مالی نیســت و مســائلی 
مربوط به مصالح ساختمانی، زمین، سازندگان، 
انشــعابات، خدمــات شــهری و … را نیــز در نظــر 
می گیــرد. در ســال های رکــود و رونــق ســاخت و 
ساز در کشــور در ســال های اخیر، میزان ساخت 
مسکن بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بوده 
است. همچنین در طرح مسکن مهر هم در طول 
چند سال نزدیک به ۲ میلیون خانواده صاحب 
مســکن شــدند و می تــوان از تجربه آن اســتفاده 
ح مسکن مهر هم احداث واحدهای  کرد. در طر
مسکونی طوالنی شد و حتی در برخی موارد تا ۱۰ 
سال طول کشــید. به این ترتیب مسئله ساخت 
مسکن به نحوی نیســت که بتوان به سادگی در 
مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در یک 

سال صحبت کرد.
وی افزود: بنابراین تجربه کشــور نشان می دهد 
گر بتوان ساخت یک میلیون مسکن در سال  که ا
را محقق کرد، رکوردی قابل تحسین خواهد بود 
ولــی نباید بــرای بیــش از ایــن برنامه ریــزی کرد. 
گــر دولــت بخواهــد بــرای ســاخت بیشــتر از این  ا
برنامــه ریــزی کنــد، مشــکات زیــادی بــه وجود 

خواهد آمد.
        بازپرداخت تسهیالت ساخت مسکن 

باید در حد وسع مردم باشد
دهقــان دهنــوی ادامــه داد: بــه طــور میانگیــن 
ظرفیت ســاخت مسکن در کشــور ما ســالی ۶۰۰ 
گر بخواهیم  هزار مسکن است اما گفته می شود ا

بــه نیازهایمــان پاســخ بدهیــم بایــد قریــب به ۲ 
میلیــون بســازیم. برای رســاندن ظرفیــت تولید 
به نیاز واقعی، بــه برنامه های خاصی نیاز داریم. 
اولین مساله در تأمین مالی مسکن، استطاعت 
بازپرداخــت اقســاط مســکن اســت. در واقــع 
تســهیات باید بــه نحوی باشــد کــه بازپرداخت 
آن در حد وســع مردم باشــد. مــا در حــال حاضر 
کثــر ۲۰ درصــد از قیمــت خرید مســکن را در  حدا
قالــب وام بــه مــردم می دهیــم و در عیــن حــال 
خ  بــه دلیــل تــورم باالیــی کــه داریــم، با اینکــه نر
دســتوری بهــره بانکــی ۱۸ درصــد اســت، نظــام 
خ  بانکــی بــا روش هــای خــاص خودشــان این نر
را به صورت پنهانــی ۲۸ درصد کردنــد. بنابراین 
بازپرداخت همین وام ناقص هم برای بســیاری 
از خانواده های جامعه هدف رقــم قابل توجهی 
است که ایجاد مشکل می کند که دلیل اصلی آن 

خ سود تسهیات است. باال بودن نر
        افزایش درآمد و کاهش تورم الزمه اصالح 

شرایط تسهیالت ساخت مسکن

وی افــزود: در زمینــه اســتطاعت مــردم بــرای 
ســاخت و خریــد مســکن، مــا دو مشــکل بــزرگ 
داریم: اول اینکه نسبت قیمت مسکن به درآمد 
ســرانه خیلــی باالســت. درآمدهــا فقیرانــه امــا 
قیمــت مســکن ثروتمندانــه اســت. تــا زمانی که 
توسعه یافتگی ما را به یک درآمد سرانه مطلوب 
نرساند این مشکل را داریم. مشکل دوم اینکه نیز 
خ  تورم باال در نظام اقتصادی کشــور است که نر

بهره ۲۸ درصد را تحمیل می کند. 
در چنین فضایی پیشــنهادهای مرغوب سازی 
و ســاخت مســکن به عنوان یک دارایی مرغوب 
قابلیــت اجرایــی پیــدا نمی کنــد. بنابراین ایجاد 
رشد اقتصادی و افزایش درآمدها و قدرت خرید 
مردم از یک سو و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش 
خ تــورم از ســوی دیگــر، یــک پیــش نیــاز برای  نــر
خانه دار کردن آن ها محســوب می شود. اما این 
یــک فــرض بلندمــدت اســت. االن بایــد دنبــال 
ح هایی داشته  سطح بهینه دوم باشیم. باید طر
باشیم که نیاز ما به تأمین مالی اولیه کمتر باشد 

مثــل توســعه افقــی ســاخت مســکن بــه جــای 
ح ها هم نیاز به زمین  عمودی سازی. اما این طر

و زیرساخت بیشتر دارد.
        مسکن مهر یک پروژه موفق مسکن 

اجتماعی بود
دهقان دهنوی ضمن اشاره به اینکه مسکن مهر 
یک پروژه موفــق مســکن اجتماعی بــود، افزود: 
کن شدند  کسانی که در خانه های مسکن مهر سا
بدون این پروژه صاحب مســکن نمی شــدند و با 
شــرایطی به مراتب دشــوارتر برای تأمین مسکن 
مواجــه بودنــد. مــا بایــد نگاهمان این باشــد که 
گر نگاهمان این  دنبال تأمین مســکن باشــیم و ا
باشــد، بیــن دو نــوع وام خرید و ســاخت تعارض 
حــس نمی کنیم. این طور نیســت کــه هرچه وام 
خرید دادیم درست اســتفاده نشده و هرچه وام 
گر وام  ساخت دادیم مستقیما اســتفاده شده. ا
ساخت بدهیم یک تقاضا به بازار اضافه خواهیم 
کرد. وام خرید در نهایت تقاضا را تقویت می کند و 

عرضه به آن پاسخ خواهد داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه طی شش ماه نخست امسال شاخص 
کسب و کار استان از رتبه بیست و ششم به هشتم ارتقا 
یافته است، گفت: کلید بهبود شاخص های فضای کسب و کار، بحث 

تسهیلگری به معنای واقعی کلمه برای صاحبان کار و فعالیت است.
کامران کانی در نشست خبری دومین نمایشگاه مدیریت کسب و کار، 
با بیان اینکه در بحث فضای کسب و کار مواردی وجود دارد که صاحب 
کســب و کار تســلطی در فضا ندارد و برعملکرد وی تاثیر می گذارد، اظهار 
کرد: مواردی همچون فرایند اخذ مجوز، شرایط استخدام نیرو، مالیات، 

اعتبارات و... از این دسته موارد هستند.
وی افزود: طی سنوات گذشته استان اصفهان در حوزه کسب و کار دچار 

نقیصه بوده و آن عدم هم افزاری اجرای مختلف بخش های دولتی برای 
بهبود کسب و کار و عدم همکاری متقابل بخش دولتی و خصوصی است، 
البته طی چند ســال برای بهبود این فضا اقداماتی در شورای گفتگوی 

بخش دولتی و خصوصی انجام شده است.
مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان با اشــاره به بهبود 
شاخص فضای کسب و کار در اســتان اصفهان، گفت: شاخص کسب 
و کار از رتبه بیست و ششم در سال ۹۸، طی شش ماه نخست امسال به 

رتبه هشتم رسیده است.
وی به نقــش تاثیرگــذار فعالیت ســتاد تســهیل اشــاره کــرد و گفت: این 
مسئولیت ما را به عنوان مقام دولتی صد چندان می کند، چرا که برخی 
تصمیمات اشتباه موجب تعطیلی یک کسب و کار می شود، بنابراین 

کوسیســتم کارآفرینــی و  کســب و کار در  با این رویکــرد به دنبــال تقویت ا
استان هستیم.

کید بر اینکه ســطح دانایی در بخش خصوصــی فراتر از بخش  کانی با تا
دولتی اســت، اظهار کرد: به دنبال توســعه این فضا در ســطح اســتان و 
شهرستان ها هستیم و تا ۴۰ مرکز مشاوره و خدمات توسعه کارآفرینی را 

راه اندازی کرده ایم.
کی کارآفرینی در استان، گفت:  وی با اشاره به رشد چند برابری فضای اشترا
کی در اصفهان ایجاد  در حال حاضر ۶ کافه کارآفرینی و ۸ فضای کار اشترا
کرده و به دنبال ایجاد کانون هایی هستیم تا فضا را برای افراد صاحب ایده 

مهیا کند.
کید بر اینکه امروز  مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با تا
کشورهای پیشرفته توسعه یافته به مقوله نوآوری و خاقیت توجه ویژه ای 
دارند، تصریح کرد: ما در کشــور ثروت هــای بزرگی در قالب اســتارت ها و 
شرکت های دانش بنیان داریم که متاسفانه در نمایشــگاه کسب و کار 

حضور نیافتند.
گــر در بخــش دولتــی ارتبــاط بیــن صاحبان ایــده و  کیــد کــرد: ا وی تا

سرمایه ایجاد کنیم نقش خود را درکارآفرینی ایفا کرده ایم.
کانــی در ادامــه دربــاره برخی صحبت ها نســبت به ســرمایه گریــزی در 
اصفهان، اظهار کرد: نباید در این تداعی را در بین ســرمایه گذاران ایجاد 

کنیم که فضای کسب و کار در اصفهان مناسب نیست.
وی افزود: کلید بهبود شاخص های فضای کسب و کار، بحث تسهیلگری 

به معنای واقعی کلمه برای صاحبان کار و فعالیت است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به اینکه بخش 
قابل توجه و ۸۰ درصد اقتصاد کشور دولتی است، گفت: مدیریت دولتی 
اقتصاد دولتی فرهنگی را در کشور ایجاد کرده است، اما راه اساسی و برون 

رفت از این مشکل فرهنگی خصوصی شدن اقتصاد کشور است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

کار است کسب و  کلید بهبود شاخص های فضای  تسهیلگری، 

دبیر اتحادیه آجیل و خشکبار اصفهان:

قیمت آجیل به نرخ دالر بستگی دارد

رئیس شورای تامین دام کشور:

گران می شود گوشت حتما  با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، 

عضو هیات مدیره بانک مسکن اعالم کرد:

ع بازپرداخت وام نهضت ملی مسکن زمان شرو

ثبت نام ۱۷۳ هزار نفر 
در طرح ملی مسکن 

استان اصفهان

رئیس سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای خبر داد:

لغو افزایش قیمت الستیک

خبر

خبر

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان با بیان اینکه صادرات و استفاده از ظرفیت 
بانوان استان دو رویکرد اساسی این شرکت است، 

گفت: مستندسازی حلقه مفقوده در مدیریت کشور است.
علیرضا مرتضوی، در نشست خبری دومین نمایشگاه مدیریت کسب 
و کار با اشاره به رویکرد و آینده شرکت نمایشگاه های اصفهان، اظهار 
کرد: شرکت نمایشگاه های استان اصفهان با مشارکت شهرداری و اتاق 
بازرگانی اصفهان تاسیس شده، بنابراین رویکرد این شرکت تسهیل گری 

در امر صادرات است.
کید بر اینکه صادرات موجب گره گشــایی مشــکل اشتغال و  وی با تا
مسائل اجتماعی، اقتصادی و … می شود، تصریح کرد: اتاق بازرگانی 
و شهرداری اصفهان برنامه های مختلفی برای تسهیلگری صادرات 

دارند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان رویکرد 
دیگر شرکت نمایشگاه های استان اصفهان را استفاده از ظرفیت بانوان 
عنوان کرد و گفت: در نظر داریم از ظرفیت بانوان به طور مســتقیم در 

فضای شهر بهره مند شویم.
 وی بــا اشــاره به اینکــه در ایــن دوره در رویکرد نمایشــگاه تجدید نظر 
کرده ایم و به جای تبلیغ برای آمدن مردم به نمایشگاه، سعی داریم 
نمایشگاه را به سطح شــهر ببریم، گفت: به عنوان مثال در ایام نوروز 
با اجازه شــهرداری در نظر داریم نمایشگاه مبلمان شهری به داخل 

پارک های شهر ببریم.
مرتضوی تاکید کرد: رویکرد جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان همان 

گونه که مدیریت جدید شهری با شعار شهر همگرا فعالیت خود را آغاز 
کرد، نمایشــگاهی همگرا اســت که به طور قطع مدرن تر از نمایشگاه 

هم پویا است.
وی در ادامه با بیان اینکه در ارتباط  با مدیریت کسب و کار در حوزه های 
مختلف مطالب بسیاری شنیده و آموزش داده ایم، اظهار کرد: آنچه 
مدیر باید بر روی آن تمرکز کند، این است که از نشدن ها و نرسیدن ها 

نترسند.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان با اعتقاد 
بر اینکه مستندســازی حلقه مفقوده در مدیریت کشــور اســت، ابراز 
امیدواری کرد: مستندسازی در ارکان شرکت نمایشگاه، پیاده و روح 

ریسک پذیری در آن جاری شود.
کید بر اینکه برای رســیدن به موفقیت، مدیران ما بایــد کار را  وی با تا
تکرار کنند، گفت: امیدوار به حضور شرکت های دانش بنیان و شرکت 
علمی تحقیقاتی در این دوره از نمایشگاه هستم و خواهش به حضور 
آنها دارم و این مجموعه ها به طور قطع برای حضور در نمایشگاه نیاز به 

پرداخت وجهی ندارند.

خبر

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان:

صادرات، رویکرد جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان است
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شهردار اصفهان:

خوراسگاناستعدادتبدیلشدن
بهقطبهنرکشوررادارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

شــهردار اصفهــان گفــت: از حیث 
هنری کارگاه های خاتم ســازی در 
منطقه ۱۵ ریشــه و فعالیــت دارند 
گر مورد حمایت قرار گیرند، خوراســگان استعداد  که ا

تبدیل شدن به قطب هنر ایران را دارد.
علی قاسم زاده در بازدید از منطقه ۱۵ شهر اصفهان با 
اشاره به اینکه در ادامه بازدیدهای هفتگی از مناطق، 
در این منطقه حضور پیــدا کردیم تــا در جریان کامل 
فعالیت های منطقه قرار بگیریم، اظهار کرد: این منطقه 
از جمله بخش هایی است که استعداد پیشرفت باالیی 
دارد و از زمین های بکری برخوردار است که می تواند 

منطقه را به یک قطب گردشگری تبدیل کند.
وی ادامــه داد: همچنین از حیث هنــری کارگاه های 
گر  خاتم سازی در این منطقه ریشه و فعالیت دارند که ا
مورد حمایت قرار گیرند، خوراسگان استعداد تبدیل 

شدن به قطب هنر ایران را دارد.
شهردار اصفهان تصریح کرد: این منطقه استعدادهای 
تاریخی دارد که می تواند کانون جذب گردشگر باشد 
و برای آینده می تــوان روی این منطقه به عنوان یک 

منطقه جاذب گردشگری حساب باز کرد.
منطقه ۱۵ گزینه مناسب برای سکونت در محات آرام

وی بــا بیان اینکه منطقــه ۱۵ با وجود الحاق به شــهر 
هنوز اصالت فرهنگــی و مذهبی خــود را حفظ کرده 
اســت، گفت: همه این مــوارد حکایت از ایــن دارد که 
خوراســگان بــرای افــرادی کــه می خواهنــد در یــک 
منطقه بــا اصالــت فرهنگی زندگــی کننــد، می تواند 
یک انتخاب خوب باشد. همچنین برای افرادی که 
تمایل دارند از محات شلوغ شهر فاصله گرفته و در 
محات آرام ســکونت داشته باشند، منطقه ۱۵ یک 

گزینه مطلوب است.
قاسم زاده با اشاره به وجود بیش از ۲۰ محله در منطقه 
کنده است و تا  کثر محات منطقه پرا ۱۵ اظهار کرد: ا
حدودی وضع روستایی خود را حفظ کرده است. این 
موضوع یک ظرفیت برای عاقه مندان بــه زندگی در 

بافت های تاریخی و آرام است.
آزادسازی و احداث خیابان سردار باقری در سال آینده

وی اظهــار امیــدواری کــرد: با همــت مــردم منطقه و 
پشتیبانی شهرداری مرکزی این منطقه تبدیل به یکی 
از جذاب ترین مناطق برای زندگــی و یک قطب برای 

گردشگری شود.
شــهردار اصفهان در خصوص تکمیل خیابان سردار 
باقری نیز اظهار کرد: یکی از مشکات منطقه ۱۵ این 
کثر خیابان های آن نیمه تمام و بن بست  اســت که ا
است، از جمله خیابان سردار باقری که منطقه مصمم 

است این مشکل را رفع کند.

وی ادامه داد: در بودجه امســال و ســال آینده ردیفی 
برای ایــن منظــور اختصــاص پیــدا کــرده اســت تــا 
آزادسازی این طرح که امســال مقداری از آن اجرایی 
شــده اســت، ســال آینده کامل و خیابان از بن بست 

خارج شود.
        11۵ میلیارد تومان برای آزادسازی کمربند 

شمالی نیاز است
هوشنگ نظری پور، مدیر منطقه ۱۵ شهردار اصفهان 
در ادامه این جلسه، با بیان اینکه تا سال ۹۲ شهرداری 
منطقه ۱۵ مســتقل از اصفهان بود و در همین ســال 
به عنوان منطقــه پانزدهم به این شــهر ملحق شــد، 
اظهار کرد: این منطقه هفت هزار هکتار وسعت دارد 
و ۲۵ درصد از این وسعت در محدوده قانونی و مابقی 

در حریم است.
وی ادامــه داد: برخورداری ایــن منطقــه از دانشــگاه 
آزاد خوراســگان، دو بیمارســتان فارابــی و فــردوس، 
سینما بهمن، یکصد هیئت مذهبی، بافت تاریخی 
و گردشــگری، ۲۱ برج محله گورت، منار راران، حمام 
نقاشــی و عمران خــان از جملــه ظرفیت هــای آن به 

شمار می رود.
مدیــر منطقــه ۱۵ شــهرداری اصفهــان بــا بیان اینکه 
جمعیــت منطقــه ۱۳۲ هــزار نفــر و دارای ۲۳ محلــه 
است که ۱۱ محله الحاقی است، گفت: محله اَبر دارای 
بیشترین جمعیت است و قلعه نو کمترین جمعیت 

کم ترین و  را دارد. همچنین محله شهید رجایی پرترا
کم ترین محله منطقه است. ارغوانیه کم ترا

وی با بیان اینکه محله ارغوانیه بیشترین مساحت و 
گیان کمترین را در سطح منطقه دارد، افزود: منطقه 
۱۵ دارای ۱۵۳ هکتار بافت فرســوده مصوب است که 
در محات متصل و داخل شهر قرار دارد. محله سفلی 
با ۱۸ درصد و محله شهید رجایی با دو درصد کمترین 

میزان بافت فرسوده را در منطقه دارد.
کم باالی  کبر، ترا نظری پور تکمیل نشدن خیابان اهلل ا
جمعیت در برخی محات و نقاط حادثه خیز، تکمیل 
نشــدن خیابان ابر و الله، وجــود اتباع خارجــه، عدم 
کبر، عدم  تعیین تکلیف گستره ویژه آخر خیابان اهلل ا
تکمیل خیابان اریسون و کنگاز، وجود مشاغل مزاحم 
مانند ریخته گری، تکمیل نشــدن خیابان شــهدای 
ستار، انباشــت فرهنگی در برخی محات، مجاورت 
برخی محات منطقه با کارخانه قند، وجود پارکینگ 
خودروهای ســنگین در محله شــهید رجایــی، عدم 
وجود شــبکه فاضاب در ارغوانیه و نیمه تمام بودن 
خیابان سردار باقری را از جمله طرح های نیمه تمام و 

چالش های فعلی منطقه برشمرد.
        با یک فرآیند دو ساله می توان آزادسازی 

کمربند شمالی را به پایان رساند
وی بــا بیان اینکــه خیابــان ســردار باقــری در بودجــه 
امسال ردیف اعتباری ۱۰ میلیارد تومانی داشت و برای 

سال آینده این طرح ۲۲ میلیارد تومان بودجه دریافت 
خواهد کرد، گفت: یکی از چالش های بر سر راه اتمام این 

طرح قیمت باالی زمین برای آزادسازی بوده است.
مدیر منطقه ۱۵ شهر اصفهان با اشاره به اینکه کمربند 
شــمالی از دیگر طرح های نیمه تمام منطقه اســت، 
افزود: کمربند شمالی هفت خیابان را در منطقه شامل 
می شود که به عنوان خیابان کمکی جی می توان از آن 
استفاده کرد، این کمربند در نقطه ابتدایی خود محله 
کم ترافیک آن به رینگ  جوزدان را شامل و در نهایت ترا

چهارم منتقل می شود.
وی با بیان اینکــه از اواخر ســال جاری آزادســازی این 
مسیر را در دستور کار قرار می دهیم، ادامه داد: امسال 
برای این طرح ۶۲ میلیارد تومان اختصاص دادیم که 
با توجه به شاخص بودن پروژه، ۱۱۵ میلیارد تومان برای 
آزادسازی نیاز دارد که در صورت تأمین طی پروسه دو 
ســاله می توان آزادســازی کمربند شــمالی را به پایان 

رساند و شمال منطقه را از بن بست خارج کرد.
نظری پور بودجه امسال منطقه را بیش از ۲۰۹ میلیارد 
تومان عنوان و تصریح کــرد: ۲۸ درصــد از این بودجه 
جاری و مابقی به بخــش عمرانی اختصاص داشــت 
که از این میزان هم ۱۷ میلیارد تومان سهم پروژه های 
منطقه ای، ۳۶ میلیارد تومان سهم پروژه های مهم و 
۴۰ میلیارد تومان هم برای طرح های شاخص منطقه 

۱۵ هزینه می شود.

