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مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکــه از کلنگ زنی و آغــاز عملیات پنــج طرح بــزرگ صنعتی با 
سرمایه گذاری این شرکت و به ارزش بیش از ۴۰هزار میلیارد تومان در دهه فجر امسال خبر داد.

به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه به نقل از محمدیاسر طیب نیا افزود: بهره برداری از این 
پروژه ها موجب اشتغالزایی بیش از ۱۲هزار نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقصی نقاط 

کشور خواهد شد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی پنج طرح 
 جایگاه برتر اصفهان صنعتی در مجتمع فوالد مبارکه 

 در تولید آرد باکیفیت 
در کشور

 لزوم محدود کردن
صنایع آب بر در اصفهان

رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد؛ 

اولویت مردم خرید 
 کاالهای اساسی است

نه خریدهای تفننی

نمایشگاه لوازم خانگی 
اصفهان به دوره بیست 

و پنجم رسید

تا پایان بهمن :

آخرین روستای اصفهان 
برقدار می شود

رییس بیمارستان کودکان امام حسین)ع( اصفهان: 

بیشتر کودکان مبتال به 
کرونا در اصفهان ۵ تا ۱۰ 

سال هستند 
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رسیدن به قله پیک ششم تا دو هفته آینده4 سجاد آشوری: 
آمده ام به ذوب آهن کمک کنم
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2

معرفی نفرات برتر جشنواره 
یک قدم برای تاالب 
بین المللی گاوخونی 

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

مدت شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 
مناقصه ) 

ریال(

مبلغ برآورد 
اولیه به ریال )بر 
اساس فهرست بها 

سال 1400(

نوبت 
مناقصه

1

تهیه و اجرای عایق رطوبتی 
پیش ساخته مدارس وپروژه 

های آموزشی و پرورشی سطح  
استان اصفهان در قبال تحویل 

وکیوم باتوم از پاالیشگاه

اول35/147/000/000102/927/559/987 ماه2000004038000054

2

پروژه تهیه و اجرای روکش 
آسفالت مدارس وپروژه های 
آموزشی و پرورشی سطح  

استان اصفهان در قبال تحویل 
وکیوم باتوم از پاالیشگاه

اول48/435/000/000226/713/438/082 ماه2000004038000055

1( دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
2( موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

3( تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 1400/11/18 لغایت مورخ 1400/11/20  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ 1400/12/04
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز پنجشنبه مورخ  1400/12/05 در محل سالن جلسات  

ــه  ــاختمان و ابنی ــته س ــکار در رش ــه پیمان ــقف رتب ــا س ــتی ب ــًا بایس ــکار الزام ــنهادی پیمان ــت پیش د( قیم
ــد. ــته باش ــت داش مطابق

نشــانی تحویــل اســناد مناقصــه: اصفهــان خیابــان بــاغ گلدســته مقابــل درب شــرقی بــازار هنــر اداره کل 
نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان )تلفــن تمــاس: 32222889(

شــماره  شــبای  بــه  )واریــز  ســپرده  الــف(  مناقصــه:   در  شــرکت  قبــول  قابــل  تضمیــن  نــوع   )4
780100004061030607670085 تمرکــز وجــوه ســپرده بانــک مرکــزی ب( ضمانتنامــه معتبــر بانکی

5( مــدت اعتبــار پیشــنهادها: ســه مــاه پــس از گشــایش پیشــنهادهای مالــی و ایــن مــدت بــرای یــک بــار و 
برابــر ســه مــاه قابــل تمدیــد مــی باشــد.

ــل رویــت مــي  ــگاه اینترنتــي www.nosazimadaresisf.ir و  iets.mporg.ir قاب ــن مناقصــه در پای متــن ای
ــه پیشــنهاد مناقصــه گــران و  ــا ارای باشــد و کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه ت
www.setadiran.بازگشــایی پاکتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس

ir  انجــام خواهــد شــد.

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
شماره 26545 مورخ 1400/11/13

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

1( شــرکت آب  فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومــی یــک مرحلــه ای ، به 
شــرح جــدول زیــر را ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نماید. 

شماره سامانه تدارکات تضمین )ریال(شماره مرجعموضوعردیف
الکترونیکی دولت

1

خرید دیوار پیش ساخته بتنی 
یک طرف نما و متعلقات جهت 
حصارکشی  سایت ایستگاه پمپاژ 

شماره 1 کوهپایه)فاز1(

400 - 4 – 237/3246.000.0002000001434000067

2( کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارایــه پیشــنهاد مناقصــه 
گــران و بازگشــایی پاکتهــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه 
آدرس:www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران درصــورت عــدم 
عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافت گواهــی امضــای الکترونیکی 
ــخ  ــامانه: تاری ــه در س ــار مناقص ــخ انتش ــازند. تاری ــق س ــه محق ــرکت در مناقص ــت ش را جه

1400/11/17 مــی باشــد. 
تاریخروزساعتعنوان

1400/11/20چهار شنبه13:00مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

1400/11/30شنبه13:00مهلت زمانی ارسال پیشنهاد

1400/12/1یکشنبه08:00زمان بازگشائی پاکتها

3( اطاعــات تمــاس دســتگاه مناقصــه گــزار جهــت دریافــت اطاعــات بیشــتر درخصــوص 
اســناد مناقصــه و ارایــه پاکتهــای الــف:

معامات  دبیرخانه  حیان،  جابرابن  خیابان  کلینی،  شیخ  خیابان  اصفهان،  آدرس:   )1-3
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان، تلفن: 8-36680030-031، اتاق )292( 

4( اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
4-1( مرکز تماس: 021-41934

4-2( دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
 )www.setadiran.ir( استانها، در سایت سامانه  نام سایر  ثبت  دفاتر  تماس  اطاعات   )5

بخش ثبت نام / پروفایل / تامین کننده / مناقصه گر موجود است.
نام روزنامه: سیمای شهر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله ای
نوبت چاپ دوم

1273520 / م الف

نوبت دوم

تاریخ انتشار: 1400/11/19
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مدیر زراعت جهاد کشاورزی 

استان اصفهان مطرح کرد:
برداشت حداکثر ۶۷ تن 

گندم از مزارع شرق اصفهان
مدیر زراعت جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان 
با بیـان اینکه بـرآورد می شـود حـدود ۱۰ تا ۱۵ 
هـزار کشـت گنـدم در شـرق اصفهـان انجـام 
شـود، گفـت: به طورمیانگیـن از هـر هکتـار 
کشت گندم در اسـتان اصفهان ۴.۵ تن گندم 
برداشت می شـود. بنابراین حداکثر ۶۷.۵ تن 
گنـدم زمین هـای اصفهـان برداشـت خواهد 

شـد.
پیمان فیروزنیا  بـا بیـان اینکه هنوز مشـخص 
نیسـت چـه میـزان آب بـه کشـاورزان شـرق 
اصفهان تخصیص داده می شود، اظهار کرد: 
اینکه چـه میـزان آب بـه زمین های کشـاورزان 
برسد بر میزان گندمی که کشـت خواهد شد، 
تأثیرگذار اسـت. البته در طول مسـیر رودخانه 
بخشـی از آبی که رهاسازی شـده جذب زمین 
خواهد شـد و میزان آبی که به دست کشاورزان 
شـرق می رسـد، کمتر از میـزان آب رهاسـازی 

شـده خواهـد بود.
وی بـا بیان اینکـه برآورد می شـود حـدود ۱۰ تا 
۱۵ هزار کشـت گندم در شـرق اصفهان انجام 
شـود، افـزود: بـذر و کـود شـیمیایی مـورد نیاز 
کشـاورزان توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی 
تأمیـن شـده اسـت؛ بخشـی از بـذر مـورد نیاز 
کشـت هم توسـط کشـاورزان تأمین می شود. 
امیـد اسـت میـزان آب بـرای این کشـت کافی 

باشـد.
مدیر زراعت جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان 
گفت: بـه طـور میانگیـن از هـر هکتار کشـت 
گنـدم در اسـتان اصفهـان ۴.۵ تـن گنـدم 
برداشت می شـود. بنابراین حداکثر ۶۷.۵ تن 
گنـدم زمین هـای اصفهـان برداشـت خواهد 

شـد.
گنـدم تولیـدی اصفهـان ازجملـه گندم هـای 

بسـیار مرغوب اسـت
فیروزنیا اضافـه کـرد: بـا توجـه بـه نتایـج 
آزمایش هایـی کـه در چنـد سـال گذشـته بـر 
گندم هـای تولید اصفهان انجام شـده اسـت، 
گنـدم تولیـدی اصفهـان ازجملـه گندم هـای 
بسـیار مرغـوب اسـت. ممکـن اسـت در ایـن 
نوبت از کشـت جو هم کشـت شـود امـا میزان 

آن بسـیار کمتـر از گنـدم خواهـد بـود.
وی ادامـه داد: فصـل رویش جو کوتاه تر اسـت 
و بخشـی از فرصـت کشـت از بین رفته اسـت. 
عملکـرد جو بـا توجه به کشـت تأخیـری، افت 
بیشـتری نسـبت به گندم دارد؛ حتی گندمی 
هم کـه در ایـن تاریخ کشـت می شـود نسـبت 
به تاریخ نرمـال، افت عملکرد خواهد داشـت.
به دلیل کشـت تأخیـری گندم هـای اصفهان 

افت عملکـرد خواهد داشـت
مدیر زراعت جهاد کشـاورزی اسـتان اصفهان 
گفت: زمان مناسـب کشـت گنـدم در اسـتان 
اصفهـان، نیمـه آبـان مـاه اسـت. در شـرایط 
کنونـی کـه کشـت گنـدم در نیمـه بهمـن ماه 
انجام خواهد شـد، الزم اسـت مـزارع مدیریت 
شود، مصرف بذر افزایش یابد و دقت بیشتری 
در تغذیـه آن به کار برده شـود تا بخشـی از افت 
عملکرد ناشی از تأخیر در کشت جبران شود.
فیروزنیـا در پاسـخ بـه پرسشـی مبنـی بـر 
به صرفه بودن کشـت گندم در اصفهان گفت: 
گندم محصولی استراتژیک است که در کشت 
آن مسائل اقتصادی کمتر در نظر گرفته شده و 
خودکفایی در تولید آن اهمیت بیشتری دارد.

11.۳ هزار میلیارد تومان 
طرح ایمیدرو در دهه فجر 

افتتاح می شود
سـازمان توسـعه و نوسـازی معـادن و صنایـع 
معدنـی ایـران )ایمیـدرو( اعـام  کـرد: ارزش 
شـرکت های  افتتـاح  آمـاده  طرح هـای 
زیرمجموعـه و تابعـه ایمیـدرو در ایام اللـه دهه 
فجـر انقاب اسـامی بـه مـرز ۱۱ هـزار و ۳۰۰ 

میلیـارد تومـان می رسـد.
به گزارش ایمیدرو، تعداد هفت طرح تولیدی 
و زیرسـاختی در چهـار اسـتان کشـور آمـاده 
افتتاح در دهه فجر امسـال اسـت کـه از ارزش 
)معادل ریالی( بیش از ۱۱ هزار و ۲۹۵ میلیارد 

تومانی برخوردار اسـت.
همچنین میزان اشتغال مستقیم این طرح ها 
بـه ۷۵۰ نفـر می رسـد. ایـن طرح هـا شـامل 
احیای مستقیم فوالد قائنات )با ظرفیت ۸۰۰ 
هـزار تـن آهـن اسـفنجی(، دو پسـت اسـکله 
بندر پارسـیان، تأسیسـات تخلیـه و انبـار بندر 
پارسـیان، طای هیِرد )بـا ظرفیـت تولیـد 
۲۰۰ کیلوگرم شـمش(، زیرسـاختی مجتمع 
به  نفلین سـینیت کلیبر  مس سونگون، 
روش فـرآوری تـر بـه ظرفیـت ۴۰ هـزار تنـی و 
زیرساختی مس در شهرستان های شهربابک، 
بردسـیر- رابر، سرچشـمه و پاریـز اسـت. ایـن 
طرح هـا در اسـتان های خراسـان جنوبـی، 
هرمـزگان، کرمـان و آذربایجان شـرقی افتتاح 

می شـود.

قرارداد خرید ۵۰ دستگاه لکوموتیو بین شرکت 
فوالد مبارکه و شرکت مپنا با حضور رئیس جمهور و 

وزیر صنعت، معدن و تجارت به امضا رسید.
این قرارداد به امضای محمد یاسر طیب نیا مدیر 
عامل شــرکت فوالد مبارکه و عباس علی آبادی 

مدیرعامل شرکت مپنا رسید.
در این قرارداد شرکت مپنا متعهد شده است که 
نســبت به تولید و تحویل ۵۰ دستگاه لکوموتیو 

به شــرکت فوالد مبارکــه در طی دو ســال آینده 
اقدام کند.

ارزش این قرارداد معــادل ۲ هزار میلیارد تومان 
است و مقرر شده است که شرکت مپنا به تدریج این 
لکوموتیو ها را به شرکت فوالد مبارکه برای تسهیل 
حمل ونقل و جابجایی محصوالت این شرکت در 

شبکه ریلی کشور تحویل دهد.
مراسم امضای این قرارداد در حاشیه آغاز عملیات 
اجرایــی ۴۸ پروژه بــزرگ صنعتی کشــور با ۱۷ 

میلیارد دالر سرمایه گذاری به امضا رسید.
از ۴۸ طرح بزرگ ســرمایه گــذاری ۴۲ طرح در 
حوزه وزارت صنعت، معدن و تجــارت و ۶ طرح 
در حــوزه وزارت نفت اســت و در مجمــوع این 
۴۸ طرح برای ۲۱ هزار نفر اشــتغال مســتقیم 
 و بــرای ۶۴ هــزار نفــر اشــتغال غیرمســتقیم

 ایجاد می کند.

کارخانه های تولید آرد در اســتان اصفهان از 
پیشرفته و به روزترین ماشین آالت آردسازی 
و از جایگاه باالیی در کشور برخوردار هستند.

مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانی اســتان 
اصفهان گفت: با توجه به اینکه صاحبان این 
کارخانه ها در استان در رقابت با دیگر کارخانه 
های آرد سازی کشور هستند تاش می کنند 
با تولید آرد با کیفیت جایگاه مطلوب خود را 

درکشور حفظ کنند.
محسن ضیائی، این استان را در زمینه تولید 
آرد با کیفیت در کشور برتر معرفی کرد و افزود: 
نظارت بر زنجیره تولید آرد با کیفیت در کارخانه 
ها، دقــت کارشناســان اداره کل غله به ویژه 
معاونت بازرگانــی و واحد کنتــرل کیفی در 
نظارت بر فعالیت کارخانه ها از جمله عوامل 
موفقیت در تولید محصول با کیفیت مطابق با 

استانداردهای جهانی است. استان اصفهان 
در زمینه ســرانه مصرف آرد به ازای هر نفر به 
میزان ۶ کیلــو و ۷۰۰ گرم از کمترین ســرانه 
مصرف آرد در کشور برخوردار است. دراستان 

اصفهان ۲۰ کارخانه تولید آرد فعال است.

 امضای قرارداد خرید ۵0 دستگاه لکوموتیو
 برای فوالد مبارکه

خبرخبر ۱۶۰۰ طرح نیمه تمام صنعتی در استان با پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد وجود دارد:

سیاست اصفهان جذب سرمایه گذار خارجی است
معاون هماهنگی امور اقتصادی 

خبر
اســتانداری اصفهان با تأکید بر 
اینکه سیاســت اســتان جذب 
سرمایه گذار خارجی است، گفت: با تأکید بر اینکه 
هیچ محدودیتــی در خصوص توزیع برنج کشــور 
وارداتــی نداریــم و دو رقم برنج داخلی در ســامانه 

بازرگام توزیع می شود.
امیررضا نقش در جمع خبرنــگاران، با بیان اینکه 
کارگروه هایی مختلفی زیرمجموعــه این معاونت 
قرار دارد، اظهار کرد: کارگروه تسهیل و رفع موانع 
تولید، کارگروه رونق تولید، کارگروه تنظیم بازار که 
بیشتر مربوط به نرخ کاالهای اساسی و نظارت بر 
بازار اســت، کارگروه آرد و نان، شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصــی، کان پروژه های بزرگ 
اقتصادی همچون مناطق ویژه استان، شهرک های 
صنعتی و دهکده لجستیک و … از جمله بخش های 

زیرمجموعه این معاونت است.
وی با اشــاره به دفتر امــور اقتصــادی و اداره کل 
ســرمایه گذاری و اشــتغال فعال در این معاونت، 
گفت: یکــی از اقدامــات و  اولویت هــای ما جذب 
ســرمایه گذار داخلی و خارجی و تســهیل فضا به 
همین منظور و سمت و سو فعاالن اقتصادی برای 

انجام سرمایه گذاری است.
معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان با تأکید بر پیگیری موارد ســرمایه گذاری 
در استان و به نتیجه رسیدن آن برای رشد اقتصادی، 
اظهار کرد: در بودجه سال آینده برای کشور، رشد 
اقتصادی هشــت درصد در نظر گرفته شده و برای 
استان نیز این عدد برای رشــد در نظر گرفته شده 

است.
وی همچنین بــا تأکید بر ضرورت رفع مشــکات 
واحدهای تولیدی و تکمیــل واحدهای نیمه تمام 
تولیدی اســتان، گفت: ۱۶۰۰ طــرح نیمه تمام 
صنعتی در استان با پیشــرفت فیزیکی باالی ۶۰ 
درصد وجــود دارد که برنامه ما تکمیل آن هاســت 
که این با حمایت بانک ها و ارائه تســهیات به آنها 

میسر می شود.
نقش  با بیــان اینکه تکمیل طرح هــای نیمه تمام 
نیازمند اعتبــار باالیی اســت، گفت: بــا تکمیل 
طرح های نیمــه تمام، هدف گذاری اشــتغال ۸۰ 

هزار نفری در استان شده است.
وی با اشــاره بــه اینکــه تکمیل طرح هــای نیمه 
تمام، به طور عمده نیازمند تخصیص تســهیات 
است، توضیح داد: در ســتاد تسهیل موارد بانکی 
و غیربانکی این طرح ها بررسی می شود، از سوی 
دیگر با توجه به اینکه مصوبات ستاد تسهیل که در 
سطح پیگیری توسط دادستان است، باید اجرا شود 

و ما این موارد را پیگیری می کنیم.
معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا 
درباره نوســانات شــدید قیمت کاالهای اساسی 
به خصوص افزایش قیمت برنج، گفت: مشــکل 
اساســی در بازار، وجود برخی واســطه گری های 
غیرمجاز است، با بررسی قیمت تولیدکننده متوجه 
می شــویم که نوســان قابل توجهی نداشــته، اما 
متأسفانه در برخی فروشگاه ها و خرده فروشی ها 
شاهد دخالت بیش از حد واســطه های غیرمجاز 

هستیم.
   سیاست دولت ایجاد شفافیت است

وی با تأکید بر اینکه سیاست دولت ایجاد شفافیت 
از تولید تا ســطح مصرف اســت، گفت: در ستاد 
تنظیم بازار اســتان مصوبات خوبی بــرای کنترل 
بــازار داشــته ایم و درباره برنــج قرار شــد از طریق 
فروشگاه های زنجیره ای و ســامانه بازرگام  دولت 

برای کنترل قیمت برنج ورود پیدا می کند.

وی با بیان اینکه یکی از دالیل افزایش قیمت برنج 
ایرانی کاهش ۳۰ درصدی سطح زیرکشت به دلیل 
خشکسالی اســت، تصریح کرد: اما در بحث برنج 
وارداتی قرار شد هر ۱۰ کیلوگرم با قیمت ۲۳۰ هزار 
تومان عرضه شود و برنج هندی و تایلندی با قیمت 

۲۲۵ هزار تومان عرضه می شود.
نقش با تأکید بر اینکه هیچ محدودیتی در خصوص 
توزیع برنج وارداتی نداریم، گفــت: این دو قیمت 
مربوط به برنج حمایتی است و دو رقم برنج ایرانی در 

سامانه بازرگام توزیع می شود.
وی تأکید کرد: با توزیع وســیع برنج  شاهد کنترل 
قیمت برنج خواهیم بود، از سوی دیگر رفتار مصرف 
کنندگان مهم است و اگر شــاهد هجوم مردم برای 
خرید برنج نشویم و انبارهای خانگی شکل نگیرد، 
به طور قطــع عرضه و تقاضا برنج تنظیم می شــود 
و مشــکل واســطه ها و گران فروشــی در بازار حل 

خواهد شد.
معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان با بیان اینکه در ستاد تنظیم بازار هفت قلم 
کاالی اساسی قیمت گذاری می شود، توضیح داد: 
در این ستاد فروش گوشــت مرغ باالتر از ۲۹۵۰۰ 
تومان مصداق گران فروشی اســت و اکنون به  فور 
عرضه مرغ در بــازار وجــود دارد، همچنین عرضه 
فله ای تخم مرغ بــا قیمت بیشــتر ۲۲۵۰۰ و یک 
شانه تخم مرغ ۳۰ عددی باالی ۴۳ تومان مصداق 
گران فروشی است، همچنین تخم  مرغ های بسته 
بندی زیر ۳۰ عدد. ستاد تنظیم بازار استان به ازای 
هر عدد تخم مرغ، استاندارد قیمت ۱۹۰۰ تومان را 
تعیین کرده و به عبارتی بسته ۲۰ عددی با قیمت 
بیشتر از ۳۸ هزار تومان مصداق گران فروشی است.

وی افزود: قیمت شکر دولتی در شهرستان اصفهان 
۱۴ هزاز تومان و در سایر نقاط استان ۱۴۵۰۰ تومان 
است، از سوی دیگر قیمت کاالهای دیگر گروه دو 

براساس عرضه و تقاضا تعیین می شود.
معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان در ادامه درباره ضرورت ســرمایه گذاری 
خارجی در اســتان، گفت: یکی از سیاســت های 
دولت جذب و تسهیل سرمایه گذاری خارجی است 
که این مهم با دیپلماسی سیاسی گره خورده است 
و امیدارم با توافقاتی که اتفاق می افتد شاهد رشد 
سرمایه گذاری خارجی در استان باشیم، به همین 
منظــور مرکز ســرمایه گذاری خارجی در اســتان 
فعال است و طرح های پر اولویت استان را در سایت 
ســرمایه گذاری به زبان های مختلف آپلود شده و 
امروز یکــی از اولویت های مدیریت اســتان جذب 

سرمایه گذار است.
وی درباره حمایــت از شــرکت های دانش بنیان و 

اســتارتاپ ها، اظهار کرد: در این بــاره با مدیریت 
شهرک علمی و تحقیقاتی استان جلسات مختلفی 
برگزار شــده و حمایت از این شــرکت ها براســاس 
تسهیات تبصره ۱۸ است و تا امروز ۱۲۰ میلیارد 
تومان با ســود ۸ و ۱۲ درصد تخصیص داده شده 

است.
نقش با اشاره به پیگیری مدیریت استان در ایجاد 
منطقه ویژه نوآوری، افزود: به همین منظور در حال 
پیگیری کارخانه نوآوری استان هستیم که تا چند 
ماه آینده مکان آن مشخص خواهد شد و نخستین 
کارخانه نوآوری در اصفهان به مساحت تقریبی ۱۱ 

هزار مترمربع ساختمان راه اندازی خواهد شد.
در در ادامــه درباره مشــکات واحدهای تولیدی 
استان و بررسی آن در ستاد تسهیل، گفت:  در حال 
حاضر واحدهای صنعتی با توجه به افزایش نرخ ارز 
بیشتر درگیر مشکل تأمین سرمایه درگردش هستند 
که هفته ای چند جلسه در ستاد تسهیل مشکات 

آنها بررسی می شود.
وی با بیــان اینکــه پرونده های بانکــی واحدهای 
تولیدی استان اکنون به روز شده است، اظهار کرد: 
پیش از مدیریت ما، ۴۰ درصد تقاضاها در کارگروه 
تسهیل، بانکی بود که اکنون مسائل بانکی در حال 

برطرف شدن است.
معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان توضیح داد: یکــی از وظایف این کارگروه 
بحث پیگیری مصوبات اســت که در یک ســامانه 
نظارتی مصوبــات پیگیری می شــود. البته یکی 
از مشــکات واحدهای تولیدی مربــوط به امهال 
وام های آنها است که طی جلسات مختلف بانک ها 

معموال از مصوبات تبعیت می کنند.
وی درباره بررســی طرح های نیمه تمام  در شش 
جلسه اخیر کمیته تسهیات رونق تولید، گفت: 
تاکنون ۲۴۰۱ میلیارد تومان تســهیات سرمایه 
ثابت به به ۸۲ طرح تولیدی تخصیص داده شده که 
با بهره برداری آنها در ۳ تا ۹ ماه آینده ۲۲۰۰ نفر به 

اشتغال استان اضافه خواهد شد.
نقش درباره توســعه انرژی های نو و خورشیدی در 
استان اصفهان، گفت: اســتان اصفهان در پیک 
مصرف با کمبود ۱۵۰۰ مگاوات برق مواجه است که 
ناچار به تأمین آن از شبکه هستیم، به همین منظور 
برای استان اصفهان تأمین ۱۰۰۰ مگاوات برق از 
طریق انرژی خورشیدی برنامه ریزی شده که فوالد 

مبارکه ۵۰۰ مگاوات آن را تعهد داده است.
وی با بیان اینکه مشکل امروز سرمایه گذاران تامین 
سرمایه ثابت نیروگاه های خورشیدی است، گفت: 
در این باره مذاکرات الزم با فوالد مبارکه انجام شده و 
برای تأمین ۵۰۰ مگاوات بعدی نیز با سرمایه گذاران 

صحبت کرده ایم، اما مشــکل مــا در نیروگاه های 
خورشیدی بازگشت سرمایه و طول مدت بازگشت 
سرمایه است که البته شرکت برق تعهدات بیست 
ســاله برای خریــد بــرق حاصــل از نیروگاه های 

خورشیدی دارد.
معاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان اضافه کرد: در استان اصفهان حدود ۲۰ 
مگاوات از ۵۰۰ مگاوات برق تعهد شــده از ســوی 
سرمایه گذاران محقق شــده که این عدد حاکی از 

استقبال پایین سرمایه گذاران است.
وی در مورد قیمت نان در سال آینده نیز توضیح داد: 
این موضوع در کارگروه آرد و نان به ریاست استاندار 
بررسی می شود و در کمیته کارشناسی قیمت آرد، 
هزینه های دستمزد و انرژی و ... محاسبه می شود و 
اکنون تصمیم گیری برای قیمت نان برای سال آینده 
زود اســت، اما هیچ گونه افزایشی خارج از تصمیم 

کارگروه آرد و نان نداریم و تخلفات رصد می شود.
نقش در ادامه درباره توسعه صنعت، گفت: همواره 
ممنوعیت توســعه صنایع در شــعاع ۵۰ کیلومتر 
اصفهان وجــود دارد و مجوز نمی دهیــم، مگر در 
شهرک های صنعتی داخل شعاع که شامل صنایع 
رده سه از جمله نســاجی، صنایع هایتک، غذایی 

و ... هستند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در کل استان تأسیس 
و توســعه صنایع ریخته گری ممنوع است، تأکید 
کرد: رویکرد استان حرکت به سمت صنایع هایتک 
و غیرآالینده و همچنین ممنوعیت توسعه صنایع 
آب بر است، مگر اینکه وضعیت تأمین آب آنها از قبل 

با مجوز آب منطقه ای مشخص شود.
معاون امــور هماهنگــی اقتصادی اســتانداری 
اصفهان در پاســخ به ســوال دیگر ایســنا، درباره 
حذف ارز ۴۲۰۰ گفت: به اعتقاد تمام اقتصادانان 
و کارشناسان و مردم عامه این ارز باعث سواستفاده 
شده است و متأسفانه اختاف قیمت باالی بین ارز 
۴۲۰۰ و ارز نیمایی موجب ایجاد بازار سیاه و فروش 

خارج از قاعده شده است.
وی با اعتقاد بر اینکه به طــور قطع این جراحی در 
اقتصاد باید رخ دهد تا بــا از بین بردن چند نرخی 
بودن ارز شــاهد شــفافیت در بازار شــویم، اظهار 
کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ بر قیمت برخی کاال به ویژه 
گوشت، آرد و ... اثر می گذارد و متأسفانه امروز شاهد 
اثرات روانی آن هستیم و پیش از پایان سال با گرانی 

نهاده های دامی مواجه شده ایم.
نقش تأکید کــرد: دولت با حــذف ارز ترجیحی با 
برنامه ریــزی از طریــق اســتفاده از کارت هــای 
الکترونیکی و … و پرداخــت یارانه به افراد به دنبال 

کاهش فشار بر اقشار پایین جامعه است.

