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محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت که با حضور معاونین و مدیران این شرکت برگزار 
شد، اظهار کرد: توسعه کمی، کیفی و متوازن، حاکمیت نگاه تحول گرا و توسعه محور در جای جای شرکت، الگو 
بودن و پیشران بودن در صنعت در راستای رشد اقتصادی کشور ازجمله مهم ترین اهداف فوالد مبارکه است که 
برای رسیدن به این اهداف باید نگاهی جهان تراز داشته باشیم. وی با بیان اینکه اصلی ترین عامل تحقق تحول در 
هر سازمان، پیشران بودن آن سازمان است، افزود: سرمایه های انسانی رکن اصلی هر سازمان است و مدیریت 
سرمایه های انسانی به معنای مدیریت اذهان و یکپارچه سازی دغدغه های مدیران و کارکنان آن سازمان است؛ 
ذهنیت و طرز تفکر کارکنان هر سازمان نتیجه مستقیمی بر آینده کسب وکار آن سازمان خواهد داشت و به عبارت 

دیگر آنچه امروز در ذهن کارکنان کاشته می شود، همان چیزی خواهد بود که فردا از آن برداشت خواهد شد.
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با تأکید بر ضرورت هم افزایی و همگرایی میان مدیران و کارکنان خاطرنشان کرد: 
شرط تحقق اهداف در شرکت فوالد مبارکه همراهی در راستای پیشبرد فعالیت هاست به طوری که علی رغم وجود 

فشارها به صنعت، می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی طالیی مبدل کنیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت:

می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی طالیی مبدل کنیم

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد:

۱۲ هزار میلیارد ریال 
از اموال دولتی اصفهان

 آماده برای فروش

معاون حفاظت و بهره برداری آب منطقه ای اصفهان:

افزایش خروجی سد
 زاینده رود صحت ندارد

جزئیات پرداخت تسهیالت 
خودمالکی مسکن

درجه شهرداری بهارستان 
ارتقاء می یابد

چرا به »طومار شیخ بهایی« 
در تقسیم حق آبه ها پشت 

کرده ایم؟!
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مرادی: 

پول نرسد در پیکارهای جهانی وزنه برداری 
شرکت نمی کنیم

به دلیل نبود قطعات :

۵۰ درصد هواپیما های کشور زمین گیر شده اند
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آبفای استان اصفهان برگزار می کند:

برگزاری پویش »بانوی آب« 
در سه محور شعر، مقاله و ثبت تجربه
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# اصفهان  تنها  نیست

که به پاالیشگاه طالیی  صنعتی 
شهرت دارد
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روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

پیشــنهاددهندگان می تواننــد اســناد مناقصــه بــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایت  https://www.setadiran.ir/setad/cms دریافــت و 
کــت الف- کثــر  تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/1۰/۰۴ در ســامانه فــوق بارگــذاری نمایــد و همچنیــن اســناد فیزیکــی )پا حدا
ضمانــت نامــه( خــود را بــه نشــانی: اصفهــان چهاربــاغ عباســی خیابــان عبــاس آبــاد ســاختمان ســتاد شــماره یــک شــرکت توزیــع بــرق 
گــردد ترتیــب اثــر  کــه بعــد از مهلــت مقــرر بارگــذاری  شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف دبیرخانــه تحویــل نماینــد. بــه پیشــنهادهایی 

داده نخواهــد شــد.
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیر به آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http://eepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

کارشــناس معاونــت مهندســی: ۳۴121۴۵7 -۰۳1  شــماره تلفــن واحــد مناقصــات: ۳۴121۴82-۰۳1 آقــای عظیمی وشــماره تلفــن 
آقــای مهنــدس مکبــری

جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه:  مرکــز  تمــاس ۴19۳۴-۰21، دفتــر ثبــت نــام: 889۶97۳7-۰21 و 8۵19۳7۶8 -۰21 
تمــاس حاصــل فرمائیــد.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: در اسناد درج شده است.
ــدارکات  ــه ســامانه ت ــا مراجعــه ب کننــدگان در مناقصــه می بایســت 72 ســاعت قبــل از آخریــن مهلــت اتمــام زمــان مناقصــه ب شــرکت 
گردنــد، درغیراینصــورت  الکترونیکــی دولــت و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده، از آخریــن اصالحــات احتمالــی اســناد مطلــع 
کمیســیون معامــالت بــاز و  گــران می باشــد. پیشــنهادات رســیده بــا حضــور اعضــا  مســوولیت عــدم رعایت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصــه 

قرائــت خواهــد شــد. 
پیشنهاددهنده می بایست صرفا در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام کرده باشد.

بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامه هــای فاقــد امضــا، مخــدوش، مشــروط یــا بعــد از انقضــا مهلــت مقــرر واصل شــود مطلقــا ترتیب اثــر داده 
نخواهد شــد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد: کاالی موردنیــاز خــود را بــه شــرح ذیــل، بــه اســتناد قانــون برگــزاری مناقصــات و آییــن نامــه 
معامــالت، ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه صــورت مناقصــه عمومی دومرحلــه ای ازبیــن تولیدکننــدگان و فروشــندگان واجــد 

کــه در ســامانه الکترونیکــی دولــت ثبــت نــام نموده انــد، خریــداری نمایــد. شــرایط 
گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  الزم اســت مناقصــه 

شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.

گهی مناقصه عمومی دومرحله ای آ

ACSR خرید سیم آلومینیوم فوالد نمره ۷۰ مینک
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امور قراردادهای شرکت سهامی آب منطقه ای اصفهان

شــرکت ســهامی آب منطقه ای اصفهان درنظردارد احداث دو مخزن 1۰۰۰ مترمکعبی، ســاختمان های جانبی و 
محوطــه ســازی شــهرهای افــوس و دامنــه را ازطریــق مناقصه عمومی یک مرحلــه ای با ارزیابی کیفی و با شــرایط 
که تمایل به شــرکت در مناقصه  گرانی  گذار نماید. لذا از مناقصه  و مشــخصات زیر به پیمانکار واجد صالحیت وا
کیفــی از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت  گــردد نســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــی  مذکــور دارنــد، دعــوت مــی 

)ســتاد ایران( بــه نشــانی اینترنتی )www.setadiran.ir( و بــه شــماره فراخــوان فــوق اقــدام نمایند.
مبلــغ بــرآورد: ۵7،۵۳۵،۳۴۵،۰1۶ ریــال. بــرآورد برمبنــای فهــارس بهــای واحــد پایــه ابنیــه و تاسیســات مکانیکــی-

تاسیســات برقــی و  تجهیــزات آب و فاضــالب ســال 1۴۰۰ اســت.
اعتبار پروژه: نوع اعتبار طرح از محل اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه اسالمی(  شرکت آب منطقه ای اصفهان است.

گواهینامه صالحیت معتبر پیمانکاری پایه پنج یا باالتر )یک تا چهار(  گر باید دارای  گر: مناقصه  شرایط مناقصه 
کار و رفــاه اجتماعــی  در رشــته آب از ســازمان برنامــه و بودجــه و گواهینامــه معتبــر صالحیت ایمنــی از وزارت تعــاون 

باشد.
محــل اجــرا: اســتان اصفهــان شهرســتان های بوییــن میاندشــت و فریــدن، شــهرهای افــوس و دامنــه و مــدت اجرا 

8 مــاه شمســی اســت.
نام و نشانی مجری طرح و دستگاه نظارت:

الــف( مجــری طــرح: شــرکت ســهامی آب منطقــه ای اصفهان به نشــانی اصفهــان پل خواجو آبشــار اول ســاختمان 
شــماره دو معاونت طرح و توســعه

ب( دســتگاه نظارت )مشــاور( مهندســین مشــاور جامع کار ســپاهان تدبیر به نشــانی اصفهان ســپاهان شــهر بلوار 
شــاهد خیابــان خوارزمــی ۴ کوی آبان شــرقی ســاختمان جامع

تاریخ، مهلت، نشانی و نحوه دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی و ارسال پاسخ ارزیابی کیفی:
کلیه مراحل ارزیابی کیفی و مناقصه ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد ایران( به نشــانی اینترنتی 
کیفــی مطابــق شــرایط و مواعــد  گــران جهــت شــرکت در ارزیابــی  www.setadiran.ir انجــام خواهــد شــد. مناقصــه 
کیفــی و ارســال پاســخ  زمانــی قیــد شــده در آن ســامانه مهلــت خواهنــد داشــت نســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــی 
کیفــی و ازطریــق همیــن ســامانه اقــدام نماینــد. برنامــه زمانــی دریافــت اســناد اســتعالم ارزیابــی  اســتعالم ارزیابــی 
کیفــی و ارســال پاســخ مطابــق مواعــد و مهلت هــای زمانــی منــدرج در ســامانه ســتاد ایران می باشــد. پــس از ارزیابی 
گران دعوتنامه شرکت در مناقصه و اسناد مناقصه ازطریق سامانه مذکور  کوتاه مناقصه  کیفی و تعیین فهرست 

دراختیــار آنهــا قــرار خواهدگرفت.
گــزار: اصفهــان پــل خواجــو بلــوار آئینــه خانــه جنــب هــالل احمــر شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان  نشــانی مناقصــه 

کدپســتی 81۶۴۶7۶۴7۳ صنــدوق پســتی۳91 

گهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
نوبت اول)شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران  2۰۰۰۰۰12۰۵۰۰۰۰۳9(

12۳71۴۳ / م الف
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همزمان با سراســر کشور، ســامانه یکپارچه سازی 
خرید و فروش آرد برای مصارف نانوایی ها، صنف و 
صنعت در استان اصفهان از پایان آذر فعال می شود.
به گــزارش روابط عمومــی اداره کل غلــه و خدمات 
بازرگانی اســتان اصفهان، مدیرکل غله و خدمات 
بازرگانــی اســتان اصفهــان، هــدف از فعالیت ایــن 
سامانه اینترنتی را صرفه جویی در هزینه ها، افزایش 
سرعت در فرآیند خرید و ارائه خدمت بهتر به نانوایان 
و همچنین دیگر مصــارف بیان کــرد و افــزود: برای 

تحقق ایــن مهم شــرکت مــادر تخصصــی بازرگانی 
دولتی ایــران اقــدام بــه تجمیــع و یکپارچه ســازی 

سامانه خرید و فروش آرد در کشور کرده است.
محســن ضیائــی افــزود: خریــد و فــروش آرد در این 
سامانه از ماه های گذشته به صورت آزمایشی و در 
چند مرحله در برخی از استان های کشور عملیاتی 

شده است.
وی گفت: بــا فعال شــدن این ســامانه از پایــان آذر 
نانوایان می توانند برای سفارش سهمیه خود به این 
 https://gflour.banksepah.ir سامانه به نشــانی

مراجعه کننند.
مدیرکل غلــه وخدمــات بازرگانی اســتان اصفهان 
افزود: از دیگر ویژگی های ســامانه یکپارچه سازی 
فروش آرد، نظارت و کنترل بیشتر بر نحوه توزیع در 
مناطق مختلف استان و همچنین بر طرف کردن 
عیوب و نقــاط ضعــف ســامانه های قبلی و بــه روز 

رسانی است.

عضو هیئت مدیره بانک مسکن گفت: وام ساخت 
مسکن خود مالکی، مشابه وام طرح جهش تولید 
مســکن اســت. محمدحســن علمــداری دربــاره 
وام خودمالکــی مســکن، اظهــار کــرد: میــزان وام 
متقاضیان ساخت مسکن خود مالکی با تسهیالت 
انبوه سازان، هیچ فرقی ندارد و متقاضی می تواند 
از بانک مسکن و یا سایر بانک ها دریافت کند. وی 
با اشــاره به این که انبوه ســاز هــم می توانــد دولتی 
گر  و هم شــخصی باشــد، افــزود: هر خــود مالکــی، ا

بیشتر از دو واحد مسکونی بسازد انبوه ساز شخصی 
محسوب می شــود. وی با بیان این که خود مالک 
به این معناست که سند مالکیت زمین به نام بخش 
خصوصی یا حقیقی اســت، تصریح کــرد: هر خود 
مالک می تواند برای ســاخت تعــداد واحد های در 
دست ساخت، وام دریافت کند، اما فقط یک واحد 

آن را می تواند به نام خود ثبت کند.
بر اســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار متقاضیان 
می توانند در تهران، شــهر های باالی یک میلیون 
کز استان ها، سایر شهر ها و روستا ها  نفر جمعیت، مرا
به ترتیب ۴۵۰ میلیــون تومان، ۴۰۰ میلیــون، ۳۵۰ 
میلیــون، ۳۰۰ میلیــون و ۲۵۰ میلیــون تومــان وام 
ساخت دریافت کنند. بر اساس قانون جهش تولید 
مسکن بانک ها امسال باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان 
وام در قالــب نهضــت ملی مســکن پرداخت کنند 
که این رقم وام در سال های بعدی متناسب با تورم 

اعالمی بانک مرکزی افزایش می یابد.

نایــب رئیــس هیئــت مدیــره انجمن شــرکت های 
کمــک بــه شــرکت های  هواپیمایــی خواســتار 
هواپیمایی برای تعمیر و عملیاتی شدن هواپیما های 
زمین گیر شــد. به گــزارش خبرگــزاری صدا و ســیما؛ 
کنون بیش از ۵۰ درصد از  آقای علیرضا برخور افزود: ا
هواپیما های موجود در کشور به دلیل نبود قطعات 

به خصوص موتور زمین گیر هستند.
 وی گفت: این مشــکل ســبب شــده تا آحــاد مردم 
نتوانند از ظرفیت واقعی ناوگان پروازی استفاده کنند. 
برخور افزود: امید داریم که یکی از اولویت های دولت 
مساعدت و ارایه تسهیالت به شرکت های هواپیمایی 
در خصوص تامین قطعات مورد نیاز و احیای مجدد 

هواپیما هــای زمین گیر باشــد. مدیرعامل شــرکت 
کنون  هواپیمایی جمهوری اسالمی تصریح کرد: ا
بیش از ۱۷۰ فروند از هواپیما های موجود به دلیل نبود 
منابع مالی الزم و محدودیت های ناشی از تحریم ها 
برای تامین قطعات مورد نیاز غیر فعال است. برخور 
گر این روند ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد  گفت: ا
زمین گیــر شــدن تعــداد بیشــتری از هواپیما هــای 
موجود خواهیــم بود. نایــب رئیس هیئــت مدیره 
انجمن شــرکت های هواپیمایی همچنین افزود: 
اجرای قانون آزاد سازی نرخ موجب کاهش مشکالت 
اقتصادی و کمک به رشد صنعت حمل ونقل هوایی 

کشور بوده است.

رئیس اتحادیه خــوار و بار و آجیل فــروش اصفهان 
گفت: برخی برنــج کاران که نیازی به پــول ندارند، 

نسبت به فروش محصول خود مقاومت می کنند. 
مصطفی بحق  رئیــس اتحادیه خــوار و بــار و آجیل 
فروش اصفهان گفت:  هر کیلو برنج ایرانی با قیمت 
۷۵ هزار تومان در بازار به فروش می رسد و برخی برنج 
کاران که نیازی به پول ندارند، همچنان نسبت به 
فروش محصول خود مقاومت می کنند و در شمال 
کشــور به نوعی هیچ مرجعی تــوان برخــورد با آن ها 
را نــدارد. وی گفت: قیمت برنج به صــورت روزانه و 
هفتگی  در بازار روند صعودی دارد و امســال میزان 
برداشــت برنج ایرانی نســبت به ســال گذشــته ۳۰ 

درصد کاهش داشته است.
وی گفــت: هزینــه برنــج کاران امســال نســبت بــه 
سال های گذشته دو برابر شده است، از سوی دیگر 
برداشت این محصول کاهش یافته است، بنابراین 
برنج کاران با وجود این قیمت ها در بازار، همچنان 
ناراضی هستند و معتقدند که این قیمت ها جبران 

هزینه های آن ها را نمی کند.
رئیس اتحادیه خــوار و بار و آجیل فــروش اصفهان 
گفت: کشاورزانی که معطل پول و یا به بانک بدهکار 
بودند، محصول برنج خود را به روانه بازار کردند، اما 
برخی برنج کارانی که نیازی به پول ندارند، همچنان 
نســبت به فروش برنج خود مقاومت می کنند و در 
شمال کشور به نوعی هیچ مرجعی توان برخورد با 
آن ها را ندارد. وی با بیان اینکه امسال برنج داخلی 
به دست بنکدار، انباردار و... نرسیده است، گفت: 
گرچه برنج شمالی در بازار بسیار کم است، اما برنج  ا

خارجی به وفور در بازار موجود است.
بحق گفــت: در حال حاضر هر کیلــو برنج تایلندی 
حدود ۱۳ هــزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هــزار تومان، برنج هندی 
کستانی حدود  حدود ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان و برنج پا
۲۰ هزار تومان اســت، از ســوی دیگــر برنج ایرانی به 
قیمت خرده فروشی حتی تا ۷۵ هزار تومان هم به 

فروش رفته است.
کنون  کیــد بر اینکه برای تنظیم بــازار برنج ا وی با تا
برنج خارجی به وفور وارد بازار شــده است و افرادی 
که قــدرت خرید پایینــی بــرای خرید برنــج داخلی 
دارند، برنج خارجی خریداری می کننــد، گفت: در 
حال حاضــر ۲۰ درصد اصفهانی هــا در بــازار خریدار 
برنج داخلی و ۸۰ درصد اصفهانی ها متقاضی برنج 

وارداتی هستند.
رئیس اتحادیه خوار و بــار و آجیل فروش اصفهان، 
گر تمایل اصفهانی ها به خرید برنج داخلی  گفت: ا
بیشــتر از ۲۰ درصد بــود، به طور قطــع قیمت برنج 

کنون بیشتر از نرخ فعلی بود. داخلی ا
وی با اشاره به روند صعودی قیمت حبوبات در بازار 
نیز، گفت: یکی از مهمترین دالیل گرانی حبوبات، 

خشکسالی در ایران و دنیاست.
بحــق بــا بیان اینکــه کانــادا تامیــن کننــده عدس 
دنیاست که به دلیل خشکسالی این کشور، سطح 
زیر کشت این محصول کاهش یافته و امروز شاهد 
افزایش قیمت آن در بازار هستیم، گفت: ۹۰ درصد 
عدس مورد نیــاز کشــور و همچنین لوبیــا چیتی و 
نخود هایی که از آن لپه تهیه می شود، وارداتی است.

کید بر اینکه امروز قیمت محصوالت در بازار  وی با تا
به خصوص برنج براساس عرضه و تقاضا مشخص 
گر تقاضای مردم به دلیل کاهش  می شود، گفت: ا
قدرت خرید کمتر شــود، به طور قطع قیمت ها رو 

به کاهش می رود.

با هدف یکپارچه سازی خرید و فروش آرد:

آغاز فعالیت سامانه اینترنتی فروش آرد از پایان آذر 
در اصفهان

خبر

معــاون اول رئیــس جمهــور و رئیــس مرکز 
بررســی های اســتراتژیک در حــال تدوین 
راهکار هــای کوتــاه، میــان و بلنــد مــدت 
هســتند تــا مشــکل آب اصفهــان را حــل 

کنند.
رئیس جمهور در گفتگوی زنده تلویزیونی 
از شبکه یک ســیما، مســأله آب را معضلی 
منطقــه ای و جهانی دانســت و گفت: الزم 
است که برای مشکالت حوزه آب در کشور، 
گذشــته  اقداماتــی متفــاوت نســبت بــه 

صورت پذیرد.
حجت االسالم و المســلمین سید ابراهیم 
رئیسی افزود: زمانی که ریاست قوه قضائیه 
را بر عهــده داشــتم بــه اصفهــان ســفر و در 
دیدار با کشاورزان بر لزوم تامین آب شرب، 

کید کردم. کشاورزی و صنعتی استان تا
کیــد کــرد: دولت مصمم اســت که با  وی تا
وجود کمبود نزوالت آسمانی و خشکسالی 
با برنامه ریزی و مدیریت به موقع مشــکل 
آب اســتان های حوضه آبریز زاینــده رود را 

حل کند.
رئیس جمهــور بر نبود بن بســت برای حل 
کید کرد و گفت: الزم است که  مشکالت تا
الگو های کشــت مناســب در اســتان های 
مختلف جایگزین الگو های فعلی شود و از 
پسآب های تصفیه شده شهری در صنایع 

استفاده شود.

بیش از ۲ هــزار و ۸۰۰ تن لوله مســتعمل در 
شــرکت خطوط لولــه منطقــه اصفهــان به 

فروش رسید.
مسئول سفارشــات کاالی شرکت خطوط 
منطقــه  ـ  نفت ایــران  مخابــرات  و  لولــه 
اصفهــان گفت: ایــن لوله هــای ۳۰ اینچ به 
ح  متــراژ ۱۸ هــزار و ۹۰۰ متــر مخصــوص طــر
تعویض خــط لولــه انتقــال نفت خــام بین 
کــز انتقال نفــت شــماره ۲ و ۳ طراحی و  مرا
به برنده مزایده تحویل داده شــد. محمد 
گذاری با بارگیری،  صادقی افزود: فرایند وا
وزن کشــی و انتقــال لوله های مــورد نظر با 

۲۰۹ سرویس حمل با تریلر اجرا شد.
منطقــه خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت 
اصفهــان یکــی از مناطــق ۱۲ گانــه شــرکت 
خطوط لولــه و مخابرات نفت ایران اســت 
که با بهره گیــری از ۱۸ دســتگاه توربوپمپ 
ســولزر بــا قدرتــی معــادل ۳۰۰هــزار اســب 
بخار،روزانــه بیــش از نیــم میلیــون بشــکه 
نفــت خــام را از امیدیــه خوزســتان بــا طی 
مســیر ۴۰۰کیلــو متــر بــه اصفهــان منتقــل 
ک  خــورا تامیــن  بــر  عــالوه  کــه  می کنــد 
ک  پاالیشــگاه اصفهان،بخشــی از خــورا
پاالیشــگاه های تهران و تبریــز را نیز تامین 

می کند.

در بررسی کارشناسان اداره کل استاندارد، 
۱۲ واحــد تولیــدی در اســتان اصفهــان 

متخلف معرفی شدند.
مدیــرکل اســتاندارد اســتان اصفهــان در 
پنجمین نشســت کمیســیون اســتاندارد 
اصفهــان در ســال جــاری گفــت: باحضــور 
معــاون دادســتان اســتان، نماینــدگان 
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان و نماینــده اتــاق اصنــاف 
پرونده ۱۲ واحد تولیدی دراســتان بررسی 

شد.
محمود فرمانی افزود: این واحد های تولید 
که در زمینه صنعت طال، سیلندر گازپیک 
نیک، قنــادی و تجهیــزات نانوایی، توزیع 
باســکول، تولید بتــن آمــاده و تولیــد لوازم 
فعــال بودنــد پــس از بررســی کارشناســان 
متخلف معرفی شــدند و برای مالکان این 
واحد ها تذکر، اخطار، جریمه نقدی، توقف 

موقت خط تولید صادر شد.

