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الگوی کشت در اصفهان نهایی شده است
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دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: برای حل بحران بخش مسکن دولت باید دخالت درست و 
منطقی کند و ابزار محرک آن بخش خصوصی باشد، از سوی دیگر سیاست گذاری و نظارت ها باید درست 
باشد، اما اینکه دولت وارد ساخت مسکن شود و دخالت در ساخت کند به نوعی قدرت تصمیم گیری را از بخش 

خصوصی در حوزه مسکن می گیرد.
احمد توال در گفت وگو با ایسنا با اشاره به رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن، اظهار کرد: افزایش شدید قیمت ها در 
مصالح ساختمانی و دستمزدها موجب افزایش روزمره قیمت تمام شده یک واحد ساختمانی می شود، اگرچه 
قیمت برخی مصالح ساختمانی ثابت مانده، اما هزینه دستمزد کارگر بعضا به طور هفتگی تغییر می کند. وی 
اما درباره طرح های دولت برای تحرک بازار مسکن، گفت: این طرح ها به سیاست گذاری دولت ها بر می گردد، 
همواره دولت ها در انتهای اقتدار خود یعنی پایان هشت سال دچار افزایش قیمت و تورم می شوند که یکی از 
الزامات و درخواست های مردم از دولت بعدی، کنترل قیمت هاست و همواره این موضوع را طی چند دوره 

گذشته بارها تجربه کرده ایم.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

کاهش یابد هزینه های ساخت مسکن 

محدودیتی برای عرضه سوخت 
دوم صنایع سیمان نیست

بخشنامه بانک مرکزی در راستای ساماندهی بازار ارز؛

صرافان سایر مصارف ارزی را 
کنند اعالم 

شهردار اصفهان:

تبعیض در مدیریت شهری 
اصفهان جای ندارد

نخستین شهرک فرآوری
 عناصر معدنی کشور 

در نائین ایجاد می شود

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

در شهر خوانسار ۲۶ مخاطره
 سابقه وقوع دارد

2

2

۳

۳
معصومه اسماعیل زاده:

کتیک است  مشکل بسکتبال زنان تکنیک و تا
نه بازیکن!

ظرفیت شهرک های صنعتی اطراف اصفهان رو به پایان است
۶
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درباره شهر کتاب اصفهان: 

اصفهان و شهری برای کتاب هایش
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# اصفهان  تنها  نیست

ح کرد:  مدیرعامل فوالد مبارکه مطر

کز  استفاده از مرا
دانش بنیان و دانشگاهی 

در رفع مشکالت مؤثر است
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ک ثبتی آدرس ملک شماره پرونده  نام شعبه ردیف  وضعیت ملک  شرایط پرداخت  قیمت پایهاعیانعرصهکاربرینوع ملکپال

۶۳17آران و بیدگل ۵
آران و بیدگل خیابان شهید مفتح  

کوچه شهید قاسمی 
 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله 20۳/8۶1۵07/741/200/000مسکونی ششدانگ 2۶40/1179

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله 8/174/000/000-۵8۶8زمین مزروعی سی سهم مشاع از هفتاد دو سهم 2۵7/۵باغبهادران روستای دورک زرین شهر 8

 تخلیه و در تصرف بانک نیست و بانک مسئولیتی در خصوص تخلیه و تحویل ملک ندارد بند ب نحوه ی دریافت ثمن معامله 18/140/000/000-۶۶۵۶زمین مزروعی چهل و پنج حبه مشاع از هفتاد دو حبه 2۵7/8باغبهادران روستای دورک زرین شهر 9

بانک کشاورزی استان اصفهان

ج در جــدول  بصــورت نقــدی و اقســاطی برمبنــای پایــه مزایــده در وضعیــت موجــود، بــدون متصــرف و متصــرف دار بــه فــروش برســاند. متقاضیــان  ک مشــروحه زیــر را ازطریــق برگــزاری مزایــده عمومی بــه شــرح منــدر کشــاورزی اســتان اصفهــان درنظــردارد امــا مدیریــت شــعب بانــک 
خ 1۴۰۰/۰9/2۰ بــه آدرس اصفهــان خیابــان مطهــری حدفاصــل پــل آذر و پــل فلــزی  ک، دریافــت اســناد مزایــده )برگه هــای شــرکت در مزایــده( از تاریــخ 1۴۰۰/۰9/1۰ لغایــت 1۴۰۰/۰9/2۰ و تســلیم پیشــنهادات خــود تــا ســاعت 12 مــور کســب اطاعــات بیشــتر، بازدیــد از امــا می تواننــد بــرای 

کشــاورزی مراجعــه نماینــد. جنــب آتــش نشــانی مدیریــت بانــک 
کننــدگان در جلســه بازگشــایی اختیــاری و منــوط بــه ارائــه رســید  کمیســیون معامــات مدیریــت مفتــوح و قرائــت خواهــد شــد، همچنیــن حضــور شــرکت  کشــاورزی واقــع در آدرس بــاال در حضــور اعضــا  خ  1۴۰۰/۰9/2۳ راس ســاعت 1۰ صبــح در محــل مدیریــت بانــک  کت هــای پیشــنهادات ارائــه شــده در روز  ســه شــنبه مــور پا

کات مزایــده نخواهــد بــود. تســلیم اســناد بــه بانــک می باشــد. بدیهــی اســت عــدم حضــور متقاضــی در روز موعــد، مانــع بازگشــایی پــا
کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است. پیشنهاد های فاقد سپرده یا دارای سپرده 

ج در برگه های مزایده الزامی است. کلیه موارد مندر رعایت 
کمیســیون معامــات بانــک نــزد شــعبه اصفهــان واریزنماینــد و رســید آن ارایــه  کشــاورزی اســتان اصفهــان بــه حســاب شــماره ۶۳۰7۰۶۰19 بــه نــام  کــه متقاضیــان بایــد طــی یــک فقــره چــک تضمیــن شــده بانکــی دروجــه مدیریــت بانــک  گهــی مزایــده می باشــد  ج در آ شــرایط: ســپرده شــرکت در مزایــده معــادل ۵% مبلــغ پایــه منــدر

گردد.
کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند. کشاورزی استان اصفهان بازگشایی خواهد شد. لذا متقاضیان می توانند در موعد یاد شده باارایه  خ 1۴۰۰/۰9/2۳ در محل مدیریت شعب بانک  ک)به شرح زیر( در ساعت 1۰ صبح مور کات قیمت های حاوی پیشنهادهای متقاضیان خرید اما پا

کت الف: حاوی فیش واریزی بابت ۵ درصد تضمین شرکت در مزایده پا
گردیده باشد )به همراه تصویرکارت ملی و شناسنامه متقاضی( که می باید تمام صفحات آن مهر و امضا  کت ب: حاوی مدارک شرکت در مزایده  پا

کت ج:  حاوی فرم قیمت پیشنهادی پا
گذار می گردد. گرفته شده در ارتباط با نقل و انتقال و سایر موارد برعهده خریدار، وا کلیه هزینه های مربوط به اخذ استعام های  ک دارای متصرف به صورت وکالت باعزل و یا قطعی و با تقبل  اما

گونــه  گــذاری شــده لــذا تخلیــه و تصــرف ملــک برعهــده خریــدار )برنــده مزایــده( می باشــد و بانــک هیــچ  ک متصــرف دار باعنایــت بــه فــرض مذکــور ارزش  گــذار می گــردد. بانــک از پذیرفتــن هرگونــه اعتــراض درایــن زمینــه از متقاضیــان، معــذور می باشــد و بــرای امــا ک، بازدیــد الزامی اســت و در وضعیــت موجــود وا کلیــه امــا بــرای 
گــذاری شــده لــذا تخلیــه و تصــرف ملــک بــر عهــده خریدار)برنــده  ک متصــرف دار بــا عنایــت بــه فــرض مذکــور ارزش  گونــه اعتــراض در ایــن زمینــه از متقاضیــان، معــذور می باشــد و بــرای امــا گــذار می گــردد. بانــک از پذیرفتــن هــر  ک، بازدیــد الزامی اســت و در وضعیــت موجــود وا کلیــه امــا مســئولیتی در خصــوص تخلیــه نــدارد. بــرای 

گونــه مســئولیتی در خصــوص تخلیــه نــدارد. مزایــده( می باشــد و بانــک هیــچ 
گذار می گردد و تخلیه ملک بر عهده خریدار است. ک مشاعی متصرف دار در وضعیت موجود وا کلیه اما

گونه تعهدی در این زمینه ندارد. ک مشاعی به عهده برنده مزایده می باشد و بانک هیچ  تخلیه و تصرف اما
گــذار می گــردد در صورتیکــه مبالــغ پیشــنهادی خریــداران، بــه صــورت مســاوی باشــد، اولویــت  کثــر ۶۰ ماهــه و ســود اباغــی مصــوب شــورای پــول و اعتبــار وا گــذار می گــردد حداقــل 1۰ درصــد بــه صــورت نقــد و الباقــی پــس از انعقــاد قــرارداد بــه روش اجــاره بــه شــرط تملیــک، بــا اقســاط حدا کــه بــه صــورت نقــد و اقســاط وا ملکــی 

فــروش بــا شــرایط نقــدی اســت
گونه مسوولیت قانونی آن بر عهده متقاضی می باشد. کشوری(نبوده و در صورت احراز خاف این امر در هر مرحله ایی از برگزاری مزایده، هر  کارمندان دولت در معامات دولتی و  که مشمول قانون)منع مداخله نمایندگان مجلس و  ضمنا متقاضیان می باید متعهد باشند و اقرار نمایند 

که به صورت نقد و اقساط در اختیار ایشان قرار می گیرد( صراحتا اشاره به قبولی شرایط مدت و سود نرخ مورد نظر نمایند. ک به صورت نقد و اقساط می بایست در برگه های شرایط شرکت در مزایده)  متقاضیان خرید اما
متقاضیان الزاما می بایست یک شماره شبا به نام خود متقاضی جهت برگشت مبلغ تضمین شرکت در مزایده در صورت برنده نشدن به بانک اعام نمایند.

ملک با وضع موجود به فروش می رسد و در صورت داشتن متصرف، تخلیه ملک به عهده خریدار است.
گــذار می گردنــد و در صــورت وجــود عــوارض و جرایــم مربوطــه و متصــرف، تخلیــه بــر عهــده خریــدار می باشــد و در صــورت نیــاز بــه اقداماتــی اعــم از ادغــام،  تفکیــک،  افــراز، تجمیــع، دریافــت ســند ششــدانگ، رفــع مغایــرت در حــدود اربعــه و مســاحت  ک بــا وضعیــت موجــود و طبــق مفــاد ســند انتقــال اجرایــی صــادر شــده وا امــا

گونــه مســئولیتی را از خــود ســلب و اســقاط می نمایــد. کلیــه مراحــل آن بــه عهــده و هزینــه خریــدار می باشــد و بانــک هیچگونــه هزینــه ای از ایــن بابــت پرداخــت نمی نمایــد و بانــک هــر  ملــک، هزینــه نقــل و انتقــال و غیــره، طــی 
گونه ادعایی بر خاف آن مردود می باشد. کننده بوده و هر  کنندگان در مزایده الزامی می باشد و امضای اوراق مزایده و شرکت در مزایده به منزله بازدید از ملک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه توسط شرکت  ک و مطالعه مدارک و سوابق مربوطه قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت  بازدید از اما
گرفت. ک نیاز به تفکیک و اصاح داشته باشد و بروز مشکات در خصوص تفکیک و قطعی شدن عدم امکان استفاده بدون تفکیک،  وجوه واریزی عینا به خریدار مسترد می گردد و خریدار هیچگونه ادعایی نخواهد داشت در اینصورت به وجوه واریزی سود و یا خسارت تعلق نخواهد  که اما در صورتی 

کمتر باشد. که تفاوت مبلغ پیشنهادی با نفر اول از سپرده شرکت در مزایده  در صورتی نفر دوم به عنوان برنده مزایده قبول می شود 
گردیده است. ک مشاعی مبلغ پایه مزایده سهم بانک قید  در خصوص اما

ک  مزایده آذر ماه )1400( امال

12۳1419 / م الف

مرحله سوم
گهی مزایده عمومی اموال غیر منقول استان اصفهان )آذرماه 1۴۰۰( آ
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مدیر تامین و توزیع ســوخت شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: هیچ محدودیتی برای 

عرضه سوخت دوم صنایع سیمان وجود ندارد.
 جعفر ساالری نسب گفت: این صنایع می توانند 
هر میزان ســوخت مایع مــورد نیاز خــود را بدون 
محدودیــت و بــا قیمــت گاز مصرفــی بــه صورت 

اعتباری دریافت کنند.
وی با اشاره به آمادگی شرکت پخش فرآورده های 
نفتی برای تامین سوخت دوم صنایع سیمان با 
توجه به افزایش مصرف گاز، تصریح کرد: سوخت 
تحویلی به صنایع سیمان، اعتباری و به قیمت گاز 

مصرفی آنهاست.
ســاالری نســب بــا بیان ایــن کــه در حــال حاضر 
ذخیره ســوخت مایع فراوان اســت، افزود: قبل 

از مهرمــاه و بــا توجــه به این که اعام شــده بــود از 
آبان ماه سوخت صنایع سیمان قطع می شود، 
اعام کرده بودیم این صنایع، می توانند هر میزان 
سوخت مایع که نیاز دارند برداشت کنند؛ صنایع 
سیمان نیز شروع به برداشت کرده بودند. البته 
برخی از صنایع از سال قبل ذخیره سوخت مایع 
داشتند و امسال نیز متناسب با نیازشان سوخت 
کید کرد: مشکلی برای  از ما تحویل گرفتند. وی تا
تامین سوخت جایگزین صنایع سیمان نداریم و 
تحویل سوخت نیز در حال انجام است؛ ضمن این 
که با هماهنگی دیسپیچنگ گاز و برق، به صنایعی 
که سوخت گاز آن ها قطع می شود، سوخت دوم 
به قیمت گاز مصرفی آن ها و بــه صورت اعتباری 

تحویل می شود.
کرامــت ویــس کرمــی، مدیرعامــل شــرکت ملــی 
پخش فراورده هــای نفتی نیز پیــش از این گفته 
بود تسهیاتی ایجاد شده است تا صنایع بتوانند 
حتی در صورت تامین نشدن نقدینگی، سوخت 
را به صورت اعتباری خرید کنند. همچنین صنایع 
دیگری که امکان استفاده از سوخت دوم را دارند، 
امکان تامین آن در شرکت ملی پخش فرآورده های 

نفتی با همان قیمت یارانه ای وجود دارد.

رئیس کل گمرک کشــور گفت: تجارت خارجی 
کشــور در هشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ افزایــش ۴۰ 

درصدی داشته است.
مهــدی میراشــرفی افــزود: در هشــت ماه ســال 
جاری ۱۱۰ ممیز ۳ میلیون تن به ارزش ۶۳ ممیز ۱ 
میلیارد دالر کارنامه تجارت خارجی کشور است 
که به لحاظ وزنی ۴۳ و نیم و به لحاظ ارزشی ۴۰ 
درصد نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

وی گفت: سهم صادرات از این میزان ۸۳ ممیز 
۷ میلیون تــن اســت کــه ارزش آن ۳۱ ممیز یک 
میلیــارد دالر و از لحاظ وزنی ۱۰ و نیــم درصد و به 

لحاظ ارزشی ۴۲ درصد رشد داشته است.
رئیس کل گمرک کشور در خصوص محصوالت 
پتروشــیمی هم گفــت: ۳۹ ممیز ۸ میلیــون تن 
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بوده که این 
میزان ۴۷ درصد وزن کل کاال های صادراتی را به 
ارزش ۱۳ ممیز ۳ میلیارد دالر به خود اختصاص 

داده و ۴۳ درصد ارزش کل صادرات کشــور در ۸ 
ماهه سال ۱۴۰۰ است.

آقای میراشرفی در خصوص کشور های مقصد 
صادرات ایــران هم افــزود: ۵ کشــور مقصد برای 
صادرات وجود دارد که به ترتیــب چین، عراق، 

ترکیه، امارات و افغانستان هستند.
وی گفت: ســهم واردات در این مدت ۲۶ و نیم 
میلیون تن به ارزش ۳۲ میلیارد دالر است که به 
لحاظ ارزشی ۳۸ درصد و از لحاظ وزنی ۲۱ درصد 

رشد داشته است.
رئیس کل گمرک کشور در خصوص مبدا واردات 
از کشــور های دیگــر هــم افــزود: ۵ مبــدا وارداتی 
هــم وجــود دارد کــه بــه ترتیــب امــارات، چین، 
ترکیه، آلمان و سوئیس هستند که در این مدت 
کاال های اساســی ۲۰ ممیــز ۳ میلیون تــن و ۷۵ 
درصد کل واردات بــه ارزش ۱۲ ممیــز ۴ میلیارد 
دالر که ۳۸ درصد کل واردات هستند را به خود 

اختصاص داده اند.
میراشــرفی ادامــه داد: در ایــن مــدت ۸ مــاه 
کاال هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور شده اند 
۱۷ ممیــز ۸ میلیون تن اســت بــه ارزش ۹ ممیز 
۹ میلیــارد دالر و در همیــن مــدت ترانزیتــی که 
از قلمرو کشــور ما عبــور کرده ۸ ممیــز ۱ میلیون 
تن اســت که بیش از کل ترانزیت در ســال های 

۹۸ و ۹۹ است.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران، از ثبت رکورد 
انتقال روزانه بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب گاز 

طبیعی در ایران خبر داد.
مهــدی جمشــیدی دانــا مدیرعامــل شــرکت 
ح توســعه  انتقــال گاز ایــران، در بازدیــد از طــر
تأسیســات تقویت فشــار گاز خیرگــو در منطقه 
۱۰ عملیــات انتقــال گاز، گفــت: حجــم انتقــال 
گاز در روز ۳۰ آبان مــاه بــه بیــش از ۸۰۰ میلیــون 
مترمکعب رســید که این مقــدار در مقایســه با 

زمان مشابه سال ۹۹ یک رکورد است.
وی همچنیــن بــه جایــگاه مهــم منطقــه ۱۰ 
عملیات انتقــال گاز اشــاره کــرد و افــزود: بیش 
از ۸۱ درصــد از مقــدار ســهم انتقــال گاز کشــور 

به عهده این منطقه عملیاتی است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران ضمن بازدید 
از طرح توسعه تأسیسات تقویت فشار گاز خیرگو 

گفت: با توجه به جایگاه ویژه شرکت انتقال گاز 
و وجــود ظرفیت هــای بالقــوه، توســعه شــبکه 
انتقــال گاز در دســتور کار جدید ایــن شــرکت 

قرار دارد.
جمشــیدی دانا با اشــاره بــه آغاز روز های ســرد 
ســال و افزایــش مصــرف گاز، بــر لــزوم همــت و 
ک، ایمن و  توان بیشــتر کارکنان برای انتقال پا

کید کرد. پایدار این انرژی طبیعی نیز تأ

از طریق ۲۶ هزار موسسه صندوق قرض الحسنه 
در سراسر کشور، تسهیات در اختیار مشاغل خرد 

خانگی و کارآفرینان قرار می گیرد.
ســازمان بســیج ســازندگی کشــور در بازدیــد از 
نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در شهرستان مبارکه 
گفت: به مناسبت هفته بسیج و در اولین روز از این 
هفته، رزمایش اقتدار جهادگران در سراسر کشور 
آغاز شــد که در آن ۵۲۰۰ گــروه جهــادی و ۵۷ هزار 
و ۳۰۰ نفــر جهاد گر بــه مــدت ۸ روز در عرصه های 
مختلف محرومیت زدایی خدمت رسانی کردند.

سردار سرتیپ محمد زهرایی همچنین در حال 
حاضر بیش از ۴۲ هزار گروه جهادی را در ۳ سطح 
در مناطق مختلف کشور فعال دانســت و افزود: 
۱۶ درصــد از آن هــا گروه هــای جهادی ویــژه، ۳۷ 
درصد گروه هــای فعــال و بقیه عــادی و خدمت 

رسان هستند.
وی در خصوص قانون حمایت از بسیج سازندگی 
که به مجلس پیشــنهاد شــده اســت، گفــت: در 

اصاح این قانون، مقرر شد ارگان های مربوطه یک 
گذاری طرح های محرومیت  درصدی را برای وا
زدایی به گروه های جهادی لحاظ کنند و حمایت 
از شــهدا و ایثارگران ایــن عرصــه نیز در ایــن قانون 

لحاظ شود.
رئیس سازمان بسیج سازندگی همچنین افزود: در 
رایزنی ها با مسئوالن شهرستانی و برای حمایت و 
توسعه کســب و کار تولیدکنندگان و غرفه داران، 
تسهیات با کارمزد ۴ درصد ۷ ساله به آن ها داده 

می شود.

محدودیتی برای عرضه سوخت دوم 
صنایع سیمان نیست

خبر

بانک مرکزی در بخشــنامه ای بــه صرافی های 
سراســر کشــور اعام کرد: میزان ارز مســافرتی و 
ارز مورد نیاز برای شــرکت در دوره های آموزشی 
و پژوهشــی از دو هزار یورو بــه دو هــزار و ۲۰۰ یورو 
افزایش یافته است. به گزارش بانک مرکزی، بر 
اساس این بخشــنامه اباغی، تخصیص ارز در 
ســرفصل های خدماتی شــامل ارز مســافرتی، 
زیارتی، درمانی، دانشــجویی و دانــش آموزی، 
هزینه شــرکت های هواپیمایی ایرانــی، هزینه 
شــرکت های بیمه ایرانــی، هزینــه شــرکت در 
نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای 
کارکنــان خارجــی شــاغل در ایــران، راننــدگان 
ترانزیــت، برگــزاری همایش هــای بین المللی و 
اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و 
گواهینامه های بین المللی، خرید امتیاز پخش 
فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام 
در ســازمان های بین المللــی و چــاپ مقــاالت 
علمی، شرکت های اعزام کننده زائران به عتبات 
عالیات و عمره مفرده، ثبت نــام در آزمون های 
بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه 
ک شــبکه های اطاعاتــی، شــرکت در  اشــترا
دوره های آموزشــی و پژوهشــی خارج از کشور، 
شــرکت در امتحانات علمی و تخصصــی خارج 
از کشــور، خدمات کنســولی ســفارتخانه های 
خارجی، هزینه های ارزی شرکت های مسافرتی 
و گردشــگری، هزینه هــای حمــل و ترانزیــت و 
توزیع محموله های پستی و تبدیل مانده ریالی 
ناشــی از خرید ارز اتباع خارجــی و ارز مأموریتی، 
همچون گذشته و بدون تغییر در شرایط فروش 

ارز ادامه دارد.
همچنین میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای 
شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از دو 
هزار یورو به دو هزار و ۲۰۰ یورو افزایش یافته است.

محدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه در گروه 
کی ها، آشامیدنی ها و دخانیات«  عمده »خورا
بین ۶۰.۵ درصد برای دهک های دوم و سوم تا 

٥٨.7 درصد برای دهک دهم است.
بــه گــزارش مرکــز آمــار، نــرخ تــورم کل کشــور در 
آبــان مــاه 1٤٠٠ برابــر ۴۴.۴ درصــد اســت کــه در 
دهک های مختلف هزینه ای در بازه ٤٤.٠ درصد 
برای دهک های هشــتم و نهم تــا ٤7.2 درصد 
برای دهک دوم نوسان دارد. محدوده تغییرات 
کی ها،  تــورم دوازده ماهه در گروه عمــده »خورا
آشــامیدنی ها و دخانیــات« بیــن ٦٠.٥ درصــد 
بــرای دهک هــای دوم و ســوم تــا ٥٨.7 درصد 
برای دهک دهم است. هم چنین اطاع مذکور 
کی و  در مــورد گروه عمــده »کاالهــای غیــر خورا
خدمات« بین ٤1.2 درصد برای دهک دهم تا 

٣٣.9 درصد برای دهک اول است.
       فاصله تورمی دهک های هزینه ای

بــر اســاس اعــداد مربــوط بــه تــورم در میــان 
فاصلــه  هزینــه ای،  مختلــف  دهک هــای 
تورمی دهک ها در این ماه به ۳.۲ درصد رسید 
که نســبت به ماه قبــل )2.٨ درصــد( ٠.٤ واحد 
درصد افزایش داشــته اســت. فاصله تورمی در 
کی هــا، آشــامیدنی ها و  گــروه عمــده »خورا
دخانیات« نســبت به ماه قبل 1.1 واحد درصد 
کی و  کاهش و گــروه عمــده »کاالهای غیــر خورا
خدمات« نسبت به ماه قبل 2.٨ واحد درصد 

کاهش را نشان می دهد.

ارائه تسهیات وام بازسازی و نوسازی واحد های 
نانوایی در استان اصفهان آغاز شد.  مدیرکل غله 
وخدمات بازگانی استان اصفهان گفت: باتوجه 
به اهمیت بازسازی و بهسازی واحد های نانوایی 
ونوســازی تجهیزات پخت نــان در پی گیر ی ها 
به عمل آمده ایــن اداره کل حدود ۲ هــزار و ۲۵۸ 
نانوا در شهر وروستا های این استان تا پایان سال 
می توانند از این تسهیات بهره مند شوند. محسن 
ضیائی افــزود: نانوایان واجد شــرایط می توانند 
برای دریافت وام به اتحادیه های مربوطه مراجعه 
کنند و پس از تکمیل فرم های مربوطه به بانک 
عامل معرفی می شــوند. وی ســقف تسهیات 
وام بهســازی نانوایی را پیش از این ۴۰۰ میلیون 
کنون وام  ریال برای هر نانوا اعام کرد و افزود: هم ا
بازسازی نانوایی برای هر نفر به ۸۰۰ میلیون ریال 
با اقساط ۳۶ ماهه افزایش یافته است. مدیرکل 
غله وخدمــات بازرگانی اســتان اصفهان گفت: 
قرار است ماهانه حدود ۱۸۳ نانوا پس از تکمیل 
پرونده در صورت داشــتن شــرایط الزم وتســویه 
وام قبلی به بانک عامل معرفی و از این تسهیات 

بهره مند شوند.

