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 مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا حضــور در برنامــه تلویزیونــی 
گفــت: فــوالد مبارکــه بــا مشــارکت شــرکت های زیرمجموعــه  »یــک شــهر ضیافــت« شــبکه اصفهــان 
کــرد تــا زمینــه  کمــک  گــروه فــوالد مبارکــه و بــا حمایــت خیران ایــن مجموعــه ۲۰ میلیــارد ریــال 
 آزادی زندانیــان محکومــان مالــی از زندان هــای اســتان اصفهــان فراهــم شــود.  هــادی نباتــی نــژاد، 
مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت فــوالد مبارکــه در برنامــه »یــک شــهرضیافت« اظهــار 
کلیــدواژه بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــوده اســت و  گذشــته حمایــت از تولیــد  کــرد: در چنــد ســال 

گام هــای مهمی برداشــته اســت. شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای تحقــق منویــات رهبــری 
 وی افــزود: شــرکت فوالدمبارکــه مولــود انقــالب اسالمی اســت و در زمینــه تولیــد ورق هــای فــوالدی 

در کشور پیشرو است و ۵۰ درصد از فوالد کشور را تولید می کند.

بازگشاییمشروطسینماهایاستاناصفهان۵

بــا  گفــت:  اصفهــان  اســتان  انتخابــات  ســتاد  رئیــس 
کشــور در انتخابــات بیســت و هشــتم  هماهنگــی وزارت 
خــرداد تعــداد شــعب و صنــدوق اخــذ رای در ایــن اســتان ۲۰ 
کــم در  کــه بیشــتر بــرای شــعب پرترا درصــد افزایــش می یابــد 

گرفتــه شــد.  نظــر 
حیدر قاســمی در حاشیه گردهمایی فرمانداران استان به 
صــورت مجــازی در جمــع خبرنــگاران افــزود: وظیفــه اصلــی 
برگــزاری انتخابــات برعهــده وزارت کشــور اســت از آن جایــی 
کــه برگــزاری انتخابــات در اجرا متناظر نــدارد باید تمهیدات 

گیــرد. و پیــش بینی هــای الزم انجــام 
وی بــه شــمار شــعب و صندوق هــای اخــذ رای موجود ایــن 

اســتان اشــاره نکرد. 
در  انتخابــات  فرآینــد  شــروع  آغــاز  از  داد:  ادامــه  وی 
 فرمانداری ها و بخشداری های  این استان ستاد انتخابات

تشکیل شده است.
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان اصفهان تصریح کــرد: ثبت 
نــام داوطلبــان و رســیدگی بــه صالحیــت داوطلبــان در 

ــرد. مراحــل پایانــی بــه ســر می ب
شــرایط  بــا  مواجــه  امســال  انتخابــات  کــرد:  اضافــه  وی 
کرونایــی اســت از شــهروندان و واجــدان شــرایط اخــذ رای 
اطمینــان می دهیــم که با تمام پیش بینی هــا و تمهیدات 
ــدارد و شــعب  ــه مشــکلی وجــود ن گون حاصــل شــده هیــچ 
کامــل آمادگــی الزم بــه وجــود آمــده  اخــذ رای در ســالمت 

اســت.
باقیمانــده  فرصــت  در  کــرد  امیــدواری  قاســمی اظهار 
باشــکوه تر  هرچــه  برگــزاری  بــرای  موردنیــاز  تمهیــدات 
انتخابات اندیشــیده شــود تــا واجــدان شــرایط بــا اطمینــان 
خاطــر در روز انتخابــات پــای صندوق هــای رای بیاینــد.

اســتان اصفهــان بیــش از پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر 
جمعیــت در ۲۴ شهرســتان دارد کــه ۸۸ درصــد از جمعیت 

آن در ۱۱۱ شــهر زندگــی می کننــد.
ثبــت نــام داوطلبــان شــوراهای اسالمی شــهر انتخابــات 
شــد.  رســمی آغاز  بطــور  جــاری  اســفند  بیســتم  از   ۱۴۰۰
نام نویســی از داوطلبــان عضویــت در انتخابــات شــوراهای 

اسالمی روســتا هــم در مــاه فروردیــن انجــام شــد.
ایــن داوطلبــان از ۲۰ خــرداد ۱۴۰۰ بــه مدت یک هفته یعنی 
تــا ۲۶ خــرداد بــرای انجــام تبلیغــات فرصــت دارنــد و از صبح 

۲۷ خرداد تبلیغات انتخاباتی آنها ممنوع اســت.

رئیس ستاد انتخابات استان

تعداد شعب و صندوق اخذ 
رای در اصفهان ۲۰ درصد 

افزایش می یابد
خبرربخ

گفــت:  مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اصفهــان 
کاربــران آنالین اینترنت ایــن اســتان در یــک ســال  تعــداد 
کاربــر  کنــون بــه ۴۱۰ هــزار  گذشــته بــا ۵۲ درصــد افزایــش ا

ــت.  ــیده اس رس
کاربــران   « تعــداد  داشــت:  اظهــار  مطلــب زاده  جعفــر 
کثــر  ــا حدا کــه در یــک لحظــه ب آنالین اینترنــت« )کاربرانــی 
ــرات  ظرفیــت از شــبکه اینترنت اســتفاده می کننــد( مخاب
کرونــا حــدود ۲۷۰ هــزار  اصفهــان تــا قبــل از شــیوع ویــروس 
کاربــر بــود امــا در زمــان حاضر ایــن شــاخص بــه بیــش از ۴۱۰ 

ــر رســیده اســت. کارب هــزار 
ــا میــزان  کرون ــا بیان اینکــه در دوران شــیوع ویــروس  وی ب
از جملــه  از شــبکه اینترنت بدالیــل مختلــف  اســتفاده 
آمــوزش مجــازی و خریــد و فروش اینترنتــی افزایــش یافــت، 
بــرای  کاربــران و تقاضــا  تعــداد  افزایــش  اظهــار داشــت: 
اســتفاده از شــبکه اینترنت در ایــن دوران باعــث شــد تــا 
شــبکه های ارتباطــی و مخابراتــی اســتان بــرای افزایــش 
اقــدام  به اینترنــت  دسترســی  و  زیرســاخت ها  ظرفیــت 

کننــد.
مطلــب زاده بــا اشــاره به اینکــه در یک ســال گذشــته میزان 
اســتفاده دانــش آمــوزان و دانشــجویان از اینترنــت بدلیــل 
کــرد:  آمــوزش مجــازی، چنــد برابــر افزایــش یافــت، تصریــح 
 )ADSL( تقاضــای ســرویس بانــد پهن اینترنت پــر ســرعت
در ســال ۹۹ در اســتان اصفهــان نســبت بــه ســال قبــل آن 

۸۴ درصــد افزایــش یافــت.
کرونــا و  وی بــا بیان اینکــه در ابتــدای شــیوع ویــروس 
اســتفاده  افزایــش  و  دانشــگاه ها  و  مــدارس  تعطیلــی 
مــردم از اینترنــت، اپراتورهــای ارتباطــی و مخابراتــی بــا 
آنهــا  بــه همــه  کامــل  مشــکالتی در خدمــات رســانی 
کــرد:  ایــن مشــکالت بــا ارایــه  مواجــه شــدند، اضافــه 
کاربران  ســرویس های رایــگان بــه مــردم و افزایــش تعــداد 
آنالیــن، بیشــتر شــد بهمیــن دلیــل اپراتورهــای مختلــف 
از جملــه مخابــرات بــرای توســعه زیرســاخت های خــود 

کردنــد. اقــدام 
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اصفهــان ادامــه 
داد: بــه عنــوان مثــال ظرفیــت لینک هــای شــبکه اینترنت 
زیرســاخت مخابــرات اســتان در ســال ۹۹ از ۵۰ بــه ۱۴۰ 
گــر  گیــگ افزایــش یافــت و تقریبــا ســه برابــر شــد بطوریکــه ا
تعــداد کاربــران و میــزان تقاضــا بــاز هــم رشــد کنــد می توانــد 
کیــد بر اینکــه در  پاســخگوی نیــاز مــردم باشــد. وی بــا تا
بــرای  مفیــدی  زیرســاخت های  گذشــته  ســال های 
توســعه شــبکه های ارتباطــی در اســتان اصفهــان فراهــم 
کــرد: وجود ایــن بســترها بــه ارتقــای  شــد، خاطرنشــان 
کمــک بســیاری  کرونــا  ظرفیــت زیرســاخت ها در دوران 
کــه مصرف  کنــون بیــش از ۲ برابــر آنچــه  کــرد بطوریکــه هــم ا
می شــود بــاز هــم ظرفیــت بــرای ارایــه خدمات اینترنتــی بــه 

ــم. ــردم داری م
دارای  خانوارهــای  میــزان  بیان اینکــه  بــا  مطلــب زاده 
دسترســی به اینترنــت در اســتان برابــر بــا ۷۴.۱۱ درصــد 
جمعیت و چهار درصد بیشتر از میانگین کشوری است، 
افــزود: بیــش از ۹۹.۶ درصــد روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار 
اســتان ارتبــاط صــوت و مکالمــه تلفــن همــراه دارنــد و 
دسترســی به اینترنت پرســرعت بــرای ۹۲۰ روســتای باالی 

ــت. ــده اس ــم ش ــتان فراه ــوار اس ۲۰ خان
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اصفهــان، تعــداد 
دفاتــر پیشــخوان شــهری اســتان را ۴۷۵ دفتــر فعــال و 
دارای پروانــه معتبــر و روســتایی را ۳۴۳ دفتــر فعــال اعالم و 
کــرد: در یــک ســال گذشــته ۱۱۲ پروانــه جدیــد  خاطرنشــان 

دفتــر صــادر و ۳۷۸ پروانــه تمدیــد شــده اســت.
ضریــب نفوذ اینترنــت پهــن بانــد اســتان اصفهــان ۱۱۲.۳۱ 
درصــد )معــادل ۶ میلیــون و ۷۳۰ هــزار مشــترک( اســت کــه 
از ایــن میــزان ۱۵.۲۲ درصــد به اینترنــت پهــن بانــد ثابــت و 
۹۷.۰۹ درصــد به اینترنت پهن باند ســیار اختصــاص دارد.

اســتان افــزون  بــر پنــج میلیــون نفــری اصفهــان دارای ۱۱۱ 
که ۹۳۵ روســتا  شــهر و یکهزار و ۹۳۴ روســتا و آبادی اســت 

بیــش از ۲۰ خانــوار دارد.

در یک سال گذشته:

کاربران آنالین اینترنت  شمار 
در اصفهان ۵۲ درصد افزایش یافت

خبرربخ

ادارهکلنوسازیمدارساستاناصفهان

کل نوسازی مدارس استان اصفهان  گزار: اداره  1( دستگاه مناقصه 
ج در جدول فوق 2( موضوع مناقصه: مندر

3( تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
خ 1۴۰۰/2/28   گهی 1۴۰۰/2/2۵ لغایت مور الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آ

خ 1۴۰۰/3/9 ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مور
خ 1۴۰۰/3/1۰ در محل سالن جلسات   کات اسناد مناقصه روز دوشنبه مور گشایش پا ج( زمان 

د( قیمــت پیشــنهادی پیمانــکار الزامــًا بایســتی بــا ســقف رتبــه پیمانــکار در رشــته ســاختمان و ابنیــه 
مطابقــت داشــته باشــد.

خ  ه( نحــوه عقــد قــرارداد بــه صــورت زیربنایــی براســاس بخشــنامه ســرجمع )شــماره 9۶/1299188 مــور
خ 97/8/22( می باشــد.  9۶/۵/۴ و تبییــن مــواردی از بخشــنامه ســرجمع بــه شــماره 97/۴۴۶8۶1 مــور
گلدســته، مقابــل درب شــرقی بــازار هنــر، اداره کل  نشــانی تحویــل اســناد مناقصــه: اصفهــان، خیابــان بــاغ 

نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان )تلفــن تمــاس: 32222889(
شــماره  شــبای  بــه  )واریــز  ســپرده  الــف(  مناقصــه:  در  شــرکت  قبــول  قابــل  تضمیــن  نــوع   )۴
بانکــی معتبــر  ضمانتنامــه  ب(  مرکــزی  بانــک  ســپرده  وجــوه  تمرکــز   78۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰3۰۶۰7۶7۰۰8۵
گشــایش پیشــنهادهای مالــی و ایــن مــدت بــرای یــک بــار و  ۵( مــدت اعتبــار پیشــنهادها: ســه مــاه پــس از 

برابــر ســه مــاه قابــل تمدیــد می باشــد.
متــن ایــن مناقصــه در پایــگاه اینترنتــی www.nosazimadaresisf.ir  و   iets.mporg.ir  قابــل رویــت مــی 
گــران و  کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه  باشــد و 
www.setadiran.irکتها ازطریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به آدرس  بازگشــایی پا

انجام خواهد شد.

گهیمناقصهعمومییکمرحلهای آ
نوبت چاپ اولشماره37۰۶مورخ1۴۰۰/2/22

113۵۰9۵ / م الف

نوبت 
مناقصه

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال 

)براساس فهرست 
بها سال 1۴۰۰(

 مبلغ تضمین
 شرکت در
 مناقصه
)ریال(

 مدت
قرارداد شماره مناقصه عنوان پروژه ردیف

اول 7/۴99/2۰۰/۶۰۵ 37۵/۰۰۰/۰۰۰ 2 ماه 2۰۰۰۰۰۴۰38۰۰۰۰۰8
 تکمیل مدرسه حاجیه

 خانم عصمت طالبی طاد
پیربکران

1

اول 9/9۴9/۶۶3/۵71 ۴98/۰۰۰/۰۰۰ 2 ماه 2۰۰۰۰۰۴۰38۰۰۰۰۰9  تکمیل مجتمع سالدورگر
نجف آباد 2

ح کرد؛ مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطر

کمک ۲۰ میلیارد ریالی فوالد مبارکه 
برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان: 

برخی ادعاها و اظهارنظرها زیبنده فوتبال 
نیست

۶

بررسی داستان یارانه  ها در ایران :

افزایش یارانه نقدی 
کجا رسید؟  به 

با حضور مجازی وزیر نیرو :

طرح بهسازی شبکه برق ۲۲ روستای 
اصفهان افتتاح شد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مسیر بازار سرمایه امسال مثبت 
خواهد بود 

ح های آبرسانی: با اجرای طر

کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب 
در مادِر صنعت فوالد ایران 

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس؛ 

وکالت مشمول طرح تسهیل 
صدور مجوزها است 

2

۳

۴

2

۳

 شهردار اصفهان تشریح کرد:  

جزئیات طرح تعریض پل فردوسی 
اصفهان

فرهنگ و هنر اصفهان در ماتم!

۳

۵
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اقتصاد1۵  می    2۰21 2

خبر

رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی در بخشــنامه ای 
نحــوه محاســبه مالیــات نقل وانتقــال خودروهــای 
کــرد.   قــل و انتقــال انــواع  وارداتــی و داخلــی را ابــاغ 
ــه اســتثناء ماشــین های  خــودرو و موتورســیکلت، ب
راهســازی، کارگاهــی، معدنی، کشــاورزی و شــناورها، 
کــه تولیــد  مشــمول مالیــات نقــل و انتقــال هســتند 
داخــل بــه میــزان یــک درصــد و وارداتــی دو درصــد 
بــه مأخــذ مذکــور در تبصــره )۱( مــاده )۳۰( ایــن قانــون 
ــرای ســال تولیــد اســت. مأخــذ محاســبه مالیــات  ب
موضوع ایــن مــاده تــا شــش ســال پــس از ســال تولید، 
کاهــش می یابــد و بــرای  ســاالنه ۱۰ همــان مأخــذ 
ســال های ششــم بــه بعــد، ۴۰ درصــد مأخذ یاد شــده 
است. در این زمینه، امید علی پارسا_رئیس سازمان 
امور مالیاتی در اباغیه به امور مالیاتی شــهر و اســتان 
تهــران، اعــام بهــای فــروش انــواع خودروهــای تولیــد 
گمرکــی و حقــوق ورودی  داخــل و مجمــوع ارزش 
انــواع خودروهــای وارداتــی موضــوع مــواد )۴۲( و )۴۳( 
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و مــاده )۱۷( قانــون 
مالیات های مســتقیم را اباغ کرد. در این بخشــنامه 
آمــده اســت، بدینوســیله جــداول موضــوع بندهــای 
)۲( و )۴( پیوســت بخشــنامه شــماره ۷۰/۹۹/۲۰۰ 
مــورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۹ مبنــی بــر اعــام بهــای فــروش 
انــواع خودروهــای تولیــد داخــل و مجمــوع ارزش 
گمرکــی و حقــوق ورودی انــواع خودروهــای وارداتــی 
موضــوع مــواد )۴۲( و )۴۳( قانــون مالیــات بــر ارزش 
افــزوده و مــاده )۱۷( قانــون مالیات هــای مســتقیم که 
مبنای محاســبه مالیات و عوارض موضوع مواد ذکر 
شــده و همچنیــن حــق الثبــت موضــوع مــاده )۱۲۳( 
اصاحــی قانــون ثبت قــرار می گیرد، به شــرح جــداول 
ضمیمه )قابل الکترونیکی( با عناوین ذیل اصاح و 

ارســال می شــود:
۱- بهــای فــروش مبنــای محاســبه مالیــات نقــل و 

انتقــال خودروهــای تولیــد داخــل
گمرکــی و حقــوق ورودی مبنــای  ۲- مجمــوع ارزش 
محاســبه مالیات نقل و انتقــال خودروهــای وارداتی 

)اصاحی(
۳- بهای فروش مبنای محاســبه مالیات و عوارض 
شــماره گــذاری و عــوارض ســالیانه خودروهای تولید 

داخل
گمرکــی و حقــوق ورودی مبنــای  ۴- مجمــوع ارزش 
محاســبه مالیات و عوارض شــماره گذاری و عوارض 

ســالیانه خودروهــای وارداتــی )اصاحی(

نحوه محاسبه مالیات 
نقل وانتقال خودرو 

اعالم شد 
خبرربخ

بررســی جریان اشــتغال و بیکاری در ســال گذشــته 
بیانگــر کاهــش یــک میلیون نفری شــاغان اســت.

کــه اخیــرا مرکــز آمار ایــران  گزارشــی  گزارش ایســنا،  بــه 
ــال ۱۳۹۹  کل س ــکاری در  ــت بی ــا وضعی ــه ب در رابط
کــرد، نشــان دهنــده نــرخ ۹.۶ درصــدی  منتشــر 

بــود. 
 کاهش مشارکت اقتصادی در سال ۹۹

ــت دارد  ــن حکای ــزارش از ای گ ــن  ــی جزئیات ای  بررس
گذشــته بیــش از۶۲.۳ میلیــون نفــر  کــه در ســال 
کــه  جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر را تشــکیل داده انــد 
که حدود ۶۱.۶ میلیون  در مقایســه با ســال ۱۳۹۸ 

نفــر بــوده، بالــغ بــر ۷۱۰ هــزار نفــر افزایــش دارد.
 از ایــن جمعیــت ۲۵.۷ میلیــون نفــر بــه عنــوان 
کــه البته  جمعیــت فعــال )بیــکار و شــاغل( بوده انــد 
تعــداد آنهــا نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ بیــش از ۱.۴ 

ــود.  کمتــر شــده ب میلیــون نفــر 
 کاهش شاغالن و بیکاران 

حــدود ۲۳.۲  گذشــته  ســال  در  اســاس  برایــن   
میلیــون نفــر از جمعیــت ۱۵ ســاله و بیشــتر شــاغل 
کــه در مقایســه بــا تعــداد ۲۴.۲ میلیون نفری  بــوده 
شــاغان در ســال ۱۳۹۸ بیــش از یــک میلیــون نفــر 

کاهــش دارد. 

 همچنیــن مجمــوع بیــکاران ۲.۴ میلیــون نفــر 
که ایــن تعــداد نیــز در مقایســه بــا  ثبــت شــده اســت 
جمعیــت ۲.۸ میلیــون نفــری ســال ۱۳۹۸ بیــش از 

کاهــش داشــته اســت.  ۴۱۹ هــزار نفــر 
جمعیــت  از  گذشــته  ســال  در  اســاس،  برایــن   
شــاغان بالــغ بــر یــک میلیــون نفــر و از بیــکاران نیــز 

کــم شــده اســت.  بیــش از ۴۱۹ هــزار نفــر 
 اوضاع اشتغال زنان و مردان چگونه است؟

 در رابطه با وضعیت اشــتغال زنان و مردان نیز این 
کــه از جمعیــت بیــش از  گــزارش نشــان می دهــد 

ــون نفــر  ــاغان ۱۹.۶ میلی ــون نفــری ش ۲۳.۲ میلی
ــا ســال  کــه تعدادشــان در مقایســه ب مــرد بوده انــد 
کــم شــده اســت.    ۱۳۹۸ بیــش از ۳۴۷ هــزار نفــر 
همچنیــن از جمعیــت شــاغل ۳.۶ میلیــون نفــر بــه 
کــه در مقایســه بــا ســال قبــل  زنــان اختصــاص دارد 

کاهــش دارد.  ۶۶۲ هــزار نفــر 
 در جمعیــت ۲.۴ میلیــون نفــری بیــکاران نیــز ۱.۷ 
کــه  میلیــون نفــر مــرد و ۶۷۸ هــزار نفــر زن هســتند 
از تعــداد بیــکاران مــرد بالــغ بــر ۱۷۹ هــزار نفــر و از 
بیــکاران زن بیــش از ۲۳۹ هــزار نفــر کم شــده اســت. 

ریزش یک میلیون نفری شاغالن 

خبرربخ

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: بــازار مســکن در 
کل کشــور دچــار رکــود شــده، امــا علــت رشــد قیمــت 
کــه پــس از ثبات  ماه هــای اخیــر در تهران ایــن اســت 
ارز و ســکه، مقــداری ســرمایه از ایــن حوزه هــا وارد 

بــازار مســکن پایتخــت شــد.
کــرد: از نظــر فرهنگــی  محمــود محمــودزاده اظهــار 
کشــور مــا بــه عنــوان یــک  و اقتصــادی، مســکن در 
کاالی ســرمایه ای محســوب می شــود و هــر چقــدر 
کــه تولیــد داشــته باشــیم این نــگاه ســرمایه ای  هــم 
بــر  نیــز  مــوازی  بازار هــای  وجــود دارد. تالطمــات 
بایــد  بنابرایــن  می گــذارد؛  تاثیــر  مســکن  قیمــت 

ضمــن انجــام ساخت وســاز، از ابزار هــای دیگــر مثــل 
ــرد. ک ــتفاده  ــز اس ــی نی ــای خال ــات خانه ه مالی

ــکن  ــت مس ــش قیم ــار افزای ــود آم ــا وج ــزود: ب وی اف
شــهر تهــران در ماه هــای اخیــر، بــازار مســکن ســایر 
قابــل  رشــد  و  دارد  قــرار  رکــود  در  کشــور  مناطــق 
رشــد  دلیــل  نمی شــود.  دیــده  قیمــت  مالحظــه 
قیمــت در تهــران نیــز ســرریز ســرمایه هایی اســت 
کــه از بازار هــای طــال، ارز و بــورس بــه بخــش مســکن 

می آیــد.
معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 
بــا بیان اینکــه یکــی از اهــداف راه انــدازی ســامانه 
بــازار  در  گری  ســودا کنتــرل  اســکان،  و  ک  امــال

کــرد: وقتــی تالطــم بازار هــای  کیــد  مســکن اســت تا
دیگــر فروکــش می کنــد، افــراد بــرای ذخیــره ســرمایه 
خــود بــه بــازار مســکن می آینــد؛ زیــرا مطمئن تــر 
رقیــب  بازار هــای  کــه  بعــد  بازارهاســت.  دیگــر  از 
کردند ایــن افــراد از حــوزه مســکن  شــروع بــه حرکــت 
گفــت: آمــار بانــک  خــارج می شــوند. محمــودزاده 
مرکــزی نشــان می دهــد در چنــد مــاه اخیــر میــزان 
ســپرده گذاری در بانک هــا افزایــش یافتــه اســت. 
وقتــی بازار هــای ارز، ســکه و امثالهــم بــه آرامــش 
می رســند بخشــی از پول ایــن بازارهــا، خــارج و در 
ــه بازار هــای  ــا ب ــذاری می شــود ی گ بانک هــا ســپرده 

باثبات تــر مثــل مســکن می آیــد.
متوسط قیمت مسکن در تهران ۲۹.۳ میلیون 

تومان
گــزارش، فروردیــن ســال ۱۴۰۰ متوســط  بنابرایــن 
قیمــت یــک متــر مربــع مســکن در شــهر تهــران ۲۹ 
کــه نســبت بــه  میلیــون و ۳۲۰ هــزار تومــان بــوده 
ــا مــاه  کاهــش و در مقایســه ب مــاه قبــل ۳.۱ درصــد 
افزایــش نشــان  مشــابه ســال قبــل ۹۱.۷ درصــد 
می دهــد. طبــق اعــالم بانــک مرکــزی همچنیــن 
ــادل  ــاه مع ــده در ایــن م ــام ش ــالت انج ــداد معام تع
کاهــش ۶۰ درصــد نســبت  کــه از  ۲.۱ هــزار فقــره بــود 
بــه مــاه گذشــته و افزایــش ۶۸ درصــد در مقایســه بــا 

گذشــته حکایــت دارد. مــاه مشــابه ســال 

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

کد است  کشور را بازار مسکن در کل 

گزارشربخ

گــذاری اســتانی  انتخابــات شــرکت های ســرمایه 
درحالــی بــه عنــوان بزرگتریــن انتخابــات اقتصــادی 
که انتقادات بســیاری  کشــور درحــال برگــزاری اســت 
از ســوی برخــی نماینــدگان مجلــس و همچنیــن 
نحــوه  بــه  عدالــت  ســهام  تعاونــی  شــرکت های 

برگــزاری انتخابــات وارد شــده اســت. 
گــذاری اســتانی  انتخابــات شــرکت های ســرمایه 
درحالــی بــه عنــوان بزرگتریــن انتخابــات اقتصــادی 
که انتقادات بســیاری  کشــور درحــال برگــزاری اســت 
از ســوی برخــی نماینــدگان مجلــس و همچنیــن 
نحــوه  بــه  عدالــت  ســهام  تعاونــی  شــرکت های 

برگــزاری انتخابــات وارد شــده اســت.
 بعــد از فراینــد آزادســازی ســهام عدالــت در ســال 
گذشــته، حدود ۳۰ میلیون مشــمول سهام عدالت 
با انتخاب روش غیرمســتقیم برای مدیریت سهام 
گــذاری  ســرمایه  شــرکت های  دار  ســهام  خــود، 
اســتانی شــدند و قــرار شــد طبــق اباغیــه مقــام 
معظــم رهبــری ســهام عدالــت آزاد شــده و در اختیار 

گیــرد. ــرار  ســهام داران ق
 مقــام معظــم رهبــری در اباغیــه مذکور بر ســه نکته 
کیــد کردنــد. نخســت آنکــه دارندگان ســهام  مهــم تا
عدالت مجاز هســتند در محدوده زمانی مشــخص 
ســرمایه  شــرکت های  ســهام  مســتقیم  مالکیــت 
پذیــر را انتخــاب و بــه تناســب نقــش مدیریتــی خــود 
کننــد. دوم آنکــه مقــررات مــورد نیــاز بــرای  را ایفــا 
انتقــال ســهام بــه صاحبــان ســهام عدالــت توســط 
شــود  تصویــب  و  تدویــن  بــورس  عالــی  شــورای 
کلیــه دســتگاه های اجرایــی  و ایــن مصوبــات بــرای 
ــهامی باقی  ــه س ــبت ب ــوم نس ــد و س ــرا باش الزم االج
گــذاری اســتانی،  مانــده در شــرکت های ســرمایه 
شــورای عالــی بــورس موظــف اســت ضمــن تشــویق 
ماندگاری صاحبان ســهام در شــرکت های مذکور از 
طریــق مبــادی ذیربــط هرچــه زودتــر زمینــه ی ورود 

کنــد.   آن شــرکت ها را در بــورس فراهــم 
بــه  توجــه  بــا  کــه  بــود  آمــده  رهبــری  اباغیــه  در 
کــه در طــول زمــان نســبت بــه تحقــق  تاخیــری 
آمــده اســت  گذاری ایــن ســهام پیــش  اهــداف وا
و بــه دلیــل ضــرورت بهره منــدی هرچــه ســریع تر 
از منافــع ســهام خــود الزم اســت، دولــت  مــردم 
محتــرم هرچــه زودتــر اقدامــات مقتضــی را مقتضــی 
در جهــت تحقــق مــوارد مذکــور در بندهای ســه گانه 

بــه عمــل آورد.
کــه  بر ایــن اســاس، چنــدی پیــش طبــق فراخوانــی 
بــورس و اوراق بهــادار و وزارت  از ســوی ســازمان 

کــه واجــد شــرایط  اقتصــاد اعــام شــد، از افــرادی 
بودنــد دعــوت شــده بــود بــرای کاندیداتــوری هیات 
مدیــره شــرکت ها ثبــت نــام کننــد تــا ســهام داران هر 
اســتان در روز برگزاری مجامع هر شــرکت به صورت 
الکترونیــک بــه پنــج عضــو مد نظــر خــود رای دهند.
کــه برخــی نماینــدگان مجلــس و اعضــای  فراینــدی 
شــرکت های تعاونــی ســهام عدالــت بــه آن اعتــراض 

داشــته و آن را مغایــر بــا قانــون تجــارت میداننــد.
دولت در برگزاری مجامع دخالت می کند 

در ایــن راســتا، زهــرا جمکــران - مدیرعامــل شــرکت 
ــو  گ گفــت و  ــی شــماره ۳ شهرســتان قــم - در  تعاون
اعضــای  انتخابــات  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  با ایســنا، 
هیــات مدیــره ســهام عدالــت، بزرگتریــن انتخابــات 
کرد: ایــن مجامــع  کشــور اســت، اظهــار  اقتصــادی 
بایــد طبــق آییــن نامــه و قانــون تجــارت برگــزار شــود. 
شــورای عالی بورس در آیین نامه آزادســازی ســهام 
کــه بــرای برگــزاری  کــرده اســت  عدالــت  مصــوب 
اســاس  ابتــدا  الکترونیــک  صــورت  بــه  مجامــع 
نامــه ای تدویــن شــود و مجمــع طبــق اســاس نامــه 

ــزار شــود. ــد برگ جدی
زیــادی  مکاتبــات  مــورد  در ایــن  داد:  ادامــه  وی 
گرفتــه و  بــا دفتــر مقــام معظــم رهبــری صــورت 
کــه  فراینــد برگــزاری  کرده انــد  کیــد  دفتر ایشــان تا
مجامع ســرمایه گذاری اســتانی ســهام عدالت باید 

ــه  ــاس نام ــب اس ــب تصوی ــه ترتی ــی ب ــرعت ول ــه س ب
و بعــد انتخابــات هیــات مدیــره برگــزار شــود. طبــق 
قانــون تجــارت هیــات رئیســه بایــد در زمان برگــزاری 
مجامــع انتخــاب شــود. یعنــی ســهام داران حاضــر 
می شــوند و بعــد از اینکــه بــه حــد نصــاب رســیدند، 
هیات رئیســه از میان ســهام داران انتخاب میشود 
کــه دولــت  کنــون شــاهد این هســتیم  کــه ا درحالــی 
کامــا دولتــی اســت.  وارد شــده و هیــات رئیســه 
کل اقتصــاد و دارائــی اســتان ها رئیــس ســتاد  مدیــر 
ــادی  ــای اقتص ــز معاونت ه ــتاد نی ــر س ــدند و دبی ش
اســتانداری هســتند. ناظریــن هــم رؤســای اتــاق 
کــه از طریق  بازرگانــی و اتــاق تعــاون اســتان هســتند 

وزرات خانــه انتخــاب شــده اند.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی شــماره ۳ شهرســتان 
کــه شــرکت های ســرمایه  کــرد: درحالــی  کیــد  قــم تا
کمیــت شــرکتی اســت و  هیــات  گــذاری از مقولــه حا
رئیســه نباید قبل از مجمع انتخاب شــود و  دولتی 
باشــد. دولــت دخالــت بزرگــی انجام میدهــد که این 
موضــوع  اخیــرا در کمیســیون اقتصــادی مجلس با 
وزارت خانــه مطــرح شــده اســت. برگــزاری مجامــع 
کــه بســیاری از ســهام  با ایــن شــتاب زدگــی، درحالــی 
نیســتند  انتخابــات  جریان ایــن  در  اصــا  داران 

درســت نیســت.
وجود اینکــه  بــا  داران  ســهام  از  برخــی  حتــی 

گــر مجمــع  سجامی شــده اند، در جریــان نیســتند. ا
در جلســه نخســت به حدنصاب نرسید، در جلسه 
دوم بــا هــر میــزان ســهام دار برگــزار خواهــد شــد و 
پنــج ســهام دار هــم میتواننــد تکلیف هیــات مدیره 

کننــد!  شــرکت را مشــخص 
شورای عالی بورس مجاز به برگزاری انتخابات 

است
ایــن مباحــث درحالــی مطــرح می شــود که حســین 
گــذاری مرکزی  فهیمی، مدیرعامل شــرکت ســپرده 
چنــدی پیــش درمــورد اعتــراض به نحــوه انتخابات 
گــذاری  برگــزاری مجامــع شــرکت های ســرمایه  و 
کــه تنهــا مرجــع  گفتــه بــود  اســتانی ســهام عدالــت 
و  اســت  بــورس  عالــی  شــورای  گــذاری  مقــررات 
بــه  را  اجــازه  رهبری ایــن  معظــم  مقــام  اباغیــه 
کــه در ایــن بــاره تصمیــم  شــورای عالــی بــورس داده 
بگیــرد و تمــام مصوبــات شــورای عالــی بــورس هــم 
منتشــر شــده و هیــچ یــک از آنهــا محرمانــه نیســت.