رئیس اتاق اصناف اصفهان با 

خبر
بیــان اینکــه اعــداد بــاالی 
تراکنش هــای بانکی اصناف 
ناشی از کاهش شــدید ارزش پول کشور است، 
گفت: امــروز رکــود اصنــاف به دلیل شــرایط 
اقتصادی موجود اســت که مردم تنها به سمت 
خرید کاالهای اساســی رفته انــد و دیگر خرید 

تفننی ندارند.
رســول جهانگیری در گفت وگو با ایسنا درباره 
اتصال دستگاه های خودپرداز اصناف به سامانه 
امور مالیاتــی، اظهار کرد: اصنــاف همواره به 
دنبال شفاف ســازی وضعیت درآمــد و مالیاتی 

خود هستند.
وی با تأکیــد بر اینکه اصنــاف هیچ گاه مخالف 
دیون مالیــات بر درآمــد و بدهکاری بــه دولت 
نیستند، گفت: گایه اصناف این است به دلیل 
اینکه زیرساخت های دریافتی مالیاتی همچون 
دستگاه های کارت خوان، صندوق های مکانیزه 
هنوز به طور کامــل فراهم نشــده، نصفه نیمه 
عمل کردن این قانون باعث ضرر و خســارت به 

آنها می شود.
رئیــس اتاق اصنــاف اصفهان با بیــان اصناف 
پرداخت مالیات بر درآمد را قبول دارند، افزود: 
اصناف مخالف این هســتند که ممکن اســت 
کسب و کار انجام شده و یا نشده، اما مالیات آن 

را به طور کامل می گیرند.
وی به متولیــان دریافت مالیات از کســب و کار 
توصیه کرد: به جای هم و غم بررســی چند صد 
واحد صنفی یک اســتان، همین ظرفیت و نیرو 
را برای شنانسایی فرارهای مالیاتی بسیج کنند 
که به طور قطع چندیــن برابر مالیات وصولی از 
اصنــاف را می توان از فرارهــای مالیاتی وصول 

کرد.
جهانگیــری گفــت: بــا بررســی مالیاتی های 
اســتان ها و شهرســتان های مختلــف متوجه 
می شــویم که بخش هایی از تحقــق باالی صد 
درصدی درآمد آنها ناشی از شناسایی فرارهای 

مالیاتی است.
وی افــزود: در حال حاضر تمام دســتگاه های 
کارتخوان بــه ســامانه امــور مالیاتــی متصل 

هستند، اما در بررسی دستگاه های کارتخوان 
متوجه می شــویم که این ارقــام درآمد اصناف 
نیست و این بیشــتر نقل و انتقال پولی است که 
بابت بدهی و حتی افزایش قیمت کاالها صورت 

گرفته است.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه کرد: اعداد 
بــاالی تراکنش هــای بانکی اصناف ناشــی از 
کاهش شدید ارزش پول کشور است و تمام این 
اعداد درآمد اصناف نیســت و به نوعی افزایش 

قیمت ها مربوط به کاالها است.
وی درباره دغدغه اصناف، گفت: امروز دغدغه 
اصناف، عدم فعالیت کسبه است، چراکه رونق 

در بازار نیست.
جهانگیری توضیــح داد: زمانی کــه وضعیت 
اقتصادی مــردم خوب باشــد به جــز کاالهای 
اساسی به سراغ خرید دیگر کاالها می روند، اما 
در شرایط بد اقتصادی آنها در خرید خود تقدم و 

تأخر می گذارند.
وی گفت: زمانی که وضعیــت اقتصادی مردم 
خوب نباشــد، به عنــوان مثال هزینــه ای برای 
سفر خود نمی کنند. امروز رکود اصناف به دلیل 
شرایط اقتصادی موجود است که مردم تنها به 
سمت خرید کاالهای اساســی رفته اند و دیگر 

خرید تفننی ندارند.

رئیس اتاق اصناف اصفهان تاکید کرد؛

اولویت مردم خرید کاالهای 
اساسی است، نه خریدهای تفننی

جایگاه برتر اصفهان در تولید آرد باکیفیت در کشور

هزینه سبد معیشــت خانوارهای کارگری در 
شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان 

تعیین شد.
بر اســاس اعام نماینده کارگران در شــورای 
عالی کار هزینه ســبد معیشــت خانوارهای 
کارگری به حدود ۹ میلیون تومان در ماه افزایش 

یافته است.
پــس از برگزاری چهارمین نشســت شــورای 
عالی کار با حضور شــرکای اجتماعی، اعضا 
روی رقم ســه میلیــون و ۲۸۶ هــزار تومان به 
عنوان هزینه اقام خوراکی و غذایی کارگران 
به توافق رسیدند و مقرر شد در خصوص اقام 

غیرخوراکی جلسه دیگری تشکیل شود.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی 
کار در گفت و گو با ایســنا، اظهار کرد: در این 
جلسه ســهم مواد غذایی و خوراکی مشخص 
شــد که ۳۶ درصد هزینه ســبد معیشت را به 
خــود اختصــاص داده و ۶۴ درصــد مابقی را 
غیرخوراکی ها از جمله هزینه مسکن و اجاره 
بها، درمان، آموزش، تفریحات و... شامل که 
با محاســبه آن حدود پنج میلیون و ۶۹۳ هزار 
تومان می شــود و  رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار 

تومان به دست می آید.
علی حســین رعیتی فرد - معــاون روابط کار 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی - نیز در 
یک در گفت و گوی تلویزیونی با اشــاره به رقم 

۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومــان به عنوان هزینه 
سبد معیشت کارگران با محاسبه اقام خوراکی 
وغیرخوراکی، برگزاری جلسات مستمر کمیته 
دستمزد و شورای عالی کار را حاصل همراهی 
و همکاری و تاش شرکای اجتماعی دانست.

وی پیش از این گفته بود: در تاش هســتیم 
هرچه سریع تر سبد معیشــت خانوار تعیین 
و میزان تورم توســط بانک مرکزی اعام شود 
تا بتوانیــم برای رقــم مــزد ۱۴۰۱ کارگران به 

جمع بندی برسیم.
به گفته مقامات کارگری، هزینه خوراکی ها در 
سبد معیشت کارگران نسبت به دی ماه سال 
قبل ۳۰ درصد افزایش قیمت را نشان می دهد.
با توجه به اعام رســمی هزینه سبد معیشت 
کارگران ، این رقم به مرز ۹ میلیون تومان در ماه 
رسیده و می توان گفت نهایی شده است که در 
مقایسه با رقم شش میلیون و ۸۹۵ هزار تومان 
سال قبل بیش از دو میلیون تومان افزایش را 

نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، جلســه بعدی شورای عالی 
کار در هفته سوم اسفند ماه برگزار خواهد شد 
و اعضای شــورا بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار و 
نرخ تورم اعامی از سوی بانک مرکزی و هزینه 
سبد معیشت کارگران که در جلسه اخیر شورا 
به دست آمد به مذاکرات تعیین دستمزد ۱۴۰۱ 

ورود خواهند کرد.

 هزینه سبد معیشت کارگران به مرز ۹ میلیون تومان 
رسید

مدیـر عامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی 
از  اسـتفاده  بـا  بایـد  اصفهـان:  اسـتان 
فناوری هـای برتـر آب بـری صنایـع را محـدود 

. کـرد
محمـد جـواد بگـی در نشسـت خبـری گفت: 
سیاسـت اصلـی ایـن شـرکت ایـن اسـت کـه 
پاک های باقیمانده در شـهرک های صنعتی 
را فقط به واحد هـای دانش بنیان واگـذار کند.
وی با اشـاره به احـداث ۳۰ واحـد دانش بنیان 
در شـهرک های صنعتـی در ۳۰ سـال گذشـته 
افـزود: در راسـتای همیـن سیاسـت در یـک 
سـال گذشـته ۱۸ واحـد دانـش بنیـان در ایـن 

شـهرک ها راه انـدازی شـده اسـت.
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان 
اصفهان با بیان اینکه حجم اشـتغال مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم صنایـع موجود در شـهرک های 
صنعتی اسـتان به ترتیب ۱۵۰ و ۵۰۰ هزار نفر 

اسـت، افـزود: ایـن شـهرک ها در سـال جـاری 
هـزار و ۲۶۹ هکتار توسـعه یافتند که با توسـعه 
شـهرک های صنعتی در دیگر استان ها برابری 

می کنـد.
محمد جواد بگی با اشـاره به طـرح احداث ۱۵ 
شـهرک جدید به مسـاحت هـزار و ۱۳۰ هکتار 
در اسـتان گفـت: ۶ شـهرک مصوبـات اجرایی 
خـود را گرفتـه و ۹ شـهرک دیگـر در حـال طـی 

کـردن مراحل اداری هسـتند.
وی تاکیـد کـرد: اقدامـات ۸۰ درصـدی در 
زمین هـای واگـذار شـده بـرای احـداث ۷۵ 
شـهرک صنعتـی صـورت گرفتـه و ۷۰ شـهرک 
و ناحیـه صنعتـی نیـز به بهـره بـرداری رسـیده 

اسـت.
اصفهان بـا دارا بـودن ۱۲ هـزار هکتار شـهرک 
صنعتی مقام نخست را از نظر تعداد و مساحت 

اراضی دارد.

لزوم محدود کردن صنایع آب بر در اصفهان
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد:

آغاز عملیات اجرایی پنج طرح صنعتی با 
سرمایه گذاری فوالد مبارکه 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
از کلنگ زنــی و آغــاز عملیات 
پنج طــرح بــزرگ صنعتــی با 
ســرمایه گذاری این شــرکت و بــه ارزش بیش از 
۴۰هزار میلیارد تومان در دهه فجر امســال خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی فــوالد مبارکه به نقل از 
محمدیاســر طیب نیا افزود: بهره برداری از این 
پروژه ها موجب اشتغالزایی بیش از ۱۲هزار نفر 
به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اقصی نقاط 

کشور خواهد شد.
وی با بیان اینکه فوالد مبارکــه یکی از بزرگ ترین 
تولیدکنندگان فوالد در کشور بوده و نیاز بسیاری از 
صنایع مهم در کشور را تامین می کند ادامه داد: با 
برنامه ریزهای به عمل آمده و با توجه به برنامه های 
توســعه ای کشــور و نیاز به محصــوالت جدید، 
عملیات احداث خط تولید محصوالت کیفی نورد 
گرم بــه ظرفیت ۴ میلیون تن و بــا اعتباری بالغ 

بر ۱۸ هزار میلیارد تومان آغاز می شود.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه بــا اشــاره به 
محدودیت هــای قابــل توجــه انرژی بر ســر راه 
تولید اظهــار داشــت: عملیات احــداث پروژه 
واحدهای نیروگاه ســیکل ترکیبی با تکنولوژی 
جدید و بــازده باال بــا ظرفیت هزار مــگاوات و با 
سرمایه گذاری ۱۳هزار میلیارد تومان همزمان با 

دهه فجر انقاب اسامی آغاز می شود.
وی اضافه کــرد: همچنین ســاخت بزرگ ترین 
نیروگاه خورشیدی کشور با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات 
و نیروگاه عظیم بــادی با ظرفیت ۱۰۰مگاوات از 
جمله طرح های بزرگ فوالد مبارکه در راســتای 
تولید پایدار برق مورد نیاز کشور است که به زودی 

عملیات اجرایی آن ها در دستور کار قرار خواهد 
گرفت.

به گفته وی، بــا بهره برداری از این ســه نیروگاه، 
محدودیت های موجــود در حوزه انــرژی تا حد 
زیادی از سر راه تولید فوالد مبارکه برداشته شده 
و میزان تولید این شــرکت که بخش بزرگی از نیاز 
صنایع مختلف کشور به ورق های فوالدی را تامین 

می کند افزایش خواهد یافت.
طیب نیــا خاطرنشــان کــرد: شــروع ســاخت 
واحــد تولید آهن اســفنجی در فــوالد هرمزگان 
بــه ظرفیت ۹۰۰ هــزار تن بــا هدف رســاندن 
ظرفیــت تولید ایــن شــرکت به ۲ میلیــون تن 
تختال یکــی دیگــر از پروژه های بزرگیســت که 
در دهه فجر امســال احــداث آن کلیــد خواهد 
خــورد؛ همچنین پــروژه احداث واحــد احیای 
مســتقیم صنایــع معدنــی و فــوالدی ســتاره 

ســیمین هرمز به ظرفیت ۱.۷ میلیــون تن نیز 
بــا ســرمایه گذاری ۵۰۰۰ میلیارد تومــان آغاز 

می شود.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در ادامه از شروع 
عملیات احداث خطوط اسیدشویی و نورد سرد 
شرکت فوالد امیرکبیر کاشــان خبر داد و گفت: 
این طرح با سرمایه گذاری بیش از ۹۰۰ میلیارد 
تومان یکــی از برنامه های دیگر فــوالد مبارکه در 
راســتای افزایش ظرفیت تولید فوالد در کشــور 
اســت. با احداث این خط، ساالنه ۰.۸ میلیون 
تن ورق های اسیدشویی و نورد سرد در گروه فوالد 

مبارکه تولید می شود.
وی با بیان اینکــه یکی از پروژه هــای مهم فوالد 
مبارکــه در راســتای فراهم نمــودن بخش قابل 
توجهی از آب مورد نیاز این شــرکت، تامین مالی 
برای تکمیل و بهره برداری از تاسیسات فاضاب 

شهرهای مجاور فوالد مبارکه است اظهار داشت: 
این طرح با سرمایه گذاری شــرکت فوالد مبارکه 
به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان تامین مالی 
خواهــد شــد و امکان اتصــال شــبکه  فاضاب 
شهرهای جدیدی در مجاورت فوالد مبارکه و فوالد 
سبا را به تصفیه خانه پساب فاضاب فوالد مبارکه 
به منظور اســتفاده در چرخه تولید فوالد فراهم 
نموده و نقش بسزایی در صیانت از محیط زیست 

منطقه بر عهده خواهد داشت.
طیب نیــا افــزود: پیــش از این، طرح ســاخت 
تاسیســات تصفیــه و انتقــال پساب ۹ شــهر 
مجاور دیگر نیز با ســرمایه گذاری فــوالد مبارکه 
برای کاهــش آب خــام مصرفی این شــرکت به 
بهره برداری رسیده بود که در نهایت با این اجرای 
ایــن طرح ها، حجــم آب خام مصرفــی در فوالد 
 مبارکه بــه میزان چشــمگیری کاهــش خواهد 

یافت.
وی به تامیــن هزینه هــای این طرح ها توســط 
فوالد مبارکه و نقش برجســته این شــرکت برای 
توسعه کشور اشاره کرد و افزود: عملیات اجرایی 
چندیــن طــرح توســعه ای دیگــر نیز در ســایر 
کارخانه های تابعه فوالد مبارکه در اســتان های 
چهارمحال وبختیاری و خراسان رضوی به زودی 

و طی ماه های پیش رو آغاز خواهد شد.
آیین آغاز عملیات احداث این طرح ها، با حضور 
رییــس جمهــور در قالب آییــن آغــاز عملیات 
اجرایی ۴۸ پروژه بزرگ صنعتی کشور در سالن  

همایش های صدا و سیما برگزار شد.
فوالد مبارکه، بزرگترین مجتمع صنعتی کشور و 
بزرگترین تولیدکننده فوالد تخــت در خاورمیانه 

است.

روســتای محروم چهل خانواری هیران تا پایان 
بهمن به شــبکه پایدار برق سراســری متصل 

می شود.
قائم مقام شــرکت توزیع برق استان گفت: این 
روستای سخت گذر که از راه هم محروم است از 
سال ۹۵ با تامین تجهیزات و نصب یک دستگاه 
دیزل ژنراتور مولد برق از برق موقت بهره مند شد 
که برای تامین ســوخت و تعمیر و نگهداری آن 

هزینه زیادی در بر داشت.
رحمت الله حمامیان با اشاره به آغاز تامین برق 
پایدار و اتصال به شبکه سراسری برق برای این 

روستا از مسیر اســتان چهار محال و بختیاری 
پاییز امسال با نصب ۷۶ دکل فلزی و ۴۰۰ متر 
شــبکه فشــار ضعیف افزود: برای اجرای این 
طرح ۷۰ میلیارد ریال هزینه شده و تاکنون ۹۰ 
درصد پیشرفت کار داشته و با تکمیل آن تا پایان 
 بهمن این روستا از برق پایدار بهره مند می شود.

روســتای دور افتاده هیران در ۲۸۰ کیلومتری 
غرب فریدونشهر و هم مرز با استان های چهار 
محال و بختیاری و لرستان قرار داردکه تاکنون 
تامین ســوخت مولد بــرق آن با بالگــرد انجام 

می شد. 

مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر 
تاکســیرانی شــهرداری اصفهان با بیان اینکه 
بهبود وضعیت ناوگان تاکســیرانی در اولویت 
است، گفت: هوشمندسازی و نوسازی ناوگان، 
ارائه خدمات فرهنگی و تسهیات رفاهی برای 

رانندگان در دستور کار این سازمان قرار دارد.
محمد پرورش اظهار کرد: در صدد هســتیم با 
کمک اعضای هیئت مدیره و کارکنان ستادی 
ســازمان تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان، 

گام های مؤثری را در سه حوزه برداریم.
وی در تشریح سه حوزه یاد شــده، افزود: باید 
اقدامــات مؤثــری برای شــهر، شــهروندان و 
رانندگان در زمینه هوشمندســازی و نوسازی 
ناوگان، ارائــه خدمات فرهنگی و تســهیات 

رفاهی برای رانندگان انجام دهیم.
مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت 
بــر تاکســیرانی شــهرداری اصفهــان تاکید 
کــرد: برنامه و سیاســت های بهبــود وضعیت 
نــاوگان تاکســیرانی در ابعــاد مختلــف، از 
 اولویت هــای ایــن ســازمان در ادامه مســیر

 خدمت است.
وی ادامه داد: ارتقای سطح خدمات به مسافران 
به صــورت نرم افزاری و ســخت افزاری، تعامل 
سازنده با اداره کل آموزش و پرورش و استفاده 
از ظرفیت تاکسیرانی جهت سرویس مدارس، 
پیگیری ارائه تســهیات مراکز مختلف جهت 
رفاه حال رانندگان و نظــارت دقیق بر عملکرد 
رانندگان در حوزه ای مختلف از جمله برنامه ها 
و سیاست های سازمان تاکسیرانی شهرداری 

اصفهان است.

مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان گفت: 
ســنگ فرش پیاده روهــا و پیاده راه ســازی 
خیابان سپاه به عنوان آخرین بخش پیاده راه 
دولت خانه صفوی با صرف اعتباری بالغ بر ۱۸ 

میلیارد تومان انجام شد.
حســین کارگر با بیان اینکه بــرای پروژه های 
عمرانی کــه در ایام دهــه فجر انقــاب مورد 
بهره برداری می گیــرد، اعتباری بالــغ بر ۶۵ 
میلیــارد تومــان هزینه شــده اســت، اظهار 
کرد: ســنگ فرش پیاده روها و پیاده راه سازی 
خیابان سپاه به عنوان آخرین بخش پیاده راه 
دولت خانه صفوی در شــش هــزار و ۳۸۰ متر 
مربع مســاحت و با صرف ۱۸ میلیــارد تومان 

اعتبار انجام شد.
وی با بیان اینکه در سال جاری ساماندهی بازار 
اصفهان با اجرای ســنگ فرش، ایمن سازی، 
اجرای کانال ناکش و ســاماندهی تأسیسات 
شهری، امسال در دســتور کار منطقه سه قرار 
گرفته است، افزود: حدود چهار هزار و ۵۰۰ متر 
مربع از مساحت بازار اصفهان همچون بازارچه 
رنگرزها، بازارچه نو شرقی، بازار نجارها و بازار 

کفاش ها مرمت و بازسازی شده است.
مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان خاطرنشان 
کرد: مرمت کتابخانه مرکزی نیز به همت این 
منطقه با مرمت و بازسازی گنجینه کتاب های 

نفیس و مرمت مخزن کتابخانه با بودجه پنج و 
نیم میلیارد تومانی اجرا شد همچنین اجرای 
خط پرش خیابان های عبدالرزاق و ولی عصر 
)عج(، احــداث ایســتگاه های اتوبوس تندرو 
این دو خیابان و خیابان هشــت بهشت غربی 
و سنگ فرش ادامه گذر چهارباغ برای رسیدن 
به میدان انقاب از دیگر پروژه های سال جاری 

منطقه سه به شمار می رود.
وی ادامه داد: پس از تکمیل بازارهای یادشده، 
عملیات سنگفرش بازارچه نو غربی به سمت 
گذر تلفنخانه در دســتور کار شــهرداری قرار 
دارد که با آسفالت برداری کف بازار آغاز به کار 

خواهیم کرد.

تا پایان بهمن :

آخرین روستای اصفهان برقدار می شود

 هوشمندسازی و نوسازی ناوگان تاکسیرانی
 در دستور کار است

با صرف اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان انجام شد :

پیاده راه سازی آخرین بخش پیاده راه دولت خانه صفوی 

کسب رتبه برترشهرداری 
اصفهان در استفاده از 

انرژی خورشیدی
بر اساس ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی 
کشور شهرداری اصفهان رتبه برتر بهره گیری 
از انرژی های تجدید پذیر در ساختمان های 

خود را به دست آورده است.
معاون خدمات شــهری شــهردار اصفهان 
گفت: شهرداری اصفهان با تأمین ظرفیت 
۶۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی، پیشرو در 
حوزه بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در 

ساختمان های اداری به شمار می رود.
مهدی بقایی افزود: شــهرداری اصفهان با 
داشــتن بیش از هزار و ۵۰۰ اشــتراک برق 
بزرگترین مصرف کننده در بخش عمومی 
اســتان اصفهان است که ســاالنه ۹۰ هزار 
مگاوات ســاعت برق جهــت ارائه خدماتی 
همچون روشــنایی پارک ها و فضای ســبز، 
نورپــردازی ابنیــه تاریخــی، آب نما هــا و 
سامانه های آبیاری مصرف می کند، بنابراین 
ضرورت دارد کــه میزان مصــرف انرژی در 
 مجموعه بزرگ شــهرداری مدیریت شــود.
وی گفت: پارسال شهرداری اصفهان موفق 
به کســب رتبه نخست در اســتان و در میان 

کانشهر های کشور شد.
در حال حاضر شــهرداری اصفهــان ۶۰۰ 
کیلووات ظرفیت نیروگاه خورشــیدی دارد 
که در قالب ۳۳ نیروگاه با مقیاس متوســط 
و کوچک معادل ســه درصد از حجم انرژی 

شهرداری را تولید می کنند.

