
گام بزرگ زیست محیطی شهرداری اصفهان برای کنترل شیرآبه : 

احداث خطوط جدید پردازش پسماند در اصفهان

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  11۳۵ - سه شنبه  28  اردیبهشت  1۴۰۰ -  ۶ شوال  1۴۴2
18  می     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

۳

8

کنفرانــس بین المللی اینترنــت اشــیا  دبیــر پنجمیــن دوره 
ــر  ــی در حوزه هــای مختلــف نظی گفــت: اقدامات کاربردهــا  و 
ــعه اینترنت  ــه توس ــت در زمین ــامت و صنع ــای س بخش ه
ــه  ــوالد مبارک ــرکت ف ــال ش ــرای مث ــت؛ ب ــده اس ــاز ش ــیا آغ اش
کارخانــه ای هوشــمند  فعالیت هایــی را بــا هــدف تأســیس 
کــرده اســت. علــی بهلولــی در نشســت خبــری مجــازی  آغــاز 
کــه بــا هــدف تشــریح اهــداف و برنامه هــای »پنجمیــن دوره 
کنفرانــس بین المللی اینترنــت اشــیا و کاربردهــا« به میزبانی 
دانشــگاه اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار کرد: ایــن کنفرانس به 
صــورت برخــط در روزهــای چهارشــنبه و پنج شــنبه- ۲۹ و 
۳۰ اردیبهشــت مــاه در دانشــگاه اصفهــان برگــزار می شــود.
کنفرانــس افــزود: دانشــکده  وی بــا اشــاره بــه تاریخچه ایــن 
مهندسی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۳ میزبان برگزاری 
نخســتین دوره ســمینارهای اینترنت اشــیا بــود، همچنین 
در ســال ۱۳۹۵ نیــز برگــزاری رویــداد روز جهانی اینترنــت اشــیا 

از اهــم فعالیت های ایــن دانشــکده بــوده اســت.
ــت  ــزاری ادوار مختلف اینترن ــه برگ ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش وی ب
اشــیا از ســوی دانشکده کامپیوتر دانشگاه اصفهان، گفت: 
کمیتــه  دعــوت از ســخنران ملــی و بین المللــی و تشــکیل 
بــوده  ادوار  تحوالت ایــن  مهمتریــن  از  رویــداد  ویژه ایــن 

اســت.
کنفرانــس بین المللی اینترنــت اشــیا  دبیــر پنجمیــن دوره 

کراننبــرگ«،  کاربردهــا ادامــه داد: در ایــن دوره »راب وان  و 
مســئول شــورای اروپایی اینترنــت اشــیا بــه عنــوان مســئول 

کنفرانــس حضــور خواهــد داشــت. شــورای اروپایــی 
بهلولــی بــا بیان اینکــه پایان نامه هــای برتــر ارشــد و دکتــری 
گفــت: معرفــی پروژه هــای  کنفرانــس ارائــه می شــود،  در ایــن 
کــه امــکان عملیاتــی شــدن دارد از ویژگی هــای  کاربــردی 

کنفرانــس اســت. برجســته این دوره از 
وی ادامــه داد: هــدف مــا معرفــی جدیدتریــن دســتاوردها 
در حوزه اینترنــت اشــیا و اشــاعه آن در جامعــه اســت تــا 

بیــن متخصصان ایــن حوزه ایجــاد شــود. شــبکه ای 
مختلــف،  حوزه هــای  در  اقداماتــی  کــرد:  عنــوان  وی 
ســامت، صنعــت و … در زمینــه توســعه اینترنت اشــیا آغــاز 
ــه عنــوان  ــرای مثــال شــرکت فــوالد مبارکــه ب شــده اســت؛ ب
یــک صنعــت پیشــتاز، فعالیت هایــی را بــا هــدف تأســیس 

کــرده اســت. کارخانــه ای هوشــمند آغــاز 
کامپیوتــر دانشــگاه اصفهــان  عضــو هیــأت علمی دانشــکده 
گفــت: در آینــده نزدیــک، حضور اینترنــت اشــیا در زندگــی 
روزمــره بســیار محســوس خواهــد بــود. بنابرایــن و بــا توجــه 
گــذاری علمــی و فنــی در آن  بــه نوپایی ایــن حــوزه، ســرمایه 

ــود. ــو ش ــاغل ن ــاد مش ــد باعث ایج می توان
پذیرش ۵۳ مقاله در پنجمین کنفرانس بین المللی 

»اینترنت اشیا و کاربردها«
همچنیــن مائــده عاشــوری، دبیــر علمی پنجمیــن دوره 

کاربردهــا نیــز بــا اشــاره بــه ارســال  کنفرانس اینترنــت اشــیا و 
مقــاالت  داوری  کــرد:  اظهــار  دبیرخانــه،  بــه  مقالــه   ۱۴۶
کنفرانــس بــا مشــارکت ۱۴۰ داور در  رســیده بــه دبیرخانــه 
مــدت ۲۰ روز انجــام شــده اســت و بــه طور میانگیــن در مورد 
هــر مقالــه حداقــل ســه داور عضــو هیئت علمی و متخصص 

کرده انــد. اظهارنظــر 
 Enabling محورهــای  در  مقالــه   ۵۶ داد:  ادامــه  وی 
 tchnologis, lot services and applications, lot and
محورهــای  و   data science, lot security and privacy

اســت. شــده  ارائــه  صنعتــی  علمی ترویــج 
کنفرانــس بین المللی اینترنــت  دبیــر علمی پنجمیــن دوره 
گاتام، عضو هیئت  گفت: در این دوره دکتر  کاربردها  اشــیا و 
 blockchain کانــادا در رابطــه بــا علمی دانشــگاه برانــدون 
 ،technology for EMR and internet of medical things
 balancing centralization and بــا  رابطــه  در  راب  دکتــر 
 ،decentralization and decentralizationin the network
علمی پژوهشــگاه  هیئــت  عضــو  شــبانیان،  تــورج  دکتــر 
از  اســتفاده  بــا  رابطــه  فنــاوری اطاعــات در  و  ارتباطــات 
رویکــرد نرم افــزاری شــبکه در شــبکه های اینترنت اشــیا و 
ــق  ــعه و تحقی ــدس توس ــراف، مهن ــا میرص ــر محمدرض دکت
و مدیــر پــروژه مرکــز تحقیقــات مخابرات ایــران در رابطــه 
توســعه شــهرهای هوشــمند  اشــیا در  بــا نقش اینترنــت 

می کننــد. ســخنرانی 

دبیر پنجمین دوره کنفرانس بین المللی اینترنت اشیا اعالم کرد:

کارخانه هوشمند تالش فوالد مبارکه برای راه اندازی 
خبرربخ

گفــت: در ســال ۱۴۰۰ مشــکلی ســد راه تولیــد  رئیــس هیئت مدیــره شــرکت فــوالد مبارکــه 
نخواهــد بــود و تــاش بــرای تولید بیشــتر و اشــتغال زایی مضاعف صــورت خواهد گرفت. 
گفــت:  شــرکت  هیئت مدیره ایــن  اعضــای  ترکیــب  بــه  اشــاره  بــا  ضیا ایمانــی  ســید 
کــه از معاونــان  هیئت مدیــره شــرکت فــوالد مبارکــه تغییراتــی داشــته و دو عضــو جدیــد 

فــوالد مبارکــه هســتند بــه هیئت مدیــره اضافــه شــده اند. 
وی بــا بیان ایــن مطلــب در ادامــه افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه یــک مجموعــه صنعتــی 
کــه بایــد به صــورت همه جانبــه، در بخش هــای  کشــور اســت  مــادر و قطــب صنعــت 
مختلفــی همچــون حــوزه مدیریتــی، مســائل اقتصــادی، تولیــد، اشــتغال و جلوگیــری از 

ــت شــود. کشــور و… تقوی خــروج ارز از 

ح کرد؛ رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطر

افزایش تولیدات فوالد مبارکه موتور محرکه 
اقتصادی کشور

گل نشد!  کاپیتان هر چه زد  حاج صفی؛ 
۶

کی: قیمت جدید روغن خورا

گران شد روغن هم 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد؛

آبرسانی پایدار به ۶۰ روستای 
دیگر در استان اصفهان

چهاردهمین نمایشگاه 
گرانبها در اصفهان  طال و فلزات 

برگزار می شود

گرانی ارز و کرونا مسیر سفرها را عوض کرد:

کاهش ۸۰ درصدی سفر خارجی

طنز سه کلمه ای: کپی کارت 
هوشمند  

گفتن از زاینده رود 
روی صحنه ی تئاتر
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مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان:

محرومان اصفهان خانه دار می شوند

گزارشی از مراسم »غم شریکی«؛

هفتمی بارانی 
برای دانش آموزان افغانستانی
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حامد اخگر - شهردار کلیشاد و سودرجان

کلیشــاد و ســودرجان بــه اســتناد بودجــه مصــوب ســال مالــی 1۴۰۰ درنظــردارد فــاز اول )محوطــه  شــهرداری 
کلیشــاد و ســودرجان را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه افــراد  ســازی( مجتمــع فرهنگــی بــاغ بانــوان شــهر 
گــذار نمایــد. لــذا از متقاضیــان دعــوت می گــردد مطابــق بــا زمــان بنــدی  واجدالشــرایط حقیقــی یــا حقوقــی وا

اعــام شــده بــه شــهرداری مراجعــه نماینــد.

شهرداری در رد و قبول پیشنهادات مختار می باشد.
سایر شرایط در اسناد مناقصه موجود می باشد.

آدرس دریافــت و تحویــل مــدارک: اصفهــان شــهر کلیشــاد و ســودرجان خیابــان مطهــری ســاختمان مرکــزی 
11۳۴۰9۰ / م الفشــهرداری واحــد دبیرخانــه شــهرداری شــماره تمــاس: ۳7۴88۰۰۰، ۰۳1

نوبت دوم
گهی مناقصه مرحله اول آ

زمان بازگشایی آخرین مهلت تحویل اسناد مهلت اخذ اسناد مبلغ اعتبار

1۴۰۰/۰۳/18 1۴۰۰/۰۳/17 1۴۰۰/۰2/21 الی 1۴۰۰/۰۳/17 ۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

میثم محمدی - شهردار زرین شهر

ــه اســتناد مجــوز شــماره ۴88 مــورخ 99/11/1  شــهرداری زریــن شــهر ب
کاربــری مســکونی  بــا  ک زمیــن  پــا شــورای اسامی شــهر درنظــردارد 
واقــع در خیابــان صنعــت زریــن شــهر بــه مســاحت 2۴2/88 مترمربــع 
را ازطریــق مزایــده عمومی بــه فــروش رســاند. لــذا از متقاضیــان دعــوت 
کســب اطاعــات بیشــتر  بعمــل می آیــد جهــت دریافــت اســناد مزایــده و 
از تاریــخ انتشــار تــا پایــان وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/۰۳/17 بــه شــهرداری 

11۳۶77۳ / م الفزریــن شــهر مراجعــه نماینــد.

نوبت اول
گهی مزایده« »تجدید آ

احسان کوزه گر - شهردار آران و بیدگل

شــهرداری آران و بیــدگل درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 29۳ مــورخ 
1۴۰۰/۰2/2۰ شــورای اسامی شــهر آران و بیــدگل درخصــوص فــروش ضایعــات 
ک واقع در طرح معابر طبق کارشناسی رسمی دادگستری  حاصل از تخریب اما
ازطریــق مزایــده عمومی اقــدام نمایــد. لــذا از کلیه واجدین شــرایط دعوت بعمل 
کثــر ظــرف  می آیــد جهــت اطــاع از شــرایط، اخــذ مــدارک و شــرکت در مزایــده حدا
گهــی بــه شــهرداری آران و بیــدگل  مــدت 1۰ روز از تاریــخ انتشــار نوبــت دوم ایــن آ

مراجعــه نمایند.
کمیسیون در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

11۳۶۶۴2 / م الف

نوبت اول
گهی مزایده )مرحله اول( آ

مالیات خودرو ندهید، چه می شود؟ 
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مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی 
اصفهان گفت: چهاردهمین نمایشــگاه تخصصی 
گوهرسنگ ها، ماشین آالت و  گرانبها،  طال، فلزات 
صنایــع وابســته پنجــم تــا هشــتم خردادمــاه در ایــن 

اســتان دایــر می شــود. 
کمربنــد  کشــور ایران از لحــاظ جغرافیایــی بــرروی 
معدنــی جهــان قــرار دارد و از ذخایــر عظیــم فلــزات و 
کانیهــای بــا ارزش برخــوردار اســت. همیــن موضــوع 
گســترش دانــش و صنعــت معــادن و  موجبــات 

ــت. ــوده اس ــون ب کن ــاز تا ــران از دیرب ــزکاری در ای فل
می دهــد  نشــان  جواهرات ایــران  و  طــال  تاریــخ 
و  طــال  کشــور،  تاریخ ایــن  طــول  در  همــواره  کــه 
جواهرســازان هنرمند ایرانــی بــا خلــق آفرینش هــای 
بــی نظیــر و بــی همتــا، توانســته اند توجــه جهانیــان 

کننــد. را بــه خــود جلــب 
و  تکنولــوژی  افــزون  روز  گســترش  بــه  توجــه  بــا 
گذار ایــن صنعــت از دوران ســنتی بــه صنعتــی بــرای 
ــزوم  ــود ل ــه خ ــت رفت ــای از دس ــه بازاره ــتیابی ب دس
حضــور در نمایشــگاه ها بــه منظــور نمایــش آخریــن 
ــه نظــر  تکنولوژی هــای ســاخت روز دنیــا ضــروری ب
می رســد. بــه همیــن منظــور و هماننــد ســال های 
گذشــته اصفهــان بــه عنــوان پایتخــت طالیی ایــران 
گرانبهــا،  و قطــب صنعتــی تولیــد و عرضــه فلــزات 
چهاردهمیــن  میزبــان  جــاری  ســال  خردادمــاه 
گرانبهــا،  فلــزات  طــال،  المللــی  بیــن  نمایشــگاه 
گوهرســنگ ها، ماشــین آالت و صنایــع وابســته در 

بــود. محــل دائمی نمایشــگاه ها خواهــد 
علــی یارمحمدیــان در نشســت خبــری بــه همیــن 
کنندگان این نمایشــگاه  مناســبت افزود: مشــارکت 
تولیدکننــدگان طــال،  در زمینــه  ماشــین ســازان، 
طالفروشــان، آموزشگاه ها، تولیدکنندگان دستگاه 

کننــده، فعــاالن حــوزه هنرهــای  و مــواد ضدعفونــی 
گرانبها و فعاالن حوزه گوهرسنگ ها  دستی فلزات 
خواهــد بــود. وی ادامــه داد: اســتان های اصفهــان، 
تهــران، خراســان رضــوی، یــزد و فــارس بــرای حضور 

در ایــن نمایشــگاه ثبــت نــام کردنــد.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بیــن المللــی 
کرد: رویدادهایی از جمله  اســتان اصفهان تصریح 
کشــوری بــا محوریــت انجمــن تولیــد  میــز طــالی 
ــی  ــت هم اندیش ــدگان و نشس ــدگان و صادرکنن کنن
حــل  راســتای  در  کشــور  طالســازهای  اتحادیــه 
معضالت و مشــکالت طالســازان و تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان در این نمایشــگاه برگزار خواهد شــد.

وی بــا بیان اینکــه چهاردهمیــن نمایشــگاه طــال 
کــرد: ۷۰  در اصفهــان دارای ۶۰ غرفــه اســت، اظهــار 
درصد فضای نمایشــگاهی به مباحث تخصصی و 
۳۰ درصــد توســط گالــری داران و مصنوعــات طال به 
بازدیــد مــردم اختصــاص دارد. یارمحمدیــان گفت: 
ــع  ۲ زوم نمایشــگاهی بــه مســاحت ۱۰ هــزار مترمرب
فضــای سرپوشــیده بــه نمایشــگاه طــال اختصــاص 
کرده و عالقمندان از ساعت ۱۰ تا ۱۸ روز پنجم  پیدا 
تــا هشــتم خردادمــاه می تواننــد از ایــن نمایشــگاه 
شــرکت  مدیرعامــل  گفتــه  بــه  کننــد.  بازدیــد 
اصفهــان،  اســتان  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های 

نمایشــگاه ها محــل امید فعــاالن اقتصادی اســتان 
اســت. وی بــا اشــاره به اینکــه پیــک چهــارم بیماری 
کرونا موجب تعطیلی نمایشــگاه ها از اوایل اســفند 
کــرد:  خاطرنشــان  شــد،  کنــون  تا گذشــته  ســال 
کنــون اصفهــان در وضعیــت نارنجــی قــرار دارد و بــا  ا
توجــه بــه مصوبه ســتاد ملی کرونــا مجاز به برگــزاری 
بهداشــتی  پروتکل هــای  حفــظ  بــا  نمایشــگاه ها 

هســتیم.
 دروازه صادرات طال از نمایشگاه ها می گذرد

رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان طال 
کــرد: دروازه صــادرات طــال  و جواهــر اصفهــان اظهــار 
از ایــن نمایشــگاه بــاز می شــود امیدواریــم صــادرات 
ــون دالر و  ــه ۷۵۰ میلی ک ــال های ۹۰ و ۹۱  ــه س ــال ب ط

در اوج صــادرات بــود، بازگــردد.
تصمیــم  و  افــزوده  ارزش  طالمینایــی،  محســن 
گیری هــای گذشــته را از جملــه مشــکالت و مســائل 
گفــت:  گریبانگیــر صــادرات طــال و جواهــر دانســت و 
بانــک مرکــزی، گمــرک و تضــاد قوانیــن بیــن ارکان ها 
کــه  اســت  صادرکننــدگان  مشــکالت  جملــه  از 
امیدواریــم بــا آن هــا مشــکالت را برطــرف و صــادرات 

ــیم. ــاهد باش ــی را ش خوب
۴۸۱ واحــد تولیــدی طــال در اســتان اصفهــان دارای 
کــد شناســایی طــال و ۲۱ واحــد تولیــدی طــال دارای 

پروانــه اســتاندارد هســتند.
ــت،  ــر جمعی ــون نف ــج میلی ــش از پن ــا بی ــان ب اصفه
ــا  ــزرگ ب کوچــک و ب بیــش  از ۹ هــزار واحــد تولیــدی 
ســرمایه ۲۲۱ هــزار میلیــارد ریــال و اشــتغال ۲۶۳ 
هــزار نفــر، حــدود ۸۴۰ معــدن در حــال بهــره بــرداری 
گــذاری بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال و  بــا ســرمایه 
حــدود ۱۸۰ هــزار واحــد صنفی صنعتی ترین اســتان 

کشــور محســوب می شــود.

چهاردهمیننمایشگاهطالوفلزاتگرانبهادراصفهانبرگزارمیشود

گزارشربخ

شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
از شــرکت های وابســته  اســالمی گفت: ۶۰ درصــد 
زمینــه  در ایــن  بایــد  اســت،  ده  زیــان  دولــت  بــه 

باشــیم. داشــته  ویــژه ای  ســاماندهی 
محمدرضــا پورابراهیمــی در سلســله نشســت های 
تخصصــی دولــت جــوان حــزب اللهــی بــا عنــوان 
بــا  آینــده«  دولــت  اقتصــادی  ابعــاد  »تبییــن 
حــال  در  کشــور  اقتصــادی  وضعیــت  بیان اینکــه 
داشــت:  اظهــار  اســت،  پیچیــده  بســیار  حاضــر 
هــدف ما ایجــاد نگرانــی در جامعــه نیســت امــا بایــد 
کــرد و راهکارهــای مناســب را نیز  واقعیت هــا را بیــان 

داد. ارائــه 
کیــد بر اینکــه در حــوزه درآمــد ملــی ســاالنه  وی بــا تا
کاهــش درآمــدی جامعــه را از ســال  پنــج درصــد 
زمینــه  در  داشــت:  ابــراز  داشــته ایم،  کنــون  تا  ۹۲
کاهشــی را در ایــن بــازه  پس انــداز ملــی نیــز رونــد 
کمیســیون اقتصــادی  زمانــی داشــته ایم. رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی با بیان اینکــه در زمینــه 
کاهشــی را داریم، گفت:  موجودی ســرمایه نیز نرخ 
ــت. ــور اس کش ــب در  ــرایط نامناس ــر ش ــا بیانگ آماره

شاخص بهره وری در کشور منفی است
کار، ســرمایه  وی بــا بیان اینکــه شــاخص بهــره وری 
کــرد: در  کشــور منفــی شــده اســت، اضافــه  و … در 
حــوزه داشــت اقتصــادی ظرفیت هــای درونــی و 
کشــور رونــد  کــه در ایــن زمینــه در  بهــره وری داریــم 
کاهشــی را داریــم کــه بــه صورت میانگین ســاالنه ۱۳ 

درصــد بــوده اســت.
کــه  پورابراهیمی بــا بیان اینکــه نــگاه ما ایــن اســت 
مطابــق بــا داده هــای موجــود در اقتصــاد ملــی بــرای 
دولــت آینــده تصمیــم گیری داشــته باشــیم، افــزود: 
بدهی های خارجی کشــور البته وضعیت مناســبی 
که ایــن امــر بیانگــر  را دارد البتــه بایــد توجــه داشــت 

کمتــر از ظرفیــت خارجــی نیــز اســت. اســتفاده 
وی بــا بیان اینکــه نــرخ تــورم بــه صــورت میانگیــن از 
کنــون ۲۰ درصــد افزایــش داشــته اســت،  ســال ۹۲ تا
کاهــش چشــمگیری را  افــزود: ارزش پــول ملــی نیــز 

داشــته اســت.
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان اینکه 
کنــون بــه صــورت میانگیــن افزایــش  از ســال ۹۲ تا
۱۱.۳ درصــدی نــرخ بیــکاری را داشــته ایم، ادامــه 
داد: ۳۵۰ هــزار میلیــارد تومان نیز کســری بودجه در 

دولــت یازدهــم و دوازدهــم داریــم.
بیانگــر  اقتصــادی  رشــد  نــرخ  بیان اینکــه  بــا  وی 

کشــور اســت، ادامــه داد: در ســال  کنونــی  شــرایط 
آخــر برنامــه ششــم توســعه هســتیم و ایــن در حالــی 
کمتــر از  کشــور  کــه نــرخ رشــد اقتصــادی در  اســت 

یــک درصــد بــوده اســت.
کسری بودجه یکی از مهم ترین چالش های 

موجود در کشور است
کســری بودجــه یکــی  پورابراهیمی بــا بیان اینکــه 
کشــور بــوده  از مهم تریــن چالش هــای موجــود در 
بیــن  داشــت  توجــه  بایــد  داشــت:  ابــراز  اســت، 
هزینه هــا و درآمــد دولــت همخوانــی وجــود نــدارد و 
کنونــی را اصالح  بــرای حل ایــن بحــران بایــد شــرایط 

ــرد. ک
ــرای بهبــود نظــام بودجــه ای و  ــا بیان اینکــه ب وی ب
بحــث درآمدهــا بایــد بودجه هــا را مــورد ارزیابــی قــرار 
گفــت: بودجــه شــرکت ها و بانک هــا ســه برابــر  داد، 
ــر در ایــن  گ بودجــه عمومی کشــور اســت و از ایــن رو ا
بخــش صرفه جویــی داشــته باشــیم می توانیــم بــه 

کنیــم. کســری بودجــه را برطــرف  خوبــی 
شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
شــرکت های  از  درصــد   ۶۰ بیان اینکــه  اســالمی با 
وابســته بــه دولــت زیــان ده اســت، ادامــه داد: بایــد 
در ایــن زمینــه ســاماندهی ویــژه ای داشــته باشــیم 
کــه هنــوز بانــک جامعــی از  و ایــن در حالــی اســت 
در ایــن  بایــد  و  نــدارد  وجــود  دولــت  داشــته های 

زمینــه ورود جــدی داشــت.
بخش عمده ای از دارایی های دولت بالاستفاده 

است
وی بــا بیان اینکــه بخــش عمــده ای از دارایی هــای 
گفــت: چنانچــه پنــج  دولــت بالاســتفاده اســت، 
درصــد از ایــن دارایی هــا فعــال شــود می تــوان بــه 

کــرد  میــزان قابــل توجهــی کســری بودجــه را جبــران 
ــا دولــت  ــه البتــه در ایــن زمینــه نشســت هایی را ب ک
داشــته ایم امــا دولــت بــه نظــرات تخصصــی تمکین 

نمی کنــد.
پورابراهیمی بــا بیان اینکه در بحث مالیات نســبت 
ســهم مالیــات بــه تولیــد ناخالــص ملــی بایــد ۱۰ 
گفت: ایــن امــر مــورد قبــول دولــت  درصــد باشــد، 
کــه در دنیا ایــن  واقــع نشــد و ایــن در حالــی اســت 

میــزان بــه ۲۵ درصــد نیــز می رســد.
وی بــا بیان اینکــه اراده ای بــرای وصــول مالیــات 
ــرار مالیاتــی  ــراز داشــت: ف ــدارد، اب کشــور وجــود ن در 
در ایــران بســیار زیــاد اســت و ایــن در حالــی اســت 
گر ایــن امــر محقــق شــود تــراز اقتصــادی بــه  کــه ا

می شــود. خوبی ایجــاد 
دیپلماسی اقتصادی کشور فلج است

شــورای  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  رئیــس 
ــا  ــران ب اســالمی با بیان اینکــه ۹۰ درصــد از تجارت ای
۱۰ کشــور انجــام می شــود، ابــراز داشــت: دیپلماســی 
اقتصــادی در کشــور فلــج اســت و ســفرای مــا چیزی 
کشــور  از اقتصــاد نمی داننــد و رایزنــی بازرگانــی در 
بســیار منفعل عمــل می کنــد و در ۱۰ کشــور ارتباطی 

کشــور رایــزن اقتصــادی داریــم. تنهــا در پنــج 
وی بــا بیان اینکــه در مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
بــرای  را  پرسشــنامه ای  یکبــار  مــاه  ســه  هــر 
بــا بررســی پاســخ ها  ارســال و  اقتصــادی  فعــاالن 
چالش های ایــن بخــش ارزیابــی شــده اســت، اظهار 
داشــت: در ایــن زمینــه تغییــر مســتمر قیمــت مــواد 
اولیــه بــرای تولیــد، بــی ثباتــی قوانیــن، تأمین منابع 
چالش هــای  بیمــه  و  مالیــات  مشــکالت  مالــی، 
کــه  اصلــی صنایــع و بخــش اقتصــادی بــوده اســت 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی:

۶۰ درصد از شرکت های وابسته دولت زیان ده است 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مالیاتــی،  امــور  ســازمان  کل  رئیــس  اعــام  طبــق 
دیگــر  هفتــه  تــا  لوکــس  خودروهــای  صاحبــان 
شناســایی و مشــمول پرداخــت مالیــات متعلقــه 
در  و  می شــوند  جــاری  ســال  بهمــن  پایــان  تــا 
صورتیکه این مالیات را پرداخت نکنند، نمی توانند 
نقــل و انتقــال یــا اجــاره خــودروی خــود را انجــام 
امســال، صاحبــان خودروهــای  بودجــه  دهنــد.  
بــا ارزش بــاالی یــک میلیــارد تومــان را مکلــف بــه 
پرداخــت مالیــات تــا پایــان بهمــن ســال جــاری کــرده 
اســت که با شناسایی لوکس نشــینان از هفته آینده 
شــروع می شــود.  طبــق قانــون، تمــام مالــکان انــواع 
خودروهــای ســواری و وانــت دو کابیــن دارای شــماره 
انتظامی شــخصی بــه نام خــود و فرزنــدان کمتــر از ۱۸ 
کــه در پایــان هــر ســال  ســال و محجــور تحــت تکفــل 
ــارد تومــان  مجمــوع ارزش آن هــا بیــش از یــک میلی
باشــد، بایــد مالیــات مربوطــه را به خزانــه دولــت واریز 
کننــد.  برایــن اســاس، مالیــات خودروهــای تــا یــک و 
نیــم میلیــارد تومــان )نســبت بــه مــازاد یــک میلیــارد 
ــا مبلــغ ســه میلیــارد تومــان  تومــان( یــک درصــد، ت
)نســبت بــه مــازاد یــک و نیــم میلیــارد تومــان( دو 
درصــد، تــا مبلــغ چهــار و نیم میلیارد تومان )نســبت 
به مازاد ســه میلیارد تومان( ســه درصد و نســبت به 
مــازاد چهــار و نیــم میلیــارد تومــان هــم چهــار درصــد 
خواهــد بــود.  بــا توجــه بــه کــف قیمــت مالیات گیــری 
)یــک میلیــارد تومــان( تقریبــا هیــچ خــودروی تولیــد 
یــا مونتــاژ داخلــی مشــمول مالیــات نخواهــد شــد و 
مالیــات مربوطــه مخصــوص خودروهــای وارداتــی 

کــه قیمــت روز و ســال ســاخت یــا ورود آنهــا  اســت 
ک میزان مالیات خواهد بود. طبق محاســبات  ما
ــه عنــوان مثــال، مالیــات خــودرو آزرا  انجــام شــده، ب
بــه ارزش حــدود دو نیــم میلیــارد تومــان، نســبت 
بــه مــازاد یــک و نیــم میلیــاردی، حــدود ۲۰ میلیــون 
ــرد را مکلــف  ــی ف ــون، در صورت تومــان می شــود.  قان
بــه پرداخت ایــن مالیــات می داند که مجمــوع ارزش 
چندیــن یا یک خــودروی آن به بیش از یک میلیارد 
گــر فــردی دارای دو  تومــان برســد. بــه عبــارت دیگــر، ا
خــودرو بــه ارزش هــای ۵۰۰ و ۷۰۰ میلیــون تومانــی 
باشد، مکلف به پرداخت مالیات است. همچنین، 
ثبــت نقــل و انتقــال خودروهایــی کــه بــه موجب این 
بنــد بــرای آنهــا مالیــات وضــع شــده اســت قبــل از 
پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات 
بــر دارایــی، نقــل و انتقــال قطعــی و اجــاره ممنــوع 
کــه متخلفیــن از حکم ایــن بنــد در پرداخــت  اســت 
مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد. بنابراین، 
در صورتــی کــه صاحبــان خودروهــای لوکس مالیات 
متعلقه را پرداخت نکنند، نمی توانند نقل و انتقال 

ــا اجــاره خــودروی خــود را انجــام دهنــد.  ی

درآمد گمرکات اســتان اصفهان در فروردین امســال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۶ برابــر افزایــش 
یافت. مدیرکل گمرکات اســتان گفت: در این مدت 
بیش از ۹۴۴ میلیارد و ۸۹۰ هزار ریال درآمد گمرکات 
اســتان بــه خزانــه واریــز شــده که نســبت بــه فروردین 
۱۳۹۹ حــدود ۶ برابــر رشــد داشــته اســت. دکتر رســول 
کوهســتانی پــزوه افــزود: در فروردیــن امســال ۱۲ هــزار 
کاال بــه ارزش ۷۷ میلیــون و ۵۳۹ هــزار  و ۷۰۷ تــن 
دالر وارد گمــرکات اســتان شــده در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال قبــل از حیــث وزن ۸۰ درصــد واز لحــاظ 

ارزش ۴۰۸ درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی ارزش 
گمــرک اصفهــان ۳۸  اظهارنامه هــای وارداتــی بــه 
گفــت:  کــردو  میلیــون دالر و بــه وزن ۴ هــزار تــن بیــان 
در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل از حیــث وزن 
۶۳۶ و از نظــر ارزش ۲۴۸ درصــد رشــد داشــته اســت. 
گفــت: در فروردیــن امســال  رســول کوهســتانی پــزوه 
تشــریفات واردات ۳۷ میلیــون دالر و بــه وزن ۷ هــزار 
کاال از طریق گمرک مجتمع فوالد مبارکه انجام  تن 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل از  شــده 
ــد افزایــش  ــاظ ارزش ۴۷۰ درص نظــر وزن ۷۱۷ و از لح
گمرکات استان اصفهان مهمترین  یافت. مدیرکل 
گمــرکات اســتان اصفهــان  دالیــل افزایــش واردات 
را افزایــش تعــداد انبار هــای اختصاصــی، شناســایی 
فعــاالن مجــاز اقتصــادی و ارائــه خدمات مطلــوب در 
کمتریــن زمــان ممکــن بــه واحد هــای تولیــدی بیــان 
کــردو افــزود: در حــال حاضــر ۳۴ باب انبار اختصاصی 
اصفهــان  اســتان  تولیــدی  واحد هــای  در  گمــرک 
کشــور را بــه خــود  کــه ۱۵ درصــد ســهم  وجــود دارد 

اختصــاص داده اســت.

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان خــودروی اصفهــان 
ــرخ  ــا اعــام اخیــر شــورای رقابــت افزایــش ن گفــت: ب
۹ درصــدی بــرای خودروهــای ســایپا و افزایــش ۸ 
درصــدی بــرای محصوالت ایــران خــودرو داشــته  
بــازار  موجــود،  شــرایط  دلیــل  بــه  کل  در  اســت؛ 
گذشــته بــی رونــق اســت و  خــودرو نســبت بــه ســال 
کاهــش داشــته اســت.  معامــات حــدود ۳۰ درصــد 
کــرد: بــا اعــام اخیــر شــورای  علیرضــا قنــدی اظهــار 
رقابــت افزایــش نــرخ ۹ درصــدی بــرای خودروهــای 
ســایپا و افزایــش ۸ درصــدی بــرای محصوالت ایران 
از  پــس  تصمیم گیــری  داشــته ایم؛ این  خــودرو 
افزایــش  البتــه  و  گرفــت  انجــام  فراوانــی  مباحــث 
کارخانه ای ایــن محصوالت  اعمــال شــده بر قیمــت 
کــه نرخ هــای بــازار بــر همــان روال  اســت؛ در صورتــی 

قبــل مانــده و تغییــری نکــرده اســت.
کــرد: باوجــود ریــزش نــرخ دالر، طــا  وی اضافــه 
کشــش، افزایــش  و نوســانات سیاســی قیمت هــا 
گــر ارزبــر همــان شــیب افزایشــی  بیشــتر را نــدارد. امــا ا
گران تــر می شــد. بــود قطعــًا نــرخ بــازاری خــودرو هــم 

رئیــس اتحادیه فروشــندگان خــودروی اصفهــان در 
کل  گفــت: در  ــازار خــودرو  ــا شــرایط فعلــی ب رابطــه ب

بــه دلیــل شــرایط موجــود، بــازار خــودرو نســبت بــه 
گذشــته بــی رونــق اســت و معامــات حــدود  ســال 

کاهــش داشــته اســت. ۳۰ درصــد 
کاهش  کرونا و  قندی ادامه داد: زیرا از طرفی بحث 
مســافرت ها باعــث عــدم تمایــل بــه تعویض خــودرو 
کاهــش نســبی نــرخ ارز و  می شــود. از ســویی بحــث 
طــا و انتظــار بــرای افــت بیشــتر نــرخ خــودرو وجــود 
دارد و موضــوع انتخابــات ریاســت جمهوری ایــران 
کــرات ویــن عاملــی بــرای بــا  و مهم تــر از همــه مذا

تکلیفــی خریــداران شــده اســت.
گفــت: درواقــع مــردم، منتظــر مشــخص شــدن  وی 
کاهــش بیشــتر نرخ هــا بــرای  کــرات و  نتیجــه مذا
گــر صــد در صد تحریم ها لغو شــود  خریــد هســتند و ا
قطعــًا واردات خــودرو نیــز رونــق گرفتــه که این اتفاق 

هــم بــر بــازار خــودرو بســیار مؤثــر خواهــد بــود.

