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مدیــر مرکــز مدیریــت و کنتــرل ترافیــک شــهرداری اصفهــان 
کلیــدی در جــا  گفــت: بــا توجــه به اینکــه بزرگراه هــا نقــش 
کنتــرل هوشــمند آن یکــی  بــه جایــی شــهروندان دارنــد، 
کالنشــهرها بــوده و اصفهــان نیــز از ایــن قافلــه  از اهــداف 
گــو بــا  ایمنــا،  عقــب نمانــده اســت. هادی کریمــی در گفــت و 
کنتــرل و نظــارت در بزرگراه هــای  بــه معرفــی سیســتم های 
کــرد: بــا توجــه به اینکــه هر  شــهر اصفهــان پرداخــت و اظهــار 
ســاله به نســبت رشد جمعیت تقاضای ســفر در شهر رو به 

افزایــش اســت، شــاهد ازدحــام در بزرگراه هــا هســتیم.
کلیــدی در تســهیل جــا  وی بــا بیان اینکــه بزرگراه هــا نقــش 
بــه جایــی شــهروندان دارنــد و معابــر شــریانی شــهر به شــمار 
گــر در بزرگراه هــا اتفاقــی حــادث شــود،  می رونــد، افــزود: ا
تأثیــر آن در معابــر شــهر بــا افزایــش ترافیــک بــه خوبــی دیــده 
کنتــرل هوشــمند آن یکــی از اهــداف  می شــود از ایــن رو 
کالنشــهرها بــوده و اصفهــان نیــز از ایــن قافلــه عقــب نمانــده 
کنتــرل ترافیــک شــهرداری  ــز مدیریــت و  ــر مرک اســت. مدی
را  بزرگراه هــا  ترافیــک  کنتــرل  ابــزار  مهمتریــن  اصفهــان 
و  دانســت  تصویــری  نظــارت  ســامانه های  از  اســتفاده 
کنتــرل  کــرد: نیروهــای مســتقر در مرکــز مدیریــت و  تصریــح 
ــی  ــان ترافیک ــد جری ــان می توانن ــهرداری اصفه ــک ش ترافی
تصمیمــات  نیــاز  صــورت  در  و  کننــد  رصــد  را  بزرگراه هــا 
کاهــش ترافیــک یــا رفــع مشــکالت ناشــی  مربوطــه را بــرای 

ادامــه داد: دومیــن موضــوع  بگیرنــد. وی  از تصادفــات 
مــوارد مرتبــط با ایمنــی بزرگراه هــا اســت؛ بــا توجــه به اینکــه 
کافــی  نا توجــه  از  ناشــی  تصادفــات،  دلیــل  بیشــترین 
تجهیزاتــی  اســت،  غیرمجــاز  ســرعت  و  جلــو  بــه  راننــده 
همچــون ســامانه های هوشــمند ثبــت تخلــف ســرعت 
کنتــرل ســرعت خودروهــا در بزرگراه هــا  بــرای محدودیــت و 

اســتفاده شــده اســت.
ــا بیان اینکــه شــرایط ترافیکــی بزرگراه هــای شــهر از  کریمی ب
طریق اپلیکیشــن »اصفهان ترافیک« اطالع رســانی شــده 
و مســیر و وضعیــت ترافیــک بــه صــورت زنده به شــهروندان 

گفــت: تابلوهــای متغیــر خبــری نیــز  نشــان داده می شــود، 
در ســطح بزرگراه ها برای اعالم شــرایط ترافیکی و پیشــنهاد 
مســیرهای جایگزیــن نصــب شــده تــا تقاضــای ســفرهای 

شــهری شــهروندان مدیریــت شــود.
ــا اشــاره بــه سنســورهای برداشــت اطالعــات، اظهــار  وی ب
و  می کنــد  جمــع آوری  را  داده هــا  سنســورها  کرد: ایــن 
بیشــتر داده هــا در برنامه ریزی هــای بلنــد مــدت حمــل 
و نقــل اســتفاده می شــود تــا شــرایط ترافیکــی بزرگراه هــا 
ســنجش و ارزیابی شــده و با اســتفاده از داده  ها برای ایجاد 
شــرایط ایمن و روان ترافیکــی تصمیمــات الزم گرفته شــود.

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری مطرح کرد:

کنترل هوشمند ترافیک بزرگراه های شهر اصفهان
خبرربخ

اصفهــان شــهر گنبدهــای فیــروزه ای و مهــد علــم و فرهنگ، صنایع دســتی شــاخصی دارد که نه تنهــا در میان ایرانیان 
کــه از سراســر جهــان طرفــدار دارد. فعاالن ایــن صنایــع روزهــای ســختی را می گذراننــد.

گــزارش  ایمنــا، از درخشــش طالیــی ظــروف مســی، جلــب توجــه ســفره های قلمــکاری شــده و چشــم نــوازی آبــی  بــه 
شــعف انگیــز ظــروف مینــا می تــوان بــه اوج شــکوه صنایــع دســتی اصفهــان پــی بــرد. خالق ایــن آثــار، دســتان و 
کرده و با هنر خود شــاهکارهای  که در هر شــرایطی برای رونق صنایع دســتی تالش  ذهن هنرمندانی اســت 
هنــری زیبایــی خلــق کرده انــد. از زمان انتشــار ویروس کرونا صنایع دســتی یکی از متضررتریــن حوزه های 
هنــر بــوده اســت. یــک ســال اســت که تبعات شــیوع  ویــروس کرونا گریبانگیر فعاالن حوزه صنایع دســتی 
ــه وجــود آمــدن پیک هــای دوم، ســوم و  کلــی تعطیلی هــای طوالنــی مــدت، ب ــه صــورت  شــده اســت. ب
کاهــش خریــد مــردم منجــر به ایجــاد شــرایط نابســامانی بــرای فعاالن ایــن حــوزه شــد عــالوه  کرونــا و  چهــارم 

کــرده اســت. بر ایــن مســائل مربــوط بــه بیمــه و مالیــات نیــز مشــکالت را پیچیده تــر 
گونــه حمایتــی از  عبــاس شــیردل، رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان می گویــد: میــراث فرهنگــی هیــچ 

فعــاالن صنایــع دســتی انجــام نــداد...

  اصفهان قطب تولید گالب،۳
  اسانس و روغن گل محمدی کشور:

ل شروع شد
ُ

 خریِد گ

صنایع دستی در جدالی نابرابر با کرونا، مالیات و بیمه

نقل و انتقاالت والیبال: 

محمدی راد قرارداد خود را 
کرد با سپاهان تمدید 

۶

مالیات صفر برای شرکت های 
کارآمد  زیان ده و امهال نا

برای صنوف !

 شهردار اصفهان:

احداث بیمارستان در شهر بنت 
خدمتی بزرگ به بشریت است

آخرین وضعیت اجرای قانون چک؛

 مسدودی وجه و چک موردی 
هنوز اجرایی نشده است

یک سهم جدید 
به سبد سهام عدالت اضافه شد

ح اقدام ملی مسکن  سلب امتیاز متقاضی طر
در صورت فروش امتیاز: 

ممنوعیت خرید و فروش 
مسکن ملی

2

2

3

2

۳

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:  

گرانی لوازم خانگی 
اجتناب ناپذیر است

چه کسی پاسخگوست؟ 

کارتن خوابی 
در پناه پل های تشنه اصفهان

2

۴

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

گهی اقدام نماید: شهرداری خمینی شهر درنظردارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر ازطریق آ
موضوع مناقصه: اجاره خودروهای سواری بمدت یک سال

مبلغ اولیه اعتبار: 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/28
محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/29

مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 1۴۰۰/۰3/۰8
اصالح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

112973۵ / م الف

نوبت دوم
گهی مناقصه آ
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کارشــناس ارشــد بازارهــای مالی گفت: قیمت  یــک 
دالر بــه شــدت تحــت تاثیــر خبرهــای سیاســی بــازار 
کنــون بــه دلیــل مثبــت بودن ایــن  بــوده اســت و ا
اخبــار، کاهشــی شــده اســت. شــاهین شــایان آرانــی 
کرات پیش رو که در حــال رخ دادن  اظهــار کرد: مذا

ــده،  ــر ش ــه از آن منتش ک ــی  ــای مثبت ــت و خبره اس
فضــای معامــات ارزی و اقتصادی را لطیف تر کرده 
کــرده اســت.  و از حالــت انجمــاد و ســختی خــارج 
رو  پیــش  صحبت هــای  و  کــرات  مذا افــزود:  وی 
بر اینکــه قیمــت ارز رو بــه پایین حرکــت کند تا کنون 

کــرات بــه نتیجــه کامل  گر ایــن مذا تأثیرگــذار بــوده و ا
کاهــش قیمــت دالر بیشــتر خواهــد  برســد بــاز فشــار 
ــت:  گف ــی  ــای مال ــد بازاره ــناس ارش کارش ــد. این  ش
کــه  کشــور مــا بــا سیاســت هایی  البتــه قیمــت ارز در 
دولت هــا در پیــش می گیرنــد رابطــه مســتقیم دارد، 
ممکــن اســت دولــت از کاهــش بیــش از حــد قیمت 

کنــد. دالر جلوگیــری 
کنــون روند حرکت قیمــت دالر  شــایان آرانــی افــزود: ا
کاهشــی اســت و بــا وضعیــت موجــود و اطاعاتی که 
کنــون موجــود اســت این رونــد ادامــه دار خواهــد  ا
کــرد: قیمــت دالر به شــدت تحت  بــود. وی تصریــح 
کنون به  تأثیر خبرهای سیاســی بازار بوده اســت و ا
کاهشــی شــده اســت  دلیل مثبت بودن این اخبار، 
که ایــن اخبــار منفــی شــود صعــودی  و در صورتــی 

خواهد شــد.
آخریــن قیمــت اعام شــده دالر در صرافی ملــی ۲۰۹ 
هــزار و ۴۵۰ ریــال بــوده همچنیــن هــر یــورو ۲۵۳ هزار 

و ۱۰ ریــال و هــر پونــد ۲۹۱ هــزار و ۶۳۰ ریــال اســت.

یک کارشناس ارشد بازارهای مالی: 

دالربازهمارزانمیشود خبرربخ

خبرربخ

بــه نظــر می رســد شــمارش معکــوس بــرای جمــع 
کــه در پرتفــوی  بنــدی ۱۳ شــرکت غیربورســی 
ســهام عدالــت قــرار دارنــد، آغــاز شــده اســت و بــه 
زودی ســهام داران عدالــت، ســهام دار شــرکت 
ــرکت  ــه از ۱۳ ش ک ــان  ــذاری امید ایرانی گ ــرمایه  س

مذکــور تشــکیل شــده اســت، خواهنــد شــد.
پرتفــوی ســهام عدالــت شــامل ۴۹ شــرکت اســت 
کــه از میان ایــن شــرکت ها، ۳۶ شــرکت بورســی و 

۱۳ شــرکت غیربورســی هستند. 
آزادســازی  فراینــد  کــه  زمانــی  از  راســتا  در ایــن 
گرفــت زمزمه های ایجــاد  ســهام عدالــت صــورت 
غیربورســی  شــرکت   ۱۳ بــرای  هلدینــگ  یــک 
ســهام  کــه  بــود  قــرار  و  رســید  گــوش  بــه  نیــز 
مذکــور  هلدینــگ  دار  ســهام  عدالــت،   داران 

شوند.
مدیرعامــل  فهیمــی،  حســین  اســاس  بر ایــن 
تشــکیل  از  مرکــزی  گــذاری  ســپرده  شــرکت 
گــذاری امید ایرانیــان« خبــر  »شــرکت ســرمایه 
شــامل  شــرکت  درواقع ایــن  کــه  اســت  داده 
همــان ۱۳ شــرکت غیربورســی و غیــر فرابورســی 

می شــود.
ــت، چــه  بنابرایــن همــه مشــموالن ســهام عدال
کــه روش مســتقیم را بــرای مدیریــت  افــرادی 
کــرده بودنــد و چــه افــرادی  ســهام خــود انتخــاب 
کــرده بودنــد،  کــه روش غیرمســتقیم را انتخــاب 

ســهام دار ایــن شــرکت خواهنــد شــد.
شــرکت ســرمایه گذاری امید ایرانیان یک شــرکت 
ســرمایه گذار از ترکیــب ســهام چنــد شــرکت اســت 
ارزش  بــر اســاس  و هــر دارنــده ســهام عدالــت 
اسمی ســهامی که دارد )برگه هــای یــک میلیــون 
تومانــی و ۵۰۰ هــزار تومانــی( از ایــن شــرکت ســهم 

خواهــد داشــت.
۶ شــرکت پتروشیمی شــامل پتروشــیمی ارومیه، 
پتروشــیمی بوعلی  )ره(،  امــام  پتروشــیمی بندر 
ســینا، پتروشیمی بیســتون، پتروشــیمی تبریز، 
صنعتــی  شــهر  ســه  پتروشیمی خوزســتان، 
مشــانیز،  شــرکت  چهــار  و  کاوه  و  رشــت  البــرز، 
مگاموتــرو، ســاختمان ســد و تأسیســات آبیــاری 
کــه در  و دخانیات ایــران، ۱۳ شــرکتی هســتند 

شــرکت امید ایرانیــان قــرار دارنــد.

ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
خــود  اولیــه  مــواد  نــرخ  و  دســتمزد  رشــد  گفــت: 
بــه خــود منجــر بــه افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی 
می شــود و شــرکتها بــرای تغییر قیمــت مــدارک خود 

را بــه ســازمان حمایــت ارســال می کننــد.
گــو بــا مهــر، در مــورد  گفــت و  حمیدرضــا غزنــوی در 
افزایــش قیمــت لــوازم خانگــی اظهــار داشــت: بــا 
کارگــران و  توجــه بــه افزایــش ۳۹ درصــدی دســتمزد 
افزایــش نــرخ مــواد اولیــه بــه خصــوص مــس، فــوالد 
و آلومینیــوم، تولیدکننــده لــوازم خانگــی چــاره ای 
که قیمت هــر کاالیی  جــز افزایــش قیمــت نــدارد چرا

ــر از نــرخ مــواد اولیــه و هزینه هاســت. متأث
ســخنگوی انجمن تولیدکننــدگان لوازم خانگــی در 
کاالهــای شــرکت  مــورد افزایــش ۲۵ درصــدی نــرخ 
گفــت: بســیاری از شــرکت ها افزایــش  پــارس خــزر، 
قیمــت نداده انــد و بعضــی نیــز همچــون همیــن 
کــه  شــرکت افزایــش قیمــت داشــته اســت. نکتــه ای 
کــه افزایش قیمت  بایــد بــه آن توجــه کرد ایــن اســت 

در شــرایط فعلــی اجتنــاب ناپذیــر اســت.
کاال را بــا قیمــت جهانــی بــه تولیدکننــده  فوالدســاز 

داخلــی می فروشــد
گاز، بــرق و  وی ادامــه داد: فوالدســازان معــادن، 
کــه قــرار  کار ارزان قیمــت دارنــد ولــی زمانــی  نیــروی 
اســت محصــول خــود را بــه تولیدکننــده داخلــی 
بفروشــند، قیمت هــا را بــا قیمــت جهانــی محاســبه 
می کننــد. از آن طــرف هــم قیمــت جهانــی افزایــش 

کاال را  داشــته اســت و بــه همــان تناســب فوالدســاز 
بــا قیمــت باالتــری بــه داخلی هــا می فروشــد.

گفــت: لــوازم خانگــی نــه ارز ۴۲۰۰ تومانــی  غزنــوی 
می گیــرد و نــه مشــمول چیــز دیگــری می شــود از این 
می کنــد؛  مشــخص  را  قیمت هــا  بــازار  شــرایط  رو 
تولیدکننــده مــدارک را بــه ســازمان حمایــت مصرف 
ســپس  و  می فرســتد  تولیدکننــدگان  و  کننــدگان 

ــه تغییــر قیمــت می کنــد. اقــدام ب
ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
یــادآور شــد: اواخــر ســال ۹۶ قیمــت دالر ۳ هــزار و 
۷۰۰ تومــان بــود امــا بــه مــرور تــا ۹ برابــر افزایــش یافــت 
ــر افزایــش  ــوازم خانگــی ۳ براب با ایــن حــال قیمــت ل
گر وابســتگی صنعت لوازم خانگی به  یافته اســت؛ ا
خــارج زیــاد بــود نرخ ایــن محصــول نیــز بــه تناســب 

بایــد قیمــت  کــه  بــه شــکلی  بــاال می رفــت،  دالر 
یــک ســاید از ۲۰ میلیــون بــه ۱۸۰ میلیــون تومــان 
کمتــر از ۵۰ میلیــون  می رســید ولــی در حــال حاضــر 
گذشــته خبــری در فضــای  تومــان اســت. چنــد روز 
کــه نشــان مــی داد مدیرعامــل  مجــازی منتشــر شــد 
بــه ســازمان  اطاعیــه ای  در  خــزر  پــارس  شــرکت 
کــه پــس از  کــرده اســت  بــورس و اوراق بهــادار اعــام 
کارفرمایی تولیدکنندگان  موافقــت انجمن صنفــی 
کوچــک و بــا هماهنگــی ســازمان  لــوازم خانگــی 
کننــدگان و تولیدکننــدگان، بهای  حمایــت مصرف 
جــز  بــه  شــرکت  محصوالت ایــن  بیشــتر  فــروش 
ماشــین لباسشــویی بــه علــت افزایش قیمــت تمام 
شــده عوامــل تولیــد از روز ۲۶ فروردیــن ۱۴۰۰ بــه طــور 

میانگیــن ۲۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت.

یکسهمجدیدبهسبد
سهامعدالتاضافهشد

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی : 

گرانیلوازمخانگیاجتنابناپذیراست

گزارشربخ

مهــر نوشــت:با وجود اینکــه نزدیــک بــه ۵ مــاه از 
موعــد مقــرر بــرای اجــرای همــه تکالیــف قانــون 
جدیــد چــک می گــذرد، بانــک مرکــزی هنــوز برخــی 
تکالیــف قانونــی را انجــام نــداده یــا به صــورت ناقص 

انجــام داده اســت.
قانــون جدیــد چک در آبــان ۹۷ به تصویب مجلس 
رسید و برای اجرای آن تکالیفی بر عهده نهادهای 
مختلفــی همچون بانک مرکــزی و قوه قضائیــه قرار 
گاهی نســبت  داده شــد. در قانــون جدیــد چــک بــا آ
بــه آمــاده نبــودن برخــی زیر ســاخت های فنــی برای 
ــی، مهلــت یــک ســاله  اجــرای همــه تکالیــف قانون
گرفتــه شــد  و دو ســاله بــرای برخــی از آن هــا در نظــر 
ــا نهادهــای مجــری قانــون جدیــد چــک بتواننــد  ت
در مهلــت تعییــن شــده زیــر ســاخت های خــود را 
کــرده و بعــد از آن بــه ارائه خدمــات به مردم  تکمیــل 

بپردازند.
بانــک مرکــزی به عنوان متولی سیاســت های پولی 
کشــور از نقش تعیین کننــده ای در میــان نهادهای 
ــه  ــوردار اســت و ب ــد چــک برخ ــون جدی مجــری قان
همیــن دلیــل هــم تکالیــف مهمی بــر عهــده آن قــرار 
کثر تا آذر ۹۹ نســبت  داده شــده که می بایســت حدا

کردن ایــن تکالیــف اقــدام می کــرد. بــه اجرایــی 
کــه بررســی عملکــرد بانــک  ایــن در حالــی اســت 
کــه  مرکــزی در قانــون جدیــد چــک نشــان می دهــد 
کنــار بخش هــای اجــرا شــده قانــون، همچنــان  در 
بخش هایــی از قانــون جدیــد چــک یــا اجرا نشــده یا 

بــه صــورت ناقــص اجــرا شــده اســت.
اجرای ناقص برخی تکالیف قانون جدید

کمــک شــبکه بانکــی  بــا  کنــون بانــک مرکــزی  تا
بخشــی از تکالیــف قانــون جدیــد چــک را بــه خوبــی 
ــه  ــوان ب ــه از جملــه آن هــا می ت ک انجــام داده اســت 
ثبــت غیــر قابــل پرداخــت بــودن چــک برگشــتی در 
ســامانه یکپارچــه بانــک مرکــزی و درج کد رهگیری 
در گواهینامه توســط بانک ها اشــاره کرد. اقداماتی 
گواهینامه های  کنار برقراری امکان اســتعالم  که در 
موجــب  قضائــی،  مراجــع  بــرای  پرداخــت  عــدم 
ــدون  ــه دادگاه ب ــدور اجرایی ــرای ص ــه ب ــا زمین ــد ت ش
رســیدگی محتوایی به چک برگشــتی فراهم شــود و 
یکــی از نوآوری هــای قانــون جدیــد چــک بــه مرحلــه 

اجــرا برســد.
ســال  ابتــدای  از  مرکــزی  بانــک  شــرایط  در ایــن 
ــا تأخیــری چندماهــه، نســبت بــه  جــاری و البتــه ب
ارائــه چک هــای جدیــد صیــادی بــه مشــتریان و 

الزامی کــردن ثبــت اطالعــات آن در ســامانه صیــاد 
کاغــذی چــک  کــرد تــا اتــکای صــرف بــه الشــه  اقــدام 
گــر بــا اتصــال خودپردازهــا  کاهــش یابــد. اقدامی کــه ا
و سیســتم های پیامکــی بــه ســامانه صیــاد تکمیل 
شــود، ضمــن تســهیل دسترســی مــردم بــه ســامانه 
صیــاد بــه اجــرای مناســب قانــون جدیــد چــک 

کمــک می کنــد.
کــه  در ایــن میــان نکتــه حائــز اهمیت ایــن اســت 
ــد  ــون جدی بانــک مرکــزی برخــی از بخش هــای قان
و  اســت  کــرده  اجــرا  ناقــص  صــورت  بــه  را  چــک 
ــرای  ــت. ب ــداده اس ــام ن ــل انج کام ــود را  ــف خ تکالی
مثــال در مــاده ۲۱ مکــرر قانــون جدیــد چــک، بانــک 
مرکــزی مکلــف شــده اســت تــا زیــر ســاخت ها را 
گونــه ای فراهــم  بــرای برقــراری تقــارن اطالعاتــی بــه 
گیرنــده چــک بتواننــد وضعیــت اعتبــاری  کــه  کنــد 
صادرکننــده چــک، شــامل ســقف اعتبــار مجــاز، 
ســابقه چک هــای برگشــتی در ســه ســال اخیــر و 
میــزان مانــده تعهــدات چک هــای تســویه نشــده را 

ــد. کن ــتعالم  ــی اس ــورت آن ــه ص ب
مرکــزی  بانــک  توســط  کنــون  ا هــم  کــه  تکلیفــی 
بــه صــورت ناقــص اجــرا شــده اســت و بــه جــای 
اطالعــات دقیــق و مشــخص صرفــًا میــزان ریســک 
گیرنــده  صادرکننــده را بــا رنــگ بنــدی بــه اطــالع 

می رســاند. چــک 
مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی 

نشده است
بــه غیــر از تکالیــف اجــرا شــده یــا ناقــص اجــرا شــده 
ــف  ــر از تکالی ــته ای دیگ ــزی، دس ــک مرک ــط بان توس
کــه علیرغــم تمــام شــدن مهلــت  هــم وجــود دارد 

دو ســاله بــرای اجــرای قانــون جدیــد چــک هنــوز 
بــرای  توســط بانــک مرکــزی اجــرا نشــده اســت. 
مثــال راه انــدازی زیرســاخت برداشــت مســتقیم بــه 
کثــر تــا آذر  کــه مقــرر بــوده حدا صــورت چــک مــوردی 
کنون به نتیجه نرســیده اســت  ۹۸ اجرایی شــود، تا
کــه صرفــًا بــه یــک یــا  و بــرای همیــن بســیاری از افــراد 
چنــد مــورد چک نیاز دارند، مجبور هســتند دســته 
چــک گرفتــه و فرایندهــای مربوط به گرفتن دســته 
کننــد. در ایــن زمینــه اخیــرًا بانــک  چــک را طــی 
مرکزی در بخشــنامه ای ضوابط و مقررات اســتفاده 
از چــک مــوردی را ابــالغ کرده اســت امــا آن را از مرداد 

مــاه الزم االجــرا دانســته اســت.
بــر اســاس بنــد )ب( مــاده ۵ مکــرر  عــالوه بر ایــن 
موظــف  مرکــزی  بانــک  چــک،  جدیــد  قانــون 
بــوده تــا از زمــان الزم االجــرا شــدن قانــون جدیــد 
چــک، امــکان مســدودی وجــه صادرکننــده چــک 
کســری مبلــغ چــک را فراهــم  برگشــتی بــه میــزان 
کــه برای ایــن تکلیــف هــم صرفــًا دســتورالعمل  کنــد 
کنــون از اجــرای آن  آن مشــخص شــده اســت و تا

گزارشــی در دســترس نیســت.
بانک مرکزی باید اجرای قانون جدید چک را در 

اولویت قرار دهد
اجــرا نشــدن همــه تکالیــف بانــک مرکــزی در اجــرای 
کنــش مجلــس شــورای  قانــون جدیــد چــک بــا وا
اســالمی مواجه شــد و کمیســیون اصــل ۹۰ مجلــس 
ــا مســئوالن  در اســفند ســال ۹۹ چندیــن جلســه ب
کامــل قانــون  کــرد تــا بــر اجــرای  بانــک مرکــزی برگــزار 

کنــد. جدیــد چــک نظــارت 
در ایــن میــان جبــار کوچکــی نــژاد، عضو کمیســیون 

آمــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســالمی در 
اجــرای  عــدم  دربــاره  مهــر  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو 
گفــت: درخصــوص  قانــون جدیــد چــک،  کامــل 
قانــون جدیــد چــک شــاهد قانون گریــزی و تخلــف 
هســتیم. وی بــا اشــاره بــه اثــرات مثبــت قانــون 
در  چــک  جدیــد  قانــون  گفــت:  چــک  جدیــد 
ــذار اســت.  کاهــش تعــداد چک هــای برگشــتی اثرگ
همچنین ایــن قانــون پرونده هــای مربــوط به چک 

کاهــش می دهــد. را در قــوه قضائیــه 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه 
کســب وکار  داد: بــا اجــرای قانــون جدیــد چــک بــازار 
کشــور  هــم رونــق می گیــرد و جریــان پولــی و بانکــی 

کارامدتــر می شــود. هــم شــفاف و مدیریــت آن 
چــک  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  نــژاد  کوچکــی 
نشــده  اجــرا  بخش هــای  جملــه  از  الکترونیکــی 
کــه بایــد در اولویت بانک  قانــون جدیــد چک اســت 

قــرار بگیــرد. مرکــزی 
لزوم تالش مضاعف بانک مرکزی برای اجرای 

قانون
بانــک مرکــزی در ماه هــای اخیــر اقدامــات خوبــی 
داده  انجــام  چــک  جدیــد  قانــون  اجــرای  بــرای 
کــه شایســته توجــه اســت امــا همچنــان از  اســت 
عقــب  چــک  جدیــد  قانــون  اجــرای  زمان بنــدی 
اســت و برخــی از تکالیــف را یــا انجــام نــداده اســت یــا 
ناقــص انجــام داده اســت؛ بر ایــن اســاس الزم اســت 
ــا تــالش مضاعــف  در ماه هــای آتــی بانــک مرکــزی ب
کــه بــه صورت ناقــص اجرا  ابتــدا تکالیفــی از قانــون را 
ــه  کنــد و در ادامــه نســبت ب شــده اســت را تکمیــل 

اجــرای تکالیــف باقــی مانــده نیــز اقــدام نمایــد.

آخرین وضعیت اجرای قانون چک؛

 مسدودی وجه و چک موردی هنوز اجرایی نشده است 
گزارش

از  حمایــت  بــرای  دولــت  مصوبــات  بیــن  در 
مالیــات  شــدن  محاســبه  صفــر  ســرمایه،  بــازار 
شــرکت های بورســی بــه منظــور  افزایــش ســرمایه 
ورود  زمــان  از  درحالیکــه  می شــود،  دیــده  نیــز 
و  اقتصــادی  فعــاالن  کشــور  بــه  کرونــا  ویــروس 
کارآمــد مواجــه  صنــوف تنهــا بــه امهال هــای نا

شــده اند. 
کرونــا بــه  گزارش ایســنا، از زمــان ورود ویــروس  بــه 
گرفتــن تعــداد  کنــون بــا هــر بــار شــدت  کشــور تا
کشــور بــا  مبتالیــان و فوتی هــا اصنــاف و مشــاغل 
کــه در ایــن بیــن هــم  تعطیلــی مواجــه شــده اند 
ادارات مالیاتــی و هــم بانک ها بــرای نقل و انتقال 

ــد. ــی فعالیــت می کردن مال
کــه بســیاری از مشــاغل بــر اثــر  ایــن درحالــی اســت 
کاهــش  کرونایــی بــا  محدودیت هــا و تعطیــالت 
درآمدهــای خــود متضــرر شــده اند و در پرداخــت 

هزینه هــای خــود بــا مشــکل مواجــه هســتند.
طبــق قانــون مالیاتــی، پرداخت مالیــات و تعیین 
نــرخ آن براســاس میــزان درآمــد افــراد و بــه صــورت 
پلکانــی اســت؛ یعنــی هــر چــه بــر میــزان درآمــد 
ــد  ــم بای ــتری ه ــات بیش ــود، مالی ــزوده ش ــراد اف اف
ــه فــردی درآمــدی  ک ــی  کنــد و در صورت پرداخــت 
نداشــته باشــد، آن شــخص از پرداخــت مالیــات 
و  افــراد  حســاب،  با ایــن  کــه  می شــود  معــاف 
کرونــا نیــز بایــد  فعــاالن اقتصــادی آســیب دیــده از 
مشــمول این قانــون باشــند امــا ســازمان مالیاتــی 
کنــون در ایــن زمینــه تنهــا بــه امهــال مالیاتــی  تا

کــرده اســت. کتفــا  ا
بــرای  بایــد  مالیاتــی  امــور  ســازمان  عــوض  در 
کــه فعالیــت اقتصــادی آن هــا  صاحبــان مشــاغلی 
تعطیــالت  و  محدویت هــا  روزهــای  و  مــاه   در 
کرونایــی بــه تعطیلــی رفتــه اســت، مالیــات آن 
زمــان را برای ایــن افــراد محاســبه نکنــد و صرفــا 
کــه فعالیــت اقتصــادی صــورت  بــرای زمان هایــی 

گرفتــه شــود. گرفتــه، مالیــات درنظــر 
عــالوه برایــن، طبق گفتــه کارشناســان اقتصادی 
راهــکار موثــر دیگــر بــرای جبــران ضــرر صنــوف 
و حمایــت از آن هــا در ایــن زمــان قســط بنــدی 

اســت. مالیاتــی  پرداخت هــای 
امهال مالیاتی دردی از صنوف دوا نمی کند 

ایــن موضــوع بارهــا صــدای اعتــراض صنــوف و 
کــرد تا اینکــه بــه تازگــی  فعــاالن اقتصــادی را بلنــد 
کــرده  نائــب رئیــس اتــاق اصنــاف تهــران اعــالم 
کــه بالــغ بــر ۳۵ تــا ۴۰ درصــد واحدهــای صنفــی 
کــه صاحبان آن هــا بــرای اجاره  اجــاره ای هســتند 

مغــازه و اجــاره منــزل دچــار مشــکل هســتند و 
گرفتــن بســته حمایتــی بــرای  خواســتار درنظــر 
کامــل  مشــاغل آســیب دیــده یــا اعمــال قرنطینــه 

شــد.
وی ضمــن بیان اینکــه برگشــت نخــوردن چک ها 
و حمایت هــای مالیاتــی اجــرا نشــده اســت، از 
ســازمان امــور مالیاتــی خواســت تــا در روزهــای 
بســته  را  مالیاتــی  پرونــده  صنــوف،  تعطیلــی 
ــال دو  ــه امه ک ــد اســت  ــرا، معتق ــد زی کن ــاب  حس
کمکــی  آن هــا  بــه  مالیات هــا  پرداخــت  ماهــه 

نمی کنــد.
نــه  کرونــا  امــا دولــت در طــول شــیوع ویــروس 
تنهــا دســت بــه اقــدام حمایتــی موثــری از صنــوف 
کنــون نیــز بــرای حمایــت از بــازار  نــزده اســت بلکــه ا
ســرمایه طــی مصوبــات جدیــدی شــرکت های 
کــرده  بــا شــروطی معــاف از مالیــات  بورســی را 

اســت.
جزئیــات مصوبــات جدیــد دولــت بــرای حمایــت 
کــه مالیــات آن بخــش  از بــورس بیانگر ایــن اســت 
بــه  کــه  انباشــته شــرکت های بورســی  از ســود 
حســاب افزایــش ســرمایه منظــور شــود، صفــر 
کــه  اســت  درحالــی  می شــود. این  محاســبه 
ــته  گذش ــال  ــه س ــا در ۹ ماه ــن آماره ــق آخری طب
کــه صورت هــای مالــی  از ۴۱۷ شــرکت بورســی 
ــان  کردنــد معــادل۴۳ شــرکت زی خــود را منتشــر 
کــه ســود تجمیــع شــده  ده وجــود داشــته اســت 
خودروســازی  صنعــت  در  فعــال  شــرکت های 
و ســاخت قطعــات بدتریــن وضعیــت را از نظــر 

ســودآوری دارنــد.

