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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که نباید بگذاریم ثمرات فوالد مبارکه برای کشور، استان و منطقه 
فراموش شود، گفت: بر این مسئله باور داریم که مردم شهرستان مبارکه و منطقه پیرامونی فوالد مبارکه 
جزو ذینفعان این شرکت هستند. محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در جلسه مشترک با 
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی، شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شهرهای 
شهرستان مبارکه اظهار کرد: مردم منطقه و به خصوص شهرستان مبارکه جزو ذینفعان این شرکت محسوب 
می شوند و فوالد مبارکه نیز به عنوان یک مرکز مهم صنعتی مزایای زیادی برای کشور و مردم منطقه داشته 
ودارد؛نباید از مزایایی که این صنعت در منطقه به وجود آورده غافل شد. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
افزایش مطالبه گری مردم را نشانه بصیر بودن آن ها دانست و خاطرنشان کرد: عدالت از شعارهای به حق 
جمهوری اسالمی است اما انتظارات مردم نیز باید منطقی باشد چراکه اصالح امور نیازمند زمان کافی است. 
وی با تاکید بر ضرورت پیشبرد اهداف در فضایی عقالنی و منطقی اذعان داشت: نباید بگذاریم برخی 

مشکالت به بحران تبدیل شوند تا به جای مدیریت جهت حل مشکل، مجبور به...

مدیرعامل فوالد مبارکه در جلسه مشترک با مسئوالن شهرستان مبارکه:

از ثمرات فوالد مبارکه برای منطقه و کشور غافل نشویم

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان: 

صنعت در اولویت قرار ندارد

تسهیالت، 
بزرگترین دغدغه فعاالن 

مشاغل خانگی است

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تشریح کرد:

اولویت های بودجه ۱۴۰۱ 
شهرداری اصفهان

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

اصفهان دومین استان 
نخبه پرور کشور است

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان:

بهزیستی متولی جمع آوری
 متکدیان نیست
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2 تبریک سجادی درپی افتخارآفرینی 
کاروان ایران در رقابت های پارآسیایی

ک    نقش مشاوران امال
 در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها

۶
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در خانه هنرمندان 
به دیدار »گلزار هنر« بروید 
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# اصفهان  تنها  نیست

قطع ۲۵۰ اصله درخت 
در منطقه ۱۵
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روابط عمومی شرکت 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 مناقصــه 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  مذکــور دارنــد، دعــوت می گــردد نســبت بــه دریافــت اســناد ارزیابــی 

)ســتاد ایران( بــه نشــانی اینترنتی )www.setadiran.ir( و بــه شــماره فراخــوان فــوق اقــدام نماینــد.
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.

گواهینامــه صالحیــت معتبــر پیمانــکاری پایــه پنــج یــا باالتــر )یــک تــا  گــر بایــد دارای  گــر: مناقصــه  شــرایط مناقصــه 
ــاه  کار و رف گواهینامــه معتبــر صالحیت ایمنــی از وزارت تعــاون  چهــار( در رشــته آب از ســازمان برنامــه و بودجــه و 

اجتماعــی باشــد.
محــل اجــرا: اســتان اصفهــان شهرســتان های بوییــن میاندشــت و فریدن، شــهرهای افــوس و دامنــه و مــدت اجرا 

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

الف( مجری طرح: شــرکت ســهامی آب منطقه ای اصفهان به نشــانی اصفهان 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.
نشــانی مناقصــه گــزار: اصفهــان پــل خواجــو بلــوار آئینــه خانــه جنــب هــالل احمــر شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 

کدپســتی 81۶۴۶7۶۴7۳ صنــدوق پســتی۳91 

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

12۳71۴۳ / م الف

کیانوش کیانی - سرپرست شهرداری شاهین شهر

خ 1۴۰۰/۰۴/۰۳ شــورای محتــرم  شــهرداری شــاهین شــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره ۶۶۴/ش مــور
اسالمی شــهر درنظــردارد بهــره بــرداری از پارکینــگ طبقاتــی فردوســی )عمومــی( در 9 طبقــه و هــر 
ــان فردوســی فرعــی ۳ شــرقی  ــع واقــع در شــاهین شــهر خیاب ــراژ تقریبــی 1۰۰۰ مترمرب ــه مت طبقــه ب
ــه افــراد حقیقــی و  ــری پارکینــگ خودروهــای ســبک و نیمــه ســنگین درقالــب اجــاره بهــا ب کارب ــا  ب

گــذار نمایــد. حقوقــی بــه مــدت 2 ســال وا
کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایــده می بایســتی در ســاعات اداری بــه  متقاضیــان جهــت 
ــا پایــان وقــت اداری روز  کثــر ت واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
ــا قبــول  ــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد ی ــه دبیرخان خ 1۴۰۰/۰9/28 ب یکشــنبه مــور

کلیــه پیشــنهادها مختــار اســت. 12۳۴۴۵۵ / م الفیــک یــا 

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده عمومی )نوبت اول( آ

محسن صدرالدین کرمی - شهردار قهدریجان

خ 1۴۰۰/۶/17 شــورای اسالمی شــهر نســبت بــه خریــد یــک دســتگاه ماشــین جــاروب  شــهرداری قهدریجــان درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 8-۶ مــور
مکانیــزه بــا نازلتریــن قیمــت ازطریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی از اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط خریــداری نمایــد. لــذا از ایــن اشــخاص دعــوت بــه 
عمــل می آیــد تــا جهــت شــرکت در مناقصــه بــه شــهرداری قهدریجــان مراجعــه و پــس از دریافــت اســناد مناقصــه و تکمیــل آن، پیشــنهاد خــود را برابــر شــرایط 

اعالمــی در زمــان مقــرر بــه شــهرداری تحویــل نماینــد.
شرایط مناقصه:

کلیه پیشنهادات مختار است. 1( شهرداری در رد یا قبول یک یا 
که پس از موعد مقرر به شهرداری رسیده یا مخدوش و مبهم باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 2( به پیشنهاداتی 

۳( متقاضیــان می بایســت مبلــغ 1/2۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )یــک میلیــارد و دویســت و پنجــاه میلیــون ریــال( بابــت ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب شــماره 
۰22۴1۶1۳۳1۰۰۶ ســپرده شــهرداری نــزد بانــک ملــی شــعبه قهدریجــان یــا بــه همیــن میــزان ضمانتنامــه بانکــی معتبــر دروجــه شــهرداری قهدریجــان تهیــه و 

کــت الــف قــرار دهنــد. آن را در پا
گهــی مناقصــه یعنــی پایــان وقت  کات بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری واقــع در حراســت شــهرداری 1۰ روز پــس از چــاپ دومیــن آ ۴( آخریــن مهلــت تحویــل پــا

اداری روز 1۴۰۰/9/28 می باشــد.
کمیســیون معامــالت عالــی در محــل شــهرداری مفتــوح و قرائــت و رســیدگی می شــود و  ۵( پیشــنهادات رســیده در ســاعت 1۵ روز 1۴۰۰/9/۳۰ بــا حضــور اعضــا 

کمیســیون بالمانــع اســت. حضــور متقاضیــان در هــر مرحلــه درصــورت اطــالع قبلــی در جلســه 
۶( ســپرده نفــرات اول، دوم و ســوم درصــورت حاضــر نشــدن بــه عقــد قــرارداد طبــق مــاده 8 آییــن نامــه مالــی شــهرداریها بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط 

می شــود.
ج و الزم االجرا می باشد. 12۳۴۴۵7 / م الف   7( سایر اطالعات و شرایط فنی و جزییات در اسناد مناقصه مندر

گهی مناقصه عمومی مرحله اول آ
پ دومخرید یک دستگاه ماشین جاروب مکانیزه

چا
ت 

نوب
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عضــو انجمــن روابــط عمومی ایــران در بازدیــد از 
غرفه گروه فوالد مبارکه در هجدهمین نمایشگاه 
بین المللی ایران متافو اظهار کرد: کشور به لحاظ 
اقتصادی در شرایط خاص به سر می برد و برگزاری 
نمایشــگاه هایی همچون ایران متافــو نشــان 
می دهــد علی رغــم همه مشــکالت اقتصــادی و 
تحریم هــای اعمال شــده، صنعــت فوالد کشــور 
به عنوان صنعت مــادر، پویایی خود را از دســت 

نداده است.
روابــط  انجمــن  عضــو  تقی پــور  امیرعبــاس 
عمومی ایــران در بازدیــد از غرفــه گــروه فــوالد 
مبارکــه در هجدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 
متالورژی)ایران متافو( اظهار کرد: زمانی که سخن 
از عملکرد شرکت هاست، بعد از آن حضور روابط 

عمومی ها مطرح خواهد شد.
وی افــزود: تمام تــالش روابط عمومی هــا در این 
شرایط می تواند عالوه بر امیدبخشی به جامعه، با 
به تصویر کشیدن آنچه در عمل اتفاق می افتد به 
مردم نشان دهد صنعت کشور در حال فعالیت 

بوده و روزهای خوب در انتظار ماست.
عضو انجمــن روابــط عمومی ایران خاطرنشــان 
کرد: امیدآفرینی نقش به سزایی در به وجود آمدن 
شرایطی دارد که مردم بتوانند مقاومت بیشتری در 

برابر مشکالت اقتصادی داشته باشند.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه 
ســازان کشــور بــا بیان اینکــه امــروز قطعه ســاز 
باید مــواد اولیــه را نقــدی و چه بســا چنــد برابر 
قیمت جهانی خریــداری، اما محصوالت خود 
را به صورت مدت دار به خودروســاز بفروشــد، 
گفت: امروز خودروســاز نقدینگی قطعه ســاز را 

بلعیده است.
اقتصــاد ۲۴ : آرش محبــی نــژاد در خصــوص 
تعلل ســتاد تنظیم بــازار در اعــالم قیمت های 
خودرو و تشدید مشکالت قطعه سازان گفت: 
قطعه ســازان همیشــه بین دو ســنگ آسیاب 
تأمین کنندگان مواد اولیــه داخلی و خارجی و 
خودروساز له می شوند و هیچ حمایتی از آن ها 

صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه امروز قطعه ساز باید مواد اولیه 
را نقــدی و چه بســا چنــد برابــر قیمــت جهانی 
خریداری کند، اما محصوالت خود را به صورت 
مدت دار به خودروســاز بفروشــد، افزود: امروز 
خودروساز نقدینگی قطعه ساز را بلعیده است 
و تغییراتــی را در خرید قطعه انجــام نمی دهد. 
به نوعــی همه چیــز را به تعییــن تکلیف قیمت 

خودرو موکول کرده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه 
ســازان کشــور، گفت: در حال حاضرمطالبات 
تعییــن تکلیف نشــده قطعــه ســازان از زنجیره 

تأمیــن داخلی بیــش از ۴۰ هزار میلیــارد تومان 
اســت بــا در نظــر گرفتن ایــن موضــوع میــزان 
مطالبات معوق به ۱۴ هزا میلیارد تومان رسیده 
و فقط حــدود ۲۵ الی ۳۰ هزار میلیــارد تومان از 
بدهی خودروسازان به قطعه ســازان و زنجیره 
تامین در قالب ال سی، خرید دین و قراداد های 
ســه جانبه تفاهم نامه ها و... تعیین و تکلیف 
شده و کل بدهی خودروســاز به زنجیره تامین 

بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
مطالبــات  اعالم اینکه ایــن  بــا  نــژاد  محبــی 
کمرشکن باعث می شــود که قطعه سازانی که 
کیفیت دارند  واقعا اخالقی کار کرده و تولیــد با
با ضــرر روبه رو و حتی مجبور بــه توقف فعالیت 
کثــر قطعه ســازان  شــوند، تصریــح کرد: امــروز ا
در این شرایط قرار دارند و با ضرر و زیان سنگین 
بــه ســختی فعالیــت خــود را ادامــه می دهند. 
متأسفانه در این شرایط معدود قطعه سازانی 
هســتند که بــرای جلوگیــری از افزایش زیــان از 

کیفیت می زنند.
وی با بیان اینکه این مشکالت باعث می شود 
چرخه تأمین و تولید قطعه با خطر جدی روبه رو 
شــود، گفــت: در حــال حاضریــک ســوم قطعه 
گر ایــن روند  ســازان کشــور تعطیــل هســتند و ا
ادامــه پیدا کنــد پیش بینــی می کنیم تــا پایان 
سال تعطیلی قطعه سازان به نصف کل قطعه 

سازان برسد.
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه ســازان کشور، تنها شــیوه افزایش تیراژ 
تولیــد و افزایــش کیفیت این اســت کــه بدهی 
زنجیــره تامیــن خودروســازی و قطعــه ســازان 
پرداخــت شــود. ســپس بــا اصــالح قیمت هــا 
جهش تولید در تیراژ و کیفیت در صنعت قطعه 

و خودروی کشور به وجود می آید.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی معتقد است، 
وام و نحــوه پرداخــت آن بزرگتریــن دغدغــه 
فعاالن حوزه مشــاغل خانگی است، در حالی 
کــه وام بزرگتریــن شــریکی اســت کــه می تواند 

افراد را به زمین بزند.
کــرم زمانــی در گفت وگــو با ایســنا بــا اشــاره  ا
کنــون در حوزه فرش  به اینکه از ســال ۱۳۸۰ تا
دســتباف و دســت بافته های داری همچون 
گلیم، گبــه و... فعال اســت، اظهار کــرد: طی 
سال های گذشته در حوزه مشاغل خانگی به 

صورت گروهی فعالیت می کنم.
وی دربــاره قوانیــن و مقــررات حــوزه مشــاغل 
خانگــی، توضیــح داد: درحالی که امــروز افراد 
ناچار به آپارتمان نشینی و برای گذران زندگی 
ج هســتند، امــا در برخی  نیازمنــد کمــک خــر
رشــته ها همچون شــاخه فرش برای مشاغل 
خانگی از ســوی اتحادیه به طور ســختگیرانه 
کــردن در  کار  کــه امــکان  برخــورد می شــود 
آپارتمــان وجــود نــدارد و بایــد در کارگاه هــای 
۱۰ نفــره فعــال باشــند تــا مشــمول بیمــه و... 

قرار گیرند.
این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان با 
بیان اینکه فعالیــت در حوزه مشــاغل خانگی 
در بخش فرش نسبت به گلیم سختگیرانه تر 
است، گفت: می توان در حوزه گلیم تولیدات 
کاربــردی همچــون کیــف، کفــش، مبلمــان، 

کیف موبایل و... داشته باشیم.
وی بــا اشــاره به اینکــه برای توســعه مشــاغل 
خانگی نیاز به حمایت در بخش های مختلف 
از جملــه ارائه تســهیالت، بازاریابــی، فروش و 
کید کرد: به شــخصه  آموزش و... هســتیم، تا
مخالــف پرداخــت وام و تســهیالت در حــوزه 
مشــاغل خانگــی بــه ویــژه بــه افــراد تــازه کار 
هســتم، چرا که وقتــی فردی در حــال آموزش 
اســت و بــا مجموعــه و پشــتیبانی در ارتبــاط 
اســت، بــه طــور معمــول از ســوی فعاالن این 
حــوزه در زمینــه بازاریابــی و فــروش حمایــت 

می شود.
زمانی بــا اعتقــاد بر اینکه وام و نحــوه پرداخت 

آن بزرگتریــن دغدغــه زندگــی فعــاالن حــوزه 
مشــاغل خانگی اســت، اظهار کرد: متاسفانه 
کــه در ابتــدای فعالیــت  بســیاری از افــرادی 
مشــاغل خانگی هســتند، تصور می کنند باید 
تســهیالت دریافــت کننــد، در حالــی کــه وام 
بزرگترین شــریکی اســت کــه می تواند افــراد را 

به زمین بزند.
کیــد کــرد: بــه طــور قطــع بــرای توســعه  وی تا
مشاغل خانگی نیازمند حمایت از پیشران ها 

هستیم.
این فعال حوزه مشاغل خانگی در اصفهان با 
اعتقاد بر اینکه حوزه صنایع دســتی می تواند 
منجر به توسعه مشــاغل خانگی شود، گفت: 
از ســوی دیگــر حوصلــه و عالقــه افــراد عامــل 

پیشرفت مشاغل خانگی می شود.
کیــد کرد: تولیــدات مشــاغل خانگی به  وی تا
خصــوص در حــوزه مشــاغل خانگــی قابلیــت 
فروش و صادرات به کشورهای دیگر را دارند، 

البته باید نیاز بازارهای هدف شناخته شود.
زمانــی دربــاره ناموفــق بــودن برخــی افــراد در 
حوزه مشــاغل خانگــی، توضیــح داد: بعضا یا 
افــراد توقع باالیــی برای کســب درآمد و ســود 
دارند، یــا با تغییر محل ســکونت خــود امکان 
فعالیــت در ایــن حــوزه را ندارنــد و یــا بعضــا 
آموزش های نادرســت موجب دلســرد شــدن 

افراد می شوند.
ح ملی مشــاغل  وی همچنین با اشــاره به طر
گفــت: بــه طــور قطــع  خانگــی در اصفهــان، 
آموزش هــای جهــاد دانشــگاهی بــه ویــژه در 
دوران کرونــا موجب توســعه مشــاغل خانگی 

شده است.

کشور پویایی خود را از دست نداده است صنعت فوالد 

خبر

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با 
توجه به کاهش قیمت مرغ زنده به کمتر از نرخ 

مصوب، عرضه مرغ منجمد متوقف شد.
حبیــب اســداهلل نــژاد مدیرعامــل اتحادیــه 
مرغداران گوشتی، گفت: با توجه به حجم باالی 
غ باالتر از نیاز  جوجه ریزی، پیش بینی تولید مر
بازار را داشتیم، به همین خاطر محدودیت هایی 
در سامانه ســماصط با هدف کاهش قیمت و 
غ ایجاد شــد. وی افــزود: با  تعادل در عرضــه مر
حجم باالی جوجه ریزی پیش بینی بر آن بود که 
کم مرغ در سطح بازار و برهم  از دهه سوم آذر با ترا

خوردن تعادل در سطح بازار روبه رو می شویم.
مدیرعامــل اتحادیه مرغــداران گوشــتی ادامه 
داد: عرضه مرغ منجمد به شکل گسترده مزید 
بر علت شد تا توازن عرضه و تقاضا برهم بخورد 
و قیمت در برخی استان ها ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ 

تومان به زیر نرخ مصوب برسد.

رئیس ســازمان توســعه تجــارت اعالم کــرد که 
صــادرات تجهیــزات پزشــکی از این پــس مجاز 
خواهــد بــود. بــه گزارش ایســنا، از آغــاز شــیوع 
کرونــا در ایــران و همزمان بــا آغاز تالش هــا برای 
تامین نیازهای داخلــی در حــوزه مقابله با این 
ویــروس، دولــت اعالم کــرده بــود که صــادرات 
برخی تجهیزات پزشکی به خارج از کشور ممنوع 
خواهد بود. در فروردین ماه ســال ۱۳۹۹، اعالم 
شده بود که صادرات محصوالتی چون ونتیالتور 
مراقبت ویژه بزرگســال، مانیتــور عالئم حیاتی 
پرتابل، مانیتور عالئم حیاتی بدساید، مانیتور 
عالئم حیاتی سانترال، پمپ سرنگ، پمپ سرم، 
دستگاه رادیوگرافی موبایل دیجیتال، سی تی 
اسکن، دستگاه الکتروشوک دستی، سی پپ، 
کشــن، انواع فشارسنج، دستگاه  بای پپ، سا
الرینگوســکوپ،  دســتگاه الکتروکاردیوگرافی، 
تشــک مــواج، گوشــی پزشــکی، کپنوگــراف، 
گان، ماســک ســه الیــه، ماســک N۹۵، لباس 
COVERALL، کاور سر، کاور کفش، دستگاه 
کســیژن ســاز، انــواع تــب ســنج و انــواع پالــس  ا

کسیمتر تا اطالع ثانوی ممنوع خواهد بود. ا
با گذشــت نزدیک به دو ســال از شــیوع کرونا و 
با بهبود نسبی شــرایط در کشــور و البته تامین 
ک - رییس  نیازهای داخلی، علی رضا پیمان پا
ســازمان توســعه تجارت - در صفحه شخصی 
خود از مجاز شدن صادرات این تجهیزات خبر 
داده است. او نوشته: با توجه به اشباع بازار داخل 
در خصوص تجهیــزات و اقالم پزشــکی مقابله 
با کرونا به واســه توســعه خطوط تولید توسط 
شــرکت های دانش بنیان، طــی پیگیری های 
صورت گرفته توسط سازمان توسعه تجارت و 
معاونت اقتصادی وزارت خارجه، صادرات این 

اقالم به منظور افزایش ظرفیت تولید آزاد شد.

ســایه روند نزولی بــازار ســرمایه بــر ارزش واقعی 
ســهام عدالت ســنگینی می کنــد، بــه طوریکه 
طبق آخرین ارقام، ارزش این ســهام به کمتر از 
۱۰ میلیون تومان رسیده است. به گزارش ایسنا، 
پس از آزادسازی سهام عدالت، مشموالن این 
سهام که روش مستقیم را برای مدیریت سهام 
خود انتخاب کرده بودند، می توانند با مراجعه به 
سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و 
جزییات دارایی خود را مشاهده کنند. البته این 
ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار 
افزایشی یا کاهشی می شود. برای مثال، ارزش 
واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون 
تومانی در ۲۰ اسفند ســال گذشته ۱۸ میلیون 
و ۷۸۰ هزار تومــان قیمت داشــت، در حالی که 
قیمت ایــن ســهام در ۱۶ تیرماه ســال جــاری تا 

۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان کاهش یافته بود.
سهامی که در روزهای نخستین آزادسازی سهام 
عدالت یعنی اردیبهشت  ماه و خرداد ماه سال 

۱۳۹۹ بیش از ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت.
در ایــن راســتا، در یازدهم مهرمــاه ارزش واقعی 
ســهام عدالت با ارزش اولیــه ۴۹۲ هــزار تومانی 
بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در ۲۸ آبان 
ماه حدود ۱۱ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومان قیمت 
داشــت. این در حالی است که طی هفته های 
قبل رونــد حرکــت شــاخص های بازار ســرمایه 
نزولی بوده و باعث شده است ارزش واقعی سهام 
عدالــت به زیــر ۱۰ میلیــون تومان برســد. بر این 
اساس و با توجه به آخرین قیمت ها ارزش واقعی 
سهام عدالت حدود ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
قیمت دارد کــه ۶۰ درصد آن یعنــی حدود پنج 

میلیون و ۹۰۰ هزار تومان آن قابل فروش است. 

خبر باحذفدالالنصورتمیگیرد:

بازرگام؛ راهی جدید 
برای کاهش قیمت کاالهای اساسی

توزیــع هوشــمند مــواد غذایــی و 
محصوالت کشاورزی راهکارهای 
در راستای حذف دالالن از چرخه 
تولید، توزیع، نظارت بر بازار و در نهایت رضایت مصرف 
کننده است؛ تدبیری که اجرای آن درکشورهای دیگر با 

نتایج قابل قبولی همراه بوده است.
با ابالغ معاون اقتصادی رئیس جمهوری مسئولیت 
کی های  بازرســی و نظارت بر کاالهای اساســی و خورا
موضوع قانون انتزاع به طور کامل در اختیار وزارت جهاد 
کشاورزی قرار گرفت. قانونی که در سایه آن طرح توزیع 
هوشــمند کاالهای اساســی از ۱۸ آبان در تهران و از ۲۹ 
آبان ماه در کرج و اصفهان شروع شد و به تدریج، دیگر 
شهرها و مناطق به این طرح افزوده خواهند شد. هدف 
از اجرای این طرح توزیع هوشمند محصوالت، تنظیم 
بازار، نظارت و کنترل بازار به صورت هوشمند و آنالین 
است؛ اقدامی که گفته می شود باید به تمام اصناف و 

فروشگاه های سطح کشور تسری پیدا کند.
بنا به گفته اســماعیل قادری فر، مدیرعامل سازمان 
مرکزی تعاون روستایی ایران به غیر از توزیع مرغ و تخم 
غ، از ۱۰ آذرماه شــاهد عرضه ســه قلم کاالی تنظیم  مر
بازاری مهم دیگر شامل برنج، روغن و شکر بوده ایم و تا 
هفته آینده لبنیات هم به این اقالم اضافه خواهد شد.