خبر معاون وزیر جهاد کشاورزی:

الگوی کشت در اصفهان نهایی شده است
ک وزارت  معاون امــور آب و خــا
جهاد کشــاورزی گفــت: الگوی 
کشت در استان اصفهان، کاما 
نهایــی شــده و بــه تاییــد شــورای برنامــه ریزی و 

توسعه استان رسیده است.
گــزارش  وزارت جهــاد کشــاورزی، علیمــراد  بــه 
کبری با بیان اینکه الگوی کشــت کشــور آماده و  ا
فاز نخست آن در پاییز وارد مرحله عملیاتی شده 
اســت، افزود: این الگــو در چهار ســناریو از جمله 
سناریوهای کم آبی شدید، کم آبی متوسط، کم 

آبی خفیف و نرمال آماده شده است.
وی با اشــاره به اینکه برای اجرای الگوی کشت، 
الزاماتــی از جملــه منابــع مالــی، همــکاری همــه 
دســتگاه ها و ســازمان ها و مســئوالن اســتان و 
کشــور الزم اســت, اضافــه کــرد: الگوی کشــت در 
استان اصفهان، سازگار با شرایط حوزه زاینده رود 
آماده شده و وزارتخانه هم آماده اجرای این الگو 

است مشروط بر اینکه الزامات آن تامین شود.
کبــری دربــاره آب مصرفــی بخــش کشــاورزی  ا
گفــت: حــدود پنــج ســال پیــش ۳۵ محصــول با 
سطح پوشش باالی ۸۵ درصد و تولید حدود ۹۰ 
درصد را در برنامه عملیــات میدانی قرار دادیم تا 
کنون  ع، انــدازه گیری کنیم ا آب را در داخل مزار
حــدود ۳۴ محصــول بــه پایــان رســیده و فقــط 
یک محصــول باقی مانــده اســت که پــس از آن، 
نتیجه بررســی ها منتشــر می شــود. معــاون امور 
ک وزارت جهاد کشــاورزی با بیان اینکه  آب و خا
مصــرف آب کشــاورزی، ۶۹ میلیــارد متــر مکعب 
گر میزان آب کشور حدود ۱۱۰  بوده اســت افزود: ا
تا ۱۱۵ میلیارد متر مکعب باشد حدود ۶۵ درصد 
کنون  کبری اضافه کرد: در اصفهان تا می شود. ا
حــدود دو هــزار و ۱۰۰ هکتــار گلخانه را کــه یکی از 
مصادیــق بهینه کــردن مصــرف آب اســت، اجرا 
کردیم که حــدود هــزار و ۱۰۰ هکتــار از آن در حوزه 
زاینــده رود اســت. وی گفت: در توســعه کشــت 
نشایی در صیفی و ســبزی حدود سه هزار هکتار 
و توسعه کشت ارقام میان رس و زودرس، حدود 

پنج هزار هکتار است.
کبری ادامــه داد: بــرای تامین غده های ســیب  ا
زمینی زودرس حــدود هزارو ۵۰۰ هکتار و کشــت 

زعفران را در حوزه زاینده رود به حدود هزار هکتار 
توســعه دادیم که گیاه کم آب بر و کشت گیاهان 

دارویی هم حدود سه هزار هکتار است.
ک وزارت جهاد کشــاورزی  معــاون امور آب و خــا
کنون ۵۰ هزار هکتار  گفت: درحوضه زاینده رود تا

سیستم های مدرن آبیاری انجام شده است.
وی افــزود: ۱۷ هــزار کیلومتــر انتقــال آب بــا لولــه 
انجــام شــده اســت میــزان شــبکه های آبیــاری 
کانال هــای  زهکشــی حــدود ۱۵ هــزار هکتــار، 
عمومی آبیــاری حــدود ۷۴۶ کیلومتــر، تســطیح 
لیزری بــرای توزیع یکنواختی آب حــدود ۱۵ هزار 
هکتار و تجهیــز و نوســازی مدرن حــدود ۲۰ هزار 

هکتار انجام شده است.
کبــری ادامــه داد: با ایــن عملیــات بیــش از ۱۵۰  ا
میلیون متر مکعب آب صرفه جویی شده است.
معــاون وزیر جهــاد کشــاورزی خاطرنشــان کرد: 
موضوع آبیاری تحت فشار در حوضه زاینده رود 

با جاهای دیگر متفاوت است سامانه های نوین 
آبیاری در حوضــه زاینــده رود و عملیات تجهیز و 
نوسازی به نحوی انجام شــده که االن راندمان 
آبیاری باالی ۷۰ درصد اســت؛ متوسط راندمان 
آبیاری در کشور ما ۴۵ درصد است که این شرایط 
با مشــارکت مردم منطقه و بهره بــرداران محقق 

شده است.
وی تصریح کرد: ما بهترین کشاورزان را در حوضه 
زاینده رود داریم کشــاورزان حوضه زاینده رود از 
نظر خرد علمی، فناوری و آموزش آمادگی پذیرش 

هر گونه نوآوری را دارند.
کبری گفت: آبیاری مــدرن را در جایی می توان  ا
انجام داد که آب پایدار داشــته باشــد و ما در سد 
زاینــده رود آب پایدار نداریــم یا منابــع آب کامل 
نداریــم و امکان توســعه سیســتم های مدرن در 
جاهایی کــه آب پایدار وجــود ندارد امــکان پذیر 
نیست بنابراین به سمت تسطیع لیزری، تجهیز 

و نوســازی، انتقــال آب با لولــه و شــبکه های کم 
فشار رفتیم.

وی افزود: االن در کل پروژه ها ساالنه قسمتی از 
منابع خودمان را برای ارزیابی پروژه ها به صورت 
موردی در داخل مزرعه هزینه می کنیم و آنچه که 
اتفاق افتاده موجب شده که کارآیی آبیاری را به 
طور متوسط در سیستم های مدرن آبیاری از ۴۵ 

درصد تا ۷۵ درصد برسانیم.
ک وزارت جهاد کشــاورزی  معــاون امور آب و خــا
کــرد: بارگــذاری بیــش از حــد در  خاطرنشــان 
دهه هــای گذشــته در موضــوع حوضــه زاینــده 
رود بــرای آب شــرب و صنعــت موجــب شــده که 
فشــار مضاعفــی به بخــش کشــاورزی وارد شــود 
یعنی صنایعی که در حاشــیه زاینده رود مســتقر 
شــده اند طبیعتا جای آنها اینجا نبوده است که 
مسئوالن استانی باید مدیریت کنند تا این وضع 

توسعه پیدا نکند.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: برای 
حل بحران بخش مسکن دولت باید دخالت درست 
و منطقی کند و ابزار محرک آن بخش خصوصی باشد، 
از سوی دیگر سیاست گذاری و نظارت ها باید درست باشد، اما اینکه دولت 
وارد ساخت مسکن شود و دخالت در ساخت کند به نوعی قدرت تصمیم 

گیری را از بخش خصوصی در حوزه مسکن می گیرد.
کم بر بازار مسکن،  احمد توال در گفت وگو با ایسنا با اشاره به رکود تورمی حا
اظهار کرد: افزایش شدید قیمت ها در مصالح ساختمانی و دستمزدها 
موجب افزایش روزمره قیمت تمام شده یک واحد ساختمانی می شود، 
گرچه قیمت برخی مصالح ساختمانی ثابت مانده، اما هزینه دستمزد  ا

کارگر بعضا به طور هفتگی تغییر می کند.
وی اما درباره طرح های دولت برای تحرک بازار مسکن، گفت: این طرح ها 
به سیاست گذاری دولت ها بر می گردد، همواره دولت ها در انتهای اقتدار 
خود یعنی پایان هشت سال دچار افزایش قیمت و تورم می شوند که یکی 
از الزامات و درخواست های مردم از دولت بعدی، کنترل قیمت هاست و 

همواره این موضوع را طی چند دوره گذشته بارها تجربه کرده ایم.
دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان، ادامه داد: در این شرایط تنها 
راهکاری که برای کنترل قیمت ها به ذهن دولت ها می رسد، ایجاد رکود 
گر قرار است قیمت ها را به درستی  و سیاست های انقباضی اســت، اما ا
کنترل کنیم، نیازمند تولید ثروت در بخش های مختلف اقتصاد هستیم.

وی با اعتقاد بر اینکه تزریق پول سالم در جامعه موجب رونق نسبی و بهبود 
قدرت خرید مردم می شود، گفت: این اتفاق به زودی رخ نخواهد داد و 
زمان بر است و دولت ها در ابتدای کار خود ناچار به اعمال سیاست های 
انقباضی هستند تا مقداری کنترل بر قیمت ها داشته باشند، اما بعد از 
مدتی این کنترل از دست خارج شده و فنر قیمت ها، رها می شود و تعادل 

تمام بازارها از جمله مسکن بر هم می خورد.
گرچه کشــور  توال درباره طرح جهش تولید مســکن، توضیح می دهد: ا
نیازمند تولید مســکن اســت، اما باید تعداد واحدی که تــوان تولید آن 
را داریم را بــه صورت منطقی به مــردم وعده دهیم، از ســوی دیگر زمین 
ساخت این واحدها به درستی تامین شود، همچنین هزینه های تولید 

مسکن باید کاهش یابد.
وی با اشاره به اینکه سه مقوله زمین، هزینه های ساخت شامل مصالح 
ساختمانی و دستمزد و همچنین هزینه های اداری یک متر ساختمان، 
قیمــت مســکن را مشــخص می کنــد، اظهــار کــرد: در دو مــورد می توان 
هزینه های تولید مسکن را کاهش دهیم، اما باید توجه کنیم که قیمت 
که امکان کاهش دســتمزد کارگر،  ســاخت را نمی توان کاهش داد، چرا
گر هزینه زمین صفر و یا نزدیک به  مصالح ساختمانی و... وجود ندارد، اما ا

صفر شود، هزینه های ساخت مسکن کاهش می یابد.
دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان اضافه کرد: بخشی از هزینه های 
دولتی ساخت مسکن باید کاهش یابد که با کم شدن این هزینه ها درصد 
قابل توجهی از قیمت تمام شده مسکن کاهش می یابد و در نقطه مقابل 
نیز قدرت خرید مسکن مردم نیز باید افزایش یابد که این کار تنها از طریق 

تخصیص تسهیات بانکی مهیا می شود.
گر بخش مســکن به جریان افتد، عاوه بر صاحبخانه  وی تصریح کرد: ا
شدن افراد و حل بخشی از مشکل تامین مسکن، موضوع اشتغال در کشور 
نیز حل و رونق اقتصادی به کشور بر می گردد، چرا که رونق اقتصاد کشور به 

توسعه صنعت ساختمان و مسکن بر می گردد.
کید کرد: برای  توال با اشــاره به بحرانی بودن شرایط مسکن در کشــور، تا
حل این بحــران دولت باید دخالت کنــد، اما این دخالت باید درســت و 
منطقی باشــد و ابزار محــرک آن بخش خصوصی باشــد، از ســوی دیگر 
سیاست گذاری و نظارت ها باید درست باشد، اما اینکه دولت وارد ساخت 
مسکن شود و دخالت در ساخت کند و به نوعی قدرت تصمیم گیری را از 

بخش خصوصی در حوزه مسکن می گیرد.
کید بر اینکه آینده بازار مسکن  دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان با تا
بســتگی به برنامه جدید دولت در اجرای طرح جهش ساخت مسکن 
گر این طرح به درستی فعال و اجرا شود، موجب رونق بازار مسکن  دارد و ا
می شود، گفت: البته صحبت از ورود شرکت های خارجی همچون ترکیه 
و چین برای ســاخت این مســکن اســت، اما معتقدم ورود شرکت های 
خارجی به مقوله ساخت و ساز در کشور نمی تواند اتفاق خوبی در حوزه 
که ســال ها برای صدور خدمات فنی و مهندسی  مسکن رقم بزند، چرا
به کشورهای دیگر تاش کرده ایم، اما با این تصمیم گویا قرار است شرایط 
برعکسی رقم بخورد و مهندسین و کارخانجات داخل، باید معطل بمانند 

تا یک شرکت خارجی در این طرح مسکن فعالیت کند.

کنون ۵۴ درصد مخازن نیروگاه های کشور پر شده است  سخنگوی صنعت برق گفت: تا
که البته با شروع ماه های سرد پیش رو، باید این 

سوخت رسانی سرعت بیشتری بگیرد.
مصطفی رجبی مشــهدی با اشــاره به اینکــه روزانــه ۱۰۰ میلیون 
مترمکعب تامین ســوخت برای نیروگاه ها انجام می شود افزود: 
گر ایــن رویــه از ســوی وزارت نفــت ادامــه دار باشــد تامیــن بــرق  ا
نیروگاه ها با مشکل مواجه نمی شود و از زمســتان امسال بدون 

محدودیت عبور خواهیم کرد.
کید بر اینکه افزایش مصــرف گاز در بخش خانگی تامین  وی با تا
سوخت نیروگاه ها را با محدودیت مواجه خواهد کرد گفت: تامین 
گاز بخش خانگی برای وزارت نفت اولویت دارد بنابر این هرچقدر 
مشــترکان در مصرف گاز صرفه جویــی کنند برای تامیــن برق با 

مشکل کمتری مواجه خواهیم شد.
سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه برای همکاری صنایع در 
تابستان سال گذشته هزار میلیارد تومان پاداش همکاری درنظر 
گرفته شده است ادامه داد: این پاداش به صنایع پرداخت خواهد 
شد البته تولیدات این بخش در تابستان کمتر شده است که ما 

در ماه های فعلی درحال جبران تامین برق این بخش هستیم.
رجبی مشــهدی بــا بیان اینکــه در تابســتان تامین بــرق صنایع 
ســیمان ۷ درصد و فــوالد ۵ درصد در مقایســه با ســال گذشــته 
گر مشــترکان در مصــرف انرژی صرفه  کاهش یافته اســت افزود: ا

جویی کنند محدودیت های اعمال شده جبران خواهد شد.
کنون ۵ درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها از مازوت   وی گفت: هم ا

تامین می شود و مابقی گاز و گازوئیل است.

دبیر انجمن انبوه سازان استان اصفهان:

کاهش یابد هزینه های ساخت مسکن 

کشور تامین سوخت ۵۴ درصد مخازن نیروگاه های 

کشور رشد ۴۰ درصدی تجارت خارجی 

ثبت رکورد انتقال روزانه 
گاز طبیعی در ایران بیش از ۸۰۰ میلیون مترمکعب 

رئیس سازمان بسیج سازندگی در شهر مبارکه اعالم کرد:

کارآفرینی  پرداخت تسهیالت مشاغل 
کشور از ۲۶ هزار قرض الحسنه در 

بخشنامه بانک مرکزی 
در راستای ساماندهی بازار ارز؛

صرافان سایر مصارف ارزی را 
اعالم کنند

تورم ۶۰.۵ درصدی 
کی در آبان ۱۴۰۰ اقالم خورا

آغاز ارائه تسهیالت وام 
بازسازی ونوسازی به 

نانوایان در استان اصفهان

خبر

خبر

خبر
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شهردار اصفهان:

تبعیض در مدیریت شهری اصفهان جای ندارد

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

شــهردار اصفهان با بیان اینکه در 
دوره جدیــد مدیریــت شــهری بر 
روی برخــی اصــول حساســیت، 
کید و اصرار وجود دارد که یکی از آنها عدالت محوری  تا
است، گفت: باید به دنبال تحقق عدالت باشیم که 
نقطه آغازین آن بایــد از اطــراف و پیرامون خودمان 

باشد.
علی قاســم زاده در ادامه بازدیدهای خود از مناطق 
شهرداری با حضور در منطقه هشت در جریان آخرین 
تحوالت و معضات منطقه قرار گرفت و اظهار کرد: 
منطقه هشــت در مجموع یکــی از بهترین مناطق 
شهرداری اصفهان به شمار می رود و در ارزشیابی ها 

نمره خوبی را به خود اختصاص داده است.
وی با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شــهری بر 
کید و اصرار وجود  روی برخی اصول حساســیت، تا
دارد که یکی از آنها عدالت محوری است، افزود: باید 
به دنبال تحقق عدالت باشــیم که نقطه آغازین آن 

باید از اطراف و پیرامون خودمان باشد.
کیــد بر اینکــه نقطــه مقابل  شــهردار اصفهــان بــا تا
عدالــت، ظلم و تبعیض اســت کــه نبایــد در حیطه 
مدیریت شــهری وجود داشته باشــد، تصریح کرد: 
باید عدالت محوری ملکه ذهن ها شود و در ریز رفتارها 
خود را نشــان دهد تــا آنچه آرمــان همه انبیــا الهی و 

مصلحان بوده، عملیاتی شود.
قاسم زاده تصریح کرد: کارکنان شهرداری که ارتباط 
مســتقیمی با مردم دارند نیز باید ســعی کنند رفتار 

عدالت گونه، منش و مرام آنها شود.
       منطقه 8 با 242 هکتار بافت فرسوده

محمد کیهانــی، مدیــر منطقه هشــت شــهرداری 
اصفهان در ادامه این جلســه محــدوده قانونی این 
منطقه را دو هزار و ۲۹ هکتار عنوان کرد و گفت: این 
منطقه دارای ۱۷ محله از جمله محله های بهرام آباد، 
شهریار، تیران، کوجان، رزمندگان، پرتمان، مارچین، 
کســاره، فردوان، خانه اصفهان، طامه، بهارستان، 

شمس آباد و میرعماد است.
وی با بیان اینکه جمعیت منطقه هشت شهرداری 
بر اساس سرشماری سال ۹۵، ۲۴۰ هزار نفر بوده که 
پیش بینی می شود امسال جمعیت منطقه به ۲۸۰ 
هزار نفر برســد، افزود: این منطقه پرجمعیت ترین 
کم جمعیتی ۱۳۷ نفر  منطقه شهرداری اصفهان با ترا

در هکتار است.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
کز فرهنگی در اختیار این منطقه ۹ مجموعه،  تعداد مرا
کز ورزشی چهار مجموعه، کتابخانه و سالن مطالعه  مرا
سه مجموعه است، گفت: کمترین سرانه فضای سبز 
عمومی و تفرجگاهی با ۵.۳ مترمربع را داریم در حالی 

که میانگین شهر اصفهان ۱۸.۴ مترمربع است.

وی تصریــح کــرد: کل معابر طــرح تفصیلی منطقه 
۳۴۷ هکتار اســت که ۲۷۷ هکتار آن احداث شده، 
۵۷ هکتار احداث نشده و ۱۳ هکتار در حال احداث 

و آزادسازی است.
کیهانی با بیان اینکه منطقه هشــت با داشتن ۲۴۲ 
هکتار بافت فرسوده، رتبه سوم میزان بافت فرسوده 
را در بین مناطق ۱۵ گانه دارد، اظهار کرد: بیشتر این 

بافت ها در محله های مارچین و آهنگران است.
وی با اشــاره به وضعیت سرمایه انســانی و کارکنان 
منطقه، گفت: در این منطقه ۱۲۴ نفر در بخش های 
مختلف فعالیــت می کنند کــه ۴۰ درصــد نیروهای 
شاغل باالی ۲۰ سال سابقه فعالیت دارند و ۳۸ نفر 
آنها تا ســال آینده بازنشســته می شــوند از ایــن رو در 
بخش های مالی، اقتصادی و عمــران دچار کمبود 
نیرو خواهیم شــد که ایــن موضوع باید مــورد توجه 

قرار گیرد.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه 
در محله مارچین ایستگاه آتش نشانی خداداد امینی 
در زمینی به مساحت یک هزار و ۴۱۰ مترمربع احداث 
شده که پوشــش دهنده خدمات ایمنی در شمال 
غرب اصفهان اســت، ادامه داد: زمین ورزشــی روباز 
خیابان شــهید مزروعی به مســاحت ۴۵۰ متر مربع 
احداث شده همچنین تملک و آزادسازی خیابان 
شــهید دوران تا خیابان شهید اســماعیلی در حال 

انجام است.
وی گفت: در محله مارچین پیاده روسازی خیابان 

بهارســتان و خلیفه سلطان، آســفالت معابر اصلی 
و فرعــی، ســاماندهی و اصاح ســردر گلزار شــهدای 
مارچین، نورپردازی و ساماندهی برج کبوتر مارچین 

انجام شده است.
کیهانی با اشاره به طرح محله محوری، اظهار کرد: در 
شش ماهه نخست امسال برنامه ای مبنی بر اینکه 
نظر معتمــدان در اجــرای پروژه هــا لحاظ شــود، در 

دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به محله بهرام آباد، تصریح کرد: این محله 
باالترین میزان جمعیت را دارد و از سویی بیشترین 

واحدهای مسکونی کم دوام در این محله قرار دارد.
پیشرفت ۳۵ درصدی مخزن چشمه کساره

مدیر منطقه هشت شــهرداری اصفهان با اشاره به 
پروژه های اجرا شده یا در حال احداث در محله بهرام 
آباد، تصریح کرد: تملک خیابان شهید چمران بهرام 
آباد در دستور کار است که برای اجرای آن ۲۱ میلیارد 
تومان اعتبار نیاز داریم، البته پیاده روسازی خیابان 
بهارستان )حدفاصل خیابان امام خمینی تا خیابان 
مفتــح(، ســاماندهی و زیباســازی خیابــان بعثت، 
روکش آسفالت معابر اصلی بهرام آباد از اقدامات انجام 

شده به شمار می رود.
وی بــا بیان اینکــه محلــه خانه اصفهان بیشــترین 
نــرخ بیــکاری را دارد، افــزود: بــرای حفظ ســامت و 
توسعه ورزش در بودجه سال آینده دو مسیر سامت 
»شــمیم« و »اطلــس« در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
همچنیــن در صــدد اجــرای طــرح بازارچــه عرضــه 

محصوالت فرهنگی و خانگی باغ نوش هستیم.
کیهانی ادامــه داد: در محلــه کوجان احــداث پارک 
صخــره ای در خیابــان شــهید ســردار صادقی نیمه 
نخست سال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت و به 
منظور ارتقای کیفی محله کوجان، بهسازی برج دوم 
کبوتر و ساماندهی محوطه پیرامونی آن انجام شد؛ 
همچنین احداث پاتوق محلی، ایمن سازی بخشی 
از مادی طامه و آسفالت معابر فرعی از دیگر اقدامات 

انجام شده به شمار می رود.
وی با بیان اینکه در محله فردوان و کساره پارک محلی 
فردوان به وسعت سه هزار مترمربع دارای سایت بازی 
و وسایل حرکت درمانی احداث شده است، افزود: 
مخزن چشمه کساره با حجم دو هزار و ۵۰۰ مترمکعب 

با پیشرفت ۳۵ درصدی در حال احداث است.
مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: زمین 
ورزشی روباز خیابان شهید شیرانی با اعتبار دو میلیارد 
و ۳۰۰ میلیون تومــان احداث می شــود، همچنین 
ســاماندهی و ایمن ســازی مادی ســاحل فردوان، 
اصاح هندسی راستگرد بزرگراه شهید ردانی پور به 

امام خمینی )ره( انجام شده است.
وی بــا بیان اینکه در محله هــای تیران و دســتگرده 
احداث پارک محلی مینا نیمه نخست امسال انجام 
کید کرد: پیاده روسازی خیابان شهید  شده است، تا
باهنر کساره در حال احداث است همچنین آسفالت 
معابــر فرعــی تیــران و آهنگــران ســاماندهی و پیاده 

روسازی پارک آفتاب نیز انجام شده است.

معــاون برنامه ریــزی و ســرمایه گذاری ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اصفهان گفت: زمین ها 
و شهرک های صنعتی اطراف کانشهر اصفهان 
اشــباع شــده اســت از ایــن رو ســرریز طرح هــای 
ســرمایه گذاری بر اســاس ســند آمایش سرزمین 

به شهرستان های استان هدایت خواهد شد. 
محمد زینلی پــور افزود: بر اســاس ســند آمایش 
سرزمین، اجازه استقرار صنایع در اطراف اصفهان 
نیست و باید زمینه برای راه اندازی صنایع مناسب 

در شهرستان ها تسهیل شود.
به گفتــه وی، موضوع مهم در توســعه صنعتی، 
جلوگیری از رشد صنایع آب َبر و آالینده در استان 
است بنابراین به تناسب ظرفیت های هر منطقه، 

به توسعه صنعت در آن دقت می شود.
معــاون ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت 
اســتان اصفهان اضافه کرد: هدایــت طرح های 
ســرمایه گــذاری در بخــش صنعــت بــا توجــه به 
صنعتــی  شــهرک های  زیرســاخت های 

شهرستان ها انجام می شود.
زینلــی پــور افــزود: ســرمایه گذاری بــر اســاس 
اولویت های  آمایش سرزمین، راهگشای تحقق 

عدالت در بخش صنعت استان است.
مشــوق های  بایــد  دولــت  وی،  گفتــه  بــه 
در  زیرســاخت ها  تقویــت  و  ســرمایه گذاری  
شهرک های صنعتی شهرستان های غرب استان 
اصفهان را بیشتر دنبال کند و در سازمان صنعت، 

معدن و تجارت نیز رویکرد خوبی به این مســاله 
وجود دارد.

زینلی پور با بیان اینکه همکاری با سرمایه گذاران 
بــرای توســعه صنعتــی شهرســتان های غــرب 
اصفهان یکی از اولویت های این سازمان است، 
افــزود: مجوزهای صــادر شــده بــرای راه انــدازی 
طرح هــای صنعتــی در ایــن مناطــق تــا حصول 
نتیجه پیگیری می شود و چنانچه اشتغال مصوب 
گذار شده به  شــده محقق نشــود، زمین های وا

سرمایه گذاران پس گرفته خواهد شد.
معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان 
ک صدور  با بیان اینکه با تصویب قانون هــوای پا
مجوزهــای داخل شــهرک های صنعتی نیــاز به 
اســتعام دارد، افزود:  محیط زیست برای پاسخ 
به استعام های ســرمایه گذاران یک ماه فرصت 
دارد و پس از آن در صورت دریافت نکردن پاسخ، 
بنا را بر موافقت می گذاریم و مجوز آن طرح صادر 

خواهد شد.
به گفته وی، مشــکل زیســت محیطی برخــی از 
طرح ها بــا بکارگیــری روش های جدیــد براحتی 

قابل حل است.
زینلی پور افزود: با هدف تســهیل سرمایه گذاری 
و جلوگیری از پیچیدگی های اداری، مدت زمان 
رسیدگی به استعام ها از محیط زیست و سازمان 

غذا و دارو از یک ماه به ۱۵ روز کاهش یافته است.
حدود یکصد ناحیه و شــهرک صنعتــی دولتی و 
خصوصی در استان اصفهان وجود دارد که از این 
تعداد ۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی ایجاد شده و یا در 

حال ایجاد است.
این استان از نظر تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی 
رتبه نخست کشور را دارد و بیش از ۱۴۰ هزار نفر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی مصوب و فعال اصفهان 

مشغول کار هستند.

