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ــی در راس  ــش خصوص ــا بخ ــل ب ــه تعام ــان اینک ــا بی ــه ب ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مدیرعام
شــرکت فــوالد مبارکــه هــدف گذاری شــده اســت، گفــت: با تزریــق پروژه هــای پیمانکاری 

و اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال حامــی بخــش خصوصــی هســتیم. 
حمیدرضا عظیمیان در نشســت مشــترک شــرکت فوالد مبارکه و شــرکای تجاری کسب 
ــه در راســتای  ک ــت هایــی موفــق هســتند  ــرد: دول ک ــکاران توســعه(، اظهــار  کار )پیمان و 
تقویت بخش خصوصی برآیند و به واســطه توانمندی بخش خصوصی بتوانند تحول 
ــا تقویــت  ــا ب ــر آن اســت ت ــه ب کننــد. برایــن اســاس فوالدمبارک بزرگــی در صنایــع حاصــل 
بازوهای پیمانکاری خود در شــاخه توســعه بتواند از توانمندی شــرکت های برتر در این 

حــوزه اســتفاده کنــد.

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه با طرح تحول دیجیتال 
حامی بخش خصوصی است

در مسابقات قهرمانی پومسه آسیا؛

نایب قهرمانی مرجان سلحشوری 
در مسابقات پومسه قهرمانی آسیا

۶

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:

گذاری خارجی  سرمایه 
باید مشروط باشد

معاون شهردار اصفهان: 

کلنگ تقاطع حلقه حفاظتی شهر 
با خیابان روشن دشت 

به زمین می خورد

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان:

بخشی از مشکالت صنایع اصفهان 
با مشارکت کارآفرینان حل می شود

 نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

دلیلی ندارد نانوا 
از جیب خودش سوبسید دهد

زخم وعده  ها بر پیکر خشک 
زاینده رود 
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مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان خبر داد:

چاه های فلمن آب 
در اصفهان خشکیدند

داور مسابقه »فصل یک کارتون«:

کارتونیست ها باید متفاوت تر 
کنند از دیگران نگاه 
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خ ارز : کاهش نر گرانی باوجود 

کامیون داران همچنان پابرجا مشکالت الستیکی 
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خبر

کارگــران  کانــون انجمن هــای صنفــی  نایــب رئیــس 
کارگران  کلیــات طرح بیمــه  ســاختمانی از بازگشــت 
کمیســیون اجتماعــی بــرای رفــع  ســاختمانی بــه 
برخــی ایــرادات خبــر داد و بــا اشــاره بــه در پیــش 
گفــت: انتظــار  بــودن انتخابــات ریاســت جمهــوری 
کارگــران روزمــزد ســاختمانی  کــه  داریــم همچنــان 
ــز  ــئوالن نی ــد، مس ــی رون ــای رأی م ــای صندوق ه پ
واقعیت هــای جامعــه را ببیننــد و شــرایط ســخت 

کننــد.  کارگــران را درک  زندگــی 
هــادی ســاداتی دربــاره آخریــن خبرهــا از تصویــب 
کرد:  کارگران ســاختمانی، اظهار  کلیات طرح بیمه 
ســه شنبه هفته گذشــته، طرح توسط کمیسیون 
اجتماعــی بــه صحــن مجلــس ارائــه شــد ولــی بــه 
دلیــل آنکــه یکســری ایــرادات و نواقــص داشــت و 
مصوبــات آن قاطــع نبــود هیــات رئیســه و نــواب 
کمیســیون  مجلــس آن را نپذیرفتنــد و مجــددًا بــه 

ــا ایــرادات آن برطــرف شــود. اجتماعــی برگشــت ت
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر نقطــه  نظــرات ســه 
کارگــری  کارفرمایــی و  جانبــه و دیدگاههــای بخــش 
و تامیــن اجتماعــی بایــد مطــرح شــود و مــا در حــال 
پیگیــری طــرح هســتیم چــون دو شــوری طــرح بــه 
کــه بایــد بــه  گذاشــته شــد در حالــی  شــور و مشــورت 
قیــد دو فوریــت تصویــب مــی شــد لــذا ایــن طــرح بــه 
ــا پیــش پرداخــت  کمیســیون اجتماعــی برگشــته ت

اولیــه انجــام شــود.
کارفرمایــان در  ســاداتی دربــاره برگــزاری جلســه بــا 
کارگــران ســاختمانی، اظهــار  خصــوص طــرح بیمــه 
کارفرمایــان مســتقیمًا  کــرد: مــا بــا انبــوه ســازان و 
مســائل  بــا  ارتبــاط  در  ولــی  نداشــتیم  جلســه 
کمیســیون بــا آنهــا در ارتبــاط هســتیم و تشــریک 
مســاعی داریــم. در عیــن حــال دنبــال ایــن هســتیم 
کارفرمایــان  کــه هــم شــرایط تامیــن اجتماعــی و هــم 
کارگــری هم  دیــده شــود و مصوبــات بــه نفــع جامعه 

باشــد.
کارگــران  کانــون انجمن هــای صنفــی  نایــب رئیــس 
ســاختمانی بــا اشــاره بــه در پیــش بــودن انتخابــات 
ریاســت جمهوری خاطر نشــان کرد: در حال حاضر 
ــه عنــوان یــک مســئله مهــم  ــات را ب مســاله انتخاب
اجتماعــی پیــش رو داریم. امروز کارگر یومیــه روزمزد 
پــای صندوق هــای رأی مــی رود، مالیــات مــی دهــد 
ــذا از  و حــق نفــس و حیــات در ایــن مملکــت دارد ل
مســئوالن مــی خواهیــم جامعــه را واقعــی ببیننــد 
کارگــران و زندگــی ســخت آنهــا  نــه شــعاری و شــرایط 

کننــد. را درک 

کارگران  از طرح بیمه 
ساختمانی چه خبر؟

خبرربخ

ســخنگوی انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم خانگــی 
بــا بیــان اینکــه از ظرفیــت شــش میلیــارد دالری 
لــوازم خانگــی، دو میلیــارد دالر قاچــاق  صنعــت 
ــه صراحــت اعــام می کنیــم  ــرد: ب ک اســت، تصریــح 
بــا ســرمایه گذاری خارجــی موافقیــم، بــه شــرطی 
گــذاری فقــط بــرای ســاخت قطعــات و  کــه ســرمایه 

کاالی نهایــی.  انتقــال تکنولــوژی باشــد، نــه 

حمیدرضــا غزنــوی، در نشســتی خبری اظهــار کرد: 
ــوازم  کشــور حداقــل در حــوزه ل مرزهــای اقتصــادی 
کــه فقــط از دو بنــدری  خانگــی رهــا اســت، تــا جایــی 
کــه بررســی شــده روزانــه ۳۰۰۰ شــوتی لــوازم خانگــی 
کلــی از ظرفیــت شــش  کشــور مــی آورد. بــه طــور  بــه 
میلیــارد دالری صنعــت لــوازم خانگــی، دو میلیــارد 

دالر قاچــاق اســت.

سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی:

سرمایه گذاری خارجی باید مشروط باشد

گزارشربخ

اســتان  رفــاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
گفــت: بخشــی از چالش هــا و مشــکات  اصفهــان 
کارفرمایــان ایــن اســتان را می تــوان بــا  صنایــع و 

کــرد.  کارآفرینــان حــل  مشــارکت 
کانــی مهابــادی بــا بیــان اینکــه اصفهــان  کامــران 
کشــور محســوب  به عنــوان صنعتی تریــن اســتان 
و  مســائل  از  بســیاری  کــرد:  اضافــه  می شــود 
ــا همــکاری و هــم  ــه راحتــی ب مشــکات صنایــع ب
افزایــی قابــل حــل اســت و بــر اســاس بررســی و 
تجربه شــخصی، تنها در برهه هایی موفق بودیم 

ــم. کردی ــه هــم افزایــی  ک
ایــن  بایــد  کارآفرینــی  کانــون  کــرد:  کیــد  تا وی 
مســائل و مشــکات را شناســایی و در قالــب یــک 
ســری رویدادهــای تقاضــا محــور اســتارتاپی حــل 

کنــد.
اســتان  رفــاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
اصفهــان ادامــه داد: منابــع مالی برای اجــرای این 
طرح هــا هــم موجــود اســت و صنــدوق نــوآوری 
ــی  ــد آمادگ ــی امی کارآفرین ــدوق  ــکوفایی و صن و ش

کمــک بــه ایــن طرح هــا را دارنــد.
گفته وی، این مسائل را در قالب رویدادهایی  به 
کــرد و به عنــوان مثــال راه  هــم می تــوان بررســی 
حــل مشــکات صنایــع فلــزی را بــا فراخــوان و 
مشــارکت ایده هــای نــو و جدید افراد متخصــص از 

کــرد. طریــق فضــای مجــازی فراهــم 
گیری مستمر و موثر  کرد: ارتباط  وی خاطرنشان 
کارآفرینــی  کــه بــه نوعــی در توســعه  بــا همــه ارکانــی 
کانون هــای  یــا  دفاتــر  جملــه  از  دارنــد  نقــش 
کارآفرینــی ســایر اســتان ها، دســتگاههای دولتــی، 
کار و رفــاه اجتماعــی می توانــد  وزارتخانــه تعــاون 
در ایــن راه بــه کارفرمایــان اســتان اصفهــان کمــک 

کننــد.  
کــرد: مطالعــات گســترده ای در زمینه  کانــی بیــان 
شناســایی مزایــای نســبی در اســتان انجــام شــده 
کشــت  و به عنــوان مثــال طــرح اصــاح الگــوی 
و  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  بــا  اصفهــان  در 
کشــاورزی تدویــن شــده  مرکــز تحقیقــات بخــش 
ســازمان  توســط  هــم  توســعه  پیشــران های  و 
برنامــه در هفــت منطقــه در حوزه هــای شــهری 
و روســتایی ایــن اســتان مشــخص شــده اســت 
کــه بخشــی از ایــن برنامه هــا به صــورت مطالعــات 
از طریــق همــکاری و هــم  بایــد  انجــام شــده و 
افزایــی بــا دســتگاه های مختلــف بــه آن دســت 

ــرد. ک پیــدا 
کارآفرینــی تنهــا بــه معنــا و متــرادف  وی افــزود: 
حــوزه  تقویــت  بــا  امــا  نیســت  اشــتغال  ایجــاد 
کارآفرینــی می تــوان بخشــی از مشــکل اشــتغال 

کــرد. را حــل  اســتان 
آیین نامه احراز مشاغل سخت و زیان آور به 

کارفرماها لطمه وارد می کند 
اســتان  رفــاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
احــراز  و  بررســی  نامــه  آییــن  گفــت:  اصفهــان 
مشــاغل ســخت و زیــان آور در وضعیــت موجود به 

می کنــد.    وارد  لطمــه  کارفرماهــا 
در  الزم  آموزش هــای  ارائــه  داشــت:  اظهــار  وی 
کمــک بزرگــی بــه آنهــا  کارفرمایــان  ایــن زمینــه بــه 

می کنــد.
کانــی ادامــه داد: بعضــی مواقــع در قالــب یــک 
کارشناســی ضعیــف یــا در ســطح  گــزارش نیمــه 
کارخانــه ســخت و  متوســط، ۱۰ شــغل را در یــک 
کارفرمــا بایــد  زیــان آور اعــام می کنیــم و پــس از آن 
تــا ســالیان ســال تــاوان ایــن مســاله را بــه صنــدوق 

تامیــن اجتماعــی بپــردازد.
اســتان  رفــاه اجتماعــی  و  کار  تعــاون،  مدیــرکل 
اصفهــان بــا بیان اینکــه باید بــه کارفرمایان کمک 
کنیــم افــزود: اتــاق بازرگانــی،  صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی اســتان بــا ارائــه آمــوزش بــه کارفرمایــان و 
دادن یــک ســری اطاعــات به ایــن افراد در هنگام 
کننــده عوامــل زیــان آور  گیــری  مراجعــه تیم انــدازه 

در محــل،از ضــرر بی جهــت آنها جلوگیــری خواهد 
شــد.

صنعتی بودن اصفهان موجب شــده  تابخشــی از 
کارگری آن در زمره مشــاغل ســخت و زیان  جامعه 
کــه دولــت و مجلــس بــرای  گیرنــد؛ قشــری  آور قــرار 
حمایــت از آنهــا، اقــدام بــه تصویــب قانــون و آییــن 

کرده اســت. نامــه اجرایــی اینگونه مشــاغل 
بــر اســاس ایــن قانــون، مشــاغل ســخت و زیــان  آور 
کــه متصــدی آن،  گفتــه می شــود  بــه شــغل هایی 
در معــرض آســیب های جســمی، روحــی و زود 

مســتهلک شــدن قــرار دارد.
هیات وزیران ۲۲ اســفند ســال ۱۳۸۰ به پیشــنهاد 
نیــز  و  بهداشــت  کار،  وزارتخانه هــای  مشــترک 
ســازمان تامیــن اجتماعــی آییــن نامــه اجرایــی 
کارگــران  موعــد  از  پیــش  بازنشســتگی  قانــون 

کــرد. مشــاغل ســخت و زیــان آور را تصویــب 
بــه همیــن دلیــل قانونگــذار بــرای جلوگیــری از 
آســیب زودرس نیروی کار، قانون بازنشســتگی در 
گــر کســی  کــرد؛ ا کارهــای ســخت و زیــان  آور را وضــع 
۲۰ ســال متوالــی یــا ۲۵ ســال متنــاوب در اینگونــه 
کــرده باشــد، می توانــد بــدون شــرط  کار  مشــاغل 

ســنی بازنشســته شــود.
کار و رفــاه اجتماعــی،  نماینــدگان وزارت تعــاون، 
پزشــکی،  آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت 
سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان 
کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته های استانی 

کارفرمایــان  کارگــران و  کــه بــه تقاضــای  هســتند 
نســبت به تطبیق و تشــخیص مصادیق مشــاغل 

ــان آور اقــدام می کننــد. ســخت و زی
بــر ایــن اســاس در اجــرای مــاده ۷۶ قانــون تامیــن 
افــراد می تواننــد درخواســت خــود را  اجتماعــی 
ــان آور  ــه بررســی مشــاغل ســخت و زی ــه دبیرخان ب

کننــد.    ارســال 
نفــوس  نتایــج سرشــماری عمومــی  اســاس  بــر 
و مســکن ۹۵، جمعیــت اســتان اصفهــان پنــج 
میلیــون و ۱۲۰ هــزار و ۸۵۰ نفــر شــامل یک میلیون 
کــه  و ۷۷۹ هــزار و ۳۶۶ نفــر جمعیــت فعــال اســت 
از ایــن تعــداد یــک میلیــون و ۵۱۹ هــزار و ۵۶۹ نفــر 
شــاغل و ۲۵۹ هــزار ۷۹۷ هــزار نفــر بیــکار هســتند.

ــر  ــر بیمــه شــده ب کارگ یــک میلیــون و ۹۰ هــزار نفــر 
اســاس آخریــن آمارهــا در اســتان اصفهــان وجــود 
گرفتــن خانواده هــای آنهــا، ۶۴  کــه بــا در نظــر  دارد 

درصــد از جمعیــت اســتان را تشــکیل می دهــد.
از  کشــور  گذشــته در  اســتان اصفهــان ۱۰ ســال 
و  ســرمایه گذاری  میــزان  طرح هــا،  شــمار  نظــر 
اشــتغالزایی در بخش تعاون در صدر بوده اســت؛ 
کارشناســان  از ایــن رو بخــش تعــاون بــه اذعــان 
زمینــه بســیار مســاعدی را بــرای رونــق اشــتغال و 
کــه شــکوفایی بیشــتر  کــرده  جهــش تولیــد فراهــم 

آن نیازمنــد برنامه ریــزی اســت.
اســتان اصفهان  ۹ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی و ۱۵۰ 

هــزار واحد صنفی فعــال دارد.

کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان: مدیرکل تعاون، 
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خبرربخ

ماهــه   ۱۲ طــی  بانک هــا  پرداختــی  تســهیالت 
مبلــغ  اقتصــادی  بخش هــای  بــه   ۱۳۹۹ ســال 
کــه در مقایســه  ۱۸.۹۸۹.۲هــزار میلیــارد ریــال اســت 
بــا دوره مشــابه ســال قبــل ۹۴.۸ درصــد افزایــش 

دارد.
تســهیالت پرداختــی بانک هــا طــی ۱۲ ماهــه ســال 
ــه بخش هــای اقتصــادی مبلــغ ۱۸.۹۸۹.۲  ۱۳۹۹ ب
کــه در مقایســه بــا دوره  هــزار میلیــارد ریــال اســت 
مشــابه ســال قبــل مبلــغ ۹.۲۳۹.۳ هــزار میلیــارد 
ریــال معــادل ۹۴.۸ درصــد افزایــش داشــته اســت.

تســهیالت  دریافــت  از  هــدف  بیانگــر   ۱ جــدول 
پرداختــی در بخش هــای اقتصــادی طــی ۱۲ ماهــه 
ــی در  ــهیالت پرداخت ــهم تس ــت. س ــال ۱۳۹۹ اس س
بخش هــای  کلیــه  در  گــردش  در  ســرمایه  قالــب 
مبلــغ  جــاری  ســال  ماهــه   ۱۲ طــی  اقتصــادی 
۱۱.۶۳۵.۳ هــزار میلیــارد ریــال معــادل ۶۱.۳ درصــد 
کــه در مقایســه  کل تســهیالت پرداختــی می باشــد 
بــا دوره مشــابه ســال قبــل مبلــغ ۶.۳۷۳.۹ هــزار 
میلیــارد ریــال معــادل ۱۲۱.۱ درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
ســهم تســهیالت پرداختــی بابــت تأمیــن ســرمایه 
گــردش بخــش صنعــت و معــدن طــی ۱۲ ماهــه  در 
ســال جــاری معــادل ۴.۳۵۴.۳ هــزار میلیــارد ریــال 
کــی از تخصیــص ۳۷.۴ درصــد  کــه حا ــوده اســت  ب
گــردش  از منابــع تخصیــص یافتــه بــه ســرمایه در 

تمــام بخش هــای اقتصــادی مبلــغ ۱۱.۶۳۵.۳ هــزار 
میلیــارد ریــال اســت.

میلیــارد  هــزار   ۵.۷۹۷.۲ از  می شــود  مالحظــه 
ریــال تســهیالت پرداختــی در بخــش صنعــت و 
معــدن معــادل ۷۵.۱ درصــد آن )مبلــغ ۴.۳۵۴.۳ 
گــردش  هــزار میلیــارد ریــال( در تأمیــن ســرمایه در 
و  توجــه  بیانگــر  کــه  اســت  شــده  پرداخــت 
اولویت دهــی بــه تأمیــن منابــع بــرای ایــن بخــش 

اســت. جــاری  ســال  در  بانک هــا  توســط 
ــداوم  ــد در ت ــان بای ــه همچن ک ــت  ــر اس ــایان ذک ش
کنتــرل  بــه  مربــوط  مســیر جــاری، مالحظــات 
مراقــب  همــواره  و  گرفــت  نظــر  در  نیــز  را  تــورم 

گرفتــن پتانســیل تورمــی ناشــی از فشــار  قــدرت 
کل در اقتصــاد نیــز بــود. بــر ایــن اســاس  تقاضــای 
ــا  ــی بانک ه ــوان مال ــش ت ــه افزای ــت ب ــروری اس ض
کفایــت  بهبــود  و  ســرمایه  افزایــش  طریــق  از 
کاهــش تســهیالت غیرجــاری  ســرمایه بانک هــا، 
و بازگردانــدن آنهــا بــه مســیر صحیــح اعتباردهــی 
بانک هــا، افزایــش بهــره وری بانک هــا در تأمیــن 
گــردش تولیــدی، پرهیــز از فشــارهای  ســرمایه در 
مضاعــف بــر دارایــی بانک هــا و ترغیــب بنگاه های 
تولیــدی بــه ســمت بــازار ســرمایه بــه عنــوان یــک 
ابــزار مهــم در تأمیــن مالــی طرح هــای اقتصــادی 

کــرد. )ایجــادی( توجــه ویــژه ای 

اتحادیــه  رئیــس  پــور   انصــاری  علــی  محمــد 
چاپخانــه داران اســتان اصفهــان از افزایــش قیمــت 
گهــی شــورا ها در اســتان  ــا چــاپ آ کاغــذ در رابطــه ب
خبــر داد و گفــت: متاســفانه امســال بــا افزایــش ۲۵۰ 
گهــی شــورا ها  کاغــذ بــرای چــاپ آ درصــدی قیمــت 

در اســتان رو بــرو هســتیم.
او افــزود: در حــال حاضــر باتوجــه بــه افزایــش قیمــت 

کاغذ نســبت به ســال گذشــته اســتقبال نامزد های 
کاهــش بــوده اســت. رئیــس اتحادیــه  شــورا روبــه 
اصلــی  علــت  دربــاره  اصفهــان  داران  چاپخانــه 
کاغــذ اظهــار داشــت: دلیــل اصلــی افزایــش  افزایــش 
عمــده ای  بخــش  بــه  می تــوان  را  کاغــذ  قیمــت 
کاغــد داخلــی  ــرد. او ادامــه داد:  ک واردات آن اشــاره 
گهی هــا را نمی دهــد و مجبــور  کفــاف چــاپ و نشــر آ

کاال هســتیم. بــه واردات ایــن 

معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن 
گفت: وام ۱۰۰ میلیون تومانی مســکن روســتایی به 
شــهر های زیــر ۲۵ هــزار نفــر هــم پرداخــت می شــود.

آقــای عزیــزاهلل مهدیــان در مصاحبــه اختصاصــی 
مســکن  وام  افــزود:  ســیما  و  صــدا  خبرگــزاری  بــا 
بــه همــه متقاضیــان در روســتا ها و  روســتایی را 
طبــق  همچنیــن  و  نفــر  هــزار  زیــر ۲۵  شــهر های 
مصوبــه دولــت، روســتا هایی که در حاشــیه شــهر ها 
قــرار داشــتند و بــه تازگــی بــه شــهر ها پیوســتند نیــز 

می کنیــم. پرداخــت 
گفــت:، چــون بــه ایــن تســهیات یارانــه  مهدیــان 
تعلــق می گیــرد و تقریبــًا معــادل همیــن تســهیات 
بــه بانک هــا  یــا مابــه التفــاوت آن را دولــت بایــد 
کنــد هــر نفــر فقــط یــک بــار می توانــد از آن  پرداخــت 

کنــد. اســتفاده 
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن 
افــزود: بانــک مرکــزی تســهیات ۱۰۰ میلیون تومانی 
مســکن روســتایی را بیــن بانک هــای عامــل توزیــع 

کــرده و بــه بانک هــای عامــل ابــاغ شــده اســت.
کــه از ســال ۸۴ ســاالنه ۲۰۰  وی بــا اشــاره بــه ایــن 
هــزار واحــد مســکن روســتایی در ســطح روســتا ها 
نوســازی  قیمــت  ارزان  تســهیات  پرداخــت  بــا 
گفــت: ایــن تســهیات در ســال ۸۴ بــا ۵  می شــوند، 
میلیون تومان شــروع شــد و پارســال به ۵۰ میلیون 

تومــان رســید.
وی افزود: طبق قانون، وام مســکن روســتایی باید 
ــه  ــا توجــه ب ــی ب ــد، ول ســاالنه ۱۵ درصــد افزایــش یاب
گرانــی و تــورم پیشــنهاد دادیــم صــد در صــد افزایــش 

کــرد. کــه دولــت نیــز آن را تصویــب  کنــد  پیــدا 
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن 
کارمــزد ۵  گفــت: تســهیات مســکن روســتایی بــا 
درصــد و بازپرداخــت ۲۰ ســاله اســت )پیــش از ایــن 
۱۵ ســال بوده اســت( تا روســتائیان بتوانند اقســاط 

کننــد. آن را پرداخــت 
مســکن  وام  پرداخــت  شــیوه  دربــاره  مهدیــان 
گفــت: ایــن تســهیات خیلــی ســاده  روســتایی نیــز 
وام گیرنــدگان  از  نفــر  ســه  و  می شــود  پرداخــت 
می تواننــد بــه صــورت زنجیــره ای بــا ســفته ضامــن 
همدیگــر شــوند و هــر ســه نفــر بــدون نیــاز بــه ضامــن 

می گیرنــد. تســهیات  دیگــری 
مهدیــان افــزود: خانواده هایــی که از این تســهیات 
اســتفاده نکردنــد می تواننــد از آن بهره منــد شــوند و 

شــرایط پرداخت آن نیز بســیار ســاده اســت.
کــه متقاضیــان می تواننــد بــه  وی بــا اشــاره بــه ایــن 
بنیــاد مســکن شهرســتان محــل ســکونت خــود 
مراجعــه کنند و تشــکیل پرونده دهنــد، گفت: یک 
کننــدگان وام ایــن اســت  اصــل مهــم بــرای دریافــت 
کاربــری مســکونی  کــه ســاخت و ســاز ها بایــد در 

باشــد و پروانــه ســاخت از مراجــع صــدور پروانــه 
دریافــت کننــد و حتمــًا فنــی و مقاوم ســاخته شــود.
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن 
افــزود: در طــول ســاخت مســکن نیــز بــه صــورت 
مرحلــه ای ایــن وام پرداخــت می شــود و نظــارت 
یــک  تــا  کامــل در مراحــل ســاخت خواهــد شــد 

ســاختمان ایمــن ســاخته شــود.
مهدیــان گفت: ۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار واحد ســاخته 
کنــون همــه مقــاوم و بــا نظــارت  شــده از ســال ۸۴ تا
ســاخته شــده اند تــا مشــکلی در حــوادث ایجــاد 

نشــود.
تومانــی  میلیــون   ۱۰۰ وام  تســهیات  افــزود:  وی 
روســتایی بــرای ۲۰۰ هــزار واحد مســکونی روســتایی 
کــه معمــواًل معــادل آن نیــز  تأمیــن شــده اســت 

متقاضــی وجــود دارد.
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن 
گفــت: هــر ســاله تســهیات در نیمــه دوم و اواخــر 
ســال تصویــب می شــد، امــا امســال در نیمــه اول 
ــه  ک ــار در خــرداد تصویــب شــد  ــرای اولیــن ب ســال ب
ســرعت کار را افزایــش می دهــد و می توانیــم تــا پایان 
کید  ســال همــه اعتبــار را جذب کنیــم. مهدیان با تا
کــه ایــن وام، وام ســاخت اســت، افــزود:  بــر ایــن 
روســتایی  فرســوده  واحد هــای  می کنیــم  تــاش 
تخریــب و بــه جــای آن هــا واحد هــای ایمــن ســاخته 
بانک هــا  تعمیــری  تســهیات  دربــاره  وی  شــود. 
گفــت: هــر ســاله بانک هــا تســهیات تعمیــری  نیــز 
ــاخت  ــرای س ــز ب ــال نی ــه امس ک ــد  ــت می کنن پرداخ
ســرویس بهداشــتی روســتایی و تعمیــر خانــه تــا 
می کنیــم.  پرداخــت  تومــان  میلیــون   ۲۰ ســقف 
معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن 
کــه همــه  کنــار ایــن تســهیات تعمیــری  افــزود: در 
ــا  ــز ب ــکن نی ــاد مس ــد بنی ــت می کنن ــا پرداخ بانک ه
کمــک بانــک قرض الحســنه مهــر منابعــی را در ایــن 
کــه بــه صــورت منابــع  بانــک ســرمایه گذاری می کنــد 
مشــترک تســهیات تأمیــن شــود و آن مبلــغ را در 
ــم.  ــت می کنی ــتائیان پرداخ ــه روس ــور ب کش ــطح  س
گفــت: بانک هــای عامــل پرداخــت وام  مهدیــان 
شــامل  روســتایی  مســکن  تومانــی  میلیــون   ۱۰۰
مســکن،  تجــارت،  ملــت،  ملــی،  بانک هــای 

کشــاورزی اســت. صــادرات، توســعه تعــاون و 

بانک مرکزی اعالم کرد؛

کارنامه اعطای تسهیالت بانکی به بخش های مختلف اقتصادی

انتخابات شوراها؛

کاغذ  گران شدن  گهی انتخابات شوراهای شهر و  چاپ آ

وام مسکن روستایی به شهر های زیر ۲۵ هزار نفر هم 
پرداخت می شود 

خبر

کامیونــداران  صنفــی  انجمن هــای  کانــون  دبیــر 
کشــور به مشــکات تولید، تامین و توزیع الســتیک 
مــورد نیــاز کامیــون داران در بــازار اشــاره کــرد و گفــت : 
بایدبــه  و  پابرجاســت  همچنــان  مشــکات  ایــن 
کــه در ایــن زمینــه امنیــت و  کــرد  ایــن نکتــه توجــه 
کامیون داران از همه چیز مهمتر اســت و  معیشــت 
نبایــد بــه نــام حمایت از تولیــد داخل از جیــب مردم 

کنیــم.  هزینــه 
احمد کریمی در گفت وگو با ایســنا درباره مشــکات 
کامیــون داران برای تامین الســتیک مورد نیازشــان 
کنونــی اســتفاده  کــرد: در شــرایط  در بــازار اظهــار 
از الســتیک های ســیمی بــه جــای نخــی مصــرف 
بیشــتر و مزیــت بیشــتری بــرای کامیــون داران از نظر 
امنیــت، کیفیــت و صرفــه اقتصــادی دارد  اما به غیر 
از برنــد داخلــی، کارخانه هــای دیگر، الســتیک های 
گــر  ا زمینــه  ایــن  البتــه در  تولیــد می کننــد  نخــی 
حقایقی را بگوییم، برخی اینگونه تصور و برداشت 

کــه  مخالــف تولیــد داخلــی هســتیم. می کننــد 
ک اصلــی بــرای  کیفیــت، مــا وی بــا بیــان اینکــه 
گــر بــه ایــن نتیجــه  کامیــون داران اســت، افــزود: ا
برســیم که با اســتفاده و خرید الســتیک های تولید 
کیفیــت آن برنــد داخلــی بهتــر خواهــد شــد  داخــل، 
کــرد امــا  مســلما از تولیــد داخــل حمایــت خواهیــم 
کیفیــت الســتیک های  کاهــش  کــه شــاهد  زمانــی 
گذشــته بوده ایــم  تولیــد داخلــی در چهــل ســال 
نبایــد بــه نــام حمایــت از تولیــد داخلــی از جیــب 
کرد و بدتر از آن امنیت  کامیون داران هزینه  مردم و 

کامیــون داران را هــم بــه خطر انداخــت. جانــی 
کامیونــداران  صنفــی  انجمن هــای  کانــون  دبیــر 
کننــده )کامیــون دار(  کشــور ادامــه داد: ایــن مصــرف 
ــد تصمیــم بگیــرد از الســتیک تولیــد  ــه بای ک اســت 
کنــد یــا خارجــی امــا در  داخلــی بایــد اســتفادذه 
ک و  کامیون هــای حمــل مــواد خطرنــا برخــی از 

ســوختی و وســایل حمــل و نقــل سنگینمســافری 
کیفیــت الســتیک  ماننــد اتوبــوس و مینی بــوس، 
اهمیــت باالیــی دارد و بایــد نســبت بــه ایــن مســئله 
کــرد. درایــن زمینــه حتــی برخــی  توجــه ویــژه ای 
کارخانه هــای تولیدکننــده برخــی از مشــکات  از 
کردنــد  کیفیتــی تولیداتشــان را پذیرفته انــد و اعــام 
کــه خــط تولیــد الســتیک چینــی را فعــال خواهنــد 
کامیــون داران  کــرد: البتــه بــرای  کریمــی اضافــه  کــرد. 
اولویــت بــا الســتیک اروپایــی بــا برندهــای معتبــر و 
کیفــی اســت و پــس از آن بــه دنبال برندهــای کره ای 
گزینه ســوم الســتیک های چینی اســت   می گــردد و 
امــا بازهــم بیــن برندهــای چینــی و ایرانــی، ترجیــح 
کیفیــت و قیمــت الســتیک  کامیــون داران از نظــر 

چینــی اســت.
گفــت: در زمینــه نظــارت بــر تامیــن و توزیــع  وی 
یکــی  دارد  وجــود  بســیاری  مشــکات  الســتیک 
در  الســتیک  قیمــت  افزایــش  مشــکات  ایــن  از 
کــه نــرخ ارز کاهش داشــته اســت به  شــرایطی اســت 
عنــوان مثــال الســتیک چینــی که در ســال گذشــته 
بــا ارز ۲۸ هــزار تومانــی نهایتا ۱۲ میلیون تومان برای 
کامیــون داران تمــام می شــد در حــال حاضــر بــه ۱۵ 
میلیــون تومــان بــه ازای هــر جفــت رســیده اســت.