گفــت: طــی  رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر اصفهــان 
کل دارایــی مقــرر شــده  جلســات مختلــف بــا مدیــر 
کــه در نمایشــگاه بیــن  کســانی  کاری،  در هــر اشــل 
المللــی شــرکت می کننــد، معــاف از مالیــات باشــند. 
خبــری  نشســت  در  بــران  شیشــه  هوشــنگ 
چهاردهمیــن نمایشــگاه تخصصــی طــال، فلــزات 
صنایــع  و  آالت  ماشــین  گوهرســنگ،  گرانبهــا، 
کشــور درگیــر  گرچــه  کــرد: ا وابســته اصفهــان، اظهــار 
ــرای  ــد ب ــود اقتصــادی اســت، امــا بای تحریم هــا و رک
ــی  ــه یک ک ــم  کنی ــت  ــرایط حرک ــن ش ــت از ای ــرون رف ب

اســت. نمایشــگاه ها  برپایــی  راه هــا  از ایــن 
بیــن  ارتباطــی  پــل  نمایشــگاه  کــرد:  کیــد  تا وی 
کنندگان و شاه راهی برای  تولیدکنندگان و مصرف 

صــادرات اســت.
گفــت:  اصفهــان  جواهــر  و  طــال  اتحادیــه  رئیــس 
چهاردهمیــن  برپایــی  بــرای  تصمیــم  گرچــه  ا
نمایشــگاه طــال اصفهــان دیر عملی شــد، امــا در این 
کوتــاه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم  و  زمــان 
کنندگان و مجریان نمایشــگاه طال نباید  مشــارکت 
در محــل جدیــد نمایشــگاه اصفهــان بــه لحــاظ 

کــم جمعیتــی دلواپســی داشــته باشــند. ترا
وی بــا اعتقــاد بر اینکــه نمایشــگاه طــالی اصفهــان 
ــرد  ک ــدواری  ــراز امی ــت، اب ــور اس کش کل  ــه  ــوط ب مرب
گذشــته  دوره هــای  موفــق  تجربــه  بــه  توجــه  بــا 
نمایشگاه طال و جواهر، بهترین بهره وری را در این 

صنعــت داشــته باشــیم.
شیشــه بــران بــا اشــاره بــه نگرانــی برخــی مشــارکت 
کنندگان در نمایشــگاه طال مبنی بر اینکه مشــمول 

دیگــر  کنــون  ا گفــت:  شــوند،  مالیــات  پرداخــت 
ــا حضــور در نمایشــگاه مشــمول  اعضــای صنفــی ب
گــر در  مالیــات بــه صــورت علــی الــراس نمی شــوند و ا
نمایشــگاه مشــارکت داشته باشند، مشــکلی از این 

بابــت پیــدا نمی کننــد.
صادرات طال حیاتی است

کــرد: طی جلســات مختلف بــا مدیر کل  کیــد  وی تا
کــه  کســانی  کاری،  دارایــی مقــرر شــده در هــر اشــل 
در نمایشــگاه بیــن المللــی شــرکت می کننــد، معاف 
مالیــات پرداخــت  بابــت آن  و  باشــند  مالیــات  از 

نمی کننــد.
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر اصفهــان همچنیــن 
در  کــه  متعــددی  نشســت های  در  کــرد:  کیــد  تا
ــزار می شــود، بــه دنبــال  حاشــیه این نمایشــگاه برگ
کشــور هســتیم. در  وحــدت عمــل در حــوزه طــال 
حاشــیه برپایی ایــن نمایشــگاه بحــث شــهرک طــال 
کلیــد خواهــد خــورد و خوشــبختانه امــروز  اصفهــان 
تمــام مجوزهــا و مــکان احداث ایــن شــهرک مهیــا و 
گر ســفر آقای جهانگیری  کلنگ زنی اســت و ا آماده 
بــه اصفهــان کنســل نشــده بود، این شــهرک کلنگ 

زنــی شــده بــود.
کیــد بر اینکــه اصفهــان می توانــد  ــا تا شیشــه بــران ب
گفــت:  شــود،  کشــور  نمایشــگاه های  پایلــوت 
نمایشــگاه طــال اصفهــان مربــوط به تمام همــکاران 
طــال،  صــادرات  بــر  تمرکــز  اســت.  کشــور  سراســر 
بایــد افزایــش یابــد. امــروز صــادرات طــال بــرای مــا 
ــم  ــع تولیــد را از بیــن ببری ــد موان ــی اســت و بای حیات
ــرای عبــور از موانــع، برپایــی  کــه یکــی از ایــن راه هــا ب

اســت. نمایشــگاه ها 

مالیات خودرو ندهید، چه می شود؟ 

مدیرکل گمرکات استان اصفهان :

افزایش ۶ برابری درآمد گمرکات استان اصفهان 

رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اصفهان خبر داد:

قیمت کارخانه ای خودرو افزایش یافته است

رئیس اتحادیه طال و جواهر اصفهان:

مشارکتکنندگاننمایشگاهطالمعاف
ازپرداختمالیاتهستند

گذشــته تــردد مســافرت های  در حالــی در ســال 
اســت  داشــته  کاهــش  درصــد   ۸۰ خارجــی 
را  آن  دلیــل  گمرک ایــران  مســئوالن  کــه 
محدودیت های مقطعی بسیار ناشی از بیماری 
ــا، توقــف مرزهــا و البتــه شــرایط اقتصــادی و  کرون

کرده انــد.   اعــالم  ارز  نــرخ  نوســان 
کــه  آمــاری  تریــن  تــازه  گزارش ایســنا،  بــه 
و  ســفرها  وضعیــت  بــا  رابطــه  در  گمرک ایــران 
منتشــر  گذشــته  ســال  در  خارجــی  ترددهــای 
کــه ۴.۳ میلیــون  کــرده اســت، نشــان می دهــد 
کشــور شــده یــا بــه عبارتــی مســافر  نفــر مســافر وارد 
ورودی  مســافر  تعــداد  که ایــن  بودنــد  ورودی 
شــامل بیــش از ۳.۸ میلیــون نفر ایرانــی و بالــغ بــر 

نفــر خارجــی اســت. ۵۱۲ هــزار 
ــوان  ــه عن ــر ب ــون نف ــش از ۴.۲ میلی ــن بی همچنی

کشــور تــردد داشــته اند.  مســافر خارجــی از 
۱۶ میلیون از مسافران ورودی کم شد

ــش  کاه ــا  ــال ۱۳۹۸ ب ــه س ــبت ب ــافر نس ــردد مس ت
کاهــش  ۷۹.۱ درصــدی بــرای مســافران ورودی و  
۷۸.۸ درصــدی در تــردد مســافران خارجــی روبــرو 

بــوده اســت.
کاهشــی  این کاهش ۸۰ درصدی در تردد مســافر 
حــدود۱۶.۴ میلیــون نفر مســافر ورودی و کاهش 
۱۵.۷ میلیــون نفــر در مســافران خروجی را شــامل 

می شــود.
کاهش ۸۷ درصدی تردد از فرودگاه امام)ره( 

پــر  از  مســافرین  تــردد  گــزارش،  اســاس این  بــر 
کشــور یعنــی فــرودگاه امــام  ترددتریــن فــرودگاه 
خمینــی )ره( بــا کاهش قابــل توجــه ۸۷ درصدی 
در تــردد مســافران ورودی و خروجــی نســبت بــه 
ســال ۱۳۹۸ مواجــه بــوده اســت؛ بطوریکــه تعــداد 
خمینــی)ره(  امــام  گمــرک  از  ورودی  مســافران 
مســافران  تعــداد  و  مســافر  هــزار   ۴۲۸ حــدود 

خروجــی حــدود ۴۵۴ هــزار نفــر بــوده اســت. 

ریزش تند سفرهای ترکیه و تغییر مسیر سفرها 
منظــور  بــه  خارجــی  پروازهــای  عمــده  امــا 
کشــور  گردشــگری از فــرودگاه امــام )ره( بــه مقصــد 
کاهــش قابــل توجهــی  کــه آن هــم بــا  ترکیــه بــوده 

اســت.  همــراه 
تغییــر مســیر پروازهــا و ســفرهای خارجــی در ایــن 
گــزارش قابــل تامل اســت؛ به طوری که ســفرهای 
گردشــگری که عمدتا به مقصد کشــورهای ترکیه 
گرفتــه بــه ســفرهای داخلــی بــا  و امــارات صــورت 
ــه و  ــای ترکی گزینه ه ــابه  ــگری مش گردش ــد  مقاص

دوبــی تغییــر داشــته اســت. 
 قشم و کیش همچنان پرتردد 

تــردد  بیشــترین  کیــش  و  قشــم  فــرودگاه  دو 
مســافری را در ســال گذشــته بــه خــود اختصــاص 
داده انــد و عمده ایــن ســفرها در ایــام پایانــی ســال 
گرفتــه اســت.  و بــه ویــژه فصــل زمســتان صــورت 
فــرودگاه قشــم بیــش از دو میلیون مســافر ورودی 
و حــدود یــک میلیــون و ۹۰۰ هــزار مســافر خروجــی 
کــرده اســت. هــر چنــد  گذشــته ثبــت  در ســال 
ــرودگاه  ــن ف ــافران ورودی و خروجی ای ــداد مس تع
نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ به ترتیــب ۳۸ و ۳۹ درصد 
ــا  ــایر فرودگاه ه ــه س ــبت ب ــا نس ــته ام ــش داش کاه

پرمســافر بــوده اســت.
بــا ثبــت ۱.۳  کیــش  در همیــن مــدت فــرودگاه 
میلیــون مســافر ورودی و ۱.۲ میلیــون مســافر 
خروجــی در رتبــه دوم تــردد مســافری در ســال 

دارد. قــرار   ۱۳۹۹
فــرودگاه  از  خروجــی  و  ورودی  مســافران  تــردد 
 ۲۸ کاهــش   ۱۳۹۸ ســال  بــه  نســبت  کیــش 
کاهــش  درصــدی در تعــداد مســافران ورودی و 
ــن  ــی دارد. با ای ــافران خروج ــدی در مس ۲۸ درص
ــی  ــردد بیــش از شــش میلیون وجــود دو مقصــد ت
مســافران ایرانی و خارجــی فــرودگاه امــام خمینــی 

کــرده اســت.  )ره( را از آن خــود 

کاال  نامــه یکــی از تولیدکننــدگان روغــن بــه بــورس 
کــه از امــروز قیمــت روغــن مایــع  نشــان می دهــد 
۳۵ و قیمــت روغــن جامــد ۳۰ درصــد افزایــش 
کــه در ایــن صــورت قیمــت هــر  خواهــد یافــت 
بطــری روغــن مایــع و ســرخ کردنــی بــه بیــش از ۱۳ 

هــزار تومــان خواهــد رســید. 
شــرکت های  از  یکــی  ســوی  از  نامــه ای  امــروز 
تولیدکننده روغن به ســازمان بورس اوراق بهادار 
کــه بــر اســاس آن ســازمان حمایــت  منتشــر شــده 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان بــا افزایــش ۳۵ 
درصــدی انــواع روغــن مایــع و ۳۰ درصــدی انــواع 

کــرده اســت. روغــن جامــد موافقــت 
پیگیری هــا نشــان می دهد ایــن موضــوع صحــت 
دارد؛ هرچنــد هیــچ مقــام مســئولی حاضــر بــه 

گفــت وگــو  در ایــن رابطــه نشــد.
بــر اســاس ســامانه ۱۲۴، پیــش از ایــن افزایــش، 
قیمــت مصــوب هــر بطــری روغــن مایــع ســرخ 
مایــع  روغــن  تومــان،  گرمــی ۹۶۵۰   ۸۱۰ کردنــی 
جامــد  نیمــه  روغــن  تومــان،  آفتابگــردان ۹۹۰۰ 
کیلویــی ۵۱ هــزار تومــان و روغــن نباتــی ۱۶   ۴.۵
کیلویــی ۱۷۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت؛ بنابرایــن بــا 
افزایــش ۳۵ درصــدی قیمت روغن مایع، قیمت 
مصــوب هــر بطــری روغــن مایــع ســرخ کردنــی ۸۱۰ 
گرمی بــه حــدود ۱۳ هــزار تومــان و روغــن مایــع 
تومــان   ۳۰۰ و  هــزار  حــدود ۱۳  بــه  آفتابگــردان 
خواهد رســید. همچنین بــا افزایــش ۳۰ درصدی 
قیمــت روغــن جامد، قیمت مصــوب روغن نیمه 
کیلویــی بــه ۶۶ هــزار و ۳۰۰ تومــان و  جامــد ۴.۵ 
ــه حــدود ۲۳۳ هــزار و  کیلویــی ب روغــن نباتــی ۱۶ 

۳۵۰ تومــان خواهــد رســید.
کیــد شــده این  کــه در ایــن نامــه تا گفتنــی اســت 
قیمت هــا بــر اســاس واردات بــا ارز یارانــه ای )هــر 

گونــه  دالر ۴۲۰۰ تومانــی( اســت و در صــورت هــر 
کاالهــای اساســی  ارز ترجیحــی  نــرخ  تغییــر در 
قیمــت فــروش محصــوالت شــرکت نیــز به تبــع آن 

کــرد. تغییــر خواهــد 
گذشــته بــازار روغــن بارهــا  کــه ســال  گفتنــی اســت 
کمبــود و افزایــش قیمــت مواجــه شــد؛  بــا تالطــم، 
کــه حتی با تشــکیل صف هــای طوالنی  تــا جایــی 
کارت ملی برای  و حواشــی دیگر از جمله دریافت 
ــه روغــن در برخــی فروشــگاه ها مواجــه شــد و  ارائ
کــی از ایــن اســت که تامیــن بــازار روغن  شــواهد حا
جامــد همچنــان بــا مشــکالتی مواجــه اســت. 
ــته  گذش ــال  ــای س ــان در آخریــن روزه در ایــن می
قیمــت روغــن مایع و جامد بین ۸۰ تــا ۱۴۶ درصد 
ــن  ــت. در ای ــته اس ــش داش ــل افزای ــه قب ــبت ب نس
دوره میــزان واردات روغــن و مــواد اولیــه آن بالــغ 
ــا اواســط فروردیــن  ــوده و ت ــن ب ــر ســه میلیــون ت ب
بیــش از ۳۴۰ هــزار تــن روغــن خــام و بالــغ بــر ۳۵۵ 
گمــرک و بنــادر دپــو  هــزار تــن دانه هــای روغنــی در 

شــده اســت.
همچنیــن در فروردیــن مــاه باالتریــن افزایــش 
گــروه »روغــن و  قیمــت نســبت بــه پارســال بــه 
چربی هــا« بــا ۱۰۹.۳ درصــد اختصــاص دارد. ایــن 
در حالــی اســت کــه دانــه روغنــی از جمله پنج قلم 
کــه بــرای  کننــده ارز ۴۲۰۰ تومانــی اســت  دریافــت 
ســال جــاری هــم پرداخــت نــرخ ارز ترجیحــی بــه 

آن ادامــه خواهــد داشــت.
بــر اســاس تصمیمــات قبلــی ســتاد تنظیــم بــازار،  
بایــد  جــاری  ســال  در  تولیــدی  کارخانه هــای 
کــه  نســبت بــه تولیــد ماهانــه ۱۸۰ هــزار تــن روغــن 
۱۲۰ هــزار تــن در بخش هــای خانــوار، ۲۵ هــزار تــن 
در بخــش صنــف و ۳۵ هــزار تــن در بخش صنعت 

کننــد. خواهــد بــود، اقــدام 

گرانی ارز و کرونا مسیر سفرها را عوض کرد: 

کاهش۸۰درصدیسفرخارجی
کی:  قیمت جدید روغن خورا

گرانشد روغنهم

خبرخبر



سال پنجم - شماره  11۳۵ 
سه شنبه  28  اردیبهشت  1۴۰۰ -  ۶ شوال  1۴۴2
18  می      2۰21 3استان

مبارکــه  فــوالد  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
تولیــد  راه  ســد  مشــکلی  ســال ۱۴۰۰  در  گفــت: 
و  بیشــتر  تولیــد  بــرای  تــاش  و  بــود  نخواهــد 
گرفــت.  اشــتغال زایــی مضاعــف صــورت خواهــد 
ســید ضیا ایمانــی بــا اشــاره بــه ترکیــب اعضــای 
گفــت: هیئت مدیــره  هیئت مدیره ایــن شــرکت 
شــرکت فــوالد مبارکــه تغییراتــی داشــته و دو عضــو 
کــه از معاونــان فــوالد مبارکــه هســتند بــه  جدیــد 
ــن  ــا بیان ای ــده اند. وی ب ــه ش ــره اضاف هیئت مدی
مطلــب در ادامــه افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه 
یــک مجموعــه صنعتــی مــادر و قطــب صنعــت 
ــد به صــورت همه جانبــه، در  ــه بای ک کشــور اســت 
بخش هــای مختلفــی همچــون حــوزه مدیریتی، 
مســائل اقتصادی، تولید، اشــتغال و جلوگیری از 

کشــور و… تقویــت شــود. خــروج ارز از 
هیئت مدیره فوالد مبارکه درصدد افزایش 

نقاط قوت این صنعت است
گفته وی، شــرکت فوالد مبارکه یک مجموعه  به 
کنــون تیمی کــه بــا تمــام  کشــور اســت و ا ممتــاز در 
ــد در  مســائل شــرکت فــوالد مبارکــه آشــنایی دارن
گرفته انــد.  کنــار هــم قــرار  قالــب هیئت مدیــره در 
اولین جلســه هیئت مدیره نیز تشــکیل شــد و در 
آن اتفاقــات خوبــی رخ داد و تصمیم گیری هــای 
صــورت  فــوالدی  شــرکت  برای ایــن  مناســبی 
گرفت. ایمانــی ادامــه داد: شــرکت فــوالد مبارکــه 
کــه سیاســت و تدابیــر  بایــد بــه نقطــه اوج خــود 
هیئت مدیــره نیــز بــر پایه آن اســتوار شــده، دســت 
گر ایــن شــرکت در شــرایط  ا کــه  کنــد؛ چرا پیــدا 
کنونــی و بــا مدیریــت فعلــی نتوانــد بــه آرمان هــا و 
کار اســت دســت یابــد،  کــه الزمــه  واقعیت هایــی 
باید تعمق بیشــتری داشــته باشــد و درصدد رفع 

مشــکات و ایــرادات برآیــد.
رئیــس هیئت مدیــره شــرکت فــوالد مبارکــه افــزود: 
همــه اعضــای هیئت مدیره شــرکت فــوالد مبارکه 
گرفتنــد بــا تدابیــر ویــژه و سیاســت های  تصمیــم 
مناسب، همچنین در نظر گرفتن تمامی مسائل 
و مشــکات مجموعــه فــوالد مبارکــه و بــا تکیــه بــر 
نیــروی انســانی و ارتباطــات موجود، ایــن شــرکت 
کــه همیشــه خــوش درخشــیده و بــا تــاش  را 
ــته  گذش ــال های  ــی س ــران ط ــان و مدی کارشناس
باعــث ســربلند و ســرافرازی ایران اسامی شــده، 
در ایــن مســیر نگــه دارنــد و نقــاط قــوت شــرکت 

فــوالد مبارکــه را افزایــش دهنــد.

گیر بزرگ ترین مانع برای  مقررات دست و پا
تولید

ــا عنــوان  ــه نام گــذاری ســال ۱۴۰۰ ب ــا اشــاره ب وی ب
»تولیــد، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا« در ادامــه 
افــزود: در حــال حاضــر عــاوه بــر شــرایط اقتصادی 
کشــور، برخــی مقــررات  و مشــکات موجــود در 
گیــر و یــا موضوعــات ســلیقه ای وجــود  دســت و پا
کــه خــود بزرگ تریــن مانــع بــرای تولیــد بــه  دارنــد 
گــروه  کــه  شــمار می آیند. ایــن در حالــی اســت 
فــوالد مبارکــه مجموعــه ای حســاس محســوب 
می شــود و منافــع آن نیــز ملــی و مردمی اســت، 
کــه درآمدهــای آن به نوعــی بــه مردم بازگشــته  چرا

و متعلــق بــه مــردم اســت.
فــوالد مبارکــه در  رئیــس هیئت مدیــره شــرکت 
کیــد  تأ ضمــن  هیئــت  اعضای ایــن  بــا  جلســه 
ســال  شــعار  تحقــق  بــر  شــرکت  توجه ایــن  بــر 
کــه رهبــر معظــم  کــرد: از ســال ۱۳۸۰  خاطرنشــان 
انقــاب اســامی با تدابیــر حکیمانــه خــود و بــا 
کیــد بــر اشــتغال آفرینی، شــعار »اقتــدار ملــی و  تأ
فــوالد  فرمودنــد،  نام گــذاری  را  اشــتغال آفرینی« 
مبارکــه در راســتای تحقــق شــعار همــان ســال 
کنــون  گام هــای زیــادی برداشــت و ایــن مهــم تا

ادامــه داشــته اســت.
بصیرت در جنگ اقتصادی و تالش برای 

رونق تولید

منویــات  از  پیــروی  ضــرورت  بــر  کیــد  تأ بــا  وی 
مقــام معظــم رهبــری افزود: ایشــان هرســاله بــا 
ــال را  ــعار آن س ــور، ش کش ــرایط  ــن ش گرفت ــر  در نظ
تعییــن و ابــاغ می فرماینــد و نکتــه قابل توجــه در 
ســال های  همــه  در  مدبرانه ایشــان  نام گــذاری 
که ایشــان همــواره بــر اقتصــاد و  دهــه ۹۰ ایــن بــوده 

کیــد زیــادی داشــته و دارنــد. تولیــد تأ
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس 
رهبــر  توســط   ۹۰ دهــه  ســال های  نام گــذاری 
معظم انقاب را نشان از اهمیت تولید و اقتصاد 
کشــور دانســت و عنــوان داشــت: حضــور  بــرای 
اقتصــاد  مقــدم جبهــه  مبارکــه در خــط  فــوالد 
توجــه  و  داشــتن  بصیــرت  نیازمنــد  صنعــت  و 
جنــگ  در  رهبــری  معظــم  مقــام  منویــات  بــه 
که حقیقتاً این شــرکت علی رغم  اقتصادی اســت 
اعمــال تحریم هــای ظالمانــه، نهایت تــاش خود 

گرفتــه اســت. کار  را بــرای رونــق تولیــد بــه 
ایمانــی بــا اشــاره بــه نقــش فــوالد مبارکــه در رونــق 
کــرد:  و جهــش تولیــد در ســال های ۹۸ و ۹۹ بیــان 
فــوالد مبارکــه در اواخــر دهــه ۹۰ و طــی ســال های 
تولیــد  رکوردهــای پی درپــی  ثبــت  بــا  و ۹۹   ۹۸
کشــور را  فــوالد توانســت نیــاز بســیاری از صنایــع 
کشــور جلوگیــری و ســهم  تأمیــن، از خــروج ارز از 
کشــور را  قابل توجهــی از رونــق و جهــش تولیــدات 

کنــد. از آن خــود 

افزایش تولید و اشتغال نیازمند همدلی بیشتر 
است

بایــد  شــد،  گفتــه  آنچــه  بنابــر  داد:  ادامــه  وی 
کــه همدلــی بیشــتری در آن  فضایی ایجــاد شــود 
وجود داشــته باشــد و مسئوالن استان اصفهان، 
نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی و… 
کننــد تــا شــاهد تولیــد و اشــتغال بیشــتر  کمــک 
در شــرکت فــوالد مبارکــه باشــیم. البتــه تصــور مــا 
کــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود،  بر ایــن اســت 
کار آمده اند و با نگاهی به ارزش آفرینی  همــه پــای 
فــوالد مبارکــه، تــاش بیشــتری در جهــت تحقــق 

اهداف ایــن شــرکت خواهنــد داشــت.
فــوالد  شــرکت  هیئت مدیــره  رئیــس  گفتــه  بــه 
بــه فضــای همدلــی  بــا توجــه  کنــون  ا مبارکــه، 
موجود در شــرکت، پیش بینی می شــود مســیری 
کــه پیــِش روی ایــن شــرکت بــزرگ صنعتــی اســت 
چشــم انداز بســیار خوبــی دارد و فــوالد مبارکــه در 

ــید. ــد درخش ــش خواه ــش از پی ــده بی آین
ایمانــی در پایــان گفت: انتظــار ما از فعــاالن روابط 
کــه در  عمومی شــرکت فــوالد مبارکه ایــن اســت 
برنامه هــای آتی ایــن مجموعــه حضــور بیشــتر و 
پررنگ تری داشــته باشــند و دســتاوردهای فوالد 
اطاع رســانی  مطلوب تــری  نحــو  بــه  را  مبارکــه 
کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز  ــه  کننــد؛ همان گون
اطاع رســانی  بــه  خــود  فرمایشــات  در  همــواره 

مجموعه هــا  فعالیت هــای  و  اقدامــات  دربــاره 
نیــز  کنــون  هم ا اقــدام  داشــته اند. این  کیــد  تأ
به خوبــی انجــام می شــود، امــا بــا توجــه به اینکــه 
فــوالد  مختلــف  بخش هــای  در  کــه  اتفاقاتــی 
هر انــدازه  اســت،  بی نظیــر  داده،  رخ  مبارکــه 
اطاع رســانی بیشــتری صــورت بگیــرد، بــه نفــع 
صنعــت فــوالد خواهــد بــود. البتــه هیئت مدیــره 
شــرکت فــوالد مبارکــه نیــز از فراینــد اطاع رســانی 

پشــتیبانی الزم را بــه عمــل خواهــد آورد.
مانع زدایی های فوالد مبارکه از طریق 

بومی سازی
حمیدرضــا عظیمیــان مدیرعامــل شــرکت فــوالد 
کیــد بــر لــزوم  مبارکــه نیــز در ادامه ایــن جلســه بــا تأ
کــرد: شــرکت فــوالد  ارتقــای تولیــد خاطرنشــان 
مبارکــه در ســال جدیــد بــه تبعیــت از فرامیــن 
از  پشــتیبانی  بــر  مبنــی  رهبــری  معظــم  مقــام 
ــا  ــادر ب ــت م ــک صنع ــوان ی ــدگان، به عن تولیدکنن
کثــر تــوان خــود درصــدد ارتقــای تولید جهت  حدا
کامــل نیــاز بــازار خواهــد بــود و بــا تکیــه  تأمیــن 
ــد نیــز  ــه محصــوالت جدی ــوان داخلــی در ارائ ــر ت ب

اتفاقــات ویــژه ای را رقــم خواهــد زد.
بــا  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در ادامــه 
اشــاره بــه برنامــه فوالد مبارکه در ســال ۱۴۰۰ یــادآور 
شــد: بــر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفتــه در 
معاونــت بهره بــرداری فــوالد مبارکــه، پیش بینــی 
ســال  بــه  نســبت  تولیــد  افزایــش  بــا  می شــود 
گذشــته، بتوانیــم با تأمین فــوالد موردنیاز کشــور، 
کنیــم. از صنعــت و اقتصــاد به خوبــی پشــتیبانی 
وی بــا اشــاره بــه موانــع تولیــد و ضــرورت تــاش 
بــرای از میــان برداشــتن این موانــع بیــان داشــت: 
بومی سازی قطعات و تجهیزات صنعتی با تکیه 
بــر شــعار »مــا می توانیــم« در فــوالد مبارکــه منجــر 
بــه بی نیازی ایــن صنعــت از واردات بســیاری از 
قطعــات و تجهیــزات خارجــی و از میــان برداشــته 
گردیــده  شــدن یکــی از مهم تریــن موانــع تولیــد 

اســت.
ــرد: وزارت  ک ــدواری  ــراز امی ــان اب ــان در پای عظیمی
صنعــت، معــدن و تجــارت نیــز بــا تعییــن تکلیــف 
بســیار  گام  می توانــد  فــوالد  قیمت گــذاری  در 
مؤثــری در مانع زدایــی تولیــد در فــوالد مبارکــه 
امیدواریــم در  بــردارد.  و دیگــر صنایــع معدنــی 
ســال جــاری بــرای فــوالد مبارکــه در زمینــه تأمیــن 
ســنگ آهن مانعی ایجــاد نگــردد تا از ســرعت قطار 

کاســته نشــود. پرشــتاب این صنعــت 

کرد؛ ح  رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد مبارکه مطر

افزایش تولیدات فوالد مبارکه موتور محرکه اقتصادی کشور
خبرربخ

خبر

اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت   
نخســتین شــب شــعر زمزم رضوی را با محوریت 

می کنــد. برگــزار  آب،  قداســت  و  اهمیــت 
رییــس آمــوزش همگانــی آبفای اســتان اصفهان 
گفت:  کرد و  به موضوعات این شــب شــعر اشــاره 
هنرمنــدان می تواننــد آثــار خــود را در زمینه هــای 
سرگذشــت  و  »آب  آســمانی«،  نفحــات  و  »آب 
و  »آب  شــعر«،   لطافــت  و  »آب  اصفهــان«، 
آینــده« و »آب و ســامتی« بــه دبیرخانــه ارســال 
کننــد. محســن شــفیعا ادامــه داد: عاقــه مندان 
کثــر تــا 2۵ خــرداد  می تواننــد آثــار خــود را حدا
مــاه ســال جــاری بــه دبیرخانــه شــب شــعر زمــزم 
رضــوی واقــع در اصفهــان، خیابــان هــزار جریــب، 
خیابــان جابرابــن حیــان، شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان اصفهــان، دفتــر روابــط عمومــی و آمــوزش 
ارســال    81۶89۳۶۵۵۶ کدپســتی  همگانــی، 
منــدان  عاقــه  گفــت:  همچنیــن  وی  کننــد. 
  word فایــل  درقالــب  را  خــود  آثــار  می تواننــد 
شــماره  بــه  مجــازی  فضــای  طریــق  از    pdfیــا
کننــد.  ــه ارســال  ــرای دبیرخان ۰9۳8۰9۵2۴۰۵ ب

رییــس آمــوزش همگانــی آبفای اســتان اصفهان 
کثــر ســه  ــد حدا ــه هــر نفــر می توان ک ــا بیان ایــن  ب
ــه  ــه دبیرخان کاســیک و آزاد ب ــر در قالب هــای  اث
کــه فاقــد مشــخصات  کنــد، افــزود:  آثــاری  ارســال 
کامــل باشــد و یــا پــس از پایــان زمان تعیین شــده 
به دبیرخانه ارســال شــود پذیرفته نخواهد شد.  
شــفیعا تصریــح کرد: بــه شــاعران برگزیده، پــس از 
ارائــه آثارشــان در شــب شــعر جوایــز نفیســی اهــدا 
آثــار منتخــب در مجموعــه ای  و  خواهــد شــد 
چــاپ می شــود.  اضافــه می شــود در برگــزاری 
کل فرهنــگ و  شــب شــعر زمــزم رضــوی، اداره 
ارشــاد اسامی اســتان، ســازمان جهادکشــاورزی 
و بانــک مســکن اصفهــان تعامــل و مشــارکت 

خواهنــد داشــت.

بــا امضــای تفاهــم نامــه همــکاری ادارات کل پســت 
ــوط  و امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان خدمــات مرب
بــه امورمالیاتــی دردفاتــر منتخــب پســت دولتــی 
پســت  مدیــرکل  باقــری  حمیــد  می شــود.   ارائــه 

کنــون مودیــان مالیاتــی  گفــت: تا اســتان اصفهــان 
بــرای دریافــت خدمــات جامــع امــور مالیاتــی بــه 
واحد های پســتی سراسر اســتان مراجعه می کردند 
و ارائــه خدمــات جامــع امــور مالیاتــی در واحد هــای 
پســتی نهادینه شــده اســت. بهروز مهدلو مدیر کل 
گفت: ایــن اداره  امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان نیــز 
کل می توانــد بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود 
شــبکه پســتی بــا کیفیــت مطلــوب تــری بــه مودیان 

کنــد. مالیاتــی خدمــات رســانی 
در ایــن نشســت تفاهــم نامــه همــکاری ۱۴۰۰ بــه 
منظورخدمــات رســانی بیشــتر در ارائــه خدمــات 
گذشــته  ســنوات  هماننــد  مالیاتــی  امــور  جامــع 

مبادلــه شــد.

اســتان  ســطح  در  دیگــر  روســتای  امســال ۶۰ 
منــد  بهــره  پایــدار  شــرب  آب  از  اصفهــان  
می شــوند. مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
اســتان اصفهان در خصوص چگونگی آبرســانی 
جــاری  ســال  در  گفــت:  روســتاها  بــه  پایــدار 
ــر ســاخت های الزم  و اتصــال شــبکه  با ایجــاد زی
توزیــع روســتاها بــه  خطــوط  انتقــال آب شــهری 
در صــدد دسترســی روســتاییان بیشــتری بــه 
آب شــرب پایــدار هستیم. هاشــم امینــی افــزود: 
حفــر و تجهیــز چاه هــای جدیــد و همچنیــن 
آبــی محلــی یکــی دیگــر از  ســاماندهی منابــع 
راه هــای تامیــن پایــدار آب شــرب روســتاییان 

کــه امســال  کــرد: روســتاهایی  اســت. وی اعــام 
از آب شــرب پایــدار پایــدار برخــوردار می شــوند 
در مناطــق اردســتان، نائیــن، ســمیرم،کوهپایه، 
گلپایــگان قــرار  فریدونشــهر، داران، خوانســار و 
دارنــد. مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان بــا 
کــه حــذف آبرســانی ســیار در روســتاها  بیان ایــن 
یکــی از برنامه هــای مهم ایــن شــرکت در ســال 
کــرد: بــا حــذف ۶۰ روســتای  1۴۰۰ اســت تصریــح 
کنان این  ســا ســیار،  آبرســانی  فراینــد  از  دیگــر 
روســتاها از آب شــرب پایدار برخوردار می شــوند.
روســتای  حاضــر ۵۰۳  حــال  در  اســت  گفتنــی 
ســیار  آبرســانی  خدمــات  از  اصفهــان  اســتان 

برخوردارنــد.  

