
دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان: 

وزارت نیرو خسارت کشاورزان را جبران کند

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  11۶7 - یکشنبه  ۶  تیر  1۴۰۰ -  1۶ ذی القعده  1۴۴2
27  ژوئن     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

۳

۳

گفــت: پــروژه متــروی اصفهــان به ایــن  مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان 
شــهر جدیــد تــا نیمــه ســال ۱۴۰۱ افتتــاح و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید. محمدرضــا 
احمــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان از انجــام عملیــات آزمایشــی 
حرکــت درزیــن بــر روی بخشــی از مســیر متــروی اصفهــان - بهارســتان بــرای نخســتین بــار 
خبر داد و گفت: خوشــبختانه طی یک ســال گذشــته پس از انجام ۲ ســفر از ســوی رئیس 
کشــور بــه اســتان اصفهــان موفــق بــه دریافــت ۲۰۰ میلیــارد  ســازمان برنامه ریــزی و بودجــه 
تومــان از محــل منابــع دولتــی بــه طرح متروی شــهر جدید بهارســتان شــدیم که بــه دنبال 
آن ۲۰۰ میلیــارد تومــان دیگــر نیــز از محــل منابــع داخلی شــرکت عمران شــهرهای جدید به 

دســتور آقــای طاهرخانــی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی به ایــن پــروژه اختصــاص یافــت.

با اعالم مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان؛

بهره برداری از متروی شهر جدید بهارستان 
به سال آینده موکول شد

 پیشکسوت و بازیکن اسبق آبی ها:

استقالل به آرامش نیاز دارد
۶

پشت پرده قرارگرفتن فریم عینک 
گروه کاالی لوکس: در 

واردات عدسی و فریم عینک 
طبی با دالر ۲۴ هزار تومانی

کاالهای اساسی  غ و  خرید مر
با سامانه رهتاب 

در یک سال اخیر 
کدام بازار بوده است؟  سود در 

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پولک، 
نبات و قند اصفهان:

قیمت شکر تک نرخی اما بی 
ثبات است

۹۲ درصد ابالغ های قضایی 
در استان اصفهان 

به صورت الکترونیکی است
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معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی اصفهان : 

صدور اسناد تک برگ منابع طبیعی 
اصفهان ۴ برابر افزایش یافت

ِسرمه دوزی صرفا رومیزی مربع 
یا بقچه نیست

۳

۵

۳
کمبود برق با اعمال خاموشی نباید جبران شود:

اصفهان نیاز به ساخت نیروگاه دارد

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه

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

لینک مناقصات و مزایدات بخش خرید و تامین کنندگان مراجعه و طبق راهنمای موجود، نسبت به 

انتخــاب مناقصــه موردنظر ازطریق سیســتم ارتباط بــا تأمین کننــدگان )SRM( اقدام نمائید. 

ســایر فراخوان هــا: جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی   WWW.MSC.IR بخــش اطالعیه هــا، 

فراخــوان مربوطــه مراجعــه بفرمایید.

گهی فراخوان شرکت فوالد مبارکه اصفهان آ
مدیریت
مرتبط

مهلت ارسال
مدارک موضوع شماره  نوع

فراخوان ردیف

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۴/12

عملیات تعمیر، بازسازی و 
تأمین قطعات و تجهیزات 

کز طبخ وخبازخانه شرکت  مرا
فوالدمبارکه

۴8۵۰1۳92  مناقصه
عمومی 1

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۴/1۳

 ایاب و ذهاب کارکنان شرکت
 فوالد مبارکه توسط خودروهای

سواری و وانت
۴8۵1۳۶۳۰  مناقصه

عمومی 2

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۴/1۵

 جمع آوری, بارگیری و حمل
  سرباره مذاب تخلیه شده در
 زیر کوره های قوس الکتریکی

 مجتمع فوالد سبا شرکت فوالد
مبارکه

۴8۵۳2۳1۶  مناقصه
عمومی ۳

 قراردادهای
خرید 1۴۰۰/۰۴/19

 خرید ۳ ردیف ورق فوالدی ضد
 سایش کامپوزیتی دوالیه به

وزن کل ۵۰ هزار کیلوگرم
۴8۵۳۳۰2۰  مناقصه

عمومی ۴

گهی: 21 - 1۴۰۰  کد آ

کــرد. از یــک ســو مشــکالت  گذشــته حواشــی زیــادی را تجربــه  اســتقالل در چنــد روز 
کادر فنــی و  کــرده اســت و از ســوی دیگــر اختالفــات بیــن  گرفتــار  مالی ایــن تیــم را 

ــه روز بیشــتر شــد.  مدیریتــی باشــگاه روز ب
کادر  هفته گذشــته مجمع عمومی باشــگاه اســتقالل بــرای پایــان دادن به اختالفــات 

فنــی و مدیریتی ایــن باشــگاه تشــکیل و 
بــه دنبــال آن ترکیــب هیئــت مدیــره 

و تیــم مدیریتــی دچــار تغییراتــی 
شــد. 

بــرای  و  خصــوص  همیــن  در 
بحــث پیرامــون وضعیــت تیــم 
فنونــی  مهــدی  بــا  اســتقالل 

زاده، پیشکســوت و بازیکــن اســبق 
گویــی انجــام دادیــم  گفــت و  آبی هــا 

ادامــه... در  کــه 
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ــک  ــندگان عین ــازندگان و فروش ــه س ــس اتحادی رئی
از سیاســت های حمایتــی  انتقــاد  تهــران ضمــن 
صنعــت  از  اثــری  دیگــر  گفــت:  روحانــی  دولــت 
کشــور نیســت و حضــور دالالن  عینک ســازی در 
کیفیــت ســامت مــردم را  واردات عینک هــای بــی 

بــه خطــر می انــدازد.
بــازار عینــک از نابســامانی نــرخ ارز در امــان نمانــد و 
بــا افزایــش قیمــت عجیبــی رو بــه رو شــده اســت. 
کــه عدســی و فریــم عینــک جــزو اقــام دارویــی  چــرا 
و تجهیزات پزشــکی محســوب نمی شــود و با ارز آزاد 

کشــور می شــود. وارد 
بــا چرخــی در بــازار متوجــه قیمت هــای نجومــی 
 عینک هــای طبــی و آفتابــی خواهیــد شــد. قیمــت 
پایــه عینــک طبــی از ۳۵۰ هــزار تومــان شــروع و تــا 
چهــار – پنــج میلیــون تومــان فروختــه می شــود. 
توجــه  بــا  نیــز  آفتابــی  عینک هــای  برنــد  قیمــت 
ــی  ــت عجیب ــود قیم ــار صع ــرخ ارز دچ ــش ن ــه افزای ب
کــف قیمــت یــک، دو میلیــون تومــان  کــه بــا  شــده 
رقم هــا  البته ایــن  کــرد.  خریــداری  نمی تــوان 
ســلیقه ای اســت و هیــچ نظارتــی بــر واردات عینــک 

وجــود نــدارد.
واردات عینک طبی بدون ارز دولتی !

در همیــن رابطه حمید ثابت قــدم، رئیس اتحادیه 
ســازندگان و فروشــندگان عینــک تهــران درگفتگــو با 
گفــت: در حــال حاضــر عمــده لــوازم و  اقتصــاد ۲۴ 
وارداتــی  آفتابــی  و  طبــی  عینک هــای  تجهیــزات 
ــون  کن ــا  ــی ت ــته صنف ــن رس کنندگان ای ــت. وارد  اس
مجــوز اســتفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانــی را جهــت واردات 
عینــک و ملزومــات آن نداشــته اند. از ایــن رو واردات 
لوازم و عینک طبی و آفتابی در نهایت با قیمت ارز 

ــود. ــام می ش آزاد انج
کننــدگان تجهیــزات و  وی تصریــح داشــت: وارد 
لــوازم عینــک همزمان باافزایش و نوســانات نــرخ ارز 
ناچــار بــه واردات عینــک طبــی و آفتابی شــده اند. با 
چنــد برابــر شــدن قیمــت ارز، قیمــت عدســی و فریم 
کــه ۱۰۰ درصــد از خــارج وارد می شــود، مطابــق بــا 

قیمــت ارزافزایــش چشــمگیری یافتــه اســت.
کید بر ایــن که تأمین عینک  ایــن فعــال صنفــی بــا تأ
کشــور  و عدســی و لــوازم مــورد نیــاز آن در داخــل 
تولیــدی نــدارد و ۱۰۰ درصــد عینــک مصرفــی طبــی 
کشــور از طریــق واردات تأمیــن می شــود،  و آفتابــی 
گفت:صنعت عینک ســازی کشــور به دلیل اهمال 
کاری هــا و عــدم حمایــت دولــت رو بــه افــول اســت.  

بــه گفتــه ثابــت قــدم؛ عــاوه بــر چالش هــای موجــود 
تولیــد عینــک  عــدم شــرایط  در واردات موضــوع 
کــرده  آفتابــی و طبی ایــن صنــف را دچــار مشــکل 
عینک های ایمنــی،  غیــراز  بــه  متأســفانه  اســت. 
ــران  ــی در ای ــی و آفتاب ــای طب ــک از عینک ه ــچ ی هی

ســاخته نمی شــود.
ــک  ــندگان عین ــازندگان و فروش ــه س ــس اتحادی رئی
کــه  کارخانــه ای  دو  تنهــا  داشــت:  کیــد  تأ تهــران 
دلیــل  بــه  امــروز  می کردنــد  تولیــد  عینــک  فریــم 
قدیمی بــودن دســتگاه ها و عــدم واردات تکنولوژی 
و دســتگا ههــای ســاخت عینــک بــه حالت تعطیل 

درآمده انــد.
وی تصریــح داشــت: در شــرایط فعلــی بــه دلیــل 
عــدم حمایــت و همچنیــن افزایــش نــرخ دالر و یــورو 
کارخانه هــا مرقــون بــه صرفــه نبــوده و  فعالیت ایــن 
قــادر بــه ادامــه فعالیــت در ایــن عرصــه نمی باشــند.
لــوازم  تجهیــزات،  عمــده  قــدم؛  ثابــت  گفتــه  بــه 
در  شــاید  اســت.  وارداتــی  عینــک  فریم هــای  و 
از  حــال حاضــر عمــده واردات عینــک و عدســی 
کشــور چیــن باشــد، امــا برخــی از واردکننــدگان از 
کــره نیــز  کشــور های آلمان، ایتالیــا، فرانســه، ترکیــه و 

می دهنــد. انجــام  عدســی  و  عینــک  واردات 
دلیــل  بــه  دیگــر  ســوی  از  داشــت:  تصریــح  وی 

گرانــی دالر و یــورو عمــده واردات فریــم و عینــک از 
کشــور های اروپایــی بــه شــدت کاهــش یافته اســت. 
طــی ســه ســال اخیــر قیمــت دالر ۱۰ برابــر افزایــش 
داشــته اســت قطعــًا قیمــت عینــک و لــوازم وارداتــی 
عینــک نیز متناســب بــا آن جهش قیمــت زیــادی را 

کــرده اســت. تجربــه 
ــک  ــندگان عین ــازندگان و فروش ــه س ــس اتحادی رئی
کاال هــا )عینــک طبــی و آفتابــی(  کل  گفــت:  تهــران 
گمرکــی نیــز  وارداتــی اســت. از ســوی دیگــر عــوارض 
مزیــد بــر علــت گرانی هــا شــده اســت. در حــال حاضر 
کشــور ۳۰  عــوارض واردات یــک عینــک چینــی بــه 
هــزار تومــان اســت. بــرای واردات یک عینک با برند 
اروپایــی نیــز بایــد از ۱۵۰ تــا ۲۰۰ هــزار تومــان هزینــه 

گمــرک پرداختــه شــود.
عوارض های سنگین برای واردات عینک 

ثابــت قــدم می گویــد: دولــت حمایتــی از ایــن صنــف 
کشــور تولیــد عینــک نــدارد نبایــد  کــه  نــدارد. زمانــی 
بــا وضــع چنیــن درصد هــای عــوارض بــه افزایــش 

قیمــت عینــک در بــازار دامــن بزننــد.
ــا اشــاره به اینکــه عینک هــای  ایــن فعــال صنفــی ب
طبــی بــه عنــوان پروتز هــای تــوان بخشــی بایــد بــه 
راحتــی و بــا قیمــت مناســب در دســترس مــردم 
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط اشــعه یــو  قراربگیــرد، 

وی همــه مــردم بایــد جهــت مراقبــت و محافظــت 
کاهــش بیماری هــای چشــمی از عینــک  از چشــم و 

کننــد. آفتابــی اســتفاده 
کید داشــت: واردات عینک آفتابی به دالیل  وی تأ
مختلــف ازجملــه منافــع برخــی چشــم پزشــکان به 
ــت.  ــه اس گرفت ــرار  ــروه ۴ ق ــس درگ کاالی لوک ــوان  عن
کــه چنیــن تصمیمی جهــت  متأســفانه در زمانــی 
واردات عینــک آفتابــی گرفتــه شــد هیچ مشــورتی با 

کارشناســان این عرصــه انجــام نشــده اســت.
ــک  ــندگان عین ــازندگان و فروش ــه س ــس اتحادی رئی
کیــد بر اینکــه در مجمــوع ۳- ۴ البراتــوار  تهــران بــا تأ
ــد  ــن واح ــت و ای ــال اس ــور فع کش ــی در  ــد عدس تولی
تولیــدی، حــدود ۱۵ درصــد عدســی های ســاده 
نیــاز عینک هــای  مــورد  کاالی ایرانــی  عنــوان  بــه 
گفــت: حــاال بــه توجه ایــن  طبــی را تولیــد می کننــد 
تولید انــدک و عــدم توجــه و حمایــت از ایــن صنعــت 
چطور ایــران می توانــد حتــی در بــازار داخلــی هــم 

ــت داشــته باشــد؟! رقاب
ثابــت قــدم ادامــه داد: طــی ۸ ســال اخیــر بــه دلیــل 
گرانــی  عــدم تحقــق وعده هــای دولــت روحانــی و 
مــواد اولیــه، تولیــد کننــدگان عینــک توانایــی تولیــد 
از  پــس  یکــی  تولیــدی  واحد هــای  و ایــن  ندارنــد 

دیگــری تعطیــل شــده اند.

کاالی لوکس: گروه  پشت پرده قرارگرفتن فریم عینک در 

واردات عدسی و فریم عینک طبی با دالر ۲۴ هزار تومانی 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

در خرداد ماه باالترین جهش قیمت ســبزیجات 
و حبوبات با ۶.۹ درصد و میوه و خشــکبار با ۵.۹ 
درصــد اســت. بــه غیــر از بخش ارتباطات که رشــد 
ــد  ــات رون کاال و خدم ــه  ــرده هم ک ــت  ــی را ثب منف

کرده انــد. گرانــی خــود را حفــظ 
اقتصــاد۲۴- عــاوه بــر نــرخ ماهانــه تــورم دومیــن 
کی هــا و  گرانــی خورا کــه بــه درســتی  کتــوری  فا
خدمــات را آشــکار می ســازد قیمــت مــاه نســبت 
کــه نشــان  بــه مــدت مشــابه ســال قبــل اســت 
گذشــته  می دهــد خانــوار چقــدر بایــد بیشــتر از 

ــد. کن ــه  ــا هزین کاال ه ــان  ــد هم ــرای خری ب
باالتریــن رکــورد ثبــت شــده طبــق آمار هــای مرکــز 
آمار ایــران در خــرداد مــاه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال قبــل متعلــق بــه روغــن و چربــی بــا ۱۱۲.۷ 
درصــد بعــد از آن انواع آب میوه و نوشــابه بــا ۷۹.۶ 

کــه ۷۸.۲  غ اســت  درصــد و شــیرو پنیــر و تخــم مــر
گــران شــد. درصــد 

گوشــت ۶۹  ماهــی بــا ۷۴، قنــد و شــکر بــا ۶۹.۶ و 
ــد.  ــرار دارن درصــد افزایــش در رتبه هــای بعــدی ق
بدیــن ترتیــب روند افزایش قیمت ها بــدون وقفه 
کاهــش قــدرت خریــد  کــه منجــر بــه  ادامــه دارد 

کوچــک شــدن ســفره ها شــده اســت. مــردم و 

گمرکات  گفت: درآمد  گمرکات اصفهان  مدیرکل 
اســتان در ســه مــاه ســپری شــده از ســال جــاری 
ســال  مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  درصــد   ۲۶۰

ــت.  ــته اس ــش داش ــته افزای گذش
گمــرکات  کل  عمومــی اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتان اصفهــان، رســول کوهســتانی پــزوه افــزود: 
گمرکات اســتان در مدت یادشــده ۲ هزار میلیارد 
و ۵۳۵ میلیــون ریــال درآمد داشــت که نســبت به 
گذشــته ۲۶۰ درصــد افزایــش  مــدت مشــابه ســال 

نشــان می دهــد.
وی اظهــار داشــت: ۶۷۳ میلیــارد و ۶۹۶ میلیــون 
کاالهــای  گمرکــی و ســود بازرگانــی از  ریــال حقــوق 
گمــرکات اســتان در بهــار امســال  وارداتــی توســط 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه  دریافــت شــد 

ــت. ــش داش ــد افزای ــل ۹۹ درص ــال قب س
گمــرکات اصفهــان ادامــه داد: بیــش از  مدیــرکل 
۶۴۰ میلیــارد و ۶۱۰ میلیــون ریال بعنــوان ۹ درصد 
عــوارض شــهرداری  افــزوده و  ارزش  بــر  مالیــات 
گمرکات اســتان در این مدت وصول شــد  توســط 
گذشــته ۹۴ درصــد  کــه در مقایســه بــا بهــار ســال 

بیشــتر اســت.
وی درآمــد حاصــل از عــوارض  صادراتــی در ســه 

گمــرکات اســتان را یــک  ماهــه ابتدایــی امســال 
کــرد:  هــزار و ۱۷۳ میلیــارد ریــال اعــام و اضافــه 
و  کنتــرل  به منظــور  صادراتــی  عــوارض  وصــول 
کاالهــا بــر  تنظیــم بــازار داخلــی بــرای برخــی از 
کــه دریافت ایــن عــوارض  گمــرک اســت  عهــده 
در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۳۵ برابــر 

شــده اســت.
کوهســتانی پــزوه خاطرنشــان کرد: طبق قانــون و 
مقــررات وصــول حقــوق ورودی، مالیــات بــر ارزش 
افــزوده، عــوارض شــهرداری و ســایر عوارض هــا 
بــرای  یــک درصــد هــال احمــر و حتــی  نظیــر 
کنتــرل و تنظیــم بــازار داخلــی، وصــول عــوارض 
کاالهایــی مانندشــیر خشــک،  صادراتــی بــرای 
کار نشــده نیــز بــر عهــده  غ، ســنگ های خــام و  مــر

ــت. ــرک اس گم
بــه  شــده  ارائــه  تســهیات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
واحدهــای تولیــدی و فعــاالن ُمجــاز اقتصــادی 
کــرد: بیــش از ۱۶۸  کنــون بیــان  از ابتــدای ســال تا
مــدت دار  بانکــی  ضمانت نامــه  ریــال  میلیــارد 
بــرای حقــوق ورودی و مالیــات بــر ارزش افــزوده 
بانکــی  ضمانت نامــه  و  شــهرداری  عــوارض  و 
یکســاله بــرای فعــاالن مجــاز اقتصــادی از زمــان 

اســت. شــده  گرفتــه  درخواســت، 
گرفتــه شــده در  گفتــه وی، ضمانت نامه هــای  بــه 
ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

۵۰ درصــد رشــد داشــته اســت.
نظیــر  اســتان  صنعتــی  ُقطب هــای  وجــود 
لــوازم  هواپیماســازی،  منســوجات،  فــوالد، 
خانگــی، رنگ ســازی و صنایــع نظامــی از دیگــر 
محســوب  اصفهــان  گمــرک  اهمیــت   دالیــل 

می شود.

نهاد هــای  همــکاری  بــا  گفــت:  شــیروانی 
مختلــف، شــکر بــرای تولیدکننــدگان پولکــی و 
نبــات تــک نرخــی شــده امــا قیمــت آن ثبــات 

نــدارد. 
صنــف  اتحادیــه  رئیــس  شــیروانی  علیرضــا 
تولیدکننــدگان و فروشــندگان پولــک، نبــات و 
قنداصفهانگفــت: درحــال حاضر شــکر، از ســوی 
کیلویــی  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان 
۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــه صنــف تولیدکننــدگان 
کــه  پولــک و نبــات فروختــه می شــود، در حالــی 
شــکر تــک نرخــی شــده اســت، امــا هنــوز قیمــت 

آن ثبــات نــدارد.
او ادامــه داد: تــک نرخــی شــدن شــکر بــا حمایــت 

ســازمان صنعــت و معــدن، ســازمان حمایــت 
ســایر  و  اصنــاف  اتــاق  و  مصرف کننــدگان  از 
ســازمان های مرتبــط انجــام شــد امــا درحــال 
بــی  صنــف،  دغدغه های ایــن  از  یکــی  حاضــر 
ــرد  ک ــد تــاش  ــه بای ک ــی قیمــت شــکر اســت  ثبات
تــا همیــن قیمــت تــا حداقــل چهــار مــاه ثابــت 
کــرد: بــی ثباتــی قیمــت  بمانــد. شــیروانی اظهــار 
خریــدار  و  فروشــنده  بیــن  اعتمــاد  بــی  باعــث 
تــا   شــده  باعــث  ثباتــی  بــی  می شــود،  ایــن 
تولیدکننــدگان پولکــی و نبــات در اصفهــان برای 
خریــد شــکر بــا قیمت هــای متغیــری  مواجــه 
شــوند  از طرفــی خریــدار نیــز هربــار  با قیمت های 
که ایــن نوســانات در  جدیــدی رو بــه رومی شــود 

بــازار تاثیــرات منفــی بــه جــای می گــذارد.

دارایــی  اخیــر  ســال  یــک  در  ســرمایه گذاران  گــر  ا
خــود را بــه هــر یــک از بازارهــای طــا، دالر و ســکه 
رشــد  درصــد  حــدود ۳۰  سرمایه شــان  می بردنــد 
می کــرد، امــا در بــازار بــورس بیــش از هشــت درصــد 

می رفــت. بیــن  از  دارایی هایشــان  از 
در بیــن بازار هــای طــا، دالر، بــورس و ســکه تنهــا 
کــه در یــک ســال اخیــر رشــد  بــازار ســرمایه اســت 
نداشــته، امــا ســه بــازار دیگــر هم پــای هــم رشــد 

کرده انــد.
بورس

کــه خــرداد پارســال روز هــای  کل بــورس  شــاخص 
اوج خــود را ســپری می کــرد و در یــک روز ۴۰ هــزار 
کــج دار و مریــز حرکــت  واحــدی رشــد می کــرد حــاال 

می کنــد.
براســاس داده هــای ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
پارســال  خــرداد  پایــان  در  بــورس  کل  شــاخص 
واحــدی  هــزار  و ۲۷۰  میلیــون  یــک  ســطح  روی 
ــرار داشــت، امــا در حــال حاضــر روی ســطح یــک  ق

میلیــون و ۱۶۶ هــزار واحدی ایســتاده اســت.
کل در یــک ســال اخیــر ۱۰۴ هــزار واحــد  شــاخص 
کــه بازدهــی منفــی ۸٫۱ درصــدی را بــرای  کــرده  افــت 

ــت. ــته اس ــی داش ــرمایه گذاران بورس س
طال

در مقابــل بــورس ســه بــازار طــا، ســکه و ارز رشــد 
کرده انــد، امــا رشــد یکســان. طــای ۱۸ عیــار در ایــن 
یــک ســال ۲۴۷ هــزار تومــان افزایــش قیمت داشــته 

اســت.
طبــق داده هــای شــبکه اطاع رســانی طــا، ســکه 
خــرداد  پایــان  در  عیــار  طــای ۱۸  گــرم  هــر  ارز،  و 
پارســال روی نــرخ ۷۸۰ هــزار تومــان خریــد و فــروش 
می شــده، امــا در حــال حاضــر حــدود یــک میلیــون 

و ۲۷ هــزار تومــان قیمــت دارد.
کــه قبــل از تابســتان پارســال طــا خریــده در  فــردی 
کــرده  حــال حاضــر دارایــی اش ۳۱٫۶ درصــد رشــد 

اســت.
سکه

ســکه نیــز رشــدی هم پــای طــا داشــته و در یــک 
ســال اخیــر ۳۰٫۵ درصــد افزایــش قیمــت تجربــه 
کــرده اســت. قیمــت هــر عــدد ســکه امامــی در حــال 
حاضــر ۱۰ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان اســت، امــا 
مــدت پارســال همیــن روز هــا حــدود هفــت میلیون 
و ۸۴۰ هــزار تومــان خریــد و فــروش می شــده اســت.
در یــک ســال اخیــر هــر عــدد ســکه طــرح جدیــد 
ــرده  ک بیــش از دو میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان رشــد 

اســت.
دالر

شــاخص بازار ارز پس از طا و ســکه در رده ســومین 
بازدهــی یــک ســال اخیــر قــرار دارد. هــر عــدد دالر 
کنون پنــج هزار و  آمریــکا در از اواخــر خرداد پارســال تا

۲۵۰ تومــان افزایــش قیمــت داشــته اســت.
براســاس نرخ هــای اعامی صرافــی ملــی، هــر دالر 
آمریــکا در پایــان فصــل بهــار پارســال ۱۸ هــزار و ۳۵۰ 
تومــان قیمــت داشــته، امــا در حــال حاضــر حــدود 
۲۳ هــزار و ۶۰۰ تومــان معاملــه می شــود. یعنــی در 
کــرده  گذشــته دالر ۳۰٫۵ درصــد رشــد  یــک ســال 

ــت. اس

افزایش شدید قیمت روغن و نوشابه 

مدیرکل گمرکات اصفهان خبر داد :

درآمد گمرکات استان اصفهان ۲۶۰ درصد افزایش یافت

رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پولک، نبات و قند اصفهان: 

قیمت شکر تک نرخی اما بی ثبات است 

کدام بازار بوده است؟  در یک سال اخیر سود در 

خبر

مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اصفهــان گفت:  
۱۰ طــرح تعــاون روســتایی در ایــن منطقــه بــرای 
افتتــاح و راه انــدازی نیازمند پرداخت تســهیات 

بانکی اســت.
محســن حــاج عابــدی ارزش ایــن طرح هــا را  ۴۰۰ 
میلیــارد تومــان تخمیــن زد و  افزود: ایــن طرح ها 
در قالــب زنجیــره ارزش در بخش هــای صنایــع 
گیاهــان دارویــی، بســته بنــدی  تبدیلــی لبنــی، 
کشــاورزی،  محصــوالت  ســورتینگ  گوشــت، 
تــوده  نیــروگاه زیســت  طــرح زیســت محیطــی 
)به عنــوان یــک طــرح فراملــی( و ذخیــره ســازی و 
کنســتانتره میــوه، روســتا بــازار و اصــاح و توســعه 
شهرســتان های  در  تعاونی هــا  کشــتارگاه های 

اســتان اصفهــان اجرایــی شــده اســت.
گفتــه وی، ایــن طرح ها بــرای افتتاح در ســال  بــه 
جــاری آمــاده شــده اســت و همــه دارای مجــوز 
به ایــن  ارائــه تســهیات  هســتند و در صــورت 
طرح هــا می توانیــم حرکت هــای بنیــادی خوبــی 

کنیــم.   را شــروع 
برنامه های ایــن  مجموعــه  داد:  ادامــه  وی 
ســازمان بــر اســاس ســند چشــم انداز تــا ۱۴۰۴ 
طراحــی شــده اســت و ســال بــه ســال بــر اســاس 

 ایــن نقشــه راهبــردی حرکــت می کنیــم.  
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اصفهــان اظهــار 
داشــت: همــه اقدامات ایــن ســازمان از جملــه 
نهاده هــا،  توزیــع  و  تامیــن  حــوزه  در  فعالیــت 
زنجیره هــای  زیرســاخت ها، ایجاد  تقویــت 
کشــاورزی  ارزش، عرضــه مســتقیم محصــوالت 
و روســتا بازارهــا اولویت هــای از ایــن ســالجاری 

در ایــن مجموعــه اســت.
خریــد  حــوزه  در  فعالیــت  کــرد:  اضافــه  وی 
کشــاورزی، خریــد مــداوم  تضمینــی محصــوالت 
شــیر در طــول ســال و تامیــن و توزیــع نهاده هــای 
برنامه هــای  ایــن  دیگــر  دامــی  از  و  کشــاورزی 
خاطرنشــان  عابــدی  حــاج  اســت.  ســازمان 
کــرد: تقویــت زیرســاخت های صنایــع تبدیلــی 
کشــاورزی و تقویــت  و زنجیــره ارزش در بخــش 
نظــام بــازار و پرداختــن بــه نظام بــازار محصوالت 
برنامه هــای  دارتریــن  اولویــت  از  کشــاورزی 
ســازمان تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان در 

اســت. ســالجاری 
ــا بیان اینکــه بطــور قطــع بــرای اجرای ایــن  وی ب
مــا  روی  پیــش  مشــکات  و  موانــع  برنامه هــا 
اجرای ایــن طرح هــا در  کار  افــزود:  وجــود دارد 
ــر  ــی ب ــان مبتن ــتایی اصفه ــاون روس ــازمان تع س

برنامــه اســت و طبــق نقشــه راه ســال بــه ســال و 
شهرســتان به شهرســتان مشــخص شــده و باید 

ــم. کنی ــت  ــوب حرک ــن چارچ در ای
اصفهــان  روســتایی  تعــاون  ســازمان  مدیــر 
ســاالنه این  اولویت هــای  و  سیاســت ها  گفــت: 
مجموعــه توســط مرکز)تهــران( ابــاغ می شــود و 
کارهــا را بــه  کنیــم و  بایــد در آن چارچــوب حرکــت 

ــم. ــش ببری پی
وی یــادآور شــد: یکــی از برنامه هــای مــا در حــوزه 
اســت  زنــان  تعاونی هــای  و  تشــکل ها  و  زنــان 
ــوان  ــته به عن گذش ــال  ــا در ۲ س ــن تعاونی ه که ای

کشــوری انتخــاب شــدند. نمونــه 
حــاج عابــدی بــا بیان اینکــه تقویــت شــرکت های 
اولویت هــای  از  یکــی  به عنــوان  زنــان  تعاونــی 
 ۱۰ گفــت:  اســت  روســتایی  تعــاون  ســازمان 
کــه جــذب  تعاونــی زنــان در اســتان فعــال اســت 
زنــان  تعاونی هــای  جدید، ایجــاد  اعضــای 
جدیــد و توانمنــد ســازی در ســاختار مدیریتــی 
و ایجــاد  اشــتغالزایی  و  زنــان  تعاونی هــای 
صندوق هــای اعتبــاری خــرد زنــان روســتایی در 

تعاونی هاســت. حوزه ایــن 
توانمندســازی  و  آمــوزش  کــرد:  اضافــه  وی 
زنــان روســتایی در حوزه هــای مختلــف بســته 
صنایــع  محصــوالت،  کــردن  خشــک  بنــدی، 
کوچک در روســتاها  کارگاه های  تبدیلــی و ایجــاد 
زنــان  برنامه های ایــن ســازمان در حــوزه  جــزو 

اســت. روســتایی 
اصفهــان  روســتایی  تعــاون  ســازمان  مدیــر 

افــزود: همــکاری بــا صنــدوق بیمــه محصــوالت 
برنامه های ایــن  از  یکــی  به عنــوان   کشــاورزی 
مجموعــه در راســتای فرهنگ ســازی اســتفاده 
کشــاورزی و راهــکاری بــرای  از بیمــه محصــوالت 
جبــران خســارات حــوادث غیر مترقبــه در بخش 

می شــود. محســوب  کشــاورزی 
بیمــه  قبیــل  از  مــواردی  شــد:  یــادآور  وی 
کشــاورزی را از طریــق شــرکت های  محصــوالت 

می کنیــم. دنبــال  تولیــد  تعاونــی 
تعاونــی  شــرکت های  افــزود:  عابــدی  حــاج 
کشــاورزان در بخش های  تولیــدی در اســتان بــه 
ــزار  کارگ ــد  ــد بای ــه می دهن ــات ارائ ــف خدم مختل
در  امــا  باشــند  کشــاورزی  محصــوالت  بیمــه 
و ایــن  نشــده  انجــام  کار  اصفهان ایــن  اســتان 
گــر  بیمــه  شــرکت های  بازاریــاب  تعاونی هــا 
روســتایی  تعــاون  مجموعــه  بــرای  هســتند 
گفــت: از مســووالن  قابــل قبــول نیســت. وی 
ــوالت  ــه محص ــدوق بیم ــاورزی و صن کش ــک  بان
کارگــزاری مســتقلی  کــه  کشــاورزی تقاضــا داریــم 
گــذار  بــه مجموعــه تشــکل های این ســازمان وا
کمــک  کننــد تــا بــه افزایــش بیمــه در روســتاها 
ــتایی در  ــاون روس ــعبه تع ــر و ش ــد. ۴۶۶ دفت کنن

می کننــد. فعالیــت  اصفهــان  اســتان 
کشــاورزی اســتان ۵۶۸ هــزار هکتــار  زمین هــای 
برابــر پنــج درصــد از مســاحت اســتان و ۳.۹ دهــم 

کشــور اســت. درصــد از اراضــی 
در ایــن منطقــه بیــش از ۱۸۵ هــزار نفــر در بخــش 

کشــاورزی اشــتغال دارنــد.

