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کشــور بــه عــدد افســانه ای ۱۹۵۷ تریلیــون  کــه ارزش تقریبــی ۲.۶ میلیــون واحــد خالــی موجــود در  در شــرایطی 
تومــان رســیده دولــت و مجلــس عــزم خــود را بــرای ورود خانه هــای خالــی بــه بازار مصــرف جــزم کرده اند؛ هرچند 
بــا توجــه بــه معافیــت اقامتــگاه دوم از مالیــات، عمــا نمی تــوان امیــدوار بــود بخــش قابــل توجهــی از واحدهــای 
خالی فروخته یا وارد بازار اجاره شــود.  طبق سرشــماری ســال ۱۳۹۵ حدود ۲.۶ میلیون واحد مســکونی خالی 
کشــور در تابســتان ۱۳۹۹  در ایران وجود دارد. متوســط مســاحت خانه ها در ایران طبق آخرین آمار از معامات 
بــه میــزان ۱۰۵ متــر مربــع بــوده اســت. میانگیــن قیمت مســکن کشــور در همان مقطع نیــز متری هفت میلیون 
کــه از طــرف وزارت راه و شهرســازی اعــام شــد. یعنــی ارزش هــر واحــد مســکونی در کشــور  و 172 هــزار تومــان بــود 
کی بــرای قیمت خانه های خالی  گر همیــن رقم را ما بــه طــور میانگیــن 7۵۳ میلیــون و ۶۰ هــزار تومــان اســت و ا
قــرار دهیــم ارزش تقریبــی ۲.۶ میلیــون واحــد خالــی بــه عــدد افســانه ای 19۵7 تریلیــون و 9۵۶ میلیــارد تومــان 

کنــون نیــز افزایــش یافته اســت.  می رســد! البتــه واضــح اســت که ایــن ارقــان از تابســتان گذشــته تا

۳

چراگوشتقرمزباالتراز۱۸۰هزارتومان
فروختهمیشود؟

معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هال احمــر اســتان 
اصفهــان از امدادرســانی بــه ۷۳ آســیب دیــده ناشــی از 
۴۲ حادثــه بــه وســیله ۴۴ تیــم عملیاتی این جمعیــت در 

هفتــه ســوم فروردیــن مــاه خبــر داد.
خصــوص  در  با ایمنــا،  گفت وگــو  کریمــی در  داریــوش 
اســتان  هال احمــر  جمعیــت  امدادرســانی  وضعیــت 
کرد: پوشــش  گذشــته، اظهار  اصفهان در حوادث هفته 
امــدادی ۴۲ حادثــه در هفتــه قبلــی انجــام شــده اســت 
از  از حادثــه در ایــن مــدت  ناشــی  آســیب دیــده  و ۷۳ 
خدمــات امــدادی هال احمــر اســتان اصفهــان بهره مند 
همچنــان  مــورد   ۱۳ بــا  جــاده ای  حــوادث  و  شــدند 

بیشــترین آمــار را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــن  ــش امدادی ای ــت پوش ــوادث تح ــار ح ــان آم ــا بی وی ب
کــرد:  جمعیــت در هفتــه ســوم فروردیــن مــاه، تصریــح 
در ایــن بــازه زمانــی ۱۳ مــورد حادثــه جــاده ای، ۱۱ مــورد 
حادثــه شــهری، ۸ مــورد خدمــات حضــوری، ۴ مــورد 
کارگاهــی  کوهســتان و ۵ مــورد حادثــه صنعتــی و  حادثــه 
توســط نیروهــای امــدادی جمعیــت هال احمــر اســتان 

پوشــش امــدادی داده شــد.
معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هال احمــر اســتان 
کــه در ایــن مأموریت هــا بــه ۷۳  اصفهــان بــا بیان ایــن 
حادثــه دیــده امدادرســانی شــده اســت، گفــت: ۳۷ نفــر از 
حادثــه دیــدگان در حــوادث جــاده ای، ۱۳ نفــر در حوادث 
کوهســتان، ۵ نفــر در حادثــه  شــهری، ۴ نفــر در حــوادث 
ســیل و آبگرفتگــی، ۶ نفــر در حــوادث صنعتــی و کارگاهــی 
کردنــد. و ۸ نفــر بــه صــورت حضــوری خدمــات دریافــت 

کــرد: در امدادرســانی در حــوادث رخ داده  کریمی تصریــح 
کــه ۲۹ نفــر بــه  تعــداد نجــات یافتــگان ۳۷ نفــر بودنــد 
بیمارســتان ها منتقــل شــدند و ۸ نفــر خدمــات درمانــی 

کردنــد. ســرپایی دریافــت 
وی افزود: ۱۲۴ نفر نیروی عملیاتی نجاتگر و امدادگر این 
کارگیــری ۳۸  جمعیــت در قالــب ۴۴ تیــم عملیاتــی بــا بــه 
دســتگاه خــودروی امــدادی و همــراه داشــتن تجهیــزات 
فعالیــت  شــده  یــاد  عملیات هــای  در  امــدادی  الزم 

داشــتند.

معاون امداد و نجات هالل احمر اصفهان 
خبر داد:

امدادرسانی به ۷۳ آسیب 
دیده در ۴۲ حادثه هفته 

سوم فروردین
خبرربخ

گفــت:  معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
کــه در ایــن دوره مدیریــت شــهری در  یکــی از برنامه هایــی 
نــگاه اعضــای شــورای اســامی و مدیریــت ارشــد شــهرداری 
کیفیتــی بــه مقولــه شــهر و  گرفتــه، دیــدگاه  کیــد قــرار  مــورد تأ

شهرســازی اســت.
گــو با  ایمنــا، اظهــار کرد:  ســید احمــد حســینی نیا در گفــت و 
کیفــی بــه شــهر، برنامه ریــزی شــهری در حــوزه و  دیــدگاه 
شهرســازی را بــه ســمت »همــه شــمولی« ســوق می دهــد؛ 
بدان معنا که اقشــار مختلف از جمله ســالمندان، کودکان 

و حتــی توانخواهــان مــورد توجــه قــرار می گیرنــد.
ــودکان برنامــه ای تحــت عنــوان  ک وی ادامــه داد: در حــوزه 
و  چشــم انداز  آن  در  و  تدویــن  اجرایــی«  اقــدام  »برنامــه 
کــه در آن ۱۷ راهبــرد و  گانــه تعریــف شــده اســت  اهــداف ۱۰ 
ــا در  ــا و برنامه ه ــرای پروژه ه ــامل اج ــی ش ــدام اجرای ۱۳۷ اق
دو ســطح عمرانــی، شهرســازی و ترویجــی مــورد توجــه قــرار 

گرفتــه اســت.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان ادامــه داد: 
وقتــی ســخن از مفهــوم »حــق بــه شــهر« بــه میــان می آیــد، 
کــه بایــد بــه موضــوع حــق ارزشــمند بــودن  منظــور آن اســت 
کودکان، حق شــنیده شــدن صدای آنها و حق برخورداری 
ــان از خدمــات اجتماعــی و همچنیــن حــق برخــورداری  آن
کنیــم  ــازی و تفریــح توجــه  از امنیــت، زندگــی خانوادگــی، ب
کــودکان چگونــه ممکــن  و بدانیــم تحقق ایــن مــوارد بــرای 
کــه خوشــبختانه این موضوعــات در برنامــه اقــدام  اســت 

اجرایــی معاونــت شهرســازی لحــاظ شــده اســت.
ــام  ــات انج ــا و اقدام ــا پیگیری ه ــرد: ب ک ــد  کی ــینی نیا تا حس
شــده، اصفهــان در مقولــه شــهر دوســتدار کــودک درخشــید 
بــا همــت و مشــورت همــکاران در  بــار دیگــر توانســت  و 
بــر  و  کشــور و یونیســف  کــودک وزارت  کمیتــه دوســتدار 
اســاس تدویــن برنامــه اقــدام اجرایــی شــامل چشــم انداز 
در  اجرایــی  اقــدام  و ۱۳۷  راهبــرد  گانــه، ۱۷  اهــداف ۱۰  و 

راســتای برنامــه ســنجش پذیــر شــهردار اصفهــان، برنامــه 
اصفهــان ۱۴۰۰ و مفهــوم حــق بــه شــهر بــه منظــور دســتیابی 
بــه اهدافــی همچــون حــق ارزشــمند بــودن و مــورد احتــرام 
گرفتــن، حــق شــنیده شــدن، حــق  ــرار  ــه ق و رفتــار منصفان
از  برخــورداری  حــق  اجتماعــی،  خدمــات  از  برخــورداری 
امنیــت و حــق برخــورداری از زندگــی خانوادگــی و بــازی و 

ــارد. گم ــت  ــح هم تفری
وی بــا اشــاره بــه برخــی اقدامــات شــهرداری اصفهــان در 
کــودک  راســتای تحقــق برنامــه اجرایــی شــهر دوســتدار 
در  کــودکان  ویــژه  ضوابــط  تهیــه  کــرد:  اظهــار  اصفهــان، 
پارک هــا،  و  مــدارس  تجــاری،  مســکونی،  مجتمع هــای 
دوســتدار  شــهر  ملــی  راهنمــای  تدویــن  در  مشــارکت 
گواهینامــه اســتاندارد در پــارک  کودک، ایمــن ســازی و ارائــه 
درخشــان منطقــه ۱۱، تدویــن الیحه تبیین فرایند توســعه، 
کــودکان،  کیفــی و نظــارت بــر انــواع فضاهــای بــازی  ارتقــای 
بــا  تفریحــی  ورزشــی،  فرهنگــی،  جشــنواره های  برگــزاری 
بــا همــکاری ســازمان ها و ســمن ها،  کــودکان  محوریــت 
کــودکان در مناطــق ســه، ۱۵، ۱۱، ۱۰ و  طراحــی ویــژه بازیکــده 
کــودکان از جمله  ۱۲، تجهیــز و به روزرســانی فضاهــای بــازی 

اقدامــات انجــام شــده در ایــن راســتا اســت.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان ادامــه 
ــان در منطقــه ۱۴، اســتفاده  داد: ســاماندهی بوســتان ارزن
کــودکان بــرای فضاســازی شــهری، احــداث پــارک  از نقاشــی 
کــودک در منطقــه هفــت،  فروردیــن و فرهنگســرای مــادر و 
کودکان ایــران و اندونــزی، دریافــت جایــزه  برگــزاری وبینــار 
ــان و  ــودکان و نوجوان ک ــا  ــزاری جلســات ب الهــام بخــش، برگ
افزایش نظرســنجی از کودکان در ســال ۹۸ نســبت به ســال 
۹۷ از ۱۰۰ نفــر ســاعت بــه یک هــزار و ۱۰۰ نفــر ســاعت، بررســی 
کشــور و  کار و ارســال بــه وزارت  کــودکان  قوانیــن مربــوط بــه 
ــا ذی نفعــان در تهیــه برنامــه اقــدام  همچنیــن مشــارکت ب
اجرایــی از دیگــر اقدامــات شــهرداری اصفهــان بــرای تحقــق 

کــودک اســت. شــعار شــهر دوســتدار 

معاون شهرسازی و معماری شهردار تاکید کرد:

توجه به »همه شمولی« در شهرسازی اصفهان
خبرربخ

ادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستاناصفهان

گــذاری  کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان درنظــردارد مناقصــه عمومی خدمــات )وا کل تعــاون،  اداره 
امــور خدمــات و نظافــت برمبنــای حجــم فعالیــت( بــه شــماره فراخــوان 2۰۰۰۰۰۳۳۳۴۰۰۰۰۰1 را بــرای ســال 
1۴۰۰ ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت با امضاء الکترونیکی برگزار نماید. کلیــه مراحل برگزاری 
کت هــا ازطریــق درگاه  گــران و بازگشــایی پا مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شــد و الزم اســت 
گــران درصــورت عــدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی امضای  مناقصــه 

الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصه محقق ســازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1۴۰۰/۰1/29 می باشد.

مهلــت زمانــی دریافــت اســناد مناقصــه از ســایت: از تاریــخ انتشــار مناقصــه در ســامانه تــا ســاعت 19 روز 
پنجشــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰2/۰2

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1۴۰۰/۰2/1۵
کــت الــف: تــا پایــان وقــت اداری روز پنــج شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/1۶ )صرفــًا  مهلــت زمانــی ارائــه فیزیکــی پا
کت الف که در زمان مهلت ارائه پیشــنهاد در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری شــده اســت(. پا

کت ها: ساعت 9/۳۰ صبح روز شنبه تاریخ 1۴۰۰/۰2/18 زمان بازگشایی پا
کات مناقصــه: اصفهــان، هتل پــل، ابتدای بلــوار آیینه خانه، جنب بن بســت ماه،  مــکان بازگشــایی پــا

کار و رفاه اجتماعی اســتان اصفهان، ســالن جلســات طبقه ســوم اداره کل تعاون، 
اطالعــات تمــاس اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان جهــت دریافــت اطالعــات 

کت هــای مربوطــه: بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پا
ــن:  ــاق 118، تلف ــه اول، ات ــاه، طبق ــت م ــن بس ــب ب ــه، جن ــه خان ــوار آئین ــدای بل ــل، ابت ــل پ ــان، هت اصفه

۰۳1  ،۳۶۶7۰۶۶1
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 1۴۵۶

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
گذاریامورخدماتونظافتبرمبنایحجمفعالیتادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیاستاناصفهان وا

جمهوری اسامی ایراننوبت اول
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادار ه کل تعاون کارورفاه اجتماعی 
استان اصفهان

112۴8۶9 / م الف

مبلغ برآورد بدون 
درنظرگرفتن ارزش افزوده

مبلغ ضمانت نامه 
شرکت در مناقصه

 صاحیت شرکت در
مناقصه موضوع ردیف

1۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
)ریال(

8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
)ریال(

 گواهی تعیین صاحیت
معتبر از مراجع ذیصاح

گذاری امور خدمات و نظافت  وا
برمبنای حجم فعالیت 1

ارزش خانه های خالی
 ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است!

پایان بغض فروخورده بعد از ۳۵۵ دقیقه؛ 

تاج گذاری شهریار در هند؛ 
تان مغانلو در نقش زال

۶

مهاجــم بلنــد قامــت پرســپولیس بغــض خــود بعــد از طلســم ۳۵۵ دقیقــه ای را بــا دبــل 
دیدنــی و پیروزی بخــش برابــر الریــان شکســت.

مس نوین کرمان، نفت مسجدســلیمان، شــهرخودرو و الوحده امارات از کف شــهریار 
مغانلــو رفتنــد و مهاجمی کــه قــرار بــود بــا حضــورش خــط حملــه ســرخ ها را قدرتمنــد و 

کام مانــد تــا حســرت  گلزنــی نــا کنــد در  مخــوف 
شــهریار  گیــرد.  شــکل  برایــش  بزرگــی 

مغانلــو یــک نیمــه نیــز برابــر الریــان قطــر 
کــرد و  کارش را دنبــال  بــا بدشانســی 

بــه ســمت چارچــوب  ضربه هایــش 
حریــف یــک بــار در موقعیــت...

کثر اعتبار دسته چک ۳ سال است: حدا

سامانه صیاد تنها راه تضمین چک  
توسط بانک ها

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

محدودیت های کرونایی 
تا تغییر وضعیت رنگ بندی 
استان اصفهان ادامه دارد

کاالهای اساسی بی توجه  قیمت  
به وعده ها، تا ۱۱۳ درصد 

افزایش یافت

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

دولت خسارات وارده به 
کند اصناف را جبران 

طومار رنج در شرق اصفهان

2

۳

۴

2

۳

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان:  

ذخیره سد زاینده رود 
به ۳۵۶ میلیون مترمکعب رسید

دبیر صنف کشاورزان اصفهان: 

کشاورزان اصفهان  مسئوالن مشکالت 
را جدی بگیرند

۳

۴
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خبر

» حــق مســکن« تنهــا مولفــه ی دســتمزد اســت 
کــه تصویــب نهایــی و ابــاغ آن نیازمنــد نظــر هیــات 
بــه  مــاه  باوجود اینکــه فروردیــن  و  اســت  وزیــران 
پایــان رســید, هنــوز تصویب نشــده و کارگران چشــم 
کــه جلســه  بــه راه هســتند. 2۳اســفند مــاه بــود 
شــورای عالی کار تشــکیل حداقل دستمزد کارگران 

ــت. ــش یاف ــد افزای ــه  ۳9 درص ب
کارگــران از 1میلیــون  بــا آن مصوبــه،  حداقــل حقــوق 
و 91۰ هــزار تومــان بــه 2میلیــون و ۶۵۵ هــزار تومــان  
کارگــران بــه  ۴۵۰ هــزار تومــان و بــن  و حــق مســکن 
یافــت،  افزایــش  تومــان  هــزار  بــه ۶۰۰  خواروبــار  و 
همچنیــن پایــه ســنوات 1۴۰ هــزار تومــان تعییــن 
دســتمزد  مولفــه ی  تنهــا  مســکن«  »حــق  شــد. 
کــه تصویــب نهایــی و ابــاغ آن، نیازمنــد نظــر  اســت 
و رای هیــات وزیــران اســت؛ یعنــی تصمیــم و رای 
مــزدی  مولفــه  افزایش ایــن  بــرای  کار  شــورایعالی 
ــًا  ــد حتم ــدارد و بای ــی ن ــت اجرای ــی، قابلی ــه تنهای ب
افزایــش حــق مســکن در هیــات دولــت بــه تصویــب 
برســد؛ با اینهمــه، تجربــه تاریخی نشــان داده اســت 
کار و تصویب نهایی  که بین تصویب در شــورایعالی 
در هیــات دولــت، یــک بازه زمانی چندماهه و حتی 

یــک ســاله وجــود داشــته اســت.
محمد شــریعتمداری, وزیرکاربعد از تعیین حداقل 
دســتمزد درباره مصوبه حق مســکن گفت:  بخش 
کمــک هزینــه مســکن منــوط بــه تاییــد  مربــوط بــه 
قیــد  بــا  که ایــن پیشــنهاد  اســت  وزیــران  هیــات 
فوریــت تقدیــم دولــت خواهــد شــد و بــا تصویــب آن 

افزایــش حــق مســکن اعمــال خواهــد شــد.
کــه مصوبــه شــورای عالی  1۶فروردیــن مــاه 1۴۰۰ بــود 
کار در زمینــه افزایــش کمــک هزینــه مســکن کارگران 

)حــق مســکن( بــه هیــات دولــت ارائــه شــد.
کارگــران منتظــر تصویــب دولــت  علــی رغم اینکــه 
بودنــد تــا در حقــوق فروردیــن مــاه خــود افزایــش 
کننــد  حــق مســکن بــه ۴۵۰هــزار تومــان را دریافــت 
حــق  افزایــش  مصوبــه  تصویــب  از  خبــری  هنــوز 
کانون  مسکن در 1۴۰۰ نیست. ناصرچمنی, رئیس 
ــه  ــا بیان اینک ــران ب کارگ ــی  ــای صنف ــی انجمن ه عال
معوقــات حــق مســکن بایــد از اول فروردیــن 1۴۰۰بــه 
کــرد: حــق  کارگــران پرداخــت شــود، ابــراز امیــدواری 
مســکن ۴۵۰هــزار تومانــی هرچــه ســریعتر در هیــات 
دولــت بــه تصویب برســد تا کارگران از تمــام حقوق و 

مزایــای مــزدی خــود بهــره منــد شــوند.

کارگران در انتظار تصمیم 
دولت برای 

» تصویب حق مسکن«
خبرربخ

و  صــدور  علنــی  جلســه  در  مجلــس  نماینــدگان 
تحویــل چک هــای تضمیــن شــده توســط بانک هــا 
به مشــتری، صرفًا از طریق ســامانه صدور یکپارچه 
امکان پذیــر  )صیــاد(  چــک  دســته  الکترونیکــی 

ــتند.  دانس
اســامی در جلســه  نماینــدگان مجلــس شــورای 
علنــی روز )یکشــنبه 29 فروردیــن( مجلــس شــورای 
گــزارش  اســامی و در جریــان رســیدگی بــه جزئیــات 
کمیســیون قضایــی و حقوقــی در مــورد الیحــه یــک 
فوریتــی الحــاق یــک تبصــره بــه مــاده )1۴( قانــون 
موافقــت  الیحــه  )1( ایــن  مــاده  بــا  چــک،  صــدور 

ــد. کردن
پیشــنهاد  بــا  مجلــس  نماینــدگان  همچنیــن 
حجت االســام حســین زاده بحرینی الحــاق بندی 

کردنــد. بــه مــاده )1( ایــن طــرح نیــز موافقــت 
در مــاده 1 آمــده اســت: در تبصــره )1( مــاده )21 مکرر( 
قانــون صــدور چــک مصــوب  1۶/  ۴/ 1۳۵۵ بــا 
اصاحــات و الحاقــات بعــدی آن پــس از عبــارت »در 
که« عبارت »از دسته  چکهای ارائه  مورد چکهایی 
کــه تاریــخ  شــده« اضافــه شــد و عبــارت »چکهایــی 
ــون  ــع قان ــور باشــد تاب صــدور آنهــا قبــل از دوره مذک
زمــان صــدور می  باشــد.« بــه عبــارت »چک هــای 
ــه  ــه تاریــخ ارائ ک صــادر شــده از دســته  چک هایــی 
آن دســته چکهــا قبــل از زمــان مذکــور در ایــن تبصره 
باشــد، تابــع قانــون زمــان ارائــه دســته  چــک اســت 
و بانکهــا بــدون نیــاز بــه ثبــت آن چکهــا در ســامانه 
صیــاد نســبت بــه پرداخــت وجــه چــک اقــدام مــی  
ــه  کلیــه برگه هــای دســته  چک هــای ارائ کننــد. در 
شــده پــس از تاریــخ فــوق  الذکــر بایــد عبــارت »صــدور 
و پشــت  نویســی چک بدون درج در ســامانه صیاد 

فاقــد اعتبــار اســت« درج شــود.« اصــاح شــد.
همچنیــن بــا موافقــت نماینــدگان بــا پیشــنهاد 
از  »پــس  عبــارت  دلیگانــی،  حاجــی  حســینعلی 
گذشــت دو ســال از الزم االجــرا شــدن این قانــون« 

بــه عبــارت »از دســته چک هــای ارائــه شــده پــس از 
کــرد. پایــان اســفندماه ســال 99« تغییــر 

همچنیــن نماینــدگان بــا پیشــنهاد حســین زاده 
بحرینــی بــرای الحــاق بنــدی بــه مــاده )1( ایــن طــرح 
کردنــد. در ایــن بنــد الحاقــی آمــده  نیــز موافقــت 
دریافــت  زمــان  از  اعتبــار  مــدت  کثــر  حدا اســت: 
کــه  چک هایــی  و  اســت  ســال  چــک، ۳  دســته 
تاریــخ منــدرج در آنهــا پــس از مــدت اعتبــار باشــد، 

نمی شــود. مــاده  مشــمول این 
در ادامــه جلســه نماینــدگان بــا مــاده )2( ایــن الیحه 

کردند. نیــز موافقــت 
در مــاده 2 آمــده اســت:  یــک مــاده بــه شــرح زیــر 
به عنــوان مــاده )2۴( بــه قانــون الحــاق و شــماره 

بــه )2۵( اصــاح می شــود: مــاده)2۴( فعلــی 
چک تضمین شده تابع احکام ذیل است:

شــده  تضمیــن  چکهــای  تحویــل  و  صــدور   -1
طریــق  از  صرفــًا  مشــتری،  بــه  بانکهــا  توســط 
ســامانه صــدور یکپارچــه الکترونیکــی دســته چــک 
)صیــاد( امکان پذیــر و مســتلزم تکمیــل برگــه )فــرم( 
درخواســت توســط متقاضــی در شــعبه بانــک در 
حضــور متصــدی بانکــی، درج مشــخصات هویتــی 
تضمیــن  چــک  روی  گیرنــده  حســاب  شــماره  و 
شــده براســاس دســتورالعمل اعامی توســط بانــک 
مرکــزی جمهــوری اســامی ایران و نیــز ثبــت علــت 
درخواســت صــدور چــک مذکــور در ســامانه صیــاد 
می باشــد. ســامانه مذکــور بــه هر برگه چک شناســه 
یکتــا اختصــاص می دهــد و بانــک مرکــزی موظــف 
اســت امــکان اســتعام اطاعــات چــک تضمیــن 

گیرنده)ذینفــع( فراهــم نمایــد. شــده را بــرای 
2- پرداخــت مبلــغ چــک تضمیــن شــده توســط 
گیرنــده  بانــک صرفــًا در وجــه و بــه شــماره حســاب 
کــه مشــخصات وی روی چــک تضمیــن  )ذینفــع( 
گردیــده اســت، امــکان پذیــر می باشــد و  شــده درج 
ظهر نویســی بــرای انتقال چک تضمین شــده فاقد 

اعتبــار اســت.
درخواســت  بــه  تضمین شــده  چــک  ابطــال   -۳
متقاضــی یــا وکیــل یــا نماینــده قانونــی وی بــا ارائــه 
ــاب  ــه حس ــک ب ــه چ ــز وج ــت واری ــک جه ــل چ اص
گیرنــده  ظهر نویســی  بــه  نیــاز  بــدون  متقاضــی، 
)ذینفــع( تنهــا تــا یــک مــاه پــس از صــدور آن توســط 
کننــده امکان پذیــر اســت. همچنیــن  بانــک صــادر 
گیرنده)ذینفــع(  پرداخــت چــک تضمیــن شــده بــه 
بــا ارائــه اصــل چــک تنهــا تــا یــک مــاه پــس از صــدور 
ــا  آن توســط بانــک امــکان پذیــر اســت. پرداخــت ی
ابطــال چــک پــس از مهلــت مقــرر در این بنــد منوط 
بــه تکمیــل فرم هــای مربوط به مبــارزه با پولشــویی 
توســط متقاضی یا گیرنده)ذینفع( و گزارش شــعبه 
ــا پولشــویی بانــک صــادر  ــه واحــد مبــارزه ب بانــک ب

کننــده می باشــد.
۴- در صــورت مفقــودی چــک تضمیــن شــده، 
گیرنــده )ذینفــع( هــر دو بــه بانــک  هــرگاه متقاضــی و 
و  تکمیــل  بــه  نســبت  و  مراجعــه  کننــده  صــادر 
امضــای برگــه )فــرم( اعــام مفقــودی چــک تضمیــن 
شــده و تعهدنامــه عــدم ادعــا نســبت بــه چــک 
مفقــود شــده اقــدام نموده و نســخه ی المثنــای آن 
کننــد، بانــک مکلــف اســت  را از بانــک درخواســت 
گیرنده)ذینفــع(  عــاوه بــر احــراز هویــت متقاضــی و 
ــی  ــخصات هویت ــت مش ــتعام صح ــه اس ــبت ب نس
متقاضــی و گیرنــده )ذینفع( از ســامانه نظام هویت 
ســنجی الکترونیکــی بانکــی اقــدام نمایــد و پــس از 
ابطــال چــک مفقــود شــده، نســبت بــه صــدور چک 
المثنــی مطابــق بــا اطاعــات منــدرج در ســامانه 

کنــد. صیــاد اقــدام 
یــا  شــده  تضمیــن  چــک  جعــل  درصــورت   -۵
اســتفاده از چــک تضمیــن شــده مجعــول، مرتکــب 
عــاوه بــر مجازاتهــای قانونــی مقــرر، بــه حکــم دادگاه 
بــه مــدت دو تــا شــش ســال از گرفتــن چک تضمین 

شــده محــروم می شــود. 
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برنــج،  ماننــد  اساســی  کاالهــای  قیمــت  بررســی 
کــه  غ نشــان می دهــد  گوشــت قرمــز، شــکر و مــر
کاالهــا در اســفند مــاه ســال ۹۹ نســبت  قیمت ایــن 
ــد  ــا ۱۱۳ درص ــن ۴۰ ت ــال ۹۸ بی ــابه س ــدت مش ــه م ب
کاالهــای  قیمــت  رونــد  اســت.  یافتــه  افزایــش 
گذشــته علیرغــم وعده هــای  اساســی طــی یکســال 
مکــرر مســئوالن همچنــان افزایشــی و بــه تعبیــری 
گســیختگی« رســیده اســت.  بــه مرحلــه »لجــام 
ُکنــد تخصیص  دولتمــردان نیمــه ســال ۱۳۹۹ رونــد 
ارز و ترخیــص کاالهــای اساســی از گمــرکات را عامــل 
ــازار اقــام مختلــف  اصلی ایجــاد تنــش قیمتــی در ب
کــه ســتاد تنظیــم بــازار  اعــام می کردنــد؛ بــه طــوری 
و شــورای هماهنگــی اقتصــادی دولــت مصوبــات 
و دســتورالعمل هایی را بــرای ســرعت بخشــیدن 
کردنــد و وعــده دادنــد بــا  کاالهــا صــادر  بــه ترخیــص 
تســریع در ایــن ترخیص هــا و افزایــش بازاررســانی، 
قیمت هــا تعدیــل خواهــد شــد. از جملــه علیرضــا 
ــان مــاه ســال  ــه ۱۳ آب ک ــر صمــت  رزم حســینی، وزی
کــه »در هفتــه آینــده تغییــرات  گذشــته وعــده داد 
کاالهــای اساســی خواهیــم  محسوســی در قیمــت 
وزیــر  رزم حســینی،  اظهــارات علیرضــا  داشــت«. 
کــه  مقــام معظــم  صمــت پــس از آن مطــرح شــد 
کیــد بر اینکــه  رهبــری، در ســخنرانی تلویزیونــی بــا تأ
ــم  ــه تحری ــی ب ــی ارتباط کنون ــکات  ــیاری از مش بس
گفتنــد:  ندارنــد و ناشــی از ناهماهنگی هــا هســتند، 
گرانی هــای اخیــر واقعــًا توجیــه نــدارد  بســیاری از 
و بایــد بــا هماهنگــی بیــن دســتگاه های مربوطــه 
کنند. ایشــان،  ــر آن را عــاج  مســئولین هرچــه زودت
گوجــه تــا پوشــک بچــه را  غ،  گوشــت، مــر گرانــی 
گرانی هــای  کاال،  بــه رغــم موجــود بــودن جنــس و 
گرانی هــا  بی دلیــل خواندنــد و افزودنــد: همه ایــن 
و مشــکات، بــا هماهنگــی دســتگاه ها قابــل حــل 
هســتند و بایــد مشــکات از جلــوی پــای مــردم 
ارائــه  آمــار  بررســی  حــال  با ایــن  شــود.  برداشــته 
کاالهــای  شــده از ســوی وزارت صمــت از قیمــت 
ماه هــا  یعنــی  ســال ۹۹  مــاه  اســفند  در  اساســی 
کاهــش  پــس از وعده هــای مکــرر مســئوالن بــرای 

کاالهــای اساســی نســبت بــه  قیمت هــا، نــرخ انــواع 
اســفند ۱۳۹۸ با افزایش های شــدیدی همــراه بوده 
کیلوگــرم برنــج  اســت. بــر همیــن مبنــا، قیمــت هــر 
ــد  ــا ۱۱۳.۶ درص ــک ب ــه ی ــماتی درج ــتانی باس کس پا
افزایــش از ۱۱ هــزار و ۵۱۸ تومان در اســفند مــاه ۱۳۹۸ 
بــه ۲۴ هــزار و ۳۹,۶۰۸ تومــان در اســفند مــاه ۱۳۹۹ 

ــه اســت. ــش یافت افزای
کیلوگــرم برنــج تایلنــدی نیــز در اســفند  قیمــت هــر 
درصــد  بــا ۱۱۱.۱  اســفند ۱۳۹۸  بــه  نســبت   ۱۳۹۹
افزایــش از ۷ هــزار و ۴۲۲ تومــان بــه ۱۵ هــزار و ۶۷۰ 

تومــان افزایــش یافتــه اســت.
کیلوگــرم برنــج طــارم اعــا  همچنیــن قیمــت هــر 
 ۴۶.۲  ،۱۳۹۸ اســفند  بــه  نســبت   ۱۳۹۹ اســفند 
درصــد افزایــش داشــته و از ۲۳ هــزار و ۴۴۰ تومــان در 
اسفند ۹۸ به ۳۴ هزار و ۲۶۱ تومان در اسفند ۱۳۹۹ 
برنج هاشــمی درجه  کیلوگــرم  رســید. قیمــت هــر 
یــک نیــز طــی مــدت یــاد شــده ۴۳.۵ درصــد افزایش 
یافتــه و از ۲۳ هــزار و ۲۵۴ تومــان بــه ۳۳ هــزار و ۳۶۲ 

تومــان رســیده اســت.
کیلوگــرم شــکر ســفید نیــز ۷۲.۱ درصــد  قیمــت هــر 
افزایــش یافتــه و از ۶ هــزار و ۱۰۴ تومــان در اســفند 
۱۳۹۸ بــه ۱۰ هــزار و ۵۰۹ در اســفند ۱۳۹۹ افزایــش 

یافتــه اســت.
گرمی نیــز در مــدت یــاد  قیمــت هــر بســته شــکر ۹۰۰ 
شــده ۷۴.۷ درصــد افزایــش یافتــه و از ۵ هــزار و ۹۲۰ 

تومــان بــه ۱۰ هــزار و ۳۴۲ تومــان رســیده اســت.
گوســاله نیــز در اســفند  گوشــت  کیلوگــرم  قیمــت هــر 
مــاه ۱۳۹۹ نســبت بــه اســفند مــاه ۱۳۹۸ بــه میــزان 
کیلوگــرم ۷۴ هــزار و  ۴۵.۲ درصــد افزایــش و از هــر 
۱۴۸ تومــان بــه ۱۰۷ هــزار و ۶۴۲ تومــان ریــال رســیده 
گوســفندی ۴۰  گوشــت  کیلوگــرم  اســت. قیمــت هــر 
درصــد افزایــش یافتــه و از ۸۸ هــزار و ۸۰۲ تومــان در 
اســفند ۹۸ بــه ۱۲۴ هــزار و ۳۱۱ تومــان در اســفند مــاه 

۹۹ افزایــش یافتــه اســت.
غ تــازه نیز در اســفند  قیمــت هــر کیلوگــرم گوشــت مر
مــاه ۱۳۹۹ نســبت بــه اســفند مــاه ۱۳۹۸ بــه میــزان 
کیلوگــرم ۱۲ هــزار و  ۸۷ درصــد افزایــش یافتــه و از هــر 
۷۳۵ تومان به ۲۳ هزار و۸۱۰ تومان رســیده اســت.

بــا  اصفهــان  اســتان  مرغــداران  انجمــن  دبیــر 
انتقــاد از قاچــاق جوجه یــک روزه از ایران، گفت: 
کــه همــواره بــرای  گــر نهادهــای تنظیــم بــازار  ا
گیــری می کننــد،  زنــده تصمیــم  غ  مــر قیمــت 
جلــو قاچــاق جوجــه یــک روزه را نگیرنــد، شــاهد 
بــازار داخــل  افزایــش قیمت ایــن محصــول در 

خواهیــم بــود. 
گفت وگــو با ایســنا، دربــاره برخــی  کــزاد در  بهــرام پا
غ،  زمزمه هــا نســبت بــه افزایــش دوبــاره قیمــت مــر
کــرد: پیــش از عیــد مرغــداران قیمــت تمــام  اظهــار 
غ زنــده را ۱۷ هــزار و ۵۰۰ تومــان اعام کردند  شــده مــر
کــه بــا مخالفــت ســازمان صمــت مواجــه شــدیم، اما 
غ زنــده ۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان  بعــد از عیــد قیمــت مــر

افزایــش و مصــوب شــد.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر قیمــت جوجــه 
یــک روزه از ۴۲۰۰ بــه ۷۰۰۰ تومــان افزایــش یافتــه 
اســت، گفــت: بــه طــور قطــع افزایش قیمــت جوجه 
غ زنــده بیــن  یــک روزه، بــر قیمــت تمــام شــده مــر

۱۲۰۰ تــا ۱۵۰۰ تومــان اضافــه می کنــد.
کرد:  کید  دبیر انجمن مرغداران اســتان اصفهــان تا
غ زنــده ۱۷  بایــد توجه داشــت که قیمــت مصوب مر
هــزار و ۱۰۰ تومانــی از ســوی ســتاد تنظیــم بازار کشــور 
و اســتان بــا پیــش بینــی جوجــه یــک روزه ۴۲۰۰ 

تومانــی بــود نــه ۷۰۰۰ تومــان.

