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بــه ۳۰  اطالعــات و صورت هــای مالــی ۱۲ ماهــه منتهــی 
اســفند ۱۳۹۹ بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه بــا نمــاد فــوالد 
کــه بــر اســاس آن میــزان درآمدهــای  منتشــر شــده اســت 
عملیاتــی شــرکت بــا رشــد ۹۸ درصــدی همــراه شــده اســت؛ 
همچنیــن ســود خالــص هــر ســهم فــوالد نیــز در مــدت ۱۲ 
ماهــه ۹۹ بــا رشــد ۱۲۲ درصــدی از ۷۰۸ ریــال بــه ۱۵۷۲ریــال 
درآمدهــای  میــزان  گزارش ایراســین،  بــه  اســت.  رســیده 
عملیاتــی شــرکت فــوالد مبارکــه در ۱۲ ماهــه ســال ۹۹ بــه 
کــه  اســت  بــوده  ریــال  میلیــون   ۷۷۴,۰۳۶,۷۴۵ میــزان 
کــه عــدد  در مقایســه بــا مــدت زمــان ۱۲ماهــه ســال ۹۸ 
۳۹۱,۴۵۸,۷۹۱ میلیــون ریــال بــه ثبــت رســیده، بــا رشــد 
۹۸ درصــدی همــراه شــده اســت. همچنیــن ســود )زیــان( 
ناخالــص نیــز بــرای شــرکت فوالدمبارکــه در مــدت زمــان 
کــه در  ــال بــوده اســت  یادشــده ۳۷۵,۱۸۳,۹۷۲میلیــون ری
کــه عــدد ۱۶۶,۰۰۰,۱۳۹ میلیــون ریــال  مقایســه بــا ســال ۹۸ 

بــوده، از رشــد ۱۲۶ درصــدی برخــوردار شــده اســت.
میــزان ســود )زیــان( خالــص شــرکت فــوالد مبارکــه در ۱۲ 

ماهــه ســال ۹۹ بــه مقــدار ۳۲۸,۴۶۱,۴۸۷ میلیــون ریــال 
شــده اســت و رشــد ۱۲۲ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 
کــه عــدد ۱۴۷,۹۵۹,۸۰۸ میلیــون ریــال بــوده را بــه  ســال ۹۸ 

ثبــت رســانده اســت.
بــر اســاس آمــار منتشــر شــده، ســود )زیــان( عملیاتــی شــرکت 
بــه ســال  نســبت  ماهــه ســال ۹۹  فوالدمبارکــه طــی ۱۲ 
کــه میــزان  ۹۸ بــا رشــد ۱۳۳ درصــدی همــراه شــده؛ چرا
ســود عملیاتــی در ایــن دور زمانــی )ســال ۹۹( بــه مقــدار 

درحالیســت  و ایــن  بــوده  ریــال  میلیــون   ۳۵۴,۸۶۵,۲۰۴
بــا  برابــر  عملیاتــی  )زیــان(  ســود  مقــدار  ســال ۹۸  در  کــه 

اســت.                                                                                                                            بــوده  ریــال  میلیــون   ۱۵۲,۵۸۶,۶۱۳
گــزارش عملکــرد بــه آن  از دیگــر مــوارد مهمی کــه در ایــن 
پرداختــه شــده در خصــوص میــزان ســود)زیان( خالــص 
کــه بــرای ســال ۹۹ بــه مقــدار ۱۵۷۲  هــر ســهم فــوالد اســت 
کــه عــدد  ریــال بــرای هــر ســهم بــوده و نســبت بــه ســال ۹۸ 
۷۰۸ریــال بــوده از رشــد ۱۲۲درصــدی برخــوردار شــده اســت.

در ۱۲ ماهه سال ۹۹ محقق شد؛ 

رشد ۹۸ درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت فوالد مبارکه
خبرربخ

دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان بــرای 
احــداث بیمارســتان ۲۵۰ تختخوابــی و پردیــس بــزرگ دانشــگاه علوم پزشــکی در این 

شــهر بــه توافــق رســیدند. 
دکتــر طاهــره چنگیــز رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در دیدار بــا محمدرضا 
احمــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان بــرای احــداث دانشــگاه 
پردیس علوم پزشــکی و ســاخت یک بیمارســتان ۲۵۰ تختخوابی در این شــهر توافق 

کردند. 
احــداث بیمارســتان در شــهر بهارســتان یکــی از مطالبه هــای قدیمی مردم ایــن شــهر 
کــه بــا تحقــق آن، ســرانه بهداشــت و درمــان در ایــن شــهر جدیــد  ۱۲۰ هــزار نفریســت 

بطــور چشــمگیری ارتقــا خواهــد یافــت.

۴

کابین صفه و تله سیژ  پلمب تله 
پارک ناژوان اصفهان

بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی 
در شهر جدید بهارستان احداث می شود

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خوانســار درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 1۴۰۰/1۰3119، 1۴۰۰/2/13 ســازمان اوقــاف و امور خیریه نســبت به ســرمایه گذاری 
گــذاری بخــش خصوصــی بــه صــورت  بــرروی موقوفــه حــاج میرزامحمــد خوانســاری بــه مســاحت ۵۵ مترمربــع واقــع در خوانســار، خیابــان ســیزده محــرم بــا ســرمایه 
BOLT )ســاخت )تکمیــل(، بهــره بــرداری و اجــاره، تحویــل( اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد ضمــن بازدیــد از محــل پیشــنهادات خــود را براســاس مــوارد زیــر 

کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/3/31 تحویــل دبیرخانــه اوقــاف حــل نماینــد. حدا
1( نوع کاربری پیشنهادی جهت بهره برداری: مسکونی

2( حداقل مبلغ سرمایه گذاری ثابت و قابل تحویل در پایان مدت بهره برداری به موقوفه: 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کثر 9 سال کثر ۶ ماه، مدت بهره برداری: حدا 3( مدت مرمت: حدا

۴( مبلــغ اجــاره در زمــان مرمــت تــا ۶ مــاه از زمــان تحویــل ملــک ماهیانــه 1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و بــرای ســال اول بهــره بــرداری ماهیانــه 1۵/2۰۰/۰۰۰ ریــال بــا افزایــش %2۰ 
ســالیانه بــرای 8 ســال بعــد.

۵( ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دروجه اوقاف محل با سررسید دو ماه از زمان صدور.
۶( پرداخت هزینه های مرتبط با هرگونه جریمه بابت تخلف از سطح و سطوح مجاز برعهده سرمایه گذار خواهد بود.

7( درصورت تأخیر غیرمجاز در روند اجرای پروژه، سرمایه گذار موظف است مبلغ اجاره بهای مصوب را به موقوفه پرداخت نماید.
8( مسئولیت اخذ پایانکار و امور مرتبط و پرداخت کلیه هزینه های آن برعهده سرمایه گذار می باشد.

9( استفاده از مصالح مصرفی پروژه )مرغوب درجه یک ایرانی( موردتائید دفتر فنی اداره کل
گــذاری و اجــاره بیشــتر نســبت بــه ارقــام اعــالم شــده میباشــد و به پیشــنهادهای مبهم و فاقد ضمانــت نامه بانکی و بعــد از موعد  ک برنــده مزایــده اعــالم ســرمایه  1۰( مــال

مقــرر ترتیب اثــر داده نخواهد شــد.
گــذاری بمبلــغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا وثیقــه ملکــی بــه اداره  11( برنــده اســتعالم در زمــان عقــد قــرارداد موظــف بــه ارائــه ۵۰% مبلــغ ســرمایه 

گــذار مســترد خواهــد شــد. کــه پــس از پایــان عملیــات و انجــام تعهــدات توســط ســرمایه  اوقــاف محــل میباشــد 
گهی برعهده برنده مزایده می باشد. 12( هزینه کارشناسی - تبلیغات و نشر آ

13( برنــده مزایــده موظــف اســت ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه تنظیــم قــرارداد اقــدام نمایــد درغیراینصــورت بــه منزلــه انصــراف تلقــی و ضمانــت نامــه او بنفــع موقوفــه 
ضبــط و برابــر بــا مقــررات اقــدام خواهــد شــد.

1۴( کمیسیون مزایده به پیشنهادهای مخدوش، ناقص، خارج از موعد مقرر و فاقد فیش تضمینی و خارج از عرف ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1۵( کمیسیون مزایده در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات رسیده مختار است.

کســب اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــا  کمیســیون مزایــده روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۴/1 در محــل اداره اوقــاف تشــکیل خواهــد شــد. متقاضیــان جهــت  1۶( جلســه 
11۴۴919 / م الفشــماره تلفــن ۵72322۶3 تمــاس و یــا بــه محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه واقــع در بلــوار معلــم مراجعــه فرماینــد.

گهی مزایده آ

»به امید اتفاقات بهتر جلو می روم« 

کنش طارمی به انتخابش بعنوان زننده  وا
گل لیگ قهرمانان اروپا بهترین 

۶

بخشودگی جرائم مالیاتی
و فرصتی ارزشمند 

برای فعاالن اقتصادی

هزینه ثبت سند خودرو 
بر عهده چه کسی است؟

رئیس هیئت مدیره انجمن نیروگاه های مقیاس کوچک:

صنعت نیروگاهی کشور 
ورشکسته است

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران کاشان:

غ  هزینه های کشتارگاهی مر
افزایش قیمت داشته است

معاون آموزش و مشارکت های مردمی 
سازمان حفاظت محیط زیست: 

لودگی هوا  اصفهان با آ
درگیر است

2

2

۴

2

۴

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:  

برخی با تنگ نظری 
به دنبال توقف قطار سریع السیر 

اصفهان-تهران هستند

معاون شهردار اصفهان در اختتامیه جشنواره کمانک:

مدیریت شهری 
کودکانه را بشنود باید دنیای 

۳

۵

روابط عمومی شرکت فوالدمبارکه

WWW.MSC.IR   مناقصــات و مزایــدات: جهــت دریافــت اســناد و کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی

لینــک مناقصــات و مزایــدات بخــش خریــد و تامین کننــدگان مراجعــه و طبــق راهنمــای موجود، نســبت 

بــه انتخــاب مناقصــه مــورد نظــر از طریــق سیســتم ارتبــاط بــا تأمین کننــدگان )SRM( اقدام نمائید. ســایر 

فراخوان هــا: جهــت کســب اطالعات بیشــتر بــه نشــانی   WWW.MSC.IR بخش اطالعیه هــا، فراخوان 

مربوطه مراجعه بفرمایید.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت 

مرتبط
مهلت ارسال 

مدارک موضوع شماره  نوع
فراخوان ردیف

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰3/22

استفاده از خدمات مهندس 
مشاور تخصصی در زمینه 
انجام  مراحل اول و دوم 

پروژه های اسکلت فلزی و 
سازه ای، تأسیسات مکانیک، 

تأسیسات آب و فاضالب و 
اطفاء حریق، زیست محیطی، 

انجام مطالعات فرآیندهای 
تولید و طراحی مکانیزم

۴8۵2792۵  فراخوان
عمومی 1

 خرید مواد
مصرفی 1۴۰۰/۰3/18  خرید سه ردیف تخته هفت

الیه ۴8۵3313۰ مناقصه 2

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰3/22  عملیات جداسازی و تفکیک

LF ضایعات از سرباره ۴8۵2122۶  فراخوان
عمومی ۳

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰3/21

 تهیه و تعویض لوله های  
 سیاالتی ناحیه نورد گرم

شرکت فوالد مبارکه
۴8۵2۶717 مناقصه ۴

گهی: 1۴۰۰-11  کد آ

اداره اوقاف و امورخیریه 
شهرستان خوانسار
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کاشــان  مرغــداران  تعاونــی  شــرکت  مدیرعامــل 
اســت  داشــته  افزایــش  جوجــه  قیمــت  گفــت: 
قیمــت  افزایــش  دوبــاره  غ  مــر احتمال اینکــه  و 
داشــته باشــد وجــود دارد.  علی رضــا جمشــیدی 
گرفتــه  بــا بیان اینکــه از اســتان اصفهــان تصمیــم 
غ افزایــش داشــته باشــد، اظهــار  شــد تــا قیمــت مــر
کاشــان ۲۵ هــزار و ۹۵۰  غ در بــازار  کــرد: قیمــت مــر
گذشــته هــزار  کــه نســبت بــه مــاه  تومــان اســت 
تومــان افزایــش قیمــت داشــته اســت. مدیرعامــل 
ــا بیان اینکــه،  کاشــان، ب شــرکت تعاونــی مرغــداران 
غ کیلویــی ۲۰۵۰۰ تومــان بود، افــزود:  اســفند مــاه مر
کــه گذاشــتند به ایــن نتیجه  مرغــداران بــا جلســاتی 
کــه دخــل  و خرج با هم همخوانی نــدارد و  رســیدند 

غ زنــده را افزایــش دادنــد. قیمــت مــر
ــه  ک ــد  کردن ــان اعتــراض  کاش ــتارگاه  کش گفــت:  وی 
دخــل  و خــرج مــا بــا هــم همخوانــی نــدارد و دوبــاره 
غ  گــران شد،گوشــت مــر غ  ۱۰۰۰ تومــان قیمــت مــر
۲۴۲۰۰ تومــان تحویل مغــازه دار داده می شــود و ۲۵ 

ــه مشــتری می فروشــد. هــزار و ۹۵۰ مغــازه دار ب
هزینه هــای  به اینکــه،  اشــاره  بــا  جمشــیدی 
اســت،  داشــته  قیمــت  افزایــش  کشــتارگاهی 
کــت، ظــرف، ســلیفون و...  پا کــرد:  خاطرنشــان 
افزایــش قیمــت داشــته اســت و بــه طبــع قیمــت 

می یابــد. افزایــش  هــم  غ  مــر
کاشــان بــا  مدیرعامــل شــرکت تعاونــی مرغــداران 
اشــاره به اینکــه تــا دوره بعــدی جوجه ریــزی افزایش 
قیمــت  گفــت:  نخواهیــم داشــت،  غ  مــر قیمــت 
غ  جوجــه افزایــش داشــته اســت و احتمال اینکــه مر
ــاره افزایــش قیمــت داشــته باشــد وجــود دارد. دوب

غ  ــا اشــاره به اینکــه روزانــه ۲۵ تــن مــر جمشــیدی ب
در کاشــان کشــتار می شــود، تصریــح کرد: وقتــی ۲۵ 
کشــتارگاه می شــود حدود ۱۸ تن  غ زنده وارد  تن مر
کاشــان و ۳  که ۱۵ تن در  غ خالص داریم  گوشــت مر

تــن در آران و بیــدگل مصــرف می شــود.
غ اشــباع   کاشــان از مر وی با اشــاره به اینکه منطقه 
کرونایــی  محدودیت هــای  گفــت:  اســت،  شــده 
کــه  کــرده اســت  کارگرهای ایجــاد  مشــکالتی بــرای 
در صــدد هســتیم بــا نامه نــگاری و درخواســت از 
کســینه  کاشــان جهــت وا دانشــگاه علــوم پزشــکی 

کننــد. کاشــان اقــدام  کشــتارگاه  ــران  کارگ شــدن 

مدیرعامل شرکت تعاونی مرغداران 
کاشان:

کشتارگاهی  هزینه های 
غ افزایش قیمت  مر

داشته است 
خبرربخ

مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی شــرکت 
فــوالد مبارکــه بــا بیان اینکــه شــرکت توانیــر بــا اعمال 
برنامــه مدیریــت بــار، حــدود ۴۰ درصــد نیــاز بــرق 
گفــت: تولیــد  فــوالد مبارکــه را محــدود می کنــد، 
کاهــش  بــا  حتــی  بــازار  نیــاز  تامیــن  و  محصــول 
ســهمیه بــرق در فــوالد مبارکــه انجــام می شــود. 
و  تاثیــر  خصــوص  در  احمدآبــادی  نیلــی  جــواد 
اجــرای طــرح مدیریــت بار در مجموعه بــزرگ فوالد 
کــرد: در واقــع از اواخــر اردیبهشــت  مبارکــه، اظهــار 
محدودیت هــای  مشــمول  مبارکــه  فــوالد  مــاه 

مدیریــت بــار شــده اســت.
گذشــته برنامــه مدیریــت بــار  وی افــزود: ســال های 
از نیمــه خــرداد مــاه و بعضــا از ابتــدای تیــر مــاه آغــاز 
بســیار  محدودیت هــا  امســال این  امــا  می شــد، 
زودتــر اعمــال و فــوالد مبارکه درگیر کاهش ســهمیه 

بــرق شــد.
مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی شــرکت 
کــرد: بــه طــور قطــع هــر چــه بــه  کیــد  فــوالد مبارکــه تا
ــدت  ــویم ش ــر می ش ــاه نزدیکت ــرم و تیرم گ ــای  روزه
می شــود  بیشــتر  بــار  مدیریــت  محدودیت هــای 
ــرای خطــوط تولیــد  که ایــن، محدودیت هایــی را ب

ــراه دارد. ــه هم ــه ب ــوالد مبارک ف
هماننــد  نیــز  بــرق  بحــث  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
گذشــته برنامــه مدیریــت بــار بــه فــوالد  ســال های 
مبارکــه اعــالم شــد، توضیــح داد: بــه طــور معمــول 
برخــی توقفــات و تعمیــرات اساســی خــط تولیــد را 
کرده ایــم،  گــرم تابســتان پیــش بینــی  بــرای فصــل 
امــا امســال بــا توجــه بــه شــدت قطعی هــا، جــدا 
از توقفــات برنامــه ریــزی شــده، برخــی توقفــات 
که ایــن  داشــت  خواهیــم  هــم  بــرق  اضطــراری 

کاهــش تولیــد می شــود. موجــب 
کــرد: البتــه بــا توجــه بــه انعطــاف پذیــر  کیــد  نیلــی تا
بــودن مجموعه فــوالد مبارکه در بحث محصوالت 
میانــی، امــروز توانســته اثرات ایــن محدودیت هــا را 

بــه حداقل برســانیم.
وی بــا ذکــر مثالــی توضیــح داد: یکــی از نیازهــای 
کــه تولیــد آن  فــوالد مبارکــه آهــن اســفنجی اســت 
گر ایــن محصــول  ــرق دارد و ا ــه تامیــن آب و ب نیــاز ب
کنیــم، منجــر بــه هزینه هــای  را خودمــان تولیــد 
کــه محدودیت هــای  کمتــری می شــود، امــا زمانــی 
آب، گاز یــا بــرق بــرای فوالد مبارکه اعمال می شــود، 
باتوجــه به اینکــه نمی توانیــم خــط تولیــد فــوالد 
کنیــم،  مبارکــه را بــرای تامیــن نیــاز بــازار متوقــف 
ناچــار می شــویم آهــن اســفنجی را بــرای تامیــن 
نیــاز بــازار بــا کیفیــت کمتر و قیمــت باالتر خریــداری 

کنیــم.
کــرد: شــاید تولیــد محصــول نهایــی  وی تصریــح 
فــوالد مبارکــه از محدودیــت بــرق آن چنــان کاهش 
نیابــد، امــا بــه طــور قطــع بــا افزایــش هزینه هــای 
تولیــد مواجــه می شــویم، با ایــن وجــود تاثیــر قطعی 
کــه خللــی در تامیــن  بــرق در حــدی نخواهــد بــود 

ــود. ــتریان ایجاد ش ــای مش نیازه
گفتــه مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی  بــه 
شــرکت فوالدمبارکــه، فــوالد مبارکــه همــواره برنامــه 
تعمیرات اساســی خود را در تابســتان برای کاهش 
کاهــش مصــرف  ــرای  مصــرف بــرق و در زمســتان ب
گاز پیــش بینــی می کنــد، بنابراین ایــن توانایــی را 
کــه محصــوالت نهایــی را تولیــد و نیــاز بــازار را  داریــم 

تامیــن کنیــم.
ــا اعمــال برنامــه  ــا بیان اینکــه شــرکت توانیــر ب وی ب
مدیریــت بــار، حــدود ۴۰ درصــد نیــاز بــرق فــوالد 
گفــت: مصــرف بــرق  مبارکــه را محــدود می کنــد، 
ــا  ــاعت ۱۰۰۰ مــگاوات اســت، ام ــه در س ــوالد مبارک ف
بــا اجــرای محدودیت هــای طــرح مدیریــت بــار، 
کاهــش  مــگاوات  بــه ســاعتی ۶۰۰  بــرق  مصــرف 

می یابــد.
نیلــی بــا بیان اینکه فــوالد مبارکــه همــواره همکاری 
خوبــی را بــا دیســپاچینگ ملــی دارد و بعضــا بــرای 

کمک هــای بیشــتری هــم  پایــداری شــبکه بــرق 
کــرد: بــا توجــه بــه سراســری  کیــد  خواهــد داشــت، تا
گر ایــن شــبکه دچــار اخــالل  بــودن شــبکه بــرق، ا
کــه برگردانــدن  کل شــبکه از دســت مــی رود  شــود، 
آن حتــی شــاید بیــش از یــک روز بــه طــول انجامــد.

وی ادامه داد: دیســپاچیک ملی ارتباط مســتقیم 
کنــون  و تنگاتنگــی بــا فــوالد مبارکــه دارد، بنابرایــن ا
کاهــش مصــرف بــرق در فــوالد  محدودیت هــای 

مبارکــه حــدود ۴۰ درصــد اســت.
مدیــر ارشــد خدمــات فنــی و پشــتیبانی شــرکت 
فــوالد مبارکــه دربــاره تاثیــر بســته های تشــویقی 
توانیــر بعــد از اجــرای طــرح مدیریــت بــار بــه صنایــع 
اصــال  بســته ها  گفت: ایــن  می دهــد،  تخصیــص 
گــران تر خریدن  جوابگــوی خســارات توقــف تولید، 
محصوالت میانی و آســیب دیدن تجهیزات فوالد 
مبارکــه نیســت و در مجمــوع میــزان خســارات اصال 

قابــل قیــاس بــا بســته های تشــویقی نیســت.
کــم آبــی در فــوالد مبارکــه،  وی بــا اشــاره بــه تاثیــر 
مباحــث  از  یکــی  آب  موضــوع  کــرد:  اظهــار 
کــه از اواخــر دهــه  قدیمی بــرای فــوالد مبارکــه اســت 
۷۰ با ایــن مشــکل مواجه شــد، بنابرایــن با توجه به 
افق فعالیت هایمان، فوالد مبارکه ســرمایه گذاری 
کاهش مصرف آب انجام داد تا  باالیی در راســتای 
کمتــر، خــط تولیــد خــود را ســرپا نگــه  بتوانــد بــا آب 

دارد.
گذاری هــا در راســتای  گفتــه نیلــی، ســرمایه  بــه 
آن،  تصفیــه  و  شــهری  پســاب های  خریــد 
کثــری آب، انجــام شــده اســت و بــا  بازچرخانــی حدا
توجــه بــه محدودیــت شــدید آب و دریافــت حــدود 
ــا  ــد را ب ــوط تولی ــون خط کن ــال، ا ــد آب نرم ۱۵ درص

داشــته ایم. نگــه  بیشــتر  محدودیت هــای 
گــر شــرایط آبــی ادامــه دار  کــرد: ا کیــد  وی البتــه تا
باشــد، بــه طــور قطــع منجر بــه محدودیــت و توقف 

جــدی در مجموعــه فوالدمبارکــه خواهــد شــد

مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی شرکت فوالد مبارکه:

فوالدمبارکه حتی با کاهش سهمیه برق در تولید و تامین نیاز بازار فعال است

خبرربخ

ارائــه  براســاس مــاده 1۰۰ قانــون مالیاتهــا، موعــد 
ــی اشــخاص حقیقــی )صاحبــان  اظهارنامــه مالیات

می باشــد  خردادمــاه  مشــاغل( 
اشــخاص حقیقــی )صاحبــان مشــاغل( مطابــق 
قانــون می بایــد اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد ســال 
1399 خــود را خردادمــاه ســال جــاری بــه صــورت 
الکترونیکــی از طریــق درگاه ملــی مالیــات بــه آدرس 
مالیــات  و  ارســال   WWW.INTAMEDIA.IR
خــود را پرداخــت نماینــد.  برخــورداری از هــر نــوع 

تســهیالت، معافیت هــا ومشــوق های  مالیاتــی، 
منــوط بــه ارائــه الکترونیکــی اظهارنامــه مالیاتــی در 
موعــد مقــرر قانونــی اســت،  فعــاالن اقتصــادی بــه 
منظــور بهــره منــدی از مشــوق های قانونــی نــرخ 
صفــر و یــا هرگونــه تســهیالت دیگــر، بایــد اظهارنامــه 
مالیاتــی خــود را در مهلــت مقــرر قانونــی ارائــه کننــد.

  مودیــان محتــرم از هرگونــه مراجعــه غیرضــروری بــه 
ادارات مالیاتــی خــودداری وجهــت هرگونــه مشــاوره 
مالیاتــی بامرکــز ارتباط مردمــی 1۵2۶ تماس حاصل 

فرمایند.

خردادماه؛ موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

گزارشربخ

از  اصفهــان  اســتان  مالیاتــی  امــور  کل  مدیــر 
بخشــودگی جرائم قابل بخشــش موضــوع قانون 
مالیات هــای مســتقیم و قانــون مالیــات بــر ارزش 
تولیــد، وصــول  از  راســتای حمایــت  افــزوده در 
معوقات مالیاتی و ارتقای سالمت اداری و تکریم 
فعــاالن اقتصــادی در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها، 
مانع زدایی هــا و پیشــگیری از اثــرات ویروس کرونا 
کــرد: بــا  کار خبــر داد و عنــوان  کســب و  بــر فضــای 
توجــه بــه مفــاد مــاده 191 قانــون مالیات هــای 
بخشــش  قابــل  جرائــم  بخشــودگی  مســتقیم، 
موضــوع قانــون مالیات هــای مســتقیم و قانــون 
فعــاالن  کلیــه  بــرای  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
اقتصــادی اعــم از تولیــدی و خدماتــی در هر منبع 
بــرای هــر ســال یــا دوره در صــورت پرداخــت مانده 
بدهــی )اصــل بدهــی، جرائــم غیرقابــل بخشــش 
و آن بخــش از جرائمی کــه مــورد بخشــودگی واقــع 
اعــالم  مــاه  اردیبهشــت  پایــان  تــا  نشده اســت( 

می گــردد.
کل امــور مالیاتــی  گــزارش روابــط عمومــی اداره  بــه 
کــرد،  عنــوان  آقــای مهدلــو   اســتان اصفهــان، 
پرداخــت مانــده بدهــی )طبــق بــرگ قطعــی ابــالغ 
تــا  کثــر  تــا پایــان خــرداد مــاه 1399( حدا شــده 
کلیــه فعــاالن اقتصادی  تاریــخ 1۴۰۰/۰1/31 بــرای 
تــا هفتــاد و دو درصــد )72%( و پرداخــت مانــده 
ــالغ شــده از تاریــخ  ــرگ قطعــی اب بدهــی )طبــق ب
کثــر ظــرف مــدت یــک مــاه  1399/۰۴/۰1( حدا
ــا صــد در صــد )%1۰۰(  پــس از ابــالغ بــرگ قطعــی ت

می باشــد.
کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان تصریــح  مدیــر 
ــده بدهــی قطعــی  ــرد، در صــورت پرداخــت مان ک
شــده پــس از مهلت هــای تعییــن شــده بــه شــرح 
بندهــای فــوق بــه ازای هــر مــاه دو درصــد )2%( از 

ــردد. بخشــودگی موضوع ایــن بندکســر می گ
بــا اشــاره بــه بنــد )ز( تبصــره )8(  آقــای مهدلــو 
قانــون بودجــه ســال 1398 و بنــد )م( تبصــره )۶( 
اجــرای  در  گفــت،  ســال 1399  بودجــه  قانــون 
ــال 1398 و  ــه س ــون بودج ــره )8( قان ــد )ز( تبص بن
بنــد )م( تبصــره )۶( قانــون بودجــه ســال 1399، 
محاســبه و اخــذ جریمــه دیرکــرد بابــت آن بخــش 
ارزش  بــر  مالیــات  قانــون  عــوارض  و  مالیــات  از 
کــه بــه واســطه مطالبــات از دســتگاه های  افــزوده 
مدیریــت  قانــون   )۵( مــاده  موضــوع  اجرایــی 
خدمات کشــوری و ماده 29 قانون برنامه ششــم 
کارفرمــا بــه پیمانــکار پرداخــت  توســعه توســط 

نشده اســت، بــرای دوره هــای یادشــده و تــا زمــان 
پرداخــت مالیات و عوارض توســط دســتگاه های 

یادشــده موضوعیــت نــدارد.
کیــد  کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان  تا مدیــر 
از  دســته  آن  جرائــم  بخشــودگی  میــزان  کــرد، 
و  مالیــات  از  )اعــم  خــود  بدهــی  کــه  مؤدیانــی 
عــوارض و جرائــم غیرقابــل بخشــش و جرائمی کــه 
را  نشده اســت(  موافقــت  آن  بخشــودگی  بــا 
پرداخــت یــا تســویه نموده انــد لیکــن پرداختــی 
کل امــور مالیاتــی  ــا تســویه مــؤدی توســط اداره  ی
ذیربــط بابــت دوره یــا عملکــرد مربوطــه یــا ردیــف 
ضمــن  نشده اســت  منظــور  مربوطــه  درآمــدی 
اصــالح اشــتباهات انجــام شــده و دقــت در مــوارد 
آتــی، تابــع شــرایط مقــرر در زمــان پرداخــت مانــده 

بدهــی خواهــد بــود.
بــا  اصفهــان   اســتان  امورمالیاتــی  مدیــرکل 
بخشــودگی  درخواســت  تســلیم  بــه  اشــاره 
جرائــم  بــه ادارات امــور مالیاتــی ذیربــط عنــوان 
درخواســت  ارائــه  در  زمانــی  محدودیــت  کــرد، 
بــرای اعمــال بخشــودگی وجــود نــدارد و در هــر 
صــورت تابــع شــرایط بخشــودگی تعییــن شــده 
ــت  ــان پرداخ ــر زم ــم ب ک ــتورالعمل های حا در دس
کــرد،  تصریــح  بود. ایشــان همچنیــن   خواهــد 
اعمــال بخشــودگی جرائــم برای هر یک از ســنوات 
یــا دوره هــا در هــر منبــع بــا پرداخــت بدهــی قطعی 

در  و  می باشــد  امکان پذیــر  دوره  یــا  ســال  آن 
کــه مؤدیــان مالیاتــی مشــمول خســارت  صورتــی 
تاخیــر موضــوع مــاده )2۴2( قانــون مالیات هــای 
مســتقیم و تبصــره )۶( مــاده )17( قانــون مالیــات 
بــر ارزش افــزوده می باشــند، ابتــدا بایــد مبالــغ 
گرفتــن دوره/ســال/منبع  مذکــور بــدون در نظــر 
مربوط از جرائم مالیاتی کســر و ســپس نســبت به 

بخشــودگی جرائــم اقــدام خواهــد شــد.
کــه مشــمول  آقــای مهدلــو  ادامــه داد،  مؤدیانــی 
مقــررات  طبــق  یــا  و  نبــوده  مالیــات  پرداخــت 
مشــمول  لیکــن  بودنــد  معافیــت  مشــمول 
قانونــی شــده اند  تکالیــف  انجــام  عــدم  جرائــم 
9 ایــن  بنــد  موضــوع  جرائــم  اســتثنای  )بــه 
دســتورالعمل(، حســب مورد از بخشودگی تا صد 
در صــد )1۰۰%( جرائــم برخــوردار خواهنــد شــد.