همچنیــن، افزایــش موجــودی انبــار شــرکت های 
ثبــات  بــا  رونــد  و  اخیــر  ماه هــای  در  تولیــدی 
تولیــد صنعتــی  رشــد  کاهــش در  بــه  متمایــل 
می توانــد نشــان از ادامــه رونــد نزولــی رشــد تولیــد 

آتــی باشــد. در ماه هــای 
به جای معافیت عملکرد شرکت ها را بهبود 

دهید 
کارشــناس  کامــران نــدری - یــک  در ایــن زمینــه، 
کــه مصوبــات جدیــد  اقتصــادی - معتقــد اســت 
بهبــود  شــرکت ها  عملکــرد  و  واقعــی  ارزش 
نمی دهنــد و می گویــد بایــد بازدهــی شــرکت های 
کــه ســودآوری و تولیــد آن هــا  تولیــدی زیــاد شــود 

افزایــش یابــد.
بنابراین، ایــن ســواالت در ذهــن شــکل می گیــرد 
مالیــات  از  مدتــی  بــرای  شــرکت هایی  چــرا  کــه 
و  هســتند  ده  زیــان  کــه  شــد  خواهنــد  معــاف 
بــرای  امــا  نــدارد  مناســبی  بازدهــی  و  عملکــرد 
کشــور  حمایــت از فعــاالن اقتصــادی و صنــوف 
کفایــت می شــود؟ کارآمــد  تنهــا بــه امهال هــای نا

ــت حاضــر اســت از بخشــی از  با ایــن تفاســیر، دول
درآمــد مالیاتــی بــرای تقویــت بــورس بگــذرد امــا به 
کــردن راهــکاری بــرای الزام شــرکت ها به  فکــر پیــدا 
منظــور بهبــود عملکــرد و بازدهی شــان نیســت تــا 
از ایــن بســتر، هــم چرخ تولید بچرخد و هــم ارزش 
ــه  ــازار ســرمایه ب واقعــی شــرکت های موجــود در ب
صــورت واقعــی بهبــود و افزایــش یابــد تــا بــورس نــه 
کوتــاه مــدت بــا آثــار تورمی بســیار بلکــه  تنهــا بــرای 
در بلند مدت تقویت شــود و با هدایت نقدینگی 

بــه تولیــد آن را رونــق دهــد. 

کارآمد برای صنوف !  مالیات صفر برای شرکت های زیان ده و امهال نا

شورای رقابت با مردم ! 
رقابــت  شــورای  گذشــت  کــه  هفتــه ای  در 
تمــام  درصــدی   ۹ حــدودًا  افزایــش  مجــوز 
صــادر  را  ســایپا  و  خــودرو  محصوالت ایــران 
کــه در  گرفتــه شــد  کرد. ایــن تصمیــم در حالــی 
ماه هــای اخیــر قیمــت خــودرو ســیر نزولــی داشــت 
کاهــش نــرخ  و مــردم امیــدوار بودنــد بــا توجــه بــه 
ارز چنیــن رونــدی ادامــه داشــته باشــد. امــا به نظر 
می رســد تصمیمات ایــن شــورا بیــش از آنکــه در 
جهــت رفــع انحصــار از بــازار خودرو باشــد در رقابت 

بــا مــردم عمــل می کنــد! 
چنــد  از  کــه  رقابــت  شــورای  الــف،  گــزارش  بــه 
هفتــه قبــل در پــی اعمــال افزایــش قیمــت خــودرو 
بــرای ســال 1۴۰۰ بــود، ســرانجام روز دوشــنبه 13 
اردیبهشــت ماه تشــکیل جلســه داد و اعضای آن 
مصوبــه افزایــش قیمــت خــودرو در ســال جــاری را 

کردنــد.  امضــا 
دو  محصــوالت  تمــام  مصوبــه،  مطابق ایــن 
مشــمول  خودروســازی ایران خودرو  کارخانــه 
و  شــدند  درصــدی   2/8 قیمــت  افزایــش 
خودروهــای ســایپا نیــز مشــمول افزایــش قیمــت 
9/8 درصــدی شــدند. آن گونــه که شــورای رقابت 
مقــرر داشــته این افزایــش قیمــت صرفــًا تــا انتهــای 
شــهریورماه ســال 1۴۰۰ اعتبــار خواهــد داشــت.

کــرده تصمیــم خــود را بــر  شــورای رقابــت اعــالم 
اعالم شــده  یک ســاله  بخشــی  »تــورم  مبنــای 
کســر تورم هــای  توســط بانــک مرکــزی و پــس از 
اعمال شــده قبلــی در ســه ماهه اول و دوم ســال 
و  کیفیــت  متغیرهــای  اعمــال  از  پــس  و   1399

اســت. گرفتــه  بهــره وری« 
خودروهایــی  رقابــت،  شــورای  نظــر  مطابــق 
خودروســاز  دو  توســط  گذشــته  ســال  در  کــه 
پیش فــروش شــده، خریداران مبالغــی را به عنوان 
کرده انــد و ســودی نیــز  پیش پرداخــت، پرداخــت 
دریافــت نکرده انــد از شــمول این افزایــش قیمــت 
در  کــه  خودروهایــی  ازایــن رو  خارج شــده اند. 
گذشــته پیش فــروش شــده و موعــد آن هــا  ســال 
بــرای ۶ ماهــه ابتدایــی ســال جاری اســت می باید 

گذشــته  همچنــان بــر پایــه قیمت هــای ســه ماهه 
ــود. ــل داده ش ــتریان تحوی ــه مش ب

کــه قیمــت خــودرو  گذشــته مقررشــده بــود  ســال 
تــورم صنعــت  به تناســب  مــاه یک بــار  هــر ســه 
خــودرو تغییــر داشــته باشــد امــا شــورای رقابــت در 
کرد ایــن دســتورالعمل بــرای  دی مــاه 99 اعــالم 
زمســتان اعمــال نخواهــد شــد و ازاین پــس نیــز 
قیمت گــذاری خــودرو به جــای هــر ســه مــاه هــر ۶ 

ــا ســاالنه تعییــن خواهــد شــد. مــاه ی
کنش هایــی  تصمیــم جدیــد شــورای رقابــت بــا وا

نیــز همــراه بــوده اســت.
علیرضــا رزم حســینی، وزیــر صمــت در حاشــیه 
ســال 1۴۰۰  در  تســهیل  ســتاد  جلســه  دومیــن 
دربــاره تصمیــم شــورای رقابــت اظهــار داشــت: 
دارد  کــه  قانونــی  جایــگاه  بــا  رقابــت  شــورای 
قیمت گــذاری  را  انحصــاری  کاالهــای  می توانــد 
کنــد. ســال گذشــته بــا افزایــش ۴۰۰ درصــدی نــرخ 
ارز و افزایــش قیمــت اقــالم موردنیاز تولید خــودرو، 
شــورای رقابــت حداقــل افزایــش قیمــت را بــرای 
گرفــت. شــورای رقابت می تواند  خودروهــا در نظــر 
کنــد  کمــک  کارخانــه و بــازار  بــه حــذف رانــت بیــن 
ــا اعمــال درســت قیمــت رانــت بیــن  ــد ب و می توان

کارخانــه و بــازار را بشــکند.
کــردن بــازار خــودرو  گفــت: رقابتــی  وزیــر صمــت 
تــا حــدودی بــه واردات و فعالیــت شــرکت های 
کرونــا و شــرایط  خصوصــی نیــاز دارد. در شــرایط 
کــرده  ســخت تحریــم تولیــد خــودرو ادامــه پیدا
اســت. امیــدوار هســتیم قیمت هــا واقعــی شــده و 

کنــد. ــازار بهبــود پیــدا  وضعیــت ب
اتفــاق،  از ایــن  وزیــر  رضایــت  ابــراز  باوجــود 
کــه  اظهارنظرهایــی  در  مجلــس  نماینــدگان 
داشــته اند بــا افزایــش قیمت خــودرو از چند هفته 

بودنــد. کــرده  مخالفــت  قبــل 
کمیســیون  حجت االســالم محمدباقــری، عضــو 
مجلــس  ناظــر  عضــو  و  مجلــس  اقتصــادی 
روش  از  انتقــاد  ضمــن  رقابــت  شــورای  در 
گفــت: تــا زمانــی  قیمت گــذاری خــودرو بــه فــارس 

کــه قیمت هــا تکلیفــی باشــند و انحصــار وجــود 
داشــته باشــد بحــث رانــت هــم مطــرح اســت.

کشــور  وی شکســت انحصــار از دو خودروســاز در 
را ضــروری دانســت و افــزود: قیمت گــذاری بایــد 
متناســب بــا عرضــه و تقاضــا باشــد، نــه دســتوری 
کمیــت و دولــت نیــز  و تکلیفــی و از طــرف دیگــر حا
کافــی داشــته باشــد تــا خودروســازان  بایــد نظــارت 

ــد. ــی نکنن گران فروش
کمیســیون صنایــع و  اهلل وردی دهقانــی، عضــو 
معــادن مجلــس نیــز بــا انتقــاد از تصمیــم شــورای 
قیمــت  درصــدی  افزایــش 1۰  بــر  مبنــی  رقابــت 
به صــورت  را  بــازار  گفــت: خودروســازان  خــودرو 
کــه اراده  انحصــاری در اختیــار داشــته و هــر زمــان 
کننــد، بــه بهانه هــای مختلفــی بــه دنبــال افزایــش 

قیمــت هســتند.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس اضافه  عضو 
کــه  کــه خودروســازان مدعــی هســتند  کــرد: ازآنجا
تولیــد آن هــا ارزبــری دارد درنتیجــه بــا افزایــش نرخ 
ــن  ــد به ای ــتند بای ــودرو هس ــی خ گران ــتار  ارز خواس
ــرخ ارز  کــه در حــال حاضــر ن کــرد  نکتــه نیــز توجــه 
از  کاهش یافتــه  گذشــته  ماه هــای  بــه  نســبت 
ســوی دیگــر قیمــت فــوالد نیــز تعدیل شــده اســت 
بنابرایــن دلیلــی بــرای رشــد بهــای خــودرو وجــود 

ــدارد. ن
دهقانــی اظهــار داشــت: دســتگاه های نظارتــی 
در  خــودرو  قیمــت  افزایــش  موضــوع  بــه  بایــد 

کننــد. ورود  رقابــت  شــورای 
کــه درگذشــته  البتــه بــا توجــه بــا هشــدارهایی 
افزایــش بی رویــه  دســتگاه های نظارتــی دربــاره 
قیمــت خــودرو داشــته بودنــد احتمــال ورود قــوه 
قضائیــه، ســازمان تعزیــرات و ســازمان حمایــت از 
ــاره متصــور اســت. حقــوق مصرف کننــده دراین ب

الزم بــه ذکــر اســت بــازار خودروهــا در ماه هــای 
گذشــته بــا رکــود ســنگینی مواجــه بــوده به گونه ای 
کــه قیمــت برخــی خودروهــا در هفته هــای اخیــر 
کاهش چندمیلیونی نیز یافته بود. از سوی دیگر 
انتظــار می رفــت هم زمــان بــا اثــرات پاندمی کرونــا و 
کاهــش نــرخ دالر ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد 
کــه به یک بــاره بــا تصمیــم شــورای رقابــت عمــاًل 

کــرد. قیمت هــا ســیر صعــودی پیــدا خواهــد 
کــه  باوجــود تصویــب افزایــش قیمــت خودروهــا 
احتمــااًل موجــب خواهد شــد حداقل ده میلیون 
بــر قیمــت خودروهــا اضافه شــود بــه دلیل کاهش 
قــدرت خریــد مــردم نمی تــوان چنــدان امیــدوار 
ــازار خــودرو در ماه هــای پیــش رو رونــق  ــه ب ک ــود  ب
کــه در آینــده ای نزدیــک بــر  بگیــرد. عامــل دیگــری 
کــرات وین  بــازار خــودرو تأثیرگــذار اســت نتایج مذا
کــه می توانــد بــه رفــع تحریم هــای صنعــت  هســت 

کنــد. کمــک  کشــور  خودروســازی 

نگاه رسانه
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ــا انجــام اقدامــات  ــر ب گ گفــت: ا شــهردار اصفهــان 
انســان دوســتانه و احــداث بیمارســتان در شــهر 
کشــته شــدن حتــی یــک نفــر جلوگیــری  بنــت از 
شــود، خدمــت بزرگــی بــه بشــریت شــده و ایــن 

اقــدام بســیار لــذت بخــش اســت.
نــوروزی در جلســه انجمــن خّیــران  قــدرت اهلل 
عنــوان  بــا  بلوچســتان  سیســتان  و  اصفهــان 
»پیونــد صبــا« کــه با حضــور اعضای ایــن انجمن و 
مســئوالن و مدیران شــهری شــهر بنت سیستان 
کــرد: حضــور  برگــزار شــد، اظهــار  و بلوچســتان 
مدیــران شــهر بنــت در اصفهــان یــک فرصــت 
طالیــی اســت؛ در زمــان وقــوع ســیل سیســتان 
و بلوچســتان، شــهرداری اصفهــان بــه میــدان 
از  امدادرســانی  جهــت  اولیــه  اقدامــات  و  آمــد 
ســوی ســازمان آتــش نشــانی و ســازمان خدمــات 

شــد. انجــام  شــهرداری  موتوری ایــن 
»هم پیونــدی«  طــرح  بیان اینکه ایــده  بــا  وی 
ــرای حــل  ــده ب ــر فای ــزاری جلســات ُپ ــه برگ امــروز ب
مشکالت مردم بنت منجر و تهدیدها به فرصت 
تبدیــل شــده که نوعی خالقیــت و نوآوری اســت، 
افــزود: در نظــام جمهــوری اســالمی ایران میثاقــی 
بــه نــام »قانــون اساســی« بــه عنــوان مهم تریــن 
کــه معیــار  ســند سیاســی و حقوقــی وجــود دارد 
ــون  ــل اول قان ــت؛ در اص ــت اس ــای حکوم رفتاره
اساســی، نــوع نظــام و در اصــل دوم ارکان نظــام 
کرامت انســانی همراه  تعریــف و بــر ضــرورت حفظ 
کید  با ایجــاد احســاس مســئولیت در این زمینه تا
ــز  ــی نی ــون اساس ــوم قان ــل س ــت؛ در اص ــده اس ش
کرامت انســانی  وظایــف حکومت همــراه با حفظ 
ــگاه  ــه میثــاق ملــی جای ک ــو شــده اســت، چرا بازگ
ــل شــده  کرامــت انســانی قائ ــرای حفــظ  مهمی ب

اســت.
بعــدی  اصــل  ادامــه داد: در  شــهردار اصفهــان 
قیــد  دولــت  بــرای  وظیفــه  اساســی ۱۶  قانــون 
کــه  کــه مهمتریــن آنهــا ســه وظیفــه اســت  شــده 
در صــورت انجــام آن از بــروز بســیاری از اتفاقــات 
ناخوشــایند جلوگیــری می شــود؛ البتــه در بنــد 
۹ ایــن اصــل از قانــون اساســی رفــع تبعیض هــای 
بــرای همــه در  نــاروا و ایجــاد امکانــات عادالنــه 
تمــام زمینه هــای مــادی و معنــوی جــزو وظایــف 

حکومــت آمــده اســت.
نــوروزی بــا بیان اینکــه در بنــد دیگر ایــن اصــل 
بــرادری  تحکیــم  و  توســعه  بــر  اساســی  قانــون 

کیــد  اســالمی و تعــاون عمومی بیــن تمــام مــردم تا
شــده اســت؛ بنابرایــن بایــد بــرادری اســالمی را 
را  تعــاون  مشــکالت  رفــع  بــرای  و  کــرد  حفــظ 
بنــد ۱۲  در  کــرد:  اظهــار  داد،  قــرار  توجــه  مــورد 
اســت  تعریــف شــده  اقتصــاد صحیــح جامعــه 
تا ایجــاد رفــاه، رفــع فقــر و محرومیت هــا را شــاهد 
ــر همیــن ســه بنــد از اصــول  گ باشــیم، بنابرایــن ا
کنیــم، فقــر و محرومیــت  قانــون اساســی اجرایــی 
رفــع خواهــد شــد و رفتــار مــردم بــا هــم برادرانــه 

می شــود.
کیــد  وی بــا اشــاره بــه مشــکالت شــهر بنــت تا
بــر  مبتنــی  همگانــی  بســیج  بــا  بایــد  کــرد: 
احــداث  بــرای  الزم  عمومی اقدامــات  وجــدان 
بیمارستان این شــهر به عنوان بزرگترین خدمت 
گــر بــا انجــام اقدامــات  بــه مــردم انجــام شــود؛ ا
انســان دوســتانه و احــداث بیمارســتان در شــهر 
کشــته شــدن حتــی یــک نفــر جلوگیــری  بنــت از 
شــود، خدمــت بزرگــی بــه بشــریت شــده و ایــن 
اقــدام بســیار لذت بخــش خواهد بــود؛ البته موج 

گیــر شــود. الزم ایجــاد شــده و بایــد فرا
گر ملــت و گروهی  شــهردار اصفهــان با بیان اینکه ا
کــه انجــام می دهنــد، عقیــده و ایمــان  کاری  بــه 

داشــته باشــند، حرکــت آنهــا بــه ســرانجام خواهــد 
رســید، ادامــه داد: بی شــک مدیــران شــهر بنــت 
انتظاراتــی از شــهرداری اصفهــان دارنــد، البتــه 
بایــد در  و  مقــررات مقیــد هســتیم  رعایــت  بــه 
کنیــم چــون امانــت دار  چارچــوب ضوابــط عمــل 
بنابرایــن  هســتیم،  مــردم  امیــن  و  امکانــات 
مجــاز بــه انجــام برخــی فعالیت هــا نیســتیم، امــا 
می تــوان  رایزنی هــا  و  ارتباطــات  از  اســتفاده  بــا 

اقدامــات خوبــی را انجــام داد.
احــداث  بــرای  اهتمــام  بــر  کیــد  تا بــا  نــوروزی 
بیمارســتان شــهر بنــت، گفــت: داشــتن امکانــات 
از دغدغه هایــی نظیــر  غ  فــار زندگــی حداقلــی، 
از دســت دادن فرزنــدان بــر اثــر عقرب گزیدگــی و 
بهره منــدی از امکانــات بــرای آمــوزش و شــکوفا 
ــی  ــوق ابتدای ــدان حق ــتعدادهای فرزن ــدن اس ش
تــک  تــک  بنابرایــن  اســت،  بنــت  شــهر  مــردم 
مســئوالن کشــور و همــه افــراد برای کمک رســانی 
بــه مــردم و تأمیــن رفــاه و آبادانی ایــن شــهر وظیفه 

دارنــد.
اقدامات شهرداری اصفهان برای بنت 

زیرساختی است
ــت از  ــهر بن ــردم ش ــه م ــا بیان اینک ــت ب ــهردار بن ش

کــم درآمد هســتند، گفــت: حدود  قشــر ضعیــف و 
۹۰ درصــد مردم ایــن منطقــه از لحاظ درآمــدی در 
ســطح بســیار پایینی قــرار دارنــد از ایــن رو به نوعی 
گفتــه می شــود بنــت »آفریقای ایــران« اســت، امــا 
بــا حمایــت خیــران می توانــد از دایــره محرومیــت 
خارج شود. یعقوب دّر زاده ضمن تقدیر از مردم 
ــواز اصفهــان و نــوع دوســتی مردم ایــن  مهمــان ن
شــهرداری  کــه  اقداماتــی  کــرد:  اظهــار  شــهر، 
اصفهــان بــرای شــهر بنــت انجــام داده، مانــدگار و 

زیرســاختی بــوده اســت.
وی افــزود: ســال ۹۸ وقتــی در شــهر بنــت ســیل 
نقــاط  از  دســتگاه ها  و  افــراد  از  بســیاری  آمــد، 
مختلــف کشــور بــرای کمک رســانی اعــالم آمادگی 
مایحتــاج  تــا  آمده ایــم  داشــتند  کیــد  تا و  کــرده 
کنیــم، امــا در ایــن میــان  ضــروری مــردم را تأمیــن 
متوجــه عمــق محرومیــت مــردم بنــت شــدند.

شــهردار بنــت ادامــه داد: در جریــان ســیل ۱۳۹۸ 
و  شــد  ظاهــر  دیگــران  از  متفاوت تــر  اصفهــان 
کــرده و  کــه بــرای بنــت برنامه ریــزی  اقداماتــی 
انجــام داده، مانــدگار و زیرســاختی بوده اســت که 
امیدواریــم مــردم مــا را از عمــق محرومیــت خــارج 

کنــد.

وی با بیان اینکه مردم شــهر بنت از قشــر ضعیف 
گفــت: حــدود ۹۰ درصــد  کــم درآمــد هســتند،  و 
مردم ایــن منطقــه از لحــاظ درآمــدی در ســطح 
گفتــه  بســیار پایینــی قــرار دارنــد حتــی بــه نوعــی 

می شــود بنــت »آفریقای ایــران« اســت.
بــرای  شــهردار  عنــوان  بــه  کــرد:  اظهــار  زاده  دّر 
برنامه هــای  بنــت،  نفــری  هــزار  هفــت  شــهر 
مختلفــی دارم، امــا بــا محدودیت هــای زیــادی در 
شــهرداری مواجــه هســتیم و امــکان تحقق ایــن 

نــدارد. اهــداف وجــود 
گــر شــهرداری امکانــات الزم  وی بــا بیان اینکــه ا
شــهروندان  تمــام  باشــد،  داشــته  اختیــار  در  را 
از مزایــای آن بهــره منــد خواهنــد شــد، افــزود: 
ماهانــه حــدود ۱۵۰ میلیــون تومــان توســط دولت 
کــه کفــاف  بــه شــهرداری بنــت پرداخــت می شــود 
کارکنــان را هــم نمی دهــد، از ســوی دیگــر  حقــوق 
ــد،  ــا توجــه به اینکــه مــردم بنــت درآمــدی ندارن ب
نمی توانیــم درآمــد شــهرداری را از منابــع داخلــی 
تأمیــن کنیــم از ایــن رو حتــی بــرای تعمیــر ماشــین 
آالت شــهرداری و حتــی تأمیــن الســتیک لــودر 

شــهرداری بــا مشــکل مواجــه هســتیم.
گــر شــهرداری توانمنــد  کــرد: ا کیــد  شــهردار بنــت تا

شــود، امــکان خدمت رســانی بهتــر بــرای مــردم 
ــن  ــران در ای ــم خی ــه امیدواری ک ــت  ــد داش را خواه
خدمــات  بتوانیــم  تــا  کننــد  پیــدا  ورود  زمینــه 
کنیــم. بهتــری بــه مــردم آن شــهر و منطقــه ارائــه 

ساخت بیمارستان شهر بنت در راستای 
ح هم پیوندی طر

ــهر  ــورای اسالمی ش ــس ش ــی، رئی ــد فوالدزه احم
کــرد: از لحظــه  بنــت نیــز در ایــن جلســه، اظهــار 
کــه بــه نوعــی  وقــوع ســیل ســال ۹۸ در شــهر بنــت 
شــهرداری  بــود،  مــردم  بــرای  رحمــت  ســیل 
اصفهــان بــا قــوت و جدیــت بــه میــدان آمــد و 
ــادی را در شــهر بنــت انجــام  اقدامــات مانــدگار زی

داد.
وی با بیان اینکه ســاخت بیمارســتان شــهر بنت 
در راســتای طــرح هــم پیونــدی در دســتور کار قرار 
کنون پادزهر عقرب گزیدگی  گرفته اســت، افزود: تا
کــه ســاالنه  کشــور ســاخته نشــده در حالــی  در 
کــودکان و  تعــداد زیــادی از مــردم شــهر بنــت حتی 
دانــش آمــوزان بــر اثــر عقرب گزیدگی جــان خــود را از 

دســت می دهنــد.
گر  کــرد: ا کید  رئیــس شــورای اسالمی شــهر بنــت تا
بیمارســتان شــهر بنــت احــداث و تکمیــل شــود 
بســیار از مشــکالت مردم این شــهر مرتفع خواهد 

شــد.
وی با بیان اینکه در بســتر هم پیوندی در بخش 
مهــارت آمــوزی و توانمندســازی دانــش آمــوزان 
کنــون اقدامــات خوبــی  و جوانــان شــهر بنــت تا
انجــام شــده اســت، ادامــه داد: انتظــار مــی رود در 
راســتای طــرح هــم پیونــدی، بــرای اشــتغال زایی 
مــردم بنــت نیــز همزمــان بــا احــداث بیمارســتان 
راهنمایی هــای  و  شــود  الزم اندیشــیده  تدابیــر 
الزم توســط نیروهــای متخصــص اصفهانــی بــه 

ــود. ــه ش ــهر ارائ ــن ش جوانان ای
مجمــوع  بــا  کــرد  امیــدواری  اظهــار  فوالدزهــی 
اقدامــات انجــام شــده و در حــال اجــرا در شــهر 
ــه لحــاظ زیبایــی و دانــش در  بنت، ایــن شــهر را ب

کشــور بشناســانیم. ســطح 
وی بــا بیان اینکــه در بخــش فضــای ســبز آمادگــی 
الزم بــرای احــداث پــارک در مجــاورت بیمارســتان 
گفــت:  در حــال احــداث شــهر بنــت وجــود دارد، 
ــم  ــا اســتعدادی در زمینــه فوتبــال داری ــان ب جوان
کــه امیدواریــم بــرای اســتفاده از ظرفیت ایــن افــراد 
برنامه ریــزی الزم بــرای احــداث زمیــن فوتبــال 

چمــن مصنوعــی انجــام شــود.

شهردار اصفهان:

احداث بیمارستان در شهر بنت خدمتی بزرگ به بشریت است
خبرربخخبرربخ

خبر

کنارگــذر تــازه افتتــاح شــده شــرق اســتان  آســفالِت 
کــرد. اصفهــان نشســت و راه را مســدود 

بــه  گفــت:  اصفهــان  اســتان  راه  پلیــس  رییــس 
گــذر شــرق  کنــار  دلیــل نشســت در ســطح آســفالت 
کمشــچه و ایجــاد خطــر بــرای  اســتان، محــدوده 
ــل  ــان از پ ــمت اصفه ــه س ــز ب ــد نطن ــدگان، بان رانن
شــیراز در آزادراه ســان آرا تــا اطــالع ثانــوی مســدود و 
تــردد از آزاد راه نطنــز - شاهین شــهر - اصفهــان بــه 

عنــوان مســیر جایگزیــن برقــرار اســت.
ع افــزود: همچنیــن، بــه علــت  ســرهنگ اصغــر زار
ــمت  ــاط از س ــه رب ــه ب ــور بیاض ــر، مح ــی اخی بارندگ
اســتان یزد مســدود شــده و از ســمت اصفهان نیز 
امــکان تــردد هیــچ وســیله نقلیــه ای امــکان پذیــر 

نیســت.
وی، محــور جنــدق بــه معلمــان را نیــز تــا اطــالع 
کــرد و بــه راننــدگان توصیــه  ثانــوی مســدود اعــالم 
و  رعایــت  را  رانندگــی  و  راهنمایــی  قوانیــن  کــرد 
 ۱۴۱ ســامانه  از  ســفر  از  قبــل  را  راه هــا  وضعیــت 

کننــد. اســتعالم 

و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
شهرســازی اســتان اصفهــان هشــدار داد: مــردم 
فریــب نخورنــد، خریــد و فــروش امتیــاز طــرح 
اقــدام ملــی مســکن ممنــوع اســت لــذا در صورت 
مبــادرت به ایــن اقــدام ســلب امتیــاز می شــوید.

ســاختمان  و  مســکن  معــاون  زاغیــان  امیــر 
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا  اداره 
بیان اینکــه خریــد و فــروش طــرح اقــدام ملــی 
گــذاری  کــه بحــث ســند و وا مســکن تــا زمانــی 
آن بــه شــکل رســمی انجام نشــده، امــکان پذیــر 

نیســت.
کــرد: بــه هیــچ عنــوان  بــه مــردم اصفهــان توصیــه 
اقــدام بــه خریــد و فــروش امتیــاز مســکن ملــی 
فــروش  و  خریــد  داشــت:  بیــان  وی  نکننــد. 
امتیــاز مســکن ملــی بــا عناویــن فریب دهنــده در 
فضــای مجــازی ســرو صــدای زیادی ایجادکــرده 
کــه معاملــه امتیــاز مســکن  و ایــن در حالــی اســت 
و ایجــاد  متقاضــی  امتیــاز  لغــو  بــه  منجــر  ملــی 

مشــکالت حقوقــی خواهــد شــد. معاون مســکن 
کل راه و شهرســازی اســتان  و ســاختمان اداره 
ــا بیان اینکــه برخــی افــراد بــه صــورت  اصفهــان ب
وکالتــی اقــدام بــه خریــد و فــروش امتیــاز مســکن 
و  خریــد  بــه  مبــادرت  گفــت:  می کننــد  ملــی 
فــروش واحدهــای مســکن ملــی بــه اســتناد برگــه 
تاییدیــه ســامانه طــرح اقــدام ملــی مســکن فاقد 

ــت.  ــی اس ــت قانون وجاه
کرد: ایــن اقــدام عــالوه بــر لغــو امتیــاز  وی تصریــح 
مراجــع  طریــق  از  قانونــی  برخــورد  متقاضــی، 
ک  قضایــی بــا دفاتــر ثبت اســناد و مشــاورین امال
کــه در ایــن فعالیــت مشــارکت دارنــد را بــه همــراه 

دارد. 
اجــرای  اهــداف  از  یکــی  بابیان اینکــه  زاغیــان 
طــرح اقــدام ملــی مســکن و ســاخت ۴۰۰ هــزار 
کشــور بســتر ســازی و فراهــم  واحــد مســکونی در 
مســکن  حــوزه  در  تولیــد  رونــق  زمینــه  آوردن 
تقاضــای  و  عرضــه  در  تعــادل  و  ســاختمان  و 
کرد: ایــن طــرح پیــرو  مســکن بــوده اســت عنــوان 
فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و دســتورات 
کاهــش  بــا  رابطــه  در  جمهــور  رئیــس  کیــد  ا
معضــالت تامیــن مســکن بــرای اقشــار متوســط 
ــا در  ــم درآمــد جامعــه و متقاضیــان واقعــی ب ک و 
ــاطی  ــت اقس ــن ارزان قیم ــتن زمی گذاش ــار  اختی
بــرای واحدهــا اجرایــی شــده اســت لــذا مــردم 
کــه فرصــت طلبــان بــا خریــد  عزیــز اجــازه ندهنــد 
کنند. و فــروش امتیــاز در ایــن طــرح اخالل ایجاد 

کــرون روز  هشــت پــروژه عمــران شــهری تیــران و 
پنجشــنبه بــا صــرف ۲۸۰ میلیــارد ریــال اعتبــار بــا 
کشــور  حضــور مهــدی جمالــی نــژاد معــاون وزیــر 

کلنــگ زنــی شــد.  افتتــاح و 
کــه معــاون عمــران و توســعه امــور  در ایــن آییــن 
کشــور و رییــس ســازمان  ــر  شــهری و روســتایی وزی
معــاون   و  کشــور  دهیاری هــای  و  شــهرداری ها 
عمرانــی اســتانداری اصفهــان حضــور داشــت چهــار 
پــروژه عمــران شــهری شــامل ۲ پــارک و بوســتان، 
آســیاب قدیمی شــهر و زیرســازی و آسفالت معابر در 

ــید. ــرداری رس ــه بهــره ب ــران ب تی
پروژه هــای احــداث معاینــه فنی مکانیــزه، عملیات 
اصــالح ورودی شــرقی شــهر، ســنگ فــرش و ایجــاد 

گــذر فرهنگی خیابان طهران قدیم و ایســتگاه آتش 
کــه  نشــانی رضوانشــهر از دیگــر طرح هــای امــروز بــود 
گفتــه شــهردار تیــران برای ایــن  کلنــگ زنــی شــد. بــه 
پروژه هــا بیــش از ۲۸۰ میلیارد ریال اختصاص یافته 
اســت. حســن شــفیعی پروژه اصالح ورودی شــرقی 
شــهری  مدیریــت  مشــترک  اقــدام  یــک  را  تیــران 
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره  بــا 
کــرد: اجرای ایــن پــروژه  اصفهــان برشــمرد و تصریــح 
ســهم  کــه  دارد  الزم  بودجــه  ریــال  میلیــارد   ۲۸۰
ــان ســال این  ــا پای شــهرداری ۱۴۰ میلیــارد اســت و ت

تعهــد محقــق خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: بــا بهــره بــرداری از ابــن پــروژه ورودی 
شــهر اصــالح و عــالوه بــر زیبایــی در افزایش ایمنــی و 

کاهــش حــوادث ترافیکــی نقــش دارد.

شــهردار تیــران بــا اشــاره بــه احــداث ۲ پارک طبیعت 
گفــت: بــا اجرای ایــن ۲ پــروژه  و ارغوان ایــن منطقــه 
۲ هکتــار بــه فضــای ســبز شــهر اضافــه می شــود و 
بــا توجــه بــه شــرایط ســخت آبــی، آبیــاری بــه روش 
گرفتــه  کــم مصــرف آب صــورت  گیاهــان  قطــره ای و 

اســت.
کــرد: درختــان پارک طبیعت مثمر بوده  وی اضافــه 
گیــری فضــای ســبز از  ــر بهــره  و شــهروندان عــالوه ب

میــوه آن هــم اســتفاده می کننــد.
وی بــه قدمــت تاریخــی شــهر تیــران اشــاره  و اضافــه 
کــرد : احیــای بافــت فرســوده و توســعه خدمــات 
در ایــن بخــش شــهر به ایجــاد فرصت هــای شــغلی 
احیــای  کــه  کــرده  کمــک  گردشــگری  حــوزه  در 
گــردی رهــاورد آن اســت. خانه هــای تاریخــی و بــوم 

گفتــه شــهردار تیــران، ســنگ فــرش خیابــان  بــه 
گــذر فرهنگــی یــک  طهــران قدیــم و تبدیــل آن بــه 
کــه عالوه بر  پــروژه فرهنگــی و اقتصــادی خواهد بود 
فعالیــت بازاریــان فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری با 

محوریــت اقتصــاد هنرمنــدان شــکل می گیــرد.
کــه مدفــون شــده بود  احیــای آســیاب قدیمی شــهر 
کــه در هســته مرکــزی و بافــت  دیگــر پــروژه امــروز بــود 

گردشــگری شــهر افتتاح شــد.
ــه  کتابچ ــی از  ــهری، رونمای ــای ش ــد از پروژه ه بازدی
دیگــر  از  تیــران  گــذاری  ســرمایه  فرصت هــای 
کشــور و  برنامه هــای ســفر یــک روزه معــاون وزیــر 
دهیاری هــای  و  شــهرداری ها  ســازمان  رییــس 

کشــور بــه تیــران اســت.