نخستین شب شعر زمزم رضوی 
از سوی آبفای اصفهان برگزار می شود

ارائه خدمات امور مالیاتی در دفاتر پستی 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد؛

آبرسانی پایدار به ۶۰ روستای دیگر در استان اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار اصفهان 
کیــد بر اینکــه مدیریت اســتان مخالف هــر گونه  بــا تا
کیلومتــری اصفهــان اســت،  توســعه در شــعاع ۵۰ 
گفــت: مصوبــه شــورای برنامــه ریــزی اســتان مبنــی 
بــر عــدم الحــاق ۲۷۰ هکتــار بــه شــهرک صنعتــی 

ــاد اســت. محمودآب
در  با ایســنا،  گفت وگــو  غامــی در  اهلل  حجــت 
توســعه  بــر  مبنــی  صحبت هــا  برخــی  خصــوص 
کــرد: مصوبــه  شــهرک صنعتــی محمودآبــاد، اظهــار 
مبنــی  اصفهــان  اســتان  ریــزی  برنامــه  شــورای 
بــر عــدم الحــاق ۲۷۰ هکتــار بــه شــهرک صنعتــی 

اســت. محمودآبــاد 
مدیریــت  مجمــوع  در  بر اینکــه  کیــد  تا غامی بــا 
شــعاع  در  توســعه  گونــه  هــر  مخالــف  اســتان 
گفــت: در طــرح  کیلومتــری اصفهــان اســت،   ۵۰
 ۲۷۰ در  واقــع  ســازهای  و  ســاخت  ســاماندهی 
کنــار شــهرک صنعتــی محمودآباد، ایــن  هکتــار در 

اراضــی متناســب بــا زمــان ســاخت آن هــا بررســی و 
ســپس شــورای برنامــه ریــزی تصمیمــات متفاوتــی 
ــا زمــان ســاخت آن هــا اتخــاذ می کنــد. متناســب ب
گفتــه اهالــی محلــی، برخــی  وی درباره اینکــه بــه 
توسعه صنایع و ساخت و سازها در اطراف شهرک 
صنعتــی محمودآبــاد انجــام شــده اســت، توضیــح 
داد: در طرحــی با عنوان ســاماندهی این محدوده، 
کــه پیش تــر انجــام  تنهــا بــرای ســاخت و ســازهایی 
آن هــا،  ســاخت  زمــان  بــا  متناســب  بــود،  شــده 

تصمیماتــی اتخــاذ خواهــد شــد.

رییــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اصفهان 
گفت: در هشــت ســال اخیر برای ۶۴ هزار و ۴۴۲ نفر 
در بخــش صنعــت و معدن این اســتان اشــتغالزایی 
شــده اســت.  ایــرج موفــق اظهــار داشــت: در طــول 
فعالیــت دولــت ســه هــزار و ۸۳۶ پروانه بهره بــرداری 
بــا ســرمایه  در بخــش صنعــت اســتان اصفهــان 

گــذاری بالــغ بــر ۱۹۲ هــزار میلیــارد ریــال صــادر شــد.
وی ادامــه داد: اصفهــان از حیــث تعــداد پروانــه 
بــرداری صنعتــی صــادر شــده رتبــه اول، از  بهــره 
لحــاظ اشــتغال صنعتــی رتبــه دوم و از نظــر ســرمایه 
گــذاری در ایــن بخــش، رتبه ششــم کشــور را بــه خود 

اختصــاص داده اســت.
رییــس ســازمان صنعت، معــدن و تجارت اصفهان 
افــزود: هفــت هــزار و ۹۳۰ فقــره جــواز تاســیس بــا 
پیش بینی اشــتغالزایی ۱۸۷ هزار و ۷۲۹ نفر و ۶۷۲ 

گــذاری صــادر شــد. هــزار میلیــارد ریــال ســرمایه 
مــدت ۸۶۲  در ایــن  همچنیــن  کــرد:  اضافــه  وی 

مجوز طرح توســعه صنعتی با پیش بینی اشــتغال 
هــزار  گــذاری ۱۰۰  ســرمایه  و  نفــر  و ۵۰۴  هــزار   ۲۶
ــت. ــده اس ــادر ش ــتان ص ــن اس ــی در ای ــارد ریال میلی
موفــق بــه دســتاوردهای دولــت تدبیــر و امیــد در 
بخش معدن اســتان اصفهان اشــاره و خاطرنشــان 
کتشــاف و  کــرد: در ایــن مــدت، ۳۳۲ فقــره پروانــه ا
کشــف در بخــش معــدن  گواهــی  تعــداد ۲۳۱ فقــره 

صــادر شــده اســت.
رییــس ســازمان صنعت، معــدن، تجــارت اصفهان 
بــا بیان اینکــه ۶ هــزار و ۹۲۱ میلیــارد ریــال در بخــش 
معــدن اصفهــان از ابتــدای دولــت تدبیــر و امیــد 
گــذاری شــد، اظهارداشــت: ۶۴۶  کنــون ســرمایه  تا
فقــره پروانــه بهــره بــرداری معــدن در ایــن مــدت 
کــه زمینــه اشــتغال حــدود پنــج هــزار و ۷۲۶  صــادر 
نفــر در ایــن اســتان فراهــم شــد. اصفهــان بــا بیــش از 
پنــج میلیــون نفــر جمعیــت، بیــش از ۹ هــزار واحــد 
هــزار  ســرمایه ۲۲۱  بــا  بــزرگ  و  کوچــک  تولیــدی 
میلیــارد ریــال و اشــتغال ۲۶۳ هــزار نفــر، حــدود ۸۴۰ 
گــذاری  معــدن در حــال بهــره بــرداری بــا ســرمایه 
بیــش از ۱۰ هــزار میلیــارد ریــال و حــدود ۱۸۰ هــزار 
کشــور بشــمار  واحــد صنفــی صنعتــی تریــن اســتان 
را ۱۱  کشــور  اصفهــان در صنعــت  می آیــد. ســهم 
گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی  درصد، سرمایه 
هشــت درصــد و رتبــه اصفهــان در طرح هــای نیمــه 
تمــام صنعتــی و تعــداد معــادن اول و از نظــر ذخایــر 

معدنــی دوم اســت.

 ۱۱ در  بــرق  شــبکه  بهســازی  جهــادی  طــرح 
می شــود. اجــرا  اردســتان  روســتای 

اجرای ایــن  بیان اینکــه  بــا  اردســتان  فرمانــدار 
اصفهــان  اســتان  روســتای   ۲۴۵ بــرای  طــرح 
گیــری نماینده  مصــوب شــده اســت گفــت: با پی 
مــردم شهرســتان در مجلــس ســهم اردســتان 
ومــکان،  ســیانک،  ســهرویه،  شــامل  ۱۱روســتا 

سنجدســتان، ماربیــن، همســار، امیــران، یافــت 
گرفتــه  آبــاد، امیرآبــاد، جعفرآبــاد و ســفیده در نظــر 

شــده اســت.
حمیــد رضــا تاملــی افــزود: در قالب ایــن طــرح 
رفــع  و  روســتا ها  شــبکه  بهســازی  جهــادی، 
بــرق  اداره  و  اجــرا می شــود  بــرق  حریــم شــبکه 
بایــد پیگیــری الزم را داشــته باشــد و بخشــداران و 

کننــد. کمــک  دهیــاران نیــز در ایــن زمینــه 

مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اسامی اســتان 
اصفهــان از تکمیــل ۵۸۳ واحد مســکن محرومان 

بــا پرداخــت تســهیات باعــوض خبــر داد. 
غامحســین خانی مدیرکل بنیاد مســکن انقاب 
اسامی اســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه ارزیابی 

و شناســایی ۴ هــزار و ۱۲ واحــد مســکن محرومــان 
گفت: برای متقاضیان واجد شــرایط ۳  در اســتان 

هــزار و ۵۸۱ پرونــده تشــکیل شــده اســت.
دریافــت  شــرایط  واجــد  هــزار   ۳ معرفــی  از  وی 
بــرای دریافــت  بانک هــا  بــه  مســکن محرومــان 
تســهیات خبــر داد و افــزود: بانک هــا بــا تمــام افراد 

معرفــی شــده قــرارداد بســته اند.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اسامی اســتان 
ــا بیان اینکــه ۹۰ میلیــارد تومــان اعتبــار  اصفهــان ب
ــان  ــکن محروم ــرح مس ــرای ط ــرای اج ــوض ب باع
گفــت: از ایــن رقم  اســتان پیش بینــی شــده اســت، 
کنــون بیــش از ۵۰ میلیــارد تومان پرداخت شــده  تا

اســت.
خانــی افــزود: بــرای ســاخت هــر واحــد ۵۰ میلیــون 
 ۵ کارمــزد  بــا  قرض الحســنه  تســهیات  تومــان 
درصد و ۳۰ میلیون تومان تســهیات باعوض در 

گرفتــه شــده اســت. نظــر 
ــد احــداث واحد هــای مســکن  وی در تشــریح رون
گفــت: پی کنــی ۲ هــزار  محرومــان اســتان اصفهــان 
و ۹۴۹ واحــد، اجــرای فوندانســیون ۲ هــزار و ۹۲۰ 
گــچ و  واحــد، اجــرای اســکلت ۲ هــزار و ۱۰۷ واحــد، 
ک هــزار و ۹۴۱ واحــد، انجــام شــده و ۵۸۳ واحد  خــا

هــم تکمیــل شــده و قابــل ســکونت اســت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان: 

توسعه شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان 
مغایر مصوبه شورای برنامه ریزی است

 رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان: 

۶۴ هزار شغل در بخش صنعت اصفهان ایجاد شد

اجرای طرح جهادی بهسازی شبکه برق در ۱۱ روستای اردستان 

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان اصفهان:

محرومان اصفهان خانه دار می شوند 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

عمومی هــا،  روابــط  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
فعالیت هــای  ســرلوحه  را  رو  پیــش  انتخابــات 
خــود قــرار دهنــد و نقــش بی بدیــل خــود را در ایــن 

کننــد.  زمینه ایفــا 
عبــاس رضایــی در ســالن جلســات اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان افــزود: روابــط عمومی هــا رســالت بزرگــی 
در رابطــه بــا انتخابــات دارند و انتخابــات آینده ایران 

بایــد انتخاباتــی ســازنده باشــد.
وی بــر نقــش روابــط عمومی ها در افزایش مشــارکت 
کــرد: روابط عمومی هــا بایــد  کیــد و بیــان  مــردم تا
جایــگاه واقعــی خــود را شــناخته و بــه افــراد جامعــه 

نیز بشناســانند.
کــرد: فعــاالن  اســتاندار اصفهــان همچنیــن تصریــح 
حــوزه ارتباطــات و روابــط عمومی بایــد بــه امــر خطیر 
امیدآفرینــی در جامعــه پرداختــه و ســطح بــاور و 

نشــاط اجتماعــی را افزایــش دهنــد.
وی اظهــار داشــت: روابــط عمومی هــا در راســتای 

اعتمادزایی و شــفاف ســازی تاش کنند و صداقت 
کارهــای خــود قــرار دهنــد. را در راس 

رضایــی بــا اشــاره به اینکــه اســتان اصفهــان  از برخی 
جهــات عقــب اســت و بایــد بــا همدلــی و پرهیــز از 
کــرد،  حاشــیه ســازی موجبــات ارتقــای آن را فراهــم 
اظهــار داشــت: فعــاالن عرصــه ارتباطــات بایــد در 

راســتای تهییــج افــکار عمومی بکوشــند.
کــرد: در شــرایط شــیوع ویــروس  وی خاطرنشــان 
و  اســت  شــده  کار  عمومی کــم  افــکار  روی  کرونــا، 

روابــط عمومی هــا بــا درک صحیــح شــرایط امــروز 
جامعــه بایــد اقدامــات الزم را در حوزه های مختلف 

انجــام دهنــد.
اســتاندار اصفهــان همچنیــن بــر لــزوم ارتقــا ســطح 
گفــت:  کــرد و  کیــد  ســواد رســانه ای در جامعــه تا
در  عمومی هــا  روابــط  بــرای  مجــازی  فضــای 
راســتای معرفــی واحدهــای زیــر نظرشــان، فرصــت 
و  ارتباطــات  روز  مناســبی اســت. همایــش ویــژه 
روابــط عمومی بــا حضــور جمعــی از مدیــران روابــط 
اتــاق  در  اســتان  اجرایــی  عمومی دســتگاه های 
بازرگانــی اصفهــان برگــزار و در آن از فعــاالن حــوزه 
ارتباطــات تقدیــر شــد. همچنیــن در ایــن جلســه 
کــه توســط  ســامانه رویدادهــای شــهر اصفهــان 

شــهرداری شــده اســت، رونمایــی شــد.
در ایــن ســامانه رویدادهــای روزانــه شــهرداری بــا 
قیــد عنــوان، موضــوع، رده ســنی مخاطبان و ســایر 
مشــخصات بــه شــهروندان اطاع رســانی می شــود.

استاندار اصفهان:    

کار خود قرار دهند روابط عمومی ها، انتخابات را سرلوحه 

خبر

از  بســیاری  اولیــه،  مــواد  و  خــام  فلــزات  گرانــی 
را  دســتی  صنایــع  فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان 

اســت.  کــرده  ورشکســت 
عبــاس شــیردل رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه افزایــش متمــادی 
اظهــار  مــس  از جملــه  اولیــه  مــواد  مــواد  قیمــت 
داشــت: قیمــت مــواد اولیــه ماننــد مــس قبــل از 
کــه در  کیلــو ۱۰۰ هــزار تومــان بــود  کرونــا هــر  شــیوع 
کنــون  ــه ۲۲۰ هــزار تومــان رســید؛ ا گذشــته ب ســال 
قیمت ایــن فلــز پرکاربــرد بــه ۳۳۰ هزار تومان رســیده 

اســت.
اولیــه ماننــد چــوب و  مــواد  افــزود: در ســایر  وی 
و  خاتم ســازی  صنایــع  در  برنجــی  ســیم های 
افزایــش  نیز ایــن  قلمــکار  پارچه هــای  رنگ هــای 
کــه  قیمــت چشــمگیر اســت؛ این درحالــی اســت 
کشــور خودمــان  بســیاری از مــواد خــام و بومــی در 

می شــود. تامیــن 
گایه منــدی از ســومدیریت در حــوزه  شــیردل بــا 
ــرد:  ک ــان  ــا بی ــل قیمت ه ــه و تعدی ــواد اولی ــع م توزی
دســتی  صنایــع  اولیــه  مــواد  از  بســیاری  تامیــن 
افزایــش  بلکه ایــن  نــدارد؛  تحریم هــا  بــا  ارتباطــی 
گســیختگی در دولــت  قیمت هــا ناشــی از نظــام 
و عــدم حمایــت از تولیدکننــدگان صنایــع دســتی 

اســت.
رئیــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
کشــور از لحــاظ ذخایــر معــادن  کــرد: مــا در  تصریــح 
و  رفســنجان  در  سرچشــمه  مــس  ماننــد  مــس 
ســونگون در شهرســتان اهر آذربایجان شــرقی غنی 

هســتیم، ولــی بــا ورود مــس بــه بــازار بــورس و عــدم 
کان، ایــن فلــز بــا افزایــش قیمــت روبــه رو  مدیریــت 

شــد.
کاهــش فــروش صنایــع دســتی در  وی بــا اشــاره بــه 
گذشــته میــزان  گفــت: در دو ســال  ســال های اخیــر 
ــوروز  ــی در ن ــت، حت ــوده اس ــن ب ــیار پایی ــروش بس ف
گردشــگران، این  کــم  تعــداد  وجــود  بــا  و  امســال 
افــراد  از  بســیاری  متاســفانه  بــود؛  کــد  را بــازار 
شــاغل در ایــن حرفــه ور شکســت شــده اند، تنهــا 
تعــدادی از تولیدکننــدگان و فروشــندگان از طریــق 
را  خــود  محصــوالت  توانســتند  فروش اینترنتــی 

کننــد. عرضــه 
کــرد: بعضــی از فروشــندگان  شــیردل خاطرنشــان 
ــود  ــوالت خ ــروش محص ــی از ف ــتی حت ــع دس صنای
کــه دیگــر  ــا قیمــت رایــج پشــیمان شــده اند، چــرا  ب
امــکان تهیــه مــواد اولیــه بــرای تولیــدات جدیــد 
ندارنــد. امیدواریــم دولــت جدیــد بــا نظــارت جــدی 
کاال وفلــزات،  بــر بــازار مــواد اولیــه و مدیریــت بــورس 
راهــکاری بــرای جلوگیــری از زوال صنایــع دســتی 

کنــد. ــه و اجرایــی  ارائ

قیمت فلز پرکاربرد مس به هر کیلو ۳۳۰ هزار تومان رسیده است : 

گرانی مواد اولیه بالی جان صنایع دستی اصفهان 
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گفــت:  اصفهــان  اســتان  انتخابــات  ســتاد  دبیــر 
گســترده در انتخابــات بیســت و هشــتم  مشــارکت 
تقویــت  بــه  کــه  اســت  ضرورتــی  مــاه،  خــرداد 
علــی  می شــود.   منجــر  جهــان  در  جایگاه ایــران 
اصغــر رفیعــی نــژاد دبیــر ســتاد انتخابــات اســتان 
گســترده در انتخابــات  گفــت: مشــارکت  اصفهــان 
پیــش رو نــه تنهــا یــک ضــرورت اجتنــاب ناپذیــر 
بــرای تحقــق منافــع ملــی محســوب می شــود بلکــه 
وی  اســت.  تاثیرگــذار  مــردم  مشــکالت  حــل  در 
کــرد: انتخاباتــی با مشــارکت باال آثــار و تبعات  اظهــار 
مثبتــی در عرصــه داخلــی و خارجــی بــه بــار خواهــد 
آورد و باعــث توانمنــدی دولــت آینــده در عبــور از 
بحران هــای احتمالــی و مدیریــت مســائل داخلــی 
و تقویــت جایگاه ایــران در جهــان خواهــد بــود. وی 
کنــون تمهیداتــی بــرای پشــتیبانی  کــرد: تا اضافــه 
و آمادگــی بــرای ورود و جانمایــی تعرفه هــا، تهیــه 
و توزیــع اقــالم بهداشــتی و نوشــت افــزاری، تعمیــر 
خــودرو و اقدامــات تدارکاتــی و پشــتیبانی و تامیــن 
آمادگــی  و  رای  صندوق هــای  شــعب  بــرای  نیــرو 
بــرای برگــزاری انتخابــات پرشکوه اندیشــیده شــده 
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــات اس ــتاد انتخاب ــر س ــت. دبی اس
گذشــته  اشــاره بــه برگــزاری جلســه انتخاباتــی روز 
یــادآور شــد: بــه اســتناد تبصــره پنــج مــاده ۶۳ قانون 
کــه  داوطلبــان انتخابــات شــورا های شــهر و روســتا 
رد صالحیــت شــدند از روز شــنبه بــه مــدت چهــار 
روز می تواننــد اعتــراض خــود را بــه هیــات مرکــزی 
داد:  ادامــه  نــژاد  رفیعــی  کننــد.  تســلیم  اســتان 
امســال  هیــات  مــاه  اردیبهشــت  و دوم  بیســت 
نظــارت اســامی نهایی تاییــد صالحیــت شــدگان و 
رد صالحیــت شــدگان را بــه ســتاد انتخابات اســتان 
گفتــه او ســتاد انتخابــات اســتان  کــرد. بــه  اعــالم 
نیــز ۲۳ اردیبهشــت اســامی را بــه فرمانداری هــای 
سراســر اســتان اعــالم و فرمانداری هــا روز جمعــه 
۲۴ اردیبهشــت رد صالحیــت افــراد را بــه آن ها اعالم 
کــرد. اســتان اصفهــان بیــش از پنــج میلیــون و ۳۰۰ 
کــه ۸۸  هــزار نفــر جمعیــت در ۲۴ شهرســتان دارد 
درصــد از جمعیــت آن در ۱۱۱ شــهر زندگــی می کننــد.
روســتا  و  اسالمی شــهر  شــورا های  انتخابــات 
همزمان با انتخابات ریاســت جمهــوری ۲۸ خرداد 

کشــور برگــزار می شــود. در سراســر 

اصفهــان   انتظامی اســتان  فرمانــده  جانشــین   
کــه در پوشــش مســافر در  از دســتگیری فــردی 
یــک اتوبــوس اقــدام بــه قاچــاق دالر بــه ارزش ۳۳ 

کــرده بــود خبــر داد. میلیــارد ریــال 
گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی پلیــس ســرهنگ   بــه 
مســتقر  مامــوران   : افــزود  محمدرضا هاشــمی فر 
امامی فرماندهــی  شــهید  بازرســی  و  در ایســت 
کنتــرل  حیــن  شــهرضا  انتظامی شهرســتان 
خودروهــای عبــوری بــه یــک اتوبــوس مشــکوک 
ــتگاه  ــه پارکینگ ایس ــتر ب ــی بیش ــرای بررس و آن را ب

کردنــد. منتقــل 
گرفتــه مامــوران  وی افــزود: حیــن بررســی صــورت 
از  پــس  از مســافران مشــکوک شــده و  بــه یکــی 
بازرســی تخصصــی فــرد مذکــور  هــزار و ۵۰۰  قطعــه 
کــه بــه صــورت ماهرانــه ای  اســکناس ۱۰۰دالری 
کاغــذی و چســب پنــج ســانتی بــه  بــا دســتمال 
کــرده  صــورت نــواری دور هــر دو پــای خــود جاســاز 

کردنــد. کشــف  بــود را 
اصفهــان  انتظامی اســتان  فرمانــده  جانشــین 
کــه فاقــد مجــوز صرافــی بــوده و  ارزش ایــن دالرهــا 
بــه صــورت قاچــاق حمــل می شــدند را برابــر اعــالم 
کارشناســان مربوطــه ۳۳ میلیــارد ریال عنــوان کرد 
و افــزود: در ایــن رابطــه فــرد قاچاقچــی دســتگیر 
و بــرای انجــام اقدامــات قانونــی تحویــل مرجــع 

قضائــی شــد
قاچاق مواد مخدر 

با بطری های آب معدنی
کشــف  از  کاشــان  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
کــه در بطری هــای آب  ک  گــرم تریــا کیلــو و ۵۰۰   ۲۰۱
معدنــی جاســاز شــده بودنــد در عملیــات مامــوران 

ــگان امداد ایــن فرماندهــی خبــر داد. ی
بــا  گــو  گفــت و  ســرهنگ  حســین بســاطی  در 
داشــت:  بیــان  پلیــس  خبــری  پایــگاه  خبرنــگار 
مامــوران یــگان امــداد فرماندهــی انتظامی کاشــان 
محــور  در  عبــوری  خودروهــای  کنتــرل  حیــن 
دســتگاه  یــک  بــه  شهرســتان  مواصالتی ایــن 
بــرای  را  آن  و  شــده  مشــکوک   ۹۰ ال  ســواری 

کردنــد. متوقــف  بیشــتر  بررســی های 
کــردن خــودرو  وی افــزود: مامــوران پــس از متوقــف 
که  کردند  با هماهنگی مقام قضائی از آن بازرســی 
ک  کیلــو و ۵۰۰ گرم تریا در نتیجه ایــن عملیــات ۲۰۱ 
کــه در ۱۰۱ بطــری آب معدنــی جاســاز شــده بــود، 

کشــف شــد.
فرمانده انتظامی شهرســتان کاشان از دستگیری 
گر مــرگ در ایــن عملیــات خبــر داد و گفــت:  ۲ ســودا
متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام 
اقدامــات قانونــی تحویــل مراجــع قضائــی شــدند.

توقیف اتوبوس حامل کاالی قاچاق
و  شــهر  شــاهین  انتظامی شهرســتان   فرمانــده 
میمــه  از توقیــف یــک دســتگاه اتوبــوس حامــل 
کاالی خارجــی قاچــاق بــه ارزش ۱۰ میلیــارد  انــواع 

ریــال خبــر داد.
ســرهنگ  علــی صادقــی  بیــان داشــت: مامــوران 
یــگان امــداد فرماندهــی انتظامــی  شــاهین شــهر و 
کنتــرل خودروهــای عبــوری در ایــن  میمــه« حیــن 
اتوبــوس  دســتگاه  یــک  بــه  مواصالتــی  محــور 
ــه  ــور ب کش ــی  ــتان های جنوب ــه از اس ک ــافربری  مس
بــود مشــکوک و آن را  ســمت تهــران در حرکــت 

کردنــد. متوقــف 
وی افــزود: پــس از متوقــف شــدن خــودرو مامــوران 
مــورد  را  آن  قضایــی  مقــام  بــا  هماهنگــی  طــی 
کــه در نتیجه ایــن عملیــات  بازرســی قــرار دادنــد 
۱۵۶دســتگاه  حــاوی  پزشــکی  لــوازم  کارتــن   ۶
ــی و  ــوازم آرایش ــن ل ــدی و ۷کارت ــل بن ــوص آت مخص
کــه همگــی فاقــد  ۲۵ثــوب لبــاس مجلســی زنانــه 
گمرکــی بــوده و بــه صــورت قاچــاق  مــدارک معتبــر 
فرمانــده  کردنــد.  کشــف  را  بودنــد  شــده  تهیــه 
انتظامی شهرستان »شاهین شهر و میمه« ارزش 
کارشناســان  کاالهــای مکشــوفه را برابــر ارزیابــی 
کــرد و افــزود: در این  مربوطــه ۱۰میلیــارد ریــال اعــالم 
رابطــه ۲ نفــر دســتگیر و بــه مراجــع قضائــی معرفــی 
و امــوال قاچــاق نیــز بــه اداره نگهــداری و فــروش 

ــد. ــل ش ــتان تحوی ــی اس ــوال تملیک ام

دبیر ستاد انتخابات اصفهان:
مشارکت گسترده 

در انتخابات به تقویت 
جایگاه ایران منجر 

می شود 

 چند خبر کوتاه انتظامی از اصفهان
 دستگیری قاچاقچی 

دالر در اتوبوس

خبرربخ

خبرربخ

نتایــج یــک پژوهــش بــر جریــان ورودی بــه ســد 
گرچــه میــزان بارش  زاینــده رود نشــان می دهــد کــه ا
در منطقــه افزایــش داشــته، امــا افزایــش میــزان دمــا 
کاهش میزان روان آب در  اثر بیشــتری دارد و باعث 

حوضــه زاینــده رود شــده اســت. 
تغییــرات اقلیمی کــه بیشــتر ناشــی از فعالیت هــای 
انســانی در نتیجــه مصــرف ســوخت های فســیلی و 
ــی  ــع طبیع ــا و مناب ــاروا در جنگل ه ــای ن مداخله ه
اســت، می توانــد عــالوه بــر تاثیــر منفــی در عملکــرد 
حوضــه آبخیــز از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیســت 
محیطــی تاثیــرات مخــرب شــدیدی بــر ســاختار 

کوسیســتم های طبیعــی داشــته باشــد. ا
گــزارش پنجــم مجمــع بیــن الــدول تغییــر  براســاس 
اقلیــم، دمــای ســطح زمیــن در قــرن ۲۱ احتمــاال 
گــراد نســبت بــه دوره  بیــش از ۱.۵ درجــه ســانتی 
می تــوان  و  یافــت  خواهــد  افزایــش   ۱۸۵۰-۲۰۰۵
گفــت یکــی از مهمتریــن محرکه های از دســت رفتن 
تنــوع زیســتی و تهدیــدی جــدی بــرای ســالمت 
انســان در دهه هــای آینــده تغییرات اقلیمی اســت.
ســناریوهای مختلفــی بــرای ارزیابــی تغییــر شــرایط 
رفتارهــای  از  دقیــق  گاهــی  آ اســت.  شــده  ارائــه 
بــه  می توانــد  آبریــز  حوضه هــای  هیدرولوژیــک 
کنتــرل  شــبیه ســازی بهتر ایــن محیــط بــه منظــور 
ــدل  ــد و م کن ــک  کم ــالن آب  ــی بی ــای اصل مولفه ه
ســازی هیدرولوژیکــی یــک ابــزار بســیار مفیــد بــرای 
تغیــرات  بــه  هیدرولوژیکــی  پاســخ های  مطالعــه 

اقلیمی اســت.
در پژوهشــی که توســط، سودابه خلیلیان، مهدی 
ســرائی تبریــزی، حســین بابــازاده و علــی صارمــی از 
گــروه علــوم و مهندســی آب، دانشــگاه آزاد اســالمی، 
واحد علوم و تحقیقات تهران انجام شــد، اثر تغییر 
ــه ســد زاینــده رود مــورد  ــان ورودی ب ــر جری اقلیــم ب
گرفــت و توســعۀ مــدل هیدرولوژیکــی  ــرار  ــی ق ارزیاب
SWAT در باالدســت ســد زاینــده رود بــرای ارزیابــی 

جریــان ورودی به ایــن ســد انجــام شــد.
اطالعــات  کــردن  وارد  از  پــس  پژوهــش  در ایــن 
هواشناســی و هیدرومتــری منطقــه، شبیه ســازی 
هیدرومتــری  شد. ایســتگاه های  انجــام  آب  روان 
قلعه شــاهرخ بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ورودی 
بــه ســد زاینــده رود بــه  عنوان ایســتگاه مبنــا بــرای 
آمــاری  دوره  طــول  در  اعتبارســنجی  و  واســنجی 
۱۹۹۰ تــا ۲۰۱۵ انتخــاب شــد. پــس از شبیه ســازی 
پیش بینــی  نتایــج،  صحــت  و  هیدرولوژیکــی 
وضعیــت اقلیمی بــا اســتفاده از مــدل پنجــم تغییــر 
اقلیــم بــرای ســناریوهای RCP انجــام شــد و طبــق 
گرفتــه بــا اســتفاده از مدل هــای  پیش بینــی انجــام 
تغییــر اقلیــم، در تمــام مدل هــا میــزان دمــا افزایــش 
داشــته و بیشــترین میزان افزایش تحت ســناریوی 

اقلیمــی RCP ۸.۵ اتفــاق خواهــد افتــاد.
صارمــی و همــکاران در ایــن پژوهــش نشــان دادنــد 
 RCP۸.۵ که بیشــترین میزان افزایش در ســناریوی
کــه بــا ذات ایــن ســناریوی انتشــار که  مشــاهده شــد 
گلخانــه ای و دی  گازهــای  بیشــترین میــزان انتشــار 

کســیدکربن اســت، مطابقــت دارد. ا
ایــن پژوهشــگران پــس از ارزیابــی تغییــر اقلیــم در 
ســناریوهای مختلــف انتشــار، شبیه ســازی میــزان 
روان آب حوضــه در مــدل SWAT را انجــام دادنــد 
و نتایــج شبیه ســازی میــزان روان آب در حوضــه 
گرچــه میــزان بــارش در منطقه  کــه ا آبریــز نشــان داد 
افزایــش داشــته، امــا افزایش میزان دما اثر بیشــتری 
کاهــش میــزان روان آب در حوضــه  داشــته و باعــث 
شــده اســت. برایــن اســاس بــا اســتفاده از نتایــج 
تغییر اقلیم شبیه ســازی هیدرولوژیکی با اســتفاده 
از مدل SWAT، نتایج تغییر اقلیم نشــان می دهد 
که اثر ســناریوهای انتشــار در منطقه متفاوت بوده 

و باعــث افزایــش دمــا و بــارش می شــود.
در ایــن پژوهــش ارزیابــی مــدل هیدرولوژیکــی انجام 
گرچــه میــزان بــارش در  کــه ا و نتایــج نشــان داد 
منطقــه افزایــش داشــته اســت، امــا افزایــش دمــا 
کاهــش  کارایــی بیشــتری در  در ایــن حوضــه اثــر و 
میزان روان آب داشــته اســت، این محققان نتیجه 
گیــری کردنــد کــه اســتفاده از رویکردهــای مدیریتــی 
بایــد بــرای مواجهــه بــا تغییــر اقلیــم و ســناریوهای 
پژوهــش  نتایج ایــن  شــود.  بــرده  کار  بــه  انتشــار 
ک« دانشــگاه صنعتــی  در مجلــه »علــوم آب و خــا

اصفهــان در ســال ۱۳۹۹ بــه چــاپ رســید.

در قالب یک پژوهش بررسی شد؛ 

کاهش میزان روان آب  تغییر اقلیم، دلیل 
در حوضه زاینده رود

خبر

خبر

ک هــای پســتی در  به روزرســانی، تهیــه و نصــب پال
گانــه شــهر اصفهــان آغــاز شــد. مناطــق ۱۵ 

مدیر عامل ســازمان فاوا شــهرداری اصفهان گفت: 
بــا همــکاری معاونت برنامه ریزی و توســعه ســرمایه 
پانزده گانــه،  مناطــق  شــهرداری های  انســانی، 
اداره پســت اســتان و نظــارت ســازمان زیباســازی، 
صحت ســنجی  و  به روزرســانی  برداشــت،  کار 
کدهای پســتی و بانک هــای  ک هــای شــهری،  پال
گانــه شــهرداری  اطالعاتــی مرتبــط در مناطــق ۱۵ 

اصفهــان آغــاز شــد.
ســید حمیــد رضــا ابطحــی با اشــاره بــه اجــرای طرح 
 GNAF :در اصفهــان افــزود )GNAF( ملــی جــی نــف
یــک ســامانه متمرکــز نمایــش اطالعــات موقعیــت 
مکانــی افــراد شــامل شــهر و محلــه محــل ســکونت، 
اطالعــات  و  مســکونی  واحــد  شــماره  و  ک  پــال
پیرامونــی مثــل معابــر اطــراف، انــواع دسترســی ها، 
کنان ســاختمان و میــزان بهره منــدی  تعــداد ســا
بــرق  ســاختمان از خدمــات شــهری مثــل آب و 
کــه بــا اجرای ایــن طــرح، همــه مکان هــا بــا  اســت 

کــد شــناخته می شــوند. یــک 

وی با اشــاره به اینکه به روزرســانی و صحت ســنجی 
ک هــای شــهری و کد هــای پســتی اصفهــان را در  پال
دســتور کار ایــن ســازمان قــرار گرفته گفــت: همزمان 
جدیــد  ک هــای  پال نصــب  و  تهیــه  طــرح  آن،  بــا 
پســتی در منطقــه ۸ آغــاز شــده و مراحــل عملیاتــی 
ســازی آن در ســایر مناطــق در حــال انجــام اســت.