رئیس کمیسیون عمران 
شورای شهر اصفهان مطرح 

کرد:

 بازگشایی 1۵۵ گلوگاه 
شهر نیازمند ۵00 میلیارد 

تومان اعتبار
رئیــس کمیســیون عمــران، معمــاری و 
شهرسازی شــورای اسامی شهر اصفهان 
گفت: »گلوگاه ها« یکی از مهم ترین مشکات 
بافت تاریخی و فرسوده شهر است که برای 
بازگشــایی آن ها ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 

نیاز داریم.
رسول میرباقری در نطق   میان  دستور  بیست  
و  نهمین جلسه علنی شورای اسامی شهر، 
اظهار کرد: با گذشــت ۴۳ ســال از پیروزی 
انقاب اســامی همچنان شاهد اختاف 

طبقاتی در شهر هستیم.
وی افزود: ما با شعار محله محوری و احیای 
بافت تاریخی به شورای اسامی شهر آمدیم، 
بنابراین عملکرد ما باید از شــعار و ادعا دور 
باشد و تصمیمات عملیاتی برای احیای بافت 

فرسوده گرفته شود.
رئیــس کمیســیون عمــران، معمــاری و 
شهرسازی شــورای اسامی شهر اصفهان 
گفت: اگر در فصل بودجه ریزی اقدامی در 
این زمینه انجام نشود، بعد نیز انجام نخواهد 
شد؛ بنابراین باید اقدامات الزم را هر چه زودتر 

انجام داد.
وی با تاکید بــر اینکه »گلوگاه هــا« یکی از 
مهم ترین مشکات بافت تاریخی و فرسوده 
شهر است، گفت: اولویت نخست شهرداری 
بازگشایی ۱۵۵ گلوگاه معادل ۲۳ هزار و ۵۵۵ 
متر مربع، اولویت دوم ۱۹۴ گلوگاه و اولویت 

سوم نیز بازگشایی ۲۵۴ گلوگاه است.
میرباقــری با بیــان اینکه برای بازگشــایی 
گلوگاه هــا ۵۰۰ میلیارد تومــان اعتبار نیاز 
اســت، افــزود: گاهــی بودجــه ای را برای 
زیباسازی شهر استفاده می کنیم، اما حاضر 
نیستیم این بودجه را به محات محروم ببریم.

وی ادامه داد: افتخار می کنیم که باالترین 
میراث تاریخــی را در اصفهان داریــم و با آن 
می توانیم بــه درآمــدی پایدار برســیم، اما 
متأسفانه چنان که باید و شاید، نتوانستیم 
جایگاه تاریخی شهر اصفهان را حتی برای 

هم وطنان خود اثبات کنیم.
رئیــس کمیســیون عمــران، معمــاری و 
شهرسازی شورای اسامی شهر اصفهان با 
بیان اینکه سرانه ها باید به صورت عادالنه در 
شهر تقسیم شود، گفت: فرایند بودجه ریزی 
همچنان به ســبک ۴۰ ســال پیش انجام 
می شــود؛ بنابراین برخی مناطق روزبه روز 
قوی تر و محات دیگــر روز به روز ضعیف تر 

می شود.
میرباقری تصریح کرد: امروز قلب اصفهان 
به یکــی از آســیب پذیرترین مناطق شــهر 
تبدیل شده اســت، زیرا فقط به اطراف آن را 
رسیدگی کرده ایم.وی با بیان اینکه اصفهان 
از دو محور تاریخی ارزشمند برخوردار است 
که می تواند به جهان معرفی شــود، اظهار 
کرد: محور گردشگری سامت، یکی از این 
محورها به شــمار می رود، ما در این منطقه 
مدرس ابن سینا را داریم که بسیاری از مردم 
از آن بی خبر هستند در حالی که پزشکان ما 

باید به این میراث افتخار کنند.

خبر خبر

استان

تاشــگران ذوب آهن اصفهان همزمان با دهه 
فجر موفق شــدند، رکــورد روزانــه جدیدی در 
تعداد ذوب با دو کنورتور در بخش فوالد سازی 

ثبت کنند.
مدیر فوالدسازی ذوب آهن اصفهان با بیان این 
خبر، گفــت: پوالدمردان ایــن مجتمع عظیم 
صنعتی در بخش فوالدسازی، با تولید ۶۱ ذوب 
در شــبانه روز، این رکورد را ارتقاء دادند. رکورد 
قبلی با ثبت ۶۰ ذوب در شــبانه روز در سال ۸۹ 

رقم خورده است.
ســیاوش خواجوی اظهار کــرد: تولید بخش 
فوالدســازی ذوب آهن اصفهــان در ۱۰ ماهه 
نخست امسال ۲ میلیون و ۴۶ هزار و ۳۲۴ تن 
بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵ درصد 

افزایش یافت.
به گزارش ایسنا،همچنین سرپرست مدیریت 
عامل ذوب آهن اصفهان به مناســبت برگزاری 
سومین جشنواره و نمایشگاه ملی فوالد ایران 
در دهه فجر امســال، با تشــریح سیاست های 
بومی سازی این شرکت در پنج حوزه، توضیح 
داد: تولید محصوالت جدید، بومی سازی در 
بخش پروژه ها، بومی سازی قطعات، کمک به 
شرکت های مهندسی و ساخت داخل و تدوین 

دانش فنی از جمله این سیاست ها است.

به گفتــه ایرج رخصتــی، این شــرکت با قبول 
ریســک معقول در همــکاری با شــرکت های 
داخلی، در حال بومی سازی برخی قفسه های 
پیچیده نورد و ترانــس کوره های پاتیلی بخش 
فوالدسازی است که قبًا از خارج وارد می شد. 

وی افزود: در حــوزه بومی ســازی قطعات نیز 
یکی از جدیدترین قطعات، بومی سازی دریچه 
کشویی پاتیل فوالد است که ساالنه در ذوب آهن 
۵۰۰ هزار یورو هزینه برای تأمین این دریچه ها 
اختصاص می یافت و اکنون هــر دریچه با یک 
ســوم هزینه خرید از خارج، در داخل ســاخته 
می شود و تاکنون هر یک از این دریچه ها برای 
بیش از ۱۳۵۰ ذوب نیز در عمل تست شده اند.

خبرخبر

نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان به دوره 
بیست و پنجم رسید

رکورد تولید جدید ذوب آهن اصفهان 
در بخش فوالدسازی

نماینده، ولی فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان گفت:عزت 
ایران؛ محور مناسبات جهانی 
ماست. نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
اصفهان در دیدار با شــهردار و اعضای شــورای 
اسامی شهر اصفهان گفت: ارتباط امروز ایران با 
کشور هایی مانند روسیه و چین، دلیلی بر مخالفت 
با شعار انقابی نه شرق و نه غرب نیست، بلکه معنا 
و مفهوم این شعار انقاب، نپذیرفتن سلطه غرب و 
شرق بر مسلمانان و ملت ایران است، ارتباط ما با 

کشور ها بر اساس محور عزت است.
آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد افزود: امسال 
ایام سالگرد پیروزی انقاب اسامی با حلول ماه 
مبارک رجب همزمان شــده که تقــارن نیکویی 

است.
نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره به 
جهاد تبیین که رهبر معظم انقــاب بر آن تأکید 
فرموده اندگفت: هدف رهبری از بیان و تاکید بر 
جهاد تبیین این است که باید مراقب باشیم مردم 
در این برهه از زمان فریِب فریب دهندگان داخلی 

و خارجی را نخورند.
امام جمعــه اصفهان بــا بیان اینکــه جمهوری 
اســامی برای فراهم کردن عدالــت اجتماعی 
تاش بســیاری کرده که در این زمینه موفق نیز 
شده است گفت: برای معرفی این دستاورد ها به 
مردم، جهاد تبیین الزم است؛ این در حالی است 
که شبکه های معاند و فارسی زبان همواره در تاش 

برای فریب افکار عمومی هستند.
طباطبایی نژاد افزود: امــام راحل و رهبر معظم 
انقاب در طول ۴۳ ســال گذشــته هم بر همان 

مسیر هدایت الهی انبیا گام برداشته اند، و عدالت 
اجتماعی به پشــتوانه انقاب اسامی در کشور 
حاصل شــده اســت، عدالــت اجتماعی یعنی 
اینکه اگر در مرکز کشور برق، آب و گاز در دسترس 

مردم هست.
نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان گفت: امروز 
عده ای گوششــان به دهان بیگانگان اســت و از 
دهان کسانی که روزی خود در رأس قدرت اجرایی 
 کشور بوده اند، حرف های بیگانگان را می شنویم.

وی در پایان با آرزوی موفقیت برای اعضای شورای 
اســامی شــهر اصفهان در دوره ششم، گفت: 
شهر ها پیشانی کشور هستند و آبادانی آن ها باعث 
زیبایی کشور می شود. با تدبیر؛ مراقب زیبایی شهر 

اصفهان باشید.

خبر

بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان 
از ۲۰ تــا ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۰ میزبــان برندهای 

مطرح فعال در حوزه لوازم خانگی خواهد بود.
این نمایشــگاه که در چهار روز برپا می شود، ۸۴ 
شرکت فعال در حوزه لوازم خانگی را گرد هم جمع 
کرده تا مخاطبان نمایشگاه با جدیدترین کاالها 
و محصوالت این بخش آشــنا شوند.نمایشــگاه 
لوازم خانگی اصفهــان در ایــن دوره بیش از ۱۶ 
هزارمترمربع مساحت دارد و شرایطی فراهم آورده 
تا شــرکت هایی از اســتان های اصفهان، تهران، 
البرز، آذربایجان شــرقی، اردبیل، خوزســتان و 
خراسان رضوی به ارائه دستاوردها و توانمندی های 
خود بپردازند.از جمله محصوالت و کاالهایی که در 
این نمایشگاه به نمایش درمی آیند می توان یه لوازم 

برقی بزرگ و کوچک مانند یخچال، فریزر، ماشین 
لباسشویی، ماشین ظرفشــویی، چرخ گوشت، 
چرخ خیاطــی، آبمیوه گیری، ظــروف چینی، 

ظروف آشپزخانه و... اشاره کرد.
در بیســت و پنجمین نمایشــگاه لــوازم خانگی 
اصفهان همچنین برندهای مطرحی نیز حضور 
دارنــد کــه از آن جمله می تــوان به اســنوا، دوو، 
هیمالیا، کلور، لوپز، المیرا، زرین، بست، بیمکث، 
تســکو، ســپاهان جارو، پاکتین، کاندیــد، بلزا، 
بنفشه، مهیارگاز، تکنولند، تکنوالیو، تکنوسان، 
مادیران، جی پاس، امرســان، گوفر، یخساران، 
رسو، ماکسینی، جنرال بینو، داتیس، سیلئان، 
دیپوینت، پیلوت، ســاتیا، ژانومه، البــرز تهویه، 
میکرولب، زیرووات، کندی، پاکشــوما، ســوندا، 
تولیپس، سوزوکی، پارس خزر، نانیوا، کاخلر، ارشیا 
الکتریک، رست ورد، رنزو، فراشر، زنیت، کاستلو، 
بلسون، ســان کاال، ووپ، گابی ین، جنرال فیت، 
فریدولین، جی سان، یرواســتار و بانتون اشاره 
کرد.معرفی هر چه بهتر و بیشــتر تولیدکنندگان 
داخلی، کســب درآمدهای ارزی بیشتر، توسعه 
صادرات غیرنفتی و همچنین توسعه بازار داخلی 
صنعت لوازم خانگی از مهم ترین اهداف برگزاری 
بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان 

به شمار می رود.

سند رسمی برای ۳۴۵ هکتار از بستر رودخانه 
زاینده رود صادر شد.

مدیر عامل شــرکت آب منطقه ای اصفهان، 
هدف از ایــن کار را تثبیت مالکیــت دولت و 
جلوگیــری از تصرفات غیر مجــاز اعام کرد 
و گفــت: آب منطقــه ای اصفهان بــا هدف 
صیانــت از منابع آبــی و جلوگیــری از تعدی 
اشــخاص به اراضی دولتی و بســتر رودخانه 
ها، موفق به اخذ ســند مالکیت اراضی بستر 
رودخانه زاینده رود در محــدوده واحد ثبتی 
 شــرق اصفهان، محــدوده پل دنــارت تا باغ 

گلها شد.
 حســن ساســانی افزود: پیش از ایــن هم با 

تاش و پیگیری هــای صورت گرفته، ســند 
بســتر رودخانه زاینده رود در محدوده واحد 
ثبتی جنوب، حد فاصل آبشار تا حدود نیروگاه 
درچه با متراژ حدود ۲۳۹.۱۴ هکتار، به همت 
دفتر مهندسی رودخانه و رهنمودهای مدیر 

دفتر حقوقی شرکت محقق شده بود.
حریم و بســتر حدود ۳۴۰  کیلومتــر از طول 
رودخانــه زاینــده رود در اســتان اصفهــان 
قــرار دارد کــه بــرای بیــش از ۳۴۵ هکتار از 
مســاحت آن، ســند رســمی مالکیت به نام 
دولت جمهــوری اســامی و بــه نمایندگی 
 شــرکت آب منطقه ای اصفهان صادر شــده

 است.

 صدور سند رسمی برای ۳4۵ هکتار از بستر
 زاینده رود

در دیدار امام جمعه اصفهان با شهردار و اعضای شورای اسالمی اصفهان مطرح شد:

عزت ایران؛ محور مناسبات جهانی کشور

خبر

رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه در 
بودجه ۱۴۰۱ شــهرداری نباید بــار مالی بر دوش 
مردم باشــد، گفت: در بودجه ســال آینده باید از 

ظرفیت های شهری استفاده شود.
حجت االســام منوچهر مهروی پــوردر نطــق 
میان دستور بیست ونهمین جلسه علنی شورای 
اســامی شــهر، با تبریک ایام دهه فجــر انقاب 
اســامی اظهار کرد: رهبر معظم انقاب موضوع 

جهاد تبیین را مطرح کردند؛ امیدواریم بتوانیم با 
تبیین صحیح، دســتاوردهای انقاب اسامی را 

برای نسل جوان مطرح کنیم.
وی با بیان اینکه این روزها شــاهد بازگشــایی سد 
زاینده رود و جاری شــدن آب در رودخانه هستیم و 
امیدواریم کشاورزان شرق برای کشت محصوالت 
خود از این آب استفاده کنند، افزود: امید ما به آینده 
است؛ زیرا جریان طبیعی زاینده رود حق مسلم برای 

اصفهان بوده و خواهد بود.

رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسامی شهر اصفهان با تبریک و تسلیت 
شــهادت »علی اکبر رنجبــر« از کارکنــان نیروی 
انتظامی شیراز، گفت: برخورد قاطعانه و مستمر با 
اراذل و اوباش، آرامش و آسایش و امنیت همیشگی 

را در جامعه جاری و ساری می کند.
وی با اشاره به بررسی بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون 
تلفیق، تصریح کرد: پس از بررسی دقیق، اظهارنظر 
درباره بودجه صورت می گیــرد، اما نکته مهم این 
است که نباید بار مالی بر دوش مردم باشد و باید از 

ظرفیت های شهری استفاده شود.
حجت االسام مهروی پور با بیان اینکه تذکر وظیفه 
قانونی اعضای شورای شهر است، گفت: از شهردار 

و مدیران شــهری خواهشــمندیم نســبت به این 
تذکرات حساسیت داشته باشند و پاسخ تذکرات 

به شورا ارائه شود.
وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی، اعضای شورای 
شــهر حق دخالت در انتصابات را ندارنــد، افزود: 
ما نیــز در انتصابــات دخالتی نداریــم، بلکه ناظر 
عملکرد مدیران هستیم و از این حق مسلم استفاده 
می کنیم.رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شورای اسامی شــهر اصفهان ادامه داد: 
در انتصابات مقبولیت افراد باید مدنظر قرار گیرد 
و از مدیران کاربلد استفاده شود و چنانچه مدیران 
منصوب شده همراهی الزم را با شهردار نداشتند، 

نسبت به تغییر آن ها اقدام شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر اصفهان:

بار مالی بودجه ۱۴۰۱ بر دوش مردم نباشد
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جامعه 8 فوریه     2۰22
بالغ بر یکهزار و ۶00 

طرح خدماتی بهزیستی 
در اصفهان به بهره برداری 

رسید

ســخنگوی اداره کل بهزیســتی اصفهان از 
افتتاح یکهزار و ۶۱۹ طرح در حوزه اشتغال، 
مسکن و مشــاوره با ارتباط ویدئو کنفرانس با 
رییس سازمان بهزیستی کشور در ششمین روز 

از دهه فجر در این استان خبر داد. 
محمدرضا عسکریان زاده افزود: این طرح ها 
شــامل یکهــزار و ۴۵۰ طرح اشــتغال زایی، 
۱۶۳ واحد مسکن مددجویی،۶ مرکز مشاوره 
خانواده و یک دستگاه موبایل سنتر بهزیستی 

است.
وی اظهار داشــت: برای بهره بــرداری از این 
طرح ها در مجموع بالغ بر ۲۰۱ میلیارد و ۵۹۴ 

میلیون تومان هزینه شده است.
مدیر روابط عمومی اداره کل بهزیستی اصفهان 
افزود: طبق هماهنگی هــای صورت گرفته، 
ارائه خـــدمات مشــاوره ژنتیک، غربالگری 
بینایی و شـنوایی، مشاوره و غربال اضـطراب 
کودکان پیش از دبستان در ایام الله دهه فجردر 
تمامی شهرســتان ها به صورت رایگان و ارائه 
خدمات مشــاوره ای به نیازمنــدان با در نظر 

گرفتن یاری برگ انجام می شود.
وی یادآور شد: توزیع ۵۰ سری جهیزیه و ۶۰۰ 
ســبد کاال بین جامعه هدف، برگزاری جشن 
ازدواج ۵۰ زوج ناشــنوا، برگزاری نمایشــگاه 
دســتاوردهای زنان سرپرســت خانوار و زنان 
معلوالن در شــهر اصفهان و شهرســتان ها، 
برگزاری مسابقات ویژه جامعه هدف وکارکنان 
بهزیستی از دیگر برنامه های ایام دهه فجراین 

نهاد است.
 حدود ۱۰۸ هزار معلول زیرپوشش بهزیستی 
استان اصفهان هســتند که از این تعداد ۲۹ 
هزار معلول جسمی حرکتی، ۲۴ هزار معلول 
ذهنی، ۱۲ هزار معلول اعصــاب و روان، ۱۳ 
هزار معلول شنوایی، هفت هزار معلول بینایی 

و ۲۱ هزار سالمند هستند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

سرعت باال عالوه بر افزایش 
خطر تصادف بر شدت 

ضایعات انسانی می افزاید

رئیس پلیس راه اســتان اصفهــان گفت: در 
سرعت های باال راننده در ارائه واکنش مناسب 
به هنگام مواجهه با خطر ناتــوان خواهد بود 
و افزایش ســرعت عــاوه بر باال بــردن خطر 
تصادف، بر شــدت ضایعات انسانی ناشی از 

سوانح ترافیکی نیز می افزاید.
سرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: سرعت یکی 
از پارامترهای بســیار مهم در ایمنی ترافیک 
است، سرعت نرخ حرکت و یا به عبارت ساده تر، 
مسافت پیموده شده در واحد زمان است که 
یکی از عوامل مهم در بروز ســوانح ترافیکی، 

بی توجهی به موضوع سرعت است.
وی افزود: عکس العمل رانندگان در مقابله با 
حوادث جاده ای و شــرایط ترافیکی مختلف 
دارای زمانی مشخص و طبیعی است اگر چه 
این زمان با توجه به مهارت ها و استعدادهای 
فردی ممکن است برای افراد مختلف مقداری 
متفاوت باشــد اما به هر حال مقــدار آن صفر 

نیست.
رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: بنابراین 
هرچه بر سرعت خودرو افزوده شود، بر احتمال 
وقوع حادثه نیز افزوده می شــود چــرا که در 
همان مدت، زمان الزم برای ارائه عکس العمل 
طبیعی، مســافت بیشتری توســط خودرو 
پیموده می شــود و سرنشــینان را بــه میزان 

بیشتری به محل خطر نزدیک می کند.
وی افزود: بــا توجه به اینکه در ســرعت های 
باال راننده در ارائه واکنش مناســب به هنگام 
مواجهه با خطر ناتوان خواهــد بود و افزایش 
ســرعت عاوه بر باال بردن خطر تصادف، بر 
شدت ضایعات انسانی ناشی از سوانح ترافیکی 
نیز می افزاید بــه کلیه راننــدگان توصیه کرد 
که همیشــه و در همه حال سرعت مطمئنه را 
رعایت کنند که شاهد حوادث جبران ناپذیری 

در جاده ها نباشیم.

رئیس اداره بهزیستی بویین میاندشت گفت: 
همزمان با چهل و ســومین ســالروز پیروزی 
انقاب اســامی ۳۷ طــرح اشــتغالزایی و 
چهار پروژه مسکن مددجویان تحت حمایت 
بهزیســتی شهرســتان بویین میاندشت به 

بهره برداری رسید
قاســم براتی اظهار کرد: همزمــان با چهل و 
ســومین ســالگرد پیروزی انقاب اسامی 
۳۷ طرح اشــتغالزایی و چهار پروژه مســکن 
مددجویان تحت حمایت بهزیستی شهرستان 
بــا حضور مســئولین بهزیســتی اســتان به 

بهره برداری رسید.
وی افزود: در راستای توانمندسازی و اشتغال 
جامعه هدف بهزیستی ۳۷ طرح اشتغالزایی 
با اعتباری بالــغ بــر ۲۰ میلیارد ریــال برای 

مددجویان جامعه هدف اعم از زنان سرپرست 
خانوار، معتادیــن بهبود یافته و افــراد دارای 

معلولیت فراهم شده است.
رئیس اداره بهزیستی بویین میاندشت تاکید 
کرد: تسهیات پرداختی در قالب راه اندازی 
طرح های اشتغالزایی در حوزه های مختلف 
دامداری، صنعتــی، قالی بافــی، تولیدی، 
پرداخت حق بیمه کارفرمایی و خویش فرمایی 

است.
براتی ادامــه داد: با همکاری بنیاد مســکن 
شهرســتان چهــار واحــد مســکونی بــرای 
خانواده های دارای یک معلول و زنان سرپرست 
خانــوار با تخصیــص تســهیات باعوض و 
پرداخت اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان 

افتتاح و به بهره برداری رسید.

رییـس بیمارسـتان کـودکان امـام حسـین )ع( 
اصفهـان گفـت: در مـوج ششـم کرونـا اغلـب 
کودکانی که بـه مرکـز درمانی امام حسـین )ع( 
مراجعـه می کننـد در رده سـنی ۵ تـا ۱۰ سـال 

هسـتند. 
مهـرداد معمـارزاده گفـت: از بیـن کـودکان 
دارای عائـم کرونـا کـه بـه بیمارسـتان امـام 
حسـین )ع(اصفهـان مراجعه می کننـد حدود 
۲۰ درصدشـان بسـتری می شـوند کـه زمـان 
 آن ممکـن اسـت کوتـاه یـا بلندمـدت باشـد.
او بیشـترین عائـم کرونـا در بیـن کـودکان 
مراجعـه کننـده بـه ایـن مرکـز درمانـی را تـب، 
اسـهال، اسـتفراغ و گرفتـاری قسـمت بـاالی 
دسـتگاه تنفسـی ماننـد خروسـک عنـوان 
کـردو گفـت: اغلـب کـودکان مراجعـه کننـده 
در گـروه سـنی ۵ تـا ۱۰ سـال قـرار دارنـد، 
زیـرا ایـن گـروه سـنی بدالیلـی ماننـد دریافـت 
نکـردن واکسـن، اسـتفاده کمتـر از ماسـک، 
رفتـن بـه بیـرون از خانـه و داشـتن مراقـب 
 و پرسـتار، بیشـتر در معـرض خطـر هسـتند.

کـودکان بـاالی ۱۰ سـالی کـه در حـال دریافت 
 واکسـن کرونا هسـتند وضعیت بهتـری دارند. 
در حال حاضر از حدود ۱۸۰ تخت بیمارسـتان 
امام حسـین )ع( ۶۰ تخت به بیمـاران کرونایی 

اختصاص یافته اسـت.
کـودکان  بیـن  از  می گویـد  معمـارزاده 
بخـش  در  بیمـار   ۱۰ کرونـا  عائـم  دارای 
اورژانـس و ۶ بیمـار در بخـش مراقبت هـای 
هسـتند.  درمـان  تحـت   )ICU(  ویـژه 
مـوج ششـم کرونـا  آغـاز  و  بهمـن  مـاه  در 
تاکنـون فـوت بیمـار کرونایـی در بیمارسـتان 
کـودکان امـام حسـین )ع( اصفهـان نداشـته 
ایـم و در حـال حاضـر وضعیـت ثابـت اسـت، 

امـا از خانواده هـا درخواسـت می کنیـم از 
حضـور در مراسـم خانوادگـی، جشـن تولـد، 
عروسـی یا عزا بشـدت پرهیـز کنند تا کـودکان 
نشـوند. گرفتـار  کرونـا  ویـروس  بـه   آن هـا 
رییـس بیمارسـتان کـودکان امـام حسـین 
)ع( اصفهـان دربـاره انتشـار فیلمـی از اوضـاع 
اورژانـس بیمارسـتان کـودکان امـام حسـین 
)ع( اصفهـان در روز هـای اخیـر در شـبکه های 
اجتماعـی نیـز گفـت: اتفـاق خاصـی در ایـن 
بخش بیمارسـتان نیفتـاده بود، هیـچ بیماری 
هـم روی زمیـن قـرار نداشـت، بـاالی هـر تخت 
یک مـادر یا همـراه حضـور داشـت و همـه چیز 
 هم بـر اسـاس روال معمـول در حال انجـام بود.