کل حفاظــت محیــط زیســت  معــاون فنــی اداره 
کیــد بر اینکــه توســعه ٢٧٠  اســتان اصفهــان بــا تا
هکتــاری شــهرک صنعتــی محمودآبــاد مغایــر بــا 
قوانین زیســت محیطی اســت، گفت: اداره محیط 
کارشناســی خود  زیســت اصفهــان دوبــاره مخالفت 
کمــی در منطقــه محمودآبــاد اعــالم  را بــا توســعه 
گفــت وگــو با ایســنا  مــی دارد.  حمیــرا صفــی قلــی در 
در خصــوص برخــی اخبــار مبنــی بــر توســعه ۲۷۰ 
برخــوار،  محمودآبــاد  صنعتــی  شــهرک  هکتــاری 
کــرد: بــا توجــه به اینکــه شــهرک صنعتــی  اظهــار 
کالنشــهر  کیلومتــری  آبــاد در شــعاع ۵۰  محمــود 
اصفهــان واقــع اســت، اســتقرار و توســعه صنایــع 
وی  دارد.  قانونــی  ممنوعیــت  محــدوده  در ایــن 
همچنیــن افــزود: در مصوبــه شــورای برنامــه ریــزی 
اســتان عــالوه بــر مخالفــت صریــح بــا توســعه این 
شــهرک بــه عــدم الحــاق ۲۷۰ هکتــار بــه شــهرک 
کیــد شــده اســت، بنابرایــن هرگونــه توســعه این  تا
کل  کارشناســی این اداره  شــهرک صنعتــی، از نظــر 
کل حفاظــت  منتفــی اســت. معــاون فنــی اداره 
گفــت: مخالفــت  محیــط زیســت اســتان اصفهــان 

اداره کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهان 
بــا توســعه شــهرک صنعتــی محمــود آبــاد عــالوه بــر 
اســتناد بــه قوانیــن فرادســتی، متکــی بــر اشــباع 
ظرفیــت تحمــل محیــط و مغایرت ایــن توســعه بــا 
ســند آمایــش ســرزمین اســت. وی توضیــح داد: 
در این نقطه از استان استقرار و فعالیت واحدهای 
بــزرگ صنعتــی نفتی و شــیمیایی و بارگذاری ناشــی 
کــم  گازهــای خروجــی از فلرهــا و دودکش هــا، ترا از 
ســایر  و  ســبک  و  ســنگین  نقلیــه  وســایل  تــردد 
واحدهــا  فعالیت ایــن  بــه  مربــوط  بارگذاری هــای 
ــز اســتان  عمــال ســالمت و تعادل ایــن بخــش از مرک
را مــورد تهدیــد جــدی قــرار داده اســت، بنابرایــن 
گونــه  الزم اســت نهایــت حساســیت و دقــت در هــر 
بارگــذاری در ایــن منطقــه بــر اســاس تــوان و ظرفیــت 
کل  زیست محیطی انجام شود.  معاون فنی اداره 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان تصریــح 
کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان  کــرد: اداره 
کید بــر ضرورت بهبود وضعیت  اصفهــان عــالوه بر تأ
کیفــی زیســت محیطی ایــن شــهرک،  یــا توســعه 
کارشناســی خــود را بــا توســعه  مجــددا مخالفــت 

کمــی در منطقــه محمودآبــاد اعــالم مــی دارد.

آسفالِت کنارگذر تازه افتتاح شده شرق استان: 

ساخته نشده، نشست کرد !
سلب امتیاز متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در صورت فروش امتیاز: 

ممنوعیت خرید و فروش مسکن ملی 

با حضور معاون وزیر کشور:

کلنگ زنی شد کرون افتتاح و  هشت پروژه عمرانی تیران و 

با اعالم نظر منفی اداره کل محیط زیست استان اصفهان :

مخالفت با توسعه شهرک  صنعتی محمودآباد

خبرربخخبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گل محمدی در استان اصفهان آغاز  خرید توافقی 
شــده و تاپایان فصل برداشــت ادامه دارد.

مدیر ســازمان تعاون روســتایی اســتان اصفهان، با 
بیان اینکــه خریــد گل محمــدی به منظــور حمایت 
کشــاورزان و پیشــگیری از ضــرر و زیــان آن هــا از  از 
گفــت: خرید هــای  ســال ۹۷ شــروع شــده اســت، 
توافقــی از ضــرر و زیــان کشــاورزان جلوگیــری و حلقــه 
واســطه گران و دالالن را حــذف می کنــد؛ به طوریکه 
محصــول در خریــد توافقــی، بــه طــور مســتقیم از 
کشــاورز خریــداری می شــود و بــدون واســطه بــه 

دســت مصرف کننــده نهایــی می رســد.
ــا  محســن حــاج عابــدی افــزود : اســتان اصفهــان ب
کشــت و تولیــد  ســه هــزار و ۸۱۰ هکتــار وســعت زیــر 
گل محمــدی، قطــب  ســاالنه ۱۱ هــزار و ۴۳۰ تــن 
ــد  کشــور اســت و خری گالب  گل محمــدی و  تولیــد 
کشــت محصــول  گل محمــدی بــه توســعه  توافقــی 
کمــک می کنــد و تــا پایــان فصــل برداشــت، خریــِد 
ادامــه خواهــد داشــت.  کشــاورزان  از  آن  توافقــِی 
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان 
کشــاورزان  از  محصــول  ُتــن  کنــون، ۶۹  تا گفــت: 
ــان فصــِل  ــا پای ــد ت ــداری شــده اســت و ایــن رون خری
گل  برداشــت ادامــه دارد. وی بــا اشــاره بــه خریــد 
محمــدی از تشــکل های تحــت پوشــِش ســازمان 
گفــت: پنــج مرکز  تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان 
خریِد اتحادیه شــرکت های تعاونی روســتایی آران و 
بیــدگل، شــرکت تعاونــی تولیــد روســتایی امیر کبیر، 
شــرکت تعاونــی تولیــد روســتایی الغدیــر یــزدل و 
شــرکت تعاونی تولید روستایی زرکشــت نوش آباد و 
شــرکت تعاونی تولید روســتایی انبوه کاران کویرات 
آران و بیدگل ایــن محصــول را خریــداری می کننــد.
ــا اشــاره به اینکــه پارســال،  محســن حــاج عابــدی ب
۱۳۲ تــن گل محمــدی در شهرســتان آران و بیــدگل 
گردشــگری در  گفــت: محدودیــت  برداشــت شــد، 
کرونــا، تقاضــا را بــرای  ســاِل جــاری بــه علــت شــیوع 
گل  گیاهــان دارویــی ماننــد  محصــوالت فــراوری 

کــرده اســت. کاهــش مواجــه  محمــدی بــا 

اصفهان قطب تولید گالب،اسانس 
و روغن گل محمدی کشور:

ع شد ُگل شرو خریِد 

دبیــر منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری اســتان اصفهــان 
کولوژیکی)بوم  گفت:بــا توجه بــه محدودیت هــای ا
بــه  می کنیــم  تــالش  اســتان  در ایــن  شــناختی( 
ــت  ــر حرک ــم آب ب ک ــای  ــع و فعالیت ه ــمت صنای س

کنیــم. 
کــوروش خســروی در حاشــیه وبینــار در خصــوص 
مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری در جمــع خبرنــگاران 
فنــاوری،  و  علــم  ویــژه  منطقــه  از  هــدف  افــزود: 
پارک هــای  از  بنیــان  دانــش  اقتصــاد  کشــاندن 

فنــاوری بــه بســتر شــهر اســت.
وی اظهارداشــت: بایــد بتوانیــم فعالیــت شــرکت ها 
ــهر  ــتر ش ــه بس ــان را ب ــش بنی ــاد دان ــاالن اقتص و فع

کنیــم. کشــانده و در بســتر شــهر مســتقر 
بــر  مبتنــی  شــرکت های  داد:  ادامــه  خســروی 
کــم آب بــر بــوده و آلودگــی  اقتصــاد دانــش بنیــان 
هوا ایجــاد نمی کننــد تــالش می کنیــم شــرکت هایی 
کــه آالینــده نباشــند بتواننــد در بســتر شــهر فعالیت 

کننــد.

دبیــر منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری اســتان اصفهــان 
کــه مدیــران  بــار اســت  کرد: ایــن اولیــن  تصریــح 
کشــور بــه صــورت  مناطــق ویــژه علــم و فنــاوری 
بیــن  تجربــه  انتقــال  و  آمدنــد  گردهــم  مجــازی 
اســتان های اصفهان، آذربایجان شــرقی، خراسان 

رضــوی، یــزد و بوشــهر صــورت می گیــرد.
بــه گفته وی این پنج اســتان مجــری پروژه منطقه 
کــه  ویــژه علــم و فنــاوری هســتند این در حالیســت 
اســتان اصفهــان در راســتای این منطقــه جلوتــر 

اســت.

از  مجموعــه ای  فنــاوری  و  علــم  ویــژه  منطقــه 
امکانات علمی، صنعتی، تولیدی، آزمایشــگاهی، 
کــه بــا تکیــه بــر  تحقیقاتــی و زیرساخت هاســت 
گســتره جغرافیایی  خالقیت ها و نوآوری ها در یک 
ســبب ارتقــای نوآوری، ایجــاد خوشــه های صنعتی 
بــا فنــاوری نــو و توســعه، تولیــد، ثــروت، رفــاه ملــی 

و ایجــاد دانایــی محــور می شــود.
فنــاوری  و  علــم  )کریــدور(  ویــژه  مصوبــه منطقــه 
اصفهــان در ســال ۹۳ توســط شــورای عالــی علــوم، 

تحقیقــات و فنــاوری )عتــف( صــادر شــد.
زمینــه  در  تهــران  اســتان  از  پــس  اصفهــان 
شــرکت های دانــش بنیــان و واحدهــای فنــاور در 

اســت. کشــور  دوم  رتبــه 
گــردش مالــی یــک هــزار و ۴۷۰  ایــن شــرکت ها بــا 
میلیــارد تومــان، زمینــه اشــتغال هفــت هــزار و ۱۳۴ 

ــد. کردن دانــش آموختــه دانشــگاهی را فراهــم 
در اســتان اصفهــان افــزون بــر ۹ هــزار واحــد تولیدی 

و صنعتی فعالیــت دارد.

دبیر منطقه ویژه علم و فناوری استان

اجازه توسعه صنایع آب بر را در اصفهان نداریم

شــرکت  مدیرعامــل  دســتورالعمل  پــی  در 
مهندســی آب و فاضالب کشــور مبنی بر تشکیل 
ســتاد تنش آبی در اســتان ها، نخســتین جلســه 
ســتاد تنــش آبــی در آبفای اســتان اصفهــان برگزار 

شــد.
در ایــن جلســه که با حضــور مدیرعامل، معاونان 
و برخــی مدیــران مرتبــط برگــزار شــد مدیرعامــل 
در  اصفهــان  اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت 
درصــدی   ۴۰ کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  ســخنانی 
گفــت:  اخیــر  آبــی  ســال  در  جــوی  نــزوالت 
اعضای ایــن ســتاد موظفنــد هــر هفتــه بــا ارائــه 
پیشــنهادهای راهبــردی بــرای مقابلــه بــا چالش 

کننــد. کــم آبــی در جلســات ســتاد شــرکت 
هاشــم امینی بــر اتخاذ راهکارهــای جدید تامین 
و توزیــع عادالنــه آب در شــهرها و روســتاهای 
کرد و اظهار داشــت: آبفای اســتان  کید  اســتان تا
گیــری از فناوری هــای نویــن  اصفهــان بــا بهــره 

کنتــرل و  ماننــد ســامانه های تلــه متــری و تلــه 
همچنیــن پایــش مــداوم شــبکه توزیع، ســعی در 

ــه آب شــرب بیــن مــردم دارد. توزیــع عادالن
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اصفهــان اطــالع رســانی بــه مــردم در خصــوص 
کــرد و بیــان  کیفیــت آب را مهــم ارزیابــی  کمیــت و 
داشــت: برخــی از ســودجویان در فضــای مجــازی 
کــه  می دهنــد  مــردم  بــه  نادرســتی  اطالعــات 
روابــط عمومی بــه عنــوان ســخنگوی آبفــا بایــد 
اطالعــات دقیــق را در اختیــار مــردم قــرار دهــد.

کار ستاد پایش تنش آبی  آغاز به 
درآبفای استان اصفهان

خبرربخ
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گفــت: در  مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اصفهــان 
کاهــش بــرق مصرفــی دســتگاه های اجرایــی  مانــور 
ــرکت  ــزار و ۱۳۳ اداره ش ــش از ه ــان بی ــتان اصفه اس
می کننــد و برنامــه ریــزی شــده تــا از ســاعت ۱۱ صبــح 
گذشــته  ــا پایــان وقــت اداری نســبت بــه روزهــای  ت

کاهــش دهنــد.  حداقــل ۵۰ درصــد مصــرف را 
حمیدرضــا پیرپیــران  در مانــور کاهش برق مصرفی 
اظهــار  اصفهــان  اســتان  اجرایــی  دســتگاه های 
داشــت: بــا توجــه به اینکــه بــه پیــک تابســتان ۱۴۰۰ 
نزدیــک می شــویم بایــد مدیریــت مصــرف بــرق را در 

همــه تعرفه هــای مصــرف داشــته باشــیم.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
کشــاورزی، صنعتــی، مســکونی و از  افــزود: بخــش 
که باید الگوی مصرف باشــند   جمله بخش ادارات 
کننــد  و صرفه جویــی در ســاعات پیــک را رعایــت 
و ایــن مانــور به منظــور آمادگــی بــرای ادارات اســت.

گفــت: در مانــور امــروز بیــش از هــزار و ۱۳۳ اداره  وی 
ــا از ســاعت  شــرکت می کننــد و برنامه ریــزی شــده ت

۱۱ صبــح تــا پایــان وقــت اداری نســبت بــه روزهــای 
گذشــته حداقــل ۵۰ درصــد مصــرف را کاهش دهند 
و بعــد از وقــت اداری هــم مصــرف خــود را بــه ۱۰ 

درصــد مصــرف روزانــه برســانند. 
رســول موســی رضایــی نیــز در ایــن مراســم اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه شــرایط بحرانــی بارش هــا در 
کشــور الزم اســت تمــام دســتگاه ها و ســازمان ها 
همــکاری الزم را بــا صنعــت بــرق داشــته باشــند 
ــر  ــت س ــکلی را پش ــدون مش ــتان ب ــم تابس ــا بتوانی ت
ــرق منطقــه ای افــزود: بنــا  بگذاریــم. مدیــر عامــل ب

ــوی صفــر  ــال ۹۸ و ۹۹ را الگ ــرو س ــر نی ــتور وزی ــر دس ب
گذاشــتیم و مســلمًا توقــع  ۹۸ و صفــر۹۹ پشــت ســر 
کــه الگــوی خاموشــی صفــر را در  مردم ایــن اســت 
ســال ۱۴۰۰ هــم داشــته باشــیم و ایــن اتفــاق تنهــا 
بــا همــکاری تمــام حوزه هــا میســر اســت؛ اســتان 
اصفهــان بــا حدود ۹۰ ســازمان صنعتی یک اســتان 
بــزرگ صنعتــی اســت و مــا بــا تمــام صنایــع از جملــه 
فــوالد مبارکــه، ذوب آهــن، ســیمان و ســایر صنایــع 
هماهنــگ کردیــم تــا بتوانیــم در راســتای این هدف 

گام برداریــم. 

کــرد: مبالغــی بــرای همــکاری صنایــع  وی بیــان 
ــای انگیزشــی پرداخــت  ــه عنــوان تشــویقی و مزای ب
شــده و می شــود، همچنیــن مــا بایــد بتوانیــم از 
کنیم حتی  پتانسیل نیروگاه های صنایع استفاده 
کوچک هســت نیز مورد  که در صنایع  ژنراتورهایی 

نیــاز مــا هســت. 
حمیــد عالقه منــدان اظهــار داشــت: مشــابه این 
گذشــته بــرای ادارات وزارت نیــرو  مانــور را هفتــه 
کاهــش ۵۰ درصــدی شــدیم  ــه  داشــتیم و موفــق ب
و هم اینــک در تمامــی ادارات در حــال اجــرا اســت.

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهــان 
و  آب  مصــارف  تمــام  در  جویــی  صرفــه  فرهنــگ 
گاز بایــد نهادینــه شــود تــا باعــث مشــکل در  بــرق و 
زندگــی روزمــره نشــود، بــا توجــه به اینکه ایــن طــرح 
ــد  ــود بای ــرا می ش ــرای ادارات اج ــا ۱۵ ب ــاعت ۱۱ت از س
کــه پــس از آن از ۱۵ تــا ۱۸ بازهــم بایــد  کــرد  توجــه 
صرفــه جویــی صــورت بگیــرد زیــرا امســال پیــک 
مصــرف افزایــش یافتــه و در عمــوم از ســاعت ۱۱ الــی 

۱۸ پیــک مصــرف اســت.

کشــاورزان اصفهــان  دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 
از احتمــال جــاری شــدن آب در زاینــده رود خبــر 
گفــت: حجــم ۲۹۰ میلیــون مترمکعــب  داد و 
کشــاورزان اصفهــان در نظــر  کشــت  آب بــرای 
کــه بتــوان برداشــت ها  گرفتــه شــده و در صورتــی 
کرد ایــن حجــم آب، بــه زودی جــاری  کنتــرل  را 

می شــود. 
اســفندیار امینــی در ارتبــاط بــا اعتراضــات اخیــر 
اعتراضــات  پــی  اظهــار داشــت: در  کشــاورزان 
و  قوانیــن  اجــرای  بــه  نســبت  کشــاورزان 
دادســتان  حقابه هــا،  بــه  مربــوط  مصوبــات 
کــرده و وعــده  اصفهــان به ایــن موضــوع ورود 
کــه در مــدت یــک مــاه اجــرای مصوبــات بــر  داد 
کــرد و با ایــن  زمیــن مانــده را پیگیــری خواهــد 

گرفــت. آرام  کشــاورزان  اعتراضــات  وعــده 
کارگــروه ســازگاری  بــه جلســات  بــا اشــاره  وی 
جلســه  دو  کنــون  تا کــرد:  ابیــان  آبــی  کــم  بــا 
بــا  آبــی  کــم  بــا  ســازگاری  تخصصــی  کارگــروه 
محوریــت دادســتانی و اســتانداری برگــزار شــده 
در  آب  توزیــع  و  تامیــن  دربــاره  تصمیماتــی  و 
فرصــت باقیمانــده از ســال زراعــی و مــواردی 
گرفتــه شــده و قــرار اســت بــه زودی ایــن  دیگــر 
اســتان  دو  بیــن  مشــترک  صــورت  بــه  کمیتــه 
اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری برگــزار و در 
مــورد توزیــع آب بیــن دو اســتان نیــز تصمیــم 

گیــری شــود.
کشــاورزان اصفهــان  دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 
مکعــب  متــر  میلیــون   29۰ گرفتــن  درنظــر  از 
کشــاورزان اصفهــان خبــر داد  آب بــرای بــرای 
متــر  میلیــون   29۰ کــه  شــده  مقــرر  افــزود:  و 
غــرب  و  شــرق  کشــاورزان  بــرای  آب  مکعــب 
کــه  رهاســازی شــود  زاینــده رود  اصفهــان، در 
بــر آن  نیازمنــد و مشــروط  البته ایــن موضــوع 
کــه برداشــت ها و پمپاژهــای باالدســت  اســت 
کشــاورزان  بــه عنــوان مثــال پمپاژهــای صنعت، 
کشــاورزان  چهارمحــال و بختیــاری و همچنیــن 
کــه  چــرا  کــرد  نظــارت  و  کنتــرل  را  اصفهــان 
گر ایــن نظــارت انجــام نشــود توزیــع بــه مشــکل  ا

بــر خواهــد خــورد.

آخرین اخبار از جریان دوباره 
زاینده رود : 

گشایی زاینده رود  باز
کشاورزان  کشت  برای 

شرق و غرب 
خبرربخ

گزارشربخ

ــی  ــای تاریخ ــا از مکان ه ــی خانمان ه ــتفاده ب اس
اصفهــان بــه عنــوان پناهــگاه به ایــن یادگار هــای 

معمــاری ملــی آســیب می رســاند. 
جوان ایــن  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
بنا هــای  محوطــه  در  را  کارتن خواب هــا  روزهــا 
ــژه ســی و ســه پــل و پــل خواجــو  ــه وی تاریخــی، ب
از  گــرم  هــوای  در ایــن  آن هــا  می بینیــم.  زیــاد 
ســایه پل هــا بــرای اســتراحت اســتفاده می کننــد 
کــه  اســت  آســیب هایی  حضورشــان  پیامــد  و 

می شــود. وارد  بنا هــا  به ایــن  هرازگاهــی 
آثار تاریخی حفره دار، سرپناه کارتن خواب ها

فریــدون اللهیــاری، مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
به اینکــه  اشــاره  بــا  مــا  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در 
ســرپناه  بــرای  مکانــی  هــر  از  کارتن خواب هــا 
گفــت: تعــدادی از این افــراد به  اســتفاده می کننــد 
ــی از  ــد و مکان های ــاه می آورن ــی پن ــای تاریخ بنا ه
جملــه حفره هــای سی وســه پــل و پــل خواجــو را 

بــه عنــوان ســرپناه انتخــاب می کننــد.
در  کارتن خواب هــا  دلیل اینکــه  بــه  افــزود:  او 
تیغه هایــی  پنــاه می گیرنــد،  حفره هــای پل هــا 
بــه عنــوان حصــار بــرای جلوگیــری از ورود آنــان 
کــرده بودیــم، امــا بــه تازگــی آن هــا را تخریب  نصــب 

کرده انــد.
گردشــگری و صنایــع  مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
دســتی اســتان اصفهــان ادامــه داد: متأســفانه 
به ایــن  آتــش  کــردن  روشــن  بــا  کارتن خواب هــا 
کــه البته ایــن موضــوع  پل هــا آســیب می زننــد 
تنهــا مربــوط بــه پل هــای تاریخــی نیســت بلکــه 
مســاجد تاریخی نیز در معرض تخریب هســتند.

حضور ایــن  از  گــر  ا کــرد:  تصریــح  اللهیــاری 
آینــده  افــراد پیشــگیری و جلوگیــری نشــود در 
وارد  تاریخــی  بنا هــای  بــه  جــدی  آســیب های 

. د می شــو
او بــا اشــاره به اینکــه آثــار تاریخــی ماننــد پل هــا، 
کــرد: مــا نمی توانیم  مــکان عمومی هســتند بیــان 
بــرای مکان های عمومی موانعــی در نظر بگیریم، 
بنابرایــن بخــش عمــده حفظ ایــن آثــار بــه عهــده 
مــردم و بخشــی هــم وابســته بــه مراقبت هــای 
متولــی  اســت؛  شــهرداری  انتظامــی و  نیــروی 
کــه در قانــون تعریــف  جمع آوری ایــن افــراد هــم 

شده اســت.
مجتمعی برای کارتن خواب ها؛ شاید وقتی 

دیگر
بهزیســتی  مدیــرکل  اصفهانــی  نصــر  اهلل  ولــی 
گفتگــو بــا خبرنــگار مــا بــا  اســتان اصفهــان در 
اشــاره بــه مــاده ۲ مصوبــات شــورای عالی اداری 
کشــور مبنــی بر اینکــه در همــه شــهر های بــزرگ 
بایــد یــک مجتمــع اردوگاهــی بــرای نگهــداری 
در  گفــت:  شــود،  تأســیس  کارتن خواب هــا 
اصفهــان بــرای احــداث مجتمــع فــدک برنامــه 
سال هاســت  متاســفانه  امــا  شــده،  ریــزی 
ــرد: براســاس  ک ــدازی نشده اســت. او اضافــه  راه ان
موضــوع  در  شــورای عالی،  مصوبــات   ۳ مــاده 
کارتن خــواب نیــروی  تحویــل و جمــع آوری افــراد 
گفــت:  انتظامی هــم موظــف بــه همــکاری اســت، 
شناســایی و جمع آوری ایــن افــراد از از وظایــف 
بهزیســتی نیســت، امــا همیشــه پیگیــر و در ایــن 

بوده ایــم. پیشــتاز  زمینــه 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان اظهار کرد: در 
مجتمع هــای اردوگاهــی، افــراد به حرفه ای متهم 

بــه ارتــکاب جرم، مجهول الهویه و بی سرپرســت، 
گمشــده یا در راه مانده، معلول و ناتوان جمســی 
یــا ذهنــی و افــراد غیرحرفــه ای نیازمنــد تقســیم 

می شــوند.
بهزیستی مسئول نگهداری و آموزش است نه 

جمع آوری!
نصــر ادامــه داد: وظایــف بهزیســتی از اینجا به بعد 
کــه بایــد افــراد بی سرپرســت،  تعریــف می شــود 
ناتــوان و معلــول رو تحویــل بگیــرد و آنــان را تحــت 

نگهــداری و آمــوزش قــرار دهــد.
طــرف  از  خوبــی  اعتبــارات  بیان اینکــه  بــا  او 
شــورای شــهر و شــهرداری بــرای تاســیس چنیــن 
مجتمع هــای اردوگاهــی تعلــق می گیــرد، بیــان 
کــرد: در حــال حاضــر شــهرداری بــا هماهنگــی 
فرمانــدار، مــردان را در مرکــزی واقــع در میــدان 
دانشــگاه اصفهــان و زنــان را در ســامان ســرای 

می کنــد. نگهــداری  خورشــید 
افــزود:  اصفهــان  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
اتبــاع  از  کار  کــودکان  از  درصــد   ۸۵ از  بیــش 
خارجــی هســتند و در ایــن زمینــه اداره اتبــاع و 
مهاجریــن اســتانداری موظــف بــه شناســایی و 

اســت. افــراد  ســاماندهی این 
کــه  گفتــه نمانــد  کــرد: نا نصــر در پایــان تصریــح 
کارتن خــواب  و  متکــدی  افــراد  از ایــن  بعضــی 
بــه خصــوص در فصــول بهــار و تابســتان خیلــی 
تمایلــی بــه دریافت خدمات از جانب ما نیســتند 
و بایــد گفت ایــن افــراد بــا خودشــان هــم همکاری 

نمی کننــد!
متولیانی که پاسخگو نبودند

در ایــن زمینــه مکــرر بــا شــهرداری تمــاس گرفتیم، 
اما متاســفانه حاضر به مصاحبه نشــدند، جالب 
توجه اینکــه مدیــر کل پیشــگیری و رفــع تخلفات 
بــا  مصاحبــه  در  اصفهــان  شــهرداری  شــهری 
خبرنــگار خبرگزاری ایمنــا )خبرگــزاری وابســته بــه 
گفتــه اســت: »جمــع آوری  شــهرداری اصفهــان( 

ــن خواب هــا وظیفــه شــهرداری نیســت«. کارت
نقــش  می آیــد  بــر  قانونــی  مفــاد  از  آنچــه 
دســتگاه های مرتبــط بــه خوبــی معیــن شــده، 
بــه  حاضــر  دســتگاه ها  برخــی  چــرا  اما اینکــه 
کــه از پاســخ  پذیرفتــن آن نیســتند ســوالی اســت 
بــه آن طفــره می رونــد. پیامد ایــن بــی توجهــی 
کــم در حــوزه میــراث فرهنگــی  بــه قانــون دســت 
آســیب رســیدن بــه داشــته های تاریخــی اســت.
گزارش از:  سعید ارشد

چه کسی پاسخگوست؟

کارتن خوابی در پناه پل های تشنه اصفهان 

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان گفت: هفت 
کــه  پناهــگاه ســگ در اســتان اصفهــان وجــود دارد 
کــز مجــوز فعالیــت از دامپزشــکی  هیــچ از ایــن مرا

اســتان اصفهــان دریافــت نکرده انــد.
شــهرام موحدی با اشــاره به بیماری های مشــترک 
انســان و حیــوان اظهــار داشــت: بایــد توجه داشــت 
کــه  کــه ۵۰ درصــد از یــک هــزار و ۸۰۰ عوامــل عفونــی 
در بــدن انســان بیماری ایجــاد می کنــد، منجــر بــه 
بیمــاری مشــترک بیــن انســان و حیــوان می شــود 

کــه از حیــوان بــه انســان منتقــل می شــود.
بیــن  مشــترک  بیماری هــای  بیان اینکــه  بــا  وی 
العــالج  کشــنده و صعــب  انســان و دام معمــواًل 
هســتند، افــزود: بیماری هایــی مانند هاری، ســیاه 
کنگــو، ســارس،  کریمــه  زخــم، تــب مالــت، تــب 
مــرس، شــیگال، آنفوالنــزای فــوق جــاد پرنــدگان، 
کرونــا نــام  گاوی و … و جدیدتریــن آنکــه  جنــون 
دارد از جملــه بیماری هــای مشــترک انســان و دام 

هســتند.
دامپزشکی وظیفه کنترل هاری در سگ های 

صاحب دار را بر عهده دارد
مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
برابــر  در  انســان  کــه  اســت  بیانگر ایــن  شــرایط 
حیــوان  و  انســان  بیــن  مشــترک  بیماری هــای 
ــرد: حــوزه بهداشــتی مــا  ک تســلیم اســت، تصریــح 
بســیار شــکننده اســت و از ایــن رو دامپزشــکی در 
زمینــه کنتــرل بیماری هــا نقــش بســیار تأثیرگــذاری 

دارد.
از  یکــی  بیماری هــاری  بیان اینکــه  بــا  وی 
از  می توانــد  کــه  اســت  ویروســی  بیماری هــای 
گزنــده  حیوانــات  دیگــر  و  روبــاه  ســگ،  شــغال، 

کــرد:  ماننــد مــوش بــه انســان منتقــل شــود، اضافه 
کنترل هــاری در  در ایــن زمینــه دامپزشــکی وظیفــه 
ســگ های صاحــب دار را بــر عهــده دارد و بخــش 
اســاس دســتورالعمل  بــر  ســگ های بالصاحــب 
ــذار شــده اســت  گ ــه شــهرداری ها وا کشــور ب وزارت 
ضمن اینکــه کنترل ایــن بیمــاری در بخــش حیــات 

وحــش نیــز بــر عهــده محیــط زیســت اســت.
کسیناسیون هاری ۱۸ هزار سگ در اصفهان وا

گذشــته  موحــدی در ادامــه بــا بیان اینکــه در ســال 
کل دامپزشــکی اســتان اصفهــان بیــش از ۱۸  اداره 
هزار قالده ســگ صاحب دار را در قالب پیشــگیری 
کــرده اســت، ابراز داشــت:  کســینه  از شــیوع هاری وا
هزینــه اجرای ایــن طــرح دو میلیــارد و ۷۰۰ میلیــون 
تومــان بــرای اجرای ایــن طــرح هزینــه شــده اســت.