کامیونــداران  صنفــی  انجمن هــای  کانــون  دبیــر 
کــرد: یکــی دیگــر از مشــکات مــا ایــن  کشــور اظهــار 
ــام واردات، تولیــد  ــه وزارت صمــت آمــار ارق ک اســت 
و مصــرف نــدارد و بــه همیــن دلیــل در ماه هــای 
نیــاز  مــورد  الســتیک های  از  بخشــی  گذشــته 
کامیــون داران از طریــق واردات غیــر رســمی تامیــن 
کــه شــامل قاچــاق یــا واردات از طریــق مناطــق   شــد 
آزاد بــود. البتــه اخیــرا ســاماندهی نســبی در ایــن 
کــه نظــارت  گرفــت امــا تــا زمانــی  زمینــه صــورت 
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــد نمی ت ــق نباش ــت و دقی درس
کــه مشــکل کامیــون داران در ایــن زمینه حل شــود.

گرانی باوجود کاهش نرخ ارز :

کامیون داران همچنان پابرجا  مشکالت الستیکی 

جرم مالیاتی 
در قانون مالیات های مستقیم

عــدم تمکیــن بــه مقــررات مالیاتــی، موضوعــی 
ســایر  در  بلکــه  ایــران،  در  تنهــا  نــه  کــه  اســت 
کشــورهای پیشــرفته نیــز دارای اهمیــت و محــل 
مالیــات  از  فــرار  اســت.  چاره اندیشــی  و  بحــث 
بــرای  جذابــی  موضــوع  جــا  همــه  و  همیشــه 
کشــورها بــا راه انــدازی  مودیــان اســت، از ایــن رو 
تدویــن  و  پیشــرفته  اطاعاتــی  سیســتم های 
مقــررات بازدارنده، ســعی در کاهــش آن کرده اند.

مالیات هــای  قانــون  اســاس  بــر  نیــز  ایــران  در 
مســتقیم مصوب 139۴/۴/31، مرتکبان جرائم 
مالیاتــی بــه مجازات هــای درجــه شــش منــدرج 
در قانــون مجــازات اســامی محکــوم می شــوند. 
بــرای جــرم مالیاتــی  برایــن اســاس مصادیقــی 
کــه بــر اســاس آن هــر فــردی  گرفتــه شــده  درنظــر 
مرتکــب آن شــود مجــرم مالیاتــی محســوب و 

طبــق قانــون مجــازات می شــود.
واقــع  خــاف  مــدارک  و  اســناد  دفاتــر،  تنظیــم 
و اســتناد بــه آن، اختفــای فعالیــت اقتصــادی 
از  ممانعــت  آن،  از  حاصــل  درآمــد  کتمــان  و 
دسترســی مامــوران مالیاتی بــه اطاعات مالیاتی 
و اقتصــادی خــود یــا اشــخاص ثالــث در اجــرای 
مــاده 181 قانــون مالیات هــای مســتقیم و امتنــاع 
از انجــام تکالیــف قانــون مبنی بر ارســال اطاعات 
مالــی، موضــوع مــواد 1۶9 و 1۶9مکــرر بــه ســازمان 
بــه  زیــان  کــردن  واردن  و  کشــور  مالیاتــی  امــور 
دولــت بــا ایــن اقــدام، عــدم انجام تکالیــف قانونی 
ــر  ــات ب ــتقیم و مالی ــای مس ــه مالیات ه ــوط ب مرب
کســر مالیــات  ارزش افــزوده در رابطــه بــا وصــول یــا 
امــور  ســازمان  بــه  آن  ایصــال  و  دیگــر  مودیــان 
ــم  ــده، تنظی ــن ش ــی تعیی ــواد قانون ــی در م مالیات
معامــات و قراردادهــای خــود بــه نــام دیگــران یــا 
معامــات و قراردادهــای مودیــان دیگــر بــه نــام 
خــود بــر خــاف واقــع، خــودداری از انجام تکالیف 
قانونــی در خصــوص تنظیــم و تســلیم اظهارنامــه 
مالیاتــی حــاوی اطاعــات درآمــدی و هزینــه ای 
کارت بازرگانــی  در ســه ســال متوالــی و اســتفاده از 
اشــخاص دیگــر بــه منظــور فــرار مالیاتــی جــرم 

مالیاتــی محســوب مــی شــوند.
مجرمان مالیاتی نیز براساس قانون به 

مجازات هایی که در ذیل آمده محکوم 
می شوند :

نخست اینکه مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی 
بــه مجازات هــای درجه شــش محکوم می شــوند 
و بــه موجــب مــاده 19 قانــون مجــازات اســامی 
مصــوب ســال 92، برخــی از مجازات هــای درجــه 
شــش عبارتنــد از حبــس بیــش از شــش مــاه تــا دو 
ســال، جــزای نقــدی بیــش از 2۰ میلیــون ریــال تــا 
8۰ میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی 
ــا پنــج ســال و ممنوعیــت از  بیــش از شــش مــاه ت
یــک یــا چنــد فعالیــت شــغلی یــا اجتماعــی بــرای 

کثــر تــا مــدت پنــج ســال. اشــخاص حقوقــی حدا
مســتقیم،  مالیات هــای  قانــون  اســاس  بــر 
یــک از جرائــم مالیاتــی،  چنانچــه مرتکــب هــر 
ــرای مــدت شــش مــاه  شــخص حقوقــی باشــد ب
تــا دو ســال بــه یکــی از مجازات هــای ممنوعیــت از 
یــک یا چند فعالیت شــغلی، ممنوعیــت از اصدار 
برخــی از اســناد تجــاری محکــوم می شــود. ضمن 
کیفری شخص حقوقی مانع از  اینکه مسئولیت 
مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم 
نیست. مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی عاوه 
بــر مجازات هــای فوق الذکــر، مســئول پرداخــت 
اصــل مالیــات و جریمه های متعلــق قانونی که تا 
مهلــت مــرور زمــان رســیدگی مالیاتــی )پنــج ســال( 
مطالبــه نشــده باشــد و همچنیــن ضــرر و زیــان 
وارده بــه دولــت یــا حکم مراجع قضایی هســتند.

 در خاتمه میتوان امیدوار بود قانون مالیات های 
گرایــی و  مســتقیم مصــوب ســال 9۴ بــر مــردم 
توجــه بــه حقــوق مــردم اســتوار بــوده و بتوانــد 
کــه یــک تکلیــف  مــردم را بــه پرداخــت مالیــات 
اجتماعــی اســت تشــویق نمایــد و نظــام مالیاتــی 
را بــه ســمت تعامــل هــر چــه اثربخــش تــر بــا مــردم 
و اعتمادآفرینــی و رعایــت عدالت بیشــتر رهنمون 

ســازد.
• کتمــان درآمــد در اظهارنامه مالیاتی برابر اســت 
بــا عــدم برخــورداری از نــرخ صفــر، معافیــت یــا 
مشــوق های مالیاتــی و تعلــق جرایــم غیــر قابــل 

بخشــش مالیاتــی
• ابــاغ الکترونیکــی اوراق مالیاتــی خدمتی نوین 

در ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مالیاتــی
www.intamedia.ir

  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

گزارش تحلیلی
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مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بیــان اینکــه 
تعامــل بــا بخــش خصوصــی در راس شــرکت فــوالد 
مبارکــه هــدف گــذاری شــده اســت، گفت: بــا تزریق 
پــروژه هــای پیمانــکاری و اجــرای طــرح تحــول 

دیجیتــال حامــی بخــش خصوصــی هســتیم. 
حمیدرضا عظیمیان در نشســت مشــترک شــرکت 
کار  و  کســب  تجــاری  شــرکای  و  مبارکــه  فــوالد 
ــی  ــت های ــرد: دول ک ــار  ــعه(، اظه ــکاران توس )پیمان
کــه در راســتای تقویــت بخــش  موفــق هســتند 
خصوصــی برآینــد و بــه واســطه توانمنــدی بخــش 
خصوصــی بتوانند تحــول بزرگــی در صنایع حاصل 
ــا  ــت ت ــر آن اس ــه ب ــاس فوالدمبارک ــن اس ــد. برای کنن
بــا تقویــت بازوهــای پیمانــکاری خــود در شــاخه 
توســعه بتوانــد از توانمنــدی شــرکت های برتــر در 

ــد. کن ــتفاده  ــوزه اس ــن ح ای
وی از گفتگوی شــفاف بین شــرکای تجاری کسب 
کــرد، افــزود:  کار بــا شــرکت فوالدمبارکــه اســتقبال  و 
کشــور بــه  کنــون در  نــگاه بــه بخــش خصوصــی تا
کــه دولــت بایــد در رفــاه  خوبــی نبــوده اســت؛ چرا
عمومــی جامعــه از قبیــل آمــوزش و درمــان و حمــل 
کنــد و بخــش هــای دیگــر در اختیــار  ونقــل ورود 
بخــش خصوصــی باشــد، این نــگاه در راس شــرکت 
کــه  گــذاری شــده اســت، چرا فوالدمبارکــه هــدف 
تعامــل بــا بخــش خصوصــی بایــد بــه صــورت بــرد-

بــرد باشــد و هــر دو طــرف بــه منافع مشــترک پایبند 
کامــل بــه همدیگــر،  بــوده تــا در ایــن راه، بــا اعتمــاد 

بــه تقویــت هــر دو مجموعــه بیانجامــد.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه، سیســتماتیک 
بــودن شــرکت فــوالد مبارکــه را بــا مزیــت بــه نتیجــه 
رســیدن اقدامــات و نقــص افزایــش ایســتگاه هــای 
گفــت: وظیفــه داریــم  کــرد و  گیــری تبییــن  تصمیــم 
هــای  سیســتم  مشــکالت  طرفــه  دو  تعامــل  در 
کــرده و بهبــود مســتمر را در  موجــود را نیــز مرتفــع 
کاری خــود در نظــر بگیریــم، نیــاز  تمامــی مراحــل 
کمیتــه مشــترکی از مدیــران فــوالد مبارکــه و  اســت 
نماینــدگان پیمانــکاران تشــکیل و بــه طــور فصلــی 
کــه موجــب می شــود  جلســاتی برگــزار شــود تــا آنچــه 
کنــدی  اجــرای پــروژه هــای توســعه شــرکت را بــا 
همــراه ســازد شناســایی شــده و راهــکار رفــع موانــع 

پیــش بینــی و بــه اجــرا در آیــد.

استقبال از نقد سازنده و کارشناسانه متخصصان
کمیتــه رفــع اشــکال در خصــوص  وی بــه تشــکیل 
زمانــی  و  مالــی  زیــان  و  ضــرر  گــزارش  بررســی 
گفــت: در راســتای تحقــق  کــرد و  پیمانــکاران اشــاره 
و  ســازنده  نقــد  از  زدایــی،  مانــع  و  ســال  شــعار 
کنیــم و از  کارشناســانه متخصصــان اســتقبال مــی 
تمــام پیمانــکاران پروژه هــا تقاضا داریم همــکاران و 
تیــم فوالدمبارکــه را در رســیدن بــه ایــن هــدف یــاری 
گیــری پیمانــکاری ســه  کننــد. عظیمیــان شــکل 
شیفته مشابه کشورهای خارجی را درخواست کرد 
کــه در شــرکت هــای پیمانکاری  و گفــت: نیــاز اســت 
کــه مجریــان پــروژه به صــورت  شــرایطی ایجــاد شــود 
کننــد تــا هــم پــروژه هــا  کار   ســه شــیفت زمانــی 
ــی را  ک ــی و چاال ــم چابک ــد و ه ــام برس ــه اتم ــر ب زودت
ــوی  ــژه از س ــگاه وی ــا ایــن ن ــا ب ــیم. حتم ــاهد باش ش
پیمانــکاران شــرایط تحویل پــروژه ها بــه کارفرما نیز 

تســهیل تــر مــی شــود.
اجرای پروژه ملی انتقال نفت گوره-جاسک با 

اتکا به توان بخش خصوصی
گــوره- وی از بهــره بــرداری ابرپــروژه انتقــال نفــت 

جاســک در آینــده نزدیــک بــا تامیــن تختــال هــای 
ایــن شــرکت  ایــن خــط توســط  نیــاز  API مــورد 
کــه اطــالع داریــد ایــن  گفــت: همانگونــه  خبــر داد و 
حرکــت در رفــع مانــع زدایــی تولیــد بــا تامین تختال 
در فوالدمبارکــه آغــاز شــد و در کنــار آن دیگــر صنایــع 

بــه حرکــت درآمدنــد و در حقیقــت از یک پروژه ملی 
توانســتیم بهــره هــای متعــدد و وافــی ببریــم و ایــن 
میســر نبــود مگر بــا اتکا بــه توان بخــش خصوصی و 
 در ادامــه همین راه امیدواریم بــه زودی پروژه های 
ــرای   ــه ب ک ــی را  ــکاری ۲۰۰ هــزار میلیــارد تومان پیمان
گــروه فوالدمبارکــه برنامــه ریــزی کــرده ایم به نتیجه 
گــرم ۲  برســد و بــا رفــع موانــع پیــش پــای پــروژه نــورد 
بعــد از مــاه هــا انتظــار شــاهد بــه ســرانجام رســیدن 

ایــن ابرپــروژه باشــیم.
حل مسائل با عملیاتی شدن طرح تحول 

دیجیتال
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه بــه طــرح تحــول 
کــرد و  دیجیتــال در شــرکت فــوالد مبارکــه هم اشــاره 
توضیح داد: این طرح که از مردادماه سال گذشته 
در شرکت فوالدمبارکه اجرایی شده است درصدد 
 اســت تــا ایــن شــرکت را بــه جمــع شــرکت هــای 
کند و بســیاری  عضو باشــگاه فانوس دریایی راهی 
از مســائل مطــرح شــده بــا عملیاتــی شــدن ایــن 

طــرح برطــرف مــی شــود.
کــرد و  کیــد  وی بــر هــم افزایــی بخــش خصوصــی تا
کنــم صــورت جلســه و شــرح  گفــت: پیشــنهاد مــی 
کــه درایــن جلســه طــرح شــد بــرای  موضوعاتــی 
کانــال ارتباطــی  همــه پیمانــکاران ارســال شــود و 
مشــخصی در راســتای همگرایــی ایــن بخــش بــا 

ــود. ــاد ش ــه ایج ــوالد مبارک ــرکت ف ش

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

فوالد مبارکه با طرح تحول دیجیتال حامی 
بخش خصوصی است

خبرربخ

خبر

اســتان  آبفــا  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
کامــل  گفــت: چاه هــای فلمــن امســال  اصفهــان 
خشــک شــده و آبدهــی چاه هــای ســطح شــهر 
کاهــش  گذشــته ۵۰ درصــد  نیــز نســبت بــه ســال 

ــت. ــه اس یافت
ــا مهــر اظهــار  گفت وگــو ب مهــرداد خورســندی در 
ِدبــی چاه هــای فلمــن در ســال های  داشــت: 
گذشــته بیــش از ســه هــزار لیتــر بــر ثانیــه )ســه 
گذشــته بــه  کــه ســال  مترمکعــب بــر ثانیــه( بــود 
۷۰۰ لیتــر بــر ثانیــه و امســال بــه صفــر رســیده 
کنــده ســطح  اســت. وی ادامــه داد: چاه هــای پرا
آبدهــی  کاهــش  درصــد  امســال ۵۰  نیــز  شــهر 

داشــته اســت.
چاره ای جز وارد مدار کردن چاه های متفرقه 

نیست
مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان 
گــرم ســال و ســاعات  بــا بیــان اینکــه در روزهــای 
کــردن  مــدار  وارد  جــز  چــاره ای  مصــرف  اوج 
چاه هــای متفرقــه نیســت افــزود: تصفیــه خانــه 
آب بابــا شــیخعلی بــا تمــام قــدرت کار می کنــد اما 
میــزان مصــرف مشــترکین از حجــم آب تولیــدی 
تصفیــه خانــه و چاه های متفرقه بیشــتر اســت و 
بایــد ســامانه دوم آبرســانی در مــدار بهره بــرداری 
کاهــش شــدید فشــار یــا  گیــرد تــا مشــکل  قــرار 
قطــع آب در برخــی نقــاط تحت پوشــش برطرف 

شــود.
آب چاه ها با نظارت مرکز بهداشت کلر زنی 

می شود
کنــون  ا هــم  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  خورســندی 
نزدیــک بــه ۱۱ متــر مکعــب آب تصفیــه شــده از 
ــا  ــا حــدود یــک ت ــا شــیخعلی ب ــه باب تصفیــه خان
یــک و نیــم متر مکعب آب چــاه در ثانیه مخلوط 
افــزود:  می شــود  توزیــع  آب  شــبکه های  در  و 
کلــر زنــی  آب چاه هــا بــا نظــارت مرکــز بهداشــت 
کــه بهداشــت محیــط مرکــز  می شــود و تــا زمانــی 
بهداشــت اســتان مجــوز ندهد هیــچ چاه آبــی در 

مــدار بهــره بــرداری قــرار نمی گیــرد.

اســتان  آبفــا  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
کــرد: آزمایشــگاه مرکــزی  اصفهــان خاطرنشــان 
کــه آزمایشــگاه مرجع در  آب و فاضــالب اصفهــان 
کشــور بــه شــمار مــی رود همــراه بــا مرکــز بهداشــت 
نمونــه  و  کیفــی  آزمایش هــای  روزانــه  اســتان 
گــر  ا گیــری از آب چاه هــا را انجــام می دهنــد و 
کیفیــت آب مشــاهده  کوچک تریــن تغییــری در 

شــود، آن چــاه را از مــدار خــارج می کننــد.
خورســندی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه آبرســانی 
ــر آب  گ ــزرگ بــه هــم متصــل اســت و ا اصفهــان ب
کمتریــن آلودگــی داشــته باشــد بــر همــه ۵۷ شــهر 
کــه تحــت پوشــش ســامانه  و ۳۸۰ روســتایی 
گفــت:  می گــذارد،  اثــر  هســتند  آبرســانی  اول 
ســالمت مــردم خــط قرمــز مــا اســت و شــهروندان 
و روســتاییان عزیــز از هــر نظر مطمئن باشــند که 

آب ســالم اســت.
کنون ۳.۲ مترمکعب بر ثانیه کمبود  اصفهان ا

آب دارد
وی بــا بیــان اینکــه ۹۸ شــهر و نزدیــک بــه ۱۰۰۰ 
اســتان  آبفــا  شــرکت  پوشــش  تحــت  روســتا 
ــه از ایــن تعــداد ۵۷ شــهر و  ک ــرار دارد  اصفهــان ق
۳۸۰ از ســامانه اول آبرســانی اســتفاده می کننــد، 
کاهــش فشــار آب  افــزود: بیشــترین مشــکل و 
 ۳.۲ کنــون  ا هــم  کــه  اســت  اول  ســامانه  در 
ــم و  ــرب داری ــود آب ش کمب ــه  ــر ثانی ــب ب مترمکع
گــر ســامانه دوم آبرســانی  پیــش بینــی می کنیــم ا
گرمــای هــوا در  وارد مــدار نشــود بــا توجــه بــه 
ماه هــای پیــش رو بــه ۴.۳ متــر مکعــب )چهــار 

هــزار و ۳۰۰ لیتــر( بــر ثانیــه برســد.
اســتان  آبفــا  شــرکت  عمومــی  روابــط  مدیــر 
کــرد: یکــی از بزرگتریــن تصفیــه  اصفهــان تصریــح 
خانه هــای آب خاورمیانــه تصفیــه خانــه آب بابــا 
گــذاری  کــه بــا آن همــه ســرمایه  شــیخعلی اســت 
کیفیــت تریــن آب را در شــبکه  و تجهیــزات، بــا 
توزیع می کند اما متأســفانه برخی از شــهروندان 
ســو  تبلیغــات  و  کافــی  نا اطالعــات  دلیــل  بــه 
فروشــندگان، بــه دســتگاه تصفیــه خانگــی ســه 

میلیــون تومانــی اعتمــاد می کننــد.

گفــت:  معــاون عمــران شــهری شــهردار اصفهــان 
تقاطــع حلقــه حفاظتــی شــهر بــا خیابــان روشــن 
دشــت طبــق ردیــف بودجه کلنگ زنی می شــود. 
ایــرج مظفــر در حاشــیه جلســه بررســی پیشــرفت 
کــرد: جلســه  پروژه هــای عمرانــی شــهر اظهــار 
امــروز بررســی مشــکالت و برنامه ریــزی پروژه هــای 
عمرانــی در منطقــه چهــار اصفهــان برگــزار شــد کــه 
ــزرگ  ــر رصــد پروژه هــای ب در ایــن جلســه عــالوه ب
منطقــه، کلیــات پروژه های عمرانی منطقه رصد 
کــرد: در  و پیشــرفت آنهــا اعــالم شــد. وی تصریــح 
ایــن دوره مدیریــت منطقــه چهــار شــهرداری، 
اقدامــات بســیار زیــاد و مهمــی در بخش هــای 
ــی انجــام شــده اســت. معــاون  عمرانــی و خدمات
عمران شهری شهردار اصفهان افزود: مهمترین 
ــش  ــار در بخ ــه چه ــده منطق ــام ش ــات انج اقدام
عمرانــی، احــداث ادامه خیابان ســلمان فارســی، 
میدان شهدای هسته ای، خیابان های ارغوانیه 
و روشــن دشــت بــود کــه بــا انجــام بخــش زیــادی از 
ــه  ــده در آینــده نزدیــک ب آزادســازی های باقی مان
کــرد:  خاطرنشــان  وی  می رســد.  بهره بــرداری 
ــزار  ــک ه ــر ی ــغ ب ــه بال ک ــد  ــرر ش ــه مق ــن جلس در ای
میلیــارد تومــان پــروژه در منطقه چهار شــهرداری 
بــه زودی افتتــاح شــود، همچنیــن تقاطــع حلقــه 

حفاظتــی شــهر بــا خیابــان روشــن دشــت طبــق 
ــا بیــان  کلنگ زنــی شــود. مظفــر ب ردیــف بودجــه 
اینکه یکی از مصوبات امروز تســریع در آزادســازی 
بخــش باقــی مانــده خیابــان روشــن دشــت تــا 
هفتــه آینــده بــود تــا عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه 
همزمــان بــا خیابــان ارغوانیــه انجــام شــود، گفت: 
همچنین مقرر شد ۱۰ میلیارد تومان منابع مالی 
بــه ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان بــرای 
ســرعت دهی بــه اجــرای پروژه هــا پرداخــت شــود. 
وی اظهــار کــرد: در پایان بازدیــدی از پروژه های در 
دســت اقدام منطقه چهار شــهرداری انجام شــد 
کارکنــان  و شــهردار اصفهــان از خدمــات مدیــر و 
کــرد و مقــرر شــد مقدمــات  ایــن منطقــه قدردانــی 
برگــزاری آئیــن افتتاحیــه حــدود یک هــزار میلیــارد 
تومــان پروژه هــای عمرانی منطقه چهــار در آینده 

نزدیــک انجــام شــود.

مدیر روابط عمومی شرکت آبفا استان اصفهان خبر داد:

چاه های فلمن آب در اصفهان خشکیدند

معاون شهردار اصفهان:

کلنگ تقاطع حلقه حفاظتی شهر 
با خیابان روشن دشت به زمین می خورد

خبرربخ

خبرربخ

نایــب رئیــس انجمــن علــوم و فنــون غــالت اصفهان 
گفــت: ۷۰ درصــد نــرخ نــان، ســالیانه طبــق مصوبــه 
مجلــس افزایــش می یابــد و۳۰ درصــد مربــوط بــه 
کــه ثابــت اســت، پــس دلیلــی نــدارد  نــرخ آرد اســت 
نانــوا از جیــب خــودش بــرای نــان سوبســید بدهــد.

کیفیــت نــان  محمدرضــا خواجــه بــا بیــان اینکــه 
اصفهان نســبت به ســایر اســتان ها بســیار مناسب 
کــرد: اصفهــان بــه عنــوان پایتخــت  اســت، اظهــار 
کشــور شــناخته شــده اســت و  آمــوزش پخــت نــان 
رعایــت اصــول آن همچــون زمــان تخمیــر، زمــان 
پخــت و حــذف جــوش شــیرین در اصفهان بیــش از 
ســایر اســتان ها رعایــت می شــود و همــکاری خوبــی 
ــتانی  ــئوالن اس ــه و مس ــئوالن اتحادی ــن مس ــز بی نی
کــه امیــد اســت ادامــه یابــد تــا عــالوه بــر  وجــود دارد 
کیفیــت نــان نیــز تغییــر  رعایــت حقــوق نانوایــان، 
نکنــد. وی افــزود: پیشــنهاد ما بــه رئیس جمهوری 
کــه نــرخ نــان را متناســب بــا  بعــدی ایــن اســت 
قیمــت تمــام شــده در ابتــدای فروردیــن مــاه اعــالم 
گاز و  کنــد زیــرا هزینه هــای تولیــد از جملــه آب بــرق 
دســتمزدها ابتــدای فروردیــن تغییــر می کنــد. ۷۰ 
رصــد نــرخ نــان بــر اســاس مصوبــه مجلــس و ۳۰ 
کــه  درصــد آن نیــز بــا قیمــت آرد تعییــن می شــود 
گــر بــرای نان نــرخ جدید تعیین  ثابــت بــوده اســت. ا

ــان آســیب می بینــد. کیفیــت ن نشــود 
نایــب رئیــس انجمــن علــوم و فنــون غــالت اصفهان 

گفــت: ۷۰ درصــد نــرخ نــان ســالیانه طبــق مصوبــه 
مجلــس افزایــش می یابــد و۳۰ درصــد مربــوط بــه 
کــه ثابــت اســت، پــس دلیلــی نــدارد  نــرخ ارد اســت 
نانــوا از جیــب خــودش بــرای نــان سوبســید بدهــد.

ثبــات قیمــت نــان از ســال ۹۳ تــا ۹۸ باعــث شــد 
کــه در اواســط ســال ۹۸ نانوایــان خواســتار افزایــش 
قیمــت نــان شــوند و باالخــره مجــوز افزایــش قیمــت 
نــان صــادر و در آبــان مــاه آن ســال قیمــت جدیــد 
مصــوب نــان اعالم شــد. در شــهریور ســال ۹۹ نیــز در 
کــه هزینه  پــی بــروز بحــران گنــدم، بــا ایــن اســتدالل 
گوشــت در ســبد خانــوار  نــان در مقایســه بــا هزینــه 
ــا ۴۰ افزایــش  ــان بیــن ۳۵ ت ــز اســت، قیمــت ن ناچی
یافــت و امســال هــم دوبــاره فعــاالن ایــن بخــش، 
متناســب بــا بــرآورد هزینه هــای تولیــد، درخواســت 
افزایــش قیمــت را بــه مراجــع مربوطــه ارائــه کرده انــد 
کــه تــا امــروز پاســخی بــه صــورت رســمی بــه ایــن 
از  آنکــه برخــی  تقاضــا داده نشــده اســت ضمــن 
مناطــق هــم خودجــوش اقــدام بــه افزایــش قیمــت 
کــه بــه علــت افزایــش  نــان داشــته اند بــه طــوری 
بــدون مجــوز قیمت ها، نابســامانی و هــرج و مرجی 

در قیمت گــذاری نــان ایجــاد شــده اســت.
کارگــروه تنظیــم  بنــا بــر اعــالم عبــاس قبــادی، دبیــر 
کشــور، فعــاًل هیــچ تصمیمــی دربــاره قیمــت  بــازار 
نــان اتخــاذ نشــده اســت و هرگونــه افزایــش قیمــت 
نــان قبــل از تأییــد و اعــالم رســمی مراجــع ذی ربــط 

تخلــف محســوب می شــود.

 نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

دلیلی ندارد نانوا از جیب خودش سوبسید دهد
خبرربخ

کوتاه از آبفا منطقه بویین و میاندشت

ــذاری فاضــالب در  گ ــه  کیلومتــر عملیــات لول  2۰
شــهر افــوس منطقــه بوییــن و میاندشــت آغــاز 
گــزارش روابــط عمومــی آبفــا بوییــن و  شــد. بــه 
میاندشــت، بــا اجرای این عملیــات و با توجه به 
اتمــام پــروژه خــط انتقال شــبکه فاضالب از شــهر 
افــوس بــه تصفیــه خانــه فاضــالب شــهر بوییــن و 
میاندشــت، شــبکه جمــع آوری فاضــالب شــهر 

افــوس بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.

گــذاری وتوســعه شــبکه فاضــالب  عملیــات لولــه 
کوچــه هــای جدیــد  واقــع در بلــوار امــام علــی 

ــید.  ــام رس ــه اتم ــداث ب الح
طول این شــبکه ۴۵۰ متر می باشــد واز لوله پلی 
اتیلن 2۰۰میلیمتراســتفاده شــده اســت. الزم به 
ذکر اســت این عملیات به منظورتوســعه شــبکه 

گرفت. کار قرار  فاضــالب در دســتور 

آغاز عملیات توسعه شبکه فاضالب شهر افوس 

توسعه شبکه فاضالب واقع 
دربلوارامام علی بویین و میاندشت 

کــم بــر بــازار مســکن  در ســال های اخیــر رکــود حا
باعــث شــده تــا بســیاری از واحدهــای تولیــدی 
کشــیده و  وابســته بــه ایــن صنعــت بــه تعطیلــی 
کــه  حتــی در مــواردی ورشکســته شــوند، تعطیلــی 
ناشــی از عــدم اهتمــام دولــت در احــداث ســاالنه 

یــک میلیــون واحــد مســکونی اســت. 
فــارس؛ بــازار مســکن یکــی از مؤثرتریــن بازارهــا در 
ایجــاد اشــتغال اســت و عــالوه بــر آن قــدرت تحریک 
دیگــر بخش هــا را نیــز دارد بــه عبــارت دیگــر بــا رونــق 
ــه ازای ســاخت هــر یــک میلیــون  ســاخت و ســاز ب
مســکن ۷۵ متــری می تــوان بــرای قریــب بــه دو 

کــرد. میلیــون نفــر اشــتغال ایجــاد 
بــازار مصالــح ســاختمانی یکــی از حوزه هایــی اســت 
کــه ارتباطــی تنگاتنــگ بــا مســکن دارد و افزایــش 
قیمــت هــر یــک از نهاده ها به طور مســتقیم و البته 
ــذار  ــر قیمــت مســکن تأثیرگ ــب متفــاوت، ب ــا ضری ب

اســت.
اســتان  در  می شــود  گفتــه  حاضــر  حــال  در 
اصفهــان بیــش از ۱۰۰ واحــد صنفــی فــروش مصالــح 
کــه ایــن واحد های صنفی  ســاختمانی وجــود دارد 
بــا داشــتن بیــش از هــزار نفــر نیــرو مشــغول فعالیــت 
کــم بــر  هســتند، امــا در ســال های اخیــر رکــود حا
بــازار مســکن باعــث شــده تــا بســیاری از واحدهــای 
تولیــدی وابســته بــه ایــن صنعــت بــه تعطیلــی 

کشــیده و حتــی در مــواردی ورشکســته شــوند.
عــالوه بــر رکود، ویروس کرونا نیز خســارات بســیاری 
اســتان  ســاختمانی  مصالــح  بــازار  حــوزه  در  را 
کــه بی توجهــی و عدم  اصفهــان وجــود آورده اســت 
جبــران ایــن خســارات می توانــد در آینــده نزدیــک 
موجب ایجاد مشــکالت بســیاری در حوزه صنعت 

ســاختمان اســتان اصفهــان شــود.
مهــدی جاللــی، یکــی از تولیدکننــدگان موزاییــک 
و مصالــح ســاختمانی در شهرســتان لنجــان اســت 
کــه زمانــی مصالــح مــورد نیــاز اســتان  های همجــوار 
کــه واحــد  را نیــز تأمیــن می کــرده امــا دو ســالی اســت 

کــرده اســت. تولیــدی خــودش را تعطیــل 
جاللــی دربــاره چگونگی تأســیس ایــن واحد گفت: 
کارگاه مصالــح ســاختمانی  مــن و پــدرم اســتادکار 
کــه دولــت  ــا وام ۹ میلیونــی  بودیــم و در ســال ۸۹ ب
کارگاه خودمــان را راه انــدازی  کارآفرینــان مــی داد  بــه 
کردیــم، در شــش ماهــه اول فقــط مــن و پــدرم در 
ــا وام ۲۰ میلیــون  ــم امــا ب کارگاه مشــغول بودی ایــن 
کــه بــه هر طبقــه از پروانه ســاختمانی داده  تومانــی 
گرفــت و مصالــح مــورد نیــاز  شــد شــغل مــا رونــق 
پروژه هــای مســکن مهــر فوالدشــهر و شــهرکرد را 

تأمیــن می کردیــم.
ــرای  ایــن فعــال حــوزه مســکن ادامــه داد: تقاضــا ب
کــه مشــتری ها باید  مصالــح بــه حــدی رســیده بــود 
ســفارش خودشــان را ثبــت می کردنــد و در نوبــت 
می ماندنــد تــا بتوانیــم مصالــح مــورد نیــاز آنــان 
کنیــم و ظــرف مــدت یــک ســال ۲۰ نفــر  را تأمیــن 
کــه لیســت  گرفتیــم  کار  کار مســتقیم را بــه  نیــروی 

بیمــه آن هــا نیــز موجــود اســت.
بازگشت به عقب با دولت روحانی

کار آمدن دولت آقای  کرد: با روی  وی خاطرنشان 
کــرد،  روحانــی بــازار ســاخت و ســاز مســکن افــت 
کنیــم  کارگاه  مجبــور شــدیم از پس اندازمــان خــرج 
ــوازم و تجهیــزات را  ــادی از ل و رفتــه رفتــه بخــش زی
کــه ناچــار  نیــز فروختیــم، در همیــن شــرایط بــود 
ــدرم در  ــه تعدیــل نیــرو شــدیم و فقــط خــودم و پ ب

کارگاه را  کــه  کارگاه ماندیــم و بــه وضعیــت ســال ۸۹ 
کــرده بودیــم برگشــتیم. تأســیس 

کارگاه  کــرد: ســال ۹۵ پــدرم نیــز از  جاللــی اضافــه 
کار  رفــت تــا بتوانیــم خــرج زندگــی را بدهیــم و مــن 
را تــا ســال ۹۷ ادامــه دادم امــا در مــرداد همــان ســال 
کــردم و  کار را توقــف  بــا ۲۰۰ میلیــون تومــان بدهــی 
گفتــه نمانــد ایــن ۲۰۰ میلیــون صرفــًا چک هــا  نا
و  بــود  مــردم  و  عمده فروشــان  بــه  مــا  بدهــی  و 
لیســت های بیمــه و مالیــات را هــم بایــد بــه ایــن 

ــرد. ک ــه  ــم اضاف رق
آن  در  چــون  شــد:  یــادآور  مســکن  حــوزه  فعــال 
ــی  ــان بده ــون توم ــت ۲۰۰ میلی ــوان پرداخ ــان ت زم
کــه  را نداشــتیم جریمه هــای ســنگینی وضــع شــد 
کــرد و هنــوز ۵۰ میلیــون تومــان از  شــرایط مــا را بدتــر 
کــه در تــالش بــرای تقســیط  آن بدهــی باقــی مانــده 

ــتیم. آن هس
افزایش بیش از ۶۰۰ درصدی قیمت مسکن در 

دولت روحانی
ــه خــود در ســال های  ک ــی  در دولــت حســن روحان
گرانــی مســکن انتقــاد می کــرد و  ۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۲ از 
سیاســت های دولــت وقــت را مقصــر آن معرفــی 
می کــرد و ســال ۹۶ هــم طــرح مســکن مهــر دولــت 
گذشــته را عامــل اصلــی تــورم دانســته بــود، مســکن 

بیــش از ۶۰۰ درصــد افزایــش قیمــت داشــت.
کــه  جاللــی یکــی از چندیــن نمونــه افــرادی اســت 
گذشــته بــه دلیــل عــدم  در طــول هشــت ســال 
اهتمــام دولــت بــه تســهیل گری در حــوزه مســکن 
شــاهد انباشــت نیاز و در نتیجه آن افزایش قیمت 
کارگاه هــای تولیــد مصالــح  از یــک ســو و تعطیلــی 

ــتیم. ــر هس ــوی دیگ ــاختمانی از س س

کارگاه های مصالح ساختمانی در پی رکود ساخت و ساز  تعطیلی 

خبر خبر

اصفهــان در اســتاندارد ســازی طــال از اســتان های 
پیشــتاز در کشــور اســت. مدیر کل اســتاندارد استان 
از مهمتریــن  را  اســتاندارد ســازی طــال  اصفهــان، 
ــوق  ــظ حق ــه حف ــن اداره کل در زمین ــای ای برنامه ه
گفــت: ســازمان ملــی  کننــده دانســت و  مصــرف 
اســتاندارِد ایــران در ُبعــد ملــی و بــه تبــع آن اداره کل 

اســتاندارد اصفهان در ُبعد اســتانی به حفظ حقوق 
مصــرف کننــده توجــه جــدی دارد. محمــود فرمانــی 
افــزود: عــالوه بــر نظــارت بــر واحد هــای تولیــدی، 
کز عرضه  کارشناســان ایــن اداره کل بــا مراجعــه به مرا
و نمونــه بــرداری و آزمون از مطابقت عیار مصنوعات 
فلــزات گرانبهــا بــا اســتاندارد های مربوطــه اطمینان 
ــر شــورای اســتاندارد اســتان  حاصــل می کننــد. دبی
اصفهــان گفت: بــا توجه به اینکه کارگاه هــای طالی 
کــه  کــد بــوده  کل دارای  تحــت پوشــش ایــن اداره 
بــا حــرف E و یــک عــدد شناســایی می شــوندو بــه 
شــهروندان ی توصیــه می شــود در هنــگام خرید طال 
کنون  بــه کــد درج شــده بــرروی آن دقــت کننــد. هم ا
کارگاه هــای طــال در اســتان  ــرای  کداســتاندارد ب  ۵۰۰

اصفهــان معتبــر اســت.

مدیــر عامــل شــرکت دانــش بنیــان باریــج اســانس 
دامپزشــکی گیاهــی  جدیــد  داروی   گفــت: 

»رســپیرووت باریــج« تــوان رقابــت بــا محصــوالت 
مشــابه خارجــی را دارد.  اللــه حجــازی مدیــر عامــل 
بــر  گفــت:  شــرکت دانــش بنیــان باریــج اســانس 
اســاس نیازســنجی متقاضیــان حــوزه بیماری های 
مرکــز  ارز،  خــروج  از  جلوگیــری  هــدف  بــا  و  طیــور 
تحقیقــات شــرکت دانــش بنیــان داروســازی باریــج 
گذشــته مطالعــات و پژوهش  هایــی  اســانس ســال 

کــرد. بــرای تولیــد داروی رســپیرووت باریــج آغــاز 
گیاهــی پــس از تامیــن  او  بــا بیــان اینکــه ایــن داروی 
کشــور صــادر شــد،  نیــاز بازار هــای داخلــی بــه خــارج 
توضیــح داد: رســپیرووت باریج از نظر فرموالســیون 
بــرای  می تواننــد  مرغــداران  و  نــدارد  مشــابهی 
ایــن  و دام هــا  تنفســی طیــور  بیماری هــای  رفــع 
داروی را بــا اطمینــان خاطــر جایگزیــن دارو هــای 
در  حجــازی  کننــد.  دیگــر  گیاهــی  و  شــیمیایی 
زیــاد داروی رســپیرووت  تاثیــر  بــا  پاییــن  مصــرف 
باریــج را بســیار بــا اهمیــت دانســت و اظهــار داشــت: 
نــوع فرمواالســیون، درصــد مــاده موثــره، نــوع مــواد 
اســتفاده شــده، افزایــش ســطح سیســتم ایمنــی و 
ــوان از  پشــتیبانی در بیماری هــای ویروســی را می ت
جملــه دیگــر ویژگی های ایــن دارو گیاهی برشــمرد.

ــه مقایســه رســپیرووت  ایــن فعــال دانــش بنیــان ب
باریج با ســایر محصوالت مشــابه خارجی پرداخت 
گفــت: معمــوال قیمــت دارو هــای وارداتــی زیــاد  و 
مرغــداران  بــرای  اقتصــادی  لحــاظ  بــه  و  اســت 
مقــرون بــه صرفــه نیســت، امــا رســپیرووت باریــج 
گیاهــی دارای صرفــه اقتصــادی و بــر  بــا خاصیــت 
کننــده  خــالف دارو هــای وارداتــی بــه ســود مصــرف 
باریــج  داروســازی  شــرکت  عامــل  مدیــر  اســت. 
داروی  گیاهــی  ترکیبــات  بــه  اشــاره  بــا  اســانس 
رســپیرووت باریــج یــادآور شــد: آویشــن بــا خاصیــت 
ک ســازی دســتگاه تنفــس  ضدمیکروبــی باعــث پــا
می شــود و عصــاره ســرخارگل نیــز یکــی از بهتریــن 
انتخاب هــا بــرای افزایــش تقویــت سیســتم ایمنــی 
کشــور  گیاهــی در  کار آفریــن دارو هــای  طیــور اســت. 
ویتامین هــای E و C اســتفاده شــده در ایــن دارو را 
کســیدان قــوی و باعــث افزایــش تقویت  دارای آنتی ا
کــرد: وجــود این  سیســتم ایمنــی برشــمرد و تصریح 
عنصر هــا در بیماری هــای ویروســی بــرای تقویــت 
سیستم ایمنی مهم است تا دام ها و طیور بتوانند 
پیــک )دوره اوج( بیمــاری را بگذرانند.حجــازی بــا 

یادآوری اینکه سال های اخیرتولید موکولیتیک ها 
کــرد: بــر اســاس  کیــد  در بــازار افزایــش یافتــه اســت، تا
گیاهــی آن  کــه نــوع  یافته هــای علمــی اثبــات شــده 
نســبت بــه شــیمیایی بســیار موثرتــر اســت و در ایــن 
زمینه شــرکت داروســازی باریج اسانس با محصول 
ــدگان  ــتین تولیدکنن ــزو نخس ــج ج ــپیرووت باری رس
ایــن دارو در کشــور بــوده اســت. مدیــر عامــل شــرکت 
ــا بیــان اینکــه ایــن شــرکت دانــش  باریــج اســانس ب
ــی  ــول داروی ــد ۱۵ محص ــا تولی ــون ب کن ــم ا ــان ه بنی
کشور را به  گیاهی، رتبه نخست  دامپزشکی با پایه 
لحــاظ تعــدد دارو هــای گیاهی دامپزشــکی بــه خود 
اختصــاص داده اســت، توضیــح داد: رســپیروت 
باریــج بــه علــت دارا بــودن بیشــتر ویتامین هــا در 
بیــن دارو هــای داخلــی مشــابه گیاهــی و شــیمیایی 
کم نظیــر و خریــد آن نیــز ســود اقتصــادی دارد. او بــا 
ــازی  ــان داروس ــش بنی ــرکت دان ــه ش ــه اینک ــاره ب اش
باریــج اســانس بــر اســاس برنامه ریزی هــای انجــام 
شــده تصمیــم دارد افــزون بــر ۳۰ قلــم داروی گیاهی 
روانــه  آینــده  تــا ســه ســال  را  دامپزشــکی جدیــد 
بازارکنــد، اظهــار داشــت: ایــن دارو هــا بــرای درمــان 
بیماری هــای برونشــیت، نیوکاســل، آبلــه، ســی ار 
دی، آنفوالنزای فوق حاد تنفســی در درگیری های 
حــاد اســتفاده می شــود. مدیــر عامل شــرکت دانش 
بنیان داروســازی باریج اســانس گفت: متابولیســم 
طیــور افــزون بــر افزایــش رشــد تقویــت سیســتم 
کاهــش می دهــد  ایمنــی، درصــد مــرگ و میــر را نیــز 
و بــرای پیشــگیری از بیماری هــا، رســپیرووت باریــج 
که با اندیکیشــن  یکی از بهترین محصوالتی اســت 
و فرمــول خــاص در بــازار وجــود دارد و شــرکت باریــج 
کارگرفتــه تــا همه  اســانس تمــام کوشــش خــود را بــه 
جنبه هــای ایــن بیماری هــای پوشــش دهــد. او در 
خصــوص اســتفاده ایــن داروی گیاهــی نیــز توضیــح 
داد: هنگام پیشگیری ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی لیتر در هزار 
کــه بــرای مصرف بهینه بایــد در  لیتــر آب آشــامیدنی 
کــرد الزم اســت. طــول دوره درمــان طیــور اســتفاده 

اصفهان قطب صنعت طال : 

اصفهان پیشتاز در استاندارد سازی طال 
گیاهی رسپیرووت باریج با محصوالت  رقابت داروی 

مشابه خارجی 
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گوینــد بــرای احیــای زاینــده رود،  اصفهانی هــا مــی 
کــرد«.  »قــول دادن هنــر نیســت، بلکــه بایــد عمــل 
زاینــده رود بزرگتریــن رودخانــه دائمــی فــات مرکــزی 
ــه دالیــل مختلفــی  گذشــته ب ایــران، طــی دو دهــه 
همچــون خشکســالی، تغییــر اقلیــم، نــگاه هــای 
سیاســی، مدیریــت ســلیقه ای، برداشــت هــای بــی 
رویه در باالدست و... به رودخانه ای فصلی مبدل 
کــه طــی ســالیان اخیــر تنهــا در مقطعــی بســیار  شــد 
کشــاورزان در  کوتــاه بــرای تحویــل حقابــه انــدک 
اصفهان جریان می یابد. نخستین خشکی زاینده 
گــردد و در ایــن ســال هــا،   رود بــه ســال ۷۹ برمــی 
کار آمدنــد و ایــن رودخانــه بــه  پنــج دولــت بــر روی 
ویــژه در ایــام مختلــف بــه محلــی بــرای وعــده هــای 
تبلیغاتــی نامزدهــای ریاســت جمهــوری و مجلــس 
بــرای احیــا و جریــان دائمــی آب در آن تبدیــل شــده 

اســت.
ایســنا: در ایــن ســال هــا روســای مختلــف جمهــور 
کــدام بنــا بــر ســلیقه و مصلحتــی دســتور انتقــال  هــر 
بخشــی از آب زاینــده رود را بــه اســتان هــای دیگــر 
صــادر کردنــد و هــر بــار مهــر محکمی بر خشــکی این 

رودخانــه زدنــد. 
در دولــت هفتــم و هشــتم، رئیــس وقت آن، دســتور 
کــرد و قــرار  انتقــال آب از زاینــده رود بــه یــزد را صــادر 
کوهرنــگ، بخشــی  شــد بعــد از احــداث تونــل ســوم 
از آب زاینــده رود بــه اســتان یــزد انتقــال یابــد، امــا 
ــده و آوردی  ــی نش ــوز اجرای ــا هن ــه تنه ــرح ن ــن ط ای
کنون یزدی هــا از آب  بــرای زاینــده رود نــدارد، بلکه ا

زاینــده رود ســیراب مــی شــوند.
از ســوی دیگــر رئیــس دولــت نهــم و دهــم در ســال 
۱۳۹۰، آب زاینده رود را به چهارمحال و بختیاری ها 
جریــان  در  نــژاد  احمــدی  »محمــود  داد!  وعــده 
ــه چهارمحــال و بختیــاری و در جمــع  ســفر خــود ب
کــه نیــاز  گفــت: »هرقــدر و هــر جــور  مــردم شــهرکرد، 
کشــاورزی از آب زاینــده رود  هســت بــرای صنعــت و 
کنیــد! اولویــت بــا شــما و بعد اســتان های  برداشــت 
ــن دســتور تیــر خاصــی بــه ســمت  دیگــر!«، امــا ای
کــه از آن  زاینــده رود و خشــکی آن بــود، تاجایــی 
کنــون زاینــده رود در اصفهــان ســال هــای   زمــان تا

خشک خود را تجربه می کند.
امــا بــاز ایــن رودخانــه از وعــده هــای نامزدهــای 
انتخاباتــی در امــان نمانــد و حســن روحانی-رئیس 
کنونی کشــورمان در ۲۴ اردیبهشــت ۱۳۹۶  جمهور 
در جریــان در ســفر انتخاباتــی خــود بــه اصفهــان در 
میــدان نقــش جهــان بــا وعــده احیــای زاینــده رود 
گفــت: »در دولــت  اصفهــان،  مــردم  بــه  خطــاب 
یازدهــم از خشــکی دریاچــه ارومیــه جلوگیــری شــد 
کــرد و ایــن  و جــان ۱۴ میلیــون ایرانــی نجــات پیــدا 
بــار نوبــت زاینــده رود اســت؛ اصفهــان به زنــده بودن 

ــده اســت«. زاینــده رود زن
از احیــا و  بارهــا  بارهــا و  گرچــه دولــت دوازدهــم  ا
گفــت، امــا در  جریــان دوبــاره زاینــده رود ســخن 
عمــل ایــن رودخانــه رنــگ خــوش بــه خــود ندیــده 
کشــور  کــه خشکســالی بــر  کنــون در شــرایطی  و ا
گذشــته زاینــده رود  حکمفرماســت، طــی ۹ مــاه 
بــدون قطــره ای آب به کویری خشــک و برهــوت در 

کشــور تبدیــل شــده اســت.  مرکــز 
انتخاباتــی ســیزدهمین دوره  نامزدهــای  گرچــه  ا
ریاســت جمهــوری بــه وضــوح نامــی از زاینــده رود 
کــه بــه دنبــال  کیــد دارنــد  نیــاورده انــد، امــا همــواره تا
حــل معضــل آب اصفهــان هســتند، امــا بایــد دیــد 
ــات،  ــزاری ایــن دوره از انتخاب کنــون در آســتانه برگ ا
خواســته مــردم اصفهــان از رئیــس جمهــور آینــده 

بــرای زاینــده رود چیســت؟
یــک جــوان اصفهانــی با بیــان اینکه حــدود هفت یا 
هشــت ســال پیش زاینــده رود پــر از زیبایی بــود، اما 
امــروز بــدون آب دیگر هیچ زیبایــی ندارد، از مطالبه 
اش بــرای احیــای زاینــده رود از رئیس جمهور آینده 
بــه ایســنا، می گویــد: »وقــت آن رســیده واقعا فکری 
کننــد تــا زاینــده رود دوبــاره  بــه حــال ایــن رودخانــه 
زنــده رود شــود و هماننــد گذشــته زیبایــی هایــش را 

بــه دســت آورد.«
شــهروند دیگــری بــا اشــاره بــه خشــکی و برهــوت 
گویــد: »ایــن رودخانــه ســال هــای  زاینــده رود، مــی 
اســت، مســئوالن  کــه خشــک شــده  زیادیســت 
کشــاورزان و مــردم باشــند و نبایــد ایــن  بایــد بــه فکــر 

رودخانــه خشــک شــود«
ــع بــر زاینــده رود  او ادامــه مــی دهــد: پــل هــای واق
بــا توجــه بــه جنــس پایــه و نــوع مصالــح آن، نیــاز 

دائــم بــه آب دارنــد، امــا بــا تــداوم خشــکی رودخانــه 
کمبــود آب مشــخص نیســت تــا چنــد ســال دیگــر  و 
گونــه دوام بیاورنــد. امــروز خشــکی  ایــن پــل هــا ایــن 
کــه آب اصفهــان  زاینــده رود تــا جایــی پیــش رفتــه 
آب خــوردن  بــه  مــردم  و  کردنــد  بنــدی  را جیــره 

دسترســی ندارنــد.«
ــچ  ــدارم هی ــاد ن ــه ی ــر اینک ــد ب کی ــا تا ــهروند ب ــن ش ای
زمانــی زاینــده رود تــا ایــن حــد خشــک و برهــوت 
ــوده باشــد، از رئیــس جمهــور آینــده مــی خواهــد  ب
کــه زاینــده رود از ایــن خشکســالی و برهــوت خــارج 
کــه آب اصفهــان را بــه  کنــد  شــود و در خواســت مــی 
مناطــق دیگــر ندهنــد و حداقــل آب در اصفهــان 
کننــد  کشــاورزان از آن اســتفاده  تــا  جــاری شــود 
و زاینــده رود بــا نــام اصلــی خــود زنــده بمانــد، در 
مــرده رود اســت و  ایــن رودخانــه  امــروز  حالیکــه 
کــه قــرار اســت رئیــس جمهــور  امیــدوارم هــر فــردی 
ــا دعــای  شــود، حداقــل دلســوز زاینــده رود باشــد ت

خیــر مــردم پشــت ســرش باشــد.
کــه بــه گفته خودش مســافر اســت،  مــرد میانســالی 
بــا ناراحتــی از خشــکی زاینــده رود بــه ایســنا، مــی 
گویــد: »بــا دیــدن ایــن وضعیــت زاینــده رود، جگــرم 
کبــاب مــی شــود. چنــد ســالی بــه اصفهــان نیامــده 
کــه آمــدم، تحمــل خشــکی زاینــده  بــودم و امســال 
رود را نــدارم، نمــی دانــم چطــور مــردم اصفهــان 
ایــن وضعیــت را طاقــت مــی آورنــد. بــه نظــرم دولــت 
کنــد تــا حداقــل یک نــم آبــی در رودخانه  بایــد کاری 

جریــان یابــد.«
او مــی گویــد: »راهــکاری بــرای زاینــده رود نمــی دانم 
و بــه طــور قطــع مســئوالن و دســت انــدرکاران راهــی 

بــرای جریــان آب در زاینــده رود دارنــد.«
دختــر جوانــی بــا اشــاره بــه خشــکی زاینــده رود، 
ــه  ک ــود  ــرآب ش ــده رود پ ــد زاین ــد س ــد: »بای گوی ــی  م
کمبــود آب نداشــته باشــیم، بــه طــور قطــع خشــکی 
رودخانــه نــه تنهــا موجــب آســیب بــه پــل هــای 
تاریخــی مــی شــود، بلکــه زاینــده رود بــدون آب از 
کــرده اســت و  کــم  زیبایــی هــای شــهر اصفهــان 
کــه  مطالبــه ام از رئیــس جمهــور آینــده ایــن اســت 
حداقــل ســالی چنــد نوبــت زاینــده رود جاری باشــد 

و خواســته دیگــری از او نــدارم.«
خانم مسنی که زیبایی اصفهان را زاینده رود پرآب 
گرچــه از خانه هایمان   مــی دانــد، مــی گوید: »امــروز ا
بــه حاشــیه رودخانــه خشــک مــی آییــم، امــا دیگــر 
کــه زاینــده  لذتــی از ایــن رود نمــی بریــم. زمانــی 
در  دلبــازی  و  خــاص  حــس  داشــت  جریــان  رود 
کــه ایــن فضــا بــرای روح و روان  کــم بــود   اصفهــان حا
مــردم خــوب بــود و مطالبــه ام از رئیــس جمهــور 
کــه از نظر  آینــده بــرای احیــای زاینــده رود این اســت 
آب، بــه داد مــردم برســد تــا رودخانــه دوبــاره جریــان 

یابــد.«
آینــده  جمهــور  رئیــس  از  هــم  دیگــری   جــوان 
ــرای زاینــده رود  ــت را ب مــی خواهــد بهتریــن مدیری

ــد.« ــته باش داش
مــرد مســنی، زیــر پــل خواجــو بــا اشــاره بــه خشــکی 
گویــد: »عشــق اصفهانــی هــا زاینــده  رودخانــه، مــی 
کــه ناراحــت بودیــم و دلخوشــی  رود بــود و هــر زمــان 
کنــار زاینــده رود مــی آمدیــم  نداشــتیم بــا خانــواده، 
کنــون چنــد ماهــی  و از فضــا لــذت مــی بردیــم، امــا ا

کــه دیگــر زاینــده رود را نداریــم.« اســت 
ــاره  ــده رود دوب ــه زاین ک ــد  ــی خواه ــئوالن م او از مس
و  شــود  زنــده  گذشــته،  هــای  ســال   هماننــد 
گویــد: »ایــن رود دیگــر زنــده نیســت، مــرده رود  مــی 
ــران از  ــی هــا و حتــی مــردم ای اســت و همــه اصفهان
ایــن شــرایط ناراحــت هســتند. روســای جمهــور 
گفتنــد در اولیــن اقــدام زاینــده  قبلــی هــم آمدنــد و 
رود را جــاری مــی کننــد، امــا ایــن در حد حــرف بود و 

ــد.« کاری از پیــش نبردن
شــهروند دیگــری هــم بــا اشــاره بــه وضعیــت بحرانــی 
کشــاورزان شــرق اصفهــان،  زاینــده رود و همچنیــن 
کنــد: »کــم آبــی در ســطح اســتان بیــداد  کیــد مــی  تا
ــزرگ اصفهــان  کنــد و ایــن یکــی از معضــات ب مــی 
اســت، البتــه دولتمــردان هــر بــار قولــی بــه مــردم 
مــی دهنــد، امــا هیــچ یــک عملــی نمــی شــود بــا ایــن 

ــه داد زاینــده رود برســند.« وجــود امیــدوارم ب
ــه  کــه ب ــد: »امیــدوارم هــر یــک از آقایانــی  گوی او مــی 
عنــوان رئیــس جمهــور آینــده انتخــاب مــی شــوند، 
بــا تدبیــر و مدیریــت وضعیــت زاینــده رود را ســر و 

ســامان دهنــد.«
گــر از منظــر زیبایــی و  گویــد: »ا مــرد جوانــی هــم مــی 
زیســت محیطــی بگذریــم، اصفهــان یعنــی زاینــده 