ک  کل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان  مــال مدیــر 
بــرای مودیــان  تاریــخ تعییــن قطعیــت بدهــی 
سررســید  تاریــخ  ابــرازی،  بدهــی  خصــوص  در 
کــرد  پرداخــت مقــرر در قوانیــن موضوعــه عنــوان 
گفــت، شــرط برخــورداری از بخشــودگی صــد  و 
مکــرر   )1۶9( مــاده  موضــوع  جرائــم  صــدی  در 
عملکــرد  بــرای  مســتقیم  مالیات هــای  قانــون 
ســال های 1391 لغایــت 139۴، پرداخــت بدهــی 
غ از زمــان پرداخت  مالیاتــی عملکــرد آن ســال فــار
بعــد  بــه   139۵ ســال  بــرای  لیکــن  می باشــد، 

شــرط برخــورداری از بخشــودگی جرائــم موضــوع 
مــاده )1۶9( قانــون مالیات هــای مســتقیم عــالوه 
بــر پرداخــت بدهــی آن ســال، ارســال فهرســت 
معامــالت هــر یــک از ســال های مذکــور می باشــد 
از فهرســت  یــا بخشــی  کــه تمــام  و در صورتــی 
معامــالت در ســنوات اخیــر بنــا بــه دالیلــی خــارج 
کل  مدیــران  تشــخیص  )بــا  مــؤدی  اختیــار  از 
امــور مالیاتــی( ارائــه نگردیــده باشــد، بخشــودگی 
بدهــی  پرداخــت  شــرط  بــه  یادشــده  جرائــم 
کــه  مالیاتــی عملکــرد ســال مربوطــه می باشــد 
بخشــودگی جرائــم موضوع ایــن بنــد بــه ادارات 
کل امــور مالیاتــی تفویــض می گردد.آقــای مهدلــو  
ــه بــه موقــع اظهارنامه هــای  ــر ارائ کیــد ب ضمــن تا
مالیاتــی عنــوان کــرد، مــوارد مذکــور مانــع از اعمــال 
بخشــودگی جرائــم تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی و 
پرداخــت مالیــات و عــوارض ارزش افــزوده ظــرف 
مهلت هــای اعالمی بــه موجــب بخشــنامه های 
صــادره توســط ســازمان نخواهــد بــود و جرائــم 
تســلیم اظهارنامــه و پرداخــت مالیــات و عــوارض 
در مهلت هــای اعــالم شــده مشــمول بخشــودگی 

صــد در صــد )1۰۰%( خواهــد بــود.
کل  شــایان ذکــر اســت  مرکــز ارتبــاط مردمــی اداره 
ــا شــماره تلفــن  ــی اســتان اصفهــان  ب امــور مالیات
1۵2۶ آمــاده پاســخگویی بــه ســواالت مودیــان 

محتــرم مالیاتــی در ســطح اســتان می باشــد.

بخشودگی جرائم مالیاتی و فرصتی ارزشمند برای فعاالن اقتصادی
خبر

رئیــس هیئت مدیــره انجمن نیروگاه هــای مقیاس 
گفــت: تنهــا راه حــل عملــی وزارت نیــرو  کوچــک 
کشــور، ایجاد و توســعه  بــرای تأمیــن بــرق مــورد نیــاز 

ــت. ــاس اس ــک مقی کوچ ــای  نیروگاه ه
ســید احســان صــدر در نشســت نشســت مشــترک 
رئیــس انجمــن نیروگاه های ایــران و هیئــت مدیــره 
کنــده  کارفرمایــان نیروگاه هــای تولیــد پرا انجمــن 
اســتان بــا ریاســت خانــه صنعــت و معدن ایــران 
کمتــر از  کــرد:  کارفرمایــان اســتان، اظهــار  کانــون  و 
کاال و خدمــات بســیاری  دو درصــد هزینــه تولیــد 
ــرق  کوچــک و متوســط، صــرف تأمیــن ب از صنایــع 
گــر بــرق قطــع شــود هزینــه بســیاری  می شــود، امــا ا
ــه  ــرق در س ــع ب ــد. قط ــد ش ــل خواه ــا تحمی ــه آنه ب
کاری در طــول ســال منجــر به ایــراد ضــرری  نوبــت 
صنعــت  آن  ســالیانه  بــرق  هزینــه  کل  معــادل 
خواهــد شــد. وی افــزود: وزارت نیــرو بــرق تولیــدی 
در  و  کــم  قیمــت  بــا  را  خصوصــی  نیروگاه هــای 
کــرده و از همــه اختیــارات  دیرتریــن زمــان خریــداری 
قانونــی خــود بــرای وصــول مطالبــات در صــورت 
کارخانــه  پرداخــت نشــدن، اســتفاده می کنــد. یــک 
کنــد،  گــر فقــط در یــک چهارم ایــام ســال تولیــد  ا
کنــون  ورشکســته می شــود و بــر همیــن اســاس ا

کشــور ورشکســته اســت. صنعــت نیروگاهــی 
رئیــس هیئت مدیــره انجمن نیروگاه هــای مقیاس 
کنونــی، بعــد از  گفــت: بــا نوســانات قیمــت  کوچــک 
کار، یک نیروگاه زیان ده خواهد  پنج ســال از شــروع 
گریبانگیر نیروگاه ها است  کنون  که ا شــد. مشــکلی 
بــه زودی مشــکل صنعــت بــه ویــژه صنایــع کوچک 
ــه  ک ــت  ــی اس ــن در حال ــد و ای ــد ش ــط خواه و متوس
کنــده در هــر ســال، ۱۵ تــا ۲۵  نیروگاه هــای تولیــد پرا
درصــد ظرفیــت جدیــد نیروگاه هــای کشــور را تأمین 
ــروگاه  ــگاوات نی ــدود ۵۰۰ م ــال ۹۸ ح ــد؛ در س می کن

کنــده تأســیس شــده اســت. تولیــد پرا
کشــور  صــدر افــزود: ســهم نیروگاه هــا در تولیــد بــرق 
می توانســت بســیار بیشــتر باشــد، امــا وزارت نیــرو بــا 
محاســبات اســتراتژیک از رشد نیروگاه ها جلوگیری 
کشــور بــه نوعــی یارانــه انــرژی  کــرد. همــه صنایــع 
دریافــت می کنــد، صنعــت نیروگاهــی تنهــا صنعتــی 
کــه نــه تنهــا یارانــه نمی گیــرد بلکــه ســاالنه  اســت 
حــدود پنــج میلیــارد دالر یارانه نیز پرداخت می کند 
زیــرا قیمــت تمــام شــده برق ایــن صنعــت بیشــتر از 

مبلــغ پرداختــی توســط وزارت نیــرو اســت.
برق ایــن  فــروش  مجــوز  حتــی  داد:  ادامــه  وی 
و  نمی شــود  صــادر  نیــز  رمزارزهــا  بــه  نیروگاه هــا 

بــا  نیروگاه هــا  کــه  جانبــه ای  دو  قراردادهــای  در 
کارخانه هــا منعقــد می کننــد نیــز وزارت نیــرو قانــون 
بخــش  و  کــرده  اعمــال  را  متقاطــع  یارانه هــای 
زیــادی از هزینــه قــرارداد را دریافــت می کنــد. صنعت 
فعالیت هــای  ســرمایه برترین  از  یکــی  نیروگاهــی 
نیروگاه هــای  تأســیس  هزینــه  اســت.  اقتصــادی 
خصوصــی کمتــر از نصــف میــزان هزینه هایی اســت 

بــزرگ هزینــه می شــود. نیروگاه هــای  بــرای  کــه 
حمایت نکردن دولت از صنعت نیروگاهی کشور

رئیــس هیئت مدیــره انجمن نیروگاه هــای مقیاس 
کوچــک گفت: ایــن صنعــت می توانــد هــزار مــگاوات 
کنــد، نیروگاه هــای  کشــور اضافــه  بــرق بــه ظرفیــت 
کــه توســط بخــش خصوصــی  کوچــک مقیــاس 
تأســیس شــده ســه برابر نیروگاه هــای بــزرگ از دولت 
طلــب دارند. ایــن نشــان دهنده حمایــت نکــردن 
دولــت از ایــن صنعــت اســت. دیــر یــا زود، یارانه هــای 
انــرژی کاهــش می یابــد، ۱.۵ برابــر مجموع صــادرات 
کشــور در ســال های ۹۸ و ۹۹،  نفتــی و غیــر نفتــی 
یارانــه پرداخــت شــده اســت، بنابرایــن پرداخــت 

یارانه هــا با ایــن میــزان پایــدار نخواهــد بــود.
ــه  کاهــش یاران ــا قطع ایــن یارانه هــا و  صــدر افــزود: ب
انــرژی، صنایــع زیــان ده خواهد شــد؛ در این شــرایط 
کوچــک مقیــاس می تواننــد بــه تولیــد  نیروگاه هــای 
بــه  و  شــود  تبدیــل  قــدرت  و  حــرارت  کننــدگان 
صنایــع کمــک کنــد، راه حــل دیگــری برای کاســتن 
یارانه هــای انــرژی وجــود نــدارد تــا از ورشکســتگی 
صنایــع جلوگیــری کند. مشــکل صنعــت نیروگاهی 
کوچــک  کارخانجــات متوســط و  بــه زودی مشــکل 
خواهــد شــد و تنهــا راه حــل عملــی وزارت نیــرو بــرای 
تأمیــن بــرق مــورد نیــاز کشــور، نیروگاه هــای کوچــک 

مقیــاس اســت.
کــرد: متأســفانه این روزهــا وزارت نیــرو  وی تصریــح 
کننــدگان از جمله  کــه مســئول تأمیــن بــرق مصــرف 
کارخانه ها و مردم اســت، مســئول توزیع خاموشــی 
شــده و فقــط تــالش می کنــد خاموشــی ها عادالنــه 

باشد!

رئیس هیئت مدیره انجمن نیروگاه های مقیاس کوچک:

کشور ورشکسته است صنعت نیروگاهی 

طی دو هفته اخیر:

فشار فروش در بازار مسکن افزایش یافت
رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد:

درخواست برای لغو محدودیت  ۶۰ درصدی 
خبرربخسفرهای هوایی

خبرربخ

بــازار مســکن شــهر تهــران بــا رشــد حــدود ۱.۵ 
برابــری عرضــه نســبت بــه دو هفتــه قبــل مواجــه 
تحلیــل  نشــان دهنده  می توانــد  کــه  شــده 
ــر رســیدن بــه قلــه قیمتــی  فروشــندگان مبنــی ب

باشــد. 
کــه تــا چنــد هفتــه  گزارش ایســنا، مالکانــی  بــه 
ک خــود بــه ســر  قبــل در تردیــد بــرای عرضــه امــال
می بردنــد زمــان فعلــی را مقطــع خــروج از بــازار 
مســکن می داننــد. از هفتــه پایانــی اردیبهشــت 
بــه بعــد حجــم عرضــه در بــازار مســکن ۴۶ درصــد 
افزایش یافته و قیمتهای پیشــنهادی ۱۰ درصد 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا 
تعــداد  تغییــرات  درصــد  کیلیــد  ســامانه 
آخــر  هفتــه  و  خــرداد  اول  هفتــه  گهی هــای  آ
کــه نشــان می دهــد  کــرده  اردیبهشــت را بررســی 
ــرای فــروش مســکن در تهــران نســبت  تمایــل ب
بــه دو هفتــه قبــل از آن ۴۶ درصــد رشــد داشــته 
در  جنوبــی  مناطــق  در  عرضــه  حجــم  اســت. 
بیشــتری  رشــد  از  شــمالی  نقــاط  بــا  مقایســه 
کــه در بعضــی  برخــوردار بــوده اســت. بــه طــوری 
مناطــق مثــل منطقــه ۱۴ تمایــل بــرای فــروش 
۲۱۴ درصــد، منطقــه ۲۲ بالــغ بــر ۱۹۶ درصــد، 
منطقــه ۱۳ بــه میــزان ۱۹۱ درصــد و منطقــه ۱۲ 

بالــغ بــر ۱۶۰ درصــد رشــد نشــان می دهــد.
گهی هــای ثبــت  در مناطــق ۱ تــا ۶ نیــز تعــداد آ
شــده به ترتیب ۶، ۲۷، ۱۳، ۱۰۴، ۲۰ و ۴۶ درصد 

افزایــش یافتــه اســت.
ــای  گهی ه ــع آ ــر مرب ــت مت ــرات قیم ــد تغیی درص
اردیبهشــت  آخــر  هفتــه  و  خــرداد  اول  هفتــه 
کاهــش  نســبت بــه دو هفتــه قبــل از آن هــم از 
حکایــت  پیشــنهادی  قیمتهــای  درصــدی   ۱۰
ــد  ــان می ده ــز نش کل نی ــت  ــاخص قیم دارد. ش
واحدهــای  بــرای  پیشــنهادی  نرخهــای  کــه 

کاهــش یافتــه اســت. مســکونی ۱۳ درصــد 
قیمــت  میانگیــن  مذکــور،  آمــار  اســاس  بــر 
پیشــنهادی هــر متــر مربــع واحــد مســکونی شــهر 
تهــران طــی دو هفتــه از ۴۹.۴ میلیــون تومــان 
کاهــش یافتــه اســت.  بــه ۴۴.۴ میلیــون تومــان 
کــه تــا پیــش از ایــن ۶.۸ میلیــارد  کل هــم  قیمــت 
تومــان بــوده بــه ۵.۹ میلیــارد تومــان رســیده 

اســت.
بیشــترین افــت قیمــت هــر متــر مربــع بــه ترتیــب 
در مناطــق ۱۰، ۴، ۵، ۲۲ و ۹ دیــده می شــود. 
نکتــه قابــل توجه اینکــه مناطــق ۱۰، ۴ و ۵ در 
اردیبهشــت مــاه امســال بــه ترتیــب رتبه هــای 
دوم، ســوم و اول را در تعــداد معامــالت شــهر 

تهــران بــه خــود اختصــاص دادنــد.
ایــن شــاخص بــر اســاس میانگیــن وزن دار ارائــه 
فرمــول  در  مناطــق  معامــالت  تعــداد  و  شــده 

ــن  ــال ممک ــور مث ــه ط ــود. ب ــاظ می ش ــد لح کیلی
کــه  منطقــه  یــک  در  قیمــت  شــاخص  اســت 
گهی هــای آن انــدک اســت بــا رشــد قابــل  تعــداد آ
توجهــی مواجــه باشــد. بنابرایــن در محاســبه 
ــه منطقــه مــورد  کمتــری ب کل، ســهم  شــاخص 
نظــر اختصــاص می یابــد و تاثیــر پایین تــری در 
گهــی خواهــد  آمــار نســبت بــه یــک منطقــه پرآ

داشــت.
از طرف دیگر قیمتهای پیشــنهادی در مواردی 
قطعــی  نرخهــای  از  باالتــر  درصــد  از ۳۰  بیــش 
که قیمــت هر متر  اســت. بــه طــور مثــال در حالی 
مربــع مســکن در منطقــه ۱ بــر اســاس معامــالت 
اردیبهشــت مــاه ۶۰ میلیــون تومــان اعالم شــده، 
نرخهای پیشــنهادی ۷۹ میلیون تومان اســت. 
میلیــون   ۴۵.۸ قطعــی  قیمــت   ۲ منطقــه  در 
میلیــون   ۶۴ پیشــنهادی  نرخهــای  و  تومــان 
نشــان  اســت. این  مربــع  متــر  هــر  در  تومــان 
واحدهــای  در  معامــالت  عمــده  کــه  می دهــد 

دارای قیمــت مناســب انجــام می شــود.
ــازار مســکن شــهر  کاهشــی در ب غلبــه انتظــارات 
انتخابــات  بــودن  پیــش  در  از  ناشــی  تهــران 
ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰، امیــدواری بــه احیــای 
رکــود  بــه  مــوازی  بازارهــای  ثبــات  و  برجــام 
معامــالت ملــک منجر شــده اســت. اردیبهشــت 
معاملــه  فقــره   ۹۳۸ و  هــزار   ۳ فقــط  امســال 
کــه از افــت  مســکن در شــهر تهــران منعقــد شــد 
۶۵ درصــد نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 
ــز  ــال نی ــدای امس ــه ابت ــت دارد. در دو ماه حکای
درصــد   ۵۲ قبــل  ســال  بــه  نســبت  معامــالت 

کاهــش یافتــه اســت.
ک  امــال مشــاور  دفاتــر  از  میدانــی  بررســیهای 
انتخابــات  زمــان  بــه  هرچــه  می دهــد  نشــان 
افــزوده  بــر حجــم عرضــه  نزدیک تــر می شــویم 
برخــی  می شــود.  کاســته  تقاضــا  حجــم  از  و 
کــه در ۱۲  واســطه های ملکــی عنــوان می کننــد 
روز ابتــدای خردادمــاه حتــی یک قــرارداد خرید و 
فــروش نیــز منعقــد نکرده انــد. البتــه تحرکاتــی بــه 
گهــی از وضعیــت بــازار دیــده می شــود  منظــور آ
در  بــازار  نمی انجامــد.  قــرارداد  عقــد  بــه  امــا 
کلــی آرام اســت و فعــال هیــچ نــوع نگــرش  حالــت 

نــدارد. تورمی وجــود 

شــرکت های  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
به اینکــه  توجــه  بــا  کــه  کــرد  اعــالم  هواپیمایــی 
محدودیــت ۶۰ درصــدی در پذیــرش مســافر بــرای 
جبران ناپذیــری  ضررهــای  داخلــی  پروازهــای 
مصوبــه  لغو ایــن  خواســتار  دارد،  برای ایرالین هــا 
هســتیم.  یونــس دقیق کیــا بــا بیان اینکــه عــدم 
لغــو محدودیــت ۶۰ درصــد در ســفرهای هوایــی 
شــرکت های  بــه  ناپذیــری  جبــران  ضررهــای 
کــرد: خواســتار  کــرده اســت، اظهــار  هواپیمایــی وارد 
و ایــن  هســتیم  پروازهــا  در  محدودیــت  لغو ایــن 
ــه شــواهد علمی موجــود در  ــا توجــه ب درخواســت ب
کار را آن را  کشــورها مطــرح شــده و بارها ایــن  ســایر 

کرده ایــم. اعــالم 
کسیناســیون  وی افــزود: بــا توجــه به افزایش روند وا
کشــور از یــک ســو و ضررهــای جبــران ناپذیــر  در 
اعمــال محدودیــت ۶۰ درصــد پذیــرش مســافر برای 
شــرکت های هواپیمایی از ســوی دیگر، درخواست 

لغو ایــن محدودیــت را بــار دیگــر تکــرار می کنیــم.
شــرکت های  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
کــه بــا توجــه بــه وجــود  کــرد  کیــد  هواپیمایــی تا
ــرکت های  ــه ش ک ــده ای  ــکالت عدی ــا و مش تحریم ه
هواپیمایــی بــا آن روبــرو هســتند، هــدر رفتــن ۴۰ 
درصــد از ظرفیــت منابــع ملــی در پروازهــا هیــچ 
گفــت: شــرکت های  کیــا  توجیهــی نــدارد. دقیــق 
تحریمی کــه  شــرایط  در  داخلــی  هواپیمایــی 

ــه راحتــی  نمی تواننــد قطعــات مــورد نیــاز خــود را ب
تامیــن کننــد و نــاوگان موجــود را ســرپا نگــه دارنــد. از 
ســوی دیگــر عدم اســتفاده از ظرفیت کامــل پروازها 
ــرای اســتفاده از ظرفیــت  ــردن مــردم ب ک و محــدود 
کامــل پروازهــا، بــه معنــای هــدر رفتــن ســرمایه های 
مــاه  مهــر  اواخــر  اســت.  کنونــی  ملــی در شــرایط 
ــه محمــد اســالمی -وزیر راه و  ک ــود  گذشــته ب ســال 
که بر اســاس مصوبه ســتاد  کرد:  شهرســازی- اعالم 
ملــی مقابلــه بــا کرونا همــه شــرکت های هواپیمایی 
داخلــی از اول آبــان مــاه موظفنــد تنهــا تــا ســقف ۶۰ 
کابین پرواز نســبت به فروش بلیت  درصد ظرفیت 
هواپیما و جذب مســافر در ســفرهای هوایی اقدام 
کننــد و همیــن مســاله ســبب شــد طــی ماه هــای 
گذشــته بارهــا درخواســت ایرالین ها  اخیــر و ســال 
متولــی  بــه دســتگاه های  لغو ایــن مصوبــه  بــرای 
کنــون مــورد  کــه البتــه تــا  مختلــف ارســال شــود 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــت ق موافق



سال پنجم - شماره  11۵۰ 
دوشنبه  17  خرداد  1۴۰۰ -  2۶ شوال  1۴۴2
7  ژوئن     2۰21 3استان

مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه پــروژه 
اتصــال پــل ریلــی جدیــد مجتمــع فــوالد ســبا بــه 
گفــت: پــل راه  راه آهــن جمهــوری اســامی ایران 
آهــن فــوالد ســبا قبــا بســیار حادثــه آفریــن بــود و در 
کــه  ارتفــاع و عــرض پــل اشــکاالتی وجــود داشــت 
ــر توســعه  ــد عــاوه ب ــا ســاخت این پــل ریلــی جدی ب
زیرســاخت ریلــی در شهرســتان لنجــان بــار ترافیکی 
کــرده و  کاهــش پیــدا  محــور مواصاتــی اصفهــان 
کاســته  از شــدت خســارت های جرحــی و فوتــی 

ــد.  ــد ش خواه
گــذاری ۵۰ میلیارد  شــرکت فــوالد مبارکــه بــا ســرمایه 
ریالــی و بــا نظارت تیم معاونت توســعه این شــرکت، 
پــل روگــذر خــط راه آهــن فــوالد ســبا را بــه بهــره 
بــرداری رســاند تــا عــاوه بــر حمــل بــار مطمئــن بــه 
مجتمــع فــوالد ســازی ســبا در راســتای مســئولیت 
کــه در ســنوات  اجتماعــی از تلفــات جرحــی و فوتــی 
کنــد.  گذشــته در ایــن محــور رخ مــی داد، جلوگیــری 
همچنیــن خــروج محصــوالت از مجتمــع فــوالد 
ســبا و ورود مــواد اولیــه به ایــن مجتمــع از این مســیر 
انجــام می شــود و تقریبــا ســاالنه ۵ میلیــون تــن 

ــار در ایــن مســیر وجــود دارد. ترافیــک ب
حمیدرضــا عظیمیــان، مدیرعامــل شــرکت فــوالد 

مبارکــه هــم بــا اشــاره بــه افتتــاح و بهــره بــرداری 
اتصــال پــل ریلــی جدیــد مجتمــع فــوالد ســبا بــه 
راه آهــن جدیــد مجتمــع فــوالد ســبا بــه راه آهــن 
در ایــن  کــرد:  اظهــار  اســامی ایران  جمهــوری 
پــروژه تکنیــک ســاخت، نصــب و بهــره بــرداری و 
ســرعت عمــل مشــهود بــود و در راســتای افزایــش 
ضریب ایمنــی ترافیکــی و حمــل ونقــل محصــوالت 

شــرکت فــوالد مبارکــه درخــور تقدیــر اســت.
توسعه زیرساخت ریلی و کاهش خسارت های 

جرحی و فوتی
وی در ادامــه افــزود: پــل راه آهــن فــوالد ســبا )جــاده 
اصفهان-زرین شــهر( قبا بســیار حادثــه آفرین بود 
و در ارتفــاع و عــرض پــل اشــکاالتی وجود داشــت که 
ــر توســعه  ــد عــاوه ب ــا ســاخت این پــل ریلــی جدی ب
زیرســاخت ریلــی در شهرســتان لنجــان بــار ترافیکی 
کــرده و  کاهــش پیــدا  محــور مواصاتــی اصفهــان 
کاســته  از شــدت خســارت های جرحــی و فوتــی 

خواهــد شــد. 
وی افــزود: بهــره بــرداری  پــل ریلــی جدیــد مجتمــع 
فــوالد ســبا، بــا مســدود شــدن محدود چندســاعته 
کنار ایــن اتفــاق امــروز از تعمیــرات  انجــام شــد و در 
اساســی برنامــه ریــزی شــده شــرکت فــوالد ســبا 
کــه تجهیــزات مجتمــع فــوال ســبا را تــا  بازدیدکردیــم 

ــد. ــت می کن دو دهــه دیگــر ضمان
گفــت: افزایــش ۳۵  مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارکه 
درصــدی در شــرکت فوالدمبارکــه و مجموعه هــای 
تجهیــزات  در  تغییــرات  و  اصاحــات  بــا  وابســته 
کــه بــه جــای  کــه برایــن باوریــم  محقــق می شــود چرا
ــا تجیهــزات  ــا ارتق ــازی ب ــع فوالدس ــیس مجتم تاس
ــوان تولیــدات را ارتقــا داد و منجــر بــه اشــتغال  می ت

ــد. ــهامداران ش ــرای س ــودآوری ب ــی و س زای
اشتغال ۵۰ هزار نفری

کــرد: شــرکت فــوالد مبارکــه بــا هــدف  وی اضافــه 
گــذاری و عزمی راســخ ۱۰ پــروژه برتــر بــا هزینــه ۵۰ هــزار 
میلیــارد تومانــی را در دســتور کار خــود دارد تــا زمینه 
کشــور از  اشــتغال ۵۰ هزار نفر را در تمامی اســتانهای 

کنــد. شــمال، جنــوب و مرکــز فراهــم 
کیــد کرد  گــرم دو تا عظیمیــان بر توســعه پــروژه نــورد 
گــرم دو  و توضیــح داد: بــا بهــره بــرداری از پــروژه نــورد 
می تــوان بــه نیازهــای داخلــی تامیــن ورق دســت 
توســعه  ابرپــروژه  کنار ایــن  امیدواریــم در  و  یافــت 
گرافیتــی در اســتان یــزد  تولیــد ۳۰ هــزار تــن الکتــرود 
هــم بــه ســرانجام برســد تــا بــه منویــات رهبــر معظــم 

انقــاب در تحقــق شــعار ســال نایــل شــویم.
امید آفرینی با بهره گیری از ظرفیت رسانه ای

وی افــزود: مــا همــواره در تاشــیم تــا بــا بهره گیــری از 

کنیم  ظرفیت رسانه امیدآفرینی را به جامعه پمپاژ 
و شــعار مــا می توانیــم را علیرغــم تمــام نامایمــات و 
با ایفــای  و  کنیــم  محقــق  ظالمانــه  تحریمهــای 
مســئولیت اجتماعــی فرامیــن رهبــر معظــم انقــاب 

را جامــه عمــل بپوشــانیم.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه در بخــش پایانــی 
در  شــرکت  اجتماعی ایــن  مســئولیت های  بــه 
ــه  ــوالد مبارک گفــت: شــرکت ف ــرد و  ک ــاره  جامعــه اش
عــاوه بــر رکــورد در تولیــد و بــه عنوان بزرگتریــن واحد 
کشــور از مســئولیت اجتماعــی غافــل  فوالدســازی 
ــگان  ــیژن رای کس ــن ا ــارز آن تامی ــه ب ــه نمون ک ــوده  نب

ــا اســت. کرون ــز درمانگــر  ک مرا
مدیر اجرای پروژه های جنبی و پشتیبانی 

فوالد مبارکه: 
نصبپلروگذرراهآهنفوالدسبا؛اقدامی

درجهتتحققاهدافلجستیک
مدیــر اجــرای پروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی فــوالد 
کمتریــن  مبارکــه: پــل ریلــی روگــذر فــوالد ســبا در 
زمــان ممکــن ســاخته و بــه بهــره بــرداری رســید تــا 
از ایــن پــس شــاهد ترافیــک در ایــن منطقــه نباشــیم 
تحقــق  جهــت  اقدامــی در  پــروژه  همچنین ایــن 
اهــداف لجســتیک شــرکت فــوالد مبارکــه و فــوالد 

ســبا بــود.

حمیــد شــجاعی، مدیــر اجــرای پروژه هــای جنبــی 
و پشــتیبانی فــوالد مبارکــه در حاشــیه آییــن افتتــاح 
و بهــره بــرداری اتصــال پــل ریلــی جدیــد مجتمــع 
فــوالد ســبا بــه راه آهــن جمهــوری اســامی ایران 
گفــت: مــا در ایــن روز شــاهد افتتــاح پــل ریلــی روگــذر 
کــه بــرای  اتوبــان اصفهان-زریــن شــهر بودیــم؛ پلــی 
کــه بــار و محصــوالت  عبــور و مــرور قطارهایــی اســت 
اجرایــی  را جابــه جــا می کننــد. مدیــر  فوالدســبا 
پروژه های جنبی و پشــتیبانی شــرکت فوالد مبارکه 
گفــت: در ابتــدا تصمیــم بر ایــن  بــا اعــام در ادامــه 
کار،  کنیــم، امــا انجام ایــن  کــه پــل را تعمیــر  شــد 
مســائل ترافیکــی زیادی بهمــراه داشــت و در نهایت 
امــکان تعمیــر به دلیل پیــک ترافیکی فراهم نشــد.
شــجاعی ادامــه داد: در نتیجه شــرکت فــوالد مبارکه 
بــا توجه به مســائل منطقــه ای و کمکی که قــرار بود 
بــرای رفع ایــن مشــکل انجــام دهــد و از ســوی دیگــر 
مــوارد مربــوط بــه لجســتیک شــرکت فوالدســبا، 
منطقــه  در ایــن  جدیــدی  پــل  گرفــت  تصمیــم 
ــره  ک ــکاران وارد مذا ــا پیمان کنــد. بنابرایــن ب نصــب 
کارگاه پیمانــکار ســاخته و  شــدیم و پــل فلــزی در 
بــه منطقــه نصــب پــل آورده شــد. مدیــر اجــرای 
پروژه هــای جنبــی و پشــتیبانی فــوالد مبارکــه ادامــه 
داد: از آنجاییکــه عــرض پل قدیمی کم بــود، همواره 
در ایــن نقطــه تلــه ترافیکی ایجــاد می شــد، بنابرایــن 
ــا توجــه به اینکــه  ــذر را افزایــش داده و ب گ مــا عــرض 
پــل در جایــی دیگــر ســاخته و عمــا مراحــل نصــب 
کمتریــن  تنهــا در محــل اتصــال پــل انجــام شــد، در 

زمــان ممکــن پــل را بــه بهــره بــرداری رســاندیم.
ــاده از  ــرض ج ــروژه ع ــن پ ــا انجام ای ــه داد: ب وی ادام
۲۸ متــر بــه ۴۰ متــر افزایــش یافــت و با ایــن اقــدام هم 
یــک پــل جدیــد در منطقه ایجــاد شــد و هم اینکــه 

گــره ترافیکــی منطقــه رفــع گردیــد. 
پــل  راه انــدازی  بــرای ســاخت و  افــزود:  شــجاعی 
جدیــد، مراتب ایمنــی رعایــت شــد و عرشــه پل نیز با 
توجــه به اینکــه  کامــا فلزی شــده از کیفیــت باالیی 
کــه در ســاخت آن  گفــت  برخــوردار بــوده و میتــوان 

دقــت وافــی وجــود داشــته اســت.  
گفــت: ضمن ایجــاد اطمینان خاطر  وی در خاتمــه 
ــره ترافیکــی در منطقــه، از ایــن پــس  گ ــاز شــدن  از ب
فوالدســبا بــرای ورود مــواد اولیــه و همچنین ارســال 
کشــور مشــکلی نخواهــد  کل  محصــوالت خــود بــه 
گفــت نصب ایــن پــل در  داشــت و در واقــع می تــوان 
جهــت اهــداف لجیســتیک شــرکت فــوالد مبارکــه و 

فــوالد ســبا انجــام شــده اســت.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در آیین افتتاح پل ریلی جدید مجتمع فوالد سبا؛ 

کاهش بار ترافیکی و توسعه زیرساخت ریلی از دستاوردهای مهم پل روگذر فوالد سبا است
خبرربخ

خبر

آبفــای  همگانــی  آمــوزش  و  عمومــی   روابــط 
اصفهــان در زمینــه مدیریــت  آمــوزش مصــرف 
ظرفیت هــای  تمــام  از  جامعــه  در  آب  بهینــه 
گروه هــای اجتماعــی و ســازمان های مــردم نهــاد 

می کنــد. اســتفاده 
اســتان  آبفــای  آب  فرهنــگ  خانــه  رییــس 
کنــون بــا همــکاری  بــا   گفــت: هــم ا اصفهــان 
19 ســمن، راهکارهــای مدیریــت منابــع آبــی از 
طریــق  فضــای مجــازی  بــه مــردم آمــوزش داده 

می شــود.
ــه انعقــاد   تفاهم نامــه  ــا اشــاره ب زهــره تشــیعی ب
گفــت  بــا تعــدادی ازســازمان های مــردم نهــاد 
کــرده  : اعضای ایــن ســمن ها را افــراد تحصیــل 
و آشــنا بــه مســائل اجتماعــی و محیــط زیســتی 
کــه در ســال های اخیــر نقش  تشــکیل می دهنــد 

بهینــه  مصــرف  فرهنــگ  ترویــج  در  ارزنــده ای 
کرده انــد. آب ایفــاء 

کــه شــرایط آبــی  گفــت:  بــا توجــه به ایــن  وی 
اســتان در وضعیــت خوبــی نیســت و از ســوی 
کرونــا و افزایــش  بــا همه گیــری بیمــاری  دیگــر 
مصــرف آب در فصــل تابســتان مواجــه هســتیم،  
کمــک   ترویــج مدیریــت مصــرف آب می توانــد 
شــایانی در زمینه  کاهش مصرف داشــته باشــد.