کــه اول مــردم را پــای سیســتم  ایــن درســت نیســت 
کننــد و بعــد  می آوریــم تــا هیــات رییســه انتخــاب 
بگوییــم در انتخابــات تعییــن اعضای هایــت مدیره 
کننــد بایــد توجــه داشــته باشــیم هیــات  شــرکت 
نقــش  ســاعت ایفای  چنــد  بــرای  فقــط  رییســه 
می کننــد و ذی نفــع هــم نیســتند و تخلفــی هــم 

در ایــن بــاره صــورت نگرفتــه اســت.

ابهام در سرنوشت ۳۰ میلیون سهام دار عدالت 
خبر

گفــت:  کمیســیون اقتصــادی مجلــس  رئیــس 
گــذار در  ســود صنایــع اصلــی و شــرکت های تاثیــر 
بــازار ســرمایه، مثبــت ارزیابــی شــده، بــه همیــن 
علــت مســیر بــازار ســرمایه امســال مثبــت خواهد 

بــود.
خصــوص  پورابراهیمــی در  محمدرضــا  آقــای 
کنونــی بــازار ســرمایه افــزود: بخشــی از  فضــای 
که امروز در بازار ســرمایه حکمفرماســت  فضایی 
فضــای روانــی و غیــر اقتصــادی بــه دلیــل اعتمــاد 

نداشــتن مــردم به ایــن بــازار اســت.
وی ادامــه داد: دولــت در نیمــه نخســت ســال 
بــازار  در  خــود  نظــارت  و  مدیریــت  در  گذشــته 
بــه  کــرده و تکالیــف خــود را  کوتاهــی  ســرمایه 
درســتی انجــام نــداد بــه همیــن دلیــل فضــای 

بــازار ســرمایه، بــا افــت شــدیدی همــراه بــود.
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  رئیــس 
اســامی گفت: دولــت بایــد بــا نظــارت در بــازار 
کــه اعتمــاد از  کنــد  ســرمایه بــه نحــوی عمــل 
از  ســرمایه  بــازار  و  برگــردد  مــردم  رفتــه  دســت 

کنونــی خــارج شــود. فضــای روانــی 
پورابراهیمی افــزود: در نیمــه نخســت ســال ۹۸ 
بــه دلیــل عــدم نظــارت دولــت شــاهد افزایــش 
کارشناســی برخــی  بــی رویــه و بــدون منطــق و 
بــاال  قیمت هــای  بــا  مــردم  و  بودیــم  ســهام  از 

کردنــد. مبــادرت بــه خریــد ســهام 
گفــت: بایــد دولــت از طریــق ســازمان بــورس  وی 
را  قیمت هــا  رویــه  بــی  افزایــش  جلوی ایــن 

نشــد. انجــام  اقــدام  که ایــن  می گرفــت 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  رئیــس 
 ۹۹ ســال  نخســت  نیمــه  در  اســامی افزود: 
کــرد مجلــس  ریــزش  بــه  بــازار شــروع  کــه  نیــز 
کارشناســی را به دولت ارائه داد،  پیشــنهاد های 
کارشناســی  امــا متاســفانه دولت ایــن محور های 

را مــورد توجــه قــرار نــداد.
اصــاح  ماننــد  اقداماتــی  پورابراهیمی گفــت: 
کاهــش  متقــارن،  صــورت  بــه  نوســان  دامنــه 
در  اقداماتــی  ســوم،  یــک  بــه  مبنــا  حجــم 
درصــد   ۸۰ واریــز  و  مجوز هــا  صــدور  خصــوص 
بــازار  تثبیــت  صنــدوق  بــه  شــرکت ها  مالیــات 
و همچنیــن انتقــال ۱۴ هــزار میلیــارد تومــان از 
کــه اخیرًا  صنــدوق توســعه ملــی به بازار ســرمایه، 
گرفتــه می توانــد اثــرات مثبتــی در ایــن  صــورت 

باشــد. بازارداشــته 
کــه د ولــت بایــد  وی ادامــه داد: یکــی از اقداماتــی 

گذاری دســتوری اســت. در نظــر بگیــرد قیمــت 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  رئیــس 
گــذاری بیــش از ۴۰ درصــد  اســامی گفت: قیمــت 
ســهام بــازار متعلــق بــه صنایعی اســت که قیمت 
ــا خریــد آن هــا  گــذاری دســتوری دارنــد و مــردم ب

متضــرر می شــوند.
دســتوری  گــذاری  قیّمــت  پورابراهیمی افــزود: 
در صنایعــی، چــون فــوالد، پتروشــیمی و خــودرو 
ــان  ــا توم ــاالنه میلیارد ه ــبب ورود س ــازی مس س
کــه بایــد  گــری اســت  بــه شــبکه داللــی و واســطه 
گــذاری دســتوری این مشــکات  بــا تغییــر قیمت 

از بیــن بــرود.
کــه از تحریم ها  وی بــا اشــاره بــه خبر هــای خوبــی 
برداشــته  گفــت: در صــورت  شــنیده می شــود 
شــدن تحریم هــا هزینــه شــرکت های صادراتــی و 
کاهــش پیــدا  همچنیــن هزینــه نقــل و انتقــاالت 
کشــور آســان تر انجــام  ــه  ــع ب ــرده و انتقــال مناب ک

می شــود.
کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای  رئیــس 
ــا تامیــن مالــی شــرکت های  اســامی ادامه داد: ب
ــه واســطه فاینانس هــای خارجــی نیــز  بورســی ب

منابــع خوبــی وارد بــازار ســرمایه خواهــد شــد.
شــرکت های  پورابراهیمی گفت:ســود  آقــای 
ســرمایه  بــازار  در  گــذار  تاثیــر  صنایــع  و  بــزرگ 
کــه در  کــرده و شــرکت های بورســی  افزایــش پیــدا 
خــرداد مــاه مجامــع خــود را برگــزار می کننــد ســود 
باالیــی را بــرای شــرکت های خــود پیــش بینــی 

می کننــد.
وی بــا انتقــاد از فضــای روانــی و عــدم اعتمــادی 
کــه در بــازار ســرمایه وجــود دارد افــزود: امیدواریــم 
کــه در بــازار ســرمایه خواهــد  بــا اتفاقــات مثبتــی 
بــازار  و  رفتــه  بیــن  از  روانــی  فضــای  افتاد ایــن 
گذشــته همــراه باشــد. ســرمایه دوبــاره بــا رونــق 
کرد:  کمیســیون اقتصــادی خاطــر نشــان  رئیــس 
بهبــود بــازار ســرمایه می توانــد در میــان مــدت و 

بلنــد مــدت اثــر روانــی خــودش را نشــان دهــد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

مسیر بازار سرمایه امسال مثبت خواهد بود 

بررسی داستان یارانه  ها در ایران :

کجا رسید؟  افزایش یارانه نقدی به 
سیده زهرا محمودی

از  یکــی  کشــور،  در  تــورم  گرفتــن  شــدت  بــا 
خواســته های مهــم یارانه بگیــران، افزایــش مبلــغ 
ــغ  ــش مبل ــا افزای ــا آی ــت؛ ام ــوده اس ــدی ب ــه نق یاران
کــه  یارانــه نقــدی ممکــن اســت و بحث هایــی 
پیشــتر در خصــوص افزایــش مبلــغ یارانــه نقــدی 

کجــا رســید؟  مطــرح شــده بــود، بــه 
اقتصاد ایــران طــی ســه ســال اخیــر، دو شــوک 
تورمی بزرگ را پشــت ســر گذاشته اســت؛ دو شوک 
تورمی کــه در دهه هــای اخیــر ســابقه نداشــته و 
از ایــن رو بــه شــدت معیشــت مــردم را هــدف قــرار 
داده و وضعیــت ســختی را بــرای اقشــار ضعیــف و 
کــرده اســت.  دهک هــای پاییــن درآمدی ایجــاد 
کــه  اولیــن شــوک تورمی بــه ســال97 بازمی گــردد 
تــورم نقطــه بــه نقطــه در آن زمــان حــدودا بــه 
۵۰.۴درصــد رســید. دومیــن شــوک نیــز مربــوط 
کشــور بــا تورمی تقریبــا  بــه حــال حاضــر بــوده و 

۵۰درصــدی دســت و پنجــه نــرم می کنــد.
درآمدهایی که از تورم جا ماند!

گاه لحظــه بــه لحظــه افزایــش  بــا وجــود تورمی کــه 
دارد، درآمدهــا در ایــن مــدت افزایــش چندانــی 
نــدارد و هــر  تــورم  بــا  نداشــته و هیــچ تناســبی 
افزایــش  درآمدهــا  و  هزینه هــا  بیــن  شــکاف  روز 
می یابد. ایــن موضــوع در بیــن اقشــار ضعیــف، 
نمود بیشــتری دارد و در حالی هزینه های زندگی 
کمی افزایــش  کــه درآمدهــا تنهــا  چنــد برابــر شــده 
کــه  یافتــه و ایــن افزایــش درآمــد آنقدر انــدک اســت 
بــه هیــچ وجــه نمی توانــد هزینه هــای زندگی ایــن 

افــراد را پوشــش دهــد.
برای جبران شکاف هزینه و درآمد چه باید 

کرد؟
نیازمنــد  ضعیــف  اقشــار  یادشــده،  شــرایط  در 
حمایــت بیشــتری هســتند و الزم اســت دولــت 
بــرای جبــران شکاف ایجادشــده بیــن هزینــه و 
ــی روی آورد؛  ــت های حمایت ــه سیاس ــا، ب درآمده
کــه دولت هــا بــرای  از اصلی تریــن سیاســت هایی 
جبران ایــن شــکاف مورد اســتفاده قــرار می دهند، 
کــرد. یارانــه  می تــوان بــه یارانه هــای نقــدی اشــاره 
کــه حــدود ده ســال در  نقــدی سیاســتی اســت 
کشــور مــا مــورد توجــه بــوده اســت؛ البتــه در اینجــا 
کرد که این سیاســت  بایــد به ایــن نکته هــم اشــاره 
ــورم  ــه دلیــل افزایــش ت ــه ب ک ــادی اســت  مــدت زی
از یــک ســو و عــدم افزایــش مبلــغ یارانــه از ســویی 
کارایــی نــدارد. تقریبــا همــه اقشــار  دیگــر، هیــچ 
جامعــه بــر ناچیــز بودن ایــن یارانــه اتفــاق نظــر 
که تنها  کی از آن اســت  دارند و شــرایط موجود حا
ماهانــه منابــع زیــادی بــرای پرداخــت یارانه هــای 
نهایت ایــن  در  امــا  می یابــد  اختصــاص  نقــدی 
یارانــه هیــچ فایــده ای نداشــته و نمی توانــد در ایــن 

شــرایط ســخت تورمی دســت گیر اقشــار کــم درآمــد 
گفــت: افزایــش  جامعــه باشــد. بنابرایــن می تــوان 
یارانــه نقــدی بایــد مــورد توجــه دولت قــرار بگیرد تا 
کــم درآمــد شــده  کــه متوجــه اقشــار  آســیب هایی 

اســت، بــه حداقــل برســد.
افزایش یارانه های نقدی شدنی است؟

یارانه هــای  افزایــش  گفتــه شــد،  کــه  همانطــور 
نقــدی در ایــن شــرایط شــاید جــز یکــی از بهتریــن 
کــه بایــد مــورد توجــه دولــت  راه حل هایــی باشــد 
ــا چنیــن چیــزی شــدنی اســت  ــرار بگیــرد؛ امــا آی ق
نقــدی  یارانه هــای  افزایــش  بــا  می تــوان  آیــا  و 
قــرار داد؟  را مــورد حمایــت  پاییــن  دهک هــای 
افزایــش  گفــت:  بایــد  ســوال  به ایــن  پاســخ  در 
یارانه هــای نقــدی ملــزم بــه داشــتن منابــع اســت. 
تــورم  موجب ایجــاد  خــود  کــه  درســتی  منابــع 
گــر منابــع بــه درســتی انتخــاب  کــه ا نشــود؛ چرا
کســری بودجــه تعمیــق خواهــد یافــت و  نشــود، 
دوبــاره شــاهد تــورم خواهیــم بــود؛ تــورم بیشــتر 
هــم نتیجه ای جــز افزایش دوبــاره شــکاف درآمد و 
هزینــه نخواهد داشــت. در نتیجه این امــر، دوباره 
کافــی نخواهــد بــود و بایــد بــرای  یارانــه پرداختــی 
ــرد و  ک ــت  ــتری پرداخ ــه بیش ــکاف یاران ــران ش جب
در نهایــت شــاهد ســیکل معیوبــی خواهیــم شــد 
کــه هرگــز پایــان نــدارد و تنهــا دهک هــای پاییــن 
از ایــن سیاســت آســیب  کــه  درآمــدی هســتند 
خواهنــد دیــد. امــا چــاره چیســت و بــرای حــل 

ــرد؟ ک ــد  ــه بای ــکل چ مش
چگونه از دهک های پایین حمایت شود؟

ــرای یافتــن بهتریــن راه حــل  ــر باشــد ب شــاید بهت
بــه  نگاهــی  ضعیــف  اقشــار  از  حمایــت  بــرای 
می شــود،  پرداخــت  کشــور  در  کــه  یارانه هایــی 
بیاندازیم. یارانه ها در کشــور به دو دســته تقســیم 
می شــود؛ یارانه هــای مســتقیم و یارانه هــای غیــر 
یارانــه ای  نقــدی همــان  یارانه هــای  مســتقیم. 
ــراد  ــه حســاب اف ــول نقــد ب ــه هــر ماهــه پ ک اســت 
واریــز می شــود. در مقابــل نــوع دیگــری از یارانــه 

کــه بــه صــورت مســتقیم بــه افــراد  هــم وجــود دارد 
کــه بــه اســم  پرداخــت نمی شــود. این یارانه هــا 
یارانه هــای پنهــان شــناخته می شــوند، همــان 
یارانه هــای انــرژی هســتند. در یارانه هــای پنهــان 
افــراد بــه صــورت مســتقیم وجــه نقــد دریافــت 
گاز  نمی کننــد؛ بلکــه انرژی هایــی چــون آب، بــرق، 
و... بــا قیمــت پایین تــر بــه دســت مــردم می رســد. 
ولی ایــن یارانه هــا نــه تنهــا بــه حمایــت از اقشــار 
ضعیــف نمی انجامــد، بلکــه شــرایط را برای ایــن 

افــراد ســخت تر هــم می کنــد. امــا چگونــه؟
هــدف از پرداخــت یارانــه چیــزی جــز حمایــت 
پنهــان  یارانه هــای  نیســت.  کم درآمــد  اقشــار 
بــه همــه افــراد تعلــق می گیــرد و در واقــع اقشــار 
پنهــان  یارانه هــای  از  باهــم  و پردرآمــد  ضعیــف 
بهره منــد می شــوند. امــا میــزان بهره منــدی آنــان 
از ایــن یارانــه یکســان نیســت و اقشــار پردرآمــد 
می برنــد.  پنهــان  یارانه هــای  از  بیشــتری  ســود 
کشــور بــه  در نتیجــه غالــب یارانه هــای پنهــان در 
افــراد پردرآمــد و دهک هــای بــاالی درآمدی تعلق 
کــم  می گیــرد؛ بــرای مثــال در یارانــه بنزیــن افــراد 
کــه خــودرو ندارنــد، از این یارانه بهره مند  درآمــدی 
نمی شــوند و یارانــه بنزیــن به طور غالــب در اختیار 
ــه چنــد خــودرو در  ک ــرار می گیــرد  پردرآمدهایــی ق
اختیــار دارنــد. در خصــوص ســایر منابــع انــرژی نیز 

همیــن طــور اســت.
بــود  قــرار  کــه  یارانــه ای  ســاده تر،  عبــارت  بــه 
کنــد،  شــرایط زندگــی را بــرای نیازمنــدان ســهل 
را  شــرایط  و  تبدیــل  خــود  ضــد  سیاســتی  بــه 
کــرد. پرداخــت  کــم درآمــد دشــوار  بــرای اقشــار 
کشــور ســبب شــده نــه تنهــا  یارانه هــای پنهــان در 
نیازمنــدان از ایــن یارانــه نفعــی نبرنــد، بلکــه بــا 
اختصــاص منابــع بســیار زیــاد برای ایــن یارانه هــا و 
تعلــق گرفتــن بخش اعظمــی از آن به ثروتمنــدان، 
کســری بودجه شــدیدی را در کشور شاهد باشیم 
و در نهایــت معیشــت دهک های پاییــن درآمدی 
ــن  ــرد و ای ــرار می گی ــط ق ــت های غل ــه سیاس بازیچ

افــراد قربانــی سیاســت های اشــتباه می شــوند.
قطع یارانه های پنهان ثروتمندان؛ راه نجات 

اقشار ضعیف
ابتدایــی  ســوال  همــان  بــه  اســت  بهتــر  حــال 
کــم درآمدهــا( بازگردیــم.  )چگونگــی حمایــت از 
گفتــه شــد، یارانه هــای  کنــون  باتوجــه بــه آنچــه تا
کــه بخــش زیــادی از آن هــم بــه ثروتمندان  پنهــان 
کســری  دالیــل  مهم تریــن  از  می گیــرد،  تعلــق 
کســری  می شــود.  محســوب  دولــت  بودجــه 
بودجــه نیــز نتیجــه ای جــز قربانی شــدن اقشــار 
ضعیــف نــدارد. بنابرایــن قطــع یارانه هــای پنهانی 
اختصــاص  و  می شــود  ثروتمنــدان  عایــد  کــه 
ــی  ــد یک ــا می توان ــم درآمده ک ــه  ــع آن ب دادن مناب
کــم  از  حمایــت  بــرای  اساســی  راه حل هــای  از 
درآمدهــا باشــد. یعنــی یارانه هــای پنهــان حــذف 
آزاد  یارانــه  حذف ایــن  از  کــه  منابعــی  و  شــوند 
کــم  خواهــد شــد، بــه صــورت نقــدی در اختیــار 
گیــرد. در ایــن صــورت هــم اقشــار کم  درآمدهــا قــرار 
درآمــد مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد و هــم منابــع 

کشــور، صــرف ثروتمنــدان نخواهــد شــد.
افزایش یارانه ها در کشور به کجا رسید؟

کــه یارانه هــای نقــدی در  حــدود 1۰ســال اســت 
کشــور بــه افــراد پرداخــت می شــود و باوجــود چنــد 
برابــر شــدن هزینه هــای زندگــی در این چند ســال، 
کشــور هیــچ افزایشــی  مبلــغ یارانه هــای نقــدی در 
کــه  نداشــته و همــان ۴۵هــزار و ۵۰۰تومانــی اســت 
در روز اول پرداخــت می شــد؛ بــه عبارتــی دیگــر، 
کنونــی هیــچ دردی  یارانه هــای نقــدی بــا مبلــغ 
ــادی اســت  از نیازمنــدان دوا نمی کنــد و مــدت زی
مهم تریــن  از  نقــدی  یارانه هــای  افزایــش  کــه 

خواســته های مــردم محســوب می شــود.
در  بحث هایــی  جامعــه،  در  تــورم  افزایــش  بــا 
خصــوص افزایــش مبلــغ یارانه هــای نقــدی نیــز 
آغــاز شــد. بســیاری از همــان ســال97، از افزایــش 
و  می گفتنــد  تومــان  1۶۰هــزار  بــه  یارانــه  مبلــغ 
عــده ای دیگــر در ســال99 از افزایــش مبلــغ یارانــه 
ــه 2۵۰هــزار تومــان. امــا حــال حــدود ســه ســال  ب
گذشــته ولــی هنــوز خبــری از  از تــورم بی ســابقه 

نیســت. نقــدی  یارانه هــای  افزایــش 
یارانــه  افزایــش  به رغم اینکــه حتــی درخصــوص 
کشــور  در  بحث هایــی  هــم  تومــان  تــا 1۶۰هــزار 
مطــرح شــد، امــا چنین اتفاقــی نیافتــاد. در الیحه 
یارانه هــا  افزایــش مبلــغ  از  بودجــه هــم خبــری 
نیســت و همچنــان همــان یارانــه ۴۵هــزار تومــان 
کار قــرار دارد.  و یارانــه معیشــتی بنزیــن در دســتور 
بنابرایــن بــه نظــر می رســد دولــت فعــا قصــدی 
کــم درآمــد نــدارد  بــرای افزایــش مبلــغ یارانــه اقشــار 
ــان  ــا هم ــته و ب گذش ــد  ــان مانن ــا همچن و یارانه ه

ــغ پرداخــت خواهــد شــد. مبل

یادداشت میهمان
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مدیــر روابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
فــوالد مبارکــه با حضــور در برنامه تلویزیونی »یک 
گفــت: فــوالد  شــهر ضیافــت« شــبکه اصفهــان 
بــا مشــارکت شــرکت های زیرمجموعــه  مبارکــه 
خیران ایــن  حمایــت  بــا  و  مبارکــه  فــوالد  گــروه 
کــرد تــا زمینــه  کمــک  مجموعــه ۲۰ میلیــارد ریــال 
آزادی زندانیــان محکومــان مالــی از زندان هــای 

اســتان اصفهــان فراهــم شــود. 
ــط عمومــی و امــور  ــر رواب ــژاد، مدی ــی ن هــادی نبات
بیــن الملــل شــرکت فــوالد مبارکــه در برنامــه »یــک 
کرد: در چند ســال گذشــته  شــهرضیافت« اظهــار 
کلیــدواژه بیانــات مقــام معظــم  حمایــت از تولیــد 
رهبــری بــوده اســت و شــرکت فــوالد مبارکــه در 
گام هــای  رهبــری  منویــات  تحقــق  راســتای 

اســت. مهمی برداشــته 
وی افــزود: شــرکت فوالدمبارکــه مولــود انقــاب 
ورق هــای  تولیــد  زمینــه  در  و  اسامی اســت 
کشــور پیشــرو اســت و ۵۰ درصــد از  فــوالدی در 

تولیــد می کنــد. را  کشــور  فــوالد 
ــه  ــا اشــاره به اینکــه 3۵۰ هــزار نفــر ب ــژاد ب ــی ن نبات
بــا تولیــدات شــرکت فــوالد  طــور غیرمســتقیم 
گمــارده شــده اند، تصریــح  مبارکــه بــه اشــتغال 

فــوالد  شــرکت  تولیــد  جهــش  ســال  در  کــرد: 
مبارکــه بــه رکوردهــای متعــددی در حــوزه تولیــد 
دســت یافــت و توانســت رکوردهای متعــددی در 
بخش هــای فــروش و تولیــد محصــوالت جدیــد 
بــه ثبــت برســاند و در پایــان ســال نیــز بــا همــت 
کارکنــان شــرکت فــوالد  و تــاش مدیــران و همــه 
مبارکــه موفــق شــد بــه رکــورد تولیــد 7 تــن تختــال 

کنــد. دســت پیــدا 
مدیرروابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
فــوالد مبارکــه شــیرینی دســتیابی بــه رکوردهــای 
متعــدد در ایــن شــرکت را در زدودن موانعــی نظیــر 
کرونــا دانســت و توضیــح داد: بیمــاری  تحریــم و 
کــه روزانــه حــدود 22 هــزار نفــر  کرونــا در شــرکتی 
راه  در  مانعــی  می توانســت  دارنــد  تــردد  آن  در 
کــه خوشــبختانه بــا رعایــت دقیــق  تولیــد شــود 
دســتورالعمل های بهداشــتی و مدیریــت دقیــق، 
کرونــا نــه تنهــا تاثیــر منفی بــر روند تولید نگذاشــت 
بلکه ایــن شــرکت بــه رکوردهــای متعــدد دســت 

یافــت.  
گفــت:  وی بــا اشــاره بــه تحریم هــای ظالمانــه 
علیرغم اینکــه شــرکت فــوالد مبارکــه در لیســت 
توانســت این  قــرار داشــت؛  آمریــکا  تحریم هــای 
مانــع را هــم پشــت ســر بگــذارد و بــر تولیــدات 

کــه درپیــام  بیفزایــد و خرســندیم  محصــوالت 
نــوروزی رهبــر معظــم انقــاب، یکــی از صنایعــی 
کنــد، صنایــع  کــه توانســت شــعار ســال را محقــق 

بــود. فــوالدی 
رونــد  گفــت: در ســال جــاری هــم  نــژاد  نباتــی 
دســتیابی بــه رکوردهــای جدیــد آغــاز شــده اســت 
کــه می تــوان بــه تولیــد ماهیانــه 7۰۰ هزار تــن فوالد 
کــه نســبت بــه  کــرد  خــام در فروردیــن مــاه اشــاره 
بســیار  رکــورد  گذشــته  مــدت مشــابه در ســال 
کــه نشــان می دهد شــرکت فــوالد  مطلوبــی اســت 
مبارکــه بــا عزمی راســخ در پــی تحقــق شــعار ســال 

هســتند.
اجتماعــی  مســئولیت  بر ایفــای  ادامــه  در  وی 
کــرد و گفت:  کیــد ویــژه ای  شــرکت فــوالد مبارکــه تا
مســئولیت اجتماعــی همتــراز تولیــد برای شــرکت 
مســیر  در ایــن  کــه  اســت  مهــم  مبارکــه  فــوالد 
کســیژن رایــگان  می تــوان بــه اهــدای 13 هــزار تــن ا
کرونا در اســتانهای کشــور اشــاره  کز درمانگر  به مرا

کــرد.
مدیرروابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
کســیژن در درمــان  ــرد: ا ک کیــد  ــه تا فــوالد مبارک
از اهمیــت بســزایی  کرونــا  بــه  بیمــاران مبتــا 
کمبــود آن را در دیگــر  برخــوردار اســت و تبعــات 

شــرکت  مهــم  اقــدام  بودیــم.  شــاهد  کشــورها 
مســئولیت  راســتای ایفای  در  مبارکــه  فــوالد 
اجتماعــی مــورد تقدیــر وزیــر بهداشــت و درمــان 
صنعتی ایــن  هیــچ  کــه  چرا گرفــت؛  قــرار  هــم 
کــز  مرا را دراختیــار  رایــگان  کســیژن  ا از  حجــم 
مجهــز  بــه  وی  اســت.  نــداده  قــرار  درمانــی 
کــردن بیمارســتانهای شهرســتانهای لنجــان، 
مبارکــه و اصفهــان توســط شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــا یکــی از  کرون ــا شــیوع  گفــت: ب ــرد و  ک اشــاره ای 
کمبــود تجهیــزات و  کــز درمانــی  مشــکات مرا
بــرآن شــد  که ایــن شــرکت  بــود  امکانــات الزم 
کــه بیمارســتانها را در درمــان بیمــاران مبتــا بــه 

ــد. کن ــز  ــا مجه کرون
نباتــی نــژاد بــه کمک هــای مومنانــه شــرکت فوالد 
گفــت: در  گریــزی زد و  کرونــا هــم  مبارکــه در ایــام 
یــک ســال گذشــته بســته های معیشــتی متعــدد 

گرفتــه اســت. در اختیــار افــراد نیازمنــد قــرار 
از  یکــی  خشکســالی  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  اســت،  کشــور  مهــم  موضوع هــای 
ــا  ــته ب گذش ــه  ــد ده ــه در چن ــوالد مبارک ــرکت ف ش
پســاب های  بازچرخانــی  پروژه هــای  راه انــدازی 
جمــع  و  خانه هــا  تصفیــه  وگســترش  صنعتــی 
آوری پســابهای فاضــاب 9 شهرســتان مقــدار 

آب مصرفــی فــوالد مبارکــه را بــه حداقــل ممکــن 
رســانده و کمک شــایانی به حفظ محیط زیست 

اســت. کــرده 
مدیرروابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
فوالد مبارکه به توســعه ســرانه ورزشــی در اســتان 
اصفهــان توســط شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان 
کــرد و گفــت:  مســئولیت اجتماعــی هــم اشــاره ای 
در باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســپاهان عــاوه بــر 
تیــم فوتبــال ســپاهان، از 7۴ تیــم ورزشــی و ســه 
هزار ورزشــکار در رده های مختلف ســنی حمایت 
کــه  صــورت می گیــرد. وی افــزود: یکــی از مســائلی 
اهمیــت داده  بــه آن  فــوالد مبارکــه  در شــرکت 
می شــود موضــوع زندانیــان محکومــان مالــی در 

اســتان اصفهــان اســت.
کنــون  تا ســال 1393  از  نــژاد  نباتــی  گفتــه  بــه 
گلریــزان آزادســازی زندانیــان غیــر عمــد  هرســاله 
بــا هماهنگــی ســتاد دیــه اســتان در مجموعــه 
ــه انجــام می شــود و در هفــت ســال  فــوالد مبارک
گذشــته این شــرکت توانســته بیش از 13 میلیارد 
کنــد تــا بــه آزادی هــزار نفــر  تومــان جمــع آوری 

منجــر شــود.
مدیرروابــط عمومــی و امــور بیــن الملــل شــرکت 
ــی »یــک شــهر  ــه، در برنامــه تلویزیون فــوالد مبارک
ضیافــت« از شــبکه اصفهــان، ضمــن تشــکر از 
کــه  شــرکت تمــام خیــران مجموعــه فــوالد مبارکــه 
کــرد: فــوالد  کردنــد، اعــام  گلریــزان شــرکت  در ایــن 
بــا مشــارکت شــرکت های زیرمجموعــه  مبارکــه 
خیران ایــن  حمایــت  و  مبارکــه  فــوالد  گــروه 
کــرد تــا زمینــه  کمــک  مجموعــه 2۰ میلیــارد ریــال 
آزادی زندانیــان غیرعمــد از زندان هــای اســتان 

اصفهــان فراهــم شــود.
کــرد: عــاوه بر ایــن دو میلیــارد تومــان  وی اضافــه 
ــواده آزاد شــده از  ــه 1۰۰ خان گرفتــه شــد ب تصمیــم 
بنــد محکومــان مالــی در اصفهــان بســته های 
دو  بســته  هــر  ارزش  بــه  مومنانــه  کمک هــای 
میلیــون تومــان توســط فــوالد مبارکــه اهــدا شــود 
تا ایــن افــراد بــا فــراغ خاطــر بــه آغــوش خانــواده 

برگردنــد. 
بــه  کــه  بــا اهــدای لوحــی  در پایان ایــن برنامــه 
امضــا مدیــر نمایندگــی ســتاد دیــه اســتان، مدیــر 
کل دادگســتری  کل زندان هــای اســتان و رییــس 
اســتان اصفهــان رســیده بــود از حمایــت فــوالد 
مبارکــه و مدیــر عامل ایــن مجموعــه تقدیــر بــه 

عمــل آمــد.

