
واکاوی بحران فرونشست در اصفهان:

خطر در کمین آثار تاریخی نصف جهان است 
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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان گفت: وزیر نیرو در سفر خود به اصفهان، 
قول داد که من یک نفــر از معاونان خودم را به عنــوان نماینده ویــژه وزارت خانه در حوضه 
زاینده رود تعیین و مســتقر می کنم که این اتفاق هنوز نیفتاده است و انتظار مردم اصفهان 

این است که این تصمیم درست وزیر نیرو در اسرع وقت محقق شود.

وزیر نیرو نماینده خود برای حوضه زاینده رود را معین کند:

 همگرایی اصفهان و شهرکرد 
برای حل مشکل آب

به مناسبت دهه فجر؛

۱۵ طرح آبرسانی روستایی 
 در استان اصفهان 

به بهره برداری رسید

یک کارشناس بازار سرمایه:

رشد بورس در گرو 
اصالح نرخ بهره است

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

سیب زمینی انبار نشود، 
شب عید ۵۰ هزار تومان 

می شود

 معرفی بهترین
 برندهای لوازم خانگی 
در نمایشگاه بین المللی 

اصفهان

 کسری بودجه
  3600 میلیارد تومانی

تامین اجتماعی اصفهان

در دیدار اعضای شورای شهر اصفهان با اهالی 
منطقه یک مطرح شد؛

آب و آلودگی  هوا مهمترین 
دغدغه های مردم اصفهان
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 قیمت گوشت همچنان
 رکورد می شکند

دلیل خلعتبری برای جدایی از 
سپاهان و حضور در فوالد
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نگاهی به چند و چون 
 مشکالت گالری ها 

در اصفهان

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان درنظردارد: انواع اجناس اسقاط مازاد موجود در انبار خود را به استناد قانون برگزاری 
معامالت و آیین نامه داخلی، ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت  مزایده عمومی به فروش برساند.

الزم است مزایده گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

ساعت بازگشایی موضوع مزایدهشماره سامانه مزایدهشماره داخلی
مبلغ تضمین )ریال(پاکات

مطابق اسناد10:00اجناس اسقاط مازاد400910111000001211000008

تاریخ برگزاری مزایدهآخرین مهلت ارسال پاکاتمهلت دریافت اسنادتاریخ توزیع دفترچه

1400/11/211400/11/271400/12/081400/12/09

پیشنهاددهندگان می توانند اسناد مزایده را ازطریق سایت  https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافت و حداکثر  تا 
پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1400/12/08 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری نماید و همچنین اسناد 
فیزیکی )پاکت الف-ضمانت نامه( خود را به نشانی: اصفهان چهارباغ عباسی خیابان عباس آباد ساختمان ستاد شماره یک 
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف دبیرخانه تحویل نمایند. عدم ارسال پاکت الف )ضمانت نامه بانکی( تا 

موعد اعالم شده موجب ابطال مدارک مزایده گر می گردد.
جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 34121484، 031 واحد مناقصات و مزایده ها آقای فاخران و جهت آگاهی 
بیشتر درمورد اطالعات اقالم مزایده، حمل و بارگیری و... این مزایده با شماره تلفن 34122683، 031 انبار اسقاط آقای 

شهابی تماس حاصل فرمایید.
جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:  مرکز  تماس 1456، 021، دفتر ثبت نام: 88969737-021 و 85193768 -021 

تماس حاصل فرمایید.
مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: در اسناد درج شده است.

حضور پیشنهاددهندگان در جلسه مزایده بارعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی آزاد میباشد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار میباشد و پیشنهاددهنده حق هیچگونه اعتراضی 

را به این شرکت نخواهد داشت.
کلیه هزینه های مالیات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و حمل، بارگیری، توزین و... به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

شرکت کنندگان در مزایده می بایست حداکثر 72 ساعت قبل از آخرین مهلت اتمام زمان مزایده با مراجعه به سامانه دولت و 
یا تماس با واحد مزایده، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند، درغیراینصورت مسوولیت عدم رعایت این بند به 

عهده مزایده گران می باشد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضا کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد.

پیشنهاددهنده می بایست صرفا در سامانه الکترونیک دولت ثبت نام کرده باشد.
به پیشنهادات فاقد اسناد و مدارک مزایده، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد درج گردیده است.

آگهی مزایده عمومی داخلی

محمدامین علیخانی -  شهردار سمیرم

شهرداری سمیرم درنظردارد انجام امور جامع شهرسازی را به شرح جدول ذیل به شرکت واجد صالحیت واگذار نماید. لذا 
از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اطالعات و اخذ اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/20 لغایت 
1400/11/30 به سامانه ستاد ایران https://www.setadiran.ir مراجعه و اقدام و پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز 
چهارشنبه مورخ 1400/12/11 در سامانه بارگذاری نمایند. شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است. هزینه 

درج آگهی بعهده برنده می باشد.
عنوانردیف

استقرار و راه اندازی سیستم جامع مدیریت شهری1

2GIS نقشه برداری هوایی و تهیه نقشه ها و الیه های

ممیزی و برداشت میدانی اطالعات امالک و ورود اطالعات در سامانه ممیزی و نوسازی نرم افزار3

4
ساماندهی بایگانی الکترونیکی شامل اسکن اسناد پرونده ها )GIS محور( و تطبیق پرونده های شهرسازی و تشکیل پرونده و ورود در 

فایل اسناد اسکن شده به نرم افزار آرشیو

کارشناسی و بازدید از امالک و ارایه نقشه UTM و مطابقت با طرح جامع و تفصیلی و ارایه گزارش تخلفهای سازمانی5

1275999 / م الف

آگهی تجدید مناقصه
شماره فراخوان 2000094188000002

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان گفت: 
به صورت رسمی به بانک های استان ابالغ کرده ایم که از ارائه 
خدمات بانکی به افرادی که کارت واکسن کرونا ندارند و یا 

واکسن نزده اند، خودداری کنند. 
محمد نورآزادی درباره افزایش شــیوع کرونا و مبتال شدن 
کارکنان بانک ها در اصفهــان، اظهار کرد: متأســفانه در 
برخی بانک ها تمام کارمندان آن به طور کامل مبتال به کرونا 
شــده اند و از ســوی دیگر با محدودیت نیرو برای تعطیلی 

شعب مواجه هستیم.
وی توضیح داد: اگر در وهله نخست بتوان نیروی انسانی آن 
بانک را از محل دیگری تأمین کنیم، شعبه تعطیل نمی شود، 
اما اگر تمام کارکنان یک شعبه مبتال به کرونا باشند، ناچار به 

تعطیلی چند روزه و ضدعفونی مکان بانک هستیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان اصفهان افزود: 
البته در تعطیلی این گونه شعب به گونه ای تصمیم گیری 
می کنیم که مردم بتوانند خدمات خود را از بانک نزدیک تر 

دریافت کنند و دچار مشکل نشوند.
وی درباره اینکه سطح رعایت پروتکل ها در بانک ها نسبت به 
گذشته در بین کارکنان و مشتریان کمتر شده است، اظهار 
کرد: موضوع رعایت پروتکل ها به بانک ها تأکید شده است 

و از هفته آینده با بازرسی از بانک های استان، با موارد تخلف 
برخورد خواهد شد.

نورآزادی همچنین درباره الکترونیک شدن کارت واکسن 
و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به مشــتریانی که واکسن 
زده اند، گفت: قرار است این موضوع در بانک ها عملیاتی 

شود و برخی بانک ها این کار را عملیاتی کرده اند.
وی تصریح کرد: به صورت رســمی به بانک های اســتان 
اصفهان ابالغ کرده ایم که از ارائه خدمات بانکی به افرادی 
که کارت واکسن کرونا ندارند و یا واکسن نزده اند، خودداری 

کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های اصفهان مطرح کرد؛

ممنوعیت خدمات بانکی به واکسن نزده ها
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رویه دریافت وام بانکی تغییر 

کرد 
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از الکترونیکی 
شـدن تمـام  خدمـات بانکـی در آینـده نزدیـک 

خبر داد. 
مدیر روابـط عمومـی بانـک مرکـزی، در پیامی 
توییتری نوشـت: تمـام  خدمات بانکـی بزودی 

 الکترونیکـی می شـوند.
با پیگیری  های  بانک مرکزی و هماهنگی های 
مختلـف بـا دسـتگاه های اقتصـادی، بـزودی 
طرح  شمولیت مالی )تامین مالی خرد خانوارها 
در شبکه بانکی( جهت تسهیل امور برای  مردم، 
بصـورت کامـال  غیرحضـوری و  الکترونیکی در 

دسـتور کار قرار می گیرد:
از  افتتـاح حسـاب و  اعتبارسـنجی تـا دریافـت 
 وثایق بانکی )گواهی کسـر از حقوق و سـفته( و 

 امضـا الکترونیکی.
و  بـرات  بـه  سـفته  دسترسـی  همچنیـن 
الکترونیکـی بصورت غیرحضـوری از امـروز در 

وزارت اقتصـاد کلیـد خـورد.
ایـن خدمت رسـانی مطمئـن و شـفاف در گام 
اول توسـط ۳بانک بصورت برخط و ۲۴سـاعته 

آغاز شـد.
 رفع موانع بانکی واحد های 

تولیدی در اصفهان 
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار 
اصفهان گفت: مشـکالت واحد هـای تولیدی 
در کمیتـه رفـع موانـع رونـق تولیـد پیگیـری 

می شـود. 
امیررضـا نقـش گفـت: طبـق بررسـی ها ۴۲ 
درصـد مشـکالت و موانـع واحد هـای تولیـدی 
اسـتان مسـائل بانکـی، ۱۳ درصـد بـا تأمیـن 
اجتماعـی، ۱۲ درصد با سـازمان امـور مالیاتی 
 و ۲۶ درصـد مسـائل زیرسـاختی بـوده اسـت.
بـه گفتـه او بـا تالش هـای کمیتـه رفـع موانـع 
تولیـد پرونده هـای مسـائل بانکـی هـم اکنون 
بـروز شـده اسـت کـه در ایـن راسـتا مسـائل 
بانکـی واحد هـای تولیـدی اسـتان از ۴۲ 
 درصـد، امـروز نزدیـک بـه صفر رسـیده اسـت.

اسـتفاده از شـیوه های نویـن پخـش کاال هـای 
همگانـی در سـطح جامعـه از جملـه بهـره 
منـدی از سـامانه »رهتـاب« و توزیـع عادالنـه 
و وسـیع کاال هـای اساسـی همـراه بـا کنتـرل 
هرگونـه  بـا  قاطـع  مبـارزه  و  بـازار  رصـد  و 
اقـالم  ایـن  فروشـی  گـران  و  فروشـی  کـم 
اسـت. صـالح  ذی  دسـتگاه های   توسـط 
اهتمام مسـئوالن ذی ربـط در توزیـع کاال های 
گـروه ۲ و ۳ شـامل انـواع میـوه و صیفـی 
جـات بـر اسـاس عرضـه و تقاضـای عمومـی 
و اهمیـت قیمـت گـذاری و بازرسـی مسـتمر 
 ایـن کاال هـا از طریـق اصنـاف مربوطـه اسـت.

معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی اسـتاندار 
اصفهـان مـی گویـد: تسـهیالت بـرای ۸۲ 
طـرح تولیـدی اختصـاص یافتـه کـه اگـر ایـن 
طرح هـای تولیدی بین سـه تـا ۹ مـاه آینـده به 
بهـره بـرداری برسـند بـرای حـدود ۲۲۰۰ نفـر 
در اسـتان اصفهـان اشـتغال ایجـاد می شـود 
که بیشـتر ایـن واحد هـا در زمینـه تولیدالمپ، 
موتـور برقـی، صنایع پایین دسـتی شـیمیایی 
پروپیلـن، لوله هـای آبیـاری، نـخ و پوشـاک، 
 ماشـین سـازی و صنایـع غذایـی و... اسـت.
با پیگیری هـای انجام شـده ۲ کارخانه از جمله 
کارخانـه تـن ماهی سـیکارو تـا یـک مـاه آینده 
و شـرکت لبنیـات خـوش طعـم پـس از هشـت 
سـال تا بهـار سـال ۱۴۰۱ بـه چرخـه تولیـد باز 

می گردنـد.

ثبت نام  ۳۲۰ هزار مرد مجرد 
باالی ۲۳ سال در نهضت ملی 

مسکن
معاون وزیر راه و شهرسازی از ثبت نام ۳۲۰ هزار 
مرد مجرد باالی ۲۳ سـال در طرح نهضت ملی 
مسـکن خبر داد و گفت: احتمـال تمدید زمان 

ثبت نام مجـردان در این طرح وجـود دارد.
بـه گـزارش وزارت راه و شهرسـازی »محمـود 
محمـودزاده« جزئیاتـی از رونـد ثبت نـام مردان 
مجـرد و سـایر گروه هـا در سـامانه نهضـت ملی 
مسـکن و پاالیـش متقاضیـان ثبت نـام شـده را 

ارائـه کـرد.
از  بیـش  تاکنـون  مجمـوع  در  گفـت:  وی 
در  متقاضـی  هـزار   ۱۷۹ و  میلیـون  سـه 
سـامانه ثمن برای طـرح نهضت ملی مسـکن 

کردنـد. ثبت نـام 
و  راه  وزارت  سـاختمان  و  مسـکن  معـاون 
شهرسـازی افزود: برای بخش عمـده ای از این 
تعداد یعنی بیش از سـه میلیون نفر معـادل ۹۵ 
درصـد متقاضیـان، مراحل پاالیش سـه شـرِط 
فـرم ج، عـدم مالکیـت خصوصـی و تأهـل در 
سـتاد انجام شـده و لیسـت افراد پاالیش شـده 
به کارتابل اسـتان ها برای بررسی شـرط چهارم 

یعنی سـابقه سـکونت ارسـال شـده اسـت.
محمـودزاده گفـت: اسـتان ها نیـز در حـال 
پاالیـش شـرط چهـارم یعنـی سـابقه سـکونت 
حداقل ۵ سـال و یا ثبت سـکونت در شـهر مورد 
تقاضای مسـکن هسـتند کـه نتایـج بررسـی را 

ثبـت و بـه سـتاد اعـالم خواهند کـرد.

رئیس شورای تامین دام کشور خاطر نشان کرد: 
مردم توانایی خرید گوشت باالی ۱۵۰ هزار تومان 
را ندارند و پیش بینی می شود در سال جدید نرخ 
گوشت باالتر از این شود؛ بنابراین این حجم از دام 
با بازار ناقص روبه رو خواهد شد و باید بین عرضه و 

تقاضا تعادل ایجاد شود.
 منصور پوریــان با اشــاره بــه باال بــودن حجم 
زایش های پاییز، گفت: دام قابل توجهی آماده 
عرضه است که باید برای آن بازار ایجاد کرد و نباید 
با صادرات قطره ای مشکالتی که امسال و سال 
 گذشته با آن دست به گریبان بودیم را تکرار کنیم.

وی با اشــاره به حجم بــاالی دام در دامــداران، 
تصریح کرد: نیمــه دوم بهار و تابســتان همواره 
برای دامداران سخت است چراکه همواره در این 
مقطع دامداران با کم آبی و کاهش مراتع دست 
به گریبان هستند به نظر من با فرافکنی در زمینه 
 کاهش دام داخلــی نباید مانع خروج آن شــد.

پوریــان با بیــان اینکه بخشــی از ایــن دام باید 
صادر و بخشــی از آن جذب بازار داخلی شــود، 
گفت: قیمت بره نر کشــتاری کیلویی ۶۵ هزار 
تومان است و قیمت الشه آن کیلویی ۱۴۰ هزار 
تومان و واحدهای صنفی با احتساب ۱۰ درصد 
ســود آن را به مصرف کنندگان عرضه می کنند. 
هدف دامداران گرانــی در روزهایی که تولید به 
سختی انجام می شود نیســت، تولیدکنندگان 
هزینه های زیادی متحمل می شوند این هزینه ها 
باید محاسبه شــود تا هزینه هر کیلوگرم گوشت 
 برای دامــدار صرفه اقتصادی داشــته باشــد.

پوریان ادامه داد: فضای بازار، قیمت گوشــت را 
باال برده است جدای از اینکه از این افزایش نرخ 
ســودی عاید دامداران نکرده اســت. میانگین 
قیمت بره نره کشــتاری کیلویی ۶۰ هزار تومان 
اســت این قیمت انگیزه را برای تولید دامداران 

کاهش می دهد.
وی جــو را اصلی ترین نهــاده دام های ســبک 

معرفی کــرد و افزود: باید قیمت جــو به گونه ای 
باشــد که دامــدار توانایــی خرید خــوراک دام 
را داشــته باشــد. نهاده هــای دولتی بــه همه 
دامــداران نمی رســد و دربســیاری از مواقعــه 
ســهم دامداران ناچیز اســت بنابرایــن انتظار 
 داریــم کــه قیمت هــا سروســامان بگیــرد.
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام تصریح کرد: 
ابالغیه هایی برای خرید حمایتی دام های مازاد از 
سوی وزارت کشاورزی صادر شده است. حجم 
مازاد دام سبک آماده کشــتار، باالی ۲ میلیون 
راس بود این در حالیست که خرید حمایتی حدود 
۲۰۰ هزار راس شد. برای صادرات نیز ۲۵۰ هزار 
راس دام تعریف شد اما موفق به صادرات ۲۰ هزار 
راس دام هم نشــدیم چرا که پروسه و کاغذبازی 
 صــادرات در کشــور طوالنــی و زمان بر اســت.
پوریان با بیان اینکه مشکالت جمعیتی در بخش 
دام همچنان وجود دارد، افزود: جمعیت باالی 
گله عالوه بر هزینه پرواری هزینه های بهداشتی را 
به دامداران نیز تحمیل می کند و دامدار در شرایط 
 فعلی امکان نگهداری دام در حجم باال را ندارد.
وی با اشــاره بــه باال رفتــن میزان عرضــه دام تا 
تابستان سال آینده، گفت: بازار داخلی توانایی 
جــذب صددرصــدی ایــن حجــم دام را ندارد 
 حتی اگــر طرح هــای حمایتی نیــز ورود کند.
به گفته این فعــال اقتصــادی؛ مــردم توانایی 
خریــد گوشــت بــاالی ۱۵۰ هــزار تومــان را 
ندارنــد و پیش بینی می شــود در ســال جدید 
نرخ گوشــت باالتــر از این شــود بنابرایــن این 
حجم از دام با بــازار ناقص روبه رو خواهد شــد و 
 بایــد بین عرضــه و تقاضا تعــادل ایجاد شــود.
پوریان در پایان با اشاره به شیوع مجدد بیماری 
کرونا، گفت: شــیوع ســویه جدید کرونا میزان 
مصرف را در واحدهای پرمصرف به دلیل تعطیلی 
تقلیل خواهد داد و دوباره با انباشت دام در سال 

آینده روبه رو خواهیم بود.

رئیس مجمع فعاالن اقتصادی می گوید تصویب 
نشدن طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای 
صنعتی و تولیــدی در مجلــس می تواند برای 

واحدهای تولیدی مشکل ساز شود.
محمدرضا حسینا اظهار کرد: این طرح در صورت 
تصویب می توانست اضطراب و فشارهای موجود 
بر روی تولیدکنندگان را به میزان زیادی کاهش 
دهد. این در حالی است که تولیدکننده امروز با 
فشارهای زیادی در زمینه تهیه مواد اولیه، دور زدن 
تحریم ها و همچنین افزایش هزینه حمل و نقل 
کاالها روبرو است و مسائل قضایی هم می تواند 
مزید بر علت چنین فشارهایی باشد. همچنین 
این طرح می توانست عالوه بر جلوگیری از توقف 
تولید، تاثیر به سزایی در افزایش ظرفیت تولید نیز 

داشته باشد.
به گفته وی، در شــرایط فعلی تولیدکنندگان به 
شدت از سوی دستگاه های پول ستان همچون 
بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور 
مالیاتی تحت فشار قرار دارند، در حالی که اجرایی 
شدن این طرح موجب می شد که تولیدکننده 
انرژی و توان بیشتری را صرف افزایش ظرفیت 
تولید و توسعه فعالیت هایش کرده و در عین حال 
خیالش از بابت تعطیل شــدن کارخانه و بنگاه 
خود به واســطه مجازات حبس یا تملک اموال 
راحت باشد. در هیچ کجای دنیا وضعیت بخش 

تولید به این شکل نیست که تولیدکننده ای پس 
از ســال ها فعالیت صادقانه به دلیل اختالف با 
بانک ها یا بدهی به آنها، زندانی شود یا اینکه تحت 
فشارهایی قرار گیرد که به طور کلی قید تولید و 

فعالیت در حوزه های مولد را بزند.
رئیس مجمع فعــاالن اقتصادی بــا بیان اینکه 
دولت باید برای حمایت از واحدهای تولیدی به 
صورت جدی وارد عمل شود، گفت: در صورتی 
که عدم همکاری بانک ها با واحدهای تولیدی 
ادامه داشته باشــد، تا ماه آینده عالوه بر اینکه 
شاهد کاهش ظرفیت تولید خواهیم بود، بلکه 
خواهیم دید که تعدیل نیرو در بخش صنعت نیز 

اتفاق خواهد افتاد.

رئیس شورای تامین دام کشور:

مردم توانایی خرید گوشت باالی ۱۵۰ هزار تومان را 
ندارند 

خبرخبر مجری آزادراه های جنوب و جنوب شرق کشور:

آزادراه اصفهان-ایزدخواست با ورود 
سرمایه گذار وارد فاز اجرایی می شود

مجــری آزادراه هــای جنوب و 

خبر
جنوب شرق کشــور با اشاره به 
اقدامــات عملیاتی بــرای ورود 
سرمایه گذار به بخش مهم آزادراه اصفهان-شیراز، 
گفت: در تــالش هســتیم تــا آزاد راه اصفهان - 
ایزدخواســت که حلقه مفقوده کریدور آزادراهی 
شمال-جنوب کشــور به شــمار می رود، با ورود 

سرمایه گذار وارد فاز اجرایی شود.
علیرضا صلواتی با اشاره به جلسه کمیته طرح های 
زیربنایی اســتان اصفهــان با حضور اســتاندار 
اصفهان و مدیرعامل شرکت فوالدمبارکه و اهمیت 
اجرای پروژه های آزادراهی مرکز کشور با نگاه ملی 
و تکمیل کریدور آزادراهی شمالی-جنوبی کشور، 
اظهار کرد: یکی از دغدغه هــای مهم مردم مرکز 
کشور، تکمیل بخش آزادراهی شمالی-جنوبی 
کشور است و بخش ایزدخواســت تا شیراز آزادراه 
اصفهان - شــیراز به طول ۲۲۴ کیلومتر در حال 

فعالیت بوده و به زودی افتتاح می شود.
وی تصریح کــرد: طول کلــی ایــن آزادراه ۲۲۴ 
کیلومتر بــوده و کاهش حــدود ۱۳۵ کیلومتر از 
مسیر موجود و کاهش زمان سفر به میزان حدود 
دو ساعت، کاهش مصرف سوخت به میزان ۱۳۶ 
میلیون لیتر در ســال و کاهش ساالنه خسارات و 
هزینه هــای تصادفات جاده ای بــه میزان حدود 
۱۵۰ میلیارد ریال از جمله مزیت های مهم آن به 

شمار می رود.
مجری آزادراه های جنوب و جنوب شرق کشور با 
بیان اینکه اجرای بخش اصفهان تا ایزدخواست 
این پروژه، از اهمیت بسیاری برخوردار بود و باید 
برای ورود سرمایه گذار آن اقدامات جدی صورت 
پذیرد، ادامه داد: آزادراه اصفهان_ایزدخواســت 
به عنوان بخشی از آزاد راه شمالی جنوبی کشور 

در ادامه آزاد راه کنار گــذر جنوبی تهران احداث 
می شــود و در انتها بــه آزادراه در دســت احداث 
ایزدخواست به شیراز وصل می شود و این مسیر، 
جزئی از کریدور شمالی-جنوبی ترانزیتی آسیایی 

است.
وی ادامه داد: این آزادراه به طول ۱۱۴ کیلومتر در 
حد فاصله سه راهی مبارکه-شهرضا آغاز شده و به 
ایزدخواست می رسد و براساس مطالعات صورت 
گرفته، در اجرای آن، امکانات رفاهی و سایر موارد 

نیز پیش بینی شده است.
صلواتی با بیان اینکه برای اجرای این پروژه نزدیک 
به ۵۵ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری مورد نیاز 
است، تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که با ورود 
صنایع استان و همچنین سرمایه گذاران مختلف، 

زمینه اجرای این پروژه مهــم را در حوزه زیربنایی 
راه های کشور فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ورود سرمایه گذار، 
این پــروژه در مدت چهار ســال قابل ســاخت و 
بهره برداری بوده و پیش بینی می شود که در سال 
۱۴۰۴ به بهره برداری برسد تا مردم بتوانند از این 

پروژه استفاده الزم را ببرند.
مجری طرح های زیربنایی استان اصفهان درباره 
آزادراه کنارگذر غربی اصفهان، گفت: ادامه  آزادراه 
کنارگذر غرب اصفهان حدفاصل میدان کرکوند 
تا بزرگراه مبارکه- بروجــن از پروژه های نیمه تمام 
استان به شــمار می رود که با ورود ســرمایه گذار 

قابلیت تکمیل و اجرا در زمان کوتاهی را دارد.
وی ادامه داد: اولویت نخســت اجرایی این پروژه 

به طول ۱۵ کیلومتر در صدد اجــرا بوده و تالش 
می کنیم که با ورود سرمایه گذار و سرمایه گذاری 
هزینه ای بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال زمینه اجرای 

آن را فراهم کنیم.
صلواتی خاطرنشــان کرد: آزادراه کنارگذر غربی 
اصفهان به عنوان بخش مهمی از شبکه شریانی 
شــمال-جنوب کشــور در کاهش بــار ترافیک و 
آلودگی هوای شهر اصفهان و انتقال سریع تر بار 
و کاال و مســافر از نقاط مهم و استراتژیکی مانند 
مجتمــع فوالدمبارکــه، کارخانجــات ذوب آهن 
اصفهان، کارخانجات سیمان سپاهان و اصفهان 
و پلی اکریل و صنایع نظامی و پتروشیمی و باالخره 
صنایع حاشیه رودخانه زاینده رود نقش بسزایی 

را ایفا می کند.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه 

خبر
و تره بار اصفهــان دلیل افزایش 
قیمت ســیب زمینی را کشــت 
ســنتی آن دانســت و گفت: اگر امــروز در انبارها 
سیب زمینی نگهداری نشود، شب عید به دلیل نبود 
موجودی باید این محصول را با قیمت ۵۰ هزار تومان 
خرید کنیم.علــی مهرکش دربــاره دالیل افزایش 
قیمت سیب زمینی، اظهار کرد: موضوع اصلی این 
اســت که متأســفانه در فصل خرمن و برداشــت 
سیب زمینی هیچ مقام و مسئولی به فکر فردا نیست.