ک هــای  ابطحــی بــا اشــاره بــه مزایــای اســتفاده از پال
کــه   )QR code( جدیــد، افــزود: بارکد هــای پســتی
واحد هــای  پســتی  کد هــای  اطالعــات  حــاوی 
مســکونی، تجــاری و اداری اســت دارای قابلیــت 
ک  به روزرســانی بــوده و نیــاز بــه تعویــض فیزیکــی پــال
نصــب شــده در صورت ایجــاد تغییــرات در عرصــه و 

اعیــان هــر ملــک نیســت.

ک های پستی  آغاز به روزرسانی و نصب پال
در شهر اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

ــو  ــت: لغ گف ــان  ــتان اصفه ــور اس ــس راه ــس پلی رئی
اجــرای طــرح ترافیکــی زوج و فــرد تــا اول خــرداد مــاه 

ادامــه خواهــد داشــت.
ســرهنگ محمدرضــا محمــدی با اشــاره بــه آخرین 
کرونــا در زمینــه اجــرای  مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا 
طرح هــای ترافیکــی در اصفهــان اظهــار داشــت: 
بــر اســاس مصوبات ایــن ســتاد لغــو اجــرای طــرح 
ترافیکــی زوج و فــرد تــا اول خــرداد مــاه ادامــه خواهد 

داشــت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش ســاعات فعالیــت 
ک پلیــس راهــور  گــذاری و تعویــض پــال کــز شــماره  مرا
کز تا  در اصفهــان ابــراز داشــت: زمــان فعالیت این مرا

ســاعت ۱۶ افزایــش یافته اســت.
بــا  اصفهــان  اســتان  راهــور  پلیــس  رئیــس 
نوبــت  انجــام  بــا  تنهــا  کــز  مرا بیان اینکه ایــن 
گیری اینترنتــی پذیــرای شــهروندان خواهنــد بــود، 
کــز  کــرد: بــا توجــه بــه بســته شــدن درب مرا اضافــه 
از ســاعت ۱۶ بــه بعــد، شــهروندان پــس از ســاعت 

نکننــد. مراجعــه  مذکــور 
کــرد: نقــل و انتقــال، خدمــات تعویــض  وی اضافــه 
و  کارت   - ک  پــال المثنــی  صــدور  وســیله،  ارکان 
صــورت  بــه  و…  ســکونت  احــراز  مالکیــت،  ســند 
ک خــودرو  ــذاری پــال گ ــز شــماره  ک سیســتمی در مرا
انجــام می شــود و نیــاز اســت شــهروندان صرفــًا بــا 

کننــد. داشــتن نوبت اینترنتــی مراجعــه 

مدیــر مخابــرات منطقــه اســتان اصفهــان گفــت: 
گیــگ  ســرعت اینترنت اســتان اصفهــان از ۳۵ 
ــه  ــش یافت ــه افزای ــر ثانی ــگ ب گی ــه ۱۴۰  ــه ب ــر ثانی ب

ــت. اس
نشســت  در  قربانــی،  اســماعیل  مهنــدس 
کــه بــه مناســبت روز ارتباطــات و روابــط  خبــری 
کــرد: حــوزه ارتباطــات  عمومی برگــزار شــد، اظهــار 
کرونــا  گذشــته جهــت مدیریــت بهینــه  در ســال 
 ICT کنــد؛ حــوزه توانســته بــه جوامــع فراوانــی 
می توانــد  حــوزه  ظرفیت ایــن  کــه  داده  نشــان 
مدیریــت  خصــوص  در  مشــکالت  از  بســیاری 
جامعــه را برطــرف نمایــد. وی افــزود: در صــورت 
کرونــا امــکان ارائــه آمــوزش  نبود ایــن فضــا در ایــام 
مجــازی وجــود نداشــت؛ این حــوزه بــا توجــه بــه 
زیرســاخت های ایجاد شــده، نیازهــای روزمــره 
ــرف  ــی برط ــا خریدهای اینترنت ــه ب ــردم در رابط م
کــرد؛ حــوزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات نشــان 
کاهــش هزینه  کــه چقــدر می توانــد در زمینــه  داد 

کنــد. خانــوار، بهینــه عمــل 
تسریع تحول دیجیتالی در دوران چالش 

برانگیز
اصفهــان  اســتان  منطقــه  مخابــرات  مدیــر 
تقاضــا  گذشــته  کــرد: طــی ســال  خاطرنشــان 
ــتان افزایــش  ــد پهــن ADSL در اس ســرویس بان
در  مصرف اینترنــت  و  درصــدی   ۸۵ تــا   ۸۰
اســتان بیــش از ۶۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ 
همچنیــن ســرعت اینترنت اســتان بــا افزایــش ۴ 
گیــگ بــر ثانیه به ۱۴۰ گیگ بر ثانیه  برابــری از ۳۵ 
افزایــش یافتــه اســت؛ هفته بعد ســرعت اینترنت 
گیــگ بــر ثانیــه بــه ۲۰۰  در اســتان اصفهــان از ۱۴۰ 
کــه  کــرد  گیــگ بــر ثانیــه افزایــش پیــدا خواهــد 
بــا  از وجــود زیرســاخت های متناســب  نشــان 

کیفیت اینترنــت در اســتان دارد. ارتقــا 
ــا در  ــاخت ها تنه کرد: ایــن زیرس ــح  ــی تصری قربان
ــرات  ــرکت مخاب ــه ش ــت بلک ــان نیس ــهر اصفه ش
گســترش  در ســطح اســتانی، این پیشــرفت ها را 
داده اســت؛ در اســتان ۹۲۰ روســتای بــاالی ۲۰ 
کــه در ایــن بیــن ۹۱۰ روســتا دارای  خانــوار داریــم 
ارتبــاط خانگــی هســتند؛ در اســتان اصفهــان 
تمامی مناطــق  ارتباطــی،  عدالــت  راســتای  در 
ارتباطــی  بســترهای  از  شــهری  و  روســتایی 

برخــوردار هســتند.
وی ادامــه داد: در حــوزه تلفــن همــراه، بالــغ بــر 
آبــادی در اســتان  از ۱۷۰۰ روســتا و  ۹۸ درصــد 
تحــت پوشــش تلفن همــراه قــرار دارد؛ همچنین 
دو میلیون و ۴۹۰ هزار مشــترک تلفن ثابت، ۶۰۰ 
هــزار مشــترک فعــال ADSL، نزدیــک بــه هفــت 
میلیــون مشــترک همــراه اول در ســطح اســتان 
کــه در اســتان  اصفهــان وجــود دارد بــه طــوری 
ــزار  ــون و ۳۰۰ ه ــج میلی ــت پن ــا جمعی ــان ب اصفه
ــه ازای هــر نفــر دو خدمــت  نفــری توانســته ایم ب

مخابراتــی ارائــه دهیــم.
مدیــر مخابــرات منطقــه اســتان اصفهــان اضافه 
در  شــرکت  اقدامات ایــن  خصــوص  در  کــرد: 
گــذاری در ســطح اســتان، تــالش  حــوزه ســرمایه 
گــذاران  کــه تمامی نیازهــای ســرمایه  کرده ایــم 
گــذاران نگرانــی در  کنیــم تــا ســرمایه  را برطــرف 
را  اســتان  در ایــن  گــذاری  ســرمایه  خصــوص 

نداشــته باشــند.
کــرد: همــکاران مــا از دهــه فجــر  قربانــی اظهــار 
گذشــته تــا بــه امــروز تعــداد ۶۴۴ طــرح و  ســال 
پــروژه مخابراتــی را بــا هزینــه بالــغ بــر ۱۶۵ میلیــارد 
که ایــن اقدامــات  کردنــد  تومــان آمــاده افتتــاح 
حوزه هــای تلفــن همــراه و توســعه شــبکه های 
دیتــا،  شــبکه  توزیــع  نــوری،  فیبــر  در  انتقــال 
کــز تلفنــی را شــامل  توســعه توســعه ظرفیــت مرا

می شــود.
اولین سایت ۵G در استان اصفهان

کــرد: یکــی از حوزه هــای بــه روز  وی خاطرنشــان 
کشــور اینترنت نســل ۵ تلفــن همــراه  ارتباطــی در 
کــه اولیــن ســایت مربــوط بــه آن در اســتان  اســت 
ــدازی و در اولیــن فرصــت افتتــاح  اصفهــان راه ان

خواهــد شــد.
کیــد  مدیــر مخابــرات منطقــه اســتان اصفهــان تا
کوسیســتم  ا یــک  صحیــح  کارکــرد  بــرای  کــرد: 
و  مــردم  مخابــرات،  شــرکت  بایــد  ارتباطــات، 
ــا هــم هماهنــگ باشــند  ســازمان های دولتــی ب
کــدام نقــش خــود را بــه نحــو احســن انجــام  و هــر 

دهنــد.
قربانــی بــا اشــاره بــه مطالبــات شــرکت مخابــرات 
گفــت: در ایــن خصــوص  از ســازمان های دولتــی 
بــا ســازمان ها و دســتگاه های اجرایــی اســتان 
ــه محــض دریافــت  ــم و آنهــا ب رابطــه خوبــی داری
بودجــه و اعتبــار، مطالبــات شــرکت مخابــرات را 

پرداخــت می کننــد.
جهــت  روز  بــه  گــذاری  ســرمایه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد: در یــک  تحقــق عدالــت ارتباطــی اظهــار 
گذشــته نزدیــک بــه ۲۰۰ روســتا پهنــای  ســال 
بانــد مــورد نیــاز جهــت توســعه شــبکه همــراه بــه 
کردنــد؛ همچنیــن در ۸۰  نســل چهــار را دریافــت 

اســت. فراهــم شــده   ۳G روســتا اینترنت

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد؛ 

تمدید لغو اجرای طرح زوج و فرد 
در اصفهان تا اول خرداد ماه

مدیر مخابرات منطقه استان اصفهان خبر داد: 

افزایش ۴ برابری سرعت اینترنت در استان اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
۱۹ شهرســتان اســتان اصفهان در وضعیت نارنجی 

گرفته اســت. کرونا قــرار 
بــه  اشــاره  بــا  بــا  مهــر  گفت وگــو  آرش نجیمــی در 
شهرســتان های  رنگ بنــدی  وضعیــت  آخریــن 
اظهــار  کرونــا  زمینــه شــیوع  در  اصفهــان  اســتان 
کــه بــر  داشــت: در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت 
اســاس اعــام وزارت بهداشــت در حــال حاضــر هیچ 
یــک از شــهرهای اســتان اصفهــان در وضعیت قرمز 

ــت. ــا نیس کرون
وی بــا بیان اینکــه همچنــان ۱۹ شهرســتان اســتان 

ــراز داشــت:  ــا قــرار دارد، اب کرون در وضعیــت نارنجــی 
بر ایــن اســاس شهرســتان های اصفهــان، شــهرضا، 
کاشــان، اردســتان، آران و بیــدگل، نطنــز،  دهاقــان، 
ــاد، شــاهین شــهرو میمــه،  خمینی شــهر، نجــف آب
گلپایــگان،  کــرون، مبارکــه، فریدونشــهر،  تیــران و 
در  نطنــز  و  فریــدن  نائیــن،  لنجــان،  فاورجــان، 
وضعیــت نارنجــی قــرار دارنــد. ســخنگوی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی اصفهــان با اشــاره به قــرار گرفتن پنج 
کرونــا  شهرســتان اســتان اصفهــان در وضعیــت زرد 
ابــراز داشــت: شهرســتان های چــادگان، خوانســار، 
خــور و بیابانــک و بوئیــن میاندشــت در وضعیــت 

زرد ایــن بیمــاری هســتند.

کشــوری  دانــش آمــوز اصفهانــی رتبــه ســوم مرحلــه 
دوم  دوره  آمــوزان  دانــش  مهارتــی  جشــنواره 
متوســطه حرفــه ای آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 

کــرد. کســب  کشــور را 
فائــزه شــاه ثنایــی از آموزشــگاه ســروش اصفهــان 
و فاطمــه اســمعیلی از آموزشــگاه فرزیــن فردیــن 
بیرجنــد اســتان خراســان جنوبــی مشــترکان مقــام 

ســرویس  )دوخــت  خیــاط  کمــک  رشــته  ســوم 
کردنــد. کســب  آشــپزخانه( را 

دوم  دوره  آمــوزان  دانــش  مهارتــی  جشــنواره 
متوســطه حرفــه ای آمــوزش و پــرورش اســتثنایی 
توانمنــدی  و  اســتعداد  شناســایی  منظــور  بــه 
بــه  ارزشــمندی  خــود  احســاس  آمــوزان،  دانــش 
ــویق و  کار، تش ــازار  ــد در ب ــد و مول ــو مفی ــوان عض عن
ترغیــب دانــش آمــوزان در راســتای افزایــش مهــارت 
کیفیــت آموزشــی مــدارس دوره  حرفــه ای و ارتقــای 
دوم متوســطه حرفــه ای در دو رشــته کمــک خیاط 
کمــک مشــبک بــر  )دوخــت ســرویس آشــپزخانه( و 

کشــور برگــزار شــد. در ســطح 
در ایــن جشــنواره ۷۶۶ نفــر دانــش آمــوز دختــر و پســر 
در مرحلــه آموزشــگاهی شــرکت کردنــد کــه ۳۶۴ نفــر 
بــه مرحلــه اســتانی و در نهایــت ۱۰۶ نفــر دانــش آمــوز 

بــه مرحلــه کشــوری راه یافتند.

ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و خدمات ایمنی 
کارگــر ۳۵ ســاله بــر اثــر  گفــت:  شــهرداری اصفهــان 
ریــزش آوار در پــروژه ســاختمانی در اصفهــان جــان 
کاوه آهنگــران بــا اشــاره  خــود را از دســت داد. فرهــاد 
بــه حادثــه ریزش آوار در اصفهان اظهار داشــت: این 
ســتاد  بــه  دقیقــه   ۳۵ و   ۱۱ ســاعت  در  حادثــه 
گــزارش  فرماندهــی عملیــات آتــش نشــانی اصفهان 
ــه آوار  ــا بیان اینکــه در ایــن حادث ــده اســت. وی ب ش
کارگــر حــدودًا ۳۵ ســاله فــرو ریختــه اســت،  ــر روی  ب
ادامــه داد: ایــن حادثه در خیابان باغ دریاچه اتفاق 
افتــاده اســت. ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و 
خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان بــا بیان اینکــه 
نیروهــای امــداد و نجــات از ایســتگاه های یــک، ســه 
و ۱۱ بــرای امدادرســانی به ایــن حادثــه اعــزام شــدند، 
گفت: متأســفانه در این حادثه کارگر ۳۵ ســاله جان 
که  کارگر  خود را از دســت داد. وی افزود: جســد این 
با صدمات نســبتًا شــدید به ســر همراه بود تحویل 

عوامــل انتظامی شــد.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۱۹ شهر اصفهان نارنجی شد

کسب رتبه سوم کشوری دانش آموز اصفهانی 
درجشنواره مهارتی 

کارگر ۳۵ ساله بر  مرگ 
اثر ریزش آوار پروژه 

ساختمانی در اصفهان

طنز سه کلمه ای: کپی کارت هوشمند  
ُکپــی مــدارک هویتــی  کــه دریافــت  در حالــی 
از  برخــی  در  اجرایــی  دســتگاه های  ســوی  از 
اســتان ها ممنــوع شــده و یکــی از مصداق هــای 
از  کاغذبازی هــا  حــذف  الکترونیــک،  دولــت 
فرآینــد اداری اســت، همچنــان یکــی از الزامــات 
ثبت نــام در انتخابــات ریاســت جمهــوری، ارائه 

ــت.  ــان اس ــی داوطلب کارت مل ــی  کپ
گزارش ایســنا، راه انــدازی دولــت الکترونیکی  بــه 
جایگزیــن  بــرای  اینکــه  اســت  ســازوکاری 
درخواســت های  بــه  حضــوری  پاســخگویی 
گرفتــن مجوزهــا ســریع و آســان  مــردم باشــد تــا 

شــود. 
فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت  ادعــای  بــه 
اطالعــات، با ایجــاد مرکــز ملــی تبــادل اطالعات، 
تمــام دســتگاه های دولتــی از طریــق مســیری 
متصــل  هــم  بــه  از اینترنــت  مســتقل  و  امــن 
شــدند تــا تبــادل اطالعــات و داده هــای مــورد 
نیــاز افــراد را بــا دقــت و ســرعت انجــام شــود. بــا 
اتصــال همــه دســتگاه ها به ایــن مرکــز و به دلیل 
ــر  ــامانه، دیگ ــن س ــردم در ای ــات م ــود اطالع وج
نیــازی بــه ارائــه انبوهــی از کپی اســناد، مــدارک، 
کارت ملی، عکس و ســایر مــدارک  شناســنامه، 

ــت. ــذی نیس کاغ
حســن روحانــی، رئیــس جمهــوری اســالمی 
کیــد بر اینکــه مــردم  بــا تا  ایــران، ســال ۱۳۹۸ 
کوتاه ترین مســیر، خدمات  بایــد از ارزان تریــن و 
کننــد و آنــان را نبایــد در  الکترونیکــی دریافــت 
کــرد،  راهروهــای ادارات و ســازمان ها ســرگردان 
گفتــه بــود: تمــام تــالش مــا از ابتــدای دولــت 

الکترونیــک  دولــت  تقویــت  و  یازدهم، ایجــاد 
تــا  بــوده  اداری  سیســتم  از  کاغــذ  حــذف  و 
ــه اداره  به ایــن ترتیــب مــردم هنــگام مراجعــه ب
کارت ملــی  و یــا ســازمانی، صرفــا بــا ارائــه همــان 
هوشــمند خــود، دیگر مجبور نباشــد بــرای یک 
کپــی از مدارکشــان ارائــه  کار ســاده ده هــا بــرگ 

کننــد.
کردیــم امــا متاســفانه  کارت ملــی را هوشــمند 
شــاهدیم همچنــان مــردم بــرای مراجعــه بــه 
کپــی  بــرگ  برخــی ادارات، ناچارنــد چندیــن 

مــدارک همــراه خــود ببرنــد.
کارت ملــی هوشــمند  روحانــی بــا بیان اینکــه 
کپــی مــدارک از مــردم  ــه دیگــر  ک درســت شــده 
کارت ملــی همــه  نخواهنــد و بــا یــک شــماره 
اطالعــات مــورد نیــاز، قابــل دســترس باشــد، 
کار مــردم، وقتــی در  گفتــه بــود: می خواهیــم 
میــز  و  پیشــخوان  می شــوند،  وارد  اداره ای 
خدمــت فقــط بــا یــک کارت انجــام گیــرد. هیــچ 
ــا  ــد ب کار را بای ــه  ــد. هم ــاز نباش ــری نی ــز دیگ چی
گــر مجــوز روزنامــه هــم  کارت انجــام دهــد، ا آن 
انجــام  بایــد  کارت  آن  بــا  بگیــرد،  می خواهــد 
کنــد، بــا  بگیــرد. بیمــه، مالیــات و یــا اعتــراض 
کارت. هیــچ چیــز دیگــری نیــاز نباشــد.  همــان 
ــت الکترونیــک انتظــار  ــه مــا از دول ک آن چیــزی 

کار. کارت اســت بــرای همــه  داریــم، یــک 
از  برخــی  در  گذشــته  ســال  همچنیــن 
اســتان های کشــور، پیرو بخشــنامه ای از سوی 
احــراز  طــرح  اســتخدامی،  و  اداری  ســازمان 
اصالــت هویــت برخــط اجــرا و اخــذ کپی مــدارک 

هویتــی توســط دســتگاه های اجرایــی ممنــوع 
شــد. بــه موجب این بخشــنامه، دســتگاه های 
نحــوه  جهــت  شــدند  موظــف  اجرایــی 
اســتعالم های برخــط و رفــع موانــع حقوقــی و 
ــه  ــا ســازمان ثبــت احــوال ب ــی ب ــی احتمال قانون
ــی  کپ ــت  ــه دریاف ک ــوی  ــه  نح ــند، ب ــم برس تفاه
ــات  ــه خدم ــای ارای ــی در فرآینده ــدارک هویت م
کامــل حــذف شــود. بــه شــهروندان بــه صــورت 

حــال با وجود گذشــت دو ســال از ایــن اظهارات 
مــدارک  ُکپــی  دریافــت  ممنوعیــت  حتــی  و 
هویتــی از ســوی دســتگاه های اجرایــی، هنــوز 
هــم در برخــی از ادارات، یکــی از مــدارک مــورد 
کارت  کپــی  کارهــای اداری،  نیــاز بــرای انجــام 
کــه هوشــمند شــده  کارت ملــی  ملــی اســت، 
ــه اش  کنــد،  نمون کاغذبازی هــا جلوگیــری  ــا از  ت
ثبت نــام بــرای انتخابات ریاســت جمهــوری که 
کپــی شناســنامه و کارت ملــی را از مــدارک مــورد 

ــرده اســت. ک ــام اعــالم  ــاز جهــت ثبت ن نی
اجرایــی  شــورای  دبیــر   - اصــل  باقــری  رضــا 
در  موضــوع  درباره ایــن  اطالعــات-  فنــاوری 
توییتر نوشــت: تمام سرویس های الکترونیکی 
مــورد نیــاز بــرای هرنــوع ثبت نــام الکترونیکــی 
در مرکــز ملــی تبــادل اطالعــات  فراهــم اســت.
هویــت، مــدرک تحصیلی،گواهــی عــدم ســوء 
تامیــن  بیمــه  مالیاتــی،  بدهــی  پیشــینه، 
اجتماعــی،  امــا آییــن کشــورداری را باید در کپی 
کــرد. کارت هوشــمند ملــی جســتجو  دوروی 

حــوزه  -پژوهشــگر  یوســف زاده  مهــدی 
ــاد  ــا انتق ــز ب ــات- نی ــاوری اطالع ــات و فن ارتباط
از ایــن رونــد در توییتــر نوشــت: بــرای ثبت نــام 
ریاست جمهوری، کپی پشت و رو از  کارت ملی 
کارت  کشــوری  هوشــمند نیــاز اســت. وقتــی در 
ملــی بــه اصطــالح هوشــمند صــادر شــده چــه 

کپــی آن اســت؟ نیــازی بــه 
وقتــی همــه اطالعــات هویتــی فــرد از طریــق 
شــماره ملــی قابــل فراخوانی هســت چــه نیازی 
به کپی شناســنامه اســت؟ بانک ها هنوز برای 
کارت ملــی از  بیشــتر خدمــات بانکــی عــالوه بــر 
شــهروندان درخواســت شناســنامه  می کننــد. 
کارت ملــی هوشــمند صــادر می کنیــم  وقتــی 
چــه نیــازی بــه فراخوانــی و ثبت نــام و پرداخــت 
هزینــه بــرای صــدور مجــدد کارت نظــام وظیفــه 
کارت ملــی هوشــمند  کاربرد ایــن  داریــم؟ واقعــا 

کجاســت؟ کردیــم  کــه دریافتــش را اجبــار  

طنز
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کتابخانه هــای عمومی اســتان اصفهان  مدیرکل 
گفــت: اجــرای طــرح امانــت دهــی پســتی کتــاب با 
همکاری شــرکت خدماتی پســت مستلزم تامین 

هزینه هاست. 
کویــی افــزود: دسترســی مــردم بــه منابــع  امیرهال
کتابخانه هــای عمومی در اصفهان آســان نیســت 
کــز  و تنهــا ۲۰ درصــد از جمعیــت اســتان به ایــن مرا

فرهنگــی دسترســی دارند.
کــرد: تســهیل این شــرایط و توســعه  وی بیــان  
کرونایــی با بکارگیری  خدمات در شــرایط ســخت 
کتــاب  ظرفیــت شــرکت پســت بــرای امانت دهــی 
موضــوع  همیــن  بــرای  و  اســت  پذیــر  امــکان 
اســتان  پســت  کل  اداره  بــا  مشــترکی  نشســت 
انجــام شــد تــا فرآینــد الزم تدوین و هزینه هــای آن 

مشــخص شــود.
عمومــی  کتابخانه هــای  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
 اصفهــان، اجــرای چنیــن طرحــی دسترســی افراد 
کتــاب در اســتان و ۴۰  بــه چهــار میلیــون جلــد 
کشــور تســهیل و بــه صــورت  کتــاب در  میلیــون 
کتــب خواهنــد بــود. فیزیکــی قــادر بــه مطالعــه 

کــرد: امانت دهــی آنالیــن بــر اســاس  وی اضافــه  
نــرم افــزار ســامان در زمــان حاضــر انجــام می شــود 
کتــاب و مطالعــه آن بــه دور از فضــای  امــا داشــتن 
مجــازی جذابیــت و اقبــال عمومی باالتــری دارد.

کویی تصریح کرد: محدودیت اعتبارات اداره  هال
کتابخانه هــای عمومــی و هزینه هــای بــاالی  کل 
آن بــرای مــردم از موانــع پیــش روی ایــن اقــدام 
کــه مطالعــات آن در حــال انجــام اســت تــا  اســت 
بــه صــورت مشــترک بیــن اداره کل کتابخانه های 

عمومــی، شــرکت پســت و مــردم تقســیم شــود.
بــه  فعالیــت  انجام ایــن  کــرد:  خاطرنشــان   وی 
و  جامعــه  موثــر  و  دیگــر  بخش هــای  مشــارکت 
همچنیــن تعامــل خیریــن نیــاز دارد تــا عدالــت 
اجتماعــی در برخــورداری از منابــع کتابخانه های 

یابــد. عمومی افزایــش 
بــاب  بــر۳۰۰  بالــغ  اصفهــان  اســتان  در  کنــون  ا
کتابخانــه عمومــی از جملــه ۱۹۳ کتابخانه نهادی 
که ایــن  کتابخانــه مشــارکتی وجــود دارد  و ۱۲۰ 
رقــم توســط بخــش خصوصــی و دســتگاه های 
شــده  شــهرداری ها ایجاد  جملــه  از  مختلــف 

اســت.

مدیرکلکتابخانههایعمومیاصفهان

اجرای طرح امانت دهی 
کتاب مستلزم  پستی 
تامین هزینه است 

خبرربخ

گزارشربخ

مناســبت  بــه  اصفهــان  اســتان  هنــری  حــوزه 
هفتمین روز درگذشــت قربانیان حادثه تروریســتی 
کابــل مراســم بزرگداشــتی  مکتــب سیدالشــهدای 

کــرد. برگــزار 
ایمنــا: مراســم هفتــم دختــران دانــش آمــوز افغانــی 
کــه در اوایــل  »دشــت برچــی«  در حالــی برگــزار شــد 
برنامــه آســمان اصفهــان بارانی شــد. گویی آســمان 

گریســت. کابــل  بهــاری در ســوگ دختــران 
ایــن مراســم با حضــور تعــداد بســیاری از افغان های 
مقیــم اصفهــان و همشــهریان اصفهانــی بــا پخــش 
ســرود ملی ایران و ســرود ملی افغانســتان آغاز شــد.

مجتبــی شــاه مــرادی، رئیــس حــوزه هنــری اســتان 
کــرد: »و  اصفهــان ســخنان خــود را بــا شــعر زیــر آغــاز 
بــاز هــم صــدای انفجــار / و بــاز هــم صــدای شــیون 
کــه پرکشــید / و  زنــان و بچه هــا / و بــاز هــم بــرادری 
ک جــان بــداد / و بــازم مــادری  کــه زیــر خــا خواهــری 
کــه در فغــان کودکــش به ســر زنان میــان کوچه های 
کــه تــا ابد به حســرت  دویــد / و بــاز هــم نــگاه کودکــی 
پــدر بــه در بمانــد / و بــاز جنگ و باز گلوله و تفنگ / 
کــی تمام  کــه  دگــر بــس اســت / زمیــن خســته را بگــو 
کــی  کــه  می شــود صــدای جنــگ / و آســمان را بگــو 
تمــام می شــود خــون چکیدنــت / دگر بس اســت«.

وی پــس از شــعر خوانــی گفــت: امیدوارم همــدردی 
و ســوگ مــا را بپذیریــد و آرزو می کنــم فردایــی بیایــد 
کشته نشود، هیچ  کودکی در هیچ جنگی  که هیچ 
کودکــش زخمــه بــه صــورت نزنــد،  مــادری در رثــای 

هیــچ فرزنــدی حســرت دیــدار پــدر را نکشــد و هیــچ 
ســرزمینی بــه خــود جنــگ نبیند.

بــا اشــاره  رئیــس حــوزه هنــری اســتان اصفهــان 
گویــا قــرار  بــه بارانــی شــدن هــوا در ایــن روز افــزود: 
کنــد.  گریــه  اســت آســمان نیــز در ایــن غــم شــریکی 
امیدواریــم پیونــد بــرادری میــان دو ملــت هــر روز 
مســتحکم تر شــود و از مرزهــای هنــد تــا ســوریه، 
ک مقدس بــه خود جنگ نبیند. گاه ایــن خا هیــچ 

ســپس مراســم با شــعرخوانی غالمعباس حسینی، 
مدیــر خانــه ادبیــات افغانســتان در اصفهــان ادامــه 

یافــت. وی شــعری با ایــن مطلــع خوانــد:
ما که خونین و آتش گرفته

یا که زخمِی هر دم نبودیم
روی این نقشه؛ ما کابلی ها

اینچنین تار و مبهم نبودیم
دیــن  در  آمــوزی  علــم  بــه جایــگاه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: مــردم افغانســتان در پــی یادگیــری  اســالم، 
و افزایــش دانــش خــود هســتند و همیــن اســت 
گروه هــای تروریســتی همیشــه و همــه جــا از  کــه 
کســب علــم و دانــش می هراســند بــه ویــژه در میــان 

افغانســتان. چــون  شــریف  و  مردمی مظلــوم 
مدیــر خانــه ادبیــات افغانســتان در اصفهــان ادامــه 
ویــژه  بــه  مــردم  گاهــی  آ از  هراســی  چنیــن  داد: 
کــه ســبب می شــود  زنــان جامعــه اسالمی اســت 
اقدامــات  بــه  تروریســتی  و  تکفیــری  گروه هــای 
خشونت آمیز مانند انفجار مقابل مکتب دخترانه 

بپردازنــد. کابــل  سیدالشــهدای 

ــاران  کــه بــه دلیــل بــارش شــدید ب پــس از وقفــه ای 
گــروه »یگانــه آوا« بــه اجــرای موســیقی های  رخ داد، 
گــروه هنــری »یگانــه آوا«  ملــی و میهنــی پرداخــت، 
گــروه موســیقی پــاپ افغانــی مقیــم اصفهــان  اولیــن 
برعهــده  اختــری  کبــر  ا را  آن  کــه مدیریــت  اســت 
گــروه نیــز هســت  کــه خواننده ایــن  دارد، اختــری 
ک و اظهــار تأســف در  بــا اشــاره به ایــن واقعــه دردنــا
خصــوص آن قطعــات »ســرزمین مــن«، »مرزهــا«، 
»خنده هــای تــو«، »دریــا« و »وطــن« را خوانــد و آنهــا 
را بــه دانــش آمــوزان شــهید مکتــب سیدالشــهدای 

کــرد. کابــل تقدیــم 
آوا  یگانــه  گــروه  موســیقی  رهبــر  نبــوی  مجتبــی 
اتحــاد  و  ک  اشــترا نشــانه  را  »مرزهــا«  قطعــه  نیــز 
مردم ایــران و افغانســتان دانســت، صفــت نــوری 
مصبــاح  یاســین  گیتاریســت ها،  سرپرســت 
گیتاریست و مختار احمد خرسندی نوازنده طبل 
از دیگــر اعضــای دیگر ایــن گروه بودنــد که با نواختن 
پنــج قطعــه از موســیقی های افغانــی بــا مضمــون 
مــردم مظلــوم افغانســتان یــاد و خاطــره شــهدای 

مکتــب سیدالشــهدا)ع( را زنــده نــگاه داشــتند.
از  بخش هایــی  یــادآور  قطعــات  از ایــن  هرکــدام 
تــا ۵  کــه در ۳  بــود  کشــور  مظلومیــت مردم ایــن 
افغانســتان و  و  اتحاد ایــران  دقیقــه در خصــوص 

شــد. نواختــه  کشــور  مردم ایــن  ســختی های 
ایــن مراســم کاری از مرکــز آفرینش هــای ادبــی حــوزه 
بــود و اجــرای آن را نیــز  هنــری اســتان اصفهــان 
حســین خالقــی پــور معــاون فرهنگــی حــوزه هنــری 

اســتان اصفهــان برعهــده داشــت.
زیــدی  شــاه  عبــاس  جملــه  از  شــاعران ایرانی 
متخلــص بــه »خــروش«، ســید مجیــد موســوی، 
زهــرا  و  ناصحــی  محســن  پــور،  خالقــی  حســین 
بــزرگ  ملــت  بــا  همــدردی  ابــراز  صرامی ضمــن 
افغانســتان و اعالم محکومیت این جنایت به شــعر 

پرداختنــد. افغانســتان  خصــوص  در  خوانــی 
غالمعبــاس حســینی، محمــد مهــدی احمــدی، 
کبــری حســینی،  بــاران صادقــی، علــی یوســفی، 
مصطفــی مســتان، مرتضــی قنبــری، مریــم یعقوبی 
کــه در مراســم ســوگواری  نیــز شــاعران افغانــی بودنــد 
شــهدای مکتــب سیدالشــهدا)ع( بــه شــعرخوانی 
پرداختنــد. امیــر ملکــی مــداح اهــل بیــت نیــز در این 
ــران  ــه دخت ــهادت مظلومان ــه ش ــاره ب ــا اش ــه ب برنام
سیدالشــهدا)ع(  مکتــب  بــا  آن  ارتبــاط  و  کابــل 
بــرای  مداحــی  بــه  رقیــه  حضــرت  شــهادت  و 