رییس خانه فرهنگ آب آبفای  استان اصفهان تشریح کرد؛

نقش موثر سمن ها 
در ترویج مدیریت مصرف بهینه آب 

خبرربخ

اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  رییــس 
 ۴۰۰ حــدود  گذشــته  ماهــه  ســه  در  گفــت: 
میلیــارد تومــان خســارت ناشــی از خشکســالی 
بــه باغ هــای مناطــق شــرق و غــرب اســتان وارد 

اســت.  شــده 
مهــرداد مرادمنــد در حاشــیه برگــزاری نشســت 
گــو با ایرنا  گفــت و  کــم آبــی اســتان در  ســازگاری بــا 
گــرم شــدن هــوا و خشــکی  افــزود: بــا توجــه بــه 
ــا، چــه  ــات چاه ه ــزوم اهمیــت نج ــده رود و ل زاین
در حوزه ایــن رودخانــه و چــه خــارج از آن رود در 
شــرق و غــرب اســتان، امــروز جلســه ای بــا حضــور 

کشــاورزان برگــزار شــد. اســتاندار و نماینــدگان 
کشــاورزان دو حــوزه شــرق و غــرب  وی افــزود: 
 ۲۰ کــه  کردنــد  اعــام  جلســه  در ایــن  اســتان 
ــی  ــم آب ک ــار از باغ هــای اســتان دچــار  هــزار هکت
ــوزه  ــه ح ــوط ب ــار آن مرب ــزار هکت ــه ۱۲ ه ک ــده   ش
زاینــده رود و بقیــه مربــوط بــه حوزه هــای دیگــر 
اســتان اســت و بایــد هرچــه زودتــر بــرای آنهــا 

تصمیماتــی اتخــاذ شــود.
اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  رییــس 
اقداماتــی  بایــد  کنــون  ا هــم  از  کــرد:  تصریــح 
گیــرد تــا خســارت باغ هــای اســتان از  صــورت 

نــرود. یــاد شــده فراتــر  رقــم 
وی ادامــه داد: در ایــن جلســه قــرار شــد ســازمان 
جهــاد کشــاورزی بــرای نجــات باغ هــای اســتان بــا 
هماهنگــی صنــوف شهرســتان های زاینــده رود، 

کند.  تصمیماتــی اتخــاذ 
کشــاورزان  مرادمنــد در پاســخ به اینکــه آیــا ســهم 
یــا خیــر  اصفهــان از آب پرداخــت شــده اســت 

میــزان  ُمصوبــات،  اســاس  بــر  داشــت:  اظهــار 
کشــاورزان مشــخص شــده بــوده اســت امــا  آب 
بــا توجــه بــه صرفــه جویــی در ســایر مصــارف و 
میــزان مصرف بهره برداران باالدســت زاینــده رود، 
تادیــه  اصفهــان  اســتان  کشــاورزان  مطالبــات 

نشــده اســت.
وی گفت: میزان مصرف آب در باالدســت زاینده 
رود متفــاوت اســت امــا بایــد بــا نظــر جمعــی و بــا 

افــراد ذیصاح، ایــن مشــکات حــل شــود.
کــم آبــی اســتان، بحــران  در جلســه ســازگاری بــا 
و  شــرق  مختلــف  مناطــق  در  کشــاورزان  آب 
کشــاورزان برنجــکار،  غــرب اســتان، مشــکات 
بــه  تانکــر  بــا  آبرســانی  آشــامیدنی،  کمبــود آب 
ــه  کشــاورزان و حقاب باغ هــا، مطالبــات نماینــده 
آنهــا، مطالبــات صنــوف از وزرات نیــرو، پیگیــری 
کشــاورزان و دســتور اجرایی دادســتان  ُمصوبات 
و برداشــت های بی رویــه بهره بــرداران باالدســتی 
جلســه،  در ایــن  شــد.  مطــرح  رود  زاینــده  از 
کل دادســتانی  اســتاندار و معاونــان وی، رییــس 
کلیــه مســووالن مرتبــط بــه  اســتان اصفهــان و 
کردنــد. حــوزه آب، دیدگاه هــای خــود را بیــان 

در ســفر معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل 
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن بــه اســتان اصفهــان 
گرفــت و  ده هــا پــروژه و طــرح مــورد بررســی قــرار 

جهــت رفــع موانــع اتخــاذ تصمیــم شــد.
کــه بــا  در ایــن ســفر یکــروزه و در طــی جلســه ای 
شهرســتان های  مســئولین  از  جمعــی  حضــور 
شــاهین شــهر و میمــه و برخــوار برگــزار شــد با بررســی 
و چاره اندیشــی جهــت رفــع موانــع پیــش روی ده هــا 
پــروژه، حــل مشــکات اراضــی و... امیــد اهالــی و 

مســئولین این شهرســتان تقویــت شــد.  
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل ســازمان 
ملــی زمیــن و مســکن در حاشــیه این جلســه بــا 

بیان اینکــه اصفهــان جــزء اســتان های موفــق در 
کــرد: ۱۶۰  طــرح  مســکن مهــر بــوده اســت اظهــار 
طــرح  در  اصفهــان  اســتان  ســهمیه  واحــد  هــزار 
ســاخت این  خوشــبختانه  کــه  بــود  مســکن مهر 

واحدهــا اتمــام یافــت و بــه ثمــر رســید.  
کشــور نیــز حــدود ۳۷ الــی ۳۸  وی افــزود: در ســطح 
هزار واحد مســکن مهر نیمه تمام باقیمانده اســت 
کــه عمدتــا در مرحلــه نــازک کاری و نصبیات اســت.  
اصغــری مهرآبــادی با بیان اینکــه امیدواریم تا پایان 
دولــت بخــش عمــده ای از ایــن مســکن های مهــر به 
ــی ۸ هــزار واحــدی  گفــت: تعــداد  ۷ ال اتمــام برســد 
کردیــم بــه احتمــال  کــه ســال ۱۳۹۹  در پردیــس آغــاز 

قــوی امســال تمــام نمی شــود.  

وی در خصــوص آخریــن وضعیــت طــرح اقدام ملی 
کنــون بالغ  تولیــد مســکن در کشــور بیان داشــت: تا 
بــر یــک میلیــون و ۴۰ هــزار نفــر در ایــن طــرح ثبت نام 
کــه ۲۹۰ هــزار نفــر آنهــا واجــد شــرایط نهایــی  کرده انــد 

هســتند و ۱۲۵ هــزار نفــر نیــز واریــز وجه داشــته اند.  
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل ســازمان 
ملــی زمیــن و مســکن بــا بیان اینکــه تقریبــا بــرای آن 
کــه واجــد شــرایط بــوده، واریــز  دســته از متقاضیانــی 
وجــه داشــتند و بعبارتــی متقاضــی موثــر شــناخته 
می شــوند، زمیــن مــورد نیــاز تامیــن شــده اســت 
کــه بــا  کــرد: بــرای حــدود ۳ الــی ۴ هــزار واحــد  عنــوان 
مشــکل کمبود زمین مواجه شــدند در حال تامین 

زمین هســتیم.  
خبرنــگاران  بــا  گفت وگــو  در  قاری قــرآن  علیرضــا 
در خصــوص وضعیــت طــرح اقــدام ملــی مســکن 
کــرد: بالــغ بــر ۷۰ هزار مســکن در طرح  اســتان اظهــار 
اقــدام ملــی بــرای اســتان اصفهان پیش بینی شــده 
کــه پــس از ســه مرحله ثبت نــام، نزدیک بــه ۹۵  بــود 
هــزار نفــر متقاضی ایــن طــرح در اســتان بودنــد لــذا 
در ایــن زمینــه اقدامــات الزم جهــت احــراز شــرایط، 
تامیــن زمیــن و اختصــاص بــه پروژه هــا انجــام شــده 

اســت.  
در  موضوعاتــی  جلســه  در ایــن  اســت  گفتنــی 
گــذاری اراضــی، مســکن محرومیــن،  خصــوص وا
انتقــال ســند اراضــی، طــرح اقــدام ملــی مســکن، 
الحــاق اراضــی و... مطــرح و در خصــوص آن اتخــاذ 

تصمیــم شــد.

سرپرســتان ســه واحــد دانشــگاه آزاد اســامی در 
اســتان اصفهــان منصــوب شــدند.

احــکام  اســامی طی  آزاد  دانشــگاه  رئیــس 
مبارکــه،  واحد هــای  سرپرســتان  گانــه ای،  جدا

کــرد. منصــوب  را  مجلســی  شــهر  و  فریــدن 
محمدمهــدی طهرانچــی رئیــس دانشــگاه آزاد 
جلیــل  گانــه ای،  جدا احــکام  صــدور  اســامی با 
آزاد  عنــوان سرپرســت دانشــگاه  بــه  را  عمــادی 

اســامی واحد مبارکــه، علــی خــوش فطــرت را بــه 
اســامی واحد  آزاد  دانشــگاه  سرپرســت  ســمت 
شــهر مجلســی و رضــا عباســی بختیــاری را بــه 
اســامی واحد  آزاد  دانشــگاه  سرپرســت  عنــوان 

کــرد. فریــدن منصــوب 
دانشــگاه آزاد اســامی واحد مبارکه در ســال ۱۳۶۷ 
تاســیس شــده اســت و در حــال حاضــر دو هــزار و 
۶۰۰ دانشــجو و ۷۱ اســتاد در ایــن مرکــز مشــغول 

فعالیــت هســتند.
ســال  در  فریــدن  اســامی واحد  آزاد  دانشــگاه 
آزاد  دانشــگاه  کــز  مرا از  یکــی  عنــوان  بــه   ۱۳۷۷
اســامی واحد نجــف آباد با هفت رشــته تحصیلی 
کنون با ۲۸ رشــته  فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و هــم ا

تحصیلــی بیــش از ۵۰۰ دانشــجوی فعــال دارد.
در  مجلســی  شــهر  اســامی واحد  آزاد  دانشــگاه 
اســت و در حــال  راه انــدازی شــده  ســال ۱۳۷۲ 

دارد. دانشــجو   ۳۵۱ حاضــر 

شــورای  مجلــس  رئیســه  هیئــت  عضــو 
و  نظــری  تنــگ  بــا  افــراد  برخــی  اســامی گفت: 
بدبینــی در برخــی از جریانــات داخل اســتان های 
دیگــر بــه دنبــال توقــف اجــرای طــرح قطــار ســریع 

تهــران هســتند. الســیر اصفهــان - 
حســینعلی حاجی دلیگانی با اشــاره به اظهارات 
کری، نماینــده مــردم تهــران و عضــو  اقبــال شــا
کمیســیون عمــران مجلــس شــورای اســامی در 
الســیر  ســریع  قطــار  طــرح  توقــف  خصــوص 
اصفهــان - تهــران اظهــار داشــت: مــا مخالــف 
توقف ایــن طــرح هســتیم و ایــن طــرح قطعــًا بایــد 

اجرایــی شــود.
اجرای طرح قطار سریع السیر اصفهان - 

تهران یک ضرورت است
الســیر  ســریع  قطــار  طــرح  اجــرای  افــزود:  وی 
بــرای  اســت  ضــرورت  یــک  تهــران   - اصفهــان 

اصفهــان و شــهرهای اطــراف و مــا بــه جــد دنبــال 
هســتیم. طــرح  اجرای ایــن 

عضــو هیئــت رئیســه مجلــس شــورای اســامی با 
از  برخــی  بدبینــی  و  نظــری  تنــگ  بیان اینکــه 
بــه دنبــال  اســتان های دیگــر  جریانــات داخــل 
توقــف اجــرای طــرح قطــار ســریع الســیر اصفهــان 
کــرد: در ایــن زمینــه مــا  - تهــران هســتند، تصریــح 
اعــام آمادگــی می کنیــم تــا در آن اســتان ها نیــز 
چنیــن پروژه هایــی راه انــدازی شــود امــا آنهــا در 
صــدد لغو پــروژه ای نباشــند که سال هاســت برای 
کشــیده شــده اســت. آن هزینــه شــده و زحمــت 

چهار کیلومتر از طرح قطار سریع السیر 
اصفهان - تهران زیرزمینی اجرا می شود

وی بــا بیان اینکــه در رونــد اجــرای طــرح قطــار 
ســریع الســیر اصفهــان - تهــران زیرســازی برخــی 
از مســیر را در دســتور کار داریــم، ابــراز داشــت: بایــد 
که ایــن خــط بنــا اســت از دو شــهر  توجــه داشــت 
کــه ممکــن اســت  کنــد  در اســتان اصفهــان عبــور 

آســیب زننــده باشــد.
از  امــر  برای ایــن  افــزود:  دلیگانــی  حاجــی 
ــم  کردی ــتفاده  ــاور اس ــوان مش ــه عن ــان ب کارشناس
ــرای جلوگیــری از  کــه ب و به ایــن نتیجــه رســیدیم 
خســارات احتمالــی بخشــی از قطــار ســریع الســیر 
کیلومتــر از زیــر  اصفهــان - تهــران بــه میــزان چهــار 

کنــد. زمیــن عبــور 

خشکسالی ۴۰۰ میلیارد تومان 
به باغ های اصفهان خسارت زد

سفر امیدبخش معاون وزیر راه به اصفهان

انتصاب سه سرپرست سه واحد دانشگاهی در استان 

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی:

برخی با تنگ نظری به دنبال توقف قطار سریع السیر 
اصفهان-تهران هستند

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان و شــرکت عمــران 
شــهر جدیــد بهارســتان بــرای احــداث بیمارســتان 
۲۵۰ تختخوابــی و پردیــس بــزرگ دانشــگاه علــوم 

پزشــکی در ایــن شــهر بــه توافــق رســیدند. 
علــوم  دانشــگاه  رییــس  چنگیــز  طاهــره  دکتــر 
پزشــکی اصفهــان در دیــدار بــا محمدرضــا احمدی 
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان 
ــکی و  ــوم پزش ــس عل ــگاه پردی ــداث دانش ــرای اح ب
ســاخت یــک بیمارســتان ۲۵۰ تختخوابــی در ایــن 

ــد.  کردن شــهر توافــق 
احــداث بیمارســتان در شــهر بهارســتان یکــی از 
هــزار   ۱۲۰ شــهر  قدیمی مردم ایــن  مطالبه هــای 
کــه بــا تحقــق آن، ســرانه بهداشــت و  نفریســت 
درمــان در ایــن شــهر جدیــد بطور چشــمگیری ارتقا 

خواهــد یافــت.
بهارســتان  عمــران  عمومی شــرکت  روابــط 
دانشــگاه  بــزرگ  پردیــس  احــداث  از  همچنیــن 
علــوم پزشــکی بــا وســعت ده هــا هکتــار در ایــن 
گفــت: ســاخت دانشــگاه پردیــس  شــهر خبــر داد و 
عــاوه بــر ارتقــای ســطح بهداشــت و درمان ایــن 

شــهر، برای کل اســتان اصفهان نیز برکات فراوانی 
خواهــد داشــت و بــا وجــود دانشــگاه های شــیخ 
بهایــی، نقــش جهــان و پیام نــور، احــداث پردیس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی، بهارســتان را بــه قلــب 
تبدیــل خواهــد  کشــور  علمی شــهرهای جدیــد 
کــرد و شــهر جدیــد بهارســتان، نخســتین شــهر 
کــه در آن دانشــگاه علوم  جدیــد کشــور خواهد بود 

پزشــکی دایــر می شــود.
کارشناســان، بــا توجــه بــه فاصلــه ۱۵  گفتــه   بــه 
دقیقه ای شهر بهارستان تا بیمارستان الزهرا)س( 
اصفهــان و جمعیــت ۱۲۰ هــزار نفری ایــن شــهر و 
کــه  ضــرورت حفــظ جــان انســان ها در حوادثــی 

دقایــق در آن نقــش سرنوشــت ســاز دارد، ســاخت 
ــت. ــه ضروریس ــن خط ــتان در ای ــک بیمارس ی

بهارســتان یکــی از شــهرهای برنامه ریــزی  شــده 
کــه در ۲۰ کیلومتــری جنــوب شــرقی  اقمــاری اســت 
شــهر اصفهــان، در مســیر جــادٔه اصفهــان- شــیراز 

قــرار دارد.
بــرای جــذب ســرریز جمعیــت شــهر  ایــن شــهر 
گرفتــه شــده  و بــر اســاس قوانیــن  اصفهــان در نظــر 
کــز  و آیین نامه هــای شــهرهای جدیــد، ســاخت مرا
ــی  ــی، فرهنگ ــتی، ورزش ــی، بهداش ــن آموزش ک و اما
و تفریحــی بــر عهــده شــرکت عمــران اســت و پــس از 

ســاخت تحویــل مراجــع مرتبــط خواهــد شــد.
ســاخت بیمارســتان، دغدغــه ۳۰ ســاله مدیــران 
کهنــه شــهروندان بهارســتان اســت  شــهری و نیــاز 
کــه ضــرورت احــداث آن ســال ها بــه تیتــر نخســت 
رســانه های اســتان اصفهــان تبدیــل شــده بــود 
و در روزهــای پایانــی دولــت دوازدهــم، تصمیــم 
بــه ســاخت این مرکــز درمانــی، آغازگــر یــک تحــول 
بشــمار  شــهر  درمان ایــن  و  بهداشــت  حــوزه  در 

مــی رود.

بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی در شهر جدید بهارستان احداث می شود

خبر

باالدســت  در  قانونــی  غیــر  برداشــت های 
کاهــش شــدید فشــار آب در ســامانه  موجــب 
اخیــر  روزهــای  در  بــزرگ  اصفهــان  آبرســانی 

شــد.
آبفــای  آب  توســعه  و  بــرداری  بهــره  معــاون 
ــن  ــود در تامی ــای موج ــه چالش ه ــان ب اصفه
پایــدارآب شــرب مشــترکین این شــرکت اشــاره 
کــرد و اظهــار داشــت: در دهــه  اخیــر بــه  علــت 
باالدســت،  در  غیرقانونــی  برداشــت های 
کاهــش نســبی بارندگی هــا و  کــم جمعیــت،  ترا
افزایــش دمــا، تامیــن پایــدار آب شــرب حــدود 
 ۵7 در  کن  ســا جمعیــت  از  نفــر  میلیــون   ۵
شــهر و 38۰ روســتای تحــت پوشــش ســامانه 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ بــا چالــش مواجــه 

شــده اســت.
کــه خشــک  بــا اشــاره به ایــن  کبــری  ا ناصــر 
شــدن  خشــک  موجــب  رود  زاینــده  شــدن 
ســه  آبدهــی  ظرفیــت  بــا  فلمــن  چاه هــای 
ــدی  ــش ۵۰ درص کاه ــه و  ــب در ثانی ــر مکع مت
آبدهــی ســایر چاه هــای متفرقــه و حریمی شــد 
منطقــه ای  آب  شــرکت  اســت  نیــاز  افــزود: 
اصفهــان نســبت بــه جبران ایــن حجــم از آب 

از دســت رفتــه اهتمــام ورزد.
کنــون آب آشــامیدنی اصفهــان از  وی افــزود: ا
ــه باباشــیخعلی در غــرب اســتان  تصفیــه خان
بــر  بالــغ  آن  ظرفیــت   کــه  می شــود  تامیــن 
11.۵ مترمکعــب آب در ثانیــه اســت در حالــی 
کــه نیــاز آبــی مــردم در اوج مصــرف بــه 1۶ متــر 

مکعــب در ثانیــه می رســد.
آبفــای  آب  توســعه  و  بــرداری  بهــره  معــاون 
اصفهــان خواهــان جلوگیــری از برداشــت آب 
در باالدســت زاینــده رود از ســوی مســئوالن 
امــر شــد و بــر صرفــه جویــی در مصــرف آب 
کیــد  توســط همــه ذینفعــان و بهــره بــرداران تا

ــرد. ک
آب  مصــرف  در  دمــا  افزایــش  تاثیــر  بــه  وی 
کــرد و بیــان داشــت: این روزهــا  شــرب  اشــاره 
گــرم شــدن هــوا مصــرف آب هــم بیشــتر  بــا 
افزایــش  درجــه  هــر   کــه  طــوری  بــه  شــده 
دمــای هــوا بیــن ۲۵۰ تــا ۳۰۰ لیتــر در ثانیــه  یــا 
معــادل ۲ تــا ۳ درصــد بــر مصــرف آب اضافــه 

می کنــد. 
کبــری بــر مدیریت مصــرف آب از ســوی مردم  ا
گفــت: بــا وجــود تنــش آبــی در  کــرد و  کیــد  تا
اصفهــان مــردم نســبت بــه صرفه جویــی در 
مصــرف آب اهتمــام الزم را داشــته باشــند چــرا 
کاهــش بارندگــی در ســال آبــی  کــه بــا وجــود 
جــاری تابســتان بســیار ســختی را در پیــش 

ــم. داری
شــایان ذکــر اســت بــه دلیــل انجــام اقدامــات 
فنــی و فرهنگــی شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهــان در دو دهــه اخیــر، ســرانه مصــرف آب 
مشــترکین و همچنیــن میــزان هدررفــت آب 
از شــبکه های آبرســانی شــهرها و روســتاهای 
تحــت پوشــش این شــرکت، از تمــام شــهرها و 

کمتــر اســت.  کشــور  اســتان های 

کاهش شدید فشار آب در ۵7 شهر و 38۰ روستای اصفهان را رقم زد:

برداشت های غیرقانونی آب در باالدست 
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مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان:

انفجار، آخرین معبر سامانه دوم آبرسانی 
کرد اصفهان بزرگ را باز 

خواسته ویژه اصفهان احیای زاینده رود است

کسی است؟ هزینه ثبت سند خودرو بر عهده چه 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

منطقــه ای  آب  عمومی شــرکت  روابــط  مدیــر 
گفــت: صبــح امــروز ســه شــنبه در ادامــه  اصفهــان 
عملیــات اجرایــی خــط لوله این ســامانه بــه دلیل 
کوهســتانی و ســنگی بــودن منطقــه آخریــن معبر 
خــط اضطــراری ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان 

کمــک انفجــار بــاز شــد.  بــزرگ بــه 
کیــد بر اینکــه بــا وجــود اطــاع  محمــد شــفائی بــا تأ
رســانی، بــه دلیــل انتشــار خبرهــا و تصاویــری 
فضــای  در  انفجــار  بــر شــنیدن صــدای  مبنــی 
مجــازی برخــی از مــردم دچــار ســردرگمی درباره 
علــت انفجــار شــدند، افزود: ایــن انفجــار صرفــًا بــه 

ــد. ــام ش ــی انج ــات عمران ــل عملی دلی
کــرد: انفجــار در شــمال نجــف آبــاد  کیــد  وی تا
بــه منظــور فعالیت هــای عمرانــی ســامانه دوم 

آبرســانی اصفهــان بــزرگ انجــام شــد.
منطقــه ای  آب  عمومی شــرکت  روابــط  مدیــر 
کــرد: محــل دقیــق انفجــار در  اصفهــان تصریــح 
شــمال نجــف آبــاد واقــع در اراضــی متعلــق بــه 
بــوده  از لشــکر۸ نجــف اشــرف  پــادگان عاشــورا 

اســت.

ــارس در  ــا ف ــو ب گفت و گ ــروش در  ــه ف ــور شیش منص
اصفهــان با بیان اینکه ســتاد مدیریــت تنش های 
آبی اســتان در بخش های مختلف تشــکیل شده 
اســت اظهــار داشــت: بــه صــورت خــاص باید بــرای 
گــرم برنامه ریــزی شــود، ۳۰۵  از تابســتان  عبــور 
روســتای اســتان اصفهــان  بــا تانکــر آب رســانی 

می شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
برنامه هــای  بایــد  آبفــا اصفهــان  افــزود: شــرکت 
ــرای  عملیاتــی خــود را در حــوزه فنــی و فرهنگــی ب
عبــور از بحــران آب و صرفه جویــی در آب تدویــن 
ــر  کنــد و نظــارت الزم ب ــاغ  ــه همــه بخش هــا اب و ب

اجــرای آن را داشــته باشــد.
وی بــا بیان اینکــه اعتبــاری بــرای آب رســانی بــه 
مناطــق دارای تنــش آبــی اختصــاص یافته اســت، 
اســتان  ســهم  آبفــا  شــرکت  شــد،  مقــرر  گفــت: 
کنــد. اصفهــان را از ایــن اعتبــار پیگیــری و اخــذ 

ــه نیــاز ۱۲ هــزار از باغــات  ــا اشــاره ب شیشــه فروش ب
کــرد: جهــاد  اســتان اصفهــان بــه آب رســانی بیــان 
کشــاورزی، امــور عشــایر و آبفــا باید آب رســانی ســیار 
بــرای باغــات را پیگیــری کننــد و بخشــی از آن نیــز از 

منابــع آبــی تأمیــن شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان از 
تشــکیل کمیتــه کیفــی آب خبــر داد و عنــوان کــرد: 
محیــط زیســت و مرکــز بهداشــت بــه صــورت ویــژه 
کیفیــت آب را پیگیــری می کننــد، رفــع نشــتی، 
شناسایی مشترکان پرمصرف و استفاده کنندگان 
بســیج  از  اســتفاده  مجــاز،  غیــر  پمپ هــای  از 
ادارات و محــات بــرای فرهنگ ســازی اســتفاده 
از آب بــر اســاس الگــوی مصرفــی، وصــل وســایل 
کاهنــده مصــرف آب و مخــزن ذخیــره اضطــراری 

در تمامــی ادارات، اســتفاده از طــرح شــرکت آبفــا 
کولرهای  کاهش مصرف آب در  کاشــان به منظور 
جلســه  در ایــن  تمامی بخش هــا  توســط  آبــی 

تصویــب شــد.
یــک  بیان اینکــه خشکســالی  بــا  شیشــه فروش 
کــه بــه مــدت طوالنــی ادامــه  دوره خشــکی اســت 
تعــادل  عــدم  پیــدا می کند،گفت: ایــن موضــوع 
اصلــی  منشــأ  می کنــد،  هیدرولوژیکی ایجــاد 
مــدت  یــک  بــرای  بــارش  کمبــود  خشکســالی 
می شــود،  شــروع  فصــل  یــک  از  کــه  طوالنــی 
ــد  کاهــش بارندگــی و بی نظمــی آن رون ــه  ک ــی  زمان
کنــد،  رشــد و حیــات انســان و محیــط را مختــل 

بــه وجــود می آیــد. خشکســالی 
مناطــق  در  بــرق  قطعــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کاهــش مصــرف بــرق  گفــت: بــه منظــور  شــهری 
بــه  کــه  انجــام می شــود  خاموشــی هایی در روز 
گفتــه شــد برنامــه زمان بنــدی  شــرکت توزیــع بــرق 

کنــد. آن را اعــام 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
 ۴ بــا  کنــون  ا اصفهــان  اســتان  بیان اینکــه  بــا 
خشکســالی روبــه رو اســت، افــزود: خشکســالی 
کمبــود بــارش و توزیــع نامناســب  اقلیمی ناشــی از 
از  ناشــی  هیدرولوژیکــی  ساالنه،خشکســالی 
کــه  کشــاورزی  خشــکی رودخانه هــا، خشکســالی 
ع و در  منجــر بــه عــدم کشــت ۱۰۰هــزار هکتــار از مــزار
معــرض تنــش آبی قــرار گرفتن آن ها و خشکســالی 
کاهــش آب ســفره های  کــه باعــث  ژئوهیدرولــوژی 
زیرزمینــی، خشــک شــدن چشــمه ها و قنــوات 

شــده اســت.
کاهــش آب ســفره های زیرزمینــی در  گفــت:  وی 
طــول ســال بــه بیــش از یــک متر هم رســیده اســت 

و ســبب فــرو نشســت زمیــن می شــود.

کانــون ســردفتران و دفتریــاران در ارتبــاط  رئیــس 
توافقــی  و فروشــنده  بیــن خریــدار  کــه  زمانــی  بــا 
ــد  ــودرو نباش ــند خ ــرای پرداخــت هزینــه ثبــت س ب

کــرد. توضیحاتــی ارائــه 
علــی خندانــی در گفتگــو بــا مهــر در پاســخ به ســوالی 
مبنــی بر اینکــه هزینــه ثبــت ســند خــودرو بــا چــه 
کامــل  کــرد: هزینه هــا در قانــون  کســی اســت، اظهــار 
گــر خریــدار و فروشــنده توافــق بــا  مشــخص اســت. ا
کننــد  کــه هزینــه را توافقــی پرداخــت  هــم داشــتند 
کــه دیگــر بحثــی نیســت. وی افــزود: یعنــی خریــدار 
کــه می نویســند قــرار  و فروشــنده در مبایعــه نامــه ای 
می گذارنــد هزینــه بــه عهــده فروشــنده یــا خریــدار 
باشــد و یــا اصــًا نصف نصف باشــد، اینجا مشــخص 

اســت و حرفــی دیگــر باقــی نمی مانــد.
گر  کانون ســردفتران و دفتریــاران ادامــه داد: ا رئیس 
توافقی ایجــاد نشــد، در بحــث خــودرو عمدتــًا هزینه 
ــون مالیات هــا  ــا فروشــنده اســت. قان ثبــت ســند ب
بایــد  مالــک  کــه  کســی  می گویــد  الثبــت  حــق  و 

کنــد. هزینه هــا را پرداخــت 
کــرد: در قانــون مالیات هــا  خندانــی خاطرنشــان 
کــه حــق الثبــت بــا فروشــنده اســت  کیــد شــده  تا
مگر اینکه خریدار و فروشــنده توافق دیگری داشــته 
باشــند که ایــن را نمی تــوان بــر اســاس دو اتحادیــه یا 

گــروه بــا هــم قانــون را تغییــر داد. دو 
گفــت: برخــی از شهرســتان ها نوشــته بودنــد  وی 
از ایــن بــه بعــد هزینــه تنظیــم ســند بــا خریــدار اســت 
که ایــن تصمیــم غیرقانونــی اســت. قانــون تکلیــف را 
کــرده اســت، یــا توافــق اســت و در صــورت  مشــخص 

عــدم توافــق بــا فروشــنده اســت.