وی با بیان اینکه اصفهان پیش تر به میزان سه ماه 
سیب زمینی موردنیاز کشور را تأمین می کرد، گفت: 
متأسفانه طی چند سال گذشــته به دلیل مشکل 
بی آبی و کم آبی اصفهان، میزان تولید سیب زمینی 
در اصفهان بسیار کاهش و یا حتی به صفر رسیده 
اســت.نایب رئیس اتحادیه میادین میــوه و تره بار 
اصفهان ادامه داد: متأســفانه در زمان اوج داشت 

و برداشت سیب زمینی از اردیبهشت تا مهرماه در 
کشور هیچ مقام مسئولی به میزان این محصول توجه 
نمی کنند و بعد از برداشت و ورود به بازار بخشی از آن 

به جای انبار شدن به خارج کشور صادر می شود.
وی با بیان اینکــه متأســفانه در تولید محصوالت 
کشاورزی سرانه مصرف، ورود، کاشت و ... مشخص 
نیست و دلیل آن صنعتی نبودن کشاورزی کشور 
است، اظهار کرد: در این شرایط به یک باره متوجه 
می شــویم با کمبود و یا نبــود محصولی همچون 

سیب زمینی مواجه هستیم.
مهرکش ادامه داد: در این شرایط تنها باید از چهار 
انبار ســیب زمینی نیاز کل کشور را تأمین کنیم که 
مجموع این محصول از یک هزارم نیاز کشور کمتر 
است و باید توجه داشت که این میزان سیب زمینی 
انبار شده احتکار نیست، بلکه از قبل برای نیاز شب 

عید انبار و نگهداری شده است.
وی گفــت: اگر در انبارها ســیب زمینی نگهداری 

نشود، شب عید باید سیب زمینی را با قیمت ۵۰ هزار 
تومان خرید کنیم.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان 
با بیان اینکه امروز در میدان میوه و تره بار اصفهان 
قیمت هــر کیلو ســیب زمینی بیــن ۵۵۰۰ تا ۱۱ 
هزار تومان عرضه می شــود، اظهار کــرد: قیمت 
سیب زمینی کهنه )انبارشده( بین ۵۵۰۰ تا ۸۵۰۰ 
تومان و قیمت سیب زمینی نو که هزینه های تولید 
آن به دلیل روش قدیمی و ۵۰ ساله کشت و داشت 
و برداشت باالست بین ۹۵۰۰ تا ۱۱ هزار تومان در 

میدان میوه و تره بار عرضه می شود.
وی اضافه کرد: متأســفانه درب مغازه ها با توجه به 
اینکه مشتری تشــخیص نمی دهد، سیب زمینی 

موجود در بازار نو یا کهنه است، این محصول با یک 
قیمت و حتی با نــرخ ۲۰ هزار تومــان هم فروخته 

می شود.
مهرکش با پیش بینی قیمت سیب زمینی در بازار، 
گفت: تا پایان سرما سیب  زمینی های نو با افزایش 
وزن و برداشت وارد بازار می شود و معتقدم با شروع 

فصل گرما آرامش به بازار سیب زمینی برگردد.
وی با تأکید بر اینکه دیگر افزایش قیمت سیب زمینی 
نخواهیم داشت، اظهار کرد: قدیمی ها سیب زمینی 
را محصول پا گوشتی می دانند که در کنار گوشت 
پخته می شود، بنابراین امروز گوشت کیلویی ۲۰۰ 
هزار تومان دیگر سیب زمینی کیلویی ۲ هزار تومان 

را قبول نمی کند.

نایب رئیس اتحادیه میادین میوه و تره بار اصفهان:

سیب زمینی انبار نشود، شب 
عید 5۰ هزار تومان می شود  

افزایشــی گرفته در روزهــای اخیر بــه رقم های 
نجومــی رســیده و فعــاالن صنفــی می گویند 
شــیطنت های مافیای بازار گوشت دلیل اصلی 

این اتفاق است.
قیمت گوشت قرمز که طی هفته های گذشته روند 
افزایشی گرفته در روزهای اخیر به رقم های نجومی 
رسیده و فعاالن صنفی می گویند شیطنت های 
 مافیای بازار گوشت دلیل اصلی این اتفاق است.
بررســی های میدانی نشــان می دهد که قیمت 
الشه گوسفند در مغازه بین ١۴٢ تا ١۴۶ تومان، 
شعب عمده فروشی ١٣۶ هزار تومان، ران گوساله 
حدود ١٨٠ هزار تومان، سردست گوساله ١٧٠ 
هزار تومان، فیله گوساله ٣٣٠ هزار تومان، راسته 
گوســاله ١٨٠ هزار تومان، ران گوســفند ١٨۴ 
هزار تومان، سردست گوسفند ١٨٠ هزار تومان، 
گردن گوسفند ١۴٢ هزار تومان و راسته مغز بی 
 اســتخوان گوســفندی ٢٩٠ هزار تومان است.
 دلیل اصلی گرانی گوشــت، شیطنت مافیاست
براین اســاس عده ای صادرات دام زنده را دلیل 

افزایش قیمت این کاالی اساسی عنوان می کنند، 
برخی نیز معتقدند که مطرح شــدن زمزمه های 
مبنی بر حذف ارز ترجیحی منجر به التهاب بازار 
شد و هر چند که دولت بعدا این مسأله را تکذیب 

کرد اما تعادل به بازار گوشت برنگشت. 
برخی نیز معتقدند که عرضه کنندگان گوشــت 
در بازار دلیل التهابات فعلی هســتند در همین 
زمینه افشــین صدردادرس، مدیرعامل اتحادیه 
دام ســبک گفت: جمعیت دام در اســتان های 
آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه، 
ایالم و خوزســتان و حتــی در برخــی از مناطق 
لرستان و همدان زیاد است همچنین در مناطق 
مرکــزی و شــرقی کشــور نمی توانیــم بگوییم 
 دام نیســت اما میزان آن به اندازه فصل اســت.

وی اضافــه کــرد: علــت اصلــی گرانــی وجود 
دالالن و واســطه ها و مافیــای گوشــت اســت 
که بــه دنبــال افزایــش قیمــت گوشــت قرمز 
هســتند و بتواننــد از شــرایط ایجــاد شــده و 
حساســیت مســئوالن نســبت بــه افزایــش 

 قیمت کاالهای اساســی سوءاســتفاده کنند. 
دولت برای واردات گوشت و دام رایزنی می کند

دادرس ادامــه داد: همیــن االن هــم شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام در حــال رایزنــی بــرای 
واردات گوشــت گوســاله، گوشــت گوسفندی 
و دام زنــده اســت که واردات گوشــت گوســاله 
امــکان پذیــر اســت امــا واردات گوشــت 
 گوســفندی و دام زنده توجیه اقتصــادی ندارد.
وی افزود: افزایــش قیمت دام زنــده به میزانی 
نبــوده کــه تأثیــر زیــادی روی قیمت گوشــت 
داشــته باشــد و افزایش قیمت گوشــت بیشتر 
 به دلیل اقدامات دســت اندرکاران بازار اســت.
این فعال صنفی ادامه داد: از مهرماه که مصوبه 
صــادرات صادر شــد میانگین قیمــت دام زنده 
حدود ۵۵ هزار تومان بود و در حال حاضر به ۶٠ 
تا ۶١ هزار تومان رســیده که این اختالف حدود 
۵ هزار تومان بیشــتر نیســت اما قیمت گوشت 
قرمز از کیلویــی ١٢٠ هزار تومان بــه ١۶٠ هزار 
 تومان و حتی قیمت های باالتر رســیده اســت.
دادرس گفــت: بنابراین ۵ هزار تومــان افزایش 
قیمت دام زنده تناســبی با ٣٠ تا ۵٠ هزار تومان 
افزایــش قیمت گوشــت قرمز نــدارد و نشــان 

 دهنده شــیطنت مافیای بازار گوشــت اســت.
وی تصریح کرد: بهانه دیگری که ممکن اســت 
برخی افراد عنوان کنند بحث صادرات دام زنده 
اســت در حالی که در چهار ماه گذشــته میزان 
صادرات دام زنده آنقدر ناچیز بوده که نســبت به 
جمعیت دام زنده کشور اصال به حساب نمی آید 
و عالوه بر این در مسیر صادرات کارشکنی های 
زیادی می شود و روند آن بسیار کند است بنابراین 

نمی تواند در افزایش قیمت گوشت مؤثر باشد.

قیمت گوشت همچنان رکورد می شکند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان 

گزارش
اینکه تا زمانی که نرخ بهره اصالح 
نشــود، بورس به روند صعودی 
خود باز نخواهد گشت، گفت: زمانی که نرخ بهره 
بــدون ریســک ۲۵ درصــد باشــد، پــی بــر ای 
سرمایه گذاری در بانک ها چهار واحد خواهد بود. 

همین موضوع منجربه منفی شدن بورس می شود.
مصطفی صفاری در رابطه با ریزش های بورس، با 
بیان اینکــه دو نوع شــوک سیاســی و اقتصادی 
می تواند روند اقتصادی هر کشــور را تغییر دهد، 
اظهار کرد: برجام یکی از شوک های سیاسی است 
که اثرات بسیار کوتاه مدتی بر اقتصاد ایران داشته و 

خواهد داشت.
وی افزود: شوک های اقتصادی معموال در بلندمدت 
بر اقتصاد اثــر می گذارد، در مــدت اخیر چندین 
شوک اقتصادی در ایران وجود داشته که از جمله آن 
می توان به اجرایی نشدن مصوبه ۱۰ ماده ای دولت 
برای حمایت از بورس اشــاره کرد.این کارشناس 
بازار سرمایه با تاکید بر نقش نرخ بهره بر بازار سرمایه 
گفت: زمانی که نرخ بهره بدون ریسک ۲۵ درصد 
باشد، پی بر ای ســرمایه گذاری در بانک ها چهار 
واحد خواهد بود. همیــن موضوع منجر به منفی 

شدن بورس می شود.
  تا زمانی که نرخ بهره بانکی به ۱۵ نرسد روند 

بازار سرمایه بهبود نمی یابد
صفاری اضافه کرد: دولت نرخ بین بانکی را ناگهان 
از ۱۵ به ۲۲ درصد افزایــش داد؛ اما کاهش هایی 
که در مدت اخیر بر این نرخ اعمال شده در حدود 
۰.۱ درصد بوده که تأثیر چندانی در بازار ســرمایه 
نخواهد داشــت و تا زمانی که نرخ بهــره بانکی به 
 ۱۵ نرسد، شاهد بهبود روند بازار سرمایه نخواهیم 

بود.

یک کارشناس بازار سرمایه:

رشد بورس در گرو اصالح نرخ بهره است

یک اقتصاددان با بیان اینکه احتمال به نتیجه 
نرسیدن مذاکرات منجربه افزایش تقاضاهای 
احتیاطی و افزایش سرعت رشد تورم می شود، 
گفت: الزم است مسئوالن تدبیری بیندیشند؛ 
زیرا آســتانه صبر مردم کاهش یافتــه و ادامه 
این روند مطلوب نیست. از سوی دیگر طرف 
مذاکره هم به دلیل آشنایی با شرایط اقتصاد 

ایران سرسخت خواهد بود.
مرتضــی افقــه  اظهار کــرد: مدت ها اســت 
متغیرهای عمــده و اصلی اقتصاد تحت تأثیر 
شرایط سیاســی که با آن مواجه هستیم قرار 
گرفته است؛ در واقع متغیرهای حقیقی اکنون 
فعال نیست. پس از سه سال تشدید تحریم ها 
با وجود تالش های دولت بــرای جلوگیری از 
آسیب سطح رفاه مردم، اکنون ذخایر به انتها 
رسیده و مسئله رفع تحریم ها متغیر بسیار فعال 
و تأثیرگذاری در سایر الیه های اقتصادی است 

که مورد توجه قرار گرفته است.
وی افــزود: بــه نتیجــه نرســیدن دور جدید 
مذاکرات، بالفاصله در متغیرهای اقتصادی 
از جمله نرخ ارز تأثیر گذاشــت و اگر این روند 
ادامه یابد سایر قیمت ها هم از این موضوع تأثیر 
خواهد گرفت. عالوه بر این، تورم و متغیرهای 
اقتصادی از جمله شــاخص ســرمایه گذاری 
تغییرات منفی خواهد داشــت. البته شرایط 
نقدینگی کشــور به گونه ای نیســت که روند 

افزایش قیمت ها سریع اتفاق افتد.
این اقتصاددان گفــت: از طرف دیگر با توجه 
به سرســختی که در نمایندگان ایران و طرف 
مذاکره وجود دارد، دور از انتظار است که دور 

بعدی مذاکرات هم به نتیجه ای برسد.
افقه اضافه کرد: اقتصاد ایــران اکنون عمدتًا 
از انتظــارات تورمی تأثیر می گیــرد. افزایش 
قیمت ارز به عنوان یک نشانه فوری از شکست 
در مذاکرات است که به دنبال آن قیمت سایر 

کاالها نیز در میان مدت افزایش خواهد یافت.
وی تصریح کرد: در ســه دهه اخیر مردم ایران 
تأثیرات مسائل سیاسی ناشــی از تحریم ها را 
بر معیشت خود دیده اند و می دانند به نتیجه 
نرســیدن مذاکرات بر وضعیت معیشت آن ها 
تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابرایــن این احتمال 
وجود دارد که تقاضای احتیاطی در جامعه به 

دلیل نگرانی از آینده افزایش یابد.
این اقتصاددان تاکید کرد: افزایش تقاضاهای 
احتیاطی و تقاضــای بیش از نیــاز طبیعی، 
منجربه سرعت رشد تورم می شود. امید است 
مسئوالن تدبیری بیندیشند؛ زیرا آستانه صبر 
مردم کاهــش یافته و ادامه ایــن روند مطلوب 
نیســت. از ســوی دیگر، طرف مذاکره هم به 
دلیل آشنایی با شرایط اقتصاد ایران سرسخت 
خواهد بود؛ بنابراین الزم است مصالح مردم در 

مذاکرات در نظر گرفته شود.

احتمال به نتیجه نرسیدن مذاکرات، سرعت رشد تورم را 
افزایش می دهد

رئیس مجمع فعاالن اقتصادی هشدار داد

خطر تعدیل نیرو در بخش صنعت
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وزیر نیرو نماینده خود برای حوضه زاینده رود را معین کند:

همگرایی اصفهان و شهرکرد برای حل مشکل آب
معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان گفت: وزیر 
نیرو در ســفر خود به اصفهان، 
قول داد کــه من یــک نفــر از معاونان خــودم را 
به عنــوان نماینده ویــژه وزارت خانــه در حوضه 
زاینده رود تعیین و مســتقر می کنم که این اتفاق 
هنوز نیفتاده اســت و انتظار مردم اصفهان این 
است که این تصمیم درســت وزیر نیرو در اسرع 

وقت محقق شود.
مهران زینلیان، معــاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری اصفهان با اشاره به رهاسازی آب برای 
کشت کشاورزان شــرق اصفهان اظهار داشت: 
آب به شرق اصفهان رسیده و کشاورزان در حال 
آبیاری زمین های خود هستند، در عین حال یکی 
از مشکالت اساسی ما که کماکان موجود است، 
برداشت های باالدست رودخانه زاینده رود است 
و بارها هم با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو 

مطرح شده است.
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از این برداشت ها 
در اســتان اصفهان و بخشــی دیگر در اســتان 
چهارمحال و بختیاری است، تصریح کرد: البته 
در این بخش از ســال، با توجه به وجود باغات در 
باالدست اصاًل نیازی به برداشت آب وجود ندارد؛ 
اما در خصــوص اصل برداشــت، هنــوز اتفاقی 
جدیدی نیفتاده اســت و الزم اســت شرکت آب 
منطقه ای با همــکاری جهاد کشــاورزی در این 

خصوص مجدانه اقدام کنند.
زینلیان با اشاره به وجود چاه های غیرمجاز و مجاز 
در باالدست رودخانه بیان کرد: باید تالش کنیم 

چاه های غیرمجاز را مســدود و چاه های مجاز را 
کنتوربنــدی کنیم و این تالش در جریان اســت 
چراکه روی بعضی از این چاه ها هم عمل شــده 
است، اما نسبت به حجم موجود خیلی کم است.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان با تأکید مجدد بر عدم نیاز به برداشت آب 
در این دوره از سال خاطرنشان کرد: همان طور که 
می دانید در باالدست ما باغ داریم و عمده فعالیت 
هم که در آنجا انجام می شــود، فالحت پیشگی 
است و این باغ ها اآلن خیلی نیازی به آب ندارند.

وی با اشاره به لزوم همکاری بین ۲ استان اصفهان 
و چهارمحال و بختیاری برای حل بحران آب ابراز 
کرد: در حال حاضر، همکاری در حداقل ممکن 
اســت و عمال ارتباطی وجود ندارد و دلیل اصلی 
هم به نظر من عدم مدیریت مناســب وزارت نیرو 
است، این در حالی است که وزیر نیرو در سفر خود 
به اصفهان، قول داد که من یک نفــر از معاونان 
خودم را به عنــوان نماینده ویــژه وزارت خانه در 
حوضه زاینده رود تعیین و مستقر می کنم که این 
اتفاق هنوز نیفتاده است و  انتظار مردم اصفهان 

این است که این تصمیم درست وزیر نیرو در اسرع 
وقت محقق شود.

زینلیان با تأکید مجدد بر نقش محوری وزارت نیرو 
در ایجاد این ارتباط گفت: اگر وزارت نیرو مسیر 
کارشناســی را با مشــارکت متولیان امر در پیش 
گیرد، همه در کنار همدیگر قرار خواهند گرفت 
و کار را پیــش می برند؛ االن جلســاتی که وزارت 
نیرو برگزار می کند کامال مجزا و بدون حضور همه 
ذی نفعان است که الزم اســت تجدیدنظر جدی 

صورت پذیرد.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری 
اصفهان تأکید کرد: این موضوع باید با همدلی 
و کار کارشناسی حل شــود و به این معنا که این 
مشــکل هم زمان هر ۲ استان اســت و  اصفهان 
و چهارمحــال و بختیــاری کــه مثــل گذشــته 
که مشــکالت زیادی را پشــت سرگذاشــته اند، 
اکنــون هم باید بــا همدیگر و کنار هم بایســتیم 
و ایــن مســأله را برای هر ۲ اســتان حــل کنیم؛ 
در ابتــدا بایــد کار کارشناســی انجــام شــود و 
بعد بــر مبنای ایــن منطق کارشناســی صورت 
 گرفتــه و اصــل مســاوات و عدالــت ۲ اســتان 

مشکل خود را حل کنند.
وی با اشــاره به آماده ســازی بســته راهکارهای 
احیای زاینده رود خاطرنشــان کرد: این بسته با 
صرف صدها نفر ســاعت کار کارشناسی، آماده 
شده اســت و این مســیری اســت که ما حسب 
ضرورت شروع کردیم و امید داریم وزارت نیرو هم 
پای کار بیاید و به نقش کلیدی خود در این زمان 

حساس عمل کند.

بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی اصفهان 
طی روزهای بیســتم تا بیست و ســوم بهمن ماه 
۱۴۰۰ میزبان برندهای مطرح فعال در حوزه لوازم 

خانگی خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی 
اصفهان، بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی 
اصفهان که طی ۴ روز برپا می شــود، ۸۴ شرکت 
فعال در حوزه لوازم خانگی را گرد هم جمع کرده 
تا مخاطبان نمایشــگاه با جدیدتریــن کاالها و 

محصوالت این بخش آشنا شوند.
نمایشــگاه لوازم خانگی اصفهــان در این دوره 
بیش از ۱۶ هزارمترمربع مساحت دارد و شرایطی 
فراهــم آورده تــا شــرکت هایی از اســتان های 
اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان شرقی، اردبیل، 
خوزستان و خراسان رضوی به ارائه دستاوردها و 

توانمندی های خود بپردازند.
از جمله محصوالت و کاالهایی که در این نمایشگاه 
به نمایش در می آیند می توان لوازم برقی بزرگ و 
کوچک مانند یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، 
ماشین ظرفشویی، چرخ گوشت، چرخ خیاطی، 
آبمیوه گیری، ظروف چینی، ظروف آشپزخانه 
و... را نام برد.در بیست و پنجمین نمایشگاه لوازم 
خانگی اصفهان همچنین برندهای مطرحی نیز 
حضور دارند که از آن جمله می توان به اسنوا، دوو، 
هیمالیا، کلور، لوپز، المیرا، زرین، بست، بیمکث، 
تســکو، ســپاهان جارو، پاکتین، کاندید، بلزا، 
بنفشه، مهیارگاز، تکنولند، تکنوالیو، تکنوسان، 

مادیران، جی پالس، امرسان، گوفر، یخساران، 
رسو، ماکسینی، جنرال بینو، داتیس، سیلئان، 
دیپوینت، پیلوت، ســاتیا، ژانومــه، البرز تهویه، 
میکرولب، زیرووات، کندی، پاکشــوما، سوندا، 
تولیپس، سوزوکی، پارس خزر، نانیوا، کاخلر، ارشیا 
الکتریک، رست ورد، رنزو، فراشر، زنیت، کاستلو، 
بلسون، سان کاال، ووپ، گابی ین، جنرال فیت، 
فریدولین، جی سان، یرواستار و بالنتون اشاره کرد.

معرفی هر چه بهتر و بیشتر تولیدکنندگان داخلی، 
کســب درآمدهای ارزی بیشتر، توسعه صادرات 
غیرنفتی و همچنین توسعه بازار داخلی صنعت 
لوازم خانگی از مهمترین اهداف برگزاری بیست 
و پنجمین نمایشــگاه لوازم خانگی اصفهان به 

شمار می رود.
عالقمندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند 
از ساعت ۱۳ تا ۲۰ روزهای ۲۰ تا ۲۳ بهمن ماه به 
نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی 

شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

طرح اصالح و بازســازی خط انتقال فاضالب 
بلوار میرزا کوچک خان در مرحله پایانی است.

مدیر آبفای منطقه ۲ شــهر اصفهان با اشــاره 
به اصالح و بازســازی از زیرپل وحید به سمت 
کنارگذر پارک ناژوان با بیــش ۶۰ میلیارد ریال 
هزینه در مدت پنج ماه گفت: با اصالح ۱۰۰۰ 

متر از خط انتقال فاضالب بلوار میرزا کوچک 
خان، این عملیات به مراحل نهایی خود نزدیک 

می شود.
امیر حســین رحیمی با بیان اینکه فرسودگی 
خط انتقال فاضالب بلــوار میرزا کوچک خان 
منجر به پــس زدگی فاضالب در فضای ســبز 
انتهــای خیابــان بــاغ فــردوس و مناطقی از 
خیابــان قائمیه می شــد افــزود: اصالح خط 
انتقــال فاضالب بلــوار میرزا کوچــک خان به 
طول ۱۱۵۰ متر و قطر ۶۰۰ میلمتر از مهر ماه 
امسال از حد فاصل سه راه نظر تا کنارگذر پارک 
ناژوان آغاز شده و با حدود ۹۰ درصد پیشرفت 
 فیزیکی تا ســی ام بهمن ماه به پایان می رسد.
وی ریزشی بودن شدید بافت زمین در محل کنار 
گذر پارک ناژوان، عبور خط انتقال فاضالب از 
زیر پل وحید، وجود کابل های فشار قوی برق و 
بار ترافیکی شدید را از عمده مشکالت اجرای 

این طرح بیان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان از افتتاح 
۱۵ طرح آبرسانی روستایی در هشت شهرستان 
این اســتان به مناسبت گرامیداشــت دهه فجر 

خبر داد. 
هاشم امینی افزود: این طرح ها افزون بر سه هزار و 
۱۰۰ خانوار را در شهرستان های اصفهان، تیران و 
کرون، جرقویه، خور و بیابانک، سمیرم، اردستان، 

فریدن و فریدونشهر زیر پوشش قرار خواهد داد.
وی اعتبار اجرای پروژه های یاد شده را بالغ بر ۱۵ 
میلیارد و یکصد میلیون تومان برآورد کرد و ادامه 
داد: تمام این رقم از منابع دولتی تامین شده است.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اصفهــان 
اظهارداشت: آبرسانی پایدار به روستاها، ارتقای 
رفاه و بهداشــت، جلوگیری از مهاجــرت و رفع 
کمبود آب از جمله مهم ترین مزایای این پروژه ها 

به شمار می رود.
امینی خاطرنشان کرد: ایجاد حجم قابل قبول 
ذخیره آب، افزایش رضایت مندی مشــترکان، 
جلوگیری از هدر رفت و آســان سازی ذخیره آب 
آشــامیدنی از دیگر ثمــرات ۱۵ طرح آبرســانی 

روستایی امسال محسوب می شود.
وی اظهارداشت: در قالب پروژه های مورد اشاره 
حدود ۲۶ کیلومتر خطوط انتقال آب احداث و بالغ 

بر پنج کیلومتر اصالح شبکه صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان اضافه 
کرد: همچنین یک هزار و ۵۰۰ متر توسعه شبکه 
آبرسانی و راه اندازی هشــت ایستگاه پمپاژ آب 

انجام گرفت.
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان یک میلیون 

و ۱۸۰ هزار مشترک را زیر پوشش دارد.