راه اندازی۱۰ طرح تعاون روستایی در اصفهان نیازمند تسهیالت بانکی است

شرحی مختصر بر پایانه فروشگاهی،
سامانه مودیان و اهم وظایف مودیان مشمول

فروشــگاهی)  پایانه هــای    کلــی   تعریفــی  در 
فروشــگاهی«  پایانه هــای   « قانــون  اســاس  بــر 
رایانــه،  از   اســت  عبــارت  مصــوب21/7/1۳98( 
،درگاه  پــوز((   (( بانکــی    کارتخــوان  دســتگاه 
دیگــری  وســیله  هــر  یــا  الکترونیکــی  پرداخــت 
کــه امــکان اتصــال بــه شــبکه های الکترونیکــی 
پرداخت رسمی کشــور و ســامانه مؤدیان را داشــته 
الکترونیکــی  صورتحســاب  صــدور  قابلیــت  از  و 
برخــوردار باشــد. در خصــوص ســامانه مودیــان 
کــه ســامانه مودیان،ســامانه ای اســت  بایــد گفــت 
تحت مدیریت ســازمان امور مالیاتی کشــور با این 
کــه در آن ســامانه بــه هــر مــؤدی، پوشــه ی  ویژگــی 
کاری خــاص اختصــاص یافتــه اســت  بطوریکــه 
بصــورت انحصــاری تبــادل اطاعات میــان مؤدی 
و ســازمان امورمالیاتی کشــور منحصرا از طریق آن 
کیــد اســت  کارپوشــه انجــام می شــود. الزم بــه تا
بــرای  بــه جهــت ســهولت  دسترســی وکاربــری 
مودیــان در زمان هــا و مکان هــای مختلف، ایــن 
کــه مؤدیــان می توانند  ســامانه این قابلیــت را دارد 
بــا اســتفاده از هرگونــه ســخت افــزار یــا نــرم افــزار اعم 
از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانه های 
کــه حافظــه مالیاتــی  ابــری یــا هــر وســیله دیگــری 
ــان  ــه ســامانه مؤدی ــه آن متصــل شــده باشــد، ب ب
مودیــان  الــزام  دلیــل  شــوندمهمترین  متصــل 
بــه اســتفاده از ســامانه ی مودیان ایــن مطلــب 
ــر اســاس قانــون مرجــع نهائــی ثبــت،  کــه ب اســت 
الکترونیکــی،  صورتحســاب  اســتعام  و  صــدور 
ســامانه مؤدیــان میباشــد. مودیــان  الزم اســت 
بــه جهــت ثبــت و نگهــداری اطاعــات منــدرج 
انتقــال آن  و  الکترونیکــی  در صورتحســاب های 
بــه ســامانه مؤدیــان از نوعــی حافظــه الکترونیکــی 
بــه نــام »حافظــه مالیاتــی« اســتفاده نمایند. ایــن 
که دارای  شماره شناسه یکتا تخصیص  حافظه  
و  بــوده  امورمالیاتــی  ســازمان  توســط  یافتــه 
تحــت نظــارت  ایــن ســازمان می باشــد.  حافظــه 

مالیاتــی میتوانــد بــه شــکل ســخت افــزاری بــا نــرم 
افــزاری باشــد. حافظــه مالیاتــی تحــت نظــارت 
ســازمان، توســط مــؤدی بــرای ثبت صورتحســاب 
در  می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  الکترونیکــی 
ــت  گف ــد  ــی بای ــاب الکترونیک ــوص صورتحس خص
صورتحســابی  الکترونیکــی،  صورتحســاب  کــه 
کــه  اســت دارای شــماره منحصــر بــه فــرد مالیاتــی 
مالیاتــی  حافظــه  در  آن،  در  منــدرج  اطاعــات 
فروشــنده ذخیــره میشــود. مشــخصات و اقــام 
اطاعاتــی صورتحســاب الکترونیکی، متناســب با 
کار توســط ســازمان تعییــن و اعــام  کســب و  نــوع 
ــه  ک ــواردی  ــت  در م ــح اس ــه توضی ــود. الزم ب میش
کارتخــوان بانکــی یــا درگاه پرداخــت  از دســتگاه 
الکترونیکی به عنوان پایانه فروشــگاهی اســتفاده 
گــزارش الکترونیکــی پرداخــت  میشــود، رســید یــا 
خریــد صــادره در حکــم صورتحســاب الکترونیکــی 
و  چهــارم  فصلهــای  موضــوع  اســاس  اســت.بر 
پنجــم بــاب ســوم قانــون مالیاتهــای مســتقیم 
مصــوب  ۳ / 12 / 1۳۶۶)بــا اصاحــات و الحاقــات 
بعــدی آن(،کلیــه صاحبــان مشــاغل )صنفــی و 
غیــر صنفــی( و اشــخاص حقوقــی مشــمول  نصــب 
و اســتفاده از پایانه هــای فروشــگاهی می باشــند 
مشــمول،  اشــخاص  کلیــه  قانــون،  اســاس  بــر 
کــه ســازمان مقــرر میکنــد،  مکلفنــد بــه ترتیبــی 
نســبت بــه ثبــت نــام در ســامانه مؤدیــان اقــدام 
کــه  کننــد. خــرده فروشــیها و واحدهــای صنفــی 
مســتقیما بــا مصــرف کننــده نهائــی ارتبــاط دارند، 
عــاوه بــر عضویــت در ســامانه مؤدیــان، موظــف 
میباشــند.  فروشــگاهی  پایانــه  از  اســتفاده  بــه 
کــه  اســتفاده از پایانــه فروشــگاهی بــرای مؤدیانــی 
مســتقیما با مصرف کننــده نهائی ارتبــاط ندارند، 
کلیــه  ــور موظفنــد  ــان مزب الزامی نیســت امــا مؤدی
صورتحســاب های خــود را بــه ترتیبــی کــه ســازمان 
مقــرر می کنــد، از طریــق ســامانه مؤدیــان صــادر 

کننــد.

کننــده نهائــی  کــه خریــدار، مصــرف  در صورتــی 
باشــد،  مؤدیــان  ســامانه  عضــو  خــود  و  نبــوده 
صورتحســاب الکترونیکــی صــادر شــده توســط 
کارپوشــه وی  ــه  ــه صــورت خــودکار ب فروشــنده، ب
در ســامانه مؤدیــان منتقــل میشــود و بــه عنــوان 
او منظــور می شــود. الزم  بــرای  مالیاتــی  اعتبــار 
ــان مالیاتــی  ــر اســا قانــون  مؤدی کیــد اســت ب ــه تا ب
درج  تاریــخ  از  روز  ســی  مــدت  ظــرف  مکلفنــد 
کارپوشــه مؤدیــان  صورتحســاب الکترونیکــی در 
نســبت بــه اعــام پذیــرش یــا عــدم پذیرش ایــن 
کنند. عــدم اظهارنظــر ظرف  صورتحســابها اقــدام 
مدت مذکور به منزله تأیید صورتحســاب مربوط 

می باشــد.
پایــان هــر دوره ســه ماهــه، بدهــی مالیــات  در 
از  اســت  عبــارت  کــه  مــؤدی  افــزوده  ارزش  بــر 
مابــه التفــاوت مالیــات فــروش و مالیــات خریــد 
)اعتبارمالیاتــی( وی در طــول دوره، طبــق مقررات 
توســط ســامانه محاســبه میشــود و در صورتــی 
مالیــات  از  بیشــتر  مــؤدی  فــروش  مالیــات  کــه 
خریــد )اعتبارمالیاتــی( وی باشــد، مــؤدی موظــف 
کــه ســازمان  اســت مابــه التفــاوت را بــه ترتیبــی 
کنــد.  مقــرر می کنــد، بــه حســاب ســازمان واریــز 
کــه مالیــات فــروش مــؤدی  متقابــا در صورتــی 
کمتــر از مالیــات خرید )اعتبــار مالیاتی( وی باشــد، 
ســازمان موظــف اســت بــا رعایــت ترتیبــات قانونی 
کنــد. مربوطــه مابــه التفــاوت را بــه مــؤدی مســترد 

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

ــی ــش مالیات بخش
• ابــاغ الکترونیکــی اوراق مالیاتــی خدمتــی نویــن 

در ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مالیاتــی
www.intamedia.ir
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کشــاورزان اصفهــان  دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 
ــر از منطقــه ونــک - ســولگان  گ گفــت: وزارت نیــرو ا
کشــاورزان  بــه  بدهــی و خســارت  مــازاد دارد  آب 

کنــد. اصفهانــی را جبــران 
اظهــار  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  امینــی  اســفندیار 
بــا حضــور نماینــدگان وزارت  داشــت: جلســه ای 
نیــرو و نماینــدگان اســتان کرمــان بــرای خــط انتقال 
کل محیط زیســت  اداره  در  ونــک- ســولگان  آب 
اصفهــان حــدود یک مــاه پیش برگزار شــده و آقایان 
جهانگیــری و مرعشــی تالشــش می کننــد در ایــن 
فرصــت باقــی مانــده از دولــت دوازدهــم برای ایــن 

انتقــال آب از اصفهــان مجــدد مجــوز بگیرنــد.
ــه لحــاظ  ــه تنهــا ب وی ادامــه داد: ایــن انتقــال آب ن
محیط زیســتی مشــکل دارد بلکــه طبــق مــاده ۴۴ 
قانــون توزیــع عادالنــه آب وزارت نیــرو مکلــف شــده 
کشــاورزان آب برداشــت و یــا  گــر از محــل حقابــه  کــه ا
کــه باعــث نقصــان آب و خســارت  طرحــی اجــرا شــد 
کنــد و براســاس همیــن  بــه حقابــه بــر شــد، جبــران 
شــده  برداشــت  منبعــی  از  وقتــی  قانونــی  مــاده 
اولویت ایــن اســت وزارت نیــرو از منبــع آب دیگــری 
ــی  ــر اجرای ــد. دبی کن ــران  ــاورزان را جب کش ــارت  خس
کشــاورزان اصفهــان بــا بیان اینکــه  نظــام صنفــی 
میلیــون  بــه ۲۰۰  نزدیــک  آب  انتقــال  حجم ایــن 
گــر وزارت نیــرو  کــرد: ا مترمکعــب اســت، تصریــح 
کــرده از منطقــه ونــک- ســولگان ســمیرم  احســاس 
اصفهــان آب مــازاد دارد آن را صــرف بدهــکاری اش 
کنــد نه اینکــه در ۸۰۰  کشــاورزان و زاینــده رود  بــه 

کنــد. کیلومتــر پایین تــر توقــع جدید ایجــاد 
شرط بازگشایی زاینده رود

امینی همچنین به نتیجه جلسه اخیر نمایندگان 
کشــاورزان بــا مســئوالن اســتان دربــاره نحــوه و زمان 
گفــت: تأســف  کــرد و  بازگشــایی زاینــده رود اشــاره 
ــزار می شــود  کــه برگ کــه در هــر جلســه ای  ــار اســت  ب
مســئوالن اســتانی و رئیــس حوضــه آبریــز یک حرف 
ــاه  ــار م ــد؛ از چه ــاورزان می زنن کش ــا  ــه م ــدی ب جدی
کــه بــرای گرفتــن آب کشــت امســال پیگیری  پیــش 
کشــاورزان را مطابــق تابلــو  کردیــم قــرار شــد ســهم 
منابــع و مصــارف بــر اســاس وضعیــت منابــع آبــی 

کنیــم. کــرده و اعــالم  امســال محاســبه 
وی بــا بیان اینکــه ۷۴.۳ درصــد از آب ورودی بــه 
کشــاورزان و محیــط  ســد زاینــده رود متعلــق بــه 
زیســت اصفهــان اســت، ابــراز داشــت: ولــی بــه اجبــار 
کــه خشکســالی  بخشــی از آب را بــه ویــژه امســال 

بــه ۷۰ درصــد از  کردنــد؛ قریــب  اســت، برداشــت 
و  زور  بــه  را  زیســت  محیــط  و  کشــاورزان  حقابــه 
کشــاورز  اجبــار برداشــت می کننــد و تصــور می کننــد 
 ۳۰ معــادل  می توانــد  باقی مانــده  درصــد   ۳۰ بــا 
کــه آن ۳۰  کشــت انجــام دهــد در حالــی  درصــد 
کشــت  کننــده یــک دوره  درصــد نمی توانــد تأمیــن 
کشــاورزان بخواهنــد ۳۰ درصــد  گــر  باشــد حتــی ا
اراضــی خــود را بکارنــد. دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 
کشــاورزان اصفهــان ادامــه داد: نتیجــه جلســات بــا 
کــه ۲۵۰  کشــاورزان شــرق و غرب ایــن بــود  کمیتــه 
کشــاورزی حوضــه  میلیــون مترمکعــب آب بــرای 
زاینــده رود در غــرب و شــرق اصفهــان تحویــل شــود 
کــه روز  کــه در آخریــن جلســه اســتانداری  در حالــی 
چهارشــنبه دوم تیرماه برگزار شــد، مسئوالن بدون 
کــه بــا مــا داشــته  هیــچ توافــق و صحبــت قبلــی 
باشند گفتند علی الحساب ۳۰ میلیون مترمکعب 
آب در یــک نوبــت بــرای باغــات رهاســازی می شــود 
کــه نماینــدگان کشــاورزان این موضوع را نپذیرفتند 
کشــاورزان  و خواســتار عمــل بــه تعهــدات قبلــی بــه 
شــدند. از ایــن رو طبــق توافــق انجــام شــده در ایــن 
جلســه مقــرر شــد در چنــد روز آتــی موانع مختصری 
کــه در مســیر رودخانــه از ســد چم آســمان تــا نکوآباد 
وجــود دارد اصالحاتــی انجام شــود تا مقدار محدود 
رفــت(  )هــدر  پــرت  می شــود  رهاســازی  کــه  آبــی 

کمتــری داشــته باشــد.
نیاز کشاورزان: دبی خروجی از سد کم و زمان 

توزیع آب بیشتر باشد
گمانه زنی هایی   در بین جامعه کشاورزان اصفهان 
مبنــی بــر رهاســازی آب در ســه دوره ۱۰ روزه مطــرح 
شــده بــود. امینــی با بیان اینکه ایــن موضوع قطعی 
نیســت، اظهــار داشــت: مــدت زمــان رهاســازی 
آب بــه رفتــار رودخانــه بســتگی دارد از ایــن رو قــرار 
شــد آب بــا دبــی مختصــر بازگشــایی شــود و پــس از 
ــر  ــا ۱۰ روز پــس از رهاســازی آب دقیق ت یــک هفتــه ت
کــه  ــه میــزان آبــی  گفــت چــه می شــود و ب ــوان  می ت

از چــم آســمان رهاســازی می شــود و پــرت آب در 
مســیر بســتگی دارد. دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 
کرد: نیاز و مطلوب  کشاورزان اصفهان خاطرنشان 
کــه میــزان خروجــی )دبــی( آب از ســد  ما ایــن اســت 
کــه ۱۰  کــم و زمــان توزیــع آن طوالنــی باشــد در حالــی 
گر ایــن  ــوده اســت. ا ــه خشــک ب مــاه اســت رودخان
کــم  کــه آب بــا دبــی  امــکان وجــود داشــته باشــد 
رهاســازی شــود و جریــان آب ممتــد باشــد تــا بــه 
انتهــا برســد، ممکــن اســت پــرت آب در مســیر نیــز 

زیــاد باشــد.
آبی که رهاسازی می شود مناسب کشت نیست

کــرد  کشــت  وی بــا بیان اینکــه با ایــن آب نمی تــوان 
کشــت بــه یــک دوره زمانــی نیــاز دارد، ادامــه  زیــرا 
داد: این آب بیشــتر برای کشــاورزانی مناســب است 
کشــت ریشــه ای، چــاه آب و  کــه بــاغ و درخــت یــا 
کــه پاییــن دســت رودخانــه  اســتخر دارنــد در حالــی 
کشــاورزان  کمیتــه  کشــت امــکان پذیــر نیســت و در 
شــرق و غــرب قــرار شــد بــا بررســی و بازدیدهــای 
کــه بــه هیــچ وجــه از ایــن آب  میدانــی مناطقــی 
بهــره ای نمی برنــد، جبــران خســارت شــود. امینــی 
بــا بیان اینکــه بازگشــایی آب هنــوز تاریخ مشــخصی 
کــه آب هرچه  نــدارد، اظهــار داشــت: تعجیــل داریــم 
ــه آبیــاری  ــاز ب ــرا باغــات نی ــر رهاســازی شــود زی زودت
دارد. امــا بایــد اقدامــات مختصــری بیــن ســد چــم 
آســمان تــا نکوآبــاد انجــام شــود. دبیــر اجرایــی نظــام 
کــرد: البته  صنفــی کشــاورزان اصفهان خاطرنشــان 
اســتان چهارمحــال و بختیــاری و همچنیــن  در 
باالدســت اســتان اصفهان بدون هیچ محدودیتی 
محدودیتــی  تنهــا  نــه  و  می کننــد  برداشــت  آب 
وجــود نــدارد بلکــه وزارت نیــرو قراردادهایــی با ایــن 
گــر چهــار ســاعت در ســاعات پیــک  کــه ا افــراد دارد 
مصــرف، پمپ هــا خامــوش باشــد ۲۰ ســاعت بــرق 
ــه  ــه ب ــد و اینگون ــرار می ده ــا ق ــار آنه ــگان در اختی رای
جــای اعمــال محدودیــت و برخــورد بــا پمپاژهایــی 

غیرقانونــی، تشــویق بــه مصــرف نیــز می کنــد.

دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزان اصفهان:

وزارت نیرو خسارت کشاورزان را جبران کند
خبرربخ

خبر

آییــن نخســتین شــب شــعر »زمــزم رضــوی« 
از ســوی آبفــای اســتان اصفهــان و بــا حضــور 

کشــور برگــزار شــد.  شــاعرانی از سراســر 
ایــن شــب شــعر بــا محوریــت »آب و نفحــات 
اصفهــان«،  سرگذشــت  و  »آب  آســمانی«، 
»آب و لطافــت شــعر«،  »آب و آینــده« و »آب و 
ــاه  ــوم تیرم ــنبه س ــامگاه  پنج ش ــالمتی«، ش س
بــه میزبانی شــرکت آبفای اســتان اصفهــان و با 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی،  همــکاری اداره 
کشــاورزی و بانــک مســکن  ســازمان جهــاد 

ــزار شــد. برگ
ــر از ۴۶  ــنواره 7۰ اث ــن جش ــدت فراخوان ای در م
کــه از میــان  شــاعر بــه دبیرخانــه ارســال شــد 
آنهــا، از پنــج اثــر »برگزیــده« و پنــج اثــر »قابــل 
تقدیــر« بــه تشــخیص هیــات داوران، تقدیر به 

عمــل آمــد. 
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
زمــزم  شــعر  شــب  آغــاز  مراســم  در  اصفهــان 
تمدن ایرانــی،  مانــدگاری  راز  گفــت:  رضــوی 
کــه میــراث دار  غنــای فرهنگــی ملتــی اســت 
ادبیــات فاخــر و شــاعران خــوش آوازه اســت 
کــه بــا بهــره  گیــری از آموزه هــای دینــی، عرفانــی 
و اخالقی اندیشــه های مــردم را بــه ســرمنزل 

می کننــد. هدایــت  مقصــود 
هاشــم امینــی بــا اشــاره بــه شــرایط اقلیمی بــد 
ــی  ــش ب ــارش و افزای ــزان ب ــش می کاه ــتان،  اس
ســابقه دمــای هوا گفــت: راهبرد آبفای اســتان 
اصفهــان صرفه جویــی در مصــرف آب و تغییــر 
رویکردهــای رفتــاری شــهروندان اســت، پــس 
ــا معطــوف ســاختن توجــه  ــا ب ــم ت کردی تــالش 
هنرمندان، ادیبان و شــاعران به موضوع آب، 
از نــگاه تیزبیــن و زبــان گویای ایــن عزیــزان برای 

اصــالح فرهنــگ رفتــاری مــردم  بهــره ببریــم. 
که شــاعران، سخنگویان زمان  وی بابیان این 
گفت:  برای اجرایی شــدن برنامه  خویش اند، 
از اصحــاب شــعر و ناقــدان ســخن بــرای بیــان 
گاهانــه اشــعار دعــوت شــد و خوشــبختانه  آ

شــاعران نیــز بــا ارســال 7۰ اثــر بــه دبیرخانــه 
ــه دعــوت مــا پاســخ دادنــد. جشــنواره  ب

برگــزاری  و ایــده  فکــر  بــه   اشــاره  بــا  امینــی 
نخســتین شــب  شــعر زمــزم رضــوی بــا تأســی از 
امــام رئــوف حضــرت رضــا )ع( و نام گــذاری آن 
بــه نــام »زمــزم رضــوی »  اظهــار داشــت:  در ایــن 
جشنواره شاعران به وظیفه ملی و مسئولیت 
اجتماعــی خــود در قبــال آب بــه نحــو احســن 
حجت االسالم والمســلمین  کردنــد.   عمــل 
و  فرهنــگ  رمضانعلــی معتمــدی، مدیــرکل 
در ایــن  نیــز  اصفهــان  اسالمی اســتان  ارشــاد 
کــه شــعر یکــی از ابزارهــای  مراســم بــا بیان ایــن 
کــه می تــوان بــا آن مفاهیــم  تأثیرگــذار اســت 
گفــت: اســتان اصفهــان مهــد  کــرد،  را منتقــل 
شــعر و ادب پارســی اســت و باید دســتگاه های 
اجرایــی از ایــن ظرفیــت عظیــم بــرای انتقــال 

کننــد. ــه شــهروندان اســتفاده  مفاهیــم ب
وی در ادامــه افــزود: شــاعران از متن جامعه اند 
کالم آن هــا در بیــن مــردم از جایــگاه  و از ایــن  رو 
ویــژه ای برخــوردار اســت و بایــد از ایــن ظرفیــت 
بــرای هدایــت و انتقــال مفاهیم به شــهروندان 

کرد. اســتفاده 
همچنیــن  مراســم  در ایــن  اســت  گفتنــی 
حجت االسالم والمســلمین ابــاذر بختیــاری، 
مســئول حــوزه نمایندگــی ولی فقیــه در جهــاد 
کشــاورزی اســتان  اصفهــان و حســن نــوروزی، 
مدیــر شــعب بانــک مســکن اســتان بــه عنــوان 
گانــه در  حامیــان جشــنواره در ســخنان جدا
خصــوص اهمیــت موضــوع آب و مســئولیت 

ــد. کردن اجتماعــی مطالبــی بیــان 

معاون فرماندار سمیرم گفت : به متقاضیانی 
کــه خانه هــای آنهــا در بافــت فرســوده واقــع 
بازســازی  بــرای  تســهیالتی  اســت  شــده 

می شــود.  پرداخــت 
داشــت:  مقامی اظهــار  قائــم  مهــدی  ســید 
مبلغ 2۵۰ میلیون تومان تسهیالت پرداختی 
به متقاضیــان در بافت های فرســوده از طریق 
بانــک مســکن بــا ســود 9 تــا 17 درصــد و بــه 

صــورت پلکانــی پرداخــت می شــود.
توجــه  بــا  افــزود:  ســمیرم  فرمانــدار  معــاون 
به اینکــه  بازســازی منــزل مســکونی در بافــت 
فرســوده نیازمنــد ســند ثبتــی می باشــد صــدور 
ســند توســط بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی با 
کــه در بافــت  کمتریــن هزینــه بــرای خانه هایــی 

فرســوده قــرار دارنــد انجــام می شــود.
 وی خاطرنشان کرد: صدور پروانه ساختمانی 

در بافــت فرســوده ۵۰ تــا 1۰۰ درصــد تخفیــف 
اداره  توســط  پروانــه  صــدور  تخفیــف  و  دارد 
راه و شــهر ســازی بــه شــهرداری ها پرداخــت 

می شــود.
شــهر ســمیرم با افــزون بــر 2۶ هزار نفر جمعیت 
دهــان،  قلعــه،  خواجــگان،  محلــه  هفــت  و 
دلگــر، جنگل، علیــا و ماندگار که  محله قلعه و 
کوشــک در بافــت فرســوده واقــع شــده و منــازل 
مســکونی این دو محلــه در طــرح بازآفرینــی 

ــرار دارد. شــهری ق

نخستین شب شعر »زمزم رضوی« 
از سوی آبفای استان اصفهان برگزار شد

اعطای تسهیالت 2۵۰ میلیون تومانی بازسازی 
بافت فرسوده سمیرم 

خبرربخ

خبرربخ

کل منابــع  معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره 
گفــت: صــدور  طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان 
طبیعی ایــن  عرصه هــای  بــرگ  تــک  اســناد 
اســتان تنهــا در یکســال اخیــر در مقایســه بــا یــک 

گذشــته ۴ برابــر افزایــش یافتــه اســت.  دهــه 
داریــوش ســعیدی افــزود: ســال قبــل اســناد تک 
بــرگ ۵.۶ میلیــون هکتــار از عرصه هــای طبیعــی 
کــه از ســال ۸۹ تــا  صــادر شــد و ایــن در حالیســت 
۹۸ تنهــا بــرای یــک میلیــون و ۴۵۰ هــزار هکتــار از 

اراضــی ســند صــادر شــده بــود.
کل منابــع  معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره 
کرد: ایــن  طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان اضافــه 
اقــدام در تمامی شهرســتان های اســتان انجــام 

شــد و مختــص منطقــه خاصــی نبــود.
بــا بیان اینکــه جلوگیــری از زمین خــواری،  وی 
رانت خــواری، تخریــب و تصــرف از مزایــای صــدور 

اســناد اســت ادامــه داد: تشــخیص اراضــی ملــی 
ســبب  افــراد  مالکانــه  و  اراضــی  مســتثنیات  از 
کاهــش ســو اســتفاده ها و اقدامــات غیرقانونــی 

می شــود.
کل منابــع  معــاون حفاظــت و امــور اراضــی اداره 
طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان با اشــاره به اینکه 
همــه بایــد خــود را در حفــظ اراضــی طبیعی ملزم 
کــرد: توســعه منابــع طبیعــی  بداننــد تصریــح 
گیــر میســر  بــدون حفاظــت همــه جانبــه و فرا
نیســت و در ایــن ارتبــاط شــفافیت و قانــون بایــد 

حکمفرمــا باشــد.
ســعیدی بــه اهمیــت حدنگاری )نقشــه  بــرداری 
 )Cadastre(کاداســتر ثبتــی دارای ارزش حقوقی( 
و  اشــاره  اصفهــان  اســتان  در  همــان  یــا 
شهرســتان ها  از  برخــی  در  کــرد:  خاطرنشــان 
ــه  در ســال جــاری اقدامــات مرتبــط با ایــن مقول
کمتــر از ۲ درصــد از  بــه اتمــام می رســد و تنهــا 
مســاحت عرصه هــای طبیعــی اســتان وضعیــت 
ــه اتمــام خواهــد  کــه امســال ب نامشــخصی دارد 

رســید.
وی احیــا و بهــره بــرداری درســت را از مزایــای 
اســتان  داشــت:  اظهــار  و  دانســت  کاداســتر 
کــه  اصفهــان از ایــن حیــث وضعیــت خوبــی دارد 
در آینــده ثمــرات آن ماننــد جلوگیــری از تصــرف و 

می شــود. مشــخص  تخریب هــا 

گفــت: اتاق هــای  رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
بخــش  المللــی  بیــن  نهــاد  معتبرتریــن  بازرگانــی 
خصوصــی اســت. رئیــس اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
در آییــن افتتــاح اتــاق بازرگانــی شهرســتان گلپایگان 

گفت: اتاق بازرگانی با شــبکه ســازی مناســب مســیر 
را بــرای اقتصــاد مردمی همــوار و مناســب می ســازد.
گلشــیرازی افزود: اســتان اصفهان در ســال  مســعود 
کار در رتبــه  کســب و  ۹۸ از لحــاظ شــاخص محیــط 
کشــوری قــرار داشــت و در حــال حاضر ایــن رتبــه   ۲۶

کشــوری رســید ه اســت و در تــالش هســتیم  بــه ۱۲ 
تا ایــن جایــگاه را ارتقا دهیــم. وی افزود: طرح انتقال 
آب خلیــج فارس، نمایشــگاه بین المللــی اصفهان، 
گردشــگری اصفهــان و صنــدوق  شــرکت توســعه 
قــرض الحســنه حمایــت از اعضــای اتــاق از جملــه 
کــه اتــاق  طرح هــای توســعه اســتان اصفهــان اســت 

بازرگانــی اصفهــان در آن نقــش داشــته اســت.
اتــاق  گفــت:  در  اصفهــان  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
کــرده انســجام بیــن  بازرگانــی اصفهــان بــرای فراهــم 
فعــاالن اقتصــادی، راه انــدازی دفاتر اتــاق بازرگانی در 
کنون  کار خود قرار داد و تا شهرستان ها را در دستور 
بازرگانــی  اتــاق  دفتــر  اســتان  شهرســتان  ســه  در 

راه انــدازی شــده اســت.
گلشــیرازی افــزود: دفاتــر نمایندگــی اتــاق  مســعود 
بازرگانی در چهار شهرســتان دیگر اســتان نیز تا یک 

ــود. ــدازی می ش ــده راه ان ــاه آین م

غ در اصفهــان فقــط درســامانه  فروشــگاه های مــر
ــاون  ــد. مع کنن ــداری  غ خری ــر ــد م ــاب می توانن رهت
ــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت  امــور بازرگان
متخلــف  فروشــندگان  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
غ آن هــا  گــران فروشــی، ســهمیه مــر کــه بــه دلیــل 
قطــع می شــود دیگــر امــکان دسترســی بــه ســامانه 
رهتــاب و ثبــت ســفارش ندارنــد. اســماعیل نــادری 
گشــت و بازرســی های یــک هفتــه  بــا بیان اینکــه در 
گذشــته دسترســی بیــش از ۱۰ واحــد خــرده فروشــی 
غ متخلــف بــه ســامانه رهتــاب قطــع شــد افــزود:  مــر