گزارشربخ

معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمی ســازمان 
مســئوالن  گــر  ا گفــت:  محیط زیســت  حفاظــت 
گاهــی  اصفهــان و مــردم نســبت بــه توســعه پایــدار آ
درســتی داشــتند، صرفا صنعتی شــدن این اســتان 

زیبــا و تاریخــی را شــاهد نبودیــم.
ژیــا مهــدی آقایــی در گفت وگــو بــا مهر بــا بیان اینکه 
تــاالب  حقابــه  مشــکات  بــا  اصفهــان  اســتان 
گاوخونــی و آلودگــی هــوا درگیــر اســت، اظهار داشــت: 
با توجه به اینکه ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
کمیتــی بــوده و نقــش آن  دســتگاهی نظارتــی و حا
ــر اجــرای قوانیــن اســت، حــل معضاتــی  نظــارت ب
کــه در حوزه هــای مختلــف محیــط زیســت شــاهد 
اجــرای  و  دســتگاهی  بدون مشــارکت  هســتیم 

ــود. ــد ب ــوار خواه درســت قوانیــن، بســیار دش
هنوز با تفکر توسعه پایدار بسیار فاصله است

وی ادامــه داد: ســازمان محیــط زیســت متأســفانه 
نیافتــه،  دســت  خــود  واقعــی  جایــگاه  بــه  هنــوز 
بــه  توجــه  موضــوع  اخیــر  ســال های  در  هرچنــد 
ــگاه بهتــری را در بیــن مــردم و  محیــط زیســت جای
کــرده اســت، امــا هنــوز  حتــی برخــی مســئوالن پیــدا 

ــدار فاصلــه بســیار اســت. ــا تفکــر توســعه پای ب
معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت کشــور بــا بیان اینکه امــروز 
محیــط زیســت بــه صــورت یــک مفهــوم مــورد قبول 
گرفتــه و دربــاره  در معــادالت و برنامــه ریزی هــا قــرار 
گفــت: بــا وجود ایــن هنــوز  آن صحبــت می شــود، 
کــه  بــا شــرایط مطلــوب فاصلــه داریــم زیــرا تــا وقتــی 
گاهــی کاملــی نســبت بــه محیــط زیســت و  جامعــه آ
کمتــر  اهمیــت آن در حیــات انســان نداشــته باشــد 

بــه آن توجــه می کنــد.
توسعه پایدار، تنها راه حل معضالت 

محیط زیستی
گــر مســئوالن اصفهــان و البتــه  وی اظهــار داشــت: ا
مردم به ضرورت محیط زیســت ســالم برای زندگی 
ســالم و حیات رو به رشــد اجتماعی و اقتصادی در 
گاهــی درســت نســبت بــه  اســتان رســیده بودنــد و آ
توســعه پایــدار داشــتند، قطعــًا تصمیمــات دیگــری 
بــرای رشــد اقتصادی ایــن اســتان زیبــا و تاریخــی 
کشــور می گرفتنــد و صرفــًا صنعتــی شــدن بــه هــر 

قیمتــی را امــروز شــاهد نبودیــم.
آقایــی توســعه پایــدار را تنهــا راه بــرای حل معضات 
محیط زیســتی دانســت و بیــان داشــت: اجتمــاع، 
محیــط زیســت و اقتصــاد ســه اصــل توســعه پایــدار 

بــه  بــرای دســتیابی  اســت؛ مشــارکت اجتماعــی 
توســعه پایــدار بســیار مهــم بــوده و بــه مشــارکت 
گاهــی  گــر آ گاهــی آنهــا برمی گــردد؛ ا مــردم و ســطح آ
کــه بــر  و دانــش محیط زیســتی در ســطحی باشــد 
نگــرش جامعــه تأثیــر بگــذارد، بــی تردیــد مــردم بــه 
کــه مطالبــه  گرانــی مؤثــر تبدیــل می شــوند  مطالبــه 

گــذار باشــد. ــر مســئوالن تأثیــر  آنهــا می توانــد ب
از ایــن رو اعتقــاد دارم تــا بــرای آموزش هــای همگانی 
گاهی هــای  آ ســطح  افزایــش  و  زیســت  محیــط 
محیــط زیســتی مــردم و مســئوالن تــاش نکنیــم و 
گاهــی مــردم بــه مطالبه گــری اصولــی و مؤثــر منجــر  آ
نشــود نمی تــوان بــه بهبود وضعیت محیط زیســت 

امیــدوار بــود.
زیــرا ســازمان محیــط زیســت و ادارات تابعــه آن 
گاهــی حتــی بــا  تــا حــد تــوان تــاش می کننــد امــا 
وجود اینکــه نظــارت بــه درســتی انجــام می شــود 
رو  از ایــن  نمی کننــد  همراهــی  دیگــر  ارگان هــای 
محیــط زیســت بــرای بهبــود شــرایط و رســیدن بــه 
نقطــه اثــر بــه همراهــی مــردم و مطالبــه اصولــی آنــان 

نیــاز دارد.
معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمی ســازمان 
کــرد: از ســال  حفاظــت محیــط زیســت خاطرنشــان 
کنون ایــن معاونــت عمــده برنامه هــای  گذشــته تا
مشــارکت  همگانــی،  آموزش هــای  بــرای  را  خــود 
جوامــع محلــی و توانمندســازی آنهــا برنامه ریــزی 
کــه امیــدوارم در آینــده تأثیــرات آن را بــر بهبــود  کــرده 
کشــور،  وضعیــت محیــط زیســت در هــر خطــه از 

ازجملــه اصفهــان زیبــا شــاهد باشــیم.
۱۶ سال بدون آموزش تشکل های محیط زیستی

وی بــا اشــاره به اینکــه ســازمان محیــط زیســت از 
ســال ۱۳۷۷ تــا ۱۳۸۴ بــرای ســمن های محیــط 
بــا  آن  از  پــس  امــا  می کــرد  صــادر  مجــوز  زیســتی 

فعالیــت  مجــوز  صــدور  وزیــران،  هیــأت  مصوبــه 
ســمن های محیــط زیســتی تحــت پوشــش وزارت 
کــرد: از  گرفــت، اضافــه  کشــور و ادارات تابعــه قــرار 
کارگاه هــای  آن ســال نتوانســتیم در ســطح ملــی 
کنیم و این  آموزشــی و توان افزایی ســمن ها را برگزار 
خــاء احســاس می شــد، از ایــن رو بــا طــرح تــوان 
افزایــی ذیــل راهنمــای خودارزیابی ســمن ها تاش 
ــتی  ــط زیس ــکلهای محی ــی تش ــا همراه ــم ب می کنی
بــه ســمت ظرفیــت ســازی بــرای تخصصــی شــدن 

ــم. کنی ــت  ــتی حرک ــط زیس ــکلهای محی تش
گاهی افزایی باید رفتاری پایدار در حفظ  آ

محیط زیست ایجاد کند
معــاون آمــوزش و مشــارکت های مردمی ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت اظهــار داشــت: روزهــای 
بهانه هــای  بــه  کــه  نمادینــی  مراســم  و  جهانــی 
مختلــف بــرای محیــط زیســت در طــول ســال برگــزار 
ــا بــا  می شــود، تلنگــری بــه ذهــن انســان ها اســت ت
ترغیب حس مســئولیت پذیری نســبت به محیط 
زیســت بیــش از پیــش به ایــن مهــم توجــه کننــد و با 
گاهــی از ضــرورت حفاظــت محیــط زیســت تغییــر  آ
نگــرش و رفتــار نســبت بــه محیــط زیســت را شــاهد 

باشــیم.
وی افــزود: ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 
همــراه ادارات اســتانی محیــط زیســت برنامه هایــی 
را بــرای ارتقــا مشــارکت اجتماعــی و جلــب مشــارکت 
جوامــع محلــی بــا اســتفاده از ظرفیــت تشــکل های 
محیــط زیســتی و متخصصان ایــن حــوزه بــا هــدف 
کار  گاهــی افزایــی در دســتور  آمــوزش همگانــی و آ
ــد  ــی بای ــی افزای گاه ــه آ ک ــم  ــاد داری ــه اعتق دارد؛ البت
رفتــاری پایــدار را بــرای حفــظ محیــط زیســت ایجاد 
کــه امیــد اســت بــا برنامــه ریزی هــای انجــام  کنــد 

کنیــم. شــده، بتوانیــم موفــق عمــل 

معاونآموزشومشارکتهایمردمیسازمانحفاظتمحیطزیست:

اصفهان با آلودگی هوا درگیر است

مدیــرکل اســتاندارد اســتان اصفهــان از پلمــب تلــه 
کابیــن پــارک صفه و تله ســیژ پارک ناژوان کانشــهر 
گفت: ایــن تجهیــزات تــا زمــان  اصفهــان خبــر داد و 

رفــع نواقــص بحرانــی پلمــب می ماننــد. 
تجهیــزات  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  فرمانــی  محمــود 
بــازی   شــهرهای  و  بــازی  پارک هــای  وســایل  و 
اجبــاری  اســتاندارد  اجــرای  مقــررات  مشــمول 
ــارک صفــه و تلــه ســیژ  کابیــن پ اســت، افــزود: تلــه 
اخــذ  مراحــل  گذرانــدن  حــال  در  نــاژوان  پــارک 
تاییدیــه اســتاندارد هســتند امــا بــا توجــه بــه نظــر 

شــدند. پلمــب  نواقــص،  وجــود  و  کارشناســان 
وی اظهــار داشــت: برخــی از نواقص ایــن ۲ تجهیــز 
رفــع شــده بــود اما با توجــه به بازرســی های صورت 
گرفتــه و نظر کارشناســان فنــی اداره کل اســتاندارد 
اســتان اصفهــان، مقــرر شــد این تجهیزات تــا زمان 

رفــع نواقــص بحرانــی، پلمب شــوند.
تجهیــزات  بر اینکه ایمنــی  کیــد  تا بــا  فرمانــی 
لحــاظ  بــه  تفریحــی  کــز  مرا و  بــازی  شــهرهای 
تامیــن امنیــت جانــی مــردم از اهمیــت بســزایی 
قانــون،  بــر اســاس  کــرد:  برخوردارســت، اضافــه 
فاقــد  بــازی  پارک هــای  و  شــهربازی  تجهیــزات 

اســتاندارد اجــازه فعالیــت نــدارد و تــا زمــان رفــع 
نواقــص بحرانــی و ایمنــی، نمیتــوان از آنهــا بهــره 

کــرد. بــرداری 
گفــت: بــا  کل اســتاندارد اســتان اصفهــان  مدیــر 
توجــه بــه رســیدن فصــل تابســتان و اســتفاده زیــاد 
ــا نظــارت مســتمر و  مــردم از پارک هــا، الزم اســت ب
برنامه ریــزی شــده از تجهیــزات پارک هــای بــازی از 

گــوار جلوگیــری شــود. بــروز حــوادث نا
فرمانــی بــا اشــاره به اینکــه وظایــف اداره اســتاندارد 
ارتبــاط مســتقیم بــا ســامت و ایمنــی مــردم دارد، 
بــرای   ۱۵۱۷ تلفــن  شــماره  کــرد:  خاطرنشــان 
کل اســتاندارد  بــا اداره  ارتبــاط مســتقیم مــردم 
اســتان اصفهــان اســت و می تواننــد از طریــق آن 

کننــد. شــکایت های خــود را مطــرح 
در  اصفهــان  تفریحــی  مکان هــای  از  صفــه  کــوه 
در  کــه  می آیــد  بشــمار  کانشــهر  جنوب ایــن 
ســال های اخیــر امکانــات گردشــگری از جملــه تله 

کابیــن در آن ایجــاد شــده اســت.
پــارک نــاژوان نیــز در غرب کانشــهر اصفهــان دارای 
امکانــات تفریحــی از جملــه تله ســیژ و شــهربازی 
بــروز  از  مــواردی  گذشــته  ســال های  اســت.  
مشــکات و نواقــص فنــی در برخــی از تجهیــزات 
گــزارش شــد و  شــهربازی و پارک هــای اصفهــان 
کل اســتاندارد اصفهــان بــر لــزوم  مســووالن اداره 
اســتاندارد ســازی تجهیــزات شــهرها و پارک هــای 

ــد. کردن ــد  کی ــازی تا ب
بــازی  اســتان اصفهــان ۱۲۶ شــهربازی و زمیــن 
کانشــهر اصفهــان  کــه ۵۰ شــهربازی در  بــزرگ دارد 

اســت.

کابین صفه و تله سیژ پارک ناژوان اصفهان پلمب تله 

موضــوع فــروش آب و هــوا همــراه بنزین از ســال ها 
پیــش مطــرح اســت و مــردم در بازه هــای زمانــی 
کم فروشــی در برخــی جایگاه هــای  مختلــف بــر 
بنزیــن اصــرار دارنــد امــا ســخنگوی شــرکت ملــی 
چنیــن  می گویــد  نفتــی  فراورده هــای  پخــش 
مســاله ای از نظر علم شــیمی امکان پذیر نیســت 
کــرد.  و نمی تــوان آب و یــا هــوا را بــا بنزیــن مخلــوط 
بــه گزارش ایســنا، صــدای نارضایتــی مــردم درمورد 
کــه در جایگاه هــای ســوخت صــورت  تخلفاتــی 
گــوش می رســد. برخــی از  می گیــرد، همــواره بــه 
گلــه می کننــد و برخــی  وجــود آب و هــوا در بنزیــن 
کــرده و  دیگــر ادعــا دارنــد کارگــران جایگاه ها تخلف 
زمانــی که مشــتری ســوخت گیری را برعهــده آن ها 
می گــذارد، بــرای مثــال ۳۰ لیتــر بنزیــن می زننــد امــا 

پــول ۳۵ لیتــر بنزیــن را از مشــتری می گیرنــد.
کشــور  اوایــل  حتــی بیــژن زنگنــه- وزیــر نفــت 
کــم فروشــی جایــگاه داران  ســال ۱۳۹۵ موضــوع 
مــوارد  جملــه  از   کــه  گفــت  و  کــرد  مطــرح  را 
تخلــف درجایگاههــا عــدم پرداخــت بدهــی بــه 
گازوئیــل بــا بنزیــن و  کــردن  شــرکت نفــت، قاطــی 

اســت. کم فروشــی 
کنــون نیــز در پی مطرح شــدن مســائلی مبنی بر  ا
توزیــع بنزیــن با ترکیــب آب در جایگاه های عرضه 
سوخت، فاطمه کاهی سخنگوی - شرکت ملی 
پخــش فراورده هــای نفتــی توضیحاتی را به ایســنا 
گفــت: بنزیــن توزیعــی در جایگاه هــا  کــرد و  ارائــه 
کــه از پاالیشــگاه ها و  دارای همــان کیفیتــی اســت 
انبارهــای شــرکت ملــی پخــش دریافت می شــود و 
بــه هیــچ عنوان بنزین توزیعی در جایگاه هــا با آب 

مخلــوط نمی شــود.
وی دربــاره مســائل مطــرح شــده مبنــی بــر ترکیــب 

کــه  کــرد  کــرد: بایــد توجــه  بنزیــن بــا آب، تصریــح 
کــه  چگالــی بنزیــن و آب یکســان نیســت و آب 
چگالــی بیشــتری دارد و ســنگین تــر اســت، در 
مخــازن تــه نشــین می شــود و طبــق برنامه هــای 
و  می شــود  کشــی  تــه  مخــازن  تــه  آب  دوره ای 
امــکان امتــزاج آب بــا فراورده هــای نفتــی وجــود 
گــر چــه ممکــن اســت این بــاور غلــط در  نــدارد، ا
کــه آب و بنزیــن  بیــن عمــوم وجــود داشــته باشــد 
علمی چنیــن  نظــر  از  امــا  می شــوند  مخلــوط 
ــن در  ــدگاری بنزی ــان مان ــه زم ــه ب ــا توج ــزی  ب چی
کــردن بنزیــن از ســطح باالیــی  مخــازن و پمــپ 

فــرآورده، شــدنی نیســت.
ــده در  ــتفاده ش ــپ اس ــوع پم ــه ن ــا بیان اینک وی ب
ــتاندارد  ــاس اس ــر اس ــا ب ــن جایگاهه ــازن بنزی مخ
بایــد حتمــا پمــپ مخصــوص ســیال مایــع باشــد 

ــت. ــت اس ــز نادرس ــه نی ــن فرضی عما ای
وی گفت: بازدید از جایگاهها مطابق برنامه های 
روتیــن هــر هفتــه توســط همــکاران من در شــرکت 
ملــی پخــش صــورت می گیــرد و ایشــان در محــل 
در  و  کــرده  مخــزن  از  گیــری  نمونــه  بــه  اقــدام 
کــه نســبت به کیفیــت فــراورده مشــکوک  صورتــی 
باشــند فــراورده از مخــزن تخلیــه و بــه انبــار انتقــال 
می یابــد و جایــگاه بطــور موقــت تعطیــل می شــود 
کــه فــراورده بــه صــورت عمد  گــر مشــخص شــود  و ا
دارای ناخالصــی بــوده اســت، جریمه هــای الزم 
مطابــق بــا دســتورالعمل های موجــود واباغــی 

گرفتــه می شــود. بــرای  مالــک جایــگاه در نظــر 
گفتــه وی بنزیــن مخــازن روزانــه بــا خمیــر آب  بــه 
یــاب مــورد آزمایــش قــرار می گیــرد و در صــورت 
وجــود آب در مخــازن، مخــزن از ســرویس خــارج 

کشــی می شــود. شــده و آب آن تــه 

پلیــس راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی  رئیــس 
موجــب  بــه  گفــت:  اصفهــان  انتظامی اســتان 
قانــون، دفاتــر اســناد رســمی اجازه ندارنــد بــه بهانــه 
نیــاز بــه انتقــال ســند قبلــی خــودرو از تنظیــم وکالت 
ســرهنگ  کننــد.  خــودداری  مربوطــه  نامه هــای 
کــرد: بــر اســاس قانــون  محمدرضــا محمــدی اظهــار 
ک در  ــا ــض پ ــای تعوی ــت نامه ه ــم وکال ــرای تنظی ب
دفاتــر اســناد رســمی نیازی بــه انتقــال ســند خــودرو 
محتــرم  دادســتان  ابــاغ  بــا  افــزود:  وی  نیســت. 
عمومی و انقاب مرکز اســتان اصفهان دفاتر اســناد 
رســمی که بــه بهانــه انتقــال ســند قبلــی خــودرو 

ک بــرای  از تنظیــم وکالــت نامه هــای تعویــض پــا
تعقیــب  کننــد  کننــدگان خــودداری  درخواســت 
گرفتــه شــده اســت. رئیــس پلیــس  کیفــری در نظــر 
راهنمایــی و رانندگــی فرماندهــی انتظامی اســتان 
کــرد: به هنگام مراجعه اشــخاص  اصفهــان تصریــح 
ک،  جهــت دریافــت وکالــت نامه هــای تعویــض پــا
کــه از ســوی پلیــس راهنمایــی و  بــرگ ســبز خــودرو 
کافــی اســت و دفاتــر اســناد  رانندگــی صــادر شــده 
تنظیــم  از  ندارنــد  اجــازه  رســمی به هیــچ عنــوان 
وکالــت نامه هــای مربوطــه بــه بهانــه نیــاز بــه انتقــال 

کننــد. اســناد قبلــی خــودداری 
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ک نیازی به  برای تنظیم وکالت نامه های تعویض پال
انتقال سند خودرو نیست

حکم متفاوت قاضی برای پاره کنندۀ تصویر سردار سلیمانی؛

زندان یگانه راه نیست!
گونــه را بایــد تشــویق  مهــرداد خدیــر_ قضاتی ایــن 
کــه هــم از تحمیــل هزینه هــای ســنگین  کــرد چــرا 
بــه جامعــه و نظام جلوگیری می کنند و هم ســری 
آســوده تــر بــر بالیــن می گذارنــد و نــزد وجــدان خــود 

سرفرازند. 
عصر ایــران؛ - توضیحــات معاون دادســتان دربارۀ 
کــه بــه اتهــام پاره کــردن بنــر  سرنوشــت جوانــی 
بزرِگ ســردار ســلیمانی بازداشــت شــده بود، مورد 
کــه ویدیــوی اقدام  توجــه قــرار گرفتــه همــان گونــه 

گیــر شــده بــود. او در دی 98 فرا
نظــر  همــه  از  ســلیمانی  ســردار  تــرور  چنــد  هــر 
کــرد ولــی بــه ســبب حضــور  خســارت فــراوان وارد 
گســترده مــردم در چنــد شــهر و در مراســم تشــییع 
کــه بر  و وداع بــا پیکــر شــهید، اهمیــت داشــت چــرا 

گذاشــت. ــر  ــان اث تفســیر اعتراضــات آب
ــردن  ک ــاقط  ــخ - س ــاق تل ــک اتف ــال ی ــن ح با ای
 72 و  آســمان ایران  در  اوکراینــی  هواپیمــای 
 - نادســت  اطاعــات  ارایــۀ  و  انــکار  ســاعت 
از  الیه هایــی  در  را  انباشــته  کیــن  و  خشــم 
کــرد و ایــن بــار اتفاقــا بیــش از  جامعــه ســرریز 
زبــان  فارســی  رســانه های  توجــه  مــورد  آبــان 
گرفــت چــون تــم سیاســی پررنگ تــری بــه  قــرار 

داشــت. آبــان  نســبت 
پاییــن  بــرای  کــه  در ایــن میــان تصویــر جوانــی 
کشــیدن و آتــش زدن تصویــر ســردار ســلیمانی 
تــاش می کنــد و در پــی آن دســتگیر می شــود در 
فضای مجازی و شــبکه های اجتماعی انتشــاری 
گســترده داشــت و شــایعات متنوعــی هــم دربــارۀ 
کــه چــه بــر ســر او آمــده  سرنوشــت او پیچیــد و ایــن 

اســت.
معــاون دادســتان امــا توضیــح داده قاضــی )یــا 
کــه یــک خانــم بــوده( حتــی یــک شــب  دســتیار او 
هــم پســر را در زنــدان نــگاه نمــی دارد و تنهــا از او 

کنــد. می خواهــد فــردا همــراه پــدر مراجعــه 
کــه با پــدر خود به مجتمع قضایــی می روند،  فــردا 
پــدر را نشســته روی ویلچــر می بیننــد و جــدای آن 
درمی یابنــد زندگــی بســیار تنــگ دســتانه ای دارند 

که از عهدۀ تأمین لوازم مدرســۀ پســر هم  چندان 
بــر نمی آمده اســت.

)ســردار  مــرد  من ایــن  می گویــد  پســر  وقتــی 
ســلیمانی( را مســبب و عامــل تمــام بدبختی هــا 
ــد  ــف می کن ــوان را موظ ــی، نوج ــتم قاض می دانس
شــخصا دربــارۀ ســردار ســلیمانی تحقیقــی انجــام 

کنــد. دهــد و بنویســد و در دادگاه ارایــه 
کــردن  زندانــی  بــا  بــود  دریافتــه  قاضــی  چــون 
نوجــوان، تنهــا مشــکات آنــان بیشــتر می شــود 

دهــد. تغییــر  را  او  ذهنیــت  برمی آیــد  درصــدد 
حاضــر  مقــرر  موعــد  ســر  و  بعــد  روز   2۰ ظاهــرا 
می شــود و تحقیــق خــود را ارایــه می کنــد و پرونــده 

می شــود. بســته  قاعدتــًا 
می توانســت  معمــول  شــکل  در  ماجــرا  ایــن 
ــنگینی  ــم س ــورد. حک ــم بخ ــر رق ــه ای دیگ گون ــه  ب
ــِی خــود را در  علیــه آن پســر صــادر می شــد و جوان
ــن  کی ــم و  ــا خش ــرد و ب ــپری می ک ــدان س ــۀ زن گوش
بیشــتری به جامعه بازمی گشــت و در شــبکه های 
گــون دربــارۀ  گونا اجتماعــی هــم شــاهد شــایعات 
ــا  ــدام ی ــارۀ اع ــود درب ــد نب ــی بعی ــم. حت او می بودی

شــکنجۀ او بشــنویم.
یــک تصمیــم درســت و انســانی امــا سرنوشــت 
متفاوتــی رقــم زد و از تحمیــل هزینــه به کشــور هم 

کــرد. جلوگیــری 
در ســخنان معاون دادســتان به یک خانم اشــاره 
چــه  قضایــی  دســتگاه  در  نمی دانــم  می شــود. 
گــر خانــم بــوده باشــد نشــان  ســمتی داشــته ولــی ا
می دهــد حضــور زنــان تــا چــه حــد از خشــونت 

کننــده اســت. محیــط می کاهــد و تلطیــف 
کــه ســردار ســلیمانی  همچنیــن توجیــه نوجــوان 
گرفتاری هــای خــود می دانســته  را مســبب همــۀ 
کــردن بودجه  گــزارۀ هزینه  به ایــن معنی اســت که 
در منطقه را پذیرفته و احساس تبعیض و تحقیر 

می کــرده اســت.
کــه جــای  ایــن ویدیــو همچنیــن نشــان می دهــد 
نهادهــای واســط اجتماعــی چقــدر خالــی اســت 
چــرا کــه جایــی نبــوده کــه در آن پــرورش یابــد، پناه 

ببــرد و بپرســد و نیازهــای خود را تأمین کنــد و تازه 
گریبــان  ــا چــه مشــکاتی دســت در  ــد ب دریافته ان
بــوده اســت. بــا موضوعاتــی از ایــن دســت می تــوان 
کــرد. در حالــت اول خشــک و  گونــه برخــورد  بــه دو 
بی انعطــاف و مطابــق بــا ُمر قانون. اتهام را بررســی 
ــی  ــی داد و جوان ــی حکم ــزه ارتکاب ــق ب ــرد و مطاب ک
کنــج زنــدان فرســتاد و بــه پیامــد و هزینــه  را بــه 
کــه یــک  ــر از همــه خــود ســوژه  و حواشــی و مهم ت

انســان اســت توجــه نکــرد.
در حالت دوم اما ســن و بســتر و زمینه ها را در نظر 
گر خانم  گرفــت. قاضــی و احتماال خانم قاضــی یا ا
نمی توانــد بــر مســند قضــاوت بنشــیند دســتیار 
خانــم، آن نوجــوان را مثــل پســر خــود دیــده بــا 
کــه بــه  همــان اعتراضــات و هیجانــات و توقعــات 
ــا  ــود ام ــده ب ــپرده ش ــرورش س ــوزش و پ ــن آم همی
کاغــذ هــم  بــه قاضــی می گویــد تــوان خریــد دفتــر و 
نــدارد و معلــوم نیســت قبــل از آن چگونــه درس 
کــرده چــرا کســی  گــر تــرک تحصیــل  می خوانــده یــا ا

گیــر او نشــده اســت. و جایــی پــی 
شــجاعت و اعتمــاد بــه نفــس قاضی هم ســتودنی 
کــه  کــه ترجیــح معمول ایــن اســت  اســت. چــرا 
مخاطــره نکنند و تبعات مراجعه نکــردن متهم را 

بــه جانــب خــود نگرداننــد.
کــه قاضــی مطابــق قوانیــن بایــد  درســت اســت 
حکــم صــادر کنــد امــا تشــخیص او هم مهم اســت 
کیــد بــر اجتهــاد قاضــی بــه همیــن خاطر اســت  و تأ
کــه در عمــل همــه جا ایــن امــکان فراهــم  هــر چنــد 

نیامــده اســت.
ســال ها پیــش یــک بــار مرحــوم دکتــر نوربخــش 
کل بانــک مرکــزی در پاســخ بــه انتقــاد از  رییــس 
قانــون چــک و صدور حکــم زندان گفت: چنانچه 
عســر و حــرج بــر قاضــی ثابــت شــود می تواند حکم 
زنــدان صــادر نکنــد و نمی دانــم چــرا از ایــن اختیــار 

خــود اســتفاده نمی کننــد.
ــویق  ــد تش ــه را بای گون ــن  ــه قضاتی ای ک ــن  غرض ای
کــه  کــرد، چــرا  و احکامی چنیــن را بــه رویــه تبدیــل 
هــم از تحمیــل هزینه هــای ســنگین بــه جامعــه و 
نظــام جلوگیــری می کننــد و هــم ســری آســوده تــر 
بــر بالیــن می گذارنــد و نزد وجــدان خود ســرفرازند.

نگاه رسانه

خبرخبر
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دومین دوره جشنواره ملی نقاشی و مجسمه سازی 
کار خــود  کمانــک اصفهــان بــا معرفــی برگزیــدگان بــه 

پایــان داد.
چهارشــنبه  روز  عصــر  اصفهــان  کــودک  خانــه 
و  نقاشــی  ملــی  جشــنواره  اختتامیــه  مراســم  در 
مجسمه سازی کمانک میزبان تعدادی از کودکان 
برگزیده ایــن جشــنواره، والدیــن آنهــا و مســئوالن 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
از سراســر  بــود و ســایر شــرکت کنندگان  اصفهــان 
کرونایــی از طریق  کشــور بــه دلیــل محدودیت هــای 
نظاره گر ایــن  کــودک  خانــه  گرام  صفحه اینســتا

مراســم بودنــد.
مراســم  در  اصفهــان  شــهردار  فرهنگــی  معــاون 
اختتامیه جشــنواره ملی نقاشــی و مجسمه ســازی 
کــه  کمانــک اظهــار داشــت: باعــث افتخــار اســت 
شــهرداری اصفهــان خــود را یــک نهــاد اجتماعــی 
کــه می کوشــد  توان افــزا و مهارت آفریــن می دانــد 
شــهروندان  جملــه  از  شــهروندان  تمــام  بــرای 
کنــد تــا در اداره شــهر  کــودک و نوجــوان بسترســازی 

باشــند. داشــته  اجتماعــی  مشــارکت جویی 
کمانــک  نــام  انتخــاب  افــزود:  عیــدی  محمــد 
برای ایــن جشــنواره بســیار هوشــمندانه اســت و 
ــروه از شــهروندان را تداعــی  گ دنیــای رنگارنگ ایــن 
می کنــد. همچنیــن برگزیــدن »آینــده شــهر مــن« بــه 
عنــوان موضوع ایــن جشــنواره انتخــاب خوبــی بود. 
اســت  زیســت پذیر شــهری  گفتــه وی، شــهر  بــه 
کــه در آن شــهر و شــهروند راوی یکدیگــر باشــند و 
جشــنواره ملــی کمانک ایــن زمینــه را فراهم می کند 
کــودک و نوجــوان روایت گــر آینــده ای  کــه شــهروندان 
کــه آرزوی آن را دارنــد و از آن لــذت می برنــد. باشــند 

ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  رئیــس 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: در موفقیت ایــن 
کشــور  کــه 793 از سراســر  جشــنواره همیــن بــس 
نشــان  آثــار  تعــدد  و  رســید  آن  دبیرخانــه  بــه 
ــه دنبــال  ــان مــا ب ــودکان و نوجوان ک ــه  ک می دهــد 
گــوش  بــه  را  حرف شــان  کــه  می گردنــد  کانالــی 
ــا نصب العیــن فرآیندهــای توســعه  مــا برســانند ت
کــودکان از دورتریــن  کنیــم. همچنیــن  شــهری 
کشــور یعنــی ســراوان آثــاری بــه جشــنواره  نقطــه 
کــه دلیــل دیگــری بــر موفقیــت  کردنــد  ارســال 

کمانــک اســت. جشــنواره 
کــرد: مدیریــت شــهری بیــش از هــر  عیــدی بیــان 
کودکانــه را بشــنود  کــه دنیــای  زمــان دیگــر نیــاز دارد 

کنــد و آن را در  کلیدواژه هــای آن را درک  و زبــان و 
فرآینــد مدیریــت شــهری دخالــت دهــد. جشــنواره 
کانالی برای شــنیدن زبــان کودکان  هنــری کمانــک 
و دیــدن دنیــای تخیلی آنهــا بــرای برنامه ریزی های 
بهتــر در آینــده اســت تــا بتوانــد نیازهــای مخاطــب 
فرآینــد  در  و  دهــد  پوشــش  را  نوجــوان  و  کــودک 
کــودکان و نوجوانــان را نــه صرفــًا  توســعه پایــدار، 
کارگــزاران آن ببینیــم. موضــوع توســعه پایــدار بلکــه 

کمانــک  کــرد جشــنواره ملــی  وی ابــراز امیــدواری 
شــود  برگــزار  بین المللــی  صــورت  بــه  آینــده  در 
ــان  ــد زب ــر اصفهــان جهان شــهر اســت بای گ کــه ا چرا
کــودکان و  کــودکان جهــان را در اصفهــان بشــنود و از 

نوجوانــان شــهروندانی جهانــی بســازد.
ســازمان  هنــری  فرهنگــی  معــاون  همچنیــن 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
گفــت: بــه عنــوان یــک شــهروند و  در ایــن مراســم 
کــودک دیــروز شــهر اصفهــان بایــد بــه خــود ببالــم 
ــار هنــری را  کــه در هنــگام قــدم زدن در ایــن شــهر آث
بــر در و دیــوار شــهر می بینــم. بــه واســطه زندگــی در 
کودکــی بــا رنگ هــا، لعاب هــا و طرح هــا  اصفهــان از 
که ایــن ویژگــی در بســیاری از  آشــنا  شــدیم در حالــی 

شــهرها وجــود نــدارد.
کــودک  کــرد: آینــده یــک  مهــدی تمیــزی اضافــه 

بایــد آینــده خــوش آب و رنگــی باشــد و شــهر بایــد 
کــودک را هنرمنــد بار بیــاورد؛ نه صرفًابه معنی اینکه 
از  درســتی  فهــم  بلکــه  دهــد  انجــام  هنــری  کار 
داشــته  فرهنگــی  و  هنــری  آثــار  زیبایی شناســی، 
کــه بــه یــک مــکان وارد شــد بتوانــد از  باشــد و زمانــی 
کاخ یــا پــارک لــذت ببــرد  دیــدن یــک مســجد، پــل، 

و ایــن یــک رفتــار هنرمندانــه اســت.
کــرد آینــده شــهرهای مــا بهتــر از  وی ابــراز امیــدواری 

امــروز و همــراه بــا صلــح، زیبایــی و ســامتی باشــد.
مرتضــی بصــراوی داور بخــش مجســمه جشــنواره 
کمانــک نیــز داوری  ملــی نقاشــی و مجسمه ســازی 
در چنیــن جشــنواره هایی را بــه دلیــل تعــدد و تنــوع 
برگزیــده مشــکل  آثــار  انتخــاب  معیارهــای  و  آثــار 
به ایــن  کــه  افــزود: مجســمه هایی  دانســت. وی 
دوره از جشــنواره رســید متنوع تر بود بنابراین چند 
معیــار را بــرای انتخــاب آثــار در نظر گرفتیم؛ نخســت 
موضــوع جشــنواره کــه موضوعــی مناســب و جذاب 
بــود، دوم، انطبــاق مــواد و مصالــح استفاده شــده بــا 
کــه در آثــار  موضــوع جشــنواره و ســوم، ویژگی هایــی 