به گفته وی، مردم نتیجه هوشمندسازی شبکه توزیع 
را طی این دو تا سه هفته ای که شروع شده است لمس 
کرده اند، وقتی کمبود در بازار نباشد هوشمندی عرضه 

و زنجیره می تواند به تثبیت قیمت کمک کند.
        ورود به سامانه بازرگام چگونه است؟

در حال حاضر مردم چگونه می توانند به این ســامانه 
هوشمند توزیع مواد غذایی بپیوندند و چگونه کاالهای 
مشمول بین خانوارها توزیع می گردد؟ به نظر می رسد 
دولــت ســیزدهم بــه منظــور جلوگیــری از صف هــای 
طوالنی دریافت کاالی اساســی و پیشگیری از فروش 
کاال با قیمت باالتــر اقدام بــه راه اندازی ســامانه ای به 
منظور عرضه مستقیم کاال در منازل کرده است. ایجاد 
شبکه ارتباطی میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
که به حذف دالالن از چرخه فعالیت اقتصادی منجر 
خواهد شــد و این موضوع عالوه بر تأمین کاال توســط 
مصرف کننده باقیمت واقعی، ســود تولیدکنندگان را 

افزایش خواهد داد.
غالمرضا حسن پور، رئیس بسیج اصناف کشور با اشاره 
به شروع به کار ستاد تنظیم بازار کشور به ریاست معاون 
اول رئیس جمهــور می گویــد: از مدتی پیش ســازمان 
بسیج به عنوان عضو اصلی ستاد تنظیم بازار کشور با 

حق رأی، حضور جدی دارد.
وی با بیان اینکه اقالمی که با زحمت فراوان تولید و یا وارد 
می شود باید با یک توزیع صحیح به دست مردم برسد، 
اما خیلی وقت ها ایــن اتفاق رخ نمی دهــد و کاالها به 
مردم نمی رسد، از بارگذاری فروشگاه در فضای مجازی 
عنوان می کند بر اساس این ایده، اقالم اساسی مستقیما 

دســت مغــازه دار و واحــد صنفی برســد زیــرا مغــازه دار 
حلقه ای از زنجیره تولید تا توزیع اســت و نباید حذف 
شود. امیدوار هستیم با حضور کسبه این طرح ادامه 

پیدا کند زیرا باعث کنترل بازار می شود.
رئیس بســیج اصناف کشــور تصریح می کنــد: »مردم 
می توانند سامانه »بازرگام« را با جست وجو در اینترنت 
پیدا کنند و ثبت نام انجام می شود. مرغ و تخم مرغ از دو 
هفته پیش در این سامانه توزیع می شود. برنج و شکر و 
روغن نیز امکان خرید باقیمت مصوب تنظیم بازار ارائه 
می شود. از هفته آینده نیز قرار است برخی از اقالم لبنی 
با مجوزهای بهداشــت به این لیســت اضافه شــود تا 
به این شکل دالل ها از روند تولید تا توزیع حذف شوند.
الزم به ذکر است هیچ گونه محدودیتی در عرضه اقالم 
سامانه بازرگام وجود ندارد. در این طرح هیچ هزینه ای 
بابــت حمــل و نقــل از خریــداران دریافت نمی شــود و 
گــر مشــکلی در کاالی خریداری شــده وجود داشــته  ا
باشد امکان استرداد محصول وجود دارد. هم چنین 
در خرید اینترنتی محدودیتی بــرای مصرف کنندگان 
خانگی وجود ندارد و با ارسال لوکیشن، مکان خرید و 
خریدار مشخص می شود که این محصول برای مصرف 

خانگی یا غیر خانگی مورد استفاده قرار گرفته است.
در رابطه با نحوه همکاری استارت آپ ها با طرح توزیع 
هوشمند کاالهای اساسی هم طی فراخوانی که در نیمه 
آبان ماه به صورت رسمی در پایگاه اطالع رسانی وزارت 
جهاد کشاورزی و سایت سازمان تعاون روستایی ایران 
منتشر شد، از تمام استارت آپ ها، کسب وکارهای نوپا 
و شــرکت های دانش بنیان فعال در توزیع هوشــمند 
در زنجیــره مــواد غذایــی دعوت شــد که به ایــن طرح 
کنون استارت آپ و  بپیوندند که بر اساس آمار موجود تا

شرکت دانش بنیان زیادی اعالم آمادگی کرده اند اما این 
استارت آپ تا حتما باید از توان پشتیبانی و لجستیکی 
مناسب برای بازار رسانی محصوالت برخوردار باشند 
تا کاالهای تنظیم بازاری را صرفا باقیمت مصوب ستاد 
تنظیم بازار که به صورت روزانه در پایگاه اطالع رسانی 
وزارت جهاد کشاورزی منتشر می شود به دست مصرف 
کننده برسانند و مدت زمان ارسال کاالها هم بیش از ۲۴ 

ساعت نباید به طول بینجامد.
        محصول ارزان تر وبا کیفیت تر، درب منازل

در ارتباط بــا اجرای توزیع هوشــمندانه اقــالم غذایی 
و کشــاورزی محســن حــاج عابــدی، مدیــر ســازمان 
تعاونــی روســتایی اســتان اصفهــان اظهــار می کنــد: 
توزیع هوشمندانه اقالم غذایی از ۲۹ آبان ماه در شهر 
اصفهان آغاز شده است. پس از تهران، اصفهان دومین 
شهری است که مشمول طرح مذکور شده و به تدریج 
شهرستان های دیگر استان هم وارد این طرح خواهند 
کز استان ها به دلیل جمعیت  شد. در گام نخست مرا
زیاد مورد نظر قرار گرفته و پــس از آن هم دیگر، مناطق 

تحت پوشش این برنامه قرار می گیرند.
غ در  غ منجمد و تخــم مر وی می گوید: فعــال توزیع مر
حال انجام است و قرار شده که به تدریج شکر، روغن، 
برنج و لبنیات هم به این کاالهای تنظیم بازاری افزوده 
شــود. توزیع مابقی اقالم غیر تنظیم بــازاری نیز مانند 
میوه احتماال تا شــب عید وارد این طرح خواهد شــد 
که امیدوار هستیم که محصوالت کشاورزی و غذایی 
بیشتری هم افزوده شود. البته برای توزیع مرغ گرم نیز 
جلساتی برگزار شده که این موضوع نیز جز برنامه این 

سازمان قرارگرفته است.
مدیر سازمان تعاونی روستایی استان اصفهان با اشاره 

به ظرفیت استارت آپ ها و شــرکت های دانش بنیان 
برای همکاری در این حوزه می افزاید: مردم با مراجعه 
به سامانه بازرگام می توانند پس از انجام ثبت نام، خرید 
خــود را به راحتــی ثبت کننــد و در کوتاه تریــن زمان به 

دستشان می رسد.
حاج عابدی در رابطه با تأثیر اجرای این طرح بر نرخ اقالم 
غذایی می گوید: کاالهای تنظیم بازاری قیمت تعیین 
شده و مشــخصی دارند و بر اســاس همان نرخ توزیع 
خواهند شد و قطعا در قیمت کاالهای غیر تنظیم بازاری 
تأثیر قابل توجهی خواهد داشت؛ زیرا حذف واسطه ها، 
تفاوت معناداری را در قیمت یک کاال به وجود می آورد.
وی در پاســخ به این پرســش که چــرا اجرای این طرح 
از طریــق واحدهای صنفــی انجام نمی گیــرد توضیح 
ح بــه  گذاری ایــن طــر می دهــد: خواه ناخــواه بــا وا
واحدهای صنفی مسائل و مشکالتی به وجود می آید 
من جمله اینکه امکان نظارت کامــل و جامع بر همه 
واحدها وجود ندارد و احتمال ایجاد انحرافاتی است. از 
طرفی هم بدون پرداخت هیچ مبلغی از هزینه رفت وآمد 
مردم کاسته می شود و مشکل ازدحام و ترافیک به ویژه 
کز اســتان ها تا حــدودی رفع می گــردد. البته به  در مرا
مرور زمان با جای افتادن فرهنگ استفاده این سامانه 
در بین مردم، دامنــه توزیع گســترده تر و متنوع تر هم 

خواهد شد.
مدیر سازمان تعاونی روستایی استان اصفهان در پایان 
با اشاره به استقبال خوب مردم اصفهان از این سامانه 
کید می کند: در کل هدف  در همین مدت زمان کوتاه تأ
از اجرای توزیع هوشمندانه اقالم غذایی، آن است که 
کیفیت بیشــتر و نرخ کمتر به  محصوالت ســریع تر، با

دست مصرف کننده برسد.

یکــی از صرافان اصفهــان گفــت: پایــان دور هفتم 
کــرات و نتیجه بخــش نبودن ایــن دور،از علل  مذا
مهــم بــرای افزایــش نــرخ دالر اســت. دالر از مدتی 
قبل، افزایش تدریجی خود را آغاز کرده بود ولی به یکباره در طول هفته 
اخیر، گران و گران تر شد تا که در حال عبور از ۳۱ هزار تومان هم است.

محســن احمدی در گفتگو با ایمنا اظهار کــرد: در حال حاضر تقاضا 
برای خرید دالر زیاد شــده اســت و معموال افزایش تقاضــا گرانی یک 
گر آن کاال کمیاب باشد. دالر از مدتی  کاال را هم به دنبال دارد به ویژه ا
قبل، افزایش تدریجی خــود را آغاز کرده بود ولی به یک بــاره در طول 
هفته اخیر، گران و گران تر شد تا که در حال عبور از ۳۱ هزار تومان است.

وی افزود: همان طور که اشاره شــد باال رفتن تقاضا این شرایط را به 
وجود آورده اســت. افزایش تقاضــا دالیلی مانند جو روانــی به وجود 
کــرات و تصور مردم بر شــدت  آمده ناشــی از بــه نتیجه نرســیدن مذا

گرانی است و عده ای اقدام به خرید دالر بیشتری داشته اند. از سویی 
معموال در این زمان از ســال به دلیل مســافرت های خارج از کشور، 

تقاضا برای خرید دالر بیشتر می شود که این موضوع نیز بر التهابات 
بــازار دامــن می زند. این صــراف تصریح کرد: بیشــترین تقاضــا برای 
سفر به ترکیه و خرید ملک در آن کشور است. با این توجیه که شرایط 
اقتصادی ایران نا اطمینان بوده و نیاز به سرمایه گذاری در کشوری 
دیگر است. مورد دیگری که تقاضای خرید ارز را در این مدت زیاد کرد، 
عرضه ارز دولتی از طریق صرافی ملی و دیگر صرافی ها بوده است که 
با وجود اختالف قیمت اندک با بازار آزاد، تقاضای زیادی برای خرید 

به وجود آمده است.
احمدی خاطرنشان کرد: بر این اساس و بنا به دالیل اشاره شده نرخ 
دالر با نوسان قابل تأملی روبه رو شد که احتماال با گذشت چند روز، 
فروکش خواهد کرد. در رابطه با آینده بلندمــدت دالر، به هیچ وجه 
پیش بینی خاصی نمی توان کرد؛ چون قیمت آن وابستگی مستقیم 

کرات خواهد داشت. با نتایج مذا

گرچه اصلی ترین  مرکز پژوهش های مجلس اعالم کرد: ا
عامل افزایش قیمت مسکن، تبدیل شدن آن به کاالی 
ک در  سرمایه ای است اما تعرفه خدمات مشاوران امال

افزایش قیمت مسکن بی تأثیر نیست.
مهر: مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی در خصوص اظهارنظر کارشناسی 
درباره طرح کاهش تعرفه بنگاه های معامالتی با بیان اینکه قیمت مسکن 
تابعی از سلسله علل در خصوص افزایش مسکن بوده و این افزایش از سال 
۹۷ به صورت جهشی ادامه داشته است، می افزاید: مهمترین علت جهش 
ملی مسکن تبدیل شدن آن از کاالی مصرفی به سرمایه ای است. بنابراین 

افزایش مستمر نرخ ارز و تورم ناشی از افزایش قیمت تمام شده ساخت، بر سرمایه ای شدن این کاال دامن زده 
است.

ک را نیز در افزایش قیمت و اجاره  این مرکز پژوهشی عالوه بر عوامل مذکور، تعرفه فعالیت و خدمات مشاوران امال
ک عامل اصلی افزایش قیمت مسکن  گرچه ممکن است نرخ تعرفه خدمات مشاوران امال مسکن مؤثر می داند. ا
به شمار نیاید اما نباید از یاد برد به دلیل اینکه در روش فعلی تعیین نرخ حق داللی در بنگاه های معامالت ملکی، 
ک می شود، بنابراین تعارض منافع ایجاد و به نفع بنگاه  افزایش ثمن معامله باعث افزایش حق الزحمه بنگاه امال

است که معامله با نرخ باالتری منعقد شود.
ک که مطابق طرحی از سوی  بر اساس اعالم بازوی پژوهشی مجلس، کاهش نرخ حق الزحمه مشــاوران امال

کمیسیون عمران مجلس به هیئت رئیسه ارسال شده است، می تواند در کاهش قیمت مسکن اثرگذار باشد.
ک هرچند در کاهش قیمت ملک اثرگذار اســت  در این گــزارش آمده کاهــش ۵۰ درصدی تعرفه مشــاوران امال

اما نمی تواند مشــکل قیمت فعلی مسکن را به نحو اساســی برطرف کند. 
ک در مدت کوتاهی  بنابراین پیش بینی می شود کاهش تعرفه مشاوران امال

بی اثر شود.
آن گونه که کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده اند، مشکل 
ک، تعارض منافع میان قیمت  اصلی در حوزه تعرفه خدمات مشاوران امال
ک است. به این صورت که هرچه قیمت ملک  ملک با تعرفه مشاوران امال

ک افزایش می یابد. باالتر رود، درآمد مشاوران امال
کید شده باید راهکار مؤثری اندیشیده شود تا ارتباط حق  در این گزارش تأ

ک با قیمت مسکن قطع شود. الزحمه مشاوران امال
ک و قیمت مسکن،  پیشنهاد گزارش مرکز پژوهش های مجلس برای رفع مشکل ارتباط بین تعرفه مشاوران امال

ک است. ک و نه قیمت روز آن به عنوان مأخذ دریافت حق الزحمه مشاوران امال تعیین ارزش معامالتی امال
ک الزامی عنوان شــده اســت،  در گــزارش مذکور عــالوه بر اینکــه تعدیل نــرخ تعرفه حق الزحمــه مشــاوران امال
همچنین این مشاوران می بایست همزمان با دریافت حق الزحمه از طرفین معامله، نسبت به احراز هویت هر 

دو طرف معامله اقدام کنند.
ک به شرح زیر است: برخی پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس برای تعیین تعرفه مشاوران امال

ک که در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم آمده، تعیین شود. ۱- تعرفه بر اساس ضریبی از ارزش معامالتی امال
ک از سوی مشاوران، سقف در نظر گرفته شود. ۲- برای تعرفه انجام معامالت امال

۳- در طرح مذکور که نمایندگان تهیه کرده اند، به موضوع عدم اعتبار اسناد عادی اشاره ای نشده و پیشنهاد 
می شود این مسئله نیز در نظر گرفته شود.

یکی از صرافان اصفهان:

دالر در حال عبور از ۳۱ هزار تومان است

ک در افزایش قیمت مسکن و اجاره بها  نقش مشاوران امال

مطالبات ۴۰ هزار میلیارد تومانی قطعه سازان از صنعت خودرو داخلی :

خودروساز نقدینگی قطعه ساز را بلعید

تسهیالت، بزرگترین دغدغه فعاالن مشاغل خانگی است

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی:

غ منجمد دیگر عرضه  مر
نمی شود

صادرات تجهیزات پزشکی 
آزاد شد

ارزش سهام عدالت 
به زیر ۱۰ میلیون تومان

 رسید

خبر

خبر

خبر
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مدیرعاملفوالدمبارکهدرجلسهمشترکبامسئوالنشهرستانمبارکه:

از ثمرات فوالد مبارکه 
برای منطقه و کشور غافل نشویم

نرخ واقعی مرغ ۳۷ هزار تومان است 

مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با 
بیان این که نبایــد بگذاریم ثمرات 
فوالد مبارکه برای کشــور، استان و 
منطقه فراموش شود، گفت: بر این مسئله باور داریم که 
مردم شهرستان مبارکه و منطقه پیرامونی فوالد مبارکه 

جزو ذینفعان این شرکت هستند.
محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه 
در جلسه مشترک با نماینده مردم شهرستان مبارکه 
در مجلــس شــورای اســالمی، شــهرداران و روســای 
شوراهای اسالمی شهرهای شهرستان مبارکه اظهار 
کرد: مردم منطقه و به خصوص شهرستان مبارکه جزو 
ذینفعان این شرکت محسوب می شوند و فوالد مبارکه 
نیز به عنوان یک مرکز مهم صنعتی مزایای زیادی برای 
کشــور و مردم منطقــه داشــته ودارد؛نبایــد از مزایایی 

که این صنعت در منطقه به وجود آورده غافل شد.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه افزایش مطالبه گری 
مردم را نشانه بصیر بودن آن ها دانست و خاطرنشان 
کرد: عدالت از شعارهای به حق جمهوری اسالمی است 
که اصالح  اما انتظارات مردم نیز باید منطقی باشد چرا

امور نیازمند زمان کافی است.
وی با تاکید بر ضرورت پیشبرد اهداف در فضایی عقالنی 
و منطقی اذعان داشت: نباید بگذاریم برخی مشکالت 
به بحران تبدیل شوند تا به جای مدیریت جهت حل 

مشکل، مجبور به مدیریت جهت حل بحران باشیم.
کید بر ضرورت اصالح دیدگاه مردم نسبت  طیب نیا با تا
به فــوالد مبارکــه و دیگــر صنایع بــزرگ کشــور تصریح 
کرد: نبایــد بگذاریم ثمرات فــوالد مبارکه برای کشــور، 
استان و منطقه فراموش شوند؛ تعداد قابل توجهی از 
مردم شهرســتان مبارکه در این شرکت مشغول به کار 
هستند که البته حق طبیعی مردم شریف شهرستان 
مبارکه است. وی با بیان این که منطقه پیرامون فوالد 
مبارکه همواره جــزو اولویت های این شــرکت در حوزه 
مســئولیت های اجتماعی و کمک به رفع مشــکالت 
منطقه بوده است، عنوان داشــت: فوالد مبارکه طی 
سال های گذشته  در حوزه مسئولیت های اجتماعی 
پیشــرو بوده و بر خالف شــایعات مطرح شده، بخش 

عمده ای از آب مــورد نیاز خــود را بازچرخانی می کند و 
به این هدف که به عنوان یک صنعت سبز مطرح بشود 
بسیار نزدیک است. مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین 
در ادامه گفــت:  فوالد مبارکــه از پروژه هــای فرهنگی و 
ورزشی منطقه پیرامون خود حمایت خواهد کرد و در 
حال حاضر نیز کلیه پروژه های شهرســتان مبارکه که 
نیاز به حمایت دارنــد باید براســاس نیازهای منطقه 
اولویت بندی شوند تا حمایت ها جهت مند  بوده و برای 

مردم نیز محسوس باشد.
طیب نیــا بــر منطقــی بــودن و قابــل توجیــه بــودن 
کید کرد و ابرازداشــت:  ســرمایه گذاری ها در منطقه تا
فــوالد مبارکــه تــالش خواهــد نمــود تــا در حــد امکان 
خود در مسیرمشــارکت در تجهیز امکانات فرهنگی و 
ورزشی شهرســتان مبارکه گام بردارد و در عین حال از 
ســرمایه گذاری در حــوزه درمان این شهرســتان دریغ 

نخواهد کرد.

        ضرورت به روزرسانی تجهیزات پزشکی و 
درمانی شهرستان مبارکه

پروین صالحــی نماینده مــردم شهرســتان مبارکه در 
مجلس شورای اسالمی نیز در این جلسه با بیان این که 
شهرستان مبارکه باید درخور مجاورت با صنعت بزرگ 
فوالد مبارکه باشــد، اظهار کرد: جاده های مواصالتی 
قطب صنعــت کشــور درخور شــأن مردم شهرســتان 
مبارکــه و شــرکت فــوالد مبارکــه نیســت و امیدواریم با 
مشارکت فوالد مبارکه اقداماتی در جهت بهبود آن ها 

برداشته شود.
وی افــزود: صنعــت فــوالد بــه عنــوان یــک صنعــت 
مــادر در ایــن شهرســتان ایجاد شــد و از مدیرعامــل و 
مدیران ارشــد فوالد مبارکــه می خواهم بــا وجود نگاه 
مثبت ایشــان، گام های موثری در جهــت رفع کمبود 

امکانات فرهنگی و ورزشی در این شهرستان بردارد.
نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای 

کید بر ضرورت حمایــت از ورزش مبارکه  اســالمی با تأ
خاطرنشــان کــرد: ســالمت مــردم مبارکــه یکــی از 
اولویت های این شهرستان اســت و تأمین امکانات 
ورزشــی می توانــد از بــروز بســیاری از آســیب های 
جســمی و بیماری هــا جلوگیــری و پیشــگیری کند؛ 
کــز درمانــی شهرســتان مبارکــه نیــز بــه حمایت و  مرا
به روزرســانی تجهیزات پزشــکی و درمانی نیــاز دارند 
و صنایــع مجاور این شهرســتان نیــز طبیعتــا  در این 

خصوص ذینفع هستند.
شــایان ذکــر اســت در ادامه ایــن جلســه تعــدادی از 
شهرداران و روسای شوراهای اسالمی شهرهای منطقه 
مبارکه نیز بــه طرح دغدغه ها و مشــکالت شــهرهای 
خود پرداختند و از مدیرعامل فوالد مبارکه خواستند 
تا با مشارکت این شرکت امکان رفع مشکالت و تامین 
نیازمندی های مختلف شــهرها و روستاهای اطراف 

فوالد مبارکه با سرعت بیشتری فراهم شود.

پســماند  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
بر اینکــه  کیــد  تا بــا  اصفهــان  شــهرداری 
مدیریــت بودجــه ســازمان بــه ســمت منافع 
شهر و شــهروندان اســت، گفت: این سازمان 
همــواره در تــالش بــوده تــا بــا بهینه ســازی 
هزینه ها، بودجه و درآمد سازمان را به سمت 
فعالیت های مؤثر و راهبردی از جمله آموزش، 
فرهنگ سازی و توســعه تکنولوژی ها هدایت 

کند.
کتی همزمــان بــا روز حســابدار  غالمرضــا ســا
ضمن حضور در بخش های مختلف معاونت 
مالــی و اداری ســازمان، بــا تبریک ایــن روز 
کارکنــان حــوزه مالــی و حســابداری، از  بــه 
تالش های آنها تقدیــر کرد و با اشــاره به نقش 
پرســنل حســابداری در شــکل گیری نظــم 
مالی و مدیریــت اقتصادی ســازمان مدیریت 
پســماند اظهــار کــرد: خوشــبختانه ســازمان 
مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از حیث 
برخورداری از نیروهای توانمند و متخصص، 

ســازمانی غنــی اســت و تبلور ایــن شایســتگی 
در عملکــرد نیروهای واحــد مالی ســازمان به 

چشم می خورد.
وی بــا اشــاره به اینکــه مدیریــت اقتصــادی 
صحیــح یکــی از ارکان دســتیابی بــه توســعه 
پایدار است، افزود: سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری اصفهان همواره در تالش بوده تا با 
بهینه سازی هزینه ها، بودجه و درآمد سازمان 
را بــه ســمت فعالیت هــای مؤثــر و راهبــردی 
از جملــه آمــوزش، فرهنگ ســازی و توســعه 
تکنولوژی هــا هدایــت کنــد کــه در ایــن مســیر 
تــالش مدیــران و کارشناســان حــوزه مالی در 

مدیریت منابع مالی حائز اهمیت است.
پســماند  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
شهرداری اصفهان با اشاره به فصل بودجه و 
تالش بخش های مختلف سازمان در راستای 
هدایــت منابــع مالــی بــه ســمت پروژه هــای 
مفید و اثربخش، ادامه داد: همه بخش های 
سازمان مدیریت پسماند نسبت به بودجه ای 
کــه بــرای پروژه هــای مختلــف در نظــر گرفتــه 
می شود حساس هستند و تالش ها بر مبنایی 
اســت که بتوان با کاهش هزینه هــای جانبی 
توســعه  راســتای  در  را  منفعــت  بیشــترین 
شــهر و ارتقــای کیفیــت مدیریــت پســماند از 
طریق ایجــاد فناوری ها، آمــوزش و تغییر رفتار 

شهروندان برای شهر تأمین کرد.

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
بــا بیان اینکــه حــق کــودکان معلــول در شــهر 
ک تریــن و  کــودکان پا گفــت:  ادا می شــود، 
شریف ترین موجودات جهان هستند، از این 
کی و  رو مــا وظیفــه داریــم کــه بــا حفظ ایــن پا
صفا، زمینه ســاز رشــد و تعالی آنان در جامعه 
باشــیم. وحید مهدیان در گفت و گــو با ایمنا، 
اظهار کرد: از منظر جامعه شناسی ارتباطات 
یک بخش مهم از جامعه را تشکیل می دهد، 
زیرا اساس و زیربنای جامعه بشری را کودکان 
می سازند؛ در کشور ما کودکان معلول و ناتوان 
جــز زیربنــای اجتماعــی جامعــه ما محســوب 
می شوند که می توانند نقش فعالی در ساختار 

جامعه بازی کنند.
کنوانســیون  وی بــا اشــاره بــه مــاده هفــت 
جهانــی حقــوق معلــوالن بــا عنــوان کــودکان 
معلول افزود: طبق این ماده کشورهای عضو 
بایــد تمــام اقدامــات الزم را بــرای اطمینان از 
برخــورداری کامــل کــودکان معلــول از حقوق 
انســانی و آزادی های اساســی به صــورت برابر 
کــودکان انجــام دهنــد؛ همچنیــن  بــا ســایر 
کشورهای عضو باید اطمینان حاصل کنند که 
کودکان معلول دارای حق ابــراز عقیده آزادانه 
در تمام موضوعات مربوط به خود هســتند و 
باید به عقیده آن بر اساس سن و بلوغ، برابر با 
ســایر کودکان توجه کرد و مطابق با معلولیت 
و مالحظات ســنی مســاعدت های الزم برای 

شناسایی آن حق به عمل آورد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان 
بــا اشــاره بــه اقدامات ایــن حــوزه بــرای تــردد 
آسان معلوالن گفت: از زمان راه اندازی ستاد 
مناســب ســازی ۲۹ اقدام جدی به ســرانجام 
رسیده و امسال بودجه ای بالغ بر ۱۱۰ میلیارد 
ریال در این خصوص در نظر گرفته شده است، 
بنابرایــن امیدواریم اقدامــات مهمی در حوزه 
کاربــری شــهر و فضای هــای شــهری و حمل و 

نقل برای معلوالن استان اتفاق افتد.
کیــد کرد: بــا توجه به اینکــه اخیرا  مهدویان تا
الیحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت 
توســط این معاونــت تنظیــم و بــه شــورای 
اسالمی شــهر پیشــنهاد شده اســت امیدوارم 
با تصویب و اجرای این الیحه همه ما با تحقق 
عدالت اجتماعی به محیطی عاری از هر گونه 
تبعیــض و مانع رســیده و با افزایش مشــارکت 
افــراد دارای معلولیــت، اصفهــان را تبدیل به 
گیــر، در دســترس و نهایتــا  شــهری پایــدار، فرا

شهری برای زندگی تبدیل کنیم.