خبر دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران مطرح کرد:

افزایش آلودگی شهرها در پی رشد ۱۴ درصدی 
مصرف سوخت

دبیــر کل انجمــن علمی اقتصــاد 
شهری ایران گفت: یکی از چالش ها 
و دغدغه هــای بشــر امروز، مســأله 
گرچه آلودگی به اشکال  آلودگی محیط زیست است، ا
مختلف تولیــد می شــود امــا خــودرو و وســایل نقلیه 
درون ســوز یکــی از اصلی تریــن منابــع تولیــد آلودگــی 
محســوب می شــوند. امروزه اتومبیــل به عنــوان نیاز 

اصلی جامعه بشری در آمده است.
سید محسن طباطبایی مزدآبادی  اظهار کرد: وسایل 
نقلیــه علی رغــم مزایــای زیــادی کــه دارد، مشــکالت 
زیست محیطی مختلفی را باعث می شود؛ مشکالتی 
همچون ترافیک، تصادفات و آلودگی های صوتی و روز 
به روز نگرانی ها در زمینه استفاده از این وسیله ها افزایش 
می دهد. در این میان عدم توجه به مسئله آلودگی هوا 
موجب شده تا در کشــور ایران میزان آلودگی هوا که در 
اثر بنزین مصرفی خودروها تولید می گردد در مقایسه با 

سایر کشورها بسیار باال باشد.
کی از رشد مصرف بنزین  وی افزود: آمارهای کشور، حا
در بخش حمل و نقل کشور بوده و در سال های اخیر 
بنزین مصرفی به طور قابل مالحظه ای بیش از ظرفیت 
پاالیش داخلی شده اســت و لذا هزینه واردات بنزین 
سهم نسبتا مهمی از بودجه دولت را به خود اختصاص 
می دهد. متوسط میزان مصرف بنزین کشور حدود ۹۴ 
میلیون لیتر در روز است که ظرفیت تولید این محصول 
در کشور حدود ۱۱۰ میلیون لیتر در روز بوده و از این میزان 
بنزین حدود ۹۰ میلیون لیتر آن با گوگرد کمتر از ۵۰ و ۱۰ 

پی پی ام تولید می شود.
      اهمیت بخش حمل و نقل در حوزه اقتصاد 

انرژی
این پژوهشگر حوزه اقتصاد تاکید کرد: افزایش جمعیت 
شهری، اقبال عمومی استفاده از خودروهای شخصی 
و عرضــه بنزین بــه قیمــت یارانــه ای از عوامــل تعیین 
کننده این پدیده هستند. عالوه بر تحمیل هزینه های 
فزاینده به اقتصاد کشــور، با ایجاد آلودگی بیش از حد 
هوا در مناطق شــهری لطمات جبران ناپذیری نیز بر 
سالمت شهروندان وارد می کنند. هنگامی که مصارف 
مختلــف انــرژی را در مقیاس جهانــی مورد توجــه قرار 
می دهیم، مشخص می شــود که بیش از یک چهارم 
انرژی اولیــه در بخش حمــل و نقل مصرف می شــود؛ 
که ســهم فرآورده های نفتی در تأمین آن در حدود ۷۰ 

درصد اســت، که به این ترتیب اهمیت بخش حمل 
و نقل در حوزه اقتصاد انرژی و محیط زیســت بیش از 

پیش نمایان می شود.
طباطبایی اضافه کرد: در این زمینه به نظر می رسد که 
توســعه تکنولوژی های نوین و کاربرد آن در خودروها 
مانند پیل ســوختی، خودروهــای الکتروهیبریدی، 
موتورهــای الکتریکــی و اســتفاده از ســوخت های 
جایگزیــن، در آینده تأثیرات وســیعی در ســاختار بازار 
انــرژی و مســائل اقتصــادی و سیاســی مرتبــط بــا آن 
خواهــد داشــت. کاربرد ایــن تکنولوژی هــا همچنین 
می تواند بر الگوی تولید و مصرف انرژی نیز اثرگذار بوده 
و موجب ایجاد تغییرات در رفتارهای اجتماعی و شیوه 

زندگی مردم شود.
شیوع کرونا بر مصرف سوخت خودروها نیز تأثیرگذار بود

وی با اشاره به اینکه سال ۹۹ برای اقتصاد ایران و جهان 
ســال ســختی بود، گفت: به دلیل شــیوع کرونا اغلب 
فعالیت های اقتصادی تعطیل شــد و این موضوع در 
کنار ممنوعیت تردد و اعمال قرنطینه کاهش مصرف 
ســوخت را بــه دنبال داشــت. شــیوع کرونا بــر مصرف 
سوخت خودروها نیز تأثیرگذار بود و این موضوع باعث 

شد تا مصرف بنزین در کشور با افتی ۲۰ درصدی همراه 
شــود. این مدرس دانشــگاه تهران افزود: در حالی که 
میانگین مصرف روزانه در سال ۹۸ حدود ۸۹ میلیون 
لیتر بود؛ این رقم در ۱۱ ماه سال ۹۹ به روزانه ۷۵ میلیون 
لیتر رسید. کاهش مصرف بنزین در حالی اتفاق افتاد که 
در مقابل، سوخت جایگزین آن یعنی سی. ان. جی با 
افزایش پنج درصدی مصرف همراه بود. ایرانیان که در 
سال ۹۸ روزانه ۲۰.۷ میلیون متر مکعب سی. ان. جی 
مصرف کردند که این عدد برای ۱۱ ماه سال ۹۹ به ۲۲.۵ 

میلیون متر مکعب رسید.
      پیش بینی افزایش مصرف بنزین در کشور

کید کرد: با این حال ادامه روند  طباطبایی در ادامه تا
فعلی مصرف در صــورت رفــع محدودیت هــای کرونا 
می تواند مصرف بنزین در کشور را به شدت افزایش دهد 
که این امر موجــب افزایــش آلودگی هــوا در پی مصرف 
و سوخت بنزین روزانه توســط خودروها خواهد بود. 
همانطور که ایرانی ها در حالی در ۶ ماهه نخست امسال 
و همزمان با شرایط قرمز کرونایی، روزانه ۸۵ میلیون لیتر 
بنزین مصرف کرده انــد که این عدد بــرای ۶ ماهه اول 
سال ۹۹، حدود ۷۴.۵ میلیون لیتر بوده است و حکایت 

از رشدی ۱۴ درصدی دارد.
وی ادامه داد: بیشترین مشکل آلودگی هوا در تهران، 
ذرات معلق آالینده است که میزان تولید ساالنه آنها به 
۸.۶ هزار تن می رسد و از این میزان سهم منابع متحرک 
۷۰ درصد است، در میان منابع متحرک، وسایل نقلیه 
سنگین بیشترین سهم را در انتشار ذرات معلق دارند 
و در میان وسایل نقلیه سنگین، اتوبوس های بخش 
خصوصی ۳۵ درصد، اتوبوس های شهری تهران ۲۸ 
درصد و در نهایت کامیون ها ۲۸ درصد بیشترین میزان 

انتشار ذرات معلق در هوا را دارند.
دبیر کل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران خاطرنشان 
کرد: با اینکه برخی کارشناسان معتقد بودند که باید تردد 
خودروها در سطح شهر کاهش یابد و یکی از راهکاهای 
حل این مشــکل افزایش قیمت ســوخت اســت اما با 
افزایش قیمت ســوخت در دولت گذشــته نیــز تهران 
کان با افزایش سفرهای درون شهری با خودروهای  کما
شــخصی مواجه اســت؛ به طوری که ادامه ایــن روند 
می تواند آسیب جدی بر پیکره شهر تهران وارد کند که 
باید مسئولین هر چه سریع تر این معضل را با راهکارهای 

علمی و عملی مورد بررسی و اجرا قرار دهند.

مهلت ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن با توجه 
به افزایش تقاضا در شــهر های مختلف در اصفهان، 

همزمان با سراسر کشور تمدید شد.
 معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
اهالی استان اصفهان که متقاضی بهره مندی از مزایای این طرح هستند 
می توانند تا پایان آذر با مراجعه به نشانی اینترنتی saman.mrud.ir برای 

نامنویسی در طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند.
امیر زاغیان با بیان اینکه شرایط ثبت نام در این طرح تسهیل یافته است، 
افزود: پیش تر متقاضیان برای ثبت نام الزم بود چهار شرط شامل برخوردار 
نبودن از امکانــات دولتی در حــوزه مســکن از اول انقالب )فرم ج ســبز(، 
برخوردار نبودن از مالکیت خصوصی از اول فرودین ۱۳۸۴، تاهل و سابقه 
حداقل ۵ سال سکونت در شــهر مورد تقاضا را دارا می بودند که در حال 

حاضر دو شرط از این شروط تسهیل بیشتری یافته است.
معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرســازی استان اصفهان با 
بیان اینکه برنامه این استان در طرح نهضت ملی مســکن معادل ۵.۷ 

درصد نسبت به کشور است افزود: براین اساس در استان اصفهان برای 
یک سال نیاز به ساخت حدود ۶۰ هزار واحد است که این عدد برای چهار 

سال به بیش از ۲۰۰ هزار واحد می رسد.
زاغیان گفت: در حال حاضر از ۱۰۹ شهر اســتان اصفهان برای تعداد ۴۳ 
کنون امکان ثبت نام در سامانه برای این  شهر تامین زمین شده که هم ا

شهر ها فراهم است.
وی افزود: در زمان حاضر ثبت نام برای شهر های فوالدشهر، بهارستان، 
مجلسی، شاهین شهر، شهرضا، کاشان، اردستان، اژیه، انارک، برزک، 
تودشــک، تیــران، جنــدق، حســن آباد، خوانســار، خــور، داران، دهق، 
زواره، ســده لنجان، علویجه، فرخی، فریدونشــهر، گلپایــگان، مهاباد، 
میمه، نصرآباد، نوش آباد، نیاســر، هرند، ورزنه، وزوان، کمه، کوهپایه، 
آران وبیدگل، ایمانشهر، باغ بهادران، بویین ومیاندشت، طالخونچه، 

فالورجان، قهدریجان، گلدشت و نطنز فعال است.

یک فعال حوزه کار می گوید: ســالمتی نیروهای کار، 
رابطه مســتقیمی با کار و تولید و بهــره وری دارد. او با 
اشاره به پرداخت حق بیمه های ماهانه بر لزوم بهره 
مندی کارگران و بازنشستگان از خدمات درمانی شایسته و در شأن آنها 

کید کرد. تا
حمید نجف اظهار کرد: زمانی طبقات کارگــر و کارفرما یک بیمه تامین 
اجتماعی داشتند و خبری از بیمه تکمیلی نبود ولی همان بیمه کمک 

می کرد تا به لحاظ درمانی دغدغه نداشته باشند.
وی ادامه داد: امروز به آن بیمه تامین اجتماعی و یا بیمه خدمات درمانی 
که دفترچه ای بود، بیمه تکمیلی و انواع و اقسام بیمه ها اضافه شده است. 
پول های مضاعفی از جیب طبقــات کارگــر و کارفرما و کارمند برداشــته 

می شود اما خروجی خدمات درمانی مثل سابق نیست.
ایــن کارشــناس حــوزه کار بــا بیان اینکــه بیــش از نیمــی از مشــکالت 
جسمی نیروهای کار ناشی از غیر سالم و خراب بودن دندان ها است که بر 
عملکرد سیستم بدن و التهاب آن تاثیرگذار است، افزود: متاسفانه به دلیل 
آنکه نرخ تعرفه و هزینه های دندانپزشکی باال است، کارگران قادر نیستند 
از عهده این هزینه ها برآیند و با وجود بیمه های مکمل متعدد خدمات 

شایسته دریافت کنند.
نجف بــا ابــراز خرســندی از اقــدام دولت و مجلــس در تبدیــل وضعیت 
نیروهــای قراردادی و شــرکتی اظهــار کرد: همچنــان که این اقــدام را کار 
مثبتی می دانیم، انتظــار داریم تجمیع بحــث خدمات درمانــی هم در 

دستور کار قرار گیرد.

به گفته وی، وقتی مــردم از هزینه هــای درمان خود می زنند، ســالمت 
جسمی آنها به خطر می افتد و بار هزینه آن مجددا به نظام سالمت و نظام 
بیمه کشور و نهایتا دولت بر می گردد، در نتیجه با جامعه ای روبه رو خواهیم 
بود که نیروهای کار آن بیمار و به لحاظ سالمت جسمی ضعیف هستند.

این کارشــناس حوزه کار با بیان اینکه ســالمتی مردم جزو سرمایه های 
کید کرد: انتظار داریم نظام  کشــور اســت و باید به آن اهمیت بدهیم، تا
بیمه ای کشور تجمیع شود و کارگران و کارفرمایان و کارمندان از سردرگمی و 

بالتکلیفی خارج شوند.
نجف ادامه داد: متاســفانه علی رغــم آن که اعالم می شــود هزینه های 
درمانی با درصد باال پوشش داده می شود ولی بعضا خالف آن را می بینیم؛   
مثال کارگری با بیمه درمان تامین اجتماعی برای گرفتن عکس رادیولوژی 
مراجعه می کند و به وی اعالم می شود که بر اساس قانون درمان تامین 
اجتماعی تنها یکبار این هزینه برای او پرداخت می شــود و بابت گرفتن 
عکس، به او گفته می شــود ۷۰ هزار تومان بپردازد درحالی که هزینه آزاد 

آن ۱۰۰ هزار تومان است!
این فعال حــوزه کار تصریــح کرد: اینکه کارگر با داشــتن بیمــه درمان 
تامین اجتماعی باید بیش از دو ســوم هزینه نسخه، فرانشــیز و انواع 
آزمایشها را پرداخت کند، اســمش خدمات درمانی نیست و کمکی 
به جبران هزینه های درمان آنها نمی کند؛ لذا باید به گونــه ای اقدام 
کنیم که کارگران و بازنشستگان وقتی از حقوق خود ماهانه به حساب 
تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی بابت حق بیمه می پردازند 
از خدمات درمانی شایسته و در شأن خود به عنوان یک حق قانونی 

برخوردار شوند.
نجف در پایان خاطرنشان کرد: سالمتی نیروهای کار، رابطه مستقیمی با 
کار و تولید و بهره وری دارد و جزو سرمایه های کشور به شمار می رود. نیاز 
نیست به افزایش جمعیت فکر کنیم بلکه همین جمعیت فعلی را قدر 

بدانیم و برای سالمتی آنها چاره اندیشی کنیم، ارزش دارد.

به دلیل استقبال از طرح جهش تولید مسکن:

پایان آذر فرصت ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در اصفهان

کارگران و بازنشستگان است خدمات درمانی شایسته، حق 

جزئیات پرداخت تسهیالت خودمالکی مسکن 

به دلیل نبود قطعات :

کشور زمین گیر شده اند  ۵۰ درصد هواپیما های 

خودداری برنج کاران شمالی از عرضه برنج به بازار:

برنج ایرانی،کیلویی۷۵هزار تومان! 

عزم دولت 
برای حل مشکل آب اصفهان

تحویل بیش از 
دو هزار و ۸۰۰ تن لوله

 مستعمل به برنده 
مزایده دراصفهان

در بررسی کارشناسان اداره کل 
استاندارد:

معرفی ۱۲ واحد تولیدی
 متخلف در استان اصفهان

خبر

خبر

خبر



سال پنجم - شماره 129۶

چهارشنبه  17  آذر 1۴۰۰ - ۳ جمادی االول 1۴۴۳

83 دسامبر     2۰21
مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه کمیته مدیریت:

می توانیم تهدیدها را به فرصت هایی طالیی 
مبدل کنیم

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل 
فــوالد مبارکه در جلســه کمیته 
مدیریت که با حضور معاونین و 
مدیران این شرکت برگزار شد، اظهار کرد: توسعه 
کمیت نــگاه تحول گرا  کمی، کیفی و متــوازن، حا
و توسعه محور در جای جای شــرکت، الگو بودن 
و پیشــران بــودن در صنعــت در راســتای رشــد 
اقتصادی کشور ازجمله مهم ترین اهداف فوالد 
مبارکه است که برای رسیدن به این اهداف باید 

نگاهی جهان تراز داشته باشیم.
وی با بیان اینکه اصلی ترین عامل تحقق تحول 
در هر سازمان، پیشران بودن آن سازمان است، 
افزود: سرمایه های انسانی رکن اصلی هر سازمان 
است و مدیریت ســرمایه های انسانی به معنای 
مدیریت اذهــان و یکپارچه ســازی دغدغه های 
مدیران و کارکنان آن ســازمان اســت؛ ذهنیت و 
طرز تفکر کارکنان هر سازمان نتیجه مستقیمی بر 
آینده کسب وکار آن ســازمان خواهد داشت و به 
عبارت دیگر آنچه امروز در ذهن کارکنان کاشــته 
می شــود، همان چیزی خواهد بود که فردا از آن 

برداشت خواهد شد.
کیــد بــر  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تأ
ضــرورت هم افزایــی و همگرایی میــان مدیران و 
کارکنــان خاطرنشــان کرد: شــرط تحقــق اهداف 
در شــرکت فــوالد مبارکــه همراهــی در راســتای 
پیشــبرد فعالیت هاســت به طوری کــه علی رغــم 
وجود فشــارها به صنعت، می توانیم تهدیدها را 

به فرصت هایی طالیی مبدل کنیم.
وی بــا بیان اینکــه مشــکل انــرژی بــرای همــه در 
کشــور وجــود دارد، اذعــان داشــت: کدام یــک از 
بخش هــای صنعتــی و اقتصــادی کشــور بهتــر از 
فــوالد مبارکــه می توانــد در رفــع مشــکل انــرژی 
گر امروز درک صحیحی از مسائل  پیشرو باشد؟ ا
داشته باشــیم و برای رفع موانع درست تصمیم 
بگیریم قطعا می توانیم بر مشکالت فائق بیاییم.

      ضرورت تغییر فرهنگ مصرف انرژی و 
برنامه ریزی برای آن

کیــد بــر ضــرورت تغییــر فرهنــگ  طیب نیــا بــا تأ
مصرف انرژی و برنامه ریزی برای آن تصریح کرد: 
گفتمان صرفه جویی در مصرف انرژی را باید ابتدا 
در شرکت فوالد مبارکه و سپس در جامعه تسری 
داد که در همین راستا نیز در حال انجام عملیات 
گســترده ای در حــوزه صرفه جویــی در مصــرف 
انرژی هستیم. وی ادامه داد: هنوز فرصت های 
بسیار زیادی در باالدست برای ما وجود دارد که 
شــاید تا چند ســال دیگر همین فرصت ها وجود 
نداشته باشــند که الزم اســت تا در این خصوص 
سرعت خود را افزایش داده و نفوذمان را در حوزه 

پایین دست گسترش دهیم.
      چابک سازی برنامه های تولید متناسب 

با شرایط موجود
کیــد بــر  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تأ
ضرورت تسریع در اجرای پروژه های انتقال انرژی 
اضافــه کــرد: تغییــر و چابک ســازی برنامه هــای 
تولید متناسب با شرایط موجود، امری قابل اجرا 
و شــدنی اســت؛ در بحــث زیرســاخت ها نیــز 
معاونت های مختلف باید برنامه داشــته باشند 
و در موضوعــات مختلــف کمیته هــای عملیاتی 

تشکیل دهند.
وی با اشــاره به اهمیت حمل ونقل مــواد اولیه و 
محصوالت در شرکت فوالد مبارکه عنوان داشت: 
امکان افزایش ظرفیت نــاوگان حمل ونقل مواد 
اولیــه بــرای فــوالد مبارکــه وجــود دارد و ایــن امر 
باید هرچه ســریع تر تحقق پیدا کنــد؛ همچنین 
بــرای تأمیــن منابع انــرژی، به خصــوص آب باید 

سرمایه گذاری های بیشتری صورت گیرد.
      فضای رسانه و اطالع رسانی نیازمند 

تبیین علمی است
کیــد بــر ضــرورت  مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا تأ

گاه ســازی در خصــوص جایــگاه فــوالد مبارکــه  آ
در اقتصاد، رشــد و تعالی کشــور یادآور شــد: باید 
درصــدد افزایــش روشــن گری در فضای رســانه و 
اطالع رســانی برای فراهم ســازی شــرایط توسعه 
کیفــی برای فــوالد مبارکــه باشــیم؛ فــوالد مبارکه 
باید برای به کارگیــری گفتمان منطقــی و مبتنی 
که موضوعات  بر دانش برنامه داشــته باشد؛ چرا
مرتبط با فضــای رســانه و اطالع رســانی نیازمند 

تبیین علمی است.
وی با اشــاره بــه اهمیت جذب نخبــگان علمی و 
فنــی بــه شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود: افزایــش 
اشــتیاق شــغلی و امــکان ارتقــای شــغلی بــرای 
زمینه هــای عادالنــه  فراهم ســازی  کارکنــان، 
پیشرفت شــغلی، ارتقای ســطح دانش کارکنان 
گــر بخواهیم  و پیمانــکاران بســیار مهم اســت و ا
صنعتی پیشــرو باشــیم، باید برای ارتقای سطح 
دانش ســرمایه های انســانی خود برنامه داشته 
که آموزش جــزو اولویت هــای فوالد  باشــیم؛ چرا

مبارکه محسوب می شود.
      تولید محصوالت کیفی با ارزش افزوده 

تر باال
کبــری محمــدی معــاون بهره بــرداری  عبــاس ا
شــرکت فوالد مبارکــه در ادامه این جلســه اظهار 
کــرد: وضعیت ایمنــی فــوالد مبارکــه نســبت بــه 
ســال های گذشــته رونــد روبه رشــدی داشــته 
کــه آمــار حــوادث کاری همــواره در  و امیــدوارم 

پایین ترین سطح ممکن قرار داشته باشد.
وی با بیان اینکــه تولید ۸ ماه اخیر فــوالد مبارکه 
رونــد روبه رشــدی داشــته اســت، افــزود: برنامه 
تولید در نواحی نورد سرد و نورد گرم فوالد مبارکه 
بیش از برنامه پیش بینی شده محقق شده است 
و خوشــبختانه طــی ماه هــای اخیــر ۸ محصــول 
جدیــد در ایــن شــرکت طراحــی و تولیدشــده که 
آخرین محصول گرید APIX۸۰ موردنیاز صنایع 
نفت و گاز بوده و در روزهای اخیر در شرکت فوالد 
کسین با موفقیت نورد شده و مورد آزمایش قرار  ا

گرفته که نتایج آن نیز مثبت بوده است.
      کاهش ۳۰ درصد مصرف آب در فوالد 

مبارکه
معاون بهره برداری فوالد مبارکه نتایج پروژه های 
مرتبــط بــا آب و پســاب در ایــن شــرکت را مثبــت 
ارزیابی کرد و گفت: سهم اســتفاده فوالد مبارکه 
از پســاب شــهرهای اطــراف نســبت بــه میــزان 
مصرف این شــرکت از آب تازه بســیار بیشتر است 
و این نشان دهنده این است که برای مصرف آب 

برنامه ریزی وجود دارد.
وی عنوان کرد: میــزان مصرف آب فــوالد مبارکه 
نسبت به تولید و ارزش افزوده ای که برای کشور 

که این  دارد، میــزان بســیار ناچیــزی اســت؛ چرا
شــرکت توانســته نســبت بــه ســال گذشــته ۳۰ 
کاهــش دهــد؛  درصــد از مصــرف آب خــود را 
توســعه پروژه های کاهــش مصــرف آب در فوالد 
مبارکه، این شــرکت را ازنظر اســتراتژیک مستقل 

خواهد کرد.
کبری بــا بیان اینکــه محدودیت انــرژی ضربات  ا
زیــادی را بــه تولیــد در کشــور وارد کــرده اســت، 
ابــراز داشــت: میــزان تولیــد ازدســت رفته فــوالد 
مبارکه به دلیــل محدودیت برق در ســال جاری 
به میزان ۱۳۵ هــزار تن گندله آهــن، ۵۰۰ هزار تن 

آهن اسفنجی و ۲۵۰ هزار تن تختال بوده است.
      تأمین کامل نیاز تولیدکنندگان داخلی 

لوازم خانگی
طهمورث جوانبخت معــاون فــروش و بازاریابی 
فوالد مبارکه با ارائــه گزارش عملکــرد فروش این 
شرکت تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ اظهار داشت: روند 
فروش فــوالد مبارکه در ســال ۹۹ رکــورد تحویل و 
حمــل را شکســت و در ســال ۱۴۰۰ از فــروش ۱۲۵ 
هــزار تــن عبــور کــرد. وی بــا بیان اینکــه عملکــرد 
فــروش شــرکت های زیرمجموعــه فــوالد مبارکــه 
طی ۸ ماه گذشــته قابل قبول بوده است، ادامه 
داد: با توجه ممنوعیت واردات لوازم خانگی، نیاز 
تولیدکنندگان داخلی در این بخش به ورق های 
رنگــی افزایــش یافتــه و فــوالد مبارکــه نیاز ایــن 

تولیدکنندگان را به طور کامل تأمین می کند.
      میانگین رضایت شغلی کارکنان فوالد 

مبارکه به بیش از 7۳ درصد رسیده است
مهــدی کفایــت معــاون ســرمایه های انســانی و 
سازماندهی فوالد مبارکه در این جلسه از آخرین 
آمار و وضعیت نیروی انسانی این شرکت خبر داد 
و اظهار کرد: تعداد نفرات شاغل در این شرکت به 
ازای تولید هر تن فوالد ۶۸۲ نفر است و استخدام 
در رده هــای مختلــف شــغلی بــر مبنــای میــزان 
بازنشســتگی کارکنان فوالد مبارکــه برنامه ریزی 

می شود.
وی بــا بیان اینکــه میانگیــن رضایــت و اشــتیاق 
شــغلی کارکنــان شــرکت فــوالد مبارکه براســاس 
میانگین شــرکت های برتر به بیــش از ۷۳ درصد 
ح جامع  رسیده است، اذعان داشت: تدوین طر
ســاختار ســازمانی گروه، طراحی و پیاده ســازی 
فعالیــت  برون ســپاری  جهــت  شــفاف  نظــام 
شــرکت، معرفــی نیروهــای جدیداالســتخدام 
پذیرفتــه شــده در آزمــون اســتخدامی به منظور 
تأمین نیاز ســاختار ســازمانی واحدهــا، برگزاری 
کانون ارزیابــی کلیه کارکنان رده هــای با ماهیت 
سرپرستی و کارشناسان شرکت در جهت تکمیل 
و پیاده سازی نظام شایستگی و جانشین پروری، 

توســعه و ترویــج اخــالق ارزش هــا و فرهنــگ 
ســازمانی و اســتقرار سیســتم مدیریــت کرونــا و 
اســتاندارد کار ایمــن در زمــان پاندمی کووید ۱۹، 
ISO۴۵۰۰۵:۲۰۲۰ ازجملــه مهم تریــن برنامه هــا 
و اقدامــات معاونــت ســرمایه های انســانی و 
ســازماندهی شــرکت فوالد مبارکه در ســال ۱۴۰۰ 

است.
معاون سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد 
کید کــرد: همچنیــن طراحــی و اجرای  مبارکــه تأ
اقدامات کنترلی در مواجهه با شــرایط کرونایی، 
طراحی و اســتقرار سیســتم جامع خدمات ایاب 
و ذهــاب کارکنان، پیگیری زیباســازی فضاهای 
عمومی و محیط کار کارکنان، پرداخت ســنوات 
تجمیعــی بــه پرســنل پیمانــکار بــا تأییــد امــور 
 HR قراردادها و راه اندازی ۳ فاز از پروژه ۱۵ فازی
پیمانکاران )سیســتم یکپارچــه اطالعاتی منابع 
انســانی پیمانــکاران( از دیگر اقدامــات معاونت 
سرمایه های انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه 

در ماه های اخیر بوده است.
کسیناسیون در فوالد مبارکه به بیش از        وا

98 درصد رسید
حســین مدرســی فر مدیر ایمنــی، بهداشــت و 
محیط زیست فوالد مبارکه در ابتدای این جلسه 
کســن کرونا به  با اشــاره بــه آخرین آمــار تزریــق وا
کارکنــان و پیمانکاران ایــن شــرکت اظهــار کــرد: 
کسیناسیون در شرکت فوالد مبارکه  گستردگی وا

به ۹۸.۷ درصد رسیده است.
کنون ۷۰ هزار آزمایش PCR از  وی با بیان اینکه تا
کارکنان و پیمانکاران شرکت فوالد مبارکه گرفته 
شــده اســت، افزود: در ایــن پاالیــش، ۷ درصد از 
آزمایش هــا در میــان پیمانــکاران و ۸ درصــد از 
آزمایش ها در میان کارکنــان فوالد مبارکه مثبت 

بوده است.
مدیر ایمنــی، بهداشــت و محیط زیســت فــوالد 
کیــد بــر ضــرورت تــداوم بازرســی ها  مبارکــه بــا تأ
برای دســتورالعمل های بهداشــتی خاطرنشان 
کرد: مواردی همچون فاصله گــذاری اجتماعی، 
کنتــرل کارکنــان بــرای رعایــت نــکات بهداشــتی 
ازجملــه اســتفاده از ماســک در فــوالد مبارکــه 

همچنان ادامه دارد.
وی بــا بیان اینکــه پیش بینی هــای الزم بــرای 
کسن کرونا با هماهنگی وزارت  تزریق دوز یادآور وا
بهداشــت برای متقاضیان صورت گرفته است، 
اذعان داشــت: ضریب ایمنــی در فــوالد مبارکه با 
توجــه بــه محدودیت هــا و عــدم قطعیت هــا )در 
رفتارهای انسانی( روند امیدوارکننده ای داشته 
و ضریب تکــرار حوادث طی ۲۰ ســال گذشــته در 
شرکت فوالد مبارکه به صورت نزولی بوده است.