نائــب رئیــس شــورای اسامی شــهر اصفهــان بــا 
بیان اینکــه اعضای ایــن شــورا معضــات مربوط 
به آب را به صورت جــدی دنبال می کنند، گفت: 
امیدواریم ظرف ۲۰ تا ۳۰ روز آینــده در رابطه با آب 

شرب خبرهای خوبی به شهروندان دهیم.
ابوالفضل قربانی در یک برنامه زنده رادیویی اظهار 
کــرد: در حال حاضر جاری شــدن زاینــده رود یک 
دغدغه بسیار بزرگ برای شهر، شهروندان، استان 
و کشور است؛ موضوع آب جنبه حیاتی پیدا کرده و 
وقت بسیاری از مسئوالن را به خود اختصاص داده 
و شورای شهر نیز طبق وظیفه خود مطالبه مردم را 

از طریق مراجع قانونی دنبال می کند.
وی افزود: هرچند که محدوده وظایف شورا، شهر 
اصفهان است و مشکات حوضه و آبریز زاینده رود 
خارج از حیطه وظایف شورای اسامی شهر است، 
اما شــورا برای همراه، همگام و هم صدا شــدن با 
مردم از ابتدای دوره ششم، کمیسیون ویژه ای را 

به آب اختصاص داده است.
نایب رئیس شورای اسامی شهر اصفهان تصریح 
کرد: بسیاری از اعضای شورا عضو این کمیسیون 
هستند و جلسات متعددی با مسئوالن ذی ربط 
برگزار و راهکارهایی نیز ارائه شده است تا دغدغه 

کمتری را در سطح شهر اصفهان داشته باشیم.
وی با بیان اینکه آب شرب مهمترین مسئله ای 
کنون در حال پیگیری آن هستیم، افزود:  است که ا
تصفیه خانه بابا شیخ علی که آب شرب اصفهان را 
تأمین می کند، ظرفیت الزم را برای پنج میلیون نفر 

بهره بردار از آب شرب ندارد.
قربانی با بیان اینکــه همــکاری و همراهی خوبی 

میــان مدیریــت شــهری، شــورای شــهر و آب 
منطقه ای برقرار است تا بتوانیم ظرف یک تا دو ماه 
آینده مشکل تأمین آب شــرب رفع کنیم، اضافه 
کرد: امیدواریم ظرف ۲۰ تا ۳۰ روز آینده در رابطه با 

آب شرب خبرهای خوبی به شهروندان بدهیم.
وی افزود: در تابســتان شــاهد افــت فشــار آب در 
بسیاری از قسمت های شهر بودیم بنابراین نیاز 
است که با همکاری یکدیگر دیگر مشکلی در این 

خصوص وجود نداشته باشد.
نایــب رئیــس شــورای اسامی شــهر اصفهــان 
اضافــه کــرد: پدیــده فرونشســت ابنیــه تاریخی و 
ساختمان های مسکونی را مورد تهدید قرار داده 
و رســیدگی به ایــن موضــوع بــرای شــورا اهمیت 
دارد لذا وظیفه داریــم پیگیر جاری شــدن آب در 
بســتر زاینــده رود باشــیم. وی افــزود: در هشــت 
سال گذشته فرصت سوزی های بسیاری اتفاق 
کنون موضوع به سرعت در حال دنبال  افتاده، اما ا
شدن است و این اطمینان را به مردم می دهم که 
نمایندگانشان در شورا معضات مربوط به آب را به 

صورت جدی دنبال می کنند.

معاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری اصفهان 
گفت: باید از ظرفیت همه ســلیقه های سیاسی 
در راســتای پیشــرفت و آبادانی اســتان اصفهان 

استفاده کرد.
محمدرضا جان نثــاری در آئین تکریــم و معارفه 
فرماندار شاهین شهر با بیان اینکه ماموریت اصلی 
فرماندهان جدید شهرستان های استان اصفهان 
دلگرم کــردن مــردم بــه انقــاب و نظــام مقدس 
جمهــوری اســامی ایران اســت، اظهار داشــت: 
باید توجه داشــت که این امر تنها با ارائه خدمت 

جهادی محقق می شود.
وی با بیان اینکه باید از ظرفیت همه سلیقه های 
سیاســی در راســتای پیشــرفت و آبادانی استان 

اصفهان اســتفاده کــرد، ابــراز داشــت: به همین 
دلیل فرمانداران جدید باید مسائل حاشیه ای 
و حاشیه ساز پرهیز کنند و بیشــترین وقت خود 
کثــری در راســتای خدمــت  را بــرای جــذب حدا

صادقانه و بی منت به مردم صرف کنند.
مشــکات اقتصــادی و معیشــتی مــردم را کاما 

درک می کنیم
معاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری اصفهان 
بــا بیان اینکه مشــکات اقتصــادی و معیشــتی 
گفــت: مــردم  کامــا درک می کنیــم،  مــردم را 
باید اندکی بــه دولت ســیزدهم فرصــت دهند تا 
تمامی ظرفیت های استفاده نشده را در راستای 

منافع مردم و اشتغال جوانان مجدد فعال کرد.
وی از رسانه ها خواست تا می توانند از مسئوالن 
جدید استان اصفهان مطالبه گری داشته باشند 
و از ســوی دیگر نیز در انعکاس اخبــار خود جنبه 

انصاف را به کار ببینند.
گفتنی است در پایان مراسم از خدمات ۳۰ ماهه 
اســفندیار تاجمیــری فرمانــدار ســابق تقدیــر و 
سیدمحمدرضا کاظمی طبا به عنوان سرپرست 
جدید فرمانداری شهرستان شاهین شهر و میمه 

معرفی شدند.

ظرفیت شهرک های صنعتی اطراف اصفهان رو به پایان است

نایب رئیس شورای شهر اصفهان:

معضل آب اصفهان را به صورت جدی پیگیری می کنیم

معاون سیاسی و امنیتی استانداری اصفهان:

سلیقه های مختلف سیاسی 
برای پیشرفت و آبادانی اصفهان استفاده می شود

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای 
اسامی گفت: از دولت سیزدهم به ویژه استاندار 
جدید اصفهان انتظــار داریــم که بخش میمه 
به شهرســتان تبدیل شــود تا ظرفیت رشد آن 

مهیا شود.
به گزارش مهر، حســینعلی حاجی دلیگانی  در 
آئین تکریم و معارفه فرماندار شاهین شهر ضمن 
قدردانــی از فعالیت های اســفندیار تاجمیری 
فرمانــدار ســابق و آرزوی موفقیــت بــرای ســید 
محمدرضا کاظمی طبا فرماندار شاهین شهر 
اظهار داشــت: خدمــت به مــردم همــواره باید 
در رأس برنامه های همه مســئوالن در سطوح 

مختلف نظام باشد.
وی در ادامه با اشاره به فصل بودجه ریزی دولت 
ابراز داشــت: از دولت ســیزدهم انتظار داریم در 
ارائه بودجه ۱۴۰۱ بسیار دقت کند و بودجه را به 
صورتی تدوین کند که باعث کاهش فقر شود و 

کیفیت زندگی شهروندان افزایش یابد.
       یارانه های پنهان در بودجه 1401 

ساماندهی شوند
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای 
کید بر اینکــه یارانه های پنهــان در  اســامی با تا
بودجــه ۱۴۰۱ بایــد ســاماندهی شــوند، گفــت: 
موضوع یارانه های پنهان باید جراحی و دستاورد 

آن به نفع قشر ضعیف جامعه باشد.
وی بــا بیان اینکــه دولــت ســیزدهم بایــد در 
بودجه سال آینده در حوزه کاهش حقوق های 
نجومی ورود پیدا کنند و آنها را ساماندهی کند، 
گفت: قابل قبول نیست کارمند یک نهاد مثا 
چهــار میلیــون تومــان دریافتی داشــته باشــد 
اما در نهــادی دیگــر کارمند مشــابه چهــار برابر 

حقوق بگیرد.
حاجی دلیگانی با بیان اینکه دو قرارگاه برجام و 
بی اثر کردن تحریم ها برای حل مشکات مردم 
با حضور سران سه قوه در سطح ملی ایجاد شده 
است، ابراز داشت: امیدواریم خروجی های این 
دو قــرارگاه هــر چــه زودتــر بــر رونــد امــرار معاش 

شهروندان اثرگذار باشد.
       راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی شاهین 

شهر در دستور کار است
وی بــا اشــاره بــه راه انــدازی منطقــه ویــژه 
اقتصادی شــاهین شــهر گفــت: در حال ایجاد 
زیرســاخت های مورد نیاز بــرای راه اندازی این 
منطقــه هســتیم، در ایــن راســتا جلســات و 
رایزنی های خوبــی صورت گرفته که بــه زودی 

اجرایی خواهد شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شــورای اسامی با 
بیان اینکه پاالیشگاه اصفهان و نیروگاه شهید 
محمــد منتظــری در مقابل تعهــدات خــود در 
قبال شهرستان شاهین شهر و میمه بی تفاوت 
هســتند، ابــراز داشــت: در صورتی کــه مدیران 
پاالیشگاه نفت اصفهان و نیروگاه شهید محمد 
منتظری به تعهدات خود در قبال شاهین شهر 
و میمه عمل نکنند به زودی وزیر نفت و نیرو را به 
مجلس دعوت و از آنها طرح سوال خواهیم کرد.

کید کرد: از دولت سیزدهم به ویژه استاندار  وی تا
جدید اصفهان انتظــار داریــم که بخش میمه 
به شهرســتان تبدیل شــود تا ظرفیت رشد آن 

مهیا شود.

نماینده مردم نائیــن در مجلس گفت: برای 
جلوگیری از صادرات مواد معدنی به صورت 
خام که یکی از مشکات حوزه معادن است 
نخســتین شــهرک فــرآوری عناصــر معدنــی 
کشــور در نائین ایجاد می شــود. الهــام آزاد در 
گفت وگو با مهر با اشاره به ظرفیت باالی ذخایر 
معدنــی شهرســتان نائیــن و خــور و بیابانک 
اظهار داشــت: یکی از مشــکاتی که در حوزه 
معادن مطرح می شود صادرات مواد معدنی 
به صورت خام است که برای جلوگیری از این 
امر راه اندازی شهرک فرآوری مواد معدنی در 

شهرستان برنامه ریزی شده است.
وی افــزود: بــا پیگیــری از وزارت صمــت و 
مکاتبــات انجام شــده خوشــبختانه این امر 
تائید و با حضــور مدیر شــهرک های صنعتی 
اصفهــان، اولیــن شــهرک تخصصی فــرآوری 
عناصر معدنی و یا شیمی پارک مواد معدنی در 
کل کشور مصوب شد و امیدواریم که در مدت 

سه ماه برنامه ها و فعالیت های آن آغاز شود.
نماینــده مــردم نائیــن و خــور و بیابانــک در 
مجلس شورای اسامی ادامه داد: پیشنهاد 
چند نقطه بــرای احداث این شــهرک جهت 
جانمایی داده شــده که پس از نهایی شدن 
محل احداث و اخذ استعام های چندگانه، 

عملیات اجرایی احداث آغاز خواهد شد.
کــرد: تأمیــن ســرمایه  وی خاطــر نشــان 
راه اندازی این شهرک توسط شرکت شهرک ها 

است.

خبر خبر

استان

خبر

طلب کشاورزان که در طول سال ها به بخش شرب 
و صنعــت اختصــاص داده شــده بــه آنــان پرداخت 

می شود.
اســتاندار اصفهان گفت: مشــکات زاینده رود مربوط به امــروز و دیروز 
نیست بلکه مشکات انباشــته در حوزه زاینده رود ناشــی از چند دهه 

سوءمدیریت است.
سیدرضا مرتضوی افزود: افزایش جمعیت، بارگذاری های اضافه در حوزه 
آبریز زاینده رود و خشکسالی های پیاپی موجب شده در طول سال ها 
شرایط معیشت مردم نامناسب شده و کشاورزان برای کشت با مشکل 
موجه شوند و همواره این مردم زحمت کش تجمع هایی را برای گرفتن 

حقابه داشته داشته اند.
کید کرد: با توجه به رویکرد دولت سیزدهم از همان  استاندار اصفهان تا
ابتدای کارمان در استانداری در جمع مردم شرق اصفهان حضور پیدا 
کردیم و ده ها جلسات در خدمت کشاورزان و مردم شرق بودیم و درباره 

مشکات مختلف با این عزیزان صحبت کردیم.
مرتضوی ادامه داد: کارگروه مبارزه با کم آبی را تشکیل دادیم و از وزیر نیرو 
دعوت کردیم کــه در اصفهان حضور پیدا کردند و از شــرق تا غرب همه 
حوضه آبریز را بررسی کردند و همان شب در جلسه مفصلی که با حضور 
همه سازمان های مربوطه و صنف کشاورزان داشتیم در نهایت برای 

مصوبات مختلفی از جمله راه اندازی ستاد احیای زاینده رود تصمیم 
گیری شد. وی ادامه داد: همچنان مسائل مختلف در حال بررسی است 

و جلساتی در حال انجام و مصوبات در حال پیگیری می باشد.
اســتاندار اصفهان بیان کــرد: همــه دســتگاه های مربــوط آماده اند تا 
مشــکات حل شــود و تصمیمات مهمی گرفته شــده اســت که برخی 

تصمیمات کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستند.
مرتضوی افزود: یکی از مهم ترین تصمیم های کوتــاه مدت با توجه به 
حوضه آبریز زاینده رود مربوط به حقابه کشاورزان است که با وزیر نیرو 
هماهنگ شــده که طلب حقابه کشــاورزان که به بخش هایی مانند 
شــرب مردم اصفهان و یزد و یا به بخــش صنعت داده شــده را با حضور 
صنف کشاورزان و جهادی کشاورزان بررسی و طلب حقابه به کشاورزان 

پرداخت شود.
کید کــرد: در گام بعدی قرار اســت با اســتفاده از تصفیه تکمیلی  وی تا

بتوانیم از ظرفیت پساب زاینده در بخش کشاورزی استفاده کنیم.

شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای نخســتین دوره 
موفــق بــه اخــذ گواهینامــه ISO۱۰۰۱۵ ویرایش 
۲۰۱۹)مدیریت شایستگی و توسعه افراد( گردید.
ممیزی خارجی سیســتم های مدیریت یکپارچه در ســال ۱۴۰۰ از 
۸ آبان  تــا ۲ آذرماه توســط ۷ نفر از ممیزین شــرکت SGS ســوئیس 

در ایران برگزار شد.
 در ایــن دوره، ۱۰ اســتاندارد شــامل  ISO۹۰۰۱:۲۰۱۵ )مدیریــت 
محیط زیســت(،  )مدیریــت   ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ کیفیــت(، 
شــغلی(،  بهداشــت  و  )مدیریت ایمنــی   ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸
ISO۵۰۰۰۱:۲۰۱۸ )مدیریــت انــرژی(، ISO۱۰۰۰۲:۲۰۱۸ )مدیریــت 
شکایت مشتریان(، ISO۱۰۰۰۴:۲۰۱۸ )مدیریت رضایت مشتریان(، 
ISO۳۱۰۰۰:۲۰۱۸ )مدیریت ریســک(، ISO۳۰۴۰۱:۲۰۱۸ )مدیریت 
دانــش( و ISO۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ )مدیریت شایســتگی و توســعه افراد( و 

ISO۴۵۰۰۵:۲۰۲۰ )کار ایمن در زمان شــروع کووید ۱۹( به مدت ۹۰ نفر-روز و طی ۲۰۲ جلســه مورد بررسی و 
ممیزی قرار گرفت.

جلسه اختتامیه نیز با حضور محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، اعضای کمیته عالی تحول 
و تیم ممیزی SGS به صورت آناین برگزار شد و در آن تیم ممیزی نقاط قوت، فرصت های بهبود و یافته های 

خود را تشریح کردند.
مدیریت تغییر، کلید تحول در کسب وکار

دکتر محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه، با اشاره به اهمیت بهبود در این شرکت، مدیریت تغییر را 
کلید تحول در کسب وکار اعام کرد و از کلیه معاونان و مدیران خواست که این موضوع در تمامی فرایندها و 

فعالیت ها با جدیت پیاده سازی شود.
کز دانش بنیان و دانشگاهی به  منظور حل مشکات و توجه بیشتر به پروژه های  وی استفاده از پتانسیل مرا

محیط زیستی را خط مشــی شرکت به منظور ســاخت آینده بهتر 
دانست.

مدیرعامل شــرکت فــوالد مبارکه همچنین اســتفاده از سیســتم 
مدیریت اقدام به منظور نظارت بر اجرای اقدامات را امری حیاتی 

در زمینه بهبود مستمر عنوان کرد.   
در پایان پس از ارائه گزارش ممیزی و با توجه به یافته های آن، شرکت 
SGS توصیه صدور مجدد و تمدید اعتبار برای ۱۰ گواهینامه را صادر 
کرد. گفتنی است شرکت فوالد مبارکه برای نخستین دوره موفق 
به اخذ گواهینامه ISO۱۰۰۱۵ ویرایش ۲۰۱۹)مدیریت شایستگی و 

توسعه افراد( گردید.
دکتر حسینیان به عنوان سرممیز، ضمن تقدیر از همکاری کلیه 
کارکنان و مدیریت ارشد شرکت، حوزه های تمرکز این دوره را   اعام و 

تیم ممیزی نیز گزارش های خود را براساس آن ارائه کردند.
بازنگری، اجرا و آموزش دستورالعمل ها و گردشکارها، تعیین تکلیف اقدامات در سیستم مدیریت اقدام، 
کنترل پروژه های بهبود یا اقدامات اصاحی مرتبط با کیفیت محصول، اقدامات تعیین شده برای کاهش 
مصرف انرژی، میزان تحقق اهداف و پروژه های زیست محیطی، اقدامات مرتبط با کاهش ریسک ها )ایمنی 
و بهداشت شغلی(، کنترل اقدامات اقتضایی و پیشگیرانه مرتبط با بیماری کووید ۱۹ و برنامه ها و اقدامات 

تعریف شده مرتبط با صرفه جویی در مصرف آب، حوزه های مورد تمرکز این دوره بوده است.
یکی از موضوعات موردتوجه در این ممیزی، در نظر گرفتن موضوع »سیستم مدیریت اقدام« به عنوان حوزه 
تمرکز واحد تضمین کیفیت با وجود جوانی و عدم بلوغ آن بود که ممیزین نیز به این موضوع اشاره داشته و آن 

را دارای نکات مثبت از دیدگاه بهبود مستمر در شرکت فوالد مبارکه تلقی کردند.
بلوغ سازمان از دیدگاه مدیریت مصرف انرژی، فراترگذاشتن گام از برنامه ریزی های اولیه، رسیدن به بخش 

اجرا و کاهش انرژی در نواحی مختلف ازجمله موارد ذکرشده در جلسه اختتامیه بود.

کشاورزان استاندار اصفهان پیگیر مطالبات 

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

کز دانش بنیان و دانشگاهی در رفع مشکالت مؤثر است استفاده از مرا

خبر

خبر

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس:

بخش میمه به شهرستان
 تبدیل شود

نخستین شهرک فرآوری
کشور   عناصر معدنی 

در نائین ایجاد می شود
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کارشناس سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مطرح کرد:

۱۳ پیشنهاد برای داشتن خانواده ای شاد و سالم 
کارشناس ســامت روان معاونت 
بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهــان، ۱۳ پیشــنهاد بــرای 
گر  داشتن خانواده ای شاد و سالم ارائه کرد و گفت: ا
مشــکات و تعارضات در خانواده به اندازه ای اســت 
که با این راهکارها حل نمی شــود بهتر است اعضای 
خانواده بــه کارشناســان ســامت روان و مشــاوران 

خانواده مراجعه کنند. 
دکتر افسانه سرتیپ زاده در گفت و گو با ایسنا، با اشاره 
به اجرای پویش »حرف و گفت« از یکم تا هفتم آذرماه، 
اظهار کرد: ایجاد روابط سالم بین اعضای خانواده یکی 
از محورهای این پویش اســت تا ارتباطات بین افراد 
خانواده منطقی، محترمانه و در عین حال صمیمانه 
کز  باشد. در این زمینه کارشناسان سامت روان در مرا
جامع خدمات ســامت برنامه های آموزشــی برای 

خانواده ها دارند.
بــه ســامت  توجــه  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
جســمی اعضای خانواده به عنــوان دومیــن راهکار 
برای تضمین سامت روان آنها، گفت: تغذیه سالم، 
خواب کافی، فعالیت فیزیکی و ورزش مناسب، دوری 
از مصرف دخانیات و مواد مضر برای سامتی و کنترل 
بیماری هــای مزمــن از راهکارهــای حفظ ســامت 

جسمی و روحی است.
کارشناس سامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشکی اصفهان سومین راهکار را تاش برای 
شناخت یکدیگر و افزایش اعتماد به نفس در اعضای 
خانواده دانست و افزود: راهکار بعدی گوش کردن به 
صحبت های یکدیگر بدون قضاوت و پیش داوری و 

نصیحت است.
وی به فراهم کردن شرایط گفت و گو و تبادل نظر برای 
همه افراد خانواده به عنوان راهکار پنجم برای بهبود 
ســامت روان خانــواده اشــاره و تصریح کــرد: راهکار 
بعدی فعالیت های گروهی و در نظر گرفتن وقتی برای 
انجام کار گروهی مثل بازی های دسته جمعی است.
کید و اظهار  سرتیپ زاده بر خودداری از سرزنش افراد تا
کرد: در زمان هایی مثل االن که همه گیری کرونا شیوع 
دارد، افراد خانواده نباید همدیگر را سرزنش و یک نفر 
گر بحرانی وجود دارد باید  را مقصر قلمداد کنند، بلکه ا

تاش کنند تا با کمک هم آن را حل کنند.
وی بــا بیان اینکــه افراد خانــواده باید نســبت به هم 
مســئولیت پذیر باشــند و هرکــدام نقــش خــود را به 
خوبی ایفا کنند، گفت: احترام به اعتقادات مذهبی 
و غنا بخشیدن به ارزش های معنوی راهکار دیگری 

برای ارتقای سامت روان اعضای خانواده است.
این کارشناس سامت روان، خاطرنشان کرد: هرکدام 
از اعضای خانواده باید به آنچه می گویند عمل کنند، به 
گر پدر و مادر قولی به فرزند خود می دهند  عنوان مثال ا
باید به قول خود عمل کنند، این کار باعث می شود 

اعتماد اعضای خانواده به هم افزایش پیدا کند.
وی هماهنــگ بــودن والدیــن با یکدیگــر و اطــاع از 

نیازهــای اعضــای خانــواده را موضوع مهــم دیگری 
دانســت و گفت: نباید بین والدین در تربیت کودک 
ناهماهنگی و تعارض وجود داشته باشد. همچنین 
پرهیــز از توهیــن، ســرزنش و پرخاشــگری والدیــن 
موضوع مهم دیگری است که باید در خانواده مدنظر 

قرار گیرد.
ســرتیپ زاده توجــه بــه رفتارهــای مثبــت یکدیگر و 
تشویق و ترغیب رفتارهای پسندیده اعضای خانواده 
را منجر به افزایش اعتماد به نفس و سامت اعضای 
گر مشــکات و  خانــواده عنوان و خاطرنشــان کــرد: ا
تعارضــات در خانــواده به انــدازه ای اســت کــه با این 
راهکارهــا حل نمی شــود، اعضــای خانــواده باید به 
کارشناسان سامت روان و مشاوران خانواده ارجاع 

کنند تا مشکل را به بهترین شکل حل کنند.
کارشناس سامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان با اشــاره به اینکــه مثل همه 
جوامــع دیگر دنیــا، کشــور ما نیــز در ســال های اخیر 
دســتخوش تغییراتی در ارزش های جامعه شــده و 
تغییراتی در فرهنگ جامعه اتفاق افتاده است، گفت: 
از جمله این تغییرات این اســت که بانوان تحصیل 
کرده و اشتغال به کار پیدا کرده اند و نگاه و جایگاه زنان 
در خانواده و همچنین موقعیت اعضای خانواده در 

گروه های مختلف سنی تغییراتی پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه این تغییرات در جامعه ما همزمان 
با تغییر ارزش ها اتفاق افتاده، افزود: این تغییرات در 
عین حال عوارض جانبی و پیامدهای ناخواسته ای 
نیز به همراه داشته، از جمله اینکه در جامعه کنونی، 
سیمای خشونت خانگی تغییر کرده است. در قدیم 
خشونت خانگی جسمی بود و ممکن بود یک مرد، 

زنی را کتک بزند، اما االن در اغلب موارد خشونت به 
شکل روانی شده که بردباری و تحمل افراد خانواده 
را کم کــرده و اختــال روانــی و اســترس را در خانواده 

زیاد کرده است.
ســرتیپ زاده با اشــاره به اینکــه در فرهنگ گذشــته 
خانواده ایرانی پدربــزرگ و مادربرگ نقش یک الگو را 
برای اعضای خانواده ایفا می کردند، گفــت: در حال 
حاضر جامعه تغییر کــرده و ارزش هــای جدیدی در 
کم شــده که پدربــزرگ و مادربــزرگ دیگر  خانواده حا
نمی توانند به خوبی نقــش خود را ایفا کننــد، چون 
فرهنگ آنها با فرهنگ نوین جامعه ما همگام نیست 
و تعارضاتی بین فرهنگ قدیم و جدید به وجود آمده 
است که این موضوع باعث شده در روابط خانوادگی 
تعارض و تنشــی به وجــود آید و چون ایــن تعارضات 
برطــرف نمی شــود گاهــی باعــث خشــونت هایی 

می شود.
کیــد بر اینکه بایــد کاری کنیم افــرادی که در  وی با تا
جامعه زندگی می کنند بتوانند شیوه مقابله با این تغییر 
و تحوالت را یاد بگیرند، تصریح کرد: اعضای خانواده 
باید در قالب آموزش هایی یاد بگیرند چطور همگام با 
تغییرات و تحوالت ارزش های جامعه تغییر کنند و از 

خشونت ها و اختافات پیشگیری کنند.
ایــن کارشــناس ســامت روان بــا اســتناد بــه نتایج 
مطالعات و تحقیقــات انجام شــده، یکــی از عوامل 
افزایش آمار طاق در جامعه ما را نداشتن مهارت کافی 
افراد برای مدیریت فضای خانواده و سازگاری عنوان 
کرد و گفت: ما بحران گفت و گو در جامعه داریم و افراد 
توان یک گفت و گوی ســالم و ارائه صحیح مفاهیم 
بدون خشــونت به طرف مقابل را ندارند، به همین 

دلیل پویش گفت و گو راه اندازی شــده است. وی با 
اشاره به برگزاری پویش حرف و گفت از یکم تا هفتم 
آذرمــاه در کشــور، اظهار کــرد: هدف ایــن پویش این 
است که از گفت و گو به عنوان یک پادزهر و شیوه ای 
برای پیشگیری از عمیق شدن تعارضات و تنش ها در 
خانواده استفاده کنیم تا بتوانیم به کاهش تعارضات و 

خشونت ها در خانواده برسیم.
کارشناس سامت روان معاونت بهداشتی دانشگاه 
علوم پزشــکی اصفهان بــا بیان اینکه در ایــن برنامه 
۷ ارزش معین به خانواده ها اعام می شود، تصریح 
کرد: روز اول پویش با عنوان خانواده گفت و گو محور 
با شعار هم بگوییم و هم بشــنویم، روز دوم خانواده 
خشــونت پرهیز با شــعار حــل اختافــات، روز ســوم 
خانواده ساختارمند با شعار جایگاه خود را در خانواده 
بیابیم، روز چهارم خانواده حمایت گر با شعار نردبان 
رشد یکدیگر باشیم، روز پنجم خانواده همدل با شعار 
همدیگر را درک کنیم، روز ششم خانواده همراه با شعار 
همیشه کنار یکدیگر باشیم و روز هفتم اوقاتی برای 
خانواده با شعار با یکدیگر وقت بگذرانیم نامگذاری 

شده است.
وی با اشاره به تهیه و توزیع پوسترهایی در زمینه این 
پویش گفــت: یکســری مطالــب آمــوزش در فضای 
مجازی منتشر شده که مردم می توانند مطالعه کنند، 
همچنین اعام کردیم در این هفت روز کارشناسان 
کز جامع خدمات  سامت روان آموزش هایی در مرا
ســامت برگزار می کنند که بــا توجه به شــیوع کرونا 
آناین است و افراد می توانند به نزدیک ترین پایگاه 
مراجعه و برای شــرکت در دوره های آموزشــی اعام 

آمادگی کنند.

