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کــه بــر پارچه هــا، فلزهــا، ســفال ها و  بــاغ در ایــران الهــام بخــش همــه هنرمنــدان و صنعتگرانــی اســت 
گلســتان جاویــدان در  کاشــی ها نقــش می زننــد و اصفهــان، شــهر خــاق صنایــع دســتی، مهــد تبلــور ایــن 
که شاه عباس اصفهان را به پایتختی  گنبدها، میناها، قلمکارها و دست بافته هاست. از زمانی  نقوش 
برگزیــد هنــر در ایــن شــهر اعتــای دوچنــدان یافــت، هنرمنــدان و هنرهــای دســتی ارج نهــاده شــدند و 
کمــال و جمــال  کمــال و درجــات تکامــل را پیمودنــد و از ایــن رو آثــار صفویــه در ایــن شــهر در اوج  مراحــل 
و تناســب دیــده می شــوند. امــروز اصفهــان از ایــن اعتــا و بالندگــی در صنایــع دســتی در شــبکه جهانــی 
کاری،  ــی  کاش ــی،  ــرش باف ــکاری، ف ــا از قلم ــان ام ــتی اصفه ــع دس ــرار دار، صنای ــا ق ــاق دنی ــهرهای خ ش
قلمزنــی و میناســازی در بســیاری از نقش هــا، از بــاغ ایرانــی بهــره بــرده انــد. در بســیاری از نقــوش صنایــع 
دســتی اصفهــان نســترن ها، بنفشــه ها، ســنبل ها و زنبق هــا کــه همــه گل هــای بــاغ ایرانــی و خــاص اقلیم 
ایــران هســتند در چینش هــای هنــری هنرمنــدان در دل  چیــن و شــکن هــم نشســته انــد و تبلــوری و یــا 
گلبرگــی از بــاغ پــرگل ایرانــی  تمثالــی از بــاغ ایرانــی شــده اند، در دیــدار از اصفهــان صنایــع دســتی ایــن شــهر 

کاشــانه خــود بــه ارمغــان مــی برنــد. گردشــگران خارجــی و داخلــی بــرای دیــار و  کــه بســیاری از  اســت 
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دومینبهارکرونایی؛آرامشقبلازطوفان

تبلور باغ ایرانی در هنرهای صنایع دستی اصفهان

کارخانه گل گهر یک شبه به اینجا نرسیده؛ 

قلعه نویی: 
کلوپ شد سپاهان من مثل لیورپول 

۶

کارنامه مثبت دولت 
در ارتقای نظام مالیاتی کشور

استاندار اصفهان:

کشاورزان شرق اصفهان 
به مدل های جدید کشاورزی 

روی بیاورند

وام مسکن روستایی افزایش می یابد

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: 

که بیش  واحدهای مسکونی  
از ۱۲۰ روز خالی بماند مشمول 

مالیات می شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس: 

فرهنگ و هنر اصفهان 
به فراموشی سپرده شده است
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سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:  

شیب بسیار تند و انفجاری شناسایی، 
بستری و فوت بیماران

بازار بزرگ اصفهان 
گنجینه پر رمز و راز تاریخ

۴
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محمدطرمهفروشانطهرانی-شهردارسین

شــهرداری ســین بــه اســتناد مصوبــه 7۵۶ مــورخ 99/11/1۴ شــورای اسامی شــهر ســین و صورتجلســه 
کمیســیون معامــات شــهرداری بــه شــماره مــورخ 1۳99/12/2۶ درنظــردارد نســبت بــه برگــزاری 
مناقصــه نوبــت ســوم جدولگــذاری و بلــوک فــرش )پیــاه روســازی( بلــوار امــام خمینــی )ره( بــه مبلــغ 
۳/8۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )ســه میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه میلیــون ریــال( از محــل اعتبــارات شــهرداری 
طبــق نقشــه و مشــخصات موجــود در شــهرداری براســاس فهرســت بهــای راه، راه آهــن و باند فــرودگاه و 
کــه بــدون تعدیــل و مابــه التفــاوت مصالــح می باشــد اقــدام نمایــد. لــذا شــرکت کننــدگان بایــد  ابنیــه 99 
ــا آخــر وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵  جهــت اخــذ نقشــه و مشــخصات فنــی پــروژه ت
بــه ســامانه ســتاد مراجعــه و نســبت بــه دریافــت مــدارک مربوطــه اقــدام نمــوده و پیشــنهادات خــود را 