وی افــزود: همچنیــن موازی با دامپزشــکی اســتان 
کســینه را  اصفهــان بخــش خصوصــی نیــز امــر وا

انجــام شــده اســت.
مدیــرکل دامپزشــکی اســتان اصفهــان در ادامــه 
در  ســگ  پناهــگاه  هفــت  وجــود  بــه  اشــاره  بــا 
پناهگاه هــا  داشــت: این  ابــراز  اصفهــان  اســتان 
کــرون،  و  تیــران  اصفهــان،  شهرســتان های  در 
گلپایــگان و  خوانســار، شــاهین شــهر، نجــف آبــاد، 

دارنــد. فعالیــت  لنجــان 
وی بــا بیان اینکه اینکــه هیچیــک از پناهگاه هــای 
ــه جــز پناهــگاه نجــف  ســگ در اســتان اصفهــان ب
آبــاد کــه مجوز موقــت دریافت کرده، مجوز فعالیت 
کرد: ایــن  از دامپزشــکی دریافــت نکرده انــد، اضافــه 
ــم  ــه تی ــد ب ــز بای ک ــن مرا ــه همه ای ک ــت  ــی اس در حال
دامپزشــکی مجهــز باشــند تــا مســائل بهداشــتی و 

کننــد. درمانــی و جراحــی دام هــا را دنبــال 

عقیم سازی سگ ها ضروری است
موحــدی بــا بیان اینکــه ســگ ها بایــد پــس از زنــده 
کــردن رحــم  گیــری تحــت عمــل جراحــی خــارج 
کــرد: بایــد توجــه  گیرنــد، اضافــه  و تخمــدان قــرار 
کــه ســگ در هــر زایمــان تعــداد زیــادی تولــه  داشــت 
کــه پــس از عمــل جراحــی و عقیــم  بــه دنیــا مــی آورد 
نخواهــد  اقدامــی را  چنیــن  امــکان  دیگــر  ســازی 
جمعیــت  کاهــش  بــه  منجــر  امــر  و ایــن  داشــت 

ســگ های ولگــرد در شــهرها خواهــد شــد.
وی ضمــن انتقــاد از رفتــار برخــی از دوســتداران 
طبیعــت در زمینــه توزیــع تغذیــه بیــن ســگ های 
ولگــرد ادامــه داد: ایــن اقــدام در واقــع ظلمــی در 
که ایــن امــر منجــر  حق ایــن حیوانــات اســت چــرا 
بــه افزایــش جمعیــت ســگ ها می شــود و ایــن افــراد 
می تواننــد بــا کمــک به توســعه پناهگاه های ســگ 
ــد. ــه دهن ــات ارائ ــن حیوان ــری را به ای ــت بهت خدم

کسن هاری به پناهگاه های  گذاری ۱۱۰۰ ُدز وا وا
سگ استان

مدیرکل دامپزشــکی اســتان اصفهان با بیان اینکه 
کســن ضد هاری  ســال گذشــته یــک هــزار و ۱۰۰ ُدز وا
بــه پناهگاه هــای ســگ اســتان اصفهان اهدا شــده 
کســن ها بیــش از  کــرد: هزینه ایــن وا اســت، اضافــه 

۱۶۰ میلیــون تومــان برآورد شــده اســت.
وی بــا بیان اینکــه شــخیص بیماری هــاری صرفــًا بــا 
گیــری از مکان بســیار خاصی در مغز اســت،  نمونــه 
ابــراز داشــت: روش دیگــری بــرای تشــخیص این 
خصــوص  در  رو  از ایــن  و  نــدارد  وجــود  بیمــاری 
اســت  داده  رخ  شــهر  شــاهین  در  کــه  اتفاقاتــی 
که این  دامپزشــکی اصفهان ورود نکرده اســت چرا 

بوده انــد. ســگ ها بالصاحــب 

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان:

۷ پناهگاه سگ دراصفهان مجوز فعالیت ندارد

خبر

پــت اســکن یکــی از دســتگاه های پیشــرفته و روز 
کمــک تشــخیص بــه هنــگام و  کــه بــه  دنیاســت 
درمــان بیماری هایــی صعــب العالجــی همچــون 
ســرطان آمــده اســت. این دســتگاه بــا اســتفاده از 
روش هــای نویــن و پیشــرفته پزشــکی هســته ای 
نقش بسزایی در تشخیص به موقع و پیشگیری از 
گســترش ســرطان در بــدن بیمــاران دارد و می توانــد 
با تشــخیص به هنگام، جان انســان های بســیاری 

را نجــات دهــد. 
ــا پیــش از ایــن بیمــاران اصفهانــی بــرای اســتفاده  ت
از دســتگاه پــت اســکن بایــد راهــی شــهرهای دیگــر 
گذشــته دســتگاه پــت اســکن  می شــدند، امــا ســال 
ــداری  ــر ۵۰ میلیــارد تومــان خری ــغ ب ــا هزینــه ای بال ب
و در بیمارســتان فارابــی بــه عنــوان قطــب درمانــی 
شــرق اصفهــان نصــب خواهــد شــد و امیــد مــی رود 
تــا تیــر مــاه امســال آمــاده خدمــت رســانی بــه مــردم 

اصفهــان شــود.
راه اندازی جامع ترین و مجهزترین مرکز 

درمان سرطان در بیمارستان فارابی
مرتضــی امامی پارســا، رئیــس مجتمــع تخصصــی 
بــه مصوبــه  بــا اشــاره  فــوق تخصصــی فارابــی،  و 
بــه  ســرطان  ســه  تیــپ  درمانــی  مرکــز  راه انــدازی 
عنــوان جامــع تریــن و مجهزتریــن مرکــز اســتانی 
درمــان ســرطان در بیمارســتان فارابــی، اظهــار کرد: 
ســاخت چنیــن مجموعــه ای هزینه ســنگینی در بر 
دارد و دســت یــاری به ســوی خیریــن دراز می کنیم.

وی یکــی از اجــزای مرکــز جامــع درمــان ســرطان 

را تکنولــوژی جدیــد تشــخیصی بــا دســتگاه پــت 
گذشــته دســتگاه  گفــت: ســال  کــرد و  اســکن اعــالم 
پــت اســکن بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد تومــان 
خریداری و وارد بیمارستان فارابی شد و امیدواریم 
را  دســتگاه  بتوانیم ایــن  آینــده  ماه هــای  طــی 
راه انــدازی  بــرای  ســاختمانی  کنیــم.  راه انــدازی 
کــه  دســتگاه پــت اســکن درحــال احــداث اســت 
ــا  کنــون ۷۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته و ت تا
اواخــر خــرداد بــه اتمــام رســیده و تیرمــاه امســال 
کاربــرد دســتگاه  آمــاده بهــره بــرداری می شــود. وی 
پــت اســکن را بــرای بیماران ســرطانی کــه در مراحل 
نیــاز  از درمــان  بعــد  تشــخیصی خــود هســتند و 
بــه چــکاب دارنــد برشــمرد و افزود: ایــن دســتگاه 
بســیار دقیــق و حســاس اســت و مشــابه آن را در 
اصفهان نداشتیم و بیماران نیازمند به شهرهایی 
همچــون تهــران و شــیراز می رونــد، امــا امیدواریم به 
زودی شــهروندان اصفهــان نیــز از ایــن خدمت بهره 
منــد شــوند. امامی گفــت: نیازمنــد ســاخت یــک 
ســاختمان مجزا در مجموعه بیمارســتان هســتیم 
شــتاب  دســتگاه  شــیمی درمانی،  زمینــه  در  تــا 
دهنــده بــرای رادیوتراپــی و دســتگاه تشــخیصی 
کی تراپی –  دیگر از جمله ســی تی ســیمیالتور – برا
کمــرا در مجموعــه  گاما یــد درمانــی – ســایبر نایــف و 
کنــد.  ــه مــردم خدمــات رســانی  مجهــز و منظمی ب
ســاختمان ســازی برای چنین مجموعه ای هزینه 
کــه دانشــگاه  باالیــی نیــاز دارد، ایــن درحالــی اســت 
و  بــا خریــد دســتگاه ها  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 

تجهیــزات بیــش از تــوان خــود در ایــن حوزه ســرمایه 
کنون نیازمنــد همراهی خیران  کــرده و هــم ا گــذاری 
هســتیم. همانگونــه که خیــران ســالمت اســتان در 
کرونــا بــا سیســتم بهداشــت و درمــان  گیــری  همــه 
همــراه بوده انــد، امیدواریــم در ایــن زمینــه نیــز بــه 

یــاری بیمــاران بشــتابند.
تخصصــی  فــوق  و  تخصصــی  مجتمــع  رئیــس 
فارابــی بــا اشــاره به اینکــه بیمارســتان فارابــی در 
مســاحت ۱۰۰ هــزار متــر مربــع و بــا قدمــت بــاالی ۵۰ 
ســال مشــغول ارائــه خدمــات درمانــی در منطقــه 
گفت: ایــن بیمارســتان در  شــرق اصفهــان اســت، 
گذشــته تنها به عنوان یک بیمارســتان  ســال های 
کنــار آن در  کــه در  روانپزشــکی شــناخته می شــد 
زمینــه چشــم پزشــکی نیز خدمــات رســانی می کرد، 
تا اینکــه از ســال ۱۳۹۴ ماموریــت بیمارســتان فارابی 
کــرد و تبدیــل بــه یــک بیمارســتان جنــرال بــا  تغییــر 
ارتوپــدی، دیالیــز  بخش هــای جراحــی، داخلــی، 

و... شــد.
وی بــا اشــاره بــه خریــد و نصــب یــک دســتگاه ســی 
تــی اســکن مــدرن در ســال ۱۳۹۷ در بیمارســتان 
گفــت: یــک بخــش آی ســی یــو بــا ظرفیــت  فارابــی، 
۱۲ تخــت بســتری نیــز در بیمارســتان راه انــدازی و 
گذشــته بهــره بــرداری شــد. همچنیــن  اوایــل ســال 
کمــک خیریــن  بــا  بیمارســتان  اتاق هــای عمــل 
و بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۱۵ میلیــارد تومــان درحــال 
که تا شــهریور ماه امســال  بازســازی و توســعه اســت 

ــد. ــرداری می رس ــره ب ــه به ب

رئیس مجتمع تخصصی و فوق تخصصی فارابی خبر داد:

راه اندازی نخستین دستگاه پت اسکن در اصفهان تا تیر امسال

یک صندلی و این همه نامزد!... 
درحالی که تا انتخابات ریاســت جمهوری بیســت 
و هشــتم خردادمــاه کمتــر از پنجــاه روز باقی مانده 
هنــوز صحنه و عرصه رقابت های سیاســی شــکل 
و  بیــن جناح هــا  تنــش  گرچــه  ا اســت.  نگرفتــه 
جریانــات سیاســی شــدت گرفتــه کــه نمونه عینی 
آن دربــاره ماجــرای بودجــه ســال 1۴۰۰ و افشــای 
ظریــف  محمدجــواد  مصاحبــه  صوتــی  فایــل 
کــرد. بااین وجــود هنــوز دقیقــًا  می تــوان مشــاهده 
قــرار اســت  مشــخص نیســت چــه نامزدهایــی 
تبلیغــات  آغــاز  موعــد  کــه  خردادمــاه  هفتــم  از 
انتخاباتــی اســت روبــه روی  هــم قــرار گیرنــد و مردم 
را بــه رأی دادن بــه خودشــان تشــویق نماینــد. 
درواقــع عرصــه سیاســی در حــال حاضــر ابهــام 
فراوانــی دارد و دقیقــًا مشــخص هــم نیســت تــا چه 
کنــد. شــاید این  زمانی ایــن مســئله ادامــه پیــدا 
داوطلبــان  ثبت نــام  مهلــت  پایــان  تــا  ابهــام 
انتخابــات ریاســت جمهــوری یعنــی بیســت وپنج 
اردیبهشــت ماه نیــز ادامــه داشــته باشــد. آن زمان 
بــه عرصــه رقابت هــا  پــا  کــه  دقیقــًا نامزدهایــی 
گذاشــته اند مشخص شــده و به طورکلــی می تــوان 
حــدس زد چــه نامزدهایــی می تواننــد مجــوز ورود 
بــه عرصــه انتخابــات را از شــورای نگهبــان دریافت 
کنند. اما در این دوره از انتخابات یکی از مســائلی 
کــه بیش ازحــد ظهــور و بــروز داشــته تعــداد بســیار 
زیــاد داوطلبانــی اســت کــه قصد حضــور در میدان 
رقابت هــای ریاســت جمهــوری را دارنــد. در حــال 
حاضــر تعــداد بســیاری زیــادی از جنــاح اصولگــرا، 
اصالح طلــب، وزرای دولــت نهــم و دهــم، مقامات 

دولــت یازدهــم و دوازدهــم، نماینــدگان مجلــس 
و... قصد دارند وارد عرصه انتخابات شوند. افراد 
مدعــی بــرای کســب کرســی ریاســت جمهــوری در 
ماه هــا و هفته هــای اخیــر چــه به صورت مســتقیم 
و چــه غیرمســتقیم از نیــت خــود بــرای حضــور در 

گفته انــد. عرصــه انتخاباتــی ســخن 
برخــی از خبرگزاری هــا تعــداد داوطلبان انتخابات 
کرده انــد. بــدون شــک  را تــا شــصت نفــر نیــز بــرآورد 
نمی تــوان  را  افــراد  از ایــن  زیــادی  بســیار  تعــداد 
مصــداق اصــل یک صــد و پانزدهم قانون اساســی 
آورد. ایــن  به حســاب  اســالمی ایران  جمهــوری 
اصــل بیــان مــی دارد: »رئیس جمهــور بایــد از میان 
کــه واجــد شــرایط زیــر  رجــال مذهبــی و سیاســی 
ــران،  ــل، تابع ای گردد: ایرانی االص ــاب  ــند انتخ باش
امانــت  و  ســابقه  حســن  دارای  مدبــر،  و  مدیــر 
بــه مبانــی جمهــوری  و تقــوا، مؤمــن و معتقــد 

رسمی کشــور.« مذهــب  و  اســالمی ایران 
کــه بخــش  امــا مســئله ای در ایــن بیــن وجــود دارد 
عمــده ای از ایــن افــراد، احتمــااًل قصــد و هــدف 
اصلی شــان رســیدن به پاستور نباشــد. به عبارتی 
کــه در  بهتــر بــه نظــر می رســد تعــداد زیــادی از افــراد 
حــال حاضــر در عرصــه سیاســی فعال شــده اند و 
هــرروز موضع گیــری می کننــد موعــد فعلــی را زمــان 
ــدن و  ــاره مطرح ش ــا دوب ــرح ی ــرای مط ــبی ب مناس

برجســته نشــدن نــام خــود ارزیابــی می کننــد.
توجــه  دلیــل  بــه  انتخابــات  زمــان  به طورکلــی 
ــه اظهارنظرهــا  ــکار عمومی ب بیشــتر رســانه ها و اف
همــگان  نصیــب  فرصــت  موضع گیری ها ایــن  و 
افــکار خــود  و  آراء  بــه عرضــه  بهتــر  تــا  می شــود 
بپردازنــد و تعریــف بهتــر یــا جدیــدی از خــود بــه 

ارائــه دهنــد. و جناح هــای سیاســی  جامعــه 
امــا معقــول و منطقــی آن بــود کــه چنیــن اتفاقاتــی 

بیشــتر در درون احــزاب و حداقــل چنــد مــاه قبــل 
انجــام می شــد نه اینکــه چنــد هفتــه مانــده بــه 
انتخابــات نوعــی زمینه بــرای بیان افــکار و عقاید و 
کــه  ارائــه آن وجــود داشــته باشــد. مســئله دیگــری 
وجــود دارد و اظهــر من الشــمس اســت بســیاری از 
کــه نامشــان مطــرح اســت به واقــع هیــچ  افــرادی 
قصــدی بــرای ورود واقعــی بــه عرصــه رقابت هــای 
فکــر  به ایــن  آن هــا  بلکــه  ندارنــد  را  انتخابــات 
و  انتخاباتــی  موضع گیری هــای  بــا  تــا  هســتند 
ــگاه ریاســت  مطــرح نمــودن خــود در ســطح جای
جمهــوری، بعــدًا بتواننــد از ایــن امــکان جهــت 
کســب و تصاحــب منصب هــای دیگــری ماننــد 
وزارت، شــهرداری، اســتانداری، ریاســت مجلــس 
و... بهــره بگیرنــد. آن هــا البــد بــر روی تلقیــن و 
جا انداختن ایــن انــگاره در افــکار عمومی حســاب 
انتخابــات  داوطلــب  کــه  »فــردی  بازکرده انــد 
ریاســت جمهوری می شــود حتمًا صالحیت آن را 
کــه فــردا روزی وزیــر، شــهردار، رئیــس مجلس  دارد 
و... شــود«. این مســئله نشــان دهنده آن اســت 
کشــورمان  در  سیاســتمداران  ورزی  سیاســت 
تــا چــه میــزان بی قاعــده و فاقــد اصــول اســت و 
ضرورت دارد تا به شــیوه معقول و منطقی فرایند 
کــه  شــود  به گونــه ای  کشــورمان  در  انتخابــات 
نامزدهــای واقعی صرفــًا وارد عرصه رقابت شــوند. 
بر ایــن اســاس شــاید تــا زمانی که انتخابــات حزبی 
ماننــد  وقایعــی  نشــود می بایــد منتظــر چنیــن 
 شــصت نفــر بــرای ورود بــه عرصــه 

ً
آمادگــی حــدودا

ــود. ــز ب ــا نی رقابت ه

نگاه جامعه
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گنبدهــای فیــروزه ای و مهــد علــم و  اصفهــان شــهر 
که نه تنها  فرهنگ، صنایع دســتی شــاخصی دارد 
کــه از سراســر جهــان طرفــدار دارد.  در میان ایرانیــان 
فعاالن ایــن صنایــع روزهــای ســختی را می گذرانند.
از درخشــش طالیــی ظــروف  گــزارش  ایمنــا،  بــه 
مســی، جلــب توجــه ســفره های قلمــکاری شــده 
انگیــز ظــروف مینــا  آبــی شــعف  نــوازی  و چشــم 
می توان به اوج شــکوه صنایع دســتی اصفهان پی 
بــرد. خالق ایــن آثــار، دســتان و ذهــن هنرمندانــی 
اســت که در هر شــرایطی برای رونق صنایع دســتی 
کــرده و بــا هنــر خــود شــاهکارهای هنــری  تــالش 
کرده انــد. از زمــان انتشــار ویــروس  زیبایــی خلــق 
کرونــا صنایع دســتی یکی از متضررتریــن حوزه های 
که تبعات شــیوع   هنر بوده اســت. یک ســال اســت 
گریبانگیــر فعــاالن حــوزه صنایــع  کرونــا  ویــروس 
کلــی تعطیلی های  دســتی شــده اســت. بــه صــورت 
طوالنــی مــدت، بــه وجــود آمــدن پیک هــای دوم، 
کاهــش خریــد مــردم منجــر  کرونــا و  ســوم و چهــارم 
به ایجاد شــرایط نابســامانی بــرای فعاالن ایــن حوزه 
شــد عــالوه بر این مســائل مربوط به بیمــه و مالیات 

کــرده اســت. ــر  نیــز مشــکالت را پیچیده ت
عبــاس شــیردل، رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی 
گونــه  اصفهــان می گویــد: میــراث فرهنگــی هیــچ 
حمایتــی از فعــاالن صنایــع دســتی انجــام نــداد. 
ــا ســود  ــا ب منظــور از حمایــت، دادن وام بالعــوض ی
کمــی از فعــاالن و بــه  کــه بــرای تعــداد  کمتــر اســت 

صــورت محــدود انجــام شــد.

وی می افزایــد: فعــاالن حــوزه صنایــع دســتی بــا 
مشــکالت بســیاری رو بــه رو هســتند، امــا یکــی از 
کــردن مالیات بــه دارایی  مهم تریــن آن هــا پرداخت 
کــه فعــاالن هیچ گونــه  اســت. این در صورتــی اســت 
مالیــات  دارایــی  اداره  امــا  نداشــته اند،  ســودی 
کاهــش از آنهــا مطالبــه  بــا قیمــت قبــل و بــدون 

می کنــد.
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان ادامــه 
می دهــد: از دیگــر مشــکالت مهــم فعــاالن صنایــع 
دســتی، بیمــه اســت. ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
کــه پوشــش بیمــه ای  بالــغ بــر پنــج ســال اســت 
جدیــد در ایــن حــوزه نمی پذیــرد و افــراد بایــد بــه 

صــورت آزاد بیمــه بپردازنــد.
شــیردل بــا اشــاره بــه قیمــت مــواد اولیه ایــن صنایــع 
اضافــه می کنــد: قیمــت مــواد اولیــه بــرای تولیــد 
صنایــع دســتی افزایــش داشــته اســت. بــه طــور 
کیلــو مــس  کرونــا هــر  مثــال پیــش از شــیوع ویــروس 
بیــن ۸۰ تــا ۱۰۰ هــزار تومــان بود، اما پــس از آن به ۲۸۰ 
تــا ۳۰۰ هــزار تومــان افزایــش قیمــت داشــته اســت. 
کننــدگان  متأســفانه بســیاری از هنرمنــدان، تولیــد 
گذشــته نزدیــک بــه  و فروشــندگان طــی یــک ســال 
ورشکســتگی هســتند و برخــی ورشکســت شــدند.

بــرای  کشــورها  از  بســیاری  می دهــد:  ادامــه  وی 
ــا  کرون ــا  ــع دوران پس ــن و درواق کس ــق وا ــس از تزری پ
کشــور  برنامه هایــی بــرای آغــاز ســفرها دارنــد، امــا در 
انجــام  جــدی  برنامه ریــزی  در این بــاره  هنــوز  مــا 
نشــده اســت. در تعطیــالت نــوروزی نیــز بــا توجــه 
بــه نبود ســفر، حضــور نیافتــن گردشــگران و افزایش 

قیمــت کاالهــا، فــروش فعــاالن صنایــع دســتی یک 
هشــتم قبــل بــود.

رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان تصریــح 
کنــون بــه  گــر بعضــی از فروشــندگان تــا  می کنــد: ا
فعالیــت خــود ادامــه داده انــد، بــه دلیــل فــروش 
کاال بــه صــورت مجــازی و آنالیــن بــوده اســت؛ از 
کشــورها درگیــر شــیوع ویــروس  کــه تمــام  جایــی 
کرونــا هســتند صــادرات نیــز در وضعیــت خوبــی قــرار 

نــدارد.
فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر  الهیــاری،  فریــدون 
اصفهــان  اســتان  گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
در ایــن بــاره بــه خبرنگار ایمنــا، می گویــد: در دوران 
اســت،  بســیار  دســتی  صنایــع  مشــکالت  کرونــا 
کــه صنــوف و اقشــار مختلــف جامعــه  همانطــور 
مشــکالت بســیاری دارنــد. بــا توجــه به اینکــه عمده 
گــروه یــک تعطیــل هســتند این  مشــاغل بــه جــز 
مشــکالت در همــه زمینه هــا وجــود دارد، پس قطعًا 
حــوزه صنایــع دســتی نیــز دچــار مشــکالتی اســت.

فعــاالن  مالیــات  و  بیمــه  مشــکالت  بــاره  در  وی 
صنایع دســتی خاطر نشان می کند: مباحث بیمه 
کــه بــه سیاســت ها و  و مالیــات بحث هایــی اســت 
ــًا در  ــود. قاعدت ــوط می ش ــی مرب ــای مل برنامه ریزیه
اســتان، انعکاس دهنده مشــکالت صنایع دســتی 

هستیم.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  کل  مدیــر 
می دهــد:  ادامــه  اصفهــان،  اســتان  گردشــگری 
ــرای بیمــه هنرمنــدان صنایــع  ــه ای را ب ــت یاران دول
بــه  توجــه  بــا  امــا  مــی داد،  اختصــاص  دســتی 

بودجــه ای  منابــع  نظــر  از  کــه  محدودیت هایــی 
ارائــه  بــرای  اخیــر  ســال های  در  داشــته،  وجــود 
شــده  موانعی ایجــاد  نیــز  پیشــین  حمایت هــای 

اســت.
الهیــاری اضافــه می کنــد: قوانین حمایــت از صنایع 
دســتی جــزو قوانینی بــوده که توســط وزارت میراث 
فرهنگــی تهیــه شــده و در مجلــس تصویــب شــده 
اســت، آئیــن نامه هــای اجرایــی آن نیــز در حــال 
تدویــن و تنظیــم اســت. در حوزه هــای مالیاتــی نیــز 
کنــون حمایت هایــی شــده اســت، امــا مســائل  ــا  ت
افزایــش قیمت هــا، محدودیت های گمرکی و تهیه 
کــه بــا  مــواد اولیــه بــه ویــژه در حــوزه صنایــع دســتی 
کــه  کار دارنــد از جملــه مباحثــی هســتند  فلــز ســر و 
پیگیری هــای بســیاری بــرای حل آنها شــده اســت.
بــرای رفع ایــن  وی ادامــه می دهــد: راهکارهایــی 
کــه یــک بخــش از آن در  مشــکالت طراحــی شــده 
امــکان  دولتــی  و  قانونــی  گذاری هــای  سیاســت 
پذیــر اســت و بخــش دیگــر مربــوط بــه ســاماندهی 
و ســازماندهی هنرمنــدان صنایــع دســتی اســت 
کــه بتواننــد از طریــق تشــکیل شــرکت های تعاونــی 
امــکان تهیــه مــواد اولیــه را بــه وجــود آورده و ســپس 

امــکان توزیــع مناســب و ارزان را پدیــد آورنــد.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی  میــراث  کل  مدیــر 
می کنــد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان  گردشــگری 
زمانــی کــه از صنایــع دســتی صحبــت می کنیــم باید 
معیــاری را بــه عنــوان شــاخص ارزیابــی وضعیــت 
نظــر  در  مختلــف  حوزه هــای  در  دســتی  صنایــع 
میــدان  فروشــگاه های  کنــار  در  امــروزه  بگیریــم. 
کــه در  نقــش جهــان، بنگاه هــای زیــادی را داریــم 

زمینــه صنایــع دســتی فعالیــت می کننــد.
کارگاه هــای ســطح اســتان  الهیــاری بــا اشــاره بــه 
دارنــد  وجــود  کارگاه هایــی  اســتان  در  می گویــد: 
و  کرده انــد  جــذب  نیــرو  نفــر  هــزار  از  بیــش  کــه 
می دهند. ایــن  انجــام  را  عمــده ای  فعالیت هــای 
تحریم هــا  و  کرونایــی  شــرایط  در  حتــی  بنگاه هــا 
وضعیــت خوبــی داشــتند. بــرای تحلیــل وضعیــت 
صنایــع دســتی بایــد الیه های مختلــف را بــه خوبی 

کنیــم. شناســایی، ارزیابــی و بررســی 
اســتان اصفهــان در ســال  وی تصریــح می کنــد: 
گردشــگر خارجــی  ۹۸ میزبــان بیــش از ۵۰۰ هــزار 
بــوده اســت. در ایــام نــوروز و تعطیــالت بیــش از ســه 
گردشــگر داشــته و در طــول ســال ۹۰۰ هــزار  میلیــون 
گردشــگر داخلــی بــه اســتان ســفر می کردنــد،  نفــر 
کرونــا  از شــیوع  تقریبــًا دو ســال  گذشــت  بــا  امــا 
گردشــگری نیــز تعطیل شــده و تأثیــر زیادی بــر حوزه 

گذاشــت. صنایــع دســتی 

صنایع دستی در جدالی نابرابر با کرونا، مالیات و بیمه

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  آ
سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰1۶۶
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/۰8

ــه  ک ــان  ک دهاق مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
کثیراالنتشــار و محلــی  3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  آ
گهــی در محــل تــا دو  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت 
گواهــی تقدیم دادخواســت  بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه 
ــی  ــت قانون ــراض در مهل ــه اعت ک ــی  ــود. درصورت ــد ب ــی دادگاه خواه ــم قطع ــه حک ارائ
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد  واصــل نشــود یــا معتــرض 
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
آقابابایــی  ابراهیــم  آقــای  رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰92۶، 1399/12/18،   )1
دهاقانــی فرزنــد نعمــت الــه تمامــت یــک دانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ یــک 
ک شــماره 9۰3 فرعــی از 127 اصلــی  درب بــاغ بــه مســاحت ۴82۵/91 مترمربــع پــال
واقــع در اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان انتقــال عــادی بــه رســمی مع الواســطه ازطــرف 

اســمعیل تربــت مالــک رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰3/۰2
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال
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گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــون تحدی ــخ: 1۴۰۰/2/11، چ ــماره: ۰2۰2۰27۰۰38۴3، تاری ش
کــه  ک 1۰393/۴۰2۴ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  یکبــاب خانــه شــماره پــال
طبــق پرونــده ثبتــی بنــام روح الــه محمــدی فرزنــد حبیــب و هــادی محمــدی فرزنــد 
حبیــب )بالســویه( درجریــان ثبــت اســت و آرای شــماره 1399۶۰3۰2۰27۰19272 
خ 99/11/21 هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون  و 1399۶۰3۰2۰27۰927۶ مــور
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  در ثبــت اســناد و امــال
ک 1۰393  گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــال
ــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد  اصلــی مشــاهده نگردیــد ل
تاریــخ 1۴۰۰/۰3/12 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و  حــدود ملــک مرقــوم در 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار  ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ بعمــل خواهــد آمــد. ل
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن  میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  و صاحبــان امــال
تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره 
ــوی  ح دع ــر ــی ط گواه ــدام و  ــی اق ــالح قضای ــع ذیص ــه مراج ــت ب ــم دادخواس ــا تقدی ب
یــا  و  ثبــت  متقاضــی  درغیراینصــورت  نمایــد  ارائــه  ثبتــی  منطقــه  به ایــن  را  خــود 
گواهــی عــدم تقدیــم  نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه 
ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار:  ب
ک منطقــه شــرق اصفهــان   1۴۰۰/۰2/18 - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال
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مدیــر خانــه نوجــوان بــا بیان اینکــه طــرح »بــه وقــت 
کــه در حــال  نوجوانــی« بــه مــدت دو ســال اســت 
بــا وجــود شــیوع  گفــت: در ســال 99  اجراســت، 
ــای  ــا تالش ه ــت ب ــرح توانس ــن ط کرونا، ای ــاری  بیم
حمایــت  نیــز  و  دســت اندرکاران  روزی  شــبانه 
و  نوجوانــان  پرشــور  و  گــرم  حضــور  و  مســئوالن 
کار خــود ادامــه دهــد و آمــار  ــه  ــان ب خانواده هــای آن

بســیار خوبــی را بــه جــا بگــذارد.
در  طــرح  افزود: ایــن  موســویان  ســادات  صفیــه 
تمــام مناطــق شــهر اصفهــان در دو بخــش اجــرای 
کانون های آموزشــی و پاتوق های فرهنگی فعالیت 
کانون هــای آموزشــی طــرح در قالــب  کــه  می کنــد 
گل و  کتــاب،  کافــه  نقاشــی، آواهــا و نواهــا، تئاتــر، 
گیــاه، فــن بیان، شــعر و ادبیات، عصرانه خوشــمزه، 

ــتند. ــرگرمی فعال هس ــازی و س ــازی و ب فیلمس
وی تصریــح کــرد: نوجوانان در کانون های آموزشــی 
بــه  و  آمــوزش داده شــده  اســتعدادیابی،  از  پــس 
کــه خروجــی بســیار  کارآفرینــی نزدیــک می شــوند 
ــور  ــه ط ــوان ب ــه می ت ک ــون  کن ــته تا ــم داش ــی ه خوب
ــای  ــان مجری ه ــن بی ــون ف کان ــی  ــه خروج ــال ب مث
صــدا و ســیما، مجری هــای برنامه هــای اصلــی و 
رسمی ســازمانی و برون ســازمانی و همچنین آماده 
کــردن نزدیــک به ۵۰ تئاتر توســط کانون تئاتــر  و ارائه 
در مســابقات و برنامه هــای بــرون مرکــزی اشــاره 

کــرد.
و  شــهری  مســابقات  در  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
اســتانی و طراحــی یــک تقویــم جیبــی زیبــا توســط 

کانــون نقاشــی و همچنیــن متــن نویســی بســیاری 
از برنامه هــای درون و بــرون ســازمانی و پوشــش 
در صفحــه روزنامــه اصفهــان زیبــا توســط اعضــای 
کانــون شــعر و ادبیــات از دیگــر مــوارد پیشــرفت این 

طــرح بــوده اســت.
کانــون فیلــم ســازی  گفــت:  مدیــر خانــه نوجــوان 
کــه  اســت  پــرکار  بســیار  کانون هــای  از  یکــی  نیــز 
ســاخت  و  برداری هــا  فیلــم  تمامی تدوین هــا، 
کوتــاه از صفــر تــا صــد را بــر عهــده دارد. فیلم هــای 
کانون هــای  موســویان اظهــار داشــت: در حقیقــت 
آموزشــی  کالس  یــک  صرفــا  نوجوانــی  وقــت  بــه 
نیســتند بلکــه خروجی هــای بســیار خوبــی دارنــد؛ 
در ایــن طــرح، نوجوانــان را تا زمانی که بتواننــد روی 
ــا توانایــی  ــت می کنیــم ت ــای خــود بایســتند هدای پ

ــند. ــته باش ــد را داش گرفته ان ــاد  ــه ی ک کاری  ــه  ارائ
از  دیگــر  یکــی  فرهنگــی  پاتوق هــای  افــزود:  وی 
کــه در  فعالیت هــای طــرح بــه وقــت نوجوانــی اســت 
تمام مناطق، هفته ای یک بار توســط تســهیلگران 
برگــزار می شــود؛ در ایــن پاتوق هــا، نوجوانــان نــکات 
و  تفریحــی  فرهنگــی،  روانشناســی،  اجتماعــی، 
کــه یــک نوجــوان در مســیر رشــد خــود نیــاز  هرآنچــه 
گــر خــود بــه چالــش  دارد را بــه راحتــی بــا تســهیل 
می کشــند و بــا یکدیگر گفتگو کــرده و بــه آن موضوع 

می پردازنــد.
حقیقــت  در  تســهیلگران  بیان اینکــه  بــا  وی 
روانشناســی  مــدرک  بــا  تخصصــی  روانشــناس 
کــه با عنــواِن تســهیل گر فعالیــت می کنند،  هســتند 

کننــدگان در پاتوق هــای  ادامــه داد: آمــار شــرکت 
کــه 8۰۰ نفــر در  فرهنگــی در مناطــق، 1۵۰۰ نفــر اســت 
کانون هــای بــه وقــت نوجوانــی ثبــت  vcci.ir  بــرای 
کرده انــد؛ از ایــن تعــداد ۵21 نفــر عضــو فعــال  نــام 
کــه تــا آخــر بــا مــا همــراه بــوده و در مســابقات  داریــم 

کرده انــد. شــرکت 
کــرد: اختتامیه ایــن طــرح بــا عنــوان  وی تصریــح 
»المپیــاد بــه وقت نوجوانی« با حضور فریده روشــن 
شــورای  ورزشــی  و  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
رئیــس  عیــدی  محمــد  اصفهــان،  اسالمی شــهر 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهان و مسئولین فرهنگی و هنری این سازمان 
گلهــا بــرای نوجوانــان  بــه صــورت پخــش زنــده از بــاغ 
کــه  و خانواده هایشــان در داخــل منــزل برگــزار شــد 
کانون هــا بــه انضمــام  تمامی رشــته های آموزشــی 
کانون خود  تمامی نوجوانان ســطح شــهر مرتبط با 
مســابقه دادنــد و در پایــان داوری توســط مربیــان و 
داوران متبحــر انجــام و جوایــز نفیســی به برگزیدگان 

اهــدا شــد. 
کــرد: پــس از داوری هــای انجــام  موســویان تصریــح 
گوهریــان،  فائــزه  بیــان«  فــن   « بخــش  شــده در 
مریــم مطیــع، مهدیــه شــریفی، فاطمــه خیــری، 
کالمــی، در بخــش » تئاتــر«  علــی شــفیعی، زهــره 
بنــی  هســتی  اســدی،  النــاز  جوادیــان،  ریحانــه 
مهری، فاطیما رضایی، حســین قاســمی، مهدی  
مبینــی نــژاد و ) نازنیــن داراب زاده، فرنــاز ســتوده 
و ســامان امیــری ( در قالــب تیــم ســه نفــره، در 
بخــش » نقاشــی« زهــرا حســین زاده، زهــرا عزیــزی، 
کلبعلــی، ابوالفضــل حیــدری  مریــم اســدی، یگانــه 
بخــش  در  اســماعیلیان،  ســوگند  ســودرجانی، 
» شــعر و ادبیــات« مبینــا مســائلی، در بخــش » 
گیــاه«  گل و  آشــپزی« مبینــا صادقــی، در بخــش » 
کتــاب«  کافــه   « بخــش  در  رنجکــش،  مهشــید 
کــزاد و حانیــه ســالمی، در بخــش » بازی  شــکیبا خا
گل احمــر و در بخــش »  و ســرگرمی« محمدرضــا 
فیلــم« علــی قربانــی نیــا بــه عنــوان برگزیــده معرفــی 

شــدند.
کــرد: امیدواریــم طــرح بــه وقــت  وی خاطرنشــان 
نوجوانــی همچنــان از حمایــت مســئوالن در زمینه 
صدور دســتورات مقتضی و بودجه برخوردار باشــد 
ــان  ــوان اوقــات فراغــت نوجوان ــا بتوانیــم در حــد ت ت
ــی  کرونای ــرایط  ــن ش ــوص در ای ــه خص ــهرمان را ب ش
کنیــم و نشــاط و شــادی همــراه  محتــوا بخشــی 
ــا آمــوزش را بــرای آنهــا رقــم بزنیــم و بتوانیــم بــرای  ب

کارآفرینــی آینــده آنهــا مســیری همــوار باشــیم.