غ را بــه نــرخ مصــوب ســتاد  فروشــندگان بایــد مــر
کشــتارگاه یــا  گــر  تنظیــم بــازار اســتان بفروشــند و ا
کننــده نیــز در ایــن زمینــه تخلــف می کنــد،  توزیــع 
بــه پشــتیبانی ســامانه رهتــاب یــا بــا شــماره گیری 

گــزارش  ۱۲۴ بازرســی ســازمان صمــت، تخلفــات را 
ــا بیان اینکــه  ــا آن هــا برخــورد شــود. وی ب ــا ب کننــد ت
غ با  اصفهــان جــز معدود اســتان هایی اســت که مــر
گفــت: بــرای  نــرخ مصــوب در بــازار عرضــه می شــود، 
کننــدگان هنگام خرید  کنتــرل بازار قرار شــد مصرف 
کــه در ســامانه رهتــاب ثبــت  کننــد  کارت ملــی ارائــه 
می شــود. معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت و 
معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان گفــت: بــر اســاس 
مصوبــه ســتاد تنظیم بــازار اســتان اصفهان نــرخ هر 
گــرم ۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومــان  غ  گوشــت مــر کیلوگــرم 

اســت و غیــر از ایــن تخلــف محســوب می شــود.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی اصفهان : 

صدور اسناد تک برگ منابع طبیعی اصفهان
 ۴ برابر افزایش یافت

راه اندازی اتاق بازرگانی گلپایگان 

غ و کاالهای اساسی با سامانه رهتاب  خرید مر

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: بــه علــت  مدیــرکل امــور عشــایر اصفهــان 
گرمــای هــوا و کاهــش منابــع آبــی، روزانــه بالــغ بــر یــک 
میلیون لیتر آب به وسیله ۱۰ دستگاه تانکر در اختیار 

ــرار می گیــرد.  عشــایر این اســتان ق
مختــار اســفندیاری افــزود: عمــده آبرســانی ســیار 
در مناطــق عشــایر نشــین اســتان اصفهــان شــامل 
ــدن، ســمیرم، چــادگان، شــهرضا،  فریدونشــهر، فری
دهاقــان و شــرق اصفهــان در طــول شــبانه روز در 

هفــت تــا هشــت نوبــت انجــام می شــود.
بــرای  آب  نیمی از ایــن  حــدود  داد:  ادامــه  وی 
آشــامیدنی و بهداشــت و بقیــه بــرای دام  و طیــور 

می شــود. اســتفاده 
مدیــرکل امــور عشــایر اصفهــان بــا اشــاره بــه افزایــش 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل و  گرمــای هــوا نســبت ب
کــرد: بســیاری از چشــمه ها  کاهــش بارندگــی اضافــه 
و منابــع آبــی طبیعــی در مناطــق عشــایری خشــک 
کــرده اســت. شــده اند و آبرســانی بــا تانکــر را ضــروری 

اســفندیاری بــا بیان اینکــه به هر شــکل ممکــن آب را 
به عشایر خواهیم رساند گفت: آب عنصری حیاتی 
اســت و بایــد تــا ۱۵ مهــر مــاه و قبــل از کــوچ عشــایر نیــاز 

آنــان برطرف شــود.
وی خاطرنشان کرد: استاندار اصفهان نیز بر تامین 
کید کرده است  مداوم آب مورد نیاز عشــایر اســتان تا
تــا در ایــن روزهــای گــرم شــاهد بــروز مشــکل برای ایــن 

قشر پرتالش نباشیم.
بر اســاس آمار اداره کل امور عشــایر اســتان اصفهان، 
۹ هــزار و ۶۰۵ خانــوار عشــایری در اســتان اصفهــان 
شــامل ایالت  تعــداد  که ایــن  می کننــد  زندگــی 

قشــقایی، بختیــاری و عــرب جرقویــه اســت.
در شــهرهای بوییــن میاندشــت، فریــدن و چــادگان 
عشــایر ایل  نفــر  هــزار   ۲۷ اســتان  غــرب  در  واقــع 
بختیاری و در ســمیرم، دهاقان و شــهرضا در شــمال 
ــاد و  اســتان ۲۴ هــزار نفــر از ایــل قشــقایی و محمدآب
نصرآبــاد در شــرق اصفهــان ســه هــزار نفــر عشــایر از 

ــد. ــه ســکونت دارن طایفــه عــرب جرقوی
کاالهای ایــن  مــواد  درصــد   ۲۸ اصفهــان  عشــایر 
اســتان را تامیــن و ۳۰ تــا ۳۵ هــزار متــر مربــع انــواع 
کیــف و محصوالتــی از ایــن  گلیــم،  فــرش، جاجیــم، 
دســت، ۵۵ هــزار تــن لبنیــات، ۳۰۰ تــن عســل و ۱۵۰ 

هــزار تــن ســیب درختــی تولیــد می کننــد.

مدیرکل امور عشایر اصفهان :

روزانه یک میلیون لیتر آب با تانکر در اختیار عشایر اصفهان قرار می گیرد

خبر خبر

مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
گفــت:وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر نبایــد کمبود 
بــرق را بــا اعمــال خاموشــی جبــران کننــد، بایــد 
نیروگاه هــا را متناســب بــا نیــاز اســتان اصفهــان 

تقویــت و احــداث کننــد. 
کشــفیات  منصــور شیشــه فــروش بــا اشــاره بــه 
ماینرهــا در اســتان اظهــار داشــت: از اول ســال 
کنــون ۲۱۰ مرکــز تولیــد رمــزارز بــا همــکاری قوه  تا
قضائیــه، نیــروی انتظامی، شــرکت های توزیع 
کــه در همــه  کشــف شــده  بــرق و مخابــرات 
آن هــا حــدود ۵ هــزار دســتگاه ماینــر بــا تــوان 
ــورد  ــت و برخ ــوده اس ــرق ب ــگاوات ب ــد ۱۰ م تولی

قانونــی بــا آن هــا انجــام شــده اســت.
مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان 
ــزار شــده ســتاد  ــا بیان اینکــه در جلســات برگ ب
مدیریــت بحــران اقدامــات مهمی بــرای تأمین 
بــرق انجــام شــده اســت، گفــت: با شــرکت های 
بــزرگ  صنایــع  و  ذوب آهــن  و  مبارکــه  فــوالد 
بــار  کاهــش  مشــارکت  بــرای  هماهنگــی 
دریافتــی انجــام شــده و برنامه ریــزی جابجایی 
بــرای  کاری  روز  یــک  بــا  تعطیــل  روز  یــک 
مشــترکان شــبکه های فــوق توزیــع و موقعیــت 
ســریع القطع  فیدرهــای  در  بــار  اضطــراری 
بــه  بیان اینکــه  بــا  وی  اســت.  شــده  انجــام 
همــه مشــترکان ابــالغ شــده ژنراتورهــا را آمــاده 
کننــد و جابه جایــی زمــان مصــرف را داشــته 
کشــاورزی  باشــند، افــزود: همــکاری بخــش 
ــل  ــرق، تعدی ــارف ب ــش مص کاه ــوص  در خص
چراغ هــای روشــنایی معابــر بــه تعــداد ۱۳۷ 
شــهرداری ها،  همــکاری  بــا  دســتگاه  هــزار 
روی  بــر  اشــیا  دســتگاه های اینترنت  نصــب 
معرفــی  تکمیــل  بــا  الــزام  گازی،  کولرهــای 
کاهــش مصــرف  مدیــران انــرژی در ادارات، 
بــرق ادارات در ســاعات اداری بــه میــزان ۵۰ 
درصــد و خــارج از ســاعات اداری بــه میــزان ۹۰ 

درصــد اجرایــی شــده اســت.
قطع برق ۱۰ اداره در اصفهان به دنبال 

درست مصرف نکردن برق
بــرق  کنــون  تا بیان اینکــه  بــا  شیشــه فروش 
کــه مدیریــت مصــرف بهینــه بــرق را  ۱۰ اداره 
قطــع شــده  اصفهــان  در  نکرده انــد  رعایــت 
کــرد: بررســی مجــدد ســاختمان  اســت، بیــان 
انــرژی ســبز در دســتگاه ها، الــزام بــه نصــب 
ژنراتــور اضطــراری بــرق، تدویــن برنامــه قطــع 

کــه مدیریت بهینــه بــرق را انجام  بــرق اداراتــی 
طــرح  اجــرای  و  ســاماندهی  نمی دهنــد، 
مــروج مدیریــت انــرژی با اســتفاده از نیروهای 
بســیج و روابــط عمومی هــا، الــزام ادارات بــه 
تأمیــن حداقــل ۲۰ درصــد انــرژی مصرفــی از 
تشــکیل  تجدیدپذیــر،  انرژی هــای  طریــق 
کمیته هــای مدیریــت انــرژی در همــه ادارات، 
ــا اتــاق اصنــاف بــه منظــور عــدم  هماهنگــی ب
اســتفاده از بــرق در طــول روز از دیگــر اقدامــات 
انجــام شــده در راســتای مصــرف بهینــه بــرق 

ــت. اس
الزام وزارت نیرو به باال بردن ظرفیت تولید 

نیروگاه در اصفهان
ســاالنه  به اینکــه  اشــاره  بــا  شیشــه فروش 
بــرق  کمبــود  مــگاوات  هــزار   ۲ میــزان  بــه 
داریــم، افــزود: وزارت نیــرو بایــد متناســب بــا 
کــه  برنا مه هــای صنعتــی و میــزان اشــتغالزایی 
تولیــد  اســتان اصفهــان دارد، ظرفیت هــای 
نیروگاهــی را در اســتان اصفهــان بــاال ببــرد، 
بــا توجــه به ایــن نیــاز وزارت نیــرو بایــد از هــم 
ــی در  ــه نیروگاه های ک ــد  کن ــی  ــون پیش بین کن ا

اصفهــان ســاخته شــود.
اســتانداری  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
ــا اشــاره بــه میــزان مصرفــی انــرژی  اصفهــان ب
گفــت: یــک واحــد ۶۶۰  بــادی در اصفهــان 
ــوه  ک ــان در  ــادی در اصفه ــرژی ب ــی ان ــو وات کیل
صفــه اســتفاده می شــود، انــرژی خورشــیدی 
۱۸ مــگاوات اســت و تــا پایان ســال در مجموع 
۲۸ مــگاوات از انــرژی خورشــیدی اســتفاده 
کــم اســت و وزارت نیــرو و شــرکت  می شــود امــا 
کننــد و تســهیالتی  توانیــر بایــد برنامه ریــزی 
بــرای توســعه روش هــای نویــن تولیــد بــرق بــا 
اســتفاده از انــرژی بــاد و خورشــید قائل شــوند 
ــا اعمــال خاموشــی جبــران  کمبــود بــرق را ب و 
نکننــد، بایــد نیروگاه هــا را متناســب بــا نیــاز 

ــد. کنن ــداث  ــت و اح ــتان تقوی اس

مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید بهارستان 
گفــت: پــروژه متــروی اصفهــان به این شــهر جدید 
بــه بهره بــرداری  تــا نیمــه ســال ۱۴۰۱ افتتــاح و 
خواهــد رســید. محمدرضــا احمــدی مدیرعامــل 
شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان از انجــام 
عملیــات آزمایشــی حرکــت درزین بر روی بخشــی 
بــرای  از مســیر متــروی اصفهــان - بهارســتان 
نخســتین بار خبر داد و گفت: خوشــبختانه طی 
یــک ســال گذشــته پــس از انجــام ۲ ســفر از ســوی 
کشــور بــه  رئیــس ســازمان برنامه ریــزی و بودجــه 
اســتان اصفهــان موفــق بــه دریافــت ۲۰۰ میلیــارد 
تومــان از محــل منابــع دولتــی بــه طــرح متــروی 
کــه بــه دنبــال آن  شــهر جدیــد بهارســتان شــدیم 
۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از محل منابع داخلی 
شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد بــه دســتور آقای 
طاهرخانــی، معــاون وزیــر راه و شهرســازی به ایــن 
کــرد:  کیــد  پــروژه اختصــاص یافــت. احمــدی تأ
گزارش هــای موجــود، پــروژه خــط متــرو  طبــق 
ــد بهارســتان طــی ۹ ســال ۳۵ درصــد  شــهر جدی
کــه در طــول  پیشــرفت فیزیکــی داشــته در حالــی 
یــک ســال گذشــته نیــز پیشــرفت فیزیکــی آن بــه 
کــه رقــم  میــزان ۳۵ درصــد اعــالم شــده اســت 
بســیار چشــمگیری بــه شــمار می رود. ایــن مقــام 
مرحلــه  در  پــروژه  بیان اینکه ایــن  بــا  مســئول 
زیرســازی دارای ۹۳ درصــد، روســازی ۶۰ درصــد 
و ایستگاه بهارستان ۱۷ درصد پیشرفت فیزیکی 
گفــت: بــدون شــک حرکــت درزیــن بــر روی  اســت 
ریــل مســتلزم پیــش زمینه هــای فراوانــی در حوزه 
کــه خوشــبختانه پــس از  فنــی و اجرایــی اســت 
اتمــام آن در ایــن مــدت موفق به انجام این تســت 
شــدیم. به گفته وی در حال حاضر تســت مذکور 
به طور روزانه انجام می شــود و طبق برنامه ریزی 
صــورت گرفتــه تــا شــهریورماه مســیر زیــادی از ایــن 
خــط بــا درزیــن طــی خواهــد شــد. مدیرعامــل 
شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان در ادامــه 
ــا نیمــه  ــا بیان اینکه ایــن پــروژه ت ســخنان خــود ب

ســال ۱۴۰۱ افتتــاح و بــه بهره برداری خواهد رســید 
گفــت: تســت ســرد این پــروژه تــا پایــان امســال 
انجــام و متــرو سیســتم آن بر روی مســیر ریلــی قرار 

گرفــت. خواهــد 
جزئیات متروی اصفهان به شهر جدید 

بهارستان
گفتنــی اســت شــهر جدیــد بهارســتان بــا وســعتی 
برابــر ۳ هــزار هکتار و افق جمعیتــی ۵۰۰ هزار نفر در 
کیلومتری جنوب شــهر اصفهان واقع  فاصله ۱۵ 
شــده و مطالعــات توجیهــی طــرح قطــار برقــی آن 
در ســال ۱۳۸۴ بــه تصویــب شــورای عالــی ترافیک 
کشــور رسیده اســت. با توجه به برنامه ریزی های 
گرفته این پروژه از ایستگاه »صفه« )امتداد  انجام 
کنــار  از  یــک متــروی اصفهــان( شــروع و  خــط 
بزرگــراه وحیــد دســتجردی و خــط راه آهــن ســیلو 
بــه ســمت شــهر جدیــد بهارســتان طــی مســیر 
می نمایــد. طول ایــن مســیر ۱۵ کیلومتــر بــوده کــه 
۱۰.۵ کیلومتــر آن بــه صورت گالری و ۴.۵ کیلومتر 
بــر روی ســطح زمیــن احــداث شــده اســت. در 
کــه  گرفتــه شــده  طــول مســیر ۲ ایســتگاه در نظــر 
یکــی بــرای ســپاهان شــهر و دیگــری بــرای راه آهن 
تعبیــه و انتهــای آن نیــز در شــهر جدید بهارســتان 
به ایســتگاه تبادلــی بــا خــط متــروی بهارســتان 
قطــار  همچنیــن  می شــود.  ختــم  مجلســی   -
حومــه ای شــهر جدیــد بهارســتان عــالوه بــر جابــه 
جایــی مســافرین شــهر جدیــد، قابلیــت جــذب 
مســافرین قطــار اصفهــان- تهــران، مرکــز تجــاری 
کــز تجــاری  ســیتی ســنتر )یکــی از بزرگتریــن مرا
کنونــی ۷۰  منطقــه( و سپاهان شــهر بــا جمعیــت 
ــزایی  ــه س ــر ب ــه تأثی ک ــت  ــد داش ــر را خواه ــزار نف ه
کاهــش ترافیــک بزرگــراه وحیــد دســتجردی را  در 
دارد. از دیگــر مزایای ایــن طــرح عمرانــی می تــوان 
کاهــش احســاس  ــه افزایــش ســطح ســرویس،  ب
کــز  مهاجــرت از ســکونتگاه های اطــراف بــه مرا
شــهرهای بزرگ به دلیل تأمین دسترســی آسان، 
ک، افزایــش جذابیــت ســکونت  ســریع و ارزان و پــا
در شــهر جدیــد و رونــق اقتصــادی آن، پرهیــز از 
احــداث جاده هــای جدیــد و تقبــل هزینه هــای 
ــی و  ــای عصب ــش بیماره کاه ــی  ــداری و حت نگه
بیمارهــای ناشــی از ترافیــک و آلودگــی هــوا اشــاره 
کــرد کــه بدون شــک تأثیــر بســزایی در ارتقــای رفاه 

حــال شــهروندان این منطقــه خواهــد داشــت.

کمبود برق با اعمال خاموشی نباید جبران شود:

اصفهان نیاز به ساخت نیروگاه دارد 
با اعالم مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان؛

بهره برداری از متروی شهر جدید بهارستان 
به سال آینده موکول شد
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کــه رعایــت آن  هــر حرفــه ای دارای آدابــی اســت 
اصــول و رفتــار بــرای افــراد آن حرفــه در شــرایطی 
موجبــات  آن  بــه  توجــه  امــا  الزامی نیســت، 
شــخصیت شــغلی و حفظ بیشــتر شــأن آن حرفه را 

دنبــال خواهــد داشــت. بــه 
مقــام معظــم رهبــری می فرماینــد: انســان آن وقــت 
کــه مــکارم اخــاق در او فزونــی یابــد؛  انســان اســت 
ــد: »بعثــت  ــرم )ص( فرمودن ک و همچنیــن پیامبــر ا
کــردن مــکارم  التمــم مــکارم االخــاق«؛ بــرای تمــام 
کــه در  اخــاق مبعــوث شــدم. یکــی از آن مشــاغلی 
آن رعایــت اخــاق و اصــول و رفتــار موجــب حفــظ 
وکالــت  حرفــه  شــد،  خواهــد  شــغلی  شــخصیت 
کــه بالتبــع عــدم توجــه و رعایــت آن از ناحیــه  اســت، 
وکا، ضمن اینکــه شــأن وکالــت رعایــت نمی گــردد، 
زمینــه ســاز، برخــورد ناشایســت و نامتناســب افــراد 
گــر آن  کــه ا جامعــه را بــه دنبــال خواهــد داشــت 
وظایــف و شــرایط رعایــت می شــد، این مشــکات را 

بــه دنبــال نخواهــد داشــت.
رفتارهایی که شایسته وکیل نیست:

کار وکالــت، دفتــری  ۱_ هــر وکیــل بایــد بــرای شــروع 
کــه دفتــر وکالــت  در اختیــار داشــته باشــد، و وکیلــی 
نداشــته باشــد، بــه نوعــی شــأن وکالــت را حفــظ 
در  وکیــل  می شــود،  ماحظــه  گاهــًا  و  ننمــوده 
مکان هــای نامناســب و یــا در مکانــی کــهَ دیگــر افــراد 
تعییــن می نماینــد، بــه انجــام مشــاوره و تنظیــم 
کــه با ایــن اقــدام  قــرارداد وکالــت اقــدام می نماینــد، 
از  نمی توانــد  وکیــل  را  مناســبی  بعــدی  برخــورد 
موکلــش انتظــار داشــته باشــد و بــه عبارتــی خــود 
کند،  وکیل باید یکسری نظامات و اصول را رعایت 
تــا دیگــران بــه خــود اجــازه برخــورد ناشایســت را بــه 
تبــع برخــورد صحیــح وکیــل، بــه خودشــان ندهنــد.

دفتــر  در  وکیــل  زمانــی  بعدی اینکــه،  مطلــب   _۲
وکالــت حضــور دارد و اربــاب رجــوع مراجعــه می کند، 
ــه دلیــل  کــه جنبــه دفــاع را ب ــد پرونده هایــی را  نبای
کننــده، نداشــته و  عــدم محــق بــودن، مراجعــه 
فقــط بــرای وکیــل جنبــه مــادی دارد را اخــذ نمایــد 
کــه موکلــش  و بــه عبارتــی وکیــل نبایــد پرونده هایــی 
دارای حــق و حقــوق نمی باشــد، را قبــول وکالــت 

نمایــد.
۳_ نکتــه دیگر اینکــه وکیــل نبایــد طــوری بــا مراجعه 
ــاب رجوع، ایــن تصــور را  ــه ارب ک ــد  کننــده رفتــار نمای
کــه وکیــل هدفــش اخــذ حــق الوکالــه  داشــته باشــد 

هســت نــه احقــاق حــق.
قــرار  وکیــل  مدنظــر  بایــد  مهمی کــه  مطلــب   _۴
گیــرد، موضــوع رفتــار و برخــورد وی بــا طــرف مقابــل 

کــه  کــه طــوری رفتــار ننمایــد  موکلــش می باشــد، 
شــک و شــبهه ای بــرای موکلــش از بــاب تبانی ایجاد 
ــل  ــرف مقاب ــرش ط ــوص از پذی ــن خص ــردد و در ای گ
موکلــش در دفتــر وکالت امتنــاع و خــودداری نماید.
انجــام  وکا  نبایــد  کــه  نکاتــی  مهمتریــن  از   _۵
گفتــار و اقدامــات بــه عمــل  کــه در  دهند؛ ایــن اســت 
آمــده خویــش، صداقــت داشــته باشــند و در همین 
تمبــر  و  مقــدار هزینــه دادرســی  نبایــد  خصــوص 
کــه  ــر از آنچــه  کارشناســی را باالت ــا هزینــه  وکالــت و ی
کار  می باشــد، بــه مــوکل اعــام نماینــد هرچند ایــن 
ــدن  ــه ش ــد از متوج ــت، بع ــات انتظامی اس از تخلف
مــوکل از دالیــل و مبنــای برخــورد ناشایســت مــوکل 
نســبت بــه وکیــل را ایجاد خواهــد کرد و شــأن وکالت 

می گــردد. مخــدوش 
شرایط و عملکردی که وکیل می بایست، 

رعایت کند:
کنــد تــا  کــه وکیــل بایــد رعایــت  ۱_ اولیــن موضوعــی 
گــردد، نحــوه صحیــح پوشــش  شــأن وکالــت حفــظ 
که شــخصیت  او نشــان دهنده این موضوع نباشــد 
که نحوه  شــغلی و حرفه ای او را زیر ســوال ببرد. چرا 
کــه  لبــاس پوشــیدن وکا می بایســت طــوری باشــد 
بــا دیــدن آنــان توســط افــراد، در دادگســتری، وکیــل 

بودنشــان در تصــور آنــان نقــش ببنــدد.

کــه رعایــت آن توســط وکیــل  ۲_ دومیــن نکتــه ای 
ــدازه  ــد و ان ــندیده و در ح ــار پس ــده، رفت ــفارش ش س
کــه در ذهــن  کنــد  اوســت و طــوری وکیــل بایــد رفتــار 
ــل  ــار و متانــت و شــخصیت او قاب ــاب رجــوع، وق ارب

تحســین و احتــرام باشــد.
کــم و  ۳_ عملکــرد و رفتــار وکا در مراجعــه بــه محا
ــرف  ــه ط ک ــد  ــه ای باش گون ــه  ــد ب ــتری ها :بای دادگس
کم، به خودشــان اجــازه بی  مقابــل و یــا قضــات محا
احترامــی و یــا رفتــار ناشایســت را ندهنــد و به عبارتی 
ــردد ازجملــه  گ ــا رفتــار وکا ایجــاد  ــل ب احتــرام متقاب
کــم قضائــی  می تــوان بــه نحــوه ورود وکا بــه محا

کــه وکیــل بایــد بدانــد: اشــاره نمــود، بدیــن نحــو 
حــال  در  رســیدگی  جلســه  کــه  زمانــی  در  الــف: 
برگزاری اســت، وارد جلســه نشــود. ب: در جلســات 
رســیدگی، تلفن همراه خود را خاموش یا در حالت 
ســکوت قــرار دهــد و بــه هیــچ عنــوان بــه تماس هــا 
پاســخ ندهــد. ج: احتــرام موکل و همچنیــن احترام 
اصحــاب دعــوی و وکای مقابــل را حفــظ نمایــد. د: 
در زدن امضا صورت جلســه دادگاه، احترام وکایی 
گــر  کــه از وی ســابقه بیشــتری را دارنــد حفــظ کنــد و ا
همــکار وی وکیــل خواهــان دعــوی اســت، اجــازه 
دهــد ابتدا صورتجلســه را او امضا بزنــد پ: در زمانی 
کــه وکیــل طــرف مقابــل یــا مــوکل وی مطالبــی را 

بیــان می کننــد، حــرف آنــان را قطع نکنــد و یا حرفی 
نزنــد م: صورتجلســه دادگاه را بــا احتــرام از قاضــی 
محکمــه جهــت درج دفــاع و یــا امضــا دریافــت و بــه 
همــان نحــو بــه قاضــی محتــرم مســترد نمایــد. س: 
در زمــان ورود بــه دادگاه زمانــی که جلســه رســیدگی 
هــم نباشــد، بــا اذن دادگاه وارد شــود. ش: ســعی 
کــم، بــی احترامی بــه  شــود، در ورود و خــروج بــه محا
قضــات از نحــوه ورود و خروج ایجــاد نگــردد. ص: 
کلمــات و  در درج و یــا بیــان هرگونــه مطلبــی، از 
کنایــه ای و توهینــی اســتفاده نگــردد. و:  جمــات 
در لوایــح احتــرام همــکاران و اصحــاب دعــوی را در 
نظــر بگیریــد و اصــرار بــر چیــزی و یــا صــدور دســتوری 
کــم خــارج  کــه قانونــی نیســت و از اختیــارات محا
هســت، نکنــد. ت: با قضات طــوری برخورد نکنیم 
کــه قاضی با ما  کــه بخواهیــم به موکل نشــان دهیم 

ارتبــاط خوبــی دارد و مــوارد مشــابه دیگــر...
کــه بایــد، در راســتای حفــظ  ۴_ مطلــب دیگــری 
گــردد؛ وکیــل درزمــان اخــذ  شــأن وکیــل رعایــت 
هرگونه مدرک از موکلش، رســید آن را تقدیم نماید 
کمتری متوجه وی باشد و در مقابل  تا مسئولیت 
از هــر گونــه ظــن و یــا تصــور نادرســت مــوکل، نســبت 

بــه خــود پیشــگیری می نمایــد.
ــاظ  ــورد لح ــد م ــه بای ک ــری  ــب دیگ ــی از مطال ۵_ یک

کــه قانــون نیــز توصیــه بــه آن  وکیــل واقــع شــود، 
و  راســتای ایجاد صلــح  وکیــل در  تــاش  داشــته، 
کــه تمامــی وکا بایــد در ایــن خصوص  ســازش باشــد 
اقدامــات شایســته را بــه عمــل آورنــد و بــا توجــه بــه 
آئیــن نامــه وکالــت کــه اخیــرًا تصویــب و قابلیــت اجــرا 
ــی جهــت  دارد، وکا با ایجــاد صلــح و ســازش، نگران

ــه نخواهنــد داشــت. وصــول حــق الوکال
۶_ وکیــل بایــد اقدامــات خویــش را بــه اطــاع مــوکل 
برســاند، و بــه تماس هــای مــوکل پاســخگو باشــد، 
تماس هــا،  بــه  پاســخگویی  خصــوص  در  ولــی 
مــوکل نیــز بایــد شــرایط وکیــل را در نظــر بگیــرد و در 
گــر  کنــد، تمــاس نگیــرد و ا ســاعات اداری ســعی 
تمــاس حاصــل کنــد و وکیل پاســخگو نبــوده، وکیل 
ــد  دادگســتری این موضــوع را فرهنــگ ســازی نمای
کــه در بعضــی مواقــع امــکان پاســخگویی وجــود 

نــدارد.
گــردد، همکاری  کــه باید عرض  ۷_ آخریــن نکتــه ای 
کــه خــاف شــأن  وکا بــا مؤسســات حقوقــی اســت، 
بــا عــدم همــکاری  و  وکالــت محســوب می گــردد 
ــأن  ــظ ش ــن حف ــاتی، ضم ــن مؤسس ــا چنی ــل ب وکی
وکالــت، بــه نوعــی حقــوق وکای دیگــران در جهــت 
کســب درآمــد و همچنیــن اخــذ پرونــده،  کاری و 

حفــظ می گــردد.

آنچه یک وکیل در مورد حرفه وکالت باید بداند
رییــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان 
کــز تربیــت معلــم اســتان اصفهــان بــا  گفت:مرا
ــا قدمــت  فرســودگی ســاختمان های آموزشــی ب
آقاحســینی  تقــی  اســت.   مواجــه  ســاله   ۴۰
رییــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان 
عصــر دیــروزدر نشســت خبــری بنیــاد خیــران 
ــا اشــاره  دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان ب
گــرا و تربیــت  به اینکه ایــن دانشــگاه ماموریــت 
فرهنگیــان  دانشــگاه  گفــت:  اســت،  محــور 
وظیفــه تربیــت معلمــان آینــده بــا هــدف حفــظ 
ــا نظــام  ارزش هــای دینــی و اخاقــی متناســب ب

بــر عهــده دارد. جمهــوری اســامی را 
بــا  اصفهــان  معلــم  تربیــت  کــز  مرا افــزود:  او 
فرســودگی ســاختمان های آموزشــی، محدویــت 
و  آموزشــی  لــوازم  کمبــود  خوابگاهــی،  فضــای 
تجهیــزات زیرســاخت رســانه ای و محدودیــت 

اســت. مواجــه  آزمایشــگاهی  تجهیــزات 
رییــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان 
دیگــر  از  را  خوابگاهــی  فضــای  کمبــود 
کــرد و گفت:  معضات ایــن مرکــز آموزشــی عنــوان 
کــه ظرفیــت ۲  مــا یــازده بلــوک خوابگاهــی داریــم 
کمبــود  هــزار و ۷۰۰ نفــر را دارد و در ایــن زمینــه نیــز 

داریــم.
درصــد   ۵۷ به اینکــه  اشــاره  بــا  آقاحســینی 
تربیــت معلــم  دانشــجویان دانشــگاه پردیــس 
تشــکیل  دختــران  را  درصــد   ۴۳ و  پســران  را 
آموزشــی  مرکــز  در ایــن  کــرد:  اظهــار  می دهــد، 
رشــته های تحصیلــی آمــوزش ابتدایی، شــیمی، 
فیزیــک، زیســت شناســی، مشــاوره، راهنمایــی 
عربــی،  زبــان  آمــوزش  ریاضــی،  اســتثنایی،  و 

می شــود. ارائــه  الهیــات  و  انگلیســی  فارســی، 
کیــد به اینکــه آمــوزش وپــروش بــه معلــم  ــا تا او ب
نیــاز دارد، افــزود: ۳ هــزار نفــر مهــارت آمــوز درایــن 
دانشــگاه تحصیــل می کننــد و ۳ هــزار نفــر دیگــر 
کــه بایــد در یــک دوره یــک  هــم مــورد نیــاز اســت 
ــه  ــا بتواننــد ب کننــد ت ســاله و ۲ پودمــان شــرکت 
خدمــت بپردازنــد، زیــرا اســتخدام در آمــوزش 
و پــروش از طریــق دانشــگاه فرهنگیــان انجــام 

می شــود.
پردیــس  به اینکه ایــن  اشــاره  بــا  حســینی  آقــا 
آموزشــی در جــذب هیــات علمــی و برنامه هــای 
در  مهارتــی  و  آموزشــی  محتــوای  و  درســی 
کــرده اســت،  گــون ارتقــا پیــدا  گونا رشــته های 
کرد:مــا در ایــن بخــش نیــاز بــه توجــه  تصریــح 
جوابگــو  دولتــی  منابــع  زیــرا  داریــم،  ویــژه ای 

. نیســت
رییــس دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان 
افــزود: مجمــع خیــران در ســال ۹۷ و به منظــور 
انگیــزه بخشــی بــه خیــران تشــکیل شــد تــا از 
مشــارکت مردمــی و فکــری آن هــا در مســیر تعالــی 
شــعبه  اســتان ها  تمــام  در  و  کنــد  اســتفاده 
خیــران تاســیس شــد تــا خدمــات بزرگی بــرای زیر 

ســاخت دانشــگاه فراهــم شــود.
او بــا بیان اینکــه دانشــگاه فرهنگیــان اصفهــان ۲ 
پردیــس حضــرت فاطمــه و شــهید باهنــر و چهــار 
گفت: دانشــگاه شــهید  مرکــز زیــر مجموعــه دارد، 
کاشــان دخترانــه  رجایــی و امــام خمینــی )ره( 
و شــهید آیــت نجــف آبــاد و شــهید ســلیمانی 
کــه وظیفــه تربیــت  آران و بیــدگل پســرانه اســت 
مــدرس، تامیــن نیــروی آمــوزش پــرورش را دارد.