وی بــا بیان اینکــه متاســفانه جوجــه یــک روزه بــا 
قیمــت ۱۱ هــزار تومــان بــه بــاال به عراق و افغانســتان 
قاچــاق می شــود، افزود: ایــن قاچــاق بــا توجــه بــه 

جذابیــت نــرخ دالر، انجــام می شــود.
نیــز  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  البتــه  گفــت:  کــزاد  پا
کــرده  موضــوع قاچــاق جوجــه یــک روزه را اعــام 
اســت، امــا احتمــال می رود بــا تداوم قاچــاق جوجه 
یــک روزه، مرغداری هــا بــا کاهش تولید روبرو شــوند 
غ  ــر ــت م ــش قیم ــر و افزای ــاهد تغیی ــه ش ــه در ادام ک

ــود. خواهیــم ب
کــه  وی بــا بیان اینکــه ســوال مرغداران ایــن اســت 
نهادهــای نظارتی چرا جلو قاچاق جوجه یــک روزه 
کــرد: به طــور قطع جوجه یک  کیــد  را نمی گیرنــد؟ تا
کولبــری و یــا از مبــادی  کــه  روزه محصولــی نیســت 
ــا از  ــود و جوجه ه ــاق ش ــور قاچ کش ــخص از  غیرمش

کشــور خــارج می شــوند. مســیر مشــخصی از 
کیــد  دبیــر انجمــن مرغــداران اســتان اصفهــان بــا تا
گــر نهادهــای تنظیم بــازار که همــواره برای  بر اینکــه ا
گیــری می کننــد، جلــو  غ زنــده تصمیــم  قیمــت مــر
قاچــاق جوجــه یــک روزه را نگیرنــد، شــاهد افزایــش 
قیمت ایــن محصــول در بــازار داخــل خواهیــم بــود، 
گفــت: در صــورت حــل نشــدن این مشــکل بــه طــور 
غ مواجه  قطــع بــا کمبود تولیــد و افزایش قیمت مــر
کشــش بــازار و  می شــویم و ایــن افزایــش بــا توجــه بــه 

قــدرت خریــد مــردم خواهــد بــود.

عضــو هیئت رئیســه مجلس شــورای اســامی اعام 
کــرد: درآمــد دولــت از  بــورس حداقل ۵۲هزار میلیارد 

تومــان )اعــم از ســود و مالیــات( بوده اســت. 
ســلیمی نماینده  علیرضــا  تســنیم،  گــزارش  بــه 
عضــو  و  مجلــس  در  دلیجــان  و  محــات  مــردم 
هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســامی در صفحــه 

شــخصی خــود در توئیتــر نوشــت:
 درآمــد دولــت از  بــورس حداقــل ۵2هــزار میلیــارد 
بــر  حــال  مالیــات(.  و  ســود  از  )اعــم  تومــان 
اســاس قواعــد حقوقــی آیــا دولت ایــن ســود را بــا 
می کنــد...؟! تقســیم  زیان دیــده  ســرمایه گذاران 

قیمت  کاالهای اساسی بی توجه به وعده ها، تا ۱۱۳ 
درصد افزایش یافت

دبیر انجمن مرغداران استان اصفهان 
با اشاره به تداوم قاچاق جوجه یک روزه: 

گران می شود غ حتما  مر

درآمد ۵۲هزارمیلیارد تومانی دولت از بورس 

گزارشربخ

کــه ارزش تقریبــی ۲.۶ میلیــون واحــد  در شــرایطی 
کشــور بــه عــدد افســانه ای ۱۹۵۷  خالــی موجــود در 
تریلیــون تومــان رســیده دولــت و مجلــس عــزم خود 
را بــرای ورود خانه هــای خالــی بــه بــازار مصــرف جــزم 
ــگاه  ــت اقامت ــه معافی ــه ب ــا توج ــد ب ــد؛ هرچن کرده ان
دوم از مالیــات، عمــا نمی تــوان امیــدوار بــود بخش 
قابــل توجهــی از واحدهــای خالــی فروختــه یــا وارد 
بــازار اجــاره شــود.  طبــق سرشــماری ســال ۱۳۹۵ 
حــدود ۲.۶ میلیــون واحد مســکونی خالــی در ایران 

وجــود دارد. 
طبــق  در ایــران  خانه هــا  مســاحت  متوســط 
ــتان ۱۳۹۹  ــور در تابس کش ــات  ــار از معام ــن آم آخری
بــه میــزان ۱۰۵ متــر مربــع بــوده اســت. میانگیــن 
کشــور در همــان مقطــع نیــز متــری  قیمــت مســکن 
کــه از طــرف  هفــت میلیــون و 172 هــزار تومــان بــود 
وزارت راه و شهرســازی اعــام شــد. یعنــی ارزش هــر 
کشــور بــه طــور میانگیــن 7۵۳  واحــد مســکونی در 
گــر همیــن رقــم  میلیــون و ۶۰ هــزار تومــان اســت و ا
کــی بــرای قیمــت خانه هــای خالــی قــرار دهیم  را ما
ــدد  ــه ع ــی ب ــد خال ــون واح ــی ۲.۶ میلی ارزش تقریب
افســانه ای 19۵7 تریلیــون و 9۵۶ میلیــارد تومــان 
از  ارقــان  که ایــن  اســت  واضــح  البتــه  می رســد! 
کنــون نیــز افزایش یافته اســت.  تابســتان گذشــته تا
کشــور  حــدود ۵۰۰ هــزار واحــد از ۲.۶ مســکن خالــی 
در تهــران قــرار دارد. قیمــت هــر متــر خانــه در تهــران 
 ۳۰.۲ متوســط  طــور  بــه   ۱۳۹۹ اســفندماه  طــی 
میلیــون تومــان و میانگیــن مســاحت واحدهــای 
گذشــته ۸۷ متــر بــوده  معاملــه شــده در پاییــز ســال 
اســت. یعنــی بــه طــور تقریبــی هــر خانــه در تهــران 
کنــون ۲ میلیــارد و ۶۲۷ میلیــون تومــان ارزش  هــم ا
گر ایــن مبلــغ را بــرای واحدهــای خالی در نظر  دارد. ا
کنــون بــا ۱۳۱۳ تریلیــون و ۷۰۰ میلیــارد  بگیریــم هــم ا
تومــان حبــس ســرمایه از طریــق خانه هــای بــدون 
کــه  ســکنه تهــران مواجهیم. ایــن در حالــی اســت 
عمــده آپارتمان هــای خالــی تهــران در شــمال شــهر 
کــه ارزش آنهــا بیــش از متوســط قیمــت  قــرار دارنــد 

پایتخــت اســت.
از حــدود یــک ســال قبــل دولــت و مجلــس بــرای 
کننــد  مصــرف  بــازار  وارد  را  خالــی  واحدهــا  آنکــه 
کردنــد  طــرح مالیــات بــر خانه هــای خالــی را دنبــال 
و  ک  امــا ســامانه  راه انــدازی  آن  نیــاز  پیــش  کــه 
کــه می بایســت از ســال  اســکان بــود؛ ســامانه ای 
۱۳۹۴ راه انــدازی می شــد امــا بــه هــر دلیــل بیــن 
ــه راه و شهرســازی و اقتصــاد پاســکاری  دو وزارتخان

شــد تا اینکــه نهایتــا توســط وزارت راه و شهرســازی 
مســئولیت آن بــه وزارت راه و شهرســازی رســید و 
گذشــته شــکل اجرایــی بــه خــود  از مردادمــاه ســال 
ک توســط سرپرســتان خانــوار  گرفــت. امــا ثبــت امــا
از ۱۹ فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ آغــاز شــده و قــرار اســت 
ظــرف دو مــاه صاحبخانه هــا اطاعــات واحدهــای 

ــد. کنن ــت  ــامانه ثب ــن س ــود را در ای خ
شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر مشمول مالیات 

خانه خالی نیست
در اصاحیــه مــاده ۵۴ قانــون مالیاتهای مســتقیم، 
اقامتــگاه دوم خانــوار در شــهر دیگر معــاف از مالیات 
اســت. خانه هــای واقــع در روســتاها و شــهرهای 
در  نیــز  نفــر  هــزار   ۱۰۰ از  کمتــر  جمعیــت  دارای 
صــورت خالــی بــودن مشــمول مالیــات نمی شــود. 
واحدهــای نوســاز هــم پــس از ۱۲ مــاه و در طــرح 
زمــان  از  مــاه  از ۱۸  پــس  انبوه ســازی  پروژه هــای 
گواهی اتمام عملیات ســاختمانی مشــمول  صدور 
بــا توجــه  مــاده می شــوند.  مالیــات موضوع ایــن 
کــه تعــداد قابــل  به ایــن مشــوقها بــه نظــر نمی رســد 
توجهی از ۲.۶ میلیون خانه بدون سکنه در کشور 
مشــمول مالیات واحدهای خالی و به بازار مصرف 
و شهرســازی  راه  وزارت  عرضــه شــود. مســئوالن 
ک در ایــن ســامانه هیــچ  کــه ثبــت امــا می گوینــد 
نــوع مالیاتــی را بــرای هموطنــان در پــی نخواهــد 
داشــت؛ مگر اینکــه واحــد را خالــی نگــه دارنــد. در 
گــر اجــاره بدهنــد بجــز خانه هــای بــاالی ۱۵۰  واقــع ا
کــه  متــر در تهــران و بــاالی ۲۰۰ متــر در شهرســتانها 

بایــد مالیــات متعلــق بــر اجــاره را بپردازنــد، هیچ نوع 
مالیاتــی بــه آن تعلــق نمی گیــرد و افــراد می تواننــد تــا 
ده ها و صدها خانه در تملک خود داشــته باشــند. 
کارشناســان از جمله عضو هیات مدیره  اما بعضی 
انجمــن انبوه ســازان معتقدند که هر نوع مالیــات از 
بــازار مســکن نهایتــا بــه خریــداران منتقل می شــود. 
کــه جریمه هــای مالیاتی  حســن محتشــم می گویــد 
ــی از ســکنه ممکــن اســت در  ــرای واحدهــای خال ب
کنتــرل  کوتــاه مــدت منجــر بــه عرضه ایــن واحدهــا و 
نســبی قیمتها شــود اما در بلندمدت تاثیر منفی بر 
حــوزه ســاخت و ســاز دارد و بــه رشــد قیمتهــا منجــر 

خواهــد شــد.
مالکیت یک فرد حقیقی بر ۲۴ هزار واحد 

مسکونی
ک و زمیــن  گرفتــن امــا از طــرف دیگــر در تملــک 
توســط بانک هــا، دســتگاه ها، ارگان هــا و اشــخاص 
و  اقتصاد ایــران  معضــات  از  یکــی  بــه  حقوقــی 
بخصــوص حــوزه مســکن تبدیــل شــده اســت. آمــار 
دقیقــی از تعــداد واحدهــای در اختیــار بانک هــا 
گذشــته محمــود  وجــود نــدارد امــا مردادمــاه ســال 
گفــت  ــر راه و شهرســازی ـ  محمــودزاده ـ معــاون وزی
بانــک  یــک  اختیــار  واحــد مســکونی در  کــه ۱۰۰۰ 
اســت. چنــد روز بعــد هــم در جریــان اجرایــی شــدن 
کــه یــک فــرد  کــرد  ک و اســکان اعــام  ســامانه امــا
حقیقــی ۶۰۵ واحــد و یــک شــخصیت حقوقــی ۲۳ 

هــزار و ۸۰۰ واحــد مســکونی را در تملــک دارد.
با ایــن حــال تعــداد واحدهــای خالــی در اختیــار 

دســتگاه ها و ارگانهــای دولتــی هنــوز بــه طــور دقیــق 
مشــخص نشــده اســت. البتــه شــاید پــس از ثبــت 
اطاعــات ســکونتی اشــخاص حقیقی و حقوقــی در 
ک و اســکان، آمــاری در ایــن زمینــه بــه  ســامانه امــا
ــه هــر حــال خریــد مســکن توســط  ــد. ب دســت بیای
یــا فــروش عرضــه شــود  بــازار اجــاره  گــر در  ا افــراد 
کارشناســان و  کما اینکــه همــواره  اشــکالی نــدارد. 
کــرده و در اختیــار  مســئوالن به ایــن موضــوع اشــاره 
ک برای اشــخاص حقیقــی را بااشــکال  گرفتــن امــا

دانســته اند.
غلبه بر تورم انگیزه سفته بازی بانکها

کــه چــرا ارگان هــا، دســتگاه ها  امــا ســوال این اســت 
و بانک هــا اقــدام بــه خریــد مســکن یــا ســاخت و 
کــه  اســت  علت ایــن  مهمتریــن  می کننــد؟  ســاز 
تــورم  بــر  بــرای غلبــه  افــراد، دســتگاه ها و بانکهــا 
سیســتماتیک اقتصاد ایران به تملــک دارایی های 
ثابــت روی می آورنــد. در واقــع علــت اصلــی احتــکار 
مســکن توســط افــراد حقیقــی و حقوقــی، مصــون 
ــا  ــران ب ــه همــواره اقتصاد ای ک ــورم اســت  ــدن از ت مان
آن دســت بــه گریبــان بــوده اســت. یعنــی اقــدام اول 
کــه راه حل بســیاری از  بایــد کنتــرل نــرخ تــورم باشــد 

معضــات اقتصاد ایــران خواهــد بــود.
حــدود ۲۸  کشــور  در  کــه  می شــود  زده  تخمیــن 
کنــون  کــه تــا  میلیــون واحــد مســکونی وجــود دارد 
از طریــق تقاطــع اطاعاتــی ۱۳.۴ میلیــون آن در 
ک و اســکان شناســایی شــده اســت.  ســامانه امــا
حقوقــی  و  حقیقــی  فــرد  هــزار  و ۳۰۰  میلیــون   ۹

مالکیت ایــن واحدهــا را در اختیــار دارنــد. طبــق 
شناســایی انجام شــده ۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار خانوار 
کشــور بیــش از یــک واحد مســکونی در اختیــار دارند 
و نــام ۱۵۰۰ شــخصیت حقوقــی نیــز در ایــن بیــن بــه 

می خــورد. چشــم 
قانون هست اما اجرا نمی شود

اختیــار  در  بجــز  ارگانهــا  و  دولتــی  دســتگاه های 
ک بــه تملــک زمیــن نیــز عاقــه دارنــد.  گرفتــن امــا
در مــاده ۱۰ قانــون زمیــن شــهری مصــوب ۱۳۶۶ 
مقــرر شــده اســت »از تاریــخ تصویــب قانــون اراضــی 
کلیــه زمین هــای متعلــق  شــهری مصــوب ۱۳۶۰ 
بــه وزارتخانه هــا و نیروهــای مســلح و موسســات 
دولتــی و بانکهــا و ســازمانهای وابســته بــه دولــت 
ــام  ــر ن ــتلزم ذک ــم مس ــمول حک ــه ش ک ــاتی  و موسس
کلیه بنیادها و نهادهای انقابی در اختیار  اســت و 

وزارت مســکن و شهرســازی قــرار می گیــرد.
کــه دســتگاه های دولتــی،  همچنیــن سال هاســت 
هســتند  مکلــف  انقابــی  نهادهــای  و  بنیادهــا 
ــای  ــرای پروژه ه ــرای اج ــود را ب ــار خ ــی در اختی اراض
بازآفرینــی اختصــاص دهنــد امــا بــه نظــر می رســد 
نگرفتــه  جــدی  را  مســاله  دســتگاهی این  هیــچ 
کــه عبــاس آخونــدی ـ وزیــر ســابق  اســت؛ بــه طــوری 
راه و شهرســازی ـ در جلســه تودیــع خــود در ۱۹ آبــان 
گفــت: »در حــال حاضر ایــده ارائــه  مــاه ســال ۱۳۹۷ 
کــه  زمیــن دولتــی بــرای بازآفرینــی شــهری ارائــه شــد 
مایلــم بــه شــما بگویم تا کنــون کل زمیــن دولتی که 
ــع  ــر مرب برای ایــن منظــور اختصــاص یافتــه ۳۶  مت

ــت«! ــوده اس ب
کبــری  کاوه حاجــی علی ا مردادمــاه ســال ۱۳۹۸ نیــز 
ـ مدیرعامــل ســازمان نوســازی شــهرداری تهــران 
کنــون حتــی یــک  گفــت: دســتگاه های دولتــی تــا  ـ 
مترمربــع زمیــن هم بــرای اجرای این طرح )مســکن 

ــد. ــذار نکرده ان گ ملــی( وا
بــر اســاس طــرح جهــش تولیــد و تامیــن مســکن کــه 
ــای در  ــیده زمین ه ــس رس ــب مجل ــه تصوی ــرا ب اخی
کــه بااســتفاده رهــا  اختیــار دســتگاه های اجرایــی 
شــده بایــد بــه پروژه هــای مســکن اختصــاص یابــد؛ 
کــه براســاس تشــخیص وزارت راه و  بدیــن صــورت 
شهرســازی بایــد دســتگاه ها طــی مــدت مشــخصی 
زمیــن را در اختیار ایــن وزارتخانــه قــرار دهنــد و در 
ک بایــد ظــرف  غیر ایــن صــورت ســازمان ثبــت امــا
دو مــاه آن را بــا هــدف ســاخت مســکن به نــام وزارت 

کنــد. راه و شهرســازی 
روز ۱۹ فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ رییــس مجلــس شــورای 
ــرح  ــب ط ــود از تصوی ــر خ ــه توییت ــامی در صفح اس
جهــش تولیــد مســکن بــا هــدف احــداث ســاالنه 
کشــور خبــر داد و  یــک میلیــون واحــد مســکونی در 
ــون، زمینهــای دولتــی  ــر اســاس این قان نوشــت: »ب
احتــکار شــده پــس از شــفاف ســازی، وارد چرخــه 

ــرای مــردم خواهنــد شــد«. تولیــد مســکن ب
نماینده مجلس: بانک ها زمینه ساز افزایش 

قیمت مسکن شدند
مجتبی یوســفی ـ عضو کمیســیون عمران مجلس 
ـ می گویــد: بســیاری از بانک هــا و دســتگاه ها بــه 
بــازار  بــه  مولــد  اقتصــاد  در  ســرمایه گذاری  جــای 
زمینــه  خودشــان  و  آورده انــد  روی  ســفته بازی 
کردنــد. در هیــچ  افزایــش قیمــت مســکن را فراهــم 
کاالی ســرمایه ای نیســت امــا  جــای دنیــا مســکن 
متاســفانه در ایــران بــه دلیــل عــدم تــوازن در عرضــه 
و تقاضــا شــاهد چنیــن اتفاقاتــی هســتیم. حــال 
ــا  ــی  ت ــر خانه هــای خال ــون مالیــات ب ــم قان امیدواری
کــرده و  حــدودی  مســکن را از ایــن وضعیــت خــارج 

کنــد. کاالیــی مصرفــی تبدیــل  ــه  ب
گانــه یعنــی راه انــدازی  بــا توجــه بــه اقدامــات ســه 
ک و اســکان، تصویــب مــاده ۵۴ مکــرر  ســامانه امــا
قانون مالیاتهای مســتقیم و تصویب طرح جهش 
گانــه  تولیــد و تامیــن مســکن، ســرانجام قــوای ســه 
کــردن بانکهــا و  ــه اهدافــی مثــل ملــزم  می تواننــد ب
ــازی و از  ــفته ب ــداری و س ــروج از بنگاه ــه خ ادارات ب
کاالی ســرمایه ای  آن مهمتر تبدیل مســکن از یک 
کاالی مصرفــی موفــق شــوند یــا همچنــان در بــر  بــه 

همــان پاشــنه می چرخــد؟

ارزش خانه های خالی ۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان است!
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گفــت:  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس 
تعطیلــی صنــوف قطعــًا زیان هــای مالــی و مــادی 
بــه  امــا  می کنــد  عزیــزان  متوجه ایــن  را  زیــادی 
دلیل اینکه اولویتشــان ســالمت مردم است نهایت 
همــکاری و همراهــی را داشــتند، امیــد دارم دولــت 
کــه می اندیشــد بتوانــد بخشــی  هــم بــا تدابیــری 
از خســارات وارده بــه اصنــاف در ایــن تعطیــالت را 
کنــد. علیرضــا نصراصفهانــی در نطق پیش  جبــران 
از دســتور خود در صد و شــصت و هفتمین جلســه 
ــراز  ــن اب ــان ضم ــهر اصفه ــورای اسالمی ش ــی ش علن
امیــدواری از اینکــه خــدا بهتریــن نــوع روزه داری را 
کافــی  کنــد و از این ایــام بهــره  شــامل حــال همــه مــا 
کــرد: روز ارتــش جمهــوری اســالمی را  ببریــم، اظهــار 
بــه تمامی فرماندهــان و نیروهــای نظامی مســتقر 
و  می کنیــم  عــرض  تبریــک  اصفهــان  اســتان  در 
ضمــن آرزوی توفیــق و ســربلندی بــرای همــه آن هــا 
از زحمــات و تالش هــای همــه ارتشــیان سپاســگزار 

هســتیم.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان افــزود: ارتــش 
در طــول ۱۰۰ ســال گذشــته از بــدو شــکل گیری تــا بــه 
امــروز خدمــات و زحمــات زیــادی را در زمان هــای 
مختلــف بــرای حفظ ایــران عزیــز داشــته اســت و در 
ســال ۵۷ بــه عنــوان ارتــش جمهــوری اســالمی ایران 
تغییــر نــام می دهــد؛ قبــل از پیــروزی انقــالب هــم 
نقــش آفرینــی ارتــش را شــاهد بودیــم همچنیــن 

حضــور ارتــش در طــول ۸ ســال دفــاع مقــدس قابــل 
تقدیــر اســت.

شــهدا،  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  ضمــن  وی 
اســالمی ایران  جمهــوری  ارتــش  کــرد:  عنــوان 
شــامل ســتاد مشــترک، نیروهــای زمینــی، دریایــی 
ــر  ــال حاض ــت، در ح ــی اس ــد هوای ــی و پدافن و هوای
بالــغ بــر۵۰۰ هــزار نفــر در ارتــش در حــال خدمــت 
هســتند. نصراصفهانــی روز بزرگداشــت ســعدی را 
گفــت: ســعدی شــخصیتی اســت  گرامی داشــت و 
کــه بــرای زبــان فارســی نقش آفرینــی قابــل توجهــی 
کــرده اســت و امــروز مــورد توجــه و التفــات همــه 
جهانیــان اســت، مــا همــواره بــه وجــود ســعدی 
شــیرازی افتخــار می کنیــم و امیــد داریــم درس هــای 
گلســتان  حکمت آموز ایــن عزیــز را همواره بتوانیم از 
و بوســتان فــرا بگیریــم. رئیس شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان روز بزرگداشــت  شــیخ بهایــی بــزرگ معمــار 
کــه امــروز از آنچــه او خالــق  صاحــب ســبک و اثــر را 
گرامی داشــت و  اســتفاده می کنیــم،  بــوده  آن هــا 
کــه امــروز بــه آن هــا افتخــار  کــرد: آثــار تاریخــی  بیــان 
بــزرگ  معمــار  زحمات ایــن  از  برگرفتــه  می کنیــم 

اســت.
گرفتــن  ــه اوج  ــا توجــه ب وی ادامــه داد: ایــن روزهــا ب
و  مغازه هــا  شــدن  تعطیــل  شــاهد  کرونــا  شــیوع 
البتــه همــکاری و همراهــی صنــوف مختلــف در 
کــه واقعــًا همیشــه همراهــان  شــهر اصفهــان بودیــم 
کرونــا  خوبــی هســتند و هــر زمانــی ســتاد اســتانی 

کــه قابــل تقدیــر  کردنــد  تصمیمی گرفــت همراهــی 
کــه بــاز در تعطیلــی بــه  اســت خصوصــًا در روزهایــی 
ســرمی برند، یقینًا تعطیلی صنوف قطعًا زیان های 
مالــی و مــادی زیــادی را متوجه ایــن عزیــزان می کند 
مــردم  ســالمت  اولویتشــان  دلیل اینکــه  بــه  امــا 
داشــتند؛  را  همراهــی  و  همــکاری  نهایــت  اســت 
کــه می اندیشــد  امیــد دارم دولــت هــم بــا تدابیــری 
بتوانــد بخشــی از خســارات وارده بــه اصنــاف در ایــن 
ــا اشــاره  ــی ب کنــد. نصراصفهان تعطیــالت را جبــران 
به اینکــه دو مــاه تا انتخابات سرنوشت ســاز ریاســت 
ــرد:  ک ــد  کی ــتا تأ ــهر و روس ــوراهای ش ــوری و ش جمه
رخــداد  تمامی دســت اندرکاران این  اســت  الزم 
نهایــت  محولــه  مأموریت هــای  انجــام  در  مهــم 
کوشــش را برای ایجــاد امیــد در جامعــه و  تــالش و 
کثــری مــردم داشــته باشــند و شــرایط را  حضــور حدا
بــه گونــه ای مهیــا کننــد کــه همــه مــردم بــا اســتفاده 
از حــق تعییــن سرنوشــت و بــا حــس بســیار خــوب 
و امیدوارانــه و بــا میــل در تمامی مراحــل انتخابــات 

حضــور قابــل وصفــی داشــته باشــند.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان ادامــه داد: 
ــم شــاهد حضــور فــوج فــوج همــه مــردم  امیــد داری
و  باشــیم  کــه دارنــد  گالیه هایــی  علی رغــم همــه 
انتخابــات  در  را  مــردم  مشــارکت  بــاالی  درصــد 
اتفــاق  انجام ایــن  بــرای  باشــیم؛  داشــته  امســال 
مهــم همــه دســت اندرکاران بــه ویــژه هیأت هــای 
کرده انــد  کــه بــه بررســی صالحیت هــا ورود  نظــارت 

نهایت دقت را داشــته باشــند و با تدابیر الزم زمینه 
کــه همــه  کاندیداهایــی  کثــری  را بــرای حضــور حدا
کشــور و شــهر خــود را عرضــه  بــرای خدمــت به ایــن 

کننــد. کرده انــد فراهــم 
را  توانمندی هایــی  کاندیداهــا  کــرد:  اضافــه  وی 
کــه  در خــود دیــده و تجربیــات ارزشــمندی دارنــد 
گیــرد و الزم اســت زمینــه  بایــد مــورد اســتفاده قــرار 
حضور ایــن افــراد بــا وســعت نظــر فراهــم شــود و 
شــرایطی بــرای رقابــت همــراه بــا رفاقــت در شــهر 

اصفهــان شــکل بگیــرد.
کرد: این هــا  ادامــه خاطرنشــان  نصراصفهانــی در 
نهایــت  بایــد  زمینه ســازان  کــه  دارد  زمینه هایــی 
ــا حــق و  کوشــش خــود را داشــته باشــند ت تــالش و 
کســی تضییــع نشــود، آبــروی افــراد هــم  حقوقــی از 
مدنظــر قــرار گیرد و خدماتی که کاندیداهــا در طول 
۴۲ ســال پیــروزی انقــالب داشــته اند حتمــًا مــرور 
گرفتــن همه این هــا شــرایط بــه  شــود و بــا در نظــر 
کثــری  کــه شــاهد حضــور حدا گونــه ای رقــم بخــورد 

ــیم. ــات باش ــردم در انتخاب م
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بــا اشــاره بــه 
شــهری  قطــار  دوم  خــط  پیشرفت ایســتگاه های 
کیلومتــر تونــل، بــه بیــان میــزان  کنــار حفــاری ۶  در 
شــهری  قطــار  دوم  خــط  ۱۲ ایســتگاه  پیشــرفت 
گفــت: دارک ۴۷، زینبیــه ۶۹.۵، عاشــق  پرداخــت و 
 ،۸۷ اللــه   ،۷۳ ســامانی  عمــان   ،۱۰۰ اصفهانــی 
شــاهد ۲۷، قــدس ۵، امــام حســین ۳، خلجــا ۲۷، 
چهارســوق ۵۱، شــهید خــرازی ۶۱ و کهنــدژ در غــرب 

اصفهــان ۲۰ درصــد رشــد داشــته اند.
ــه  ــرفت در مرحل ــزان پیش ــن می کرد: ای ــح  وی تصری
ســفت کاری قابل توجه اســت، امید دارم خط دوم 
ــهروندان  ــار ش ــر در اختی ــه زودت ــهری هرچ ــار ش قط

گیــرد. اصفهانــی قــرار 
نصراصفهانــی بــا اشــاره بــه افتتــاح سیســتم های 
هوشــمند اتوبوســرانی در طــرح »هــر یکشــنبه، یــک 
ــا  کرد: ایــن برنامــه امــروز ب افتتاح« ایــن هفتــه بیــان 
کرونــا بــه  طــور محــدود  توجــه بــه اوج گیــری شــیوع 
بــه سیســتم  اتوبــوس مجهــز  یــک  اســتقرار  بــا  و 
AVL در محوطــه شــهرداری برگــزار می شــود؛ طــرح  
از  و  پیــش  ســال ها  اتوبوس هــا  هوشمندســازی 
ــیدن  ــرانجام رس ــود و س ــده ب ــاز ش ــوم آغ ــورای س ش
آن بــه طــول انجامیــد، بــا اجرای ایــن طرح هــا وقــت 
مردم ارزشــمند شــمرده شــده و اعتماد آنان نسبت 
ــرای زیســت  ــه اســتفاده از حمــل و نقــل عمومی ب ب

ــد. بهتــر در شــهر افزایــش می یاب

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

دولت خسارات وارده به اصناف را جبران کند
خبرربخ

خبرربخ

خبر

خبر

اصفهــان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت: میــزان هدررفــت شــبکه  آب ایــن اســتان 
در ســال های اخیــر بــا انجــام اقدامــات مناســب 
کنون به ۱۶ درصد رســیده  روند نزولی داشــته و ا

اســت. 
کاهــش را عیــب یابــی،  هاشــم امینــی دلیل ایــن 
و  آبرســانی  شــبکه های  نوســازی  و  اصــالح 
همــکاری مــردم برشــمرد و افــزود: پیــش تر ایــن 

رقــم ۳۴ درصــد بــود.
ــرد: امــروز میــزان هدررفــت شــبکه   ک وی اضافــه 
کشــور را بــه خــود  کمتریــن مقــدار در  آب اســتان 
اختصــاص داد و  ایــن رقــم بــا ادامــه طرح هــای 
خواهــد  کاهــش  شــبکه   نوســازی  بــا  مرتبــط 
فاضــالب  و  آب  شــرکت  یافت.مدیرعامــل 
ــدازی  ــب و راه ان ــرد: نص ک ــان  ــان خاطرنش اصفه
کنتــرل  ســامانه های هوشــمند ِتلــه متــری و تِلــه 
کاهــش  و ســامانه پایــش فشــار شــبکه بــا هــدف 
ســال های  در  آب  هدررفــت  بیشــتر  هرچــه 

گرفــت. گذشــته بخوبــی انجــام 
امینی با بیان اینکه تامین پایدار آب آشــامیدنی 
کیفیت  کثر  مشترکان شهری و روستایی با حدا
کار  همچــون ســال های قبــل امســال در دســتور 
کــرد: در ســال ۱۴۰۰ و بــرای تحقــق  اســت تصریــح 
شــعار تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا، 
تمــام تالش هــا در جهــت ارتقا و توســعه خدمات 

آبفــا خواهــد بــود.

بیــش  کنــون  تا از ســال ۹۲  اظهارداشــت:  وی 
کیلومتــر لوله گــذاری آب و  از ســه هــزار و ۷۲۴ 
فاضــالب در ایــن اســتان  انجــام شــده  و بهبــود 
خدمــات در قالــب طرح هــای مختلــف در ســال 
جــاری نســبت بــه قبــل افزایــش خواهــد یافــت.
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان افــزون بر 
یــک میلیــون و ۱۸۰ هــزار مشــترک را زیــر پوشــش 
دارد. ایــن اســتان پنــج میلیــون نفــر جمعیــت و 

۲۴ شهرســتان دارد.
کشــوری بیشــترین میــزان  گفتــه مســووالن  بــه 
هدررفــت آب در شــبکه های توزیــع  عــالوه بــر 
تهــران مربــوط بــه خوزســتان و شــهرهایی اعــم از 
اهــواز و مازنــدران و کمتریــن میــزان در شــهرهای 
جنوبــی  خراســان  و  اصفهــان  یــزد،  مشــهد، 

اســت.
در کشــور، ۶۰ درصــد مشــترکان زیــر ۳۰ درصد آب 
تولیــدی در شــبکه توزیــع را مصــرف می کننــد و 
بقیــه مصــرف مربــوط بــه ۴۰ درصــد مشــترکان 
بــه خــود  را  توزیعــی  کــه ۷۰ درصــد آب  اســت 

می دهنــد. اختصــاص 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان:

میزان هدررفت شبکه  آب اصفهان 
به ۱۶ درصد رسید

خبرربخ

بــا  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت 
ســد  ظرفیــت  از  درصــد  کنــون ۲۴  تا بیان اینکــه 
گفــت: ذخیــره  آبگیــری شــده اســت،  زاینــده رود 
مخزن ایــن ســد امــروز بــه ۳۵۶ میلیــون مترمکعــب 

رســید.
حســن ساســانی در گفت وگــو بــا مهــر دربــاره آخریــن 
وضعیــت ســد زاینــده رود اظهــار داشــت: ذخیــره 
میلیــون  بــه ۳۵۶  امــروز  زاینــده رود  ســد  مخــزن 
ــون ۵۷  کن ــم ا ــه آن ه ــید و ورودی ب ــب رس مترمکع
مترمکعــب بــر ثانیــه اســت. وی بــدون اشــاره بــه 
میــزان خروجــی از ســد، افــزود: ۲۴ درصــد از ظرفیت 
ســد مخزنــی زاینــده رود در حــال حاضــر آب دارد.

بــه  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت 
وضعیت بارش ها در کوهرنگ اشــاره و خاطرنشــان 
کــرد: میــزان بارندگــی در سرشــاخه اصلــی حوضــه 
ــون  کن ــر ۹۹( تا ــی )مه ــال آب ــدای س ــده رود از ابت زاین
کــه در مــدت مشــابه  ۸۰۷ میلی متــر ثبــت شــده 
بلندمــدت  در  و  میلی متــر   ۱۰۶۳ گذشــته  ســال 

۱۲۴۳ میلی متــر بــوده اســت. ساســانی یــادآور شــد: 
بارش هــای حوضــه زاینــده رود نســبت بــه ســال 
گذشــته ۲۴ درصــد و در مقایســه بــا بلندمــدت ۳۵ 
کاهــش یافتــه اســت. ســد زاینــده رود بــا  درصــد 
ظرفیــت یــک میلیــارد و ۴۵۰ میلیــون مترمکعــب 
کشــور  بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن ســدهای مرکــز 
کننــده آب آشــامیدنی، محیــط زیســت،  و تأمیــن 
مرکزی ایــران  منطقــه  در  صنعــت  و  کشــاورزی 
ــه  ــه ســال ۱۳۴۹ ب ک اســت. این ســد قوســی شــکل 
کیلومتری غرب اصفهان  بهره برداری رســید در ۱۱۰ 

در شهرســتان چــادگان قــرار دارد.

