
یکی از طرح های شاخص شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران :   

توسعه پایانه پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  11۶9 - سه شنبه  8  تیر  1۴۰۰ -  18 ذی القعده  1۴۴2
29  ژوئن     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

۳

۳

معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار اصفهان با بیان اینکــه به راحتی نمی تــوان در 
کــرد، گفت:  مــورد زمــان اتمــام پــروژه کالن قطــار ســریع الســیر اصفهان-تهــران صحبــت 
کــه پــروژه قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران مصوبــه الزم را دارد، اجرایــی  ــا زمانــی  ت
می شــود، از نظــر مــا نیز جزو اولویت های اســتان اســت. حجــت اهلل غالمی دربــاره آخرین 
وضعیــت پــروژه قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران و برخی صحبت ها مبنــی بر توقف 
کــرد: پــروژه قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران بــه عنــوان طــرح مصــوب  آن، اظهــار 
دولــت و مجلــس بــرای آن اعتبــار پیــش بینــی شــده اســت و از محــل فاینانــس بــرای آن 
کــرد: تــا زمانــی که پروژه قطار ســریع الســیر اصفهــان- تهران  کیــد  هزینــه می شــود. وی تا

مصوبــه الزم را دارد، اجرایــی می شــود، از نظــر مــا نیــز جــزو اولویت هــای اســتان اســت.

در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها ومانــع زدایــی هــا، برنامــه 
ریــزی بــرای افزایــش ظرفیــت تولیــد مجتمــع فــوالد ســبا 
از زیرمجموعه هــای مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان بــه 
میــزان یــک میلیــون و ۶۰۰ هزارتــن پیــش بینــی شــده 

ــت. اس
گفــت: امســال طبــق برنامــه  مدیــر مجتمــع فــوالد ســبا 
ریــزی پیــش بینــی شــده بــرای افزایــش تولیــد مجتمــع 
ــا اقدامــات و اصالحــات و ادامــه طرح هــای  فــوالد ســبا ب
گــرم، ظرفیت ایــن  توســعه واحد هــای ریخته گــری و نــورد 
ــه یــک میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن در ســال ارتقــا  مجتمــع ب
خواهــد یافــت و بــا رهنمود هــای مهنــدس عظیمیــان 
بــه  رســیدن  بــرای  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
ظرفیــت دو میلیــون تــن در ســال، در حــال بررســی و 

اقــدام اســت.
مصطفــی عطایی پــور افــزود: مجتمــع فــوالد ســبا ۲۸ 
تولیــد ورق هــای  افزایــش  بــا هــدف  خــرداد ســال ۸۵ 
کشــور بــه میــزان ۷۰۰ هــزار تــن در ســال بــه  فــوالدی در 

گــذار شــد. شــرکت فــوالد مبارکــه وا
کارشناسان  وی گفت: درحالیکه با توانمندی مدیران، 
و مــردان پرتــالش شــرکت فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد 
ســبا و بــا انتقــال دانــش فنــی، فناوری هــای موردنظــر، 
در  موردنیــاز  اصالحــات  و  توســعه  طرح هــای  اجــرای 
ــه ظرفیــت یــک میلیــون و ۴۰۰ هــزار  طــول چنــد ســال ب

تــن رســید.
مصطفــی عطایی پور به منظــور افزایش و تکمیل زنجیره 
تولیــد و پشــتیبانی از آن، طرح هــای بزرگــی در فــوالد ســبا 
کــه  گذشــته بــه بهره بــرداری رســیده اســت  در ســال های 
راه انــدازی واحــد مگامــدول شــهید شــهبازی بــا ظرفیــت 
تولیــد یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن آهــن اســفنجی در 
کســیژن ســبا شــامل دو پلنــت ۱۰ هــزار متــر  ســال، واحــد ا
ــای  گاز ه ــر  ــیژن و دیگ کس گاز ا ــد  ــاعت تولی ــر س ــب ب مکع
صنعتــی، راه انــدازی توســعه پســت ۴۰۰ ســبا، راه انــدازی 
ریخته گــری،  و  فوالدســازی  دوم  خــط  توســعه  طــرح 
راه انــدازی نیــروگاه CHP ســبا بــا ظرفیــت ۲۸ مــگاوات، 
 ۲۱۰۰ ظرفیــت  بــا  ســبا  آب  تصفیه خانــه  راه انــدازی 
مترمکعــب بــر ســاعت و تصفیه خانــه پســاب بــا ظرفیــت 
۷۵۰ مترمکعــب بــر ســاعت؛ راه انــدازی و بهره بــرداری از 

راه آهــن ســبا از جمله ایــن طــرح هاســت.

فوالد سبا از افتخاراِت غرور آفرین صنعت کشور:

افزایش تولید فوالد سبا به 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن 

خبرربخ

کل بهزیســتی اســتان اصفهــان  معــاون پیشــگیری اداره 
کننــده  گفــت: در اســتان اصفهــان ۱۰۰ تــا ۱۲۰ هــزار مصــرف 
مــواد مخــدر وجــود دارد کــه هشــت هزار نفر معــادل ۱۰ درصد 

آنهــا بانــوان هســتند. 
کبــر ابراهیمــی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران که به  علــی ا
کــز  مناســبت روز جهانــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر در یکــی از مرا
ــا بیان اینکــه از هــر ۱۰۰  ــزار شــد ب درمــان اعتیــاد اصفهــان برگ
کــز درمــان اســتاندارد مراجعــه می کننــد،  کــه بــه مرا معتــادی 
نــرخ بهبــود طــی ســه مــاه ۲۰ درصــد اســت، ادامــه داد: در 
گــر درمــان مکمــل انجــام نشــود، ۹۰ درصد  طــول شــش مــاه ا
کــرد، چــون اعتیــاد یــک اختــالل مغــزی مزمــن  عــود خواهــد 
ــه  ــت ب ــاری جه ــتجوی اجب ــا جس ــه ب ک ــت  ــده اس کنن ــود  ع
دســت آوردن و مصــرف مــواد باوجــود پیامدهــای منفــی 

مشــخص می شــود.
کل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا  معــاون پیشــگیری اداره 
کــرد،  بیان اینکــه درمــان را بــه چنــد مــدل می تــوان تقســیم 
کــرد: ازجملــه درمــان اجبــاری و اختیــاری، دارویــی و  اظهــار 
ــاس آن  ــه براس ک ــت  ــبانه روزی اس ــه و ش ــی، روزان ــر داروی غی
کــز ماده  کــز متعــددی تعریف کــرد، قانونگذار مرا می تــوان مرا
کــز TC تبدیل  ۱۵ و مــاده ۱۶ را تعریــف کــرده اســت. برخــی مرا
ــوت در  ــورت پایل ــه ص ــه ب ک ــدند  ــع ش ــان جام ــز درم ک ــه مرا ب
اصفهــان اجــرا شــده اســت، بــه همیــن خاطــر هنــوز اتفاقــات 

زیــادی نیفتــاده و یــک مرکــز پایلــوت اســت.
ــادان در  ــه ۴۰ هــزار نفــر از معت ــه خدمــات درمــان ب وی از ارائ
کــرد:  ۸۷ مرکــز اقامتــی، ۵۲ مرکــز  ســال ۹۹ اشــاره و اظهــار 
درمــان ســرپایی، دو مرکــز شــلتر زنــان و مــردان، پنــج مرکــز 
گــذری، ســه موبایــل ون بــرای ارائــه خدمــات در پاتــوق هــا و 
کــه بــه پاتــوق هــا می رونــد،  تیم هــای ســیار موتــوری داریــم 
همچنیــن خدمــات را در مناطــق پرخطــر در دســترس قــرار 
کــز  می دهیــم. ابراهیمی بــا بیان اینکــه معتــاد وقتــی از مرا
کــز جامــع  گفــت: مرا درمانــی ترخیــص شــود رهــا نمی شــود، 
توانمندســازی بــرای بهبــود یافتــگان داریــم، البتــه منابــع ما 
بــرای ارائــه خدمــات محــدود اســت، امــا نهایــت تــالش خــود 
کل بهزیســتی اســتان  را می کنیــم. معــاون پیشــگیری اداره 
گفــت:  اصفهــان در مــورد درمــان مــواد مخــدر صنعتــی، 
مکانیــزم اثــر مــواد مخــدر بــر روی مغــز اســت، امــا انتقــال 
مکانیزم هــای  پــس  دارد،  تفــاوت  عصبــی  دهنده هــای 
گســترده ای نــدارد. مــواد جدیــد از ۳۶۰ تــا  درمــان پکیــج 
۸۰۰ مــواد شــناخته شــده، امــا الزامــا در ایــران و ضمن اینکــه 
اســامی تغییر می کنــد و مــواد اســم علمــی و خیابانــی دارنــد. 

برخــی مــواد جــدی عــوارض شــدیدتر دارد.
وی بــا بیان اینکــه اســتعمار نــو در حــوزه اعتیــاد نیــز فعالیــت 
کــرد: در دنیــا ۳۲ میلیــون نفــر مصــرف  می کنــد، تصریــح 
کشــورهایی بــا  کننــده مــواد مخــدر وجــود دارد و ایــران جــزو 
کــه دو میلیــون و ۸۰۸  باالتریــن مصــرف مــواد مخــدر هســت 
گــردش  کننــده هســتند. پــول در  هــزار نفــر در ایــران مصــرف 
که ایــن تجــارت را  باالیــی در حــوزه مــواد مخــدر وجــود دارد 

ــد. ــودمند می کن س
ابراهیمی بــا اشــاره بــه ۱۶۷ هــزار میلیــارد تومــان خســارت 
کــه ۲۷  گفــت: مشــکل این اســت  کشــور،  ســاالنه اعتیــاد بــه 
ــه نقشــی در آن  ک درصد ایــن خســارت را افــرادی می دهنــد 
گــر هــر کــس نقــش خــودش را ایفــا کنــد می تــوان  ندارنــد، امــا ا
زندگی هــای زیــادی را نجــات و وضعیــت جامعــه خــود را 

بهبــود دهیــم.

نیــروگاه حرارتــی اصفهــان در ســه مــاه اول امســال بیــش از 
۵۱۳ میلیــون کیلــووات، انــرژی الکتریکــی تولیــد و به شــبکه 
سراســری برق کشــور منتقل کرده اســت. سرپرست شرکت 
گفــت: واحد هــای بخــاری  ــرق اصفهــان  ــت تولیــد ب مدیری
مولــد بــرق نیــروگاه اصفهــان تــا پایــان خــرداد امســال، ۵۱۳ 
میلیــون و ۲۱۵ هــزار کیلــووات ســاعت، برق خالص تولیدی 

کشــور تحویــل داده اســت. را بــه شــبکه سراســری بــرق 
تمــام  حاضــر  حــال  در  بیان اینکــه  کریمی بــا  عبــاس 
ــدار در  ــرای تولیــد بــرق پای واحد هــای بخاری ایــن نیــروگاه ب
کامــل در آمادگــی صــد در صــد  پیــک تابســتان بــا ظرفیــت 
گفــت: در صــورت تامیــن آب مــورد نیــاز می توانــد بــا ظرفیــت 

ــد. کن ــل  ــری تحوی ــبکه سراس ــه ش ــرق را ب ــل ب کام
نیــروگاه اصفهــان دارای پنــج واحــد بخــاری مولــد بــرق بــا 

ظرفیت هــای متنــوع و مجمــوع تــوان اســمی تولید ۸۳۵ 
کــه در صــورت تأمیــن آب و ســوخت  مــگاوات بــرق اســت 
مــورد نیــاز، توانایــی تولیــد مقــدار معــادل بــرق مــورد نیــاز 
کالن شــهر اصفهــان در بیشــتر فصــول ســال و تحویــل بــه 

کشــور را دارد. شــبکه سراســری بــرق 
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معاون پیشگیری اداره کل بهزیستی استان اصفهان اعالم کرد؛

کننده موادمخدر در اصفهان ۸ هزار زن مصرف 

درخرداد ماه امسال:

کیلووات برق در نیروگاه اصفهان  تولید ۵۱۳ میلیون 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:

زمان اتمام پروژه قطار سریع السیر 
اصفهان- تهران مشخص نیست

دایی:

رونالدو قهرمان واقعی 
و جنتلمنی تمام عیار است

۶

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم 
خانگی کوچک اعالم کرد:

افزایش قیمت ۲۵ درصدی 
لوازم خانگی

استاندار اصفهان:

وضعیت آب استان، 
بحرانی است

پرونده شهرک صنعتی 
محمودآباد اصفهان در انتظار 

رأی دیوان عدالت اداری 

در جلسه شورای برنامه ریزی استان:

تعیین بودجه ۲۳ دستگاه اجرایی 
استان اصفهان

گاز رفتن ۱۰ ساله  تخته 
در یک اختالف خودرویی

2

2

۴

2

۳

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تشریح کرد:  

قراردادهای ذوب آهن برای خرید 
پساب های شهرهای اطراف

مدیرعامل بانک صادرات ایران:

کیفیت  فوالد مبارکه با تولید محصول با
کرد کشور جلوگیری  از واردات ورق به 

۳

8

۳

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

کامی در تولید عسل   نا
 برای زنبورداران اصفهانی 
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گزارشربخ

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
بــا شــهرک صنعتــی  گفــت: در ارتبــاط  اصفهــان 
فــاز ۶۰۰  در  شــرکت  ذی نفعان ایــن  محمودآبــاد، 
اداری  عدالــت  دیــوان  بــه  را  شــکایتی  هکتــاری 
کــه همــه بــه  کردنــد و االن قــرار بر ایــن اســت  ارســال 

کننــد.  آن رأی دیــوان عدالــت اداری تمکیــن 
گــزارش فــارس، شــهرک صنعتــی محمودآبــاد  بــه 
صنعتــی  شــهرک  بزرگتریــن  اصفهــان،  در  واقــع 
غیردولتی تولید و فرآوری ســنگ های ســاختمانی 
کشــور بــه مســاحت ۸۷۰ هکتــار اســت و قطــب  در 
کشــور محســوب می شــود. این  صــادرات ســنگ 
شــهرک صنعتــی بیــش از ۱۵۰۰ واحــد صنعتــی و 
کــه بــرای ۳۰ هــزار نفــر اشــتغال ایجاد  خدماتــی دارد 
کــرده  و ۷۰ درصــد از واحدهــای صنعتــی مســتقر 
در ایــن شــهرک، ســنگبری و مابقــی ســایر صنایــع 

هســتند.
در ســال های اخیر، این شــهرک صنعتی با مسائل 
کــه علــت آن،  و مشــکالتی مواجــه شــده اســت 
اختــالف بیــن ذی نفعــان بخــش الحاقــی شــهرک 
از یک ســو و اســتانداری و شــهرداری اصفهــان از 

ســوی دیگــر اســت. توضیــح مطلب این که شــهرک 
صنعتی محمودآباد دارای دو مصوبه اســت؛ یکی 
که طبق  مصوبه ســال ۸۳ هیأت دولت می باشــد 
آن، مســاحت ۶۰۰ هکتــار بــرای شــهرک صنعتــی 
اختصــاص داده شــد و مصوبــه دیگــر مربــوط بــه 
ــاحت ۲۷۰  ــد مس ــوب ش ــه در آن مص ک ــال ۸۸،  س
هکتــار دیگــر نیــز بــرای توســعه شــهرک صنعتــی بــه 
مســاحت ۶۰۰ هکتــار قبلــی الحــاق شــود و پیرو این 
الحاقــی، در ســال ۹۰ ســازمان صنایــع  مصوبــه 
پروانــه  صنعتی ایــران،  شــهرک های  و  کوچــک 
بهره بــرداری از شــهرک غیردولتــی محمودآبــاد را 
صــادر می کند. این شــهرک صنعتــی، زیر مجموعه 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان 
اســت و خود ایــن ســازمان نیــز، زیــر نظــر ســازمان 
صنعتی ایــران  شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع 
اســت کــه رئیس ایــن ســازمان، معــاون وزیر صمت 

و رئیــس شــرکت شــهرک های ایران اســت.
مشــکل اصلی این شــهرک صنعتی از جایی شــروع 
کــه در دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــا الحــاق  شــد 
۲۷۰ هکتــار به ایــن شــهرک صنعتی مخالفت شــد. 
کنــون بــه مــدت  از طــرف دیگــر برخــالف قانــون، تا
هیأت مدیره ایــن  انتخابــات  کــه  اســت  ســال   ۲
شــهرک صنعتــی مهــم، برگزار نشــده و عمال شــهرک 
اداره  هیأت مدیــره  بــدون  محمودآبــاد  صنعتــی 
می شــود. در ایــن راســتا، بــا تنــی چنــد از مســؤوالن 
گفتگــو نشســتیم تــا نظــرات  اســتانی در این بــاره بــه 
آن هــا را در ارتبــاط بــا مشــکل اصلی ایــن شــهرک 

صنعتــی جویــا شــویم.
مســیر قانونــی در تصویــب الحــاق ۲۷۰ هکتــار بــه 
ــت ــده اس ــی نش ــاد، ط ــی محمودآب ــهرک صنعت ش

شــرکت  مدیرعامــل  بگــی،  جــواب  محمــد 
شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان، در ارتبــاط 
بــا مصوبــه الحاقی مصوب ســال ۸۸ اظهار داشــت: 
مطابــق بــا متــن مصوبــه، باید شــهرک توســعه پیدا 
کــه واحدهــای فعــال همجــوار  کنــد؛ بــه نحــوی 
ــا  ــه تنه ــا ن ــد؛ ام ــرار بگیرن ــعه ق ــن توس ــهرک در ای ش
تعــدادی از ایــن واحدهــا، در داخــل محــدوده قــرار 
زمین هــای  از  زیــادی  میــزان  بلکــه  نگرفته انــد، 
گرفتــه  قــرار  هکتــار  محــدوده ۲۷۰  در  کشــاورزی 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه مصوبــه زیســت محیطی در ارتباط 
کــه می دانیــد  گفــت: همانطــور  بــا توســعه صنعــت 
کیلومتــری بــه هیــچ عنــوان دنبــال  مــا در شــعاع ۵۰ 
ــای محیــط  ــون فض ــتیم؛ چ ــعه صنعــت نیس توس

کشــش نــدارد. زیســت برای ایــن امــر 
بگــی بــا بیان اینکــه در زمــان تصویب ایــن قانــون در 
ــی طــی می شــده،  ــد قانون ــد رون ــت، بای هیــأت دول
کمیســیون  که ایــن مصوبــه وارد  ادامــه داد: زمانــی 
گانــه ای از  زیربنایــی شــده، بایــد اســتعالمات ۱۲ 
گرفته می شــده، مطالعات  ســازمان های مختلــف 
انجــام و بعــد در شــورای برنا مه ریــزی اســتان دربــاره 
گیری می شــده اســت؛ خب این مســیر  آن تصمیم 
طی نشده و بدون انجام استعالمات و مطالعات، 
مســتقیما در شــورای برنامه ریــزی اســتان مصوبــه 

گرفتــه؛ امــا در ادامــه روند، ایــن مصوبــه در شــورای 
کشــور بــه دلیــل عــدم  عالــی معمــاری و شهرســازی 
گرفتــن مبحــث زیســت محیطی و مراحلــی  درنظــر 
کــه بایــد در ایــن مســیر طــی می شــده اســت، مــورد 

تاییــد قــرار نگرفــت.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
بیــن  مناقشــه  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  اصفهــان 
ذی نفعــان قســمت ۲۷۰ هکتــاری و دســتگاه های 
کــرد: ذی نفعان شــهرک  اجرایــی و نظارتــی تصریــح 
محمودآبــاد در فــاز ۶۰۰ هکتــاری شــکایتی را بــه 
کردنــد و االن قــرار  دیــوان عدالــت اداری ارســال 
کــه دیــوان  کــه همــه بــه آن رأیــی  بر ایــن اســت 

کننــد. کنــد، تمکیــن  عدالــت اداری حکــم 
استانداری و شهرداری در این زمینه کارشکنی 

می کند
ــی، نماینــده مــردم  حجت االســالم حســین میرزائ
بــه نامــه وزارت  بــا اشــاره  اصفهــان در مجلــس، 
صمــت بــه اســتانداری اصفهــان بیــان داشــت: این 
کــه هیــأت دولــت داشــته،  وزارتخانــه مصوبــه ای را 
کــرد و در قالب نامــه ای آن را صریحا  تعییــن تکلیف 
کارشکنی  که اســتانداری اصفهان در حال  نوشــته  

در ایــن موضــوع اســت و شــهرداری هــم ادعــای 
ــاره دارد. نابجایــی در ایــن ب

که متصدی شــهرک های  وی افزود: وزارت صمت 
صنعتــی کشــور اســت، درباره ایــن ۲۷۰ هکتــار اعالم 
کــرده اســت که اینجــا شــهرک صنعتــی اســت و  نظــر 
بایــد بــه آن قســمت ۶۰۰ هکتار قبلی ملحق شــود.

میرزایــی بــا اشــاره بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه 
وزارت  بــا  حــق  علی الظاهــر  کــرد:  خاطرنشــان 
کــه می گویــد ۲۷۰ هکتــار بایــد بــه ۶۰۰  صمــت اســت 
ــار ملحــق شــود و با ایــن شــرایط، اســتانداری  هکت
و شــهرداری اصفهــان بایــد حــرف وزارت صمــت را 
تمکیــن کننــد؛ مگر اینکــه صبــر کننــد تــا رأی دادگاه 
درباره ایــن موضــوع صــادر شــود و بعــد از ایــن حــق 
دارنــد جلــوی توســعه شــهرک را بگیرنــد و مانــع 
کننــد؛ در غیر ایــن صــورت دارنــد مرتکــب  ســازی 

تخلــف می شــوند.
تمام مقررات و مصوبات فعلی برای حل موضوع 

شهرک صنعتی محموداباد کفایت می کند
مهــدی طغیانــی دیگــر نماینــده مــردم اصفهــان 
در مجلــس بــا اشــاره بــه تاریخچــه شــهرک صنعتــی 
کــرد: زمین هــای الحاقــی بــه  محمودآبــاد اظهــار 
کــه بعضــی از آن هــا زمین هــای ســاخته  شــهرک 
شــده و بعضــی هــم ســاخته نشــده اســت، یــک 
پیشــینه ۳۰ - ۴۰ ســاله دارد؛ یعنــی اصــل شــهرک 
مصــوب شــورای انقــالب اســت و ایــن ۲۷۰ هکتــار 
اضافــه بــر آن، از آن موقــع تــا االن محــل اختــالف 

اســت.
اســت  دارد ایــن  وجــود  کــه  نکتــه ای  افــزود:  وی 
ــرای  ــی آن ب ــه روال قانون ک ــه ای  ــه مــا هیــچ مصوب ک
شــده  طــی  شــهرک  بــه  هکتــار   ۲۷۰ الحاق ایــن 
باشــد، نداریــم؛ تنها در مصوبــه ای که هیأت دولت 
در ســفر اســتانی آقــای احمدی نــژاد بــه اصفهــان 
کــه در ایــن ۲۷۰  دارد یــک بنــدی اســت ناظــر بــر آن 
هکتــار، واحدهــای ســاخته شــده تــا آن زمان یعنی 

ــا ســال ۸۸ بــه شــهرک ملحــق شــوند. ت
طغیانــی ادامــه داد: از آن روز، ایــن خیلــی محــل 
ســاخته  واحدهــای  کــه  اســت  شــده  اختــالف 

کل ایــن ۲۷۰ هکتــار اســت؟ شــامل  شــده شــامل 
کــه پروانــه ندارنــد هــم می شــود یــا خیــر؟  آن هایــی 
کــه  در ایــن مســئله، ســواالت مختلفــی وجــود دارد 
مصوبــه دولــت در ســال ۸۸ به ایــن ســواالت پاســخ 
نــداده اســت. نماینــده مــردم اصفهــان بــا اشــاره بــه 
گفت: مســئله بعدی این  خصوصی بودن شــهرک 
که ایــن شــهرک، خصوصــی اســت و به ایــن  اســت 
کــه زمیــن متعلــق بــه دولــت را بــه  معنــا نیســت 
فــروش می رســانید و عوایــد آن بــه دولــت می رســد.

زمین هــای  کاربــری  تغییــر  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــاورزی همجــوار شــهرک تصریــح کرد: یــک رانت 
از  زمین های اینجــا  کاربــری  تغییــر  از  فوق العــاده 
ــی  ــهرک صنعت ــب ش ــی در قال ــه صنعت ــاورزی ب کش
کــه نزدیک تریــن مجموعــه صنعتــی  محمودآبــاد، 
کــه وجهــی  بــه اصفهــان اســت، بــه وجــود می آیــد 

نــدارد.
طغیانــی همچنیــن بــا اشــاره بــه مســائل زیســت 
 محیطــی  این شــهرک صنعتــی اضافه کرد: مســئله 
محمودآبــاد  صنعتــی  شــهرک  زیســت محیطی 
مقــدار مصــوب ۶۰۰ هکتــاری اش،  بــرای همــان 
مــا  اســت؛  کــرده  مشــکل ایجاد  اصفهــان   بــرای 

کــه در شــهرهای بــزرگ تــا شــعاع ۵۰  مصوبــه داریــم 
کیلومتــری، امــکان احــداث شــهرک های صنعتــی 
حــل  در  بایــد  نیــز  موضــوع  و ایــن  نــدارد  وجــود 
گیــرد و دولــت  معضل ایــن شــهرک مــورد توجــه قــرار 
کارشناســی این مســئله را  جدیــد بایــد بــا یــک نــگاه 

کنــد. حــل 
نماینــده مــردم اصفهــان بــا بیان اینکه مشــکل این 
از مهمتریــن مســائل حــل  یکــی  جــزء  شــهرک، 
دولــت  پیشــروی  کــه  اســت  اصفهــان  نشــده 
جدیــد می باشــد، ادامــه داد: االن نزدیــک بــه دو 
کــه هیأت مدیــره  ــا بیــش از دو ســال اســت  ســال ی
شــهرک برخــالف قانــون، تشــکیل نشــده اســت؛ 

هیأت مدیــره شــهرک مصــوب، نــه الحاقــی.
وی افــزود: در انتخابــات هیأت مدیــره قبلی گفتند 
ذی نفعــان بخــش الحاقــی در هیأت مدیــره رأی 

کاندیــدا نباشــند. بدهــد ولــی 
در ایــن دوره هــم بایــد بــه ســرعت هیأت مدیــره 
انتخــاب شــود و مســؤولیت تأخیــر در انتخــاب 
اســت  شــهرک ها  شــرکت  متوجــه  هیأت مدیــره 
برگــزاری  وظیفــه اش  کمیتــی،  حا جهــت  از  کــه 
انتخابــات هیأت مدیــره و مجامــع عمومی اســت 
کــه امیــد اســت ســر و ســامانی بــه اوضاع آن شــهرک 

بدهــد.
مقــررات  تمــام  کــرد:  کیــد  تأ پایــان  در  طغیانــی 
کــه بیــن  و مصوبــت فعلــی، علیرغــم تناقضاتــی 
بــرای حــل موضــوع شــهرک  آن هــا وجــود دارد، 
کفایــت می کنــد؛ چــون بــه هــر  صنعتــی محموآبــاد 
حال، این هــا تصویــب شــده و قانــون اســت و بایــد 
کــه االن مصــوب اســت را  کرد ایــن چیــزی  ســعی 
ــه  ــم؛ البت کنی ــع  ــود جم ــررات موج ــن و مق ــا قوانی ب
ــه شــهرک  ــا نادرســتی پروان ــا درســتی ی در ارتبــاط ب
صنعتــی محمودآبــاد، دیــوان عدالــت اداری هنــوز 

رأیــی صــادر نکــرده اســت.
دو  تیــط  گرفتــه  اقدامــات صــورت  بــه  توجــه  بــا 
ــر  ــد منتظ ــد، بای ــان ش ــه بی ــرا و آنچ ــن ماج طرف ای
مانــد و دیــد دیــوان عدالــت اداری در ارتبــاط با ایــن 

کــرد. پرونــده چــه رأیــی صــادر خواهــد 

پرونده شهرک صنعتی محمودآباد اصفهان 
در انتظار رأی دیوان عدالت اداری  گرچــه خریــداران خــودرو در انتظــار اخبار مثبت  ا

کشــیده اند  کاهــش قیمــت، دســت از خریــد  و 
پرتیــراژ  خودروهــای  برخــی  قیمــت  رونــد  امــا 
صعــودی اســت؛ فعــاالن بــازار می گوینــد احتمال 

نزولــی شــدن قیمت هــا وجــود دارد. 
گــزارش مهــر، بررســی های میدانــی از بــازار  بــه 
کنونــی در  کــه بنیــان  خــودرو نشــان می دهــد 
بــازار بــر پایــه »انتظــار« اســتوار اســت. خریــداران 
کاهــش  گرچــه در بــازار حضــور دارنــد امــا منتظــر  ا
قیمت هــا هســتند و بــرای خریــد دســت نگــه 
کــه معاملــه  داشــته اند. از آن طــرف فروشــندگان 
ثبــات  منتظــر  نمی دهنــد  انجــام  چندانــی 
کننــدگان بــه خرید  قیمت هــا هســتند تــا مصرف 

ترغیــب شــوند.
خریداران عقب نشسته اند

بــرای  کــه  خریــداران  از  یکــی  ســالک  حســین 
گفــت:  ارزیابــی قیمت هــا بــه بــازار آمــده بــود، 
ــت و  ــر باالس ــای صف ــازار خودروه ــا در ب قیمت ه
کارخانــه دارد. مــن  تفــاوت فاحشــی بــا قیمــت 
کشــی خودروســازان ثبــت  چنــد مرتبــه در قرعــه 

ــام مــن نیفتــاد. ــه ن ــردم امــا قرعــه ب ک ــام  ن
وی افــزود: از همیــن رو حــدود یــک مــاه اســت 
ــازار هســتم؛ امــا  کــه بــه دنبــال خریــد خــودرو از ب
کثــر فعــاالن بــازار  کــه بــه بــازار می آیــم ا هــر بــار 
می گوینــد بــا توجــه بــه نزدیــک بــودن اجرایــی 
شــدن توافــق برجــام و اســتقرار دولــت جدیــد، 
کاهــش قیمت هــا بمــان. امــروز هــم یکــی  منتظــر 
کــه از روز ســه شــنبه  از فروشــندگان معتقــد بــود 
بــه بعــد قیمت هــا در بــازار شکســته خواهد شــد.