نایب رییس انجمــن علوم و فنــون غات اصفهان 
گفت: سهم نانوا در پخت بی کیفیت نان ۳۰ درصد 
و تنور و تجهیزات نانوایی ۲۰ درصد است و ۵۰ درصد 

آن به کیفیت آرد بر می گردد. 
محمدرضــا خواجــه بــه مصــرف گنــدم قــوی یــا 
پرگلوتن)چســب خمیر( برای پخت نان شویم که 
عامل شکنندگی و سفت شدن نان می شود و عمدتا 

نارضایتی مردم را بهمراه دارد.
وی با بیان اینکه دولت در ماه های پایانی سال اقدام 
به واردات گندم می کند که در برخی موارد گندم های 
ته انباری به کشورمان فروخته می شود، ادامه داد: 
سن زدگی، تازه نبودن گندم ) عدم خواب سه ماهه(، 
نم زدگی و عرق زدگی بدلیل نگهداشــتن در گمرک 
عامل بی کیفیت شدن و گهگاهی کپک زدگی گندم 
می شود. خواجه با بیان اینکه ساالنه پنج میلیون 
تن گندم از خارج وارد می شود و هفت میلیون تن 
گندم تولیــد داخل اســت، گفت: تامین نشــده به 
موقع بودجه باعث ورود دیرهنگام گندم خارجی 
به کشور شده و همین مسئله مشکات عدیده ای را 
برای نانوایان و پخت با کیفیت نان ایجاد کرده است.

مســئول دپارتمــان نــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان با اشاره به اینکه از هفت میلیون تن گندم 
تولید داخل بالغ بر ســه تا چهار میلیون تن آن، آرد 
ضعیف اســت، اضافه کرد: وزارت بهداشت با یک 
اقدام بین اســتانی می تواند گندم هــای ضعیف و 
قوی را بین استان ها تقسیم کند تا با مخلوط کردن 

آن بتوان به نان با کیفیت دست یافت.
کارآمد  وی خاطرنشان کرد: استفاده از روش های نا
برای پخت نان ماننــد افزودنی ها همچون جوش 
شــیرین و عدم خواب رفتن خمیر نان در اصفهان 

رفع شده است.
بالــغ بــر چهــار هــزار و ۵۰۰ واحــد نانوایی در اســتان 

اصفهان فعال است.

عضــو هیئــت مدیــره ذوب آهــن اصفهــان، 
خواســتار تحــول صنعــت حمــل و نقــل ریلی 
کشور برای تحقق سند چشم انداز ۱۴۰۴ شد.
مرتضــی یزدخواســتی در بیســت و ســومین 
ســمپوزیوم و نمایشــگاه بین المللــی فــوالد 
کیش، با اشاره به اینکه یکی از موضوعات این 
رویــداد، پرداختــن بــه نقــش گســترش زیــر 
ســاخت های ریلــی، جــاده ای، اســکله ای و 
تأسیســات بنــدری بر توســعه پایــدار صنعت 
فــوالد اســت، گفــت: ذوب آهــن اصفهــان بــا 
تولید ریل ملی، کمک مهمی به توسعه حمل 
و نقل ریلی کرده است و این انتظار وجود دارد 
کــه راه آهــن جمهــوری اســامی برای تحقــق 
برنامه توســعه ریلی مطابق ســند چشم انداز 

۱۴۰۴ تمام توان خود را به کار گیرد.
وی افزود: مطابق ســند مذکور تا ســال ۱۴۰۴ 
باید ۲۵ هزار کیلومتر خط آهن داشته باشیم 
کنــون تنهــا ۱۵ هــزار کیلومتــر  کــه متاســفانه ا
داریم کــه فاصلــه زیــادی را تــا تحقــق برنامه 

نشان می دهد.
عضــو هیئــت مدیــره ذوب آهــن اصفهــان 
اظهــار کــرد: تولیــد ریــل ملــی در ذوب آهــن 
اصفهان، ایران را به جرگه تولیدکنندگان این 
محصول ملحــق کرد و باید ســایر حوزه ها نیز 
برای توسعه این زیرســاخت مهم تاش الزم 

را داشته باشند.
یزدخواستی، سرعت ســیر بازرگانی و تجاری 
در حمــل و نقــل ریلــی را یکــی از مشــکات 
گفــت:  اساســی در ایــن بخــش دانســت و 
بــه لحــاظ ســرعت ســیر، اختــاف زیــادی بــا 
کشورهای دیگر داریم به گونه ای که با وجود 
برابــری حجــم ریل گــذاری مــا با کشــورهایی 
کرایــن، حجــم تنــاژی که  همچــون ترکیــه و ا
توســط حمل و نقــل ریلی آن کشــورها حمل 

می شود چندین برابر ایران است.
وی با بیان مزایای حمل و نقل ریلی و نقشی 
که در توســعه صنعت کشــور از جمله صنعت 
ح جامع فوالد کشــور نیز  فــوالد دارد و در طــر
به آن اشــاره شــده اســت، اظهــار کــرد: برای 
رســیدن بــه تولیــد ســاالنه ۵۵ میلیــون تــن 
فــوالد مطابــق ســند چشــم انداز ۱۴۰۴، باید 
زیرســاخت ها از جملــه حمــل و نقــل ریلــی 
کنــد، حــال آنکــه  توســعه بیشــتری پیــدا 
شــرایط این حمــل و نقــل جوابگــوی تولیــد 
کنونی ما نیســت و این مشکل در تامین مواد 

اولیه ذوب آهن اصفهان نیز دیده می شود.

دو محلــه دردشــت و امامــزاده اســماعیل از 
محله های شــاخص کــم برخوردار ایــن منطقه 
است که با اجرای طرح های عمرانی این محله ها 

ساماندهی می شود.
مدیرمنطقــه ســه شــهرداری اصفهــان گفــت: 
باتوجه به اینکه این دو محله از محله های دارای 
بافت فرسوده و تاریخی است در هردو محله دفتر 

بازآفرینی ایجاد می شود.
حســین کارگــر اعتبــار اختصــاص یافتــه بــرای 
اجرای ایــن طــرح را بیــش از ۱۵۰ میلیــارد ریالــی 

بیان کرد و افزود: احداث خانه کودک و نوجوان، 
احداث ورزشــگاه ویژه بانوان و کودکان، احداث 
پارک دوستدار کودک، احداث گذر کمکی بازارچه 
دردشت، کفسازی و بدنه سازی محور دردشت، 
بهبود محیطی جنوب مسجد جامع و طرح محله 
گردشــگری شــیخ بهایی از جملــه فعالیت های 

عمرانی دردست اقدام در محله دردشت است.
وی گفــت: طرح هــای محلــه محــور امامــزاده 
اسماعیل با مشــورت معتمدین محلی در حال 

طراحی با کمک مشاوران است.

مدیر ایمنی بهداشــت و محیط زیســت شــرکت 
شهرک های صنعتی اصفهان گفت: این شرکت 
ج  آمادگی دارد تا شــهرک تخصصی آجر را در خار

از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان راه اندازی کند.
حمید قدوســی افــزود: یکــی از اقدامــات میان 
مدت این شرکت برای کمک به کاهش آلودگی 
هــوای اصفهان، جانمایــی شــهرک ها و نواحی 
ج از شــعاع۵۰  صنعتی جدید و تخصصی در خار
کیلومتری اصفهان متناســب بــا برنامه آمایش 

سرزمین برای انتقال کوره های آجر است.
وی تأمیــن زیرســاخت بــرای مشــاغل مزاحــم 
شــهری را از دیگر برنامه های میان مدت قانون 
گفــت:  کــرد و  ک ایــن شــرکت بیــان  هــوای پا
زیرساخت ها در شهرک صنعتی بزرگ و سجزی 
برای انتقال صنایــع و واحد های صنفی مزاحم 
شــهری فراهم شــده که برخی منتقل شــدند و 
انتقال برخی دیگر به کمک شهرداری و محیط 

زیست نیاز دارد.
مدیرایمنی بهداشــت و محیط زیســت شــرکت 
شــهرک های صنعتــی اســتان بــا بیان اینکــه 
اقدامات شرکت شــهرک های صنعتی در زمینه 
ک، جنبه مشارکتی دارد، افزود:  قانون هوای پا
ک وظیفه  بــر اســاس مــاده ۱۵ قانــون هــوای پــا
مــا اختصــاص ۱۰ درصد از مســاحت شــهرک ها 
کنون بــه طور  به ایجاد فضای ســبز اســت کــه تا

تقریبــی در همــه شــهرک های صنعتی ایجــاد 
شده است.

قدوســی با بیان اینکه ایجاد ایســتگاه پایش هوا 
در کارخانه هــای بــزرگ، کوره هــای آجــر و گــچ، 
پتروشــیمی و فوالد بــا ظرفیــت باال، یک شــیوه 
نامــه دارد کــه محیــط زیســت تعییــن می کند، 
گفت: شــهرک صنعتی ســجزی حــدود ۱۰ واحد 
فوالدی دارد که هیچیک از این ها فیلتراسیون 
ندارند، این واحد ها در لیســت صنایــع آالینده 
محیط زیست هســتند ضمن اینکه واحد های 
زیاد کوره های گچی و آجر که بیرون این شهرک 
صنعتی مستقر شدند و عوامل طبیعی از جمله 
ریزگرد ها در مجموع باعث شده منطقه به لحاظ 

آلودگی وضعیت بسیار بدی داشته باشد.
اســتان اصفهــان ۸۰ شــهرک و ناحیــه صنعتــی 
دولتی دارد که از این تعداد ۱۶ شــهرک در شعاع 

۵۰ شهر اصفهان است.

سهم ۵۰ درصدی آرد در پخت بی کیفیت نان 

عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان:

کشور نیازمند توسعه است حمل و نقل ریلی 

دو محله شاخص منطقه سه اصفهان در مرحله ساماندهی

آمادگی برای راه اندازی شهرک آجر 
کیلومتری اصفهان در شعاع ۵۰ 

دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای آب مایه 
حیات گفت: همایش آب مایه حیات می تواند 
زمینه ساز استفاده از انرژی های نو از جمله ایجاد 
ع آفتابی، پنل های خورشیدی و راه اندازی  مزار

نیروگاه های بادی در این منطقه کویری باشد.
بازدید میدانی از دهستان ریگستان بخش زواره 
حکایت از فرونشســت زمین آن هــم به صورت 

گسترده در این منطقه کویری دارد.
عمق برخی از فرونشست زمین )گسل ها( به ۳ 
متر و حتی بیشتر هم می رسد. بحران آب و بحران 
فرونشست زمین که منطقه زواره و شهرستان 
اردســتان را تهدید می کند ســبب شــد تا اولین 
همایش منطقه ای آب مایه حیات در ۱۴ محور 

در شهر تاریخی و کویری زواره برگزار شود.
دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای آب مایه 
حیات در جمع خبرنگاران گفت: این همایش 
برای اولین بار در استان اصفهان در شهر زواره با 
هدف انعکاس وضعیت بحران  آب و فرونشست 

زمین هم زمان با روز پژوهش برگزار شد.
محمدرضا شواخی زواره افزود: در این همایش 
یک روزه بیش از ۱۰۰ نفر از مسئوالن، کارشناسان، 
نخبــگان و اســاتید حــوزه آب کشــور حضــور 
داشــتند تا با توجــه به تهدیــد بحــران کم آبی و 
خشکســالی های اخیــر و فرونشســت زمیــن، 
راهکارهــای برون رفــت از ایــن بحران را بررســی 

کنند.
وی ادامه داد: بخشــداری زواره اولین همایش 
منطقه ای آب مایه حیات را با همکاری شرکت 
آب و فاضاب استان اصفهان در سالن شریعتی 

زواره برگزار کرد.
دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای آب مایه 
کنون ۳۳ مقاله از سراسر  حیات با بیان اینکه تا
کشــور به دبیرخانه همایــش رســید و ۱۵ مقاله 
بررسی و تأیید شده است گفت: به درخواست 
برخی از عاقه منــدان زمان ارســال مقاله برای 
چاپ در کتاب همایش تا پایان دی ماه تمدید 

شده است.
شــواخی زواره این همایش را فرصت مناســبی 
برای انعکاس واقعیت های خسارت فرونشست 
زمین در کویر زواره به علت بحران آب دانســت 
و گفــت: همایــش آب مایــه حیــات می توانــد 
زمینه ساز استفاده از انرژی های نو از جمله ایجاد 
ع آفتابی، پنل های خورشیدی و راه اندازی  مزار

نیروگاه های بادی در این منطقه کویری باشد.
دبیر اجرایی اولین همایش منطقه ای آب مایه 
حیــات در کویــر زواره، گفــت: مجمــوع ســاالنه 
ســاعات آفتابی بیش از ۳ هزار ساعت است که 
ظرفیت خوبــی بــرای ســرمایه گذاری مردمی، 
بخش خصوصی و دولتی اســت و شهر کویری 
زواره میزبان مســئوالن، کارشناســان و اساتید 
حوضه آب کشــور بــود. وی احیای ۴۲۰ رشــته 
قنات این منطقــه به عنــوان میراث ارزشــمند 
گذشتگان برای تأمین آب شرب و کشاورزی که 
قدمت آن به چند هزار ســال قبل می رســد را از 

دیگر ظرفیت ها برای تأمین آب دانست.
شهرستان اردستان، دومین شهرستان از لحاظ 
وسعت در استان اصفهان است. بخش زواره با 
۶۵۰۰ کیلومتر مربع بزرگ ترین بخش شهرستان 

اردستان به شمار می رود.

بــا راه انــدازی بزرگتریــن ســامانه آبگرمکــن 
خورشیدی استان در فرودگاه بین المللی شهید 
بهشتی اصفهان ۱۰ درصد در مصرف گاز صرفه 
جویی شده است. معاون عملیات فرودگاهی 
فــرودگاه بیــن الملی شــهید بهشــتی اصفهان 
با اشــاره بــه گفت:این طــرح بــا ۵ میلیــارد ریال 
هزینــه از محــل اعتبــارات شــرکت فرودگاه هــا و 
ناوبری هوایی ایران اجرا شده و ۸۰ دستگاه پنل 
خورشیدی با ظرفیت تولید ۱۲ هزار لیتر آب گرم 
بهداشــتی  در ترمینال هــای داخلــی و خارجی 
ودیگر بخش ها نصب شده است. علی شاه نظری 
افزود: اداره کل فرودگاه های اســتان در راستای 
اجرای نظام مدیریت ســبز و کاهش آالینده ها 
وبا هدف صرفه جویی در مصرف گاز این سامانه 
خورشیدی را در فرودگاه اصفهان راه اندازی کرده 
است. سامانه آبگرمکن های خورشیدی فرودگاه 
بین المللی شهید بهشــتی اصفهان بزرگترین 
سامانه تامین آب گرم در استان اصفهان و اولین 

سامانه در فرودگاه های کشور است.
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سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با اشاره به 
کمبود گاز در این استان، گفت: با وجود این مشکل، 
برنامه ای هم برای استفاده نیروگاه ها از مازوت نیست 

و قطعا در صورت چنین اقدامی، نیروگاه ها پلمب خواهند شد.
محمدرضا نوحی اظهار کرد: اصفهان دارای دو نیروگاه شــهید محمد 
منتظری و اسام آباد است که قابلیت استفاده از سوخت مازوت را دارند؛ 
مخازن مازوت این نیروگاه های اصفهان ســال ۹۳ به دلیل اســتفاده از 
کنون هم قسمت مازوت  مازوت از طرف دادستان وقت پلمب شد و تا

سوزی این دو نیروگاه از حالت پلمب خارج نشده است.
وی افــزود: دو ســال قبل نیــروگاه شــهید منتظری به مــدت ســه روز با 

مجوزهای الزم توانست از مازوت استفاده کند و پس از اتمام سه روز دوباره 
کنون هم گشوده نشده است. قسمت مازوت سوزی آن پلمب شد که تا
سخنگوی صنعت برق استان اصفهان گفت: با توجه به سرمایی که در 
نیمه دوم هر سال وجود دارد و افزایش مصرف گاز خانگی معموال صنایع 
و نیروگاه ها با کمبود گاز مواجه می شوند، اما به دلیل تأثیرگذاری شدید 

مازوت بر کیفیت هوا، مجوز استفاده از این ماده صادر نمی شود.
کید کرد: در همین شرایط کمبود نیز اولویت بر تأمین گاز مصارف  نوحی تا
خانگی و ممانعت از خاموشی در این بخش است، با وجود این مشکل، 
برنامه ای هم برای استفاده نیروگاه ها از مازوت نیست و قطعا در صورت 

چنین اقدامی، نیروگاه ها پلمب خواهند شد.

رئیس کمیســیون آب و مناطق کم برخوردار 
شــورای اسامی شــهر اصفهــان گفت:طبق 
مطالعات انجام شده مناطق جنوبی استان 
اصفهان ظرفیت خوبی برای آب آوری دارد که باید از مسئوالن 

مطالبه شود.
مجید نادراالصلــی در یــک برنامه زنــده رادیویی بــا بیان اینکه 
اعضای شورا به عنوان نمایندگان مردم خود را مکلف می دانند 
برای جاری شــدن زاینــده رود مطالبــه گری کنند، اظهــار کرد: 
تجمع شهروندان اصفهان ناشی از فرهنگ باالی آنها بود که به 
آرامی نیازهای خود را به گوش مسئوالن نظام رساندند، این اقدام 
در جایگاه خود بی بدیل ترین نمونه اعتراض مردم ساالرانه بود 

که توانستند حضور خوبی داشته باشند.
وی با بیان اینکه این تجمع باعث شد مسئوالن نظام و کشوری خواسته پنج میلیون نفر جمعیت اصفهان که 
جاری کردن آب در زاینده رود بود را بشنوند، افزود: برای پیگیری مطالبات مردم از جمله مسئله آب کارهای 
خوبی در حال انجام است، البته در جنوب استان اصفهان فرصت خوب برای آب آوری به زاینده رود وجود 
دارد. رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان با اشاره به وجود منابع دیگر 
آبی در استان، ادامه داد: از سیستم های فناوری و شرکت های دانش بنیان می توان برای جاری کردن آب در 
زاینده رود، استفاده کرد؛ طبق مطالعات انجام شده مناطق جنوبی استان اصفهان ظرفیت خوبی برای آب 

آوری دارد که باید از مسئوالن مطالبه کنیم.
وی با بیان اینکه خشکی زاینده رود برای مردم قابل تحمل نیست، ادامه داد: کم آبی باعث مشکات روحی و 
جسمی برای شهروندان شده، همچنین به علت خشکی زاینده رود و پدیده فرونشست، ممکن است تاریخ 

در اصفهان گم شود.
نادراالصلی با بیان اینکه جاری نبودن آب در زاینده رود معضات زیست محیطی را ایجاد می کند که در تاالب 
گاوخونی قابل مشاهده است، تصریح کرد: فرهنگ سازی از خود مردم باید شروع شود و شهروندان با کمتر 

اســتفاده کردن از خودرو شــخصی و استفاده بیشــتر از وسایل 
حمل ونقل عمومی سهم خود را در کاهش آلودگی هوا ایفا کنند.

کسیرانی، اتوبوس های تندرو و قطار  وی با بیان اینکه ناوگان تا
شهری باید به روز شود، افزود: ناوگان اتوبوسرانی باید بازسازی، 
نوســازی و اســتفاده از فناوری نرم افزارهای اطاع رســانی برای 

مردم شود.
۵۰ درصد از آالیندگی هوا ناشی از دود خودروها است

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر 
کید بر اینکه ۵۰ درصد از آالیندگی هوا ناشــی از دود  اصفهان با تا
خودروها است، گفت: اصفهان در مسیر شاهراه تردد کشور واقع 
شده که این موضوع به جهت افزایش ترددها و آلودگی ناشی از آن 
کنون که زمان تدوین بودجه  به مردم آسیب می رساند، بنابراین ا

است، مردم باید فریاد بزنند تا بخشی از بودجه کشور به مشکات اصفهان اختصاص پیدا کند.
وی افزود: با توجه به اینکه تبعات ناشی از آالیندگی فوالد، ذوب آهن، پاالیشگاه و نیروگاه نصیب مردم اصفهان 
می شود، در زمینه جابجایی کارخانجات و صنایع اصفهان درخواست دارم زیرا این وضعیت بدتر خواهد شد.
کید کرد: شورا به عنوان نمایندگان  نادراالصلی با بیان اینکه سه قوه باید برای مشکات اصفهان ورود کند، تا
مردم می تواند حضور داشته باشد، اما نقش اجرایی ندارد و مدیریت استان یک مدیریت جوان و متدین 
و دردمند بوده که پیگیر حل مشکات اصفهان است و نمایندگان مجلس می توانند تأثیر ماهیتی بر روی 

طرح ها و الیحه ها داشته باشند.
وی افزود: در اصفهان می توان اتوبوس برقی داشت، سیستم اتوبوس های تندرو را توسعه داد و برای راه اندازی 

خط دو قطار شهری نیز باید از کمک دولت استفاده کرد.
رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسامی شهر اصفهان تصریح کرد: تولید آب در شرایط 
فعلی سخت است، اما تاش همه مسئوالن برای رفع خشکی و جاری کردن آب در زاینده رود است، البته باید 
برخی الگوها را تغییر داد چرا که اصفهان ظرفیت های فوق العاده دارد که به می تواند به کشور هم کمک کند.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

مخازن مازوت نیروگاه های اصفهان از سال ۹۳ پلمب شده است

رئیس کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار شورای اسالمی شهر اصفهان :

مردم مشکالت اصفهان را فریاد بزنند

خبر

خبر

دبیر اجرایی همایش منطقه ای آب 
کید کرد؛ مایه حیات تأ

همایش منطقه ای 
»آب مایه حیات« 

و زمینه سازی برای ایجاد 
ع آفتابی مزار

با راه اندازی سامانه آبگرمکن 
خورشیدی:

کاهش ۱۰ درصدی مصرف 
گاز در فرودگاه اصفهان
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کمبود۴۰درصدینیرویانسانی

درسازمانجنگلها
توســعه  و  برنامه ریــزی  معــاون 
مدیریت و منابع سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور از کمبود ۴۰ 
درصدی نیروی انسانی در سازمان جنگل ها، مراتع و 

آبخیزداری خبر داد. 
عبدالرضا بازدار معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت 
و منابع ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور 
در حاشــیه گردهمایی سراســری مدیران ســتادی و 
معاونان برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع ادارات 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری کشــور که در اصفهان 
برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: مهمترین نقش 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برنامه های 
حفاظتی و احیایی است که برای این منظور به منابع 