احداث نیروگاه، سرمایه گذاری سنگینی را نیاز 
گر بازگشــت ســرمایه معقولی به همراه  دارد و ا
داشته باشد، تمامی شرکت ها به دنبال تولید 

برق هستند. 
مدیر انرژی و ســیاالت فــوالد مبارکــه در مورد 
اقدامات انجام شده برای تأمین انرژی پایدار 
در ایــن شــرکت گفت: ایــن شــرکت از ابتــدای 
راه انــدازی، سیســتم های مدیریــت پایــش 
انــرژی را همــواره مــورد پیگیــری قــرار داده و 
کمیته عالی انرژی در سطح شرکت نیز از سال 
۷۶ تشــکیل شده اســت تا بهینه ســازی های 

مرتبط با انرژی را راهبری کند,
ســید امیر طباطبائیان افزود: طی ســال های 
اخیــر اســتاندارد ملــی صنایــع فــوالدی بــا 
کمــک تیــم انــرژی فــوالد مبارکــه و بــه کمــک 
استادان دانشگاه های مختلف کشور تدوین 
فــوالدی در  کــه تمامی شــرکت های  شــده 
ســطح مجموعه هــای خــود، ملزم بــه رعایت 

استانداردهای آن هستند.
طباطبائیــان تصریح کــرد: ازجملــه اقداماتی 
که انجام شده، پروژه های بهینه سازی انرژی 
بوده که بزرگ ترین آن افزایش راندمان نیروگاه 
فوالد مبارکه اســت؛ به نحوی که راندمان این 
نیــروگاه، از ۳۰ بــه ۳۶ درصــد رســیده و در 
ســال های آینــده نیز ایــن عــدد بــه ۴۲ درصد 

خواهد رسید. 
مبارکــه  فــوالد  ســیاالت  و  انــرژی  مدیــر 
خاطرنشــان کرد: پروژه هایی نظیر تولید برق 
از طریــق نیروگاه های ســی.اچ.پی نیز در نظر 
گرفته شــد کــه بر این اســاس یــک نیــروگاه ۲۸ 
مگاواتــی در فــوالد ســبا ســاخته شــده و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است. 
پروژه هــای  آن،  مــوازات  بــه  ضمن اینکــه 
بهینه ســازی مصــرف انــرژی را نیــز بــه ثمــر 
رســانده ایم؛ به نحوی که از داخل فرایندهای 
فوالدسازی، این عملیات انجام می شود و در 

آینده نیز ادامه خواهد یافت.
طباطبائیان در مــورد چالش انرژی در کشــور 
افــزود: در حوزه بــرق، با توجــه به اینکه وزارت 
کــه بــر  نیــرو نتوانســت به موقــع دیمانــدی را 
تولیدکننــدگان  کــه  قراردادهایــی  اســاس 
کنــد،  با ایــن وزارتخانــه داشــته اند، تأمیــن 
بنــا شــد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع 
معدنی ایران )ایمیدرو(، به کمک شرکت های 
معدنــی، بــه موضــوع تأمیــن بــرق ورود کنند 
و بــه کمــک وزارت نیــرو بیاینــد؛ به نحوی کــه 
تولیدکنندگان بخشــی از بــرق موردنیــاز خود 

را تأمین کنند.
به گفته وی، فوالد مبارکه در سال ۹۰ نیز برای 
احداث یک نیروگاه هزارمگاواتی اقدام کرده و 
قراردادی را نیز منعقد کرده بود؛ اما در همان 
ســال، وزارت نیرو اعــالم کرد که فــوالد مبارکه 
به هــر میــزان برقی که نیاز داشــته باشــد، این 
وزارتخانــه آن را تأمیــن خواهد کــرد؛ بر همین 
اســاس بود که احداث نیروگاه عملیاتی نشــد 

و فرصت از دست رفت.
مدیــر انــرژی و ســیاالت فــوالد مبارکــه افــزود: 
کنــون مجــددا وزارت صمــت بــر اســاس  هم ا
تفاهم نامــه ای کــه هفته هــای قبل بــا وزارت 
نیرو منعقــد کرده، این تعهد را ایجــاد کرده که 
۱۰ هزار مگاوات نیــروگاه تجدیدپذیر یا حرارتی 
بــا مشــارکت شــرکت های فــوالدی و معدنــی 
احداث کند و اقدامات خوبی نیز در این زمینه 

انجام شده است.
وی تصریح کرد: فوالد مبارکه در حال انتخاب 
پیمانــکار اســت؛ ضمن اینکه اســناد مناقصه 
نیز تهیه شده و مجوزهای باقی مانده نیز اخذ 

خواهد شد. 
موافقت نامــه اصولــی نیــز ارائــه شــده اســت؛ 
و  احــداث  مجوزهــای  اخــذ  نیازمنــد  امــا 
زیست محیطی است که این کار باید به کمک 
وزارت نیرو و سایر ارگان هایی که در این قضیه 

درگیرند، به سرانجام برسد.
طباطبائیــان ادامــه داد: نکتــه حائــز اهمیت 
گــر ما ایــن نیــروگاه را احــداث  کــه ا آن اســت 
کنیم، نیاز انرژی شــرکت فــوالد مبارکه در حد 
قابل توجهــی یعنــی حــدود ۹۰ درصــد تأمیــن 
خواهــد شــد؛ به خصوص اینکــه می تــوان از 
تکنولوژی های روز دنیا با احداث نیروگاه های 

راندمان باال در این پروژه ها استفاده کرد.
کنون نیروگاه هایی هستند که  وی گفت: هم ا
در دنیــا راندمــان بــاالی ۶۰ درصد هــم دارند؛ 
در حالــی  کــه متوســط راندمــان نیروگاه های 
گر بتوانیم از  کشور ۴۷ درصد اســت، بنابراین ا
تکنولوژی های روز دنیا بــرای احداث نیروگاه 
اســتفاده کنیــم، مصــرف ســوخت نیــز بهینه 
می شــود و اثــرات آن روی شــبکه سراســری 

نمایان خواهد شد.

گفــت: در جلســه ای بــا  شــهردار بهارســتان 
رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های 
کشــور عالوه بر بررســی مســائل مربوط به شهر 
بهارســتان، ارتقاء درجه شــهرداری بهارستان 

نیز مورد موافقت وی قرار گرفت. 
 محمــد شــبانی، شــهردار بهارســتان پــس از 
جلســه بــا معــاون عمرانی وزیــر کشــور و رئیس 

ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور 
در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: در راســتای 
استفاده بیش تر از منابع و امکانات ملی، پس از 
بررسی های انجام شده و اخذ موافقت معاون 
هماهنگــی امور عمرانــی اســتانداری اصفهان 
در خصوص ارتقاء درجه شــهرداری بهارستان 
از ۸ به ۹ در جلســه ای با حضور معاون عمرانی 
وزیر کشــور عــالوه بر بررســی مســائل مربوط به 
شهر بهارستان، مسأله ارتقاء درجه مورد بحث 
قرار گرفت و موافقت وی نیز با این امر اخذ شد.

وی در پایان افزود:با پیگیری های انجام شده، 
امیدواریم پس از طــی مراحل قانونی، مســأله 
ارتقــاء درجــه شــهرداری بهارســتان از ۸ بــه ۹ 

نهایی و ابالغ رسمی شود.

مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

افزایش راندمان نیروگاه فوالد مبارکه 
با اجرای پروژه های بهینه سازی انرژی

درجه شهرداری بهارستان ارتقاء می یابد 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: 
از ۱۷ هزار میلیارد ریــال دارایی های مازاد دولت 
در اســتان اصفهــان، ۱۲ هــزار میلیــارد ریــال آن 
آماده فروش اســت. مهدی طغیانی در ارتباط 
زنده اینترنتی با خبر ۲۰ شــبکه اصفهان بر لزوم 
بازسازی اعتماد مردم برای خرید اموال دولتی 
کید کــرد و گفت: باید فــروش امــوال دولتی تا  تا
پایان دوره بودجه ۱۴۰۰ عملیاتی شود تا کسری 
بودجــه دولــت رفــع شــود و از بــروز تورم بیشــتر 
جلوگیری کنــد. مهدی طغیانــی افــزود: همه 
فرآیند های شناسایی، ســنددار شدن و تغییر 
کاربری اموال و ســاختمان های دولتی صورت 
گــذاری به بخش خصوصی  پذیرفته و آماده وا

است.

معــاون حفاظــت و بهــره بــرداری شــرکت آب 
منطقه ای اصفهان گفت: افزایش خروجی سد 
زاینده رود صحت ندارد. علت ورود آب به بستر 
رودخانه زاینده رود در منطقه اسالم آباد درچه 

هویج شویی در حاشیه رودخانه بود.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای 
اصفهان، مهندس محمود چیتیان با اشاره به 
انتشار فیلم در شبکه های مجازی مبنی جریان 
آب در رودخانــه زاینــده رود در منطقــه درچــه، 

کید کرد: این فیلم واقعیت ندارد.  تأ
علــت ورود آب به بســتر رودخانه زاینــده رود در 
منطقه اسالم آباد درچه هویج شویی در حاشیه 

رودخانه بود.
وی اضافه کرد: شرکت آب منطقه ای اصفهان 
با اعزام پنج یگان حفاظت و با هماهنگی مراجع 
قضائی و فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی 
شهر به متخلفان اخطار داد و پرونده تخلف برای 
سیر مراحل قانونی تشکیل شد. معاون حفاظت 
و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهان 
تصریح کرد: بنابراین مردم به چنین شایعاتی 
توجــه نکننــد و اخبــار شــرکت آب منطقــه ای 
اصفهان را منحصرا از طریق سایت رسمی این 

شرکت به نشانی www.esrw.ir دنبال کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: 
هشت پروژه ساختمان های دولتی و تاسیسات 
عمومی این استان با اعتباری بیش از ۹۱ میلیارد 
و ۸۰۰ میلیون ریال توســط این اداره کل در حال 
ساخت و ساز است. علیرضا قاری قرآن مدیرکل 
راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه این 
اداره کل احداث هشت پروژه ساختمان های 
دولتی و تاسیسات عمومی در سطح استان را در 
دســت اجرا دارد اظهار کرد: این پروژه ها از ۳۵ تا 

۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردارند.  
وی با اشاره به اینکه زیربنای این پروژه های در 
حال ســاخت در مجموع ۱۱ هــزار و ۱۰۰ متر مربع 
است اذعان داشــت: ۹۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
ریال اعتبار به پروژه های ساختمان های دولتی 

و تاسیسات عمومی اختصاص یافته است.  
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
گفت: از جمله این پروژه ها، توسعه ساختمان 
فرمانداری اصفهان با دو هزار و ۵۰۰ مترمربع زیربنا 
بوده است که با اعتبار هزینه شــده ۱۸ میلیارد 
ریال دارای ۹۵ درصد پیشــرفت فیزیکی اســت 
همچنین توسعه سالن فرمانداری آران و بیدگل 
با ۶۰۰ متر مربع زیربنا و پنج میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
ریــال اعتبــار هزینــه شــده ۸۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی دارد.   وی افزود: عملیات اجرایی احداث 
ســاختمان فرمانــداری چــادگان، بخشــداری 
چنارود و ساختمان مرکز مدیریت بحران نیز تا 

۷۰ درصد تکمیل شده است.  
قاری قــرآن از دیگر پروژه های ســاختمان های 
دولتی در دست احداث اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اصفهــان بــه ســاختمان فرمانــداری 
اردستان، بخشداری کویرات و محیط زیست 
گلپایگان اشــاره کرد و گفت: این پروژه هــا از ۳۵ 
تا ۴۵ درصد پیشــرفت فیزیکی دارند و تا کنون 
جمعا مبلغ ۱۲ میلیارد ریال برای ساخت این سه 

پروژه هزینه شده است.  
وی در پایــان ابراز امیــدواری کرد تا با تخصیص 
اعتبارات الزم این پروژه ها با ســرعت بیشــتری 
تکمیل و جهت خدمت رسانی به مردم عزیز به 

حوزه های مربوطه تحویل داده شود.  

خبر

استان

خبر

سید امیرطباطبائیان، مدیرانرژی و سیاالت 
شــرکت فــوالد مبارکــه در گفت وگو بــا خبرنگار 
کسیژن رایگان  فوالد با اشاره به این که تأمین ا
کز درمانگر توســط گروه فوالد مبارکه از ۲۳  مرا
کســیژن  هزار تن گذشــت، اظهار کرد: میزان ا
اهداشــده از ســوی گــروه فــوالد مبارکــه برای 
کز درمانگر کرونا در کشــور بیــش از ۲۳ هزار  مرا
کان ادامــه   تــن بــوده و ایــن حمایت هــا کمــا

دارد.
کســیژن مایــع در مزایــده  وی افــزود: قیمــت ا
شــرکت فــوالد مبارکــه بــه ازای هرکیلوگــرم ۳ 
هــزار و ۴۰۰ تومــان بــود که بــا توجه بــه کمبود 
کسیژن در کشور به ۹ هزار تومان هم افزایش  ا

یافت اما شرکت فوالد مبارکه تصمیم گرفت از 
مزایده این کاالی حیاتی بــرای بیماران مبتال 
به کرونــا چشم پوشــی کــرده و آن را به صورت 

کز درمانگر قرار دهد. رایگان در اختیار مرا
کســیژن شــرکت فــوالد مبارکــه  رئیــس واحــد ا
کنون  تصریح کــرد: از ابتــدای شــیوع کرونــا تا
شــرکت فــوالد مبارکــه با ایفــای مســئولیت 
اجتماعــی در کنــار نظــام ســالمت کشــور قرار 
کز درمانگر  کسیژن مرا داشته است و با تأمین ا
توانست به کنترل کرونا و کاهش تلفات ناشی 

از این بیماری کمک کند.
روزهــا  گرچه ایــن  ا کــرد:  اضافــه  وی 
کسیناســیون کرونــا شــتاب گرفتــه اســت،  وا
اما هنــوز تا رســیدن به ایمنــی جمعــی در برابر 
کرونــا فاصله داریــم و زمزمه های پیک ششــم 
بــه گــوش می رســد. قطعا ایفــای مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت فــوالد مبارکــه در تأمیــن 
کــز درمانگــر در ۲۰ مــاه  کســیژن رایــگان مرا ا
گذشته توانسته مانع از تلفات بیشتری شود. 
اقدامی که بارها مــورد تقدیر قرار گرفت و چراغ 

راه صنایع دیگر شد.

نقش بی بدیل فوالد مبارکه 
کشور کرونا در  کاهش تلفات  در 

شرکت پاالیش نفت اصفهان با ظرفیت اسمی روزانه 
حــدود ۳۷۰ هــزار بشــکه درمســیر ارتقــاء کیفیــت 
محصــوالت درحرکــت و در ایــن مســیر بــا احــداث 

ک خود است. واحد های جدید و به روز به دنبال کاهش خورا

مدیرعامــل شــرکت پاالیش نفــت اصفهــان گفت: این شــرکت که پس 
از پیــروزی انقالب اســالمی و در دهــه فجر ۱۳۵۸ به دســت متخصصان 
داخلی راه اندازی شد و در همان زمان به علت  به روز بودن تجهیزاتش به 
پاالیشگاه طالیی ملقب شده بود، در حال حاضر با ظرفیت اسمی روزانه 

حدود ۳۷۰۰۰۰ بشکه در حال فعالیت است.
مرتضی ابراهیمی افزود: در بخش ارتقاء کیفی محصــوالت، طرح های 
زیادی تعریف شــده کــه به برخــی از اهــداف خــود در این زمینه دســت 
یافته ایم: برای نخستین بار در تاریخ صنعت پاالیش نفت ایران و با حمایت 
از متخصصان ایرانی موفق شدیم به دانش فنی و تولید راهبردی ترین 
کاتالیســت تولیــد بنزین دســت پیــدا کنیم که نتیجــه آن بومی شــدن 

کاتالیست بنزین واحد ایزومریزاسیون پاالیشگاه اصفهان بود.
مدیرعامل شرکت پاالیش نفت اصفهان افزود: در نهایت سال ۹۴، موفق 
به بهره برداری از مجتمع بنزین سازی شدیم؛ به طوری که در حال حاضر 
۱۲ میلیون لیتر بنزین در روز طبق استاندارد بین المللی یورو ۵ تولید شده 

و ازطریق شرکت پخش نیاز ۱۶ استان تأمین می شود.
مرتضی ابراهیمی افزود: گازوئیل تولیدی روزانه پاالیشــگاه، بیــش از ۲۰ 
میلیون لیتر است که در جهت حفظ محیط زیست و کاهش آالیندگی ها، 
حــدود ۴ میلیون لیتــر آن طبــق اســتاندارد بیــن المللــی یــورو ۵ و ویژه 

اتوبوسرانی تولید می شود.
وی گفت: از سال آینده نیز با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل تولید این 

محصول به طور کامل، یورو ۵ خواهد شد.

که به پاالیشگاه طالیی شهرت دارد صنعتی 

خبر

سخنگوی کمیسیون اقتصادی 
مجلس عنوان کرد:

۱۲ هزار میلیارد ریال 
 از اموال دولتی اصفهان 

آماده برای فروش

معاون حفاظت و بهره برداری آب 
منطقه ای اصفهان:

افزایش خروجی سد
 زاینده رود صحت ندارد

مدیرکل راه و شهرسازی استان 
اصفهان خبر داد:

ساخت ۸ پروژه ساختمان های
 دولتی در اصفهان

خبر
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چرا به "طومار شیخ بهایی" 

در تقسیم حق آبه ها پشت کرده ایم؟!
موضــوع اساســی و قانونــی کــه 
همــواره فکروذهــن دولت مردان 
بخش آب کشور را مشغول کرده، 
بذل و بخشش حق آبه قانونی حق آبه داران موسوم 
به "طومار شیخ بهایی" است که طی سالیان گذشته 
برای مصارف بخش های شرب ، صنعت و کشاورزی 
اصفهان و چهارمحــال و بختیاری تخصیص یافته 
است.  اعتراضات صنف کشاورزان اصفهان و خصوصا 
کشــاورزان شــرق این اســتان طی هفته های اخیر و 
به دنبال خشکی ادامه دار زاینده رود و نبود آب برای 
کشت پاییزه کمی پرتنش شده است و به دنبال آن، 
ابتدا وزیر محترم نیرو در شهرســتان ورزنه در شــرق 
اصفهــان حضــور یافتــه در جریــان اعتراضات ایــن 
کشــاورزان قــرار گرفــت و به  دســتور رئیــس جمهور، 
ستاد احیای زاینده رود با مدیریت مرکز بررسی های 

استراتژیک ریاست جمهوری تشکیل شد.
در این میان علی رغم تمــام موانع عدیــده ای که در 
ارتباط با احیای زاینده رود از الگوی کشت نامناسب 
گرفته تا استقرار صنایع آب بر و انتقال آب به شهرهای 
یــزد و کاشــان و گســترش ســطوح کشــاورزی در 
باالدست وجود دارد، یک موضوع اساسی و قانونی 
همواره فکــر و ذهن دولت مــردان بخش آب کشــور 
را مشــغول کرده و آن بذل و بخشش حق آبه قانونی 
حق آبه داران موسوم به "طومار شیخ بهایی" بوده که 
طی سالیان گذشته برای مصارف بخش های شرب ، 
صنعت و کشاورزی دو استان اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری تخصیص داده شده اســت لذا قریب به 
دو دهه است که آب کشاورزی برای کشاورزان شرق 
اصفهان جاری نشده است که این نیز باعث خسارت 

عمده ای به این قشر زحمتکش شده است.
موضوع حق آبه کشاورزان شرق و غرب اصفهان از این 
قرار است که آبیاری اراضی آبخور زاینده رود منطبق بر 
یک نظام نامه دقیق بوده است به طوری که سابقه 
تاریخی آن به بیش از ۱۱ قرن پیش برمی گردد؛ آخرین 
نســخه ای که از تقســیم نامه آب زاینده رود موجود 

بوده معروف به طومار شیخ بهایی است.
در این طومار، آب زاینده رود به ۳۳ سهم اصلی و ۲۷۵ 
سهم کوچکتر تقسیم شده و به دنبال آن بین جوی ها 
یا مادی های هر منطقه و مزارع و روستاهای اصفهان 

به طور عادالنه آب زاینده رود تقسیم شده است.
نظام تقسیم آب زاینده رود در طومار شیخ بهایی از 
چنان استحکامی برخوردار بوده که بعد از بهره برداری 
از تونل کوهرنگ۱، نظــام بهره بــرداری از آب آن را نیز 
بــر اســاس طومــار مذکــور و همــان ۳۳ ســهم اصلی 
تنظیم کرده اســت و هیئــت وزیران در همان ســال 
طی مصوبه ای این نظام بهره برداری را ابالغ می کند.

شایان ذکر است که طبق ماده ۴ آن مصوبه بابت آب 
الحاقی تونل کوهرنگ۱ نمایندگان هریک از سهام 
۳۳گانه مبلغ ۲۵۰ هزار ریال به بنگاه مستقل آبیاری 
در سال ۱۳۳۳ پرداخت می کنند و به این ترتیب حق 
مالکیت خود را از آب انتقال یافته از تونل کوهرنگ۱ به 

سرشاخه های زاینده رود تثبیت می کنند.
توزیع عادالنه آب در تاریخ  ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ در مجلس 
شورای اسالمی تصویب شده و برای اجرا به وزارت نیرو 
ابالغ شده است؛ بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸ این قانون 
حق آبه عبارت از حق مصرف آبی است که با توجه به 
اسناد مالکیت قبل از تصویب این قانون برای ملک 

تعیین شده باشد؛ براساس این قانون، حق آبه بران 
طوماری و سهم آبه بران حوزه آبریز زاینده رود تا زمان 
تصویب قانون یعنی سال ۱۳۶۱ معادل ۱۰۷۴ میلیون 
مترمکعب برآورد شده است که وزارت نیرو به عنوان 
متولی تأمیــن و توزیــع آب کشــور موظــف بوده این 
مقدار آب را برای کشــاورزان در ســال تأمین کند اما 
متأســفانه موارد متعددی باعث شده است حجم 
آب موردنظر به کشاورزان مالک حق آبه های قانونی 

تحویل داده نشود.
یکــی از مهمتریــن دالیل ایــن امــر، اختصــاص آب 
جاری در رودخانه زاینده رود به مواردی چون شرب 
شــهرهای اصفهــان، یــزد، کاشــان و صدها شــهر و 
روســتای دیگر و ده هــا صنایع آب بر ماننــد کارخانه 
فوالد مبارکــه و کارخانــه ذوب آهن بــوده که نتیجه 
آن این شــده اســت که طی ســال های اخیــر تقریبا 
آب جــاری رودخانــه زاینــده رود قطــع شــده اســت 
لذا کشــاورزان غــرب و شــرق اصفهــان از این نعمت 
بی نصیب مانده اند، در این خصوص ماده ۴۴ قانون 

توزیع عادالنه آب به صراحت بیان می کند که چنانچه 
بر اثر طرح های عمرانی، صنعتی و توسعه کشاورزی، 
منابع آب متعلق به حق آبه بران نقصان یابد یا خشک 

شده باشد، خسارت وارده باید جبران شود.
در این خصوص مکررا قسمتی از خسارت های وارده 
در سال های اخیر از طرف دولت به کشاورزان جبران 
شده اما این به عنوان یک مسکن موقتی محسوب 
شده و در نهایت وزارت نیرو باید تعیین تکلیف کند 
کــه با توجــه بــه وضعیــت کاهــش آبدهــی رودخانه 
زاینــده رود از جهت اثرات تغییر اقلیــم از یک طرف و 
مصارف تخصیص داده شده در دو استان اصفهان 
و چهارمحال و بختیــاری از طرف دیگــر باالخره چه 
برخوردی با ادعای به حق کشاورزان اصفهانی خواهد 
داشــت و به این ترتیب وزارت نیرو در برابر این آزمون 
بزرگ حقوقی و فنی که در تاریخ ایران بی سابقه است، 

چگونه پاسخگو خواهد بود.
"محسن موسوی خوانساری" فعال حوزه آب و 
محیط زیست

خبر

معــاون وظیفــه عمومی فرماندهــی انتظامــی 
کســن بــرای  کارت وا  اســتان اصفهــان ارائــه 
پذیرش مشــموالن خدمت مقدس ســربازی را 

ضروری دانست. 
ســرهنگ مهرداد پناهپوریان معاون وظیفــه عمومی فرماندهی 
انتظامی اســتان اصفهان گفــت: ارائه کارت تزریــق دو دوز کامل 

کز آمــوزش نیرو های مســلح  کســن کرونــا بــرای پذیــرش در مرا وا
کســن، از پذیرش  اجباری بــوده و در صورت ارائه ندادن کارت وا

کز آموزش نیرو های مسلح خودداری خواهد شد. آن ها در مرا
کســن بــرای پذیرش  وی گفــت: موضــوع ضــرورت ارائــه کارت وا
مشــموالن خدمت مقــدس ســربازی از طریــق ســازمان وظیفه 
عمومی بــه کلیــه مشــموالن اعزامــی از یکــم دی مــاه به بعــد، به 

صورت تمرکزی یا پیامک اطالع رسانی خواهد شد.
معــاون وظیفــه عمومی فرماندهــی انتظامی اســتان اصفهــان 
کسیناســیون، مســئولیت اعزام نشــدن  گفت: در صورت عدم وا
کز آموزش،  کسن و یا عدم پذیرش در مرا مشموالن فاقد کارت وا
متوجه خود مشــموالن بــوده و موجــب غیبــت و اضافه خدمت 

آن ها می شود.