گذشــته جشــنواره وجــود نداشــت. دوره 
گفتنــی اســت؛ فراخــوان دومیــن دوره جشــنواره 
کمانــک اصفهــان  ملــی نقاشــی و مجسمه ســازی 
از  اثــر  و در مجمــوع 793  گذشــته منتشــر  ســال 

کشــور بــه دبیرخانه ایــن جشــنواره ارســال  سراســر 
کــه 391 اثر مــورد داوری قــرار گرفت و برگزیدگان  شــد 
بخــش  در  اثــر  میــان ۴3  از ایــن  شــدند.  معرفــی 
نقاشــی  بخــش  در  آثــار  ســایر  و  مجسمه ســازی 

کــرده بودنــد. شــرکت 
کارشــناس نقاشــی،  پریســا داروئــی دانش آموختــه 
سرپرســت معاونــت آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
هنرهای تجســمی و پژوهشــگر هنردرمانی و آموزش 
کــودکان، نازیــا ســمیعی دانش آموختــه  هنــر بــه 
و  نقاشــی  مــدرس  عمومــی،  نقاشــی  کارشناســی 
خاقیت کودک و طراح و تصویرگر کتاب و سیدامین 
کارشناســی ارشــد  مویــدی اصفهانــی دانش آموخته 
ــک  کمی ــون،  کارت ــوزه  ــال ح ــی و فع ــت صنعت مدیری
نقاشــی  بخــش  داوران  روزنامه نــگاری  و  اســتریپ 
کمانــک  جشــنواره ملــی نقاشــی و مجسمه ســازی 

اصفهــان بودنــد.
بصــراوی  مرتضــی  نیــز  مجســمه  بخــش  در 
علیرضــا  تئاتــر،  صحنــه  طــراح  و  عــکاس  طــراح، 
ارشــد  کارشناســی  دانش آموختــه  مجیــدی 
نقاشــی، برگزیــده جشــنواره بین المللــی هنرهــای 
تجســمی جوان، دارای رتبه برتر جشنواره هنرهای 
از 1۵  بیــش  مجــری  و  طــراح  و  تجســمی همدان 
المــان شــهری در شــهرهای مختلــف و نــدا آیتــی 

کارشناســی مجسمه ســازی، عضــو  دانش آموختــه 
ســازنده  و  مجسمه ســازان ایران  انجمــن  اصلــی 
بخــش  داوری  نیــز  کشــور  مفاخــر  ســردیس های 
کمانــک اصفهــان را بــر  مجســمه جشــنواره ملــی 

داشــتند. عهــده 
فهرســت برگزیــدگان دومیــن دوره جشــنواره ملــی 
کمانــک بــه شــرح زیــر  نقاشــی و مجسمه ســازی 

اســت: 
بخش نقاشی

گروه سنی ۴ تا 8 سال
نفر اول: الهه اسماعیلی از کرمان

نفر دوم: آوا نظری از فوالدشهر اصفهان
نفر سوم: آوا باباخانی از رفسنجان

شایسته تقدیر: هما هادیان از اصفهان
گروه سنی 9 تا 12 سال

نفر اول: آوینا سعیدی از اصفهان
نفر دوم: مائده سادات ماهری از گلپایگان

نفر سوم: پرهام پیرحاجی از اصفهان
از  میرافضلــی  فاطمــه  ســیده  تقدیــر:  شایســته 
مرکــزی، ســارا ســادات  از  قــادری  پرهــام  کرمــان، 
امامــی از اصفهــان، مهیــار عبــداهلل زاده از آذربایجــان 

از اصفهــان غربــی و محمدفــرزاد معصــوم زاده 
گروه سنی 13 تا 18 سال

نفر اول: ریحانه پرهیزگاری از تهران
نفر دوم: هدیه ادیبی از لنجان اصفهان

شایســته تقدیــر: مرجــان مهرابیــان از آران و بیدگل، 
مهیــا وجدانــی از آذربایجــان غربــی و ســاناز رضایی از 

زنجان
بخش مجسمه سازی

نفــرات اول )مشــترک(: مینــو ســادات ابطحــی از 
کرمــان کیمیــا اســماعیلی از  اصفهــان و 

نفــرات دوم )مشــترک(: نازنین زهــرا خواجویــی از 
کرمــان، مــرم فهیم پــور از اصفهــان و آلمــا صادقــی از 

اصفهــان
نفرات ســوم )مشــترک(: پرگل کاظمی، پویا عرفانی 

و پریــا عریضی از اصفهان
همچنیــن از آثــار امیرعلــی معظــم، ریحانــه درباغــی 
لنبانــی، آرمینــا مســیبی، آلمــا صادقــی از اصفهــان 
عنــوان منتخبــان  بــه  کرمــان  از  پانیــذ غفــاری  و 

جشــنواره در بخــش نقاشــی نیــز تقدیــر شــد.
گفتنــی اســت؛ در پایان ایــن مراســم بــه آیــدا صباغــی 
کمانــک و رکســانا  طــراح یادمــان جشــنواره ملــی 
رســتمی برنده جایــزه مســابقه بین المللــی نقاشــی 

شــهرهای صلح جــو هدایایــی اهــدا شــد.

معاون شهردار اصفهان در اختتامیه جشنواره کمانک:

مدیریت شهری باید دنیای کودکانه را بشنود
خبر

گل محمــدی، خاطــرات شــفاهی  مربــای  کتــاب 
مربیان پرورشــی در دهه  شــصت آذربایجان شــرقی 
کــرده اســت تــا بــرای فعــاالن تربیتــی و  را تبییــن 
فعالیت هــای امــروز آمــوزش و پرورش و تحقق ســند 
تحــول بنیادیــن آن، افق هــای جدیــدی بگشــاید.

در  کتــاب  نخســتین  گل  محمــدی  مربــای 
از  پرورشــی  مربیــان  و  انقــاب  مــدارس  رده هــای 
مجموعــه تاریــخ شــفاهی جبهــه فرهنگــی انقــاب 
کــه حســین وحیــد رضایی نیــا آن  کــه  اسامی اســت 

اســت. کــرده  گــردآوری  را 
در هشــتم اســفند ۱۳۵۸ بــا تدبیــر شــهیدان رجایی 
و باهنــر، نهــاد امــور تربیتــی در آمــوزش و پــرورش 
بــا ســاختار جدیــد و متناســب بــا اهــداف نظــام 
تدبیــر  اهمیت ایــن  شــد،  نهــاده  اســامی بنیان 
کــه بدانیــم در آن زمــان  زمانــی روشــن می شــود 
بــر  عــاوه  کشــور،  مــدارس  و  پــرورش  و  آمــوزش 
گرفتاری هــای ناشــی از نظــام تربیتــی شاهنشــاهی، 
گروهک هــای  و  گروه هــا  تــاز  و  تاخــت  میــدان 

سیاســی و حتــی مســّلحانه بــود.
بــه  تبدیــل   ۶۰ دهــه  در  انقابــی  نهــاد  لذا ایــن 
محــور فعالیت هــای تربیتــی، فرهنگــی و هنــری در 
کشــور شــد و مربیان پرورشــی، اصلی ترین  مدارس 
انقــاب  آرمان هــای  تحقــق  پیگیــری  مســئوالن 

بودنــد. مــدارس  اســامی در 
در بخشی از کتاب می خوانیم:

در  گروهک هــا  طرفــداران  کــه  کارهایــی  از  یکــی 
روی  نویســی  شــعار  می دادنــد،  انجــام  مدرســه 
دیوارهــای دستشــویی ها بود. ایــن کار آن ها بیشــتر 
کارهــای ضــد انقابــی  کــه جــرات  به ایــن خاطــر بــود 
را بــه صــورت آشــکار نداشــتند. بــه ویــژه طرفــداران 
اســتفاده  بیشــتر  روش  از ایــن  خلــق  مجاهدیــن 
می کردنــد. در آن دوره شــهید محمدرضــا انصــاری، 
مســوول انجمــن اسامی مدرســه بــود. آمــد پیــش 

دستشــویی  دیوارهــای  روی  کــه  گفــت  و  مــن 
کاری  ــد  شــعارهای ضدانقابــی نوشــته شــده و بای
کــه بــا رنــگ، شــعارها  کنیــم. پیشــنهادش این بــود 

ــم. کنی ک  ــا را پ
گفتم اتفاقا نباید به آن شعارها دست بزنید.

گفت چرا؟
گــر مــا بیاییــم و بــا رنگ پاشــی، شــعارها را  گفتــم ا
کنیــم، درواقــع عکس العمــل مــا مثــل عمــل  ک  پــا
خــود آن هــا اســت. مطمئنا ایــن نــوع برخــورد باعــث 
کننــد تــا مــا را  کارشــان را تکــرار  کــه بــاز هــم  می شــود 

کننــد. کنــش  وادار بــه وا
کــه نمی شــود دســت روی دســت  گفــت باالخــره 

کــرد؟ گذاشــت. چــه بایــد 
گفتــم اجــازه بدهیــد مــن فــردا برنامــه ای ردیــف 
ک  ــا ــد و آن شــعارها را پ کــه خودشــان برون می کنــم 

کننــد!
گفت چه طور؟

گفتم فردا می بینید، صبر کنید!
داشــتیم،  صبحگاهــی  برنامــه  کــه  صبــح  فــردا 
کــه قرائــت قــرآن تمــام شــد، رفتــم پشــت  زمانــی 
گفتــم:» می گوینــد  تریبــون و بعــد از صحبــت اولیــه 
کشــورهایی مثــل انگلســتان، چیــن یــا جاهــای  در 
دیگــر جاهایــی بــرای بیــان نظــرات، ابــراز عقیــده 
در  می گوینــد  مثــا  دارد.  وجــود  بیــان  آزادی  و 
دیــوار  چیــن  در  هســت،  پــارک  انگلســتان، هاید 
چیــن هســت و در جاهــای دیگــر هــم شــاید چنیــن 
فضاهایــی باشــد؛ مــا هــم در دبیرســتان هرچــه 
کنیــم  کــه چنیــن جایــی را مشــخص  کردیــم  فکــر 
کننــد جایــی  ــو  گروه هــا آن جــا عقایدشــان را بازگ ــا  ت
پیــدا نکردیــم. حــاال عــده ای رفته انــد در توالــت 
کــرده  کرده انــد تــا مثــا ابــراز عقیــده  دیوارنویســی 
گفتــم و  باشــند! این را بــا حالــت طنــز و تمســخر 
بچه ها شــروع کردند به خندیدن. آن روز گذشــت.

هفتانه کتاب:

گل محمدی؛ خاطرات شفاهی مربیان  کتاب مربای 
پرورشی در دهه ۶۰

اولین موزه دار نسخ خطی در بخش خصوصی:

مردم با موزه و مسائل فرهنگی بیگانه هستند
نشان خانه ادبیات مستقل افغانستان رونمایی شد

»سلبریتیسم«، نشان دهنده فرهنگ شهرت

کرد کرونا حوزه فرهنگ استان اصفهان را با چالش مواجه 

کوثری پایان فیلمبرداری فیلمی با بازی باران 

مصاحبهربخ

ادبیاتربخ

مستندربخ

خبرربخ

خبرربخ

فوالدشــهر را اولین و قدیمی ترین شــهر جدید ایران 
ورزشــگاه  بــا  را  شــهر  نام ایــن  شــاید  می نامنــد. 
کارخانــه ذوب آهــن در خاطــر آوریــد،  ــا  فوالدشــهر ی
امــا قدیمی تریــن شــهر جدید ایــران مــوزه ای دارد 
گرانبهــا از آثــار و نســخ خطــی و کتب  کــه گنجینــه ای 
کان مــا اســت. مدیر ایــن مــوزه از عاقــه  قدیمی نیــا
خــود به ایــن آثــار و نگهــداری از آن هــا می گویــد امری 
گذشــته بــرای او افتخاراتــی را نیــز  کــه در ســال های 
ــه همــراه داشــته اســت و حــال در شــرف احــداث  ب
مــوزه ای جدیــد بــا معمــاری خــاص و ویــژه بــرای 

کتــب و نســخ خطــی اســت. نگهــداری از 
مــوزه  نخســتین  موســس  پبدنــی،  داریــوش 
کشــور در بخــش  کتــب و نســخ خطــی  تخصصــی 
»پبــده«،  خطــی  نســخ  مــوزه  نــام  بــا  خصوصــی 
بخــش  در  کاغــذ  مرمــت  کارگاه  اولیــن  موســس 
کتــب خطــی و اســناد اســت. کــه شــامل  خصوصــی 
کــه در مــوزه پبــده جمــع  وی در خصــوص آثــاری 

کرده ایــد توضیــح دهیــد: آوری 
کتاب هــای  شــامل  بخــش  چنــد  از  مــوزه  ایــن 
خطــی، چــاپ ســنگی و اســناد شــامل: فرمان هــا، 
استشــهادیه،  نامه هــا،  صلــح  عقدنامه هــا، 
حکم هــای حکومتی روزنامه های قدیمی تشــکیل 
شــده اســت. قدمــت نســخ و کتاب هــای مــوزه از ۱۰۰ 
تــا ۷۰۰ ســال اســت و بالــغ بــر ســه هــزار نســخه خطــی 
ــردم  ک ــداری  ــع آوری و خری ــخصی جم ــه ش ــا هزین ب
کــه همگــی توســط میــراث فرهنگــی ثبــت شــده 
کــوب  اســت. تعــداد زیــادی قرآن هــای خطــی و طا
احمــد  مرحــوم  خــط  بــا  قرآن هایــی  همچنیــن 
کتــاب ســوال  کلینــی،  کتــاب روضــه شــیخ  نیریــزی، 
و جــواب شــیخ مرتضی انصــاری، کتاب اســفار اربعه 
دوره ایلخانــی،  نجومــی از  کتاب هــای  ماصــدرا، 
شــاهنامه بــه پنــج زبــان دنیــا، طومــار تقســیم آب و 
حق آبه محله دســتگرد و جرقویه اصفهان و اســناد 
نحــوه جمــع  اســت.  مــوزه  ارزشــمند دیگــری در 
کــه  کتــب هــم به ایــن صــورت بــود  آوری ایــن نســخ و 
ــرای تهیــه  کتــاب فروشــی داشــتم ب ــه  ک در دوره ای 

کتــاب بــه تهــران می رفتــم از همانجــا بــا مراجعــه بــه 
کتاب فروشــی های قدیمی و با ســابقه نســخ خطی 
و قدیمــی را از آن هــا خریــداری می کــردم تــا جایــی 
کــه میــان فروشــندگان کتــاب بعنــوان خریــدار کتــب 
گــر نســخ ای بــه دســت شــان  قدیمی شــهره شــدم و ا
می رســید بــا مــن تمــاس می گرفتند تــا بــرای خرید و 

دریافــت آن نســخه بــه تهــران بــروم.
با ارزش ترین و خاص ترین نسخه ای که در موزه 

پبده وجود دارد را به ما 
کتــب جــذاب هســتند و نمی توانــم  بــرای مــن همــه 
کتــاب یــا نســخه را بعنــوان برتــر انتخــاب  تنهــا یــک 
کتــب  گــر یــک بــرگ از ایــن  کــه ا گفتــه ام  کنــم، بار هــا 
و نســخ را بــه میلیارد هــا تومــان بخواهنــد بازهــم 
ــه را  گنجین ــن  ــدارم و فروش ای ــروش ن ــه ف ــی ب تمایل
کــردم و  بــرای همیشــه از خــود و خانــواده ام ســلب 
هیــچ نســخه فروشــی در ایــن مــوزه وجــود نــدارد، 
عاقــه مــن به جمــع آوری این گنجینه برای کســب 
کتــاب فروشــی داشــتم  کــه  درآمــد نبــوده، زمانــی 
بــه همــراه شــاهنامه و  نفیــس  قــرآن  یــک  ابتــدا 
کتــاب فروشــی خــود آوردم،  لغتنامــه دهخــدا را بــه 
کتاب هــا انگیــزه ای بــرای جمــع  عاقــه مــن به ایــن 

آوری ایــن مــوزه بــوده اســت.
استقبال مردم از موزه نسخ خطی و کتب 

چگونه بوده است:
و مســائل  مــوزه  بــا  مــردم  از  بســیاری  متاســفانه 
کتــب قدیمی و  فرهنگــی بیگانــه هســتند، امــا مــوزه 
کثــر افــراد بــا  اســناد خطــی بســیارخاص اســت و ا
گرایــش شــغلی یــا تحصیلــی  هــر ســطح دانــش و یــا 
وقتــی  آثــار هســتند.  بــه مشــاهده این  عاقمنــد 
مــردم نســخ خطــی چنــد صــد ســاله را ورق می زننــد 
کــه بــه ۵۰۰ ســال پیــش بــاز  کتابــی  کــه  و می بیننــد 
می گــردد بــا کمتریــن امکانــات، فقــط با قلــم و کاغذ 
و نــور شــمع بــا چه خط زیبــا و هنرمندانه ای کتابت 
شــده شــگفت زده می شــوند و ایــن عاقــه باخــص 
در دانشــجویان عمیق تــر اســت و محــو زیبایی ایــن 

آثــار می شــوند.
سپیده صالحی

روابــط عمومی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان، 
حسینی مدیر خانه ادبیات مستقل افغانستان 
ادبیــات  خانــه  نشــانواره  از  رونمایــی  آئیــن  در 
کــه بــا حضــور مجتبــی شــاه  مســتقل افغانســتان 
مــرادی رئیــس حــوزه هنــری اســتان اصفهــان 
آفرینش هــای  و اســماعیل حــاج علیــان مدیــر 
گفــت: طراح ایــن  ــزار شــد،  ادبی ایــن ســازمان برگ
نشــانواره محمدمهــدی احمــدی اســت و ایــن 
ــا  کرون ــه پــس از  دومیــن جلســه هفتگی ایــن خان

ــد. ــزار ش ــوری برگ ــورت حض ــه ص ــه ب ک ــود  ب
وی افــزود: میهمانان ایــن برنامــه احمــد شــهریار 
کبــری حســینی بلخــی از  کســتان، ســیده  از پا
مشــهد، حمزه محمودی از قم، میاد پشــابادی 

کرمانشــاه بودنــد. از 
مدیــر خانــه ادبیــات مســتقل افغانســتان تصریح 
کتــاب  کرد: ایــن جلســه بــا خوانــدن داســتانی از 
»چشــم ســگ« و خاطــره خوانــی باشــعرخوانی 

همــراه بــود.
مجتبــی شــاه مــرادی رئیــس حــوزه هنری اســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت ونقــش ادبیــات در 
گیــری فرهنــگ جامعــه از نشــانواره خانــه  شــکل 
ادبیــات مســتقل افغانســتان بــه همــراه خانــم 
حســینی بلخــی رونمایــی کردند و به رســم یــادگار 

حاضــران نشــانواره را امضــا نمودنــد.
گفتنــی اســت، جلســات این خانــه هــر هفتــه پنــج 
شــنبه ها از ســاعت ۱۴ الــی ۱۶ در خانــه هنرمندان 

اصفهــان برگــزار می شــود.

کارگردانی سید مهدی  مستند »سلبریتیسم« با 
خیام الحســینی، بــه بررســی فرهنــگ شــهرت و 
نفــوذ آن در هنــر، خانــواده، اقتصــاد و سیاســت 
رســانه های ایرانی  کاوی  وا بــا  و  می پــردازد 
تأثیــرات  کــردن  آشــکار  ضمــن  غیرایرانــی،  و 
پنهــان پدیــده ی سلبریتیســم، تــاش می کنــد 
بــه  نیــز  با ایــن پدیــده را  تــا چگونگــی مواجهــه 

بیامــوزد. خــود  مخاطــب 
کننــده ی  ســید مجتبــی خیام الحســینی، تهیــه 
مســتند »سلبریتیســم« در آییــن رونمایــی از ایــن 
ــزار  ــان برگ ــوره ی اصفه ــینما س ــه در س ک ــتند  مس
شــد، گفت: »سلبریتیســم« در اصل یک مستند 
کــه فرهنــگ شــهرت را بــه  پنــج قســمتی بــود 
خانواده، اجتماع، سیاســت و هنر نشــان می داد 
کران آناین نســخه ی ســینمایی این مســتند،   و ا

از روز شــنبه آغــاز خواهــد شــد.
کــه موضــوع   وی ادامــه داد: تــاش ما ایــن بــود 
ــد فرهنــگ اســامی_ ایرانی  مــورد  شــهرت را از دی

حاصــل  کار،  نتیجــه ی  و  بدهیــم  قــرار  بررســی 
زحمــت دو ســاله ی مجموعــه فرهنگــی هنــری 
کــه بــا همــه ی ســختی های موجــود  رهواســت 

توانســتند این مســتند را بــه نتیجــه برســانند.
کــرد: در ایــن مســتند پنــج  کارگــردان تصریــح  ایــن 
قســمتی،  از نظــر ۶۰ کارشــناس بهــره گرفته شــده 
و بــرای رســیدن بــه آرشــیو مــد نظــر، دوندگی هــای 
کــه با ایــن  زیــادی انجــام دادیــم، به ایــن امیــد 
فرهنــگ  معرفــی  بــرای  گامی مفیــد  اقدامــات، 

شــهرت برداشــته باشــیم.

کرونــا باعــث شــد تــا بســیاری از حوزه هــا  شــیوع 
کار  کســب و  تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد و صاحبــان 
فعــاالن در حوزه هــای مختلــف متحمــل ضــرر و 
گاهــی اوقات ایــن  کــه  زیان هــای مختلفــی بشــوند 

ضــرر و زیان هــا جبــران ناپذیــر و غیرقابــل جبــران 
بــود. حــوزه فرهنــگ و هنــر نیــز در بــا شــیوع ویــروس 
منحــوس کرونــا یکــی از حوزه هایی بود که متحمل 
ضــرر و زیان هــای قابــل توجهــی شــد و باعــث شــد تــا 
کــه  فعــاالن در حــوزه فرهنــگ و هنــر نتواننــد آنطــور 
بایــد و شــاید بدرخشــند و یــا تولیــدات خــود را بــه 
فرهنــگ دوســتان و عاقه منــدان به حوزه فرهنگ 
رمضانعلــی  حجت االســام  کننــد.  ارائــه  هنــر  و 
معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان 
گفت وگــو بــا تســنیم بــا اشــاره بــه  اصفهــان نیــز در 
اســتان  هنــری  و  فرهنگــی  دینــی،  ظرفیت هــای 
اصفهــان و شهرســتان  نطنــز اظهــار داشــت: الزم 
اســت تــا زمینه هــای فرهنگی منطقه نطنز بیــش از 

پیــش تقویــت شــود.

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان 
و  فرهنگــی  دینــی،  ظرفیت هــای  بــه  اشــاره  بــا 
هنــری اســتان اصفهــان و شهرســتان های نطنــز و 
بــادرود بــر لــزوم پیگیــری مطالبــات موجــود در ایــن 
کــرد و افــزود: حــوزه فرهنــگ و هنــر  کیــد  زمینه هــا تا
از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت و میتوانــد 
یــک جامعــه  ارتقــاء فرهنگــی  نقــش اساســی در 
رویکردهــای  از  یکــی  معتمــدی  باشــد.  داشــته 
اصلــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر اســتان را توجــه 
بــه شهرســتان ها و ظرفیت هــای آنــان دانســت و 
کــرد: چشــم انداز فرهنگ و هنر اســتان را در  تصریــح 
افــق پنــج ســاله بــه تفکیــک شهرســتان ها در حــال 
کار در حــوزه  کرونــا  آماده ســازی اســت امــا شــرایط 

ــت. ــرده اس ک ــه  ــکاتی مواج ــا مش ــی را ب فرهنگ

فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی »احمــد بــه تنهایی« 
کارگردانــی حســین مهــکام بــه پایــان رســید.  بــه 
گزارش ایســنا، فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی  بــه 
ــین  ــاخته حس ــن س ــی« چهارمی ــه تنهای ــد ب »احم
مهــکام در ســکوت خبــری بــه پایان رســید.  ســهیل 
کریمــی،  بابــک  کاری،  محمــود  مســتجابیان، 
علیرضــا  فروتنیــان،  شــاهرخ  صحــت،  ســروش 

محمــد جزایــری، مازیــار تهرانــی، نازآفریــن فرجــی، اســتادی، آندرانیــک خچومیــان، امیــر شــهرابی، 
عبدالخالــق اســتواری، غامعلــی رضایــی، احمــد 
گرامی فــر،  ارکان، حمیــد  نگهبــان، محمــد علــی 
کوثری  علیرضا شــریف زاده، مجید بیرقیان و باران 
بازیگران ایــن فیلــم ســینمایی هســتند. »احمــد به 
تنهایــی« در ابتــدای انجــام امــور فنــی پــس از تولیــد 
گام، بــه  اســت و پــس از آمــاده ســازی، در نخســتین 

فســتیوال های بیــن المللــی ارائــه خواهــد شــد.

کودک جشنواره 

کــرد  مدیرعامــل بنیــاد ســینمایی فارابــی اعــام 
از  دوره  چهارمیــن  و  ســی  فراخــوان  بــه زودی، 
و  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی  جشــنواره ی 
نوجوانــان، هم زمــان بــا فراخــوان پنجمیــن دوره 
کشــور، منتشــر  از المپیــاد فیلم ســازی نوجوانــان 

شــد. خواهــد 
کــرد: از آغاز ســال جاری، چند  علیرضــا تابــش اظهار 
جلســه بــا حضــور اعضــای شــورای سیاســت گذاری 
کــودکان و نوجوانــان برگزارشــده  جشــنواره فیلــم 
ــا ضمــن مــرور دســتاوردهای جشــنواره و المپیــاد  ت
کــه  در ســال ۱۳۹۹، ضعف هــا و تجــارت متفاوتــی 
گذشــته بــا برگزاری ایــن رویــداد در شــرایط  در ســال 
کرونایی داشــتیم، بررســی شــود و طبیعی اســت که 
کرونــا و نحوه ی ارتباطات  متأثــر از وضعیت ویروس 
رویــداد  برپایی ایــن  بــرای  بین المللــی،  و  داخلــی 

بین المللــی در ســال جــاری برنامه ریــزی شــود.
ــه  ک ــر داد  ــی خب ــینمایی فاراب ــاد س ــل بنی مدیرعام
طــی هفتــه ی جــاری، مقــررات و فراخــوان ســی 
و چهارمیــن جشــنواره ی بین المللــی فیلم هــای 

کــودکان و نوجوانــان منتشــر خواهــد شــد.
کــودکان و  دبیــر جشــنواره ی بین المللــی فیلم هــای 

نوجوانان یادآور شد: همکارانم در کارگروه تخصصی 
ســینمای کــودک و نوجوان بنیــاد فارابی و دبیرخانه 
فیلم ســازی  المپیــاد  و  کــودک  فیلــم  جشــنواره 
نوجوانــان، از ســال گذشــته فعــال بوده انــد و بــا رصــد 
آثــار داخلــی و خارجــی و برگــزاری جلســات نقــد و 
بررســی تــاش کردند تا برنامه ریزی بهینه تــری برای 
کران جشــنواره ای ســینمای  پویایی جریان تولید و ا

کــودک و نوجــوان داشــته باشــند.
وی، به برپایی پنجمین دوره از المپیاد فیلم ســازی 
ســی  جشــنواره ی  بــا  هم زمــان  کشــور  نوجوانــان 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  کــودک  فیلــم  و چهــارم 
فراخوان این دوره از المپیاد فیلم سازی نیز به زودی 

منتشــر می شــود.
و  کــودک  ســینمای  کــرد:  خاطرنشــان  تابــش 
نوجــوان همیشــه نیازمنــد توجــه و حمایــت بــوده 
کانــون پــرورش فکــری  و هســت و نهادهایــی مثــل 
کــودکان و نوجوانــان، ســازمان صداوســیما، وزارت 
شــهرداری ها،  کشــور،  وزارت  آموزش وپــرورش، 
کــودک و  اســتانداری ها، مرکــز توســعه ی ســینمای 
نوجــوان و... بایــد بــا حمایت هــای مــادی و معنوی 
کمــک  خــود بــه ارتقای ایــن ژانــر مهــم ســینمایی 

کننــد.
گزارش ایســنا، یازدهــم خردادمــاه نیــز محمــد  بــه 
عیــدی، معــاون فرهنگــی شــهردار اصفهــان و عضــو 
فیلم هــای  جشــنواره  سیاســت گذاری  شــورای 
ســتاد  بــا  گفت وگــو  در  نوجوانــان،  و  کــودکان 
برگــزاری  امــکان  دربــاره ی  جشــنواره  خبری ایــن 
بــود:  گفتــه  فیزیکی ایــن رویــداد در ســال جــاری 
تجربــه ی برگــزاری آنایــن جشــنواره کــودک در ســال 
امــکان  امســال هــم  و  اســت  ارزشــمند  گذشــته، 
کودک در اصفهان  برگزاری فیزیکی جشــنواره فیلم 
کــه  همــراه بــا بخش هــای آنایــن وجــود دارد چرا
جشــنواره های هنــری وظیفــه دارنــد در شــرایط 
متفاوت،  پاســخگوی  نیــاز مخاطبان خود باشــند.

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی خبر داد؛

برگزاری فیزیکی جشنواره فیلم کودک در اصفهان همراه با بخش های آنالین
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کاپیتــان تیــم دوچرخــه ســواری  مهــدی ناطقــی- 
کــرد.  فــوالد مبارکــه ســپاهان قــرارداد خــود را تمدیــد 

ــواری  ــه س ــم دوچرخ ــان تی کاپیت ــی،  ــدی ناطق مه
ســپاهان بــا حضــور در دفتر ایــن باشــگاه پــس از 

کت قــرارداد خــود  کــره بــا محمدرضــا ســا انجــام مذا
را بــرای هفتمیــن ســال متوالــی بــا ســپاهان تمدیــد 
کــرد. ناطقــی ۱۵ مــدال طــا، نقــره و برنز از مســابقات 
بازی هــای  نقــره  مــدال  آســیا،  رســمی قهرمانی 
 ۱۳ مقــام   ،۲۰۰۶ ســال  در  قطــر  دوحــه  آســیایی 
جوانــان جهــان در ســال ۲۰۰۵ ویــن اتریــش، کســب 
عناویــن متعــدد تورهــای بین المللــی و قهرمانــی 
پیراهــن  تفتــان  تــور  دوره  دو  طایــی  پیراهــن 
ک  امتیــازی تور ایــران، جاالجــا مالــزی، ســینگکارا
کرمــان و حضــور در ســه  تایلنــد، ریاســت جمهــوری 
در  را  آســیایی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴  بازی هــای  دوره 

کارنامــه خــود دارد.

تمدید قرارداد قهرمان دوچرخه سواری آسیا با سپاهان

کونــگ فــو اصفهــان مقــام ســوم لیــگ  هیئــت 
کــرد. کســب  کونگفــوی بانــوان را 

گــزارش فدارســیون کونگفو و هنر هــای رزمی،  بــه 
ــزار  ــازی برگ ــورت مج ــه ص ــه ب ک ــا  ــن رقابت ه در ای

شــد تیم هــای کمیتــه تــوآ ســنتی، هیئــت کونگ 
کمیتــه پرتــوآ جســم و جــان تهــران  فــو اصفهــان، 
و انجمــن توتایمــا بــا مجمــوع ۹ امتیــاز تیمــی و 
۲۷ امتیــاز انفــرادی در جایــگاه سوم ایســتادند 
کونــگ فــو خراســان رضوی،  و، تیم هــای هیئــت 
و  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  فــو  کونــگ  هیئــت 
ــا مجمــوع ۱۲ امتیــاز  کونــگ فــو فــارس ب هیئــت 
کســب  ــاز انفــرادی مقــام اول را  تیمــی و ۳۶ امتی
کشــور بــا مجمــوع ۱۲  کردنــد، تیــم انجمــن تــوآ 
امتیــاز تیمــی و ۳۳ امتیــاز انفــرادی بــه مقــام دوم 

دســت یافــت.
کونــگ فــو بانــوان در بخــش اجــرای فــرم  لیــگ 

جوانــان در چهــار هفتــه برگــزار شــد.