 معرفی بهترین برندهای لوازم خانگی در
 نمایشگاه بین المللی اصفهان

 اصالح و بازسازی خط انتقال فاضالب بلوار
 میرزا کوچک خان

به مناسبت دهه فجر؛

 ۱۵ طرح آبرسانی روستایی در استان اصفهان 
به بهره برداری رسید

تجهیز تاسیسات آب شهری 
جرقویه به سامانه تله 

متری
تاسیسات آب شهری جرقویه به سامانه تله 

متری مجهز شد.
مدیرآبفای جرقویه با اشــاره بــه اتصال ۷ 
مخزن و ۳ ایستگاه پمپاژ آب به سامانه تله 
متری گفت: تاکنون تاسیســات آب چهار 
شهر نیک آباد، حسن آباد، نصر آباد و محمد 
آباد در منطقه جرقویه با هدف توزیع عادالنه 

آب به سامانه تله متری وصل شده است
جواد اســماعیلی افزود: در آینده نزدیک 
همچنین تاسیسات آبرسانی ۱۵ روستای 
شهرستان جرقویه نیز به این مجهز سامانه 

می شوند.
وی با بیان این که هم اکنون چهار شــهر و 
۲۱ روســتا تحت پوشــش خدمات آبفای 
منطقه جرقویه قرار دارند گفت: از ۲۱ هزار 
و ۸۳۶ فقره انشــعاب آب نصب شــده در 
منطقه جرقویه، ۱۲ هزار و ۲۸۳ انشعاب در 
روستا ها و ۹ هزار و ۵۵۳ انشعاب در شهر ها 

نصب شده است.

بهره برداری از هفت طرح 
عمرانی در دهاقان

همزمان بــا دهه فجــر ۷ طــرح عمرانی، 
خدماتی و اقتصادی در شهرستان دهاقان 

به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، مرکز 
اصفهان؛ ایــن طرح ها شــامل بوســتان 
نماز مســکن مهر، احداث کنــدرو فضای 
سبز شمالی بلوار انقالب، خانه بهداشت 
روســتای علی آباد جمبزه، روشنایی بلوار 
ســردار حاج قاســم ســلیمانی علی آباد 
جمبزه، پیاده رو سازی و سنگ فرش محله 
تاریخی بازار روستای پوده، کارخانه بسته 
بندی سبزی و صیفی با اشــتغالزایی ۱۴ 

نفر است.
برای اجــرای ایــن طرح ها بیــش از ۱۰۱ 

میلیارد ریال هزینه شده است.
همزمان با افتتاح این طرح ها ساخت رینگ 
کنار گذر جنوبی شهر دهاقان هم آغاز شد.

افتتاح چهار طرح عمرانی  
 اقتصادی و خدماتی

 در کاشان
به مناســبت دهه مبارک فجــر چهار طرح 
عمرانــی ، اقتصــادی و خدماتــی با ۲۹۰ 

میلیارد ریال هزینه در کاشان افتتاح شد.
فرمانــدار کاشــان در آییــن افتتــاح این 
طرح ها گفت: این طرح ها شــامل تولید 
قطعات ساختمانی پیش ساخته صنعتی 
و اشــتغالزایی ۱۲۰ نفر بطور مســتقیم و 
غیر مســتقیم، بهره بــرداری از تجهیزات 
پست ۲۳۰ کیلو ولت برق، آبگیری استخره 
ذخیره آب با ظرفیت ۲۵ هزار متر مکعب و 

افتتاح خانه ورزش روستای جزه هستند.
شــریف زارعی افزود: همچنین ســاخت 
ســالن چند منظوره روســتای چوشقان 
استرک از توابع بخش مرکزی با ۲۰ میلیارد 

ریال اعتبار آغاز شد.

افتتاح طرح های 
برق رسانی و اشتغال زایی 

در برخوار
فرماندار شهرستان برخوار در آیین افتتاح 
۱۸۱ طرح برق رسانی و اشتغال زایی کمیته 
امداد امام خمینــی )ره( برخــوار گفت: 
خدمت رسانی به مردم که ولی نعمت انقالب 
و نظام هستند، وظیفه ای است که مدیران 
باید باید بــا تمام توان در ایــن زمینه عمل 

کنند.
محمدرضا قربانــی در آئین افتتاح ۱۸۱ 
طرح برق رسانی و اشتغال زایی کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، اظهار کرد: این طرح ها 
شــامل ۱۳ طرح برق رســانی شــامل ۴۵ 
کیلومتر تبدیل سیم به کابل خودنگه دار، 
نصب و تقویت هشت ترانس برق، اصالح 
شبکه های برق رسانی، تعویض ۱۳۵ پایه 
فرسوده و برق رسانی به طول ۱۲ کیلومتر 
به مشترکان جدید از طرح های برق رسانی 
با ۱۱۰ میلیــارد ریال اعتبــار و ۱۶۸ طرح 
اشتغال زایی کمیته امداد امام خمینی )ره( 

با ۷۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال است.
وی افزود: طرح های اشتغال زایی کمیته 
امداد در زمینه هــای خدماتی، صنعتی، 
صنایع دســتی، دامپروری، حمل و نقل و 
کشــاورزی بوده که برای ۳۳۰ نفر اشتغال 

فراهم کرده است.
فرماندار شهرستان برخوار خاطرنشــان 
کرد: ایــن طرح هــای در تمام شــهرها و 
روستاهای شهرستان برخوار برای تقویت 
و افزایــش ایمنــی شــبکه برق رســانی و 
اشتغال زایی برای توانمندسازی مددجویان 

کمیته امداد انجام شده است.

خبر خبر

استان

خبر

فرمانــدار اصفهــان بــا بیــان اینکه در راســتای 
رفع مشــکالت بایــد همه ســازمان ها پــای کار 
حل مشــکالت مردم باشــند، گفــت: باتوجه به 
خشکسالی های اخیر، توسعه مجموعه مستقر 
در منطقه رحیم آباد به نفع مردم این منطقه است و 
گام های مؤثری در راستای توسعه و رفع مشکالت 
خاص مجموعه مستقر در منطقه رحیم آباد برداشته 

خواهد شد.
به گــزارش روابط عمومی فرمانــداری اصفهان، 
محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان با حضور 
در منطقه رحیم آباد از توابع بخش مرکزی، از منطقه 
صنعتی آن بازدید و از نزدیک در جریان مســائل و 

مشکالت آنها قرار گرفت.
وی با بیــان اینکــه عشــق و انگیــزه خدمت در 
مجموعه های مستقر در منطقه رحیم آباد مشهود 
است، اظهار داشت: عشــق و انگیزه برای ایجاد 
اشــتغال و توجه به کارگــران در این منطقه کامال 

مشهود و شایسته تقدیر است.
احمدی با اشــاره به کاهش بارش ها و مشکالت 
حــوزه کشــاورزی، عنــوان کــرد: باتوجــه بــه 
خشکسالی های اخیر، توسعه مجموعه مستقر 
در منطقه رحیم آباد به نفع مردم این منطقه است 
که نشستی با مشارکت شــرکت ها و سازمان های 
ذی ربط برگزار و گام های مؤثری در راستای توسعه 
و رفع مشکالت خاص مجموعه مستقر در منطقه 

رحیم آباد برداشته خواهد شد. 
الزم به ذکر اســت، هزینه های باالی حامل های 
انــرژی اعــم از آب، بــرق و گاز، مشــکل تغییــر 
کاربری ها، تأمین مواد اولیه، ورود مواد و کاالهای 
بی کیفیت از خارج به کشور، تبدیل رحیم آباد به 
عنوان شهرک یا منطقه صنعتی، شناخت رحیم آباد 
به عنوان منطقه محروم برای معافیت های مالیاتی، 
ازجمله خواســته ها و مشــکالت مجموعه های 

مستقر در منطقه رحیم آباد بود.

خبرخبر

تمام تالش خود را برای حل مشکالت 
استان اصفهان به کار گرفته ایم

همه سازمان  ها پای کار حل مشکالت 
تولید بیایند

رئیس شــورای اســالمی شهر 
اصفهان گفت: یکی از مهم ترین 
برنامه های شورای اسالمی شهر 
در دوره ششم تقویت کانون های فرهنگی مساجد، 
رســیدگی به محالت کم برخوردار، رفع مشکالت 
شهر و ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان است.

محمد نورصالحی در نشستی صمیمانه با اهالی 
منطقه یک شهرداری اصفهان، اظهار کرد: مسجد 
آیت الله خادمی، خواستگاه و کانون اولیه انقالب 
اسالمی در اصفهان محسوب می شود، از این رو این 
مسجد باید به جایگاه اصلی خود آن طور که شایسته 
است نائل آید. شورای اسالمی شهر اصفهان نیز در 

تالش است تا در این مسیر اقداماتی را انجام دهد.
وی افزود: یکــی از مهم ترین برنامه های شــورای 
اسالمی شــهر در دوره ششــم تقویت کانون های 
فرهنگی مساجد، رسیدگی به محالت کم برخوردار، 
رفع مشکالت شهر و ارتقای سطح کیفیت زندگی 

شهروندان است.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: 
مشارکت مردم در اداره شــهر از دیگر دغدغه های 
اعضای شورای اسالمی شهر اســت، در این راستا 
امید داریم شهروندان با بیان نقاط ضعف و نواقص و 

ارائه راهکارها، مدیریت شهری را یاری کنند.
وی با اشــاره به اینکه اعضای شــورای اســالمی 
در دوره ششــم نســبت به دغدغه هــای اصلی و 
معضالت مردم اصفهان آگاه هستند و می دانند 
محیط زیست، آلودگی هوا و آب در رأس مطالبات 
مردم اصفهان قرار دارد، گفت: در همین راســتا 
برای نخســتین بار در دوره ششــم کمیســیونی 
تحت عنوان کمیسیون آب و مناطق کم برخوردار 
برای رسیدگی به مناطق کم برخوردار و پیگیری 
موضوعات مربوط به آب در شورای اسالمی شهر 

تشکیل شده است.
نورصالحی تاکید کرد: مشکالت شهر را باید با کمک 
و مشارکت شهروندان ابتدا شناسایی و سپس نسبت 
به رفع آن اقدام کنیم تا به نتایج کارآمدی دست یابیم.

برای رفع مشکالت شهری مردم به میدان بیایند
محمدرضا فالح، رئیس کمیسیون هوشمندسازی و 
حمل ونقل شورای اسالمی شهر نیز در این نشست 
اظهار کرد: بر همگان مشهود است انقالب اسالمی 
با وحدت، همراهی و همبستگی مردم پیروز شد؛ 
این وحدت در زمان انقالب اســالمی در اصفهان 

حول محور آیت الله خادمی شکل گرفت.
وی افــزود: در دوران دفاع مقدس نیز وحدت مردم 
عامل پیروزی کشور در مقابل جبهه استکبار بود؛ 
همچنین در ادامه مســیر انقالب این همبستگی 

زمینه ساز ارائه خدمات شده است .
رئیس کمیســیون هوشمندســازی و حمل ونقل 
شورای اسالمی شــهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
شوراهای اســالمی شــهر پس از انقالب اسالمی 
در کشور متولد شد تا شــهرها به دست خود مردم 
و نمایندگان آنها اداره شــود.وی تصریــح کرد: در 
راستای اداره بهتر شهر باید شــهروندان به میدان 
بیایند و پیشــگام رفع معضالت و مشــکالت شهر 

شــوند، این در حالی اســت کــه امــروز جامعه از 
بی تفاوتی شهروندان در امور مختلف رنج می برد.

   لزوم رفع کمبودهای مناطق شهری
عباس حاج رسولی ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، 
حقوقی و گردشــگری شــورای اســالمی شــهر 
اصفهان نیز در این نشســت با بیان اینکه مرحوم 
آیت الله خادمی در این مسجد زمینه پیروزی انقالب 
اسالمی را در اصفهان پایه گذاری کرد، اظهار کرد: 
مســجد آیت الله خادمی کانون انقالب اســالمی 

در کالنشهر اصفهان است.
وی با اشاره به ضرورت جهاد تبیین که رهبر معظم 
انقالب بر آن تاکید دارند، گفــت: پیش از انقالب 
اسالمی حتی پزشک نداشتیم و پزشکان کشورهای 
هند و فیلیپین به ایران می آمدند، اما امروز در لوای 
انقالب اسالمی از سراسر خاورمیانه برای درمان به 

ایران مراجعه می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، حقوقی و گردشگری 
شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد: این محله 
شهیدان زیادی در راه اســالم و انقالب داده است، 
اما آن طور که شایسته است به محله خادمی توجه 
و رسیدگی نشده اســت و باید کمبودهای گذشته 

جبران شود.

خبر

معاون هماهنگــی امور اقتصادی اســتانداری 
اصفهان گفــت: مشــکالتی توســط فرماندار 
شهرستان دهاقان و سایر مســؤوالن بیان شد و 
ما در اســتان تمام تالش خود را به کار می گیریم 
تا به تدریج شاهد حل مسائل و معضالت باشیم.

امیررضا نقش، معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری اصفهان در آیین افتتاح پروژه های 
عمرانی به مناســبت دهــه مبارک فجــر در این 
شهرســتان، ضمن گرامی داشــت ایام الله دهه 
فجر و چهل و سومین ســالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی  اظهار داشت: خداوند متعال را شاکریم 
که توفیــق خدمت گذاری در ایــن نظام مقدس 
را  پیدا کرد ه ایم و باید بدانیــم خدمت به مردم  و 

تالش جهادی وظیفه همه دولت مردان است.
وی در ادامــه بــا بیــان این کــه بایــد  از تمامی 
ظرفیت ها برای حل مشــکالت مردم اســتفاده 
کنیم، گفت: تمامی مسؤولین هر توانمندی که 
دارند، برای حل مشــکالت موجود به کار گیرند 
تا مردم طعم شیرین خدمت صادقانه مسؤولین 

را بچشند.
نقش بیــان کرد: مشــکالتی توســط  فرماندار 
شهرستان و سایر مسؤوالن بیان شد و ما در استان 
تمام تالش خود را بــه کار می گیریم تا  به تدریج 

شاهد حل مسائل و معضالت  باشیم.

معــاون هماهنگی امور اقتصادی  اســتانداری 
اصفهان با اشــاره بــه  نبود کمربندی در شــهر 
دهاقان  اظهار داشت:  ضرورت دارد این مشکل 
سریع تر حل شود و به همین خاطر  این موضوع 
را به طور ویژه در اســتان پیگیری خواهم کرد تا 

تلفات جانی دیگری را شاهد نباشیم.
وی همچنیــن با  تأکید بر حل مشــکالت تولید 
کنندگان و کارآفرینان گفت: مواردی که نیاز است 
در ستاد رفع موانع تولید طرح شود را  اعالم کرده 

تا  اقدام کنیم.
علی جمشــیدیان، فرمانــدار دهاقــان در این 
آییــن اظهــار داشــت: در شهرســتان دهاقان 
پروژه های زیادی برای افتتاح داریم ولی بخاطر 
رعایت پروتکل های بهداشــتی،  مواردی که در 
سریع ترین زمان ممکن قابل بهره برداری بود را 

امروز  انجام می دهیم.
وی ادامه داد: پس از عادی شدن شرایط و بهتر 
شدن وضعیت کرونایی، در زمان مناسبی سایر 

پروژه ها را بهره برداری خواهیم کرد.
جمشــیدیان بیان کــرد:  اهالی محتــرم محله 
مسکن مهر شهرستان از مشــکل نبود سیستم 
فاضالب مناســب رنج می برنــد و امیدواریم که 
هرچه سریع تر با مساعدت مســؤولین استان و 

شهرستان بتوانیم این مسأله را مرتفع کنیم.
به گزارش فــارس، بهره برداری از بوســتان نماز 
محله مسکن مهر شــهر دهاقان، پروژه احداث 
کندرو فضای سبز شــمالی بلوار انقالب، کارگاه 
بسته بندی سبزیجات، خانه بهداشت روستای 
علی آباد جمبزه ، روشنایی بلوار شهید سلیمانی 
روســتای علی آباد، جمبزه، ســنگ فرش  بازار 
تاریخی پوده  امروز با حضور  معاون اســتاندار و 
مسؤولین شهرستان انجام شد؛ همچنین کلنگ 
احداث  رینگ کنار گذر جنوبی شهر دهاقان بر 

زمین خورد.

معاون عمران شهری شهردار اصفهان از پیشرفت 
حــدود ۵۶ درصدی پروژه تقاطع غیرهمســطح 
شــهدای ورزشــکار خبر داد و گفت: بــا تکمیل 
این پروژه شــاهد کاهش تصادفات و ایمنی تردد 

خودروها، همچنین کاهش ترافیک خواهیم بود.
ایرج مظفر اظهار کــرد: یکــی از موضوعاتی که 
شهروندان نســبت به آن گالیه مند بودند، وجود 
ترافیک سنگین حدفاصل بلوار فرزانگان تا میدان 
شهدای ورزشــکار و تصادفات زیاد در مسیرهای 

منتهی به این میدان بود.
احــداث  مزیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشــکار، افزود: 
کاهش ترافیک این میدان برای عبور خودروهای 
سنگین برون شهری و عبور خودروهای شهری به 
سمت شهرستان دولت آباد، سهولت تردد از میدان 
در تراز همسطح میدان شهدای ورزشکار، کاهش 
زمان و سوخت از جمله اهداف احداث این تقاطع 

بوده است.
معاون عمران شهری شهردار اصفهان ادامه داد: در 
این پروژه با جابه جایی تأسیسات شهری زیادی از 
جمله جابه جایی دکل های فشار قوی و کابل های 

۲۰ کیلو ولت برق، جابه جایــی خط آب و لوله گاز 
و همچنین جابه جایــی فاضالب روبــه رو بودیم، 
البته عملیات اجرا دچار تأخیر شد که امیدواریم با 
همکاری شرکت های خدماتی اکثر جابه جایی ها 

انجام و پیگیری مابقی امور انجام شود.
حاضــر  حــال  در  کــرد:  تصریــح  وی 
تقاطع غیرهمسطح شهدای ورزشکار حدود ۵۶ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد که با تکمیل آن شاهد 
کاهش تصادفات و ایمنی تردد خودروها، همچنین 

کاهش ترافیک خواهیم بود.

در دیدار اعضای شورای شهر اصفهان با اهالی منطقه یک مطرح شد؛

آب و آلودگی  هوا مهمترین دغدغه های مردم اصفهان

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه شهدای ورزشکار
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فرماندار آران و بیدگل:

حمایت از آموزش و 
پرورش، وظیفه همگانی 

است
 QR صندوق هــای صدقات اصفهان بــه کد

مجهز می شوند 
معاون توسعه مشــارکت های مردمی کمیته 
 QR امداد استان اصفهان از اجرای طرح کد
بر صندوق های صدقات خانگی این اســتان 

خبر داد. 
 حمیدرضــا طاهری گفــت: با اســتفاده از 
روش کد QR در پرداخت صدقه، نیاز به تولید 
صندوق صدقه و هزینه های اجرایی نخواهد 
بود و با حذف گردش پول نقد در مسیر سنتی، 

از استهالک پول ملی نیز کاسته خواهد شد.
این طرح با هدف توســعه روش هــای نوین و 
همگام سازی برنامه های امداد با فناوری های 

الکترونیکی، پایه ریزی شد.
به گفته معاون توســعه مشارکت های مردمی 
کمیته امداد استان اصفهان، در فاز اول، نصب 
این کد بر روی صندوق های صدقات کوچک 
)خانگی( برنامه ریزی شد و تا کنون برچسب 
کــد QR بــر روی ۲۶۸ هــزار و ۴۵۰ صندوق 
خانگی انجام شده است که این رقم ۷۰ درصد 
صندوق های موجود خانگی را شامل می شود.

پرداخت صدقه با استفاده از این روش در هر 
لحظه و هر مکانی مقدور است؛ همشهریان 
اصفهانی می توانند با نصب یکی از برنامه های 
اسکنر بر روی گوشی های همراه خود و اسکن 
کــد QR اختصاصی، بــه طور خــودکار وارد 
صفحه اطالعات مشــترکین صدقه شده و از 
طریق صفحه پرداخت بانکی، صدقه خود را 
در کوتاه ترین زمان ممکن به دست نیازمندان 

واقعی برسانند.
او گفت: این طرح در فاز هــای بعدی بر روی 
صندوق های صدقات سطح شهر اجرا خواهد 
شد تا عموم مردم در فاز اول با این طرح به طور 
کامل آشنا شده و هنگام مواجهه با آن در سطح 

شهر، از چرایی و چگونگی آن مطلع باشند.

مهار آنفلوانزای فوق حاد 
پرندگان در استان 

در سال های اخیر با تالش کارشناسان شبکه 
دامپزشــکی بیمــاری آنفوالنزای فــوق حاد 

پرندگان در استان اصفهان مهار شده است.
مدیر کل دامپزشکی اســتان در آیین تودیع 
و معارفــه رئیس اداره دامپزشــکی گلپایگان 
گفت: سازمان دامپزشــکی عالوه بر درمان 
دام هــا در ســالمت و بهداشــت محصوالت 
دامی نیز تالش می کنــد و همین امر موجب 
افزایــش کیفیــت محصــوالت بــر اســاس 
 اســتاندارد های بین المللــی شــده اســت.
شــهرام موحدی با بیان اینکه ســال گذشته 
۱۳ هــزار تن خامــه و بیش از هفــت هزار تن 
پنیر از استان اصفهان به روســیه صادر شد، 
افزود: همچنین امســال اتحادیه اروپا اجازه 
 صادرات خاویار ایــران را به اروپا داده اســت.
در این آیین؛ مهدی نوری به عنوان سرپرست 
جدید اداره دامپزشکی گلپایگان معرفی و از 

خدمات امیر مسعود شهبازی قدردانی شد.

معاون حمایت کمیته امداد استان 
اصفهان خبر داد:

اهدای ۱۰۲۴ آبگرمکن به 
مددجویان با اولویت مناطق 

محروم 
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
اســتان اصفهان گفت: در ســال جاری طی 
دو مرحله با مشــارکت خیران، یک هزار و ۲۴ 
دستگاه آبگرمکن دیواری با هزینه ای بالغ بر 
دو میلیارد و ۱۴۵ میلیــون تومان تهیه و میان 

مددجویان این کمیته توزیع شده است.
هادی بنایی با تاکیــد بر اینکــه تأمین اقالم 
ضروری زندگی نیازمندان بخشی از وظایف 
تعریف شده در این نهاد است، اظهار کرد: در 
سال جاری طی دو مرحله با مشارکت خیران، 
یک هزار و ۲۴ دستگاه آبگرمکن دیواری تهیه و 
با اولویت مناطق محروم میان مددجویان تحت 

پوشش این نهاد توزیع شده است.
وی با بیان اینکه مرحلــه دوم توزیع کاالهای 
ضروری بیــن نیازمندان، همزمان با شــروع 
ایام الله دهه مبارک فجر انجام شــده اســت، 
افزود: با بررسی نیازسنجی موجود در مناطق 
مختلف، این تعداد آبگرمکن دیواری به ارزشی 
بالغ بر دو میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان تهیه و به 

مددجویان اهدا شد.
معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته امداد 
استان اصفهان با بیان اینکه کمک های نقدی 
و غیرنقدی خیران می تواند در سرعت بخشی 
به تأمین و رفع نیاز مددجویان مؤثر باشد، ادامه 
داد: خیران نیک اندیــش می توانند از طریق 
شماره گیری #۰۳۱۸۸۷۷ یا مراجعه به دفاتر 
این نهاد و مراکز نیکوکاری در سراسر استان به 
یاری کمیته امداد در حمایــت از نیازمندان، 

بیایند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان افتتاح 
چهل و سومین پایگاه امداد جاده ای این استان 
در شهرستان دهاقان به مناسبت گرامیداشت 

دهه فجر خبر داد. 
علی محمدهاشمی افزود: مساحت و زیربنای 
این پایگاه به ترتیب یک هــزار و ۳۰۸ متر مربع 
است که زمین آن از ســوی خیران داوطلب در 

اختیار هالل احمر قرار گرفت. 
وی با بیان اینکه راه اندازی این  پایگاه امداد و 
نجات بالغ بر ســه میلیارد تومان هزینه داشت 
تصریح کرد: برخورداری از یک پایگاه مناسب 

و مجهز از نیازهای ضروری جنوب استان بود. 
مدیــر عامل جمعیت هــالل احمــر اصفهان 
همچنین از آغاز دهمین دوره طرح ملی دادرس 
در مدارس این اســتان از دیگر برنامه های دهه 
فجر امسال خبر داد و گفت: هدف از این طرح 
آموزش به دانش آموزان بــرای واکنش و اقدام 
صحیح در زمان حادثه یا اتفاق غیر قابل پیش 
بینی در محیط های مختلف مانند مدرســه و 
یا خانه از یک ســو و امداد و کمک های اولیه از 

سوی دیگر است. 
محمدهاشمی با اشاره به اهمیت آموزش نکات 
ایمنی به سنین پایه اضافه کرد: این دوره برای 
۱۵ هزار دانش آمــوز در ۵۰۰ مدرســه در نظر 
گرفته شده است. وی تصریح کرد:  اعزام کاروان 
سالمت به مناطق محروم و مراکز کم برخوردار و 
ارائه خدمات بهداشتی آموزشی و حمایتی به 
نیازمندان، اجرای پروژه های داوطلبی به نفع 

خانواده های کم بضاعت در مناطق روستایی و 
شهری از جمله طرح نیابت از دیگر برنامه های 

این این ایام بوده است. 
مدیــر عامل جمعیت هــالل احمــر اصفهان 
اظهارداشــت: اهدای خون، توزیع سبدهای 
غذایی، تجهیز بانک امانات پزشــکی و تامین 
کمک هزینــه ازدواج و تحصیــل خانواده های 

بی بضاعت دیگر اقدامات این نهاد بود.
دهاقــان مرکــز شهرســتان دهاقــان در ۹۶ 
کیلومتری جنوب غربی شهر اصفهان در مرکز 
فالت ایران و در دامنه شرقی کوه های زاگرس 

واقع  است.
استان اصفهان اکنون سه هزار و ۳۰۰ نجاتگر و 
امدادگر، ۲۳ هزار عضو جوان و ۱۵ هزار داوطلب 

ثبت شده در سامانه دارد.
ایران جزو مناطق بالخیز دنیا به شمار می رود و 
از ۴۳ بالی طبیعی و انسان ساز شناخته شده در 

جهان ۳۵ مورد آن در ایران رخ می دهد.