خبر

دبیر ســتاد زکات اســتان اصفهــان از جمــع آوری 
بیش از ۶۰ میلیارد تومان زکات مستحبی و واجب 
کنون و افزایش ۲۰ درصدی این  از ابتدای امسال تا

میزان نسبت به سال گذشته خبر داد.  
حجت االســالم غالمحســین رنجبر دبیر ســتاد 
زکات اســتان اصفهان گفت: از ابتدای امســال 
کنون، بیش از ۶۰ میلیارد تومان زکات در استان  تا
جمع آوری شــده کــه بــا توجه به خشــکی های 
پــی در پــی، حــدود دوســوم این میــزان، زکات 

مستحبی و یک سوم، زکات واجب است.
وی گفــت: زکات جمــع آوری شــده  امســال، 
کنــون نســبت بــه ســال گذشــته، ۲۰ درصــد  تا
افزایــش داشــته اســت و پیش بینــی می شــود 
که این میزان زکات تا پایان ســال، به ۸۰ میلیارد 

تومان برسد.
دبیر ستاد زکات استان اصفهان گفت: ۴۰ درصد 
زکاتــی کــه جمــع آوری می شــود، بــه پروژه های 
عمرانی و عام المنفعــه اختصاص می یابــد و ۶۰ 
درصد مابقی در زمینه هایی مثل تأمین مسکن، 

تحصیل و درمان برای فقرا و مستمندان هزینه 
می شــود. حجت االســالم رنجبــر بــا بیان اینکه 
خشکسالی های پی در پی و نبود آب تأثیر زیادی 
بر موضوع زکات داشته است، گفت: متأسفانه در 
شرق اســتان اصفهان که زمانی به عنوان منبع 
گندم شناخته می شــد، دیگر کشــاورزی انجام 
نمی شــود و در غرب اســتان نیز امســال کشــت 
صورت نگرفته و برداشــت گندم و جو به صورت 
گر وضعیت  حداقلی بوده است. به همین دلیل، ا
کشــاورزی در اســتان مطلوب بود، زکات واجب 

بیشتر از زکات مستحبی جمع آوری می شد.

فرمانــده انتظامی شهرســتان شــاهین شــهر از 
شناســایی و دســتگیری یــک ســارق حرفه ای 
کشــف یــک قبضــه ســالح  خــودرو، منــزل و 

وینچستر خبر داد. 
ســرهنگ علــی صادقــی فرمانــده انتظامــی 
 شهرســتان شــاهین شــهر گفت: در پــی وقوع 
ک و متعاقب  چندین فقره سرقت خودرو و پال
آن سرقت منزل، شناسایی و دستگیری عامل 
گاهان  یا عوامل ایــن ســرقت ها در دســتور کارآ
گاهــی شهرســتان شــاهین شــهر قــرار  پلیــس آ

گرفت.

وی گفت: پس از انجام اقداماتی تخصصی یک 
نفر در ارتباط با این ســرقت ها شناسایی و پس 

از هماهنگی های الزم دستگیر شد.
فرمانــده انتظامی شهرســتان شــاهین شــهر 
گفت: این ســارق هنگام دستگیری یک قبضه 
سالح وینچستر به همراه ۱۰ گلوله و یک جفت 
ک موتورسیکلت  ک مسروقه خودرو و یک پال پال

همراه داشته است.
ســرهنگ صادقی گفت: متهم ایــن پرونده به 
ک خودرو، موتورســیکلت و سرقت  ســرقت پال
از منازل اعتــراف کــرد و پرونده او برای بررســی 
دیگر ابعاد و ســرقت های انجام شده در دست 

بررسی است.
این مقام انتظامی از شهروندان خواست، حتی 
االمکان خودروی خود را در پارکینگ نگهداری 
کنند، از پارک کردن خودرو در محل های خلوت 
و تاریــک خــودداری کننــد و هــر گونــه موضوع 
مشــکوک را از طریــق تمــاس بــا ســامانه ۱۱۰ به 

پلیس اطالع دهند.

جلسه کمیته بانوان شورای اسالمی شهر اصفهان 
با حضــور نمایندگان دســتگاه های مختلف فعال 
در حــوزه بانــوان بــا هــدف بررســی راهکار هــای 
توانمندسازی بانوان برگزار شد.  فرزانه کالهدوزان 
عضو هیأت رئیسه شورای اسالمی شهر اصفهان در 
کید  جلسه کمیته بانوان شورای اسالمی شهر با تا
بر تشــکیل کارگروه های تخصصی ویژه این قشــر از 
جامعه، گفت: شــورای اسالمی شــهر اصفهــان به 
عنوان نقش تسهیل گر در حوزه تشکیل کارگروه های 
تخصصی و مختلف حــوزه بانوان به میــدان آماده 
کنون به یک زبان مشترک در حوزه  است. وی گفت: ا
گر بخواهیــم در این  بانوان دســت پیدا کرده ایم و ا
حوزه اقدام مؤثری انجام دهیم بید خود بانوان قدم 
برداشته و هیچ کسی جز بانوان نمی توانند در این 
حوزه مؤثر عمل کنند.  وجــود حلقه های مفقوده 
در حوزه اثرگذاری بانوان نخبه برای رفع مشکالت 
و آسیب های اجتماعی در شهر و نیز موازی کاری و 
عدم اطالع از فعالیت زنــان در جامعه در خصوص 
بحث خانواده های سالم و بانوان تراز اول انقالب و 
بانوان موفق و نخبه جامعه از جمله مسائلی بود که 

در این جلسه بیان شد. عدم برقراری تعادل میان 
هویت ایرانی اسالمی و جهانی، وجود شکاف بین 
خانواده و جوانان یا تفاوت نسلی، وجود الگو های 
رفتاری متفاوت و بعضا متعارض با نیاز های طبیعی 
جوانان، نقش هویت ساز بانوان در جامعه و جایگاه 
بانوان از منظر فرهنگی و اجتماعی، ایجاد هویت و 
خودباوری بانوان با دیدگاه مذهبی، توانمندسازی 
در حــوزه تبلیــغ جهــت جلوگیــری از آســیب های 
اجتماعــی و انتقــال مســئولیت تربیت و پرورشــی 
فرزندان از خانواده به جامعه و حکومت از مهمترین 
دغدغه های مطرح شده در خصوص این قشر مهم 

جامعه بود.

معاون تربیــت بدنی و ســالمت آمــوزش و پــرورش 
استان اصفهان از تعطیلی دو هفته ای کالس های 
درس حضــوری در صــورت ابتــالی دانــش آمــوز به 
کرونــا خبــر داد.   آذر کیــوان امیرپــور معــاون تربیت 
بدنی و سالمت آموزش و پرورش استان اصفهان در 
کسیناسیون کرونا برای دانش آموزان  خصوص وا
در استان اصفهان گفت: طبق آمار کشوری وزارت 
خانه پوشــش باالی ۹۰ درصد را نشان می دهد که 

آمار بسیار خوبی تلقی می شود.
وی در خصوص ایجــاد محدودیــت بــرای دانــش 
کسن نزده گفت: ما فعال محدودیت برای  آموزان وا
حضور در مدرســه نداریم، ایــن رویه تا وقتــی ادامه 
دارد که دستورالعمل جدید برای محدودیت های 

هوشمند از سمت وزارت ابالغ شود.
معاون تربیــت بدنی و ســالمت آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهان با اشــاره به اجرای طرح شــهدای 
کثــری  ســالمت گفــت: برای ایجــاد پوشــش حدا
کسیناسیون با همکاری دانشگاه علوم پزشکی  وا

کســن در مــدارس به صــورت مدرســه به  تزریــق وا
مدرسه و در محل انجام می شود.

وی در خصــوص ابتالی چنــد دانش آمــوز به کرونا 
گفــت: مــدارس از ابتدای مهــر به صــورت تدریجی 
بازگشایی شده، از ابتدای مهر هنرستان ها و مدارس 
روســتایی، از ۱۵ آبان متوســطه دوم و از ابتدای آذر 
تمامی مدارس بازگشایی شد که در آن هر دانش آموز 
با کوچک ترین عالئم بیماری از حضور در مدرســه 

منع می شود.
      هنوز آموزش ها »کامال« حضوری نشده است

گر فرد مبتال یا مشــکوک در مدرسه  امیرپور گفت: ا
حاضر شــود و بیماری آن محــرز شــود آن کالس به 
مدت دو هفته به طور کامل تعطیل و آموزش ها به 

صورت مجازی انجام خواهد شد
وی گفت: تعطیلی دو هفتــه ای کالس ها در چند 
مورد در ابتدای بازگشــایی مدارس متوســطه دوم 
انجام شد که با این مداخله از سرایت ویروس به سایر 

کادر مدرسه و دانش آموزان جلوگیری شد.
معاون تربیــت بدنی و ســالمت آمــوزش و پــرورش 
اســتان اصفهــان گفــت: هنــوز آموزش هــا بــه طور 
کامل حضوری نشده است، زیرا ما همچنان سقف 
ظرفیت ۱۵ نفری کالس را داریم که موجب می شود 

بسیاری از کالس ها به صورت دو نوبت برگزار شود.
وی گفت: از خانواده دانش آموزان درخواست داریم 
کسن نزده برای  گر خودشان یا دانش آموز هنوز وا ا

سالمتی جامعه و خانواده هر چه زودتر اقدام کنند.

جمع آوری بیش از ۶۰ میلیارد تومان زکات در استان اصفهان 

دستگیری سارق مسلح در شاهین شهر 

راهکار های توانمندسازی بانوان شهر 

خبر

کالس دانش آموزان مبتال  تعطیلی 
کرونا به مدت دو هفته  به 

خبر

رئیس کمیســیون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت مجلس گفت: در صورت تخلف در این 
موضوع کارمند و باالترین مقام دستگاه مربوطه 
مجــازات می شــوند و بدون شــک بــر روی ترک 

فعل این قانون حساس هستیم. 
کمتر از یک ماه است که طرح حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت با پیگیری های مکــرر پس از 
تصویب در مجلس شورای اسالمی، در شورای 
نگهبــان نیز تاییــد شــد، طرحــی کــه از اهداف 
اصلــی  آن می توان بــه تقویت بنیان خانــواده و 
نجات کشــور از بحران ســالمندی اشــاره کرد. 
از جزئیــات طــرح حمایــت از خانــواده و جوانی 
کنون دیگر به یک قانون تبدیل  جمعیت که هم ا
شــده اســت می  توانیم بــه تشــویق بــه ازدواج، 
مسکن یا خانه دار شدن زوج ها، مواجه شدن با 
مشکالت مادران شاغل و محصل و حتی مادران 
غیرشاغل و همچنین امکانات ایجاد شده برای 

خانواده های دارای فرزند چند قلو اشاره کنیم.
رفع مشکالت مسکن، اشتغال و درمان همچون 
اختصــاص وام بــه ازای هــر فرزنــد، قرعه کشــی 
خــودروی بــدون نوبــت در ازای فرزنــد دوم، 
مرخصی ۹ ماهه و کاهش یک سال از مدت زمان 
خدمت مادران به ازای هر فرزند از جمله موانعی 
بود که با اجرایی شدن این قانون رفع خواهند 
شد. در این زمینه امیرحسین بانکی پور فرد نیز 
به عنوان رئیس کمیسیون حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت مجلس شــورای اسالمی نیز 
تالش های زیادی در جهت تبدیل این موضوع 
از طــرح بــه قانــون و اجرایی شــدن آن از ســوی 

دولت کرده است.
رئیس کمیســیون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیت مجلس شــورای اســالمی با اشــاره به 
نگرانی ها و ضمانــت اجرایی این قانــون اظهار 
داشــت: از آنجایــی که ایــن موضوع یــک طرح 
بوده الزم اســت که منابع به دقت مورد بررسی 
قرار بگیرد تــا شــورای نگهبــان آن را تایید کند، 
همچنیــن از نظــر اجرایی نیــز بــر روی ضمانت 
اجرایی آن تکیــه داده ایم کــه در صورت تخلف 
در این موضوع کارمند و باالترین مقام دستگاه 
مربوطه مجازات می شوند و بدون شک بر روی 

ترک فعل این قانون حساس هستیم.
امیرحسین بانکی پور پیرامون اختصاص زمین 
۱۵۰ متــری بــه خانواده هــا تصریــح کــرد: زمین 
۱۵۰ متــری به خانواده هایی تعلــق می گیرد که 
فرزند سوم آن ها متولد می شــود، در این راستا 
زمین مورد نظر برای تمامی خانواده های دارای 
شــرایط در شــهرهای زیر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت 
داده می شود و افرادی که در کالنشهر هستند 
نیز می توانند در شهرهای مورد نظر درخواست 
زمین کنند، الزم به ذکر است که این زمین ها با 

قیمت تمام شده به خانواده ها تعلق می گیرد.

بــا پرداخــت حــق بیمــه تامیــن اجتماعــی 
کمیتــه  حمایــت  تحــت  خانوار هــای 
امــداد اســتان اصفهــان، بیمــه شــدگان از 
تمامی مزایای بیمه های اجتماعی بهره مند 

می شوند.
معــاون حمایــت و ســالمت خانــواده اداره 
کل کمیتــه امــداد امــام خمینی )ره( اســتان 
اصفهان، ایــن نهــاد را حامی توانمندســازی 
مددجویان با پرداخت بخشــی از حق بیمه 
آن ها به ســازمان تامین اجتماعی دانست و 
گفت: بیمه شدگان می توانند از تمامی مزایای 
بیمه های اجتماعی همچون بازنشستگی، 

فوت و ازکارافتادگی استفاده کنند.
هــادی بنایــی بــا اشــاره به اینکــه در زمــان 
اجرای ایــن طــرح زنــان سرپرســت خانــوار و 
مددجویان مجری طرح های اشــتغال زایی 
به شــعب تامیــن اجتماعــی معرفی شــدند، 
افزود: در سال گذشته ۸۰۰ نفر پس از ۱۰ سال 
سابقه بیمه با رعایت شرایط سنی، بازنشسته 

و از مستمری بازنشستگی بهره مند شدند.
وی میزان پرداختی حق بیمه تامین اجتماعی 
خانوار هــای تحــت حمایت این نهــاد در این 
اســتان را در امســال بیش از ۵ میلیــارد تومان 
کنون حدود ۳ هزار و ۱۱۵  بیان کرد و گفت: هم ا
نفر از زنان سرپرست خانوار و ۸۰۲ نفر از مجریان 
طرح هــای اشــتغال این نهاد تحت پوشــش 

بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
معاون حمایت و ســالمت خانواده اداره کل 
کمیته امــداد امام خمینــی اســتان،۲هزار و 
۱۷۴ نفر از مددجویان روستایی و عشایر تحت 
حمایت این نهاد را هم مشــمول طرح بیمه 
روستائیان و عشایر دانســت و افزود: کمیته 
امداد حق بیمه این مددجویان را به صورت 
ساالنه به حساب صندوق بیمه روستائیان 

و عشایر واریز می کند.

تخلف در طرح "حمایت از 
خانواده و جوانی جمعیت" 

مجازات به دنبال دارد 

بهره مندی خانواده های 
مددجوی امداد از مزایای 

تامین اجتماعی 

کسن  کارت وا پذیرش مشموالن سربازی، فقط با 

بخشدار مرکزی فریدن گفت: واحدهای مسکونی دو 
روستای موغان و خویگان دچار پدیده فرونشست 
زمین شــدند.  نعمت اهلل محمــودی اظهار کــرد: به 
دنبال خشکسالی ها، امســال پدیده ترک در برخی 
واحدهای مسکونی دو روســتای موغان وخویگان 

در۲۵کیلومتری جنوب شهر رو به افزایش است.
وی افزود: برای بررسی علت این پدیده، کارشناسان 
زمین شناســی و  بنیاد مســکن اســتان بازدیــدی از  
واحدهای مســکونی دو روســتا و نیز مدرسه شهید 

خزایی و حسینیه روستای خویگان انجام دادند.
بخشــدار مرکــزی فریــدن، گفــت: ۱۵ درصــد منازل 
تــرک  دچــار  خویــگان  روســتای  در  مســکونی 
خوردگــی شــدند و از ۴۸۰ واحد مســکونی روســتای 

موغان۲۰درصد این منازل ترک برداشته است.
وی با اشاره به وجود ۲۸ روستا در شهرستان فریدن، 
کن در این دو روستا بالغ بر ۷۰هزار  گفت: جمعیت سا
کثر آنان کشاورزی و دامداری  نفر هستند که  شغل ا

است و امکان اسکان در شهر را ندارند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان از ممنوعیت استفاده 
از چراغ های رنگارنگ و چشمک زن در وسایل نقلیه 

خبر داد. 
ع، رئیس پلیس راه اســتان اصفهان اظهار  اصغــر زار
داشــت : امــروزه اســتفاده از چراغ هــای رنگارنــگ و 
چشمک زن در وســایل نقلیه رواج پیدا کرده است 
هرچند کــه اســتفاده از ایــن چراغ ها برابــر آیین نامه 
راهنمایی و رانندگی ممنوع است مگر در مواردی که 

به موجب آیین نامه مجاز است.

وی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه اســتفاده از ایــن 
چراغ ها باعث حواس پرتی و اختالل در دید رانندگان 
خودروهای عبوری می شود، الزم است که رانندگان 
از نصب اینگونه چراغ ها خودداری و برابر آیین نامه از 

چراغ های استاندارد استفاده کند.
وی در پایان به رانندگان خودروهای طویل توصیه 
کرد، به جهت نمایان سازی طول وسیله نقلیه خود 
در قســمت عقب چراغ های طولی به رنگ قرمزو در 

قسمت جلو رنگ زرد نصب کنند.

خبرخبر

فرونشست زمین، دامن واحدهای
گرفت   مسکونی دو روستای فریدن را 

استفاده از چراغ های رنگارنگ 
و چشمک زن در وسایل نقلیه ممنوع 

عباسعلی ابراهیمی شهردار نیک آباد

شــهرداری نیــک آبــاد قصــد دارد بــه اســتناد بنــد ۴ صورتجلســه شــماره ۵ منضــم بــه نامــه شــماره 8۴ مــورخ 1۴۰۰/۰8/1۵ شــورای اســالمی محترم 
گــذار نمایــد.  گاز طبیعــی ســی ان جــی نیــک آبــاد را ازطریــق مزایــده عمومی بــه شــرکتهای واجــد شــرایط وا شــهر نیــک آبــاد بهــره بــرداری از جایــگاه 
متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 1۴۰۰/۰9/1۵ لغایــت پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/1۰/۰7 بــه شــهرداری مراجعــه و نســبت بــه دریافــت مــدارک و 

12۳۶8۴۳ / م الفشــرکت در مزایــده اقــدام نماینــد.

نوبت چاپ اول گهی مزایده  آ
شماره 1۴۰۰/28۴۰/ص مورخ 1۴۰۰/۰9/1۵ مرحله دوم
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85 دسامبر     2۰21 رفهنگ
در سومین نشست انتقال تجربه؛  

»مرتضی بخردی« مهمان هفت داستان شد
معمــار،  بخــردی«  »مرتضــی 
مرمتگر، عکاس و مؤســس خانه 
بخــردی اصفهــان در مجموعــه 
کتــاب »تماشــای  هفــت داســتان اصفهــان از 

اصفهان« و تجربه هایش گفت.
در ادامه مجموعه نشست های »انتقال تجربه«که 
به ابتکار مجموعه هفت داستان برگزار شد،»مرتضی 
بخردی« معمار، عکاس، مرمتگر و مؤســس خانه 
کتــاب »تماشــای  بخــردی اصفهــان بــه بهانــه 

اصفهان« میهمان این مجموعه خ بود.
کتاب »تماشای اصفهان« دربرگیرنده عکس های 
مرتضــی بخــردی از اصفهــان در دهــه ۴۰  شمســی 
است، نوع نگاه هنرمند به فریم عکس ها و انتخاب 
مکان هایی که به ثبت رسیده است ارزش آن را چند 
برابر می  کند. ایــن تصاویر به همت البــرز بخردی و 
حامد قصری از میان ۲۰۰۰ فریم انتخاب شده است.
آزاده فردوســی، مدیــر مجموعــه هفــت داســتان 
دربــاره جزئیــات برگزاری ایــن نشســت گفــت: نام 
مجموعــه مــا »هفــت داســتان« اســت یعنی ایــن 
مجموعه در هفت زمینه ی مختلف فعالیت می کند 
که یکــی از ایــن زمینه ها برگزاری نشســت اســت. از 
ابتــدای راه اندازی ایــن مجموعــه در تیرمــاه ســال 
۹۹ متأسفانه نتوانســتیم به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا این نشســت ها را برگزار کنیــم اما بــه تازگی و با 
توجه به بهبود شرایط تصمیم گرفتیم که برگزاری 
جلســات را در فضای باز و رعایت فاصله اجتماعی 

شروع کنیم.
وی افزود: نشســت اول با حضور »فرهاد کشوری« 
به بهانه چاپ پنجم کتاب »آخر سفر زرتشت« برگزار 
شــد، همچنین نشســت دوم درباره کتــاب »تاب 
آرامــش« نوشــته »آلــن دو باتــن« بــود که بــا حضور 
دکتر دیانیان برگزار شد و سومین نشست با حضور 

»مرتضی بخردی« در این مجموعه برگزار شد.
مدیر مجموعه هفت داستان درباره علت انتخاب 
کتاب »مرتضــی بخــردی« بــرای برگزاری نشســت 
ســوم »انتقال تجربه« گفت: ما در مجموعه هفت 
داســتان، مشــاور فرهنگی داریم که سعی می کند 
موضوع نشست ها را با برنامه ریزی مناسب انتخاب 
کرده و حوزه های مختلف کتاب و اثر آن روی آدم ها 
کید داشته ایم که در ابتدای  را بپوشانیم و همواره تا
کار با هنرمندان و نویســندگان اصفهانی همکاری 
کنیم تا ادای دینی به زحمات این بــزرگان و مفاخر 

اصفهانی داشته باشیم.
کتاب »تماشــای اصفهان« در ۲۷۲ صفحه توسط 
انتشارات گفتمان اندیشه معاصر منتشر شده و البرز 
بخردی و حامد قصری در مقدمه ای بر این کتاب، 
ضمن بیان این نکته نوشته اند: »کتاب نخستین 
سری از عکس های این عکاس و پژوهشگر هنر است 
و سایر عکس های این مجموعه از شهرستان های 
اطــراف اصفهــان و دیگــر نقاط ایــران در آینــده ای 
نزدیک توســط بنیاد فرهنگی مرتضــی بخردی به 

چاپ خواهند رسید. 

گــر بخواهیــم بــه رونــد شــکل گیری  در ایــن اثــر، ا
ذهنیت عکاســانه مرتضی بخردی بپردازیم، باید 
بــه دوران دانشــجویی او برگردیــم؛ زمانــی کــه آن 
دوربین لوبیتل روسی را از خیابان شاه رضای تهران 
می خــرد و هم ســفر روزهــا و شــب های او در کوچه 
پس کوچه های اصفهان و در نقاط مختلف ایران 

می شود.«
نشست »انتقال تجربه« در مجموعه کتاب فروشی 
هفــت داســتان، واقــع در خیابــان شــیخ صــدوق 

جنوبی، ضلع شرقی میدان برج برگزار شد.

پوســتر دومین جشــنواره ملی ایده هــای خالق 
روابــط عمومی ایــران که بــا هدف ارتقــا دانش و 
تعامل روابط عمومی هــا و ثبت ایده های خالق 

برگزار می شود، رونمایی شد.
ســید مجیــد میرپویــا در نشســت خبــری دومیــن جشــنواره 
ملی ایده هــای خــالق روابــط عمومی اظهــار داشــت: امــروزه 
ارتباطــات نقــش مهمــی در پیشــرفت ســازمان ها دارد و درواقــع 
روابــط عمومی ها بــه عنوان حلقــه ارتباطی ســازمان بــا جامعه و 

رسانه ها ایفای نقش می کند.
وی افــزود: هرچه ایــن حلقــه ارتباطــی گســترده تر باشــد روابــط 

عمومی ها در اهداف خود موفق تر خواهند بود.
رئیس شــورای نمایندگی انجمن روابط عمومی ایران در اســتان 
اصفهان گفت: برای تحقق اثرپذیری و گسترش ارتباطات روابط 

عمومی ها در جامعه باید از الگوهای خالق استفاده کرد.
      فاصله گرفتن از رویکردهای کلیشه ای در جشنواره ها

وی با بیان اینکه این جشــنواره ها در گذشــته اغلب کلیشــه ای و 
با رویکرد قدیمی برگزار می شدند، گفت: در این دوره از جشنواره 
ســعی شــده که تنهــا از ارائــه ارزیابــی عملکــرد فاصله گرفــت و به 

استقبال ایده های خالق برود.
میرپویا ادامه داد: این جشنواره با ثبت ایده های خالقانه فعالیت 
خود را آغاز کرده و مدیران و روابط عمومی دستگاه های اجرایی 
و خصوصی با مراجعه به سایت مربوطه و ثبت ایده خالقانه خود 

می توانند در این جشنواره شرکت کنند.
وی بــا اشــاره بــه اهــداف جشــنواره گفــت: ارائه ایده هــای خالق 
ک گذاری ایده هــا در بیــن  و کاربــردی، کمــک بــه تولیــد، اشــترا

سازمان ها، ارتقا سطح علمی روابط عمومی ها، ایجاد فرصت های 
متفاوت در این حوزه، شبکه سازی مدیران از جمله این اهداف 

است.
      ضمیمه پرونده خبر به جشنواره

رئیــس جشــنواره ملــی خبــر نیــز در ایــن برنامــه گفــت: برگــزاری 
جشــنواره در حــوزه روابــط عمومی یــک بحثی اســت که توســط 
گرفتــه و بــه دنبــال  اســاتید صاحــب نظــر مــورد حمایــت قــرار 
نشــان دادن تعامــل وشــیوه های مدیریــت شــاخص روابــط 

عمومی اصفهان در سطح ملی هستیم.
وی افزود: در سال جاری و این دوره از جشــنواره، پرونده خبر به 
تاسی از توسعه رسانه ای در سطح شهر نیز دنبال خواهد شد که 

نگاه مردم به خبر متفاوت شود.
ســید محمد موســوی ادامه داد: در نگاه اول باید نیاز ســنجی از 
ســوی مردم صورت گیــرد که رســانه های رســمی معقول تر جلوه 
کند و مردم ســمت و ســوی خبرهــای مطلــوب و امیــدوار کننده 

سوق پیدا کنند.
وی با بیان اینکه حواشــی اخبــار مخاطب بیشــتری دارد، خاطر 
نشــان کرد: عالوه بر توجه به ســبک های خبری متفاوت باید به 

حواشی اخبار نیز بیشتر توجه شود.
رئیس جشــنواره ملــی خبر گفــت: در ایــن جشــنواره بخش های 
مختلف خبری از جمله یادداشــت خبری، طنزنویســی و عکس 

خبری و … در نظر گرفته شده است.
      رسانه ها به عنوان بال های توسعه شهری

روابــط  خــالق  ملی ایده هــای  علمی جشــنواره  کمیتــه  دبیــر 
عمومی ایران در استان اصفهان در این برنامه گفت: رسانه ها به 
عنوان باله های توسعه شهری می توانند کمک کنند که مسائل 

مهم به صورت اولویت بندی شده برجسته شود.
مهدی محســنی نیا ادامه داد: هدف اصلی بیشــتر ارتقا دانش و 
تعامل همکاران اســت و به شــرکت کننده های این جشنواره که 
آثار آنها برگزیده شــود مدرک داده می شــود و رتبه بندی و نفرات 

اول و سوم نخواهد داشت.
منصور گلناری به عنوان رئیس خانه مطبوعات استان اصفهان 
کنــون جشــنواره های مختلفــی از جملــه خبرنــگار  نیــز گفــت: تا
پرسشــگر، مســئوالن پاســخ گو، جشــنواره معلــوالن بــه اســم اثــر 
مؤثر، جشنواره اســتانی اثر گره گشا برگزار شــده و یا در آینده برگزار 

خواهد شد.
وی ادامــه داد: متأســفانه برای افتتاح و شــروع این جشــنواره ها 
داوطلب بســیار اســت امــا ادامه دهنــدگان خوبــی وجــود ندارد 

که این آثار واثرات مفید را در جامعه تحقق ببخشد.
در پایان نیز از پوستر این جشنواره رونمایی شد.