بــا پایــان تعمیــرات واحــد اول ۳۲۰ مگاواتــی 
نیروگاه اصفهان، این واحد بخــاری دوباره به 

شبکه سراسری پیوست.
مدیر دفتر مهندســی نیــروگاه اصفهان گفت: 
واحد شــماره ۴ بخاری این نیروگاه با ظرفیت 
تولید ۳۲۰ مگاوات که بــرای اجرای تعمیرات 
ج شــده بــود، پس  دوره ای از مــدار تولیــد خار
از پایــان فعالیت هــای تعمیراتــی، بــه شــبکه 

سراسری بازگشت.
ســید حســن فــرزام مهــر افــزود: در ایــن دوره 
مهمی شــامل  فعالیت هــای  تعمیــرات،  از 
ج  شستشــوی پکینــگ ســل های انتهایــی بر
کربــن  کــن، جایگزینــی شــافت فیبــر  خنــک 
بــه جــای میــل گاردان تعــدادی از فن هــای 
کولینگ تــاور، بررســی لولــه کلیــه مبدل های 
حرارتی شامل کندانسور، کولر های هیدروژن 
ژنراتور، کولر های آب استاتور، کولر های سیل، 
کولر های کلــوز ســیکل و کولر های روغــن اجرا 

شد.
تمامی فعالیت های ایــن دوره از تعمیــرات 
واحد شــماره ۴ بخــاری از طــرف متخصصان 
مکانیــک، الکتریــک و ابزاردقیق ایــن نیــروگاه 

اجرا شده است.

به همت متخصصان داخلی بیش از ۸۰درصد 
نفــت اصفهــان  پاالیــش  تجهیــزات شــرکت 

بومی شده است.
 بنابر اعــالم روابط عمومی شــرکت پاالیش نفت 
اصفهان برای مقابله با تحریم، به دست توانمند 
کارشناســان بیــش از ۸۰درصــد تجهیزات ایــن 
شــرکت بومی شــده تا با کاهش مصــارف ارزی، 

وابستگی به خارج از کشور به صفر برسد.
این شرکت برای حمایت از ساخت داخل با بیش 
از ۵۰۰شرکت ســازنده داخلی ارتباط دارد که و تا 

کنون با این روش قطعات بسیار مهمی ساخته 
که با نمونه های خارجی قابل رقابت است.

مدیریت بودجه سازمان پسماند شهرداری اصفهان 
به سمت منافع شهر

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

کودکان معلول در شهر ادا می شود حق 

اتصال واحد اول ۳۲۰ مگاواتی نیروگاه اصفهان 
به شبکه سراسری

برای مقابله با تحریم ها:

بومی سازی ۸۰درصد تجهیزات شرکت پاالیش نفت 
اصفهان

کشــاورزان شهر گلدشــت نجف آباد به دریافت 
بهای خدمات و عوارض شهرداری برای باغ های 
خود معترض هستند.  کشاورزان می گویند این 
در حالی است که خشکسالی موجب بیکاری 
آن ها شــده و هیچ درآمدی از این باغ ها کســب 
نکرده اند. شهر گلدشت با ۲۸ هزار نفر جمعیت 
یکی از ۶ شهر شهرستان نجف اباد است که در 

۲۰ کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است.

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شهرداری اصفهان گفت: فردی متخلف، تعداد 
۲۵۰ اصله درخت بید ۱۰ تا ۱۵ ساله را برای احداث 

ویال در یک باغ شخصی به کام نابودی کشاند.
مجیــد عرفان منــش اظهــار کــرد: تیم گشــتی 
یگان عملیاتی ۱۱۰ کالنتری ۱۷ هفتون اصفهان 
در تاریخ هفتم آذرمــاه ۱۴۰۰ در پی گزارش های 
مردمی مبنی بر تخریب گسترده یکی از باغ های 
حاشیه شهر اصفهان در منطقه ۱۵، نیروهای 
ویژه خود را بــه محل حادثــه اعزام کرده اســت 
که بر اســاس گزارش نیروی انتظامی، شخصی 
تعداد ۲۵۰ اصله درخت بید ۱۰ تا ۱۵ ساله را برای 
احداث ویال به کام نابودی کشانده است. وی 
افزود: طبق این گزارش، سازمان پارک ها و فضای 
سبز شهرداری اصفهان به عنوان متولی حفظ و 
نگهداری عرصه های سبز شهر اصفهان، نسبت 
به تنظیم شکایت از فرد مذکور اقدام کرده است.

مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
شــهرداری اصفهــان تصریــح کــرد: به اســتناد 
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری 
از قطع بی رویــه درختــان، از بین بــردن هر نوع 
درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون 
اجازه شهرداری ممنوع است و هر کس عمدا و بر 
خالف مقررات این قانون، مرتکب از بین بردن 
درختان مشــمول این قانون شود و همچنین 
مالکان باغات که عمدا موجبــات از بین رفتن 
درختان مشــمول این قانون را فراهم کنند، به 
حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی 

محکوم خواهند شد.

بیش از ۶ هزار روستایی استان اصفهان در طرح 
مســکن ملی ثبت نــام کردنــد.  مدیــرکل بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی اصفهان گفت: ۶ هزار و 
۵۰۰ روستایی در این استان برای خانه دار شدن 
در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کردند 
درحالی که امکان افزایش این سهمیه تا ۱۲ هزار 
و ۵۰۰ واحد هم وجود دارد. غالمحســین خانی 
با بیان اینکه سهم ساالنه استان اصفهان برای 
احداث خانه روســتایی در قالب طرح نهضت 
کنون  ملی مسکن را ۱۰ هزار واحد است افزود: تا
حدود ۶ هزار نفــر از متقاضیان به بانک معرفی 
شــدند که بیش از چهار هزار و ۵۰۰ نفر از آن ها در 

مرحله عقد قرارداد و ساخت واحد ها هستند.
وی بــا بیان اینکــه شــرایط طــرح نهضــت ملی 
مســکن نســبت به طــرح اقــدام ملی مســکن 
آسان تر شده و تسهیالت بهتری به متقاضیان 
ارائه می شود گفت: متقاضیان تا اول دی فرصت 
دارند تا با ورود به سامانه saman.mrud.ir  برای 
نام نویسی اولیه ساخت خانه روستایی در قالب 

طرح نهضت ملی مسکن اقدام کنند.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان 
افزود: افرادی که دارای زمین در روستا ها هستند 
و یا قصد احیای بافت فرسوده را داشته باشند 
پس از دریافت پروانه ساخت می توانند با مراجعه 
به شعبه های بنیاد مسکن در همه شهرستان ها 

تسهیالت ارزان قیمت را دریافت کنند.
خانی با بیان اینکه تســهیالت احداث ۲۰۰ هزار 
واحد مســکونی در روستا های کشــور به بنیاد 
گذار شده است گفت: این تسهیالت  مسکن وا
به میــزان ۱۰۰ میلیــون تومان، با نرخ ســود پنج 
درصد و ۲۰ ساله به متقاضیان پرداخت می شود. 
وی افزود: اهالی روستا های استان که به عنوان 
خانه اولی شناخته می شوند و روستای محل 
زندگی آن ها دارای دهیاری و جمعیت ۲۰ خانوار 
و باالتر باشند، می توانند در طرح نهضت ملی 

مسکن نام نویسی کنند.
وی یادآور شد: فراهم کردن زیرساخت های الزم 
مانند فاضالب روستایی، آب آشامیدنی، برق 
و گاز هم در کنار ساخت خانه های روستایی در 
طرح نهضت ملی مسکن، اجتناب ناپذیر است 
و دستگاه های خدمات رسان در شورای مسکن 
استان تعهد کردند که نسبت به فراهم کردن این 

زیرساخت ها اقدام کنند.

خبر خبر

استان

خبر

کید  معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان بــا تا
بر اینکــه ذوب آهن با وجــود محدودیت هــای انرژی 
امکان توقف کل خط تولید خود را ندارد، گفت: وجود 
محدودیت های تامین برق و گاز و آب نشان می دهد که در کشور صنعت 
در اولویت قرار ندارد. مهرداد توالئیان درباره محدودیت تامین گاز صنایع 
فوالدی، اظهار کرد: محدودیت هایی که از نظر عددی به ما اعالم شده 
تقریبا ۵۰ درصد مصرف گاز است که در نامه نگاری هایی با وزرای صمت 
و نفت اعالم کرده ایم که این محدودیت ها برای صنایع فوالدی امکان 
کنون نزدیک ۲۵ درصد مصارف گاز خود را کاهش  پذیر نیست. وی افزود: ا
داده ایم و در حال رایزنی هستیم تا سهمیه گاز ذوب آهن معقول با شرایط 

فنی کارخانه باشد.
کیــد بر اینکه متاســفانه  معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان با تا
کنون یــا درگیر  صنایع فــوالدی از جملــه ذوب آهــن از ابتدای امســال تا
محدودیت های تامین آب بودند که این موضوع منطقه ای است، تصریح 
کرد: البته بحث تامین گاز و برق و محددیت های آن سراسری است و به 
طور قطع این کمبودها و محدودیت هــا بر روی تولید صنایــع فوالدی 

اثرگذار خواهد بــود. وی با اعتقاد بر اینکه وجود محدودیت های تامین 
برق و گاز و آب نشان می دهد که در کشور، صنعت در اولویت قرار ندارد، 
گفت: در مجموعه ذوب آهن با وجود این محدودیت ها امکان توقف کل 
خط تولید آن وجود ندارد، اما ناچاریم با این محدودیت ها کنار بیاییم و 
در حال حاضر این محدودیت ها را در کارگاه های نورد و نیروگاه های خود 

اعمال کرده ایم.

توالئیان اضافه کرد: از سوی دیگر میزان تولید کوره ها و کارگاه های جانبی 
با مواد مصرفی همچون آهک و نســوز را کاهش داده ایــم و یا ناچار به به 
کاهش تولید آهن اسفنجی خود شده ایم تا بتوانیم با محدودیت های 

تامین گاز کنار بیاییم.
وی تصریح کــرد: به طــور قطــع محدودیت هــای ناشــی از تامیــن گاز و 

کاهش این تولیدات طبیعتا بر روی محصول نهایی اثرگذار است.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان درباره تاثیر محدودیت های گاز و 
تاثیر بر تعهدات این شرکت به خصوص تحویل ریل، توضیح داد: تولیدات 
خاص و استراتژیک ذوب آهن همچون ریل حدود یک بیست و پنجم کل 
حجم تولید این مجموعه در سال است، بنابراین سعی شده به هر قیمتی 
تولید محصوالت استراتژیک ذوب آهن را حفظ کنیم تا در روند فعالیت 

کشور اختالل ایجاد نشود.
کید کرد: عالوه بر محدودیت های تامین انرژی، ذوب آهن همچنان  وی تا
در بحث تامین مواد اولیه خود همچون زغال های داخلی و مواد سنگ 
آهن ریز و درشــت دانه به شــدت دچار مشــکل اســت و در روزهــای آتی 

می تواند این کمبودها اختالالتی را برای مجموعه ذوب آهن ایجاد کند.

رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بــا تشــریح 
اولویت های بودجه ســال آینــده شــهرداری، گفت: 
شفاف سازی در تمام زمینه ها به ویژه مباحث مالی، 
تمرکز بر روی موضوع گردشگری و تکمیل زیرساخت ها و تشویق بخش 

خصوصی برای فعالیت هر چه بیشتر از جمله اولویت های اصلی مدیریت 
شــهری اســت. محمد نورصالحی، اظهار کرد: توجه ویژه بــه محالت و 
محله محوری با اولویت محالت مناطق کمتر برخوردار، اصالح فرآیندها، 
کاهش فرایندهای مازاد در جهت حذف موضوع فساد و تسهیل امور مردم 

باید در اولویت برنامه های سال آینده شهرداری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: از دیگر اولویت های مدیریت شهری، شفاف سازی در 
تمام زمینه ها به ویژه مباحث مالی و فرایند دریافت ها و پرداخت ها، توجه 
و تمرکز بر روی موضوع گردشگری و تکمیل زیرساخت ها و تشویق بخش 
خصوصی برای فعالیت هر چه بیشتر است. رئیس شورای اسالمی شهر 
اصفهان افزود: استمرار اجرای پروژه های بزرگ عمرانی شهر از جمله خط 
دو مترو، رینگ حفاظتی شــهر که بخش هایی از آن به نتیجه رســیده، 
کید مدیریت  همچنین تقویت زیرســاخت های فرهنگی شــهر مورد تا
شهری اصفهان قرار دارد. وی با بیان اینکه شهرداری می تواند در راستای 
رونق صنایع دستی و کمک به فعاالن این حوزه اقداماتی انجام دهد، 

گفت: کمک به توسعه صنایع دانش بنیان در شهر و استان اصفهان به 
ازای فعالیت صنایع آالینده ای که باید توسعه آنها محدود شود باید مورد 
توجه قرار گیرد، زیرا فعالیت صنایع دانش بنیان نه تنها آالیندگی ندارد 

بلکه می تواند اشتغال جمعیت نخبه را به همراه داشته باشد.
نورصالحی تصریح کرد: تمرکز اصلی باید بر روی مشکالت اصلی اصفهان 
از جملــه آب، فرونشســت زمیــن، محیــط زیســت و آلودگی هوا باشــد، 
البته شاید شهرداری به صورت مستقیم در این باره دخیل نباشد، اما 
شهرداری و شورای اسالمی شهر به عنوان مطالبه گر می تواند در بهبود 
شــرایط نقش آفرینی کنند. وی با اشــاره به رونمایی از منشــور شــورای 
ششم در آینده نزدیک، گفت: این منشور شامل راهبردها، استراتژی ها 
و هدف گذاری هایی است که در این دوره چهار ساله باید بیشتر در شهر 
مورد توجه قرار گیرد. رئیس شــورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان 
کرد: منشور شورای ششم که اهداف، برنامه ها و اولویت های چهار ساله را 
مشخص می کند، در حال نهایی شدن است و به زودی منتشر می شود.

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت: طرح ساماندهی محله پرتمان از سوی 
معاونت شهرسازی و معماری پیشنهاد شده و در کمیسیون ماده پنج در حال بررسی 
است، امیدواریم ظرف چند روز آینده خبرهای خوبی در این خصوص به سمع و نظر مردم 
برسانیم. محمد کیهانی در رابطه با ساماندهی منطقه پرتمان و مبارزه با پدیده واسطه گری و داللی ها اظهار 
کرد: ساماندهی منطقه پرتمان بین بزرگراه شهید خرازی، خیابان های رزمندگان، رباط و امام خمینی )ره( با 
کاربری گستره چند دهه است معضالتی را برای مردم و مدیریت شهری ایجاد کرده است. وی افزود: بر اساس 
مأموریت تعریف شده، اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است و طرحی از سوی معاونت شهرسازی 
شهرداری اصفهان پیشنهاد شد. در این رابطه جلساتی در کمیته کار کمیسیون ماده پنج برگزار شده است 
که امیدواریم که طرح پیشنهادی مصوب شود. مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه این 

طرح تا حد مناسبی پیشرفت داشته اســت، اظهار امیدواری کرد: ظرف چند ماه آینده خبرهای خوبی 
در این خصوص به سمع و نظر مردم برسانیم. کیهانی در رابطه با مبارزه با پدیده واسطه گری و داللی های غیر 
قانونی در این منطقه خاطرنشان کرد: این موضوع در همه شهرداری های کشور مطرح بوده است به نوعی در 
برخی مناطق کمتر و در برخی مناطق شهری بنا بر شرایط آن منطقه بیشتر رخ می دهد. در شهرداری منطقه 
هشت نیز اقدامات مناسبی بر اساس تعاریف سازمانی با حمایت شهرداری مرکزی طی دو سال گذشته انجام 
شده است. وی اظهار کرد: ساماندهی میز خدمت، شفاف سازی خدمات ارائه شده و ترغیب شهروندان به 
استفاده از خدمات غیر حضوری و ارتباط مستقیم و بدون واسطه مدیران ارشد منطقه با مردم از جمله این 
کیدات اعضای شورای اسالمی شهر و شهردار مبنی بر مبارزه با پدیده  اقدامات است که امیدواریم با توجه به تأ

واسطه گری های غیرقانونی، بتوانیم خدمات خود را با کمترین زمان و بیشترین بهره به مردم ارائه دهیم.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان: 

صنعت در اولویت قرار ندارد

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تشریح کرد:

اولویت های بودجه ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان

طرح ساماندهی محله پرتمان در حال بررسی است

خبر

خبر

خبر

اعتراض کشاورزان گلدشت
 به دریافت عوارض شهرداری

 برای باغ ها

قطع ۲۵۰ اصله درخت 
در منطقه ۱۵

ثبت نام بیش از ۶ هزار
 روستایی استان اصفهان 

در طرح مسکن ملی
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رییسادارهآموزشمتوسطهآموزشوپرورشاصفهان:

ترک تحصیل در اصفهان 
بیشتر بین اتباع خارجی است 

رییــس آمــوزش متوســطه اول و 
آمــوزش  اداره کل  نظــری  دوم 
و پــرورش اصفهــان گفــت: تــرک 
تحصیل دانش آموزان در اســتان بیشتر مربوط به 
شــماری از اتباع خارجی و نیز دختران ازدواج کرده 
است.  حسین نادیان رییس اداره آموزش متوسطه 
اول و دوم نظــری اســتان اصفهــان بــه آمــاری کــه 
به تازگی مدیــرکل آموزش وپــرورش اصفهان مبنی 
بر وجــود یــک هــزار و ۷۰۰ دانش آموز تــرک تحصیل 
در اســتان گفت: این آمار مربوط به سال تحصیلی 
گذشــته اســت و بر اســاس تجربه بیشــتر مربوط به 
اتباع بیگانــه به ویــژه از کشــور افغانســتان و ازدواج 
دختران در برخی مناطق روســتایی استان است و 
درصد دانش آموزانی که به خاطر شرایط کاری ترک 

تحصیل می کنند خیلی کم است.
وی در عیــن حــال گفــت: براســاس بررســی های 
صــورت گرفته یکی از آســیب های آمــوزش مجازی 
در دانش آموزان اســتان و همینطور در کشور، ترک 
تحصیل پنهان است و این ترک تحصیل به نحوی 
اســت که دانش آمــوز در مدرســه ثبت نــام می کند، 
ولی توجهی که باید به تحصیل داشته باشد و یا در 

کالس های مجازی به طور کامل شرکت کند ندارد.
کیــد شــد تــا  وی گفــت: بر ایــن اســاس امســال  تأ
کید بر آموزش  دانش آموزان به صورت ترکیبی و با تأ
حضوری بــر اســاس گروه بنــدی و بــا رعایت شــیوه 

نامه های بهداشتی در مدارس حاضر شوند.
رییــس اداره آمــوزش متوســطه اول و دوم اداره کل 
آموزش وپرورش اصفهان گفت: در ســال تحصیلی 
گذشــته تــرک تحصیــل پنهــان در شــاخص هایی 
که امتحانــات حضــوری برگزار شــد به صــورت افت 
تحصیلی و به صورت مشهود با عدد نشان داده شد.
بــه گفتــه وی در مقابــل درجا هایــی کــه آزمون هــا 
به صورت مجازی برگزار شد نمرات خوب بود، چون 
اعضای خانواده کمک می کردنــد و این باعث افت 
تحصیلی و آسیب بیشتر در دانش آموزان به ویژه در 
آن هایی که تازه وارد مدرسه می شوند و یا در شرف 

غ التحصیلی هستند، شده است. فار
نادیان گفت: یکــی از راهکار های از بیــن رفتن ترک 
تحصیل پنهان این است که به تدریج میزان حضور 
دانش آموزان در مدرسه افزایش یابد و ارزشیابی ها 

به صــورت حضــوری اجــرا شــود تــا کیفیــت دقیــق 
یادگیــری و ارتقاء کیفیــت تحصیلــی دانش آموزان 
کنــون در تمامی مناطق  محقق شــود. وی گفت: ا
استان اصفهان آموزش ها به صورت ترکیب حضوری 
و مجــازی به صــورت گروه بنــدی و با رعایت شــیوه 
نامه ها برگزار می شود. رییس اداره آموزش متوسطه 
کید  اول و دوم اداره کل آموزش وپرورش اصفهان تا
بر ترکیبــی کــردن آموزش ها را بــه دلیل رفــع نگرانی 
و دغدغه والدیــن و دانش آمــوزان از بابت ســالمت 
کنون هیچ مورد سرایت  آن ها عنوان کرد و گفت: تا
ویروس کرونا در دانش آموزان و در محیط مدرســه 

گزارش نشده است.
وی گفت: چــون میزان حضــوری و مجــازی بودن 
دانش آمــوزان در مدرســه بــر اســاس بخشــنامه 
وزارتــی و با امضای رییس جمهــوری صورت گرفته 
و به خانواده ها ابالغ شده اســت دانش آموزان باید 
مطیــع برنامــه مدرســه باشــند مگر اینکــه شــرایط 
گر  خاص و یا عالئمی از بیماری داشته باشند، ولی ا
دانش آموزی بدون دلیل نخواهــد در آموزش های 

حضوری شرکت کند پذیرفته نیست.
نادیان گفــت: نرخ شــاخص های اســتان در ســال 
تحصیلی ۹۹، ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۸، ۹۹ در میزان 
ترک تحصیــل دانش آموزان دوره متوســطه به طور 

تقریبی ۶ دهم درصد کاهش نشان داده است.
وی گفت: همین طور نرخ گذر از پایــه نهم به دهم 
افزایش یافته است به نحوی که نرخ گذر در این پایه 
در سال تحصیلی ۹۸، ۹۹ که ۹۰ درصد بوده در سال 

۹۹، ۱۴۰۰ به ۹۴، ۵ درصد رسیده است.
نادیــان گفت: بیشــترین تــرک تحصیل مربــوط به 
دانش آموزانی بود که تحصیل خــود را تا پایه نهم یا 

به خاطر کار و یا ازدواج )در دختران( رها می کردند.
گفــت: در ســال تحصیلــی ۱۴۰۰ بــر اســاس  وی 
بخشنامه وزارت آموزش وپرورش وضعیت تحصیل 
دانش آموزان به صورت خود اظهاری و اینکه به طور 
مشخص در مدرسه ثبت نام نکرده باشند با مراجعه 
به منازل آن ها بررسی و دلیل آن در قالب برگه هایی 
برای آموزش وپرورش ادارات ارسال می شود تا پیش 
از برگزاری امتحانات نوبت اول، جمع بندی نهایی 

صورت گیرد. رییــس اداره آموزش متوســطه اول و 
دوم نظری اســتان اصفهــان گفت: این بررســی ها 
به صــورت مدرســه بــه مدرســه و پایــه بــه پایــه و بــا 
همکاری دستگاه ها و نهاد های دیگر ازجمله بسیج 
صورت می گیــرد و در این راســتا در اوج شــیوع کرونا 
اقدامات صورت گرفته موجب شد که نه تنها ترک 
تحصیل زیاد نشود بلکه خانواده ها برای ارتقاء پایه 

فرزندانشان از نهم به دهم راغب شوند.
نادیان گفــت: امتحانــات نوبــت اول دانش آموزان 
متوسطه اول و دوم بر اساس پیش نویس بخشنامه 
وزارت آموزش وپــرورش با توجه به حضــوری بودن 

آموزش ها، به صورت حضوری برگزار می شود.
گفــت: بر ایــن اســاس دانش آمــوزان بــرای  وی 
امتحانــات نوبــت اول در قالــب گروه بندی هــای 
رعایــت  بــا  و  به صــورت حضــوری  تعیین شــده 
پروتکل هــای بهداشــتی در مــدارس در امتحانات 

شرکت می کنند.
در سال تحصیلی حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز در ۶ هزار 
واحد آموزشی در استان مشغول به تحصیل شدند. 

خبر

حدود پنج هزار تن نهاده ی جو بین عشــایر اســتان 
اصفهان در ییالق و قشالق توزیع شد. 

مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر اصفهان گفت: 
۵هزارتن نهاده دامی در شهرســتان های عشایرنشــین اســتان شامل 
فریدونشهر، چادگان، سمیرم، دهاقان، شهرضا و جرقویه و در مناطق 

قشالقی استان خوزستان بین عشایر در حال توزیع است.
ک ۵۰۰ هزار راس دام  مختار اسفندیاری با بیان اینکه این نهاده ها خورا
ک گذاری  مولد است گفت:توزیع نهاده ها بر اساس هویت گذاری و پال

دام عشایر است.
ک گذاری کنند. وی گفت: عشایر باید همه ی دام های خود را پال

مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: یکی از عمده ترین نیاز های 

عشایر با توجه به خشکسالی های شدید، تامین نهاده های دامی است.
اســتان اصفهان قلمرو ۱۲ هزار خانوار عشــایری با جمعیــت ۶۰ هزار نفر 

است که مراتع غربی و جنوبی آن ییالق ۱۱ هزار خانوار از عشایر ایل های 
بختیاری و قشقایی و صحرا های مرکز و شــرق آن نیز قشالق عشایر ایل 

عرب جرقویه است.
همزمان با پایان یافتن کوچ و خروج عشایر بختیاری و قشقایی از ییالقات 
اصفهان، هزار خانوار عشایر ایل عرب جرقویه وارد مناطق قشالقی این 

استان شدند.
عشایر استان اصفهان با یک میلیون رأس دام ساالنه حدود ۳۰ درصد 

گوشت قرمز استان راتامین می کنند.
این جمعیت با تولید ۴۰ هزار متر مربع صنایع دستی از جمله قالی، قالیچه، 
گلیم، زیلو، حصیر، کناره، خورجین و دستکش یک سوم صنایع دستی 

استان اصفهان را هم تولید می کنند.

خبر

مدیر آموزش و پرورش فریدون شهر گفت: تقریبا ۴۰ 
درصد مدارس روستایی فریدون شهر دیوار کشی 
ندارد. علی نیکخواه با اشــاره به وجود ۳۲ مدرســه 
سنگی در فریدون شــهر، اظهار کرد: ۹۹ درصد این 

مدارس سنگی در قبل از انقالب ساخته شدند.
وی بــا اشــاره بــه ۱۵ مدرســه در حــال ســاخت در 
فریدون شهر با کمک ســازمان نوســازی مدارس، 
افزود: از این تعداد مدارس در دست ساخت هفت 
مدرســه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و ۸ مدرســه بیش از ۹۰ 
درصد پیشــرفت دارد و از دالیل تأخیر ساخت این 
واحدهای آموزشی عدم تخصیص اعتبارات است.