رییس دانشگاه فرهنگیان استان اصفهان: 

کز تربیت معلم اصفهان فرسوده است ساختمان مرا

خبر

گفــت:  رییــس دانشــگاه پیــام نــور اســتان اصفهــان 
کز مشــاوره  در زمــان شــیوع ویــروس کرونــا نیاز به مرا

بیــش از گذشــته اســت.
نــور  محمدرضــا جالــی- رییــس دانشــگاه پیــام 
اســتان اصفهــان در آییــن افتتاحیــه مرکــز مشــاوره 
کــرد: در  و روانشناســی دانشــگاه پیام نــور، اظهــار 
مشــاوره  کــز  مرا کشــور  دانشــگاه های  از  بســیاری 
وجــود داشــت و ضــرورت احــداث آن در دانشــگاه 
پیــام نــور اســتان اصفهــان بــا توجــه به اینکه امســال 
داشــته ایم  دانشــجو  جــذب  افزایــش  درصــد   ۱۲

می شــود.  احســاس 
دوم  رتبــه  نــور  پیــام  دانشــگاه  کــرد:  کیــد  تا وی 
چنیــن  اســت  الزم  و  دارد  را  دانشــجو  جــذب 
ــوزش  ــطح آم ــن س ــا باالتری ــاوره ای را ب ــزی مش ک مرا
داشــته باشــد و حضــور همــکاران هیئــت علمــی در 
و  نهادهــا  بــا  تعامــل  اســت.  آزاد  مشــاوره  مرکــز 
اهمیــت  بــا  اســتان بســیار  و  ســازمان های شــهر 
ارتقــا  در  بیشــتر می توانــد  تعامــات  و ایــن  اســت 
ــذار باشــد. رییــس دانشــگاه  ــز اثرگ عملکرد ایــن مرک
کــرد: در حــال  پیــام نــور اســتان اصفهــان تصریــح 
مباحــث  در  دادگســتری  ارجاعــات  تمــام  حاضــر 
خانواده و روانشناسی به دانشگاه اصفهان سپرده 
که ایــن فرآینــد می توانــد بــه دانشــگاه پیــام  می شــد 
نــور نیــز ســپرده شــود و مدیــرکل دادگســتری اســتان 
کرده اند. ایجــاد  اصفهــان از ایــن موضــوع اســتقبال 
کــه  کلینیــک حقوقــی دیگــر موضــوع مهمی اســت 
بایــد در اولویــت قــرار داده شــود و ورود به بحث های 
کشــور بایــد در ایــن مرکــز مــد نظــر قــرار  کان اســتان و 
کــرد: در حــال حاضــر  داده شــود. وی خاطــر نشــان 
ــز  ک ــت و مرا ــی اس ــه جمعیت ــیاه چال ــار س ــور دچ کش
مشــاوره بــا ورود بــه موقــع در این موضــوع می توانند 

ــذار باشــند. تاثیرگ

تعارض خرده فرهنگ ها آسیب زا است
عارضــی-  حســن  والمســلمین  االســام  حجــت 
نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری  مســئول 
دانشــگاه  پیــام نــور اســتان اصفهــان نیــز در ایــن 
گفت: ظرفیت های بســیار زیادی در بدنه  مراســم، 
کــه الزم اســت این  دانشــگاه پیــام نــور وجــود دارد 
ــه بهتریــن شــکل بالفعــل شــود.  ظرفیــت بالقــوه ب
کــه  ارتبــاط و تعامــل دانشــگاه بــا جامعــه در صورتــی 
اصولی و درســت باشــد و بتوانیم از طریق دانشــگاه 
کنیــم وضعیــت رو  خدمــات ارزنــده بــه جامعــه ارایــه 

ــود. ــم ب ــاهد خواهی ــدی را ش ــه رش ب
کــرد: تعــارض خــرده  گزارش ایســنا، وی تصریــح  بــه 
زننــده  آســیب  می توانــد  جامعــه  در  فرهنگ هــا 
گیــری  کــز مشــاوره و بهــره  باشــد و وجــود چنیــن مرا
از نیــروی تربیــت شــده علمــی و ورود عالمانــه بــه 
موضوعــات راهــکار مقابلــه اســت. ایجاد این مرکــز 
مشــاوره یــک جریــان فراینــد و بســتر بــرای تصمیــم 
گیــری اصولــی اســت تــا ارتباطــات انســانی آمــوزش 
داده شــود. مســئول نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم 
رهبــری دانشــگاه  پیــام نــور اســتان اصفهــان خاطــر 
کــرد: بــدون شــک بــا مشــورت و بــه خصــوص  نشــان 
آموزه هــای دینــی از ظلمــت بــه نــور حرکــت خواهیم 

کــرد.
دانشگاه پیام نور در مرحله کارآفرینی قرار دارد

همچنیــن رضــا مختــاری ملــک آبــادی- معــاون 
گفت: دانشــگاه  دانشــگاه پیام نور اســتان اصفهان 
نــور می توانــد با ایجــاد بســترهای جدیــد و  پیــام 
بــه روز در حــل مشــکات اقتصــادی، اجتماعــی 
چنیــن  باشــد. ایجاد  تاثیرگــذار  کشــور  اخاقــی  و 
مختلــف  حوزه هــای  در  خصــوص  بــه  کــزی  مرا
جایــگاه واقعــی دانشــگاه پیــام نــور را بــه جامعــه 

کــرد. معرفــی خواهــد 

ــا بیان اینکــه دانشــگاه ها ســه دوره آموزشــی،  وی ب
گذاشــته اند،  کارآفرینــی را پشــت ســر  پژوهشــی و 
کنــون در مرحلــه  کــرد: دانشــگاه پیــام نــور ا اظهــار 
کارآفرینــی و تعامــل بــا جامعــه قــرار دارد و دانشــگاه 
ســال  یــک  در  تاملــی  قابــل  اقدامــات  نــور  پیــام 
گذشــته انجــام داده اســت. این مرکــز عملکــرد مهــم 
و حیاتــی دارد و بــا همــت جمعــی می تــوان امیــد 

داشــت عملکــرد مطلوبــی را شــاهد باشــیم.
در  مرکــزی  چنیــن  خــا  بیان اینکــه  بــا  مختــاری 
دانشــگاه پیــام نــور احســاس می شــد، توضیــح داد: 
در برخــی از بخش هــا همچــون تعاونــی مصــرف و 
مســکن و خدمات رفاهی باید ورود داشــته باشــیم 
ــه  کشــور ارائ ــا بتوانیــم عملکــرد بهتــری در ســطح  ت

دهیــم.
مرکز مشاوره نقطه تحولی برای آرامش 

خانواده ها
مریــم قربانــی- مســئول مرکز مشــاوره و روانشناســی 
دانشــگاه پیــام نــور اصفهــان نیــز بــا بیان اینکــه در 
کــه دنیــای شــلوغ تکنولــوژی اســت بــا  دنیــای امــروز 
کــه ســامت روان  ــرو هســتیم  ــواع اســترس ها روب ان
گرفتــه و ایــن موضــوع بــرای جامعــه بســیار  را نشــانه 
کز  ک اســت، اضافــه کرد: اهمیــت مرا مضــر و خطرنــا
کــز  کــه توســعه این مرا مشــاوره بــه حــدی اســت 
امــری ضــروری بــه شــمار  مــی رود و به ایــن دلیــل 
کــه خانواده هــای زیــادی نیازمنــد مشــاوره هســتند 

کــز احســاس می شــود. لزوم ایجاد ایــن مرا
کرد: ایــن مرکــز مشــاوره نقطــه تحولــی  کیــد  وی تا
ــه جامعــه ای  ــرای آرامــش خانواده هــا و رســیدن ب ب
امــن از لحــاظ روانــی اســت. تــاش می شــود در ایــن 
کــه  هدف هایــی  و  اولویت هــا  بــه  مشــاوره  مرکــز 
کــه الزمــه آن همــکاری همــه  مدنظــر اســت برســیم 

اســاتید اســت.

مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه پیام نور استان اصفهان افتتاح شد
خبرربخ خبرربخ

گــو با ایرنــا، افــزود:  گفــت و  مهــدی ابــن نصیــر، در 
امکان استقرار این تجهیزات در بیمارستان شهید 
رجایــی داران، بــه همــت نماینــده قبلــی مجلــس و 
رییــس ســابق بیمارســتان از طریــق هیــات امنــای 
صرفــه جویــی ارزی وزرات بهداشــت جــذب شــده 

بــود.
ــزود: ســپس در بهمــن مــاه ۹۸، هزینه هــای  وی اف
 ایــن تجهیــزات را بــا پرداخــت ۱۲۵ میلیــون تومــان 
کردیــم، ۱۲۵ میلیــون  بــا دالر ۴ هــزار و ۲۰۰ تامیــن 
ارزی  امنــای  هیئــت  طریــق  از  نیــز  دیگــر  تومــان 

پرداخــت شــد.
گفتــه وی قیمــت روز دســتگاه آندوســکوپی ۴  بــه 
کنون قصد خرید  میلیــارد تومان اســت و چنانچــه ا

آن را داشــتیم امــکان پذیــر نبــود.
ابــن نصیــر بــا اشــاره بــه ممنوعیــت راه اندازی ایــن 
کــرد:   اضافــه  کرونــا،   شــیوع  دلیــل  بــه  بخــش 
ــا  ــی ب ــود و  بتازگ ــداری شــده ب دســتگاه ها قبــا خری
توجــه بــه شــرایط  مناســب فعلــی نصــب شــدند.

رییــس بیمارســتان شــهید رجایــی داران افــزود: 
بــرای آغــاز بــکار و پذیــرش بیمــاران بــه دنبــال جذب 
گــوارش، همچنیــن تامیــن  نیــروی فــوق تخصــص 
تجهیــزات مــورد نیــاز دیگــر ماننــد سیســتم رایانــه، 
پرینتــر رنگــی و کپچرها هســتیم وتــاش می کنیم با 
تامیــن بودجــه، تــا یــک مــاه دیگر ایــن اتفــاق بیفتد.

و  آندوســکوپی  انجــام  هزینــه  وی  گفتــه  بــه 
برابــر  پنــج  خصوصــی  کــز  مرا در  کلونوســکوپی 
بیمارســتان های دولتــی اســت، از ایــن رو راه انــدازی  
ــر  ــی تاثی ــهولت دسترس ــر س ــاوه ب ــا ع ــن بخش ه ای
خواهــد  بیمــاران  اقتصــاد  بــه  کمــک  در  زیــادی 

داشــت.
کســب   رییس بیمارســتان شــهید رجایی داران، از 
رتبه نخست این بیمارستان در اعتبار بخشی خبر 
کــه در آن  داد و افــزود: اعتباربخشــی فرایندی اســت 
ــنل،  ــی پرس ــی بیمار، ایمن ــنجه هایی مانند ایمن س
کیفیــت خدمــات  هزینه هــای پرســنلی، عملکــرد و 
بیمارســتانی در بخش هــای مختلــف بهداشــت 
محیــط، تجهیــزات پزشــکی، بهداشــت حرفــه ای و 

گیــری و امتیــاز دهــی می شــود. مدیریت انــدازه 
کارتیمــی  نتیجــه  را  موفقیــت  کســب این  وی 
 واحدهای درمانی، تشخیصی، اداری، پشتیبانی، 
خدماتــی و مدیریتی ایــن مرکــز دانســت و افــزود: 
ــای  ــوی تیم ه ــار ازس ــال یکب ــر ۲ س ــی ه اعتباربخش
گروه هایــی از شــهرها  اســتان اصفهــان همچنیــن 
و اســتان های دیگــر بــرای راســتی آزمایــی در هــر 
ســنجه های  اســاس  بــر  و  انجــام   بیمارســتانی 
مشــخص، ســطح خدمــات بــه بیمــاران  ارزیابــی 

می شــود.
ابــن نصیــر بــا بیان اینکــه کســب این رتبه بــه معنای 
افزود: ایــن  نیســت،  نقص هــا  و  کاســتی ها  نبــود 

ــه  کــه خدمــات دهــی ب ــه آن معناســت  موفقیــت ب
گام  بیمــاران نســبت بــه قبــل بهتــر شــده و یــک 
کرونا  کــه بــا توجــه بــه شــدت شــیوع  جلوتــر رفته ایــم 
گونه ارفاقی در ارزیابی  کاربســیار ســختی بود و هیچ 
ســنجه ها صــورت نگرفــت، امیدواریــم بــا نقدهــای 
کمبودهــا را شناســایی و در  کاســتی ها و  ســازنده 

کنیــم. رفــع آنهــا اقــدام 
بــه  بیمه هــا  ســهم  درصــدی  افزایــش۵۰  وی 
از  را  بهتــر  دهــی  خدمــات  امــکان  و  بیمارســتان 

کــرد. عنــوان  رتبــه  کســب این  مزایــای 
ابــن نصیــر به شــرایط ســخت و طاقت فرســای موج 
ــا  ــرد: تنه ک ــان  ــاره و بی ــه اش ــا در منطق کرون ــارم  چه
کمبــود  کــه بــا  وجــود  بیمارســتان در اســتان بودیــم 
امکانــات بــا  تــاش پرســنل توانســتیم در یــک شــب 
کنیــم، و در مــدت ســه  ظرفیــت تخت هــا را دو برابــر 
کــه  کرونــا از پنــج بــه ۱۲۰ رســید،  روز تعــداد بیمــاران 
شــرایط  آن  در  بایــد  نمی شــد  انجــام  کار  گر ایــن  ا
دشــوار و بحرانــی از محوطــه بیمارســتان جنــازه 

ــم. ــع می کردی ــی را جم کرونای ــاران  بیم
ــت  رییــس بیمارســتان شــهید رجایــی داران، رعای
دســتورالعمل های بهداشــتی را همچنــان ضــروری 
دانســت و افــزود: پیــش بینــی می شــود در مــرداد 
کرونــا) هنــدی( روبــه رو شــویم. مــاه بــا مــوج جدیــد 
کمک هــای مردمــی در بحــران  ابــن نصیــر ارســال 
مــوج چهــارم به بیمارســتان شــهید رجایــی داران را 
کمــک رســانه ها  کــرد و افــزود:  شــگفت آور توصیــف 
عظیــم  ســیل  مختلــف،  پویش هــای  اجــرای  و 
کمک هــای مــردم و خیــران را روانه ایــن بیمارســتان 
کــرد، بــه طــوری که حتی توانســتیم پــس از ۶۰ ســال 
تجهیــزات مــورد نیــاز اتــاق عمــل و آشــپزخانه را هــم 

کنیــم. فراهــم 
وی افــزود: امیدواریــم مــردم نیکواندیــش منطقــه، 
را  بیمارســتان  همچنــان  مســئوالن  و  خیــران 
کلونوســکوپی یکــی از پرکاربردتریــن  کننــد.  یــاری 
گوارشــی  دســتگاه ها بــرای تشــخیص بیماری هــای 
کــه بــرای بررســی و تشــخیص بیماری هــا و  اســت 

اســتفاده می شــود. روده هــا  مشــکات 
کــه پزشــک میتوانــد  آندوســکوپی روشــی اســت 
کمــک آندوســکوپ اعضــا داخلــی  بــدن را مــورد  بــه 
کــه دقیق ترین،پیشــرفته ترین  معاینــه قــرار دهــد، 
و رایج تریــن روش معاینــه اعضــای داخلــی  بــدن 

اســت. 
ــزی  ــهید رجایــی داران )بخــش مرک ــتان ش بیمارس
ــا قدمتــی بیــش از ۴۰ ســال بیمارســتان  فریــدن(، ب
اســت، میانگیــن  اســتان  غــرب  ارجــاع  ســطح ۲ 
مراجعــه ســاالنه بــه اورژانــس بیمارســتان ســاالنه 

ــت. ــر اس ــزار نف ــی ه ــاالی س ب
و  روســتا  دامنــه، ۲۸  و  داران  شــهر  بــا ۲  فریــدن 
کیلومتــری  جمعیــت بیــش از ۴۹ هــزار نفــر در ۱۴۰ 

غــرب اســتان واقــع اســت.

محمــد رضــا حبیبــی افــزود:  بیــش از هفــت میلیون 
ابــاغ بــه صــورت ســنتی، به وقــت، نیروی انســانی و 
کــه بــا الکترونیکــی  وســیله نقلیــه بســیاری نیــاز دارد 
شــدن این فراینــد عــاوه بــر صرفــه جویــی در وقــت و 

هزینــه ،  ترافیــک شــهری نیــز کاهــش می یابــد.
در  اباغ هــا  شــدن  الکترونیکــی  داد:  ادامــه  وی 
دادگســتری اصفهــان تحــول عظیمــی در دســتگاه 

کــرد. اســتان ایجاد  قضایی ایــن 
کل دادگســتری اصفهــان اظهــار داشــت بــه  رییــس 
راه اندازی ســامانه های متعدد در دســتگاه قضایی 
ــد  ــرد:  هفــت ســامانه جدی ک اســتان اشــاره و بیــان 
هــم در ســال جــاری  در روزهــای آینــده بصــورت 
بــا  کنفرانســی  ارتبــاط ویدئــو  از طریــق  و  رســمی  
حضــور رییــس قــوه قضاییــه رونمایــی خواهد شــد.

وی بــا اشــاره بــه نــرم افــزار عدالت تلفن همراه گفت: 
بســیاری از خدمــات دســتگاه قضایــی از جملــه 
گواهــی ســوء پیشــینه بــا نصب ایــن نــرم افــزار  صــدور 

بــر روی تلفــن همــراه قابــل ارائــه اســت.
کنون  حبیبــی افــزود: : با تکمیل این ســامانه ها که ا
در مراحــل اولیــه قــرار دارد، ارتبــاط دادگســتری بــا 
نیــروی انتظامی هــم بصــورت الکترونیکــی برقــرار 
گفــت:  پــس از ایــن پرونده هــا  خواهــد شــد. وی 
دیگــر  و  می شــود  تشــکیل  الکترونیکــی  بصــورت 
اعــزام  بــرای  مامــور  فیزیکــی  حضــور  بــه  نیــازی 

متهمــان بــه دادســرا نیســت.
کــرد: همــه زندان های اســتان در یکســال  وی بیــان 
گذشــته بــه ســامانه ویدئــو کنفرانــس تجهیز شــده و 
جلســه دادگاه از طریق ایــن ســامانه برگــزار می شــود 
ســامت  حفــظ  در  بســیاری  تاثیــر  امــر  که ایــن 
کرونــا داشــته  زندانیــان و جلوگیــری از ابتــا آنهــا بــه 

ــت. اس
کید  رییــس کل دادگســتری اصفهــان بــا اشــاره بــه تا
رییــس قــوه قضاییــه بــر کاهــش جمعیــت زندانیــان 
ــس  ــدان و حب ــازات زن ــت: مج ــار داش ــری، اظه کیف

گرفتــه شــود  بایــد بــرای مجرمــان ســابقه دار در نظــر 
ک اســت و پای  کــه وجودشــان بــرای جامعــه خطرنا
بدهــکاران مالــی و مجرمــان غیــر عمــد تا حــد امکان 

نبایــد بــه زندانهــا بــاز شــود.
وی بــا اشــاره به اینکه از ظرفیت خیــران و نیکوکاران 
کثر اســتفاده شــده  در آزادی زندانیان اصفهان حدا
کــرد: ســال گذشــته بــا کمــک خیــران  اســت، اضافــه 
۷۰۰ زندانــی بــا بدهــی بیــش از ۲۰۰ میلیــارد تومــان از 

زندان ازاد شــدند.
کــرد: یک َخِیر اصفهانی شــب  حبیبــی خاطرنشــان 
گذشــته بــا پرداخــت یــک میلیــارد و ۶۰۰  عیــد ســال 
میلیــون تومــان مقدمــات آزادی حــدود یکصــد نفــر 

کــرد. از زندانیــان را فراهــم 
گفتــه وی، همزمــان بــا مــاه مبــارک رمضــاِن  بــه 
امســال و در برنامــه »یــک شــهر ضیافــت » نزدیــک 
بــه ۱۶۹ نفــر بــا بدهــی بیــش از ۳۰ میلیــارد تومــان از 

زنــدان آزاد شــدند.
گفت: دســتگاه  کل دادگســتری اصفهان  رییس 
کمــک بــه مجرمــان غیــر  قضایــی بــه مــوازات 
عمــد و بدهــکاران مالــی، بــا ســارقان مســلح و 
ــا  ــه ب ک ــانی  کس ــردم و  ــس م ــه نوامی ــاوزان ب متج
گــرم  تشــکیل بانــد و اســتفاده از ســاح ســرد و 
امنیــت مــردم را بــه خطــر می اندازنــد، بــا جدیــت 
برخــورد  گذشــت  و  مــدارا  هیچگونــه  بــدون  و 

کــرد. قانونــی خواهــد 
وی توســعه واحدهــای قضایــی بــرای دسترســی 
کــرد: عملیــات  آســان مــردم بــه آنهــا، اشــاره و بیــان 
اجرایــی ســاخت پنــج دادگاه در اســتان بــا اعتبــارات 
ســفر رییــس قــوه قضاییــه بــه اصفهــان در حــال 

ــت. ــام اس انج
وی افــزود:  طــرح عظیــم مرکــز قضایــی اســتان بــا 
پیشــرفت حــدود ۳۰ درصــد و اعتبــار بیــش از ۳۰۰ 

میلیــارد تومــان در حــال انجــام اســت.
هفتم تیرماه ســالروز شــهادت آیت اهلل سید محمد 

حسین بهشتی، روز قوه قضاییه نامگذاری شد.

بیمارستان شهید رجایی داران به آندوسکوپی و 
ُکلونوسکوپی مجهز شد

۹۲ درصد ابالغ های قضایی 
در استان اصفهان به صورت الکترونیکی است

دانشگاه
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هنرهــای  و  صنایع دســتی  کیفیــت  و  تنــوع 
زبــان زد  و  توجــه  مــورد  همــواره  ســنتی ایران 
مشــتریان  و  بــوده  هنردوســتان  عالقه منــدان، 
 ۲۹۵ دارد؛  جهانــی  بازارهــای  در  را  خــود  خــاص 
رشــته صنایع دســتی ثبت شــده و فعــال، باززنــده 
شــده،  فرامــوش  و  منســوخ  رشــته   ۱۱۵ ســازی 
جامعــه بــزرگ بیــش از ۲ میلیــون نفــری در زنجیــره 
کار در ایــن حوزه ایجــاب می کنــد دولت هــا  کســب و 
ــا تصویــب  ــان ب ــذاران و مجری و مجلس هــا، قانون گ
قوانیــن حمایتــی و اجــرای اقدامــات و طرح هــای 
زیربنایــی، پشــتیبان همیشــگی فعاالن این بخش 

باشــند. اقتصــادی  فرهنگــی 
نگاه هــای قدیمی بــه  و  رویکــرد  برخــی  امــا هنــوز 
یــک  در  آن  تولیــد  ماننــد  صنایع دســتی  تولیــد 
همچنیــن  گذشــته،  ماننــد  و  شــمایل  و  شــکل 
برداشــت های نادرســت مبنــی بــر اقبــال نکــردن 
جوانــان بــه یادگیــری و تولیــد صنایع دســتی در ایــن 
زمینــه وجــود دارد کــه البته هنرمنــدان و کارآفرینان 
حــوزه صنایــع خــالق فرهنگــی بــر اســاس خالقیــت 
عــالوه  می تواننــد  هنرهای ســنتی،  در  نــوآوری  و 
بــر حفــظ اصــول و ســاختار ســنتی هنــر و افزایــش 
گرایش همه ســلیقه ها و نســل ها، بازارهای داخلی 
ــر  ــرای صنایــع دســتی ایران ب و خارجــی جدیــدی ب
مبنــای ســلیقه و ســبک جدیــد و مــدرن زندگــی 

کنــد. مشــتریان ایجاد 
کرونــا آثــار زیــان  از طــرف دیگــر تحریم هــا و شــیوع 
بــار بســیاری در اقتصــادی و بــازار صنایع دســتی 
گذاشــته، امــا بــازار فروش اینترنتــی و آموزش هــای 
کــه  کنــون  ا گرفــت.  رونــق  دوران  در ایــن  آنالیــن 
ــتاهای  ــن روس ــا دورتری ــی ت ــاخت های ارتباط زیرس
کــرده و دسترســی به اینترنــت  گســترش پیــدا  کشــور 
ظرفیت هــای  و  فرصــت  کرونــا  شــیوع  دوران  در 
کارآفرینان ایــن  جدیــدی را پیــش روی فعــاالن و 
فروشــگاه ها  آموزش هــا،  و  داده  قــرار  حــوزه 
و  زندگــی  بــه  )برخــط(  آنالیــن  بازارچه هــای  و 
معیشــت این جامعــه رونــق و حیــات بخشــیده، 
کوچکتریــن خلــل و محدودیــت در ایــن زیرســاخت 
مهــم اشــتغال و درآمد، زندگی بخش مهمــی از زنان 
سرپرســت خانــوار و عمدتــا روستانشــین را تحــت 

تاثیــر قــرار می دهــد.
مــژگان خوشــبخت هنرمنــد دوخــت آمــوزش را در 
توســعه هنــر مهــم دانســت وگفــت: جــدا از آمــوزش 
ــه  ــرای ورود ب ــد ب ــرورزان بای ــه هن ک ــنتی  هنرهای س
بــازار و عرضــه محصول خود فرا بگیــرد؛ باید در ابعاد 
مختلف برای شــناخت بــازار، بازاریابــی و روش های 

ورود بــه بــازار توانمنــد شــوند تــا بتواننــد خودشــان 
کننــد. مــا در تمــام  کارآفریــن باشــند و درآمدزایــی 
کردیم ایــن مــوارد را  کــه آنالیــن برگــزار  دوره هایــی 

آمــوزش می دهیــم.
کارآفریــن، تامیــن مــواد اولیــه را مهمتریــن  هنرمنــد 
و اصلی تریــن مشــکل رشــته رودوزی هــای ســنتی 
کــرد و افــزود: بــه جــز پارچــه، ســایر مــواد  عنــوان 
گــروه رشــته هنــری، وارداتــی و  اولیــه مــورد نیاز ایــن 
نوســان ارز  مســتقیم روی آن تاثیرگذار اســت؛ البته 
در برنامه هــای توانمندســازی و آمــوزش گروه هایــی 
کــه بــا ســازمان ملــل  ماننــد اتبــاع خارجــی و مهاجــر 
متحــد در ارتبــاط هســتند مشــکل چندانــی وجــود 
نــدارد، زیــرا تامیــن هزینه هــای آنهــا آســان تر اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه تحریم در چهارســال 
کــرده  گذشــته بــرای فعــاالن صنایع دســتی ایجاد 
بــا  صنایع دســتی  داخلــی  تولیدکننــدگان  گفــت: 
کمتریــن نوســان ارز در بــازار بــا مشــکالت فــراوان 
روبــه رو می شــوند، در شــرایط تحریــم اقتصــادی 
و  هنرمنــدان  بیشــتر  کرونــا  شــیوع  آن  از  پــس  و 
تولیدکننــدگان صنایع دســتی دچــار خســارت های 
زیــادی شــده، یــا بیــکار شــدند یــا بازارهــا و مشــتریان 

خــود را از دســت دادنــد.
خاطرنشــان  صنایع دســتی  کارآفریــن  هنرمنــد 
کرونــا در حوزه آمــوزش و بازاریابی تاثیرات  کرد:البتــه 
کــه  مثبــت هــم داشــت؛ هنرمنــدان و اســاتیدی 
کردنــد بــه بازارهــای  کســب وکار آنالیــن راه انــدازی 
کارشــان رونــق  کردنــد و  خوبــی دسترســی پیــدا 
حــوزه  در ایــن  آنالیــن  آمــوزش  طرفــی  از  یافــت، 

کــرد.  جایــگاه خــود را بــه ســرعت پیــدا 
گفت:البتــه مفهــوم بــه روز رســانی و  خوشــبخت 
گذاشــتن روی همه اصول  خالقیت، فراموشــی و پا
و مبانی هنر سنتی نیست. شرایط و سبک زندگی 
کــرده و اقتضــا نمی کنــد یــک خانــم  امــروز تغییــر 

خانــه دار در طراحــی مینی مالیســتی منــزل یــک 
کند.نماهــا  رومیــزی یک دریــک مترمربــع اســتفاده 
کوچکــی در وســایل و تزیینــات و دکــور  و نمادهــای 
ــد همــان  و حتــی لباس هــا و زیــورآالت هــم می توان

کنــد. حــس ســنت را القــا 
گفت:صنایع دســتی ایران  رودوزی  هنــر  مــدرس 
می توانــد در بازارهــای جهانــی از اروپــا تــا آمریــکا نفوذ 
کنــد هــر چنــد  داشــته باشــد و جــای خــود را پیــدا 
کشــورها متفــاوت  گــر ســبک زندگــی مــردم در آن  ا
کمی خالقیــت  بــا ســبک هنــری مــا باشــد، امــا بــا 
مبنــای  بــر  محصوالتــی  می تــوان  نــوآوری  و 
هنرهای سنتی و صنایع دستی مطابق با سلیقه و 
گرفــت و فروخت. ذایقــه آنها طراحی کرد، ســفارش 
آنالیــن  آموزشــی  دوره هــای  داد:در  توضیــح  وی 
دنبــال  کیدمی کنــم  تا آمــوزان  هنــر  بــه  همــواره 
ــا خالقیــت،  ــد نباشــید، بلکــه ب آنچــه همــه می رون
ســلیقه مشــتری را در نظــر بگیریــد، عالوه بــر آموزش 
مهــارت  دوره هــا  در ایــن  هنــری  مهارت هــای 
آمــوززش  هــم  را  آنالیــن  فــروش  و  بــازار  شــناخت 
گاهــی بــا تلفیــق برخــی هنرهــا بــا هنــر  می دهــم؛ 
کاربــردی  ســرمه دوزی می تــوان محصولــی جدیــد و 
ــرد، تعــدادی از  ک گوشــواره تولیــد  ــورآالت و  مثــل زی
ــی  ــول بازاریاب ــوع محص ــن ن ــرای همی ــدان ب هنرمن

کردنــد و مشــتریان زیــادی هــم دارنــد. آنالیــن 
ــاور اشــتباه  گفت:تــالش می کنم ایــن ب خوشــبخت 
رومیــزی  صرفــا  ســرمه دوزی  کــه  کنــم  اصــالح  را 
مربــع یــا بقچــه نیســت و تولیدکننــدگان آن فقــط 
کــه  صورتــی  نیســتند.در  مســن  مادربزرگ هــای 
رشــته  وارد ایــن  هــم  جــوان  دختــران  بســیاری 
در  می کنــم  تــالش  آن  بــر  مضــاف  شــده اند؛ 
هنرآمــوزان شــجاعت و اعتمــاد بــه نفــس بــرای ورود 
کنــم، اعتماد به نفــس رمز  بــه بــازار را ایجــاد و تقویــت 

اول ورود بــه بــازار صنایــع دســتی اســت.