پوستر دومین جشنواره ملی ایده های خالق روابط عمومی رونمایی شد

خبر

جشنواره

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی آبفای استان 
اصفهان گفت: پویش بانــوی آب با هدف اهمیت 
مشــارکت بانوان در اصالح الگوی مصرف آب برگزار 

می شود. 
مهرداد خورســندی مدیر روابط عمومی و آموزش 
همگانی آبفای اســتان اصفهان با اشــاره به نقش 
ســازنده زنــان و مــادران در رفتارســازی، توســعه 
اجتماعی و جامعه پذیر کردن فرزندان گفت: پویش 
بانوی آب با هدف اهمیت مشارکت بانوان در اصالح 

الگوی مصرف آب برگزار می شود.
وی گفت: این پویش در سه بخش شب شعر »بانوی 
آب و آیینه«، »فراخوان مقاله با موضوع وسواس در 
مصرف آب« و »ثبت تجربه بانوان در زمینه مدیریت 
مصرف آب«برگزار می شود و عالقه مندان می توانند 
آثار خود را از طریق شماره ۰۹۳۸۰۹۵۲۴۰۵ در فضای 

مجازی به صورت فایل word و pdf ارسال کنند.
ســخنگوی شــرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: عالقه مندان به شرکت در شب شعر همچنین 

می توانند آثار خــود را به طور فیزیکــی به دبیرخانه 
“پویــش بانــوی آب” واقــع در اصفهــان، خیابــان 
فردوســی، کوچه امــام، خانــه فرهنگ آب ارســال 
کرده و برای کســب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 

۳۲۲۰۴۰۱۴-۰۳۱ تماس بگیرند.
خورســندی گفــت: آثــار دریافتــی پــس از داوری 
تخصصی و انتخــاب آثــار برتر در قالب شــب شــعر، 
کارگاه آموزشــی و همایش علمی در هفته نخســت 
بهمن ماه، همزمان با گرامیداشت هفته زن، ارائه 

خواهد شد.

اجرای موسیقی خیابانی طبق قوانین ومقررات 
خالف و فعالیت این گروه ها نیازمند ساماندهی 

و صدور مجوز های الزم برای فعالیت است.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان 
از رســانه در انعکاس فعالیت این گروه هنری در 
گذر فرهنگــی چهارباغ قدردانی و بر شناســنامه 
کید کرد وگفت: این  دار کردن گروه های هنری تا
گروه ها الزامی است در قالب های مختلف مجوز 
دریافت کنند تا بتواننــد به فعالیت های هنری 

خود در شهر اصفهان ادامه دهند.
بــرای  افــزود:  معتمــدی  االســالم  حجــت 
گروه هــای هنــری، وزارت فرهنــگ  فعالیــت 

وارشــاد اســالمی بعنوان قانونگــذار آئیــن نامــه 
ودستورالعمل های خاص خود را تعیین و ابالغ 
کــرده اســت. وی گفــت: همچنان در کالنشــهر 
اصفهان گروه های موسیقی مجوز دار در سفره 
خانه های سنتی به اجرای موسیقی زنده سنتی 

می پردازند.
مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان 
افزود: این گروه های هنــری برای ادامه فعالیت 
هنری خود با اجرای موســیقی زنده الزم اســت 
سوابق خود را به این اداره کل تحویل و براساس 
قوانین ومقررات بــا دریافت مجوز هــای الزم به 

فعالیت هنری خود ادامه دهند.

۲۰ موشــن گرافی از آیات نمــاز با محوریــت بیانات 
حجت االسالم قرائتی در ســتاد اقامه نماز استان 

اصفهان تولید شده است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان بابیان اینکه 
تولیدات ایــن ســتاد از شــبکه اصفهــان پخــش 
می شــود، گفــت: موشــن گرافی هایی مخصوص 
گروه سنی کودک و نوجوان نیز در حال تولید است.

حجت االسالم ابراهیم رنجبر با بیان اینکه تعدادی 
از این موشن گرافی ها در ایام محرم از شبکه تهران 
پخش شــد و ۳۰۰ هزار نفر در مســابقات آن شرکت 

کردند، افزود: این موشن گرافی ها برای شبکه های 
استانی سراسر کشور و شبکه شما نیز ارسال شده 

و قرار است به مرور از این شبکه ها پخش شود.
وی گفت: برای مدارس، هشت برنامه به اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان معرفی شــده اســت که 
بخشــنامه آن قرار اســت هفته آینده به مدارس و 

ادارات آموزش و پرورش ارسال شود. 
حجت االســالم رنجبــر افــزود: دوره هــای ویژه ای 
در خصوص نماز برای مدیــران مدارس، معلمان 
کالس های سوم دخترانه و هشتم پسرانه که سن 

تکلیف محسوب می شود تعریف شده است.
رئیس ستاد اقامه نماز استان اصفهان به برگزاری 
مســابقه سراســری کتابخوانی از کتاب »چلچراغ 
نماز و خانواده« تألیف حجت االســالم سیدجواد 
بهشتی اشاره کرد و گفت: عالقه مندان می توانند 
نسخه فیزیکی آن را با بیش از ۵۰ درصد تخفیف از 
ستاد های اقامه نماز استان و نسخه الکترونیکی 

کتاب را از سایت ستاد اقامه نماز خریداری کنند.

آبفای استان اصفهان برگزار می کند:

برگزاری پویش "بانوی آب" 
در سه محور شعر، مقاله و ثبت تجربه 

مدیرکل فرهنگ وارشاد اسالمی استان اصفهان:

اجرای موسیقی زنده در گذرفرهنگی اصفهان نیازمند مجوز 

گلچینی از بیانات حجت االسالم قرائتی

تولید ۲۰ موشن گرافی آیات نماز در ستاد اقامه نماز اصفهان 

خبر

موشن گرافی

موسیقی

جشــنواره »شــهروندان خاص« با محوریت 
بازی هــای رایانــه ای و بــه مناســبت هفتــه 
معلولین، از سوی انجمن ناشنوایان اصفهان 
و با همکاری معاونت فرهنگــی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری اصفهان برگزارشد.
محمدمهدی کاظمی، مدیر فرهنگســرای 
شریعت گفت: محوریت این برنامه، بازی های 
رایانه ای-حرکتــی اســت. وقتــی صحبــت از 
بازی های رایانه ای می شود خیلی ها موضع 
گرفته و به معایب آن توجه می کنند در صورتی 
کــه بازی هــای رایانه ای-حرکتــی می تواننــد 
جایگزین خوبی برای بازی های تحرکی برای 

معلوالن و ناشنوایان باشند.
وی افــزود: بازی هــای رایانــه ای موردنظــر 
مــا به ایــن صــورت هســتند کــه بچه هــا بــا 
خانواده هایشــان جلوی سیســتم رایانه ای 
می ایســتند و با تحرکی کــه خواهند داشــت 
بازی های فوتبال، والیبال، بولینگ، بوکس، 
تنیس روی میز و هر بازی دیگری که بخواهند 
را انجــام می دهند؛ به این صورت مشــکالت 
کــم تحرکــی و انــزوای بچه هــا و خانواده هــا با 
یکدیگر حل شده و نشاط اجتماعی جایگزین 

آن می شود.
کاظمی بــا بیان اینکه جشــنواره شــهروندان 
بــا همــکاری معاونــت فرهنگــی،  خــاص 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان و 
کمیته ورزش های الکترونیک برگزار می شود، 
تصریح کرد: عالوه بر این برنامه، برنامه هایی 
بــا رویکردهــای مختلــف ویــژه ســالمندان، 
مادران و نوجوانان از سوی انجمن ناشنوایان 
برگزار شده است، همانطور که در روز جهانی 
پاراالمپیک نیز برنامه هایی بــرای معلوالن و 

جانبازان برگزار شده بود.
وی با اشــاره به استقبال بســیار خوب مردم 
از این رویدادها، ادامه داد: برگزاری برنامه های 
ویــژه حرکتی در انجمن موجب شــده اســت 
که حتی تعدادی از مدیران استانی نیز برای 
فرزنــدان خــود دســتگاه هایی را تهیــه و بــا 
استفاده از آن ها مسابقات رایانه ای-حرکتی 

را برگزار کنند.

گ نویسی«  کتاب آموزشی دانشگاهی »وبال
نوشــته مصطفی محمودی و ندا الماسیان 
طهرانی توســط نشــر عنوان منتشــر شــد و با 
انتشــار این کتاب نشــر عنــوان کار خــود را در 

بخش انتشار کتابهای دانشگاهی آغاز کرد.
گ نویسی«  کتاب آموزشی دانشگاهی »وبال
کــه بــه صــورت مشــترک توســط مصطفــی 
محمــودی )مدیــر فرهنگــی و رســانه ای، 
کارشــناس هنــری و مــدرس دانشــگاه( و ندا 
الماســیان طهرانــی )کارشــناس ارشــد علوم 
ارتباطات اجتماعی و فریلسنر روابط عمومی و 
رسانه( نوشته شده توسط نشر عنوان منتشر 

شد.
نویســندگان در توضیح چرایی تألیف کتاب 
گ نویســی و  فــوق نوشــته اند: امــروزه وبــال
گیر شــدن  انتشــار محتوا در فضای وب با فرا
عضویت در شبکه های اجتماعی و استفاده 
از نرم افزارهای پیام رسان با استقبال کمتری 
مواجه شــده و روز به روز از تعداد فعالین این 
حوزه کاسته می شود. البته دلیل اصلی این 
کار می توانــد هجــوم عامــه مــردم به ســمت 
اســتفاده از پیام رســان ها و عضویــت در 
شبکه های اجتماعی باشد. ولی در این میان 
گ نویســی و انتشــار  نبایســتی از مزایای وبال
گ ها را  محتوا در فضای وب غافل شــد.وبال
می توان بر اساس محتویات و یا نحوه نوشتن 
گ  آنها تقسیم بندی کرد، ساده ترین نوع وبال
همان نوع نوشتاری عادی است. ولی امروزه 
گ  گ با محتــوای تصویــری ویدئو بال فتوبال
گ کــه برای  با محتــوای فیلمــی و میکروبــال
نوشتن پیام های کوتاه لحظه ای است. پا به 
عرصه فضای مجازی گذاشته اند. کتابی که 
در دست دارید تالش دارد شما را با ساده ترین 

روش های ممکن با این امکانات آشنا کند.
در تألیف این کتاب جدیدترین سر فصل های 
گ نویســی رشــته های  آموزشــی درس وبــال
کاردانــی و کارشناســی مــد نظــر قــرار گرفته و 
از این رو می تواند به عنوان یک منبع آموزشی 
مناسب و کاربردی برای دانشجویان و سایر 

عالقه مندان مورد استفاده قرار گیرد.
گ نویســی در ۱۲۲ صفحه با قطع  کتاب وبــال
وزیــری و قیمت ۴۵ هزار تومان توســط نشــر 

عنوان به بازار نشر عرضه شده است.

مدیر فرهنگسرای شریعت:

بازی های رایانه ای محور 
جشنواره »شهروندان خاص«

نوشته دو فعال رسانه ای؛

آغاز انتشار کتابهای 
دانشگاهی توسط نشر عنوان

جشنواره

کتاب

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره 1۶9/ش مــورخ 
1۴۰۰/۰2/۰1 شــورای محتــرم اسالمی شــهر درنظــردارد عملیــات 
اولیــه  اعتبــار  بــا  را  اجرایــی پیــاده روســازی معابــر ســطح شــهر 
گــذار نمایــد. 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مناقصــه  متقاضیــان جهــت 
می بایســتی در ســاعات اداری بــه حــوزه معاونت عمران شــهرداری 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز  مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
دوشنبه مورخ 1۴۰۰/1۰/۰۶ به دبیرخانه حراست تحویل نمایند. 

شــهرداری در رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت.
12۳۶۴2۵ / م الف

گهی مناقصه عمومی )نوبت اول( آ
نوبت چاپ اول

مجتبی فخاری - شهردار منظریه

شهرداری منظریه درنظردارد به استناد مصوبه شماره ۶ صورتجلسه 
1۴ مــورخ 1۴۰۰/7/2۶ شــورای اسالمی شــهر منظریــه جمــع آوری، 
حمل و دفن پســماند و زباله های تر و خشــک، تنظیف معابر و جمع 
آوری سگهای بالصاحب شهر را ازطریق مناقصه عمومی به پیمانکار 
کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل  گــذار نمایــد لــذا از  واجــد شــرایط وا
می آیــد جهــت دریافــت اســناد و شــرایط مناقصــه و پیشــنهاد قیمــت از 
تاریــخ 1۴۰۰/9/1۶ بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( یــا 

واحــد مالــی شــهرداری مراجعــه نمایند.
محل تحویل اسناد مناقصه دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه

تاریخ بازگشایی اسناد: شنبه 1۴۰۰/1۰/۴ ساعت 1۶
12۳۶۴82 / م الف

نوبت چاپ اول
گهی مناقصه عمومی مرحله اول آ
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 نمایندگان اصفهان پیروز هفته هشتم لیگ برتر 

والیبال بانوان
خانه والیبال تهران در هفته هشتم 
میزبان دیدار دو تیم پیکان و سایپا 

در شهرآورد خودروسازان بود.
گردان مریم السادات هاشمی در تیم سایپا در سه  شا
ســت متوالی و با نتایج ۲۵ بــر ۱۲، ۲۵ بــر ۱۷ و ۲۶ بر ۲۴ 
حریف شان را شکست دادند تا به هشتمین برد متوالی 
خود در این مسابقات برسند و نشان دهند بی خیال 

صدر جدول نخواهند شد.
نارنجی پوشــان ســایپا با کســب این برد ۲۳ امتیازی 
شدند و پیکان هم با شکست در این دیدار ۱۵ امتیازی 

باقی ماند.
      ذوب آهن ۳ - ستارگان فارس

گردان فریبا صادقی در  در دیدار تعیین کننده دوم شا
خانه خودشان کار سختی نداشتند و با یک پیروزی 
قاطع دیگر مقابل ستارگان بی ستاره به بردهای سریالی 
خود ادامه دادند تا همچون سایپا ۲۳ امتیازی شود و 

کان ادامه داشته باشد. البته جنگ بر سر صدر کما
ذوب آهن این دیدار را در سه ست و با امتیازهای ۲۵ بر 
۱۲، در ست دوم ۲۵ بر ۱۱ و در ست پایانی ۲۵ بر ۱۹ برنده 
شد؛ ستارگان نیز بعد از شکست هفته گذشته مقابل 

سایپا زورش به ذوب آهن هم نرسید.
      ریف صفر - باریج اسانس کاشان ۳

اصفهان میزبان دیدار ریف مقابل باریج اسانس بود؛ 
ریف که تنها پیروزی فصلش را هفته گذشته به دست 
آورده بود نتوانســت مقابــل باریج مقاومت کنــد و در 
گذار کرد و متحمل  سه ســت بازی را به کاشــانی ها وا

هفتمین شکستش شد.
باریج اسانس هم به ششمین پیروزی اش در هشتمین 

دیدار رسید.
باریج اسانس ســت اول را ۲۵ بر ۱۸، ســت دوم را ۲۵ بر 
۱۴ و ســت ســوم را با اختالف ۱۸ امتیازی با نتیجه ۲۵ 

بر ۷ پیروز شد.

      جوانان زرتشتی یزد یک - مس رفسنجان ۳
در یکــی از دیدارهــای میانــه جدولــی در یــزد، مــس 
رفسنجان در حالی به زحمت موفق به استخراج سه 
امتیاز این دیدار شد که بانوان زرتشتی یزد ایستادگی 
خوبی از خود به نمایش گذاشتند اما نتوانستند مانع 

از پیروزی رفسنجانی ها شوند.
ســت اول این دیدار با پیروزی نزدیــک ۲۶ بر ۲۴ مس 
همــراه شــد، در ســت دوم جوانان زرتشــتی با نتیجه 
۲۵ بر ۲۲ بــازی را یک بر یک کردند، اما در ســت ســوم 
شیرازه شــان از هــم پاشــید و ســت را ۲۵ بــر ۹ بــه مس 

تقدیم کردند.
در ســت پایانی نیز مس نبض بازی را در اختیار گرفت 

و با بــرد ۲۵ بر ۲۱ یزد را به مقصد رفســنجان تــرک کرد؛ 
مس پس از شکست برابر پیکان انتقام باخت خود را از 

نماینده یزد گرفت.
      مهرسان ۳ - بانوان ورامین صفر

در آخرین دیدار هفته هشتم که از ساعت ۱۷ در تهران 
آغاز شد مهرســان هم بدون دردســر بانوان ورامین را 
شکست داد و این چهارمین پیروزی مهرسان بود که 

مقابل تیم قعرنشین ورامین به دست آمد.
بــا یــک عملکــرد بســیار ضعیــف در  ورامینی هــا 
تمامی هشــت دیدار فصلشان شکســت خورده اند و 
بدون امتیاز به رتبه آخر چسبیده اند، می توان گفت 
ورامینی ها حریف تمرینی دیگر تیم های لیگ به شمار 

می روند.
در این مسابقه مهرسان ۲۵ بر ۲۱ در ست اول، ۲۵ بر ۱۷ 
در ست دوم و در ست سوم ۲۵ بر ۱۷، بانوان ورامین را با 

شکست به خانه بدرقه کرد.
نکته مهم و جذاب این اســت که تیم های ذوب آهن 
اصفهان و سایپا با هشت برد و ۲۳ امتیاز در رتبه های 
اول و دوم جــدول لیــگ برتر زنان قــرار دارنــد و باید روز 
پنج شــنبه ۱۷ آذرماه و در هفته پایانــی دور رفت لیگ 
برتر زنان در تهران به مصاف یکدیگر بروند، برنده این 
جــدال فینال گونــه به قهرمانــی نیم فصل می رســد و 
عنوان تنها تیم بدون شکست نیم فصل اول را به خود 

اختصاص می دهد.

خبر

یــک کارشــناس داوری می گویــد در دیدارهــای 
کتور - آلومینیوم  ذوب آهن - مس رفســنجان و ترا

ک، اشتباهات تاثیرگذار داوری رخ داده است. ارا
به گزارش ایسنا، هفته هشــتم لیگ برتر را می توان 
هفته "اشــتباهات داوری" نامید زیرا حداقــل در ۴ 
بازی، داوران تصمیمات بحــث برانگیزی گرفتند 
که کارشناســان داوری معتقد بودند کوبل داوری 
تصمیم غلطــی را گرفتــه اســت. از نمونه های این 
صحنه هــا، ســرنگونی ژســتد در محوطــه جریمــه 
پرسپولیس بود که بسیاری از کارشناسان معتقدند 
که داور باید پنالتی اعالم می کرد. هم چنین در نیمه 
نخست دیدار نساجی و شهرخودرو، داور خطایی 
را به سود نساجی و در بیرون از محوطه جریمه اعالم 
کرد که تصاویر تلویزیونی به خوبی نشان می دهد 

خطا داخل محوطه جریمه رخ داده است.
حیــدر ســلیمانی، کارشــناس داوری در گفت وگــو 
با ایســنا دربــاره قضــاوت کوپــال ناظمــی در دیــدار 
ذوب آهــن و مــس رفســنجان کــه اعتراض شــدید 
اصفهانی هــا را نیز به همراه داشــت، اظهار کــرد: در 
دقیقه ۳۰، مدافع مس رفسنجان مهاجم حریف را 
در محوطه جریمه سرنگون می کند و داور باید در این 
صحنه برای ذوب آهن پنالتی می گرفت. در دقیقه 
۳۸، به دلیل این که توپ ابتدا به بدن و ســپس به 

دست مدافع مس برخورد می کند، خطای هند و 
پنالتی نیست. هم چنین پیش از گل سوم مس و در 
میانه های میدان، بازیکن نارنجی پوش خطا کرد که 
داور باید این خطا را اعالم می کرد و در نتیجه گل سوم 

نماینده رفسنجان هم باید مردود اعالم می شد.
ایــن کارشــناس داوری دربــاره قضــاوت احمــد 
ک که با  کتــور و آلومینیــوم ارا محمدی در دیدار ترا
کتوری ها همراه شــد، تصریح کــرد: در  اعتــراض ترا
صحنه گل عبــاس زاده کــه داور آن را آفســاید اعالم 
کتور عقب تر از مدافع آلومینیوم  می کند، مهاجم ترا
کتور سالم بود. هم چنین در صحنه ای  بود و گل ترا
که توپ به دست مدافع آلومینیوم برخورد می کند و 
به کرنر می رود، خطای هند بود و باید پنالتی برای 

کتور اعالم می شد. ترا

رییس فدراسیون وزنه برداری گفت: مشکالت مالی 
زیادی برای اعزام تیم های ملی وزنه برداری زنان و 
مردان به پیکارهای قهرمانی سال ۲۰۲۱ جهان داریم 
گر پول اعزام نرســد، اعزام تیم ملی به ازبکستان  و ا

لغو خواهد شد.
»علی مرادی« در حاشیه اردوی تیم های 

ملی وزنه برداری در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داشت: به دلیل مشکالت مالی امکان 
اعزام وزنه برداران به مسابقات جهانی 

ازبکستان دشوار است. 
کنون ۶۰ درصد بودجه  ا
فدراســیون پرداخــت 
شده اما برای اعزام نیاز 
به بودجه زیادی داریم 
و تامین ارز بلیت پرواز 
از مشکالت پیش روی 

فدراسیون است.

وی افزود: در جلساتی که با مسووالن ورزش کشور 
برگزار کردیم این مشکل مطرح شده اما تاکنون پولی 

به دست ما نرسیده است.
رییس فدراسیون وزنه برداری عنوان کرد: با این 
شــرایط کار بــرای مــا ســخت شــده و در صورت 
تامیــن نشــدن بودجــه، احتمال لغــو اعزام 
تیم ملــی وزنه برداری ایــران به ازبکســتان 
زیاد اســت. تیم ملــی وزنــه برداری ایــران قرار 
اســت ۱۹ آذر بــا پــرواز مســتقیم بــه ازبکســتان 
برود. مســابقات وزنه برداری قهرمانی سال 
۲۰۲۱ بزرگســاالن جهــان در ۲ بخش 
زنان و  مــردان 
از شــانزدهم 
تا بیســت و ششم 
شــهر  در  آذرمــاه 
تاشکند ازبکستان برگزار 

می شود.

فاطمه خلیلی دروازبان تیم ملی هندبال بهترین 
بازیکن دیدار تیم ملی ایران و نروژ در جریان مسابقات 

قهرمانی زنان جهان شد.
مســابقات هندبال قهرمانی زنان جهــان در حال 
پیگیــری اســت و تیم ملــی هندبــال زنان ایــران در 
دومین دیدار خود به مصاف نروژ قهرمــان دو دوره 
المپیک، قهرمانی سه دوره جهان و قهرمان هشت 

گذار کرد. دوره اروپا رفت و با نتیجه ۹ بر ۴۱ بازی را وا
فاطمه خلیلی دروازه بان تیم ملی ایران در این دیدار 
بهترین بازیکن زمین معرفی و تاریخ ساز شد. خلیلی 
در این دیدار عملکــرد قابل توجهی داشــت و بارها 
مقابل مهاجمان تیم ملی نروژ قرار گرفت و مانع باز 
شــدن دروازه تیم ملی ایران شــد. وی در بازی تیم 
ملی ایران مقابــل رومانی نیــز عملکــرد فوق العاده 

داشــت و ســایت فدراســیون جهانــی هندبــال نیز 
عملکرد او را تحسین کرد. خلیلی در ۲۵ سالگی پنج 
دوره حضور در مسابقات قهرمانی بزرگساالن آسیا را 

در کارنامه دارد.
فاطمه خلیلی در حــال حاضر در یکــی از تیم های 
ترکیه بازی می کند که البته دروازه بان ثابت نیست. 
وی بی شک بهترین دروازه بان هندبال ایران است 
و شایســتگی بازی در تیمی شاخص و لیگی معتبر 

در اروپا را دارد.
تیــم ملــی هندبــال زنان ایــران بــرای اولیــن بــار در 
تاریخ هندبال ایران با کســب عنوان چهارمی آسیا 
جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب 
کرد. ایران اولین تیم با حجاب اسالمی در بیست و 

پنج دوره رقابت های قهرمانی جهان است.