خبر

بر اساس جدیدترین رنگ بندی شهرستان های 
تحت پوشش دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان 
کنون وضعیت ۵ شهرستان استان آبی و ۱۷  هم ا
شهرستان استان زرد است و هیچ شهرستانی در 

وضعیت نارنجی قرمز کرونایی قرار ندارد. 
برخــوار، بوئیــن و میاندشــت، تیــران، خــور و 
بیابانک و دهاقان شهرستان های در وضعیت 
آبی هستند و وضعیت شهرستان اصفهان نیز از 

کنون زرد است. ۲۲ آبان تا
کسیناســیون نوبت دوم در اســتان  پوشــش وا
اصفهــان بــه حــدود ۶۳ درصــد و پوشــش 
کسیناســیون نوبت اول به حــدود ۷۷ درصد  وا
رســیده اســت، همچنیــن ۷ درصــد جمعیــت 
کسن کرونا را تزریق کرده اند. استان نوبت سوم وا
 تعداد کل فوت شدگان در استان از ابتدای همه 

کنون به ۱۶ هزار و ۹۸۹ نفر رسید. گیری کرونا تا
 به نقل از دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان، هم 
کنون ۶۳۱ بیمار کووید۱۹ در بیمارســتان های  ا
استان بستری هستند که حال ۱۲۷ بیمار وخیم 
است و در بخش های آی سی یو بیمارستان ها 

بستری هستند.

کسیناسیون  فرماندار نجف آباد از اجرای طرح وا
علیه بیماری کووید -۱۹ به شکل" مدرسه محور" 
برای پوشش بیشتر دانش آموزان این شهرستان 

خبر داد. 
مجتبی راعی افزود: گروه های بهداشتی با حضور 
کســن دانــش آمــوزان را  در مــدارس وضعیت وا
کــز  کسیناســیون را در مرا بررســی می کننــد و وا

آموزشی انجام می دهند.
وی گفت: عاوه بر این پنج دستگاه اتوبوس برای 
کسیناسیون سیار در نجف آباد فعال شده و با  وا
مراجعه به در منازل و محات مختلف شرایط را 
کسینه کردن اهالی شــهری و روستایی  برای وا

تسهیل کرده است.
 فرماندار نجف آباد حضور گروه های بهداشــتی 
در مســاجد و بین اصناف را برای ارائه خدمات، 
اطاع رســانی عمومی و ایجــاد پایگاه مشــاوره و 

خدمــات روانی از دیگــر اقدامات صــورت گرفته 
کسیناسیون کرونا  برای افزایش پوشش طرح وا
در ایــن شهرســتان عنــوان کــرد و گفــت: میزان 
کسن تزریق شده به شکل روزانه رصد و بررسی  وا

می شود.
راعی با اشــاره به اینکه جلب مشارکت مدیریت 
ح الزم اســت،  شــهری و روســتایی در ایــن طــر
خاطرنشان کرد: شهرداری و دهیاری ها امکان 
اعتباربخشی به جنبه های مختلف طرح های 
شــبکه بهداشــت را ندارند و بــرای رفع این مانع 
قانونــی بــا توجــه به ضــرورت پشــتیبانی مالــی 
چاره اندیشی نیاز است. وی اضافه کرد: شرکت 
گاهی بخشــی  مخابرات بــرای ارســال پیامک آ
درخواست دریافت هزینه دارد و امکان همکاری 

در شهرستان ها فراهم نیست.
کسیناسیون  فرماندار ویژه نجف آباد پوشش وا
در این خطه را بــرای ذر اول بیــش از ۷۳ درصد و 

برای دز دوم ۵۶ درصد اعام کرد.
بر اساس اعام دانشگاه علوم پزشکی میانگین 
کسیناسیون کرونا  پوشش جمعیتی نوبت اول وا
در استان اصفهان ۷۷ درصد است و شهرستان 
نجف آباد در زمره نقاط پرجمعیت در این استان 
کنون در آن کند  کسیناسیون تا است که روند وا

پیش رفته است.

موتورســواران اســتان اصفهــان رتبــه ســوم در 
تصادفات درون شهری در کشور را دارند.

 رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
اصفهان گفت: بر اســاس آمار اداره کل پزشکی 
قانونی اســتان اصفهــان از ابتدای ســال جاری 
تا کنون ۲۰۰ شــهروند اصفهانی بــر اثر تصادفات 
درون شــهری جان خود را از دســت داده اند که 
از این تعداد ۹۲ نفــر موتورســوار و ۶۶ نفر نیز عابر 

پیاده بوده اند.
سرهنگ محمدرضا محمدی علت بیشتر این 
تصادفات را بی توجهی رانندگان به جلو و رعایت 
نکردن حق تقدم دانست و افزود: موتور سواران 
از ۱۸ تــا ۲۵ ســالگی و عابــران پیــاده از ۵۵ تــا ۷۰ 
سالگی بیشترین آمار جانباختگان ۷ ماه امسال 

هستند.
وی ادامــه داد: حــدود ۴۱/۶ درصــد تصادفات 
کشــور در اصفهــان رخ می دهد و طبق ایــن آمار 
اصفهان رتبه سوم تصادفات درون شهری را به 

خود اختصاص داده است.
رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســتان 
اصفهان گفت: در هفت ماه امســال ۱۵۸ نقطه 
کنون  حادثه خیز در استان شناسایی شد که تا

۲۰ نقطه از آن رفع شده است.
سرهنگ محمدی افزود: شهرستان های تیران 
و کرون، خمینی شهر، فریدن، دهاقان و نطنز را 
به عنوان ۵ شهرستان دارای بیشترین تصادف 
جرحــی و بالعکــس شهرســتان های چــادگان، 
اصفهان، شــاهین شــهر، ناییــن و اردســتان به 
عنــوان ۵ شهرســتان دارای کمترین تصادفات 

جرحی نام برد.
کید کرد: کاهش تصادفات و جانباختگان  وی تا
رانندگی درون شــهری، ارتقــاء فرهنگ ترافیک 
از طریق آموزش همگانی و مشــارکت عمومی با 
همــکاری صــدا و ســیما و فعال ســازی پیســت 
موتورســواری در شهرســتان ها برخی از اهداف 

و مطالبات پلیس راهور استان اصفهان است.

 رئیــس پلیس فتای اســتان اصفهــان درخصوص 
افزایش شــیوه کاهبرداری اینترنتی هشــدار داد و 
گفت: در زمان ثبت نام دانش آموزان در کاس های 
خصوصی آناین مراقب باشند تا در دام کاهبرداران 

نیفتند.
سرهنگ ســید مصطفی مرتضوی گفت: با توجه 
به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، والدین 
نگران افت تحصیلی فرزندان خود هستند و برای 
جبران ایــن افت بــه دنبال کاس هــای خصوصی 
هستند که بتواند عقب افتادگی دانش آموزان خود 

را جبران کنند.
وی افزود: متأسفانه بخشی از تبلیغات کاس های 
آناین خصوصی از سوی مجرمان سایبری بوده و 
هدف آنها سوءاستفاده مالی و اخاذی از شهروندان 

اســت. این مقام انتظامی گفت: در زمــان ثبت نام 
فرزندان در کاس های تخصصی آناین، کاهبردار 
از کاربران می خواهد که مبالغ ناچیزی را به عنوان 
پیش ثبت نام واریز کنند، سپس با هدایت کاربران 
به صفحات و درگاه های جعلی اطاعات حســاب 
بانکــی کاربــران را ســرقت و حســاب آنــان را خالــی 
می کنند. ســرهنگ مرتضــوی خاطــر نشــان کرد: 
جمع آوری اطاعات خانواده و دانش آموز را از دیگر 
مــوارد مجرمانــه برشــمرد کــه به دنبــال آن شــاهد 

اخاذی از خانواده یا دانش آموز هستیم.
رئیس پلیــس فتای اســتان اصفهان توصیــه کرد: 
بــا توجــه به اینکــه ویــروس کرونا بــه نحــوی باعث 
افت تحصیلی برخی از دانش آموزان شــده اســت، 
خانواده ها می تواننــد عاوه بر اســتفاده از ظرفیت 
فضای مجــازی بــا اســتفاده از روش های مختلف 
ماننــد کتاب هــا و نــرم افزارهــای کمک آموزشــی و 
مــواردی از ایــن قبیــل باعث تقویت ســطح ســواد 
فرزندان خود شــوند، ضمــن آن که برای اســتفاده 
از کاس هــای آنایــن حتمــا از مؤسســات معتبر و 
شناخته شده درخواست خدمات کنند و مراقب 
باشــند اطاعــات محرمانــه و خصوصــی خــود و 

فرزندانش را در اختیار این افراد نگذارند.

۵ شهرستان استان اصفهان آبی شدند

کسیناسیون » مدرسه محور«  طرح وا
در شهرستان نجف آباد اجرایی شد

موتورسواران اصفهانی پیشتاز در تصادفات شهری 

خبر

کالهبرداری از دانش آموزان 
کالس های خصوصی مجازی با شگرد 

خبر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با 
اشاره به وجود ۲۶ مخاطره در خوانسار، گفت: 
شــهرداری خوانســار پیگیر جذب اعتبــار برای 

ساماندهی رودخانه بزرگ شهر شود. 
منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهــان در نشســتی بــا شــهردار 
خوانســار به منظور بررســی مشــکات شهری 
و اقدامــات انجــام شــده در زمینه ســاماندهی 
رودخانه های شــهر، گفت: الزم است به دلیل 
شــرایط کوهســتانی بــودن منطقــه و ایجــاد 
ســیاب ها و باد هــای تنــد ویرانگــر امکانــات و 
ظرفیــت اطفــاء حریــق و امــداد و نجــات شــهر 

خوانسار تقویت شود.
وی بــا اشــاره به اینکــه ۴۶ مخاطــره طبیعــی و 
غیرطبیعــی در اســتان اصفهــان ســابقه وقوع 
دارد، افزود: در شهر خوانسار ۲۶ مخاطره از جمله 
ســرمازدگی، ســیل، زلزله، خشکســالی و آفات 
نباتی و... ســابقه وقوع دارد و الزم اســت طرح 

خطرپذیری آن ها تهیه شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
با اشاره به تکلیف شهرداری در مدیریت بحران 
شــهری، افــزود: شــهرداری بایــد بــه گونــه ای 
برنامه ریــزی کنــد تــا از وقــوع حــوادث مهــم 

جلوگیری و خسارت شهری کاهش یابد.
شیشه فروش با بیان اینکه سد باغکل خوانسار 
به منظور پیشگیری از وقوع سیل در منطقه و 
تأمین آب بخش های مختلف شهری احداث 
شــده اســت، گفت: آب منطقــه ای بایــد عاج 

بخشی سد باغکل )نشت آب( را دنبال کند.
وی با اشاره به حادثه خیز بودن رودخانه اصلی 
شــهر خوانســار، افــزود: در ســال های گذشــته 
اعتباراتی به منظور آزادسازی و ساماندهی این 

رودخانه تخصیص داده شده است.
شیشه فروش با اشاره به وجود سه هزار کیلومتر 
رودخانــه در اســتان اصفهــان، افــزود: امســال 
ســاماندهی حریــم و بســتر ۶۰۰ کیلومتــر از این 

رودخانه ها در دستور کار است.
وی با اشاره به اینکه ساماندهی رودخانه های 
خارج از حریم شــهر در وظیفه آب منطقه ای و 
محدوده داخل شهر برعهده شهرداری است، 
افزود: به مالکان ســاخت و ســاز های غیرمجاز 
در حریم و بســتر رودخانــه باید اخطــار تخریب 

داده شود.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفت: در دو سال گذشته ۱۷۰ ویا در باغ بهادران 
اصفهان بــا حکم دادســتان تخریــب و موجب 
آزادســازی حریم و بســتر رودخانه های اطراف 

شد.
شیشــه فروش با اشــاره به بخشنامه ســازمان 
شــهرداری ها و مدیریت بحران کشــور مبنی بر 
تخصیص اعتبــارات ســیل به شــهرداری های 
دارای اولویت، افزود: شهرداری خوانسار پیگیر 
جذب اعتبار بــرای ســاماندهی رودخانه بزرگ 

شهر شود.

۲۸ دانش آمــوز در یکی از مــدارس ابتدایی 
دخترانه بخش طاهرآباد از توابع شهرستان 

کاشان دچار گازگرفتگی شدند. 
از حوالــی ســاعت ۱۱ و ۳۰ وقــوع حادثــه 
گازگرفتگــی در یکــی از مــدارس ابتدایــی 
دخترانه بخش طاهرآباد از توابع شهرستان 
کاشان باعث مسمومیت ۲۸ دانش آموز و ۱۰ 

معلم و کادر این مدرسه شد.
حســین ریاحــی رئیــس اورژانس کاشــان با 
اشاره به اینکه به محض اطاع از این حادثه 
کارشناســان و پرســنل اورژانــس کاشــان 
سریعا به محل مورد نظر اعزام شدند، گفت: 
مسموم شــدگان این حادثه در سریع ترین 
کز درمانی منتقل شدند  زمان ممکن به مرا

تا مراحل درمان آن ها طی شود.
هفــت  عملیــات  برای ایــن  افــزود:  وی 
آمبوالنس و یــک اتوبوس آمبوالنــس اعزام 

شدند.
در همیــن حــال ابوالفضل شــجاعی رئیس 
بیمارســتان شــهید بهشــتی کاشــان نیز با 
اشاره به اینکه ۲۸ دانش آموز مسموم شده 
به این مرکز درمانی منتقل شدند، گفت: ۲۰ 
نفر از این دانش آموزان برای مراحل درمانی 
در ایــن مجتمــع درمانی بســتری و هشــت 
نفــر نیز بــه صــورت ســرپایی مداوا و ســپس 

مرخص شدند.
مســمومیت این  علــت  بــه  افــزود:  وی 
دانــش آمــوزان بــا گاز مــو نوکســبدکربن تــا 
تکمیل مراحــل درمانی و رســیدن شــرایط 
جســمی مصدومان بــه حالت پایــدار آن ها 

تحت مراقبت خواهند بود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان: 

در شهر خوانسار ۲۶ مخاطره
 سابقه وقوع دارد 

گرفتگی گاز  جزئیات 
 ۲۸ دانش آموز 

کاشان  در بخش طاهرآباد 

معــاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی اســتان 
اصفهــان گفــت: اعتبــار امســال بــرای کمک هــای 
باعوض ودیعه و تعمیرات مسکن معلوالن ۲ میلیارد 
و یکصد میلیون ریال و برای زنان سرپرست خانوار را 
۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال و سقف کمک باعوض 
برای هزینه ســاخت یا خرید مسکن ایتام نیز به یک 

میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال رسیده است.
امید رحمانیان با اشــاره به عزم دولت برای خانه دار 
شــدن جامعه هدف بهزیســتی، اظهار کــرد: کمک 
هزینه باعوض ساخت مسکن روستایی خانوارهای 
دارای حداقــل دو عضو معلول در ســال ۱۳۹۹ از ۳۶۰ 
میلیون ریال به ۸۵۰ میلیون ریال افزایش یافته و این 
تســهیات برای خانوارهای شــهری از ۶۰۰ میلیون 
ریال به یــک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون ریال رســیده اما 
میزان اعتبارات این گروه از معلوالن هنوز برای امسال 
اباغ نشــده اســت. وی از افزایش تســهیات بانکی 
مقاوم سازی و بهسازی مسکن روستایی و شهرهای 
زیر ۲۵ هزار نفر تا یک میلیارد ریال در سال جاری خبر 
داد و گفت: ایــن بودجه از طریق بنیاد مســکن ارائه 
می شود. رحمانیان با بیان اینکه امسال کمک هزینه 
باعوض ســاخت مســکن محرومیــن ۵۰۰ میلیون 

ریال از طریق سازمان بهزیســتی و ۳۰۰ میلیون ریال 
از طریق بنیاد مسکن پرداخت می شود، ادامه داد: 
کمک های باعــوض، یک میلیارد ریال تســهیات 
قرض الحسنه بانکی به این واحدها تعلق می گیرد که 

از طریق بنیاد مسکن پرداخت می شود.
معــاون مشــارکت های مردمی بهزیســتی اســتان 
اصفهان سقف کمک هزینه باعوض ساخت مسکن 
بــرای خانوارهــای تــک معلــول و ســایر خانوارهای 
نیازمنــد روســتایی را ۵۰۰ میلیــون ریــال و ســقف 
تسهیات قرض الحسنه بانکی این خانوارها را یک 
میلیارد ریال برشمرد و افزود: در حوزه مسکن بر اساس 
قانون جامع حمایت از معلولین، افراد دارای معلولیت 
برای یک بار از پرداخت حق انشعاب آب، برق، گاز و 

عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف هستند.
وی با اشاره به تاش دولت برای ایجاد مسکن برای 
خانوارهای کــم درآمد بــه ویژه افــراد تحت حمایت 
نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی، گفت: ۱۳۰ واحد 
در شــهر فوالدشــهر در حال تحویل است و چندین 
پروژه دیگر از جمله پروژه ۱۰۴ واحدی خمینی شــهر 
در سطح استان در مراحل اولیه ساخت برای جامعه 

هدف سازمان قرار دارد.

قائم مقام کمیته امداد اســتان اصفهان گفت: 
در ســال جــاری ۱۶ هــزار و ۴۷۸ حامی بــه جمع 
حامیان اضافه شــدند که کارکنان شــرکت های 
فوالد مبارکه، ذوب آهن، گیتی پســند و باشگاه 
ســپاهان، در جمــع حامیان ایتــام و فرزنــدان 
خانواده هــای نیازمنــد تحــت پوشــش کمیتــه 

امداد استان اصفهان هستند. 
عباســعلی زارعان اظهار کرد: با اشــاره به حضور 
ذوب  مبارکــه،  فــوالد  شــرکت های  کارکنــان 
آهــن، هســا، گیتــی پســند و باشــگاه ســپاهان 
در جمــع حامیان ایتــام و فرزنــدان نیازمنــد، 
کــرد: عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی  اظهــار 
یکــی از شــاخص های رشــد و تعالــی ســازمان و 
بنگاه های اقتصادی است که مدیران و کارکنان 
شــرکت های خصوصی با توجه به ایــن مهم و با 
مشــارکت در حمایت از ایتام و فرزنــدان نیازمند 
تحت پوشش این نهاد، برای ایجاد بستر مناسب 
در حوزه های علمــی و فرهنگی با کمیتــه امداد 

همراهی دارند.
وی در ادامه بــا بیان اینکه عاوه بــر کارمندان و 
کارگران نهادها، شرکت ها و کارخانه های دولتی 

و خصوصی، اســاتید، معلمان و بســیجیان نیز 
از جملــه حامیــان فرزندان ایتــام و محســنین 
کنون سه هزار و  هستند، افزود: از سال جاری تا
۴۷۹ حامی، پنج هزار و ۶۰۰ فرزند یتیم و نیازمند 
را برای فراهم نمودن امکانات بیشــتر آموزشی، 

فرهنگی مورد حمایت خود قرار دادند.
قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان با اشاره به 
حمایت شرکت هایی از جمله فوالد مبارکه، ذوب 
آهن، نیروگاه هســا اصفهان، باشــگاه ســپاهان، 
شهرداری و گیتی پسند، گفت: در سال جاری ۱۶ 
هزار و ۴۷۸ حامی به جمع حامیان اضافه شدند 
و فرزندان یتیم و نیازمند تحت پوشش امداد را به 

عنوان فرزندان معنوی خود حمایت می کنند.
کید بر اینکه قبول حمایت از فرزندان  زارعان با تا
معنوی، شناسه ای برای آموزش انفاق به آینده 
سازان این مرز و بوم است، تصریح کرد: سه هزار 
کنون بالغ  و ۴۷۹ کارمند حامی از سال جاری تا
بر یک میلیارد و ۳۵۲ میلیون تومان یا به صورت 
واریز مســتقیم وجوه نقدی به حساب فرزندان 
معنوی خود و یــا بــه صــورت کاال در اختیار این 

عزیزان قرار دادند.

خبرخبر
ح کرد: معاون مشارکت های مردمی بهزیستی استان اصفهان مطر

کمک هزینه ساخت جزئیات پرداخت 
 مسکن معلوالن تحت پوشش بهزیستی

قائم مقام کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

۱۶ هزار و ۴۷۸ حامی در سال جاری 
به جمع حامیان اضافه شدند
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درباره شهر کتاب اصفهان: 

اصفهان و شهری برای کتاب هایش
امروزه شهر کتاب ها برای ما به یکی 
کز اصلی خریدهای فرهنگی در  از مرا
شهرها تبدیل شده است، جایی که 
به راحتی می توان انواع محصوالت فرهنگی و هنری را 
تهیه کرد و با جدیدترین کتاب ها، آلبوم های موسیقی، 

لوازم التحریر آشنا شد.
ســال ۱۳۹۷ بود که یکی از خانه های محله استاد تاج 
اصفهانی در خیابان اردیبهشت به شهر کتاب اصفهان 
تبدیل شد و پاتوقی برای کتابخوانی شد. ما نیز به سراغ 
یکی از کتابفروشی های تقریبا جدید اما معتبر و شناخته 
شــده در شــهر اصفهان رفتیم تــا بــا حــال و هوای این 

مجموعه بیشتر آشنا شویم.
آنچه می خوانید گفتگوی ما با شیرین گوهری مسئول 

بخش کتاب فروشگاه شهر کتاب اصفهان است.
       شهر کتاب اصفهان در چه تاریخی فعالیت 

خود را آغاز کرد؟
این فروشــگاه شــعبه ای از شــهر کتاب تهران اســت و 
زیرنظر شرکت شهر کتاب اداره می شــود که ۲۹ تیرماه 

۱۳۹۷ گشایش یافت و فعالیت خود را شروع کرد.
       این مجموعه فعالیت خود را با چندعنوان 

کنون این مقدار چقدر است؟ کتاب شروع کرد و ا
شــهر کتاب اصفهان فعالیت خــود را با حــدود ۱۲ هزار 
عنوان کتاب شــروع کــرد و دائمــا در حــال افزایش بود 
و درطول ایــن ســه ســال همیشــه فروشــگاه در حــال 
بهبودی و ارتقا بوده اســت، اما ایــن افزایش به صورت 
پلکانی و در بازه های مشخصی وجود نداشته است و 
در حال حاضر نزدیک به ۲۴ هزار عنوان کتاب بزرگسال 
و نزدیک به هشت هزار عنوان کتاب کودک در مجموعه 

موجود است.
       مراجعان به شهر کتاب اصفهان را چه قشر و یا 

گروه سنی تشکیل می دهند؟
تاش فروشگاه بر این بوده است که فضاهایی را برای 
سلیقه ها و گروه های سنی مختلف در نظر بگیریم که 
محصوالت آن متنوع باشند و همانطورکه بسیاری از 

شهروندان اطاع دارند این فروشگاه با کافه ای که در 
حیاط مجموعه قرار دارد شروع می شود و بخش کتاب 
و هدایا، گالری، کتاب کودک، بازی فکری، نوشت افزار 
و کافه تراس یا همان کافه بازی نیز بخش های مختلف 
فروشگاه را تشکیل می دهد. با توجه به محیط داخلی 
فروشــگاه و فضای ایجــاد شــده، مخاطــب فروشــگاه 
گروه های ســنی مختلفی هســتند اما نمی توان قشــر 
خاصی را به عنوان تنها گروه مخاطب فروشگاه دانست. 
در شــهر کتــاب عاوه بــر دوســتداران کتــاب، افــرادی 
هم حضور پیــدا می کنند که اهــل کتاب نیســتند و از 

بخش های دیگر فروشگاه استفاده می کنند.
       شهر کتاب تا چه اندازه بین جامعه شهری 

و استانی اصفهان جایگاه یافته و اقبال 
عمومی نسبت به آن در چه سطحی است؟

شهر کتاب بعد از سه ســال کار متداوم توانسته است 

جایــگاه خــود را در اصفهــان و بیــن مــردم پیــدا کند و 
مخاطب های ثابتی داشــته باشــد بنابراین می توان 
پی برد که مخاطبین این فروشــگاه صرفــا محدود به 
کن در محدوده فروشگاه نیستند  محل ها و اهالی سا

و از قسمت های مختلف شهر به آن مراجعه می کنند.
       شهر کتاب تا چه اندازه به ترویج کتاب خوانی 

کمک کرده است؟
تاش کردیم در شهر کتاب با ایجاد بخش های متنوع 
در حوزه کتاب، نیازهای گروه ها و سلیقه های مختلف 
را پاسخ دهیم. فروشگاه شهر کتاب به دوبخش کودک 
و بزرگسال تقسیم می شود که هر کدام زیرمجموعه های 
خودشان را دارند و کمک می کند تا مشتری هایی که 
در فروشــگاه حضور پیدا می کنند بتواننــد هرآنچه که 
می خواهند را در حوزه کتاب های عمومی و بزرگساالن 
پیــدا کننــد و از طرفــی همکارانمــان در بخــش کتاب 

بزرگسال و کودکان نیز از گروه کتابخوان و افراد مطلعی 
هســتند که دربــاره کتاب ها اطاعــات خــوب و کافی 
دارند به همین خاطر می توانند بهترین مشــاور برای 
مشتری ها و مخاطبین خریدار کتاب باشند و با برقراری 
گفتگو و معاشرت بنابه سلیقه مشتری کتاب هایی را 

پیشنهاد می کنند. 
ایــن مشــاوره ها بیشــتر اوقــات ســبب شــده اســت تا 
افرادی که اهل کتاب نبودند و سلیقه مطالعاتی خود را 
نمی دانستند و شاید کتابی را اشتباه انتخاب می کردند 

به کتاب خواندن عاقمند کنند.
 خوشبختانه کتاب و کتابخوانی خیلی بیشتر از گذشته 
جزو عایق مردم شده و بین مردم جا افتاده است، آنقدر 
که برای بعضی افراد، کتابخوانی جزئی از تفریحات آنها 
شده و فقط مطالعه بر حسب وظیفه و به خاطر درس و 

دانشگاه نیست.