ِسرمه دوزی صرفا رومیزی مربع یا بقچه نیست
جشنواره هنر

کــه  صنایع دســتی ایران  بین المللــی  جشــنوارۀ 
نخســتین دورۀ آن قــرار اســت از ۲۶ تــا ۲۹ تیرمــاه 
بــه میزبانــی اصفهــان، شــهر جهانــی صنایع دســتی 
کــرد. وزارت  برگــزار شــود، فراخــوان خــود را منتشــر 
صنایع دســتی،  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
و  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی  میــراث  کل  اداره 
شــهرداری اصفهــان، بــا توجــه بــه فعالیــت بیــش 
قالــب  کــه در  هــزار هنرمنــد صنایع دســتی  از ۵۰ 
اســتان  در  جهــان  صنایع دســتی  یک ســوم 
کار می کننــد، برنامه ریــزی بــرای برگــزاری  اصفهــان 
اولیــن جشــنواره بین المللــی صنایع دســتی ایران 
ــنوارۀ  ــن جش ــرار داده اند. ای ــود ق کار خ ــتور  را در دس
مســابقۀ  بخش هــای  شــامل  بین المللــی، 
بین المللــی نشــان دســت خــالق، نشــان همــای 
ملــی  مســابقه  فــرش،  ملــی  مســابقه  زریــن، 
طراحــی  مســابقه  دســتباف،  فــرش  طراحــی 
خالقانــه صنایع دســتی، مســابقه ملــی طراحــی 
ــا صنایع دســتی، مســابقه  بســته بندی  ک ب پوشــا
اســتارتاپ های  ملــی  مســابقه  و  صنایع دســتی 
کارگاه هــا و نشســت های  صنایع دســتی اســت و 
علمــی و تخصصــی و اجــالس شــهرهای جهانــی و 
ــار  ملــی صنایع دســتی بــه همــراه نمایشــگاهی از آث
هنرمنــدان، در حاشــیۀ آن برگــزار می شــود. در ایــن 
جشــنواره باالتریــن نشــان صنایع دســتی دنیــا در 
»دســت  نشــان  یعنــی  اســالمی ایران؛  جمهــوری 
کــه عــالوه  خــالق« بــه برگزیــدگان اهــدا خواهــد شــد 
بــر کمــک بــه بازاریابــی در عرصــۀ بین الملــل، عاملی 
ــی  ــدان و هنر ایران ــگاه هنرمن ــت از جای ــرای حفاظ ب
راســتای  در  خــالق«،  »دســت  نشــان  اســت. 
ارزنــدۀ  و  شــامخ  مقــام  نکوداشــت  و  پاســداری 
هنرهــای  و  صنایع دســتی  حــوزه ی  هنرمنــدان 
حــوزه  نشــان این  عالی تریــن  به عنــوان  ســنتی،  
گرفته شــده و  در عرصه هــای بین المللــی در نظــر 

بــرای اولیــن ســال برگــزاری بــه شــش هنرمنــد )ســه 
هنرمنــد داخلــی و ســه هنرمنــد خارجــی« اهــدا 
می شــود. نــام دارندگان ایــن نشــان نیــز به عنــوان 
میــراث زنــده بشــری در حافظــه تاریخــی هنــری 
دنیــا ثبــت و ضبــط خواهــد شــد.  در ایــن بخــش از 
کارشناســان، فرهیختــگان و  جشــنواره، داوران و 
کــه طی ســالیان ســال در ســطح ملی و  هنرمندانــی 
بین المللــی نامی ارزنــده از خــود به یــادگار نهاده اند، 
کــرده و هنرمنــدان شایســتۀ دریافــت  آثــار را ارزیابــی 

کــرد. نشــان دســت خــالق را معرفــی خواهنــد 
مهم ایــن  بخــش  دومیــن  گزارش ایســنا  بــه 
که  جشــنواره، اهــدای نشــان »همــای زرین« اســت 
ــه  در ۲۰ رشــته صنایع دســتی و هنرهــای ســنتی  ب
ــر مشــارکت کننده  واجدیــن شــرایط و رتبه هــای برت
در بخش هــای متعدد این مســابقه تعلــق می گیرد؛ 
قالــی،  ســازی،  مینــا  قلمــکار،  رونــق:  پــر  بخــش 
خاتــم  بافــی،  گلیــم  چــوب،  منبــت  ســفالگری، 
ســازی، ملیلــه ســازی، قلمزنــی، زیــورآالت ســنتی، 
رودوزی هــای ســنتی، چــرم، زیلوبافــی، نگارگــری، 
کــم  شیشــه گری ســنتی، معــرق چــوب  و بخــش 
گیوه بافــی و  رونــق : آیینــه کاری، حجــاری ســنگ، 
قفل ســازی. بــرای بررســی آثــار هنرمنــدان هــر رشــته 
گرفته شــده  نیــز، ســه تــا پنــج داور تخصصــی در نظــر 
بــه  جشــنواره،  برگزاری ایــن  بــا  هم زمــان  اســت. 
تاریخــی  از خیابــان  مــدت ۲۰ شــب در قســمتی 
چهاربــاغ، هنرمنــدان چیره دســت صنایع دســتی 
بــه  کارگاه، هنــر بی نظیــر خــود را  در قالــب چنــد 
نخســتین  می دهنــد.  آمــوزش  عالقه منــدان 
بــه  صنایع دســتی ایران  بین المللــی  جشــنواره 
ــی اصفهــان، شــهر جهانــی صنایع دســتی از  میزبان
۲۶ تــا ۲۹ تیرمــاه ۱۴۰۰ برگزار می شــود و عالقه مندان 
کســب اطالعــات بیشــتر دربــارۀ آن می تواننــد  بــرای 

بــه نشــانی www.hifestival.ir ســر بزننــد.

تــاالر هنــر اصفهان ایــن روزهــا میزبــان اجــرای 
گوشــۀ رینــگ« بــه نویســندگی  گارد بــاز،  تئاتــر »بــا 
کارگردانــی نــورا لک  مصطفــی جعفــری خوزانــی و 
گرفتــن  کــه بــه موضــوع مهــم  اســت؛ تئاتــری 
ــردازد. ــاص می پ ــرایط خ ــاص، در ش ــم خ تصمی
می گویــد:  به ایســنا  تئاتــر  درباره ایــن  لــک  نــورا 
گوشــۀ رینــگ« دربــارۀ یــک  گارد بــاز  قصــۀ »بــا 
خواهــر و بــرادر دوقلو اســت. برادر، بوکســور اســت 
کــه  و می خواهــد همــراه بــا پــدر همســر خــود 
کنــد  مربــی بوکــس او نیــز هســت، بــه خــارج ســفر 
کلیــه اش را بــه پــدرش که  و خواهــر، بایــد بمانــد و 
کنــد، امــا یک بــاره  در بســتر بیمــاری افتــاده اهــدا 
گــره، از همین جــا  کــه بــاردار اســت و  می فهمــد 

آغــاز می شــود.
بــرای  را  نمایشــنامه  انتخاب ایــن  علــت  او 
اجرا این گونــه شــرح می دهــد: شــرایط خاصــی 
بــرای شــخصیت های قصه ایجــاد می شــد  کــه 
تصمیم هــای  گرفتــن  بــه  مجبــور  را  آن هــا  و 
ــرای  ــه اج ــرا ب ــه م ک ــود  ــی ب ــرد، دلیل ــاص می ک خ
خوزانــی  جعفــری  مصطفــی  نمایشــنامۀ 
واداشــت؛ این شــرایط ممکــن اســت در طــول 
زندگــی بــرای هــر انســانی بارهــا و بارهــا پیــش 

بیایــد.
رینــگ«  گوشــۀ  بــاز،  گارد  »بــا  تئاتــر  کارگــردان 
 ۱۴۰۰ نــوروز  عیــد  از  پیــش  می کنــد:  تصریــح 
کردیــم، امــا چنــد بــار بــه  کار را آغــاز  تمرین ایــن 
بــه رنــگ  خاطــر تبدیل شــدن وضعیــت شــهر 
در  کــردن  کار  شــد.  متوقــف  مــا  تمریــن  قرمــز 
ــا ســختی خــودش  کرون شــرایط شــیوع ویــروس 

کــه  را دارد و وقفــه در تمریــن، موجــب می شــود 
گــروه اجرایــی همه چیــز را از صفــر شــروع  ــار   هــر ب

کند.
کــه حیــن تمریــن یکــی از  لــک می افزایــد: هــر بــار 
عوامــل ســرفه یــا عطســه می کــرد مجبــور بودیــم 
کنیــم تــا ببینیــم وضعیــت او بــه  کار را تعطیــل 
کجــا ختــم می شــود و بعــد بتوانیــم دوبــاره اجــرا 

را از ســر بگیریــم!
و  کرونــا  مهــار  شــیوۀ  با ایــن  او،  گفتــۀ  بــه 
ناچــار  کسیناســیون عمومــی، هنرمنــد هــم  وا
روشــن  نیــز،  و  معــاش  امــرار  بــرای  اســت 
ــت  ــرایط را مدیری ــه، ش ــراغ صحن ــتن چ نگه داش
ــر  کیــد ب ــا یــک ســوم ظرفیــت ســالن و تأ کنــد و ب
کارش  رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی، بــه 

بدهــد. ادامــه 
گوشــۀ  گارد بــاز  کارگــردان، عوامــل تئاتــر »بــا  ایــن 
رینــگ« را این گونــه معرفــی می کند: پیــام میرکی، 
فــرزام مختاری، حســین عالــی پــور، زهرا هارونی، 
علیرضــا  بازیگــر،  به عنــوان  همایونــی  نازنیــن 
گــروه و مدیر صحنه،   آقایــی به عنــوان سرپرســت 
فاطمــه ســراج به عنــوان منشــی صحنه، اشــکان 
فاطمــه  صحنــه،  دســتیار  براهیمی به عنــوان 
لطفــی بــا طراحــی نــور، شــاهین ایماق بــا تنظیــم 
موســیقی و شــیما خرمیــان بــا طراحــی لبــاس مــا 

را در اجرای ایــن تئاتــر یــاری می کننــد.
 ۱۱ تــا  تئاتــر  تماشــای این  بــرای  عالقه منــدان 
تیرمــاه فرصــت دارنــد بــا تهیــه بلیــت از ســایت 
گیشــه هشــت، رأس ســاعت ۱۸:۴۵ بــه  تــاالر هنــر 

اصفهــان برونــد.

انتشار فراخوان نخستین جشنوارۀ بین المللی 
صنایع دستی ایران

گوشه رینگ« روی صحنه تاالر هنر گارد باز،  »با 

کنکور

کــه  بــر پایــه نظــام رتبه بنــدی آمــوزش عالــی تایمــز 
جدیدتریــن رتبــه بنــدی دانشــگاه های جــوان 
کــرد ۲۶ دانشــگاه ایرانی  در ســال ۲۰۲۱ را منتشــر 
در جمــع ۴۷۵ دانشــگاه جــوان برتــر دنیــا قــرار 

گرفتنــد.
نظــام رتبــه بنــدی آمــوزش عالــی تایمــز بــرای رتبــه 
کــه  بنــدی دانشــگاه جــوان ۲۰۲۱ از همــان روشــی 
دانشــگاه های جهــان را ارزیابــی می کنــد اســتفاده 
دانشــگاه ها  اصلــی  ماموریت هــای  و  می کنــد 
»تدریــس، تحقیــق، انتقــال دانــش و چشــم انداز 
بین المللــی« را مــورد ارزیابــی قــرار می دهــد، امــا 
بــا  بنــدی خــاص، دانشــگاه هایی  رتبــه  در ایــن 

ــتند. ــر هس ــال مدنظ ــر از ۵۰ س کمت ــت  قدم
بنــدی  رتبــه  در ایــن  نیــز  دانشــگاه های ایرانی 
ــد. در ســال ۲۰۱۹، ۱۳ دانشــگاه ایرانی  حضــور دارن
در بین ۳۵۱ دانشگاه، در سال ۲۰۲۰، ۲۰ دانشگاه 
کنــون در ســال   ایرانــی در بیــن ۴۱۴ دانشــگاه و ا
۲۰۲۱، ۲۶ دانشــگاه ایرانی در جمع ۴۷۵ دانشــگاه 

گرفته انــد. برتــر دنیــا قــرار 
شــاخص های عملکــرد بــه پنــج حــوزه آمــوزش 
)محیــط یادگیــری(، تحقیــق )میــزان تحقیقــات، 
درآمــد و شــهرت(؛ اســتناد ها )تأثیــر تحقیقــات(؛ 
چشــم انداز بیــن المللــی )کارکنــان، دانشــجویان 
و تحقیقــات( و درآمــد صنعــت )انتقــال دانــش( 

تقســیم می شــوند.

رتبــه  وزن ایــن  درصــد   ۳۰ آمــوزش،  و  تدریــس 
کــه از ایــن  بنــدی را بــه خــود اختصــاص می دهــد 
میــان ۱۰ درصــد مربــوط بــه اعتبــار دانشــگاه، ۶ 
درصــد نســبت اعضــای هیات علمی به دانشــجو، 
بــه  دکتــری  دانشــجویان  نســبت  درصــد  ســه 
دانشــجویان لیســانس، هشــت درصــد نســبت 
اعضــای هیــات علمــی دارای درجــه دکتــری و ســه 

درصــد درآمــد ســازمانی دانشــگاه اســت.
رتبــه  دیگر ایــن  وزن  درصــد  نیــز ۳۰  تحقیقــات 
کــه از ایــن  بنــدی را بــه خــود اختصــاص می دهــد 
میــان بررســی اعتبــار تحقیقــات ۱۲ درصــد، درآمــد 

وری  بهــره  و  درصــد   ۹ تحقیقــات  از  دانشــگاه 
تحقیق نیز ۹ درصد در این شــاخص ســهم دارند.
شــهرت  رده،  در ایــن  شــاخص  برجســته ترین 
یــک دانشــگاه بــرای برتــری تحقیقــات در میــان 

اســت. خــود  همســاالن 
بــه ۹ هــزار نفــر دانشــجو در ۲۰۰ رشــته  نزدیــک 
گرایش در ۱۱ دانشــکده و ۱۲ پژوهشــکده دانشــگاه 

کاشــان تحصیــل می کننــد.
کاشــان بــا جمعیــت افــزون بــر ۳۶۴  شهرســتان 
کیلومتــری  هــزار نفــر در فاصلــه نزدیــک بــه ۲۰۰ 

شــمال اصفهــان واقــع شــده اســت.

رتبه بندی دانشگاه های جوان تایمز:

دانشگاه کاشان رتبه  نخست دانشگاه های جامع ایران را کسب کرد
تازه های نشرربخ

خبرربخ

خبرربخ

فیلمربخ

توســعه  و  تولیــد  خاطــرات  بهــاری،  ســلول های 
حســین  دکتــر  روایــت  بــه  بنیــادی  ســلول های 
بنیادی ایــران  پــدر دانــش ســلول های  بهارونــد،  
کــه بــرای اولیــن بــار در ســال ۱۳۸۲  کســی  اســت؛ 
بــه همــراه همکارانــش در پژوهشــگاه رویــان موفــق 
کنــد و بــه  شــد تــا ســلول بنیادیــن انســانی تولیــد 
واســطه آن علــم بیولــوژی را بــه شــدت تــکان دهــد. 
کــه مســیر  ســلول های بهــاری اثــری جالــب اســت 
ســلول های  توســعه  و  تولیــد  نشــیب  و  فــراز  پــر 
شــیرین  خاطــرات  و  می دهــد  شــرح  را  بنیــادی 
دکتــر بهارونــد، پژوهشــگر و پــدر دانــش ســلول های 
ــت.  ــای داده اس ــود ج ــران را در دل خ ــادی در ای بنی
حســین بهاروند، اســتاد و پژوهشــگر در پژوهشکده 
بنیــادی  ســلول های  فنــاوری  و  زیست شناســی 
شــهر  در   ۱۳۵۰ اســفند  در  رویــان،  پژوهشــگاه 
ــی  اصفهــان بــه دنیــا آمــد، امــا پــدر و مــادرش از اهال
شــیراز،  دانشــگاه های  در  او  هســتند،  خرم آبــاد 
کــرد و در ســال  شــهید بهشــتی و خوارزمی تحصیــل 
۱۳۷۶ بــه پژوهشــگاه رویــان پیوســت و پــس از چنــد 
ســال پژوهش، در ســال ۱۳۸۲ توانســت برای اولین 
ــی انســانی و  ــار در ایــران ســلول های بنیــادی رویان ب
هم چنیــن موشــی را تولیــد کنــد. در ســال ۱۳۸۷ نیــز 
بــه همــراه همکارانــش موفــق بــه تولیــد ســلول های 
بنیادی پرتوان القایی انســانی شــد، این فعالیت ها 
شــاخه های  تــا  ســاخت  قــادر  را  همکارانــش  و  او 
مختلــف پزشــکی بازســاختی را در ایــران پایه گــذاری 
کنــون بیــش از ۳۰ جایــزه  کننــد. حســین بهارونــد تا
کــه  کــرده اســت  ملــی و بین المللــی را از آن خــود 
رازی،  جایزه هــای  بــه  می تــوان  آن هــا  میــان  از 
جهــان  کادمی علــوم  آ آیسســکو،  خوارزمــی، 
)TWAS(، یونســکو و جایــزه مصطفی)نشــان عالــی 

کرد، او همچنین  علم وفناوری جهان اسالم( اشاره 
لقب پدر دانش سلول های بنیادی ایران را دارد. در 
کار  بخشــی از کتاب ســلول  های بهاری می خوانیم: 
مــن عشــق مــن اســت و به ســاعات و ســختی هایش 
فکــر نمی کنــم؛ در ضمــن بزرگ تریــن تفریــح مــن 
کنیــم بعــد داشــته باشــیم؛ بــرای  هــم هست.ســعی 
ســعی  و  نباشــد  درس  مشــغله مان  تنهــا  مثــال، 
خانــواده  ورزش،  ماننــد  دیگــری  ابعــاد  بــه  کنیــم 
و درک مــردم هــم توجــه داشــته باشــیم. بدیــن 
ترتیــب رشــد، همــه جانبــه و متعــادل می شــود. بــه 
گــر مغزتــان بــزرگ شــود، دســت و پایتــان  عبارتــی ا
هــم بــزرگ می شــود. خودتــان کــه بــزرگ شــدید بایــد 
کنیــد؛ وگرنــه وقتــی  محیــط اطرافتــان را هــم بــزرگ 
کوچــک قبلــی بنشــینید می شــکند  روی صندلــی 
کار حتــی بــه دیگــران هــم آســیب می زنیــد.  و با ایــن 
کنیم.  در این مســیر به پیشــرفت دیگران نیز کمک 
بــزرگ بــودن بــه ُپســت و مقــام نیســت، بلکــه کمــک 
بــه ســاختن آینــده ای بهتــر اســت. همــه مــا متعهــد 
کمــک بــرای پیشــرفت دیگــران هســتیم. قبــول  بــه 
مســئولیت هایمان را بــه عنــوان قبــول چالــش و 
وظیفــه و تعهــدی بــرای تســهیل پیشــرفت جوانــان 
کــه  کنیــم؛ راهــی بــرای رســیدن آن هــا بــه روزی  نــگاه 
بتواننــد مایــه حرکــت بیشــتر و پیشــرفت بشــریت 

ــوند. ش

محمدرضا ایروانــی نماینــده تــام االختیــار ســازمان 
گفــت: مکان هــای  ســنجش آمــوزش در اصفهــان 
آزمــون بــا رعایــت شــیوه نامه هــای  بهداشــتی آمــاده 
کــه خــود یــا  شــده اســت. او افــزود: از داوطلبانــی 
بستگانشــان دچــار بیمــاری شــده اند و ناقل ایــن 

گانــه ای از دیگــر  بیمــاری هســتند در محــل جدا
گرفتــه می شــود. داوطلبــان آزمــون 

نماینــده تــام االختیار ســازمان ســنجش آمــوزش در 
اصفهــان گفــت: داوطلبــان می توانند روز یکشــنه ۶ 
تیــر به نشــانی اینترنتی WWW.SAnjeSh.org مراجعه 

و کارت ورود بــه جلســه خــود را دریافــت کنند.

کــرد: همزمــان بــا دهــه  محســن محبوبــی اظهــار 
الســالم  رضاعلیــه  امــام  والدت  ســالروز  و  کرامــت 
کاشــان در  ســیزدهمین محکــوم بــه قصــاص در 
کــرد. ســال جــاری از اجــرای حکــم نجــات پیــدا 

کاشــان افــزود: ۲ جــوان و دوســت  رئیــس زنــدان 
کردنــد  صمیمی ســال ۹۸ بــا هــم نــزاع و درگیــری 
کــه منجــر بــه قتــل طــرف مقابــل و از ســوی مراجــع 

ــد. ــی ش ــدان معرف ــه زن ــی ب قضای
و  مــددکاری  مجموعــه  تــالش  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
ــل  ــواده قات ــدان در جلــب رضایــت خان ــت زن مدیری

حــرم  خادمــان  پررنــگ  حضــور  داشــت:  اظهــار 
خانــواده  منــزل  در  یکســاعت  از  بیــش  رضویکــه 
کی بــا ذکــر توســل بــه امــام رضــا)ع( و مداحــی  شــا
حضــور داشــتند عامــل رضایــت اولیــای دم شــد.

ــواده  کــرد: خان کاشــان تصریــح  رئیــس اداره زنــدان 
گرفتــن هیچ گونــه مبلــغ دیــه بــه  مقتــول بــدون 
حرمــت نــام نامی امــام رضــا )ع( و بــه یمــن قــدوم 
کاروان زیــر  ــارگاه رضــوی  پرخیــر و برکــت خادمــان ب
ســایه خورشــید رضایــت دادنــد. محبوبــی خاطــر 
کرد: ایــن مــورد ســیزدهمین نجــات قصــاص  نشــان 
از اجــرای حکــم از خــرداد ســال ۹۹ تــا پایــان خــرداد 

کرامــت از اول  گــزارش فــارس، دهــه  ۱۴۰۰ اســت. بــه 
مــاه ذیقعــده برابــر بــا ۲۲ خــرداد مصــادف بــا ســالروز 
میــالد حضــرت معصومــه )س( آغــاز می شــود و تــا 
۱۱ ذیقعــده برابــر بــااول تیــر همزمــان بــا ســالروز میالد 
ــتان  ــمال اس ــه ش ــه دارد. منطق ــا )ع( ادام ــام رض ام
کاروان زیــر ســایه خورشــید ۲۹  اصفهــان بــا حضــور 
کیفــی  ــا دوم تیــر و اجــرای ۴۰ ویــژه برنامــه  خــرداد ت

میزبــان خــدام حــرم رضــوی بــود.
امســال چهاردهمیــن دوره جشــن های ملــی زیــر 
کرامــت بــا اعــزام  ســایه خورشــید برگــزار در دهــه 
ســایه  زیــر  کاروان هــای  رضــوی  بــارگاه  خادمــان 
خورشــید بــه اســتان های سراســر کشــور برگــزار شــد.

کاشــان تنها شهرســتان کشــور اســت  دارالمومنیــن 
کاروان مســتقل از  کــه بــه دلیــل ظرفیــت ویــژه آن 
اســتان اصفهــان از مشــهد به ایــن شهرســتان اعــزام 
می شــود. جشــن های مردمــی و معنوی»زیــر ســایه 
کرامــت و با ایجــاد فضایــی بــر  خورشــید« در دهــه 
ــی  کاروان ــور  ــه حض ــه بهان ــوی ب ــت معن ــاس قراب اس
از مبلغیــن دینــی، خــدام رضــوی، پرچــم متبــرک 
بــارگاه منــور رضوی و محصوالت فرهنگــی تبرکی در 

کشــور برگــزار شــد. سراســر 

کــه بــه رویه هــای  آخریــن شــماره مجلــه فوکــوس 
بــازار جهانــی فیلم می پــردازد، ترجمــه و در اختیار 

گرفــت. عمــوم مــردم قــرار 
کــه توســط معاونــت  گزارش ایــن مجلــه  طبــق 
توســعه فنــاوری و مطالعــات ســینمایی ترجمــه 
شــده حضــور در ســینماهای ایران در ســال ۲۰۱۹ 
گر  بــا کاهــش ۷.۶ درصــدی به ۲۶ میلیون تماشــا
ــا  گیشــه ب ــه فــروش ناخالــص  ک ــی  رســید، در حال
افزایــش ۲۱ درصــدی بــه ۳ تریلیــون ریــال )۷۱.۴ 

میلیــون دالر آمریــکا( دســت یافــت.
کمــدی  گزارش ایــن مجلــه، فیلــم  همچنیــن در 
 ۹.۵( ریالــی  میلیــارد   ۳۸۵ فــروش  بــا  مطــرب 
گرفــت  میلیــون دالر آمریــکا( در صــدر جــدول قــرار 
و بــه پرفروش تریــن فیلــم داخلــی تمــام دوران هــا 

ــد. ــل ش ــران تبدی در ای
در ســال ۲۰۱۹ تعــداد تولیــدات داخلی ایــران از ۱۱۶ 
که ۵۸ فیلم در  فیلم به ۱۳۰ فیلم در ســال رســید 
کران شــدند. در ســال ۲۰۲۰ با شروع  همان ســال ا
فعالیت هــای  کل  در ایــران،  کرونــا  همه گیــری 

ســینمایی در مــاه مــارس متوقــف شــدند.
گزارش ایــن مجلــه، حجــم  ــر اســاس  همچنیــن ب
کاهــش  تولیــد ســالیانه در چنــد بــازار آســیایی 
کنــگ )۷ فیلــم(، مالــزی )۶ فیلــم(،  یافــت: هنــگ 
ــم( امــا تعــداد  ــم( و تایلنــد )۹ فیل ــوان )۲۶ فیل تای
فیلم هــای تولیــد شــده در ســنگاپور ثابــت مانــد و 
کمــک هزینــه ای بــرای  در ســال ۲۰۱۹ یــک برنامــه 
کشــورهای جنــوب  تقویــت تولیــدات مشــترک بــا 
شــرقی آســیا را بــا تأمیــن اعتبــار ۱۸۳ هــزار دالر 

ــرد. ک ــدازی  ــکا( راه ان )آمری
کرونــا،  بــا توقــف تولیــد فیلم هــا بــه دلیــل بحــران 
چندین کشــور بســته های حمایتــی خــود را برای 
کاهــش اثــر بحــران بــر بخــش فیلمســازی ارائــه 
کردنــد. از ایــن میــان هنگ کنــگ یارانــه ای را بــرای 
کــه  ــی  گرفــت، در حال ســالن های ســینما درنظــر 
ســنگاپور و تایلنــد، یــک صنــدوق حمایتــی بــرای 

کردنــد. گران مســتقل محلــی ارائــه  ســینما
در ایــن مجلــه، بــر اســاس داده هــای موجــود از 
ســال ۲۰۱۹، آمــار حضــور در ســینماها در بازارهــای 
کنــگ )۱ %-  مختلــف آســیایی از جملــه هنــگ 
 ۱۷.۵( گر(، اندونزی  تماشــا میلیــون   ۲۴.۴ بــا 
ــنگاپور )۵.۶  گر(، س ــا ــو ن تماش ــا ۱۱۱.۴ میلی %- ب
گر( و تایــوان )۹.۶  بــا ۱۸.۴ میلیــون تماشــا  -%
کاهــش روبــرو  گر( بــا  %- بــا ۳۴.۸ میلیــون تماشــا
گران در  بــوده اســت. در مقابــل، تعــداد تماشــا
مالزی اندکــی افزایــش یافــت و فــروش بلیــت بــه 

۷۷.۸ میلیــون رســید.
ــی  ــای آمریکای ــنگاپور فیلم ه ــگ و س در هنگ کن
کردنــد و فیلــم  گیشــه را تصاحــب  جــدول فــروش 
ابــر قهرمانی »انتقامجویــان: پایان بــازی« در صدر 

گرفــت. فهرســت قــرار 
کــدام از فیلم هــای داخلــی در  در هــر دو بــازار هیــچ 
فهرســت ۱۰ فیلــم برتــر قرار نگرفتنــد. امــا در مالزی 
تعدادی از فیلم ها ی داخلی از جمله انیمیشــن 
ســه بعــدی »مأمــور علــی: فیلــم ۲« و »اوپیــن 
کریس تنها« در فهرست ۱۰ فیلم  گیبون  و ایپین: 

گرفتند. برتــر قــرار 
اســت:  آمــده  مجلــه  از ایــن  دیگــری  بخــش  در 
کننــدگان(  بخــش نمایش )ســینمادارها و پخش 
بــه دلیــل تعطیلــی ســینماها، تقریبــًا در تمــام 
بازارهای اروپایی از اواســط ماه مارس، بیشــترین 
کرونــا خوردنــد. براساســآمار  ضربــه را از بحــران 
جمع آوری شــده از اتحادیه بین المللی سینماها 
) UNIC ( دربــاره بازارهــای منتخــب اروپــا، آمــار 
طــور  بــه  مــی ۲۰۲۰  تــا  ژانویــه  از  گیشــه  فــروش 
میانگیــن بیــش از ۵۰ % نســبت بــه ســال قبــل 
ــا  ــد ت کاهــش یافــت و ایــن وضعیــت باقــی می مان
ببینیــم در ماه هــای باقــی مانــده از ســال ۲۰۲۰، 
چــه میــزان از مخاطبان به ســینماها بــاز خواهند 
گشــت؛ امــا قطعــًا بــرای بازگردانــدن فــروش گیشــه 
بــه دوران اوج خــود در ســال ۲۰۱۹، راهــی طوالنــی 

در پیــش داریــم.