برگزیدگان المپیاد به وقِت نوجوانی معرفی شدند

نوگفته هایی شنیدنی از اصفهان 

توسط انتشارات معین؛

»شما که غریبه نیستید« به چاپ سی وپنجم رسید

خبرربخ

خبرربخ

کلیپ هــای »نوگفته هــای شــنیدنی از  مجموعــه 
اصفهــان« بــه همت مرکــز اصفهان شناســی و خانه 
ملــل تهیــه شــده و در اختیــار عالقــه منــدان قــرار 
می گیــرد. رییــس مرکــز اصفهــان شناســی و خانــه 
ــه ملــل  ــز اصفهــان شناســی و خان گفــت: مرک ملــل 
وابســته بــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
رســالت خــود  بــه  توجــه  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
مبنــی بــر شناســایی و شناســاندن اصفهــان بــه 
گــردآوری مجموعــه ای از  ــه  دوســتداران این شــهر ب
کمتــر شــنیده شــده  اطالعــات صحیــح و جالــب امــا 
کــه در قالــب یــک مجموعــه  کــرده  از اصفهــان اقــدام 
کلیپ با عنوان »نوگفته های شنیدنی از اصفهان« 

ــت. ــار اس ــال انتش ــه و در ح تهی
کلیپ هــای  سلســله  افــزود:  پورعصــار  رضــوان 
مناســبت های  بــه  شــنیدنی«  »نوگفته هــای 
مختلــف در طــول ســال تولیــد و در فضــای مجــازی 

شــد. خواهــد 
ــه در  ــن مجموع ــمت از ای ــر قس ــرد: ه ک ــح  وی تصری
مــدت 3 الــی ۴ دقیقــه بــا اســتناد بــه منابــع معتبــر 
و موثــق در حــوزه مطالعــات اصفهــان شناســی بــه 
گفتــه شــده از اصفهــان  کمتــر  ارائــه مطالبــی تــازه و 

می پــردازد.

نوگفته هــای  کلیــپ  مجموعــه  داد:  ادامــه  وی 
کارشناســان  گیــری از  شــنیدنی از اصفهــان بــا بهــره 
صاحــب نظــر و مطلــع در ایــن حــوزه ضبــط و تولیــد 
مجموعــه  از ایــن  قســمت  هــر  در  کــه  می شــود 
کلیــپ را بــر عهــده  کاِر تولیــد  حداقــل ۵ تــا ۶ نفــر 
دارنــد. رییــس مرکــز اصفهــان شناســی و خانــه ملــل 
کنــون چنــد قســمت از مجموعــه  کــرد: تا اظهــار 
کلیپ هــای نوگفته هــای شــنیدنی از اصفهــان در 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــوروز و م ــبت های ن ــب مناس قال
در اصفهــان تولیــد و منتشــر شــده اســت. پورعصــار 
کلپ هــا  افــزود: عالقــه منــدان بــرای دریافت ایــن 
می تواننــد بــه ســایت مرکز اصفهان شناســی و خانه 
ملــل بــه نشــانی COIS.IR و آپــارات ســازمان بــه 
 https://www.aparat.com/s.farhangi نشــانی 

کننــد. مراجعــه 

که غریبه نیســتید« نوشــته هوشــنگ  کتاب »شــما 
کرمانــی توســط انتشــارات معیــن بــه چــاپ  مــرادی 

ســی وپنجم رســید.
که غریبه نیســتید« نوشــته هوشــنگ  کتاب »شــما 
کرمانی به تازگی توســط انتشــارات معین به  مرادی 

چاپ ســی وپنجم رســیده اســت.
کودکــی هوشــنگ مــرادی  این کتــاب داســتان های 
کرمانــی را شــامل می شــود و ســال ۸۴، به عنــوان 
کتــاب  و  کــودک  کتــاب  شــورای  برگزیــده  کتــاب 
برگزیــده جایــزه مهــرگان ادب و ســال ۲۰۰۶ میــالدی 
کتابخانــه بین المللی  کتــاب برگزیــده  هــم به عنــوان 

مونیــخ معرفــی شــد.
آمــد  بــازار  بــه   ۸۴ ســال  اولین چاپ این کتــاب، 
رســید.  بیســتم  چــاپ  بــه   ۹۴ ســال  پاییــز  تــا  و 
کــه چــاپ بیست وســوم  تابســتان ســال ۹۵ بــود 

کــه چــاپ  بــود  تابســتان ســال ۹۷  و همچنیــن 
چــاپ  آمــد.  بــازار  بــه  بیســت وهفتم این کتاب 
هــم  آن  ســی ویکم  چــاپ  و   ۹۸ تیرمــاه  ســی ام، 
کــه غریبــه  آبان مــاه همان ســال عرضــه شــد. »شــما 
نیســتید« شــهریورماه ۹۹ بــه چــاپ سی وســوم و 
اســفند همان ســال بــه چــاپ ســی وچهارم رســید.

در بخشی از این کتاب آمده است:
پــدرم را آوردم تهــران، بردمــش پیــش دکتــر محمــد 
عــرب، متخصــص اعصــاب و روان... از مطــب دکتــر 
کــه بــه  کــه بیــرون می آییــم، پــدرم بــاز هــوس میکنــد 
کنــد، عطســه می کنــد. دســتش را  ــگاه  خورشــید ن
گــم شــد تــو تهــران.  می گیــرم و می کشــم. یــک روز 
بیمارســتان های  دیوانه خانه هــا،  کالنتری هــا، 
روانــی، پزشــکی قانونــی و آسایشــگاه ســالمندان را 

ــود، همان جــا مــرد. گشــتم. آنجــا ب
خبــر آوردنــد عمــو قاســم رفــت آن دنیــا بــا تفنگــش 
مثــل شــکارهایش. فــرخ آمــد پیــش مــن. دکتر قلب 
شــد. عمــو ندیــد. تنهایــی رفتــم خواســتگاری. زن 
ــه  گرفتــم و بچــه دار شــدم. خبــر آوردنــد ســیرچ زلزل
شــده حتــی دیــواری ســالم نمانــده بیشــتر قــوم 
وخویش هــا مردنــد. کوچه هــا خانه هــا و یادگارهــای 

گــم شــده اند. کودکــی ام 
و  صفحــه   ۳۵۴ بــا  ســی وپنجم این کتاب  چــاپ 

قیمــت ۹۰ هــزار تومــان منتشــر شــده اســت.

خبر

کار)کارآوا( همزمان  جشــنواره ملی آواها و ترانه های 
بــا هفتــه فرهنگــی اصفهــان بــا اجــرای قطعــات 
کالم نقشــه خوان های قالی بافــی  ــر اســاس  قالــی؛ ب
قدیــم  ابــزارآالت  کارکــرد  براســاس  مس گــری؛  و 
گروه موســیقی مهرین و اعالم آثار  مســگری توســط 

ــان داد. کار خــود پای ــه  ــر ب برت
بــه گفتــه معاون فرهنگی شــهردار و رئیس ســازمان 
ــان،  ــهرداری اصفه ــی ش ــی ورزش ــی اجتماع فرهنگ
کــی  پژوا فرهنگی ایــران،  جغرافیــای  کارآواهــای 
کــه  اســت  مردمانــی  شــادمانی های  و  از اندوه هــا 
و  کار  عرصه هــای  همــه  در  زندگــی  گــذران  بــرای 

تــالش آســتین بــاال زده انــد.
محمــد عیــدی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره ملــی 
کاشــی معرقــی اســت  گفت: ایــران اســالمی ما  کارآوا 
کــه در عیــن وحدت نمادین، بسترســاز تکثــر و گونه 
کــه تحقیــق در آن  گونــی زیبــا و معنــاداری اســت 
بــرای پژوهشــگران مــردم نــگار و یــا محققــان مــردم 
گاه روی تکــرار نمی گیــرد و همیشــه از  شــناس هیــچ 

طــراوت و ســرزندگی برخــوردار اســت.
ــه حکــم  وی افــزود: مردم ایــن ســرزمین پیرزمــان ب
روابــط مبتنــی بــر ارزش هــای مشــروع اجتماعــی 
و اصــل تطابــق پذیــری، ادغــام پذیــری و جهــت 
و  فرهنگ هــا  ریــز  فرهنــگ،  دل  در  گرایی هــای 
ســترگی  و  عمیــق  بــس  فرهنگ هــای  خــرده  یــا 
کــه یکــی از جنبه های ایــن عــروس هــزار  رویانده انــد 
جلــوه و کرشــمه، کارآواهاســت که نمــودی نمادین 
و پرروایــت و خاطــره نخــل باســق فرهنــگ عامــه یــا 

فولکلــور محســوب می شــود.
جغرافیــای  کارآواهــای  داشــت:  اظهــار  وی 
کــی از اندوه هــا و شــادمانی های  فرهنگی ایــران پژوا
ــه  ــی در هم ــذران زندگ گ ــرای  ــه ب ک ــت  ــی اس مردمان
کار و تــالش آســتین بــاال زده انــد و بــه  عرصه هــای 
امیــد لطــف حضــرت بــاری و بــه یمــن مــودت و 
همدلی و مشــارکت از طبیعت ســخاوت مند روزی 

می طلبنــد.
کارآواهــا، پوشــش و  گفتــه وی، در بیشــتر این  بــه 
ــون  ــی چ ــان دین ــی و جری ــه زندگ ــد ب ــی و امی مهربان
گوارایــی در چشــمه ســاران فرهنگ ایــن بــوم  آب 
و  جوینــدگان  و  شــنوندگان  بــه  و  می زنــد  مــوج 
گنــج یابــان جــان تــازه می بخشــد. گوهرشناســان و 

ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
کارآواهــا دیرینــه  شــهرداری اصفهــان بــا بیان اینکــه 
گذشــته اند  زمــان ماضــی از صافــی تجربــه زیســتی 
و ســینه بــه ســینه بــه یــادگار مانده انــد، ادامــه داد: 
کار و مایــه انســجام  کارآواهــا ســبب ســهولت انجــام 
مبــدع  و  اجتماعــی  نشــاط  باعــث  و  فرهنگــی 
خالقیت هــای فرهنگــی بوده انــد و بــی شــک جــز 
کــه بایــد نگاهــش  الیتجزاعــی از هویــت ماســت 

کنیــم. داشــته و حراســتش 
عیــدی دربــاره اهــداف برگزاری نخســتین جشــنواره 
ملی کارآوا تصریح کرد: معاونت فرهنگی شهرداری 
اصفهــان خــود را جزیــی از میــراث داران و میــراث 
ســرزمین  پرافتخار ایــن  و  واال  فرهنــگ  بانانــان 
گنجینــه  کــه بایــد بــه ثبــت و ضبط ایــن  می دانــد 
و  شناســایی  بــرای  و  گــذارد  اهتمــام  پرمحتــوا 

کنــد. شناســاندن آن برنامــه ریــزی 
مســتندات،  ضبــط  و  ثبــت  از  پــس  گفــت:  وی 
امــکان بهره گیری پژوهشــگران برای تحلیــل مردم 
شــناختی و فرهنگی ایجــاد می شــود تــا بــه حکــم 
برای ایفــای  فضاهایــی  گذشــته،  کارفصل هــای 
کنونــی آن هــم بــا زبــان امــروزی فراهــم  نقش هــای 

آورد.
فرهنگــی،  توســعه  حکم اینکــه  بــه  افــزود:  وی 
پرداختــن  و  ریشه هاســت  ســر  بــر  روئیــدن 
روایت هــای خودمانــی، برآنیــم تــا فرصتــی بــرای 
هنرمنــدان بیافرینیــم تــا بــا خلــق آثــار ملهــم از از این 
دفینــه بــا ارزش، جهانــی را چون گذشــته مبهــوت و 

کنــد. متوجه ایــران 

کار بــر مبنــای  کــردن فرهنــگ  عیــدی نهادینــه 
میــراث  مــا  بــرای  گذشــتگان  کــه  درســنامه ای 
نهادنــد را از دیگــر اهــداف برگزاری ایــن جشــنواره 
گفــت: جهــان شــهر اصفهــان بــه  کــرد و  عنــوان 
کانــون میــان فرهنگــی معتبــر در مســیر  عنــوان 
هویــت ســاز ابریشــم و نقطــه ثقــل آفرینش هــای 
کــرد تا ایــن جشــنواره را  هنــری و فرهنگــی عــزم آن 
کنــد بــه امیــد آنکه ایــن مســیر  در ابعــاد ملــی برگــزار 
که روزی بتوانیم  پردوام باشــد و با آرزوی مضاعف 
در ایــن مســیر آواهــای کار را در ســطح جهانــی برگزار 
گفــت وگویــی در روابــط بیــن  کــرده و فضاهــای 

کنیــم. فرهنگــی بوم ها ایجــاد 
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان نیــز در ایــن 
کر و سپاســگزار  خصــوص بیــان داشــت: خــدا را شــا
برگــزاری  بــا  عزیــز  اصفهــان  دیگــر  بــار  هســتیم 
ــه  ــداع و ابتــکار دیگــری را ب کارآوا، اب جشــنواره ملــی 

گذاشــته اســت. نمایــش 
علیرضــا نصراصفهانــی افــزود: بــا توجــه به اینکــه 
و  ملمــوس  میراث هــای  هســتیم  به ایــن  مامــور 
کار از هر  ناملمــوس را در اصفهــان پاس بداریم، ایــن 

جهــت ســتودنی اســت.
وی ضمــن تشــکر از تــالش و کوشــش همــه عزیزانــی 
کــه در ایــن راه گام نهادنــد تــا خلــق جدیــدی داشــته 
باشــیم و آثــار گذشــتگان را نیز پــاس بداریم، تصریح 
ــد  ــت و بای ــمندی اس کار ارزش کارآوا  ــنواره  ــرد: جش ک
گذاشــته اند را بــه نســل  گذشــتگان بــه یــادگار  آنچــه 

کنیم. آینــده منتقــل 
کــه در  کارهــای خــوب  وی ادامــه داد: یکــی از ایــن 
گرفتــه و اصفهان ایــن  کشــور مــا مــورد غفلــت قــرار 
بــه ترانــه و  غفلــت را جبــران می کنــد، پرداختــن 
کار خوانــده می شــود  کــه در هنــگام  آواهایــی اســت 
و امــروزه می توانــد بــرای مــا درس آمــوز باشــد زیــرا از 
افســردگی و دلمردگــی در حیــن انجــام کار جلوگیری 

می کنــد.
نصراصفهانی خاطرنشــان کرد: امیدوارم جشــنواره 
کارآوا در ســال های آینــده بــا پویایــی بیشــتری  ملــی 

گیــرد. انجام 
گفــت: اولیــن  کارآوا نیــز  دبیــر اولیــن جشــنواره ملــی 
تــالش همــکاران در معاونــت  بــا  کارآوا  جشــنواره 
فرهنگــی و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان اســت بــا نزدیــک بــه شــش مــاه 
کار پژوهشــی در هفته فرهنگی  کارشناســی و انجام 
کار خــود خاتمــه  اصفهــان بــا انتخــاب 2۰ اثــر برتــر بــه 

داد.
مرتضــی رشــیدی اظهــار داشــت: نزدیــک بــه 18۵ 
کشــور به ایــن جشــنواره ارســال شــد  اثــر از سراســر 
کــه از ایــن مجموعــه آثــار راه یافتــه بــه جشــنواره، 13 
اثــر در دو دســته منتخبیــن و 7 اثــر از پیشکســوتان  
و فعــاالن فرهنگــی بــه ویژه دغدغه منــدان فرهنگ 

گرفتنــد. عامــه مــورد تقدیــر قــرار 

ک اندوه و شادمانی هاست کارآوا پژوا
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دو دســتیار مــارک ویلموتــس در تیــم ملی ایــران 
از  ۳۵میلیــارد  کاری،  ۱۰۰روز  از  کمتــر  بــرای 
فدراســیون طلبــکار شــدند! رقمی معــادل قــرارداد 
یــک ســرمربی سرشــناس. چنیــن حــدی از ضــرر در 
یــک قــرارداد شــائبه های جدی فســاد و تبانــی را به 

می رســاند.  ذهــن 
فدراســیون  در  تــاج  مهــدی  ســیاه  میــراث 
فوتبال ایــران تمامی نــدارد و رای نهایــی دو تــن از 
دســتیاران ویلموتس به فدراسیون فوتبال رسید.

ک ورزشــی؛ رقم محکومیت جدید  گــزارش تابنا بــه 
فدراســیون فوتبال ایــران حیــرت آور اســت؛ بیــش از 
۳۵میلیــارد تومان! ایــن خبــر در حالــی منتشــر شــد 
که دیروز ماجرای صدور ســند تک برگ ســاختمان 
فدراســیون به نام  شــرکت دولتی شســتا و از دســت 
رفتــن بزرگتریــن دارایــی فدراســیون فوتبــال ترنــد 
شــده بــود. طبــق احکامی که به دســت فدراســیون 
کــدام از دســتیاران  فوتبال ایــران رســیده اســت، هــر 
ویلموتــس، فدراســیون فوتبــال را بــه پرداخــت ۷۰۰ 
کــه در مجمــوع یــک و  کرده انــد  هــزار یــورو محکــوم 
میلیــون و چهارصــد هــزار یــورو می شــود. این مبلــغ 
معــادل ارزش قــرارداد مربیــان سرشــناس در رده 
ملــی فوتبــال دنیاســت و مشــخص نیســت مهدی 
تــاج چگونــه زیــر بــار پرداخــت چنیــن دســتمزدی 
ــا در  گمنــام رفتــه اســت؟ آی ــی  کمــک مرب ــرای دو  ب
لحظــه امضای این قــرارداد در حالت طبیعــی بود؟ 
ــا  ــا ب گرفــت؟ آی ــا از یــک مشــاور حقوقــی مشــورت  آی
کشــور در ایــن  کارشناســان فنــی حاضــر در فوتبــال 

کــرد؟ مــورد صحبــت 
کار هــا، راســا و  گــر تــاج بــدون هیــچ یــک از ایــن  ا
ــه دلیــل ناآشــنایی  ــرارداد ب ــدون اطــاع از متــن ق ب

بــا زبــان انگلیســی چنیــن قــرارداد ننگیــن و عجیبی 
کــرد، بایــد در ســامت این مــراوده تردیــد  را امضــا 
گــر قیمــت  جــدی وارد نمــود. بــا حکــم صــادره، ا
یــورو را در روز چهارشــنبه تقریبــا ۲۵۳۰۰ تومــان 
ــه ۳۵  ــد نزدیــک ب ــم، فدراســیون فوتبــال بای بگیری
و نیــم میلیــارد تومــان بــه دســتیاران ویلموتــس 
کــه بــا وضعیــت اقتصــادی  کنــد؛ مبلغــی  پرداخــت 
فعلــی فدراســیون می توانــد تهدیــدی بــرای همــه 
دیگــر  و  باشــد  فوتبال ایــران  زیرســاخت های 
کشــور  فوتبــال  بــرای مدیریــت در  هیــچ چیــزی 
کمــپ  نمی مانــد. نــه ســاختمانی، نــه تاسیســات 
و ســاختمان هایش و نــه حتــی میــز و نیمکــت و 
سیســتم و تشــکیاتی! هــر چــه بــود را تــاج بــا یــک 

ــرد. ــاراج ب ــه ت امضــا ب
کــه دیگــر هیــچ بحــث و  نکتــه عجیــب آنجاســت 
صحبتــی در مــورد پیگــرد قانونــی مســببان و امضــا 
قــرارداد شــرم آور، مطــرح نیســت.  کنندگان ایــن 
گذشــته ورود نهادهــای نظارتــی و بازرســی  ســال 
بــه موضــوع بــا ارجــاع پرونــده بــه دســتگاه قضایــی 
کــه بــا طرح ایــن  همــراه شــد امــا بافاصلــه بانــدی 
پرونده نابود می شــد، موضوع تعلیق فوتبال ایران 
بــزرگ  بــا عامان ایــن فســاد  برخــورد  در صــورت 
کشــید و حتــی یکــی از مقام های ایرانــی  را پیــش 
شــاغل در ای اف ســی بــا تهدیــدی عجیب، ایــن 

ــرد! ک ــی  ــوع را علن موض
حــاال امــا از فدراســیون قبلــی هیــچ اثــری نمانــده و 
تیــم مدیریتــی فدراســیون جدیــد می توانــد قانونی 
کنــد تــا هرگونــه  از مدیــران ســابق طــرح شــکایت 
رســیدگی هــم منــع و خطــر بیــن المللــی نداشــته 
باشــد. قــرارداد ویلموتــس را بایــد ســیاه تریــن و 

کــه  بدتریــن قــرارداد تاریــخ فوتبال ایــران بدانیــم 
هنــوز ترکش هــای فوتبــال ملــی را آزار می دهــد، ولی 
کــه در برنامــه تلویزیونــی  هنــوز جملــه مهــدی تــاج 
کــرد، از  شــبکه ســه، این قــرارداد را خــوب توصیــف 

کســی نرفتــه اســت. یــاد 
نــدارد  بســاط  در  آه  دیگــر  فوتبــال  فدراســیون 
کنــد.  حــراج  احــکام  پرداخت ایــن  بــرای  کــه 
کــه بــا شــکایت شســتا بــرای وصــول  ســاختمانش 
قــرض بابــت پرداخــت اول بــه ویلموتــس، توقیــف 
و مصــادره شــد و حــاال با ایــن جرایــم، طلــب ناچیــز 
باقــی مانــده نــزد فیفــا نیــز بابــت تســویه قــرارداد 

مــی رود. کمک هــا 
بایــد دیــد فدراســیون فوتبــال در ایــن بــاره بــاز هــم 
کــرد یا ایــن  بــه دادگاه عالــی ورزش شــکایت خواهــد 
می کنــد  دســتیاران  تقدیــم  دودســتی  را  مبلــغ 
پــول  دنیــا  ملــی  تیم هــای  ســرمربی  که انــدازه 

گرفتنــد!
کنندگان ایــن قــرارداد تحــت پیگرد  واقعــا بایــد امضا
و بازجویــی قــرار بگیرنــد. چنیــن حــدی از زیــان و 
ضــرر در یــک قــرارداد شــائبه های جــدی فســاد 
کارشناســان و افــراد آشــنا بــه  و تبانــی را بــه ذهــن 
متبــادر  جهــان  فوتبــال  در  قــراردادی  مســائل 

می کنــد.
طبــق اطاعات ایــن حکــم نزدیــک بــه دو هفتــه 
پیــش بــه فدراســیون فوتبــال رســیده امــا عجیــب 
اســت. این  نشــده  رســانه ای  امــروز  بــه  تــا  اســت 
حکــم، مربــوط بــه دســتیاران ویلموتــس اســت 
و خــود ویلموتــس بــا دیرکــرد نزدیــک بــه هشــت 
میلیــون یــورو فدراســیون فوتبال ایــران را نقــره داغ 

کــرده باشــد.

چرا امضاکنندگان قرارداد مشکوک به تبانی و فساد، تحت پیگرد نیستند؟

حکم ۳۵میلیاردی فیفا علیه ایران برای دو دستیار ویلموتس 
گفــت: چهــار  رییــس هیــات وزنــه بــرداری اصفهــان 
وزنــه بــردار از ایــن خطه بــه اردوی انتخابی تیم ملی 
ــان دعــوت شــدند.  مهــدی صفــری افــزود:  نوجوان
پیمــان شــفیعی نــژاد در دســته ۵۵، محمــد جــواد 
ســهرابی  و علــی مــری در دســته ۸۹ و امیرحســین 
کیلوگــرم از اصفهــان بــه اردوی  غفــاری در دســته ۸۱ 
انتخابــی تیــم ملــی نوجوانــان راه یافتنــد و بــا توجــه 
بــه توانایــی و رکوردهــای ثبــت شــده شــانس زیــادی 

بــرای حضــور در فهرســت نهایــی تیــم ملــی دارنــد.
وی ادامــه داد: ایــن نفــرات خــود را بــرای مســابقات 
ــده  ــاه آین ــد م ــت در چن ــرار اس ــه ق ک ــیا  ــی آس قهرمان
برگــزار شــود آمــاده می کننــد. رییــس هیــات وزنــه 
کــرد: نفــرات دعــوت شــده  بــرداری اصفهــان اضافــه 
کــه به مــدت یــک هفتــه  از ۱۸ اردیبهشــت در اردو 
برگــزار می شــود حاضــر می شــوند. وی  تهــران  در 
در  بــرداران  وزنــه  حریفان ایــن  کــرد:  خاطرنشــان 
اردوی تیــم ملــی از تهــران، خوزســتان و مازنــدران 
خواهنــد بــود امــا بــا توجــه بــه میــزان آمادگــی آنــان 

کــه بتواننــد جــواز حضــور  پیــش بینــی ما ایــن اســت 
کننــد. صفــری بــا  کســب  در رقابت هــای آســیایی را 
گــذاری در رشــته وزنــه بــرداری  بیان اینکــه ســرمایه 
بــر  کــرد:  آغــاز شــود تصریــح  پایــه  از ســنین  بایــد 
همیــن اســاس این ورزشــکاران قــادر خواهنــد بــود 
در رقابت هــای آتــی المپیک  بدرخشــند. در اســتان 
اصفهــان بالــغ بــر ۲۲۰ وزنــه بــردار در ۲ بخــش بانــوان 
کــه بالــغ بــر ۴۰ درصــد آنــان  و آقایــان فعالیــت دارنــد 
اســتان  بــه شهرســتان اصفهــان اســت.  مربــوط 
اصفهان بیش از ۳۷۵ هزار ورزشــکار ســازمان یافته 

و یــک هــزار و ۷۰۰ باشــگاه ورزشــی دارد.

ــه بازیکنــان  پیشــنهاد رســمی دو باشــگاه قطــری ب
پرســپولیس باعــث نگرانــی هواداران ایــن تیــم شــده 
کــه  گــزارش مهــر، در ســال های اخیــر  اســت. بــه 
رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبال ایــران بــه بازی هــای 
پایانــی خــود نزدیــک می شــود صحبــت از نقــل و 
انتقــاالت تیم هــا نیــز بــر ســر زبان هــا می افتــد تــا 

ــز در ایــن زمینــه جــاری شــود. شــایعاتی نی
کــه چهــار قهرمانــی متوالــی  باشــگاه پرســپولیس 
کارنامــه  رقابت هــای لیــگ برتــر فوتبال ایــران را در 
کــرده اســت امســال هم  ســال های اخیــر خــود ثبــت 

جــزو مدعیــان فتــح جــام اســت.
کــه خــود را بــرای  گل محمــدی  گردان یحیــی  شــا
اصفهــان  ســپاهان  مقابــل  حســاس  دیــدار  دو 
همچــون  می کننــد  آمــاده  تهــران  اســتقال  و 
گذشــته بــا حاشــیه های زود تــر از موعــد  ســال های 

نقــل و انتقاالتــی روبــرو شــدند.
کــه بــه نشســت خبــری ابراهیــم شــکوری  شــایعاتی 
اصلــی  محورهــای  از  یکــی  تــا  کــرد  پیــدا  راه  نیــز 
صحبت هــای معــاون اجرایی ایــن باشــگاه باشــد.

کــرد هــواداران  کــه بارهــا عنــوان  ابراهیــم شــکوری 
را  صحبت هایــی  نکننــد  توجــه  حرف هــا  به ایــن 
کــه در نــوع خــود جالــب توجــه بــود. او  انجــام داد 
کــرد باشــگاه پرســپولیس هنــوز  کــه ابتــدا عنــوان 
ــود  ــان خ ــک از بازیکن ــذب هیچی ــرای ج ــه ای ب نام

پیشــنهاد ۴۰  از  صحبــت  اســت  نکــرده  دریافــت 
تیــم  بازیکن ایــن  چنــد  میلیاردتومانــی   ۵۰ الــی 
جــاری  ســال  تابســتان  در  کــه  بازیکنانــی  کــرد. 
قراردادهایشــان بــا پرســپولیس بــه اتمــام می رســد 
هــم  رضایت نامــه  دریافــت  بــرای  مشــکلی  تــا 
کلمــه  نداشــته باشــند. شــکوری در حالــی روی 
طبــق  کــه  مــی داد  مانــور  میلیــاردی«   ۵۰  -  ۴۰«
گفتــه خــودش تنهــا بــه طــور شــفاهی از همیــن 
صحبت هــای  البتــه  اســت.  شــنیده  بازیکنــان 
معــاون اجرایــی پرســپولیس چنــدان هــم پــر بیــراه 
نبــوده اســت چون کــه دو باشــگاه قطــری بــه احمــد 
کنعانــی زادگان به ترتیب  نورالهــی و محمدحســین 
پیشــنهادی یــک میلیــون و ۵۰ هــزار دالر و یــک 

اســت. هــزار دالری داده  و ۲۰۰  میلیــون 
کــرات  با ایــن حــال هنــوز چیــزی از آینده ایــن مذا
مشــخص نیســت اما شــکوری آن را رســانه ای کرد تا 
گــر ملی پوشــان ترکیب اصلی پرســپولیس تصمیم  ا
گرفتنــد او و جعفــر  بــه تــرک باشــگاه فعلــی خــود 
ســمیعی مدیرعامــل باشــگاه همچــون مســئوالن 
کنش تنــد و منفی هواداران پرســپولیس  قبلــی بــا وا

روبــرو نشــوند.
صــورت  در  می توانــد  کــه  جلویــی  بــه  رو  فــرار 
باعــث  نیــز  بازیکنــان  نجومی ایــن  درخواســت 
جابجایــی  صنعــت  حــوزه  در  تحوالتــی  و  تغییــر 
فوتبالیســت ایرانی در لیــگ برتــر داخلی قــرار بگیرد.

کیــد براینکــه  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا تا
باشــگاه ســپاهان باید الگویی برای حرفه ای شدن 
ســایر باشــگاه ها و رشــته های ورزشــی کشــور باشــد، 
گفــت: بایــد بــا برنامــه ریزی های مختلــف و برگــزاری 
داری  باشــگاه  ســمت  علمی بــه  همایش هــای 

کنیــم. حرفــه ای حرکــت 
اعضــای  بــا  دیــدار  در  عظیمیــان  حمیدرضــا 
ســپاهان  مبارکــه  فــوالد  باشــگاه  مدیــره  هیئــت  
اظهارکــرد: بایــد بــا برنامــه ریزی هــای مختلــف و 
برگــزاری همایش هــای علمی بــه ســمت باشــگاه 
را  رســالت  باشــگاه این  و  برویــم  حرفــه ای  داری 
کــه در جامعــه  کارهــای دیگــر برعهــده دارد  کنــار  در 
کــرده و باید الگویی  ورزشــی این موضــوع را نهادینــه 
و  باشــگاه ها  دیگــر  بــرای  شــدن  حرفــه ای  بــرای 
و  توجــه  افــزود:  وی  باشــد.  ورزشــی  رشــته های 
کــه مخاطب بیشــتری دارد  حمایــت از رشــته هایی 
بایــد در اولویــت برنامه های ایــن باشــگاه قــرار بگیــرد 
و برنامــه ریزی هــای الزم در ایــن زمینــه انجام شــود.