انسانی و مالی نیاز است.
او گفت: کمبود منابع انسانی و مالی یکی از دغدغه های 
کنون با مشارکت مردم این  سازمان جنگل هاست که تا
خــاء پوشــش داده شــده اســت و مــردم در حفاظت 

کمک می کنند.
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان 
جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداری کشــور گفــت: با توجه 
به اینکه حدود ۸۳ درصد از فضای کشور تحت مدیریت 
سازمان جنگل هاست، انتظار ما از دولت این است که 
نگاه مناسبی به این سازمان داشته باشد، زیرا بخش 
حفاظت برای عملکرد بهتر نیازمند امکانات، تجهیزات 

و منابع انسانی است.
بازدار، تقویت منابع انسانی، امور استخدام ها و تبدیل 
وضعیت نیرو های شرکتی در سازمان جنگل ها مصوب 
قانون بودجه ۱۴۰۰ را برنامه های مهم این سازمان برای 
سال پیش رو برشمرد و گفت: سرانه نیروی انسانی در 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور ۱۴ هزار 
کنون نزدیک  پســت در بدنه این ســازمان اســت که ا
به ۴۰ درصد این پســت ها خالی است که با بکارگیری 

منابع انســانی و تبدیل وضعیت نیرو های شــرکتی و 
قراردادی که در قانون آمده است این کمبود را تأمین 

خواهیم کرد.
او بدون اشــاره به جزئیات اعتبار پیش بینی شــده در 
الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ دولت بــرای ســازمان جنگل ها، 
گفت: این الیحه در مجلس درحال بررســی است، اما 
منابع مناسبی در این الیحه برای سازمان پیش بینی 
شده است و پس از تصویب قانون بودجه، جزئیات آن 

را اعام خواهیم کرد.
        جذب درآمد ها برای عرصه های منابع طبیعی 

مهمترین برنامه سال 1۴۰1
معاون برنامه ریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشــور، جذب درآمد ها 
را شــاخص ترین برنامه ایــن ســازمان برای ســال ۱۴۰۱ 
دانست و گفت: مهمترین سیاست سازمان برای سال 
پیش رو این است که درآمد هایی که در حساب خزانه 
منابع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان وارد می شــود در 
کنون این درآمد ها به  همان مناطق هزینه شود، زیرا تا

طور کامل به خزانه ملی واریز می شد.
کنــون همه برنامه های توســعه کشــور  بازدار گفــت: ا
در بســتر منابع طبیعی انجام می شــود و بی شک هر 
گونه توســعه در عرصه های منابع طبیعی با تخریب و 
هزینه هایی به محیط همراه اســت. از ایــن رو رویکرد 
ما این اســت کــه درآمد هایی کــه از ایــن فعالیت های 

عمرانی نظیر ساخت راه و جاده و … به دست می آید در 
همان استان و منطقه هزینه شود. وی همچنین هدف 
از گردهمایی سراسری معاونان برنامه ریزی کشور را، 
تبادل فکری و مرور برنامه ها و اقدامات برشمرد و گفت: 
موضوعات مالی، اداری و پشتیبانی، برنامه و بودجه، 
ساختار سازمانی، الیحه بودجه ۱۴۰۱ و تبدیل وضعیت 
نیرو ها طبق بند »د« تبصــره ۲۰ قانــون برنامه بودجه 

۱۴۰۰، در جلسه بررسی می شود.
گردهمایــی سراســری مدیــران ســتادی و معاونــان 
برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع ادارات کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری کشور به مدت دو روز به میزبانی 

اصفهان برگزاری شد.

خبر

مدیر حوادث فوریت های پزشکی استان اصفهان در 
خصوص فایل منتشر شده در فضای مجازی، مبنی بر 
وجود نارگیل سمی در اصفهان توضیحاتی را ارائه کرد. 
فرهاد حیدری متخصص طــب اورژانــس و مدیر حــوادث فوریت های 
پزشــکی اســتان اصفهان گفت: شــب گذشــته فایل صوتــی در فضای 
مجازی منتشر شد و در آن گفته شــده بود که نوعی نارگیل حاوی قارچ 
سمی در اصفهان وجود دارد که فردی پس از مصرف آن دچار بیماری و 

به بیمارستان خورشید اعزام شده است.

وی گفت: این موضوع را از طریق بیمارستان خورشید پیگیری کردم، اما 
مسئوالن بیمارستان مراجعه هرگونه بیمار، به دلیل مسمومیت با نارگیل 

سمی را تکذیب کردند.
مدیر حوادث فوریت های پزشکی استان اصفهان گفت: پیرو انتشار این 
فایــل صوتی در فضــای مجــازی افــراد بســیاری بــا اورژانس اصفهــان و 
بیمارستان خورشید تماس گرفتند و ابراز نگرانی کردند، اما هیچ گونه 
نگرانی در این خصوص وجود ندارد و وجود نارگیل یا شیر نارگیل سمی را 

در اصفهان تکذیب می کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان از 
وزارت علوم درخواست کرد که نسبت به اختصاص 
رشته های دانشگاهی کارآمد و متناسب با موقعیت 

بانوان اقدام شود. 
آیت اهلل سیدیوســف طباطبایی نــژاد در دیدار با رییس دانشــگاه علوم 
پزشــکی اصفهان افزود: باید رشــته های دانشــگاهی ســهمیه بندی و 

رشته هایی که نیاز جامعه و بانوان است در دانشگاه ها دایر شود.
وی اظهار داشت: امکان تحصیل در رشته معدن برای بانوان در حالیکه 
موقعیت آن برای اشتغال یک بانو در آن محیط فراهم نیست و یا تحصیل 
در رشته حقوق در حالیکه ما در کشور قاضی زن نداریم باید مورد بازبینی 

قرار گیرد.
کنون ما در اصفهان نیاز  امام جمعه اصفهان افزود: این در حالیست که ا

به سونوگراف خانم داریم که بسیار کم هستند.
کید کرد: باید قبل از انتخاب رشته به جوانان، مشاوره تحصیلی  وی تا
داده شود تا در رشته های کارآمد در زمینه پزشکی و مهندسی اقدام به 

انتخاب کنند.
کید بر تربیت افراد مستعد در  نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با تا
دانشــگاه ها گفت: باید قبل از ورود افراد به دانشگاه وضعیت تحصیلی 
و استعداد آنها بدرستی و با دقت سنجیده شــود و سپس با برپایی یک 

امتحان قوی، آنها امکان تحصیل در آن رشته را داشته باشند.  
وی همچنین نامگذاری والدت حضرت زینب )س( به عنوان روز پرستار 
را انتخاب درستی دانست و گفت: فقط مردان نمی توانند به جایی برسند 

بلکه زن هم می تواند به جایگاهی برسد که مرد فکرش را نمی کند.
وی همچنین با اشاره به ارزش حرفه و جایگاه پرستاران گفت: مشکل 
کید موکد رهبر معظم انقاب رفع شد  استخدام پرستاران با دستور و تا
و امید است تا در آینده وضعیت حقوقی آنها نیز اصاح و زحمتهای آنها 

جبران شود.
کنــون در  امــام جمعه اصفهــان به نقش طــاب از زمــان شــیوع کرونا تا
بیمارستان ها و در کنار بیماران اشاره کرد و گفت: حدود ۵۰ نفر از طاب 
استان در همه شرایط از جمله کرونا، زلزله و موارد دیگر در میدان حاضر 

شدند و به کمک مردم شتافتند.
وی یادآور شد: پرستاران به نوعی پزشک هستند و باید در دانشگاه ها آنها 
را  طوری تربیت کنند که بتواند همانند یک پزشک در صحنه خدمت به 

بیماران حاضر شوند.
رییس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان نیز در این دیدار گفت: کار کادر 
درمان در بیمارستان گروهی است و تا زمانی که همه در کنار هم نباشند 

پیش نمی رود.
شــاهین شــیرانی افزود: زمانی می توانیم امیدوار باشــیم وضعیت ارائه 

خدمات پزشکی ما استاندارد است که نیاز به سفارش کردن نباشد و بر این 
اساس ما هنوز تا رسیدن به استاندارد فاصله زیادی داریم.

کید رهبر معظم  وی همچنین با تقدیر از زحمات پرســتاران گفت: با تا
انقاب پیگیری مطالبات به حق پرستاران در دستور کار قرار گرفته است 

که جای بسی خرسندی است.
اصفهان با حدود ۲۰۰ هزار دانشجو دومین استان دانشگاهی کشور است.
حدود هشت هزار و ۵۰۰ پرستار در بیمارستان های دولتی و حدود چهار 
هزار و ۵۰۰ پرستار در بیمارستان های خصوصی استان اصفهان فعالیت 

می کنند.

با حضور معاونان و برخی از کارکنان،  نشست همکاری 
معنوی آبفای اســتان اصفهان با انجمن مددکاری 

امام زمان )عج( اصفهان برگزار شد.
مدیرعامل انجمن مددکاری امام زمان )عج( اصفهان با بیان این که 

بیش از نیم قرن  از فعالیت این انجمن در اصفهان می گذرد اعام کرد: 
در سال ۱۳۴۹ انجمن مددکاری امام زمان )عج(  در اصفهان تاسیس 
شد و با سابقه ای بیش از پنجاه سال یکی از قدیمی ترین خیریه های 

کشور است.

گاه و بیدار جمعی از خیراندیشان  علی محمد سهرابی گفت: وجدان آ
جامعه مذهبی اصفهان آنان را بر امری خطیر راهنمایی کرد تا دست به 
گر پدری به هر جهت و به هر صورت دستش از دنیا کوتاه شد  کاری زنند که ا
و پشتوانه مادی و اقتصادی برای زن و فرزندان خود نداشت، نیازشان در 

حد توان بر آورده شود.
کنون  وی با اشاره به این که انجمن مددکاری امام زمان )عج( اصفهان تا
۱۵۴۰۰ خانــواده را تحــت پوشــش قــرار داده اســت گفت: همــدردی با 
یتیم و کوشــش در زدودن آالم و رنج های او عبادتی پر شکوه و خدمتی 

سازنده است.
سهرابی خواستار همکاری معنوی کارکنان آبفا با این خیریه در اجرای 
طرح معین ایتام شــد و اظهار کرد: از کارکنان آبفا درخواســت می شــود 
با مهربانی و لطف در کنار یتیمان باشــند و طراوت و زیبایی زندگی را در 

خدمت به آنان جستجو کنند.
مدیرعامل انجمن مددکاری امام زمان )عج(  اصفهان اعام کرد: در حال 
حاضر این خیریه تامین اجاره و مرمت مسکن، هزینه تحصیل، درمان، 
ک،کاالهای اساســی، ازدواج وســیمونی، برگــزاری کاس هــای  پوشــا

آموزشی و ایجاد اشتغال برای ایتام را در دستور کار دارد. 
در پایان ایــن نشســت داوطلبــان بــرای همــکاری در اجــرای »طــرح 

معین ایتام« ثبت نام کردند. 

خبر

خبر

فرماندار اصفهان گفــت: راه اندازی ســازمان های 
مردم نهاد فعال در حوزه جوانان ضروری است. 

محمد علی احمدی فرماندار اصفهان  به ظرفیت 
خــوب جوانــان در اصفهــان اشــاره کــرد و گفــت: 
همچنین در این شــهر فضا هایی نیز برای فعالیت 
جوانان وجود دارد که از کیفیت خوبی نیز برخوردار 
است. وی با بیان اینکه اعتماد به جوانان ضروری 
است و باید از ظرفیت های آن ها در همه بخش ها 
بهره ببریم گفت: در امور مربــوط به جوانان باید به 
صورت تخصصــی عمل کنیــم، ضروری اســت که 
حوزه آموزش، فرهنگی، اشــتغال و … در خصوص 
جوانان را به صورت ویژه و تخصصی مورد بررسی قرار 
دهیم و با احصاء نقاط ضعف و قوت آن در راستای 

ساماندهی آن بکوشیم.
        راه اندازی اتاق های فکر برای حل مشکالت 

جوانان امری ضروری است
فرماندار اصفهان با بیان اینکه راه اندازی اتاق های 
فکر بــرای حــل مشــکات جوانــان امری ضــروری 
اســت، گفــت: در ایــن زمینــه بایــد از خــود جوانان 

مشورت بگیریم.
وی جوانــان را مهم تریــن محــور تحقــق شــعار ها و 
فرامین گام دوم انقاب دانســت و گفت: ما باید به 

دنبال تحقق اهداف ســند گام دوم انقاب اباغی 
از ســوی مقــام معظــم رهبــری باشــیم و براســاس 

بند های این سند، امور را به پیش ببریم.
احمدی بــا بیان اینکه ما نیازمنــد تجزیه و تحلیل 
آماری دقیق، کامل و صحیح هســتیم، گفت: آمار 
و اطاعات دقیق شهرســتان توســط اداره ورزش و 
جوانان احصاء و نیاز های موجود در حوزه جوانان 
بررســی و برنامــه ریزی هــای الزم در ایــن خصوص 

صورت پذیرد.
فرمانــدار اصفهــان راه انــدازی ســازمان های مردم 
نهاد فعــال در حــوزه جوانــان را ضــروری دانســت و 
گفت: با این امر می توان مدیریت حوزه های جوانان 
را بــه دســت خودشــان ســپرد و نتایج بهتــری را به 

دست آورد.

رئیس دانشگاه اصفهان گفت: پروژه های محوری 
و چالش های استان در هفته پژوهش بیشتر مورد 
توجه قرار می گیرد و دانشــگاه اصفهان همواره به 

عنوان دانشگاه تمدن ساز مطرح است. 
هم زمان با هفته پژوهش مراسمی رسمی با حضور 
مسئوالن استانداری، روسای دانشگاه ها و مدیران 
صنایع در پهنه نوآوری دانشگاه اصفهان برگزار و از 
دستاوردهای پژوهشی شرکت های دانش بنیان 
دانشگاه اصفهان بازدید شد. این برنامه نخستین 
برنامه گرامیداشت هفته پژوهش در اصفهان است 
و دستاوردهای پژوهشی شرکت های دانش بنیان 
دانشــگاه اصفهان در قالب یک نمایشــگاه ارائه و 

زنگ پژوهش برای آبادانی اصفهان نواخته شد.
فنــاوری امــن ســاز همــراه ســبان و ســوییچ امن 
توزیع شده محصول شرکت ایده پژوهان اسپادانا، 
فنــاوری اقتصــادی محصــول موسســه فرهنگی 
تربیت اقتصاد حکیم ) مفتاح(، فناوری بیومکانیک 
محصول شرکت دانش بنیان چکاد آدرین، فناوری 
تجهیزات پزشکی محصول شرکت دانش بنیان 
فیدار طب ویرا، فناوری شیمی و صنایع شیمیایی 
محصول شرکت کیمیا آزما پژوه سپاهان و فناوری 
کشاورزی محصول شرکت دانش بنیان پیشگام 

رویش اسپادانا محصوالت ارائه شده در دانشگاه 
اصفهان هستند.

حسین هرسیج- رئیس دانشگاه اصفهان در این 
برنامه با بیان اینکه این دانشگاه به عنوان دانشگاه 
جامعه محور و تمدن ساز مطرح است، اظهار کرد: 
پروژه های محوری مسائل و چالش های استان در 
هفته پژوهش بیشتر مورد توجه قرار می گیرد و امید 
است با همکاری بیشتر دانشگاه ها راهی برای برون 

رفت از این مشکات بیابیم.
وی با اشــاره بــه فعالیت خیران دانشــگاه ســاز، 
گفت: خیران در زمینه های مختلف در دانشگاه 
حضــور دارنــد و امیــد اســت فعالیت ایــن افــراد 

ادامه دار باشد.
رئیــس دانشــگاه اصفهــان گفــت: در برنامه های 
و  انتقــادی  خــود  پژوهــش،  هفتــه  امســال 
آسیب شناســی از چالش هــای اســتان بــا حضور 

اساتید دانشگاه و صنعت برگزار می شود.
گر بخواهیم کشوری توسعه یافته  به گفته هرسیج ا
و پیشرفته داشته باشیم و بقای نظام را تضمین 
کنیم، راهی جز وصل شدن و ارتباط بیشتر جامعه با 
دانشگاه و تقویت ارتباط بیشتر این دو وجود ندارد.

رئیس دانشگاه اصفهان اقتدار کشور را در گرو تقویت 
دانشگاه ها دانست و خاطرنشان کرد: معضات 
محیــط زیســتی یکــی از بزرگ تریــن مشــکات 
استان اســت که به طور ویژه در برنامه های هفته 
پژوهش اســتان مورد توجه قرار گرفته اســت و دو 
نشســت تخصصــی احیــای زاینــده رود و بررســی 
مشکات هوای اصفهان با حضور اساتید برجسته 
دانشــگاه های مختلف و صنایع بزرگ اســتان به 

مناسبت هفته پژوهش برگزار می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
گفت: در برخی اقام دارویی کمبودهایی داریم اما 
تاش می کنیم داروی مورد نیاز بیماران را به همه 

متقاضیان برسانیم. 
محمود اعتبــاری معــاون غــذا و داروی دانشــگاه 
علوم پزشکی اصفهان در خصوص کمبود برخی از 
داروهای ضروری، گفت: دارو ی مورد نیاز بیماران 
در حــال تامیــن اســت. به طــور دقیــق نمی تــوان 
گفت که تعداد دارو هــا به اندازه و کامل اســت، اما 
در تاشــیم تا بتوانیم تعداد داروی مورد نیــاز را به 

همه برسانیم.
وی گفت: دارویی که خارج از سیســتم داروخانه 
داده می شود حتما تقلبی و قطعا به طور قاچاق وارد 
بازار شده است این گونه داروها مورد تایید وزارت 

بهداشت نیستند.
اعتباری گفت: شهروندان می توانند با سامانه ۱۹۰ 
تماس بگیرند و برای تامین دارو راهنمایی دریافت 
کنند همچنیــن بــرای دارو هــای شــیمی درمانی 
می توانند به بیمارستان امید و میاد و داروخانه 

سید الشهدا مراجعه کنند.

مدیرگروه واحد بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهــان گفــت: عرضــه قلیــان در چایخانه های 
اصفهان ممنوع اســت و با عرضه کنندگان قلیان 

برخورد می شود.
مهــدی میرجهانیان بــا بیان اینکــه هیچ کــدام از 
چایخانه ها صاحیــت بهداشــتی و پروانــه تأیید 

عرضه قلیان را ندارند گفت: یکی از شرایط قید شده 
برای دریافت پروانه کسب چایخانه ها عرضه نکردن 

قلیان است.
وی افزود: دســتگاه های مختلفــی از جملــه اداره 
کن، بازرســی اصناف و نیروی انتظامی وظیفه  اما
مقابله و برخورد با اصناف متخلف را بر عهده دارند.

مدیرگروه واحد بهداشــت محیط مرکز بهداشــت 
اصفهان با تکذیب خبر مجاز بودن عرضه قلیان در 
برخی چایخانه ها گفت: هیچ کدام از چایخانه ها 
حتی واحد هایی که قبل از سال ۹۷ پروانه کسب 

اخذ کرده اند مجاز به عرضه قلیان نیستند. 
میرجهانیــان افــزود: عرضــه مــواد دخانــی در 
مکان هــای عمومی در همــه جای کشــور ممنوع 

است.

فرماندار اصفهان : 

می توان مدیریت حوزه های جوانان را 
به دست خودشان سپرد 

رئیس دانشگاه اصفهان:

دانشگاه اصفهان به عنوان دانشگاه جامعه محور و 
تمدن ساز مطرح است

تالش برای توزیع عادالنه دارو 

خبر

عرضه قلیان در چایخانه ها ممنوع 

خبر

خبر

فرمانده نیروی هوایی ارتش گفت: پوشــیدن 
لبــاس مقــدس ســربازی نظــام جمهــوری 
اســامی ایران دارای ارزش و جایــگاه ویــژه ای 

است. 
امیر ســرتیپ خلبان حمید واحــدی فرمانده 
غ التحصیلی  نیروی هوایی ارتش در مراسم فار
و دانش آموختگــی دوره ۴۰ خلبان هواپیمای 
»پی سی ۷«، گفت: پوشــیدن لباس مقدس 
ســربازی نظام جمهوری اســامی ایران دارای 
ارزش و جایــگاه ویــژه ای اســت و مــا که مفتخر 
به ایــن کار شــده ایم و بایــد قدردان ایــن نظام 

باشیم.
امیــر ســرتیپ واحــدی در ادامــه بــا اشــاره بــه 
فرصت هــا و تهدید هــای موجــود در فضــای 
مجــازی بــرای کارکنان نیــروی هوایــی ارتش، 
گفت: استفاده مناسب از این فضا، باعث رشد 
و بالندگــی شــده و عــدم اســتفاده نامناســب 
موجبــات ســقوط در ورطــه نابــودی را فراهــم 

می کند.
وی ضمن آرزوی عاقبت بخیری برای کارکنان 
نیروی هوایــی به ویــژه خلبانــان جدیدالورود 
گفت: شــما کارکنــان و خلبانان ســرمایه های 
ارزشمند ارتش و نیروی هوایی هستید، تمام 
تاش خود را برای اعتای نام ایران عزیزمان بکار 

گیرید و از هیچ کوششی در این راه دریغ نکنید.
در پایان این مراســم تعدادی از خانواده شهدا 
و اســاتید پــروازی پایگاه هوایی شــهید بابایی 
اصفهان با حضور امیر سرتیپ واحدی تجلیل 

شدند.