کرد؛ ح  مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت فوالد مبارکه در شبکه اصفهان مطر

کمک ۲۰ میلیارد ریالی فوالد مبارکه برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد 
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اصفهــان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
گفــت: شــرایط بارندگی هــای اخیــر در این اســتان 
کــه بــا چالــش تامیــن آب پایــدار  بگونــه ای اســت 
گــرم پیــش رو مواجــه خواهیــم شــد.  در ماه هــای 
بــرای حل ایــن معضــل  هاشــم امینــی افــزود: 
و جلوگیــری از هرگونــه جیــره بنــدی احتمالــی 
کــه همــگان در صرفــه جویــی   آب نیــاز اســت 
کثری در  مشــارکت داشــته باشــند تا از فشــار حدا

کاســته شــود. ادامــه بهــار و تابســتان 
ــرای رفــع مشــکات آب  ــرد: ب ک وی خاطرنشــان 
نیــاز بــه هم گرایــی و هم اندیشــی در بســیاری 
بــر همیــن  از بخش هــا و دســتگاه ها اســت  و 
کارگروه ســازگاری با  کنون،   اســاس از ســال ۹۷ تا 

کــم آبــی در ایــن شــرکت تشــکیل شــد.
آبفــا  کنــون شــرکت  ا کــرد: هــم  امینــی اضافــه 
اســتان بــا بیــش از ۱۸ ســازمان مــردم نهــاد در 
کــردن مصــرف بهینــه آب در  زمینــه نهادینــه 
جامعــه همــکاری دارد زیــرا معتقدیــم اســتفاده 
از  عبــور  مردمی بــرای  قابلیت هــای  و  تــوان  از 
چالش هــا و اتخــاذ تصمیمــات درســت ضــروری 

اســت.
اصفهــان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
ــه شــعار ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و  ــا اشــاره ب ب
کــرد: بــر همیــن اســاس  مانــع زدایی هــا تصریــح 
و در ایــن راســتا »حفــظ ارزش آب، ارتقــای دانــش 
ــوان  ــه عن ــدار« ب ــن و پای ــات نوی ــازمانی، خدم س
کار شــرکت آب و فاضاب اصفهان قرار  ســرلوحه 
گرفتــه اســت تــا بــه نحــو بهینه بــرای تحقق شــعار 

تــاش شــود.
کــرد :  ســرانه مصــرف آب آشــامیدنی  وی تصریــح 
کنــون بــه ۱۵۰ لیتــر در شــبانه روز  اســتان هــم ا

رســیده و در مقایســه بــا ۱۰ ســال قبــل ۳۶ لیتــر 
کمتــر شــده اســت.

امینــی دلیل ایــن امــر بــا فرهنگســازی، آمــوزش، 
و   کاهنــده  لــوازم  ارائــه  تشــویقی،  طرح هــای 
کــم  گاهــی بیشــتر شــهروندان دربــاره چالــش  آ
گذشــته  آبــی برشــمرد و افزود: ایــن رقــم در دهــه 

حــدود ۱۸۶ لیتــر در شــبانه روز بــود.
بــه گفتــه وی مقایســه این رقم با ســایر اســتان ها 
کــه مردم ایــن خطــه در مصــرف  نشــان می دهــد 
کوشــا هســتند امــا صرفــه جویــی در  بهینــه آب 
مصــرف آب بــا توجــه بــه بارندگی هــای اخیــر بایــد 
بیــش از پیش مورد توجه شــهروندان قــرار گیرد.
ــر  ــان ب ــاب اصفه ــرکت آب و فاض ــل ش مدیرعام
تــداوم ارائــه خدمــات بــه مناطــق روســتایی و یــا 
کیــد و خاطرنشــان  کمتــر توســعه یافتــه اســتان تا
کــرد: بــا اقدام شــرکت های آب و فاضاب شــهری 
گرفــت و  و روســتایی این امــر مــورد توجــه قــرار 
طرح هــای مرتبــط بــا آن در ســال جــاری افزایــش 

پیــدا می کنــد.
شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان افــزون بر 
یــک میلیــون و ۱۸۰ هــزار مشــترک را زیــر پوشــش 
دارد. ایــن اســتان پنــج میلیــون نفــر جمعیــت و 

۲۴ شهرســتان دارد.

مدیرعامل آب و فاضالب استان اصفهان:

اصفهانباچالشتامینآبپایدارمواجهمیشود
خبرربخ

بــا اجــرای طرح هــای آبرســانی در مــادر صنعــت 
رســیده  نصــف  بــه  آب  مصــرف  فوالد ایــران 

اســت.
تولیــد  اصفهــان،  آهــن  ذوب  آبرســانی  مدیــر 
فــوالد را همــواره بــه وجــود و مصرف آب وابســته 
کارخانــه بــا توجــه بــه قــرار  گفت: ایــن  دانســت و 
ــه زاینــده رود از آب ایــن  کنــار رودخان گرفتــن در 
رودخانــه اســتفاده می کنــد، امــا در چنــد ســال 
درپــی  پــی  بــروز خشکســالی های  بــا  گذشــته 
بــا وجــود افزایــش تولیــد، میــزان  تــاش شــد 
کمتــر  رود  زاینــده  رودخانــه  آب  از  برداشــت 

شــود.
از  آب  برداشــت  میــزان  اســماعیلی  مهــرداد 
متــر  را در ســال ۷۹، ۳۲ میلیــون  رود  زاینــده 
درحالیســت  افزود: ایــن  و  برشــمرد  مکعــب 
کمتــر از ۱۴ میلیــون  که ایــن رقــم بــه تازگــی بــه 
موفقیــت  و ایــن  اســت  رســیده  مترمکعــب 
اجــرای  در  مدیریــت  تاش هــای  حاصــل 
اســت. شــرکت  درایــن  آبرســانی  طرح هــای 

طرح هــای  در  مهــم  تمهیــدات  از  یکــی  وی 
کاهــش  را  اصفهــان  آهــن  ذوب  توســعه ای 
گفت: اســتفاده از پســاب  مصرف آب دانســت و 
کارخانــه از جمله خنک  کثیــف  در ســیکل های 
ــا نصــب  ــردن ســرباره، مدیریــت مصــرف آب ب ک

آشــامیدنی  و  صنعتــی  آب  پمپ هــای  مولتــی 
عواملــی  دیگــر  از  فشــار  و  مصــرف  مدیریــت  و 
کنتــرل آن توانســتیم مصــرف آب  ــا  ــه ب ک اســت 

کاهــش دهیــم. در شــرکت را 
هیبریــدی  برج هــای  از  اســتفاده  افــزود:  وی 
کاهــش  در  آب  مصــرف  کاهــش  بــر  عــاوه 
داشــته  بســیاری  تاثیرگــذاری  هــم  آالیندگــی 

اســت.
صنایــع  جدیــد  رویکــرد  اســماعیلی  مهــرداد 
فــوالدی را بــرای تامیــن آب، اســتفاده از پســاب 
گفت: ذوب آهن اصفهان با ســرمایه  دانســت و 
گــذاری بیــش از هــزار میلیــارد تومــان بــه منظــور 
کاهــش مصــرف آب، پســاب شهرســتان هایی از 
جملــه زریــن شــهر بــه میــزان بیــش از ۶۰ لیتــر بــر 
ثانیــه و فوالدشــهر بــه میــزان بیــش از ۱۹۰ لیتــر بر 

کــرده اســت. ثانیــه را خریــداری 

طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
حــدود  گفــت:  اصفهــان  اســتان  آبخیــزداری  و 
بندهــای  در  آب  روان  مترمکعــب  میلیــون   ۱۵
آبخیــزداری مناطــق شــمال و شــمال شــرق اســتان 

شــد. کنتــرل  اخیــر  بارش هــای  پــی  در 
ابوطالــب امینــی بــا اشــاره بــه آبگیــری بندهــای 
خوروبیابانــک،  شهرســتان های  در  آبخیــزداری 
آران و بیــدگل و نائیــن از ســیاب های اخیــر، اظهــار 
داشــت: ســه پخــش ســیاب در هفتومــان، بنــد 
بیــدگل  و  آران  شهرســتان  ابوزیدآبــاد  و  ســاربانی 
گذشــته  هفتــه  دو  بهــاره  بارندگی هــای  پــی  در 
آبگیــری شــد. وی افــزود: بندهــای چوپانــان یــک 

و ۲، جنــدق، چاه َملــک، مهرجــان، حســین آباد، 
دو  در   ۲ و  یــک  بازیــاب  عروســان،  هفتومــان، 
شهرســتان خــور و بیابانــک و نائیــن نیــز آبگیــری 
کنون ایــن  شــده و بــرآورد مــا از مجمــوع ذخیــره تا
بندهــا ۱۳ تــا ۱۵ میلیــون مترمکعــب روان آبی اســت 

کنتــرل و مهــار شــده اســت. کــه 
بندهای آبخیزداری کاشان آبگیری نشد

و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
آبخیــزداری اســتان اصفهان بــا بیان اینکه بندهای 
نشــده  آبگیــری  کاشــان  شهرســتان  آبخیــزداری 
شــرق این  بندهــای  کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
کویــری هــم مــرز آران و  شهرســتان در روســتاهای 
بیــدگل از جملــه ابوزیدآبــاد، حســین آباد و قاســم 

آبــاد و همچنیــن بندهــای خوروبیابانــک ۱۰۰ درصد 
کردنــد. آبگیــری شــدند و حتــی ســرریز 

اخیــر  ســیاب های  به اینکــه  اشــاره  بــا  امینــی 
و  بیاضــه  ماننــد  روســتاها  و  جاده هــا  برخــی  بــه 
کــرد: بــا وجود اینکه  چاهملــک خســارت زد، اضافــه 
بارش هــا  پــی  در  آبخیــزداری  بندهــای  از  برخــی 
ســرریز شــده بــود امــا بــه هیچیــک از آنها آســیب وارد 

نشــد.
کنون ۳.۵ میلیون هکتار از اراضی و حوضه های  تا
آبخیــز اســتان اصفهــان مــورد مطالعــات توجیهــی 
گرفتــه و در حــدود یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار  قــرار 
آبخیــزداری  طرح هــای  اســتان  اراضــی  از  هکتــار 

ــت. ــده اس ــام ش انج
در دو دهــه اخیــر چندیــن هــزار بندهــای ســنگی 
کمتــر از ســه متــر و حــدود ۱۷۰ بنــد  ماتــی بــا ارتفــاع 
کــی در اســتان اصفهــان اجرایــی شــده اســت.  خا
اجــرای طــرح آبخیــزداری بــا هــدف حفاظــت از آب، 
ک و جلوگیری از بیابانزایی و سیاب از نیازهای  خا
اساســی عرصه هــای طبیعــی بــا توجــه بــه ادامــه 
خشکســالی ها، تهدیــد و تخریــب عرصه هــا اســت.

کاهــش میــزان فرســایش  طرح هــای آبخیــزداری بــا 
ک فراهــم  ک، زمینــه را بــرای نفــوذ آب در خــا خــا
کــرده و آن را تبدیــل بــه منبــع آبــی بــرای پاییــن 
 ۶۰ مجمــوع  از  می کنــد.  خــود  حوضــه  دســت 
از عرصه هــای بیابانــی و مرتعــی  میلیــون هکتــار 
کشــور حــدود ۲۵ میلیــون هکتــار مســتعد عملیــات 

اســت. آبخیــزداری 

منتظــری  شــهید  نیــروگاه  در  بــرق  تولیــد  رکــورد 
شــد. شکســته  اصفهــان 

مدیرعامــل نیــروگاه شــهید محمد منتظــری گفت: 
ــا اجــرای روش هــای بهینــه توانســتیم بیشــترین  ب

کنیــم. میــزان بــرق را در ایــن نیــروگاه تولیــد 
پارســال  نیــروگاه  افزود: ایــن  ضیایــی  عبدالغفــور 
موفــق بــه تولیــد ۱۱ میلیــارد و ۲۳۰ میلیون کیلووات 
کــه بیــش از ۱۰ میلیــارد و ۴۰۰  ســاعت بــرق شــده 

شــبکه  تحویــل  آن  ســاعت  کیلــووات  میلیــون 
اســت. سراســری شــده 

وی بــا اشــاره بــه تاش ایــن نیــروگاه بــرای پیــاده 
ــروگاه در  ــن نی گفت: ای ــته  گذش ــال  ــعار س ــازی ش س
ــای  ــد محدودیت ه ــق ش ــد موف ــش تولی ــال جه س
کرونــا و  ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه، ویــروس 
گذاشــته و در ســال  تامیــن ســوخت را پشــت ســر 
کثــر انــرژی  ۹۹ بیــن نیروگاه هــای بخــاری کشــور حدا
الکتریکــی را تولیــد و در اختیــار شــبکه سراســری 
قــرار دهنــد. وی گفــت امســال تابســتان ســختی بــه 
دلیــل گرمــا، کــم آبــی و کرونا در تامیــن برق خواهیم 
داشــت. نیــروگاه شــهید محمد منتظری بــه عنوان 
اســتان اصفهــان شــامل  بــرق  نیــروگاه  بزرگتریــن 
کــه از ســال ۹۰ بــا  هشــت واحــد بخــار مگاواتــی اســت 

مالکیــت بخــش خصوصــی اداره می شــود.
ایــن نیــروگاه ۵۰ درصد برق اســتان اصفهان را تولید 

می کند.

شــهرک  معابــر  و  خیابانهــا  نابســامان  وضعیــت 
انتظامی داران موجب نارضایتی اهالی این شــهرک 

شــده اســت.
شــهرک نیــروی انتظامــی داران اوایــل ســال ۱۳۸۰ 

کنــون، حــدود ۲۷۰ خانــوار  ســاخته شــد و هــم ا
ــن  ــا وجود ای ــا ب ــتند، ام کن هس ــا ــهرک س ــن ش در ای
و  نیســتند  آســفالت  ومعابرآن هــا  خیابان هــا 
گل  ک درفصــل تابســتان و  موجب ایجادگــردو خــا
و الی در زمســتان می شــود و رفــت وآمــد اهالــی را 
بــا مشــکل مواجــه می کنــد. مشــکات این شــهرک 
گوگونانــی شــهردار  پارســال پیگیــری شــد و ابراهیــم 
بــارش  فصــل  ازشــروع  قبــل  دادتــا  قــول  داران 
نســبت بــه زیرســازی وآســفالت ریــزی چهارخیابان 
کنــد، امــا متاســفانه بــا  اصلی ایــن شــهرک اقــدام 
خیابان هــای  هنــوز  ســال  یــک  تقریبــا  گذشــت 
کــی اســت. شــهرک انتظامــی داران بــه  شــهرک خا

وســعت ۱۱ هکتــار درغــرب داران قــراردارد.

با اجرای طرح های آبرسانی : 

کاهش۵۰درصدیمصرفآب
درمادِرصنعتفوالدایران

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

۱۵میلیونمترمکعبسیالبدربندهایآبخیزداریمهارشد

در سال تولید، پشتیبانی ها ومانع زدایی ها :

شکستهشدنرکوردتولیدبرق
درنیروگاهشهیدمنتظری

نارضایتیاهالیشهرکانتظامیداران
ازوضعیتمعابراینشهرک

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــرای پــروژه تعریــض پــل  گفــت: ب شــهردار اصفهــان 
فردوســی، اســکلت فلــزی بــا طراحــی بســیار زیبــا 
کارگاه ســاخته شــده و در محــل پــروژه نصــب  در 
کــه بــا اســتفاده از ایــن اســکلت؛ پیــاده راه  می شــود 
مناســب ایجاد و بــا شــکل گیری نیــم دایره هایــی در 
نقطــه هســته مرکــزی آن فضــای شــهری مناســب 
بــه وجــود می آیــد. قــدرت اهلل نــوروزی در جلســه 
ــی شــهر،  ــد پیشــرفت پروژه هــای عمران بررســی رون
کــرد: بــرای تســریع در اجــرای پــروژه تعریــض  اظهــار 
پــل فردوســی بررســی الزم برای تقســیم کار انجــام و 
مقرر شــد با افزایش شــیفت ها مســائل و مشــکات 
اجــرای  بــا  بیان اینکــه  بــا  پــروژه حــل شــود. وی 
پــروژه تعریــض پــل فردوســی، پیاده راه هــای فعلــی 
ــی آن  ــار ترافیک ــده و ب ــه ش ــان اضاف ــیر خیاب ــه مس ب
کــرد، افــزود: در رفیــوژ میانــی  افزایــش پیــدا خواهــد 
پــل، طــرح آب نمــا اجــرا خواهــد شــد و در قســمت 
پایینــی پــل ۱۶ شــمع )هشــت شــمع ســمت غــرب 
و  و هشــت شــمع ســمت شــرق( ایجاد می شــود 

کارگاه  اســکلت فلــزی بــا طراحــی بســیار زیبــا در 
کــه  ســاخته شــده و در محــل پــروژه نصــب می شــود 
بــا اســتفاده از ایــن اســکلت پیــاده راه مناســب ایجاد 
شــده و در نقطــه هســته مرکــزی میــدان فضــای 
شــهری مناســب بــه وجــود می آیــد و دســتک های 

ورودی تعریــض خواهــد شــد.
شــهردار اصفهــان ادامــه داد: در جلســه امــروز بــا 
توجــه بــه اهمیــت موضــوع، وضعیــت پــروژه حلقــه 
گرفــت و بــرای  حفاظتــی شــهر مــورد بررســی قــرار 
و  مســیر  در ایــن  نشــده  آزادســازی  بخش هــای 

کــه نیــاز بــه تأمیــن اعتبــار داشــت  برخــی مــوارد 
کــرد:  تصمیم گیــری الزم شــد. نــوروزی خاطرنشــان 
کــه در جلســه امــروز بررســی  موضــوع مهــم دیگــری 
شــد پیرامــون پــروژه میدان شــهدای هســته ای بود 
کــه مقــرر شــد مســیر ادامــه خیابــان ارغوانیه تــا پایان 
خردادمــاه و خیابــان روشــن دشــت نیــز تــا پایــان 

ــه اتمــام برســد. تیرمــاه ســال جــاری ب
کــرد: بــرای المان ویژه میدان شــهدای  وی تصریــح 
کــرات الزم شــده و مقــرر شــد امــروز  هســته ای مذا
تصمیم گیــری نهایــی بشــود و در صــورت توافــق بــا 

طــرف قــرارداد تــا دو مــاه آینــده تکمیــل شــود.
ــل  ــض پ ــروژه تعری ــه پ ــاره ب ــا اش ــان ب ــهردار اصفه ش
گــزارش مدیــر منطقــه ۱۳ قــرار  گفــت: طبــق  زنــدان، 
اســت این پــروژه تــا پایــان خردادمــاه ســال جاری 

تکمیــل شــود.
ــه پــروژه تقاطــع غیــر همســطح  ــا اشــاره ب ــوروزی ب ن
شــهید کشــوری، خاطرنشــان کرد: ایــن پــروژه طبق 

برنامه ریــزی، در اولیــن فرصــت افتتــاح می شــود.

 شهردار اصفهان تشریح کرد:

جزئیاتطرحتعریضپلفردوسیاصفهان

خبر

روســتایی  بهســازی  جهــادی  طــرح  مجــری 
گفــت:  اصفهــان  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
بهســازی شــبکه توزیع برق ۲۲ روســتای اســتان 
ــه_ ــر هفت ــش » ه ــم پوی ــه شش ــان در هفت اصفه

الف_ب_ ایــران » روز ســه شــنبه به صــورت ویدیــو 
کنفرانــس بــا حضــور وزیــر نیــرو بــه بهره بــرداری 

رســید. 
کافــی موســوی  اظهــار داشــت: این   ســید رســول 
ریــال  میلیــارد   ۲۲.۲ بــا  مجمــوع  در  طرح هــا 
اعتبــار در ۲۲ روســتای اســتان اصفهــان اجــرا و 
کــدام از آنهــا یــک  میلیــارد ریــال هزینــه  بــرای هــر 

ــت. ــده اس ش
روســتاهای  در  طرح هــا  وی ایــن  گفتــه  بــه 
اردســتان،  ســهرویه  بیــدگل،  و  آران  کاغــذی 
شــورجه برخوار، دره ســاری بویین و میاندشت، 
کــرون، تیرانچــی خمینــی  دولــت آبــاد تیــران و 
گلســتان  عروســان  خوانســار،  ارجنــگ  شــهر، 
مانــدگان  بیابانــک، قمیشــلو دهاقــان،  خــورو 
ــرخ  ــاغ س ــهر، ب ــاهین ش ــاد ش ــاد آب ــمیرم، جه س
فریدونشــهر،  بزمــه  فریــدن،  خلــج  شــهرضا، 
کاشــان، ســعید  بوســتان فاورجان، شــجاع آباد 
گلپایــگان، زرد خشــویه لنجــان، بــداغ آبــاد  آبــاد 
مبارکــه، ورپــا علیــا ناییــن، ورگــوران نطنــز و جــال 
آبــاد نجــف آبــاد بــا جمعیــت۱۱ هــزار و ۴۵۹ تــن 

اجــرا شــد.
وی ادامــه داد: صنعــت بــرق برنامــه بهســازی 
و تقویــت شــبکه بــرق روســتاها را در راســتای 
کار  کمــک بــه روســتاییان در دســتور  حمایــت و 

قــرارداده اســت.
روســتایی  بهســازی  جهــادی  طــرح  مجــری 
بــا  اصفهــان  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت 
بیان اینکــه بیــش از  ۷۵ درصــد از ایــن شــبکه 
طــول عمــر بــاالی ۲۰ ســال دارد افــزود: قدمــت 
کامــل  نشــدن  اجــرا  شــبکه،  فرســودگی  و 
طرح های هــادی روســتایی از ســوی متولیــان 
امــر در ســال های اخیــر ســبب قرارگیــری شــبکه 
برق در معابر روســتاها شــده و مشــکاتی را برای 

اســت. کــرده  روســتاییان ایجاد 
کــرد: صنعــت بــرق بــا بیــش از ۲۵۰  وی اضافــه 
کیلومترشــبکه برق، وظیفه خدمت رسانی  هزار 
کن در  بــه جمعیــت بیــش از ۲۱ میلیــون نفــر ســا
کشــور را بــر عهــده دارد. ۵۷ هــزار و ۷۵۰ روســتای 
کــرد: برنامــه بهســازی و  موســوی خاطرنشــان 
ــه  ــا توجــه ب ــرق ۱۰ هــزار روســتا ب تقویــت شــبکه ب
و  تبصره هــای ۶  در  شــده  گشــایش های ایجاد 
۱۵ قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰، تدویــن و تــا پایــان 
ســال بــه اتمــام خواهــد رســید و امــکان بهســازی 
تمامی روســتاهای  در  بــرق  شــبکه  تقویــت  و 
کشــور در برنامــه ۵ ســاله بــا حمایــت نماینــدگان 

مجلــس، فراهــم خواهــد شــد.
تحویــل  بــرای  هماهنگــی  کــرد:  بیــان  وی 
حمــل  قابــل  خورشــیدی  بــرق  ســامانه های 
کل امــور عشــایر  بــه عشــایر نیــز  توســط  اداره 
اصفهــان بــا واجــدان شــرایط انجــام شــده اســت 
و به تدریج از هفته آینده تحویل عشــایر اســتان 

خواهــد شــد.

با حضور مجازی وزیر نیرو :

طرحبهسازیشبکهبرق۲۲روستایاصفهان
افتتاحشد
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استاندار اصفهان:

ششمین برنامه راهبردی اصفهان به مشارکت و فهم عمومی توجه دارد
خبرربخ

گفــت: در ششــمین برنامــه  اســتاندار اصفهــان 
فهــم  و  مشــارکت  بــه  اصفهــان  راهبــردی 
ــی از  ــرد جمع ــتفاده از خ ــده و اس ــه ش عمومی توج

انســت.  مهــم  ویژگی هــای 
عباس رضایی در آئین رونمایی از ششمین برنامه 
راهبــردی اصفهــان در موزه هنرهای معاصــر افزود: 
بــا انســجام و وفــاق شــورای شــهر و شــهرداری بــا 
ارگان هــا، ســازمان ها و بخــش خصوصــی و دولتــی 
خدمــات خوبــی طــی چهــار ســال گذشــته انجــام 

شــده اســت.
کارهــا حایــز  وی ادامــه داد: داشــتن برنامــه بــرای 
اهمیــت اســت ولو اینکــه برنامه ایــراد و خطاهایــی 

داشــته باشــد.
اســتاندار اصفهــان تصریــح کرد: پیشــنهاد می کنم 
ششــمین برنامــه راهبــردی اصفهــان در ســایت 
شــهرداری و در معــرض دیــد عمــوم قــرار بگیــرد 
کننــد تــا  و اجــازه دهیــم مردم ایــن برنامــه را نقــد 

آســیب های احتمالــی آن برطــرف شــود.
رضایــی افــزود: در هر برنامه یک اهداف بلندمدت 
و نقــد پذیری هایــی وجــود دارد کــه باعث می شــود 

آســیب های آن از بین بــرود.
وی یکی از مطالبات جدی مردم اســتان را مســأله 
کــرد: امیدواریــم در ششــمین  آب دانســت و بیــان 
برنامــه راهبــردی اصفهــان مصــرف بهینــه آب در 
ــا  زمینــه توســعه فضــای ســبز دیــده شــده باشــد ت
ــی امســال فضــای ســبز را حفــظ  ــی آب در شــرایط ب

و فرهنــگ مصــرف بهینــه را بــار دیگــر احصــا کنیــم.
پیــاده ســازی برنامه هــای ســنجش پذیــر وضعیت 

کنونی اصفهــان را رقــم زد
ــدای  گفــت:  از ابت ــان در ایــن آئیــن  ــهردار اصفه  ش
کارآمــدن مدیریت شــهری فعلــی برنامه های  روی 
ســنجش پذیــری بــرای اولیــن بــار در مدیریــت 

گرفــت. شــهری شــکل 
گــر امــروز همــه  کــرد: ا قــدرت اهلل نــوروزی اضافــه 
مــردم  بــه  و  دارنــد  را دوســت  کــه شــهر  کســانی 
عالقمنــد هســتند و خواســتار پیشــرفت و توســعه 
شــهر و آســایش و آرامــش هســتند عنــوان می کننــد 
اصفهــان در وضعیــت خوبــی قــرار دارد نتیجــه آن 
دارا بــودن برنامــه و ســنجش پذیــری بــوده اســت.

کــرد: افتتــاح متــرو، حلقــه حفاظتــی،  وی بیــان 
افتتاح ســالن تخت فوالد و گلســتان شــهدا، محور 
فرهنگــی چهاربــاغ بــه دلیــل برنامه بــوده اســت زیرا 
مســیر پــر از ســنگالخ بــدون برنامــه نتیجــه ای جــز 

گمراهــی و ســردرگمی و عــدم شــفافیت نــدارد.
کــرد: شــهرداری  شــهردار اصفهــان خاطرنشــان 

اصفهــان از ســال ۷۵ برنامــه اصفهــان بــه عــالوه 
ــگاه راهبــردی  ــا ن کــرده و از ســال ۹۰ ب ۲۲ را تدویــن 

برنامه هــا را پیــش بــرده اســت.
ــاری  ــال ج ــه در س ک ــه ای  ــن بودج ــت: اولی گف وی 
براســاس برنامــه ۱۴۰۵ تدویــن شــده مســیر را بــه 

کــرده اســت. روی شــکوفایی بــاز 
بیســت  تــا   ۱۰ روزانــه  داشــت:  اظهــار  نــوروزی 
مترمکعــب شــیرآبه از هــزار تــن زبالــه بــه زمیــن نفــوذ 
کــه شــهرداری بــا نــگاه محیــط زیســتی،  می کنــد 
کــرده  شــهر را در مقابــل همــه مشــکالت تــاب آور 

اســت.
از  اســتفاده  بــا  راهبــردی اصفهــان ۱۴۰۵  برنامــه 
روش هایــی علمی نویــن و خالقانــه تدویــن شــده 
ــارکت  ــری و مش ــنجش پذی ــوری، س ــه مح و نتیج
برنامــه  ویژگی های ایــن  از  ذینفعــان  کثــری  حدا

اســت.
اعتمادســازی،  شــهروندی،  حقــوق  رعایــت 
شــجاعت، قانــون مــداری و عدالرتــد محــوری از 
ارزش هــای برنامــه راهبــردی اصفهــان ۱۴۰۵ اســت 
اهــداف خــرد و راهبردهــای مرتبــط  از جملــه  و 
کالن می تــوان بــه افزایــش  بــا هریــک از اهــداف 
ــی  ــوری و همگان مطلوبیــت حمــل و نقــل غیرموت
نســبت به وسایل نقلیه شخصی، کاهش آلودگی 
ناشــی از تــردد نــاوگان بــار در داخــل رینــگ چهــارم 
کولوژیــک  ترافیکــی، حفــظ ســرانه فضــای ســبز ا
کیــد بــر عــدم فشــار بــه منابــع آب زیرزمینــی و  بــا تا
کــرد. ــار نامطلــوب دفــع پســماند اشــاره  کاهــش آث

گزارشربخ

گفــت: ۱۳ مرکــز  رییــس مرکــز بهداشــت اصفهــان 
در ایــن  کرونــا  علیــه  کسیناســیون  وا تجمیعــی 
اســتان ایجاد می شــود و در زمــان حاضــر ۲ مرکــز 
در مصــالی بــزرگ و محــل قبلــی نمایشــگاه های 

کالنشــهر اصفهــان فعــال اســت. 
کرونــا  علیــه  کسیناســیون  وا تجمیعــی  کــز  مرا
در فضاهــای وســیع و بــا هــدف تســهیل ارایــه 
خدمــات بــه اقشــار مختلــف مــردم و جلوگیــری 
کــز بهداشــتی  از اجتمــاع و ازدحــام افــراد در مرا

می شــود. راه انــدازی 
کمــال حیــدری در گفــت و گــوی زنده کــه از طریق 
فضــای مجازی انجام شــد، افزود: ایجــاد و ارتقای 
کرونــا بــا توســعه  کسیناســیون  کــز تجمیعــی وا مرا
میــزان  افزایــش  مخاطــب،  ســنی  گروه هــای 
گرمــا  مراجاعــت و همچنیــن فــرا رســیدن فصــل 
کار دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان  در دســتور 

قــرار دارد.
مرکــز   ۲ حاضــر  زمــان  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
بــزرگ و  کسیناســیون در مصــالی  تجمیعــی وا
محــل قبلــی نمایشــگاه های بیــن المللــی در پــل 
شهرســتان کالنشهر اصفهان فعال اســت، اظهار 
کالنشــهر اصفهــان  کــز در  داشــت: تعداد ایــن مرا
بــه ۶ مرکــز افزایــش می یابــد و در ســایر شــهرهای 
بــزرگ اســتان ماننــد نجــف آبــاد، شــاهین شــهر، 
فالورجــان، خمینــی شــهر و شــهرضا نیز ایجــاد 

می شــود.
کرونــا  کسیناســیون  حیــدری بــا اشــاره به اینکــه وا
کــم جمعیــت در  کوچــک و  در شهرســتان های 
بــه  هرچنــد  می شــود  انجــام  بهداشــتی  کــز  مرا
کــز تجمیعــی اختیــار عمــل  آنهــا برای ایجــاد مرا
کــه روز اول  کــرد: افــرادی  داده شــد، خاطرنشــان 
دریافــت  بهداشــتی  کــز  مرا در  را  کرونــا  کســن  وا
کــز  کردنــد بــرای تزریــق دوز دوم نیــز بــه همــان مرا

ــد. کنن ــه  مراجع
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  بهداشــتی  معــاون 
کسیناســیون  اصفهــان افــراد تحــت پوشــش وا
تجمیعــی  کــز  مرا بــه  بــزرگ  در شــهرهای  کرونــا 
بیشــتر  بــا ســرعت  کار  تا ایــن  ارجــاع می شــوند 
انجــام شــود، گفــت: تــا کنــون بیــن ۱۴۰ تــا ۱۵۰ هزار 
کردنــد و  کرونــا را دریافــت  کســن  نفــر در اســتان وا
گروه هــای  کــه بــا توســعه  پیــش بینــی می شــود 
کز تجمیعی، در هــر روز بطور  ســنی مخاطــب و مرا

کســینه شــوند. میانگیــن یکصــد هــزار نفــر وا

کالنشــهر  کز تجمیعی  وی با اشــاره به اینکه در مرا
کسیناســیون بــه افــراد مســن  اصفهــان امــکان وا
داخــل خــودرو فراهــم شــده اســت، افزود: ایــن 
کسیناســیون  وا کــه  آینــده  هفته هــای  در  کار 
می رســد  پایــان  بــه  ســالمند  هــدف  گروه هــای 

ــد. ــد ش ــی خواه منتف
حیــدری بــا بیان اینکــه بــا وجــود اطــالع رســانی و 
کنــون فقــط ۴۵ درصــد از  ــا  تماس هــای تلفنــی ت
افــراد بــاالی ۸۰ ســال در اســتان اصفهــان بــرای 
افــزود:  کردنــد،  مراجعــه  کرونــا  کسیناســیون  وا
کسیناســیون افــراد بــاالی ۷۵  کار وا از امــروز نیــز 
ســال آغاز شــد و همه افراد در این محدوده ســنی 
کــز  کــه هــرگاه فراخــوان شــدند بــه مرا می خواهیــم 
کننــد. وی همچنیــن از  کسیناســیون مراجعــه  وا
کــه دارای پرونــده الکترونیــک ســالمت  افــرادی 
از طریــق  تــا جــای ممکــن  نیســتند خواســت 
ســامانه ســالمت )salamat.gov.ir( بــرای ثبــت 
ــر  گ کــردن مشــخصات خــود، اقــدام و ا ــام و وارد  ن
کــز بهداشــتی مراجعــه  امــکان آن را ندارنــد بــه مرا

کننــد.
رییــس مرکــز بهداشــت اصفهــان دربــاره اظهــار 

تزریــق  بــرای  ســالمند  افــراد  از  برخــی  نگرانــی 
کرونــا و انتشــار برخــی مطالــب در ایــن  کســن  وا
زمینــه در شــبکه های اجتماعــی، توضیــح داد: 
اظهارنظــر غیــر مســئوالنه برخــی از افــراد یکــی از 
کــه مــردم را  پدیده هــای زشــت در جامعــه اســت 
کســن زدن  کارهــای مهــم ماننــد وا دربــاره انجــام 
کــه حرکــت ملــی  بــه شــک می انــدازد و ایــن روزهــا 
کشــورمان شــروع  کرونــا در  کسیناســیون علیــه  وا
شــده اســت، چنین صحبت هایــی جای تعجب 

دارد.
وزارت  مســئوالن  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  حیــدری 
ابعــاد،  همــه  گرفتــن  نظــر  در  بــا  بهداشــت 
کرونــا را انتخــاب می کننــد، افــزود:  کســن های  وا
کــه  هســتند  عارضــه  دارای  کســن ها  وا همــه 
ــه  ــال هم ــت با اینح ــادر اس ــیار ن ــا بس ــی از آنه برخ
کســن را  تدابیــر الزم بــرای مراقبــت از افــرادی کــه وا
گرفتــه شــده اســت. کردنــد، در نظــر  دریافــت 

کســن های موجــود  وی بــا بیان اینکــه همــه وا
کرونــا موثــر هســتند،  کشــور در برابــر ویــروس  در 
ــیون  کسیناس ــت وا ــد فرص ــردم نبای ــه داد: م ادام
شــدند  فراخــوان  هــرگاه  و  بدهنــد  دســت  از  را 

معــاون  کننــد.  مراجعــه  بهداشــتی  کــز  مرا بــه 
ــا  ــان ب ــکی اصفه ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش بهداش
کسیناســیون بیمــاران خــاص  اشــاره بــه شــروع وا
کــرد:  گذشــته در اســتان، خاطرنشــان  از ۲ هفتــه 
تــالش می شــود تــا آبــان امســال افــراد اولویــت دار 
کــه دغدغــه اصلــی دربــاره آن داریــم مانند بیماران 
کننــد و پیــش  کرونــا را دریافــت  کســن  زمینــه ای وا
بینــی می شــود تــا ســه مــاه پایانــی ســال همــه 

کســینه شــوند. جمعیــت اســتان وا
کنــون عارضــه حــاد  حیــدری بــا بیان اینکــه تــا 
کرونــا پاســتور  کســن  کــه وا در بیــن داوطلبانــی 
کوبــا( را در اصفهــان دریافــت  )مشــترک ایران و 
کردنــد، مشــاهده نشــده اســت، افــزود: مــوارد غیــر 
حــاد ماننــد خــارش، تــب و درد در ناحیه تزریق در 

ــزارش شــده اســت. گ بیــن برخــی از آنهــا 
وی همچنیــن بــا اشــاره به اینکــه در زمــان حاضــر 
کــز  کســن » ســینوفارم » چیــن در اختیــار مرا وا
کیــد  بهداشــتی اصفهــان بــرای تزریــق اســت، تا
کسیناســیون  کــرد: مــردم هر پرسشــی که درباره وا
دارنــد می تواننــد بــا شــماره تلفــن ۳۱۱۳ تمــاس 

بگیرنــد.