نــدارد  معنــا  اصفهــان  رود  زاینــده  بــدون  و  رود 
روز  ایــن  بــه  را  بــی مدیریتــی، شــهر  و متاســفانه 
کشــانده اســت، امــا امیــدوارم هــر چــه زودتــر معضــل 
کــه اقتصــاد شــرق و  خشکســالی حــل شــود، چرا
غــرب اصفهــان وابســته بــه ایــن رودخانــه اســت.«
کوسیســتم، یــک روز و دو  او ادامــه مــی دهــد: »یــک ا
که یک روزه و دو روز از بین رود و از  روز ایجاد نشــده 
بیــن رفتــن آن، تبعــات بســیاری دارد و به طور قطع 
دســت بــردن در طبیعــت، یــک اقلیــم را تغییــر مــی 
دهــد کــه تبعــات دیگــری به دنبــال خواهد داشــت. 
اصفهــان، شــهری بــاالی ســه میلیــون جمعیــت 
اســت، بنابرایــن زاینــده رود بایــد احیــا شــود و احیــا 
نشــدن ایــن رودخانــه معضاتــی ایجاد مــی کند که 
کنــد.  کشــور تحمیــل مــی  هزینــه هــای بزرگتــری بــه 
ــه طــور قطــع چــه رئیــس جمهــور و چــه تصمیــم  ب
کــردن ایــن  گیرنــدگان دیگــر بایــد فکــری بــرای زنــده 
رودخانــه داشــته باشــند. مــا مــی توانیــم هندوانــه 
نخوریــم، امــا نمــی توانیــم بــدون زاینــده رود زندگــی 

کنیم.«
کنــار  گفتــه خــودش سالهاســت در  کــه بــه  عکاســی 
گیــرد، مــی  ســی و ســه پــل و زاینــده رود عکــس مــی 
گذشــته زاینــده رود، خشــک  گویــد: »طــی ۱۴ ســال 
شــده اســت و در ایــن ســال هــا هــر بــار رودخانــه دو 
ــه زاینــده  ــه این ک ــا توجــه ب ــاز اســت، ب ــا ســه مــاه ب ی
رود در مرکــز شــهر واقــع شــده و روزانه مردم بســیاری 
گــر خشــکی رودخانــه  بــا عبــور از ایــن پــل، نظــاره 

هســتند، بــر روحیــه آنهــا اثــر بــدی می گــذارد.«
کنــد: »امســال خشکســالی بــود و  او اضافــه مــی 
کــه  گذشــته  بارندگــی نداشــتیم، امــا ســال هــای 
بارندگــی خــوب بــود و پشــت ســد هــم آب بــود، 
 آب را مــی بســتند و یــا بــه شــهرهای دیگــر انتقــال 
کــه در ایــن شــرایط بیشــترین خســارت  مــی دادنــد 
ــول  ــته پ گذش ــه در  ک ــود  ــی ش ــاورزان وارد م کش ــه  ب

ایــن آب را داده بودنــد.«
کــه زاینــده رود جریــان  کنــد: »زمانــی  کیــد مــی  او تا
نداشــته باشــد، موجــب خســارت مــادی و معنــوی 
بســیاری بــه مــردم مــی شــود.تجربه نشــان داده که 
روســای جمهور در عمل تغییری در شــرایط زاینده 

رود ایجــاد نکــرده انــد.«
ــا اشــاره بــه اینکــه  پیرمــرد بــر روی ســی و ســه پــل ب
در  حتــی  هــا  بــارش  میــزان  امســال  متاســفانه 
سرچشــمه هــای زاینــده رود هــم خــوب نبــود بــه 
گذشــته  گویــد: »البتــه در ســال هــای  ایســنا، مــی 
کــه آب بــود هــم آبــی در زاینــده رود جریــان نداشــت 
گــردد که  و ایــن بــه نوعــی بــه مدیریت ضعیف برمی 
کــرده اند.   آب اصفهــان را به شــهرهای دیگر منتقل 
تنهــا  نــه  نباشــد،  کــه آب  زمانــی  بــه طــور قطــع 
ــار باســتانی از بیــن مــی رود، بلکــه  ایــن پــل هــا و آث

اصفهــان نیــز نابــود مــی شــود.«
کنــد: »بــه نظــر مــی رســد تــا زمانــی  کیــد مــی  او تا
نیــز  روســای جمهــور  تمــام  نشــود،  بارندگــی   کــه 
کاری  نمــی تواننــد بــرای آب اصفهــان و زاینــده رود 

انجــام دهنــد.«
شــهروند دیگــری هــم بخشــی از دلیــل خشــکی 
کــه افــراد  زاینــده رود را بــه بــی رحمــی و بــی انصافــی 
نســبت بــه یکدیگــر و بخشــی را بــه نبــود بــارش هــا 
ــد: » در اصــل  گوی ــه ایســنا مــی  نســبت مــی دهــد ب
نــدارد؛  آبــی وجــود  پشــت ســد  و  اســت  کــم  آب 
زمانیکــه زاینــده رود خشــک باشــد و آبــی جریــان 
ــد  ــه تنهــا پــل هــا از بیــن مــی رون نداشــته باشــد، ن
بلکــه تمــام درختــان اطــراف زاینــده رود نیــز خشــک 

مــی شــوند.«
»بــرای  مــی خواهــد،  آینــده  رئیــس جمهــور  از  او 
ــاره زاینــده رود، آب را بــه ایــن رودخانــه  جریــان دوب

انتقــال دهنــد.«
خانم میانســالی هم خشــکی زاینده رود را به دلیل 
کــه موجــب شــد  برخــی بــی تدبیــری هــا مــی دانــد 
کــه امــروز  آب آن بــه ســایر بخــش هــا فروختــه شــود 
کشــاورزان بابــت ایــن مســئله تحــت  اصفهــان و 
گرفتــه انــد، از ســوی دیگــر خشــکی  الشــعاع قــرار 
تــا  رودخانــه و فرونشســت زمیــن موجــب شــده 
بناهــای تاریخی شــهر در معرض نابــودی قرار گیرند 
گــر ایــن رونــد ادامــه یابــد و بارندگــی نباشــد، مــردم  و ا
کننــد، متاســفانه هــر ســال بــا  کــوچ  بایــد از اصفهــان 
برداشت از آب های زیرزمینی، زمین نشست پیدا 
مــی کنــد و باعــث تخریــب ســاختمان هــا می شــود.
او مــی گوید: متاســفانه روســای جمهور هر بــار برای 
احیــای زاینــده رود قــول مــی دهنــد، امــا قــول دادن 

هنــر نیســت، بلکــه باید عمــل کرد.

زخم وعده  ها بر پیکر خشک زاینده رود 

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
کبــر جعفــری بــه  برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۰۴۴۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ هیــات دو آقــای علــی ا
شناســنامه شــماره 3 کدملــی ۶۶۴979۶78۶ صــادره ری فرزنــد احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 17 فرعی از 1۵177 اصلی واقع در اصفهان  ســاختمان به مســاحت 2۰۵/91 مترمربع از پا

ک شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رســمی میباشــد. بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
کــه  ــی  گهــی مــی شــود. درصورت ــه فاصلــه 1۵ روز آ ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
گهی  اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند مــی تواننــد اولین آ
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت 

انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰

ک شمال اصفهان اداره ثبت اسناد و اما
11۴9727 / م الف

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای  آ
فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰۰98۴7
تاریخ: 1۴۰۰/3/2۵

دراجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی 
کــه ازطــرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یا  و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
گهــی مــی شــود تــا شــخص یــا  ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظرف مــدت دو ماه اعتــراض خود  اشــخاصی 
را بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض فرصت دارند نســبت به 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارائــه گواهــی مبنی بر طــرح دعوی اقدام نماینــد و اقدامات 
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه 

متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
گــر فرزنــد محمــود  1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰3۵72 مــورخ 1۴۰۰/3/13، علیرضــا غــاف 
بشــماره شناســنامه 2۶7۵ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 128۶8۴93۶۵ در دو دانــگ یکبــاب 
ک 1۰۶98 واقع در بخش ۵ ثبت  قطعــه زمیــن کشــاورزی احداثی برروی قســمتی از قطعه زمیــن پــا
اصفهــان بــه مســاحت ۶7۵/8 مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی 

حــاج محمدعلی
گــر فرزنــد علــی بشــماره  2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰3۵7۰ مــورخ 1۴۰۰/3/13، محمــود غــاف 
شناســنامه 27۰ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 128۶2۰7398 در دو دانــگ یکبــاب قطعــه زمیــن 
ک 1۰۶98 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  کشــاورزی احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــا
بــه مســاحت ۶7۵/8 مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی حــاج 

محمدعلــی دارای
3( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰3۵71 مــورخ 1۴۰۰/3/13، احمــد غــاف گر فرزند محمود بشــماره 
شناســنامه ۴۰8 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 1283۶27272 در دو دانــگ یکبــاب قطعــه زمین 
ک 1۰۶98 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  کشــاورزی احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــا
بــه مســاحت ۶7۵/8 مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی حــاج 

محمدعلــی دارای
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۴9781 / م الف

رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اصفهــان 
ــی  ــوانح رانندگ ــوع س ــد وق ــترین درص ــت: بیش گف
ــر اســاس آمارگــردآوری شــده در ۲  در ایــن خطــه ب
مــاه اول امســال بــه واژگونی خودروها تعلــق دارد. 
ع  افــزود: توجــه نکــردن بــه  ســرهنگ اصغــر زار
جلــو و ســبقت غیرمجــاز عامــل بیشــترین وقــوع 
گذشــته در ایــن اســتان و دلیــل  تصادفــات ۲ مــاه 
آن هــم به طــور عمــده ناشــی از خســتگی و خــواب 
آلودگــی و همچنیــن ســبقت های غیــر مجــاز در 

ــزارش شــده اســت. گ ــه  راه هــای ۲ طرف
ــن  ــا در ای ــدت برخورده ــت: ش گف ع  ــرهنگ زار س
نــوع حــوادث )ســبقت غیر مجــاز( باالســت و بطور 
طبیعــی آســیب دیــدگان در این حــوادث و تلفات 

آن بیشــتر هستند.
رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اصفهــان 
ــرون شــهری اســتان  اظهــار داشــت: تصادفــات ب
کاهــش پیــدا  اصفهــان در اردیبهشــت امســال 
کــرد امــا بــا توجــه بــه افزایــش ترددهــا در فروردیــن 
امســال نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته، با 

افزایــش تصادف هــا مواجــه شــدیم.
وی بــا اشــاره بــه تجزیــه و تحلیــل آمــار ۲ مــاه اول 
گفــت: ۳۲  ســال تصادفــات در اســتان اصفهــان 
درصــد تصادفــات منجــر بــه فــوت و جــرح مربوط 
ــه غــرب اســتان،۲۴ درصــد شــمال اســتان،۲۱  ب
درصــد شــرق اســتان و جنــوب اســتان ۱۸ درصــد  
داده  اختصــاص  خــود  بــه  را  تصادفــات  ایــن 

اســت.
کــرد: ۴۸ درصــد تصادفــات  ع اضافــه  ســرهنگ زار

نــوع  از  مــدت  ایــن  در  برخــورد  نــوع  لحــاظ  از 
واژگونــی )تــک وســیله ای(، ۲۶ درصــد ۲ وســیله 
بــا هــم و ۱۶ درصــد برخــورد بــا موتورســیکلت بوده 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه علــت تصادفــات خاطرنشــان 
کــرد: توجــه نکــردن بــه جلــو ۴۲ درصــد علــت 
تصادفــات را بــه خــود اختصــاص داده اســت و 
۲۲ درصــد تخطــی از ســرعت مطمئنــه و مقــرره، 
۱۲ درصــد هــم رعایــت نکــردن حق تقــدم و مابقی 

ــوده اســت. ــوارد ب ــایر م ــه س ــوط ب ــم مرب ه
رییــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اصفهــان 
ــا توصیــه بــه رعایــت دقیــق قوانیــن و مقــررات و  ب
ســبقت نگرفتــن بــه راننــدگان در راه هــای فرعــی و 
کــرد: شــهروندان بیشــتر در  ۲ طرفــه خاطرنشــان 
ــه روســتاها  ایــن روزهــا و روزهــای پایانــی هفتــه ب
کــه بــه  و محــل زندگــی خــود مراجعــه می کننــد 
در  تصادفــات  افزایــش  موجــب  عامــل  همیــن 

راه هــای فرعــی و روســتایی می شــود.
قوانیــن  رعایــت  کــرد:  اضافــه  ع  زار ســرهنگ 
و  راننــدگان  پذیــری  مســوولیت  و  مقــررات  و 
سرنشینان خودروها از وقوع حوادث پیشگیری 
می کنــد و ســفر بــدون حادثــه را به دنبــال دارد.
کیلومتر اســت  طول راه های اســتان ۱۱ هزار و ۸۰۰ 
کیلومتــر آزادراه، ۲ هــزار و  کــه از ایــن مجمــوع ۴۱۲ 
کیلومتــر راه   کیلومتــر بزرگــراه،  پنــج هــزار و ۵۸   ۲۴
روســتایی و مابقــی راه هــای ارتباطــی بین شــهری 
کشــور  اســت و بــه نوعــی ۱۶ درصــد از آزادراه هــای 

ســهم اســتان اصفهــان اســت.

اصفهــان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
آغــاز  ایــن اســتان  اقلیمــی در  گفــت: تغییــرات 

شــده و قابــل لمــس اســت. 
ایــرج حشــمتی در نشســتی بــا فرمانــدار، فعــاالن 
محیط زیســت، اهالی رســانه و مدیران مجتمع 
کویــر آران و بیــدگل در ایــن مجتمــع بــه  فــوالد 
 ۲۳ تــا   ۱۷( زیســت  محیــط  هفتــه  مناســبت 
کمبــود بــارش،  خــرداد( افــزود: امســال بــه دلیــل 
کاهــش ســفره های آب زیرزمینــی  خشکســالی و 
از  وحــش  حیــات  ک  وحشــتنا خــروج  شــاهد 
مناطــق مختلــف زیســتگاهی اســتان اصفهــان 
مزرعه هــا  و  جاده هــا  اطــراف  بــه  کــه  هســتیم 

هجــوم آوردنــد.
وی ادامــه داد: آهوهــا از منطقــه حفاظــت شــده 
کیلومتــر خــارج شــدند و شــاهد  موتــه حــدود ۲۰ 

تلــف شــدن تعــداد زیــادی بــره آهــو هســتیم.
گفتــه وی، در ایــن بیــن افــراد ســودجو هــم از  بــه 
گریــز آهوها  کــرده و بــا تعقیــب و  فرصــت اســتفاده 
را صیــد می کننــد و بــا قیمــت  ۱۰ میلیــون تومــان 

مــی فروشــند.
اصفهــان  زیســت  محیــط  حفاظــت  مدیــرکل 
پناهــگاه  دارای  بیــدگل  و  آران  داشــت:  اظهــار 
زیســتگاهی  ارزش  دارای  و  یخــاب  ارزشــمند 
کــه نیــاز بــه  گردشــگری اســت  بســیار عالــی بــرای 

دارد. زمینــه  ایــن  در  برنامه ریــزی 
آران  در  کویــر  فــوالد  مجتمــع  توســعه  بــه  وی 
ایــن مجتمــع  گفــت:   و  کــرد  اشــاره  بیــدگل  و 
اقدام هــای خوبــی در زمینــه محیــط زیســت و 

اســت. انجــام داده  توســعه فضــای ســبز 
صنایــع  توســعه  لــزوم  بــه  اشــاره  بــا  حشــمتی 
گفــت: وقتی  همــراه بــا پیوســت زیســت محیطی 

تعریــف  می شــود،  پیگیــری  صنعتــی  توســعه 
بوم شناســی صنعتــی نیز بــرای آن ضــرورت دارد.
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع محیــط زیســت یــک 
کرد: مجتمع  موضوع زیرســاختی اســت تصریح 
ــی در زمینــه محیــط  ــر اقدامــات خوب کوی فــوالد 
کــه آخریــن آن قطــع  زیســتی انجــام داده اســت 

کامــل خروجــی پســاب ایــن شــرکت اســت.
ــا  مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان ب
اشــاره بــه نگرانــی هــا در زمینــه توســعه فــوالد 
گفــت: ضــروری اســت حقــوق  ــر  کوی در حاشــیه 
شــهروندی مــردم بــه جــد دنبــال شــود و بــاب 
ــا دغدغــه هــا  ــاز باشــد ت ــا منتقــدان ب جلســات ب

کامــا رفــع شــود.
وی افــزود: بــا توجــه بــه تعــدد روزهــای آفتابــی 
کــردن  کویــری آران و بیــدگل، دنبــال  در منطقــه 
توســعه انــرژی خورشــیدی در مجتمــع فــوالد 

ــت. ــروری اس ــر ض کوی
پــس از ایــن نشســت، تصفیــه خانــه مجتمــع 
ــا حضــور مدیــرکل محیــط زیســت  ــر ب کوی فــوالد 
اســتان اصفهــان راه انــدازی و پســاب خروجــی 

ــد. ــع ش ــل قط کام ــور  ــه ط ــع ب ــن مجتم ای
در  ســواری  دوچرخــه  ایســتگاه  همچنیــن 
و  فرهنــگ دوچرخــه ســواری  ترویــج  راســتای 
شــد. افتتــاح  کویــر  فــوالد  مجتمــع  در  ورزش 
شهرســتان  در  صنعتــی  واحــد   ۸۰۰ از  بیــش 
ــد در  ــه ۶۰۰ واح ک ــتند  ــتقر هس ــدگل مس آران وبی
زمینــه تولیــد فــرش ماشــینی فعالیــت می کننــد.
مجتمــع تولیــد فــوالد در آران وبیــدگل بــا ظرفیت 
تولیــد ۳۵۰ هــزار تــن محصــول در ســال ۱۳۸۶ 
بــه  دوم،  خــط  فعالیــت  بــا  و  شــد  راه انــدازی 

ظرفیــت اســمی ســاالنه ۹۰۰ هــزار تــن رســید.

گونی خودرو بیشترین سوانح رانندگی  واژ
در استان اصفهان است

مدیرکل حفاظت محیط  زیست اصفهان: 

تغییرات اقلیمی در اصفهان آغاز شده است

خبرخبر

متهم ردیف اول 
در سردی فضای انتخابات 

ســوم   تلویزیونــی  مناظــره  یافتــن  پایــان  بــا 
نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست 
گرفتــه اســت  جمهــوری ایــن پرســش شــکل 
کــه آیــا ایــن مناظــره هــا توانســته انــد اثــری را 
کــردن  گــرم  گذشــته در  کــه مناظــره هــای دوره 
تنــور انتخابــات داشــته اســت داشــته باشــند 
یــا اساســا ماجــرای انتخابــات ایــن دوره را بایــد 
کــرد؟! کیــف مناظــره هــا تحلیــل  کــم و  غ از  فــار
کیفیــت پایین  کــه علیرغم  واقعیــت ایــن اســت 
مناظــره هــا، ســردی تنور انتخابــات ایــن دوره را 

نمــی تــوان بــه مناظــره ها فروکاســت. 
شــگردهای  برخــی  اتفاقــا  الــف،  گــزارش  بــه 
قبلــی  انتخاباتــی  موجــود در مناظــره  هــای 
نظیــر اســتفاده از کلیــدواژه هــای طراحــی شــده  
و تــاش بــرای قطبــی ســازی در ایــن دوره نیــز 
وجــود داشــت و حتــی برخــی از همــان چهــره 
هــای حاضــر در مناظرات قبلی نیز در ایــن دوره 
حاضــر بودنــد امــا باز هــم این مناظره هــا قدرت 
انتخاباتــی  فضــای  کــردن  گــرم  در  چندانــی 

نداشــت.
بــدون شــک مــی تــوان گفــت در صــورت حضــور 
برخــی چهــره هــای دیگــر در ایــن مناظــره هــا که 
صاحیــت شــان احــراز نشــد ایــن ماجــرا اندکــی 
کــرد امــا در اینکــه حتی با حضــور این  تغییــر مــی 
چهــره هــا نیــز آن اتفاقی که بایــد رخ مــی داد رخ 

بدهــد تردید بســیار هســت. 
ــازه حتــی شــیوع  ــر اســاس یــک نظرســنجی ت ب
ویــروس کرونــا و تــرس و احتیــاط ناشــی از آن نیز 
تاثیــر چندانــی در ایــن ســردی فضــای سیاســی 

نــدارد.
بنابرایــن متاســفانه بخــش زیــادی از ســردی 
کارآمــدی هــا و نوعــی  انتخابــات را بایــد بــه نــا 
از  افســردگی اجتماعــی ناشــی از ســرخوردگی 

کــه  ایجــاد تغییــرات اساســی مربــوط دانســت 
کارآمدی  البته ســهم بزرگ دولــت دوازدهــم و نا
اســت  انــکار  قابــل  غیــر  آن  گســترش  در  اش 
کــه  امــا ایــن ســرخوردگی عمیــق تــر از آن اســت 

محــدود بــه دولــت دوازدهــم شــود. 
محمــود  ظهــور  بــا  و   8۴ ســال  از  دســتکم 
احمــدی نــژاد وعده اصاح برخی ســاختارهای 
کــه بــه  غلــط اقتصــادی بــه مــردم داده شــده 
گــذاری و  دالیــل مختلــف از جملــه تغییــر ریــل 
گیــری هــا در ســال 92 و  گیــری  تصمیــم  جهــت 
کار آمــدن دولــت یازدهــم ناتمــام مانــده  بــا روی 

و بلکــه متوقــف شــده اســت. 
ــرای  حساســیت هــای سیاســی ایجــاد شــده ب
نخســتین دولت مدعی تغییــرات بــزرگ) دولت 
کــه برخــی از آن هــا خود ناشــی از حاشــیه  نهــم(  
پــردازی هــای بــی پایــان ایــن دولــت بــود  و 
کاری حــوادث 88 نوعــی خســتگی  البتــه زخــم 
سیاســی مزمــن را  بــه مــوازات ســرخوردگی از 
کارامــدی و  ایجــاد تغییــرات اساســی بــه نفــع 
عدالــت پبــش بــرد  و از شــور و نشــاط سیاســی 
کــه در یکــی از آخریــن  ــا جایــی  کاســت ت مــردم 
نظرســنجی هــا درصــد نســبتا باالیــی از پاســخ 
کــرده انــد حتــی مناظــره دوم  دهنــدگان اعــام 
انگیــزه ســایر  البتــه  و  انــد  ندیــده  را  نامزدهــا 
کــرده انــد نیــز  کــه مناظــره هــا را دنبــال  کســانی 

ــی اســت.  ــل بررس قاب
هــر چنــد هنــوز بایــد منتظــر روز انتخابــات مانــد 
کــه شــور و نشــاط سیاســی پیشــین  کــرد  و آرزو 
بــا معجــزه ای بــه جامعــه بازگــردد امــا در صــورت  
که  رخ ندادن چنین اتفاقی بســیار مهم اســت 
جامعــه نخبگانی سیاســت و حکمرانــی دالیل 
کند و چه راهکارهایی  آن را چگونه تفســیر می 

را بــرای آن مــی اندیشــد.

نگاه رسانه
گهی آ
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صنعتــی  دانشــگاه  فرهنگــی  کانون هــای 
ــر نهمیــن دوره جشــنواره  اصفهــان عناویــن برت

کردنــد.  کســب  را  رویــش 
گــزارش روابــط عمومــی دانشــگاه صنعتــی  بــه 
اصفهــان، در نهمیــن دوره جشــنواره سراســری 
کانون هــای ادبــی  رویــش، در بخــش برگزیــدگان 
کانــون آوا بــه نمایندگــی امیــر شــریف  و هنــری 
گــروه دانشــگاه های  زادگان و مهــران قربانــی در 

کــرد. کســب  کشــور، رتبــه نخســت را  برتــر 
کانــون  در همیــن بخــش بــا موضــوع موســیقی، 
بــه  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه  موســیقی 
نمایندگــی پــدرام زمانیــه، آرش غفــاری و میــاد 
کشــور  برتــر  دانشــگاه های  بیــن  در  مطائــی 

شایســته تقدیــر شــدند.
فعــاالن  ســاالنه  رویــش  ملــی  جشــنواره 
کــز  کانون هــای فرهنگــی هنــری دانشــگاه ها و مرا
آمــوزش عالــی، فرصتــی بــرای انتقــال تجربــه و هم 
افزایــی فرهنگــی و هنــری فعالیــن دانشــجویی 

اســت. دانشــگاه ها 
کرونــا ایــن جشــنواره  امســال بــا توجــه بــه شــیوع 
آییــن  و  آموزشــی  کارگاه هــای  صــورت  بــه 

شــد. برگــزار  مجــازی  اختتامیــه 
کانــون آوا دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــه عنــوان 
کانون موســیقی  کانــون فرهنگی هنری برگزیده و 
کانــون فرهنگــی هنــری  ایــن دانشــگاه عنــوان 
بــه خــود اختصــاص  کشــور را  شایســته تقدیــر 

دادنــد.
بــا  رویــش  نهمیــن دوره جشــنواره  اختتامیــه 
وزیــر  اجتماعــی  و  فرهنگــی  معــاون  حضــور 
علــوم و ســخنگوی دولــت عصــر روز چهارشــنبه 
عامــه  دانشــگاه  میزبانــی  بــه  خردادمــاه   ۲۰

شــد. برگــزار  طباطبائــی 

معرفی برترین های 
فرهنگی دانشگاه صنعتی 

در جشنواره رویش 
خبرربخ

گزارشربخ

کــران در ســینماها، ســاخت یــک  از مرحلــه ایــده تــا ا
فیلــم شــاید ماه هــا و حتــی ســال ها زمــان ببــرد. 

گــزارش ادوبــی، شــاید بــرای شــما هــم ســوال  بــه 
باشــد، یــک فیلــم ســینمایی بــا تمــام تاش هایــی 
کــه بــرای آن انجــام می شــود، چقــدر بــرای ســاخت 
ژانــر  بــه  نســبت  موضــوع  ایــن  دارد.  نیــاز  زمــان 
مختلــف فیلم هــا متغیــر اســت و از طرفــی رخ دادن 
ــا می تونــد  کرون گیــری  شــرایط ویــژه ای مثــل همــه 

ــود. ــینمایی ش ــدات س ــف تولی ــث توق باع
یــک  از  فراتــر  ســینمایی،  اثــر  یــک  ســاخت 
فیلمبــرداری ســاده اســت. مراحــل پیــش تولیــد و 
گرفتــن بازاریابــی و تبلیغــات  پــس تولیــد بــا در نظــر 
بــرای فیلــم، می توانــد ماه هــا و حتــی ســال ها طــول 
ــه  ک ــی  ــل مدت ــان در مقاب ــن زم ــی ای ــد. از طرف بکش
بــرای نوشــتن فیلنامــه یــک اثــر چــه اقتباســی و غیــر 

اقتباســی صــرف می شــود ناچیــز اســت.
نمی تــوان بــرای همــه فیلم هــا یــک نســخه پیچید، 
کــه انجــام شــده  امــا طبــق تخمین هــا و مطالعاتــی 
کــه ســاخت هــر فیلــم چقــدر  کــرد  می تــوان بررســی 

کشــید. طــول خواهــد 
میانگین زمان الزم برای ساخت هر فیلم چقدر 

است؟
تولیــد یــک فیلــم ســینمایی در فاز هــای متفاوتــی 
انجــام می گیــرد و زمــان الزم برای اینکه پــروژه از یک 
گســترده و  مرحلــه، بــه مرحلــه بعــدی بــرود، بســیار 
گرچــه در بیشــتر پروژه هــا چندین  متفــاوت اســت. ا
کــه از مرحلــه  مــاه تــا چندیــن ســال طــول می کشــد 
کــران برســند، برخــی از پروژه ها نیز  پیــش تولیــد بــه ا

کــه ســاخت آن هــا طوالنی تــر می شــود. هســتند 
کارگردانــی  ــاد« بــه  ــار »ســمت دیگــر ب یکــی از ایــن آث
کــه تولیــد آن از ســال ۱۹۷۰ آغــاز  اورســن ولــز اســت 
شــد، امــا تــا ســال ۲۰۱۸ بــه دلیــل مشــکات مالــی و 
کران نشــد. این فیلم  مســائل قانونی در ســینما ها ا
کــران شــد، رکــورد  کــه بــا گذشــت ۴۰ از آغــاز ســاخت، ا

طوالنی تریــن زمــان تولیــد فیلــم در تاریــخ را دارد.
مدت زمان ساخت فیلم در ژانر های مختلف

بیشــتر فیلمســاز ها پیش از آنکه ساخت فیلم های 
کوتــاه می ســازند.  کننــد، فیلم هــای  بلنــد را آغــاز 
میــزان زمــان تولیــد یــک فیلــم ســینمایی بلنــد نیــز 

بــه وابســتگی زیــادی بــه ژانــر آن دارد.
بــا  فیلــم مســتقل: فیلم هــای مســتقل معمــوال 
بودجــه کمــی ســاخته می شــوند و بخــش تولیــد آن 
گــران تریــن بخــش از فیلمســازی اســت، کوتاه تر  کــه 
ــد یــک  می شــود. هیروشــی هــارا فیلمبــردار می گوی
فیلــم مســتقل ســه الــی شــش مــاه بــرای پیــش 
تولیــد، یــک الــی دو مــاه بــرای فیلمبــرداری و ۶ مــاه 

الــی یــک ســال بــرای پــس تولیــد نیــاز دارد.
فیلــم عاشــقانه: شــبکه هالمــارک فیلم هــای زیادی 
کــه تولیــد آن هــا فقــط چنــد  در ایــن ژانــر ســاخته 
هفتــه طــول می کشــد و خیلــی زود وارد مرحلــه 
تدوین می شــود. این فیلم ها در تابســتان ســاخته 
آمــاده  میــادی  ســال  پایــان  بــرای  و  می شــوند 
نمایــش هســتند. فیلم هــای ایــن ژانــر ســکانس 
ــد  ــاز ندارن ــژه نی ــای وی ــورد و جلوه ه ــن و پربرخ کش ا
بــه همیــن دلیــل تولیــد آن هــا خیلــی زود بــه پایــان 

می رســد.
فیلــم درام: مــدت زمــان تولیــد ایــن فیلم هــا بــه 

نســبت بودجــه فیلــم می توانــد متفــاوت باشــد. 
یــک فیلــم درام در مــورد یــک زوج در لــس آنجلــس 
کــران  می توانــد خیلــی زود بــه مرحلــه پــس تولیــد و ا
ــه طراحــی لبــاس و  برســد، امــا یــک درام تاریخــی ب
کــه مــدت  همین طــور طراحــی صحنــه نیــاز دارد 
ــورد  ــی در م ــد. فیلم ــش می ده ــد را افزای ــان تولی زم
جنــگ نیــز نیازمنــد صد هــا ســیاهه لشــکر و بدلــکار 
کــه هــر دوی ایــن مــوارد بــه افزایــش زمــان  اســت 