فرمانــده کل انتظامی جمهــوری اســامی 
 ایران از شــهادت ۳۰ نفر از نیروهای پلیس 
در اقصــی نقاط کشــور طــی چندمــاه اخیر 

خبر داد. 
سردار حسین اشــتری در حاشــیه یادواره 
شــهدای امنیــت در اصفهــان در جمــع 
خبرنــگاران، اظهــار کــرد: تعــدادی از ایــن 
شــهدا، شــهدای امر بــه معروف هســتند و 
برخی نیز از شــهدای دســتگاه قضائی، اما 

آمار آنها از شهدای انتظامی کمتر است.
فرمانده کل انتظامی جمهوری اسامی ایران 
کید بر زنده نگهداشتن یاد و خاطره  ضمن تا
شــهدا، اظهار کرد: همه شــهدا برای ما عزیز 
هستند، اما به شــهدای امنیت کمتر توجه 
شــده و خیلــی از ایــن عزیزان بــرای مــردم ما 
ناشــناخته اند و کمتر از ایثارگری، شــجاعت 

و رشادتی که آنها داشتند مطلع هستند.
فرماندهــان  همــت  بــه  افــزود:  وی 
انتظامــی، ارتش، ســپاه، دســتگاه قضائی 
و اطاعاتــی اســتان اصفهان کنگره بســیار 
بــزرگ و با شــکوهی بــرای یادبود شــهدای 
امنیــت برگــزار شــد کــه جــا دارد تــا از همــه 
دســت اندرکاران این کنگره تقدیر و تشــکر 

ویژه داشته باشم.
فرمانــده کل انتظامی کشــور بــا بیان اینکه 
کــه در  امــروز آرامــش، آســایش و امنیتــی 
کشــور داریــم را مدیون ایــن شــهدای عزیز 
هســتیم، افــزود: بایــد خانواده های ایــن 
عزیزان هــم بدانند که شــهدای آنها چقدر 
فعالیــت کردنــد و چقــدر در امنیت کشــور 

تاثیرگذار بودند.
سردار اشتری گفت: امیدواریم به واسطه 
مســئوالن،  کــه  همتــی  و  شــهدا  خــون 
نیروهای مسلح، دستگاه قضائی و امنیتی 
خواهنــد کــرد امنیت کشــور را روز بــه روز را 
ارتقــا دهیــم و ان شــاء اهلل شــرمنده شــهدا 

نباشیم.
به نقــل از پایگاه خبری پلیــس، عالی ترین 
مقــام انتظامی کشــور در پاســخ بــه ســوالی 
پیرامــون آمــار شــهدای امنیت، گفــت: در 
چند ماهه اخیر حدود ۳۰ شــهید داشتیم 
که در راه امنیت به شهادت رسیدند، البته 
تعدادی از شــهدای امر به معروف هستند 
و برخی نیز از شهدای دستگاه قضائی، اما 

آمار آنها از شهدای انتظامی کمتر است.
کیــد بر اینکــه بایــد بــه  ســردار اشــتری بــا تا
شهدای امر به معروف و نهی از منکر توجه 
بیشتری شود، گفت: این شهدا وابسته به 
هیچ سازمانی نیســتند و برای احیای یک 
فریضه الهی با هماهنگی و سازماندهی که 
صورت گرفته بود ورود پیدا کردند و تعداد 
زیادی از آنها در طول سال های گذشته به 
شهادت رسیدند که باید یاد و خاطره آنها 

را هم گرامی بداریم.

فرمانده نیروی هوایی ارتش:  

پوشیدن لباس مقدس
 سربازی دارای ارزش 

و جایگاه ویژه ای است 

فرمانده انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران اعالم کرد:

شهادت ۳۰ مدافع امنیت 
در چند ماه اخیر

ماجرای نارگیل های سمی در اصفهان چیست؟ 

امام جمعه اصفهان:

رشته های دانشگاهی کارآمد برای بانوان اختصاص یابد

ح "معین ایتام" صورت گرفت؛  با هدف مشارکت در اجرای طر

برگزاری نشست همکاری معنوی کارکنان آبفا با انجمن مددکاری امام زمان )عج( اصفهان

خبر
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نمایشــگاهی از آثار نقاشــی "مینا 
صالحی دم آبــی" با نــام "مینــا" در 

عمارت هنرمند برگزار شده است.
ک باز می گردد.  ک سرشــته شــده و به خا آدمی از خا
درگذر روزگار و چرخش ایام گاهی اتفاقاتی رخ می دهد 
که جسم و روح را گرفتار می کند، در آن زمان آثار نو پدید 
می آید کــه از آخــرت و دنیای فانــی حکایت می کند. 
قلمی که روی بوم حرکت می کند و تصویری که کامل 
می شــود و رنگ هایی که یکی پس از دیگری پدیدار 
خواهند شــد تا از قصه ای پرغصه بگویند، داستانی 
که جرأت و جســارت خاصــی برای بیــان آن با تصویر 
الزم است، همه و همه از اتفاق ها سخن می گویند و 

حکایت ها دارند.
این روزها نمایشــگاهی از نقاشی های مینا صالحی 
دم آبی در عمارت هنرمند برپا شده است؛ وی در این 
باره گفت: از دوران کودکی به نقاشی عاقمند شدم و 
در زمان تحصیل در مسابقات نقاشی مدرسه شرکت 
می کردم و رتبه برتر بودم؛ همین موضوع سبب شد 
که ایــن هنــر را ادامه دهــم. در زمــان گســترش کرونا 
بــه روســتای دم آب رفتم تــا بتوانــم تابلو بکشــم. در 
جای جای روستا طرح ها و ایده های جدیدی برای 
پردازش وجود داشــت و به ایــن ترتیب مجموعه آثار 

روستای دم آب را خلق کردم.
وی بابیان اینکه تعداد ۴۰ تابلو از نقاشــی های خود 

را برای بازدید عمــوم در عمــارت هنرمند به نمایش 
گذاشته ام که شامل سه مجموعه روستای دم آب، 
مومیای و خلقت است، گفت: این نقاشی ها مربوط 
به سال جاری اســت که در قالب نمایشگاه انفرادی 
ارائه شــده اســت، البتــه در ســال های گذشــته هم 

نمایشگاه های متعدد دیگری برگزار کرده ام.
صالحی افــزود: در مجموعه نقاشــی های روســتای 
دم آب، آثاری مرتبط با شب یلدا وجود دارد، همچنین 

در ایام همه گیــری ویروس کرونا اثری بــا عنوان کرونا 
نقاشی کردم که منتخب نمایشگاه ترکیه شد و در این 

نمایشگاه نیز ارائه شده است.
این نقاش با اشــاره به تأثیــر روســتای دم آب بر خلق 
آثارش، ادامه داد: مجموعه روســتای دم آب سرشار 
از آرامــش اســت از ایــن رو مجموعه نقاشــی های که 
در این نمایشگاه ارائه کرده ام، نشان دهنده درون گرا 
بــودن هســتند و بــرای خلــق آنهــا از رنگ هــای تیره 

استفاده کرده ام. آرامش روستا را می پسندم، اما باید از 
تکنولوژی هم بهره برد و از این دو در کنار هم به درستی 

استفاده کرد.
صالحی گفت: پــس از ســانحه تصادفی که داشــتم 
به این نکته پی بردم که دنیا بی ارزش و فانی اســت، 
بنابراین نقاشی را شروع کردم و "ملکه تیه" را کشیدم 
که یکی از اســاطیر مصــر اســت و این اثــر را با نگرشــی 
بــه بــی ارزش و فانی بــودن دنیا نقاشــی کــردم چون 
نمی توان از اثرگذاری انســان ها غافل شــد و جسم از 

بین می رود.
ایــن هنرمنــد بــا بیان اینکــه عنــوان "مینــا" را بــرای 
نمایشگاه خود در عمارت هنرمند انتخاب کرده است، 
افزود: برای انتخاب این عنوان از اسم کوچک خودم 
استفاده کردم و دلیل خاص دیگری وجود نداشت، 
اما تمام ایده ها برگرفته از تصــورات ذهنی و اتفاقاتی 

است که در زندگی من رخ داده است.
"مینــا صالحــی دم آبــی" متولــد ســال ۱۳۶۳ و 
دانش آموخته کارشناسی هنرهای تجسمی است. 
او در نقاشی از محضر اساتید بسیاری از جمله استاد 
رحیم نوسی بهره مند شده است. عاقه مندان برای 
بازدید از نمایشگاه نقاشی این هنرمند می توانند همه 
روزه تا روز شــنبه ۲۷ آذرماه ســاعت ۹ تا ۱۲ به عمارت 
هنرمنــد، واقع در خیابــان ابن ســینا، کوچه چهارم 

مراجعه کنند.

هجدهــم آذرماه کــه وزیــر میراث 
فرهنگی به اصفهــان آمد، گمان 
اســت  قــرار  باالخــره  می رفــت 
مشــخص شــود که چه کســی بر صندلــی مدیر کلی 
میراث نصف جهان تکیه می زند اما چنین نشد و در 
نبود شفافیت، گمانه زنی ها بر سر روی کار آمدن افراد 
مختلف، همچنان ادامه دارد.  عــزت اهلل ضرغامی، 
حیــن بازدیــد از بازارچۀ حســن آباد، دربــارۀ انتخاب 
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان به گفت که »حتما 
مدیرکل میراث بایــد اولین محافظ و پاســدار جدی 
میــراث فرهنگی باشــد و ایــن اولین شــرط اســت« و 
یادآور شد: »من هیچ وقت در عمرم مرعوب هیچ کس 
نشــده ام و ما دنبال بهترین آدمی هستیم که در این 
شــرایط اصفهان، بتواند بر اســاس سیاست های ما 
بهتریــن کارهــا را انجام بدهــد و بــر اســاس راهبردها 

عمــل کنــد«. او در پاســخ بــه خ مهــر نیــز کــه از تکاپو 
اعضای کمیسیون فرهنگی برای اعطای اختیارات 
ویژه به مدیرکل میراث اســتان خبر داده بود، اظهار 
کــرد: »ازجملــه سیاســت های بنــده تمرکززدایــی و 
دادن اختیــار ویــژه بــه استان هاســت، به طوری کــه 
مدیران بتوانند در محل تصمیم بگیرنــد و دائم نیاز 
بــه هماهنگــی بــا تهــران نداشــته باشــند. اصفهان 
از مصادیــق جدی ایــن سیاســت در حــوزۀ میــراث 

فرهنگی است«.
اما این اختیارات ویژه قرار است به چه کسی 

داده شود؟
در محافل میراثی، از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی 
بر انتخاب افرادی همچون آقایان کیهانفر، قاسمی، 
طاهــری و نیک آیین شــنیده می شــد اما بر اســاس 
همین شنیده ها، فعا جدی ترین گزینه های روی 

میز، محســن مصلحی و اصغر آذربایجانی هستند. 
طی روزهای گذشته، صفحۀ رسمی »میراث باشی« 
یادداشتی را با عنوان »استاندار اصفهان بر سر دوراهی؛ 

تأمین مطامع توسعۀ شهری یا حفظ میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی«منتشر کرد و خبر داد که 
»جمعــی از دوســتداران میراث فرهنگــی اصفهان، 
با ارســال نامه هایی بــه امام جمعــه و اســتاندار این 
شــهر، همچنین وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی، خواستار انتخاب مدیرکلی شده اند 
که به دلیل منافع شخصی یا سفارش نهاد خاص یا 
عایق سیاسی، چهره و عملکرد شهر را مختل نکند، 
موردحمایت متخصصان و تشکل ها و انجمن های 
تخصصــی و هنرمنــدان و فعــاالن صنفی بــوده و به 
بنگاه های انتفاعی و اقتصادی و نهادهایی که دارای 
عملکرد متناقض و سوابق متعارض هستند وابستگی 
نداشته باشد«. و در برخی از این نامه ها نیز، صراحتا 
از محســن مصلحی به عنوان گزینۀ مــورد قبول نام  

برده شده است.

سومین جلد از مجموعه کتاب کمیک استریپ »آدلی 
معمولی« به نویسندگی و تصویرگری اتیس فرامپتون 
و ترجمه مریم قنواتی توسط کتاب های زرافه منتشر 
شد. سومین جلد از مجموعه کتاب کمیک استریپ 
»آدلی معمولی« به نویسندگی و تصویرگری اتیس فرامپتون و ترجمه مریم 
قنواتی توســط کتاب های زرافه )دپارتمــان کودک و نوجوان انتشــارات 
سیمای شرق( روانه بازار نشر شد. »آدلی معمولی« نام مجموعه کتاب 
کمیک استریپ سه جلدی اســت که ماجرای زندگی دختری ۱۰ ساله را 
به تصویر می کشد که نیمی از او انسان و نیمی دیگرش جادوگر است. این 
اثر دوست داشتنی با توجه به فضای فانتزی ، تصاویر و داستان پردازی 

جذابش، قوه ی تخیل کودکان را تقویت می کند.
کتاب های کمیک اســتریپ یا مصــور بــه آن دســته از کتاب هایی گفته 
می شــود که به کمک تصویر، گاهــی همراه بــا متن و گاهی بــدون متن 
داســتانی را نقل می کنــد. در واقــع کتاب مصــور ترکیبی از قصــه و تصویر 
اســت. خواندن کتاب های کمیک یا تصویری برای کــودکان می تواند 
باعث تقویت تخیل و تمرکز شود و مطالعه آنها توسط نوجوانان نیز بسیار 
لذت بخش و پــر از هیجان اســت و کمک می کند متفاوت بیاندیشــند 
و داستان ها ماندگاری بیشــتری در ذهن آنها داشته باشــد. در خاصه 
سومین جلد »آدلی معمولی« که در ادامه ماجراهای دو قسمت قبلی آدلی 
است، آمده: او این بار مسابقه تماشا می کند و سوار بر جاروی پرنده اش 
دوستانش را از مرگ نجات می دهد. در این کتاب آدلی از رازهایی باخبر 

می شود که زندگی خودش و دوستانش را برای همیشه تغییر می دهد.
اتیس فرامپتون )Otis Frampton( نویســنده و تصویرگر مجموعه کتاب 
»آدلی معمولــی« از هنرمنــدان شــناخته شــده آمریکایی اســت. او این 
مجموعــه ی پرطرفــدار را بــرای نخســتین بــار در ســال ۲۰۱۴ نوشــته و 
تصویرسازی کرده است. از جمله ویژگی های کتاب های او همراه شدن 
داستان های ماجراجویانه و پرهیجان با تصاویر خاقانه و عجیب و غریب 
اســت که همین موضوع باعث شــده نوجوانــان بســیاری از مخاطبان 
آن باشند. مینا قنوانی مترجم این کتاب، دارای کارشناسی ارشد زبان 

انگلیسی، فعالیت خود در زمینه ترجمه را در سال ۹۶ با همکاری با نشریات 
قلک و فرفره آغاز کرده است.

این مجموعه کتاب کمیک استریپ در قطع وزیری چاپ شده و جلد سوم 
آن در ۱۲۸ صفحه برای کودکان گروه سنی »ب و ج« توسط کتاب های زرافه 

)دپارتمان کودک و نوجوان انتشارات سیمای شرق( منتشر شده است.
جلد اول و دوم این اثر به دلیل استقبال مخاطبان امسال به چاپ دوم 
رسیده و عاوه بر نسخه فیزیکی امکان مطالعه آنها به صورت الکترونیکی 

نیز از طریق پلتفرم های کتابخوان وجود دارد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی با 
اشــاره بــه برگــزاری اولین نمایشــگاه مجــازی کتاب 
گر در دولت برای طرح هایی مثل  اصفهان، گفت: ا
نمایشــگاه مجازی کتاب بودجه خاصی در نظر گرفته شــود مــا نیز در 

مجلس از این تصمیمات حمایت خواهیم کرد.

به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران، حســن میرزایی با 
اشاره به اهمیت توجه به موضوع کتابخوانی در شرایط کنونی، اظهار 
کرد: بشر در هر امری، گاهی در شرایط عادی و گاهی در شرایط اضطرار 
به سر می برد که در این میان تصمیمات شرایط اضطرار با تصمیمات 

شرایط عادی متفاوت است.

عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اســامی افزود: از دو ســال 
پیش که شرایط عادی زندگی بشر با حضور ویروس کرونا به هم ریخت، 
نمی شد به شکل عادی مســیرهای مختلف در حوزه های مختلف از 
جمله نمایشگاه های کتاب را طی کرد و باید تصمیمات با شرایط بحرانی 

و اضطرار حرکت پیدا می کرد.
وی با بیان اینکه مباحث مرتبط با حوزه کتاب و کتابخوانی تحت تأثیر 
کرونا قرار گرفت، اظهار کرد: در این مدت نمایشگاه های کتاب در سطح 
ملی، بین المللی و استانی برگزار نشد و نمایشگاه های کتاب مجازی از 

جمله راه های خوبی بود که در این شرایط بحرانی اجرا شد.
کنون که کرونا در کشور ما مهار شده است، خوب است  میرزایی افزود: ا
مسئوالن فرهنگی کشور در کنار نمایشگاه مجازی کتاب، شرایطی را 

برای برگزاری نمایشگاه های فیزیکی به صورت محدود نیز فراهم کنند.
وی با بیان اینکه باید در برگزاری نمایشگاه های کتاب مجازی تعادلی بین 
منافع کسانی که به صورت طبیعی کتاب چاپ می کنند و کسانی که به 
صورت مجازی این کار را انجام می دهند ایجاد شــود، عنوان کرد: ارائه 
کنون بر حسب ضرورت برگزار می شود  کتاب در نمایشگاه های مجازی ا

و باید برای پس از این شرایط هم فکری شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسامی درباره حمایت مجلس 
از برگزاری طرح ها و اقدامات حوزه کتاب نیز گفت: هرچند اختصاص 
گــر در دولــت برای  بودجه معمــوال توســط دولت انجــام می شــود اما ا
طرح هایی مثل نمایشگاه مجازی کتاب بودجه خاصی در نظر گرفته 

شود ما نیز در مجلس از این تصمیمات حمایت خواهیم کرد.

سایه سنگین ابهام بر سر میراث رنجور اصفهان 

با ترجمه مریم قنواتی؛

کمیک استریپ »آدلی معمولی« منتشر شد کتاب  سومین جلد از مجموعه 

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی: 

کتاب حمایت مجلس از اختصاص بودجه برای طرح های حوزه 

نمایشگاه

خبر

تازه های 
نشر

خبر

بازیگر و تهیه کننده سینمای ایران، مخاطبانش را به 
تماشای فیلم "جنایت بی دقت" دعوت کرده است.

مهتــاب کرامتی بــا انتشــار ویدئویــی در در صفحه 
گرام، خود آورده است: شخصی خود در اینستا

"جنایت بی دقت، فیلم جدید شــهرام مکری و به 
تهیه کنندگی نگار اسکندرفر است.

فیلمی از دل سینما برای مخاطبین واقعی سینما. با 
فضایی ملتهب و روایتی چند الیه که ذهن مخاطب 

را به شدت درگیر می کند.
این روزها در سینماهای سراسر کشور فرصت دیدن 
یک فیلم متفــاوت از ســینمای مســتقل ایران را از 

دست ندهید.

کارگردان: شهرام مکری، تهیه کننده: نگار اسکندرفر، 
نویســندگان: نســیم احمدپــور، شــهرام مکــری، 
ســرمایه گذاران: فــرح ســلطانی، نــگار اســکندرفر. 

محصول مؤسسه فرهنگی هنری کارنامه"

آلبــوم موســیقی »نواهــای مرتضــی خان« شــامل 
۱۲ قطعــه از آهنگ هــا و قطعــات ســاخته مرتضی  
محجوبی با تک نوازی پیانوی مزدا انصــاری روانه 

بازار نشر آثار موسیقی خواهد شد.
نواهای مرتضی خان، اولین آلبوم تک نوازی پیانوی 
مزدا انصاری، نوازنده پبشکسوت پیانو است که به 
زودی راهی بازار موسیقی می شود. انصاری این اثر 
را به استاد فخری ملک پور تنها یادگار مرتضی خان 

محجوبی تقدیم کرده است.
خوشــنویس روی جلــد آلبوم توســط بیــژن بیژنی 
انجام شــده و میکس و مسترینگ حامی حقیقی 

انجام داده است.
مــزدا انصــاری متولــد ۱۳۴۵ در تهــران اســت. در 
کارنامه آهنگسازی او دو آلبوم "آه باران" با خوانندگی 
محمدرضا شجریان و "شب جدایی" با خوانندگی 
گیری  همایــون شــجریان دیــده می شــود. وی فرا
پیانو را ابتدا نــزد برادران دیهیمی آغاز و ســپس نزد 
جواد معروفی« ادامــه داد. از جمله اســتادانش در 
زمینــه آهنگســازی بــه مرحوم حســین دهلــوی و 
فرهاد فخرالدینی می توان اشاره کرد. از سال ۱۳۷۲ 
همکاری خود را با مرکز موسیقی صداوسیما آغاز کرد 
و در ســال ۱۳۷۴ به عضویت شورای موسیقی آنجا 

درآمد و در سال ۱۳۸۸ به این همکاری پایان داد.
این آهنگساز و مدرس پیانو که هنر آموخته شیوه 
پیانونــوازی جــواد معروفی اســت، پس از ســال ها 
نوازندگی و همراهی با اساتید بزرگ موسیقی اولین 
آلبوم تک نوازی خود را به نواختن آثار استاد بی بدیل 
پیانوی ایرانی، مرتضی محجوبی اختصاص داده و 
در این آلبوم قطعات جانا به نگاهی، ای ناله بی اثر، 
آواز و چهارمضراب دشــتی، نــوای نی، مــن بی دل 
ســاقی، من از روز ازل، نام عاشــق، بزم گدا، زلف تو، 

دیلمان و کاروان را نواخته است.
آلبوم »نواهای مرتضی خان« با شماره مجوز ۳۷۶۸-

۱۴۰۰ از اول دی ماه در اختیار عاقه مندان موسیقی 
در سراسر کشور قرار خواهد گرفت.