در  هــم  کارکــرده  خودروهــای  فــروش  و  خریــد 
کاهــش قیمت هــا، تقریبــًا بــدون  انتظــار بــرای 
معاملــه اســت و مــردم صرفــًا قیمت هــا را ارزیابــی 

می کننــد.
کــه قصــد فــروش خــودروی  امیرحســین علــوی 
گفــت: از اوایــل  خــود را دارد، بــه خبرنــگار مهــر 
خــرداد مــاه بــه دنبــال فــروش خــودروی خــود 
کســی زنــگ می زنــد فقــط قیمــت  هســتم امــا هــر 

می پرســد.
وی افــزود: چنــد نفــری هــم قصــد خرید داشــتند 
ــا اعالم اینکــه احتمــال شکســته  امــا در نهایــت ب
شــدن قیمت هــا وجــود دارد، از خریــد منصــرف 
آتــی موکــول  بــه هفته هــای  را  شــدند و خریــد 

کردنــد.
وضعیت قیمت ها در بازار

از  حکایــت  نیــز  قیمت هــا  وضعیــت  بررســی 
گرچــه معامــالت خاصــی در بــازار  کــه ا آن دارد 
صــورت نمی گیــرد امــا اســتفاده از لفــظ صعــودی 
کــه  یــا نزولــی بــرای بــازار درســت نیســت؛ چــرا 
در  خــودرو  پرتیراژ ایــران  خودروهــای  قیمــت 
بــازار رونــد افزایشــی و قیمــت خودروهــای پرتیــراژ 

کاهــش نســبی داشــته اســت. ســایپا 
خودروســازی ایران  گــروه  خودروهــای  عمــده 
گذشــته ۱۰ تــا ۲۰ میلیــون  خــودرو طــی یــک مــاه 

کرده انــد. ــازار رشــد قیمــت را تجربــه  تومــان در ب
خــودروی  قیمــت  گرچــه  ا نمونــه  عنــوان  بــه 
میلیــون   ۱۹۳ مــاه  خــرداد  در ۲۳   LX ســمند 
کنونی ایــن خــودرو در  تومــان بــود امــا قیمــت 
اســت.  رســیده  تومــان  میلیــون  بــه ۱۹۹  بــازار 
خــودرو پــژو ۲۰۶ تیــپ ۲ نیــز ۲۳ خــرداد مــاه ۲۱۰ 
کنــون  کــه هــم ا میلیــون تومــان قیمــت داشــت 

بــه ۲۱۱ میلیــون تومــان رســیده اســت.
 ۲۷۵ مــاه  خــرداد   ۲۳ معمولــی  دنــا  قیمــت 
کنــون بــه ۲۸۴  کــه هــم ا میلیــون تومــان بــود 
میلیــون تومان رســیده اســت. قیمت خــودروی 
پــژو پــارس ســال نیــز از ۲۳۲ میلیــون تومــان بــه 

۲۳۶ میلیــون تومــان رســیده اســت.
همچنیــن قیمــت تیبــا از ۱۲۷ میلیــون تومــان 
در ۲۳ خــرداد مــاه بــه ۱۲۹ میلیــون تومــان در ۶ 

خــرداد مــاه رســیده اســت.
امــا قیمــت خودروهــای پرتیــراژ ســایپا شــاهد 
افــت نســبتی قیمــت در بــازار بــوده اســت بــه 
 ۱۵۱ از  دنــده ای  کوییــک  قیمــت  کــه  طــوری 
میلیــون بــه ۱۵۰ میلیــون تومــان، ســاینا از ۱۴۵ 
میلیــون بــه ۱۴۳ میلیــون تومــان رســیده اســت؛ 
امــا قیمــت ســایپا ۱۱۱ از ۱۳۳ میلیــون بــه ۱۳۴ 
میلیــون تومــان افزایــش یافتــه و تیبــا دو روی 

۱۳۷ میلیــون تومــان ثابــت مانــده اســت.
عاقبت نامشخص صنعت خودرو

گــزارش مهر، ایــن وضعیــت قیمت هــا در بــازار  بــه 
کارخانــه و البتــه  و تفــاوت فاحــش بــا قیمــت 
کــه  عــدم تمایــل مــردم بــه خریــد، در حالیســت 
خودروســازان از حــدود دو مــاه پیــش در حــال 
رایزنــی و برگــزاری جلســه بــا نماینــدگان مجلــس 

ــتند. ــت هس ــازی قیم ــرای آزادس ب
شــیوه  کــه  کرده انــد  پیشــنهاد  خودروســازان 
کــه  گــذاری خــودرو آزاد شــود؛ بــه شــکلی  قیمــت 
عمــوم  کــه  عمومی )خودروهایــی  خودروهــای 
ــا درآمــد  کم درآمــد و چــه ب مــردم چــه در بخــش 
متوســط جامعــه اســتفاده می کننــد(، بــا فرمــول 
گرفتــن حداقــل ۵  بهــای تمــام شــده و در نظــر 
درصــد ســود بــا تأییــد و نظــارت وزارت صمــت و 
خودروهــای اختصاصــی )که همــان خودروهای 
هســتند  داخــل  تولیــد  لوکــس  یــا  اختصاصــی 
و  دارنــد  جامعــه  در  هــم  خارجــی  مشــابه  کــه 
محســوب  گران قیمــت  نســبتًا  خودروهــای 
شــده و دارای مشــتریان خــاص هــم هســتند( 
بــا پیشــنهاد هیئــت مدیــره شــرکت ها و تأییــد 
و نظــارت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــر 
اســاس شــرایط عرضــه و تقاضــای بــازار تعییــن 
شــود. همچنیــن از آن طــرف نیــز واردات خــودرو 

بالمانــع اعــالم شــود.
البتــه بــا توجــه بــه عــودت طــرح تحــول صنعــت 
خــودروی کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
از صحــن به کمیســیون، باید منتظر مانــد و دید 
کــدام طــرح اجرایی  در نهایــت بــرای بــازار خــودرو 

ــود. می ش

نــرخ انــواع مدل هــای مختلــف پرفــروش لپ تــاپ 
کامپیوتــر و تجهیــزات  در رونــد معامــالت امــروز بــازار 

کــرده اســت. رایانــه ای، تغییراتــی را تجربــه 

قیمــت انــواع مدل هــای پرفــروش لپ تــاپ در رونــد 
معامــالت امــروز بــازار کامپیوتــر و تجهیــزات رایانه ای 

بــه شــرح زیــر اســت:

قیمت ها در فراز و نشیب هستند: 

کاهش قیمت خودرو  امید خریداران به 
قیمت پرفروش ترین لپ تاپ ها در بازار

خبرخبر

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بیــن  از حضور ایــران در  فــوالد  انجمــن جهانــی 
کشــور تولیدکننــده برتــر فــوالد جهــان طــی ۵   ۱۰
ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی خبــر داد. به 
گــزارش روابــط عمومی ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، انجمن 
جهانی فوالد World Steel ASSociAtion در تازه 
کشــورهای  گــزارش خــود، اســامی برترین  تریــن 
فوالدســاز جهــان و میــزان تولیــد محصــول آنهــا 
طــی ۵ ماهــه نخســت ســال جــاری میــادی را 

کــرد.  منتشــر 
ایــران طــی مــدت مــورد اشــاره بــا تولیــد ۱۲ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار تــن فــوالد خــام توانســت همچنــان در 
رتبــه دهــم جهــان بایســتد و جایــگاه خــود را در 
میــان برترین فوالدســازان جهــان حفظ کند. این 
کــی از رشــد ۹.۲ درصــدی تولیــد  میــزان تولیــد حا
فــوالد خام ایــران نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

گذشــته میــادی اســت.
 ۶۴ تولیــد  مجمــوع  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
فوالدســاز جهان طی ۵ ماهه نخســت ســال ۲۰۲۱ 
میــادی بــه ۸۳۷ میلیون و ۵۰۰هزار تن رســید که 
افزایــش ۱۴.۵ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه 

گذشــته نشــان می دهــد. ســال 
رشد ۷.۷درصدی تولید ماه می

همچنیــن میــزان تولیــد فوالد ایــران طــی مــاه مــه 

۲۰۲۱ میــادی شــاهد رشــد ۷.۷ درصــدی نســبت 
بــه مدت مشــابه ســال گذشــته بــود و ۲ میلیــون و 

۶۰۰هــزار تــن بــه ثبــت رســید.
میــزان تولیــد جهانــی فــوالد در ایــن دوره یــک مــاه 
کــه  نیــز ۱۷۴ میلیــون و ۴۰۰هــزار تــن اعــام شــد 
کــی از رشــد ۱۶.۵ درصــدی نســبت بــه مــاه  حا
مــه ۲۰۲۰ میــادی اســت. انجمــن جهانــی فــوالد 
کــرد: چیــن بــا تولیــد ۴۷۳  گــزارش تصریــح  در ایــن 
بــه  نســبت  رشــد  تــن)۱۳.۹  و ۱۰۰هــزار  میلیــون 
گذشــته(، هنــد بــا تولیــد۴۸  مــدت مشــابه ســال 
میلیــون و ۶۰۰هــزار تــن)۳۳.۶ درصــد رشــد(، ژاپن 
بــا تولیــد ۴۰ میلیــون تــن)۹.۱ درصــد رشــد(، ایاالت 
متحــده آمریــکا بــا تولیــد ۳۴ میلیــون و ۸۰۰هــزار 
تولیــد ۳۱  بــا  روســیه  و  رشــد(  درصــد  تــن)۱۰.۶ 
میلیــون و ۹۰۰هــزار تــن)۷.۹ درصــد رشــد( پنــج 
ــر جهــان در ۵ ماهــه نخســت ســال  ــاز برت فوالدس

جــاری میــادی بودنــد.
تولیــد ۲۹ میلیــون  بــا  کــره جنوبــی  همچنیــن 
بــا  آلمــان  درصــدی(،  تن)رشــد۶.۹  ۳۰۰هــزار  و 
تولید۱۷ میلیون تن)رشــد ۱۳.۶ درصدی(، ترکیه 
بــا تولیــد ۱۶ میلیــون و ۳۰۰هــزار تن)رشــد ۲۱.۲ 
درصــدی( و برزیــل باتولیــد ۱۴ میلیــون و ۹۰۰هــزار 
در  ترتیــب  بــه  درصــدی(  فوالد)رشــد۲۰.۳  تــن 
رتبه هــای ششــم تــا نهــم تولیــد فــوالد جهــان طــی 
۵ ماهــه نخســت ســال ۲۰۲۱ میــادی قرارگرفتنــد.

در جلســه شــورای برنامه ریزی اســتان اصفهان 
هزینه هــای  بــرای  تومــان  میلیــارد  و ۶۶  هــزار 
جــاری ۲۳ دســتگاه اجرایــی اســتان تامیــن مالی 

شــد.
ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
گفــت: هزینه هــای عمرانــی  اســتان اصفهــان 
در ایــن اســتان شــامل اعتبــارات اســتانی ملــی، 
اســتانی، اســتانی ویــژه و متــوازن ۳ هــزار و ۴۵۰ 
ــا تخصیــص  ــه ب ک ــده  ــرآورد ش ــان ب ــارد توم میلی

اصفهان-بهارســتان،  متــروی  طرح هــای  آن 
گــذر شــرق اصفهــان و آب رســانی بــه ۱۴  کنــار 
ــی  ــت اجرای ــان دول ــا پای ــل و ت ــتان تکمی شهرس

می شــود.
کبــری بــا اشــاره بــه تحویــل ۴ هــزار  نعمــت اهلل ا
و ۱۵۳ واحــد مســکونی ویــژه محرومــان تــا پایان 
داده شــده  بودجــه تخصیــص  گفــت:  دولــت 
کمتــر از  بــه مناطــق محــروم اســتان اصفهــان 
کــه توجــه  ســایر اســتان ها اســت و الزم اســت 

بیشــتری به ایــن مناطــق بشــود.

کارفرمایــی تولیدکننــدگان  دبیــر انجمــن صنفــی 
کــه امســال بــه  کــرد  کوچــک اعــام  لــوازم خانگــی 
دلیــل افزایــش هزینه هــای تولیــد، قیمــت انــواع 
لــوازم خانگــی کوچــک چهــار تــا ۲۵ درصــد نســبت 

گذشــته افزایــش یافتــه اســت. بــه ســال 
قســمت  بیان اینکــه  بــا  ســاز،  شــانه  ابوالقاســم 
کوچــک در داخــل تولیــد  بزرگــی از لــوازم خانگــی 
کــرد:  کشــور تأمیــن اســت، اظهــار  می شــود و نیــاز 
کــه تولیــد آنهــا در داخــل  فقــط چنــد مــورد خــاص 
توجیــه اقتصــادی نــدارد بــا هماهنگــی و اجــازه بــه 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان بــه  کشــور وارد می شــود 

کــرد. سشــوار، اتــو و تهویــه هــوا اشــاره 
بــه گفتــه وی میــزان کاالهــای وارداتــی عــدد بزرگی 
کوچک  نیســت و محصوالت اصلی لوازم خانگی 
پلوپــز،  گیــری،  آبمیــوه  گوشــت،  چــرخ  شــامل 
جاروبرقــی، پنکــه و بخــاری برقــی در داخل به وفور 

تولیــد می شــود.
۲۰ درصد بازار قاچاق است

کارفرمایــی تولیدکننــدگان  دبیــر انجمــن صنفــی 
لــوازم خانگــی کوچــک دربــاره قاچــاق محصــوالت 
کــرد: موضــوع قاچــاق در ایران  بــه کشــور نیز اظهــار 
کاالهــا وجــود دارد. دربــاره لــوازم  در مــورد همــه 
گفــت حــدود ۸۰  کوچــک نیــز می تــوان  خانگــی 
کشــور از طریــق تولیــد داخــل تأمیــن  درصــد نیــاز 
کشــور قاچــاق  می شــود و حــدود ۲۰ درصــدی بــه 
کــه  اســت  افــرادی  بــرای  عمدتــًا  کــه  می شــود 
مایلنــد برخــی کاالهــای خــاص را بــا قیمــت بســیار 

بــاال بخــرد.

چقدر صادرات داریم؟
شــانه ســاز در در پاســخ بــه ســوالی دربــاره صــادرات 
لــوازم خانگــی کوچــک گفــت: بــازار داخل به انــدازه 
کافــی متقاضــی دارد، میــزان صــادرات قابــل توجه 
کمتر از ۳۰ میلیون  نیســت و طی ســال های اخیر 
دالر بــوده اســت. امــا رو بــه رشــد اســت. ظرفیــت 
صادراتــی نیــز وابســته بــه تعامــل بانکــی و سیاســی 
ــه ۵۰۰  ــد ب کشــورهای همجــوار اســت و می توان ــا  ب

میلیــون دالر هــم برســد.
کد لوازم خانگی کوچک بازار را

وی همچنیــن در پاســخ بــه ســوالی دربــاره میــزان 
ــوازم  کــرد: ل افزایــش قیمــت ســال جــاری تصریــح 
خانگــی کوچک امســال نســبت به ســال گذشــته 
کاال چهــار تــا ۲۵ درصــد افزایــش  بســته بــه نــوع 
کــه در  قیمــت داشــتند. البتــه بــا توجــه بــه رکــودی 
بــازار وجــود دارد تولیدکنندگان تمایلــی به افزایش 
قیمــت ندارنــد، امــا بــه دلیــل افزایش قیمــت تمام 
کاالهــا در پــی افزایــش نــرخ حمــل و نقــل،  شــده 
تأمیــن  بــرای  غیــره،  و  انــرژی  کارگــران،  حقــوق 
کاالهــای خــود را افزایــش  حداقــل ســود قیمــت 

می دهنــد.

انجمن جهانی فوالد گزارش داد: 

ایران همچنان درمیان ۱۰ فوالدساز برتر جهان 
جای دارد

در جلسه شورای برنامه ریزی استان :

تعیین بودجه ۲۳ دستگاه اجرایی استان اصفهان 

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک اعالم کرد:
افزایش قیمت ۲۵ درصدی لوازم خانگی 
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گفــت: با  مدیــر روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه 
بهــره گیــری از تمــام ظرفیت روابــط عمومی درصدد 
فــوالد  جهادگــران  تــاش  تقویــت  و  امیدآفرینــی 

مبارکــه در مســیر پشــتیبانی از تولیــد هســتیم. 
روابــط  مدیــران  هم اندیشــی  نشســت  دومیــن 
عمومی عضــو اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان بــه 
ــن  ــد. در ای ــزار ش ــه برگ ــوالد مبارک ــرکت ف ــی ش میزبان
مدیرعامــل  عظیمیــان،  حمیدرضــا  نشســت 
گلشــیرازی، رئیــس  ــه، مســعود  شــرکت فوالدمبارک
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، مهــدی شایســته فــرد، 
بازرگانــی  اتــاق  ارتباطــات  و  ریاســت  مدیــر حــوزه 
روابــط  مدیــر  نــژاد،  نباتــی  اصفهان، هــادی 
عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه و ۴۰ تــن از مدیــران 
اصفهــان  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  عضــو  صنعتــی 
حضــور داشــتند. نباتــی نــژاد در ایــن نشســت بــا 
بــر اهمیــت نقــش روابــط عمومی شــرکت  کیــد  تا
فــوالد مبارکه در ترســیم تصویر واقعــی از اهداف این 
کردیــم  کوتــاه ســعی  گفــت: در ایــن مــدت  شــرکت 
تــا زیرســاخت های الزم بــرای بازنمایــی اقدامــات 
شــرکت فــوالد مبارکــه در عرصــه جامعــه تقویــت 
شــود و بــا فراخوانــی از تمــام ظرفیت هــای رســانه ای 
کشــور در راســتای تحقــق شــعار ســال و نقــش مهــم 
پشــتیبانی  در  فوالدمبارکــه  شــرکت  جهادگــران 
از تولیــد بهــره بگیریــم. وی در ادامــه بــه معرفــی 
برخــی از ایــن اقدامــات مهــم در مســیر پشــتیبانی 
بــه  فــوالد  خبرنامــه  افــزود:  و  پرداخــت  تولیــد  از 
صــورت هفتگــی، اقدامــات شــرکت فــوالد مبارکــه را 
در اختیــار تمــام ذینفعان ایــن شــرکت بــه صــورت 
مکتــوب و مجــازی قــرار می دهــد. همچنیــن پایــگاه 
بــر  عــاوه  کامــل،  تجهیــزات  بــا  خبری ایراســین 
پوشــش جدیدتریــن اخبــار در حوزه هــای فــوالد، 
معدنــی،  صنایــع  و  معــدن  صنعــت،  و  اقتصــاد 
ورزش، ایــن  و  اجتماعــی  مســئولیت  و  جامعــه 
ــع اســتان  ــه اقدامــات ســایر صنای ک ــی را دارد  آمادگ

کنــد. کشــور را بــه جامعــه مخابــره  اصفهــان و 
کیــد بر تعامل روابط عمومی شــرکت  نباتــی نــژاد با تا
و  مکتــوب  رســانه   ۳۰۰ از  بیــش  بــا  فوالدمبارکــه 
فــوالد  شــرکت  اقدامــات  کــرد:  تصریــح  خــط  بــر 
شــبکه های  سیاســت های  بــا  متناســب  مبارکــه 
صــداو ســیما در قالــب مســتند تهیــه می شــود و در 

ــا صــداو ســیما درصــدد هســتیم  تعامــل ســازنده ب
در  احســن  نحــو  بــه  شــرکت  دســتاوردهای این 

گاهــی رســانی شــود. جامعــه آ
وی بــا اســتقبال از ظرفیــت رســانه ای نــو و خــاق و 
تعامــل با ذینفعان شــرکت فوالد مبارکه گفــت: ارائه 
کشــور و همچنیــن  تصویــر امیدآفرینــی صنایــع بــه 
گاهی بخشــی جامعــه از رکوردهای حاصلــه در این  آ
کــه نیــاز مبــرم جامعــه امــروز در مســیر امیــد  شــرکت 
اســت؛ از طریــق اطــاع رســانی میســر خواهــد بــود و 
روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه در این مســیر از 

تمــام ظرفیت هــا بهــره می گیــرد.
وی افزود: حوزه مســئولیت های اجتماعی شــرکت 
فعالیت هــای  زیرمجموعــه  از  هــم  مبارکــه  فــوالد 
ــی  گزارش ــه  ــن برنام ــت و همچنی ــط عمومی اس رواب
»برخــط« محصــول روابــط عمومی شــرکت فــوالد 
ــه هــر دوشــنبه از شــبکه اصفهــان  ک ــه اســت  مبارک

پخــش می شــود.
مدیــر روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره 
بــه تولیــدات رادیویــی شــامل فایلهــای پادکســت و 
گفــت: در طــول  رادیــو داخلــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
هفته دو برنامه رادیویی هم در همکاری با شــبکه 
رادیــو اصفهــان در راســتای اطــاع رســانی اقدامــات 
انجــام شــده در شــرکت فــوالد مبارکــه و بــا هــدف 

امیدآفرینــی اجــراء می شــود.
گریــزی  وی بــه نشــریه سراســری »کارخانــه« هــم 
زد و توضیــح داد: تمــام اقدامــات برشــمرده بخــش 
عمومی شــرکت  روابــط  فعالیت هــای  از  کوچکــی 
کــه  فــوالد مبارکــه اســت و همــواره بر ایــن باوریــم 
روابــط عمومــی، موتــور متحرکــه و بــازوی اصلــی 
روابــط  مدیــر  می شــود.  قلمــداد  ســازمان  هــر 

ــا تشــکر از مدیرانــی  عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه ب
می دهنــد،  عمومی بهــا  روابــط  جایــگاه  بــه  کــه 
بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  حضــور  اهمیــت  گفــت: 
همچنیــن  و  نشســت  در ایــن  اصفهــان  اســتان 
سخنان ایشــان در جلســه پیشــین، در ارج نهــادن 
نیــک می گیریــم و  فــال  بــه  روابــط عمومــی را  بــه 
در  عظیمیــان  مهنــدس  تاش هــای  قــدردان 
حمایــت تمــام قــد از اهــداف روابــط عمومی ایــن 

هســتیم. شــرکت 
نباتــی نــژاد گفــت: روابط عمومی بایســتی در اختیار 
که درخصوص  ســازمان قرار بگیرد و اعام می کنیم 
اقدامــات مشــترک آمادگــی هرگونه همکاری با دیگر 
دســتاوردها  که ایــن  چرا داریــم.  را  مجموعه هــا 
متعلــق بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایران 
اســت و اطــاع رســانی در ایــن مســیر بــه امیدآفرینــی 

و اعتمــاد مــردم منتــج می شــود.
وی در پایــان بــاز هــم بــر تغییــر نــگاه بــه جایــگاه 
گفــت: امیدواریــم  گذاشــت و  روابــط عمومی صحــه 
بــا برگــزاری جلســات خصوصــی و مشــترک نقطــه 
گفتگــو و انتقــال  نظــرات همدیگــر را بشــنویم و بــا 
اقدامــات  تحقــق شــعار ســال  تجــارب در مســیر 
بــه  جلســات  که ایــن  چــرا  دهیــم.  مهمی انجــام 
صــورت ماهیانــه می توانــد بــه هــم افزایــی بیشــتر 

منجــر شــود.
هــادی نباتــی نــژاد، مدیــر روابــط عمومی شــرکت 
فــوالد مبارکه، ضمن خیرمقدم بــه مدعوین در این 
کنون ایــن نشســت به صــورت  نشســت گفــت: هــم ا
برخــط )آنایــن( در حــال پخــش اســت و فرصتــی 
عمومی سراســر  روابــط  مدیــران  تــا  شــده  فراهــم 

ــند.    ــی باش گردهمای ــاهد این  ــور ش کش

مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه: 

از ظرفیت روابط عمومی در مسیر تحقق شعار سال 
استفاده خواهیم کرد

خبرربخ

خبر

اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان بــا بیان اینکــه بــه راحتــی نمی تــوان در 
مــورد زمــان اتمــام پــروژه کان قطار ســریع الســیر 
گفــت: تــا زمانــی  کــرد،  اصفهان-تهــران صحبــت 
ــروژه قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران  ــه پ ک
مصوبــه الزم را دارد، اجرایــی می شــود، از نظــر مــا 

نیــز جــزو اولویت هــای اســتان اســت. 
حجــت اهلل غامی دربــاره آخریــن وضعیت پــروژه 
قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران و برخــی 
کــرد: پروژه  صحبت هــا مبنی بر توقــف آن، اظهار 
قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران بــه عنــوان 
طــرح مصــوب دولــت و مجلــس بــرای آن اعتبــار 
پیــش بینــی شــده اســت و از محــل فاینانــس 

ــود. ــه می ش ــرای آن هزین ب
قطــار  پــروژه  کــه  زمانــی  تــا  کــرد:  کیــد  تا وی 
الزم  مصوبــه  تهــران  اصفهــان-  الســیر  ســریع 
را دارد، اجرایــی می شــود، از نظــر مــا نیــز جــزو 

اســت. اســتان  اولویت هــای 

اســتاندار  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
مباحــث  برخــی  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  اصفهــان 
حاشــیه ای در خصوص اجرا و اجرا نشــدن طرح 
قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران ارتباطــی بــا 
کرد: ایــن طــرح  اســتان اصفهــان نــدارد، تصریــح 
یکــی از پروژه هــای مصــوب اســتان بــا اعتبــار، 
گــذاری مشــخص اســت و  پیمانــکار و ســرمایه 
کنــون خط قطار ســریع الســیر اصفهــان- تهران  ا

در حــال اجــرا اســت.
الســیر  ســریع  قطــار  پــروژه  کــرد:  کیــد  تا وی 
اصفهــان- تهــران تمــام مراحــل قانونــی خــود را 

کــرده و اجــرا هــم خواهــد شــد. طــی 
ــروژه  ــی پ ــرداری نهای ــره ب ــان به ــاره زم غامی درب
قطــار ســریع الســیر اصفهــان- تهــران، گفت: این 
ســالیانه این  اعتبــارات  میــزان  بــه  موضــوع 
پــروژه بــر می گــردد و زمــان بنــدی آن بســتگی 
بــه تخصیــص اعتبــارات آن دارد و بــه راحتــی 
کان  ــوان در مــورد زمــان اتمام ایــن پــروژه  نمی ت

کــرد. صحبــت 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان:

زمان اتمام پروژه قطار سریع السیر اصفهان- تهران 
مشخص نیست

خبرربخ

جهــاد  ســازمان  زنبورعســل  مســئول  کارشــناس 
کشــاورزی اســتان اصفهــان، گفــت: امســال با توجه 
بــه مســاعد نبــودن شــرایط تولیــد عســل، بــه جــز 
تولیــد جزئــی، شــاهد تولیــد چشــمگیری در ایــن 

نبوده ایــم.  حــوزه 
ســید محمــد مهــدی طبائیان کارشــناس مســئول 
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  زنبورعســل 
کامــًا وابســته بــه  گفــت: تولیــد عســل  اصفهــان 
شــرایط جــوی اســت و عواملــی هماننــد بارندگــی، 
گــرم یــا ســرد ســبب از بیــن  گــردو غبــار، وزش بــاد 
کامــی در تولید عســل  رفتــن گل گیاهــان مرتعــی و نا

می شــوند.
نبــودن  مســاعد  بــه  توجــه  بــا  امســال  افــزود:  او 
کنــون بــه جــز تولیــد جزئــی  شــرایط تولیــد عســل، تا
ــتند،  ــرار داش ــبی ق ــکان مناس ــه در م ک ــی  زنبورداران
شــاهد تولیــدی در ایــن حــوزه نبوده ایــم؛ اما با توجه 
بــه رونــد بهبــود شــرایط و در صــورت مســاعدبودن 
اوضــاع می تــوان بــه تولیــد عســل در ادامــه ســال، 

ــود. امیــدوار ب
جهــاد  ســازمان  زنبورعســل  مســئول  کارشــناس 
کــرد: تــاش مــا  کشــاورزی اســتان اصفهــان بیــان 
کــه فقــط عســل تولیــد  بر ایــن اســت تــا زنبوردارانــی 
ــی  ــای جانب ــد فرآورده ه ــه تولی ــد ب ــد، بتوانن می کنن
گــرده، مــوم و بــره  زنبورعســل هماننــد ژل رویــال، 
مــوم نیــز بپردازنــد تــا هــر ســال بــا ضــرر و زیــان مواجــه 

نشــوند. 

طبائیــان بــا اشــاره به مشــکات زنبــورداران در ســال 
کندوهــا، عنــوان  گذشــته و از بیــن رفتــن بســیاری از 
گذشــته با تلفات بســیاری  کرد: زنبورداران در ســال 
کندوهایشان مواجه شدند و  همانند از بین رفتن 
کندو های باقی مانده نیز ضعیف هســتند. بیشــتر 
او افــزود: بــا وجود اینکــه شــرایط محیــط در تولیــد 
عســل بســیار مؤثــر اســت، بایــد بــا برنامــه ریــزی، 
گرفتــه شــود تــا  نقدینگــی بــرای زنبــورداران در نظــر 
بتواننــد بــه موقــع بــرای خریــد شــکر اقــدام کننــد و تا 

ــود.  ــرف ش ــان برط ــدی مشکاتش ح
جهــاد  ســازمان  زنبورعســل  مســئول  کارشــناس 
کشــاورزی اســتان اصفهــان با اشــاره به میــزان تولید 
متغیر عســل طی ســال های مختلف، تشــریح کرد: 
در زمــان مهیــا بــودن شــرایط بــه صــورت میانگیــن، 
تولیــد  کنــدو  هــر  در  عســل  کیلوگــرم   ۱۲ حــدود 
می شــد، امــا متأســفانه مســاعد نبــودن شــرایط 
تولیــد عســل طــی ســال های اخیــر، ســبب شــد 
کیلوگــرم  کنــدو بــه حــدود ســه  تولیــد عســل در هــر 

ــد. کاهــش یاب
ــا اشــاره به اینکــه در ایــن اســتان حــدود  طبائیــان ب
خاطرنشــان  هســتند،  فعــال  زنبــوردار   ۴۲۰۰
بیشــتری  کنــدوی  کــه  شهرســتان هایی  کــرد: 
تولیــد  نیــز  میــزان  همــان  بــه  باشــند  داشــته 
کــه بــه ترتیــب اولویــت  بیش تــری خواهنــد داشــت 
شــهرضا،  اصفهــان،  نجف آبــاد،  شهرســتان های 
کننــده عســل در  خمینی شــهر و خوانســار تولیــد 

بودنــد. اصفهــان  اســتان 

جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی اســتان بــا اشــاره بــه قاچــاق علوفــه از 
گرانــی علوفه  مرزهــای غربــی کشــور،گفت: کمبــود و 
گوشــت قرمــز آینــده تولیــد را بــا  کاهــش قیمــت  و 

بــه رو می کنــد.  چالــش رو 
ــالی و  ــت: خشکس ــار داش ــت اظه حسین ایراندوس
کمبود علوفه در سراســر کشــور مطرح اســت و تولید 
کــم بارشــی و  علوفــه در اســتان اصفهــان نیــز متأثــر از 
کاهــش  ــه ســال های پیــش  خشکســالی نســبت ب
کننــده  یافتــه ضمن اینکه ایــن اســتان همــواره وارد 

علوفــه از اســتان های دیگــر بــوده اســت.
وی بــا اشــاره به اینکــه علوفــه از اســتان های مــرزی 
کشــور قاچــاق می شــود، افــزود: از ایــن رو بــا  غــرب 

کنــون دام  گرانــی علوفــه رو بــه رو شــدیم و ا کمبــود و 
کمبــود علوفــه و آب مواجــه  ســبک مــا در مراتــع بــا 

اســت.
کاهش قیمت گوشت قرمز نگران کننده است

جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کاهــش  ــا بیان اینکــه  کشــاورزی اســتان اصفهــان ب
کننــده اســت، اضافــه  گوشــت قرمــز نگــران  قیمــت 
و  مانــده  دامــدار  دســت  روی  محصــول  کــرد: 
خریــداری بــرای آن نیســت و ایــن موضــوع آینــده 
ــا مشــکل مواجــه می کنــد. گوشــت قرمــز را ب تولیــد 
ــت از دامــداران  ــرای حمای ــا ب گفــت: م ایراندوســت 
ک آمــاده و جــو را در اختیــار آنــان قرار می دهیم  خــورا
و به تازگی از وزارتخانه جهادکشــاورزی ســهمیه جو 
کــه بــا آن موافقــت  کردیــم  خشکســالی را مطالبــه 
شــده و بــزودی در اختیــار دامــداران قــرار می گیــرد.