مهاجــم تیــم ملــی فوتبال ایــران بعــد از انتخــاب 
گل لیــگ قهرمانــان اروپــا  گلــش بــه عنــوان بهتریــن 
گفــت: بــا امیــد بــه اتفاقات بهتــر، رو به جلو مــی روم. 
کــه ســایت اتحادیــه فوتبــال  گذشــته بــود  هفتــه 
از  نظرســنجی  پایــان  در  کــرد  اعــام  )یوفــا(  اروپــا 
گل لیــگ قهرمانــان ۲۰۲۱ اروپــا، مهــدی  بهتریــن 
طارمی مهاجم ایرانــی تیــم پورتو ایــن عنــوان را از آن 

کــرده اســت. خــود 
طارمــی در بــازی پورتــو بــا چلســی در مرحلــه یــک 
چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپــا موفــق شــد بــا 
یــک ضربــه قیچــی برگــردان دروازه تیــم انگلیســی را 

کنــد. بــاز 
در  کننــده  شــرکت  نفــر  هــزار  و ۳۰۰  میلیــون   ۱ از 
نظرســنجی یوفــا، بیــش از ۷۵۰ هــزار رای بــه مهدی 
گرفــت و ایــن مهاجم ایرانــی باالتــر از  طارمی تعلــق 
»مســی«، »ژیــرو«، »نیمــار«، »بنزمــا«، »مودریــچ« 

گل شــد. و… زننــده بهتریــن 
تمــام  در  گســترده ای  بازتــاب  موضــوع  ایــن 
و  انگلیــس  ترکیــه،  از جملــه  رســانه های جهــان 
پرتغــال داشــت. روزنامــه »دیلــی میــل« انگلیــس از 
کــه موفــق شــد  کــرد  طارمی بــه عنــوان بازیکنــی یــاد 
گل تماشــایی بــه پاری ســن ژرمن فرانســه  مســی بــا 

کروباتیک را در این نظرســنجی  و ژیــرو بــا ضربه آ
عنــوان  بــه  و  بدهــد  شکســت 

نخســت برســد.
روزنامــه »رکــورد« پرتغــال هم ایــن 

خبــر را در صفحــه نخســت خــود بــا 
کــرده اســت. عکــس طارمــی کار 

حاضــر  حــال  در  طارمی کــه  مهــدی 

همــراه تیــم ملــی فوتبال ایــران در مرحلــه انتخابــی 
ســر  بــه  بحریــن  کشــور  در   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام 
گلــش بــه عنــوان بهتریــن  می بــرد، بعــد از انتخــاب 
گل لیــگ قهرمانــان اروپــا پیامــی را به ایــن شــرح 

ــرد: ک ــر  منتش
گل حمایــت  کــه مــن را برای ایــن  کســانی  »از همــه 
کردنــد و باعــث افتخار ایــران شــدند تشــکر می کنــم. 
کــه یــک روز در یکــی  همیشــه در ذهنم ایــن بــود 
قــرار  فوتبــال  در  بازیکــن  بهتریــن  بخش هــای  از 
گل  می گیــرم. تــا االن بــه یــاری خــدا بــه بهتریــن 
کــردم و بــا امیــد بــه اتفاق هــای بهتــری  دســت پیــدا 
رو بــه جلــو مــی روم. فکــر می کنــم بــا تــاش مضاعــف 
کــه باعــث  کنــم  بتوانــم به ایــن امــر دســت پیــدا 
ســربلندی مــردم عزیــزم بشــوم. بــا آرزوی شــادی و 

ــرای همــه شــما.« ســامتی ب
تیــم  در  حضــورش  فصــل  نخســتین  طارمــی در 
گل بــه ثمــر رســاند  پورتــو پرتغــال در مجمــوع ۲۳ 
گل در لیــگ  کــه شــامل ۱۶ 
گل در جــام  پرتغــال، ۵ 
و  کشــور  حذفی ایــن 
۲ گل در لیــگ قهرمانــان 

اروپــا بــود.

هیــات  رییــس  به عنــوان  عارفیــان  حیدرعلــی 
کونگ فــو و هنرهــای رزمی اســتان اصفهان انتخاب 
کونــگ  شــد.  مجمــع انتخابــات رییــس هیــات 
بــا حضــور  رزمی اســتان اصفهــان  فــو و هنرهــای 
ســیدمحمد طباطبایــی مدیــرکل ورزش و جوانــان 
اســتان و مجدالدیــن ُمســتعان دبیــر فدراســیون 
کونگ فــو و هنرهــای رزمی جمهــوری اســامی ایران 

در ســرای ورزشــکاران اصفهــان برگــزار شــد. 
ســعید  انصــاری،  محمــد  مجمــع  در ایــن 
حشــمت نژاد، امید احمــدزاده، حیدرعلی عارفیان 
و پریســا نیــازی بــرای احراز ریاســت هیــات کونگ فو 
و ورزش هــای رزمی اســتان داوطلــب شــده بودنــد. 
در ایــن مجمع ســعید حشــمت نژاد حضــور نیافت، 
محمــد انصــاری انصــراف داد و پریســا نیــازی نیــز بــه 

نفــع عارفیــان از کاندیداتــوری کنارگیــری کرد.
در ادامــه میــان دو نفــر باقــی مانــده، حیدرعلــی 
عارفیــان بــا ۱۶ رای از ۱۹ رای ماخــوذه و ســه رای 
باطلــه به عنــوان رییــس چهــار ســال آینــده هیــات 
کونگ فــو و هنرهــای رزمی اســتان اصفهان انتخاب 

شــد.
ورزشــکار  هــزار   ۳۷۵ از  بیــش  اصفهــان  اســتان 
ســازمان یافتــه و یــک هــزار و ۷۰۰ باشــگاه ورزشــی 

دارد.

کمیتــه مربیــان هیئــت والیبــال اســتان  مســئول 
جــوان  مربیــان  حضــور  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
گفت:  اســتان در طرح اســتعدادیابی فدراســیون 
در ایــن برنامــه ســعی کردیــم عــاوه بر نشــان دادن 
ظرفیــت اســتان از نظــر بازیکــن، با دعــوت مربیان 
جوان اســتان این بخش از پتانســیل اســتان را به 

نمایــش بگذاریــم. 
راســتی  طــرح  خصــوص  در  مهنــام  محســن 
آزمایی و اســتعدادیابی بازیکنان نوجوان اســتان 
ملــی  تیــم  اردوی  در  شــرکت  جهــت  اصفهــان 
کــرد: در ایــن برنامــه  والیبــال نوجوانــان، اظهــار 
کــه در ســالن ۲۵ آبــان ورزشــگاه نقــش جهــان 
کــه از سراســر  اصفهــان برگــزار شــد، ۱۲۰ نفــری 
اســتان اصفهــان در ســایت فدراســیون والیبــال 
گــروه تقســیم  کــرده بودنــد در چهــار  ثبــت نــام 

شــدند. بنــدی 
والیبــال  ملــی  تیــم  مربــی  کنــار  در  افــزود:  وی 
نوجوانــان، مــا مربیــان جــوان سراســر اســتان را 
کــه  کردیــم؛ مربیانــی  نیــز در ایــن برنامــه دخیــل 
تیم های منتخب نونهاالن، نوجوانــان و جوانان 
اســتان را هدایــت می کننــد تا ایــن مربیــان هــم 

کننــد. کار  تحــت نظر ایشــان 

کمیتــه مربیــان هیئــت والیبــال اســتان  مســئول 
کــرد: در واقع بازیکنان منتخب  اصفهــان تصریح 
بــرای اردوهــای بعــدی تیــم ملــی انتخــاب شــدند 
ــرای اســتفاده در برنامه هــای  و مربیــان مــا هــم ب
مختلــف فدراســیون زیــر نظــر مربــی تیــم ملــی 
والیبــال نوجوانــان فعالیــت کردند، چــرا که هدف 

مــا نشــان دادن چنیــن ظرفیت هایــی بــود.
بهترین هــا،  انتخــاب  ک  مــا دربــاره  مهنــام 

و  قــد  ملــی  تیــم  انتخــاب  بــرای  ک  مــا گفــت: 
و  برخــی مهارت هــا  و  بازیکنــان  بدنــی  فیزیــک 
تکنیک هایــی اســت که مدنظــر خود فدراســیون 
گفتــه شــد محدودیتــی  اســت. بــا توجــه به اینکــه 
در انتخــاب نفــرات در ایــن مرحلــه وجــود نــدارد، 
انتخــاب  اصفهــان  از  زیــادی  نفــرات  امیــدوارم 
شــوند. البته ایــن بازیکنــان پیــش از ایــن در قالــب 

تیــم نوجوانــان اســتان ارزیابــی شــده اند.

تیم هــای برتــر مســابقات پاورلیفتینــگ نیــروی 
کشــور در اصفهــان معرفــی شــدند. هوایــی 

کشــور  دبیــر رشــته پرورش انــدام نیــروی هوایــی 
گفــت: در این مســابقات  تیم پایگاه اصفهــان برای 
کــرد و  کســب  ســومین دوره پیاپــی مقــام اول را 
تیم هــای پایــگاه شــیراز و پایــگاه دزفول دوم و ســوم 

شــدند.

اصفهــان،  از  توکلــی  علــی  افــزود:  زنگنــه  احمــد 
ع از شــیراز، محمد شــیخی، علی فقیه،  مهدی زار

ــان،  ــمی از اصفه ــین قاس ــو، حس ــن ل ــد بادی محم
از  مرادقلــی  ســجاد  و  دزفــول  از  مــرادی  مجیــد 
انفرادی ایــن  بخــش  برتــر  نفــر  هشــت  همــدان 

هســتند. مســابقات 
رقابت هــای پاورلیفتینــگ نیــروی هوایــی کشــور با 
حضــور ۶۰ ورزشــکار در ۸ وزن و از ۶ پایــگاه هوایــی 
کشــور بــه مــدت ۲ روز در پایــگاه هوایــی شــهید 

بابایــی اصفهــان برگــزار شــد.

پیشکســوت پرســپولیس معتقــد اســت دو تــا ســه 
ــخص  ــان مش ــگ، قهرم ــان لی ــه پای ــده ب ــه مان هفت

ــد. ــد ش خواه
ــا  گــو با ایمنــا در رابطــه ب گفــت و  ضیــا عربشــاهی در 
کــرد: تیــم  پیــش بینــی خــود از ادامــه لیــگ، اظهــار 
پرســپولیس چهار دوره قهرمانی پشــت ســرهم آورد 
و در جــام باشــگاه های آســیا هــم بــا اقتــدار ســرگروه 
کــه لیــگ  مســابقات شــد. با ایــن حــال از زمانــی 
بیســتم شــروع شــد ســپاهان نشــان داد امســال 
کــرده و فکــر می کنــم  عزمــش را بــرای قهرمانــی جــزم 
کــرده ام ســپاهان  تیــم خوبــی دارنــد. بارهــا عنــوان 
خــوب فوتبــال بــازی می کنــد و ساختارشــان بــه 

ــرود. کــه بــه ســمت قهرمانــی ب ــه ای اســت  گون
تیــم  اصلــی  رقیــب  می کنــم  فکــر  افــزود:  وی 
پرســپولیس تیــم ســپاهان باشــد و االن نمی تــوان 
کــدام تیــم قهرمــان  کــه  گرفــت  قطعــی تصمیــم 
بــه  کــه امتیاز ایــن تیم هــا نزدیــک  می شــود چــرا 
کــه امتیــاز از دســت بدهــد بــه  هــم اســت و هرکــدام 
مشــکل برمی خــورد. فکــر می کنــم دو یــا ســه هفتــه 

مانــده بــه پایــان، قهرمــان مشــخص شــود.
سپاهان، همان پرسپولیس است!

ریشــه  بــه  اشــاره  بــا  پرســپولیس  پیشکســوت 
خصــوص  در  پرســپولیس،  و  قدیمی ســپاهان 
اخیــر میــان هــواداران  درگیری هــای چنــد ســال 
کــرد: بــه عنــوان  و بازیکنــان دو تیــم، خاطرنشــان 
بــازی  پرســپولیس  بــرای  ســال  کــه ۱۴  بازیکنــی 
کــرده ام، اصــًا نمی خواســتم هــواداران دو تیــم بــا 
هم کدورتی داشــته باشــند. تیم سپاهان، شاهین 

نتیجــه  در  و  اســت  ســپاهان  شــاهین،  و  اســت 
اســت. پرســپولیس  همــان  ســپاهان 

کرد: ســپاهانی ها و پرسپولیســی ها باید  وی اضافه 
کســانی از  گــر  دســت در دســت همدیگــر بگذارنــد و ا
بیــن تماشــاچیان شــیطنت می کنــد را بایــد اخــراج 
کــرده و نگذارنــد خدشــه ای بــه اعتبــار دو طــرف وارد 

شــود.
حرف اول را در آسیا می زنیم

عربشــاهی بــا بیان ایــن کــه کار برای تیم ملی دشــوار 
کــرد: بازی هــای دور رفــت تیــم ملــی  شــده، تصریــح 
بغرنــج بــود و نتیجــه خوبــی نگرفــت. مــا حــرف اول 
کنیــد باشــگاه هایمان  را در آســیا می زنیــم. نــگاه 
کــه بازیکــن از خارج  خصوصــًا در برابــر باشــگاه هایی 
آفریقایــی می آورنــد  کشــورهای  و  اســپانیا  ماننــد 
حــرف اول را در آســیا می زننــد. بــه جــرأت می گویــم 
بایــد  و  شــده  کمی مشــکل  ملــی  تیــم  بــرای  کار 
کننــد ولــی غیرت ایرانــی  حرفــه ای فوتبــال بــازی 
کار نشــده را انجــام می دهــد و امیــدوارم  کــه  اســت 
گــروه خــودش بــاال بیایــد و بــه مرحلــه  تیــم ملــی از 

بعــد بــرود.

لیگ کونگ فو بانوان:

کسب مقام سومی هیئت کونگ فوی اصفهان 

»به امید اتفاقات بهتر جلو می روم«

کنش طارمی به انتخابش بعنوان زننده بهترین گل  وا
لیگ قهرمانان اروپا

رییس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی استان 
اصفهان انتخاب شد

مسئول کمیته مربیان هیئت والیبال استان اصفهان:

سعی کردیم ظرفیت بازیکنان و مربیان جوان اصفهان را نشان دهیم

معرفی تیم های برتر مسابقات پاور لیفتینگ نیروی هوایی 

پیشکسوت پرسپولیس ؛

رقیب اصلی پرسپولیس، سپاهان است
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

سرپرســت تیــم بســکتبال فوالدمبارکــه ســپاهان 
بــا اشــاره بــه انتخــاب تنهــا یــک بازیکــن از ایــن تیــم 
گفــت:  بــه اردوی تیــم ملــی بســکتبال جوانــان، 
کیفیتــی در لیــگ  متاســفانه بازیکنــان خــوب و با
دیــد  از  کــه  دارنــد  حضــور  دو  یــا  و  یــک  دســته 
دور  ملــی  تیم هــای  فنــی  کادر  و  اســتعدادیابان 
کــه آنهــا فقــط لیــگ برتــر را رصــد  می ماننــد چــرا 

می کننــد. 
ــوص  ــنا در خص ــو با ایس ــت وگ گف ــی در  ــال زهرای ج
برنامه هــای تیــم بســکتبال ســپاهان بــرای حضــور 
و  تفکــر  اظهارکــرد:  برتــر،  لیــگ  آینــده  فصــل  در 
برنامه ریــزی هیئــت مدیــره و مدیرعامــل باشــگاه 
کیفیــت در لیــگ برتــر  حضــور پرقــدرت و یــک تیــم با
اســت، بــر همیــن اســاس تعــدادی از بازیکنــان تیــم 
کــه بــرای تقویــت تیــم در نظــر  کنــار برخــی نفراتــی  در 
داریــم بــا توجــه بــه سیاســت گذاری باشــگاه ترکیــب 
لیــگ برتربســکتبال  آینــده  را در فصــل  ســپاهان 

تشــکیل خواهنــد داد.
هماننــد  کــه  اســت  ما ایــن  هــدف  افــزود:  وی 
فصــل گذشــته در لیگ برتــر نیــز تیمی بومی داشــته  
یــک،  لیــگ دســته  گذشــته در  باشــیم، فصــل 
کــه بازیکنــان آن همگــی  ســپاهان تنهــا تیمی بــود 
بومی شــهر اصفهــان بودنــد، بازیکنــان جــوان و بــا 
کــه می تــوان در آینــده از آنهــا بیشــتر  اســتعدادی 

کــرد. اســتفاده 
وی در خصــوص اســتفاده از بازیکنــان اصفهانــی 
حاضــر در تیم هــای دیگــر لیگ برتــر هماننــد، آرن 
کاظمــی، عمــاد ســلمانی و...  ارســان  داوودی، 
افــراد  گفت: ایــن  ســپاهان،  تیــم  تقویــت  بــرای 
بازیکنــان بســیار شــاخص اصفهــان و ایران هســتند 
بازیکنــان  از  کــه  اســت  باشــگاهی  هــر  افتخــار  و 

کیفیــت و ســطح ملــی باالی شــهر خــود در ترکیب  با
کادر  کنــد، اما ایــن مســائل بــه  تیمــش اســتفاده 
فنــی و  سیاســت گذاری باشــگاه بــر اســاس بودجــه 

بــر می گــردد.
کــرد:  سرپرســت تیــم بســکتبال ســپاهان، تصریــح 
باتوجــه به اینکــه سیاســت ها و مصوبــات هیئــت 
مدیــره در خصــوص تیــم بســکتبال بــه مــا ابــاغ 
کــره نشــده ایم،  نشــده، بــا هیــچ بازیکنــی وارد مذا
گفتــم بــه دلیل اینکــه ســال اول  کــه  امــا همان گونــه 
حضورمــان در لیگ برتــر اســت بازیکنــان جــوان تیم 
کــه دارند  را ســعی می کنیــم بر اســاس نیاز و کیفیتی 
کنــار آنهــا از بازیکنــان باتجربــه  کنیــم و در  حفــظ 
کســب  تیــم  تــا جوانــان  کــرد  اســتفاده خواهیــم 
کــرده و بــه نوعــی آینــده ســازی می کنیــم،  تجربــه 
هــدف حضــور  تیمــی در خــور و شــأن نــام اصفهــان و 

ــر اســت. ســپاهان در لیــگ برت
وی بــا ابــراز خوشــحالی از برگــزاری دربــی بســکتبال 
کــرد: رقابــت ســالم بســیار  اصفهــان خاطرنشــان 
خــوب و شــیرین اســت و قطعــا انگیــزه ای می شــود 
که چندین ســال  برای بازیکنان دو تیم، جذابیتی 
از بســکتبال اصفهــان رفته بــود دوباره به این رشــته 
در اصفهــان بــاز می گــردد. باید به جامعه بســکتبال 
اصفهــان و بــه خصــوص باشــگاه ســپاهان تبریــک 
که توانســت در یک ســال در دو بخش بانوان  گفت 
و آقایــان بــا کســب دو کاپ قهرمانــی راهــی لیگ برتــر 

شوند.
کیدکــرد: دربی بســکتبال قطعــا جذابیت  زهرایــی تا
کــه در  خــاص خــود را خواهــد داشــت، جذابیتــی 
دربــی فوتبــال اســت به بســکتبال هــم خواهــد آمد. 
آخریــن حضــور ســپاهان در لیــگ برتــر بســکتبال بــه 
ســال ۸۵ برمی گــردد و بازگشــت دوبــاره ســپاهان 
گیــری  کــه ســپاهان در اوج  بــه لیــگ برتــر در دورانــی 

گرفتــه می توانــد اتفاقــات خوبــی را بــرای  خــود قــرار 
جوانــان ورزشــکار اصفهــان در رشــته های مختلــف 
رقــم بزنــد. ذوب آهــن از تیم هــای ریشــه دار و خــوب 
بســکتبال کشــور اســت کــه همــواره بازیکنان بســیار 
کیفیتــی را بــه تیم هــای ملــی معرفــی  خــوب و بــا 
کــرده اســت، در هندبــال و فوتبــال همیشــه با ایــن 
در  و  داشــته ایم  دیدنــی  و  ســالم  رقابــت  باشــگاه 

بســکتبال هــم قطعــا همین گونــه خواهــد بــود.
وی با ســنگین و فشــرده خواندن رقابت های لیگ 
کــرد: در مســابقات دســته یــک  دســته یــک، اضافــه 
گروه هــا و مناطــق  کــه در  ۳۶ تیــم حضــور داشــتند 
ــا  مختلــف بــه رقابــت پرداختنــد، فدراســیون نیــز ب
توجــه بــه شــرایط شــیوع ویــروس کرونا از نظــر زمانی 
و شــرایط برگــزاری نیــز تحــت فشــار بــود، امــا مصمــم 

کــه مســابقات دســته یــک برگــزار شــود. بودنــد 
زهرایــی ادامــه داد: تیــم مــا ۲۱ بــازی انجــام داد و 
فشــار زیادی متحمل شــد، در طول این مســابقات 
کشــید تنها  که از آغاز تا آخرین مســابقه ۹ ماه طول 
دو باخــت در نیمــه نهایــی و فینــال داشــتیم و ایــن 

یــک رکــورد بــود.
بــا انتقــاد از  سرپرســت تیــم بســکتبال ســپاهان 
کادر فنــی تیم هــای ملــی و نظــارت فدراســیون در 
گفــت:  انتخــاب بازیکنــان بــرای تیم هــای ملــی، 
ــا ۲۱  ــن ۱۸ ت ــنی بی ــن س ــپاهان میانگی ــان س بازیکن
ســال دارنــد و تنهــا شــادفر کرمی بــه اردوی تیــم ملی 
جوانــان دعــوت شــده اســت، قطعا ایــن ســهمیه 
بــرای تیمی کــه بــا چنیــن آمــاری بــه لیگ برتــر راه 
کــه در  کــم اســت، موضوع ایــن اســت  کــرده  پیــدا 
دســته یــک و یــا حتــی پایین تــر بازیکنــان خــوب 
کــه می تواننــد بــه  و بــا اســتعدادی وجــود دارنــد 
کننــد، امــا مربیــان ارزیــاب  کمــک  تیم هــای ملــی 
کــه بــا تیم هــای ملــی هســتند و  و اســتعدادیابی 
بازی هــای  ملــی  تیم هــای  فنــی  کادر  همچنیــن 
کمتــر نظــارت و رصــد می کننــد و ایــن  دســتجات را 
ک و آتشــی  خــوب نیســت. در تیــم ســیرجان، ارا
تهــران بازیکنــان بســیار خوبــی بــازی می کردنــد، 
انگیــزه  شــود  نظــارت  بهتــر  مســابقات  گر ایــن  ا

می شــود. بازیکنان ایجــاد  در  بیشــتری 
دیــده  شــرایط  برتــر  لیــگ  بــه  آمــدن  افــزود:  وی 
همچنیــن  و  ملــی  تیم هــای  بــرای  آنهــا  شــدن 
تیم هــای دیگــر را فراهــم می کنــد، هرچنــد تیــم مــا 
گرفــت،  ســهمیه لیــگ برتــر را بــا رســیدن بــه فینــال 
امــا بازیکنــان تیــم تــا رســیدن بــه ســکوی قهرمانــی 
کردنــد تــا توانایی هــای خــود را بیشــتر بــه  تــاش 
بــه  نمایــش بگذارنــد، امــا شــیرینی این ســهمیه 

کاپ قهرمانــی بــود. گرفتــن 

بازگشت سپاهان به لیگ برتر پس از ۲۵ سال
گزارشربخ

معــاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت 
کــرد حمایت هــای الزم از تیــم ملــی  کیــد  ورزش تا
جــام  انتخابــی  مرحلــه  در  بــرای حضــور  فوتبــال 
ــا  گرفتــه امــا مســئولیت این تیــم ب ــی صــورت  جهان

اســت.  فدراســیون 
نــژاد در حاشــیه  گــزارش مهــر، مهــدی علــی  بــه 
برگــزاری مجمــع انتخاباتــی فدراســیون شــطرنج 
ضمــن اشــاره بــه خــروج باتکلیفی ایــن فدراســیون 
از دوره سرپرســتی گفــت: حــدود ۱۵ ماه فدراســیون 
با سرپرســتی اداره می شــد و خوشــحالیم که در این 

مــورد تعییــن تکلیــف شــد.
کــه ملــی پوشــان شــطرنج  وی در مــورد مشــکاتی 
اســت  فدراســیون  وظایــف  از  گفت: ایــن  دارنــد 
کننــد و  کــه آقــای تامینــی بایــد در مــورد آن تدبیــر 
کــه در فدراســیون وجــود دارد را برطــرف  مشــکاتی 

کنــد.
کــه در هیــات مدیــره  علــی نــژاد در مــورد اختافاتــی 
باشــگاه اســتقال و مدیریت ایــن باشــگاه وجــود 
گفــت: ظــرف یکــی - دو روز آینــده جلســه ای  دارد 
کــرد. مــا اســتفعای اعضــای هیــات  برگــزار خواهیــم 
ــه  ک ــم  کردی ــت  ــوب دریاف ــورت مکت ــه ص ــره را ب مدی
کــرد. بــا حضــور اعضــای هیــات  وزیــر بــا آن مخالفــت 
مدیره و مدیرعامل جلسه خواهیم داشت و سعی 
کاهــش دهیــم و  می کنیم ایــن اختــاف نظرهــا را 

بهتریــن تصمیــم را در آن جلســه بگیریــم.
فرهــاد  دســتیار ایتالیایی  حضــور  مــورد  در  وی 
جــذب  بــرای  کــه  محدودیت هایــی  و  مجیــدی 
گرفتــه شــده بــود،  مربــی و بازیکــن خارجــی در نظــر 
کــرد  گفت: ایــن را بایــد از فدراســیون فوتبــال ســوال 
گذاشــته اند و بایــد در  که ایــن قوانیــن را آنهــا  چــرا 

مــوردش نظــر بدهنــد.
معــاون وزیــر ورزش در مورد اینکــه چنــد انتخابــات 
گفــت:  دیگــر از فدراســیون ها باقــی مانــده اســت 
کــه روز ۱۹  مجمــع فدراســیون زورخانــه ای را داریــم 

خــرداد برگــزار خواهــد شــد و دیگــر هیــچ فدراســیونی 
کــه بــا سرپرســت اداره می شــود.  نخواهیــم داشــت 
سه فدراسیون در تیرماه دوره چهار ساله مدیریت 
صاحیــت  تاییــد  حــال  در  می شــود.  تمــام  آنهــا 
نامزدهــا هســتیم. هــر زمانــی که ایــن تاییدهــا بیایــد 

در تیرمــاه انتخابــات آنهــا هــم برگــزار خواهــد شــد.
کــه  وی در مــورد تیــم ملــی فوتبــال و بازی هایــی 
گفــت: تیــم ملــی نماینــده بیــش از  پیــش رو دارد 
۸۰ میلیــون جمعیت ایــران اســت و همــه مــردم مــا 
در هــر رده ســنی عنایــت ویــژه ای به ایــن تیــم دارنــد. 
کــه در دور رفت ایجــاد شــد و  بــا توجــه بــه وضعیتــی 
کار  کــه بــه خوبــی حاصــل نشــد، خیلــی  نتایجــی 
دشــوار شــد برای این مرحلــه. فکر می کنم بازیکنان 
کــه  مــا بــا توجــه بــه پتانســیل و توانمندی هایــی 
کــه بــه خــرج خواهنــد داد  دارنــد بــا همــت و غیرتــی 
و بــا تدابیری که فدراسیون اندیشــیده بتوانــد از این 

کنــد. مرحلــه عبــور 
کــرد: طبیعتــًا مســئولیت تیم ملی  کیــد  علــی نــژاد تا
ــا فدراســیون فوتبــال اســت و مــا دخالتــی نداریــم  ب
کنــون  کــه داریــم تا کمیتــی  امــا براســاس وظیفــه حا
کرده ایــم تــا دیگــر  کمــک  ۳۰ میلیــارد تومــان بــه آنهــا 
دغدغــه ای نداشــته باشــند. امیــدوارم نتیجــه الزم 
حاصــل شــود و مــا بتوانیــم ۲۵ خــرداد صعــود بــه 

مرحلــه بعــد را جشــن بگیریــم.
بــه فدراســیون ها  کــه  کمک هایــی  مــورد  وی در 
اول  مــاه  دو  در  مــا  گفــت:  اســت  گرفتــه  صــورت 
کمــک  ــه فدراســیون ها  ــارد تومــان ب ســال ۸۱ میلی
کــه  کــم ســابقه اســت  کرده ایم. ایــن عــدد بــزرگ و 
پرداخــت  فدراســیون ها  بــه  رقــم  دوماه ایــن  در 
شــده اســت. این شــامل بودجــه فدراســیون ها هــم 
می شــود. به دلیل اینکه المپیک و پارالمپیک را در 
کرده ایــم و هــدف  کمــک  پیــش رو داریم ایــن رقــم را 
کــه فدراســیون ها مشــکات  مــان هم ایــن بــوده 

مالــی نداشــته باشــند.