رییس مرکز بهداشت اصفهان:

کسیناسیونکرونادراصفهانایجادمیشود ۱۳مرکزتجمیعیوا

کارشــناس مرکــز پیش بینــی هواشناســی اســتان 
و  بهــاره  رگبــاری  بارش هــای  گفــت:  اصفهــان 
ناپایداری هــای جــوی در نواحــی غــرب، شــمال و 
شــرق اصفهــان تــا اواســط هفتــه پیــش رو ادامــه 
خواهد داشــت.  حجت اهلل علی عســگریان اظهار 
تــداوم  بیانگــر  هواشناســی  الگوهــای  داشــت: 
ناپایداری های جوی در ســطح اســتان تا اواســط 
هفتــه آینــده اســت از این رو در بســیاری از مناطق 
ــبت  ــه نس ــاد ب ــر، وزش ب ــش اب ــدت افزای ــن م در ای
شــدید تــا شــدید، تندبــاد لحظــه ای، رگبــار و رعــد 

وبــرق پیش بینــی می شــود.
ــه  ــنبه نیم ــا روز ش ــه ناپایداری ه ــا بیان اینک وی ب
کــرد:  اضافــه  می گیــرد،  بــر  در  را  اســتان  غــرب 
شــنبه  روز  همرفتــی  ناپایداری هــای  تشــدید 
کــه احتمــال  در غــرب و جنــوب اســتان اســت 
آبگرفتگــی معابــر عمومــی، جــاری شــدن روان 
آب در مســیل های فصلــی، وقــوع صاعقــه و بــرق 
گرفتگــی در مناطــق مســتعد، بــارش تگــرگ در 

گــرد و  ارتفاعــات، وزش تندبــاد لحظــه ای تــوأم بــا 
ک و اختــالل در تــردد جــاده ای در این مناطق  خــا

دارد. وجــود 
کارشــناس مرکــز پیش بینی هواشناســی اصفهان 
کــرد: اجتنــاب از تــردد و توقــف در حاشــیه  کیــد  تا

ارتفاعــات  بــه  صعــود  و  فصلــی  رودخانه هــای 
دامــداران  بــه  و  اســت  ضــروری  مــدت  در ایــن 
توصیــه می شــود از چــرای دام در مناطــق مرتفــع 
و یــا حاشــیه رودخانه هــا بــه ویــژه در ســاعات بعــد 

ــد. کنن ــودداری  ــر خ از ظه

کارشناس مرکز پیش  بینی هواشناسی اصفهان:

باران بهاری تا اواسط هفته آینده مهمان اصفهانی ها است

کمیســیون ویــژه جهــش تولیــد مجلــس بــا  عضــو 
کیــد بر اینکــه برداشــته شــدن انحصارهــا تاثیــر  تا
بــرای  شــغلی  فرصت هــای  در ایجــاد  بســزایی 
گفــت: در موضــوع صــدور مجوزهــا  ــان دارد،  جوان
کــه  عــالوه بــر مشــکل طوالنــی بــودن فرآینــد صــدور 
ــی  ــور منطق ــه ط ــان آن را ب ــم زم کردی ــعی  ــه س البت
کاهــش دهیــم، مشــکل مهمی بــه نــام  و عملــی 

انحصــار وجــود دارد. 
به گزارش فارس؛ محســن زنگنه عضو کمیســیون 
ویژه جهش تولید مجلس شــورای اســالمی درباره 
حــذف انحصــار برخــی مشــاغل در طــرح تســهیل 
گفــت: برداشــته شــدن انحصارهــا  صــدور مجوزهــا 
تاثیــر بســزایی در ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای 
جوانــان دارد. در موضــوع صــدور مجوزهــا عــالوه 
کــه البتــه  بــر مشــکل طوالنــی بــودن فرآینــد صــدور 
ســعی کردیــم زمــان آن را بــه طــور منطقــی و عملــی 
کاهــش دهیــم، مشــکل مهمی بــه نــام انحصــار 
کــه تقریبــا هر صنفــی برای  وجــود دارد؛ بــه صورتــی 
ــا از  ــت ت ــرده اس ک ــت  ــار درس ــی انحص ــش نوع خوی

کنــد. ورود افــراد دیگــر بــه بــازار خــود جلوگیــری 
کــرد: بعضــا برخــی از ایــن انحصارهــا  زنگنــه اضافــه 
ــون  ــه قان ــی ب ــوده و حت ــا ب ــت دولت ه ــورد حمای م
هــم تبدیــل شــده اند. لــذا در ایــن طــرح ســعی 
کاهــش زمــان صــدور مجــوز بــه  داریــم عــالوه بــر 
موضــوع انحصارهــا و تعــارض منافع هــا نیــز بــه 

عنــوان یــک مشــکل مهــم بپردازیــم.
ــا اشــاره به اینکــه وکالــت در تمــام دنیــا ذیــل  وی ب
گفــت: طبــق  کســب وکارهــا شــناخته می شــود 
ــت نیــز  ــا وجــود دارد وکال ــه در تمــام دنی ک تعریفــی 

کســب وکار اســت. 
کــه از افــراد پــول  بــه عبــارت دیگــر هــر حــوزه ای 
دریافــت و ایجــاد درآمد کند، یک بنگاه کســب وکار 
اســت. فرقــی نمی کند ایــن درآمــد از ارائــه خدمتــی 
ماننــد خدمــات حقوقــی باشــد یــا خدمــات فنــی و 

بازرگانــی.
بــر نظــر مثبت ایــن  کیــد  بــا تا زنگنــه همچنیــن 
کمیســیون دربــاره کســب وکار بــودن وکالــت گفت: 
کمیســیون جهــش تولیــد، وکالــت  از نظــر بنــده و 
کار اســت  کســب  نیــز همچــون دیگــر حوزه هــا یــک 
فلذا ایــن بــازار نیــز مشــمول طــرح تســهیل صــدور 

کســب وکار می شــود. مجوزهــای 
کید  کمیسیون جهش تولید مجلس تا این عضو 
کرد: ایجــاد ســهمیه در آزمــون وکالــت نوعی ایجــاد 
کــه در حــال فعالیــت  رانــت بــرای افــرادی اســت 
در ایــن حــوزه هســتند. در حــوزه خصوصــی اصــال 
تعییــن ســهمیه معنــا نــدارد و در ایــن بازارهــا افــراد 
می تــوان  وکالــت  بحــث  در  کننــد.  رقابــت  بایــد 
با ایجــاد برخــی ســازوکارهای مناســب شــرایطی 
کــه افــراد دارای صالحیــت وارد ایــن  کــرد  را ایجــاد 

ــوند. ــوزه ش ح

شــدن  اجبــاری  دانســتن  تضــاد  در  بــا  وی 
وکالــت بــا قانــون اساســی اظهــار داشــت: طبــق 
بندهــای  کــه  مــواردی  از  یکــی  اساســی  قانــون 
عدالــت  اجــرای  دارد،  وجــود  آن  محکمی بــرای 
کــه مانــع دسترســی افــراد بــه  اســت لــذا هــر چیــزی 
عدالــت و دادخواهــی شــود، عمــال بــا اصــول قانــون 
اساســی مخالفــت دارد. بحــث وکالــت اجبــاری کــه 
گونــه اســت. بعضــا مطــرح می شــود نیــز همیــن 
زنگنــه بــا نادرســت دانســتن روش ایجــاد اشــتغال 
کــردن وکالت گفت:  بــرای برخــی از افــراد با اجباری 
نباید برای آنکه بخواهیم برای برخی شــغل ایجاد 
کنیــم، عــده زیــادی از مــردم را به زحمــت بیاندازیم 
فــذا طــرح وکالــت اجبــاری برای ایجــاد اشــتغال 

برخــی افــراد پســندیده نیســت.
ایــن نماینــده مــردم تهــران در مجلــس یازدهــم 
ــا برداشــته شــدن انحصــار  ــرد: ب ک کیــد  ــان تا در پای
وکالــت، محدودیــت تعــداد بــرای ورود افــراد به ایــن 
گــر 1۰ هــزار نفــر  حــوزه وجــود نخواهــد داشــت لــذا ا
کننــد،  هــم در ســال بتواننــد شــرایط الزم را احــراز 
می تواننــد وارد عرصــه وکالــت بشــوند و مشــکل 
کشــور  کوتاهــی در  کمبــود وکیــل در مــدت زمــان 
برطــرف خواهــد شــد. بــا حذف ایــن ظرفیت هــا 
و افزایــش وکیــل، وکال عــالوه بــر آنکــه می تواننــد 
خدمــات و تســهیالت بهتــری بــه مشــتری دهنــد، 
کننــد. میتواننــد مشــتریان بیشــتری نیــز جــذب 

عضو کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس؛ 

وکالت مشمول طرح تسهیل صدور مجوزها است 

کرونایی ها !  معمای سفر 
کــه وزات بهداشــت می گویــد حــدود  در شــرایطی 
۱۵ هــزار نفــر مبتال بــه کرونا، محدودیت های ســفر 
را در نــوروز زیرپــا گذاشــته اند و به مســافرت رفتند، 
کــه آنهــا فقــط  امــا وزارت راه و شهرســازی می گویــد 
مســافرت های درون شــهری داشــته اند! این در 
ــا توجــه  کارشناســان ب گفتــه  کــه بــه  حالــی اســت 
بــه تعطیــالت پیــش رو، بیــم آن مــی رود کــه دوباره 
کرونــا، بــار ســفر را  برخــی دیگــر از بیمــاران مبتــال بــه 
ببندنــد و بــه وخیــم تــر شــدن پاندمی کرونــا، دامن 

بزنند. 
گزارش الف، ایرج حریرچی، معــاون کل وزارت  بــه 
بهداشــت بــا انتقــاد از رفتــار برخــی شــهروندان در 
کیــد کــرده اســت: »در ماه های  نقــض قرنطینــه، تا
کرونــا  گذشــته، متاســفانه ۵۱ هــزار نفــر از افــراد 
مثبــت، بــی توجــه بــه خطــر ســرایت بیمــاری، 
کیلومترهــا از شــهر خــود دور شــدند و در فروردیــن 
انجــام  را  تخلــف  افراد ایــن  درصــد  نیــز ۲۱   ۱۴۰۰
گــر فــرد ناقل را شناســایی کنیم و بتوانیم  دادنــد. ا
ــره انتقــال  ــم، زنجی ۱۴ روز از جامعــه دور نگــه داری
ویروس قطع می شــود. قرار شــد وزارت بهداشــت 
کنــد و نیــروی انتظامی نیــز  مــوارد تخلــف را اعــالم 
کنــد.« ناظــر بــر رعایــت آنهــا باشــد و اعمــال قانــون 

حریرچــی تصریــح کــرده اســت: »در طــرح قبــل که 
۲۰۰ هــزار تومــان جریمــه بــرای متخلفــان تعییــن 
شــد، برخی افراد محدودیت هــا را رعایت نکردند. 
بر ایــن اســاس مشــخص شــد این میــزان بازدارنده 
نبــوده اســت. با ایــن وجــود مــا در تعییــن جریمــه، 
گرفته ایــم و  قــدرت اقتصــادی مــردم را در نظــر 
کــه بــدون جریمــه، افــراد را در  هدفمان ایــن اســت 

خانــه نگهــداری کنیــم.«
کــه وزارت بهداشــت می گویــد حداقــل  در حالــی 
ــا از پروتکل هــا  کرون حــدود 1۵ هــزار فــرد مبتــال بــه 

کرده انــد و بــه مســافرت رفته انــد، امــا  ســرپیچی 
قبــول  را  موضــوع  شهرســازی، این  و  راه  وزارت 
نــدارد. محمــد اســالمی، وزیــر راه و شهرســازی 
کیــد کــرده اســت: »مســافرانی کــه بــه کرونا مبتال  تا
شــده باشــند، بــه هیــچ وجــه بــه آنهــا اجــازه ســفر 
بــا وســایل حمــل و نقــل عمومــی داده نمی شــود 
کننــد. از  ــرای ســفر تهیــه  و نمی تواننــد بلیتــی را ب
کرونــای  کــه تســت  ســوی دیگــر همــه مســافرانی 
سیســتم  طریــق  از  اســت  شــده  مثبــت  آن هــا 
را  گــر قرنطینــه خــود  ا BTS ردیابــی می شــوند. 
ارســال  هشــدار  پیامــک  آن هــا  بــرای  بشــکنند 
کــه بایــد در خانــه و قرنطینــه بماننــد.  می شــود 
گرفتــه، مســافران  بــر اســاس ردیابی هــای صــورت 
نشــده اند  خــارج  شهرشــان  از  عمدتــا  کرونایــی 
کــه  و غالبــا ســفرهای درون شــهری داشــته اند 
ــه  دائمــا آن هــا رصــد می شــوند و در صــورت جــا ب
جایــی بــه آن هــا بــه صــورت پیامکــی تذکــر داده 

می شــود.«
ــت:  ــرده اس ک ــان  ــازی، خاطرنش ــر راه و شهرس وزی
»ســامانه ماســک همچنــان در همــه بخش هــای 
کــد ملــی مســافران  حمــل ونقــل فعــال اســت و 
بــا اطالعــات  انجــام ســفر  و  بلیــت  تهیــه  بــرای 
وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی چــک 
ــتن  ــا داش ــد ب ــی نمی توان کس ــن  ــود. بنابرای می ش
پاســخ مثبــت تســت کرونا با وســایل حمــل و نقل 

ــرود.«  ــفر ب ــه س عمومی ب
بیمارانی که خودخواهانه به مسافرت می روند

کــه ســفرهای بــرون  گرچــه اعــالم شــده اســت  ا
شــهری در تعطیــالت عیــد فطــر امســال ممنــوع 
اســت، امــا تجربــه 1۵ مــاه اخیــر نشــان داده اســت 
کــه خیلی ها ایــن محدودیت هــا را چنــدان جــدی 

نمی گیرنــد.

دکتــر احمدرضــا چیــذری، متخصــص اقتصــاد 
بیــن  تناقــض  بــه  الــف  بــا  گفتگــو  در  ســالمت 
اظهــارات مســئوالن دربــاره ممنوعیــت ســفرها 
و  راه  وزارت  »اینکــه  می گویــد:  و  می پــردازد 
کــه هیــچ بلیتــی بــه افــراد  شهرســازی می گویــد 
کرونــا نفروختــه اســت، بســیار جــای  مبتــال بــه 
می توانــد  فــردی  هــر  االن  همیــن  دارد.  بحــث 
امتحــان کند و با نام ســایر دوســتان و اقــوام خود، 
بلیــت بــرای وســایل حمــل و نقــل عمومی تهیــه 
ــا بخواهــد  کرون ــه  ــرد مبتــال ب ــر ف گ کنــد. بنابرایــن ا
بــه ســفر بــرود و بخواهــد از وســایل حمــل و نقــل 
کار برایــش  کنــد، براحتی ایــن  عمومی اســتفاده 

میســر خواهــد بــود.«
کنتــرل  کیــد می کنــد: »وزارت بهداشــت بــا  او تا
کــه در همین ایام  کــرد  ســامانه های آنالیــن، اعــالم 
کرونــا بــه مســافرت  نــوروز، 1۵ هــزار بیمــار مبتــال بــه 
گفتــه  طبــق  افــراد  از ایــن  هرکــدام  گــر  ا رفتنــد. 
مســئوالن، 2۰۰ هــزار تومــان جریمــه شــده باشــند 
کــه قطعــا همــه آنهــا نیــز جریمــه نشــده اند، بــاز 
کســی  چــه  کــه  می آیــد  پیــش  ســوال  هم ایــن 
کــه از  مســول ابتــال و مــرگ و میــر افــرادی اســت 
طریــق همیــن مســافران، مبتــال شــده اند؟ هزینــه 
کرونــا در بخــش  هــر شــب بســتری بیمــار مبتــال بــه 
آی ســی یــو، حداقــل چهــار و نیــم میلیــون تومــان 
کــه بیمار  گــر فــرض بگیریــم  تمــام می شــود. حتــی ا
کنــد، آیــا 2۰۰ هــزار  کرونــا بهبــود پیــدا  مبتــال بــه 
ــرای جبــران  ــد جریمــه مناســبی ب تومــان می توان

کرونــا باشــد.« هزینه هــای ســنگین درمــان 
قوانیــن  »بایــد  می کنــد:  خاطرنشــان  چیــذری 
کــه فــرد مبتــال بــه  قاطــع تــری وجــود داشــته باشــد 
کرونــا در صــورت رفتــن به مســافرت با جریمه های 
بســیاری  در  شــود.  روبــرو  بازدارنــده  و  ســنگین 

کرونــا نیــز صرفــا بــا  کشــورهای موفــق در مهــار  از 
بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  در  قاطعیــت 
توانســته اند از اینگونــه قانون شــکنی ها جلوگیری 
کنند. اینکــه عنــوان شــود افراد مبتال بــه کرونا اصال 
بــه مســافرت بــرون شــهری نرفته انــد، واقعیــت 
کــردن صــورت مســاله اســت.  ک  نــدارد و نوعــی پــا
در همــه جــای جهــان، افــرادی پیــدا می شــوند 
کرونــا مبتــال  کــه برایشــان مهــم نیســت دیگــران بــه 
شــوند یــا خیــر. در ایــن شــرایط فقط اعمــال جدی 
کرونایــی می توانــد از ترویج ایــن  محدودیت هــای 

کنــد.« رفتارهــای غیرقانونــی جلوگیــری 
مسافرت یعنی خوشامدگویی به موج های 

بعدی کرونا 
در ایــام تعطیــالت پیــش رو مثــل ســایر تعطیــالت 
کــه برخــی افــراد  قبلــی می تــوان انتظــار داشــت 
حتــی بــا پذیــرش جریمــه یــک میلیــون تومانــی، 
کارشناســان می گوینــد رعایــت  راهــی ســفر شــوند. 
ــه  ــر ب ــن، منج ــافرت رفت ــا و مس ــردن پروتکل ه نک

ــود. ــا می ش کرون ــی  ــدن شــرایط فعل ــاد ش ح
گفتگــو   دکتــر عیســی نادریــان، داروســاز هــم در 
رفتــن  مســافرت  تبعــات  بــه  اشــاره  بــا  الــف  بــا 
خاطرنشــان  کرونــا،  چهــارم  مــوج  بحبوحــه  در 
کســینه شــده اند و  کــه وا می کنــد: »حتــی افــرادی 
کرده انــد، نبایــد  کســن را هــم دریافــت  دوز اول وا
که ایــن  بــه مســافرت برونــد. بایــد در نظــر داشــت 
کامال ایمــن نیســتند  کرونــا  افــراد هنــوز در برابــر 
باشــند.  بیمــاری  ناقــل  و همچنــان می تواننــد 
بنابراین ایــن افراد برای حفظ ســالمت خودشــان 
و اطرافیانشــان بایــد فعــال قیــد مســافرت رفتــن 

در ایــام تعطیــالت را بزننــد.«
بــا  می تــوان  زمانــی  »فقــط  می شــود:  یــادآور  او 
کــه حداقــل  ــر بــه مســافرت رفــت  خیــال راحــت ت
کســینه شــوند  کرونــا وا 7۰ درصــد جامعــه در برابــر 
در  شــود.  جامعه ایجــاد  در  نســبی  تا ایمنــی 
غیر ایــن صــورت، مســافرت رفتــن می توانــد بــه 
ــه  ــا توجــه ب ــود. ب ــا منجــر ش کرون ــاری  ــار بیم انتش
کسیناســیون سراســری در ایران،  سرعت پایین وا
موج هــای  به ایجــاد  می توانــد  رفتــن  مســافرت 
کرونــا ختــم شــود. از ســوی دیگــر، بایــد در  بعــدی 
کــه مــا شــاهد ویروس هــای جهــش  نظــر داشــت 
کــه قــدرت ابتــالی  کرونــا در ایــران هســتیم  یافتــه 
ــد. مســافرت رفتــن و رعایــت نکــردن  باالیــی دارن
گســترده  شــیوع  موجــب  می توانــد  پروتکل هــا 

کرونــای جهــش یافتــه در ایــران شــود.« انــواع 
بــا توجــه بــه محدودیت هــای اعمــال شــده بــرای 
ــا چــه  کــه ت مســافرت ها بایــد منتظــر مانــد و دیــد 
می توانــد  جریمه هــا  و  محدودیت هــا  حد ایــن 
بعــدی ســفرها در  مــوج  گیــری  از شــکل  مانــع 

تعطیــالت پیــش رو شــود.

نگاه رسانه
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گذشــته بــر فرهنــگ و هنــر  مــرور آنچــه در هفتــه 
گذشــت، تلــخ اســت. این حــوزه در یــک  اصفهــان 
کرونــا دیــده بــود و  گذشــته آســیب هایی از  ســال 
گویی ایــن روزهــا عوامــل مختلــف دســت بــه دســت 

ــد. ــا آن را از نفــس بیندازن ــد ت یکدیگــر داده ان
گــزارش  ایمنــا، چنــد روز اخیر یکی از دشــوارترین  بــه 
بــود  اصفهــان  هنــر  و  فرهنــگ  بــرای  زمان هــا 
کــه چنــد تــن از مهم تریــن اســتادان هنــری  چــرا 
و فرهنگــی خــود را از دســت داد. فقــدان آن هــا 
کــه آســیب های بســیاری بــه همــراه خواهــد  اســت 
فرهنــگ  و  اصفهــان  بــودن  هنــر  مهــد  داشــت. 
غنــی آن همیشــه زبانــزد بــوده و تاریــخ درخشــانی 
دارد این ســابقه درخشــان به واســطه هنرمنــدان و 
پژوهشــگرانی شــکل گرفتــه که زندگــی خــود را برای 

کرده انــد. پیشــبرد این حــوزه وقــف 
در ادامــه بــر پیشــینه هنرمنــدان از دســت رفتــه 
گذشــته مــروری خواهیــم  اصفهانــی طــی هفتــه 

داشــت:
صدای اصفهان در ماتم فرید زمانی

فریــد زمانــی صدابــردار شــناخته شــده و بــا ســابقه 
کــه پــس از مدتــی درگیــری  موســیقی اصفهــان بــود 
ــی را  ــا، در ســن ۳۸ ســالگی دار فان کرون ــا بیمــاری  ب

گفــت. وداع 
ایــن صدابــردار بــا ســابقه در طــول فعالیــت خــود بــا 
گروه هــای شــناخته شــده متعــددی  خواننــدگان و 
کــه  داشــت  همــکاری  پایتخــت  و  اصفهــان  در 
کنســرت  گروه هــای  بــه  می تــوان  آنهــا  میــان  از 
کلهــر، زنــده یــاد محمدرضا لطفــی، علیرضا  کیهــان 
کــوروش اســدپور و  افتخــاری، مجیــد درخشــانی، 
داوود آزاد، محمــد ملــک مســعودی، فرج علیپور و 

ــرد. ک کت اشــاره  کیــوان ســا
بــه اذعــان بســیاری از هنرمنــدان، زمانــی تــوان و 
اســتعداد فوق العــاده ای در صدابــرداری داشــت 
و در ایــن حــوزه یکــی از ســرآمدان اســتان اصفهــان 

بــود.
صنایع دستی اصفهان در ماتم مجید ملک زاده

مجیــد ملــک زاده، فرزند اســتاد مهدی ملــک زاده، 
کــه در ۲۰  پــدر هنــر مشــبک و معــرق فلز ایــران بــود 
تیــر ۱۳۵۰ متولــد شــد و ۱۷ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ بــر 

کرونــا درگذشــت. اثــر ابتــاء بــه ویــروس 
وی از هنرمندان هنرهای ســنتی مشــبک و معرق 
فلز شــهر اصفهان بود و فعالیت خود در این زمینه 
کــرده بــود. ملــک زاده پــس از  را از ســال ۱۳۷۱ آغــاز 
گیــری هنــر معــرق و مشــبک فلــز متوجه شــد که  فرا
ــد روی  ــدارد و نمی توان ــه تنهایــی معنایــی ن ــر ب هن

مــردم تأثیــر بگــذارد در نتیجــه شــروع بــه تحقیــق در 
کــرد و بــه صــورت اتفاقــی بــه  موضوعــات مختلــف 
کــه بشــر بــرای  موضــوع صلــح برخــورد و دریافــت 
ادامــه زندگــی بــه ترویــج صلــح نیــاز دارد در نتیجــه 
فعالیــت خــود را آغــاز و ســال ها در ایــن زمینــه تــاش 
ــن  ــه خدمات ای ــح از جمل ــوزه صل ــیس م ــرد. تأس ک

هنرمنــد بــه شــهر اصفهــان اســت.
ملــک زاده در ســال ۱۳۹۰ از مؤسســه آمــوزش عالــی 
ــای آزاد وزارت  ــر آموزش ه ــر دفت ــر نظ ــه زی ک ــان  برح
کــرد و در زمــان  علــوم بــود مــدرک MBA دریافــت 
کارآفرینی  تحصیــل خود بــا طــی دو دوره مربیگــری 
دانشــگاه های  در  کارآفرینــی  دوره  تدریــس  بــه 
مختلــف و مؤسســات فرهنگــی آموزشــی مشــغول 
شــد. وی تدریــس در دانشــگاه های فرهنــگ و هنــر 
کارنامــه خــود  اصفهــان، شــهرضا و فاورجــان را در 

ــت. داش
موسیقی اصفهان در ماتم مهدی رستمانه

حــوزه  هنرمنــدان  جملــه  از  رســتمانه  مهــدی 
که در این هفته درگذشت.  موسیقی اصفهان بود 
وی در کنســرت های متعــددی بــه عنوان کمانچه 
کنســرت  و تارنواز حضور داشــت و در دهه ی ۸۰ دو 

کــرد. »گــروه مهــر« و »روایتــی دیگــر« را برگــزار 
هنرســتان  غ التحصیــان  فار جــزو  رســتمانه 

موســیقی در دهــه ۷۰ بــود. وی در دوره هنرســتان 
از محضر اســاتید بنامی چون »ســیروس ساغری«، 
کیانــی نــژاد« بهــره  »فرامــرز پایــور« و »محمــد علــی 
بــرد و بنیــان فکــری متعالــی و ارزشــمندی در بــاب 

موســیقی ملی ایــران داشــت.
بــا  مبــارزه  ســال  چنــد  از  پــس  هنرمنــد  ایــن 
بیمــاری ســرطان، ســرانجام بــه دلیــل عــوارض آن 
درگذشــت. بی شــک او یکی از هنرمندان تأثیرگذار 

شــهر اصفهــان در حــوزه نوازندگــی بــود.
سینمای اصفهان در ماتم منصور نورپور

انجمــن  مرکــزی  شــورای  عضــو  نورپــور،  منصــور 
رئیــس هیــأت مرکزی ایــن  ســینما داران ایــران و 
انجمــن نیــز یکــی از ســینما داران بــا تجربــه و مؤثــر 
کــه بــه دلیــل ابتــاء بــه ویــروس کرونــا  اصفهــان بــود 
درگذشــت. این ســینمادار پیشکســوت، پیــش از 
انقاب مالکیت ســینما قدس اصفهان را بر عهده 
کــه توانســت در نیمــه  ــود  کســی ب داشــت و اولیــن 
دوم دهــه ۶۰ ســینمای خــود را از مصــادره خــارج 

کنــد.
نــام  بــا  ســینما قــدس اصفهــان در ســال ۱۳۵۴ 
ســینما شــهر فرنگ در اصفهان ســاخته شــده و در 
کشــیده شــد. این ســینما  جریــان انقــاب بــه آتــش 
بعــد از انقــاب بازســازی شــد و بــا نام ســینما قدس 

کار ادامــه داد. بــه 
نورپــور بــه شــغل خــود عشــق می ورزیــد و نمونــه 
کارکشــته محســوب می شــد.  ــارز یــک ســینمادار  ب
فیلم هــای  کــران  ا محــل  همــواره  او  ســینمای 
کــودک و نوجــوان در  جشــنواره بیــن المللــی فیلــم 
اصفهــان بــود. او در میــان مخاطبــان حوزه ســینما 

ــود. ــهرت معــروف ب ــه حســن ش ب
آواز اصفهان در ماتم عبدالوهاب شهیدی

کســانی  اصفهــان خالــق انســان های بــزرگ اســت 
کــه در ایــن شــهر زاده شــدند، امــا بــه هنــگام وداع بــا 
جهــان در آن حضــور نداشــتند. از میان ایــن افــراد 

کــرد. می تــوان بــه عبدالوهــاب شــهیدی اشــاره 
حنجــره اصفهــان پــر از صداهــای دلنشــین اســت. 
نــام آور  و  برآمــده  شــهر  از ایــن  کــه  خوانندگانــی 

نیســتند.  کــم  شــده اند، 
عبدالوهــاب شــهیدی یکــی از خوانندگانــی بــود که 
از ایــن شــهر ســر بــرآورد. وی متولــد ســال ۱۳۰۱ در 

میمــه اصفهــان بــود.
گرفتــن  فرا بــه  خوانندگــی  بــر  عــاوه  شــهیدی 
ردیــف موســیقی و نوازندگــی عــود و ســنتور نیــز 
قلبــی  عارضــه  دلیــل  بــه  کــه  او  می پرداخــت. 
درگذشــت، بــا نخبــگان موســیقی ایران از جملــه 
تهرانــی،  حســین  شــهناز،  جلیــل  پایــور،  فرامــرز 

رحمــت اهلل بدیعــی و محمــد رضا شــجریان ســابقه 
داشــت. همــکاری 

شــهیدی در رادیــو و تلویزیــون نیز حضوری پررنگ 
گل هــا«  »رادیــو  خواننــده  عنــوان  بــه  و  داشــت 
کــرده بــود عــاوه بر ایــن، اجــرای آوازهــای  فعالیــت 
کــه از میــان آنهــا  کارنامــه خــود دارد  محلــی را نیــز در 
می تــوان بــه »یــار بــی وفــا« و »آی ســوزه« اشــاره کرد.
چــون  کســانی  ســتایش  مــورد  خواننــده  ایــن 
هوشــنگ ابتهــاج و محمــد رضــا شــجریان بــود.