فرمانــده ارشــد آجــا در اســتان های اصفهــان، یــزد 
و چهارمحــال و بختیــاری گفت: امروز در ســاخت 
حــد  بــه  افــزاری  جنــگ  ســامانه های  تولیــد  و 
کــه نمونه ایــن  باالیــی از خودکفایــی رســیده ایم 
کــه ۴  آمادگــی را در مســابقات ارتش هــای جهــان 
مــاه دیگــر در اصفهــان برگــزار می شــود، خواهیــم 
دیــد.  امیــر ســرتیپ دوم محســن آتــش افــروز، 
دیــروز )یکشــنبه-۲۹ فروردیــن مــاه( در مراســم 
اســالمی ایران، اظهــار  ارتــش جمهــوری  روز  رژه 
کــرد: مقــام معظــم رهبــری بــا بیانــات ارزشــمند 
خــود همــواره ارتــش را مــورد لطــف قــرار داده انــد و 

رهنمودهای ایشــان همــواره بــرای مــا سرمشــق و 
نقشه راه است. یکی از پیام های فرمانده معظم 
که ایشــان  ــه مناســبت روز ارتــش اســت  ــوا ب کل ق
کیــد می کننــد »روز ارتــش حقیقتــا  در ایــن پیــام تا
یــک عیــد اســت و مــا را بــه یــاد جانفشــانی ها و 
شــهدای عالــی قدر ارتــش می انــدازد«. وی افــزود: 
فرمانــده معظــم کل قــوا در پیام روز گذشــته خود 
کل ارتــش فرمودنــد »امــروز  خطــاب بــه فرمانــده 
ارتــش در صحنــه و آمــاده انجــام ماموریــت اســت 
و ایــن آمادگــی را تــا ســر حــد نیــاز افزایــش دهیــد و 
کنید.« ایــن پیــام مســئولیت های  نقــش آفرینــی 
کــه فرماندهــان  ارتــش را دوچنــدان می کنــد، چــرا 

نظامی می داننــد هرچقــدر توانایی نظامی خوبی 
داشــته باشــیم، امــا آمادگــی رزمی پاییــن باشــد 
محکــوم بــه شکســت هســتیم. فرمانــده ارشــد 
آجــا در اســتان های اصفهان، یــزد و چهارمحال و 
بختیــاری، گفــت: بــه همیــن دالیل مقــام معظم 
رهبــری همــواره در پیام هــای خــود خطــاب بــه 
نیروهــای مســلح بــر آمادگــی رزمی ایــن نیروهــا 
کیــد فراوانــی دارنــد. ارتش ایــران رکــن اســتقالل  تا
کید فراوانی داریم.  کشــور اســت و بر خودکفایی تا
امــروز در تمــام ســامانه های جنــگ افــزاری به حد 
کــه نمونه ایــن  باالیــی از خودکفایــی رســیده ایم 
کــه ۴  آمادگــی را در مســابقات ارتش هــای جهــان 
مــاه دیگــر در اصفهــان برگــزار می شــود، خواهیــم 

دیــد. 
مراســم رژه روز ارتــش جمهــوری اســالمی ایران 
ارتــش  یگان هــای مختلــف  برگــزار شــد.  دیــروز 
در ایــن مراســم از مقابــل جایــگاه و تمثال هــای 
امــام خمینــی )ره( و مقــام معظــم رهبــری رژه 
نمایــش  بــه  را  خــود  توانمندی هــای  و  رفتنــد 
کرونا  گذاشــتند. امســال بــه دلیل شــیوع ویــروس 
مراســم رژه بــه شــکل موتــوری و در داخــل مرکــز 

توپخانــه ارتــش برگــزار شــد.

اصفهــان  صمــت  ســازمان  بازرگانــی  معــاون 
از جــذب حــدود ۲ هــزار و ۱۰۰ تــن برنــج، ۱۶۰۰ 
تــن شــکر و ۲۵۰۰ تــن روغــن در فروشــگاه های 
گفــت: توزیــع تــا پایــان اتمــام  اســتان خبــر داد و 
آنهــا وجــود دارد و در صــورت نیــاز دوبــاره توزیــع 

خواهــد شــد و نگرانــی وجــود نــدارد.
اصفهــان،  از  تســنیم  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
جمــع  در  شــنبه  شــامگاه  نــادری  اســماعیل 
کاالهــا  توزیــع  بــه  اشــاره  بــا  رســانه  اصحــاب 
دو  شــامل  کاالهــا  داشــت:  اظهــار  اســتان،  در 
کاالهای  که یک قســمت شــامل  قســمت اســت 
کــه  مــورد نیــاز خــط تولیــد ماننــد شــکر و روغــن 
از  می تواننــد  تولیــدی  و  صنفــی  واحدهــای 
طریــق اتحادیه هــا و ادارات صمــت شهرســتانی 

کننــد و مــواد مــورد نیاز خــط تولید خود  مراجعــه 
کننــد. را دریافــت 

کاالهای مختص  وی افزود: دســته دیگر شــامل 
مصرفــی خانوارهاســت و نزدیــک  بــه 1۴۰۰ تــن 
کار ســازی شــده و در حــال بســته بندی  شــکر 
بیــن  تــا  اســت  ۳کیلویــی  و  یــک  بســته های 
ــای  ــره ای، تعاونی ه ــزرگ، زنجی ــگاه های ب فروش
مصــرف و واحدهــای صنفــی زیر پوشــش زنجیره 

کارخانجــات توزیــع شــود. توزیــع مویرگــی 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرگانــی  معــاون 
تجــارت اصفهــان بــا بیان اینکــه نزدیــک بــه 2 
کارســازی شــده،  هــزار و ۵۰۰ تــن روغــن خانــوار 
در  و  اســت  جــذب  حــال  در  مــرور  بــه  گفــت: 
شهرســتان ها از طریــق مباشــران معرفــی شــده 
و در مرکــز اســتان در فروشــگاه های بــزرگ وارد 
محــدوده توزیــع بــرای مصــرف خانواده هــا شــده 

اســت.
وی ادامــه داد: حــدود 2 هــزار و یکصــد تــن برنــج، 
1۶۰۰ تــن شــکر، 2۵۰۰ تــن روغــن جــذب شــده و 
کامــل آن ادامــه دارد و در صــورت  تــا زمــان توزیــع 
نیــاز بــاز هــم توزیــع خواهــد شــد و هیــچ نگرانــی 
نخواهــد  وجــود  اساســی  مایحتــاج  کمبــود  از 

ــت. داش

کرونــا در  ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
اصفهــان از ادامــه محدودیت هــا در اســتان خبــر 
گفــت: محدودیت هــا تــا تغییــر وضعیــت  داد و 
کرونایی اســتان ادامه خواهد داشت  رنگ بندی 
و بــه منظــور رعایــت دســتورالعمل ها تیم هــای 
محدودیت هــا  پیگیــری  حــال  در   متفاوتــی 
هســتند. حجــت اهلل غالمــی در جمــع خبرنــگاران 
بــا اشــاره بــه مصوبــات نشســت ســتاد اســتانی 
کرونــا، اظهــار داشــت: همچنــان  بــا ســتاد ملــی 
رنگ بنــدی  وضعیــت  تغییــر  تــا  محدودیت هــا 
بــه  بنابرایــن  و  داشــت  خواهــد  ادامــه  اســتان 
لحــاظ رعایــت دقیــق دســتورالعمل ها تیم هــای 
از  اعــم  مختلــف  بخش هــای  از  متفاوتــی 
درمــان،  بهداشــت  تجــارت،  معــدن  صنعــت، 
می کننــد.  پیگیــری  را  محدودیت هــا  تعزیــرات 

امــروز  جلســه  بخــش  مهم تریــن  افــزود:  وی 
کشــور  کرونــا بــا ســتاد اســتان های  ســتاد ملــی 
رعایــت دســتورالعمل ها توســط صنــوف و بقیــه 
اســتانی  ســتاد  ســخنگوی  اســت.  دســتگاه ها 
مقابلــه بــا کرونــا در اصفهــان بــا بیان اینکــه رعایــت 
دســتورالعمل ها توســط صنــوف بــه 7۵ درصــد 
شــیوع  زنجیــره  قطــع  الزمــه  گفــت:  رســیده، 
ــه رعایــت 9۵ درصــدی  ــا رســیدن ب کرون بیمــاری 
اقتصــادی  بســته های  داد:  ادامــه  وی  اســت. 
کــه مقــرر شــد در  موضــوع دیگــر جلســه امــروز بــود 
جلســه روز سه شــنبه شــورای اقتصــاد در مــورد 
اظهارنامه هــای مالیاتــی و بســته های اقتصــادی 
کرونــا عــالوه  بــه واحدهــا و صنــوف آســیب دیده 
کــه قبــال  بــر مهلــت ۶ ماهــه بــرای سررســید وام هــا 
مصــوب شــده بــود کمک هــای جدیــدی مصوب 

شــود تــا خدمــت آنــان ابــالغ شــود.

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان:

ذخیره سد زاینده رود 
به ۳۵۶ میلیون مترمکعب رسید

فرمانده ارشد آجا در استان های اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری خبر داد:

کشور در تولید سامانه های جنگ افزاری خودکفایی 

معاون بازرگانی سازمان صمت اصفهان:

کی در استان  ۸هزار تن برنج، شکر و روغن خورا
اصفهان توزیع می شود

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

محدودیت های کرونایی تا تغییر وضعیت رنگ بندی 
استان اصفهان ادامه دارد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــاز  ــان ازآغ ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
طــرح  واحدهــای  از  درصــد  حــدود 7۰  ســاخت 
اقــدام ملــی مســکن اســتان اصفهــان خبــر داد.

گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی  بــه 
و  راه  مدیــرکل  قاری قــرآن  علیرضــا  )اصفهــان(؛ 
کــرد: پــس از  شهرســازی اســتان اصفهــان اظهــار 
اجــرای ســه مرحلــه ثبــت نامی طــرح اقــدام ملــی 
مســکن بالــغ بــر 9۴ هــزار نفــر در ســطح اســتان 
مزایای ایــن  از  بهره منــدی  متقاضــی  اصفهــان 
کــه برای ایــن افــراد اســتعالمات الزم  طــرح بودنــد 

انجــام و متقاضیــان نهایــی مشــخص شــدند.
بــرای  اســتان  کل  گســتره  در  افــزود:  وی 
تمامی متقاضیانــی کــه واریــز وجــه داشــتند، زمین 

اســت. شــده  تامیــن  نیــاز  مــورد 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان اذعــان 
داشــت: در طرح اقدام ملی مســکن بخشــی هایی 
کــه اراضــی  بصــورت خودمالــک انجــام می پذیــرد 
آن در اختیــار خــود متقاضیــان قــرار داده می شــود 
انبــوه  ســاخت  صــورت  بــه  هــم  بخش هایــی  و 
ــم  ــه امیدواری ک ــرد  ــزاران انجــام می پذی کرگ توســط 
تمامی ایــن واحدهــا مطابق بــا برنامه زمــان بندی 

ســاخته و تحویــل شــود. 
ــی 7۰ درصــد اراضــی  ــرای ۶۰ ال ــا بیان اینکــه ب وی ب
طــرح اقــدام ملــی مســکن اســتان اصفهــان پروانــه 
گفــت: عملیــات  ســاختمانی اخــذ شــده اســت 

ــر روی ایــن اراضــی آغــاز شــده اســت. ســاخت ب
قاری قــرآن بــا اشــاره به اینکــه ســاخت مســکن ملی 
گفــت:  مطابــق بــا دوره زمانــی مشــخصی اســت 
بصــورت  کــه  اســتان  پروژه های ایــن  از  بخشــی 
انبوه ســازی انجــام می شــود در مرحلــه پی کنــی  
کــه بــه  و اجــرای فونداســیون هســتند و بخشــی 
صــورت خــود مالــک بــوده نیــز دوه زمانــی بــرای 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــا در نظ ــاخت آنه س
وی بیــان داشــت در روزهــای آغازیــن مــاه مبــارک 
رمضــان بــا حضــور معــاون وزیــر راه و شهرســازی 
مســکن  و  زمیــن  ملــی  ســازمان  مدیرعامــل  و 
شــاهد آغــاز عملیــات اجرایــی واحدهــای مســکن 
محرومیــن بــه تعــداد ۴۳۰ واحــد و طــرح اقــدام 
ملــی بــه تعــداد 1۳2 واحــد در شهرســتان اردســتان 
کــه امیدواریم ایــن واحدهــا نیــز بــا ســرعت  بودیــم 

ــود. ــان ش ــل متقاضی ــل و تحوی تکمی

اخذ پروانه ساختمانی 
برای 7۰ درصد از 

اراضی طرح اقدام ملی 
گوشــت قرمــز شهرســتان اصفهــان مسکن استان اصفهان رئیــس اتحادیــه 

بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ جزئی ایــن محصــول، 
گوشــت بیــش از نــرخ مصــوب  گفــت: قیمــت بــاالی 
و باالتــر از ۱۸۰ هــزار تومــان بــا توجــه بــه توافــق بیــن 
گوشــت را  کــه مشــتری  قصــاب و مشــتری اســت 
بــدون اســتخوان یــا دنبــه و یــا راســته و... ســفارش 
گوشــت  مــدل  برای ایــن  نمی تــوان  و  می دهــد 

ــیم.  ــته باش ــه داش گان ــذاری جدا گ ــت  قیم
اصغــر پورباطنــی در خصــوص برخــی صحبت هــا 
گوشــت قرمــز بــا توجــه بــه  مبنــی بــر افزایــش قیمــت 
تامیــن نشــدن نهــاده دامداری هــا و خشکســالی 
در  خشکســالی  گرچــه  ا کــرد:  اظهــار  کشــور،  در 
کشــور موجــب مشــکالتی در تامیــن نهاده هــا شــده 
گوشــت  اســت، امــا در حــال حاضــر افزایــش قیمــت 
ــوده و ارتباطــی به ایــن  ــی ب در اصفهــان بســیار جزئ

موضــوع نداشــته اســت.
وی توضیــح داد: این افزایش جزئی قیمت گوشــت 
کمبــود نهاده هــا،  قرمــز نــه بــه دلیــل خشکســالی و 
کارگــران، هزینــه  بلکــه ناشــی از افزایــش دســتمزد 

کشــتارگاه ها، حمــل و نقــل و... اســت. ــاالی  ب
رئیــس اتحادیــه گوشــت قرمز شهرســتان اصفهان 
بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر قیمــت گوشــت قرمــز 
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۲ درصــد افزایــش 
ــره درجــه  ــو ب کیل گفــت: قیمــت هــر  یافتــه اســت، 
گوشــت بــره بــدون  یــک بــا دنبــه ۱۴۰ هــزار تومــان، 
گوســاله مخلــوط ۱۱۵ و  دنبــه ۱۵۰ هــزار تومــان، 
گوســاله ۱۲۰ هــزار تومــان، مغــز ران  گوشــت لخــم 
گوشــت لخــم شــتر ۱۷۵  گوســاله ۱۲۵ هــزار تومــان و 
گذاری هــا  گوشــت شــتر قیمــت  اســت، البتــه بــرای 

روزانــه اســت.
قیمت هــا،  اعــالم  وجود ایــن  بــا  درباره اینکــه  وی 
گوشــت در قصابی هــا از ۱۸۰ هــزار تومــان بــه بــاال 

گوشــت  گفــت: قیمــت بــاالی  فروختــه می شــود، 
بیــش از نــرخ مصــوب و باالتــر از ۱۸۰ هــزار تومــان 
ــه توافــق بیــن قصــاب و مشــتری اســت  ــا توجــه ب ب
گوشــت را بــدون اســتخوان یــا دنبــه  کــه مشــتری 
نمی تــوان  و  می دهــد  ســفارش  و...  راســته  یــا  و 
ــه  گان ــذاری جدا گ ــت  ــت قیم گوش ــدل  ــن م برای ای
گر نهاده هــا به موقع تحویل  داشــته باشــیم، البتــه ا
دامــداران نشــود و یــا نهــاده مــورد نیــاز آنهــا بــه دلیــل 
خشکســالی تامیــن نشــود، این موضــوع بــه طــور 
گوشــت قرمــز تاثیرگــذار  قطــع بــر قیمــت تمــام شــده 

ــود. ــد ب خواه
پورباطنــی در خصــوص خریــد گوشــت قرمــز توســط 
مــردم  خریــد  قــدرت  مجمــوع  در  گفــت:  مــردم، 
ــت  ــده اس ــر ش کمت ــته  گذش ــال های  ــه س ــبت ب نس
گذشــته مشــتری یــک  گــر دو ســال  کــه ا و بــه نوعــی 
گوشــت را بــرای مصــرف ۱۵ یــا یــک  کامــل  شــقه 
کنــون بــه دلیــل شــرایط  مــاه خــود خریــد می کــرد، ا
گوشــت قرمــز  کیلــو  اقتصــادی تنهــا تــوان خریــد دو 

دارد. را 
گوشــت توســط  کیــد بر اینکــه میــزان خریــد  وی بــا تا
مــردم نســبت بــه دو ســال پیــش کمتر شــده اســت، 
گوشــت یکــی  کــرد: بــا توجــه به ایــن موضــوع  اظهــار 
دو روز در قصابی هــا می مانــد، البتــه قصابــان بــه 
دلیــل هزینــه بــاالی حمــل بــار از کشــتارگاه تا مغــازه، 
گوشــت بیشــتری را بــه قصابی هــای خــود  میــزان 

می آوردنــد.
گوشــت قرمــز شهرســتان اصفهــان  رئیــس اتحادیــه 
ســنگین  دام  تامیــن  در  اصفهــان  بیان اینکــه  بــا 
ــادآور شــد: حــدود ۷۰ درصــد دام  خودکفــا اســت، ی
ســبک اصفهــان از اســتان های همجــوار همچــون 
کرمانشــاه، شــیراز و... وارد اصفهان  لرستان، تبریز، 

می شــود.

تر از ۱۸۰ هزار تومان  گوشت قرمز باال چرا 
فروخته می شود؟

ریخته گــری  قالــب  بومی ســازی صفحــات مســی 
بــرای اولین بــار در کشــور توســط مهندســان شــرکت 
گــزارش روابــط  فــوالد مبارکــه صــورت پذیرفــت.  بــه 
ــه، رضــا یزدخواســتی،  ــوالد مبارک عمومی شــرکت ف
مســی  صفحــات  ســاخت  انحصــار  شکســت  از 
قالب هــای ریخته گــری مــداوم شــرکت فــوالد مبارکه 
خبــر داد. معــاون خریــد شــرکت فــوالد مبارکه افــزود: 
بــا توجــه به نــگاه مدیریت عالی شــرکت درخصوص 
فعالیت هــای  اســتراتژیک،  اقــالم  بومی ســازی 
مهم تریــن  به عنــوان  صفحــات  بومی ســازی این 
قطعــه در فراینــد انجماد و تبدیل مــذاب به تختال 
فــوالدی در خطــوط ریخته گــری مــداوم بــا موفقیت 
انجــام شــد و عــالوه بر ایجــاد تکنولــوژی ســاخت 
در داخــل و پشــتیبانی مؤثــر از خطــوط تولیــد، از 
خــروج ســالیانه ۳.۵ میلیــون یــورو ارز از کشــور بابــت 
ــری  ــای ریخته گ ــرای واحده ــات ب ــن صفح خرید ای
فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا جلوگیری شــد. 
کــرد: بــا توجــه بــه نقــش صفحــات  وی تصریــح 
کیفیــت  مســی قالــب ریخته گــری در میــزان تولیــد و 
آن(، همیشــه  عیــوب ســطحی  )به ویــژه  تختــال 
از  کنــون  تا و  شــده  قطعــه  به ایــن  ویــژه ای  نــگاه 
منابــع معتبــر اروپایــی ازجملــه KME آلمــان تأمیــن 
می شــده اســت. یزدخواســتی در ادامــه بــا اشــاره 

قالــب  مســی  صفحــات  بومی ســازی  فراینــد  بــه 
ــرای اولیــن  کرد: ایــن فراینــد ب ریخته گــری، تصریــح 
بــار بــا مشــارکت ســازمان جهــاد دانشــگاهی تهــران 
ــد و  گردی ــا ســفارش ۳ ِســت از ایــن قالب هــا آغــاز  و ب
در ادامــه، بــا توجــه بــه مصــرف زیاد این صفحــات در 
خطــوط ریخته گــری و حساســیت پــروژه، به منظــور 
بومی ســازی این  فراینــد،  انجام ایــن  از  اطمینــان 
قطعــات بــا ۳ شــرکت دانش بنیــان دیگــر نیــز شــروع 

شــد.
بومی سازی صفحات مسی قالب های 

ریخته گری با تکیه بر دانش داخلی
درخصــوص  ادامــه  در  ســلیمی نیز  غالمرضــا 
مراحــل بومی ســازی این صفحــات یــادآور شــد: در 
ســال ۱۳۹۵ بــا تکمیــل مطالعــات قبلــی و اجــرای 
کنترل هــای آزمایشــگاهی ســختگیرانه و علمــی، 

کوچــک  فراینــد ســاخت یــک عــدد صفحــه مســی 
کارشناســان فوالد مبارکه طراحــی و تدوین  توســط 
شــرکت های  از  یکــی  توســط  فراینــد  شــد. این 
گردیــد و یــک عــدد  دانش بنیــان داخلــی اجرایــی 
صفحــه مســی عرضــی تولیــد و بــر  روی ماشــین 
ریخته گــری شــماره ۱ نصــب و بهره بــرداری شــد.
مــداوم  ریخته گــری  و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر 
تمــام  توانســت  موردنظــر  قطعــه  کــرد:  اضافــه 
مشــکلی  هیچ گونــه  بــدون  را  تولیــد  مدت زمــان 
کنــد و تــا پایــان تولیــد اســتفاده شــود. دلتــای  طــی 
ــر روی ماشــین بــود  کــه قالــب ب آب نیــز در ۲۰ روزی 
هیــچ مشــکلی ایجاد نکرد؛ بنابراین فــاز اول پــروژه با 
موفقیــت بــه اجــرا درآمــد و انحصــار تولیــد صفحــات 
توســط  مــداوم  ریخته گــری  قالب هــای  مســی 
کــرد:  فــوالد مبارکــه شکســته شــد. وی خاطرنشــان 
پــس از خــروج صفحــه از خــط تولیــد، بالفاصلــه 
بررســی صفحــه آغــاز شــد و مجــددا  تمــام خــواص 
ــا حالــت قبــل از  کنتــرل و ب مکانیکــی و فیزیکــی آن 
گردیــد. عیــوب ظاهــرِی روی  بهره بــرداری مقایســه 
صفحــه نیــز شناســایی و بررســی شــد و از آن زمــان 
ــا امــروز، بومی ســازی صفحــات مســی قالب هــای  ت
ــه  ــر دانــش داخلــی و ب ــا تکیه ب ــری مــداوم ب ریخته گ

روش PDCA در حــال رشــد و تکامــل اســت.

برای اولین بار در کشور انجام شد:

بومی سازی صفحات مسی قالب ریخته گری 
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خبر دبیر صنف کشاورزان اصفهان:

مسئوالن مشکالت کشاورزان اصفهان را جدی بگیرند
افزایش ۹ درصدی داوطلبان انتخابات شوراهای 

اسالمی روستا در استان اصفهان

کشف بیش از دو ُتن مواد مخدر 
در استان اصفهان 

خبرربخ خبرربخ

خبرربخ

کنــون  گفــت: تا کشــاورزان اصفهــان  دبیــر صنــف 
مشــکالت معیشــتی کشــاورزان این اســتان، جــاری 
حقابه ها ایــن  تامیــن  و  رود  زاینــده  دائــم  ســازی 

گرفتــه نشــده اســت.  رودخانــه جــدی 
افــزود:  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  امینــی  اســفندیار 
گذشــته بــه  رودخانــه زاینــده رود در چنــد ســال 
دفعــات خشــکانده شــد و در آخریــن مرحلــه از مهــر 
کنــون، بخــش قابــل توجهــی از آن آب  ســال قبــل تا
کشاورزان  کار را از  کشت و  ندارد و همین امر امکان 

گرفتــه اســت.
قابــل  بخــش  بــه  توجهــی  بــی  کــرد:  اضافــه  وی 
کــه بــه شــغل پــر  مالحظــه ای از جمعیــت اســتان 
کشــاورزی و باغــداری مشــغول بوده انــد  زحمــت 
امــر  همیــن  و  زده  رقــم  را  اجتماعــی  نارضایتــی 
کنــون را  گذشــته تا تجمعــات متعــدد در ســال های 

در پــی داشــته اســت.
کــرد:  کشــاورزان اصفهــان خاطرنشــان   دبیــر صنــف 
ــاره جــاری  کشــاورزان شــرق و غرب ایــن اســتان درب
ســازی رودخانه زاینده رود و تامین حقابه هایشــان 
همــواره  مســئوالن امــر را بــه یــاری طلبیدنــد امــا بــه 

مطالبــات آنــان پاســخ داده نشــده اســت.
کشــاورزان  از  بســیاری  بیان اینکــه  بــا  امینــی 
حــل  بــرای  کاری  کــه  رســیدند  نتیجــه  به ایــن 
گفــت: همیــن امــر  مشکالتشــان انجــام نمی شــود، 
کــرده و ســبب افزایــش  جــو بــی اعتمــادی را بیشــتر 

اســت. شــده  نارضایتی هــا 
ــا اشــاره بــه انتقــال آب از حوضــه آبریــز زاینــده  وی ب
کنــون بخــش  گفــت: چگونــه ا رود بــه دیگــر مناطــق 
ــه زاینــده رود) از محــل ســد  قابــل توجــی از رودخان
چــم آســمان تــا تــاالب گاوخونــی( خشــک اســت امــا 
در باالدســت آن از ایــن حوضــه آبریــز بــه اســتان های 
ــه  ــا قصــد انتقــال آب ب ــد و ی کردن دیگــر آب منتقــل 

نواحــی خــارج از حوضــه دارنــد؟
و  کشــاورزان  از  گروهــی  بارهــا  اظهارداشــت:  وی 
بــه  رســیدگی  اصفهــان  غــرب  و  شــرق  باغــداران 
مشــکالت  حــل  و  حقابه هــا  نیافتــن  تخصیــص 
اقتصــادی معیشــتی خود را خواســتار شــدند امــا در 

عمــل هیــچ اقــدام مناســبی را شــاهد نبودنــد.
گــر  ا افــزود:  اصفهــان  کشــاورزان  صنــف  دبیــر   
کنون  کــرده بودند ا مســئوالن شــرایط فعلــی را درک 
افــزون بــر ۴۲ طــرح آب َبــر از حوضــه آبریــز زاینــده 
ــای  ــا طرح ه ــود و ی ــده ب ــرا نش ــه اج ــن خط رود در ای
آبرســانی اســتان همجــوار، آب را از حوضــه آبریــز 

نمی کــرد. خــارج  رود  زاینــده 
امینــی بــه برگــزاری جلســات متعــدد مختلــف بــا 
در  اســتانی  یــا  و  ملــی  در ســطح  چــه  مســئوالن 
ــرد: در ایــن  ک ســال های اخیــر اشــاره و خاطرنشــان 
کید شــد  گرچــه بــر لــزوم قانــون گرایــی تا نشســت ها ا
امــا بارگذاری هــای بیــش از حــد و برداشــت های 

ــز زاینــده رود در  ــه حوضــه آبری ــی از رودخان غیرقانون
ناحیــه باالدســت افزایــش یافــت و همچنــان ادامــه 

دارد.
کلــی حقابــه داران  کشــاورزان و باغــداران و بطــور 
ورزنــه،  زیــار،  جملــه  از  اصفهــان  شــرق  مناطــق 
و  جنوبــی  بــراآن  و  شــمالی  بــراآن  کــرارج،  اژیــه، 
خوراســگان بــا جمعیتــی بالــغ بــر ۳۰۰ هــزار نفــر و 
حقابــه داران شهرســتان های غربــی شــامل نجــف 
ــه  ــان و مبارک ــهر، لنج ــی ش ــان، خمین ــاد، فالورج آب
پیــش تــر در چنــد ســال اخیــر در چنــد نوبــت بــا 
حضــور در نقــاط مختلــف اســتان، رســیدگی بــه 
وضعیــت حقابــه خــود از زاینده رود، حل مشــکالت 
معیشــتی، جبران خســارات ناشــی از جاری نبودن 
زاینــده رود و جــاری ســازی این رودخانــه را خواســتار 

شــده بودنــد.
زاینــده رود بــه طــول افــزون بــر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین 
از  کــه  اســت  مرکزی ایــران  منطقــه  رودخانــه 
گــرس مرکــزی بویــژه زردکــوه سرچشــمه  کوه هــای زا
کویــر مرکزی ایــران بــه ســمت شــرق  می گیــرد و در 
گاوخونــی در  ــاالب  ــه ت پیــش مــی رود و در نهایــت ب

شــرق اصفهــان می ریــزد.
و  تفریحــی  جاذبــه  بــر  عــالوه  کــه  رودخانــه  ایــن 
فرهنگــی، همــواره نقشــی مؤثــر در پایــداری محیــط 
کشــاورزی  زیســت، تامیــن آب آشــامیدنی، رونــق 
تــاالب  هســتی  و  مرکــزی  منطقــه  اقتصــاد  و 
بــه  علــت  گاوخونــی داشــته، در دهه هــای اخیــر 
برداشــت های غیرقانونــی، انتقــال آب از این حوضه 
کــم جمعیــت  بــه دیگــر حوضه هــا و اســتان ها، ترا
کاهــش نســبی بارندگی هــا، بــه یــک  و  تــا حــدودی 
رودخانــه بــا جریــان دوره ای تبدیــل و در پاییــن 
گــرم بویــژه تابســتان بــا خشــکی  دســت در فصــول 

مواجــه شــده اســت.
ــه  کارشناســان امــور آب نگاهــی ب ــه اظهــارات  ــا ب بن
خشکی های دوره ای زاینده رود، کاهش تخصیص 
ریزگردهــا،  زمیــن،  فرونشســت  کشــاورزی،  آب 
مشــکالت عدیده زیســت محیطی بخصوص برای 
گاوخونــی و آمــار و ارقــام مربــوط  تــاالب بیــن المللــی 
ــز زاینــده رود بعنــوان  ــه بارندگی هــا در حوضــه آبری ب
ــک  ــران از ی ــع آب مرکزی ای ــن مناب ــی از اصلی تری یک
کــم شــدن  و  بارش هــا  کاهــش چشــمگیر  و  ســو 
ــزوم  میــزان ذخیــره ســد زاینــده رود از ســوی دیگــر ل
در ایــن  آبــی  پروژه هــای  ســریع تر  هرچــه  اجــرای 

گوشــزد می کنــد. خطــه را 

اصفهــان  اســتان  انتخابــات  ســتاد  رییــس 
بــرای  شــده  نــام  ثبــت  داوطلبــان  تعــداد  گفــت: 
عضویــت در ششــمین دوره انتخابــات شــوراهای 
اصفهــان  اســتان  عشــایری  و  اسالمی روســتایی 
نســبت بــه دوره پنجــم ۹ درصــد افزایــش داشــته 
انتخابــات  ســتاد  قاســمی رییس  حیــدر  اســت. 
انتخابــات  ســتاد  جلســه  در  اصفهــان  اســتان 
گفــت: در مجمــوع هفــت هــزار و  اســتان اصفهــان 
۱۴۱ نفــر بــرای شــرکت در ششــمین دوره انتخابــات 
عشــایری این  تیره هــای  و  روســتا ها  شــورا های 

کردنــد. اســتان ثبــت نــام 
بــا  اصفهــان  اســتان  انتخابــات  ســتاد  رییــس 
بیان اینکــه از مجموع ثبت نام شــدگان هــزار و ۸۵۷ 
نفــر دارای ســابقه عضویــت در شــورا ها هســتند، 
ادامــه داد: ۵۷۹ نفــر داوطلــب در مجمــوع زن و ۶ 

هــزار و ۵۶۲ نفــر مــرد هســتند.
کــرد: هــزار و ۷۲۹ نفــر از ثبــت نــام شــدگان  او اظهــار 
دارای مــدرک تحصیلــی دیپلــم، ۶۷ نفــر حــوزوی، 
۲۱۶ نفــر دارای مــدرک فــوق لیســانس و دکتــری، 
هــزار و ۱۲۹ نفــر لیســانس و ۴۲۱ نفــر فــوق دیپلــم 

هســتند.
شــدگان  ثبت نــام  بقیــه  بیان اینکــه  قاســمی با 
مــدرک تحصیلــی زیردیپلــم دارنــد، خاطرنشــان 
کــه شــورای  کــرد: در روســتای زیــر هــزار و ۵۰۰ نفــر 
آن هــا ســه نفــره اســت مــدرک تحصیلــی پایین تــر از 

دیپلــم هــم قابــل قبــول اســت.
گفــت:  رییــس ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان 
بیشــترین تعــداد داوطلبــان در رده ســنی ۳۵ تــا ۶۰ 
ــاالی ۷۵ ســال و ۳۸۳  کــه ۷۶ نفــر ب ســال هســتند 

نفــر زیــر ۳۰ ســال ســن دارد.
کــرد: مراحــل رســیدگی بــه صالحیــت  او تصریــح 
داوطلبــان شــورا های روســتا و تیره هــای عشــایری 
در هیات هــای اجرایــی بخش هــا در مراحــل نهایــی 
قــرار دارد و ســپس بــه هیات هــای نظــارت تحویــل 
کــرد: وظیفــه  داده خواهــد شــد. قاســمی تصریح 
و رســالت ســتاد انتخابــات اســتان ها هماهنگــی، 
حــوزه  در  امــورات  همراهــی  کمــک،  پشــتیبانی، 
ــرم افــزاری و ســخت افــزاری اســت. رییــس ســتاد  ن
انتخابــات اســتان اصفهــان ادامــه داد: رســیدگی 
شــورا های  انتخابــات  داوطلبــان  صالحیــت  بــه 
و  برنامــه  طبــق  اجرایــی  هیات هــای  در  شــهر ها 
تقویــم زمان بنــدی بــه پایــان رســید و اســامی به 

هیات هــای نظــارت تحویــل داده شــده اســت.
ســتاد  دیــروز  جلســه  مصوبــات  بــه  اشــاره  بــا  او 
کمیتــه اطالع رســانی در  گفــت: فعالیــت  انتخابــات 
خصــوص حضــور و مشــارکت، پیگیــری مباحــث 
کمیتــه حقوقــی، حضــور ســه نفــر از  قانونــی توســط 
ــداران و بخشــداران در جلســات آینــده، ورود  فرمان
بــه وضعیــت شهرســتان ها بــه لحــاظ ظرفیت هــا و 
توانمندی هــا و امکانــات تــا براســاس نقــاط قــوت و 

کننــد. ضعــف برنامه ریــزی 

اســتان  مــواد مخــدر  بــا  مبــارزه  پلیــس  مامــوران 
نزدیــک بــه دو هــزار و ۲۰۰ کیلوگــرم هروئیــن و مرفین 

کردنــد. کشــف 
فرمانــده انتظامی اســتان بــا بیان اینکه ایــن بانــد 
ســمت  بــه  شــرقی  اســتان های  از  المللــی  بیــن 
کار پیچیــده پلیســی  کــه بــا  مرکــز در حرکــت بــود 
گفــت: در ایــن خصــوص، ســه نفــر  متوقــف شــد، 
دســتگیر شــده اند. ســردار محمدرضــا میرحیــدری 
ــراد  ــا بیان اینکــه امســال بیــش از دو هــزار نفــر از اف ب

آلــوده بــه مــواد مخــدر در ســطح اســتان جمــع آوری 
شــده اند افــزود: در همیــن مــدت ۵۷ قاچاقچــی 

ــدند. ــتگیر ش ــز دس ــدر نی ــواد مخ م

گزارشربخ

بــه نهاده هــای  بــار  رنج نامــه شــرق اصفهان ایــن 
ک دام از یک ســو  کمبود خورا دامی رســیده اســت، 
ک دام آلــوده از ســوی دیگــر جان دامــداران را  و خــورا

بــه لــب رســانده اســت.
مهــر: زنجیــر درد و رنــج در شــرق اصفهــان هــر روز 
ــه می کنــد، عــدم  ــه خــود اضاف ــدی را ب حلقــه جدی
تأمیــن حــق آبــه و در نهایــت از بیــن رفتن کشــاورزی 
شــیوع  ســو،  یــک  از  کتورهــا  ترا افتــادن  کار  از  و 
بیماری هــای پوســتی همچــون ســالک از ســوی 
دیگــر و افزایــش بیــکاری و آســیب های اجتماعــی 
روی دیگــری از درد مردمــان خونگــرم کویــر را نشــان 
می دهــد و ایــن روزهــا نامهربانی هــا بــا مردمان ایــن 
ــه عنــوان تنهــا دارایی شــان را  خطــه دام هایشــان ب

نشــانه رفتــه اســت.
آلــوده دردی  نهاده هــای  توزیــع  و  نهــاده  کمبــود 
کــه حــدود ســه مــاه اســت مردمــان شــرق  اســت 
کــرده و برخــی از مســئوالن بــا  اصفهــان را درگیــر 
خالــی  شــانه  مســئولیت  بــار  از  امــر  تکذیب ایــن 
می کننــد و برخــی دیگــر تــوپ بی مسئولیتی شــان را 

می اندازنــد. دیگــری  زمیــن  در 
۱۵ رأس دام در یک شب تلف شد

یکــی از دامــداران نصرآبــاد که بیشــترین تلفــات را در 
بیــن دامداران ایــن منطقــه داشــته اســت می گویــد: 
کــه  کــی  یــک شــبه ۱۵ رأس دام مــن بــا مصــرف خورا
کــرده بــودم تلــف  از شــرکت تعاونــی عشــایر دریافــت 

شــد.
کوهگــر ادامــه می دهــد: برخــی می گوینــد  محمــد 
ک اضافــی بــه دام داده ام و ایــن در حالــی  مــن خــورا
ک را بــرای ۴۰۰ رأس  کــه من ۸۰ کیلوگــرم خــورا اســت 
کــردم و ایــن میــزان اصــاًل زیــاد نیســت. دام اســتفاده 

ایــن دامــدار بــا بیان اینکــه عــالوه بــر تلفــات دام دیگر 
ک از حالــت  دام هــا نیــز پــس از اســتفاده از ایــن خــورا
عــادی خــارج شــده و ســرگیجه می گرفتنــد، اضافــه 
ک دیگــر تلفــات  می کنــد: پــس از قطع ایــن خــورا

نداشــتیم و بــا مشــکلی مواجــه نشــدیم.
با گذشت یک ماه هنوز از دامپزشکی پاسخی 

دریافت نکردم
او بــا بیان اینکــه موضــوع را بــا نیــروی انتظامــی و 
گذاشــتیم، ادامــه می دهــد:  دامپزشــکی در میــان 
کردیــم و بــه  صــورت جلســه ای در ایــن زمینــه تهیــه 
دامپزشــکی نیــز ارســال شــده اســت امــا علــی رغــم 
ــاه  ــفند م ــر اس ــه از اواخ گرفت ــورت  ــای ص پیگیری ه
کنــون هنــوز پاســخی در خصــوص  گذشــته تا ســال 

چرایــی وقوع ایــن اتفــاق دریافــت نکرده ایــم.