وی ادامــه داد: از مجموعــه امــور پشــتیبانی دام 
ــرده  ک ــئله ورود  ــن مس ــم به ای کردی ــت  ــز درخواس نی
تــا بخــش قابــل توجهــی از دام عشــایر و مرتعــداران 
ذخایــر  تأمیــن  و  بــازار  در  تعــادل  برای ایجــاد  را 
بتــوان  امیدواریــم  کنیــم؛  خریــداری  اســتراتژیک 
کــرد تــا بــه تولیــد گوشــت قرمز  مشــکل علوفــه را رفــع 

لطمــه وارد شــود.

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
اصفهــان گفــت: دو محمولــه ۵۰ هــزار یورویــی اقــام 
ــوان  بهداشــتی اهدایــی از ســوی فرایبــورگ بــه عن
کانشــهر  به ایــن  اصفهــان  شــهر  خواهرخوانــده 
کــز درمانــی شــهر  رســیده و قــرار اســت در اختیــار مرا

گیــرد. قــرار 
از  یکــی  فرایبــورگ  کــرد:  اظهــار  حجتــی  ایمــان 
خواهرخوانده های شــهر اصفهــان اســت. در دوران 

پاندمی کرونــا شــهردار اصفهــان و شــهردار این شــهر 
بــه تبــادل تجربیــات  گفتگــوی آنایــن  از طریــق 
بــرای  مشــترک  زمینه هــای  بررســی  و  کرونایــی 

پرداختنــد. بیشــتر  همکاری هــای 
گذشــت چنــد مــاه  وی ادامــه داد: حــاال بعــد از 
کرونایــی،  مــراودات  و  تعامــات  شــکل گیری  از 
فرایبــورگ اقــدام بــه اهــدای اقــام بهداشــتی بــرای 
کــرده  کــز درمانــی شــهر اصفهــان  اســتفاده در مرا
اختیــار  در  شــهرداری  ســوی  از  اقــام  اســت. این 

خواهــد  قــرار  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
گرفــت.

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
محمولــه  دو  ارزش  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان 
اهدایــی از ســوی فرایبــورگ بــه اصفهــان ۵۰ هــزار 
کــه محمولــه اول شــامل یــک هــزار  یــورو اســت 
ماســک  عــدد  هــزار  یــک   ،N9۵ ماســک  عــدد 
بینــی، ۱۰ عــدد ترمومتــر الکترونیکــی و ۳۰۰ دســت 
ــامل  ــه دوم ش ــتانی و محمول ــه بیمارس لباس ایزول
بــه  ویــژه  ونتیاتــور مراقبت هــای  یــک دســتگاه 
همــراه وســایل جانبــی، ۳۸ هــزار عــدد دســتکش 
معاینه )التکس، نیتریل و پاســتیک(، یک هزار و 
کاور  کاور لباس بیمارستانی، چهار هزار و ۵۰۰   ۴۶۵
روپوش یکبار مصرف،۳۰۰ شــیلد محافــظ صورت، 
کاه  گان جراحــی یکبــار مصــرف، هشــت هــزار   ۷۵
جراحــی، ۲۰۰ عینک محافظتی بیمارســتانی،۱۵۲ 
کســیمتری  لبــاس اتــاق عمــل، ۱۵ دســتگاه پالس ا

ــت. اس
گمــرک ترخیــص  وی ادامــه داد: محمولــه اول از 
گمــرک  شــده و رونــد ترخیــص محمولــه دوم در 
کــه امیدواریــم بــا  اصفهــان در حــال انجــام اســت 
همــکاری گمــرک و دیگــر دســتگاه های متولی، ایــن 
محموله زودتر در اختیار بیمارستان های اصفهان 

گیــرد. قــرار 

گفــت: وضعیــت آب در اســتان  اســتاندار اصفهــان 
کم آبــی، بلکــه بصــورت بحرانــی اســت  نــه بصــورت 
ــرای عبــور از ایــن  ــد ب و تمــام دســتگاه ها و مــردم بای

کننــد.  ُمعضــل، همــکاری 
عبــاس رضایــی عصــر شــنبه در شــورای برنامه ریزی 
افــزود: بی آبــی،  و توســعه اســتان در اســتانداری 
معضــل بــزرگ اصفهــان اســت و وقتی آب نباشــد نه 
تنهــا حیــات نیســت بلکــه فرهنــگ و زندگــی و دیگــر 
اقدامــات دســتگاه ها نیــز وجــود نــدارد بنابراین باید 
کان و  در ایــن بخــش، یــک نــگاه فرادســتگاهی، 

اســتانی داشــته باشــیم.
کــدام از دســتگاه های اجرایــی  وی ادامــه داد: هــر 
ــکات  ــع مش ــرای رف ــد ب ــا آب بای ــاط ب ــی بی ارتب حت

کننــد. ناشــی از ایــن وضعیــت همــکاری 
اســتاندار اصفهــان در بخــش دیگــر ســخنان خــود 
بــا اشــاره بــه اهمیــت جــذب اعتبــارات ســال ۱۴۰۰ از 
کــرد: جــای  ســوی دســتگاه ها و ســازمان ها تصریــح 
تاســف دارد که یکی دو دســتگاه اســتان نتوانستند 

کننــد. کامــل جــذب  بودجــه خــود را بطــور 
کــرد: بــرای هــر یــک از ایــن اعتبــارات،  رضایــی اضافــه 
تــاش و چانه زنــی  فــراوان صــورت می گیــرد امــا بــا 
کامــل  کــم کاری بعضــی از مدیــران، اعتبــارات بطــور 

تخصیــص پیــدا نمی کنــد.

بودجه هــای  بــه  نبایــد  براینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
کــرد، اظهــار داشــت: نیــاز اســت  اســتانی بســنده 
فرمانــداران،  و  اجرایــی  دســتگاه های  تمــام  کــه 
همکاری و هماهنگی داشــته باشــد تا چالش های 
شهرســتان ها و مناطــق محــروم، شناســایی و برای 

رفــع آنهــا تــاش شــود.
شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان اصفهــان، بــا 
حضــور اســتاندار، معاونــان و مدیران دســتگاه های 
برگــزار  اجرایــی در ســالن اجتماعــات اســتانداری 
شــد. وضعیــت خشکســالی در مناطــق متعــدد در 
کشــور بویــژه اســتان اصفهــان دهه هاســت  مرکــز 
در  و  آورده  بوجــود  را  عدیــده ای  مشــکات  کــه 
کشــاورزی و  بخش هــای مختلــف محیــط زیســت، 
آب آشــامیدنی شــرایط را بیش از گذشــته ســخت تر 
گفتــه  بــه  و  اســت  افزونترکــرده  را  مشــکات  و 
کارشناســان، این خطه امســال از حیث منابع آبی، 

وضعیــت خوبــی قــرار نــدارد.

همزمان با هفته قضائیه، دفتر ثبت اســناد بخش 
مهردشــت امروز افتتاح شد.

ک اســتان اصفهــان بــا  مدیــرکل ثبــت اســناد و امــا
ــر  ــن دفت گفت: ای ــه  ــوه قضائی ــه ق ــت هفت گرامیداش
ثبــت اســناد بــا مســاحت هــزار و ۲۲۶ مترمربــع و ۶۰۰ 

متــر زیربنــا در یــک طبقــه احــداث شــده اســت.
منصــور نــادری افــزود: دفتــر ثبــت اســناد مهر دشــت 
دوســاله بــا ۲۶ میلیــارد ریــال هزینــه ســاخته شــده و 
بــا بهــره بــرداری از آن زمینــه ارائــه خدمــات ثبتــی بــه 

متقاضیــان فراهــم شــده اســت.

وی گفــت: مهمترین هــدف از راه اندازی دفاتر ثبت 
اســناد صرفــه جویــی در وقــت و تســهیل در رفــت 

وآمــد متقاضیــان در امــور ثبتــی اســت.

کامی در تولید عسل برای زنبورداران اصفهانی  معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان مطرح کرد؛ نا

چالش گرانی نهاده و کاهش قیمت گوشت قرمز

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

دو محموله اهدایی فرایبورگ به اصفهان رسید
استاندار اصفهان:

وضعیت آب استان، بحرانی است

افتتاح دفتر ثبت اسناد بخش مهردشت 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخخبرربخ

خبرربخ

گفــت:  مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اصفهــان 
کــز فنــی  اســتاندارد ســازی ســاختمان ها و ابنیــه مرا
و حرفه ای ایــن اســتان بــه بیــش از ۴۰۰ میلیــارد ریــال 

اعتبــار نیــاز دارد. 
آرش اخــوان طبســی بــا بیان اینکــه اعتبــارات فنــی و 
حرفــه ای اصفهــان جوابگــوی نیازهــا نیســت افــزود: 
اعتبارات تخصیصی کنونی برای انجام اقداماتی در 
حد ایــزوگام پشــت بام ها، نقاشــی در و دیــوار و مرمت 
ترک دیوارهاست، اما برای تعمیرات اصولی جوابگو 

نیست.
وی ادامــه داد: دســتکم در ۱۵ ســال اخیــر هیــچ مرکــز 
فنــی و حرفــه ای جدیــدی در اســتان اصفهان ایجــاد 

نشــده اســت.  
مدیــرکل آمــوزش فنــی و حرفــه ای اصفهــان اظهــار 
داشــت: ۵۴ مرکــز فنــی و حرفــه ای دولتــی در اســتان 
کــز نیــاز بــه  کــه تمام ایــن مرا اصفهــان وجــود دارد 

تعمیــرات و بازســازی دارد.
کــز از جملــه  از ایــن مرا کــرد: تعــدادی  وی اضافــه 
مرکــز فنــی و حرفــه ای شــماره یــک و ۲ اصفهــان بــا 
کــز کشــور  حــدود ۵۰ ســال قدمــت از قدیمی تریــن مرا
محســوب می شــود که نیاز به بازســازی اصولی دارد.
کیــد بر اینکــه اعتبــارات فنــی و حرفــه ای  اخــوان بــا تا

کــرد: شــبکه  جوابگــوی نیازهــا نیســت خاطرنشــان 
کــز فنــی و حرفــه ای اصفهــان  لولــه کشــی برخــی از مرا
مربــوط بــه ۵۰ ســال گذشــته اســت و نیــاز بــه جمــع 

آوری و بازســازی دارد.
وی بــا اشــاره به اینکــه آموزش هــای مهارتــی بیــش از 
کــز فنــی و حرفه ای اســتان اصفهان  ۳۰۰ رشــته در مرا
کــز فنــی و  کنــون همــه مرا گفــت: ا ارائــه می شــود 
حرفــه ای اســتان اصفهــان فعــال هســتند امــا در 
کرونــا شــیوه آموزش هــا بــرای رعایــت شــیوه  شــرایط 

نامه هــای بهداشــتی از حالــت حضــوری بــه مجــازی 
کــرده اســت. تغییــر پیــدا 

ســاالنه ۲۱ میلیون نفر ســاعت در این اســتان توسط 
بخــش دولتــی و خصوصی آموزش فنی و حرفــه ای را 

فــرا می گیرند.
اصفهــان دارای ۵۴ مرکــز فنــی و حرفــه ای دولتــی و 
حــدود یــک هــزار و ۲۵۰ آموزشــگاه آزاد فعــال بخــش 
خصوصــی اســت و بیشــترین تعــداد مرکــز آموزشــی را 

کشــور بــه خــود اختصــاص داده اســت. در 

کز فنی و حرفه ای اصفهان ۴۰۰ میلیارد ریال نیاز دارد استاندارد سازی مرا

خبر

معــاون بهــره بــرداری و عضــو هیــأت مدیــره ذوب 
گفــت: در حــال حاضــر شــرکت ذوب  آهــن اصفهــان 
آهــن اصفهــان حــدود ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــرای 
گــذاری  خریــد پســآب شــهرهای اطــراف ســرمایه 
کــرده اســت. این شــرکت در قــرار دادی بــا شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان تــاش دارد تا ایــن 
پســآب وارد کارخانه ذوب آهن شــود. از ســوی دیگر 
حــدود ۲۵۰ میلیــارد تومــان نیــز بــرای تســویه این 
آب بــه آب قابــل اســتفاده در صنایــع تخصیــص 
داده شــده اســت. امیدواریم ایــن پــروژه تــا اوایــل 
گــزارش روابــط  ســال ۱۴۰۴ بــه نتیجــه برســد. بــه 
توالئیــان  آهــن اصفهــان، مهــرداد  عمومــی ذوب 
دربــاره برنامه های ایــن شــرکت بــرای کاهــش میــزان 
گفــت: شــرکت ذوب آهــن اصفهــان  مصــرف آب 
مختلــف  پروژه هــای  اجــرای  و  ریــزی  برنامــه  بــا 
توانســته اســت بــا وجــود افزایــش میــزان تولیــدات 
دهد. ایــن  کاهــش  را  آب  مصــرف  میــزان  خــود، 
اتفــاق در پروژه هــای متعــدد شــرکت بــا اســتفاده از 
تکنولوژی هــای روز دنیــا و تغییــر تجهیــزات روی 
ریختــه  تبدیل ایســتگاه  افــزود:  وی  اســت.  داده 
گــری بــا  گــری قدیمــی  روســی به ایســتگاه ریختــه 
تجهیــزات  ایتالیایــی یکــی از ایــن پروژه هــای مذکــور 
کــه توانســت مقــدار قابــل توجهــی از مصــرف  اســت 

کاهــش دهــد. آب ایــن شــرکت را 
معــاون بهــره بــرداری و عضــو هیــأت مدیــره ذوب 
آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه دیگــر پروژه های ایــن 
شــرکت در جهت کاهش میزان مصرف آب تصریح 
کــرد: نــگاه مدیــران شــرکت ذوب آهــن بــه آب، یــک 
گــر  کــه ا نــگاه ریالــی نیســت زیــرا آب موضوعــی اســت 
کارخانــه نمی توانــد بــه تولیــد خــود ادامــه  نباشــد، 
کــه آب نیســت، شــرکت  زمانــی  بنابرایــن  دهــد، 
مجبــور اســت بــرای خریــد آن، مبالــغ هنگفتــی را 

کنــد. در نتیجه ایــن شــرکت تــاش دارد  پرداخــت 
ــد  ــاز تولی ــاس نی ــود، اس ــای خ ــرای پروژه ه ــا اج ــا ب ت
خــود را بــه آب کاهــش دهــد. با ایــن حــال در صــورت 
تحقق ایــن امــر، می تــوان جلــوی توقف هــای تولیــد 
کــه بــه نوعی صرفه اقتصادی برای شــرکت  را گرفــت 

دارد.
کــرد: در حــال  بیــان  در ایــن خصــوص  توالئیــان 
قــرار  منطقــه ای  در  اصفهــان  آهــن  ذوب  حاضــر 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــئله حیات ــیار مس ــه آب بس ک دارد 
راســتا این شــرکت بــا تبدیــل برج هــا و ایجــاد تســویه 
کــه در مصــرف آب صرفــه  کــرده اســت  خانــه تــاش 
کنــد. بــه عنــوان مثــال اخیرا ایــن شــرکت  جویــی 
کننــده از تکنولــوژی جدیــد  بــرای برج هــای خنــک 

کــرده اســت. هیبریــدی اســتفاده 
معــاون بهــره بــرداری و عضــو هیــأت مدیــره ذوب 
برنامه های ایــن  دیگــر  دربــاره  اصفهــان  آهــن 
کاهــش مصــرف آب توضیــح داد: در  شــرکت بــرای 
حــال حاضــر شــرکت ذوب آهــن اصفهــان حــدود 
۵۰۰ میلیــارد تومــان بــرای خریــد پســآب شــهرهای 
کــرده اســت. این شــرکت  گــذاری  اطــراف ســرمایه 
توانســته اســت بــا شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان قــرارداد ببنــدد تا ایــن پســآب وارد کارخانــه 
ذوب آهــن شــود. از ســوی دیگر حــدود ۲۵۰ میلیارد 
تومــان نیــز بــرای تســویه جهــت اســتفاده در صنایع 

تخصیــص داده شــده اســت.
کــه  درصورتــی  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  توالئیــان 
پروژه هــای مذکــور بــا موفقیــت اجــرا شــوند، پیــش 
کــه حــدود ۴۰ درصــد از نیــاز شــرکت  بینــی می شــود 
زاینــده  آب  از  برداشــت  بــه  اصفهــان  آهــن  ذوب 
چنیــن  تحقــق  بــا  امیدواریــم  یابــد.  کاهــش  رود 
رویدادهایــی میــزان برداشــت آب از زاینــده رود را 

ــم.  کنی ــر  کمت

 طــرح توســعه پایانــه پروازهــای خارجــی فــرودگاه 
شــهید بهشــتی اصفهــان از طرح هــای شــاخص 
شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایــران اســت.
شــرکت  عامــل  مدیــر  و  مدیــره  هیــأت  رئیــس 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایــران در جریــان بازدیــد 
از فــرودگاه بیــن المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان 
گذشــته،  ســال  در  طــرح  افتتاح ایــن  بــا  گفــت: 
ظرفیــت اعــزام و پذیــرش مســافران در ایــن پایانــه، 
بــا  و  کــرده  پیــدا  افزایــش  صــد  در  صــد  از  بیــش 
کــه در آن فراهــم  توجــه بــه تســهیات و امکاناتــی 
ــه مســافران هــم  شــده، ســرعت خدمــت رســانی ب
بیشــتر شــده اســت. ســیاوش امیرمکــری افــزود: 
ترکیبــی  و  بــوده  زیبــا  بســیار  پایانــه،  طراحی ایــن 
شــهر  و  اســتان  ســنت  و  نمادهــا  روز،  طراحــی  از 
حفاظتــی  دیــوار  بحــث  وی،  اســت.  اصفهــان 
فــرودگاه بیــن المللــی شــهید بهشــتی اصفهــان را 
یکــی از مشــکات موجــود در ایــن فرودگاه دانســت و 
گفت: ایــن دیــوار حفاظتی، نیــاز به تقویــت و اصاح 

کــه می بایســت طــرح آن بــه زودی تهیــه و اجــرا  دارد 
شــود. رئیــس هیــأت مدیــره ومدیــر عامــل شــرکت 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایی ایــران، طــرح توســعه 
ــرودگاه اصفهــان را مهــم تریــن طــرح اجــرا  ــرون ف اپ
ــد  ــرودگاه خوان ــن ف ــته در ای گذش ــال  ــده در دو س ش
فــرودگاه  بــودن  بــه جایگزیــن  توجــه  بــا  افــزود:  و 
اصفهــان بــرای فــرودگاه مهرآبــاد )در شــرایط خــاص 
کــه امــکان ورود پروازهــا بــه مهرآبــاد میســر نیســت(، 
فــرودگاه  پارکینــگ هواپیمــا در  افزایــش ظرفیــت 
شــهید بهشــتی بــه دو برابــر ظرفیــت، بســیار مهــم 

اســت.

معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان تشریح کرد:  

قراردادهای ذوب آهن 
برای خرید پساب های شهرهای اطراف 

یکی از طرح های شاخص شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران :  

توسعه پایانه پروازهای خارجی فرودگاه اصفهان

خبر
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بــه مناســبت هفته مبــارزه با مواد مخــدر تور خبری 
 )DIC(کز درمان اعتیاد، کاهش آســیب بازدید از مرا
و اقامتــی میان مــدت زنــان و مــردان در اصفهــان بــه 
ــزار شــد. این  کل بهزیســتی اســتان برگ همــت اداره 
تــور بــا بازدیــد از مرکــز جامــع درمــان اعتیــاد اصفهــان 
کــه گفتــه می شــود هــدف آن ترک  آغــاز شــد؛ مرکــزی 
اعتیــاد نیســت، بلکه تغییــر ســبک زندگــی، باورها و 
کــردن آن هــا بــرای بازگشــت بــه  هویــت افــراد و آمــاده 

زندگی اســت.
ســاعت ۸ صبــح، ســکوت و آرامــش فضــای مرکــز 
بــا ورود تعــدادی از خبرنــگاران اصفهانــی بــه هــم 
و  عکس بــرداری  اجــازه  پیش ازایــن،  می خــورد. 
و  بــود  نشــده  داده  خبرنــگاران  بــه  فیلم بــرداری 
تنهــا می توانســتند شــاهد و روایتگــر فراینــد درمــان 
ســاختمان های  باشــند.  کــز  مرا در ایــن  اعتیــاد 
ــًا قدیمــی و فضاهــای  ــزی تقریب اطــراف حیــاط مرک
ورزشــی و فضــای ســبز پیش بینی شــده ســاده و 
ــه،  ــان طبــق برنامــه روزان محــدود اســت. مددجوی
مراســم صبحــگاه و صبحانــه را تمــام کرده، پیــش از 
کــرده و حــاال در  حضــور مــا حیــاط مرکــز را آب و جــارو 

کالس هــای آموزشــی هســتند.
کــز مــاده ۱۶قانــون مبــارزه  کــز برخــالف مرا ایــن مرا
کــه  بــا مــواد مخــدر اجبــاری نیســت و معتادانــی 
تمایــل بــه تــرک و درمــان دارنــد به صــورت خــود 

ــا بــا معرفــی خانواده هایشــان به ایــن مرکــز  معــرف ی
کــز مــاده ۱۵  مراجعــه می کننــد. پیش ازایــن در مرا
بــا مــواد مخــدر ســازوکارهای الزم  قانــون مبــارزه 
بــرای بازپیونــد بیمــار بــه خانــواده یــا خدمــات پــس 
کــز TC هــم بــرای  از ترخیــص وجــود نداشــت، در مرا
اشــتغال مددجویان فکری نشــد، اما در مرکز جامع 
درمــان اعتیــاد تــالش شــده نقــاط قــوت مدل هــای 
درمــان اعتیــاد باهــم تجمیــع و پیاده ســازی شــود.
جایی که برای هر فرد نسخه مخصوص پیچیده 

می شود
ــم  ــاد ه ــان اعتی ــع درم ــز جام ــی در مرک ــیوه درمان ش
کــز دیگــر و تجمیعــی از روش هــای  متفــاوت بــا مرا
کشــور اســت، درعین حــال  دیگــر درمــان اعتیــاد در 
ــراد  ــرای همــه اف ــز نســخه واحــدی ب ــه در ایــن مرک ک
نســخه  فــرد  هــر  بــرای  بلکــه  نمی شــود،  نوشــته 

خاصــی نوشــته می شــود.
مددجویــان بــه مــدت چهار مــاه در این مرکــز اقامت 
دارنــد و ســم زدایی بــرای آن هــا انجــام می شــود، 
البتــه درمــان به صــورت پرهیز مدار اســت. پــس ازآن 
نیــز افــراد بــه مــدت هشــت مــاه به طــور ســرپایی 
گفتــه می شــود از هــر  مراجعاتــی خواهنــد داشــت. 

کــز اســتاندارد درمــان اعتیــاد  کــه بــه مرا ۱۰۰معتــادی 
مراجعــه می کننــد، طــی ســه مــاه نــرخ بهبــودی 
گــر  به طــور میانگیــن ۲۰ درصــد اســت، درحالی کــه ا
در طــول شــش مــاه درمــان مکمــل انجــام نشــود، 
بیمــاری افــراد تــا حــدود ۹۰ درصــد عود خواهــد کرد، 
چــون اعتیــاد یــک اختالل مغــزی مزمــن عودکننده 
اســت. بــه همیــن دلیل در ایــن مرکز تالش می شــود 
بــا پیگیــری و رصــد مســتمر، افــراد بهبودیافتــه برای 

ک بماننــد. همیشــه پــا
کــه در ایــن مرکــز  گزارش ایســنا، بیشــتر افــرادی  بــه 
اقامــت دارنــد جــوان هســتند و ازآنجایی کــه قــرار 
جدیــدی  هویــت  و  زندگــی  ســبک  اســت اینجا 
کننــد اسامی مســتعاری بــرای خــود انتخــاب  پیــدا 
کرده انــد. »آغاز«به عنــوان مدیــر داخلــی مرکــز جامــع 
تــا  می شــود  مــا  اصفهآن همــراه  اعتیــاد  درمــان 
فراینــد درمــان و بخش هــای مختلف ایــن مرکــز را 
بــه مــا نشــان دهــد. می گویــد خــودش شــش ســال 
کــه فوق لیســانس  ک اســت. او  کــه پــا و نیــم اســت 
حقــوق داشــته و ۲۰ ســال در ایــن حرفــه فعالیــت 
کار بــه ســمت  کــه در محیــط  می کــرده، می گویــد 
کــه  گرچــه بــا اراده ای  کشــیده شــده، ا مــواد مخــدر 
پیــش  ســال ها  را  اعتیــاد  غــول  توانســته  داشــته 
کــه  کســانی بیایــد  کمــک  شکســت داده و حــاال بــه 
می خواهنــد از ایــن بــالی خانمان ســوز نجــات پیــدا 
کننــد. به غیــراز بــرادر آغــاز، بخــش قابل توجهــی از 

کــه آن هــا هــم  کادر مرکــز از بهبودیافتگانــی هســتند 
بــرای خودشــان نام هــای مســتعاری مثــل رفیــق و 

همــراه دارنــد.
جایی برای تازه واردها

واحــد  از  اعتیــاد  درمــان  جامــع  مرکــز  از  بازدیــد 
کــه تازه واردهــا  ســم زدایی آغــاز می شــود؛ جایــی 
از ۱۰تــا ۱۴روز در آن اقامــت دارنــد امــا هنــوز درمــان 
آن هــا آغــاز نشــده اســت. بــه دلیل اینکــه بخــش 
عمــده ای از معتــادان براثــر مصــرف مــواد مخــدر 
دچــار آســیب های مغــزی شــده اند قبــل از ورود بــه 
مرکــز توســط روان پزشــک معاینــه شــده و درمــان 

اعصــاب و روان بــرای آن هــا آغــاز می شــود.
ساختمان،ســبک  در ایــن  اقامــت  مــدت  در 
زندگــی افــراد تغییــر نمی کنــد و ایــن مرحلــه درواقــع 
جهت یابــی و آماده ســازی بــرای ورود بــه قســمت 
بــر  اســت.  درمــان  و  رفتــار  اصــالح  یعنــی  اصلــی 
کــه بــه آن اعتیــاد دارنــد متخصــص  اســاس مــوادی 
مغــز و اعصــاب بــرای آن هــا نســخه دارویــی نوشــته 
ویزیــت  متخصــص  توســط  یک بــار  هفتــه ای  و 
می شــوند. شــیفت ســم زدایی در ایــن مــدت هــم 
گــر  درد آن هــا اســت و بــا آن هــا صحبــت می کنــد، ا

نیــاز باشــد اعضــای تیم هــای درمان هــم بــا آن هــا 
ــم  ــز عل صحبــت و راهنمایــی می کننــد. در ایــن مرک
روانشناســی و تجربــه بهبودیافتــگان برای بازگشــت 
دوبــاره افــراد بــه زندگــی بــه خدمــت گرفته می شــود.
آغــاز می گویــد: حــدود ۱۲ نفــر در واحــد ســم زدایی 
اقامــت دارنــد و در ایــن مــدت وضعیــت جســمی و 
روحــی بهتــری پیدا می کنند، البته اوایل نوســانات 
خلقــی دارنــد، امــا به مــرور قانونمنــد و آمــاده شــروع 

درمــان می شــوند.
او بــا اشــاره به اینکــه هــدف تغییــر ســبک زندگــی، 
افــرادی  می گویــد:  اســت،  افــراد  هویــت  و  باورهــا 
کــه وارد ایــن مرکــز می شــوند بــرای خودشــان یــک 
صفــت انتخــاب می کننــد و از ایــن مرحلــه بازســازی 

و توانمندســازی آن هــا آغــاز می شــود.
بازگشت به روال عادی زندگی

آغــاز یکــی از مشــکالت بــزرگ زندگــی معتــادان را 
ــرد  ــی ف ــد: از وقت ــد و می گوی ــه می دان ــتن برنام نداش
گرفتــار اعتیــاد می شــود شــب و روز نــدارد، ممکــن 
اســت شــب ها تــا دیروقــت بیــدار بمانــد و روزهــا 
بخوابــد، برنامــه غذایــی و عادات رفتاری مشــخصی 
زندگــی  عــادی  روال  بــه  دوبــاره  اما اینجــا  نــدارد، 
برمی گــردد. ســاعت ۶ و نیــم صبــح بیداربــاش اســت 
و پــس ازآن نرمــش صبحگاهــی، مراســم پرچــم و 
نیایش، صبحانه و کالس های آموزشــی ســر ساعت 
گذرانــدن دوره  مشــخص برگــزار می شــود. پــس از 

ســم زدایی، افــراد بــرای شــروع فراینــد درمــان بــه 
کــه معمواًل ایــن فراینــد  بخــش دیگــری می رونــد 
تــا چهــار مــاه طــول می کشــد. مراجعان ایــن مرکــز 
ــوان  ــه ت ک ــراد متوســط جامعــه هســتند  معمــواًل اف
گرچــه بخشــی  پرداخــت هزینه هــای آن را دارنــد، ا
از هزینه هــا را بهزیســتی پرداخــت می کنــد، امــا بایــد 
خودشــان خواهان بهبودی باشــند و برای رسیدن 

کننــد. به ایــن هــدف هزینــه ای هــم پرداخــت 
زنانی که اعتیاد خود را پنهان می کنند

وی بــا اشــاره به اینکــه متأســفانه آمــار اعتیــاد زنــان 
می گویــد:  اســت،  رفتــه  بــاال  دنیــا  در  به طورکلــی 
کــه  حــدود ۸ درصــد معتــادان اســتان زن هســتند 
بیشترشــان بــه دلیــل مســائل فرهنگــی اجتماعی و 
خانوادگــی اعتیــاد خــود را پنهــان می کننــد، امــا بایــد 
کنیــم هرچقــدر زودتــر به ایــن ســمت برونــد.  تــالش 
کز اقامتی بــرای زنان  گاهــی بــا اشــاره به احــداث مرا آ
معتــاد، می گویــد: در شهرســتان های اســتان نیــز 
ــه احــداث  مجوزهــای الزم صــادر شــده و درحالی ک
ــم  ــان هســتیم، امــا معتقدی ــرای زن ــز اقامتــی ب ک مرا
کار بایــد  قبــح اعتیــاد زنــان نبایــد از بیــن بــرود و ایــن 

باظرافــت خاصــی انجــام شــود.