فرهنگ اصفهان در ماتم محمدرضا باطنی
محمدرضــا باطنــی، چهــره مطــرح زبان شناســی 
ــد شــد. او  ــه ســال ۱۳۱۳ در اصفهــان متول ک اســت 
پــس از پایــان دوره دبیرســتان بــه عنــوان معلــم در 
آمــوزش و پــرورش اســتخدام شــد. باطنــی پــس 
عالــی  وارد دانشســرای  ادبــی  از دریافــت دیپلــم 
ادبیــات  و  زبــان  رشــته  از  ســال ۱۳۳۹  در  و  شــد 
غ التحصیل شــد. او در ســال ۱۳۴۰ به  انگلیســی فار
انگلســتان رفــت و از دانشــگاه لیــدز فــوق لیســانس 
کــه  بــا دفــاع از رســاله ای  گرفــت و  زبان شناســی 
کنــد، در خردادمــاه  بنــا بــود از آن در لنــدن دفــاع 
۱۳۴۶ دکتــری زبان شناســی همگانــی و زبان هــای 
کــرد.  دریافــت  تهــران  دانشــگاه  در  را  باســتانی 
پــس از آن در مهرمــاه ۱۳۴۶ بــه عنــوان اســتادیار 
دانشــگاه  زبان شناســی  گــروه  در  زبان شناســی 

ــرد. ک کار  ــه  ــاز ب ــران آغ ته
بــه  می تــوان  زبان شناســی  حــوزه  در  او  آثــار  از 
»توصیــف ســاختمان دســتوری زبــان فارســی«، 
تــازه  »نگاهــی  نویــن«،  زبان شناســی  »مســائل 
گفتــار دربــاره زبــان«،  بــه دســتور زبــان«، »چهــار 
»دربــاره زبــان«، »زبــان و تفکــر« و »پیرامــون زبــان و 

کــرد. اشــاره  زبان شناســی« 
از آثــار وی در زمینــه ترجمــه نیــز می تــوان »زبــان 
»زبان شناســی  رابرت هــال،  زبان شناســی«  و 
جدیــد« مانفــرد بی یرویــش، »درآمدی بر فلســفه« 
بوخینســکی، »دانشــنامه مصــور«، »مغــز و رفتــار« 
فرانــک کمپ بــل، »خواب« یــان اوزوالد، »ســاخت 
روایــت  بــه  »انســان  مــور،  بلیــک  ذهــن«  کار  و 

کــرد. زیست شناســی« را ذکــر 
او  تالیفــات  از  دیگــری  بخــش  نیــز  فرهنگ هــا 
هســتند. »فرهنــگ معاصــر پویــا: اصطاحــات و 
عبــارات رایج فارســی )فارســی - انگلیســی(« تألیف 
باطنــی توانســت عنــوان برگزیــده ســی و دومیــن 
دوره جایــزه »کتــاب ســال جمهــوری اســامی« را 
در ســال ۹۳ بــه خــود اختصــاص دهد. ایــن زبــان 
گذشــته در ســن ۸۷ ســالگی  شــناس اصفهانی روز 

درگذشــت.

فرهنگ و هنر اصفهان در ماتم!
خبر

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
فرهنگــی  گذرهــای  گفــت:  اصفهــان  گردشــگری 
کانشــهر  گردشــگر را در  مانــدگاری و رضایتمنــدی 
اصفهــان افزایــش داده و قابــل الگوبــرداری بــرای 

دیگــر مناطــق اســت. 
افــزود:  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  الهیــاری  فریــدون 
که ایجــاد  گردشــگری دارد  اصفهــان ظرفیــت زیــاد 
ــاغ  ــدام از آن هــا مثــل چهارب ک ــذر فرهنگــی در هــر  گ
عــاوه بــر تفرجــگاه، فرصتــی برای حیــات فرهنگی و 

اقتصــادی فرهنــگ هســتند.
گفتــه وی ســاعات شــب توریســت و مســافران  ــه  ب
گردشــگری و  ــز  ک ــه دلیــل تعطیلــی بســیاری از مرا ب
ــدون برنامــه و در داخــل اقامتگاه هــا  فروشــگاهی ب
بــود  آنــان  نارضایتــی  عامــل  و  می شــد  ســپری 
گذرهــای فرهنگــی و اجــرای برنامه هــای  که ایجــاد 
روزهــای  مانــدگاری  افزایــش  ســاز  زمینــه  هنــری  

مســافران و رضایتمنــدی آنــان شــده اســت.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گــذر فرهنگــی  گردشــگری اصفهــان بــا بیان اینکــه 
چهاربــاغ توســط مدیریــت شــهری و همــکاری بیــن 
نهــاد و اتحادیه هــای مرتبــط دســتاوردهای زیــادی 
کــرد: نتایــج ســازنده  داشــته اســت، خاطرنشــان 
کرد. کرونا تجربه خواهیم  بیشتری را در دوران پسا

کــرد: اقــدام عملیاتــی برای ایجــاد محــور  وی اضافــه 
مــدار  بــر  اصفهــان  کانشــهر  فرهنگــی  گــذر  دوم 
پل هــای تاریخی ایــن شــهر بــر نشــاط و شــادابی 
اثــر  بیشــتری  تعامــات فرهنگــی  انجــام  و  مــردم 
اقتصــادی شــهر  توســعه  بــه  و  گذاشــت  خواهــد 
کمــک  جدیــد  پیشــههای  و  مشــاغل  و  تعریــف 

می کنــد.
بــه اعتقــاد الهیاری ایجــاد محورهــای متنــوع بــرای 
گــذر فرهنگــی در اصفهــان و دیگــر شــهرهای اســتان 
و ایجــاد  هنــری  و  فرهنگــی  فعالیت هــای  رونــق 
جذابیــت بــرای مســافران داخلــی و خارجــی فراهــم 

عاقمندی هــای  و  نیازهــا  شــناخت  و  می کنــد 
کارهــای جدیــد  کســب و  گردشــگران بــه تعریــف 

منجــر خواهــد شــد.
وی تهیــه محتــوای فرهنگی مناســب پــس از انجام 
کیــد قــرار داد و  اقدامــات ســخت افــزاری را مــورد تا
اظهارداشــت: بــر اســاس جاذبه هــای فرهنگــی و 
اصالــت هــر منطقــه پیــش بینــی رویــداد و برنامــه در 

ــرورت دارد. ــی ض ــای فرهنگ گذره
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گردشــگری اصفهــان بــا اشــاره بــه حرکــت راه انــدازی 
اســتان  شهرســتان های  در  فرهنگــی  گذرهــای 
بــا  متناســب  منطقــه  هــر  در  اقــدام  گفت: ایــن 
گرفتــه و شــهرداری، فرمانــداری و  ظرفیت ها شــکل 

داشــته اند. همــکاری  دهیاری هــا 
وی بــا بیان اینکــه چنیــن اقدامــات ســخت افــزاری 
گــذر و برنامه هــای فرهنگــی  و نــرم افــزاری در ایجــاد 
گذشــته ســابقه نداشــته اســت، خاطرنشــان   در 
گردشــگری، میــراث  ــوزه  ــه ح ــگاه و نگــرش ب ــرد: ن ک
فرهنگــی و اقتصــاد فرهنــگ و هنر در کل کشــور و به 
ویــژه در اســتان اصفهــان هدفمنــد  قابــل ماحظــه 
بوده و توانســته بر ایجاد فرصت های شــغلی جدید 

اثــر بگــذارد.
تعامــات  نیازمنــد  را  تداوم ایــن جریــان  الهیــاری 
بیــن بخشــی و فعالیــت تشــکل های مــردم نهــاد 
بــرای چنیــن  گفتمــان خوبــی  افــزود:  دانســت و 
اتفاقاتــی شــکل گرفتــه و حمایــت از آن به طور قطع 

دســتاوردهای زیــادی را بــه ارمغــان مــی آورد.
گذرهــای فرهنــگ و هنــر را طرحــی ۲ وجهــی  ایجــاد 
کــه در یــک ســوی آن راســته و بــازاری هنــری  اســت 
کــن  اما از  و در ســوی دیگــر،  راه انــدازی می شــود 
گذرهــا اســتفاده خواهــد  تاریخــی برای ایجاد ایــن 
گــذر فرهنــگ و هنــر را رونــق  کــه هــدف از ایجــاد  شــد 
بخشــیدن بــه اقتصــاد فرهنگــی و هنــری و ایجــاد 
روحیــه نشــاط و شــادی و امیدبخشــی بــه مــردم 

اســت
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از ســال ۹۷ بر ایــن 
کــرده حمایــت مالــی و معنــوی داشــته و  کیــد  امــر تا
تســهیات مناســبی بــه افــراد صاحــب طــرح و ایــده 

ــه می کنــد. ارای
گــذر فرهنگــی  کنون ایجــاد  بــر اســاس آمــار موجــود تا
کرمــان، ســنندج،  از شــهرهای اصفهــان، شــیراز، 

ســبزوار، نیشــابور، بــم و اوز آغــاز شــده اســت.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان:

گردشگر را  گذرهای فرهنگی  ماندگاری 
در اصفهان افزایش داد

راهیابی۷۴اثربه بخش داوری چهارمین جشنواره 
کوتاه زاینده رود داستان 

گشایی مشروط سینماهای استان اصفهان باز

برپایی یادمان قربانیان مکتب سیدالشهدای 
افغانستان درگذرسعدی اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

۷۴اثــر بــه داوری نهایــی چهارمیــن دوره جشــنواره 
کوتــاه زاینــده رود  سراســری دانشــجویی داســتان 
گــزارش دبیرخانــه چهارمیــن دوره  راه یافتنــد. بــه 
کوتــاه  جشــنواره سراســری دانشــجویی داســتان 
در  شــده  داده  شــرکت  آثــار  از  اثــر  رود،۷۴  زاینــده 

جشــنواره بــه مرحلــه نهایــی داوری راه یافتنــد.
بــه مرحلــه نهایــی  یافتــه  راه  اسامی نویســندگان 
داوری جشــنواره بــدون ترتیــب حــروف الفبــا بــه 

شــرح زیــر اســت:
الهام مهران فر

عباس قدیر محسنی
کبرا بابایی

حمیدرضا قاسمی
افسانه آقایی

زهرا اسدی
علیرضا محمدزاده

مهدی شاطرحسینی
علی اسفندی

عباس صفوی شاسلطنه
سارا پیشداد

روژین رضایی
الهام عسگری
کیمیا خردمند

مهدی قربان نیا
فاطمه سادات مهدی پور

بهار شفیعی
احسان توکلی
رضوان کریمی

صدیقه محمدی نژاد
بهزاد ناظمیان پور

زهره مقصودی
حمیده َقمری

سید محمد یوسف قریشی زاده
سحر زعفرانیه

یاسین نعیمی امینی
سمانه رحیمی

معصومه دین محمدی
پروانه حیدری

سمانه پریشانی
زینب ذوالفقاری

آناهیتا برزویی

پویا کیانی
صنم فاضل

محمدجواد روزگار
ندا علیپور

سینا جنت بابابی
افشین پورموسوی

کراتی بهروز شیدا
نگین وزیری

غزل همتی
ابوالفضل آقایی پور

فاطمه حلیمیان
خسرو عباسی خودالن

عماد جعفری
رضا ثروتی
ساالر کارگر

راضیه طاهری
امیرمحمد محدثی

ابوالفضل نیکوبیان کاردان
سعید ناظمی

کبرپور یاسمن ا
نعیمه تیموری

پرنیان کعبه زاده
مهری مصور

محسن ایوبی
ع میثم زار

کوثر خواجه
محمدرضا داودی

یاسمن حسنی
لیا روغنگیر قزوینی

محسن کاویانی
مینا خلیلی قاضی

پوریا اسگندرزاده اناری
مرجان مقدس بیات

آتنا نقی پور
سیمین شریفی فتح آبادی

حبیب اله عطایی
طاهره اصفهانی

زهرا پیروزی
جابر تواضعی

نسیم مقدس
امیرحسین فرزان کیا

مهسا گلی

معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان گفت: ســینماهای 
اســتان اصفهــان مشــروط بــه رعایــت مقــررات کرونــا 

بازگشــایی می شــوند.
گــزارش روابــط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد  بــه 
اسامی اســتان اصفهان، محمدحسین محمدی 
کشــوری  ــر اســاس تصمیــم  ــرد: ب ک فشــارکی اظهــار 
هیــچ ســینمایی از ابتدای همه گیری کرونــا »ملزم« 
به بازگشــایی نبوده بلکه هر ســینمایی مایل باشد 
بتوانــد  بر اینکــه  مشــروط  باشــد  فعــال  می توانــد 
کرونــا را رعایــت  ضوابــط و مقــررات مربــوط بــه دوران 

کند.
معــاون امــور هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و 
گذشــته  ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان افــزود: در 
گــروه  در  تئاتــر  ســالن های  و  ســینماها  فعالیــت 
گــروه ســه و چهــار قــرار داشــت، تا این کــه  مشــاغل 
کل  بــا پیگیــری معــاون حــوزه ســینمایی و اداره 
هنرهای نمایشــی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی، 

گــروه دو  ســالن های ســینما و تئاتــر بــه مشــاغل 
منتقــل شــدند.

بــا توجــه به اینکــه وضعیــت  وی اظهــار داشــت: 
و  پروتکل هــا  اســت،  بحرانــی  همچنــان  کرونــا 
دســتورالعمل های بهداشتی در سینماها شدیدتر 
اعمــال می شــود و الزم اســت مقررات ایــن دوران در 
کامل و دقیق رعایت  ســینماهای بازگشــایی شــده 

ــت. ــت اس ــردم اولوی ــامت م ــه س ک ــرا  ــود چ ش
از  یکــی  فشــارکی  محمــدی  محمدحســین 
ــا را عــاوه بــر  کرون چالش هــای ســینماداران در ایــام 
ــراز  تعطیلی هــای مکــرر، نداشــتن فیلــم عنــوان و اب
کــرد: شــورای صنفــی نمایــش هــر چــه  امیــدواری 

کنــد. زودتــر در ایــن زمینــه تصمیم گیــری 
گفــت: ســینماهای اســتان اصفهــان  وی در پایــان 
از روزهــای نخســت تیرمــاه بعــد از تعطیــات یکصــد 
ــا ۵۰ درصــد ظرفیــت و  ــا ب کرون روزه ناشــی از بحــران 
رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی آغــاز بــه کار کرد، 

گاه بــه حالــت فعــال در نیامــد. امــا هیــچ 
ــت  ــان فعالی ــتان اصفه ــا در اس کرون ــران  ــروز بح ــا ب ب
۴۶۲ آموزشــگاه هنــری، ۶ تماشــاخانه خصوصــی و 
گــروه نمایشــی دچــار وقفــه شــد و جامعه هنری   ۵۲
اســتان را در وضعیــت شــدید آســیب مالــی قــرار داد.

 ۵۴ اصفهــان  اســتان  در  می شــود  خاطرنشــان 
ــاز  ــا آغ ــه ب ک ــت  ــال اس ــینما فع ــینمایی س ــالن س س
ســال جدیــد و اعــام وضعیــت قرمز بــرای بــار چهارم 
ســینماهای اســتان اصفهــان بــه حالــت تعطیــل 

درآمــد.

مکتــب  تروریســتی  حادثــه  قربانیــان  یادمــان 
حــوزه  همــت  بــه  افغانســتان  سیدالشــهدای 
گذر ســعدی برپا شــد. هنری اســتان اصفهان در 

گــزارش روابــط عمومی حــوزه هنــری اســتان  بــه 
گرامیداشــت یــاد قربانیــان  اصفهــان، بــا هــدف 
حادثــه تروریســتی مکتــب سیدالشــهدای کابل و 
شــهادت دختــران معصــوم، بــرای ابراز همــدردی 
شــریف  مــردم  بــا  هنرمندان ایــران  و  مــردم 
نمادیــن  افغانســتان حــوزه هنــری در حرکتــی 
کــرده  اقــدام بــه برپایــی یادمــان »غــم شــریکی« 

اســت.
مجــاورت  در  و  ســعدی  گــذر  در  یادمــان  ایــن 
ســاختمان مرکــزی حوزه هنــری اســتان اصفهان 
بــا  و  برپاشــده  اســتانداری  خیابــان  در  واقــع 
پرچم ایــران و افغانســتان، نمادهــای عــزاداری، 
گرافیکــی و بازتــاب رســانه ای  تصاویــر، طرح هــای 
ــت. ــده اس ــن ش ــخ مزی ــه تل ــن حادث ــوط به ای مرب
ــا نثــار  مــردم اصفهــان و مهاجریــن افغانســتانی ب
کــردن شــمع در ایــن  گل و روشــن  شــاخه های 

یادمــان بــه ادای دیــن و همــدردی با ایــن عزیــزان 
می پردازنــد.

همچنیــن در ایــن یادمــان فضــای ویــژه ای بــرای 
ثبــت یــاد نوشــته های مــردم و بازدیدکننــدگان 

ــت. ــده اس ــاده ش آم
گفتنی اســت عصر روز شــنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، 
مراســم ویــژه ای در همیــن مــکان بــرای هفتمیــن 
روز درگذشــت جانباختگان ایــن حادثــه بــا حضور 
و  فرهیختگان ایــران  و  شــاعران  هنرمنــدان، 
کــه جزئیــات آن به  افغانســتان برگــزار خواهــد شــد 

زودی اعــام می شــود.

خبر

دانشــگاه  داروســازی  اســاتید  از  یقینــی  حســین 
اصفهــان بــر اثــر ابتا به کرونــا دار فانــی را وداع گفت. 
اســاتید و پیشــگامان  از  یقینــی  اســتاد حســین 
داروســازی دانشــگاه اصفهــان بــود؛ وی عــاوه بــر 
کارهــای هنــری عاقــه  تدریــس در دانشــگاه بــه 
خاصــی داشــت از آن جملــه می تــوان بــه نقاشــی و 

کــرد. عکاســی اشــاره 
گفتــه خــود اســتاد، زندگی ایشــان دو بخــش  بــه 
وی  درآمــدی  علمــی و  بخــش  داشــت؛  مجــزا 
داروســازی و پزشــکی و بخــش دیگــر، بخــش دلــی و 

هنــری وی بــود.
حسین یقینی در دوران کودکی

دکتــر یقینــی از کودکــی بــه نقاشــی عاقمند بــود؛ در 
کــرد و  کار بــا مــداد رنگــی را شــروع  دوران ابتدایــی 
کارهــای هنــری  بعــد نقاشــی را بــا رنــگ ادامــه داد. 
کــرد  کاری را از همــان دوران ابتدایــی آغــاز  و آینــه 
کار عکاســی را  و ادامــه داد. ســال اول دبیرســتان 
کــرد و بعــد از یــک وقفــه چنــد ســاله دوبــاره  شــروع 
ــار باســتانی اصفهــان  گرفتــن از آث مشــغول عکــس 

شــد.
افتخارات دکتر یقینی

طراحــی و ســاخت آرم دانشــگاه اصفهــان از آثــار 
ارزشــمند دکتــر یقینــی اســت. وی عــاوه بــر نقاشــی 
کــرد  روی بــوم، نقاشــی روی دیــوار را نیــز تمریــن 
ــای  ــی تاالره ــان و برخ ــگاه اصفه ــارش در دانش و آث

ــت. ــاهده اس ــل مش ــان قاب اصفه
تاریــخ  و  ادبیــات  لیســانس  دارای  یقینــی  دکتــر 
معمــاری  تاریــخ  ارشــد  کارشناســی  شناســی، 
از ۵۰ ســال  بیــش  و  بــوده  داروســازی  دکتــرای  و 
در مقاطــع مختلــف تحصیلــی و دانشــگاهی بــه 

پرداخــت. تدریــس 
تــاش پنــج ســاله حســین یقینــی باعــث شــد تــا از 
دانشــنامه داروســازی و داروخانــه داری اصفهــان 

ــد رونمایــی شــود. انتخــاب در بخــش  در پنــج جل
کتــاب »دانشــنامه داروســازی و داروخانــه  ســپاس 
توســط  ســپاس  بخــش  در  اصفهــان«  در  داری 
هیــأت داوران »بیســت و چهارمیــن دوره جایــزه 
جهانــی کتــاب ســال« از دکتر حســین یقینی مؤلف 
آن در اختتامیه ایــن جشــنواره بــا حضــور رئیــس 

جمهــور تجلیــل شــد.
چهره ماندگار دکتر یقینی

روز پنج شــنبه، ۱۰ مردادمــاه ۱۳۹۸، دکتــر حســین 
پیشکســوت  اســتاد  و  مانــدگار  چهــره  یقینــی، 
دانشــکده داروســازی دانشــگاه اصفهــان بــا حضــور 
و  علــم  حرفــه ای  و  فنــی  آموزشــی  مجتمــع  در 
کتــاب ۵ جلــدی دانشــنامه ی  فنــاوری، مجموعــه 
و  اصفهــان  در  داروخانــه داری  و  داروســازی 
کتــاب »پیشــگامان صنعــت، معــدن  هم چنیــن 
آموزشــی  مجموعــه  به ایــن  را  اصفهــان«  هنــر  و 
حضــور  مراســمی با  طــی  همچنیــن  کــرد.  اهــدا 
رئیــس جمهــور در اختتامیــه بیســت و چهارمیــن 
از  تجلیــل  و  ســال  کتــاب  جهانــی  جایــزه  دوره 
برگزیــدگان از دکتــر حســین یقینــی عضــو دانشــکده 
داروســازی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان مؤلف 
کتاب«دانــش نامــه داروســازی و داروخانــه داری در 

اصفهــان« تجلیــل شــد.
دانشنامه داروسازی و داروخانه داری در اصفهان

کتــاب »دانشــنامه داروســازی و داروخانــه داری در 
اصفهــان در ۵ جلــد بــه زیــور طبــع آراســته شــده و 
حاوی تاریخچه کامل داروســازی و داروخانه داری 
ــه  ک ــاب  کت ــت. این  ــان اس ــتان اصفه ــهر و اس در ش
طــی شــش ســال زحمــت فــراوان نگارنــده نوشــته 
عکس هــای  و  مــدارک  اســناد،  حــاوی  شــده 
در ایــن دانشــنامه،  اســت.  گرانبهایــی  و  نفیــس 
داروخانه هــای  و  عمومی داروســازی  اطاعــات 
اصفهــان، بررســی شــده اســت؛ خوانــدن آن بــه 

کتــاب و تاریخ طب و داروســازی  تمــام دوســتداران 
توصیــه می شــود.

کتــاب  کار حســین یقینــی در ایــن  بخــش بزرگــی از 
تــک  تــک  بــه  است. ایشــان  بــوده  »پیمایشــی« 
داروخانه هــای اســتان اصفهــان ســر زده و عکــس و 
گرفته  گردانندگان داروخانه  اطاعات از مؤسس و 
کــه بســیاری از مؤسســان از  اســت. معلــوم اســت 
دنیــا رفته انــد و بایــد خانــواده آنهــا را می یافــت و 
کار  اطاعــات را از آنهــا می گرفــت و در اینجــا صابــت 

خویــش را نشــان می دهــد.
تحــت  حیطه هــای  و  کتــاب  محتــوای  دربــاره 
پوشــش آن، دکتــر یقینــی در مقدمــه جلــد اول 
تفکــر،  پژوهــش،  »در ایــن  اســت:  آورده  کتــاب 
شــناخت و پیدایش داروسازی در استان اصفهان 
از چــه هنــگام آغــاز گردیده، و تأســیس مرکــز آموزش 
عالــی داروســازی در اصفهــان از دوران طــب ســنتی 
و شــکل گیری دانشــکده داروســازی در اصفهــان از 
ــود.  ــی می ش ــده، بررس گردی ــاز  ــال ها آغ ــن س کدامی
همچنیــن تغییــر نــام عطــاری بــه عطــاری فرنگــی، 
کجــا  کــی و  از  دوافروشــی، دواخانــه و داروخانــه 

شــروع شــده اســت را بیــان مــی دارد.
کــه به صورت  سرنوشــت و زندگــی نامه داروســازانی 
کــرده دانشــگاه های  داروســاز مجــاز یــا تحصیــل 
داخــل و خــارج بودنــد، بررســی شــده، همــراه بــا 
از مســتندات و اشــخاص  اســناد و عکس هایــی 
اثرگــذار ارائــه می شــود. بررســی زندگــی و مشــکات 
دوران  تــا  دور  بســیار  ســال های  از  داروســازان 
کشــور، از  قاجــار و ورود طــب و داروســازی نویــن در 

جمله ایــن مطالــب اســت«
علت فوت دکتر حسین یقینی

مــاه  اردیبهشــت   ٢٣ تاریــخ  در  یقینــی  دکتــر 
ــان  ــهر اصفه ــا در ش کرون ــاری  ــر بیم ــر اث ــال١٤٠٠ ب س

درگذشــت.

 استاد حسین یقینی از اساتید و پیشگامان داروسازی دانشگاه اصفهان در گذشت



سال پنجم - شماره  1132 
شنبه  2۵  اردیبهشت  1۴۰۰ -  3 شوال  1۴۴2

ورزش1۵  می    2۰21 ۶

خبر

دلیــل  بــه  پیروانــی  افشــین  از  ســپاهان  باشــگاه 
شــکایت  باشــگاه  درباره ایــن  صحبت هایــش 

 . می کنــد
علی ناظری، مدیر روابط عمومی باشــگاه ســپاهان 
صحبت هــای  رابطــه  در  با ایســنا،  گفت وگــو  در 
ــا  ــور محمدرض ــاره دوران حض ــی درب ــین پیروان افش
کت و نقــش او در قــرارداد بــا ویلموتــس اظهــار  ســا
کــرد: باشــگاه ســپاهان از افشــین پیروانــی شــکایت 

می کنــد.

بــا عقــد قــرارداد بــا ویلموتــس را از ابراهیــم شــکوری، ناظــری افــزود: او بهتــر اســت اتهــام واهــی در رابطــه 
کلــی فدراســیون فوتبــال و  سرپرســت وقــت دبیــر 

کنــد. کنونــی باشــگاه پرســپولیس ســوال  معــاون 
در  کت  ســا آقــای  گفــت:  همچنیــن  ناظــری 
زمــان عقــد قــرارداد بــا ویلموتــس در حــوزه اداری 
فدراســیون مســئولیتی نداشــت و فقــط سرپرســت 
تیم ملی بود. باشــگاه ســپاهان در خصوص انتشــار 
شــکایت  پیروانــی  آقــای  تهمت هــای  و  کاذیــب  ا

کیفــری در مراجــع قضایــی را مطــرح می کنــد.

باشگاهسپاهانازافشینپیروانیشکایتمیکند
ســایت ترانســفر مارکــت روی ســتاره های قرمــز در 

گذاشــت.  لیــگ قهرمانــان قیمــت 
گران تریــن  گــزارش  خبرآنالیــن؛ احمــد نوراللهــی  بــه 
بازیکنان پرســپولیس در مرحله یک هشــتم نهایی 

ــان شــد. ســایت ترانســفر  رقابت هــای لیــگ قهرمان
مارکــت ۵ بازیکن ارزشــمند این تیــم را معرفی کرد که 

در زیــر می بینیــد:
 ۴۲ تقریبــا  میلیــون=   ۱.۶۰۰( نوراللهــی  ۱-احمــد 

تومــان( میلیــارد 
۲-مهــدی ترابــی )۱.۱۰۰ میلیــون= ۲۸ میلیــارد و ۵۰۰ 

میلیون(
میلیــارد  یــورو= ۲۰  هــزار   ۸۰۰( ســرلک  ۳-میلیــاد 

تومــان(
میلیــارد  یــورو= ۲۰  هــزار   ۸۰۰( عبــدی  ۴-مهــدی 

تومــان(
۵-ســیامک نعمتــی )۷۵۰ هــزار یــورو= ۱۹ میلیــارد 

تومــان(

میــان  در  کشــورمان  فوتبــال  ملی پــوش  ســه 
کهــن  گذشــته قــاره  برتریــن لژیونرهــای هفتــه 

دارنــد.  حضــور 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( بــه  ســایت 
معرفــی نامزدهــای بهتریــن لژیونــر هفتــه فوتبال 
کــه نــام مهــدی طارمــی، ســعید  آســیا پرداخــت 
گزینه هــا  عزت اللهــی و امیــر عابــدزاده در میــان 
دیــده می شــود. AFC درخصوص ایــن بازیکنــان 

نوشــت:
امیدهــای پورتــو بــرای قهرمانــی رســمًا از بیــن 
رفــت، امــا هیــچ چیــز نمی توانــد در پیشــرفت 
پرتغــال  غول هــای  جمــع  طارمــی در  مهــدی 
کنــد. او در چهــار گل پورتــو در برتــری  مانع ایجــاد 
قاطعانــه پورتــو مقابــل فارنســه دخالت داشــت و 
ــف  ــابقات مختل ــود را در مس ــای خ گل ه ــداد  تع
گل بیشــتر از ۲۱  فصــل بــه عــدد ۲۲ رســاند؛ یــک 

گل خــود در فصــل ۲۰-۲۰۱۹ ریــوآوه.
روز  فوق العــاده  غــروب  در  اســتثنایی  گلــی 
خوشــحال.  هــوادار  هــزاران  مقابــل  یکشــنبه 
کــه یــک مســابقه فوتبــال  کســانی هســتند  آنهــا 

را بیهــوده زیبــا نمی خواننــد. شــوت عزت اللهــی 
بر اینکــه  تــا دروازه عــالوه  یــاردی  از فاصلــه ۲۵ 
لبخنــد را روی چهــره هــواداران ویــل بولدکلــوب 
ــرد و  ک ــی از ایــن تیــم ثبــت  کاشــت، نمایشــی عال
ویلــه را از خطــر ســقوط در فاصلــه ســه هفتــه تــا 

پایــان مســابقات لیــگ دانمــارک نجــات داد.
کنــش عالــی، نقشــی  دروازه بان ایرانــی بــا چنــد وا
مقابــل  تیمــش  یک-یــک  تســاوی  در  بــزرگ 
کــرد و فصــل را بــا ُفرمی عالــی  کــوس ده فریرا ایفــا  پا
گل در  بــه پایــان می رســاند. عابــدزاده تنهــا دو 
کنــش  کــرده و ۲۰ وا پنــج مســابقه اخیــر دریافــت 

کــرده اســت. ــام خــود ثبــت  را هــم بــه ن

کوهنــورد اصفهانــی موفــق شــد بــام جهــان را فتــح 
کنــد.