اداره کل اوقاف و امور خیریه اصفهان در واکنش 
بـه برگـزاری جشـن بـا حضـور دانش آمـوزان در 
صحن یکـی از امامزاده های اسـتان گفت: این 
نهاد هیچ دخـل و تصرفی در محتـوای برگزاری 

این جشـن نداشـته است. 
به تازگـی کلیپی مبنـی بـر همخوانی تعـدادی 
از دانش آمـوزان دختر در جشـنی کـه در صحن 
یکـی از امامـزادگان اصفهـان برگـزار شـده در 

فضـای مجازی منتشـر شـده اسـت.
ایـن نهـاد بـا صـدور بیانیـه ای توضیـح داد: 
تحقیقـات در ایـن زمینـه نشـان داد که مدرسـه 
دخترانـه همجـوار امامـزاده بدلیـل محدودیت 
فضا تقاضـای برگـزاری جشـن در سـالن مجاور 
امامـزاده را داشـته اسـت کـه بـا پافشـاری یکی 
از اعضـای هیئت امنـا ایـن درخواسـت اجابت 

می شـود.
در ایـن بیانیـه افـزوده شـده اسـت: امـا بـه 
دلیـل بـرودت هـوای سـالن، دانش آمـوزان بـه 
حـرم اصلـی امامـزاده منتقـل می شـوند کـه 
بابـت  مکـررا  مذکـور  مدرسـه  مدیـر  البتـه 
اسـت. کـرده  عذرخواهـی  اتفـاق   ایـن 

اوقـاف و امـور خیریـه اصفهـان در ایـن بیانیـه 
تاکید  کرد: بدیهی اسـت که مسـوولیت اجرای 
این جشـن بطور کامل با مدرسـه دخترانـه بوده 
و اداره کل اوقاف استان هیچ دخل و تصرفی در 

محتوای برنامه های آن نداشته است و امامزاده 
 نیـز فقـط میزبـان ایـن جشـن بـوده اسـت.
با این حال اداره کل اوقاف و امور خیریه اسـتان 
اصفهـان بـا افـراد خاطـی در ایـن زمینـه کـه بـا 
سـهل انگاری موجبات مراعات نکـردن حرمت 
امامـزاده را فراهـم آورده انـد با هـدف جلوگیری 
از تکرار این اتفـاق برخورد قانونـی خواهد کرد.
بـه گـزارش ایرنـا، در اسـتان اصفهـان ۷۱۸ 
بـاب امامـزاده و ۱۵ هـزار و ۲۰۰ موقوفـه 
وجـود دارد کـه از ایـن تعـداد پنـج هـزار و ۳۱۶ 
مسـجد، ۹۸۰ حسـینیه، حـدود ۱۵۰ حـوزه 
علمیـه و مابقـی موقوفـات منفعتـی اسـت 
رقبـه  ۴۵ هـزار  ایـن موقوفـات حـدود   کـه 

را شامل می شود.

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر؛

 پایگاه امداد جاده ای هالل احمر شهرستان
 دهاقان افتتاح شد

 اوقاف اصفهان دخالتی در محتوای جشن برگزار شده 
در صحن امامزاده نداشت 

خبراخبار
واکاوی بحران فرونشست در اصفهان:

خطر در کمین آثار تاریخی نصف جهان است 
مدیرکل سازمان زمین شناسی 
و اکتشــافات معدنــی اســتان 
اصفهــان بــا بیــان اینکــه بــا 
توجه به فرونشســت، خطر در کمین تأسیسات 
و آثــار تاریخی نصف جهان اســت، گفــت: باید 
برداشــت های بی رویه از حوضه آبریز زاینده رود 

قطع شود. 
رضا اســالمی با اشــاره به مشــکالت ناشــی از 
فرونشســت در اصفهان و تشــبیه فرونشست به 
سرطان اظهار داشت: ازآن جایی که فرونشست 
یک حرکت بطئی و آرام دارد و مانند زلزله ناگهانی و 
سریع نیست بنابراین در طول سالها به آرامی اثرات 
مخرب خود را که خیلی خیلی ویرانگرتر از زلزله 
است به جا می گذارد، کارشناسان از آن به عنوان 

سرطان یا زلزله خاموش یاد می کنند.
وی ادامه داد: این دقیقا مانند زمانی اســت که 
ســلول های بدن ســرطانی می شــوند؛ شاید تا 
مدت ها انســان خبر نداشــته باشــد که یکی از 
اعضای بدن یا سلولی سرطانی شده است و زمانی 
متوجه می شود که برای درمان آن خیلی دیر شده 
باشــد، در صورتی کــه پیشــگیری های به موقع 
صورت گیرد، حتی این بیماری نیز قابل کنترل و 

یا شاید درمان باشد.
مدیرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنــی اســتان اصفهــان تصریح کــرد: برای 
فرونشســت زمین هــم تقریبــا  همین مســئله 
صدق می کنــد، زمانی که الیه های خــاک بر اثر 
برداشــت های آب که عمده ترین دلیل می تواند 
باشــد، تحکیم شــدند پدیده فرونشست اتفاق 
می افتد که اثرات آن در بعضی از مناطق و دشت ها 
به صــورت ترک هــا و شــکاف ها بــه روی زمین و 

دیوارهای منازل مسکونی بروز می کند.
وی با اشاره به خسارت های ناشی از فرونشست 
در دنیا، بیان کرد: در مورد خساراتی که شناسایی 
شده است در دنیا ۳۴ تا ۳۵ مورد آن در ایران رخ 
می دهد. ایــران به لحاظ قرارگیــری در کمربند 

کوهزایــی آلپاید که پــس از حلقه آتــش دومین 
مکان لرزه ای فعال در دنیا محســوب می شود از 
لحاظ تکتونیک بسیار فعال اســت. ایران کشور 
لرزه خیزی اســت و  گویای آن رخــداد زلزله های 
فراوان که گاهی با تلفات انسانی و خسارت های 

سنگین در این چند دهه همراه بوده است.
اســالمی خاطرنشــان کرد: با تمــام مخاطرات 
ذکرشــده، فرونشســت میان ایــن ۳۴ مخاطره 
علی رغــم حرکــت آرام آن خطرناک تریــن و غیر 
قابل برگشت ترین می باشد، چرا که در شهری که 
زلزله می آید مانند بم یا سونامی آمده باشد مانند 
بنگالدش و اندونزی یا ســیل آمده باشــد مانند 
خوزســتان و یا آتشفشــان اتفاق افتاده باشد و یا 
طوفان و گردباد آمده باشد، می شود دوباره تجدید 
حیات کرد، اما در دشتی که مرگ آبخوان های آن 
اتفاق افتاده باشد و الیه های ریزدانه خاک تحکیم 

شده باشند دیگر ادامه حیات ممکن نخواهد بود.
مدیرکل ســازمان زمین شناســی و اکتشــافات 
معدنی اســتان اصفهان در پاســخ به اینکه چرا 
بعد از فرونشســت زمین ادامه حیات غیرممکن 
است، گفت: زندگی و تشکیل یک تمدن شهری 
وابســته به آب اســت و دشــتی که ســفره های 
زیرزمینــی خود را از دســت داده باشــد، حیات 
و زندگی در آن بســیار مشــکل اســت، بنابراین 
مهمتریــن خســارتی کــه فرونشســت ایجــاد 
 می کنــد غیــر قابــل ســکونت کــردن و زندگی

 در یک دشت است.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد شکاف و ترک به روی 
ســطح زمین و در مناطق شــهری بــر دیوارها و 
ســقف های منازل مســکونی، دولتی و تخریب 
زیرساخت های مهم شهری از جمله شبکه های 
گاز و برق و آب و فاضالب، مترو، راه آهن،  فرودگاه، 

پاالیشگاه و... شایع ترین خســارت فرونشست 
زمین است که هزینه تعمیر و نگهداری را در این 

گونه شهرها برای مردم چندین برابر می کند.
اســالمی کاهش نفوذپذیری خاک را یکی دیگر 
از خسارت های فرونشست عنوان و اضافه کرد: 
زمانی که الیه های خاک بر اثر فرونشست تحکیم 
پیدا می کنند، نفوذپذیری خاک نیز بســیار کم 
می شود، به طوری که با وجود بارش به دلیل اینکه 
آب نمی توانــد در الیه های خاک نفــود کند، آب 
جاری می شــود و فاجعه دیگری به نام سیل رخ 

خواهد داد.
وی متذکر شــد: عمده ترین دلیل ایــن رخداد 
برداشــت های بیش از حد از آبخوان اســت، به 
این معنی که وقتی تــراز آب ورودی به آبخوان با 
تراز خروجی از آبخوان کمتر و یا حتی برابر باشد 

به مرور زمان این اتفاق رخ خواهد داد.

خبر

مدیرکل تامین اجتماعی استان 
اصفهان گفت: در هشت ماهه 
نخست امسال تامین اجتماعی 
استان ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه 

داشته است. 
محسن ریاضی در نشست خبری گفت: نزدیک به 
۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از جمعیت استان اصفهان 
در قالب بیمه شــده، مســتمری بگیر یا کارفرما با 
خانواده های آن ها، تحت پوشش تأمین اجتماعی 
هستند که ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل می دهند 
 و این نســبت در کشــور بــه ۵۰ درصد می رســد.
بیشــترین شــعب ســازمان تامین اجتماعی در 
کشــور مربوط به اصفهان اســت که ۴۴ شــعبه و 
۱۶ کارگــزاری تأمین اجتماعی در اســتان وجود 
دارد کــه از ایــن نظر در جایگاه نخســت کشــور 
قــرار دارد و اســتان های تهران و خوزســتان با ۳۷ 
 شــعبه در جایگاه هــای بعــدی قــرار می گیرند.

او تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری در استان را تا 

آبان ماه امسال ۱۸ هزار و ۴۰۰ نفر برشمرد و گفت: 
۳۸۹ هزار نفر مستمری بگیر و ۱۰۱ میلیون و ۲۰۰ 
هزار بیمه شده در استان داریم که مجموع این ها ۷۰ 
درصد جمعیت استان را تشکیل می دهد؛ همچنین 
۱۱۰ هزار کارگاه تحت پوشــش تأمین اجتماعی 
اســت و با حدود هــزار و ۱۲۴ نفر در اســتان این 
 خدمات را به جمعیت تحت پوشش ارائه می دهیم.
افــراد تأمین اجتماعــی را یک ســازمان ثروتمند 
می دانند، آمار ها نشــان می دهد شاید تا یک دهه 
قبل، تأمین اجتماعی یک سازمان ثروتمند بود، 
اما در شــرایط کنونی این موضوع صحــت ندارد 
و بیــن ۶۰ تــا ۷۰ درصــد مصــارف صندوق های 
اجتماعــی  تأمیــن  جملــه  از  بازنشســتگی 
 مربــوط بــه هزینه هــای مســتمری می شــود.
تأمین اجتماعی در دو ســه ســال اخیر، نیازمند 
کمک دولت شده اســت، اما صندوق هایی مانند 
بازنشستگان کشوری و نیرو های مسلح، سال هاست 
که بخش عمده هزینه هایشــان را از کمک دولت 

تأمین می کنند، این فراینــد در همه صندوق ها از 
جمله ایران اتفاق می افتد که در دهه چهارم و پنجم 
فعالیت خود، نیازمنــد اصالح و درمان کســری 
 درآمد هستند و موضوع غریبی به شمار نمی رود.
کســری ۳۶۰۰ هــزار میلیــارد تومانــی تأمیــن 
امســال ماهــه   ۸ در  اصفهــان   اجتماعــی 

ریاضی درباره وضعیت مالی صندوق در اســتان 
اصفهــان، می گوید وضعیــت منابــع و مصارف 
تأمین اجتماعی در اســتان اصفهان در هشــت 
ماهه اول سال نشــان می دهد ۱۰۳ هزار میلیارد 
ریــال حــق بیمــه از ســوی بیمه گــذاران جذب 
کردیم و حــدود ۱۲۲ هزار میلیــارد ریال مصارف 
مســتمری پرداخــت کرده ایم که شــامل هزینه 

 بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان می شود.
هزینــه پرداخــت بیمه بیــکاری ۳ هــزار میلیارد 
ریــال اســت و هزینه هــای درمــان در ســه ماهه 
امســال حدود ۱۱ هــزار میلیــارد ریــال و هزینه 
اداری صنــدوق نیز حــدود ۲ هزار میلیــارد ریال 
بوده اســت؛ بنابراین جمع مصــارف بیمه درمان 
بیمه بیماری و پرســنل ۱۳۹ هــزار میلیارد تومان 
 در برابــر ۱۰۳ هــزار میلیــارد تومان بوده اســت.

در هشت ماهه نخســت امسال، تأمین اجتماعی 
در ســطح اســتان ۳ هزار و ۶۰۰ میلیــارد تومان 
کسری داشته است و پیش بینی می شود تا پایان 
 سال این کسری به پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

برسد.

دادستان کاشان از صدور دستور توقف تاسیس 
و راه اندازی کارخانه سرب در کاشان خبر داد. 

روح الله دهقانی گفت: راه اندازی کارخانه سرب 
در شهرســتان کاشــان با برخــی واکنش هایی 
همراه بود. پس از استعالم های صورت گرفته از 
نهادهای ذی ربط، اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان کاشان بر اساس استعالم صورت گرفته 
 در راستای ســاخت کارخانه سرب پاسخ منفی

 داده است.
او گفــت: این واحــد تولیدی هیچ مجــوزی در 
راســتای بهره برداری اخذ نکرده است و با توجه 
به اســتعالمات منفی صورت گرفته از نهادهای 
مربوطه و عدم اخذ مجوزهای الزم دستور توقف 
تاسیس و راه اندازی کارخانه صادر شد.به گفته 
دادستان کاشان: هرچند که قوه قضائیه حمایت 
از واحدهای تولیــدی را از موارد در دســتور کار 

خود می داند، اما از ســوی دیگر ســالمت مردم 
نیز برای مــا در اولویــت قــرار دارد و بــا توجه به 
شــرایط اقدامات مقتضی در این زمینه صورت 
می پذیرد.به تازگی در هشت کیلومتری کاشان 
کارخانه ســرب با مجوز تلویحی آغاز به فعالیت 
 کرده بود که این موضوع با واکنش های فراوانی

 همراه بود. 
پیش از این رئیس شورای اسالمی شهر کاشان 
گفته بود: کارخانه سرب دارای آالیندگی محیطی 
کشنده است، حال این ســوال مطرح است چرا 
در حالی که معدن ســرب در انــارک نایین واقع 
شده، این کارخانه در کاشان ایجاد شده است؟ 
مسئوالن بدانند که ما به عنوان نماینده مردم به 
هیچ وجه اجازه نمی دهیم این کارخانه آالینده در 
 کاشان فعالیت کند و باعث آلودگی باال و کشنده

 زیست محیطی شود.

خبرخبر

 دانشجویان اصفهانی
 بیمه می شوند 

توقف تاسیس و راه اندازی کارخانه 
سرب در کاشان 

مدیرکل تأمین اجتماعی استان اصفهان از ثبت نام 
بیمه دانشجویان در اصفهان خبر داد. 

محســن ریاضی گفت: در راســتای سیاست های 
ســازمان تأمین اجتماعی برای گســترش پوشش 
افراد، بیمه دانشجویان ســرلوحه برنامه های کاری 
این ســازمان قرار گرفت.تفاهم نامه ای بین تأمین 
اجتماعی و امــور دانشــجویی وزارت علوم منعقد 
شــد که از طریق آن دانشــجویان می توانند تحت 
پوشش بیمه دانشجویان قرار بگیرند. به گفته مدیر 
کل ســازمان تأمین اجتماعی اصفهان، این فرایند 
کاملٱ غیرحضوری است و دانشــجویان می توانند 
با ورود به سایت سازمان تأمین اجتماعی و قسمت 
خدمات غیر حضوری، اقــدام به ثبت نام برای بیمه 
دانشجویان کنند. برای بیمه دانشجویی سه نرخ ۱۲ 
درصدی با پوشش بازنشستگی و فوت بعد از آن، ۱۴ 
درصدی با پوشش بازنشستگی و فوت قبل و بعد از آن 

و ۱۸ درصدی با پوشش بازنشستگی و از کار افتادگی 
و فوت، تعیین شده است.

مدیر کل سازمان تأمین اجتماعی اصفهان گفت: اگر 
هم فردی قصد استفاده از خدمات درمانی سازمان 
تأمین اجتماعی را دارد، سرانه درمانی ۷۱ هزار تومان 
را پرداخت می کنــد. این طرح محدودیت ســنی و 
شرط پایان خدمت ســربازی ندارد و افراد ۱۸ تا ۵٠ 
ساله می توانند برای ثبت نام در این طرح اقدام کنند.

کسری بودجه 36۰۰ میلیارد تومانی 
تامین اجتماعی اصفهان

رئیس بیمارستان شـهید بهشـتی اردستان از 
کاهـش ۴۵ درصـدی رعایـت شـیوه نامه های 
بهداشـتی در اردسـتان خبـر داد و گفـت: 
مبتالیـان به امیکـرون بیشـتر افراد جـوان ۲۰ 

تـا ۳۰ سـال و کـودکان هسـتند.
علـی صادقـی اظهـار داشـت: در شهرسـتان 
اردسـتان میزان شـیوع بیماری نسبت به قبل 
افزایـش یافته امـا هنوز بـرای نتیجه گیـری در 

مـورد میزان بسـتری زود اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه مراجعـه کـودکان بـه دلیـل 
ابتـالء بـه امیکـرون دو تـا سـه برابـر بیشـتر از 
قبل شـده اسـت، افزود: مبتالیان به امیکرون 
بیشـتر افراد جـوان ۲۰ تا ۳۰ سـال و کـودکان 
هسـتند ولـی مـوارد بسـتری بیشـتر در بیـن 
افـراد مسـن و افـرادی کـه واکسـن دریافـت 
نکـرده یـا بـه صـورت ناقـص واکسـن زده انـد، 
وجود دارد.رئیس بیمارسـتان شـهید بهشتی 
اردسـتان تصریـح کـرد: افرادی کـه نقـص 
سیسـتم ایمنی دارنـد بیشـتر در معرض خطر 

هسـتند بنابرایـن الزم اسـت واکسیناسـیون 
خصوصا دوز سـوم نیـز هر چـه سـریع تر انجام 

شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: مدتی اسـت کـه حدود 
۴۵ درصد روند رعایت پروتکل های بهداشـتی 
کاهـش یافتـه اسـت، توصیـه می شـود افـراد 
مبتال قرنطینـه خود را تـا زمان بهبـودی کامل 

رعایـت کنند.
صادقـی با اشـاره بـه ضـرورت واکسیناسـیون 
کـودکان، تاکیـد کـرد: واکسیناسـیون باعـث 
کاهش میـزان بیمـاری شـدید و پیشـگیری از 
مـرگ و میـر خواهـد شـد، در حـال حاضـر در 
ایـران در افـراد بـاالی ۹ سـال واکسیناسـیون 
انجـام می شـود.وی در خصوص تشـابه عالئم 
سـرماخوردگی و امیکـرون، گفـت: در حـال 
حاضر بیمـاری به نـام سـرماخوردگی نداریم و 
هر نوع عالئم نشـانه امیکرون است و عالئمی 
ماننـد گلـودرد، تـب و سـرفه از عالئـم شـایع 

کرونـا محسـوب می شـود.

رئیس بیمارستان شهید بهشتی اردستان مطرح کرد؛

کاهش ۴۵ درصدی رعایت شیوه نامه های بهداشتی در 
اردستان

خبر

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی شهر از کشف 
۱۰ تن لواشک و ۲۰۰ کیلو کشک غیر بهداشتی و 
فاسد شده به ارزش ۶ میلیارد ریال از یک آپارتمان 

۳ طبقه خبر داد. 
ســرهنگ غالمرضا براتی گفت: مامــوران اداره 
نظــارت براماکن عمومی پلیــس امنیت عمومی 
فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی شهر در پی 

کسب خبری مبنی بر اینکه فردی اقدام به دپوی 
مواد غذایی غیر بهداشتی و فاسد در یک آپارتمان 
۳ طبقه کــرده و در زمینه توزیع آن ها دراســتان و 
شهرســتان فعالیت دارد موضوع را در دستورکار 

ویژه خود قرار دادند.
او گفت: ماموران پس از انجام تحقیقات تخصصی 
و کسب اطالعات الزم با هماهنگی مقام قضائی 

به همراه نماینده شــبکه بهداشــت از  این محل 
بازدید کردند کــه در نتیجه ایــن عملیات ۱۰ تن 
انواع لواشــک و ۲۰۰ کیلو کشک غیر بهداشتی  
و فاســد شــده به همراه ابزار و آالت بسته بندی و 

برچسب های تبلیغاتی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان خمینی شــهر می 
گوید:کارشناســان مربوطه در ارزیابی های خود 
ارزش امــوال مکشــوفه را ۶ میلیارد ریــال اعالم 
کردند. این رابطــه آپارتمان مذکــور با حکم مقام 
قضائی پلمب و فرد متخلف نیز دستگیر و به مرجع 

قضائی تحویل داده شد.

 کشف 1۰ تن لواشک غیر بهداشتی 
در یک آپارتمان
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تنها با گذر از چند گالری  در شـهر اصفهان، کم رنگ 
شـدن فعالیت گالری هـا و عـدم عالقه منـدی مردم 
حتی برای حضور و دیدن آثار ارائه  شـده در گالری ها 
مشـهود اسـت، ضمـن ایـن کـه می تـوان درک کـرد 
که آگاهی بسـیاری از مـردم و مسـئولین با هنرهای 
تجسـمی و مفهـوم گالـری داری فاصلـه بسـیاری 

اسـت.
هنوز از بهتر شـدن شـرایط شـهر اصفهان بـه لحاظ 
گسـترش بیماری کرونا مـدت زیادی نمی گذشـت 
که دوباره جوالن اومیکرون بر روی فعالیت گالری ها 
اثر گذاشـته اسـت، اما مشـکالتی که گالری ها با آن 
مواجه هسـتند تنها به دو یا سـه سـال اخیـر محدود 
نیسـت و یکی از مسـائلی که به خوبی آشـکار اسـت 
عدم تمایل مردم به گالری گردی اسـت که درنهایت 
خرید آثار هنری نیز به ندرت صورت می گیرد؛ البته 
قطعا یکی از مسـائلی که در این خصـوص تأثیرگذار 
اسـت شـرایط سـخت اقتصـادی و عـدم آشـنایی با 
هنـر اسـت هـر چنـد کـه موضـوع دیگـری کـه باید 
بـه آن توجـه کـرد رویکـرد سـازمان های شـهری بـه 
ارائه آثـار هنری اسـت که ضـرورت آن بیـش از پیش 

احسـاس می شـود.
در ایـن گـزارش، بـه بعضـی از مشـکالت گالری هـا 
و گالـری داران شـهر اصفهـان از دیـدگاه شـیرین 
معنـوی، مدیـر گالـری گـذار، پروانـه سـیالنی مدیر 
گالری دیدار، سـاناز اسـالمی مدیر گالری تام، الناز 
رجبیـان مدیـر گالـری اکنـون و نگارخانـه صفـوی 

اشاره شـده اسـت.
  عدم رسمیت شغل گالری داری در اصفهان

شـیرین معنوی، مدیر گالـری گـذار اظهار کـرد: در 
شهرسـتان ها فرهنـگ بازدیـد از گالری هـا و خریـد 
اثر هنـری جایگاه خـود را نیافتـه اسـت و بزرگ ترین 
مشکل امروز ما عدم شـناخت مخاطبین عام از هنر 
معاصر است که این موضوع به اطالع رسانی بیشتر 
نیـاز دارد و شـاید گالری دارها به تنهایـی نمی توانند 
ایـن کار را انجـام دهنـد و بـه حمایـت سـازمان ها 

مختلف نیـاز دارند.
وی افـزود: مخاطبیـن گالـری گـذار، هنرمنـدان، 
دانشجویان، گردشگران، مخاطب عام و تعداد بسیار 
محدودی از افرادی هستند که به تازگی مجموعه دار 

شـده و به خریداری آثـار هنـری روی آورده اند.
مدیـر گالـری گـذار خاطرنشـان کـرد: در اصفهـان 
درصـد خیلـی پایینـی خریـد آثـار هنـری انجـام 
می شـود و اگـر مـن بـا تهـران و شـهرهای دیگـر در 
ارتبـاط نبودم، آثـار ارائه شـده هنرمنـدان خریداری 
نمی شـد و البتـه ایـن موضـوع بـه ارتقـای فرهنـگ 
شـهر، تعداد گالری هـا و نوع اطالع رسـانی وابسـته 

اسـت.
معنوی بـا بیان اینکـه گالری های شـهر اصفهـان از 
سـوی سـازمان ها حمایـت نمی شـوند، گفـت: من 

فکر می کنم اکثر سازمان های شهر اصفهان شغلی 
بـه نـام گالـری داری را بـه رسـمیت نمی شناسـند، 
همچنیـن در خیابان هـای شـهر فقـط مجسـمه ها 
و نقاشـی های دوره کالسـیک دیـده می شـود کـه 
نشـان دهنده عدم آگاهی سـازمان ها از هنـر مدرن 

و معاصر اسـت.
وی افـزود: گالری دارهـا، مجموعـه داران، معمـاران 
و طراح هـا از شـهرهای دیگـر به خصـوص تهـران 
خریداران آثار هنری از گالری گذار هسـتند؛ ضمن 
اینکه من از قوانین شـهری برای تبلیغات در سـطح 
شـهر اطالعی نـدارم و نمی دانـم همکاری از سـوی 

آن هـا صـورت می گیـرد یـا خیر.
معنـوی بـا بیـان اینکـه گالـری گـذار بـا هنرمنـدان 
خارجی در ارتباط اسـت، اظهـار کرد: قبـل از کرونا 
با هنرمندان ایرانی و غیرایرانی خارج از کشور مانند 
ارمنسـتان و کانـادا همـکاری داشـتم، امـا بـه دلیل 
شـرایط ایـران از لحـاظ اقتصـادی و بیمـاری کرونـا 

اکنـون این همـکاری وجـود نـدارد.
  دعوت از هنرمندان خارجی دشوار است

همچنین پروانه سـیالنی، مدیر گالری دیدار اظهار 
کرد: بازدیدکنندگان گالری دیدار عموما هنرمندان 
و گاهـی نیز مـردم عادی هسـتند، اما مسـئولین در 
نمایشـگاه های خاصـی ماننـد چهل وکتـور حضور 
پیـدا می کننـد و خریـد آثـار هنـری از گالـری دیدار 
تاکنون اکثـرا توسـط عالقه منـدان و تعـداد کمی از 

مجموعه داران انجام شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه دعـوت از هنرمنـدان خارجـی 
دشـوار اسـت، افزود: کار با هنرمندان هنر محیطی 
و ویدئوآرتیسـت امکان پذیـر اسـت و کسـانی کـه در 
حوزه رزیدنسـی )اقامت هنری( کار می کنند عامل 

برقـراری ایـن ارتباط هسـتند.