اینجا دانشگاه بهبودی است
کــوروش محمــدی بــا تقدیــر از حضــور ارزشــمند 
شــهروندان مســئول اصفهــان در عرصــه انتخابــات 
ســایر  و  فرمانــداری  مجدانــه  تــالش   ،۱۴۰۰
دســتگاه های مربــوط بــرای اجــرای کم نظیــر فراینــد 
شــورای  منتخــب  افــراد  بــه  تبریــک  و  انتخابــات 
کــرد: اعتمــاد افتخارآفریــن بخشــی از  ششــم، اظهــار 
کنان مناطق کمتر  شــهروندان اصفهان به ویژه ســا
برخــوردار بــه بنــده باعــث افتخــار بــوده و امیــدوارم 
بــا وظیفــه شناســی خــود بتوانم ایــن اقــدام را پــاس 
بــدارم. وی افــزود: اصفهــان شــهر زیبــای خــدا رفتــه 
رفتــه بــه شــهر دردهــا تبدیــل شــده و مردم این شــهر 
در برابر ایــن دردهــا صبــوری می کننــد اما مســئوالنی 
کــه نســبت بــه رفــع آن بی تفــاوت و  وجــود دارنــد 

بی تدبیــر هســتند.
زیســت  و محیــط  اجتماعــی  کمیســیون  رئیــس 
کــرد: درد  شــورای اسالمی شــهر اصفهــان تصریــح 
خشــکی زاینــده رود قــرار اســت چــه زمانــی پایــان 
یافته و مشــکالت آن حل شــود؟ باید تناقض گویی 
آشــکار مســئوالن حوضــه آبریــز زاینــده رود پایــان 
یافتــه و بــه گفتار صادقانــه ای در برابر مردم برســند.

کشــاورزی در  وی ادامــه داد: آب زاینــده رود بــرای 
مناطــق باالدســت رودخانــه و تأمیــن آب شــهرها و 
ــرای  اســتان های دیگــر پمپــاژ می شــود امــا وقتــی ب
جــاری شــدن آب در بســتر زاینــده رود و پاســخ بــه 
گفتــه شــود،  مطالبــه حقابــه داران اصفهــان ســخن 
گر ایــن مطالبــه مــردم  آن را غیرعقالنــی می داننــد؛ ا
باالدســت  برداشــت های  آیــا  اســت،  غیرعقالنــی 

عقالنــی اســت؟
محمــدی بــا اشــاره بــه مطالعــات مربــوط بــه آلودگی 
کــرد: چــه زمانــی قــرار اســت  هــوای اصفهــان، اظهــار 
حــوزه برنامه ریــزی اســتان از داده هــای به دســت 
آمــده در ایــن مطالعــات اســتفاده کند؟ آیــا مدیریت 
کــه صنایــع و ســایر دســتگاه ها را  شــهری زمانــی 
کنــار خــود نــدارد، می توانــد بــه تنهایــی فعالیــت  در 

کنــد؟ وقتــی صــدور مجوزهــا بــرای بعضــی صنایــع 
کوچــک بــدون هماهنگــی مدیریــت شــهری ادامــه 

کــرد؟ کنــد، می تــوان بــا آلودگــی مقابلــه  پیــدا 
کیــد بر اینکــه حاشیه نشــینی اصفهــان در  ــا تا وی ب
گســترش اســت، ادامــه داد: بــاور و اراده بــرای  حــال 
ــده  ــان دی ــینی در اصفه ــع حاشیه نش ــه رف ــک ب کم
کــرده  نمی شــود؛ قــرار بــود دســتگاه های دیگــر ورود 
و شــهرداری نیــز بــا اجــرای طرح هــا و پروژه هــای 
محرک توســعه همکاری کند اما دفاتر تســهیلگری 
بــه  رو  بی توجهی هــا  دلیــل  بــه  مناطــق  در ایــن 
کمیســیون اجتماعــی  تعطیلــی هســتند. رئیــس 
و محیــط زیســت شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
کــرد: افتخــار مدیریــت شــهری ایجاد  خاطرنشــان 
ــه  ــًا به خاطر اینک ــا صرف ــت ام ــهیلگری اس ــر تس دفات
برای رفع مشــکالت حاشیه نشــینی در شــهر باوری 
ــی  ــکالت حقوق ــار مش ــر دچ ــن دفات ــود ندارد، ای وج
درخواســت  اصفهــان  شــهردار  از  لــذا  شــده اند 
می کنــم هــر چــه ســریع تر مشــکالت این دفاتــر را رفع 
کــرده و اجــازه تعطیلــی ســه دفتــر تســهیلگری کــه در 
شــرف تعطیلــی هســتند را ندهــد. وی با بیان اینکه 
اصفهــان  دردهــای  از  یکــی  کار  کــودکان  پدیــده 
اعضــای  کــه  اســت  شایســته  داد:  ادامــه  اســت، 
بــرای مباحــث حــوزه اجتماعــی  شــورای ششــم 
کــه در  کارگروه هایــی  کــرده و ریل گذاری هــا و  همــت 

ــد. ــه دهن ــت را ادام گرف ــکل  ــم ش دوره پنج
محمــدی بــا اشــاره بــه دســتور شــهردار اصفهــان 
بــرای تعطیلــی پــارک وحــش صفــه و تبدیــل آن 
کمیســیون  بــه نقاهتــگاه پــس از دو ســال پیگیــری 
زیســت شــورا، خاطرنشــان  اجتماعــی و محیــط 
کرد: ایــن اقــدام قابــل تقدیر اســت بنابراین از هیئت 
جلســه  اولیــن  در  کــه  می خواهــم  شــورا  رئیســه 
تلفیق، ایــن اقــدام مطــرح و بدیــن ســبب شــورای 
کنــد تــا پــس از  شــهر از دســتور شــهردار حمایــت 

پایان ایــن دوره بــه فراموشــی ســپرده نشــود.

علــی اصفهانــی در آئین تجلیــل از قضــات و خانواده 
شــهدای دســتگاه قضائــی اســتان اصفهــان ضمــن 
قــوه  تحــول  ســند  بیان اینکــه  بــا  تبریک این ایــام 
کار قرار داده اســت،  قضائیه دو اولویت را در دســتور 
کار آمــدی  اظهــار داشــت: مبــارزه بــا فســاد و تحقــق 

از مهم تریــن برنامه های ایــن ســند تحــول اســت.
هــدف از تدویــن ســند تحــول قــوه قضائیه ایجــاد 

نشــاط و افزایــش اعتمــاد مــردم اســت
وی بــا بیان اینکــه هــدف از تدویــن ســند تحــول قوه 
قضائیه ایجــاد نشــاط در دســتگاه قضائــی و افزایش 
اعتمــاد مــردم به ایــن نهــاد اســت، ابــراز داشــت: 
گــر بــه مســائل اجتماعــی در احــکام صــادره  قضــات ا
توجه نداشــته باشــند نمی تواند مطابق با واقعیت 

باشد.
ســیر  امــروز  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  دادســتان 
کارهــای  کارهــای اجرایــی دادســتان ها بــر  تحــوالت 
کــرده اســت، اضافــه  قضائی ایــن قشــر غلبــه پیــدا 
کــرد: انتظــار مــردم از دســتگاه قضائی ایــن اســت 

کــه بــه مســائل عمــوم مــردم توجــه داشــته باشــد و 
منتظــر دادخواســت نباشــد و ایــن امــر طــی چنــد 
ســال اخیــر مــورد توجــه بــود و منجــر بــه افزایــش 

شــد. عمومی مــردم  اعتمــاد 
سند تحول قوه قضائیه قابل ارتقا است

وی بــا بیان اینکــه ســند تحــول قــوه قضائیــه قابــل 
گفــت: بــرای دســتیابی بــه عدالــت  ارتقــا اســت، 
همــه امکانــات فراهــم شــده اســت، ابــراز داشــت: 
در ایــن زمینــه قضــات در خط مقدم هســتند و باید 
الکترونیکی ایجــاد شــده بهــره  از زیرســاخت های 

بــرداری درســت را داشــته باشــند.
قــوه  در  هوشمندســازی  داد:  ادامــه  اصفهانــی 
قضائیــه انجــام شــده اســت و بایــد بــا نــگاه انقالبــی 

کنیــم. در ایــن بخــش ورود 
نگرش جهادی نداشته باشیم موفق نمی شویم

گــر نگــرش جهــادی نداشــته  وی بــا بیان اینکــه ا
ابــراز  برســیم،  موفقیــت  بــه  نمی توانیــم  باشــیم 
داشــت: براســاس فرمایشــات رهبــر معظــم انقــالب 
بــا نگــرش اتوکشــیده بــه جایی نمی رســیم و بایــد در 
بســتر گام دوم انقــالب نگرش هــا را تغییر دهیم و به 

آرمان هــای انقــالب برگردیــم.
دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهــان بــا بیان اینکه 
گرفته ایــم،  مــا از نگرش هــای اصلــی انقــالب فاصلــه 
ابــراز داشــت: همــه بایــد بــه دنبــال تحول و بازگشــت 
بــه اصــول انقــالب باشــیم و در ایــن راه همــه بایــد 

کنند. همراهــی 

رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان: 

کار یکی از دردهای اصفهان است کودکان 
دادستان اصفهان: 

قضات زیرساخت های هوشمندسازی 
در اصفهان را مورد استفاده قرار دهند

خبرخبر

گاز رفتن ۱۰ ساله در یک اختالف خودرویی تخته 
کــه معــاون  اول ایــن خبــر را بخوانیــد: » در حالــی 
کشــور  ک  امــور اســناد ســازمان ثبــت اســناد و امــال
در نامه ای عجیب به رئیس ســازمان بازرســی کل 
کشــور درخواســت کــرده »رســمی نبودن بــرگ ســبز 
خــودرو« را اعــالم کند، رئیس دیوان عدالــت اداری 
اعالم کرده اســت: »تردیدی در ســند رســمی بودن 

بــرگ ســبز خــودرو وجــود نــدارد.«
ســازمان  اســناد  امــور  معــاون  اقبــال،  مهــدی 
بــه  نامــه ای  در  کشــور  ک  امــال و  اســناد  ثبــت 
ســازمان  رئیــس  درویشــیان،  حجت االســالم 
بازرســی کل کشــور درخواســت کرد رســمی نبودن 

کنــد!« ) تســنیم( بــرگ ســبز خــودرو را اعــالم 
نیــروی  و  اســناد  ثبــت  ســازمان  دعــوای 
کــم  انتظامی دربــاره ســندیت بــرگ ســبز خــودرو 
کــم  در حــال تبدیــل شــدن بــه خاطــره ای بیــن 
نســلی اســت و نمونه روشــنی از آن نوع بالتکلیفی 
مســتقیمش  عامــل  کــه  اســت  شــهروندان 
کــه قاعدتــا  نهادهــای رسمی هســتند. نهادهایــی 
ــه  کننــده اختالفــات  باشــند ن ــد حــل و فصــل  بای

دامــن زننــده بــه آن.
ک  از ســال ۸۹ تــا امــروز ســازمان ثبــت اســناد و امــال
مدعــی اســت عــدم ثبــت نقــل و انتقــال خــودرو در 
دفاتر ایــن ســازمان بــه دلیل اینکــه خــودرو جــزو 
ــث  ــت و باع ــی اس ــر قانون ــت غی ــول اس ــوال منق ام
افزایــش احتمــال جرایــم مختلــف نیــز خواهــد 
کــه بــا  شــد امــا نیــروی انتظامی اســتدالل می کنــد 
ــت  ک، اصال ــال ــوض پ ــز تع ک ــه مرا ــردم ب ــه م مراجع
خــودرو و هویــت مالــک احــراز می شــود و تحویــل 

برگ ســبز با عنوان ســند مالکیت خودرو به مالک 
کــه حــاوی شــماره مالکیــت خــودرو )شــماره ســنا( 
هــم هســت بــه معنای ســند قانونــی خودروســت. 
جالب اینجاســت کــه هــر دو نهــاد رسمی کشــور نیــز 
بــه یــک قانــون واحــد اســتناد می کننــد. بنابر مــاده 
کــه در  ۲۹ قانــون رســیدگی بــه تخلفــات رانندگــی 
دی ماه ســال ۸۹ به تصویب رســیده اســت، »نقل 
ــمی انجام  ــند رس ــب س ــه موج ــودرو ب ــال خ و انتق
می شــود، دارنــدگان وســایل نقلیــه مکلفنــد قبــل 
ــر  ــور در دفات ــه نقــل و انتقــال وســایل مذک از هرگون
اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی 
کز تعیین شــده از ســوی راهنمایی و رانندگی  یا مرا
برای بررســی اصالت وســیله نقلیه، هویت مالک، 
پرداخــت جریمه هــا و دیــون معــوق و تعویــض 

ک بــه نــام مالــک جدیــد مراجعــه نماینــد.« پــال
از نظــر نیــروی انتظامی چون ایــن قانــون پیــش از 
کــز نیــروی  گونــه نقــل و انتقــال مراجعــه بــه مرا هــر 
انتظامــی را الزامی دانســته پــس بــرگ ســبز نیــروی 
انتظامی رســمیت دارد و مراجعــه بــه دفاتــر نقــل و 
انتقــال امــری اختیــاری اســت.  امــا از نظــر ســازمان 

گونه نقل و انتقالی بنابر  ثبت چنین نیســت و هر 
ــر ثبــت صــورت بگیــرد. البتــه  ــد در دفات ــون بای قان
گفتــه پیداســت کــه مجموع رقــم دریافتــی قابل  نا
توجــه دفاتــر از مجمــوع نقــل و انتقال خــودرو  تاثیر 

بســیار زیــادی در ایــن اختــالف دارد.
نیــروی انتظامی می گوید ایــن نقــل و انتقــال در 
ــر اســت. ک بــرای مــردم ارزان ت کــز تعویــض پــال مرا
در هــر حــال در صــورت ادامه ایــن اختــالف و اصــرار 
دو طــرف بــر » قانونــی بــون« اســناد و رویــه شــان 
و الــزام مــردم بــه مراجعــه بــه هــر دو  نهــاد باعــث 
خواهــد کــه مردم هزینه ای اضافــی را برای دریافت 
خدماتی واحد و یکسان متحمل  شوند که هیچ 

توجیهــی نــدارد. 
بنابر این اســتدالل حتــی موضوع اختیــاری بودن 
ک، بــا  مراجعــه بــه دفاتــر ثبــت بعــد از تعویــض پــال
کاری یــا پیشــگیری از جرایــم یــا  توجیــه محکــم 
مســوولیت پذیرفتن نهــاد قضایی برای رســیدگی 
کــه  بــه جرایــم مربــوط بــه آن وجهــی نــدارد چــرا 
نهــاد صادرکننــده بــرگ ســبز خــودرو بــا عنــوان 
ســند رسمی پیشــتر بر قانونی بــودن نقــل و انتقال 
خــودرو مهــر تاییــد زده اســت. امــا نکتــه عجیبتــر 
از ایــن اختــالف اصــرار ســازمان ثبت بــر موضع خود 
یعنــی اعــالم رســمیت نداشــتن بــرگ ســبز خــودرو 
کــم حتــی پــس از اعــالم نظــر دیــوان عدالت  در محا
اداری اســت.  بهتــر اســت نهادهــای مربوطــه هــر 
چــه زودتــر به ایــن اختــالف عجیــب 1۰ ســاله خــود 
پایــان دهنــد و بیــش از ایــن باعــث تخریــب وجهــه 

کشــور نشــوند. عمومی نهادهــای قانونــی 

نگاه رسانه

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

نجــات  خصــوص  در  آهنگــران  کاوه  فرهــاد 
حیوانــات توســط نیروهــای آتش نشــانی، اظهــار 
کــرد: در ســه ماهــه اول ســال ۱۴۰۰ ســازمان آتــش 
نشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان 
۵۷۳ حیــوان را در مکان هــای مختلــف نجــات 
ســازمان  داد: ایــن  ادامــه  وی  اســت.  داده 
حیوانــات  نجــات  عملیات هــای  در  همــواره 
کــن مختلــف بــه طــور ویــژه حاضــر شــده  از اما
گرفتــار شــده در  و بــا نهایــت دقــت، حیوانــات 
کارگاه هــا، پارک هــا و در اعمــاق چــاه را  منــازل، 
کــه بــاالی ۹۵ درصــد آنهــا زنــده  نجــات می دهــد 
ــده و توســط آتــش نشــانان در طبیعــت رهــا  مان

می شــوند.

خدمــات  و  آتش نشــانی  ســازمان  ســخنگوی 
 ایمنــی شــهرداری اصفهــان افــزود: در مقایســه بــا 
ســه ماهــه اول ســال ۹۹ آمــار عملیات های ایــن 
 ۴۴۰ حیوانــات،  نجــات  منظــور  بــه  ســازمان 
کــه در مــدت مشــابه ســال جــاری  مــورد بــوده 
تعداد ایــن عملیات هــا بــا ۱۳۳ مــورد افزایــش بــه 

۵۷۳ عملیــات رســیده اســت.

محمــد علــی مطلــب زاده اظهــار داشــت: هفتــه 
جهانــی مبــارزه بــا موادمخــدر فرصــت مناســبی 
بــرای بازنگــری و یافتــن راهکارهــای اثــر بخــش در 

مبــارزه با ایــن معضــل بــزرگ اجتماعــی اســت.
عنــوان  بــه  جوانــان  ابتــای  از  بایــد  افــزود:  وی 
نیروهــای مولــد و ســرمایه های ارزشــمند انســانی 
گری مرگبــار  کــه جــزو اولیــن قربانیان ایــن ســودا

اســت پیشــگیری شــود.

رئیس اداره بهزیســتی شهرســتان اردســتان ادامه 
داد: شــعار نمادیــن ســال ۱۴۰۰ بــا نــام یاریگــران 
زندگی- مشارکت اجتماعی- پیشگیری از اعتیاد 

اســت.
ــرد: توســعه و تقویــت  ک مطلــب زاده خاطرنشــان 
فعالیت هــای فرهنگــی و پیشــگیری از اعتیــاد در 
کانون هــای هــدف از جمله مدارس، دانشــگاه ها، 
کار و خانواده هــا از اهــم برنامه هــای  محیط هــای 

کــه بــر آن اهتمــام داریــم. ســالیانه اســت 
کــرد:  رئیــس اداره بهزیســتی اردســتان تصریــح 
آمــوزش مهارت هــای زندگــی از طریــق تهیه کلیپ 
گروه هــای دانش آمــوزان شهرســتان  و انتشــار در 
در  آموزشــی  پیام هــای  انتشــار  و  اردســتان 
کانال هــای خبری ایــن شهرســتان تحــت عنــوان 
آموزش تاب آوری توســط کارشناســان پیشــگیری 

ــت. ــده اس ــام ش انج

محــور  بیان اینکــه  بــا  ونــد،  مومــه  اســماعیل 
اصلــی دســتگاه قضائــی و دادگســتری شهرســتان 
چــادگان اجــرای عدالــت اســت، اظهــار داشــت: 
و  قانــون  طبــق  عدالــت،  مهــم  امــر  اجــرای  در 
دســتورالعمل ها و بخشــنامه های اباغی از سوی 

کــرد. قــوه قضائیــه عمــل خواهیــم 
وی افــزود: رویکــرد دادگســتری چــادگان تحقــق 
ــه ریاســت  ــوط ب ــه دســتورالعمل مرب بخشــیدن ب
قــوه قضائیــه و حفــظ و صیانــت از حقــوق عامــه و 
که برای تحقق آن، در راســتای  شــهروندی اســت 
جلوگیــری از دخــل و تصــرف در حریــم و بســتر 
تغییــر  و  شهرســتان  در  موجــود  رودخانه هــای 
گرفتــه بــه اراضــی  کاربری هــا و تجــاوزات صــورت 
ملــی بــا درگیر کردن نهادهــا و ادارات مربوطــه ورود 
کردیم و ســعی داریم با شناســایی متخلفان  پیدا 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن برخــورد و رســیدگی  در 

قانونــی داشــته باشــیم.
سال گذشته بالغ بر ۱۵ هزار پرونده در 
دادسرای چادگان تشکیل شده است

گفــت: ســال گذشــته در دادگســتری چــادگان  وی 
کیفــری وارد  بالــغ بــر ۱۵ هــزار پرونــده حقوقــی و 
کــه حــدود هفــت هــزار فقــره مربــوط بــه  شــده 

کیفــری )وقــوع جــرم( بــوده اســت و بــه همیــن 
میــزان نیــز پرونــده در دادگســتری رســیدگی شــده 

اســت.
سرپرســت دادســرای عمومــی و انقــاب چــادگان 
چــادگان  دادگســتری  مدیریــت  داشــت:  بیــان 
ــا تشــکیل  در راســتای پیشــگیری از وقــوع جــرم ب
متوالــی و بــه موقــع شــورای پیشــگیری از وقــوع 
جــرم یکــی از حوزه هــای موفــق در امــر پیشــگیری 
از جــرم اســت و در زمــان انتخابــات ۲۸ خــرداد 
۱۴۰۰، تصویــب مصوبــات در شــورای پیشــگیری و 
رســیدگی بــه تخلفــات انتخاباتــی باعــث شــد فضــا 
کــه تخلــف و جرمی واقــع نشــود. بــه شــکلی باشــد 
در عین اجرای قانون به تکریم ارباب رجوع نیز 

عمل کردیم
قضائیــه  قــوه  ســوی  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
و  کرامــت  حفــظ  موضــوع  بــا  بخشــنامه ای 
ارزش هــای انســانی و تکریــم اربــاب رجــوع ابــاغ 
دادگســتری  در  افــزود:  اســت،  شــده  اجرایــی  و 
چــادگان اجرای ایــن امــر مهــم را ســرلوحه کار خــود 
قــرار دادیــم و در عیــن اجــرای قانــون بــه تکریــم 

اســت. شــده  عمــل  رجــوع  اربــاب 
۶۰ درصد پرونده ها مربوط به اختالفات ملکی 

است
کــرد: بــا توجــه بــه  مومــه ونــد چــادگان تصریــح 
موقعیــت جغرافیــای چــادگان بالــغ بــر ۶۰ درصــد 
پرونده هــای مطروحــه در دادگســتری مربــوط بــه 
اختافــات ملکــی اســت که بــا بازگشــت مهاجرین 
بومی )مهاجــرت معکوس( و افزایــش ارزش افزوده 
کــرده  ک، اختافــات ملکــی نیــز افزایــش پیــدا  امــا

اســت.

بازدیدهــای  خصــوص  در  طاهــری  هوشــنگ 
کــن  مرکــز بهداشــت دو اصفهــان از اصنــاف و اما
کــرد: در راســتای اجــرای طــرح  عمومــی، اظهــار 
بــرای  چهــارم  گام  بهداشــتی  کنتــرل  تشــدید 
ــا  کرون ــا  رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی مقابلــه ب
در روزهــای چهــارم و پنجــم تیرمــاه، ۱۹۶ بازدیــد از 

کــن عمومی انجــام شــد. اما و  اصنــاف 
از  بازرســی  و  نظــارت  نحــوه  خصــوص  در  وی 
گروه یک و دو در روزهای گذشــته گفت:  مشــاغل 
کــرده و  بــا افــراد متخلــف بــدون اغمــاض برخــورد 

ــی معرفــی می کنیــم. ــه مراجــع قضائ آنهــا را ب
مســئول بهداشــت محیط مرکز بهداشــت شــماره 

کــه در ایــن مــدت مــورد  ــا بیان ایــن  دو اصفهــان ب
گــروه شــغلی نداشــتیم،  پلمــب واحــد صنعتــی و 
افــزود: در بازدیدهــای انجــام شــده تنهــا اخطــار 
کــه در دو روز  گروه هــای شــغلی داشــتیم  کتبــی بــه 
گــروه  کتبــی صــادر شــده اســت و بــه ۶۱  ۲۱ اخطــار 

شــغلی نیــز اخطــار شــفاهی داده شــده اســت.

بــا  ایمنــا  گفت وگــو  در  شــاهپوری  پیمــان 
آمــوزان  دانــش  ثبت نــام  رونــد  خصــوص  در 
بــه  ثبت نام هــا  شــروع  اظهارکــرد:  هنرســتانی، 
صــورت رســمی با آمــدن هدایــت تحصیلــی دانــش 
آمــوزان پایــه نهــم رقــم می خــورد، معمواًل هر ســال 
۱۵ تیرمــاه هدایــت تحصیلــی دانــش آمــوزان پایــه 
نهــم آمــاده می شــود و امســال هــم از همیــن تاریخ 
آغــاز  نــام هنرســتان ها  رســمی ثبت  بــه صــورت 

خواهــد شــد.
کــرد: برخــی از هنرســتان ها متقاضــی  وی اضافــه 
بیشــتری دارنــد و بحــث پیش ثبــت نام آنهــا از هم 
کنــون بــه روش هــای مختلــف ماننــد مراجعــه بــه  ا
ســایت ثبــت نــام ویــا بــه صــورت حضــوری شــروع 
کــه خانواده هــا بــرای پیــش ثبــت نــام  شــده اســت 

فرزنــد بــه هنرســتان ها مراجعــه می کننــد.
کاردانــش  رئیــس اداره آمــوزش فنی وحرفــه ای و 
کــرد:  اداره کل آمــوزش و پــرورش اصفهــان تصریــح 
امســال ثبــت نــام هنرســتان ها الکترونیکــی شــده 
و بایــد متقاضیــان در ســامانه »پــادا« تقاضــای 
خــود را ثبــت کننــد و ســپس هنرســتان این تقاضــا 
مبنــای ظرفیــت موجــود  بــر  و  کــرده  بررســی  را 
بــرای پذیــرش در هــر رشــته ای دانــش آمــوزان را 

می پذیــرد.
شــاهپوری افــزود: زمانــی کــه هدایــت تحصیلــی در 

اختیــار دانــش آمــوزان پایــه نهــم قــرار بگیــرد ثبــت 
نــام دوره متوســطه شــروع می شــود، بــا توجــه 
به اینکــه رشــته های شــاخه های فنــی و حرفــه ای 
کار دانــش خــاص اســت، احتمــال دارد در یــک  و 
ــد  ــته باش ــود داش ــی وج ــته های خاص ــه رش ناحی
و در ناحیــه دیگر ایــن رشــته ها موجــود نباشــد 
ودانش آمــوز عاقمنــد بــه تحصیــل در آن رشــته 
کــه هنرســتان رشــته  می توانــد در هــر منطقــه ای 

کنــد. ــام  موردنظــر را دارد ثبــت ن
بــرای  بنــدی  محــدوده  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
خانــواده  گــر  نداریم،ا هنرســتانی ها  نــام  ثبــت 
باشــد  داشــته  را  هنرســتان  آدرس اینترنتــی 
ــود  ــد خ ــام فرزن ــایت، ثبت ن ــق س ــد از طری می توان
را انجــام دهــد یــا بــه صــورت حضــوری مراجعــه 
کــرده تــا پیــش ثبــت نــام صورت بگیــرد، ســپس ۱۵ 
تیرمــاه بــا آمــاده شــدن هدایــت تحصیلــی دانــش 
کــه در هــر  آمــوزان، هنرســتان بــر اســاس ظرفیتــی 
رشــته دارد اقــدام بــه پذیــرش هنرجــو می کنــد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان خبر داد:

نجات بیش از ۵۰۰ حیوان و رهاسازی آن ها 
در طبیعت

رئیس اداره بهزیستی اردستان خبر داد؛

توسعه و تقویت فعالیت های فرهنگی و پیشگیری 
از اعتیاد در اردستان

سرپرست دادگستری چادگان:

حدود ۶۰ درصد پرونده های دادگاهی چادگان 
مربوط به اختالفات ملکی است

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره دو اصفهان خبر داد:

صدور ۲۱ اخطار کتبی برای متخلفان اصناف 
کن عمومی و اما

رئیس اداره آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش اداره کل آموزش و پرورش اصفهان:

ثبت نام هنرستان ها از ۱۵ تیرماه آغاز می شود
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مهران ســرمدیان امروز در ششــمین جلسه شورای 
کاشــان و آران و بیــدگل بــا  فنــی شهرســتان های 
کــرد: شــورای فنــی اســتان ها  اعالم ایــن خبــر اظهــار 
باهــدف حفــظ و احیــاء آثــار، بناهــا و مجموعه هــا و 
کشــور  محوطه هــای بــاارزش فرهنگــی - تاریخــی 
کارشناســی  و بهره منــدی از خــرد جمعــی و تــوان 
اســتان ها در بررســی و ارزیابــی طرح هــا در اســتان ها 
تشــکیل می شــود. رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
کاشــان بابیان اینکــه،  گردشــگری و صنایع دســتی 
کاشــان در حــوزه میــراث  بــه دلیــل پتانســیل بــاالی 
کاشــان طــی ســه ســال اخیــر  فرهنگی ایــن شــورا در 
کاشــان یــک هــزار و ۷۰۰  ــزود:  تشــکیل می شــود، اف
اثــر تاریخــی شناسایی شــده در ســطح شهرســتان و 
۳۳۳ اثــر ثبتــی و حــدود ۷۰۰ هکتــار بافــت تاریخــی 
دارد و شهرســتان آران و بیــدگل نیــز در مجــاورت 
کاشــان باوجــود آثــار متعــدد در ســطح  شهرســتان 
ــادی برخــوردار  ملــی و اســتانی از اهمیــت بســیار زی
شــرایط  با ایــن  به اینکــه،  اشــاره  بــا  وی  اســت. 
کاشــان و آران و بیــدگل  شــورای فنــی مســتقل در 
از  برخــی  و  صاحب نظــران  نخبــگان،  حضــور  بــا 
شــخصیت های ملــی و اســتانی تشــکیل می شــود، 
کــرد: بــر اســاس آئین نامــه تشــکیل شــورای  تصریــح 
فنی اســتان ها بررســی کلیات فعالیت های اجرایی 
ســاالنه حفاظــت و احیــاء بناهــا و محوطه هــای 
تاریخــی و برنامه هــای پیشــنهادی ســاالنه اســتان 
بــرای ارائــه بــه وزارتخانــه مرکــزی، بررســی شــرح 
خدمــات همــه طرح هــا بــا موضــوع مســتندنگاری، 
تبدیــل  استحکام بخشــی،  مرمــت،  حفاظــت، 
تدویــن  ســازی،  زنــده  بــاز  و  کاربــری  تغییــر  و 
دســتورالعمل های پیشــنهادی برای حســن انجام 
وظایــف شــوراهای اســتانی و... بخشــی از وظایــف 
شــورای فنــی اســت. وی در پایــان گفــت: هیچ کــدام 
ــا مغایــر بــا ضوابــط  از مصوبــات نمی توانــد ناقــض ی
ــا  ــی ی ــای تاریخ ــظ بافت ه ــی، حف ــار تاریخ ــم آث حری
ســایر بخش نامه هــا و دســتورالعمل های ابالغــی از 