        1۰ مدرسه نیاز به بازسازی دارد
مدیر آموزش و پرورش فریدون شــهر گفــت: در این 

شهرســتان ۱۰ مدرســه نیــاز بــه نوســازی دارد که با 
پیش بینی اعتبار در بودجه ۱۴۰۱ بازسازی می شوند.
مــدارس  درصــد   ۴۰ تقریبــا  افــزود:  نیکخــواه 
روســتایی این شهرســتان دیــوار کشــی نــدارد لذا 
پیگیری هایی در مجمع خیرین مدرسه ساز و بنیاد 
علوی و بسیج ســازندگی اصفهان انجام دادیم که 

قول همکاری دادند.
        ۵ واحد آموزشی به همت بنیاد برکت در 

دست ساخت است
وی با اشاره به ساخت پنج پروژه آموزشی به همت 
کنــون ۳  بنیاد برکــت در این شهرســتان، افــزود: تا
مدرسه تکمیل و دو مدرسه ۹۰ درصد پیشرفت دارد. 
مدیر آمــوزش و پرورش فریدون شــهر افــزود: هفت 
مدرسه با کمک بنیاد برکت و خیرین مدرسه ساز در 

دو روستا در دست احداث است.
        8۰ درصد مدارس فریدون شهر به شیر پدالی 

و چشمی و الکترونیکی مجهز است
نیکخواه با اشــاره به تجهیــز ۷۰ درصدی ســرویس 
بهداشتی مدارس به سیستم گرمایشی، گفت: با 
شیوع بیماری کرونا، ۸۰ درصد مدارس فریدون شهر 

به شیر پدالی و الکترونیکی و چشمی تجهیز شدند.

رئیس بنیاد نخبگان اســتان اصفهان، از امکانات 
فراهــم شــده بــرای پــرورش و حمایــت از نخبــگان 
خبــر داد.  منصــور شــریعتی رئیس بنیــاد نخبگان 
گفــت: بنیــاد ملــی نخبــگان  اســتان اصفهــان 
تسهیالت مختلفی را به افراد مستعد و برگزیده، بنا 
به درخواســت آن ها اعطا می کند. این تســهیالت 
غ التحصیالن دانشگاهی و سایر  دانشجویان و فار
اجتماعات غیر دانشگاهی از جمله هنری، ادبی، 

حوزوی و قرآنی قابل ارائه است.
وی درباره انواع این تسهیالت گفت: این تسهیالت 
در عناوینی، چون پشتیبانی از فعالیت های علمی و 
فرهنگی دانشجویان مستعد، حمایت از هسته های 
دانشــجویی مســئله محــور، تســهیالت فرهنگی 
و رفاهــی دانش آموختــگان برتر، تســهیالت ایجاد 
کســب وکار های دانش بنیــان ارائــه می شــوند. 
همچنین تسهیالت جذب در نهاد های فناورانه، 
جــذب در مؤسســه های علمــی، شناســایی و 
پشــتیبانی از اختراع هــای برگزیــده، از انــواع دیگــر 

تسهیالت قابل ارائه است.
رئیس بنیــاد نخبگان اســتان اصفهان بــا موضوع 
تسهیالت شهید وزوایی گفت: دانشجویان مستعد 
در زمــان تحصیــل می توانند از تســهیالت شــهید 
وزوایی که در قالب رتبه های آموزشــی، پژوهشی، 

فناوری و فرهنگی ارائه می گردد، استفاده کنند.
شریعتی گفت: ماهیت این بسته ها توانمندسازی 
است، زیرا از اعتبار ماهیانه دستیاری گرفته تا کمک 
هزینه حضور در کنفرانس داخلی و خارجی، کمک 
هزینه طرح های تحقیقاتی و کمک هزینه ازدواج 

در این بسته قرار بگیرد.
وی در رابطه با تسهیالت نظام وظیفه گفت: بنیاد 
ملی نخبگان برای مستعدین برتر، تسهیالت نظام 
وظیفــه تحت عنــوان شــهید صیــاد شــیرازی را به 
متقاضیان ارائه می کند که برگزیدگان این تسهیالت، 
به جــای خدمــت ســربازی یــک پــروژه تحقیقاتی 
برای دســتگاه های اجرایــی و نظامی کشــور انجام 

می دهند.
رئیس بنیــاد نخبــگان اســتان اصفهان گفــت: در 
سال های اخیر طرح شهید احمدی روشن با هدف 
آموزش و توانمندسازی دانشجویان برتر در قالب حل 
یک مسأله واقعی، زیر نظر استاد خبره در بنیاد ملی 
نخبگان اجرایی شده است؛ در استان اصفهان این 
طرح به صورت قوی در حال اجرا اســت؛ و امســال 
۱۵ هسته نخبگانی تا کنون تشکیل و پیرامون حل 

مسائل واقعی در حال فعالیت می باشند.
شریعتی درباره وضعیت نخبه پروری اصفهان گفت: 
اصفهان با توجه به وسعت و جمعیتی که دارد بعد 
از استان تهران، دارای بیشترین تعداد مشموالن 
تســهیالت بنیــاد ملــی نخبــگان در ســطح کشــور 
است و از این لحاظ دانشگاه های استان اصفهان 
توانســته اند دانشــجویان برگزیده فراوانی را جذب 
کنند و پرورش دهنــد. رئیس بنیــاد ملی نخبگان 
گانــه ای از دانشــجویان مهاجــر  گفــت: آمــار جدا
کنون از جمع ۴ میلیون و  اصفهانی وجود ندارد، اما ا
۷۰۰ هزار دانشجوی ایرانی، ٤8 هزار دانشجو در خارج 
از کشور هستند؛ این آمار نشان می دهد میزان آن 
نســبت به جمعیت، از ۳۵ درصد، حدود ۱۰ درصد 
کاهش یافته است و این رقم ایران را در زمره ۲۰ کشور 

اول مهاجر فرست دنیا قرار نمی دهد.
شــریعتی در خصــوص علــت مهاجرت هــا گفــت: 
شــاید بتوان بیان کرد که احتماال یکــی از علت ها، 
فراهم نبودن زمینه بروز استعداد ها و توانایی ایشان 
در دســتگاه های اجرایــی، علمــی و شــرکت های 

خصوصی داخل کشور است.
وی گفت: در راستای جذب و افزایش تاثیر گذاری 
نخبــگان در کشــور، فعالیت هــای زیــادی توســط 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
گرفتــه اســت؛  و بنیــاد ملــی نخبــگان صــورت 
اجرای این سیاســت ها برای جذب ایرانیان نخبه 
و اســتعداد های برتــر غیــر مقیــم، جهــت حضــور 
در فعالیت هــای پژوهشــی و کارآفرینــی در قالــب 

حمایت های مادی و معنوی صورت می گیرد. 
رئیس بنیاد ملی نخبگان اســتان اصفهان درباره 
بازگشــتن دانشــجو های غیرمقیم به کشور گفت: 
همچنین طبق آمار های رسمی در سال های اخیر، 
بیش از ۱۷۰۰ نفر از دانشــجویان ایرانی غیر مقیم به 
کز پژوهشی و  کشور بازگشته اند و در دانشگاه ها، مرا
شرکت های دانش بنیان مشغول نقش آفرینی در 

زیست بوم نوآوری و کارآفرینی کشور هستند.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان از 
پلمب ۹۴ واحد صنفی متخلف توسط مأموران اداره 
کن عمومی پلیس امنیت عمومی این  نظارت بر اما
فرماندهی طی یک ماه گذشته خبر داد. سرهنگ 
جهانگیر کریمی اظهار داشت: مأموران اداره نظارت 
کــن عمومی پلیــس امنیــت عمومی اســتان  بــر اما
اصفهان در راستای ارتقای امنیت عمومی و برخورد 
با صنوف متخلف طرح های مختلفــی را طی یک 
ماه گذشــته اجرا کردند که از آن جمله می توان به 
بازدید این مأموران از ۸۴ مرکز اقامتی اشاره کنم که 
۶۷ واحد مورد تذکــر و ۴ مورد نیز به علت نداشــتن 
مجوز و پروانه کســب با حکم مقــام قضائی پلمب 
شــدند. وی افزود: همچنین ۱۲۵ آرایشگاه زنانه با 
حضور نماینده اتحادیه و پلیس های زن مورد بازدید 
قرار گرفتند کــه از این تعــداد ۱۰ واحد صنفی پلمب 
شده و از ۵۱ متصدی آرایشگاه زنانه نیز تعهد کتبی 
اخذ شد. معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان 
همچنین از بازدید ۱۳۱ آرایشــگاه مردانه و پلمب ۳ 
واحد آرایشگاه مردانه متخلف نیز خبر داد و گفت: 

ک  مأموران عالوه بر ایــن از ۴۹۱ واحد فروش پوشــا
زنان و مردانه هم بازدید کردنــد که در این طرح نیز 
۳۷ واحد صنفی متخلف پلمــب و بــرای ۶۲ واحد 
صنفی نیــز اخطاریه پلمــب صــادر شــد. این مقام 
انتظامی از پلمب ۳۸ قهوه سرا، قهوه خانه و سفره 
خانه، و پلمب ۲ واحد صنفی تاالرو باغ تاالر با اجرای 
طرح های بازدید و نظارت بر صنوف خبر داد و گفت: 
همچنین از ۱۱۶ واحد صنفی فروش لوازم آرایشــی 
وبهداشتی و ۱۳۱ واحد نت ســرا نیز بازدید شد که از 
متصدیان ۶۶ واحد صنفی تعهد کتبی اخذ شده و 
برای ۲۰ واحد صنفی دیگر نیز اخطاریه پلمب صادر 
شده است. کریمی اظهار داشت: در مجموع طی 
یک ماه گذشته با اجرای طرح های نظارت و کنترل 
از واحدهای صنفی، ۹۴ واحد صنفی متخلف پلمب 
شــدند که نداشــتن مجوز و پروانه کســب، فروش 
ک غیر  لباس های مغایر با شئونات اسالمی، پوشا
متعارف، کشف کاالی قاچاق و اقالم ممنوعه و عدم 
رعایت قوانین و مقــررات از مهمترین تخلفات این 

واحدها بوده است.

مدیر آموزش و پرورش فریدون شهر:

 ۴۰ درصد مدارس روستایی فریدون شهر 
دیوارکشی ندارد

رئیس بنیاد نخبگان استان اصفهان:

کشور است  اصفهان دومین استان نخبه پرور 

خبر

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان اصفهان:

پلمب ۹۴ واحد صنفی متخلف در اصفهان

خبر

معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان وظایف این سازمان را در قبال متکدیان 
تشریح کرد.  عبدالرضا اسماعیلی معاون اجتماعی 
اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: طبق 
ماده 712 و 71٣ قانون مجازات اسالمی، تکدی 
گری به عنوان جرم عنوان می شــود. وی گفت: 
جمــع آوری متکدیان وظیفه شــهرداری بوده و 
ساماندهی آنان با مشارکت دستگاه های مرتبط 
با موضوع آسیب های اجتماعی انجام می شود. 
معــاون اجتماعــی اداره کل بهزیســتی اســتان 
اصفهان درباره نیاز متکدیان به گرمخانه گفت: 
اصفهان قطعا نیاز به گرمخانه ای دارد تا با شروع 
زمستان و سردی هوا نگهداری متکدیان در آن 
صورت بگیرد و نمایندگان دستگاه ها مددجو ها را 
بر مبنای وظایف ذاتی دستگاه ساماندهی کنند. 
اسماعیلی با موضوع وجود گرمخانه در اصفهان 
گفت: البته اصفهان فعال دارای گرمخانه است و 
بهزیستی براساس وظیفه تعیین شده مددکار 
و روانشــناس مرکز را تامین نموده اســت. وی در 
پایان گفت: همچنین متکدیان فاقد هویتی که 
واجد شرایط هستند، براساس آئین نامه، پس 
کز  از ســاماندهی و انجــام مراحــل قانونی بــه مرا

بهزیستی انتقال داده می شوند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان گفت: از ابتدای 
سال جاری ۳۸ نفر بر اثر حوادث رانندگی در محور 
کاشــان_ اصفهان و کاشــان _ قم جان خــود را از 

دست داده و ۲۱۹ نفر نیز مجروح شدند.
ع اظهار داشت: یک دستگاه  سرهنگ اصغر زار
خودروی تریلر حین تردد در جاده "کاشان _ قم" 
از مسیر خود منحرف و به الین مخالف رفته و با 
یک دستگاه اتوبوس مسافربری که با ۲۱ مسافر 
از دهدشــت اســتان کهکیلویه و بویر احمد به 

سمت تهران در حرکت بود برخورد می کند.
وی افــزود: در ایــن حادثــه براثر شــدت برخورد 
یک نفر از سرنشینان تریلر و ۷ نفر از سرنشینان 
اتوبــوس مســافربری در صحنه تصــادف جان 
باخته و ۱۶ نفر نیز مصدوم شدند که ۱۱ نفر از این 
افراد بســتری شــده و ۵ نفر نیز مصدومیت آنها 

سطحی بوده است.
نقش گاردریل نا ایمن در وقوع و شدت 

حادثه 
رئیــس پلیــس راه فرماندهی انتظامی اســتان 
اصفهان با بیان اینکه کارشناسان پلیس علت 
اصلــی حادثــه را ناتوانی راننــده تریلــر در کنترل 
وسیله نقلیه ناشی از خستگی و خواب آلودگی 
تشخیص دادند، اذعان داشت: البته باید این 
کید قرار دهم که گاردریل  موضوع را نیز مورد تا
وســط جــاده هــم مقاومــت الزم را نداشــته و 
بنابراین گاردریل نا ایمن هم در وقوع و شــدت 
حادثــه نقش داشــته اســت کــه ســهم تقصیر 
ســازمان مربوطــه توســط کارشناســان لحاظ 

خواهد شد.
        جان باختن ۳8 نفر در محور کاشان _ 

اصفهان و کاشان  _  قم
این مقام انتظامی خاطر نشــان کرد: از ابتدای 
سال ۱۴۰۰ با احتساب جان باختگان این حادثه، 
۳۸ نفــر از هموطنان ما بــر اثر حــوادث رانندگی 
در محور کاشان_ اصفهان و کاشــان _ قم جان 
خود را از دست داده و ۲۱۹ نفر نیز مجروح شدند.

        لزوم اصالح سریع روکش آسفالت 
جاده و تعویض گاردریل ها

ع بــا بیان اینکــه محــور کاشــان _  ســرهنگ زار
اصفهــان و کاشــان _ قــم حــدودا ۲۶۴ کیلومتر 
اســت بــه وجــود روکــش آســفالت نامناســب و 
گاردریل های نا ایمن اشاره کرد و اظهار داشت: 
در خواســت مــا از اداره راه و شهرســازی این 
اســت کــه هرچــه ســریع تر نســبت بــه اصــالح 
روکــش آســفالت و همچنیــن جمــع آوری 
گاردریل های این محور و جایگزیــن کردن آنها 
با نیوجرسی های مفصل دار اقدام کنند تا حتی 
گر خودرویی براثر خواب آلودگی راننده منحرف  ا

شد وارد الین مخالف جاده نشود.
        نقش خودروهای مقاوم و راه های ایمن 

در کاهش تلفات انسانی
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی اســتان با 
بیان اینکه تحقیقات نشــان می دهنــد عامل 
انســانی در ۷۰ درصد از حــوادث رانندگی نقش 
دارند افزود: هرچند که پلیس طی سالیان اخیر 
با فرهنگ سازی و اجرای طرح ها و برنامه های 
آموزشی گسترده توانسته جلوی جان باختن 
تعداد زیادی از هموطنان را در حوادث رانندگی 
بگیــرد اما بایــد به ایــن موضــوع اذعان کــرد که 
گــر  خطــای انســانی اجتنــاب ناپذیــر اســت و ا
خودروهای مقاوم ساخته شوند و به ایمن سازی 
راه ها نیز توجه بیشــتری شــود با وجود خطای 
انســانی شــاهد تلفــات کمتــری در تصادفــات 

خواهیم بود.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان اصفهان:

بهزیستی متولی جمع آوری
 متکدیان نیست

امسال ۳۸ نفر در محورهای
 اصلی کاشان جان باختند

توزیع پنج هزار تن نهاده دامی بین عشایر استان اصفهان 

در نشست نماینده نخبگان، کانون ها و تشکل های 
کاشــان مســائل صنفــی  دانشــجویی دانشــگاه 

دانشجویان بررسی شد.
رئیــس دانشــگاه کاشــان در ایــن نشســت گفــت: 
دانشجویان با مطالبه گری می توانند مسئوالن را به 

تکاپو وحرکت در مسیر توسعه پیش ببرند.
عباس کتابی افزود: دانشــجویان باید از مهارتی که 
آمــوزش دیده انــد، برای ایجــاد اشــتغال بــرای خود 
و دیگــران و رفــع مشــکالت کشــور اســتفاده کــرده و 
همچنیــن در یک محیط پــر نشــاط علمی مطالبه 

گر باشند.
وی دانشجویان را آینده سازان کشور دانست و گفت: 
آینده مدیریت کشور ازآن دانشجویان است و دانشجو 
بزرگتریــن ســرمایه نیروی انســانی نظــام جمهوری 

اسالمی است.

ایجاد پارکینگ مســقف خودرو برای دانشــجویان، 
بهسازی آســفالت دانشــگاه، تکمیل مرکز درمانی و 
سلف برادران، فنس کشی زمین چمن مصنوعی، باز 
گشایی استخر، بازگشایی بازارچه دانشجویان، برنامه 
ریزی مناسب برای ترم تابستانی دانشجویان، ترغیب 
استادان و دانشجویان به پژوهش محوری را از جمله 

مسائل مطرح شده در این نشست بود.
فعالیت هر چــه بیشــتر جنبش های دانشــجویی، 
فراهم کــردن روحیه نقدپذیری، آمــوزش حضوری 
دانشجویان، تشکیل ستاد ازدواج جوانان دانشجو، 
ساخت خوابگاه برای دانشجویان متاهل، کاربردی 
شدن دروس دانشجویی و ورود به بازار کار و حمایت 
هر چه بیشتر از دانشجویان کارآفرین، عملیاتی شدن 
عفاف و حجاب در محیط دانشــگاه از دیگر مسائل 

مطرح شده در این نشست بود.

اســتاندار اصفهان گفت: پلیس مظهر امنیت، 
آرامــش، اعتمادآفریــن و اطمینــان بخــش در 

جامعه است. 
اصفهــان در  اســتاندار  مرتضــوی  ســیدرضا 
نشســت صمیمانــه بــا جمعــی از فرماندهــان 
نیرو های انتظامی اســتان با اشــاره بــه حدیث 
گفــت: بی گمــان دو نعمــت در  ارزنــده نبــوی 
ارزش  کــه  اســت  ســاری  و  جــاری  جامعــه 
نامتناهی آن به دلیل حضور ژرف آن در گستره 
عمومی کمتــر هویــدا اســت این نعمــات نافع و 

کارآمد »صحت و امنیت« است.
وی گفت: برقراری نظم و امنیت از وظایف ذاتی 
نیروی انتظامی اســت که بی تردید با مدیریت 
هوشــیارانه و خادمانه این نیروی غیور در همه 

صحنه ها شاهد پویایی آن هستیم.

نیــروی  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
انتظامی صیانــت و ســیادت نظــام مقــدس 
جمهــوری اســالمی ایران را ســرلوحه خــود قرار 
داده و همواره به نحو ارزنــده ای از این موضوع 
تبعیت کــرده و تصاویر شــهدای رشــید که این 
مجلس به برکت خون این عزیزان منعقد شده 

گواهی بر این موضوع است.
وی گفــت: بی تردیــد عمــق و جایــگاه نیــروی 
انتظامی و پلیس برخاســته از یک نگاه مکتبی 
و یــک تربیــت ژرف اعتقــادی و اخالقــی خاص 
است که در پرتو والیت پذیری محقق می شود.

مرتضــوی گفت: پلیــس مظهر امنیــت، آرامش 
و نوع دوســتی، نظم، عدالت و خیرخواه است 
و نقش پلیس نقشــی اعتماد آفرین و اطمینان 

بخش در جامعه است.

خبرخبر
بررسی مسائل صنفی دانشجویان 

کاشان  دانشگاه 
استاندار اصفهان: 

نیروی انتظامی امین و معتمد مردم است 
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نخستین نمایشگاه مجازی کتاب اصفهان برگزار می شود
نخســتین  خبــری  نشســت 
نمایشگاه  مجازی کتاب اصفهان 
با حضور مدیرعامل خانــه کتاب و 
ادبیات ایران، مدیرکل اداره پســت اســتان اصفهان و 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 

در مجتمع مطبوعاتی اصفهان برگزار شد.
علی رمضانی، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران 
در نشست خبری که به مناسبت برگزاری پانزدهمین 
نمایشگاه کتاب اصفهان و نخستین نمایشگاه مجازی 
کتاب اســتان اصفهان برگزار شــد، اظهار کرد: استان 
پیشــتاز اصفهان به عنوان نخســتین اســتانی که در 
زمینه نمایشگاه های مجازی می توانست الگو باشد 
برای این هدف انتخاب شــد و با همکاری مسئوالن 
اســتان امیدواریم الگوی خوب و فاخری را در استان 

داشته باشیم.
وی محدودیت هــای کرونایــی، مســأله بهره مندی 
از فضــای مجــازی، دسترســی عادالنــه و حرکــت بــه 
ســوی عدالت فرهنگــی را دو هــدف اصلــی از برگزاری 
نمایشــگاه های مجازی دانســت و افزود: هر ســال در 
زمان برگزاری نمایشگاه کتاب در تهران شور و شعفی 
برپا می شد اما شهرستان ها کمتر می توانستند به این 

امکان دسترسی داشته باشند.
رمضانی گفت: تجربه سال گذشته برگزاری نمایشگاه 
مجازی کتاب در تهران به ما ثابت کرد که در جای جای 
کشــور عالقه مندانــی داریــم و بــرای ارتقــای فرهنــگ 
مطالعــه، الزم اســت کــه بــرای آن هــا هــم تدابیــری 

بیندیشیم.
وی برگزاری نمایشگاه مجازی را گامی در مسیر عدالت 
فرهنگی بیان کرد و افزود: در مجموعه طرح هایی که در 
خانه کتاب برگزار می کنیم، اصفهان یکی از استان های 
پیشتاز است، در نمایشــگاه تهران، جزو چند استان 
باالی جدول است و در طرح های فصلی فروش کتاب 
اصفهان جزو چند استان برتر کشور است. این استان 
فرهنگ دوست با مردم عالقه مند به کتاب، ما را مجاب 

کرد که این نمایشگاه را در اصفهان برگزار کنیم.
مدیرعامــل خانــه کتــاب و ادبیات ایران، دسترســی 
آســان ناشــران را از دیگر خدمات نمایشــگاه مجازی 
کتاب دانست و یادآور شــد: در سال های گذشته ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ ناشر ثبت نام اولیه می کردند اما به دلیل دوری 
راه و مشــکالت دیگر، تعداد کمتری می توانســتند در 

نمایشگاه شرکت کنند.
وی از ثبت نــام بیــش از هزار و ۱۴۰ ناشــر در نخســتین 
نمایشــگاه مجازی کتاب اصفهــان خبــر داد و افزود: 
کنون هزار ناشر در حال آماده ســازی آثار برای عرضه  ا
در ایــن ســایت هســتند، این دســتاوردی اســت کــه 
بتوانیم آنچه در نشر کشور اتفاق می افتد را در جغرافیای 
اصفهان در دســترس مردم قرار دهیــم و این موضوع 
به جز دسترسی عادالنه به کتاب در سراسر کشور، زمینه 
حضور ناشران بیشتر در نمایشگاه، دسترسی به منابع 

بیشتر و افزایش قدرت انتخاب مردم را به دنبال دارد.
مدیرعامل خانــه کتاب و ادبیات ایران آســان شــدن 

دسترسی به آثار نشــر شــده و کاهش رفت و آمدها را از 
دیگر مزایای برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب برشمرده 
و گفت: امروز عالقه مردم به خریدهای اینترنتی در کل 
کشور بیشتر شده و کرونا این روند را بسیار افزایش داده 
است؛ در این شرایط نیاز بود که برای چرخه دسترس 

پذیر کردن منابع، تدبیری بیندیشیم.
وی با اشاره به تجربه موفق برگزاری نمایشگاه مجازی 
کتاب در تهران، ادامه داد: امیدواریم نمایشگاه اصفهان 
گر کتابی  چند پله باالتر برگزار شود، یعنی مردم استان ا
می خرند در کوتاه تریــن زمان پس از تحویل ناشــر به 

شرکت پست، به دستشان برسد.
رمضانی گفت: یکی از تجربه های شیرین نمایشگاه 
کتاب این است که مردم ممکن است در چند روز چند 
کتاب را بخرند و همواره با مأمور پست که باز هم کتاب 
آورده روبه رو شوند. اتفاق دیگری که نمایشگاه می تواند 
رقم بزند این است که چنین رویدادهای بزرگ فرهنگی 
از محیط محدود یک نمایشگاه خارج شده و در سراسر 

استان ها هفته فرهنگی کتاب برگزار شود.
وی برگزاری برنامه در برخی از کتابفروشی های شهر، 
جشــن رونمایی، امضــا، تجلیل و معرفــی کتــاب را از 
برنامه های جنبی نمایشگاه مجازی کتاب معرفی کرد 

و افــزود: همه این برنامه ها با رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی و به شکل حضوری یا مجازی برگزار خواهند 

شد.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ابراز امیدواری 
کرد: با توجه بــه ظرفیت های صنعتی اســتان، یارانه 
در نظــر گرفتــه شــده بــرای خریــد کتــاب در اصفهان 

افزایش یابد.
وی گفت: بیش از ۵۰ ناشر استان در این برنامه شرکت 
کردند، همچنیــن شــهرداری های فعال اســتان را به 