سـیالنی با اشـاره به تبلیغات گالری ها اظهـار کرد: 
سـایت هایی از طـرف شـهرداری و یـا اداره فرهنـگ 
و ارشـاد اسـالمی وجـود دارد کـه برنامه گالری هـا را 
منتشـر می کننـد، اما بیشـتر تبلیغـات نمایشـگاه 

توسـط خـود گالـری دارهـا انجام می شـود.
مدیـر گالـری دیـدار ادامـه داد: هنـر مفهومـی، 
چیدمـان، اجـرا و ورک شـاپ در فضـای بـاز اتفـاق 
خوبی اسـت که با گرفتن مجوزهای الزم امکان پذیر 
خواهـد بـود، ضمـن اینکـه چنیـن نمایشـگاهی از 
سوی انجمن نقاشـان با همکاری مسئولین مرتبط 

در گـذر چهاربـاغ برگـزار شـد.
حضور هنرمنـدان خـارج از کشـور در ایران سـخت 

اسـت
سـاناز اسـالمی، مدیـر گالـری نیـز تـام اظهـار کرد: 
مکان گالری تـام در مقابل دانشـگاه هنر قـرار دارد و 
به همین دلیل مخاطبین ما عالوه بر مردم عام اکثرا 
هنرمندان و دانشجویان رشته های هنر هستند، اما 
اگر مسـئولین و اهالی فرهنـگ به صـورت خاص به 
گالری ها دعوت نشـوند، همچنان بازدیدی صورت 

نمی گیـرد.
وی گفـت: خریـداران آثار هنرمنـدان در گالـری تام 
مجموعـه داران و مـردم عـادی هسـتند، اما افـرادی 
نیز هسـتند که اولین خرید اثر هنـری را در گالری ما 
انجـام دادنـد و اکنون یـک مجموعه کوچـک دارند.
مدیر گالری تام بابیان اینکه موزه هنرهای توانسـت 
تعـدادی بیلبـورد در یکـی از خیابان هـای شـهر 
اصفهان برای تبلیغ گالری ها بگیـرد، افزود: گالری 
می توانند با هنرمندان خارج از کشـور ارتباط برقرار 
کنـد، امـا حضـور هنرمنـدان در ایـران به سـختی 
و بـا موانـع بسـیار اسـت کـه عمـال کار را غیرممکـن 

می کنـد.

اسالمی گفت: شـهرداری برای برگزاری نمایشگاه 
در فضای باز مکانی را در خیابان آبشار سوم پیشنهاد 
داد، اما معمـوال این مکان هـا اسـتانداردهای الزم را 
نـدارد و برگزاری نمایشـگاه در مکانی بدون داشـتن 

حداقل اسـتاندارها اتفاق جالبی نیسـت.
   استقبال اندک از نمایشگاه ها

همچنیـن النـاز رجبیـان، مدیـر گالـری اکنـون و 
نگارخانه صفوی گفت: استقبال از نمایشگاه هایی 
که در اصفهـان برگزار می شـود اندک اسـت؛ چراکه 
افـراد نیـاز و دغدغـه گالری گـردی و دیـدن یـک اثـر 
هنری را ندارند، هنگامی یـک گالری نتیجه دارد که 

آثـار هنرمنـدان دیـده و کارها بـه فروش برسـد.
وی با بیان اینکه بیشتر بازدیدکنندگان گالری اکنون 
و نگارخانـه صفـوی دانشـجویان و عالقه منـدان بـه 
هنر هسـتند، افزود: هـدف ما این اسـت که افـراد را 
بـه مجموعـه داری و خرید اثـر هنری تشـویق کنیم 
تا بتوانند یـک مجموعه دار موفق شـوند، همچنین 
تعریف کنیم که می توان یک نقاشی ساده یا عکس 

خانوادگـی را در کنـار اثر هنری قـرار دهند.
مدیـر گالـری اکنـون و نگارخانه صفـوی با اشـاره به 
فعالیت خود با سـفارت ها و هنرمنـدان بین المللی 
اضافـه کـرد: ایـده همـکاری بـا سـفارت های و 
هنرمنـدان سـایر کشـورها در زمان گسـترش کرونا 
ایجـاد شـد و به صـورت آنالیـن بـا هنرمنـدان خارج 
از ایـران مرتبط شـدم و ایـن موضـوع به خوبی پیش 

رفـت و موفق شـدیم.
رجبیـان اظهـار کـرد: شـهرداری همیشـه دوسـت 
دارد همـراه و کمـک گالری هـا باشـد؛ یـک سـری 
پایـه مخصـوص بـرای تبلیـغ پوسـتر نمایشـگاه ها 
گذاشـتند، اما بازخورد و جوابی که انتظار داشـتیم 

از آن گرفتـه نشـد.

فراخـوان ارسـال آثار به نخسـتین جشـنواره 
ملی »شـعر نیکوکاری« منتشـر شـد.

بـه نقـل از روابـط عمومـی خیـر مانـدگار، 
نخسـتین جشـنواره ملـی شـعر نیکـوکاری 
بـا هـدف ترویـج نیکـوکاری و بـه همـت مرکز 
فرهنگ نیکـوکاری )وابسـته به بنیـاد خیریه 
انقـالب  هنـری  حـوزه  همـکاری  آال(بـا 
اسـالمی، مؤسسـه تنظیـم و نشـر آثـار امـام 
خمینـی )ره( و معاونـت فرهنگـی دانشـگاه 

شـهید بهشـتی برگـزار می شـود.
بـر ایـن اسـاس عالقه منـدان می تواننـد در 
چهار محور همدلـی، همیـاری و یاری گری، 

پرداختن به مصادیق نیکوکاری، آسیب های 
اجتماعـی و نیکـوکاری در قرآن و سـیره اهل 
بیت )ع(آثار خود را در قالب شـعر کالسـیک، 
شـعر سـپید و نیمایی، شـعر کوتـاه )رباعی و 
دوبیتی(، ترانه و شـعر محاوره و شعر کودک و 
نوجوان به دبیرخانه جشـنواره ارسال کنند.

در این جشـنواره، در هـر بخش )به جز شـعر 
کوتاه( بـه نفـر اول مبلـغ ۴۰ میلیون ریـال به 
همراه تندیس جشنواره، نفر دوم ۳۰ میلیون 
ریـال به همـراه تندیس جشـنواره و نفر سـوم 
۲۰ میلیون ریال به همراه تندیس جشـنواره 
تعلق می گیرد. همچنین مبلـغ پنج میلیون 
ریال بـرای هـر شـعر برگزیـده در بخش شـعر 

کوتاه تعیین شـده اسـت.
عالقه مندان بـرای ثبت نام و ارسـال آثـار باید 
به پایـگاه اطالع رسـانی دبیرخانه جشـنواره 
بـه نشـانی adab.kheir.ir مراجعـه کننـد. 
ضمـن ایـن کـه بیست وهشـتم فروردین مـاه 
سـال ۱۴۰۱ آخریـن مهلـت بـرای ارسـال، 

تعیین شـده اسـت.
Farhang. همچنیـن صفحـه اینسـتاگرام

شـماره  بـه  واتـس اپ  اکانـت  و   kheir
۰۹۹۱۲۰۵۴۹۳۱ بـرای ارائـه اطالعـات 
بیشـتر دربـاره جشـنواره در دسـترس عموم 

اسـت. مخاطبـان 

نمایش درونیات یک انسان فراخوان جشنواره »شعر نیکوکاری« منتشر شد
در »خیلی نزدیک« 

نمایشگاه نقاشی »خیلی نزدیک« با آثار 
نسیم صالحی در گالری تام برقرار است؛ 
این نمایشگاه شامل ۳۲ اثر خلق شده با 
تکنیک های اکریلیک، مرکب و قلم فلزی 
است که به گفته خالق این آثار، گردآوری 
طول  به  سال  یک  به  نزدیک  مجموعه، 

انجامیده است. 
برای  الهام بخش  صالحی،منبع  نسیم 
و  حاالت  را  مجموعه  این  نقاشی های 
احساسات درونی خود عنوان کرد و افزود: 
هنر برای من تنها راه  برای نزدیک شدن به 
خود درونم است، در این مجموعه سعی کردم 
درونیات خودم را با فرم، رنگ و خط نمایش 
بدهم. رنگ های شفاف و شاد نشان دهنده 
سرزندگی و شادی درونی و رنگ های تیره 
و مات، نشانگر غم، اندوه و حتی استیصال 

است.
این هنرمند توضیح داد: همیشه تفکر در 
مورد انتخاب سوژه و کنار هم قرار دادن رنگ ها 
برای من مانند نوعی مراقبه عمل کرده و در 
این مورد، نقاشی بنا و فضاهای شهری، به 
مشغله های ذهنی ام نظم داده است. به 
تصویر کشیدن گل شمعدانی با مرکب و قلم 
فلزی، بهترین درمانگر من در مواقع اضطراب 
بوده و ایجاد بافت های مختلف، نوعی ذکر 

گفتن برای تسکین جسم و روحم است.  
وی اظهار کرد: همانگونه که وجود انسان 
است،  مختلف  احساسات  از  سرشار 
وقتی درون خویش را به تصویر می کشد، 
نتیجه آن نیز تصاویر گوناگون را به وجود 
می آورد. دوست داشتم مخاطبین درک کنند 
که توجه به درون، حاالت و احساسات چقدر 
می تواند شفابخش باشد و از این منظر، چگونه 
می توان دنیای اطراف را متفاوت دید. از نگاه 
من این طور بوده و امیدوارم مخاطبین هم به 

توافق با این آثار برسند.
عنوان  با  صالحی،  نسیم  آثار  نمایشگاه 
»خیلی نزدیک« در محل »گالری تام« واقع در 
اصفهان، حکیم نظامی، کوچه کلیسا وانک، 
روبه روی دانشگاه هنر اصفهان تا ۹ اسفند، 

میزبان مخاطبان است.

مساجد اصفهان می توانند 
زمینه ساز تمدن نوین 

اسالمی در کشور شوند 

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد 
استان اصفهان گفت: مساجد اصفهان با 
محوریت ائمه جماعت، زمینه ساز تمدن نوین 

اسالمی در کشور می شوند. 
حجت االسالم والمسلمین سیدمحمدصادق 
مقدمه  اسالمی  انقالب  گفت:  ابطحی 
دفعی  ظهور  که  چرا  بود  خواهد  ظهور 
دارد. مقدمه هایی  و  داد  نخواهد   رخ 
از  پیش  که  شبهه ای  به  پاسخ  در  او 
انقالب هم مردم دعای ندبه می خواندند 
و منتظر ظهور بودند، گفت: این انقالب 
کرد  جهانی  را  )ع(  موعود  مهدی  نام 
و مسئله ظهور را از حسینیه ها و مساجد 
کرد. ارائه  جهان  به  و  کشید   بیرون 

به  بسیاری  کارخانه های   ۹۰ دهه  در 
دست غرب پرستان تعطیل شدکه این ها 
بلکه  گذاشت  نباید  انقالب  تقصیر  را 
شدند  وارد  انقالب  بچه های  که  آنجایی 
آن  نظیر  بی  نمونه  و  کردند  عمل  عالی 
 دفاع مقدس و صنعت موشکی و نظامی

 ماست.
به گفته او مساجد به برکت خون شهدا باز است 
و این کالم قرآن است؛ اگر عده ای جهاد نکرده 
بودند و مقابل دشمن ایستادگی نمی کردند 
 مراکز توحیدی ما امروز ویران شده بود.
حجت االسالم ابطحی می گوید مسجد جای 
اتحاد و انسجام بر محوریت امام جماعت است 
و جایگاه اصلی بسیج نیز مسجد است؛ به این 
مسئله توجه داشته باشیم تا بتوانیم زمینه 
ظهور امام زمان )عج( و تمدن نوین اسالمی 

را فراهم سازیم.

نمایشگاه  نگاهی به چندوچون مشکالت گالری هاجشنواره
 در اصفهان

مدیر خانه انقالب اسـالمی از برگزاری رویداد 
»عصر سـتاره ها« با محوریت برجسته سـازی 

شهدای انقالب اسـالمی خبر داد. 
محمدهـادی عسـگری اظهـار کـرد: رویـداد 
»عصر سـتاره ها؛ عصرانه ای از جنس انقالب 
در میـان سـتاره ها« یـک دورهمـی فرهنگـی 
و مذهبـی بـرای زیـارت شـهدای گران قـدر بـا 
محوریـت اصلـِی برجسته سـازی شـهدای 

انقـالب اسـالمی اسـت.
مدیر خانه انقالب اسالمی و والیت افزود: این 
رویداد کـه با همـکاری خانه انقالب اسـالمی 
و مجموعـه فرهنگـی تاریخـی مذهبـی تخت 

فوالد برگزار می شـود، بـا برگـزاری برنامه های 
فرهنگـی هنـری بـر سـر مـزار شـهدا همـراه 

اسـت.
وی در تشـریح برنامه هـای فرهنگـی هنـری 
رویـداد »عصـر سـتاره ها« گفـت: اجـرای 
موسـیقی و سـرود، حضور گروهـی از اعضای 
انجمـن خوشنویسـان و هنرمنـدان حـوزه 
هنرهـای تجسـمی اصفهـان مانند نقاشـی و 
همچنین شـعرخوانی و خاطره گویـی درباره 
دوران انقـالب از جملـه برنامه هـای فرهنگـی 

هنـری ایـن رویـداد اسـت.
عسگری خاطرنشان کرد: برگزاری میزگردی 
بـا حضـور افـراد برجسـته و شـناخته شـده 
سیاسـی برای پرسـش و پاسـخ درباره انقالب 
اسـالمی با حضـور شـخصیت های برجسـته 
و پیشـگامان انقـالب اسـالمی نیـز از دیگـر 
برنامه هـای رویداد »عصـر سـتاره ها« خواهد 

بـود.
رویداد »عصر سـتاره ها؛ عصرانـه ای از جنس 
انقـالب در میـان سـتاره ها« روز پنج شـنبه 
_بیست ویکم بهمن ماه _ سـاعت ١۵ الی ١٨ 
در گلستان شـهدای اصفهان برگزار می شود.

همزمان با ایام دهه فجر؛

رویداد »عصر ستاره ها« در اصفهان برگزار می شود 

بـا  نمایشـگاه »شـما چیـزی شـنیده اید؟« 
مجموعـه آثـاری از ژینـوس تقـی زاده در گالری 
امـروز اصفهـان برپا شـده تـا این جملـۀ بیهقی 
را به یادمـان بیـاورد: »و زمانه به بیان فصیـح آواز 

مـی داد، لکـن کـس نمی شـنود.« 
ژینوس تقـی زاده اظهار کرد: نمایشـگاه »شـما 
چیزی شنیده اید؟« شـامل هفت اثر در »جعبه 
روشـن« )light box( و مجموعـه ای از چاپ فتو 
اچینگ )نوعی حکاکی( اسـت و چـون از زمان 
اعالم شـیوع کرونا یعنی اسـفند ۱۳۹۸ سـاکن 
اصفهان شـدم، در طـول ایـن ۲ سـال زندگی از 
در این شـهر، ایدۀ خلق این مجموعـه در ذهنم 

شـکل گرفت.
ایـن هنرمنـد ادامـه داد: بیشـتر اماکـن ارائـه 
شـده در آثـارم بناهایی هسـتند کـه در اصفهان 
وجود دارند، البته تمام اماکن نقاشـی شـده در 
اصفهان نیستند و اماکن عمومی که در حافظه 
جمعـی نسـل های مختلف حضـور دارد نیـز در 

برخـی آثـار دیده می شـود.
او خاطـر نشـان کـرد: نهنگ هـا کـه عناصـر 
اصلی این مجموعه به شـمار می روند، از شـش 
سـال پیـش در نمایشـگاه قبلی من هـم حضور 
داشـتند، اما با رویکردی متفاوت. آن هـا در این 

مجموعه خـود را بـه سـاحل مفـروِض فضاهای 
شـهری انداخته انـد؛ موجوداتی کـه فکر کردن 
بـه آن هـا و شـنیدن صدایشـان همـواره بـا بـه 

یـادآوردن مفهوم انقـراض همراه اسـت.  
چیـزی  »شـما  شـد:  یـادآور   تقـی زاده، 
شـنیده اید؟« از مشـاهده فضاهای شـهری در 
دوران کرونـا آغـاز شـد و مفهومـش را گسـترش 
داد؛ آثـار، نشـانگر فضاهـای عمومـی زنـده ای 
هسـتند که هشـدار خطری آنهـا را خالـی کرده 
بـود. این مجموعـه شـاید بتواند تصویـری برای 
جملۀ »و زمانه به بیـان فصیح آواز مـی داد، لکن 
کـس نمی شـنود« از تاریـخ بیهقـی در ذهـن 

مـا بسـازد.
این هنرمند افـزود: آثار این نمایشـگاه به همراه 
ویدئـو پرفورمنسـی بـا عنـوان »اتـاق یونـس/
ژینوس« که حاصـل اجرای پروژه ای در کاشـان 

اسـت، در گالری امـروز برپـا خواهـد بود.
عالقه منـدان بـرای دیـدن نمایشـگاه »شـما 
چیزی شـنیده اید؟« تـا یکم اسـفندماه فرصت 
دارنـد هـر روز )بـه جـز تعطیـالت رسـمی و سـه 
شـنبه ها( از سـاعت ۱۱ تـا ۱۹ بـه گالـری امروز 
واقع در خیابان آبشـار دوم، کوی فرشید، پالک 

۳۲۴ مراجعـه کننـد.

نهنگ ها در شهر
۳ پوستر تهیه شده در ســازمان فرهنگی ورزشی 
شهرداری اصفهان به مرحله داوری چهاردهمین 

دوره جشنواره هنر های تجسمی فجر راه یافتند.
رئیس اداره توسعه فرهنگ شــهروندی سازمان 
فرهنگی ورزشی شــهرداری اصفهان گفت: این 
سه اثر به طراحی سمیه ابراهیمی با تکنیک خمیر 
و عکاســی در کنار ۶۹ اثر دیگر راه یافته به مرحله 
داوری تا سی ام بهمن ماه در فرهنگسرای صبای 

تهران نمایش داده می شوند.
احمد رضایی افزود: این پوستر ها به جز جشنواره 
فجر در سومین و چهارمین جشنواره نمایشنامه 
نویسی "بادکنک طالیی" و سومین جشنواره شعر 

و داستان "شهر من" نیز برگزیده شد.
چهاردهمین جشنواره هنر های تجسمی فجر به 

همت اداره کل هنر های تجسمی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی در رشــته های تصویرسازی، 
خوشنویسی، رسانه های هنری جدید )پرفورمنس 
آرت، چیدمان و ویدئوآرت(، ســرامیک، طراحی 
گرافیک، عکاسی، کارتون و کاریکاتور، مجسمه، 

نقاشی و نگارگری برگزار می شود.

جشنوارهخبر

 شکست سوداگران اشیای 
تاریخی نائین

راهیابی پوستر های شهرداری اصفهان 
به جشنواره هنر های تجسمی 

رئیس اداره میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری 
اردســتان کمبــود نیروهــای 
متخصــص و ماهــر در مجموعه هــای اقامتی و 
گردشگری شهرستان اردســتان را از چالش های 

جدی این مراکز عنوان کرد. 
مهدی مشهدی اظهار کرد: اداره میراث فرهنگی 
برای دهــه فجر امســال دو پروژه قابل توجــه را در 

شهرستان اردستان به بهره برداری خواهد رساند.
وی با بیان اینکه مجتمع رفاهی باران اردستان و هتل 
دربند زواره از پروژه های اداره میراث فرهنگی است 
که به زودی افتتاح خواهد شد، افزود: این پروژه ها با 
هزینه ۴۰۰ میلیارد ریال بخش خصوصی بیش از 
۳۰ نفر اشتغال را به صورت مستقیم برای شهرستان 

فراهم کرده است.
لزوم تغییر نگاه مسئوالن به گردشگری اردستان

رئیــس اداره میــراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری اردستان، تصریح کرد: هنوز نگاه برخی 
از مسئوالن در اردســتان به میراث فرهنگی نگاه 
حمایتی و تعصبی نیست و گاهی مشاهده می شود 

که با این میراث گرانبها نامهربانی می شود.
مشهدی با تأکید بر اینکه نگاه مسئوالن اردستان باید 
به حوزه گردشگری و جذب سرمایه گذاران تغییر کند 
و همه دستگاه های اجرایی با همکاری هم شرایط 
را برای رونق گردشگری در شهرستان فراهم کنند، 
گفت: هنگامی که نگاه گردشگری در بین مسئوالن 
تغییر کند و موضوع گردشگری در اولویت دستگاه ها 
قرار گیرد آنگاه این شهرســتان به عنــوان هدف و 

مقصد گردشگری شناخته خواهد شد.
وی بحــران نیروهــای متخصــص و ماهــر در 
مجموعه های اقامتی و گردشگری شهرستان را از 
چالش های جدی این مراکز عنــوان کرد و گفت: 

برخی از مجموعه های گردشگری شهرستان حتی 
از کمبود آشپز ماهر رنج می برند و مجبور هستند 
نیروهای خود را بیرون از شهرســتان تأمین کنند. 
هر جوانی بخواهد در مراکز گردشــگری و اقامتی 

مشغول کار شود شغل برایش وجود دارد.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی صنایع دســتی و 
گردشگری اردســتان با بیان اینکه این اداره چند 
سال گذشته در جلسات مختلف نسبت به آموزش 
و تأمین نیروهای ماهر در بخش های آشــپزخانه، 
هتل داری و مدیریت های فنی را تذکر داده بود، ولی 
اتفاق خاصی نیفتاد و هم اکنون مراکز گردشگری 

با مشکل جدی نبود نیروی ماهر مواجه هستند.
مشهدی با اشاره به پایان عملیات مرمت و بازسازی 
مسجد بنکویه زواره، گفت: مرمت و بهسازی این 
مسجد با مشارکت اداره میراث فرهنگی و خیران 
و صرف هزینه ای بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال به اتمام 

رســید. همچنین با تالش نیروهای اداره میراث 
فرهنگی عملیات مرمت و بازسازی مسجد خسرو 

اردستان تا قبل از عید نوروز به اتمام می رسد.
ساخت و ساز غیرمجاز مانع ثبت جهانی مساجد 

جامع می شود؟
وی افزود: اداره میراث فرهنگی حدود ۱۰ پرونده 
میراثی را ثبت ملی برای ارســال کرده، ولی ظاهرا 
چند وقتی می شود که شورای ثبتی به دلیل شرایط 
کرونا تشــکیل نشــده اســت.رئیس اداره میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اردستان در 
خصوص آخرین وضعیت ثبت جهانی مسجد جامع 
اردستان، گفت: پرونده ثبت جهانی مسجد جامع 
اردستان تکمیل و ارسال شده است و اکنون در حال 
جمع آوری مستندات و تشکیل پرونده ثبت جهانی 
مسجدجامع زواره هستیم.مشهدی اضافه کرد: 
مشکلی که در ثبت جهانی این دو مسجد وجود دارد، 
ساخت و سازهای غیرمجاز است که در چندسال 
گذشته در اطراف آنها ایجاد شده که پیگیر برگزاری 
جلسات برطرف کردن مشکالت مربوطه و راه های 

قانونی برای رفع این موضوعات هستیم.

گردشگری

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی 
استان اصفهان از کشف و ضبط بیش از هزاروپانصد 
قطعه شــیء تاریخی مربوط به دوره های پیش از 
اسالم از دست سوداگران خبر داد. عبدالرضا عرب 
بافرانی گفت: گزارشــی مبنی بر معامله و خرید 
و فروش تعداد زیادی از اشــیاء تاریخی در منطقه 
لنجان به ما اعالم شده بود که در این خصوص، تیم 
عملیات یگان حفاظت میراث فرهنگی  استان وارد 

عمل شد و سه نفر دستگیر شدند.
او ادامــه داد: پیــرو دســتور قضایــی تلفن های 
همراه این افراد بررسی شد و سرنخ هایی بدست 
آمد. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی استان 
اصفهان تصریح کرد: در گام بعدی، کارکنان یگان 
حفاظت با همکاری نیروی انتظامی شهرســتان 

نایین و با برنامه ای از پیش طراحی شده در قالب 
خریدار وارد عمل شــدند، چهار نفر دیگــر را نیز 

دستگیر کردند و کشفیات را به دست آوردند.
عرب  بافرانی، با بیان اینکه حفاری ها در شهرستان 
نایین صورت گرفته بود افزود: اشــیای به دست 
آمده بیش از هزار سکه و بیش از پانصد قطعه  دیگر 
از جمله مجسمه، ظروف، دستبند نقره و شمشیر 
بود که به نظر می رسد مربوط به دوره های تاریخی 

پیش از اسالم باشد.
او خاطر نشــان کرد: این مجموعه شب گذشته و 
بعد از انجام حکم قضایی به موزه هنرهای تزئینی 
اصفهان انتقال داده شده تا پس از طی کردن روند 
کارشناسی برای نگهداری و بازدید در اختیار موزه 

قرار گیرد.