فراخوان مسابقه یلدایی شو به مناسبت آیین شب 
یلدا در دو بخش "کودک" و "نوجوان - بزرگسال" اعام 
شــد. بنابر اعام دبیرخانه، در بخش "کودک" که به 
حافظ خوانی اختصاص دارد، الزم است که کودکان 
شرکت کننده به انتخاب خود غزلی از دیوان حافظ را 
کثر  بخوانند و آن را در قالب کلیپی با مدت زمان حدا
پنج دقیقه تهیه کرده و ارسال کند. در بخش "نوجوان 
- بزرگسال" نیز که با خاطره گویی همراه است، شرکت 
کنندگان خاطره ای طنز از شب یلدا را انتخاب کرده و 
در ۱۰ سطر نگارش و ارسال خواهند کرد. عاقه مندان 
کثر  برای شرکت در این مسابقه باید آثار خود را حدا
تا ۳۰ آذرماه بر روی پیام رســان واتس آپ به شــماره 
۰۰۹۸۳۱۳۳۸۰۶۳۳۲ ارسال کنند. شرکت کنندگان 
عاقه مند برای دریافت اطاعات بیشــتر با شــماره 
۰۳۱۳۳۸۰۶۳۳۲ تماس بگیرند. به پنج نفر نخست 
ک رایگان اســتفاده از امکانات  در هر بخش، اشــترا

تفریحی ورزشی بازیکده ی جهش اهدا خواهدشد. 
مسابقه "یلدایی شو" که ازسوی کتابخانه شهدای 
محمودآبــاد، وابســته بــه اداره فرهنگــی اجتماعی 
منطقه ۱۲ شهرداری اصفهان و به مناسبت جشن 

شب یلدا برگزار می شود.

محمدمهدی اسماعیلی با صدور حکمی، مهدی 
رمضانی را به عنوان سرپرست نهاد کتابخانه های 

عمومی کشور منصوب کرد. 
به نقل از روابط عمومی و اطاع رسانی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســامی،، محمدمهدی اســماعیلی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی در حکمی، مهدی رمضانی 
معاون نهاد کتابخانه های عمومی کشور را به عنوان 

سرپرست این نهاد منصوب کرد.
مشروح متن حکم اسماعیلی به این ترتیب است:

»برادر گرامی جناب آقای مهدی رمضانی
با توجه به انتصاب جناب آقــای علیرضا مختارپور 
به ریاست سازمان اســناد و کتابخانه ملی و ضمن 
قدردانی بسیار از خدمات ارزشمند و گرانسنگ ایشان 
طــی مســئولیت دبیرکلــی نهــاد کتابخانه هــای 
عمومی کشور، به موجب این حکم تا تعیین هیأت 
امنای جدید نهاد کتابخانه های عمومی و با عنایت 
به سوابق و تجربیات جناب عالی به عنوان»سرپرست 
کتابخانه هــای عمومی کشــور« منصــوب  نهــاد 
می شوید. امید است با همکاری همه کتابداران و 

کارکنان عزیز آن نهاد ارجمند، در انجام وظایف محوله 
قرین توفیق و تأیید الهی باشید«. مهدی رمضانی 
دانش آموخته کارشناســی ارشــد علوم سیاســی و 
دانشجوی دکترا در همین رشته اســت. او در طول 
دوران فعالیت خود در حوزه فرهنگ در سمت های 
مختلفی حضــور داشــته کــه از جملــه می تــوان به 
معاون توسعه کتابخانه ها و ترویج کتابخوانی نهاد 
کتابخانه های عمومی کشور، معاون انتشارات مرکز 
اسناد انقاب اسامی، مدیرعامل موسسه فرهنگی 
هنری مرکــز اســناد انقاب اســامی، عضو شــورای 
سیاست گذاری نمایشگاه های فرهنگی شهر تهران، 
عضــو کارگروه کتــاب و نشــر مشــاوران جــوان وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی، عضو و نایب رئیس هیات 
مدیره موسسه نشر شهر، عضو کار گروه کتاب شورای 
فرهنگی دفتــر مقام معظــم رهبری و عضو شــورای 
سیاســت گذاری هفته کتــاب جمهوری اســامی، 
اشــاره کرد. سرپرســت جدید نهــاد کتابخانه های 
عمومی کشــور، پیش از ایــن در برگــزاری طرح های 
فرهنگی با موضوع کتاب و کتابخوانی نظیر همایش 
کتاب سال شــهر تهران، طرح نذر کتاب مرکز اسناد 
انقاب اسامی به عنوان دبیر و همچنین طرح کتاب 
اتوبوس و کتاب مترو به عنوان مدیر، ایفای نقش کرده 
است. پیش از این علیرضا مختارپور عهده دار دبیرکلی 
نهاد کتابخانه های عمومی کشــور بود کــه به تازگی 
در حکمی از ســوی رئیس جمهور به عنــوان رئیس 

سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منصوب شد.

کرامتی و دعوت به تماشای مهتاب 
 "جنایت بی دقت"

لبوم »نواهای مرتضی خان« منتشر می شود آ

فراخوان مسابقه "یلدایی شو" 

با حکم وزیر ارشاد؛

کتابخانه های عمومی کشور شد رمضانی سرپرست نهاد 

سینما

موسیقی

خبر

خبر

رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دســتی شهرســتان خمینی شــهر از 
کشف ۱۳ سکه اشکانی در یک منزل مسکونی 

خبر داد. 
منصور جعفرپور رئیس اداره میراث فرهنگی، 
شهرســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
گفــت: براســاس تحقیقــات  خمینی شــهر 
گاهــی و بــا حضــور یــگان حفاظــت  پلیــس آ
میراث فرهنگــی شهرســتان، در یــک منــزل 
مسکونی تعداد ۱۳ عدد ســکه اشکانی که در 

حال معامله بود، کشف و ضبط شد.
گاهی  وی گفت: مجرمــان از ســوی پلیــس آ
بــه مقــام قضایــی تحویــل داده شــدند و بــر 
همین اساس برابر دســتور معاون دادستان 
شهرستان، سکه های کشف شده به منظور 
کارشناســی تحویــل اداره میراث فرهنگــی، 

گردشگری و صنایع دستی شهرستان شد.
رئیــس اداره میراث فرهنگــی، گردشــگری و 
صنایع دستی شهرستان خمینی شهر گفت: 
با توجه به کارشناسی اولیه کارشناسان این 
اداره، سکه های کشف شــده مربوط به دوره 
اشکانی بوده و دارای ارزش فرهنگی و تاریخی 
است؛ لذا مراتب به منظور طی مراحل قضایی 

در اختیار مراجع قانونی قرار گرفت.

نخســتین نمایشــگاه مجــازی کتــاب اســتان 
اصفهان که از بیستم آذرماه آغاز شده است به 

مدت دو روز دیگر تمدید شد.
بر اساس هماهنگی های انجام شده، نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان )اولین 
نمایشــگاه مجازی کتاب اســتان اصفهــان( تا 
فردا یک شــنبه _بیست وهشــتم آذرمــاه ۱۴۰۰_ 

تمدید شد.
بیــش از ۱۱۰۰ ناشــر از سراســر کشــور در اولیــن 
نمایشگاه مجازی کتاب استان اصفهان حضور 
دارند که از این تعداد ۵۰ ناشر اصفهانی هستند. 
همچنیــن حــدود ۱۰۰ عنــوان برنامــه فرهنگی 
برای اولین نمایشــگاه مجازی کتاب اصفهان 
پیش بینی شده اســت که در هر شهرستان به 

صورت فیزیکی در حال اجرا است.
بــر اســاس اقدامــات صــورت گرفتــه، ارســال 
مرسوالت پستی اولین نمایشگاه مجازی کتاب 
استان اصفهان برای خریداران رایگان خواهد 
بود و هزینه ارسال توسط وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسامی و ناشران تأمین می شود.
در نمایشــگاه مجازی کتــاب اســتان اصفهان 
کتاب ها با تخفیف ۴۰ درصدی ارائه می شود و در 
صورت اتمام یارانه نمایشگاه، مردم می توانند 
کتاب های مورد نیاز خود را با ۲۰ درصد تخفیف 
خریداری کنند. همچنین خریداران می توانند با 
دریافت بن کتاب از تخفیفات در نظر گرفته شده 

بهره مند شوند.
پانزدهمین نمایشــگاه کتاب استان اصفهان 
کتــاب اســتان  )اولیــن نمایشــگاه مجــازی 
اصفهان( از بیســتم آذرماه شــروع شــده اســت 
و تا بیست وهشــتم آذرمــاه 1۴٠٠ ادامــه خواهد 
داشت. ساعت بازدید و خرید در اولین نمایشگاه 
مجازی کتاب اســتان اصفهــان به صــورت ۲۴ 
ساعته بوده و عاقه مندان اصفهانی برای ثبت 
نام بن کتاب، بازدید و خرید کتاب می توانند به 

ketab.ir مراجعه کنند.

بازیگر فیلم سینمایی "قهرمان" از نامزد شدن این 
فیلم در دو جشنواره خارجی خبر داده است.

امیر جدیدی با انتشار عکسی در صفحه شخصی 
گرام خود آورده است: خود در اینستا

"قهرمان نامزد بهترین فیلم بین الملل از سوی 
انجمن منتقدان الس وگاس و همچنین انجمن 

منتقدان سن لوئیس شد.
فیلم ســینمایی »قهرمان« به کارگردانی اصغر 
فرهادی در دو رویــداد جوایز انجمن منتقدان 
الس وگاس و جوایز انجمن منتقدان سن لوئیس 
که از مهم ترین رویدادهای سینمایی آمریکا به 
شمار می روند، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم 

بین الملل شد.
قهرمــان در انجمــن منتقــدان ســن لوئیس با 
فیلم های »ماشین من را بران»،»فرار«، »دست 
خــدا« و »تیتــان« رقابــت می کنــد و فیلم هــای 
»بندتا«، »فرار«، »تیتــان« و »بدترین آدم دنیا« 
در جوایــز انجمن منتقــدان الس وگاس ســایر 
نامزدهای دریافت جایزه در بخش بهترین فیلم 

بین المللی هستند. "

معامله سکه های اشکانی در 
خمینی شهر 

نمایشگاه مجازی کتاب
 اصفهان تمدید شد

"قهرمان" 
نامزد دو جایزه شد

خبر

کتاب

سینما
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18 دسامبر     2۰21 ورزش6
از هجمه علیه تارتار تا مطرح کردن گزینه جانشینی؛

حتیشوخیشهمقشنگنیست!
اصالتــی  بــا  تیــم  ذوب آهــن 
اســت که نباید اســیر جوســازی 
چنــد ادمیــن فضــای مجــازی 
معلوم الحال شود، اما با این حال در ساعات اخیر 
هجمه های زیادی روی کادر فنی این تیم شــکل 

گرفته است!
بــه گزارش ایمنا، تیــم فوتبال ذوب آهــن اصفهان 
پــس از شــروع خوبــی کــه در لیــگ برتر داشــت در 
هفته های اخیــر روی دور بدشانســی افتــاده و به 
زعم برخــی، حال و روز خوشــی نــدارد. ذوبی ها با 
تک گل مشکوک به آفساید از تیم هوادار شکست 
گذار کردند. بیشــتر  خوردند و بــازی را در خانــه وا
از مباحــث فنی کــه آن هم جــای صحبت بســیار 
دارد، بــه نظر می رســد ذوب آهــن باز هم از ســوی 
تصمیمات داوری متضرر شده است و مانند فصل 
گذشته امتیازات از دست رفته این تیم که به دلیل 
اشــتباهات ســهوی داوران اتفاق افتاده بازی به 
بازی بیشتر می شــود. این در حالی است که پس 
از باخت ذوب آهن مقابل هوادار در ســاعات اخیر 
هجمه های زیادی به مهدی تارتار و کادر فنی این 
تیم وارد شــده در حالی که به نظر می رســد به جز 
چند صحبت کارشناسی بقیه حاصل خط دهی 
برخی افراد مخالف با مدیران تیم است که بیشتر 
به دنبال تسویه حساب های شخصی با مدیران 
باشگاه هستند و بهانه ای بهتر از نتایج تارتار پیدا 

نمی کنند.
البته باید این نکته را یادآور شویم که مهدی تارتار، 
ذوب آهن لیگ بیســت و یکــم را خودش بســته و 
مســئول مســتقیم نتایج این تیم اســت. مهدی 
تارتــار می توانســت با جــذب یک یــا چند هافبک 
میانی آماده که با پلن بازیش چفت اســت برنامه 
بهتری را برای تیمش مهیا کند. همه ما می دانیم 
در دیدارهای گذشــته، ذوب آهــن در خط میانی 
مشکات عدیده ای دارد و مشخص نیست قاسم 
حدادی فر که هواداران بعد از هر باخت در فضای 
مجازی صدایش می زنند، می توانست از عهده این 
وظیفه مهم بربیاید یا خیر؟ اما پاسخ این پرسش 
خیلــی زودتــر از ســوی ســرمربی تیــم و در ابتدای 
لیگ به دوســت داران این تیم داده شــد. به زعم 
تارتار کاپیتان با ســابقه ذوب آهــن کیفیت الزم را 

نداشت و به نظر می رسد داســتان قاسم و حضور 
وی در میدان برای ذوب آهن تمام شده باشد.

در میان هجمه هایی که علیه تارتار شــکل گرفته 
اســت پیشــنهاد یک گزینه نام آشــنا به احســانی 
مدیرعامــل باشــگاه در زیــر پســت های فضــای 
مجازی وی بــرای جایگزینی مهــدی تارتار جالب 
توجه اســت، امــا به میــان آمدن نــام یــا نام هایی 
در این برهــه از لیــگ برتر برای نشســتن بــه جای 
سرمربی فعلی حتی شوخیش هم برای ذوب آهن 

قشنگ نیست.
قطعــا همچــون ســپاهان، ذوب آهــن نیز نیــاز به 
پرورش بزرگان و پیشکسوتان خود برای نشستن 
روی نیمکــت دارد، امــا هدایــت ذوب آهــن از 
ســوی مربی بدون رزومه کافی قطعا در این برهه 
صحیح نیســت و ایــن تیم را به ســمت ســوزاندن 
کــه در ایــن زمینــه  پیشکســوتان خــود می کنــد 

سرخابی های پایتخت حسابی استاد هستند!
از ســوی دیگر عــده ای از دوســت داران ذوب آهن 
که ســعی می کنند منطق را به جای احساسات بر 

افکارشــان حکم فرما کنند می داننــد که انتخاب 
مهــدی تارتــار بــرای ذوب آهــن پــس از آن دوران 
ســیاهی کــه برای ایــن تیــم اتفــاق افتــاد بهترین 
انتخاب برای گاندوها بود. کافی است نگاهی به 
نتایج ذوب آهن در فصل پیش و امسال بیاندازیم. 
ذوبی هــا بــا هدایــت رحمــان رضایــی در ۱۰ هفته 
ابتدایی هفت تســاوی و ســه شکســت را به ثبت 
رساندند در صورتی که تارتار تا اینجای کار سه برد، 
دو تســاوی و پنج شکســت را با ذوب آهن داشــته 
اســت و قطعا نســبت بــه فصــل گذشــته عملکرد 

بهتری دارد.
با آنکه یک ســوم لیگ بیســت و یکم گذشته، اما 
فرصت تقویت این تیم در نیم فصــل وجود دارد و 
می توان با هدایت مهدی تارتار به روزهای خوب 
هم رســید. گاندوها در چند پســت نیاز به تقویت 
شدن دارند و می توانند با ترمیم این خطوط همان 
تیــم قلــدری باشــند کــه تارتــار می خواهــد و از آن 
صحبت کرده است. چه آنانی که اسیر موج سواری 
عده ای برای رسیدن به منافعشان هستند و چه 

آنانی که جزو دلسوزان ذوب آهن به شمار می آیند، 
می دانند تارتار مربی کار کشته ای است که نشان 
داده تیم هایش اهل تاشند، دست و پا بسته ای 
راهی مسابقات نمی شــوند و می توان به تفکرات 
او اعتماد کرد، بنابراین به جای هم قطار شدن با 
گرامی معلوم الحال  چند ادمین تلگرامی یا اینستا
کــه مشــخص نیســت از ســوی چــه کســانی کوک 
می شــوند ذوب آهــن نیــاز بــه حمایــت دارد. این 
ادمین هــا حتــی بــه خــود اجــازه می دهنــد بــرای 
مدیــران باشــگاه و کادر فنــی تیــم خــط و نشــان 
بکشــند و هیــچ ســاز و کاری بــرای مقابلــه بــا آنها 
نیســت در حالی که در کمال تعجــب از آنها تقدیر 

می شود!
با همه ایــن تفاســیر ذوب آهــن در روزهــای آینده 
بازی های مهمــی در جام حذفی و لیــگ برتر دارد 
و نمی توان با یک یا چند باخت عملکرد کادر فنی 
آن را زیر ســوال برد. در آخر باید گفت انتظار و صبر 
بهترین کلید واژه هایی هستند که شامل حال این 

روزهای ذوب آهن و هوادارانش می شود.

خبر

مدافع سپاهان پس از دیدار برابر استقال محروم 
شد.

ج  در دیــدار اخیــر اســتقال و ســپاهان، جــور
گولسیانی، مدافع گرجستانی زردهای دیار زاینده 
رود با کارت زرد بیژن حیدری داور این بازی جریمه 
شد تا با این کارت زرد چهارمین اخطار فصل خود 

را دریافت کند.
این مدافع سپاهان بازی بعدی تیمش در لیگ 

برتر را از دست داد.
گردان نویدکیا در هفته یازدهم در اصفهان از  پیکان پذیرایی می کند.شا

ذوب آهن نسبت به اشتباهات داوری هفته های 
کنش نشان داد. اخیر وا

در پــی اشــتباهات داوری کــه همچنــان بــرای 
ذوب آهن تکرار می شــود و در این هفته هم باخت 
دیگــری را بــرای آن هــا رقــم زد، ذوب آهن با انتشــار 
کنش نشان داد. در بیانیه  بیانه ای نسبت به آن وا

روابط عمومی باشگاه ذوب آهن آمده است:
" به شهادت تمامی کارشناسان هیچ تیمی در لیگ 
فوتبال باشــگاههای کشــور مانند تیــم ذوب آهن 
از اشــتباهات قضاوت در فوتبال صدمــه ندیده، و 
کنون نیز چاره ای جز پناه بــردن به آغوش همان  تا
مادر یعنی متولی فوتبال نداشته است و درمانده از به 
جایی نرسیدن فریادهای پی درپی گویی چاره ای 

به جز دل کندن از مهر مادری ندارد!
در دیــدار اخیر تیــم ذوب آهن بار دیگــر صحنه ای، 
منجر بــه گل شــد کــه جــای هیــچ توجیهــی باقی 
نمی گذارد که چرا نتایــج به ایــن روش، به گونه ای 

دیگر تغییر می کند.
چرا هنــوز سیســتم ارتباطــی داوران وجود نــدارد. 
چرا هیچکس خود را در جایگاهی نمی بینید که به 

باشگاه ها پاسخگو باشــد. آیا بهتر نیست به جای 
برخورد قهری با باشگاه ها، با استفاده از کارشناسان 
مجرب و کمک باشگاه ها این مشــکات را برطرف 
نمود.آیا مشکل در آموزش داوران است یا مشکل 
در نداشتن ابزار یا توانایی. ای کاش روزی فرا برسد 
که قضاوت در فوتبال بــه درجــه ای از دقت و توجه 
برسد که دیگر هیچ ســوتی و هیچ تصمیمی منجر 
به نابودی زحمات صدها نفر ساعت تاش پرسنل 
باشگاه ها و دلسردی هزاران هوادار مشتاق فوتبال 
تنها روزنه امید زندگیشان است نشود.با این روش 
باشــگاه ها را نابود خواهید کرد. الزم است یک نفر 

پاسخگو باشد".

کاپیتان ذوب آهن گفت: ما فقــط با تیم حریف 
نمی جنگیــم، بــا داوری و عوامــل بیــرون نیــز 
می جنگیــم. خیلی راحــت می گوینــد ندیدیم، 

با این وضعیت داوری نمی شود نتیجه گرفت.
مســعود ابراهیم زاده پــس از دیــدار ذوب آهن و 
هوادار تهران در رابطه با تغییر محل بازی، اظهار 
کرد: بازی به نقش جهان منتقل شد. در زمین 
خودمان تمرین کردیــم و چــون در حال ترمیم 
اســت، وضعیت افتضاح بود و بیشتر به تمرین 
فوتبال ساحلی شباهت داشت. شرایط چمن و 
ورزشگاه نقش جهان خوب بود اما برای ما حکم 
بازی خارج از خانه را داشــت چون در این زمین 

تمرینی نکرده بودیم.

وی افــزود: بــازی را خــوب شــروع کردیــم، روی 
نقــاط ضعف تیــم هــوادار کارکــرده بودیــم و فکر 
نمی کردیم این گونه گل بخوریم. گل تیم هوادار 
مشــخص بود و جای بحثــی وجود نــدارد و صد 
در صد آفســاید بود. هر هفته می گوئیــم داوری 
اشــتباه دارد. در بــازی قبلــی داور پنالتــی مــا را 

نگرفت، با این وضعیت نمی شود.
کاپیتان ذوب آهن تصریح کرد: ما تمرین می کنیم 
و بــرای نتیجه گیــری زحمــت می کشــیم. مردم 
وقتی مــا را بیــرون می بیننــد، از مــا توقع نتیجه 
دارند و برد می خواهند. جایگاه ذوب آهن اینجا 
نیست و لیاقت مردم بیش از این هاست. ما فقط 
با تیم حریف نمی جنگیم، باید با داوری و عوامل 
بیرون نیز بجنگیم. سرنوشــت یک تیم دســت 
داور می افتد و با یک پرچم اشتباه و یا یک سوت 
نتیجه را تغییر می دهد. نمی دانم شب چه طور 
می خوابنــد. خیلی راحــت می گوینــد ندیدیم، 
در ایــن صحنه اتفــاق واضــح بود و میلــی متری 
نبود که بگوییم دیده نشده است. فکر می کنم 
دو متر داخــل بــود. واقعا این طوری نمی شــود 

نتیجه گرفت.