ــوند. ــر می ش ــم منج ــد فیل تولی
فیلم هــای ابرقهرمانــی یــا علمی-تخیلــی: بــه دلیــل 
از  اســتفاده  بــا  کشــن  ا فیلم هــای  بیشــتر  اینکــه 
جلوه هــای بصــری ســاخته می شــوند، فیلم هــای 
کمپان هــای دی ســی و مــارول و مجموعه هــای 
ســتارگان«  »جنــگ  مثــل  افســانه ای  ســینمایی 
زمــان بیشــتری را در مرحلــه پــس تولیــد نیــاز دارنــد. 
کــه اســتودیو های مهــم  حتــی بــا وجــود منابعــی 
هالیــوودی در اختیــار دارنــد، ایــن فیلم های عظیم 
کــران رســاند.  را نمی تــوان خیلــی زود بــه مرحلــه ا
بــرای مثــال فیلم ســینمایی »انتقــام جویــان: پایان 
بــازی« ۵ مــاه در مرحلــه تولیــد بــود و ۱۵ مــاه بعــد 

راهــی ســینما ها شــد.
فیلم هــای  ســاخت  انیمیشــنی:  فیلم هــای 
کشــن  انیمیشــنی معموال بیشــتر از فیلم های الیوا
کــه چــه  طــول می کشــد، امــا بــه ایــن بســتگی دارد 
کننــد. ســاخت یــک  کار  تعــداد انیماتــور روی آن 
یــا  پیکســار  توســط  کــه  بلنــد  انیمیشــنی  فیلــم 
دیزنــی ســاخته می شــود ممکــن اســت بــا کار کردن 
ــا پنــچ ســال طــول بکشــد. ــور ت همزمــان ۱۰۰ انیمات

چهار فاز فیلمسازی

ایــده پــردازی: ایــن مرحلــه بــا اولیــن جرقــه خاقیت 
آغــاز می شــود. فیلمســاز ایــده اولیــه را در ذهنــش 
خلــق می کنــد و نوشــتن را آغــاز می کنــد تا نهایتا یک 
نســخه فیلمنامــه خــام مهیــا شــود. حــاال نوبــت بــه 
کــه می خواهنــد روی  گروهــی اســت  کــردن بــه  فکــر 
ایــن پــروژه کار کننــد. ایــن رونــد ممکن اســت ماه ها 
کــه در آن بــدون از  طــول بکشــد و مرحلــه ای اســت 
دســت دادن ســرمایه می توانــد تغییــرات زیــادی را 

کنیــد. در پــروژه ایجــاد 
ســال  یــک  از  کمتــر  مرحلــه  ایــن  تولیــد:  پیــش 
کارگــردان  کننــده و  بــه طــول می انجامــد. تهیــه 
کــه از مدیــران  عوامــل فیلــم را انتخــاب می کننــد 
بخش هــای مختلــف آغــاز می شــود. ایــن مدیــران 
دیگــر اعضــای پــروژه را انتخــاب می کننــد، تســت 
خدمــت  بــه  را  بازیگــران  و  می گیرنــد  بازیگــری 
می گیرنــد. انتخــاب لوکشــین و طراحــی صحنــه و 

لبــاس هــم در ایــن مرحلــه انجــام می شــود.
تیــم تولیــد، برنامــه ریــزی ســاخت فیلــم را انجــام 
می دهــد. در ایــن مــدت نیــز نویســندگان فیلمنامه 
فیلمبــردار،  و  کارگــردان  و  می کننــد  بازنویســی  را 
مصــور(  )فیلمنامــه  را  صحنه هــا  ُبــرد  اســتوری 

می کننــد. طراحــی 
تولیــد: بــه طــور میانگیــن بــرای فیلمبــرداری اصلــی 
ــی ســه مــاه طــول  ــروژه معمــوال بیــن یــک ال یــک پ
طــرح  بــودن  طوالنــی  بــه  زمــان  ایــن  می کشــد. 
کورنیاوان  اولیه و فیلمنامه بســتگی دارد. مارگارت 
کامــل را بایــد صــرف  فیلمبــردار می گویــد یــک روز 
کــرد.  فیلمبــرداری یــک یــا دو صفحــه از فیلمنامــه 
همچنیــن تخمیــن زمــان این مرحلــه کاما بــه نوع 
کشــن و  برداشــت ها مرتبــط اســت و صحنه هــای ا
ــرده ســبز در آن هــا  ــه ممکــن اســت از پ ک ــکاری  بدل
اســتفاده شــود، دو برابــر ســکانس های معمولــی 

زمــان بــر هســتند.
کــه مرحلــه پــس تولید،  پــس تولیــد: می تــوان گفــت 
در وقــع آغــاز مجدد مرحله فیلمســازی اســت. مهم 
ــت، در  ــوده اس ــه ب ــزی در فیلمنام ــه چی ــت چ نیس
ایــن مرحلــه فیلم هــا، مهــم تصاویــر و صدا هایــی 
گرفتــه شــده  کــه بــه وســیله تیــم فیلمســازی  اســت 
کــه در صــورت فقــدان و نقــص محتــوا  اســت؛ چرا
در ایــن ســه مــورد نیــاز بــه فیلمبــرداری مجــدد دارد 
کــه تقریبــا غیرممکــن و هزینــه بــر خواهــد بــود. پــس 
کــه بــا اســتفاده از  در ایــن مرحلــه هــدف ایــن اســت 
تکنیک هــای تدویــن فیلم، بهتریــن اثر با اســتفاده 
کــه در اختیار تدوینگــر قرار دارد، ســاخته  تصاویــری 
شــود. ایــن مرحلــه بــه طــور میانگیــن ۶ الــی ۱۲ مــاه 

طــول مــی کشــد.

ساخت یک فیلم سینمایی چقدر زمان می برد؟ 
خبر

گفــت:  کارتــون«  یــک  »فصــل  مســابقه  داور 
کارتونیســت ها بایــد متفاوت تــر از بقیــه فکــر کننــد تا 

برســد. ذهنشــان  بــه  ناب تــری  ایده هــای 
کاریکاتــور اصفهــان  مهــر: مســابقه فصلــی خانــه 
عنــوان سلســله مســابقات فصلــی »کارتــون« اســت 
»وعــده  موضــوع  بــا  آن  یــک  فصــل  کنــون  ا کــه 
برگــزاری  وعیدهــا، شــعارهای توخالــی« در حــال 

اســت.
کاریکاتوریســت هایی  مجتبــی حیدرپنــاه یکــی از 
کــه بــه عنــوان داور مســابقه »فصــل یــک  اســت 
کارتــون« بــه انتخــاب و داوری آثــار ایــن مســابقه 
کارتونیســت،  پرداختــه اســت. ایــن تصویرســاز و 
کارتــون  از ســال ۸۶ بــه طــور جــدی وارد دنیــای 
شــده در حــال حاضــر هــم مدیــر هنــری اپلیکیشــن 
گــو  گفــت و  »آی قصــه« اســت. بــه همیــن بهانــه بــه 
بــا مجتبــی حیدرپنــاه یکــی از داوران ایــن مســابقه 

کــه در ادامــه می خوانیــد. پرداختیــم 
در داوری آثار دوره نخست از مسابقات فصلی 

ک داوری  کارتون چه مسائلی مدنظر بودند؟ مال
آثار چه بود؟

در داوری ایــن جشــنواره دو معیــار بــرای داوری در 
گرفتــه شــده بــود یکــی ایــده که پیــام جشــنواره  نظــر 
کــه بتوانــد در بهتریــن  کنــار آن اجــرا  را برســاند و در 
گاهــی  کنــد. همیــن اتفــاق  حالــت پیــام را منتقــل 
ــه  ــا ایده هــای خــوب ب ــار ب باعــث می شــد بعضــی آث
خاطر اجرای نامناســب به مرحله ی نهایی نرســند 

گاهــی ایده هــا فــدای اجــرای بــد شــوند. و 
کارتــون  کارتــون مثــل مســابقات فصلــی  مســابقات 
کاریکاتوریســت ها یــا  چقدرمــی توانــد در پیشــرفت 
کارتــون مؤثــر باشــد؟ عاقــه منــد شــدن جامعــه بــه 

جشــنواره ها باعــث می شــوند خودمــان را محــک 
کنــارش  در  بســنجیم.  را  توانایی مــان  و  بزنیــم 
کارهــای بقیــه را ببینیــم و بــا نگاه هــای متفــاوت 

نســبت بــه آن موضــوع بیشــتر آشــنا شــویم.
نکته جالب این دوره فصل کارتون برایتان 

چه بود؟
کارتونیســت های مختلــف از  نکتــه جالــب اینکــه 
جاهــای مختلــف بــه یــک ایــده مشــترک رســیده 
بودنــد کــه فقــط اجراهایشــان متفاوت بــود و خیلی 
کــرده بودنــد. شــبیه بــه هــم بــه یــک موضــوع نــگاه 

زیباترین و مؤثرترین اثر کارتونی که تا حاال 
دیده اید از نظرتان کدام کارتون است و اثر 

کیست؟
کارتونی که االن خاطرم هست و مربوط به موضوع 
جشنواره نیست، اثر کریستوف گروندیل لهستانی 

هست که تصویری از پیکره ونوس بدون دست 
هست، در کنارش پیکره ساموتراس که سر و دست 

ندارد و در کنار این دو مجسمه سربازی بدون 
دست و پا ایستاده.

چه توصیه ای برای کارتونیست شدن یا طراحی 
کارتون های بهتر دارید؟

کارتونیست ها  کردن،  کردن و متفاوت نگاه  تجربه 
کننــد تــا ایده هــای  بایــد متفاوت تــر از بقیــه فکــر 
کنــارش هرچقدر  ناب تــری بــه ذهنشــان برســد و در 
مطمئنــًا  کننــد  قوی تــر  اجــرا  در  را  دستشــان 
ایده هایشــان را بــه بهتریــن حالــت بــه مخاطــب 

منتقــل می کننــد.
گر نکته خاصی است بفرمائید؟ در پایان ا

امیــدوارم ایــن برنامــه و رویــداد ادامــه دار باشــد و 
کارتونیســت ها اتفاق های خوبــی را رقم بزند. بــرای 

داور مسابقه »فصل یک کارتون«:

کنند کارتونیست ها باید متفاوت تر از دیگران نگاه 

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

ــر آراء صــادره هیــأت موضــوع تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای  براب
فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی آران و بیــدگل، تصرفــات مالکانــه و بامعــارض 
ک موردتقاضا به شــرح  متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لذا مشــخصات متقاضیــان و اما
کــه  گهــی مــی شــود. درصورتــی  زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضی داشــته باشــند مــی توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و  از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض،  امــا

دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
1( رأی شــماره 791 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای علــی طاهــرزاده فــرد بــه شناســنامه 
کارگاه بمســاحت  شــماره 8۶۰3 کدملی 12۶3398۵۴۵ فرزند حســین ششــدانگ یکباب 
ک ۴ اصلــی واقــع در بخــش 2 حــوزه ثبــت  ک شــماره 31 فرعــی از پــا 3۵2.1۴ مترمربــع پــا

ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی علیرضــا پورعســکری
2( رأی شــماره 832 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم صدیقــه ســلیمی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶199۶۰1۰7۶ فرزنــد علــی ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 1۶7 
ک شــماره 3273 فرعــی مفــروز و مجــزی از باقیمانــده 1 فرعی  مســاحت 97.7۰ مترمربــع پــا
از 3 اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش 3 حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رســمی وراث جــواد حســن زاده و بانــو اطهــر صابــری بیدگلــی
3( رأی شــماره 8۰3 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: آقــای اســماعیل مبینــی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶199937813 فرزنــد مانــده علــی ششــدانگ یکبــاب  شناســنامه شــماره 2372 
ک شــماره 1۰23 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۰۶  ــا ــع پ ــه مســاحت 28۵.۵۰ مترمرب انبــاری ب
فرعــی از ۶ اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. 

کیهــان ابتیاعــی از مالکیــن رســمی آقایــان محمــد و رضــا و مهــدی همگــی 
۴( رأی شــماره 8۰۴ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم خدیجــه ســالمی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶1992۴۰۴72 فرزنــد مرتضــی ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره 7817 
کــن بخــش ســه  ک شــماره 1 فرعــی از 2۰ اصلــی واقــع در اما بمســاحت 77.۵۰ مترمربــع پــا
حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی مهــدی طامه بیدگلــی و انیس 

آقــا مدنــی بیدگلــی
۵( رأی شــماره 21۰ و 211 مــورخ 1۴۰۰/۰1/3۰ هیــأت: آقــای علیرضــا دهقانــی آرانــی بــه 
شناســنامه شــماره ۰ کدملــی 12۵۰1۰2138 فرزنــد علی محمــد و خانــم مریم زینــل زاده آرانی 
کدملــی ۶19۰۰۴9۶۴8 فرزنــد ابوالفضــل )بالمناصفــه( ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره 23۶ فرعی مفروز و مجزی از 3 فرعی  یکبابخانه بمســاحت 138.9۰ مترمربع پا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک  از 112 اصلــی واقــع در اما

رســمی ســیدابوالفضل مطلبی
۶( رأی شــماره 797 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: خانــم فضــه لطــف آبــادی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶1999۶1838 فرزنــد حســن ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 1۵1۶ 
ک شــماره 7  ک شــماره 21 فرعــی مفــروز و مجزی از قســمتی از پا مســاحت 79 مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از  فرعــی از 123 اصلــی واقــع در اما

مالــک رســمی صغــری حفیظیــان بیدگلــی
7( رأی شــماره 8۰۶ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم ریحانــه معظمــی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶199۶۵۶۵۵۵ فرزنــد علــی محمــد ششــدانگ یکبــاب  شناســنامه شــماره 92 
ک شــماره ۶۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2 فرعــی  ســاختمان بــه مســاحت ۴8 مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از  ک 2۵2 اصلــی واقــع در اما از پــا

مالــک رســمی عبــاس صباغــی بیدگلــی
8( رأی شــماره 811 و 812 و 813 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم معصومــه بیابــان زاده 
ابوزیدآبــادی بــه شناســنامه شــماره 99۵7 کدملــی ۶1992۶189۵ فرزند احمــد و خانم زهرا 
بیابان زاده ابوزیدآبادی به شناســنامه شــماره 9727 کدملی ۶1992۵9۶۰2 فرزند احمد و 
خانــم فاطمــه بیابــان زاده ابوزیدآبادی به شناســنامه شــماره 9۰7۵ کدملــی ۶1992۵3۰۵1 
ک شــماره  فرزنــد احمــد )بالســویه( ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 2۴7.۵۰ مترمربــع پــا
کــن  ک شــماره 7 فرعــی از 32۵ اصلــی واقــع در اما 1۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از باقیمانــده پــا

بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی احمــد بیابــان زاده 
و خانــم نــگار احمدی

9( رأی شــماره 81۴ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: آقــای مهــدی بالــی بیدگلی به شناســنامه 
کدملــی ۶199۶۰۰797 فرزنــد ماشــااله ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  شــماره 139 
ک ۵1۵ اصلــی واقــع  ک شــماره 7 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۶ فرعــی از پــا 87 مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی غامرضا  در اما

عبدالــه پــور و فاطمــه علیــزاده
بــه  بیدگلــی  صباغــی  امینــه  خانــم  هیــأت:  مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3  شــماره 81۵  رأی   )1۰
شناســنامه شــماره 7732 کدملــی ۶199239۵12 فرزنــد فــرج الــه ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره ۵8۴ اصلــی و 1 فرعــی و قســمتی از مشــاعات از  مســاحت 3۰9.۴3 مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از  ک ۵88 اصلــی واقــع در اما پــا

مالــک رســمی احمــد یزالنــی
11( رأی شــماره 773 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: خانــم ســمیه عبدالــه پــور بیدگلــی بــه 
کبــر ششــدانگ یکبابخانــه  کدملــی ۶1992۶۰228 فرزنــد علــی ا شناســنامه شــماره 9789 
ک شــماره 9 فرعــی مفــروز و مجــزی از 2 فرعــی و مشــاعات از  بــه مســاحت 13۰ مترمربــع پــا
کــن بخــش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک  ک ۶۰۶ اصلــی واقــع در اما پــا

رســمی علــی واثقــی
12( رأی شــماره 83۴ و 83۵ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰۴ هیــأت: آقــای عبــاس صباغــی بیدگلــی بــه 
کدملی ۶199۴17828 فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ و خانم  شناسنامه شماره ۶۵ 
فاطمه اســماعیلی بیدگلی به شناســنامه شــماره 183 کدملی ۶199۴29۰۵2 فرزند عباس 
ــه مســاحت 129.۶3 مترمربــع  ــه ب ــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان نســبت ب
ک شــماره 7 فرعــی مفــروز و مجــزی از قســمتی از ۵ فرعــی و مشــاعات از ۶۰9 اصلــی واقــع  پــا
کن بخش 3 حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی غامحســین  در اما

اســماعیلی بیدگلی و اسمعیل اسماعیلی بیدگلی
کی بیدگلی به شناسنامه  13( رأی شماره 218 مورخ 1۴۰۰/۰1/3۰ هیأت: خانم اشرف دال
شــماره 9۵۵۵ کدملــی ۶1992۵78۶3 فرزنــد علــی اصغــر ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به 
ک شــماره 12 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۶ فرعــی و قســمتی از  مســاحت ۶۰.۶2 مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل.  ک 7۰3 اصلــی واقــع در اما مشــاعات از پــا

ابتیاعــی از مالــک رســمی شــهرداری آران و بیدگل
1۴( رأی شــماره 77۴ و 77۵ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای ابوالفضــل مســیبی فــرد 
بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی 12۵۰۰9۶23۵ فرزنــد رحمــت الــه و خانــم محبوبه 
کدملــی ۶19۰۰37۶7۴ فرزنــد رمضانعلــی  کاســنی فــروش آرانــی بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره 1۰ فرعــی  )بالمناصفــه( ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 1۰۵.۵ مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبت  ک 719 اصلــی واقــع در اما مفــروز و مجــزی از 1 و 2 و 3 فرعــی از پــا

ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی ســیدمحمد حســینی بیدگلــی
1۵( رأی شــماره 77۶ و 777 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای قاســم بقــال زاده بیدگلــی به 
شناســنامه شــماره ۵18۵ کدملــی ۶19921۴۰21 فرزند حســین نســبت بــه دو دانــگ و آقای 
کدملــی ۶1997۰۴۰88 فرزنــد قاســم  علــی بقــال زاده بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره 228 
نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 3۵۰.7۵ مترمربــع 
ک شــماره 1۴ فرعــی مفــروز و مجــزی از ۵ و 1۰ و 11 و 12 و 13 فرعــی از 79۰ اصلــی واقــع  پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالکیــن  در اما

رســمی بانــو فاطمــه صدیقیــان بیدگلــی و قاســم بقــال زاده بیدگلــی
کار بیدگلــی بــه  1۶( رأی شــماره 82۶ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم مهدیــه ســبزی 
ــه  ــه ب ــد محمــد ششــدانگ یکبابخان کدملــی ۶1999۴78۵1 فرزن شناســنامه شــماره 118 
ک شــماره 23۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 73 فرعــی از 972  مســاحت 77.۶۰ مترمربــع پــا

کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی  اصلــی واقــع در اما
17( رأی شــماره 79۶ مورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیأت: آقای محمود متشــکر آرانی به شناســنامه 
کبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  کدملــی ۶199۵88819 فرزنــد علــی ا شــماره ۴۶۶ 
ک شــماره 17 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۶ و 8 و 13 فرعــی از 11۴2 اصلی  ۶22.7۵ مترمربــع پــا
کن بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی وراث  واقع در اما

کبــر و عــذرا متشــکر آرانــی و محمدباقر خوبی و عــزت قربانی علــی ا
18( رأی شــماره 3۴۵۵ و 3۴۵۶ مــورخ 1399/12/19 هیــأت: آقــای محمــد باغبانــی آرانــی 
کســار  کدملــی ۶199712۶۰9 فرزنــد حســن و خانــم فاطمــه خا بــه شناســنامه شــماره ۵79 

ــد اســمعیل )بالمناصفــه(  کدملــی ۶19973۵۵79 فرزن ــه شناســنامه شــماره ۴۴1  ــی ب آران
ک شــماره 1۶ فرعی از 11۵۵ اصلی واقع  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 1۰8 مترمربع پا

کــن بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالکیــن رســمی در اما
کبریــا شــکاری آرانــی بــه شناســنامه  19( رأی شــماره 81۶ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم 
شــماره 33۴ کدملــی ۶199۶2321۵ فرزنــد آقامحمــد ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه بــه 
ک شــماره 13۵7  ک شــماره ۶ فرعــی مفــروز از قســمتی از پــا مســاحت 3.۵۰ مترمربــع،  پــا
ــن  ــی از مالکی ــدگل. ابتیاع ــک آران و بی ــت مل ــوزه ثب ــه ح ــش س ــن بخ ک ــع در اما ــی واق اصل

کاظــم پــور رســمی ورثــه آقامحمــد 
2۰( رأی شــماره 787 و 788 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای ابوالفضــل رافعــی بیدگلی به 
شناســنامه شــماره 3۰ کدملی ۶199۵3۵۰۰۶ فرزند غامرضا و خانم زهریا شــیدائیان آرانی 
کدملــی ۶199۵29۵9۶ فرزنــد صــادق )بالمناصفــه( ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره 39 
کن  ک شــماره 2 فرعــی از 192۰ اصلــی واقــع در اما یکبابخانــه بــه مســاحت 223 مترمربــع پــا

بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالکین رســمی 
21( رأی شماره 833 مورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیأت: آقای احمد رضائیان آرانی به شناسنامه 
شــماره ۶۶ کدملــی ۶199۵۰72۰7 فرزنــد علــی ششــدانگ یکبابخانــه مخروبه به مســاحت 
ک شــماره 212۰ اصلــی و 1 و ۴3 فرعــی از 2121 اصلــی و قســمتی از مشــاعات  93 مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی ورثه  واقــع در اما

حســن پــروری آرانی
22( رأی شــماره 8۰9 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــه 
نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان به شناســه 
کهای  ملی 1۴۰۰1922۶۶8 ششــدانگ یکباب مدرســه به مســاحت 32۴۰.7۵ مترمربع پا
۴ و ۵ و ۶ و 7 فرعــی از 21۴۵ اصلــی و 1 و 2 و 3 و ۵ فرعــی از 21۴۶ اصلــی و 2 و 3 و ۴ و ۵ و ۶ و 
7 و 8 فرعــی از 21۴7 اصلــی و 1 و 2 و 3 و ۴ و 19 و 22 فرعــی از 21۴9 اصلــی و 1 و ۵ و 7 فرعــی 
از 2۰8۴ اصلــی و 1 و 2 و 8 و 9 و 1۰ فرعــی از 2۰8۵ اصلــی و 2 و 3 و ۴ و ۵ و 9 و 1۰ و 11 و 13 و 17 
و 18 و 19 و 2۰ و 27 و 29 فرعــی از 2۰87 اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران 
و بیــدگل. مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالکیــن رســمی حســن محرابــی پنــاه، وراث حســین 
داداشــی، مهیــن و حســین عابــداف، رمضانعلی جهــادی آرانی، جال بی خوابی، حســین 

و ســلطان داداشــی آرانــی، عبــاس خالقــی آرانــی، شمســی نعمتــی آرانــی
23( رأی شــماره 818 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: آقــای نعمــت الــه عبدالــه زاده آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۵388۵۴ فرزنــد علــی اصغــر ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره 172 
ک  ک شــماره 21 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1 فرعــی از پــا بــه مســاحت 272.38 مترمربــع پــا
کــن بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین  21۶۰ اصلــی واقــع در اما

رســمی وراث خانــم عــذری محرابــی پنــاه )باقادوســت آرانــی(
2۴( رأی شــماره 228 و 229 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 هیــأت: آقــای علــی کاظمیــان قمصــری بــه 
کار  شناسنامه شماره 3۴ کدملی 12۶2۵19۵27 فرزند غامحسین و خانم جمیله زراعت 
بــه شناســنامه شــماره 9 کدملــی 12۶28۶۵22۰ فرزنــد عباســعلی )بالمناصفــه( ششــدانگ 
ک شــماره 1۰11۶ فرعی مفــروز و مجــزی از 1229  یکبابخانــه بــه مســاحت 9۵.9۶ مترمربــع پا
فرعــی از 2۶37 اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالک رســمی و 

ابتیاعــی از مالک رســمی علــی کاظمیان قمصری
کاظمیــان قمصــری بــه  2۵( رأی شــماره 23۰ و 231 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 هیــأت: آقــای علــی 
کار  شناسنامه شماره 3۴ کدملی 12۶2۵19۵27 فرزند غامحسین و خانم جمیله زراعت 
بــه شناســنامه شــماره 9 کدملــی 12۶28۶۵22۰ فرزنــد عباســعلی )بالمناصفــه( ششــدانگ 
ک شــماره 1۰117 فرعــی مفــروز و مجــزی از  یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۵.12 مترمربــع پــا
1229 فرعــی از 2۶37 اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک 

رســمی و ابتیاعــی از مالــک رســمی علــی کاظمیــان قمصــری
2۶( رأی شــماره 128 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ هیــأت: آقــای نصــرت الــه میــرزازاده آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۶۴۶۴9۵ فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 17۵ 
ــه  ــش س ــع در بخ ــی واق ــی از 2۶38 اصل ــماره 3۴99 فرع ک ش ــا ــع پ ــاحت 1۰8 مترمرب مس

حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی محمــد داداشــی
27( رأی شــماره 129 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ هیــأت: آقــای نصــرت الــه میــرزازاده آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۶۴۶۴9۵ فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 17۵ 
ک شــماره 3۵۰۰ فرعــی از 2۶38 اصلــی واقع در بخش ســه حوزه  مســاحت 11۶ مترمربــع پــا

ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی محمــد داداشــی

بــه  بیدگلــی  قلیائــی  آقــای محمــد  مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت:  رأی شــماره 819   )28
کدملــی ۶1997۰3۰۰۶ فرزنــد حســین ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 12۰ 
ک  ک شــماره 3۵1۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۶ فرعــی از پــا مســاحت 111 مترمربــع پــا
2۶38 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالکیــن رســمی عبــاس جهــان فــرد و فاطمــه بوجاریــان
29( رأی شــماره 82۰ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم فاطمــه میرزائــی مفــرد بیدگلــی بــه 
شناســنامه شــماره 1۴7 کدملــی ۶1997۴۰۶۴۵ فرزنــد محمدآقــا ششــدانگ یکبابخانــه به 
ک  ک شــماره 3۵1۶ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۶ فرعــی از پــا ــع پــا مســاحت 1۴۴ مترمرب
2۶38 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالکیــن رســمی عبــاس جهــان فــرد و فاطمــه بوجاریــان
بــه  آرانــی  ســیاری  مهــدی  آقــای  هیــأت:   1۴۰۰/۰3/۰۴ مــورخ   837 شــماره  رأی   )3۰
شناســنامه شــماره 11۰73 کدملــی ۶1991۵۰7۰8 فرزنــد مصطفی ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره 3۵17 فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۶38 اصلــی و  مســاحت 1۵8.۴۰ مترمربــع پــا
3339 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در احمدآبــاد بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. 