پدرسلولهایبنیادیایران

نماینده تام االختیار سازمان سنجش آموزش در اصفهان:

کنکوریهایکروناییجداآزمونمیدهند

قاتلیدرکاشانزیرسایهخورشیدازقصاصنجاتیافت

فیلم »مطرب« پرفروش ترین فیلم تمام دوران 
سینمای ایران شد
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کمیتــه  تعلــل  آهــن  ذوب  باشــگاه  ســخنگوی 
اســتیناف در رســیدگی بــه شــکایت از رای پرونــده 
ــازی دانســت و  ــازی پیــکان - ســایپا را سیاســی ب ب
گفــت: ســایپا ســه امتیــاز را مفــت بــه دســت آورد.
رســول کربکنــدی عضــو هیــات مدیــره و ســخنگوی 
تیــم  شــرایط  آخریــن  دربــاره  آهــن  باشــگاه ذوب 
ــت:  گف ــوق  ــب ف ــان مطل ــا بی ــگاه ب ــن باش فوتبال ای
تمرینــات و بازی هــای تدارکاتــی خوبــی در مــدت 
در  دیگــر  بــازی  هفــت  داشــتیم.  لیــگ  تعطیلــی 
ــزار  ــان برگ ــابقه در اصفه ــج مس ــه پن ک ــم  ــش داری پی
می شــود. برنامه و شــرایط ادامه مســابقات برایمان 
بــد نیســت. بایــد بازی هــای خانگــی را پیروز شــویم. 
بــا دو رقیــب مســتقیم یعنــی ســایپا و نســاجی هــم 
کــه  بــازی داریــم. بازیکنــان بایــد شــرایط ســختی 
کمبودهایــی از نظــر بازیکــن  کننــد.  داریــم را درک 

کــرد بــا  کادر فنــی ســعی  کــه  در تیــم وجــود داشــت 
کنــد. کمبودهــا را رفــع  آمادگــی و دوندگی ایــن 

ســخنگوی باشــگاه ذوب آهــن در پاســخ به ایــن 
کــه چقــدر بــه بقای ایــن تیــم در لیــگ برتــر  ســئوال 
کــرد: یکســری اتفاقــات  کیــد  فوتبــال امیــد دارد؟ تا
جــدول و نتایــج دیگــر تیم هــا هــم بــه مــا لطمــه زده 
ــا پیــکان  ــازی ب کــه ســایپا از ب اســت. ســه امتیــازی 
گرفــت، پیــش بینــی نشــده بــود. در اعــام رای آن 
مســابقه، عدالــت رعایــت نشــد. ســایپا ســه امتیــاز 
ــا مــا بیشــتر  ــه اش را ب ــه دســت آورد و فاصل مفــت ب
کــرد. بــه هــر حــال بــدون امیــد نمی شــود زندگــی کرد 

ــا هفتــه آخــر بــه تاشــمان ادامــه می دهیــم. و ت
کمیته اســتیناف  کربکندی درباره ارجاع پرونده به 
و سرنوشــت آن یــادآور شــد: اســتیناف هنــوز رای 
فدراســیون  اعضــای  از  بعضــی  بــا  اســت.  نــداده 

ــد  ــتیناف می خواه ــه اس کمیت ــردم.  ــت می ک صحب
جــدول و نتایــج بازی هــا را در هفته هــای پایانــی 
ببینــد و بعــد نظــر بدهد. ایــن اصًا درســت نیســت. 
ــه  ــا هم ــد ت ــاز را بدهن ــه امتی ــه س ک ــت  ــق اس ــر ح گ ا
کننــد و بعــد رای  ــر صبــر  گ وضعیتشــان را بداننــد. ا
بدهند، ایــن سیاســی بــازی اســت. باشــگاه پیــکان 
کــرده اســت. نماینــدگان مردم قائمشــهر و  اعتــراض 
حتــی اصفهــان در مجلــس هــم پیگیر هســتند ولی 

هنــوز رای اســتیناف صــادر نشــده اســت.
وی همچنیــن از فدراســیون فوتبــال بابــت عــدم 
صــدور رای پرونــده شــکایت ذوب آهــن از مهــدی 
گفــت: مــا  مهــدی پــور بعــد از انتقــال بــه اســتقال، 
کردیم. االن لیگ در  پیش از شــروع فصل شــکایت 
حــال اتمــام اســت ولــی هنــوز رای نداده انــد. انتظــار 
کمیتــه  داریــم رای ایــن پرونــده هــم زودتــر از ســوی 

اســتیناف اعــام شــود.
دربــاره  پایــان  در  آهــن  باشــگاه ذوب  ســخنگوی 
مبنــی  پرســپولیس  علیــه  شــده  هجمه ایجــاد 
بر اینکه ایــن تیــم بــا حمایــت ویــژه وزیــر ورزش در 
گذشــته قهرمــان لیــگ شــده اســت،  چهــار ســال 
گفت: اینکــه بخواهیــم لیاقت یک تیم در به دســت 
کنیــم،  وصــل  روابــط  به ایــن  را  قهرمانــی  آوردن 
حرفــه ای نیســت. پرســپولیس بــه خاطــر لیاقتــش 
قهرمان شــده اســت. البته اســتقال و پرســپولیس 
زیــر نظــر وزارت ورزش هســتند و اینکــه در بعضــی 
موارد حمایت شــوند دور از ذهن نیســت ولی اینکه 
تمــام نتایــج را به ایــن مســائل ربــط بدهیــم، غیــر 
حرفــه ای اســت و توجیهــی برای عدم نتیجه گیری 
که ایــن قهرمانی هــا بــه  تیــم خودمــان. قبــول نــدارم 

حمایــت وزارت ورزش بــر می گــردد.

پرسپولیس به خاطر لیاقتش قهرمان می شود :

کربکندی: کار کمیته استیناف در پرونده باشگاه سایپا سیاسی بازی است

مدیرعامــل باشــگاه اســتقال میزبانی ایــن تیــم از 
گزینــه ما  کــرد و گفــت:  الهــال در عمــان را تکذیــب 

اول تهــران و ســپس دوبــی امــارات اســت. 
مدعــی  خبــری  در  عربســتان  الریــاض  روزنامــه 
شــد باشــگاه اســتقال بــرای میزبانــی از الهــال 

عربســتان در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ 
کــرده  کشــور عمــان را انتخــاب  قهرمانــان آســیا، 

اســت.
ــب  ــا تکذی ــتقال ب ــل اس ــددی مدیرعام ــد م احم
گفــت: نامــه ای  میزبانــی عمــان در ایــن مســابقه، 
مبنــی بــر میزبانــی مــا برابــر الهــال در زمیــن بــی 
طرف از ســوی AFC به باشــگاه رســیده اســت. ما 
ابتــدا همــه تــاش خــود را می کنیم که این مســئله 
منتفــی شــود و در تهــران میزبــان الهــال باشــیم.

گر ایــن اتفــاق روی  مدیرعامــل اســتقال افــزود: ا
ندهــد، بــا هماهنگــی آقای مجیــدی، از الهــال در 
گزینــه مــا بــرای میزبانی  دوبــی میزبانــی می کنیــم. 

کشــور امــارات و شــهر دوبــی خواهــد بــود.
دیــدار اســتقال بــا الهــال روز ۲۲ شــهریور برگــزار 

می شــود.

از  گفــت:  پســند  گیتــی  باشــگاه  مدیرعامــل 
مدت هــا پیــش، زمــان جــام جهانــی فوتســال 
معلــوم بــود امــا تــدارک خوبــی بــرای تیــم ملــی 
گرفتــه نشــده و نبایــد انتظــار روی ســکو  در نظــر 

رفتــن را داشــته باشــیم. 
گیتــی  باشــگاه  مدیرعامــل  جنتــی،  علیرضــا 
لیــگ  کنونــی  وضعیــت  مــورد  در  پســند 
گفــت: لیــگ فوتســال ایران بــه  فوتســال ایران 
جهــان  لیگ هــای  تریــن  حرفــه ای  از  جــرات 
برزیــل، روســیه و  اســت و در حــد لیگ هــای 
امــا  اروپاســت  در  ســبک  صاحــب  تیم هــای 
همچنیــن  و  افــزاری  ســخت  بحــث  لحــاظ  از 
شــرایط  می شــود  فوتســال  بــه  کــه  دیــدی 
مناســبی نــدارد. مســئوالن دیــد مناســبی بــه 
بــه  فوتســال  باشــگاه های  و  ندارنــد  فوتســال 

نمی شــوند. دیــده  خوبــی 
بــرای  فوتســال  »تیم هــای  بیان اینکــه  بــا  وی 
پخــش مســتقیم ها تلویزیونــی هزینــه می کننــد 
مهــم  کرد: ایــن  اظهــار  نیســت،«  جالــب  کــه 
کــه  اســت  خصوصــی  بخــش  خواســته  تریــن 
دیــده شــوند و وقتــی بــرای پخــش بازی هــا پــول 
می دهنــد یعنــی عمــا هیــچ توجهــی بــه آنهــا 

نمی شــود. 
رشــته  تنهــا  فوتســال  کــرد:  کیــد  تا جنتــی 
کــه روی ســکو رفتــه امــا از لحــاظ  ورزشــی اســت 
پرداخــت پــاداش مشــکل داریــم. از مدت هــا 
چــه  جهانــی  جــام  کــه  می دانســتیم  قبــل 
دوســتانه ای  بــازی  هیــچ  امــا  اســت  تاریخــی 

برگــزار نکردیــم و حــاال بــه صــورت فشــرده بــرای 
تیــم ملــی بــازی و اردو می گذاریــم و توقــع داریــم 

کــه بــرای مــا مــدال بیاورنــد. 
وی بــا بیان اینکــه »گیتــی پســند دوازدهمیــن 
هــم  دارد«  رو  پیــش  را  خــود  تاســیس  ســال 
تیمــداری  پایــه  رده هــای  تمــام  در  مــا  گفــت: 
می کنیــم و بــرای همــه تیم هــا ســالن می گیریــم 
یک طرفــه  چیــز  همــه  امــا  می کنیــم  هزینــه  و 
کمــک  کــه  کــردن اســت و تنهــا چیــزی  هزینــه 
بــرای  اســت.  شــدن  دیــده  همیــن  می کنــد 
بازی هــای جــام رمضــان هــم جایــزه بــود امــا 
در فوتســال بــه تیــم قهرمــان هیــچ جایــزه ای 

نمی دهنــد.
لــزوم  بــه  پایــان  در  پســند  گیتــی  مدیرعامــل 
کرد و افزود:  اســتقال فوتســال از فوتبال اشــاره 
کــه روی ایــن قضیــه  فوتســالی ها سال هاســت 
کیــد دارنــد و اســتقال آن بســیار بــه پیشــرفت  تا
کمــک می کنــد. فوتبــال پربیننده تــر  فوتســال 
اســت  متفــاوت  پاداش هــا  و  جوایــز  و  اســت 

و ایــن قضیــه باعــث تبعیــض می شــود.

ــا ۹  مســابقات بین المللــی تنیــس جوانــان از ۲ ت
ــزار می شــود. مــرداد امســال در ســطح ۵ برگ

گــزارش روابــط عمومی فدراســیون تنیــس،  بــه 
 ۲ از  جوانــان  تنیــس  بین المللــی  مســابقات 
مــرداد مــاه ســال ۱۴۰۰، در زمین هــای مجموعــه 

ورزشــی ۲۲ بهمــن اصفهــان برگــزار می شــود.

و  انفــرادی  بخــش  دو  در  مســابقات  ایــن 
دونفــره دختــران و پســران بــه مــدت ۹ روز برگــزار 

. د می شــو
پیــش از ایــن مســابقات تــور جهانــی زیــر ۱۸ ســال 
و  ارومیــه  و در شــیراز،  کشــورمان  بــه میزبانــی 
کیــش برگــزار شــد و ایــن بــار نیز ایــن رویداد  جزیــره 

بین المللــی در اصفهــان انجــام خواهــد شــد.

امــکان دارد باشــگاه ســپاهان بازیکــن ســابق 
تیم هــای فوتبــال بارســلونا و رم را بــه خدمــت 

ــرد.  بگی
بویــان  شــد  مدعــی  مارکــت  ترانســفر  ســایت 
بارســلونای  تیم هــای  ســابق  مهاجــم  کرکیــچ 

اســپانیا و رم ایتالیــا از تیــم ســپاهان پیشــنهاد 
اســت. کــرده  دریافــت 

مونتــرال  باشــگاه  کرکیــچ  باشــگاه  آخریــن 
کنــش  کانــادا بــوده اســت. بایــد دیــد وا  ایمپکــت 
مدیــران ســپاهان به ایــن خبــر ســایت ترانســفر 

چیســت. مارکــت 

بــه  روســیه  زنیــت  باشــگاه  مســئوالن  ســفر  در 
اصفهــان پنــج ســند همــکاری ورزشــی امضــا شــد.
زنیــت  باشــگاه  همــراه  هیــات  و  مدیرعامــل 
ِبــرِد  پیــش  هــدِف  بــا  روســیه  ســنت پترزبورگ 
ــگاه  ــا باش ــی ب ــر خواندگ ــه خواه ــداِف تفاهم نام اه
ســپاهان ســفری ســه روزه بــه اصفهــان داشــتند.
زنیــت  باشــگاه  مدیــرکل  مــدودف،  الکســاندر 
ســنت پترزبورگ روســیه در ایــن ســفر امکانــات و 
ــرد و  ک ــی  ــوب ارزیاب ــپاهان را مطل ــم س ــت تی ظرفی
گســترش همــکاری بــا تیــم اصفهانــی  خواســتار 

شــد.
کســیم  ما ســفر،  در ایــن  را  مــدودف  آلکســاندر 
پوگورلــف، معــاون مدیــرکل و رییــس دپارتمــان 
توســعه ورزشــی و امــور حقوقــی، آلکســاندر ســپکا، 

کســب و  رییــس دپارتمــان اســتراتژیک و توســعه 
کارنکــو، رییــس دپارتمــان  کار و تجــارت و آنتــوان ما
زنیــت  باشــگاه  رســانه اِی  عمومــی و  روابــط 

کردنــد. همراهــی  ســنت پترزبورگ 
قــرار اســت بــزودی هیاتــی هــم از باشــگاه ســپاهان 
بــرای بررســی امکانــات و ظرفیت هــای باشــگاه 

کننــد. زنیــت بــه روســیه ســفر 

گفــت:  یــدک  پادمــا  بســکتبال  تیــم  ســرمربی 
بــا بازیکنــان جــوان و بومــی،  تــاش می کنیــم 
ســهمیه لیــگ برتــر را به دســت آوردیــم و وارد این 

کشــور شــویم.  میــدان بــزرگ در ســطح 
ــته  گذش ــال  ــم س ــن تی ــری اظهارکرد: ای ــا قنب پوی
بــا نــام نامی نــو در رقابت هــای دســته دو حضــور 
داشــت و حتی شــرایط بازی در لیگ دســته یک 
را نیــز داشــتیم، امــا ســرمایه گذاران جدید ایــن 
کــه بــا ســرمایه گذاری بیشــتر  تیــم ترجیــح دادنــد 
از  اســتان  آینــده دار  و  کم ســن  بازیکنــان  روی 
کــرده و پله پلــه با کســب  لیــگ دســته ســه شــروع 
تجربــه و پخته شــدن بازیکنــان بــه لیــگ برتــر 
برســیم و بتوانیــم عملکــرد خــوب و در شــأن نــام 
باشــگاه و اســتان در لیــگ برتــر داشــته باشــیم.

بازیکنــان  ســنی  میانگیــن  بیان اینکــه  بــا  وی 
۱۹ ســال و همــه اصفهانــی هســتند، افــزود: در 
کــه میزبــان بودیــم، نمایــش خوبــی  دور رفــت 
نتایــج  دیگــر  تیم هــای  مقابــل  در  و  داشــتیم 
برگشــت  دور  در  و  آوردیــم  دســت  بــه  خوبــی 
اشــتباه اندک  و  تمرکــز  بــا  می کنیــم  ســعی  نیــز 
مدعــی باقــی بمانیــم، البتــه هیــچ تیمی حاشــیه 

کنیــم، رقابت هــای  امنیــت نــدارد و بایــد تــاش 
یــا  شــش  گــروه  پنــج  در  امســال  ســه  دســته 
ــت  ــز هف ــا نی ــروه م گ ــه  ک ــد  ــزار ش ــت تیمی برگ هف

تیمی بــود.
ســرمربی تیــم بســکتبال پادمــا یــدک بــا اشــاره 
کشــور و حضــور  بــه رشــد و توســعه بســکتبال در 
در  گفــت:  کشــوری،  لیگ هــای  در  تیم هــا 
لیــگ برتــر، ۱۶ تیــم و در لیــگ دســته یــک، ۴۰ 
تیــم حضــور دارنــد و حــدود ۸۲۰ بازیکــن درگیــر 
بودنــد و ایــن نشــان از رشــد و توســعه بســکتبال 
و عاقــه منــدی بــه تیمــداری و حضــور در ســطح 
در  کشــوری  ســخت  و  ســنگین  رقابت هــای 

لیگ هــای ســه تــا برتــر اســت.
قنبــری بــا اشــاره بــه زیــر ســاخت های بســکتبال 
ســال های  کــرد:  اضافــه  اصفهــان،  اســتان 
زیرســاخت ها  زمینــه  اقدامــی در  گذشــته 
انجــام نشــده و در ســال های اخیــر بــا رشــد و 
ــه در زمینــه شناســایی و اســتفاده  ک توســعه ای 
از پتانســیل های نیروی انســانی اصفهان شــده، 
ضعــف در زیــر ســاخت ها و نداشــتن ســالن های 
بیشــتر مشــخص شــده  و تجهیــزات  مناســب 

اســت.
کــرد: تمرینــات تیــم در ســالن خانــه  وی تصریــح 
کف پوش ایــن  متاســفانه  اســت،  بســکتبال 
ســالن مناســب نیســت و بایدبازســازی شــود، 
کافــی برای ایــن مســئله  امــا هیئــت نیــز بودجــه 
را نــدارد. بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــا رســیدگی 
هیئت هــا  تــوان  در  تنهایــی  بــه  مــوارد  به ایــن 
نیســت، حتــی در مــورد تجهیزاتــی ماننــد تــوپ 
روبــرو  قیمت هــا  سرســام آور  افزایــش  بــا  نیــز 

هســتیم.

میزبانی در عمان صحت ندارد:

اعالم گزینه های باشگاه استقالل 
برای میزبانی از الهالل در آسیا

مدیرعامل باشگاه گیتی پسند:

بخش خصوصی در فوتسال یک طرفه هزینه می کند

اصفهان میزبان تور جهانی تنیس زیر ۱۸ سال

بازیکن سابق بارسلونا به سپاهان می پیوندد؟ 

در سفر مسئوالن باشگاه زنیت روسیه به اصفهان:

امضای پنج سند همکاری ورزشی در اصفهان 

سرمربی تیم بسکتبال پادما یدک:

با بازیکنان بومی وارد لیگ برتر می شویم

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

گذشــته حواشــی زیــادی را  اســتقال در چنــد روز 
کــرد. از یــک ســو مشــکات مالی ایــن تیــم  تجربــه 
کــرده اســت و از ســوی دیگــر اختافــات  گرفتــار  را 
کادر فنــی و مدیریتــی باشــگاه روز بــه روز  بیــن 

بیشــتر شــد.
هفتــه گذشــته مجمــع عمومی باشــگاه اســتقال 
و  فنــی  کادر  اختافــات  بــه  دادن  پایــان  بــرای 
مدیریتی ایــن باشــگاه تشــکیل و بــه دنبــال آن 
ترکیــب هیئــت مدیــره و تیــم مدیریتــی دچــار 

تغییراتــی شــد. 
پیرامــون  بحــث  بــرای  و  خصــوص  همیــن  در 
ــا مهــدی فنونــی زاده،  وضعیــت تیــم اســتقال ب
و  گفــت  آبی هــا  اســبق  بازیکــن  و  پیشکســوت 
کــه در ادامــه می خوانیــد: گویــی انجــام دادیــم 

بازی استقالل برابر شهر خودرو را چطور 
ارزیابی می کنید؟

گردان فرهــاد شــاهد بودیــم.  بــازی خوبــی را از شــا
کردنــد. بــه نظــر  کار  کامــًا هوشــمندانه  آبی هــا 
کاملــی از حریــف  کادر فنــی آشــنایی  می رســید 
گاهــی پیــروز  داشــت و توانســت این دیــدار را بــا آ
گل دوم اســتقال تیــم حریــف  شــود. البتــه روی 
بــه دلیــل بــی تجربگــی موقعیــت را از دســت داد و 
گل خوبــی  از آن ســوی میــدان قایــدی توانســت 
گل اول  گفتــه نمانــد روی  را بــه ثمــر برســاند. نا
اســتقالی ها عالــی بودنــد و آرمــان رمضانــی بــاز 

ــد. گل حساســی بزن توانســت 
آبی ها مهره های زیادی را در اختیار نداشتند و 
 این بر روند کاری تیم مؤثر بوده است، 

ً
مطمئنا

نظر شما در این مورد چیست؟
هشــت یــا ۹ یــار اصلــی تیــم حضــور نداشــتند 

و ایــن قطعــًا دســت فرهــاد و تیــم 
نظــر  بــه  امــا  بــود،  بســته  را 

آبی ها ایــن  می رســد 
یــک  کامــًا  روزهــا 

و  شــده اند  دســت 
نیمکــت نشــینان 

هماننــد  نیــز 
ن  یکنــا ز با

در  فیکــس 
زمیــن مؤثر 

هســتند. 
در واقع 

پوشــیدن پیراهــن تیم بــزرگ اســتقال تأثیر خود 
را گذاشــته. نمونــه گفته های مــن آرمان رمضانی 
ــه روز  ــان روز ب ــم آرم گفت ــه  ک ــور  ــن ط ــت. همی اس
بهتــر می شــود و ایــن بــه دلیــل حضــورش بیــن 

. ســت بی ها آ
روزهای اخیر اختالفات زیادی بین کادر 

مدیریتی و فنی باشگاه ایجاد شد، فکر 
نمی کنید این موضوعات در نهایت به ضرر تیم 

تمام می شود؟
از ایــن  بخشــی  مجــازی  فضــای  متأســفانه 
اعضــای  همــه  می کنــد.  تشــدید  را  اختافــات 
کار را  باشــگاه بــرای آنکــه حرفشــان شــنیده شــود 
بــه فضــای مجــازی برده انــد و ایــن نتیجــه ای جــز 

ضربــه بــه تیــم نــدارد. 
کســی ســرمربی تیــم  البته ایــن را بایــد بگویــم هــر 
خســته  مدیــران  رفتارهــای  بابت ایــن  باشــد 
می شــود. فرهــاد مجیــدی بایــد تنهــا فکــر تمریــن 

و آمادگــی بازیکنانــش باشــد نه اینکــه دغدغــه 
کار او  ــا حتــی زمیــن تمریــن در  ــی و ی مســائل مال
ــاهد آن  ــه ش ک ــور  ــن ط ــد. همی کن ــاد  اختال ایج
بودیم روز بازی بازیکن اســتقال را می خواســتند 
کننــد و بــا وســاطت ســرمربی تیــم بــرای  دســتگیر 
مدتــی قائله خوابیــد. در اصل همین موضوعات 
هــم  بــه  را  تیــم  تمرکــز مجموعــه  کــه  هســتند 

می ریزنــد.
مجمع باشگاه استقالل روز گذشته برگزار 

شد. فکر می کنید با برگزاری این مجمع و روی 
کار آمدن افراد جدید در هیئت مدیره اختالف 

ختم به خیر شود؟
بــرای  فقــط  مجمــع  وقتــی  می دانــم.  بعیــد 
کار به جایی نمی رســد. در واقع  خودشــان باشــد 
بایــد بــه نمایندگــی از هــواداران و پیشکســوتان 
تیــم نیــز چنــد نفــری را بــه مجمــع بفرســتند تــا 
مشکات تیم را بیان کنند. استقال ۴۰ میلیون 
هــوادار دارد و مطمئنــًا آنهــا نیــز حرف هایــی بــرای 
گفتــن دارند. این طــور نمی شــود تنهــا مجمــع 
مهــره  چنــد  نهایــت  در  و  کننــد  برگــزار  را 
و  جــا می شــود  بــه  جــا  تیــم  مدیریتــی 
البتــه  تکــرار می شــود.  مســائل دوبــاره 
را  صحبت هایــم  خــاف  امیــدوارم 
شــاهد باشــیم و افــراد برای اســتقال 

کاری انجــام بدهنــد.
و اما حرف آخر

امیــدوارم بــا انتخــاب اعضــای جدیــد 
هیئــت مدیــره همــه چیــز بــه نفــع اســتقال 
و هــواداران واقعــی آن تمــام شــود. این روزهــا 
اســتقال بــه آرامــش نیــاز دارد تــا بــه نتایــج 
انشــااهلل  کنــد.  پیــدا  دســت  مطلــوب 
که ایــن آرامش ایجــاد می شــود.

پیشکسوتوبازیکناسبقآبیها:

استقالل به آرامش نیاز دارد
گزارشربخ کشــورمان  مربی هندبال تیم ملی نوجوانان دختر 

از شــانس بــزرگ جهانــی شــدن هندبــال بانــوان بــا 
توجــه بــه قوانیــن جدیــد خبــر داد. 

در  با ایســنا  وگــو  گفــت  در  محمدخانــی  فاطمــه 
نوجوانــان  هندبــال  ملــی  تیــم  اردوی  خصــوص 
کرد: ســال ۹۸ اردوهای  دختر در رفســنجان، اظهار 
کــه نتیجــه  گذاشــتیم  بســیاری خوبــی را پشــت ســر 
آن را در عملکــرد خــوب بازیکنــان در رقابت هــای 
لیگ و قهرمان کشــوری مشــاهده کردیم، بنابراین 
برگــزاری اردوهــای مســتمر و منظــم در بــاال بــردن 
ــر  ــور تاثی کش ــطح  ــال در س ــان هندب ــت بازیکن کیفی

گذاشــت. ــی خواهــد  بســیار خوب
وی بــا اشــاره بــه اعــزام تیــم ملی هندبال بزرگســاالن 
کســب ســهمیه  بــه مســابقات آســیایی و شــانس 
گذشــت چهــار  گفــت: بعــد از  مســابقات جهانــی، 
کــه اعزامی در خصــوص بانوان نداشــتیم، این  ســال 
بــه  ملــی  تیــم  اعــزام  بــرای  فدراســیون  اقــدام 
ــی  ــابقات جهان ــم مس ــه حک ک ــیایی  ــابقات آس مس
هندبــال را دارد بســیار ارزنــده و قابــل تقدیــر اســت.

کشــورمان  مربی هندبال تیم ملی نوجوانان دختر 
افــزود: بــی شــک حضور در مســابقات برون مــرزی و 
تقابــل بــا تیم هــای دیگــر می توانــد در رشــد تکنیــک 
و بــاال رفتــن ســطح انگیــزه و روحیــه بازیکنــان تاثیــر 
کــه بعــد از اعــام خبــر  مثبــت بگــذارد، می بینیــد 
اعــزام تیــم ملــی بــه مســابقات آســیایی بازیکنــان 
گرفتنــد و حتــی  ملــی پــوش چــه روحیــه خوبــی 
کــه  انگیــزه در بیــن ســایر هندبالیســت ها بــاال رفــت 

بتواننــد خــود را بــه تیــم ملــی برســانند.
امیدوارم ایــن شــرایط  کــرد:  محمدخانــی اضافــه 
نیــز فراهــم  بــرای تیم هــای جوانــان و نوجوانــان 
شــود تــا بتواننــد در مســابقات بــرون مــرزی شــرکت 
کســب تجربــه و پیشــرفت این دو رده ســنی  کننــد. 

می توانــد در آینــده بــرای تیــم ملــی بزرگســاالن مفید 
واقــع شــود.

وی بــا اشــاره بــه تیم هــای ژاپن، چین و قزاقســتان، 
کــه  کــرد: در ایــن دوره از مســابقات آســیایی  تصریــح 
گفتــه  کره جنوبــی برگــزار می شــود،  شــهریورماه در 
کننــده شــش تیــم  شــده از بیــن تیم هــای شــرکت 
اول راهــی مســابقات جهانــی می شــوند، بنابرایــن 
کــه بتوانیــم ســهمیه  فرصــت بســیار خوبــی اســت 
کنیــم و باتوجــه بــه  کســب  مســابقات جهانــی را 
که در بازیکنان ســراغ دارم این  توانایی و پتانســیلی 

مســئله دور از دســترس نیســت.
 مربــی هندبــال ســپاهان در خصــوص قــراردادش 
گفــت: هنــوز مشــخص نیســت، فصــل  بــا ســپاهان 
کــه بــا توجــه بــه  گذشــته هدفمــان قهرمانــی بــود 
کــه در هفتــه  کرونــا و بدشانســی  شــیوع ویــروس 
اول درگیــر آن شــدیم شــروع خوبــی نداشــتیم، امــا 
در ادامــه عملکــرد تیــم خــوب بــود و در نهایــت در 
نیمه نهایــی یــک شکســت داشــتیم و بــر ســکوی 

گرفتیــم. ســوم قــرار 
ســپاهان  در  مــا  هــدف  افــزود:  محمدخانــی 
کنــار آن از چنــد بازیکــن  جوان گرایــی بــود، البتــه در 
باتجربــه نیز اضافه کردیم، ســپاهان در تمــام رده ها 
حاضــر  حــال  در  و  کــرده  خوبــی  ســرمایه گذاری 
کیفیتی از این تیــم در تیم های  بازیکنــان خــوب و با
ملــی حضــور دارنــد، در رده بزرگســاالن ۱۰ بازیکــن، 
رده جوانــان چهــار بازیکــن و رده نوجوانــان نیز چهار 

ســهمیه در تیم هــای ملــی داریــم.
 امیــدوارم ســپاهان بتوانــد در فصــل جدیــد بــه 
قهرمانــی برســد؛ البتــه هنــوز نمی تــوان در مــورد 
وضعیــت تیم هــا و قهرمانــی بــا قاطعیــت صحبــت 
گرفتــن بازیکــن چگونــه  ــد تیم هــا در  ــد دی کــرد و بای

می کننــد. عمــل 

قائــم مقــام ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ )ایــران 
نــادو( جزییــات مربــوط بــه دوپینــگ و محرومیت ۲ 
کــرد.  کاراتــه را اعــام  ورزشــکار رشــته های تکوانــدو و 
گــو با ایســنا، در رابطــه بــا  گفــت و  فــرزاد شــارکی در 
جزییــات مربــوط بــه مثبــت شــدن تســت دوپینگ 
۲ ورزشــکار ایرانی در رشــته های تکوانــدو مــردان و 
کــرد: جنســیت ورزشــکار مربــوط  کاراتــه زنــان، اعــام 
کاراتــه مــرد  بــه رشــته تکوانــدو زن و ورزشــکار رشــته 
کــه بــه ترتیــب اقــدام بــه مصــرف مــاده همیشــه  بــود 
ــه در  ــرف آن چ ــه مص ک ــد  کرده ان  S۴ و S۵ ــه ممنوع
داخــل مســابقه و چــه خــارج از مســابقه )همیشــه( 
ممنــوع اســت. وی ادامــه داد: مصــرف مــواد خــاص 
بــه درجــه  تــا حــدود ۲ ســال محرومیــت بســته 
خطــای ورزشــکار بــه همــراه دارد و پــس از بررســی 
ــال  ــا ۲ س ــی ت کتب ــخ  ــه از توبی ک ــود  ــخص می ش مش

محرومیــت چــه حکمی صــادر می شــود.
قائــم مقــام ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ )ایــران 
نــادو( بــا اشــاره به اینکــه درجــه خطای ایــن ورزشــکار 
کاراتــه بــاال بــوده و مــاده مصرفــی وی داخــل  رشــته 
گــر  ا و  اســت  ممنــوع  همــواره  مســابقه  خــارج  و 
تعمــدی ثابــت نشــود کــه خوشــبختانه ثابــت شــده 
اســت تعمــدی وجــود نداشــته، بیــن صفر تا ۲ ســال 
کــه تعمــد  محرومیــت بــه همــراه دارد و در صورتــی 
ثبات شــود مشــمول حدود چهار ســال محرومیت 
ــه صــورت قطعــی دچــار  می شــود، در هــر صــورت ب
تخلــف شــده و بــه چنــد مــورد توجــه نداشــته و 
گرفتــه از ســوی وی بــاال  درجــه خطــای صــورت 

ــوده اســت. ب
شــارکی ادامه داد: هر ورزشــکاری دارای مســئولیت 
کــه مصــرف می کنــد  مطلــق اســت و هــر مــاده ای را 
ــی نداشــته  ــه آلودگ ک ــد و مطمئــن شــود  ــد بدان بای
گر بیمار باشــد  باشــد تا تســت وی مثبت نباشــد و ا
ــه پزشــک  ــد ب ــرای وی تجویــز شــود بای و دارویــی ب
کنــد که به صــورت حرفــه ای ورزش می کند و  اعــام 

که لیســت ممنوعه را مصرف نکند و  مجبور اســت 
در عیــن حــال بایــد از ممنــوع نبــودن دارو مطمئــن 
کــه داروی دیگــری بــرای  شــود، در شــرایطی نیــز 
درمــان بیمــاری ورزشــکار وجــود نداشــته باشــد 
بایــد درخواســت معافیــت ممنوعیــت خــود را ارائــه 
کــه ورزشــکار  کنــد  کار را دنبــال  کــرده و از ایــن مســیر 
مربوطــه در ایــن راســتا  لیســت درمــان را بررســی 
نکــرده و معافیــت درمــان نیــز اخــذ نکــرده اســت 
گرفتــه  کــه نادیــده  و ایــن خطــای ورزشــکار اســت 

نمی شــود.
کاراتــه از طریــق  وی افــزود: تســت مربــوط بــه رشــته 
ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ )ایــران نــادو( صورت 
نگرفته و از ســوی فدراســیون جهانی در مســابقات 
کــه در حــال بررســی اســت و در  گرفتــه شــده  پرتغــال 

کمتــر از شــش مــاه نتیجــه آن اعــام خواهــد شــد.
قائــم مقــام ســتاد ملــی مبــارزه بــا دوپینــگ )ایــران 
ــدو  ــادو( در مــورد ورزشــکار دوپینگــی رشــته تکوان ن
کــرد: تســت مربوطــه از ســوی ســتاد ملــی  نیــز اعــام 
گرفتــه  ــارج از اردو  ــادو( در خ ــا دوپینــگ )ن ــارزه ب مب
کــه مــاده  شــد و اواخــر اردیبهشــت مثبــت شــد 
مربوطــه در داخــل و خــارج از مســابقه ممنــوع بــود 
کــه یــا بــرای  و از عوامــل پوشــاننده بــه شــمار می آیــد 
کاهــش وزن اســتفاده می شــود یــا یــک مــاده دیگــر 
اســتفاده کرده باشــد و بخواهد آن را بپوشاند چون 

حجــم ادرار را افزایــش می دهــد.
ــه  ــزود: در حــال حاضــر تخلــف اثبــات و ب شــارکی اف
ورزشــکار ابــاغ شــده اســت و در چنــد روز آینــده بایــد 
توضیــح دهــد و بــر اســاس این توضیحــات نیــاز بــه 

تشــکیل شــورا یــا صــدور حکــم خواهــد بــود.
بــه گفتــه وی مــاده مصرفــی از ســوی این تکواندوکار 
ــال  ــار س ــود چه ــات ش ــد ثب ــر تعم گ ــوده و ا ــاص ب خ
گــر تعمــد ثابــت نشــود بســته بــه درجــه خطــا  و ا
مشــمول صفر )توبیخ کتبی( تا دو ســال محرومیت 

می شــود.