 کمبود نیروی متخصص در مجموعه های اقامتی 
و گردشگری اردستان

جشنواره

نمایشگاه
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راهیابی بوکسور جوان 

اصفهانی به اردوی 
بوکسور های نوجوان و 

جوان
بوکسور جوان اصفهانی در اردوی آماده سازی 

نوجوان و جوان بوکس ایران حضور دارد.
به گزارش فدراســیون بوکــس، علی اصغر 
افشــاری از اصفهان در وزن ۵۷ کیلوگرم به 
همراه ۲۸ ورزشکار جوان و نوجوان در سالن 
بوکس حاج احمد ناطق نوری تمرینات خود 
را تا زمان اعزام به مســابقات قهرمانی آسیا 

ادامه می دهند.
هدایت تیم های نوجوانــان و جوانان بوکس 
ایران برعهده رضا مهدی پور به عنوان سرمربی 
است و مرتضی سپهوندی، محمد مهدی پور، 
ایمان طیبی، مهدی طلوتی، مرتضی خفایی 
و مهدی ابراهیمی مربیگــری تیم را برعهده 

دارند.
مسابقات بوکس قهرمانی نوجوانان و جوانان 
آســیا از ۸ اســفند به مدت ۱۷ روز در "امان" 

اردن برگزار خواهد شد.
اردوی آماده سازی بوکســور های نوجوانان 
و جوانان پس از پایــان رقابت های انتخابی 
در شهرســتان ســقز اســتان کردســتان، 
در تهــران و ســالن بوکــس حــاج احمــد 
 ناطق نوری بــا حضــور ۲۹ بوکســور برگزار

 می شود.

ال کالسیکو فوتسال به 
تعویق افتاد

تیم های گیتی پسند اصفهان و مس سونگون 
در هفتــه بیســت و دوم لیگ برتر فوتســال 
باشگاه های کشور، ال کالسیکوی فوتسال را 
برگزار خواهند کرد، دیداری حساس که هر دو 
تیم به دنبال برد در این دیدار هستند و نتیجه 

آن برای سایر تیم ها نیز بسیار مهم است.
هفته بیســت ودوم لیگ برتر فوتسال مردان 
باشــگاه های کشــور از امروز پنجشنبه، ۲۱ 
بهمن مــاه بــا انجام ۳ دیدار در شــهرهای 
مختلف آغــاز می شــود، ۳ دیــدار دیگر نیز 
روز جمعه و بازی دو تیم گیتی پســند و مس 
ســونگون نیز با ۳ روز تأخیر در روز یکشنبه، 

۲۴بهمن ماه برگزار می شود.
در مهم ترین بازی این هفته، گیتی پسند در 
ورزشــگاه پیروزی اصفهان از مس سونگون 
ورزقان میزبانــی خواهد کرد، دیــداری که 
گفته می شــود به دلیل ابتالی بیــش از ۱۰ 
نفر از بازیکنان تیم فوتسال مس سونگون به 
ویروس کرونا و کافــی نبودن تعداد بازیکنان 
این تیم برای دیدار با گیتی پسند اصفهان به 

تعویق بیفتد.
آرش جابری، سرپرست سازمان لیگ فوتسال 
از تعویق سه روزه این بازی خبر داده است و 
به این ترتیب، ال کالسیکوی فوتسال ایران 
از ساعت ۱۶ روز یکشــنبه،۲۴ بهمن برگزار 
می شود. دیداری که وحید سلیمانی، علی 
حجی زاده، ایمان غالمی و رضا پورشــایگان 
آن را قضاوت خواهند کرد و منوچهر نظری نیز 

ناظری داوری این دیدار است.
مصافی کــه در آن هر دو تیــم نمی خواهند 
بازنده آن باشــند و به دنبال برتری در میدان 
هســتند، به ویــژه مســی ها کــه در صورت 
شکست ممکن است جایگاه خود را در جدول 
از دســت بدهند، چرا که تیم هــای کراپ و 
مقاومــت در انتظــار لغزش تیم هــای باالی 
جدول هستند تا بتوانند خود را نزدیک تر به 

صدر جدول کنند.
  گیتی پســندی ها بــرای حریف خود 

آرزوی سالمتی کردند
همچنین باشــگاه فرهنگی ورزشی صنایع 
گیتی پســند با صدور بیانیه ای برای حریف 
خود آرزوی سالمتی کرد. در این بیانیه آمده 
اســت: »با خبر شــدیم عده ای از بازیکنان 
و کادر فنی مس ســونگون ورزقــان پیش از 
دیــدار با گیتی پســند درگیر بیمــاری کرونا 
شــده اند. باشــگاه فرهنگی ورزشی صنایع 
گیتی پسند اصفهان ضمن آرزوی سالمتی 
برای بازیکنان و کادر فنی تیم حریف و با توجه 
به رســالت خود، آمادگی هرگونه همکاری و 
کمک به باشگاه مس سونگون ورزقان را دارد. 
امیدواریم با بهبودی این عزیزان، در اصفهان 
میزبان خوبی برای تیم مس سونگون ورزقان 

باشیم.«

افتخاری دیگر برای کشتی 
اصفهان

کشتی گیر اصفهانی مدال طالی رقابت های 
جهانی رشته کشتی سنتی را بدست آورد.

در رقابت های کشــتی سنتی ســال ۲۰۲۲ 
با حضــور ۵۰ کشــور دنیا و نزدیــک به ۳۰۰ 
ورزشــکار به مدت ۳ روز در ترکیه برگزار شــد 
سجاد صالح پور ملی پوش کشتی کشورمان 

صاحب نشان طال شد.
تیم ملی کشتی سنتی ایران در این رقابت ها 
با کســب ۲ نشــان طال، ۳ نقره و ۱ برنز نایب 

قهرمان جهان شد.

مهاجم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در تیررس 
باشگاه ذوب آهن قرار گرفته است.

مهــدی تارتار ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن 
درصدد تقویت تیمش برای ادامه بازی های لیگ 
برتر است. بر همین اساس تارتار برای تقویت خط 
حمله ذوب آهن خواهان جذب حسن بیت سعید 
مهاجم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان شده است. 
این در حالی است که بیت ســعید با زردپوشان 
آبادانی قرارداد دارد و ذوبی ها باید برای جذب این 

بازیکن رضایت باشگاه نفت را جلب کنند.
ذوبی ها در چند روز گذشته مذاکراتی  را با حسین 
پورامینی بازیکن سابق پیکان هم انجام دادند، 
ولی از لحاظ مالی با این بازیکن به توافق نرسیدند. 
پورامینی در نیم فصل اول در پیکان حضور داشت، 
ولی چند روز پیش از این تیم جدا شــد. ســعید 
باقرپسند مهاجم پیشین آلومینیوم اراک و سجاد 
آشوری بازیکن ســابق گل گهر هم در تمرینات 
ذوب آهن حاضر شده اند و احتمال پیوستن آنها 

به این تیم وجود دارد.

بر اساس این گزارش، چند بازیکن ذوب آهن نیز 
در لیست مازاد تارتار قرار گرفته اند که می توان به 
مرتضی خراسانی، حسین شنانی، امیر شبانی، 

امیرمحمد پناهی و بابا محمدی اشاره کرد.
چرا هافبک تیم ملی عراق پیشــنهاد سپاهان را 

رد کرد؟
کــردن  رد  دلیــل  عراقــی  خبرنــگار 
پیشنهاد سپاهان از سوی هافبک تیم ملی این 

کشور را اعالم کرد.

رشید مظاهری ســنگربان جدید ســپاهان با 
ایستادن کنار جام های قهرمانی این تیم، کارش 

را در اصفهان آغاز کرد.
بــه گــزارش ورزش ســه، باالخره پــس از کش 
و قــوس فــراوان، جدایــی رشــید مظاهــری 
از استقالل صورت گرفت و دروازه بانی که فصل 
گذشــته در دروازه تیمش فوق العاده کار کرد اما 

امسال به یک سکونشین محض تبدیل شد، از 
جمع شاگردان مجیدی جدا و به تیم محرم نویدکیا 

اضافه شد.
مظاهری که در دوراهی پیوستن به فوالد و سپاهان 
قرار داشت، پس از عدم توافق با تیم اهوازی، به 
سمت اصفهان چرخید و در مذاکراتش با مدیران 
این باشگاه به توافقات نهایی دست یافت و پس 
از بخشیدن مطالبات سنگینش به استقالل، به 

جمع شاگردان نویدکیا اضافه شد.
رشید نخستین جلسه تمرینی اش را با سپاهان 
انجام داد و حتی به رســم جذب بازیکنان جدید 
در تمــام تیم هــای باشــگاهی، در تونلــی کــه 
هم تیمی هایش ساخته بودند رد شــد و آن ها با 
ضرباتی که به مظاهری وارد کردند، پیوســتن او 

به سپاهان را با این روش خاص تبریک گفتند.
البته مظاهری جدا از حضور در تمرین ، در دفتر 
باشگاه سپاهان نیز حاضر شد و در کنار جام های 
قهرمانی لیگ برتــر و جام حذفی این باشــگاه 
اصفهانی ایســتاد و عکســی را به یادگار گرفت. 
ایده ای جالب که در باشــگاه های اروپایی اجرا 

می شود.

نیما میرزازاد، دروازه بان تیم فوتبال سپاهان به 
صنعت نفت آبادان پیوست.

 میرزازاد که سهمیه زیر ۲۳ تیم فوتبال سپاهان 
اصفهان بود پس از اینکه از نساجی به اصفهان 
آمد، در نیم فصل اول نتوانست درون چارچوب 
ســپاهانی ها بایســتد و پس از اینکه رشــید 
مظاهری هم به ســپاهان پیوســت، تصمیم 
گرفت از ســپاهان جدا شــود تا بتواند در تیم 

دیگری فرصت بازی کردن پیدا کند.

وی پــس از توافــق با مســئوالن ســپاهان و 
صنعت نفت با قراردادی قرضی و تا پایان فصل 

به صنعت نفت آبادان پیوست.

هافبک فوالد خوزستان در خصوص جدایی اش از سپاهان 
می گوید مشکلی با سپاهانی ها نداشته است.به گزارش 

ایسنا، محمدرضا خلعتبری پس از پیروزی یک بر صفر 
فوالد مقابل پرسپولیس و قهرمانی فوالدی ها اظهار 

کرد: بازی خیلــی خوبی بود و می دانســتیم بازی 
سختی مقابل پرسپولیس داریم اما در روزی که بازی 
سختی داشتیم، توانستیم جام را باالی سر ببریم.

او درباره جدایی اش از ســپاهان گفت: با سپاهان و 
آقای نویدکیا مشکلی نداشتم. هواداران سپاهان و 
مردم اصفهان همیشــه برای من عزیز هستند ولی 
این فوتبــال حرفه ای اســت و گاهــی اوقات هیچ 
 چیزی جور در نمی آید. اکنون خوشحالم که فوالد

 را انتخاب کردم.

حضور باقرپسند و آشوری در تمرینات ذوب آهن
 بیت سعید در تیررس تیم اصفهانی

عکس یادگاری رشید با جام های سپاهان

پیوستن گلر سابق سپاهان به صنعت نفت آبادان

دلیل خلعتبری برای جدایی از 
سپاهان و حضور در فوالد

خبرخبر

 کجای دنیا قهرمان ملی با موتورسیکلت 
سر تمرین می رود

گالیه رئیس هیات وزنه برداری اصفهان از مسؤوالن ورزش استان

رئیس هیات وزنه برداری استان 
اصفهان با اشــاره به ایــن که از 
ابتدای سال ۱۴۰۰، اداره کل 
یک ریــال پرداختی به هیات نداشــته اســت، 
گفت: ۵ نفر از اســتان در حال حاضر عضو تیم 
ملی و ۱۴ نفر در لیگ های دیگر هســتند، ولی 
این ها به چشم نمی آید و اعتبار و بودجه ای تعلق 

نمی گیرد.
حمید محمدی، رئیس هیات وزنه برداری استان 
اصفهان در خصوص فعالیت های هیات اظهار 
داشــت: مســابقات بانوان و آقایان را در عرض 
۲ ماه برگزار کردیم، آخرین مســابقه، مسابقات 
بزرگساالن بود که با توجه به شرایط، ستاد کرونا 

دستور لغو مسابقات داده شده است.
وی با بیان این که بستر استعدادیابی در نوجوانان 
فراهم شــد، تصریح کــرد: کارها  انجام  شــده، 
لیست ها و اســامی به فدراســیون اعالم شده، 
ولی در بحث کالن وزارت ورزش باید وارد شــود 
و حمایت وجود داشــته باشــد؛ بــرای تک تک 
مســابقات به  اداره کل  نامه زده شده که حداقل 
برای تماشا بیایند، ولی دریغ از یک نفر مسوول 

که بیاید.
محمدی ادامه داد: مگر چنــد  ورزش مدال آور و 
المپیکی در اصفهان داریم، حتی مربی تیم ملی 
وزنه برداری هم اصفهانی اســت، چند وزنه بردار 
دیگر مانند مــرادی، معتمدی، جمالی، معینی 
و شــریفی باید پیدا شــود تا مدیــر کل حمایتی 

انجام دهد.
رئیس هیات وزنه برداری استان اصفهان با بیان 
اینکه بستر اســتعدادیابی انجام شده ولی هیچ 
اتفاقی نمی افتــد، تصریح کرد: قــول پرداخت 
ماهیانه به این ورزشکاران را داده بودند ولی هیچ 
پرداختی انجام نشــده؛ این وزنه برداران در سن 
حدود ۱۴ سالگی اســتعداد بودند ولی در حال 
حاضر بازدهــی الزم را ندارند، چــون ما توجهی 

نکرده ایم.
وی افــزود: اآلن ایــن اتفاق دوبــاره در اصفهان 
افتاده ۱۱ نوجوان پیدا شده که می توانند بستری 
باشــند برای فردای وزنه برداری، ولــی با وجود 
اتفاقات گذشــته دیگر جرات قول دادن به آن ها 
را نداریم؛ تا پایان ســال هم با توجه به اتفاقاتی 
که در فدراسیون وزنه برداری افتاد، هیچ کدام از 
مسابقات نوجوانان، بزرگســاالن و بانوان برگزار 
نمی شود و اگر هم مســابقه وجود نداشته باشد 

ورزشکاری هم وجود ندارد.
محمدی با اشاره به این که از ابتدای سال ۱۴۰۰، 
اداره کل یــک ریال پرداختی به هیات نداشــته 
است، خاطر نشان کرد:  ۵ نفر از استان در حال 
حاضر عضو تیم ملی و ۱۴ نفر در لیگ های دیگر 
هستند، ولی این ها به چشــم نمی آید و اعتبار و 

بودجه ای تعلق نمی گیرد.

رئیس هیــات وزنه بــرداری اســتان اصفهان در 
خصوص حمایت های انجام  شده از وزنه برداران 
ملی پــوش اصفهانی گفــت: رنکینگ رســول 
معتمــدی در وزن ۱۰۲ کیلوگــرم  در دنیــا یک 
اســت،  در جامعــه وزنه بــرداری هــم از طرف 
کمیته ملی المپیــک، نفر اول اعالم شــد، ولی 
هیچ حمایتی از او نشــده اســت؛ فقــط موقع 
 مسابقات از معتمدی درخواســت می کنند که 

حضور پیدا کند.
  کجای دنیا قهرمان ملی با موتور سیکلت 

سر تمرین می رود
وی با اشــاره به این که بعد از مسابقات قهرمانی 
هیچ تکریم و تجلیلی از معتمدی نشــد، عنوان 
داشت: او یک کار فراملی انجام داده بود، پرچم 
و سرود کشور در مسابقات جهانی در کشور دیگر 
به اهتــزاز درآمده؛ در این اوضاع تحریم و فشــار 

بیگانــگان وقتی یک جوان این کار ارزشــمند را 
انجام  می دهد، حداقل مسووالن باید حمایت , 
از نظر معیشــتی، کار و زندگی به آن ها رسیدگی 

کنند،
محمدی ادامه داد: معتمدی با موتور به تمرینات 
می رود، کجای دنیا قهرمان ملی با موتور سیکلت 
ســر تمرین مــی رود؛ در حال حاضــر پایتخت 
وزنه برداری ایران لنجان اســت، ولی هیچ کدام 
از مســووالن بازدید نکرده اند، فقــط همه قول 

داده اند.
رئیس هیات وزنه برداری اســتان اصفهان بیان 
داشت: بعد از مســابقات آسیایی هم تجلیلی از 
معتمدی نشد، فقط قول حمایت بعد از المپیک 
را دادند؛ بالیی که سر سهراب مرادی آوردید را سر 
بقیه نیاورید؛ به داد ورزش برســید، استعدادها 

می سوزد.

خبر

پیشکســوت تیم پرســپولیس  در مورد اظهارات 
درویش مبنی بر اینکه سرمربی تیم بازیکنان اصلی 
تیم های دیگر را می خواهــد و نمی توانیم چنین 
درخواستی را عملی کنیم، گفت: به هرحال این 
تیم، پرسپولیس اســت و نمی تواند برود نیمکت 
نشین های تیم های دیگر را بگیرد. باشگاه باید تا 
آنجا که می تواند درخواست های گل محمدی را 
انجام بدهد. معلوم است وقتی تیم برای قهرمانی 
مــی رود، بازیکنان اصلــی را می خواهد.مرتضی 
کرمانی مقــدم افــزود: مگر ســپاهان بازیکنان 
اصلی استقالل و پرسپولیس را نگرفت؟ هرچند 
که واقعا االن با این موقعیتی که ما داریم، بازیکنان 
ذخیره تیم های دیگر را هــم نمی توانیم بگیریم. 

پنجره بسته اســت و مشخص اســت که باشگاه 
پول تهیه نکرده، وقتی پــول بیرانوند را هم بدهند 
بازیکن ذخیره هم نمی توانیم بگیریم! این مشکل 
را مدیریت و وزارت ورزش باید حل کنند نه یحیی 
گل محمدی.کرمانــی مقــدم در خصوص اینکه 
پرسپولیس وضعیت خوبی در لیگ و جام حذفی 
دارد، عنوان کرد: درســت اســت اما اگر بازیکن 
نگیریم، هرچه رو به جلو برویم کار سخت تر می شود. 
االن خدای ناکرده اگر سیدجالل آسیب ببیند چه 
اتفاقی می افتد؟ یا اینکــه در خط حمله واقعا نفر 
نداریم و فقط عبدی اســت. در خط حمله و خط 
دفاع تیم باید تقویت شود. امیدوارم به امید خدا این 

مشکالت حل شوند.

باشگاه ذوب آهن اصفهان شــایعه برکناری مهدی 
تارتار را تکذیب کرد. بنابر اعالم روابط عمومی باشگاه 
ذوب آهن اصفهان، با توجه به برخی شــیطنت ها 
در فضای مجــازی و تعــدادی از رســانه ها پیرامون 
ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن اصفهــان و ایجاد 
شبهه درباره فشار مدیران باشــگاه بر مهدی تارتار 
به استحضار می رســاند هیئت مدیره و مدیرعامل 
باشــگاه ذوب آهن، با حمایت کامل از وی، در حال 
جذب بازیکنان اعالم شــده و مدنظــر مهدی تارتار 
 برای شروع و کسب نتایج بهتر در نیم فصل دوم لیگ
 برتر اســت.همچنین اعزام تیم فوتبــال ذوب آهن 
بــا اتوبــوس به تهــران نیــز فقط بــه دلیــل رعایت 
کاهــش  و  بهداشــتی  العمل هــای  دســتور 

احتمــال ابتــال بــه امیکــرون قبــل از شــروع 
 مســابقات نیم فصــل دوم لیــگ برتر بوده اســت.
باشــگاه ذوب آهن از مهدی تارتــار و کادر فنی تیم 

حمایت میکند.

خبرخبر
کرمانی مقدم: مگر سپاهان بازیکنان اصلی 

استقالل و پرسولیس را نگرفت؟
 بیانیه باشگاه ذوب آهن در واکنش به 

شایعه برکناری تارتار

یک کارشناس فوتبال می گوید 
حضور در جــام جهانی نیازمند 
شرایطی است که در حال حاضر 
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران هم می 

تواند بگوید که تیمش هنوز آن شرایط را ندارد.
به گزارش ایســنا، تیم ملی ایران در دیدار با امارات، 
به مدت حدودا یک نیمه )۴۵ دقیقه( با ۱۰ بازیکن 
بازی کرد و همیــن موضوع زمینه ســاز حمالت و 
هجوم بیشتر از سوی امارات بود؛ اتفاقی که می تواند 
پاسخی به این سوال باشد که خط دفاعی تیم ملی در 
دیدارهای سخت و دشوار چه عملکردی را از خود به 

نمایش بگذارد؟
تاکنون تیم ملی به علت فشــردگی بازی های ملی 
فرصتی برای دیدار با تیم های قدرتمند و سطح باالی 
دنیا را به دست نیاورده تا از لحاظ تدافعی و تهاجمی 
محک بود اما بازی با یک بازیکن کمتر مقابل امارات، 
باعث فشار بیشتری روی دروازه امیر عابدزاده شد 
که در پایان ۹۰ دقیقه، با بسته ماندن ایران و رضایت 
اســکوچیچ همراه بود؛ به طوری که سرمربی تیم 
ملی در نشست خبری بعد از بازی از شرایط تیمش 
بعد از اخراج صادق محرمی رضایت داشت و حتی 
به صراحت گفت که تیــم او با یک بازیکن کمتر هم 

خطرناکتر ظاهر شده است.
مرتضی محصص، مدرس فوتبــال در گفت و گو با 
ایسنا، در واکنش به شرایط دفاعی تیم ملی در این 
دیدار و مقایسه این وضعیت با آنچه در جام جهانی و 
با تیم های قدرتمند رقم خواهد خورد و احتماال خط 
دفاعی تیم ملی را تحت فشار می گذارد گفت: فکر 
می کنم تا پایان ماه مارچ میالدی، تکلیف ۳۰ تیم 
از ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی مشخص می شود. 
تاکنون با تیم های نه چندان قوی بازی کردیم و در 

نهایت توانستیم به جام جهانی صعود کنیم اما در 
این مســابقات با تیم های بازی داریم که از قدرت و 

سازماندهی بسیار خوبی برخوردار هستند.
او با اشاره به بازی های گذشته تیم ملی تاکنون، اظهار 
کرد: اگر یک بازنگری بر بازی های تیم ملی داشته 
باشیم. تقریبا می توان گفت که برای همه بازی ها از 
یک نوع روش برای دفاع و حمله استفاده کردیم. ما 
یک سری بازیکن فرصت طلب مانند آزمون و طارمی 
و یک سری بازیکن پا به توپ مانند قلی زاده و امیری 
داریم که اگر صاحب توپ شوند، می توانند فضاسازی 

کنند و موقعیت هایی را به وجود بیاورند.
این کارشناس فوتبال درباره با اشاره به نحوه دفاع تیم 
ملی در بازی های گذشته، خاطرنشان کرد: در بازی 
های انتخاب نحوه دفاع تیم مهم است. منظورم تعداد 
بازیکنان نیســت که اهمیت چندانی ندارد چرا که 
تعداد بازیکن براساس شرایط بازیکنان خط هافبک 
و دروازه انتخاب می شود. اگر دروازه بان شما سوئیپر 
)پوشش دهنده پشت ســر مدافعان( باشد، از سه 

مدافع استفاده می کنید و اگر اینطور نباشد، به دفاع 
چهار نفره روی می آورید. باید ببینید.

محصص با بیان اینکه آگاهی و تسلط اسکوچیچ از 
تیم ملی با انجام هر بازی بیشتر و بیشتر می شود، 
توضیح داد: این یک واقعیت مسلم است که برداشت، 
آگاهی و تسلطش اسکوچپچ از ایران روز به روز بیشتر 
می شود. فکر می کنم در پایان صحبت هایمان به این 
سوال می رسیم که آیا تیم ملی با بازی  های پایانی 
خود مقابل تیم هایی مانند سوریه، عراق و امارات، 
برای حضور در جام جهانی آماده اســت؟ مســلما 
اسکوچیچ هم در پاسخ به این سوال می گوید "نه" 
چرا که رقبا آمــاده تر هســتند و کالس فنی باالیی 

خواهند داشت.
او با اشاره به یکی از تاکتیک های رایج در میان تیم 
های ملی و باشــگاهی دنیا عنوان کــرد: تاکتیک 
"کلین شیت" )بسته نگه داشتن دروازه( یک تاکتیک 
مهم در دنیای فوتبال است. شاید انتقادهای زیادی 
از مربیانی مانند کی روش و مورینیو می شود اما در 

همین دوره هم ما به جز دیدار با کره جنوبی، دست 
از این تاکتیک برنداشتیم. البته بین صحبت های 
من و شــما درباره این تاکتیک و اجرای آن در زمین 
اختالف بسیاری است. وقتی صحبت می کنیم از 
یک فلسفه می گوییم اما در هنگام اجرا، این موضوع 
تاکتیک اطالق می شود. پیاده کردن این تاکتیک در 
زمین دشوار است چرا که شما باید افرادی را متقاعد به 
اجرای این روش از فوتبال کنید. یعنی وقتی حریف 
صاحب توپ شد، همه ۱۱ نفر مسئول هستند بین 

توپ، حریف و دروازه فضا را پوشش دهند.
محصص اذعان کرد: دفاع در فضای بزرگ هنر یک 
دفاع اســت و حمله در فضای کوچک هم هنر یک 
حمله اســت. برای رفتن به جام جهانی مدافعانی 
داریم که در فضای بزرگ کار کنند؟ یا مهاجمانی داریم 
که از فضای کوچک استفاده کنند؟ همه مدافعان 
عاشق فضای بزرگ هستند. در واقع رقیب به حدی 
توپ را از این جناح به جناح دیگر تغییر می دهد که 
فضاسازی کند. باید روی این موضوع بحث کرد که 
آیا دفاع ما آماده است؟ وقتی حمله می کنیم، حریف 
فضاها را مســدود می کند و آیا برای فضای کوچک 

آمادگی داریم؟
او با اشــاره به جمله آریکو ســاچی، مربی پرافتخار 
ایتالیایی سابق میالن و تیم ملی ایتالیا اظهار کرد: 
آریکو ســاچی یک جمله معروف دارد که "وقتی ما 
صاحب توپ هســتیم، بر بازی تسلط داریم. وقتی 
توپ را از دست می دهیم، فضاها مهم هستند و باید 
فضاها را کنترل کنیم". اگر آمادگی مقابله با فضای 
بزرگ در هنــگام دفاع و اســتفاده از فضای کوچک 
در هنگام حمله را داشته باشیم، می توانیم در جام 

جهانی مقابل تیم های قدرتمند ایستادگی کنیم.
این مدرس فوتبال با اشــاره به صعــود تیم ملی به 
جام جهانی گفت: همه هم خوشحال هستیم و به 
اسکوچیچ هم تبریک گفتم. دستاورد بزرگی بود اما 
می دانید داستان جام جهانی متفاوت است. واقعا 

باید با آمادگی خیلی بهتری به میدان برویم.