ابتیاعــی از مالــک رســمی شــهرداری آران و بیــدگل
31( رأی شــماره 8۰7 و 8۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: آقــای حســین فــردی آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۵32287 فرزنــد علــی و آقــای امرالــه شــائی آرانــی  شناســنامه شــماره 3۰8 
کدملــی ۶199۵۵۰1۵3 فرزنــد علی)بالمناصفــه( ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره 297 
ــع در  ــی واق ــی از 2۶39 اصل ــماره ۶7 فرع ک ش ــا ــع پ ــاحت 138 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی محمــد معظمــی
بــه  آرانــی  ابوالفضــل لبوســی  آقــای  32( رأی شــماره 817 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: 
شناســنامه شــماره ۴12 کدملی ۶199۵2۵82۵ فرزند منده علی ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره 229 فرعــی مفــروز و مجــزی از 9 فرعــی از 2۶39  مســاحت 1۴1.۶۶ مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی ورثــه 

عباســعلی خــان صالــح
33( رأی شــماره 823 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم زهــرا علــی حاجــی آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۶1۴۶۶۶ فرزنــد قــدرت الــه ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره ۴۶2 
ک  ک شــماره 21۰8 فرعی مفروز و مجزی از 23۵ فرعی از پا بمســاحت 13۰.91 مترمربع پا
2۶۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالک رســمی 

عبــاس مهــدوی پنــاه
3۴( رأی شــماره 82۴ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: آقــای محمدجــواد میــرزازاده آرانــی بــه 
کبــر ششــدانگ یکبابخانــه به  شناســنامه شــماره 112۰2 کدملــی ۶1991۵1992 فرزنــد علــی ا
ک 2۶۴۰  ــا ــی از پ ــزی از 23۵ فرع ــروز و مج ــماره 21۰9 مف ک ش ــا ــع پ ــاحت 88 مترمرب مس
اصلــی واقــع در آراندشــت بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن 

ک 23۵ فرعــی از 2۶۴۰ اصلــی پــا
کســار آرانــی بــه  3۵( رأی شــماره 78۰ و 781 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای ابوالفضــل خا
کدملــی ۶1999293۴9 فرزنــد اســمعیل و خانــم مرضیــه امیــری  شناســنامه شــماره 1۵2۴ 
بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی 12۵۰۰8۶۶۶3 فرزنــد میــرزا مــراد )بالمناصفــه( ششــدانگ 
ک شــماره 2111 فرعی مفــروز و مجــزی از ۶۵۶ فرعی  یکبابخانــه بــه مســاحت 81 مترمربــع پا
از 2۶۴۰ اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالکیــن رســمی آقــای علــی ابــره ای و خانــم الهــه میثمــی نــژاد
3۶( رأی شــماره 772 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: خانــم محبوبــه خدمتــکار آرانــی بــه 
ــه  ــه ب کدملــی ۶19993۴۰91 فرزنــد حســن ششــدانگ یکبابخان شناســنامه شــماره 1999 
ک شــماره 2112 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1311 فرعــی از 2۶۴۰  مســاحت 1۴۰ مترمربــع پــا
اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش 3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل . ابتیاعــی از مالکیــن رســمی 

وراث ســیدرضا عبــاس زاده و ســیدهال عبــاس زاده 
37( رأی شــماره 789 و 79۰ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای علیمحمــد رحمتیــان 
کدملــی ۶1991۵۰۶8۶ فرزنــد حبیــب الــه و خانــم زهــرا  آرانــی بــه شناســنامه شــماره 11۰71 
محمــد بیکیــان بیدگلی به شناســنامه شــماره 19۴ کدملــی ۶199۶۵7۵78 فرزند حســین 
ک شــماره 12۴8  )بالمناصفــه( ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 198.۵۴ مترمربــع پــا
فرعــی مفــروز و مجــزی از 3۴۰ فرعــی از 2۶۴۵ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک 

آران و بیــدگل. مالکیــن رســمی
گهی در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ



سال پنجم - شماره  11۵8 
چهارشنبه  2۶  خرداد  1۴۰۰ -  ۵ ذی القعده  1۴۴2

ورزش1۶  ژوئن     2۰21 ۶

خبر

میزبانی بخش پایانی نخستین المپیاد خانه های 
گذار می شــود. روســتایی و عشــایری به اصفهان وا

رئیــس فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای 
بومــی محلــی در مجمــع ســالیانه هیــات ورزش 
روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی اســتان گفــت: 
گذشــته اســتان  براســاس ارزیابــی اســتانی در ســال 

کرده اســت. اصفهان رتبه نخســت را کشــور کســب 
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب محمــد تقــی امیــری خراســانی ب
لیــگ در فدراســیون  تشــکیل ســازمان  در حــال 
ورزش هــای روســتایی و بازی هــای بومــی و محلــی 
ورزش هــای  بتوانیــم  امیدواریــم  افــزود:  هســتیم 
ســنتی و بازی هــای بومــی محلی را بــه صورت لیگ 

کنیــم. برگــزار 
کیــد بــر توســعه ورزش هــای بومــی محلــی  وی بــا تا
بــه شــکل حرفه ای گفت: امیــدوارم اصفهــان دارای 
کننــده در ایــن زمینــه  بیشــترین تیم هــای شــرکت 
باشــد، چــون فرهنــگ ورزش حرفــه ای قهرمانــی 

ــود دارد. ــتان وج ظرفیــت آن در ایــن اس
امیــری خراســانی برگــزاری المپیــاد ورزش دختــران 
روســتایی و عشــایری و برگــزاری نخســتین المپیــاد 

جملــه  از  را  عشــایری  و  روســتایی  خانه هــای 
کــرد که در درســت اقدام اســت  برنامه هایــی عنــوان 

و بــه زودی برگــزار خواهــد شــد.
 رئیــس هیــات ورزش روســتایی اســتان اصفهــان 
هــم در ایــن مجمــع بــا اشــاره بــه عملکــرد ســالیانه 
گذشــته  ســال  گفــت:  هیــات  مالــی  گــزارش   و 
۱۲۰ خانــه ورزشــی روســتایی ســهمیه ایــن اســتان 

بــود در صورتیکــه ۱۵۹ خانــه ایجــاد شــد.
مهــدی اســدی برگــزاری چهــار جشــنواره در فضــای 
کالس های آموزشی در فضای  مجازی، استفاده از 
مجازی، حضور مستمر در کمیته های کارشناسی 
کیــد بــر آمــوزش و اطــالع رســانی  و راهبــردی و نیــز تا
را از دیگرموضوع هــای محــوری خــود در ایــن هیات 

کــرد. بیان 

مجمع سالیانه هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان اصفهان:

راه اندازی ۱۵۹ خانه ورزش روستایی در استان 
ــش  ــا درخش ــران ب ــنوایان ای ــال ناش ــی فوتب ــم مل تی
المپیــک  ورزشــکاران اصفهانــی جــواز حضــور در 
گــزارش  کــرد. بــه  کســب  ناشــنوایان ۲۰۲۲ برزیــل را 
اداره کل ورزش و جوانــان اســتان، تیــم ملی فوتبال 
کشــور در دیــدار پایانــی خــود مقابــل  ناشــنوایان 
ســهیل  اصفهانــی  ورزشــکار  دو  حضــور  بــا  عــراق 
قیطاســی بــه عنــوان دروازه بــان و عربلــو بــا نتیجــه 
۵ بــر ۴ قهرمــان ایــن دوره از رقابت هــا شــد و جــواز 

کسب  حضور در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۲ برزیل را 
کنــد. مســابقات فوتبــال انتخابــی المپیــک ۲۰۲۲ 
ناشــنوایان از ۱۲ تــا ۲۰ خــرداد مــاه بــا مشــارکت هفت 
کیــش برگــزار شــد. تیم هــای حاضــر  تیــم در جزیــره 
کــه شــامل تیم هــای   A گــروه کننــده در  و شــرکت 
کــره  گــروه B کــه شــامل  ملــی ایــران، عــراق و مالــزی و 
جنوبــی، افغانســتان، ازبکســتان و تایلند هســتند. 
تیم هــای ایــران، کــره جنوبی و ازبکســتان به ترتیب 

در جایــگاه اول تــا ســوم ایــن رقابت هــا قرار گرفتند.

اصفهــان  ورزشــی  انجمن هــای  هیــات  رییــس 
گفــت: برگــزاری جشــنواره های مجــازی بــا هــدف 
توســعه ورزش و تشــویق همــگان بــه روی آوری بــه 
فعالیت هــای بدنــی حتــی در منــازل، برنامــه اصلــی 

مــا در ســال جاریســت. 
همه گیــری  بدلیــل  افــزود:  غزنــوی  حمیدرضــا 
فعالیت هــای  از  بســیاری  کوویــد-۱۹،  بیمــاری 
ورزشــی بــا چالــش روبــه رو شــده اســت امــا بکارگیری 
بصــورت  مســابقات  برپایــی  و  مجــازی  فضــای 
غیرحضــوری در ورزشــگاه ها و ســالن ها، بخشــی از 

ایــن معضــل را حــل می کنــد.
ایــن  بــه  ادامــه داد: جشــنواره های مجــازی  وی 
کــن  اما در  ورزشــکاران  کــه  بــود  خواهــد  ترتیــب 
مختلــف از جملــه منــازل یــا فضــای بــاز مســابقات 
را برگــزار و داورهــا بصــورت غیرحضــوری امتیازدهــی 
می کننــد و در نهایــت برترین هــا معرفــی می شــوند.

رییس هیات انجمن های ورزشی استان اصفهان 
بــا  کــه هم راســتا  کــرد: اینگونــه برنامه هــا  اضافــه 
حفــظ  زمینــه  اســت  بهداشــتی  پروتکل هــای 
آمادگــی ورزشــکاران و ارتقــای ســالمت جســمی و 
روحــی اعضــای تیم هــا خواهــد بــود و از ســوی دیگــر 
ــوان از مباحــث انگیزشــی و تشــویقی آن بهــره  می ت

ــرد. ب
غزنــوی بــا اشــاره بــه برگــزاری جشــنواره مجــازی 

ایــن هیــات بــا حضــور یــک هــزار و ٢٠٠ ورزشــکار از 
کیــک بوکســینگ  سراســر اســتان اظهــار داشــت: 
ــو، اســپوکس، رزم ســلطان، جهت یابــی، دارت  ک وا
گبی،  کــرا، ســافتبال، پارکور، موی تــای، را و ِســَپک تا
کریکــت، فلوربــال و برایتونیــک، رشــته های ایــن 

رویــداد ورزشــی را تشــکیل می دهنــد.
نایــب رییــس فدراســیون افــزود: ایــن ُرخــداد نشــان 
کــه عالقــه ورزشــکاران بــه ایــن نــوع فعالیت هــا  داد 
زیــاد اســت و می توانــد در ســایر هیات هــای اســتانی 

و فعالیت هــای ورزشــی هــم الگــو باشــد.
اصفهــان  ورزشــی  انجمن هــای  هیــات  رییــس 
کرد: جشنواره ملی ورزشــی زاینده رود،  خاطرنشان 
هــر ســال همزمــان با جاری ســازی رودخانــه و بویژه 
در بخــش ورزش هــای آبــی برگزار می شــد اما امســال 
همچنــان رودخانــه در شــهر اصفهــان خشــک و 

اجــازه برگــزاری ایــن رویــداد را نــداده اســت.
بــا وجــود ســرمایه گذاری  غزنــوی اظهــار داشــت: 
کــه در رشــته های آبــی بخصــوص در رشــته  خوبــی 
کیبــل اســکی انجام گرفته، خشــکی طوالنــی مدت 
زاینــده رود، فعالیــت رشــته های آبــی را بــا ســختی 

کــرده اســت. مواجــه 
اســتان اصفهــان بــا بیــش از پنج میلیــون نفــر دارای 
۲۴ شهرســتان، حدود ۳۷۵ هزار ورزشــکار ســازمان 
یافتــه و بالــغ بــر یــک هــزار و ۷۰۰ باشــگاه ورزشــی 

اســت.

بهنام خلیلی خسروشاهی ملی پوش دوچرخه سواری 
بــه ســپاهان پیوســت. بهنــام خلیلــی خسروشــاهی 
کــره بــا  قهرمــان دوچرخه ســواری آســیا، پــس از مذا
کت مدیر عامل باشگاه سپاهان به  محمدرضا ســا
جمع طالیی پوشــان پیوســت. این دوچرخه ســوار 
قهرمانــی  مســابقات  جوانــان  رده  در  ملی پــوش 
آســیا چهــار نشــان طــال، در رشــته های تایم تریــل 

پیســت، یک نشــان نقره در رشــته استقامت و یک انفرادی، دور امتیازی پیست و چهارکیلومتر تیمی 
مــدال برنــز در رشــته چهارکیلومتــر انفــرادی و در رده 
بزرگســاالن، یــک نشــان طــال در رشــته اســکراچ، دو 
نشــان نقــره در رشــته های چهارکیلومتــر تیمــی و 
اســکراچ، و دو نشــان برنــز در رشــته چهارکیلومتــر 
انفــرادی و همچنیــن درالمپیــک نظامیــان جهــان 
یــا نشــان نقــره در رشــته تایــم تریــل انفــرادی را در 

کارنامــه ورزشــی خــود دارد.

رییــس فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای 
بومــی محلــی از تشــکیل ســازمان لیــگ در ایــن 
فدراســیون بــه منظــور توســعه و ترویــج بازی هــای 
کشــور خبــر داد.  محمــد تقــی امیــری  محلــی در 
خراســانی در مجمــع ســاالنه روســتایی وبازی هــای 
ورزشــکاران  ســرای  در  اصفهــان  محلــی  و  بومــی 
ورزش  در  اصفهــان  اینکــه  بیــان  بــا  اســتان  ایــن 
حرفــه ای باشــگاه هــای متنوعــی دارد افــزود: در 
حــال تشــکیل ســازمان لیــگ  در فدراســیون ورزش 
محلــی   و  بومــی  بازی هــای  و  روســتایی  هــای 
هســتیم  و امیدواریــم بتوانیــم ورزش هــای ســنتی 
لیــگ  صــورت  بــه  را  محلــی  بومــی  بازی هــای  و 
ــر توســعه ورزش هــای  کیــد ب ــا تا کنیــم. وی ب ــزار  برگ
کــرد:   بومــی محلــی بــه شــکل حرفــه ای  تصریــح 
تیم هــای  بیشــترین  دارای  اصفهــان  امیــدارم 
شــرکت کننــده در ایــن زمینه باشــد، چــون فرهنگ 
ایــن  در  آن  ظرفیــت  قهرمانــی  ای  حرفــه  ورزش 
گفــت: هیــات ورزش هــای  اســتان وجــود دارد. وی 
اســتان  محلــی  و  بومــی  بازی هــای  و  روســتایی 
اســتانی در ســال ۹۹  ارزیابــی  براســاس   اصفهــان 

کــرد و ایــن  کســب  کشــور  رتبــه نخســت را ســطح 
موضوع نشــان دهنده پتانســیل، مدیریت و تالش 

بــاال در ایــن هیــات اســت.
وی برگــزاری  المپیــاد ورزش دختــران  روســتایی و 
عشــایری و برگــزاری نخســتین المپیــاد خانه هــای 
برنامه هایــی  جملــه  از  را  عشــایری  و  روســتایی 
کــه در درســت اقــدام اســت و بــه زودی  کــرد  عنــوان 
ــه  ــا اشــاره ب ــزار خواهــد شــد. امیــری خراســانی ب برگ
اینکه بیشــترین آمار خانه های ورزشــی و روســتایی 
متعلــق بــه اســتان اصفهــان اســت اظهــار داشــت: 
کــه میزبانــی بخــش پایانــی  قصــد مــا بــر ایــن اســت 
نخســتین المپیاد خانه های روســتایی و عشــایری 

را بــه اصفهــان بدهیــم.
رییــس هیــات ورزش هــای روســتایی و بازی هــای 
بومی و محلی اســتان اصفهان نیز در این نشســت 
ــه ورزشــی روســتایی  گذشــته ۱۲۰ خان گفــت: ســال 
ســهمیه ایــن اســتان بــود کــه  ۱۵۹ خانه ایجاد شــد.

مهــدی اســدی برگــزاری چهــار جشــنواره در فضــای 
کالس های آموزشی در فضای  مجازی، استفاده از 
مجازی، حضور مستمر در کمیته های کارشناسی 
کیــد بــر آمــوزش و اطــالع رســانی  و راهبــردی و نیــز تا
را از دیگرموضوعــات محــوری خــود در ایــن هیــات 
ــازی  ــزار و ۴۰۰ ب ــر ۲ ه ــزون ب ــون اف کن ــرد. تا ک ــوان  عن

کشــور شناســایی شــده اســت. بومــی محلــی در 

مســعود یوســف قــرار داد خــود را در فصــل ۱۴۰۰- 
ــرد. ک ــد  گیتــی پســند تمدی ــا تیــم فوتســال  ۱۴۰۱ ب

مســعود یوســف بازیکــن جــوان گیتی پســند پــس از 
کــره بــا مدیــران ایــن باشــگاه بــا تمدیــد قــرارداد  مذا
گردان  بــه جمــع شــا خــود در فصــل ۱۴۰۰- ۱۴۰۱ 
کشــاورز پیوســت. یوســف در تیــم ملــی  محمــد 
امیــد و بزرگســاالن حضــور داشــته و بازی هــای تاثیــر 

گذاشــته اســت. ــه نمایــش  ــذاری از خــود ب گ

فصــل  سرپرســت  کشــیان  هوا علــی  همچنیــن 
کــره بــا مدیــران باشــگاه  قبــل باشــگاه پــس از مذا
 گیتــی پســند بــرای حضــور در لیــگ برتــر ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 

در سمت خود ابقا شد.

گفــت:  رئیــس هیئــت ســه گانه اســتان اصفهــان 
ــالش  ــدن دارد و ت ــده ش ــه دی ــاز ب ــه گانه نی ــته س رش
کرده و این  کل ظرفیت اســتان اســتفاده  داریم تا از 

کنیــم.  رشــته را توســعه دهیــم و همگانــی 
محمــد شــرفا دربــاره عملکــرد 3 ماهــه نخســت 
هیئــت ســه گانه اســتان اظهــار داشــت: در ابتــدای 
کنــون  کردیــم و ا ســال مســابقات روســتایی را برگــزار 
نیــز بــه دنبــال برگــزاری رقابت هــای دوومیدانــی و 
شــنا هســتیم. در ایــن زمینــه بــه فدراســیون اعــالم 
کرده ایــم و احتمــااًل ایــن رقابت هــا اوایــل  آمادگــی 
گلپایگان اســتان اصفهان  ماه آینده در شهرســتان 

برگــزار خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: قــرار اســت بــا همــکاری شــهرداری 
کنیــم و  خمینی شــهر مســابقات دوگانــه را برگــزار 
رایزنی هــای الزم بــا فرمانــداری ایــن شــهر صــورت 
گرفتــن مســائل بهداشــتی و  گرفتــه تــا بــا در نظــر 
رقابت هــا  ایــن  کرونایــی،  شــرایط  نســبی  بهبــود 
برگــزار شــود. رئیــس هیئــت ســه گانه اســتان دربــاره 
ــا بــر تقویــم و برنامه هــای ایــن هیئــت در  کرون تأثیــر 
کــه  کــرد: درســت اســت  ســال جــاری، خاطرنشــان 

ــزار می شــود امــا در  ــاز برگ مســابقات مــا در فضــای ب
کرونایــی بایــد پروتکل هــای بهداشــتی را  شــرایط 
کنیــم. خوشــبختانه فدراســیون جهانــی  رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی و نحــوه برگــزاری رقابت هــا 
کــرده و فدراســیون  را بــه فدراســیون های تابــع ابــالغ 
نیــز آنهــا را در اختیــار هیئت هــا قــرار داده اســت. در 
کرده ایــم از تمــام ظرفیــت هیئــت  ایــن مــدت ســعی 
اســتفاده کنیــم و بــا توجــه بــه ارتبــاط خــوب  هیئــت 
بــا اداره کل ورزش و جوانــان، باشــگاه ســپاهان و 
کــه فضای بســیار خوبی  ذوب آهــن و حتــی هوانیــوز 
کرده ایــم بــر اســاس تقویــم  در اختیــار دارنــد، تــالش 

پیــش برویــم.
شــرفا در پاســخ بــه اینکــه دغدغــه اصلــی هیئــت 
گفــت:  ســه گانه اســتان در ســال 1۴۰۰ چیســت، 
ــت و  ــده نیس ــناخته ش ــدان ش ــه گانه چن ــته س رش
نیــاز داریــم ایــن ورزش در اســتان بیشــتر شــناخته 
ایــن  بــر  مــن  تــالش  اســاس  همیــن  بــر  شــود. 
کــه از تمــام ظرفیــت موجــود در اســتان و  اســت 
کنــم و ایــن  شهرســتان های اصفهــان اســتفاده 
ورزش را در بخش وســیعی از اســتان توســعه دهیم 

کنیــم. و همگانــی 

قهرمانــی  نایــب  مقــام  بــه  سلحشــوری  مرجــان 
بیــروت  در  آســیا  قهرمانــی  پومســه  رقابت هــای 
رســید.  ششمین دوره مسابقات قهرمانی پومسه 
کشــور در ســالن  آســیا بــا حضــور ۸۸ ورزشــکار از ۱۱ 

»نوهادنوفــال« بیــروت در حــال برگــزاری اســت.
رقابت هــای  پایــان  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 

گــروه  انفــرادی رده ســنی ۱۸ تــا ۳۰ ســال 
پومســه  سلحشــوری  مرجــان  زنــان 

کشــورمان  ملــی  تیــم  اصفهانــی  رو 
نایــب  ســکوی  بــر  امتیــاز  بــا ۷/۸۳ 
و  ایســتاد  رقابت هــا  ایــن  قهرمانــی 
کــره جنوبی بــا ۸/۱۳ امتیاز  نماینــده 
روهــای  پومســه  و  شــد  قهرمــان 
فیلیپیــن بــا ۷/۶۱ و لبنــان بــا ۶/۸۵ 

ــد. گرفتن ــرار  ــوم ق ــگاه س ــاز در جای امتی
بــر  بانــوان  پومســه  ملــی  تیــم  هدایــت 

اســدپور  فاطمــه  عهــده 
مردانــی  است.ســجاد 
ــان  ــده اصفه ــر نماین دیگ
در بخــش مبــارزه در وزن 
بــه  بایــد  کیلوگــرم   +۸۷
رقبــای  مصــاف 
خود بــرود.

قهرمانی تیم ملی فوتبال ناشنوایان 
با درخشش ورزشکاران اصفهانی 

رییس هیات انجمن های ورزشی اصفهان:

برنامه هیات انجمن های ورزشی اصفهان افزایش 
برگزاری جشنواره های مجازیست

پیوستن بهنام خلیلی خسروشاهی به سپاهان 

سازمان لیگ ورزش روستایی تشکیل می شود

تمدید قرار داد مسعود یوسف با گیتی پسند 

رئیس هیئت سه گانه استان اصفهان: 

تالش داریم ورزش سه گانه را توسعه داده 
کنیم  و همگانی 

در مسابقات قهرمانی پومسه آسیا؛

نایب قهرمانی مرجان سلحشوری 
در مسابقات پومسه قهرمانی آسیا

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت:  ــان  ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال نوجوان
موفقیــت ایــن تیــم در مســابقات قهرمانــی آســیا 
مســتلزم اردوهــای مســتمر و مســابقات تدارکاتــی 

اســت. 
ســیامک ویســی در محــل اردوی آمــاده ســازی 
تیــم ملــی بســکتبال نوجوانــان در اصفهــان در 
گــوی بــا ایرنــا افــزود: برگــزاری اردوهــای   گفــت و 
۶ تــا هفــت روزه و پــس از آن ســه روز اســتراحت و 
ســپس مرحلــه بعــد اردو می توانــد بــرای تیــم ملی 

مفید باشــد.
برنامــه  ایــن  اســاس  بــر  گــر  ا داد:  ادامــه  وی 
جلســه   ۹۰ حــدود  برویــم  پیــش  پیشــنهادی 
تمرینــی تــا رقابت هــای آســیایی خواهیــم داشــت 
کارهــای  مــرور  بــرای  می توانــد  حــدی  تــا  کــه 
کتیکــی و تکنیکی و هماهنگــی بازیکنان مفید  تا

شــود. واقــع 
بــا  نوجوانــان  بســکتبال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
کوویــد-۱۹ بــر  اشــاره بــه تاثیــر همه گیــری بیمــاری 
کــرد: پیش تــر اردوهــای  برنامه هــای تیــم تصریــح 
بــه صــورت منطقــه ای و اســتانی برگــزار می شــد تــا 
بتوانیــم بــرای گزینــش بازیکنــان بــه جمــع بنــدی 
کــه اولیــن  کنونــی اصفهــان  برســیم و در اردوی 
اردوی ملــی بــا حضــور تمامــی بازیکنــان از سراســر 
کشــور اســت امیدواریــم بازدهــی خوبــی داشــته 

باشــد.
ویســی بــا بیــان اینکــه رقابت هــای آســیایی ۲۰۲۱ 
شــهریور امســال بــه میزبانی ایــران برگزار می شــود 
کمــی خواهیــم داشــت و  کــرد: زمــان  خاطرنشــان 
کنــون  ــا از اواخــر ســال ۹۸ تا کرون ــروس  شــیوع وی
کشــور برگــزار  کــه بازی هــا در ســطح  ســبب شــد 

نشــود و تمرینــات منســجمی نداشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: بــه همیــن دلیــل اعضای تیم ملی 
کامــل برخــوردار نیســتند و  از آمادگــی جســمانی 
کــه در اختیــار اســت بایــد توانایــی  کمــی  در زمــان 

بازیکنــان بــاال بــرود.
اردوی های تیم ملی نباید منقطع باشد

کید  ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال نوجوانــان بــا تا
بــر اینکــه افزایــش آمادگــی تیــم ملــی مســتلزم 
برگــزاری اردوهــای بلندمدت تــر اســت تصریــح 
کــرد: ایــن اردوهــای آمــاده ســازی نبایــد منقطــع 
باشــد و پیشــنهاد مــا برپایــی اردوهــای مســتمر و 

ــا حضــور تمــام بازیکنــان اســت. پیاپــی ب
کــه آیــا تیــم  ویســی در پاســخ بــه ایــن پرســش 
ملــی بــرای برپایــی مســابقات دوســتانه برنامه ای 
ــر در  ــور موث ــرای حض ــع ب ــور قط ــه ط گفــت: ب دارد 
رقابت هــای آســیا نیازمنــد بازی هــای تدارکاتــی 
و دوســتانه هســتیم و در ایــن ارتبــاط بــا ســازمان 
کراتــی انجــام  تیم هــای ملــی صحبــت شــد و مذا
دادیــم و امیدواریــم بتــوان تیم هــای خارجــی را 
کــرد و یــا اردوی تدارکاتــی بــه  کشــور میزبانــی  در 
کشــور  همــراه مســابقات دوســتانه در خــارج از 

ــزار شــود. برگ
لزوم برپایی مسابقات تدارکاتی با حریفان 

جدی و قوی
وی بــا بیــان اینکــه رقابــت دوســتانه بــا تیم هــای 
شــبیه ایــران بــرای ارتقای ســطح کیفــی بازیکنان 
مفید اســت اظهارداشــت: تیم هایی مانند ترکیه 
کشــورمان  و عــراق و یــا همســایه های شــمالی 
بــرای رقابت هــای تدارکاتــی مناســب خواهنــد 

بــود.
بــا  نوجوانــان  بســکتبال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
بازیکنــان  انــدوزی  تجربــه  اهمیــت  بــه  اشــاره 
کــرد: نفــرات فعلــی تیــم ملــی  نوجــوان اضافــه 
نوجوانــان ایــران بــه اصطــالح خــام هســتند و 
کشــور و بیــن المللــی  هنــوز بازی هــای خــارج از 
کــه بــا حریفــان جــدی   نداشــته اند لــذا نیــاز اســت 

میــدان شــوند. وارد  قــوی  و 

ویســی وضعیــت اردوی تدارکاتــی تیــم ملــی در 
کــرد و افــزود: هیــات  اصفهــان را مناســب ارزیابــی 
ــا  ــادی داشــت ت بســکتبال ایــن اســتان تــالش زی
امکانــات مهیــا شــود و ســالن مــورد نیــاز در اختیــار 

گیــرد. تیــم ملــی قــرار 
پشتوانه سازی تیم ملی بزرگساالن مستلزم 

اردوهای متمادی
وی دربــاره پشــتوانه ســازی تیــم ملــی بزرگســاالن 
ســال  رقابت هــای  در  مقتدرانــه  حضــور  بــرای 
هــای آینــده بواســطه بازیکنــان فعلــی نوجــوان 
کــرد: بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم  خاطرنشــان 
کنونــی نوجوانــان حداقــل ۲ تــا  بایــد تیم هــای 
کنــار یکدیگــر حضــور داشــته باشــند  ســه ســال در 
و تمرینات مســتمر و اردوهای متمادی برایشــان 
گــر بخواهیــم تیم هــای  ا گرفتــه شــود؛  در نظــر 
قدرتمند بزرگســال داشــته باشیم نباید بازیکنان 
تیم هــای  و  اردوهــا  در  منقطــع  صــورت  بــه 
کننــد بلکــه تــداوم الزمــه  نوجوانــان حضــور پیــدا 

موفقیــت اســت.
بســکتبال  ملــی  تیــم  آماده ســازی  اردوی   
بســکتبال  خانــه  در  دوشــنبه  روز  نوجوانــان 
اصفهــان آغــاز شــد؛ در ایــن اردو ۳۶ بازیکــن بــا 
هــدف افزایــش آمادگــی برای حضور در مســابقات 
قهرمانی آســیا، زیر نظر ســیامک ِویســی ســرمربی 
تیــم بــه مــدت ســه روز بــه مــرور کارهای تکنیکی و 

کتیکــی خواهنــد پرداخــت. تا

سرمربی تیم ملی:

موفقیت بسکتبال نوجوانان در آسیا مستلزم 
اردوهای مستمر است

گزارشربخ اســتان  واترپلــو  و  شــیرجه  شــنا،  هیئــت  رئیــس 
شــد  باعــث  کرونــا  گفت:شــیوع  اصفهــان 
کامل در رده نونهاالن را از  اســتعدادیابی یک نســل 
گــر ایــن رویه ادامه پیــدا کند، یک  دســت بدهیــم و ا

نســل شــنای اصفهــان از بیــن خواهــد رفــت. 
گرامی درباره عملکرد هیئت شــنا، شــیرجه  پیمان 
و واترپلــو اســتان در 3 ماهــه نخســت ســال اظهــار 
کرونــا در 3 مــاه  گســترده بیمــاری  داشــت: شــیوع 
نخســت ســال روی تمــام برنامه هــای تقویــم ســال 
گذاشــت و تنهــا توانســتیم  جــاری هیئــت تأثیــر 
برنامه هــای ملــی خــود را پیــش ببریــم. متأســفانه 
کرونــا باعــث شــد اســتعدادیابی یــک نســل  شــیوع 
گــر ایــن  کامــل در رده نونهــاالن را از دســت بدهیــم و ا
رویــه ادامــه پیدا کند، یک نســل شــنای اصفهــان از 

بیــن خواهــد رفــت.
وی دربــاره فعالیــت هیئــت شــنا در حــوزه ملــی، 
از  اصفهــان  ملــی  پایــگاه  گران  شــنا داد:  ادامــه 
حملــه یــاوری، ســهران و افقــری اردیبهشــت مــاه 
بــه تهــران اعــزام شــدند و خوشــبختانه ســهران و 
افقــری بهتریــن رکوردهای خود را به ثبت رســاندند 
بــه مصدومیــت طوالنــی  بــا توجــه  نیــز  یــاوری  و 
کنــد و  مدتــش، توانســت رکــورد قبلــی خــود را تکــرار 

کفایــت می کــرد. همیــن بــرای مــا 
رئیــس هیئــت شــنا، شــیرجه و واترپلــوی اســتان 
افــت  مــا  دغدغــه  مهم تریــن  افــزود:  اصفهــان 
پاندمــی  طــول  در  اصفهــان  گران  شــنا احتمالــی 
کــه خوشــبختانه نــه تنهــا افــت نکردنــد،  کرونــا بــود 
بلکــه آمادگــی آنهــا حفــظ هــم شــد و توانســتند بــه 
بهتریــن رکوردهــای خــود برســند. در خردادمــاه نیــز 
ــرای رقابت هــای انتخابــی  ــگاه ملــی ب گران پای شــنا
گر  تیــم ملــی جوانــان به تهــران اعزام شــدند و ۵ شــنا
اعزامــی اصفهــان در ایــن رقابت هــا نیــز عملکــرد 
خوبــی داشــته و بهتریــن رکوردهــای خــود را به ثبت 
رســاندند. مرحلــه دوم انتخابــی تیــم ملــی بــرای 

اعــزام بــه مســابقات جوانــان آســیا در تیرمــاه انجــام 
گران اصفهانــی  می شــود و امیــد زیــادی بــه شــنا
داریم. خوشــبختانه هیئت شــنا موفق شــد بحران 
گران  کــه شــنا کنــد  گونــه ای مدیریــت  کرونــا را بــه 
پایــگاه  ملــی دچــار مشــکل نشــده و آمادگــی خــود را 

کننــد. حفــظ 
ــاری،  ــال ج ــتخرها در س ــت اس ــاره فعالی ــی درب گرام
کــرد: طبــق پروتکل هــا اســتخرها در  خاطرنشــان 
کرونایــی بــه رنــگ  گــروه 3 قــرار دارد و هــرگاه شــرایط 
زرد درآیــد، اجــازه فعالیــت داریــم و هــرگاه نارنجــی 
شــود اســتخرها تعطیــل خواهــد شــد. ایــن موضوع 
گذشــته  آســیب زیادی به ما زد. در طول یک  ســال 
داشــتند  فعالیــت  مجــوز  شــنا  ملــی  پایگاه هــای 
پایگاه هــا  از  ســرماخوردگی  گــزارش  یــک  حتــی  و 
ــق  ــت دقی ــان دهنده رعای ــن نش ــه ای ک ــد  ــالم نش اع
پروتکل هــا اســت. از مســئوالن درخواســت می کنــم 
گــروه 3 بــه گروه ٢ مشــاغل منتقل  کــه اســتخرها را از 
ــت  ــم فعالی ــی ه ــرایط نارنج ــد در ش ــا بتوانن ــد ت کنن

داشــته باشــند.
تــا  بکشــیم  انتظــار  بایــد  روز  هــر  کــرد:  بیــان  وی 
وضعیــت اصفهــان مشــخص شــود و متوجه شــویم 
کــردن را دارنــد یــا خیــر؛  کار  کــه اســتخرها شــرایط 
گــر  اوج فعالیــت اســتخرها در تابســتان اســت و ا
در چنــد روز آینــده وضعیــت مــا مشــخص نشــود، 
تمــام مربیــان بــاز هــم بــی کار خواهنــد شــد و بحــران 
ــاره  ــر خواهــد شــد. تمــام خانواده هــا درب فعلــی بدت
فعالیت هــای ورزشــی فرزندان شــان تصمیم گیــری 
کرده انــد و همیــن امــروز هــم بــرای تصمیم گیــری 
دیــر شــده اســت، بنابرایــن از مســئوالن درخواســت 
کــه  کننــد  کاری  اســتخرها  بازگشــایی  بــا  داریــم 
ــد. ــت ندهن ــتان را از دس ــا تابس ــان م ــل مربی حداق

اســتان  واترپلــو  و  شــیرجه  شــنا،  هیئــت  رئیــس 
اســتخرداران،  مالــی  مشــکالت  دربــاره  اصفهــان 
گذشــته وزارت ورزش بــه اســتخرداران  گفــت: ســال 
کــرد تــا پایــان ســال از آنهــا اجــاره ای دریافــت  اعــالم 
آن  بابــت  تــا  نبــود  بــاز  اســتخری  امــا  نمی کنــد، 
اجــاره ای دریافــت نشــود. اداره کل ورزش و جوانــان 
در ایــن مــدت همــکاری زیــادی بــا اســتخرداران 
کنند  داشته است اما باید تمهیداتی را پیش بینی 
گرفتــه  کرونــا، اســتخرها پــا  کــه بعــد از خاتمــه شــیوع 
و اســتخرداران بتواننــد از زیــر بــار مشــکالت مالــی بــه 

ســالمت خــارج شــوند.