مربی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر: 

کسب سهمیه جهانی را داریم توانایی 
جزییات محرومیت ۲ رزمی کار دوپینگی ایران: 

در انتظار صفر تا ۴ سال محرومیت!

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴۰7
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/1۳

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امال
مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو 
گهی می شــود تا شــخص  کثیراالنتشــار و محلی آ نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه 
گهــی و در  یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰79، 1۴۰۰/۰2/۰7، خانم فریبا توکلی دهاقانی فرزند 
ابراهیــم دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ به مســاحت 1۶۳۳/۵ مترمربع 
ک 11۰8 فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان انتقــال عــادی مع  پــال

الواســطه ازطرف خانم فاطمه هاشــمیون
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰۳/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۴۶8۶۵ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴22
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/17

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امال
مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو 
گهی می شــود تا شــخص  کثیراالنتشــار و محلی آ نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه 
گهــی و در  یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰11۳، 1۴۰۰/۰2/18، آقــای جــواد عبدالباقی عطاآبادی 
کشــاورزی به مســاحت 7۴۳/9۰  کاربری  فرزند محمد ششــدانگ یک قطعه زمین با 
ک مزرعه غلغله عطااباد دهاقان  ک ۶۰۳ فرعــی از 1۳8 اصلــی واقــع در امــال مترمربــع پــال
ــان  ــون قربانی ــادی و خات ــادق عطااب ــی ص ــرف مرتض ــطه ازط ــع الواس ــادی م ــال ع انتق

ک فــوق عطاآبــادی مالــک رسمی ششــدانگ پــال
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰۳/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۴۶۶1۴ / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آقــای  چهــار  هیــات  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2  شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰28۳۴  رای  برابــر 
کدملــی 17۵۰۳۴۳۰88  محمدرضــا عطایــی کچویــی بــه شناســنامه شــماره ۳۴۳۳۰ 
صــادره اهــواز فرزنــد نصرالــه نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب عمــارت 
ک ثبتــی شــماره 1۶8 فرعــی از  ــع از پــال ــه مســاحت 1۴9/۰2 مترمرب مســکونی تجــاری ب
کــه خــود  1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ حــوزه ثبــت ملــک شــمال اصفهــان 
متقاضــی مالــک رسمی می باشــد. برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰28۳۵ مــورخ 
کچویــی بــه شناســنامه شــماره  1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــات چهــار خانــم ســلطان یزدانــی 
ــه دو دانــگ مشــاع از  ــه نســبت ب ــد عبدال ۳۰ کدملــی 117۰8۶۶۰18 صــادره لنجــان فرزن
ک ثبتی  ششدانگ یکباب عمارت مسکونی تجاری به مساحت 1۴9/۰2 مترمربع از پال
شــماره 1۶8 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ حــوزه ثبــت ملــک شــمال 
اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتب 
گهــی می شــود. درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور  در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهی به مدت دو ماه  ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند اولین آ
اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت 
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰۶، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 
ک شــمال اصفهــان - 11۵۵۰2۶ / م الــف  1۴۰۰/۰۴/21، رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰2۳87 مورخ 1۴۰۰/۰2/2۶ هیات ســه آقای محســن 
جزیان به شناسنامه شماره 127۰۶۴۵1۰2 کدملی 127۰۶۴۵1۰2 صادره اصفهان فرزند 
ک  عبــاس نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۳9/9۶ مترمربــع پــال
ک شمال اصفهان  شماره 1۳9۰۰ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و امال
خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت مالک رســمی رمضان اله بخشــی دولت 
گهی می شــود.  ابــادی لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
گهــی بــه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پــس از اخذ  می تواننــد اولیــن آ
رســید، 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. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 
ک  1۴۰۰/۰۴/۰۶، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/21، رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان - 11۵۵۵17 / م الــف

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

شــماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰21۰۶، تاریــخ: 1۴۰۰/۰۴/۰1، جلســه هیــأت موضــوع قانــون 
ــمی مصوب  ــند رس ــد س ــاختمان های فاق ــی و س ــی اراض ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی تعیی
ــه  کننــدگان زیــر در وقــت مقرر/فــوق العــاده در دبیرخان ــا حضــور امضــاء  1۳9۰/۰9/2۰ ب
ــه تقاضــای آقــای  ــوط ب ــده کالســه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۴۰۳ مرب هیــأت تشــکیل و پرون
ــه ۴/۵ دانــگ از  ــر صــدور ســند مالکیــت نســبت ب ــم داریــوش ســلطانی مبنــی ب / خان
ک شماره 1۴۴ و 1۴۳/1 فرعی از 1۰۰ اصلی واقع در بخش حوزه  ششدانگ یکباب باغ پال
ثبت ملک خمینی شــهر تحت بررســی اســت. هیأت پس از مطالعه پرونده و مالحظه 
تقاضای اولیه و مســتندات و تطابق نقشــه ارائه شــده با ســوابق پرونده و بررســی پاســخ 
وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای می نماید. 
رأی هیأت: باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳22۳۵ 
ــورخ  ــند ۳22۳۶ م ــر ۳8 و س ــند ۵72۶ 22/۰9/1۰ دفت ــر ۵9 و س ــورخ ۶۳/۰۵/2۰ دفت م
کارشــناس  گزارش  ۵9 ســند ۴1۵1۵ مورخ ۶1/12/2۶ دفتر ۶1 و مالحظه نقشــه ملک و 

که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نســبت به ملک  منتخب وپاســخ وضعیت ثبتی 
موردتقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی 
کارشــناس که حکایت از عدم  نســبت به موردتقاضا احراز گردیده و بررســی های محلی 
ع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد. لــذا مالکیــت آقــای / خانــم داریــوش  تعــارض و بالمنــاز
ســلطانی بــه شناســنامه شــماره ۴89۰7 کدملــی 128۰91۴۶۵۳ صــادره فرزنــد حبیــب 
ک شــماره 1۴۴ و  الــه نســبت بــه ۴/۵ دانــگ یکبــاب بــاغ بــه مســاحت ۴9۰۴ مترمربــع پــال
/1۴۳ فرعــی از 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملک خمینی شــهر تایید 
و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صــادر می نمایــد. شــمااًل بــه طــور شکســته بــه طــول 1۴/7۰ 
و 11/۶8 و 12/۶ و 9/8 متــر و 7/82 و 11/۵1 متــر و 2۳/۳۴ و 17/7۰ و ۵/۰2 متــر دیــوار و 
درب اســت بــه جــوی، شــرقًا اول بــه طــول 1/۴8 متــر دیواریســت بــه جــوی دوم و ســوم و 
چهــارم بــه طــول 17/7۴ متــر و 19/98 متــر و 17/۳۵ نــو دیــوار اســت به باقیمانده، جنوبًا 
ک، غربًا به  بــه طــول ۴8/۵2 متــر و 8/89 متــر و ۶/۴8 متــر دیواریســت بــه باقیمانــده پــال
طــول 1۵/9۰ متــر و 17/77 متــر و 1۴/2۰ متــر و 19/۰1 متــر دیــوار و درب اســت بــه جــوی 
حقــوق ارتفاقــی نــدارد. دراجــرای مــاده 1 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 1۳ آئیــن نامــه اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره 
ک وفــق مقــررات پــس از طــی تشــریفات ثبتــی نســبت بــه صــدور ســند  ثبــت اســناد و امــال
مالکیت ملک مورداشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. نوبت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰۶، 
ک خمینی شــهر نبی اله یزدانی  نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/21، رئیس اداره ثبت اســناد و امال

- 11۵۴1۵۵ / م الــف

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی

موضــوع  هیــأت  جلســه   ،1۴۰۰/۰۴/۰1 تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰21۰7 شــماره: 
ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
کننــدگان زیــر در وقــت مقــرر / فــوق  رســمی مصوب1۳9۰/۰9/2۰ بــا حضــور امضــاء 
العــاده در دبیرخانــه هیــأت تشــکیل و پرونــده کالســه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۴۰2 مربــوط 
بــه تقاضــای آقــای / خانــم صدیقــه مومنــی مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه 
ک شــماره 1۴۴ و 1۴۳/1 فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش حوزه  1/۵ دانــگ یکبــاب بــاغ پــال
ثبت ملک خمینی شــهر تحت بررســی اســت. هیأت پس از مطالعه پرونده ومالحظه 
تقاضای اولیه و مســتندات و تطابق نقشــه ارائه شــده با ســوابق پرونده و بررســی پاســخ 
وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیر مبادرت بــه صــدور رای می نماید. 
رأی هیأت: باتوجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۳22۳۵ 
مــورخ ۶۳/۰۵/2۰ دفتــر ۵9 و ســند ۵72۶ 22/۰9/1۰ دفتــر ۳8 و ســند ۳222۶ مــورخ 
۵9 ســند ۴1۵1۵ مورخ ۶1/12/2۶ دفتر ۶1 و مالحظه نقشــه ملک و گزارش کارشــناس 
منتخب و پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک 
موردتقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی 
کارشناس که حکایت از عدم  گردیده و بررسی های محلی  نسبت به موردتقاضا احراز 
ع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد. لــذا مالکیــت آقــای / خانــم صدیقــه  تعــارض و بالمنــاز
مومنی به شناسنامه شماره 1۳۳7۵ کدملی 11۴۰1۳2۴7۴ صادره فرزند یداله نسبت 
ک شــماره 1۴۴ و /1۴۳ فرعی  بــه 1/۵ دانــگ یکبــاب بــاغ به مســاحت ۴9۰۴ مترمربع پــال
از 1۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تاییــد و رأی خود 
را بــا حــدود ذیــل صــادر می نمایــد. شــمااًل بــه طــور شکســته بــه طــول 1۴/7۰ و 11/۶8 
و 12/۶ و 9/8 متــر و 7/82 و 11/۵1 متــر و 2۳/۳۴ و 17/7۰ و ۵/۰2 متــر دیــوار و درب 
اســت به جوی، شــرقًا اول به طول 1/۴8 متر دیواریســت به جوی دوم و ســوم و چهارم 
بــه طــول 17/7۴ متــر و 19/98 متــر و 17/۳۵ نــو دیــوار اســت بــه باقیمانــده، جنوبــًا بــه 
ک، غربــًا بــه  طــول ۴8/۵2 متــر و 8/89 متــر و ۶/۴8 متــر دیواریســت بــه باقیمانــده پــال
طــول 1۵/9۰ متــر و 17/77 متــر و 1۴/2۰ متــر و 19/۰1 متــر دیــوار و درب اســت بــه جــوی 
حقــوق ارتفاقــی نــدارد. دراجــرای مــاده 1 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 1۳ آئیــن نامــه اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره 
ک وفــق مقــررات پــس از طــی تشــریفات ثبتــی نســبت به صدور ســند  ثبــت اســناد و امــال
مالکیت ملک مورداشــاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید. رئیس اداره ثبت اســناد 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۵۴1۴9 / م الــف و امــال

گهی آ

خبرربخ

بهتــر اســت بهتریــن روش هــای پاییــن آوردن تــب 
ــزوم  ــدن را بدانیــد و در صــورت ل کاهــش دمــای ب و 

کنیــد. ــواده  اعمــال  ــان و خان ــرای خودت ب
دلیــل خاصــی در بدن ایجــاد می شــود.  بــه  تــب 
کــه بــاال رفتــن دمــای بــدن  اعتقــاد بر ایــن اســت 
سیســتم  ایمنــی را تحریــک می کنــد و عوامــل  ایجــاد 
کننــده  عفونــت را از بیــن می بــرد. بنابرایــن، دالیــل 
خوبــی وجــود دارد برای این کــه اجــازه بدهیــم تــب 
کار خــودش را حداقــل مدتــی ادامــه بدهــد. با ایــن 
کنیــد تــا  کنتــرل  حــال، شــما تمایــل داریــد تــب را 
کــه ممکــن  خودتــان یــا فرزندتــان بتوانیــد تــا جایــی 
اســت راحت باشــید و در عین حال سیســتم ایمنی 
خوشــبختانه،  بدهــد.  انجــام  را  خــود  کار  بــدن 
کــه  دارنــد  وجــود  زیــادی  خانگــی  درمان هــای 
می تواننــد بــرای پاییــن آوردن تــب بــدون دارو موثــر 

کمک کننــده باشــند. و 
۱. سرکه سیب

ــد. این  ــرون می کش ــدن بی ــا را از ب گرم ــیب  ــرکه س س
مــاده مقــدار PH بــدن را متعــادل می کنــد و تــب را 
پاییــن مــی آورد. ســرکه غنــی از مــواد معدنــی اســت، 
بنابرایــن مــواد معدنــی از دســت رفتــه  بدن تــان را 
بازیابــی می کند و شــما را هیدراته نگــه می دارد. این 
درمــان خانگــی تــب هــم بــرای بزرگســاالن و هــم 

کــودکان موثــر اســت. مقــدار مســاوی از ســرکه  بــرای 
کنید.خوب ایــن دو را بــا هــم  ســیب و آب را ترکیــب 
کنیــد و یــک جفــت جــوراب را در ترکیــب  ــوط  مخل
حاصــل خیــس کنیــد. آب اضافی جوراب را با فشــار 
کنیــد و بعــد آن را بپوشــید. اجــازه دهیــد  خــارج 
جوراب هــا بــه طور طبیعی خشــک شــوند و ســپس 
و ســرکه خیــس  را دوبــاره در مخلــوط آب  آن هــا 
ــا را  ــاره آن ه ــد و دوب ــان را بگیری ــد. آب اضافی ش کنی
کــه می توانید ایــن فراینــد را  بپوشــانید. هــر چنــد بــار 

کنیــد. در طــول روز تکــرار 
روش دیگــر اســتفاده از ســرکه بــرای پاییــن آوردن 
کــه یــک فنجــان ســرکه ســیب را بــه  تب ایــن اســت 
ــا  ــدت ۱۰ ت ــه م ــد. ب کنی ــه  ــل وان اضاف ــرم داخ گ آب 
۱۵ دقیقــه در ایــن آب غوطــه ور شــوید و بعــد آرام 

کنیــد. بدن تــان را خشــک 
۲. سیب

ســیب حــاوی مــواد مغــذی فــراوان، ویتامین هــا 
کــه بــرای بازیابــی  و مــواد معدنــی فراوانــی اســت 
ــتند. این  ــد هس ــد، مفی ــت داده ای ــه از دس ک ــرژی  ان
متابولیکــی  اثــر  کــه  اســت  پکتیــن  میــوه حــاوی 
برداریــد،  را  تــازه  ســیب  ســه  دارد.  قابل توجهــی 
کوچــک  پوســت آن هــا را بکنیــد و بعــد بــه قطعــات 
کنیــد. ۳ و ۴/۳ فنجــان آب را بــه یــک  خردشــان 
کنیــد و آن را روی حــرارت بگذاریــد تــا  ظــرف اضافــه 

ــازه  ــد و اج کنی ــه  ــه آب اضاف ــیب ها را ب ــد. س بجوش
کــه نــرم شــوند.  بدهیــد داخــل آب بماننــد تــا زمانــی 
ظــرف را از روی حــرارت برداریــد و ترکیــب را صــاف 
کنیــد. اجــازه بدهیــد مایــع حاصــل در دمــای اتــاق 
کنیــد  خنــک شــود. مقــداری عســل بــه آن اضافــه 
و در نهایــت نوشــیدنی حاصــل را بنوشــید. بــه طــور 
ــان از بیــن  ــا تب ت کنیــد ت مرتب ایــن فراینــد را تکــرار 

ــرود. ب
۳. پایین آوردن تب با ریحان

کــه در طــب  اســت  گیاهــی  یــک داروی  ریحــان 
آیــورودا بــرای درمــان تــب اســتفاده می شــود. این 
کتــری،  با ضــد  خــواص  حــاوی  دارویــی  گیــاه 
کــی  آنتی بیوتیــک و ضــد التهابــی اســت. مــواد خورا
ــا التهــاب در بــدن  کــه بــه مبــارزه ب زیــادی هســتند 

می کننــد. کمــک 
ــان  ــرگ ریح ــد ب ــوش بیاورید.چن ــر آب را ج ــم لیت نی
کنید.اجــازه  و یــک قاشــق پــودر هــل بــه آب اضافــه 
کــم بجوشــد تــا زمانــی  بدهیــد ترکیــب روی حــرارت 
کــه نیمــی از حجــم اولیــه ی آن کاهش بیابد. شــعله 
کنیــد. ســپس شــکر و شــیر را بــه ترکیــب  را خامــوش 
کنیــد و در  کنیــد. همــه  مــواد را مخلــوط  اضافــه 
نهایــت ترکیــب حاصــل را بنوشــید. بــرای تســکین 
تب ایــن فراینــد را در هــر ۲ تــا ۳ ســاعت یــک بــار تکــرار 

کنید.

پایین آوردن تب با چند درمان خانگی
طب سنتی الغری

بلغــم یکی از خلط های چهارگانه )اخــالط اربعه( در 
طــب اخالطــی اســت و بــه علت ســبک زندگی غلط 
و مصــرف غذاهــای ســرد این خلــط در بــدن افزایش 
شــایعی  مزاجــی  مشــکلی  بلغــم  غلبــه  می یابــد. 
کــه متأســفانه در بیشــتر افــراد وجــود دارد.  اســت 
گر دارای اندامی الغر اما شــکم بزرگی هســتید شــما  ا

دچــار غلبــه بلغــم می باشــید.
غلبه بلغم چیست؟

در بــدن همــه مــا ۴ خلــط )دم، صفرا، بلغم و ســودا( 
وجــود دارد. مــزاج بلغــم، ســرد و مرطــوب اســت. بــا 
افزایــش بلغــم رطوبــت و ســردی افزایــش می یابــد و 
حجــم بــه وجــود می آید. ایــن خلــط ســنگین اســت 
و تمایــل بــه ته نشــین شــدن دارد بنابرایــن افــراد 
ــا  ــد و ی بلغمی مــزاج چــاق و اندامی گالبی شــکل دارن
دارای شــکم هســتند. یــک فــرد یــا ذاتــًا بلغمی بــوده 
و یــا بــه علــت ســبک زندگــی غلــط دچــار غلبــه بلغــم 
ــم  ــه بلغ ــار غلب ــرد دچ ــت ف ــر دو حال ــود. در ه می ش
بایــد بلغــم اضافــه و تجمــع یافتــه در بــدن را خــارج 
کنــد و ســبک زندگی مناســب را بیامــوزد و غذاهایی 
کنــد تــا بــدن از حالــت بلغمی خــارج شــود.  را میــل 
عــوارض و نشــانه های غلبــه بلغــم در انــدام: چرخــش 
عــرق  بویایــی،  اختــالل در  بینایــی،  کــم  و  چشــم 
زیــاد،  خــواب  مرطــوب،   دســت وپا  ســرد،کف 
پف انــدام و صــورت، خســتگی زودرس، درد عضــالت 
گاهــی زانــودرد، ورم و  گاهــی پــادرد،  ماننــد کمــردرد، 
آرتروز،رماتیسم،خیره شــدن،عدم تحرک،  باز ماندن 
دهــان و چشــم، شــلی دریچــه قلــب، زیــاد شــدن 
اشــتها و شــکم بزرگ، ســردی در معده و آروغ زدن،دیر 
کــردن غــذا، اســتفراغ،اختالل در تکلــم، دفــع  هضــم 
بی اختیــار و اســهال،پر ادراری، خواب آلودگــی و زیــاد 
خــواب،  در  دهــان  از  آب  شــدن  خوابیدن،جــاری 
رقیــق بــودن آب بینــی )ترشــح زیــاد بینــی(، فراموشــی 
در  قهــوه ای  لک هــای  کم حواســی،  کندذهنــی،  و 
چشــم،زود ارضاییســوزش جنســی مســتمر، الغــری 
عضالنــی )افــت عضــالت( یــا آتروفــی، افتادگــی ســینه، 

نابــاروری، فشــارخون سرد،ســردرد،آنفلوانزا
 درمان غلبه بلغم با نسخه های طب سنتی و 

خانگی
بادکــش: 7 جلســه بادکــش بــرای فــرد بلغمی مــزاج 

الزم اســت تــا بلغــم او دفــع و خونــش زیــاد شــود.
گــرم: در ناحیه ای که بلغم تجمع پیــدا کرده  روغــن 
گــرم بمالیــد تا ایــن بلغــم به اصطــالح  روغن هــای 
پختــه و تبدیــل بــه خــون شــود. بهتــر اســت بــه 
ســیاه دانه  روغــن  خــود  ســر  بــه  شــب  مــدت ۴۰ 

بمالیــد.
مصرف این غذاها ممنوع:

گــر بلغمی مــزاج هســتید غذاهایــی ماننــد لبنیات،  ا
ســرکه، ترشــی و لیتــه، شــور، ســیب زمینی، عــدس، 
و  میوه تــرش  نســکافه،  قهــوه،  چــای،  قــارچ، 
پوســت کنده،  خیــار  کیــوی،  نارنگــی،  نرســیده، 
لیموشــیرین، ســوپ جــو بــا زنجبیــل، روغــن نباتی، 
کالبــاس  گیاهــی، نوشــابه، برنــج، سوســیس و  کــره 

نخوریــد.
گوشت گاو نخورید:

در مطالــب قبلــی گفتیــم که گوشــت گاو و گوســاله، 
گوشــت ســفید )بــرای رماتیســمی ها بــد بــوده و درد 
را زیــاد می کنــد( بــرای افــراد بلغمی مــزاج مضــر و ایــن 
گوشــت  گوشــت ها،  افــراد بایــد به جای ایــن نــوع 
گنجشــک( مصــرف  کبوتــر، ســار،  گوســفند،  )شــتر، 

نمایند.
این ادویه جات برای دفع بلغم مفیدند:

ادویه جــات )هــل - دارچیــن - زنجبیــل - زیــره- 
زعفــران - زنیــان- ســیر- موســیر - خــردل( بــرای 

ــد. دفــع بلغــم مفیدن
سبزیجات زیر را مصرف نمایید:

ــاع - ریحــان  - جعفــری  ســبزیجات )کرفــس - نعن
کلــم و دیگــر مــواد غذایــی ماننــد  ترخــون - مــرزه( 
شــیرازی،  قدومــه  گــردو،  نخــود،  مارچوبــه، 
گنــدم بــرای افــراد بلغمــی  کدوحلوایــی، لیموتــرش، 

 مفیــد هســتند.

کنیــد حتمــًا  کــه بــاز  گنجه  هــای هر ایرانــی را  دِر 
بــا زنجبیــل رو بــه  رو می شــوید. این ریشــه معطــر 
و طعــم  دهنــده پرخاصیــت اســت و در تهیــه 
مــی رود.  کار  بــه  نوشــیدنی  ها  و  غذاهــا  انــواع 
زنجبیــل پــای ثابــت دمنوش  هــای زمســتانی 
و  ســرماخوردگی  درمــان  بــرای  چــون  اســت 
زده  کرونــا  روزهــای  در  اســت.  مؤثــر  آنفوالنــزا 
فعلــی نیــز توصیــه زیادی بــرای مصــرف زنجبیل 
می شــود. امــا در ایــن مطلــب می خواهیــم در 
خصــوص تأثیر ایــن ریشــه قدیمــی و پرخاصیــت 

کنیــم. کاهــش وزن صحبــت  در الغــری و 
 چرا زنجیبل؟

ارزشــمند  بســیار  ریشــه  یــک  زنجبیــل  چــون 
کــه بــه  ویــژه بــه دلیــل عطــر و طعــم فــوق   اســت 
کثــر غذاهــا و  ا ثابــت  پــای  کــه دارد  العــاده ای 
نوشــیدنی  ها محســوب می شــود. البتــه یادتــان 
کاهــش  در  تنهایــی  بــه  زنجبیــل  کــه  باشــد 
کــه  کمــک می کنــد  وزن معجــزه نمی کنــد امــا 
بــه  خوبــی  طعــم  شــود،  کنتــرل  اشــتهایتان 
ترتیــب شــما  به ایــن  و  نوشــیدنی  ها می دهــد 
را از مصــرف انــواع شــیرینیجات، هلــه  هوله  هــا، 
ناســالم  صنعتــی  نوشــیدنی  های  و  اســنک  ها 
کــه در ایــن روزهــای  دور می کنــد. یادتــان باشــد 
هلــه   مصــرف  پرخــوری،  دام  بــه  قرنطینگــی 
هوله  هــا و مــواد غذایــی بــی  ارزش نیافتیــد و 
کار  همچنــان فعالیــت بدنــی داشــته باشــید. 
کــن  اما بــه  نمی توانیــد  گــر  ا نیســت.  ســختی 
کنیــد بهتــر اســت در  خلــوت برویــد و پیــاده  روی 
کنــار آن نیــز بــرای  کنیــد. در  کمــی ورزش  منــزل 
رســیدن یــا حفــظ تناســب  اندامتان و همچنین 
را  زنجبیــل  بدنتــان  سیســتم ایمنی  تقویــت 

دریابیــد.
گریپ فروت و زنجبیل همیار الغری

گریــپ فــروت یــک مــاده غذایــی سرشــار از آب و 
ــه صــورت آبمیــوه،  فیبرهــا اســت. مصــرف آن ب
اســموتی یــا میلــک شــیک باعــث تأمیــن هــر چه 
بیشــتر آن بــدن و افزایــش ادرار می شــود. این 
ــی  ــات اضاف ــود مایع ــودی خ ــه خ ــز ب ــئله نی مس

کــرده  انباشــته شــده در بافت هــا را از بــدن دفــع 
و باعــث می شــود الغرتــر بــه نظــر برســید. چــون 

بــه اصطــالح پفتــان می خوابــد.
مواد الزم

گریپ فروت 2 عدد
ــادل ۵۰  ــق مع ــده ۵ قاش ــده ش ــازه رن ــل ت زنجبی

گــرم
آب 1 لیتر

عسل اختیاری
روش تهیه و استفاده

اجــازه دهیــد آب بــه مــدت ۵ دقیقــه بــا حــرارت 
مالیــم بجوشــد. ســپس زنجبیــل رنــده شــده 
دقیقــه   1۰ بگذاریــد  و  ریختــه  آن  داخــل  را 
نوشــیدنی  نیــز  نهایــت  در  کنــد.  اســتراحت 
گریــپ  کنیــد و آب دو عــدد  گرمتــان را صــاف 
گرفتــه و داخــل آن بریزیــد. می توانیــد  فــروت را 
ــرده و  ک کمی عســل نیــز آن را شــیرین  ــا مقــدار  ب

کنیــد. نــوش جــان 
دارچین و زنجبیل همیار الغری

یــک  تنهــا  نــه  زنجبیــل  و  دارچیــن  ترکیــب 
تحویلتــان  خوشــمزه  و  معطــر  نوشــیدنی 
تأمیــن  را  بدنتــان  روزانــه  آب  و  می دهــد 
می کنــد بلکــه می توانــد یــک جایگزیــن ســالم 
بــرای نوشــیدنی  های صنعتــی باشــد. یادتــان 
نتیجــه  ای  نوشــیدنی  ها  قبیــل  که ایــن  باشــد 
ــل  ــکالتی در مقاب ــاد مش ــش وزن و ایج ــز افزای ج

داشــت. نخواهنــد  وزن  کاهــش 
نوشــیدنی دارچیــن و زنجبیــل می توانــد شــما 
کنــد. البتــه  ــان نزدیــک  ــه نتیجــه دلخــواه ت را ب
نوشــیدنی  مصرف ایــن  در  کــه  باشــد  یادتــان 
اســت  ممکــن  چــون  نشــوید  افــراط  دچــار 
گــر  ا شــود.  ســاز  مشــکل   افــراد  برخــی  بــرای 
مشــکل خاصــی در ســالمتی تان داریــد ماننــد 
از  قبــل  اســت  بهتــر  غیــره  و  بــاال  فشــارخون 
مصرف ایــن نوشــیدنی بــا پزشــکتان مشــورت 

کنیــد.
مواد الزم
آب 1 لیتر

گرم زنجبیل رنده شده 2 قاشق معادل ۴۰ 
چوب دارچین ۴ عدد

روش تهیه
ــل و  ــپس زنجبی ــد و س ــد آب بجوش ــازه دهی اج
کنیــد و بگذاریــد 1۰  چــوب دارچیــن را اضافــه 
کنــد. ســپس نوشــیدنی تان  دقیقــه اســتراحت 

ــد. کنی ــل  ــرده و می ک ــاف  را ص

غلبه مزاج بلغم و راهکارهای درمان الغری با 2دستور خوشمزه زنجبیلی!!