مرکز آموزشی درمانی کودکان امام حسین )ع( 
زیر نظر دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان سـال 
۹۱ افتتـاح شـد و دارای بخش هـای مختلف از 
جمله تخت های اطفـال، داروخانـه، درمانگاه 
 عمومی و تخصصی و بخش همودیالیز اسـت.
موج ششم کرونا با شیوع سویه جدید ُامیکرون 
از اوایل بهمن در کشـور و اسـتان اصفهـان آغاز 

. شد

رئیس اداره بهزیستی بویین میاندشت خبرداد:

بهره برداری از ۳۷ طرح اشتغالزایی

بیشتر کودکان مبتال به کرونا در اصفهان ۵ تا 10 سال 
هستند

خبراخبار  ممیزی بیش از ۸0 میلیون هکتار 
مرتع کشور انجام شد

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان 
جنگل هــا مراتــع و آبخیزداری 
گفت: تاکنون ممیزی بیش از ۸۰ 
میلیون هکتار از مراتع کشور انجام شده و این طرح 

تا شهریور ۱۴۰۱ به اتمام می رسد. 
ترحم بهزاد در اصفهان با بیان اینکه وسعت منابع 
طبیعی کشور به ۱۳۴.۴ میلیون هکتار می رسد، 
اظهار داشت: از این وسعت ۸۴.۴ میلیون هکتار 
مرتع است و بیش از ۵۲ درصد سطح کشورمان را 
مرتع تشکیل داده است.او با اشاره به اینکه تاکنون 
ممیزی بیش از ۸۰ میلیون هکتار از مراتع کشور 
انجام شده اســت، افزود: ۴۰ هزار و ۵۱۰ سامان 
عرفی و ۹۸۱ هزار خانوار شناسایی شدند و ۳۵۰ 

هزار فقره پرونده چرا تشکیل شده است.
    ۶ برابر مــازاد ظرفیت مراتــع بهره برداری 

می شود
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: برپایه مطالعاتی 
که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجام 
داده ۱۶۰ هــزار خانوار می تواند از مراتع کشــور 
استفاده کنند؛ در حالی که اکنون ۹۸۱ هزار خانوار 
بهره بردار وجود دارد؛ به بیان دیگــر بهره برداران 
هم اکنون بیش از ۶ برابر مازاد ظرفیت مراتع بهره 

برداری می کنند.
بهزاد با بیان اینکه محــل مطلوب اقتصادی برای 
یک بهره بردار به طور میانگین ۵۶۰ هکتار با ۲۳۰ 
واحد دامی اســت که یک خانوار پنج نفــره امرار 
معاش کند، ابراز داشــت: با توجه به ممیزی های 
انجام شده تقریبًا ۷۹ میلیون واحد دامی در کشور 
وجود دارد که در شرایط معمول ۳۸ میلیون واحد 
دامی که ۱۰.۷ میلیون تن است، می تواند از مراتع 

بهره برداری کند.
   وجــود ۲.۲ برابــر دام مازاد بــر عرصه های 

مرتعی
او با بیان اینکه ۲.۲ برابر دام مــازاد بر عرصه های 

مرتعی کشــور وجود دارد، گفت: این حجم از دام 
مازاد فشار مضاعفی بر مراتع وارد می کند که برای 
این منظور ساماندهی بهره برداران و کاهش دام در 
داخل طرح های مرتعداری را در دست اجرا داریم.

مدیــرکل دفتر امــور مراتــع ســازمان جنگل ها، 
مراتــع و آبخیــزداری کشــور با اشــاره بــه اینکه 
طــرح ممیــزی مراتع کشــور تــا پایان شــهریور 
۱۴۰۱ بــه اتمــام می رســد، ابــراز داشــت: بــا 
 تکمیل ممیزی همه بهره برداران نیز شناســایی

 خواهند شد.
بهزاد با بیان اینکه همه بهره برداران طبق بند ۲۰ 
فصل دوم شیوه نامه مکلف اند پس از دو فصل )۲ 
ســال( بهره برداری طرح مرتعداری تهیه کنند، 
گفت: همچنین طبق تبصره یک ماده سه هرگونه 
بهره برداری از عرصه های مناســب طبیعی باید 
دارای طرح باشد، به بیان دیگر مراتع یا فاقد ممیزی 

یا دارای ممیزی یا طرح مرتع داری است.

او با اشاره به اینکه پروانه چرا یک مجوز موقت برای 
تعلیف دام اســت اما طرح مرتعــداری برنامه ای 
مدون در راستای اصاح، احیا، حفاظت، توسعه 
و بهره برداری منابع طبیعی اســت، خاطرنشان 
کرد: هرگونه برنامه که با استفاده از سایر ظرفیت ها 
و استعدادهای مرتعی در راستای ارتقا و معیشت 
بهره بردار باشد، در طرح مرتعداری در نظر گرفته 

می شود.
   معیشــت و اقتصاد محور طرح های جدید 

حفاظتِی منابع طبیعی
مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری کشور تصریح کرد: نگرش این سازمان 
پیش تر تولید علوفه بود اما به تازگی عاوه بر این در 
راستای حفاظت و صیانت بیشتر و افزایش پوشش 
گیاهی به این نتیجه رسیدیم که مباحث معیشتی 

و اقتصادی را نیز مطرح کنیم.
بهزاد افزود: در این راستا به برنامه ریزی برای توسعه 

گیاهان دارویی، زراعت چوب، آبزی پروری، پرورش 
ماکیان، گونه های چند منظوره کشت، علوفه کاری 
و زنبور داری و … می توان اشاره کرد که به کاهش 
ورود دام به عرصه ها و بهبود معیشــت بهره بردار 

کمک می کند.
او با بیان اینکه ظرفیت مراتع هرسال طبق تبصره 
ذیل بند ۳۱ فصل دوم شیوه نامه مشخص می شود، 
اضافه کرد: دستورالعمل مدیریت چرا و ساماندهی 
کوچ را با توجه به شرایط اقلیمی تدوین و به ادارات 
منابع طبیعی اســتان ها اباغ می کنیم که موعد 
مناسب کوچ از مراتع قشاقی به ییاقی و از مراتع 

ییاقی به قشاقی چه هنگامی خواهد بود.
جلسه کارگروه ملی مدیریت چرا با هدف مدیریت 
و ساماندهی کوچ عشایر با حضور معاونان سازمان 
جنگل ها و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
و سازمان امور عشایر ۱۰ استان زاگرسی کشور به 

میزبانی اصفهان برگزار شد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان گفت: روند مراجعات 
سرپایی ســویه اومیکرون روبه 
افزایش اســت و احتمــااًل تا دوهفته دیگــر به قله 
می رســد، در موج های قبلــی کرونا ماننــد دلتا، 
کودکان و نوجوانان بسیار کم درگیر می شدند، این 
در حالی است که حدود ۲۰ درصد از مراجعان فعلی 
به بیمارستان ها کودکان و نوجوانان هستند.پژمان 
عقدک درباره روند مراجعه و بســترِی مبتایان به 
اومیکرون در بیمارستان های استان، اظهار کرد: 
آمار فعلی مبتایان مشــکوک به کرونا چهار برابر 
ابتداِی ماه جاری اســت همچنین در ۲۴ ساعت 
گذشته چهار هزرار و ۳۱۸ بیمار مشکوک به کرونا 
شناسایی شدند که تسِت دو هزار و ۴۹۲ نفر از آنها 

مثبت بوده است.
وی آمار بیمــاران بستری شــدگان دو روز قبل در 

بیمارســتان های اســتان را ۶۶۶ نفر عنوان کرد و 
افزود: این آمار در حال حاضر حدود ۲۵۰ نفر است 
اما در پایین ترین حــد ممکن آن در ابتــدای ماه، 
حدود ۳۵ نفر بوده است.سخنگوی دانشگاه علوم 
پزشکی اصفهان تصریح کرد: نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ 
درصد از تســت های کاذب منفی، مثبت هستند 
به همین خاطر آمار مراجعات افزایش یافته است. 
همچنین در ۱۵ بهمن ماه چهار مورد فوتی داشتیم 
که یک مورد از آنها مبتای قطعی به کرونا بود و سه 

مورد دیگر مشکوک به کرونا بودند.
   کودکان و نوجوانان هدف عمده اومیکرون

وی کودکان و نوجوانــان را هدف عمده اومیکرون 
دانست و گفت: در موج های قبلی کرونا مانند دلتا، 
کودکان و نوجوانان بســیار کم درگیر می شــدند، 
این در حالی است که حدود ۲۰ درصد از مراجعان 
فعلی به بیمارستان ها کودکان و نوجوانان هستند 

و متأسفانه بیمارستان کودکان امام حسین )ع( از 
نظر بستری ها در وضعیت مناسبی به سر نمی برد.

عقدک تصریــح کرد: هم اکنون شهرســتان های 
اصفهان، خوانســار و نائین به رنــگ قرمز درآمده 
است، ۱۰ شهرستان در وضعیت زرد و ۹ شهرستان 

دیگر در وضع نارنجی هستند.
   احتمال پیک هفتم در تابستان سال آینده

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار 

کرد: ظرف دو تا ســه هفته آینده وارد قله پیک 
ششم با شیوع اومیکرون می شــویم و احتمال 
 دارد پیک هفتــم کرونا در مرداد یا شــهریور ماه

 آغاز شود. 
سفرهای نوروزی از جمله عواملی است که آمار 
مبتایــان را افزایــش خواهد داد بــه نحوی که 
فروکش کردن آن بیــش از زمان معمول به زمان 

احتیاج دارد.

خبر

سرپرست اداره کل پشــتیبانی امور دام استان 
اصفهان از خریداری بیش از ۴۰۰۰ رأس گوساله 
نر پرواری به ارزش بیش از دوازده میلیارد تومان 

خبر داد. 
مهدی نیلفــروش گفــت: از اوایــل آذر ۱۴۰۰ 
تاکنون در راســتای خرید حمایتی دام سنگین 
روســتایی اداره کل پشــتیبانی امور دام استان 
اصفهان، اقدام به خریداری ۴۰۴۳ رأس گوساله 
نر پرواری به صورت زنده به ارزش ریالی بیش از 

دوازده میلیارد تومان از دامداران نموده است. 
او گفــت: ایــن تعــداد دام پــس از خریــداری 
بــه  و   انجمــاد  و   بنــدی  بســته   ، کشــتار 
 عنــوان ذخایــر ایــن اداره ذخیــره ســازی

 شده است.
سرپرست اداره کل پشــتیبانی امور دام استان 
اصفهان  می گویــد: همچنین در جهت کمک 
به دامداران  با ۸ کارخانه خوراک دام در مناطق 
مختلف اســتان قرارداد الزم منعقد و نهاده های 
الزم از طریق سیستم بازارگاه در شرف تحویل به 

این کارخانجات است.

به گفته او: عملیات خرید دام تا هر زمان که بازار با 
مازاد تولید مواجه باشد و تا زمان تعادل الزم ادامه 

خواهد یافت.
خرید حمایتی دام روســتایی با هدف حمایت 
از دامــداران روســتایی در مقابلــه بــا شــرایط 
خشکسالی از آبان ۱۴۰۰ به اداره کل پشتیبانی 

امور دام استان ها اباغ شد.

خبرخبر
اضافه شدن واکسن رازی به سبد 
واکسیناسیون کرونا در اصفهان 

خرید حمایتی بیش از ۴۰۰۰ دام 
روستایی در استان اصفهان 

زمان ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شــدگان 
تکمیل ظرفیت کارشناســی ارشــد دانشگاه 
پیــام نــور اصفهــان اعــام شد.دانشــگاه 
پیــام نــور اصفهــان دراطاعیــه ای اعــام 

کــرد، پذیرفتــه شــدگان تکمیــل ظرفیــت 
کارشناســی ارشــد پیــام نــور تــا ۲۳ بهمن 
فرصــت دارنــد بــه صــورت غیرحضــوری 
از طریــق ســامانه گلســتان دانشــگاه بــه 

 نشــانی reg.pnu.ac.ir ثبــت نــام کننــد.
بر این اســاس، پذیرفته شــدگان بــرای ثبت 
نــام غیرحضوری باید تصویر صفحه نخســت 
و توضیحات شناســنامه، تصویــر کارت ملی 

عکس ۴*۳ با زمینه روشن، مدرک کارشناسی 
مــدرک کاردانــی بــرای دارنــدگان مــدرک 
کارشناسی ناپیوسته و مدرک مشخص کننده 
 نظام وظیفه ویژه آقایان را همراه داشته باشند.

پذیرفته شــدگان باید تصویر مــدارک الزم را با 
فرمت JPG یا مخفف JPEG و حجم هر تصویر 
حداکثــر ۲۵۰ کیلوبایت بــرای بارگذاری در 

هنگام ثبت نام آماده کنند.

برای تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد:

ثبت نام غیرحضوری پذیرفته شدگان پیام نور اصفهان 

 رسیدن به قله پیک ششم 
تا دو هفته آینده

دانشـگاه کاشـان بـه مناسـبت بزرگداشـت 
روز مهنـدس مسـابقه بـزرگ ایده پـردازی بـا 
موضـوع انـرژی و محیـط زیسـت را برگـزار 

 . می کنـد
مرکز کارآفرینی و مشاوره تخصصی دانشگاه 
کاشـان، مسـابقه ای بـه منظـور شناسـایی 
توانمندی هـا و فراهـم کـردن زمینـه بـروز 
و شـکوفایی اسـتعدادهای نهفتـه در بیـن 
دانشجویان دانشـگاه کاشـان طراحی کرده 
کـه ویـژه دانشـجویان، دانش آموختـگان و 
دانش آمـوزان بـا موضـوع انـرژی و محیـط 
زیسـت بـه مناسـبت روز مهنـدس برگـزار 

. د می شـو
شـامل  ارسـالی  ایده هـای  محورهـای 
موضوعاتی همچـون، انرژی در سـاختمان، 
انـرژی و معمـاری، انرژی هـای تجدیدپذیر، 
مدیریـت آب و کشـاورزی، محیـط زیسـت، 
ضایعـات و پسـماند و نانـو و بیوفنـاوری در 

مدیریـت انـرژی و کشـاورزی اسـت.
در این مسـابقه که بـه مناسـبت روز مهندس 
برگزار می شـود، به  پنج تیم برتر دانشـجویی 
هـر تیـم )دو میلیـون تومـان(، دو تیـم برتـر 

دانش آمـوزی هـر تیـم )یـک میلیـون تومان( 
اهـدا می شـود.

عاقه منـدان بـه منظـور ثبـت نـام و ارسـال 
مـدارک تـا ۲۲ بهمن مـاه مهلـت دارنـد که به 
وبسـایت دانشـگاه کاشـان مراجعـه و ایـده 
خـود را ثبـت کننـد. در روز ۹ اسـفندماه بـه 
مناسـبت روز مهندس از ایده های برتر تقدیر 

بـه عمـل خواهد آمـد.

دانشگاه کاشان برگزار می کند؛

 مسابقه بزرگ ایده پردازی با موضوع انرژی
 و محیط زیست

سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان از 
اضافه شـدن واکسـن رازی به سـبد واکسیناسیون 
مراکـز اصفهـان خبـر داد. پژمـان عقـدک گفـت: 
واکسـن رازی کووپـارس بـه سـبد واکسیناسـیون 
در اصفهـان اضافـه شـد. تاکنـون ۸۵ درصـد افـراد 
باالی ۱۲ سـال در اسـتان اصفهان واکسـن کرونا را 
دریافـت کرده انـد ایـن درحالـی اسـت که پوشـش 
واکسیناسـیون نوبـت دوم بـرای ایـن طیـف سـنی 
۷۵ درصد است.واکسـن رازی کووپارس نخستین 
واکسـن تزریقـی - استنشـاقی پروتئیـن نوترکیب 
کرونا اسـت که توسط موسسـه تحقیقات واکسن و 
سرم سـازی رازی و مطابق با دسـتورالعمل سازمان 
جهانی بهداشت تولید می شود.موسسه تحقیقات 
واکسن و سرم سازی رازی از اسفند سال ۱۳۹۸ کار 
سـاخت واکسـن را آغاز و از روش واکسـن پروتئینی 
نوترکیـب کـه از ایمن تریـن واکسـن ها اسـت بـرای 
تولیـد آن اسـتفاده کـرد. ایـن واکسـن در زمـان 
حاضـر در سـبد واکسیناسـیون کشـور بـرای افراد 
۱۸ سـال بـه بـاال قـرار دارد.او گفـت: ۳.۵۸ درصـد 
افراد بیـن ۹ تا ۱۱ سـال در اصفهان با واکسـن های 

سـینوفارم و پاسـتوکووک نسـبت بـه کرونـا ایمنـی 
بـه دسـت آورده اند.بـه گفتـه سـخنگوی دانشـگاه 
علوم پزشـکی اصفهان شهرسـتان های اردستان، 
برخوار، بوئین میاندشـت، خور، سـمیرم، فریدن، 
فریدونشـهر، گلپایگان، لنجـان، در وضعیـت زرد و 
مابقی شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم 
پزشـکی اصفهـان در وضعیت نارنجـی قـرار دارند.

خبر
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هاشـمیان«  »دکتـر  نمایـش 
کارگردانـی  و  نویسـندگی  بـه 
»محمدجـواد صرامـی« به عنوان 
تنها نماینـده تئاتر صحنـه ای اصفهـان به چهلمین 
جشـنواره بین المللـی تئاتـر فجـر راه یافتـه اسـت.
از مهم تریـن  تئاتـر فجـر  بین المللـی  جشـنواره 
جشـنواره های تئاتر ایران اسـت کـه هرسـال در دهه 
مبـارک فجـر برگـزار می شـود. ایـن جشـنواره اغلـب 
رقابتـی بـوده و دارای بخش هـای متنوعـی ماننـد 
بخش نمایـش صحنـه ای، بین الملـل، نمایش های 
رادیویی و بخش نمایش خیابانی اسـت. محمدعلی 
خبـری، شـهرام زرگـر، کـوروش سـلیمانی، نصراللـه 
قـادری و رضـا مهـدی زاده داوری بخـش »رقابتـی 
صحنـه ای« را بـر عهـده دارند و حسـین توازنـی زاده، 
امیر راد و محمودرضا رحیمی، به عنوان داوران بخش 
»دیگرگونه هـای اجرایـی« و ایـوب آقاخانـی، جـواد 
پیشـگر و فریـدون محرابـی به عنـوان داوران بخـش 
»رادیو تئاتـر« دوره چهلم جشـنواره تئاتر فجر معرفی 
شـدند.در میـان نمایش هایی که از سراسـر کشـور به 
چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ارسال شده، 
نمایش »دکتر هاشمیان« به عنوان تنها نماینده تئاتر 
اصفهان بـه ایـن جشـنواره راه یافته اسـت. به همین 
بهانـه با محمدجـواد صرامـی، نویسـنده و کارگـردان 
نمایش دکتر هاشـمیان گفت و گویی انجـام داده ایم 

کـه در ادامـه ماحصـل آن را می خوانیـد:
   نمایش دکتر هاشمیان درباره چیست؟

قصه نمایش دربـاره مواجـه کادر درمـان به خصوص 
پرسـتاران و پزشـکان بـا بحـران اپیدمـی کرونـا 
اسـت. مـکان نمایش نیـز یـک آی سـی یو اسـت که 
مراقبت هـای ویـژه بیمـاران کرونایـی درون آن انجام 
می شـود. در پیـک پنجـم ایـن اپیدمـی، اتفاقـی در 
آی سـی یـو رقـم می خـورد کـه جالـب، شـنیدنی و 

دردنـاک اسـت.
    تولید این نمایش چه مدت زمان برد؟

تولید این نمایش نزدیـک دو ماه طول کشـید و زمان 
نوشـتن آن نیز از مهرماه ۱۳۹۹ انجام شـد است.

    سـبک نمایـش دکتـر هاشـمیان و طراحـی 
صحنـه و دکـور چگونـه اسـت؟

سـبک و نوع نمایـش دکتر هاشـمیان در یک سـبک 
رئالیستی است که در فضاسـازی های کارگردانی آن 
از فضای سیال ذهن استفاده شده است. در طراحی 
صحنه تمرکز بر ایجاد یـک بخش مراقبت هـای ویژه 
اسـت کـه بـا ایجـاد تخت هـا و در آی سـی یـو و یـک 
پنجره سـعی شـده نشـان دهیـم کـه این بخـش چه 

فضایـی دارد.
   موضوع نمایش چیست؟

موضـوع نمایـش دکتـر هاشـمیان در مـورد موضوع 
ملی مدافعان سـامت در دوران کرونا اسـت. با توجه 
به سـخنرانی رهبـر معظـم انقـاب )مدظله العالی( 
در جشـن میاد سراسـر نـور حضـرت زینـب )س( و 
روز پرسـتار و تأکید ایشـان بر تولید آثار هنـری درباره 
مدافعان سامت، ما شروع به سـاخت این اثر کردیم 

که بـه جشـنواره فجر هم رسـید.

   دلیل انتخاب عنوان »دکتر هاشـمیان« برای 
نمایش چیست؟

دکتـر هاشـمیان یکـی از پزشـکان بسـیار فعـال در 
زمینه اپیدمی کرونا اسـت که در بیمارسـتان مسـیح 
دانشـوری کار می کنـد. مـا شـاهد بودیـم کـه آقـای 
هاشـمیان در فضـای مجـازی چقـدر بـا مـردم در 
ارتبـاط بـود و در آگاه سـازی مـردم نسـبت بـه ایـن 
بیماری تاش بسـیاری می کـرد. او به غیـر از وظیفه 
اجتماعی، خصوصیات انسـانی خوبی هـم دارد و از 
طرفی حاشـیه هایی را هم به همراه داشـت کـه برای 
نوشـتن این اثر جذاب بود. دکتر هاشـمیان همیشه 
از پرسـتاران به عنـوان خـط اول مبارزه بـا همه گیری 
کرونا نـام می بـرد و در این نمایش پرسـتاران به عنوان 
سختی کشـیده های ایـن مقاومـت به خوبـی بـه 
تصویر کشـیده شـده اند. ایـن نمایشـنامه به صورت 
اختصاصی در مورد دکتر هاشـمیان نیسـت بلکه در 
مورد مدافعان سـامت اسـت که دکتر هاشمیان نیز 

نمونـه ای از آن هـا اسـت.
   چگونگـی گرایش و تمایل شـما برای سـاخت 

چنین داسـتانی چـه بود؟
مـن دوره کارشناسـی در رشـته پرسـتاری تحصیـل 
کـرده ام و اکنـون نیـز دانشـجوی کارشناسـی ارشـد 
کارگردانی تئاتر هسـتم. همیشـه دغدغه داشتم که 
بتوانم یـک اثر دراماتیـک تئاتری در زمینه بهداشـت 

و درمـان تولیـد کنم.
   ازنظر نقاط مثبت و نقـاط ضعف این نمایش ها 

با سایر سـبک ها شما چیست؟
تولید درام کار بسیار سختی است، ضمن اینکه تولید 
یـک داسـتان در آی سـی یو کار بسـیار سـختی تری 
است که باید در مدت بسـیار کوتاهی بتوانیم فضای 
بحرانی آنجا را به مخاطب نشـان دهیم. امتیاز مثبت 
نمایـش ایـن بـود کـه توانسـتم در مـدت ۶۰ دقیقـه 
بسـیاری از دغدغه هایی که در مورد کرونا وجـود دارد 
و می تواند علمی، احساسـی، اجتماعی و سیاسـی 

باشد را نشـان دهیم.

   عوامل نمایش »دکتر هاشـمیان« چه کسانی 
هستند؟

هومان فتحی، خاطره حسـینی، امین بابادی، رعنا 
اسـدی، لیـا مهرنیـا، محمدامیـن بیابانکـی، علی 
عشـوری و سـید پویا امامـی بازیگـران ایـن نمایش و 
آهنگسـاز آن نیز آرمین سـهرابی اسـت. طـراح گریم 
شـیما مؤمنی، منشـی صحنه پریسـا باقـری، طراح 
دکور احمد مارانی و مدیر صحنه مسعود باقری است 

که مـن را در تولیـد این نمایـش همراهـی کرده اند.
دکتـر هاشـمیان بعـد از جشـنواره تئاتـر فجـر، در 
اصفهـان یـا سـایر شـهرها نیـز اجـرا خواهـد شـد؟
نمایش دکتر هاشـمیان بعـد از جشـنواره فجر قطعا 
برحسـب صاح دیـد و زمان بنـدی در اصفهـان 
اجرا خواهـد داشـت، امـا در مورد سـایر شـهرها باید 

تصمیم گیـری انجـام شـود.
   آیـا در سـال های قبـل نیـز در جشـنواره 
تئاتـر فجـر حضـور داشـته اید؟ بین المللـی 
نمایـش دکتـر هاشـمیان چهارمیـن نمایش مـن در 
جشـنواره فجـر اسـت. در سـال ۱۳۹۵ بـا نمایـش 
»چرخـه سـودایی«، در سـال ۱۳۹۷ با نمایش »سـر 
میز شام«، در سـال ۱۳۹۹ با نمایش »تتراکرومات« و 
امسال نیز با نمایش »دکتر هاشـمیان« در جشنواره 

بین المللـی فجـر حضور داشـتم.
ما در سـال ۱۳۹۵ گروه تئاتر »آوان« را تشـکیل دادیم 
و خرسندم که در پنجمین سال فعالیت حرفه ای این 
گروه، چهارمین اثر ما به جشـنواره بین المللی تئاتر 

فجر راه یافته اسـت.
   اینکـه نمایش دکتر هاشـمیان به عنـوان تنها 
نماینـده تئاتر صحنـه ای اصفهـان در جشـنواره 

بین المللی فجـر حضور دارد نشـانه چیسـت؟
ایـن سـوال بسـیار سـوال مهـم و قابـل تأملی بـوده و 
سخت است که بپذیریم اصفهان با این همه هنرمند 
تحصیل کرده تنها یک اثر در جشنواره باشد درحالی 
که شـهرهایی که از لحـاظ تئاتری با ما قابل مقایسـه 
نیسـتند بـا چندیـن اثـر در جشـنواره حضـور دارند؛ 

از این رو باید آسیب شناسـی بسـیار دقیقـی صورت 
بگیرد. نکته دیگر این اسـت که امسال نماینده های 
جشـنواره اسـتان اصفهـان نیـز بـه مرحلـه نهایـی 
جشـنواره فجر راه نیافتند و این بسیار آسـیب زا بود و 
به نظـرم ضربه بزرگی به بدنه تئاتر اسـتانی شـهرمان 
وارد کـرد. حـاال اینکه چه شـد بـه اینجا رسـیدیم باید 
از افرادی پرسـیده شـود که جشـنواره تئاتر اسـتان را 

برگـزار کردند.
   آیا پیش از عزیمت به جشـنواره سازمانی شما 

را حمایت کرد؟
سـازمان نظـام پرسـتاری شـهر اصفهـان کـه بسـیار 
حامی و پشـتیبان بود همچنین سـازمان فرهنگی، 
ورزشـی و اجتماعی شـهرداری اصفهان که همیشه 
سعی کرده اند حمایت کننده تئاترها در جشنواره ها 
باشـند. به رغم اطاع رسـانی و پیگیری انجام شـده، 
سـازمان نظام پزشـکی اصفهان هیچ گونه حمایتی 
نداشتند و نسـبت به این اتفاق مبارک دغدغه مندی 
فرهنگـی، واکنشـی از خـود نشـان ندادنـد و هیـچ 
توجهی نیـز نکردند.بـا افتخـار به عنوان یک پرسـتار 
این اثر را تولیـد کردم و نمایـش را به همـه کادر درمان 
کشـور تقدیـم می کنـم کـه در دوران کرونـا تـاش 
بسـیاری کردند. انتظـار مـی رود همه سـازمان های 
مربـوط بـه حـوزه فرهنـگ و بهداشـت و سـامت در 
این برهه زمانی پشـتیبان تولیدات هنری با موضوع 
مدافعان سـامت باشـند زیرا که تولید چنیـن آثاری 

مسـتلزم حمایت اسـت.
   برگزاری چهلمین جشنواره بین المللی تئاتر 

فجر رضایت بخش بوده اسـت؟
جشـنواره بین المللی فجـر، ویترین جشـنواره های 
ایران اسـت و هـر هنرمنـدی دوسـت دارد کـه آثارش 
بعد از تولید بتواند در این جشـنواره راه یابد. امسـال 
با تمام فـراز و نشـیب هایی کـه به دلیـل بحـران کرونا 
وجـود داشـت جشـنواره بـه بهتریـن نحـو در حـال 
برگـزاری اسـت. بچه هـای دبیرخانه جشـنواره فجر 
با هنرمندان بسـیار همراه و همدل هسـتند و با تمام 
فشـارهایی که تحمل می کنند جشـنواره را پرانرژی 
سـرپا نگه داشـته اند، به خصوص در این دو سـال که 
به دبیری »حسین مسافر آسـتانه« برگزار شده است 
او بـا تمام وجـود و با انتخـاب افـراد درسـت پرچم این 
جشـنواره را محکم نگاه می دارند. ما حتـی در حوزه 
روابـط عمومـی هـم شـاهد این مسـئله هسـتیم که 
امسال جشنواره بسیار قدرتمند ظاهر شده و پوشش 
رسـانه ها از ایـن میدان بـزرگ تئاتـری کشـور قوی تر 
از سـال های پیـش اسـت.برگزاری جشـنواره های 
بزرگی کـه سـطح توقعـات را بـاال می بـرد کار آسـانی 
نیسـت و باید قدردان سرپا بودن جشـنواره فجر بود. 
الزم اسـت بدانیم ایـن دو سـال با یک بحـران جهانی 
دسـت وپنجه نرم می کردیم و اگـر بخواهیم منصفانه 
صحبت کنیم کاری که در این دو سـال برای برگزاری 
جشـنواره فجـر انجام شـده بـه خصـوص امسـال که 
بحـران اومیکـرون بـه نگرانی هـا اضافه شـده اسـت 
نشـان دهنده یک برنامه ریزی و مدیریت قوی اسـت 
و قدردان برگزارکنندگان این فستیوال معتبر هستم.