معاون امور حقوقی و ثبتــی اداره 
کل اوقــاف و امــور خیریه اســتان 
اصفهان گفت: از ابتدای امسال 
تا کنــون ۶۰ مــورد وقــف جدیــد در اســتان بــه ثبت 

رسیده است. 
حجت االسام اصغر توســلی معاون امور حقوقی و 
ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در 
گذاری چگونه به  خصوص اینکه موقوفات بعد از وا
اماکن مختلف تبدیل می شوند گفت: کارگروهی را در 
استان اصفهان تشکیل داده ایم که تمامی نیاز های 
شهرستان ها را مشخص می کنند و طبق همان نیاز ها 
ک وقفی به اماکن مختلف مثل مدارس مساجد  اما

کن دیگر تبدیل می شود. و اما
وی افــزود:، اما گاهــی اوقات واقفــان خود تصمیم 
می گیرند که ملکی را که می خواهند وقف کنند به چه 
مکانی تبدیل کنند و هیچ مانعی در خصوص تصمیم 

واقف وجود ندارد.
معاون امــور حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه استان اصفهان عنوان کرد: همچنین برخی 
واقفان درخواست می کنند تا زمانی که در قید حیات 
هستند خودشــان از عواید اما ک وقفی بهره ببرند 
و از نظــر ما این تصمیم بامانع اســت و بعــد از فوت 

ک وقفی بــه اداره کل اوقاف اســتان اصفهان  او اما
گذار می شوند. وا

ک با بافت های فرسوده  توسلی خاطرنشان کرد: اما
و قدیمی زیادی در اســتان اصفهان وجود دارد، اما 
ک وقف شد در صورتی  امسال فقط یکی از این اما
ک فرسوده  که ســال های گذشــته تعداد وقف اما

بیشتر بود.
ک فرسوده بیشتر در شهرستان ها  وی ادامه داد: اما

با قدمت باال مثل کاشان، آران و بیدگل، گلپایگان و 
ک  نواحی یک و سه هستند و تا چندین سال قبل اما

فرسوده زیادی در این نواحی وقف می شد.
معاون امــور حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریه اســتان اصفهــان تصریــح کرد: اخیرا بیشــتر 
کــی کــه وقــف می شــوند خانه هــای جدیــد و  اما
آپارتمان های ۸ تا ۱۰ سال ساخت هستند به طوری 
که از ۱۰۰ ملک وقفی که در سال گذشته به ثبت رسید 

حدود ۴۵ ملک آن ها خانه های جدید بودند.
توســلی اظهــار کــرد: گاهــی اوقــات اداره کل اوقاف 
اســتان اصفهان به ســرمایه گذاری ورود می کند و با 
سرمایه گذارانی که از طریق روزنامه کثیراالنتشار اعام 
آمادگی می کنند همکاری می کنــد و در حال حاضر 
ملک هایی هســتند که بــه واحد های مســکونی و 
تجاری تبدیل شده و زیر نظر اداره کل اوقاف استان 

اصفهان فعالیت می کنند.
وی توضیح داد: یکی از شروط اصلی ما برای پذیرش 
ک است  ک، وجود مســتندات کامل اما وقف اما
ک وجود نــدارد و ما  گاهی اوقات ســندی برای امــا
کی را نمی پذیریم، زیرا  هم به هیچ عنوان چنین اما

احتمال وجود مشکل در آینده وجود دارد.
معاون امــور حقوقــی و ثبتــی اداره کل اوقــاف و امور 
خیریــه اســتان اصفهــان گفت: بــا توجه به ســابقه 
درخشان مردم اصفهان در امر وقف انتظار داریم که 
مانند سال های گذشته ثابت کنند که واقفان خوبی 
هستند و به تازگی در عرصه علم و فناوری موقوفات 

خوبی به ثبت رسیده است. 
توســلی در پایان عنوان کرد: امیدواریم با همکاری 
شــهروندان بتوانیم مشــکات و معضات اســتان 

اصفهان را حل کنیم.

دبیــر نخســتین جشــنواره ملــی داســتان کوتــاه 
کوتاه »ذکر خیر« در اصفهــان از انتخاب و معرفی 

برگزیدگان نهایی این رخداد ادبی خبر داد.
محمدحسن مردانی اظهار کرد: پس از بررسی چندین و چندباره 
آثــار رســیده بــه جشــنواره، لحــاظ نمــودن شــاخص های فنــی، 
محتوایــی و گفت وگو و تبادل نظــر میان داوران این رخــداد ادبی، 
مجمع خیرین بهداشت و سامت استان اصفهان به عنوان برگزار 
کننده این رخداد ادبی، از میان مجموع آثار رســیده به جشنواره، 
سه نویسنده را به عنوان برگزیدگان نهایی و دو داستان نویس را نیز 

به عنوان شایسته تقدیر معرفی کرد.
وی افزود: نفر اول این جشــنواره »هدی حشــمتیان« از کرمانشاه 
اســت که برای رعایت اصول فنــی، خلق ایده های بکــر و پرداخت 
عاطفی و شــورانگیز به موضوع کار خیر در داستانک های »هزاران 
چشم« و »لذت شنیدن« و نیز پرداختن به فضایی تمثیلی، جذاب 
و انتزاعی در داســتانک »ســپرده بلندمدت« مورد انتخاب هیئت 

داوران قرار گرفته است.
دبیر نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه کوتاه ذکر خیر، نفر دوم 
را »رضوان رستم زاده« از مشهد معرفی کرد که به دلیل رعایت اصول 

فنی و خلق ایده ای ممتاز در بهره گیری از فرآیندهای علم فیزیک و 
تشبیه آن به امور خیرخواهانه در داستانک »تصعید« مورد انتخاب 

داوران جشنواره قرار گرفته است.
مردانی ادامه داد: نفر ســوم جشــنواره نیــز، »مهــدی عزیزالهی« از 
اصفهان اســت که برای رعایت اصول فنی و ارائه توصیفی جامع، 
جذاب و زیبا از اقدام خیرخواهانه در ســاخت یک بیمارستان، در 
داستانک »چار هفت تا« مورد توجه هیئت داوران قرار گرفته است.

وی نخستین نویسنده شایسته تقدیر را »مریم گل چمن« از بوشهر 
معرفی کرد که به دلیل رعایت اصول فنی و ترســیم فضاهای بکر و 
خاق در انجام امور خیرخواهانه به ویژه در داستانک های »میراث 
داران ۷۲ تن« و »انتظار سرخ« مورد اقبال داوران قرار گرفته است.
به گفته وی »طیبه شجاعی« از کرمان نیز دومین نویسنده شایسته 
تقدیر اســت کــه بــه دلیل رعایــت اصــول فنــی و ترغیــب صاحبان 
تمکن و فعــاالن عرصه اقتصاد بــه ورود به حیطه ســامت و انجام 
کمک هــای خیرخواهانه در داســتانک »عبــور از دیوار ســیمانی« 

انتخاب گردیده است.
دبیر نخســتین جشــنواره ملی داســتان کوتاه کوتاه »ذکــر خیر« با 
بیان اینکه در این جشــنواره بیش از ۵۰۰ اثر داســتانی به دبیرخانه 
جشــنواره ارســال شــده اســت و طی ســه مرحله مورد ارزیابی قرار 
گرفت، تصریح کرد: رعایت اصول فنی داســتان نویســی، توجه به 
قواعد صحیح نگارش، بداعت طرح و خاقیت در ایده، اثرگذاری و 
انتقال پیام مناسب و همخوانی با محورهای موضوعی جشنواره، 
ک های انتخاب آثار برتر در این جشنواره بوده است. از مهم ترین ما
نخستین جشنواره ملی داســتان کوتاه کوتاه »ذکر خیر« به همت 
مجمع خیرین بهداشت و سامت اســتان اصفهان، مزین به نام 
امام هادی )ع( و با همکاری اداره توسعه فرهنگ سامت شهرداری 
اصفهــان و برخــی دیگــر از اداره هــای فرهنگــی اصفهان، بــا هدف 
نهادینه ســاختن فرهنگ کار خیر در تأمین نیازمندی های حوزه 
بهداشت و درمان کشور برگزار شد. آثار منتخب این جشنواره قرار 

است در قالب های متنوع مکتوب و چند رسانه ای منتشر شود.

کشور  استان اصفهان رتبه دوم وقف در 

کوتاه »ذکر خیر« کوتاه  ایستگاه پایانی جشنواره ملی داستان 

گزارش

وقف

جشنواره

احمد نوری طی حکمی از ســوی رئیس حوزه 
هنری انقاب اسامی به ریاست حوزه هنری 
انقاب اسامی استان اصفهان منصوب شد. 
محمدمهــدی دادمــان طــی حکمی »احمــد 
نــوری« را بــه ریاســت حــوزه هنــری انقــاب 
اسامی اســتان اصفهان منصوب کرد. رئیس 
حوزه هنری انقاب اسامی در متن این حکم 

آورده است:
»نظر به تجربیــات و توانایی های شــما، بنا به 
پیشــنهاد معاون محترم راهبری استان های 
حــوزه ی هنــری، جناب عالــی را بــه »ریاســت 
حوزه هنری انقاب اسامی استان اصفهان« 
منصوب می نمایم. از شــما انتظــار می رود در 

دوران مسئولیت تان؛
۱- ذیــل سیاســت های کان حــوزه ی هنری 
بر تنظیــم، تصویب و اجرای نقشــه  ی تحول و 
ســند راهبردی حوزه ی هنری اســتان همت 

گمارید.
۲- بــرای شناســایی و پرورش نســل مســتعد 
و نوخاســته هنر انقاب اســامی در اســتان با 

هّمتی مضاعف اقدام کنید.
کارآمــد و هم افــزا  ۳- شــبکه ای منســجم، 
از هنرمنــدان مؤمــن و انقابــی اســتان را در 
مجموعــه حوزه هنری اســتان به عنــوان مرکز 

رشد هنر انقابی سامان دهید.
۴- در معرفی قّله های هنر انقابی اســتان در 

تراز ملی و بین المللی بکوشید.
بــا  مؤثــر  و  مســتمر  ارتبــاط  ظرفیــت   -۵
اســتان،  هنــری  حــوزه  هیأت اندیشــه ورز 
نهادها، تشّکل های مردمی، دینی و انقابی، 

و اعضــای جبهــه فکــری، فرهنگــی و هنــری 
انقاب اسامی استان را فعال نمائید.

۶- بــا عنایــت بــه بهره منــدی اصفهــان از 
ذخایــر غنــی معنــوی و ظرفیت هــای عظیم و 
همه جانبه ی اجتماعــی، ثبت و بازآفرینی آثار 
تاریخ شــفاهی انقاب اسامی و دفاع مقدس 
را با توســعه کّمی و کیفــی و موضوعــی روزآمد 
متناســب با نیــاز امروز و فــردای کشــور به طور 

جدی پیگیری کنید.
۷- با ایجــاد ســازوکار دقیــق تولیــد و ترویــج 
محصــوالت و گفتمــان هنــر انقاب اســامی، 
بر وسعت دایره نفوذ و تأثیر انقاب اسامی در 

جغرافیای فرهنگی استان بیفزایید«.
احمــد نــوری متولــد ۱۳۶۵ و دارای دکتــری 
تخصصــی مدیریــت رســانه اســت. از جملــه 
سوابق و فعالیت های وی می توان به معاونت 
حوزه هنری اصفهان، دســتیار و مشاور حوزه 
ریاست سازمان تبلیغات اسامی، مدیر منابع 
و توزیع ســازمان هنــری رســانه ای اوج، مدیر 
امور استان های سازمان هنری رسانه ای اوج 
و راه انــدازی و مدیریــت باشــگاه رشــد جــوان 

سازمان هنری رسانه ای اوج اشاره کرد.

آیت اهلل سیدیوســف طباطبایی نژاد گفت: در 
توزیــع کتــاب بایــد هــدف، تحصیات، ســن و 

شغل در نظر گرفته شود. 
آیت اهلل سیدیوســف طباطبایی نــژاد نماینده 
ولی فقیه در استان اصفهان در دیدار سرپرست 
و کادر کتابخانه های عمومی اســتان اصفهان 
با اشــاره به عقــب بودن ســرانه مطالعــه کتاب 
در ایــران، اظهار داشــت: متاســفانه علــی رغم 
انجــام  کتابخوانــی  کــه در راه  تاش هایــی 
می شــود بازهم عقب هســتیم و همیشه مقام 
معظم رهبری نیز بر مطالعه بســیار کتاب تذکر 

می دهند.
وی افزود: فرهنگ انسان با کتاب خواندن باال 
می رود و همانطور که جسم غذا و هوا را با دهان 
و بینی دریافت می کند، غذای روح هم از چشم 
و گوش وارد مغز می شــود و با شــنیدن مطالب 

خوب و خواندن کتاب به مغز می رسد.
امام جمعه اصفهــان تصریح کــرد: آنچه که به 
انســان رشــد می دهد گــوش و چشــم اســت و 
گر کتاب نبود تاریخ بشــر مشخص نبود قطعا  ا
کتاب خوانــی یــک راه رشــد اســت کــه خداوند 

وسیله آن را به ما داده است.
کار  کتــاب  کــه در حــوزه  گفــت: افــرادی  وی 
می کننــد بایــد خودشــان هــم اهــل مطالعــه 
باشند و حیف اســت انســان با کتاب مانوس 

نباشد.
نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان با اشاره 
به اینکــه هــر نــوع کتابــی خواننــدگان خــاص 
خود را دارد گفت: در توزیــع کتاب باید هدف، 
تحصیات، ســن و شــغل در نظر گرفته شــود و 
در روستا، شهرستان، حاشیه شهر و مرکز شهر 

توزیــع کتــاب عداالنــه و مطابــق نیاز و ســائق 
باشد.

آیت اهلل طباطبایی نــژاد با بیان اینکــه با کتاب 
و کتاب خانه ها بایــد فرهنگ دینــی را به مردم 
آموخت، گفت: تمام ســعی دشــمن این است 
که به هر وسیله ای فرهنگ و دین را از ما بگیرد 
و کتاب خوب وسیله ای برای مقابله با تهاجم 

فرهنگی دشمن است.
عمومی اســتان  کتابخانه هــای  سرپرســت 
اصفهان نیــز در این دیدار با اشــاره بــه گزارش 
فعالیــت یــک ســال گذشــته کتابخانه هــای 
عمومی استان، اظهار داشت: در هفته کتاب 
برنامه سایبان شهر را در دســتور کار داریم که 
۸۰۰ برنامه در اســتان اصفهان برگزار می شــود 

ح می شود. و موضوعات مختلفی در آن مطر
کویــی افــزود: در حــوزه توســعه در ۵  امیــر ها
ســال گذشــته علی رغــم مشــکات اقتصادی 
توانســتیم با همــکاری مســئوالن و خیــران ۵۰ 
بــاب کتابخانــه در اســتان افتتــاح کنیم ایــن 
کتابخانه ها در شهر های فاقد کتابخانه تاسیس 
شد و همچنان ۱۲ شهر فاقد کتابخانه داریم که 
به دلیل بودجه و کمبود اعتبار امکان تشکیل 

کتابخانه وجود ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: از این ۵۰ بــاب کتابخانه 
۱۰ باب در ۶ ماهه اول امســال بــوده که تا پایان 
سال ۶ باب دیگر افتتاح می شود و نگاه عدالت 

محوری را در توسعه کتابخانه ها داشتیم.
عمومی اســتان  کتابخانه هــای  سرپرســت 
اصفهــان بــا بیان اینکــه مشــکل گرانــی کاغذ و 
افزایــش قیمت کتاب بســیار اســت، گفــت: ما 
در این راستا از ظرفیت خیران استفاده کردیم 
و جشــنواره نــذر کتــاب را در اســتان اصفهــان 
برگــزار کردیم و بــرای اولین بار بــه افتخار عامه 
مجلسی نام جشنواره را بحار کتاب انوار دانایی 
گذاشــتیم و در قالب ایــن جشــنواره ۵۰۰ هــزار 
جلد بــه ارزش بــاالی ۲۰ میلیارد تومــان کتاب 
جذب کردیم کــه با اختاف بســیاری رتبه اول 
تعداد کتاب موجود در کتابخانه های اســتان 

را کسب کردیم.

کنون سه مجموعه  روشندل خمینی شــهری تا
کتاب داستانی به رشته تحریر در آورده است.

صادق صالحی که بازنشسته سازمان بهزیستی 
اســت از ده ســال قبــل نویســندگی را آغاز کــرده و 
توانســته اســت کتاب های لبخند، لبخندتلخ و 
اشک و آه را در قالب داستان و طنز به چاپ برساند.
مجموعه نگارش های این نویسنده نابینا به ۲۲ 

داستان ۱۲۰۰ صفحه ای می رسد.
آقای صالحی از اهالی جوی آباد خمینی شهر است 
که عاوه بر این حدود ۴۰ داســتان دیگر در دست 
نگارش دارد و به گفته وی تا پایان سال به مرحله 

تالیف می رسد.
آقای صالحــی فعالیت ورزشــی هم دارد و کســب 

عناوین نخست استانی و نائب قهرمانی کشور در 
رشته شطرنج را در کارنامه خود دارد.

انتصاب رئیس حوزه هنری اصفهان 

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان: 

کتاب باید عادالنه،  توزیع 
مطابق نیاز و سالیق هر منطقه باشد 

ذوق نویسندگی با قلمی توانا:

طنزپردازی روشندل خمینی شهری 
در اشک و آه و لبخند تلخ 

خبر

طنز پردازی

رئیس ســازمان فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی 
کران ویژه فیلم  شهرداری کاشان از اختصاص ا
سینمایی »منصور« با نگاهی به زندگی »خلبان 
شــهید منصور ســتاری« ســردار نیــروی هوایی 
کنان  ارتش جمهوری اســامی ایران، برای ســا
محــات و مناطــق حاشــیه ای این شــهر خبــر 
کران  داد. محمدحسین واحدیان با اشــاره به ا
عمومی فیلم »منصور« به کارگردانی »سیاوش 
ســرمدی« و تهیــه کنندگی »جلیل شــعبانی« 
در ســینماهای کشــور، اظهار کرد: این فیلم در 
راستای تعالی فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، با 
تمهیداتی که از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی 
و ورزشی شهرداری کاشان اندیشیده شده آذرماه 
ســال جاری و بــا تســهیات ویژه در ســالن ســه 
کران می شود. وی با  مجتمع سینمایی کاشان ا
بیان اینکه اجرای این طرح با همکاری مساجد 
و پایگاه های بســیج برای بیش از یک هزار و ۲۰۰ 
نفر پیش بینی شده است، تصریح کرد: قرار است 
همشهریان منطقه یحیی آباد، کوی حسین پور، 
خیابان نطنز، فاز یک و دو ناجی آباد، شهرک ۲۲ 
بهمن و خاتم االنبیاء، لتحر، حسن آباد، خیابان 
کارگر، راوند، پشت مشهد و منطقه فین، با در نظر 
گرفتن سرویس ایاب و ذهاب رایگان و تهیه بلیت 
با تســهیاتی ویژه به تماشای فیلم سینمایی 
»منصور« بنشینند. رئیس ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان با بیان اینکه 
فیلم »منصور« در سی و نهمین جشنواره فیلم 
فجر نامزد دریافت سیمرغ بلورین در بخش های 
بهتریــن کارگردانــی و بهتریــن جلوه هــای ویژه 
بصری شده است، ادامه داد: »منصور« با بازی 
سیدجواد هاشمی، حمیدرضا نعیمی، علیرضا 
ع، لیندا کیانی، محسن  زمانی نسب، قاسم زار
قصابیان و مهدی کوشکی، به بخشی از زندگی 
شهید منصور ستاری و ساخت اولین جنگنده 
کاما ایرانی اشاره کرده است و سال های پایانی 
دفاع مقدس را روایت می کند که ایران به شدت 
درگیر کمبود تسلیحات نظامی است و سرتیپ 

ستاری بر روی یک پروژه مهم کار می کند.

نماینــده اصفهــان در مجلــس گفــت: بایــد 
شورایی مرکب از شهرداری و میراث فرهنگی 
درباره ثبــت جهانی محــور تاریخی اصفهان 

تشکیل شود. 
مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس 
در جلســه کارگــروه مشــترک اداره کل میراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان و شــهرداری 
اصفهان، اظهار داشت: در جلسات گذشته 
مــواردی از جملــه درخواســت بــرای حضور 
وزیر میراث فرهنگی در اصفهان مطرح شد 
و ایشان به زودی سفری به اصفهان خواهند 
داشت؛ اما باید مشخص شود که از وزیر دقیقا 

چه چیزی می خواهیم.
وی دربــاره ثبــت جهانــی محــور تاریخــی 
اصفهــان، گفــت: بایــد شــورایی مرکــب از 
شــهرداری اصفهــان و مســئوالن اداره کل 
میراث فرهنگی استان تشکیل و درباره ثبت 
جهانی محــور تاریخی اصفهان برگزار شــود. 
ثبت جهانی این محــور مزایا و معایبــی دارد 
و قطعا مزایای این ثبت بیشــتر از معایب آن 
خواهد بود. جزئیات این طرح باید مشخص 
شــود و جمع بندی پیرامون آن انجام شــود 
تا اینکــه در خال ســفر وزیر میــراث فرهنگی 

مطرح شود.
نماینده اصفهان در مجلس با اشاره به موزه 
بزرگ اصفهان، توضیح داد: در فضای میراث 
فرهنگی موزه بزرگ اصفهان در محل کارخانه 
ریسباف، باید با وزیر مطرح شود. این محل 
با وزارت راه و شهرســازی و بانــک ملی درگیر 
اســت و می توان بــا مکاتبه بــا دولــت آن را به 

نتیجه رساند.
طغیانــی افــزود: ارگان های بــزرگ و متمول، 
کن مناسب را خریداری و اقدام به تأسیس  اما
موزه های تخصصــی کنند؛ به عنــوان مثال 
فوالد در راستای مسئولیت های اجتماعی 
اقدام به تأسیس موزه تخصصی فوالد کنند.
وی در بخــش دیگــری از صحبت هایــش به 
چالش های موجود در بازار تاریخی اصفهان 
اشاره کرد و توضیح داد: وضعیت برخی سرا ها 
و تیمچه های تاریخــی بازار اصفهان بســیار 
نامطلوب است. به دلیل آرامی و ارزانی برخی 
آن ها شغل های نامرتبط با روح تاریخی این 
فضا به آنجا آمده و امکان توسعه آن ها وجود 
ندارد. باید شــهرداری اقدام به تهیه طرحی 
برای رونق دهی به بــازار انجام دهــد و بعد از 
رونق دهــی به این ســرا ها و تیمچه هــا برای 

تبدیل وضعیت آن ها فکری شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شهرداری کاشان:

کاشانی ها به تماشای 
»منصور« می نشینند

ثبت جهانی 
محور تاریخی اصفهان 

سینما

میراث فرهنگی
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دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان و ذوب آهن اصفهان:

دستمزد فوتبالیست های زن 
یک دهم بازیکنان مرد نیست

دروازه بــان تیــم ملــی فوتبــال 
بانوان با انتقاد از تفاوتی که بین 
دســتمزد فوتبالیست های زن و 
مرد وجود دارد گفت: دســتمزد بازیکنان زن یک 

دهم بازیکنان مرد نیست.
به گزارش مهر، زهره کودایی درباره ســختی های 
که در حرفــه خود بــه عنــوان دروازه بــان تیم ملی 
بانوان متحمل شده است گفت: اطمینان داشتم 
خ می دهد و باعث شد  یک روز این اتفاقات خوب ر
تیم ملی بــرای اولیــن بار به جــام ملت های آســیا 
صعــود کنــد کــه امیدوارم این صعــود هــم مبارک 

همه مردم باشد.
وی دربــاره زندگــی خــود نیــز عنــوان کــرد: اصالتــا 
کنــون با  بختیــاری و از شهرســتان ایذه هســتم و ا
خانواده در اهواز زندگی می کنیم. هفت خواهریم 
و یــک بــرادر و همیشــه به ایــن فکــر می کــردم کــه 
روزی جــواب ســختی های کــه بــر مــن گذشــت را 

خواهم گرفت.
کودایــی کــه در برنامه بســته پیشــنهادی شــبکه 
کــرده بــود بــا اشــاره بــه  دو ســیما حضــور پیــدا 
ســختی هایی کــه در زندگی متحمل شــده اســت 
بیــان کــرد: بعــد از فــوت پــدرم شــرایط خانوادگی 
سخت تر شد. وضع مالی خوبی نداشتیم باید کار 
می کردم روزی بود کرایه نداشــتم کــه تمرین کنم 
و به ســختی ســر تمرین می رفتــم. اما به ایــن فکر 
می کردم که بایــد کار کنــم و به خانــواده ام کمک 
کنم. بعد از فوت پدرم در کنار ورزش کار می کردم و 

نجاری می کردم تا از خانواده حمایت کنم.

این بازیکن تیم ملی بانوان درباره نتایج بازی های 
اخیر یادآور شد: در تاشکند که دو پنالتی را گرفتم 
حــس خیلی خوبــی داشــت و خدا خواســت، فکر 
کــرد و در پنالتی هــا  می کنــم خــدا بــه دلــم نــگاه 
خواســت او و دعــای مــادرم بــود و خدا را شــکر که 

نتیجه گرفتیم.
وی درباره تیم های مورد عاقه اش نیز گفت: من 
االن در ذوب آهــن بــازی می کنــم و ایــن افتخــارم 
اســت و همیشــه عرق به خوزستان داشــته ام که 
خیلی مردم مظلومی هســتند. پاریسن ژرمن تیم 

و مسی بازیکن مورد عاقه ام است و درمیان گلر ها 
مانوئل نویر اولویت اول است.