ایران آماده جام جهانی است؟

محصص: اسکوچیچ هم می گوید »ن«!
خبر

باشگاه سپاهان اصفهان هفته گذشته به صورت رسمی با ارسال پیشنهادی به باشگاه الکرخ عراق خواهان جذب حسن عبدالکریم هافبک ملی پوش این تیم شد.
اما این پیشنهاد از سوی هافبک جوان و آینده دار عراقی رد شد. علی نوری خبرنگار و مجری سرشناس عراقی دلیل رد شدن پیشنهاد باشگاه اصفهانی را این طور بیان کرد: بازیکن تیم ملی کشورمان 

حسن عبدالکریم پیشنهاد رسمی سپاهان ایران را رد کرد.
دلیل رد کردن پیشنهاد باشگاه ایرانی از سوی حسن این بود که او قصد دارد بعد از بازی با سوریه و امارات در انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ تمام پیشنهادات را به خوبی بررسی کند و بهترین آنها را انتخاب کند.

هافبک تیم ملی عراق در هفته گذشته به دلیل عملکرد درخشانش به عنوان بهترین پدیده فوتبال آسیا انتخاب شده بود.

اعضای تیم فوتبال ذوب آهن بعد از انجام بازی 
دوستانه برابر گل گهر به اصفهان برگشتند.

اعضای تیم فوتبــال ذوب آهن بعــد از انجام 

بازی دوستانه با گل گهر به اصفهان برگشتند 
تا تمرینات را در شهر خودشان پیگیری کنند.

اعضای تیم روز سه شنبه و امروز پنجشنبه در 
دو نوبت تعیین شده تست کرونا می دهند تا 
اگر تست هر فردی مثبت اعالم شد به قرنطینه 
برود. این در حالی اســت که یکی از بازیکنان 
ذوب آهن به دلیل وجود عالئم مشکوک فعاًل 

در کنار تیم حضور ندارد.
براساس این گزارش، در بازی دوستانه گاندوها 
برابر گل گهر، سعید باقرپسند مهاجم جدید 
این تیم در برخورد با یکی از بازیکنان حریف 
از ناحیه صورت آســیب دید. با این حال کادر 
پزشکی ذوب آهن در تالش است تا این مهاجم 

را برای بازی با استقالل آماده کند.

شاگردان تارتار در ۲ نوبت تست کرونا می دهند

میــالد جهانی پــس از جدایــی از ذوب آهن 
بــا مدیــران باشــگاه ســپاهان وارد مذاکره 
شــد و پــس از توافــق بــا ایــن باشــگاه بــه 
 جمــع طالیــی پوشــان اصفهــان اضافــه 

شد.
جهانی به عنــوان بازیکــن آزاد به ســپاهان 
پیوســت. قرارداد او به مدت یک فصل و نیم 

است.

هافبک ذوب آهن به سپاهان پیوست
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۱۱ ماده غذایی که امیکرون را ضربه فنی می کند 
یک متخصص تغذیــه در داالس 
آمریــکا، ۱۱ مــاده غذایــی کــه 
می توانند بیشــترین ســهم را در 
تقویت سیســتم ایمنی بدن در برابر کرونا داشــته 

باشند،معرفی کرده است. 
هرچند واکسیناسیون بهترین راه برای محافظت در 
برابر کرونا است، با این حال تمرکز بر یک رژیم غذایی 
خوب و مغذی می تواند سیستم ایمنی بدن را به خوبی 
تقویت کند تا در مقابله با ویروس بتواند عملکرد بهتری 

داشته باشد.
برخالف آن چه ممکن اســت پاره ای تصور کنند، 
حــذف وعده های غذایــی به منظــور گرفتن رژیم 
ســخت بدن را تضعیف کــرده و بیشــتر در معرض 
ابتال به ویروس هــای موجود در اطراف می ســازد. 
خواب خوب، مناســب و کافــی نیز به بــدن اجازه 
 می دهد تا از نظر جســمی و ذهنی خود را بازسازی

 کند.
امــی گودســون، متخصــص تغذیــه در داالس 
در آمریــکا، ۱۱ مــاده غذایــی کــه می تواننــد 
بیشترین ســهم را در تقویت سیســتم ایمنی بدن 
 در برابر کرونا داشــته باشــند معرفی کرده اســت:

۱- مرکبات
لیمــو، پرتقــال و نظایر آن هــا از خانــواده مرکبات 
سرشــار از آنتی اکســیدان ها و ویتامیــن ســی 
هستند که تاثیر خوبی را بر دستگاه ایمنی بدن به 
 منظور مقابله در برابر ویروس ها خواهند داشــت.

۲- انار

به دلیل آنتی اکسیدان باال انار از جمله میوه هایی 
اســت که سیســتم ایمنی بدن را به خوبی تقویت 

می کند.
۳- میوه های قرمز

امی گودســون همچنیــن توصیه می کنــد که به 
میوه های قرمز، شامل انواع تمشک ها و شاتوت ها، 
 که غنی از آنتی اکسیدان ها هستند اهمیت دهید.

۴- ادویه ها
ادویه جات و سبزی های خشــکی نظیر زردچوبه، 
زیــره، کاری، ســیر، آویشــن، ریحــان، رزمــاری، 
پونــه کوهــی، زنجبیــل یــا حتــی زعفــران غنی 
از آنتــی اکســیدان ها هســتند و بــرای سیســتم 

 ایمنی بــدن کمکی ارزشــمند به شــمار می روند.
۵- آجیل و دانه های روغنی

میوه های خشــک نظیر توت گوجی، توت خرس، 
آلو و کشــمش تاثیر خوبــی بر تقویــت ایمنی بدن 
دارنــد. دانه هــای روغنی نیــز منبع خوبــی برای 
تامین نیازهــای بدن هســتند که از جملــه آن ها 
 می توان به بــادام، گردو یا حتی فندق اشــاره کرد.

۶- حبوبات
هرچنــد حبوبــات شــاید در نــگاه اول بــه نظــر 
نیاینــد، با این حــال منبــع مغذی بســیار خوبی 
بــرای مصونیــت بــدن از ابتــال بــه ویروس هــا 
هســتند. از جملــه ایــن مــواد غذایــی پــرارزش 

 می توان به لوبیا قرمــز، عدس و نخود اشــاره کرد.
۷- ماهی های روغنی

عموما مصرف ماهی گزینه ای بســیار خوب برای 
تقویت ایمنی به شمار می روند. ماهی سالمون، ماهی 
تن، ساردین و ماهی خال خالی از این جمله هستند. 
عالوه بر این، ماهی های چرب نیز برای تقویت ایمنی 

عالی هستند.
۸- چای سبز

چای سبز حاوی آنتی اکسیدان ضدسرطانی اپی 
گالوکاتچیــن گاالت )EGCG( اســت. این ترکیب 
گیاهی از آسیب ناشی از رادیکال های آزاد، اتم های 
ناپایــداری که باعث تخریب ســلولی می شــوند، 
جلوگیری می کند. عــالوه بر ایــن مطالعات قبال 
ثابت کرده اند که آنتی اکســیدان کاتچین  موجود 
 در چــای ســبز خاصیــت ضدالتهابــی دارنــد.

۹- اسفناج
متخصصان علم تغذیه همچنین سبزیجات همچون 
اسفناج را به دلیل محتوای ویتامین سی آن ها توصیه 

می کنند.
۱۰- کلم پیچ

کلم پیچ نیز سرشار از ویتامین سی است و مصرف 
 آن به تقویت بنیه دفاعی بدن بسیار کمک می کند.

۱۱- کلم بروکلی
خانواده کلم ها به خاطر تاثیرات شگفت انگیزشان بر 
سالمتی شناخته می شوند. در میان کلم ها اما کلم 
بروکلی غنی از ویتامین سی است که بدن را در برابر 

هجوم ویروس ها کمک می کند.

امیکرون

محققان بریتانیایی مــی گوینــد ورزش در حد 
متوسط ممکن است نتایج شیمی درمانی را در 

بیماران مبتال به سرطان مری بهبود بخشد.
این مطالعه شامل ۴۰ بیمار مبتال به سرطان مری 
بود. برخی از بیماران جلســات ورزشی هدایت 
شــده هفتگی را قبل و در طول شــیمی درمانی 
و دســتورالعمل هایی در مورد چگونگــی ادامه 
برنامه ورزشی در خانه دریافت کردند.در مقایسه 
با بیمارانی با ســن و وضعیت سرطانی مشابه که 
در یک برنامه ورزشــی شرکت نکردند، آنهایی که 
در برنامه ورزشی حضور داشــتند پاسخ بهتری 
به شــیمی درمانی دادند. تومورهای آنها بیشتر 
کوچک شد و احتمال پیشرفت سرطانشان کمتر 

بود.»اندرو دیویس«، رهبــر این مطالعه، گفت: 
»این یک مطالعه کوچک، اما امیدوارکننده است، 
زیرا نشان می دهد که چگونه یک برنامه ورزشی در 
حد متوسط می تواند به بهبود موفقیت روند و تأثیر 
شــیمی درمانی کمک کند.«به گفته محققان، 
ورزش در حد متوســط موجــب کاهش برخی 
از اثرات منفی شیمی درمانی می شــود از اینرو 
می تواند گزینه درمانی بیماران بیشتری باشد.

دیویس در ادامه افزود: »ما می خواهیم این تأثیر را 
در مطالعات بیشتر تأیید کنیم، اما احتماال ورزش 
ممکن اســت برای بیماران مبتال بــه انواع دیگر 
سرطان نیز مفید بوده و راهی مقرون به صرفه برای 

بهبود اثربخشی شیمی درمانی باشد«.

گردن درد یکی از مشکالت عادی در بین افراد 
بزرگســال و یکی از رایج ترین مشکالت در بین 

افرادی است که شغل نشسته دارند. 
درد در بخش گردن و شــانه ها بسیار رایج است 
و ممکن است افراد به طور همزمان در هر دوی 
این قسمت ها و یا تنها در یکی از این اندام ها درد 
را احساس کنند. با این حال راهکار های موثری 

برای تسکین و التیام این درد وجود دارد.
برای درمان درد در ناحیه گردن و شــانه ها، در 
گام نخست باید دلیل بروز آن شناسایی شود. 
از رایج ترین دالیل بروز درد در گردن می توان به 

موارد ذیل اشاره کرد:
 ۱- مفاصــل یــا اســتخوان های غیرطبیعی

۲- تروما 
 ۳- قــرار گرفتــن نامناســب گردن و شــانه ها

۴- بیماری های مادرزادی
۵-تومور ها

۶- کشیدگی عضالت
دالیل بروز درد در ناحیه شانه ها:

۱- کشیدگی بیش از حد
۲-تاندونیت

۳- در رفتن شانه ها
۴- عدم ثبات مفصل شانه

۵- شکستگی ترقوه یا استخوان بخش باالیی 
بازو 

۶- خشک شدن شانه

۷- رادیکولوپاتی )کشیدگی عصب های ستون 
فقرات(

توصیه می شود با مشاهده عالئم ذکر شده به 
پزشک مراجعه کنید. در این موارد متخصصان 
با کمک سی تی اســکن، ام آر آی، ایکس ری و 
الکترودیاگنوستیک به ریشه بروز درد در ناحیه 

گردن و شانه ها پی می برند.
اگر دلیل بروز این درد ناشی از آسیب به بافت های 
نرم مانند ماهیچه ها و تاندون و ... باشد، پزشک 
اقــدام به تجویــز دارو هــای غیراســتروئیدی 
ضدالتهابی مانند ایبوپروفن و ناپروکسن برای 
التیــام درد می کنــد. مســکن هایی همچون 
اســتامینوفن نیز در این موارد تجویز می شود. 
استفاده از پک های آب گرم یا سرد نیز می تواند 
به تســکین موقت درد و کاهش التهاب کمک 

کند.
در مواردی که ریشه درد عصبی باشد و یا دلیل 
آن آسیب به ستون فقرات بیمار بوده باشد، انجام 
عمل جراحی توصیه می شود. اگر این درد ناشی 
از آرتروز باشد، تزریق محلی کورتیکواستروئید 

یکی از راهکار های موثر است.
توصیه می شــود افراد از درمان خودسرانه درد 
گردن و شانه ها اجتناب کرده و حتما به پزشک 
متخصص مراجعه کنند. اشتباهات در فرآیند 
درمان می تواند باعث تشدید حال بیمار شده 

و روند درمانی را با مشکالت جدی مواجه کند.

یافته محققان بریتانیایی؛

ورزش پیامدهای مثبتی برای مبتالیان به سرطان مری دارد

دالیل بروز درد در ناحیه گردن و راهکار های درمانی 

عالئم کلسترول باال 
مقادیر بیش از حد کلسترول در بدن با ایجاد 
پالک در شریان ها سبب تصلب شرائین، سختی 

عروق و در نهایت حمله قلبی می شود. 
کلسترول باال بیماری است که بسیای از افراد 
را با مشکل مواجه می کند. با این حال، تنها 
شمار اندکی از افراد از ابتالی به آن آگاه هستند. 
کلسترول که نوعی »چربی خون« یا لیپید به 
شمار می رود، در واقع ماده مومی شکلی است 
که به تشکیل سلول های سالم و تقویت غشای 

آن کم می کند.
کلسترول بر دو نوع است: »کلسترول خوب« و 

»کلسترول بد«
در حال که کلسترول خوب با سطح تراکم 
باالی »لیپوپروتئین« )HDL( تعریف می شود، 
»کلسترول بد« بر اساس سطح لیپوپروتئنی پایین 

)LDL( اندازه گیری می شود.
هنگامی که سطح لیپید افزایش می یابد، این 
مسئله به رسوب چربی در شریان ها منجر شده 
که مانع گردش راحت خون می شود. این حالت 
به نام »بیماری شریان محیطی« )PAD( شناخته 
می شود. با وجود آنکه کلسترول باال یک قاتل 
خاموش است اما برخی نشانه ها از این بیماری 
وجود دارد که احتمال دارد بر روی انگشتان پا 

ظاهر شوند.
    عالئم بیماری شریان محیطی

کلسترول باال از بیماری هایی است که به آرامی 
ایجاد می شود و ممکن است بدون آنکه عالئمی 
برجسته از خود نشان دهد، سبب آسیب های 
مزمنی شود. بیماری شریان محیطی نیز به 
آرامی و در طول زمان ایجاد شده و عالئمی مانند 
خستگی، درد در پاها، ناراحتی در پا ها، ناراحتی 
در حین فعالیت بدنی ورزش و گرفتگی تنها زمانی 
آشکار می شوند که اوضاع از کنترل خارج شود.با 
پیشرفت بیماری شریانی محیطی، عالئمی که 
ذکر شد به شکلی مکرر و حتی زمانی که بدن در 
حال استراحت است، آشکار می شود. همچنین 
با شدید شدن بیماری شریان محیطی، عالئم بر 

روی انگشتان پا ظاهر می شوند.
این عالئم شامل:

- ناخن های ضخیم پا
- آبی شدن ناخن های پا

- احساس سوزش در انگشتان پا
متخصصان توصیه می کنند برای تشخی ص 
قطعی کلسترول باال و درمان به موقع آن، افراد 
باید اقدام به دادن آزمایش خون کنند؛ چرا که 
این بیماری می تواند خطر ابتال به بیماری های 
قلبی و حتی در برخی اوقات، حمله قلبی را 

افزایش دهد.

زمان مناسب مصرف شام 
برای دوری از چربی شکمی 
زمان غذا خوردن بر اندازه شکم و میزان افزایش 
وزن تاثیر می گذارد. اطبای چین باستان باور 
داشتند شام باید سبک باشد و بین ساعت ۵ تا ۷ 

بعدازظهر صرف شود. 
و  وزن  افزایش  می گویند  ما  به   همیشه 
بیماری های مرتبط با آن نظیر دیابت نوع 
۲ و بیماری قلبی پیامد ساده مقدار و نوع 
غذایی است که مصرف می کنیم و می توان 
آن را با میزان کالری هایی که از طریق ورزش 
شواهد  از  اما  کرد،  باالنس  می سوزانیم 
 روزافزون این طور برمی آید که زمان بندی هم

 اهمیت دارد.

کلسترول پژوهش

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 اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع 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 در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۴۸۲۴ مورخه 
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ آقای حامد محمودی فرزند مرتضی ششدانگ 
یکبابخانه نیمه ساز به مساحت ۱۵۴/۵۵ مترمربع قسمتی از پالک 
۵۳۹ اصلی واقع در قطعه ۳ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۵۱۵۶/ م الف

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 اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
نجف آباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
لذا مشخصات متقاضیان و امالک موردتقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع 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 در اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. آرای شماره ۴۷۶۴ و ۴۷۶۳ مورخه 
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ آقای مهدی کریمی فرزند عبدالله نسبت به سه دانگ 
مشاع و خانم مرضیه کریمی فرزند عبدالله نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ۱۶۱/۸۵ مترمربع قسمتی از 
پالک ۴۵۰ اصلی واقع در قطعه ۵ بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان 
متقاضی مالک رسمی مشاعی می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 
۱۴۰۰/۱۱/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ - حجت 
اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۶۵۸۸۷/ 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۷۹۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
هیات یک آقای محمدرضا آقابابا نقنه به شناسنامه شماره ۴۶ 
کدملی ۴۶۵۰۶۰۱۳۰۴ صادره بروجن فرزند عبدالرسول بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۲۴/۳۲ مترمربع از 

پالک شماره ۱۵۱۸۲ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع 
سند انتقال ۷۷۰۸۶، ۹۸/۳/۲۱ دفتر ۸۹ اصفهان تایید گردید. 
لذا به منظور اطالع 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 اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۶۵۹۴۰ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۷۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ 
هیات یک آقای مهدی داوری دولت آبادی به شناسنامه شماره ۱۲۹۲ 
کدملی ۱۲۸۷۲۳۹۵۴۴ صادره اصفهان فرزند حسنعلی بصورت 
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۷۱ مترمربع از پالک ۱۵۱۸۹ 
اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 
طبق مالکیت رسمی متقاضی موضوع دفتر امالک الکترونیکی بشماره 
۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۶۰۱۳۲۵۵ تایید گردید. لذا به منظور اطالع 
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 اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، 
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ – رییس اداره ثبت اسناد و 

امالک شمال اصفهان موسوی – ۱۲۶۵۸۶۱ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۱۳۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ 
هیات یک آقای حسینعلی بیگی خاروانی به شناسنامه شماره 
۱۳ کدملی ۱۲۴۹۶۵۹۵۰۷ صادره نائین فرزند قنبرعلی بصورت 
شش دانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۴۲/۴۵ مترمربع از 
پالک شماره ۱۰۱ فرعی از ۱۴۹۱۵ اصلی واقع در اصفهان بخش 
۵ اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان طبق مبایعه نامه عادی 
و استشهادیه محلی مع الواسطه از مالکیت عبدالخالق کشاورز 
موضوع سند انتقال ۱۳۹۲۳، ۴۴/۰۵/۲ دفترخانه ۸۶ اصفهان 
واگذار گردید. لذا به منظور اطالع 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 اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، تاریخ انتشار 
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال 

اصفهان موسوی – ۱۲۶۵۸۰۳ / 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 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۱۰۰۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ 
هیات سه آقای اکبر نوشاد به شناسنامه شماره ۳۰۱۰ کدملی 
۴۶۲۰۲۳۸۱۱۲ صادره شهرکرد فرزند اسداله نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۹/۷۲ مترمربع پالک شماره 
۱۱۲ فرعی از ۱۴۰۳۹ اصلی واقع در بخش ۵ اداره ثبت اسناد 
و امالک شمال اصفهان طبق مالکیت رسمی متقاضی از سند 
۱۰۵۷۲، ۷۵/۰۲/۱۷ دفترخانه ۸۹ اصفهان تایید گردید. لذا 
گهی  به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آ
می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۱۱/۰۶، تاریخ انتشار نوبت دوم: 
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ – رییس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان 

موسوی – ۱۲۶۵۷۸۶ / م الف

آگهی

تـورم در پـا می توانـد بـه دلیـل 

خبر
طیف گسترده ای از مشکالت 
و بیماری هـا در انسـان ظاهـر 
شـود. تورم پا ها یکی از مواردی اسـت که برخی 
افـراد در طول عمـر خـود آن را تجربـه می کنند. 
ایـن تـورم باعـث محـدود شـدن حـرکات افـراد 
شـده و در برخـی مـوارد آسـیب زا اسـت. ایـن 
موضـوع می تواند به دلیـل طیف گسـترده ای از 

مشکالت بروز کند.
در ایـن مطلـب بـه رایج تریـن دالیـل تـورم پا هـا 

می پردازیـم:
۱- ادم: این موضوع زمانـی رخ می دهد که بدن 
آب زیـادی را احتباس کند. در ایـن حالت عالوه 
بـر پاها، ممکـن اسـت دسـتان و صـورت نیز پف 
کننـد. پـس از یـک مسـافرت هوایـی طوالنی یا 
ایسـتادن برای چند سـاعت مداوم و نیـز در زنان 

در طول دوره قاعدگی این موضوع رخ می دهد. 
این مشـکل به مرور زمـان و بـدون نیاز بـه دارو از 
بیـن مـی رود؛ امـا در برخـی مـوارد ادم می تواند 
نشـانه یـک مشـکل جـدی ماننـد پاییـن بـودن 
سـطح پروتئیـن، نارسـائی قلبـی، مشـکالت 

کلیـوی و بیماری هـای کبد باشـد.
از  ناشـی  پا هـا  تـورم  گاهـی  جراحـت:   -۲
شکسـتگی اسـتخوان و یا آسـیب بـه بافت های 
نـرم بـدن اسـت. در ایـن مـوارد عـروق پـا و مـچ 
اقدام به خونرسـانی بیشـتر به محل برای ترمیم 
جراحـت می کننـد کـه همیـن امـر باعـث تـورم 

می شـود. پا هـا 
۳- بـارداری: بـه طـور طبیعـی هـر چـه بـه 
هفته هـای پایانـی بـارداری نزدیـک می شـویم، 
بـدن بـه طـور طبیعـی تمایـل بیشـتری بـرای 
احتبـاس آب در بـدن دارد کـه همیـن موضـوع 

می توانـد باعـث تـورم پا هـا شـود. ایـن موضـوع 
می توانـد در انتهـای روز و یا پـس از ایسـتادن به 

مـدت طوالنـی تشـدید شـود.
۴- لنف ادم: این مشـکل زمانی بروز می کند که 
یک یـا چند گـره لنفاوی آسـیب دیده و یـا از بین 
می روند. متاسـفانه این موضوع به ویژه در زمان 
درمـان سـرطان رخ می دهـد. بـه همیـن دلیـل 
افـراد در درمـان سـرطان شـاهد احتبـاس آب و 

تورم دسـتان، صـورت و پا هـای خود هسـتند.
۵- نارسـایی قلب: در این مـوارد قلب بـه عنوان 
یک اندام حیاتـی توانایی پمپاژ خـون به میزانی 

که انتظار مـی رود را ندارد.
در ایـن حالـت بـه دلیـل جریـان نامناسـب 
خـون در بـدن، پـا دچـار تـورم می شـود. در 
 ایـن مـوارد مراجعـه بـه پزشـک بسـیار ضـروری

است.

اصلی ترین دالیل تورم پا   

محققان آمریکایی دریافتند پشه ها 

دانستنی ها
به سمت رنگ هایی خاص جذب 
می شوند و از برخی رنگ ها دوری 

می کنند. 
پشه ها بو ها را دنبال می کنند و اهداف خود را از نظر 
بصری شناسایی می کنند، به گونه ای که به سمت 
افرادی پــرواز می کنند که لباس هایــی با رنگ های 

خاص می پوشند.
مطالعــه ای کــه اخیرا توســط محققــان دپارتمان 
زیست شناسی در دانشگاه واشــنگتن انجام شد، 
نشان داد که پشــه ها پس از شناســایی گاز محرک 
دی اکسید کربن آزاد شده توسط انسان، به سمت 
رنگ های قرمز، نارنجی، ســیاه و فیــروزه ای پرواز 

می کنند.

بر اســاس مطالعه منتشــر شــده در مجلــه علمی 
“Nature”، محققان تأکید کردند که پشه ها رنگ های 

سبز، بنفش، آبی و سفید را نادیده می گیرند.
محققان معتقدند که این به توضیح اینکه پشــه ها 
چگونه فرد هدف خود را انتخــاب می کنند، کمک 
می کند، با توجه به اینکه پوست انسان یک سیگنال 

قرمز نارنجی قوی به چشم حشرات ساطع می کند.
   محرک های بو

محققان پشــه ها را در اتاق های آزمایش مینیاتوری 
ردیابی و بو های خاصی را پخــش و همچنین انواع 
مختلفی از الگو های بصری مانند دست انسان یا یک 

نقطه رنگی را آنجا به نمایش گذاشتند.
زمانی که پشــه ها در معرض هیچ محرک بویی قرار 
نمی گرفتند، بدون توجه به رنگ، تا حد زیادی نقاط 

پایینی اتاق را نادیده می گرفتند اما پس از پاشــش 
دی اکسید کربن، پشه ها همچنان از نقطه سبز، آبی 
یا بنفش چشم پوشــی کردند و صرفا به سمت نقاط 

قرمز، نارنجی، سیاه یا فیروزه ای پرواز کردند.