مشارکت در این برنامه فرهنگی دعوت می کنم.
به ازای هر ۵ هزار نفر یک واحد پستی داریم

حمیــد باقــری خولنجانــی؛ مدیــرکل پســت اســتان 
اصفهان نیز با اشاره به افزایش ظرفیت های پست در 
دوران کرونا، گفت: یکی از این ظرفیت ها، نمایشگاه 
مجازی کتاب اســت که در راســتای عدالت ارتباطی 
و با هماهنگی ارشاد باعث شد در نمایشگاه مجازی 
بین المللی تهران، افرادی حتــی در نقطه صفر مرزی 

بتوانند کتاب بخرند.
وی یکی از زیر ساخت های فراهم شده در پست را توزیع 
مویرگی دانسته و افزود: در کل استان به ازای هر پنج 
هزار نفر یک واحد پستی داریم و به طور کلی، نقطه ای 

در کشور وجود ندارد که توزیع پست انجام نشود.
باقری دومین زیرساخت فراهم شــده را این خطوط 
ارتباطی معرفــی و تصریح کــرد: در اصفهــان ۱۲۰ خط 
کز شهرستان ها ارتباط  ارتباطی داریم که هر روز با مرا
برقرار می کنند، همچنین با همه اســتان های کشور 
گر بسته ای در اصفهان  ارتباط زمینی و مستقیم داریم ا
تحویل شــود فردا در اســتان های دیگر قابل تحویل 

است.
وی با اشاره به برخورد مثبت نمایشگاه کتاب تهران، 
ادامــه داد: حتــی ســران قــوا از آن تشــکر کردنــد، یک 
میلیون و ۲۵۹ هزار کتاب توزیع شد که سهم اصفهان 

صد هزار کتاب بود.
مدیــرکل پســت اســتان اصفهــان دومیــن مأموریت 
پســت را جمع آوری کتاب از محل انتشــارات و توزیع 
کتاب هایی که از استان های دیگر به اصفهان برشمرده 
و گفــت: یــک نشســت اختصاصی نیــز بــرای آموزش 
ناشران جلسه در زمینه بسته بندی، آدرس نویسی و 

هماهنگی برگزار شد.
وی از ناشران خواست لفاف بندی درست مرسوالت را 
رعایت کنند و یادآور شد: پست استان کامل در خدمت 
نمایشگاه مجازی کتاب است و از تمام ظرفیت برای 

رضایتمندی مردم استفاده می کند.
        نمایشگاه از روز شنبه افتتاح می شود

در ادامه ایــن نشســت، حجــت االســالم رمضانعلــی 
ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  مدیــرکل  معتمــدی، 
اسالمی اســتان اصفهان نیز اظهار کــرد: پانزدهمین 
نمایشــگاه کتــاب اصفهــان و نخســتین نمایشــگاه 
مجازی کتاب استان اصفهان با ۴۰ درصد تخفیف برای 
مردم استان برگزار می شود و بیش از هزار و صد ناشر در 
نمایشگاه حضور دارند اما فقط مردم اصفهان از این 

نمایشگاه امکان خرید دارند.
وی با بیان این که مردم اصفهان عاشق کتاب هستند 
و با کتاب انس دارند، ادامه داد: این نمایشگاه از ۲۰ تا 
گر دســتگاه های اجرایی  ۲۶ آذرماه برگزار می شــود و ا
هزینه بیشتری برای خرید کتاب کنند، امکان خرید 
۲۴ ساعته برای بیش از پنج میلیون جمعیت استان 

فراهم است.
معتمــدی از پیش بینــی ســه برنامــه جنبــی در 
هر شهرســتان در هفته نمایشــگاه کتــاب خبــر داد و 
گفت: ایــن برنامه ها شــامل نقــد کتــاب، رونمایــی از 
کتــاب، تحلیــل و برنامه هایــی از ایــن دســت اســت، 
در دســتگاه های اجرایــی، دانشــگاه ها، مــدارس و 
دســتگاه های فرهنگــی آموزشــی نیــز برنامه هایــی 
پیش بینی شده است و در مجموع بیش از صد برنامه 
جنبی در کنار نمایشــگاه مجازی به شــکل فیزیکی و 

مجازی برگزار می شود تا نمایشگاه بالنده تر شود.
وی یارانه در نظر گرفته شده برای نمایشگاه مجازی 
کتاب اصفهان را نزدیک به ۵۰۰ میلیون تومان برشمرد 
و افزود: تا زمانی که نمایشگاه برقرار است، متقاضیان 
می توانند با تخفیــف ۲۰ درصدی که ناشــر ارائه کرده 

و کتاب بخرند.

هنــری  ســمپوزیوم  نخســتین 
نارتی تی با هدف انسان، طبیعت 
و هنر، با حضور مرتضی بصراوی، 
محمود مکتبی، اسماعیل قنبری و کریم اهلل خانی، 
درمــدت چهــار روز و بــا همــکاری مشــترک فعــاالن 

گردشگری استان های اصفهان و یزد برگزار می شود.
مهدی جواهری، سرپرست گروه سمپوزیوم هنری 
نارتی تی بابیان اینکه این سمپوزیوم با عنوان انسان، 
طبیعت و بوم گردی روز سه شــنبه _ ۱۶ آذرماه_ آغاز و 
تا روز جمعه_ ۱۹ آذرماه_ ادامه خواهد داشــت، اظهار 
کرد: این نشســت با همکاری دو اقامتــگاه بوم گردی 
"خانــه جواهــری" در اصفهــان و اقامتــگاه بوم گردی 
"نارتی تی" در یزد به صورت مشارکتی برگزار خواهد شد.

وی ادامــه داد: حــدود هشــت مــاه بــود کــه بــرای 
برگزاری این سمپوزیوم برنامه ریزی کردیم؛ انتخاب 
آرتیست ها برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار بود و در 
نظر داشتیم از کسانی استفاده کنیم که شناخته شده 
که برای پیوند یک رویداد معاصر با موضوع  باشند، چرا
گردشــگری چنین مواردی باید در نظر گرفته شــود، 
بر این اســاس مرتضی بصروایی، اسماعیل قنبری و 
محمود مکتبی از جمله هنرمندانی هســتند که در 
روزهای برگزاری این سمپوزیوم در کنار ما حضور دارند.

استاد دانشگاه هنر اصفهان و مدیر اقامتگاه بوم گردی 
جواهــری اصفهــان تصریح کــرد: محدودیتــی برای 
برگزاری این سمپوزیوم در اســتان های دیگر نداریم 
که بستر اقامتگاه های بوم گردی با توجه به فضای  چرا
زیبای معماری، پتانسیل اجرای چنین برنامه های 
مفیــدی را دارد، امــا با توجــه به اینکه شــهر تفت یزد 
به انارهای خود معروف اســت پس در همین راســتا 

موضوع این سمپوزویم را انار قرار دادیم.
جواهری با بیان اینکه چنین نشست هایی را می توان 
در استان های دیگر با موضوعات مختلف برگزار کرد، 
افزود: هدف اصلی ما گســترش چنین رویدادهایی 
است؛ هنرمندان مختلفی از شهرهایی مانند تهران، 
اصفهان، کرمان و شــمال کشــور در این سمپوزیوم 
حضور دارند و ما تنها به یک اســتان نــگاه نکرده ایم؛ 
ضمن اینکه این رویداد آذرماه هر سال و با موضوعات 

مختلف در اقامتگاه نارتی تی برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه اقامتگاه بوم گردی نارتی تی خانه ای 
سنتی و کاه گلی است که در شهر تفت استان یزد واقع 
شده است، خاطرنشان کرد: حیاط اول این اقامتگاه 
فضایی چوبی و سنتی است و در حیاط بزرگ تر اتاق ها 
و رستوران قرار گرفته است؛ این اقامتگاه دارای شش 
اتاق اســت که اتاق "میدیوزرم"، اتاق "میدیوشــم"، 

اتاق "پتیه شــهم"، اتاق "ایاســرم"، اتاق "میدیاریم" و 
اتاق "همس پت میدیم" نام های این اتاق ها است.

        برگزاری وبینار معرفی برند گردشگری اصفهان 
اداره کل  پژوهــش  و  مطالعــات  دفتــر  مدیــر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهان از برگزاری وبینار علمی معرفی طرح تدوین 
برند گردشگری استان اصفهان همزمان با پاسداشت 

هفته پژوهش خبر داد. 
وحید عابدین پــور مدیر دفتــر مطالعــات و پژوهش 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان اصفهان گفت: طرح شناسایی برند گردشگری 
اســتان اصفهان با توجه به تنوع اقلیمــی و قومی در 
استان اصفهان و همچنین وجود خرده فرهنگ های 
متعدد در جای جای استان در راستای توسعه پایدار 

گردشگری استان از هفت ماه گذشته با مشارکت این 
دفتر و دانشگاه هنر اصفهان آغاز شده است.

اداره کل  پژوهــش  و  مطالعــات  دفتــر  مدیــر 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
اصفهــان ادامــه داد: بررســی فرهنگ هــا، آداب، 
رســوم و خــرده فرهنگ هــا در جــای جــای اســتان، 
شناســایی محصوالت باغی، کشــاورزی و ســوغات 
۲۴ شهرســتان، ۱۰۹ شــهر و بیش از ۸۰۰ دهستان در 
اســتان اصفهــان و یافتن شــعاری واحد در راســتای 
گسترش متوازن گردشگری در تمام مناطق استان 
و بهره مندی عادالنه بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت 
اســتان اصفهــان از مواهــب صنعــت گردشــگری، از 
جملــه اهداف این طــرح اســت. عابدین پــور افزود: 
همزمان با پاسداشــت هفتــه پژوهش و در راســتای 
گاهی یافتــن فعــاالن، پژوهش گران، دانشــجویان  آ
در  وبینــار  گردشــگری این  بــه  عالقه منــدان  و 
کنون و  راســتای معرفی دســتاوردهای این طــرح تا
همچنین هم اندیشی و بررســی نقاط قوت و ضعف 
پژوهش های این طرح با مشارکت استادان دانشگاه 
هنر و مدیران و کارشناسان ارشد اداره کل به  صورت 
مجــازی در روز پنجشــنبه ۱۸ آذر ماه ســاعت ۹ صبح 

برگزار می شود.

ســتاد برگزاری »دومین نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهــران« بــرای طراحــی پوســتر این رویــداد ملــی 

فراخوان داد.
ســتاد برگزاری »دومین نمایشــگاه مجازی کتاب 
تهران« فراخوان طراحی پوستر برای این رویداد ملی را منتشر کرد. این 
فراخوان با هدف جلب و توسعه مشارکت مردمی در راستای کمک به 
ارتقای سطح کیفی طراحی پوستر »دومین دوره نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران« منتشر شده و از هنرمندان و طراحان سراسر کشور که 
در این زمینه دارای ســابقه فعالیت هســتند، دعوت به عمــل آورده 

است.
بنا بــر فراخــوان طراحــی پوســتر »دومین نمایشــگاه مجــازی کتاب 
تهران«، شــرکت برای عموم آزاد بــوده و هر فرد می تواند بــا ارائه دو اثر 
در این فراخوان شــرکت کند، همچنین طرح های پیشنهادی باید 

به صورت عمودی و در قطع ۵۰ در ۷۰ سانتی متر با فرمت jpg ارسال 
شوند. شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا بیست وپنجم آذرماه 

۱۴۰۰ به نشــانی الکترونیکی pr@ketab.ir با عنوان »طراحی پوســتر 
دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران« همراه با ذکر کامل مشخصات 

و شماره تماس ارسال کنند.
از میان طرح های ارسالی، سه اثر به عنوان اثر برگزیده انتخاب شده 
و در نهایت یک اثر به عنــوان برنده فراخوان مورد تقدیــر قرار خواهد 
گرفت، همچنین از ســوی ســتاد برگزاری دومین نمایشگاه مجازی 
کتاب تهران به سه نفر اول برگزیده این فراخوان لوح تقدیر و به طراح 
اثر برگزیده نهایی عالوه بر لوح تقدیر، گواهی شرکت و ۷۰ میلیون ریال 

جایزه نقدی اهدا خواهد شد.
عالقه منــدان می تواننــد بــرای دریافــت اطالعــات بیشــتر بــه پایگاه 
 www.ketab.ir الکترونیکی خانــه کتــاب و ادبیات ایــران بــه آدرس
مراجعه و یا از ســاعت ۸ صبح تــا ۱۴:۳۰ با شــماره ۹۱۰۰۶۳۶۳ داخلی 

۵۰۶ تماس بگیرند.

برگزاری سمپوزیوم هنری نارتی تی 

کتاب تهران« فراخوان طراحی پوستر »دومین نمایشگاه مجازی 

خبر

گردشگری

طراحی 
پوستر

»لیندا کیانی« بازیگر سینما و تلویزیون، در صفحه 
شــخصی خــود از موفقیــت »صحــرا فتحــی« در 

جشنواره فیلم کوتاه بمبئی خبر داده است.
گرام خود  لیندا کیانی با انتشــار عکســی در اینســتا

آورده است:
»جایزه بازیگری زن جشنواره بین المللی فیلم کوتاه 

بمبئی به صحرا فتحی رسید.
صحرا فتحی جایزه "بهترین بازیگر زن" جشــنواره 
بیــن المللــی فیلــم کوتــاه بمبئــی را بــرای بــازی 
در فیلــم "زنــی که شــاعر بود" بــه کارگردانی ســعید 
کنندگــی امیــر  دشــتی و صحــرا فتحــی و تهیــه 

هوشنگ هاشمی دریافت کرد.
هفته گذشته فیلم کوتاه "زنی که شاعر بود" در چهار 
بخش اصلی بازیگری زن، بازیگری مرد، کارگردانی و 
بهترین فیلم جشنواره بین المللی فیلم کوتاه بمبئی 
نامزد دریافت جایزه شده بود که از این میان برنده 

جایزه بهترین بازیگر زن شد.

اختتامیه این فستیوال روز۵ دسامبر برگزار شد.
امیر جعفــری، صحرا فتحــی، لینــدا کیانــی و نیما 
شعبان نژاد در این فیلم نقش آفرینی کرده اند. تهیه 
 pacific united production کنندگی این اثر را کمپانی
ونکوور کانادا و کمپانی Diar با ســرمایه گذاری امیر 
هوشنگ هاشــمی بر عهــده داشــته و هــم چنیــن 

مهدی کمال پور جانشین تهیه این اثر بوده است.
پخش بین الملل این فیلم بر عهده مینروا فیلم با 

مدیریت الهه گودرزی است«

بهروز غریب پور کارگردان اپرای »همای همایون« 
با اشــاره به ضبط موســیقی این اپرا با آهنگسازی 
بهزاد عبدی و حضور ساالر عقیلی، اعالم کرد ادامه 

ساخت این اپرا نیازمند تأمین منابع مالی است.
بهروز غریب پور کارگردان تئاتر و اپراهای عروسکی 
متعددی از جمله »رستم و ســهراب«، »مولوی«، 
»حافظ« و »عاشــورا« درباره وضعیت جدیدترین 
اپرای عروســکی خود با عنوان »همای همایون« 
گفــت: مرحلــه خیلــی اساســی ضبــط موســیقی 
اپرای »همای همایون« حدود ۲ ماه انجام شــد. 
آهنگســازی این اپرا بر عهــده بهزاد عبدی اســت و 
ســاالر عقیلی نیز نقش »خواجوی کرمانی« را اجرا 

کرده است.
وی یــادآور شــد: ضبــط موســیقی اپــرای »همای 
بخــش  چــون  بــود  دشــواری  کار  همایــون« 

ارکســترال این اپــرا در کیــف اوکرایــن ضبــط شــد و 
ضبط نقش های ایرانی نیز خیلی طول کشید زیرا 

حساسیت زیادی در انتخاب نقش ها داشتم.
غریب پور با بیان اینکه ادامه ساخت اپرای عروسکی 
»همای همایون« در انتظار تأمین بودجه است، 
کید کــرد: به دلیــل متعهد نبــودن اســتانداری  تأ
اســتان کرمــان، اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســتان 
تهران و شهرداری کرمانی و کسانی که اصرار داشتند 
خواجوی کرمانی برای شان دارای اهمیت باالیی 
اســت و اثری درباره خواجوی کرمانــی تولید و اجرا 
شــود، ادامــه ســاخت اپــرای »همــای همایــون« 

متوقف شده است.
سرپرســت گــروه تئاتــر »آران«بــا اشــاره به اینکــه 
سفارش دهندگان ساخت اپرای »همای همایون« 
به تعهدات شان عمل نکردند، افزود: علیرغم اینکه 
کز نام بــرده بــه خواجوی کرمانــی افتخار  تمــام مرا
می کنند ولی نسبت به تعهدی که داشتند متعهد 

نشدند.
وی در پایان ســخنان خــود تصریح کرد: ســاخت 
عروســک ها، صحنــه و تمریــن اپــرای عروســکی 
»همای همایون« انجام نشده و من و بنیاد فرهنگی 
هنری رودکی منتظر انجام تعهدات کرمان هستیم.

کتاب »خون دلی که لعل شد« شامل خاطرات 
آیت اهلل العظمی ســید علــی خامنه ای توســط 
انتشارات انقالب اسالمی به چاپ بیستم رسید.
کــه لعــل شــد« شــامل  کتــاب »خــون دلــی 
خاطرات آیت اهلل العظمی سید علی خامنه ای 
)مدظله العالــی( از زندان هــا، تبعیــد و دوران 

مبارزات انقالب اسالمی ایشان است.
کتاب حاضر شــامل بیان حکمت هــا، درس ها 
و عبرت هایی اســت که به فراخور بحث ها بیان 
شــده و هر کدام از آنها می تواند چراغ راهی برای 
آشــنایی مخاطــب کتــاب بویــژه جوانــان عزیــز 
بــا فجایع رژیــم منحــوس پهلــوی، و همچنین 
ســختی ها، مرارتهــا و رنج هــای مبــارزان و در 
مقابل، پایمردی ها، مقاومت ها، خلوص و ایمان 

انقالبیون باشد.
این کتاب، ابتدا به زبان عربــی با عنوان »ان مع 
الصبر نصرا« توسط محمدعلی آذرشب گردآوری 
و در بیــروت منتشــر شــده بــود و کتــاب »خــون 

دلی که لعل شــد« ترجمه کتاب مذکور بوده که 
توسط »محمدحسین باتمان غلیچ« به فارسی 

بازگردانده شده است.
نقل خاطرات از قلم معظم له، سبب شده تا این 
کتاب با دیگر خاطراتی کــه در زمینه ی مبارزات 
قبــل از انقــالب بــه رشــته ی تحریــر درآمده اند، 
متمایز شود. ایشــان در این اثر روزهــای کودکی 
و اشــتغال به تحصیل تا آغــاز فعالیت های خود 
به عنوان یک مبارز علیه رژیم طاغوت و ســپس 
درگیری ها و دستگیری ها را با جزئیات دلچسبی 
شــرح داده انــد. از دیگــر ویژگی های ایــن کتاب 
می توان به نگارشی به دور از اطناب، خودداری 
از بیــان مطالــب غیر مفیــد، توصیفــات دقیق و 
ارائه تصویر جامعی از فضای مبارزه رهبر انقالب 
ک بازشــان اشــاره کرد. خواننده،  و همرزمان پا
عالوه بر آشنایی با دوران تبعید و مبارزات رهبری، 
با افکار و سیره رهبر فرزانه انقالب در امور زندگانی 

نیز آشنا می شود.
کتاب »خــون دلی کــه لعل شــد« نخســتین بار 
در زمســتان ۱۳۹۷ توســط انتشــارات انقــالب 
اسالمی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی( چاپ 
شد که با استقبال بسیار خوب مخاطبان روبه رو 
شــده و در حال حاضر بــا چاپ ۷۲ هزار نســخه، 

چاپ بیستم آن روانه بازار نشر شده است.

»صحرا فتحی« 
کوتاه بمبئی شد بهترین بازیگر جشنواره فیلم 

در اپرای »همای همایون« غریب پور؛

کرمانی« شد ساالر عقیلی »خواجوی 

توسط انتشارات انقالب اسالمی؛

زندگینامه خودنوشت رهبر انقالب به چاپ بیستم رسید

خبر

تئاتر عروسکی

تازه های نشر

خانه هنرمنــدان اصفهان مهمان نمایشــگاه 
گلزار هنر است. 

نمایشــگاه گلزار هنر در گالری خانه هنرمندان 
اصفهان واقع در خیابان آبشــار، پارک ایثارگران 

به نمایش در آمد.
این نمایشگاه شامل بیش از ۷۰ اثر از آثار خط گلزار 
و نقاشیخط دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان 
است که با همکاری حوزه هنری استان اصفهان 
و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه هنر 
اصفهــان در گالــری خانه هنرمنــدان تــا ۲۵ آذر 
۱۴۰۰ جهت بازدید عموم دایر خواهد بود، عالقه 
مندان می توانند از آثار این نمایشگاه در ساعت ۹ 

صبح الی ۱۲ و ۱۶ الی ۱۹ دیدن نمایند.
گفتنی اســت، خط گلزار به نقاشی خط بسیار 
نزدیک است و به نوعی پایه آن به شمار می رود. 
در این خط، نقــش گل و بلبــل و حیوانــات را تا 
آن جــا که پیچ و خم هــای خط اجــازه می دهد 

تلفیق می کنند.
این خــط را می تــوان در خطوط مختلــف اجرا 
کرد، اما این کار در خط نستعلیق بیشتر انجام 
شــده اســت. پیــش از آن کــه خط مــورد نظــر را 
خوشنویســی کنند آن را طراحی کرده و ترکیب 
می زنند. این طراحی ها با توجه بــه روش های 
غ و دیگــر  مرســومی، چــون نقاشــی، گل و مــر
آرایه های تزیینی در ســواد )ســیاهی( خط اجرا 

می شوند.
بیشتر آثار بجا مانده از این سبک خوشنویسی 
مربوط به دوره قاجار بوده که به صورت رنگی و 
با پرداز و پرداخت های بسیار ظریف انجام شده 
است. از هنرمندان این سبک می توان از اساتید 
بنامی، چون »حســن زرین قلم« و »اسماعیل 

جالیر« نام برد.

اصفهــان میزبــان گــروه هنــری کاروان روایــت 
حبیب در دومین سالگرد شهادت سردار حاج 

قاسم سلیمانی است. 
در رویداد فرهنگی »روایت حبیب« برنامه های 
متنوعی مانند شب خاطره، شعرخوانی، سرود 
و موسیقی، نمایش فیلم و انیمیشــن، اجرای 
تئاتــر، نقالــی و پرده خوانــی، حماســه خوانی، 
رونمایی کتاب و برپایی نمایشگاه عکس و آثار 

تجسمی اجرا خواهد شد.
شــب خاطره »روایت حبیب«در تاالر کوثر واقع 
در خیابان حکیم نظامی و مجموعه ورزشی ۲۲ 

بهمن برگزار شد.
این رویــداد فرهنگــی و هنــری به همــت حوزه 
هنری انقالب اسالمی و با همکاری بنیاد حفظ 
و نشر آثار شهید سپهبد قاسم سلیمانی )مکتب 

حاج قاسم( برگزار شد.
کرمان، اصفهان، زنجان، کردستان، خوزستان، 
بوشــهر، هرمــزگان، سیســتان و بلوچســتان و 
خراســان رضوی، اســتان های میزبان کاروان 
هنری روایت حبیب خواهند بود و اختتامیه این 

برنامه در تهران برگزار می شود.

کادمی علــوم و هنرهــای ســینمایی اســکار،  آ
اسامی فیلم های پذیرفته شده برای رقابت در 
بخش بین المللی ۲۰۲۲ را منتشر کرد و »قهرمان« 
نماینده ایــران را واجد شــرایط برای این رقابت 
کادمی علــوم و هنرهــای تصویــری  دانســت. آ
متحــرک، فهرســت فیلم هــای واجــد شــرایط 
برای حضور در نود و چهارمین دوره اســکار را در 
بخش های فیلم بین المللی، انیمیشن بلند و 

مستند بلند اعالم کرد.
در این فهرســت در بخش انیمیشــن بلنــد ۲۶ 
فیلم، در بخش فیلم مســتند بلنــد ۱۳۸ فیلم 
و در بخش بین المللــی ۹۳ فیلم واجد شــرایط 
تشخیص داده شده اند و فیلم »قهرمان« اصغر 
فرهادی نماینده ایران نیز در این فهرست جای 
دارد. در بخــش بین المللی فیلم هــای »آزادی 
بــزرگ« از اتریش، »جزیــره درون« از آذربایجان، 
»صخره نوردهــا« از چین، »تیتان« از فرانســه، 
»دســت خــدا« از ایتالیا، »ماشــین مــرا بــران« از 
ژاپن، »بدترین آدم دنیا« از نروژ، »رییس خوب« 
از اســپانیا و »فــرار« از دانمارک، بعضــی از رقبای 
فیلم »قهرمان« ساخته اصغر فرهادی هستند. 
فهرســت اولیــه نامزدهــای بهترین مســتند و 
بهترین فیلم بین المللی ۲۱ دسامبر ۲۰۲۱ منتشر 
خواهــد شــد. نامزدهــای اســکار نــود و چهارم 
۸ فوریــه ۲۰۲۲ معرفــی و مراســم اهــدای جوایز 
اســکار ۲۷ مارس ۲۰۲۲ در دالبــی تئاتر هالیوود 

برگزار می شود.

در خانه هنرمندان 
به دیدار »گلزار هنر« بروید 

اصفهان میزبان کاروان 
هنری روایت حبیب 

»قهرمان« به بخش رقابتی
 اسکار وارد شد

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان موفق شــد 
در شــانزدهمین جشــنواره ملــی انتشــارات، 
دیپلم افتخار و تندیس ویژه شــش رتبه اول و 

دو رتبه دوم را کسب کند.
در مراســم پایانی این جشــنواره کــه ۱۵ آذرماه 
با حضور اعضــای انجمن متخصصــان روابط 
عمومی و اساتید این رشــته برگزار شد، دیپلم 
افتخــار و تندیــس هشــت عنــوان برتر توســط 
فرشــاد مهدی پور معــاون مطبوعاتــی وزارت 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی به نماینــده روابــط 

عمومی ذوب آهن اهدا شد.
در  اصفهــان  آهــن  عمومــی ذوب  روابــط 

رشته های کتاب، ویژه نامه، پوستر، گزارش، 
مقالــه و خبــر موفــق بــه کســب رتبــه اول و در 
داســتان ســرایی و تحلیل محتوا رتبــه دوم را 

کسب نمود.