ــه مرکــزی باشــد. وزارتخان

کاشان ۱۷۰۰ اثر تاریخی 
شناسایی  شده دارد

میراثربخ

گزارشربخ

کمبــودی بــرای الگوهــای وطنــی بــرای جوانــان 
وجــود نــدارد اما همتی برای به نمایش گذاشــتن 
کــه  و ترویــج آنهــا احســاس نمی شــود. الگوهایــی 
کرده انــد و  ک همیــن ســرزمین رشــد  از آب و خــا
زمانــی بــرای دفــاع از آزادی، اعتقــادات مــردم و 

اسالمی جوانمردانه ایســتادند.  دیــن 
از  یکــی  شــاهمرادی  علــی  محمــد  شــهید 
گفتــه  کــه بــه  شــخصیت های تأثیرگــذاری اســت 
فرماندهــان جنــگ یــک الگــوی بی نظیــر بــرای 
ــن  ــت از ای ــگام صحب ــه هن ــه ب ک ــت  ــوده اس ــا ب آنه
شــهید بهــت و حیــرت از جســارت و شــجاعت او 
در صحبت هــای آنهــا نمایــان بــود. زیــرا شــهید 
بــه  کــه  می کــرد  توصیــه  همیشــه  شــاهمرادی 
فرزنــدان خــود یــاد بدهیــد »رمــز حیــات هــر ملــت 
کــه از مــرگ  هــراس نداشــتن از مــرگ اســت؛ ملتــی 
مردمی کــه  و  اســت  زنــده  همیشــه  نمی ترســد 
زندگــی نکبــت بــار را بــر مرگ شــرافتمندانه ترجیح 

مرده انــد.« همیشــه  می دهنــد 
آمــده  شــهید  نامه ایــن  وصیــت  از  بخشــی  در 
کــه »ای متعهــدان و روشــنفکران مــا خــون  اســت 
شــما  خــون  تــا  کردیــم  اســالم  نثــار  را  خویــش 
ــرای خــود  گیــرد. مــا تاریکــی و دشــواری را ب رنــگ 
پذیرفتیــم تا راه شــما روشــن باشــد. ما جــان خود 
را چــون جرقــه ای در فضــا قراردادیــم تــا آســمان 
پــس  از ایــن  گــر  ا و اینــک  گــردد  مهتابــی  شــما 
تباهــی پدیــد آمــد بایــد بــر شــما افســوس خــورد و 

گریســت، مراقــب  کردنــد بــر شــما بایــد  گــر ســتم  ا
خــود و جامعــه خــود و وظیفــه و تعهــد خــود 
باشــید تــا حماسه شــان را از ذهــن شــما بیــرون 
ــا  ــد. م ــما نگیرن ــان را از ش ــد، روح قدرتمندت نکنن
پاســداران اســالم بــه خاطــر اســالم وداع از آن زیــر 
تانــک و خمپــاره رفتیــم و توهین هــا شــنیدیم، 
بــی حرمتی هــا دیدیــم، دربنــد خصــم افتادیــم تــا 

اســالم از بندهــا آزاد شــود«
تولیــد مســتند داســتانی شــهید محمــد علــی 
کلیــد  شــاهمرادی در زادگاه ایــن شــهید )لنجــان( 
خــورد و پــس از مشــقت های بســیار از فقــدان 
لوکیشــن، حمایــت بــه موقــع مســئوالن و تنهــا بــا 
کران شــد. در این راســتا  همــت جوانــان با تجربــه ا

کارگردان ایــن اثــر نشســتیم… گفت وگــو بــا  بــه 
این اثر نتیجه کارگردانی و هماهنگی های 

کیست؟
کارشــناس  هســتم،  حســینی  صفــی اهلل  ســید 
ارشــد مدیریــت رســانه بــا ۳۴ ســال ســن، اصالتــًا 
از اســتان چهارمحــال بختیــاری هســتم و از ســال 
۹۰ در ذوب آهــن اصفهــان مشــغول بــه کار شــدم. 
کارگردانــی نزدیــک بــه ۵۰ اثــر  گذشــته تجربــه  در 
را دارم و تدویــن ۲۰۰ مســتند و ســایر  مســتند 
فعالیت هــای مرتبــط بــا ســینما و تلویزیــون را در 

ــرده ام. ک کارنامــه خــوب ثبــت 
ایده اولیه این مستند از کجا نشئت می گیرد؟

گروه های مختلفی از ابتدای ســال ۹۰ با مؤسســه 
فرهنگــی هنــری راویــان فتــح لنجــان همــکاری 

می کردنــد و طرح هــای خــود را ارائــه می دادنــد 
کــه هرکــدام بــا مشــکل مواجــه می شــدند.

از ایــن طرح هــا ســاخت مســتند شــهید  یکــی 
شــاهمرادی بــود و ســال ۹۷ بــه دســتور مدیریــت 
مدیــران  و  اصفهــان  آهــن  ذوب  شــرکت  وقــت 
شــهر  شــورای  هماهنگــی  بــا  عمومــی و  روابــط 
لنجــان ســاخت آن بــه عهــده ذوب آهن گذاشــته 
کــه نســبت بــه  شــد و مــن بــا توجــه بــه شــناختی 
کار را به  شــهید شاهمرادی داشــتم پذیرفتن این 

ــرم. ــت بگی دس
فعالیت های پژوهشی قبل از تولید اثر چه 

مدت طول کشید و از چه زمانی ساخت 
مستند کلید خورد؟

کار به  در ابتدا حدود ۶ ماه فعالیت پژوهشی این 
طــول انجامیــد و بــا ضبــط و ثبــت مصاحبه هایی 
کــه بــه صورت تخصصی بــا فرماندهان و خانــواده 
کار را پیــش بردیــم.  شــهید انجــام می دادیم ایــن 
لوکیشــن های  در  مصاحبــه   ۴۵ بــه  نزدیــک 
کردیم برای آن  مختلف ضبط و ثبت شــد ســعی 
یــک ســیر داســتانی تعریف کنیــم و ایــن امر کمک 
کــرد کــه بــر اســاس آن تصاویری را بازســازی کنیم.

با چه محدودیت ها و چالش هایی روبرو 
بودید؟

مشــکالت کرونــا و عــدم اســتفاده از لوکیشــن های 
مربــوط بــه دفــاع مقــدس و خوزســتان مشــکالت 
گزینــه جایگزیــن در  کــرد و بهتریــن  را مضاعــف 
شهرســتان لنجــان، نجــف آبــاد و لــردگان بــود 

کردیــم  طراحــی  مربوطــه  فضاهــای  طبــق  کــه 
صحنه هــا  بازســازی  روز  طــی ۳۵  نهایــت  در  و 
کار ســاخت فیلــم  انجــام شــد. متأســفانه بــرای 
از جوانــان شهرســتانی  یــا مســتند حمایتــی  و 
نمی شــود و بیشــتر تمرکــز بــر تهــران و مرکــز اســت. 
کــه بــرای فیلــم اســتفاده می کردیــم بــه  امکاناتــی 
ویــژه در طراحــی صحنه هــا از فضــای شهرســتان 
دارد.  نیــاز  زیــاد  بســیار  لجســتیک  کــه  بــود 
ــا مشــکل مواجــه  همچنیــن در طراحــی لبــاس ب
کــه بایــد یــک آرشــیو خــوب از تجهیــزات در  بودیــم 
اختیــار فیلــم ســازان قــرار داده بشــود تــا با کیفیت 

فیلــم بســازند.
یکی از ایرادات حوزه فرهنگ و سینما این 

است که از الگوهای وطنی استفاده نمی کند و 
کمتر از آنها فیلم و تصویر دیده می شود، به نظر 

شما علت چیست؟
اعتقاد دارم که در مستندهای شهدا سعی شده 
کــه از آنهــا تابــو ســاخته شــود. از ایــن رو نقطه قوت 
مســتند شــهید شــاهمرادی این بــود کــه آنچه که 
هســت را بــه تصویــر و منصــه ظهــور قــرار دهــد، 

شــوخی ها.. خنده هــا.. مــراودات عــادی او.
بــه همیــن خاطــر تابــو نســاختن از شــهدا باعــث 
کــه نســل جــوان بــا دغدغــه آشــنایی بــا  می شــود 
کــه شــهدا فراتــر از مــا بودند و  شــهدا گمــان نکننــد 
به ایــن بــاور برســند کــه مثل شــهدا شــدن ســخت 
و امکان پذیــر نیســت. البتــه الگوگیــری از شــهدا 
نــه صرفــًا در جنــگ بلکــه در جبهه هــای مختلــف 
کار و فعالیت و صنعت نیز امکان  فرهنگ و هنر، 

پذیــر اســت.
بنابرایــن بــه نظــر مــن قدیــس ســاختن از شــهدا و 
کننــد  گمــان  بــزرگ نمایــی باعــث می شــود افــراد 
الگوگیــری از آنهــا امــکان نــدارد تــا بتواننــد همانند 

آنها بشــوند.
به نظر شما ترویج چنین آثاری و سوق دادن 

مسئوالن برای حمایت از تولید آثار ارزشی 
نیازمند چیست؟

بلدنــد  خــوب  خیلــی  مــا  مســئوالن  از  برخــی 
جلســه بگیرنــد و بــه بــه چــه چــه داشــته باشــند و 
کننــد. امــا در زمــان عرصــه عمــل  اعــالم حمایــت 
کــران شــدن این مســتند پشــت  و درســت زمــان ا
گــر شــعار دادیــم تــا  کردنــد. بنابرایــن ا مــا را خالــی 
تــه خــط بایســتیم نه اینکــه ســه روز قبــل از شــروع 
کــه  کار و حتــی بــا هماهنگی هــای انجــام شــده 
بایــد بــرای صحنه هــای جنگــی اقــدام می کردیــم، 
هیچکس همراه ما نشــد و در پوشــش، صحنه و 

لبــاس بــه مشــکل برخوردیــم.

در الگوهای وطنی کمبود نداریم
خبر

افــزود:  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  عبدالهــی  نــوراهلل 
انــواع  فروشــگاه اینترنتی  تعــدادی  هم اینــک 
محصــوالت صنایــع دســتی اصفهــان در فضــای 
کــه عملکــرد خوبــی نیــز در  مجــازی فعــال اســت 
ــه  ــا توج ــا ب ــتند ام ــا داش کرون ــر و دوران  ــال اخی ۲ س
نقــش آن در  و  تکثر ایــن محصــوالت  و  تنــوع  بــه 
که ایــن فروشــگاه ها  اقتصــاد اســتان، الزم اســت 
افزایــش یابــد. وی بــا بیان اینکه فــروش محصوالت 
ــد  صنایــع دســتی اصفهــان در فضــای مجــازی بای
انجــام  هدفمنــد  صــورت  بــه  و  برنامه ریــزی  بــا 
شــود، اظهــار داشــت: هنرمنــدان و فروشــندگان 
صنایــع دســتی بایــد بــازار هدف ایــن محصــوالت 
کــرده اســت و بــا بازاریابــی مناســب در  را شناســایی 
فضــای مجــازی و اســتفاده از نــوآوری و خالقیــت بــه 
ویــژه در زمینــه بســته بندی، بســتر مناســبی بــرای 

کننــد. محصوالت ایجــاد  فروش ایــن 
عبدالهــی بــا اشــاره به اینکــه ســه پایگاه اینترنتــی 
فــروش محصــوالت صنایــع دســتی اصفهــان در 
کــز پــر فــروش در دوران  کشــور از جملــه مرا ســطح 
کــرد: اصفهــان پــس از تهــران،  کرونــا بودنــد، اضافــه 
صنایــع  محصــوالت  آنالیــن  فــروش  بیشــترین 

را در ایــن دوران داشــت. دســتی 
گســترش فروشــگاه های  ــر ضــرورت  کیــد ب ــا تا وی ب
 اینترنتــی صنایــع دســتی اصفهــان و اســتفاده از 
خالقیــت و نــوآوری در روش هــای فــروش، ادامــه 
داد: اداره کل میــراث فرهنگــی بــر روی ســایت هایی 

کــه دارای مجــوز باشــند نظــارت می کنــد.
صنایــع  بخــش  مشــکل  مهمتریــن  عبدالهــی 
کرونــا دانســت و  دســتی اســتان اصفهــان را شــیوع 
گردشــگر و خریــدار، تحریم هــای  کــرد: نبــود  اضافــه 
ظالمانــه، نوســان قیمــت ارز و بــاال رفتــن قیمــت 

مــواد اولیــه بیشــترین آســیب را بــه فعــاالن بخــش 
بیان اینکــه  بــا  وی  کــرد.  وارد  دســتی  صنایــع 
از هنرمنــدان و  بــرای حمایــت  اعتبــارات دولتــی 
کرونــا در  فعــاالن بخــش صنایــع دســتی در دوران 
گفت: ایــن اعتبــارات بــا توجــه بــه  گرفتــه شــد،  نظــر 
کــه به این بخــش وارد  حجم وســیع خســارت هایی 
شــد، چندان کافی نبــود و ضــرورت دارد که افزایش 
یابد. معاون صنایع دســتی و هنرهای ســنتی اداره 
کل میــراث فرهنگــی اصفهان، افزود: ســال گذشــته 
۶۷۴ هنرمنــد و فعــال صنایــع دســتی اســتان در 
که به منظور حمایت از آنها ایجاد شــد،  ســامانه ای 
کردنــد و در مجمــوع یکهــزار و ۶۰۵ مــورد  ثبــت نــام 
تســهیالت بانکــی بــا اعتبــار ۱۷۸ میلیــارد ریــال بــرای 
کنــون ۹۹  کــه تا گرفتــه شــد  حمایــت از آنهــا در نظــر 

ــارد آن پرداخــت شــده اســت. میلی
عبدالهــی بــا اشــاره به اینکــه ۶۰ درصد این اعتبــارات 
مربــوط بــه شهرســتان اصفهــان بــود، خاطرنشــان 
کــرد: بســیاری از ایــن واحدهــای صنایــع دســتی 

مربــوط بــه فــرش بودنــد.
کنــون ۴۳ هــزار و ۵۸۰ صنعتگــر  کــرد: تا وی تصریــح 
اصفهــان  اســتان  در  دســتی  صنایــع  هنرمنــد  و 
ــا مجــوز  کارت شناســایی ی اصفهــان مجــوز تولیــد، 

کردنــد. مشــاغل خانگــی دریافــت 
اصفهــان بــه عنــوان دومیــن شــهر جهانــی صنایــع 
دســتی در طــول تاریــخ نقــش مهمــی در رشــد و 
کهن ایفــا  توســعه فرهنــگ و تمدن ایــن ســرزمین 
کرده اســت.از ۶۰۲ رشــته صنایع دســتی شناســایی 
شــده در دنیــا ۲۹۹ مــورد مربــوط به ایــران و از ایــن 
تاریخــی و  بــه اســتان  تعــداد ۱۹۶ رشــته مربــوط 
کنــون ۴۰ هــزار نفــر  کــه تا هنرپــرور اصفهــان اســت 

شــاغل در ایــن بخــش ســاماندهی شــدند.

معاون صنایع دستی اداره میراث فرهنگی استان :

گسترش فروش صنایع دستی اصفهان 
در فضای مجازی ضروری است

کتاب

گفت وگــو بــا مهــر، بــا  مریــم الســادات عبدالهــی در 
کتــاب نقــش بســزایی در رشــد فکــری،  بیان اینکــه 
کــرد:  اجتماعــی و فرهنگــی جامعــه دارد، اظهــار 
کتــاب، زیربنــای تمــدن بشــری اســت بــه ویــژه در 

کــه روزگار دانــش، تعقــل، فرهنــگ و  عصــر حاضــر 
ــا بیان اینکــه  ــوژی محســوب می شــود. وی ب تکنول
کتــاب از بهتریــن وســایل ایجاد ارتبــاط بــه شــمار 
مــی رود، افــزود: بــه بیانــی دیگــر، حتــی در روزگار 

رادیــو، تلویزیــون، ماهــواره، رایانــه و اینترنــت نیــز 
کتــاب، وســیله بســیار  ســخن مکتــوب یــا همــان 
دانش هــا،  انتقــال  بــرای  ارزشــمندی  و  خــوب 
گســترش بینش هــا و القــای مفاهیــم اســت. رئیــس 
گفــت: در  ارشــاد اســالمی فریدن  اداره فرهنــگ و 
هفتــه فرهنگــی فریــدن بــه منظــور ترویــج فرهنــگ 
کتــاب بــا موضوعــات  کتابخوانــی بیــش از ۹۰۰ جلــد 
اجتماعــی،  سیاســی،  علــوم  ادبیــات،  مذهبــی، 
ــه  ــوان ب ــودک و نوج ک ــی،  ــی، آموزش ــه شناس جامع
آمــوزش و پــرورش، حــوزه علمیــه خاتــم االنبیــا، 
حــوزه علمیــه الزهــرا و برخــی از کانون هــای فرهنگی 
و هنــری مســاجد این شهرســتان توزیــع شــد. وی 
افزود: کتابخانه های مدارس روســتایی شهرستان 
بــه کتــب جــذاب و بــه روز نیــاز دارنــد و بر ایــن اســاس 
کــه تــازه ترین هــای نشــر و جدیدتریــن  تــالش داریــم 
کــودک و نوجــوان را تهیــه و در  کتاب هــای حــوزه 

اختیــار اداره آمــوزش و پــرورش قــرار دهیــم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی فریدن مطرح کرد؛

کز فرهنگی فریدن کتاب به مرا اهدای بیش از ۹۰۰ جلد 

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خوانسار

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خوانســار درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 1۳99/112۳۴۳۴، 1۳99/11/27 ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه نســبت 
گــذار شــده بــه امامــزاده احمــد )ع( توســط آقــای مرتضــی صاحبــی وکالتــًا ازطــرف آقــای اســماعیل  کاربــری بــاغ - مســکونی وا بــه فــروش یــک قطعــه زمیــن بــا 
کوچــه علمــا بــه مســاحت عرصــه  کوچــه آقامیرعظیــم  ک ثبتــی ۴۶۳ بخــش دو ثبتــی خوانســار واقــع در خیابــان آیــت الــه خوانســاری  احمــدی تحــت پــا

گهــی مزایــده اقــدام نمایــد. 281/8۵ مترمربــع از قــرار هــر مترمربــع قیمــت پایــه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ازطریــق انتشــار آ
11۵7۰۴۴ / م الف

گهی مزایده )نوبت اول( آ
اداره اوقاف و امور خیریه 

شهرستان خوانسار

مصطفی رحیمی - شهردار

شــهرداری زیباشــهر درنظــردارد باعنایــت بــه مصوبــه ۵/1۰۶/ش مــورخ 1۴۰۰/۳/1۳ شــورای محترم 
اسامی شــهر نســبت بــه برگــزاری مناقصــه آســفالت معابر ســطح شــهر بــه مبلــغ 7/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

اقــدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت تهیه اســناد مناقصه تا روز ســه شــنبه مورخ 1۴۰۰/۴/22 به شــهرداری 
زیباشــهر واقــع در بلــوار امــام خمینــی )ره(، میــدان امــام حســین )ع( خیابــان امامــزادگان مراجعــه و 
نســبت به دریافت اســناد اقدام و تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۴/2۳ پیشــنهاد خود را 

تحویــل دبیرخانه محرمانه شــهرداری )واحد حراســت( نمایند.
11۵7۰28 / م الف

گهی تجدید مناقصه( )آ
نوبت اول

گهی ابالغ ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مستقیم آ

اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان

ساعت 

جلسه

تاریخ تشکیل 

جلسه
اصل مالیات

درآمد مشمول 

مالیات

سال 

عملکرد

تاریخ برگ دعوت هیات 

حل اختالف مالیاتی

شماره برگ دعوت هیات 

حل اختالف مالیاتی
نام ونام خانوادگی ردیف

1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  7,179,۶78,۴2۰  29,۰۴7,7۶1,۴۵۰ 1۳9۵ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵719 گنجی اقدس  1
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  1۵۴,8۳۰,7۳7,۴7۰  ۶2۰,2۴۳,19۳,۰7۳ 1۳9۶ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵721 گنجی اقدس  2
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  ۳۰۶,1۳۶,۶۴2,7۴۰  87۵,7۴9,۰1۴,۰۰۰ 1۳9۳ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵72۴ ایمان موذنی ۳
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  289,98۰,2۴۵,۴9۰  1,1۶1,۳82,۳۶۴,۳۴۳ 1۳9۴ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵72۶ ایمان موذنی ۴
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  2۴۰,۶17,9۰8,1۴۰  9۶۳,7۳۵,۳۶7,9۵۰ 1۳9۵ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵729 ایمان موذنی ۵
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  8۰,92۶,۴۰۳,8۶۰  ۳2۴,۳29,9۴۵,۴۰۰ 1۳9۶ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵7۳۰ ایمان موذنی ۶
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  ۶,۴۳8,۶91,9۰۰  2۶,۰8۰,8۴8,۴۵۰ 1۳97 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵7۳1 ایمان موذنی 7
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  99,978,9۰۰  ۶2۵,۵2۰,۰۰۰ 1۳9۵ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵7۳2 فروغ مهیار 8
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  1۳2,۶82,22۰  789,2۰۰,۳12 1۳9۶ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵7۳۳ فروغ مهیار 9
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  ۴22,۵۰2,۰۰۰  1,992,۰۰۰,۰۰۰ 1۳97 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵7۳۴ فروغ مهیار 1۰

1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  2,۳۳7,۶۶۰  1۵,۶۰۰,۰۰۰ 1۳9۳ 1۴۰۰/۰۳/۳۰ ۵7۳۵
محمدشفیع 

جوانبخت عمارلوئی
11

ساعت 
جلسه

تاریخ تشکیل 
جلسه اصل مالیات درآمد مشمول 

مالیات
سال 

عملکرد
تاریخ برگ دعوت هیات 

حل اختالف مالیاتی
شماره برگ دعوت هیات 

حل اختالف مالیاتی
نام ونام 
خانوادگی ردیف

1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  ۳2۴,۰۰۰,۰۰۰  78,1۰2,8۰۰ 1۳92 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳7۶ هادی صادقی 1
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  ۵1,۶۰۰,۰۰۰  8,8۰9,۶8۰ 1۳9۳ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳77 هادی صادقی 2
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  72,۶۰۰,۰۰۰  1۰,879,11۰ 1۳9۴ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳78 هادی صادقی ۳
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  118,۶۶۳,9۵۰  17,781,79۰ 1۳9۵ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳79 هادی صادقی ۴
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  ۴9۶,99۴,7۶۰  7۴,۴7۴,۶۶۰ 1۳9۶ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳8۰ هادی صادقی ۵
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  ۶۳1,2۰۰,۰۰۰  1۰1,11۳,7۶۰ 1۳97 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳81 هادی صادقی ۶
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  ۳,۰۴۵,۶۰۰,۰۰۰  99۵,89۴,۰۴۰ 1۳9۳ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳82 کرمی حامد  7
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/۰۳  ۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰  8۵,7۶9,12۰ 1۳9۴ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳8۳ کرمی حامد  8
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  82,8۰۰,۰۰۰,۰۰۰  2۰,۶۰۴,۳۰۰,۰۰۰ 1۳9۶ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳87 حسین فیضی 9
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  1,۴2۶,۵۰۰,۰۰۰  281,2۶8,۳7۰ 1۳9۵ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳8۶ حسین فیضی 1۰
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  1,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰  187,2۳7,۵۰۰ 1۳9۴ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳8۵ حسین فیضی 11
1۰:۰۰ 1۴۰۰/۰۵/2۶  21۴,98۰,۰۰۰  ۴7,191,2۵۰ 1۳9۳ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ۶۳8۴ حسین فیضی 12

11۵7۰۵1/م الف

در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت    1۰:۰۰   تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات 
حل اختالف مالیاتی  واقع در  اصفهان، خیابان سپه، اداره امور مالیاتی کل اصفهان، ساختمان هیئت حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. در غیر اینصورت حسب 

مقررات تبصره  2۴۶ و ماده 2۴7 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

در اجرای ماده 2۰8 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۶۶ و اصالحات بعدی به مودیان مشروحه ذیل ابالغ می گردد راس ساعت    1۰:۰۰   تاریخ های تعیین شده ذیل در هیات 
حل اختالف مالیاتی  واقع در  اصفهان، خیابان سپه، ساختمان هیئت حل اختالف مالیاتی تشکیل می گردد حضور بهم رسانید. در غیر اینصورت حسب مقررات تبصره  2۴۶ و ماده 

2۴7 قانون مالیات های مستقیم رای صادره قطعی و الزم االجرا خواهد بود.
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ورزش29  ژوئن     2۰21 ۶

خبر

ســازمان لیــگ فوتبال ایــران تاریــخ فینــال جــام 
کــرد. حذفــی فوتبــال را مشــخص 

حســین  امیــر  لیــگ،  ســازمان  گــزارش  بــه 
کــرد:  روشــنک، مســئول جــام حذفــی اظهــار 
ــر در روز  ــگ برت ــابقات لی ــام مس ــه اتم ــه ب ــا توج ب
هشــتم مــرداد ۱۴۰۰ زمــان برگــزاری مســابقات 
باقیمانــده جــام حذفــی نیــز مشــخص شــد و 

به ایــن ترتیــب ۱۳ مــرداد مســابقات مرحله نیمه 
ــابقه  ــود و مس ــزار می ش ــی برگ ــام حذف ــی ج نهای
فینــال جــام حذفــی نیــز در تاریــخ ۱۸ مــرداد برگزار 

خواهــد شــد.
ــی  ــام حذف ــال ج ــابقه فین ــا مس ــب ب ــن ترتی به ای
پایــان  بــه   ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مســابقات  فصــل 

. ســد می ر

فینالجامحذفی۱۸مردادبرگزارمیشود
ــل  ــتانی فص ــاالت تابس ــل و انتق ــی نق ــان قطع زم

۱۴۰۱-۱۴۰۰ مــورد تاییــد فیفــا اعــام شــد.
زمان قطعی نقل و انتقاالت تابستانی مسابقات 
کــه بــه تأییــد فیفــا هــم رســیده بــه شــرح  فوتبــال 

زیــر اســت:
مسابقات لیگ حرفه ای فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱

شروع نقل و انتقاالت ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
پایان نقل و انتقاالت ۱۶ آبان ۱۴۰۰

مسابقات لیگ آماتور کشور فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱
شروع نقل و انتقاالت ۲۸ مرداد ۱۴۰۰

پایان نقل و انتقاالت ۱۹ آبان ۱۴۰۰

مهاجــم پیشــین تیــم ملــی از فوق ســتاره تیــم ملــی 
کــه عاقــه ای  گفــت  کــرد و  فوتبــال پرتغــال تمجیــد 
فدراســیون ایران  یــا   AFC در  پســت  گرفتــن  بــه 

ــدارد. ن
گل زده  کــه پیــش از ایــن بــا ثبــت ۱۰۹  علــی دایــی 
گل زده در بازی هــای ملــی بــود، دربــاره  رکــورددار 
کریســتیانو رونالــدو بــه رکوردش به شــبکه  رســیدن 
گفــت: احســاس خیلــی  تلویزیونــی »یــورو نیــوز« 
کریســتیانو  کســی مثــل  خوبــی دارم و خوشــحالم 
گل هــای زده ملــی مــن رســیده  ــورد  ــه رک ــدو ب رونال
بــا بلژیک ایــن رکــورد را  بــازی  و شــاید بتوانــد در 

بشــکند.
کریســتیانو جــزو ســه نفــر برتــر تاریــخ  وی ادامــه داد: 
فوتبــال جهــان و جزو کســانی اســت که هیچ موقع 
که ایــن  فرامــوش نمی شــود. خیلــی خــوب شــد 
قهرمــان  زمیــن  کــه در  کســی  بــه دســت  رکــورد 
واقعــی و بیــرون زمیــن یــک جنتلمــن تمام عیــار 
در ایــن  کــه  کســی  می شــود.  شکســته  اســت، 

ســال ها نشــان داده با پشــتکار و جدیت زندگی 
حرفــه ای می شــود به خیلــی از چیزها 

کریــس  بــه  مــن  یافــت.  دســت 
رونالــدو  می گویــم.  تبریــک 

اســت،  مانــدگار  همیشــه 
فوتبــال  خاطــر  بــه  نه تنهــا 
بــه خاطــر شــخصیتی  بلکــه 
و  دارد  زمیــن  بیــرون  کــه 
و  انسان دوســتانه  کارهــای 
کــه  زیــادی  خیرخواهانــه 
انجــام می دهــد. بــا توجــه بــه 
کــه رونالدو  آمادگی جســمانی 

را  رکــورد  می تواند ایــن  دارد، 
بهبــود ببخشــد. همیشــه بــرای 
کریســتیانو آرزوی موفقیت کرده 

می کنــم. و 
کــه  وی در پاســخ به ایــن پرســش 
یــا   AFC نداریــد در »آیــا تصمیــم 

مدیریتــی  پســت های  فوتبال ایــران  فدراســیون 
کــرد: بــه هیــچ عنــوان  داشــته باشــید؟«، اظهــار 
دوســت نــدارم کار مدیریتــی انجــام دهــم و از زمانی 
کــه فوتبال را کنار گذاشــتم، مربیگــری کردم. مربی 
تیــم ملــی بــودم، امــا در کارهــای مدیریتــی بــه هیچ 
کــه مســتطیل ســبز را  عنــوان وارد نشــده ام چــرا 
کســی نیســتم  بیشــتر از هــر چیــزی دوســت دارم. 
کــه پشــت میــز بنشــینم و بــه هیچ عنــوان عاقــه ای 

ــدارم. ــه پشــت میز نشســتن ن ب
کــه »صحبــت  دایــی در مواجهــه با ایــن پرســش 
خارجــی  تیم هــای  برخــی  بــا  شــما  همــکاری  از 
مــورد  برنامه تــان در ایــن  و  بــود  آمــده  بــه میــان 
کــرد: دربــاره همــکاری ام  چیســت؟«، خاطرنشــان 
چنــد  خارجــی  باشــگاه  بــا 
کــه هنــوز  پیشــنهاد داشــتم 
و  نرســیده  نتیجــه  بــه 
گفتــه ام  کــه قبــًا  همانطــور 
جایــی  گــر  ا دارم  دوســت 
مــی روم بــه عنــوان ســرمربی 

کنــم. کار 

مدیــرکل ورزش و جوانــان اصفهــان گفــت: افــزون بر 
۴۰ طــرح نیمــه تمــام ورزشــی در ایــن اســتان تنهــا در 
صــورت تخصیص ۲۵۰ میلیــارد ریال اعتبــار تا پایان 

دولــت دوازدهــم تکمیــل می شــود. 
بــا  امیدواریــم  افــزود:   ســید محمــد طباطبایــی 
تکمیــل  گام دیگــری در جهــت  رقــم  جذب ایــن 

برداریــم. تمــام  نیمــه  طرح هــای 
ورزشــی در ایــن  کمبــود ســرانه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
منطقــه ادامــه داد: ایــن اســتان ۲۲۰ پــروژه  نیمــه 
تمــام ورزشــی دارد و تخصیــص اعتبــار الزم بــرای 

تکمیــل آنهــا ضــروری اســت.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
بیمــاری  گیــری  همــه  و  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
کوویــد-۱۹ ســبب بروز مشــکل بــرای جامعه ورزشــی 
کــه  کرد: ایــن موضــوع ســبب شــد  شــد تصریــح 
کــن ورزشــی تعطیــل شــوند و نیــاز  بســیاری از اما
کــه اعتبــارات هزینه ای ایــن بخــش افزایــش  اســت 
یابــد تــا بتــوان قســمتی از معضــل موجــود را رفــع 
کــرد. طباطبایــی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه 
گفــت:  زیرســاخت های ورزشــی در شهرســتان ها 
کــه فرمانــداران بــرای تخصیــص و جذب  الزم اســت 

کن  اعتبــارات مرتبــط بکوشــند تا شــاهد افزایــش اما
ورزشــی باشــیم.