افزایش ۳ برابری قیمت جو
در ایــن  نصرآبــاد  شــهر  شــورای  عضــو  همچنیــن 
ارتبــاط بــا بیان اینکــه دام هــای مــا بیشــتر بــا جــو 
کنــون نهاده هــای  و یونجــه تغدیــه می کردنــد و تا
ــم  ــرده بودی ــتفاده نک ــرف دام اس ــرای مص ــی را ب دام
می گویــد: افزایــش بیــش از ســه برابــری قیمــت جــو 
کمبــود آن در اصفهــان مــا را بــر آن داشــت تــا از  و 
کــه بــه اذعان بســیاری  نهاده هایــی اســتفاده کنیــم 
از دامــداران منطقــه شــرق اصفهــان منجــر بــه تلــف 

شــدن دام هایمــان شــد.
نصــراهلل عــرب صالحــی بــا بیان اینکه این نهاده هــا از 
سوی شرکت عشایری جرقویه در اختیار دامداران 
قــرار گرفــت، ادامــه می دهــد: بــا مصرف این نهاده ها 
بســیاری از دامــداران از پنــج تــا ۱۵ رأس دامشــان را از 
دســت دادنــد بــه گونــه ای که برخــی از دام ها پــس از 

زایمــان هــم تلف می شــدند.
استاندار قول رسیدگی داد

ــه  ــایر منطق ــان از عش ــتاندار اصفه ــد اس ــه بازدی او ب
جرقویــه پــس از ایــن اتفاق اشــاره می کنــد و می گوید: 
اســتاندار قــول رســیدگی به ایــن موضــوع را دادنــد.

ــا بیان اینکــه دامــداران  عــرب صالحــی همچنیــن ب
کنــون مراجعــات زیــادی بــه دامپزشــکی بــرای  تا
بررســی شــرایط موجــود داشــته اند، اضافــه می کند: 
دریافــت  زمینــه  در ایــن  درســتی  پاســخ  هنــوز 
مصــرف  امــر  علت ایــن  نمی دانیــم  و  نکرده ایــم 
نادرســت نهاده هــا بــوده و یــا درســت بــودن ادعــای 
کــه معتقدنــد در نهاده هــای  جمعــی از دامــداران 
ارائــه شــده از ســوی شــرکت عشــایری اره چــوب، 
کارتــون، ماســه و اوره اضافــه وجــود داشــته اســت.

افزایــش  کســی در زمینــه  بــا بیان اینکــه هنــوز  او 
گهانــی قیمــت جــو از دو هــزار تومــان بــه ۶ هــزار  نا
دامــداران  بــه  درســتی  پاســخ  نیــز  تومــان   ۵۰۰ و 
نــداده اســت، ابــراز می کنــد: از ســوی دیگــر مــا در 
ــم  کــه در دیگــر اســتان ها انجــام دادی بررســی هایی 
وضعیــت تأمیــن جــو بــرای دامــداران مناســب بــود 
کمبود ایــن محصــول  امــا نمی دانیــم دلیــل چرایــی 

در اصفهــان چیســت؟.
تلف شدن دام ها را به اداره مبارزه با 

بیماری های دام اصفهان گزارش دادم
مســئول پســت دامپزشــکی جرقویــه ســفلی نیــز 
تلــف  زمینــه  در  بیان اینکــه  بــا  ارتبــاط  در ایــن 
شــدن تعــدادی از دام هــای ســبک و ســنگین در 
منطقــه جرقوبــه بــه اداره مبــارزه بــا بیماری هــای 
گزارشــی ارائــه شــده  دامپزشــکی اســتان اصفهــان 
دســتور  در  موضــوع  می کند: ایــن  اظهــار  اســت، 

کار  کارشناســان این اداره قــرار دارد و نیازمنــد  کار 
اســت. کارشناســی  پیچیــده 

قربانعلــی عــرب جعفــری بــا بیان اینکــه بیــش از هزار 
گفــت  بیمــاری بــرای دام وجــود دارد و نمی تــوان 
علــت تلفــات صــورت گرفتــه چیســت، ابــراز می کند: 
ک دام نیاز  البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تغییــر خــورا
بــه تمهیــدات اســت و دامــداران در ایــن زمینــه ســو 

مدیریــت داشــته اند.
اوبــا اشــاره بــه وجــود بیــش از ســه هــزار رأس دام 
ســنگین و ۱۰۰ هــزار رأس دام ســبک در منطقــه 
کــز به  شــرق اصفهــان ابــراز می کنــد: بازدیــد از ایــن مرا
صــورت شــبانه روزی انجــام می شــود ضمن اینکــه 
بــه  تعــدادی  و  صنعتــی  کــز  مرا از ایــن  تعــدادی 
صــورت ســنتی اداره می شــوند و ایــن امر نیز نیازمند 

ســاماندهی اســت.
ک دام در نیمه  افزایش چشمگیر قیمت خورا

دوم سال ۹۹
رئیــس اداره شــرکت تعاونــی عشــایر منطقه جرقویه 
گذشــته  نیــز در ایــن راســتا بــا بیان اینکــه در ســال 
ــا افزایــش چشــمگیر قیمــت جــو و  و ســال جــاری ب
ک دام در منطقــه جرقویــه رو بــه رو شــدیم  خــورا
می گویــد: جــو دولتــی اوایــل ســال ۹۹ بــه مبلــغ یــک 
ــایر  ــی عش ــرکت تعاون ــل ش ــان تحوی ــزار و ۴۰۰ توم ه
می شــد و اواســط ســال ۹۹ قیمت ایــن محصــول بــه 

دو هــزار و ۲۰۰ تومــان افزایــش یافــت.
غالمرضا جهانگرد نصرآبادی با بیان اینکه در ســال 

گذشــته کمبــود نهــاده نیز به شــدت وجود داشــت، 
ابــراز می کنــد: جــو بومی موجــود در منطقــه نیــز از 
نظــر قیمــت افزایــش چشــمگیری داشــت و از هــر 
کیلویــی پنــج هــزار و  کیلــو یــک هــزار و ۷۰۰ تومــان بــه 
گســیخته  که ایــن افزایــش افســار  ۸۰۰ تومــان رســید 

قیمــت در نــوع خــود بــی ســابقه بــود.
ــز«  ــه »ُب ــه جرقوی ــتر دام منطق ــه بیش ــا بیان اینک او ب
اســت، ادامــه می دهد: ایــن نــوع دام تعــداد زیــادی 
کــه در شــمارش دام در  دارد و ایــن در حالــی اســت 

کــم شــماری هــم شــده اســت. جرقویــه 
ک ها منجر به تلف شدن  کیفیت برخی از خورا

دام می شود
جهانگــرد نصرآبــادی بــا بیان اینکه این شــرکت های 
دهاقــان،  جرقویــه،  شــهرضا،  در  نهــاده  تولیــد 
از ایــن  برخــی  داد:  ادامــه  بودنــد،   … و  اصفهــان 
شــرکت ها کیفیت و برخی دیگر کمیت را در دســتور 
کار خــود قــرار دادنــد وایــن در حالــی اســت برخــی از 
محصــوالت ارائــه شــده دارای کیفیت بســیار پایین 
گــر بــه روش صحیــح توســط دام مصــرف  بــود و ا

ــت. ــراه داش ــه هم ــات را ب ــز تلف ــد نی می ش
او می افزایــد: دام های ایــن منطقــه همیشــه از جــو 
گهانی نهاده برای این  کردند و استفاده نا اســتفاده 
دام بــه ویــژه در فصــل تولیــد مناســب نبــوده اســت.

منطقــه  عشــایر  تعاونــی  شــرکت  اداره  رئیــس 
جرقویــه بــا بیان اینکــه بیشــتر عشــایر دام را بــرای 
گوشــت پــرورش می دهنــد، اضافــه می کنــد:  تولیــد 

مصــرف  زیــادی  ک  خــورا و  نهــاده  دام  برای ایــن 
کــه زایمــان دارنــد غذای  نمی شــود و تنهــا در فصلــی 

بــه دام می دهنــد. بیشــتری 
او بــا بیان اینکــه مــا در ســال ۹۱ نیــز چنیــن تجربــه ای 
را داشــتیم، ابــراز می کنــد: در آن زمــان بــرای چــاق 
شــدن گوســفند از اوره اســتفاده کردند که مناســب 

نبــود و ایــن طــرح حــذف شــد.
کندگی کارخانه ها امکان نظارت را کم کرده  پرا

است
کندگــی  پرا بیان اینکــه  بــا  جهانگردنصرآبــادی 
کنتــرل وضعیت  کارخانه هــا منجــر بــه ناتوانــی مــا در 
ابــراز می کنــد:  بــر نهاده هــا شــده اســت،  نظــارت 
کــه نــام  برخــی از مواقــع نهاده هایــی ارائــه شــده 
ک  کمبــود خــورا و نشــانی نداشــته و مــا بــه علــت 

مجبــور بــه اســتفاده از آنهــا شــده ایم.
کشــاورزی  جهــاد  در  جلســه ای  در  می افزایــد:  او 
کــه عشــایر ملــزم بــه اســتفاده  اصفهــان عنــوان شــد 
ک دام هســتند و از ایــن رو مــا نیــز مجبــور بــه  از خــورا
ــرای مــا ارســال  کــه ب ک هایــی هســتیم  خریــد خورا

می شــود.
رئیــس اداره شــرکت تعاونــی عشــایر منطقه جرقویه 
ک دام محصولــی فــرآوری شــده  بــا بیان اینکــه خــورا
کــه دامــدار از ترکیبــات آن بــرای  و چــرخ شــده اســت 
اضافــه می کنــد:  نــدارد،  اطالعــی  اســتفاده  رونــد 
کــه هیــچ دوره  از ســوی دیگــر بایــد توجــه داشــت 
کشــاورزی و  آموزشــی در ایــن زمینــه از ســوی جهــاد 

کل امــور عشــایر بــرای دامــداران برگــزار نشــده  اداره 
اســت و برخــی از دوره هــای دیگــر نیــز که امور عشــایر 
کــه عشــایر در  برگــزار می کنــد در موقعیتــی بــوده 

منطقــه حضــور نداشــته اند.
گاو ۸ ماه آبستن را به کشتارگاه فرستادم

گاوداری های  محمــد عــرب جعفــری مالــک یکــی از 
کــه دام ســبک را نیــز بــه میــزان  محمدآبــاد اســت 
ک  محــدود پــرورش می دهدبــا بیان اینکــه خــورا
یارانــه ای بــالی جــان دام هــای محمدآبــاد شــده 
اســت می گویــد: پنــج رأس دام ســبک و چندیــن 
مصرف ایــن  دنبــال  بــه  مــن  ســنگین  دام  رأس 
گاو آبســتن را نیــز  نهاده هــا بیمــار شــده و یــک رأس 
بــه دلیل ایــن بیمــاری بــه کشــتارگاه منتقــل کردیم.

کــه بــه دلیــل  او بــا بیان اینکــه ســه شــبانه روز اســت 
اضافــه  بخوابیــم،  نتوانســته ایم  گاوهــا  بیمــاری 
می کنــد: طــی ۲۴ ســاعت اخیــر ســه میلیــون تومان 

ــرده ام. ک ــن  ــا دارو تأمی گاوه ــان  ــرای درم ب
ک بی نام و نشان دام ها را بیمار کرد خورا

کــی کــه بــه مــا دادنــد  ایــن دامــدار بــا بیان اینکــه خورا
بــی نــام و نشــان بــود، می افزایــد: دامپزشــک پــس از 
معاینــه دام هــا علت این امــر را مصــرف دام توزیعی از 

شــرکت عشــایری اعــالم کرد.
را  گــر چــاره داشــتم این دام هــا  ا بیان اینکــه  بــا  او 
رهــا می کــردم، ادامــه می دهــد: دیــدن رنجــش و 
بیمــاری دامی کــه زبانــی بــرای حــرف زدن نــدارد 
ــد  ــئوالن بای ــویی مس ــت و از س ک اس ــا ــیار دردن بس
کــه  که ایــن دام هــا همــه دارایــی مــا هســتند  بداننــد 
کســی پاســخگوی این شــرایط  بــه تــاراج می رونــد و 

نیســت.
ک دام شرق  ورود دالالن به بازار تأمین خورا

اصفهان
دســت  بیان اینکــه  بــا  ورزنــه  شــهر  دامــدار  ایــن 
ک دام بــاز شــده  دالالن بــه خریــد و فــروش خــورا
ــه افزایــش قیمت ایــن محصــول  و ایــن امــر منجــر ب
کیــد می کنــد:  در شــرق اصفهــان شــده اســت، تا
کــه بــه دســت مــا می رســد  کــی  مــا نمی دانیــم خورا
کدام شــرکت اســت و آنقدر این محصول  متعلق به 
کــه نمی تــوان مقصــر  دســت بــه دســت می شــود 

کــرد. کیفیــت بــودن آن را شناســایی  اصلــی بــی 
کیلوگــرم  ــا بیان اینکــه در حــال حاضــر بــرای هــر  او ب
بــرای دام ســبک ســه هــزار تومــان  ک دام  خــورا
ک دام ســنگین چهــار هزار  وبــرای هــر کیلوگــرم خــورا
ک دام دریافــت  تومــان از دامــدار بــرای خریــد خــورا
کــه  می کننــد، ابــراز می کنــد: درد دیگــر ما ایــن اســت 
ــه  ک ــی  ــر قیمت ــا ه ــم ب ــت و مجبوری ــم اس ک ک  ــورا خ

کنیــم. کننــد خریــد  عرضــه 
جهادکشاورزی اعتراض اتحادیه دامداران برای 

ک دام را توجیه می کند خورا
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
اســتانداری اصفهــان در ایــن ارتبــاط بــا بیان اینکــه 
ک واحدهــای دام، اتحادیــه  پیرامــون تهیــه خــورا
داشــتند،  اعتــراض  ســنگین  و  ســبک  دامــداران 
گذشــته بیشــتر بــود  می گوید: ایــن مشــکل در ســال 
و در ســال جــاری تا انــدازه ای بهبــود یافتــه اســت و 
در ایــن زمینــه در بازدیــد اســتاندار از شــرق اصفهــان 

نیز ایــن موضــوع بررســی شــد.
ولــی اهلل هادیــان بــا بیان اینکــه در ایــن شــرایط در 
ــه رو  ــا افزایــش قیمــت نیــز روب کمبــود نهــاده ب کنــار 
بودیــم، ادامــه می دهــد: علت ایــن امــر نیــز حــذف ارز 
چهــار هــزار و ۲۰۰ تومانــی بــرای واردات نهاده بود که 
دامــداران مجبــور بــه اســتفاده از جــو و گندم شــدند 
و ایــن امــر منجــر بــه افزایــش قیمت ایــن محصــوالت 
بــود ضمن اینکــه بــا توجــه بــه عــدم ورود نهــاده بــه 
کشــور بخــش طیــور نیز به ســمت خرید جــو و گندم 

روی آورد.
تلفات دام در شرق اصفهان بحرانی نبوده است

بــا  نیــز  اصفهــان  اســتان  دامپزشــکی  مدیــرکل 
بیان اینکــه تلفــات دام در منطقــه شــرق اصفهــان 
ــد:  ــگار مهــر می گوی ــه خبرن ــی نبــوده اســت، ب بحران
در ایــن زمینــه بنــا بــر اعــالم مســئول پســت جرقویــه 
مــوارد خاصــی در منطقــه نبوده اســت و تنهــا دوماه 
پیش ناشــی از ســو مدیریت تغذیه دام بوده اســت.

چنانچــه  می کنــد:  تصریــح  موحــدی  شــهرام 
دامــداران در ایــن زمینــه مشــکلی دارنــد بایــد هر چه 
ســریع تر مشــکل خود را به دامپزشــکی اعالم کنند.
بــا  گذشــته  روز  دو  جلســه  در  بیان اینکــه  بــا  او 
اســتاندار اصفهــان، دکتــر رضایــی در زمینــه لــزوم 
کیــد داشــت،  تســریع در تأمیــن نهاده هــای دامی تا
خصــوص  در  اصفهــان  اســتاندار  می کنــد:  ابــراز 
ک دام  اســتفاده از هســته خرمــا بــرای تأمیــن خــورا

بــه نهادهــای مربوطــه تذکــر داد.
ــه  ک ــد  ــخص ش ــه مش گرفت ــورت  ــی های ص در بررس
مســئوالن نیــز در زمینــه نهاده های دامی در اســتان 
اصفهــان اتفــاق نظــر دارنــد و نابســامانی در بازار ایــن 
محصــول نــه تنهــا در تأمیــن آن بلکــه در اظهــار نظــر 
مســئوالن نیــز دیده می شــود؛ از این رو انتظــار داریم 
نهادهــای ذی ربــط تمــام تــوان خــود را بــرای حفــظ 
تنهــا دارایــی مردمــان شــرق بــه کار گیرنــد تــا بتوانند 
بــاری از روی شــانه های نحیــف مردمانی که امید از 

چشمشــان رخــت بــر بســته اســت، بردارند.

طومار رنج در شرق اصفهان

رئیــس بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی 
ــه  ــتان ب ــن بیمارس ــان از اختصاص ای ــی اصفه فاراب
کرونــا و تجهیــز بخــش ســرطان  بســتری بیمــاران 
بیمارســتان بــه دســتگاه »پت اســکن« خبــر داد.

ــتان  ــه بیمارس ک ــن  ــا بیان ای ــا ب ــی امامی پارس مرتض
فارابــی دارای ســابقه بیــش از ۶۰ ســاله در اصفهــان 
اســت، اظهــار کرد: ایــن بیمارســتان بــا مســاحت ۱۰۰ 
هــزار مترمربــع تأســیس شــده اســت و از ســال ۱۳۹۴ 
یــک تغییــر مأموریتــی داده و از یــک بیمارســتان 
محــدود در حــوزه روانپزشــکی بــه یــک بیمارســتان 

جنــرال تبدیــل شــده اســت.
کنــون در بیمارســتان  وی ادامــه داد: از ســال ۹۴ تا
ــا احــداث بخش هــای مختلــف درمانــی از  فارابــی ب
جملــه بخش هــای داخلــی، جراحــی، ارتوپــدی، 
چشــم پزشــکی و بخــش دیالیــز بــه مجموع ایــن 
بیمــاران در ایــن حوزه هــا خدمــات اختصاصــی ارائه 
کــه  می دهیــم، چهــار اتــاق عمــل فعــال داشــته ایم 
کمــک خیــران و هزینه هــای  بــا  در حــال حاضــر 
میلیــاردی بــه ســمت داشــتن ۷ اتــاق عمــل فعــال 
پیــش می رویــم و تا شــهریور مــاه ۱۴۰۰ بــه طور کامل 

فعــال خواهــد شــد.
خدمت به بیماران تمام حوزه های درمانی

رئیــس بیمارســتان فارابــی اصفهان بــا اشــاره به این 
گذشــته یــک بخــش آی ســی  کــه در ســال های 
کــه دارای ۱۲ تخــت اســت، افــزود:  کردیــم  یو ایجــاد 
کــز مجهــز درمانــی  بیمارســتان فارابــی یکــی از مرا
کــه ۲۵۰ تخــت دارد و  در حــوزه روانپزشــکی اســت 
کــه دارای چنیــن  کمتــر بخشــی را می تــوان نــام بــرد 
تجهیزاتــی باشــد همچنین ایــن بیمارســتان دارای 
ــر ۶  ــغ ب ــه بال ک ــژه ۳ طبقــه اســت  کلینیــک وی یــک 
هــزار مترمربــع مســاحت دارد و در خیابــان ارغوانیــه 
هــم یــک بیمارســتان ســاخته شــده و ایــن کلینیک 
کمــک می کنــد تمــام تخصص هــا را در آینــده  ویــژه 
کــه  باشــیم  داشــته  بیمارســتان  در ایــن  نزدیــک 
امیــدوارم در چنــد مــاه آینــده بهره بــرداری شــود 
گذشــته توانســتیم یــک زایشــگاه  همچنیــن ســال 
کــه در شــهریور بــه  بــا چهــار اتــاق زایمــان بســازیم 

می رســد. بهره بــرداری 
استفاده از دستگاه پت اسکن، برای درمان 

بیماران سرطانی
بــه  ارائــه  قابــل  خدمــات  خصــوص  امامــی در 
بیمــاران مبتــال بــه ســرطان در ایــن بیمارســتان، 
در  بهداشــت  وزارت  مصوبــه  اســاس  بــر  گفــت: 
کــز درمانــی ســرطانی تیپ ســه وجود  اســتان ها مرا
ــز بســیار مجهــزی اســت و تمــام  ک که ایــن مرا دارد 
امکانــات در حــوزه تشــخیص و درمــان ســرطان در 
ــز  ــه مرک ــاس این مصوب ــر اس ــود و ب ــام می ش آن انج
ســرطان تیــپ ســه در بیمارســتان فارابی ایجــاد 
می شــود و ایــن مرکــز نیازمنــد یــک ســاختمان و 

کامــاًل مجــزا اســت. تجهیــزات 
قســمت های  مهم تریــن  از  یکــی  افــزود:  وی 
تشــخیصی این مجموعه دســتگاه » پت اسکن« 
کننده  کمــک  کــه یــک تکنولــوژی جدید و  اســت 
در پیگیری هــای بعــد از درمــان بــرای جلوگیــری 
از عــود بیمــاری، بیماران ســرطانی کمک  کننده 
کمک ایــن دســتگاه قبــل از ایــن  و مؤثــر اســت، بــا 
کــه عــود بیمــاری ســرطان یــا ابتــال بــه ســرطان 
بخواهــد عوارضــی بــر جــا بگــذارد و در مواقعــی که 
امکانــش وجــود دارد، زودتــر از موقــع بــا اقدامــات 
گســترش بیمــاری را  درمانــی می توانیــم جلــوی 

بگیریم.
کــه دســتگاه پت اســکن بســیار  ــا توضیح ایــن  وی ب
گرانقیمــت و تأمیــن آن میلیاردهــا تومــان هزینــه 
کرد: ایــن دســتگاه ســال  نیــاز داشــته اســت، اضافــه 
گذشــته خریــداری شــده و در مجموعــه درمانــی 
فارابــی بــرای کمــک بــه بیمــاران مــورد اســتفاده قــرار 
خواهــد گرفــت، در ســایر اســتان ها از جملــه تهــران، 
شــیراز، تبریــز و مشــهد هــم دســتگاه پت اســکن 
وجــود دارد، اصفهــان از برخــورداری از ایــن دســتگاه 
محــروم بــود و بیمــاران بــه تهــران یــا شــیراز مراجعــه 

می کردنــد.
کرد: ایــن  کیــد  تا فارابــی  بیمارســتان  رئیــس 
کارهــای  دســتگاه بــه یــک بخــش مجــزا نیــاز دارد و 
ــاه  ــن م ــه را از بهم ــاختمان مربوط ــاز س ساخت وس
۹۹ شــروع کردیــم و در حــال حاضر حــدود ۷۰ درصد 
ســاختمان پیشــرفت داشــته و تــا آخــر خردادمــاه 
دســتگاه  و  می شــود  تمــام  آن  ساخت وســاز  کار 
امیدواریــم  می کنیــم،  نصــب  آن  در  را  پت اســکن 
از تیــر یــا مــرداد بیمــاران بتواننــد از ایــن دســتگاه 

کننــد. اســتفاده 
کمــک به ایــن  وی بــا درخواســت از خیــران بــرای 

گفــت: ســاخت مرکــز درمانــی تیــپ  بیمارســتان، 
ســه ســرطان هزینــه میلیــاردی نیــاز دارد و از خیران 
کــه در ایــن حــوزه وارد  اســتان در خواســت می کنــم 
شــوند تــا هــر چــه زودتــر کار ایــن مرکــز را شــروع کنیــم.

مجوز ساخت بیمارستان ۸۰۰ تختخوابی در 
اصفهان

 ۸۰۰ بیمارســتان  ســاخت  بــه  اشــاره  امامی بــا 
اســاس  بــر  گفــت:  اصفهــان،  در  تختخوابــی 
مصوبه هــای موجــود، بایــد در شــهر اصفهــان یــک 
عنــوان  بــه  تختخوابــی   ۸۰۰ جدیــد  بیمارســتان 
کــه بتوانــد هم پــای بیمارســتان الزهــرا)س(  مکمــل 
ــزرگ درمــان  در شــرق اصفهــان بــه عنــوان قطــب ب
کنــد، ســاخته  ــه بیمــاران خدمت رســانی  ــد ب بتوان
بیمارســتان  مجوز ایــن  گذشــته  ســال  در  شــود، 
گرفتــه شــد و اعتبارات ایــن مجموعه امســال می آید 
و اقدامــات مطالعاتــی آن نیــز انجــام شــده و طراحی 

هــم در مراحــل اولیــه اســت.
اختصاص ۱۰۰ تخت به بیماران مبتال به کرونا

کــه اســتان اصفهــان در شــرایط  کیــد بر ایــن  وی بــا تا
کــرد:  تصریــح  دارد،  قــرار  بحرانــی  و  کرونــا  قرمــز 
کرونــا و قرمــز  بیمارســتان فارابــی بــه خاطــر شــرایط 
کرونا  بــودن وضعیت اســتان به بیمارســتان مرجــع 
کــه تمــام بیمارســتان  تبدیــل شــده و بــه دلیل ایــن 
کرونــا اختصــاص یافتــه در حــال حاضــر  بــه بیمــاران 

بیمــار غیرکرونایــی پذیــرش نداریــم.
کــرد: ۱۰۰ تخــت بــه بیمــاران مبتــال  امامی تصریــح 
ــه  ــاص یافت ــی اختص ــتان فاراب ــا در بیمارس کرون ــه  ب
اســت و ۵۰ بیمــار مبتــال بــه کرونــا در این بیمارســتان 
بســتری هســتند، بایــد بدانیــم وضعیــت اســتان از 
وضعیت قرمز هم در حال بدتر شــدن اســت و افراد 
بایــد دســتورالعمل های مقابلــه بــا شــیوع کرونــا را بــا 

کننــد. جدیــت دنبــال 

رئیس بیمارستان فارابی اصفهان خبر داد:

تجهیز بیمارستان فارابی به دستگاه پت اسکن
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گهی فقدان سند مالکیت آ
کســار فرزنــد علــی نســبت به  شــماره: 2۶۰1217۴، تاریــخ: 1۴۰۰/1/17، چــون آقــای حفیــظ الــه خا
ک 1۳9۰۰/۳1۵۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد  شــش دانــگ پــا
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 2۵۳ اصفهــان رســیده  کــه هویــت و امضــا شــهود رســمًا  محلــی 
ک 1۳9۰۰/۳1۵۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت  کــه ســند مالکیــت شــش دانــگ پــا مدعــی هســتند 
کــه در صفحــه 2۳8 دفتــر 1۶1 ذیــل ثبــت  اصفهــان بــه شــماره چاپــی 187۳19 ســری ه ســال 91 
ک  گواهی دفتر اما که براســاس  ۳22۵7 به نام نامبرده فوق ســابقه ثبت و صدور ســند داشــته 
بموجــب ســند انتقــال ۳9۳72 مــورخ 88/1۰/2۰ دفتــر 129 اصفهــان ازطــرف محســن امامی بــه 
ک بموجــب اســناد  گواهــی دفتــر امــا گردیــده اســت و طبــق  کســار انتقــال  آقــای حفیــظ الــه خا
رهنــی 177۶12، 177۶11 مــورخ 9۵/۰۵/2۶ دفترخانــه 2۰ اصفهــان در رهــن بانــک ملــت شــعبه 
میــدان شــهدا اصفهــان می باشــد و مدیریــت شــعب بانــک ملــت اســتان اصفهان بموجــب نامه 
شــماره 1۶2۵۴92۵ )شناســه ثبت 99/1۵۳۴177( مورخ 99/1۰/۰9 مشــروط به اینکه تمامیت 
کان در رهــن بانــک باقــی و هیچگونــه خللــی بــه ارکان و مندرجــات  کمــا ک ثبتــی فــوق الذکــر  پــا
قرارداد اســناد رهنی فوق وارد نگردد و شــماره اســناد رهنی مذکور در ســند مالکیت درج و ثبت 
گــردد صــدور ســند المثنــی را بامانــع اعــام نمــوده اســت و وثیقــه نمی باشــد. بــه علــت جابجائــی 
ســند مالکیــت مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صدور ســند مالکیــت المثنــی را نموده اند طبق 
گهی می شــود کــه هرکس مدعی  تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد  انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به این اداره مراجعــه و اعتراض خود را کتبًا ضمن  خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایید تــا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند 
بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یا درصــورت اعتراض 
اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد. 

فــاح رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــمال اصفهــان - 112۴۳۶9 / م الــف

گهی مفاد آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند  آ
ک زواره رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال

گهــی مفــاد آراء »قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند  آ
رســمی که دراجــرای مــاده یــک قانــون مذکــور توســط هیــأت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و 
ــه فاصلــه ۱۵ روز  ــور در دو نوبــت ب ــون مذک ــده و دراجــرای مــاده ۳ قان گردی ک زواره صــادر  امــا
ــر انتشــار  گهــی می شــود و در روســتاها عــاوه ب کثیــر االنتشــار و محلــی آ ازطریــق روزنامه هــای 
ــا  ــردد ت ــاق می گ ــل الص ــتا در مح ــورای اسامی روس ــده ش ــور نماین ــا حض ــت ب ــی، رای هیئ گه آ
گهــی  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد در شــهرها از تاریــخ انتشــار اولیــن آ شــخص یــا اشــخاصی 
ــه اداره ثبــت  ــود را ب ــاه اعتــراض خ ــدت دو م ــل ظــرف م ــاق در مح ــخ الص ــتاها از تاری و در روس
ک زواره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت  اســناد و امــا
ظــرف یکمــاه مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمــوده و گواهی تقدیم 
دادخواســت را اخــذ و بــه اداره ثبــت زواره تســلیم نماینــد، درایــن صــورت اقدامــات ثبت موکول 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد  بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت. درصورتــی 
ــت  ــد، اداره ثب ــه نکن ــل را ارائ ــه دادگاه عمومی مح ــت ب ــم دادخواس ــی تقدی گواه ــرض،  ــا معت ی

مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰21۰۰۰۰8۰ مــورخ 99/12/۰۴، آقــای ســیدرضا امامــی زواره فرزنــد 
محمــد بشــماره ملــی ۱۱۸۹۴۷۵۲۳۵ تمامــت ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی باقیمانــده 
گرمســیر بخــش ۱۷ ثبــت اصفهــان  ک شــماره ۱۲۶۹ فرعــی واقــع در زواره ۱۶ اصلــی دهســتان  پــا
بمســاحت ۶۳۳/۵2 مترمربــع خریــداری عــادی مــع الواســطه از آقــای محمــد شــریعتمدار 

ــی. مرتضــوی الطباطبائ
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠۱/1۵/1۴۰۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۱/۳۰/1۴۰۰
خیراهلل عصاری
ک زواره رئیس اداره ثبت اسناد و اما

11۰8۶7۴ / م الف

گهی آ

دبیــر چهارمیــن جشــنواره سراســری دانشــجویی 
گزارشــی از آمــار  کوتــاه زاینــده رود بــا بیــان  داســتان 
کــه  کــرد  آثــار ارسال شــده بــه دبیرخانــه، اعــام 
تــا پایــان ۳۱ فروردین مــاه، بــرای شــرکت در ایــن 

جشــنواره فرصــت هســت.
ســیاوش گلشــیری در گفت وگــو با ایســنا خبــر داد: 
ــا تاریــخ ۲۸ فروردین مــاه، ۱۹۱ دانشــجو، تعــداد  ت
جشــنواره  دبیرخانه ایــن  بــه  را  داســتان   ۲۴۴

کرده انــد. ارســال 
وی افــزود: در حــال حاضــر آمــار آثــار ارســالی بــه 
بخــش آزاد ۱۶۰ داســتان، بخــش ویــژه زاینــده رود 
کوتــاه ۵۸ داســتان  کوتــاه  ۲۵ داســتان، بخــش 
کشــور  از  خــارج  دانشــجویان ایرانی  بخــش  و 
دانشــجویان  بیشــترین  و  بــوده  داســتان  یــک 
شــرکت کننده بــه ترتیــب از اســتان های اصفهان، 

تهــران و خراســان رضــوی هســتند.
دبیــر چهارمیــن جشــنواره سراســری دانشــجویی 
کوتــاه زاینــده رود، دربــاره شــیوه داوری  داســتان 
توضیــح داد: در  به ایــن جشــنواره  ارســالی  آثــار 
مرحلــه نخســت داوری، چهــار نفــر از نویســندگان 
کــه در دوره هــای قبلــی جشــنواره نیــز  جوانــی 
بــه  بودنــد  شــده  جایــزه  دریافــت  بــه  موفــق 
نام هــای الهــه امینــی، جــواد شــامرادی، نفیســه 
رازی و حمیدرضــا عباســی، همــه آثــار دریافتــی را 

بررســی و بــه آن هــا رأی می دهنــد.
کار  کــرد: بعــد از ایــن مرحلــه،  گلشــیری تصریــح 
هیــأت داوران شــامل ســلمان باهنــر، ابراهیــم 
گیــوا، آغــاز می شــود.  ســلیمی کوچی و شــاهرخ 
هفتــه  بتوانیــم  کــه  اســت  هم ایــن  مــا  تــاش 
اعــام  را  نهایــی  نتایــج  خردادمــاه  دوم  یــا   اول 

کنیم.
وی با اشــاره به نحوه برگزاری آیین اختتامیه این 
گفــت: تصمیــم مــا متأثــر از شــرایطی  جشــنواره 
کــم  کــه در آن برهــه زمانــی بــر اصفهــان حا اســت 

می شــود.
کرونــا وضعیــت را  گــر ســتاد مقابلــه بــا ویــروس  ا
کنــد از برگزیــدگان بــرای حضــور در  مناســب اعــام 
گــر نــه در  مراســم اختتامیــه دعــوت می کنیــم و ا
کار ایــن دوره از جشــنواره پایــان  بســتر مجــازی بــه 

خواهیــم داد.