کــه بــه قله هــای  امیــن دهقــان متولــد ۱۳۵۸ اســت 
کاالپاتــار  کلیمانجــارو )تانزانیــا(،  البــروس )روســیه(، 
گــوا )آرژانتیــن(، قلــه ماناســلو  کونکا )نپــال(، قلــه آ
ــرده  ک ــود  ــران صع ــر قلل ای کث ــال( و ا ــای نپ )هیمالی

اســت.
وی پــس از مــدت حــدود یــک مــاه، روز چهارشــنبه 
_ ۲۲ اردیبهشــت مــاه _ موفــق شــد ســاعت ۸:۳۰ 

کنــد. صبــح قلــه اورســت را فتــح 
کوهنــورد اصفهانــی  کــه یــک  ایــن اولیــن بــار اســت 
توانســته بر بام جهان بایستد. شهرداری اصفهان 

از حامیــان دهقــان بــوده اســت.

ســرمربی تیــم بســکتبال فوالدمبارکــه ســپاهان با 
اشاره به رقابت تنگاتنگ ۴ تیم حاضر در مرحله 
گفــت: پــس از  نیمــه نهایــی لیــگ دســته یــک 
انجــام دو بــازی ســهم هــر تیــم در ایــن مرحلــه یک 
کــه نشــان دهنده کیفیت بســیار  بــرد بــوده اســت 

خــوب و نزدیکــی رقابت هــا اســت. 
علــی خســروی در خصــوص بــازی تیمــش مقابــل 
تیــم آتشــی تهــران در مرحلــه نیمــه نهایــی لیــگ 
دســته یــک، اظهارکــرد: بــا توجــه به اینکــه هــر دو 
تیــم یــک برد داشــته، امشــب آخرین بــازی در این 
مرحلــه انجــام می شــود و تیــم برنــده راهــی فینــال 

می شــود.
در  یــک  دســته  لیــگ  رقابت هــای  افــزود:  وی 
برگــزار شــد و  کیفیتــی  بــا  بــاال و  ســطح بســیار 
کــه در ایــن مرحلــه نیــز بــه دســت آمــد  نتایجــی 
نشــان دهنده همین مســاله اســت. در بازی اول 
نتیجــه ۶۹ بــر۶۵ با اختــالف ۴ امتیاز پیروز میدان 
شــدیم و در مســابقه دوم تیــم مــا بــا اختــالف ۴ 
گــذار کرد. دو تیم  امتیــاز بــازی را به آتشــی تهران وا
دیگر ایــن مرحلــه نیــز وضعیتــی مشــابه دارنــد، در 
ک پیــروز میــدان بــوده و در بــازی  بــازی اول تیــم ارا

ــه پیــروزی رســید. دوم ســیرجان ب
کــرد:  ســرمربی تیــم بســکتبال ســپاهان تصریــح 

رقابت هــای  شــاهد  نهایــی  نیمــه  مرحلــه  در 
از  بتوانــد  تیمی کــه  هــر  و  هســتیم  تنگاتنگــی 
بیشــتر  و  بهتــر  بــازی  در  خــود  موقعیت هــای 
شــود. فینــال  راهــی  می توانــد  کنــد،  اســتفاده 

تیمــش  امشــب  بــازی  خصــوص  در  خســروی 
کــرد: هــر دو تیم  مقابــل آتشــی تهران خاطرنشــان 
هدفــی یکســان دارنــد و تیمی کــه تمرکــز بیشــتری 
بــه  کنــد  از موقعیــت خــود اســتفاده  داشــته و 
کــه بــا  پیــروزی می رســد، هــدف ما ایــن اســت 

تمــام تــالش بتوانیــم راهــی مرحلــه بعدی شــویم. 
پــس از ۱۶ پیــروزی قاطع ایــن اولیــن باخــت مــا 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه توانمنــدی بازیکنــان ســپاهان 
گفــت: تمــام بازیکنــان  و حمایــت خــوب باشــگاه 
میانگیــن ســنی ۲۲ ســال هســتند  بــا  بومــی و 
که ایــن نشــان دهنــد ظرفیــت و پتانســیل خــوب 
اصفهــان اســت و در واقــع تنهــا تیــم بومی ایــن 

رقابت هــا هســتیم. 

نفــرات دعــوت شــده بــه اردوی تیــم ملــی فوتبــال 
بانــوان مشــخص شــد.

اردوی انتخابــی تیــم ملی فوتبــال بانوان بزرگســال 
بانــوان  از تاریــخ ۲۱ الــی ۲۷ اردیبهشــت ماه در مرکز 

ملــی فوتبال برگــزار می شــود.
تیــم ملــی فوتبــال   مریم ایراندوســت، ســرمربی 
بانــوان اســامی بازیکنان دعــوت شــده به ایــن اردو 
گلنــوش خســروی  که هاجــر دباغــی،  کــرد  را اعــالم 
و فاطمــه عادلــی ۳ بازیکن اصفهانی حاضــر در این 

اردو هســتند.
کــه در ایــن مرحلــه از اردو حضــور  کامــل  نفــرات 

دارنــد بــه شــرح زیــر اســت:
زهــرا  قاســمی،  فاطمــه  چهکنــدی،  ســمانه 

گراونــدی، رهــا یزدانــی، زهــرا  خواجــوی، پریســا 
علیــزاده، حدیــث بســاط شــیر، شــهناز جعفــری 
کوثــر  زاده، ســهیال نظــام آبــادی، عاطفه ایمانــی، 
کمالــی، شــقایق روزبهــان، افســانه  کوثــر  عنبــری، 
کمانگــر، بهنــاز طاهرخانــی، مونــا  اقبــال، سرشــین 
حمــودی، ســارا ظهرابی نیا، هاجــر دباغی، فاطمه 
عادلــی، گلنــوش خســروی، عاطفــه ســیدکاظمی، 
زهــرا قنبــری، شــبنم بهشــت، افســانه چترنــور، 
ــی، فاطمــه  فاطمــه امینــه برازجانــی، ملیــکا متول

اردســتانی، یاســمن فرمانــی و زهــرا ســربالی.

کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال اعــالم  آرای 
پیروانــی  افشــین  آرا،  از ایــن  یکــی  در  کــه  شــد 
ــه پرداخــت جریمــه  سرپرســت تیــم پرســپولیس ب

اســت.  شــده  محکــوم  نقــدی 
فدراســیون  انضباطــی  کمیتــه  آرای  جدیدتریــن 
که منتشــر شــده اســت، به شــرح زیر اســت: فوتبال 

جریمه ۱۰ میلیونی نفت مسجد سلیمان
دیــدار تیم هــای نفــت مســجد ســلیمان و نســاجی 
مازنــدران برگــزار شــد و از ســوی تیــم نفــت مســجد 
ســلیمان )فحاشــی یکــی از اشــخاص منتســب بــه 
باشــگاه نســبت بــه داور مســابقه و عــدم معرفــی 
داد.  رخ  باشــگاه(  ســوی  از  مشخصات ایشــان 
باشــگاه نفــت مســجد ســلیمان بــه پرداخــت ۱۰۰ 
میلیــون ریــال جریمه نقدی محکــوم شــد. این رای 

ــت. ــی اس قطع
جریمه نقدی برای سرپرست تیم پرسپولیس

در خصــوص تخلــف انتســابی افشــین پیروانــی، 
ــر نشــر  سرپرســت تیــم پرســپولیس تهــران مبنــی ب
از طریــق مصاحبــه در فضــای مجــازی  کاذیــب  ا
نســبت بــه مقامــات فدراســیون وی طبــق مــاده 
۷۱ مقــررات انضباطــی مصــوب ۱۳۹۷ و بــا رعایــت 
مــواد ۹۳، ۹۴ ایــن مقــررات، بــه پرداخت ۵۰ میلیون 
ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد. این رای قطعــی 

اســت.
جریمه نقدی برای سرمربی و باشگاه نساجی 

مازندران
نســاجی  و  تهــران  پرســپولیس  تیم هــای  دیــدار 
مازنــدران برگــزار و از ســوی رضــا حســینی احمــدی، 
تــدارکات تیــم نســاجی مازنــدران تخلفاتــی مبنــی بر 
بدرفتــاری در قبــال مقــام رسمی مســابقه کــه منجــر 
بــه اخراجــش شــد و عــدم تمکیــن، وی بــه یــک 
جلســه از همراهــی تیــم خــود محــروم اســت و بایــد 
۲۰ میلیــون ریــال جریمــه نقدی پرداخــت کند. این 

رای قطعــی اســت.
کت الهامی، ســرمربی تیم نســاجی مازندران به  ســا
کــه  دلیــل بدرفتــاری در قبــال مقــام رسمی مســابقه 

منجــر بــه اخراجــش شــد، بــه پرداخــت ۱۰۰ میلیــون 
ریــال جریمــه نقــدی محکوم شــد.

تیــم نســاجی مازنــدران نیــز بــه دلیــل ســوء رفتــار 
نقــدی  جریمــه  ریــال  میلیــون   ۱۰۰ تیمی بایــد 

اســت. قطعــی  رای  کند. ایــن  پرداخــت 
جریمه نقدی برای باشگاه گل گهر سیرجان

تیــم گل گهــر ســیرجان بــه دلیل حضــور افــراد بدون 
دســتورالعمل های  نقــض  و  ورزشــگاه  در  مجــوز 
بهداشــتی در دیــدار برابــر صنعــت نفت آبــادان، باید 
کند. این  ۱۰۰ میلیــون ریال جریمه نقــدی پرداخت 

رای قابــل تجدیــد نظــر اســت.
محرومیت برای تدارکات تیم نساجی مازندران

ســپاهان  و  مازنــدران  نســاجی  تیم هــای  دیــدار 
حســینی  رضــا  ســوی  از  و  شــد  برگــزار  اصفهــان 
احمــدی، تخلفاتــی مبنــی بــر بدرفتــاری در قبــال 
داور علیرغــم اخــراج در بــازی قبلــی و عــدم تمکیــن 
از همراهــی  بــه ۴ جلســه  احــکام رخ داد. وی  از 
تیــم خــود محــروم اســت و بایــد ۵۰ میلیــون ریــال 
کند. ایــن رای از حیــث  جریمــه نقــدی پرداخــت 
جریمــه نقــدی قطعــی و از لحــاظ محرومیــت قابــل 
تجدیدنظــر اســت. تیــم نســاجی مازنــدران به دلیل 
ســوء رفتــار تیمی بایــد ۱۰۰ میلیــون ریــال جریمــه 

کند. ایــن رای قطعــی اســت. نقــدی پرداخــت 
ک جریمه ۱۰۰ میلیونی برای باشگاه آلومینیوم ارا

ک بــه دلیــل حضــور افــراد بــدون  تیــم آلومینیــوم ارا
دســتورالعمل های  نقــض  و  ورزشــگاه  در  مجــوز 
بهداشــتی در دیــدار برابــر فــوالد خوزســتان، بایــد ۱۰۰ 
ــن  کند. ای ــت  ــدی پرداخ ــه نق ــال جریم ــون ری میلی

ــد نظــر اســت. رای قابــل تجدی
نفت مسجد سلیمان ۱۰۰ میلیون ریال جریمه 

شد
تیم نفت مســجد ســلیمان به دلیل فحاشــی یکی 
از اشــخاص منتســب بــه باشــگاه نســبت بــه داور 
در دیــدار برابــر نســاجی مازنــدران و عــدم معرفــی 
اشــخاص از ســوی باشگاه، به پرداخت ۱۰۰ میلیون 
ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد. این رای قطعــی 

اســت.

نوراللهیگرانترینبازیکنپرسپولیسشد

۳ایرانیدرمیاننامزدهایبهترینلژیونرآسیا

کوهنورداصفهانیاورسترافتحکرد

سرمربی تیم بسکتبال سپاهان:

کیفیتاست رقابتهایدستهیکبسیارنزدیکوبا

حضور۳بانویفوتبالیستاصفهانیدراردویتیمملی

اعالم آرای انضباطی فوتبال؛

سرپرستپرسپولیسمحکومشد
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

طبــق اعــالم یــک روزنامــه عربســتانی، AFC در مــاه 
گروهــی  جــوالی و بعــد از اتمــام بازی هــای مرحلــه 
ــاره، در خصــوص  ــان آســیا در شــرق ق لیــگ قهرمان
محــل و نحــوه برگــزاری مرحلــه یــک هشــتم نهایــی 

گیــری می کنــد. تصمیــم 
بــا وجــود تعییــن چهــره هشــت تیــم غــرب آســیا 
بــرای حضــور در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ 
قهرمانــان قــاره امــا هنــوز نحــوه و محــل برگــزاری 
اســت. نشــده  مســابقات این مرحلــه مشــخص 

کتور ســه نماینده ایران  پرســپولیس، اســتقالل و ترا
گروهــی،  کــه بعــد از موفقیــت در مرحلــه  هســتند 
جــواز حضــور در مرحلــه یــک هشــتم را بــه دســت 
آورده انــد و بــه ترتیــب بایــد بــه مصــاف اســتقالل 

ــد. ــتان برون ــر عربس ــالل و النص ــتان، اله تاجیکس
ایــن بالتکلیفــی برای محــل و نحوه برگــزاری مرحله 
کشــورها  یــک هشــتم شــامل باشــگاه های دیگــر 
هــم می شــود. روزنامــه »الریاضیــه« عربســتان بــه 
گیــری  کــه تصمیــم  گاه خبــر داد  نقــل از منابــع آ
در خصــوص مــکان برگــزاری مرحلــه یــک هشــتم 
 AFC در مــاه جــوالی و در جریــان جلســه ای در
کــرد  کیــد  مشــخص خواهــد شــد. این روزنامــه تا
فدراسیون فوتبال عربستان هم در انتظار تصمیم 
کــه قصــد دارد  گیــری کنفدراســیون آســیا اســت چــرا 
میزبانی این مرحله از مســابقات را در شــهر ریاض بر 

عهــده بگیــرد.
گروهــی  AFC بعــد از برگــزاری مســابقات مرحلــه 
شــرق از ۲۵ ژوئــن تــا ۱۱ جــوالی )۴ تیــر تــا ۲۰ تیــر( 
سیســتم برگــزاری مرحلــه یــک هشــتم را تعییــن 
کــرد. به ایــن ترتیب می تــوان انتظار داشــت  خواهــد 
تصمیــم دربــاره مرحله بعــدی لیگ قهرمانان آســیا 

گرفتــه شــود. ــا اوایــل مــرداد  در اواخــر تیــر ی

با اعالم روزنامه الریاضیه؛

تکلیفاستقالل،
کتور پرسپولیسوترا

درآسیااواخرتیر
مشخصمیشود

خبر

ــی بایــد  تیــم صنعــت فــرش حــداد اصفهــان درحال
کمتــر از یک مــاه دیگــر در لیــگ برتــر فوتبال ســاحلی 
کــه مــکان مناســبی نــه بــرای تمریــن  کنــد  شــرکت 
و نــه میزبانــی دارد.  تیــم فوتبال ســاحلی صنعــت 
فــرش حــداد اصفهــان دومیــن بــار در لیــگ برتــر 
حضــور دارد، ایــن تیــم در اولیــن فصــل حضــورش 
میزبانــی  نداشــتن  جملــه  از  مشــکالت  تمــام  بــا 
موفــق شــد بــا تالشــی تحســین برانگیز شگفتی ســاز 

رقابت هــا شــود و بــر ســکوی ســوم بایســتد.
چندماهــی   حــداد  فــرش  صنعــت  ســاحلی بازان 
ــا در ایــن راه  ــد، ام کرده ان ــاز  ــان را آغ اســت تمریناتش
کــه  بــا موانــع و معضــالت زیــادی روبــرو شــده اند 
زمینشــان  نامطلــوب  کیفیــت  آن هــا  مهم تریــن 
ــه  ــات اولی ــه امکان ک ــاژوان  ــاحلی ن ــن س ــت. زمی اس
و  نــدارد  را  لیگ برتــر  رقابت هــای  برگــزاری  بــرای 
گذشــت یک ســال هنــوز اقدامی بــرای تجهیــز  بــا 
آن صــورت نگرفتــه از طــرف شــهرداری به مزایــده 

اســت. گذاشته شــده 
نبود زمین استاندارد برای تمرین و مسابقه

علــی نــادری ســرمربی تیــم فوتبال ســاحلی صنعت 
کســب  از  پــس  گفــت:  اصفهــان  حــداد  فــرش 
مقــام ســومی در اولین فصــل حضــور در لیگ برتــر، 
بیشــتر  بایــد  و  شــده  ســنگین تر  مــا  مســئولیت 
کــه بهتریــن عملکــرد را بــرای اســتان  کنیــم  تــالش 
مقــام  ارتقــای  ضمــن  بتوانیــم  و  باشــیم  داشــته 
کنیــم.  کســب  سال گذشــته نتیجــه شایســته ای 
وی الزمــه موفقیــت در ایــن رشــته را داشــتن زمیــن 
کــرد: زمیــن تمرینــی  اســتاندارد دانســت و اظهــار 
ــار مســئوالن وعــده  ــادی دارد، هرب مــا مشــکالت زی
تیــم  ســرمربی  نکرده انــد.  عمــل  امــا  داده انــد، 
فوتبــال ســاحلی صنعــت فــرش حــداد در ادامــه 
کــرد: بــه تازگــی ســازمان لیگ ضرب االجلــی  بیــان 
کــرده،  بــرای تعییــن زمیــن اســتاندارد مشــخص 

اما ایــن زمیــن هیچ چیــزی نــدارد و فقــط یــک مکان 
میزبانی ایــن  درخصــوص  نــادری  عمومی اســت. 
سال گذشــته  کــرد:  اذعــان  برتــر  لیــگ  در  تیــم 
نتوانســتیم میزبانــی بگیریــم و تمــام بازی هایمــان 
ــه انجــام دادیم، این فصــل دیدار هــا  را خــارج از خان
ــد از شــرایط  کــه بای به صــورت رفت وبرگشــت اســت 
اصفهــان  در  و  کنیــم  اســتفاده  میزبانی مــان 

برویــم. حریفــان  به مصــاف 
فرصت فرش حداد برای رفع موانع؛ کمتر از 

یک ماه
فوتبــال  تیــم  مدیرعامــل  حدادی پــور  جلیــل 
ســاحلی صنعــت فــرش حــداد اصفهان بــه خبرنگار 
گذشــته را دنبــال می کنیــم، ۳ مــاه  گفــت: رونــد  مــا 
از شــروع تمریناتمــان می گــذرد و تنهــا دغدغــه مــا 
کان حل نشــده و  کمــا کــه  مشــکل زمیــن اســت 

می کنــد. حاشــیه ایجاد  برایمــان 
وی افــزود: چندیــن سال اســت پیگیــر حل مشــکل 
زمیــن هســتیم، امــا همچنــان اتفاقــی بــرای رفــع 
ــی  ــوز اجرای ــده هن ــای داده ش ــداده، قول ه آن رخ ن
کمتــر از  نشــده، فرصــت مــا بــرای رفــع مشــکالت 

یک مــاه اســت.
تنها زمین ساحلی اصفهان استاندارد هم 

نیست
او بــا اشــاره بــه مورد تایید نبــودن زمین نــاژوان برای 
کــرد: زمیــن نــاژوان  برگــزاری مســابقات خاطرنشــان 
کــه می تــوان  وضــع عمومــی دارد و تنهــا زمینی ســت 
و  مشــکالت  به دلیــل  داد،  قــرار  اســتفاده  مــورد 
که ایــن زمیــن دارد ماننــد نبــود نــور  نقص هایــی 
کافــی، ماســه اســتاندارد، رختکــن و... مــورد تاییــد 
فدراســیون نیســت. مدیرعامــل باشــگاه فوتبــال 
ــت: در  گف ــه  ــداد در ادام ــرش ح ــت ف ــاحلی صنع س
کنیــم و البته نگاهی  درجــه اول بایــد حفــظ جایــگاه 
هــم بــه رتبه هــای باالتــر داریــم یــا حتــی بتوانیــم 
یک طرفــه  امــا  کنیــم؛  کســب  آســیایی  ســهمیه 

ــود.  ــم ش ــب فراه ــات مناس ــد امکان ــود و بای نمی ش
می توانســتیم  بودیــم  میزبــان  سال گذشــته  گــر  ا
کنیــم. حدادی پــور در  کســب  نتایــج خیلی بهتــری 
کــه جریــان مزایــده از چــه قــرار  پاســخ به ایــن ســوال 
کــرد: طبــق آخریــن صحبت هــا  بوده اینگونــه اظهــار 
بــا شــهرداری و مدیریــت نــاژوان، قــرار بر این شــد این 
زمیــن را بــه مزایــده بگذارنــد؛ امــا بخــش خصوصــی 
ــادی  ــاظ اقتص ــرا به لح ــد، زی ــختی ورود می کن به س
هیچ گونــه ســود و توجیهــی نــدارد و مشــکل مــا را 
هــم حــل نمی کنــد. امیــدوارم وضــع زمیــن در ایــن 
فرصت انــدک مشــخص شــود تــا در فصــل آینــده 
بــدون چالــش و دغدغــه روندمــان را ادامــه دهیــم.

رئیس شورای شهر، بی خبر از همه جا!
شــهر  شــورای  رئیــس  اصفهانــی  نصــر  علیرضــا 
اصفهــان، از آماده بــودن شــهرداری بــرای کمــک بــه 
گفــت و اضافــه  نماینــده فوتبــال ســاحلی اصفهــان 
کــرد: باتوجــه بــه درخواســت باشــگاه صنعــت فــرش 
کــردن موانــع،  حــداد از شــهرداری بــرای برطــرف 
اعــالم  باشــگاه  به ایــن  کمــک  بــرای  شــهرداری 
ــز از ایــن موضــوع  ــاژوان نی ــرد، مدیریــت ن ک ــی  آمادگ
اســتقبال کــرد، امــا دیگر خبــر ندارم کــه چه اتفاقاتی 
از  بی خبــری  اظهــار  ضمــن  وی  اســت.  رخ داده 
گفــت:  به مزایده گذاشــتن زمیــن ســاحلی نــاژوان 
خبــر  زمیــن  گذاشته شــدن این  مزایــده  بــه  از 
نــدارم، ولــی فکــر نمی کنــم برای ایــن اتفــاق مانعــی 
گــر مدیرعامــل صنعــت فــرش  بــر ســر راه باشــد، ا
کنــد باتوجــه بــه  حــداد هــم در ایــن مزایــده شــرکت 
نظــر مثبــت مدیریت شــهری  و  ظرفیت هایشــان 

می توانــد آن را در اختیــار خــود دربیــاورد.
رئیــس شــورای شــهر اصفهــان در پایــان قــول داد تــا 
بــرای حــل مشــکل این زمیــن و تیــم صنعــت فــرش 

حــداد پیگیری هــای الزمــه را انجــام دهــد.
بــا  را  موضــوع  حتما ایــن  گفــت:  اصفهانــی  نصــر 
و تالشــمان  نــاژوان درمیــان می گــذارم  مدیریــت 
تیــم،  جایگاه ایــن  بــه  باتوجــه  کــه  اســت  بر ایــن 
فوتبال ســاحلی  نماینــده  بــا  را  نهایــت همــکاری 
داشــته باشــیم؛ مدیریــت نــاژوان نیــز آمادگــی دارد تا 
گام  در جهــت آماده ســازی و رفــع مشــکالت زمیــن 
بــردارد. بایــد دیــد در ایــن فرصت انــدک، نماینــده 
شایســته ســاحلی اصفهــان در لیگ برتــر می توانــد از 
میزبانــی برخــوردار شــود و بــا آرامش و بــدون دغدغه 
به مصــاف رقبــا رود تــا از عنــوان ســومی اش دفــاع 

ــد. ــا ببخش ــد و آن را ارتق کن
گزارش از علی کریمی

چه کسی حاضر است زمین ساحلی ناژوان را بخرد؟!

کان در بالتکلیفی  تنها نماینده فوتبال ساحلی کما
گزارشربخ بازیکن ســابق تیم فوتبال ســپاهان گفت: برخی 

اظهارنظرهــا زیبنــده فوتبــال ما نیســت و کســانی 
ــد وفــاق و  ــد بای ــه در باشــگاه ها مســئولیت دارن ک
گر ایــن  کننــد و ا همدلــی را میــان هواداران ایجــاد 
اتفــاق رخ دهــد فوتبــال مــا بــه ســرمنزل مقصــود 

می رســد. 
ســید مهدی ســیدصالحی دربــاره حواشــی دیدار 
تیم هــای ســپاهان و پرســپولیس و اتفاقــات و 
اظهارنظرهــا در برنامــه فوتبال برتر اظهار داشــت: 
از یــک هفتــه پیــش باشــگاه پرســپولیس شــروع 

کــرد و حتــی  به ایجــاد شــائبه عــدم امنیــت 
ــد. کردن ــی هــم صحبــت  ــاره آب معدن درب
وی افزود: ایــن مســائل زیبنــده فوتبــال 
کــه در باشــگاه ها  کســانی  مــا نیســت و 
مســئولیت دارنــد بایــد وفــاق و همدلــی 

گر ایــن  کننــد و ا را میــان هواداران ایجــاد 
اتفــاق رخ دهــد فوتبــال مــا بــه ســرمنزل 

می رســد. مقصــود 
بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان 

کــرده و مــوزه مــن را  کــرد: باشــگاه ســپاهان لطــف 
کــرد و در اســتادیوم حضــور  در روز بــازی افتتــاح 

داشــتم.
کــه صحبــت شــد رخ  اتفاقــات آن طــور 

کــه دور زمیــن هســتند  کســانی  نــداد، 
کــه  کســانی  و  دارنــد  کارت  آی دی 
کارت دارنــد را ســازمان لیــگ  آی دی 
کــرده و فــرد عــادی نیســتند. تأییــد 
ــرد: در همــه  ک ســیدصالحی تصریــح 
کنــار  در  ابتــدا  از  دوربین هــا  دنیــا 

زمیــن مســابقه هســتند و حتــی تــا 
کــه بازیکنــان بــه رختکــن  زمانــی 
رفتــه و ســوار اتوبــوس می شــوند 

می کننــد.  فیلم بــرداری  را 
کــه  بــود  جایــی  جنجــال  آغــاز 
حــال  در  ســپاهان  فیلم بــردار 
ســعید  و  بــود  فیلم بــرداری 
آقایــی بازیکــن تیم پرســپولیس 
کنــش نشــان داد و در ادامــه  وا
که افشــین  فــرد پیراهــن مشــکی 
گفــت او را نمی شناســد  پیروانــی 

کــرد. بــه فیلم بــردار حملــه 
آن هــا  از  حملــه  کــرد:  بیــان  وی 
کــه چنیــن  شــروع شــد و زمانــی 

اتفاقــی رخ می دهــد بازیکنــان بــا 

رخ  اتفــاق  گر ایــن  ا و  می شــوند  درگیــر  یکدیگــر 
نمی آمــد. وجــود  بــه  هــم  درگیــری  نمــی داد 

گفــت:  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  ســابق  بازیکــن 
کــه  باشــگاه ســپاهان بزرگتــر از ایــن حرف هاســت 
بــه دنبــال حاشــیه باشــد و در زمیــن و بــا مســائل 

ــت.  ــدان اس ــروز می ــی پی فن
ــود و  ــران ب ــرودار فوتبال ای ســپاهان در دهــه 8۰ آب
کــرد و در  قطــب جدیــدی در فوتبال ایران ایجــاد 

کشــور را یــدک می کشــید. آســیا اعتبــار فوتبــال 
کــرد: پــس  ســیدصالحی اضافــه 
از اینکــه بازیکنــان جــدا 
رختکــن  بــه  و  شــده 
رفتند برخی رســانه ها 
تیــم  بودنــد  نوشــته 
پرسپولیس 2 ساعت 
حبــس  رختکــن  در 
صورتــی  در  بــوده  
از  و  نبــود  که این گونــه 
تســت  بازیکنــان 

گرفتــه بودنــد و حتــی شــنیدم شــام  دوپینــگ 
کردنــد و ایــن حرف هــا  را هــم در رختکــن میــل 

نبــود. درســت 
از  اصفهــان  ویــژه  یــگان  پلیــس  افــزود:  وی 
کــرده بــود و هیچ گونــه  هــواداران دو تیــم تشــکر 
اتفاقــی رخ نــداده بــود امــا در مجمــوع بــا اتفاقــات 
و حاشــیه های بــه وجــود آمــده دنبال ایــن بودنــد 
کــه مظلوم کشــی رخ دهــد امــا بــه شــخصه ســعی 
کــردم بــه عنــوان کســی کــه ســالیان ســال پیراهــن 
ســپاهان را پوشــیدم و بــا نــام بــزرگ ســپاهان بــه 
فوتبال ایــران معرفــی شــدم هــر جایــی حقــی از 
ــا  ــوی آن ه ــود اولیــن نفــر جل ــع ش ــپاهان  ضای س

بایســتم.
بازیکــن ســابق تیــم فوتبــال ســپاهان در پاســخ 
کــه دوشــنبه شــب در  بــه ســوالی دربــاره اتهاماتــی 
ــد،  ــپاهان زده ش ــل س ــه مدیرعام ــده ب ــه زن برنام
مصاحبــه ای  دوشــنبه  روز  کــرد:  خاطرنشــان 
داشــتم و بســیاری از هوادارنماها به خانواده من 

کردنــد. توهیــن 
ســپاهان خیلــی بیشــتر از این هــا جــام و آســیا 
گرفتــن خــو  ــا جــام  ــده و هواداران ایــن تیــم ب دی

گرفته انــد.
گر بازیکنان ســپاهان آمادگی بازی های  ا
قبــل را داشــتند بــا پیــروزی از زمیــن 
بازی خارج می شــدند. ســیدصالحی 
کت  ســا محمدرضــا  کــرد:  تصریــح 
سالیان ســال برای سپاهان زحمت 
بــه  ورود ایشــان  بــا  مــن  و  کشــیده 

ــه تیــم ملحــق شــدم. ســپاهان ب
باشــگاه  در ایــن  ســال   1۰ کت  ســا
حضــور داشــت و همــه افتخــارات 
و  زد  رقــم  ســپاهان  ویتریــن  در  را 
کــه دوبــاره بــه ســپاهان  از زمانــی 
آمــده آرامــش به ایــن تیــم بازگشــته 
کــه بســیاری  کارهایــی انجــام داده  و 
هــم  دیگــر  ســال  چنــد  تیم هــا  از 

دهنــد. انجــام  نمی تواننــد 
کــه می زننــد  کــرد: حرف هایــی  وی بیــان 
کــه  جــز فرافکنــی چیــز دیگــری نیســت. زمانــی 
کت در فدراســیون فوتبــال بــوده بــرای  ســا
کشــیده  فدراســیون و تیــم ملــی زحمــت 
و ایــن افــراد بایــد بــرای صحبت هــای خــود 
مســتنداتی داشــته باشــند و بایــد جوابگــو 

هــم باشــند.