کتـاب »شـهر و سـینما در ایـران« بـه کوشـش 
بهـارک محمـودی و نویسـندگی جمعـی از 
محققان، از سوی انتشـارات علمـی و فرهنگی 

راهـی بـازار نشـر شـد.
کتـاب »شـهر و سـینما در ایـران« از آخریـن 
مطالعـات  دربـاره  شـاخص  نمونه هـای 
جامعه شناسـانه شـهری اسـت کـه بـه بررسـی 
نسـبت شـهر و سـینما و بازنمایـی شـهر در آثـار 

می پـردازد. سـینمایی 
پیشـگفتار ایـن کتـاب، درآمـد کتاب بـر تحلیل 
نسبت سینما و شـهر و آخرین مقاله آن با عنوان 
»تخیل تهران: منظر ذهنی شـهر در سـینمای 
دهـه چهـل و پنجـاه شمسـی در ایران« نوشـته 

بهـارک محمودی اسـت.

محمـودی در پیشـگفتار کتـاب بعـد از بیانی بر 
مسـئله اصلـی، بـه شـرحی از آثـار و کتاب های 
ایـن حـوزه مطالعاتـی  در  پیشـین موجـود 
می پـردازد کـه مـرور آن بـه منظـور اشـراف بـر 
بحـث  در  رایـج  واژگان  و  موضـوع  پیشـینه 
بسـیار سـودمند اسـت. محمـودی سـپس بـه 
 شـرحی کوتـاه بـر دیگـر مقـاالت کتـاب نیـز 

می پردازد.
ایـران  شـهرهای  در  سـینما  »سـالن های 
توسـعه  تـا  پیدایـش  از   :)۱۲۸۳-۱۳۹۵(
ناپایـدار« نوشـته پرویـز اجالی، »نشـانه شـهر 
در سـینمای ایـران: بازخوانـی معنـای شـهر 
نوشـته سـیدمجید  تصاویـر سـینمایی«  در 
حسـینی زاد، »جنسـیت و شـهر در سـینمای 
ایـران« نوشـته امیرعلـی نجومیـان و »رادیـکال 
شدن شهر محله ای در سینمای التی-جاهلی 
)فیلم فارسـی(« نوشـته، علـی پاپلی یـزدی 
 دیگـر مقاله هـای کتـاب شـهر و سـینما اسـت.
کتـاب »شـهر و سـینما در ایـران« از سـوی 
انتشـارات علمی و فرهنگی و به کوشش بهارک 
محمـودی و نویسـندگی جمعـی از محققـان با 
شـمارگان ۱۰۰ نسـخه در ۱۸۹ صفحـه و جلـد 
رقعـی و بـا قیمـت ۵۵ هزار تومان منتشـر شـده 

اسـت.

تازه های کتاب؛

»شهر و سینما در ایران« منتشر شد
طبیعت ناژوان را در 

گالری نقش خانه ببینید 

دومین نمایشگاه آثار برگزیده جشنواره 
عکس »طبیعت ناژوان« از سوی اداره 
گردشگری سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی شهرداری اصفهان و با همکاری 
مجموعه فرهنگی-تفریحی ناژوان، کانون 
عکس و کانون عکاسان خبری اصفهان در 

گالری نقش خانه برگزار شده است.
علیرضا مساح، رئیس اداره گردشگری 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شهرداری اصفهان با بیان اینکه جشنواره 
بخش  دو  در  ناژوان«  »طبیعت  عکس 
حرفه ای و غیرحرفه ای برگزار می شود، 
این  فراخوان  به  توجه  با  کرد:  اظهار 
جشنواره، عموم مردم می توانستند با 
استفاده از تلفن همراه و دوربین عکاسی 
ارائه شده،  براساس موضوع  حرفه ای 
عکاسی کرده و آثار خود را به دبیرخانه 

جشنواره شرکت کنند.
وی با بیان اینکه طبیعت ناژوان در دو فصل 
پاییز و زمستان به عنوان موضوع جشنواره 
انتخاب شده است، افزود: گردشگری 
تاریخی در شهر اصفهان به دلیل وجود آثار 
تاریخی در آن بسیار مورد توجه است و این 
موضوع گاهی موجب کمتر دیده شدن آثار 
دیگر شهر مانند ناژوان می شود؛ به همین 
دلیل باید مناطق مختلف اصفهان مانند 

طبیعت ناژوان به مردم معرفی شود.
عکس  جشنواره  اینکه  بیان  با  مساح 
»طبیعت ناژوان« دومین دوره خود را 
آثار ارسالی به  سپری می کند، گفت: 
جشنواره عکس »طبیعت ناژوان« توسط 
حمیدرضا  نجاتبخش اصفهانی،  علی 
نیکومرام و محمدرضا شریف از کانون 
عکاسان  انجمن  و  اصفهان  عکس 
انتخاب  و  داوری  اصفهان  مطبوعاتی 

شده است.
وی گفت: در جشنواره عکس »طبیعت 
ناژوان« از یکم تا هشتم دی ماه از اصفهان 
و شهرهای دیگر استان ۸۲۴ اثر از ۱۹۸ 
شرکت کننده دریافت شد و برای ما بسیار 
ارزشمند است که عاوه بر اصفهان آثار 
بسیاری از سایر شهرهای استان نیز به 

دست ما رسیده است.
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان با 
بیان اینکه در جشنواره عکس »طبیعت 
ناژوان« ۲۹ اثر از ۲۵ عکاس با عنوان آثار 
برگزیده شناخته شد، افزود: به سه نفر 
از شرکت کنندگان در جشنواره جوایزی 
تعلق گرفت و یک نفر به عنوان شایسته 
تقدیر انتخاب شد؛ همچنین آثار برگزید 
ناژوان«  »طبیعت  عکس  جشنواره 
به صورت کتاب جشنواره منتشر خواهد 

شد.
عاقه مندان برای بازدید از نمایشگاه 
آثار برگزیده جشنواره عکس »طبیعت 
ناژوان« می توانند تا ۲۲ بهمن ماه از ساعت 
۱۰ تا ۱۹ همه روزه به جز روزهای تعطیل 
به گالری نقش خانه، واقع در اصفهان 
خیابان آمادگاه، مجموعه فرهنگی سوره 

مراجعه کنند.

دیالوگ موشن ترالن 
پروانه در »علف زار« 

منتشر شد

تهیه کننده فیلم سینمایی »علف زار« از 
انتشار دیالوگ موشن ترالن پروانه در این 

فیلم خبر داده است.
بهرام رادان با انتشار ویدئویی در صفحه 

شخصی خود در اینستاگرام آورده است:
دیالوگ موشن »علف زار«:

ترالن پروانه، بازیگر مشهور سینمای ایران 
یکی از نقش های اصلی فیلم »علف زار« را 

ایفا می کند.
ترالن پروانه بازیگری را از سنین کودکی 
آغاز کرد و در فیلم »علف زار« یکی از 
متفاوت ترین نقش های دوران بازیگری 

خود را تجربه کرده است.

گالری نمایندگان اصفهان به مرحله نهایی جشنواره کتاب
فجر راه یافتند

مدیر کانون نشـر فرهنگ اسـامی کاشـان از 
برگزاری چهارمیـن همایش ملی »شـعر پدر« 
در روزهای هجدهم تا بیست وسـوم بهمن ماه 

در کاشـان خبر داد.
عبدالرضـا مـدرس زاده، مدیـر کانـون نشـر 
فرهنـگ اسـامی کاشـان، ضمـن اعـام 
برگـزاری همایـش ملـی »شـعر پـدر« اظهـار 
کـرد: در چهارمیـن همایـش ملـی شـعر پدر، 
سـه شب شـعر مجـازی بـا حضـور ده ها تـن از 

شـاعران سراسـر کشـور برگـزار می شـود.
وی افزود: در این مراسـم عاوه بر شعرخوانی 
حضوری شـاعران کشوری از سـه کتاب و یک 
تمبـر یادبـود، همچنیـن نشـان جایـزه ادبـی 

دکتر عبـاس بهنیـا رونمایی می شـود.
اسـامی  فرهنـگ  نشـر  کانـون  مدیـر 
جشـن  همچنیـن  کـرد:  تصریـح  کاشـان 
سی وششـمین سـال تأسـیس کانـون نشـر 
فرهنـگ اسـامی کاشـان بـه دسـت مرحـوم 
و  مـدرس زاده  حجت االسام والمسـلمین 
گرامیداشـت نهج الباغه از دیگـر برنامه های 

ایـن همایـش اسـت.
مـدرس زاده افـزود: در مراسـم اختتامیـه 

بیانیـه  قرائـت  ضمـن  نیـز  همایـش  ایـن 
هیئـت داوران، از ٢٢ پـدر نمونـه و تأثیرگـذار 
در زمینه هـای ایثـار و شـهادت و روحانیـت و 
پزشـکی و کارآفرینی و امور خیریـه و فرهنگ و 
هنر و آمـوزش و پرورش بـا اهدای لـوح یادبود 

تجلیـل می شـود.
وی گفت: اعضای همایش با حضـور در گلزار 
شهدا و دیگر آرامستان ها یاد استادان و پدران 
نمونه را گرامی می دارنـد و دیدارهایی با پدران 

نمونه سه همایش پیشـین خواهند داشت.

 برگزاری چهارمین همایش ملی 
»شعر پدر« در کاشان

پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی گفت: زیارتگاه 
رقیه خاتون نوش آباد، یکــی از باصفاترین آثار 
تاریخی شهرســتان آران و بیدگل بــوده که در 
اثر بی توجهی و فقــدان نگاه فنــی به حفظ و 
نگهداری آن در سال های اخیر دچار صدمات 

زیادی شده است. 
محمد مشهدی نوش آبادی اظهار کرد: زیارتگاه 
رقیه خاتون نوش آباد، یک بنای ارزشــمند از 
دوره قاجاری است که شــامل هفت ایوان و دو 
بقعه، شبستان، صحن، باغچه، اتاق و مضافات 

می شود.
وی افزود: این زیارتگاه از دو بقعه تشکیل شده 
که بقعه غربی معروف به بقعه شاهزاده ابراهیم 
به ایوانی مشــرف بر مســجد متصــل و بنای 
شمالی غربی با سبک گنبد و آجرکاری زیبا نیز 
بقعه رقیه خاتون است که ظروف نفیس چینی 
دوران قاجاری و صفوی کارشــده در زیر گنبد 

بقعه زیبایی زیر گنبد را دوچندان کرده است.

این پژوهشــگر حوزه میراث فرهنگی تصریح 
کرد: مــردم بــرای حاجــت بچه دار شــدن از 
قدیم االیــام شــمایل هایی از گهــواره )ننو( و 
کودک را نذر ایــن بقعه می کنند کــه از حیث 

مردم شناسی شایسته توجه است.
مشــهدی نوش آبــادی تأکیــد کــرد: متولی 
زحمت کــش این زیارتــگاه، خانواده شــهید 
نوش آبادی گرچه، خدمــات زیادی در حفظ و 
نگهداری بنا کشیده و بخش هایی را نیز مرمت 
کرده اند، اما به علــت فقدان نظارت فنی، این 
بنا دســتخوش تغییر بی ضابطه شــده و نبود 
اعتبار مالی، باعث تخریــب بخش هایی از بنا 
شده است و بیم تخریب بخش های باقی مانده 

می رود.
رئیس پیشین مرکز کاشــان شناسی دانشگاه 
کاشان گفت: داالن ورودی شرقی و اتاق بغل 
آن اخیرا تخریب و ســقف گنبد رقیــه خاتون 
و ایــوان اصلــی در معرض تخریب اســت، در 

حالیکه کل بنای زیارتگاه و سقف ها احتیاج به 
مرمت و حفاظت دارد.

مشــهدی نوش آبادی افزود: پرونده ثبتی این 
زیارتگاه توســط اداره میــراث آران و بیدگل به 
اداره کل اصفهان ارسال شده است و مسئوالن 
باید با پیگیری ثبت اضطــراری اثر، حفاظت و 
مرمت این بنای باصفا و ارزشمند را وجهه همت 
خود قرار دهند تا به نحو شایسته جبران مافات 
شود.شهر نوش آباد از جمله مناطق باستانی و 
تاریخی استان اصفهان و کشور است که آثار و 
ابنیه های تاریخی به جــای مانده از دوره های 
ساسانی و سلجوقی، مغول، صفوی و قاجار را 
در دل خود جای داده است که از حدود یک صد 
اثر این شهر، تاکنون ۳۰ اثر در فهرست میراث 

ملی ثبت شده است که شــامل مسجد جامع 
عتیق، مســجد علی، پل اســحاق آباد از دوره 
ســلجوقی و ایلخانی، مجموعه باستانی شهر 
زیرزمینی نوش آباد، ارگ ایلخانــی، زیارتگاه 
امامزاده محمد و آب انبارهای توده، قلعه های 
سی زان، مورچان و سیچان و زیارتگاه شاهزاده 
حســین و ســلیمان، زیارتگاه رقیــه خاتون، 
شاهزاده اسحاق، تاج الدین، امامزاده محمد 
و مسجدهای موســی بن جعفر)ع(، محبین، 
قائمیه و حاج سید حسن از دیگر آثار تاریخی 

این شهر به شمار می رود.
بنابر شجره نامه موجود، نسب امام زدگان رقیه 
خاتون و ابراهیم که خواهر و بــرادر بوده اند به 

حضرت امام موسی بن جعفر)ع( می رسد.

یک پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی مطرح کرد:

زیارتگاه رقیه خاتون نوش آباد 
نیازمند ثبت و مرمت است  

بنا به وصیت یکــی از ایرانیان مقیم فرانســه، ۱۰ 
تابلوی نقاشــی اثر حســین بهزاد در مراسمی با 
حضــور ســخنگوی وزارت خارجه و سرپرســت 
اداره کل موزه هــا، بــه وزارت میــراث  فرهنگــی 

صنایع دستی و گردشگری اهدا شد.
سعید خطیب زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی 
عمومی وزارت امور خارجه دراین باره گفت: این آثار 
متعلق به مرحوم ایــرج مجلل، یکی از هموطنان 

مقیم فرانسه بود که به موزه بهزاد اهدا شده است.
وی افزود: این اتفاق نشان دهنده اعتماد هموطنان 

خارج از کشــور به دستگاه دیپلماســی در وزارت 
امور خارجه است. برای ما باعث افتخار است که 
میراث فرهنگی کشــورمان را پاس بداریــم و آثار 

هویتی ایران و ایرانی را جمع آوری کنیم.
خطیب زاده تصریح کرد: همکاران من در سفارت 
جمهوری اسامی ایران در پاریس و همکارانم در 
تهران و وزارت میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری کار مهمی را انجام دادند؛ این پروسه ای 
است که مدت ها آغاز شده و برگرداندن آثار و تاش 
برای جمع آوری این هویت های فرهنگی که بعضا 

در دنیا پراکنده شده است از وظایف مهم ما است.
ســخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی وزارت 
امور خارجه بابیان اینکه پاسداشت هویت ایران و 
ایرانی برای ما مهم است، گفت: موزه بهزاد میزبان 
خوبی برای ایــن آثار خواهــد بــود و در نوع خود 

قابل توجه و دیدنی است.
همچنین مرتضی ادیب زاده سرپرســت اداره کل 
موزه ها نیز اظهــار کرد: آثار اهدا شــده متعلق به 
نقاش نامدار ایرانی معاصر، اســتاد حسین بهزاد 
است که بنا به وصیت یکی از هموطنان که مقیم 

فرانسه است به ایران منتقل شده است.
وی افزود: آثار اهدایی بــا رایزنی و همکاری های 
وزارت امــور خارجــه و هماهنگــی که بــا وزارت 
میراث فرهنگی انجام شده است به تهران منتقل 
شــد. بر اســاس وصیت ایرج مجلل )دارنده این 
آثار)تابلوهای اهدایی در موزه حسین بهزاد در کنار 

سایر آثار او به نمایش گذاشته می شوند.
ایــن آثــار از ســوی علیرضــا دلخــوش معــاون 
همکاری هــای فرهنگــی و ســمن ها مرکــز 
دیپلماســی عمومی وزارت امور خارجه به سحر 
گــودرزی امین امــوال فرهنگی تاریخــی وزارت 
میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی 

تحویل داده شد.

یک ایرانی مقیم فرانسه 10 تابلو نقاشی به میراث  فرهنگی اهدا کرد
فیلـم »دسـته دختـران« سـاخته منیـر قیـدی، 
همزمان با چهلمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر در مسجد خاتم االنبیای شهر کاشان اکران 
شـد. در ویـژه برنامـه »سـنگرهای اسـتوار« کـه 
ازجمله برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری کاشـان بـه مناسـبت دهه 
فجـر به شـمار مـی رود، فیلم »دسـته دختـران« 
دومین فیلم بلند منیر قیدی و یکـی از ۲۲ فیلم 

چهلمین جشنواره بین المللی فجر که به نقش 
زنـان در دوران جنـگ می پـردازد، بـرای اهالـی 
شـهرک خاتم االنبیاء )مسـکن مهر( اکران شد.
در ایـن فیلـم کـه قصـه زنـان جنـگ تحمیلـی و 
مقاومت و صبوری آن ها را نشـان می دهد، بازی 
پانته آ پناهی، نیکی کریمی، فرشـته حسینی، 
سـلیمانی،  حسـین  زین العابدیـن،  هـدی 
یاسین مسـعودی، مهدی حسـینی نیا، محمد 
صدیقی مهـر و صـدرا امانـی بـه ایفـای نقـش 
پرداخته اند.ویـژه برنامـه »سـنگرهای اسـتوار« 
ازجمله برنامه های سازمان فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری کاشـان بـه مناسـبت دهه 
فجر اسـت که در قالب اجـرای سـرود، نمایش، 
خاطره گویی فعاالن انقـاب و پخش فیلم های 
منتخب جشنواره فجر از سوی فرهنگسراهای 
و  المهـدی  کاشـانی،  فیـض  عامـه  مهـر، 
فرهنگ سـرای بانو در مسـاجد و حسـینیه های 

سـطح شـهر برگـزار می شـود.

همزمان با چهلمین جشنواره فیلم فجر انجام شد؛

اکران فیلم »دسته دختران« در کاشان

همایش

برگزیـدگان جشـنواره "یک قـدم بـرای تاالب 
بین المللـی گاوخونـی" معرفی شـدند.

 دبیـر جشـنواره گفـت: در رده دانش آمـوزی 
ایـن جشـنواره مسـابقه دست سـازه های 
"اثـر متقابـل  بـا موضـوع:  دانش آمـوزی 
جامعـه  سـامت  و  معیشـت  بـر  تـاالب 
محلـی" گـروه سـنی ۷ - ۱۰ سـال، امیـر 
 علـی بیگـی و مرضیـه منصـوری اول شـدند.
خوشـه عظیم پور افـزود: در گروه سـنی-۱۱
۱۴سـال اثر حجمـی بانـوی آب کار مشـترک 
رویـا  و  فاطمـه حیـدری، زهـرا محمـدی 

 ذوالفقـاری مقـام اول را بـه دسـت آورد.
سنی۱۸-۱۵سـال  گـروه  در  گفـت:  وی 
اکبـری  ریحانـه  اسـدی،  فاطمـه  هـم 
 رتبـه اول ایـن جشـنواره را کسـب کردنـد.
جشـنواره “یک قدم بـرای تـاالب بین المللی 
گاوخونـی" بـه مناسـبت گرامیداشـت روز 
جهانـی تاالب هـای سـال ۱۴۰۰ بـه همـت 
انجمـن دوسـتداران محیـط زیسـت ورزنـه و 
جمعیـت زیسـت بان پایـدار فیـروزه ای و بـا 
همکاری شهرداری ورزنه و اداره کل حفاظت 
محیـط زیسـت اسـتان اصفهـان برگزار شـد.

 معرفی نفرات برتر جشنواره یک قدم 
برای تاالب بین المللی گاوخونی 

خبر

جشنواره

خبر
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پرونده قویترین مردان 

ایران با معرفی نفرات برتر 
بسته شد

در پایان شانزدهمین دوره مسابقات قویترین 
مردان قهرمانی باشگاههای کشور، نماینده 
تهران در هر دو رده جوانان و بزرگســاالن به 

عنوان قهرمانی رسید.
به گزارش ایرنا، شانزدهمین دوره مسابقات 
قویتریــن مردان باشــگاههای کشــور طی 
روزهای ۱۳ الــی ۱۵ بهمن ماه بــه میزبانی 
ســالن اســتاد غامرضا جباری دانشــگاه 
صنعتی شریف تهران برگزار شد که در پایان 

تیم های برتر مشخص و معرفی شدند. 
بر این اساس در رده سنی جوانان نمایندگان 
تهران، مرکزی و  خراســان رضوی رده های 
اول تا ســوم را از آن خود کردند. در رده سنی 
بزرگساالن نیز تهران الف اول شد، تهران ب در 
جایگاه دوم ایستاد و  نماینده مرکزی به مقام 

سومی بسنده کرد.
در پایان این رقابت ها کمیته قویترین مردان 
دو ورزشــکار را در رده جوانان و بزرگساالن به 
عنوان مرد اخاق مسابقات معرفی و با اهدای 

جوایزی از آن ها تجلیل کرد.
بر این اساس حسین کشوری به عنوان مرد 
اخاق در رده جوانان و علی اشرف خزایی به 
عنوان مرد اخاق در رده بزرگساالن معرفی 

شدند.
همچنین محمد پارسا و متین علی محمدی 
به عنوان پدیده های این مســابقات از سوی 

کمیته قویترین مردان شناخته شدند.
گفتنی است پس از بررسی نتایج و عملکرد 
ورزشــکاران حاضر در این رویداد، لحظاتی 
پیش چهره تیم ها و نفرات برتر مشخص  شد.

 پیروزی فراز بام بر 
ذوب آهن اصفهان

تیم فــراز بام هدشــت قهرمــان رقابت های 
لیگ هندبال قهرمانی جوانان باشگاه های 

کشور شد.
 در نهایی لیــگ هندبال قهرمانــی جوانان 
باشــگاه های کشــور که در ســالن ۲۵ آبان 
اصفهان برگزار شــد تیم فراز بام دهدشت با 
نتیجه ۲۳ بر ۲۰ ذوب آهن را شکســت داد و 

قهرمان شد.
در دیدار رده بندی هم تیم پــرواز هوانیروز با 
نتیجه ۳۰ – ۲۸ مس کرمان را شکست داد و در 

مقام سوم این مسابقات را کسب کرد.

دعوت کشتی گیران 
 اصفهانی به رقابت های 

بین المللی کشتی فرنگی 
جام تختی

کشتی گیران اصفهانی به چهل و دومین دوره 
رقابت های بین المللی کشــتی فرنگی جام 

تختی دعوت شدند.
به گزارش  فدراســیون کشــتی، در وزن  ۶۰ 
کیلوگرم، علیرضا اسدی، ۶۷ کیلوگرم محمد 
اسکندری و ۸۲ کیلوگرم حســین قربانی از 
اصفهان در چهــل و دومین دوره رقابت های 
بین المللی کشتی فرنگی جام تختی که در 

اهواز برگزار می -شود حضور دارند.
چهل و دومین دوره رقابت های بین المللی 
کشــتی فرنگی جام تختی، روز هــای ۳ تا ۶ 
اسفندماه سال به میزبانی استان خوزستان 

و در شهر اهواز برگزار می شود.
این مســابقات بعنوان مرحله سوم چرخه ی 
انتخابــی تیم ملی کشــتی بــرای حضور در 
رقابت های قهرمانی آســیا )مغولســتان(، 
بازی هــای آســیایی )چیــن( و رقابت های 

جهانی )صربستان( نیز محسوب می شود.