هافبــک تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان بــه توافــق 
نهایــی بــرای تمدیــد قــرارداد دوســاله خــود رســید.

فوتبــال ســپاهان  تیــم  نویدکیــا ســرمربی  محــرم 
کت  ســا محمدرضــا  بــا  جلســه  در  اصفهــان 
قــرارداد  تــا  خواســت  باشــگاه  ایــن  مدیرعامــل 

شــود. تمدیــد  تیــم  ایــن  فعلــی  بازیکنــان 
کــه  کــره بــا بازیکنانــی  کت پــای میــز مذا از ایــن رو ســا
قراردادهایشــان در پایــان فصــل بــه اتمــام می رســد 
زردپوشــان  جمــع  در  را  آنهــا  بتوانــد  تــا  نشســت 
کنــد. ســروش رفیعــی نخســتین  اصفهانــی حفــظ 
ــا توجــه بــه اتمــام قــراردادش در  کــه ب بازیکنــی بــود 
بــرای  کــره  بــه مذا تابســتان ســال جــاری حاضــر 
محمدرضــا  بــا  ســپاهان  هافبــک  شــد.  تمدیــد 
ــا  ــه توافــق رســید ت ــرای دو فصــل آینــده ب کت ب ســا
ایــن بازیکــن همچنــان در اصفهــان مانــده و بــرای 
محــرم نویدکیــا بــازی کند. رفیعــی در حالی تصمیم 
کــه شــایعاتی دربــاره  گرفــت  بــه مانــدن در ســپاهان 
احتمــال بازگشــت او بــه پرســپولیس مطــرح شــده 
بــود امــا توافــق او بــا ســپاهان نشــان از منفــی شــدن 

گل  گردان یحیــی  حضــور دوبــاره او در جمــع شــا
کــه در  محمــدی در پرســپولیس دارد. ســپاهان 
کــورس قهرمانــی بــا پرســپولیس در لیــگ برتــر فصــل 
جــاری اســت شــروع بــه تمدیــد قــرارداد بازیکنــان 
ســجاد  روش،  کــی  اســتنلی  نظیــر  خــود  دیگــر 
شــهباززاده و عــزت اهلل پورقــاز اســت امــا همچنــان 
خبــری از فعالیــت رقیــب تهرانــی او بــرای تمدیــد 
قــرارداد بــا بازیکنان فعلی پرســپولیس نیســت. این 
گل محمــدی  کــه یحیــی  اتفــاق در حالــی می افتــد 
همچــون محــرم نویدکیــا خواســتار تمدیــد قــرارداد 

ــود. بازیکنــان فعلــی خــود شــده ب

رئیس هیئت شنای اصفهان:  

رویه فعلی تغییر نکند، 
یک نسل شنای اصفهان از بین می رود

با تمدید قرارداد در اصفهان و تعلل در تهران؛ 

بازیکن سابق پرسپولیس 
گردان یحیی برنگشت به جمع شا

خبرخبر
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کننــده اســت،خصوصًا  گیــج  کمــی  مــادر شــدن 
کــه توصیــه هــای جورواجــور از هــر طــرف  وقتــی 
ســرازیر مــی شــوند. بــرای همیــن، یــک ســری از 
کارشناســانه و الزم را بــرای  نــکات و توصیــه هــای 
کــرده  کــه تــازه مــادر شــده ایــد جمــع آوری  شــمایی 

کــه در ادامــه مــی خوانیــد: ایــم 
خود را مشغول کارهای بیخودی نکنید

کننــد خیلــی  بیشــتر مادرهــای امــروزی فکــر مــی 
کودکشــان انجــام دهنــد ومــدام  کارهــا بایــد بــرای 
کــه  مشــغول رســیدگی بــه او باشــند. امــا چیــزی 
ــه آن نیــاز دارد،  کــودک بیشــتر از هــر چیــز دیگــری ب
کــه نســبت بــه خــودش  یــک مــادر بانشــاط اســت 
ــه  گاهان ــان باشــد. حضــور آ ــا خــودش مهرب گاه و ب آ
کمــک  کــه  یــک مــادر بــا تمــام وجــود چیــزی اســت 
مــی کنــد مغــز کــودک بــرای باقــی ســال هــای زندگــی 

اش بــه خوبــی تنظیــم و ســازگار شــود.
این دوران هم می گذرد

مرحلــه کودکــی فرزنــد شــما واقعــًا فقــط یــک مرحله 
کــه  کنیــد  اســت و بایــد بارهــا بــه خودتــان یــادآوری 
ایــن مرحلــه هــم مــی گــذرد. فرزند شــما با پســتانک 
که  به دانشــگاه نخواهد رفت!زمانی خواهد رســید 
شــب هــا ســه بــار از خــواب بیــدار نشــود! او باالخــره 
خــودش بــا قاشــق و چنــگال غــذا خواهــد خــورد! و 
خیلــی چیزهــای دیگــر. پــس ایــن مرحلــه از زندگــی 
هســت  کــه  طــوری  همیــن  را  کودکتــان  و  خــود 
بپذیریــد و ســعی نکنیــد در عبــور دادن او از ایــن 
مراحــل عجلــه بــه خــرج دهید.زمانــی مــی رســد کــه 
کاش از  کنیــد  کنیــد و آرزو مــی  ــگاه مــی  ــه عقــب ن ب

ایــن روزهــا بیشــتر لــذت بــرده بودیــد.
بدنتان را مثل یک نعمت جدید ببینید

بــه خودتــان فشــار نیاوریــد تــا بــه انــدام پیــش از 
بــارداری تــان برگردیــد. بــدن شــما همــان بدنــی 
کــه قبــًا از بچــه دار شــدنتان بــوده و نبایــد  نیســت 
هــم باشــد. شــما حــاال قــوی تــر شــده ایــد و ایــن 
کــه یــک  یــک نعمــت اســت.هر مــادری بایــد بدانــد 
قهرمان است.شــما انســانی را در وجودتان پرورش 
شــگفت  پــس  ایــد،  کــرده  بزرگــی  کار  و  ایــد  داده 
انگیزیــد. بــا خودتــان با عشــق و مهربانی رفتار کنید 

گاه باشــید. و صبــور و آ
ترس های خودتان را به کودک منتقل نکنید

خیلــی وقــت ها تــازه مادرها احســاس تــرس و ناامنی 
کودکشــان نیــز انتقــال مــی دهنــد.  هــای خــود را بــه 
کــودک دوســتتان بــه بیمــاری  گــر  دلیلــی نــدارد ا
خاصــی دچــار شــده یــا خودتــان در کودکــی مشــکلی 
داشــته اید، فرزند شــما هم دچار شــود. فکر و خیال 
کنیــد و اجــازه  کودکتــان جــدا  هــا و تــرس هایتــان را از 
کنــد.  دهیــد او بــا ویژگــی هــا و شــرایط خــودش رشــد 
شــما بایــد بــه ایــن موجــود کوچــک اطمینــان کنیــد 
تــا همــان طــور کــه هســت باشــد و روال طبیعی رشــد 

کنــد. جســمی و روانــی خــود را طــی 
بعضی از توصیه ها را نشنیده بگیرید

همــه بــه شــما پنــد و انــدرز خواهنــد داد، چــه زمانــی 
کــه نــوزادی داریــد.  کــه بــاردار بودیــد و چــه اآلن 
ــای  ــات و نظره ــه تجربی ــه ب ک ــت  ــوب اس ــی خ خیل
کنــد  کمــک مــی  گــوش دهیــد چــون  دیگــران هــم 
بایــد  اول  امــا  دهیــد؛  شــکل  را  خودتــان  عقایــد 
کــه مــی دانیــد چــه توصیــه هایــی  مطمئــن شــوید 

ــا شــرایط شــما جــور در مــی  مناســب شماســت و ب
کودکــش  کــه بــرای یــک مــادر و  آیــد. توصیــه ای 
ــر  ــادر دیگ ــک م ــرای ی ــت ب ــن اس ــت ممک ــد اس مفی
ــه غریــزه ی  ــردی نداشــته باشــد. ب کارب و فرزنــدش 
کنــد. گــوش دهیــد او پادرمیانــی مــی  مــادری تــان 

کم کم ورزش را از سر بگیرید
کــه می توانیــد دوبــاره ورزش را شــروع کنید به  حــاال 
کــه بــا همــان ســرعت و شــدت  ایــن معنــی نیســت 
قبــل ورزش کنید. برای شــروع، هدفتــان را کوچک 
گرایانــه.  کنیــد تــا هــم قابــل اجــرا باشــد و هــم واقــع 
یادتــان باشــد هــر حرکــت ســُبکی هــم بــه عنــوان 
تحــرک ارزش دارد، چــه پیــاده روی نیــم ســاعته 
کــه  کششــی وقتــی  باشــد چــه انجــام چنــد حرکــت 

کودکتــان خــواب اســت.
خوب بخوابید

خــواب و اســتراحت بــرای شــما یــک ضرورت اســت، 
حتــی بیشــتر از قبــل. اجــازه دهیــد دیگــران هــم 
گر یکی از اعضای خانواده به شــما  کنند. ا کمکتان 
پیشــنهاد مــی کنــد شــما ُچرتی بزنیــد و نگــران ناهار 
یــا شــام نباشــید، بپذیریــد. ســعی نکنیــد بــا انجــام 

کارهــا خودتــان را قــوی جلــوه دهیــد.  همــه ی 
اجازه دهید همسرتان به شما کمک کند

کودکتان است و باید تشویقش  همسرتان هم پدر 
کنیــد تــا بخشــی از مســئولیت هــا را به عهــده بگیرد. 
ــراری  ــرای برق ــا فرصــت هایــی ب ــاز دارد ت ــز نی ــدر نی پ
کــودک در اختیــارش قــرار بگیــرد و  پیونــد عاطفــی بــا 
چــه خــوب کــه ایــن فرصــت هــا از طریــق انجــام یــک 
ســری از کارهــای کــودک در اختیــارش قرار بگیرند تا 

شــما هم اســتراحتی بکنید.

توصیه هایی برای افرادی که تازه مادر شده اند
خبرربخ

چای سبز خواب

از  گیاهــان دارویــی و یکــی  از دســته  چــای ســبز 
نوشــیدنی هــای محبــوب در بیــن مــردم جهــان بــه 
شــمار مــی رود. ایــن چــای پرخاصیــت از بــرگ هــای 
ــود  ــی ش ــه م ــام Camelia sinensis تهی ــه ن ــی ب گیاه
 کــه بــه طــور ســنتی در درمان بســیاری از بیمــاری ها 
ویــروس  پیشــرفت  از  پیشــگیری  دارد.  کاربــرد 
و  نیســت  ســبز  چــای  خاصیــت  تنهــا  کرونــا 
ایــن  گذشــته  هــای  دهــه  تحقیقــات  طبــق 
هایــی  فنــول  پلــی  وجــود  دلیــل  بــه   نوشــیدنی 
بــه نــام کاتچیــن مــی توانــد در جلوگیــری از بســیاری 
ســرطان  چاقــی،  دیابــت،  ماننــد  هــا  بیمــاری 
البتــه  شــود.  واقــع  موثــر  قلبــی  هــای  بیمــاری   و 
کاتچیــن هــای موجــود در چــای ســبز بــه دلیــل 
برابــر  در  تواننــد  مــی  ویروســی  ضــد   فعالیــت 
اختــال هــای ناشــی از اســترس و التهــاب نقــش 

محافظتــی داشــته باشــند.
برخــی از مطالعــات اخیــر پتانســیل چــای ســبز را 
بــرای پیشــگیری و درمــان بیمــاری کووید 19 نشــان 
کاتچیــن و مــاده اصلــی  مــی دهــد. فــراوان تریــن 
گاالت  گالوکاتکیــن -3-  فعــال در چــای ســبز، اپــی 

اســت.  )  EGCG(
EGCG ســاختار پلــی فنولیــک دارد و یــک آنتــی 
کنشــی  کــه رادیــکال هــای وا کســیدان قــوی اســت  ا
کســیژن  گونــه هــای ا را از بیــن مــی بــرد تــا از تشــکیل 
گروه  کند. EGCG دارای 8  کنش پذیر جلوگیری  وا
فنلــی اســت و چندیــن دهنــده و پذیرنــده الکتــرون 
بــرای اتصــال هیــدروژن بــه چندیــن مولکــول ماننــد 
 EGCG پروتئیــن ارائــه مــی دهــد. بــه همیــن دلیــل
تمایــل زیــادی بــه پروتئیــن هــای مختلــف دارد تا با 
آن هــا پیونــد تشــکیل مــی دهــد و فعالیــت آن هــا را 

کنــد. مهــار مــی 

کسب حداقل 2۰۰۰ دالر درآمد در ماه ویژه برنامه 
نویس ها

کــه  کردنــد  محققــان بــه تازگــی مقالــه ای را منتشــر 
ســازوکار هــای EGCG را در جلوگیــری از عفونــت 
از آن  ناشــی  کوویــد 19 و ســندرم هــای مختلــف 
کنــد. آن هــا نتایــج مطالعــات قبلــی را  بررســی مــی 
بــا هــدف تعییــن ســودمندی EGCG یــا مصــرف 
چــای ســبز در پیشــگیری، تســکین و درمــان کووید 

کردنــد. 19 بررســی 
کلیــدی مطالعــه آن هــا نشــان داد  یافتــه هــای 
آنزیــم مبــدل  و  کــرده  فعــال  را   2 EGCG Nrf کــه
گیرنده ســلولی  آنژیوتانســین ACE( 2 2  ( را که یک 
کروناویــروس و TMPRSS 2، واســطه ورود  بــرای 
ویــروس بــه ســلول میزبــان اســت، را مهــار مــی کنــد.

کروناویــروس را  EGCG همچنیــن پروتئــاز اصلــی 
کــرده و تولیــد مثــل ویــروس را متوقــف  غیرفعــال 
کســیدانی EGCG فعالیت  کند. عملکرد آنتی ا می 
کنــد  کن ER را ســرکوب مــی  و تجلــی GRP 78 ســا
و مــی توانــد بــه طــور بالقــوه چرخــه زندگــی ویــروس 

کنــد. کرونــا را مهــار 
در مجمــوع، EGCG ممکــن اســت قابلیــت مهــار 
کاهــش  کرونــا، ســرکوب تکثیــر ویــروس،  عفونــت 
توفــان ســیتوکین و ترومبــوز و فیبــروز ریــه را داشــته 

باشــد.
کنــون چنیــن مطالعــات  تا گفتــه محققــان،  بــه 
امــا ممکــن اســت ســایر  انجــام نشــده،  انســانی 
کاتچیــن هــای موجــود در چــای ســبز خصوصیــات 
که  محافظتی مشــابه EGCG از خود نشــان دهند 
احتمــااًل در ســطوح پاییــن تــر اســت. ایــن یافتــه ها، 
ــاره نقــش EGCG در  نیــاز بــه مطالعــات بیشــتر درب
کند. کووید 19 را برجســته می  پیشــگیری و درمان 

کــه درمــان نشــده و باعــث  عارضــه »آپنــه خــواِب« 
خــواب  هنــگام  در  تنفســی  مکــرر  هــای  وقفــه 
مــی شــود، مــی توانــد منجــر بــه بــروز مشــکات 
کادمی  جــدی ســامتی شــود و بــه همیــن دلیــل آ
کــه الزم  کنــد  پزشــکی خــواب آمریــکا توصیــه مــی 
اســت ایــن مشــکل جــدی تــر از یــک خروپــف 
گرفتــه شــده و فــرد مبتــا حتمــا  معمولــی در نظــر 
مــورد معاینــه و در صــورت ضــرورت، تحــت درمان 
کــه خروپــف  قــرار بگیــرد. هرچنــد همــه افــرادی 
مــی کننــد، دچــار عارضه آپنه خواب نیســتند، اما 
کــه  خروپــف یــک عامــت هشــدار دهنــده اســت 

گرفتــه شــود. بایــد جــدی 
ــه موقــع خــواب  ک ــه افــرادی هســتید  ــر از جمل گ ا
خروپــف مــی کنیــد الزم اســت بــرای انجام معاینه 
ــه  ــص مراجع ــه متخص ــواب ب ــه خ ــش آپن ــا آزمای ی

کنید.
کلــی  درمــان آپنــه خــواب مــی توانــد وضعیــت 

کیفیــت زندگــی را بهبــود بخشــد. ســامت و 
کادمــی پزشــکی خــواب آمریکا،  طبــق مطالعــات آ
کشــور هنــگام  نزدیــک بــه ۷۰ درصــد از مــردم ایــن 

کننــد. خــواب خروپــف مــی 
همچنیــن ۲۶ درصــد آمریکاییهــا بــا عارضــه آپنــه 
خــواب آشــنا نیســتند و ۴۸ درصــد آنــان عائــم 

ایــن بیمــاری را نمــی داننــد.
نزدیــک بــه ۳۰ میلیــون نفــر از افــراد بزرگســال در 
آمریــکا دچــار عارضــه آپنــه خــواب هســتند امــا 
کادمــی پزشــکی خــواب در ایــن  طبــق بــرآورد آ
کشــور، ۲۳.۵ میلیــون مــورد ابتــا تشــخیص داده 

نشــده اســت.

عامــت  پنــج  شــده،  انجــام  مطالعــات  طبــق 
ــا ایــن عارضــه وجــود  هشــدار دهنــده در رابطــه ب
گاه بــود. ایــن عائــم شــامل  کــه بایــد از آنهــا آ دارد 
کــردن، خفگــی یــا نفــس نفــس زدن  »خروپــف 
هنــگام خــواب، خســتگی یــا خــواب آلودگــی در 
طــول روز، چاقــی و فشــار خــون بــاال هســتند.«
زیــر  مــوارد  شــامل  خــواب  آپنــه  عائــم  ســایر 
اســت: خــواب نــاآرام، بــی خوابــی، ســردردهای 
صبحگاهــی، بیــدار شــدن از خــواب در شــب برای 
رفتن به دستشــویی، مشــکل در تمرکز، از دســت 
دادن قــدرت حافظــه، تحریک پذیری یا مشــکل 
در بیــدار مانــدن هنــگام تماشــای تلویزیــون یــا 

رانندگــی.
تاخیــر در درمــان آپنــه خــواب مــی توانــد منجــر 
بــه مشــکات جــدی تــری بــرای ســامتی شــود. 
همچنیــن خوشــبختانه بــا تشــخیص و درمــان 
بیمــاری مــی تــوان بســیاری از اثــرات مخــرب آپنــه 
کــرد و حتــی برطــرف ســاخت. خــواب را متوقــف 
روش درمانــی متــداول بــرای آپنــه خــواب، درمــان 
 )CPAP( مثبــت  همــواره  هــوای  جریــان  فشــار 
اســت. در ایــن روش بــا تامیــن جریــان مــداوم 
هــوا از طریــق ماســکی که هنگام خواب اســتفاده 
مــی شــود، راه هوایــی بــاز نگــه داشــته مــی شــود. 
اســتفاده از ایــن روش مــی توانــد کیفیت خــواب را 
بهبــود بخشــد، هوشــیاری طــی روز، تمرکز و خلق 
کنــد و حتــی ســامت مغــز  و خــوی فــرد را تقویــت 
و قلــب را بهبــود دهــد. ســایر درمــان هــا شــامل 
تغییــر موقعیت خــواب، دســتگاه داخــل دهانی و 

نیــز جراحــی اســت.

کرونا تاثیر فوق العاده چای سبز در مقابله با  آپنه خواب را جدی بگیرید

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
38( رأی شــماره 778 و 779 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای حمزه ســلطان محمدی 
بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی ۶19۰۰۰7۴۴9 فرزنــد احمــد و خانــم فاطمــه غفــوره آرانــی 
کدملــی 12۵۰۶3۴2۴۵ فرزنــد رضــا )بالمناصفــه( ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره 12۴9 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۴۰8  یکبابخانــه بــه مســاحت 1۰7 مترمربــع پــا
فرعــی از 2۶۴۵ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالــک رســمی حســین ســالمی آرانــی
بــه  دانشــیار  محمدتقــی  آقــای  هیــأت:  مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3  شــماره 827  رأی   )39
شناســنامه شــماره 13۵ کدملــی 12۶217۴988 فرزنــد محمد ششــدانگ یکبــاب انباری 
ک شــماره ۶۶19 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۴8 فرعــی  بــه مســاحت ۴19۶.2۴ مترمربــع پــا
از 28۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن 

رســمی محمدمهــدی فخــار و حــاج محمــد فخــار و خانــم مولــود هنرپیشــه
۴۰( رأی شــماره 828 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: خانــم نــدی فرجــی بــه شناســنامه 
کدملــی 1277۴18۴۴۶ فرزنــد مهــدی ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 2۰۰  شــماره ۰ 
ک شــماره ۶۶3۴ فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۶3 فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع  مترمربــع پــا
در ریگســتان دیمــکار بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی 

مهــدی دارائــی نــژاد
۴1( رأی شــماره 783 و 78۴ و 78۵ و 78۶ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــأت: آقــای رضــا 
مرشــدی آرانــی بــه شناســنامه شــماره 23۰ کدملــی ۶199۴۵3۵۰۶ فرزند جواد نســبت به 
یک دانگ و خانم رضوان سپاســگزار به شناســنامه شــماره 22۶ کدملی ۶199۴9۵322 
فرزنــد اســماعیل نســبت بــه یــک دانــگ و آقــای علیرضــا مرشــدی آرانــی بــه شناســنامه 
کدملــی ۶1999237۵8 فرزنــد رضــا نســبت بــه دو دانــگ و خانــم رقیــه  شــماره 9۶۴ 
سپاســگزار بــه شناســنامه شــماره ۵8۶ کدملــی ۶1997۵۰7۵۶ فرزنــد محمدرضا نســبت 
ک شــماره  بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه به مســاحت 12۴.3۰ مترمربع پا
۶۶3۶ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۰۵ فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 
بخــش 3 حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالکیــن رســمی و ابتیاعــی از مالکیــن رســمی 

آقــای رضــا مرشــدی آرانــی و خانــم رقیــه سپاســگزار
۴2( رأی شــماره 8۰1 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــأت: آقــای ســیدروح الــه فدائــی بیدگلــی بــه 
کدملی ۶1992۶۰38۴ فرزند سید ابوالقاسم ششدانگ یکباب  شناسنامه شماره 98۰۵ 
ک شــماره ۶۶37  چهاردیــواری مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت 37۴ مترمربــع پــا
فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۶3 فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار بخــش 3 

حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی حســین بهمنــی بیدگلــی
۴3( رأی شــماره 8۴۰ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰۶ هیــأت: آقــای مهــدی محمدرضائــی بیدگلــی 
به شناســنامه شــماره 1۰۶ کدملی ۶1997۵۵1۴۶ فرزند محمد ششــدانگ یکباب کارگاه 
ک شــماره ۶۶38 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۴۰ و 2۶19  بــه مســاحت 1۶17.1۰ مترمربــع پــا
فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و 

بیــدگل. مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالــک رســمی ماشــااله دهقانــی آرانــی
۴۴( رأی شــماره 8۴1 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰۶ هیــأت: آقــای محســن محمدرضائــی بیدگلــی 
کارگاه  کدملــی ۶19۰۰2892۶ فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب  بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره ۶۶39 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۴۰ و 2۶۶7  بــه مســاحت 1۵۶3 مترمربــع پــا
فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالک رســمی و 

ابتیاعــی از مالــک رســمی ماشــااله دهقانــی آرانــی
ــه  کبــر ســلمانی مقــدم ب ۴۵( رأی شــماره 8۴2 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰۶ هیــأت: آقــای علــی ا
کدملــی 12۶22۶11۴7 فرزنــد حســین ششــدانگ قســمتی از  شناســنامه شــماره 7۰7 
ک شــماره ۶۶۴۰ فرعی مفروز و مجــزی از  یکبــاب کارگاه بــه مســاحت ۶12.۵2 مترمربــع پا
122 فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از 

مالــک رســمی علیرضــا امیــن آبــادی
ــه  ۴۶( رأی شــماره 8۵2 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰۶ هیــأت: آقــای محمــد ناظمــی بیدگلــی ب
کارگاه  ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــد عل ــی ۶199۵89۴32 فرزن کدمل ــماره 12  ــنامه ش شناس
ک شــماره ۶۶۴1 فرعــی مفــروز و مجــزی از  مخروبــه بــه مســاحت ۶۰۵.7۰ مترمربــع پــا
1۶3 فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالک رسمی علی ناظمی 
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/2۶
ک آران و بیدگل رییس اداره ثبت اسناد و اما
حامد فکریان آرانی

11۴29۶۵ / م الف

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰۰9۶۰۴
تاریخ: 1۴۰۰/۰3/2۴

دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطــرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 
گهــی مــی شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولین  روز آ
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم  ارائــه 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضاء مهلــت و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰372۴ مــورخ 1۴۰۰/۰3/19، نجفقلــی جوهــری فرزنــد علی 
قلی بشــماره شناســنامه 123 صادره از شــهرضا بشــماره ملی 1199779۴23 در ششــدانگ 
ک 1 واقــع در بخــش 18  یکبــاب خانــه مخروبــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــا
ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 1۵۰ مترمربــع. خریــداری مع الواســطه بصــورت عــادی از مالک 

رســمی آقــای نعمــت الــه زارعــی هفدانی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۴91۵۴ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰21۰۰۰3۶۶، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰3/2۴، خانــم صباخانم 
کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  رفیعــی طبــا زواره باســتناد دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
که ســند مالکیت چهل و ســه ســهم و چهارده پانزدهم ســهم  گواهی شــده و مدعی اســت 
گرمســیر بخــش هفــده  ک 3۶ اصلــی  کریــم ابــاد پــا مشــاع از 12۰۰ ســهم ششــدانگ مزرعــه 
ک )هشــت ســهم ســه پنجم ســهم مشــاع  ثبــت اصفهــان کــه در صفحــه 31۰ دفتــر 21۵ امــا
ک الکترونیکــی  باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی آن از یکهــزار و دویســت ســهم( و دفتــر امــا
ک  امــا دفتــر  و  ششــدانگ(  ســهم  از 12۰۰  مشــاع  ســهم   3۰(  13972۰3۰2۰21۰۰۰8۵7
الکترونیکــی 139۶2۰3۰2۰21۰۰۰9۴9 )پنــج ســهم و یــک ســوم ســهم مشــاع از 12۰۰ ســهم 
گردیــده  ششــدانگ( بنــام خانــم صباخانــم رفیعــی طبــا زواره ثبــت و ســند صــادر و تســلیم 
ک معاملــه ای انجــام نگردیــده و دراثر مســافرت مفقود شــده اســت  و بــه حکایــت دفتــر امــا
نظرباینکه درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 12۰ اصاحی آیین 
گهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعی انجــام معامله )غیــر از آنچــه در  نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریخ  ایــن آ
کتبــًا ضمــن ارائــه  گهــی تــا مــدت 1۰ روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  انتشــار ایــن آ
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتب صورتمجلــس و اصل ســند به 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض  گــردد. ا کننــده مســترد  ارائــه 

اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود، المثنی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و به 
متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. خیرالــه عصــاری مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبــت ملــک زواره - 