سرمربی تیم فوتبال زنان سپاهان گفت: تیم ارومیه 
خیلی بسته بازی کرد و کمتر تیمی دیدم اینقدر بسته 
بازی کند، اما ماهم با تعداد پاس زیادی که بازیکنان 

دادند توانستیم یک گل بزنیم و پیروز شویم.
بیان محمــودی پــس از پیــروزی مقابــل همیاری 
ارومیــه، اظهار کــرد: بــازی خوبی بــود، بــا توجه به 
نتایجی که تیم ارومیه در دو هفته اخیر کسب کرده 
می دانستیم بازی سخت پیش رو داریم که خدا را 

شکر توانستیم سه امتیاز را بگیریم.
وی ادامه داد: تیم ارومیه خیلی بســته بازی کرد و 
کمتر تیمی دیدم اینقدر بسته بازی کند، اما ما هم با 
تعداد پاس زیادی که بازیکنان دادند توانستیم یک 

گل بزنیم و پیروز شویم.
ســرمربی تیم فوتبال زنان ســپاهان بــا بیان اینکه 
متأسفانه در چند هفته اخیر چند بازیکن اصلی تیم 
مصدوم بودند، تصریح کرد: به دلیل مصدومیت ها 

در هر بازی مجبور هســتیم دفاع را تغییر دهیم که 
هفتــه آینــده بــازی نیســت و زمــان برای برگشــتن 

مصدومان داریم.
محمــودی در خصــوص بــازی بــا ملی پوشــان 
شهر کرد، خاطر نشــان کرد: با همه احترامی که 
برای ایــن تیم قائــل هســتیم، می رویم که ســه 
امتیاز را بگیریم تا در آخر فصل نتیجه ای در شأن 

سپاهان کسب کنیم.

پــس از ناپدیــد شــدن هندبالیســت تیــم ملــی 
بانوان ایــران، شــایعات دربــاره پناهندگــی او قوت 
گرفت و او پس از چند روز پناهندگی اش را تایید کرد.

به گزارش ایمنا  و به نقل از خبرآناین، روز دوشنبه 
بود که خبر رسید شقایق باپیری، یکی از اعضای تیم 

ملی هندبال زنان ایران در اسپانیا ناپدید شده است 
و کادر سرپرستی این تیم هم اطاعی از آن ندارد.

آخرین دیدار ایران در مســابقات جهانی اســپانیا، 
دوشنبه شــب مقابل تیم آنگوال بود که تا آن زمان 
باپیری در کنار تیم بوده است ولی آن طور که گفته 
می شود او از روز سه شنبه دیگر در هتل دیده نشده 

است.
حاال پس از گذشت چند روز از این موضوع، شایعه 
پناهندگــی باپیری رنــگ واقعیت به خــود گرفت و 
باپیری با تأیید این موضوع گفــت: دلیل من برای 
پناهندگی داشتن آینده بهتر در ورزش و پیشرفت 
ورزشــی بــوده اســت. کل دوران زندگــی را به دنبال 
ورزش بوده ام و هیچ وقت به دنبال سیاست نبودم.

محرومیت مدافع سپاهان از بازی در لیگ برتر

خبر

یک نفر از آسمان بازی ها را نظارت کند؛

کنش باشگاه ذوب آهن به اشتباهات داوری وا

گرفت ابراهیم زاده: با این وضعیت داوری نمی شود نتیجه 

سرمربی تیم فوتبال زنان سپاهان:

گشت مصدومان زمان داریم برای باز

بازیکن هندبال ایران پناهندگی اش را تایید کرد

خبر

دختر وزنه بردار ایران در حرکت یک ضرب دسته 
۸۱ کیلوگرم قهرمانی جهان هشتم شد. رقابت 
گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی 
زنــان جهان برگــزار شــد و نماینده ایــران در رده 
ششم جهان قرار گرفت. الهام حسینی به عنوان 

اولیــن نماینــده تیــم زنان ایــران 
روی تختــه مســابقات جهانــی 
رفت و رکورد ۹۸ یک ضرب، ۱۲۵ 

دوضرب و مجمــوع ۲۲۳ کیلوگرم 
را بــه ثبــت رســاند. حســینی در 

یک ضرب هشتم، در دوضرب 
ششــم و در مجمــوع نفــر 

ششم جهان شد. ۱۰ نفر در 
گروه A مســابقات شرکت 

کرده بودند که نماینده استرالیا در 
دوضرب اوت شد.

ســه بازیکــن پینــگ پنگ ایــران در رنکینــگ 
جهانی صعود کردند، اما برادران عالمیان تغییر 
جایگاه نداشــتند. فدراســیون جهانی تنیس 
روی میز ایران رنکینگ بازیکنان را بعد از برگزاری 
مسابقات بین المللی فناند و آلمان اعام کرد 
و سه نماینده ایران که در این مسابقات حضور 
داشــتند، توانســتند در رنکینگ صعود کنند. 
هدایی و رویین تن در مسابقات فناند شرکت 
کردند و احمدیان عاوه بر مســابقات فناند در 
مسابقات آلمان هم حضور داشت. محمد علی 
رویین تن با ۹۷ پله صعود بــه رده ۱۵۵۵ جهان 
آمد. امیر حســین هدایــی با یک پله صعــود در 
رده ۱۵۸ قــرار گرفت. امین احمدیان هم با یک 
پله صعود در رده ۲۰۱ ایســتاد، اما نوشــاد و نیما 

عالمیان تغییری در جایگاه خود نداشتند.

تیم والیبال نشســته بانــوان ذوب آهــن اولین 
دیــدار خــود را در دور برگشــت رقابت های لیگ 
برتر با پیروزی آغاز کرد. در نخستین دیدار مرحله 
برگشت لیگ برتر تیم والیبال نشسته بانوان، تیم 
ذوب آهن ۳ بریک هیئــت جانبازان و معلوالن 

ساری را شکست داد.
گردان لیا بریانیان در این دیدار ست اول را با  شا
نتیجه ۲۵ بر ۱۷ به برتری رسیدند، ست دوم را با 
گذار کرده و در ادامه  نتیجه ۲۵ بر۱۹ به حریف وا
در دو ست متوالی با نتایج ۲۵ بر ۱۱۲ و ۲۵ بر۲۰ به 
برتری رسیدند و در نهایت ۳ بر یک برنده شدند.

وزنه بــردار اســتان اصفهــان بــه مــدال طــای 
قهرمانــی جهــان دســت یافــت.  در ادامــه 
مســابقات وزنه بــرداری قهرمانی جهــان که در 
تاشکند ازبکستان در حال برگزاری است، رسول 
معتمدی از شهرســتان لنجان از توابع اســتان 
اصفهــان، در حرکــت یک ضــرب بــا رکــورد ۱۷۷ 
کیلوگرم صاحب مدال نقره جهان شد. معتمدی 
که در حرکت اول دوضرب رکورد ۲۱۵ کیلوگرم را به 
نام خود ثبت کرده بود، در حرکت دوم نتوانست 
وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را مهار کند. وی در حرکت سوم 
وزنه ۲۲۰ کیلوگرم را باالی سر برد و با رکورد مجموع 
۳۹۷ کیلوگرم به مدال طای دوضرب و مجموع 
رسید. رسول معتمدی با نقره یک ضرب و طای 

دوضرب و مجموع کار خود را تمام کرد.

در روز سوم لیگ دسته اول هندبال باشگاه های 
کشور تیم هندبال گیتی پسند اصفهان مقابل 
شهرداری ساوه به پیروزی رســید.  در روز سوم 
لیگ دسته اول هندبال باشگاه های کشور تیم 
هندبال گیتی پسند با ارائه یک بازی برتر با نتیجه 
۳۴ به ۱۸ حریف خود شهرداری ساوه را شکست 
داد. گیتی پسند با این برد دومین پیروزی خود 
را کســب کرد و به صدر جدول لیگ دســته اول 

هندبال در گروه ج صعود کرد.

الهام حسینی 
در وزنه برداری قهرمانی

 جهان ششم شد

صعود ۳ پینگ پنگ باز 
در رنکینگ جهانی

در دور برگشت والیبال نشسته بانوان

پیروزی سبز پوشان
مقابل هیئت جانبازان 

و معلوالن ساری

دستیابی به مقام قهرمانی
 جهان بوسیله 

وزنه بردار لنجانی

لیگ دسته اول هندبال 
باشگاه های کشور

برتری تیم هندبال گیتی پسند 
مقابل شهرداری ساوه

تیم فوتبال زنان سپاهان در هفته ششم لیگ برتر 
مقابل همیاری آذربایجان غربی با نتیحه یک بر صفر 

به پیروزی رسید.
 در هفته ششم لیگ برتر فوتبال زنان، تیم سپاهان در ورزشگاه صفاییه 

میزبان تیم همیاری آذربایجان غربی بود. 
        نیمه اول

از ابتــدای بازی حمــات ســپاهان روی دروازه همیــاری فشــار آورد و 
باالخره در دقیقه ۲۴ با شــوت هاجر دباغ تیم سپاهان به گل رسید و 

نتیجه ۱ بر صفر شد. در ادامه سپاهان سعی کرد تا مجدد به گل برسد و 
همیاری نیز گل تساوی را برند اما نیمه اول با همان گل به اتمام رسید.

        نیمه دوم
در این نیمه بیشتر بازی در زمین همیاری دنبال شد و سپاهان حماتی 
بر روی دروازه میهمان انجام داد اما نتیجه ای نداشت. همیاری نیز 
در این نیمه یک موقعیت داشت که از دســت داد. در ۴۵ دقیقه این 
نیمه توپی از خط دروازه ها رد نشــد و بازی با نتیجــه ۱ بر صفر و برتری 

سپاهان به پایان رسید.

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند اصفهان گفت: تیم ما 
نسبت به سایر رقیبان با کمترین بودجه در لیگ دسته  
یک حاضر است چرا که برای حضور در والیبال در عملی 

انجام شده قرار گرفتیم.
سید سعید عقیلی، در خصوص تیم والیبال گیتی پسند که در این فصل 
تشکیل شده و در لیگ دسته یک حاضر است، گفت: گیتی پسند قبا 
نیز در والیبال در ســطح باالی ایران و در ســوپر لیگ بوده، هزینه زیادی 
هم شد اما آن طور که باید نتوانست نتیجه بگیرد. حاال بعد از ده سال با 
پیشنهادی که به باشگاه گیتی پسند ارائه و سرمایه گذاری بر روی رشته 
والیبــال را اعام کردیم و خوشــبختانه با موافقت و همراهــی عراقی زاده 

قائم مقام باشگاه و مسعود تابش این اتفاق برای گیتی پسند رقم خورد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا آغاز مسیر گیتی پسند از لیگ دسته یک 
کشور بوده افزود: تمایل مان شروع متوسط و حرفه ای تر بود،. البته لیگ 
دسته یک شرایط سخت و پیچیده تری دارد و رسیدن به لیگ برتر دشوار 

است و دردسرهای خودش را دارد.
        بازیکن معمولی داریم نه ستاره!

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند درباره شرایط تیمش، تصریح کرد: تیم ما 
ستاره ای ندارد، بازیکنان معمولی با قراردادهای متوسط در اختیار داریم 
و تا اینجای کار بر اساس کار گروهی به سمت پیشرفت حرکت کرده ایم. 

نیمی از بازیکنان بومی و نیمی دیگر از استان های دیگر هستند.

عقیلی خاطرنشان کرد: از آنجا که گیتی پسند خیلی دیر فعالیتش را برای 
حضور در لیگ دســته یک والیبال آغاز کرد، بازیکنــان بومی اصفهان با 
تیم های دیگر قرارداد امضا کرده بودند و نتوانستیم بازیکنان بزرگ تری 
جذب کنیم اما برای فصل آینده برای تقویت بهتر تیم اقدام خواهیم کرد.

        تمامی بازی ها دشوار است
وی با اشاره به نتایج خوب گیتی پسند در بازی های این فصل گفت: در 
چهار دیدار گذشته نتایج خوبی کسب کرده ایم، برای هر دیدار تیم های 
پیش رویمان را آنالیز می کنیم و امیدوارم این روند خوبمان در دیدارهای 

آینده فصل ادامه دار باشد.
سرمربی تیم والیبال گیتی پسند خاطرنشان کرد: تمامی بازی ها برایمان 

دشوار و سخت است چرا که رقیبان همه در یک سطح هستند و حتی 
برخی از تیم ها بازیکنان نام دارتر و با قراردادهای بیشتری در اختیار خود 
کید بر اینکه تیمش کمترین بودجه را برای این فصل  دارند. عقیلی با تا
بین سایر تیم ها در اختیار داشته تصریح کرد: تیم گیتی پسند کمترین 
قراردادها را با اعضای تیم بسته و بودجه این فصل شان نیز بسته شده 
بود اما با تاش مدیرعامل باشگاه و پرداخت بودجه ها با هزینه شخصی 
تیم والیبال را برای این فصل کامل کردند. کمک مدیران گیتی پسند برای 

تشکیل این تیم و والیبال اصفهان در آینده به چشم می خورد.
        انتظار داریم سال آینده شاهد یک دربی جذاب با سپاهان 

باشیم
وی در پاسخ به این سوال که می توان به صعود گیتی پسند به لیگ برتر 
در این فصل امیدوار بود یا خیر اظهار کرد: همیشــه به امید کار می کنم 
اما تیم ما نفرات کمتری نسبت به سایر تیم ها دارد اما می توان به آینده 
خوش بین بود. لیگ دسته یک نیز بسیار سخت است اما این شهر به دو 
تیم لیگ برتری احتیاج دارد و با توجه به اینکه همیشه سرآمد والیبال بوده 

سعی می کنیم بهترین نتیجه را رقم بزنیم.
سرمربی تیم والیبال گیتی پسند اصفهان در پایان خاطرنشان کرد: تیم ما 
برای این فصل در عمل انجام شده قرار گرفت. انتظار داریم فصل آینده دو 
گران یک  تیم والیبال سپاهان و گیتی پسند در لیگ برتر و با حضور تماشا

دربی جذاب را شاهد باشیم.

سپاهان یک _ همیاری صفر

 برد خفیف در روز فرصت سوزی سپاهانی ها

سرمربی تیم والیبال گیتی پسند:

اصفهان به ۲ نماینده در لیگ برتر والیبال نیاز دارد

خبر

خبر

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: داوران آبرویی 
که ما در فوتبال جمع کرده ایم را به باد می دهند. نمی دانم چرا 
اشتباهات داوری فقط برای تیم ما رخ می دهد. مهدی تارتار 
سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در نشست خبری پس از دیدار مقابل 
هوادار، گفت: از هواداران ذوب آهن عذرخواهی می کنم روز بسیار بدی را پشت 
سر گذاشتیم، این برای هواداران بسیار سخت است که چند چهار هفته رنگ 
برد را نبینند. سرمربی ذوب آهن با اشاره با تغییرات گسترده ایجاد شده در این 
تیم، اظهار کرد: می دانیم با توجه به تغییرات گسترده ای که در تیم ایجاد شده 
کار سختی داریم اما امیدوارم از این شرایط سخت خارج شویم و مطمئنم روزهای 

خوب برای ما هم فرا می رسد چرا که من به این تیم اعتقاد دارم، همچنین الزم است که در نیم فصل تغییراتی هم 
داشته باشیم. تارتار با انتقاد از کمیته داوران، خاطرنشان کرد: به کمیته داوران و دبیرکل فدراسیون می گویم من یا 

هر مربی دیگری به راحتی آبرو به دست نیاورده که به راحتی به باد بدهند. چرا تیم 
ما باید هر هفته از داوری ضربه بخورد؟ وقتی گل آفساید دریافت می کنیم از لحاظ 

روحی و روانی به هم می ریزیم و در این بازی نیز همین اتفاق افتاد.
وی افزود: پس از شکست در این مسابقه و به خاطر همان گل آفساید ۲ پله در 
جدول سقوط کردیم. کمک داور می توانست در این صحنه آفساید را تشخیص 
دهد. نمی دانم چرا فدراسیون برای این مشکل فکر اساسی نمی کنند، هواداران 
گر مشکات  از ما انتظار دارند. ما می توانیم در هفته های آینده خوب شویم اما ا

داوری حل نشود اتفاقات سال گذشته تکرار خواهد شد.
سرمربی ذوب آهن با بیان اینکه صحبت های من بی احترامی نیست و فقط درد 
و دل است، تصریح کرد: چرا این اتفاقات بد باید برای یک تیم بیفتد؟ مسئولیت این شکست با من است اما داور 

تأثیر مستقیمی در این نتیجه داشت.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان:

که داوران بر باد بدهند  به راحتی آبرو جمع نکرده ایم 

خبر



سال پنجم - شماره 13۰۴

 شنبه  2۷  آذر 1۴۰۰ - 13 جمادی االول 1۴۴3

187 دسامبر     2۰21 سالمت

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰7۵۰1 مورخ 1۴۰۰/۰۶/1۰ هیات دو 
۶98۴8 کدملی  به شناسنامه شماره  فخرالسادات هاشمی فشارکی  خانم 
1281798۵33 صادره اصفهان فرزند سیدابوالفضل ششدانگ یکباب خانه 
به مساحت 1۶2/3۴ مترمربع از پالک شماره 128 فرعی از 1۴91۵ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری از 
مالکیت نعمت اله نیکبخت موضوع سند انتقال 2۰1۰1، ۵2/12/۴ دفترخانه 
8۵ اصفهان که مع الواسطه به متقاضی واگذار شده است. 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: 1۴۰۰/۰9/27، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – 12۴۴339 / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰9۵8۰ مورخ 1۴۰۰/۰7/1۰ هیات سه خانم 
زهره زارع پورآدریانی به شناسنامه شماره 93۰۰ کدملی 129331۵۶۶۴ صادره 
از اصفهان فرزند محمود نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان )به استثنا بها 
ثمنیه اعیانی آن( به مساحت ۶9/27 مترمربع پالک شماره 3 فرعی از 1۵132 
اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان از سند 17332، 
9۶/11/29 دفترخانه 3۶۴ اصفهان لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
گهی به مدت دو ماه  مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آ
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: 1۴۰۰/۰9/27، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی 

– 12۴239۰ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰1۰۰8 مورخ 1۴۰۰/۰7/2۶ هیات دو آقای 
محسن اعظمی کتایونچه به شناسنامه شماره 733 کدملی 1291۰۴۰811 
صادره اصفهان فرزند احمدرضا بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
31/2۵ مترمربع از پالک شماره 1۵119 و 1۵12۰ اصلی واقع در اصفهان 

بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان خریداری طبق قباله عادی مع 
الواسطه از مالکیت رحیم زارعی خوابجانی موضوع سند مالکیت ذیل صفحه 272 
دفتر 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: 1۴۰۰/۰9/27، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت 

اسناد و امالک شمال اصفهان موسوی – 12۴۴۰۰۰ / م الف

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰7۴32 مورخ 1۴۰۰/۰۶/۰9 هیات یک خانم 
اکرم ملکوتی خواه به شناسنامه شماره ۴۵2 کدملی ۵۶۵8998۰۴2 صادره 
کوهپایه فرزند رسول بصورت ششدانگ یکباب خانه و مغازه متصله به مساحت 
183/92 مترمربع از پالک شماره 3۵ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان 
بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند انتقال 3229۴، 9۰/3/3 دفترخانه 187 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: 1۴۰۰/۰9/27، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/1۰/12 – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – 12۴17۶۶ / م الف

آگهی

درمانطبیعیتبباروشهایخانگی
کتــری و  تــب نشــانه وجــود با
عفونــت در بدن اســت که برای 
درمان آن، روش های ســنتی و 

دارویی بسیاری وجود دارد. 
با فرارسیدن فصل سرما، تب کردن نیز از مواردی 
کــه شــیوع بیشــتری در ایــن فصــل پیــدا  اســت 
می کنــد. هرکســی تا بــه حال تب داشــته اســت، 
می داند ایــن مســئله تــا چه انــدازه ای بــرای فرد 
می توانــد نگــران کننــده باشــد، خصوصــا وقتــی 

صحبت از کودکان خردسال به میان می آید.
تب یک نشانه رایج بیماری و یک پاسخ ضروری 
برای تحریــک سیســتم ایمنی و دفــع مهاجمان 
ناخواســته ای اســت کــه در دمای طبیعــی بدن 
رشد می کنند. در حقیقت، تب یک نشانه خوبی 
است که نشــان می دهد سیســتم ایمنی شما به 
درســتی کار می کنــد. تب ها نقشــی حیاتــی را در 
مقابله با بیماری ایفا می کنند و باید بجای تقابل 

با تب، با آن به تعامل پرداخت.
ما معموال وقتی دچــار تب می شــویم، بافاصله 
ســراغ جعبه قرص هــا می رویــم؛ اما بایســتی این 
نکتــه ذکر شــود کــه بــا توجــه بــه نــوع مریضــی از 
جمله ســرماخوردگی، آنفلوانزا و یــا عفونت های 
ویروسی، کارهای این چنینی به مانند استفاده 
از اســتامینوفن می توانــد اثری معکوس داشــته 
باشــند. ممکن اســت فرد احســاس بهبود کند، 

اما این بهبود و تسکین موقتی خواهد بود.
تحقیقات نشــان می دهد شــما باید بــه یک تب 
درجــه خفیــف تــا متوســط اجــازه دهید تــا دوره 

خود را طی کند.
در ایــن گــزارش قصــد داریــم تــا بــه روش درمانی 

طبیعی و خانگی تب بپردازیم:
1- هیدراته بمانید

هیدراته نگه داشــتن بدن و یا همان آب رســانی 
به بــدن یکــی از مســائل مهم به شــمار مــی رود. 
از دســت رفتــن آب بــدن می توانــد بــه راحتی به 
خصــوص در نــوزادان و کودکان خردســال اتفاق 
بیفتد. باید بدانید زمانی که بدن شما تب دارد، 
اشــتهایی به غذا نخواهید داشــت؛ چرا که بدن 
در حال صرف انرژی خود برای مقابله با بیماری 
است و نمی خواهد این انرژی را صرف گوارش غذا 
کند. در صورتی که اشــتها ندارید، الزم نیســت تا 
بدن تان را مجبور به خوردن کنید؛ اما می توانید 

به بدنتان مایعات برسانید.
سعی کنید در صورت امکان، سبزیجات بخارپز، 
انواع ســوپ یا حتی در صــورت امکان آبگوشــت 

مصــرف کنیــد. آب نارگیــل انتخاب خوبــی برای 
افزودن الکترولیت به سیستم بدنی شماست.