این دروازه بان در پاسخ به ســوال لواسانی درباره 
تبعیض بین بازیکنان مرد و زن در میزان دستمزد 
توضیح داد: متاسفانه ما از این پول ها نمی گیریم. 
ســقف دســتمزد در این هــای بانــوان نزدیــک بــه 
پانصــد میلیون بــرای یک فصل اســت ولــی فقط 
سه یا چهار تیم هستند که چنین رقمی می دهند 

کثر تیم ها اسپانسر ندارند. و ا
وی در پاســخ بــه مجــری و رقم هــای میلیــاردی 

بازیکنان مرد که زنان یک دهم بازیکنان مرد هم 
نمی گیرند اظهار کرد: دقیقا درست است. با توجه 
به اینکه تیم ملی برای اولین بار جام ملت ها رفت 
قراردادها بهتر شد ولی نسبت به آقایون همچنان 

خیلی پایین است و امیدوارم نگاه ها بهتر شود.
کودایی همچنین درباره اتهام اردنی ها به خودش 
بیان کــرد: اتهام این یکــی دو هفته خیلــی به من 
ک بود ولی  و خانواده ام ســخت گذشــت و دردنــا
تحمل کردیم. االن حالم خوب است و تشکر ویژه 

از مردم دارم که جویای احوالم بودند.

خبر

سوپرگل برگردان ستاره کشورمان مقابل چلسی 
در فصل قبل لیگ قهرمانان اروپا یکی از گل های 

کروباتیک نام گرفت. برتر آ
بــه گزارش ایمنا، بــه بهانه گلزنی لواندوفســکی 
مقابــل دیناموکیــف بــا یــک ضربــه برگــردان، 
صفحه رســمی لیگ قهرمانان اروپــا در توئیتر از 
کاربران خود پرســید که چه کسی زیباترین گل 
کروباتیک لیگ قهرمانان اروپا را به ثمر رسانده  آ
که نام »مهدی طارمی« نیز در بین این گل ها به 

چشم می خورد.
در این نظرسنجی، گل های کریستیانو رونالدو به 

یوونتوس، گرت بیل به لیورپول و ماریو مانژوکیچ 
به رئال مادرید نیز حضور دارند.

چهــره المپیکــی تکواندوی ایــران در یــک دیــدار 
پربرخورد با برتری مقابل حریف خود ضمن رسیدن 
بــه فینــال رقابت هــای انتخابی، جــواز حضــور در 
اردوی تیم ملی برای مسابقات جهانی چین را به 

دست آورد.
بــه گزارش ایســنا، در یکــی از مبارزه های حســاس 
انتخابــی ورود بــه اردوی تیــم ملــی تکوانــدو برای 
مســابقات قهرمانــی جهــان در چین، میرهاشــم 
حسینی چهره المپیکی تکواندوی ایران و دارنده 
مــدال نقــره جهــان ۲۰۱۷ در مرحلــه نیمــه نهایی 
مقابل علی اشکوریان به روی شیاپ چانگ رفت 
و در پایــان با نتیجــه ۲۲ بــر ۱۷ بــه برتری رســید و با 
رسیدن به فینال، جواز حضور در اردوی تیم ملی 

را به دست آورد.
میرهاشم حسینی در این مبارزه پربرخورد و حساس 
به ســختی در پایان راند دوم موفق شد یک امتیاز 
از حریف خود جلو بیفتد و در راند سوم و پایانی نیز 

اختاف خود را با حریف بیشتر کند و در نهایت این 
مبــارزه را با نتیجــه ۲۲ بر ۱۷ به ســود خود بــه پایان 

رساند.
در جریان ایــن رقابت هــا چهره هــای مطرحــی 
همچون مهران برخــورداری و فرزان عاشــورزاده از 

راهیابی به فینال و اردوی تیم ملی بازماندند.
بر اساس اعام کادر فنی تیم ملی، نفرات راه یافته 
به فینال جواز حضور در اردوی تیم ملی را به دست 

می آورند.

تکواندوکار وزن منهای ۵۷ کیلوگرم ایران در فینال 
رقابت های زنان جهان به مدال طا دست یافت.

نخستین دوره مسابقات تکواندو آزاد زنان جهان 
با حضور ۱۷۰ تکواندوکار از ۳۱ کشور از چهارم آذر در 

ریاض عربستان آغاز به پایان می رسد.
در فینال وزن منهای ۵۷ کیلوگرم زهرا شــیدایی 
کوا"  برای کسب مدال طا مقابل "مارگاریتا بلیزنیا
تکواندوکاری از روسیه قرار گرفت و پس از تساوی 
۱۱ به ۱۱ در وقت قانونی، در راند طایی برنده شد و 

به مدال طا رسید.
وی پیش از این و برای رسیدن به فینال رقابت ها، 
ابتدا مقابل "النا میرونیوک" از روسیه به برتری ۱۲ 
بر ۹ رسید، ســپس مقابل "نیکیتا گاســنویچ" از 
کرواســی در راند طایی پیروز شــد و در ادامه "النا 
کریویچنکو" از روسیه را با نتیجه ۱۲ بر سه شکست 
داد. شیدایی در مرحله نیمه نهایی مقابل "آلیاه 
پاول" از انگلیس با نتیجه ۱۷ بر ۹ پیروز شد تا راهی 

فینال شود.
در روز های گذشته نیز کوثر اساسه در وزن منهای 
۶۲ کیلوگرم و ملیکا میرحســینی در وزن منهای 
۷۳ کیلوگــرم ۲ مدال برنــز برای تیم ایران کســب 

کرده اند.
هدایت این نفرات برعهده مهرو کمرانی به عنوان 

سرمربی و ریحانه فوالدی به عنوان مربی است.
به نفرات اول تا ســوم بــه ترتیــب ۴۰، ۲۴ و ۱۴.۴۰ 

امتیاز در رده بندی المپیکی تعلق می گیرد.

آرتور نایفونوف اعام کرد کاما آماده کشتی با حسن 
یزدانی اســت. به گزارش تلگــراف، آرتــور نایفونوف 
دارنده مدال برنز کشــتی آزاد جهان از روسیه آماده 
مبارزه با حسن یزدانی قهرمان المپیک ایران است. 
او در حالی که دو بار مغلوب ستاره ایرانی شده، درباره 
مبارزه احتمالی با حسن یزدانی در لیگ ایران گفت: 

مبارزه با حسن؟ آماده ام چرا که نه؟ من یک رقیب 
هستم که باید آماده مبارزه با هر کسی و در هر مکانی 
باشم. با این حال، من فقط یزدانی و تیلور را هدف 
قرار نمی دهم. ورزشکاران خوب زیادی در کشتی و 

وزن من حضور دارند.
دارنده مــدال برنز المپیــک توکیو که در مســابقات 
ارتشهای جهان در تهران قهرمان شد، در این باره 
گفت: همه بــرای پیــروزی تاش می کنند. ســطح 
برگزاری مســابقات کشــتی آزاد ارتش هــای جهان 
در ایــران در باالتریــن ســطح بــود. رویکــرد توســعه 
کشــتی در ایران حرفه ای اســت. عــاوه بر این، من 
مردم کشور ایران را خیلی دوســت دارم. آنها بسیار 
صمیمی هســتند. در مسابقات احســاس خوبی 

داشتم.

ملی پوش پیشین تکواندوی ایران با شکست 
در رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو از دور 

رقابت ها کنار رفت.
به گزارش ایسنا، در جریان رقابت های انتخابی 
تیم ملــی تکواندو بــرای حضــور در رقابت های 
قهرمانی جهان، مهران برخورداری، ملی پوش 
دوره قبــل رقابت هــای قهرمانــی جهــان، در 
مرحله یک چهــارم نهایــی وزن ۸۷- کیلوگرم، 
برابر مهدی قیاسی زاده با نتیجه ۴ بر ۳ شکست 
خورد و شانس رسیدن به تیم ملی برای حضور 

در رقابت های قهرمانی جهان را از دست داد.

برخورداری در حالی که تا ثانیه های پایانی راند 
ســوم از حریف خــود ۳ بر یــک پیش بــود اما در 

نهایت با حساب ۴ بر ۳ شکست خورد.
طبق اعــام کادر فنــی تیم ملــی، نفــرات اول و 
دوم اوزان هشت گانه به اردوی تیم ملی برای 
حضور در رقابت های قهرمانی جهان در چین 

دعوت می شوند.
ایــن رقابت هــا بــا حضــور نفــرات اول و دوم 
مسابقات آزاد کشــوری و منتخبان کادر فنی، 
مــدال آوران طایــی دهمیــن دوره مســابقات 
جــام باشــگاه های آســیا، مــدال آوران طایــی 
فجــر،  جــام  مســابقات  دوره  ســی ویکمین 
فینالیست های ســومین دوره مســابقات آزاد 
آسیا، مدال آوران مسابقات قهرمانی آسیا۲۰۲۱ 
لبنان و مدال آوران بازی های المپیک جوانان 
۲۰۱۸ آرژانتین در خانه تکواندو در حال برگزاری 

است.
میرهاشم حسینی، نماینده ایران در المپیک 

توکیو نیز در این رقابت ها به میدان می رود.

رقابت طارمی با رونالدو 
کروباتیک اروپا گل آ برای عنوان بهترین 

خبر

انتخابی تیم ملی تکواندو

میرهاشم حسینی به سختی راهی فینال شد

تکواندو زنان جهان؛ شیدایی طالیی شد

خط و نشان کشتی گیر روس برای حسن یزدانی

حذف مهران برخورداری 
از رقابت های انتخابی تیم ملی تکواندو

خبر

هفته پنجم لیگ برتر فوتســال زنان بــا پیروزی 
تیم های بوتا پارس ایرانیان، پاالیش نفت آبادان، 
هیئت فوتبال رودان، ملی حفــاری اهواز، نصر 

فردیس و پیکان تهران به پایان رسید.
هفته پنجم لیگ برتر فوتسال زنان با شش دیدار 
در دو گروه به پایان رســید که تیم هــای فرهان 

مارد و کیمیای اسفراین استراحت داشتند.
تیم فوتسال زنان هیئت فوتبال اصفهان از گروه 
دو میزبان تیم نصر فردیس بود که با نتیجه ۹ بر 
یک از این تیم شکست خورد و همچنان بدون 
امتیاز در قعر جدول باقی ماند، نصر فردیس هم 

با ۱۰ امتیاز در رده دوم این گروه قرار گرفت.
در دیگر بازی گروه دوم تیم فوتسال زنان پارس آرا 
شیراز رو در روی پیکان تهران صف آرایی کرد که با 
شش گل از این تیم شکست خورد و با سه امتیاز 
در رده ششم جدول قرار گرفت و پیکان هم با ۱۵ 

امتیاز صدر نشین گروه دو شد.
در گــروه یــک تیــم پویندگان شــیراز بــه مصاف 
پاالیش نفت آبادان رفت که با نتیجه پنج بر صفر 
از این تیم شکست خورد و با چهار امتیاز در رده 
پنجم قرار گرفت. پاالیش نفت آبادان هم با ۱۳ 

امتیاز به صدر نشینی خود ادامه داد.
تیم فوتســال زنان بوتــا پارس ایرانیــان در دیگر 
بازی های گروه یک مقابل مس کرمان قرار گرفت 
و با چهار گل این تیم را شکست داد. تیم زنان بوتا 
پارس ایرانیان با این پیروزی هشت امتیازی شد 
و در رده دوم گــروه یک قرار گرفت و مس کرمان 

هم با ۶ امتیاز در رده چهارم جای گرفت.

سرمربی تیم والیبال بانوان ذوب آهن می گوید 
انتظار یک بازی سخت و پایاپای را از سوی تیم 
باریج اســانس کاشــان داشــت و در مجمــوع از 
عملکرد بازیکنانش با توجه به شرایط تمرینی که 

داشتند راضی است.
فریبا صادقی در گفت وگو با ایسنا، با ابراز رضایت از 
عملکرد بازیکنانش در بازی مقابل باریج اسانس 
کاشان که منجر به پیروزی ۳ بر۲ ذوب آن شد، 
اظهارکــرد: باتوجه به اینکــه مــا در هفته پنجم 
یک بازی بیرون از خانه در یزد داشتیم فرصت 
کمی برای ریــکاوری و یک تمرین درســت برای 
پیاده کردن آنالیزیمان در اختیار داشــتیم و در 

قبل از مسابقه تمرین خوبی نداشتیم.
وی افــزود: عــاوه بر این دو بازیکــن مصدوم نیز 
داریم که یک نفر آنها را از ابتدای فصل نداشتیم و 
بازیکن دیگرمان در بازی گذشته مصدوم شد و 
تنها با یک جلسه تمرین در لیست بازی با باریج 
قــرار گرفت؛ بنابرایــن در برخــی اوقــات در بازی 

ناهماهنگ بود که درک می کنیم.
ســرمربی تیم والیبال بانــوان ذوب آهن بــا ابراز 
رضایت از عملکــرد بازیکنانش در بــازی مقابل 
باریج اسانس کاشــان، اضافه کرد: انتظار یک 
بازی پایاپای را داشــتیم، تیم باریج تیم خوبی 
اســت و مهم ترین امتیاز آنها در اختیار داشتن 
بازیکنانی اســت که مرتــب در اردو هســتند، در 
مقابل ما بازیکنانی داریم که دانشجو و یا شاغل 

هستند و تنها ۳ بازیکن غیر بومی داریم.
وی خاطرنشــان کرد: بــازی خــوب و پــر از افت 
و خیز بود همراه بــا رالی های خــوب و طوالنی، 
تجربیات هر دو تیم در این بازی به کار گرفته شد 
و خوشحالم که پیروز این بازی شدیم و به طور 
قطع در بازی برگشــت نقــاط ضعف تیــم را رفع 

خواهیم کرد.
صادقــی در خصــوص اشــتباهات فــردی و 
تیمی بازیکنانــش در رالی هــای طوالنی گفت: 
ما به لحاظ بدنی کم آوردیم بر خاف باریج که 
هفته قبــل در خانــه بازی کــرده بــود، مــا بازی 
قبلی که داشــتیم در یزد بود و حدود ۷ ساعت 
در جاده ماندیم و به لحاظ بدنی بازیکنان تیمم 
اذیت شــدند کــه بایــد آن هــا آمــاده بازی های 

بعدی کنیم.
صادقی اضافه کرد: بازی بعدی ما در مقابل تیم 
شهرداری ورامین در ورامین است، آنها نیز تیم 
خوبی هســتند، اما ما برای ۳ امتیــاز کامل این 
بازی بــه میــدان می رویم تا مســیری کــه برای 
رسیدن به هدفی که برای تیم ترسیم کرده ایم 

را به خوبی طی کنیم.

۶۰ بــازی کــن از ۱۲ پایــگاه مقاومــت بســیج 
شهرستان برخوار در مسابقات تنیس روی 

میز با هم به رقابت پرداختند.
مسئول حوزه مقاومت بسیج امام حسین 
)ع( برخوار گفت: این مســابقات به صورت 
دوره ای، حذفی و در ســالن ورزشــی شهید 

عبدالرزاق زارعان دولت آباد برگزار شد.
سروان احمد کرمی افزود: این مسابقات در 

دو رده نوجوانان و جوانان پسر برگزار شد.

هیئت فوتبال اصفهان
 همچنان بدون امتیاز

سرمربی والیبال ذوب آهن:

از عملکرد تیم راضی هستم

برگزاری مسابقات تنیس روی
 میز بسیج برخوار

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ می گوید 
گران در هفته  هنوز مشــخص نشــده که تماشــا
هفتم می توانند به ورزشگاه بروند یا نه اما برخی 
کی از آن است که به احتمال زیاد، رقابتها دوباره بدون  خبرها حا

گر خواهد شد. تماشا
ســهیل مهدی درباره اینکــه آیــا بازیهای هفتــه هفتم بــا حضور 
گران برگزار خواهد شــد یا نه، به خبرنــگار فوتبالی گفت:  تماشــا
"در حالــی که ما نامــه نگاری ها و مکاتبــات خود را با ســازمان ها 
و نهادهــای مســئول در ایــن زمینــه انجــام داده ایــم امــا هنــوز 
گران در هفتــه هفتــم  اباغیــه ای مبنــی بــر اجــازه ورود تماشــا

دریافت نکرده ایم.
با توجــه به اینکه تیم هــا باید حتمــا روند بلیــت فروشــی را از یک 
روز قبــل آغــاز کنند ایــن احتمــال وجــود دارد کــه تکلیــف حضور 
گران در ورزشــگاه مشخص اســت. ســازمان لیگ مجری  تماشــا

و برگــزار کننــده مســابقات اســت کــه در صــورت موافقــت وزارت 
بهداشت و وزارت ورزش، سعی می کنیم مانند هفته های گذشته 

نهایت همکاری را با باشگاه ها داشته باشیم."
او در رابطه با اینکه ســایر باشــگاهها به برگزار شــدن بازیهایشــان 
کــرد:  بیــان  هســتند،  معتــرض  گران  تماشــا حضــور  بــدون 

"واقعیت ایــن اســت که باید همــه باشــگاه ها بتواننــد از این حق 
خود بهره ببرند. باید از روند آزمایشی عبور کنیم و وارد مرحله اجرا 
شویم. اما آنچه مشخص است وزارت بهداشت و وزارت ورزش و 

جوانان در این زمینه تصمیم گیری خواهند کرد."
از مســئول کمیته برگزاری مســابقات ســازمان لیگ درباره این 
گران برگزار خواهد شــد  پرســیدیم که آیا دربی بــا حضور تماشــا
یا نه. پاســخ او را بخوانید: "باید ابتدا منتظر مانــد و دید که این 
گر این هفته  گران داده خواهد یا نه. ا هفته اجازه حضور تماشا
گران ظاهــر شــود شــاید دربــی هــم بعــد از  ابــاغ حضــور تماشــا
حدود ۲ ســال با حضور هواداران برگزار شــود اما آنچه مشخص 
است وزارت بهداشــت و وزارت ورزش در این بازه تصمیم گیری 

خواهند کرد." 
کــه ورود  از صحبتهــای ســهیل مهــدی می شــود متوجــه شــد 

گران به ورزشگاه در آستانه ممنوعیت قرار گرفته است. تماشا

گران در آستانه ممنوعیت ورود دوباره به ورزشگاه ها تماشا

خبر

معصومه اسماعیل زاده می گوید 
بسکتبال زنان ایران از نظر تکنیکی 
کتیکــی از بســیاری تیم هــا  و تا
عقب تر است و باید روی پایه و امکانات سرمایه گذاری 

کرد.
به گزارش ایسنا، تیم ملی بسکتبال زنان ایران برای 
اولین بار بعد از انقاب به رقابت های قهرمانی دسته 
دوم آسیا اعزام شــد و با چهار شکست پیاپی مقابل 
لبنان، ســوریه )دوبــار( و اندونــزی بیــن ۶ تیم حاضر 
در این دسته در جایگاه ششم قرار گرفت. در پایان این 
مسابقات تیم های لبنان، اردن، اندونزی، قزاقستان، 
سوریه و ایران به ترتیب اول تا ششم شدند و لبنان هم 

به دسته اول آسیا صعود کرد.
معصومه اسماعیل زاده در مورد عملکرد تیم ایران در 
کاپ آسیا به ایسنا گفت: سطح مســابقات باال بود و 
بازی کردن با تیم هــای عربی در کشــورهای عربی از 
نظر داوری و بازیکنان تبعه شان سخت است. البته 
ما خیلی خوب بازی کردیم اما اشــتباهاتی داشتیم 
و هر تیمی که اشــتباه کمتری داشته باشد، موفق تر 

است، اما  به عنوان تیمی که بعد از سال ها برای اولین 
بار به مسابقاتی در این سطح وارد شد، خیلی نتیجه 
بدی نبود. او در ادامه افزود: هرچند متاسفانه در همه 
مســابقات شکســت خوردیم اما رقبایمــان را اذیت 
کردیم. با دو امتیاز اختاف از لبنان شکست خوردیم، 
در صورتی که این تیــم در فینــال اردن را با ۴۰ امتیاز 
گر تیم  اختاف از پیش رو برداشت و قهرمان شد. ا
ما بازی های تدارکاتی داشته باشد تا ایرادات خود را 

رفع کند، قطعا در مسابقات رسمی خیلی نتیجه 
بهتری می گیرد.

این ملی پوش بسکتبال در پاسخ 
به این ســوال که از عملکرد 

تیم راضی هستید، بیان 
کــرد: از آنجایــی که 
روی سکو نرفتیم، 
راضی کننده نبود. 

فدراســیون  البتــه 
و کادر فنــی تــاش کردند 

تــا نتیجــه بگیریــم اما براســاس 

داشــته هایمان و همــت و غیرت بازیکنــان، نتیجه 
بدی نگرفتیم اما می توان با برنامه ریزی، امکانات و 
شرایط بهتر و بازی های تدارکاتی نتایج بهتری کسب 
گر قبــل از کاپ آســیا در بــازی تدارکاتی محک  کــرد. ا
می خوردیم، قطعــا از نظــر روانی، تکنیکی و 
تاکتیکی آماده تر می شدیم. سایر تیم ها 
اعزام های زیادی دارند و این مسابقات 
برایشــان عــادی شــده اســت در حالی 
که ما تنها در مســابقات رسمی شرکت 
می کنیم. او در مورد حاشیه های 
انتخــاب بازیکنــان و تاثیــر 
آن بــر تیــم اظهــار کــرد: 
تیــم  روی  حواشــی 
تاثیرگذار نبود چون 
هــدف  بازیکنــان 
داشــتند.  بزرگــی 
مربی قطعا بر اساس 
یکسری شرایط و عوامل 
تصمیم می گیرد و دوســت 

ندارد یک بازیکــن خوب را خط بزند و بازیکــن بد را با 
خود ببرد. در سه نفره و پنج نفره هر موقع کسی خط 
خورده این حواشــی وجود داشته اســت. از نظر من 
نتیجه به بودن یا نبودن یک بازیکن نیست چون از 
نظر تکنیکی و تاکتیکی از خیلی تیم ها عقب تر هستیم 
و باید این واقعیت را بپذیریم. ایران تیمی نیست که 
با وجود یک بازیکن روی ســکو برود یا نرود. شرایط و 
عوامل دیگر مهم تر هستند و باید روی پایه و امکانات 

کار کرد.
 اســماعیل زاده در مورد اینکه بعــد از مصدومیت او و 
تینا عیسائیان دیگر جایگزینی وجود نداشت، بیان 
گر به لیگ هم دقت کنیــد، بازیکن  کرد: متاســفانه ا
سنتری که بتوان روی او حساب باز کرد و مانور داد، 
کم داریم که این یک هشــدار اســت. ما بــه بازیکنان 
گر  جوان نیاز داریم تا در کنار باتجربه ها قرار بگیرند. ا
برخی از بازیکنان نســل ما کنار برونــد، فکر نمی کنم 
کسی جایشان را بگیرد و این خیلی بد است. امیدوارم 
روی پایه بیشتر سرمایه گذاری کنند، بازیکنان بهتری 
را آموزش بدهند و به تیم باشگاهی و ملی کمک کنند.

ملی پــوش پاراوزنه برداری ایران 
موفــق بــه کســب مــدال طای 
رقابت های قهرمانی جهان این 

رشته در دسته ۸۰ کیلوگرم جوانان شد.
به گزارش ایرنا و بنا به اعام فدراسیون ورزش های 
جانبازان و معلولیــن، مســابقات قهرمانی جهان 
وزنه برداری ۲۰۲۱ به میزبانی کشــور گرجســتان در 
رده جوانان آغاز شــد و سعید اســکندرزاده دومین 
نماینده کشــورمان در دســته ۸۰ کیلوگرم بــه روی 

تخته رفت.
او در حرکت اول موفق به مهار وزنه ۱۴۰ کیلوگرمی شد 
و در حرکت دوم نیز توانســت وزنــه ۱۵۰ کیلوگرمی را 

مهار کند.
نماینده کشورمان در حرکت سوم خود از مهار وزنه 
۱۶۲ کیلوگرمی بازماند تا با رکورد ۱۵۰ کیلوگرم موفق به 

کسب عنوان قهرمانی و مدال طای مسابقات شود.
رقابت هــای پاراوزنه بــرداری قهرمانی جهــان در ۲ 
بخــش جوانان و بزرگســاالن در کشــور گرجســتان 
در حــال برگــزاری و تیم ایران  بــا ۱۴ ورزشــکار در این 
دوره از بازی ها حضور پیدا کرده اســت.  این دوره از 
مسابقات از ششــم تا چهاردهم آذر ماه در تفلیس 
گرجســتان برگــزار می شــود و یکی از گزینشــی های 

پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس به شمار می رود.
احسان صوری و سعید اسکندرزاده در رده جوانان 
و علیرضا ایزدی، سیدیوســف یوســفی، محســن 
بختیار، امیــر جعفری، علی ســیفی، نادر مــرادی، 
روح اهلل رســتمی، ســیدحامد صلحی پور، سامان 
کبــر غریب شــاهی، مهــدی صیــادی  رضــی، علی ا
و احمــد امیــن زاده در رده بزرگســاالن نماینــدگان 

کشورمان در این پیکارها هستند.