هشت عنوان برتر ذوب آهن اصفهان 
در جشنواره ملی انتشارات

خبر

نمایشگاه

خبر

سینما
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سیرجان،تبریز،اهوازوشایدهممشهد!

سپاهان در کدام ورزشگاه از پرسپولیس 
میزبانی می کند؟

اعالمی ســازمان  برنامــه  در 
لیــگ، جلــوی دیــدار ســپاهان 
و پرســپولیس عبــارت "متعاقبا 
اعالم خواهد شــد"، آمده بود تا حکــم انضباطی 
فصل قبل، بیش از پیــش به اجرا نزدیک شــود. 
با این حــال باید دید ســپاهان به عنــوان میزبان 
کدام ورزشگاه را برای این دیدار حساس انتخاب 

می کند؟
اتفاقات دیــدار برگشــت فصل گذشــته تیم های 
فوتبال سپاهان و پرسپولیس باعث شد تا کمیته 
انضباطی چندی پس آن مسابقه حکم عجیبی 
را صادر کنــد؛ حکمی کــه مطابق بــا آن دو تیم در 
فصل بعدی نمی توانســتند در اصفهان و تهران 
باهــم پیکار کننــد و در واقــع باید شــهری ثالث را 
برای میزبانــی از حریف خود انتخــاب می کردند. 
مــدت زیــادی از ایــن حکــم گذشــته بود و شــاید 
کمتــر کســی آن را بــه خاطــر داشــت امــا نزدیــک 
شــدن به هفته دوازدهم لیگ و جدال حســاس 
سپاهان و پرســپولیس، بســیاری را کنجکاو کرد 
کــه بداننــد ال کالســیکوی ایران این بــار در کدام 
شــهر برگــزار خواهــد شــد. روی کاغــذ، ســپاهان 
میزبــان دیــدار رفــت در هفتــه دوازدهــم خواهد 
بود و مطابق برنامه ریزی ســازمان لیگ که روی 
خروجی ســایت این ســازمان قرار گرفت، هشتم 
دی ماه ســال جــاری دو تیــم رو در روی هــم قرار 
گر چه هنوز ساز و کاری برای انتخاب  می گیرند. ا
اســتادیوم و شــهر ثالث این بازی از ســوی مرجع 
رسمی مشخص نشده اســت اما منطقا این حق 
ســپاهانی ها و بــه تبــع آن، حــق پرسپولیســی ها 
در دیدار برگشــت است تا مشــخص کنند در این 
مصاف سرنوشت ساز کجا از حریف خود میزبانی 

می کنند.
هر یــک از ده شــهر دیگر به جــز اصفهــان و تهران 
کــه در فصل جــاری نماینــده لیگ برتــری دارند، 
اصفهانــی  طالیی پوشــان  گزینــه  می تواننــد 
شــوند امــا قطعــا چنــد گزینــه محتمل تر بــه نظر 

می رســد. اهمیت ایــن انتخــاب آنجا خــودش را 
نشــان می دهد که برخی شــنیده ها از بازگشایی 
گران در  ورزشــگاه ها بــه روی ظرفیتــی از تماشــا
هفته های آینده حکایت دارند و انتخاب اشتباه 
شــهر ثالث از ســوی ســپاهان، می توانــد فرصت 
گردان  همیــن میزبانی نصــف و نیمه را هم از شــا
نویدکیا بگیرد. در ادامه به بررســی شــرایط چند 
ورزشــگاه احتمالــی ســپاهان بــرای میزبانــی از 
پرسپولیس می پردازیم تا مزیت و معایب هر یک 

بررسی شود.
        سردار سلیمانی سیرجان )اختصاصی 

گل گهر(
برخی منابع ورزشگاه مجهز گل گهر را گزینه اصلی 
سپاهان برای میزبانی از پرســپولیس می دانند. 
چمن هموار این ورزشــگاه، امکان اجرای خوب 
گردان  کتیک هــا و بــازی روی زمیــن را بــه شــا تا
گر  نویدکیــا می دهد. البتــه نبایــد فراموش کــرد ا
ورود هــواداران بــه ورزشــگاه آزاد باشــد، قطعــا 

ســپاهان قــادر نخواهد بــود طرفداران زیــادی را 
در سیرجان به اســتادیوم بکشاند. این در حالی 
اســت که پرســپولیس در اغلــب شــهرهای ایران 
هواداران زیادی دارد که می تواند شرایط سختی 

را برای این تیم اصفهانی رقم زند.
        یادگار امام و شهید سلیمانی )بنیان 

دیزل( تبریز
ج از اصفهان که سپاهان  شاید تنها شــهری خار
بتواند ادعا کنــد در آن محبوب تر از پرســپولیس 
کتوری ها با  اســت، تبریز باشــد. ارتباط خوب ترا
سپاهانی ها که در سال های اخیر بارها شاهدش 
بوده ایــم، می تــوان پوئنــی ویــژه بــرای نویدکیــا 
گر  گردانش باشــد. اصــال بعید نیســت کــه ا و شــا
ســپاهان تبریز را بــه عنوان شــهر میزبــان معرفی 
کنــد و  کنــد، ســکوهای بیشــتری را مــال خــود 
کتوری هــا، بــرای حمایــت از ایــن تیــم راهــی  ترا
ورزشــگاه شــوند! نکتــه منفــی تبریــز و ورزشــگاه 
یادگار امام یا شــهید ســلیمانی این شــهر، دمای 

سرد هوای آن در این فصل از سال است.
        شهدای فوالد )فوالد آرنا) اهواز

دمــای شــهرهای جنوبی در ایــن فصل از ســال، 
معتدل ترین آب و هوا برای برگزاری یک مسابقه 
فوتبال است. میان همه این شــهرهای جنوبی 
هــم، فقــط اهــواز اســتادیومی در حــد فــوالد آرنا 
دارد. ورزشــگاه شــهدای فــوالد اهواز بــا کیفیت 
بی نظیرش می توانــد دیگر گزینه محتمل باشــد 
اما قطعا در اهواز هم سپاهان نمی تواند حامیان 

زیادی پیدا کند.
        امام رضا )ع( مشهد

یکی دیگر از ورزشــگاه هایی که می تــوان آن را در 
لیست استادیوم های احتمالی سپاهان نوشت 
به طــور قطع ورزشــگاه مدرن و شــیک امــام رضا 
)ع( است. مشــهد نیز در موعد برگزاری این بازی 
آب و هوایی ســرد دارد و از طرفــی برخالف تبریز، 
طرفداران پرسپولیسی بی شماری را در خود جا 

داده است.

خبر

کوپــال  قضــاوت  بــه  ذوب آهــن  باشــگاه 
ناظمی معترض شد. مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
با ارســال نامه ای به سازمان لیگ فوتبال کشور، 
به قضــاوت کوپــال ناظمــی داور دیــدار تیم های 

ذوب آهن و مس رفسنجان اعتراض نمود.
روابط عمومی باشگاه ذوب آهن با اعالم این خبر، 
اعالم کرد: پس از داوری پر از اشتباه دیدار تیم های 
ذوب آهن اصفهــان و مس رفســنجان و با توجه 
به بررسی صحنه های بازی توسط دوربین های 
مســتقر در ورزشــگاه فوالدشــهر و تصاویــر گرفته 
شــده از زوایــای مختلــف و حصــول اطمینــان از 
اشــتباهات مکــرر داوری اعتــراض رســمی خود 
نسبت به قضاوت ضعیف این دیدار به سازمان 

لیگ فوتبال کشور ارسال کرد.
شایان ذکر است که داور دیدار مذکور پس از اعالم 
نکردن پنالتی به نفع تیم ذوب آهن و خطای قبل 

از گل سوم موجب تغییر روال بازی شد.

تیــم ملــی والیبال ایران بــرای ششــمین بار به 
گنر لهستان دعوت شد. جام وا

بــه گزارش ایســنا، مســابقات والیبــال هوبرت 
 )Hubert Jerzy Wagner(گنــر وا جــرزی 
لهستان از ســال ۲۰۰۳ هر ســاله از سوی بنیاد 
ح  گنر در این کشور و با حضور چهار تیم مطر وا

و صاحب نام والیبال جهان برگزار می شود.
گنر با  فدراســیون والیبــال لهســتان و بنیــاد وا
ارســال نامه ای به محمدرضــا داورزنی رئیس 
فدراســیون والیبــال، از تیــم ملی ایــران بــرای 
شــرکت در نوزدهمین دوره این رقابت ها که از 
کوف  ۲۰ تا ۲۲ مردادماه ســال ۱۴۰۱ در شهر کرا
برگزار می شود، دعوت کرد که با موافقت بهروز 
عطایی سرمربی تیم ملی والیبال، فدراسیون 
والیبال ایــران آمادگــی خــود را بــرای حضــور 

در این رقابت ها اعالم کرد.
بر اساس سنوات گذشته فدراسیون لهستان 
هر ســال از ۱۰ تیم برتر دنیا برای شــرکت در این 
رقابت ها دعوت می کند و پس از اعالم آمادگی 
تیم هــا و بررســی شــرایط موجــود، چهــار تیــم 
در ایــن تورنمنــت معتبــر بین المللــی شــرکت 
خواهنــد کــرد کــه مســابقات این دوره پیــش 
از رقابت هــای قهرمانــی مــردان جهــان برگزار 

می شود.
تیــم ملــی والیبال ایــران پیــش از ایــن پنــج بار 
گنــر دعوت  دیگــر بــرای حضــور در تورنمنت وا
شده بود که در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ در این 

رقابت ها شرکت کرد.
کوف دومین شــهر بزرگ بعد از ورشو و یکی  کرا
از بزرگ ترین و قدیمی ترین شهرهای لهستان 
است که در جنوب این کشور قرار دارد و تا سال 

۱۶۰۹ پایتخت لهستان بود.
بــر اســاس برنامــه اعــالم شــده ورود تیم هــا 
چهارشنبه ۱۹ مردادماه و خروج، یکشنبه ۲۳ 

مردادماه خواهد بود.
الزم به ذکر اســت در ســال ۲۰۱۹ این تورنمنت 
بــه دلیــل مشــکالت ناشــی از شــیوع ویــروس 

کرونا، برگزار نشد.

وزیــر ورزش و جوانــان در پیامی کســب عنــوان 
نخست ملی پوشــان معلول و جانباز کشورمان 
در بازی های پارآسیایی جوانان بحرین را تبریک 

گفت.
به گزارش  پایــگاه خبــری وزارت ورزش و جوانان، 
متن پیــام تبریک ســیدحمید ســجادی به این 

شرح است:
بسم ااهلل الرحمن الرحیم

موفقیت های جوانان پرتوان و با اراده ورزشکاران 
معلول و جانباز کشــورمان در مهمتریــن رویداد 

ورزشــی در ســطح جوانان افقی روشن پیش 
روی ورزش کشورمان در مسابقات پارآسیایی 
و پارالمپیک قرار داد. فتح ســکو های افتخار 
توســط ورزشــکاران کاروان ورزشــی ایران در 

بزرگترین قاره جهان )آسیا(، نشان 
دهنــده پشــتکاریکصد و 

یــازده ورزشــکار جــوان 
کشــورمان در ۹ رشته 

شــامل  ورزشــی 
گلبال، تنیس روی 
بســکتبال  میــز، 

بــا ویلچــر، دوومیدانــی، بوچیــا، تکوانــدو، وزنــه 
برداری، شنا و بدمینتون است که آینده  پرافتخار 
ورزش ایــن ســرزمین درایــن حــوزه را بــه وضــوح 

ترسیم کرد.
اینجانب ضمن تقدیر از کاروان ورزشی کشورمان 
در بازی هــای پاراســیایی معلــوالن و جانبــاران 
بحرین به خاطر کسب خوش رنگ ترین مدال ها، 
از خداوند منان برای ورزشکاران کشورمان تداوم 

موفقیت ها و سالمتی را خواستارم.
کاروان ورزشــی اعزامی ایــران که با نام 
مدافعــان ســالمت در ایــن دوره 
از بازی هــای پاراســیایی جوانان 
حاضر شده بود برای نخستین بار 
با کسب ۱۴۰ مدال رنگارنگ قهرمان 
شد.این تیم در سه دوره گذشته نایب 

قهرمان شده بود. 
تایلنــد  کاروان هــای 
و ژاپــن بعــد از ایــران 
دوم  جایگاه هــای 
بــه خــود  را  و ســوم 

اختصاص دادند.

گفــت: وضعیــت  ســرمربی برزیلــی قایقرانــی 
ورزشــکاران ایرانی خــوب اســت و آن هــا باهوش 
هستند و باید به این باور قلبی برسند که می توانند 

مدال بگیرند.
به گزارش ایسنا، پدرو سنا در گفت وگو با خبرنگاران 
در مــورد حضــور در ایــران بیــان کــرد: من بســیار 
خوشحالم به ایران آمدم و امیدوارم نتایج خوبی 
برای ایران بگیرم. چند روز اســت ایران هســتم و 
تمرین ورزشــکاران را رصد می کنــم و روی اصالح 
تکنیــک ورزشــکاران کار می کنــم. فرصت ایــن را 
داشــتم همــراه با آن هــا داخــل آب تمریــن کنم. 
وضعیت خوبــی را راجع به تکنیک آن هــا دیدم. 
ورزشکاران باهوشی هستند و با هوش بودن آن ها 
بسیار مهم است. چون به خاطر فرصت کوتاه باید 

سخت کار کنیم.

او در پاسخ به این پرسش که ورزشکاران ایرانی را 
چطور دیده است؟ گفت: خیلی وقت ها سخت 

کار کردم و نتیجه گرفتم. 
به این بــاور دارم که با ســخت کار کــردن می توان 
نتیجه گرفت. برای ورزشــکاران هم این مســاله 
همیشه امکان پذیر است که سخت کار کنند تا 

نتیجه بگیرند.
 به فدراسیون و ورزشکاران گفته ام که ایمان دارم 

می توانند نتیجه بگیرند.
سنا در پاســخ به این پرســش که قول مدال داده 
اســت یا نــه؟ تصریــح کــرد: بلــه البتــه،  برای این 
کار می کنم کــه مدال بگیریــم. مهم تر این اســت 
ورزشکاران باور داشته باشند که می توانند مدال 
بگیرند. آن هــا بایــد هــر روز رویایی این را داشــته 

باشند که می توانند مدال بگیرند.
مربی برزیلی قایقرانی در پاسخ به این پرسش که 
آیا شرط خاصی مثال حضور در اردوی برون مرزی 
یا مســابقات مختلف برای فدراســیون گذاشته 
کید کرد: بله، رییس فدراسیون همیشه  است؟ تا
حمایت کرده است و این خیلی مهم است. وقت 
کوتاه است و باید به مسابقات مختلف برویم. وقتی 
در مسابقات مختلف شرکت کنیم قطعا می توانیم 

نتیجه بگیریم.

اعتراض رسمی باشگاه ذوب آهن 
به داوری دیدار مقابل مس رفسنجان

خبر

گنر دعوت لهستان از مردان والیبال ایران به جام وا

کاروان ایران  تبریک سجادی درپی افتخارآفرینی 
در رقابت های پارآسیایی

سرمربی برزیلی قایقرانی: 

ورزشکاران ایرانی باور کنند که می توانند مدال بگیرند

خبر

تیم ملی بسکتبال بانوان در اخرین رده بندی 
جهانی دو پله صعود کرد.

تیــم ملــی بســکتبال بانوان ایــران در آخریــن 
رده بندی فدراسیون جهانی این رشته )فیبا(، 
با دو پله صعــود در مــکان ۷۸ دنیا قــرار گرفت و 

آمریکا تیم نخست رده بندی جهانی است.
همچنین تیم ملی زنان در قاره آسیا رتبه پانزدهم 
را در اختیــار دارد و اســترالیا تیــم نخســت آســیا 

است.

ریحانه مبینی آرانــی ورزشــکار دومیدانــی آران 
و بیدگل مشــمول بورســیه ۱۵ میلیون تومانی 

کمیته بین المللی المپیک شد.
رئیس اداره ورزش و جوانان آران و بیدگل گفت: 
کمیته المپیک به شــش دختر ورزشکار ایرانی 
ماهانــه ۱۵ میلیــون تومــان بــه عنــوان حقوق 
بورســیه و کمک برای رشــد تا المپیــک پاریس 

پرداخت می کند.
ابوذر فردنژاد افــزود: ریحانه مبینی نابغه پرش 
طول ایران اهــل آران و بیدگل و ۲۱ ســاله اســت 
که در دو ســال اخیر چهــره اول رکورد شــکنی در 

دوومیدانی زنان ایران بوده است.

هفت بازیکن بــه تیم هندبال گیتی پســند 
اصفهان پیوستند.

بــه گــزارش  پایــگاه خبــری باشــگاه گیتــی 
پســند، بعــد از جــذب ۹ بازیکــن در تیــم 
گیتــی پســنداصفهان، مهــدی  هندبــال 
خدارحمــی، عــارف قاســمی گنجی، امیــر 
حسین سرســنگی، عرفان قاسمی، سعید 
صادقی، جواد عطایی و مهران داوری پس 
کــره بــا مدیران ایــن باشــگاه به جمع  از مذا
گردان رسول کشانی در لیگ دسته اول  شا

باشگاه های کشور پیوستند.

صحنه های احساســی اواخر دیدار ایران و 
نروژ بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت 
و باعــث خوشــحالی بازیکنــان تیــم نــروژ 

نیز شد.
به گزارش اســپورتال، فاطمــه خلیلی بهفر 
بهتریــن بازیکــن دیــدار تیــم ملی ایــران و 
نــروژ در جریــان مســابقات قهرمانــی زنــان 

جهان شد.
دروازه بان ایرانــی بهتریــن بازیکــن زمیــن 
لقب گرفــت و به نظر می رســید همه تحت 
تاثیر ایــن انتخــاب قــرار گرفتنــد. فاطمــه 
خلیلــی بهتریــن بــازی زندگــی خــود را در 
دروازه انجام داد. او اشک ریخت و توسط 

هم تیمی هایش در آغوش گرفته شد.
سیلیه سولبرگ نروژی، دروازه بان نروژ نیز 
اشک در چشمانش جاری شد. این اتفاق 
برای خیلــی از بازیکنان نــروژ هم افتــاد. او 
گفــت: فاطمــه فوق العــاده تاثیرگــذار بود. 
یکی از بهتریــن نمایش هایی کــه در زمین 
هندبــال دیــده ام. مــن به ایــن دروازه بان 
افتخــار می کنــم و بســیار تحــت تاثیــر قــرار 
گرفتــم. او هم چنیــن بــازی فوق العاده ای 

مقابل رومانی انجام داد.
کــف زدنــد.  همــه نروژی ها ایســتادند و 
خلیلی صورتــش را بیــن دســتانش پنهان 
کرده بود و به ســختی می توانســت بفهمد 

چه اتفاقی دارد می افتد.
کامیال هــرم، دیگــر بازیکــن نروژ گفــت: من 
واقعا امیــدوار بودم کــه او بهتریــن بازیکن 
شــود. فقــط دیــدن شــادی او بــرای همــه 
اتفــاق خوبــی بود. ایــن مســابقه همیــن 
االن در خاطــره خواهــد مانــد. من شــروع 
به خندیدن کــردم و وقتی جایــزه را گرفت 

کامال اشکم درآمد.
بازیکنــان نــروژ پــس از پایــان بــازی پــر از 

احساسات بودند.
کاپیتان استین بردال اوفدال این طور بیان 
کرد: درست به نظر می رسید؛ این انتخاب 
درســت بود. عالوه بر آن پایان خوبی برای 
بازی بود. االن که یک تیم بانــوان از ایران 
بــرای اولیــن بــار در جــام جهانــی شــرکت 

می کند، احساس خاصی است.

صعود ۲ پله ای بسکتبال
 بانوان در رده بندی جهانی

بورسیه ریحانه مبینی آرانی
 ورزشکار دوومیدانی 

آران و بیدگل

پیوستن هفت بازیکن 
گیتی پسند به تیم هندبال 

 اصفهان

روایت نروژی ها 
از ریختن اشک شوق 

برای فاطمه خلیلی

نایب رئیــس هیــات ســوار کاری اســتان اصفهــان از 
راه انــدازی زمین کــورس بــرای ســوارکاران اصفهانی 
خبر داد. سمیرا شریفی نایب رئیس هیات سوار کاری 
استان اصفهان گفت: باشــگاه های ســوار کاری استان فعالیت خوبی 
دارند و کالس ها و مسابقات در تاریخ های مشخص شده برگزار می شوند.

وی گفت: در استان اصفهان زمین کورس وجود ندارد، اما ریاست هیات 
شخصا پیگیر افتتاح زمین کورس استان اصفهان هستند.

نایب رئیس هیات ســوار کاری اســتان اصفهــان با توجه به نیاز اســتان 
اصفهان به زمین کورس گفت: اخیرا برای افتتاح زمین کورس با یک ارگان 
رایزنی هایی انجام شده است. قرار به بازدید از این زمین شد تا بعد از تایید 

باقی مراحل نیز انجام شود.

شریفی گفت: الزم به ذکر است که این زمین در حوالی سپاهان شهر است، 
ولی هنوز تاریخی برای شروع این پروژه در دسترس نیست.

وی درباره باشگاه های سوارکاری گفت: در استان اصفهان ۴ باشگاه با 
مجوز فعالیت می کنند و در زمینه پرش فعالیت بیشتری دارند.

نایب رئیس هیات سوار کاری استان اصفهان گفت: باشگاه ایران زمین 
پتانسیل رشته اســتقامت را دارد و همچنین در این باشگاه مسابقات 
استقامت برگزار می شود. باشــگاه های پارادایس و اصفهان نیز میزبان 

مسابقات پرش بودند.
شــریفی گفت: مابقی باشــگاه ها بدون مجوز هســتند و زیــر نظر هیات 
ســوارکاری فعالیــت نمی کننــد و از اداره کل ورزش و جوانــان اســتان نیز 
۴ باشگاه ایران زمین، پارادایس، اصفهان و پردیسان محدود می شود.مجوز ندارند، باشگاه های ســوار کاری با مجوز استان اصفهان فقط به 

کورس می رسند؟ سوارکاران اصفهانی به زمین 

خبر

پس از گذشت سال ها، به صورت رسمی سهمیه ایران 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۳ + ۱ شد.

از چند روز پیــش بحــث و گمانه زنی درباره ســهمیه 
کشورها در لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ به سوژه رسانه ها تبدیل شده بود و 
کنون به صورت رسمی اعالم شد که کشورهای مختلف برای دو فصل بعد  ا
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا )۲۰۲۳( چه سهمیه هایی در این رقابت ها 
دارند که طبق اعالم کنفدراسیون فوتبال آسیا، کشور ایران از سه سهمیه 

مستقیم و یک سهمیه غیرمستقیم برخوردار خواهد بود.
همانطــور که انتظــار می رفــت، کنفدراســیون فوتبــال آســیا رده بندی 
کشورها در مسابقات لیگ قهرمانان آســیا برای ســال ۲۰۲۱ را اعالم کرد 
که کشور عربستان ســعودی برای اولین بار از زمان انتشار این جدول در 
سال ۲۰۱۴، صدرنشین این رده بندی شد. این رده بندی نشان دهنده 
نتایج باشگاه های هر کشور در رقابت های لیگ قهرمانان در چهار سال 
اخیر است. امتیازات هر کشور بر اساس نتایج باشــگاه های آن در چهار 
سال گذشته بر اساس معادالت مشخص محاسبه می شود. مکانیسم 
طبقه بندی به این صورت است که در لیگ قهرمانان آسیا به هر باشگاه 
سه امتیاز برای برد و یک امتیاز برای تســاوی تعلق می گیرد و در صورت 
صعود به مراحل باالتر، سه امتیاز اضافی نیز تعلق می گیرد. در پلی آف نیز 
۰.۳ امتیاز برای پیروزی و ۰.۱۵ امتیاز برای تساوی و ۰.۳ امتیاز صرفا برای 

شرکت در این پیکارها تعلق می گیرد.
پس از آن، امتیاز تمام باشگاه های هر کشــور جمع آوری شده و بر تعداد 
باشگاه های شرکت کننده کشور مذکور تقسیم می شود. این معادله، 
امتیاز آن کشور را در یک نسخه از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا مشخص 
می کند و سپس این کار برای تمامی چهار دوره گذشته لیگ قهرمانان 
صورت می گیرد و پس از به دست آمدن امتیاز نهایی و تقسیم آن بر عدد 

۴، میانگین امتیاز آن کشــور در چهار دوره گذشته لیگ قهرمانان آسیا 
محاسبه می شود.

بدین ترتیب و با اعالم رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران توانست 
با کســب میانگین ۷۷.۷۹ امتیاز در چهار دوره گذشته لیگ قهرمانان 
آسیا با پیشی گرفتن از قطر که ۷۵.۱۳ امتیاز کسب کرد، نمایندگان این 
کشور را جا گذاشته و در رتبه چهارم آسیا قرار بگیرد. به این ترتیب ایران در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۳ دارای سه سهمیه مستقیم و یک 

سهمیه غیرمستقیم خواهد بود.
این سه سهمیه مستقیم به قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی و همچنین 
تیم دوم جدول رده بندی لیگ بیست و یکم خواهد رسید و تیم سوم لیگ 
نیز راهی مرحله پلی آف می شود. البته چنانچه قهرمان لیگ و جام حذفی 
یک تیم باشد، تیم های اول تا سوم لیگ راهی مرحله گروهی می شوند و 

تیم چهارم به دیدار پلی آف خواهد رسید.
نکته قابل ذکر این است که این سهمیه بندی، برای دو فصل دیگر لیگ 
قهرمانان آسیا یعنی نسخه سال ۲۰۲۳ است و در رقابت های پیش رو که 
در سال ۲۰۲۲ آغاز می شود، سهمیه ایران همان ۲+۲ است که پرسپولیس 
و فوالد راهی مرحله گروهی شده اند و استقالل به همراه سپاهان در مرحله 

پلی آف به ترتیب باید با بنی یاس و الشارجه از کشور امارات دیدار کنند.