مهناز امیرشقاقی می گوید در حالی که تیم های ملی 
فوتبال و فوتســال زنان نباید رها شــوند، اما مدتی 

است که تکلیف این تیم ها مشخص نیست.
این روزهــا مدیریــت شــهره موســوی در فوتبــال و 
فوتسال زنان انتقاداتی را به همراه داشته است. تیم 
ملی فوتبال حدود یک ماه دیگر به جام ملت های 
آسیا اعزام می شود اما هیچ مسابقه تدارکاتی ندارد 
کتفا شــده اســت. تیم  و صرفا به اردوهای داخلی ا
ملی فوتســال زنان هم کــه دو دوره پیاپی قهرمان 
آسیا شــده، حدود دو ســال است که تعطیل شده 
و حتی کادر فنی هم ندارد. در این شرایط حواشی 
غیرفوتبالی موسوی هم وضعیت را آشفته تر کرده 
و در شــرایطی که باید در فدراســیون حاضر شــود و 
مشکالت بخش زنان را مدیریت و حل کند، درگیر 

فعالیت های اقتصادی خود است.
مهنــاز امیرشــقاقی، مربــی و کارشــناس فوتبــال 
در گفت وگو با ایســنا بــه وضعیت تیم ملــی فوتبال 
در آســتانه جــام ملت هــای آســیا اشــاره و بیــان 
کرد:حرکت های خوبی در چند ماه گذشــته انجام 
شــد و نتایج عالی بــود. جامعه فوتبــال و مردم هم 
خوشحال شدند اما بعد از آن متوقف شد. متاسفانه 
تیم ملی هیچ بازی دوستانه ای ندارد که این دغدغه 
کادر فنی و همه ماست. باید بازی دوستانه داشته 
باشند تا بازیکنان در این مرحله هم سربلند باشند 

و همه را خوشحال کنند.
او در مورد صعود تیم ملی به جام ملت ها گفت: این 
صعود حاصل زحمات تمام مربیان و کادر فنی حاضر 
تیم ملی اســت. صعود به جام ملت ها می تواند در 
بحث اسپانسری نگاه ها را به بخش زنان بهتر کند، 
چون اسپانسری در این بخش خیلی کمرنگ است. 

ما زنان همیشه مظلوم واقع شده ایم و همچنان هم 
ادامه دارد. امیدوارم بحثی که در دنیا در مورد برابری 
حقوق و نگرش ها اتفاق افتاده در ورزش ما هم اتفاق 
بیفتد و زحمتی که مربیان، بازیکنان و اهالی فوتبال 
می کشند، جبران شود. ما پتانسیل  و استعدادهای 
زیادی داریم و جایگاه واقعی مان این نیست. باید 

خیلی باالتر برویم و احتیاج به جهش داریم.
این مربی در مورد تعطیلی تیم ملی فوتسال بیان 
کــرد: االن تکلیف مشــخص نیســت. بایــد ببینیم 
مشکل کجاست و آن را حل کنند تا بیشتر از این با 
چالش روبرو نشــویم. حیف اســت. مــن بنیانگذار 
فوتســال ایران بودم که در ســالن حجــاب آموزش 
ابتدایی فوتسال را شروع کردم. افرادی مثل نیلوفر 
اردالن، نســیمه غالمی، آتوســا حجــازی، حمیده 
حمیدی،  پریا نوروزی و کسانی که االن بنام هستند، 

آن موقع زیر نظر من کار را شروع کردند.  
کنــون جایگاه  او افزود: فوتســال را شــروع کردیم و ا
خوبی در آسیا به دست آورده است، چون امکانات 
بهتری نسبت به فوتبال داشت. خودمان را ثابت 

کرده ایم و حیف است اینگونه رها شود. 
ایــن کارشــناس فوتبــال در پایــان گفت: فوتبــال و 
فوتسال زنان مشکالت عدیده ای دارد که باید به آن 
رسیدگی شود. بیشتر مشکالت به بحث اسپانسر 
و توجهی که هیچ وقــت به فوتبال و فوتســال زنان 
نشده، مربوط می شود. همچنین مشکل ما حقی 
اســت که از مربیان و بازیکنان ضایع شــده اســت. 
باید باشگاه های بزرگ در این بخش سرمایه گذاری 
کنند. فدراســیون تــالش می کنــد امــا تــا زمانی که 
حمایت باشگاه ها را نداشته باشیم، این مشکالت 

ادامه پیدا می کند.

هفته هشتم؛ هفته "اشتباهات داوری"

خبر

مرادی: 
پول نرسد در پیکارهای جهانی وزنه برداری شرکت نمی کنیم

دروازه بان تیم ملی هندبال زنان
 بهترین بازیکن دیدار با نروژ شد

حق فوتبال و فوتسال زنان همیشه ضایع شده است!

خبر

تیم ملی هندبال مردان ایران در مسابقات 
قهرمانــی آســیا بــا کشــورهای عربســتان، 

استرالیا و هند همگروه شد.
مراســم قرعه کشــی مســابقات هندبــال 
قهرمانی مردان آسیا که قرار است دی ماه 
بــه میزبانــی عربســتان انجــام شــود انجام 

شد. 
این مراسم در سالن عبدالعزیز شهر ظهران 
عربســتان ســعودی برگــزار شــد و ۱۸ تیــم 
حاضــر در ایــن مســابقات رقبــای خــود را 

شناختند.
پیش از این برای حضور در این مســابقات 
۱۸ تیم عربســتان، بحرین، کویت، عمان، 
امارات، قطر، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا، 
اردن، عــراق، تایلنــد، هنــد، ازبکســتان، 
سنگاپور، هنگ کنگ، ویتنام و جمهوری 
اســالمی ایران اعــالم آمادگی کــرده بودند. 
کنــون ۱۷ تیــم در قالب چهــار گــروه با هم  ا

رقابت خواهند کرد.
گروه بنــدی مســابقات هندبــال قهرمانــی 

مردان آسیا: 
و  اردن  کویــت،  کره جنوبــی،   :A گــروه 

سنگاپور
گروه B: عربستان، ایران، استرالیا و هند

گروه C: قطر، امارات، عراق و عمان
کنــگ،  اپــن، بحریــن، هنــگ  گــروه D: ژ

ازبکستان و ویتنام
قهرمانــی  رقابت هــای  دوره  بیســتمین 
مردان آسیا و انتخابی مسابقات قهرمانی 
جهــان لهســتان از ۲۸ دی تــا ۱۱ بهمــن به 

میزبانی عربستان برگزار خواهد شد. 

ســرمربی تیــم هندبــال ذوب آهــن گفــت: 
بــازی می توانســت بــا نتیجــه تســاوی یــا 
پیروزی ما تمام شــود که داوری در نتیجه 
بــازی تأثیرگذار بــود و بــه تیم من ضــرر زد. 
بازیکنانم با غیرت بــازی کردند، اما نتیجه 

بازی شایسته تیم من نبود.
صــادق شــاه نشــین، در رابطــه بــا شــرایط 
تیــم هندبــال ذوب آهــن و ســطح لیــگ 
برتر هندبــال اظهار کــرد: تمرینــات خوبی 
را پشــت ســر گذاشــتیم، هماهنگــی الزم 
بیــن بازیکنــان بــه وجــود آمــده اســت و بر 
اســاس بازی هایــی کــه داشــتیم، طراحی 
تمرین کردیم و به چیزی که می خواستیم 

رسیدیم.
وی ادامــه داد: بازیکنــان خــوب در تیم ها 
تقسیم شده اند، سطح لیگ امسال خوب 
است و بازی ها نزدیک پیش می رود. لیگ 
پویایی داریم و فدراسیون عملکرد خوبی 

داشته است.
بــا  آهــن  ذوب  هندبــال  تیــم  ســرمربی 
خوبــی  بــازی  ســپاهان  بــا  بیان اینکــه 
داشــتیم، تصریح کــرد: در ۶۰ دقیقه بازی 
کتیــک و تکنیــک بودیــم و هندبــال  بــا تا
خوبی به نمایش گذاشتیم. سپاهان تیم 
خوبــی اســت و بــه آن هــا تبریــک می گویم 
ولی در خصــوص داوری اتفاقاتی افتاد که 

خوشایند دربی اصفهان نبود.
شــاه نشــین اضافه کرد: تنش و مشــکالت 
آخر بازی بابت داوری بود. پنالتی ای برای 
سپاهان اعالم شد، از دید ما و کارشناسان 
پنالتی نبــود. بازی می توانســت بــا نتیجه 
تســاوی یا پیروزی مــا تمام شــود و داوری 
در نتیجه بــازی تأثیرگذار بــود و به تیم من 
ضــرر زد. بازیکنانــم با غیــرت و جــان و دل 
بازی کردند، اما نتیجه بازی شایسته تیم 

من نبود.
وی خاطر نشــان کــرد: در دوران مربیگری 
هیــچ زمانــی بــه داوری اعتــراض نکــردم 
و ایــن اولیــن اعتــراض من اســت کــه واقعا 
کی هستم زیرا احساس می کنم در حق  شا
خودم و بچه های تیم که زحمت کشیدند 
ظلم شده است. فدراسیون هندبال باید 
وارد عمــل شــود و تصمیماتــی بگیــرد. از 
داورانی که برای مسابقات آسیایی دعوت 
شــدند چنیــن اشــتباهاتی بعیــد اســت. 
وظیفه خود می دانم از حقمان دفاع کنم، 
گر  بیشتر اشتباهات به ضرر تیم من بود و ا
اشــتباهات داوری از عمــد نباشــد باید دو 

تیم ضرر کنند.

همگروهی هندبال ایران 
با عربستان، استرالیا و هند

 در قهرمانی مردان آسیا

سرمربی تیم هندبال ذوب آهن:

داور به تیم من ضرر زد 
در هفته ای که تیم های کرمانی پیروزی های پر گلی 
را برابر اصفهانی ها جشن گرفتند، ترین های هفته را 

هم از آن خود کردند.
هفته هشتم لیگ برتر فوتبال با تساوی استقالل و پرسپولیس در دربی 
تهران و پیروزی پرگل تیم های کرمانی مقابل اصفهانی ها همراه بود تا 

تنور رقابت در باالی جدول شعله ورتر شود.
بر خالف دربــی تهران کــه تقریبا همزمــان با دیــدار گل گهر و ســپاهان 
برگزار می شد، مصاف تیم های اول و سوم جدول بسیار دیدنی و مهیج 
دنبال شــد و قطعا زیباترین بازی فصل تا این هفته بود. دیداری که با 
گل آغاز شد، با گل ادامه پیدا کرد و با گل به پایان رسید و در نهایت تیم 
صدرنشین در سیرجان شکست خورد تا سه امتیاز و صدر جدول تقدیم 

به تیم برنده شود.
      تیم هفته: گل گهر

گل گهر با برتری پر گل برابر سپاهان که تا پیش از این هفته صدرنشین بود 
گردان قلعه نویی بدون شک  موفق شد جایگاه این تیم را تصرف کند. شا
بهترین تیم هفته بودند هرچند اشتباهات داوری نیز در خلق پیروزی پر 

گل گل گهر نقش داشت.
      سرمربی هفته: امیر قلعه نویی )گل گهر(

امیر قلعه نویی نشان داد همچنان دود از کنده بلند می شود و با آنالیز 
خوبی که از سپاهان داشــت، برد مهمی را برابر این تیم کسب کرد. گل 
گهر پس از اینکه از مهمان پیش افتاد، هوشمندانه عقب کشید و در ضد 

گردان  حمالت کار سپاهان را تمام کرد، البته در این میان بخت هم با شا
قلعه نویی همراه بود که پنالتی های سپاهان یا گل نشد یا توسط داور 

گرفته نشد.
      دروازه بان هفته: محسن فروزان )گل گهر(

محسن فروزان هر چند دو گل از سپاهان دریافت کرد اما در حساس ترین 
مقطع بازی در زمانی که شهریار مغانلو می رفت تا از روی نقطه پنالتی بازی 
را به تساوی بکشاند، پنالتی شهریار را مهار کرد تا گل گهر در بازی بماند و 
چند دقیقه بعد گل دوم را هم به ثمر برساند. او چندین مهار خوب هم در 

طول بازی داشت و بدون شک بهترین دروازه بان هفته بود.
      مدافع هفته: دانیال اسماعیلی فر )سپاهان(

دفاع راست سپاهان با دو گلی که برابر گل گهر به ثمر رساند حاال با سه گل 

و سه پاس گل تأثیرگذارترین بازیکن لیگ لقب گرفته است. او در دیدار 
گر گل می شد به کلی روند بازی  برابر گل گهر یک پنالتی هم گرفت که ا
تغییر می کرد. اسماعیلی فر با این نمایش بدون شک مستحق دعوت 

به تیم ملی است.
      هافبک هفته: مهدی تیکدری )گل گهر(

بهترین بازیکن حســاس ترین بازی هفته مهدی تیکدری بود؛ کسی 
که گل های دوم و سوم تیمش را به زیبایی به ثمر رساند. عالوه بر این او 
یک پاس کلیدی و دو دریبل موفق ثبت کرد و دو بار توپ ســپاهانی ها 
را قطع کرد تا با نمره ۵۵.۸ از متریکا بهترین هافبک هفته لقب بگیرد. 
عالوه بــر او محســن آذرباد، هافبک مس رفســنجان نیــز دیگر هافبک 

تأثیرگذار هفته بود.
      مهاجم هفته: گادوین منشأ )مس رفسنجان(

دو گل گادوین منشــأ، مهاجم مس رفســنجان مقابل ذوب آهن حاال 
او را با پنج گل در رده نخست بهترین گلزنان لیگ قرار داده است. منشأ 
در هفته ای که ۶ تیم لیگ گلی نزدند به تنهایی دو گل برای مس به ثمر 

رساند و به همراه آذرباد نقش مهمی در پیروزی تیمش داشت.
      گل هفته: محمد امین اسدی )آلومینیوم(

کتور که از زاویه نســبتا بســته به ثمر رســید و تا  گل دوم آلومینیــوم به ترا
حــدودی برتری این تیم را در زمین میزبان مســجل کــرد زیباترین گل 
هفته بود. آلومینیوم نیز با این سه امتیاز تا رده سوم باال آمد و تنها به دلیل 

تفاضل گل کمتر از صدرنشینی باز مانده است.

کرمانی ها و یک سپاهانی ترین های هفته هشتم در اختیار 

خبر

قهرمان و ملی پوش اسبق ووشو 
کشور مدتی اســت در مناطق کم 
برخوردار اصفهان به دنبال کشف 

استعداد های این رشته است.
جواد عابــدی بــا بیان اینکه خــودش کــم از مناطق 
برخوردار شــهر به تیم ملی رســیده اســت گفت: از ۱۰ 
ســالگی فعالیت در رشــته ووشــو را در منطقه حصه 
کنون به مدت ۲۸ سال است  اصفهان آغاز کرده و تا
در این رشته و در شاخه های مختلف آن فعال است.

عابدی افزود: کسب قهرمانی های مختلف در کشور 
ســبب شــد تا به تیم ملی دعوت شــوم و توانستم با 

حضور در رقابت های بین المللی )آسیایی و جهانی( 
نشان های مختلفی را برای کشور به ارمغان بیاورم.

قهرمان اسبق ووشو دانشجویان جهان گفت: با توجه 
به اینکه در یک منطقه کم برخوردار رشــد کردم و به 
درجات باال رسیدم تصمیم گرفتم در حوزه مربی گری 
هم در محله خودم باشم تا دینم را به مردم و دوستان 

ادا کرده باشم.
جواد عابدی در ادامه افزود: حدود ۱۴ سال است که 
در این منطقه به کشف استعداد های ووشو مشغول 
هستم و هرچند مشکالت و کمبود های زیادی در آن 
اســت، ولی عالقه مندان بــه ورزش و اســتعداد های 

بالقوه آن بسیار زیاد هستند.
عابدی افزود: در این مدت استعداد های زیادی را در 
رشته ووشو شناســایی و به تیم های استان و کشور 

معرفی کرده اســت بطوریکه ثمره آن قهرمانی های 
مختلف در کشور و عضویت در تیم های ملی مختلف 
بوده است. قهرمان ووشو ایران گفت : استعداد های 
ورزش در همــه جــا اســت به خصــوص مناطــق کم 
برخوردار، فقط کافی است به آن ها توجه شود و آن هم 
فقط با ایجاد و فراهم کردن زیرساخت ها و امکاناتات 

است که می توان به آن دست یافت.
کنون در منطقه کم برخوردار حصه اصفهان یک  هم ا
مجموعه فرهنگی، ورزشی برای استفاده و شناسایی 
استعداد های ورزشی ساخته و در اختیار نوجوانان 

وجوانان قرار گرفته است.

قهرمان قهرمان پرور

خبر

یک پیشکسوت فوتبال اصفهان با انتقاد از سبک بازی سپاهان می گوید خط دفاع این 
تیم کند است و مشکالت زیادی دارد.

حسین چرخابی در گفت وگو با ایسنا درباره شکست سپاهان و عملکرد این تیم مقابل 
گل گهر اظهار کرد: من سپاهان را هنوز مدعی درجه یک قهرمانی می دانم اما مشکالت تیم باید گفته شود. 
سپاهان هیچ فرقی بین حریفانش نمی گذارد و با همان سبک بازی مقابل فجر، در مقابل گل گهر هم بازی 
می کند. هر تیمی وقتی به مصاف حریفش می رود شرایط آن تیم و نقاط قوت و ضعف را در نظر می گیرد و حتی 

ممکن است تغییر شیوه دهد اما سپاهان اصال این کار را نمی کند.
او ادامه داد: دانیال اسماعیلی فر همیشه نمره قبولی می گیرد ولی در این بازی سعید صادقی نیز به همان اندازه 
گر مقابل تیمی مثل گل گهر که  اسماعیلی فر، سپاهان را اذیت کرد. به نظرم باید بین تیم ها تفاوت گذاشت و ا
مدعی قهرمانی است، به همان سبک قبلی بازی کند، اتفاق غیر منتظره ای خواهد دید. آرایش تیمی دست 
مربی است اما از شیوه و سبک بازی سپاهان انتقاد دارم. ما می توانیم درباره روش بازی ها نظر دهیم و به نظر 
من سپاهان اصال قبول نداشته بازی را به تیمی مثل گل گهر ببازد. در این بازی نورافکن و اسماعیلی فر مثل 

دو هافبک چپ و راست، همیشه جلو بودند. حریف هم سپاهان را خیلی خوب آنالیز کرده بود.
سرمربی پیشین سپاهان با بیان این که عزت اهلل پورقاز جای دانیال اسماعیلی فر را اصال پوشش نمی داد، 
گفت: می خواهم این را بگویم که باید بین تیم ها تفاوت گذاشت چون هر تیمی خواسته خودش را دارد. من 
اعتقاد دارم خط دفاع سپاهان هم بسیار کند است و در این خط حفره های بسیار بزرگی می توان دید. دیدید 

که دو گل حریف روی ضد حمله بود و روی گل سوم شان نیز بازیکن گل گهر مدافعان سپاهان را جا گذاشت. 
گر مشکالت را برطرف نکنند، مقابل دیگر تیم های  مشخص است که سپاهان از نظر دفاع واقعا مشکل دارند و ا

مدعی هم به مشکل می خورند.
این پیشکسوت فوتبال اصفهان اضافه کرد: این اولین بازی سخت مقابل گل گهر بود که انصافا با حساب و 
کتاب بازی کردند و بازی را بردند. البته امسال لیگ بسیار سختی داریم و همه بازی ها تقریبا به  هم نزدیک 

است. 
سپاهان ممکن است باز هم امتیاز از دست دهد اما به این شکل نیست که به راحتی قهرمانی را از دست بدهد. 
برخی از مشکالت سپاهان خیلی روشن است و باید این مشکالت را برطرف کند. آن ها در خط حمله و بازی 
هجومی خیلی خوب هستند اما برعکس در خط دفاع خیلی کند کار می کنند. درست است که تا قبل از این 
بازی تنها یک گل خورده بودند اما این را باید قبول کنیم که گل گهر اولین حریف دشوار سپاهان بود و عیار دفاع 

و دروازه بان سپاهان در این بازی مشخص شد.
چرخابی در پایان عنوان کرد: می دانم سپاهان قطعا برمی گردد. سپاهانی ها باید برخی انتقادات را بپذیرند و 
چون می دانم نویدکیا انسان باهوشی است، از او می خواهم چند بار این بازی را ببیند و عملکرد خط دفاعش 
را بررسی کند. او حتما باید مشکالت تیم را برطرف کند. برخی از بازیکنان سپاهان هم به نظرم از خود راضی 
عمل می کنند و پاس های شان را در زمین می توان دید. البته این تیم در خط هجومی بسیار خوب کار می کند 

و باز هم مثل همیشه می گویم سپاهان مدعی اول قهرمانی است.

گل گهر مشخص شد عیار دفاع سپاهان در بازی با 

خبر
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چهارشنبه  17  آذر 1۴۰۰ - ۳ جمادی االول 1۴۴۳

87 دسامبر     2۰21 سالمت

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

برابر رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰9۰۵، 1۴۰۰/۰7/28، هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اصغر رمضانی 
مبارکه فرزند رجبعلی به شماره شناسنامه 18 صادره از تیران در یک واحد گاوداری به 
مساحت ۳22۳/2۳ مترمربع در پالک 2۴ اصلی روستای مبارکه بخش 12 ثبت اصفهان 
خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی رمضانی مبارکه محرز گردیده است. لذا به منظور 
گهی می شود. درصورتی که اشخاص  اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آ
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 
مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰9/۰2، تاریخ انتشار نوبت 
دوم: 1۴۰۰/۰9/17 – محمدحسن مصطفوی مدیر حوزه ثبت اسناد و امالک تیران – 

1227۳۶9 / م الف

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
 ،1۴۰۰/۰9/۰۶ گهی:  1۴۰۰۰۳9۰21۴1۰۰۰۰۴۶، تاریخ آ گهی:  شماره آ
گهی مزایده پرونده شماره بایگانی:  شماره پرونده: 1۳97۰۴۰۰21۴1۰۰۰۳21، آ
97۰۰۴92، مورد مزایده عبارت است از 1( پالک ثبتی 8۴۴ فرعی از 291 اصلی مذکور 
واقع در بخش 1۶ حوزه ثبت ملک شاهین شهر به مساحت 7 /2۶2 مترمربع به حدود: 
شماال بطول )2۳/۵۵( بیست و سه متر و پنجاه و پنج سانتیمتر دیواریست به دیوار پالک 
پالک 8۴۳ فرعی شرقا بطول )11/۳۵( یازده متر و سی و پنج سانتیمتر در و دیواریست 
به پالک مزبور جنوبا بطول 2۴/1۰ متر دیواریست به باقیمانده پالک اصلی 291 غربا 
بطول 1۰/7۰ متر دیواریست به باقیمانده پالک اصلی 291، 2( پالک ۶11 فرعی از 
291 اصلی مذکور واقع در بخش 1۶ حوزه ثبت ملک شاهین شهر به مساحت ۳21/1 
مترمربع به حدود شماال بطول 1۳/۶۰ متر دیواریست به باقیمانده پالک اصلی شرقا 
بطول 22/۳۰ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۶12 فرعی جنوبا بطول 1۴/۵۰ متر در 
و دیواریست به کوچه غربا در سه قسمت اول بطول ۰/۳۰ متر دیواریست به کوچه دوم 
بطول 2۳ متر دیواریست اشتراکی با پالک ۶1۰ فرعی سوم بطول ۰/1۵ متر دیواریست 
به باقیمانده پالک اصلی 291، ۳( پالک ۳۳1 فرعی از 291 اصلی مذکور واقع در بخش 
1۶ حوزه ثبت ملک شاهین شهر به مساحت 2۵۰ مترمربع به حدود شماال بطول 1۰ متر 
دیواریست به خیابان 1۶ متری شرقا بطول 2۵ متر دیواریست به پالک ۳۳2 فرعی جنوبا 
بطول 1۰ متر دیواریست به پالک ۳۴1 فرعی غربا بطول 2۵ متر دیواریست به پالک ۳۳۰ 
فرعی )مورد مزایده پالک های ثبتی سیصد و سی و یک فرعی و ششصد و یازده فرعی و 
هشتصد و چهل و چهار فرعی همگی از دویست و نود و یک اصلی می باشد(. مالکیت 
شمس الدین رحمانی مورچه خورتی فرزند عبدالعلی شماره شناسنامه 8۴ تاریخ تولد 
1۳۵۴/۰1/۰1 صادره از اصفهان دارای شماره ملی 129۰۳۵22۵9 با جز سهم ۶ از 
کل سهم ۶ بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان عرصه و اعیان بصورت مفروز از یکباب 
خانه به پالک فرعی ۳۳1 پالک اصلی 291 و پالک فرعی ۶11 پالک اصلی 291 و پالک 
فرعی 8۴۴ پالک اصلی 291، 1( موضوع سند مالکیت اصلی )پالک ثبتی 291/۳۳1( 
بشماره چاپی ۵8۳۰28 که در صفحه ۶۴ دفتر امالک جلد ۵۶9 ذیل شماره 1۳18۶۵، 
2( موضوع سند مالکیت اصلی )پالک ثبتی 291/۶11( بشماره چاپی 229۶2۵ که 
در صفحه ۳8۶ دفتر امالک جلد ۵۴۵ ذیل شماره 12۰291، ۳( موضوع سند مالکیت 
)پالک ثبتی 291/8۴۴( بشماره چاپی ۵۵۶1۳2 که در صفحه 1۵۵ دفتر امالک جلد 