کثــر تــا پایــان روز پنــج شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۶ را در ســامانه مذکــور بارگــذاری نماینــد. حدا
تلفن تماس: ۴۵8۳۴۵17، ۰۳1

www.seen-sh.ir :111۴۳8۴ / م الفآدرس پرتال شهرداری

نوبت چاپ دوم
گهیمناقصهعمومی)نوبتسوم( آ

ثابتراسخ-شهردار

شــهرداری چرمهیــن براســاس مصوبــه شــماره ۵/۳۶7/ش مــورخ 1۳99/12/2۴ شــورای محتــرم اسامی شــهر و بــه موجــب مــاده 1۳ آییــن نامــه مالــی شــهرداری ها 
کارگاهــی و خدماتــی پیامبــر اعظــم )ص( بــه صــورت اســتیجاری و  کــد 1۴11 واقــع در مجموعــه  گــذاری مرکــز معاینــه فنــی خودروهــای ســبک بــه  درنظــردارد نســبت بــه وا
کارشناســی )کارشــناس رسمی دادگســتری( ماهیانــه بــه مبلــغ ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )ســیصد میلیــون ریــال( بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی واجــد  براســاس قیمــت پایــه 
گهــی تــا روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰1/21 بــه واحــد درآمــد  گهــی انعقــاد قــرارداد نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ انتشــار این آ شــرایط ازطریــق مزایــده بــا شــرایط آ
شــهرداری مراجعــه و اســناد شــرکت در مزایــده را دریافــت و قیمــت پیشــنهادی خــود را تــا پایــان وقــت اداری روز یــک شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰1/22 بــه دبیرخانــه محرمانــه 
کســب اطاعــات بیشــتر بــه  کننــدگان جهــت  گهــی بــه عهــده برنــده در مزایــده خواهــد بــود. شــرکت  )حراســت( شــهرداری ارائــه نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت هزینــه درج آ

ســایت شــهرداری چرمهیــن بــه آدرسWWW.CHERMAHIN.IR مراجعــه فرماینــد و یــا بــا شــماره ۵2۵۵2۴۴۴، ۰۳1 تمــاس حاصــل نمایــد.

111۴۶71 / م الف

نوبت چاپ دوم
گهیمزایدهنوبتاول« »آ

جنابآقایمهردادخورسندی
سالم

انتخاب و انتصاب بایسته  و درخور تحسین جناب عالی 
بعنوان مدیر روابط  عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مایه مباهات و خوشحالی فراوان شد.
بی تردید سابقه ارزشمند و سالها فعالیت رسانه ای جناب عالی 

در واحد خبر صداوسیمای مرکز اصفهان و همچنین نشریه اسپادانا پشتوانه ای قوی 
بــرای ارتقــا ســطح همــکاری و تعامــالت روزافــزون شــرکت آبفــای اصفهــان بــا اصحــاب رســانه و مطبوعــات اســتان 

اصفهــان خواهــد بــود .
 ضمــن قدردانــی از زحمــات و تالشــهای جنــاب آقــای بنــی طبــا و ســایر همــکاران خــدوم روابــط عمومــی آبفــا ، ایــن توفیــق 

و مسئولیت جدید را تبریک گفته و برایتان آرزوی موفقیت و سربلندی روزافزون از خداوند متعال مسالت می نمایم.

بابک ایران پور
صاحب امتیاز و مدیرمسئول روزنامه سیمای شهر

مهندسحسینعلیمحمدیرزوه-شهردارگوگد

کارشناســی شــماره 1399 ح / 18 مــورخ 99/10/27 )زمیــن  گوگــد بــه اســتناد صورتجلســه شــماره 125 مــورخ 99/10/17 شــورای محتــرم اســامی شــهر و نظریــه   شــهرداری 
ک خود را با مشــخصات  کارشناســی  شــماره 0910 - 99 مورخ 99/10/10 )زمین مســکونی( درنظردارد تعدادی از اما کارگاهی( و مصوبه شــماره 104 مورخ 99/4/4 و نظریه 

گــذار نمایــد متقاضیــان محتــرم میتواننــد پیشــنهادات خــود را تــا تاریــخ 1400/1/30 به دبیرخانــه شــهرداری ارائه و رســید دریافت نمایند. و شــرایط ذیــل ازطریــق مزایــده وا

گوگــد بابــت ســپرده شــرکت در  مزایــده الزامــی مــی  1( واریــز مبلــغ 5 درصــد کل مزایــده  بــه حســاب ســیبای شــماره 0107391071003 نــزد بانــک ملــی شــعبه 
باشد.

کــه پــس از تفکیــک و مشــخص شــدن  ک ثبتــی شــماره فرعــی 337/261 مــی باشــد  کلــی تحــت پــا کارگاهــی  بــه صــورت  2( وضعیــت ســند قطعــه هــای 
وضعیــت ســاخت در دفترخانــه اســناد رســمی بــه نــام خریــدار انتقــال خواهــد شــد.

3( باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعام و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
گهی و غیره  بعهده برنده مزایده خواهد بود. 4( کلیه هزینه های مربوط به چاپ آ

5( پیشنهاداتی که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6( منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامی است.

کثــر تــا ســاعت 14 روز دوشــنبه مــورخ 1400/1/30 نســبت بــه دریافــت اســناد  کــت: متقاضیــان میتواننــد حدا 7( محــل و مهلــت دریافــت اســناد و تحویــل پا
مزایــده و تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــهرداری اقــدام نماینــد.