پرداخــت. تروریســتی  واقعــه  شــهدای این 

گزارشی از مراسم »غم شریکی«؛

هفتمی بارانی برای دانش آموزان افغانستانی
شــبکه های نمایــش خانگــی، روز بــه روز مخاطبــان 
بیشــتری را بــه خــود جــذب می کنــد. تجربه هــای 
موفق ســریال ســازی عامل مهمی در جلب اعتماد 
مــردم بــرای پیگیری ایــن فیلم هــا و روی آوردن بــه 
شــبکه نمایــش خانگــی اســت. در چنــد مــاه اخیــر 
شــاهد رشــد روز افــزون ســاخت ســریال های شــبکه 
گاه ایــن ســریال ها آنقــدر  نمایــش خانگــی هســتیم. 
کــه بــه نظــر می رســد  مــورد اســتقبال قــرار می گیرنــد 
می شــود.  گذاشــته  کنــار  تلویزیــون  زودی  بــه 
تریــن  موفــق  اغلــب  ســریال ها  ســازندگان این 
فیلمســازان بوده اند، ایــن امــر نشــان دهنــده اقبــال 
ــه ســاخت فیلــم در شــبکه نمایــش خانگــی  آنهــا ب
و پرهیــز از همــکاری بــا تلویزیــون اســت. حســن 
فتحــی، مهــران مدیــری، منوچهر هــادی، داوود 
میرباقــری، حســین ســهیلی زاده و بهرنــگ توفیقی 
برخــی از کارگردانانــی هســتند کــه بــه فیلمســازی در 
شــبکه نمایــش خانگــی روی آورده انــد. اســتقبال 
بــه  هشــداری  می توانــد  ســریال ها  از ایــن  مــردم 
تلویزیــون بــرای بازنگــری در رونــد ســریال ســازی 
باشــد. در ادامــه فیلم هــای در حــال پخــش شــبکه 

ــود: ــی می ش ــی معرف ــش خانگ نمای
سیاوش

ســریال ســیاوش در مورد زندگی شخصی سیاوش، 
ــه در اردوی  ک ــی اســت  ــم مل ــر مطــرح تی گی ــتی  کش
ــزدش  ــه نام ک ــود  ــه می ش ــی متوج ــم مل ــی تی آمادگ
کبــد دارد. او بــرای تهیــه پــول پیونــد  نیــاز بــه پیونــد 
بــه هــر دری می زنــد، امــا نامــزد وی از دنیــا مــی رود.
کــه از پرکارتریــن بازیگــران ســینما و  کــی مــرام  میــالد 
ــوده،  ــر ب شــبکه نمایــش خانگــی در ســال های اخی
اســت.  »ســیاوش«  ســریال  اصلــی  نقــش  بازیگــر 
رضــا کیانیــان نیــز در نقــش مکمل ایــن فیلــم حضــور 
کــه بیشــتر او را بــا نقش هــای  دارد. مجیــد صالحــی 
کمــدی بــه خاطــر می آوریــم و تــرالن پروانــه نیــز دیگــر 
بازیگــر اصلی ایــن ســریال اســت. یکــی از ویژگی هــای 

ــازی متفــاوت مجیــد صالحــی  جالب ایــن ســریال ب
بــازی در نقش هــای  از ســال ها  پــس  اســت. وی 
کمــدی، تصمیــم گرفته تغییر رویــه دهد و چهــره ای 
گر ایجاد کنــد و در این  جدیــد از خــود در ذهن تماشــا
زمینــه تــا حــد زیــادی موفــق بــوده اســت. این فیلــم 
کلیشــه ها  کــه نوعــی درام اجتماعــی اســت، درگیــر 
دیــدگاه  در  بــودن  کلیشــه ای  همیــن  و  اســت 

گذاشــته اســت. مخاطبــان نســبت بــه آن تأثیــر 
گیسو

دوم  فصــل  ســال  چهــار  از  پــس  منوچهر هــادی 
نــام »گیســو«  بــا  »عاشــقانه« را در قالــب ســریالی 
ســاخته اســت. هانیه توســلی و ســانیا ســاالری بــه 
جمــع بازیگــران فصل دوم این ســریال پیوســته اند، 
امــا مهنــاز افشــار، پانتــه آ بهــرام، فــرزاد فرزیــن، بهــاره 
کــه  کیان افشــار، حمیدرضــا پــگاه و ســارا رســول زاده 
ــع  ــد از جم ــریال بودن ــن س ــل اول ای ــران فص از بازیگ
گیســو از ایــن  بازیگــران حــذف شــده اند. داســتان 
گیــر افتــاده  کــه رضــا در مخمصــه ای  قــرار اســت 
کمــک ســهیل  اســت و بــرای بیــرون آمــدن از آن بــه 
و پیمــان نیــاز دارد. آنهــا نقشــه ای می کشــند، امــا 
اتفاقاتــی رخ  بایــد پیــش نمــی رود و  کــه  آن طــور 
کنتــرل خــارج می کنــد. کــه اوضــاع را از  می دهــد 

رویکردهــای  بــا  درامی معمایــی  گیســو  ســریال 
اجتماعی از جمله پولشــویی دارد و داســتانی کاماًل 

مجــزا از فصــل اول خــود اســت.
مردم معمولی

رامبــد جــوان بعــد از مدت هــا بــا ســریال »مــردم 
کمــدی  معمولــی« بــه عرصــه سریال ســازی و البتــه 
ــی، داســتان  بازگشــته اســت. ســریال مــردم معمول
ــده  ــا برازن ــام بردی ــه ن ــر یــک انســتیتو زیبایــی ب مدی
کــه قــرار اســت یکــی از امیــران عــرب را  اســت. او 
جراحــی کنــد در تــالش اســت تا همه چیــز به خوبی 
و خوشــی پیــش بــرود، امــا در همــان روز آژانــس 
مســافرتی خواهــرش پلمــب می شــود و او وســایل 

خــود را بــه محــل کار بردیــا مــی آورد. از این پس آن ها 
ــی پیــدا می کننــد. ــا هــم اختالفات ب

کمــدی- ژانــر  در  ســریالی  معمولــی«،  »مــردم 
خانوادگی اســت. خط روایی و اتفاقات هر قســمت 
کثــر در دو قســمت  کوتــاه و حدا کــه طبــق الگــو بایــد 
کم رمــق، بــدون اوج و چالــش  جمــع شــود، بســیار 

جــذاب اســت.
می خواهم زنده بمانم

کــه همــا حقــی  داســتان این فیلم اینگونــه اســت 
»ســحر دولتشــاهی« و نامــزدش »پــدرام شــریفی« 
تــا  می شــوند  آمــاده  حقــی  خانــواده  همــراه  بــه 
بــرای شــب تولــد همایــون حقــی، پــدر خانــواده 
بــا  امــا  کننــد.  غافلگیــر  را  وی  کریمــی«  »بابــک 
رســیدن پــدر، همــه خانــواده غافلگیــر می شــوند. 
ســریال بــا حضــور بازیگــران ســینما و تلویزیــون و بــا 
قصــه ای در دل اتفاقــات پرشــمار دهــه ۶۰ روایــت 
شــروعی  بــا  بمانــم  زنــده  می خواهــم  می شــود. 
کننده تریــن ســریال  آتشــین موفــق شــد امیــدوار 
حــال حاضــر باشــد. از نــکات مثبــت ســریال بــه جــز 
صحنه پــردازی و طراحــی لبــاس جــذاب، مجموعه 
بازی هــای درســت و به انــدازه اســت. این ســریال 
کــه  بــه واســطه شــخصیت پردازی قابــل اتکایــی 
می دهــد  هدیــه  اصلــی اش  شــخصیت های  بــه 
بــه عنوانــی محتــرم و دلنشــین تبدیــل می شــود 
ــا  ــی میــان شــخصیت های خــود ب ــه ارتبــاط خوب ک
ــی  ــرار می کنــد. در ایــن ســریال بازیگران گر برق تماشــا
از جملــه: حامــد بهــداد، ســحر دولتشــاهی، پــدرام 
شــریفی، علــی شــادمان، مهــران احمــدی، بهــاره 
کیــان افشــار، آزاده صمــدی، آناهیتــا درگاهی، بابک 
کریمی، افسانه چهره آزاد و فرید سجادی حسینی 

پرداخته انــد. نقــش  به ایفــای 
کوال درا

مدیــری  مهــران  اثــر  آخریــن  کــوال«  »درا ســریال 
کامــروا از  کامــران  کتــر  کارا کــه بــا محوریــت  اســت 
شــخصیت های ســریال »هیــوال« ســاخته شــده 
آن  وقایــع  از  پــس  را  کالهبــردار  داســتان این  و 
ســریال دنبــال می کنــد، امــا زیــاده روی در نشــان 
ماننــد  کامــروا  زندگــِی  شــکوه  و  عظمــت  دادن 
اســت.  شــده  اغــراق  شــخصیت ها  پرداخــت 
کــوال فیلمی اســت بــدون محتوایــی ارزشــمند،  درا
کــه به جــای  کشــنی عظیــم و پــر زرق و بــرق  بــا پرودا
داســتان بیشــتر بــه بیــان عالیــق کارگــردان پرداخته 
ــه  ک ــردن مضامینــی  ک ــوده  اســت. تقلیــل دادن و ل
ســریال بــه آن می پــردازد هــم موجــب عــادی ســازی 

فجایــع جــاری در جامعــه می شــود.

همه چیز درباره سریال های نمایش خانگی

خبر

کــه حــق بیمــه خــود  طبــق قانــون صنعتگــری 
را پرداخــت نکنــد، از پوشــش بیمــه ای خــارج 

می شــود. 
و  جهــان  در  کــه  گذشــته  ســال  یــک  در  کرونــا 
کار  همچنین کشــور ما جا خوش کرده، حســابی 
کاســبی ها را بــه هــم ریختــه اســت.  هنرمنــدان  و 
مســتثنی  قاعــده  از ایــن  نیــز  دســتی  صنایــع 
کرونا  نیســتند و به علــت محدودیت هــا در دوران 

بــا افــت شــدید درآمــد مواجــه شــده اند.
صنایــع  صنعتگــران  شــد،  باعــث  امــر  همیــن 
دســتی نتواننــد مبلــغ ماهانــه حــق بیمــه خــود را 
کننــد و از ســوی بیمــه جریمــه شــوند.  پرداخــت 
مــا هــم   ایــن موضــوع را از مدیــرکل دفتــر حمایــت 

کردیــم. از تولیــد صنایع دســتی پیگیــری 
فرهــاد غالمعلــی فــالح مدیــرکل دفتــر حمایــت 
گرفتــه  از تولیــد صنایع دســتی دربــاره وام تعلــق 
کــرد:  مــا در  بــه هنرمنــدان صنایــع دســتی اظهــار 
کارا در وزارت تعاون،  سال ۱۳۹۹ از طریق سامانه 
کار و رفــاه اجتماعــی مبلــغ ۱۳۴ میلیــارد تومان به 
از  رکــود حاصــل  از  صنعتگــران خســارت دیــده 

کردیــم. کوویــد ۱۹ پرداخــت  بیمــاری 
او ادامــه داد: البتــه دولت ایــن تســهیالت را بــرای 
گرفتــه بــود و توزیــع  حــوزه صنایــع دســتی در نظــر 
کــه  آن از ســامانه وزارت تعــاون به ایــن دلیــل بــود 
ســامانه یاد شــده، بســیارقوی برنامه ریزی شــده 
و بــه قــول معــروف امتحــان پــس داده اســت. 
حــدود ۸۰ نفــر از همــکاران مــا در تمامی اســتان ها 
با ایــن ســامانه همــکاری داشــتند و از صنعتگــران 

ــد. ضمنــًا دولــت اعتبــار بیشــتری  کردن حمایــت 
بــه حــوزه صنایــع دســتی تخصیــص داده بــود، 
ولی متاســفانه بانک هــا همــکاری الزم را نکردند. 
میــزان تقاضــا بــرای وام چهاربرابــر مبلــغ جــذب 

کــه متاســفانه توزیــع نشــد. شــده اســت 
فالحــی افــزود: بــه غیــر از تســهیالت در ســال ۹۹، 
کمــک بالعــوض  مبلــغ ۷۵۵/۱ میلیــارد تومــان 
بــه ۴۶۶ نفــر اعطــا شــد و در حــال حاضــر نیــز 
نفــر  بــرای ۲۸۰۰  تومــان  میلیــارد  اعطــای ۹/۵ 
دیگــر در دســت اقــدام اســت. عــالوه بــر آن حــدود 
۴۵۰ صنعتگــر ازخانــواده معــزز شــهدا و جانبــازان 
و ایثارگــران هــر یــک مبلــغ ۵/۱ میلیــون تومــان 

کردنــد.  کمــک بالعــوض دریافــت 
مدیــرکل دفتــر حمایــت از تولیــد صنایع دســتی 
گفــت:  بــه غیــر از این هــا طبــق روال هرســاله مبلــغ 
کمک هــای فنــی  ۳۷ میلیــارد تومــان تســهیالت 
اعتباری درســال ۹۸ و مبلغ ۹/۱۸ میلیارد تومان 
در ســال ۹۹ پرداخــت شــده و در حــال حاضــر، 
در حــال توزیــع ۲۸ میلیــارد تومــان تســهیالت تــا 

ســقف ۵۰ میلیــون تومــان هســتیم.
کرونــا هــم  او دربــاره بیمــه صنعتگــران در دوران 
کــرد: از ســال ۱۳۸۸ بــر اســاس قانــون بیمــه  بیــان 
قالیبافــان و صنعتگــران شناســه دار در بخــش 
صنایــع دســتی حــدود ۸۰ هزارنفــر تحت پوشــش 
ــون  گرفتنــد. در قان ــرار  بیمــه تامیــن اجتماعــی ق
ــه ادامــه  ک ــی تصریــح شــده  یادشــده دربنــد پایان
آن بــرای ســال های بعــد منــوط بــه تامیــن اعتبــار 
کافی تخصیــص داده  اســت که متاســفانه اعتبــار 

نشــد و ســازمان تامیــن اجتماعــی، باالجبــار هــر 
کارگــری خــود را  کــه حــق بیمــه ســهم  صنعتگــری 
در موعــد مقــرر پرداخــت نکنــد، از ادامــه پوشــش 
بیمــه ای خــارج می کنــد کــه در حــال حاضــر کمتــر 
از ۴۰۰۰۰ نفــر صنعتگــر تحت پوشــش بیمه ای این 

قانــون هســتند.
فالحــی افــزود: در ســال ۱۳۹۸ بــا پیگیری هــا ی 
وزیــر، بعــد از ۵ ســال توانســتیم ۷۱۲ نفــر صنعتگــر 
جدیــد را بــرای مــدت یکســال تحــت پوشــش 
که ایــن پوشــش بیمــه ای  بیمــه ای قــرار دهیــم 
گرفتــه شــده و تعهــدی بــرای  بــرای ۱ ســال در نظــر 

ســال های بعــد نداریــم. 
کوویــد ۱۹،  باتوجــه بــه رکــود حاصــل از بیمــاری 
جدیــد  اعتبــار  تأمیــن  بــا  هــم  بــاز  ســال ۱۳۹۹ 
توانســتیم پوشــش بیمه ای را برای ســال دوم نیز 
کــه متعهــد بــه یکســال  میســر نماییــم. در حالــی 
جــاری  درســال  کــه  درصورتــی  بودیــم.  بیمــه 
کافــی داشــته باشــیم  نیــز بتوانیــم تامیــن اعتبــار 
ادامه ایــن بیمــه بــرای ســال ســوم نیــز امــکان پذیر 

اســت.
مونســان،  تالش هــای  بــا  امــا  داد:  ادامــه  او 
کشــاورزان و روســتاییان و عشــایر  صنــدوق بیمــه 
کــه حــدود ۴۰۰۰ نفــر نیــز در ایــن صنــدوق  بــاز شــد 
گرفتنــد و ۱۷۰۰۰ نفــر صنعتگــر  تحــت پوشــش قــرار 
تامیــن  درصــورت  کــه  کردیــم  معرفــی  جدیــد 
اعتبار ایــن عزیــزان نیــز ازبیمــه برخوردار می شــوند 
و خوشــبختانه ســوابق بیمــه ای نیــز قابــل انتقــال 

اســت.

کمتراز۴۰هزارصنعتگرتحتپوششبیمهماندهاند!

خبرربخفعاالن صنایع دستی همچنان در انتظار بیمه و تسهیالت کرونایی 

خبرربخ

خبرربخ

بازیگــری یکــی از مشــاغل محبوب در ســطح جهان 
غ از شــهرت و  محســوب می شــود، بازیگــری فــار
کــه ممکــن اســت بــرای فــرد بازیگــر بــه همــراه  ثروتــی 
در  می تــوان  کــه  اســت  جهانــی  باشــد،  داشــته 
آن ایفــای نقــش در قالــب شــخصیت های مختلــف 
کثریــت مواقــع بازیگــری  کــرد. در ایــن بیــن ا را تجربــه 
به عنوان یکی از مشــاغل ســخت جهان محســوب 
می شــود، شــاید از دور برای بســیاری اینکه بازیگری 
گر به  اتفاقی ســخت باشــد، قابل لمس نباشــد اما ا
صــورت اصولــی و بــه مفهوم واقعــی به بازیگری نگاه 
کنیم، ایــن هنــر بــه واقــع به تمرین، مطالعه، شــهود 

و مطالعــات فراوانــی نیازمنــد اســت.
اصول اولیه یک بازیگری دراماتیک

ــتند  ــی هس ــامل مهارت های ــری، ش ــای بازیگ زیربن
کــه هــر شــخصی قبــل از اینکه بــرای نقش و بــه جای 
آن صحبــت کنــد، بایــد بیامــوزد: آوا - صــوت: بازیگــر 
بایــد قــادر باشــد آوا - صوت هــای مختلفــی را تولیــد 
کنــد و صدایــش را بــه طــور آهنگیــن بــاال و پاییــن 

ببرد.
گرامرهــای آوایــی بازیگــر  شــنوایی: شــنوایی بــرای 
ضــروری اســت بازیگــر بایــد بتوانــد آواهــای مختلــف 
در هــر فضــا را بشــنود، نــوع، جنــس، لحــن، شــدت، 
کنــد، بــه  احســاس درونــی و مخاطــب آن را تعییــن 
کنــد و بقیــه را  کــه مهــم هســتند توجــه  آن هایــی 

نادیــده بگیــرد.
تقلیــد: بازیگــر بایــد بتوانــد اعمــال و آواهــا را تــا حــد 
ممکــن از طریــق دســت یافتــن بــه خصوصیــات 
آوا  مخصوصــًا  کنــد،  تقلیــد  تکنیکــی  و  فیزیکــی 
گفتارهــا و الگوهــای تکــرار شــونده ی آوایــی در   -

را. دیگــر  اشــخاص 
تخیــل: بازیگــر بایــد از تخیلــش بــه همــراه اســتفاده 
از مــکان و اشــیا در تمرین هــای آوایــی اســتفاده 
بــه  شــروع  وی  کــه  می دهــد  نشــان  کند. ایــن 
ســاختن تصاویــر ذهنــی در همراهــی و اســتفاده 
ــه وقتــی  ک ــودکان  ک ــرده اســت. همچــون  ک از اشــیا 
می رســد،  دستشــان  بــه  بــازی  اســباب  ماشــین 
گاز دادن  آوا - صوت هایــی همچــون  بــه  شــروع 
بــه ماشــین می کننــد. حتــی تخیــل قوی تــر آنکــه 
کــه نشســته قــاب عکســی را در خیــال  ــی  ــر صندل ب
برداشــته و آوازهــای مــادر یــا پدربزرگــش را بــر روی 
کــرده و زیــر لــب  همــان صندلــی در خاطــر مجســم 
ــد و  کنــد. قــدری همچــون آن هــا حــرف بزن زمزمــه 
کمی از خلقیات جســمانی آن هــا را همراه بــا آواهای 

کنــد. گفتاری شــان تقلیــد  صوتــی، صدایــی و 
بازیگــر ســعی در  از اینکــه  قبــل  اشــیا:  شناســایی 
تشــخیص و نامگــذاری اشــیا نمادیــن بــازی داشــته 
باشــد بایــد بتوانــد اشــیا آشــنا را حتــی در یــک حالت 
ــه  ک ــا زمینــه ی ناآشــنا و توســط آوا - صوت هایــی  ی

ــد. ــد، بشناس ــخص می کنن ــش مش برای
کــه بازیگــر شــروع بــه جســتجوی اســباب  زمانــی 
 - آوا  با ایجاد ایــن  می کنــد  بــازی اش  بازی هــای 
کــه می تواند ایــن عمــل  صوت هــا ثابــت می کنــد 
کــه تبییــن صوتــی اشــیا اســت انجــام دهــد و بــه  را 
کــه به ایــن اشــیا  حضــور آن هــا بــه همراه ایــن نکتــه 
واقعــًا چقــدر نیــاز دارد. وقتــی بازیگــر نشــان دهد که 
در ایــن مهارت هــا تســلط یافتــه آنگاه نوبت به رشــد 
فعالیت هــای رشــد زبــان توســط آواهــا خواهــد بــود.

فراخوان شــرکت در پانزدهمین جشــنواره »ســینما 
رویــداد  برگزاری ایــن  زمــان  همــراه  بــه  حقیقــت« 
گســترش  گــزارش مرکــز  ســینمایی منتشــر شــد. بــه 
ســینمای مســتند و تجربــی، جشــنواره در صــورت 
کسیناســیون عمومی، به  فراهم شــدن شــرایط و وا
شــکلی فیزیکــی و آنالین برگــزار می شــود، در غیر این 
ــه  ــنواره، ب ــن دوره، جش ــد چهاردهمی ــورت مانن ص
شــکل آنالیــن برگــزار می شــود. ثبــت نام اینترنتــی از 
اول خردادمــاه آغــاز می شــود و تــا ۱۵ مردادمــاه ادامه 
دارد. بازنمایــی تاریــخ و فرهنــگ جامعه ایرانــی- 
بــر  مبتنــی  ملــی  هویــت  از  صیانــت  اســالمی، 
و  امــروز  وضعیــت  و ایرانــی،  دینــی  انگاره هــای 
چشــم انداز ایران بــا نــگاه ویــژه بــه فرصت هــای قــرن 

جدیــد، تقویــت ســینمای مســتند خالق ایــران، 
نویــن  تحــوالت  بــا  کشــور  فیلمســازان  آشــنایی 
ســینمای مســتند جهــان، از اصــول و اهداف ایــن 
مســابقه  بخــش  در  اســت.  جشــنواره  از  دوره 

از فروردیــن  کــه بعــد  ملی ایــن دوره، فیلم هایــی 
۱۳۹۹ تولید شــده اند، در ســه دســته تقســیم بندی 

شــده و بــا هــم رقابــت می کننــد:
مستندهای کوتاه )آثار کوتاه تر از ۴۰ دقیقه(

مستندهای نیمه بلند )آثار از ۴۰ تا ۶۰ دقیقه(
مستندهای بلند )آثار بیش از ۶۰ دقیقه(

یکــی از بخش هــای مســابقه پانزدهمیــن جشــنواره 
 ۱۴۰۰ ویژه ایــران  بخــش  حقیقــت«،  »ســینما 
همچنیــن  اســت،  جدیــد(  قــرن  )فرصت هــای 
بخــش بین الملل ایــن دوره برخــالف ســال گذشــته 

بــه شــکل رقابتــی برگــزار خواهــد شــد.
ــد فــرم شــرکت  متقاضیــان حضــور در جشــنواره بای
در جشــنواره بین المللی »ســینما حقیقت« را روی 
وب ســایت جشــنواره بــه صــورت آنالیــن تکمیــل 
گرفتــه، بــه  کــرده، از اطالعــات ثبــت شــده پرینــت 
امضــای تهیه کننــده رســانده و در ســامانه ثبــت 
نام اینترنتــی جشــنواره بارگــذاری کننــد.آدرس ثبت 

panel.irandocfest.ir جشــنواره  نام اینترنتــی 

تئاتــر »بیــداری به وقــت خــون«، بــه نویســندگی و 
کارگردانی احســان جانمی، نخستین تئاتری است 
کــه در ســال ۱۴۰۰ روی صحنــه ی تــاالر هنــر اصفهــان 
اجــرا می شــود و موضــوع آن، دغدغــه ی همــه ی 

دوســتداران شــهر اســت: »زاینــده رود«
به ایســنا  تئاتــر  درباره ی ایــن  جانمــی،  احســان 
می گویــد: »بیــداری به وقــت خــون« تئاتــری اســت 
گذشــته به عنــوان اثــر برگزیــده ی ســی و  کــه ســال 
دومیــن جشــنواره تئاتــر اســتان اصفهــان معرفــی 
شــد و توانســت در جشــنواره ی تئاتــر فجــر نامــزد 
احتســاب  بــا  تئاتــر  شــود. این  جایــزه  دریافــت 
کنــون حــدود ۱۲  جشــنواره ی تئاتــر مقاومــت، تــا 
گــون، از جشــنواره های  گونا جایــزه در رشــته های 
علــت  اســت. وی  کــرده  کســب  کشــور  مختلــف 
انتخــاب موضــوع »زاینــده رود« را برای ایــن تئاتــر 
ــان  ــه انس ک ــی  ــی از ارکان ــد: یک ــرح می ده ــن ش چنی
خــوب را می ســازد، صلــح او بــا محیط زیســت اســت 
و خوشــبختانه زاینــده رود به عنــوان مایــه ی حیــات 
مــادی و معنــوی  و شــاهرگ فــالت مرکزی ایــران، 

دغدغــه ی خیلــی از انســان های معاصــر اســت.
کارگــردان تئاتــر یادآور می شــود: خاطرم هســت  ایــن 
کــه وقتــی اســتاندار اصفهــان در مراســم بزرگداشــت 
حســن کســایی از او پرسید چه خواســته ای دارید؟ 
کــه آرزو دارم هیچ وقــت زاینــده رود  او جــواب داد 
خشــک نشــود و همیشــه آب در آن جــاری باشــد، 

گــر توانســته ام آهنگــی بســازم بــه خاطــر  کــه ا چــرا 
ــوده اســت. مــن در حــد اســتاد  وجــود زاینــده رود ب
کســایی نیســتم، امــا بــا صــدای بلنــد اعــالم می کنــم 
کنــار زاینــده رود و بــه  گــر چیــزی نوشــته ام در  کــه ا
خاطــر  جانمــی،  اســت.  بــوده  زاینــده رود  خاطــر 
پیــش  کــه حــدود هشــت ســال  نشــان می کنــد 
ــا همیــن دغدغــه  نیــز تئاتــر »رود زنــده می زایــد« را ب
کشــاورزان اصفهــان و  کــرده و دوســت دارد  اجــرا 
»بیــداری  محیط زیســت،  و  زاینــده رود  فعــاالن 
ــا حمایــت دفتــر تخصصــی  ــه ب ک به وقــت خــون« را 
هنرهــای نمایشــی اصفهــان اجــرا می شــود، روی 
ــر،  ــردان تئات کارگ گفته ی ایــن  ــه  صحنــه ببیننــد.  ب
یکــی از نقــاط قــوت تئاتــر »بیــداری به وقــت خــون« 
اســتفاده از لهجــه ی اصفهانــی اســت و مخاطبانــی 
ــز  کارهــای طنزآمی ــا  ــوأم ب ــه همواره ایــن لهجــه را ت ک
کــه یــک  دیده اند، ایــن بــار می تواننــد شــاهد باشــند 
اصفهانــی، چطــور می توانــد تــراژدی بســازد. وی 
ــرای رعایــت شــیوه نامه های  ــه ب ک تصریــح می کنــد 
صحنــه  روی  کــس  با بلــک  کادر  بهداشــتی، 
بزرگ تــر شــود  تــا فضــا  اصلی ایجــاد شــده  ســالن 
شــاهد  بتواننــد  آســوده  خیــال  بــا  مخاطبــان  و 
تئاتــر »بیــداری  بازیگــران  باشــند. جانمــی،  اجــرا 
به وقــت خــون« را این گونــه معرفــی می کنــد: رســول 
هنرمنــد، الهــام زنجانــی، رادنــوش مقــدم، مائــده 
وحیــد، محســن احمــدی نیــک، امیــن پناهــی، 
یزدانبخــش،  مســعود  اصفهانــی،  نصــر  حســین 
حــق  مهــدی  منصــوری،  مســعود  توکلــی،  رضــا 
شــناس، مهدی هادیــان، متیــن اســتاد، شــریف 
عالقه منــدان  مطــوری.  امیــن  محمــد  و  معمــار 
خــون«  به وقــت  »بیــداری  تئاتــر  تماشــای  بــرای 
گیشــه هشــت،  می تواننــد بــا تهیــه بلیــت از ســایت 
از ۲۶ اردیبهشــت تــا هفتــم خــرداد مــاه، هــر روز رأس 
ســاعت ۱۸:۴۵ بــه ســالن نقــش جهــان تــاالر هنــر 

کننــد. اصفهــان مراجعــه 

چگونهبازیگرشویم:

اصول اولیه یک بازیگری دراماتیک

جشنواره سینما حقیقت فراخوان داد

گفتن از زاینده رود روی صحنه ی تئاتر

خبر
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برخــی شــواهد و شــنیده ها از فدراســیون فوتبــال 
از احضــار احتمالــی ســرمربی اســتقالل و مهاجــم 
گــزارش فوتبالــی، در  پرســپولیس حکایــت دارد. بــه 
کــه دیــروز اســامی خاطیان بــازی ســپاهان و  حالــی 
پرســپولیس و پرســپولیس - اســتقالل اعــالم شــد، 
کثیــر دیــده  نامــی از فرهــاد مجیــدی و عیســی آل 
کــه مجیــدی و  نشــد. داســتان از ایــن قــرار اســت 
کمیتــه اخــالق احضــار شــده اند.  کثیــر هــر دو بــه  آل 
باشــگاه اســتقالل بــا طــرح شــکایتی علیــه عیســی 
کــه  گلــزن دربــی اعتقــاد داشــت  کثیــر مهاجــم  آل 
محــروم  بایــد  و  بــوده  منشــوری  او  گل  شــادی 

ــر  ــه خاط ــدی ب ــپولیس از مجی ــگاه پرس ــود. باش ش
کــرده  صحت هایــش علیــه وزیــر ارتباطــات شــکایت 
گزارش هایــی  اســت. ظاهــرًا ناظرهــای بــازی هــم 
ــر اســاس فیلــم بازی هــا  ــازی ب ــاره درگیریهــای ب درب
اســت.  شــده  پرونده هــا  ضمیمــه  و  نوشــته اند 
کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال  گذشــته  روز 
بــرای بررســی اتفاقــات بــازی پرســپولیس مقابــل 
ســپاهان و اســتقالل از ۵ بازیکن پرســپولیس و یک 
کــه  کــرد تــا در جلســه ای  همراه ایــن تیــم دعــوت 
کــرده  قــرار اســت روز دوشــنبه برگــزار شــود شــرکت 
ارائــه  اتفاقــات  درباره ایــن  را  خــود  توضیحــات  و 

کــه بــا توجه به شــکایت  دهند، ایــن در حالــی اســت 
باشــگاه اســتقالل علیــه مهاجم پرســپولیس برخی 
تصــور می کردنــد شــاید او هــم به ایــن جلســه دعــوت 
شــود امــا در بیــن اســامی دعوت شــدگان بــه کمیتــه 
کثیــر نبــود و همانطــور  انضباطــی نامــی از عیســی آل 
گل، بــه  گفتــه شــد پرونــده او بــه خاطــر شــادی  کــه 

کمیتــه اخــالق رفتــه اســت. 
گویــی  گفــت  در  و  گذشــته  روز  کثیــر  آل  عیســی 
ــرد شــادی  ک پــس از انتقــادات مطــرح شــده اعــالم 
منشــوری انجــام نــداده، اصــاًل بــه ســمت نیمکــت 
اســتقالل نرفتــه و منظــور خاصــی هــم از شــادی 
گلــش نداشــته اســت. ظاهــرًا مســئوالن حقوقــی 
باشــگاه پرســپولیس در صورت بررسی این شکایت 
علیــه آل کثیر اســناد و مدارکی بــرای دفاع از مهاجم 

کرده انــد. قرمزهــا آمــاده 
هنــوز زمــان حضــور و نحــوه صــدور دســتور موقــت 
علیه مجیدی و آل کثیر در کمیته اخالق رسانه ای 
ــوع  ــن ن ــه اخالق ای کمیت ــواًل  ــه معم ــه البت ک ــده  نش
کــی  کارهــا را رســانه ای نمی کنــد امــا شــنیده ها حا
بــه زودی درباره ایــن  کمیتــه اخــالق  از آن اســت 

پرونده هــا دســتور موقــت صــادر می کنــد.

فرهاد مجیدی و عیسی آل کثیر هم به کمیته اخالق فدراسیون فوتبال احضار شدند؟

ــر  ــگ برت ــای لی ــوم رقابت ه ــت و س ــه بیس در هفت
کشــور ســپاهان مقابــل مــس  فوتبــال باشــگاهی 
رفســنجان بــه پیــروزی پرگل دســت یافــت و صدر 

گرفــت.  را از پرســپولیس 
از هفتــه بیســت و ســوم رقابت هــای لیــگ برتــر 
کشــور ســپاهان میزبــان مــس  فوتبــال باشــگاهی 
رفســنجان بــود و بــا نتیجــه ۵ بــر یــک پیــروز شــد.

کیــا با ایــن پیــروزی ۴8 امتیــازی  گردان نویــد  شــا
و جــای  بازگشــتند  بــه صــدر جــدول  و  شــدند 

گرفتنــد. پرســپولیس را بــا یــک بــازی بیشــتر 
مــس رفســنجام هم بــا 28 امتیــاز مکان نهــم را در 

اختیار دارد.
در دیگــر دیــدار پیــکان موفق شــد دو بر یک از ســد 
ســایپا بگــذرد و بــا ۳۰ امتیــاز تــا رده هفتــم صعــود 
کــرد. ســایپا بــا 19 امتیــاز در رده پانزدهــم اســت و 

شــرایط ســختی دارد.
در دیگــر دیــدار نفــت مســجد ســلیمان با محمود 
فکــری در واپســین دقایــق مقابل ماشــین ســازی 
ــازی  ــک ب ــا ی ــم ب ــن تی ــد تا ای ــروز ش گل پی ــک  ــا ی ب

گیــرد. کمتــر بــا 27 امتیــاز در رده دهــم قــرار 
ماشــین ســازی بــا 11 امتیــاز شــانزدهم اســت و این 
کــه خطــر ســقوط آن را  تیــم هــم مدت هــا اســت 

تهدیــد می کنــد.