معصومه اسماعیل زاده:

کتیک است نه بازیکن! مشکل بسکتبال زنان تکنیک و تا

پاراوزنه برداری قهرمانی جهان؛ اسکندرزاده به مدال طال رسید

خبر

خبر
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چگونه با تغذیه صحیح کم خونی را درمان کنیم؟ 
نحوه جبــران و درمان کــم خونی از 
طریق تغذیه صحیح و طب سنتی 
در کنار درمان های دارویی می تواند 

به کنترل و درمان موثر این بیماری کمک کند.
کم خونی یکی از بیماری های شــایع و گسترده است 
که انواع و علل مختلف و تا حدی درمان های متفاوتی 
دارد و داشتن برنامه غذایی کامل، مصرف مواد غذایی 
حــاوی آهــن، ویتامیــن C، B۱۲ و … در درمــان و حتی 
پیشــگیری از کم خونی به ویــژه در زنان، زنان بــاردار و 
کودکان مؤثر اســت. کــم خونی عوارض مختلفــی را در 
افراد ایجاد می کند و گاهی منجر به اختال در انجام امور 
روزانه می شــود؛ چرا که خســتگی زودرس و احساس 
خواب آلودگی توانایی انجام کارهای روزانه را از بیماران 
سلب می کند؛ بنابراین الزم است در کنار درمان دارویی، 
برنامه غذایی افراد نیز زیر نظر متخصصان تصحیح شود 
و نحوه جبران و درمان آن از طریق تغذیه سالم باید مورد 

توجه قرار گیرد.
       لزوم داشتن برنامه غذایی کامل در درمان 

بیماران مبتال به کم خونی
حســن انتظاری، عضو هیئــت علمی دانشــگاه علوم 
پزشکی اصفهان در خصوص تأثیر تغذیه بر کم خونی 
و نوع رژیم غذایــی افراد کم خــون می گوید: کم خونی 
ناشی از فقر آهن از جمله شایع ترین انواع کم خونی به 
شمار می رود و بهترین توصیه تغذیه ای به افراد کم خون 
به ویژه زنان مصرف حدود سه وعده از گروه گوشت ها 
است، چرا که گوشت ها در بین منابع غذایی دیگر دارای 

بهترین کیفیت و کمیت جذب آهن است.
وی با اشــاره به لزوم مصرف مکمل های غذایی برای 
افرادی که دچار کم خونی هستند، ادامه می دهد: الزم 
است پزشک معالج نوع کم خونی فرد مبتا را مشخص 
گــر نیــاز بــه مصــرف مکمل هــای غذایــی بود،  کنــد و ا
متخصص تغذیه متناسب با کم خونی در برنامه غذایی 
فرد مکمل های غذایی را بگنجاند، با توجه به شدت کم 
خونی فرد مدت زمان مصرف این مکمل های متفاوت 
است و ممکن است نیاز باشد فردی حدود یک سال 
مکمل غذایــی مصــرف کنــد، در حالی که کــم خونی 
فــرد دیگری با مصــرف چند مــاه مکمل هــای غذایی 
درمان می شود و پزشک معالج بر اساس نوع و میزان 
کم خونی و برنامه غذایی فرد مشخص می کند که هر 
کس چه میزان و چه مدت باید از مکمل های غذایی 

استفاده کند.
       انواع شایع کم خونی ناشی از فقر آهن، کمبود 

ویتامین B12 و اسید فولیک است

وی با اشــاره به اینکه عائمــی از جملــه رنگ پریدگی، 
خستگی زودرس، سر درد، سوزن سوزن شدن دست 
و پا، سرگیجه، کاهش قدرت حافظه کوتاه مدت و … در 
بیماران مبتا به کم خونی مشاهده می شود، می گوید: 
کم خونی انواع مختلفی دارد و در تمام انواع کم خونی به 
نوعی با کاهش میزان هموگلوبین خون روبرو هستیم، 
اما شایع ترین انواع کم خونی در افراد ناشی از فقر آهن، 
کمبود اسید فولیک و ویتامین B۱۲ است، تشخیص 
کم خونی ناشی از کمبود ویتامین B۱۲ و اسیدفولیک 
کمی پیچیده اســت و برای تشــخیص صحیح نیاز به 
انجــام آزمایش هــای دقیــق برای اندازه گیــری میــزان 
ویتامین B۱۲ و اســیدفولیک موجود در خون اســت، 
البته کم خونی ناشی از فقر آهن با انجام آزمایش ساده تر 
مشخص می شود، تشخیص نوع کم خونی در بیماران 

برای انجام درمان مؤثر نیاز است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با 
کید بر اینکه میزان نیاز به آهن بر اساس سن، جنس  تا
و وضعیت فیزیولوژیکی افــراد متفاوت اســت، اضافه 
می کند: زنان باردار به علت افزایش حجم خون، رشد 
جنین، جفت و سایر بافت ها به آهن بیشتری نیاز دارند 
و بیشتر از دیگر افراد در معرض خطر کم خونی قرار دارند 
و در شــیرخواران میزان آهن موجود در شیر مادر برای 
حدود شش ماه کافی است، اما نوزادانی که با وزن کم 
متولد می شوند، ذخایر آهن در بدن آنها کم است و باید 

کی آهن مصرف کنند. از سه ماهگی قطره خورا
       تأثیر مصرف غذاهایی با طبع گرم در 

خون سازی و درمان کم خونی
مهران کریمی، مشاور طب سنتی در خصوص درمان 
کم خونی می گوید: غذاهایی با طبع گرم و تر می تواند در 
خون سازی و درمان کم خونی تأثیرگذار باشد، بیماران 
مبتا به کم خونی باید مصرف جوانه حبوبات و غات 
 B به ویژه برای درمان کم خونی ناشی از کمبود ویتامین

و فقر آهن را در برنامه غذایی خود بگنجانند.
وی با اشــاره به تأثیر مــواد غذایی خون ســاز در درمان 
کم خونــی، ادامه می دهــد: از جملــه مــواد غذایی که 
خاصیت خون سازی دارند و در درمان کم خونی مؤثر 
است، می توان به گزنه ، شبدر، عناب ، زرشک ، آلبالو، 
انار، سیب و … اشاره کرد، البته مصرف گوشت، شیره 
انگور، مویز، انجیر نیز برای درمان بیمــاری کم خونی 

مفید و مؤثر است.
       مصرف کدام دم نوش ها به درمان کم خونی 

کمک می کند؟
مشاور طب سنتی در خصوص مصرف دم نوش ها برای 
افزایش جذب آهن در بدن، تصریح می کند: بیماران 
مبتا به کم خونی باید مصرف چای و قهوه را محدود 
کنند و مصرف دم نوش های از جملــه دم نوش رازیانه 
را برای مقابله با کم خونی استفاده کنند، البته نعناع 
نیز منبع خوبی از آهن است و مصرف آن حداقل بعد از 

وعده غذایی مؤثر خواهد بود، افراد می توانند از دم نوش 
نعناع دو بار در روز استفاده کنند.

وی با بیان اینکه معمــوال کم خونی با رنــگ پریدگی و 
کید می کند:  ضعف کلی در بدن مشخص می شود، تا
دم نوش های رزماری و دارچین نیز در درمان کم خونی 
مؤثر است، البته مصرف انواع دم نوش ها و مواد غذایی 
دیگر باید بر اساس میزان کم خونی و طبع فرد زیر نظر 
متخصصان طب سنتی انجام شود تا مؤثر باشد و فرد 

دچار چالش نشود.
       بیماران مبتال به کم خونی خرما و سیب بخورند

کریمی خاطرنشــان می کند: الزم اســت بدانیم سیب 
سرشار از آهن است و مصرف آن با عسل در درمان کم 
خونی مؤثر است، چغندر نیز حاوی اسید فولیک، فیبر 
و پتاسیم است و استفاده از آن با ســیب تأثیر این دو را 
چندین برابر می کند، البته کنجد سیاه هم دارای آهن 

است و مصرف آن با عسل بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
وی می افزایــد: تنها خوردن آهن بیشــتر بــرای درمان 
کم خونی کافی نیست و باید آهن نیز به خوبی در بدن 
جذب شــود، در این میان گوجه فرنگی منبــع غنی از 
ویتامین C است و این ویتامین برای جذب آهن مورد 
نیاز اســت، خرمــا منبع خوبــی از آهــن اســت و درمان 
مؤثری بــرای کم خونی خواهــد بود، خرما بــه افزایش 
هموگلوبین در خون کمک می کند و حاوی مواد معدنی 

مانند کلسیم، منگنز، مس و … است.

کم خونی

رئیس گروه متخصصان زنان وزارت بهداشت 
گفت: تمام اعضای کمیته علمی کرونا بر تزریق 

کید دارند. کسن مادران باردار تا وا
اشرف آل یاســین اظهار داشــت: باید پویش 
تشــویقی برای مــادران باردار تشــکیل دهیم 
کســن  و ایــن مــادران را آمــوزش دهیــم که وا

کننــد و در ایــن پویــش از  کرونــا را دریافــت 
متخصصیــن زنــان و ماماها بــرای آموزش به 

مادران باردار نیز استفاده کنیم.
کســن کرونا ایمن اســت،  وی بــا بیان اینکه وا
ادامــه داد: بــا وجود اینکه آمارهــای ابتاء به 
گر مادر بــارداری به کرونا  کرونا کاهش یافته ا
کســن دریافــت نکــرده  مبتــا شــده قطعــا وا

است.
رئیس گروه متخصصان زنان وزارت بهداشت 
گفت: آمار دقیقی از مــرگ و میر مادران باردار 
بر اثر کرونا نداریم، اما عمده مادران بارداری 
کسیناســیون  کــه فــوت کرده انــد پیــش از وا
کــه اغلــب آنهــا دیــر بــه  عمومی بــوده اســت 

پزشک مراجعه کرده اند.

ســفیدی مو در ســنین پایین عارضه ای اســت که 
با راهکار های ساده می توان از آن جلوگیری کرد. 

بسیاری از افراد از شایع ترین مشکل نقص زیبایی 
که شــامل ســفید شــدن رنگدانه هــای مو اســت، 
رنــج می برنــد، عارضه ای کــه در ایــن گزارش بــه آن 
می پردازیم، ســفید شــدن مو های ســر در ســنین 
پایین، اغلب به دلیل عوامل ژنتیکی یا کمبود برخی 

ویتامین ها اتفاق می افتد.
متخصصان می گویند: سفید شدن مو ها در سنین 
پایین عمدتا به دلیل عوامل ژنتیکی و عدم مصرف 
مواد غذایی که سامت غده تیروئید و غده هیپوفیز 
را حفظ می کند می تواند، منجر به سفید شدن مو ها 
شود؛ همچنین قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی 
میتواند، منجر به سفید شدن مو های سر شود. این 
ک کننده هــای خانگی، خوشــبو  مــواد شــامل پــا
کننده های هوا، آفت کش ها و همچنین محصوالت 

مو حاوی مواد شیمیایی هستند.
وضعیت روانی بر ظاهر مو تأثیر می گذارد. این تاثیر را 
می توانید در افرادی که در معرض استرس هستند، 

در سنین پایین با سفید شدن مو ها ببینید.
       گام هایی برای کاهش ظاهر مو های سفید

برای کاهش سفیدی مو در سنین پایین می توان 
اقدامات زیر را انجام داد:

        رژیم غذایی
کسیدان  رژیم غذایی مناسب باید سرشار از آنتی ا
باشــد. میوه ها، ســبزیجات، ماهی، روغــن زیتون 
کسیداتیو کمک  و چای ســبز به کاهش اســترس ا

می کنند.
       مصرف ویتامین ها

ویتامین D، ویتامین B ۱۲ را می توان با استفاده از 
جگر گاو، عدس، بادام، مارچوبه و شکات تلخ به 

عنوان منابع غنی از این ویتامین ها بدست آورد.
       ترک سیگار

دلیــل اصلــی کاهــش نســبت مانیــن در بــدن 
مصرف سیگار است، با توجه به اینکه سیگار رابطه 
مستقیمی با آســیب ســلولی دارد، می توان با ترک 
یا کاهش مصرف آن گام بلنــدی در جهت کاهش 

سرعت سفیدی مو برداشت.
        دور ماندن از محصوالت شیمیایی مو

شــامپو، رنــگ، و انــواع صابون هــای شــیمیایی، 
بهتراست، استفاده از محصوالت شیمیایی مو که 

باعث آسیب به بافت مو می شوند را کاهش داد.

کــه  پســوریازیس یــک بیمــاری التهابــی اســت 
سبب ایجاد نقاط قرمز و زبر روی پوست و اغلب در 

ناحیه آرنج ها، زانو ها یا کف سر می شود.
گرچه هیچ درمان قطعی هنوز برای عارضه پوستی  ا
پسوریازیس وجود ندارد، اما راهکار ها و درمان های 
طبیعی می تواند به مبتایان کمــک کند تا عائم 

بیماری خود را کنترل کنند.
برخی گیاهــان، توانایی کاهش التهــاب یا کاهش 
رشد ســلول های پوستی که عائم پســوریازیس را 

تشدید می کنند، دارند.
برای مثال کرم ها و ژل های حاوی عصاره گیاه آلوئه 
کتــری و ضدالتهابــی دارند. این  ورا، خواص ضد با
محصوالت ممکن است پوست را تســکین داده و 
کتری هایی که عامل عفونت هســتند، مبارزه  با با

کنند.
روش های مختلفی برای بهره مندی از خواص آلوئه 
ورا وجود دارد، اما برای تسکین پسوریازیس می توان 
مقداری از ژل آلوئه ورا را به طور مستقیم روی مناطق 

آسیب دیده پوست ناشی از پسوریازیس قرار داد.
همچنین گیاه نیل یک گیاه ســنتی چینی است 
کــه مردم ایــن کشــور بــرای درمــان بیماری هــای 
پوســتی از آن اســتفاده می کنند. تحقیقــات اخیر 
کیســت که این گیاه می تواند به درمان  بالینی حا

پسوریازیس کمک کند.
عاوه بر این گیاه دیگری موسوم به انگور اورگن نیز 
از گزینه هائیســت که گفته می شــود در بهبود این 
عارضه پوستی نقش دارد. انگور اورگن، گیاهی گلدار 
است که از درختچه "ماهونیا" به دست می آید. این 
گیاه تاریخچه مصرف در بیماری های التهابی مانند 

پسوریازیس را دارد.
در عین حــال هنوز شــواهد کافی بــرای تأیید تأثیر 
درمان هــای گیاهی دیگر برای پســوریازیس وجود 
نــدارد، امــا برخــی گیاهــان دیگــر وجــود دارنــد که 
امکان دارد بتوانند مؤثر واقع شــوند. برخــی از این 
گزینه های درمانی شامل چریش، آب پنیر شیرین، 
کپسایسین، کورکومین، فندق افســون گر، عصاره 

شیرین بیان و قاصدک هستند.
بایــد در نظــر داشــت کــه اســتفاده از درمان هــای 
گیاهی در عین حال می تواند عوارض جانبی مانند 
تحریکات پوستی، ورم، خارش، سوزش و درد برای 

پوست به همراه داشته باشد.
از این رو بهتر است پیش از استفاده از هر گونه درمان 
گیاهی با پزشک متخصص مشــورت کنید چرا که 
برخی از ایــن گیاهان حتی ممکن اســت بــا برخی 
دارو های مصرفی شــما تداخل ایجاد کرده یا برای 

برخی از بیماری هایتان مشکل ساز شوند.

دارچیــن  مکمــل  کــه  دریافتنــد  محققــان 
کسایشی  نشانگرهای زیســتی التهاب و فشار ا
کاهــش  را  مفصلــی  روماتیســم  در  دخیــل 

می دهد.
گر به روماتیســم مفصلی،  محققان می گویند ا
یــک بیمــاری التهابــی مزمــن مفاصــل، مبتا 
هســتید، پاشــیدن مقــداری ادویــه در قهــوه 
صبحگاهــی ممکن اســت به شــما کمک کند 

احساس بهتری داشته باشید.
محققــان چینــی در مطالعه خــود، ۱۲ مطالعه 
مربوط به مصرف دوزهای پودر دارچین از ۱.۵ 
تا ۴ گرم در روز را بررســی کردند. یافت ها نشان 
داد مصرف مکمل دارچین منجر بــه موارد زیر 

می شود:
کنشــی کاهــش قابــل توجــه پروتئیــن وا  • 
  )C )CRP، پروتئین خون کــه در صورت وجود 
التهــاب افزایش می یابــد، و مالــون دی آلدئید 

کسایشی. )MDA(، نشانگر فشار ا

• کاهش معنی دار آماری در اینترلوکین -۶ که 
در محل های التهاب تولید می شود.

کسیدانی. • افزایش ظرفیت کل آنتی ا
نتیجــه گیــری نهایــی تیــم تحقیق این بــود که 
»مکمل دارچین ممکن است کمکی برای کاهش 

کسایشی در انسان باشد.« التهاب و میزان فشار ا
یافته هــا نشــان داد کــه ســینامالدئید، ترکیب 
موجــود در دارچیــن، بــا مهــار پروتئین هــای 
پیش التهابی، التهاب روماتیسم مفصلی را در 

موش ها کاهش می دهد.

مطالعات نشان می دهد؛

دارچین شیوه ای ایمن 
کاهش عالئم روماتیسم مفصلی برای 

روماتیسم

کرونا

پوست و مو

پسوریازیس

رئیس گروه متخصصان زنان وزارت بهداشت:

کرونا برای مادران باردار ایمن است کسن  وا

کاهش سفیدی زودرس موی سر  گام آسان برای  چند 

درمان پسوریازیس با گیاهان دارویی 

گر ورزش می کنید یا به تازگی فعالیت های  ا
بدنی انجــام می دهیــد، حتما بــا دردهای 
چگونــه  شــده اید.  مواجــه  عضــات 

می توان این دردها را از بین برد.
       آب آلبالو، مسکن عضالت

تحقیقــات نشــان داده انــد که مصــرف آب 
آلبالــو یــا عصــاره آن بــرای ترمیم عضــات و 
جلوگیری از دردهای عضانی پس از ورزش 

بسیار مناسب است. 
آب آلبالو حاوی مقدار زیادی آنتی سیانین، 
کســیدن و ضد التهاب اســت.  نوعــی آنتی ا
بــرای تاثیــر بیشــتر آب آلبالــو و یا عصــاره آن 
باید مدتی پیش از شروع ورزش از این مواد 

استفاده شود. 
به طور مثال ۸ تا ۱۰ روز قبل از آغاز ورزش باید 

از این مواد استفاده کرد.
       هندوانه و آب هندوانه

هندوانه طعمی شــیرین، آب فراوان و مواد 
مغذی زیــادی دارد. خــوردن هندوانــه و یا 
نوشیدن آب هندوانه برای ترمیم و بهبودی 

عضات بسیار مفید است. 
هندوانه دارای اسید آمینه ال - سیترولین 
است که عاوه بر این که رکن اصلی پروتئین 
کســیدانی داشــته و  اســت، تاثیرات آنتــی ا
موجب افزایــش تولید مونوکســید نیتروژن 

می شود.
       ماهی های چرب و تقویت عضله

ماهی های چرب مانند ساردین، سالمون، 
و قزل آال منابعی سرشار از مواد مغذی اند و 
برای ترمیم عضات بســیار مفید و ضروری 

هستند. 
ماهــی یــک منبــع پروتئینــی اســت. این 
پروتئیــن دارای ریــز مغذی هایــی اســت 
کــه بــرای ترمیــم عضــات و دوبــاره ســازی 
آن ها پس از ورزش مفیدند. مصرف ۳۰ گرم 
پروتئین پس از ورزش می تواند به بازسازی 
عضات کمک زیادی کند و ۱۱۳ گرم ماهی 
سالمون پخته شده، ۲۹ گرم از این پروتئین 

را تامین می کند.
       آب چغندر

کــی و بیتلین  چغندر مملــو از نیتــرات خورا
است. 

کســیژن  کی کمک می کند تا ا نیتــرات خورا
بهتر به عضات برســد و تولید سوخت الزم 

برای انرژی سلول ها را افزایش دهد. 
کسیاتیو را  بیتلین نیز التهاب و آسیب های ا

کاهش می دهد. 
طبق تحقیقــات، مصــرف آب چغنــدر، ۲۴ 
ساعت و ۴۸ ساعت پس از ورزش، می تواند 
دردهــای عضانــی پــس از ورزش را بر طرف 
کرده و سلول های آسیب دیده را ترمیم کند.

ارگانیســم های  میکــرو  پروبیوتیک هــا 
زنده ای هســتند که مزایای بســیار زیادی 

برای بدن به همراه دارند. 
کتری هــای مفیدی هســتند  ایــن مــواد با
که انــواع منافــع را بــرای مغز و بدن انســان 
به همــراه دارنــد؛ منجر بــه بهبــود عملکرد 
سیســتم گــوارش می شــوند، افســردگی را 
کاهش می دهند و به ســامت بیشتر قلب 

کمک می کنند.
       عالئم مصرف بیش از حد پروبیوتیک ها

       نفخ
نفخ یکی از رایج ترین عائم جانبی مصرف 

بیش از حد پروبیوتیک هاست. 
نفــخ کــردن زمانــی اتفــاق می افتد کــه گاز 
زیــادی درون معــده شــما تجمــع می کنــد 
و شــکم شــما بــزرگ و باد کــرده می شــود و 
هنگام دســت زدن به آن احســاس سفتی 
می کنیــد، نفــخ کــردن همچنیــن بــا درد و 

ناراحتی نیز همراه است.
       گاز

گاز و نفخ معموال همراه با یکدیگر هستند. 
پروســه هضم به طــور طبیعی بــا تولید گاز 
همراه است و میزان متوســط تولید گاز در 

روز ۱۳ تا ۲۱ بار می باشد. 
ایــن گازهــا بــه دلیل بلــع هــوا یا شکســتن 
کتــری به وجــود می آید  غذاهــای حاوی با
کتری هــا در بــدن  کــه با و طبیعتــا زمانــی 
شــما هضم می شــوند، همراه با ان گاز آزاد 
گــر همزمــان بــا آن غذاهایی با  می شــود و ا
فیبر باال نیز مصرف کنید، میزان تولید گاز 

افزایش می یابد.
       دردهای شکمی

تمام موارد باال می تواند با درد شکم همراه 
کــه بــا دردهــای تیــز، انقباضــات و  باشــد 

سفتی شکم نیز همراه خواهند بود.

ترمیم عضالت

دانستنی ها

غذاها و نوشیدنی های 
مناسب برای ترمیم عضالت

عالئم مصرف بیش از حد 
پروبیوتیک ها کدام است؟

آگهی

این دانه شــگفت انگیز با وجــود ریز بــودن، مخزنی از 
مواد مغذی اســت و همین مواد مغذی آن را تبدیل 
به یک ماده مفید بــرای کاهش وزن و ســامت بدن 

تبدیل کرده است.
       خاصیت سیر کنندگی باالی دانه چیا

دانه چیا حاوی فیبر بسیار باالیی است. یعنی ۴۰ درصد از وزن دانه های 
چیا را فیبر تشکیل می دهد. همین فیبر باال باعث شده تا آن را به یک ماده 
سیر کننده تبدیل کند. عاوه بر آن دانه های چیا ۱۰ تا ۱۲ برابر وزن خود را 

آب جذب می کنند و زمانی که به معده می رسند به شکل دانه های ژله ای 
در می آیند. این موضوع باعث می شود تا دیرتر احساس گرسنگی کنید و 

برای مدت بیشتری احساس سیری داشته باشید.
       دانه چیا و الغری، کالری بسیار پایین

از دیگر فواید دانه های چیا که به کاهش وزن کمک می کند، کالری بسیار 
پایین است. تقریبا دو قاشق غذاخوری دانه چیا تنها ۱۰۱ کالری دارد و یکی 
از مغذی ترین دانه های کم کالری محسوب می شود. با وجود خاصیت 

سیر کنندگی باال این میزان کالری بسیار ناچیز است.

       دانه چیا و الغری، سرشار از مواد مغذی
دانه چیا سرشــار از مواد مغذی اســت. تمام مواد مغذی موجود در آن از 
جمله پروتئین، کلسیم، چربی، منگنز، منیزیم، فسفر، فیبر، ویتامین 

B۳ و … به طور غیر مستقیم بر روی افزایش احساس سیری تاثیر دارند.
       دانه چیا و الغری، کنترل قند خون

مقادیر باالی امگا ۳، منگنز و منیزیم موجود در دانه های چیا به کاهش 
قند خون کمک کرده و موجب کنترل و بهبود دیابت نوع ۲ می شود.

       دانه چیا و الغری، افزایش سوخت و ساز بدن
کی است که کلسترول خوب را افزایش و  دانه چیا یک منبع چربی خورا
کلسترول بد را کاهش می دهد. زمانی که دانه چیا جایگزین دیگر منابع 
چربی همچون روغن ذرت و آلفا لینولیک اسید شود، میزان تری گلیسرید 

را کم کرده و از چاقی جلوگیری می کند.
       دانه چیا و الغری، کنترل فشار خون

مطالعات نشان داده اند که مصرف منظم دانه های چیا در رژیم غذایی 
موجب بهبود و کنترل فشار خون می شود.
       دانه چیا و الغری، کمک به هضم غذا

فیبر موجود در تخم چیا به بهبود هضم غذا کمک می کند و باعث گوارش 
بهتر غذا می شود. کارکرد بهتر دستگاه گوارش باعث کاهش نفخ، کاهش 

احتباس آب در بدن و کمک به کاهش وزن می کند.