۵۶7 ذیل شماره 1۳1۵2۵ ثبت گردیده است و برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
توصیف اجمالی مورد بازداشت محل مورد بازدید ملک موردنظر سه باب منزل مسکونی 
به پالک های 291/۶11 و 291/۳۳1 و 291/8۴۴ مشخصات مورد مزایده اول 1( یک 
باب منزل مسکونی )پالک ثبتی 291/۳۳1( یک طبقه، سقف تیرچه بلوک و نمای 
خارجی سرامیک، عرصه حدود 1۳۵ مترمربع شامل یک سالن و دو اتاق کف ها سیمان 
و کفپوش، بدنه ها کاغذ دیواری و سقف کنافکاری، آشپزخانه اپن با کابینت هایگالس و 
آبگرمکن مخزنی، حمام کاشی و سرویس بهداشتی تمام کاشی در پارکینگ می باشد. 
سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش اسپیلت و تمام انشعابات آب و برق و گاز دایر 
است. 2( یک باب منزل مسکونی )پالک ثبتی( 291/8۴۴( یک طبقه، با اعیان 1۶۰ 
مترمربع و اسکلت دیوار باربر و سقف آهن و آجر و نمای خارجی سرامیک، شامل دو 
خواب و سالن با کف سرامیک و بدنه گچ و رنگ، پنجره ها فلزی، آشپزخانه اپن و کابینت 
فلزی و آبگرمکن مخزنی، حمام تمام کاشی قدیمی داخل سالن و سرویس بهداشتی در 
ورودی ساختمان می باشد. سیستم گرمایش بخاری گازی و سرمایش کولر آبی و تمام 
انشعابات آب، برق و گاز دایر است. ۳( یک باب منزل مسکونی )پالک ثبتی 291/۶11( 
با دو ساخت اعیان قدیمی حدود 1۴۰ مترمربع خشت و گل و ۶۵ مترمربع نوساز با 
اسکلت باربر و سقف تیرآهن و آجر و سقف چوبی شامل یک سالن و آشپزخانه اپن، کامل 
سرامیک، کابینت ام دی اف و هود و آبگرمکن مخزنی و سرویس بهداشتی در حیاط 
می باشد. سیستم گرمایش بخاری گازی، انشعابات آب، برق و گاز دایر و قابل سکونت 
است. باعنایت به موارد فوق، موقعیت محل و مساحت و نوع و کاربری بنا و با درنظرگرفتن 
جمیع عوامل موثر، ارزش ششدانگ پالک ثبتی 291/۶11 بالغ بر ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال معادل چهارصد میلیون تومان و 2( باعنایت به موارد فوق موقعیت محل و مساحت 
و نوع و کاربری بنا و با درنظرگرفتن جمیع عوامل موثر، ارزش ششدانگ پالک ثبتی 
291/8۴۴ بالغ بر ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل پانصد میلیون تومان و ۳( باعنایت 
به موارد فوق، موقعیت محل و مساحت و نوع و کاربری بنا و با درنظرگرفتن جمیع عوامل 
موثر، ارزش ششدانگ پالک ثبتی 291/۳۳1 بالغ بر 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل 
هفتصد میلیون تومان برآورد گردیده و جهت وصول طلب بستانکار و حقوق دولتی و سایر 
هزینه های پرونده کالسه فوق الذکر در روز دوشنبه مورخ  1۴۰۰/1۰/۰۶ از ساعت 9 
الی 12 ظهر در اداره ثبت اسناد شاهین شهر واحد اجرا واقع در شاهین شهر خیابان 
مدرس ازطریق مزایده حضوری بفروش می رسد و باتوجه به طلب بستانکار و سایر 
هزینه های قانونی مزایده بروی ششدانگ پالکهای ثبتی ۳۳1 فرعی از 291 اصلی و 
۶11 فرعی از 291 اصلی و 8۴۴ فرعی از 291 اصلی از مبلغ 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و 
۴/۰۰/۰۰۰/۰۰۰ و۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب برق و گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز 
بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده درصورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
گهی در یک نوبت در روزنامه سیمای شهر چاپ اصفهان مورخ  می گردد. ضمنا این آ
1۴۰۰/9/17 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 
می گردد. توضیحا شرکت در جلسه مزایده خریدار منوط به پرداخت 1۰ درصد از مبلغ 
پایه مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده ی قانونی او در جلسه مزایده 
به همراه تقاضای کتبی و ارایه کارت شناسایی معتبر الزامی بوده و برنده مزایده مکلف 
است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق 
ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت 
واریز نکند ده درصد واریز شده قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. 
دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. رشید توکلی 
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آگهی

عالئم اوتیسم در کودکان 
با آموزش رفتاری از بین می رود؟ 

محققان امیدوارند تا از طریق رفتار 
درمانی، کودکان مبتال به اوتیسم را 

درمان کنند. 
پزشــکان موافق هســتند که علم هنوز درمانــی برای 
اختالل طیف اوتیسم کشــف نکرده اســت و کودکان 
مبتال به اوتیسم ممکن است پس از گذراندن دوره های 
فشرده رفتار درمانی، جلسات گفتگو و رشد مهارت ها، 
پیشرفت های چشمگیری در رفتار، زبان و ارتباطات 

داشته باشند.
یک مطالعه نشان داده است که برخی از کودکانی که 
به درستی مبتال به اختالالت طیف اوتیسم )ASD( در 
سنین پایین تشخیص داده می شوند، ممکن است 
با افزایش سن عالئم خود را از دست بدهند. تحقیقات 
بیشتر ممکن است به دانشمندان در درک این تغییر و 

حرکت به سمت مداخالت مؤثرتر کمک کند.
طیــف اوتیســم شــامل بســیاری از اختــالالت مغزی 
مرتبــط اســت و عالئــم آن از خفیــف تــا شــدید متغیــر 
اســت. طبق آخرین تخمین مرکز کنترل و پیشگیری 
از بیماری های ایاالت متحده، افــراد مبتال به اختالل 
طیف اوتیسم معموال در تعامالت اجتماعی و ارتباطات 
مشکل دارند، به طوری که اوتیسم از هر ۵۴ کودک یک 
نفر را مبتال می کند. "نتیجه بهینه" اصطالحی است که 
برای از بین رفتن عالئم در اواخر زندگی کودک استفاده 
می شود و در مطالعات قبلی در مورد اوتیسم مستند 
شده است. با این حال، سؤاالتی در مورد اینکه آیا عالئم 

ناپدید شدند یا تشخیص اولیه اشتباه بود، باقی ماند.
یک تیــم تحقیقاتــی بــه سرپرســتی دکتر دبــورا فــن از 
دانشــگاه کانکتیکات به دنبــال بررســی این موضوع 
بودند که آیا می توان »نتیجه بهینه« را در کودکانی که 
تشخیص اوتیسم قبل از پنج سالگی تأیید شده بود، از 
طریق گزارش های کالس درس و گزارش های پزشکی 
مستند در مورد تشخیص زودهنگام توسط یک پزشک 
یا روانشــناس متخصص در اوتیســم، برای تایید این 

ارزیابی ثبت کرد یا خیر؟
بــرای ارزیابی وضعیت شــرکت کنندگان، محققــان از 
آزمون هــای شــناختی و همچنین پرسشــنامه های 
والدیــن اســتفاده کردند. ایــن ارزیابــی نشــان داد که 
کودکان دیگر نقص واضحی در زبان، تشخیص چهره، 
ارتباطات یا تعامل اجتماعی ندارند اما دانشــمندان 

هنــوز از مکانیزمی بــرای بهبــودی کامل و بهبــودی از 
اوتیسم مطمئن نیستند.

کنون در حال برنامه ریزی برای مقایسه های  محققان ا
عمیق تر این کودکان، از جمله مطالعات تصویربرداری 
ساختاری و عملکردی مغز هستند. آن ها همچنین به 

درک بهتر کودکان مبتال به اوتیسم امیدوارند.
فین، سرپرســت این مطالعه، می گوید: همه کودکان 
مبتال به اوتیسم می توانند در درمان فشرده پیشرفت 
کثر آن ها به  کنون می دانیم، ا کنند اما با توجه به آنچه تا

نوع هدف بهینه دست نمی یابند.
او می افزاید: امیدواریم تحقیقات تکمیلی به ما در درک 
بهتر مکانیسم های رشــد مهارت در کودکان مبتال به 

اوتیسم کمک کند.
      رفتار درمانی چیست؟

درمــان از طریق تحلیــل رفتــار کاربــردی )ABA( یکی 

از رایج تریــن مداخــالت بــرای درمــان افــراد مبتــال بــه 
اوتیسم است.

آریانا اسپوزیتو تحلیلگر رفتار مورد تایید هیئت مدیره 
BCBA، می گوید: رفتار درمانی مبتنی بر علم یادگیری و 
رفتار است. معموال برای کمک به افراد مبتال به اوتیسم 
و سایر اختالالت رشدی استفاده می شود تا رفتار هایی 
را بیاموزند که به آن ها کمک می کند بدون وابستگی به 
اطرافیان خود زندگی ایمن تر و مستقل تر داشته باشند.
رفتــار درمانــی بــر آمــوزش مهارت هــای الزم و توقــف 
رفتار های پرخطر متمرکز است. درمانگران با افراد مبتال 
به اوتیسم برای بهبود مهارت هایی مانند: توانایی های 
ارتباطی و زبانی، مهارت های اجتماعی، مراقبت از خود 
و بهداشت، مهارت های بازی، توانایی های حرکتی و 

مهارت های یادگیری تحصیلی کار می کنند.
هر مرحله با موفقیت انجام شــده با یک پاسخ مثبت 

مانند یک پاداش یا یک تقویت کننده طبیعی در محیط 
دنبال می شود. رفتار های نامطلوب به طور کلی نادیده 
گرفته می شــود و فرد به سمت مهارت تمرین هدایت 
می شــود. پاداش ها بســته به فرد و عالیق او متفاوت 
است، اما می تواند شامل مواردی مانند ستایش، بازی، 
کتاب یا زمان تلویزیون باشد. تقویت مثبت و تکرار دو 
ابزار اصلی درمانگران رفتار درمانی هستند. تنبیه هرگز 
نباید به عنوان ابــزاری برای برانگیختن رفتار مطلوب 

مورد استفاده قرار گیرد.
پیشــرفت بــا جمــع آوری داده هــا در هــر جلســه 
درمانی اندازه گیری می شــود. درمانگر به طور منظم 
با اعضای خانواده مالقات می کند تا اطالعات مربوط 
گر بیمار پیشرفتی نشان  به پیشرفت را بررســی کند. ا
ندهد، رفتار درمانی می تواند برنامه های آموزشی را در 

صورت نیاز تنظیم کند.

اوتیسم

کس  تحقیقاتی تازه نشان داده است که تزریق بوتا
می تواند درمان درد های شدید مفصلی را کاهش 
دهد.  مطالعات جدید نتایج متمایــزی را در مورد 
کس در درمان درد مفاصل آشکار  نقش تزریق بوتا
کرده است و اهمیت اســتفاده از این تکنیک کمتر 
از مهم ترین عمل های پزشــکی نیســت کــه جان 
بیمــاران را نجــات داده و آن ها را از درد های شــدید 
رهایی می بخشد. برای تایید نتایج این مطالعه، 
محققان به تیمی از دونــدگان و دوچرخه ســواران 
کس، نوعی ماده به نام ســم بوتولینــوم تزریق  بوتا
و ســپس جلســات فیزیوتراپی را روی آن ها اعمال 
کس،  کردند. محققان پس از استفاده از تزریق بوتا
کاهش قابل توجهی در دردی که دوندگان هنگام 
انجام تمرینات یا مســابقات ورزشــی بــا آن مواجه 
می شــوند، همــراه با کاهــش عالئــم التهــاب و درد 

موضعی حاد مفاصل، مشاهده کردند.
دکتر مغنیه متخصص درمان درد ها در لبنان از این 
فناوری مدرن در کلینیک های خصوصی خود در 
بیروت، به همراه تکنیک های دیگری که در درمان 
درد هــای حــاد و مزمن موثر بوده اســت، اســتفاده 

می کند.
کس پس از اینکه افراد  اســتفاده از روش تزریق بوتا
مبتال به سردرد های میگرنی از درد تسکین یافتند، 
به طور اتفاقی کشف شد، بنابراین پزشکان تصمیم 
کــس قســمت های خاصی از  گرفتند بــا تزریق بوتا

اعصاب را بی حس کنند تا درد متوقف شود.
دکتر مغنیــه با اشــاره به اینکه درمــان درد بــا تزریق 
کید کرد که ایــن درمان  کس بی خطر اســت تأ بوتا
به طــور جــدی بــرای بــی حــس کــردن هــر عصب 
حســی ایجاد شــده اســت، زیرا اعصاب حســی که 
باعث درد می شــوند را می توان به مدت شش ماه 

بدون هیچ عارضه ای بیهوش کرد.

برنج به ویژه برنج سفید، ممکن است برای نیازهای 
غذایی همه افراد مناسب نباشد. افرادی که سعی در 
مصرف کربوهیدرات یا کالری کمتری دارند، می توانند 
از یک گزینه سبک تر استفاده کنند. برنج یک ماده 
اصلی در رژیم های غذایی بسیاری از افراد است.  این 
ماده غذایی سیرکننده و دارای طعمی مالیم است. 
برنج یــک منبع غنــی از کربوهیــدرات اســت، که به 
عنوان منبع اصلی انرژی بدن، سطح انرژی و تاثیرات 
فعالیت های ورزشی را افزایش می دهد و به افراد کمک 
می کند احساس رضایت و سیری کنند. در ادامه این 
مطلب چند جایگزین سالم برای برنج را به شما معرفی 
 می کنیم که در بعضی موارد مواد مغذی و فواید آن ها

 از برنج بیشتر است.
      کینوا

کینوا یک جایگزین ســالم برای برنج و فاقد گلوتن 
بــوده و پروتئیــن آن بســیار باالتــر از برنج اســت. در 
حقیقت، ۲/۱ پیمانــه )۹۲ گرم( کینوا پخته شــده 
۴ گــرم پروتئیــن دارد کــه دو برابر پروتئیــن موجود 
درهمین مقدار برنج سفید است. کینوا یک پروتئین 
کامل محسوب می شــود، به این معنی که شامل 

همه نه اسید آمینه ضروری بدن است.
      کلم خرد شده

کلــم یکــی دیگــر از جایگزین هــای عالی بــرای برنج 
اســت. این مــاده غذایــی کالــری و کربوهیــدرات 
کمی دارد و با توجه به طعم مالیمش در آشپزی ملل 
مورد اســتفاده قرار می گیرد. این یک منبــع عالی از 

ویتامین های C و K است.یک دوم پیمانه کلم خرد 
شده )۷۵ گرم( به ترتیب ۳۱٪ از ویتامین C و ۶۸٪ از 
ویتامین K مورد نیاز روزانه را تامین می کند. ویتامین 
K به جلوگیری از لخته شدن خون و تنظیم گردش 

خون کمک می کند.
      جو

جــو یــک دانــه محبــوب و مقــوی اســت که مــردم 
می تواننــد آن را بــه شــکل دانــه کامــل، پــرک یــا 
آرد خریــداری کنند. ایــن دانــه فوایــد زیــادی برای 
سالمتی دارد و گزینه مناســبی برای کسانی است 
که می خواهند فیبر غذایی خــود را افزایش دهند. 
کســیدان هایی به نام  جو همچنین حــاوی آنتی ا
لیگنان است که به محافظت از سلول در برابر آسیب 

کمک می کند.
      بلغور گندم

گندم بلغور یکــی دیگر از جایگزین هــای عالی برای 
برنج است. بلغور گندم کالری کمی دارد. هر یک دوم 
پیمانه )۹۱ گرم( بلغور گندم، دارای ۷۶ کالری است. 
بلغور جو یک جایگزین ایده آل برنج برای کســانی 
است که سعی در کاهش کالری دارند، اما هنوز بافت 
و طعم آشنا برنج را می خواهند. با توجه به فواید بلغور 
گندم، این ماده غذایی می تواند یک جایگزین سالم 

برای برنج باشد.
      گندم سیاه

گندم سیاه در واقع یکی از بستگان ریواس و یکی از 
اصلی ترین غذاهای اروپای شرقی  است که به دلیل 
کاربردهای متنوع آن بسیار محبوب است. برخالف 
نام آن، گندم سیاه، سیاه نیست. این دانه باستانی 
دارای طعم دلچسب و دلپذیری است که به ویژه در 
کنار سبزیجات ریشه ای زمستانی و غذاهای گوشتی 
ک است. گندم سیاه  برشته شده بسیار خوش خورا
سرشار از فیبر است. فیبر غذایی نوعی کربوهیدرات 
گیاهی اســت که بــدن نمی تواند در هنــگام هضم 

تجزیه کند.

از جمله خواص بی نظیر ســبوس برنج می توان به 
الغری، ســالمت قلب، کاهش کلســترول، درمان 
کبد چرب، یبوست، زیبایی پوست و مو، کنترل قند 
خون، پیشگیری از سرطان و سنگ کلیه اشاره کرد.

      الغری و کاهش وزن
مقادیر باالی فیبر موجــود در ســبوس برنج باعث 
کاهش اشتها شده و با جلوگیری از پرخوری به الغری 
و کاهش وزن افراد کمک می کند. تحقیقات نشان 
کسیدان های موجود در  داده که مقادیر باالی آنتی ا
سبوس برنج با افزایش متابولیسم بدن باعث الغری 

و کاهش وزن می شوند.
      خواص سبوس برنج و بدنسازی

مقادیر باالی ویتامین B۶ موجود در سبوس برنج 
به افزایش انرژی ورزشکاران و بدنسازان در تمرینات 

بدنسازی کمک می کند. 
مقادیــر قابــل توجــه پروتئیــن موجود در ســبوس 
برنج باعث تقویت عضالت و بهبود عضله سازی در 

بدنسازی می شود.
      یبوست

مقادیر باالی فیبر موجود در سبوس برنج به بهبود 
حرکات روده کمک کرده و باعث پیشگیری و درمان 

یبوست می شود.
      دیابت و قند خون

ســبوس برنــج یکــی از بهتریــن منابــع طبیعــی 
فیتوسترول ها است که به کنترل قند خون کمک 
می کنند. مقادیر باالی فیبر موجود در سبوس برنج 
به کاهش قند خون در افراد مبتال بــه دیابت نوع ۲ 

کمک می کند.
      فشار خون

تحقیقات نشــان می دهد که مقادیر بــاالی فیبر و 
پتاســیم موجود در ســبوس برنج به کاهش فشــار 

خون باال کمک می کند.

      کلسترول خون و قلب
کسیدان ها، مواد مغذی و فیبر  مقادیر باالی آنتی ا
موجود در سبوس برنج به کاهش کلسترول باالی 
خون کمک کرده و خطر ابتال به بیماری های قلبی و 

عروقی را کاهش می دهند.
      درمان کم خونی با سبوس برنج

مقادیر قابل توجه آهن و ویتامین های B موجود در 
سبوس برنج به افزایش گلبول های قرمز خون کمک 

کرده و کم خونی یا آنمی را درمان می کند.
      تقویت حافظه

مقادیر باالی منگنز موجود در سبوس برنج به بهبود 
عملکرد مغز کمک می کند. همچنین ویتامین های 
B۵ و B۶ موجــود در ســبوس برنــج باعــث تقویــت 
حافظه شــده و خطر ابتــال بــه زوال عقــل را کاهش 

می دهند.
      سرطان

یک تحقیق در ژاپن نشان داده که سبوس برنج به 
 E کســیدان ها و ویتامین دلیل مقادیر باالی آنتی ا
که دارد خطر ابتال به سرطان را کاهش داده و باعث 
آپوپتوز )مرگ سلولی( سلول های سرطانی می شود.

      خواص سبوس برنج، کاهش ابتال به 
سنگ کلیه

در طــب ژاپنی از ســبوس برنج برای درمان ســنگ 
کلیه استفاده می شــود. گفته می شود که فیتیک 
اســید موجود در ســبوس برنــج به کاهــش جذب 
کلسیم از روده کمک کرده و خطر ابتال به سنگ کلیه 

را کاهش می دهد.
      پوکی استخوان

مقادیر بــاالی مواد معدنــی به ویژه منگنز و فســفر 
موجود در سبوس برنج باعث تقویت استخوان ها 
شده و خطر ابتال به پوکی استخوان به ویژه در دوران 

یائسگی را کاهش می دهد.

کس در درمان مفاصل!  تاثیر تزریق مفصلی بوتا

برخی از سالم ترین جایگزین های برنج

خواص شگفت انگیز سبوس برنج برای سالمتی

دانستنی ها

تغذیه

دانستنی ها

رئیس بخش عفونی بیمارستان لقمان حکیم 
گفت: تست کرونای افرادی که به سویه امیکرون 
مبتال هستند هیچ تفاوتی با گونه های دیگر ندارد 

و قابل شناسایی است.
شــروین شــکوهی، با اشــاره به اینکه اطالعات 
جهانی درباره جهش جدید کرونا با نام امیکرون 
بسیار محدود است، اظهار کرد: به نظر می رسد 
موضوع افزایش بیماری زایی و مرگ و میر باال در 
صورت ابتالء به ویروس جهش یافته امیکرون، 

منتفی است.
کســن  این متخصــص عفونی بــا بیان اینکه وا
زدن به معنــی کاهش رعایت شــیوه نامه های 
بهداشــتی نیســت خاطرنشــان کــرد: افزایش 
آمار مبتالیان در کشــورهای اروپایــی علی رغم 
کســن نشــان از ایــن دارد که  تزریــق دو نوبت وا
همچنان باید رعایت فاصله گذاری اجتماعی، 
ماسک نزدن، شستن مداوم دست ها و پرهیز 

از ترددهای غیرضروری، در دستور کار باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، افزایش ظرفیت مراقبت های بهداشتی 
برای مبارزه با امیکــرون را مورد توجه قــرار داد و 
گر ماســک نزنیــد و پروتکل های  هشــدار داد: ا
کســن ها بــی اثر  بهداشــتی را رعایــت نکنید، وا

خواهند بود و همچنان کرونا با ما می ماند.
کسن ها علیه کرونا درصد  کید کرد: وا شکوهی تا
زیادی از مرگ و میرها را کاهش می دهد ولی این 
ادعا کــه برخی عنــوان می کننــد که مــرگ و میر 
کاهش یافته و قطعا در صورت ابتالء مشکلی به 

وجود نمی آید، استدالل منطقی نیست.
وی با بیان این که متأسفانه عوارض بدون مرگ 
و میر کرونا بســیار زیاد اســت خاطرنشــان کرد: 
مشــکالت جســمی و روانی که بهبود یافتگان 
کرونایی همچنان با آن درگیر هستند بسیار زیاد 
و متنوع اســت، اصال نباید فکر کنید قطعا بعد 
از ابتالء به کرونا بهبود کامل حاصل می شــود، 
بســیاری از افــراد همچنــان بعــد از بهبــودی با 
عارضه هــای کرونــا درگیــر هســتند، بنابرایــن 
همچنین توصیه هــای بهداشــتی را بــا هدف 

پیشگیری از ابتالء رعایت کنید.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی یادآور شد: هر شهروندی باید به عنوان 
وظیفــه اجتماعــی، توصیه هــای بهداشــتی را 
رعایــت کنــد تــا چرخــه کرونــا و شــکل گیــری 
جهش های جدید این ویروس به پایین ترین 

سطح خود برسد.
شــکوهی ادامه داد: تک تک افــراد جامعه باید 
کسیناسیون در برابر کرونا، ماسک زدن  ضمن وا
و رعایت فاصله گذاری اجتماعی را برای شکست 

زنجیره کرونا مورد توجه قرار دهند.
کســنی، بازه زمانی و تعداد  به گفته وی، نوع وا
کســن کوویــد ۱۹، به هیــچ عنوان  نوبت های وا

دلیل بر عدم رعایت شیوه نامه ها نیست.

کارشناسان حوزه سالمت هشدار می دهند 
خطر حمله قلبی در فصل زمستان افزایش 

می یابد. 
بــه  عالقه منــدان  کــه  مــواردی  از  یکــی 
تناســب اندام انجــام می دهنــد، اقــدام بــه 
بیرون رفتن در ساعات اولیه روز برای نرمش 

و پیاده روی در زمستان است.
کارشناســان هشــدار می دهنــد بــا نزدیــک 
شــدن به فصل زمســتان، مــرگ و میر های 
ناشــی از حمــالت قلبــی نیــز افزایــش پیــدا 
می کنــد. پیــش از شــیوع کرونــا، بیــش از 
هفتصــد هــزار نفــر ســاالنه در هنــد بــر اثــر 
گهانی جان خود را از دست  حمالت قلبی نا
می دادنــد؛ طبــق اعــالم کارشناســان، این 
عدد بایــد در طول همه گیری کرونا بیشــتر 

نیز شده باشد.
دکتــر »پرامــود کومــار« متخصــص قلــب در 
 Yashoda( بیمارستان های یاشودای هند
طبــق  گفــت:  بــاره  در ایــن   )Hospitals
داده های بدست آمده، ۱۷.۹ میلیون مرگ 
و میر ساالنه گزارش می شــود که ۸۵ درصد 

از آن ها بر اثر بیماری های قلبی هستند. 
حمالت قلبی در زمستان بیشتر است، افراد 
مســن دارای بیمــاری، خصوصــا آن هایــی 
که در معرض مشــکالتی نظیر دیابت، فشار 
خون باال و چاقی هستند و یا افراد سیگاری 

بیشتر در معرض خطر قرار دارند.
عالقه مندان به تناسب اندام که در ساعات 
اولیه روز برای نرمش و پیاده روی به بیرون 
می روند، باید حواسشان باشد زیرا نوسانات 
ک باشــد. توصیــه  دمــا می توانــد خطرنــا
می شود از ایستادن در بالکن ها در ساعات 
اولیــه صبــح که معمــوال دمــای هــوا پایین 

است، خودداری کنید.

 امیکرون

قلب

یک متخصص عفونی عنوان کرد؛

مرگ و میر باالی سویه 
امیکرون منتفی است

دلیل خطر ابتال 
به سکته قلبی در زمستان 



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

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

تلفن روابط عمومی و امور آگهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27

نمابر:  ۰۳1-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

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

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 129۶
روزنامه اقتصادی اجتماعیچهارشنبه  17  آذر 1۴۰۰ - ۳ جمادی االول 1۴۴۳ - 8 دسامبر   2۰21

طبق اعالم مسئولین شــرکت آنر گوشی هوشمند 
HONORX۳۰ در تاریــخ ۱۶ دســامبر در چیــن 
 HONOR X۳۰ رونمایی می شود.  آنر تایید کرد که
را در تاریخ ۱۶ دســامبر در چین عرضه خواهد کرد. 
Jiang Hairong مدیر ارشد اجرایی شرکت آنر فاش 
کرد که این برند تا به امروز بیش از ۹۰ میلیون گوشی 
هوشــمند ســری HONOR X را در سراســر جهــان 
فروخته است. البته این تعداد در ماه می ۲۰۲۰ به ۸۰ 
میلیون واحد رسید. عالوه بر این طبق گفته های 
 ۳X HONOR او هنوز بیــش از ۴۰ هزار کاربر فعــال از
استفاده می کنند. این گوشی اولین بار در دسامبر 

۲۰۱۳ وارد بازار شد.
گوشــی ۳X HONORهشــت ســال قدمــت دارد. 
جالب اســت هنوز افرادی از این فناوری قدیمی به 

عنوان راهنمای خود استفاده می کنند. سخت افزار 
گوشــی های هوشــمند قدیمی کنــد  و نرم افــزار 
هستند. همچنین این تلفن های همراه از اجرای 
 Honor برنامه های مدرن نیز ناتوان هستند. شرکت
با اعالم این خبر دوام محصوالت و اعتماد مشتریان 

به محصوالتش را نشان داد.