برای شرکت در جشنواره سراسری 
داستان کوتاه زاینده رود؛

دانشجویان 
داستان نویس فقط سه 

روز فرصت دارند
خبرربخ

گزارشربخ

میــدان  حریــم  در  کــه  فجایعــی  هشــدار  زنــگ 
گذشــته بــه  نقش جهــان رخ داده، مردادمــاه ســال 
صــدا درآمــد؛ وقتــی دوســتداران میــراث فرهنگــی 
اصفهــان همــراه دادســتان این شــهر، بــه محــل 
کــه بــا اســتناد  ســاخت مجتمــع تجــاری ای رفتنــد 
کــه طبــق متــن  بــه رأی قضایــی، در محــدوده ای 
ضوابــط طــرح تفصیلــی اصفهــان نبایــد بیــش از 
پنــج متر ارتفاع داشــته باشــد، مجوز ارتفــاع ۹ متری 

گرفتــه بــود.
در آن بازدیــد، دادســتان، از مالــک خواســت تــا فعــًا 
کنــد و مهــدی حجــت،  ساخت وســاز را متوقــف 
رئیس ایکوموس ایــران نیــز در همــان بحبوحــه و در 
کــه »احــداث  گفت وگــوی خــود با ایســنا هشــدار داد 
هــر نــوع ســاختمان بــا بیش از پنــج و نیم متــر ارتفاع 
جهانــی  میــدان  ازجملــه  جهانــی  آثــار  حریــم  در 
نقش جهــان خــاف اســت و در صــورت احــداث 
ــا ارتفاعــی بیــش از ایــن مقــدار، میــدان  هــر بنایــی ب
نقش جهــان در معــرض خطــر خــروج از فهرســت 

ــرار می گیــرد«. یونســکو ق
گاه وبیگاه ساخت وســاز این  گرچــه ماجــرای توقف  ا
مجتمــع تجــاری تــا بازدیــد میدانــی معــاون قضایی 
امــور اقتصــادی، اراضی و شهرســازی دیوان عدالت 
اداری از پــروژه در دی مــاه ســال ۱۳۹۹ ادامــه پیــدا 
کــوه پشــت  کــه قانــون، مثــل  کــرد و امیــد می رفــت 
نقش جهــان بایســتد امــا امــروز، حتــی نمــای ســرخ 
رنــگ آن هــم تکمیل شــده و تابلوهایــی بــاالی ســر 
کــه لفــظ »هنــر« در آن  غرفه هــای آن ســوار شــده 
کار رفتــه اســت! بــه راســتی، بــاال آوردن چنیــن  بــه 
ســاختمانی در حریــم یــک میــدان جهانــی، آن هــم 
گاهــی مردم و مســئوالن نســبت به  در دهــه ای کــه آ
ارزش میراث فرهنگی رشــد خوبی داشــته و فعاالن 
میــراث فرهنگــی اصفهــان از همــۀ ابزارهــای قانونــی 
کرده انــد،  بــرای جلوگیــری از پیشــرفت آن اســتفاده 

کجــا بــا هنــر پیونــد می خــورد؟
نبــوده و  امــا فقط ایــن  درد میــدان نقش جهــان 
کوچــه ســعدی هــم ســاختمان هایی  نیســت. در 
کمــال نابــاوری،  کــرده و در  از ارتفــاع مصــوب عــدول 
مخــدوش  را  جهانــی  میــراث  آســمان این  خــط 
کرده انــد؛ همــان کاری کــه ارگ جهان نما بیــش از ۱۰ 
ســال پیــش، از فاصلــه ای دورتــر انجــام داد و بعــد از 

کوتــاه آمــدن شــد. اعتراضــات فــراوان، ملــزم بــه 
کنــش به ایــن اتفاقــات، توضیــح منتشــر شــدۀ  در وا
ناصــر طاهــری، معــاون میــراث فرهنگــی اســتان 
بــوده  شــرح  بدیــن  خبرگزاری ایرنــا  در  اصفهــان 

گــر جایــی تخریــب و نوســازی اتفــاق بیفتد  اســت: »ا
می گوییــم ارتفــاع پنــج متــر باشــد، امــا تمــام مــوارد 
ــر  ــت. ه ــود اس ــع موج ــظ وض ــعدی  حف ــذر س گ در 
ملکــی  هــر ارتفاعــی داشــته اســت مــا همــان میــزان 
ارتفــاع پروانــه داده ایــم؛ یعنــی نــه کمتــر و نــه بیشــتر. 
مــدارک و مســتندات در اداره موجــود اســت و بــه هــر 
ــود  ــع موج ــق وض ــم، مطاب ــوز داده ای ــه مج ک ــی  کس

اســت. اصاح کــرده 
بــا طــرح  بدنه هــای موجــود  بــود  ما ایــن  هــدف 
میــراث  تائیــد  بــه  کــه  بدنــه  و  کــف  ســاماندهی 
فرهنگی رســیده و در گذر ســعدی توســط ســازمان 
نوســازی و بهســازی شــهرداری اجــرا شــده اســت، 
کســی  بــه مــا بــرای  گــر  هماهنــگ باشــد؛ یعنــی ا
کــه نمــا  تعمیــرات مراجعــه می کنــد ملــزم می کنیــم 
و بدنه هــا مطابــق طــرح گــذر ســعدی اصــاح و اجــرا 
کار را هــم از مــا  شــود، امــا در پروســه نظــارت، پایــان 
کــرده  گــر کســی ارتفاعــی را اضافــه  ســؤال می کننــد و ا
کــه اضافــه  کار مــواردی  باشــد قبــل از صــدور پایــان 

کنــد. ــد حــذف  ــرده را بای ک
کار یــک جان پنــاه را  ممکــن اســت مالکــی در پایــان 
کند. در گذر ســعدی، همین اتفاق افتاده و  اضافه 
مالــک یــک جان پناه یک متــری اضافه کرده اســت 

کــه مــا گفته ایــم بایــد حذف کنــد.«
طبــق نامــه ای کــه در دبیرخانه شــهرداری اصفهان 
ک ثبتــی ۳ و ۲ و ۱/۳۰۷۳  شــماره شــده، مالــک پــا

در   ،۱۳۹۳ ســال  مــاه  آبــان  ســعدی،  کوچــه  در 
درخواســت خــود بــرای افزایــش ارتفــاع، صراحتــًا 
کــه ســاختمان موجــود او در ســه طبقــه  کــرده  ذکــر 
بــه ارتفــاع ۸ متــر اســت، امــا میــراث فرهنگــی بــه او 
مجــوز ارتفاع ۵ متــری داده و مالک، در این مکتوب 
تقاضــا داشــته بــا توجه بــه ســاخت و ســازهای دیگر 
کوچــه، بــه او هــم مجــوز ارتفــاع ۶ متــری  در ایــن 
کــه  بدهنــد. هیــچ مشــخص نیســت چــرا مالکــی 
کنــون مجــوز  بــه ۶ متــر ارتفــاع رضایــت داده بــوده، ا
کــی که قبًا  ارتفــاع بیشــتری را دارد؛ آن هــم بــرای پا
کــه از حفــاری اخیــر  زیــر زمیــن نداشــته و تصاویــری 
آن بــرای احــداث زیرزمیــن ثبــت شــده، می توانــد 
زیرزمیــن  مجــوز  صــدور  کــه  باشــد  آن  از  کــی  حا
کــردن کاهــش  ک، در راســتای جبــران  برای ایــن پــا
ــوده اســت، )کاهــش ارتفــاع  ــر روی زمیــن ب ارتفــاع ب
از ۸متــر وضــع موجــود بــه ۵متــر طبــق ضوابــط( در 
کنــون، هــم از ارتفــاع مجــاز عــدول رخ  کــه ا حالــی 
داده و هم یک طبقه زیرزمین، در حریم دولتخانه 
صفــوی و بیــخ گوش میدان نقش جهــان، حفاری 

شــده اســت. 
کل، چنــگ  از نظــر رئیس ایکوموس ایــران بــه طــور 
زدن به عباراتی نظیر »هر ملکی هر ارتفاعی داشــته 
ــم« و  ــه داده ای ــاع پروان ــزان ارتف ــان می ــا هم ــت م اس
»حق مکتســبه قبلی« در پرونده های این چنینی، 
نادرســت اســت: »در ایــن موضــوع، آنچــه قانــون 

اســت بایــد اجــرا شــود و قانــون هــم می گویــد حریــم 
کــه وزارتخانــۀ  میــدان نقش جهــان بایــد آن گونــه 
میــراث فرهنگی تعیین کرده اســت حفــظ و رعایت 
شــود. اینکه بگوییــم حقــوق مکتســبه قبلــی وجود 
گــر کســی قباً ایــن حقــوق را داشــته، حــاال  داشــته و ا
هــم بخواهــد و بتوانــد داشــته باشــد، طبیعتــًا بــا 

منافــع عــام در تداخــل اســت.
رئیــس محتــرم قــوۀ قضائیــه در صحبت هایشــان 
کــه  کردنــد  بــه موضــوع منافــع عــام اشــاره و عنــوان 
رعایــت منفعــت عــام توســط دیــوان عدالــت اداری 
ضــرورت دارد. منفعــت عــام یعنی اینکــه میــدان 
نقش جهــان در معــرض تعــرض قــرار نگیــرد و در 
خصــوص احداث ایــن مجتمــع تجــاری، منفعــت 

ــرود. ــد از بیــن ب خــاص بای
منفعــت خــاص یعنی اینکه قبــًا آنجــا ۹ متر داشــته 
و حــاال هــم حقــوق مکتســبه دارد و بایــد ۹ متــر 
در  بایــد  منفعــت  درحالی که ایــن  باشــد  داشــته 
مقابــل منفعــت عــام از بیــن بــرود و مســئوالن بایــد 

به ایــن موضــوع توجــه ویــژه داشــته باشــند.«
که سال گذشته، رسانه های  گزارش هایی  باوجود 
از  کردنــد،  منتشــر  مصائــب  رســمی درباره این 
برخــورد جــدی بــا مالکان ایــن ســاختمان ها هیــچ 
خبــری نبــود تا اینکــه ۱۴ فروردین مــاه ســال جــاری، 
بــه درخواســت یکــی از فعــاالن میــراث فرهنگــی 
اصفهــان در فضــای مجــازی، چنــد تــن از اعضــای 

کــرده  کوچــه ســعدی حضــور پیــدا  شــورای شــهر در 
و تخلفــات انجام شــده را بــا چشــم خــود تماشــا 

کردنــد.
کمیســیون شهرســازی،  شــیرین طغیانــی، رئیــس 
معمــاری و عمــران شــورای شــهر پس ازایــن بازدیــد، 
در گفت وگویــی بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان اعــام 
کــد  کــرد: »برخــی مســائل این ســاختمان ماننــد 
ارتفــاع آن نیــاز بــه بررســی دارد و در ایــن شــرایط 
کنیــم،  کــد ارتفــاع آن نیــز صرف نظــر  گــر از  حتــی ا
ــان  ــدان نقش جه ــل می ــی از داخ ــی اجمال ــا نگاه ب
کوچــه، متوجــه نمــای بســیار بــدی از  بــه ســمت 
کــه نشــان از  خــط آســمان این محــدوده می شــویم 
ساخت وســاز بســیار ناشــیانه و بدون در نظر گرفتن 

مشــخصات میــدان نقش جهــان دارد.«
بــا  او قــول برپایــی جلســه ای را در اســرع وقــت، 
ــه  ــر منطق ــی، مدی ــراث فرهنگ ــده می ــور نماین حض
ســه و همچنیــن معــاون معمــاری و شهرســازی 
شــهرداری اصفهــان داد تــا طــی آن، ایــن مســئله بــه 

شــکل جــدی بررســی شــود.
متأســفانه از خبرنــگاران رســانه های رســمی، بــرای 
حضــور در ایــن جلســه دعوتی نشــد و پرسش ایســنا 
کمیســیون  رئیــس  نیــا،  شــریعتی  پورمحمــد  از 
شــورای  گردشــگری  و  حقوقــی  اقتصــادی،  امــور 
اسامی شــهر اصفهــان بــرای پیگیــری از نتیجــه 
بازدید و برپایی جلســه، این پاســخ را در پی داشت: 

اصفهــان  شهرســتان  و  اســتان  مدیــران  همــه 
گران بهــای فرهنگــی  کــه از داشــته های  مکلف انــد 
کنند. با توجه به ضوابط  شــهر حفاظت و حمایت 
بایــد در اطــراف  موجــود در راســتای این هــدف، 
کن ســتاره دار حریــم و کد  میــدان نقش جهــان یا اما

ارتفاعــی مشــخصی رعایــت شــود.
کــه شــهرداری منطقــه  کــرد: مجــوزی  او تصریــح 
ســه بــا هماهنگــی میــراث فرهنگــی اصفهــان بــه 
کــرده  کوچــه ســعدی ساخت وســاز  کــه در  فــردی 
گر مالک قصد  کــه ا داده، مجــوز بازســازی بــوده چــرا 
داشــت از نــو بســازد و تخریــب کنــد بایــد کــد ارتفاعی 
۵ و نیــم متــر را رعایــت می کــرد. به ایــن مالــک مجــوز 
حفــظ وضعیــت موجود داده شــده که حــدود ۹ متر 
کــرده اســت  کار را رعایــت  بــوده و آن فــرد هــم اســاس 
بااین حــال مقــداری هــم تخلــف در ارتفــاع داشــته 
کــه باعث شــده خط آســمان میدان نقش جهــان از 

منظــر شــهری و میراثــی مخــدوش شــود.
ــه  ک ــم  کردی ــًا اعــام  گفــت: مــا صراحت ــا  شــریعتی نی
کــرده امــا اجازه  درســت اســت مالــک ســرمایه صرف 
کــرده بــه میــدان نقش جهــان لطمه  نــدارد خدای نا
کنــد و بــر همیــن اســاس بایــد تعاملــی بیــن  وارد 
شــهرداری، میراث فرهنگی و مالک شــکل بگیرد تا 
هــم بــا رعایت قانون خط آســمان میدان نشــکند و 

هــم خســارت زیــادی بــه مالــک تحمیــل نشــود.
و  حقوقــی  اقتصــادی،  امــور  کمیســیون  رئیــس 
گردشــگری شــورای اسامی شــهر اصفهــان ادامــه 
شــهرداری  نگیــرد،  صــورت  تعامــل  گر ایــن  ا داد: 
کمیســیون مــاده صــد بفرســتد  بایــد پرونــده را بــه 
و آن وقــت، مــن به عنــوان عضــوی از اعضای ایــن 
کمیســیون اصــرار بــر تخریــب خواهــم داشــت تــا 
چشــم وچراغ  به عنــوان  نقش جهــان  میــدان  از 

اصفهــان حراســت شــود.
او بــا ابــراز امیــدواری برای شــکل گیری تعامــل در این 
کــرد: در حــال حاضــر بــه مالــک  رابطــه، خاطرنشــان 
اولتیماتــوم داده ایــم کــه منظره نازیبای ایجادشــده 
کنــد. بنــده و چنــد عضــو دیگــر شــورا هــم  را حــذف 
به عنــوان نماینــده مــردم، بــه دنبــال حفــظ منافــع 
تک تــک شــهروندان هســتیم و مســئله را تــا رعایــت 

کامــل ضوابــط پیگیــری می کنیــم.
نظــر بــه تکــرار تخلف هایــی ازاین دســت در حریــم 
آثــار تاریخــی ارزشــمند اصفهــان، نیــاز بــه بررســی 
و رفــع خألهــای قانونــی موجــود و یــا تقویــت ُبعــد 
نظــارت و مجــازات بی ماحظــه و بــه هنــگام بــرای 
کنــون، بیشــتر از هــر زمــان دیگــری  متخلفــان، ا

می شــود. احســاس 

نقش جهان و نوشداروی تکراری تعدیل

فیلم انیمیشن بنیامین 
برنده ۲ جایزه بین المللی شد

توسط انتشارات مشق شب؛

رمان»خواب های اجاره ای«چاپ شد

خبرربخ

خبرربخ

انیمیشــن ســینمایی بنیامیــن پــس از انتخــاب در 
جشــنواره کووتــو تانزانیــا برنــده دو جایــزه اصلی ایــن 
کــه  جشــنواره شــد. انیمیشــن ســینمایی بنیامیــن 
توســط هنرمندان کاشــانی طراحی، اجرا و ســاخته 
شــده اســت، پــس از انتخــاب در جشــنواره »کووتــو« 
تانزانیــا برنــده دو جایــزه اصلی ایــن جشــنواره شــد.

کــه از ۲ تــا ۱۶  جشــنواره بیــن المللــی فیلــم »کووتــو« 
آوریــل )۱۳ تــا ۱۶ فروردیــن( در پایتخــت تانزانیا برگزار 
شــد، مراســم اختتامیه ایــن جشــنواره بــه دلیــل 
شــرایط کرونایــی بــه صــورت آنایــن برگــزار و در پایان 
برگزاری ایــن مراســم انیمیشــن ســینمایی بنیامین 
برنــده بهتریــن فیلــم داســتانی و برنــده بهتریــن 

کتــر انیمیشــن شــد. کارا

در ایــن جشــنواره آثــار دیگــری از ایــران چــون »امیــن 
کــه  کــوان«، »پــرواز ۶۵۵«، »کوبانگــی«، »مــوزی  وا
می خنــدد«، »تمرین«، »تنــدر«، »اینطرف آنطرف« 
هنــد،  فرانســه،  اســپانیا،  کشــورهای  از  آثــاری  و 
کانــادا، مصــر و  روســیه، نیجریــه، آفریقــای جنوبــی، 

دانمــارک حضــور داشــتند.
کــه پخــش بیــن  انیمیشــن ســینمایی بنیامیــن 
گــروه عماریــار و شــرکت  المللــی آن در اختیــار 
فیلمارکــت اســت، پیــش از ایــن نیــز در جشــنواره 
نیجریــه  کشــور  در  زومــا  فیلــم  المللــی  بیــن 
پذیرفتــه شــده و همچنین برنــده جایزه بهترین 
کشــور در ســی و دومیــن  انیمیشــن ســینمایی 
کــودک و نوجــوان  جشــنواره بیــن المللــی فیلــم 

اصفهــان شــده بــود.

مهــدی  نوشــته  اجــاره ای«  »خواب هــای  رمــان 
ــر  ــب منتش ــق ش ــارات مش ــط انتش ــان توس خادمی
»خواب هــای  رمــان  شــد.   نشــر  بــازار  راهــی  و 
به تازگــی  خادمیــان  مهــدی  نوشــته  اجــاره ای« 
توســط انتشــارات مشــق شــب منتشــر و راهــی بــازار 
از ایــن،  پیــش  کــه  اســت. خادمیــان  نشــر شــده 
ســه مجموعه شــعر »از نوبهــار تــو خواهــم رفــت«، 
کرده، در  »راه خورشــید« و »راه خورشــید« را منتشــر 
تازه تریــن اثــر خــود روایتــی متفــاوت از زندگــی جوانی 
کــه ســال ها از  را پیــش روی مخاطبــان قــرار داده 
ــوده و همین موضــوع برایــش  معشــوقه خــود دور ب
شــرایط زیســتی پیچیــده و تــازه ای را شــکل داده 
اســت. رمــان مــورد نظــر شــامل ۱۸ نامــه عاشــقانه 
به کارگیــری  بــا  و  ادبــی  شــکلی  بــه  کــه  اســت 
شــده  نوشــته  مختلــف  توصیفــات  و  اســتعاره ها 
اســت. »خواب هــای اجــاره ای« روایتگــر گوشــه ای از 
کــه در آن فردی در تنهایی خود،  تاریخ ایــران اســت 
بــه دور از خانــواده، نامه هایــی را از ســر دلتنگــی 
کــه جایــی در  ــه معشــوقه ای می نویســد  خطــاب ب

کــرده و نشــانی از او پیــدا نمی کنــد تــا  گــم  کودکــی او را 
کنــد. نامه هــا را برایــش پســت 

شــخصیت اصلی این داســتان، میــز تحریــر خــود 
را تبعیدگاهــی یــک در ۸۰ ســانتی متری توصیــف 
کــه هیــچ نامه َبــری قبــول نکــرد نامه هایش  می کنــد 
کســی  دســت  بــه  کوچــک  از این ســرزمین  را 
کــه دلتنگــش اســت و همیشــه در ابتــدای  برســاند 
نامه هایــش از معشــوقه ای گایــه می کنــد که پاســخ 
گرچــه نشــانی از او نــدارد  نامه هایــش را نمی دهــد؛ ا

کنــد. ــا نامه هــا را برایــش پســت  ت
این کتــاب بــا ۷۶ صفحــه و قیمــت ۳۵ هــزار تومــان 

منتشــر شــده اســت.

خبر

مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانه ملی منطقه اصفهان 
کــه »آیــا همــۀ آرشــیو مطبوعــات  به ایــن ســؤال مهــم 
کتابخانــه مرکــزی شــهرداری  اصفهــان از تهــران بــه 
از آن؟«  یــا فقــط بخشــی  اصفهــان منتقل شــده 

پاســخ داد.
کــرد:  گفت وگــو با ایســنا اظهــار  کثیــری در  مســعود 
آرشــیو مطبوعــات اصفهــان زیــر نظــر وزارت فرهنگ 
صائــب  مجموعــه  در  به مــرور  اســامی،  ارشــاد  و 
روزنامه هــا  از ایــن  بخشــی  بــود.  جمع آوری شــده 
ــم  ــی را ه ــود و بخش ــاد ب ــه ارش ــق ب ــریات متعل و نش

کــرده بودنــد. مــردم اهــدا 
عضــو هیــأت علمی گــروه تاریــخ دانشــگاه اصفهــان 
بــرای  کــه  زمانــی  هســت  خاطــرم  داد:  ادامــه 
مجموعــه  به ایــن  دکتــری  پایان نامــه  نوشــتن 
رفت وآمــد داشــتم، آرشــیوی غنــی از مطبوعــات 
شهر ایجادشــده بــود و پژوهشــگران زیــادی بــه آن 

می کردنــد. مراجعــه 
مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانه ملی منطقه اصفهان 
کــرد: متأســفانه چهــار ســال قبــل، مدیرکل  تصریــح 
کل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان  وقــت اداره 
کــه مــا بــه آرشــیو مجموعــه  کــرد  اصفهــان اعــام 
صائــب نیــاز نداریــم و ایــن اســناد فضــای زیــادی 
کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل اســناد را  را اشــغال 
از ایــن محــل به مرکز اســناد و کتابخانه ملی منطقه 

کردنــد. اصفهــان منتقــل 
کثیــری یــادآور شــد: آن زمــان خــود مرکــز اســناد و 
کتابخانــه ملــی اصفهــان نیــز با مشــکل کمبــود فضا 
روبــرو بــود و بــه همیــن خاطــر مدیــر وقــت، آرشــیوی 
کامیــون بــود، بــرای حفاظــت و  کــه حجــم آن چنــد 

کتابخانه  نگهــداری مســتقیمًا به ســازمان اســناد و 
ملــی تهــران فرســتاد.

کــه بنــده مدیریــت مرکــز  وی توضیــح داد: زمانــی 
کتابخانه ملی منطقه اصفهان را عهده دار  اسناد و 
گرفتــم بــه هــر نحــوی شــده این  شــدم، تصمیــم 
مهم تریــن  امــا  برگردانــم  اصفهــان  بــه  را  آرشــیو 
کمبــود جــا و فضــا بــود. بــه همیــن دلیــل  معضــل، 
کــه بــا شــهرداری اصفهــان انجــام  کراتــی  طــی مذا
دادیم، بنا شــد بعد از بازگرداندن آرشــیو مطبوعات 
از تهــران، آن را بــه کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اهــدا 
کــه دیگــر هیــچ ســازمان و  کنیــم البتــه به ایــن شــرط 
کــردن آن را از اصفهان نداشــته  نهــادی حــق خــارج 

باشــد.
مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانه ملی منطقه اصفهان 
انجــام  کــه  پیگیری هایــی  بــا  کــرد:  خاطرنشــان 
دادیــم، حــدود یــک ســال قبــل بخش عمده آرشــیو  
کتابخانــه  مطبوعــات اصفهــان از ســازمان اســناد و 
کتابخانــه مرکــزی شــهرداری  ملــی بازگردانــده و بــه 
اصفهــان تحویــل داده شــد. آن هــا هــم طی ایــن 
یــک ســال تــاش کردند که فضای مناســبی را برای 
نگهــداری و اســتفاده پژوهشــگران از ایــن اســناد 

کننــد. فراهــم 
ایــن مــدرس دانشــگاه، در پاســخ به ایــن ســؤال 
کنــون  کــه »آیــا همــۀ آرشــیو خارج شــده از شــهر، ا
کتابخانــه مرکــزی شــهرداری اصفهــان موجــود  در 
ــه لحــاظ فیزیکــی بخــش عمــده  گفــت: ب اســت؟« 
نشــریات برگشــته، منتهــی بخشــی از ایــن آرشــیو 
ــه  ک ــد  ــردی می ش ــخه های منحصربه ف ــامل نس ش
کل ایــران یــک نســخه از آن وجــود  فی المثــل در 

نگهــداری  بــرای  اصلــی  مرجــع  چــون  و  داشــت 
اســنادی از ایــن دســت، ســازمان اســناد و کتابخانــه 
کــه نســخه دیجیتال ایــن  ملــی اســت، بنــا شــد 

اســناد در اختیــار اصفهــان قــرار بگیــرد.
کــه آرشــیو  گفــت  وی ادامــه داد: بنابرایــن می تــوان 
کامــل نیســت، امــا  ارجــاع شــده به صــورت فیزیکــی 

کامــل اســت. به صــورت دیجیتالــی 
مدیــر مرکــز اســناد و کتابخانه ملی منطقه اصفهان 
کــرد: در حــال حاضــر نیــز ترجیــح ما ایــن  تصریــح 
ــه از همــه آرشــیو، نســخه دیجیتــال تهیــه  ک اســت 
شــود و تنهــا همیــن نســخه در اختیــار پژوهشــگران 
ــاز  ــتند و نی ــا قدیمی هس کاغذه ــون  ــرد؛ چ ــرار بگی ق
بــه مرمــت و ضدعفونــی و مواظبت هــای خاصــی 
دارنــد و ممکــن اســت اســتفاده مداوم پژوهشــگران 
کــه در خانــه خــود  بــه آن آســیب برســاند. »افــرادی 
ــداری از آن  ــوان نگه ــد و ت ــای قدیمی دارن روزنامه ه
کتابخانــه  کنــون باید ایــن اســناد را بــه  را ندارنــد، ا
کننــد یــا مرکــز  مرکــزی شــهرداری اصفهــان اهــدا 
اســناد و کتابخانــه ملی منطقه اصفهــان؟« کثیری 
اصلــی  پاســخ داد: مرجــع  به ایــن ســؤال چنیــن 
گونــه  تحویــل روزنامــه، نشــریه، نســخ خطــی و هــر 
کتابخانــه ملــی اســت. مــا  ســندی، مرکــز اســناد و 
گرفتن، ایــن آثــار را بررســی می کنیــم،  بعــد از تحویــل 
باشــد،  بیــن آن  گــر نســخه منحصربه فــردی در  ا
گــر نســخ متعــددی  ا از آن نگهــداری می کنیــم و 
از ایــن نشــریه یــا روزنامــه موجــود باشــد نیــز، آن را در 
سیســتم مبادلــه و اهــدا قــرار می دهیــم تــا بــه غنــی 
کمــک  کتابخانه هــا  شــدن آرشــیو پژوهشــکده ها و 

کــرده باشــیم.

گشت آرشیو مطبوعات اصفهان چند و چون باز
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المپیــک  بازی هــای  طــای  مــدال  دارنــده 
۲۰۱۶ ریــو در رشــته وزنه بــرداری ضمــن تشــریح 
در  موفقیــت  کســب  بــرای  خــود  برنامه هــای 
گفــت:  آســیا  قهرمانــی  وزنه بــرداری  مســابقات 
کیلوگــرم قهرمانــی  اولویتــم قهرمانــی در دســته ۹۶ 

نیســت. آســیا 
وگــو  گفــت  در  یکشــنبه  روز  مــرادی«  »ســهراب 
با ایرنــا بــا اشــاره بــه میــزان آمادگــی برای مســابقات 
تــا  ورزشــکاران  داشــت:  اظهــار  آســیا  قهرمانــی 
اعــزام در اردو آماده ســازی  بــه  روزهــای منتهــی 
کادر فنــی در ایــن مــدت تــاش  حضــور داشــتند و 
کــرد  تــا تیــم بــه شــرایط و آمادگــی الزم  زیــادی 

برســد.
بــه صــورت  را  تمریناتــم  اســفندماه ســال ۹۸  از 
تمرینــات  نهایــت  در  و  کــردم  دنبــال  انفــرادی 
کرونــا  در  مبــارزه  ملــی  ســتاد  مجــوز  بــا  گروهــی 
شــروع شــد. روز دوشــنبه ۲۹ فروردیــن بــه همــراه 
ســایر ملی پوشــان بــه مســابقات قهرمانــی آســیا 
در ازبکســتان اعــزام خواهــم شــد و تــاش  خواهــم 
کــرد تــا در ازبکســتان عملکــرد مناســبی داشــته 
که در نهایت به کســب ســهمیه  باشــم عملکردی 

المپیــک ختــم شــود.
دارنــده مــدال طــای وزنه بــرداری جهــان ادامــه 
داد: هــدف اصلــی مــن قهرمانــی در آســیا نیســت 
که نخســت  گونه ای طراحی شــده  بلکه برنامه به 
کســب ســهمیه باید از رقبای قرقیزســتانی و  برای 
کنم. ایــن ۲ وزنه بــردار رقابــت  چین تایپــه عبــور 
وزنه بــردار  برتریــن  عنــوان  کســب  بــرای  زیــادی 
دســته ۹۶ دارنــد و مــن بایــد حساســیت زیــادی 
گــر بتوانــم  بــر روی نتایــج آنــان داشــته باشــم. ا
عملکــرد بهتــری نســبت بــه آنــان داشــته باشــم 

ــد. ــد ش ــر خواه ــو هموارت ــک راه توکی ــدون ش ب

حضور در گزینشی کلمبیا
عنــوان دار  کیلوگــرم   ۹۶ دســته  در  کــه  مــرادی 
جهــان و آســیا بــه شــمار مــی رود ادامــه داد: در 
حــدود ۲ ســال بــا مصدومیــت دســت و پنجــه نــرم 

کنــون شــرایط خوبــی دارم.  کــردم امــا ا
البتــه تمــام امتیازات در مســابقات قهرمانی آســیا 
گزینشــی دیگــر  خاصــه نخواهــد شــد بلکــه یــک 
کــه بــه احتمــال زیــاد  کلمبیــا برگــزار می شــود  در 
گزینشــی اواخــر  کرد. ایــن  در آن شــرکت خواهــم 
آن  امتیــازی  ســطح  و  برگــزار  مــاه  اردیبهشــت 

طایــی اســت. 
کنــم بایــد در ایــن  کســب  گــر بخواهــم امتیــاز بــاال  ا
مســابقات بــه بهتریــن نتیجــه برســم. تاشــم این 
و  باشــم  المپیــک  در  نماینده ایــران  کــه  اســت 
کوششــی دریــغ نخواهــم  کار از هیــچ  برای ایــن 
از  آســیا  قهرمانــی  وزنه بــرداری  مســابقات  کــرد. 
روز شــنبه ۲۸ فروردیــن شــروع شــده اســت. تیــم 
ملــی مردان ایــران بــا ۹ وزنه بــردار در ایــن دوره از 
مســابقات حضــور دارد. ایــن رقابت هــا در تقویــم 
بــه عنــوان  فدراســیون بین المللــی وزنه بــرداری 
گزینشــی المپیــک بــا درجــه طایــی تعریــف شــده 

اســت.
ــد از  ــرادی« بع ــهراب م ــرم »س کیلوگ ــته ۹۶  در دس

حــدود ۲ ســال مصدومیــت بایــد ضمــن رقابــت بــا 
کــره ای بــه دنبــال کســب امتیاز  وزنه بــردار چینــی و 
ــرای المپیــک باشــد. در ایــن دســته »تیــان  الزم ب
کیلوگــرم در  تائــو« ورزشــکار چینــی بــا رکــورد ۳۹۰ 
کــره ای نیــز رکــورد  رده دوم قــرار دارد و ورزشــکار 
کــرده اســت.  کیلوگــرم اعــام  ورودی خــود را ۳۹۵ 
کیلوگــرم در رده  مــرادی هــم بــا رکــورد ورودی ۳۸۵ 

ســوم قــرار دارد.  
»فــارس البــاخ قطــری« دیگــر رقیــب مــرادی در این 
ــور  ــرم حض کیلوگ ــته ۱۰۲  ــابقات در دس دوره از مس
کیلوگــرم  او ۳۸۰  مجمــوع  ورودی  رکــورد  و  دارد 
اســت. همچنیــن »رســول بیــک اف« وزنه بــردار 
کســب عنــوان برتریــن  کــه مــرادی بــرای  قرقیــزی 
وزنه بــردار آســیا بــا او رقابــت دارد در دســته ۱۰۲ 

ــد زد. ــه خواه ــرم وزن کیلوگ
کیلوگــرم  گــروه A دســته ۹۶  ســهراب مــرادی در 
قــرار دارد و بایــد جمعــه ســوم اردیبهشــت مــاه بــه 

ــرود. ــه ب روی تخت
بنــا بــه اعام رسمی ســایت فدراســیون بین المللی 
 ۹۶ دســته  در  مــرادی  ســهراب  وزنه بــرداری 
کســب ۲ هــزار و ۱۳۷ امتیــاز در جایــگاه  کیلوگــرم بــا 
گزینشــی دیگر  ۵۱ دســته قرار دارد و می تواند در ۲ 
کنــد. در ایــن  ــا درجــه طایــی و نقــره ای شــرکت  ب

دســته »تیــان تائــو«  چینــی صدرنشــین اســت.
کیانــوش رســتمی و ســهراب مــرادی ۲ وزنه بــردار 
بــرای  کــه  هســتند  کیلوگرم ایــران   ۹۶ دســته 
کســب امتیــاز الزم بــرای  رســیدن بــه توکیــو ضمــن 
ــد.  کنن ــه  ــز تجرب ــی نی ــت داخل ــد رقاب ــک بای المپی
گرفتــن نــام  البتــه شــرط تجربه ایــن رقابــت قــرار 
اســت. در ایــن  برتــر  نفــر  آنــان در جمــع هشــت 
کادر فنــی و فدراســیون بایــد بــرای آنــان  صــورت 

کنــد. مســابقه انتخابــی برگــزار 

 دارنده مدال طالی بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو:

قهرمانی در وزنه برداری آسیا اولویتم نیست

کشــتی از ماجــرای  رئیــس پیشــین فدراســیون 
گفتــه از فریــدون قنبــری در ســال ۲۰۰۴، زمانــی  نا
کــه بــرای تجربــه المپیک پنجم زندگــی اش تاش 
گرام  می کــرد را در صفحــه شــخصی اش در اینســتا

کــرده اســت. مطــرح 
کــه چند هفته ای  ظهــر روزشــنبه فریدون قنبری 
بود به خاطر بیماری پانکراس در بیمارســتان به 
ــا افــت فشــار و درگیــری ارگان هــای  ســر می بــرد، ب
حیاتــی بدنــش بــه خاطــر پانکراتیــت نکــروزان 

گفــت. مواجــه شــد و دارفانــی را وداع 
بزرگســاالن  نتوانســت در رده ســنی  او هرچنــد 
مــدال جهانــی و المپیــک بگیــرد، اما بــه حق یکی 
از بهتریــن 8۴ کیلوهــای تاریخ کشــتی ایران بوده 
کــه می توانــد در سرلیســت ســرداران بــی مــدال و 

کشــتی قــرار بگیــرد. شــاید نســل ســوخته 
فریــدون قنبــری یکــی از چندیــن مدعــی جــدی 
بازی هــای  در  ملــی  تیــم  دوبنــده  بــه  رســیدن 
کــه  المپیــک 2۰۰۴ آتــن بــود، همــان المپیکــی 
امیررضــا خــادم هــم در قامــت نماینــده مجلــس 
شــورای اسامی تاشــش را بــرای تجربــه المپیــک 
گــذر از رکــورد جهــان پهلــوان  پنجــم زندگــی اش و 