کمک می کند؟ کاهش وزن  دانه چیا چگونه به 

کاهش وزن

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 بامعارض متقاضیان محرز گردیده 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به  است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  و اما
خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ آقای محمد اسحق  خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۴۳۵ مور
توکلی نجف آبادی فرزند غامحسین ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۸۰/۶۵ مترمربع قسمتی از 
ک شماره ۴۲ و ۴۴ واقع در قطعه ۹ نجف آباد بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند  پا
ک ۴۲ و مالک رسمی مشاعی  رسمی شماره ۱۱۶۱۰۳، ۸۲/۱۲/۲۶ دفترخانه ۸۸ نجف آباد نسبت به پا
ک ۴۴ می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳، تاریخ انتشار نوبت  دوم:  نسبت به پا
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف 

آفرین میرعباسی -  ۱۲۲۱۲۸۸/ م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 بامعارض متقاضیان محرز گردیده 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به  است. لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی  فاصله ۱۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و  داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
ک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود  اما
خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ آقای احمد حمیدی نجف  را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. رای شماره ۳۳۹۵ مور
ک ثبتی شماره ۷۱۵  آبادی فرزند رضا ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۵۰/ ۱۲۸مترمربع قسمتی از پا

و ۷۱۷/۱ اصلی واقع در قطعه ۶ نجف آباد واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی طبق سند 
ک ۷۱۵ و طبق سند مالکیت  رسمی شماره ۸۶۹۱۰، ۹۸/۰۹/۲۴ دفترخانه ۱۶ نجف آباد نسبت به پا
ک ۷۱۷/۱ می باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۲۳، تاریخ انتشار  رسمی مشاعی نسبت به پا
نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۹/۰۸ - حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف 

آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۲۱۴۶۷ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و  آ
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 بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. 
ک موردتقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله  لذا مشخصات متقاضیان و اما
گهی می شود. درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته  ۱۵ روز آ
ک  گهی به مدت دو ماه اعتراض خود را در اداره ثبت اسناد و اما باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آ
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 ۳۲۵۲ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ آقای عبدالحسین پیرعلی فرزند غامرضا 
ک شماره ۱۱۹۶   اصلی واقع در قطعه۱۰  ششدانگ یکبابخانه  به مساحت ۱۰۸/۱۵مترمربع قسمتی از پا
نجف آباد واقع در  بخش ۱۱ حوزه ثبت ملک اصفهان متقاضی مالک رسمی  مشاعی می باشد. تاریخ انتشار 
نوبت اول ۱۴۰۰/۰۹/۰۸  تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ حجت اله کاظم زاده اردستانی سرپرست 

واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نجف آباد ازطرف آفرین میرعباسی - ۱۲۳۰۵۳۱/  م الف

گهی مفقودی آ
برگ سبز و برگ کمپانی یکدستگاه موتورسیکلت سیستم کثیر تیپ KG۲۰۰ رنگ سبز مدل ۱۳۸۵ به 
شماره انتظامی ۶۲۸-۲۴۴۴۱ و شماره موتور ۶۱۰۱۵۳۱۵ و شماره تنه NB۱۱۵۰F۸۵۰۳۱۱۶ متعلق به 
آقای مجتبی مقصودی فرزند ابراهیم به کدملی ۵۱۲۹۹۴۹۲۵۰ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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کارشناســان بر ایــن باورنــد بــه جــای تمرکز بــر روی 
پاکسازی زباله  های اقیانوس باید بر روی توقف تولید 

چنین موادی تمرکز کرد. 
یک متخصص آلودگی معتقد است که تاش برای 
کســازی تمام پاســتیک های اقیانوس بیهوده  پا
و با شکســت همراه اســت. اقیانوس ها بیش از ۷۰ 
درصد سیاره زمین را تشکیل می دهند، ولی در طی 
سالیان گذشته انسان ها آنها را تبدیل به محل دفن 
زباله کرده اند. مردم نقاط مختلف جهان هر ساله 
۸ میلیارد کیلوگرم پاستیک جدید به اقیانوس ها 
می ریزند. برخی کارشناسان استدالل می کنند که ما 
بیش از حد بر حذف کامل زباله ها از اقیانوس متمرکز 
شده ایم و به نظر آنها باید بر روی راه  حل واقعی یعنی 

توقف تولید این مواد کار کرد.
کسازی پالستیک ریخته شده در         راه های پا

اقیانوس ها
افزایش تولید پاستیک به این معنی است که میزان 
زباله های پاســتیکی ریخته شــده در اقیانوس ها 
طی چند دهه آینده ســه برابر خواهد شــد. مکس 
لیبوایرون، دانشیار دانشگاه مموریال در نیوفاندلند 
و محقق برجسته آلودگی اعتقاد دارد که تمیز کردن 
اقیانوس ها اساسا با تمیز کردن زباله در خیابان به 
دلیل مقیاس شان متفاوت است. نکته مهم دیگر 
بحث میکروپاستیک هاســت که از کوچک ترین 
مواد دنیا هستند. یافتن این مواد ریز در سطح وسیع 
اقیانوس ها بســیار زمان بــر و هزینه بــر خواهد بود. 
مشکل بعدی خوردن پاستیک  توسط حیوانات 
داخل دریاســت یــا حتی مشــکاتی ماننــد درهم 
کسازی خط  تنیدگی وجود دارد. شاید بتوان روی پا
ســاحلی فکر کرد یا چرخ هــای جمــع آوری زباله در 
کســازی  خلیج ها که راه های به صرفه تری برای پا

هستند. تجزیه پاستیک سال ها طول می کشد و 
با سوزاندن آنها هم باز شما با مواد شیمیایی مواجه 
کسازی شــان ده ها سال  می شوید که تفکیک و پا
زمان می برد. جالب است بدانید که این دو بیشتر 
از گونه هایی مثل دایناسور ها دوام می آورند. شاید 
مردم این واقعیت را نمی دانند و پاستیک های خود 
را دفن می کنند یا به دریا می ریزند و فکر می کنند که 
بهترین کار را کرده اند، اما باید بدانند که از بین رفتن 
زباله ها به ویژه پاستیک به همین راحتی نیست. 
شاید با این تفاسیر با خودتان بگویید پس اختراع 
پاســتیک ایده بدی بوده است. حال فرض کنید 
پاستیک های کف اقیانوس را جمع آوری کردید. 
قرار است با آن چه کار کنید؟ پاستیک های دریایی 

قابل بازیافت نیستند.
بخش کمیسیون بین المللی چینه  شناسی اتحادیه 
بین المللی علوم زمین شناسی خطر پاستیک ها 
را با بمب های اتمی برابر می داند. در مورد حیوانات 
هم نکته ای کــه وجود دارد این اســت کــه خوردن 
پاســتیک به آنهــا آســیب نمی رســاند. بــه عنوان 
مثال سگ های اهلی یک تن پاستیک می خورند 
و گاهی اوقات بــه دلیــل انســداد روده و معده باید 
به دامپزشکی مراجعه کنند، اما این در مورد همه 

سگ ها صدق نمی کند.

شــرکت رنو از خــودروی پرنده خــود که با الهــام از 
اتومبیل کاســیک »رنو ۴« طراحی شده است، 

رونمایی کرد. 
رنو به مناسبت شصتمین سالگرد عرضه خودروی 
رنو ۴« اتومبیل »Air ۴را معرفی کرده که یک نسخه 
پروازی و آینده نگر از خودروی کاسیک این شرکت 
اســت. این در حالی اســت که نسخه الکتریکی و 
مدرن رنو ۴ قرار است در سال ۲۰۲۵ و پس از رنو ۵ 

سوپرمینی عرضه شود.
ایــن شــرکت فرانســوی گفــت که این خــودروی 
نمایشی برای جاده های آینده که تصور می شود 
خطــوط هوایــی باشــند، طراحی شــده اســت. 
نماینده رنو افزود که این خودرو بینشی نوآورانه در 
مورد اینکه رنو ۴ در ۶۰ سال آینده چگونه خواهد 
بــود را ارائــه می دهد. ایــن خودروی نمایشــی به 
منظور راحتی در پرواز کاما از فیبر کربن ســاخته 
شده است. شــرکت رنو گفت:" آزمایش های این 

خودرو در دنیای واقعی ممکن اســت خیلی زود 
آغاز شود."

خــودروی AIR۴  به جای چــرخ، از چهار ملخ دو 
پره که هرکدام در هر گوشه خودرو قرار گرفته اند، 
استفاده می کند. بدنه در وسط این ملخک ها قرار 
می گیرد و راننده با بلند کردن بدنه خودرو که به 
صورت لوال است به کابین دسترسی پیدا می کند.

       توانایــی پرواز خــودروی رنو تــا ارتفاع 700 
متری

انرژی ایــن خــودرو توســط باتری هــای لیتیــوم 
پلیمری ۲۲ هزار میلی آمپر ساعتی تامین می شود 
کثر ســرعت حرکت افقــی ۲۶ متر در  که برای حدا
ثانیه با شیب ۴۵ درجه در طول پرواز کافی است. 
رنو ادعا کرد که این خودرو می تواند با ســرعت ۱۴ 
گرچه این  متر در ثانیه تا ارتفاع ۷۰۰ متر پرواز کند، ا
ســرعت به دالیل حفظ ایمنی به ۴ متــر در ثانیه 
محدود شده و سرعت فرود آن نیز ۳ متر در ثانیه 
است. هرکدام از پروانه های این خودرو ۹۵ کیلوگرم 
نیروی رانش عمودی تولید می کنند که مجموعا 
۳۸۰ کیلوگرم می شود. این خودرو در نمایشگاه 
عمومی رنــو در شــانزلیزه در پاریــس بــه نمایــش 
گذاشته خواهد شد. از خودروی »رنو ۴« اصلی در 
طول عمر تولیدش که از سال ۱۹۶۱ آغاز شد و سی 
سال طول کشید، بیش از هشت میلیون دستگاه 

به فروش رسید.

همیشــه هم کــه انســان ها نباید لقب کاشــف و 
مســافر را داشــته باشــند؛ بلکــه حیوانــات نیز به 
کــی نیز  کنین زنده ایــن کره خا عنــوان دیگــر ســا
کتشــافات را بــه نوبــه خــود  بایــد ســهمی از این ا

داشته باشند. 
       حیواناتی که به ماه فرستاده شدند

       مگس  فضایی
اولیــن حیواناتــی کــه بــه مــاه فرســتاده شــدند 
برعکس تصــور خیلی از افــراد، مگس هــا بودند. 
البته ایــن روند ســفر مگس هــا به فضا هنــوز هم 
قطع نشده است بلکه سازمان های هوا و فضای 
مختلفی همچون ناســا، هنــوز هم اصــرار دارند 
که با فرســتادن انواع مگس هــا هم رونــد زندگی 
بیولوژیک ایــن حیوانــات را در فضا می ســنجند 
و هم می بیننــد که این نوع از موجــودات بر روی 
بــدن و زندگی انســان در فضا چه تاثیــری دارند. 
یکــی از انــواع حشــره ها و مگس هایــی که بــه ماه 
خیلی فرستاده می شوند، مگس های میوه خوار 
هستند. جالب است بدانید که این نوع از حشرات 
با انســان ها از نظر ژن هــای بیماری تــا ۷۵ درصد 
کدهای مشــابه دارنــد و به همیــن خاطــر از آن ها 
برای این آزمایشات، بسیار استفاده می شود. در 
ضمن این موجودات نیاز به محیط و یا تجهیزاتی 

خاص برای نگهداری ندارند.
       شــامپانزه ای به نام هم، جایگزین انسان 

در فضا!
یکی از انواع حیواناتی که به ماه فرستاده شد یک 
شامپانزه به نام هم بود که در سال ۱۹۶۱ میادی 
به فضا فرســتاده شــد. جایی کــه هــم در آن قرار 

گرفته بود، یک موشک به نام مرکوری ردستون 
Mercury Redstone بود. هم بعد از این که برای 
اولین بار به فضا رفت، ســریعا بازنشست شد و تا 

سال ۱۹۸۳ میادی هم زندگی کرد.
درباره هم باید بدانید که این شامپانزه حتی بعد 
از مرگش هم به علوم فضانوردی کمک کرد. پس 
از مرگ هم اســتخوان های هم به نیروی هوایی 
آمریکا تحویل داده شــد تا بــر روی آن مطالعاتی 

صورت بگیرد.
       اولین سگ فضانورد، لیکا!

پــرواز شــوروی در ســال  بلنــد  دانمشــندان 
۱۹۵۷ میــادی یک ســگ به نــام لیــکا را به فضا 
فرســتادند. این دانشــمندان از بین سگ هایی 
که در خیابان های مســکو زندگی می کردند یکی 
از آن ها بــه نام لیــکا را انتخاب کردند. این ســگ 
عنوان یکی از حیواناتی که به ماه فرستاده شدند 

را نصیب خود کرد.
البته لیکا در این مسیر تنها نبود و به همراه آن دو 
سگ دیگر که دقیقا برای همین امر تربیت شده 
بودند بــا ماهــواره اســپوتنیک Sputnik( ۲ ۲( به 

فضا فرستاده شدند.

چگونه اقیانوس  ها را از شر پالستیک  ها نجات دهیم؟ 

کرد  شرکت رنو از اتومبیل پرنده خود رونمایی 

کرده اند! همه این حیوانات به ماه سفر 

فناوری

دانستنی ها

باتری های قابل تعویض راه حلی 
برای شارژ مجدد خودروی الکتریکی 

خودروی های الکتریکی در آینده 
نقــش عمــده ای در جابجایــی 
انســان ها خواهنــد داشــت و 
باتری قابل تعویض می تواند راهی برای رفع نقطه 

ضعف این خودرو ها باشد. 
خودرو های الکتریکی در آینده به یکی از گزینه های 
اصلی حمل و نقل در آینده تبدیل خواهند شد، اما 
بزرگترین چالش استفاده از این فناوری، زمان شارژ 
آنهاســت که تا ۶ ســاعت در حالت عادی و حدود 
۲۰ دقیقه در حالت سریع به طول می انجامد. این 
مدت زمان در مقایســه با سوخت گیری معمولی 

زمان زیادی است.
روزنامــه اســپانیایی El Confidencial می گوید که 
۲۷ درصد از مالکان خودرو هایی که مورد بررســی 
قــرار گرفته اند، معتقدند کــه طوالنی بــودن زمان 
شارژ مجدد باتری، منفی ترین عامل هنگام خرید 

خودروی الکتریکی است.
گسترده شدن موارد استفاده از خودرو های برقی، 
باعث شد که صحبت هایی در مورد امکان تعویض 
باتری ها از طریق فرآیندی ساده که در عرض چند 
دقیقه انجام می شــود، مطرح شــود. این راه حل 
جایگزیــن در حــال حاضر توســط چندیــن طرح 
به خوبی اثبــات شــده و در طول دو دهه گذشــته 
مورد اســتفاده قرار گرفته اســت. از جملــه مزایای 
باتری های قابل تعویض، صرفه جویی قابل توجه 

در زمــان شــارژ مجــدد و افزایش طول عمــر خودرو 
اســت، زیرا باتــری برای شــارژ بــه پریز بــرق متصل 

نخواهد شد.
کارلــوس برمــودز، مدیــر توســعه تجــارت تحــرک 
الکتریکــی رپســول، گفــت: "یکــی از شــرکت هایی 
کــه پــروژه باتــری قابــل تعویــض را جــدی گرفــت، 
اســتارت آپ Better Place بــود کــه در ســال ۲۰۰۷ 
تأسیس شد و اولین شبکه شارژ الکتریکی جهان را 

تأسیس کرد. "

 البتــه برمــودز اضافــه کــرد کــه بــه دلیــل هزینــه 
باالی ایســتگاه های تعویــض، اســتاندارد نبودن 
باتری ها یا عدم توافق با ســازندگان بــرای طراحی 
خودرو هایــی کــه بتواننــد بــا سیســتم آن هــا کار 

کنند، این پروژه نمی تواند رو به جلو حرکت کند.
       چالش های استفاده از باتری قابل تعویض 

در خودرو های برقی
در حــال حاضــر، یکــی از پیشــرفته ترین پروژه هــا 
در ایــن زمینه توســط شــرکت Ample، مســتقر در 

سانفرانسیســکو رهبــری می شــود. اســتارت آپ 
Ample یک سیستم تعویض باتری بر اساس یک 
مــاژوالر طراحــی کرده اســت کــه از تعویــض کامل 

باتری ها جلوگیری می کند.  
این طراحی دارای محفظه ای است که باتری ها را 
تنها در ۱۰ دقیقه شارژ می کند و یک ربات باتری های 
مصرف شده را خارج و باتری های جدید را جایگزین 

می کند. 
کارلوس برمودز می گوید این روش سریع تر، کارآمدتر 
و بسیار ارزان تر از تعویض یک باتری کامل است. این 
شــرکت در حــال حاضــر در حال ســاخت چندین 
وســیله نقلیه در ایاالت متحده و اروپا است تا این 
فناوری را آزمایش کنــد و بتواند آن هــا را به صورت 

تجاری عرضه کند.
علیرغم پیشــنهاد های مختلف بــرای جایگزینی 
باتری هــا، چالش هایــی برای اســتفاده گســترده 
از این روش باقی مانده است. به عقیده خوزه ماریا 
لوپز، مدیر موسسه دانشگاهی تحقیقات خودرو 
در دانشگاه پلی تکنیک مادرید، اولین چیزی که 

باید بر آن غلبه کرد استانداردسازی باتری است.
لوپز گفــت: "در حــال حاضــر ســازندگان خودرو ها 
باتری را در مکان مختلفی با اندازه، ظرفیت و قدرت 
متفاوتی بر روی خودرو ها قرار می دهد و این موضوع 
باعث می شود که تعویض باتری ها بین مدل های 

مختلف کاما غیرممکن شود. "

فناوری

حکایت

مهارت هــای ســاده ای وجــود دارد کــه ما با 
توجه به آن ها می توانیــم لکه های لباس ها 

را از بین ببریم. 
یکــی از اصولــی کــه در شســتن لبــاس مهم 
ک  اســت، اطاع داشــتن ما از روش هــای پا
کــردن لکه هــای لبــاس و لبــاس زیــر اســت. 
گر نتوانیم آن ها را از بین ببریم،  لکه هایی که ا
دیگر نمی توانیم لباس را استفاده کنیم و یا 
در لباس هــای زیــر ظاهــر کثیف آن هــا به ما 
حس خوبــی نمی دهــد و احســاس تمیزی 
نمی کنیم؛ بنابراین لکه های متفاوتی وجود 
دارد کــه در ادامــه نحوه تمیــز کــردن آن را با 

یکدیگر می خوانیم:
       خالص شدن از لکه های لباس

کافی اســت آبی ولرم در یک ســطل بریزید و 
مخلوطــی از یک قاشــق غذا خــوری نمک، 
یک چهارم فنجان پودر شستشو و به اندازه 
نصف فنجــان آبلیمــو را بــه آن اضافه کنید. 
لبــاس را ۴۵ دقیقــه در آن بگذاریــد. توجــه 
داشته باشید که آب داغ باعث صدمه زدن 
به بافت لبــاس می شــود و آب را بیش از حد 

داغ نکنید.
گر از سفیدکننده استفاده می کنید:        ا

گــر از ســفیدکننده بــرای تمیــز کــردن لکــه  ا
لباس ســفید خود اســتفاده می کنید، بهتر 
اســت بدانید که نباید به هیچ وجــه به طور 
مســتقیم ســفیدکننده را روی لبــاس خــود 
بریزید. تشتی آب فراهم کنید و بیش از اندازه 
از ســفیدکننده اســتفاده نکنید کــه ممکن 

است به بافت لباس صدمه وارد کند.
کــه تهیــه  اول ســفیدکننده را داخــل آبــی 
کرده ایــد بریزیــد. پــس از چنــد دقیقــه کــه 
آنزیم های آن فعال می شــود، لباس ســفید 
خــود را داخل آن بیندازیــد و کمی هم بزنید 
تا مــواد به همــه جای لبــاس برســد. در آخر 
ک شــده اســت اطمینان  از این که لکه ها پا
حاصل کنید و در غیر اینصورت مجددا لباس 

را داخل محلول بگذارید.
ک کردن لکه عرق        پا

آســپرین له شــده و آب داغ را بــه حالــت 
کرمی درآوریــد و روی لکــه بمالیــد. پــس از 
چند دقیقــه لبــاس را بشــویید. این روش را 
می توانید بــرای آبلیمــو هم انجــام بدهید. 
کــه جنسشــان  آبلیمــو بــرای لباس هایــی 

پلی استر است بسیار کاراتر عمل می کند.
ک کردن لکه میوه از روی لباس        پا

ک کردن لکه میوه، لباس را در تشت  برای پا
آب خیس بدهید و در آن لیمو بریزید. توجه 
داشــته باشــید کــه آب ســرد باشــد و لیمــو 
به اندازه باشد. برای این کار ۱۵ دقیقه زمان 

الزم است.
ک کردن لکه جوهر از روی لباس        پا

ک کردن لکه جوهر را  شاید باور نکنید، اما پا
به اسپری مو و الکل بسپارید. حتما زیر لباس 
را حوله تمیز قرار بدهید تا جوهر را به سطح 
دیگری انتقال ندهد. کمی از اسپری مو را به 
لباس بزنید و پس از چند دقیقه با الکل تمیز 
کنید. برای تمیز شدن قطعی لباس این کار 

را تا چندبار تکرار کنید.

روزی دهقانی به جالیز رفت که خیار بدزدد. 
پیــش خــودش گفت:» ایــن گونــی خیــار را 
می برم و بــا پولی که بــرای آن می گیــرم، یک 

غ می خرم.  مر
غ تخم می گــذارد، روی آن ها می نشــیند  مر
و یک مشــت جوجه در می آید، به جوجه ها 
غــذا می دهم تــا بــزرگ شــوند، بعــد آن هــا را 

می فروشم و یک گوسفند می خرم. 
گوســفند را می پــرورم تــا بــزرگ شــود، او را بــا 
یک گوسفند جفت می کنم، او تعدادی بره 

می زاید و من آن ها را می فروشم. 
بــا پولــی کــه از فــروش آن هــا می گیــرم، یــک 
مادیــان می خــرم، او کــره می زایــد، کره هــا را 
غــذا می دهم تــا بــزرگ شــوند، بعــد آن هــا را 

می فروشم. 
با پولــی که بــرای آن هــا می گیرم، یــک خانه 
با یک بــاغ می خــرم. در بــاغ خیار مــی کارم و 

نمی گذارم احدی آن ها را بدزدد. 
همیشــه از آن جــا نگهبانــی می کنــم. یــک 
نگهبان قــوی اجیر می کنــم، و هــر از گاهی از 
باغ بیــرون می آیــم و داد می زنــم: » آهای تو، 

مواظب باش«.
دهقان چنان در خیاالت خودش غرق شد 
ک فراموش کرد در باغ دیگری است و با  که پا

باالترین صدا فریاد می زند. 
نگهبان صدایش را شنید و دوان دوان بیرون 
آمد، دهقان را گرفت و کتک مفصلی به او زد.

چند ترفند  ساده و سریع 
برای از بین بردن لکه های

 لباس 

دهقان و خیار

املت کاهو و پنیر یک املت متفاوت 
و خوشمزه است که به دلیل داشتن 
کاهو، تخم مرغ و پنیر سرشار از مواد 

غنی و موردنیاز بدن است.
املت کاهو یکی از انواع غذاهای خوشمزه و ساده ایرانی 
است که با مواد بسیار متنوعی درست   می شود. برای 
مشــاهده آموزش کامل و مرحله بــه مرحله طرز تهیه 

املت کاهو در ادامه با ما همراه باشید.

       مواد الزم برای 4 نفر
• تخم مرغ: ۴ عدد

• روغن زیتون یا کره ذوب شده: ۱ قاشق
• پنیر موزارال:1/2 لیوان

• پیاز کوچک: ۱ عدد
• فلفل قرمز تازه کوچک: ۱ عدد

• کاهو: ۴ تا ۶ برگ
• نمک و فلفل: به مقدار الزم

• ادویــه مخصــوص غذاهای ایتالیایــی: 1/2 قاشــق 
چای خوری

       طرز تهیه املت کاهو
       مرحله اول

برای تهیه این املت خوشمزه، پیاز، کاهو و فلفل قرمز را 
خرد کنید و تخم مرغ ها را با هم زن دستی یا چنگال هم 
بزنید تا به خوبی پف کند. تابه را روی حرارت قرار دهید 
و روغن زیتون یا کــره ذوب شــده را بریزید تا داغ شــود. 

پیازهای خردشده و فلفل قرمز را به روغن اضافه کنید و 
آن ها را تفت دهید.

       مرحله دوم
پس از طایی شدن پیازها، کاهوی خردشده را به تابه 
اضافه کنید و با حرارت کم تفت دهید تا حالت خامی کاهو 
گرفته شــود. قبل از اینکه رنگ کاهو خیلی تغییر کند، 
تخم مرغ های زده شــده را اضافه کنید و هم زمان روی 
تخم مرغ ها، نمک، فلفل سیاه و ادویه را اضافه کنید و 
غ ها بپزند. پنیر را می توانید قبل از  صبر کنید تا تخم مر
پختن تخم مرغ و هم زمان با ادویه به املت اضافه کنید.

       مرحله سوم
روش دیگر بــرای اضافه کردن پنیر به املت این اســت 
غ ها، پنیر را در وســط بریزید و  که پس از پختن تخم مر
تخم مرغ های پخته شده را رول و با خال دندان ثابت 
کنید. صبر کنیــد تا پنیر بــاز شــود. در ایــن روش دقت 
غ ها بیش از اندازه نپزنــد. در تابه را نیز  کنید که تخم مر
نبندید چون تردی املت از بین مــی رود و بیش از حد 

نرم می شود.
       مرحله آخر

پس از اینکه هر دو سمت املت به صورت کامل سرخ 
شــدند، آن را از تابــه خــارج کــرده و درون ظــرف مــورد 
نظر قرار   دهید. در نهایت املت کاهــو را به همراه نان، 

گوجه فرنگی و خیار شور خردشده سرو   کنید.

بــر اســاس اطاعاتــی کــه بــه تازگی 
افشــا شــده، موتوروال با ســبقت از 
سامســونگ اولیــن شــرکت تلفــن 
همــراه خواهــد بــود کــه از دوربیــن ۲۰۰ مگاپیکســلی 

استفاده می کند. 
یک افشای اطاعات جدید نشان می دهد که موتوروال 
اولین شــرکتی خواهد بــود که از سنســور دوربیــن ۲۰۰ 
مگاپیکسلی ISOCELL HP ۱در یک گوشی هوشمند 
استفاده خواهد کرد. گوشی که قرار است در نیمه اول 

سال آینده در بازار عرضه شود.
 Ace گ نویس به نام این اطاعات که توسط یک وبا
Universe از طریق توییتر منتشر شد، نشان می دهد 
که یکی از گوشی های شــیائومی نیز دارای این حسگر 
جدید است که سامسونگ آن را در سپتامبر گذشته 
معرفی کرد. این گوشی در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ معرفی 
خواهد شد. عاوه بر این افشــای این اطاعات نشان 
می دهد که سامســونگ تا ســال ۲۰۲۳ از این حســگر 
فــوق العــاده در دوربین گوشــی های هوشــمند خود 

استفاده نخواهد کرد. این سنسور جدید با دقت ۲۰۰ 
مگاپیکسل، در بازار گوشی های هوشمند در نوع خود 
اولین نمونه است. این سنسور از طریق پیکسل های 
۰.۶۴ میکرومتری، رزولوشن باالیی را ارائه می کند. با 
توجه به اندازه کوچک آن که برای گوشی های هوشمند 
مناسب است، این سنسور کیفیت تصویربرداری باالیی 
ر برای دســتگاه های تلفن همراه به ارمغان مــی آورد. 
سامسونگ در توسعه سنسور تصویربرداری جدید خود 
از فناوری منحصر به  فردی به نام سلول آفتاب پرست 

استفاده کرده است که با ادغام ۱۶ پیکسل با یکدیگر، 
دقت فوق العاده ای را هنگام عکاسی در محیط های کم 
نور و بدون نور فراهم می کند. ویژگی این سنسور امکان 

جذب میزان باالیی از نور را فراهم می کند.
در مــورد فیلمبــرداری نیــز بایــد گفت که این سنســور 
جدید امکان فیلمبرداری با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه را 
با بیشترین جزئیات در میدان دید فراهم می کند. این 
سنســور ۴ پیکســل مجاور را ادغام می کند تا وضوح را 

را بدون نیاز به برش به ۵۰ مگاپیکسل کاهش دهد.

کاهو یک شام سبک و دلچسب طرز تهیه املت 

گوشی با دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی تولید می کند  موتوروال 

دستپخت

فناوری

ترفند ها

مجتمع طالی موته

کارواش تعمیرگاه سنگین در مجتمع طای موته واقع در استان اصفهان )نوبت دوم( را  مجتمع طای موته درنظردارد ساخت جایگاه مخازن سوخت و 
ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به شــماره ثبت ســتاد 2۰۰۰۰۰1۵۴۶۰۰۰۰۰۶ و با جزییات مندرج در اســناد مناقصه و با تضمین شــرکت در 
مناقصــه )فرآینــد ارجــاع کار( بــه مبلــغ 91۰/79۶/۰۰۰ ریــال )نهصــد و ده میلیــون و هفتصــد و نــود و شــش هزار( ریال بصــورت )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( 

برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/۰٨

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۶ روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵
مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز دوشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/29
کت ها: ساعت 1۰:۳۰ روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰9/۳۰ تاریخ بازگشایی پا

عاقمنــدان شــرکت در مناقصــه می بایســت جهــت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شــماره های دفتــر ثبــت نــام ٨٨9۶97۳7 و ٨۵19۳7۶٨، 
۰21 و مرکز 27۳1۳1۳1، ۰21 و 1۴۵۶، ۰21 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
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گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  »آ
پ اولهمراه با ارزیابی کیفی )فشرده( شماره 99/۴۳7 )نوبت اول(

ت چا
نوب