کــرد  کنفدراســیون فوتبــال آســیا امــروز رســما اعــالم 
کــره شــمالی از حضــور در  کــه تیــم ملــی فوتبــال 
رقابت هــای انتخابــی مشــترک جــام جهانــی و جــام 

ملت هــای آســیا انصــراف داده اســت.
کنفدراســیون فوتبال آســیا امروز یکشــنبه با انتشــار 
کــرد تیــم ملــی  اطالعیــه ای بــه صــورت رســمی اعالم 
ــی  ــابقات انتخاب ــه مس ــمالی از ادام ــره ش ک ــال  فوتب
و جــام ملت هــای  مشــترک جــام جهانــی ۲۰۲۲ 

۲۰۲۳ آســیا انصــراف داده اســت.
که ایــن موضــوع  کــرده اســت  AFC خاطرنشــان 
کمیتــه مســابقات فیفــا ارجــاع داده می شــود تــا  بــه 

گروه هشــتم انتخابــی جام  دربــاره جزئیــات جــدول 
کنــد. گیــری  جهانــی تصمیــم 

ــازی  ــک ب ــاز و ی ــا ۹ امتی ــتان ب ــروه ترکمنس گ ــن  در ای
ــی، لبنــان و  ــره جنوب ک بیشــتر صدرنشــین اســت و 

ــتند. ــازی هس ــره شــمالی ۸ امتی ک
کــه احتمــال دارد  پیــش از ایــن عنــوان شــده بــود 
بــه  شــمالی  کــره  روی  در  رو  بازی هــای  امتیــاز 
کار بــرای  کــه در ایــن صــورت  حریفانــش داده شــود 

تیــم ملی ایــران ســخت خواهــد شــد.
گــروه ســوم این رقابت هــا بعــد از عــراق و  ایــران در 

بحریــن در جایــگاه ســوم قــرار دارد.
مســابقات انتخابــی مشــترک جــام جهانــی و جــام 
کــه  گــروه برگــزار می شــود  ملت هــای آســیا در هشــت 
هشــت تیم صدرنشــین به عالوه چهار تیم برتر رده 

دوم راهــی مرحلــه نهایــی خواهنــد شــد.
داده  حریفانــش  بــه  شــمالی  کــره  امتیــازات  گــر  ا
کــه تیم هــای  کــرد  شــود، می تــوان پیــش بینــی 
گــروه صاحــب امتیــاز بــادآورده ای  اول و دوم ایــن 
ــد را  ــه بع ــه مرحل ــود ب ــادالت صع ــه مع ک ــوند  می ش

تحــت تأثیــر قــرار می دهــد.

والیبالیســت اصفهانــی در ســیزدهمین مرحلــه 
مــردان  نشســته  والیبــال  ملــی  تیــم  اردوی 

دارنــد. حضــور 
گــزارش فدراســیون معلــوالن وجانبــازان،  بــه 
ــه همــراه  محمدرضــا ســبحانی نیا از اصفهــان ب
۱۳ ملــی پــوش دیگــر زیــر نظر هــادی رضایــی 
ســرمربی و فریــد صائبــی مربــی تیم ملــی از امروز 

ــد. ــن می پردازن ــه تمری ــرداد ب ــم خ ــا پنج ت
هــادی ســاجدی نیا بــه عنــوان مربــی بدنســاز و 
کشــفیا بــه عنــوان سرپرســت، در ایــن اردو  علــی 

حضــور دارنــد.
ســیزدهمین مرحلــه اردوی تیــم ملــی والیبــال 
دســتور  رعایــت  بــا  امــروز  از  مــردان  نشســته 
رضــوی  خراســان  در  بهداشــتی  العمل هــای 

آغــاز شــده و تــا پنجــم خــرداد ادامــه دارد.

بسکتبالیســت های اصفهانــی بــه ســومین مرحلــه 
اردوی آمادگــی تیــم ملــی بســکتبال با ویلچر مــردان 
گــزارش فدراســیون ورزش هــای  دعــوت شــدند. بــه 
جانبــازان و معلوالن، ایمــان بگ زاده فــرد، دانیــال 

کــری از اصفهــان بــه همــراه ۱۳ ملــی پــوش دیگــر  ذا
کوچکــی ســرمربی و کمــال عشــق  زیــر نظرعبــاس آقا

مربــی تیــم ملــی بــه تمریــن می پردازنــد.
مــردان بســکتبال بــا ویلچر کشــورمان از یکم خــرداد 
مــاه وارد ســومین مرحلــه اردوی آمادگی می شــوند.

ســومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بســکتبال 
بــا ویلچــر بــرای حضــور در بازی هــای پارالمپیــک 
بــا رعایــت  تــا دوازدهــم خردادمــاه  از یکــم  توکیــو 
دســتور العمل هــای بهداشــتی در خراســان رضــوی 

برگــزار می شــود.

حضــور  بــا  نوجوانان ایــران  بســکتبال  ملــی  تیــم 
مســابقات  قهرمانــی  قهدریجانــی  آمــوز  دانــش 

کــرد. کســب  را   ۲۰۲۱ آســیایی 
ــتان  ــتم دبیرس ــه هش ــوز پای ــش آم ــی دان ــرا یزدان زه

حکیمــه قهدریجــان عضــو تیــم ملــی بســکتبال 
اســت. نوجوانان ایــران 

کســب مقام  تیم ملی بســکتبال نوجوانان دختر با 
قهرمانــی در مســابقات آســیایی ۲۰۲۱ مجــوز حضور 

کرد. در مســابقات جهانــی را نیز کســب 

گفــت: وحیــد  گیتــی پســند اصفهــان  بازیکــن تیــم 
رفیــق خیلــی خوبــی اســت.  شمســایی مدیــر و 
امســال داوری مــا ســال خوبــی را نداشــت. ســعید 
گــو با ایمنــا، در خصــوص  گفــت و  احمــد عباســی در 
آخریــن بــازی تیمش برابر مقاومت البرز اظهــار کرد: 
بــازی بســیار خوبــی بــود و مقاومــت تیــم جوانــی 
کردنــد امــا  کادر خــود تیــم مــا را اذیــت  کــه بــا  اســت 
مــا محکــوم بــه پیــروزی بودیــم و چشــم بــه راه تبریــز 
کــه می خواســتیم رخ نــداد.  کــه متأســفانه اتفاقــی 
وی در رابطــه بــا مصدومیــت بازیکنان گیتی پســند 

در طــول فصــل افــزود: مصدومیــت اعضــای تیــم مــا 
کــرد. ۷ بازیکــن خــود را بــه دلیــل  را خیلــی اذیــت 
مصدومیــت از دســت دادیــم و در یــک برهــه زمانــی 
کــرد. مهم تــر  کرونــا، ۹ نفــر از اعضــای تیــم مــا را درگیــر 
از همــه داوری امســال مــا را اذیت کرد. پنالتی هایی 
کــه در باخــت مــا برابر فــرش آرا گرفته نشــد و جاهای 
کــه ۸ الــی ۹ مــاه زحمــت یــک مجموعــه  دیگــری 
قــوی را هــدر دادنــد. امســال داوری مــا ســال خوبــی 
را نداشــت. احمدعباســی بــا اشــاره بــه همــکاری بــا 
ــد در  ــا وحی ــرد: آق ک ــان  ــایی خاطرنش ــد شمس وحی
ــا  ــوب اســت و م ــیار خ ــد رفیــق بس ــر و بع ــدا مدی ابت
در تأسیســات ۴ ســال باهــم بودیــم و امســال نیــز بــا 
آمــدن وحیــد شمســایی بــه اصفهــان بــدون درنــگ 
گیتــی پســند  کــردم و بــا  پیشنهاد ایشــان را قبــول 

کــردم. تمدیــد قــرارداد 
ــکاری  ــورد هم ــال ایران در م ــر فوتس ــگ برت ــای لی آق
گیتــی پســند در فصــل آینــده ادامــه داد: تصمیــم  بــا 
گیــری بــرای فصــل آینــده خیلــی زود اســت امــا بایــد 

ببینیــم چــه اتفاقاتــی رخ می دهــد.

گذشــته قــاره  ســتاره پورتــو بهتریــن لژیونــر هفتــه 
کنفدراســیون فوتبــال  گرفــت. ســایت  آســیا لقــب 
ــت  ــش خواس کاربران ــته از  ــه گذش ــیا )AFC( هفت آس
کهــن در هفتــه گذشــته  ــاره  ــر ق ــه بهتریــن لژیون ــا ب ت
در ایــن  شــرکت  فرصــت  پایــان  بــا  بدهنــد.  رأی 
درصــد  طارمــی ۶۳.۷۲  مهــدی  نظرســنجی، 
رده  در  و  آورد  دســت  بــه  را  شــرکت کنندگان  رأی 
نخست ایســتاد.  ســعید عزت اللهی و امیر عابدزاده، 
دیگــر لژیونرهای ایرانی این نظرســنجی بودنــد که به 
ترتیــب ۸.۵۵ و ۷.۸ درصــد آرای مخاطبــان را کســب 
کردنــد و در جایگاه هــای ســوم و چهــارم قــرار گرفتنــد.

کــه قاســم حــدادی  کــی از آن اســت  شــنیده ها حا
فــر یــک ســال دیگــر در تیمــش بــه میــدان مــی رود.
از باشــگاه ذوب آهــن خبــر می رســد مســئوالن این 
قاســم  بــا  کــه  صحبت هایــی  طــی  باشــگاه 
حدادی فــر داشــته اند نظــر او را بــرای آنکــه یــک 
کــرده  فصــل دیگــر بــه فوتبالــش ادامــه دهــد جلــب 
گرفتنــد تا ایــن بازیکــن بعــد از پایــان  و رضایــت او را 

مصدومیتــش بــه میادیــن برگــردد.
در  فعــاًل  گاندو هــا  تجربــه  بــا  کاپیتــان  بنابرایــن 
فوتبــال ماندنــی شــد و تیمــش را در فصــل بعــد 

می کنــد. همراهــی  رقابت هــا 

گفتنــی اســت حدادی فر هفته گذشــته زانویــش را 
بــه تیــغ جرحــان ســپرد و تــا پایــان فصــل از میادین 

دور خواهــد بــود.

جدول لیگ برتر فوتبال:

ماشین سازی و سایپا روی خط سقوط

انتخابی جام جهانی و جام ملت ها؛   

صعود تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی 
به خطر می افتد!؟

سیزدهمین مرحله اردوی تیم ملی والیبال نشسته:

حضور والیبالیست اصفهانی در اردو 

اردوی آمادگی تیم بسکتبال با ویلچر مردان:

دعوت بسکتبالیست های اصفهانی به اردو 

افتخاری دیگر برای ورزشکاران دختر ایرانی در آسیا 

آقای گل لیگ برتر فوتسال:

۹ ماه زحمت یک مجموعه را هدر دادند!

طارمی بهترین لژیونر هفته قاره آسیا شد

بعد از مطرح شدن شایعه خداحافظی؛

کاپیتان ذوب آهن فعال در فوتبال ماندنی شد!
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

کــه ســپاهان در برابــر مــس رفســنجان  در شــبی 
بــه برتــری ۵-1 رســید احســان حــاج صفــی هــم 
گل  کــم یکــی از زننده هــای  می توانســت دســت 

تیمــش باشــد. 
کاپیتــان ســپاهان هر  گــزارش »ورزش ســه«، امــا  بــه 
چــه زد بــه در بســته خــورد. او دوبــار بــا ضربــات از راه 
دور و یــک بــار در محوطــه جریمــه دروازه تیــم مــس 
گرفــت امــا توپ هایــش راهــی بــه دروازه  را نشــانه 

پیــدا نکــرد. 
کــه داوود  البتــه یکــی از ضرباتــش در چارچــوب بــود 
نوشــی صوفیانــی، دروازه بــان مــس تــوپ را از آن 

کــرد.  خــود 
کــه مهیــا می شــود بازوبنــد  احســان حــاج صفــی 
کاپیتانــی تیــم ملــی را در بازی هــای مقدماتــی جــام 
جهانــی در بحریــن هــم بــر بــازو ببنــدد در ایــن بــازی 

کشــید.  آمادگــی خــود را بــه رخ 
گر چه گل نزد اما برای رســیدن به گل پرعطش  او ا
بــود و در همــه حمــالت تیمــش حضــور داشــت. 
احســان با ایــن آمادگــی بــدون شــک می توانــد در 
کنــد.  در  تیــم اســکوچیچ هــم نقــش محوری ایفــاء 
گه و  تیمی کــه دیگــر مســعود شــجاعی – اشــکان دژا
خیلــی از قدیمی هــا از جملــه رامیــن رضاییــان و... 
نخواهنــد بــود و احســان می توانــد به عنوان یکــی از 
بــزرگ ترهــای تیــم روحیــه پیــروزی را بــه تیــم تزریــق 
کتــور و حضــور در تیــم ســپاهان  کنــد.  جدایــی از ترا
کــه احســان در تعطیــالت  بهتریــن تصمیمی بــود 
گرفــت. او در آســتانه قهرمانی  زمســتانی بــرای خود 
در لیــگ برتــر اســت. و صعــود بــه جام جهانــی 2۰22 
کــه  بــه همــراه تیــم ملی. این هــا اتفاقاتــی هســتند 
کاپیتــان هــر دو  گــر رخ دهنــد احســان بــه عنــوان  ا

تیم فصــل رویایــی را در 
کارنامــه بازیگــری خــود 

خواهــد  ثبــت  بــه 
رســاند.

حاج صفی؛ 
گل  کاپیتان هر چه زد 

نشد! 
گل  تیــم فوتبــال ســپاهان بــا یــک پیــروزی پــر 
تهــران  دربــی  در  رقیبــش  پیــروزی  بــه  خانگــی 

داد. نشــان  کنــش  وا
در چارچــوب رقابت هــای هفتــه بیســت و ســوم 
لیــگ برتــر فوتبــال، تیم هــای ســپاهان و مــس 
رفســنجان در ورزشــگاه نقــش جهــان بــه مصــاف 
که ایــن دیــدار در نهایت با پیــروزی  یکدیگــر رفتنــد 

۵ بــر یــک ســپاهان بــه پایــان رســید.
 ،)۲۵ )دقیقــه  گولســیانی  گئورگــی  گل هــا: 
محمدرضــا حســینی )دقیقــه ۲۸(، امیــد نورافکن 
)دقیقــه ۳۳(، ســجاد شــهباززاده )دقیقــه ۳۹( و 
یاســین ســلمانی )دقیقــه ۸۳( بــرای ســپاهان- 
مــس  بــرای   )۹ )دقیقــه  ســلیمانی  محمدرضــا 

رفســنجان
از   )۱۷ )دقیقــه  حســینی  محمدرضــا  اخطــار: 
ســپاهان- مهــرداد رضایــی )دقیقــه ۴۴(، عقیــل 

کعبــی )دقیقــه ۶۵( از مــس
داور: رضا کرمانشاهی

شرح بازی:
کــه بــا توجــه بــه بــرد پرســپولیس در  ســپاهان 
بــازی روز جمعــه و تصــرف جایــگاه زردپوشــان 
کســب ۳ امتیاز ایــن دیــدار خانگــی  نیــاز مبرمی بــه 
ــد و در ســوی  کردن ــاز  ــازی را هجومی آغ داشــتند ب
کامــاًل دفاعــی پــا به ایــن  دیگــر مــس بــا تفکــرات 
ک دفاعــی قــرار  کامــاًل در ال گذاشــته بــود و  بــازی 
کــه بــه نظــر اســترس زیــادی  داشــت. ســپاهان 
داشــت در دقیقــه ۹ روی یــک ضــد حملــه گل هم 
خــورد تــا بــا عقــب افتــادن در ایــن دیــدار بــازی را بــا 
کــه بــه  کنــد. امــا در حالــی  فشــار بیشــتری دنبــال 
کار بــرای ســپاهان بســیار ســخت  نظــر می رســید 
گولســیانی  گئورگی  شــده اســت در دقیقــه ۲۵ ایــن 
کرنــر بازی را به تســاوی کشــاند. کــه روی یــک  بــود 
کــه تــازه آغــاز شــده بــود در  طوفــان ســپاهانی ها 
گل های حســینی، نورافکن و شــهباززاده  ادامه با 
گردان نویدکیــا بــا ۴ گل به تک  تکمیــل شــد تــا شــا
گل مســی ها پاســخ دهنــد و تکلیــف ۳ امتیاز ایــن 
کــرده  دیــدار را در همــان نیمــه نخســت مشــخص 

باشند.
بــا  به اینکــه  توجــه  بــا  ســپاهان  دوم  نیمــه  در 
در  را  کمی احتیــاط  بــود  پیــش  گل  اختــالف ۳ 
کار قــرار داد و عقــب تــر بازی کرد. در ســوی  دســتور 
ــه  ــا ب گل هــای خــورده ب ــرای جبــران  دیگــر مــس ب
زمیــن آوردن چنــد عنصــر هجومی تــالش می کــرد 

که البته ثمری نداشــت. ســپاهان که نیمه دوم را 
کــرده بــا به زمین آمــدن مهره های  بــه خوبــی اداره 
تــازه نفســش بــه لطــف پــرس در یــک ســوم دفاعی 
گل پنجــم را هــم توســط یاســین ســلمانی  حریــف 
گل عــالوه بــر  بــه ثمــر رســاند تــا بــا یــک پیــروزی پــر 
گل خــود را هــم نســبت  کســب ۳ امتیــاز، تفاضــل 
بــه پرســپولیس باالتــر ببــرد و بــه تنهایــی در صــدر 

جــدول قــرار بگیــرد.
ــا پیــروزی در ایــن دیــدار  بدیــن ترتیــب ســپاهان ب
۴۸ امتیــازی شــد و بــا یــک بازی بیشــتر نســبت به 
پرســپولیس دوباره فاصله ۳ امتیازیش را در صدر 
کــرد. بــا پایان ایــن بــازی ســپاهان  جدول ایجــاد 
وارد تعطیــالت بیــش از یــک ماهــه خــود خواهــد 
کــه رقبای ایــن تیــم در  شــد و ایــن در حالــی اســت 
جــام حذفــی و لیــگ برتــر بایــد بازی هــای معوقــه 

کننــد. خــود را برگــزار 
شرح گل ها:

۱-۰ )دقیقــه ۹- مــس رفســنجان( - در یــک ضــد 
حملــه تــوپ در ســمت چــپ بــه نقــی زاده رســید 
کــه او پــس از پشــت ســر گذاشــتن حســینی ارســال 
تیــزی بــه دهانــه دروازه داشــت تا ســلیمانی دروازه 

کنــد. ســپاهان را بــا ضربــه ســر بــاز 
کرنر ارســالی سروش  ۱-۱ )دقیقه ۲۵- ســپاهان( - 
رفیعــی بــه مرکــز محوطــه جریمــه بــا برخــورد بــه 

گولســیانی وارد دروازه مــس شــد. پشــت ســر 
اشــتباه  پــاس   - ســپاهان(   -۲۸ )دقیقــه   ۲-۱
جعفــری درون محوطــه جریمه خودی تــوپ را به 
حســینی رســاند تــا او بــدون معطلــی بــا یــک ضربه 

کنــد. محکــم دروازه نوشــی صوفیانــی را بــاز 
کــه  حالــی  در   - ســپاهان(   -۳۳ )دقیقــه   ۳-۱
مســی ها بــه خیــال بیــرون رفتــن شــوت محبــی 
ــر  ــد، دانیــال اســماعیلی ف ــرده بودن ک ــازی را رهــا  ب
در ســمت راســت بــه تــوپ رســید و بــا ارســال آن بــه 
درون محوطــه جریمــه زمینه ســاز ضربــه نورافکن 
شــد تــا تــوپ پــس از برخــورد بــه زیــر تیــر دروازه بــه 

گل ســوم تبدیــل شــود.
کوتــاه و تیــز  ۱-۴ )دقیقــه ۳۹- ســپاهان( - ارســال 
اســماعیلی فر از ســمت راســت در دهانــه دروازه بــا 
ضربــه ســجاد شــهباززاده بــه گل چهــارم ســپاهان 

تبدیــل شــد.
کــه درون  ۱-۵ )دقیقــه ۸۳- ســپاهان( - مســی ها 
یــک ســوم دفاعــی خــودی در حــال پاســکاری 
بودند با پرس ســپاهانی ها و توپ گیری ســلمانی 
تــوپ را از دســت دادنــد تا ایــن یاســین ســلمانی 
ــک دروازه  ــه ت ــک ب ــت ت ــک موقعی ــه در ی ک ــد  باش

کنــد. مــس را بــرای مرتبــه پنحــم بــاز 
اتفاق ویژه:

نقــش  بــه ورزشــگاه  بازگشــت ســپاهان  از  پــس 
گل  ــر  ــدار پ جهــان از حــدود ۵ ســال قبل، ایــن دی
تریــن دیــدار طالیــی پوشــان در این ورزشــگاه بوده 

ــت. اس
بهترین بازیکن:

گل هــا  کــه روی  ســروش رفیعــی و امیــد نورافکــن 
میــدان  بازیکنــان  بهتریــن  بودنــد  مؤثــر  هــم 
ــازی خــوب اســماعیلی فر هــم  بودنــد هرچنــد از ب

کــرد. پوشــی  نمی تــوان چشــم 

هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتبال، جام خلیج فارس:

تسلیم شدن در کار سپاهان نیست
گزارشربخ

اتفــاق عجیبی که در جریــان بازی ایــران و ژاپن در 
جــام ملت هــای آســیا رخ داده بــود، در اصفهــان 

تکرار شــد.
تیم هــای  دیــدار  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
ســپاهان اصفهــان و مــس رفســنجان نتیجــه 
گردان محــرم  بــه همــراه داشــت؛ شــا عجیبــی 
گل  نویدکیــا در ایــن دیــدار بعــد از دریافــت یــک 
و  آمدنــد  بــه خودشــان  زود  زودهنــگام خیلــی 
گل یکســره  کار را بــا زدن ۴  در همــان نیمــه اول 
کردنــد. آنهــا در نهایــت بــا نتیجــه ۵ بــر یــک مــس را 

دادنــد. شکســت 
کــه طی هفته های اخیر نشــانی  مس رفســنجان 
ک و شــگفتی ســاز نیــم فصــل اول  از تیــم خطرنــا
گل  نــدارد، در بــازی بــا ســپاهان، خیلــی زود بــه 
کــه در خــط  رســید امــا در ادامــه بــا اشــتباهاتی 
ــرد؛  ک گل از ایــن تیــم دریافــت  دفاعــی داشــت، ۵ 
کــه یکــی از آنهــا بیننــدگان تلویزیونــی را  گل هایــی 
کــه در ســال 2۰19  بــه یــاد اتفــاق تلخی انداخــت 

بــرای تیــم ملی ایــران رخ داد.
کــه ســپاهان بــا  در دقیقــه ۳۳ بــازی و در حالــی 
نتیجــه دو بــر یــک از مــس پیــش افتــاده بــود و 
همچنــان در حــال پایــه ریزی حمالت پــی در پی 
بــرای رســیدن بــه گل هــای بیشــتر بــود، مدافعان 
تیــم میهمــان مرتکــب اشــتباه عجیــب و جبــران 

ناپذیــری شــدند.
رد  دروازه  خــط  از  تــوپ  تصور اینکــه  بــه  آنهــا 
یکدیگــر  بــا  بحــث  بــه  شــروع  و  شده، ایســتاده 

ســپاهان  ســوم  گل  بــه  تــوپ  همــان  و  کردنــد 
شــد. تبدیــل 

بعــد از اینکــه ضربــه محمــد محبــی بــا اختــالف 
شــد،  رد  صوفیانــی  نوشــی  داود  دروازه  کنــار  از 
کــه متوجــه بیــرون نرفتــن  مدافعــان تیــم مــس 
بازیکــن  ضربــه  تصور اینکــه  بــه  و  نشــده  تــوپ 
کــه  حریــف راهــی اوت شــده، پشــت بــه جایــی 
دانیال اســماعیلی فر با دنبال کردن مســیر توپ، 
صاحــب آن شــده بــود، در حــال بحــث بــا یکدیگــر 

بودنــد.
بعــد از ایــن که شــوت محمــد محبی عــرض از کنار 
دروازه رد شــده و از محوطــه جریمــه خــارج شــد، 
مدافعــان تیــم مــس، بــی خبــر از اینکــه تــوپ هنــوز 
بــه اوت نرفتــه، مشــغول بحــث بــا یکدیگــر بودنــد 
کــه بــه یــک بــاره متوجــه پــاس دانیــال اســماعیلی 
فــر شــد؛ هافبک ســپاهان بــه خوبــی از غفلــت 
گل ســوم  ــرده و زمینــه ســاز  ک مســی ها اســتفاده 
تیمــش شــد؛ گلــی کــه امیــد نورافکــن آن را بــه ثمــر 

رســاند.
مهارنشــدنی،  شــوت  با ایــن  نورافکــن  امیــد 
کــه  مدافعــان و دروازه بــان مــس را روی اشــتباهی 
گل  کــرده و  کردیــم، جریمــه  در مــوردش صحبــت 

ــاند. ــر رس ــه ثم ــپاهان ب ــرای س ــوم را ب س
چنــد ثانیــه بعــد مدافعــان مــس بــه یــک بــاره 
کــه تــوپ هنــوز بــه بیــرون نرفتــه  متوجــه شــدند 
و حملــه حریــف ادامــه دارد؛ البتــه آنهــا خیلــی 
کــه پــاس  دیــر متوجه ایــن موضــوع شــدند چــرا 

کننــده ای پــس  ــر  ــه طــرز غافلگی ــر ب اســماعیلی ف
کریمی مقابــل پــای امیــد  از ضربــات شــهباززاده و 
گرفــت و ایــن بازیکــن نیــز بــا یــک  نورافکــن قــرار 
بــه طــاق دروازه  را  تــوپ  ضربــه غیرقابــل مهــار 
گل عجیــب در اصفهــان بــه  کوبیــد تــا یــک  مــس 

ــد. ــر برس ثم
کــه بعــد از دریافت ایــن گل شــوکه  مدافعــان مــس 
شــده بودند، ناخواســته به بازســازی یک صحنه 
پرداختنــد؛  فوتبالدوســتان ایرانی  بــرای  تلــخ 
کــه مربــوط بــه دیــدار تیــم ملی ایــران  صحنــه ای 
و ژاپــن در مرحلــه نیمــه نهایــی جــام ملت هــای 
که روی غفلت عجیب  آسیا 2۰19 می شد؛ جایی 
مدافعــان تیــم ملی که مثل مدافعــان مس تصور 
ــرای  ــازی نیســت و ب ــان ب ــوپ در جری ــد ت می کردن
اعتــراض بــه ســمت داور هجــوم برده بودنــد، ژاپن 

کــرد. گل اول را وارد دروازه ایــران 
ایــن دیــدار تلــخ در نهایــت بــا نتیجــه ســه بــر صفــر 
بــه ســود تیــم ملــی ژاپــن بــه پایــان رســید تــا بــا یک 
کــه  گلــی  گانــه و عجیــب و دریافــت  اشــتباه بچــه 
ــه ثمــر نمی رســید، شــاید اتفاقــات دیگــری  ــر ب گ ا
روش  کــی  گردان  شــا می خــورد،  رقــم  بــازی  در 
وداعــی غمگیــن بــا جــام ملت هــای آســیا در یــک 

قدمی فینــال داشــته باشــند.
معتقــد  خیلی هــا  کــه  اســت  صحنــه ای  ایــن 
گــر در بازی ایــران و ژاپــن رخ نمــی داد  هســتند ا
گل اول تیــم حریــف نمی شــد، شــاید  و منجــر بــه 
تیــم ملی ایــران راهــی فینــال مســابقات می شــد.

بازسازی صحنه تلخ ایران-ژاپن در اصفهان )عکس(

خبر
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ــه  کلســیم و درمــان ب کمبــود  ــا شناســایی عالئــم  ب
عــوارض  بــروز  از  بــه راحتــی می توانیــد  موقــع آن 

کنیــد.  بعــدی جلوگیــری 
کلســیم، فراوان تریــن ماده  معدنی موجــود در بدن 
انســان، نقــش پراهمیتی در ســالمت اســتخوان ها 
اســتخوان  پوکــی  برابــر  در  بــدن  از  محافظــت  و 
دارد. بــه عالوه، ایــن مــاده معدنــی بــه عنــوان یــک 
پیام رســان، نقــش بســیار مهمــی در مســیر های 
نیز ایفــا  بــدن  سرتاســر  در  ســلولی  نشــانه گذاری 

می کنــد.
کارکــرد طبیعــی ســلول ها، انتقــال  کلســیم بــرای 
انعقــاد  هورمون هــا،  ترشــح  عصبــی،  پیام هــای 
عضــالت  آرام ســازی  و  عضــالت  انقبــاض  خــون، 
کمبــود  نیــز ضــروری اســت. بنابرایــن، نشــانه های 
کارکرد هــای بــدن را  کلســیم می توانــد بســیاری از 
گونه هــای متفــاوت در  تحــت تاثیــر قــرار دهــد و بــه 

کنــد. ــروز  ــدن ب ب
عالئم و نشانه های کمبود کلسیم

متاسفانه، بسیاری از آدم ها توصیه های پزشکان 
کافــی از طریــق  کلســیم  را در خصــوص مصــرف 
کنــار رژیــم  رژیــم غذایــی یــا مصــرف مکمل هــا در 
غذایی شــان نادیــده می گیرنــد و بــه همیــن دلیــل 
کمبــود را  کلســیم شــده و عالئم ایــن  کمبــود  دچــار 

ــه می کننــد. تجرب
طبــق یافته هــای علمــی، عوامــل متعــددی نیــز در 

بــروز اختــالل در جــذب کلســیم و یــا کاهــش ســطح 
کلســیم در خــون نقــش دارند. ایــن عوامــل عبــارت 

هستند از:
D کمبود ویتامین –

– کمبود منیزیوم
– مصرف باالی سدیم

مصــرف  طریــق  )از  زیــاد  فســفر  مصــرف   –
غذایــی( افزودنی هــای  و  گازدار  نوشــابه های 

– بیماری مزمن کلیوی
– کارکــرد غیــر طبیعی غــده ی پاراتیروئیــد )به دلیل 
گــردن / تیروئیــد یــا ابتــال بــه  انجــام عمــل جراحــی 

بیمــاری خود ایمنــی(
– انجــام جراحی هــای الغــری )بــه عنــوان مثــال 

بــای پــس معــده(
– مصــرف برخــی دارو هــای خاص )به عنــوان مثال 
مهارکننده هــای پروتــون پمــپ، شــیمی درمانی، و 

دارو هــای ضد تشــنج(
در  کلســیم  جــذب  بــرای   D ویتامیــن  وجــود 
اهمیــت  آن هــا  شــدن  محکم تــر  و  اســتخوان ها 
بیمــاری  و   D ویتامیــن  دارد.کمبــود  ضــرورت  و 
چندیــن  و  عالئــم  علــل،  جملــه  از  راشیتیســم 

هســتند. ویتامیــن  کمبــود  از  ناشــی  بیمــاری 
عالئم کمبود کلسیم

پاییــن بــودن ســطح کلســیم در بدن ممکن اســت 
کــه  هیــچ نشــانه ای نداشــته باشــد. در صورتــی 
کلســیم درمــان نشــود، می توانــد  کمبــود مزمــن 

جملــه  از  شــود؛  بــدی  پیامد هــای  باعث ایجــاد 
ــی  راشیتیســم )نرمی اســتخوان(، اســتئوپنیا و پوک

اســتخوان.
بــه  پراهمیــت،  معدنــی  مــاده  کمبود ایــن  گــر  ا
ــدن  ــدار ش ــث پدی ــه، باع ــل اولی ــوص در مراح خص
هیــچ عالمتــی نشــود، بــه صــورت بالقــوه ممکــن 
اســت بــه بــروز نوســانات متابولیــک )ســوخت و 
ســازی( یــا برخــی اختــالالت در بــدن منجــر شــود.

کلســیم در خــون و نبود ایــن  پاییــن آمــدن ســطح 
مــاده معدنــی در بــدن ممکن اســت عالئــم زیــر را در 

پــی داشــته باشــد:
۱. غش و بیهوشی
۲. نارسایی قلبی

۳. درد در ناحیه قفسه سینه
گزگــز و کرختــی در اطــراف دهــان، یا در  ۴. احســاس 

انگشــتان دســت و پا
کــه  کمــر و پاهــا؛  گرفتگــی عضــالت، بــه ویــژه در   .۵
)تتانــی( منجــر  بــه اسپاســم ماهیچــه  می توانــد 

شــود.
۶. خس خس سینه

۷. دشواری در بلعیدن
۸. رخ دادن تغییــر در صــدا، بــه خاطــر اسپاســم 

حنجــره
۹. زودرنجی، اختالل ظرفیت هوشــی، افســردگی، 

اضطراب، و تغییرات شــخصیتی
۱۰. خستگی بیش از حد

۱۱. تشنج
۱۲. زبری مو

۱۳. شکننده شدن ناخن ها
۱۴. پسوریازیس

۱۵. خشکی پوست
۱۶. خارش مزمن

۱۷. پوسیدگی دندان
۱۸. احساس کرختی و گزگز در دست ها و پا ها

۱۹. ضعف عضالت
۲۰. آب مروارید

کاهــش  کمــردرد،  ۲۱. پوکــی اســتخوان )عالئــم: 
بــروز  کمــر؛  خمیدگــی  همــراه  بــه  قــد،  تدریــج 
شکســتگی در ســتون فقــرات، مــچ دســت، یــا ران(

)PMS( ۲۲. سندرم پیش از قاعدگی
کلســیم در بدن تــان  کمبــود  چنان چــه پزشــک بــه 
مشــکوک باشــد، ممکــن اســت برای تــان آزمایــش 
کمبــود  کنــد. در صــورت ابتــال بــه  خــون تجویــز 
کلســیم، عــالوه بــر مصــرف دارو و انجام توصیه های 
ــع لبنــی و غیــر  پزشــک، می توانیــد از بهتریــن مناب

کنیــد. کلســیم نیــز اســتفاده  لبنــی سرشــار از 
درمان و پیشگیری از کمبود کلسیم

تغذیــه   علــوم  تخصصــی  هیئــت  گــزارش  بــه 
کادمی ملــی پزشــکی ایاالت متحــده، برای تعیین  آ
کلســیم داده های اندکــی  دقیــق میــزان مــورد نیــاز 
کافــی  عــوض، آن هــا دریافــت میــزان  داریــم. در 
کافــی یعنــی  کلســیم را توصیــه می کننــد. میــزان 

ســالمتی  حفــظ  بــرای  کــه  مقــداری  همــان 
اســت. کافــی  ســالم  آدم هــای  در  اســتخوان ها 

کلســیم بــرای بزرگســاالن تــا  کافــی مصــرف  میــزان 
کلســیم از  ســن ۵۰ ســالگی، روزانــه ۱۰۰۰ میلی گــرم 
طریــق منابــع ترکیبی غذایی و مکمل هاســت. این 
بــه ۱۲۰۰  بــاالی ۵۰ ســال  بــرای آدم هــای  میــزان 
بزرگســاالن  بیش تــر  افزایــش می یابــد.  میلی گــرم 
کلســیم  کافــی،  به انــدازه   امــروزی،  جوامــع  در 
بــه  می توانــد  وضعیــت  نمی کنند؛ ایــن  دریافــت 
کلســیم و تجربــه عــوارض  کمبــود  بــروز نشــانه های 

ــود. ــر ش ــایند منج ناخوش
مصــرف روزانــه  مکمل هــای مولتی ویتامیــن و مواد 
معدنــی، بــه خصــوص آن هایــی که حاوی کلســیم 
کــردن را در آدم هــا  هســتند، می توانــد خطــر غــش 

کاهــش دهــد.
چگونه مصرف کلسیم را افزایش دهیم؟

کلســیم  کمبــود  کــه شــما هــم دچــار  در صورتــی 
کلســیم مــورد نیــاز بدن تــان  شــده اید، بکوشــید 
ــه  کنیــد. با این ک ــع غذایــی تامیــن  را از طریــق مناب
ــه  ــیم ب کلس ــار از  ــی سرش ــوان منبع ــه عن ــات ب لبنی
شــمار مــی رود، ســایر اجــزای موجــود در آن باعــث 
ــرای حفــظ ســالمت  می شــوند عــده ای از آدم هــا ب
ــی  ــاده  غذای ــن م ــد از ای ــان نتوانن استخوان های ش

بهــره ببرنــد.
در عوض، می توانید از ســایر مواد غذایی سرشــار از 
کنید؛ از جمله ماهی ســالمون و  کلســیم اســتفاده 
ســاردین، بروکلــی و دانه هــای کنجــد. بــرای جذب 
کلســیم نیــز توصیــه می شــود،  بهتــر مکمل هــای 
کلســیم ســیترات مــاالت را  کلســیم یــا  ســیترات 
حداقــل در دو وعــده  مجــزا، بــه همــراه غــذا مصــرف 
کنیــد. البتــه علی رغم اینکــه مصــرف شــیر و لبنیــات 
ممکــن اســت باعــث بــروز برخــی ناراحتی هــا در 
حتی االمــکان  می کنیــم  توصیــه  شــود،  آدم هــا 
خودتــان را از خــواص شــیر بــرای ســالمتی محــروم 

نکنید.
شــاید برای تــان جالــب باشــد کــه آب ســیب زمینــی 

نیــز حاوی کلســیم اســت.
از مصرف بیش از حد مکمل های کلسیم 

پرهیز کنید
کلســیم از طریــق مکمل هــا  مصــرف بیــش از حــد 
ممکــن اســت خطر ابتــال به بیماری قلبــی و عروقی 
کلیــه را افزایــش دهــد. توصیــه  و هم چنیــن ســنگ 
کلســیم به  می شــود به انــدازه  ۱۰۰۰ تــا ۱۲۰۰ میلی گرم 
صــورت ترکیبــی – مــواد غذایــی و مکمــل – مصرف 

کنید.