کار بســته بــود. تختــی بــه 
از  بعــد  جهــان  آزاد  کشــتی  ســابق  قهرمــان 
درگذشــت فریــدون قنبری راویت جالــب و تازه ای 
از آن ماجــرا داشــته، او در صفحــه شــخصی اش 
گرام در ایــن خصــوص نوشــته اســت:  در اینســتا
گرفتــن در جمــع معــدود  »وقتــی بــه قصــد قــرار 
کــه البتــه  ورزشــکاران ۵ المپیکــی جهــاِن ورزش، 
کشــورم نیــز بــود،  افتخــاری بــی ســابقه در ورزش 
تاشــم را بــرای حضــور در المپیــک 2۰۰۴ آتــن آغــاز 
کــم  کوهــی از  ــا  کــردم، بــه طــور غیرمنصفانــه ای ب
لطفی هــا مواجــه شــدم. از ســازمان ورزش وقــت 
گرفتــه تــا ســکانداران مدیریتــی و فنــی فدراســیون 
کشــتی، و حتــی بعضــی بچه هــای تیــم ملــی )کــه 

کــه ســرمربی تیــم ملــی بــودم و  اتفاقــا چــه زمانــی 
چــه در یــک ســال و نیمی کــه ریاســت فدراســیون 
گر حمایت شــان  را برعهده داشــتم، فکر می کنم ا
نکــرده باشــم، مانعــی هــم بــر ســر راه موفقیــت 

کردنــد. شــان ایجاد نکــرده ام( واقعــا اذیتــم 
مــن هــم چــون تــازه بــا رای مــردم وارد مجلــس 
شــده بــودم و اصــا دوســت نداشــتم توســط این 
کــه می خواهم  افراد ایــن تصــور بــه مــردم القا شــود 
از جایگاهــم در جهــت تضییــع حــق دیگــران بهــره 
کنــار تمرینــات  کنــم، پــس طبیعتــا در  بــرداری 
کار نمایندگــی مجلــس، ناجوانمردانــه  ســنگین و 
بــا فشــار روحــی و روانــی غیرقابــل وصفــی نیــز روبــه 

ــودم. رو ب
نبــود، رفتــار  بــاور  امــا در ایــن بیــن آنچــه قابــل 
اصلــی تریــن مدعــی پوشــیدن پیراهــم تیــم ملــی 
کیلــو یعنــی مرحــوم فریــدون قنبــری  در وزن 8۵ 
کــه مــن در زیــر بیشــترین  بــود. او دقیقــا در زمانــی 
فشــارهای فــوق بــودم، پیشــم آمد و خیلی ســاده 
کــه هــر  گفــت: می دانــم  و بــدون پیرایــش بــه مــن 
کــدام از مــا بــه المپیک برویم شــانس زیــادی برای 
کســب مــدال نداریــم، پــس ترجیــح می دهــم هــم 
کشــتی  بــه احتــرام همــه تاش هــای شــما بــرای 
بــه  ورزشــکار ایرانی  یــک  رســیدن  هــم  و  کشــور 
کنــار  افتخــار حضــور در ۵ المپیــک، بــه نفعــت 
بکشــم و امیــدوارم به ایــن افتخــار دســت پیــدا 

کنــی.
گاه نــه جایی ایــن  کــه او هیــچ  و جالــب تر ایــن 
ــار از مــن  کــرد و نــه حتــی یــک ب حرکــت را تعریــف 

کــرد. کاری را  درخواســت یــا توقــع انجــام 
که ایــران هــم در جمــع  نهایتــا هــم هرچنــد نشــد 
گیرد،  ۵-۶ کشــور دارای ورزشــکار ۵ المپیکی قرار 
کــه بزرگواری پهلــوان فریدون  اما حقیقت آنســت 
قنبــری همیشــه در ذهــن و زبــان مــن مانــدگار 
ــر  ــه راســتی امشــب بســیار متاث ــوده و ب و جــاری ب

از ایــن ضایعــه تاســف بــار هســتم.«

بــا  اصفهــان  اســتان  بســکتبال  هیئــت  رئیــس 
بیان اینکــه اســتعدادیابی یکــی از اولویت هــای مــا 
اســت، گفــت: در اجــرای برنامه هــای اســتعدادیابی 
کــه یکــی از خاســتگاه های  در آمــوزش و پــرورش 

اصلی ایــن امــر اســت، مشــکل داریــم.
ــه در  ک ــل  ــال قب ــار س ــرد: چه ک ــار  ــواد داوری اظه ج
گرفتم وضعیت بســکتبال اســتان  راس هیئــت قرار 
خوب نبود، انتظار عاقه مندان بســکتبال اســتان 
که ایــن امــر محقــق  بازگشــت دوبــاره ذوب آهــن بــود 
شــد. در حــال حاضــر ۱۲ تیــم در دو بخــش بانــوان و 

آقایــان داریــم.
وی افــزود: البتــه می دانیــم که ایــن تمــام ظرفیت ما 
نیســت و باید بتوانیم با هم افزایی و دعوت بیشــتر 
کــرده و  بخــش خصوصــی، بازیکنــان خوبــی تربیــت 

کنیم. بــه تیم هــای ملی معرفــی 
رئیــس هیئــت بســکتبال اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
کــرد: بــا توجــه  بــه شــرایط اســتعدادیابی تصریــح 
تریــن  مهــم  از  یکــی  پــرورش  و  آمــوزش  به اینکــه 
ارگان  و ایــن  اســت  اســتعدادیابی  خاســتگاه های 
شــرایط خــود را در اســتفاده از مربیــان دارد، در ایــن 
زمینــه مشــکل داریــم و بــه دنبــال تعامــل و راهــکار 

مناســب بــرای رفع ایــن موضــوع هســتیم.
داوری ادامه داد: یکســان ســازی مربیان یکی دیگر 
ــا از طریــق آن  از برنامه هــای اصلــی هیئــت اســت ت
بتوانیــم دانــش مربیــان را افزایــش داده و از مربیــان 
کیفیــت و بــا علــم روز بــرای تربیــت نســل جــوان  بــا 

کنیــم. اســتفاده 
توســعه  بخــش  در  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 
بــه   ۳ بســکتبال  بــا  می کنیــم  تــاش  بســکتبال 
کــه در  ۳ شــرایط رشــد و پــرورش اســتعدادهایی 
کنیــم. از تجربــه و تــوان  شهرســتانها داریــم را ایجــاد 

می بریــم. بهــره  بیشــتر  پیشکســوتان 
کیــد  رئیــس هیئــت بســکتبال اســتان اصفهــان تا
ــاز از تمام ایده هــا،  ــا روی ب ــرد: هیئــت بســکتبال ب ک
کــه خواهــان کمک به این رشــته  تفکــرات و افــرادی 

کــرد. هســتند اســتقبال خواهــد 

اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر  همچنیــن 
اصفهان گفت: فدراســیون بســکتبال روی استانها 
حســاب ویــژه دارد و هیئــت بایــد بــه دنبــال تعامل و 
تقویت باشــگاههای اســتان باشــد تا بتواند از تمام 

کنــد. ظرفیت هــای اســتان اســتفاده 
کــرد: فدراســیون  ســید محمــد طباطبایــی اظهــار 
کــه  اســت  فدراســیون هایی  از  یکــی  بســکتبال 
برنامه هــای  و  دارد  کان  گذاری هــای  سیاســت 

هــدف دار خــود را بــا جدیــت دنبــال می کنــد.
وی افــزود: توجــه بــه بســکتبال اســتانها یکــی از 
کیــد  کــه فدراســیون بــر روی آن تا مــواردی اســت 
در  کــه  اصفهــان  ماننــد  اســتانی  ویــژه  بــه  دارد، 

بســکتبال ریشــه دار و پیشــرو اســت.
مدیــر کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: بــا توجــه به حساســیت هایی که در بســکتبال 
اصفهــان وجــود دارد چندیــن مرتبــه لیســت اعضــا 
مجمــع تهیــه و بــه فدراســیون ارســال شــد و ســعی 
کردیــم شــرایط بــه گونه ای باشــد تــا شــائبه ای ایجاد 

نشود.
طباطبایــی اضافــه کرد: انتظــار داریم رئیس هیئت 
در راســتای سیاســت ها و ســند راهبــردی ورزش 

گام بــردارد.   اســتان و فدراســیون 
وی خطــاب بــه داوری رئیــس هیئــت بســکتبال 
اســتان اصفهان افزود: باید از تمام ظرفیت اســتان 
در راســتای رشــد و اعتای بســکتبال اصفهان بهره 
بگیریــد و بایــد بتوانیــد همــه افــراد را همســو و همراه 
کنیــد، حتــی افــراد مخالــف و منتقدینــی  بــا هیئــت 
کــه وجــود دارنــد.  مدیــر کل ورزش و جوانان اســتان 
کــرد: بایــد بــرای ۴ ســال دوم برنامه  اصفهــان اظهــار 
ریــزی جدیــد بــا نــگاه ویــژه تــر داشــته باشــید، توجــه 
و اســتفاده از ظرفیت شهرســتانها، پیشکســوتان و 
افــراد باتجربــه می توانــد در پیشــبرد اهــداف هیئــت 

بــه شــما و بســکتبال اســتان کمــک کنــد.
می کنــم  توصیــه  کــرد:  خاطرنشــان  طباطبایــی 
ســریع تــر شــورای راهبــردی و مشــورتی تشــکیل 
دهیــد و برنامــه ۴ ســاله خــود را بــر اســاس ســند 

دهیــد. تشــکیل  فدراســیون  راهبــردی 

ملی پــوش اصفهانــی شمشــیربازی از امیــد باالیــش 
برای کســب ســهمیه المپیک در اسلحه اپه گفت.
مســابقات  اعزامی بــه  نفــرات  نهایــی  ترکیــب 
شمشــیربازی زون آســیا پــس از برگــزاری مســابقات 
کــه در بخــش مــردان و در  انتخابــی مشــخص شــد 
اســلحه در اپــه محمــد رضایــی طــادی انتخــاب 

اســت. شــده 
انتخابــی  و  آســیا  زون  شمشــیربازی  مســابقات 
المپیــک ۵ و ۶ اردیبهشــت مــاه در ازبکســتان برگــزار 
می شــود و ملی پــوش اصفهانی شمشــیربازی برای 
کســب ســهمیه المپیــک راهــی مســابقات خواهــد 

شــد.

محمــد رضایــی در همیــن خصــوص در گفت و گــو بــا 
خبرنــگار وررشــی فــارس در اصفهــان اظهــار داشــت: 
نفــرات تیــم ملــی شمشــیربازی براســاس رنکینــگ 
دعــوت  ملــی  تیــم  اردوی  بــه  و  شــده  انتخــاب 

می شــوند.
بــه  افــزود:  شمشــیربازی  اصفهانــی  ملی پــوش 
تازگــی از مســابقات مصــر برگشــته ام و بعــد از ۵ روز 
اســتراحت، اردوی آماده ســازی از شــنبه در تهــران 

می شــود. آغــاز 
گفــت: حریفــان  وی در مــورد مســابقات زون آســیا 
خــوب و ســختی در مســابقات زون آســیا شــرکت 
می کننــد؛ امیــد بســیار زیــادی برای کســب ســهمیه 

المپیــک داریــم.
رضایــی در پایــان بیــان داشــت: فقــط نفــر اول ایــن 
و  بگیــرد  المپیــک  مســابقات می توانــد ســهمیه 
امیدواریم ایــن اتفــاق رخ دهــد و در اســحله اپــه بــه 

کنیــم. ســهمیه المپیــک دســت پیــدا 

روایت تازه خادم از تالشش برای حضور 
در المپیک پنجم و حرکت جالب مرحوم قنبری

رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان:

در استعدادیابی با آموزش و پرورش مشکل داریم

ملی پوش اصفهانی شمشیربازی:

امید زیادی برای کسب سهمیه المپیک در اسلحه اپه داریم

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســرمربی تیــم ملــی کاراتــه گفــت: ســهمیه المپیک 
کیلوگرم کســب کرده ایم و پورشــیب  را در وزن ۷۵+ 
گنــج زاده بــه عنــوان فــوق ســتاره های دنیــا بــرای  و 
ارائه بهترین عملکرد راهی لیســبون خواهند شد.

ســید شــهرام هــروی بــا بیــان مطلــب فــوق بــه مهــر 
کاراتــه طبــق برنامــه ای  گفــت: تمرینــات تیــم ملــی 
ــی رود و در  ــش م ــود پی ــده ب ــی ش ــل طراح ــه از قب ک
آســتانه اعــزام بــه رقابتهــای لیســبون همــه نفــرات 
تیــم شــرایط خوبــی دارنــد. از روز ۲۹ فروردیــن مــاه 
ــا  نیــز وارد مرحلــه یازدهــم اردوی خواهیــم شــد و ت
زمــان اعــزام بــه مســابقات تمرینــات ادامــه خواهــد 

ــت. داش
بخــش  در  مــردان  کاراتــه  ملــی  تیــم  افــزود:  وی 
ــه  ک کســب ســهمیه داشــت  کومیتــه ســه فرصــت 
کیلوگــرم ســهمیه  کنــون در دو وزن ۷۵- و ۷۵+  تا
»کاراتــه  رقابتهــای  نتایــج  گرفته ایــم.  قطعــی 
مــا  بــرای  کیلوگــرم  وزن ۷۵+  در  لیســبون  وان« 
کــه  کاراتــه مــا  کــه دو  اهمیــت باالیــی دارد. چــرا 
فــوق ســتاره های ســنگین وزن جهــان هســتند، 
کــردن حضــور خــود بایــد بــه روی  بــرای قطعــی 
تاتامی بروند. بهمن عســگری و امیر مهدیزاده هم 
در ایــن مســابقات به عنوان یــک دیــدار تدارکاتی در 
مصــاف بــا رقبــای خــود محــک خواهنــد خــورد.

ســرمربی تیــم ملــی بــا اشــاره بــه اهمیــت رقابتهــای 
قهرمانــی اروپــا اظهــار داشــت: این مســابقات در 
کیلوگــرم  بخــش مــردان و در دو وزن ۸۴- و ۸۴+ 
کــه  می توانــد بــرای مــا حائــز اهمیــت باشــد. البتــه 
کــه رقبــای دو ســنگین  تاتامی لیســبون و نتایجــی 
وزن مــا رقــم می زننــد نیــز بــرای مــا خیلــی اهمیــت 
بــدون  می بایســت  مــا  کاهــای  کاراتــه  ولــی  دارد 
توجــه بــه نتایج حریفان بهترین عملکرد را داشــته 

باشــند.
کسیناســیون ورزشــکاران المپیکی  هروی گفت: وا
اهمیــت فــوق العــاده ای داشــت؛ بخصــوص بــرای 
ــورهای دیگــر  کش ــه  ــفر ب ــال س ــوز در ح ــه هن ک ــا  آنه
ــه اســترس  ک کســب ســهمیه هســتند، چــرا  ــرای  ب
کاهــش   ۱۹- کویــد  ویــروس  بــه  ابتــای  بــرای  را 

می دهــد. 
کــه همچنــان بایــد پروتکل هــای بهداشــتی  البتــه 
رعایــت شــود. ضمن اینکــه گفتــه شــده ۲۱ روز دیگــر 

بــرای تزریــق مرحلــه دوم اقــدام می شــود.

سرمربی تیم ملی کاراته:
لیسبون میدان 

مهمی برای 
سنگین وزن هاست

خبر

خــود  بغــض  پرســپولیس  قامــت  بلنــد  مهاجــم 
بعــد از طلســم ۳۵۵ دقیقــه ای را بــا دبــل دیدنــی و 

پیروزی بخــش برابــر الریــان شکســت.
گــزارش »ورزش ســه«، مس نویــن کرمان، نفت  بــه 
مسجدســلیمان، شــهرخودرو و الوحــده امــارات از 
کــف شــهریار مغانلــو رفتنــد و مهاجمی کــه قــرار بــود 
بــا حضــورش خــط حملــه ســرخ ها را قدرتمنــد و 
کام ماند تا حســرت بزرگی  مخــوف کنــد در گلزنی نا

گیــرد. برایــش شــکل 
شــهریار مغانلــو یــک نیمــه نیــز برابــر الریــان قطــر بــا 
کــرد و ضربه هایــش  را دنبــال  کارش  بدشانســی 
بــه ســمت چارچــوب حریــف یــک بــار در موقعیــت 
آفســاید بــه تیــرک دروازه خــورد و ضربــه زمینی دیگر 
ــر  کرن ــه  ــان ب ــان الری ــش دروازه ب کن ــا وا ــه زد ب ک ــم  ه

بــرای ســرخ ها تبدیــل شــد.
نیمــه دوم جادویــی پرســپولیس امــا از راه رســید و 
کــه قفــل دروازه  کامیابــی نیــا بــود  کمــال  ابتدا ایــن 
گلزنــی و بــازی جســورانه را  حریــف را شکســت و راه 
بــه دیگــر هم تیمی هایــش نشــان داد تــا شــهریار 
مغانلــو هــم بغــض فــرو خــورده خــود طــی ۳۵۵ 

گذشــته را بشــکند. دقیقــه 
کــه ۳۵۵ دقیقــه  مهاجــم بلندقامــت ســرخ ها 

گذاشــته بــود،  گلزنــی را پشــت ســر  حســرت 
ابتــدا روی ارســال دیدنــی ســیامک نعمتــی 
کننــده  بــا ضربــه تمــام  از ســمت راســت، 

گلزنــی اش  پــای خــود، طلســم  نــوک  و 
را شکســت و در ادامــه نیــز نوبــت امیــد 

کــه ارســال زمینــی  عالیشــاه بــود 
کننــده خــود از  و غافلگیــر 

ســمت راســت را بــه صــورت لقمــه ای آمــاده بــرای 
دبل ایــن مهاجــم پیــش پــای او قــرار دهد تــا او اینبار 

کار را پیــش روی خــود ببینــد. آســان ترین 
 مهاجمی کــه بــه صــورت قرضــی و بــه مــدت شــش 
گل محمــدی  گردان یحیــی  ماهــه بــه جمــع شــا
ــود  ــت خ ــکل ماموری ــن ش ــود، به ای ــده ب ــه ش اضاف
بــه  قطــر  الریــان  برابــر  صدرنشــینی  جــدال  در  را 
ســرانجام رســاند و در نهایــت بــا تصمیــم یحیــی 
گل محمــدی در دقیقــه ۶1 از زمیــن خــارج شــد. 
گذشــته را پشــت ســر  کنــون تمــام انتقــادات  او ا
گذاشــته و قــادر خواهــد بــود با انگیــزه ای دوچندان 
و روحیــه ای بــاال بــار دیگــر در پیشــانی خــط حملــه 
کــه تــاش  پرســپولیس حضــور یابــد و نشــان دهــد 
گل محمــدی بــرای جــذب وی بیهــوده  یحیــی 
کــه  گلــی  ــا دو  کنــون ب نبــوده اســت. مهاجمی کــه ا
بــه ثمــر رســانده، در جمــع گلزنــان برتر ایــن جــام نیز 
قــرار گرفتــه و کورس خود را برای دســتیابی به یکی 
از بزرگتریــن افتخــارات دوران فوتبالــی اش نیــز قــادر 

کنــد. اســت دنبــال 
ــوب  کــه پیراهــن شــماره 7۰ محب  شــهریار مغانلــو 
کــه طــی ســالیان اخیــر در ملــوان، پیــکان و  خــود را 
کارای پرتغــال نیــز بر تن  ســانتا
داشــته، در پرســپولیس 
دارد،  اختیــار  در  نیــز 
با این طلســم شــکنی 
بــار دیگــر قــادر خواهــد 
انتقــادات  تمــام  بــود 

بــه فرصــت ســوزی مهاجمــان ســرخ را  نســبت 
نیــز پایــان دهــد و بایــد دیــد در بــازی نســبتا آســان 
کــه البتــه طــی دو بــازی اخیــر خــود  گــوا هنــد  برابــر 
دروازه اش را برابــر الوحــده امــارات و الریــان قطــر 
کــرده، قــادر خواهــد بــود یــک روز رویایــی  حفــظ 
دیگــر را پشــت ســر بگــذارد و بــه جایــگاه مطلوبــش 

ــر. ــا خی ــد ی ــان دســت یاب گلزن ــدول  ــدر ج در ص
 شــهریار بــا قــدرت تهاجمی بــاالی خــود در ایــن 
کــرد  بــازی ســه شــوت بــه ســمت چارچــوب ثبــت 
و 2 ضربــه اش نیــز راهــی بــه دروازه الریــان نداشــت. 
دو اقــدام بــه دریبــل از ســوی مهاجمی کــه بــا توجــه 
بــه قامــت بــاالی خــود تنهــا یــک موفقیــت بــرای او 
در پــی داشــت و ۳۰ بــار نیــز تــوپ را در ایــن بــازی 
کــه  کــرد. موفقیــت در ۵ دوئــل از 7 دوئلــی  لمــس 
ــار در  ــازی شــکل داد و در نهایــت نیــز دو ب در ایــن ب
گرفتــار شــد. شــهریار امــا در  تلــه آفســاید الریــان 
اتفاقــی جالــب در هــر ســه نبرد هوایــی خــود کار را با 
موفقیــت بــه پایــان رســانده تا نشــان دهد ســرخ ها 
می تواننــد روی ایــن خصیصــه جالــب توجــه وی 

کننــد. حســاب ویــژه بــاز 
گلــی  کــه شــاید بعــد از  مهاجــم ســرخ ها در روزی 
کــرده بــود، بــا  که ایــن تیــم در نیمــه اول دریافــت 
ــه حداقــل  ناامیــدی بزرگــی در انتظــار دســتیابی ب
نتیجــه بودنــد، یــک شــب فــوق العــاده را در هنــد 
کنــون بــا دبــل دیدنــی و روحیــه بخش  ثبــت کــرد و ا
گرفتــه  خــود در جمــع بازیکنــان برتر ایــن جــام قــرار 
کثیــر در  اســت. بایــد دیــد بعــد از اینکــه عیســی آل 
ــه  ــود ب ــش خ ــا درخش ــم را ب ــته این تی گذش ــل  فص
مرحلــه نیمــه نهایــی رســاند، آیا اینبــار پرســپولیس 
مســیر  در  دیگــر  بــار  شــهریار  شــانه های  روی 
گرفــت  موفقیــت در ایــن جــام قــرار خواهــد 

یــا خیــر.

پایان بغض فروخورده بعد از ۳۵۵ دقیقه؛

تاج گذاری شهریار در هند؛ مغانلو در نقش زالتان
گزارشربخ از  رزمی اســتان  ورزش هــای  هیئــت  رئیــس 

کرونــا در حــوزه ورزش  تصمیمــات ســتاد مقابلــه بــا 
گذشــته ورزش  گفــت: در یک  ســال  کــرد و  انتقــاد 
عــاوه بــر کرونــا از تصمیمــات ســتاد مقابلــه بــا کرونــا 
آســیب زیــادی متحمــل شــد و امیــدوارم هرچــه 

زودتر ایــن مصیبــت برطــرف شــود.
ــا تســنیم،  ــو ب گفت وگ حمیدرضــا پارســی منش در 
ورزش هــای  هیئــت  گذشــته  ســال  عملکــرد 
داشــت:  اظهــار  و  کــرده  تشــریح  را  رزمی اســتان 
ســال گذشــته تعمیــرات دفتــر اداری هیئــت پــس از 
مدت هــا پایــان پذیرفت و ایــن دفتر به بهره بــرداری 
اداری  اتوماســیون  سیســتم  همچنیــن  رســید، 
ــرای  ــد و ب ــتقر ش ــد مس ــد درص ــور ص ــه ط ــت ب هیئ
کردیــم تــا در تمــام شهرســتان های  آن ســرور تهیــه 
طریــق  از  باشــگاه ها  مربیــان  و  روســا  اســتان، 
ســامانه و بــدون مراجعه به هیئت خدمــات اداری 

کننــد. دریافــت 
باعــث  کرونــا  شــیوع  متأســفانه  داد:  ادامــه  وی 
فعالیــت  عمــًا  و  نشــود  برگــزار  مســابقات  شــد 
میدانــی نداشــتیم و تنهــا توانســتیم رویداد هایــی 
کــه قابلیــت برگــزاری در فضــای مجــازی را دارنــد 

کنیــم. برگــزار  و  ســاماندهی 
رئیــس هیئــت ورزش هــای رزمی اســتان اصفهــان 
ــا در  کرون ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــات س ــاد از تصمیم ــا انتق ب
کــرد: کرونا آســیب بزرگی  حــوزه ورزش، خاطرنشــان 
ــی  ــا بخش ــت ام ــرده اس ک ــه ورزش وارد  ــه مجموع ب
کرونــا  از ایــن آســیب بــه نــوع نــگاه ســتاد مقابلــه بــا 
گــر مبنای جلوگیری  بــه حــوزه ورزش بــاز می گــردد. ا
ــود  از شــیوع بیمــاری، ممنوعیــت اجتمــاع افــراد ب
کشــور ممنــوع  کــه بایــد بســیاری از موضوعــات در 
می شــد اما ایــن اتفــاق رخ نــداد. بــه طــور مثــال در 

صنعــت هواپیمایی و یا حمل ونقــل عمومی مردم 
و  می گرفتنــد  قــرار  هــم  کنــار  در  راحــت  خیلــی 
هــم  تجــاری  و  گردشــگری  مکان هــای  در  یــا 
اجتماعــات زیــادی صــورت می گرفــت؛ چــون مــردم 
می دانســتند بــا زدن یــک ماســک خیلــی راحــت 
نمی توانــد  هــم  کســی  و  کننــد  تــردد  می تواننــد 
معتــرض شــود امــا فعالیــت مجموعه هــای ورزشــی 

ــد. کردن ــدود  ــم مح ــی محک را خیل
مجموعه هــای  فعالیــت  افــزود:  پارســی منش 
کــه طبــق اعــام  ورزشــی در حالــی محــدود شــد 
کرونــا و عــوارض آن را  کــه  همــه محققــان و افــرادی 
کرده انــد، افــرادی  ــه عنــوان یــک چالــش بررســی  ب
ــا ورزش  ــه نحــوی ب ــا ب ــد و ی کــه فعالیــت بدنــی دارن
ــر  در ارتبــاط هســتند، مقابل ایــن بیمــاری مقاوم ت
بــوده و در صــورت ابتــا، راحت تــر دوره بیمــاری را 
ــا  کرون ــا  ــه ب ــد، امــا ســتاد مقابل پشــت ســر می گذارن
کــه پروتکل هــای  فعالیــت مجموعه هــای ورزشــی 
کــرد  بهداشــتی در آن رعایــت می شــد را محــدود 
کلیــت ورزش آســیب زد. از طــرف  ــه  و ایــن اتفــاق ب
دیگــر قشــر عظیمــی از افــراد جامعــه از طریــق ورزش 
مجموعه هــای  تعطیلــی  بــا  و  دارنــد  درآمدزایــی 
ورزشــی بیــکار شــده و خســارت مالــی زیــادی را 
بخش هــای  در  کــه  حالــی  در  شــدند،  متحمــل 
کرونایــی عملــی  دیگــر جامعــه محدودیت هــای 
کــز  نشــد، مســافرت ها ســر جــای خــودش بــود و مرا
کز تجاری  تجــاری بــاز هســتند. چه تفاوتی بیــن مرا
و مجموعه های ورزشــی وجود دارد؟ پروانه کســب 
ورزش  دســتگاه  توســط  ورزشــی  مجموعه هــای 
صــادر می شــود و چــرا مجموعه هــای ورزشــی بــا 
اباغ هــای دولتــی دربــاره رعایــت محدودیت هــا 
مواجــه شــدند؟ این مســائل دغدغــه باشــگاه داران 

ــته  گذش ــال  ــک  س ــه در ی ک ــت  ــد پذیرف ــت و بای اس
مجموعه هــای ورزش عــاوه بر کرونا، از تصمیمات 
کرونــا آســیب زیــادی متحمــل  ســتاد مقابلــه بــا 
مصیبــت  زودتر ایــن  هرچــه  امیــدوارم  و  شــدند 

برطــرف شــود.
وی دربــاره تقویــم ســال جــاری هیئــت ورزش هــای 
رزمی اســتان گفــت: تقویــم مــا باید بر اســاس تقویم 
فدراســیون تدوین شــود و فعًا از سوی فدراسیون 
تقویمی بــه مــا ابــاغ نشــده اســت. البتــه یک ســری 
گرفتــه و عاقــه داریــم موتــور ورزش  برنامــه در نظــر 
روشــن شــود امــا بــا توجــه بــه شــرایط کرونا در کشــور 
ممکــن اســت تقویــم مــا اجرایــی نشــود. دســتگاه 
ــا بایــد دیــدگاه خــود  کرون ــا  ورزش و ســتاد مقابلــه ب
را بــه حــوزه ورزش تغییــر داده و اجــازه دهنــد چــرخ 
ورزش بــا حداقل هــای خــودش به حرکت دربیاید، 
گــر شــرایط فعلــی یــک  ســال  در غیر ایــن صــورت و ا
دیگــر ادامــه یابــد، چیــزی بــه اســم ورزش میدانــی 

نخواهیــم داشــت.
رئیــس هیئــت ورزش هــای رزمی اســتان در پاســخ 
به اینکــه از مســئوالن ورزش اســتان چــه انتظــاری 
وظیفــه  اســتان  ورزش  مســئوالن  گفــت:  دارد، 
ــد و هیــچ  خــود را در قبــال هیئت هــا انجــام داده ان
رئیــس هیئتــی نمی توانــد مدعــی شــود مســئوالن 
طباطبایــی  داشــته اند.  قصــوری  اســتان  ورزش 
)مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان( مراســم تجلیل 
کــرده ، بــه  از هیئت هــا و قهرمانــان اســتان را برگــزار 
هیئت هــا سرکشــی و جلســات متعــددی در حــوزه 
کــرده   برگــزار  ورزش  توســعه  و  ورزش  در  اقتصــاد 
اســت. مــا بــه عنــوان هیئــت ورزش هــای رزمــی از 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان رضایــت داشــته و 

از آنهــا تشــکر می کنیــم.

رئیس هیئت ورزش های رزمی اصفهان:

بخشی از آسیب کرونا به ورزش حاصل نگاه ستاد مقابله با کرونا است
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بیمــاری  بیان اینکــه  بــا  اورژانــس  پزشــک  یــک 
کوویــد-۱۹ دارای ســه فــاز ســرماخوردگی، ریــوی و 
کــرد  کرونــا را تشــریح  التهابــی اســت؛ عالئــم هشــدار 
گفــت: بــه محض اینکــه عالئــم ســرماخوردگی را  و 
کردیــد، اعــم از آبریــزش بینــی،  در خــود احســاس 
ســردرد، بــدن درد، تــب خفیــف ۳۷.۵ درجــه و...، 
کــرده و درمانهــای خانگــی را  ابتــدا خــود را قرنطینــه 

کنیــد. شــروع 
کرونــای  عالئــم  دربــاره  کرمانپــور  حســین  دکتــر 
کلــی  طــور  بــه  گفــت:  انگلیســی،  جهش یافتــه 
کرونــا نظیــر  کروناهــا و خانــواده ویروس هایــی ماننــد 
ســرماخوردگی، آنفلوآنــزا، ِمــرس، ســارس و... عالئم 
اولیه شــان در فــاز اول شــبه ســرماخوردگی اســت و 
می توانــد بــا آبریــزش بینی، گرفتگــی و درد عضالت، 
کرونــا تفاوت ایــن  ســردرد، ســرفه و... آغــاز شــود. در 
کــه بــا دارو  کرونــا تــب شــدیدی می دهــد  کــه  بــود 
رفــع نمی شــود و همــراه بــا یــک بدن درد و خســتگی 
گوارشــی همــراه  گاهــی هــم بــا عالئــم  مفــرط اســت. 
گرفته  گوارشــی از اختالل در چشــایی  اســت. عالئم 
تــا اســهال، اســتفراغ، تهــوع و حتی گاهی یبوســت.