بــه اهمیــت مشــارکت بخــش خصوصــی در  وی 
گفــت:  کــرد و  تکمیــل طرح هــا در اســتان اشــاره 
در  اصفهــان  اســتان  در  یــار  ورزش  نیکــوکاران 
گذشــته فعالیــت خوبــی داشــتند و در  ســال های 
صــورت همــکاری بیــش از پیــش آنــان می تــوان 
افزایــش داد. را  تکمیــل شــده  پروژه هــای  شــمار 

اســتان اصفهــان بــا جمعیــت بیــش از پنــج میلیــون 
هــزار   ۳۷۵ حــدود  شهرســتان،   ۲۴ دارای  نفــر 
ــزار و ۷۰۰  ــک ه ــر ی ــغ ب ــه و بال ــازمان یافت ــکار س ورزش

باشــگاه ورزشــی اســت.
ســرانه ورزشــی این اســتان حدود ۰.۴۶ متر مربع به 
ازای هــر نفــر اســت و در مقایســه بــا بیشــتر اســتان ها 

وضعیت خوبی نــدارد.

کشــورمان بــا حضــور  تیــم ملــی میکــس تپانچــه 
کرواســی  ملی پــوش اصفهانــی در جــام جهانــی 

گرفــت. برنــز 
ــدازی  ــی تیران ــام جهان ــای ج ــه رقابت ه در ادام
کرواســی در حــال برگــزاری اســت  کــه بــه میزبانــی 
کشــورمان در تپانچــه میکس در  تیم هــای ملــی 

گرفتنــد. خــط آتــش قــرار 
گلنــوش ســبقت الهی  تیم ایــران یــک بــا ترکیــب 

تیرانــداز ملی پــوش بانــوان  و جــواد فروغــی در 
کــه در دور بعــد بــرای  گرفــت  رده چهــارم قــرار 
داد.  مســابقه  هنــد  دوم  تیــم  بــا  برنــز  مــدال 
کشــورمان بــا برتــری در ایــن مرحلــه  ملی پوشــان 

ــد. کردن ــب  کس ــز را  ــدال برن م
تیم ایــران ۲ بــا ترکیب هانیــه رســتمیان و وحیــد 

گل خنــدان از رســیدن بــه مــدال بازمانــد.
کشــورمان پیــش از ایــن ۲ طا  کاروان تیرانــدازی 

کــرده بود. کســب  و یــک برنــز 

تیــم رزم آوران نصــف جهــان قهرمــان حــرکات 
شــد. رزمی کشــور  نمایشــی 

تیــم رزم آوران اســتان اصفهــان بــه مربیگــری 
مراحــل  در  برتــری  از  پــس  احمــدی  مهتــاب 
مقدماتــی و نیمــه نهایــی جشــنواره بــزرگ زنــگ 
کشــوری، بــه مرحلــه نهایــی راه یافــت  تفریــح 
خــود  آن  از  را  مســابقات  طایی ایــن  ســوت  و 

کردنــد.
کــه  کشــور در ایــن رقابت هــا  ۶۸ تیــم از سراســر 
شــامل حــرکات نمایشــی و ترکیبــی از رشــته های 
رزم  تیــم  و  کردنــد  شــرکت  رزمی بــود  مختلــف 
آوران اســتان اصفهــان، متشــکل از ۲۰ ورزشــکار 
عنــوان  کســب  ضمــن  ســال،   ۱۵ زیــر  دختــر 
بــه  کاپ اخاق ایــن رقابت هــا را نیــز  قهرمانــی 

آورد. دســت 

کــی از توقــف تولیــد  کنونــی فوتبال ایــران حا ــد  رون
بازیکنــان جــوان و حضــور آن هــا در ســطح اول 
کشــور  مســابقات باشــگاهی در داخــل و خــارج از 

اســت. 
نگاهــی بــه فهرســت تیــم ملــی نشــان می دهــد 
جوان تریــن  ســال،   ۲۲ بــا  قایــدی  مهــدی 
بــا اختــاف،  از او  بازیکــن تیم ملــی اســت. بعــد 
دو تــا ســه ســال، عزت اللهــی، غامــی و... دیــده 
کــه در چنــد  ــی اســت  ــد در حال می شــوند. این رون
کــی روش  کارلــوس  دوره  بــا  کــه  گذشــته  ســال 
همزمــان شــده بــود، ســتاره های زیــادی قبــل از ۲۰ 
ســالگی بــه ترکیــب اصلــی تیم ملــی رســیده بودند.
کنونی حاصل عملکرد مربیان ملی  البته مشــکل 
نیســت، چرا که در مســابقات باشــگاهی هم کمتر 
تیمــی از بازیکنــا ۱۷ تــا ۲۰ ســاله در ترکیــب اصلــی 
خــود بهــره می بــرد و بــه نظــر می رســد بــا رونــد 
ــده  ــال آین ــد س ــا چن ــاید ت ــران ش ــی، فوتبال ای کنون
وارد دوران رکــورد شــود، مشــابه ســال های ۲۰۰۶ تــا 
کــه ســتاره های فوتبال ایــران را بازیکنــان ۳۰   ۲۰۱۵

ســاله تشــکیل می دادنــد.
* تغییر نسل در تیم ملی با پوست اندازی در 

لیگ برتر
نخستین نشــانه های تغییر نســل در فوتبال ایران 
بعــد از دوران رکــورد کــه بــا اتمــام جــام جهانــی ۲۰۰۶ 
کــی روش  آلمــان همزمــان شــده بــود، بــا حضــور 
و طــرح جوانگرایــی ســازمان لیــگ رویــت شــد. 
کــه در جــام چهانــی بــا جمعــی  کــی روش  کارلــوس 
گذاشــته حضــور  از بازیکنــان باتجربــه و پــا بــه ســن 
یافتــه بــود، ســتاره های ۱۶ تــا ۲۰ ســاله را از مراحــل 
ــه  ــی ۲۰۱۸ و جــام ملت هــا ب ــی جــام جهان مقدمات

کــرد. ترکیــب وارد 
ســعید عــزت اللهــی )۱۷ ســال(، ســردار آزمــون )۱۹ 
ســال(، مهــدی ترابــی )۱۹ ســال(، محمدحســین 
کریمــی )۲۰  علــی  ســال(،   ۲۰  ( زادگان  کنعانــی 
ســال(، میــاد محمــدی )۲۰ ســال(، محمدرضــا 
اخبــاری )۲۱ ســال(، علیرضــا بیرانونــد )۲۲ ســال(، 
کاوه رضایــی )۲۲ ســال(، محمدرضــا خانــزاده )۲۲ 

ســال(، رامیــن رضاییــان )۲۴ ســال( و... بازیکنــان 
کــه در لیــگ برتر ایــران خودنمایــی  جوانــی بودنــد 
کــی روش رفتــه  کــرده بودنــد و بــا پــروژه جوانگرایــی 

رفتــه بــه تیــم ملــی اضافــه شــدند.
تیــم  نتیجه ایــن جوانگرایــی، پوســت اندازی در 
کــه خیلــی  کنونــی شــد  ملــی و ســاخته شــدن تیــم 
کله اصلــی تیــم اســکوچیچ را  از ایــن بازیکنــان، شــا
تشــکیل می دهند. ایــن رونــد در ســال های آینــده 
هــم ادامــه داشــت. امیــد نورافکــن )۲۰ ســال(، علی 
قلــی زاده )۲۱ ســال(، صــادق محرمــی )۲۲ ســال(، 
علــی علیپــور )۲۲ ســال(، پیام نیازمند )۲۳ ســال(، 
ملــی  تیــم  بــه  و...  ســال(   ۲۲( قــدوس  ســامان 
اضافــه شــدند. از دیگــر تبعــات اضافــه شــدن این 
در  لژیونرهای ایــران  شــمار  افزایــش  بازیکنــان، 

فوتبــال اروپــا بــود.
* توقف بازیکن سازی بعد از جام جهانی ۲۰۱۸

گــذر از ایــن دوران و حضور ایــران در جــام جهانــی  بــا 
کله اصلی این تیــم را جوان ها  ۲۰۱۸ روســیه کــه شــا
تشــکیل می دادنــد، تیــم ملــی بــاز هــم وارد دوران 
رکــورد شــده اســت! در حــال حاضــر هیــچ بازیکــن 
زیــر ۲۰ ســالی در تیــم ملــی حضــور نــدارد، کما اینکه 
در دل مســابقات باشــگاهی هــم چنیــن بازیکنــان 

دیــده نمی شــود.
کامی هــای  یکــی از مســائل مهــم در ایــن اتفــاق، نا
متوالــی تیم هــای ملــی در بخــش فوتبــال پایــه بــود 
گذشــته در  کارآمــد مدیــران  کــه از دل مدیریــت نا
فدراســیون فوتبــال رقــم خــورد و تمــام تیم هــای 
گذشــته، هیــچ دســتاوردی در  ملــی در ۴ ســال 
مســابقات پایــه کســب نکرده انــد و بازیکــن خاصی 

بــه فوتبال ایــران معرفــی نشــده اســت.
همزمــان بــا مدیریــت و برنامه ریــزی فدراســیون 
در  موفقیت ایــران  و  تیم ملــی  روی  فوتبــال 
جــام جهانــی قطــر، بایــد برنامــه مناســب بــرای 
کیفیــت  جوانگرایــی در لیــگ برتر ایــران و بهبــود 
تیم هــای پایــه از جملــه تیم هــای ملــی نوجوانــان، 
جوانــان و امیــد ریختــه شــود تــا مجــددا بــه دوران 
رکورد و افزایش میانگین ســنی بازیکنان لیگ برتر 

و تیــم ملــی نرســیم.
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گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

تیــم ذوب آهن ایــن فصــل وضعیــت خوبــی را در 
ــر  ــی خط ــد. از طرف ــه نمی کن ــتم تجرب ــگ بیس لی
گاندو هــا  گــوش  ســقوط بــه دســته پایین تــر بیــخ 
بــه درازا  برتــر  لیــگ  از طــرف دیگــر  و  قــرار دارد 
کشــیده و بــه نوعــی بــرای تیم هــا طاقت فرســا 

شــده اســت.
گــزارش  ایمنــا، وضعیت ایــن روزهــای باشــگاه  بــه 
عامــل  مدیــر  اســتعفای  شــایعه  و  آهــن  ذوب 
باشــگاه بهانــه ای شــد تــا بــا مجتبــی فریدونــی بــه 
کــه در ادامــه می خوانیــد: گــو بپردازیــم  گفــت و 

ابتدا در خصوص وضعیت باشگاه صحبت 
کنید؟ پرداختی به بازیکنان تیم در این فصل 

تا این لحظه به چه میزان بوده است؟
همــه چیــز طبــق روال طبیعــی پیــش مــی رود. 
مهمی نیســت  موضــوع  پرداختی هــا  موضــوع 
امــا حــدود ۶۰ درصــد از قراردادهــای مجموعــه 
از ایــن  مشــکلی  و  کرده ایــم  پرداخــت  را  تیــم 
لحــاظ نداریــم. وضعیــت تیــم هــم خــوب اســت 
ــتید  ــاهد آن هس ــه ش ک ــور  ــر همانط ــگ برت ــا لی ام
تعطیلــی زیــادی داشــته و بــه نوعــی بــرای تیم هــا 
انجــام  بــازی  چهــار  اســت.  شــده  طاقت فرســا 
می دهیــم یــک مــاه تعطیلی می شــود و دوبــاره به 
بازی هــا می رســیم و بــاز تعطیلــی پیــش می آیــد. 
کرده ایــم بــا تمریــن و اردوی  در ایــن مــدت ســعی 
بــازی نگــه داریــم.  را در شــرایط  تیــم  مختلــف 

کــه شــرایط بهتــر شــود. امیــدوارم 
با نتایجی که از سوی گاندوها به دست آمده 

فکر می کنید تیم شما بتواند در لیگ بماند؟
کادر فنــی تــاش  کــه در لیــگ بمانیــم.  امیــدوارم 
همــت  بــا  قطعــًا  و  می کنــد  تیــم  بــرای  زیــادی 

بازیکنــان ماندنــی هســتیم.
در حال حاضر انتظار رأی کمیته استیناف را 

می کشید.گویا این سه امتیاز برای ذوب آهن 
حیاتی شده است؟

بله منتظر هستیم.
ظاهر روزهای اخیر جلسه ای داشته اند اما 
هیچ خبری از رأی قطعی نیست. نمی دانم 

دلیل تأخیر در این موضوع چیست؟!
در بــازی تیــم ذوب آهــن بــا ماشــین ســازی در 
هفتــه هفدهــم هــم حریــف چنــد دقیقــه ای را ۱۲ 

کــرد. ــازی  نفــره ب
از طرف مجموعه ذوب آیا شکایتی به کمیته 

انضباطی شد؟

از ســوی تیــم مــا هیــچ اعتراضــی انجام نشــد. زعم 
کــه دو دقیقــه بازیکنــی در  مــا در آن زمان ایــن بــود 
گرفتــه و موضوع مهمی نیســت.  ترکیــب تیــم قــرار 
یــک  بــه  پیــکان  و  ســایپا  دیــدار  در  حــاال  امــا 
کــه بازیکــن  موضــوع مهــم تبدیــل شــده در حالــی 
اضافــه تیم پیــکان که چند دقیقه ای بــازی کرده 

هیــچ تأثیــری در رونــد مســابقه نداشــته.
روزهای اخیر در جشن ۵۳ سالگی باشگاه 

کید زیادی  رئیس کارخانه ذوب آهن تا
بر ورزش همگانی در باشگاه داشت. آیا 

حمایت های خوبی از ورزش قهرمانی 
مجموعه شما شده است؟

ذوب آهــن هــم ورزش همگانــی دارد و هــم ورزش 
کار اســت  قهرمانــی. هــر دو نــوع ورزش در دســتور 
و هیــچ غفلتــی در هــر یــک نمی شــود. حمایــت از 
کارخانــه هــم در هــر دو ورزش انجــام می شــود و 

هیــچ نگرانــی از ایــن بابــت نیســت.
بودجه پیشنهادی شما برای مجموعه 

باشگاه مورد تأیید هیئت مدیره قرار گرفته 
است؟

هنــوز بررســی ها از ســوی هیئــت مدیــره در حــال 
انجــام اســت. ذوب آهن تنها رشــته فوتبــال ندارد 
و در دیگــر رشــته ها فعالیــت می کنیــم. بــه طــور 
مثــال در دو میدانــی، وزنــه بــرداری و دیگــر رشــته 
قــرار اســت برنامــه خوبــی تنظیــم شــود. امیــدوارم 
بودجــه  بــرای موفقیــت در همــه رشــته ها  کــه 

خوبــی بــرای امســال از ســوی هیئت مدیــره مورد 
گیــرد. تأییــد قــرار 

از دیگر رشته ها صحبت شد. در بسکتبال 
بازیکنان مطرحی را جذب کردید؟

کادر فنــی  کردیــم بازیکنــان مدنظــر  بلــه ســعی 
ــال  ــدی س ــتخوان بن ــًا اس ــم. تقریب کنی ــذب  را ج
گذشــته در تیــم حفــظ شــد و تاشــمان این اســت 

ــا در لیــگ بســکتبال جــز مدعیــان باشــیم. ت
روزهای اخیر شایعه استعفای شما به دلیل 

عدم حمایت های مؤثر از سوی کارخانه 
مطرح شد. آیا این موضوع صحت دارد؟

ــت  ــار اس ــن ب ــتعفا داده ام. اولی ــا اس کج ــتعفا؟  اس
چنیــن چیــزی می شــنوم.

شنیده ایم به دلیل عدم حمایت های مورد 
انتظارتان تصمیم به استعفا داشته اید. آیا این 

مورد را تأیید می کنید؟
نــه هیــچ اتفاقــی نیفتــاده. حمایت هــا برقــرار بــوده 
و همــه چیــز خــوب و طبــق روال معمــول پیــش 

مــی رود و هیــچ نگرانــی از ایــن بابــت نیســت.
و اما حرف آخر؟

ــرای  ــگاه ب ــی باش ــی و فن ــه مدیریت ــام مجموع تم
کــرد.  خواهنــد  تــاش  آهــن  ذوب  موفقیــت 
امیــدوارم تیــم ذوب آهــن نیــز در لیــگ برتــر بــا 
کادر فنــی و بازیکنــان تیــم در هفته هــای  تــاش 
ــا ســال آینــده شــاهد  ــی بگیــرد ت ــی نتایــج خوب آت

یــک ذوب آهــن قــوی باشــیم.

مدیر عامل ذوب آهن:

شایعه استعفایم صحت ندارد
گزارشربخ

ســفر هیئــت عالــی رتبــه باشــگاه زنیــت بــه اصفهــان 
و دیــدار بــا مســئوالن باشــگاه ســپاهان تفاهــم نامــه 

کــرد.  بیــن دو باشــگاه را وارد فــاز اجرایــی 
گــزارش روابــط عمومی باشــگاه فــوالد مبارکــه  بــه 
کت مدیرعامــل باشــگاه  ســپاهان، محمدرضــا ســا
فــوالد مبارکــه ســپاهان در جلســه پایانــی تفاهــم 
نامــه باشــگاه های فــوالد مبارکــه ســپاهان و زنیــت 
پیــش  روز   ۷۰ حــدود  گفــت:  پترزبــورگ  ســنت 
ــه  ــوالد مبارک ــگاه ف ــن باش ــکاری بی ــه هم تفاهم نام
ســپاهان و زنیــت ســنت پترزبــورگ از طریــق وبینــار 
بــه امضــاء رســید، این تفاهم نامــه بــه عنــوان اولیــن 
گســترش ارتباطــات بیــن المللــی باشــگاه  قــدم در 
فــوالد مبارکــه ســپاهان و یکی از باشــگاه های معتبر 

جهــان ســازماندهی و اجــرا شــد.
گســترش  وی بــا اشــاره به اینکــه در ایــن تفاهم نامــه 
ارتبــاط بیــن المللــی باشــگاه مــد نظــر اســت، ادامــه 
کاس هــای مشــترک دانش افزایــی  داد: برگــزاری 
مربیگری، برگزاری تورنمنت های دوســتانه فوتبال 
ــد  ــان، امی ــان، جوان ــاالن، نوجوان ــای نونه در رده ه
کمپ هــای  و، ایجــاد  آقایــان  بــرای  بزرگســاالن  و 
ــزاری  ــورگ، برگ ــنت پترزب ــان و س ــترک در اصفه مش
تجربیــات  تبــادل  اســتعدادیابی،  آموزشــی  کارگاه 
مهندســی  حــوزه  در  ظرفیت هــا  از  اســتفاده  و 
ســازه های ورزشــی، چمن هــای ورزشــی، بازاریابــی، 
پزشــکی ورزشــی، بخش IT از محورهای اصلی این 
تفاهم نامه هســتند و تا ســال ۲۰۲۴ ســازمان یافته 

اســت.
کت افــزود: هیئــت عالــی رتبــه باشــگاه زنیــت از  ســا
زیرســاخت های باشــگاه، ورزشــگاه نقش جهــان، 
آبــان، امکانــات موجــود در مجموعــه  ســالن ۲۵ 
بانــوان  و  پســران  کادمی فوتبــال  آ فــردوس،  بــاغ 
و  ریــکاوری  بــه  مربــوط  بخش هــای  همچنیــن 

بدنســازی تیم های مختلف باشــگاه بازدیــد کردند 
و  گرفتنــد  قــرار  آن هــا  فعالیت هــای  جریــان  در  و 
ماقاتــی بــا قــدرت الــه نــوروزی - شــهردار اصفهــان 
داشــتند و تــوپ امضــا شــده بازیکنان ایــن باشــگاه 

بــه شــهردار اصفهــان اهــدا شــد.
گفــت: شــروع این همــکاری در قالــب  وی در پایــان 
کــه تــا ســال ۲۰۲۴ زمــان بنــدی  نقشــه راهــی اســت 

شــده اســت.
مدمــدوف،  الکســاندر  مراســم  ادامه ایــن  در 
مدیرعامــل باشــگاه زنیــت ســنت پترزبــورگ اظهــار 
ــه  ــی در زمین ــای خوب ــه روز برنامه ه ــن س ــرد: در ای ک
توســعه همکاری های فرهنگی و ورزشــی داشــتیم، 
ــه  ک ــر مــا موفــق شــدیم توافق هایــی  از همــه مهمت
قبــا بــه امضاء رســیده بــود را وارد فــاز اجرایی کنیم.
طرفــه  دو  کاری  ارتبــاط  بــا  افــزود:  مــدودف 
بــه  مربــوط  مســائل  توانســتیم  شــد  که ایجــاد 
گیــری  نقشــه راه تفاهم نامــه را مطــرح و نتیجــه 
کــه  می دانیــم  حــاال  مــا  داد:  ادامــه  وی  کنیــم. 
کارهایــی بایــد انجــام دهیــم، مــا بــه توافــق  چــه 
رســیدیم بــرای پیشــبرد اهــداف تفاهم نامــه یــک 
کنیــم و اطمینــان قلبــی  کمیتــه مدیریتی ایجــاد 
بــه خوبــی اجــرا خواهــد  نامــه  دارم ایــن تفاهــم 
شــد. مدیرعامــل باشــگاه زنیــت ادامــه داد: مــا 
همکاری هــای نزدیکــی بــا هــم خواهیــم داشــت 
تــا بتوانیــم بــر اســاس این تفاهم نامــه بــه نتایــج 

کنیــم. مفیــدی دســت پیــدا 
کارهــای خیلــی ســخت  کــرد:  مــدودف خاطرنشــان 
و در عیــن حــال خوبــی در پیــش روی مــا اســت، 
در مــاه ســپتامبر مــا منتظــر حضــور شــما در ســنت 

پترزبــورگ هســتیم.
گفت: از شــما تشــکر می کنم  و همه با  وی در پایان 

هــم بــه جلو حرکــت می کنیم.

برتــر  لیــگ  پایانــی  برنامــه مســابقات ســه هفتــه 
کشــور فصــل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ اعــام شــد. باشــگاه های 
لیــگ  عمومی ســازمان  روابــط  گــزارش  بــه 
فوتبال ایــران، برنامــه ۳ هفتــه پایانــی فصل بیســتم 
رقابتهــای لیــگ برتــر مشــخص شــد. بــر اســاس 
برنامــه اعــام شــده، زمــان برگــزاری ۳ هفتــه پایانــی 

مســابقات بــه شــرح زیــر اســت:
هفتــه بیســت و هشــتم؛ روز عرفــه )روز نیایــش( و 

گرامیداشــت عیــد ســعید قربــان
سه شنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۰

ذوب آهــن اصفهــان _ نســاجی مازنــدران_ ســاعت 
۲۱:۱۵_ ورزشــگاه فــوالد شــهر اصفهــان

اســتقال _ نفــت مسجدســلیمان _ ســاعت ۲۱:۱۵_ 
ورزشــگاه آزادی تهــران|

گهــر ســیرجان _ ســایپا تهــران _ ســاعت ۲۱:۱۵_  گل 
ورزشــگاه شــهید ســردار ســلیمانی ســیرجان

کتــور تبریــز _ ســاعت ۲۱:۱۵_  ک _ ترا آلومینیــوم ارا
ک ورزشــگاه امــام خمینــی )ره( ارا

ــادان _ مــس رفســنجان _ ســاعت  صنعــت نفــت آب
۲۱:۱۵_ ورزشــگاه تختــی آبــادان

ماشــین ســازی تبریز _ پرسپولیس _ ســاعت ۲۱:۱۵_ 
ورزشــگاه شهید ســردار سلیمانی تبریز

ــاعت  ــپاهان _ س ــه س ــوالد مبارک ــهد _ ف ــده مش پدی
۲۱:۱۵_ ورزشــگاه امــام رضــا )ع( مشــهد

پیــکان تهــران _ فــوالد خوزســتان _ ســاعت ۲۱:۱۵_ 
ورزشــگاه شــهدا شــهر قــدس

بــا  والدت  گرامیداشــت  نهــم؛  و  بیســت  هفتــه 
)ع( النقــی  علــی  امــام  حضــرت  ســعادت 

یکشنبه ۳ مرداد ۱۴۰۰
 _۲۱:۱۵ ســاعت   _ تبریــز  کتــور  ترا  _ پرســپولیس 

تهــران آزادی  ورزشــگاه 
مــس رفســنجان _ پدیــده مشــهد _ ســاعت ۲۱:۱۵_ 

ورزشــگاه شــهدای مــس رفســنجان
_ ســاعت ۲۱:۱۵_  پیــکان  تبریــز_  ماشــین ســازی 

ورزشــگاه شــهید ســردار ســلیمانی تبریــز
ک _ ســاعت ۲۱:۱۵_  ســایپا تهــران _ آلومینیــوم ارا

ورزشــگاه قوامیــن تهــران
 _ ســیرجان  گهــر  گل   _ مسجدســلیمان  نفــت 
ــدی  ــام محم ــهید بهن ــگاه ش ــاعت ۲۱:۱۵_ ورزش س

ن ســلیما مسجد
فــوالد خوزســتان _ صنعــت نفــت آبــادان _ ســاعت 

ــواز ــوالد اه ــهدای ف ۲۱:۱۵_ ورزشــگاه ش
ســاعت ۲۱:۱۵_   _ اســتقال   _ مازنــدران  نســاجی 

ورزشــگاه شــهید وطنــی قائمشــهر
آهــن اصفهــان _  فــوالد مبارکــه ســپاهان _ ذوب 
ســاعت ۲۱:۱۵_ ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان

هفته سی ام؛ گرامیداشت عید سعید غدیر خم
جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰

 _ تبریــز  ســازی  ماشــین   _ آبــادان  نفــت  صنعــت 
آبــادان تختــی  ورزشــگاه   _۲۱:۱۵ ســاعت 

ک _ نفــت مسجدســلیمان _ ســاعت  آلومینیــوم ارا
ک ۲۱:۱۵_ ورزشــگاه امــام خمینــی )ره( ارا

گهــر ســیرجان _ نســاجی مازنــدران _ ســاعت  گل 
۲۱:۱۵_ ورزشــگاه شــهید ســردار سلیمانی سیر جان

پدیــده مشــهد _ فــوالد خوزســتان _ ســاعت ۲۱:۱۵_ 
ورزشــگاه امــام رضــا )ع( مشــهد

اســتقال _ فــوالد مبارکــه ســپاهان _ ســاعت ۲۱:۱۵_ 
ورزشــگاه آزادی تهــران

 _۲۱:۱۵ ســاعت   _ تهــران  ســایپا  تبریــز_  کتــور  ترا
تبریــز امــام  یــادگار  ورزشــگاه 

ذوب آهــن اصفهــان _ مــس رفســنجان _ ســاعت 
۲۱:۱۵_ ورزشــگاه فــوالد شــهر اصفهــان

 _۲۱:۱۵ ســاعت   _ پرســپولیس   _ تهــران  پیــکان 
قــدس شــهر  شــهدا  ورزشــگاه 

۸ مرداد پایان فصل؛ تفاهمنامهسپاهانوزنیتواردفازاجراییشد

برنامهمسابقات۳هفتهپایانیلیگبرتراعالمشد

خبرخبر
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کی هایی که نقش کولر  خورا
را برای بدن ایفا می کنند

بهترین زمان 
برای پیاده روی

تابستانربخ پیاده رویربخ

کــه  گرمــای زیــاد تابســتان باعــث شــده اســت 
گاهــی حــس  و حتــی  کالفــه شــویم  حســابی 
کلمــه در حــال  کــه بــه معنــای واقعــی  می کنیــم 
کــه پــای مــواد  آب شــدن هستیم! اینجاســت 
کننــده در تابســتان بــه میــان  غذایــی خنــک 

می آیــد.
انواع توت

بســیار  توت هــا  انــواع  چینــی،  طــب  بــر  بنــا 
کــه آن هــا انــرژی  قلیایــی هســتند، بدیــن معنــا 
ســرد در بدن ایجــاد می کننــد و شــما را خنــک 

. می کننــد
توت هــا همچنیــن آب فراوانــی دارنــد، بنابرایــن 
گرمــای  کاهــش ســطح  کــردن خــون و  بــه رقیــق 

کمــک می کننــد.  بــدن 
کــردن خــون  ایــن 1۵ مــاده غذایــی نیــز بــه رقیــق 
کمــک می کننــد. توت هــا بــه تنهایــی می تواننــد 
میــان وعده هــای فــوق العــاده ای بــرای روز های 
گــر بــه دنبــال راه هــای  تابســتانی باشــند، امــا ا
میوه هــای  خوردن ایــن  بــرای  نوآورانــه ای 
را  شــیوه  می توانید ایــن  هســتید  خوشــمزه 

کنیــد. امتحــان 
چای سبز و توت سیاه

چنــد تــوت ســیاه را داخــل چــای ســبز بریزیــد. 
ــا وارد  ــم توت ه ــا طع ــد ت کنی ــر  ــاعت صب ــک س ی
نوشــیدنی  یــک  ترتیــب  به ایــن  شــود.  چــای 

متفــاوت و بســیار مفیــد آمــاده اســت.
مرکبات

مرکبــات همچــون پرتقــال بــه دلیــل توانایــی 
چــرب  غذا هــای  تجزیــه  بــه  کمــک  بــرای  کــه 
خنــک  العــاده  فــوق  دارنــد،  غذا هــا  هضــم  و 
بــه  کمــک  بــا  میوه هــا  هســتند. این  کننــده 
ــان  کــه بــدن ت فراینــد هضــم، ســبب می شــوند 
کــم تــری  کنــد و در نهایــت حــرارت  کــم تــر تــالش 

کنــد. تولیــد 
نارگیل

نارگیــل،  آب  شــما  بــه  کاره  همــه  میــوه  ایــن 
بــه  نارگیــل  می دهــد.  را  میــوه  خــود  و  روغــن 
ــه  ک ــت  ــار از الکترولیت هاس ــی سرش ــور طبیع ط
کمــک می کننــد هیدراتــه بمانیــد. باید  بــه شــما 
کــه دهیدراتــه شــدن چــه بالیــی ســر  بدانیــد 
ارگان هــای بــدن مــی آورد. به ایــن ترتیــب، بعــد 
از یــک روز طوالنــی و پــر فعالیت، یــک لیوان آب 
نارگیــل بنوشــید تــا بــرای روز بعــد بــدن تــان تــازه 

و پرطــراوت باشــد.