با به  روز رسانی های iOS، اپل به افزودن ویژگی های 
جدید به آیفون ادامه می دهد، در اینجا ما به ۹ ترفند 

گوشی  های آیفون اشاره می کنیم. 
در این گزارش به ۹ ترفند  از گوشی های آیفون اشاره 
می کنیم کــه دانســتن آنها باعــث می شــود تجربه 

بهتری از کار کردن با گوشیتان داشته باشید.
      سافاری را به عنوان مرورگر پیش فرض خود 

تغییر دهید
سافاری تنها گزینه مرورگر در آیفون نیست. می توانید 
کس  مرورگر وب پیش فرض خــود را به کروم، فایرفا
یا هرکدام از مــوارد دلخواه تغییر دهید. مرورگر مورد 
نظــر خــود را بــه عنــوان مرورگر پیــش فــرض دانلود 
کنید، سپس به برنامه مرورگر آیفون خود بروید. به 
تنظیمات بروید، روی Default browser ضربه بزنید 
 Google گر و سپس روی Open Chrome settings )ا
Chrome همــان چیــزی اســت کــه می خواهیــد( 
ضربــه بزنیــد و آن را بــه عنــوان مرورگــر پیــش فرض 

تنظیم کنید.
      به عکس ها و فیلم ها کپشن اضافه کنید

برای افزودن کپشن یا کلمات کلیدی، هنگامی که 
روی یک تصویر یا فیلم هستید باید صفحه را سریع 
به باال بکشید. این کار همچنین یافتن عکس ها و 
فیلم ها را بعدا از طریق پنجره جستجوی آیفون شما 

آسان تر می کند.
      فوکوس و نوردهی دوربین را قفل کنید

کافی است یک بار روی صفحه نمایش خود ضربه 
گر همچنان  بزنید تا فوکوس دوربین واضح بماند. ا

 "AF/AE Locked" روی صفحــه نگــه داریــد، کادر
ظاهر می شــود. این قفــل به ایــن معنی اســت که 

فوکوس و نوردهی تغییر نخواهند کرد.
      به طور همزمان یک فیلم ضبط کنید و یک 

عکس بگیرید
هنگام فیلم برداری در آیفون، نماد شاتر کنار دکمه 

ویدیو را فشار دهید تا بتوانید عکس بگیرید.
      از یک دکمه برای تماس استفاده کنید

گر بعد از باز کردن صفحه کلید شماره گیری، روی  ا
آیکون سبز رنگ گوشی آیفون اپل خود ضربه بزنید، 
بالفاصله آخرین شــماره ای را کــه تماس گرفته اید 

مجددا شماره گیری می شود.
      برنامه هایتان را مخفی کنید

بایــد برنامه هایی داشــته باشــید کــه اغلــب از آنها 
استفاده نمی کنید. چند ثانیه آیکون برنامه را نگه 
دارید سپس روی »Remove App« ضربه بزنید و بعد 

»Move to App Library« را انتخاب کنید.
      می توانید سیری را اصالح کنید

گر سیری چیزی را اشتباه تلفظ می کند، می توانید  ا
 ”…That’s not how you pronounce“ بگویید

)اینطوری تلفظ نمی کنی(این کار باعث می شــود 
ســیری تلفــظ درســت را از شــما بخواهــد. ســیری 

می تواند اشکاالتش را بر طرف کند.
      با هندزفری عکس بگیرید

بــا رفتــن بــه Accessibility از طریــق تنظیمــات، 
»Voice Control« را در آیفون خود فعال کنید. پس 
از انجام این کار، از سیری بخواهید دوربین شما را باز 
کند و صدا را کم کند. این باعث می شود که گوشی با 

هندزفری نیز عکس بگیرد.
      تایمر برای موسیقی خود قرار دهید

برای این کار، به قسمت تایمر از طریق ساعت رفته 
و سپس به »When Timer Ends« بروید. در اینجا از 
گزینه "Stop Playing" استفاده کنید و مدت زمانی 
را که می خواهید موسیقی پخش شود تعیین کنید. 

پس از اتمام تایمر، موسیقی متوقف می شود.

استفاده از گلدان در چیدمان منزل فضا را دگرگون 
کرده و حــس ســرزندگی و شــادابی ایجاد می کند. 
گیاهان عــالوه بر ایجاد شــادابی باعث تصفیه هوا 

شده و ریه های شما را از هوای تازه پر می کنند.
گلدانی های کوتاه و بلند       جا

گلدانی هایــی که ارتفــاع متفاوتی  اســتفاده از جا
دارند، نمایی بســیار زیبا در فضا ایجــاد می کنند. 
همانطور کــه در تصویر زیر مشــاهده می کنید قرار 
گلدانی هــای کوتاه و  گرفتن گلدان هــا بــر روی جا
بلند باعث شــده تــا آن ها بــه راحتــی در محدوده 
دید افــراد قرار گیرنــد و نوعی نظــم و هماهنگی در 

فضا ایجاد شود.
      استفاده از استند گل

گاهی در نظر گرفتن یک اســتند گل در گوشــه ای 
از اتاق برای قــرار دادن گلدان های متنوع ایده ای 
بسیار زیبا محسوب می شود. در واقع با انجام این 
کار شما کلکسیونی از گل های مختلف را یکجا در 
یک مکان دارید و مراقبت و نگهداری از آن ها در یک 

مکان انجام می شود.
گلدانی پلکانی       جا

گلدان هــای خانــه را بــر روی  شــما می توانیــد 
اســتندهای پلکانی قــرار دهیــد و مجموعــه ای از 

گل ها را در یک مکان داشته باشید. این استندها 
در مدل ها و رنگ بندی های متنوعی وجود دارند 

و قابل استفاده در هر فضایی از خانه هستند.
      گلدان های دیواری

اســتفاده از گلدان های دیواری روشی دیگر برای 
قرار دادن گل و گیاه در منزل است. این گلدان ها 
توســط آویز بر روی دیوار نصب می شــوند و نمای 

خانه را بسیار زیبا می کنند.
      استفاده از گلدان های فلزی

استفاده از گلدان های فلزی امروزه در سبک مدرن 
و مینیمال بسیار رواج یافته است. این گلدان ها در 
انواع طرح و مدل های هندسی و فانتزی ساخته 
می شوند و به دلیل وزن پایینی که دارند، به عنوان 

آویز نیز می توان از آن ها استفاده کرد.

کارشــناس فضایی مجموعه آسمان ســرای سها 
گفت: سامانه ناوبری BEIDOU در حال حاضر یکی 
از قدرتمندترین و دقیق ترین سامانه  ناوبری جهان 

محسوب می شود.
کشــور چیــن بــا توجــه  وی بــا اشــاره به اینکــه 
بــه جمعیــت، نبــوغ و تکنولوژی هایــی کــه دارد، 
پروژه های بســیار خــوب و ســنگینی را در رابطه با 
مســائل فضایــی انجــام داده اســت، اظهــار کرد: 
سامانه ناوبری BEIDOU از جمله مأموریت های 

مهم این کشور است.
وی افزود: ایــن پروژه حدود ســال ۲۰۰۰ شــروع 

شــده و درواقــع یــک ســامانه ثبــت موقعیــت 
مکانی همانند GPS اســت؛ این سامانه پس از 
 GLONASS اروپــا( و( Galileo ،)آمریــکا( GPS
)روسیه( چهارمین نسخه جهان است و تقریبا 
مشابه سایر سامانه های ناوبری با کمی تفاوت 

عمل می کند.
این کارشــناس فضایی مجموعه آسمان ســرای 
ســها ادامه داد: ســامانه BEIDOU در ابتدای کار 
تنها کشور چین، قاره آسیا و بخشی از اقیانوسیه را 
پوشش می داد، اما در چند سال اخیر کل جهان 

را پوشش می دهد.

 HONOR۳X  گوشی وفاداری چهل هزار نفر در دنیا به 

گوشی آیفون با ۹ ترفند  استفاده بهینه از 

گلدان دکور خانه شما را خاص و بی نظیر می کنند این ۵ 

یک کارشناس فضایی مطرح کرد:

BEIDOU؛ مکان یاب ابرقدرت چین

فناوری

دکوراسیون

چند روش برای کاهش مصرف اینترنت همراه
بــرای  اول اینکــه  راهــکار 
وب گــردی از مرورگر کــروم یا اپرا 
اســتفاده کنیــد. مرورگرهــای 
کــروم یا اپــرا قابلیــت بهینه ســازی مصــرف دیتا و 

فشرده سازی صفحات وب را دارند.
مصرف اینترنت همراه به دلیل هزینه باال، یکی از 
دغدغه های کاربران است و به همین دلیل الزم 
است روش هایی برای کاهش مصرف اینترنت به 
کار گیرند کــه از آن جملــه می توان به اســتفاده از 
مرورگرهایی که قابلیت بهینه سازی مصرف دیتا 
را دارند و همچنین استفاده از نقشه های آفالین 

به جای آنالین اشاره کرد.
یکی از مشکالت اساســی که برای اتصال اینترنت 
از داده  گوشــی تلفــن همــراه اســتفاده می کنیــد، 
مشــکل مصرف زیــاد داده اســت، به دلیــل هزینه 
باالی اینترنت همراه، خریدن بسته های اینترنت 
نامحــدود بســیار گران قیمــت اســت، بــه همیــن 
دلیل شما همیشــه بســته های اینترنت با حجم 
مصرف مشــخصی را می خرید و زمانی که ترافیک 
مصرفی تــان به اتمــام  می رســد مجبــور بــه خرید 
دوباره می شــوید. به عبارت دیگر همیشــه نگران 
تمام شدن دیتا و بسته های اینترنت تان هستید.

علی اصغر زارعی -کارشناس فناوری اطالعات- به 
راهکارهای کاهش مصرف اینترنــت که با رعایت 
کردن آنهــا تا اندازه قابل توجهــی مصرف اینترنت 
گفــت: راهــکار  کــرد و  کاهــش می یابــد، اشــاره 
اول اینکــه بــرای وب گــردی از مرورگــر کروم یــا اپرا 
گــر اهــل وب گــردی هســتید و  اســتفاده کنیــد. ا
مقــدار زیــادی از حجــم داده تــان را صرف این کار 
می کنید، توصیه می شــود از مرورگرهــای کروم یا 
اپرا استفاده کنید که قابلیت بهینه سازی مصرف 
گرچه  دیتا و فشرده سازی صفحات وب را دارند. ا
اســتفاده از این قابلیت ســرعت لود شدن محتوا 
را کم می کنــد ولــی در مقابــل مصرف اینترنتان را 

پایین می آورد.
این کارشــناس ادامــه داد: بــرای فعال ســازی در 
کروم، صفحه کــروم را باز کنید و گزینه ســه نقطه 
باالی صفحه ســمت راســت را بزنید و ســپس به 
بخــش تنظیمــات رفتــه و گزینــه Data Saver را 
انتخاب کنید. در مرورگر اپــرا هم عالوه بر قابلیت 

بهینه ســازی مصرف دیتای اینترنت، می توانید 
ویدیوها را هم فشرده کنید. در قسمت تنظیمات 
اپرا به بخش Data Saver بروید و این تنظیمات را 

اعمال کنید.
زارعــی بــا بیان اینکــه بهتــر اســت از اپلیکیشــن 
فیس بــوک اســتفاده نکنید، چون جــزو اپ های 
پرمصــرف اســت، افــزود: اپلیکیشــن فیس بــوک 
بخش زیادی از ترافیــک مصرفی تان را اســتفاده 
می کنــد، همچنیــن در کاهــش شــارژ باتــری هم 
بســیار موثــر اســت. بنابرایــن بهتــر اســت هنگام 
اســتفاده از اینترنــت موبایــل بــرای چــک کــردن 
فیس بــوک، از مرورگرهــای کــروم و اپــرا اســتفاده 

کنید.
کــه  وی بــا بیان اینکــه راهــکار ســوم این اســت 
به روزرسانی خودکار اپلیکیشن ها را متوقف کنید، 
گفت: به روزرسانی اپ ها حجم زیادی از اینترنت 
شــما را مصرف می کنــد. بــرای متوقف کــردن آن 
به پلی اســتور بروید و کشــوی ســمت چــپ را باز، 
Auto- و وارد بخــش تنظیمات بشــوید. و گزینــه
Auto- را بزنید. و در نهایت گزینه Update Apps
Update Apps Over the Wifi Only را انتخــاب 
کنیــد، در ایــن صــورت تنها وقتــی کــه به اینترنت 
وای فای متصل هستید، اپ ها به صورت خودکار 

به روزرسانی می شوند.

این کارشــناس فنــاوری اطالعــات بــا بیان اینکه 
مصــرف اپلیکیشــن های دور از چشــم را محدود 
کنیــد، اظهــار کــرد: همیشــه مقــداری از ترافیک 
مصرفــی شــما بــرای کارهــای پــس زمینــه مثــل 
همگام سازی ایمیل، به روزرسانی مطالب جدید، 
ویجت های آب و هوا و برنامه های مشابه مصرف 
می شــود. شــما می توانید برای کاهــش ترافیک 
مصرفی تان، دسترســی این بخش ها به اینترنت 
را قطــع کنید. برای ایــن کار به بخــش تنظیمات 
گوشــی برویــد و در قســمت Data Usage گزینــه 

Background Data Restrict را انتخاب کنید.
از  داد:  توضیــح  پنجــم  راهــکار  دربــاره  او 
اپلیکیشــن های پخش موزیک و ویدیو استفاده 
نکنیــد. هنگامی که از اینترنت گوشــی، اســتفاده 
می کنید، از گوش دادن به موزیک یا دیدن ویدیو 
در اپلیکیشــن های مخصوص این کار خودداری 
کنید، زیرا این اپ ها مصرف بسیار باالیی دارند و 

ترافیک مصرفی شما را به سرعت تمام می کنند.
وی بــا بیان اینکــه اپلیکیشــن های پرمصــرف را 
شناسایی و دسترســی آنها را به اینترنت محدود 
کنید، گفت: شما می توانید در بخش تنظیمات 
Data Usage برویــد و اپ هایــی  بــه قســمت 
کــه مصــرف دیتــای باالیــی دارنــد را شناســایی 
و دسترســی آنهایــی را کــه اســتفاده نمی کنیــد، 

محــدود کنیــد. برای ایــن کار از اپلیکیشــن های 
Mobiwol و  LostNet Firewall هــم می توانیــد 
کمــک بگیریــد. بــرای اســتفاده از آنهــا نیــازی به 
روت بودن دستگاه نیســت و به سادگی می توان 
اپ های پرمصرف را شناســایی و دسترسی شان 
به اینترنــت را قطــع کــرد. پــس برای ایــن کار بــه 
گوگل پلی مراجعه و آنها را به صورت رایگان دانلود 

کنید.
این کارشناس درباره راهکار هفتم توضیح داد: از 
آپلود و دانلود عکس و ویدیو خودداری کنید. یکی 
از کارهای دیگری که در تمام شدن حجم مصرفی 
شــما بســیار موثر اســت، آپلــود و دانلــود عکس و 
ویدیوها اســت. پس وقتی که از اینترنت موبایل 
اســتفاده می کنید، از دیدن عکس هــا و ویدیوها 

صرف نظر کنید.
زارعی با بیان اینکه راهکار هشــتم این است که از 
نقشه آفالین گوگل اســتفاده کنید، گفت: نقشه 
گــوگل بخــش زیــادی از حجم اینترنــت  آنالیــن 
را مصــرف می کنــد و بــرای جلوگیــری از ایــن کار 
بهتر است از نقشــه آفالین اســتفاده کنید. البته 
نقشــه آفالیــن گــوگل، تنهــا ســرویس آفالین این 
شرکت نیست؛ شما می توانید اســناد مهم تان را 
در Google Doc هــم به صــورت آفالیــن ویرایــش 
کنید. با رعایت و اعمال این موارد می توانید میزان 
مصرف داده دســتگاهتان را به طور چشــم گیری 
کم کنید و دیگر مجبور به خریــد ترافیک مصرفی 

بیشتر نخواهید بود.
با اینکــه  کــرد:  خاطرنشــان  همچنیــن  وی 
سرویس هایی همچون گوگل مپ بسیار کاربردی 
شده اند، اما اســتفاده از آن ها می تواند با مصرف 
داده باالیی همراه باشد، از این رو بسیاری از این 
ســرویس ها دارای حالت آفالین و یا نســخه های 
مخصوصی هســتند کــه برای اســتفاده بــه داده 
همــراه نیــازی ندارنــد. همچنیــن برخــی از ایــن 
سرویس ها دارای قابلیت ذخیره سازی نقشه ها 
برای اســتفاده های بعــدی و به صــورت آفالین را 
دارنــد. در ســرویس گــوگل مــپ پــس از بارگذاری 
نقشــه ناحیــه مورنظــر،  Save offline map  را 
انتخــاب کنیــد تــا نقشــه بــرای اســتفاده آفالین 

ذخیره شود. 

اینترنت

داستان کوتاه

خیلــی از مادر هــا در طــول دوران رشــد 
فرزندانشان مدام شکایت دارند که بچه ها 

بدخواب هستند. 
گر شما هم از آن دسته مادر هایی هستید  ا
که فرزندشان دچار مشکل به خواب رفتن 
اســت و بــه دنبــال راهــکاری بــرای رفع آن 

هستید، این گزارش را دنبال کنید:
      تنظیم خواب متناسب با سن و 

سال فرزند شما
گاه باشــند که بچه هــا در هر  مــادران باید آ
سنی نیاز به یک زمان مشخص و متفاوت 
خــواب در طــول روز و شــب دارنــد و ایــن 
خواب بــه طــور کامل بــا ســالمتی آن ها در 

ارتباط است.
به طــور مثال نــوزادان می بایســت شــشـ  
هفت مرتبه در طول روز بخوابند و مجموعا 
نزدیک به شانزده تا هجده ساعت در طول 

شبانه روز خواب داشته باشند. 
اما همیــن نوزاد وقتی یک ســاله می شــود 
چرخــه خوابــش در طــول روز به یــک تا دو 
مرتبه که آن هم دوـ  سه ســاعت می شود، 
تقســیم شــده و خــواب شــب نیــز تا یــازده 
ساعت مناسب است و به همین نسبت با 
افزایش هر سال ســن میزان نیاز کودک به 

خواب روز کمتر می شود.
حال نکته این است که همه بچه ها چرخه 
خوابشــان با هم یکی نیســت و هــر مادری 
می بایســت وضعیــت نیــاز فرزنــد خــود را 

بررسی کند و آن را مدنظر داشته باشد.
      فرزندت را صبح زود بیدار کن

حــال برای اینکه مــادری بتوانــد مدیریت 
صحیحــی بــر خــواب و بیــداری فرزنــدی 
می کنــد،  بدخوابــی  کــه  باشــد  داشــته 
نخستین نکته این اســت که صبح ها بچه 

را زود بیدار کند. 
ممکــن اســت روز هــای اول بچــه اعتراض 
کرده، گریه کند یا بدخلقی داشــته باشــد، 
امــا بعــد خوابــش تنظیــم شــده و عــادت 

می کند.
پــس یکــی از همیــن روز هایــی کــه بچــه تا 
نیمه های شب بیدار مانده و دیر خوابیده، 
روز زود بیدارش کنیــد و تحمل بداخالقی 
اورا داشــته تــا به این شــرایط عــادت کند و 

شب ها نیز خوابش تنظیم شود.
      در طول روز فعالیت 

جسمی مناسب داشته باشد
این را هم مادران باید در نظر داشته باشند 
که بچه ها نیاز به تخلیه انرژی خود را دارد، 
گــر در طــول رز فعالیــت جسمی مناســبی  ا
بریــا فرزندت تــدارک ببینــی، حتمــا انرژی 
روانــی او تخلیــه شــده و او نیــاز بــه خــواب 

پیدا می کند.
      کارتون از ساعت ۶ عصر ممنوع!

کارتــون و  از ســاعت ۶ عصــر بهتــر اســت 
موبایل و ایپــد را ممنوع کنید. چــرا که نور 
صفحــه دیجیتالــی روی هورمــون خــواب 

تأثیر منفی می گذارد.
      مراسم خواب داشته باشید

مراســم خــواب به این معنــی اســت که هر 
زمان که بچه عقل رس تر شــد، برای زمان 
خوابش برنامه داشته و خود او را در این کار 

مشارکت دهید. 
یعنــی مثــال اول دوش بگیــرد، بعــد لبــاس 
راحتــی بپوشــد، بعــد کتــاب بخوانــد و... 
مراســم خــواب باید باعــث آرامــش بچه ها 

شود.

در یکــی از شــب های زمســتان رفتگــری را 
دیدم که مشــغول جارو کردن خیابان بود 
و من پس از اینکه ماشین را پارک کردم، به 

دلم افتاد که پولی هم به او بدهم. 
اول کمــی دو دل بــودم و تنبلی کــردم، اما 
سرانجام پول را برداشتم و خیلی محترمانه 
و دوســتانه به طرفــش گرفتــم، خیلی هم 
احســاس خوب بودن می کردم و در عوالم 

فرشته ها سیر می کردم.
کــه بــه ســختی تــالش دارد  امــا دیــدم 
دستکشش را که به دستش هم چسبیده 

بود، در بیاورد و بعد پول را بگیرد. 
اصــرار کــردم کــه چــرا بــا دســتکش پــول را 
نمی گیری گفت: »بی ادبی می شــود، این 

دست خداست که به من پول می دهد«

برنامه هایی 
برای بچه های بدخواب 

دست خدا

شوشــتر شــهر تاریخــی همــراه با 
غذاهای سنتی فراوان است که 
می توان به سیر باقال شوشتری و 
ک نان چرب در آنجا اشاره کرد. پلو شوشتری  خورا
غ هم با گوشــت قلقلی تهیه  را می توانید هم با مر

کنید. 
لو شوشتری یکی از پلوهای خوشمزه ایرانی است 
که اصالت آن به شهر شوشــتر برمی گردد. این غذا 
یکی از غذاهای سنتی و مقوی ایرانی است که به 
غ می تواند نیاز ما را به  دلیل اســتفاده از لوبیا و مر

پروتئین کامال برطرف کند. 
      مواد الزم

• برنج ۱ کیلو
غ خرد شده نیم کیلو • فیله مر
• شوید خردشده تازه ۲ لیوان

• پیاز ریزشده ۱ عدد

• لوبیا چشم بلبلی پخته ۲ لیوان
• نمک و فلفل به میزان الزم

• زعفران ساییده شده ۱ قاشق چای خوری
خ کردنی ۲ قاشق • روغن سر

      مرحله اول
برای تهیه پلو شوشــتری خوشــمزه ابتدا لوبیا را از 
شــب قبل می خیســانیم تا نفخش برطرف شود. 
ســپس آن را به همراه چند پیمانه آب داخل یک 
قابلمه مناســب می ریزیم و روی حرارت متوسط 

قرار می دهیم تا لوبیا به طور کامل بپزد.
      مرحله دوم

غ را بــه صــورت  در حیــن پختــن لوبیــا، فیلــه مــر
مکعبی کوچک خرد می کنیم و به همراه ۱ قاشــق 
غذاخــوری زعفران دم کــرده، ۱ قاشــق غذاخوری 
روغن مایع و مقــداری نمک و فلفل ســیاه داخل 

یک کاسه مناسب با هم مخلوط می کنیم.

      مرحله سوم
حــاال روی کاســه را بــا ســلفون می پوشــانیم و به 
مــدت ۳۰ دقیقــه تــا یــک ســاعت در یخچــال قرار 
غ طعــم دار شــود. پــس  می دهیــم تــا گوشــت مــر
غ طعم دار شد، آن را از یخچال  از اینکه گوشت مر
خ  ج می کنیــم و با کــره تفــت می دهیم تا ســر خــار

شود.
      مرحله چهارم

در این مرحله یک قابلمه مناسب را تا نیمه آب پر 
می کنیم، ســپس روی حرارت زیاد قــرار می دهیم 
تا آب بــه جوش بیایــد. در ادامه برنــج را که از قبل 
خیســانده ایم داخــل آب جــوش می ریزیــم و بــه 
مدت ۷ تا ۱۰ دقیقه زمــان می دهیم تا پخت اولیه 

برنج انجام شود.
      مرحله پنجم

وقتی دانه های برنج نرم شــدند و مغزشان سفت 

بود، بایــد برنج را آبکــش کنیم. حــاال قابلمه را که 
برای پخت پلــو شوشــتری در نظــر گرفته ایم روی 
حرارت قرار می دهیم و ۲ قاشــق غذاخوری روغن 

به قابلمه اضافه می کنیم.
      مرحله ششم

در این مرحله به ســلیقه خود برای ته دیگ از نان 
یا سیب زمینی ورقه ای استفاده می کنیم، سپس 
روی ته دیــگ را بــا برنــج می پوشــانیم. در ادامــه 
مقداری شوید خشک، لوبیا چشم بلبلی و گوشت 

غ می ریزیم و بقیه برنج را خالی می کنیم. مر
      مرحله هفتم

به همین ترتیــب مواد را به صــورت الیه ای داخل 
قابلمه می ریزیم تا قابلمه پر شود، سپس مقداری 
کره به همراه باقی مانده زعفران را روی برنج پخش 
می کنیم و در قابلمه را می گذاریم تا برنج به مدت 

۴۵ دقیقه تا یک ساعت دم بکشد

غ، غذای بی نظیر جنوبی طرز تهیه پلو شوشتری با مر

در میــان دیگــر جاذبه های این 
شهرستان، دریاچه نمک چیز 
دیگری است. دریاچه ای تماما 
ســفید و بــا چندضلعی هــای النه زنبوری شــکل از 
جنس نمک که هر گردشــگر ایرانی و خارجــی را به 
خود جلب می کنــد. ســطح این دریاچــه در فصل 
تابســتان تماما ســفید می شــود و مناظر جذاب و 
تماشــایی را رقم می زنــد که می تواند ســوژه خوبی 

برای عکاسی باشد.

دریاچه نمک 
آران و بیدگل

گردشگری

دستپخت

گشت قوهای  فصل باز
مهاجر به تاالب های 

مازندران
نخســتین دســته های قوهای مهاجر وارد 
و  تــاالب ســرخرود محمودآباد،ازبــاران 

فریدونکنار شدند.
تاالب های منطقه ســرخرود و بویژه اراضی 
غــرق آبــی کشــاورزی وزرامحلــه ســرخرود 
امســال میزبــان حــدود ۵ - ۴ هــزار قطعه از 
قوهــای مهاجــری خواهــد بــود کــه از آبــان 
تــا اســفندماه در ایــن منطقــه زمســتان را 

می گذرانند.

عکس روز

والدین و فرزندان
منا
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