بازیکن سابق تیم فوتبال سپاهان: 

برخیادعاهاواظهارنظرهازیبندهفوتبالنیست
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کــه تــرس از طردشــدن  هیچــگاه اجــازه ندهیــد 
ــه  ک ــید  ــردی باش ــد و ف ــکل ده ــما را ش ــق ش عالی
کــه مطابــق  دوســت داریــد باشــید. روش زندگــی 
بــا ســلیقه شــما نباشــد هماننــد زندگــی در زنــدان 

ــت.  اس
تــرس، انــگل امیــد و رؤیاهــای شماســت. خــواه 
طــرد  از  تــرس  یــا  چیــزی  دســت دادن  از  تــرس 
ــی شــاد تخلیــه  ــرس روح شــما را از زندگ شــدن. ت
می کنــد. تــا چه انــدازه تــرس زندگــی شــما را کنترل 
کــه دوســت نداریــد  می کنــد؟ آیــا شــمارا بــه فــردی 
تبدیــل می کنــد؟ آیا ایــن همــراه ناخواسته ایســت 

ــد از شــر آن خــالص شــوید؟ کــه دوســت داری
شما اجازه می دهید که افکار دیگران بر زندگی 

شما تأثیر بگذارد
خــوب  شــده اید  پذیرفتــه  کنیــد  حــس  اینکــه 
کــه شــما بــرای خــوب بــه نظــر  اســت. امــا زمانــی 
متوجــه  واقع شــدن  قبــول  مــورد  و  رســیدن 

اســت. تغییــر  نیازمنــد  کــه چیــزی  می شــوید 
کــه تــرس از طــرد شــدن  هیچــگاه اجــازه ندهیــد 
ــه  ک ــید  ــردی باش ــد و ف ــکل ده ــما را ش ــق ش عالی
کــه مطابــق  دوســت داریــد باشــید. روش زندگــی 
بــا ســلیقه شــما نباشــد هماننــد زندگــی در زنــدان 

اســت.
که افکار دیگران بر ســبک  هیچگاه اجازه ندهید 
ــًا  ــذارد. قطع ــر بگ ــما اث ــرد ش ــر و عملک ــی تفک زندگ
کنترل کننــده.  تأثیــر می گذارنــد امــا نــه تأثیــری 

زندگــی شــما فقــط مختــص شماســت.
از  دهیــد.  انجــام  داریــد  نیــاز  کــه  کاری  پــس 
مالحظه هــای مضــر فقــط بــرای پذیرفتــه شــدن 

کــه در زندگــی دوستشــان  کنیــد. افــرادی را  دوری 
کــه  داریــد را تغییــر ندهیــد. نســبت بــه چیزهایــی 
دوســت داریــد و دوســت نداریــد تصمیــم بگیرید. 
اهــداف واقع گرایانــه و قابــل دســتیابی را تعییــن 
کنیــد. عمــل کنید زیرا عمل اســتراتژی مؤثــر برای 

فــرار از درک تــرس.
افکار و عالیقتان را برای خودتان نگه دارید

تــرس از انتقــاد به انــدازی تــرس از طردشــدن قوی 
گــر دیگــران دربــار  کــه ا اســت. شــما فکــر می کنیــد 
عملکــرد و افــکار واقعــی شــما بداننــد دیگــر شــما را 
کــه  ــا شــما را آن طــور  دوســت نخواهنــد داشــت ی
گــر جوری  هســتید نمی پذیرنــد. خــوب که چــه؟ ا
کنیــد  کــه نیســتید و خوشــبختی خــود را مختــل 

واقعــًا مــی ارزد.
بــه خودتــان به خاطــر صداقــت جایــزه بدهیــد. 
در قــدم اول تشــویق بــه نظــر می رســد امــا آرامــش 
دارد.  را  کــردن  خطــر  ارزش ایــن  قلــب  و  ذهــن 
کــه می خواهیــد بــا دیگــران  به ایده هــای خــود 
افــکار  زیــرا  احتــرام بگذاریــد  در میــان بگذاریــد 
دیگــران  به انــدازی  و عالیــق شــما  احساســات 

مهــم هســتند.
شما در برابر چیزهای جدید مقاومت می کنید

کــردن  تــرس از شکســت مــا را از تغییــر و خطــر 
گــر فردی حســابگر باشــیم. این  بازمــی دارد حتــی ا
امــور  کــردن  موکــول  به عنــوان  تــرس  نــوع 
ــان داده  ــا و وحشــت و اضطــراب نش خرابکاری ه

می شــود.
ترس از شکســت فلج کننده اســت. ترس توانایی 
و اعتمــاد بــه نفــس مــا را تضعیــف می کنــد. مــا 
خــوب  مــا  پذیرش اینکــه  بــه  می کنیــم  شــروع 

کافــی  به انــدازه  یــا  کافــی  به انــدازه  نیســتیم 
ــدازه دیگــران  ارزشــمند نیســتیم یا اینکــه مــا به ان

خــوب نیســتیم.
الهام بخــش  نــکات  گــر شــما این گونه هســتید  ا
کنیــد تا شــمارا بــرای حرکت به جلو تشــویق  پیــدا 
کــه هــر روز ببینیــد  کنــد و آنهــا را جایــی قــرار دهیــد 
مثــل آینــه و یــا یخچــال که به شــما مرتبــًا یــادآوری 
کار  گر ایــن  کــه چقــدر فوق العــاده هســتید. ا کنــد 
را انجــام دهیــد اعتمــاد بــه نفســتان افزایــش پیــدا 

ــود. ــر می ش ــرور بهت ــان به م ــد و زندگی ت می کن
از انجام کارهای درست خودداری می کنید

تــرس باعث می شــود افــراد کاری انجــام دهند که 
کاردرســت دوری  می داننــد اشــتباه اســت. یــا از 
کاری نکــردن. آیــا  می کننــد بــا هیچــی نگفتــن یــا 
کــردن دیگــران، مجــازات شــدن،  شــما از ناراحــت 
قضاوت شــدن، طردشــدن و یا تالفی می ترسید. 
کــه مجبــور شــدید بیــن خــوب و بــد یکــی را  زمانــی 
که شــما مســئول  کنید  کنید به این فکر  انتخاب 
گــر شــما  ــاور داریــد. ا کــه بــه آن ب چیــزی هســتید 
کاری انجــام ندهیــد همــه  یــا  بیــکار بمانیــد و 
ــا  ــرای شــما و ی کــه از آنهــا می ترســید ب چیزهایــی 

دیگــران هزینه بــر خواهــد بــود.
کــه می خواهید و  خــود را بــرای چیزهــای کمتــری 

کنید. الیق آن هســتید آمــاده 
ــا یــک رابطــه  کامــاًل خــوب ی شــما بــه یــک حرفــه 
می دهیــد  رضایــت  احســاس  بــدون  امــا  امــن 
کیلــو  کــه فقــط چنــد  یــا به ســالمتی متوســط 
گــول بزنیــد و  اضافــه وزن داریــد؟ شــما خودتــان را 
کــه خیلــی هــم بــد نیســت شــما در این  کنیــد  بــاور 
کــه ممکــن بــود بدتــر هــم باشــد  فکــر هســتید 
حداقــل شــما خیالتــان راحــت اســت و می دانیــد 
چــه انتظــاری داشــته باشــید. شــما فقــط یکبــار 
زندگــی می کنیــد پــس هرگز تسویه حســاب نکنید 
بــه  نــه  می خــورد  خودتــان  درد  بــه  نــه  چــون 
ــس  ــی ح ــل کننده ب کس ــی  ــا زندگ ــران. آی درد دیگ
کــه در  کنیــد  می خواهیــد. پــس جــوری طراحــی 
آن اشــتیاق، امیــد، شــوق و خالقیــت را از بیــن 

ببریــد.
گــر می خواهید ایــن برنامــه را از بیــن ببریــد خطــر  ا
کــه بــا  کنیــد حتی انــدک. شــما لیاقت ایــن را داریــد 
گــر تــالش نمی کنیــد  کنیــد. ا شــرایط خــود زندگــی 
ــر طراحــی نمی کنیــد پــس  گ زندگــی نمی کنیــد و ا

آزاد هــم نیســتید.
دیگــر نگــران ناامیــد کردن مــردم نباشــید و زندگی 
شــروع  را  پرشــورتر  و  روشــن تر  فردایــی  آرزوی  و 

کنیــد.

۵ نوع ترس و نحوه مواجهه با آن 
خبرربخ

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

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین  آ
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰1۶۰۰۰3۰1
تاریخ: 1۴۰۰/۰2/21

اول  هیــات   1۴۰۰/۰2/۰9  ،1۴۰۰۶۰3۰2۰1۶۰۰۰18۵ شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
تیــران  فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
دادخــواه  محمدرضــا  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض  مالکانــه  تصرفــات 
فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 2۴۰ صــادره از ششــدانگ یــک قطعــه 
کــه  ک فرعــی 139۴/1 فرعــی  ــاغ بــه مســاحت 98۶/82 مترمربــع پــال ب
کهــای ثبتــی بــه شــماره 789۴  درراســتای اجــرای استانداردســازی پال
تبدیــل شــده اســت. خریــداری باواســطه از حیــدر ســلطانی تهرانــی 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت  محــرز 
ــه  ــه اشــخاص نســبت ب ک ــی  گهــی می شــود درصورت ــه 1۵ روز آ ــه فاصل ب
صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن  گهــی ب تاریــخ انتشــار اولیــن آ
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تقدیــم  قضایــی  مراجــع  بــه  را  خــود  دادخواســت  اعتــراض،  تســلیم 
نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/۰9

سیدمحمدحسن مصطفوی
ک تیران رئیس ثبت اسناد و امال

113۴378 / م الف

گهی مزایده آ
مدنــی  احــکام  اجــرای   ،1۴۰۰/۰2/1۶ تاریــخ:   ،99۰3۴2۴ شــماره: 
کالســه 99۰3۴2۴  دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده 
لــه خانــم زهــره خــوش اخــالق بــه طرفیــت خانــم زینــب صادقــی بــه 
خواســته فــروش ملــک مشــاعی غیرقابــل افــراز درنظــردارد ششــدانگ 
کــه بــه صــورت یــک واحــد مغــازه تجــاری در  ک ثبتــی 72/۴۴9۵  پــال
اســکت  بــا  مترمربــع   ۴۰/88 ســند  طبــق  اعیانــی  دارای  اول  طبقــه 
گــچ پنجره هــا پروفیــل آهــن  کــف موزاییــک بدنــه  فلــزی نمــا ســنگ 
کــه در حــال حاضــر  گرمایــش دســتی دارای انشــعابات بــرق  ســرمایش و 
محــل تخلیــه می باشــد و شــخص یــا اشــخاصی غیــر از مالکیــن حقــوق 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش آن را معــادل  نســبت بــه آن ندارنــد 
۶/23۴/2۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده را ازطریــق مزایــده بــه فــروش 
ــاعت  ــنبه 1۴۰۰/۰3/17 س ــخ دوش ــده در تاری ــه مزای ــذا جلس ــاند. ل برس
خمینــی  شهرســتان  دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای  محــل  در   9
مزایــده  روز  از  قبــل  روز   ۵ می تواننــد  طالبیــن  می گــردد.  برگــزار  شــهر 
پاســاژ 1۴  بــازار،  امــام، دوشــنبه  بــه نشــانی خمینــی شــهر، خیابــان 
معصــوم واحــد ۴۶ مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نماینــد. 
ــدار  ــد. خری ــنهاد نمای ــه باالتریــن قیمــت راپیش ک کســی اســت  ــدار  خری

می بایســتی ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را 
ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز 
کســر هزینه هــای مزایــده  نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام 
ــان  ــر: متقاضی ــدارد. تذک ــدار ن ــه خری ــال ب ــل م ــی در تحوی ــی تکلیف مدن
شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار 
نســخه ای بــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر نــزد بانــک 
کارت ملــی  بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل  ملــی واریــز و 
نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و 
کارت ملــی  کپــی  درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 
و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماینــد. مدیــر و دادورز اجــرای 
احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علــی حســن زاده 

- 1132828 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰۰۶۴۶، تاریــخ: 1۴۰۰/۰1/29، فاطمــه 
کدملــی  و   1۰۶7۵ ش  ش  بــه  مهــدی  فرزنــد  ورنوســفادرانی  ملــک 
ــرگ  ــد 7 مهرمــاه 1311 اســتناد یــک ب 11۴۰1۰۵2۶۴ خمینــی شــهر متول
گواهــی شــده  کــه هویــت و امضــا شــهود رســما  استشــهادیه محلــی 
ک  کــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ قطعــه زمیــن پــال مدعــی اســت 
ــش 1۴  ــهر بخ ــی ش ــع در خمین ــی واق ــی از )77( اصل ــماره )3۰۶( فرع ش
ک الکترونیــک 13992۰3۰۶۰179۰۴  کــه در دفتــر امــال ثبــت اصفهــان 
گردیــده و دراثــر جابجایــی  بــه نام ایشــان ثبــت ســند صــادر و تســلیم 
مفقــود شــده اســت. و معاملــه دیگــری نیــز انجــام نگردیــده اســت. 
نمــوده  را  نامبــرده  المثنــی ســند مالکیــت  چــون درخواســت صــدور 
طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
کــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در  کــه هــر  گهــی می شــود  آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد  آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و  خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــا ضمــن اراوه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه  اعتــراض خــود را 
کننــده  تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت  گــردد. ا مســترد 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر 
ک  و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 1133887 / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

آقــای  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/2/18 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۴۴1۶ شــماره: 
قانــون  مقــررات  دراجــرای  قاســمعلی  فرزنــد  نســب  موحــدی  علــی 
ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن 
رســمی تقاضای صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب 
ک 3۵12 فرعــی از 11۵۴8 اصلــی مجــزی شــده از  خانــه بــه شــماره پــال
خ  اصلــی مذکــور را نمــوده و رای شــماره 1399۶۰3۰2۰27۰1۶93۴ مــور
1399/1۰/۰7 هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون مذکــور نســبت بــه آن 
ــذا  کنــون بعمــل نیامــده، ل ک اولیــه تا صــادر شــده و تحدیــد حــدود پــال
ک شــماره  طبــق تبصــره مــاده 13 قانــون فــوق الذکــر تحدیــد حــدود پــال
ــام  ــه ن ــان ب ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی واق ــی از 11۵۴8 اصل 3۵12 فرع
از   1۴۰۰/۰3/2۴ دوشــنبه  روز  در  ششــدانگ  بــه  نســبت  نامبــردگان 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن 
کــه در ســاعت و روز  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد  گهــی بــه  آ
گهــی در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن مجــاور  مقــرر در ایــن آ

مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی 
ــدود  ــد ح ــای تحدی ــه تقاض ــراض ب ــد. اعت ــد ش ــه خواه ــا 3۰ روز پذیرفت ت
بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی 
صــورت پذیــرد. تاریــخ انتشــار: شــنبه 1۴۰۰/۰2/2۵ - مهــدی شــبان 
ک شــرق اصفهــان - 1132۶۰1 / م الف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

ک  گهی ابالغ اجرای ماده 1۴9 قانون ثبت مربوط به پال آ
1۵192/21۶8 بخش ۵ ثبت اصفهان

 1۴9 مــاده  دراجــرای   ،1۴۰۰/2/21 تاریــخ:   ،2۰27۰۴۴3۰3 شــماره: 
الــه  ســیدفضل  فاطمی فرزنــد  ســیدمحمدرضا  آقایــان  ثبــت  قانــون 
ثبتــی  ک  پــال ششــدانگ  مالکیــن  محمدرضــا  فرزنــد  فاتحــی  زهــره  و 
1۵192/21۶8 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان مبلــغ 13/۰12 ریــال 
نفــع  بــه  الذکــر  فــوق  ک  پــال مســاحت  اضافــه  مترمربــع   1/83 بابــت 
ک مزبــور طــی فیــش  آقــای نظرعلــی شــجاعی ابــری مالــک اولیــه پــال
خ 1۴۰۰/۰2/21 بــه حســاب ســپرده  شــماره ۰۰1۰۵28۵۶۶8۵879 مــور
ــه شــماره  ــه موجــب درخواســت وارده ب ــع نمــوده اســت و ب ثبــت تودی
نامبــرده  از  کــه  نمــوده  اعــالم   1۴۰۰/۰2/19 خ  مــور  2۰27۰۴۴3۰۴
کــه  اطالعــی در دســت نــدارد لــذا بدینوســیله به ایشــان ابــالغ می گــردد 
ک  جهــت دریافــت مبلــغ فــوق بــه حســابداری اداره ثبــت اســناد و امــال
روبــروی  لــه،  ال میــدان  اصفهــان،  در  واقــع  اصفهــان  شــرق  منطقــه 
گیاهــان داروئــی مراجعــه نماینــد.  فروشــگاه رفــاه، جنــب نمایشــگاه 
بدیهــی اســت عــدم مراجعــه جهــت دریافــت وجــه درمدتــی زایــد بــر 
1۰ ســال از تاریــخ اصــالح ســند اعــراض محســوب و وجــه بــه حســاب 
درآمــد اختصاصــی ثبــت واریــز خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس 
ک شــرق اصفهــان - 113۴۴۰۴ / م الــف منطقــه ثبــت اســناد و امــال

گهی فقدان سند مالکیت آ
مرتضــی  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/2/22 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۵۰91 شــماره: 
ــد رضــا شــماره شناســنامه 18۰۵ بعنــوان مالــک ســه  ملکوتیخــواه فرزن
ک ثبتــی 118۴7/23 واقــع در بخــش  دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
الــف ســال  بــا شــماره چاپــی ۰9۵339 ســری  کــه  اصفهــان  ثبــت   ۵
ک جلــد 1۴9 ذیــل شــماره 2۶۰1۵  کــه در صفحــه 371 دفتــر امــال  8۰
خ  مــور  12133 اجرایــی  انتقــال  ســند  طبــق  و  اســت  گردیــده  ثبــت 
ــازده حبــه مشــاع از  ــه 233 اصفهــان تمامــت ی 139۶/۴/2۶ دفترخان
کــه  گواهــی شــهود  آن بــه غیــر انتقــال اجرایــی شــده، باارائــه دو بــرگ 
گواهــی  ــه 2۶2 اصفهــان  خ 1۴۰۰/2/21 دفترخان ــه شــماره 9912 مــور ب
گردیــده مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائــی  امضــاء 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  گردیــده و ا ازبیــن رفتــه و مفقــود 
بــه  لــذا مراتــب  المثنــی روی باقیمانــده ســهام خــود نمــوده اســت. 
اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت 
کســی مدعــی انجــام معاملــه  گهــی می شــود. چنانچــه  در یــک نوبــت آ
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد 
ــًا  کتب ــود را  ــراض خ ــدت ده روز اعت ــرف م ــی ظ گه ــار این آ ــخ انتش از تاری
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم 
و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت 
ــرر  ــدت مق ــرف م ــر ظ گ ــت ا ــی اس ــردد. بدیه گ ــترد  ــده مس کنن ــه  ــه ارائ ب
ــند  ــا س ــند مالکیــت ی ــل س ــورت اعتــراض اص ــا درص ــید ی ــی نرس اعتراض
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 
ک  مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

منطقــه شــرق اصفهــان - 113۴9۰9 / م الــف

گهی آ

خبر خبر

کمیــاب اســت  ســلنیوم یــک عنصــر مغــذی و 
کــه عملکردهــای حیاتــی بــدن بــه آن وابســته 
غ  گاو و مر هســتند. ماهــی، انــواع آجیــل، گوشــت 
و انــواع دانه هــای روغنــی، غــالت، جگــر، لوبیــا، 
غ، بوقلمــون، میگــو و ســیر حــاوی  نــان، تخــم مــر

ســلنیوم هســتند. 
کــه بــدن بــرای حفــظ  ســلنیوم مــاده ای اســت 
ســالمت خــود بــه آن نیــاز دارد و در فرایندهــای 
غــده  کارکــرد  تولیدمثــل،  همچــون  مختلفــی 
تیروئیــد و تولیــد »دی ان ای« تاثیرگــذار اســت. 
محافظــت از بــدن در برابر رادیکال هــای آزاد که در 
کــه در بــدن  واقع ســلول های ناپایــداری هســتند 
کرده و موجب افزایش ریســک بیماری ها  حرکت 
از جملــه ســرطان می شــوند و محافظــت از بــدن 
در برابــر عفونــت از دیگــر تاثیرات ایــن مــاده اســت. 

عوارض کمبود سلنیوم  
کمبــود ســلنیوم بــا عوارضــی همچــون ابتــال بــه 
کــه نوعــی بیمــاری   )Keshan( کشــان بیمــاری 
قلبــی اســت و نابــاروری در مــردان  همــراه اســت. 
نوعــی  کــه   Kashin-Beck بیمــاری  همچنیــن 
رماتیســم با اثرگذاری روی مفاصل اســت، از دیگر 
عوارض ســلنیوم به شــمار می رود.  مصرف بیش 
از انــدازه ســلنیوم نیــز مضــر اســت و در طــول زمــان 

ممکــن اســت منجــر بــه بــروز عوارضــی شــود.
عوارض مصرف بیش از اندازه

- بوی بدن دهان
- حالت تهوع

- اسهال
- بثورات پوستی، کهیر و خارش

- تحریک پذیری
- طعم فلزی در دهان
- تغییر رنگ دندان ها
- مو و ناخن شکننده

- ریزش مو
تاثیر سلنیوم در پیشگیری از پوکی استخوان

می دهــد  نشــان  چینــی  محققــان  مطالعــات 
عنصــر معدنــی ســلنیوم در کاهــش احتمــال ابتــال 
بــه پوکــی اســتخوان نقــش دارد. اســتخوان ها 
تشــکیل  معدنــی  مــواد  و  کالژن  فیبرهــای  از 

شــده اند.
از بــدو تولــد تــا اوایــل ۲۰ ســالگی، ســلول های 
اســتخوانی بــا جــذب مواد مغــذی و معدنی رشــد 
کــم  کــم می شــوند. معمــوال اوج ترا می کننــد و مترا

ــت.  ــالگی اس ــتخوان ها در ۲۰ س اس
رشــد و توســعه اســتخوان ها تا حدود ۲۵ ســالگی 
ــس از  ــد. پ ــش می یاب کاه ــس از آن  ــه دارد و پ ادام
کم اســتخوان ها  ۴۵ ســالگی و با افزایش ســن، ترا
کلســیم الزم بــرای  کاهــش می یابــد و  بــه تدریــج 

بــدن از ذخیــره اســتخوان ها تامیــن می شــود. 
اســتخوان ها  اصطالحــا  اســتخوان  پوکــی  در 
میکروســکوپی  ســاختار  می شــوند.  متخلخــل 
اســت.  زنبــوری  النــه  صــورت  بــه  اســتخوان ها 
منافــذ و خانه هــای اســتخوان پــوک بســیار بزرگتــر 

از اســتخوان ســالم اســت. 
جــرم  تدریــج  بــه  اســتخوان ها  حالــت  در ایــن 
بســیار  و  می دهنــد  دســت  از  را  خــود  کــم  ترا و 
حســاس و شــکننده می شــوند. بــر اســاس آمــار 
پوکــی  بــه  نفــر در سراســر جهــان  میلیــون   ۲۰۰

هســتند.  مبتــال  اســتخوان 
از هــر ســه زن یــک نفــر پــس از ۵۰ ســالگی به ایــن 
عارضــه مبتــال می شــود. این آمــار در مــردان یــک از 

پنــج نفــر اســت.
مطالعــات اخیــر نشــان می دهد عالوه بر کلســیم، 
مــاده معدنــی ســلنیوم نیــز در جلوگیــری از پوکــی 

اســتخوان نقــش دارد.
ــواع  غ و ان ــر گاو و م ــت  گوش ــل،  ــواع آجی ــی، ان ماه
دانه هــای روغنــی، غــالت، جگر، لوبیــا، نان، تخم 
غ، بوقلمــون، میگــو و ســیر حــاوی ســلنیوم  مــر

هســتند.
میزان سلنیوم روزانه مورد نیاز

-    کودکان ۱ تا ۳ ساله، ۲۰ میکروگرم در روز
-    کودکان ۴ تا ۸ ساله، ۳۰ میکروگرم در روز

-    کودکان ۹ تا ۱۳ ساله، ۴۰ میکروگرم در روز
-    افــراد بالــغ و نوجوانــان بــاالی ۱۴ ســال، ۵۰ 

روز در  میکروگــرم 
-    زنان باردار، ۶۰ میکروگرم در روز

-    زنان شیرده، ۷۰ میکروگرم در روز
محققــان احتمــال می دهنــد ســلنیوم بــا مهــار 
مولکول های ایمنــی ماننــد ســایتوکین در کاهش 

ابتــال بــه پوکــی اســتخوان نقــش دارد.

حملــه قلبــی خامــوش، یــا حمله قلبــی فاقــد عالئم 
تشــکیل  را  قلبــی  از حمــالت  شــایع، ۴۵ درصــد 
نــوع  از زنــان دچار ایــن  می دهــد و مــردان بیــش 

حملــه قلبــی می شــوند.
گــزارش مهر، ایــن نــوع حملــه قلبــی از ایــن جهت  بــه 
شــدت  فاقــد  کــه  می شــود  شــناخته  خامــوش 
حمــالت قلبــی کالســیک ماننــد درد قفســه ســینه، 

ــا تعریــق و تنگــی نفــس اســت. ــازو ی درد در ب
ــی  ــه قلب ــک حمل ــا ی ــی، آنه ــر بدن ــال از نظ ــن ح با ای
کــه در نتیجــه تجمــع چربــی و  طبیعــی هســتند 
مــواد دیگــر در شــریان های تغذیــه کننــده آن، خــون 
گهــان مســدود می کند. ایــن  رســانی بــه قلــب را نا
شــرایط باعــث آســیب بــه بافــت شــده و می توانــد 

ُکشــنده باشــد.
از  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  منــت«،  »جــروم 
بــاره  در ایــن  بیرمینــگام،  دانشــگاه  بیمارســتان 
ــروز  ــل از ب ــاعت قب ــد س ــراد چن ــی اف ــد: »برخ می گوی
حملــه قلبی، احســاس خســتگی یــا احســاس حال 

می کننــد.« گــزارش  را  نداشــتن  خــوب 

گاهــی اوقــات، درد قفســه ســینه وجــود دارد، امــا 
حــس حالــت تهــوع بــه قــدری غالــب اســت که افــراد 

ممکــن اســت عالئــم را بــا آنفلوانــزا اشــتباه بگیرنــد.
آنفلوانــزا  شــبه  عالئــم  بــروز  محققــان،  گفتــه  بــه 
قلبــی  حملــه  نشــانه  و  کننــده  نگــران  همیشــه 
کــم تحــرک، دارای فشــار  گــر چــاق،  نیســت، امــا ا
قلبــی  بیمــاری  خانوادگــی  ســابقه  و  بــاال  خــون 

بگیریــد. جــدی  را  خــود  عالئــم  بایــد  هســتید، 
گــر چندیــن هفتــه  ا توصیــه می کننــد  محققــان 
عالئــم مبهمی شــبیه آنفلوانــزا داشــتید حتمــًا بــه 

پزشــک مراجعــه نمائیــد.

عوارض و فواید سلنیوم برای بدن  نشانه حمله قلبی خاموش را بشناسید

یک فوق تخصص آسم و آلرژی تشریح کرد :

کرونا و حساسیت فصلی چه تفاوتی با هم دارند؟ 
خبرربخ

یــک فــوق تخصــص آســم و آلــرژی بــه تشــریح 
ــا و حساســیت فصلــی  کرون تفــاوت میــان عالئــم 

پرداخــت. 
محمــد حســین بمانیــان فــوق تخصــص آســم و 
کــرد:  آلــرژی بــا حضــور در شــبکه ســالمت بیــان 
بیمــاری  بــا  فصلــی  آلــرژی  افزایــش  همزمانــی 
گیــر شــدن آن نگرانی هــای زیــادی را  کرونــا و فرا
کــرده  بــرای افــراد مبتــال بــه آلــرژی فصلی ایجــاد 
گاهــی در ایــن زمینــه باعــث  کــه نداشــتن آ اســت 
کــز درمانــی  افزایــش مراجعــات غیــر ضــروری بــه مرا

می شــود.
ــه شــباهت ها و تفاوت هــای  ــا اشــاره ب بمانیــان ب

موضــوع  افزود: ایــن  کرونــا  و  فصلــی  بیمــاری 
کــز  موجــب مراجعــه غیــر ضــروری عــده ای بــه مرا
درمانــی شــده اســت که زمینه ابتالی فــرد آلرژیک 
کرونــا را افزایــش می دهــد و ســبب  بــه بیمــاری 

کــز درمانــی می شــود. کار مرا افزایــش 
او بــا اشــاره به اینکــه آلــرژی یــا حساســیت فصلــی 
کنــش نابجــای سیســتم ایمنی فــرد  ناشــی از وا
حســاس بــه مــواد تنفســی یــا بــه مــواد خــارج از 
گیاهــان  گــرده  کــه اغلــب مربــوط بــه  بــدن اســت 
فــرد  در  عالیــم  وجــود  کــرد:  بیــان  می شــود، 
دارد،  بســتگی  مختلفــی  عالئــم  بــه  حســاس 
افتــراق دهنــده  از اصلی تریــن عالمــت  خــارش 

کرونــا بــا آلــرژی اســت. ارتبــاط بیمــاری 
اشــاره  بــا  آلــرژی  و  آســم  تخصــص  فــوق  ایــن 
به اینکــه آلــرژی فصلــی یــا تنفســی بــا خــارش زیــاد 
همــراه اســت در حالــی کــه در کرونــا خــارش وجــود 
کــرد: تــب در آلــرژی وجــود نــدارد،  نــدارد، اظهــار 
کرونــا تــب از عالئــم اصلــی اســت،  امــا در بیمــاری 
کوفتگــی عضــالت از عالئــم اصلــی  بــدن درد و 
آلــرژی پاســخ  آنتــی هیســتامین در  کروناســت، 
ــا  کرون ــه  ــال ب ــار مبت ــه در بیم ک ــی  ــد در حال می ده

آنتــی هیســتامین پاســخ نمی دهــد.