2- استراحت کنید
خوابیدن، از قوی تریــن روش های طبیعی برای 
بهبود از بیماری محسوب می شود. در حقیقت، 
عدم خــواب می تواند حتی ســبب بیماری شــما 
شــود. مطمئــن شــوید مقــدار مناســبی خــواب 
را بــه میزانــی که بــدن بتوانــد بــا بیمــاری مبارزه 

کند، دارید.
3- دمنوش های گیاهی بنوشید

دمنوش های گیاهی از بهترین گزینه ها در کمک 
به درمان تب محسوب می شــوند. آن ها نه تنها 
به شما کمک می کنند تا آب به بدن شما برسد؛ 
بلکه سبب ایجاد عرق در بدن می شوند و در عین 
حال نیز سیســتم ایمنی شــما را برای بهتر شدن 

تقویت می کنند.
همچنیــن می توانیــد آب لیمــو و عســل را بــرای 
افزایش ویتامیــن C به دمنوش خــود اضافه کرد 
)امــا مراقب باشــید هرگز بــه کودک زیر یک ســال 

عسل ندهید(
۴- ایمنی بدن خود را تقویت کنید

یکی دیگــر از مواردی که باید به آن اشــاره شــود، 
کیناســه،  ا گیــاه  اســت.  بــدن  تقویت ایمنــی 
ســنجد، مصرف مواد دارای ویتامین ســی همه 
از گزینه هــای خوبــی بــرای تقویت ایمنــی بــدن 

محسوب می شوند.
۵- حمام نمک اپسوم

نمک اپسوم، آبرســانی به بدن و نیز منیزیم بدن 
را تأمین می کنــد و از ســوی دیگر، ســموم بدن را 
ج می ســازد؛ بنابرایــن دو فنجــان نمک  نیز خــار
اپسوم را به آب گرم )و نه سردی( که می خواهید 
با آن حمام کنید، اضافه کرده و بدن خود را با آن 
خیس کنید. برای کودکان این کار به مدت ۱۰ تا 
۱۵ دقیقه و برای بزرگساالن ۲۰ تا ۳۰ دقیقه باشد.

۶- سرکه سیب
ســرکه ســیب از دیگر دارو هــای قدیمی اســت که 
بــرای درمــان تــب اســتفاده می شــد. برای ایــن 
کار، مخلــوط آب و ســرکه را درســت کــرده )یــک 
ســوم ســرکه و دو ســوم آب)ســپس چند حوله را 
در درون ایــن محلــول قــرار داده و پــس از جذب 
محلول آب و ســرکه به حوله، آن حولــه را در روی 
پیشــانی و شــکم خــود قــرار دهیــد؛ همچنانکــه 

می توانید آن را دور کف پای خود بپیچید.
۷- استفاده از روغن های ضروری

روغــن نعنــا و یا زنجبیــل می توانــد به گــرم کردن 
بدن و ایجاد تعرق در بدن کمک کند. روغن های 
کالیپتوس  اســطوخودوس، آویشــن، رزمــاری، ا
و مریم گلی نیــز به ایجاد آرامش تســکین دهنده 
هنگام درمــان تب کمــک می کنند. ســعی کنید 
چند قطــره روغن اســطوخودوس را در آب ســرد 
ریختــه، و یــک حولــه را در آن محلــول قــرار داده 
و پــس از جــذب محلــول در حولــه، آن را بــر روی 
پیشانی خود برای پایین آمدن تب و یا آرام کردن 

بدن قرار دهید.

همچنین می توانید چند قطره روغن نعنا فلفلی 
را با روغن نارگیــل مخلوط کــرده و آن را روی کف 

پا ها و پشت گردن خود بمالید.
8- استفاده از جوراب مرطوب

گرچه درمان تب با اســتفاده از جوراب مرطوب  ا
ممکن است عجیب به نظر برسد؛ اما بسیاری از 
مــردم معتقدند این درمــان طبیعی بــه تحریک 
گــردش خــود کمــک  سیســتم ایمنی و افزایــش 
می کنــد. بهترین کار بــرای اســتفاده از این روش 
کــه در روز اول بیمــاری از  درمانی، ایــن اســت 
کثر  جــوراب خیــس اســتفاده کنیــد و بــرای حدا
اثربخشــی، چنــد شــب متوالــی نیــز آن را انجــام 

دهید.
ابتدا بایــد پا های خود را در یــک حمام یا »دوش 
آب گــرم« گرم نگــه داشــته و ســپس پاهایتــان را 
کاما خشک کنید. ســپس، درست قبل از رفتن 
به رختخواب، یک جفت جوراب نخی نازک را در 
آب سرد خیس کنید، آن ها را چانده و بپوشید.

نخــی،  جوراب هــای  روی ایــن  بــر  ســپس   
جوراب های پشمی خشک بپوشید.

 باید این روش را جوری انجام دهید که زمانی که 
صبح برمی خیزید، جوراب مرطوب تان خشــک 

شده باشد.
 همچنیــن در صورتــی کــه نیمــه شــب از خــواب 
پریدید و متوجه شــدید جوراب ها زودتر خشک 
شــده اند، پیش از اینکه بخوابید، دوباره این کار 

را انجام دهید.

تب

بســیاری از مــردم دنیا بــه دیابت مبتا هســتند و 
می توان گفت که این بیماری نسبت به قبل، رواج 
بیشتری پیدا کرده است. تقریبا در کشور های بزرگ 

از هر سه تن، یک تن به دیابت مبتا است.
این بیماری، مانند هر بیماری دیگری، نشانه هایی 
با خود به همراه دارد. جالب اســت بدانید بعضی 
از عائم بیماری دیابت، خود را روی ناخن نشــان 

می دهند. این نشانه ها کدام اند؟
        زرد و شکننده شدن ناخن

همان طــور که گفته  شــد، ناخــن زرد یا شــکننده 
می تواند نشــانه دیابت باشــد، زیــرا عفونت های 
قارچی در افراد دیابتی، بیشــتر روی ناخن اثرگذار 

هستند. به طور معمول، افرادی که دیابت دارند، 
ناخن هــای متمایــل بــه زردی دارنــد. علــت آن، 
افت قند خون در بدن آنها بوده که روی کاژن نیز 

اثرگذار است.
        وجود خطوط افقی روی ناخن

خطوط عمودی روی ناخن افراد با افزایش سن، 
گر متوجه خط های افقی  افزایش پیدا می کنند، اما ا
روی ناخن شدید، این می تواند نشانه دیابت نوع 
۲ باشد که به دلیل قند خون کنترل نشده بوده و 
ممکن است نشانه مشــکل تیروئیدی نیز باشد. 
بنابراین، هر وقت متوجه این خطوط شدید، به 

پزشک بگویید.
        کوتاه تر شدن ناخن ها

کوتاهــی ناخن ها بــه دلیل جویدن یا شــکنندگی 
گــر علــت آن را نمی دانیــد و بی دلیــل  اســت، امــا ا
به وجود آمده اســت، باید درباره دیابت فکر کنید 
و آزمایــش دهیــد. در مــوارد نــادر، آســیب عصبی 
حاصــل از بیمــاری دیابــت می تواند باعــث کوتاه 
شدن قد ناخن شود که به طور معمول، ناخن ها را 

شکننده تر نیز می کند.

دانشمندان آمریکایی با کمک یک فناوری 
جدیــد اقــدام بــه درمــان نارســایی قلبــی 

کردند.
یکــی   )Heart Failure ( قلبــی  نارســایی 
از بیماری هــای رایــج در جهــان محســوب 
می شــود. براســاس بــرآورد ســازمان جهانــی 
بهداشــت بیــش از ۶۴ میلیــون نفــر در جهان 
با این بیمــاری دســت بــه گریبان هســتند به 
طــوری که ایــن رقــم در کشــور های پیشــرفته 
یــک تــا دو درصــد جمعیــت بزرگســال را درگیر 

کرده است.
برخــی افــراد نارســایی قلبــی را با حملــه قلبی 
اشتباه می گیرند. حمله قلبی به معنای توقف 
فعالیــت قلب بــه دلیــل گرفتگی شــریان های 
کرونری(اســت، امــا  خونرســان )رگ هــای 
نارســایی قلبی بــه حالتی اطاق می شــود که 
در آن قلــب خــون کافــی به انــدازه نیــاز بــدن 
پمپــاژ نمی کند. ایــن موضــوع می توانــد بــه 
دلیل پرنشــدن کافی قلب از خــون و یا ضعف 
ماهیچه قلب و در نتیجــه پمپاژ ضعیف خون 

بروز کند.
حــال دانشــمندان آمریکایــی موفق شــدند از 
یک فنــاوری جدید برای درمان ایــن بیماران 
بهره بجویند. دانشمندان مرکز پزشکی سنت 
دیوید ایالت تگزاس برای نخســتین بار اقدام 
بــه کار گذاشــتن یک محــرک عصبــی در بدن 
بیمــاران بــه منظــور درمــان نارســایی قلبــی 

پیشرفته کردند.
این فناوری که سیســتم باروســتیم نام دارد، 
تنها فناوری اســت که از سوی ســازمان غذا و 
داروی آمریکا برای استفاده در سیستم عصبی 
بدن به منظور کنترل نارســایی قلبی و بهبود 

عملکرد سیســتم قلبی - عروقی مجــوز الزم را 
اخذ کرده است.

ایــن سیســتم کــه یــک دســتگاه برنامــه پذیر 
است در زیر استخوان ترقوه بیمار کار گذاشته 
می شــود و پیام هــای الکتریکــی مثبــت بــه 
بارورســپتور ها )انت های عصب که نسبت به 
کنش نشــان می دهــد و وظیفه  فشــار خون وا
تنظیم میزان گشــادی عروق را برعهده دارد( 

می کند.
در نتیجه ایــن اقــدام مغــز تصــور می کنــد کــه 
سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک به درستی 
در حــال کار کــردن اســت. در ایــن حالــت مغز 
فرمــان آرامش را بــه بــدن صــادر می کند. این 
موضوع باعث به آرامش رسیدن جریان خون، 
کاهش ضربان قلب و کاهش مایعات در بدن 
می شود. متخصصان در این فناوری به دنبال 

کاهش عائم نارسایی قلبی بودند.
این امر به ویژه در افرادی که از دارو اســتفاده 
می کننــد ضروری اســت، زیــرا آن ها علــی رغم 
مصــرف دارو همچنــان از عائــم بیمــاری رنج 
می برنــد. در حقیقت ایــن دســتگاه بــا فریــب 
مغــز، عائــم بیمــاری و تبعــات آن را در بیمــار 

کاهش می دهد.

غش کردن زمانی اتفاق می افتد که شما برای 
مدت زمان کوتاهی، هوشــیاری خود از دست 

می دهید. 
آیا شما نیز از آن دسته افرادی هستید که از غش 
کردن و از حال رفتن خود و یا والدینشان نگرانی 
گر این گونه است آیا می دانید برای این  دارند؟ ا

امر چه کاری باید بکنید؟
براســاس اعــام مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از 
بیماری های آمریــکا افراد بالغ بــرای جلوگیری 
از حال رفتن باید چهار نکته ذیــل را همواره به 

یاد داشته باشند:
۱- از پزشــک و داروســاز خــود بخواهیــد کــه در 

دارو های تجویزیتان تجدید نظر کند.
۲- شروع به انجام ورزش هایی کنید که باعث 
تقویــت پا هــا و کمک به حفــظ تعــادل بدنتان 

کند.
۳- بــه صــورت ســاالنه قــوه بینایــی خــود را بــا 
مراجعه به چشــم پزشــک مــورد ســنجش قرار 
داده و شماره عینک خود را به روز رسانی کنید.
۴- محیط خانه خود را امن سازید. برای مثال 
اشیاء تیز، اجسام ســخت و مواردی که ممکن 
است در زمان سقوط با آن ها برخورد کنید را از 

محیط حذف کنید.
در این میان، دارو ها یکی از عوامل اصلی ایجاد 
غش و از حال رفتن افراد اســت. یافته ها نشان 
می دهد دارو ها یکی از رایج ترین دالیلی اســت 
کــه باعث افزایــش خطــر از حــال رفتــن در افراد 
کهنســال می شــود. با این حال، خوشــبختانه 
دارو ها جزو عواملی محســوب می شوند که به 

راحتی قابلیت تغییر را دارند.
متاســفانه مشــغله بــاالی پزشــکان مانــع از 
اطــاع رســانی دقیــق آن هــا پیرامــون عــوارض 
جانبــی دارو هــا بــه بیمــاران می شــود. بــه طــور 
عمومی دارو های ذیل می تواند خطر غش کردن 

و از حال رفتن بیماران را به همراه داشته باشد:
۱- دارو هایی که مغز را تحت تاثیر قرار می دهد: 
براساس اعام انجمن طب ســالمندان آمریکا 
در ســال ۲۰۱۹، تمامی دارو هایــی کــه عملکــرد 
مغــز انســان را تحت تاثیــر قــرار می دهــد باید با 
هوشــیاری کامل از ســوی بیمار مصرف شود، 
زیرا این دارو ها می تواند خطر از حال رفتن بیمار 

را به همراه داشته باشد.
۲- دارو هایــی کــه فشــار خــون را تحــت تاثیــر 
قــرار می دهــد: امــروزه فشــار خــون باال یکــی از 
بیماری های زمینه ای رایج محسوب می شود 
که بســیاری از افــراد بــرای کنتــرل آن اقــدام به 
مصرف دارو می کنند. متاسفانه این دارو ها به 
ویژه در افراد کهنسال می تواند باعث افت فشار 
گهانی شود. یک فرد سالمند به راحتی  خون نا
پس از ایســتادن ممکن اســت با کاهش فشــار 

خون از حال برود.
۳- دارو هایــی کــه ســطح قنــد خــون را پاییــن 
می آورد: این دارو ها تنها در افرادی که به دیابت 
گهانی  مبتا هســتند تجویز می شــود. افــت نا
قند خون پس از مصرف این دارو ها می تواند به 
راحتی باعث از حال رفتن فرد شود. متاسفانه 
برآورد می شود ۲۵ درصد از افراد باالی ۶۵ سال 
که به دیابت مبتــا هســتند در خطر این اتفاق 

قرار دارند.

روش خالقانه برای درمان نارسایی قلبی 

دالیل غش کردن و راه های جلوگیری از آن 

قلب

دانستنیها

دیابت

نشانه دیابت با تغییر در ناخن! 

چــای پررنــگ یــا کهنــه می توانــد موجــب 
کم خونی هــای شــدید شــده و مشــکاتی 
برای دستگاه گوارش ایجاد کند که توصیه 
کیــدا از مصــرف آن خــودداری  می شــود ا

شود. 
گــزاالت دو مــاده در چای  اســید تانیک و ا
کــه باعــث جــذب نشــدن آهــن  هســتند 
می شــوند و مقــدار آن هــا در چــای کهنه و 
پررنگ بیشتر است. در همین زمینه افراد 
باید از مصرف چای کهنه و نیز چای پررنگ 
کــه حــاوی مقــدار زیــادی اســید تانیــک و 
گزاالت است خودداری کنند. همچنین  ا
بــرای جــذب بهتــر آهــن توصیه می شــود، 
افراد از مصرف چای بافاصله بعد از وعده 

غذایی خودداری کنند.
فاطمــه شــیرانی متخصــص تغذیــه اظهار 
گر چــای بر اثــر کهنه دم بــودن غلیظ  کرد: ا
شــده باشــد اصــا قابلیــت مصرف نــدارد، 
چــای پررنــگ یــا کهنــه می توانــد موجــب 
کم خونی های شدید شده و برای دستگاه 
گــوارش مشــکاتی ایجاد کنــد کــه توصیــه 
کیــدا از مصــرف آن خــودداری  می شــود ا

شود.
او ادامه داد: بهترین راه بــرای نگهداری از 
چای دم شــده برای مــدت طوالنــی تهیه 
یــک شیشــه بــا در بســته محکــم و بــدون 
منافذ، بدون هیچ اسانس و یا شکر اضافه 

شده به آن است.
گر هــر گونه ماده  متخصص تغذیــه گفت: ا
اضافه مثل شــکر را به چای اضافه کردید، 
حتــی درون فریــزر هــم نبایــد بیــش از ۲۴ 
ســاعت آن را نگهداری کنید. چــای کهنه 
دم ترشح اســید معده را تحریک کرده و به 
دلیل ماهیت اســیدی در بــروز زخم معده 

نقش دارد.
کید کرد: عوارض گوارشی چای  شــیرانی تا
کهنــه دم در مــورد دمنوش هــای گیاهــی 
آماده نیــز وجــود دارد برای همیــن توصیه 
می شــود دمنــوش بــا اســتفاده از ترکیبات 

گیاهی و توسط خود فرد تهیه شود.

داروی  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
ضدالتهابی »کلشــی ســین«، که ۱۰۰ ســال 
است مورد استفاده قرار می گیرد، می تواند 

بروز حمله قلبی را مهار نماید. 
مطالعه اخیر محققان نشان داد زمانی که 
به بیماران قلبی "کلشی سین"، یک داروی 
ضدالتهابی که مدت ها برای درمان نقرس 
استفاده می شود، در عرض چند روز پس از 
حمله قلبی داده شــد، نسبت به بیمارانی 
که به آنها دارونما داده می شد کمتر با بروز 

حمله قلبی مجدد روبرو بودند.
این بــاور کــه التهاب باعــث بیمــاری قلبی 
می شــود سال هاســت کــه وجــود دارد. در 
یــک آزمایــش در ایــاالت متحــده، ســطح 
کنشی C)CRP( را که  کلسترول و پروتئین وا
نشانگر التهاب است در نزدیک به ۳۰ هزار 
زن بــه ظاهر ســالم در ســال ۱۹۹۷ و دوباره 

هشت سال بعد اندازه گیری کردند.
در پایان مطالعه، زنانی که التهاب باالتری 
داشــتند، نســبت بــه زنانــی که کلســترول 
باالتری داشــتند، بیشــتر در معرض نوعی 

مشکل قلبی بودند.
ده سال بعد، »پال ریدکر«، متخصص قلب 
در بیمارســتان زنان و بریگهام در بوستون 
و اســتاد پزشــکی در دانشــگاه هاروارد، 
آزمایشــی بســیار بزرگتــر انجــام داد کــه بــه 
افــراد دارای CRP باال اما کلســترول پایین 
یک اســتاتین یا دارونما داده شد. افرادی 
که ایــن اســتاتین را دریافــت کردنــد، ۴۴ 
درصد کمتر از گروه دارونما در معرض خطر 
یــک رویــداد قلبــی عروقــی، ماننــد حملــه 

قلبی بودند.
با ایــن حــال، داروی ضدالتهابــی »کلشــی 
ســین«، که ۱۰۰ ســال اســت مورد استفاده 
قرار می گیــرد، می تواند بروز حملــه قلبی را 
مهار نماید. کلشی سین با کاهش التهاب 

بر قلب تأثیر می گذارد.
به گفته محققــان، التهاب بــه جای اینکه 
علت بیمــاری قلبی باشــد، پاســخ بدن به 
رژیــم غذایــی نامناســب، شــیوه زندگــی و 
عوامل محیطی است. کمبود ویتامین ها 
در  کلیــدی  عوامــل  از  معدنــی  مــواد  و 
بیماری هــای قلبی هســتند، همانطور که 
رژیــم غذایــی سرشــار از کربوهیدرات های 
تصفیه شــده و قند هم در بروز این مشــکل 

نقش دارند.

سالمت

پژوهش

مضرات مصرف 
کهنه دم برای بدن  چای 

محققان کانادایی پی بردند؛

داروی نقرس به توقف 
حمالت قلبی کمک می کند

گهی تغییرات  آ
بــه شــماره ثبــت 112  گرانیــت شــفق  شــرکت تعاونــی معدنــی ســنگ 
مجمــع  صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۰2۶۰۰3۰9۶7 ملــی  شناســه  و 
عمومی عــادی بطــور فوق العــاده مــورخ 1۴۰۰/۰۵/18 و نامه شــماره 2۴۰8 
مــورخ 1۴۰۰/۰8/17 صــادره از اداره تعــاون شهرســتان نطنــز تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد: ســرمایه شــرکت از مبلــغ ۶۴۵۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ 
11۴۵۰۴۰۰۰۰۰ ریــال منقســم بــه 7۶33۶ ســهم افزایــش یافــت. صورتهــای 
مالــی ســال های 1398 و 1399 مشــتمل بــر ترازنامــه عملکــرد ســود و زیــان 
بــه تصویب رســید. ســیدمحمدعلی علــی زاده طباطبائی به شــماره ملی 
12398281۰1 بعنوان بازرس اصلی و سیدقاســم علی زاده طباطبائی به 
شــماره ملــی 123۰۰3۰۵81 بعنــوان بــازرس علــی البدل برای یکســال مالی 
ک اســتان اصفهــان مرجــع  کل ثبــت اســناد و امــا گردیــد. اداره  انتخــاب 

ــز )12۴۴۴۶8( ــاری نطن ــات غیرتج ــرکت ها و موسس ــت ش ثب
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این احتمال وجود دارد که گوشــی شیائومی ۱۲ پرو 
به دوربین ســلفی زیر صفحه نمایش مجهز شــود.   
 MIUI اخیرا در ویدئوهای فاش شده از رابط کاربری
۱۳ گوشی ناشناســی بدون حفره دوربین سلفی در 
صفحه نمایش آن مشاهده شد که تصور می شود این 
گوشی شیائومی ۱۲ پرو بوده است، زیرا طراحی پنل 
جلویی آن به هیچ گوشی دیگری از شیائومی شباهت 
ندارد. گوشــی مشــاهده شــده صفحه نمایشــی با 
لبه های خمیده دارد که شبیه گوشی شیائومی می ۱۱ 
است، اما حاشیه های آن کمی بیشتر از می ۱۱ است. 
مهمترین موضوع مورد توجه در ویدئوهای منتشر 
شــده عدم وجود حفــره دوربین ســلفی در صفحه 
نمایش اســت، بنابراین ممکن اســت شیائومی ۱۲ 
پرو به دوربین سلفی زیر صفحه نمایش مجهز شود. 
پیش از این نیز شایعات منتشر شده نشان می داد 
که این گوشــی هماننــد شــیائومی میکس ۴ دارای 

دوربین سلفی زیر صفحه نمایش است. همچنین، 
به نظر می رسد که در تولید گوشی شیائومی ۱۲ پرو از 
بلندگوی پیزوالکتریک استفاده شده است، زیرا هیچ 
اثــری از بلندگوی مکالمه در بــاالی صفحه نمایش 
دیده نمی شود. انتظار می رود که گوشی های سری ۱۲ 
شیائومی در روزهای آینده به صورت رسمی رونمایی 
شود، هنوز مشخصات فنی و ظاهری این گوشی در 

دسترس قرار نگرفته است.