گفتــه نمانــد پیــاده روی در هــر زمــان از شــبانه روز  نا
برای ســالمت جســمی و روحی بســیار مفید اســت. 
کاهــش وزن  با ایــن حــال، پیــاده روی بعــد از غــذا در 
کــه هیــچ  کنتــرل دیابــت مفیدتــر اســت. افــرادی  و 
مشــکلی ندارنــد می تواننــد هــر روز پیــاده روی کنند 
تــا از بــروز هرگونــه عــوارض در آینــده جلوگیــری کنند.

کالری در طول روز ســوزانده می شــود  مقــدار زیــادی 
کــه از آن بــه عنــوان متابولیســم در حالت اســتراحت 
که  یاد می شــود. این تعداد بســته به میزان حرکتی 
هــر روز بــا راه رفتــن در داخــل خانــه، انجــام وظایــف 
انجــام داده می شــود نســبتا ثابــت می مانــد. ورزش 
کــه ســوزانده می شــود می افزایــد،  کالــری  کل  بــه 
کالــری ســاده  امــا بایــد درک شــود وزن یــک معادلــه 
ــره  ــی روزم ــتر در زندگ ــت بیش ــزودن حرک ــت. اف نیس
کاهــش وزن  کالــری ســوزی و در نتیجــه  بــه افزایــش 
کمــک می کنــد. ورزش منظــم فقــط به کاهــش وزن 
کمــک نمی کنــد بلکه به مدیریت ســطح قنــد خون 

کمــک می کنــد. نیــز 
کــه در ســال 2۰1۶ انجــام شــد نشــان  مطالعــه ای 
می دهــد 1۰ دقیقــه پیــاده روی بعــد از هــر وعــده 
افــراد  قنــد خــون در  کاهــش ســطح  بــه  غذایــی 
کمــک می کنــد. 1۰ دقیقــه  مبتــال بــه دیابــت نــوع 2 
پیــاده روی بعــد از صــرف غــذا مهــم تــر از ۳۰ دقیقــه 
پیــاده روی در هــر زمــان دیگــر از روز اســت. پیــاده 
کاهــش وزن  کنتــرل قنــد خــون و  ــه  ــه ب روی چگون
کمــک می کنــد. هنــگام پیــاده روی یــا انجــام هــر 
ــد و  ــش می یاب ــب افزای ــان قل ــر ضرب ــوع ورزش دیگ ن
کربوهیــدرات یــا قنــد بــه  عضــالت شــروع بــه ترجیــح 
عنــوان منبــع اصلی انــرژی می کنند. هنگامی کــه در 
کربوهیــدرات می خوریــد قنــد  وعده هــای غذایــی 
ــولین این  ــه انس ــرا وظیف ــد زی ــش می یاب ــون افزای خ
و  خــون  از  قنــد  کشــیدن  بیــرون  بــه  کــه  اســت 
کمــک  بــدن  تمــام ســلول های  بــه  آن  رســاندن 
می کنــد. هنــگام پیــاده روی بعــد از غــذا مقــدار قنــد 
کــه بــه خــالص  مــورد نیــاز عضــالت افزایــش می یابــد 
شــدن از شــر قنــد اضافــی کمــک می کند زیــرا کنترل 
کمــک می کنــد. کاهــش وزن  ســطح قنــد خــون بــه 

ــروز برخــی  گرفتــه ب ــا تحقیقــات صــورت  ــق ب مطاب
عالئــم در مــردان مــواردی هشــدار دهنــده بــرای 

ســالمت آن هاســت. از جملــه :
کاهش وزن بدون دلیل

کــم شــدن وزن می توانــد دلیلی برای نگرانی باشــد 
کــه خودتان بــرای کاهــش وزن، اقداماتی  مگر ایــن 
انجام داده باشید. اغلب از دست دادن وزن یکی 

از اولین نشــانه های بســیاری از بیماری هاست.
تنگی نفس

درد در ناحیــه قفســه ســینه یــک نشــانه شــایع 
حملــه قلبــی اســت، امــا نشــانه های دیگــری هــم 
گاه نباشــید.  که ممکن اســت از آن ها آ وجود دارد 
هــر چنــد نشــانه های حملــه قلبی ممکــن اســت از 

فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت باشــد. 
حمله قلبی

ــا تنگــی نفــس  ــر دچــار فشــار در قفســه ســینه ی گ ا
در  کنیــد.  مراجعــه  پزشــک  بــه  حتمــا  شــدید، 
ــد  کردی ــه  ــه قلبــی را تجرب ــم حمل ــه عالی ک ــی  صورت
بــه بخــش اورژانــس برویــد، عالیــم حملــه قلبــی 

از:  عبارت انــد 
فشار در قفسه سینه

حالت تنگی در قفسه سینه
 نفس شدید

سرگیجه
مدفوع حاوی خون

کــه می خوریــد  مدفــوع شــما بســته بــه غذا هایــی 
کــه مصــرف می کنیــد، ممکــن اســت  و دارو هایــی 
همیــن  بــه  باشــد.  داشــته  رنــگ  یــک  روز  هــر 
ترتیــب، مکمل هــای آهــن و بعضــی از دارو هــای 
ضــد اســهال ممکــن اســت مدفــوع شــما را بــه طــور 
کنــد. ســیاه بــودن  مــداوم ســیاه یــا قیــری رنــگ 
دســتگاه  در  خونریــزی  اســت  ممکــن  مدفــوع 
گــوارش فوقانــی )GI( و مدفــوع ســیاه یــا حــاوی 
خــون هــم می توانــد خونریزی در دســتگاه گــوارش 

تحتانــی را نشــان دهــد.
تکرر ادرار

تکــرر ادرار می توانــد نشــانه ای از دیابــت باشــد. 
بــه  کــه مــدام  دیابــت معمــوال ســبب می شــود 
کلیه هــای  کــه  دستشــویی برویــد به ایــن دلیــل 
کنــد تــا قنــد اضافــی  کار  شــما بایــد بیــش از حــد 
در جریــان خــون شــما را از بیــن ببــرد. مشــکالت 
پروســتات می توانــد باعــث تکــرر ادرار شــود. عالیــم 
کاهــش  دیگــر مشــکالت پروســتات عبارت انــد از 
ناراحتــی در  کــردن،  ادرار  ادرار در حیــن  جریــان 

ناحیــه لگــن و خــون در ادرار یــا اســپرم.
یبوست

گــر گاهــی رخ بدهــد، طبیعی اســت.  ایــن مشــکل ا

گاهــی تجربــه می کننــد و  بیشــتر آدم هــا یبوســت را 
اغلــب پــس از ۵۰ ســالگی شــیوع آن بیشــتر اســت. 
امــا یبوســت مزمــن می توانــد نگــران کننده باشــد، 
زیــرا ســبب می شــود در هنــگام نیــاز بــرای دفــع 
مدفــوع، فشــار و زور زیــادی را متحمــل شــوید. این 
افزایــش  را  هموروئیــد  بــه  ابتــال  خطــر  اختــالل 
ــد ســبب خونریــزی و ناراحتــی  می دهــد و می توان

در اطــراف مقعــد شــود.
خر و پف بیش از حد

خــر و پــف شــدید و بــا صــدای بلنــد ممکــن اســت 
نشــانه ای از آپنــه انســدادی خــواب باشــد. در ایــن 
گلویتان شــل می شــود و در حالی  حالت، عضالت 
کــه خــواب هســتید، موقتــا مجــاری هــوای شــما را 
مســدود می کند. ایــن اختــالل می توانــد ســبب 
بــروز مشــکالت تنفســی شــود و الگــوی خــواب تــان 

کنــد. را مختــل 
احساس سوزش سر دل

بســیاری از افــراد بعــد از خــوردن یــک همبرگر چرب 
ــه  ــادی پاســتا ســوزش ســر دل را تجرب ــا مقــدار زی ی
کــه  گــر بعــد از هــر وعــده غذایــی  می کننــد امــا ا
ــد دچــار ســوزش ســردل شــوید، ممکــن  می خوری
کــس معــده )GERD( داشــته  اســت بیمــاری ریفال
کــس  باشــید. این اختــالل معمــوال بــه عنــوان ریفال

ــود. ــناخته می ش ــید ش اس

عالئمی که به آقایان می گویند سالمتتان 
در خطر است

آقایانربخ

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۰27۰۴78۵2، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/۶، نظرباینکــه آقــای مجتبــی اثنــی 
ــهم االرث  ــی س ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــت ص ــواد درخواس ــد ج ــری فرزن عش
ک ثبتــی 1۵19۰/297۴9 واقــع در بخــش ۵  مالکیــت خــود از ششــدانگ پــال
ک مذکــور  ثبــت اصفهــان را نمــوده اســت و طبــق ســوابق ثبتــی ششــدانگ پــال
در صفحــه ۵۵1 دفتــر 82 ذیــل شــماره 1۳2۰7 بــه شــماره چاپــی ۵۳۳۳2۶ 
ــد محمدرضــا ثبــت و صــادر و تســلیم شــده اســت  ــه نام هاجــر جمــدی فرزن ب
خ  مــور  ۵۶89 شــماره  وراثــت  حصــر  گواهــی  موجــب  بــه  نامبــرده  ســپس 
اختــالف  حــل  شــورای  اصفهــان  وراثــت  حصــر  دهــم  شــعبه   1۳92/11/2۰
فــوت نمــوده وراث عبارتنــد از مجتبــی اثنــی عشــری )زوج( و مرضیــه رنجبــران 
اثنــی عشــری و امیرمتیــن  )مــادر( و محمدرضــا جمــدی )پــدر( و مهدیــس 
مالکیــت  ســند  و  شــده اند  معرفــی  وارث  بعنــوان  )فرزنــدان(  عشــری  اثنــی 
ششــدانگ بعلــت ســرقت مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی 
نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
گهــی  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  آ
ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد 
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود  از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا  را 
گــر ظــرف  گــردد. ا کننــده مســترد  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
ــه نگــردد  ــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائ مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد ی
المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت  گهــی: دراســر تاریــخ انتشــار آ

اســناد شــرق اصفهــان - 11۵۶129 / م الــف
گهی ففدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰9۵۰8، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/۵، نظربه اینکــه آقــای یاســر فصیحــی 
پــور فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه 1۶۴2 تاریــخ تولــد 1۳۶1/1۰/27 صادره 
کل ســهم  از اصفهــان دارای شــماره ملــی 1291۵۶8۵۴9 بــا جــزء ســهم 1 از 
ک  ۶ بعنــوان مالــک یــک دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان پــال
 1۳99/12/۰۶ تاریــخ   1۴۶81 مالکیــت  مســتند  شــماره  بــا   1۵19۰/1۳8۵9
اصفهــان،  اســتان  اصفهــان  شــهر   ۴۰1 رسمی شــماره  اســناد  دفترخانــه 
موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی ۴71۴17 ســری ب ســال 99 
گردیــده اســت و  بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 1۳992۰۳۰2۰27۰27۵99 ثبــت 
آقــای ناصــر فصیحــی پــور فرزنــد رمضــان شــماره شناســنامه ۳۵۴ تاریــخ تولــد 
1۳۴۳/۰۶/2۵ صــادره از اصفهــان دارای شــماره ملــی 1291111۰77 بــا جــزء 
کل ســهم ۶ بعنــوان مالــک دو دانــگ مشــاع از شــش دانــگ عرصــه  ســهم 2 از 
 1۴۶81 مالکیــت  مســتند  شــماره  بــا   1۵19۰/1۳8۵9 ثبتــی  ک  پــال اعیــان  و 
اصفهــان  شــهر   ۴۰1 رسمی شــماره  اســناد  دفترخانــه   1۳99/12/۰۶ تاریــخ 
اســتان اصفهــان، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی ۴71۴18 
 1۳992۰۳۰2۰27۰27۶۰۰ الکترونیکــی  دفتــر  شــماره  بــا   99 ســال  ب  ســری 
کــه بــه شــماره 77۶9 و  گردیــده اســت. باارائــه چهــار بــرگ استشــهاد  ثبــت 
گواهــی شــده اســت و مدعــی  خ 1۴۰۰/۳/2۰ در دفترخانــه ۳۰2  777۰ مــور
گردیــده  اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائــی ازبیــن رفتــه و مفقــود 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب  و ا
بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه  گهــی می شــود. چنانچــه  یــک نوبــت آ
ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  آ
مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
گــردد. بدیهــی  کننــده مســترد  صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل  اســت ا
ــه صــدور ســند مالکیــت  ــه نشــود اقــدام ب ــه ارائ ــا ســند معامل ســند مالکیــت ی

المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و 
ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۵۵721 / م الــف امــال

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

هیــأت  جلســه   ،1۴۰۰/۰۴/۰۵ تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰21۳8 شــماره: 
ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
زیــر  کننــدگان  امضــاء  حضــور  بــا   1۳9۰/۰9/2۰ رســمی مصوب  ســند  فاقــد 
کالســه  در وقــت مقرر/فــوق العــاده در دبیرخانــه هیــأت تشــکیل و پرونــده 
1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۰۵2 مربــوط بــه تقاضــای آقــای / خانــم صدیقــه حجــاری 
ک  پــال از  قســمتی  ششــدانگ  بــه  نســبت  مالکیــت  ســند  صــدور  بــر  مبنــی 
شــماره فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تحــت 
بررســی اســت. هیــأت پــس از مطالعــه پرونــده و مالحظــه تقاضــای اولیــه و 
مســتندات و تطابــق نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق پرونــده و بررســی پاســخ 
ح زیــر مبــادرت بــه صــدور  وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــر
ــه شــده و مســتندات  ــه تقاضانامــه ارائ ــد. رأی هیــأت: باتوجــه ب رای می نمای
ــزارش  گ ــک و  ــه مل ــه نقش ــامل 18۵1۰ و 18۵12 و 18۵۰9 و مالحظ ــه ش ضمیم
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت  کارشــناس منتخــب وپاســخ وضعیــت ثبتــی 
متقاضــی نســبت بــه ملــک موردتقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به 
گردیــده  متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی نســبت بــه موردتقاضــا احــراز 
ع  از عــدم تعــارض و بالمنــاز کــه حکایــت  کارشــناس  و بررســی های محلــی 
بــودن تصرفــات متقاضــی دارد. لــذا مالکیــت آقــای / خانــم صدیقــه حجــاری 
کدملــی 11۴۰1۶9۳۰۰ صــادره فرزنــد حســین  بــه شناســنامه شــماره 17۰2۴ 
 199/۵۰ مســاحت  بــه  اعیانــی  دارای  زمیــن  یکبــاب  دانــگ  دو  بــه  نســبت 
ک شــماره 9 فرعــی از 1۵۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴  مترمربــع پــال
ــادر  ــل ص ــدود ذی ــا ح ــود را ب ــد و رأی خ ــهر تایی ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ح
گــذر، شــرقًا بــه  می نمایــد. شــمااًل بــه طــول 1۰/۵ متــر دیــوار و در اســت بــه 
ــًا بــه طــول 1۰/۵ متــر  ک 1۵۶/9، جنوب طــول 19 متــر بــه دیــوار باقیمانــده پــال
ک مذکــور، غربــًا بــه طــول 19 متــر دیــوار بــه دیــوار باقیمانــده  دیــوار بــه دیــوار پــال
نــدارد. دراجــرای مــاده 1 قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  حقــوق ارتفاقــی 
نامــه  آئیــن  مــاده 1۳  رســمی و  فاقــد ســند  و ســاختمان های  اراضــی  ثبتــی 
ک وفــق مقــررات پــس از  اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــال
ــه  ــه صــدور ســند مالکیــت ملــک مورداشــاره ب طــی تشــریفات ثبتــی نســبت ب
نــام متقاضــی مذکــور اقــدام نمایــد. تاریــخ انتشــار: نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰8، 
ک  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/2۳ - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۵۵۶۳7 / م الــف

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

هیــأت  جلســه   ،1۴۰۰/۰۴/۰۵ تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰21۴۰ شــماره: 
ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
کننــدگان  امضــاء  حضــور  بــا   1۳9۰/۰9/2۰ رســمی مصوب  ســند  فاقــد 
وپرونــده  تشــکیل  هیــأت  دبیرخانــه  در  العــاده  فــوق   / مقــرر  وقــت  در  زیــر 
مریــم  خانــم   / آقــای  تقاضــای  بــه  مربــوط   1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۰۵۰ کالســه 
بــه  نســبت  مالکیــت  ســند  صــدور  بــر  مبنــی  حاجی هاشمی ورنوســفادرانی 
ک شــماره فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش حــوزه  ششــدانگ قســمتی از پــال
ثبــت ملــک خمینــی شــهر تحــت بررســی اســت. هیــأت پــس از مطالعــه پرونــده 
و مالحظــه تقاضــای اولیــه و مســتندات و تطابــق نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق 
ح  پرونــده و بررســی پاســخ وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــر
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد. رأی هیــأت: باتوجــه بــه تقاضانامــه 
و  و 18۵۰9  و 18۵1  و مســتندات ضمیمــه شــامل ســند 18۵1۰  ارائــه شــده 

کارشــناس منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی  گــزارش  مالحظــه نقشــه ملــک و 
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک موردتقاضــا و انتقــال 
ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضــی نســبت بــه 
کــه حکایــت از  کارشــناس  گردیــده و بررســی های محلــی  موردتقاضــا احــراز 
ع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد. لــذا مالکیــت آقــای  عــدم تعــارض و بالمنــاز
/ خانــم مریــم حاجی هاشمی ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره 1۳۶۳9 
زمیــن  یکبــاب  دانــگ  دو  رمضانعلــی  فرزنــد  صــادره   11۴2۳۵1221 کدملــی 
ک شــماره 9 فرعــی از 1۵۶  دارای اعیانــی بــه مســاحت 199/۵۰ مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تاییــد و 
رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صــادر می نمایــد. شــمااًل بــه طــول 1۰/۵ متــر دیــوار 
ک 1۵۶/9،  گــذر، شــرقًا بــه طــول 19 متــر بــه دیــوار باقیمانــده پــال و در اســت بــه 
ک مذکــور، غربــًا بــه طــول 19  جنوبــًا بــه طــول 1۰/۵ متــر دیــوار بــه دیــوار پــال
متــر دیــوار بــه دیــوار باقیمانــده حقــوق ارتفاقــی نــدارد. دراجــرای مــاده 1 قانون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و 
ک وفــق  مــاده 1۳ آئیــن نامــه اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــال
مقــررات پــس از طــی تشــریفات ثبتــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت ملــک 
مــورد اشــاره بــه نــام متقاضــی مذکــور اقــدام نمایــد. تاریــخ انتشــار: نوبــت اول: 
1۴۰۰/۰۴/۰8، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/2۳ - رئیــس اداره ثبــت 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۵۵۶2۶ / م الــف اســناد و امــال

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

هیــأت  جلســه   ،1۳99/12/1۶ تاریــخ:   ،1۳99۶۰۳۰2۰۰۶۰1۴79۳ شــماره: 
ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
کننــدگان زیــر در  فاقــد ســند رســمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ بــا حضــور امضــاء 
کالســه  پرونــده  و  تشــکیل  هیــأت  دبیرخانــه  در  العــاده  فــوق   / مقــرر  وقــت 
گلــکار  1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۶۰۳ مربــوط بــه تقاضــای آقــای / خانــم منصــور 
بــه ششــدانگ قســمتی از  بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت  خوزانــی مبنــی 
ک شــماره فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر  پــال
تحــت بررســی اســت. هیــأت پــس از مطالعــه پرونــده ومالحظــه تقاضــای اولیــه 
و مســتندات و تطابــق نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق پرونــده و بررســی پاســخ 
وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــالم و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور 
رای می نمایــد. رأی هیــأت: باتوجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده ومســتندات 
کارشــناس  گــزارش  ضمیمــه شــامل ســند ۶۰۵۶ و مالحظــه نقشــه ملــک و 
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضی نســبت  منتخــب وپاســخ وضعیــت ثبتــی 
بــه ملــک موردتقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی داشــته و 
گردیــده و بررســی های محلــی  تصرفــات متقاضــی نســبت بــه موردتقاضــا احــراز 
ع بــودن تصرفــات متقاضــی  کــه حکایــت از عــدم تعــارض و بــال منــاز کارشــناس 
گلــکار خوزانــی بــه شناســنامه شــماره  دارد. لــذا مالکیــت آقــای / خانــم منصــور 
کدملــی 11۴1۶1711۰ صــادره فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب   2۴1
ک شــماره 1۴2  ســاختمان تجــاری مســکونی بــه مســاحت 1۰1۰ مترمربــع پــال
فرعــی از 11۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر 
تاییــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صــادر می نمایــد. شــمااًل بــه طــول ۵1/۵۶ 
ک، شــرقًا بــه طــول 2۰/8۰ متــر دیــوار و درب  متــر دیــوار بــه دیــوار باقیمانــده پــال
ــًا بــه طــول ۵7/۶۴ متــر دیــوار بــه دیــوار باقیمانــده، غربــًا  گــذر، جنوب اســت بــه 
بــه طــول 17 متــر دیــوار بــه دیــوار باقیمانــده حقــوق ارتفاقــی نــدارد. دراجــرای 
ــد  ــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاق مــاده 1 قان
ســند رســمی و مــاده 1۳ آئیــن نامــه اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد 
ــند  ــدور س ــه ص ــبت ب ــی نس ــریفات ثبت ــی تش ــس از ط ــررات پ ــق مق ک وف ــال و ام
مالکیــت ملــک مــورد اشــاره بــه نــام متقاضی مذکــور اقدام نمایــد. تاریخ انتشــار: 
نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰8، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/2۳ - رئیــس 
ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۵۵۵7۳ / م الــف اداره ثبــت اســناد و امــال

گهی فقدان سند مالکیت آ
طالبــی  مهــدی  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/2/22 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۵212 شــماره: 
ــی  ــد 1۳۴1 دارای شــماره مل ــخ تول ــنامه 8۴ تاری ــین شــماره شناس ــد حس فرزن
ثبتــی  ک  پــال اعیــان  و  عرصــه  دانــگ  شــش  مالــک  بعنــوان   128۳921۰91
ــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد  11۵1۵/۳۶۵ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان ب
کــه بــه شــماره 1۵۳۳7 دفترخانــه اســناد رسمی شــماره ۳7۵ اصفهــان  شــهود 
گردیــده، مدعــی اســت ســند مالکیــت خــود بشــماره چاپــی  گواهــی امضــاء 
ک جلــد ۳9۳ ذیــل شــماره 7999۳  کــه در صفحــه 1۵1 دفتــر امــال  ۰1719۵۴
کنــون  گردیــده و ا گردیــده اســت، دراثــر جابجائــی ازبیــن رفتــه و مفقــود  ثبــت 
ــذا مراتــب بــه اســتناد  تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت ل
تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت 
بــه ملــک  انجــام معاملــه نســبت  کســی مدعــی  گهــی می شــود. چنانچــه  آ
گهــی  مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا  ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس 
گــر ظــرف  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت  یــا درصــورت  نرســید  اعتراضــی  مــدت مقــرر 
ــق  ــی طب ــت المثن ــند مالکی ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ی
ــه  ک منطق ــال ــناد و ام ــت اس ــس ثب ــبان ریی ــدی ش ــد. مه ــد ش ــررات خواه مق

شــرق اصفهــان - 11۵۵8۶9 / م الــف

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

شــماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰21۳9، تاریــخ: 1۴۰۰/۰۴/۰۵، جلســه هیــأت موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند 
کننــدگان زیــر در وقــت مقــرر / فــوق  رســمی مصوب 1۳9۰/۰9/2۰ باحضــور امضــاء 
کالســه 1۴۰۰11۴۴۰2۰۰۶۰۰۰۰۵1  العــاده در دبیرخانــه هیــأت تشــکیل وپرونــده 
مربــوط بــه تقاضــای آقــای / خانــم محمــد حــاج حیــدری مبنــی بــر صــدور ســند 
ک شــماره فرعــی از اصلی واقــع در بخش  مالکیــت نســبت بــه دو دانــگ مشــاع پــال
ــه  ــس از مطالع ــأت پ ــت. هی ــی اس ــت بررس ــهر تح ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ح
ــا  ــده ب ــه ش ــه ارائ ــق نقش ــتندات و تطاب ــه و مس ــای اولی ــه تقاض ــده و مالحظ پرون
ســوابق پرونــده و بررســی پاســخ وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــالم و به شــرح 
زیــر مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد. رأی هیــأت: باتوجــه بــه تقاضانامــه ارائــه 
شــده و مســتندات ضمیمــه شــامل 18۵1۰ و 18۵12 و 18۵۰9 و مالحظــه نقشــه 
کــه حکایــت از احــراز  کارشــناس منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی  گــزارش  ملــک و 
مالکیــت متقاضــی نســبت به ملــک موردتقاضــا و انتقال ملک از مالک رســمی به 
گردیــده و  ــه موردتقاضــا احــراز  ــته و تصرفــات متقاضــی نســبت ب متقاضــی داش
ــودن  ع ب ــاز ــارض و بالمن ــدم تع ــت از ع ــه حکای ک ــناس  کارش ــی  ــی های محل بررس
تصرفــات متقاضــی دارد. لــذا مالکیــت آقــای / خانــم محمــد حــاج حیــدری بــه 
شناســنامه شــماره 1۶9۶9 کدملــی 11۴۰1۶87۴۶ صــادره فرزنــد دو دانگ یکباب 
ک شــماره 9 فرعــی از 1۵۶  زمیــن دارای اعیانــی بــه مســاحت 199/۵۰ مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تاییــد و رأی 
ــه طــول 1۰/۵ متــر دیــوار و در  ــد. شــمااًل ب ــا حــدود ذیــل صــادر می نمای خــود را ب
ک 1۵۶/9، جنوبــًا  گــذر، شــرقًا بــه طــول 19 متــر بــه دیــوار باقیمانــده پــال اســت بــه 
ک مذکــور، غربــًا بــه طــول 19 متــر دیــوار بــه  بــه طــول 1۰/۵ متــر دیــوار بــه دیــوار پــال
دیــوار باقیمانــده حقــوق ارتفاقــی نــدارد. دراجــرای مــاده 1 قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 1۳ آئیــن 
ک وفــق مقــررات پــس از  نامــه اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــال
طــی تشــریفات ثبتــی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت ملــک مــورد اشــاره بــه نــام 
ــد. تاریــخ انتشــار: نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰8، تاریــخ  ــور اقــدام نمای متقاضــی مذک
ک خمینــی  انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/2۳ - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۵۵۶۵۰ / م الــف

گهی آ

قلبــی  تمرینــات  موثرتریــن  از  یکــی  زدن  طنــاب 
کــه مقاومــت فیزیکــی شــما را بــه  عروقــی اســت 
میــزان قابــل توجهی افزایــش می دهد؛ یعنی دقیقا 
همــان خاصیــت دویــدن، دوچرخه ســواری و ســایر 
ــب  ــان قل ــش ضرب ــرای افزای ــوازی را ب ــای ه ورزش ه

دارد.
۶ مزیت شگفت انگیز این ورزش ارزانقیمت و 

ساده برای سالمت شما از این قرارند:
تقویــت عضــالت: تمــام عضــالت بــدن شــما هنــگام 
گــزارش  طنــاب زدن فعــال هســتند. خیلــی از افــراد 
کــه  که ایــن تمریــن تنهــا ورزشــی اســت  کرده انــد 
ــد. از آنجــا  ــه آن احتیــاج دارن ــرای چربــی ســوزی ب ب
گروه  هــای عضالنــی در هنــگام پریــدن  کــه تمام ایــن 
از طنــاب، درگیــر می شــوند، این تمریــن بــه شــما 
قــدرت،  بــه مــرور زمــان  کــه  کــرد  کمــک خواهــد 
تمــام آن  هــا در  کــه  تعــادل بســازید  و  اســتقامت 
ــوان  هنــگام دویــدن، مهــم هســتند. در واقــع می ت
گفــت طنــاب زدن معــادل دویــدن اســت. شــما 
تــا ۱۵  کــه طنــاب می  زنیــد، ۱۲  در هــر دقیقــه  ای 

می ســوزانید. کیلوکالــری 
افزایــش جریــان خــون: جنبــش ناشــی از طنــاب 
گــردش خــون  زدن، بــه طــور مســتقیم بــه سیســتم 
مــا کمــک می کند. ایــن ورزش باعــث می شــود قلــب 
کنــد و خــون بــه تمــام  کار  بــرای پمپــاژ خــون بیشــتر 
شــریان های شــما جریــان یابد. ایــن رونــد، خطــر 

کاهــش می دهــد. حملــه قلبــی را نیــز 
بــا ســرعت  افزایــش ظرفیــت ریه هــا: هنگامی کــه 
طنــاب می زنیــد، ریه هــای شــما حجــم بیشــتری 
از هــوا را دریافــت می کننــد و ایــن می توانــد بــرای 

مشــکالت تنفســی بســیار مفیــد باشــد. 
باعــث  زدن  طنــاب  از  ناشــی  فیزیکــی  مقاومــت 
می شــود شــما در هر زمانی بدون خســتگی بتوانید 

کنیــد. ورزش 
زدن،  طنــاب  دقیقــه   ۳۰ هــر  کالــری:  ســوزاندن 
کالــری شــامل  کالری. ایــن  یعنــی ســوزاندن ۴۰۰ 
چربی هــای ذخیــره شــده در سراســر بــدن شــما 
ــرای از دســت  ــر در حــال تــالش ب گ می شــود. پــس ا
ــن  ــی برای ای ــت عال ــک فعالی ــتید، ی دادن وزن هس

کار طنــاب زدن اســت.
از بیــن بــردن ســموم بــدن: از بیــن رفتــن ســموم 
بــدن از طریــق تعریــق حیــن طنــاب زدن حاصــل 
کــه  می وشــد. این ورزش بــه ســلول ها اجــازه می دهــد 
دوبــاره احیــا شــوند و بــا ظرفیــت کامل فعالیت کنند.