دعوت یک اصفهانی به 
اردوی تیم بسکتبال با ویلچر

ورزشــکار اصفهانــی بــه اردوی تیــم ملــی 
بسکتبال ایران دعوت شد.

به گزارش اداره کل ورزش و جوانان استان؛ 
ایمــان بگ زاده فــرد از اصفهــان بــه همراه 
مرتضی ابراهیمی، محسن بیگدلی، وحید 
غام آزاد )زنجــان(، مرتضی عابدی، مهدی 
عباسی، محمد حسین ســیاری )مرکزی(، 
اســماعیل حســین پور )آذربایجان شرقی( 
و علی اکبــر ابراهیمی )یزد( ملی پوشــانی 
هستند که زیر نظر مسعود فاح از مازندران 

به تمرین خواهند پرداخت.
ســومین مرحلــه اردوی آمادگــی تیم ملی 
بسکتبال با ویلچر ایران اعزامی به مسابقات 
آسیا-اقیانوسیه تایلند و پاراآسیایی هانگژو 
چین ۲۰۲۲ بــا رعایت دســتور العمل های 
بهداشتی به میزبانی تهران در کمپ تیم های 
ملــی فدراســیون ورزش هــای جانبــازان و 

معلولین برگزار می شود.
این اردو از بیست و ششــم بهمن ماه تا سوم 
اسفند ۱۴۰۰، برگزار خواهد شد که از استان 
اصفهان ایمان بگ زاده فرد در این اردو حضور 

خواهند داشت.

باشگاه ذوب آهن با ارســال نامه ای به سازمان 
لیگ، خواســتار تغییر زمان دیدار با استقال 

شد.
به گزارش روابط عمومی باشگاه ذوب آهن، نظر 
به زمان برگزاری دیدارهای هفته ۱۷ لیگ برتر 
فوتبال کشور و دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن 
اصفهان و استقال تهران، با توجه به برودت و 

ســردی هوا و اینکه این دیدار تا حدود ساعت 
۲۱ شــب به طول می انجامد و امکان افزایش 
احتمال بیماری بازیکنان هر دو تیم وجود دارد،   
باشــگاه ذوب آهن اصفهان با ارســال نامه ای 
به سازمان لیگ رســمًا خواســتار تغییر زمان 
برگزاری دیدار خود در بیست و چهارم بهمن ماه 

از ساعت ۱۹ به ساعت ۱۷ شد.

مهاجم سابق پیکان به جمع گاندوها اضافه شد.
محمد امین درویشی مهاجم فوتبال کشورمان 
که ســابقه حضور در تیم های پیــکان، گل گهر 
سیرجان، گل ریحان البرز، صنعت نفت آبادان و 
گسترش فوالد تبریز در کارنامه خود دارد به جمع 

شاگردان تارتار اضافه شد.
گفتنی است این سومین خرید گاندوها در پنجره 

نقل و انتقاالتی زمستان است.

 درخواست باشگاه ذوب آهن برای تغییر ساعت
 دیدار با استقالل

مهاجم سابق پیکان به ذوب آهن پیوست

خبرخبر

کامبک جذاب در اصفهان
سپاهان برنده مصاف با سایپا شد؛ 

تیـم والیبـال سـپاهان موفـق 
شـد در مصافـی جذاب سـایپا 

را شکسـت دهـد.
بـه گـزارش  مهـر، دو تیـم سـپاهان و سـایپا در 
چارچـوب هفتـه بیسـت و چهـارم لیـگ برتـر 
والیبال در ورزشگاه ۲۵ آبان اصفهان به مصاف 
یکدیگر رفتند که در نهایت سـپاهان موفق شد 

در سـه بـر دو حریـف خـود را شکسـت دهد.
  ست اول ۲۵ بر ۲۳ به سود سایپا

بـازی در امتیـازات اول پایاپای و نزدیـک دنبال 
شـد تا اینکـه سـپاهان بـا یـک سـرویس و دفاع 

خـوب امتیـاز را به عـدد ۲ رسـاند.
بـا ایـن وجـود سـایپا بـا چندیـن دفـاع ذوب تور 
قـوی بـازی را ابتـدا مسـاوی و سـپس بـه نفـع 

سـایپا کـرد.
در ادامـه محمدی راد بـا آوردن مسـعود غامی 
و امیـر غفـور وزنـه تجربـه ای در زمیـن طایـی 
پوشـان ایجاد کرد اما با خروج ایـن بازیکنان بار 
دیگر سـایپا با چند دفـاع خوب سـت را با نتیجه 

۲۵ بـر ۲۳ پیروز شـد.
  ست دوم ۲۵ بر ۲۱ به سود سایپا

سـایپا سـت دوم را بهتـر شـروع کـرد و بـا یـک 
سـرویس هـدف دار در امتیـاز ۷ اختافـی دو 
عددی را با شـاگردان محمـدی راد ایجـاد کرد.
ایـن اختـاف تـا امتیـاز ۱۳ نیـز پایـدار بـود و با 
دو خطـا و یـک دفـاع روی تـور از سـمت طایی 

پوشـان ایـن اختـاف بـه عـدد پنج رسـید.
در ایـن مقطـع بـار دیگـر رحمـان محمـدی راد 
بـا ورود امیـر غفـور و مسـعود غامی بـه ترکیب 
سـعی در تزریـق تجربـه بـه تیـم داشـت کـه از 
همیـن طریـق موفـق شـد اختـاف را تـا عـدد 
سـه کاهـش دهد امـا بـا این وجـود یک اسـپک 
اشـتباه از خـط حملـه سـپاهان اختـاف را بار 

دیگـر افزایـش داد.
در ادامـه سـت محمـدی راد بازیکنـان باتجربـه 
خـود را از ترکیـب بیـرون نگذاشـت امـا ایـن امر 

تأثیـر چندانـی روی روند بازی نداشـت و سـایپا 
در نهایـت بـا نتیجـه ۲۵ بـر ۲۱ ایـن سـت را بـه 

سـود خود بـه پایـان رسـاند.
   ست سوم ۲۵ بر ۲۱ به سود سپاهان

سـپاهان سـت سـوم را بـا حضـور امیـر غفـور، 
مسـعود غامـی و مجتبـی میرزاجانپـور سـه 
بازیکـن باتجربـه خـود آغـاز کـرد که منجر شـد 
در همـان ابتـدای سـت اختـاف سـه امتیازی 
با خودروسـازان ایجاد کنـد، در ادامه مباشـری 
با یـک دفـاع روی تـور اختـاف را افزایـش داد.
امـا چنـد خطـای روی تـور و یـک سـرویس 
سرعتی از شما سـایپا منجر به کاهش اختاف 
تا عدد سـه شـد، امـا این طایـی پوشـان بودند 
کـه بـا یـک دفـاع اختـاف را بـار دیگـر افزایش 
کردند.سـپاهان موفق شـد بـا تجربـه بازیکنان 
خود اختـاف بـه وجـود آمـده را در ادامه سـت 

حفـظ کند و ایـن سـت را با نتیجـه ۲۵ بـر ۲۱ به 
سـود خود بـه پایـان رسـاند.

   ست چهارم ۲۵ بر ۱۹ به سود سپاهان
در همـان ابتـدای سـت دو دریافـت خـوب از 
سـمت سـایپا امتیـاز سـه عـددی را بـا طایـی 

پوشـان ایجـاد کـرد.
سـایپا در ادامه سـت نیز موفق شـد با یـک دفاع 
و سـرویس خـوب اختـاف را بـه عـدد چهـار 
برسـاند امـا در امتیـاز ۱۲ روی یـک تصمیـم 
بحث برانگیز داوری تیم سـایپا اعتـراض جدی 
کـرد کـه منجـر بـه دریافـت کارت قرمز شـد که 
عاوه بـر دادن یک امتیـاز به سـپاهان با خروج 
لیبـرو این تیـم امیـر غفـور دو امتیـاز متوالـی از 

سـرویس گرفـت.
بعـد از روحیـه خوبـی کـه بازیکنـان سـپاهان 
گرفتنـد دو سـرویس هـدف دار از علیرضـا 

کرباسـی منجـر بـه پیشـی گرفتـن سـپاهان 
بـا  نیـز  از سـایپا شـد، همچنیـن مباشـری 
سـرویس های قدرتـی خـود اختـاف را بـه 
عـدد چهـار رسـاند، در ادامه سـپاهان بـا حفظ 
اختـاف سـت را بـا نتیجـه ۲۵ بـر ۱۹ بـه پایـان 

رسـاند.
   ست پنجم ۲۲ بر ۲۰ به سود سپاهان

آغـاز سـت بـا دفـاع خـوب سـایپا روی تـور آغـاز 
شـد، دفاعی که اختافی دو امتیازی را در عدد 

شـش ایجـاد کرد.
در ادامه علیرضا کرباسـی با دو سـرویس هدف 
دار سـپاهان را یـک امتیـاز در عـدد ۱۳ پیـش 
انداخت اما سـایپا با دفاع هـای قدرتمند نتیجه 
را مسـاوی کرد، در ادامه روی چند اشـتباه روی 
تـور سـپاهان نهایتًا سـت پنجـم را بـا نتیجه ۲۲ 

بـر ۲۰ پیروز شـد.

خبر

ملی پوش اصفهانی و دارنده ۴ رکورد ملی در رشته 
شنا گفت: با وجود رکوردشکنی در سن کم، با نبود 
حمایت مالی از ســوی مســووالن ورزش استان 
و مشــکات اساســی در خرید تجهیزات تمرین 

مواجه هستم.
 مهرشاد افقری افزود: حدود یک ماه پیش به عنوان 
نماینده ایران در مسابقات جهانی ابوظبی حضور 
پیدا کردم و در این مسابقات رکورد ماده ۱۰۰ متر 
پروانه ایران را بعد از ۴ الی ۵ سال ارتقا دادم که فقط 
۵۰ صدم تا کسب ورودی A مسابقات جهانی فاصله 
داشت و بعدازآن نیز در همین مسابقات موفق به 

جابجایی رکورد ۵۰ متر پروانه شدم.
وی گفــت: از ســوی وزارت ورزش و جوانان بابت 
کسب ورودی المپیک مبلغی به ورزشکاران داده 
می شود که من فقط نیمی از آن مبلغ را دریافت کردم 
و در استان اصفهان نیز تنها از طرف شرکت سهامی 
ذوب آهن به عنوان محل کار پدرم مبلغ ۱۰ میلیون 

تومان به من هدیه داده شد.
وی همچنین افــزود: حقوق ماهیانه ام از ســوی 

فدراسیون شنا ۳ میلیون تومان است.
شــناگر ملی پــوش اصفهانی عمده مشــکات 

ورزشکاران حرفه ای این رشته در اصفهان را کمبود 
امکانات دانســت و گفت: اســتخر انقاب که در 
مقایسه با سایر استخرها امکانات و موقعیت بهتری 
دارد در اختیار ما نیست و من هرروز نزدیک به ۵۰ 
کیلومتر باید رانندگی کنم تا به محل تمرین برسم و 
این بعد مسافت بسیار آزاردهنده است و از طرفی 
دمای آب و امکانات ســخت افزاری استخر محل 
تمرین برای ورزشکاران حرفه ای استاندارد نیست.

افقری ادامه داد: تجهیزات ضروری تمرینات شنا 
بسیار گران قیمت هستند و در این زمینه نیز دچار 

کمبود و مشکات زیادی هستم.
وی تأکید کــرد: حق هر ورزشــکار ملی پوش این 
نیست که به مواردی به جز تمرین و اهدافش فکر 
کند و از مسووالن می خواهم که با توجه به سن کم 
و موقعیت هایی که در مسابقات مختلف به دست 
آورده ام، توجه و سرمایه گذاری بیشتری کنند که 
بتوانم در آینده افتخارات مهم تری برای کشــور و 

استانم به دست آورم.
وی ضمن ابراز تشکر از گامر دیانچیان به عنوان 
مربی و حامی وی در کسب عناوین مختلف قهرمانی 
اضافه کرد: اولین مســابقه برون مــرزی که پیش 
رودارم، بازی های آسیایی هانگژو چین است و برای 

افتخارآفرینی در این مسابقات امید زیادی دارم.
وی در پایان اظهار کــرد: ازآنجایی کــه اکنون در 
رتبه پنجم آســیا قرار دارم، با حمایت های بیشتر 
از سوی مســووالن ورزش استان و کشور می توانم 
شانس کسب مدال را در بازی های آسیایی هانگژو 

را افزایش دهم.
نوزدهمین دوره از بازی های آســیایی ۲۰۲۲  در 

هانگژو چین برگزار می شود.

حسـین شـنانی، مهاجم تیم فوتبـال ذوب آهن 
اصفهان از چند تیـم لیگ  برتری پیشـنهاد دارد 
امـا در دوراهـی ماندن یا رفتـن از ذوب آهـن قرار 

گرفته اسـت.
حسـین شـنانی وینگـر ۲۸ سـاله تیـم فوتبـال 
ذوب آهـن اصفهان کـه دومین فصـل حضورش 
در ذوب آهـن را سـپری می کنـد در دوراهـی 
مانـدن در گاندوهـا یـا جدایـی از ایـن تیـم قـرار 
دارد و تکلیـف او بـرای نیم فصـل دوم لیـگ 
بیست ویکم هنوز مشخص نیسـت. درحالی که 
پنجـره نقـل و انتقاالت زمسـتانی بیست وسـوم 
بهمن مـاه بسـته می شـود، حسـین شـنانی 
کمـاکان باتکلیـف اسـت. شـنانی از سـه تیـم 
لیگ برتـری پیشـنهاد دارد و ممکـن اسـت تـا 
پیش از پایـان پنجـره نقـل و انتقـاالت توافقاتی 
صـورت بگیرد.البتـه تمایل شـنانی، مانـدن در 
جمع سبزپوشان اصفهانی اسـت و به حضور در 

ذوب آهن عاقه مند اسـت؛ وی در فصل جاری 
هر زمـان که بـرای ذوب آهـن به میدان رفتـه و در 
برخـی نتایـج ذوب آهـن تأثیرگـذار بوده اسـت.
اما مسـئله اینجاسـت که مانـدن شـنانی در ِگرو 
تصمیم کادر فنی اسـت؛ چراکه به نظر می رسد 
کادر فنـی ذوب آهـن و مهـدی تارتـار بـه سـبک 
بـازی وینگـر جنوبی خـود اعتقـادی ندارنـد و با 
وجـود عملکرد خـوب شـنانی در نیم فصـل اول 
در لبـاس ذوب آهـن، حتـی در اکثـر بازی هـای 
نیم فصـل نخسـت، وی در لیسـت ۱۸ نفـره 

ذوب آهـن هـم حضـور نداشـت.
حـال بایـد دیـد شـنانی کـه دلـش بـا ذوب آهـن 
اسـت می توانـد کادر فنـی ایـن تیـم را متقاعـد 
کنـد تـا کمـاکان در اصفهـان بمانـد یـا ناچـار 
می شـود بـه سـایر پیشـنهادات جـواب مثبـت 
دهـد و نیم فصـل دوم را بـا لبـاس تیـم دیگـری 

ادامـه دهـد.

خبرخبر
عضو تیم ملی شنا : 

نیازمند حمایت بیشتری هستیم
سه تیم لیگ  برتری به دنبال جذب شنانی

دل مهاجم گاندوها با ذوب آهن است

مشــاور رئیس جمهــور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری 
ـ صنعتی و ویــژه اقتصادی از 
ســاخت اولین زمین چمن فوتبــال هیبریدی 
)ترکیب چمن طبیعی و الیاف چمن مصنوعی( 

در جزیره کیش خبر داد.
به گزارش ایرنا،  سعید محمد در دیدار با شهاب 
الدین عزیزی خادم رییس فدراسیون فوتبال با 
اشاره به صعود ســریع تیم ملی فوتبال ایران به 
جام جهانی قطر گفت: امیدواریم این موفقیت 
ها ادامــه دار باشــد، وظیفه همــه بخش های 
اجرایی در کشــور اســت که به موفقیت ورزش 
و فوتبال کشــور کمک کنند، ما هم از بدو ورود 
به دبیرخانه شــورایعالی تاش کردیــم در کنار 

فدراسیون فوتبال باشیم.
وی افزود: مناطــق آزاد کشــور از ظرفیت های 

ورزشی خوبی برخوردار است و به همین منظور 
منطقه آزاد کیش به عنوان پایگاه فوتبال کشور 
در نظر گرفته شــده اســت. در توافقی که بین 
دبیرخانه شــورایعالی مناطق آزاد و فدراسیون 
فوتبال صورت گرفت، توافق شد براساس تفاهم 
نامه های گذشــته عملیــات اجرایی ســاخت 
۵ زمین فوتبــال در جزیره کیش آغــاز و تا پایان 
مردادماه ســال آینده تکمیل و به بهره برداری 
برسد.سعید محمد گفت: یکی از این ۵ زمین، 
برای اولین بار در کشور به صورت چمن ترکیبی 
)هیبریــدی( در منطقــه آزاد کیــش ایجاد می 
شــود که از کیفیت باالیــی در طــراز جهانی و 
اســتانداردهای روز دنیــا برخوردار اســت. در 
کنار زمین های فوتبال، سالن های بدنسازی، 
خدماتیـ  رفاهی برای ورزشکاران تکمیل و برای 
استقرار تماشاگران نیز سکوهای مناسب با سقف 

اسپیس فریم توسط پیمانکاران و با کیفیت باال 
آماده و در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

دبیر شــورایعالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و 
ویژه اقتصادی از احداث دو زمین فوتبال ساحلی 
در جزیره کیش خبر داد و گفــت: در نظر داریم 
برای تمام تیم های فوتبال ســاحلی، فوتسال، 
فوتبال بانوان، تیم بزرگســاالن و تیم ملی امید، 
برنامه ریزی کرده و از ظرفیت های وزرشی این 
جزیره اســتفاده کنیم، ضمن اینکه قرار شد تا 
یک دفتر با تجهیزات کامل در اختیار فدراسیون 
فوتبال قرار بگیرد تا بــرای پیگیری امور مربوط 

به فدراسیون اقدامات الزم صورت گیرد.سعید 
محمد به تکمیل زیرســاخت هــای موجود در 
دهکده المپیک جزیره کیش اشاره کرد و افزود: 
اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود در دهکده 
المپیک کیش و تکمیل زیرساخت های موجود 
در رویداد بزرگ ۲۰۲۲ جام جهانی، کیش را به 
مقصد گردشــگری برای ورزشکاران تبدیل می 
کند و رونق اقتصادی کیش را به همراه خواهد 
داشت و این جزیره به نگین گردشگری ورزشی 
در منطقه تبدیل می شــود.رئیس فدراســیون 
فوتبال در این دیدار گفت: از دولت، مناطق آزاد 
و همه عزیزانی که ما را در مسیر موفقیت همراهی 
کردند تشــکر می کنم. نگاه توســعه ای مشاور 
رئیس جمهور و دبیــر شــورایعالی مناطق آزاد 
تجاریـ  صنعتی و ویژه اقتصادی برای دستیابی 
به هدف مشترک قابل تقدیر است. شهاب الدین 
عزیزی خــادم از جزیره کیش به عنــوان پایگاه 
فوتبال ایران نام برد و افزود: باید از این ظرفیت 
برای به توسعه کیش استفاده کنیم و از آن بهره 

مند شویم.

در دیدار عزیزی خادم و سعید محمد مطرح شد؛

کیش قطب فوتبال ایران می شود

خبر

دختران اصفهانی به اردوی تدارکاتی تیم ملی 
فوتبال زیر ۱۸ سال دعوت شدند.

به گزارش  فدراســیون فوتبال، مریــم آزمون، 
سرمربی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۸ سال، 
فاطمه پســندیده، الهه افشاردوست، فاطمه 
براتی، مریــم امیدی و بیتا ما علــی اکبری از 
اصفهان به همراه ورزشکارانی از سراسر کشور به 

این اردو دعوت کرد.اردوی آماده سازی تیم ملی 
فوتبال بانوان رده سنی زیر ۱۸ سال از بیستم تا 
بیست و سوم بهمن در مرکز ملی فوتبال برگزار 
می شــود.این اردو به منظور حضــور تیم ملی 
فوتبال زیر ۱۸ ســال دختران در تورنمنت کافا 
که به میزبانی تاجیکستان برگزار خواهد شد، 

تشکیل می شود.

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال دختران زیر ۱۸ سال

حضور ورزشکاران اصفهانی در اردو

رئیس هیات مدیره باشگاه الکرخ عراق از دعوت 
مدیران باشگاه سپاهان به بغداد برای مذاکره و 

جذب ملی پوش عراقی خبر داد.
به گــزارش مهر،شــرار حیــدر، رئیــس هیات 
مدیره باشــگاه الکرخ عراق تایید کرد که حسن 
عبدالکریم بازیکــن ملی پوش این باشــگاه از 
ضرورت مذاکره با یک باشگاه ایرانی با پایان کار 
تیم ملی عراق در مسابقات انتخابی جام جهانی 

قطر خبر داده است.
حیدر بــه روزنامه الصباح گفــت: تصمیم برای 
انتقال بازیکن به هر باشگاهی فقط به خودش 
مربوط اســت و او باید این موضوع را با خانواده 
اش بررسی کند، در حالی که ما به او فقط مشاوره 

می دهیم.
وی افزود: ســپاهان یکی از باشــگاه های ایران 
از طریق تماس تلفنی خواســتار عقد قرارداد با 
حسن عبدالکریم شد. از آنها خواستیم تا برای 
برگــزاری جلســه ای در این زمینه بــه میزبانی 

باشگاه الکرخ در بغداد حضور پیدا کنند.
رئیس هیات مدیره باشگاه الکرخ پیشنهاد مالی 

از سوی سپاهان با الکرخ را تکذیب کرد.
شــرار حیدر همچنیــن تاکید کرد که حســن 
عبدالکریــم بازیکن جوان و آینــده دار و یکی از 

ستارگان تیم ملی عراق خواهد بود.
از این عنوان شده بود سه باشگاه ایرانی از جمله 
پرســپولیس به حســن عبدالکریم عاقه مند 

هستند.

دعوت عراق از سپاهان

هافبک جدید تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهان 
گفت: حضور در ذوب آهن باعث افتخارم است؛ 
فقط برای بازی کردن اینجا نیســتم و آمده ام به 
ذوب آهن کمک کنــم تا به جایــگاه قبلی  خود 
برگردد.سجاد آشوری درخصوص پیوستن خود 
به تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان اظهار کرد: 
خوشحالم که به ذوب آهن آمدم، ذوب آهن باشگاه 
بزرگی است و باعث افتخارم اســت که در اینجا 
حضور دارم؛ امیدوارم کمک کنیم در ادامه فصل 
ذوب آهن به جایگاهی که الیقش است برگردد. 
باشــگاه و مهدی تارتار از مــن انتظاراتی دارند؛ 
من هم انتظار باالیی از خودم دارم و فقط به قصد 
بازی کردن اینجا نیستم، آمده ام که به ذوب آهن 

کمک کنم.
وی در ادامــه افزود: در باشــگاه قبلی ام با نفت 
مسجدسلیمان به مشکل خوردم، فقط دو بازی 
برایشــان انجام دادم و همان هفته دوم قراردادم 
را با این تیم فسخ کردم؛ مهدی تارتار به من لطف 
داشت و از من خواست که به ذوب آهن بپیوندم. 

امیدوارم بتوانم جواب اعتماد آقای تارتار 
را بدهم.

هافبــک جدید تیــم فوتبــال ذوب آهن 
اصفهان درباره پیشنهادات خود 

و مسائلی که در این فصل 
به وجــود آمــد تصریح 

کــرد: در ابتــدای 
فصل هــم چند 
پیشنهاد داشتم 

امــا به خاطــر 
ئلی  مســا
توافقات انجام 

تراکتــور نشد. با آلومینیوم  و 
به تفاهم نرســیدیم، کمالوند که 
سال گذشته از من خواسته بود به 

استقال بروم در مسجدسلیمان به 
من پیشنهاد داد و به آن تیم پیوستم؛ 

اما پس از اینکه شرایط مسجدسلیمان 

را دیدم و به گونه ای که من می خواســتم نبود از 
این تیم جدا شدم.آشوری در پاسخ به این پرسش 
که دلیل مدت قراردادش با ذوب آهن چیســت 
خاطرنشــان کرد: به صــورت آزاد بــه ذوب آهن 
پیوســتم و قــراردادم به مدت نیم فصل اســت. 
قرار بر این شــد تا آخر فصل در ذوب آهن باشم و 
اگر در انتهای فصل هــر دو طرف توافق کردیم، 
این قــرارداد می توانــد تمدید شــود چراکه من 
ذوب آهن را دوســت دارم.وی در رابطه با شرایط 
ذوب آهن در چند فصل اخیر اظهار کرد: دو سه 
سالی است ذوب آهن شرایط خیلی خوبی ندارد. 
همیشــه ذوب آهن را در رده های باالیی جدول 
لیگ دیده ام؛ یک تیم دوست داشتنی و بزرگ که 
جایش اینجای جدول نیست و تاش می کنیم 

شرایط خوب قبلش را به دست بیاورد.
آشــوری درخصــوص اینکــه شــرایط امضای 
قراردادش برای پیوســتن بــه ذوب آهن چگونه 
پیش رفت، افزود: چند هفته ای می گذشت که 
ذوب آهن به من پیشــنهاد داده بود اما حرفه ای 
نبود که قبل از پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل 
توافقات را انجام دهیم؛ هیــچ بحثی هم بر 
ســر قرارداد نبود و طی یک مذاکره دوستانه 

قراردادم را با ذوب آهن بستم.
هافبک تیم فوتبال ذوب آهن با اشاره 
به اینکه پیش از شــروع تعطیات 
با ذوب آهن به توافق رســیده بود، 
خاطرنشــان کــرد: به دلیل طلب 
دارکو بیدوف پنجره نقل و انتقاالتی 
ذوب آهن بســته بود و باید مبلغ 
بدهی اش پرداخت می شد. قبل 
از بازی با صنعت نفت با ذوب آهن 
توافق کردم تا بتوانم در آن بازی به 
ذوب آهن کمک کنم و در نهایت 
مشــکل پرداختی بیدوف در 
روزهای اخیر برطرف شــد تا 
انتقالم به ذوب آهن رســمی 

شود.