عکس های جاسوسی جدید خودروی مرسدس 
بنز EQE را در حال آزمایش در هوای سرد به تصویر 
می کشــند.  مرســدس در ســال آینده حداقل یک 
خودروی الکتریکی دیگر را به خط تولید خود اضافه 
خواهد کرد که شاسی بلند EQE نام خواهد داشت. 
انتظار می رود این خودرو در سال ۲۰۲۲ عرضه شود 

و قبل از سال ۲۰۲۳ در خیابان ها به حرکت درآید.
کتبر، خــودروی الکتریکی جدید  اولین بار در مــاه ا
مرســدس را کــه دارای پوشــش اســتتاری در تمام 

بدنه بــود، در حــال آزمایــش دیدیــم و عکس های 
جاسوســی جدید نشــان می دهنــد کــه هنوز این 
خودرو جای کار دارد، چون پوشــش های روی آن 

سر جایشان هستند.
عکس هــای جدیــد آزمایش هــای SUV EQE در 
هوای سرد ســوئد را به تصویر می کشند، جایی که 
برف بخشی از قسمت عقب SUV را پوشانده است. 
ســدان EQE و EQS به خوبی نشــان می دهند که 
شاسی بلند EQE در هنگام ورود چه شکلی خواهد 
گرچه همچنان از پوشش استتاری استفاده  بود، ا
می کند که جزئیات طراحی ظریف را پنهان می کند.

خــودروی EQE با موتــور الکتریکی نصب شــده در 
عقب، با قدرت ۲۸۸ اسب بخار(۲۱۵ کیلووات( و ۳۹۱ 
پوند فوت )۵۳۰ نیوتن متر( گشتاور وارد بازار می شود. 
البته جزئیات مربوط به مدل چهار چرخ متحرک 
گرچه افزودن موتور  ۴Matic همچنان مبهم است، ا

دوم در محور جلو باید خروجی آن را افزایش دهد.

شیائومی ۱۲ پرو دارای دوربین سلفی 
زیر صفحه نمایش است؟

 EQE آزمایش خودروی الکتریکی جدید مرسدس بنز
در هوای برفی 

فناوری طراحییکدسترباتیکانساننما،توسطکرهایها
مهندســان کــره ای موفــق بــه 
طراحی یک دست رباتیک کم 
هزینه شدند که به لحاظ کارکرد، 

شباهتی نزدیک به دست انسان دارد. 
مهندسان کره ای، یک دست رباتیک بسیار ماهر 
ابــداع کرده اند کــه از جمله می توانــد قوطی های 
غ  را بلند کند.  نوشــابه را خرد و یا بــه آرامی تخم مــر
طبق تحقیقات، از ۲۰۶ استخوان در بدن انسان، 
۵۴ استخوان در دست است که معادل یک چهارم 
کل اســتخوان ها اســت. همانطور که در مقاله ای 
کــه توســط Uikyum Kim از دانشــگاه آجــو در کره 
نوشته شــده اســت، ســاختارماهیچه ای که این 
استخوان ها را به حرکت در می آورد، بسیار پیچیده 
است. در واقع، دست انسان یک دستاورد تکاملی 
خارق العاده است که باعث می شود دست رباتیک 

جدید به نام ILDA چشم گیرتر شود.
۲۰ مفصل ایــن دســت رباتیــک اجــازه می دهد تا 
۱۵ درجــه آزادی قابــل توجه داشــته باشــد و نوک 
انگشــتان آن می تواند ۳۴ نیوتن یــا ۷.۶ پوند نیرو 
کثر طول ۸.۶ اینچ و وزن  وارد کند. این ربات با حدا

۲.۴۳ پوند بسیار سبک اســت. در آزمایشات این 
دست رباتیک با موفقیت قوطی ها را خرد کرد، تخم 
مرغ ها را نگه داشت و حتی از قیچی برای برش کاغذ 

استفاده کرد.
یک نوآوری کلیدی دست رباتیک جدید این است 

که همه اجزا در خود دست ادغام می شوند. هیچ 
بخش یا ماژول خارجی مانند ساعد ندارد، بنابراین 
ربــات ILDA می تواند بــه راحتی بــر روی بازو های 
ربات تجاری از قبل موجود نصب شود. همچنین 
یک مکانیسم جدید مبتنی بر پیوند، که به عنوان 

»فناوری اصلی این تحقیق« توصیف می شود، آن 
را از سایر دســت های رباتیک متمایز می کند. این 
مکانیسم که قبا هرگز در تحقیقات رباتیک استفاده 
نشده بود، به هر انگشــت اجازه می دهد شبیه به 
انگشتان ســه مفصلی انســان، ســه درجه آزادی 
داشته باشد. در واقع اجرای مستقل حرکت مفصل 

داخلی و حرکت مفصل میانی دشوار است.
در مجموعــه ای از آزمایش هــا، ILDA طیــف 
گسترده ای از قابلیت ها، خرد کردن قوطی ها، فشار 
دادن دکمه ها، استفاده از موچین برای رسیدگی 
به اشــیاء کوچــک، فشــردن توپ هــای کوچک و 
حتی استفاده از قیچی برای برش کاغذ را به نمایش 
گذاشــت. این فناوری در عین حال که یک دست 
رباتی ماهر با درجه آزادی باال است، می تواند نیروی 
محکمی ایجاد کند که حتی یک جسم سنگین به 

وزن ۱۸ کیلوگرم را بلند کند.
این دستگاه در نهایت می تواند به عنوان یک دست 
مصنوعی استفاده شود، اما به دلیل طراحی سازگار، 
عملکرد باال و هزینه ســاخت پاییــن، می تواند به 

عنوان یک ربات صنعتی نیز استفاده شود.

فناوری

فناوری

Elecjet در حــال تولیــد نوعــی  شــرکت 
پاوربانــک اســت کــه شــارژ آن تنهــا در ۲۷ 

دقیقه از صفر به صد می رسد. 
با وجود افزایش ظرفیت باتری گوشی های 
هوشمند، قطعا پاوربانک ها به عنوان یکی 
از لــوازم جانبــی بســیار مهــم به ویــژه برای 

افراد همیشه در سفر مفید هستند. 
با اینکــه بعضــی از گوشــی های هوشــمند 
اخیرا بــه فنــاوری شــارژ فوق العاده ســریع 
مجهــز شــده اند و حتــی گاهــی اوقــات بــه 
۱۲۰ وات نیز می رســند، اما ساعت ها طول 

می کشد تا پاوربانک ها شارژ شوند.
 Elecjet بنابرایــن اســتارت آپی بــه نــام
تصمیــم گرفــت یــک پاوربانــک ۱۰۰ واتــی 
تولید کند؛ این محصول ۱۰ هزار میلی آمپر 
ساعت ظرفیت دارد و شــارژ آن تنها در ۲۷ 

دقیقه از صفر به صد می رسد. 
این اتفاق با استفاده از باتری های گرافنی 
امکان پذیر شده اســت که امکان شارژ ۱۰۰ 

واتی را فراهم می کند. 
 Elecjet Apollo این پاوربانک جدیــد کــه
Ultra نــام دارد بســیار ســبک اســت، بــه 

طوری که فقط ۲۳۰ گرم وزن دارد.
کــه  کننــده ادعــا می کنــد  شــرکت تولیــد 
دمای ایــن محصــول هرگــز از ۴۳ درجــه 
سانتی گراد بیشتر نمی شود و در برابر بیش 
از ۲۵۰۰ چرخــه شــارژ یــا تقریبا هفت ســال 

استفاده روزانه دوام می آورد. 
پاوربانک ذکر شــده دارای صفحه نمایش 
دیجیتال کوچک و زیبایی است که درصد 

باتری آن را نشان می دهد. 
ایــن محصــول می تواند چندین دســتگاه 
را بــه صــورت هم زمــان شــارژ کنــد، حتــی 
کــردن  می تــوان پاوربانــک را حیــن شــارژ 

دستگاه ها نیز شارژ کرد. 
انتظار می رود که عرضه این محصول از ماه 

آینده آغاز شود.

سریع ترین پاوربانک
 ۱۰۰ واتی جهان 

در حال تولید است

عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
شــهر جدیــد بهارســتان گفت: 
شــهرداری اصفهان بایــد برای 
راه انــدازی مترو بهارســتان که دو ایســتگاه و پنج 
کیلومتر مســیر را بــر عهــده دارد، همــکاری الزم را 

داشته باشد.
محمدرضــا احمــدی در نشســت خبــری کــه به 
مناســبت روز حمل و نقل برگزار شد در خصوص 
پروژه مترو اصفهان - بهارســتان اظهار داشــت: 
ســال گذشــته ۲۲۰ میلیارد تومــان به ایــن پروژه 
کــه ۳۰ درصــد بیشــتر از  تخصیــص داده شــد 
کل منابعــی بــود کــه توســط دولــت طی ۱۰ ســال 

تخصیص داده شده بود.
وی ادامــه داد: امــروز زیرســازی پــروژه متــرو 
بهارســتان تقریبــا رو به اتمــام اســت، ۵۷ درصد 
روسازی شده و تنها چند متر اطراف سپاهانشهر 

اجرای بخش زیرسازی هنوز انجام نشده است.
        نیاز به ۷۰ میلیون یورو اعتبار برای 

بهره برداری از مترو بهارستان
مدیرعامــل شــرکت عمــران بهارســتان بــا اشــاره 

به اینکــه پروژه هایی مانند مترو هزینه بر اســت و 
برای تکمیل آن بعد از روســازی و زیرســازی که از 
لحــاظ اجرایی ســخت و زمانبر اســت وارد تأمین 
لــوازم و تأسیســات و تجهیــزات مترو می شــویم، 
اضافــه کــرد: بــرآورد مــا نیــاز بــه ۷۰ میلیــون یورو 
بــه منابــع برای ایــن بخش اســت کــه قرار اســت 
بخشی از آن از محل منابع داخلی شرکت عمران 
شهرهای جدید و بخشی از منابع داخلی شرکت 
عمــران بهارســتان تأمین شــود، همچنیــن ۷۰۰ 
میلیــارد تومــان بــرای اقدامــات تکمیلــی متــرو 
بهارستان در بحث سخت افزاری در حال هزینه 

است.
وی بــا بیان اینکــه بهره بــرداری از خط یــک مترو 
اصفهان ۱۷ ســال به طول انجامید، افزود: اما ما 
همه تــوان خــود را بــه کار گرفتیم تا بــا تخصیص 
منابع در آینده نزدیک این پروژه را به بهره برداری 
برسانیم، البته باید توجه داشت که پنج کیلومتر 
از ۱۵ کیلومتر ایــن پــروژه جــز وظایــف شــهرداری 
کنون همکاری  اصفهان اســت و در این زمینــه تا

نداشته اند.

        شهرداری اصفهان باید آستین باال بزند
احمدی ادامه داد: شهرداری اصفهان چنانچه 
عاقمنــد اســت کــه ۱۵ کیلومتــر بــه ۲۰ کیلومتــر 
مترویی که طی ۱۷ سال بهره برداری رساند اضافه 

شود باید آستین باال بزند.
وی گفت: این پــروژه از نظر فنی بیــن ۱۲ تا ۱۶ ماه 
آینــده قابل بهــره برداری اســت کــه البته نیــاز به 

تأمین اعتبار دارد.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در خصوص 
بهارســتان  شــهر  ورودی هــای  ســاماندهی 
ابــراز داشــت: در تقاطــع فرهنــگ ۲۰ ســال درگیر 
ســاماندهی بودیــم کــه خروجی این پروژه ســال 
گذشــته بــه بهــره بــرداری رســید و ســاماندهی 
ورودی این محور نیز طی دو ماه گذشته آغاز شد.
وی گفت: ساماندهی جاده قلعه شور نیز باید در 
دستور کار قرار گیرد که البته این پروژه در محدوده 
فعالیت های شــرکت عمــران نیســت و باید دیگر 
نهادها برای این امر ورود کننــد و ما نیز همکاری 

الزم را خواهیم داشت.
آزادسازی های کنارگذرشرق اصفهان انجام شد

احمدی بــا بیان اینکه کنار گذر شــرق نیز در ســه 
نقطه با شــهر بهارســتان تاقی دارد، گفت: برای 

اجرای این پروژه آزادسازی های مورد نیاز را انجام 
داده ایم و چنانچه این مســیر بر اساس اظهارات 
محیط زیست قابلیت تغییر مسیر داشته باشد، 

آزادسازی های جدید را نیز انجام خواهیم داد.
ح اقدام ملی مســکن  وی با اشــاره به اجرای طــر
گفــت: ۱۸۵ هکتار زمیــن برای ســاخت ســه هزار 
و ۵۰۰ واحد مســکونی در این طــرح در نظر گرفته 
شده است، در برهه ای از زمان برای صدور پروانه 
ساختمان دارای مشکاتی بودیم که برطرف شد 
و در حال حاضر فنداســیون ۳۰۰ واحد مسکونی 
اجرایی شده، خیابان کشــی های سایت نیز آغاز 

شده و پیشرفت خوبی را داشته است.
        بیمارستان 2۵۰ تخت خوابی در 

بهارستان بهره برداری می شود
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان در خصوص 
بهره بــرداری از بیمارســتان بهارســتان تصریــح 
کنان شــهر  کرد: ایــن پــروژه مطالبه ۳۰ ســاله ســا
دســتگاه های  از  خیلــی  اســت،  بهارســتان 
متولی این امــر بنا بــر اقتضائات و منابــع مالی که 
داشــتند به ایــن پــروژه ورود نکردنــد امــا امســال 
بــا تعامــل بــا اســتاندار، نماینــده اصفهــان در 
مجلس، رئیس دانشــگاه علوم پزشکی و شرکت 

عمران این امر در دستور کار قرار گرفت. احمدی 
افزود: شــرکت عمــران بهارســتان تأمیــن زمین و 
احداث ســاختمان بیمارســتان را عهده دار شد 
و دانشــگاه علــوم پزشــکی نیــز عــاوه بــر دریافت 
مجوز، تجهیز این بیمارســتان ۲۵۰ تخت خوابی 
را نیز عهده دار شد. وی با بیان اینکه ساخت این 
بیمارستان بار مالی زیادی را برای شرکت عمران 
بهارســتان دارد، اضافه کــرد: فــاز اول به تصویب 

شرکت شهرهای جدید کشور رسید.
        نیاز به 1,۰۰۰ میلیارد تومان برای 

بیمارستان بهارستان
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با بیان اینکه 
احداث بیمارســتان بهارســتان حدود یــک هزار 
میلیارد تومان هزینه می خواهد، تصریح کرد: بر 
اساس برنامه ریزی ها خرداد سال ۱۴۰۱ عملیات 

اجرایی این بیمارستان آغاز خواهد شد.
وی در خصوص تهدید فرونشست در بهارستان 
نیــز ابــراز داشــت: در بهارســتان اســتحصال آب 
نداشــتیم و حتــی قنات هــای بهارســتان را احیا 
کرده ایم و آب استحصال شده از زمین به صورت 
کنون نشــانی از  طبیعی بــوده اســت و از ایــن رو تا

فرونشست در بهارستان را شاهد نبوده ایم.

احمــدی در خصــوص بهــره بــرداری از مصلــی 
بهارســتان گفــت: در ایــن زمینــه بــرای برگــزاری 
مراســم ها و تجمعــات در مناســبت های ملــی و 
مذهبی مکانی در نظر گرفته شــده بود، اما هنوز 
ح نهایی این پروژه انجام نشــده  مطالعات و طــر
اســت، برای احــداث ســازه این پــروژه ۶ میلیارد 
تومــان اعتبار نیــاز داریم که بــا ظرفیت پنــج هزار 

نفری ایجاد شود.
        هنوز محل راه اندازی آرامستان بهارستان 

مشخص نشده است
وی در خصوص راه اندازی آرامســتان بهارستان 
نیز تصریح کرد: چندین نقطه را بررسی کرده ایم 
اما هنــوز به جمع بنــدی نرســیده ایم کــه در چه 

نقطه ای این پروژه اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با بیان اینکه 
راه اندازی مجموعه ورزشی خانواده را در دستور 
کار داریم، گفت: در حال بررســی نیازهای اقشــار 
مختلف هســتیم تــا اجــرای پروژه ها را بر اســاس 

مطالبات دنبال کنیم.
وی گفت: هویت بخشی به شهر بهارستان را برای 

ماندگاری بیشــتر در دســتور کار داریم کــه در این 
زمینه محور میانی شــهر را با راه اندازی پردیس و 
همچنین ســاماندهی باغ بهارســتان در دســت 

اجرا است.
احمدی در خصــوص بهره برداری از ســاختمان 
جدیــد آتــش نشــانی در بهارســتان ابراز داشــت: 
برای ایــن امر زمین تأمیــن و مناقصه برگزار شــده 
و پیمانکار نیز انتخاب شــده و برای این امر به ۱۲ 

میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
وی در خصــوص راه انــدازی مرکــز اورژانــس در 
بهارســتان گفت: برای این امر ساختمان حدود 
۸۰۰ متری را در دســتور کار داریم و ســعی داریم تا 

عید فطر سال آینده به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان با بیان اینکه 
اختــاف طبقاتــی در بافت هــای شــهری وجــود 
دارد، تصریح کرد: در بهارستان نیز این امر را داریم 
اما کاهش این اختــاف طبقات را در بهارســتان 
داریم که این امر را در مسکن مهر بسیار ملموس 
داریم چــرا که خدمات خوبی در ایــن بخش ارائه 

داده ایم.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با اشاره به وجود ۵ کیلومتر از مسیر مترو بهارستان در شهر اصفهان :  

شهرداریاصفهانآستینباالبزند
گزارش

گرام آماری از کاربران این برنامه  مدیران اینستا
ارائــه نمی دهنــد، امــا برخــی از کارمندان ایــن 
کاربــران  تعــداد  کــه  کردنــد  فــاش  شــرکت 

گرام بیش از ۲ میلیارد نفر است.  فعال اینستا
گرام، قانونگذاران آمریکایی را به قدری  محتوای اعتیاد آور اینستا
گرام،  نگــران کــرده اســت کــه آدام موســری، مدیــر عامل اینســتا
هفته گذشته برای اولین بار به کنگره رفت و یک سال پر تنش را 
برای این اپلیکیشن رقم زد. اما علیرغم این جنجال، طبق گفته 
گرام به ۲ میلیارد  گاه در پاییز امسال تعداد کاربران اینستا منابع آ

کاربر فعال رسیده است.
حتی با وجود همه تبلیغات منفی، سرنوشــت این برنامه بســیار 
کنون  محبوب بیش از هر زمان دیگری برای شرکت مادر خود که ا
گرام از زمانی که در ژوئن  متا نامیده می شود، مهم است. اینستا
۲۰۱۸ از مرز ۱ میلیارد کاربر فعــال ماهانه عبور کرد، تعداد کاربران 
خود را علنی نکرده است. به همین دلیل کارمندانی که از تعداد 
۲ میلیارد کاربر مطلع شــدند، خواســتند نامشــان فاش نشــود.  

گرام حدود یک هفته قبل از تغییر نام  یک نفر از آن ها گفت اینستا
کتبر به این آمار رسیده است. فیسبوک به متا در ا

گرام در ســال ۲۰۱۰ راه اندازی شــد و دو ســال بعد توســط  اینســتا
فیســبوک به مبلــغ یــک میلیــارد دالر خریداری شــد، زیــرا محور 
کربرگ برای انتقال کاربران از وب به موبایل  اصلی تاش مارک زا

خ رشــد  بــود. دیویــد هگــر، تحلیلگــر ادوارد جونــز گفــت: "این نر
ترکیبی بسیار قابل توجهی اســت. " هگر گفت "سرعت گسترش 
گرام  به ۲ میلیارد کاربر با توجه به رقابت شدیدی که بین اینستا
و TikTok به وجود آمده، بســیار مهم اســت، زیرا با ســاده کردن 
ک گذاری ویدیو های کوتاه و  دسترسی مردم برای ایجاد و اشترا
خنده دار این دو برنامه به دنبال جذب کاربران بیش تر هستند." 
هگر گفت "این موضوع به من می گویــد که حتی با وجود چالش 

گرام هنوز برای مردم جالب است." اخیر TikTok، اینستا
بــر اســاس یافته هــای یــک نظرســنجی کــه ماه گذشــته توســط 
Forrester منتشــر شــد، ۶۳ درصد از آمریکایی های بین ۱۲ تا ۱۷ 
سال امســال به صورت هفتگی از TikTok استفاده می کنند، در 
گرام ۵۷ درصد اســت. بر اســاس  حالــی که این رقــم برای اینســتا
گــزارش SensorTower، از نظــر دانلــود، TikTok در ســال جاری 
۵۹۶.۱ میلیون بار در سراســر جهان در دستگاه های اپل و گوگل 
گرام به ۵۷۰.۷ میلیون  نصب شده است که این آمار برای اینستا

نصب رسیده است.

کرد  کاربر عبور  گرام از مرز ۲ میلیارد  کاربران فعال اینستا تعداد 

اپلیکیشن