مدیــر عامــل فــوالد مبارکــه بــا بیان اینکــه شــرکت 
فــوالد مبارکــه در راســتای مســئولیت اجتماعــی 
کــرد،  خــود از  باشــگاه ســپاهان حمایــت خواهــد 

کــرد: توجــه بــه اســتعدادهای درخشــان و  تصریــح 
ورزش بانــوان و برنامــه ریــزی بــرای ورزش جوانــان و 
اســتفاده از ظرفیــت آنــان بــا رویکــرد امیدبخشــی به 

کیــد اســت. جامعــه مــورد تا
عظیمیــان، ورزشــگاه نقــش جهــان را آورده مهــم و 
کــرد: با  کیــد  بــزرگ بــرای اصفهــان و ایــران عنــوان و تا
توجــه بــه اهمیــت ورزشــگاه بایــد نواقــص آن جهــت 
میزبانــی شایســته مســابقات آســیایی و جهانــی 
ــا اشــاره بــه فعالیــت  بــه زودی برطــرف شــود. وی ب
گروه هــای ســنی  ۹۰ تیــم ورزشــی این باشــگاه در 
بــودن تیــم فوتبــال  مختلــف و در صــدر جــدول 
گفــت:  کشــور،  ســپاهان در بازی هــای لیــگ برتــر 
ــه  ــه ب ک ــی  ــطه درآمدهای ــه واس ــپاهان ب ــگاه س باش
ــه و  ــد حمایــت از رشــته های پای دســت مــی آورد بای
اســتعدادهای درخشــان را مــد نظــر نظــر قــرار دهــد.
مدیــر عامل فــوالد مبارکــه، قدردانی از فعالیت های 
ــژه  ــه وی ورزشــی رشــته های مختلف ایــن باشــگاه ب
رشــته فوتبــال و تــاش هئیــت مدیــره و حمایــت 
کــه می توانــد  گفــت: یکــی از بخش هایــی  هــواداران 
کنــد ورزش  ــه جامعــه تزریــق  نشــاط و شــادابی را ب
اســت و باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان بــا عملکــرد 

خــود به ایــن مهــم دســت یافتــه اســت.

تیــم والیبــال  رحمــان محمــدی راد ســرمربی 
فــوالد مبارکــه ســپاهان قــرارداد خــود را، با ایــن 

کــرد.  تیــم تمدیــد 
تیــم والیبــال  رحمــان محمــدی راد ســرمربی 
بــا  کــره  مذا انجــام  از  پــس  باشــگاه   ایــن 
کت قــرارداد خــود را بــا ســپاهان  محمدرضــا ســا

کــرد. تمدیــد 
ــال در  ــه س ــپاهان س ــال س ــم والیب ــرمربی تی س
کنــار ســرمربیان  تیــم ملــی ســابقه مربیگــری در 
کــواچ  بزرگــی مثــل خولیــو والســکو، اســلوبودان 

کارنامــه خــود دارد.  و رائــول لوزانــو را در 

مســابقات  دوره  ســه  در  وی 
والیبــال،  ملت هــای  لیــگ 
مســابقات قهرمانــی جهــان در 

ســال ۲۰۱۴ لهســتان و المپیــک 
ملــی  تیــم  مربــی  ریــو   ۲۰۱۶

بــود.  اســامی ایران  جمهــوری 
 ۹۷ ســال  در  محمــدی راد 

ورامیــن  شــهرداری  بــا 
ــد  ــیا ش ــران و آس قهرمان ای
تیــم  بــا  گذشــته  فصــل  و 

کشــور  ســپاهان مقــام ســوم 
کــرد. کســب  را 

۴ اصفهانی به اردوی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان 
دعوت شدند

دو پیشنهاد و کلی هیاهو؛

بازیکنان ۵۰ میلیاردی پرسپولیس 
کدام ملی پوشان هستند؟

مدیرعامل فوالد مبارکه:

سپاهان باید الگویی 
برای حرفه ای شدن سایر باشگاه ها باشد

نقل و انتقاالت والیبال: 

محمدی راد قرارداد خود را با سپاهان تمدید کرد

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

کارشــناس فوتبــال بــا بیان اینکــه تیم هــای  یــک 
 ایرانــی بایــد بــه انجــام بازی هــای فشــرده عــادت 
بــرای  گفــت: یــک هفتــه زمــان مناســبی  کننــد، 
ریــکاوری و آمــاده شــدن بــرای انجــام بازی هــای 
لیــگ اســت و بــه تعویق انداختــن بازی هــا بــه ضــرر 
رقبــای تیم هــای پرســپولیس و اســتقال اســت. 
گــو با ایســنا در خصــوص  گفــت و  محمــد یــاوری در 
احتمــال  و  فوتبــال  برتــر  لیــگ  بازی هــای  ادامــه 
گــر  کــرد: ا تغییــر در برنامــه بازی هــای لیــگ، اظهــار 
کنیــم در فوتبــال روز  کارشناســی نــگاه  از دیــدگاه 
دنیــا تغییــر زمــان بازی هــا یــا بــه تعویق انداختــن 
کاربــردی نــدارد، تیم های ایرانــی مــا بــد  آن دیگــر 
ــا برنامــه  عــادت شــده اند. در مســابقات آســیایی ب
ــا ۴ روز  ــد هــر ۳ ی ــه بای ک ــرو می شــوند  فشــرده ای روب
کــه بعــد از  یــک بــار بــازی داشــته باشــند و می بینیــم 

دو بــازی بــه مشــکل برمی خورنــد.
را  کمی تیم هــا  آینــده  فصــل  از  بایــد  افــزود:  وی 
به ایــن مســائل و ســبک حرفــه ای عــادت بدهیــم، 
کــه مشــخص نیســت فصــل آینــده بازی هــا بــه  چــرا 
چــه صورتــی برگــزار شــود، شــاید فشــرده تر از امســال 
کــه بــه دلیــل حضــور در لیــگ  باشــد و ایــن موضــوع 
قهرمانــان بایــد فرصــت بیشــتری بــرای ریــکاوری و 
ادامــه بازی هــای لیــگ بــه آنهــا داده شــود درســت 

نیســت.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد خــوب تیم های ایرانــی 
گفــت: بایــد بــه  حاضــر در لیــگ قهرمانــان آســیا، 
کتــور  فوتبال ایــران بــرای صعــود ۳ تیــم اســتقال، ترا
گفــت، تیــم فــوالد هــم تیــم  و پرســپولیس تبریــک 
شایســته ای بــود که باید صعــود می کرد، اما شــرایط 
بــرای آن ها ســخت شــد. برخی اشــتباهات بچگانه 
کار دســت فــوالد داد، فوالد تیم الیقی بــود، اما  تیــم 

گــروه ســختی قــرار داشــت. در 
تیم های اصفهانی گربه سیاه سرخابی های 

پایتخت
کارشــناس فوتبــال در ارتبــاط بــا درخواســت  ایــن 
بــرای  اســتقال  و  پرســپولیس  تیم هــای 
و  ســپاهان  مقابــل  خــود  بازی هــای  تعویــق 
کــرد: تیم هــا نبایــد دنبــال بــه  ذوب آهــن، تصریــح 
کــه  تعویق انداختــن بازی هــای خــود باشــند، چــرا 
یــک هفتــه فرصــت بــرای ریــکاوری در اختیــار دارنــد 
بــه  کافــی اســت و می تواننــد  کــه زمــان خــوب و 
ــه  ــر بی طرفان گ ــن ا ــند؛ بنابرای ــود برس ــای خ بازی ه

نیســت. درســت  مســئله  کنیم ایــن  نــگاه 

کــرد: تیــم ســپاهان در ایــن مــدت  وی خاطرنشــان 
طوالنــی تنهــا دو بــازی مقابــل نســاجی در لیــگ 
برتــر و یــک بــازی در جــام حذفــی مقابــل خوشــه 
گــر بازی هــا بــه تعویق  طایــی ســاوه داشــته اســت، ا
بیفتــد بــه ضــرر تیم هــای مقابل ایــن دو تیــم اســت، 
بــه  می آورنــد  اســتدالل  اســتقال  و  پرســپولیس 
کــه در آن  دلیــل مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا 
حضــور داشــتند از نظــر بدنــی خســته هســتند و 
کشــور  کــه بایــد دیرتــر در لیــگ  اســتدالل می کننــد 
کننــد، امــا در مقابــل از نظــر روحــی بــا انگیــزه  بــازی 
هســتند و در شــرایط خوبــی قــرار دارنــد و می تواننــد 
بــا روحیــه مضاعــف و خوبــی بــه مســابقات خــود 
ادامــه دهند. این پیشکســوت فوتبــال در خصوص 
بــازی تیم هــای ســرخابی تهــران در برابــر تیم هــای 
اصفهانی در یکی از حســاس ترین هفتــه بازی های 
لیگ گفت: بازی ســپاهان در مقابل پرســپولیس و 
اســتقال و ذوب آهــن در برابر ایــن دو تیــم، همیشــه 
بــرای  البتــه  اســت،  بــوده  جذابــی  بازی هــای 
تیم هــای تهرانــی بــازی راحتــی نبــوده و بــه نوعــی 
گربــه  تیم هــای اصفهانــی بــه اصطــاح همیشــه 
ــه  ــد. همیش ــت بوده ان ــرخابی های پایتخ ــیاه س س
بازی های ایــن چهــار تیــم مقابــل یکدیگــر جالــب و 
کــه همیــن موضــوع زیبایــی بازی هــا  پایاپــای بــوده 

را دو چنــدان می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه بازی هــای پرســپولیس در لیــگ 
قهرمانــان آســیا و ســبک بازی ایــن تیــم اظهارکــرد: 
پرســپولیس بــه اعتقاد مــن در لیگ قهرمانان آســیا 
کــه  توانســت بــه دو هــدف خــود برســد، اول ایــن 
گرفــت و بــه عنــوان تیــم صدرنشــین راهــی  نتیجــه 
دور بعــدی شــد و موضــوع دوم اینکــه گل محمــدی 
کــه  بــا تغییراتــی  در جریــان مســابقات توانســت 

کنــد. داشــت ترکیــب تیــم خــود را پیــدا 
فرصت آنالیز پرسپولیس توسط سپاهان

کــرد: معتقــدم حضــور پرســپولیس  کیــد  یــاوری تا
ــرای  ــان آســیا و بازی هــای آن هــا، ب در لیــگ قهرمان
که پرســپولیس  ســپاهان فرصت بســیار خوبی بود 
کنــد و بداند در شــرایط  و ســبک بــازی آن هــا را آنالیــز 
می گیــرد،  پیــش  در  بــازی  ســبک  چــه  مختلــف 
کــه بــا ۲ فــوروارد هــدف بــازی می کنــد )دو  زمانــی 
کــه یکــی از آن هــا را  کنــار هــم( و یــا زمانــی  فــوروارد در 

حــذف می کند ایــده جالبــی اســت.
ــه و از  ــد چگون ــد بدان ــپاهان بای ــرد: س ک ــه  وی اضاف
چــه نقطــه ای می توانــد بــه پرســپولیس ضربــه بزنــد 
و نکتــه مهــم دیگــر ســپاهان بــه هیــچ عنــوان نبایــد 

بــه نتایــج و جایــگاه پرســپولیس در رقابت هــای 
کنــد، بلکــه بیشــتر بایــد بــه دنبــال  آســیایی توجــه 
کــم هــم  کــه از اتفــاق  نقــاط ضعف ایــن تیــم باشــد 
کادر فنــی تیــم ســپاهان آن هــا را  گــر  کــه ا نیســتند، 
دیــده باشــد، می تواننــد بــا برنامه ریــزی روی آن بــه 
ــد، پاشــنه  ــا نتیجــه بگیرن ــه زده ت پرســپولیس ضرب
کادر  کامــا مشــخص اســت.  آشــیل قرمــز پوشــان 
کــه  فنــی ســپاهان بایــد حتمــا بــازی پرســپولیس را 
منجــر بــه باخت ایــن تیــم شــد بــه خوبی آنالیــز کند.
یــاوری همچنیــن بــا اشــاره بــه قــدرت و شــرایط 
گفــت: پرســپولیس هــر زمــان  فــوق العــاده ســپاهان 
دیگــری در مقابل ایــن ســپاهان بــا شــرایط فعلــی 
قــرار بگیرد تفاوتی در نتیجه نمی کند و نتیجــه ای را 
می گیــرد که ایــن هفتــه بایــد بگیــرد چرا که ســپاهان 

بســیار آمــاده اســت.
کارشــناس فوتبــال در خصــوص حساســیت  ایــن 
بــازی ســپاهان و پرســپولیس در تعییــن سرنوشــت 
کــرد: طبیعتــا  کیــد  قهرمان ایــن فصــل لیــگ برتــر تا
تیمی کــه برنــده شــود اعتمــاد بــه نفــس بیشــتری 
کــه در  بــرای ادامــه راه پیــدا می کنــد، امــا چیــزی 
شــوق  اغــراق  بــدون  می بینــم،  فعلــی  ســپاهان 
اســتمرار قهرمانــی و پیــروزی اســت و اینکه ســپاهان 
ــر تیــم تهرانــی نتیجــه بهتــری بگیــرد بیشــتر  در براب

اســت.
گذشــت  نبایــد  حــق  از  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
مهره هــای  از  حاضــر  حــال  در  پرســپولیس  تیــم 
کادر فنــی خیلــی  ارزشــمندی اســتفاده می کنــد، 
اســت،  همیشــه  از  ک تــر  خطرنا و  دارد  خوبــی 
کثیــر و  کــه آل   گل محمــدی در اولیــن بــازی  یحیــی 
شــهریار مغانلو را کنار هم گذاشــت و نتیجه نگرفت 

که ایــن ترکیــب را تکــرار  خیلی هــا فکــر می کردنــد 
نمی کنــد، امــا در بــازی آخــر دوبــاره تکــرار کرد و هــر دو 
کردنــد و ممکــن اســت یحیــی بخواهــد  گلزنــی  هــم 

ــد. ــم بزن ــر ه ــا را ب ــز رقب ــق تمرک ــن طری از ای
ــا اشــاره بــه حرکــت محمدرضــا  ــاوری همچنیــن ب ی
کت در تبریــک بــه تیم های ایرانــی حاضــر در  ســا
گفــت: مدیریــت باشــگاه  لیــگ قهرمانــان آســیا، 
اقــدام حرکــت حرفــه ای خــود را  با ایــن  ســپاهان 
کــه بــه تیم های صعــود کننده به مرحله  نشــان داد 
گفــت و همچنیــن  بعــدی لیــگ قهرمــان تبریــک 
پیــام تبریــک به تیم فوالد که تیم شایســته ای بود، 

ــود. کار درســتی ب کنــد  امــا نتوانســت صعــود 
سازمان دفاعی استقالل مشکل دارد

کارشناس فوتبال همچنین در مورد وضعیت  این 
گفــت: ذوب آهــن یــک ســیر صعــودی را  ذوب آهــن 
کــرد، بعــد از خــروج از بحــران و رفتــن به ســمت  طــی 
آرامــش، حــاال وقــت نتیجــه گرفتن ایــن تیــم اســت، 
از زمانی که مجتبی حســینی به ذوب آهن برگشــته 
کمی آرامــش  اســت تیــم از بحــران خــارج شــده و 
گرفتــه و  کــرده و نتایــج نســبتا خوبــی هــم  پیــدا 
کســب  کــه بایــد بــه فکــر نتایــج و  حــاال زمانــی اســت 

امتیــازات باقیمانــده باشــد.
ــادی دارد، در  ــوت زی ــاط ق ــن نق ــزود: ذوب آه وی اف
کــه  برخــی خطــوط بازیکنــان قابــل و توانایــی دارد 
حتمــا حســینی می دانــد بــه چــه صــورت از آن هــا 
کمــک بــه تیــم و ضربــه زدن بــه اســتقال  در جهــت 
کنــد. جالــب اســت بگویــم اســتقال هــم  اســتفاده 
کــه در  نقــاط ضعــف زیــادی دارد، درســت اســت 
گل  گــروه خــود بیشــترین  لیــگ قهرمانــان آســیا در 
ــادی دارد،  ــف زی ــاط ضع ــم نق ــاز ه ــا ب زده را دارد؛ ام

گل می خــورد  تیــم فرهــاد مجیــدی خیلــی راحــت 
بزرگــی  اســتقال ایراد  دفاعــی  ســازمان  کــه  چــرا 
بــوده ام،  فوتبــال  در  کــه  دورانــی  طــول  در  دارد. 
ــه در خــط  ک ــده ام  هیــچ تیمــی را به ایــن شــکل ندی
دفاعــی خــود بــه خصــوص مدافعــان میانی ایــن 
قــدر تغییــرات داشــته باشــد. اســتقال در هــر بــازی 
در ایــن پســت دو نفــر را بــه بــازی می دهــد و ایــن اصا 
کــه ذوب آهــن می توانــد از  خــوب نیســت، نکتــه ای 
کنــد و هافبک هــای دفاعــی آن هــا هــم  آن اســتفاده 

چنیــن وضعیتــی دارنــد.
هنرنمایی کمالوند در بازی با الشرطه 

کمالونــد را یــک فرصــت بــرای  یــاوری جدایــی فــراز 
گفــت: اســتقال دیگــر فــراز  ذوب آهــن دانســت و 
کمالونــد را بــه عنــوان مدیر فنــی در کنار خود نــدارد، 
کمالوند را در  که راهی تیم ســایپا شــد، اوج هنر  چرا 
۱۰ دقیقــه پایانــی در مقابــل الشــرطه عــراق می دانــم 
کمالونــد بــود. حفــظ و مدیریــت  کــه دقیقــا تاثیــر 
بــازی و تغییــر روش بــازی و آوردن یــک مهاجــم 
گام هــای بلنــد و ســرزن و بــازی  گلــزن بــا  قدبلنــد 
کــه باعــث شــد زمان هایــی از بــازی بــه  مســتقیم 
نیمــه زمیــن حریف کشــیده شــود و حتــی موقعیت 
گل زنــی هــم بــه دســت آوردنــد و از زیــر فشــار خــارج 
گــر فــراز کمالونــد نبــود بــه  شــدند. مطمئــن هســتم ا
هیــچ عنــوان اســتقال چنیــن روشــی را در پیــش 
گل هــم بخــورد، امــا فــراز  نمی گرفــت و ممکــن بــود 

ــر از ایــن حرف هــا اســت. ــد زرنــگ ت کمالون
کــرد: جدایــی  فوتبــال، تصریــح  کارشــناس  ایــن 
کــه  کمالونــد بــرای اســتقال بــا توجــه بــه مســابقاتی 
ــه  ــا توج ــت. ب ــی اس ــاز منف ــک امتی ــش دارد ی در پی
به اینکــه احاطــه کاملــی بــه مســائل فوتبــال دارم، با 
نکتــه ســنجی و ریــز بینــی فوتبــال را تماشــامی کنم. 
فوتبــال  در  موفــق  »مربیــان  می گویــد  مورینیــو 
مربیانــی هســتند که بــه جزئیــات توجــه می کنند«. 
۱۰ دقیقــه پایانــی بــازی مقابــل الشــرطه تفکــرات 
کــه بــه مجیــدی منتقــل شــد و بــه  کمالونــد بــود 
ــی در زمیــن داشــته  ــه چــه تغییرات ک ــرد  ک او دیکتــه 
باشــد. آوردن مظاهــری بــه عنــوان فــوروارد مرکــزی 
و بعــد تغییــر انتقــال بــازی از دفــاع بــه حملــه بــه 
صــورت مســتقیم و بــدون رابط کار هوشــمندانه ای 
گونــه  بــود. اســتقال تــا قبــل از ایــن مســابقه این 
بــازی نمی کــرد و تحــت فشــار هــم بــود، امــا بــا در 
گرفتــن چنیــن ســبکی حتــی می توانســتند  پیــش 
گل هــم بزننــد کــه ذوب آهــن از این فرصــت می تواند 

بهتریــن اســتفاده را ببــرد.

محمد یاوری:

استقالل و پرسپولیس نقاط ضعف زیادی دارند
گزارشربخ

رئیــس هیئــت وزنه بــرداری شهرســتان اصفهــان 
بــه  کــه  اصفهانــی  وزنه بــردار  نوجوانــان  گفــت: 
اردوی تیــم ملــی راه یافتنــد شــانس بســیار زیادی 
بــرای راه یابــی و افتخــار آفرینــی در رقابت هــای 

آســیایی دارنــد. 
ــا اصحــاب  مهــدی صفــری در نشســت خبــری ب
کمک هــای  رســانه اظهــار داشــت: بــا همــکاری و 
و  ورزش  اداره  و  اســتان  وزنه بــرداری  هیئــت 
گرفتیم  کشــور قرار  جوانان در میان 1۰ هیئت برتر 

کار تیمــی و جمعــی بــود. کــه ثمــره یــک 
کرونــا  کــرد: بــه دلیــل شــیوع ویــروس  وی تصریــح 
برنامه های ایــن هئیــت بــا مشــکل مواجــه شــد 
کردیــم  گذشــته مســابقاتی برگــزار  امــا اواخــر ســال 
برگــزار  باالیــی  بســیار  رقابــت در ســطح  که ایــن 
شــد. همچنیــن میزبانــی کاس مربیگــری درجــه 
3 بانــوان را نیــز در اصفهــان بــه عهــده داشــتیم و 
اســتان اصفهــان جــزء معــدود اســتان هایی بــود 

کــرد. کاس را برگــزار  که ایــن 
رئیــس هیئــت وزنه بــرداری شهرســتان اصفهــان 
بــا بیــان  این کــه ۴ تــن از وزنه بــرداران نوجــوان 
اصفهانــی جــواز حضــور در اردوی تیــم ملــی را 
ــز  ــه حائ ک ــان  ــن نوجوان ــد، افزود: ای کرده ان ــب  کس
کشــوری شــده اند  ــر در رقابت هــای  رتبه هــای برت
ــیار  ــانس بس ــد ش ــی راه یافتن ــم مل ــه اردوی تی و ب
زیــادی بــرای راه یابــی بــه رقابت هــای آســیایی 

دارنــد.
گفــت: پیمــان شــفیعی نژاد در وزن ۵۵  صفــری 
کیلوگــرم، محمدجــواد ســهرابی و علــی مــری در 

کیلوگرم و امیرحســین غفاری در وزن 81  وزن 89 
کیلوگــرم، نوجوانــان اصفهانــی راه یافتــه بــه اردوی 
کــه بــا توجــه بــه رکوردهــای  تیــم ملــی هســتند 
کســب شــده از شــانس باالیــی بــرای کســب مدال 

آســیایی برخوردارنــد.
و  تهــران  مازنــدران،  خوزســتان،  افــرود:  وی 
اصفهــان قدرت هــای وزنه برداری ایــران هســتند 
کــه بــا عملکرد ایــن جوانــان انتظــار داریــم حداقــل 

ــد. ــی راه یابن ــم مل ــه اردوی تی ــر ب 3 نف
رئیــس هیئــت وزنه بــرداری شهرســتان اصفهــان 
کــرد: از  بــه امکانات ایــن هیئــت اشــاره و بیــان 
هســتیم.  مضیقــه  در  افــزاری  ســخت  لحــاظ 
کــه  خانــه وزنه بــرداری دچــار آســیب شــده بــود 
گذشــته بازســازی آن آغــاز شــد و  در چنــد ســال 
کامــل آن انجــام شــده و تعــدادی وزنــه  بازســازی 
و تجهیــزات بــه آن اضافــه شــد امــا هنــوز دارای 

کمبــود هســتیم.  
در  تیــم  آینــده 2  فصــل  در  بیان این کــه  بــا  وی 
کــرد،  برتــر وزنه بــرداری شــرکت خواهنــد  لیــگ 
گفت: ایــن تیم هــا شــامل ذوب آهــن و یــک تیــم 
نظامی اســت  . بانوان اصفهانی نیــز از وزنه بــرداران 
گذشــته 33  کشــور هســتند و در ســال  مطــرح 
ورزشــکار بانــو جــواز حضــور در مســابقات کشــوری 
کارهــای زیربنایــی خوبــی در  کردنــد.  کســب  را 
کــه نتیجــه آن فعالیت  اســتان انجــام شــده اســت 
ــت  ــان اس ــتان اصفه ــردار در اس ــدود 2۰۰ وزنه ب ح
کــه 8۰ درصد ایــن ورزشــکاران در شــهر اصفهــان 

ــد. ــت می کنن فعالی

وزنه برداران نوجوان اصفهانی به دنبال درخشش 
در رقابت های آسیایی 
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گفــت: نقــرس  نایــب رئیــس انجمــن تغذیه ایــران 
کــه در آن ســطح  یکــی از بیماری هایــی اســت 
حــد  از  بیــش  مقادیــر  بــه  خــون  اســیداوریک 

طبیعــی افزایــش می یابــد.
انجمــن  رئیــس  نایــب  قمــی،  حســن  مجیــد 
کــرد:  تغذیه ایــران دربــاره بیمــاری نقــرس اظهــار 
کــه در آن  نقــرس یکــی از بیماری هایــی اســت 
ســطح اســیداوریک خــون بــه مقادیــر بیــش از 
حــد طبیعــی افزایــش می یابــد و شــیوع آن در 

بیــن مــردان بســیار بیشــتر از بانــوان اســت.
افزایــش  عالئــم  حالتــی  چنیــن  در  افــزود:  او 
اســیداوریک خــون ماننــد التهــاب مفاصــل )در 
درون  در  کریســتال هایی  شــدن  انباشــته  اثــر 
گــرم  و بیــرون مفاصــل(، باعــث قرمــزی، تــورم، 
ک شــدن آنهــا، بــه ویــژه در ناحیــه  شــدن و دردنــا
شســت، پاشــنه، قــوزک پــا، زانــو و آرنــج می شــود؛ 
و  ســدیم  اورات  کریســتال های  رســوب  حتــی 
کلیــوی اســیداوریکی بــروز می کنــد. ســنگ های 
حســن قمی ادامــه داد: اســید اوریــک در واقــع 
مــاده نهایــی حاصــل از متابولیســم یــا ســوخت 
بــه شــمار می آیــد  بــدن  و ســاز پروتئین هــا در 
در  مــاده  زیاد ایــن  تولیــد  اثــر  بــر  آن  افزایــش  و 
اســت.  آن  دفــع  در  کلیــه  ناتوانــی  یــا  و  بــدن 
رســوب بلور هــای اســید اوریــک در بــدن، ســبب 
کــه بدنبــال  تحریــک ســلول های ایمنی می شــود 
آن ایــن ســلول ها مــواد شــیمیایی ویــژه ای بنــام 
خــود  از  را  لوکوترین هــا  و  گالندین ها  پروســتا
ترشــح می کنند، ایــن مــواد ســبب ایجاد عالئــم 
شــمار  بــه  تــورم(  و  )درد  مفصــل  در  التهــاب 

می آینــد.
ــل  ــود و تورمی مفص ــالت دردآل ــن حم گفت: ای او 
در نواحــی مذکــور و بــه ویــژه در شســت پــا معموال 
کــه در اصطــالح پزشــکی  شــبانه بــروز می کننــد 
 podagral گــرا بــه درگیــر شــدن شســت پــا پودا
بــا  ســلول های ایمنی  آن  بدنبــال  و  می گوینــد 
بــردن  بیــن  از  بــه  بــه مفاصــل، شــروع  حملــه 
که ایــن مســئله التهــاب و  کــرد  آن هــا خواهنــد 
درد مفاصــل را بــه دنبــال خواهــد داشــت. اســید 
اوریــک در اثــر تجزیــه مــوادی موســوم پورین هــا 
در بــدن تولیــد می شــود. مقادیــری از پورین هــا 
ــد و در  ــود دارن ــون وج ــی در خ ــورت طبیع ــه ص ب
بعضــی غذا هــا نیــز یافــت می شــود. اســید اوریــک 
کلیــه و  بــه عنــوان یــک مــاده دفعــی از طریــق 

مجــاری ادرار از بــدن دفــع می شــود.

نایــب رئیــس انجمــن تغذیه ایــران ادامــه داد: 
رعایــت  و  نقــرس  در  درمانــی  رژیــم  بنابرایــن، 
درمــان  الینفــک  جــز  تغذیــه ای  توصیه هــای 
کنــار  در  می آیــد،  شــمار  بــه  بیمــاران  در ایــن 
کاهــش خطــر  درمان هــای دارویــی می توانــد در 
تکــرار حمــالت نقــرس و آســیب پیــش رونــده 
مفاصــل در اثــر رســوب اســید )التهــاب مفصلــی 
کریســتال های اورات ســدیم  ک( و رســوب  دردنــا
کند.  کمــک  کلیــوی اســیداوریکی  و ســنگ های 
رســوب اســید اوریــک بــه صــورت مــاده گچ مانند 
در اطــراف مفاصــل درگیــر، توفــوس )tophus( نــام 
ــفت  ــای س ــورت توده ه ــه ص ــا، ب دارد. توفوس ه
گاهــی در اللــه  در زیــر پوســت نواحــی مفصلــی و 
گــوش بوجــود می آینــد. اســید اوریــک می توانــد 
کلیه ایجــاد  کــرده و ســنگ  کلیه هــا رســوب  در 

کنــد.
کــرد: علــت بــروز درد شــبانه  حســن قمی بیــان 
معمــوال  فــرد  روز  طــول  در  کــه  اســت  نیز ایــن 
تحــرک داشــته و در حالــت وضعیت ایســتاده، 
مقادیــر زیــادی از مایــع میــان بافتــی در انــدام 
پایین تریــن  بخصــوص  و  )پاهــا(  تحتانــی 
قســمت های آن یعنــی مــچ پــا تجمــع می یابــد و 
در هنــگام شــب وقتــی بیمــار بــه حالــت درازکــش 
و افقــی می خوابــد مایــع میــان بافتــی نســبت 
بــه اســیداوریک بــا ســرعت بیشــتری بــه جریــان 
کــه در نتیجــه آن غلظــت  خــون بــاز می گــردد 
اســیداوریک در پا هــا افزایــش و رونــد رســوب و 

می شــود. پیشــرونده  التهــاب 
کاهــش جریــان خــون در پا هــا بــه  او افــزود: بــا 
گرفتن در حالت اســتراحت و درازکش  دلیل قرار 
کاهــش مایعــات اطــراف مفاصــل و ســرد  رونــد 
کریســتال های اســیداوریک در  شــدن به رســوب 

کمــک می کنــد. بــه همیــن دلیــل نیــز  مفصــل پــا 
بــروز حمــالت درد و تــورم مفصــل در هنگام شــب 
بیشــتر اســت. درد هــای نقرســی می توانــد بــا درد 
ُگرگرفتگــی شــدید  شــدید شســت پــا و احســاس 
در شســت پــا آغــاز شــده و بــرای اولیــن بــار فــرد را 

مضطــرب می کنــد.
گفتــه او در ایــن حالــت مفصــل یــا مفاصــل  بــه 
درگیــر داغ، متــورم و آنچنــان حســاس هســتند 
کــه حتــی وزن ملحفه بــرروی آن غیرقابل تحمل 
خواهــد بــود. خوشــبختانه نقــرس درمــان پذیر و 

تاحــدودی قابــل پیشــگیری اســت.
از  آمــاری  نظــر  از  کــرد:  قمی تصریــح  حســن 
هــزاران  هــر  از  و  نفــر   ۷ مرد،حــدود  هــزار  هــر 
مبتــال  بیمــاری  به ایــن  نفــر  یــک  حــدود  زن 
داروهــا،  از  بعضــی  مصــرف  می شــوند. 
اختــالالت و بیماری هــا هــم می تواننــد ســبب 
باشــند.  سرمی اســیداوریک  غلظــت  افزایــش 
کــه می تواننــد در ایــن زمینــه نقــش  دارو هایــی 
داشــته باشــند عبارتنــد از مصــرف بلنــد مــدت 
دارو هــای مــدر، لوودوپــا، اســید نیکوتینیــک، 
پیرازینامیــد اســت. در برخــی از بیماری ها مانند 
لوســمی ها )ســرطان خــون(، لنفــوم، نارســایی 
گرســنگی های طوالنــی و مفــرط، چاقــی،  کلیــه، 
مســمومیت بــا ســرب نیــز افزایــش مقادیــر اســید 

می شــود. اورمی دیــده  یــا  اوریــک 
علــل  از  تغذیه ایــران  انجمــن  رئیــس  نایــب 
شــایع ایجاد نقــرس به چاقی و اضافــه وزن بیش 
از حــد در ســنین نوجوانــی و جوانــی، مصــرف 
مشــروبات الکلــی، مصــرف بیــش از حدغذا هــای 
گوشــت قرمــز، ســیرابی،  حــاوی پورین هــا ماننــد 
کولــی، شــاه ماهــی، مارچوبــه و قــارچ،  ماهــی 
ــاالی درمــان  بیماری هایــی ماننــد فشــارخون ب

بــاالی  کلســترول  یــا  چربــی  دیابــت،  نشــده، 
از  بعضــی  مصــرف  عــروق،  گرفتگــی  و  خــون 
یــا ادرار آور هــا )در  دارو هــا شــامل دیورتیک هــا 
کــه  درمــان فشــارخون(، آســپرین و دارو هایــی 
بــرای پیونــد اعضــا مصــرف می شــوند، ســابقه 
خانوادگــی، ســن و جنســیت )نقــرس در مــردان 

کــرد. بیشــتر بــروز می کنــد( اشــاره 
گفت: ایــن عارضــه از طریــق آزمایــش خــون،  او 
آزمــون مایــع مفصــل، رادیوگرافــی ســاده، قابــل 
تشــخیص اســت. در درمان ایــن بیمــاری بایــد 
کار  کــه حاصــل  بــه دو رکــن اساســی توجــه شــود 
تیمی پزشــکان متخصــص روماتولــوژی و تغذیــه 
کــه بــه ترتیــب در درمــان دارویــی و  خواهــد بــود 

کننــد. تجویــز رژیــم غذایــی مناســب اقــدام 
دارو های تجویز شده برای درمان نقرس

ضــد  دارو هــای  کــرد:  قمی تصریــح  حســن 
التهابــی دارو هــای ضــد التهابی غیر اســتروئیدی 
و  ناپروکســن  مانند ایبوبروفــن،   )NSAIDs(
کاهــش  بــرای  کــه   )Indocin( یا ایندومتاســین 
تجویــز می شوند.کلشــی ســین  و درد  التهــاب 
تجویــز  امــکان  عــدم  )Colchicine( در صــورت 
دارو هــای NSAIDs بــه عنــوان تســکین دهنــده 
کورتیکواســتروئید ها )Corticosteroids( بــرای  و 
کــی و تزریق  کاهــش درد و التهــاب یه شــکل خورا
بــرای جلوگیری از حمالت نقرســی به تشــخیص 
پزشــک در درمان ایــن بیمــاری موثــر هســتند.