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
بــه  مجلــس  ورزش  کســیون  فرا اســامی گفت: 
کــه بــی عدالتــی در مــورد تیم های  دنبال ایــن اســت 
ورزشــی رخ ندهد و به هرجهت فدراســیون باید به 
جــای رویکــرد جانبدارانــه، فنــی و منطقــی برخــورد 

کنــد. 
کمیتــه  ــا رأی صــادره  عبــاس مقتدایــی در رابطــه ب
کــه منجــر بــه ســقوط  انضباطــی بــه ســود ســایپا 
ذوب آهــن و حضــور در منطقه ســقوط جدول لیگ 
کــه  کــرد: مســئله مهم ایــن اســت  برتــر شــد، اظهــار 
کــه ابعاد فنی  بایــد همــه تــاش کنند تــا موضوعاتی 
و حرفه ای دارد به مســائل سیاســی و یا موضوعات 
غیــر فنــی آلــوده نشــود، موضــوع تیم هــای فوتبــال 
یــک موضــوع فنــی اســت کــه همه بایــد تاش کنند 
کــرده و  تیم هــا تقویــت شــوند، نبایــد بخشــی نگری 
کنیــم، بایــد به  ناعادالنــه و غیرکارشناســی صحبــت 
گمانه زنــی عدالــت را بــه عنــوان محــور قــرار  جــای 
کــه بــا برخــی  دهیــم. وی افــزود: در صحبت هایــی 
ــر تقویــت شــرایط  از مســئوالن ذوب آهــن داشــتم ب
کــرده و آنهــا  کیــد  ذوب آهــن و ارتقــا ورزش اســتان تا
نیــز اظهــار داشــتند در حــال برنامه ریــزی هســتند. 
کــه در  کاســتی هایی  اعتقــاد دارم نبایــد ضعــف و یــا 
نتیجــه مدیریــت و مربیگــری از قبــل وجــود داشــته 
کارهــای  کــرد. در ابتــدای فصــل بایــد  کتمــان  را 
کار  مهمی انجــام می شــد تــا در هفته هــای پایانــی 

گــر نرســد. بــه امــا و ا
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: البته 
کــه در حــال انجــام اســت،  بــا برنامه ریزی هایــی 
امیدواریــم  و  می شــود  مشــاهده  پیشــرفت هایی 
اصفهانــی  تیم هــای  بیشــتر  تقویــت  بــا  بتوانیــم 

شــاهد رونــق دوبــاره ورزش در اســتان باشــیم، بــا 
توجــه به اینکــه ذوب آهــن باســابقه و تجربــه اســت 
برنامه ریزی هــای دقیق تــر  بــا  آینــده  می توانــد در 

کنــد. وضعیــت بهتــری پیــدا 
کــه  کــرد: نکتــه مهم ایــن اســت  مقتدایــی اضافــه 
مشــاهد  بی اخاقی هــا  از  برخــی  فصــل  آخــر  در 
کــه  کیــد می کنیــم  کــه مــا تا می شــود، در حالــی 
کمیتــه مربوطــه باید ایــن نکتــه را  ســازمان لیــگ و 
کننــد و بــا  بــه عنــوان یــک بحــث ورزشــی بررســی 

رویکردهــای جانبدارانــه بــا آن برخــورد نکننــد.
کــرد: موضوعــات ورزشــی مرتبــط بــه  کیــد  وی تا
کرده و هر جایی  اســتان اصفهان را با دقت بررســی 
کنیــم رونــد از مســیر ورزش بــه ســمت  کــه احســاس 
کــرده، اقدامــات  جانبداری هــای بی منطــق عبــور 

الزم را انجــام می دهیــم.
گفــت: در ایــن  نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس 
کــه مطالبــات هــواداران تیم هــا مــورد توجــه  زمینــه 
گیــرد، مجلــس حساســیت های الزم را دارد و  قــرار 
کرده و از همه  دوســت داریم ورزش اســتان ها رشــد 
تیم هــای اســتانی حمایــت الزم را انجــام خواهیــم 
نماینــدگان  بــا  کــه  از مکاتباتــی  پــس  اخیــرا  داد. 
نیــز  مجلــس  ورزش  کســیون  فرا شــده،  مجلــس 
مکاتباتــی را بــا وزارت ورزش و فدراســیون انجــام 
کــه طــی آن خواســته شــده تــا عدالــت را در نظر  داده 
بگیرنــد، البتــه مــوارد مشــابه این تخلفــات در دنیــا و 
کــه در نتیجــه بــی  حتی ایــران ســابقه داشــته اســت 
توجهــی و یــا اهمــال مربــی و ناظر بــازی و حتی خود 
بازیکنــان بــه وجــود آمــده اســت. در حــال حاضــر 
کــرده و  کســیون ورزش مجلــس به موضــوع ورود  فرا

کــه بــی عدالتــی رخ ندهــد. دنبال ایــن اســت 

 معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش:

مسئولیت تیم ملی فوتبال با فدراسیون است
نماینده مردم اصفهان در مجلس خواستار شد؛ 

برخورد منطقی و عادالنه فدراسیون فوتبال با تیم ها

خبرخبر



سال پنجم - شماره  11۵۰ 
دوشنبه  17  خرداد  1۴۰۰ -  2۶ شوال  1۴۴2
7  ژوئن     2۰21 7سالمت

درمان های طبیعی با 
روش های طبیعی

سالمت ربخ

در  طبیعــی  کی هــای  خورا خــواص  شــناخت 
کمــک  ــه شــما  ــد ب دســترس و ارزان قیمــت می توان
بــه داد خودتــان برســید.  گاهــی زودتــر  کــه  کنــد 
کــه بــرای انجــام هــر یــک از ایــن  گفتــه نمانــد  البتــه نا
روش هــا بایــد نظــر پزشــک Doctor را هــم جویــا 
ــا  کنیــد ت شــوید و از درمان هــای خودســرانه پرهیــز 
گرفتــار عــوارض ناخواســته این درمان هــای طبیعــی 

نشــوید.
لیمو و جای جوش

ومــو  پوســت  متخصــص  کیونیــن،  آدری   دکتــر 
می گویــد: شــما می توانیــد بــرای از بیــن بــردن جــای 
جوش هــای صورت تــان، روزی ۱۰ تــا ۱۵ دقیقــه یــک 
قطعــه لیمو تــرش تــازه را روی پوســت تان بگذارید و 
بعــد از ۱۲ هفتــه از داشــتن پوســتی صــاف و شــفاف 
لذت ببرید. اســید موجود در آب لیمو ترش ســبب 
گــر  از بیــن رفتــن جــای جوش هــا می شــود. ولــی ا
پوســت  خشــکی داریــد، بهتــر اســت از ایــن روش 

اســتفاده نکنیــد.
زنجبیل و دل  درد

دل   بــرای  درمــان  بهتریــن  معجزه گــر  گیــاه  ایــن 
دوران  دل  دردهــای  حتــی  و  ســاده  دردهــای 
کــه  بــارداری و قاعدگــی اســت. مطمئــن باشــید 
گــر دل درد بــه ســراغ تان بیایــد، بــا نوشــیدن روزی  ا
کــرده زنجبیــل می توانیــد از دســت  دو لیــوان دم 
کــرده  کــردن دم  آن خــاص شــوید. بــرای درســت 
کافــی اســت یــک قاشــق غذاخــوری  زنجبیــل هــم 
زنجبیــل تــازه را در یــک قــوری آب داغ بریزیــد و ۱۰ 
دقیقــه منتظــر شــوید تــا خــوب دم بکشــد و آمــاده 

نوشــیدن شــود.
 نمک و بوی بد پاها

کثــر ورزشــکاران و گاهــی افراد  یکــی از مشــکاتی که ا
غیــر ورزشــکار بــا آن دســت به گریبان اند، مشــکات 
ــوی  ــه پاهاســت. تعریــق بیــش از حــد و ب ــوط ب مرب
نامطبــوع پــا، بــه وجــود آمــدن قارچ هــای پوســتی 
بیــن انگشــتان پــا و ســفتی پوســت بــه  خصــوص 
در پاشــنه و انگشــت شســت پــا، از جملــه ی ایــن 

مشــکات هســتند.

ــی از  ــای خانگ ــوء هاضمه راهکاره ــان س ــرای درم ب
کوچــک امــا  جملــه خــوردن وعده هــای غذایــی 
بــه تعــداد بیشــتر، ورزش منظــم، انجــام تمرینــات 
هســتند  پاســخگو  اســترس  کاهــش  و  تنفســی 
بــه  طبیعــی  درمان هــای  جملــه  از  همگــی  کــه 

شــمارمی روند.
ناراحتی هــای  باعــث  می توانــد  ســوء  هاضمه 
یبوســت،  اســیدیته،  نفــخ،  جملــه  از  بســیاری 
احســاس ســوزش در قســمت فوقانــی شــکم یــا 

شــود. قلــب  ســوزش 
عواملــی چــون خــوردن غذاهــای چــرب، ســرخ 
شــده و مضــر، عــادات و شــیوه  زندگــی ناســالم از 
کــس اســید معــده،  کشــیدن ســیگار، ریفا جملــه 
کتری پیلوری  کتریایی ناشی از هلیکو با عفونت با

می توانــد باعــث ســوء هاضمه شــوند.
 ســایت پزشــکی ان دی تی وی، برخی از بهترین و 
موثرتریــن درمان هــای خانگــی بــرای ســوء هاضمه 

را بــه شــرح زیــر آورده اســت:
۱( درمانی هــای طبیعــی: برخــی ادویه جــات مانند 
ــی  کی های ــل و خورا ــه، زنجبی ــز، زردچوب ــل قرم فلف
بــا  مقابلــه  بــه  می تواننــد  مــوز  و  عســل  ماننــد 

کننــد. کمــک  ســوءهاضمه 
کــه بــه خــواص ضــد التهابــی شــناخته  زنجبیــل 
می شــود می توانــد در بهبــود ســوء هاضمه موثــر 
از  قبــل  زنجبیــل  چــای  نوشــیدن  و  شــود  واقــع 
گــوارش  مصــرف غــذا بــه حفــظ ســامت دســتگاه 

می کنــد. کمــک 

کــه  زردچوبــه نیــز ادویــه ای شــگفت انگیــز اســت 
بــرای بیماری هــای بســیاری بــه عنــوان درمــان 
کورکومیــن  گرفتــه و  قــرار  خانگــی مــورد اســتفاد 
موجــود در آن بــه طــور موثــر در مقابلــه بــا مشــکات 

گــوارش عمــل می کنــد. دســتگاه 
فلفــل قرمــز در کمــال تعجــب می تواند بــه مقابله با 
مشــکات ســوءهاضمه و عائمی چون تهوع، درد 
کاپسایســین موجــود در فلفــل  کنــد.  و نفــخ کمــک 
قرمــز بــه بی حســی عصب هــای تولیــد درد منجــر 
می شــود. دانه هــای رازیانــه نیــز در از بیــن بــردن 
گــوارش موثــر اســت. گرفتگی هــای دســتگاه  نفــخ و 

مقابلــه  بــه  می توانــد  عســل  هم چنیــن 
کتــری  با کــه  کتریایــی  با عفونت هــای  بــا 
ــز  کنــد. مــوز نی کمــک  کتر ایجــاد می کنــد،  هلیکوبا
باعــث افزایــش پوشــش موکوس معــده و در نتیجه 

می شــود. آن  از  محافظــت 
ــی  ــادات زندگ ــن ع ــالم: تمری ــی س ــبک زندگ ۲( س
ســالم ماننــد ورزش منظــم و خــوردن غذاهــای 
ســالم می تواند به جلوگیری از ســوء هاضمه کمک 
کنــد. ســیگار کشــیدن از عــادات ناسالمی اســت که 
کــس اســید و ناراحتــی معــده  می توانــد باعــث رفا

شــود.
نوشــیدن الــکل نیــز باعــث افزایــش ترشــح اســید 
دیــدن پوشــش مخــاط معــده  آســیب  و  معــده 
کشــیدن  از  بایــد  دالیــل  همیــن  بــه  و  می شــود 

کــرد. ســیگار و نوشــیدن الــکل اجتنــاب 
هم چنیــن وزن مناســب می توانــد بــه جلوگیــری 
کــه اضافــه وزن  کنــد چــرا  کمــک  از ســوء هاضمه 

ــر  ــوزش س ــده و س ــر مع ــار وارد ب ــش فش ــث افزای باع
دل می شــود. ورزش منظــم و خــوردن غذاهــای 
گــر بــه طــور  کاهــش وزن موثــر اســت. ا کالــری در  کــم 
مکــرر از مشــکات ســوءهاضمه رنــج می بریــد بــه 
گرفتــه  کمــک  هنــگام خــواب از چنــد بالــش اضافــه 
تــا ســر و شــانه  خــود را در ســطح بــاال نگــه دارید. این 
اقــدام باعــث می شــود از ورود اســید معــده بــه مــری 

در طــول خــواب جلوگیــری شــود.
علــل  از  یکــی  یــوگا:  و  تنفســی  تمرینــات   )۳
ســوء هاضمه اســترس اســت. تمرینــات تنفســی 
بســیار  شــما  کــردن  آرام  و  اســترس  کاهــش  در 
نقــش مهمــی دارد. تنفــس راحت و آســاناهای یوگا 
) تمرینــات و وضعیت هــای اصلــی یــوگا( بــه از بیــن 
بــردن اســترس و در نتیجــه ســوء هاضمه ناشــی از 

می کنــد.  کمــک  آن 
موثرتریــن  از  یکــی  هوشــمندانه:  تغذیــه   )۴
راه هــای جلوگیــری از ســوء هاضمه نحــوه تغذیــه 
هوشــمندانه اســت. بــه جــای خــوردن ســه وعــده 
غذایــی  وعده هــای  بایــد  روز  در  بــزرگ  غذایــی 
کوچکتــر امــا بــه دفعــات بیشــتر داشــته باشــید. 
هم چنیــن بــه آرامی غــذا خــورده و لقمه هــای خــود 
را بــه درســتی بجوییــد. از خــوردن غذاهــای چــرب، 
کنیــد. همچنیــن  ســرخ شــده و مضــر اجتنــاب 
کافیئــن دار ماننــد چــای و قهــوه  نوشــیدنی های 
گــر  کنــد. ا می توانــد عائــم ســوءهاضمه را تشــدید 
ــه  ــد س ــج می بری ــب رن ــور مرت ــه ط ــوء هاضمه ب از س
تــا چهــار ســاعت پیــش از رفتــن بــه رختخــواب از 

کنیــد. خــوردن اجتنــاب 

سوء هاضمه چیست؟
خبرربخ

گهی ابالغ وقت بازدید افراز موضوع ماده 3 آئین نامه قانون افراز  آ
ک ثبتی شماره 3۰/22۴۶ بخش 1۶ ثبت اصفهان درخصوص پال

میــاد  آقــای  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/3/12 تاریــخ:   ،2۶۰۰81۶2 شــماره: 
کارگــران نماینــده دایــره حقوقــی بانــک مســکن بطرفیــت آقــای مهــدی 
افــراز ســهم  طبیبــی و خانــم زینــب محمــدی )خوانــدگان( درخواســت 
ک  کــه معــادل 2۶ ســهم مشــاع از 72 ســهم ششــدانگ پــا مشــاعی خــود 
گواهــی مــاده 2 آئیــن نامــه  ــه  مرقــوم میباشــد را نمــوده اســت و باتوجــه ب
خ  قانــون افــراز و دراجــرای مــاده 3 آئیــن نامــه قانــون مزبــور روز شــنبه مــور
1۴۰۰/۴/۵ ســاعت 9 صبــح جهــت عملیــات افــراز درنظرگرفتــه شــده اســت 
نامــه  ح  بشــر مســکن(  )بانــک  خواهــان  اعــام  بــه  باتوجــه  بدینوســیله 
خ 1۴۰۰/2/29 مبنــی بــر مجهــول المــکان بــودن آقــای  شــماره 2۰32 مــور
ــر( بدینوســیله  ــدگان فــوق الذک ــد علــی )احــد از خوان مهــدی طبیبــی فرزن
رســمی الزم  اســناد  مفــاد  اجــرای  نامــه  آئیــن   18 مــاده  مطابــق  مراتــب 
در  یکنوبــت  بازدیــد  وقــت  از  اخیرالذکــر  خوانــده  اطــاع  جهــت  االجــراء 
گهــی ظــرف مــدت 1۰ روز از تاریــخ  کثیراالنتشــار منتشــر و ایــن آ روزنامــه 
ــده نامبــرده جهــت  ــذا خوان ــاغ شــده محســوب خواهــد شــد. ل انتشــار اب
گهــی در  تنظیــم صــورت مجلــس و امضــاء آن در روز و ســاعت مقــرر در آ
بــود.  از رســیدگی نخواهــد  محــل حاضــر و عــدم حضــور خوانــده مانــع 
خ 1۴۰۰/3/17 - رئیــس اداره ثبــت  گهــی: روز دوشــنبه مــور تاریــخ انتشــار آ

ک منطقــه شــمال اصفهــان فــاح - 11۴۴7۰2 / م الــف اســناد و امــا

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰3۴8
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/۰۴

ک  امــا ثبــت اســناد و  آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره  مفــاد 
گردیــده  کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر  دهاقــان 
ــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق  اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت ب
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  کثیراالنتشــار و محلــی آ روزنامــه 
گهــی  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را  و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض 
بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت 
ــم  گواهــی تقدی ــد و  ــه دادگاه عمومی محــل نمای ــم دادخواســت ب ــه تقدی ب
ــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت  ــه ثبــت محــل ارائ دادخواســت را ب
بــود.  خواهــد  دادگاه  قطعــی  حکــم  ارائــه  بــه  منــوط  ثبــت  اقدامــات 
گواهــی  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض  درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
1( دولــت جمهــوری اســامی ایران - وزارت آمــوزش و پــرورش - بــه نمایندگــی 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان ششــدانگ قســمتی از یکــدرب  اداره 
ک هــای ثبتــی ۶8۴ فرعــی از 127 اصلــی به مســاحت 8۴8/۶3  بــاغ تحــت پا
ک  مترمربــع انتقــال ازطــرف مشــهدی صــادق آقابابائــی فرزنــد اســمعیل و پــا
بــه مســاحت 9۶3/۵1 مترمربــع انتقــال  ثبتــی 32۶ فرعــی از 127 اصلــی 
ازطــرف خانــم میمنــت علویــان فرزنــد رضاقلــی و اقــدس تقیــان دهاقانــی 
ک ثبتــی 327 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1۶11/72  فرزند هاشــم و پــا
مترمربــع انتقــال ازطــرف آقای عبدالحســین احمدیان دهاقانی فرزند هاشــم 

ک ثبتــی 328 فرعــی از 127  و جمشــید احمدیــان فرزنــد جعفرقلــی و پــا
کیامرث ایزدخواســتی  اصلــی بــه مســاحت 1۶۴1/97 مترمربــع انتقال ازطرف 
ــه مســاحت  ک ثبتــی 329 و 382 فرعــی از 127 اصلــی ب ــد شــکراله و پــا فرزن
ابراهیــم چیــت ســاز فرزنــد  انتقــال ازطــرف حاجــی  3۴8۴/3۴ مترمربــع 
ثبتــی 33۰  ک  پــا و  ابراهیــم  فرزنــد  زاده  ابراهیــم  محمدهاشــم و محمــد 
فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 233۵/۰۴ مترمربــع انتقــال ازطــرف آقــای 
ک ثبتــی 332 فرعــی از 127 اصلــی  حســن اشــراقی دهاقانــی فرزنــد رضــا و پــا
بــه مســاحت 12۰1/2۶ مترمربــع انتقــال ازطــرف اســداله ســعیدی دهاقانــی 
ــی  ک ثبت ــا ــماعیل و پ ــد اس ــی فرزن ــریعتی دهاقان ــر ش کب ــر و ا کب ــی ا ــد عل فرزن
ک  ــا ــا پ ــه قب ک ــع  ــاحت 11۵8/۵3 مترمرب ــه مس ــی ب ــی از 127 اصل 11۴9 فرع
بــه  ک ثبتــی 11۴8 فرعــی از 127 اصلــی  بــوده اســت و پــا 37۵/2 فرعــی 
ک 37۵/1 فرعــی بــوده اســت  کــه قبــا پــا مســاحت 12۵8/3۵ مترمربــع 
ک ثبتــی 37۵ فرعــی  ــادی فرزنــد محمــد و پــا آقــای مهــدی صادقــی عطاآب
ــی  ــای عل ــرف آق ــال ازط ــع انتق ــاحت 1۶9۶/33 مترمرب ــه مس ــی ب از 127 اصل
ک ثبتــی 11۵۰ فرعــی از 127 اصلــی  ــا ــه پ ــد لطــف ال ــی فرزن میرباقــری دهاقان
ــت  ــوده اس ــی ب ک 381/1 فرع ــا ــا پ ــه قب ک ــع  ــاحت ۶3۵/۰3 مترمرب ــه مس ب
انتقــال ازطــرف آقــای یوســف اســماعیلی عطاآبــادی فرزنــد محمداســماعیل 
ک ثبتــی 381  و آقــای ابراهیــم اســمعیل زاده عطاآبــادی فرزنــد نصرالــه و پــا
فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 797/۵2 مترمربــع انتقــال ازطــرف عبــاس 
ک ثبتــی ۶82 فرعــی از 127  کبیــری عطاآبــادی فرزنــد اســماعیل و تحــت پــا
کربائــی حســینقلی  اصلــی بــه مســاحت 1۶۶2/۰9 مترمربــع انتقــال ازطــرف 
بــه  از 127 اصلــی  ثبتــی ۶8۰ فرعــی  ک  پــا و  فرزنــد محمدعلــی  مهربانــی 
مســاحت 1322/۶۶ مترمربــع انتقــال ازطــرف آقــای حســن قاســمی دهاقانی 
ک ۶79/1 بــوده اســت  کــه قبــا پــا ک ثبتــی 117۵ فرعــی از 127 اصلــی  و پــا
بــه مســاحت ۵17/1۵ مترمربــع انتقــال ازطــرف حیــدر امیــن حیــدری فرزنــد 
ک ثبتــی 38۴ فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1۴7۰/۵7  محمــود و پــا
مترمربــع انتقــال ازطــرف نام نصرالــه ذوالفقاری عطاآبــادی فرزند محمدجان 
ک ثبتــی 38۵ فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 12۶۰/88 مترمربــع  و پــا
ک ثبتــی  انتقــال ازطــرف آقــای علــی اصغــر وصــال دهاقانــی فرزنــد علــی و پــا
378 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 239۴/۵۵ مترمربــع انتقــال ازطــرف 
ــی  ــی از 127 اصل ــی 377 فرع ک ثبت ــا ــادی و پ ــان عطااب ــین مرادی عبدالحس
ــرزاده  ــان طاه ــدی خ ــرف مه ــال ازط ــع انتق ــاحت 22۴۶/9۵ مترمرب ــه مس ب
ک ثبتــی  فرزنــد نجفقلــی و خانم ایــران طاهــرزاده فرزنــد مهــدی و تحــت پــا
389 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1393/۰1 مترمربــع انتقــال ازطــرف 
ک ثبتــی 39۰ فرعــی از 127 اصلی  محمداســماعیل ناطقــی فرزنــد عباس و پا
ک ثبتــی 391 فرعــی از  بــه مســاحت 1۰8۴/9۴ مترمربــع انتقــال ازطــرف و پــا
ک ثبتــی  127 اصلــی بــه مســاحت 1۵39/9۶ مترمربــع انتقــال ازطــرف و پــا
۶۵9 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت ۵81/2۵ مترمربــع انتقــال ازطــرف 
ک ثبتــی 123۵ فرعــی  خانــم فاطمــه میرباقــری عطاابــادی فرزنــد حســن و پــا
ک ثبتــی ۶۶3/1 فرعــی بــوده اســت بــه مســاحت  کــه قبــا پــا از 127 اصلــی 
1۵3۵/۶۴ مترمربــع انتقــال ازطــرف نادعلــی عطاآبــادی فرزنــد محمدعلــی و 
ک ثبتــی ۶73 فرعــی از 127 اصلی به مســاحت 1978/۰2 مترمربع انتقال  پــا
ازطــرف نــام نادعلــی عطاآبــادی فرزنــد علــی محمــد و خانــم زینــت کرمی فرزند 
ک ثبتــی ۶۵7 فرعــی از 127 اصلی به مســاحت 78۶/73 مترمربع  کریــم و پــا

انتقــال ازطــرف غامرضــا مومنــی فرزنــد احمــد
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰1

داود جعفری
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان
ازطرف علی جبرئیلی یلمه

11۴۴39۴ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰2189، تاریــخ: 1۴۰۰/۰3/۰9، مریــم وطــن 
خــواه ورنوســفادرانی فرزنــد محمدعلــی بــه ش ش 2۰7۴ خمینــی شــهر 
ــد 13۶۶ بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه  کدملــی 11۴2321۵۴1 متول و 
اســت  مدعــی  شــده  گواهــی  رســمًا  شــهود  امضــا  و  هویــت  کــه  محلــی 
ک شــماره 137۴ فرعــی  یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ زمیــن پــا
کــه در  ثبــت اصفهــان  از 122 اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ 
و  صــادر  ســند  و  ثبــت  نام ایشــان  بــه   31۴ صفحــه   7۰2 ک  امــا دفتــر 
ــًا دارای  ــت. ضمن ــده اس ــود ش ــی مفق ــه جای ــر جاب ــده و در اث گردی ــلیم  تس
بازداشــت های متعــدد میباشــد و معاملــه دیگــری نیــز انجــام نگردیــده 
اســت. چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده 
طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن  گهــی می شــود  آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود  آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض  باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم  خــود را 
کننــده مســترد  نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل  گــردد. ا
ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
ک خمینــی شــهر نبــی  تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا

الــه یزدانــی - 11۴3۶22 / م الــف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰3۵۰
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/۰۴

ک  امــا ثبــت اســناد و  آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره  مفــاد 
گردیــده  کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر  دهاقــان 
ــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق  اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت ب
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  کثیراالنتشــار و محلــی آ روزنامــه 
گهــی  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را  و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض 
بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت 
ــم  گواهــی تقدی ــد و  ــه دادگاه عمومی محــل نمای ــم دادخواســت ب ــه تقدی ب
ــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت  ــه ثبــت محــل ارائ دادخواســت را ب
بــود.  خواهــد  دادگاه  قطعــی  حکــم  ارائــه  بــه  منــوط  ثبــت  اقدامــات 
گواهــی  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض  درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

ــود. ــد ب ــه دادگاه نخواه ــرر ب ــه متض مراجع
احمدرضــا  آقــای  رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰۰7۵، 1۴۰۰/۰2/۰7،   )1
صفــاری فرزنــد قدمعلــی تمامــت هفــت حبــه و دو دهــم حبــه مشــاع از 
ــه مســاحت  ک 2 فرعــی از 9۰ اصلــی ب ــا 18 حبــه از 72 حبــه ششــدانگ پ
بــه  عــادی  انتقــال  دهاقــان  ثبتــی  بخــش  در  واقــع  مترمربــع   ۶۶۰۰۰۰
پــژوه مالــک رســمی ازطــرف میرســیدعلی دانــش  الواســطه  رســمی مع 

تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰1

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۰۴۶8 / م الف

گهی آ

کــه فوایــد چرب  شــاید بــرای شــما هــم جالــب باشــد 
گــر با هر روغنی  کــردن اطــراف نــاف را بدانیــد و اینکه ا
کنیــد بــرای درمــان یــک  اطــراف نــاف خــود را چــرب 
گــر از لــک  بیمــاری خــاص، مفیــد خواهــد بــود. ا
و جــوش صــورت خــود رنــج می بریــد بــه راحتــی 
کــردن اطــراف نــاف خود ایــن  می توانــد بــا چــرب 

کنیــد. مشــکل را حــل 
چرب کردن ناف با روغن خردل

کــه افــرادی  کــه  ایــن روش یــک روش ســنتی اســت 
کــه دارای لب هــای خشــک و تــرک خورده هســتند، 
کمــک  آن  از  می تواننــد  عارضــه  رفع ایــن  بــرای 

بگیرنــد. 
هــر شــب قبــل از خــواب نــاف خــود را با روغــن خردل 
کنیــد. البتــه بایــد تــداوم داشــته باشــد و بــه  چــرب 

صــورت مکــرر انجــام دهیــد.
چرب کردن ناف با روغن کرچک

کــردن اطــراف نــاف بــا روغــن کرچک یــا روغن  چــرب 
کــه خشــکی لــب از بیــن بــرود  کنجــد باعــث میشــود 

کمــک  روش  شــود. این  ترکیدگــی  دچــار  کمتــر  و 
می کنــد لب هــا طــراوت و نرمی خــود را بــه دســت 

آورنــد.
کرچــک را قبــل  گــر زانــو درد داریــد مقــداری روغــن  ا
کننــده  کمــک  از خــواب روی نــاف بمالیــد بســیار 

اســت.
کرچــک و  بــرای درمــان یبوســت مالیــدن روغــن 
کننــده اســت. بــه  کمــک  بنفشــه روی نــاف بســیار 
طــور مکــرر تــا چنــد شــب دور نــاف خــود را با ایــن 

کنیــد. روغــن چــرب 

چرب کردن ناف با روغن زیتون
گــر 1٥ شــب نــاف خــود را بــا روغــن زیتــون چــرب  ا
کنیــد باعــث نــرم شــدن مــوى ســر و صــورت مــی 

شــود.
فواید چرب کردن ناف با روغن بنفشه

لــب  ترکیدگــی  و  پوســت  خشــکی  درمــان  بــرای 
می توانیــد روغــن بنفشــه را در نــاف خــود بریزیــد، 
کنیــد و در نهایــت  ســپس بــه مــدت 1۰ دقیقــه صبــر 
کار  بــا دســت آن را در اطــراف نــاف پخــش کنید. این 

را روزی یکبــار انجــام دهیــد.
چرب کردن ناف با روغن درخت چریش

گــر روزی 2 الــی 3 بــار اطــراف نــاف خــود را با ایــن  ا
کنیــد، بــرای خــاص شــدن از شــر  روغــن چــرب 

کاربــردی اســت. کنــه بســیار مؤثــر و  جــوش و آ
چرب کردن ناف با روغن بادام 

کــردن نــاف بــا روغــن بــادام بــه مــدت 2 الــی 3  چــرب 
بــار در روز بــرای درخشــانی چهره بســیار مؤثر بــوده و 
به شــما در داشــتن پوســتی شــفاف کمک می کند.

کدام بیماری ها را درمان می کند؟ گیاهی  کردن اطراف ناف با روغن  چرب 

دانه میلیا چیست؟
خبرربخ

کــردن بــه آینــه متوجــه  آیــا شــما هــم هنــگام نــگاه 
دانه هــا و لکه هــای ریــز بــه رنــگ ســفید شــیری در 
گــر  قســمت زیریــن ســطح پوســتتان شــده اید؟ ا
که تنها نیستید  پاسخ مثبت است، باید بدانید 
کــره  و میلیون هــا نفــر دیگــر نیــز در نقــاط مختلــف 
زمیــن بــا همیــن مشــکل دســت و پنجــه نــرم 

می کننــد.
ایــن دانه هــا »میلیــا« نــام دارنــد و در واقــع بــدون 
که تهدیدی برای ســامتی انســان محســوب  آن 
شــوند، بــه نوعــی چالشــی بــرای زیبایــی ظاهــر 

افــراد هســتند. 
ســفید  ســر  جوش هــای  بــا  اغلــب  کــه  میلیــا 
گرفتــه می شــود، در واقعیــت متشــکل از  اشــتباه 
کیســت های  کراتینــی اســت. این  کیســت هایی 
شــکل  پوســت  زیریــن  قســمت  در  کراتینــی 
همچــون  پوســت  ســطح  در  و  می گیرنــد 
برجســتگی های ســفید یــا ســفید مایــل بــه زرد 
خــود را نشــان می دهنــد. از آن جایــی کــه معمــوال 
دانه هــای مذکــور در نــوزادان تــازه متولــد شــده 
هــم دیــده می شــوند، بــه »لکه هــای شــیر« نیــز 
معــروف هســتند. با ایــن حــال امــکان ابتا بــه آنها 

بزرگســاالن هــم وجــود دارد. در 
علت: عوامل مختلفی منجر به بروز میلیا در رده 

کلــی میلیــا  ســنی بزرگســال می شــوند امــا بــه طــور 
گیــر افتــادن  بــه دلیــل تجمــع ســلول های مــرده و 
آنهــا در منافــذ نزدیــک بــه ســطح پوســت ایجاد 
گر ایــن تجمــع بــه صــورت طبیعــی  خواهــد شــد. ا
کیســت های  برطــرف نشــود، قابلیــت تبدیــل بــه 
کــه به ایــن وضعیت »میلیا اولیه«  کوچکــی را دارد 

گفتــه می شــود.
نــوع دیگــر میلیا، میلیا ثانویــه نــام دارد و با وجود 
ــه دارد  ــای اولی ــه میلی ــادی ب ــباهت زی ــه ش ک آن 
امــا رونــد پیشــرفت آن متفــاوت اســت. میلیــای 

کــه عاملــی ســبب  ثانویــه زمانــی اتفــاق می افتــد 
مســدود شــدن مجــاری عــرق شــده باشــد. این 
پوســتی،  ضربــه  نوعــی  واســطه  بــه  غالبــا  امــر 
بــرداری  الیــه  درمانــی،  لیــزر  )ماننــد  عفونــت 
شــیمیایی و تبخــال( و یــا عوامــل موثــر در ســبک 
اســتعمال  خــواب،  کمبــود  جملــه  از  زندگــی 
دخانیــات، عــدم رعایــت بهداشــت شــخصی، 
مصــرف طوالنــی مــدت اســتروئیدها و اســتفاده 
بیــش از حــد از محصــوالت آرایشــی و بهداشــتی 

بــا پایــه روغنــی رخ می دهــد.

اندازه گیری قند خون با استفاده از عرق بدن

لزایمر ع آ عالیم شرو

قندخونربخ

آلزایمرربخ

کردنــد  طراحــی  را  جدیــد  حســگری  محققــان 
را  خــون  قنــد  دقیــق  قابلیت اندازه گیــری  کــه 
بدون ایجــاد درد و بــا اســتفاده از عــرق بــه جــای 
بــر  کــه  جدیــد  حســگر  دارد. ایــن  خــون،  نمونــه 
می کنــد،  کار  لمســی  صفحــات  فنــاوری  مبنــای 
دربرگیرنــده هیدروژلــی از جنــس پلــی وینیــل الــکل 
کــه روی یــک نــوار  بــا قابلیــت جــذب عــرق اســت 
کافــی اســت  پاســتیکی انعطاف پذیــر قــرار دارد. 
شــخص انگشــت خــود را به مــدت یک دقیقــه روی 
حســگر قــرار دهــد تا هیــدروژل مقــدار عــرق موردنیاز 
را از غده هــای پوســتی جــذب کند. ایــن نمونه عرق 
کنــش شــیمیایی قــرار می گیــرد  در جریــان یــک وا
کوچکــی تولیــد  کــه در نتیجــه آن جریــان الکتریکــی 
و توســط دســتگاه ســنجش قندخــون دریافــت 
می شــود. این حســگر بــه منظور اندازه گیــری میــزان 
قنــد خــون هــر شــخص بــا اســتفاده از اطاعــات 
جریــان الکتریکــی بــه دســت آمــده از نمونــه عــرق 
وی، از الگوریتم هــای اختصاصــی بهــره می بــرد. بــه 
گفتــه محققــان آمریکایــی در آزمایشــات اولیه، ایــن 

حســگر میــزان قنــد خــون داوطلبــان را قبــل و بعــد 
کــرده  ــا دقــت ۹۵ درصد اندازه گیــری  از صــرف غــذا ب
اســت و راهــکار مناســبی برای اندازه گیری لحظه ای 
قنــد خــون در بیمــاران دیابتــی اســت.  بــدن مــا بــه 
کــرده و بــه  صــورت طبیعــی مقــداری قنــد را ذخیــره 
منظــور تامین انرژی الزم برای فعالیت هــای روزانه، 
جــذب قنــد از رژیــم غذایــی نیــز ضــروری اســت. امــا 
کــه میــزان قنــد خــون از مقــدار مشــخصی  زمانــی 
تجــاوز می کنــد، منجــر بــه بــروز عارضه ای موســوم به 
قندخــون می شــود.باال بــودن میــزان قنــد خــون به 
مــدت طوالنی ریســک های جــدی را برای ســامت 
کــه در مراحل  در پــی دارد و عایمی را ایجــاد می کنــد 

اولیــه ابتــا بــه دیابــت قابــل شناســایی اســت.

کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــا، زوال عقــل  مرکــز 
را عبارتــی عمومی بــرای توضیــح اختــال در توانایــی 
کــردن و یــا تصمیم گیــری  ِ بــه خاطــر آوردن، فکــر 
اشــکال ایجاد  فــرد  روزمــره  امــور  در  کــه  می دانــد 
می کننــد. تخمیــن زده شــده پنــج میلیــون فــرد 
بزرگســال بــا زوال عقــل زندگــی می کننــد. هرچنــد 
ــه موقــع  ــدارد امــا تشــخیص ب زوال عقــل درمانــی ن
می توانــد بــرای مدیریــت و کنتــرل بهتر ایــن بیماری 
خواهیــم  مطلــب  در ایــن  بکنــد.  زیــادی  کمــک 
گفــت عائمی کــه نشــان می دهنــد فــردی در حــال 
ابتــا بــه آلزایمــر اســت چــه هســتند. حافظه تــان در 
کارهــای روزمــره را  کــه انجــام  حــدی ضعیــف شــده 
کــردن یــک  کــرده اســت؛ هرچنــد فرامــوش  مختــل 
شــماره تلفــن مســئله ی بزرگــی نیســت امــا یکــی 
کــردن  فرامــوش  آلزایمــر،  اصلــی  عامت هــای  از 
ــد. گرفته ای ــاد  ــا را ی ــرًا آن ه ــه اخی ک ــت  ــی اس اطاعات
مشــکل  دچــار  مــدام  برنامه هــا  پیگیــری  بــرای 
می شوید؛ معمواًل مشکلی برای پیگیری برنامه ها 
یــا مثــًا به خاطــر داشــتن پرداخت صورتحســاب ها 

معمــول  کارهــای  گهان ایــن  نا امــا  نداشــته اید؛ 
ــده اند.  ــز ش ــخت و چالش برانگی ــان س ــره برایت روزم
ــرده  ک ــت  ــان اف ــا تصمیم گیری ت ــاب ی ــی انتخ توانای
ــان می رســد قــدرت تصمیم گیــری  ــه نظرت اســت؛ ب
ــرای قیــاس  ــان ب ــگار توانایی ت ــا ان ــد ی ســابق را نداری
کــرده اســت؟ این می توانــد  کــردن افــت  یــا انتخــاب 

نشــان دهنده ی زوال عقــل باشــد.
زمان هــا، مکان هــا و آدم هــا را اشــتباهی می گیریــد؛ 
و  زمان هــا  اغلــب  دارنــد  عقــل  زوال  کــه  افــرادی 
اســم ها و حتــی فصل هــا را اشــتباهی می گیرنــد و بــا 

ــد. ــی می کنن ــم قاط ه
پیــدا  مشــکل  می بینیــد  کــه  تصاویــری  درک  در 
ــم ابتدایــی  ــز از عائ ــد؛ مشــکات بینایــی نی کرده ای
کــه می تواننــد بــر تعــادل فــرد و  زوال عقــل هســتند 

توانایــی خوانــدن او نیــز اثــر بگذارنــد.
ــا نوشــتن دچــار مشــکل شــده اید؛  در حــرف زدن ی
کــه زوال عقــل دارنــد معمــواًل بــا لغــات نیــز  افــرادی 
مشــکل پیــدا می کننــد و به ســختی می توانند اســم 
کننــد یــا  یــک شــیء خاصــی را بــه یــاد بیاورنــد و ادا 

اســم آن هــا را اشــتباهی می گوینــد.

گیاهی روغن 
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مواد الزم:
ماست چکیده بی نمک:  2/۵ کیلوگرم

گــرم )بــا  گــردن بــدون اســتخوان: 2۵۰  گوشــت 
گــرم( اســتخوان 3۰۰ 

پیاز: 1 عدد
غ: 2 عدد زرده تخم مر

شکر: 1 پیمانه سرخالی
آب: 2 تا 3 پیمانه

کــرده: بــه  نمــک، زردچوبــه،گالب و زعفــران  دم 
کافــی مقــدار 

کافــی  بــادام، خــالل پســته  و زرشــک: به انــدازه 
ــرای تزییــن ب

طرز تهیه:
ابتــدا گوشــت را با پیاز،کمی زردچوبه، نمــک و آب 
گوشــت پختــه شــده را از اســتخوان  بپــزد. ســپس 
جــدا کنیــد و در یــک ظرف مســی با گوشــت کوب 

خــوب آن را بکوبیــد  تــا کــش دار شــود.

غ را با شــکر و ماســت  در مرحلــه بعــد زرده تخــم مر
مخلــوط کنیــد و روی حــرارت مالیــم قــرار دهید تا 

به جــوش بیایند.
کوبیــده شــده را  گوشــت  وقتــی مایــه جــوش آمــد 
داخــل آن بریزیــد و خــوب هــم بزنیــد تــا  مخلــوط 
کــش دارشــوند.  شــوند.در این مرحلــه بایــد مــواد 
گالب  کــردن و  در مرحلــه آخــر نمــک، زعفــران آب 
کنیــد پــس از خنــک شــدن بــا زرشــک،  را اضافــه 

کنیــد. خــالل بــادام و پســته تزییــن 

 »بــه عارفــی گفتنــد: ای شــیخ! دل هــای مــا خفتــه 
کنیــم  کــه ســخن تــو در آن اثــر نمی کنــد چــه  اســت 
ــه را  ــرگاه خفت ــه ه ک ــودی  ــه ب کاش خفت ــت:  گف ؟ 

بجنبانــی، بیــدار می شــود؛ حــال آنکــه دل هــای 
ــی، بیــدار  ــه هــر چنــد بجنبان ک شــما مــرده اســت 

نمی شــود.«

خورش  ماست غفلت

دستپخت کوتاه حکایت 

دومیــن  عنــوان  بــه  کویــن  بیــت  از  پــس  اتریــوم 
امــا  می شــود.  شــناخته  محبــوب  دیجیتــال  ازر 
کثــر ارزهــای مجــازی دیگــر،  کویــن و ا برخــالف بیــت 
اتریــوم چیــزی بیــش از یــک ابــزار مبادلــه ای ســاده یا 
ذخیره ارزش اســت. اتریوم یک شــبکه محاســباتی 
کچیــن  کــه بــر اســاس فنــاوری بال غیرمتمرکــز اســت 
ســاخته شــده اســت. ارز دیجیتــال اختصاصی ایــن 
ــز  ــوم نی ــام اتری ــان ن ــا هم ــه ب ک ــام دارد،  ــر ن ــبکه ات ش

شــناخته می شــود.
در ایــن مقاله بــه مزیت های اتریوم و ســرمایه گذاری 
بــدون  خریــد  نحــوه  و  می پردازیــم  ارز  روی ایــن 
کارمــزد و بــا پایین تریــن قیمــت را آمــوزش  پرداخــت 

می دهیــم.
اتریوم چیست؟

کچیــن کار  ارز دیجیتــال اتریــوم مبتنــی بــر شــبکه بال
ــز  ــر عمومی غیرمتمرک ــک دفت ــن ی کچی ــد. بال می کن
کــه در آن تمــام معامــالت و  و توزیــع شــده اســت 

کنش هــا تأییــد و ثبــت می شــوند. ترا
کــه در  کســی  کــه هــر  توزیــع شــده به ایــن معناســت 
ــابه  ــخه مش ــک نس ــارکت دارد ی ــوم مش ــبکه اتری ش
از ایــن دفتــر را در اختیــار داشــته و اجــازه دارد تمــام 
کنش های گذشــته را مشاهده کند. غیر متمرکز  ترا
نهــاد متمرکــزی  توســط هیــچ  یعنی ایــن شــبکه 
کنتــرل یــا اداره نمی شــود. در مقابــل، توســط همــه 

ــدگان دفتــر توزیــع شــده مدیریــت می شــود. دارن
کچیــن برای حفظ امنیت شــبکه  کنش هــای بال ترا

و تأییــد معامــالت از تکنیــک رمزنــگاری اســتفاده 
بــرای  رایانه هــا  از  مشــارکت کنندگان  می کننــد. 
»اســتخراج« یــا حــل معــادالت پیچیــده ریاضــی 
کنــش را در شــبکه تأیید  اســتفاده می کننــد تــا هر ترا
کــه در  کچینــی  کــرده و بلوک هــای جدیــدی را بــه بال
کنند. شــرکت کنندگان  قلب سیســتم اســت اضافه 
دیجیتــال  ارز  توکن هــای  قالــب  در  کار  بابت ایــن 
سیســتم  مــورد  در  می کننــد.  دریافــت  پــاداش 
گفتــه می شــود،   )ETH( اتریــوم، به ایــن توکن هــا اتــر
کــه در بــازار بــا همــان نــام اتریــوم معــروف شــده 

اســت.
کاالهــا  فــروش  و  بــرای خریــد  اتریــوم می تــوان  از 
کــرد.  اســتفاده  کویــن  بیــت  ماننــد  خدمــات  و 
همچنیــن، اتریــوم طــی ســال های اخیــر بــا افزایــش 
ســریع قیمت مواجه شــده و به یک ســرمایه گذاری 
ســودآور تبدیــل شــده اســت. امــا آنچــه در مــورد 
کــه کاربران  اتریــوم منحصــر بــه فــرد اســت این اســت 
ماننــد  کــه  بســازند  اپلیکیشــن هایی  می تواننــد 
کچیــن »اجــرا«  ــه روی ایــن بال ــزار در رایان یــک نرم اف
داده هــای  می تواننــد  اپلیکشــن ها  شــوند. این 
یــا  دهنــد  انتقــال  و  کــرده  ذخیــره  را  شــخصی 

کنش هــای پیچیــده مالــی را انجــام دهنــد. ترا
کویــن متفــاوت اســت، زیرا ایــن  بــا بیــت  اتریــوم 
ــی  ــوان بخش ــه عن ــبات را ب ــد محاس ــبکه می توان ش
قابلیــت  دهد. ایــن  انجــام  اســتخراج  فرآینــد  از 
محاســباتی، یک ذخیره ارزش و واســطه مبادالتی 
را بــه یــک موتــور محاســباتی جهانــی غیرمتمرکــز و 

ذخیــره داده مطمئــن تبدیــل می کنــد.
کاربرد اتریوم چیست؟ 

شــما می توانیــد از اتریــوم بــه عنــوان ارز دیجیتــال 
ــرمایه گذاری  ــوان س ــه عن ــی، ب ــای مال کنش ه در ترا
کنیــد. اتریــوم شــبکه  یــا ذخیــره ارزش اســتفاده 
کــه اتــر در آن نگهــداری و مبادلــه  کچینــی اســت  بال
می شــود. البته، ایــن شــبکه توکن هــای دیگــری غیر 

ــد. ــداری می کن ــم نگه ــر را ه از ات
از شــبکه اتریــوم می تــوان بــرای ذخیــره داده هــا و 
اجــرای اپلیکیشــن های غیرمتمرکــز نیــز اســتفاده 
کــرد. افــراد می تواننــد بــه جــای میزبانــی از نرم افــزار 
ــه مثــاًل تحــت مالکیــت و مدیریــت  ک روی ســروری 
یــک  کــه  یعنــی جایــی  آمــازون اســت،  یــا  گــوگل 
میزبــان  می کنــد،  کنتــرل  را  داده هــا  شــرکت 
کچیــن اتریــوم باشــند. این  اپلیکیشــن ها روی بال
کاربــران امــکان می دهــد داده هــای خــود را  امــر بــه 
کنتــرل و اختیــار خــود داشــته باشــند. اســتفاده  در 
از ایــن اپلیکیشــن ها نیــز آزاد اســت، زیــرا هیــچ مرجع 

مرکــزی مدیریــت همــه چیــز را در اختیــار نــدارد.
شــاید یکــی از جذاب تریــن مــوارد اســتفاده در مــورد 
اتــر و اتریــوم، قراردادهــای خوداجرایــی یــا اصطالحــًا 
ــرارداد  قراردادهــای هوشــمند باشــند. ماننــد هــر ق
دیگــری، دو طــرف در مــورد تحویــل کاال یا خدمات 
در آینــده توافــق می کننــد. برخــالف قراردادهــای 
متعــارف، نیــازی بــه حضــور وکیــل نیســت: طرفیــن 
کدگــذاری می کننــد و  کچیــن اتریــوم  قــرارداد را در بال
پــس از برقــراری شــرایط، قــرارداد خــودش اجرا شــده 

و اتــر را بــه طــرف موردنظــر تحویــل می دهــد.
اتریوم در مقابل بیت کوین

کویــن بــه عنــوان یــک ارز  اســتفاده اصلــی بیــت 
مجــازی و ذخیــره ارزش اســت. اتریــوم نیــز به عنوان 
یــک ارز مجــازی و ذخیــره ارزش عمــل می کنــد، امــا 
شــبکه غیرمتمرکــز اتریــوم امــکان ســاخت و اجــرای 
ســایر  و  هوشــمند  قراردادهــای  اپلیکیشــن ها، 
معامــالت را در ایــن شــبکه فراهــم می کنــد. بیــت 
کوین ایــن عملکردهــا را ارائــه نمی دهــد و تنهــا بــه 
عنــوان یــک ارز و ذخیــره ارزش اســتفاده می شــود.
کنش ها را با ســرعت بیشــتری  همچنین، اتریوم ترا
شــبکه  در  جدیــد  بلوک هــای  می کنــد.  پــردازش 
بیــت کویــن هــر ۱۰ دقیقــه یــک بــار تأییــد می شــوند، 
کــه بلوک هــای جدیــد در شــبکه اتریــوم  در حالــی 
می شــوند.  اعتبارســنجی  بــار  یــک  ثانیــه  هــر ۱۲ 
می توانــد  آینــده  در  اتریــوم  توســعه  همچنیــن 
کنش های ایــن شــبکه را بیــش از پیــش تســریع  ترا

کنــد.

آینــده  تاشــو  گوشــی  از  کنــون  تا کــه  رندرهایــی 
سامســونگ یعنــی گلکســی زد فلیــپ ۳ ارائــه شــده 
نمایشــگر بیرونــی بــزرگ و دوربیــن اصلــی دوگانــه 
و طراحــی متفــاوت و رنگ هــای متنــوع آن را بــه 

می کشــید. تصویــر 
جدیــدی  اطالعــات   »IceUniverse« کنــون  ا
گوشــی در شــبکه اجتماعــی چینــی ویبــو بــه  از ایــن 
ــن  ــان می دهد ای ــه نش ک ــت  ــته اس گذاش ک  ــترا اش
اطــراف  حاشــیه های  بــا  احتمــاال  تاشــو  گوشــی 
فلــزی  قــاب  همچنیــن  و  باریک تــر  نمایشــگر 
نازک تــری نســبت بــه نســل قبــل بهــره خواهد بــرد. 
گر مشــهور محصوالت  گفتــه IceUniverse افشــا به 
گلکســی زد  گوشــی تاشــو  سامســونگ، طراحــی 
ــد  ــی خواه ــل توجه ــرات قاب ــامل تغیی ــپ ۳ ش فلی
ــد. این  ــر برس ــه نظ ــر ب ــا مدرن تــر و با کیفیت ت ــد ت ش
گر همچنیــن در ادامــه رنــدری از گوشــی تاشــو  افشــا

کــرده اســت. آینــده سامســونگ ارائــه 
گوشــی های  در  نمایشــگر  اطــراف  حاشــیه های 
گلکســی زد فلیــپ یکــی از موضوعــات  تاشــو ســری 
که  قابل توجه در این دســتگاه   محســوب می شــود 
کنــون  ــودن دور می کنــد. ا طراحــی آن را از مــدرن ب
گفتــه می شــود سامســونگ قصــد دارد ایــن نقــص 
گلکســی زد  کنــد و  طراحــی را تــا حــدی برطــرف 
فلیــپ ۳ احتمــاال بــا طراحــی بهتــری از راه خواهــد 

رســید.
اولیــن قــدم در ایــن مســیر باشــد. رنــدر ارائــه شــده، 
کــه  گوشــی موبایلــی بــا حاشــیه های جانبــی نــازک 
تنهــا ۳.۸ میلی متــر عــرض دارند را نشــان می دهد.

کنــاری  ــه قــاب  اطالعــات افشــا شــده همچنیــن ب
نظــر  بــه  بعیــد  هرچنــد  می کنــد.  اشــاره  گوشــی 
گلکســی زد  گوشــی  می رســد سامســونگ بدنــه 
کنــد،  فلیــپ ۳ را از جنــس دیگــری جــز فلــز طراحــی 
گاه، طراحــی آن  امــا براســاس اطالعات ایــن منبــع آ

کاربــر نمی دهــد. حــس فلــز را بــه 
با ایــن وجــود سامســونگ ممکــن اســت برخــی 
خــود  گوشــی  بدنــه  روی  خــاص  پوشــش های 

دهــد. انجــام 
گوشــی نازک تــر  کنــاری  عــالوه بر ایــن مطمئنــا قــاب 

از قبــل خواهــد شــد.
ــه  ــرد طبق ایــن رندرهــا، ب ک ــد عنــوان  ســرانجام بای
گوشــی آینــده خــود  نظــر می رســد سامســونگ در 
کــرد، زیرا  از دوربیــن زیر نمایشــگر اســتفاده نخواهد 
روزنه مخصوص دوربین ســلفی روی نمایشــگر آن 

ــود. ــده می ش دی
که ایــن رندرهــا بــر اســاس  بخاطــر داشــته باشــید 
ــع  برخــی اطالعــات انحصــاری توســط برخــی مناب
گاه ارائــه شــده اند و سامســونگ هنــوز آن هــا را  آ

ــت. ــرده اس ــد نک تایی

از  کــه  کــرد  تأییــد  رســما  گلوبــال  اچ ام دی  امــروز 
گوشــی  هوشــمند با نام نوکیا C2۰ پالس در ســاعت 
بــه وقــت محلــی  ژوئــن )۲۱ خــرداد(  ۱۰ صبــح ۱۱ 
کرد. ایــن شــرکت تصویــر  چیــن رونمایــی خواهــد 
ــه  ــز ب ــی نی گوش ــتی این  ــل پش ــی پن ــدری از طراح رن
 C2۰ گذاشــته اســت. تصویــر رنــدر نوکیــا ک  اشــترا
ــی  گوشــی از برآمدگ که ایــن  پــالس نشــان می دهــد 
گــرد دوربیــن و یــک فلــش LED در پشــت بهــره 
می بــرد و بــه مجموعــه دوربیــن دوگانــه مجهــز شــده 
اســت. اســالت ســیم کارت در لبــه ی ســمت چــپ 
راســت آن،  لبــه ی ســمت  و در  قــرار دارد  گوشــی 
دکمــه ی تنظیــم صــدا و دکمــه ی روشــن/خاموش 
ــه  نظــر می رســد در لبــه ی بــاالی  دیــده می شــود. ب
گرفتــه  ــرار  ــی ۳٫۵ میلی متــری ق گوشــی جــک صوت
اســت. درمجمــوع طراحــی پشــت گوشــی بــا تصویــر 
ــود،  ــده ب ــدی پیــش منتشــر ش ــه چن ک شــماتیکی 
شــماره ی  بــا  پــالس   C2۰ نوکیــا  دارد.  مطابقــت 
 3C وب ســایت های  در  اخیــرا   1388-TA مــدل 
 3C مشــاهده شــده اســت. فهرســت TENAA و
بــه  مجهــز  مذکــور  گوشــی  کــه  می دهــد  نشــان 
شــبکه ی LTE اســت و همــراه  بــا شــارژر ۱۰ واتــی 
ارائــه می شــود. فهرســت شــدن نوکیــا C2۰ پــالس در 
ــت  گیگابای ــی ۳  گوش ــن  که ای ــان داد  ــچ نش گیک بن
رم دارد و سیســتم عامل اندروید ۱۱ روی آن نصــب 
بــه تراشــه ی  شــده اســت. در ادامــه ی فهرســت 

کــه احتمــاال از  ســاخت Unisoc اشــاره شــده اســت 
نــوع ســطح پاییــن Unisoc SC98۶3A خواهد بود 
گیگاهرتــز و چهــار  ک ۱٫۲۰  کال و بــه چهــار هســته بــا 
گیگاهرتــز مجهــز  هســته ی دیگــر بــا فرکانــس ۱٫۶ 

شــده اســت.
 C2۰ طبــق شــایعات، وظیفــه ی تأمین انــرژی نوکیــا
پــالس را باتــری بــا ظرفیت ۵۰۰۰ میلی آمپر  ســاعت بر 
عهــده دارد. به طــور کلی نوکیا C2۰ پالس نســخه ی 
کــه در مــاه آوریــل  ارتقاءیافتــه ی نوکیــا C2۰ اســت 
۲۰۲۱ )فروردیــن ۱۴۰۰( راهــی بــازار شــد. مشــخصات 
صفحه نمایــش ۶٫۵۲ اینچــی  شــامل   C2۰ نوکیــا
 ۱۱ عامل اندرویــد  سیســتم    ،IPS LCD HD+
 ۱۶ ذخیره ســازی  حافظــه ی   ،)Go )نســخه ی 
گیگابایــت بــا  گیگابایــت رم و ۳۲  گیگابایــت بــا ۱ 
گیگابایــت رم، تراشــه ی Unisoc SC98۶3A و   ۲
کــه از شــارژ  باتــری ۳۰۰۰ میلی آمپــر ســاعتی اســت 
گوشــی در بخــش  ۱۰ واتــی پشــتیبانی می کند. ایــن 
ــت و  ــل پش ــلی در پن ــز ۵ مگاپیکس ــک لن ــن ی دوربی
دوربیــن ســلفی بــا رزولوشــن ۵ مگاپیکســل دارد.

غیررســمی،   خبرهــای  انتشــار  ماه هــا  از  پــس 
مایکروســافت از برگــزاری رویــداد معرفــی نســل 
خبــر  تیرمــاه  ســوم  تاریــخ  در  وینــدوز  بعــدی 
پنجشــنبه ۳  روز  اســت  قــرار  رویــداد  داد. ایــن 

تیرمــاه ســاعت ۱۹:۳۰ دقیقــه بــه وقــت تهــران بــا 
حضــور »ســاتیا نــادال« مدیر عامل مایکروســافت 
محصــول  ارشــد  مدیــر  پانــای«  »پانــوس  و 

شــود. برگــزار  مایکروســافت 
انتظــار مــی رود مایکروســافت در آپدیــت بعــدی 
کنــد  ارائــه  را  توجهــی  قابــل  تغییــرات  وینــدوز 
بصــری  پیشــرفت های  شــاهد  احتمــاال  کــه 
پلتفــرم  کاربــری  رابــط  در  زیــادی  تغییــرات  و 

بــود. خواهیــم  مایکروســافت 
حســاب رسمی مایکروســافت در توییتــر، ضمــن 
اعالم ایــن خبــر، لوگو متحــرک جدیــدی از ویندوز 
کــه ممکــن اســت در بروزرســانی آینــده  کــرد  ارائــه 

نیــز شــاهد آن باشــیم.

حیاتــی  و  مهــم  بســیار  امــری  تــردد  مدیریــت 
بــرای برقــراری نظــم و تامیــن امنیــت در دنیــای 
امــروز اســت. در بســیاری از ادارات و ســازمان ها، 
کــن  مجتمع هــای مســکونی، بیمارســتان ها، اما
گردشــگری و … بــرای برقــراری امنیت و پیشــگیری 
از بروز حوادث از دوربین های مداربســته اســتفاده 
می شــود تــا بــر تــردد افــراد و خودروها نظارت شــود.
ک خــوان، وظیفــه  پــال افــزار  نــرم  از  بــا اســتفاده 
ک خودروها  نظــارت بــر دوربین هــا و تشــخیص پــال
ــا تمــام  ــرد ت ــرار می گی ــه ق ــر عهــده رایان ــر ب در تصاوی
کنــد.  ــاال ثبــت  ــا ســرعت ب تردد هــا را در لحظــه و ب
ک خودروهــا در تصاویــر  ک خــوان می توانــد پــال پــال
کــرده و ارقــام و  دوربین هــای نظارتــی را شناســایی 

کنــد. حــروف آن هــا را شناســایی 
ک خوان استفاده کنیم؟ چرا باید از پال

آنــی رفــت و آمــد خودروهــا، ســهولت  مدیریــت 
و  تونل هــا  بزرگراه هــا،  عوارضــی،  در  اســتفاده 
هوشــمند،  نظــارت  و  امنیــت  تامیــن  پل هــا، 
کنتــرل  سیســتم های  ســازی  خــودکار  قابلیــت 
و  راهبند هــا  اتوماتیــک،  )درب هــای  دسترســی 
کنتــرل شــبانه روزی ترافیــک، ثبــت اطالعــات   ،)…
ک،  ک خــوان آی پــال ــرم افــزار پــال کامــل تردد هــا. ن
ی  زمینــه  در  تخصصــی  و  جامــع  ســامانه ای 
کــه  اســت  تــردد  هوشــمند  کنتــرل  و  مدیریــت 
می توانــد  نظارتــی  دوربین هــای  بــه  اتصــال  بــا 
کنترلــی دقیــق و آنــی از تــردد خودرو هــا ارائــه داده و 
کنــد. همچنیــن  کامــل هــر تــردد را ثبــت  اطالعــات 
ک قابلیــت فرمــان مســتقیم بــه راهبنــد،  آی پــال
گیــت و… را دارد و بــا اتصــال بــه آن هــا، می توانــد بــه 
صــورت خــودکار و هوشــمند رفــت و آمد را مدیریت 

کنــد.

گلکسی زد فلیپ ۳ با حاشیه باریک تر از راه می رسدچگونه ارز دیجیتال اتریوم را بدون کارمزد بخریم؟ معرفی نوکیا C2۰ پالس در تاریخ ۲۱ خرداد

برگزاری رویداد جدید مایکروسافت در سوم تیرماه

ک خوان چیست؟ پال
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مایکروسافتربخ

امــروزه بزرگتریــن خطــوط ریلــی جهــان در اختیــار 
برخی از کشــورهای آســیایی، اروپایی و امریکایی 
اســت. در ادامــه بــه طویــل تریــن خطــوط متروی 

جهــان را بــه شــما معرفــی می کنیــم.
۱-مترو نانجینگ در کشــور چین به طول ۲۲۵ 

 )Nanjing Metro( کیلومتر
بــا ۲۲۵  برابــر  بــا طولــی  نانجینــگ  متــرو  خــط 
در  طویــل  متــرو  دهمیــن  عنــوان  بــه  کیلومتــر 
جهــان شــناخته می شــود. این متــرو در طــول 
یــک روز تعــداد ۲٫۲۴۸ میلیــون نفــر را جابجــا 
یــک  در طــول  کــه  تعــداد مســافرانی  می کنــد. 
ســال با ایــن متــرو جابجــا می شــوند بیــش از ۷۱۷ 

میلیــون نفــر هســتند.
۲-متــرو مکزیکــو ســیتی در کشــور مکزیــک بــه 

)Mexico City Metro( کیلومتــر طــول ۲۲۵ 

متــرو مکزیکــو ســیتی نهمیــن خــط متــرو جهــان 
بــه ســال ۱۹۶۹  اســت. بهــره برداری ایــن متــرو 
و  الیــن   ۱۲ دارای  کنــون  ا هــم  و  می گــردد  بــاز 

گــن اســت. ۱۹۵ ایســتگاه بــه همــراه  ۳۵۵ وا
ایــن متــرو روزانــه بیــش از چهارمیلیون و ششــصد 
نفــر را جــا بــه جــا می کنــد و در طــول یــک ســال این 

رقــم بــه  ۱٫۶۸۵ میلیــارد نفــر می  رســد.
۳-متــرو گوانگجــو در کشــور چیــن به طــول ۲۴۰ 

)Guangzhou Metro( کیلومتر
کشــور چیــن طویــل تریــن خطــوط متــرو جهــان را 

دارد. 
متــرو گوانگجــو یکــی دیگــر از طویــل ترین خطوط 
کــه در کشــور چیــن قــرار دارد و  متــرو جهــان اســت 
که با هدف حمل  کیلومتر طول دارد  تقریبا ۲۴۰ 
گوانگجــو و مناطــق  و نقــل مســافران در شــهر 

اطــراف آن فعالیــت می کنــد.

کــه باعــث  از هــر 1۰ خانــم، 7 نفــر آنهــا عاداتــی دارنــد 
از بیــن رفتــن زیبایــی شــان می شــود و عــالوه بــر آن 
زندگــی شــان را کوتــاه می کنــد کــه در ادامــه بــه چنــد 

مــورد اشــاره می کنیــم:
ک روی ناخن داشتن 1. همیشه ال

ــد  ــد بای ک داری ــان ال ــه روی ناخن هایت ــر همیش گ ا
بگذاریــد.  کنــار  را  عــادت  که ایــن  کنیــد  ســعی 
ــواع ارزان، آب ناخــن  ک هــای تیــره مخصوصــا ان ال
شــما را می کشــند و آن هــا را خشــک می کننــد و در 
کنیــد  نتیجــه ناخــن شــما زرد می شــود پــس ســعی 
کیفیــت  ک بزنیــد یــا از برند هــای بــا  کمتــر ال یــا 

ــد. کنی ــتفاده  اس
2. استفاده از براش های کثیف میکاپ

نبایــد برای اینکــه وقتتــان پــر اســت از براش هــای 
کنیــد. اســتفاده از بــراش  تمیــز نشــده اســتفاده 
کتــری و جــرم را دوبــاره بــه پوســت شــما  کثیــف با
برمی گردانــد و در بدتریــن حالــت ممکــن اســت این 

براش هــا باعــث عفونــت شــود و جــوش زدن نیــز در 
ــوده اســت. ــوازم ارایشــی آل نتیجــه اســتفاده از ل

3. بیش از حد نازک کردن ابروها
ابرو هــای ســالم و پرپشــت می توانــد چهــره شــما را 
کــردن بیــش از حــد  جــوان تــر نشــان دهــد بــا نــازک 

ابرو هــا باعــث ضعــف و ریــزش آن هــا می شــوید.
۴.گذاشتن ژیلت در حمام

کامــل و بهینــه از  کــه اســتفاده  گــر می خواهیــد  ا
ژیلــت داشــته باشــید هرگــز آن را در حمــام نگذارید. 
کنــدی  قــرار دادن ژیلــت در مــکان مرطــوب باعــث 

می شــود. آن 
۵. آرایش موها با دمای باال

بیشــتر مــا از اتــوی مــو، بابلیــس و سشــوار اســتفاده 
می کنیــم تــا مــدل آن بــاب میلمان شــود. اســتفاده 
کــه  از ایــن لــوازم در طوالنــی مــدت باعــث می شــود 
ــان  ــد و همزم کن ــدا  ــش پی ــز افزای ــا نی ــوره موه موخ
گرمــا اســتفاده  با ایــن لــوازم بایــد از نگهدارنده هــای 

کنید.

چند عادت اشتباه که باعث از بین رفتن طویل ترین خطوط مترو جهان
زیبایی خانم ها می شود عجایب جهانربخ

بانوانربخ

خندان

مدرسه چهار باغ؛ یادگار عصر صفوی

در رویداد عکاسی کمدی حیات  وحش، عکاسان بهترین و خنده دارترین تصاویری که از حیات  وحش ثبت کرده اند 
به نمایش می گذارند. این عکس ها معمواًل حیوانی را نشان می دهند که در حال انجام کاری عجیب ، غیر معمول و 

خنده دار است که به یک نمونه آن اشاره می کنیم.

یکی از زیباترین آثار تاریخی اصفهان مدرسه چهارباغ یا مدرسه سلطانی یا مدرسه مادرشاه، در ضلع شرقی خیابان 
چهارباغ بنای باشکوه و نفیسی است که می توان آن را آخرین بنای مهم و با عظمتی دانست که در عصر صفویان در 

اصفهان ساخته شد.
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