سجاد آشوری: آمده ام به ذوب آهن کمک کنم
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بیماری های قابل انتقال از موش به انسان 
گیاهان دارویی هر یک تاثیر به سزایی در سامتی 
دارند کــه از جمله آن هــا می توان بــه ۷ مورد از 

بهترین آن ها در این گزارش اشاره کرد. 
هزاران سال است که انســان ها از گیاهان برای 
درمان بیماری ها اســتفاده می کننــد. در طب 
مدرن نیز از دانش طب سنتی استفاده می شود. 
در این گــزارش هفت گیــاه که در طــب مدرن 

استفاده های فراوانی دارند، معرفی شده اند.
۱. تلخی طعم آب تونیک به خاطر وجود "کینین" 
در آن است. کینین )Quinine( از پوست درخت 
گنه گنه )چینچونا( به دســت می آید. اولین بار 
اروپایی ها با خواص دارویی این گیــاه در اوایل 
قرن ۱۹ میادی آشنا شدند. سازمان بهداشت 
جهانی کینین را در فهرســت دارو های پزشکی 
ضروری گنجانده است. برای سال های متمادی 
از کینین در درمان ماالریا استفاده می شد؛ هر 
چند سازمان بهداشت جهانی دیگر آن را به عنوان 

نخستین مرحله درمان توصیه نمی کند.
۲. "پریموال وریس" )Primula Veris( نام گونه ای 
از ســرده پامچال است. خاســتگاه این گیاه با 
گل های زردرنگ زیبایش اروپا و غرب آسیا است. 
پریموال وریس به عنــوان یک گیاه درمانی علیه 

بیماری آسم و برونشیت استفاده می شود.
۳. "گوارانا" )Guarana( گیاهی باالرونده است 
که در جنگل های آمــازون در برزیــل می روید. 
این گیاه زیبا در برزیل اغلب در تهیه نوشیدنی 
استفاده می شود. میوه های کوچک قرمزرنگ 
گوارانــا دارای کافئین هســتند و به یک مکمل 
غذایی انرژی زا رایج و محبوب تبدیل شــده اند. 
این میوه ها همچنین برای کاهش درد های معده 

نیز کاربرد دارند.
۴. پرونــوس افریکانــا )Prunus africana( که 
بومی ها آن را به اسم پوست گیاس آفریقایی نیز 
می خوانند، به عنوان دارویی معجزه گر شناخته 
می شود. شفادهنده های سنتی در کنیا از این 
گیاه برای درمان بســیاری از بیماری ها از جمله 
ماالریا، درد های معده و مشکات کلیوی استفاده 
می کنند. با این همه این گیاه بیش از همه به دلیل 

نقش مؤثری که در درمان سرطان پروستات دارد، 
ارزشمند است و ستایش می شود.

۵. جینســنگ )Ginseng( یکی از محبوبترین 
دارو های گیاهی در جهان اســت. ریشــه های 
این گیاه قرن ها در آسیا و آمریکای شمالی برای 
درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد داشته است. 
جینسنگ اغلب به شکل چای نوشیده می شود. 
تنــوع آســیایی این گیــاه در مقابــل گونه های 
روییده در آمریــکا تحریک کنندگی بیشــتری 
دارد. جینسنگ موجب تقویت سیستم ایمنی 
بدن و ســاحی خوب برای مبارزه با خســتگی 

مفرط است.
۶. علف وتیور )Vetiver( گیاهی بسیار پرتنوع 
اســت که در هنــد می رویــد. این علــف برای 
جلوگیری از فرســایش خاک، تهیــه روغن ها و 
اسانس های خوشبوکننده، درست کردن کیسه 
و زیرانداز، به عنوان علوفه حیوانی و همچنین در 
طب سنتی به کار می رود. علف وتیور خاصیت 
ضدعفونی دارد و در کرم ها و صابون ها از جمله 
برای درمان آکنه اســتفاده می شــود. خواص 
ضد التهابی وتیور همچنین موجب شده تا برای 

درمان نقرس و آرتروز نیز کاربرد داشته باشد.
۷. گل قاصــدک )Dandelion( سرشــار از 
ویتامین ها و مواد معدنی است و اغلب به عنوان 
دارویی ادرارآور )دیورتیک( اســتفاده می شود. 
تحقیقات اولیه نشان می دهند که گل قاصدک 
احتماال نقش موثری در بهبود هضم و عملکرد 

مثانه و کبد دارد.

گیاه رزماری از ماده ای به نام اسید کارنوزیک 
برخوردار اســت که برای مقابله با کووید ۱۹ و 

تسکین نشانه های شبیه آلزایمر مفید است.
دانشمندان معتقدند اسید کارنوزیک، ماده ای 
در گیاه رزماری است که می تواند مانع تعامل 
بین پروتئین اسپایک خارجی کرونا و پروتئین 
گیرنده بدن )ACE۲( شــود؛ ویــروس کرونا 
از گیرنــده ACE۲ بــه عنــوان نقطــه ورود به 

سلول های انسانی استفاده می کند.
موسسه تحقیقاتی اسکریپس با تحقیق روی 
اسید کارنوزیک، شــواهدی را جمع آوری کرد 
که نشان می دهد اسید کارنوزیک فوائد زیادی 
دارد و می تواند یک مسیر التهابی قدرتمند را 
مهار کند، این مسیر در موارد شدید کووید ۱۹ 
و همچنین بیماری هــای مختلف دیگر مانند 

آلزایمر فعال است.
 "اســتوارت لیپتون" سرپرست گروه پژوهشی 
اســکریپس گفت: اســید کارنوزیک یا برخی 

از مشتقات بهینه شــده، به عنوان یک درمان 
بالقــوه ارزان، ایمــن و مؤثر بــرای کووید ۱۹ و 
برخی دیگــر از اختاالت مرتبط بــا التهاب، 

ارزش بررسی دارد.
در این تحقیق جدید، پژوهشــگران با بررسی 
تأثیــر ضــد التهابــی اســید کارنوزیــک روی 
ســلول های ایمنی مرتبط با کووید ۱۹ و زوال 
عقل اعام کردند: اســید کارنوزیک می تواند 
در مبارزه با التهاب مرتبط با کووید وهمچنین 

عائم طوالنی این بیماری مفید باشد.
این گروه تحقیقاتی همچنین آزمایشی برای 
توقف عفونت کووید ۱۹ انجــام دادند و تأیید 
کردند اسید کارنوزیک می تواند به طور مستقیم 
از عفونت ســلول های کرونــا جلوگیری کند؛ 
با اینکه این یافته ها در ایــن مرحله مقدماتی 
هستند، محققان به این نتیجه رسیدند که اسید 
کارنوزیک احتماال دارای خواص ضد ویروسی 

مفید و ایمن و نسبتا غیر واکنشی است.

مصرف این ۷ گیاه دارویی معجزه می کند 

تاثیر گیاه رزماری بر کرونا و آلزایمر 

سندرم میوفاسیال

دردناکترین سندرم که 
ماهیچه ها را درگیر می کند

سـندرم درد میوفاسـیال باعث بروز درد های 
مزمن و شـدید در ماهیچه های بدن انسـان 
می شـود.  سـندرم درد میوفاسـیال یـک 
بیماری مزمن اسـت کـه در آن فشـار بر روی 
نقـاط حسـاس در عضـات، باعـث درد در 
قسـمت های بـه ظاهـر نامربـوط بـدن )درد 
ارجاعـی( می شـود. این سـندرم باعـث درد 
و التهـاب در بافت هـای نـرم بـدن شـده و 
بیمـار را مورد رنجـش فـراوان قـرار می دهد. 
ایـن بیمـاری بافت هـای همبنـد و عضـات 
دور آن را درگیـر کـرده و ممکن اسـت در یک 
ماهیچـه یـا یـک گـروه از ماهیچه هـا بـروز 
کنـد. اصلی تریـن دلیـل بـروز سـندرم درد 
میوفاسـیال وارد آمـدن جراحت بـه ماهیچه 
یـا کشـش زیـاد یـک ماهیچـه یـا گروهـی از 
ماهیچـه هـا، تانـدون و ربـاط اسـت. تحرک 
زیـاد و یـا بـی تحرکـی ناشـی از شکسـتگی 
اسـتخوان بـازو نیـز از دیگـر دالیل بـروز این 
بیماری اسـت. از عائم اصلی ایـن بیماری 

می تـوان بـه مـوارد ذیـل اشـاره کـرد:
۱- درد شدید و ناگهانی در عضات

۲- تشدید درد پس از فعالیت یا استرس
۳- افسردگی ناشی از درد ماهیچه ها

۴- بی حالی 
۵- اختاالت رفتاری

با مشـاهده عائم بیمـاری توصیه می شـود 
به پزشـک مراجعه کنید. متخصصان پس از 
تشـخیص بیماری اقدام به تجویـز دارو های 
ماننـد  ضدالتهابـی  و  اسـتروئیدی  غیـر 
اسـتامینوفن می کننـد. پزشـک دارو هایـی 
را برای تنظیم خواب، افسـردگی و اسپاسـم 

عضـات تجویـز خواهـد کرد.
از درمان هـای غیردارویـی برای درمـان این 
سـندرم می توان به مـوارد ذیـل اشـاره کرد:

۱- فیزیوتراپی
۲- تکنیک هـای مرتبـط بـا کشـیدن و رهـا 

کـردن ماهیچه هـا  
۳- ماساژ درمانی

۴- درمان سـوزن خشک )تریگرپوینت های 
عضانی(

در صورتـی کـه شـرایط بیمـاری فرد شـدید 
باشـد، پزشـکان بـه طـور معمـول از تلفیـق 
دارو هـا و درمان هـای غیـر دارویـی بـرای 
درمان بیمار بهره می گیرنـد.  در این حالت، 
روند درمانی تسریع شـده و فرد درد کمتری 

را تجربـه خواهـد کـرد.

دانستنی ویروس

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات 
متقاضیان و اماک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و پس از اخذ 
رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نماید. ردیف ۱( رای شماره ۱۲۳۰۹، ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ هیات اول 
خانم شهین مرادی غریبوند به شناسنامه شماره ۲۱۶ کدملی ۵۵۵۹۶۲۸۲۶۳ 
صادره کوهرنگ فرزند عین الله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۶۰/۲۲ مترمربع قسمتی از پاک شماره ۶۷ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت حسین امینی عاشق آبادی از 
سند شماره ۸۳۵۹۰ مورخ ۱۳۵۰/۰۶/۲۲ دفترخانه شماره ۲ اصفهان تاریخ 
انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ – 
شهریاری رییس منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان – ۱۲۶۴۶۰۴ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۹۷۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات 
دو آقای حسین جدیدی عسکرانی به شناسنامه شماره ۱۲۰ کدملی 
۵۴۹۹۸۴۲۵۷۴ صادره تیران فرزند رضا نسبت به ششدانگ که بصورت یک 
باب ساختمان به مساحت ۱۷۷/۲۰ مترمربع پاک شماره ۱۵۱۸۹ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان مالک رسمی 
متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله 
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۴، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ – رییس اداره ثبت 

اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۶۴۶۷۲ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۴۷۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ خانم 
شقایق نیک نشان به شناسنامه شماره ۶۸۶ کدملی ۱۲۹۰۶۱۵۱۲۸ صادره 
اصفهان فرزند ناصر بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۲۵۳ 
مترمربع از پاک شماره ۳۰۹ اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت 
اسناد و اماک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت 
فخرالزمان ترکان موضوع سند انتقال ۹۳۵۰۴، ۱۳۷۹/۷/۷ دفترخانه ۹ 
اصفهان و موردثبت صفحه ۴۰۸ دفتر ۲۱ اماک لذا به منظور اطاع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی 

– ۱۲۷۳۸۶۰ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۲۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۶ هیات سه 
آقای محمدجمال افتخار به شناسنامه شماره ۵۸۳ کدملی ۱۷۵۵۶۶۵۷۷۶ 
صادره اهواز فرزند محمدحسن بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۶۹/۷۶ مترمربع از پاک شماره ۱۵ فرعی از ۱۳۶۰۸ اصلی واقع 

در بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی 
متقاضی تایید گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله 
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت 

اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۷۳۸۰۰ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۲۶۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ هیات سه 
آقای حسن طاوسی به شناسنامه شماره ۳۸۰۳ کدملی ۵۶۴۹۳۵۵۱۶۹ 
صادره فرزند محمد بصورت ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۳۳/۴۲ 
مترمربع از پاک شماره ۵۶ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ 
اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی و مع الواسطه 
از مالکیت رسمی سیدحسین برولوی موضوع سند انتقال ۶۸۵۰۷ مورخ 
۶۲/۵/۶ دفتر ۸۶ اصفهان واگذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان 
واقع در اصفهان میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی 
تسلیم نموده و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی 

– ۱۲۷۳۷۱۹ / م الف

»آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی«

نامه:  ارسال  تاریخ   ،۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۳۰۰۱۵۰۸ نامه:  شماره 
۱۴۰۰/۰۶/۲۱، برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۳۰۰۰۱۷۶ مورخ 
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک فریدونشهر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای مرتضی 
فوالدی فرزند امیرحسین بشماره شناسنامه ۸۳۹ صادره از فریدونشهر 
در ششدانگ یک درب باغ بمساحت ۱۷۸۳۶/۹ مترمربع از پاک ۱ 
فرعی از ۲۳۶ اصلی واقع در فریدونشهر، روستای چقادر، بخش سیزده 
حوزه ثبت ملک فریدونشهر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای 
امیرقلی فوالدی چقادری محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و 
اماک موردتقاضا بشرح فوق به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند  ۱۵ روز آ
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ الصاق آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد محل تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار 
نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ – 
سیدمحمد حسینی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدون شهر 

– ۱۲۷۳۳۷۷ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۹۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰ 
هیات دو آقای ایرج کیانی هرچگانی به شناسنامه شماره ۴۳ کدملی 
۴۶۲۳۰۵۳۲۹۶ صادره شهرکرد فرزند محمد بصورت ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت ۱۸۰ مترمربع از پاک شماره ۳۰۹ اصلی واقع در 
اصفهان بخش ۱۶ اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان طبق قباله 
عادی مع الواسطه از مالکیت رسمی اکبر فرقانی تیرانی موضوع سند 
انتقال ۱۱۴۲۹۲، ۹۴/۴/۳۱ دفتر ۹ اصفهان ذیل صفحه ۳۸۶ دفتر ۴۵ 

واگذار گردید. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان 
میدان الله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۷۳۷۸۸ / م الف

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۶۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ 
آقای حسین معینی کربکندی به شناسنامه شماره ۱۸۲ کدملی 
۱۲۹۳۴۵۷۱۳۲ صادره اصفهان فرزند نادعلی بصورت ششدانگ 
ک شماره ۷  یکباب ساختمان به مساحت ۲۰۷/۵۹ مترمربع از پا
فرعی از ۱۵۱۷۷ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و 
اماک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع سند انتقال 
۳۲۳۱۹، ۹۹/۱۰/۹ دفتر ۲۳۷ اصفهان لذا به منظور اطاع عموم 
گهی می شود. درصورتی که  مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
گهی به مدت دو ماه اعتراض  باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان الله ابتدای 
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۱۹، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
ک شمال اصفهان  ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ - رییس اداره ثبت اسناد و اما

موسوی – ۱۲۷۳۹۸۹ / م الف

آگهی

طبق تحقیقات مرکــز کنترل 
بیماری هــا )CDC(، موش ها 
بیماری هــای متعــددی را به 

انسان انتقال می دهند. 
با تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده، مشخص 
شــده اســت موش ها عامل انتقال بسیاری از 
ویروس ها، باکتری ها، اسپیروکت ها، ریکتزیا 
و قارچ ها هســتند. روزانه هرموش ۴۵ تا ۲۵۰ 
فضله و ۱۰ تا ۲۰ میلی لیتر ادرار و چند صد مو 
از خود دفــع می کند و بدین شــکل یک موش 
به تنهایی می توانــد تمامی فضای یک محیط 
مســکونی را آلوده کرده و زمینه را برای انتشار 

بیماری ها آماده کند.
انتقال بیماری ها از جوندگان به انسان از چند 

طریق ممکن است:
– بیماری هایی کــه در اثر گاز گرفتگی موش ها 
منتقل مــی شــوند عبارتنــد از: بیماری های 
ویروسی، میکروبی و قارچ ها، توالرمی، طاعون، 

یرقان و تب راجعه
– بیمــاری هایــی کــه از طریــق ادرار و مدفوع 
موش هــا منتقل مــی شــوند: لپتوســپیروز، 
مسمومیت های غذایی ناشــی از سالموناها 
و انتقال انگل هایی مثل همینــو لییپس نانا و 

همینو لییپس دیمی نوتا
– بیماری های منتقله توسط اکتوپارازیت های 
جوندگان به انسان شــامل بیماری طاعون )به 
وســیله کک و موش( تب راجعه )به وسیله کنه 
و موش( بیماری های تیفوس از طریق مدفوع 

کک و موش، بیماری تریپانوزو میازیسس
بیماری های مهم منتقله از موش ها به انسان

Leptospirosis لپتوسپیروز  
یک بیماری عفونیست همراه با تب که به وسیله 
انواع لپتوســپیرا ها ایجاد می شــود. عائم آن 
تب، اســتفراغ، خون ریزی وبزرگی و دردناکی 
کبد است. لپتوسپیرا ها در خون و ادرار و مدفوع 
موش ها دیــده می شــوند. اصوال لپتوســپی 
بیماری موش ها اســت و در بین آن ها منتشــر 
می شود. بســیاری از موش ها عامل بیماری را 
تا آخر عمر در ادرار خود دفع می کنند. ابتای 
انسان از طریق خوردن آب و غذای آلوده با ادرار 

موش ها یا آب تنی در آب های آلوده است.
Salmonellosis سالمونلوز   

بیماری عفونی است همراه با تب که به وسیله 
انواع سالمونا ها ایجاد می شود. عائم آن تب، 
اســتفراغ، عامل بیماری از انواع ســالموناها 
است که موش ها ی خانگی گاهی به آن ها مبتا 
می شوند و عامل بیماری را از راه ادرار و مدفوع 
خود دفع می کنند و بیماری به وســیله غذای 

آلوده به انسان منتقل می شود.
  تب هــاب ناشــی از گاز گرفتــن موش یا 

Rat bite fever (sodoku( سودوکو
این بیماری نیز شبیه به تب های باز گرد و عامل 
آن اســپیریلوم مینوس است. شــروع آن با تب 
و لرز اســت و چند روز ادامه دارد. در هفته ها و 
ماه های بعد باز این تب بــاز می گردد. در موارد 
درمان شده، ممکن است مرگ و میر تا ده درصد 
برسد. دوره کمون ۱۰-۵ روز و اغلب ۵-۶ هفته 

طول می کشد.
Trichinosis بیماری تریشینوز  

بیماری تریشــینوز در اثر آلودگی به تریشینا 

اســپیرالیس ایجاد شــده، عامل بیماری کرم 
کوچکی از نماتود ها اســت. وقتی انســان از 
گوشت خام یا نیمه پخته آلوده به الرو تریشین 
تغذیه کرده، الرو ها در داخل معده زیاد شــده 
و به طــرف روده کوچک می رونــد و در ناحیه 
دئودونم به رشــد خود ادامه می دهند و بعد از 
۴۸-۳۶ بــه مرحله بلوغ می رســند. نر و ماده 
جفتگیری مــی کنند و نر ها از بیــن می روند. 
ماده هــا وارد مخاط روده می شــوند. بیماری 
دارای دو مرحلــه اســت. دوره مزمن عائمی 
جز درد شــدید عضات ندارد. معموال انسان 
از خوردن گوشــت خــام یا خــون پخته خوک 
آلوده می شــود. در شــرایط طبیعــی معموال 
آلودگی به طور مــداوم بین گوشــت خوران، 
جوندگان و خوک برقرار است. خوک ها وقتی 
از پس مانده های غذایی یا از موش های آلوده 
تغذیه کنند، مبتا می شــوند. موش ها نیز از 
خوردن گوشت خوک به علت همنوع خواری 
آلوده می شــوند. باید توجه داشت که راتوس 
نروژیکوس دشــمن راتوس ها بــوده و آن ها را 

می خورند.
Murine Typhus تیفوس موشی   

این بیمــاری که در حقیقت بیمــاری موش ها 
اســت، گاهی به وســیله کک موش به انسان 
سرایت می کند. عامل بیماری ریکتزیا مورزی 
نامیده می شــود. عامل بیماری در طبیعت در 
بدن موش ها نگهــداری و از موشــی به موش 
دیگر به وســیله بعضی از بندپایان انتقال یافته 
و به وســیله مدفوع بعضی از کک ها به انســان 
منتقل می شود. کک های پولکس ایرتیانس، 
نوزوپســیلوس فاســیاتوس، کتنوســفالوس 
فلیس، اکیدنوفا گالیناسه توانسته اند به طور 

آزمایشی بیماری را منتقل کنند.
 Plague )Black( طاعون یا مرگ ســیاه  

Death
طاعون، یکی از بیماری های باکتریال ناشی از 
یرسینیا پستیس است و مهمترین بیماری است 

که موش ها نقش بسیار اساسی در نگهداری و 
انتقال عامل آن را به انسان به عهده داشته اند. 
این بیماری در طــول تاریخ، تاثیــر عمیقی بر 
زندگی انسان اعمال کرده است. به طوری که 
در سال ۵۴۱ میادی اولین جهانگیری عظیم 
آن از مصر شروع شده و در عرض چهار سال در 
سایر نقاط جهان منتشر شــد و حدود ۶۰، ۵۰ 
درصد مردم جهان را به هاکت رساند. دومین 
جهانگیری آن در سال ۱۳۴۶ میادی از آسیای 
مرکزی شروع شد و در رفت و برگشت تا قلب اروپا 
پیشرفت و یک سوم جمعیت اروپا را به کام مرگ، 
فرو برد. سومین جهانگیری در قرن ۱۸ میادی 
از چین شروع شد. میلیون ها نفر را در چین به 
هاکت رسانده و از طریق خشکی و دریا به سایر 

نقاط دنیا رسید.
Tularemia توالرمی  

طبق بررسی های انجام شده خرگوش، روباه، 
گوســفند، گاو، آهــو و موش مخــزن بیماری 
شــناخته شــده اند. از جملــه موش هایی که 
می توانند میکــروب توالرمــی را منتقل کنند، 
می توان به موش خانگی و موش نروژی اشاره 
کرد. راه سرایت عامل بیماری توالرمی به انسان 
به وسیله آب های آلوده و نیش کنه ها و برخی از 

انواع خرمگس هاست.
 Zoonotic لشمانیوز جلدی روســتایی    

Cutaneous Leishmaniasis
موش های صحرایی از خانواده ژربیلده، یعنی 
رومبومیس اپیموس مخــزن اصلی و مریونس 
لپیکوس مخزن دســتدوم بیماری در آســیای 
میانه شناخته شده اند. فلبوتوموس پاپاتاسی 
نقش مهمی را در برقــراری و انتقال بیماری از 
جوندگان به انسان ایفا می کند. پشه خاکی های 
گروه کوکازیکوس بیشــتر مســئولیت انتقال 
بیماری از جوندگان را به عهده دارند و احتماال 
از نظر انتقال بیماری به انســان نقشی ندارند. 
آلودگــی در گوش مــوش و گاهی هــم در پوزه 
اش دیده می شــود. در بعضی نقاط آلودگی به 

موش ها زیاد است و موش ها با پراکندگی زیاد 
خود نیز با درصد آلودگی زیاد ســبب برقراری 
بیماری به صورت کانون طبیعی در یک منطقه 
می شــوند. به عاوه النــه رومبومیس معموال 
خیلی عمیق کنده می شود و می تواند در عمق 
خود محل زاد و ولد مناســبی برای پشه خاکی 
باشد. به همین دلیل بیماری لیشمانیوز جلدی 
روستایی در منطقه انتشــار رومبومیس تقریبا 

همیشه با این جونده همراه است.
– تب هــای بازگــرد اندمیک یا تب هــای راجعه 

Tick-borne relapsing fevers کنه ای
عامل بیماری از انواع بورلیا ها هستند. بورلیا ها 
بیماری هــای مختلفــی را در انســان ایجــاد 
می کنند. انتقال عامل بیماری از طریق نیش یا 
مایع وکوکسال انجام می شود. مخازن انگل در 
کانون اندمیک جوندگان وحشی و کنه ها است. 
عــده ای از بورلیا ها به علت داشــتن خاصیت 
نوروتروپیســم به مغز جوندگان میزبــان رفته و 
مدت ها در مغز حیــوان باقی خواهنــد ماند. 
میزبان اصلی تب راجعــه اندمیک را جوندگان 
وحشی تشکیل می دهد. کنه ها مخزن و ناقل 

بیماری هستند.
یــا  دهنــده  خونریــزی  تب هــای   

Haemorrhagic fevers
تب های خونریزی دهنده ویروسی مجموعه ای 
از یافته های ناشی از ناپایداری عروقی و کاهش 
یک پارچگــی دیواره  عروق هســتند. آســیب 
مستقیم یا غیر مستقیم به میکرو واسکوالر منجر 
به افزایش نفوذپذیــری و خونریزی منطقه ای 
می شــود؛ به خصوص در مواردی که عملکرد 
پاکتی مختل است. فشــار خون پایین است 
و در موارد شدید شــوک رخ می دهد. تب های 
خونریزی دهنده ویروســی همگی با تب و درد 
عضانی شــروع شــده و معموال بروز ناگهانی 
دارند. در عرض چند روز بیمار به دلیل افزایش 
ضعف و بدحالی نیاز به مراقبت های پزشــکی 

پیدا می کند.