پیــدا  ویــروس جهــش  بنابرایــن چــه  افــزود:  وی 
اســت.  همــراه  عالئــم  با ایــن  نکنــد،  چــه  کنــد 
کــه عــالوه بــر  فقــط در نــوع برزیلــی ویــروس اســت 
بیماری زایــی اش  مقــداری  انتشــارش،  ســرعت 
کــه البتــه هنــوز در ایــران  هــم افزایــش یافتــه اســت 
ویــروس  خوشــبختانه  اســت.  نشــده  مشــاهده 
کنتــرل شــده  جهش یافتــه انگلیســی در انگلســتان 
کنتــرل  ــا روش هــای مختلــف توانســتند آن را  ــه ب ک
کننــد. جهش یافتگــی انگلیســی بیشــتر بــه نفــع 
کــه  ســرعت ســرایت بیشــتر بــوده، جــز نــوع بزریلــی 
کشــندگی باالتــری  یــک مقــداری عــوارض جانبــی و 
اولیــه تقریبــا یکســان  امــا عالئــم  داشــته اســت، 
کرونــا، هرکــس  اســت. وی افــزود: امــروز در دوران 
کــه معمــوال بــا بــدن درد،  عالئــم ســرماخوردگی دارد 
آبریزش بینی، ســردرد و... شــروع می شــود، بنایش 
ــه ابتــدا خــود را در  ک ــه طــوری  ــا بگــذارد. ب کرون ــر  را ب
گــر چهــار تــا  خانــه قرنطینــه کنــد، مایعــات بخــورد و ا
کــرد، در آن مرحلــه بایــد  پنــج عالئــم هشــدار را پیــدا 

کنــد. ــه پزشــک مراجعــه  ب
عالئم هشدار کرونا

گفــت:  کرونــا،  کرمانپــور در تشــریح عالئــم هشــدار 
کــه  یکــی از عالئــم هشــدار تــب ســرکش اســت. تبــی 
کنتــرل نشــود.  علی رغــم مصــرف دارو و بدن شــویی 

کــه یــا  دوم اینکــه تنفــس مختــل شــود. بــه طــوری 
بیمــار دچــار تنــد تنفســی شــود و تعــداد تنفــس در 
دقیقــه بیشــتر از ۲۷ عــدد شــده و بــه مرز ۳۰ تا برســد 
و افزایــش یابــد. تنفــس را فــرد دیگــری در حالــت 
گــر  ا کنــد.  بیمار اندازه گیــری  در  بایــد  اســتراحت 
تعــداد تنفــس در دقیقــه نزدیــک ۲۸ تــا بود و بیشــتر 
می شــد، بیمــار بایــد بــه مرکــز درمانــی و پزشــک 
کنــد. ســومین عالمــت هشــدار این اســت  مراجعــه 
کــه لــب، انگشــتان، زیــر ناخن هــا حالــت تیرگــی 
گــر  کســیژن اســت. ا کاهــش ا کــه ناشــی از  کنــد  پیــدا 
گــر ســاعت بــه  کســی متری دارنــد، ا در خانــه پالس ا
کســیژن خودن شــان از ۹۶  ســاعت میــزان اشــباع ا
ــر ۹۱ رســید، دیگــر محــل  ــه زی ــد و ب ــه پاییــن می آی ب
رجــوع بــه پزشــک اســت. زیــرا به ایــن معنــی اســت 
کــه در ریــه اتفاقاتــی در حــال رخ دادن اســت و بایــد 
کــرده و  کــرده و ارزیابــی  بــه مرکــز درمانــی مراجعــه 
کننــد. عالئمی ماننــد بــاال  درمــان را ســریع شــروع 
رفتــن ضربــان قلــب و فشــار خــون هم ایــن روزهــا 
عالمــت خطــر محســوب می شــود. بر ایــن اســاس 
گــر فشــار خــون فــرد قبــال ۱۲ روی ۱۰ یــا ۱۲ روی  ا
هشــت بــوده، امــا بــه تدریــج ۱۳ روی هشــت یــا ۱۴ 
روی ۹ می شــود و بــاال مــی رود، بایــد بــه پزشــک 

ــرد بررســی شــود. مراجعــه و وضعیــت ف
خوددرمانی برای مبتالیان این عالئم، ممنوع

ــد  ــه دیابــت دارن ــر افــرادی در خان گ وی ادامــه داد: ا
ــنجش  ــا امــکان س ــد، ام ــم ندارن ــت ه ــال دیاب ــا اص ی
قنــد خــون را در خانــه دارنــد، قنــد خــون ناشــتا 
ــد و قنــد  ــاالی ۱۰۰ افزایــش می یاب ــه ب ــر از زیــر ۱۰۰ ب گ ا

چنــد  طــی  و  باشــد  بــاالی ۱۴۰  غیرناشــتا  خــون 
مرحله اندازه گیــری در حــال افزایــش هــم هســت، 
بایــد بــه پزشــک مراجعــه کننــد. زیــرا بایــد قندشــان 
کنتــرل شــود، در غیر ایــن صــورت عــوارض و شــدت 
بیمــاری در افــزاد افزایــش می یابــد. در عیــن حــال 
کنــد نیــز  کــه زندگــی بیمــار را مختــل  ســرفه هایی 
گــر ســرفه های  محــل رجــوع بــه پزشــک اســت. ا
شــدید دارنــد و علی رغــم خــوردن دارو سرفه شــان 
کنتــرل نمی شــود، بایــد مراجعــه کننــد. دیــده شــده 
برخــی هــم در خانــه التهــاب مفاصــل پیــدا می کنند 
کــه ممکــن اســت ناشــی از ایجــاد لختــه باشــد، این 
بــا  و  کــرده  مراجعــه  پزشــک  بــه  بایــد  هــم  افــراد 
خودشــان شــوخی نکننــد. طبابــت و خوددرمانــی 
ــه هیــچ وجــه  ــد، ب ــم را دارن که ایــن عالئ ــه افــرادی  ب

توصیــه نمی شــود.
چند روز طول می کشد تا عالئم کرونا ظهور 

کنند؟
کــه ســپری می شــود تا ایــن  وی دربــاره مــدت زمانــی 
کننــد، گفــت: هیچوقت کســی که  عالئــم بــروز پیــدا 
کنــون بــا فــرد مشــکوک مواجــه می شــود، بالفاصله  ا
ــد  ــالم می کنن ــا اع ــود. خیلی ه ــم نمی ش ــار عالئ دچ
کنــار یــک شــخص  کســی و  کــه مــن امــروز ســوار تا
کارم  کــه بــه محــل  کرونــا بــودم، وقتــی  مشــکوک بــه 
کســی  رســیدم تــب و لــرز داشــتم. این ربطــی به آن تا
گــر دو تــا ســه روز بعــد از مواجهــه بــا بیمــاری  نــدارد. ا
کنــد،  ــا فــرد مشــکوک، در افــراد عالئمی بــروز پیــدا  ی
کرونــا بگذاریــم، خودمــان را رصــد و  بایــد بنــا را بــر 
ــاد بنوشــیم،  کنیــم، مایعــات زی ــه قرنطینــه  در خان

دمنــوش بخوریــم و... تــا وارد فازهــای بعــد نشــوند.
۳ فاز کرونا

کلــی دوران ابتــال  کرمانپــور بــا بیان اینکــه بــه طــور 
گفــت:  کرونــا را بــه ســه فــاز تقســیم می کنیــم،  بــه 
فــاز ســرماخوردگی، فــاز ریــه، فــاز التهابــات. بهتریــن 
کــه در فــاز  و خــوش خبرتریــن حالت ایــن اســت 
ســرماخوردگی جلــوی دشــمن را بگیریــم تــا وارد 
بــا  بیمــاری،  ریــوی  فــاز  نشــود.  بعــدی  فازهــای 
ــم  ــط دار، عالئ ــرفه های خل ــاری، س ــرفه های قط س
فــاز  هــم  ســوم  فــاز  اســت.  همــراه  و...  گوارشــی 
کــه بیمــار در بیمارســتان و  طوفــان التهابــی اســت 
آی ســی یو بســتری می شــود. آنچــه بــرای اطــالع 
بتواننــد  گــر  ا کــه  اســت  اســت، این  مهــم  مــردم 
الزم  اقدامــات  بیمــاری  ســرماخوردگی  دوران  در 
یعنــی اعمــال قرنطینــه خانگــی، آغــاز درمان هــای 
کاهــش ســرفه و درد و افزایــش  عالمتــی را جهــت 
مایعــات بــدن را انجــام دهنــد، بســیار خــوب اســت 
گــر وارد فــاز دوم شــدند، بــه  تــا وارد فــاز دوم نشــوند. ا
کــه در آنجــا تشــخیص  کننــد  بیمارســتان مراجعــه 
کــه فــرد بایــد بــه خانــه برگــردد یــا بایــد در  می دهنــد 
بیمارســتان بســتری شــوند. برخی افراد در فاز دوم 
در بیمارســتان درمــان می شــوند، امــا متاســفانه 
برخــی در بیمارســتان وارد فــاز ســوم هــم می شــوند. 
زیــرا دیگــر دیــر شــده و بــه درمان هــای ســنگین تر 

ــد. ــاز دارن نی
درمان های خانگی کرونا در فاز سرماخوردگی

ــاره درمان هــای خانگــی  ایــن پزشــک اورژانــس درب
بــه  گفــت:  کرونــا،  ســرماخوردگی  فــاز  دوران  در 

ــان  ــرماخوردگی را در خودم ــم س ــه عالئ محض اینک
کردیــم، اعــم از آبریــزش بینــی، ســردرد،  احســاس 
ابتــدا  تــب خفیــف ۳۷.۵ درجــه و...،  بــدن درد، 
خــود را قرنطینــه کنیــم. در عین حــال اولین کار این 
افزایــش  را  مایعــات بدن شــان  میــزان  کــه  اســت 
گــرم و ولــرم  دهنــد. در فصــل ســرد بیشــتر مایعــات 
کــه بیشــتر دوســت  گــرم هــم مایعاتــی  و در فصــل 
ــد.  ــکر باش ــم ش ک ــک و  ــم نم ک ــات  ــن مایع دارند. ای
ماننــد آبمیوه های طبیعی. حتما در ایــن دوره باید 
ادرار فــرد در خانه اندازه گیــری شــود. یــک لیتــر در 
کمتــر شــود، عالمــت  شــبانه روز ادرار داشــته باشــد، 
خطــر اســت، امــا بیشــتر باشــد، خــوب هــم هســت.
ــس  ــن تنف ــدی تمری ــدام بع ــه داد: اق ــور ادام کرمانپ
برتــر اســت کــه حتمــا کمــک می کنــد. بــه طــوری کــه 
روزانــه پنــج الــی شــش بار این تمریــن را انجــام دهد. 
کــرده  کســیژن معمولــی هــوا  ظرفیــت ریــه اش را ُپــر ا
گــر می توانــد لــب پنجــره یــا روی پشــت بــوم از  یــا ا
هــوای آزاد، یــک دم عمیــق می کشــد، نفســش را دو 
تــا ســه ثانیــه نگــه می دارد و بعد با ســرعت بیشــتری 
بــه بیــرون بــازدم می کنــد. دوبــاره دو ســه ثانیــه 
نفســش را نگــه مــی دارد و دوبــاره یــک دم عمیــق 
می کشــد. بــه همیــن ترتیــب دم و بــازدم بــه اضافــه 
کــه چنــد  دو نگهداشــت تنفســی را انجــام می دهــد 
کــه  بــار تمریــن می کند. ایــن تمریــن باعــث می شــود 
کســیژن شــود و ویروس نتوانــد در آنجا  کل ریــه پــر از ا
گفــت: در عیــن حــال  کنــد. وی همچنیــن  زندگــی 
از قرص هــای  دارای عالئــم ســرماخوردگی،  افــراد 
ســرماخوردگی معمولی هر هشــت ســاعت، شــربت 
دیفن هیدرامیــن هــر هشــت ســاعت، روزانــه یــک 
قــرص ویتامیــن دی ۱۰۰۰، روزانــه یــک قــرص زینــک 
و روزانــه چهــار قــرص ویتامیــن ســی ۲۵۰ اســتفاده 
 ORS کردنــد، بــا گوارشــی پیــدا  گــر عالئــم  کننــد. ا
کــه دســتور مصــرف آن  کننــد  خودشــان را درمــان 
گــر حالــت  روی بســته بندی نوشــته شــده اســت. ا
تهــوع داشــتند بزرگســاالن می تواننــد یــک یــا دو 
قاشــق شــربت دیفن هیدرامین قبل از غذا مصرف 
کــودکان زیــر ۹ ســال هــم نصــف قاشــق  کننــد و 
کننــد. در ایــن دوره هیــچ آنتی بیوتیکــی جز  مصــرف 
کــه  بــا نظــر پزشــک الزم نیســت. هــر داروی دیگــری 
خودســرانه بخواهنــد مصــرف کننــد، ممکــن اســت 

بیمــاری را بــه فــاز دوم برســانند.
وی گفــت: افــرادی هــم که به بیمــاری دیابت مبتال 
هســتند، حتمــا قندشــان را بــا دقــت بیشــتر کنتــرل 

کننــد، هیــچ دارویــی از قندشــان را قطــع نکنند. 

کرد: یک پزشک اورژانس تشریح 

درمان های خانگی موثر بر بیماری در فاز سرماخوردگی
خبرربخ

اغلــب بــه مــردم یــادآوری می شــود که برای داشــتن 
زندگــی ســالم، طوالنــی و شــاد حفــظ ســالمت قلب 
و مراقبــت از ایــن عضــو حیاتــی اهمیــت بســزایی 

دارد.
در طــول عمــر متوســط یــک فــرد، قلــب حــدود ۲.۵ 
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــون م ــان دارد و خ ــار ضرب ــارد ب میلی
هــر عضــو از بــدن را تامیــن می کنــد. ســمت راســت 
کســیژن پر می شــود،  کــه از ا قلــب خــون را بــه ریه هــا 
می فرســتد. ســمت چــپ قلــب خــون سرشــار از 
کســیژن را از طریــق عــروق پمپاژ می کنــد تا اعضای  ا
بــدن تغذیــه شــده و مــواد زائــد اضافــی را از بیــن 
کــه حفــظ ســالمت  ببــرد. بــه همیــن دالیــل اســت 

قلــب اهمیــت پیــدا می کنــد.
کــه افــراد  همچنیــن در دوران همــه گیــری بیمــاری 
کمتری برخوردار هستند، داشتن  از میزان تحرک 
پیــدا می کند. ایــن  اهمیــت  بیشــتر  قلــب ســالم 
کــه ســبک زندگــی  موضــوع شــناخته شــده اســت 
کــم تحــرک موجب بروز بیماریهایی از قبیل دیابت 
و فشــار خــون بــاال می شــود و زمانیکه ایــن بیماریها 
ــب  ــد، موج کنن ــدا  ــه پی ــدت ادام ــی م ــرای طوالن ب

بیماریهــای قلبــی می شــود.
عالئــم اولیــه بیماریهــای قلبــی شــامل احســاس 
و  ســرد  عــرق  نفــس،  تنگــی  خســتگی،  گیجــی، 
کارشناســان توصیــه می کننــد در  ســردرد اســت. 
صــورت بروز ایــن عالئــم ضــروری اســت بــه پزشــک 
نشــانه های  می توانــد  کــه  چــرا  کنیــد  مراجعــه 

هشــدار بیمــاری قلبــی باشــد.
رژیــم غذایــی سرشــار از چربــی، مــواد قنــدی، نمک 
کنــار بــی تحرکــی، اســترس  کلســترول بــاال در  و 
کنتــرل نشــده و عصبانیــت، خطــر بــروز بیمــاری 

قلبــی را افزایــش می دهــد.

کارشناسان سالمت  گزارش هندوســتان تایمز،  به 
کــه بــا انتخــاب ســبک زندگــی ســالم  معتقدنــد 

می تــوان ســالمت قلــب را بهبــود داد.
ــرای ســالمت قلــب  ــه توصیه هــای مفیــد ب از جمل

کــرد: می تــوان به ایــن مــوارد اشــاره 
- رژیم غذایی سالم

روز  طــول  در  ســالم  غذایــی  وعــده  ســه  رعایــت 
کــه شــامل مصــرف میزان بیشــتری از  اهمیــت دارد 
میوه هــای تازه و ســبزیجات اســت. همچنیــن الزم 
گنجانــده  اســت ســیر و زنجبیــل در رژیــم غذایــی 

ــود. ش
- تحرک کافی

روش  یــک  و  اســت  عالــی  ورزشــی  روی،  پیــاده 
درمانــی نیــز بــه حســاب می آیــد. پیــاده روی ســریع 
هنــگام صبــح بــرای مــدت ۳۰-۴۵ دقیقــه بــرای 

قلــب بســیار مفیــد اســت.
- بودن در طبیعت

کســیژن  بــا تنفس در طبیعــت بدن میزان کافی از ا
و  درختــان  بر ایــن،  عــالوه  می کنــد.  دریافــت  را 
گیاهــی بــا جــذب آالینده هــای هــوازی،  پوشــش 
بــدن را از تاثیــرات آلودگی هــا دور ســاخته و ســالمت 

ریه هــا را حفــظ می کنــد.
- چکاپ مرتب

در صــورت ابتــال بــه دیابت، فشــار خون و کلســترول 
باال معاینات به موقع و مراجعه به پزشــک بیشــتر 
اهمیــت پیــدا می کنــد. همچنیــن درمــان اســترس 
کنشــهای بیوشــیمی به  زیــرا وا توصیــه می شــود 
اســترس موجــب افزایــش فشــار خــون و بــاال رفتــن 
کنتــرل  کــه در صــورت عــدم  ضربــان قلــب می شــود 
بــا  گرفتــار شــدن در چرخــه اســترس  اســترس و 

پیامدهایــی بــرای ســالمتی همــراه اســت.

توصیه هایی برای سالمت قلب

گهی تحدید حدود صادره از سوی هیأت موضوع بند2 ماده 1 قانون الحاق  آ
موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستقر در 

ک شهرستان تیران وکرون اداره ثبت اسناد و امال
خ 1۳99/11/2۰ و ۰8/2۵/ 1۳99 و1۳99/1۰/1۴  گهــی ابــالغ مفــاد آراء مــور پیــرو آ
و 1۳99/11/2۳ و 1۳99/۰9/22 بــه موجــب مــاده 1۰ آییــن نامــه اجرایــی قانــون 
الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن تحدیــد 
ک واقــع در شــهر تیــران و رضوانشــهر و روســتای ورپشــت بــرای یــک  حــدود امــال
ــد  ــته باش ــی داش ــا اعتراض ــه آنه ــبت ب ــی نس کس ــه  ــا چنانچ ــردد ت ــی می گ گه ــت آ نوب
از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود ظــرف مــدت ۳۰ روز اعتــراض خــود را 
ک شهرســتان تیــران وکــرون تســلیم  بــه صــورت مکتــوب بــه اداره ثبــت اســناد و امــال
و پــس از تاریــخ تســلیم اعتــراض، ظــرف یــک مــاه دادخواســت خــود را بــه دادگاه 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را به ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد.  صالحــه تقدیــم و 
گواهــی  بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در موعــد مقــرر و یــا تحویــل 
ک، عملیــات ثبتــی بارعایــت  عــدم تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت اســناد و امــال

مقــررات تعقیــب خواهــد شــد.
فروعات ذیل واقع در شهر تیران 1 اصلی بخش 12 اصفهان:

ک 8۵9۰ فرعــی مجــزی شــده از 1 اصلــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور  1( پــال
بــه مســاحت 179/۵7 مترمربــع بــه نــام خانــم فاطمــه محمــدی  فرزنــد ابراهیم  

ک 8۶19 فرعــی مجــزی شــده از 1 اصلــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصور  2( پــال
کبر    بــه مســاحت 229/22 مترمربــع بــه نــام خانــم زهــرا مهــری فرزنــد ا

برای روز چهارشنبه 1۴۰۰/۰2/22
شهر رضوانشهر 2 اصلی

ک ۴۵92 فرعــی از 2 اصلــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۳۴7/71  1( پــال
مترمربــع بــه نــام آقــای غالمرضــا ادریســی   فرزنــد محمدعلــی.

ک ۴۵9۳ فرعــی از 2 اصلــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵2/۶۵  ۳( پــال
کبــر.  مترمربــع بــه نــام آقــای حمــزه محیائــی فرزنــد ا

ک ۴8۳ فرعــی از 2 اصلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۳۳۴/۳9  ۴( پــال
کربالیــی میــرزا. مترمربــع بــه نــام آقــای محمدتقــی شــجاعی  فرزنــد 

ک ۴۵۵۴ فرعــی از 2 اصلــی ششــدانگ  یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 1۵۰/۵2  ۵( پــال
مترمربــع بــه نــام آقــای حســین مختــاری  فرزنــد احمد.

ک ۴۵7۳ فرعــی مجــزی شــده از 2۶1۵  از 2 اصلــی ششــدانگ یــک قطعــه  ۶( پــال
زمیــن محصــور بــه مســاحت ۴2۳/۶۰ مترمربــع بــه نــام آقــای مجیــد امینــی فرزنــد 

محمــود.
بــه  محصــور  زمیــن  قطعــه  یــک  ششــدانگ  اصلــی   2 از  فرعــی   ۴۵72 ک  پــال  )7

اصفهــان.       اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  نــام  بــه  مترمربــع   99/91 مســاحت 
برای روز چهارشنبه 1۴۰۰/۰2/22

روستای ورپشت 1۳ اصلی
ک 1278 فرعــی از 1۳ اصلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت 191/87  1( پــال

مترمربــع بــه نــام آقــای محســن شــفیعی فرزنــد مجیــد 
ک 1277 فرعــی از 1۳ اصلــی ششــدانگ یــک بــاب خانــه بــه مســاحت ۳۳/8۰  2( پــال

مترمربــع بــه نــام خانــم عــزت شــریفی  ورپشــتی فرزنــد حســن.      
برای روز چهارشنبه 1۴۰۰/۰2/22                      

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰1/۳۰
کرون رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان تیران و 
سیدمحمدحسن مصطفوی

112۳۴۰2 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
نــادر  آقــای  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/1/28 تاریــخ:   ،1۴۰۰/2۰27۰۰1888 شــماره: 
ابــاذری فرزنــد ســیف الــه دراجــرای مقــررات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 

اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تقاضای صــدور ســند مالکیــت نســبت 
ک ۴۶1 فرعــی از 79۴9 اصلــی مجــزی  ــال ــه شــماره پ ــه ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان ب
خ  مــور رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵77۳  و  نمــوده  را  اصلــی مذکــور  از  شــده 
1۳99/۰8/29 هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون مذکــور نســبت بــه آن صــادر 
کنون بعمل نیامــده، لذا طبق تبصــره ماده 1۳  ک اولیــه تا شــده و تحدیــد حــدود پــال
ک شــماره ۴۶1 فرعــی از 79۴9 اصلــی واقــع در  قانــون فــوق الذکــر تحدیــد حــدود پــال
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه نــام نامبــرده نســبت بــه ششــدانگ در روز 1۴۰۰/۰2/2۵ 
گهــی بــه  از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
گهــی  کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد 
در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از 
ــراض  ــد. اعت ــد ش ــه خواه ــا ۳۰ روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــم صورتمجل ــخ تنظی تاری
بــه تقاضــای تحدیــد حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
رئیــس  شــبان  مهــدی   -  1۴۰۰/۰1/۳۰ دوشــنبه  انتشــار:  تاریــخ  پذیــرد.  صــورت 

ــف ک شــرق اصفهــان - 112۴۶۰۳ / م ال منطقــه ثبــت اســناد و امــال

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰۰۰8۴۶، آقــای مســعود منوچهــری نجــف آبــادی فرزنــد 
کــه هویــت  ناصرقلــی بشــماره ملــی 1۰91111۳1۶ باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی 
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ  گواهــی شــده مدعــی شــدند  و امضــاء شــهود رســما 
ــاد بخــش 11  ک ثبتــی شــماره ۵ فرعــی از 722 اصلــی واقــع در قطعــه ۴ نجــف آب پــال
ک ذیــل ثبــت 1۴۵1۰8 بنــام  کــه در صفحــه ۳۶2 دفتــر ۶۴۴ امــال ثبــت اصفهــان 
نامبــرده مســبوق بــه ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره 91 د ۵۰۴۴21 بــوده و ســند 
گــم شــدن یــا ازبیــن رفتــن: بــه علــت ســهل انگاری  مذکــور مفقــود شــده اســت. نحــوه 
مفقــود شــده اســت. چــون درخواســت صدورالمثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را 
گهــی  نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکرشــده(  ــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ ک می شــود 
نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مذکــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  آ
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصل ســند بــه ارائه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض  گــردد. ا کننــده مســترد 
اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار 1۴۰۰/۰1/۳۰، مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد ثبتی 

ملــک نجــف آبــاد ازطــرف هــدی چاوشــی - 112۴۵۶1/ م الــف 
اخطار اجرایی

شــماره 227/92، محکــوم علیــه 1( ناصــر شــریعتی، 2( مصیــب لــری خوزانــی بــه 
نشــانی 1( نجــف آبــاد خ امــام پائیــن تــر از اداره بــرق نمایشــگاه اتومبیبــل شــریعتی، 
کــرم ســالدورگر بــه نشــانی: نجــف آبــاد خ امــام  2( مجهــول المــکان محکــوم لــه: ا
کدپســتی 8۵1۴8۳7۳11، بــه موجــب رای شــماره  کشــاورزی  شــرقی جنــب بانــک 
۶87 تاریــخ 92/11/21 حــوزه هشــتم شــورای حــل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد 
ــر محکومیــت خوانــده ردیــف دوم بــه حضــور در  کــه قطعیــت یافتــه اســت. حکــم ب
ک 2۳ - ۵۵8 س 9۳  ــال ــه اســناد رســمی و انتقــال رســمی خودرو ســمند پ دفترخان
و خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت مبلــغ 1۳۰۰۰۰ ریــال بعنــوان هزینه هــای دادرســی 
و ابطــال تمبــر ازبــاب تســبیب حــق الوکالــه وکیــل طبــق تعرفــه در حــق خواهــان 
صــادر و اعــالم می نمایــد و هزینــه نیــم عشــر دولتــی مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: 
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف  همیــن 
ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه 
ــه از آن میســر  ــوم ب ــتیفاء محک ــم و اس ــه اجــرای حک ک ــد  کن ــی  ــی معرف ــا مال ــد ی بده
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف  باشــد و درصورتــی 
گــر  کنــد و ا مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
 مالــی نــدارد، صریحــًا اعــالم نمایــد. شــعبه هشــتم شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد 

- 112۴۵۶۶ / م الف

اخطار اجرایی
شــماره ۶1۰/98، محکــوم علیــه 1( مرجــان شــیرازی، 2( مصطفــی مومنــی نــام پــدر 
ک 2۵۰  1( منوچهــر، 2( بهــرام بــه نشــانی 1( یزدانشــهر بوســتان 12 یزدانشــهر پــال
ک 8۵، محکــوم لــه: مهــدی  )مجهــول المــکان(، 2( یزدانشــهر خ هفتــم شــرقی پــال
حقیقــی نــام پــدر محمــد بــه نشــانی: ویالشــهر خ ویــالی شــمالی جنــب مســجد قبــا 
ــوزه  ــخ 98/1۰/2۵ ح ــب رای شــماره 7۶9/98 تاری لــوازم خانگــی مهــدی بــه موج
کــه قطعیــت یافتــه اســت.  ششــم شــورای حــل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد 
محکــوم اســت بــه حکــم بــه محکومیــت تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریــال بابــت اصــل خواســته، 2( پرداخــت خســارت تاخیــر در تادیــه بنــد 1 وفــق مــاده 
ج در قــرار داد از قــرار روزانــه مبلــغ یــک درصــد ســقف قــرارداد از اولیــن تاریــخ  ۵ منــدر
کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه  خریــد 98/۳/2۰ لغایــت تاریــخ ادای دیــن 
می گــردد، ۳( پرداخــت مبلــغ ۵۳7۵۰ تومــان بــه عنــوان هزینه هــای دادرســی و 
مبلــغ یکصــد و هفتــاد و پنــج هــزار تومــان بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق 
کــه اجرائیــه بــه  دولــت محکــوم می باشــند. مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: همیــن 
محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه 
کند  موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کــه خــود را  کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و درصورتــی 
قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایی 
گــر مالــی نــدارد، صریحــًا اعــالم نمایــد. شــعبه  کنــد و ا خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 

ششــم شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد - 112۴۵۶2 / م الــف
اخطار اجرایی

شــماره 72۳/98، محکــوم علیــه ســیدمحی الدیــن محمدموســوی نــام پــدر کاظــم بــه 
نشــانی مجهول المکان محکوم له: مهدی حقیقی نام پدر به نشــانی: ویالشــهر ویالی 
شــمالی جنــب مســجد قبــا لــوازم خانگــی مهــدوی بــه موجــب رای شــماره 7۶8/98 
کــه  تاریــخ 98/1۰/2۵ حــوزه نجــف آبــاد شــورای حــل اختــالف شهرســتان نجــف آبــاد 
قطعیــت یافتــه اســت. محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ بیســت میلیــون ریــال بابــت 
اصــل خواســته و مبلــغ ۳1۵/۰۰۰ ریــال بعنــوان هزینه هــای دادرســی و خســارت تاخیردر 
تادیــه از تاریــخ سررســید 98/۴/12 لغایــت اجــرای حکــم و پرداخت یک میلیون تومان 
بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت محکــوم می باشــد. مــاده ۳۴ قانــون 
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــالغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف  اجــرای احــکام: همیــن 
اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم 
کــه اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد  بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کند 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور  و درصورتــی 
گــر مالــی نــدارد، صریحــًا  کنــد و ا صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 

اعــالم نمایــد. شــعبه ششــم شــورای حــل اختــالف نجــف آبــاد - 112۴۵۶۵ / م الــف

گهی آ

گهی تغییرات  آ
ثبــت  بــه شــماره  بــا مســئولیت محــدود  آریــا  شــرکت عرشــیا مکمــل 
۳8۵۴9 و شناســه ملــی 1۰2۶۰۵۶1۶8۰ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۳99/12/27 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ــه صنــدوق شــرکت  ــال ب ــا پرداخــت مبلــغ 9۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ری کار ب ــا شــیرین بن
ســهم الشــرکه خــود را از مبلــغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ 9۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
افزایــش داد و درنتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 2۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه 
مبلــغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش یافت و ماده ۴ اساســنامه به شــرح ذیل 
اصــالح شــد: مــاده ۴ اصالحــی: ســرمایه شــرکت مبلــغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
گرفته  که تماما پرداخت و دراختیار مدیرعامل شــرکت قرار  نقدی اســت 
اســت اسامی شــرکا و میزان ســهم الشــرکه هریک به شــرح ذیل می باشــد. 
ســیداحمد امیــن جواهــری ۰۰۵7788۴۰۵ دارنــده 2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
کار 129۰9۳۰2۶۰ دارنــده 9۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  ســهم الشــرکه و شــیرین بنــا
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت  کل ثبــت اســناد و امــال ســهم الشــرکه اداره 

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )112۴۶۶9(

گهی تغییرات  آ
شــرکت فــراز لولــه نقــش جهــان شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 
27۳81 و شناســه ملــی 1۰2۶۰۴81۰۳7 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۳99/12/22 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
مــوارد ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق و مــاده مربوطــه اساســنامه اصــالح 
گردیــد: تولیــد انــواع لولــه و اتصــاالت بــرای مصــارف آب آشــامیدنی، آبرســانی 
انــواع  ســاخت  شــهری،  درون  و  شــهری  بــرون  خطــوط  گاز،  فاضــالب، 
قطعــات پلیمــری، الســتیکی و پالســتیکی پلی اتیلــن، ســاخت انــواع ظروف 
پالســتیکی، یکبار مصرف، معمولی و ظروف اســفتجی، ســاخت قالب انواع 
قطعــات، ســاخت ماشــین آالت صنعتــی، واردات انــواع مواد اولیه و ماشــین 
کاالهــای تولیــد شــده، اجــرای پروژه هــای ســاختمانی و  آالت، صــادرات 
کارخانجات، بیمارستان ها و مکان های عمومی و خصوصی و  تاسیساتی، 
کائو و چایی  هرنــوع اقــدام مرتبــط با موضوع شــرکت، فــراوری قهوه بر پایــه کا
ثبــت موضــوع فعالیــت بــه منزلــه اخــذ و صــدور مجــوز نمیباشــد و درصــورت 
ک اســتان  کل ثبــت اســناد و امــال کســب مجوزهــای الزم اداره  لــزوم پــس از 
اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )112۴۶2۳(

گهی تغییرات  آ
شــرکت عرشــیا مکمــل آریــا بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
صورتجلســه  اســتناد  بــه   1۰2۶۰۵۶1۶8۰ ملــی  شناســه  و   ۳8۵۴9
مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۳99/12/28 تصمیمــات ذیــل 
اتخــاذ شــد: ســیداحمد امیــن جواهــری بــا دریافــت مبلــغ 71۰۰۰۰۰۰۰۰ 
ــال از صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را از مبلــغ 2۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰  ری
کاهــش داد و درنتیجــه ســرمایه  ریــال بــه مبلــغ 1۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
ریــال   2۵9۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  بــه  ریــال   ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مبلــغ  از  شــرکت 
کاهــش یافــت و مــاده ۴ اساســنامه بــه شــرح ذیــل اصــالح شــد: مــاده 
ــت  ــدی اس ــال نق ــغ 2۵9۰۰۰۰۰۰۰۰ ری ــرکت مبل ــرمایه ش ــی: س ۴ اصالح
گرفتــه اســت  کــه تمامــا پرداخــت و دراختیــار مدیرعامــل شــرکت قــرار 
ســیداحمد امیــن جواهــری ۰۰۵7788۴۰۵ دارنــده 1۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
کار دارنــده 9۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه  ســهم الشــرکه و شــیرین بنــا
ک اســتان اصفهــان اداره ثبت شــرکت ها و  اداره کل ثبــت اســناد و امــال

موسســات غیرتجــاری اصفهــان )112۴۶۶8( 

گهی تغییرات  آ
ثبــت  بــه شــماره  بــا مســئولیت محــدود  آریــا  شــرکت عرشــیا مکمــل 
۳8۵۴9 و شناســه ملــی 1۰2۶۰۵۶1۶8۰ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۳99/12/28 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
ــه صنــدوق شــرکت  ــال ب ــا پرداخــت مبلــغ 71۰۰۰۰۰۰۰۰ ری کار ب شــیرین بنــا
ســهم الشــرکه خــود را از مبلــغ 9۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ 1۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال 
افزایــش داد و درنتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ 2۵9۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه 
مبلــغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش یافت و ماده ۴ اساســنامه به شــرح ذیل 
اصــالح شــد: مــاده ۴ اصالحــی: ســرمایه شــرکت مبلــغ ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال 
گرفته  که تماما پرداخت و دراختیار مدیرعامل شــرکت قرار  نقدی اســت 
اســت اسامی شــرکا و میزان ســهم الشــرکه هریک به شــرح ذیل می باشــد. 
دارنــده 1۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ریــال  جواهــری ۰۰۵7788۴۰۵  امیــن  ســیداحمد 
کار 129۰9۳۰2۶۰ دارنــده 1۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال  ســهم الشــرکه و شــیرین بنــا
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت  کل ثبــت اســناد و امــال ســهم الشــرکه اداره 

ــان )112۴۶۶7( ــاری اصفه ــات غیرتج ــرکت ها و موسس ش
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ــزرگ ملــی در بخــش صنعــت  اجــرای ســه طــرح ب
ــر  ــت تدبی ــت دول ــول فعالی ــان در ط ــتان اصفه اس
و امیــد، نــه تنهــا توســعه و درآمدزایــی را برای ایــن 
کارشناســان  خطــه بــه ارمغــان آورد بلکه به اعتقاد 
کشــورها را  امــر مســیر افزایــش صــادرات بــه دیگــر 

کــرده اســت.  همــوار 
ــا، در طــول فعالیــت دولــت تدبیــر و  گزارش ایرن بــه 
امیــد طرح هــای متعــددی در بخــش صنعت ایــن 
اســتان اجــرا و افتتــاح شــد اما ســه طــرح تولید ریل 
ملــی در ذوب آهــن، طــرح توســعه فوالدســازی 
کــه خــود متشــکل از چنــد  و نــورد پیوســته ســبا 
طرح زیر مجموعه و مجتمع بنزین ســازی در این 
گیــری در مقایســه بــا  منطقــه از حیــث تولیــد و فرا

بقیــه طرح هــا شــاخص تــر بــوده اســت.
گفتــه نماند اســتان اصفهــان با ۲۴ شهرســتان و  نا
بیــش از پنــج میلیون نفر جمعیــت، بیــش از ۹ هزار 
واحــد تولیــدی کوچــک و بزرگ با ســرمایه ۲۲۱ هزار 
میلیــارد ریــال و اشــتغال ۲۶۳ هزار نفر، حــدود ۸۴۰ 
ــذاری  گ ــا ســرمایه  ــرداری ب معــدن در حــال بهــره ب
بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال و حــدود ۱۸۰ هــزار 

واحــد صنفــی دارد.
نصــف جهــان بــر اســاس آمــار موجــود از حیــث 
تعــداد واحــد صنعتــی رتبــه دوم، از لحــاظ اشــتغال 
صنعتــی رتبــه ســوم و از نظــر تعــداد معادن فعــال با 
۸۶۰ معــدن، رتبــه اول کشــور را بــه خود اختصاص 
داده اســت. این اســتان بــا تولیــد حــدود ۶۰ درصــد 
از فــوالد،  ُقطــب صنایــع فــوالد کشــور،  با بیــش از ۲ 
کشــور و با بیش  هزار و ۴۵۰ واحد،  ُقطب نســاجی 
از ۲ هــزار و ۶۰۰ واحــد فعــال،  ُقطــب ســنگ های 
کشــور محســوب  ســاختمانی، تزیینــی و نمــای 

می شــود.
حــدود ۲۷.۵ درصــد )یــک چهــارم( از مجموع پنج 
هــزار و ۷۶ طــرح صنعتــی در دســت ســاخت این 
اســتان پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ۶۰ درصــد دارنــد 
کــه حمایــت از فرآینــد تکمیــل ســاخت و راه انــدازی 
آن هــا در اولویــت برنامه هــای اقتصــادی اســتان 

اســت.
پروژه تولید ریل ملی در ذوب آهن اصفهان

پــروژه بــزرگ و اثربخــش تولیــد ریــل ملــی در ذوب 
بــا مشــارکت شــرکت  آهــن اصفهــان خــرداد ۹۳ 
»کاتنــر« )kuttner( آلمــان در ایــن مجموعه صنعتی 

آغــاز شــد.
کنــون ۷۲ درصد کل تیرآهن  ذوب آهــن اصفهــان ا
و هشــت درصد کل میلگرد کشــور را تولید می کند 
و ســهم ۹ درصــدی در تولیــد فــوالد خــام دارد و از 
ابتــدی تاســیس خــود بیــش از ۷۵ میلیــون تــن 

کــرده و نقش به ســزایی در  محصــول نهایــی تولید 
کــرده  کشــور ایفا  گیــری پروژه هــای عمرانــی  شــکل 

اســت.
بــه  شــرکت  کارخانه هــای  ایــن  محصــوالت 
کشــورهای مختلــف اروپایــی، آســیایی و آفریقایــی 
صــادر می شــود و در بــازار داخل ایــن محصــوالت 
در پروژه هــای بزرگــی همچــون بــرج میــاد تهــران، 
نیــروگاه هســته ای بوشــهر، ســدهای بــزرگ و متــرو 
گرفتــه ضمن اینکــه ریل هــای  مــورد اســتفاده قــرار 
تولیدی ایــن شــرکت بــه زودی در توســعه خطــوط 

راه آهن ایــران مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
ایــن شــرکت بــا بیــش از نیــم قــرن تجربــه بــه عنــوان 
پیشــتاز تولیــد محصــوالت متنــوع ســاختمانی و 
صنعتــی، طــی ســال ها فعالیــت دســتاوردهای 
خوبــی را در زمینــه تولیــد محصــوالت جدیــد از 
جملــه انــواع ریــل متــرو و تیرآهن H۳۰۰ کســب کرد 
و اینــک بــا همت پــوالد مــردان ذوب آهــن اصفهان 

برنامه هــای مهمــی را پیــش رو دارد.
ذوب آهن اصفهان نخستین و بزرگترین 

کارخانه ریل ایران
کارخانه  ذوب آهــن اصفهان نخســتین و بزرگترین 
تولیدکننــده فــوالد ســاختمانی و ریــل در ایــران 
تولیدکننــده محصــوالت طویــل در  بزرگتریــن  و 
بــا ظرفیــت ســه  خاورمیانــه اســت. این شــرکت 
مقاطــع  انــواع  فــوالد،  ُتــن  هــزار  و ۶۰۰  میلیــون 
فــوالدی ســاختمانی و صنعتــی را تولیــد می کنــد. 
ــرداری شــرکت ذوب آهــن اصفهــان  معــاون بهره ب
گفــت: اولویت ایــن شــرکت پــس  در همیــن ارتبــاط 
از تامیــن ریــل مــورد نیــاز کشــور و تعهــدات داخلی، 
کــه هیــچ مانعــی از نظــر فنــی و  صــادرات آن اســت 

اســتاندارد در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
بــا  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  توالئیــان  مهــرداد 
بیان اینکــه ســاالنه امــکان تولیــد ۲۰۰ هــزار تــن ریل 
در ذوب آهــن اصفهــان وجــود دارد، اظهارداشــت: 
کشــور توســط این  قابلیــت تامیــن ریــل مــورد نیــاز 

مجموعــه صنعتــی وجــود دارد.
وی بــا بیان اینکــه در ســال ۹۹ ماهانــه بیــن هفــت 
تــا ۱۰ هــزار تــن ریــل در این شــرکت تولید شــد، ادامه 
داد: ذوب آهــن اصفهــان از ســال ۹۸ در زمینــه 
ــی  ــه خودکفای ــمش آن ب ــن و ش ــل راه آه ــد ری تولی

کامــل رســیده اســت.
افزایش سبد تولیدات فوالدی کشور

معــاون بهره بــرداری ذوب آهن اصفهان اینکه این 
شــرکت ســبدی از محصوالت را براســاس ســفارش 
تولیــد  کارگاه  افــزود:  می کنــد،  تولیــد  مشــتریان 
ریــل بــا برخــی محصوالت ایــن شــرکت مشــترک 
اســت و خطــوط تولیــد ذوب آهــن بــا توجــه بــه نیــاز 

مشــتری، تغییــر پیــدا می کنــد.
دنیــا  در  تولیــدی  ریل هــای  کــرد:  اضافــه  وی 
اســتاندارد  بــا  و  ســرعت  پــر  خطــوط  براســاس 
مجموعــه  و ایــن  می شــود  تولیــد   ۶۷۴-EN۱۳
کنــون به ایــن اســتانداردها دســت یافتــه اســت. ا

کرد: ایــن شــرکت انحصــار تولیــد  وی خاطرنشــان 
ریــل اســتاندارد کشــور را دارد، اما ایــن مســاله هیــچ 
تاثیــری در قیمــت فــروش آن نخواهــد داشــت و 
بــه طــور حتــم ریــل را بــا قیمتــی پایین تــر از قیمــت 
جهانــی تحویــل مشــتریان داخلــی خواهیــم داد.

معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره 
بــه ظرفیت ایــن شــرکت در تامیــن ریــل خطــوط 
تامیــن خطــوط متــرو  کــرد:  متــرو، خاطرنشــان 
کشــور، براســاس اســتانداردهای روز دنیا در دستور 

ــرار دارد. کار ایــن شــرکت ق
تولید در اصفهان با استانداردهای جدید

کنــون تولیــد ریــل راه آهــن بــا  وی بــا بیان اینکــه ا
اســتانداردهای جدیــد در انحصار ایــن مجموعــه 
کشــور  گفــت: هنــوز تمــام خطــوط ریلــی  قــرار دارد 
پرســرعت نیســت امــا بــا توجه به سیاســت گــذاری 
راه آهــن جمهــوری اســامی، تعریــف خطــوط ریلی 

براســاس اســتاندارد جدیــد انجــام خواهــد شــد.
توالئیــان ادامــه داد : بــا توجــه بــه سیاســت های 
دولــت نیــاز کشــور به توســعه خطــوط ریلی بیــن ۹۰ 
تــا ۱۰۰ هــزار تــن ریــل بــرای طرح های عمرانی کشــور 
پیــش بینــی می شــود و ذوب آهــن بــرای تولیــد ۱۲۰ 
هــزار تــن ریــل بــا توجه به ســفارش مشــتری برنامه 

کــرده اســت. ریــزی 
تامین ۱۵۰ هزار ُتن ریل مورد نیاز کشور 

ارتبــاط عضــو هیــات مدیــره شســتا  در همیــن 
صــدر  ســرمایه گذاری  شــرکت  مدیرعامــل  و 
ــای  ــان در پروژه ه ــن اصفه ــت: ذوب آه گف ــن  تامی
توســعه ای ریــل ملی خــود، ۱۵۰ هــزار ُتن ریــل مورد 

کــرده اســت. کشــور را تامیــن  نیــاز 
گذشــته افــزود:  غامرضــا ســلیمانی بهمــن ســال 
ذوب آهــن، امــروز در پروژه هــای توســعه ریــل ملــی 
کشــور افتخــار آفریــده و ۱۵۰ هــزار ُتــن ریــل  بــرای 
کــرده و در ایــن عرصــه  کشــور را تامیــن  مــورد نیــاز 

ــت. ــته اس ــز داش ــادرات نی ص
کاال نیــز تولیــد ریــل ملــی  وی ادامــه داد: در بــورس 
کــه یــک  کار افتخــاری اســت  که ایــن  عرضــه شــده 
ذوب آهــن  افــزوده  ارزش  بــا  تولیــدی  محصــول 
بیــان داشــت :  یافتــه اســت. وی  راه  بــورس  بــه 
ذوب آهــن اصفهــان از رونــد نــوآوری و بومی ســازی 
خود دســت نکشــیده و با همه مشکات صنعت، 
در این حوزه هشــت پروژه نوآوری در ســطح ملی را 

کــرده اســت. نیــز اجــرا 
عضــو هیــات مدیــره شســتا یــادآور شــد: ُهلدینــگ 
صنایــع  و  معدنــی  شــرکت  یــک  تامیــن،  صــدر 
معدنــی ســازمان تامیــن اجتماعی)شســتا( اســت 
ســازمان  بــه  متعلــق  آن  ســهام  صددرصــد  کــه 
تامیــن اجتماعــی اســت. وی بــا اشــاره به اینکه این 
شــرکت ۲۴ مجموعــه مدیریتــی و غیرمدیریتــی 
دارد، افزود: ایــن مجموعه هــا در حــوزه تخصصــی 
بــا  اخیــر  ســال های  در  و  می کننــد  کار  معــدن 

ذوب آهــن اصفهــان همــکاری دارنــد.
کــرد:  مدیرعامــل ُهلدینــگ صــدر تامیــن تصریــح 
گذشــته در ذوب آهــن اصفهــان ۱.۵  در ۱۰ ماهــه 
کــه نســبت بــه ۱.۴  میلیــون ُتــن تولیــد داشــتیم 
میلیــون ُتــن ســال ۹۸ از رشــد ۶ درصدی برخــوردار 
بــوده و برخــی همچــون فعالیــت بخــش نســوز نیــز 
بــا صددرصــد فعالیــت، ۲۶ درصــد رشــد تولیــد 

داشــته اند.
ح توسعه فوالدسازی و نورد پیوسته  طر

سبا گامی موثر در تولید فوالد
ــورد  ــرداری از طــرح توســعه فوالدســازی و ن بهــره ب

پیوســته ســبا از زیــر مجموعه هــای شــرکت فــوالد 
مبارکــه اصفهــان تیــر ۹۷ آغــاز شــده اســت.

بــه جز ایــن طــرح بــزرگ عظیــم ملــی، چهــار طــرح 
فــوالد ســبا، تصفیــه  بــرق  نیــروگاه ۲۵ مگاواتــی 
خانــه پســاب های صنعتــی فــوالد مبارکــه، احداث 
ســنگ  فــوالد  شــرکت  کلســینه  آهــک  کارخانــه 
گاز فــوالد مبارکــه بــه  مبارکــه و طــرح تقلیــل فشــار 

طــور همزمــان بــه بهــره بــرداری رســید.
طــرح توســعه فوالدســازی و نــورد پیوســته ســبا بــا 
گــذاری حــدود ۲۲۰ میلیــون یــورو )۱۴۶  ســرمایه 
 ) ریــال  هــزار و ۵۳۶ میلیــارد  و ۲  یــورو  میلیــون 
اجــرا شــده و بــا بهــره بــرداری از آن، ظرفیــت تولیــد 
محصــوالت فــوالد ســبا از ۷۵۰ هــزار ُتــن بــه یــک 
میلیــون و ۶۰۰ هــزار ُتــن در ســال افزایــش یافــت.

گــرم،  کاف نــورد  تولیدات ایــن مجتمــع شــامل 
ورق هــای فــوالدی و ورق آجــدار اســت و بــا اجــرای 
طــرح توســعه آن بــرای ۱۵۰ نفــر بصــورت مســتقیم 
اشــتغالزایی شــد، پیمانــکار اجرای ایــن طــرح یــک 
ــی آن  ــده خارج کنن ــن  ــی و تامی ــیوم داخل کنسرس

شــرکت دانیلی ایتالیــا بــود.
بهره برداری تصفیه خانه پساب های 

صنعتی فوالد مبارکه
اســحاق  حضــور   بــا  کــه  طرح هــا  کنار ایــن  در 
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــوری افتتــاح 
شــد طرح هــای نیــروگاه ۲۵ مگاواتــی )CHP( فــوالد 
ســبا و احــداث تصفیــه خانــه پســاب های صنعتــی 

گرفــت. فــوالد مبارکــه در مــدار تولیــد قــرار 
نیــروگاه ۲۵ مگاواتــی فــوالد ســبا بــا هــدف تامیــن 
بــرق نواحــی تولیــدی و اســتراتژیک این مجتمــع 
ــال و  ــارد ری ــذاری ۱۵۰ میلی گ ــرمایه  ــی و س صنعت
ــرای ۳۰ نفــر  ۱۳.۷ میلیــون یــورو و اشــتغالزایی ب
کــره جنوبــی بعنــوان تامیــن  و شــرکت هیونــدای 
کننــده تجهیــزات خارجی ایــن طــرح راه انــدازی 

شــد. ویژگــی خاص ایــن طــرح، طراحــی و اجــرای 
هفــت دســتگاه CHP )بــه معنــای تولیــد هم زمــان 
گرمــا و بــرق( بــا ظرفیــت ۴.۲ مــگاوات و تامیــن آب 
گرمایش و ســرمایش  گرم ســاختمان اداری جهت 

گرماســت. و تولیــد همزمــان بــرق و 
ــوالد  ــی ف ــاب های صنعت ــه پس ــه خان ــرح تصفی ط
مبارکــه نیــز بــا ظرفیــت ســه هــزار متــر مکعــب در 
ســاعت بــا ســرمایه ۱۵ میلیــون یــورو )۲۵۰ میلیــارد 
ریــال و ۱۰ میلیــون یــورو( و اشــتغالزایی بــرای ۳۰ 
کاهــش وابســتگی بــه آب و بهبــود  نفــر بــا هــدف 

ــد. ــرا ش ــی اج ــت محیط ــت زیس وضعی
این طرح، بزرگترین تصفیه خانه پســاب صنعتی 
و واحــد RO )جداســازی از طریــق اســمز معکــوس( 
کــه پســاب صنعتــی را بــه آب صنعتــی  کشــور اســت 
جهت اســتفاده در خطوط تولید تبدیل می کند.

گاز فوالدمبارکــه نیــز بــا هــدف  طــرح تقلیــل فشــار 
گاز مــورد نیــاز طرح هــای توســعه ظرفیــت  تامیــن 
ــرمایه ۲۰۰  ــا س ــن و ب ــون ت ــا ۷.۲ میلی ــام ت ــوالد خ ف

میلیــارد ریــال اجــرا شــده اســت.
ســنگ  فــوالد  شــرکت  کلســینه  آهــک  کارخانــه 
مبارکــه نیــز در شهرســتان مبارکــه و بــا ظرفیــت 
بــا ســرمایه ۳۲۲ میلیــارد  ُتــن در روز  تولیــد ۸۰۰ 
گــذاری ارزی ۱۳.۴ میلیــون یــورو و  ریــال و ســرمایه 

اشــتغالزایی ۲۵ نفــر بــه بهــره بــرداری رســید.
کارخانه ذوب  مجتمع فوالد ســبا در ســال ۸۲ در 
آهــن اصفهــان بــه بهــره بــرداری رســید و در ســال 
۸۵ بــا تبــادل قــراردادی بیــن مدیران عامــل ذوب 
ــه  آهــن اصفهــان و فــوالد مبارکه، ایــن مجتمــع ب
گــذار شــد، ســبا نخســتین واحــد  فــوالد مبارکــه وا
کــه ورق فــوالدی ضــد زنگ  صنعتــی کشــور اســت 
نیــاز  تولید ایــن محصــول،  بــا  و  تولیــد می کنــد 
ــه ورق هــای ضــد زنــگ و اســتیل تامیــن  کشــور ب

می شــود.
از واحدهــای  بــزرگ مجتمــع فــوالد ســبا  طــرح 
ــورد  ــازک و ن ــال ن ــری تخت گ ــه  ــازی، ریخت ــوالد س ف
بــه  نــازک  تختــال  تولیــد  و  شــده  تشــکیل  گــرم 
ضخامت ۵۰ میلی متر از امتیازات مهم آن بشمار 

مــی رود.
فــوالد  و  ســبا  فــوالد  مبارکــه،  فــوالد  مجتمــع 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  زیرمجموعــه  هرمــزگان 
بزرگتریــن  مبارکــه  فــوالد  می شــود،  محســوب 
کشــور و بزرگتریــن تولیدکننــده  مجتمــع صنعتــی 

اســت. خاورمیانــه  در  تخــت  فــوالد 
کیلومتــری  مجتمــع فــوالد مبارکــه، واقــع در ۷۵ 
ــع  ــر مرب کیلومت جنــوب غــرب اصفهــان دارای ۳۵ 
کیلومتر مربع ســالن تولید، بزرگترین  وســعت و ۱۷ 
کشــور و بزرگتریــن تولیدکننــده  مجتمــع صنعتــی 

فــوالد تخــت در خاورمیانــه بــا ســهم بیــش از ۵۰ 
درصــدی در تولیــد فــوالد کشــور دارای ارزش فعلی 

۲۰۰ هــزار میلیــارد ریالــی اســت.
ایــن مجموعــه عظیــم صنعتــی بــا داشــتن حــدود 
۱۲ میلیــون ُتــن ظرفیــت آهــن اســفنجی بزرگتریــن 
تولیدکننــده آهــن اســفنجی در جهــان محســوب 

می شــود.
تولید روزانه میلیون ها لیتر بنزین در شرکت 

پاالیش نفت اصفهان
نفــت  پاالیــش  شــرکت  ســازی  بنزیــن  مجتمــع 
شــد، این  بــرداری  بهــره   ۹۴ اســفند  اصفهــان 
مجموعــه بــا هــدف تبدیــل بنزیــن معمولــی بــه 
بــا اســتانداردهای روز دنیــا و در  یــورو ۴  بنزیــن 
راســتای بهبــود شــاخص های زیســت محیطــی، 
کتــان افزا و همچنین بهبود  کاهــش مصــرف مواد ا

گرفــت. کیفیــت بنزیــن در مــدار تولیــد قــرار 
ایــن مجموعــه قــادر اســت روزانــه هفــت میلیــون 
گازوییــل یورو  لیتــر بنزیــن یــورو ۴ و ۲ میلیــون لیتــر 
ک الزم،  کــه در صــورت تامیــن خــورا کنــد  ۴ تولیــد 
تولیــد روزانــه آن تــا ســقف ۱۵ میلیــون لیتــر بنزیــن 

یــورو چهــار نیــز خواهــد رســید.
هزینــه ســاخت این مجموعــه در آن زمــان بالــغ بــر 
گیــری  ــال اعــام شــد و بهــره  پنــج هــزار میلیــارد ری
از دانــش متخصصان ایرانــی در زمینــه پاالیــش و 

تولیــد بنزیــن یــورو ۴ از جملــه مزایــای آن بــود.
افزایش تولید بنزین در نصف جهان

زیــادی  حــد  تــا  مجتمــع  از ایــن  بــرداری  بهــره 
وابســتگی این صنعــت بــه تولیدکننــدگان خارجــی 
کاهــش داد. بــر اســاس اعــام  را در ایــن چنــد ســال 
متولیــان امــر واحــد ›کاتالیســت‹ این مجموعــه 
بعنــوان یــک واحــد تخصصــی از ۱۸ مهــر همــان 

ســال فعــال شــده بــود.
کیفیــت روزانــه ۸.۵ میلیــون  همچنیــن افزایــش 
یــورو  اســتاندارد  طبــق  معمولــی  بنزیــن  لیتــر 
مصرفــی  کاتالیســت  بومی ســازی  و  چهــار 
کشــور  واحد ایزومریزاســیون برای نخســتین بار در 
از دیگــر دســتاوردهای این مجتمــع بنزیــن ســازی 
تصفیــه  واحدهــای  دارای  مجتمــع  بود. ایــن 
 ،)ISO( ایزومریزاســیون ،)NHT( هیدروژنــی نفتــا
کتانایــزر یــا  کاتالیســتی بــا احیــای مــداوم )ا تبدیــل 

اســت. جانبــی  واحدهــای  و   )CCR
ظرفیــت تثبیــت شــده پاالیشــگاه اصفهــان روزانــه 
۳۷۵ هــزار بشــکه نفــت خــام بــرآورد می شــود و 
کشــور را  حــدود ۲۳ درصــد از بنزیــن مــورد نیــاز 

تامیــن می کنــد.
در اســتان اصفهــان افــزون ۹ هــزار واحــد تولیــدی و 

صنعتی فعالیــت دارد.

دستاوردهای شاخص دولت در استانها:

اجرای ۳ طرح  شاخص صنعتی نویدبخش توسعه و صادرات اصفهان
گزارشربخ

پلتفــرم Omniverse Enterprise انویدیا مخصوص 
ــم ورک  ــه ی فری ــر پای طراحــان ســه بعدی اســت و ب
USD پیکســار ســاخته شــده. این پلتفــرم امــکان 
فراهــم  را  ســه بعدی  پروژه هــای  در  همــکاری 

می کنــد.
در مراســم هفته ی گذشــته ، انویدیا پلتفرمی برای 
آمنــی  کــه  کــرد  معرفــی  ســه بعدی  طراحــان 
 )Nvidia Omniverse Enterprise( ورس اینترپرایــز
نــام دارد و بــه آن هــا امــکان می دهــد در پروژه هــا 
کــه ZDNet می نویســد،  کننــد. آن طــور  همــکاری 
کی  کــه نرم افــزار اشــترا انویدیــا مدعــی شــده اســت 
جدیــدش عملکــرد بهتــری در مقایســه  بــا تمــام 

نرم افزارهــای مشــابه بــازار دارد.
 USD آمنــی ورس اینترپرایــز بــر پایــه ی فریــم ورک
پیکســار طراحــی شــده اســت و طراحــان را قــادر 
از  اســتفاده  بــا  و  دنیــا  جــای  هــر  »در  می ســازد 
هــر دســتگاهی« وارد دنیایــی مجــازی شــوند و 

کننــد. کار  هم زمــان بــا هــم 
کریــس، مدیــرکل واحــد تجــاری محتــوای  ریچــارد 
می گویــد:  ســرگرمی انویدیا،  و  چندرســانه ای 
کــه از  »میلیون هــا فریلنســر در دنیــا وجــود دارنــد 
پکیج هــای ســه بعدی اســتفاده می کننــد؛ اما ایــن 
ــد.  ــه بعدی می رون ــج س ــن پکی ــراغ چندی ــراد س اف
مثــًا برخــی طراحــان چندیــن پکیــج مدل ســازی 
ســه بعدی و برخــی دیگــر از ترکیــب مدل ســازی 
ســه بعدی و چــاپ ســه بعدی اســتفاده می کننــد. 
بــه  همیــن دلیــل در اغلــب مواقــع طراحــان مجبــور 
هستند محتوا را در بین اپلیکیشن های مختلف 

کننــد.« جابه جــا 
دادن  قــرار  بــا   Omniverse کریــس  گفتــه ی  بــه 
شــرایط  آنایــن  فضایــی  در  اپلیکیشــن ها  آن 
جدیــد،  پلتفــرم  لطــف  بــه   می دهــد.  تغییــر  را 
طراحــان می تواننــد به راحتــی بیــن ســرویس ها 
کار بــا چندیــن فرمــت  جابه جــا شــوند. توانایــی 
بــا   Omniverse Enterprise ســازگاری  لطــف  بــه  
گیمــز،  اپلیکیشــن های ادوبــی، اتودســک، اپیــک 
بلنــدر، بنتلــی سیســتمز و ESRI بــه دســت آمــده 
بــه  کریــس اضافــه می کنــد: »می توانیــد  اســت. 
USD به عنــوان HTML دنیــای ســه بعدی نــگاه 
بــرای  کنیــد و Omniverse را به عنــوان مرورگــری 

بگیریــد.« نظــر  در  ســه بعدی  دنیــای   HTML
انویدیــا همچنــان قصــد دارد نســخه ای از پلتفــرم 

افــراد قــرار  Omniverse را به رایــگان در دســترس 
 Omniverse روی  ویــژه ای  حســاب  امــا  بدهــد؛ 
کرده و امیدوار اســت این نســخه ی  Enterprise باز 
ســازمانی مشــتریان بیشــتری را بــه ســمت پلتفــرم 

آمنــی ورس بکشــاند.
کی انویدیــا شــامل ســرور مدیریــت  ســرویس اشــترا
 Omniverse Create کانکتورهایــش،  و   Nucleus
بــرای   Omniverse View صحنــه،  برای ایجــاد 
رندرینــگ، مجموعــه ابــزار برای ایجــاد اپلیکیشــن 
یــک  و  پلتفــرم  کــردن  گســترده تر  به منظــور 
 Omniverse اســت.   RTX مجــازی  ورکستیشــن 
در  امســال  تابســتان  اســت  قــرار   Enterprise
ــتریان  ــترس مش ــن در دس ــمالی زمی ــره ی ش نیم ک
 Omniverse می گویــد  انویدیــا  بگیــرد.  قــرار 
پلتفــرم  و   RTX بــرای دســتگاه های  Enterprise

اســت. شــده  بهینه ســازی   EGX
انتشــار  مــاه  ســه  عــرض  در  می  گویــد  انویدیــا 
ســراغ  مشــتری  هــزار   ۱۷ تقریبــا  بتــا  نســخه ی 
ــبز در  ــم س ــد. تی ــد رفته ان ــرم جدی ــتفاده از پلتف اس
دو ســال اخیــر بــا ۴۰۰ شــرکت در سراســر دنیــا روی 
کــرده اســت. در بین شــرکت هایی  کار   Omniverse
کــه ســراغ آزمایــش پلتفــرم Omniverse رفته انــد 
می توانیــم بــه BMW اشــاره کنیــم. بــی ام و اخیــرا با 
بهره گیــری از پلتفــرم آمنــی ورس انویدیــا توانســت 
کارخانه هــای  نســخه ای بســیار دقیــق از یکــی از 

کنــد. خــود را در دنیــای مجــازی پیاده ســازی 
بــه گفتــه ی بــی ام و،  Omniverse و ســرویس هوش 
ــا به ایــن شــرکت امــکان داده انــد  مصنوعــی انویدی
تمــام ۳۱ کارخانــه ای کــه در شــبکه ی تولیــدی اش 
دارد، بــا جزئیــات زیــاد شــامل تجهیــزات تولیــدی، 
مونتــاژ  قطعــات  و  ســاختمان ها  ربات هــا، 
کنــد. بــی ام وی مدعــی اســت بــه   شبیه ســازی 
برنامه ریــزی  زمــان   Omniverse لطــف ســرویس
کاهــش می یابــد و ایــن شــرکت بــه  بــرای تولیــد 
کارهایــش  انعطاف پذیــری و دقــت بیشــتری در 
کتیویژن و اریکســون نیز از مدتی پیش  می رســد. ا
اهــداف  بــرای   Omniverse از اســتفاده  مشــغول 

متفاوتــی شــده اند.
ــا، در ایــن  جــن ســون هوانــگ، مدیرعامــل انویدی
بــار  یــک  دهــه  چنــد  »هــر  می گویــد:  زمینــه 
کامــا  قابلیــت  تــا  می شــوند  هم گــرا  فناوری هــا 
چنیــن   Omniverse کننــد؛  ممکــن  را  جدیــد 

اســت.«  دســتاوردی 

بــرای  اخیــرا  کــه   EKA2L1 شبیه ســاز  بــا 
اســت،  شــده  منتشــر  گوشــی های اندرویدی 
می تــوان بازی هــای نوکیــا N-Gage را در اندرویــد 

کــرد. تجربــه 
نوکیــا N-Gage را می تــوان به عنــوان یکــی از اولیــن 
گوشــی  گوشــی های مخصــوص بــازی نــام برد. ایــن 
هــم D-Pad داشــت و هــم از دکمه هــای مخصوص 
بازی هــای  بــود.  برخــوردار  کــردن  بــازی   بــرای 
ــازار  کارتریج هــای مختلفــی راهــی ب N-Gage روی 
کــه در زمــان خود محصول  می شــدند. این گوشــی 
بــا  تجــاری  نظــر  از  بــود،  هیجان انگیــزی  بســیار 
شکســت بزرگــی مواجــه شــد؛ امــا هنــوز طرفــداران 

زیــادی دارد.
سیســتم عامل  بــرای  شبیه ســازی  به تازگــی 
ــه  ک ــت  ــده اس ــر ش ــی منتش ــوگل پل گ ــیمبین در  س
می توانــد  شبیه ســاز  دارد. ایــن  نــام   EKA2L1
تبدیــل  ان-گیــج  نوکیــا  بــه  را  گوشــی اندرویدی 
کنــد. پلــی ســافتور، ســازنده این شبیه ســاز، به ایــن 
کــه ســاخته آن هــا از  کــرده  اســت  موضــوع اشــاره 
سیســتم عامل   S۶۰v۵ و   S۶۰v۳،S۶۰v1 نســخه 

می کنــد. پشــتیبانی  ســیمبین 
کــه  کرده انــد  کاربــران هــم به ایــن موضــوع اشــاره 
کنیــد بــه همــراه  شبیه ســاز N-Gage هرچــه فکــر 
دارد و دقیقــا فضایــی ماننــد ان-گیــج پیــش روی 
مخاطــب قــرار می دهــد. نوکیــا ان-گیــج میزبــان 
 Tony Hawk’s Pro جملــه  از  بزرگــی  بازی هــای 
 Call و Skater، Pathway to Glory، Red Faction

of Duty بــود.
فایل هــای  بایــد  شبیه ســاز  اجرای ایــن  بــرای 
گوشــی خــود دانلــود  سیستمی ســیمبین را روی 
کنیــد تــا شبیه ســاز بــا اســتفاده از آن  هــا بتوانــد رونــد 
را شــروع  شبیه ســازی سیســتم عامل ســیمبین 

کنــد.
دیگــر  از  پیچیده تــر  شبیه ســاز  نصب ایــن  رونــد 
گوشــی  های هوشــمند اســت.  ــرای  شبیه ســازها ب
کــه فایل هــای سیســتمی را  در ابتــدا نیــاز داریــد 
 ،AndroidAuthority گفتــه ی کنیــد و بــه  نصــب 
اجــرای بازی هــا خیلــی راحــت نیســت و تنهــا بــا 
نصــب آن هــا در یــک فولــدر خاص اجرا نمی شــوند.

به روزرســانی ها،  شــدن  منتشــر  بــا  امیدواریــم 
رونــد اســتفاده از ایــن شبیه ســاز بهتــر شــود. بــرای 
اســتفاده از شبیه ســاز ان-گیــج بایــد از نســخه ۶۴ 
گوشــی هوشــمند  کنیــد و  ــد اســتفاده  بیتی اندروی
گیگابایــت رم داشــته باشــد.  شــما حداقــل بایــد ۳ 
 OpenGL ES پردازنــده گرافیکی گوشــی هم بایــد از
گوشــی پردازنــده ی نســبتا  گــر  کنــد. ا ۳ پشــتیبانی 
قدرتمنــدی داشــته باشــد، دیگــر همــه چیــز بــرای 

ــت. ــم اس ــج فراه ــای ان-گی ــه بازی ه تجرب
که ایــن  کرده انــد  اعــام   EKA2L1 ســازندگان 
شبیه ســاز از N-Gage 2 هــم پشــتیبانی می کنــد 
و بــه همیــن دلیــل احتمــال مــی رود بازی هــای 
 Brothers ،۳ Age of Empires مانند N-Gage QD
 Tomb و   in Arms، Metal Gear Solid Mobile
قابــل  شبیه ســاز  روی ایــن   Raider Underworld

ــند. ــرا باش اج

 Fitbit Luxe تصاویــر فاش شــده از مچ بنــد ورزشــی
که ایــن محصــول صفحه نمایــش  نشــان می دهنــد 
OLED رنگــی دارد و حســگرهای مختلفــی برایــش 
گرفتــه شــده اســت. فیت بیــت مــاه گذشــته  در نظــر 
کــرد و به نظــر می رســد  مچ بنــد Ace ۳ را معرفــی 
فیت بیــت  نــام  بــه  دیگــری  محصولــی  بــه زودی 
لوکــس هــم معرفــی خواهــد شــد. امــروز، تصاویــر 
جدیــدی هــم از Fitbit Luxe در وب ســایت آلمانــی 
کــه اطاعــات بیشــتری  WinFuture منتشــر شــد 

ــه مــا می دهنــد. از ایــن محصــول ب
مچ بنــد  اســت  شــده  مشــخص  تصاویــر  در ایــن 
فیت بیــت لوکــس در رنگ هــای مختلفــی راهــی 
بــازار می شــود و به نقــل از جی اس ام آرنــا، بدنــه  ای 
گفتنــی اســت  از جنــس اســتیل ضدزنــگ دارد. 
بندهای ایــن مچ بندهــا تعویض شــدنی خواهنــد 

که ایــن موضــوع در  بــود و قفــل ســگکی هــم دارنــد 
بیــن مچ بندهــای ورزشــی رایــج نیســت. 

مچ بنــد ورزشــی لوکــس بــه صفحه نمایــش رنگــی 
کــه البتــه فعــا چیــزی  OLED مجهــز شــده اســت 
از  هــم  مشــخصاتی  نمی دانیــم.  وضوحــش  از 
امــا  نشــده؛  منتشــر  محصــول  ســخت افزار این 
که ایــن  می دهنــد  نشــان  فاش شــده  تصاویــر 

محصول از حســگر تشــخیص ضربان قلب، حسگر 
تشــخیص خواب، حسگر تمرین تنفس و چندین 

حالــت ورزشــی مختلــف بهــره می بــرد.
منابــع دیگــر به ایــن موضــوع نیــز اشــاره می کننــد 
کــه فیت بیــت لوکــس از حســگر تشــخیص میــزان 
اضطــراب هــم برخــوردار و به احتمــال زیــاد ضــدآب 
کردن  خواهــد بــود و می تــوان از آن در زمــان شــنا
از  لوکــس  ورزشــی  مچ بنــد  کــرد.  اســتفاده  هــم 
کــه در آن ورزش  GPS بی بهــره اســتو مســیرهایی 
ردیابــی  گوشــی   GPS از  اســتفاده  بــا  کرده ایــد، 
می کنــد. در پایــان به ایــن نکتــه نیز باید اشــاره کنیم 
ــاره ی تاریــخ عرضــه و قیمت ایــن محصــول  ــه درب ک
هنــوز چیــزی نمی دانیــم؛ امــا با توجه به فاش شــدن 
بــه زودی  کــه  نیســت  بعیــد  رســمی آن،  تصاویــر 
را شــاهد  معرفی ایــن مچ بنــد ورزشــی فیت بیــت 

ــیم. باش

 i.D کــد گــن بــا  بزرگ تریــن خــودرو برقــی فولکــس وا
ــب بخار  ــول، ۳۰۰ اس ــود. این محص ــد می ش ۶ تولی
ــر فراهــم  کیلومت قــدرت دارد و شــعاع حرکتــی ۶۰۰ 

می کنــد.
خریــدار  و  کننــده  تولیــد  بزرگ تریــن  چیــن، 
گــن  خودروهــای برقــی در دنیــا اســت. فولکس وا
نیــز، یکــی از محبوب تریــن برندهای خودروســازی 
افزایــش  بــرای  و  می شــود  محســوب  چیــن 
تــاش  خــود  الکتریکــی  محصــوالت  تنــوع 
کــراس اور  و   ۳  i.D شــهری  می کند. هاچبــک 
گــن  برقــی فولکس وا کوچــک i.D ۴، دو خــودرو 
گذشــته در اروپــا و  کــه طــی یــک ســال  هســتند 

داشــتند. موفــق  حضــوری  چیــن، 
درصــد   ۷۰ تــا  اســت  تــاش  در  گــن  فولکس وا
محصــوالت خــود در بــازار اروپــا و امریــا را طــی ۱۰ 
کنــد.  ســال آینــده، به صــورت تمــام برقــی تولیــد 
گر ایــن برنامــه به درســتی اجــرا شــود؛ تا ســال ۲۰۳۰  ا
گــن در چین  حــدود ۵۰ درصــد تولیــدات فولکس وا

نیــز، الکتریکــی خواهــد بــود.
بزرگ تریــن  از  یکــی  فعــا   ،۶  i.D گــن  فولکس وا
خودروهــای برقــی دنیــا بــا تولیــد انبــوه اســت. این 
محصــول، نســخه  CROZZ ۶ I.D نیــز خواهــد 
کــه دارای امکانــات اضافی و ظاهر اســپرت  داشــت 
کــراس اور بــا نــام X ۶ I.D، طراحــی  اســت. مــدل 
متناســب با ســلیقه بازار چین دارد و ممکن اســت 

بــرای عرضــه در اروپــا، تغییر چهــره دهــد. طول این 
خــودرو، ۴٫۸۸ متــر اســت و ۳۰ ســانتی متر بزرگ تــر 

ــود. از i.D ۴ خواهــد ب
 ،۶  i.D گــن  فولکس وا برقــی  شاســی بلند 
نســخه های متنــوع بــا ظرفیــت باتــری ۵۸ و ۷۷ 
کیلــووات ســاعت خواهــد داشــت تــا شــعاع حرکتی 
کنــد. قدرتمندتریــن  کیلومتــر فراهــم  ۴۳۶ و ۵۸۸ 
دیفرانســیل  دو  سیســتم  بــه  مجهــز  مــدل، 
اســب بخار   ۳۰۵ قــدرت  نهایــت  و   ۴MOTION
ــا بتوانــد ســرعت گیری صفــر تــا صــد  خواهــد بــود ت

کنــد. کیلومتربرســاعت ۶٫۶ ثانیــه فراهــم 

بســیاری از امکانــات رفاهــی و ایمنــی موجــود در 
i.D ۴ بــرای i.D ۶ نیــز عرضــه خواهــد شــد. ســقف 
پانورامیــک، رینــگ ۱۹ و ۲۰ اینــچ، نمایشــگر لمســی 
۱۲ اینــچ، پنــل پشــت فرمــان دیجیتــال، دســتیار 
کنترل  کــروز  صوتــی، فنــاوری خــودران ســطح دو با 
هوشــمند و ترمــز خــودکار، مهم تریــن آپشــن های 

ــود. i.D ۶ خواهنــد ب
جزئیــات بیشــتر از توانایی هــای فنــی و امکانــات 
رفاهــی i.D ۶ در آینــده اعــام خواهــد شــد. این 
محصــول، احتمــاال بــا آســتانه قیمــت ۴۰ هــزار دالر 

عرضــه می شــود.

انویدیا Omniverse Enterprise را برای طراحان 
سه بعدی معرفی کرد

 N-Gage اجرای بازی های نوکیا
در اندروید ممکن شد

مچ بند Fitbit Luxe با صفحه نمایش OLED و بدنه ضدزنگ راهی بازار می شود

گن i.D ۶ با سه ردیف صندلی معرفی شد شاسی بلند برقی فولکس وا
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