کاهــش اســترس و افزایــش فعالیــت ذهنــی: با ایــن 
از  برخــی  نــدارد،  کافــی وجــود  کــه هنــوز شــواهد 
متخصصــان طــب ورزشــی می گوینــد طنــاب زدن 
باعث ایجــاد ارتباطــات عصبــی جدیــد می شــود. 
را  تولید اندورفیــن  طنــاب  بــا  پــرش  همچنیــن 
افزایــش می دهد. ایــن هورمــون منجــر بــه احســاس 

کاهــش اســترس می شــود. آرامــش و شــادی و 

مزایای باورنکردنی طناب زدن برای بدن

دانستنی ها

نوزادانربخ

محققان سطح فلزات سمی و مواد معدنی کمیاب 
کــه بیــن ســالهای  را در نمونه هــای خــون ۱۲۰۰ زن 
کــرده بودنــد، تجزیــه و تحلیــل  ۲۰۰۲ و ۲۰۱۳ زایمــان 
کــه مقادیــر باالتــر ســلنیوم یــا  کردنــد. آنهــا دریافتنــد 
منگنــز در خــون مــادران بــا پاییــن بــودن فشــار خــون 
کلینیکــی ۳ تــا ۱۵  کــودکان آنهــا در ویزیت هــای  در 

ســال بعدشــان ارتبــاط داشــت.
»آنوئــل مولــر«، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــکده 
بلومبــرگ، در ایــن بــاره می گویــد: »ایــن نتایــج نشــان 
کــه ســطح ســالم ســلنیوم و منگنــز در  می دهــد 
رژیم هــای غذایــی مــادران در دوران بــارداری ممکــن 
بــاال  خــون  فشــار  برابــر  در  را  آنهــا  فرزنــدان  اســت 
کار  کنــد.« وی در ادامــه می افزایــد: »ایــن  محافظــت 
گرفتــن در معــرض محیــط  اهمیــت تغذیــه و قــرار 

رحمی را برای سالمت قلب و عروق کودک برجسته 
می کنــد و بــا ادامــه تحقیقــات بیشــتر، در نهایــت 
می توانــد منجــر بــه بروزرســانی دســتورالعمل های 
هــدف  بــا  محیطــی  زیســت  قوانیــن  و  تغذیــه ای 
ــاال یکــی  جلوگیــری از بیمــاری شــود«. فشــارخون ب
کتورهــای پرخطــر قابــل اصــالح بــرای  از مهمتریــن فا
ســایر بیماری های ناتوان کننده و کشــنده از جمله 
کلیــه  بیماری هــای قلبــی، ســکته مغــزی، نارســایی 
و بیمــاری آلزایمــر اســت. فشــارخون بــاال بــه معنــای 
فشــار خــون سیســتولیک باالتــر از ۱۳۰ میلــی متــر 
جیــوه یــا فشــار خــون دیاســتولیک بــاالی ۸۰ میلــی 
متــر جیــوه اســت. منگنــز و ســلنیوم خاصیــت آنتــی 
کســیدانی دارنــد و در انــواع غذاهــا از جملــه آجیــل و  ا
غــالت، ســبزیجات پهن بــرگ، ماهی و صــدف یافت 

می شــوند.

حفاظت از نوزاد در مقابل فشارخون 
با مصرف این دو ماده
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مواد الزم:
عدس قرمز:یک و نیم پیمانه

سیر کوبیده:۳ حبه
پیاز خردشده:1 عدد بزرگ

سیب زمینی:2 عدد متوسط
رب گوجه فرنگی:2 قاشق غذاخوری.

روغن، نمک، فلفل و زردچوبه:به میزان الزم
تمر هندی:1 پیمانه

طرز تهیه:
کــرده و خیــس می کنیــم.  ک  ابتــدا عــدس را پــا
گذشــت ده دقیقــه عــدس را بــا ســیب  پــس از 
زمینــی خردشــده بــه همــراه 2 تــا ۳ لیــوان آب 
کــرده  می گذاریــم بپــزد. تمــر هنــدی را نیــز خیــس 

کنــار می گذاریــم. و 
کوبیــده  کــرده و ســیر  درایــن هنــگام پیــاز را ســرخ 
ــه بــوی  ک ــه آن اضافــه می کنیــم. وقتــی  شــده را ب
گوجــه فرنگــی  ســیر بلنــد شــد، بــه مقــدار الزم رب 

و همچنیــن نمــک وفلفــل و زردچوبــه رابــه مــواد 
می افزاییــم. درایــن مرحله تمر هنــدی را از صافی 
کــرده و بــه باقــی مــواد اضافــه می کنیــم. البتــه  رد 
کننــده  میزان ایــن مــواد بــه تعــداد نفــرات مصــرف 

بســتگی دارد.
در مرحلــه آخر ایــن مــواد را بــه عــدس و ســیب 
کنیــم.  کــه در ابتــدا پختــه بودیــم، اضافــه  زمینــی 
گرفتــه  پــس از اینکــه غــذا جــوش خــورد و آب آن 

ــود. ــد ب ــاده خواه ــا آم ــذای م ــد، غ ش

می گذشــت،  عطرفروشــان  بــازار  از  مــردی  روزی 
ــر زمیــن افتــاد و بیهــوش شــد. مــردم دور  گهــان ب نا
او جمــع شــدند و هــر کســی چیــزی می گفــت، همــه 
بــرای درمــان او تــاش می کردنــد. یکــی نبــض او را 
کاه  می گرفــت، یکــی دســتش را می مالیــد، یکــی 
ــو بینــی او می گرفــت، یکــی لبــاس او را در  ــر جل ِگِل ت
گاب بــر  مــی آورد تــا حالــش بهتــر شــود. دیگــری 
صورت آن مرد بیهوش می پاشــید و یکی دیگر عود 
و عنبــر می ســوزاند. اما ایــن درمان هــا هیــچ ســودی 
نداشــت. مــردم همچنــان جمــع بودنــد. هرکســی 
چیــزی می گفــت. یکــی دهانــش را بــو می کــرد تــا 

ببینــد آیــا او شــراب یــا بنــگ یــا حشــیش خــورده 
اســت؟ حــال مــرد بدتــر و بدتــر می شــد و تــا ظهــر او 
بیهــوش افتــاده بــود. همــه درمانده بودنــد. تا اینکه 
خانــواده اش باخبــر شــدند، آن مــرد بــرادر دانــا و 
ــازار  ــرادرش در ب ــه چــرا ب ک ــی داشــت او فهمیــد  زیرک
گفــت: مــن  عطــاران بیهــوش شــده اســت، بــا خــود 
ک  کارش پــا درد او را می دانــم، بــرادرم دبــاغ اســت و 
کــردن پوســت حیوانــات از مدفوع و کثافات اســت. 
کــرده و الیه هــای مغــزش پــر از  او بــه بــوی بــد عــادت 
بوی ســرگین و مدفوع اســت. کمی ســرگین بدبوی 
کــرد و بــا  ســگ برداشــت و در آســتینش پنهــان 
عجلــه بــه بــازار آمــد. مــردم را کنــار زد، و کنار بــرادرش 
گــوش او آورد بگونــه ای  کنــار  نشســت و ســرش را 
کــه می خواهــد رازی بــا بــرادرش بگویــد. و بــا زیرکــی 
کــه مــردم نبیننــد آن مدفــوع بد بــوی را جلو  طــوری 
بینــی بــرادر گرفت. زیــرا داروی مغز بدبوی او همین 
بــود. چنــد لحظــه گذشــت و مرد دبــاغ بهــوش آمد. 
گفتند ایــن مــرد جادوگــر  کردنــد و  مــردم تعجــب 
گوش ایــن مریــض افســونی خوانــد و او را  اســت. در 

کــرد. درمــان 

دال عدس دباغ در بازار عطر فروشان

دستپخت کوتاه حکایت 

1.محل مناسب یونیت داخلی و یونیت 
خارجی، مهم ترین قوانین نصب کولر گازی

گازی  کولر  از اصلی ترین ترین نکات مهم در نصب 
می تــوان بــه انتخــاب محــل مناســب بــرای نصــب 
کــرد. محــل  ــر اشــاره  کول یونیــت داخلــی و خارجــی 
نصــب یونیــت داخلــی بایــد حداقــل یــک متــر از 
وســایل برقــی ماننــد لوازم صوتــی و تصویــری و لوازم 
کولــر بــا بیشــترین  گرمــازا فاصلــه داشــته باشــد تــا 

کنــد. کار  ســرمایش شــروع بــه 
2.انتخاب طول مناسب برای لوله کولر گازی، 

نکته ای کاربردی در باال بردن راندمان کولر
گازی یــک لولــه ۵ متــری  کولرهــای  کثــر  داخــل ا
پنــل  بیــن  ارتبــاط  باعث ایجــاد  کــه  دارد  وجــود 
اســتانداردی  می شــود. اندازه  خارجــی  و  داخلــی 
گرفتــه شــده اســت  کــه بــرای طول ایــن لولــه درنظــر 
معمــوال بیــن ۴ تــا ۵ متــر اســت. هرگز لوله را بیشــتر از 

حــد اســتاندارد ســفارش ندهیــد.
۳.ایجاد فضای خالی اطراف کندانسور و 

کمپرسور، کارایی 1۰۰ درصد کولر گازی
گازی  کولــر  کمپرســور از اجــزای مهــم  کندانســور و 

کــه در در دو بخــش مختلــف از یونیــت  هســتند 
و  کمپرســور  گرفته انــد.  قــرار  دســتگاه  خارجــی 
گازی باید در یک منطقه صاف و به  کولر  کندانسور 
دور از حــرارت و دمــای بــاال نصب شــوند. کندانســور 
بــرای اســتفاده از هــوای مطبــوع و راندمــان بهتــر 
بــه فضــای خالــی و هــوای آزاد نیــاز دارد، بنابرایــن 
هنــگام نصــب، حــدود 1متر فاصله میان کندانســور 

کنیــد. بــا پنل هــای خارجــی دیگر ایجــاد 
۴.هنگام نصب کولر، ایجاد شیب کولر گازی را 

فراموش نکنید
کــه  هنــگام نصــب بســت های آلومینیومی بــر دیــوار 
کمی زاویــه  پنــل داخلــی روی آن هــا قــرار می گیــرد 

شــیب دار بــه آن هــا دهیــد.
کولــر را   ایجــاد یــک شــیب مایــم، امــواج ســرمای 
بــه مرکــز خانــه پرتــاب می کنــد و مانــع از هــدر رفتــن 

کولــر در اتــاق می شــود. ســرمایش 
کــه شــیب ایجاد شــده پنل به  توجــه داشــته باشــید 
ســمت لولــه خــروج آب، یــک شــیم مایــم و با انــدازه 
اســتاندارد باشــد. شــیب بیش از اندازه باعث خروج 
آب از قســمت پایینــی پنــل بــه داخــل اتــاق و جــاری 

شــدن آب در خانــه می شــود.

ایــن آرامــگاه در فاصله ســال های ۳۵۳ تــا ۳۵۰ پیش 
از میــاد و بــرای ماســولوس حکمرانــی از ســاتراپ 
نشــین های تحت امر امپراتوری ایران ســاخته شــد.

1. سرد برخورد نکنید
کــه افــراد بعــد از دعــوا مرتکــب  بزرگتریــن اشــتباهاتی 
کــه همســر خــود را نــا دیــده  می شــوند این اســت 
کار ســبب  می گیرنــد و بــا او صحبــت نمی کنند. ایــن 
کند ایــن صحبــت نکــردن یــک  کــه او فکــر  می شــود 
تنبیــه اســت و در دفعــات بعــدی احســاس خــود 
ــد از  ــگاه بع ــس هیچ ــذارد. پ ــان نگ ــما در می ــا ش را ب
کار را انجــام ندهیــد بلکــه از همســرتان  دعوا ایــن 
کمی فرصــت و زمــان بطلبیــد تا بتوانیــد ناراحتیتان 

کنیــد. را رفــع 
2. حرف هایش را در مغزتان نگه ندارید

گــر در طــول دعــوا همســرتان چیــزی بــه شــما گفت  ا
کــه ناراحــت شــدید همــان موقــع بــه او بگوییــد و 
گــر بعــد از دعــوا نیــز از دســت  در دل نگــه نداریــد. ا
همســرتان ناراحتید، به خودتان کمی فضا بدهید 

و خیلــی زود بــه او نزدیــک نشــوید.
گر هنوز ناراحت است به یک »متاسفم«  ۳. ا

بسنده نکنید
حرف هایــی  همســرتان  بــا  دعــوا  هنــگام  وقتــی 
کــه ناراحتــش نموده ایــد، بــه یــک  بــه او زده ایــد 
کتفــا نکنیــد و بهتــر اســت علــت  عذرخواهــی ســاده ا
عــذر خواهــی خــود را توضیــح دهیــد و بــه او بگوییــد 
چطــور آن اشــتباه را دوبــاره مرتکــب نخواهیــد شــد.

نکات مهم در نصب کولر گازی با بیشترین سرمایش

مقبره ماسولوس

کارهای ممنوعه بعد از دعوا با همسر

دانستنی هاربخ

عجایب جهانربخ

خانوادهربخ

گونه یا بادکنک!

کاریز کیش

کی از آن است که یک جهان موازی کامل وجود دارد که در داخل گونه های این همستر وجود دارد.  شایعات حا
جهانی است که در آن فقط بلوط، آجیل و تکه های میوه های خشک شده وجود دارد.

کاریز کیش یک شهر زیرزمینی با معماری تاریخی و یکی از خیره کننده ترین جاهای دیدنی ایران است. 
این کاریز در قلب تنها جزیره مرجانی دنیا قرار دارد. 

عکس روز

گردشگری

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه تشریح کرد:

نقش باشگاه روابط عمومی ها 
در تصمیم سازی های صنعت کشور

مدیرعامل بانک صادرات ایران:

کیفیت  فوالد مبارکه با تولید محصول با
از واردات ورق به کشور جلوگیری کرد

گزارش گزارش

دومیــن  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
روابــط عمومــی   نشســت هم اندیشــی مدیــران 
بــه  کــه  اصفهــان  اســتان  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
شــد؛  برگــزار  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  میزبانــی 
ــکاری  ــا هم ــط عمومی ب ــگاه رواب ــاد باش گفت: ایج
اتــاق بازرگانــی اصفهــان میتوانــد منجــر بــه هــم 
همچنیــن  بخــش،  فعاالن ایــن  میــان  افزایــی 
پیشــبرد اهــداف شــرکت ها شــود. وی همچنیــن 
از طــرح تحــول دیجیتــال فــوالد مبارکــه بــه عنــوان 
کــرد  یکــی از برنامه هــای اصلی ایــن شــرکت یــاد 
گفــت بــا اجــرای آن بــازار بزرگــی بــرای نخبــگان،  و 
ــه وجــود  شــرکتهای اســتارتاپی و دانــش بنیــان ب

خواهــد آمــد.
روابــط  مدیــران  هم اندیشــی  نشســت  دومیــن 
ــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان بــه  عمومی عضــو ات

میزبانــی شــرکت فــوالد مبارکــه برگــزار شــد. 
در این نشست حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل 
گلشــیرازی، رئیــس  شــرکت فوالدمبارکــه، مســعود 
اتــاق بازرگانــی اصفهــان، مهــدی شایســته فــرد، 
مدیــر حــوزه ریاســت و ارتباطــات اتــاق بازرگانــی 
روابــط  مدیــر  نــژاد،  نباتــی  اصفهان، هــادی 
عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه و ۴۰ تــن از مدیــران 
صنعتــی عضــو اتــاق بازرگانــی اســتان اصفهــان 
حضــور داشــتند. حمیدرضــا عظیمیــان در ایــن 
کار عملیاتــی  کــه درگیــر  کســانی  کــرد:  آییــن اظهــار 
کــه  روابــط عمومی هســتند بــا همــه توصیفاتــی 
آن  کار  اهمیــت  عمومــی و  روابــط  درخصــوص 
دارنــد.  آشــنایی  خوبــی  بــه  می شــود  مطــرح 
روابــط  باشــگاه  راه انــدازی  بنــای  ســنگ  گــر  ا
عمومی اســتان را بــا اتــاق بازرگانی اصفهان قطعی 
کنیــم و اتــاق بازرگانی اصفهــان محور این دســت از 
اقدامــات باشــد، نتایــج خوبــی بــه همــراه خواهــد 

داشــت.
مدیرعامل شــرکت فوالدمبارکــه ادامــه داد: به این 
ــط عمومــی در  ــرای رواب ــه باشــگاهی را ب ک صــورت 
گیری ایــن تشــکیات و  ــا شــکل  ــا ب ــم ت نظــر بگیری
همــکاری و تعامــل بیــن مدیــران روابــط عمومــی، 

شــاهد هــم افزایــی در ایــن بخــش باشــیم.
وی افــزود: روابــط عمومی هــا در ایــن باشــگاه بــرای 

گاهــی بخشــی به جامعه  انتشــار اخبــار شــرکتها و آ
گام بردارنــد و در مقابــل نیــز شــرکتها در جهــت 
حمایــت از بخــش روابــط عمومی قــدم برخواهنــد 

داشــت و بــه نفــع طرفیــن خواهــد بــود.
در ۵ سال آینده قدرت روابط عمومی ها در 

مسائل کالن بیشتر می شود
راه انــدازی  باشــگاه  گر ایــن  ا افــزود:  عظیمیــان 
شــده و فعالیتــش بــه طــور مــداوم انجــام شــود، 
در ۵ ســال آینــده باشــگاه روابــط عمومی می توانــد 
ــت  در عرصــه ملــی حضــور پررنــگ داشــته در دول
اســتفاده  باشــگاه  ظرفیت های ایــن  از  بعــدی 
گــردد و نظــرات و پیشــنهادات آنهــا در تســهیل 
گفتــه وی،  گیــرد. بــه  قوانیــن مــورد اســتفاده قــرار 
شــرکت فوالدمبارکــه برای ایجــاد باشــگاه روابــط 
امیــد  و  می کنــد  اعــام  را  خــود  عمومی آمادگــی 

که ایــن باشــگاه بــه صــورت رســمی ثبت  مــی رود 
تمامی اتفاقــات  دنیــا  در  داد:  ادامــه  وی  شــود. 
و  باشــگاه ها  در  اصلــی  گیری هــای  تصمیــم  و 
می شــوند.  گرفتــه  آرام  شــرایط  و  دورهمی هــا 
افزایــی میــان روابــط  از هــم  بنابرایــن می تــوان 
عمومــی و شــرکتها بــرای پیشــبرد اهداف اســتفاده 

ــرد. ک
نقشه راه فوالد مبارکه بر پایه تکنولوژ شدن 

است
ــه در ایــن آییــن در  مدیرعامــل شــرکت فوالدمبارک
کــه نقشــه راه فوالدمبارکــه  پاســخ به ایــن ســوال 
چیســت، اظهار کرد: نقشــه راه تولید فوالدمبارکه 
بــر مبنــای تکنولــوژ شــدن قــرار دارد و الگــوی مــا 
کــه بعــد  کــره جنوبــی اســت  شــرکت پوســکوی 
کنــون بــه یــک  از دوره ۳۰ ســاله از تولیــد فــوالد، ا

کــه مــا نیــز  تکنولــوژ تبدیــل شــده اســت. زمانــی 
تکنولــوژ شــویم یعنــی علــم آن صنعــت را بــه طــور 
زمانــی  افــزود:  وی  کرده ایــم.  دریافــت  کامــل 
که ایــن نقشــه ترســیم شــد، پروژه هــای متعــددی 
ــرای آن  ــرای اج ــی ب ــازمانهای مختلف ــرح و س مط
کردیــم. بزرگتریــن پــروژه تعریــف شــده  راه انــدازی 
بــرای تکنولــوژ شــدن فوالدمبارکــه طــرح تحــول 
ــارم  ــی چه ــاب صنعت ــتفاده از انق ــال و اس دیجیت

کــردن ســازمان اســت. بــرای هوشــمند اداره 
عظیمیــان ادامــه داد: یــک باشــگاه نیــز بــا عنــوان 
باشــگاه فانــوس دریایــی در جهان ایجــاد شــده که 
کنــون ۵۵ شــرکت بــزرگ همچون مایکروســافت،  ا

جنــرال موتــورز و... بــه عضویــت آن درآمده انــد.
ــا اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال  گفتــه وی، ب بــه 
ســازمانی همچــون فوالدمبارکــه از ابتــدا تا انتهای 
کارمنــد  کار هوشــمند خواهــد شــد. ) از انتخــاب 
کــوره و انتخاب  تا اندازه گیــری طــول عمــر آجرهــای 
پیمانــکار تا فروش محصــول و...(   وی ادامــه داد: 
ذوب آهــن در نســل دوم تکنولــوژی و فوالدمبارکه 
نســل سوم تکنولوژی اســت و این درحالیست که 
کــه وارد  در جهــان شــرکت های بســیاری هســتند 
نســل چهــارم تکنولــوژی شــده اند و شــاید از بیــن 
۱۰۰ها شــرکت فوالدی ۴ شــرکت فوالدســاز باشــند 
کــه عضو ایــن باشــگاه شــده اند و مــا بــه دنبال ایــن 
کــه بــه عضویــت باشــگاه فانــوس دریایــی  هســتیم 
بــازار  یــک  داد: ایــن  ادامــه  عظیمیــان  درآییــم. 
کارهــای آی تــی بــرای شــرکت های  بســیار بزرگــی از 
اســتارتاپی و دانــش بنیان ایجــاد می کند و امســال 
نیــز ۲۲ پــروژه طرح تحول دیجیتــال در بازار عرضه 
کردیــم کــه تمــام مشــتریان مــا نیز جوانان هســتند 
و یــک مرکــز نــوآوری نیز در دانشــگاه تهــران در حال 
کــه گروههــای اســتارتاپی را در  آمــاده ســازی اســت 

خــود جــای دهــد.
وی تصریــح کرد: ایــن طــرح از مــرداد ۹۹ آغــاز شــده 
ــا  گرفتــه ت ــر اســاس برنامــه ریزی هــای صــورت  و ب
ســال ۱۴۰۴ فوالدمبارکــه تمــام هوشــمند خواهیم 
کــه  داشــت و اولیــن شــرکتی در ایــران خواهــد بــود 
کــرده و بنــچ مارکــی  طــرح تحــول دیجیتــال را اجــرا 

بــرای همــه صنایــع خواهــد شــد.

جلســه  در  صادرات ایــران  بانــک  مدیرعامــل 
مشترک با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت 
کیفیــت محصوالت ایــن شــرکت را  ــه،  فوالدمبارک
قابــل رقابــت بــا دیگر کشــورهای صنعتی توصیف 
گــزارش روابــط عمومی شــرکت فــوالد  کــرد.  بــه 
مبارکــه، حجــت اهلل صیــدی بــا بیان اینکه شــرکت 
مجتمع هــای  بزرگتریــن  از  یکــی  مبارکــه  فــوالد 
در  افــزود:  اســت  خاورمیانــه  و  اقتصادی ایــران 
گذشــته بــا واردات ورق آن هــم بــا کیفیــت پاییــن و 
کنون بــا وجود  قیمــت بــاال مواجــه بودیــم اما هــم ا
کیفیــت فــوالد مبارکــه تــا حــدود  محصــوالت بــا 

زیادی ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت.
کــرد: تولیــد ۷.۲ میلیــون تــن در  وی خاطــر نشــان 
ســال رقــم قابــل توجهــی اســت و مهمتر اینکه کل 
کشــور را از واردات ایــن  زنجیــره را پوشــش داده و 

نــوع محصــوالت بــی نیــاز می کنــد.
فوالد مبارکه یکی از بزرگترین شرکت های 

بورسی است
ــروه  گ ــکیل  ــردن تش ک ــی  ــت ارزیاب ــا مثب ــدی ب صی
ــه  گفــت: فــوالد مبارک ــه  ــی توســط فــوالد مبارک مال
و  اســت  بورســی  شــرکتهای  بزرگتریــن  از  یکــی 
گروه  ورود این شرکت برای تشکیل یک مجموعه 
مالی فعالیت ارزشمندی است. وی با بیان اینکه 
مجموعه هــای بزرگــی مانند فــوالد مبارکه عــاوه بر 
اعتبــار خودشــان یک اعتبــار معنوی نیز بــه همراه 
کارهــای  دارنــد افــزود : آمادگــی انجــام صــد در صــد 
ارزی شــرکت فــوالد مبارکــه توســط بانــک صــادرات 
وجــود دارد و از آن اســتقبال می کنیــم. مدیــر عامل 
فــوالد مبارکــه  نیــز در ایــن جلســه بــه میــزان تولیــد 
فــوالد خــام در شــرکت فــوالد مبارکــه پرداخــت 
کارخانــه  کنــون تولیــد زیــر ســقف  کــرد: ا و اظهــار 
فــوالد مبارکــه در اصفهــان بــه ۷.۲میلیــون تــن 
کــه در ابتــدا ۲.۴  رســیده اســت و ایــن یعنــی تولیــد 
میلیــون تــن بــوده در حــال حاضــر بــه بیــش از ســه 
برابــر افزایــش پیــدا کــرده اســت. همچنیــن در گروه 
ــش از ۱۰.۲  ــه بی ــام ب ــوالد خ ــد ف ــه تولی ــوالد مبارک ف
میلیون تن رســیده اســت. حمید رضا عظیمیان 
گــروه فــوالد مبارکــه بزرگ تریــن تولیدکننــده  افــزود: 
فوالد ایــران و منطقــه MENA )شــمال آفریقــا و 

خاورمیانــه( اســت. اینکه زیــر یــک ســقف در یــک 
واحد صنعتی هشــت کوره قوس الکتریکی وجود 
داشــته باشــد در دنیــا بی نظیــر اســت. این مــورد 
فقــط در فــوالد مبارکــه وجــود دارد و پــس از آن یــک 
کــوره قــوس الکتریکــی  کارخانــه در مکزیــک بــا پنــج 

مشــغول بــه فعالیــت اســت.
نقش کلیدی فوالد مبارکه در عرصه تولید ملی

عظیمیــان بــا تشــریح فرایندهــای تولیــد و حجــم 
بــاالی عملیات هــای اجرایــی در فــوالد مبارکــه بــه 
کارخانــه بــزرگ صنعتــی در انقــاب  جایگاه ایــن 
یکــی  شــرکت  گفت: ایــن  و  کــرد  اسامی اشــاره 
انقــاب  صنعتــی  دســتاوردهای  بزرگ تریــن  از 
اسامی محســوب می شــود. وی بــا بیان اینکــه در 
حــال تاســیس یــک هولدینــگ مالــی هســتیم و از 
ســازمان بورس درخواســت شرکت تامین سرمایه 
کرده ایــم افزود: ایــن موضــوع بــا هــدف تامین مالی 
پروژه هــای داخلــی فوالد مبارکــه و همراهی دولت 
گرفته اســت. عظیمیان همکاری با بانک  شــکل 
گفــت:  کــرد و  صــادرات را خــوب و مفیــد ارزیابــی 
ــوب  ــش خ ــا نق ــی ب ــرکتی بورس ــا ش ــون م کن ــم ا ه
در ســازمان بــورس و شــرکتی تولیــدی بــا نقــش 

کشــور هســتیم. کلیــدی در ســطح 
صادرات ۵۵۰ میلیون دالری فوالد مبارکه 

در سال ۹۹
معــاون اقتصــادی و مالی شــرکت فــوالد مبارکه نیز 
در ایــن جلســه ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور 
مدیــران بانــک صــادرات بــه ذکــر آمــار مالــی ســال 
گفــت: فــوالد مبارکــه در ســال  گذشــته پرداخــت و 
گذشــته بــا درآمــد فــروش بالــغ بــر ۷۷ هــزار میلیــارد 

تومان،طایــی تریــن تریــن ســال خــود بلحــاظ 
گذاشــت. حامــد حســین  ســودآوری را پشــت ســر 
ولــی بیــک  با بیان اینکه ســود عملیاتی شــرکت در 
ســال گذشــته ۳۲ هــزار میلیــارد تومان بوده اســت 
افزود: ایــن موفقیت هــا همگــی مدیــون تــاش 
کارکنان و شــرکای تجاری کســب و کار بوده است. 
وی گفــت: در ســال گذشــته ارزش صــادرات فوالد 
کــه با ایــن  مبارکــه بالــغ بــر ۵۵۰ میلیــون دالر بــوده 
حســاب گــردش ارزی فــوالد مبارکه در ســال باالی 

یــک میلیــارد دالر خواهــد بــود.
ارزش بازار سرمایه فوالد مبارکه به ۳۰۰ هزار 

میلیارد تومان رسید
ولــی بیــک بــا اشــاره بــه جایــگاه فوالدمبارکــه از 
کــه بیــن رتبــه اول و دوم اســت،  نظــر ارزش بــازار 
کنــون ارزش بــازار ســرمایه  کــرد: هــم ا خاطــر نشــان 
میلیــارد  هــزار  تــا ۳۰۰  بیــن ۲۶۰  مبارکــه  فــوالد 
تومــان اســت. معــاون اقتصــادی و مالــی شــرکت 
ــر ۱۰۰  ــغ ب ــت باال ــرد: فعالی ک ــح  ــه تصری ــوالد مبارک ف
ــرآن داشــت  ــه مــا را ب ــروه فــوالد مبارک گ شــرکت در 
گــروه  کــه تاســیس هولدینــگ مالــی را در ســبد 
تامیــن مالــی فوالدمبارکــه داشــته باشــیم تــا از ایــن 
طریــق تامیــن مالی اقتصادی و بهینــه را برای کل 
گفــت: در  گــروه داشــته باشــیم. وی  شــرکت های 
گر محدودیتهای انرژی مانع نشــود با  ســال ۱۴۰۰ ا
کمــک همــه شــرکای تجــاری کســب و  همراهــی و 
کار حاشــیه ســود ســال قبــل را تکرار خواهیــم کرد. 
در پایان ایــن جلســه مدیرعامــل بانــک صــادرات 
و هیئــت همــراه از خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه 

کردنــد. بازدیــد 
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