صبحانهربخ

کــه صبــح بــه محــض بیــدار  شــاید فکــر بــدی نباشــد 
شــدن از خــواب، ســراغ بــزرگ ترین دغدغه ذهنتان 
برویــد و تکلیــف آن را مشــخص کنیــد اما بهتر اســت 
کار را نکنیــد. مطالعــات نشــان  بــا معــده خالی ایــن 
داده انــد گرســنگی می توانــد بــه میزان چشــمگیری 

بــر تصمیــم گیری هــا و نتایــج آن اثــر بگــذارد.
لیست کارهای روزتان را ننویسید

کــه  در تئــوری، شــاید ایده ی خوبــی بــه نظــر برســد 
هر روز صبح بعد از بیدار شــدن از خواب، بنشــینید 
کــه بایــد در آن روز انجــام  کارهایــی را  و لیســت تمــام 
بــه  کارشناســان خالقیــت  امــا  دهیــد بنویســید؛ 
ــود و  ــح ش ــا صب ــد ت کنی ــر  ــه صب ــما می گویند اینک ش
ســپس این لیســت را بنویســید در واقع اثر معکوس 
داشــته و باعــث اضطــراب و اســترس قابــل توجهــی 

می شــود.
کارهــای روزتــان را  کــه لیســت  خیلــی بهتــر اســت 

شــب قبــل بنویســید.
گرســنگی در بیشــتر افــراد باعــث  معــده خالــی و 
و  باشــند  داشــته  کمتــری  صبــر  می شــود 
گهانی نه چندان درســتی بگیرند و  تصمیم های نا
گزینه هایــی تمایل پیدا کننــد که نتایج  بــه ســمت 
گذشــت زمــان و  فــوری تــر داشــته و نیــاز بــه صبــر و 

تجزیــه و تحلیــل بیشــتر ندارنــد
نگــه  نــه  خلق ایده هاســت،  بــرای  شــما  مغــز 
داشــتن ایده ها، و مطمئنــًا نبایــد آن را بــا چیزهــای 
گــر مغزتــان را بــا چیزهــای بــه  غیرضــروری ُپــر کنیــد. ا
دردنخــور مشــغول و ُپــر نکنیــد، احســاس خیلــی 

بهتــری خواهیــد داشــت.
ورزش سنگین انجام ندهید

مطمئنــًا انجــام مقــداری ورزش هــوازی صبــح بــا 
گــر هدفتــان عضلــه  معــده خالــی، فوایــدی دارد امــا ا
ســازی و افزایــش قــدرت ورزشــی تــان اســت، انجــام 
تمریــن، خصوصــًا تمرینــات ســنگین و ُپرشــدت، 

شــمار  بــه  اشــتباه  یــک  خالــی  معــده  بــا   صبــح 
می رود.

گــر در رشــته ورزشــی بســیار ســنگینی فعالیــت  ا
یــا  ُپرشــدت  تناوبــی  تمرینــات  مثــاًل  می کنیــد، 
بــا  تمریــن  شــوید  متوجــه  شــاید  پاورلیفتینــگ، 
می کنــد.  ضعیــف  را  عملکردتــان  خالــی،  معــده 
طــی تمرینــات ُپرشــدت ورزشــی، امــکان دسترســی 
انــرژی  تأمیــن  جهــت  بــدن  چربــی  ذخایــر  بــه 
وجــود نــدارد تــا ســوختی یکنواخــت بــرای بدنتــان 
تأمیــن شــود، بنابرایــن بــه محض اینکــه ذخیــره 
کربوهیــدرات بدنتــان تمــام شــود، دیگــر نخواهــد 
کــه هــدف شماســت بــه تمریــن  توانســت بــا شــدتی 

بدهــد. ادامــه 
کربوهیــدرات  و  مغــذی  صبحانــه  یــک  خــوردن 
کمــک می کنــد هــم شــدت و هــم طــول مــدت  دار 

تمرینــات شــما در حــد مطلوبــی حفــظ شــود.
گــر در هــدف فیتنس تان جدی هســتید  بنابرایــن ا
و تمرینــات و فعالیت هایتــان بیشــتر از یــک دو یــا 
پیــاده روی روزانــه اســت، بهتریــن روش ایــن اســت 

کنیــد. کــه صبحانــه بخوریــد و بعــد ورزش 
تصمیمات مهم نگیرید

کارتان فکر می کنید؟ شــاید فکر  به اســتعفا دادن از 
کــه صبــح بــه محــض بیــدار شــدن از  بــدی نباشــد 
خــواب، ســراغ بــزرگ تریــن دغدغــه ذهنتــان برویــد 
ــا  ــت ب ــر اس ــا بهت ــد ام کنی ــخص  ــف آن را مش و تکلی
کار را نکنیــد. مطالعــات نشــان  معــده خالی ایــن 
داده انــد گرســنگی می توانــد بــه میزان چشــمگیری 
گیری هــا و نتایــج آن اثــر بگــذارد. معــده  بــر تصمیــم 
ــراد باعــث می شــود  گرســنگی در بیشــتر اف ــی و  خال
تصمیم هــای  و  باشــند  داشــته  کمتــری  صبــر 
گهانــی نــه چنــدان درســتی بگیرنــد و بــه ســمت  نا
کــه نتایــج فــوری تــر  کننــد  گزینه هایــی تمایــل پیــدا 
ــه و  ــان و تجزی ــت زم گذش ــر و  ــه صب ــاز ب ــته و نی داش

تحلیــل بیشــتر ندارنــد.

قبل از صبحانه این کارها را انجام ندهید



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان . میدان الله . مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان . 
 طبقه اول . واحد 1۰

گهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27 تلفن روابط عمومی و امور آ

نمابر:  ۰31-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰33

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

روزنامه اقتصادی، اجتماعی
سال پنجم - شماره  11۶7 

یکشنبه  ۶  تیر  1۴۰۰ -  1۶ ذی القعده  1۴۴2 - 27  ژوئن     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

مواد الزم:
ماهی هامور، شیر، زبیدی یا سنگسر: ۷۰۰ گرم

تمرهندی: ۱۰۰ گرم
گشــنیز و ۵۰  ــرم  گ ســبزی قلیــه ماهــی شــامل: ۴۰۰ 

گــرم شــنبلیله
پیاز: یک عدد بزرگ

سیر: ۵ حبه بزرگ
گشــنیز و ادویــه  نمــک، فلفــل قرمــز، پــودر دانــه 

مقــدار الزم بــه  ماهــی  قلیــه  مخصــوص 
طرز تهیه قلیه ماهی جنوبی مجلسی

مرحله اول
کــردن قلیــه ماهــی جنوبــی مجلســی  بــرای درســت 
گــرم  گــرم تمرهنــدی را در مقــداری آب  ابتــدا ۱۰۰ 
کنیــد. بعــد از یــک  ــه مــدت یــک ســاعت خیــس  ب
ســاعت با فشــار پشــت قاشــق هســته و پوســته تمر 
هنــدی را جــدا کنید و عصاره تمر هنــدی را از صافی 
ــه تمــر هنــدی را از صافــی رد  کنیــد. بعــد از این ک رد 
کردیــد یک قاشــق غذاخــوری آرد به آن اضافه کنید 
و آن قــدر هــم بزنیــد تــا یک مایه یکدســت به دســت 

بیاید..
مرحله دوم

در مرحلــه بعــد ماهــی مــورد نظرتــان را بــا مقــدار 

کمی نمــک، فلفــل قرمــز و پــودر دانــه گشــنیز مــزه دار 
کافــی  کنیــد، ۳۰ دقیقــه بــرای مــزه دار شــدن ماهــی 
گشــنیز و شــنبلیله را  اســت. ســبزی ماهــی شــامل 
کنیــد  کنیــد. پیــاز را ریــز خــرد  ســاطوری و ریــز خــرد 
ــبک  ــاز س ــه پی ــد. به محض این ک ــت دهی کمی تف و 
ــا هــم  کنیــد و ب ــه  ــه آن اضاف شــد، ســبزی قلیــه را ب

تفــت دهیــد.
مرحله سوم

گشــنیز و  امــا ســبزی قلیــه ماهــی چیســت؟ همــان 
ــا رعایــت دقیــق نســبت هــر دو. ســبزی  شــنبلیله ب
قلیــه ماهــی بایــد روی شــعله مایــم گاز کامــا ســرخ 
و رنــگ آن تیــره شــود. حیــن سرخ شــدن ســبزی 
کمی نمــک و بــه مقــدار دلخــواه فلفــل قرمــز و ادویــه 
مخصــوص قلیــه ماهــی )از عطــاری یا هایپرمارکت و 
فروشــگاه های زنجیــره ای تهیــه کنیــد( را بــه ســبزی 
در حــال ســرخ شــدن اضافــه کنیــد. حبه هــای ســیر 
کنیــد و بــه همــراه یــک  کنیــد یــا رنــده  را ریــز خــرد 
قاشــق غذاخــوری زردچوبه کمی تفت دهیــد. حاال 
ســیر تفــت داده شــده را بــه همــراه ماهــی مــزه دار 

کنیــد. شــده را بــه ســبزی ســرخ شــده اضافــه 
مرحله چهارم

عصــاره تمرهنــدی و آرد را هــم بــه مــواد بــاال اضافــه 
کنیــد و اجــازه دهیــد تــا قلیــه ماهی بــه مــدت ۴۰ الی 
گاز جــا بیفتــد. حیــن  ۵۰ دقیقــه روی شــعله مایــم 
پخــت قلیــه ماهــی بــه هیچ وجــه آن را هــم نزنیــد و 
کامــل نبندیــد  دِر قابلمــه را هــم نیمه بــاز بگذاریــد و 
گــر می خواهیــد مــواد را بــا  تــا ماهــی از هــم وا نــرود. ا
کمی تــکان  کمی قابلمــه را  کنیــد فقــط  هــم ترکیــب 
بدهیــد. به ایــن ترتیــب قلیــه ماهــی مجلســی شــما 

ــدازد. حســابی جــا می افتــد و روغــن می ان

می رفــت.  دزدی  بــه  شــب ها  کثــر  ا ربابــی  ابوبکــر 
کــرد، چیــزی نیافــت.  کــه ســعی  شــبی چنــدان 
دســتار خــود را بدزدیــد و در بغــل نهــاد، چــون بــه 

آورده ای؟ گفــت: چــه  زنــش  رفــت،  خانــه 
گفت: این دستار آورده ام.

زن گفت: این که دستار خود توست.
گفــت: خامــوش، تــو ندانــی، از بهــر آن دزدیــده ام تــا 

آرمــان دزدی ام باطــل نشــود.

قلیه ماهی آرمان دزدی

دستپخت کوتاه حکایت 

کیفیــت  هــواوی توانســته بــا ارائــه محصــوالت با
بی ســیم  کامــًا  خوش قیمت، ایرفون هــای  و 
هــر  بــا  تــا  کنــد  کاربــران  روزمــره  زندگــی  وارد  را 
بودجــه ای بتــوان از لــذت موســیقی برخــوردار 
کــه  شــد. یکــی از ایربادهــای بی ســیم هــوآوی 
توانســته بــه ســرعت در لیســت پرفروش ترین هــا 
اســت.   ۴i HUAWEI FreeBuds ،بگیــرد قــرار 
در  حضــور  بــا  تنهــا  موســیقی  لــذت  روزگاری 
کنســرت ها و اجراهــای زنــده دســت یافتنــی بــود؛ 
امــا امــروزه بــه لطــف پیشــرفت های فنــاوری، در 
هــر مکانــی می تــوان غــرق موســیقی شــد. یکــی 
از تحول هــای بــزرگ ســال های اخیــر در زمینــه 
بی ســیم  کامــًا  ظهور ایربادهــای  موســیقی، 
)TWS( مجهــز بــه فنــاوری حــذف نویــز اســت 
کــردن بــه  گــوش  کــه امــکان مکالمــه شــفاف و 
موســیقی را در هــر مکانــی میســر می کنــد و دیگــر 
گوشــه خلــوت  الزم نیســت برای ایــن امــور، یــک 

کت بیابیــد. و ســا
دنیایی بدون نویز با ایرباد هواوی

حــذف نویــز مهم تریــن قابلیــت هدفون هــای 
گــر قــادر بــه حــذف مؤثــر  کامــًا بی ســیم اســت و ا
نویــز نباشــند، اســتفاده از آنهــا در محیــط بیــرون 
مزاحــم  صداهــای  و  بــود  خواهــد  بی معنــی 
از  را  موســیقی  بــه  دادن  گــوش  امــکان  عمــًا 
شــما می گیرنــد. هــوآوی نــه تنهــا در طراحــی و 
کوســتیک  آ اجــزای  از   ۴i  FreeBuds ســاخت 
بــرای بــه حداقــل رســاندن نویز محیط اســتفاده 
الگوریتم هــای  از  بلکه این ایربــاد  اســت،  کــرده 
ــا پــردازش نویــز  کــه ب ــرد  پیشــرفتهای بهــره می ب
محیــط، فرکانــس خنثی کننــده مناســب را تولید 

می کننــد تــا نویــز محیــط حــذف شــود.
پیشــرفته،  نویــز  حــذف  قابلیــت  بــر  افــزون 
فنــاوری  بــا  میکروفــن  دو  از   ۴i  FreeBuds
دقیــق  دریافــت  بــرای   Beamforming
می کنــد.  اســتفاده  نویــز  از  دور  بــه  و  صــدا 
ضــد  طراحــی  دارای  همچنین این ایربــاد 
کــه نویــز ناشــی از وزش بــاد را  صــدای بــاد اســت 
بــه حداقــل می رســد. شــبکه عصبــی مصنوعــی 
بــکار رفتــه در تراشــه ۴i FreeBuds نیــز قــادر بــه 
نویــز  از  انســان  صــدای  تفکیــک  و  تشــخیص 
محیــط اســت تــا صدایــی شــفاف و واضــح در آن 

شــود. شــنیده  خــط  ســوی 
فــری بــادز ۴i دارای چهــار حالــت ANC )حــذف 
ــت  ــف اس ــای مختل ــرای محیط ه ــال( ب ــز فع نوی

کولــر، صــدای  تــا نویزهایــی همچــون صــدای 
کامپیوتــر، صــدای قطــار و محیط هــای  فن هــای 
ــی و  ــبی خنث ــو مناس ــه نح ــک ب ــام، هری ــر ازدح پ

حــذف شــوند.
کیفیت دوام باتری طوالنی و صدای با

حائــز  بســیار  بی ســیم  باتری ایربادهــای  دوام 
 FreeBuds اهمیــت اســت و بــه همیــن دلیــل
باالیــی  محبوبــت  بــه  توانســته  هــوآوی   ۴i
کند. ایــن محصــول بــا تنهــا یک بــار  دســت پیــدا 
ــا 1۰ ســاعت بــی وقفــه  کــردن قــادر اســت ت شــارژ 

کنــد.  موســیقی پخــش 
کــردن هدفــون  کاربــر بــه شــارژ  کــه  در صورتــی 
کنــد، بــا تنهــا 1۰ دقیقــه شــارژ  خــود نیــاز پیــدا 
آنهــا  از  ســاعت   ۴ مــدت  بــه  می تــوان  ســریع 
 FreeBuds کــه کــرد. بــه همان انــدازه  اســتفاده 
۴i در حــذف نویــز عملکــرد درخشــانی دارد، ایــن 
نیــز  باالیــی  صــدای  کیفیــت  از  محصــول 
از   ۴i  FreeBuds در  هــوآوی  اســت.  برخــوردار 
ــا  ــری ب ــی مت ــزرگ 1۰ میل ــوی ب ــای بلندگ درایوره
کــرده اســت تــا بــا  گــم مخصــوص اســتفاده  دیافرا
کوچک ایربادهــا، صدایی شــفاف و  وجود انــدازه 
کنــد. الگوریتم هــای پیشــرفته و  کیفیــت ارائــه  با
آزمایش هــای انجــام شــده نیــز بــه ارائــه صدایــی 
بــاال  کیفیــت  و  دقــت  بــا  شــده  تیــون  کامــًا 

اســت. انجامیــده 
بــه  کــردن  گــوش  بــرای   ۴i  FreeBuds ایربــاد 
ــی  ــت و فرق ــب اس ــیقی مناس ــبک موس ــواع س ان
پیانــو  یــا  گیتــار  کــه شــیفته صــدای  نمی کنــد 
باشــید. ۴i FreeBuds بــا داشــتن بلندگوهــای 

و  پیشــرفته  نرم افــزاری  قابلیت هــای  دقیــق، 
کارآمــد، تجربــه صوتــی بی نظیــری را  حــذف نویــز 
بــا حداقــل هزینــه برای عاشــقان موســیقی خلق 

می کنــد.
طراحی شیک و جوان پسند

۴i FreeBuds هماننــد نســل قبــل، از طراحــی 
ــه  ک ــرد  یکپارچــه و بســیار جمع و جــور بهــره می ب
ضمــن ارگونومــی و راحتــی بســیار بــاال، جــذاب و 
جوان پســند اســت. این محصــول بــه راحتــی در 
ــکی،  ــگ مش ــا رن ــرد و ب ــای می گی ــر ج کارب ــوش  گ
ــد  ــا قرمــز خــود، ظاهــر دلنشــینی را پدی ســفید ی

مــی آورد.
 ۵.۵ تنهــا   ۴i  FreeBuds از ایربادهــای  هریــک 
می شــود  باعــث  ســبکب  دارد. ایــن  وزن  گــرم 
کــه آنهــا را در  کنیــد  تــا خیلــی ســریع فرامــوش 
ــی دو  ــی و زیبای ــد. راحت ــرار داده ای ــود ق ــوش خ گ
ویژگــی غیرقابــل چشم  پوشــی ۴i FreeBuds و از 
گرفتن  دالیــل محبوبیــت آن هســتند. بــا در نظر 
پشــتوانه  بــا  و   ۴i  FreeBuds امکانــات  تمــام 
محصــول  هواوی، ایــن  صوتــی  فناوری هــای 
دروازه تــازه ای را بــرای لــذت بــردن از موســیقی 
ــاد هــواوی،  گشــوده اســت. با این ایرب کیفیــت  با
کیفیــت مکالمه نیــز حتی در محیط های شــلوغ 

در باالتریــن ســطح از شــفافیت قــرار دارد.
جدیدتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه   ۴i فری بــادز 
هــواوی،  محصــوالت  خوش قیمت تریــن  و 
کشــورمان موجــود بــوده و  کنــون در بــازار  هم ا
بــا ضمانــت و خدمــات پــس از  می تــوان آن را 

کــرد. رســمی خریداری  فــروش 

گوشــی  شــرکت ریلمــی در ســال ۲۰۱۹ میــادی 
کــرد ســپس نســخه  هوشــمند ریلمــی X را معرفــی 
کــرد. هــم  خــاص Master Edition آن را رونمایــی 
ــه شــده نشــان می دهــد  گزارش هــای ارائ کنــون  ا

ویــژه  نســخه  تولیــد  حــال  در  شــرکت  که ایــن 
Realmi GT Master Edition اســت هنــوز نام ایــن 

ــت. ــده اس ــخص نش ــول مش محص
 Realmi گوشــی های ســری کــه  انتظــار مــی رود 
X9 تــا اواســط مــاه ژوئیــه عرضــه شــود، بنابرایــن 

 GT Master Edition کــه نســخه احتمــال دارد 
طــی چنــد روز آینــده بــه صــورت رســمی معرفی 
گوشــی مشــابه  شــود. احتمــااًل ویژگی های ایــن 
ــود، امــا  گوشــی اصلــی ۵G Realmi GT خواهــد ب
ممکــن اســت طراحــی پنــل پشــتی و رنــگ آن 
 Realmi GT گوشــی هوشــمند متفــاوت باشــد. 
۵G دارای صفحــه نمایــش ۶.۴۳ اینچــی امولــد 
+FHD اســت. دوربیــن ســلفی بــه کار رفتــه در این 
گوشــی نیــز بــه حســگر ۳۲ مگاپیکســلی مجهــز 
گانــه در پنــل پشــتی  اســت. یــک دوربیــن ســه 
کــه شــامل دوربیــن  گوشــی تعبیــه شــده اســت 
گوشــی  اصلــی ۶۴ مگاپیکســلی می شــود. این 
گون ۸۸۸ مجهــز شــده اســت  بــه تراشــه اســنپدرا
گیگابایــت  گیگابایــت حافظــه رم و ۲۵۶  و بــا ۱۲ 
حافظــه ذخیــره ســازی داخلــی همــراه اســت و 
انــرژی مــورد نیــاز آن  بــا اســتفاده از یــک باتــری 
۴.۵۰۰ میلــی آمپــر ســاعتی تأمیــن می شــود و از 
فناوری شــارژ ســریع ۶۵ واتی پشــتیبانی می کند.

 Orbital( اســمبلی«  »اوربیتــال  فضایــی  شــرکت 
ســاز  و  ســاخت  شــرکت  یــک  کــه   )Assembly
ناســا  پیشکســوتان  توســط   و  اســت  فضایــی 
بیانیــه ای مطبوعاتــی در روز  اداره می شــود، در 
کــرد موفــق  پنجشــنبه ۲۴ ژوئــن)۳ تیــر( اعــام 
ــن  ــاخت اولی ــرای س ــای الزم ب ــاد فناوری ه به ایج

شــده اند. فضایــی  هتــل 
ایــن شــرکت در راه انــدازی رســمی تجهیزاتش در 
کــه قــرار اســت مرکــز  کالیفرنیــا   ،)Fontana(ــا فونتان
اصلــی آن باشــد به ایــن موفقیــت دســت یافتــه و 
قصد دارد تا قبل از ســال ۲۰۳۰ تعطیات فضایی 

کنــد. را بــه واقعیــت تبدیــل 
کــه خــود را اولیــن  شــرکت »اوربیتــال اســمبلی« 
شــرکت ســازنده ی ســازه ی فضایــی در مقیــاس 
بــزرگ می دانــد در حــال ســاخت ربات هایــی بــرای 
ارســال بــه فضاســت تــا هتــل فضایــی را بســازند.

هتــل  یــک  ســاخت  شــرکت  هدف ایــن 
بــه   )Voyager(فضایی ایســتگاه فضایــی وویجــر
ــه در  ک ــت  ــر اس ــر ۲۰۰ مت ــا قط ــه ب ــک حلق ــکل ی ش
مــدار زمیــن بچرخــد و جاذبــه ای مشــابه جاذبه ما 
کند. ایــن شــرکت بــه تازگــی از یکــی  را شبیه ســازی 
کــه بــه آن در ســاخت این ســازه  از فناوری هایــی 
کمــک می کنــد بــه نــام ربــات مونتــاژ  بــزرگ در فضــا 
 Demonstrator Structural(کننده ساختاری خرپا
کــرده اســت. Truss Assembly Robot( رونمایــی 
تیــم آالتــور)Tim Alatorre(، مدیر ارشــد این برنامه 
ــاب  ــن پرت ــازی اولی ــال آماده س ــا در ح ــد: م می گوی
کــه بــرای ســال ۲۰۲۳ برنامه ریــزی  خــود هســتیم 

شــده اســت.
گونــه ای طراحــی شــده  هتــل فضایــی وویجــر بــه 
کــه مجلــل و راحــت باشــد. این هتــل دارای   اســت 
کــه بــا چرخــش  جاذبــه مصنوعــی خواهــد بــود 

می شــود. ســازه ایجاد  آهســته این 
»اوربیتــال اســمبلی« قصــد دارد نمونــه ی اولیــه 
 )›PSTAR‹(کننــده ســاختاری خرپــا ربــات مونتاژ 

را تــا ســال ۲۰۲۳ بــه مــدار بفرســتد.
ایــن ربــات ۵۲ متــر »خرپــا« را بــه صــورت دایــره وار 
در فضــا مونتــاژ می کنــد تــا نمونــه ی اولیــه هتــل 

فضایــی وویجــر ســاخته شــود.
خرپــا ســازه ای فلــزی بــا چهارچوبــی مثلثی شــکل 
کــه بــرای ســاخت پــل و ســازه های هــوا فضا  اســت 

مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

کــه در  کــرده اســت  کمپانــی موزیــا بــه تازگــی اعــام   
کــه  کــس ســعی شــده اســت  بازطراحــی اخیــر فایرفا
ــد  ــل برس ــه حداق ــا ب ــا اعان ه ــران ب کارب ــت  مزاحم
از  دســته  کس های ایــن  با ترتیــب  همیــن  بــه  و 

کوچک تــر از قبــل شــده اند. اعانــات 
کــس  کاربــران نســخه جدیــد فایرفا به ایــن ترتیــب 
کمتــری  از ایــن پــس هشــدار ها و پیام هــای مزاحــم 
کــرد و حتــی طراحــی جدید ایــن  دریافــت خواهنــد 
مزاحمت ایــن  کــه  اســت  شــده  موجــب  مرورگــر 
کــرده و  کاهــش پیــدا  پیام هــا تــا حــد بســیار زیــادی 
کار اصلــی شــان منحــرف نکنــد. کاربــران را از  تمرکــز 

کــس  فا فایــر  جدیــد  طراحــی  در  همچنیــن 
گرفته انــد و  ســربرگ ها نیــز شــکل تــازه ای بــه خــود 
کــه ظاهــر  گوشــه انحنــادار آنهــا موجــب شــده اســت 
آنها به نوار معلقی در باالی نوای منو شــبیه شــود. 
کشــیدن تب هــا و انتقــال  عــاوه بر ایــن، امــکان 
کاربــر نیــز وجــود دارد و البتــه  آنهــا بــه جــای دلخــواه 
ســربرگ های فعــال روشــن تر از ســربرگ های دیگــر 

ــود. ــد ب خواهن
کاهــش مزاحمــت  موزیــا در پــی سیاســت های 
کــردن ســربرگ های پر ســر  کاربــران امــکان بــی صــدا 

ــت. ــرده اس ک ــان تر  ــدا را آس و ص
عــاوه بر ایــن موزیــا نــوار ابزطــار و منــوی ســه خطــی 

کمپانــی  اســت. این  کــرده  ســازی  ســاده  نیــز  را 
کــه منوهــای اضافــی را بــه  اظهــار داشــته اســت 
کاهــش آشــفتگی و قــرار دادن قابلیت های  منظــور 
کــرده اســت.  پرکاربــرد در یــک مــکان بــا هــم تلفیــق 
آیکــون ســپر موجــود در زیر نــوار URL نیز بــه صورت 
کاربــر اعــام خواهــد  دائمی خواهــد درخشــید و بــه 
کــه حفاظــت حریــم خصوصــی پیشــرفته این  کــرد 

مرورگــر در پــس زمینــه فعــال اســت.
خصوصــی  حریــم  حالــت  موزیــا  عــاوه  بــه 
 Total کــس را تغییــر داده اســت و قابلیــت فایرفا
بــه  کنــون  ا هــم  مرورگــر  Cookie Protection ایــن 
صــورت پیــش فــرض فعــال خواهــد بــود. به ایــن 

کوکی هــا را بــه صــورت  کــس تمــام  ترتیــب فایرفا
کــرد تــا هــر وب ســایتی  گانــه ذخیــره خواهــد  جدا
ــه  ــات را ب ــن اطاع ــد نتواند ای ــاهده می کنی ــه مش ک

بگــذارد.  ک  اشــترا
کــس  بر ایــن موزیــا در نســخه iOS فایرفا عــاوه 
راســتای  در  کــه  قدم هایــی  تعــداد  کاهــش  بــه 
مرورگــر  کلیدی ایــن  قابلیت هــای  از  اســتفاده 
داده  نشــان  زیــادی  توجــه  می شــود،  برداشــته 
گفتــه موزیــا، مرورگــر شــما  اســت. در نهایــت بــه 
پنجــره ای بــه دنیای اینترنــت اســت و تجربــه خوب 
یــا بــد اســتفاده از آن می توانــد بــه صــورت کلــی روی 
تجربــه مــرور وب شــما تاثیــر بــه ســزایی بگــذارد.

کیفیت و مکالمه شفاف نسخه ویژه گوشی Realmi GT به زودی عرضه می شودایرباد هواوی ۴i FreeBuds ؛ گجتی برای موسیقی با اقامت در هتل فضایی، 
رویایی در شرف تحقق

کس کوچک شدن اعالنات و پیام های مزاحم در جدید ترین طراحی فایرفا

فناوریربخفناوریربخ

تکنولوژیربخ

فناوریربخ

همــه کــه  هســتند  مهارت هــا  از   مجموعــه ای 
کننــد آن هــا را در خودشــان  انســان ها بایــد ســعی 
کــه بــا توجــه بــه  کننــد، مهارت هــای زندگــی   ایجــاد 
جامعــه امــروزی دانســتن شــان نیــاز اســت و بــه 
ــدام از آنهــا را آموخــت پــس  ک ــوان هــر  ســادگی می ت

ــد. ــاد بگیری ــدون اتــاف وقــت آنهــا را ی ب
1. یاد بگیرید که چگونه دیگران را ترغیب کنید

کــه چگونــه جــواب  بســیار مهــم اســت یــاد بگیریــد 
کنیــد بــه نحــوه  بلــه را از دیگــران بگیریــد و ســعی 

مثبــت از آن هــا درخواســت داشــته باشــید.
ایــن درخواســت می توانــد حتــی از رئیــس تــان در 
از  یــا درخواســت ســاده ای  کار هــم باشــد  محــل 
همســایه برای ایــن که نزدیک به پیــاده رو و یــا درب 

منــزل ماشــینش را پــارک نکنــد.
از طریــق یــاد گرفتــن چنیــن رفتارهــای انســانی و بــه 
ــما  ــانس ش ــی، ش ــیر اخاق ــا در مس ــن آن ه گرفت کار 
کــه می خواهیــد افزایــش  بــرای رســیدن بــه چیــزی 

پیــدا می کنــد.
2. مهارت شنیداری را یاد بگیرید

مهــارت شــنیداری بــا دقــت، بــه معنای ایــن اســت 
کــه شــما نــه تنهــا کلمــات را می شــنوید، بلکه ســعی 
دریافــت  کامــل  طــور  بــه  را  کلــی  پیــام  می کنیــد 

کــه مهــارت شــنیداری داشــته باشــید  کنیــد. زمانــی 
گــوش می دهیــد. وســط  ــل  ــرد مقاب ــه صحبــت ف ب
کلماتــی مثــل خــب و یــا اوکــی اســتفاده  صحبــت از 
بــه  شــنیده اید،  کــه  را  چیــزی  می توانیــد  کنیــد. 
کنیــد و بعــد از تمــام شــدن  صــورت خاصــه بیــان 
کــه در ذهــن تــان وجــود دارد را  صحبــت، ســواالتی 

بپرســید.
۳. یاد بگیرید که چگونه ارتباط مثبت برقرار کنید

ــه  ک ــت  ــن اس ــه معنای ای ــت ب ــاط مثب ــراری ارتب برق
شــما آرامــش کامــل داشــته باشــید و بدانیــد که چه 
می خواهیــد. مســتقیم در مــورد موضــوع صحبــت 
گــوش نیندازنــد. نیاز هــای  کنیــد و چیــزی را پشــت 
و  کمــال صداقــت  را در  تــان  خــود و احساســات 

کنیــد. شــفافیت بیــان 
۴. یاد بگیرید که چگونه تأثیر اولیه مثبتی داشته 

باشید
افــراد معمــواًل در عــرض ۳ ثانیــه در اولیــن ماقــات 
ــرد  ــاه ف کوت ــی می کننــد. در ایــن زمــان  شــما را ارزیاب
دیگــر عقایــدش را بــر اســاس ظاهــر شــما،زبان بــدن 
کــه  کــه چکاره ایــد ؛  و رفتــار تــان تعییــن می کنــد 
ــان تأثیــر بســیار  کــردن شــغل ت مخصوصــًا در پیــدا 
کنیــد تاثیــر اولیــه خــود را  مهمــی دارد. پــس ســعی 

ــد. کنی ــت  ــران مثب این منطقه که در کالیفرنیا واقع شده است به دالیل عجیب و غریب و دالیل فراطبیعی به عنوان یک روی دیگ
مقصد محبوب برای توریست ها و گردشگران به شمار می رود.

مهارت هایی که هر فرد بالغی در زندگی باید بداند

ک پالیا  ریسترا

دانستنی هاربخ

عجایب جهانربخ

کار! کنگ فو  سنجاب های 

دخمه های زرتشتیان

می توان اطمینان داشت که این یاران با برخی از حرکات کنگ فو آشنایی دارند! معلوم نیست چه عاملی باعث این نبرد سنگین بین این دو دوست 
)شاید هم دشمن!( شده است.

برج خاموشان یزد مکانی اسرارآمیز است که شما را کمی با دنیای مردگان آشنا می کند. این برج در 1۵ کیلومتری شهر یزد 
و در حوالی منطقه صفائیه روی یک کوه کم ارتفاع قرار گرفته است.

عکس روز

گردشگری
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