11۴9۴9۴ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

کاظمــی طبائــی زواره باســتناد دو  تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰3/2۴، آقــای ســیدعباس 
گواهــی شــده و مدعــی اســت  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  بــرگ استشــهادیه محلــی 
ک 233۶ فرعــی واقــع در  کــه ســند مالکیــت 2۰۰ ســهم مشــاع از ۶۰۰۰۰ ســهم ششــدانگ پــا
ک  گرمســیر بخــش هفــده ثبــت اصفهــان در صفحــه 2۴7 دفتــر 9 امــا زواره شــانزده اصلــی 
گردیــده و بــه  کاظمــی طبائــی زواره ســابقه ثبــت و ســند صــادر و تســلیم  بنــام ســیدعباس 
ــر جابجائــی مفقــود شــده اســت  ک معاملــه ای انجــام نگردیــده و دراث حکایــت دفتــر امــا
نظرباینکه درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 12۰ اصاحی آیین 
گهــی مــی شــود کــه هرکــس مدعی انجــام معامله )غیــر از آنچــه در  نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریخ  ایــن آ
کتبــًا ضمــن ارائــه  گهــی تــا مــدت 1۰ روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  انتشــار ایــن آ
اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتب صورتمجلــس و اصل ســند به 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض  گــردد. ا کننــده مســترد  ارائــه 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود، المثنی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و به 
متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. خیرالــه عصــاری مدیــر واحد ثبتی حــوزه ثبــت ملــک زواره - 

11۴9۴۶۵ / م الــف
گهی ابالغ اجرای ماده 1۴9 قانون ثبت آ

دراجــرای مــاده 1۴9 قانــون ثبت، آقای عبدالعلی عبداللهی و خانم مریم ســادات حســینی 
ک ثبتــی 99۵8/1۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان مبلغ  زفــره یــی مالکیــن ششــدانگ پــا
2/1۴7/۵83 ریــال طــی فیــش شــماره ۰۰1۰۵289887۶87۶۶ مــورخ 1۴۰۰/۰3/2۰ بابــت 
ک فوق به نفع سیدابوالقاســم حســینی فرزند مهدی  ۴/22 مترمربع اضافه مســاحت پا
ک مزبــور بــه حســاب ســپرده ثبــت تودیــع نمــوده اســت لــذا بدینوســیله  مالــک اولیــه پــا
کــه جهــت دریافــت مبلــغ فــوق بــه حســابداری ثبــت شــرق اصفهــان واقــع  گــردد  ابــاغ مــی 
در اصفهــان خیابــان پرویــن جنــب بازارچه گیاهــان دارویی مراجعه نمایند. بدیهی اســت 
ــر 1۰ ســال از تاریــخ اصــاح ســند،  عــدم مراجعــه وی جهــت دریافــت وجــه درمدتــی زایــد ب
اعــراض محســوب و وجــه بــه حســاب درآمــد اختصاصــی ثبــت واریــز خواهــد شــد. مهــدی 

ک شــرق اصفهــان - 11۴9۴8۴ / م الــف شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰۰9۶98
تاریخ: 1۴۰۰/۰3/2۴

دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطــرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 
گهــی مــی شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولین  روز آ
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم  ارائــه 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضاء مهلــت و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰17۰۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/12، سیدحســین امامــی نجــف 
ابــادی فرزنــد ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 127۰۶۴۵۴39 صــادره از اصفهــان بشــماره 
ملــی 127۰۶۴۵۴39 در ســه دانــگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن 
ک 3۵ واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۰۶/8۰ مترمربــع خریــداری مــع  پــا

الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی آقــای سیدحســین
گورتــی فرزنــد  2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰17۰7 مــورخ 1۴۰۰/۰2/12، مهنــاز بدیعــی 
حســن بشــماره شناســنامه 127۰92۵131 صادره از اصفهان بشــماره ملی 127۰92۵131 در 

ک 3۵ واقــع در بخش  ســه دانــگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمین پــا
18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۰۶/8۰ مترمربــع خریــداری مع الواســطه بصورت عــادی از 

مالــک رســمی آقای سیدحســین
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۴9۵73 / م الف

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

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

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1۰97 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد 
ک شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی  ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــا
آقــای محمــد معینــی بــه شناســنامه شــماره ۵۴ کدملــی ۶۶۰9۵18۵72 صــادره دولــت اباد 
ک  فرزنــد صفرعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکباب خانــه بــه مســاحت 1۴9/2۴ مترمربــع پا
ک  شــماره 372 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی میباشــد.
گهی می شــود. درصورتی  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 1۵ روز آ
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰

ک شمال اصفهان رییس اداره ثبت اسناد و اما
11۴9۶8۵ / م الف

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

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

برابــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۵13۶ مــورخ 1399/12/2۶ هیــات دو آقــای امیــر 
ــان  ــادره اصفه ــی 1289۵97۶۴2 ص کدمل ــماره 27۶9  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــی ش مینای
فرزنــد عبدالغنــی بصــورت ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 222/92 مترمربــع از 
ک 1۴۴۵8/12913  ک شــماره 1۰7 فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی )که در استانداردســازی به پــا پــا
ک شــمال اصفهان  تبدیــل شــده اســت( واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبت اســناد و اما

کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی میباشــد.
گهی می شــود. درصورتی  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت به فاصلــه 1۵ روز آ
که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/2۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰

ک شمال اصفهان رییس اداره ثبت اسناد و اما
11۴971۰ / م الف

گهی آ
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ــک  ــه ی ــری ب ــنیز و جعف گش ــره،  ــه )ت ــبزی قورم س
انــدازه و شــنبلیله یک ســوم مقــدار آن هــا(: نیــم 

کیلوگــرم
قارچ: ۵۰۰ گرم

لوبیا قرمز؛ دوسوم لیوان
لیمو عمانی؛ سه عدد

رب گوجه فرنگی: 1 قاشق غذاخوری
پیاز بزرگ؛ یک عدد

نمک، فلفل، زردچوبه : به مقدار الزم
طعم دهنده غذا سبزیجات: یک عدد

طرز تهیه: 
ابتــدا پیــاز خــورد شــده را در روغــن تفــت دهیــد و 
کــردن ادویــه قــارچ را بــه آن اضافــه  بعــد از اضافــه 
کنیــد و شــعله را زیــاد کنیــد تــا آب آن گرفتــه شــود. 
کردیــد بــه آن  کــه از قبــل ســرخ  ســپس ســبزی را 

کنیــد بعــد از آن نیــز رب  کنیــد و مخلــوط  اضافــه 
کــه از شــب قبــل در آب  گوجــه فرنگــی و لوبیــا 
گرفتیــد در قابلمــه بریزیــد و  گذاشــتید و آب آن را 
کنید و با ریختن آب  در آخر لیمو عمانی را اضافه 
جــوش بــه مقــدار الزم اجــازه دهیــد قورمه ســبزی  
جــا بیوفتــد. در آخــر نیــز طعم دهنده غــذا را بــه آن 

کنیــد. اضافــه 

روزی ابلیــس نــزد فرعــون رفــت. فرعــون خوشــه ای 
انگــور در دســت داشــت و تنــاول می کــرد.

ابلیــس گفــت: آیــا می توانــی این خوشــه انگور تــازه را 
کنــی؟ فرعون گفــت: نه. بــه مرواریــد تبدیل 

آن  جــادو،  و  ســحر  و  لطایف الحیــل  بــه  ابلیــس 
کــرد. خوشــه انگــور را بــه خوشــه ای مرواریــد تبدیــل 

گفــت: احســنت! عجــب  کــرد و  فرعــون تعجــب 
هســتی. ماهــری  اســتاد 

کــرد و یــک پــس  ابلیــس خــود را بــه فرعــون نزدیــک 
گفــت: مــرا بــا ایــن اســتادی و  گردنــی بــه او زد و 
مهــارت حتــی بــه بندگــی قبــول نکردنــد، آن وقت تو 

ــی؟ ــی می کن ــای خدای ــت، ادع ــن حماق ــا ای ب

قورمه سبزی گیاهی ابلیس و فرعون

دستپخت کوتاه داستان 

تــر  اســتفاده از ســبزی خشــک باعــث خوشــمزه 
گــردد و مــی تــوان آن را در  شــدن غذاهــای شــما مــی 
تهیــه غذاهــای مختلــف اســتفاده نمــود. در ادامــه 
این مطلب آورده ایم، اســتفاده نمایید تا همیشــه 
در تمــام فصــول ســال ســبزی خشــک خــوش عطــر 

داشــته باشــید.
خشک کردن سبزیجات در هوای آزاد

ک کردن و شستن سبزیجات،اجازه دهید  بعد از پا
گرفتــه شــود . ســپس پارچــه ای   آب ســبزیجات 
و  بیاندازیــد  آزاد  هــوای  در  و  ســایه  در  را  نخــی 
ســبزیجات را روی آن پهــن کــرده و هــر چنــد ســاعت 
کنیــد. پــس  یــک بــار ســبزی هــای روی آن زیــر و رو 
از چنــد روز ســبزی هــای شــما خشــک خواهنــد 
شــد. پــس از خشــک شــدن مــی توانیــد ســبزی هــا 
را بــا فشــار دو دســت خــرد کنیــد و داخل شیشــه ای 
تمیــز بریزیــد و در جــای خنــک نگــه داری نماییــد.

خشک کردن سبزیجات با باد پنکه
 سبزی های شسته و آبکشی شده را روی پارچه ای 
کنیــد و بــاد پنکــه را روی ســبزی  تمیــز و نخــی پهــن 
را  پنکــه  ســاعت  الــی 2  از 1۰  کنید.پــس  تنظیــم 
کرده و یک روز هم اجازه دهید سبزی ها   خاموش 
کامال خشــک شوند.ســبزی  در هوای آزاد بمانند تا 

خشــک شــده بــه راحتی خــرد می شــود.

خشک کردن سبزیجات داخل در فر
برخــی ســبزیجات بــا رطوبــت بــاال را بــرای جلوگیری 
از کپک زدن می توان در فر ســریع و راحت خشــک 
کــرد. الیــه ای نــازک از ســبزیجات را روی یــک ســینی 
یکنواخــت  صــورت  بــه  نشــدنی  کســید  ا مســی 
کنیــد و ســینی را در فــر قــرار دهیــد و فــر را روی  پهــن 
کنیــد و ظــرف پــر از ســبزی  کمتریــن درجــه تنظیــم 
خــود را درون آن قــرار داده و هــر نیــم ســاعت یــک 
کنیــد و هــر چنــد  بــار ســری بــه آن زده و آن را زیــر و رو 
دقیقــه یــک بــار ســینی را بچرخانیــد تــا حــرارت بــه 

طــور یکســان بــه تمامــی نقــاط برســد.
کروفر خشک کردن سبزیجات داخل در ما

پس از شستشــو و خشــک کردن کامل سبزی روی 
کاغــذی روی  پارچــه ای تمیــز تکــه ای دســتمال 
بشــقاب انداختــه و ســبزی را روی دســتمال پهــن 
کنیــد، دقــت داشــته باشــید که ســبزی هــا روی هم 
گذاشــته و  کروفــر  قــرار نگیرنــد، بشــقاب را داخــل ما

کنیــد. کروفــر را روی قــدرت بــاال تنظیــم  ما
کــرده و ســبزی را  کروفــر را بــاز  هــر 1۰ثانیــه یکبــار در ما
ــی 2دقیقــه زمــان  کلــی 1 ال ــه طــور  کنیــد، ب ــر و رو  زی
برای خشــک شــدن ســبزی زمان الزم اســت.بعد از 
اتمــام زمــان معیــن میتوانیــد ســبزی هــای خشــک 
ــرده و داخــل  ک ــا دســت خــرد  ــه ســادگی ب شــده را ب

ظــرف بریزیــد.

پیشــنهاد اصلــی مــا بــرای شــما عزیــزان، پیراهــن 
ســفید اســت؛ بــه دلیــل متضــاد بــودن، یــک تیــپ 
بســیار رســمی و جذابی را برای شــما ایجاد می کند، 
صبر کنید پیشــنهادات ما به اتمام نرســیده اســت. 
گــر شــما بنــا بــه دالیلــی مثــل ســن و... نمــی توانیــد  ا
کنیــد مــا پیشــنهادات  از پیراهــن ســفید اســتفاده 
گرفتــه ایــم، پــس مــا را تــا  بهتــری بــرای شــما در نظــر 
ک همراهــی  آخــر ایــن بخــش از دنیــای مــد نمنــا

کنید.
پیراهن مناسب با کت شلوار مشکی

پیراهن رنگ مشکی
زمانــی کــه شــما در مهمانــی لبــاس هایتــان بــه رنــگ 
مشــکی باشــد بســیار جــذاب نمــی شــود و شــما بــه 
اصطــالح مونوکــروم مــی شــوید. در این صورت شــما 
کسســوری. ســعی  باید نکاتی را رعایت کنید مانند ا
گیــره  کــراوات و پوشــت بــه رنــگ مشــکی و  کنیــد 

کــراوات را نداشــته باشــید.
پیراهن رنگ بنفش

رنــگ بنفــش بــرای افــراد شــاد، پرانــرژی و ریســک 
پذیــر بســیارمورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد، شــما از هر 
گونــه تنــاژ ایــن رنــگ اســتفاده کنیــد زیبا می شــوید.

پیراهن رنگ آبی
رنــگ آبــی روشــن آرامــش بخش و جــذاب اســت و در 
قیــاس رنــگ ســفید بســیار جــذاب و بــا ایــن رنــگ از 
کسســوری هایــی بــه رنــگ مشــکی، طوســی و ســبز  ا

اســتفاده کنید.
پیراهن رنگ طوسی

کــرده ایــد  یــک رنــگ فــوق العــاده زیبــا را انتخــاب 

 ایــن رنــگ بــه دلیــل خنثــی بــودن بــا همــه تنــاژ رنــگ 
مــی شــود، اســتفاده کــرد و بــا کــروات مشــکی یــا نوک 

مــدادی محشــر می شــود. 
پیراهن رنگ صورتی

کــت  کــه بســیار ســخت بــا  صورتــی یــک رنگــی اســت 
و شــلوار پوشــیده مــی شــود امــا بســیار جــذاب و 
کــه  عالــی اســت. یــک رنــگ جــوان پســندانه و ملیــح 
کــراوات رنــگ هــای صورتــی، زرشــکی، آبــی تیــره و  بــا 

کنیــد. مشــکی اســتفاده 
با کت مشکی چه شلواری بپوشیم؟

کتــان  گــر جنــس پارچــه مــورد نظــر شــما مایــل بــه  ا
باشــد مطمئن باشــید اســتایل شــما شــخصیتی تر 
نشــان مــی دهــد، بهترین گزینه برای انتخــاب رنگ 
که از ســایه های تیره تر و یا روشــن  شــلوار این اســت 

تــر رنــگ مشــکی اســتفاده کنید.
کی رنگ شلوار خا

بــا توجــه بــه انتخــاب کــت شــما بســیاری از شــلوار ها 
را مــی توانیــد بپوشــید یکــی از انتخاب هــای ایــده آل 
و خــاص بــرای موقعیــت هــای نیمــه رســمی خواهد 
بــود. بــرای تکمیــل شــدن اســتایل خــود مــی توانیــد 
کفــش راحتــی را نیــز بــه  یــک پیراهــن ســفید و یــک 
گــر خواســتید رســمی تر به  ســت خــود اضافــه کنیــد ا

کــروات اســتفاده کنید. نظــر برســید از 
کستری  شلوار خا

کســتری یــا  کــت مشــکی مــی توانیــد شــلوار خا بــا 
طوســی بپوشــید بــرای جــذاب تــر شــدن تیــپ خــود 
مــی توانیــد یــک پالت رنگی تــک رنــگ، یک پیراهن 
کفــش رســمی بــا رنــگ مشــکی مــی توانیــد  ســفید و 

اســتفاده کنیــد.

روشهای خشک کردن سبزی در خانه

پیراهن و کفش مناسب 
برای ست کردن با کت شلوار مشکی

خانه داریربخ

مدربخ

روایت فقر در بندر مانیل

باغ شازده ماهان

هارتموت شوارتزباخ، عکاس خبری از کشور آلمان با عکسی که مشاهده می کنید، برنده ی عکس سال ۲۰۱۹ یونیسف )صندوق کودکان سازمان 
ملل متحد( شد. این عکس دختربچه ای را در جستجوی زباله های پالستیکی در زاغه های شهر بندری مانیل فیلیپین نشان می دهد. یونیسف 

در مورد برنده امسال عکس سال اعالم کرد که این عکس با موفقیت سه فاجعه  ی دوران ما یعنی فقر، آلودگی و کودکان کار را به تصویر کشیده 
است. شوارتزباخ، عکاس انسان گرا سال ها است با عکس های خود زندگانی مردمان فقر سراسر جهان را روایت می کند. به گفته یونیسف بسیاری از 

کودکان خردسال برای برطرف کردن نیازهای مالی خانواده های خود مجبور به جمع آوری زباله در آب های آلوده بندر مانیل هستند.

باغ شاهزاده یا باغ شازده زیباترین باغ تاریخی ایران محسوب می شود. این باغ در حدود ۲ کیلومتری شهر ماهان و حوالی شهر کرمان و در دامنه 
کثر استفاده از مناظر بدیع داخلی را به  کوه های تیگران واقع شده و مربوط به اواخر دوره قاجاریه می باشد.  باغ شاهزاده به گونه ای استقرار یافته که حدا
صورت زیر امکان پذیر می سازد: در بدو ورود، به ویژه در طبقه فوقانی سردر خانه به غیر از دیدها و مناظر بیرونی باغ، منظره چهارباغ و در جهت عکس 
کیدی بر محورهای عمود بر  آن منظره کوه را امکان پذیر می سازد. این مناظر عمده یعنی رؤیت حرکت آب، حوض ها و آبشارها هرکدام به نوبه خود تأ

کم وقت کرمان  محور اصلی دارند و توأم با نظام گیاهی مناظر بدیع داخلی را ارائه می دهند. این باغ ابتدا به دستور محمد حسن خان سردار ایروانی حا
کم کرمان طی یازده سال حکمرانی وی )۱۲۹۸ ه . ق تا ۱۳۰۹ ه. ق( ساخته شد  ساخته شد و بنای درون آن بعدًا توسط عبدالحمید میرزا ناصرالدوله حا
کم را به ماهان می برند، بّنایی که مشغول تکمیل سردر ساختمان  گهانی حا و با مرگ وی نیز بنای آن نیمه تمام رها شد. گفته می شود وقتی خبر پپ نا
بود تغار گچی را که در دست داشته محکم به دیوار کوبیده و کار را رها کرده و فرار نموده است. به همین علت جاهای خالی کاشی ها را بر سردر ورودی 
می توان دید. تاریخ بنای باغ ۱۲۷۶خورشیدی است. هر ساله گردشگران از این باغ زیبای ایرانی بازدید می کنند و از زیبایی و طراوت آن لذت می برند. 

باغ شاهزاده در تاریخ سی ام تیرماه ۱۳۹۰ به ثبت جهانی یونسکو رسیده است.

عکس روز

گردشگری

مردم با مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب همراه باشند؛

مدیریت مصرف تنها راهکار برون رفت از بحران کم آبی است
گزارش

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
کــه تنهــا راه بــرون رفــت  کیــد بــر ایــن  اصفهــان بــا تا
گفــت: بــا  کــم آبــی صرفــه جویــی اســت،  از بحــران 
مصــرف بهینــه و صرفــه جویــی 1۵ تــا 2۰ درصــدی 
مــی توانیــم ایــن تابســتان ســخت را پشــت ســر 

بگذاریــم.
بــزرگ  مانــور  آغــاز  مراســم  در  امینــی  هاشــم 
مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب در 98 شهر و 
هزار روســتای اســتان اصفهان با اشــاره به بحران 
گفــت: بــا  کــه اســتان بــا آن درگیــر اســت،  کــم آبــی 
کــه در حــال حاضــر روزانــه 1۳ هــزار و  وجــود آن 
۴۰۰ لیتــر بــر ثانیــه آب در شــبکه توزیــع مــی شــود، 
کمبــود  امــا همچنــان در تامیــن آب مشــترکین بــا 

مواجــه هســتیم.
امینــی بــا بیــان اینکــه در طــول ۵۳ ســال گذشــته 
کمتریــن میــزان بــارش نــزوالت  امســال شــاهد 
کاهــش نــزوالت  کــرد:  آســمانی بودیــم، تصریــح 
گذشــته ســبب ایجــاد  جــوی و خشکســالی هــای 
کشــور شــده  کل  مشــکل در تامیــن آب و بــرق در 
کــه تنهــا راه حــل بــرون رفــت از آن  اســت؛ مشــکلی 
صرفــه جویــی و اســتفاده بهینــه از منابــع موجــود 
کرونــا و  اســت. وی بــا اشــاره بــه شــیوع بیمــاری 
افزایــش مصــرف آب بــه منظــور رعایــت بهداشــت 
گیــری کرونــا و افزایش مصرف  فــردی گفــت: همه 
آب باعــث شــده همــکاران در بخــش توزیــع آب 
شــرایط بســیار ســخت تــری را نســبت بــه ســال 
ــا  کــه ب گونــه ای  کننــد؛ بــه  گذشــته تجربــه  هــای 
وجــود برنامــه ریــزی و مدیریــت ســامانه توزیــع، 

در برخــی مناطــق شــاهد افــت شــدید فشــار آب 
هســتیم.

کــه آب حــدود ۶ میلیــون  امینــی بــا اشــاره بــه ایــن 
نفر از هموطنان در ســه اســتان از ســد زاینده رود 
تامیــن مــی شــود، اظهــار داشــت: امیدواریــم بــا 
اتمام ســامانه دوم آبرســانی و اضافه شــدن آن به 
مــدار بهــره بــرداری بتوانیــم بخشــی از مشــکالت  
موجــود در توزیــع آب را مدیریــت و رفــع نماییــم.

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
کیــد بــر اینکــه تنهــا راهــکار بــرون  اصفهــان بــا تا
رفــت از بحــران پیــش رو مدیریــت مصــرف اســت، 
گفــت:  آمــوزش بــه شــهروندان بــه صورت مســتمر 

کار ایــن شــرکت اســت.  در دســتور 
لــزوم اســتفاده از ظرفیــت  کیــد بــر  امینــی بــا تا
شــبکه هــای اجتماعــی بــرای آمــوزش و اطــالع 
کرونــا  گیــری  رســانی بــه شــهروندان افــزود: همــه 
امــکان آمــوزش و اطــالع رســانی بــه صــورت چهــره 
کــرده اســت؛ امــا بــرای  بــه چهــره را بســیار محــدود 
و  شــهروندان  در  حساســیت  و  گاهــی  آ ایجــاد 
تشــویق آنهــا بــه صرفــه جویــی و مصــرف بهینــه، 
بایــد از ظرفیــت شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده 
کــرد. بــه گفته امینی صرفه جویی تنهــا راه تامین 
آب بــرای جمعیــت بیــش از ۴ میلیــون نفــری 
کمبــود آب ۳ هــزار و 2۰۰ لیتــر  اســتان اصفهــان بــا 

بــر ثانیــه اســت.
اســتان   وفاضــالب  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اصفهــان باتقدیــر از همــکاران ســامانه ارتبــاط 
کارکنــان  ــا مشــتریان 122 و تــالش شــبانه روزی  ب

شــاغل در حــوزه توزیــع آب اظهــار داشــت: آرامــش 
شــرکت مرهــون زحمــات ایــن عزیــزان اســت.

صرفه جویی 1۵ لیتری راهکار برون رفت از 
بحران کم آبی

زهــره تشــیعی، رییــس خانــه فرهنــگ آب شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان، بــا  اشــاره بــه 
کاهــش ۴۰  درصــدی میــزان بــارش نســبت بــه 
گذشــته   گفــت: طبــق ســنوات  گذشــته  ســال 
مروجیــن  بــزرگ  مانــور  برگــزاری  هــم  امســال 
فرهنــگ مصــرف بهینــه آب همزمــان در 98 شــهر 
و هــزار روســتای اســتان بــه منظــور  آمــوزش و 
اطالع رســانی درباره مصرف بهینه آب در دســتور 
گرفــت. تشــیعی ادامــه داد: ۳۰۰ نفــر از  کار قــرار 

همــکاران در اســتان اصفهــان، وظیفــه اطــالع 
رســانی و آمــوزش بــه شــهروندان بــرای مصــرف 

بهینــه را در طــول تابســتان بــر عهــده دارنــد.
وی هــدف از  برگــزاری ایــن مانور را اشــاعه فرهنگ 
شــهروندان  کــردن  حســاس  و  بهینــه  مصــرف 
افــزود:  و  کــرد  عنــوان  آب  کمبــود  بــه  نســبت  
متاســفانه درحــال حاضــر ســرانه مصــرف هــر فــرد 
گــر بتوانیــم  گفــت: ا 1۵7 لیتــر بــر ثانیــه اســت. وی 
ســرانه مصــرف را بــه حــدود 1۴2 لیتــر در شــبانه 
روز کاهــش دهیــم مــی توانیــم بــدون مشــکل این 

کنیــم. بحــران را ســپری 
کولر های آبی، منبع اصلی هدر رفت آب در 

تابستان

رییــس خانــه فرهنــگ آب شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان  از کولرهــای آبــی بــه عنــوان یکــی 
از دســتگا ه هــای پــر مصــرف آب در تابســتان نــام 
بــرد، گفــت: آب مصرفی یک دســتگاه کولــر آبی در 
2۴ ســاعت شــبانه روز ۳۰۰ لیتر معادل مصرف دو 

فــرد در یــک شــبانه روز اســت.
کولرهای آبی یکی از منابع   وی گفت: متاســفانه  
کــه بــا   اصلــی هــدر رفــت آب در تابســتان هســتند 
انجــام  ســرویس دوره ای و تنظمیــم شــناور آب 
مــی تــوان مانــع از هــدر رفــت حجــم قابــل توجهــی 

از آب و تبدیــل آن بــه فاضــالب شــد.
تشــیعی بــا اشــاره به نقــش پر رنــگ شــهروندان در 
کــرد:  صرفــه جویــی و مصــرف بهینــه آب تصریــح 

کولرهــای آب مــی  ــرای  ــا نصــب ســایبان ب تنهــا ب
تــوان میــزان مصــرف را تــا 1۰ درصدکاهــش داد. 

آب پاشــی معابر، شســتن اتومبیل و حیاط خانه 
که ســبب هدر رفت آب  از جمله رفتارهای اســت 
مــی شــود و شــهروندان بــه جــد بایــد از انجــام ایــن 
ــه ویــژه تابســتان اجتنــاب  امــور  در طــول ســال ب
کــه آمــوزش بایــد  کیــد بــر ایــن  کننــد.  تشــیعی بــا تا
گفــت: والدیــن   در خانــواده هــا نهادینــه شــود، 
الگــوی فرزنــدان درصرفــه جویــی  و مصرف بهینه 

هستند.
مصرف بهینه آب وظیفه همگانی است

گفتگــو بــا  یکــی از مروجیــن مصــرف بهینــه آب در 
که با رعایت  کید بر این  شــهروندان اصفهانی با تا
کــه  از ســوی مروجیــن بــه شــهروندان  مــواردی 
توصیــه و آمــوزش داده مــی شــود  بــدون پرداخــت 
کــرد،  هیــچ هزینــه ای مــی تــوان مصــرف را بهینــه 
ک زدن،  گفــت: بســتن شــیر آب هنــگام مســوا
اصالح صورت و شــامپو زدن در هنگام اســتحمام 
و یا اســتفاده از آب شســت و شــوی میوه و ســبزی 
بــرای آبیــاری گلدان و باغچه ها از جمله مــواردی 
کــه بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای در  اســت 

کاهــش مصــرف آب بســیار موثــر اســت.
  اســتفاده از  ســردوش هــا، شــیر آالت و فــالش 
کــم مصــرف ازجملــه مــواردی اســت  تانــک هــای 
کــه بــا صرف هزینــه ای اندک در طول زمــان  عالوه 
کاهــش هزینــه خانــوار  کاهــش مصــرف آب در  بــر 

نیــز بســیار موثــر اســت .
ســحر وحیــد 2۶ ســاله، یــک شــهروند اصفهانــی، 

گالیــه از افــت فشــار  و قطــع آب در برخــی از  بــا 
گــر همــه شــهروندان   مناطــق شــهر معتقــد اســت ا
کننــد بــا منابــع موجــود   در مصــرف صرفــه جویــی 
امــکان   آبرســانی بــه همــه مناطــق  بدون مشــکل 

وجــود خواهــد داشــت .
گــر دقــت کنیــد  معمــوال صبح ها آب از بســیاری    ا
از  نــاودان هــای خانــه هــا و مغازه ها جاری اســت. 
کــه ایــن روزهــا تامیــن وتوزیــع آن بــه شــدت  آبــی 
ســخت شــده بــه دلیــل بــی توجهــی بســیاری 
از شــهروندان بــه فاضــالب تبدیــل مــی شــود، 
کولــر  از  ســاده  بازرســی  یــک  بــا  کــه  حالــی   در 
مــی تــوان از هــدر رفــت حجــم قابــل توجهــی از آب 

کرد. در اصفهــان جلوگیــری 
کــه شــاهد رودخانــه خشــک زاینده  بــا وجــود ایــن 
کســبه،  رود هســتیم امــا همچنــان بســیاری از 
روزانــه از آب شــرب بــرای نظافــت معابــر اســتفاده 

کننــد. مــی 
گروهــی  کاهــش فشــار و قطــع آب،  بــا وجــود   
بــه  اقــدام  هفتگــی  صــورت  بــه  شــهروندان  از 
کننــد. ایــن هــا  شتشــوی حیــاط خانــه خــود مــی 
کــه روزانــه در  مــواردی از هــدر رفــت آب اســت  

کوچــه و خیابــان بــا آن روبــه رو هســتیم.
معتقــدم بــرای آمــوزش همــه شــهروندان بایــد  
کــه در  ایــن شــرایط  وارد عمــل شــده و بــه کســانی  
بحرانــی باعــث هــدر رفت آب می شــوند تذکــر داد.  
البتــه بــه عنوان یک  خانواده کشــاورز انتظــار دارم 
مســولین هــم بــر برداشــت هــای غیــر مجــاز زاینده 

کننــد. رود نظــارت 
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