شایع ترین عالئم کمبود کلسیم 
خبرربخ

گهی ابالغ اخطار آ
شماره: 78۶ -۴۰۰، تاریخ: 1۴۰۰/2/22، آقای رضا اسحقیان درچه  فرزند حسن 
مجهــول المــکان، همســر شــما برابــر دادنامــه شــماره 99۰997۳۶۳۶۴۰2271 
مــورخ 1۳99/12/11 صــادره از شــعبه دوم دادگاه خانــواده خمینــی شــهر تقاضــای 
ــذا شایســته اســت ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس از  ثبــت طــالق نمــوده اســت ل
کوچــه  ــان امــام  ــه شــماره 21 واقــع در درچــه خیاب گهــی در دفترخان انتشــار این آ
شــماره 8 )ارمغــان( حاضــر شــوید و درغیراینصــورت طبــق مقــررات اقــدام بــه ثبــت 
ــود. ســردفتر طــالق 21  خواهــد شــد و اعتــراض بعــدی شــما مســموع نخواهــد ب

درچــه خمینــی شــهر سیدعلی هاشــمی -11۳۵۴۴۰ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

پرویــز جدیــدی احــد از ورثــه حمیــد جدیــدی بــا تســلیم ۴ بــرگ استشــهاد شــهود 
ــماره 889929 و ۵1۶119  ــه ش ــود ب ــت خ ــندهای مالکی ــدن س ــود ش ــی مفق مدع
طــی ســند انتقــال قطعــی 21۴888،  92/9/9 دفتــر 2۶ شــاهین شــهر بــه میــزان 
در  واقــع   ۴۰۶/1۳1۵2 ک  پــال ششــدانگ  از  مشــاع  دانــگ  چهــار  و  دانــگ  دو 
بخــش 1۶ ثبتــی اصفهــان در دفتــر ۶7۳ و ۵27 صفحــه 229 و ۳۴7 بــدون رهــن 
کشــی اعــالم شــده چــون درخواســت صــدور  گــم شــدن اثــاث  و بازداشــت نحــوه 
گهی  گردیــده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آ.ق.ث مراتب آ ســند المثنــی 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مزبــور نــزد خــود باشــد  می گــردد 
گهــی تــا ده روز اعتــراض خــود را به ایــن اداره اعــالم و اصــل ســند را  از تاریــخ انتشــار آ
گــردد.  ارائــه نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائه کننده مســترد 
ــه  ــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائ گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد ی ا
نشــود المثنــی ســند مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. عباســعلی 
عمرانــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهین شــهر - 11۳۵797 / م الــف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۶۰۰۶991، تاریــخ: 1۴۰۰/2/2۵، چــون نوذر هاشــمی فرزند قاســم بــا 
گواهــی شــده  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
کــه ســند مالکیــت تمامــت  و بــه تاییــد دفتــر 89 اصفهــان رســیده مدعــی اســت 
ک 1۳97۳/121 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان به شــماره چاپی  ششــدانگ پــال
کــه در صفحــه ۵۴2 دفتــر ۵۰9 ذیــل شــماره 1۰192۵ بــه نــام مالــک اولیــه   ۴11992
ــورخ  ــماره 712۴2 م ــال ش ــناد انتق ــب اس ــه موج ــده و ب گردی ــادر  ــند ص ــت و س ثب
ــه نامبــرده انتقــال قطعــی یافتــه اســت  ــه 1۰8 اصفهــان ب 1۳9۳/۳/۳ و دفترخان
ک و بــه موجــب ســند رهنــی شــماره 712۴2 مــورخ  گواهــی دفتــر امــال و طبــق 
1۳9۳/۳/۳ دفترخانــه 1۰8 در رهــن بانــک رفــاه شــعبه ربــاط اســت و معاملــه 
دیگــری انجــام نشــده و در وثیقــه نمی باشــد. بــه علــت جابجایــی ســند مالکیــت 
گردیــده اســت و تقاضــای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت طبق  مفقــود 
گهی می شــود که  تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهی ذکر شــده( نســبت به آن  هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به این  یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ــند  ــند مالکیــت و س ــل س ــه اص ــًا ضمــن ارائ کتب ــود را  اداره مراجعــه و اعتــراض خ
کننــده  معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
ــا درصــورت اعتــراض  ــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و ی گ ــردد. ا گ مســترد 
اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنی ســند مالکیت مرقــوم صادر و به متقاضی تســلیم 
ک شــمال اصفهــان فــالح -  خواهــد شــد. رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

11۳۵98۰ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

ــدانگ  ــدود شش ــد ح ــون تحدی ــخ: 1۴۰۰/2/2۵، چ ــماره: 2۰27۰۰۴2۶۳، تاری ش
کــه  ک 1۰۴۰8/8۵۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  ــه شــماره پــال یکبــاب خان
کبر درجریان ثبت اســت و شــماره  طبق پرونده ثبتی بنام علیرضا شــیرانی فرزند ا
1۳99۶۰۳۰2۰27۰17۶72 مــورخ 99/1۰/22 هیــات حــل اختــالف موضوع قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  در ثبــت اســناد و امــال

ک 1۰۴۰8  گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــال
اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد 
حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/29 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار  گهــی بــه  بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن  میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  و صاحبــان امــال
تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن 
گواهــی طــرح  ــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و  اداره ب
دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و 
یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عدم تقدیم 
ــدون  ــت ب ــپس اداره ثب ــد. س ــلیم نمای ــه تس ــن منطق ــذ و به ای ــت را اخ دادخواس
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ 
ک منطقه شــرق  انتشــار: 1۴۰۰/۰2/28 - مهدی شــبان رییس ثبت اســناد و امال

اصفهــان - 11۳۵۶97 / م الــف
گهی مزایده آ

شــماره: 97۰1۶8 اجــرا، تاریــخ: 1۴۰۰/۰2/18، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
مرضیــه  خانــم  لــه   97۰1۶8 کالســه  پرونــده  در  شــهر  خمینــی  شهرســتان 
کاظمی علیــه آقــای روح الــه قصــری بــه خواســته مطالبــه مهریــه بــه میــزان تعــداد 
ــال  2۰۰ عــدد ســکه بهــار آزادی و مقــدار 9۰ مثقــال طــال و مبلــغ 12۳/9۰9/۰۰۰ ری
ک ثبتــی 17۰/1۰۴۴8  بــه عنــوان قســمت نقــدی مهریــه در نظــر دارد ملکــی بــه پــال
واقــع در خمینــی شــهر منظریــه خیابــان پیمــان خیابــان مقــداد خیابــان معــراج 
کوچــه 2۳۳ مجتمــع مســکونی نیــاوران طبقــه همکــف را ازطریــق مزایــده  نبــش 
بــه فــروش رســاند. ملــک مذکــور بصــورت یــک واحــد آپارتمــان در طبقــه همکــف 
بــه مســاحت حــدود 12۰/17 مترمربــع بــه انضمــام پارکینــگ واقــع در حیــاط بــه 
شــماره قطعــه ۵ تفکیکــی بــه مســاحت 12/۵۰ مترمربــع بــا قدرالســهم از عرصــه و 
ســایر مشــاعات و مشــترکات طبــق قانــون تملــک آپارتمان هــا و آییــن نامه هــای 
کلی ســاختمان از نوع ســازه بتنی با ســقف تیرچه  اجرایی آن می باشــد. اســکلت 
کولر  کابینــت ام دی اف، سیســتم ســرمایش  و بلــوک و واحــد مذکــور دارای کمــد و 
گرمایــش رادیاتــور، درب هــای داخلــی چوبــی و خارجــی پروفیــل بــا شیشــه تــک  و 
گاز مجــزا و آب مشــترک می باشــد. طبــق اســتعالم از  ــرق و  جــداره و انشــعابات ب
شــهرداری منطقــه، ملــک بصــورت واحــد آپارتمــان دارای رضایــت نامــه شــماره 
۴/118۶۶ مــورخ 89/11/۶ درخصــوص مشــرفیت همســایه ضلع غــرب و رضایت 
نامــه شــماره ۴/۶9۶۰ مــورخ 9۰/۶/28 درخصــوص همســایه ضلــع غــرب و تعهد 
شــماره ۴/۴۶1۶ مــورخ 91/۴/7 درخصــوص نصــب نــرده و شیشــه در تــراس 
ــا تاریــخ 99/8/1۰ خــالف و  درصــورت شــکایت و اعتــراض همســایه می باشــد و ت
کارشــناس رسمی دادگســتری ششــدانگ آن را 1۰/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰  کــه  بدهــی نــدارد 
ــال بابــت  ــه از ایــن میــزان مبلــغ ۴/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ک ــی نمــوده اســت  ــال ارزیاب ری
مســتثنیات دیــن لحاظ شــده اســت ضمنًا ملــک مذکور بــه مبلــغ 2۴۳/۵۰۰/۰۰۰ 
ریــال تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰2/22 دارای بدهــی بــه بانــک مســکن می باشــد لــذا جلســه 
مزایــده در تاریــخ دوشــنبه 1۴۰۰/۰۳/17 ســاعت 9 در محــل اجــرای احــکام مدنــی 
ــد ۵ روز  ــن می توانن ــزار می گردد.طالبی ــهر برگ ــی ش ــتان خمین ــتری شهرس دادگس
ــد  ــک بازدی ــده را از نزدی ــورد مزای ــه و م ــوق مراجع ــانی ف ــه نش ــده ب ــل از روز مزای قب
کــه باالتریــن قیمــت راپیشــنهاد نمایــد، خریــدار  کســی اســت  نماینــد. خریــدار 
می بایســتی ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد در غیر اینصــورت 
کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد  ده درصــد اولیــه پــس از 
شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال بــه خریــدار 
ــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را  ــر: متقاضیــان شــرکت در مزای ــدارد. تذک ن
ــه  ــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر ب طــی فیــش چهــار نســخه ای ب
شــماره 217129۰271۰۰۳ نــزد بانــک ملــی واریــز و بــا در دســت داشــتن اصــل فیش 
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی  و اصــل 
کارت ملــی و  کپــی  مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 

اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نمایند. مدیــر اجــرای احکام مدنی دادگســتری 
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اخطار اجرایی
نــام  و  نــام  پرونــده: 2279/97 حــل 12، مشــخصات محکــوم علیــه:  شــماره 
پــدر:  نــام  آرانــی،  کبیــری  امیــر  بیگلــو، 2(  آبــی  قربــان صمــدی  خانوادگــی: 1( 
خیرالــه، نشــانی: 1( مجهــول المــکان، 2( خمینــی شــهر خ شــریعتی شــمالی جنب 
ک دوم؛ مشــخصات محکــوم لــه: نــام و نام  فروشــگاه رفــاه منــزل داخــل کوچــه پــال
ک  خانوادگی: ابوالفضل فخاری، نام پدر: عزیزاله، نشــانی: خمینی شــهر اســفریز 
ش علــی اصغــر فخــاری محکــوم بــه، بــه موجــب رای شــماره 121 تاریــخ 98/1/۳1 
ــت  ــه قطعی ک ــهر  ــی ش ــتان خمین ــالف شهرس ــل اخت ــورای ح ــم ش ــوزه دوازده ح
یافتــه اســت. محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: تضامنــی پرداخــت مبلــغ چهــارده 
میلیــون ریــال بابــت اصــل خواســته و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ 97/9/29 
لغایــت اجــرای حکــم و مبلــغ یــک میلیــون و دویســت و پانــزده هــزار ریــال بابــت 
هزینــه دادرســی در حــق خواهــان و نیــم عشــر دولتــی بــه صنــدوق دولــت رای 
ــه محکــوم  ــه اجرائیــه ب ک ــون اجــرای احکام:همیــن  ــی اســت. مــاده ۳۴ قان غیاب
ــع  ــه موق ــرا ب ــاد آن ــرف ده روز مف ــت ظ ــف اس ــه مکل ــوم علی ــد محک ــالغ ش ــه اب علی
کنــد که  اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کــه خــود قــادر  اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر باشــد و درصورتــی 
بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
گر مالی نــدارد صریحًا اعــالم نماید. قاضی  کنــد و ا خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
شــعبه دوازدهــم شــورای حــل اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر ایمان بختیاری 
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کالســه پرونده: 1۴7۴/97، شــماره دادنامه: 2۴۶۶، 97/1۰/۳، تاریخ رســیدگی: 
ــی  ــالف خمین ــل اخت ــورای ح ــم ش ــعبه دوازده ــیدگی: ش ــع رس 97/9/2۶، مرج
کوچــه  شــهر خواهــان: ابوالفضــل فخــاری نشــانی: خمینــی شــهر محلــه اســفریز 
شــهید علــی اصغــر فخــاری؛ خوانــده: محمــد علــی پــور نشــانی: مجهــول المــکان، 
گردشــکار: پــس از ارجــاع پرونــده به ایــن  خواســته: مطالبــه وجــه چــک )غیابــی(، 
کالســه فوق و جری تشــریفات قانونی و اخذ نظریه مشــورتی  شــعبه و ثبت آن به 
اعضاءقاضــی شــورا ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای 
می نمایــد. رای قاضــی شــورا: درخصــوص دادخواســت تقدیمی آقــای ابوالفضــل 
فخــاری بــه طرفیــت آقــای محمــد علــی پــور بــه خواســته مطالبــه مبلــغ ســی 
میلیــون ریــال وجــه یــک فقــره چــک بــه شــماره 2۰9۶9۵ مــورخ 9۰/۳/۳۰ عهــده 
بانک توســعه تعاون شــعبه خام آذر شــهر بانضمام خســارت دادرســی و خســارت 
تقدیمی مالحظــه  دادخواســت  پرونــده  محتویــات  بــه  باتوجــه  تادیــه  تاخیــر 
رونوشــت مصــدق چــک و باتوجــه بــه عــدم حضــور خوانــده در جلســه رســیدگی 
مورخه 97/9/2۶ و عدم حضور خوانده در جلســه رســیدگی شــورا و نظربه اینکه 
کــه حکایــت از پرداخــت وجــه چــک نماید ارائــه نگردیده  از ناحیــه خوانــده دلیلــی 
فلــذا بــا توجــه بــه نظریــه مشــورتی اعضــاء شــورا بــه شــرح صورتجلســه مورخــه 
 بــه 

ً
97/9/2۶ و بااحــراز اشــتغال ذمــه خوانــده و اســتصحاب بقــای دیــن مســتندا

ماده 9 و 18 و 19 و 2۵ و 27 قانون شــوراهای حل اختالف 9۴/8/1۰ و مواد ۳1۰، 
۳11، ۳1۳ از قانــون تجــارت و تبصــره الحاقــی مصــوب مجمع تشــخیص مصلحت 
نظــام بــه مــاده 2 قانــون صــدور چــک و مــواد 198و ۵19 و ۵22 از قانــون آئیــن 
دادرســی مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ ســی میلیــون 
ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ سررســید 
کــه توســط دایــره محتــرم اجــرای احــکام حقوقــی بــر  چــک تــا زمــان اجــرای حکــم 
ــردد و پرداخــت  اســاس شــاخص اعالمــی از ناحیــه بانــک مرکــزی محاســبه می گ
مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی در حــق خواهــان 
ــالغ  ــردد. رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت 2۰ روز پــس از اب صــادر و اعــالم می گ
قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف مــدت بیســت روز پــس از آن قابــل 
کــم عمومی حقوقــی خمینــی شــهر می باشــد. قاضــی شــعبه  تجدیدنظــر در محا
دوازدهــم شــورای حــل اختــالف شهرســتان خمینی شــهر محمدرضا نمــازی زاده 
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خبرربخ

خبرربخ

بســیاری از افــراد تصــور می کننــد نــان باعــث افزایــش 
وزن می شــود، اما متخصصان تغذیه نظر متفاوتی 
در مــورد خــوردن نــان هنــگام رعایــت رژیــم الغــری 
دارنــد.  بــه گزارش وب ســایت MSN، در این گزارش 
کــه  نشــان می دهنــد نــان ســبوس  برخــی دالیلــی 
کنــد  کمــک  کاهــش وزن  ــه شــما در  ــد ب دار می توان

معرفــی می شــود:
۱. شما را برای مدت طوالنی تری سیر نگه 

می دارد
بســیاری از افــراد بــه عنــوان راهــی بــرای ســیر مانــدن 
بــه  یابــی  دســت  حــال  عیــن  در  و  روز  طــول  در 
کربوهیدرات هــا، بــه محصــوالت نــان روی می آورنــد 
گفتــه متخصصــان، آنچــه در فرآینــد مدیریــت  و بــه 
وزن اهمیــت دارد کیفیــت نــان مصرفــی اســت. لیــزا 
یانــگ متخصص تغذیه، می گویــد: بســیاری از افراد 
از تــرس افزایــش وزن از غــات اجتنــاب می کننــد، 
گنــدم  بدون اینکــه بداننــد نــان ســبوس دار )ماننــد 
کــه  ــا بلغــور جــو دوســر( حــاوی فیبــر اســت  کامــل ی
بیشــتری  ســاعت های  افــراد  می شــود  باعــث 
ــا از  کمــک می کنــد ت کننــد و ایــن  احســاس ســیری 
کــرده و در نتیجه  خــوردن غــذای بیشــتر خــودداری 

کمــک می کنــد. کاهــش وزن  بــه 
۲. تامین فیبر مورد نیاز بدن

کــه یــک مــاده  نــان ســبوس دار حــاوی فیبــر اســت 
کاهــش وزن اســت. دکتــر جینــان بنــا  اساســی بــرای 
می گویــد: نــان ســبوس دار ممکــن اســت حــاوی 
کمــک  بــه شــما  کــه  باشــد  فیبــر  زیــادی  مقــدار 

کالــری زیــادی  کنیــد و  می کنــد احســاس ســیری 
اضافــه نکنیــد. فیبــر قســمت بســیار مهمــی در رژیــم 
گــزارش انجمــن قلــب آمریــکا،  الغــری اســت.  طبــق 
بــه منظــور داشــتن ســامتی مطلــوب بایــد حداقــل 

کنیــد. گــرم فیبــر مصــرف  ــا ۳۰  روزانــه ۲۵ ت
۳. تقویت سالمت روده

مهمتریــن  از  یکــی  ســیری،  احســاس  بــر  عــاوه 
ارتقــای  فیبــر،  پــر  غذا هــای  خــوردن  جنبه هــای 
گفتــه یــک متخصــص  ســامت روده اســت. طبــق 
کامــل یــا  گنــدم  تغذیــه، مصــرف نــان حــاوی ۱۰۰ ٪ 
کامــل باعــث غنــی شــدن آرد از فیبر می شــود  غــات 
کنــد،  کمــک  کــه می توانــد بــه تنظیــم قنــد خــون 
کــرده و خطــر بیماری هــای  ســامت روده را تقویــت 
ــت  ــه مدیری ــد ب ــن می توان ــش دهد. ای کاه ــی را  قلب

کنــد. کمــک  وزن نیــز 
۴. جلوگیری از پرخوری

ادی ریــدز متخصــص تغذیــه و مشــاور بهداشــت 
ــد  ــاوی درص ــبوس دار ح ــای س ــه نان ه ک ــد  می گوی
کــه بــرای مــدت  باالیــی از فیبــر غذایــی هســتند 
ــه شــما می دهــد  طوالنــی تــری احســاس ســیری ب
و ایــن باعــث کاهــش نیاز به خــوردن مقادیــر اضافی 
غــذا می شــود و در نتیجــه بــه موفقیــت آمیــز بــودن 

ــد. ــک می کن کم ــش وزن  کاه ــرای  ــما ب ــاش ش ت
۵. راهی عالی برای خوردن غذا های مقوی

نــان  کــه  می کننــد  کیــد  تأ تغذیــه  متخصصــان 
ســبوس دار می توانــد راهــی آســان بــرای افــزودن 
غ، آووکادو و  غذا هــای مغذی بیشــترمانند تخــم مــر

کــره مغز هــا بــه وعــده غذایــی شــما باشــد.

کســازی بــدن  هیــچ میــوه ای به انــدازه لیمــو در پا
مؤثــر نیســت، از همیــن رو، مصــرف منظــم آن در 
یــک دوره ۲۱ روز می توانــد بــه دفــع مــواد زائــد ناشــی 
کنــد، مصــرف  کمــک  از بی تحرکــی دوران قرنطینــه 
تاندون هــا،  التهــاب  مــورد  در  به خصــوص  لیمــو 
ســنگینی پاهــا، آلــرژی و خســتگی مزمــن مفیــد 

ــود. ــد ب خواه
کســازی بــدن  هیــچ میــوه ای به انــدازه لیمــو در پا
مؤثــر نیســت، مصــرف منظــم آن در یــک دوره ۲۱ 
روز می توانــد بــه دفــع مــواد زائــد ناشــی از بی تحرکــی 
لیمــو  مصــرف  کنــد.  کمــک  قرنطینــه  دوران 
به خصــوص در مــورد التهــاب تاندون هــا، ســنگینی 

پاهــا، آلــرژی و خســتگی مزمــن هــم مفیــد خواهــد 
ــازی  کس ــوع، پا ــت ته ــس و حال ک ــود ریفال ــود، بهب ب
کبــد و مقابلــه بــا عفونت هــا ســه مــور مــورد از فوایــد 

اصلــی لیمــو اســت.

نان بخورید تا الغر شوید! 

کسازی بدن بهترین میوه برای پا

کارشــناس ارشــد تغذیــه بالینــی دانشــکده تغذیه و 
کرد: التهاب پروســتات  علوم غذایی شــیراز، اظهار 
یکــی از شــایع ترین بیماری هــا در مــردان اســت کــه 
کنتــرل نشــود می توانــد تبدیــل بــه ســرطان  گــر  ا
کنتــرل ادرار،  پروســتات شــود، بــی اختیــاری در 
ــا خــون در ادرار و ادرار  کریســتال، عفونــت ی وجــود 
قطــره قطــره و مکــرر همــراه بــا درد یــا ســوزش و 
ــاال  ــز ب ــه و نی ــل مثان کام ــدن  ــه نش ــاس تخلی احس
کتــور PSA در خون نشــانه ای بر التهاب یا  بــودن فا
کــه البتــه بــا آزمایشــات  بدخیمی پروســتات اســت 

تکمیلــی بیشــتر مشــخص می شــود.
کــه  شــبنم باقــری افــزود: عــالوه بــر ســابقه ژنتیکــی 
در بروز ایــن بیمــاری بســیار دخیــل اســت، چاقــی 
و اضافــه وزن و نبــود فعالیــت بدنــی نیــز از عوامــل 
کــه زمینــه را بــرای التهــاب پروســتات  مهمی اســت 
فراهــم می کنــد؛ بنابرایــن نخســتین و مهم تریــن 
ــود  ــه وزن خ ک ــت  ــاران، آن اس ــن بیم ــه به ای توصی

کننــد. کنتــرل  را 
کــرد: مطالعــات نشــان داده اســت  وی تصریــح 
گوشــت  گوشــت قرمــز،  کــه مقادیــر زیــاد  مردانــی 
مصــرف  کالبــاس  و  سوســیس  و  شــده  فــرآوری 
دچــار  بیشــتر  ســرطان  نــوع  به ایــن  می کننــد 
می شــوند و بــه همیــن علــت توصیــه می شــود 
ــیار  ــاران بس ــن بیم ــز در ای ــت قرم گوش ــرف  ــه مص ک
کالبــاس  و  سوســیس  از  هرگــز  و  شــود  محــدود 

نکننــد. اســتفاده 
کارشــناس ارشــد تغذیــه بالینــی دانشــکده تغذیــه 
کالــری  کــرد: مصــرف  کیــد  و علــوم غذایــی شــیراز، تا
زیــاد و مصــرف مــداوم مــواد شــیرین و قندهــای 
کیک هــا و  ســاده و شــکر ماننــد انــواع شــیرینی ها و 
نوشــابه، مــواد غذایــی پرچــرب التهــاب پروســتات 

کــه در رژیــم غذایــی بایــد بســیار  را بیشــتر می کنــد 
محــدود شــود.

می دهــد  نشــان  تحقیقــات  بیان اینکــه  بــا  وی 
کــه هرچــه مصــرف میوه هــا و ســبزی ها در رژیــم 
کرد: به علت خواص  غذایی بیشــتر باشــد، اضافه 
کســیدانی احتمــال بــروز بیمــاری پروســتات  آنتــی ا
کمتــر می شــود، مصــرف ســبزی ها و میوه هــای 
گوجــه  ســبز، زرد، نارنجــی و قرمزرنــگ بــه ویــژه 
مرکبــات  کلم هــا،  انــواع  توت هــا،  انــواع  فرنگــی، 
ماننــد پرتقال، لیمو و گریپ فــروت، انار، هندوانه، 
فلفــل دلمه ای هــای رنگــی، ســیر و پیــاز، هویــج و 
چغنــدر نقــش محافظتــی مهمــی در پیشــگیری از 

التهــاب و بــزرگ شــدن پروســتات دارد.
گوجــه فرنگــی حــاوی رنگدانــه  کــرد:  باقــری اظهــار 
ــه نقــش مهمــی در  ک ــام لیکوپــن اســت  ــه ن قرمــز ب
کاهــش ســطوح PSA و التهــاب پروســتات دارد. 
لیکوپــن در هندوانــه، فلفــل دلمه ای هــای قرمــز، 
گریــپ فــروت و زردآلــو نیــز  پرتقال هــای توســرخ، 
کــه توصیــه می شــود مــردان روزانــه  یافــت می شــود 

کننــد. از ایــن منابــع غذایــی اســتفاده 
کارشــناس ارشــد تغذیــه بالینــی دانشــکده تغذیــه 
کــم  گفــت: رژیــم غذایــی  و علــوم غذایــی شــیراز، 
چــرب و پرفیبــر، مصرف حبوبــات و غالت کامل به 
دلیــل فیبــر بــاال و مصــرف منابــع اســیدهای چــرب 
امگاســه ماننــد ماهــی و غذاهــای دریایــی و مغزهــا 
گــردو و بــادام و روغن زیتون باید مورد توجه  ماننــد 
گیــرد. مصــرف مــواد غذایــی ماننــد آووکادو،  قــرار 
ــد؛  ــد باش ــد مفی ــز می توان ــدم نی گن ــه  ــویا و جوان س
زیرا ایــن مــواد غذایــی سرشــار از بتاسیتواســترول 
کاهــش  کــه بــزرگ شــدن پروســتات را  هســتند 

می دهــد.

مواد غذایی مؤثر 
کاهش التهاب سرطان پروستات در 

خبر
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شــهر  پســماند  مدیریــت  ســازمان  پروژه هــای 
اصفهــان بــه ارزش ۴۹۰ میلیــارد ریــال بــا حضــور 
شــهردار اصفهــان، رئیــس و اعضــای شــورای شــهر 

بــه بهــره بــرداری رســید.
ســازمان  پروژه هــای  شــاخص ترین  جملــه  از 
ــداث  ــان، اح ــهرداری اصفه ــماند ش ــت پس مدیری
ارزش  بــه  پســماند  پــردازش  جدیــد  خطــوط 
۳۷۰ میلیــارد ریــال، پــروژه ســاماندهی و توســعه 
شــیرابه  کانال هــای  و  تبخیــری  گون هــای  ال
ریــال،  میلیــارد  بــر ۲۰  بالــغ  بــا صــرف هزینــه ای 
ســاماندهی و اســتقرار سیســتم مدیریت یکپارچه 
پســماند ســاختمانی بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر دو 

و نیــم میلیــارد ریــال اســت.
پس از ۳۰ سال دو خط تولید پسماند در 

اصفهان اضافه شد
در ایــن  اصفهــان  شــهردار  نــوروزی،  اهلل  قــدرت 
مراســم با ابراز خرســندی از پروژه های بهره برداری 
مهم تریــن  کــرد:  اظهــار  ســازمان  در ایــن  شــده 
موضــوع در ارتبــاط بــا راه انــدازی خطــوط جدیــد و 
دیگــر اقدامــات انجــام شــده در ســازمان مدیریــت 
کرامــت افــراد  پســماند حفــظ شــأن و جایــگاه و 

شــاغل در ایــن مــکان اســت.
گذشــته تنهــا ســه خــط  وی افــزود: طــی ۳۰ ســال 
ــه در  ک ــردازش وجــود داشــت  ــه پ کارخان تولیــد در 
گذشــته دو خــط تولیــد بــه آن اضافــه  ســه ســال 
تــن پســماندهای  پــردازش ۵۰۰  فراینــد  و  شــده 
کارخانــه در ایــن دو خــط جدیــد  ورودی روزانــه بــه 

طــی می شــود.
 ۳۰ تــا   ۱۰ روزانــه  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهردار 
مترمکعب شــیرابه از پســماندها تولید می شــد که 

ــه خطر انداختــه  ک را ب محیــط زیســت و آب و خــا
بــود، از ایــن رو از ابتدای فعالیت این دوره مدیریت 
ــته و  ــرای رفع ایــن مشــکل دغدغــه داش ــهری ب ش

کردیــم. چاره اندیشــی 
کانــال ســازی  کــرد: امــروز ۷۰۰ متــر  وی خاطرنشــان 
گــون بــا ظرفیــت ۱۲ هــزار مترمکعب ایجــاد  و ســه ال
تبخیــر  گون هــا  ال در ایــن  شــیرابه ها  تــا  شــده 
شــود و پســماندهای حاصــل از آن نیــز در مســیر 
گیــرد و وارد زمیــن نشــود. فرایندهــای بعــدی قــرار 

مدیریت نخاله های ساختمانی در شهر
نــوروزی بــا اشــاره بــه رونــد مدیریــت نخاله هــای 
کــرد: سیســتمی برای  ســاختمانی در شــهر اظهــار 
مدیریــت نخاله هــای ســاختمانی تعریــف و نصــب 
کــه شــهروند  شــده اســت بر ایــن اســاس زمانــی 
بــه  ســاختمان  تخریــب  مجــوز  دریافــت  بــرای 
شــهرداری مراجعــه می کنــد، مشــخصات ثبــت 
می شــود در این راســتا از زمان تخریب ســاختمان، 
سیســتم کنتــرل از نحوه تخلیه نخاله هــا در مکان 
و  دارد  نظــارت  زینــل(  )گردنــه  شــده  مشــخص 
چنانچــه نخاله هــا در محــل دیگــری تخلیــه شــود 

ــد. ــد ش ــال خواه ــی اعم ــررات قانون مق
کــرد: بهره بــرداری از پروژه هــای  وی خاطرنشــان 
ســازمان مدیریت پسماند شــهرداری اتفاق بسیار 
مهمــی در حــوزه حفــظ محیــط زیســت بــه شــمار 
کشــور  کــه می توانــد بــرای ســایر شــهرهای  می آیــد 

الگــو باشــد.
کارکنان ایــن  شــهردار اصفهــان ضمــن قدردانــی از 
کارکنــان و مهندســان این  کــرد:  ســازمان اظهــار 
کرونا سیستمی ایجاد  سازمان در شرایط تحریم و 
کــه نیــاز بــه تجهیــزات خارجــی داشــت، امــا  کردنــد 
بــا اســتفاده از دانــش خــود بومی ســازی را محقــق 

کردنــد.
اتفاقات جهانی در سازمان مدیریت پسماند 

شهرداری اصفهان رخ داده است
کــه امــروزه یکــی از محورهــای  نــوروزی بــا بیان ایــن 
اصلــی حقــوق بشــر، محیــط زیســت اســت، افــزود: 
کنــون نســل های مختلفی را پشــت  حقــوق بشــر تا
گذاشــته اســت؛ نســل اول از ســال ۱۹۴۸ بــه  ســر 
مباحــث آزادی هــا پرداخــت و هــر آنچــه در اعالمیــه 
کنوانســیون های بیــن المللی  حقــوق بشــر و ســایر 

آمــده در رابطــه بــا نســل اول حقــوق بشــر اســت.
وی ادامــه داد: نســل دوم حقــوق بشــر مســائل 
ســوم  نســل  و  بــوده  فرهنگــی  و  اقتصــادی 
همبســتگی بیــن بشــر و محیــط زیســت اســت 
پروژه هــای  از  بهره بــرداری  در  امــروز  کــه  آنچــه  و 
ســازمان مدیریــت پســماند اتفــاق افتــاد، از جنــس 