رژیم درمانی
گفــت: تجویــز رژیــم غذایــی در ایــن بیمــاری  او 
ــه ســبب دفــع اســید  ک شــامل غذا هایــی اســت 
گوشــت  اوریــک می شــوند. محدویــت مصــرف 
دریایــی،  و غذا هــای  قلــوه  و  قرمــز، جگــر، دل 
حبوباتــی ماننــد لوبیــا و نخــود، زردچوبــه، قــارچ 
کــه مقادیــر زیــادی  کلــم و اســفناج  گل  کــی،  خورا
ــد، مهــم اســت. مصرف ایــن غذا هــا  پوریــن دارن
و  نیســت  مجــاز  نقــرس  حــاد  حملــه  طــی  در 
نظــر  بــا  فــرد  حــاد  مرحلــه  از  گــذر  صــورت  در 
متخصــص تغذیــه تــا حــدی مجــاز بــه مصــرف 

خواهنــد بــود.
کــرد:  کیــد  نایــب رئیــس انجمــن تغذیه ایــران تا
از  جلوگیــری  و  مصرفــی  دارو هــای  بــه  توجــه 
تداخــل غــذا و دارو، مصــرف آب فــراوان بــرای 
کاهــش وزن متناســب  کلیــه،  افزایــش دفــع آن از 
و بــر اســاس رژیــم اصولــی و تغییــر شــیوه زندگــی و 
ترغیــب بــه ورزش و فعالیــت بدنــی نیــز بهتریــن 

راهــکار بــرای درمــان نقــرس اســت.

عالئم بیماری نقرس و روش های درمان آن
خبرربخ

گهی مزایده آ
تاریــخ: 1۴۰۰/۰2/۰1، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  شــماره: 99۰2181  اجــرا، 
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 99۰2181 له خانم ربیسا حاجی هاشمی به 
طرفیــت آقــای مهــدی خــوش اخــالق بــه خواســته مطالبــه تعــداد 2۰۰ عــدد ســکه بهار 
آزادی و 7۰ مثقــال طــال در حــق محکــوم لــه و مبلــغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت حــق االجرا 
درنظــردارد مقــدار 1/8۵۶ دانــگ مشــاع از دو دانــگ مشــاع بــه اســتثنای یــک هشــتم 
کــه  ک ثبتــی 1۵7/۶۵ باقــی مانــده بخــش 1۴  بهــای عرصــه و اعیانــی ملــک دارای پــال
کارخانــه ســنگبری و دارای 38۶۴ مترمربــع عرصــه واقــع در  بــه صــورت یــک بــاب 
کانــال آب  کوچــه ســنجدی ادامــه  خمینــی شــهر میــدان صنعــت دو شــاخ فرعــی 12 
کــه دارای اعیانــی یــک ســوله  کدپســتی 8۴19۶۶378۴  ک 12 دارای  دســت چــپ پــال
گاز  بــا مســاحت 7۶8 مترمربــع دارای انشــعاب بــرق ســه فــاز kw 18۰ و انشــعاب آب و 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش ششــدانگ آن را 7۶/1۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریــال  اســت و 
و ارزش دو دانــگ محکــوم علیــه را 2۵/3۶8/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده را ازطریــق 
مزایده بفروش برســاند. لذا جلســه مزایده در تاریخ دوشــنبه 1۴۰۰/۰3/۰3 ســاعت ۶ 
در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار می گــردد. 
طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه نشــانی بــاال مراجعــه و مــورد مزایــده را از 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد.  نزدیــک بازدیــد نماینــد. خریــدار کســی اســت 
خریــدار می بایســتی ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف 
یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد درغیراینصــورت 
کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد.  ده درصــد اولیــه پــس از 
شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال بــه خریــدار نــدارد. 
تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش 
چهــار نســخه ای بــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر نــزد بانــک ملــی واریــز 
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع  و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل 
مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماینــد. مدیــر و  کپــی  و بــه همــراه 
 دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علــی حســن زاده 
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شــماره: 2۰27۰۰383۴، تاریــخ: 1۴۰۰/2/11، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب 
کــه  ســاختمان تجــاری 132۴ فرعــی از 3۴ اصلــی واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان 
طبــق آراء شــماره های 11۰2۶ و 11۰2۴ و 11۰28 و 11۰3۰ مــورخ 1399/۰۵/28 صــادره 
از هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ک منطقــه شــرق  ســاختمان های فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــال
اصفهــان علــی امینــی بروجنــی فرزنــد محمــد نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و ارســالن 
ــم امینــی بروجنــی  ــه دو دانــگ مشــاع و مری امینــی بروجنــی فرزنــد محمــد نســبت ب
ــد محمــد  ــه یکدانــگ مشــاع و مرضیــه امینــی بروجنــی فرزن ــد محمــد نســبت ب فرزن
گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد  نســبت بــه یکدانــگ مشــاع ششــدانگ صــادر 
ــی نبــوده  ک 3۴/۶ اصلــی واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان قانون ــال حــدود اولیــه پ
اســت اینک بنابــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق تقاضــای 
نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز چهارشــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰3/12 
ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. ل
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون  یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
ــا  ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره ب
تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را 
به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونی 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و  وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 
گهــی: 1۴۰۰/۰2/18 –  ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار آ

شــبان رئیــس ثبــت شــرق اصفهــان - 113۰281 / م الــف

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

1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۵3 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
فریــدون احمــدی دهقــی فرزنــد مســیب بشــماره شناســنامه 1۴  نجــف آبــاد و شــماره 
ملــی 1۰919۶83۶۵  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن با بنای احداثی برروی قســمتی از 
ک 187۰  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 293  پــال

مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی وراث حســینعلی احمــدی  محــرز گردیــده اســت.
2( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰18 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانم 
زهــرا مومنــی دهقــی فرزنــد مرتضی به شــماره شناســنامه 2۴9  نجــف آباد و شــماره ملی 
1۰9233۶2۵7  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از 
ک 2۰۶۰  فرعــی واقــع در ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 23۵/2۰  پــال
گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی آقای غالمرضــا مومنــی دهقــی محــرز 

3( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰17 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
مرتضی مومنی دهقی فرزند ســیف اله بشــماره شناســنامه 11  نجف آباد و شــماره ملی 
ک  1۰918۶7۶1۵  در ســه دانگ مشــاع از  ششــدانگ یکباب خانه برروی قســمتی  از پال
2۰۶۰  فرعــی واقــع در ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 23۵/2۰ مترمربع 

انتقالــی از مالــک رســمی آقای غالمرضــا مومنــی دهقی محــرز گردیده اســت.
۴( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۵1 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
ابوالفضل امینی دهقی  فرزند اســماعیل بشــماره شناســنامه 397  نجف آباد و شــماره 
ک 2۰۶3 فرعــی  ملــی 1۰92337733 در ششــدانگ یکبابخانــه بــرروی قســمتی از پــال
واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهان به مســاحت 1۰3/9۵ مترمربع انتقالی 

گردیــده اســت. از مالــک رسمی حســین راعــی دهقــی محــرز 
۵( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۵۶ مورخــه 1۴۰۰/۰1/3۰ هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانم 
زهــرا آقابابائــی دهقــی فرزنــد فتــح الــه بشــماره شناســنامه 191 نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ــمتی  ــرروی  قس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش 1۰919۵2۵9۰ در 2۵ حب
ــاحت  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 1۵ ثب ــی بخ ــق ۴  اصل ــع در ده ــی واق ک 831  فرع ــال از پ
گردیــده اســت. 3۴۰/22 مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی قدرت الــه آقابابایــی محــرز 
۶( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۵۵ مورخــه 1۴۰۰/۰1/3۰ هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانــم 
فرزانــه آقابابائــی دهقــی  فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 39۰18  تهــران و شــماره ملــی 
۰۰778۵3۵12 در 22 حبه مشــاع از 72 حبه ششــدانگ یکباب خانه برروی قســمتی از 
ک 831  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت 3۴۰/22  پــال
مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی زهرا آقابابایــی و عبدالــه آقابابایی محرز گردیده اســت.
ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۵7 مورخــه 1۴۰۰/۰1/3۰ هیــات قانــون تعییــن  7( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
عبداهلل آقابابائی دهقی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 8۶  نجف آباد و شماره ملی 
1۰918833۰۰ در 2۵ حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی  قســمتی از 
ک 831  فرعــی واقــع در دهــق ۴  اصلــی بخــش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت 3۴۰/22  پــال

مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی خدیجه آقابابایی محــرز گردیده اســت.
8( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۰8 مورخــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
مهــدی امینــی دهقــی فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه 22۵  نجــف آبــاد و شــماره 
ک  ملــی 1۰92۰۵882۶ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب بــرروی قســمتی از پال
ــه مســاحت 127/۶1  ــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان ب ۴9۰1  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصل

گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی خانم ســمیرا اللــی محــرز 
ــن  ــون تعیی ــات قان ــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هی ــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۰9 مورخ ــر رای ش 9( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
حســین امینی دهقی  فرزند ســیف اله بشــماره شناســنامه 2۵ نجف آباد و شــماره ملی 

1۰92۰2۶91۶ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه احداثــی بــرروی قســمتی از 
ک ۴9۰1 فرعــی واقــع در دهــق ۴  اصلــی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت 127/۶1  پــال

مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی خانم مهنــاز محمــد صادقــی محــرز گردیــده اســت.
1۰( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۴9 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانم 
ســمیرا اللــی دهقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه و شــماره ملــی 1۰8۰2۶۴۴93 در 
ک های ۴9۰1  دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی برروی قســمتی از پال
فرعــی و ۴۶7۴  فرعــی واقــع در ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 281/۶۴ 
مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی مهدی امینــی و حســین امینی محــرز گردیده اســت.

11( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۴8 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانم 
مهنــاز صادقــی دهقــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 1۴۵ نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
1۰92۰8۰8۵۶ در دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه احداثی برروی قســمتی از 
ک هــای ۴9۰1 فرعــی و ۴۶7۴  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهان  پال
به مســاحت 281/۶۴ مترمربع انتقالی از مالک رســمی مهدی امینی و حســین امینی 

گردیده اســت. محــرز 
12( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۴7 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی تصرفات مالکانه و بالمعارض فرخ لقا 
میرزارضــی دهقــی فرزنــد قنبرعلــی بشــماره شناســنامه ۴729  نجــف آبــاد و شــماره ملی 
1۰9۰۵۶۴۴۴9  در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی برروی قســمتی 
ک ۴9۰1 فرعــی و ۴۶7۴ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان  از پــال
به مســاحت 281/۶۴ مترمربع انتقالی از مالک رســمی مهدی امینی و حســین امینی 

گردیده اســت. محــرز 
13( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۵۰ مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
اســداهلل طاهــری دهقــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 132 نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک 1138 فرعــی واقــع  1۰92۰18۶۴۶ در ششــدانگ یــک درب بــاغ بــرروی ششــدانگ پــال
در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2391/3۰ مترمربــع انتقالــی از 

گردیــده اســت. کالنتــری دهقــی محــرز  مالــک رســمی فرج الــه 
1۴( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۵۴ مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
حبیــب الــه راعــی دهقــی فرزنــد قــدرت بشــماره شناســنامه 77۴  نجــف آبــاد و شــماره 
ک 12۶3 فرعــی  ملــی 1۰923۴1۴39 در ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــرروی ششــدانگ پــال
واقع در دهق ۴ اصلی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت 8۴9/8۰ مترمربع انتقالی 

گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی فرج الــه احمــدی محــرز 
1۵( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰13 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
جعفر ســلیمانی فرزند زین العابدین بشــماره شناســنامه 127 نجف آباد و شــماره ملی 
ک 228۶  فرعــی واقــع در  1۰919812۰۵ در ششــدانگ یکبابخانــه بــرروی قســمتی از پــال
دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهان به مســاحت 1۶۰/9۵ مترمربع انتقالی از مالک 

رســمی حاجی آقــا مومنــی محــرز گردیــده اســت.
1۶( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰1۶ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانم 
قمرســلطان میرزایــی فرزنــد براتعلــی بشــماره شناســنامه 29  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک  1۰9192۰1۰9  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی  قســمتی از پــال
323  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت 139 مترمربع 

انتقالــی از مالــک رسمی حســین حاجــی رضایــی و مریــم مومنــی محــرز گردیــده اســت.
17( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰1۵ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
رجبعلــی رضایــی دهقــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵2 نجــف آبــاد و شــماره 
ملــی 1۰919۰۶۰8۴ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از 
ک 323  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 139  پــال
مترمربــع انتقالــی از مالــک رسمی حســین حاجــی رضایــی و خانــم مریــم مومنــی محــرز 

گردیــده اســت.
18( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰12 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
بهــرام علیخانــی  فرزنــد اســداهلل بشــماره شناســنامه 9۶  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک هــای ۵۵2 فرعــی و  1۰919۶9183  در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پال
۵۵3 فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت 23۵ مترمربع 

گردیــده اســت. انتقالــی از مالــک رسمی اســداهلل علیخانــی محــرز 
19( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۰7 مورخــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانــم 
محتــرم محمدحســین میرزایــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ۴3۰۶  نجــف آبــاد 
و شــماره ملــی 1۰9۰۵۶۰21۴ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی 
ک ۵۵3 فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه  قســمتی از پــال
مســاحت 232/17 مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی وراث حســن علیخانــی محــرز 

گردیــده اســت.
2۰( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰۰۶ مورخــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
اســداله علیخانــی فرزنــد میرزاحســن بشــماره شناســنامه 2  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک  1۰9182۶773 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه برروی قســمتی از پال
ــه مســاحت 232/17  ۵۵3 فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان ب

مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی وراث حســن علیخانــی محــرز گردیــده اســت.
21( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰1۰ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانم 
ناهیــد کالنتــری دهقــی فرزند اســداهلل بشــماره شناســنامه 1۶1 نجف آباد و شــماره ملی 
ک  1۰92۰113۵8  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پال
ــاحت 29۰/9۰  ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 1۵ ثب ــی بخ ــق ۴ اصل ــع در ده ــی واق ۵۵3  فرع

مترمربــع انتقالــی از مالــک رسمی اســداله علیخانــی محــرز گردیــده اســت.
22( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰11 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض آقــای 
فرهــاد علیخانــی فرزنــد اســداهلل بشــماره شناســنامه 231  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک  1۰919۴۵7۴8 در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه برروی قســمتی از پال
۵۵3 فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 29۰/9۰ 

گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رسمی اســداله علیخانــی محــرز 
23( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2177۰۰۰۰1۴ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعیین 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بالمعــارض خانم 
صبــا حسین هاشــمی فرزند منصور بشــماره شناســنامه و شــماره ملــی 1۰81۰2۶۴99 در 
ک 187۵ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پــال
بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان به مســاحت 3۰9/7۵ مترمربع انتقالی از مالک رسمی قاســم 

گردیده اســت. گنهرانی محــرز  زمانــی 
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور، آرائــی 
تاییــد انتقــال عــادی و یا ســهم مفروزی متقاضی صــادر گردیــده و در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز منتشــر می شــود تــا شــخص یا اشــخاصی که بــه آراء مذکور اعتــراض دارنــد از تاریخ 
اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در 
مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارند نســبت بــه تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه صالحــه و ارائــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و ادامــه عملیــات 
ثبتــی منــوط بــه ارائــه حکم قطعــی دادگاه خواهد بــود و درصورت انقضاء مهلــت و عدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صادر خواهد شــد و صدور ســند مالکیت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/18
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گهی آ

گــرم بایــد  در فصــل تابســتان بــرای رهایــی از هــوای 
چاره ای اندیشــید. 

کولر ندارید یا نمی خواهید شــبانه روز  گــر در منــزل  ا
کنیــد، روش هایــی بــرای خنــک  از آن اســتفاده 
کــردن خانــه وجــود دارد. ایــن مــوارد بهتریــن روش 
کولــر  کمــک  بــدون  خانــه  کــردن  خنــک  بــرای 

هســتند.
۱- پنجره ها را ببندید و بپوشانید

تابســتان،  فصــل  گــرم  ماه هــای  طــول  در 
کــه می توانیــد بــرای خنــک نگــه  کاری  آســان ترین 
کولــر انجــام دهید، ایــن اســت  داشــتن هــوا بــدون 
کــه هــوای  کســانی  ــرای  کــه پنجره هــا را ببندیــد. ب
گزینه بســیار ســخت اســت،  آزاد دوســت دارند این 
گرمــای بیــش از حــد، جواب  امــا بــرای جلوگیــری از 
گرم تــر از هــوای داخــل  گــر هــوای بیــرون  می دهــد. ا
خانــه اســت، بســتن پنجــره بــه خنک تــر بــودن 

کمــک می کنــد. هــوای منزلتــان 
کــه از  کــه حــدود ۷۶ درصــد از نــور خورشــید  از آنجــا 
طریــق پنجره هــا وارد خانــه شــما می شــود بــه گرمــا 

تبدیــل می شــود، بهتــر اســت پرده هــا را بکشــید.
۲- در های خانه را ببندید و عایق بندی کنید

کثــر زمــان خــود را در یــک اتــاق می گذرانیــد، در  گــر ا ا
کــه اســتفاده نمی کنیــد  آن را بــه روی اتاق هایــی 
خانــه  مختلــف  قســمت های  بســتن  ببندیــد. 
باعــث می شــود هــوای خنک تــر در یــک منطقــه 
واحد متمرکز باشــد و اتاقی که بیشــترین اســتفاده 

را از آن داریــد ســریع تر خنــک می شــود.
گــر پاییــن در هــا شــکاف وجــود دارد، مخصوصــًا  ا
کــه بــه بیــرون منتهــی می شــوند، آن  هــا  در هایــی 

را بپوشــانید.

۳- از گاز استفاده نکنید
گــرم نمی کنــد؛  گاز هــوا را  هیــچ چیــز ماننــد اجــاق 
بنابرایــن در مــورد اســتفاده از وســایل آشــپزخانه، 
کافــی داشــته باشــید. بــه جــای آن هــر نــوع  دقــت 
گرمــا نــدارد را انتخــاب  کــه نیــاز بــه  دســتور غذایــی 
کنیــد،  گاز اســتفاده  کــه از  گــر واجــب اســت  کنیــد. ا
اجــازه دهیــد شــب شــود و هنــگام خنک تــر شــدن 
گاز  از  کنیــد ســپس  بــاز  را  تعــدادی پنجــره  هــوا 

کنیــد. اســتفاده 
۴- المپ های خود را عوض کنید

کــه در طــول  تنهــا وســایل آشــپزخانه نیســتند 
اضافــه  منــزل  بــه  بیهــوده  گرمــای  تابســتان 
می کننــد. المپ هــا نیــز نقــش عمــده ای دارنــد. 
المپ هــای نورانــی بــا ۹۰ درصــد مصــرف انــرژی 
خریــد  بنابرایــن  می دهنــد،  را  گرمــا  بیشــترین 
یــا المپ هــای  کــم  بــا تشعشــع مترا المپ هــای 
LED در خنــک نگــه داشــتن منــزل شــما نقــش 
بســزایی دارد. عــالوه بــر آن اســتفاده از المپ هــای 
ــک  کم ــما  ــرق ش ــض ب ــش قب کاه ــه  ــرف ب ــم مص ک

می کنــد.
۵- از پنکه ها به روش صحیح استفاده کنید

می کنیــد،  زندگــی  کولــر  بــدون  خانــه ای  در  گــر  ا
کمک دهنــده بــه شــما هســتند  پنکه هــا بهتریــن 
کنیــد.  کــه بــه درســتی از آن هــا اســتفاده  تــا جایــی 
ــد تا اینکــه  ــه پنکــه هــوا را می چرخان ک از آن جایــی 
کــردن  کار  قــرار دادن آن و  کنــد، مــکان  خنــک 
بــا آن مهــم اســت. ایجاد یــک بــاد مالیــم توســط 
پنکــه بهتریــن راه بــرای چرخانــدن هــوای خنک تر 
گــرم اســت. خنک تریــن  و بیــرون رانــدن هــوای 
قســمت خانــه خــود را در نظــر بگیریــد و پنکــه را 

گرم تریــن قســمت خانــه خــود زاویــه  بــه ســمت 
کمــک می کنــد تــا هــوای  کار بــه شــما  دهید. ایــن 
گرم تــر  گرفتــه و هــوای  خنــک را از یــک طــرف خانــه 

ــه بیــرون هــل دهیــد. را ب
۶- رطوبت را کنترل کنید

زندگــی  مرطوبــی  هوایــی  و  آب  منطقــه  در  گــر  ا
تابســتان  گرمــای  می توانــد  رطوبــت  می کنیــد، 
رطوبت گیــر  گرچــه  ا کنــد.  تحمل تــر  غیرقابــل  را 
دمــای هــوای اتــاق را کاهــش نمی دهــد، امــا هوای 
کــه رطوبــت  کنتــرل می کنــد. از آن جــا  ک را  چســبنا
ســرعت تبخیــر عــرق را کاهــش می دهــد، در هــوای 
گرمــا و تعریــق بیشــتری  مرطــوب اغلــب احســاس 
رطوبت گیــر  دســتگاه  یــک  بنابرایــن  می کنیــم؛ 
می توانــد در ماه هــای مرطــوب خانــه شــما را قابــل 

کنــد. تحمل تــر 
۷- هنگام شب پنجره ها را باز کنید

گــر در جایــی زندگــی می کنید که دما هنگام شــب  ا
کاهــش می یابــد، قبــل از خــواب پنجــره را باز کنید. 
گــرم شــدن هــوا  کــه صبــح پیــش از  مراقــب باشــید 

پنجره را ببندید.
۸- درخت بکارید

ــی  کمی طــول می کشــد، امــا نتیجــه  خوب کار  ایــن 
دارد. یــک درخــت پــر شــکوفه می توانــد از ورود ۷۰ 
درصــد تابــش خورشــید بــه خانــه شــما جلوگیــری 
کنــد. در مقابــل پنجره هایــی که آفتاب بعــد از ظهر 
ــه و  ــرای خنــک شــدن خان را دریافــت می کننــد، ب
گیــاه،  افــزودن منظــره زیبــا بــه حیــاط منزلتــان، 
درخــت و بوتــه بکاریــد. درختــان و شــاخ و برگ هــا 
کاهــش  را  با ایجــاد ســایه، دمــای ســطح و هــوا 

می دهنــد.

کولر با ۸ راه ساده و دم دستی  خنک کردن خانه بدون 
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گیاهــان در خانــه آپارتمانــی تــان  گــر می خواهیــد از  ا
اســتفاده کنیــد امــا نمیدانیــد آن هــا را کجــا بگذاریــد 
بــا مــا همــراه باشــید تــا بهترین فضاهــا در منــزل را به 

کنیم. شــما معرفــی 
گیاهــان  کــه در دکوراســیون آن هــا از  در خانه هایــی 
حســی  می شــود،  اســتفاده  آپارتمانــی  و  تزیینــی 
بیشــتر  امــروزه  با اینکــه  دارد.  جریــان  متفــاوت 
خانه هــا آپارتمانــی شــده اند و خبــری از حیــاط و 
باغچــه نیســت امــا هنــوز هــم راهــی بــرای آوردن 
گیاهــان بــه خانه های آپارتمانی هســت و میتــوان از 

وجــود آن هــا در خانــه بهــره بــرد.
گیاهان در فضای نشیمن

شــاید بــه نظــر شــما هــم میز جلــوی مبلی بــرای قــرار 
گیــاه آپارتمانــی در فضــای نشــیمن مناســب  دادن 
باشــد امــا اشــتباه میکنیــد زیــرا فضــای زیــادی از میز 
ــرار دادن  ــن روش ق ــی تری ــد. ابتدای ــغال میکن را اش
گلــدان در خانــه، گذاشــتن آن روی کــف خانــه  یــک 

اســت.
گلــدان شــما حتمــا بایــد ظرفــی در زیــر خــودش 
گل آب می دهیــد آب از  ــه  ــا وقتــی ب داشــته باشــد ت
ــوع  ــر روی زمیــن جــاری نشــود. هــر ن گلــدان ب کــف 
گیاهــی دلتــان خواســت میتوانیــد آن جا قــرار دهید 

زیــرا مزاحمت ایجــاد نمیکنــد.

باالی شومینه
ــرار  ــرای ق ــاالی شــومینه جــای مناســبی ب تاقچــه ب
گیــاه مانند  گیــاه اســت. شــما می توانیــد یــک  دادن 
دارد،  خــوش  رایحــه ای  کــه  کالیپتــوس  ا درخــت 
گیــن  بــاالی شــومینه قــرار داده و منــزل خــود را عطرآ

کنید.
گیاهان در اتاق خواب

گیاهــان ســبز بــه اتــاق خــواب میتوانیــد  بــا آوردن 
آرامــش را بــه اتــاق تــان هدیــه دهیــد, در انتخــاب 
گیــاه و گلــدان آن دقــت کنیــد تــا گیاهــان بتواننــد در 
گیاهان و  زیبایی اتاق خواب نقش داشته باشند. 
گلدان هــای کوچــک بــرای فضــای اتــاق مناســب تــر 
کــه اتــاق را هــم زیبــا میکننــد و هــم آرامــش  هســتند 
گیاهــان  بخــش. شــما می توانیــد دور آینــه تــان را بــا 

کنیــد. رونــده تزئیــن 
گــر بــه غوطه ور شــدن گیاهــان در آب عالقــه دارید،  ا
کنیــد و داخــل  از بطری هــای دورریختنــی اســتفاده 

آن را بــا برگ هــای طبیعــی و آب پــر کنیــد و بــه جــای 
رنــگ مــورد عالقــه  بــا  از شــمع  درپــوش بطــری، 
خــود اســتفاده کنیــد. می توانیــد بــا گیاهانــی ماننــد 
گل حلقــوی  کالیپتــوس یــا ســرخس جنگلــی تــاج  ا

کنیــد و آن را بــه دیــوار بزنیــد. ســاده درســت 
گیاهان در ورودی خانه

کــه  شــود  طراحــی  طــوری  بایــد  خانــه  ورودی 
کنندگــی بــه مهمانــان دهــد از ایــن  حــس دعــوت 
گیاهــان ســبز آپارتمانــی در ایــن فضــا  رو اســتفاده از 
بــا  گیاهــان  از  انتخابی ایــده آل اســت. میتوانیــد 
کنیــد و از  برگ هــای بلنــد در ایــن فضــا اســنفاده 

کفشــی بهــره ببریــد. کوچــک روی جــا  گیاهــان 
گیاهان در آشپزخانه

بــرای  تریــن فضاهــا  از مناســب  یکــی  آشــپزخانه 
گلدان هــای ســقفی انتخــاب  گیاهــان ســبز اســت, 
ــره  ــکوی پنج ــتند. س ــپزخانه هس ــرای آش ــی ب خوب
کانتــر, قفســه های دیــواری نیــز  آشــپزخانه, روی 

گیاهــان مناســب اند. قــرار دادن  بــرای 
قرار دادن گلدان روی تراس یا لبه پنجره ها

بــا هدایت شــاخه های گیاهان رونده بــه دور پنجره 
ــای  ــبز و رویایــی را در اطــراف پنچره ه ــاب س یــک ق
گلدان هایــی را بــر روی  کنیــد یــا  خانــه خود ایجــاد 
لبــه پنجــره قــرار دهیــد و بگذارید تا به ســمت پایین 

کننــد و از لبــه پنجــره آویــزان شــوند. رشــد 

بهترین فضا برای گیاهان در دکوراسیون خانه

ســلول های  ریــزش  حــال  در  خــواب  در  بــدن 
جــای  ملحفــه  و  بالــش  در  کــه  اســت  مــرده 
می گیرنــد بهتــر اســت بــرای جلوگیــری از آلودگــی 
بــه شســتن بالش هــا و  اقــدام  بــه طــور مرتــب 

کنیــم. خــود  رختخــواب 
بســیاری از افــراد یــک ســوم از شــبانه روز خــود 
را در حالــت خــواب بــه ســر می برنــد و بــا لــوازم 
خــواب ماننــد پتــو، تشــک، بالــش و... ارتبــاط 
گر ایــن لــوازم خــواب را زیــر میکروســکوپ  دارنــد. ا
قــرار دهیــم قطعــا از آن چــه می بینیــد متعجــب 

می شــوید.
چند روش مفید برای شستن بالش هایتان

بــا توجــه بــه آنچــه در بــاال بــدان اشــاره شــد لــزوم 
گردیــد  شستشــوی منظــم بالش هــا مشــخص 
امــا آیــا می دانیــد چگونــه می توانیــم بالش هــا را 

بشــوییم؟
روش شستن بالش ها در ماشین لباسشویی

یکــی از راه هــای شستشــوی بالش ها انداختــن 
کــه برای این  آن هــا در ماشــین لباسشــویی اســت 
ــه صــورت  کنــار هــم ب کار بهتــر اســت دو بالــش را 
کنیــد و با ایــن  صــاف قــرار داده و شستشــو را آغــاز 

کنیــد. کار در اتــالف انــرژی صرفــه جویــی 
روش شستن بالش در ماشین لباسشویی 

چگونه است؟
کنید آن را روی  1- ماشــین لباسشــویی را روشــن 
گــرم تریــن حالــت قــرار دهیــد و تنظیمات انــدازه 

بــار را روی حالــت بــار ســنگین قــرار دهیــد.
بــه آب در حــال حرکــت  پــودر لباسشــویی   -2
کنیــد. مقــدار پــودر  ماشــین لباسشــویی اضافــه 
هــم بایــد متناســب بــا مقــدار بــار باشــد تــا بالــش 

ــود. ــته ش ــی شس ــه خوب ب
کربنــات ســدیم بــه آب اضافــه  3- نصــف فنجــان 
کــردن لکه هــا و  ک  ــا ــه پ کربنــات ســدیم ب کنیــد. 

کمــک می کنــد. ســفید شــدن بالش هــا 
روغــن  قطــره  چنــد  شــوینده  مــواد  بــه   -۴
کنیــد تــا رایحــه بالــش  اســطوخودوس اضافــه 

شــود. مطبــوع 
قســمت  در  را  بالش هــا  شستشــو  از  پــس   -۵
کامــال خشــک  کــن قراردهیــد تــا بالش هــا  خشــک 
کــرده و شــکل قبلــی خــود را  شــوند و حالــت پــف 

ــد. ــه دســت آورن ب
روش شستن بالش ها با دست

دســت  بــا  را  بالش هایتــان  می خواهیــد  گــر  ا
کنیــد: توجــه  زیــر  نــکات  بــه  بشــویید 

دســتورالعمل  بــه  بالش هــا  شســتن  بــرای   .1
کنیــد. ــا برچســب روی بالش هــا توجــه  خــاص ی

یــک وان اســتفاده  از  بالــش  بــرای شســتن   .2
کنیــد.

3. هنگامی کــه بالش هــا را در وان انداختیــد بــه 
کنیــد و بــه آرامــی آن  آن پــودر لباسشــویی اضافــه 

کنیــد. را بشــویید و آبکشــی 
در  شــود  خشــک  بالش هــا  کامــال  بگذاریــد   .۴
ــه  گلول غیر ایــن صــورت ممکــن اســت داخــل آن 

شــود.
چگونگی شستن بالش های فوم؟

بــرای شستشــوی بالش هــای فــوم متاســفانه، 
اســتفاده  لباسشــویی  ماشــین  از  نمی توانیــد 

کنیــد زیــرا فــوم داخــل آن جمــع می شــود.
ماشــین  در  بالش هــا  شستشــوی این  بــرای 
لباسشــویی می توانیــد از یــک پارچــه ی نمــدار 
کــرده و آن را روی ســطح داخلــی بالــش  اســتفاده 
کــرده و در لباسشــویی و  بکشــید و یــا آن را نــم دار 
گذاشــته و بــه  کــن  فقــط روی مرحلــه ی خشــک 

ــا تمیــز شــود. مــدت 2۰ دقیقــه بگذاریــد ت
کثیــف نیســت و روکــش آن  گــر داخــل بالــش  ا
قابــل درآوردن اســت می توانیــد روکــش آن را در 
گانــه بشــورید و تنهــا بــه تکانــدن و  آورده و جدا

ــد. کنی ــا  کتف ــش ا ــل بال ــار داخ ــرد و غب گ ــن  گرفت
شستن بالش های فوم به چه نحو است؟

شستشــو  قابــل  فــوم  بالش هــای  از  بعضــی 
هســتند ولــی بــرای شســتن آن هــا بایــد نکاتــی را 

ماننــد: کــرد  رعایــت 
بــه  حتمــا  بالش هــا  شستشــوی این  بــرای   •
دســتورالعمل های خــاص و برچســب روی آن هــا 

ــد. کنی ــه  توج
زیــرا  دهیــد  انجــام  مالیمــت  بــا  را  شستشــو   •
قابلیــت پــاره شــدن فــوم وقتــی خیــس می شــود 

بســیار بــاال مــی رود.
کــه  • هــر مــاه روکــش بالــش را بشــورید و نگذاریــد 
کــه مجبــور بــه  کنــد  کثیفــی تــا داخــل بالــش نفــوذ 

شستشــوی این بالش هــا شــوید.
چگونگی شستن بالش هایی با جنس فوم

کلی : و به طور 
• بالش هایی بخرید که قابل شستشو باشند.