دور چهارم مرحله لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور با 
دو دیدار حساس پیگیری شد.

 ســی وچهارمین دوره لیــگ برتر هندبال باشــگاه های 
کشــور با انجام دو دیدار در قم ادامه پیدا کــرد و تماما طالیی رنگ به پایان 

رسید.
گردان شاه نشین در ذوب آهن پس از تحمل دومین  در دیدار نخست شا
شکست مقابل سپاهان اصفهان مقابل تیم دوم سپاهان قرار گرفتند، این 
بازی که از ساعت ۱۶ در سالن پیامبر اعظم )ص( آغاز شد در نیمه اول با برتری 

۱۳ بر ۱۲ سپاهانی ها همراه شد.
در نیمه دوم با وجود حمالت متعدد ذوبی ها برای فرار از دومین شکست 
متوالی به ســود ســپاهان همراه شــد تا ســپاهان نوین مانند تیــم اولش 

ذوب آهن را در یک جدال تمام اصفهانی شکست دهد، نتیجه این بازی 
۲۴ بر ۲۲ به سود سپاهان شد.

دیدار دوم ســاعت ۱۸:۴۵ در قم بین دو تیم ســتارگان دشتســتان و فوالد 
مبارکه سپاهان برگزار شد.

ستارگان پس از پیروزی نزدیک مقابل رعد پدافند مقابل یکی از مدعیان 
لیگ سی وچهارم قرار گرفت، سپاهانی که دربی اصفهان را به نام خود ثبت 
کرده بود در نیمه اول این مسابقه با نتیجه ۱۴ بر ۱۰ حریف دشتستانیش را 

به رختکن فرستاد.
گردان مجید رحیمی زاده در نیمه دوم  در نیمه دوم اختالف بیشتر شد، شا
نیز مجالی به حریف ندادند و با یک پیــروزی خوب و با نتیجه ۳۱ بــر ۲۲ در 

تعقیب نیروی زمینی شهید شاملی جایگاه دوم شان را مستحکم کردند.

سپاهان سهمیه مستقیم، استقالل در پلی آف؟

روز خوش زرد طالیی های اصفهان

خبری از انتقام ذوب آهن نبود

خبر

خبر
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97 دسامبر     2۰21 سالمت
اختالل دوقطبی؛ تغییر شدید در خلق وخو

اختالل دوقطبی یک اختالل روانی 
اســت کــه تأثیــر بســزایی در زندگی 
فردی و اجتماعــی افــراد می گذارد 
و ممکــن اســت باعــث بــروز رفتارهــای پرخطر شــود. 
شناخت عوامل محرک و اجتناب از آن ها، اغلب کلیدی 
برای مدیریت این بیماری است. اختالل دوقطبی یا 
دوقطبی شیدایی _ افسردگی یک اختالل روانی است 
که موجب تغییرات شدید در خلق وخوی فرد می شود. 
قسمتی از تغییرات خلقی با توجه به شرایط و روحیات 
هر فرد امری طبیعی اســت اما گاهی ایــن تغییرات به 
قدری شــدید اســت که از حالت عادی خارج شــده و 
به نوعی اختالل تبدیل می شــود. اختــالل دوقطبی 
با نوسانات خلقی شــدید و تغییرات در سطح انرژی، 
تمرکز و توانایی انجام کارهای روزمره شناخته می شود.
عالئــم اختــالل دوقطبــی در طیــف گســترده ای از 
نسبتاخفیف تا شدید قرار می گیرند و خلق وخوهای 
بد و خوب می توانند نتیجه حوادث موقتی یا شرایط 
ناپایدار و آنی باشــند، نه یک بیمــاری روانی. بنابراین 
تشخیص اختالل دو قطبی می تواند بسیار سخت باشد 
و تنها یک روانپزشک می تواند تشخیص دهد که آیا فرد 

دچار یک عارضه ی روانی است یا خیر.
اختالل دوقطبی موجب بروز دوره های رفتاری متفاوت 
در فــرد می شــود. دوره شــیدایی زمانی اســت کــه فرد 
خلق وخوی بســیار فعالی دارد و دوره افسردگی زمانی 
است که فرد به شــدت آرام و افســرده به نظر می رسد. 
افراد مبتال به اختالل دوقطبی ممکن است در مدیریت 
رفتارهای روزانه خود در مدرسه، خانواده، محل کار و 

روابط عاطفی خود با مشکل مواجه باشند.
        2۵ سالگی متوسط سن شروع اختالل 

دوقطبی
متوسط سن شروع این بیماری حدود ۲۵ سال و شیوع 
آن در بین زنان و مردان تقریبا یکســان اســت، با اینکه 
کثــر افــراد دارای ایــن اختــالل جــوان هســتند اما این  ا
امکان وجــود دارد که شــاهد بروز اختــالل دو قطبی در 
کودکان نیز باشیم. اختالالت دوقطبی به چندین نوع 
تقســیم می شــوند. اختالل دوقطبی نوع اول شــامل 
دوره شیدایی یا مانیا است که حداقل هفت روز به طول 
می انجامد یا ممکن است عالئم تکرارشونده شیدایی 
به قدری شدید باشد که فرد نیاز به بســتری شدن در 
بیمارستان داشــته باشــد. در این نوع اختالل ممکن 
است فرد قبل از دوره شیدایی دوره افسردگی را نیز تجربه 
کرده باشــد. در برخی موارد شدت شــیدایی موجب از 
هم گسیختگی روانی فرد می شود. در اختالل دوقطبی 

نوع دوم، فــرد حداقل یک دوره افســردگی و یــک دوره 
نیمه - شــیدایی یا هایپومانیا را تجربه می کند. عالئم 
اختالل دوقطبی دوره ای یا ســیکلوتیمیا شــامل بروز 
دوره ای عالئم افسردگی و نیمه شیدایی است. این عالئم 
کوتاه مدت تر و ضعیف تر از اختالل دوقطبی نوع اول و یا 
اختالل دوقطبی نوع دوم هستند. اختالل دو قطبی 
نوع دو، بسیار شایع تر است و عالئم مانیک یا شیدایی 
کم شدت تری دارد که به آن هیپومانیا می گویند. انواع 
دیگری از اختالل دوقطبی شامل اختالل دوقطبی نوع 
اول و دوم به صورت همزمان، اختالل دوقطبی نوع اول 
و دوم با دوره های ســریع، اختالل دوقطبی نــوع اول و 
دوم با الگوهای تکرار شونده فصلی و یا برخی از اختالالت 

ناشی از مصرف مشروبات الکی و یا مواد مخدر هستند.
        عالئم نشان دهنده اختالل دوقطبی

برخی از عالئم نشــان دهنده اختالل دوقطبی شامل 
افســردگی، اختــالالت خــواب، داشــتن حــس و حال 
زیادی خوب و عالی، مشکل در تمرکز، تحریک پذیری 
عصبی غیرعادی و حساسیت، بسیار سریع صحبت 
کردن و فکر کردن، داشــتن اعتماد به نفــس زیاد که با 
تصمیم گیری های خوبی همراه نیست، مصرف الکل 

یا مواد مخدر است.
        افسردگی در اختالل دوقطبی

فردی که اختالل دو قطبی دارد، همان عالئمی فرد مبتال 
به افسردگی را دارد. هر دوی این افراد دچار بی خوابی، 
خستگی، مشکل در تمرکز و کاهش اشتها به غذا هستند. 

طول مدت مانیا، یا شــیدایی که بعد از افســردگی بروز 
می کند چیزی است که بین تشخیص اختالل دو قطبی 
و افسردگی اختالف ایجاد می کند. بنابراین باید حتما 
نوسانات خلقی به درمانگر یا پزشک اطالع داده شود 
زیرا درمان افسردگی با درمان اختالل دوقطبی تفاوت 
دارد. تجویز داروی ضدافسردگی به تنهایی برای بیماری 
که با اختالل دو قطبی و افسردگی درگیر است، توصیه 
نمی شود زیرا می تواند فرد را به سمت مانیا و شیدایی 
سوق دهد؛ البته این اتفاق چندان معمول نیست؛ اما 

احتمال آن وجود دارد و روی می دهد.
        تحریک پذیری عصبی غیرعادی و حساسیت 

در اختالل دوقطبی
تحریک پذیــری عصبــی غیرعــادی و حساســیت از 
عالئمی اســت کــه تشــخیص آن ســخت و فریب آمیــز 
کنش طبیعی نسبت به فرسودگی یا  است زیرا یک وا
بی انصافی است. مثال کامال طبیعی است که وقتی در 
بزرگراه، اتومبیلی ناگهان جلوی شما می پیچد عصبانی 
شوید اما خشمی که متناسب با موقعیت پیش آمده 
نیســت، خیلی زود بروز می کند، خارج از کنترل است 
و ساعت ها طول می کشــد و مکررا روی می دهد و این 
رفتاری است که جزو عالئم احتمالی اختالل دو قطبی 

به شمار می آید.
        سریع حرف زدن و فکر کردن در اختالل 

دوقطبی
خیلی از افراد سریع صحبت می کنند و این غیرعادی 

نیســت اما تند صحبــت کــردن در حدی کــه دیگران 
متوجه حرف ها نشــوند یا نتوانند حرف ها را پیگیری 
کنند، خصوصا همراه با دیگر عالئم اختالل دو قطبی، 
می تواند نشــان دهنده ی هیپومانیا باشد. کسی که 
در وضعیت مانیک قرار دارد حتی ممکن است اجازه 
ندهد طرف مقابل کلمه ای به زبان بیاورد. این نوع تند 
حرف زدن که به آن صحبت کردن فشرده می گویند، 
گر فــرد معموال این گونه  نگران کننده اســت خصوصا ا
حرف نزند. همچنین افکار و ایده هایی که آن قدر فوری 
و سریع به ذهن می آیند که دیگران و حتی خود فرد قادر 
به درک و فهم آن نیســت و این رفتار نشــان دهنده ی 

مانیا می باشند.
        راهکار مدیریت اختالل دوقطبی

برای مدیریت اختالل دوقطبی و ســایر بیماری های 
گاهی خــود را باالتر  روانی باید خــود را آموزش دهید و آ
ببرید، از عوامل تشــدید کننده دور باشید و در هنگام 
صحبــت از بیماری خــود آرامــش را حفظ کنیــد، یک 
قهرمان باشــید؛ هیچکــس بر علیه شــما نیســت، در 
درمان بیماری خود کوشا و منسجم باشید، برای دوران 
درگیری خــود با انــواع اختــالل دوقطبــی برنامه ریزی 

داشته باشید و تا حد امکان از مشاور کمک بگیرید.
از فرد درگیر با اختالل دوقطبی حمایت کنید، از فشار 
وارد کردن بــر وی پرهیز کنید، عوامل تشــدید کننده 
افــراد دارای اختــالل دوقطبــی را درک کنیــد و صبور و 

خوش بین باشید.

روانشناسی

یک پزشک بیماری های عفونی، گفت: تعدادی از 
عادات بد می توانند باعث کشیدگی مفاصل شوند. 
سوتالنا ایشــچنکو، پزشــک بیماری های عفونی، 
گفت: تعدادی از عادات بد می توانند باعث کشیدگی 
مفاصل و منجر به بیماری های استخوانی شوند که 

درمان آن ها دشوار است.
به گفته این متخصص، اشــتباه اصلی پوشــیدن 
کننــده از جملــه  کفش هــای ناراحــت  مــداوم 

کفش های پاشنه دار است. این منجر به جابجایی 
در مرکز ثقل می شود و فشار بیشتری بر ستون فقرات 
وارد می کند. برای مفاصل ســخت اســت، گردش 

خون و تغذیه در بافت ها مختل  می شود.
این متخصص تصریح کرد: اشتباه دوم هم از همین 
گــر فرد فرصــت تغییر نوع  نوع، کم تحرکی اســت. ا
فعالیت را ندارد باید هر ساعت یکبار تمرینات ورزشی 
انجام دهــد. هیپوترمــی را نقض دیگری اســت که 

منجر به فرآیند های التهابی می شود.
او توصیــه کــرد: از گوشــت، نــان ســفید، شــکر زیاد 
استفاده نکنید. این غذا ها کلسیم معدنی قلیایی را 
از استخوان ها، دندان ها و مفاصل خارج می کنند. 
غذا های قلیایی طبیعی بیشتری باید به رژیم غذایی 
اضافه شود: سبزیجات، میوه ها، مارچوبه و غیره. 
برای سالمت سیستم اسکلتی عضالنی رژیم غذایی 
با مقادیر کافی ویتامین و مواد معدنی ضروری است.

حدود ۵۰ درصد افراد دســت کم یک بار در ماه، ۱۵ 
درصد افراد دست کم یک بار در هفته و ۵ درصد افراد 

تقریبا هر روز دچار سردرد می شوند. 
 حدود ۵۰ درصد افراد دســت کم یک بار در ماه، ۱۵ 
درصد افراد دســت کم یک بــار در هفتــه و ۵ درصد 
افراد تقریبا هر روز دچار ســردرد می شــوند اما فقط 
شــمار اندکی از افــراد دچــار ســردرد نیاز بــه مراجعه 
پزشک دارند چرا که اغلب سردرد ها نسبتا خفیف 
هســتند و بــه خــودی خــود و بــا مصــرف دارو های 
مســکن بدون نســخه، اســتراحت و خواب خوب 

شبانه بهبود پیدا می کنند.
گر ســردرد شما شــدید باشــد، به طور مکرر رخ  اما ا
دهــد و به مســکن های معمول پاســخ ندهد، چه 

باید بکنید؟
گرچــه ســردرد ها ندرتا نشــانه بیمــاری وخیم تری 
گر به طور مکرر دچار سردرد می شوید،  هستند، اما ا
گر  گر سردردتان کارکرد روزانه تان را مختل می کند یا ا ا
الگوی معمول سردردهای تان به شیوه ای خاص 
تغییر کرده اســت، مراجعه به دکترتان کار معقولی 
است. در ابتدا به نزد پزشک عمومی تان بروید و او 
گر الزم بود شما را به یک متخصص مغز و اعصاب  ا
)نورولوژیست( یا نورولوژیستی که به طور خاص در 

زمینه سردرد کار می کند، ارجاع خواهد کرد.
گر سردردتان با این عالئم همراه بود، ممکن است  ا
بیانگر یک مشکل پزشکی جدی تر باشد و باید فورا 

به پزشک مراجعه کنید:
گهانی ماند وارد شدن ضربه سختی به  - سردرد نا

سرتان احساس می شود.
- سردردی که با تب همراه است.

- سردردی که با تشنج همراه است.
- ســردردی که با گیجی و از دست رفتن هشیاری 

همراه است.
- ســردرد مــداوم و بی امــان بدون اینکــه ســابقه 

سردرد های مشابه داشته باشید.
- ســردردی که شــما را از پا می اندازد و زندگی تان را 

مختل می کند.

نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد، نوشیدن 
دو قهوه و دو چای در روز خطر ســکته مغزی و زوال 

عقل را تا یک سوم کاهش می دهد.
محققان چینی ۵۰۰ هزار انگلیســی را در طول یک 
دهه برای این مطالعه تحت بررســی قــرار دادند؛ از 
داوطلبان این تحقیق در مورد مصرف نوشــیدنی 

گرم آن ها سوال شد و مشخص شد افرادی که قهوه 
و چای مصرف می کنند، احتمال ابتالیشان به زوال 
عقل ۲۸ درصد کاهش یافته است. با ما همراه باشید 

تا با فواید نوشیدن چای و قهوه بیشتر آشنا شوید.
        فواید نوشیدن چای و قهوه

به گفته کارشناســان، مصــرف قهوه بــه تنهایی یا 
همراه با چای تا ۴۰ درصد با کاهش خطر ابتال به زوال 

عقل پس از سکته مغزی ارتباط داشت.
یافته هــای محققــان نشــان می دهد کــه مصرف 
گانه یا ترکیبی با  متوسط قهوه و چای به صورت جدا
کاهش خطر سکته مغزی و زوال عقل مرتبط است.

به نظر می رسد که صرف این نوشیدنی ها به تنهایی 
گر بزرگساالن فقط یک عدد  نیز فوایدی دارد، حتی ا

در روز مصرف کنند.

به گفته محققان، افرادی که سابقه طوالنی مدت 
ع دارند عالئم پیری سریع مغز را نشان  بیماری صر
می دهند که ممکن است احتمال ابتالی آنها به زوال 

عقل را افزایش دهد.
این یافته اصلی تحقیقات جدید است که گزارش 
ع که از دوران کودکی  می دهد مغز افراد مبتال به صر
شروع شده است، حدود ۱۰ سال بزرگ تر از مغز افراد 

بدون سابقه این اختالل تشنج است.
همچنین این احتمال بیشتر است که در افراد مبتال 
ع عالئم زوال شــناختی از جمله مشــکالت  به صــر
حافظه و استدالل و تغییرات در اسکن مغز که نشان 
دهنده افزایش خطر ابتالء به بیماری آلزایمر است، 
مشخص شــود. محققان مشــاهده کردند پیری 
مغز و تغییرات در تفکر و حافظه در میان افرادی که 
بیماری صرع به خوبی کنترل نشده داشتند، بارزتر 
بود. اما این مطالعه نشان داد که در افرادی هم که 
تشنج هایشان به مدت ۱۰ سال یا بیشتر تحت کنترل 

بود، نیز مشهود بود.
»بروس هرمان«، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه 
ع با  ویسکانســین، می گوید: »به نظر می رســد صر
شروع از دوران کودکی ممکن است فرآیندهای پیری 
را تسریع بخشد، به ویژه در میان افرادی که از دوران 

کودکی تا ۶۰ سالگی به صرع فعال مبتال هستند.«
اینکــه دقیقــا چگونه ایــن دو شــرط به هــم مرتبط 

هستند به طور کامل درک نشده است، اما محققان 
نظریه هایــی در این زمینه دارند. بــه گفته هرمان: 
»تشنج های مکرر ممکن است برخی از مشکالت 

مغزی مرتبط با پیری در مغز را تسریع کند.«
برای این مطالعه، محققان کودکان فنالندی مبتال 
ع آنهــا را برای بیش از  ع و همتایان بدون صر به صر
۵۰ سال تحت نظر داشتند. شرکت کنندگان در این 
مطالعه در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۷ تحت اسکن مغز 

و تست های شناختی قرار گرفتند.
ک های  در هر دو مقطع زمانی، افراد مبتال به صرع پال
آمیلوئید بیشتری در مغزشــان داشتند که نشانه 

خطر ابتالء به بیماری آلزایمر است.
ع  به طور کلی، عالئم پیری مغز در افراد مبتال به صر
که بیماری شأن به خوبی کنترل نشده بود، و افرادی 
که یک نشانگر خطر ژنتیکی برای بیماری آلزایمر به 

نام APOE ۴ داشتند، پیشرفته تر بود.

که می تواند  عادت های بدی 
موجب شکستگی مفاصل شود 

چه زمانی افراد دچار سردرد 
کنند؟  باید به پزشک مراجعه 

کنید کم  خطر این نوع سکته را با چای و قهوه 

یافته جدید محققان؛

ع موجب تسریع در روند پیری مغز می شود بیماری صر

مفاصل

سردرد

پژوهش

پژوهش

به گفته مدیر آموزش ســازمان نظام پزشکی 
کشور در ســال ۹۸، روزانه ۴۰۰ نفر دچار سکته 

مغزی می شوند. 
ســکته مغزی زمانــی رخ می دهد کــه جریان 
خــون در بخشــی از مغــز شــما به دلیــل لخته 
شــدن خون یا پارگی رگ خونی مختل شود و 
مانند حمله قلبی، کمبود خون غنی از اکسیژن 
می تواند منجــر به مــرگ بافــت در مغز شــود. 
وقتــی ســلول های مغــزی در نتیجــه کاهش 
جریان خون شروع به مردن می کنند، عالیم در 
قسمت هایی از بدن که آن سلول های مغزی 

را کنترل می کنند رخ می دهد.
گهانی،  این عالئم می تواند شــامل ضعــف نا
فلج و بی حســی صورت یا اندام شــما باشــد. 
در نتیجه، افرادی که ســکته مغــزی را تجربه 
می کنند ممکن اســت در فکر کــردن، حرکت 
کردن و حتی تنفس مشــکل داشــته باشند. 
کتور برای مقابله و پیشــگیری از  مهم ترین فا
گر عالیم  عوارض بیمــاری، زمان اســت پــس ا
ســکته مغزی را بشناســید می توانیــد هرچه 
ســریع تر فرد را به بیمارســتان برســانید و، اما 

ادامه مطلب:
        شرح اولیه سکته مغزی

امــروزه پزشــکان می داننــد که دو نوع ســکته 
مغزی وجــود دارد: ایســکمیک و هموراژیک. 
سکته مغزی ایســکمیک که شــایع تر است، 
زمانی رخ می دهد که لخته خون در مغز جمع 
شــود. ســکته مغزی هموراژیک زمانی اتفاق 
می افتد که یک رگ خونی در مغز شما باز شود.

        چه افرادی در معرض خطرهستند؟
بــه  مبتــال  افــراد  ســال،   ۷۵ بــاالی  افــراد 
فیبریالســیون دهلیزی یا آریتمی قلبی (ریتم 
غیرطبیعی قلب(، نارسایی مزمن قلب، دیابت 

و فشار خون باال.
        پیشگیری

سکته مغزی خطر ابتال به سکته دیگر را افزایش 
می دهد. بهتریــن درمان برای ســکته مغزی 
پیشگیری است. شــما  می توانید اقداماتی را 
برای به حداقل رســاندن عوامل خطر سکته 

مغزی انجام دهید:
محدود کردن مصرف نمک، چربی ها، قند ها 
و غــالت تصفیه شــده، بیشــتر ورزش کــردن، 
محدود کردن یا ترک مصرف دخانیات، مصرف 
دارو های تجویز شده برای شرایطی مانند فشار 
خون باال طبق دستور پزشک، خوردن بیشتر 
سبزیجات، حبوبات و مغز ها و خوردن بیشتر 

غذا های دریایی به جای گوشت قرمز و مرغ.
        بررسی عالیم سکته

-آیا صورت بی حس است یا از یک طرف آویزان 
می شود؟

-آیــا یک بــازو بــی حس اســت یــا ضعیف تــر از 
دیگری است؟

-آیا گفتار نامفهوم است؟
-در صورت مشــاهده موارد باال به ســرعت با 

اورژانس تماس بگیرید.
        کمک های اولیه برای سکته مغزی

-در طول ســکته، زمان بســیار مهم است. با 
اورژانس تماس بگیرید و بالفاصله مصدوم را 

به بیمارستان برسانید.
گر فکر می کنید ممکن است شما یا اطرافیانتان  ا
دچار سکته مغزی شده باشــید، این مراحل 

را دنبال کنید:
-با اورژانس تماس بگیرید یا از شخص دیگری 

بخواهید تماس بگیرد.
-تا حد امکان آرام باشید.

گــر از شــخص دیگــری مراقبــت می کنیــد،  -ا
مطمئن شــوید کــه او در یک موقعیــت امن و 

راحت قرار دارد.
-ترجیحــا باید به یــک طــرف دراز بکشــد و در 

صورت استفراغ سرش را کمی باال بیاورید.
گر در تنفس مشکل ایجاد شد احیای قلبی  -ا

ریوی را انجام دهید.
-با صحبت به وی حس آرامش بدهید.

-او را با یک پتو بپوشانید تا گرم شود.
-چیزی برای خوردن یا نوشیدن به او ندهید.

گر فرد ضعفی در اندام خود نشان می دهد، از  -ا
حرکت دادن آن ها خودداری کنید.

-هــر گونــه تغییــر در وضعیت فــرد را بــه دقت 
مشــاهده کنیــد و آمــاده باشــید تــا بــه اپراتور 
اورژانــس درباره عالئــم و زمان شــروع توضیح 

دهید.
-در صــورت افتــادن یا ضربه به ســر فرد حتما 

آن را ذکر کنید.
        سایر عالیم سکته مغزی

تاری دید یا از دســت دادن بینایی، به ویژه در 
یک چشم، ضعف یا بی حســی در یک طرف 
بدن، حالت تهوع، از دست دادن کنترل ادرار، 
ســردرد و ســرگیجه و از دســت دادن تعــادل یا 

هوشیاری.
        زنان و عالیم منحصر به فرد

غش کــردن، ضعــف عمومــی، تنگــی نفس، 
سردرگمی یا نداشتن توانایی در پاسخ دادن، 
گهانی، تحریک، توهم، حالت  تغییر رفتاری نا

تهوع یا استفراغ و سکسکه.

سکته مغزی

در مواجهه با سکته مغزی 
چه کنیم؟ 

شب های طوالنی پاییز و زمستان و ضعف بدن در این 
فصل، باعث می شــود تا بســیاری از افــراد به مصرف 

دمنوش های مخصوص فصول سرد روی بیاورند.
معجون معجزه آسا

زنجبیل را می توان در شیر به همراه عسل و دارچین جوشاند. این ترکیب 
بــرای افرادی کــه دچــار درد آرتــروز و ورم مفاصل هســتند، بســیار مفید 
است. این نوشیدنی را می توان به عنوان صبحانه و با چند تکه نان صرف 
گر این معجون معجزه آسا به مدت ۴۰ روز استفاده شود، درد های  کرد. ا

زانو به طور کامل برطرف می شوند.
        گل بنفشه، تسکین سرفه های خشک

گل بنفشــه را به صورت دم نــوش درســت می کنند. این گل مزه بســیار 
خوبی دارد و به صورت شربت دارویی در داروخانه ها به فروش می رسد. 
به این دم نوش می توان گل سرخ هم اضافه کرد. گل بنفشه در درمان 

سرفه های خشک بسیار مناسب است.
        گل نیلوفر، برای رهایی از خشکی پوست

به افرادی که پوست شــان در فصل های ســرد ســال دچار حساســیت 

و خشــکی می شــود، مصرف دم نوش گل نیلوفر را توصیه می کنیم. دم 
کرده این گل در رفع خشکی پوست بسیار موثر است.