کسن هم باید ماسک بزنیم؟  پس از تزریق وا

کرونا چه نقشی دارد؟ مزاج افراد در شدت بیماری 

خبرربخ

خبرربخ

می کننــد  عمومی توصیــه  بهداشــت  کارشناســان 
همچنــان  کرونــا  کســن  وا دریافــت  از  پــس  افــراد 
ــظ  ــران حف ــا دیگ ــود را ب ــه خ ــد و فاصل ــک بزنن ماس

کسیناســیون ممکــن اســت  کننــد. چــون پــس از وا
چنــد هفته طول بکشــد تــا بدن ایمنــی الزم را ایجاد 
کنــد؛ بنابرایــن احتمــال دارد افــراد دقیقا قبل یا بعد 

ــوده شــوند. ــا آل کرون از تزریــق بــه ویــروس 

بیــان  بــه  ســنتی  طــب  متخصــص  یــک 
توضیحاتــی در خصــوص نقــش مــزاج و طبــع 
کرونــا و شــدت و ضعف ایــن  افــراد در ابتــال بــه 

پرداخــت. بیمــاری 
ــر محمــدی در خصــوص  گزارش ایمنــا، قدی ــه  ب
ــا و  کرون ــه  ــالء ب ــراد در ابت ــع اف ــزاج و طب ــش م نق
کــه  گفــت: افــرادی  شــدت و ضعف ایــن بیمــاری 
بدنشــان رطوبــت بیشــتری دارد، معمــواًل بــه 
ــا مــزاج خشــک بیشــتر مســتعد  ــراد ب نســبت اف
و  هســتند  عفونــی  بیماری هــای  بــه  ابتــالء 
بنابرایــن اشــخاص دارای طبع هــای صفــراوی 
دموی هــا  و  بلغمی هــا  و  کمتــر  ســوداوی  و 
ســایر  و  کرونــا  بــه  ابتــالء  معــرض  در  بیشــتر 

دارنــد. قــرار  عفونــی  بیماری هــای 
مــزاج  گــر  ا البتــه  به اینکــه  اشــاره  ضمــن  وی 
مــزاج وجــود  باشــد و ســو  در حالــت طبیعــی 
نداشــته باشــد، هیــچ مزاجــی مســتعد بیمــاری 
بیمــاری  کلــی  طــور  بــه  داد:  ادامــه  نیســت، 
ــار  ــا دچ ــزاج م ــه م ک ــد  ــدا می کن ــروز پی هنگامی ب
ج  مــا عــدم تعــادل شــود و از حالــت طبیعــی خــار

گــردد.
ایــن متخصــص طــب ســنتی بــا بیان اینکــه هــر 
کــدام از مــا دارای مــزاج خاصــی هســتیم و مــزاج 
کننــده بیمــاری نیســت،  خاصــی عامــل تعییــن 
کــه دمــوی مــزاج  ــه طــور افــرادی  ــرد: ب ک اظهــار 
نظــر  از  دارنــد،  گرم وتــر  طبــع  یعنــی  هســتند 
ــه بیماری هــای  حکمــًا بیشــتر مســتعد ابتــالء ب

ــع  ــه طب ک ــا  ــتند و بلغمی ه ــی هس ــی و عروق قلب
ســرد وتــر دارنــد، بیشــتر در معــرض ابتــالء بــه 
ســرماخوردگی ها، بیماری هــای عفونــی و درد 
کــه مــزاج ســرد و  مفصلــی قــرار دارنــد و افــرادی 
خشــک یعنــی ســوداوی دارنــد، بیشــتر دچــار 
مشــکالت  و  روان  و  اعصــاب  بیماری هــای 
روحــی نظیــر وســواس می شــوند و اشــخاصی 
گــرم وخشــک دارنــد،  کــه صفراوی انــد و مــزاج 
کبــدی  بیــش از ســایرین مســتعد بیماری هــای 

و صفــراوی از جملــه ســنگ صفــرا هســتند.
را  افــراد  می توانــد  طبــع  بیان اینکــه  بــا  وی 
کنــد، امــا  بــه ســمت بیماری هایــی متمایــل 
بیماری ایجــاد  نشــویم،  مــزاج  ســو  دچــار  گــر  ا
کــه در  نخواهــد شــد، در پاســخ به ایــن ســوال 
صــورت ابتــالء آیــا مــزاج افــراد در شــدت بیمــاری 
نفــش دارنــد؟، توضیــح داد: هنگامی کــه ابتــالء 
گیــرد هــر چــه قــدر رطوبــت  بــه بیمــاری صــورت 
کرونــا  در بــدن بیشــتر باشــد، شــدت بیمــاری 

بیشــتر خواهــد شــد.
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و  اصیــل  غذاهــای  از  یکــی  کبــاب  جوجــه 
همچنیــن  و  ما ایرانی هــا  بیــن  در  پرطرفــدار 
ــراد در  ــر اف کث ــا اســت.  امــروزه ا ــا ســر دنی در ســر ت
آپارتمان هــا زندگــی می کننــد، بنابرایــن امــکان 
کــردن کباب  کــردن آتــش در منقــل و درســت  برپا
بــرای آنهــا وجــود نــدارد. امــا بــه راحتــی می تــوان 

کــرد. کبــاب را در فــر نیــز تهیــه 
کبــاب در فــر بــدون ســیخ، بــا  طــرز تهیــه جوجــه 
گــردان  کوچــک و در جوجــه  فویــل یــا بــا ســیخ 
کــه می توانیــد  فــر، روش هــای مختلفــی اســت 
کبابــی بــه خوشــمزگی  انجــام دهیــد و جوجــه 
روش پخــت بــا آتــش و منقــل داشــته باشــید. 
حتــی بــرای میهمانی هــا هــم می تــوان جوجــه 
کــه ذکــر خواهــد شــد در فــر  کبــاب را بــه شــیوه ای 
کنیــد و بــا غذایــی لذیــذ از میهمانــان خــود  طبــخ 

کنیــد. پذیرایــی 
مواد الزم برای تهیه ی جوجه کباب :

جوجه: 1 کیلو
پیاز:1 عدد

 زعفران آبکرده:  به مقدار الزم
 نمک و فلفل:  به مقدار الزم

 فلفل دلمه ای:  1 عدد
 آبلیمو:  به مقدار الزم

پودر پاپریکا :  به مقدار الزم
روغن زیتون :  به مقدار الزم

طرز تهیه جوجه کباب :
از  را  اســتخوان ها  ابتــدا  جوجــه  تهیــه  بــرای 
کنیــد و آن هــا را بــه تکه هــای  گوشــت آن هــا جــدا 

کنیــد.  دلخــواه خــرد 
کبــاب برویــد و  ســپس بــه ســراغ ســس جوجــه 
کنیــد. برای ایــن منظــور پیــاز و فلفــل  آن را آمــاده 
کنیــد و آبلیمــو، فلفــل،  دلمــه ای را خاللــی خــرد 
کنید و  زعفــران دمکــرده و روغــن زیتــون را اضافــه 

کنیــد. بــا هــم مخلــوط 
جوجــه را داخــل ســس آن قــرار بدهیــد و آن را 
کنیــد. تــا تمــام تکه هــای جوجــه  کامــال مخلــوط 
به ســس آغشــته شــوند، در ظرف را ببندید و آن 
را داخــل یخچــال قــرار بدهیــد تــا همــه ی مــواد 

بــه خــورد هــم برونــد.
جوجه هــای آمــاده شــده را بــه ســیخ های چوبــی 
کنیــد و آن هــا را داخل  بزنیــد و ســینی فــر را چــرب 
ســینی بچینیــد. درجــه ی فــر را روی 23۰ درجــه 
ســانتیگراد قــرار بدهیــد و ســینی را داخــل فــر قــرار 

بدهیــد و بگذاریــد بــه آرامی مغــز پخت شــوند.
کبــاب بســته بــه میــزان حــرارت فــر و  زمــان پخــت 
کــردن گوشــت های شــما دارد. در  نحــوه ی خــرد 
حیــن پخــت ســیخ ها را داخــل فــر بچرخانیــد تــا 

کباب هــا بایــد بــه یــک صــورت بپزنــد. دو طــرف 
گانــه بــه 2 قســمت یــا بــه صــورت  گوجه هــا را جدا
حلقــه ای بــرش بزنید و داخل ســینی فر بچینید 

و اجــازه بدهیــد مغــز پخت شــوند.
کــه جوجه هــا پختنــد مقــداری نمــک  زمانــی 
کار از نمــک اســتفاده  گــر ابتــدای  بــه آن بزنیــد. ا
کنیــد باعــث ســفت شــدن جوجه هــا می شــود.
گــردان فــر نبایــد  بــرای پخــت جوجــه بــا جوجــه 
با ایــن  بــرای پخــت  کنیــد.  ریــز خــرد  را  آن هــا 
اســتفاده  غ  مــر ران هــای  از  اســت  بهتــر  روش 
غ را در  کــه ران هــای مــر کنیــد به ایــن صــورت 
گــردان  ســس بــاال بخوابانیــد و بــه ســیخ جوجــه 
کنیــد بــه روش درســت آن هــا را  بزنیــد دقــت 
غ بــه طــرز صحیحــی  گــر مــر کنیــد زیــرا ا ســیخ 
یــک طــرف می ســوزد و طــرف دیگــر  نچرخــد 

باقــی می مانــد. نپختــه 
گریل باالی فر را روی شــعله ی مالیم قرار بدهید 
پخــت  آرامی مغــز  بــه  غ هــا  مر بدهیــد  اجــازه  و 
غ هــا،  شــوند. در ایــن روش بــه علــت بزرگــی مر
مــدت زمــان بیشــتری بــرای پخــت الزم اســت.
بنابرایــن بــرای پخــت با ایــن روش بایــد خیلــی 

کنیــد. ــه پخــت  ــر اقــدام ب زودت
طرز تهیه جوجه کباب در توستر :

کبــاب در توســتر، دقیقــا  بــرای پخــت جوجــه 
کبــاب در فــر اســت. جوجه هــا را از  ماننــد جوجــه 
کنید، با مــواد و ســبزیجات دلخواه  ســس خــارج 
کامــاًل  را  فویــل  پپیچیــد.  فویــل  خــود داخــل 
ببندیــد و داخــل توســتر بــا حــرارت 18۰ درجــه 
ســانتیگراد حــدودا بــه مــدت ۳۰ دقیقــه بپزیــد. 
هــر دو المنــت بــاال و پایین توســتر را روشــن کنید 
ــه حجــم مــواد داخــل  ک و دقــت داشــته باشــید 
کبــاب در فــر بــا  فویــل شــما زیــاد نباشــد. جوجــه 

ــه همیــن شــیوه طبــخ می شــود. فویــل هــم ب
نکاتی برای تهیه ی جوجه کباب در فر:

ــاز را درشــتتر  ــا پی کبــاب ی ــرای پخــت جوجــه  • ب
کنید و  کنید و آب آن را جدا  کنید و یا رنده  خرد 
داخــل مــوا د جوجــه قــرار بدهید. هرگز پیــاز رنده 
شــده را مســتقیما داخــل مــواد جوجــه نریزیــد. 
کــردن نمی تــوان پیازهــا را جــدا  زیــرا زمــان ســیخ 
کبــاب شــدن پیازهــا خیلــی زود  کــرد و در هنــگام 

می ســوزند.
• برای اینکــه جوجه هــای شــما آبدارتــر شــوند 
آن هــا را داخــل ورقــه ی فویــل بپزیــد و در پایــان 
گریــل بــاالی فــر را روشــن تــا  کنیــد و  آن را بــاز 

جوجه هــا طالیــی شــوند.

روزی روزگاری مرغــی در یــک مزرعــه زنگــی میکــرد 
کــه بخاطــر پرهــای قرمــزش همــه او را پــر قرمــزی 

صــدا میکردنــد.
گــذار  گشــت و  روزی پــر قرمــزی در مزرعــه در حــال 
کــه روباهــی او را دیــد و آب از  ــوردن بــود  و دانــه خ

دهانــش بــه راه افتــاد.
ســریع بــه خانــه رفت و به همســرش گفت قابلمه 
گاز بگــذارد تــا او ناهــار را  کنــد و روی  را پــر از آب 

بیــاورد. بعــد دوبــاره بــه مزرعــه برگشــت.
وقتــی پرقرمــزی اصــال حواســش نبــود. پیــش از 
گرفــت و در یــک  آنکــه بتوانــد کمــک بخواهــد، او را 
بــه  افتــاد  راه  خوشــحال  بعــد  و  گونی انداخــت. 

ــه. ــمت خان س
ــه ی  ــود، هم ــر ب کبوت ــک  ــه ی ک ــزی  ــت پرقرم دوس
داســتان را تماشــا میکــرد و بــرای نجات دوســتش 

کشــید. ســریع یــک نقشــه 
کــرد  کبوتــر رفــت و ســر راه روبــاه نشســت و وانمــود 

کــه پایــش شکســته اســت. 

و  شــد  خوشــحال  خیلــی  دیــد  را  او  تــا  روبــاه 
مفصلــی  ناهــار  امــروز  کــرد  فکــر  خــودش   بــا 

میخورد.
کبوتــر  گذاشــت و بــه ســمت  گونــی را روی زمیــن 
کبوتــر هــم آرام آرام عقــب  تــا او را بگیــرد.  رفــت 

میرفــت.
کبوتــر  کــه روبــاه حواســش بــه  پرقرمــزی تــا دیــد 
گونــی بیــرون آمــد، یــک ســنگ  اســت از تــوی 

کــرد. گذاشــت و فــرار  گونــی  داخــل 
کافــی دور  کبوتــر وقتــی دیــد دوســتش به انــدازه 
درختــی  بــاالی  و  کــرد  پــرواز  بــه  شــروع  شــده، 

. نشســت
گونــی  کــه ناامیــد شــده بــود بــه ســمت  روبــاه هــم 

ــه رفــت. ــه خان رفــت و آن را برداشــت و ب
گاز بــود. گونی  وقتــی به خانه رســید، قابلمــه روی 
کرد و ســنگ تاالپی توی آب  را توی قابلمه خالی 
افتــاد و آب جوش هــا روی صــورت روبــاه ریخــت و 

روباه حســابی سوخت.

طرز پخت جوجه کباب در فر  غ پر قرمزی  داستان کودکانه  مر

دستپخت کوتاه داستان 

بی رویــه  افزایــش  دلیــل  بــه  اخیــر  در ســال های 
اقتصــادی  قیمــت خــودرو و مشــکالت متعــدد 
کاهــش  کشــور، قــدرت خریــد بســیاری از افــراد  در 
یافتــه اســت. در نتیجه، انتخــاب بهترین انتخاب 
ممکــن بــا بودجــه مــا از مهم تریــن دغدغه هــای 
نامناســب  انتخــاب  یــک  زیــرا  اســت  فــرد  یــک 
می توانــد خــود موجــب ضــرر مالــی در آینــده شــود. 
خریــد خــودرو نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
در ایــن مطلــب نگاهــی بــه بهتریــن خودروهــای 
کشــور از نظــر پیشــرانه  ــازار  ــی ب 3۰۰ میلیــون تومان
کــه در رنــج  و مشــخصات فنــی خواهیــم داشــت 
ــد  ــرای خری ــبی ب ــای مناس گزینه ه ــود،  ــی خ قیمت
محســوب می شــوند؛ هــر چنــد خریــد برخــی از 
آن هــا بــرای مشــتری با چالش همــراه خواهــد بود. 
ــای 3۰۰  ــن خودروه ــا بهتری ــید ت ــراه باش ــا هم ــا م ب
میلیون تومانی از نظر پیشــرانه و مشــخصات فنی 

ــرار دهیــم. را مــورد بررســی ق
1( رنو ساندرو

گزینــه در لیســت بهتریــن  رنــو ســاندرو، نخســتین 
مشــخصات  نظــر  از  میلیونــی   3۰۰ خودروهــای 
ک اندک از  فنــی اســت. دوام فنــی بــاال و اســتهال
جملــه مزایــای ثابــت شــده رنــو ســاندرو هســتند، 
عالوه بــر آن نســبت قــدرت بــه وزن ایــن خــودرو نیــز 
در مقایســه بــا ســایر خودروهــای هــم رده مناســب 

اســت و توانایی فنی مناســبی را از خود به نمایش 
می گــذارد.

بــا بودجــه ای در حــدود 3۰۰ میلیــون تومــان، قــادر 
کارکــرده رنــو ســاندرو را در  هســتید تــا نســخه های 
کنیــد.  دو تیــپ دنــده ای و اتوماتیــک خریــداری 
و   139۵ ســال  ســاخت  اتوماتیــک  نســخه های 
ســال 1397  ســاخت  دنــده ای  نســخه   و   139۶
با ایــن بودجــه در ســبد خریــد شــما جــای خواهنــد 

گرفــت.
C۵  2( سیتروئن

دهــه هشــتاد خورشــیدی دوران طالیــی صنعــت 
ــا بودجــه ای در  کنــون ب ــود و ا خودروســازی ایران ب
حــدود 3۰۰ میلیــون تومــان، قــادر هســتید تــا یکــی 
از بهتریــن خودرو هــای مونتــاژی ســال های نــه 
کــه عملکــرد  کنیــد  چنــدان دور ســایپا را خریــداری 
فنــی مطلوبــی را از خــود بــه نمایــش می گــذارد. 
 C۵  نســخه های قبــل از فیــس لیفــت ســیتروئن
ــد  ــه تولی ــا 2۰۰8 ب ــال های 2۰۰۶ ت ــه س ــه در فاصل ک
خریــد  گزینه هــای  بهتریــن  از  یکــی  رســیده اند، 
در بیــن خودروهــای حــدود 3۰۰ میلیــون تومــان 
کــه بــه دنبــال خودرویــی بــا  بــرای افــرادی هســتند 

ــد. عملکــرد فنــی مطلــوب می گردن
ســیتروئن C۵ در زمــان تولیــد رقیــب هیونــدای 
کــه بــه  کیــا اپتیمــا محســوب می شــد  ســوناتا و 
واســطه پیشــرانه ضعیف تــر، چنــدان مــورد توجــه 

پیشــرانه  همیــن  امــا  نگرفــت،  قــرار  مشــتریان 
قدرتمنــد  هم قیمــت  رقبــای  بیــن  در  ضعیــف 
تنفــس  لیتــری  دو  موتــور  می شــود.  محســوب 
طبیعــی بــا 1۴۰ اســب بخار قــدرت و گیربکس چهار 
ســرعته اتوماتیــک، مشــخصات فنــی ســیتروئن 
کــه بــرای یــک ســدان  C۵ را تشــکیل می دهنــد 
کافــی بــه نظــر می رســد. تنهــا نکتــه  خانوادگــی 
منفــی ســیتروئن  C۵بــرای خریــدار، دسترســی 
دشــوار بــه قطعــات یدکــی و خدمــات فنــی اســت 
کــه نگهــداری از ایــن خــودرو را بــا دردســر همــراه 

می کنــد. 
3( برلیانس H33۰ اتوماتیک 1.۶۵۰

از  یکــی  برلیانــس   H3۰۰ محصــوالت  خانــواده 
طــی  چینی ایــران  خودروهــای  پرفروش تریــن 
 H33۰ برلیانــس  بوده انــد.  اخیــر  ســال  چنــد 
کــه نســبت بــه  عضــو ســدان این خانــواده اســت 
توجهــات  کــراس  و هاچ بــک  مدل های هاچ بــک 
کــرد  بیشــتری را در زمــان تولیــد بــه خــود جلــب 
گزینه هــای موجــود در لیســت  کنــون یکــی از  و ا
بهتریــن خودروهــای 3۰۰ میلیــون تومانــی از نظــر 

پیشــرانه و مشــخصات فنــی قــرار دارد.
بــا بودجــه ای در حــدود ســیصد میلیــون تومــان، 
کارکــرده از  قــادر هســتید تــا نمونه هــای اتوماتیــک 
برلیانــس H33۰ را بــا موتــور قوی تــر 1.۶۵ لیتــری 
کنیــد. پیشــرانه 1.۶۵ لیتــری بــا قــدرت  خریــداری 

گیربکــس چهــار ســرعته بهبــود  11۴ اســب بخار و 
مناســبی  عملکــرد     H33۰برلیانــس در  یافتــه 
بــه نمایــش می گذارنــد و ایــن خــودرو  از خــود  را 
کثــر محصــوالت داخلــی عملکــرد فنــی  نســبت بــه ا

دارد. مناســب تری 
۴( جک J۵ اتوماتیک

ســدان محبــوب چینــی یعنــی جــک J۵ اتوماتیک 
بهتریــن  لیســت  در  موجــود  گزینــه  آخریــن 
خودروهــای 3۰۰ میلیــون تومانــی از نظــر پیشــرانه 
و مشــخصات فنــی را بــه خــود اختصــاص داده 
ــی  ــای چین ــر خودروه کث ــه ا ک ــرایطی  ــت. در ش اس
لیتــری مجهــز  بــه پیشــرانه های 1.۵  اقتصــادی 
هســتند، جــک J۵ اتوماتیــک بــا دارا بــودن موتــور 
1.8 لیتــری میتسوبیشــی قــادر اســت تــا عــالوه بــر 
کــره ای  خودروهــای چینــی و ایرانــی خودروهــای 
مســن را نیــز بــه چالــش بکشــد. جعبــه دنــده چهــار 
ســرعته اتوماتیک ایــن خــودرو نیــز عملکــرد قابــل 
قبولــی را از خــود بــه نمایــش می گــذارد و لــذت 
گیربکس هــای  بــه  نســبت  را  بهتــری  رانندگــی 

اقتصــادی CVT بــرای راننــده فراهــم می کنــد.
میلیــون   3۰۰ حــدود  در  بودجــه ای  بــا  کنــون  ا
کارکــرده  نســخه های  تــا  هســتید  قــادر  تومــان، 
کنید. ایــن خودرو  جــک J۵ اتوماتیــک را خریداری 
چهــره جذابــی دارد، بــه امکانــات رفاهــی مناســبی 
گیربکــس آن عملکــرد قابــل  مجهــز اســت، موتــور و 
واســطه  بــه  و  می گذارنــد  نمایــش  بــه  را  قبولــی 
محبوبیــت در بــازار، بــه راحتــی فروختــه می شــود. 
جــک J۵ اتوماتیــک در بــازه زمانــی طوالنــی توســط 
کرمــان موتــور تولیــد و عرضــه شــده و بــه همیــن 
دلیــل بــرای یافتــن قطعات یدکــی آن دچار دردســر 

نخواهیــد شــد.
اقتصادی های نه چندان پرشتاب!

بــا  لیســت  در  شــده  یــاد  تمامی خودروهــای 
یــا  اقتصــادی  معیارهــای جهانــی، محصوالتــی 
متوســط بــه شــمار می رونــد. با ایــن وجــود آن قــدر 
کم شــتاب  کنــد و  کشــورمان از خودروهــای  بــازار 
ــادی  ــای اقتص ــن خودروه ــه همی ک ــده  ــباع ش اش
و از رده خــارج نیــز بــرای مشــتری ایرانی قــوی و 
پرشــتاب تلقی می شــوند. شکی نیســت که عالقه 
بــا پیشــرانه های  مــدرن  بــه خریــد خودروهــای 
از  بســیاری  وجــود  در  قدرتمنــد  و  حجیــم 
گونه ای  مشــتریان ایرانی وجــود دارد اما شــرایط به 
بــرای آن هــا پیــش رفتــه که ناچار هســتند به خرید 
چینی هــای  قدیمی یــا  فرانســوی  خــودرو  چنــد 

اتوماتیــک دلخــوش باشــند.

کوچــک تــری  جت هــای شــخصی بــه دلیــل جثــه 
کــه دارنــد بــه نظــر می رســد با ســرعت بیشــتری پــرواز 
کــه جزئیات ایــن واقعیــت را می توانیــد  می کننــد 
کــردن بــا  گــزارش بخوانیــد.  شــاید پــرواز  در ایــن 
جت هــای شــخصی بــرای هــر فــردی بــه عنــوان 
یــک آرزو تلقــی بشــود و یکی از جذاب ترین قســمت 
همیــن  بــا  کــردن  ســفر  کچــری،  ال زندگی هــای 
کــه در ایــن  جت هــای شــخصی باشــد، امــا ســوالی 
گــزارش بــه جــواب آن خواهیــم پرداخت ایــن اســت 
کــه آیــا جت هــای شــخصی ســریع تر از هواپیما هــای 

مســافربری پــرواز می کننــد؟
ســرعت پــرواز هــر هواپیمایــی بــه دو عامــل ارتفــاع و 
کــه ارتبــاط ارتفــاع و ســرعت  جثــه آن بســتگی دارد 
مســتقیم، امــا ارتبــاط جثــه و ســرعت غیر مســتقیم 
بــر  مایــل   ۴۰۰ از  شــخصی  هواپیما هــای  اســت. 
کیلومتــر بــر ســاعت تــا ۷۰۰  ســاعت معــادل ۶۴۳ 
کیلومتــر بــر ســاعت  مایــل بــر ســاعت معــادل ۱۱۲۶ 
کننــد، امــا ســرعت معــادل بــرای  می تواننــد پــرواز 
پــرواز آن هــا حدود ۶۰۰ مایل بر ســاعت معــادل ۹۶۵ 

کیلومتــر بــر ســاعت اســت.
ســریعترین جــت شــخصی Cessna Citation X نــام 
کیلومتــر بــر ســاعت  کــه بــا ســرعت حــدود ۱۲۰۰  دارد 

حرکــت می کنــد.
بــری  مســافر  هواپیما هــای  ســرعت  میانگیــن 
۴۶۰ تــا ۵۷۵ مایــل بــر ســاعت اســت همچنیــن 
میانگیــن ســرعت بویینــگ ۷۴۷ بــه عنــوان یکــی از 
محبوب ترین هواپیما های مســافربری حــدود ۵۰۰ 
مایــل بــر ســاعت اســت و همه ایــن میانگین هــا از 
میانگیــن ســرعت جت هــای شــخصی کمتر اســت.

عــالوه بــر ارتفــاع و جثــه، عوامــل دیگری مانند فشــار 
هــوا و ســرعت بــاد در ســرعت هــر پرنــده ای تاثیــر 
می گذارنــد بــه طــور مثــال در صورتــی کــه هواپیمــا بــر 
خــالف جهــت بــاد حرکــت کند از ســرعت آن کاســته 

می شــود و برعکــس.
می کننــد  فکــر  افــراد  برخــی  آخر اینکــه  مــورد 
جت هــای شــخصی امن تــر از هواپیمــا هســتند، 
اما ایــن طــور نیســت و ایــن افــکار بــه دلیــل ظاهــر 
مــدرن جــت شــخصی بــه ذهــن خطــور می کنــد در 
کــه امنیت و سیســتم های فنی انــواع جت  صورتــی 
و هواپیمــا از یــک مکانیــزم واحــد پیــروی می کننــد.

بــه   LED چراغ هــای  کــه  اســت  مدتــی 
اســتاندارد های جدیــد روشــنایی در خودرو هــا 
تبدیــل شــده اند و مزایــای زیــادی نیــز دارنــد. 
زیــاد  جدیــد  خودروهــای  در   LED چراغ هــای 
کابیــن را می پوشــانند  کار مــی رود و جلــوی  بــه 
کــم مصــرف  کــه از المپ های هالــوژن معمولــی 
طــور  بــه  می توانــد  نــور  نــوع  هســتند. این  تــر 
بهبــود  را  خــودرو  اتــاق  ظاهــر  چشــمگیری 
کــه مزایــای  گفتنــی اســت  بخشــد، اما ایــن نکتــه 
افــزودن نــور LED بــه فضــای داخلــی خــودرو، 

فقــط از جنبــه زیبایــی نیســت.
بــه   LED چراغ هــای  کــه  اســت  وقتــی  چنــد 
خودروهــا  روشــنایی  جدیــد  اســتانداردهای 
تبدیــل شــده اند و مزایــای زیــادی نیــز دارنــد. 
المپ هــای  بــه  نســبت   LED چراغ هــای 
کمتــری مصــرف می کننــد. در  معمولــی انــرژی 
کــه المپ هــای  حقیقــت، تخمیــن زده می شــود 
چراغ هــای  از  کارآمدتــر  درصــد   ۸۰ تــا   LED
رشــته ای قدیمی هســتند، در نتیجه، به خودرو 
کارایــی بیشــتری فعالیــت  کمــک می کننــد تــا بــا 
کمتــری بــه باتــری ماشــین وارد  کننــد و  فشــار 
شــود و بــه طــور بالقــوه طــول عمــر آن را افزایــش 

می دهــد.
کــه نوار هــای LED را امتحــان نکنیــد،   تــا زمانــی 
نــور  نورپــردازی آن نمی شــوید. آن هــا  متوجــه 
می تواننــد  و  می کننــد  بیشــتر  را  خــودر  کابیــن 

فضاهــای تاریــک داخل ماشــین را روشــن کنند. 
نــور  ســاطع کننده   دیود هــای  مخفــف   LED
اســت. دیود هــا در ابتــدا بــه  عنــوان بخشــی از 
مدار هــای الکترونیکــی طراحی و ســاخته شــدند 
تــا در مدار هــا به عنــوان یــک ســوپاپ از آن هــا 

اســتفاده شــود.
خوشــبختانه طول عمر المپ های LED نســبت 
کــه باعــث  بــه المپ هــای معمولــی بیشــتر اســت 
می شــود انتخــاب راحــت تــری داشــته باشــید. 
برخــی از المپ هــای LED قــادر بــه تأمیــن نــور 
المپ های هالــوژن  هســتند.  ســاعت   ۵۰۰۰۰
معمولــی  بــه ســرعت داغ می شــوند و ایــن امــر 
ک می کنــد. چراغ هــای  کنتــرل آن هــا را خطرنــا
کــه  کمی تولیــد می کننــد،  گرمــای بســیار   LED
باعــث می شــود آن هــا گزینه ایمــن تری نســبت به 

باشــند. المپ های هالــوژن 
چراغ هــای LED در یــک طیــف رنگــی متنــوع 
داخــل  در  می خواهیــد  گــر  ا می شــوند  تولیــد 
کابیــن خــودرو، ترکیــب رنگــی متفــاوت و جــذاب 
داشــته باشــید، چــراغ LED ایــن امــکان را بــرای 
شــما فراهــم می کننــد. چراغ هــای LED دارای 
چراغ هــا  هســتند. این  هــم  دیگــری  مزایــای 
نصــب  نیــز  خــودرو  جلــوی  چراغ هــای  روی  را 
محــدوده   کــردن  روشــن  توانایــی  و   می کننــد 
خاصــی از جــاده را دارند. ایــن یــک مزیــت بســیار 
 LED کــه بــا نــام نوردهــی ماتریکســی مهــم اســت 

می شــود. شــناخته 

قیمت خودروهای اقتصادی با بهترین مشخصات  سرعت جت شخصی 
بیشتر است یا هواپیمای 

مسافربری؟ 

نکات فنی خودرو؛ 

چرا در اتومبیل های جدید 
از چراغ های LED استفاده می شود؟ 
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بخش سوم
ده سخن برای اجتناب از سخنرانی

1. به هردلیل با مخاطب خود شوخی نکنید.
2. از در دست داشتن در جیب خودداری کنید.

3. مســتقیمًا از اســالیدهایتان مطالعه نکنید. این 
مــورد  در  نمی دانیــد  کــه شــما  اســت  نشــانه این 
چــه چیــزی صحبــت می کنیــد. می توانیــد هــر از 
چندگاهــی از آنهــا نگاهی بیندازید، اما وقــت زیادی 

را صــرف آنهــا نکنیــد.
ــاب  ــود اجتن ــان خ ــمی با مخاطب ــاس چش ۴. از تم
نکنیــد. هنــگام ســخنرانی بــه کــف یــا بــاالی ســر آنها 

نــگاه نکنید.
۵. هرگــز بــی صبرانــه رفتــار نکنیــد و بیــش از حــد 

عجوالنــه رفتــار نکنیــد.
۶. دور صحنه، پشت و جلو نروید

که درک آنها  کلماتی  7. ســعی نکنید با اســتفاده از 
دشــوار اســت تحــت تأثیر قــرار دهید.

گفتــار خــود عجلــه نکنیــد. در ایــن بیــن از  8. در 
ــود. ــر ش ــان ت ــا درک آن آس ــد ت کنی ــتفاده  ــث اس مک

9. بــرای هرچــه تصــور می کنیــد عیــب از شماســت 
بهانــه نگیریــد.

1۰. یکنواخــت صحبــت نکنید مقداری اشــتیاق به 
کنید. صــدای خــود تزریــق 

جمع بندی
بــه  مهمی اســت،  مهــارت  جمــع  در  ســخنرانی 
را  آن  شــما  تجــارت  یــا  حرفــه  هنگامی کــه  ویــژه 
بخواهد. ایــن نیــز یــک روش موثــر بــرای بازاریابــی 
ــد شــما اســت، صــرف نظــر از اینکــه چــه  خــود و برن

می دهیــد. انجــام  کاری 
همچنیــن وقتــی در صحبــت در جمــع مهــارت 
داریــد، افزایــش اعتمــاد بــه نفــس پیــدا می کنیــد کــه 
می تواند در ســایر جنبه های زندگی شــما منعکس 

شــود.
کــردن مهارت هــای خود  اولیــن قــدم شــما بــرای تیز 
در ســخنرانی عمومی بــا تســلط بر ایــن هفــت اصــل 

آغــاز می شــود.
کــه بــرای ســخنرانی یــا ســخنرانی روی  ــا فکر ایــن  آی
صحنــه برویــد، شــما را می ترســاند؟ آیــا هــر زمــان 
حضــور  در  تــا  می شــود  گرفتــه  تمــاس  شــما  بــا 
گران ظاهــر شــوید، عصبــی هســتید؟ بیــش  تماشــا
از حــد فکــر نکنیــد بســیاری از مــردم نیــز همیــن 

دارنــد. را  احســاس 
معــاش  عمومی امــرار  ســخنران  عنــوان  بــه  گــر  ا
نمی کنیــد، بــرای اولیــن بــار روی صحنه رفتــن برای 
ســخنرانی می توانــد یــک تمریــن چالــش برانگیــز 

باشــد.
بســیاری از مــردم تــرس از ســخنرانی در جمــع دارنــد 
کــه بــه اصطــالح گلوســوفوبیا نیز معــروف اســت و هر 
چقــدر اعتمــاد بــه نفــس داشــته باشــند می توانــد بر 

آنهــا تأثیر بگــذارد.
امــا، شــما نمی توانیــد بــرای همیشــه از مشــاغل 
کنیــد. بــا نــکات  کــردن فــرار  مربــوط بــه صحبــت 
گونــه  و تکنیک هــای مناســب می توانیــد بــر هــر 
کنیــد و در ســخنرانی در جمــع اســتاد  تردیــد غلبــه 
شــوید. تســلط بر ایــن هفــت قانــون و اصــول اصلــی 
کلیــد توســعه رویکــرد صحیــح در زمینــه مشــارکت 

ســخنرانی و ســخنرانی اســت.

7 موردی که قبل از یک سخنرانی عمومی باید بدانید 
موفقیتربخ

کرونا در اصفهان کسیناسیون خودرویی  وا

کویر گلشن طبس، زیباترین باغ تاریخی در دل  باغ 

کسیناسیون کرونا برای سالمندان باالی ۸۰ سال در محل سابق شرکت نمایشگاه های بین المللی استان  طرح ملی وا
اصفهان با همکاری مرکز بهداشت استان به صورت خودرویی انجام شد.

باغ گلشن طبس، زیباترین باغ تاریخی در دل کویر در شمال شرقی استان خراسان جنوبی می باشد که در بستر شهری 
کم طبس، از سلسله خوانینی که به  و در انتهای شرقی خیابان گلشن طبس و بوسیله میرحسن خان، سومین حا
وسیله نادرشاه به حکومت طبس منصوب شدند، احداث گردید.این باغ در تاریخ بیستم دی ماه سال ۱۳۵۵ و به 

شماره ی ۱۳۱۰ در میان آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
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