دانستنی ها



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان. میدان الله. مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان. 
 طبقه اول. واحد 1۰

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰۳۳

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1348
روزنامه اقتصادی اجتماعی سه شنبه  19  بهمن 14۰۰ - 6 رجب 1443 -  8 فوریه   2۰22

لوگوی گوگل کروم در 
دستگاه های مختلف تغییر 

می کند 
گوگل برای اولین بار از ســال ۲۰۱۴ در لوگوی 

گوگل کروم تغییراتی را ایجاد خواهد کرد. 
توئیتی از "الوین هو" طراح گوگل کروم، نشان می 
دهد که گوگل بعد از هشت سال، نماد گوگل کروم 

را تغییر خواهد داد.
 Chrome) ظاهر جدید با به روز رســانی برنامه
Canary کروم قناری( که یک نسخه آزمایشی 
و ناپایدار از مرورگر کروم اســت و توسط توسعه 
 دهندگان استفاده می شود، عرضه خواهد شد. 
سایر نســخه های کروم که کاربران اندروید می 
 Dev توانند نصب کنند، نسخه های پایدار، بتا و

)توسعه دهنده( هستند.
در مــورد تغییر لوگوی کــروم گفته می شــود، 
ســایه های بین رنگ ها )که به راحتی بین رنگ 
های قرمز و زرد دیده می شــود( در حال حذف 
شدن هستند. این جلوه سه بعدی جزئی باعث 
می شد که ناحیه قرمز باالی رنگ زرد به نظر برسد. 
حذف آن ناحیه سایه  دار کوچک باعث می شود 
که رنگ ها در نماد اصلی به  روز رسانی شده، صاف 

به نظر برسند.
جالب اینجاست که گوگل انواع مختلفی از آیکون 

ها را برای هر سیستم عامل ایجاد کرده است.
در ChromeOS، رنگ هــای روشــن تر و بدون 
شیب استفاده می شــوند تا لوگو بتواند با بقیه 
نمادهای سیســتم مطابقت داشــته باشد. در 
MacOS، بــه زودی از یــک ســایه کوچــک 
استفاده می شود تا به نماد، ظاهری سه بعدی 
بدهــد. در iOS، Chrome Beta نشــان  واره را 
در پس زمینه ای به ســبک طرح  بندی نشــان 
می دهد تا نشــان دهد که برنامه ای متمرکز بر 

توسعه دهنده است.

نحوه حذف بک آپ واتساپ 
در آیفون و انتقال به فضای 

رایگان 
اگــر از واتســاپ در آیفون اســتفاده می کنید، 
احتمال زیادی وجود دارد که واتس آپ شــما از 

حدود ۲ گیگابایت داده iCloud استفاده کند. 
توجه داشته باشید که همیشه می توانید اشتراک 
iCloud+ اپل را برای دریافت فضای ذخیره سازی 
ابری اضافی خریداری کنید. توجه داشته باشید 
که برای دسترسی به این ســرویس باید هزینه 
اشتراک ماهانه به اپل بپردازید. به محض اینکه 
پرداخت به اپل را متوقف کنید، این شرکت پس از 

۳۰ روز تمام داده ها را حذف می کند.
اگــر از واتســاپ در آیفون اســتفاده می کنید، 
احتمال زیادی وجود دارد که واتســاپ شــما از 
حدود ۲ گیگابایت داده iCloud استفاده کند، 
به خصوص اگر قصد داریــد از تمام عکس ها و 
ویدئو ها نسخه پشــتیبان تهیه کنید. این بدان 
معناســت که حداقل نیمی از فضــای ذخیره 
سازی iCloud توسط واتســاپ اشغال خواهد 
شد و در اینجا نحوه انجام همین کار آمده است. 
توجه داشته باشــید که حذف نسخه پشتیبان 
واتساپ از حافظه iCloud شما هم مزایا و معایبی 
دارد. اگر به مزایا نگاه کنیم، فضای ذخیره سازی 
رایــگان iCloud دریافت خواهید کــرد. از نظر 
معایب، شما هیچ نسخه پشتیبان از اطاعات 
خود نخواهید داشت، که بسیار مهم است، به 
 خصوص اگر اتفاقی برای گوشــی هوشــمند

 شما بیفتد.

فناوری

در این خبر با نحوه ساخت استیکرهای ویدئویی 
که به تازگی به تلگرام اضافه شــده اند، آشنا می 
شوید.  تلگرام یکی از پیام رسان هاست که کاربران 
بسیاری دارد. این پیام رسان در هر به روز رسانی، 
قابلیت های مختلفی را در اختیــار کاربران قرار 
می دهد.تلگرام در نســخه ۸.۵، امــکان ایجاد 
استیکر های ویدئویی را اضافه کرد. مدتی است 
که این پیام رســان معروف به کاربران خود اجازه 
می دهد تا با تصاویر و انیمیشــن های مختلف با 
یکدیگر ارتباط برقرار کنند. به این موارد، امکان 
ایجاد بسته های حاوی ویدئو های کوچک برای 
ارســال به مخاطبین و گروه های تلگرامی را نیز 
اضافه کنید. ساخت این استیکر ها خیلی ساده 
نیست. نحوه ســاخت و ابزار های موردنیاز برای 
ساخت این اســتیکرها در ادامه خبر آورده شده 
اســت.برای ایجاد اســتیکر های ویدئویی برای 
اســتفاده در تلگرام، اولین چیزی که نیاز دارید، 
ویدئو است. در ادامه شرایطی که ویدئو باید داشته 

باشد، آورده شده:
ویدئو باید مربع باشــد، یعنی به نســبت ۱: ۱ تا 

حداکثر ۵۱۲ در ۵۱۲ پیکسل
ویدئو نباید بیش از ۳ ثانیه طول بکشد.

سرعت فریم آن باید ۳۰ فریم بر ثانیه باشد.
حجم ویدئو نباید بیشتر از ۲۵۶ کیلوبایت باشد.

ویدئو باید در WEBM با کدک V۹ باشد.
ویدئو نباید آهنگ یا صوت داشته باشد.
چگونه ویدئو را در تلگرام استیکر کنیم؟

زمانی که ویدئویی با شــرایط درخواستی تلگرام 
داشتید، کار های زیر را انجام دهید:

ربات @Stickers را در تلگرام راه اندازی کنید.
روی دستور / start کلیک کنید.

دستور / newvideo را تایپ کرده و ارسال کنید.
بــرای مجموعــه اســتیکر های ویدئویــی کــه 

می خواهید ایجاد کنید، نامی انتخاب کنید.
فایل ویدئویی مورد نظر برای آپلود را به ربات ارسال 
کنید.یک یا چند ایموجی بفرستید تا از آن به عنوان 
میانبر برای فراخوانی برچسب استفاده شود.در 
این مرحله، انتخاب کنید که آیا ویدئو های بیشتری 
درج شود یا برای تکمیل روی / انتشار کلیک کنید.
تصویر/ویدئــو را کــه به عنــوان نمــاد مجموعه 

استیکر های ویدئویی عمل می کند، وارد کنید.
این مرحله اختیاری است و می توانید از آن صرف 
نظر کنید. تصویر باید با فرمت WEBM، با ابعاد 
۱۰۰ در ۱۰۰ پیکسل، حداکثر مدت زمان ۳ ثانیه 
و ابعاد حداکثر ۳۲ کیلوبایت باشد.در آخر یک نام 

برای مجموعه استیکری خودتان انتخاب کنید.
در این مرحله، اولین استیکر ویدئویی خود را برای 

استفاده در تلگرام ایجاد کرده اید!

بستنی زمستانی یادآور و نوستالژی شیرین 
دوران کودکــی دهــه شصتی هاســت. در 
گذشته زمستان ها مغازه ها پر از بسته های 

کوچک بستنی زمستانی می شد. 
یاد بچگی هایمان به خیر؛ زمستان که می شد 
دیگر از آن بستنی های فصل تابستان خبری 
نبود، عوضش همــه مغازه ها پر می شــد از 
بستنی های زمستانی. می خواهیم خاطره 
دوران کودکی را با آموزش بستنی زمستانی 
برایتان زنــده کنیم. بــا طرز تهیه بســتنی 
زمستانی این نوستالژی خوشمزه با ماهمراه 

باشید.
    مواد الزم

سفیده تخم مرغ ۴ عدد
خاک قند یک لیوان

وانیل یک قاشق چای خوری
پودر ژالتین ۱ و ۲/۱ قاشق

آب ۳ قاشق
نان میکادو یا بیسکویت گرد به مقدار الزم

شکات ذوب شده به مقدار الزم
پودر نارگیل برای تزیین

پودر گردو برای تزیین
طرز تهیه بستنی زمستانی

مرحله اول
ســفیده های تخم مــرغ را به کمــک همزن 

برقی خوب هم بزنید تا کاما پــف کند و در 
ظرف تکان نخــورد. یــک قابلمه پــر از آب 
جوش تهیه کنید و ظرف ســفیده تخم مرغ 
را درون آن قــرار دهید. کم کم خــاک قند و 
وانیل را اضافه کنید و با ســفیده ها مخلوط 
کنید. شــکر بایــد کامــا در ســفیده حل 
 شــود. ســپس آن را از روی ظــرف بن ماری

 بردارید.
    مرحله دوم

ظرف دیگری حاضر کنید و ژالتین را با آب به 
صورت بن ماری مخلوط کنید تا شفاف شود. 
ژالتین شــفاف را به مخلوط سفیده شکری 
اضافه کنیــد و هــم بزنید. بیســکویت ها را 
حاضر کنید و با قاشق یا قیف از مایع بستنی 
زمستانی روی آن ها بریزید. سپس بستنی 
زمســتانی ها را درون یخچال قــرار دهید تا 

خنک و سفت شوند.
    مرحله سوم

بعد از اینکه بستنی ها سفت شدند، شکات 
ذوب شــده را حاضــر کنید. بســتنی های 
زمستانی را روی یک ســینی قرار دهید و با 
کمک ماقه شکات ذوب شده را روی آن ها 
بریزید و کمی پودر نارگیل و گردو روی روکش 
بپاشــید و دوباره آن هــا را درون یخچال قرار 

دهید تا روکش شکاتی سفت شود.

استیکر ویدئویی در تلگرام چگونه ساخته می شود؟ 

طرز تهیه بستنی زمستانی به یاد دهه شصتی ها
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نوستالژی

چگونه پست های پیشنهادی در اینستاگرام را حذف کنیم؟ 
در این خبــر با نحــوه خاص 
شدن از پست هایی که توسط 
اینستاگرام به شما پیشنهاد می 

شوند، آشنا می شوید. 
فید اینســتاگرام دو نوع پســت را به کاربر نشان 
می دهد. ابتدا پســت های جدیدی که توســط 
افرادی که در اینستاگرام آن ها دنبال را می کنید، 
نشــان داده می شــود و پــس از آن، پســت های 
پیشنهادی را مشاهده می کنید. این ها پست هایی 
هستند که اینستاگرام بر اساس فعالیت شما در 

این پلتفرم به شما پیشنهاد می کند.
پســت های پیشــنهادی اینســتاگرام معمــوال 
پست هایی، مشابه با پست هایی هستند که معموال 
آن ها را دوست دارید و دنبال می کنید. به عنوان 
مثال، اگر بیشتر پســت های مرتبط با فناوری را 
دوست دارید و به اشتراک می گذارید، اینستاگرام 

تعداد بیشتری از آن ها را به شما نشان می دهد.
بسیاری از مردم پست های پیشــنهادی را مفید 
می دانند. با این حال، همه مردم این چنین فکر 
نمی کنند. برخی ممکن اســت احساس کنند 
پست های پیشنهادی آزاردهنده و باعث حواس 
پرتی هستند. در این خبر، می خوانید که آیا راهی 

برای خاص شدن از شر پست های پیشنهادی در 
اینستاگرام وجود دارد یا خیر.

    آیا می توان پســت های پیشــنهادی را در 
اینستاگرام غیرفعال کنید؟

به محض مشــاهده تمام پســت های اشــتراک 
گذاری شده توســط افرادی که دنبال می کنید، 
اینستاگرام شروع به نمایش پست های پیشنهادی 
به شما می کند. متأسفانه، اینســتاگرام در حال 
حاضر گزینــه ای بــرای خاموش کــردن بخش 

پست های پیشــنهادی در فید ارائه نمی دهد. با 
این حال، می توانید پســت های پیشنهادی را با 
عامت گذاری »عاقه مند نیستم« حذف کنید. 
وقتی یک پست پیشنهادی را به  عنوان »عاقه مند 
نیســتم« عامت  گذاری می کنید، اینستاگرام 
پست های مشابه کمتری را در آینده به شما توصیه 
می کند.بنابراین، نمی توانید به طور کامل از شر 
پست های پیشــنهادی در اینســتاگرام خاص 
شوید، اما می توانید نوع پست های پیشنهادی را 

که در فید خود می بینید، به میزان قابل توجهی 
کنترل کنید.

نحوه حذف پست های پیشنهادی در اینستاگرام
مرحلــه اول: برنامه اینســتاگرام را بــاز کنید و به 
پایین بروید تا فید شما شروع به نمایش پست های 
پیشنهادی کند. پستی را که می خواهید حذف 

کنید پیدا کنید.
مرحله دوم: روی منوی سه نقطه در گوشه سمت 

راست باالی پست ضربه بزنید.
مرحله سوم: گزینه Not interest را انتخاب کنید.

مرحله چهــارم: همچنین می توانیــد با انتخاب 
یکی از دالیل از بین گزینه های داده شده، دلیل 
حذف پست پیشنهادی را توضیح دهید. این به 
اینستاگرام کمک می کند تا پست های مرتبط را 
در آینده به شما نشان دهد.همچنین می توانید با 
انتخاب گزینه »به تعویق انداختن همه پست های 
پیشنهادی در فید برای ۳۰ روز«، همه پست های 
پیشنهادی را برای ۳۰ روز آینده به تعویق بیندازید. 
با این حــال، اینســتاگرام این ویژگــی را فقط در 
مناطق خاصــی ارائه می دهــد. بنابرایــن، این 
احتمال وجود دارد که شما این گزینه را مشاهده 

نکنید.
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جامعــه  اســتاد  یــک 
همــراه  بــه  شــناس 
دانشــجویانش بــه محلــه 
هــای فقیرنشــین بالتیمــور رفــت تــا در 
مــورد ۲۰۰ نوجــوان و زندگــی و آینــده 
 آنهــا تحقیقــی تاریخــی انجــام دهــد. 
از دانشــجویان خواسته شــد ارزیابی خود 
 را دربــاره تک تک این نوجوانان بنویســند. 
دانشجویان درباره همه آنها یک جمله را تکرار 

کردند. او شانسی برای موفقیت ندارد.
۲۵ سال بعد استاد جامعه شناسی دیگری به 

سراغ این تحقیق رفت.
او از دانشجویان خواست دنباله این تحقیق 
را بگیرند و ببیننــد بر ســر آن نوجوانان چه 
آمده است.۲۰ تن از آنها از آن محله اسباب 
کشی کرده یا مرده بودند. از میان ۱۸۰ نفر 
باقیمانــده ۱۷۶ نفر به موفقیــت های غیر 
عادی دست پیدا کرده بودند و وکیل، پزشک 

و تاجرهای معتبری شده بودند. 
ایــن جامعه شــناس حیرت کــرد و تصمیم 
گرفــت در ایــن بــاره تحقیقات بیشــتری 
همــه  توانســت  خوشــبختانه  و  بکنــد 
آن افــراد را پیــدا کــرده و از تــک تــک آنها 
 بپرســد که دلیل موفقیت شــما چیســت؟ 
و پاسخ همه یکســان بود: دلیل موفقیت ما 

معلم ماست.
آن معلم هنوز زنده بود. استاد او را که پیرزنی 
فرســوده ولی هنوز هوشــمند و زیرک بود، 
پیدا کرد تــا از او فرمول معجزه گــری را که 
از نوجوانــان محات فقیر نشــین انســان 
 های شایسته و موفقی ساخته بود، بپرسد. 
چشــم های معلم پیــر برقــی زد و لبهایش 
به لبخنــدی عطوفــت آمیز از هم گشــوده 
بــود.  ســاده  بســیار  پاســخش   شــد. 
او در کمــال تواضع گفت: من عاشــق بچه 

ها بودم.

اگر شما هم مثل افراد زیاد دیگری از غذاهای برنجی 
خسته شده اید و می خواهید یک غذای خوشمزه و 
لذیذ همراه نان را تجربه کنید؛ خوراک جگر انتخاب 

خیلی مناسبی است.
انواع غذا با جگر یک وعده سرشار از ویتامین A و آهن و پروتئین است، 
شما می توانید این خوراکی خوشمزه را در ترکیب با انواع سبزیجات تهیه 
کنید و به همراه نان، پاستا یا برنج میل کنید. با ما همراه باشید تا طرز 

تهیه دو غذا با جگر را یاد بگیریم.
پخت جگر در خانه بسیار ساده است و با کمترین مواد می توانید یک 
وعده غذایی ســالم و مغذی که خاصیت ســیرکنندگی بسیار باالیی 

دارد تهیه کنید.
خوراک جگر و سیب زمینی

مواد الزم
سیب زمینی بزرگ یک عدد

جگر ۳۰۰ گرم
پیاز بزرگ یک عدد

فلفل دلمه ای خردشده یک قاشق غذاخوری
نمک و فلفل و زردچوبه به میزان الزم

طرز تهیه خوراک جگر و سیب زمینی
سیب زمینی را پوست گرفته، نگینی خرد و در تابه سرخ کنید.

جگر را بشویید و در آبکش بگذارید آبش برود. سپس آن ها را به اندازه 
یک بند انگشت خرد کنید.

پیاز را نگینی خرد و در تابه با کمی روغن تفت دهید تا نرم شود. سپس 
جگر را اضافه کنید و تفت دهید تا تغییر رنگ بدهد.

فلفل دلمه، نمک و زردچوبه را اضافه کنید.
کمی آب به تابه اضافــه کنیــد و درش را بگذارید تا بــه خوبی بپزند. 

سیب زمینی ها را دور جگر برای تزئین قرار دهید.
در صورت تمایل می توانید ریحان خردشده به خوراک اضافه کنید.

خوراک جگر و قارچ
    مواد الزم

جگر گوسفندی ۱ عدد
پیاز ۳۰۰ گرم

کره ۵۰ گرم
روغن زیتون ۳ قاشق غذاخوری

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به مقدار دلخواه
قارچ ۱۰۰ گرم )اختیاری(

سرکه بالزامیک ۲ قاشق غذاخوری
جعفری ۲ قاشق ریز ساطوری شده

طرز تهیه خوراک جگر و قارچ
بعد از اینکه جگر را شستید با نوک چاقوی تیز پوست نازک روی جگر را 
جدا کنید و به صورت تکه های نواری و هم اندازه به قطر یک سانتی متر 

خرد کنید.
پیاز را خالی خرد نمایید.

تابه ای را روی حرارت بگذارید و ۳ قاشق غذاخوری روغن زیتون و ۴۰ 
گرم کره به آن اضافه کنید.

وقتی کره ذوب شــد پیاز را به تابه اضافه کنید و با شــعله بسیار مایم 
تفت دهید.

قارچ را نازک خرد کنید.
وقتی پیاز کاراملی شد، آن ها را از تابه خارج کنید.

نوارهای جگر را به تابه اضافه کنید، نمک، فلفل و زردچوبه بزنید و با جگر 
روی شعله زیاد تفت دهید تا آب نیندازند.

هر دو طرف جگر را ۳ – ۴ دقیقه تفت دهید و از تابه خارج کنید.
قارچ های خردشده را به تابه اضافه کرده و تفت دهید تا نرم شود. سپس 

پیاز و جگر را به تابه برگردانید و مخلوط کنید.
روی آن ها سرکه بالزامیک و جعفری خردشــده و نصف یک عدد آب 

لیموترش بزنید و مخلوط کنید.

دلیل موفقیت

طرز تهیه دو غذا با جگر

این موضوع دغدغه ذهنی همه داستان 
ما اســت که چطور می توانیم 
مســتطیلی  پذیرایــی  در 
شکل بهترین چیدمان را داشته باشیم و بیشترین 

استفاده از را فضا برد.
   مشــخص کردن مســیرهای رفت و آمد در 

پان های مستطیل شکل
در نظر گرفتن مسیر رفت و آمد اصلی در یک طرف 
از پذیرایی مستطیلی شکل بهترین راه برای ایجاد 
یک فضای راحت و آرامش بخش است، که در عین 
حال حرکت در آن جریان دارد. دراین صورت رفت و 
آمد در این فضا بدون مزاحمت برای کسانی که روی 
مبلمان نشسته اند اتفاق می افتد و البته در اطراف 

مسیر عبور، موانع کمتر خواهند بود.
    تلویزیون به عنوان نقطه کانونی

در روش های چیدمان مبل در پذیرایی مستطیلی 

تلویزیون به عنوان هســته اصلی و نقطه کانونی 
طراحی دکوراســیون این فضــا قــرار دارد. تمام 
چیدمان ما در این فضا به محل قرارگیری تلویزیون 
بســتگی دارد و حول محــور آن می چرخــد. در 
نشیمن های مستطیل شکل کوچک، بهتر است 
مبلمان را پشت به یکی از دیوارها بگذارید و از دیوار 
مقابل به عنوان دیوار پشت تلویزیون استفاده کنید.
    مبلمان ال شــکل بهترین گزینه پذیرایی 

مستطیل شکل
برای پذیرایی های مستطیل شکل یکی از بهترین 
مدل های مبلمان، مبل های ال هستند زیرا فضای 
زیادی اشغال نمی کنند و برای نشیمن های باریک 
مناسب هســتند. حتی اگر عرض اتاق پذیرایی 
شما خیلی کم باشد اما چیدمان آن درست باشد، 
می توانید خانه ای فوق العاده زیبا و بی عیب و نقص 

طراحی کنید طوری که کوچک و باریک بودن آن 

بهترین روش های چیدمان مبل در 
پذیرایی مستطیلی

دهیاری پوده از توابع بخش مرکزی شهرستان دهاقان درنظردارد عملیات 
با مشخصات ذیل را  حصارکشی محوطه مجموعه ورزشی روستای پوده 

ازطریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
حصارکشی محوطه مجموعه ورزشی روستا شامل اجرای اسکلت دیوار، 
سنگ کاری، نماکاری و نصب نرده طبق نقشه های فنی و اجرایی موجود 

در اسناد مناقصه
مبلغ   :1400 سال  ابنیه  بهای  فهرست  براساس  پروژه  پایه  برآورد 
4/162/901/025 ریال )چهار میلیارد و یکصد و شصت و دو میلیون و 

نهصد و یک هزار و بیست و پنج ریال(
شرایط مناقصه:

نوع سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان در مناقصه می  و  مبلغ 
بایست اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان حداقل 5 درصد قیمت 
پیشنهادی نمایند و یا ازطریق واریز مبلغ مذکور به حساب دهیاری پوده نزد 
بانک ملی به حساب شماره 0105628457005 اقدام به تهیه فیش واریز 

سپرده شرکت در مناقصه نمایند.
محل اخذ اسناد مناقصه: شرکت کنندگان می توانند همه روزه در وقت 

اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی دهیاریهای بخش 
فرمانداری  ساختمان  اول  طبقه  در  واقع  دهاقان  شهرستان  مرکزی 
مراجعه نمایند و درصورت نیاز به کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 

53336883، 53336777، 031 تماس حاصل نمایند.
سه  روز  از  بایست  می  کنندگان  شرکت  پیشنهادات:  تحویل  مهلت 
مورخ  چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   1400/11/12 مورخ  شنبه 
1400/11/27 پیشنهادات خود را در پاکتهای دربسته و ممهور )با مبلغ 
مشخص و بدون ابهام( به دبیرخانه بخشداری واقع در طبقه اول ساختمان 
فرمانداری تحویل و رسید دریافت نمایند. کلیه پیشنهادات دریافت شده 
راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 با حضور اعضای 
و  باز  تمایل(  )درصورت  کنندگان  شرکت  و  دهیاری  معامات  کمیسیون 

قرائت می شود.
توضیحات:

دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
سایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.

آگهی مناقصه عمومی

مسلم دهقانی پوده- دهیاری روستای پوده
1271049 / م الف

دهیاری قمبوان از توابع بخش مرکزی شهرستان دهاقان درنظردارد اجرای 
عملیات احداث میدان ورودی روستا با مشخصات ذیل را ازطریق مناقصه 

به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:
احداث میدان ورودی روستا شامل: خاکبرداری، سنگ شکنی، زیرسازی 

و جدولگذاری.
اسناد  در  موجود  اجرایی  و  فنی  های  نقشه  طبق  آسفالت  پخش  و  تهیه 

مناقصه.
مبلغ   :1400 سال  ابنیه  بهای  فهرست  براساس  پروژه  پایه  برآورد 
5/932/571/655 ریال )پنج میلیارد و نهصد و سی و دو میلیون و پانصد 

و هفتاد و یک هزار و ششصد و پنجاه و پنج ریال(.
شرایط مناقصه:

می  مناقصه  در  کنندگان  شرکت  مناقصه:  در  شرکت  سپرده  نوع  و  مبلغ 
بایست اقدام به اخذ ضمانت نامه بانکی به میزان حداقل 5 درصد قیمت 
پیشنهادی نمایند و یا ازطریق واریز مبلغ مذکور به حساب دهیاری قمبوان 
نزد بانک ملی به حساب شماره 0105628491004  اقدام به تهیه فیش 

واریز سپرده شرکت در مناقصه نمایند.

روزه در وقت  توانند همه  مناقصه: شرکت کنندگان می  اسناد  اخذ  محل 
اداری جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور مالی دهیاریهای بخش 
فرمانداری  ساختمان  اول  طبقه  در  واقع  دهاقان  شهرستان  مرکزی 
تلفن  شماره  با  بیشتر  اطاعات  کسب  به  نیاز  درصورت  و  نمایند  مراجعه 

53336883، 53336777، 031 تماس حاصل نمایند.
سه  روز  از  بایست  می  کنندگان  شرکت  پیشنهادات:  تحویل  مهلت 
مورخ  چهارشنبه  روز  اداری  وقت  پایان  تا   1400/11/12 مورخ  شنبه 
1400/11/27 پیشنهادات خود را در پاکتهای دربسته و ممهور )با مبلغ 
مشخص و بدون ابهام( به دبیرخانه بخشداری واقع در طبقه اول ساختمان 
فرمانداری تحویل و رسید دریافت نمایند. کلیه پیشنهادت دریافت شده 
راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 1400/11/28 با حضور اعضای 
و  باز  تمایل(  )درصورت  کنندگان  شرکت  و  دهیاری  معامات  کمیسیون 

قرائت می شود.
توضیحات:

دهیاری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
سایر شرایط و ضوابط مربوط به مناقصه در برگ اسناد قید گردیده است.

آگهی مناقصه عمومی
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