نســل ســوم حقــوق بشــری اســت.
کــه امــروز در  کیــد بر ایــن  شــهردار اصفهــان بــا تأ
ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری اصفهــان 
اتفاقــات جهانی رخ داده اســت، افــزود: پروژه های 
ســازمان مدیریت پسماند آنچه بیشــتر ذهن افراد 
کــرده  را بــه ســمت خــود هدایــت می کــرد، محقــق 
کــه بــه محیــط زیســتش  اســت؛ شــهر مــا نیــاز دارد 
و  تعامــل  نیازمنــد  مهــم  که ایــن  شــود  توجــه 

ــت. ــه اس ــزای جامع ــه اج ــکاری هم هم
کــه شــهرداری بــه تنهایــی  نــوروزی بــا بیان ایــن 
نمی توانــد حفــظ محیــط زیســت را مــورد توجــه 
کــرد: در شــهر بــه عنــوان موجــود  قــرار دهــد، اظهــار 
کــه  زنــده بایــد شــرایط زندگــی فراهــم شــود چــرا 
زندگــی همــواره جاری اســت و با مفاهیم مختلفی 
همچــون کیفیــت، نــوع زندگــی، رعایــت بهداشــت 
کــه هرکــدام در زندگــی  و حفــظ محیــط زیســت 

شــهروندان تأثیرگــذار اســت، روبروســت.
کنند  گونه ای عمل  وی افزود: شــهروندان باید به 
تا ایــن موجــود زنــده بــه دور از آفت هــا زندگــی کنــد و 
شــهروندان درون این موجود زنده مســیر درســتی 
کننــد و ایــن اتفــاق امــروز  را بــا حفــظ ســالمتی طــی 

رخ داده اســت.
کــرد: شــاید بــرای عــده ای هزینــه  نــوروزی تصریــح 
پروژه هــای  اجــرای  بــرای  تومانــی  میلیــارد   ۵۰
مدیریت پسماند در مقابل بودجه ۱۰ هزار میلیارد 
تومانــی شــهرداری اصفهــان رقــم قابــل توجهــی 
نباشــد امــا واقعیــت آن اســت که یکــی از مهم ترین 
کــه می توانــد  اقدامــات در شــهر عملیاتــی شــده 

حیــات بخــش و امیدبخــش باشــد.
کــه در آئیــن  کســانی  وی ادامــه داد: امــروز همــه 
پســماند  مدیریــت  ســازمان  پروژه هــای  افتتــاح 
گــوش همــه  حضــور یافتنــد باید ایــن صــدا را بــه 

کارهــا تکمیــل شــود  گــر می خواهیــم  کــه ا برســانند 
ــد. کنن ــئولیت  ــاس مس ــد احس ــه بای هم

کــه راه انــدازی دو  شــهردار اصفهــان بــا بیان ایــن 
خــط تولیــد جدیــد، پروژه هــای تفکیکــی و ســرند 
بــرای مدیریــت  انجــام شــده امــا راهــکار اصلــی 
کیــد  ــه اســت، تأ پســماند مشــارکت مــردم در خان
کار تفکیــک توســط تــک تــک شــهروندان در  کــرد: 

منــازل شــدنی اســت.
وی افــزود: در ابتــدای فعالیت ایــن دوره مدیریــت 
شــهری ۵۰۰ تــن دفــن زبالــه را شــاهد بودیــم که این 
گذشــته بــه ۴۰۰ تــن رســید و امــروز بــا  آمــار تــا روز 
بهره بــرداری از پروژه هــای جدیــد ۱۳ درصــد دیگــر از 
آن حجــم کاســته خواهــد شــد و از این پــس ۱۰ تا ۳۰ 
ک تریــن مــواد بــرای  کــه خطرنا مترمکعــب شــیرابه 
حیات بشــری اســت، دیگر در زمین فرو نمی رود و 
گون ها رفته  آســیب نمی رســاند بلکه بــه ســمت ال
ــز از لجــن زار  ــده آنهــا نی ــه مان و تبخیــر می شــود و ت

خــارج می شــود.
از تکنولوژی  هاضــم  بــا اســتفاده  افــزود:  نــوروزی 
تبدیــل  انــرژی  بــه  ک  خطرنــا مــواد  بی هــوازی 
گازوئیــل و بــرق تولیــد می شــود و ایــن هــدف  و 
کارشناســان ســازمان  کارکنــان و  بــزرگ بــا دســتان 
مدیریــت پســماند شــدنی اســت؛ البته ایــن هــدف 
در برنامــه راهبــردی اصفهــان ۱۴۰۵ مــورد توجــه 
گرفتــه و بــه زودی اتفاقــات مهم تــری در ایــن  قــرار 
ســازمان بــه واســطه همدلــی و همراهــی اتفــاق 

داد. خواهــد 
همراهــی  و  همدلــی  کــه  بر ایــن  کیــد  تأ بــا  وی 
پشــتوانه چهــار ســال فعالیت ایــن دوره مدیریــت 
شــهری در تمــام ســازمان ها و مناطــق شــهرداری 
کنیــم هــر روز امــکان  گــر اراده  گفــت: ا بــوده اســت، 
افتتــاح پروژه هــای جدیــد در شــهر را داریــم چــرا 
شــرایط  گــر  ا دارد؛  وجــود  الزم  ظرفیت هــای  کــه 
از  بهره بــرداری  آئیــن  نداشــت  وجــود  کرونایــی 
حضــور  بــا  بایــد  پســماند  مدیریــت  پروژه هــای 
کل و دســتگاه هایی  اســتاندار اصفهــان، مدیــران 
کــه بــه ســالمت مــردم جامعــه نزدیــک هســتند 
حضــور می داشــتند، همچنیــن بایــد لحظــه بــه 
پخــش شــود  ملــی  رســانه  از  برنامــه  لحظه ایــن 
کــه بداننــد  تــا آموزشــی بــرای خانواده هــا باشــد 
پســماندهای جمــع آوری شــده از در منــازل آنهــا 
ــه  ــال ب ــبانه روز و انتق ــر ش ــن در ه ــزار ت ــم ه ــا حج ب

پــردازش چگونــه مدیریــت می شــود. کارخانــه 
دفــع  گــر  ا کــه  بیان ایــن  بــا  اصفهــان  شــهردار 
آثــار  نمی شــد  مدیریــت  شــهر  در  پســماندها 
زیانبــاری بــرای محیــط زیســت شــهری داشــت، 
گونه ای  کرد: پایــه گذاری این اقدامــات به  تصریــح 

کــه بــرای همیشــه تــداوم خواهــد یافــت بــوده 
به وعده های خود عمل کردیم

شــورای  رئیــس  نصراصفهانــی،  علیرضــا 
کــرد:  اسالمی شــهر اصفهــان در ایــن مراســم اظهــار 
کنون با ۳۴ وظیفه در هیچ  شــهرداری اصفهان تا
کوتاهــی نکــرده و مدیریــت شــهری  کاری قصــور و 
کــرده  تمــام امــور را بــه خوبــی پیگیــری و دنبــال 

اســت.
کــه بــه دلیــل شــرایط  وی بــا ابــراز تأســف از ایــن 
امــکان  در ایــن دوره مدیریــت شــهری  کرونایــی 
و  افتتــاح  بــرای  مناســب  برنامه هــای  برگــزاری 
بهره بــرداری از دســتاوردها وجــود نــدارد، افــزود: 
در اوج مظلومیت ایــن دوره مدیریــت شــهری را 
طــی می کنیــم امــا امــروز بــا افتخــار می گوئیــم آنچــه 
کــه در زمــان  رســالت و وظیفــه مــا بــود و هــر آنچــه را 
تبلیغــات انتخاباتــی چهــار ســال پیــش بــه مــردم 
کــرده و پایبنــد بودیم و  قــول داده بودیــم عملیاتــی 

اتفاقــات بزرگــی را در شــهر رقــم زدیــم.
کــرد:  کیــد  رئیــس شــواری اسالمی شــهر اصفهــان تأ
ســربازان جبهــه خدمــت رســانی در شــهرداری 
انجــام  را  زیــادی  ارزشــمند  اقدامــات  کنــون  تا
کــردن آنهــا بــه دلیــل  داده انــد، امــا امــکان پررنــگ 

کرونایــی وجــود نداشــت. شــرایط 
کــه بایــد فضــای امیــد را روز بــه  وی بــا بیان ایــن 
ــای  ــک خبره ــی ش ــزود: ب ــهر رواج داد، اف روز در ش
پروژه هــای  افتتــاح  همچــون  بخــش  مســرت 
عمرانــی، خدماتــی، فرهنگــی و ورزشــی در بیــن 
مــردم امید ایجاد می کند. نصراصفهانی از شــهردار 
کــه در جبهه هــای مختلــف شــهری بــه  اصفهــان 
ــرده و دغدغــه رفــع  ک صــورت شــبانه روزی تــالش 
کــرد. مشــکالت شــهر را داشــته اســت، قدردانــی 

افزایش ۵۰۰ تنی تولید کود کمپوست در شهر
رحیــم محمــدی، مدیرعامــل ســازمان مدیریــت 
پســماند شــهرداری اصفهــان در ایــن مراســم اظهار 
پروژه هــای  مجموعــه  آینــده  روز  ظــرف ۲۰  کــرد: 
شــهری ســازمان مدیریت پســماند افتتاح خواهد 

شــد.
وی بــا اشــاره بــه احــداث خطــوط جدیــد پــردازش 
کــه خطــوط  پســماند تــر افــزود: بــا توجــه به ایــن 
قدیمی عمــری ۳۰ ســاله داشــت، بــا اســتفاده از 
ــدازی  ــد راه ان تکنولوژی هــای نویــن خطــوط جدی
پــردازش  بــازده  درصــدی   ۵۰ افزایــش  کــه  شــد 
جهــت  کار  محیــط  ســازی  مناســب  پســماند، 
ک  کیفیــت خــورا کرامــت انســانی و بهبــود  ارتقــای 
مــورد نیــاز در تکنولوژی هــای نویــن مانند هاضــم و 
پیرولیــز همچنیــن بهبــود مرغوبیــت کــود آلــی را بــه 

همــراه دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
کــه خطــوط جدیــد بــا  کیــد بر ایــن  اصفهــان بــا تأ
تــالش مهندســان و پیمانــکاران داخلی ایجــاد 
گفــت: بــرای اجرای ایــن خطــوط  شــده اســت، 
تــن  کــه ۵۰۰  ریــال هزینــه شــده  ۳۷۰ میلیــارد 
کــرد  کمپوســت اضافــه خواهــد  کــود  بــه تولیــد 
کاهــش ۱۳ درصــدی دفــن پســماند  و شــاهد 

ــود. ــم ب خواهی
کانال هــای  گون هــا و  وی بــا اشــاره بــه اجــرای ال
شــیرابه بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۲۰ میلیــارد ریــال 
گون هــای تخریبــی  گفــت: ســاماندهی و توســعه ال
ک  کانال هــای شــیرابه، پایانــی بــر تخریــب خــا و 
کنتــرل و  گامی بــزرگ در  و آب ناشــی از شــیرابه و 
کــه توســعه ســایت های  تصفیــه شــیرابه اســت 
ک ریــزی بــه  توده ریــزی بــه میــزان ۹ هکتــار، خا

میــزان ۳۰ هــزار مترمکعــب را داشــته اســت.
کانــال  محمــدی ادامــه داد: در ایــن راســتا ۷۰۰ متــر 
کــه بیــن ۱۰ تــا  کل شــیرابه  کشــی انجــام شــده تــا 
گون هــای انتهایــی  ۳۰ مترمکعــب اســت، بــه ال
کــه با ایــن اقــدام هیــچ عارضــه زیســت  ســرریز شــود 
کارخانه  محیطی در بحث شــیرابه و روان آب های 

نخواهیــم داشــت.
کانال هــا و  کــه بــرای آمــاده ســازی  وی بــا بیان ایــن 
گون هــا پنــج میلیــارد تومان هزینه شــده اســت،  ال
کانال ها در شــرایط بســیار ســخت و در زمان  گفت: 
کــه در  کرونــا و اوج آلودگی هــا حفــر شــده  شــیوع 

مدیریــت شــیرابه بســیار اثرگــذار اســت.
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
توســعه  و  ســاماندهی  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
و  اهــداف  از  گفــت:  توده ریــزی  ســایت های 
تخریــب  از  جلوگیــری  پــروژه  دســتاوردهای این 

ــی حاصــل  ــود آل ک ک و آب و افزایــش راندمــان  خــا
کــه بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰  از پســماند اســت 

میلیــارد ریــال عملیاتــی شــد.
آغاز فعالیت سامانه مدیریت یکپارچه 

پسماندهای ساختمانی
در پایــان آئیــن بهره بــرداری از پروژه هــای شــاخص 
اصفهــان  شــهردار  پســماند،  مدیریــت  ســازمان 
ــه  ــت یکپارچ ــامانه مدیری ــت س ــاز فعالی ــان آغ فرم
کــه بــه صــورت پایلــوت  پســماندهای ســاختمانی 
در منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان اجرایــی شــده 
و بــه زودی در ســایر مناطــق شــهرداری محقــق 
بــا  تصویــری  ارتبــاط  برقــراری  بــا  را  می شــود 

کــرد. مدیر ایــن منطقــه صــادر 
ســامانه ســاماندهی و اســتقرار سیســتم مدیریــت 
بــا  کــه  ســاختمانی  پســماندهای  یکپارچــه 
هــدف ســاماندهی پســماندهای ســاختمانی از 
نقطــه تولیــد تــا محــل دفــع نهایــی و ســاماندهی 
خودروهــای حمــل پســماندهای ســاختمانی و 
جلوگیــری از تخلفــات اســت بــا صــرف هزینــه ای 
ــغ بــر دو میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال رونمایــی  بال

شــد.
شــهردار  ســامانه  فعالیت ایــن  کار  بــه  آغــاز  در 
کــه بــرای  گفــت: از امــروز شــهروندانی  اصفهــان 
شــهرداری  بــه  ســاز  و  ســاخت  مجــوز  دریافــت 
مراجعــه می کننــد بایــد نخاله هــای ســاختمانی 
که ایــن  گردنــه زینــل انتقــال دهنــد چــرا  آنهــا بــه 
دســتخوش  شــهر  نمی دهــد  اجــازه  ســامانه 

شــود. خــالف  و  ناصــواب  اقدامــات 
زندگــی  بــرای  کــه  کــرد: شــهری  کیــد  تا نــوروزی 
اســت بــا ســامانه مدیریــت یکپارچه پســماندهای 

ســاختمانی از نخاله هــا در امــان خواهــد بــود.

کنترل شیرآبه : گام بزرگ زیست محیطی شهرداری اصفهان برای 

احداث خطوط جدید پردازش پسماند در اصفهان
گزارشربخ

»موبایــل« دهــه هفتــاد بــه دســت مــا رســید و در 
ــدا  ــروز پی ــی ب ــاد زندگ ــه ابع ــر آن در هم ــه ۸۰ تأثی ده

ــرد.  ک
بــا  واحــد،  ســاختاری  در  کــه  خــط«  و  »گوشــی 
عنــوان »موبایــل« بــه مــا معرفــی شــده، در دهــه ۸۰ 
به دســت مــا نرســیده. مــا تجربــه دســت گرفتن این 
پدیــده عجیــب و ناهنجــار از نظــر تصویــری را بــه 
گره زده ایــم، امــا تأثیــر آن  خاطــرات دهه هفتادمــان 
در همــه ابعــاد زندگــی، بی شــک در دهــه ۸۰ ظهــور و 
کــرده اســت. امــا چگونــه؟ چطــور وســیله ای به  بــروز 
زندگــی، روح و خانــواده مــا رســوخ می کنــد؟ چــرا مــا 
کراهت عضــوی جدید  که بــا  انســان های ســختگیر 
را بــه ســاختار خانوادگــی خــود راه می دهیم، اینقــدر 
دربــاره ورود ایــن وســیله دســت و دلبــاز بوده ایــم؟ 
کل چگونــه موبایــل زندگــی تک تک مــان را  و در 

ــر داد؟ ــان را تغیی ــرد و روحیه م ک ــر و رو  زی
به روایت تاریخ

نخســتین پیامک در ایران، با ۸ ســال تأخیر، یعنی 
در ســال ۱۳۸۱ ارســال شــد. جالب اســت که در ابتدا 
کوتــاه، نیازمنــد ثبت نــام  اســتفاده از ســرویس پیــام 
کــه مشــترکان بــرای اســتفاده  بــود. به ایــن معنــی 
کوتــاه بایــد بــه دفاتــر مخابــرات  از ســرویس پیــام 
کــردن فرمی، ایــن ســرویس را  کــرده و بــا پــر  مراجعــه 

ــد. ــال می کردن ــود فع ــی های خ گوش در 
کــه  گفتــه می شــود »نوکیــا« نخســتین شــرکتی بــود 
آن  از  پــس  آورد.  به ایــران  را  تلفــن همــراه  گوشــی 
»زیمنس«، »آلکاتل«، »اریکسون« و »صاایران« کار 
کردنــد. از جملــه اپراتور هــای  را در بازار ایــران شــروع 
کــه بعد هــا  توســعه دهنده شــرکت صاایــران بــود 
با ایرانســل تلفیــق شــد. امــروزه اپراتور هــای همــراه 
اول و ایرانســل بــا ارائــه خدمــات و ســرویس های 
آنالیــن و خدمات اینترنتی، مانند قبض همــراه اول 
کاربــران  و ایرانســل، منجــر بــه افزایــش بیــش از حــد 

ــران شــده اند. تلفــن همــراه در ای
گوشــی های اولیــه از نظــر ظاهــر، بــزرگ و ســنگین 
گوشــی های مجهــز بــه  کــه  بودند. ایــن نوکیــا بــود 
دوربیــن را در مــدل ۷۶۵۰ در ســال ۲۰۰۲ بــه شــکل 
انبــوه بــه بازار آورد. با اضافه شــدن پخش موســیقی 
بــه تلفــن همــراه در همیــن ســال، انقالبــی در عرصه 
ــه راه افتــاد. پرفروش تریــن آن هــا در ســال  گوشــی ب
۲۰۰۳ توســط شــرکت نوکیــا بــا ظاهــر بســیار معمولی 
گوشــی ســاده، تــا امــروز  بــه نــام نوکیــا ۱۱۰۰ بود. ایــن 

بیــش از ۲۵۰ میلیــون عــدد فــروش رفتــه اســت.
کــه  گوشــی بــا آیفــون ۵  اختــالف بســیار زیاد ایــن 

حــدود ۱۵۰ میلیــون تلفــن همــراه فروختــه، نشــان 
کــه احتمااًل نوکیا به ایــن زودی رکوردش  از ایــن دارد 
شکســته نمی شود. گوشــی Razer شــرکت موتوروال 
گوشــی بــا طراحــی باریک تــر و عمــر  نیــز نخســتین 
بــازار  وارد   ۲۰۰۴ در  کــه  بــود  طوالنی تــری  باتــری 
گوشــی همــراه محبــوب  شــد. ســال ۲۰۰۷، ورود 
شــرکت Apple، بــه آرامی معنــی تلفــن همــراه را از 
وســیله ای بــرای تمــاس بــه وســیله ای بــرای اتصــال 
کار هــای متنــوع تغییــر داد.  به اینترنــت و انجــام 
ــوص  ــای مخص ــد نرم افزار ه ــگاه اینترنتی خری فروش
موبایل یا همان اپلیکیشــن ها یعنی App Store در 
ســال ۲۰۰۸ راه انــدازی شــد و آغــاز صنعــت جدیــدی 
ــای  ــال ۲۰۰۹ تلفن ه ــود. در س ــاوری ب ــای فن در دنی
مجهــز بــه نرم افــزار وارد بــازار شــدند و در همیــن 
ســال ویدئوچــت بــه تلفن هــای همــراه راه پیــدا 
کــرد. همچنیــن ســال ۲۰۰۹ شــرکت سامســونگ 
گوشــی های Galaxy را وارد بــازار  نخســتین مــدل 
کــرد و تــا ســال ۲۰۱۳ تلفن هایــی باقــدرت، باریــک و 
کیفیــت و ســرعت بیشــتری آمدنــد. ســبک، دوام، 

عضوی از خانواده
گوشــی هوشــمند  کنــون بیــش از دو و نیــم میلیــارد  ا
در دنیــا مــورد اســتفاده قرار می گیــرد. بنــا بــر آمــار 
 ۳۰ ســهم  ٢٠١٧، ایــران  ســال  در  شــده  منتشــر 
میلیــون نفــری بــا ضریــب نفــوذ ٣٧ درصــد داشــته و 
گرفته اســت. در ســال ۲۰۰۸ زمانــی  در رده ٣۴ قــرار 

بلک بــری  و  ســیمبین  سیســتم عامل های  کــه 
جدیــدی  گوشــی های  رســیدند،  خــود  اوج  بــه 
کــه دارای صفحه نمایش هــای لمســی  عرضــه شــد 
بزرگ تــر و جذاب تــری بودنــد. البتــه در آن ســال 
صفحه نمایش هــای  بــا  اســتثنایی  گوشــی های 
معمولــی نیــز تولیــد شــد، امــا تغییــر بزرگ، ایجــاد 

بــود. بزرگ تــر  و  لمســی  صفحه نمایش هــای 
و  موبایــل  گوشــی های  گفــت  بتــوان  شــاید 
فناوری هــای موجــود در آن یکــی از مهم تریــن و 
پرکاربردتریــن اختراعــات بشــر تــا امــروز بــوده اســت. 
ــم و دســت  کت نبودی ــاره هــم ســا البتــه مــا در این ب
کنش های  بــه مخالفت هایــی زدیــم. به عبارتــی از وا
معمــول کــه نســبت به هــر تکنولــوژی تازه ای نشــان 
کیــد بــر اثــرات مخــرب  داده می شــود، مخالفــت، تأ
کنش هــا هنــگام  و... آن تکنولــوژی اســت. این وا
اجتماعــی  شــبکه های  موبایل، اینترنــت،  ورود 
ادامــه دار  و  دیــده  بار هــا  و...  پیام رســان ها  و 
ــی های  گوش ــود  ــا وج ــر ب ــه دیگ ک ــروز  ــی ام ــد؛ حت ش
کشــور ها چنــدان  هوشــمند مــرز بیــن انســان ها و 
گوشــی همــراه را  معنایــی نــدارد. فعالیــت مــردم بــا 
کــرد: اجتماعــی،  می تــوان بــه چنــد بخــش تقســیم 
در  از ایــن رو  و.  کاری  ســرگرمی،  ورزشــی،  فــردی، 
کــه وزن شــما در اپلیکیشــنی بــرای  گوشــی  همــان 
کاهــش وزن ثبــت شــده، عکس هــای خانوادگــی، 
کاری و دلبســتگی و عالقه مندی هایتان  پیام های 

هــم وجــود دارد.
ابــزار  خصوصی تریــن  بــه  را  موبایــل  امــر  همیــن 
ــه همــان میــزان، باعــث  ــرده و ب ک ــدل  ــراد ب ــرای اف ب
کــه  وابســتگی افــراد بــه آن شــده اســت؛ وســیله ای 
جــای چندانــی اشــغال نمی کنــد و در هــر مکانــی 
ــود  ــث می ش ــه باع ک ــزاری  ــت؛ اب ــتفاده اس ــورد اس م

هیــچ گاه احســاس تنهایــی نکنیــد.
بــه زندگــی شــخصی هــر  از هنــگام ورود موبایــل 
کــه معنــی حریــم را تغییــر دادیــم.  یــک از مــا بــود 
گــر تــا پیــش از ایــن خانــه و خانــواده در ایــن مــدار  ا
گوشــی ها  کوچــک خصوصــی قرار می گرفتنــد، دیگــر 
نیــز بــه آن وارد شــده بودنــد. شــما دیگــر مــدام در 
ک گذاری آن هســتید.  حــال تولیــد داده و اشــترا
یــا خرید کــردن  گرفتــن  کســی  از ســفارش غــذا، تا
گرفتــه تــا ویزیــت شــدن بــه وســیله روان پزشــک 
و متخصــص. هرچنــد در آینــده نیــز بایــد دنبــال 
گوشــی های همــراه بــود؛  چیز هــای غریب تــری در 
تشــخیص  را  شــما  دیگــر  موبایل تــان  مثال اینکــه 
ــا از واقعیــت عبــور می کنــد، قابل تغییــر،  می دهــد ی
بــادوام و قابل انعطاف تــر می شــود. دیگــر نیــازی بــه 
شــارژر ها نــدارد و از دکمــه و دســتیار های مجــازی 

می کنــد. اســتفاده 
قیمت در آن روز های نخست

گوشــی های جهــان نوکیــا  یکــی از پرفروش تریــن 
ــه  ــا ب ــد و ت ــازار ش ــال ۲۰۰۰ وارد ب ــه در س ک ــود  ۳۳۱۰ ب

ــا  ــی در دنی گوش ــن  ــون از ای ــش از ۱۲۶ میلی ــروز بی ام
گوشــی های تلفــن  پخــش شــده اســت. قیمــت 
مــردم  به دســت  و  شــد  وارد ایــران  وقتــی  همــراه 
رســید، بســیار بــاال بــود؛ چیــزی حــدود یک میلیون 

تومــان.
ــرخ  ــا ن ــر نخواهیــم یک میلیــون تومــان را ب گ البتــه ا
تــورم ســال ۱۳۷۳ حســاب کنیــم، متوجــه خواهیــم 
ــاال  شــد، قیمــت تلفــن همــراه در آن زمــان بســیار ب
بوده اســت. در آن ســال حداقل حقوق و دســتمزد 
۱۱ هــزار و ۶۸۲ تومــان و نــرخ تــورم ۳۵.۲ و قیمــت 

ــوده اســت. دالر ۲۶۳ تومــان ب
گوشــی تلفن همراه در ســال ۸۲ حدودا  نرخ خط و 
ــا  ۵۰۰ هــزار تومــان شــد. این عــدد نیــز در مقایســه ب
حداقــل حقــوق و دســتمزد آن ســال قابل تامــل 
هــزار و  اســت. در ســال ۸۲ حداقــل حقــوق ۸۵ 
۳۳۸ تومــان و نــرخ تــورم ۱۵.۶ بــوده اســت. درنظــر 
بگیریــد کــه در ســال ۸۱ یخچــال فریزر ایرانــی زیــر ۲۰۰ 
هزارتومــان قیمــت داشــته و ۹۰ درصد تولید داخلی 
را تشــکیل مــی داد و یخچــال فریزر هــای خارجــی 
ــر از ۱۰ درصــد  کمت ــاال تنهــا از ســوی  ــوژی ب ــا تکنول ب
مــردم مورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد و بــه همیــن 
دلیــل واحد هــای صنعتــی داخلــی بیشــتر بــه تولیــد 
محصــوالت ارزان قیمت تــر گرایش داشــتند. درنظر 
کــه به  بگیریــد در ایــن ســال ها داشــتن تلفــن همــراه 
زعــم خیلــی چنــدان امــر واجبــی نبــوده، از قیمــت 

چنــد وســیله الزم خانــه باالتــر بــوده اســت.
کامنت ها

در  پژوهشــگر  محیط طباطبایــی،  ســیداحمد 
تاریــخ و میــراث فرهنگــی - مهم تریــن ابــزار دهــه 
۸۰ شمســی را بی شــک بایــد موبایــل هوشــمند 
وب  به اینترنــت،  مجهــز  مجموعــه ای  دانســت؛ 
از دوســتی،  را  امــور  کــه همــه  و فضــای مجــازی 
معاشــرت، روابــط انســانی و... تحت تأثیــر قــرار داده 

اســت. 
کسی اینترنتی  »محیط طباطبایی درحالی که در تا
در این بــاره  مــا  بــا  و  می شــد  نزدیــک  مقصــد  بــه 
کــرد  کیــد  صحبــت می کــرد، رو بــه راننــده بــه او تأ
کــه مقصــدش میــدان ولیعصــر اســت و مســیری 
پایتخــت  در  شمســی  دور  کــرده  انتخــاب  او  کــه 
بــرای  از مســیریاب  راننــدگان  کــه  آنجــا  از  اســت. 
ــتفاده  ــز اس ــد نی ــت ترین مقاص ــه سرراس ــیدن ب رس
ــر  ــه تذک ــه ب ــز بی توج ــر نی ــده مورد نظ ــد، رانن می کنن
ــد.  ــه می ده ــیریابش را ادام ــاب مس ــیر انتخ او، مس
کــرد«. مثــال  از ایــن رو مکالمــه ما اینگونــه ادامــه پیــدا 
یکــی از ایــن تغییــرات، تغییــر در روحیــه راننــدگان 
کســی اســت. این افــراد محکــوم و محــدود بــه  تا
شــده اند؛  مســیریاب  و  ردیــاب  سیســتم های 
در ایــن  هــم  روابــط  و  معاشــرت  ادب،  بنابرایــن 

اســت. کــرده  تغییــر  گوشــی ها  با ایــن  ســال ها 
مهم تریــن تغییــر، انقــالب ارتباطی آخر قرن بیســتم 
جــای  مجــازی  شــبکه های  کنــون  هم ا اســت. 
رســانه های مکتــوب را گرفته انــد و مــا در افــق هوش 
مصنوعــی قــرار داریــم. به نظــر بایــد منتظــر تغییــرات 
اپیدمی کوویــد-  کنــون در  بــود. هم ا عجیب تــری 
۱۹، روز هــای خــود را می گذرانیــم. در ســال ۱۲۹۵ تــا 
۱۲۹۶ شمســی، همزمــان بــا پایــان جنــگ جهانــی 
کوویــد-۱ یــا آنفلوآنــزای اســپانیایی بــه شــکلی  اول، 
را  خیلی هــا  جــان  جهــان  و  در ایــران  اپیدمیــک 
گرفــت. آن بیمــاری زمانی شــیوع پیــدا کرد که حتی 

آنتی بیوتیــک و پنیســیلین اختــراع نشــده بــود.
آن زمــان یک ســوم جمعیت ایــران بــر اثــر قحطــی 
از دســت  را  اســپانیایی جــان خــود  آنفلوآنــزای  و 
کــه وضعیــت روحــی مــردم  دادنــد. با ایــن تفــاوت 
بســیار متفاوت تــر از امــروز بــود. معاشــرت، همراهــی 
و روابــط در آن دوره، داغ مــرگ را بــرای همــه آســان تر 
اجتماعــی  اخالقــی،  تغییــر ســاختار  می کرد. ایــن 
ابــزار مــا  امــروز در همــه ســطوح رخ داده، چــون 
کــرده اســت. در زمــان شــیوع  بــرای ارتبــاط تغییــر 
آنفلوآنــزای اســپانیایی مــن مادربــزرگ، عمــه، دایــی 
و بســیاری از اقــوام ام را از دســت دادم. امــا روابــط 

کــرد ادامــه دهیــم. تغییــر در  کمــک  انســانی بــه مــا 
گوشــی موبایــل شــروع شــد، شــاید  کــه از  روابــط 
کــرد بســیار  کــه عایدمــان  زیان هایــش، از ســودی 
بیشــتر باشــد. ســیدکریم محمدی، فعــال فرهنگی 
ــا خــط ۹۱۲ بــه  گوشــی موبایــل، ب - در ســال ۱۳۷۶ 
خریــداری  تومــان  هــزار  یک میلیــون و۸۰۰  مبلــغ 
گوشــی صاایــران بــود و ۱۱ ســانتی متر  کــردم. نــام 
گوشــی و خــط، فقــط امــکان  طــول داشــت. آن 

مکالمــه داشــت و از پیامــک و... خبــری نبــود.
ــر از  کمت ــط را  ــی و خ گوش ــان  ــد، هم ــال بع ــد س چن
ــداری شــده فروختــم. دهــه ۷۰  نصــف قیمــت خری
تــازه موبایــل آمــده بــود و درصد بســیار کمــی از مردم 
از چنیــن امکانــی بهره منــد بودند. ایــن وســیله، 
کــه مــن زندگــی می کــردم و ۲۰۰ هــزار  در شــهری 
نفــر جمعیــت داشــت، از هــر هــزار نفــر یــک نفر ایــن 
انجــام  بــرای  وقتــی  از ایــن رو  داشــت.  را  وســیله 
کار هایــی بــه روســتا های اطــراف منطقــه می رفتــم 
جمــع  دورم  همــه  می خــورد،  زنــگ  موبایــل  و 
می شــدند. مکالمــه بــا تلفــن بــدون ســیم برایشــان 

ــود. خیلــی عجیــب ب
تلفــن  شــماره  می کردنــد،  درخواســت  بعضــی 
پسرشــان را در تهــران بگیــرم تــا آن هــا بــا فرزندشــان 
برقــرار  مکالمــه  وقتــی  بعــد  کننــد.  صحبــت 
می شــد، انــگار دنیــا را بــه آن هــا داده باشــند. آن هــا 
کنــار روســتا، بــا  کوهــی در  می توانســتند از بــاالی 
در  البتــه  کننــد.  صحبــت  تهــران  در  فرزندشــان 
دهه۸۰ موبایل زیاد شــد و درصد بیشــتری از مردم 

کردنــد. بــه آن دسترســی پیــدا 
خاطــرم هســت اوایــل دهــه ۸۰ در جلســه ای در 
کــه بــا حضــور روســای ادارات تشــکیل  فرمانــداری، 
شــده بــود و مــن نیــز در آن جلســه حاضــر بــودم، 
هنــوز داشــتن موبایــل امتیــاز و یــا وجه تشــخص 
وجــوه  به ایــن  نیــل  بــرای  می شــد.  محســوب 
گوشــی موبایــل خــود  نیــز همــه ســعی می کردنــد 
جلســه  در  بگیریــد  درنظــر  بگذارنــد.  میــز  روی  را 
کــه بیشــتر شــرکت کنندگانش  ۵۰ نفــره یادشــده، 
گوشــی ها روی میــز بــود.  موبایــل داشــتند، همــه 
امــا وقتــی آبدارچــی بــا ســینی چــای و درحالی کــه بــا 
ــرد، وارد شــد، همــه  گوشــی موبایــل صحبــت می ک
گذاشــتند. به تدریــج  موبایل هایشــان را در جیــب 
موبایــل بیشــتر و بیشــتر شــد و بــه روســتا ها رســید. 
در ســال۸۲ گوشــی »نوکیــا« یــی بــا خــط ۹۱۲ و کــد ۵ 
کــردم. هنــوز  را بــا قیمــت ۵۰۰ هــزار تومــان خریــداری 
آن شــماره را دارم، درحالی کــه گوشــی مــن نیز مانند 
گوشــی های موبایــل هوشــمند شــده اســت. دیگــر 
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