        گل گاوزبان، یک گیاه جوشیدنی
گر بخواهید به قدر کافی تاثیرگذار باشد باید نیم  گل گاوزبان گلی است که ا
ساعت جوشانده شود و بعد از آن به مدت یک ساعت هم دم بکشد. دم 

نوش این گل با ترکیب لیموعمانی استفاده می شود.
        جوشانده بادرنجبویه

گیاه بادرنجبویه در کاهش استرس، التیام زخم ها، درمان دندان درد، 
آسیب دیدگی گردن و درمان گوش درد موثر است. همچنین از این گیاه 
به عنوان دارویی برای درمان تب، سردرد، فشار خون باال، کابوس های 
شــبانه، آنفلوآنــزا و حالــت تهوع یــاد می شــود. البتــه یکــی از مهم ترین 
خواص بادرنجبویه این است که روی خلق و خوی شما تاثیر می گذارد و 

بی حوصلگی تان را درمان می کند.
        دمنوش آویشن و لیمو

مقداری برگ آویشن و لیمو عمانی را در آب بجوشانید و صبر کنید تاخوب 
دم بکشد سپس آن را با کمی عسل و نبات مصرف کنید.

        دمنوش ضد سرماخوردگی
سرماخوردگی یکی از بیماری های رایج در فصل زمستان است، با مصرف 
دمنوش گشنیز می توانید از بروز ســرماخوردگی پیشگیری کنید حتی 
نوشیدن این دمنوش عالئم سرماخوردگی را هم در مدت کوتاهی از بین 

می برد و در عرض چند روز حالتان خوب می شود.

دمنوش های مخصوص هوای سرد

دانستنی ها

آیا برای شما هم پیش آمده که جوشــی روی صورت 
داشته باشید و پیش خود بگویید دلیل این جوش 

چیست؟
گر شما بهترین رژیم غذایی را داشته باشید، در هفته  بعضی از مواقع حتی ا
مرتب ورزش کنید، بهترین محصوالت آرایشی را استفاده کنید و مراقبت 
از پوست را به شکل صحیح انجام دهید، باز هم ممکن است به شکل غیر 
قابل پیش بینی جوش بزنید و پوست صورت تان چرب شود. خیلی از 
کارهای روزمره ما می تواند به پوست مان آسیب برساند. شاید باور نکنید 
ولی حتی استفاده از گوشی موبایل می تواند باعث جوش صورت شود. 
در این مقاله می خوانید که چگونه گوشی موبایل می تواند باعث جوش 
صورت شــود و یاد می گیرید که چــه کارهایی انجام دهید تــا از ضررهای 

موبایل برای پوست جلوگیری کنید.
        ضررهای موبایل برای پوست

کتری های گوشی موبایل شما بیشتر از  شاید بد نباشد بدانید میزان با
باکتری های موجود در توالت منزل تان است. حق با شماست این موضوع 

واقعا چندش آور است اما وقتی قرار است در مورد پوست صحبت کنیم 
کتری  گاه شوید. گونه های شما هر روز با این حجم زیاد با باید از حقایق آ
کتری ها می توانند از طریق گوشی موبایل به سطح  در تماس اســت. با
پوست شما منتقل شوند و باعث جوش های سر سفید و دانه های سر 

سیاه روی پوست شوند.

        برای جلوگیری از آلوده شدن پوست با گوشی موبایل چه کنیم؟
اولین قدم برای جلوگیری از آلوده شدن پوست توسط تلفن های همراه، 
تمیز کردن گوشی حداقل هفته ای یک بار است. می توانید گوشی موبایل 
خود را توسط الکل سفید، الکل صنعتی یا اسپری تمیز کننده موبایل و 
مانیتور تمیز کنید. با این کار مطمئن می شوید که باکتری های زیادی روی 
کتری کمتری از سطح  موبایل شما جمع نمی شود و در طول روز میزان با

آن به پوست شما منتقل می شود.
        استفاده از هندزفری یا هدست

راه دیگر اســتفاده از هندزفری یا هدســت اســت. هرچه تماس اجســام 
خارجی و دست خود را با پوست صورت کمتر کنید، پوست کمتر چرب 
می شود، جوش  صورت کمتری می زنید و دانه های سر سیاه کمتری روی 
گفته نماند که گوشی هدست و هندزفری  پوست خواهید دید. البته نا
کتری در  خود را هم بایــد حداقل هفته ای یک بار تمیز کنیــد. افزایش با
گوش باعث افزایش جــرم گوش، خارش، چرب شــدن و بــوی بد گوش 

می شود که کسی دلش نمی خواهد با آن ها درگیر شود.

گوشی موبایل می تواند باعث جوش صورت شود؟ آیا 

پوست

آگهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: 1۴۰۰217۰2۰۰۶۰1۴7۳۳، تاریخ: 1۴۰۰/۰8/29، رای هیات: باتوجه به 
تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل سند 117۶۴2 مورخ 98/۰1/۳1 دفتر ۴۶ 
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و 
تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از 
عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد. لذا مالکیت آقای/خانم لیلی طاهریان به 
شناسنامه شماره 2۳2۴ کدملی 11۴1۳۳2221 صادره فرزند جعفر نسبت به ۳ دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب خانه درحال ساخت به مساحت 2۰۶/۳۰ مترمربع پالک شماره 19۴ فرعی 
از 1۰۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود 

ذیل صادر می نماید. رای هیات: باتوجه به تقاضانامه ارایه شده و مستندات ضمیمه شامل 
سند 117۶۴2 مورخ 98/۰1/21 دفتر ۴۶ و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 
و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک موردتقاضا و انتقال 
ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی نسبت به موردتقاضا احراز گردیده 
و بررسیهای محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و بالمنازع بودن تصرفات متقاضی 
دارد. لذا مالکیت آقای/خانم جواد کرمی به شناسنامه شماره ۳271 کدملی 11۴11۶8۵۰2 
صادره فرزند حسن نسبت به ۳ دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه درحال ساخت به مساحت 
2۰۶/۳۰ مترمربع پالک شماره 19۴ فرعی از 1۰۶ اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ثبت 
ملک خمینی شهر تایید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید. تاریخ انتشار نوبت اول: 
1۴۰۰/۰9/۰۳، نوبت دوم: 1۴۰۰/۰9/18 - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خمینی شهر 
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چاپ: شاخه سبز

سال پنجم - شماره 1297
روزنامه اقتصادی اجتماعیپنجشنبه  18  آذر 1۴۰۰ - ۴ جمادی االول 1۴۴۳ - 9 دسامبر   2۰21

شرکت لنوو مانیتور بزرگ ۲۹ اینچی فوق عریض ۹۰ 
هرتزی خود را با قیمت ۲۳۵ دالر در چین عرضه کرد. 
لنوو نمایشــگر فوق عریض جدید LED خود با نام 
Thinkvision E۲۹w-۲۰ را وارد بــازار چیــن کــرد. 
قیمت این نمایشگر در بازار چین ۱.۴۹۹ یوان معادل 
۲۳۵ دالر اســت. حاشیه های این محصول بسیار 
باریک است و به پایه اورگونومیک مجهز شده است 
که امکان چرخش و تغییر شیب و باال و پایین بردن 
آن را در اختیار کاربران قرار می دهد. در این صورت 
کاربران می توانند جهت، شیب و ارتفاع مانیتور را به 

آسانی و بر اساس نیاز خود تنظیم کنند.
نمایشــگر Thinkvision W۲۹w-۲۰ دارای دو 
بلندگوی داخلی سه واتی اســت که صدای واضح 
و بلندی را تولید می کند. همچنین، این محصول 
دارای پنــل ۲۹ اینچــی IPS بــا وضــوح تصویــر ۱۰۸۰ 
*۲۵۶۰ پیکســل بــا نــرخ نوســازی ۹۰ هرتــز اســت، 
کثر  طیف رنگ sRGB آن نیز ۹۹ درصد است. حدا

روشنایی این پنل به ۳۰۰ نیت می رسد و زاویه دید آن 
۱۷۸ درجه است. مهمترین ویژگی این نمایشگر این 
اســت که از فنــاوری نور آبــی کم طبیعی لنــوو بهره 
می برد، بنابراین فشار نور آبی روی چشم را کاهش 
می دهد. ایــن ویژگی باعث شــده اســت کــه تولید 
کنندگان محتوا، طراحان، متخصصان عکاســی، 
برنامه نویسان و دیگر مشاغلی که به صفحه نمایش 
عریض با دقت رنگ زیاد نیاز دارند، بتوانند به راحتی 

ساعات طوالنی با رایانه کار کنند.

 SE اطالعات ارائه شده نشان می دهد که اپل واچ
۲ همراه با یک مــدل مقاوم جدید در ســال ۲۰۲۰ 

معرفی خواهد شد. 
شــرکت اپل موفق شــد بــا معرفــی ســاعت های 
هوشــمند بخــش عمــده ای از بــازار محصوالت 
پوشیدنی هوشــمند را به خود اختصاص دهد. 
خط تولید ساعت های هوشمند اپل برای سال 
آینــده احتماال شــامل یک مــدل بــه روز شــده از 
اپل واچ SE اســت که با نام اپل واچ SE۲ وارد بازار 
می شود. انتظار می رود که اپل سال آینده در کنار 
ساعت هوشمند SE ۲، مدل جدیدی از ساعت 
هوشــمند با طراحی مقــاوم را بــرای ورزشــکاران 

معرفی کند. اپل واچ SE ۲ بر اساس طراحی مدل 
اصلی این محصول یعنی اپل واچ SE تولید خواهد 
شــد، شــرکت اپــل در ســال ۲۰۲۰ میــالدی مدل 
SE را با قیمت مقرون به صرفه در اختیار کاربران 
قرار داد. این محصول بســیار شــبیه به اپــل واچ 
استاندارد است، اما از بعضی ویژگی های پیشرفته 
مانند نمایشگر همیشه روشن، حسگر سنجش 

کسیژن خون و عملکرد ECG بی بهره است. ا
تا کنون اطالعات خاصی در مورد مدل جدید اپل 
واچ SE منتشر نشده است، اما به نظر می رسد که 
نسل بعدی این ســاعت تفاوت چندانی با مدل 

کنونی نخواهد داشت. 
البته انتظار می رود که بعضی از ویژگی های مربوط 
به سالمت و تناسب اندام به آن اضافه شود.  عالوه 
بر این، شــرکت اپل قصد دارد یک مــدل جدید از 
ساعت هوشمند خود را برای ورزشکاران معرفی 
کند، این دستگاه قطعا از طراحی مقاومی برخوردار 
خواهد بود و ممکن اســت در برابر ضربــه، خط و 
خش و فرورفتگی مقاومت بیشــتری نســبت به 

مدل های دیگر اپل واچ داشته باشد.

شرکت سامسونگ برنامه Expert Raw برای 
عالقه مندان به عکاسی را راه اندازی کرد. 

 "Expert Raw" به تازگی سامســونگ برنامــه
را بــرای عالقه  منــدان به عکاســی راه انــدازی کرد که پشــتیبانی 
از پردازشــگر تصویر RAW چند فریمــی را فراهم می کنــد و اجازه 
می دهد تا کاربران بتوانند فایل های RAW را به پردازشگر تصویر 

Adobe Lightroom ارسال کنند.
برنامــه جدیــد Expert Raw در حــال حاضــر دارای حالت هایی 
همچون ۸K Video Snap ،Single Take، Director's View است. 
همچنین گفته شده این برنامه ویژگی هایی مانند پشتیبانی 
۱۶ بیتی چند فریمی RAW را به تصویر اصلی در حالت های زوم 

و دوربین های پریسکوپ تبدیل می کند.  براســاس گزارش ها، 
بــا Expert Raw می توانید منتظر عکس هــای RAW با وضوح، 
جزئیات و دامنه پویای تصاویر بهبود یافته باشــید. این برنامه 

عکاسی می تواند با کمک HDR  از قابلیت JPEG پشتیبانی کرده 
و بدون از دســت دادن  ســرعت شــاتر، نوردهی فوکوس دســتی 
 Adobe بــه RAW و هیســتوگرام امکان صادرات پروفایل هــای
Lightroom را فراهم کند. به گفته توسعه دهندگان سامسونگ، 
کاربران می توانند از طریق گلکسی اســتور یا FrontTron نسخه 
غیر رســمی این برنامه عکاســی را دریافت کنند یا منتظر انتشار 
رسمی باشند.  گفتنی است که شاید بزرگترین نقطه ضعف این 
برنامه، نسخه محدود آن باشد، زیرا این برنامه در حال حاضر به 
Ultra Galaxy S۲۱ و Android۱۲محدود می شود. اما سامسونگ 
اعالم کرد که دســتگاه های دیگر، از جمله گلکســی S۲۱پالس و 

گلکسی تب S۵e، بعدا از Expert Raw پشتیبانی خواهند کرد.

با قابلیــت جدید واتســاپ پیام  های خــود را 
در زمان معین به طور خودکار حذف کنید. 

واتســاپ قابلیت جدیدی را به پلتفــرم خود 
اضافه کرده که به کاربران این  امکان را می دهد تا پیام های خود 
را در زمان مشخص به طور خودکار حذف کنند. در همین راستا 
مدیرعامل واتســاپ گفت: "برای استفاده از این قابلیت جدید 
کاربران  باید واتساپ خودشــان را به روز کرده و سپس با رفتن به 
تنظیمات و فعال کردن قابلیت جدید، پیام های خود را به  طور 
خودکار حذف کننــد. هنگامی که این ویژگــی برای اولیــن بار در 
نوامبر سال گذشته راه اندازی شد، پیام کاربران فقط تا هفت روز 

ناپدید می شد. اما با ویژگی جدید کاربران می توانند پیام های 
خــود را  تــا  ۹۰ روز نگــه داری و ســپس حذف کننــد." مدیر عامل 

واتساپ همچنین گفت:فعال کردن ویژگی پیام های ناپدید شده 
به طور پیش فرض بر چت های موجود تأثیری نخواهد داشت. 
هنگامی که یک چت انفرادی جدید را شروع می کنید، اعالنی ظاهر 
می شود که می گوید ویژگی پیام های ناپدید شده فعال است. 
کاربران می توانند تنظیمــات را برای چت هــای فردی خاموش 
گرچه تنظیمات پیش فرض جدید روی چت های گروهی  کنند. ا
تأثیری نمی گذارد، واتساپ می گوید هنگام ایجاد گروه ها گزینه 
جدیدی اضافه کرده که به شما امکان می دهد ویژگی پیام های 
کنون  ناپدید شونده را فعال کنید.گفتنی است که ویژگی  جدید ا

برای تمام سیستم عامل ها در دسترس هستند.

مانیتور فوق عریض ۹۰ هرتزی لنوو عرضه شد

اپل واچ SE ۲ چه زمانی معرفی می شود؟

برنامه جدید سامسونگ برای عکاسان حرفه ای 

کردن چت در واتساپ به طور پیش فرض، ممکن شد  مخفی  

فناوری  صدها باج افزار در اپ گالری هواوی
تحلیلگــران بدافزارهــا بــه تازگی 
درون صدها نرم افزار اندرویدی 
موجــود در اپ گالری هــواوی با 
مجموع دانلود بیش از ۹ میلیون بار تروجانی را کشف 

کرده اند که به دزدی اطالعات کاربران می پردازد.
تحلیلگــران بدافزارهــا بــه تازگــی درون صدهــا 
نرم افزار اندرویدی موجــود در اپ گالری هواوی 
با مجموع دانلود بیش از ۹ میلیون بار، تروجانی 
را کشف کرده اند که به دزدی اطالعات کاربران 

می پردازد.
این تروجان که برای اولین بار توسط متخصصان 
مرکز تحقیقاتی Dr. Web شناســایی شــده است، 
یکی از سویه های بدافزاری به نام Cynos است. این 
ســویه کــه origin.۷.Android.Cynos بــه نحــوی 
طراحی شده است که داده های حساس کاربران 
را جمــع آوری می کنــد. محققــان در ایــن رابطــه 
 توضیــح داده انــد کــه: »نرم افزارهایــی کــه حــاوی
 origin.۷.Android.Cynos هستند از کاربران مجوز 
انجام و مدیریت تماس های تلفنی را درخواســت 
می کنند. تروجان یاد شده با استفاده از این مجوز 

می تواند به اطالعات خاصی دسترسی پیدا کند«.
جالب اســت بدانید که عالوه بر کاربران انگلیســی 
زبان، حتی کاربرانی از کشورهای روسیه و چین نیز 

گرفتار این تروجان شده اند. 

محققان در این خصوص اظهار داشته اند که این 
تروجان می تواند با نرم افزارهای اندرویدی یکپارچه 
شده و به تمامی روش های ممکن از اطالعاتی که 
جمــع آوری می کنــد درآمدزایــی کند. با ایــن حال 
سویه ای که درون نرم افزارهای اپ گالری یافت شده 
است تنها به جمع آوری اطالعات کاربران و دستگاه 

آنها و نمایش تبلیغات می پردازد.
محققان در این رابطه هشدار داده اند که: در نگاه 

اول فاش شــدن شــماره تلفن همراه ممکن است 
مشکلی ناچیز به نظر برسد، با این حال، در واقعیت، 
می تواند به طور جدی به کاربران آسیب برساند، به 
ویژه با توجه به این واقعیــت که کودکان مخاطب 

اصلی بازی هستند.
این تروجان عالوه بر جمع آوری شماره تلفن کاربران، 
موقعیت مکانی آنها را هم از طریق دسترسی به جی 
پی اس یا شبکه موبایل و داده های نقطه دسترسی 

وای فای جمع آوری می کند.
محققان ایــن تروجــان را در تعــداد ۱۹۰ نرم افــزار 
بازی اندروید شامل شبیه سازها، بازی های آرکید، 
شــوترها و... که تمامی آنها به طور گســترده تبلیغ 

می شدند، یافت کردند.
در آخر محققان نتایج یافته های خــود را با هواوی 
درمیان گذاشــتند و ایــن ۱۹۰ نرم افزار ظــرف مدت 

کوتاهی از اپ گالری حذف شدند.

فناوری

استایل

گرچه پوشیدن لباس چرم در دهه ۴۰ و ۵۰  ا
ج از عرف  میالدی به عنوان یک لباس خار
جامعــه محســوب می شــد، اما ایــن روزها 
لباس چرم به عنوان یــک کاالی لوکس در 

مد هر سال مورد استفاده قرار می گیرد.
برندهای معروف دنیــا جزو تولیدکنندگان 
کسســوری چــرم در دنیا  ک و ا اصلی پوشــا

هستند. 
در ایران نیز چرم مشــهد، مارال چرم، شهر 
چرم، آرتمن و چرم درســا از پیشروان چرم 
طبیعی با کیفیت و معتبر هســتند. در این 
مطلب با تعدادی از مدل لباس های چرم 
که در صنعت مد بیشتر مورد توجه هستند 

را معرفی می کنیم.
        2 مدل لباس های چرم

        کت چرم مردانه
قدمــت کــت چــرم مردانــه بــه ســال ۱۹۰۰ 
کــه در صــد ســال  میــالدی بازمی گــردد 
گذشته مهم ترین بخش استایل کالسیک 
مردانه بوده است. با این حال در چند دهه 
گذشــته و پس از ظهور گروه های موسیقی 
کــت چــرم میــان  ک در آمریــکا و دنیــا،  را
خانم ها نیز طرفداران بســیاری پیدا کرده 
گر شــما هم به اســتایل کالسیک  اســت. ا
عالقمند هســتید، می توانید آن را با شلوار 

جین آبی ست کنید.
        پالتو یا بارانی چرم زنانه یکی از مدل 

لباس های چرم
در فصــل بهــار و تابســتان توجــه بســیاری 
از خانم هــا بــه پالتــو چــرم زنانــه جلــب 
می شــود. این مدل پالتو یا بارانــی زنانه در 
رنگ هــای قهــوه ای، مشــکی و زرشــکی از 
محبوبیــت بیشــتری برخــوردار اســت کــه 
استایل شما را کالسیک و رسمی می کند. 
شما می توانید بارانی چرم زنانه را با کفش 
پاشنه بلند، بوت یا نیم بوت ترکیب کنید و 
چشمگیرتر از همیشه در فصل های سرد و 

بارانی ظاهر شوید.

با این لباس های چرم
 بدرخشید

اطالعات ارائه شده نشان می دهد 
که دو گوشی جدید شرکت موتوروال 
سه ماه اول سال ۲۰۲۲ میالدی وارد 

بازار هند می شود. 
شرکت موتوروال خط تولید گوشی های هوشمند خود 
را گسترش داده اســت، به نظر می رسد که این شرکت 
قصد دارد در سه ماه اول سال ۲۰۲۲ میالدی دو گوشی 
هوشــمند وارد بازار هند کند که یکی از آن ها به تراشه 

گون هشت نسل یک مجهز است. کوالکام اسنپدرا
گون هشت نسل  گوشی موتوروال که به تراشه اسنپدرا
یک مجهز خواهد شد؛ Moto Edge X۳۰نام دارد و قرار 
است ۹ دسامبر در چین به صورت رسمی عرضه شود، 
ممکن است این محصول با نام دیگری وارد بازار هند 

شود. گوشی دیگری که انتظار می رود همزمان با این 
محصول ارائه شــود از ســری Moto G اســت و احتماال 

Mot G۷۱نام دارد.
 Moto Edge شرکت موتوروال تأیید کرده است که گوشی

 OLED Full+ دارای صفحه نمایش ۶.۶۷ اینچیX۳۰
HD با نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتزی است. این محصول با 
۱۶ گیگابایت حافظه رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه ذخیره 
سازی داخلی عرضه خواهد شد. یک دوربین دوگانه در 
پنل پشتی گوشی موتوروال ۳۰Edge Xتعبیه شده است 
کرو  که شامل دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین ما

دو مگاپیکسلی می شود.
دوربین سلفی تعبیه شده روی صفحه نمایش گوشی 
۳۰Moto Edge Xنیــز دارای حســگر ۶۰ مگاپیکســلی 
است. این محصول با استفاده از سیستم عامل اندروید 
۱۲ اجرا می شــود، انرژی مــورد نیاز آن نیــز از طریق یک 
باتری پنج هزار میلی آمپر ســاعتی تأمین می شــود و از 

فناوری شارژ سریع ۶۸ واتی نیز بهره می برد.

گوشی های جدید موتوروال چه زمانی عرضه می شود؟

فناوری

فناوری

اپلیکیشن

ثابت راسخ - شهردار چرمهین

خ 1۴۰۰/۰7/28 شــورای محتــرم  شــهرداری چرمهیــن براســاس مصوبــه شــماره ۶/2۳۵/ش مــور
اسالمی شــهر و بــه موجــب مــاده 1۳ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها درنظــردارد درراســتای عمــران و 
کاربــری مســکونی واقــع در شــهر  ک زمیــن بــا  آبادانــی شــهر اقــدام بــه فــروش تعــدادی قطعــه پــال
کارشناســی  چرمهیــن بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد شــرایط ازطریــق مزایــده و طبــق نظــر 
)کارشــناس رسمی دادگســتری( بــا قیمــت پایــه بــه فــروش برســاند. لــذا متقاضیــان می تواننــد از 
خ 1۴۰۰/1۰/۰1 بــه واحــد درآمــد شــهرداری مراجعــه و  گهــی تــا روز چهارشــنبه مــور تاریــخ انتشــار این آ
اســناد شــرکت در مزایده را دریافت و قیمت پیشــنهادی خود را تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه 
کننــدگان  خ 1۴۰۰/1۰/۰2 بــه دبیرخانــه محرمانــه )حراســت( شــهرداری ارایــه نماینــد. شــرکت  مــور
 www.chermahin.ir کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــهرداری چرمهیــن بــه آدرس جهــت 

12۳79۰۴ / م الفمراجعــه و یــا بــا شــماره ۵2۵۵2۴۴۴، ۰۳1 تمــاس حاصــل نماینــد.

نوبت اول
ک مسکونی« گهی تجدید مزایده پنج  قطعه پال »آ

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را 
گــذار نمایــد. ازطریــق مناقصــه عمومی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت  1۳:۰۰ روز شنبه به تاریخ  1۴۰۰/1۰/۰۴

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۳۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/1۰/۰۵

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8-۶۶8۰۰۳۰ ۳ -  ۰۳1 )داخلی  ۳9۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰9/18

گهی برگزاری مناقصه عمومی نوبت اولآ

مبلغ تضمین)ریال(برآورد )ریال(محل تامین اعتبارموضوع مناقصهشماره  مناقصه

18۵-۴-۴۰۰/2
اجرای خط انتقال فاضالب محله لنج زیباشهر به موازات کانال سد نکوآباد

 )با ارزیابی کیفی(
2۳،۴۴۵،۶۶۰،۵۶88۳۳.۳7۰.۰۰۰جاری

18۶-۴-۴۰۰/2
کنده در سطح زیباشهر  اجرای شبکه فاضالب نقاط پرا

کیفی( )با  ارزیابی 
12،۳۶۵،8۴۵،۵۵۵۵۰1.۰۰۰.۰۰۰جاری

189-۴-۴۰۰/2
توسعه شبکه فاضالب در سطح منطقه خمینی شهر 

کیفی( )با  ارزیابی 
1۰،1۰8،۶8۶،۶7۵۴۳۳,2۶۰,۰۰۰جاری

21۰-۴-۴۰۰
کله  اجرای شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب محالت 

مسیح، کله مسلمان و بهجت آباد شهر زاینده رود 
کیفی( )با  ارزیابی 

۳7،9۶1،۰۴۴،۶۳۵1,2۶9,۰۰۰,۰۰۰جاری

211-۴-۴۰۰
اجرای خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضالب محله نهچیر شهر مبارکه

 )با  ارزیابی کیفی(
۴۵،9۳1،19۳،7۵11,۵۰8,۰۰۰,۰۰۰جاری