به بــاور محققان دانســتن رنگ هایی که پشــه ها را 
جذب می کنند، می تواند به ساخت مواد دافع بهتر 
برای دور نگه داشتن پشه ها و جلوگیری از نیش آن ها 

کمک کند.

رنگ هایی که پشه ها را به خود جذب می کنند 
دانستنی ها

دانستنی ها



ماژیک
مادر خسته از خرید برگشت و به زحمت زنبیل 
ســنگین را داخل خانه کشــید. پســرش دم 
در آشــپزخانه منتظــر او بود و می خواســت 
کار بدی را کــه تامی کوچولو انجــام داده، به 

مادرش بگوید. 
وقتی مــادرش را دید بــه او گفــت: »مامان! 
مامان! وقتی من داشــتم تو حیاط بازی می 
کردم و بابا داشت با تلفن صحبت می کرد تامی 
با یه ماژیــک روی دیوار اتاقی را که شــما تازه 

رنگش کرده اید، خط خطی کرد«
مــادر آهی کشــید و فریــاد زد: »حــاال تامی 
 کجاســت؟« و رفت بــه اتاق تامــی کوچولو. 
تامــی از تــرس زیــر تخــت خوابــش قایــم 
شــده بود، وقتی مــادر او را پیدا کرد، ســر او 
 داد کشــید: »تو پســر خیلی بدی هســتی«

و بعد تمام ماژیک هایش را شکســت و ریخت 
توی سطل آشغال.

تامی از غصه گریه کــرد. ده دقیقه بعد وقتی 
مــادر وارد اتاق پذیرایی شــد، قلبش گرفت و 
اشک از چشــمانش سرازیر شــد. تامی روی 
دیوار با ماژیک قرمز یک قلب بزرگ کشــیده 
بود و درون قلب نوشته بود: مادر دوستت دارم!

مادر درحالی که اشک می ریخت به آشپزخانه 
برگشت و یک تابلوی خالی با خود آورد و آن را 
دور قلب آویــزان کرد. بعــد از آن، مادر هر روز 
به آن اتاق می رفت و بــا مهربانی به تابلو نگاه 

می کرد!

 8 اشتباه رایج در آشپزی
 که شاید ندانیم

کســانی کــه کمتــر تجربــه آشــپزی دارند 
می دانند، حتی اگــر همه چیز را مــو به مو از 
کتاب آشپزی و دستورالعمل اجرا کنند، باز هم 

ممکن است غذای شان خراب شود.
  زیاد جوشاندن پاستا

هنگام جوشاندن پاستا قبل از آب کش مراقب 
باشیم که زیاد آن را نجوشانیم؛ زیرا به هنگام 
دم گذاشــتن یا اضافه کردن مواد جدید برای 
ادامه پختن، بــه اصطالح پاســتا وا می رود و 

شکل ظاهری خود را از دست می دهد.
   آب بیش از حد برنج

برای دم گذاشــتن برنــج، آب آن را بــه اندازه 
همان یــک بند انگشــت بگذاریــم. اگر فکر 
می کنیم که ممکن است کم باشــد در ادامه 
پخت بــه آن آب اضافه کنیم. برنــج، حتی با 

مقدار کم آب اضافی، شفته می شود.
  چرب نکردن ظرف کیک

اگر عالقــه به کیک پختن داریــم، باید ظرف 
کیک را قبل از ریختن مواد در آن، چرب کنیم. 
بهتر است این کار را با روغن سرخ کردنی مایع 
انجام دهیم تا ظرفیت دمایی باالیی داشــته 
باشد، از کره اســتفاده نکنیم؛ زیرا می سوزد. 
این کار را به ایــن خاطر انجــام می دهیم که 
کیک به ظرف نچســبد و هنگام سرو کردن، 

کامل جدا شود.
   زیاد پختن سبزیجات

اگر سبزیجات را زیاد بپزیم یا سرخ کنیم باعث 
می شود که ویتامین ها از بین برود همچنین 
اینکه باعث تغییر در شــکل ظاهری و دفرمه 

شدن آن ها هم می شود.
  مقدار روغن کم

درست اســت که هنگام آشــپزی باید مراقب 
باشیم که از روغن، زیاد اســتفاده نکنیم؛ اما 
روغن نداشتن غذا هم خوب نیست. چربی ها 
عالوه بر منبع اصلی تامیــن انرژی برای بدن 
ما، باعث جــذب بســیاری از ویتامین ها نیز 

می شوند.
  استفاده از ظروف اشتباه

ســعی کنید غذا ها را در ظــرف مخصوص به 
خودشان بپزید. مثال اگر می خواهید موادی 
را ســرخ کنید، نســبت به حجم مواد و مقدار 
روغنی که استفاده می کنید، تابه ای را بردارید 

که سایز و ارتفاع مناسب داشته باشد.
  صبر کنید تا خنک شود!

ایــن اشــتباهی اســت که شــاید بیشــتر ما 
انجام داده باشــیم. هنگامی که مواد را از فر 
درمی آوریم، مخصوصا که کوکی یا شــیرینی 
باشد صبر نکنیم تا خنک شــود؛ بلکه همان 

داغ داغ آن را جدا کنیم.
   قابلمه کوچک برای جوشاندن ماکارونی

اگــر از قابلمــه کوچــک بــرای جوشــاندن 
ماکارونــی اســتفاده کنیــد نــه تنهــا باعث 
کامــل نپختــن آن می شــود؛ بلکــه بــه هم 
 می چســبد. این یک اشــتباه رایج آشــپزی

 است.
   سوزاندن عمدی غذا

برخی از افــراد مثال مرغ ســوخته یا ته دیگ 
سوخته دوست دارند و می خورند. باید گفت که 
حجم سیاه و سوخته شده مواد غذایی کربن 

است، که ضرر های زیادی به بدن می رساند.
   در زمان نامناسب اضافه کردن

حتی اگــر همه مــوارد را در مقادیر مناســب 
تهیه کرده باشــیم؛ اما در زمان نامناســب یا 
جابه جا، به دیگر مواد اضافه کنیم ممکن است 

غذای مان خراب شود.

داستان کوتاه

شرکت سامســونگ با همکاری تناســب اندام 
دیجیتال قابلیت های سالمت زیادی را به گلکسی 

واچ سری ۴ خود اضافه می کند. 
شرکت سامســونگ این هفته ساعت هوشمند 
خود را به روزرسانی و قابلیت های سالمت را به این 

دستگاه اضافه می کند.
به روزرســانی ســاعت هوشمند ســری چهارم 
سامسونگ فردا منتشر می شــود و قابلیت های 
سالمت و تندرســتی را با هدف کمک به افراد در 
حفظ تناسب اندام اضافه می کند. این ویژگی ها 
شامل تمرین اینتروال، برنامه مربیگری، خواب 
جدید، و بینش های برای درک بهتر ترکیب بدن 

می شوند.
ســاعت هوشــمند سامســونگ برای افزایش 
قابلیت های ورزشــی خود با یک برنامه تناسب 
انــدام دیجیتال به نام ســنتر شــریک شــده تا 
رویکردی جامع برای ســبک زندگی سالم تر، از 
جمله تمرینات، مدیتیشــن های هدایت شده و 

برنامه های غذایی را به کاربران ارائه دهد.
گلکسی واچ ســری چهار به ورزشــکاران اجازه 
می دهد پارامتر های از پیش تعیین شده ای برای 
تمرین های سفارشی، همچون مدت مسافت و 
تعداد ست ها را داشته باشند. همچنین این ساعت 

با استفاده از ردیابی خواب  به افراد کمک می کند 
تا به موقع استراحت کنند. پس از هفت روز ردیابی 
خواب، برنامه نوع خواب را شناسایی و آن ها را در 
یک برنامه آموزشی چهار تا پنج هفته ای راهنمایی 

می کند تا به خواب شبانه بهتر کمک کند.
گلکسی واچ ۴ در رنگ های قرمز و کرم به همراه 
بند پارچه ای جدید و مدل های دستبند پیوندی 
موجود خواهد بود. رنگ ها و فونت های بیشتری 
نیز برای شخصی سازی صفحه ساعت می آیند. 
سامسونگ همچنین در ماه های آینده دستیار 
گوگل را به واچ ۴ می آورد و جایگزینی برای دستیار 

صوتی خود ارائه می دهد.

ســامانه ای بــرای تحریــک مغناطیســی 
فراجمجمــه ای طراحی شــده اســت که به 
کاهش یا رفــع برخی اختــالالت مربوط به 

اعصاب کمک می کند.
محمد محمدی مجری طرح و مدیر شرکت 
دانش بنیــان تولید کننده ســامانه  تحریک 
مغناطیســی فراجمجمه ای گفت: دستگاه 
TMS با هدف کاهش عوارض بیماری های 
عصبــی و شــناختی طراحــی و بــه مرحله 
تجاری سازی رســیده اســت؛ این دستگاه 
در درمان افسردگی، درد، پارکینسون، وزوز 
گــوش، زبان پریشــی و حتی اعتیــاد به کار 

می رود.
به گفتــه مدیرعامل شــرکت این ســامانه به 
صورت کامل بومی شده است و می تواند در 
موارد خاص، حسب نیازهای کاربری پزشکی 

سفارشی سازی شود.
وی ادامــه داد: این دســتگاه قابلیت رفع و 
کاهــش انــواع اضطــراب و اختالل هــای 
روانپزشــکی را دارد. از این سامانه همچنین 
برای توانبخشــی بعد از ســکته مغــزی نیز 

استفاده می شود.

محمدی افزود:این دســتگاه که هم اکنون 
به تولیــد صنعتی رســیده، قابل اســتفاده 
در سیســتمهای درمانــی و توان بخشــی، 
روان شناســی، روان پزشــکی و پژوهشگران 
حوزههای شــناختی اســت. همچنانکه از 
این دستگاه در بیمارستان ها، کلینیک های 
خصوصی و دانشگاه های علوم پزشکی نیز 

استفاده می شود.
وی گفــت: با توســعه ایــن ســامانه، نیاز به 
واردات خارجــی این محصول که بســته به 
خروجی های آن، بین ۵/۱ تا ۴ میلیارد تومان 
برای هر دســتگاه قیمت خورده، به حداقل 

ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
دســتگاه  ایــن  داد:  ادامــه  محمــدی 
ایران ساخت، اولین و تنهاترین سامانه کشور 
است که چنین وظایفی برای آن تعریف شده 
است. این سامانه ضمن رقابت با نمونه های 
مشــابه و پرقدرت خارجی، در برخی موارد 
نظیر خروجــی پروتکل های به  ــروز دنیا، از 
آن نمونه ها، جلوتــر بوده و بــه لحاظ صرفه 
اقتصــادی نیز حــدود یک ســوم قیمت آن 

محصوالت است.

قبرســتان “دارالســلم" شــیراز معــروف به 
دارالسالم یکی از قدیمی ترین آرامستان های 
جهان اســت که نخســتین قبری کــه در آن 
قرار گرفته به سال ۲۴ هجری در زمان حیات 

پیامبراکرم)ص( باز می گردد.

این قبرســتان با قــرار گرفتــن در میانه بلوار 
سیبویه اکنون در وسط شهر شیراز واقع شده 
و محل دفن بســیاری از بزرگان، عرفا، علما، 
محققان و تاثیرگــذاران فرهنگی، مذهبی و 

اجتماعی شیراز و استان فارس است.

 سامسونگ قابلیت های سالمت را به گلکسی
 واچ ۴ اضافه می کند 

 ساخت سامانه ای برای درمان اختالل های روانی
 توسط محققان کشور

فناوری 

فناوری

 آنتی ویروس ها چه کمکی به اقتصاد 
کشورها می کنند؟ 

برنامه نویســان رایانــه ای برای 
افزایــش امنیــت کاربــران، 
آنتی ویروس هــا را طراحی و به 

شهروندان خود عرضه می کنند. 
آنتی ویروس ها، نرم افزارهایی هستند که از  رایانه 
و گوشی  های هوشمند در برابر بدافزارها و حمالت 
ســایبری محافظت می کنند. به گفته محققان 
تکنولوژی، برنامه نویسان بسیاری از کشور ها برای 
جلوگیری از خارج شدن ارز و افزایش امنیت،  این 
نرم افزار  را به صورت بومی در کشور خود طراحی 
می کنند و در دسترس شهروندان قرار می دهند.

براساس گزارش ها، در یک دهه اخیر کشور های 
اروپایی، آمریکایی و آســیایی از جمله آمریکای 
شــمالی، کانادا، مکزیــک، روســیه، انگلیس، 
آلمان، اسلواکی، فنالند و جمهوری چک به دلیل 
پیشرفت اقتصادی کشور خود  شروع به طراحی 
و عرضه  آنتی ویروس بــرای کامپیوتر ها کردند. 
همچنین این نــرم افزارها  هر روز به روزرســانی 
می شــوند تا از رایانه ها در برابر فایل  های دانلود 
شــده که ممکن اســت ویروس داشــته باشند، 

محافظت کنند.
    چرا از آنتی ویروس ها استفاده کنیم؟

کامپیوتر های بدون آنتی ویروس همچون خانه ای 
با درب باز هستند که سارقان به راحتی می توانند 
وارد آن شوند؛ به همین علت محققان تکنولوژی به 
کاربران رایانه ها توصیه می کنند تا برای جلوگیری 
از ســرقت اطالعات دســتگاه های خود، آنتی 
ویروس تهیه و نصب کننــد. گاهی اوقات برخی 
افراد از منابع ناموثق برنامه هایی را دانلود می کنند 
که به دلیل وجود ویروس باعث کاهش ســرعت 
کامپیوتر، آسیب رساندن به فایل ها یا حذف آن ها، 
فرمت هارد دیسک، خرابی های مکرر کامپیوتر، 
حذف داده ها، ناتوانی در جست وجوی اینترنت  

می شود.
    فواید وجود آنتی ویروس ها در دستگاه های 

کامپیوتری
براســاس گزارش ها، آنتی ویروس ها، همچون 
پرتویی از نور درخشان در دنیای پر از ویروس های 
تاریک  هستند که باعث می شوند رایانه ها از هر 
آسیبی به دور باشند. این نرم افزارها در چند نسخه 
بومی و خارجی طراحی شــده اند که در ادامه به 

برخی از قابلیت های  آن ها می پردازیم. 
نرم افزار آنتی ویروس، ابتدا هر ویروس احتمالی را 
شناسایی کرده و درصدد بر می آید تا  آن را حذف 
کند. گزارش ها حاکی از آن است که حذف برنامه 
قبل از این  که ویروس به سیســتم آسیب برساند 

انجام می شــود. یک آنتی ویروس ممکن است 
بدون اطالع شما در روز با بســیاری از ویروس ها 
مبارزه کند. Avast و Norton از نرم افزار های آنتی 
ویروس هستند که این روز ها در بازار موجود است.

شــایان ذکر اســت که اگر ویروســی به سیستم 
شما حمله کرده باشــد، می تواند از طریق کابل
USB یا ســی دی به سیســتم عامل دوســتان، 
خانواده و شبکه های دیگر انتقال یافته و آن ها را 

نیز ویروسی کند. 
     مسدود کردن هرزنامه ها و تبلیغات

اگر یک نظرسنجی در مورد نحوه ورود ویروس ها 
به سیســتم های رایانه ای انجام دهید، از نسبت 
ویروس هایــی که از طریــق تبلیغات پــاپ آپ و 
وب ســایت ها وارد کامپیوترها می شوند؛ تعجب 
خواهید کرد. تبلیغات پاپ آپ و وب ســایت های 
هرزنامه یکی از پرمصرف ترین دروازه هایی هستند 
که توسط ویروس ها برای آلوده کردن رایانه شما و 
سپس آسیب رساندن به فایل ها استفاده می شود.

 Bullguard Internet نــرم افزار هایــی ماننــد
Security با مســدود کردن دسترسی مستقیم 
آن ها به شبکه کامپیوتری شما، علیه این تبلیغات 
و وب سایت های حاوی ویروس مخرب اقدامات 

الزم را می کنند.
    محافظــت در برابــر هکر هــا و ســارقان 

اطالعات
هکر ها معموال از یــک برنامه بدافــزار یا ویروس 
برای دسترســی بــه کامپیوتر قربانی اســتفاده 
می کنند. آن هــا بدافزار را بدون اطــالع در رایانه 
نصب کرده و سپس دســتگاه مخاطب خود را با 
ارســال ایمیل های مخرب به  راحتــی  هک و به 
فایل هــا و برنامه های مورد نظر دسترســی پیدا 

می کننــد. آن هــا می توانند طبق میــل خود از 
داده های قربانی اســتفاده و اطالعات را حذف 
کنند یا به آن ها آســیب برســانند. آنتی ویروس 
ضد هک، با اســکن های منظم هر گونه هکر یا 
برنامه های مبتنی بر هک در شبکه کامپیوتری  
را تشــخیص می دهند. بنابرایــن، آنتی ویروس 
محافظت کامل در برابر هکر ها را فراهم می کند. 
عالوه بر این آنتی ویروس ها می توانند در هنگام 
اســتفاده از درگاه های پرداخت از ذخیره شدن 

اطالعات کارت افراد جلوگیری کنند.
     محافظت از داده ها و فایل های رایانه

 آنتی ویروس ها،  تمام فایل هایی که وارد سیستم 
شما می شوند را زیر نظر دارند. همه برنامه و فایل ها 
تحت یک اسکن قرار می گیرند تا هر گونه ویژگی یا 
مخرب بودن بررسی شــود. ویروس ها می توانند 
به راحتی از طریق فایل های آلوده به شبکه شما 
منتقل شوند و این به نوبه خود می تواند به داده ها 

و فایل های شما آسیب برساند.
افزون بر این آنتــی ویروس های بومــی به دلیل 
اختراع و طراحی در داخل کشور از خارج شدن 
ارز و هزینه های اضافی جلوگیری کرده و به اقتصاد 
کشور نیز کمک چشمگیری می کند. همچنین به 
خاطر تولید داخلی کشورهای خارجی نمی توانند 
به اطالعــات و داده های شــما دسترســی پیدا 
کنند. آنتی ویروس ها هم همچــون برنامه های 
کامپیوتری دیگر معایبی مانند عدم محافظت از 
تمامی دستگاه)نسخه های رایگان آنتی ویروس ها 
معموال از سایر دستگاه های متصل به رایانه اصلی 
پشــتیبانی نمی کند. به همین علت برای حفظ 
حریــم خصوصی باید بــه صــورت جداگانه نرم 

افزار ها را نصب کرد( و سرویس آنالین دارند .

قوانین هر کشور برای الزام تولید آنتی ویروس های 
بومی

همــان گونه که باالتــر گفتیم، آنتــی ویروس ها 
می توانند به بهبود وضع اقتصادی کشور کمک 
کنند. در همین راســتا  مجلس  هر کشــور برای 
تولید آنتی ویروس داخلی قوانین وضع کرده اند و 
به کاربرانی که از آنتی ویروس های بومی استفاده 
کنند تسهیالتی را اعطا می کنند. در ادامه به آن ها 

می پردازیم. 
    آمریکا

مطابق با قانون FAM ۱۲ ۶۰۰ مجلس ســنای 
آمریکا، تمام سیستم های اطالعاتی باید با آنتی 
ویروس های بومی محافظت شــوند. در همین 
راســتا، بخش یکپارچگی سیســتم ها، )شعبه 
یکپارچگی اطالعات( نرم افزار آنتی ویروس های 
بومی و مســتندات را به صورت رایگان در اختیار 
تمامی دفاتر و پست های میدانی قرار می دهد. 
همچنین کارمندان و پرسنل قراردادی می توانند 
برای حفظ سیستم های پســتی خود به صورت 
رایگان برای استفاده خانگی این برنامه را دریافت 

کنند.
     روسیه و کره شمالی

دو کشور مذکور برای جلوگیری از حمالت سایبری 
آمریکا به دستگاه های شهروندان این دو کشور، 
قوانینی را وضــع کردند که همه افــراد جامعه را 
موظف می کند تا برای کاهش سرقت اطالعات 
و کشف داده های ســارقان از آنتی ویروس های 
داخلی اســتفاده کرده و از مزایای دیگر این نرم 

افزار نیز بهره ببرند.
     انگلیس

)  CMA (در سال های اخیر  سازمان رقابت و بازار
به شرکت های ضد ویروس بومی قوانینی را ابالغ 
کرده تا این شرکت ها در صورت لزوم با مشتریان 
خود منصفانه رفتار کنند و با اصول انطباق همسو 
باشند.گفته شده CMA  دستور داده تا افرادی 
که از آنتی ویروس هــای بومی به صورت طوالنی 

استفاده می کنند پولی دریافت نشود.
همچنین طبق ابالغیه CMA در ســال۲۰۲۰ 
باید از افــرادی که قراردادشــان بــه صورت یک 
طرفه فسخ کردند نظرسنجی شود تا دلیل فسخ 
قرارداد مشخص شود. افزون بر این طبق قوانین 
این سازمان، مشــتریانی که قراردادشان به طور 
خودکار تمدید شده، پس از بازپرداخت موجود، 
حق دائمی بــرای خــروج از قــرارداد و دریافت 
بازپرداخت به نسبت مبلغی که از آن ها دریافت 

شده، می دهد.

فناوری

به طور کلی پلــو در فرهنگ کشــورهای ایران، 
آذربایجان، ازبکستان و ترکیه به مجموعه غذاهایی 
اطالق می شود که در آن برنج با مواد دیگر ترکیب 
شده باشد؛ از جمله انواع ســبزیجات، دانه ها، 

حبوبات، آجیل، خشکبار و غیره.
مواد الزم برای طرز تهیه شاه پلو

لوبیا قرمز ۱ پیمانه
پیاز درشت ۱ عدد

گوشت راسته گوسفند ۲۵۰ گرم
روغن ۱ قاشق غذاخوری

رب گوجه فرنگی ۱ قاشق غذاخوری

فلفل سیاه به مقدار الزم
برنج ۳ پیمانه

پوره سیر یا پودر سیر به میزان الزم
چوب دارچین ۱ عدد

پاپریکا به مقدار الزم
آب جوش ۲ لیوان

هویج ۱ عدد
نمک به میزان الزم

زعفران دم کرده به میزان الزم
زرشک نصف پیمانه

خالل بادام و خالل پسته به میزان الزم
شکر نوک قاشق چایخوری

کره ۱ قاشق غذاخوری
بادمجان ۲ عدد

جعفری خردشده ۵۰ گرم
طرز تهیه شاه پلو

    مرحله اول
لوبیا قرمز را از یک شب قبل خیس کرده و با کمی آب درون قابلمه 
  بریزید و نیم پز   کنید و کنار   بگذارید. ســپس پیازها را نگینی خرد 

  کنید.
    مرحله دوم

پیاز   ها را داخل قابلمه اضافه کرده و تفت دهید تا سبک و شیشه ای 
شود. به آن گوشت راسته گوسفند را که کامال ریز خرد شده است، 

اضافه و با حرارت باال سرخ   کنید.
    مرحله سوم

سپس رب گوجه، فلفل سیاه و کمی پوره سیر یا پودر سیر، چوب 
دارچین و مقداری پاپریکا اضافه   کنید و وقتی رب کامال سرخ شد، 

به آن دو لیوان آب جوش اضافه   کنید و   بگذارید با حرارت کم به مدت 
یک ساعت بپزد.

    مرحله چهارم
بعد از گذشت یک ساعت به مواد لوبیا   های نیمه پخته شده را با یک 
عدد هویج حلقه ای و آب نارنج اضافه   کنید.   می توان به جای آب 

نارنج از آب غوره یا آب لیمو نیز استفاده کرد.
    مرحله پنجم

در این مرحله هویج   ها را به آن بیفزایید. یک ساعت دیگر هم به آن 
زمان   دهید تا مواد با هم کامال بپزد.  در اواسط پخت به آن نمک و 

زعفران دم کرده اضافه   کنید.
    مرحله ششم

وقتی آب مواد کامال کشیده شد و به روغن افتاد، یعنی آماده است. 
زیر آن را خاموش   کنید. زرشــک را با مقداری خالل بادام و خالل 

پسته در یک تابه کوچک   بریزید.
    مرحله هفتم

سپس به آن شکر   بزنید و با کره در حدود یک دقیقه تفت   دهید و کنار 
  بگذارید. بادمجان   ها را به صورت مکعبی خرد   کنید. نمک بزنید تا 

تلخی آن گرفته شود.
    مرحله هشتم

بادمجان   ها را در یک تابه با کمی روغن، سرخ کنید و کنار   بگذارید. 
جعفری خردشده را هم آماده کنید. برنج را آبکش   کنید. یک قابلمه 
بردارید و در کف آن نان یا سیب زمینی را به عنوان ته دیگ   قرار دهید.

له آخر از طرز تهیه شاه پلو
در این مرحله برنج را   بگذارید تا با حرارت مالیم دم بکشد. در ادامه 
وقتی برنج دم کشید، آن را درون ظرف مناسب سرو بریزید و از مواد 
ال به الی آن قرار دهید. در آخر روی برنج را با برنج زعفرانی به سلیقه 

خود تزیین   کنید.

شاه پلو غذای اعیانی و 
مجلسی ایرانی
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شادی پرندگان مهاجر در 
قاب آبی زاینده رود

پرنــدگان مهاجــر پس از بازگشــایی 
زاینده رود بار دیگر بــر این رودخانه 
فــرود آمدنــد تــا در شــادی مــردم 
اصفهان هر چند کوتاه شرکت کنند.
دریچه های ســد زاینــده رود بامداد 
۱۲ بهمن به منظــور تامین آب مورد 
نیاز برای کشت پاییزه دوم کشاورزان 
شرق بازگشایی شد و به مدت ۱۲ روز 

جریان در این رود ادامه دارد.
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