کــه  کنیــد  • داخــل بالش هایتــان را بــا الیافــی پــر 
شستشــوی آنهــا راحــت تــر باشــد.

کامــال خشــک نشــده اند روکــش  • وقتــی بالش هــا 
آن ها را نکشــید.

کامــال خشــک نشــده اند از قــرار  • وقتــی بالش هــا 
کــردن اجتناب  دادن آنهــا روی تخــت و اســتفاده 

کنید.
نکاتی برای شستن روبالشی ها

بــرای شســتن روبالش هــا بایــد بــه چنــد نکتــه 
توجــه داشــته باشــید :

تــکان  را  آنهــا  • پیــش از شستشــو روبالشــی ها 
گــردو غبارشــان از بیــن بــرود. دهیــد تــا 

• برای شستشــو روبالشــی ها از آب ســرد استفاده 
کنیــد و بــا درجه ســرد خشــک کنید.

بعــد از شستشــو روبالشــی ها حتمــا آن هــا را در 
هــوای آزاد و نــور خورشــید خشــک نماییــد.

ــا  ــع ب ــردن در جم ک ــت  ــرای صحب ــراد ب ــی از اف بعض
مشــکل مواجــه می شــوند و دائــم تپــق می زننــد 
کــه می توانــد بــه مســلط  روش هایــی وجــود دارد 

ــد. کن ــک  کم ــما  ــردن ش ک ــت  صحب
به شیوه ایستادن و نشستن خود دقت کنید

کــه از اعتمــاد  برای اینکــه بــه دیگــران بفهمانیــد 
بــه  بایــد  هســتید  برخــوردار  باالیــی  نفــس  بــه 
کنیــد بنابرایــن صــاف  نحوه ایســتادن خــود دقــت 
بایســتید تا راههای تنفس شــما باز شــده و بتوانید 
گــر  بــه راحتــی و آرامــش دم و بــازدم داشــته باشــید. ا
کنیــد، ابتــدا  نشســته اید و می خواهیــد صحبــت 
کشــیده و  راحــت و درســت بنشــینید شــکم را تــو 

ــاال بدهیــد. قفســه ســینه را ب
سریع صحبت نکنید و شمرده حرف بزنید

ــا به ایــن  کــردن شــما عمدت تنــد و ســریع صحبــت 
علــت اســت که شــما اعتمــاد به نفس کافــی ندارید 
و عصبــی مــزاج هســتید. صحبــت نمــودن ســریع 
کــه در حیــن صحبــت تپــق بزنیــد  ســبب می شــود 
کنیــد و حتــی بــرای  بنابرایــن آرامــش خــود را حفــظ 
ــه  ک کنیــد  ــد صحبتتــان وانمــود  نرمــال شــدن رون
ــاال  ــا ســرعت ب ــردن ب ک عصبــی نیســتید. صحبــت 
هیــچ کمکــی بــه ادای درســت کلمــات و قابــل فهم 

کــرد. بــودن صحبت هایتــان نخواهــد 
از تپق زدن نترسید

کــردن، در صحبت هایتــان  گــر هنــگام صحبــت  ا
کافــی اســت  اشــتباهی رخ داد نهراســید و تنهــا 
کنیــد زیــرا همــه اشــتباه  اشــتباه خــود را اصــالح 

میکننــد.
خوب گوش کنید

برای اینکــه خودتــان بتوانیــد در ســخنوری قــوی 
صحبت هــای  بــه  کــه  اســت  الزم  شــوید  توانــا  و 
کــه در ســخنوری تبحــر دارنــد  ســخنرانان و افــرادی 
گــوش  ماننــد مجریــان رادیــو و تلویزیــون خــوب 
کنیــد و بــه نحــوه و ســرعت ادای کلمــات آنهــا توجه 

نماییــد. 
صدای خود را ضبط کنید

کامپیوتــر و یــک  بــا یــک دســتگاه ضبــط صــدا یــا 
میکروفــون صــدای خــود را ضبط کــرده و برای پیدا 
کــردن اشــتباهاتتان بــه صــدای ضبــط شــده گوش 
کنیــد تا جمالت نامفهــوم ونامعقول را پیــدا نموده 

کنیــد. و اصــالح 
با صدای بلند تمرین کنید

متــون مختلــف را با صدای رســا بخوانیــد و کلمات 
شــما  گــر  کنید.ا تلفــظ  آرام  و  درســتی  بــه  را  آن 
کرده ایــد دوبــاره  جملــه ای را آهســته و زمزمــه وار ادا 
کنیــد. روزی 1۰ دقیقــه متــون  جملــه را صحیــح ادا 

مختلــف را باصــدای بلنــد بخوانیــد.
بازی تلفظ کلمات دشوار را انجام دهید

و  دهیــد  انجــام  را  دشــوار  کلمــات  تلفــظ  بــازی 
کرده ایــد یادداشــت  کــه اشــتباه تلفــظ  کلماتــی را 

کنیــد تــا تلفــظ صحیــح آن  نمــوده و مــدام تمریــن 
بیاموزیــد. را 

با دهان باز صحبت کنید
کــه صحبت می کنید دهانتــان را باز  بیــش از زمانــی 
کنیــد تــا لبهــا و دندانهایتــان از حالــت بســته بــودن 
کلمات صحیح تر انجام شــود  خارج شــوند و بیان 

و صدایتان بلندتر شــود. 
فرق بین ادای حروف صدادار و بی صدا را 

بدانید
شــما بایــد فــرق بیــن ادای حــروف صــدادار و بــی 
ک اشــاره داشــته  صــدا را بدانیــد. چنانچــه نمنــا
اســت بــرای ادای حــروف بــی صــدا ماننــد )ب( و 
گلــو حبــس کنیــد و حروف  )ت( لحظــه ای هــوا را در 
گهانــی هــوا از حنجــره ادا  را بــه صــورت ازادکــردن نا

کنیــد.
نفس عمیق بکشید

کنیــد بنابراین  شــما بایــد بتوانید که بلند صحبت 
قبــل از صحبــت چنــد نفــس عمیــق بکشــید تــا در 
کار  ــن  ــم نیاورید ای ک ــس  ــردن نف ک ــت  ــع صحب موق
کلمــات پاییــن آیــد و  ســبب می شــود ســرعت ادای 

گــردد. بیــان بهتــر 
در هنگام صحبت کردن انعطاف داشته باشید 

ــه  ــوده و ب ــد افتــان ب ــی بای انتهــای جمــالت معمول
ارامی بیــان شــود امــا آهنــگ ادای اخــر جمــالت 
پرسشــی بایــد خیــزان بــوده و بــا صــدای بلندتــر 
کلمــات مختلــف  کنیــد هجا هــا و  ادا شــود. دقــت 

کید هــای مختلفــی دارنــد. تا
گم خود کمک بگیرید  از دیافرا

کــردن  کنتــرل تنفســتان در هنــگام صحبــت  بــرای 
کنیــد تــا در  از ماهیچه هــای شــکم خــود اســتفاده 
کلمــات را بــه  صــورت بــاال نبــردن صدایتــان، حتــی 

کنیــد.  درســتی ادا 
آواز بخوانید

آواز  زیــرا  آواز بخوانیــد  کــه تنهــا هســتید،  زمانــی 
کمــک  ــه صدایتــان تمریــن می دهــد و  ــدن ب خوان
کنیــد و فــن  کلمــات را بهتــر ادا  کــه بتوانیــد  می کنــد 

ــر شــود. بیانتــان قــوی ت
کنترل تن صدا

شــما می توانیــد میــزان هــوا را در هنــگام داد زدن 
کنتــرل کنیــد پــس تنــاژ طبیعــی صــدای خودتــان را 
حفــظ کنیــد و تــا می توانیــد بلنــد صحبت کنیــد. از 
تماریــن خوبــی کــه می توانید برای کنتــرل تن صدا 
کــردن یــک رویــداد ورزشــی  انجــام دهیــد، تشــویق 
کــردن در زمــان پخــش یــک موزیــک بــا  یــا صحبــت 

صــدای بلنــد اســت.
جلوی آینه تمرین کنید

بــرای بهتــر شــناختن نقــاط ضعــف و قــوت خــود 
کــردن بپردازیــد و  جلــوی آینــه بــه تمریــن صحبــت 
یــا بــه وســیله ی یــک دوربیــن تصویــر خــود را ضبط 

کنید.

نحوه صحیح شستن بالش و روبالشی با دست و ماشین با روش مسلط صحبت کردن دیگران را مبهوت کنید

خانه داریموفقیت

رولت خرما از دســر های مجلســی ایرانی می باشــد 
کــه در مــاه مبــارک رمضان و همچنین در مجالس 
مقــوی  بســیار  کــه  می شــود  تهیــه  عــزاداری 

می باشــد. 
مواد الزم در طرز تهیه رولت خرما

• خرما:دو کیلو
• روغن: سه قاشق مربا خوری

• دارچین: به مقدار دلخواه
• زنجبیل:به مقدار دلخواه

• آرد:سه پیمانه
• گردو:به مقدار الزم

• پودر نارگیل: به مقدار دلخواه
طرز تهیه رولت خرما : 

و  کنیــد  جــدا  را  خرماهــا  وســط  هســته  ابتــدا 
کنید.هنــگام  چــرخ  بــار  یــک  را  تمامی خرماهــا 
کــردن خرما هــا، مقدارکمی بــه آن روغــن  چــرخ 
اضافــه کنیــد تــا خرما ها بــه پره های چرخ گوشــت 

و یــا غذاســاز نچســبد. 
ــن  ــداری روغ ــب مق ــه ای مناس ــل تاب ــپس داخ س
بریزیــد و روی حــرارت قــرار دهید. وقتــی روغن داغ 
کنیــد و خرماهــای لــه شــده را  کــم  شــد،حرارت را 

کمی حــرارت دهیــد.  درون آن بریزیــد و 
ــه  ــه مقــدار دلخــواه زنجبیــل و دارچیــن را ب بعــد ب

کــم تفــت دهیــد.  کنیــد و خیلــی  خرمــا اضافــه 

بعــد از تفــت دادن خرماهــا نوبــت بــه تفــت دادن 
کنیــد و  کــه بایــد از قبــل آرد را الــک  آرد میرســد. 
ــد  ــت دهی ــم تف ک ــرارت  ــر روی ح ــه ای ب ــل تاب داخ
گرفتــه شــود،مراقب باشــید آرد  تــا بــوی خامــی آرد 
نســوزد و ســیاه نشــود. بــه آرد در حــال تفــت مقــدار 
کنیــد و مــدام هــم بزنیــد. کمی روغــن هــم اضافــه 
کامــال تفــت خــورد، حــرارت را خامــوش  وقتــی آرد 

کنید. 
کــف یــک ســینی، یک کیســه فریزر پهن  در ادامــه 

کنیــد و روی آن را بــا روغــن چــرب کنید. 
ــینی  ــن را روی س ــا و دارچی ســپس مخلــوط خرم

ــد.  کنی ــاف  ــق ص ــا قاش ــد و روی آن را ب بریزی

مقــداری از آرد تفــت داده شــده را نیــز روی خرما ها 
بریزید. 

گــردو و یــا پســته روی مــواد را بپوشــانید.با  بعــد بــا 
کــه زیــر مــواد رولــت خرمایــی  کیســه فریــزر  کمــک 

کنیــد.  اســت، شــیرینی را رول 
ســپس رولت هــای خرمایــی را بــه مــدت چهــار 
تــا پنــج ســاعت داخــل یخچــال قــرار دهیــد تــا 

کامــال ســفت شــوند.  خودشــان را بگیرنــد و 
بعــد رولت هــای خرمایــی را از یخچال خارج کنید 

و آن هــا را بــرش دهید. 
از  گــردو می توانیــد  و  رولــت خرمــا  تزئیــن  بــرای 

کنیــد. کنجــد، پــور پســته و نارگیــل اســتفاده 

که فراموش نمیکنید! طرز تهیه رولت خرما مجلسی با طعمی بکر 
دستپختربخ
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شــنیده  کمتــر  و  مهــم  نکتــه  زیــر ۱۰  گــزارش  در 
کــه خیلی هــا نمی داننــد را  شــده از مثلــث برمــودا 

می خوانیــد. 
مثلــث برمــودا از دیربــاز تــا بــه همیــن امــروز یکــی از 
کــه  عجیــب و غریب تریــن معما هایــی بــوده اســت 
انســان ها بــا آن مواجه شــده اند. آیــا واقعًا نقطه ای 
کــه  در میانه هــای اقیانــوس اطلــس وجــود دارد 
منطــق و علــم در آن از کار می افتنــد یا ایــن حرف ها 
فقــط وهــم و خیــال اســت؟ آیا ایــن داســتان ها و 
کتابــی بیــرون آمده انــد و ســپس یــک  شــایعه ها از 
ســری اتفاقــات و حــوادث بــه طــور شانســی این 
کرده انــد و بعد هــا همه این هــا  داســتان ها را تأییــد 
بــه افســانه ی مثلــث برمــودا تبدیــل شــده اســت؟ 
گمــان  هــر چــه بخواهیــم در ایــن مــورد حــدس و 
بزنیــم یــا هــر چــه دانشــمندان بخواهنــد اتفاقــات 
مربوطــه را بــر اســاس علــم توضیــح دهنــد، بــاز هــم 
معما هایی هســت که هرگز کســی نتوانســته آن ها 

کنــد یــا توضیحــی برایشــان ارائــه دهــد. را حــل 
کــه خیلی هــا  کمتــر شــنیده شــده   ۱۰ نکتــه مهــم و 
درباره ایــن ســه ضلعــی پــر رمــز و راز نمی داننــد، بــه 

شــرح ذیــل اســت:
۱- مثلث برمودا را روی هیچ نقشه ای ترسیم 

نکرده اند
گــروه جزیــره اســت و تحــت حکمرانــی  برمــودا یــک 
دولــت بریتانیــا می باشــد. ۱۳۸ جزیــره دارد و در 
اســت.  شــده  واقــع  شــمالی  اطلــس  اقیانــوس 
بــه مثلــث برمــودا، آمریــکای  قــاره  نزدیک تریــن 
که ایــن مثلــث از  شــمالی اســت و مــردم می گوینــد 
جزایــر برمــودا شــروع شــده، از میامی می گــذرد و در 

جزیــره پورتوریکــو بــه پایــان می رســد.
اقیانــوس  از  ایــن مثلــث قســمت بســیار بزرگــی 
اطلــس را تشــکیل می دهــد، امــا روی هیچ کــدام از 
نقشــه های چاپــی زمیــن مشــخص نشــده اســت، 
از  ناحیــه ای  رســمی به عنوان  به طــور  را  آن  زیــرا 
دلیــل  شــاید  نپذیرفته انــد.  اطلــس  اقیانــوس 
کســی  کــه  دیگــر نیاوردنــش در نقشــه ها این باشــد 
نمی دانــد واقعــًا محــدوده و بزرگی آن چقدر اســت، 
کــه حداقــل ۱۲۹۵۰۰۰  ولــی تخمیــن زده می شــود 

کیلومترمربــع باشــد.
۲- چرا آنجا همه چیز ناپدید می شود

کــه دربــاره مثلــث برمــودا  یکــی از رمــز و راز هایــی 
گــزارش می شــود  کــه هــرگاه  وجــود دارد ایــن اســت 
کــه یــک هواپیمــا، کشــتی یــا هــر نــوع وســیله نقلیه 
گمشــده اســت، ناجیان  درون مثلث یا اطراف آن 

از  اثــری  هیــچ  نمی تواننــد  جســتجوکنندگان  و 
کننــد. کــرده یــا غــرق شــده پیــدا  وســیله ســقوط 

توضیــح علمــی اش را این گونــه می دهند که مثلث 
برمــودا روی مســیر یــک جریــان بســیار تنــد آب گرم 
ُگلــف ِاســتریم قــرار گرفتــه اســت.  اقیانوســی بــه نــام 
گلــف اســتریم از خلیــج مکزیــک بــه سوی ایســلند 
می یابــد.  جریــان  اروپــا  غــرب  از  بخش هایــی  و 
کــه قطعــات و خرده هــای  دانشــمندان می گوینــد 
گلــف اســتریم حرکــت  وســیله ها همــراه بــا جریــان 
شــمالی  اطلــس  اقیانــوس  سرتاســر  و  می کننــد 

کنــده می شــوند. پرا
۳- پرواز شماره ۱۹

پــرواز شــماره ۱۹ یــک مأموریــت آموزشــی بــا پنــج 
هواپیمــا و ۱۴ نفــر بود. ایــن پــرواز پنجــم دســامبر 
۱۹۴۵ از شــهر فــورت الِدرِدیــل در ایالــت فلوریــدا 
کــرد و قــرار بود یک کار تمرینی بمب افکنی  حرکــت 
انجــام دهــد. رهبر ایــن تیم ســتوان چارلز تیلــور بود 
و او و ۱۳ همراهــش پــس از آن روز، دیگــر دیــده 

نشــدند.
کــه آتــش رمــز و زار هــای مثلــث  ایــن شــعله ای بــود 
کــه ســعی  کســانی  را برافروخــت. حتــی  برمــودا 
ــور را نجــات بدهنــد )یــک  ــد تیــم ســتوان تیل کردن
هواپیمــای نجــات بــا ۱۳ نفر سرنشــین( نیــز ناپدید 
شــدند. این ماجــرا بــه رازآلــودی اش افــزود و آن را 
ــیطان  ــث ش ــوان مثل ــته عن ــش شایس ــش از پی بی

کــرد.
گوار در مثلث  ۴- شمار مرگ و میر و حوادث نا

مرگ
هنگامی کــه یــک مــکان رازآلــود عنــوان »مثلــث 
کنجــکاو  شــیطان« را از آن خــود می کنــد انســان 
نفــر  چنــد  واقعــًا  بدانــد  می خواهــد  و  می شــود 
و  مــرده  مثلثــی شــکل  ابلیــس  بــه دســتان این 
ناپدیــد شــده اند. هیــچ عــدد دقیقــی اعــالم نشــده 
گرفتــن ســتوان چارلــز تیلــور و  اســت، امــا بــا در نظــر 
ــالوه  ــراه او بع ــن هم ــج بمب افک ــر در پن ــراد حاض اف
بــود،  آن هــا  دنبــال  بــه  کــه  نجاتــی  هواپیمــای 
حداقــل بــا اطمینــان و بــه طــور رســمی می توانیم 
کــه شــش هواپیمــا و ۲۷ نفــر طعمــه آن  بگوییــم 

شــده اند.
گزارش هــا طــی ســده اخیــر  بــر اســاس برخــی از 
حداقــل ۵۰ کشــتی و ۲۰ هواپیمــا در مثلــث برمــودا 
کنــون هــزار تــا بیــش از دو هــزار نفــر  گــم شــده و تا

کشــته شــده اند.
۵- قطب نما و مثلث

نخســتین عملکــرد عجیــب و غریــب قطب نما هــا 

کلمــب مشــهور  کریســتف  در مثلــث برمــودا بــرای 
کــه  کــرده اســت  اتفــاق افتــاد. او در اســنادش اعــالم 
قطب نمــا در مثلــث برمــودا جهت هــای عجیبــی 
کــه  گفتــه اســت  را نشــان مــی داده اســت. حتــی 
چیــزی شــبیه بــه یک تــوپ آتشــین در آســمان این 

منطقــه دیــده اســت.
برمــودا  مثلــث  درون  کــه  کســانی  بیشــتر 
می رونــد یــا بــه آن نزدیــک می شــوند می گوینــد 
کار  درســت  منطقــه  در ایــن  قطب نمایشــان 
یکــی  اســاس  بــر  می شــود.  خــراب  یــا  نمی کنــد 
از  ناحیــه  شــده، این  علمی ارائــه  توضیحــات  از 
کــره زمیــن  اقیانــوس اطلــس یکــی از دو مــکان 
کــه در آن دو راســتای شــمال مغناطیســی و  اســت 
شــمال واقعی )جغرافیایی( زمین یکی می شــوند. 
دیگــر مــکان هم راســتایی این دو شــمال در مثلــث 
ــن  ــور ژاپ کش ــه  ــک ب ــوس آرام، نزدی ــودای اقیان برم
کــه بــه آن لقــب دریــای شــیطان را داده انــد. اســت 

۶- ِمه و سفر در زمان
شــاید اآلن بــا خودتــان فکــر کنیــد که ســفر در زمان 
مثلــث  بــه  مربــوط  نظریه هــای  تمــام  میــان  در 
ــا وقتــی  ــر اســت. خــب ت برمــودا از همــه نامعقول ت
۴ نکتــه دیگر ایــن متــن را نخوانده ایــد خیلــی هــم 
نبایــد از ایــن فکرتان مطمئن باشــید. اما جــدای از 
شــوخی، ســفر در زمان دیگر خیلی عجیب اســت. 
کــه افــراد  ولــی شــاید واقعــًا بــه همیــن خاطــر اســت 
و کشــتی ها و هواپیما هــا بــدون بــر جــای گذاشــتن 

هیــچ اثــری ناپدیــد می شــوند.
کــه در ایــن مــورد می دهند این  توضیــح دقیق تــری 

ظاهــر  برمــودا  مثلــث  در  کــه  ِمهــی  کــه  اســت 
می شــود یــک مــه الکتریکــی اســت و هــر چیــزی بــا 
کنــد تلپورت می شــود. نویســنده  آن تمــاس برقــرار 
و  مــه  مورد ایــن  در  تجربــه اش  جمــوس  بــروس 
ــا عنــوان ورای مثلــث  کتابــی ب مثلــث برمــودا را در 

برمــودا شــرح داده اســت.
AUTEC ۷- اوِتک

ایــن واژه مخفــف عبــارت »مرکــز ارزیابــی و آزمایــش 
می باشــد  اطلــس«  اقیانــوس  در  زیردریایــی 
ناوگان ایاالت متحــده  بــه  وابســته  کــز  مرا از  کــه 
کشــور باهامــا فعالیــت  اســت و به طــور رســمی در 
ــت داشــتن اوتــک در  ــه دخال می کنــد. البتــه نظری
مثلــث برمــودا جــزء نظریه هــای توطئــه بــه شــمار 
 ۵۱ منطقــه  داســتان های  بــه  شــبیه  و  مــی رود 
بســیار  توطئــه  نظریه هــای  آمریکاســت.  دولــت 
ســرگرم کننده و جالــب هســتند و نام ایــن نظریــه 

گذاشــته اند. توطئــه را هــم منطقــه زیرآبــی ۵۱ 
کــه دولــت آمریــکا  داســتان نظریــه از ایــن قــرار اســت 
در  و  شــده  همدســت  فرازمینــی  گونه هــای  بــا 
منطقــه مثلث برمــودا زیــر اقیانــوس آزمایش هایی 
درســت  واقعــًا  حــرف  گر ایــن  ا می دهــد.  انجــام 
باشــد، همــه معما هــای مثلــث برمــودا یکجــا حــل 

می شــوند.
۸- نظریه آتالنتیس

کــه بحــث همــکاری فضایی هــا و دولــت  حــاال 
کار های عجیــب و غریب  آمریــکا بــرای انجــام دادن 
کشــیدیم، بگذاریــد پــا را از ایــن  زیــر دریــا را پیــش 
هــم فراتــر بگذاریــم و بــه شــهر آتالنتیــس فکر کنیم. 

کســی می خواهــد یــک افســانه را بــا یــک  وقتــی 
ــًا  ــاورش واقع ــر ب ــد، دیگ ــح ده ــر توضی ــانه دیگ افس
کنیــم. ــاده روی  ــد زی ســخت می شــود، امــا بگذاری
ــه، شــهر آتالنتیــس را مثلــث  ــر اســاس یــک نظری ب
بــود  بــه همیــن دلیــل  و  اســت  بلعیــده  برمــودا 
که ایــن شــهر ناپدیــد شــد. نظریــه دیگــری می گویــد 
وســایل  و  افتــادن قطب نما هــا  کار  از  علــت  کــه 
مکانیکــی در منطقــه مثلــث برمــودا ســلول های 
آتالنتیــس  شــهر  انــرژی  کریســتال های  و  بــرق 
کــه جــاده  هســتند. یــک نظریــه دیگــر نیــز هســت 
ســنگی زیرآبــی بیمینــی رود )نزدیــک باهامــا( را 

می ســازد. مرتبــط  داســتان ها  به ایــن 
۹- پوششی برای خطا های انسانی

اصــاًل  جســتجوگران  و  دانشــمندان  از  بســیاری 
نظریه هــای عجیــب و غریــب را در مــورد مثلــث 
که ایــن  می گوینــد  آن هــا  ندارنــد.  قبــول  برمــودا 
توضیــح  یــک  تــا  شــده اند  ســاخته  افســانه ها 
کــه حــوادث پیش آمــده  ســاده تر پنهــان شــود؛ چرا
در ایــن منطقــه سرشــار از خطای انســانی بوده اند؛ 
و نــاوگان آمریــکا دلیــل حادثــه پــرواز شــماره ۱۹ را 
همــان ابتــدا خطای خلبــان اعالم کــرده بود. خب 
حداقــل در آن زمان ایــن تنهــا توضیــح منطقــی 

موجــود بــود.
امــا خیلی ها ایــن توضیــح را نپذیرفتنــد و نخواهند 
کــه افســانه مثلــث برمــودا  پذیرفــت، به ویــژه اآلن 
ماننــد تــوپ صــدا کــرده اســت. اما ایــن افــراد چطــور 
علی رغم ایــن  کــه  بدهنــد  توضیــح  می خواهنــد 
و  هواپیما هــا  هــرروزه  هــم  بــاز  ناپدیدی هــا 
کشــتی های فراوانــی از ایــن منطقــه عبــور می کنند.

۱۰- آخرین قربانی ها
در همیــن دهــه، دو ناپدیــدی در مثلــث برمــودا 
کشــتی  اتفــاق افتــاد. اولــی در ســال ۲۰۱۵، یــک 
 SS کشــتی بــود.  نفــر خدمــه  بــا ۳۳  بــار  حمــل 
امــا  شــد،  غــرق  و  گرفتــار  طوفانــی  در   El Faro
چنــد هفتــه بعــد درحالی کــه هیــچ اثــری از ۳۳ 
خدمــه اش نبــود دوبــاره پیــدا شــد. پــس از آن نیــز 
یــک هواپیمــا بــا چهــار مســافر، یــک خلبــان، و یک 
مــادر و دو فرزنــدش دچــار حادثــه شــد. این اتفــاق 
دوم اردیبهشــت دو ســال پیــش افتــاد و هواپیمــا 
کــه نــه اثــری از قطعاتــش،  به گونــه ای ناپدیــد شــد 
ــه هیچ چیــزی دیگــری  ــراد و ن ــه اف ــه اش، ن ــه بدن ن
باقــی نمانــده بــود و انــگار غیــب شــده بــود. البتــه 
کــه زدیــم تنهــا تعداد اندکــی از حوادثی  مثال هایــی 
مثلــث  معمــای  می شــوند  باعــث  کــه  هســتند 

ــد. ــده بمان ــم زن ــوز ه ــودا هن برم

ظاهــرا ســونی در ســکوت خبــری تولیــد آخریــن 
 II a77 و II a99 خــود یعنــی DSLR دوربین هــای
و a۶8 را بــه پایــان رســانده اســت. آخریــن محصــول 
DSLR ســونی در ســال ۲۰۱۶ رونمایــی شــده بــود.

به نظر می رســد ســونی ســرانجام در ســکوت خبری 
تولیــد آخریــن دوربین هــای DSLR خــود را متوقــف 
 Sony a77 و II Sony a99 کرده اســت. دوربین های
II و Sony a۶8 از وب ســایت رسمی شــرکت ژاپنــی 
صفحه ی ایــن  در  همچنیــن  شــده اند.  حــذف 
آنالیــن،  فروشــگاه های  در   DSLR دوربین هــای 
دیــده  نیســت«  دســترس  در  »دیگــر  عبــارت 
گــزارش می دهد،  کــه پتاپیکســل  می شــود. آن طــور 
کــه تولیــد دوربین هــای  فعــال مشــخص نیســت 
II Sony a99 و II Sony a77 و Sony a۶8 دقیقــا در 
چه تاریخی به پایان رســیده اســت. ســونی در حال 
حاضــر ترجیح داده به درخواســت خبرنــگاران برای 

ارائــه ی توضیحــات بیشــتر پاســخ ندهــد.
توقــف رســمی تولید دوربین هــای مــورد اشــاره ی 
مانــت A چنــدان برای مــان تعجب برانگیــز نیســت، 
اشــاره ی  اخیــر  ســال  چنــد  طــی  ســونی  چــون 
ــود. آخریــن خبــری  ــت A نکــرده ب ــه مان ــی ب چندان
کــه بــا محوریــت مانت مــورد اشــاره ی DSLR ســونی 
ــه ســپتامبر ۲۰۲۰ )۱۱ شــهریور ۱۳۹۹(  منتشــر شــد ب

برمی گــردد.
کــه  کــرد  معرفــی  آداپتــوری  زمــان  آن  در  ســونی 
می توانســت قابلیت فوکــوس خــودکار دوربین های 
ــه لنزهــای مانــت  ــه ب ــدون آینه  ی ایــن شــرکت را ب ب
شــکل  بــه  کــه  مذکــور  آداپتــور  کنــد.  اضافــه   A
 LA-EA۵ ــام ــا ن ــود و ب کوچــک ب تعجب برانگیــزی 
»پشــتیبانی  کــه  داد  وعــده  می شــد،  شــناخته 
ــاز  ــخیص ف ــودکار تش ــوس خ ــاوری فوک ــل« از فن کام
صفحــه ی فــوکال، فوکــوس خــودکار تشــخیص فــاز 
فــوکال وســیع، فوکــوس خــودکار چشــمی بالدرنگ 
بــرای انســان و حیــوان و پایــش SSM/SAM را بــا 

کثــر ۱۰۰ فریم برثانیــه ارائــه دهــد. نــرخ حدا
 LA-EA۵ به نظــر می رســد ســونی از طریــق آداپتــور
کامــل بــه دوربین هــای  قصــد داشــته مهاجــرت 
کنــد، چون ایــن  ــرای خــود ســاده تر  ــدون آینــه را ب ب
شــرکت در ســال ۲۰۱۶ پشــتیبانی از مانت A را پایان 

ــود. داده ب
معرفــی   ۲۰۱۴ ســال  در   II  Sony a77 دوربیــن 
شــد و حتــی در آن دوران شــمار درخورتوجهــی از 

تحلیلگــران معتقــد بودنــد کــه ســونی بــه زودی بــازار 
دوربین هــای DSLR را رهــا می کنــد. در ســال ۲۰۱۴ 
دوربیــن II a77 بــا داشــتن ۷۹ نقطــه ی فوکــوس 
ــد(  ــپ بودن کراس تای ــا  ــورد از آن ه ــه ۱۵ م ــودکار )ک خ
توانســت عملکــرد تحســین برانگیزی از خود نشــان 
 JPEG کیفیــت کثــر ۶۰ تصویــر با دهــد. II a77 حدا
بــا  نــرخ ۱۲ فریم برثانیــه به صــورت پیوســته  بــا  را 

فوکــوس خــودکار متوالــی ثبــت می کــرد.
ــا فوکــوس  ســونی دوربیــن a۶8 را یــک ســال بعــد ب
کــرد و مانــور بســیار  خــودکار چهــار بعــدی رونمایــی 
زیــادی روی قابلیــت فوکــوس خودکار ایــن دوربیــن 
نقطــه ی   ۷۹ دارای  ســونی   a۶8 دوربیــن  داد. 
 a۶8 بــود. ســونی مدعــی شــد فوکــوس خــودکار 
فوکــوس  نقــاط  بیشــترین  دارای   ۲۰۱۵ ســال  تــا 
در بیــن دوربین هــای دارای لنــز قابل تعویــض بــا 
حسگرهای اختصاصی فوکوس خودکار تشخیص 

فــاز بــوده اســت. 
II a99 به عنــوان آخریــن دوربیــن DSLR ســونی 
شــناخته می شــود. II a99 در ســال ۲۰۱۶ معرفــی 
شــد و دارای حســگر BSI Exmor R CMOS فــول 
فریــم جدیــدی بــا وضــوح ۴۲٫۴ مگاپیکســل بــود. 
گفــت حســگر مــورد اشــاره طراحــی ویــژه ی  ســونی 
»بــدون شکاف-روی-تراشــه« دارد تــا بتوانــد نــور را 
کنــد و داده ها را با ســرعت باال بخواند.  بهتــر جــذب 
کــه ســونی فوکــوس  II a99 نخســتین بــاری بــود 
خــودکار چهــار بعــدی را درون دوربینــی فــول فریــم 

قــرار مــی داد.
کــه ســونی  گفتنــد  گزارش هــا  در ســال ۲۰۱۵ برخــی 
قصــد نــدارد در ســال های پیــش رو محصــوالت 
کمــال تعجــب  کنــد. در  جدیــد مانــت A را معرفــی 
از راه رســید و به نوعــی نشــان  II a99 ســال بعــد 
کنــد.  داد ســونی نمی خواهــد فرمــت DSLR را رهــا 
گرفتــه  به نظــر می رســد ســونی در نهایــت تصمیــم 

اســت این فرمــت را بــه پایــان راه برســاند. 

۱۰ حقیقت جالب و کمتر شنیده شده درباره مثلث برمودا!   DSLR سونی سرانجام تولید آخرین دوربین های
فناوریربخخود را متوقف کرد

فناوریربخ
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