کتها( راس ســاعت 12 روز ســه شــنبه مــورخ 1400/1/31 در محل شــهرداری برگزار و برنــده مزایده  8( کمیســیون عالــی معامــات بــرای امــر فــوق )بازگشــائی پا
گــردد. اعــام می 

کســب اطاعــات  بیشــتر و ســایر شــرایط بــا واحــد شهرســازی شــهرداری یــا بــا تمــاس بــا تلفنهــای 57330020 الــی 22  متقاضیــان محتــرم میتواننــد جهــت 
1117270 / م الفاطاعــات بیشترکســب نمایند.

چاپ اول

گهیمزایدهفروشزمینکارگاهی-نوبتسوم آ
)تجدیدمزایده(

آدرس کل )ریال( جمع  مبلغ پایه 
هر مترمربع )ریال( کاربری مساحت مترمربع ک شماره پا ردیف

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،533،440،000 16،000،000 کارگاهی 470/84 A007 1
کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  9،146،860،000 15،500،000 کارگاهی 590/12 A008 2
کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،027،970،000 17،000،000 کارگاهی 413/41 A009 3
کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،167،930،000 16،500،000 کارگاهی 434/42 A011 4

گوگد، کوچه پشت  مسجد جامع 3،180،000،000 30،000،000 مسکونی 106 2749 5
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گفــت:  مدیــرکل مســکن روســتایی بنیــاد مســکن 
درخواســت افزایش تســهیالت مســکن روســتایی را 
کرده ایــم زیــرا بــا افزایــش نــرخ  بــه هیــات دولــت ارائــه 
ــرای  ــان ب ــوی متقاضی ــزان وام جوابگ ــن می تورم، ای
ســاخت نیســت. به گزارش وزارت راه و شهرســازی، 
حمیدرضــا ســهرابی بــا بیان اینکه هدف گــذاری هر 
ســاله مــا بــرای ســاخت مســکن روســتایی ۲۰۰ هــزار 
گــذاری  گفــت: در ســال ۹۹ هــدف  واحــد اســت، 
بــرای ســاخت مســکن روســتایی ۲۰۰ هــزار واحــد 
ــا  ــه بانک ه ــد ب ــزار واح ــداد ۱۱۵ ه ــن تع ــه از ای ک ــود  ب
کرده اند.  برای دریافت تســهیالت مســکن مراجعه 
وی ادامــه داد: در ســال ۱۴۰۰ نیــز طبــق هرســاله 
گــذاری بــرای ســاخت ۲۰۰ هــزار واحد صورت  هــدف 
و  اجرایــی  مرحلــه  بــه  اســت  امیــد  کــه  می گیــرد 
عملیاتــی برســد.  ســهرابی افــزود: یکــی از مهم تریــن 
کــه بتوانیــم  اقدامــات در ســال آینده ایــن اســت 
افزایــش  را  روســتایی  مســکن  تســهیالت  مبلــغ 
دهیــم. وی بــا بیان اینکــه بــا افزایــش نــرخ تــورم، 
تســهیالت ۴۰ میلیــون تومانــی قرض الحســنه برای 
متقاضیــان مســکن روســتایی پاســخگو نیســت، 
اظهــار کــرد: بــا پیگیری ها بتوانیم میزان تســهیالت 
را در ســال ۱۴۰۰ افزایــش دهیــم.  مدیــرکل مســکن 

روســتایی بنیــاد مســکن بــا اشــاره به اینکــه در ســال 
گذشــته نــرخ تســهیالت مســکن روســتایی از ۴۰ 
میلیــون تومــان به ۵۰ میلیون تومــان افزایش یافته 
کمــک بالعــوض  گفــت: ۳۰ میلیــون تومــان  بــود، 
کمیتــه امــداد و  بــه خانواده هــای تحــت پوشــش 
بهزیســتی هم پرداخت می شــود. ســهرابی افزایش 
چشــمگیر قیمــت مصالــح ســاختمانی از جملــه 
فــوالد و ســیمان را یکــی از عوامــل تأثیــر گــذار در کنــد 
شــدن رونــد ســاخت مســکن روســتایی دانســت و 
افــزود: در طــرح بنیــاد مســکن در ســاخت مســکن 
روســتایی نقشــه و طراحی ساختمان رایگان است 
امــا با ایــن وجــود، رشــد چشــمگیر قیمــت مصالــح 
ســاختمانی ســبب شــده تــا متقاضیــان انگیــزه ای 

بــرای اجــرای شــدن آن هــا نداشــته باشــند. 
ــرای  ــه ســاخت مســکن روســتایی ب ــا اشــاره ب وی ب
گفــت: حــدود ۶ هــزار و  خانواده هــای دو معلــول، 
۵۰۰ واحد مســکن روســتایی برای خانواده های دو 
معلول ســاخته شــده و تا پایان ســال هیچ خانواده 
دو معلول نخواهد بود که واحد مســکونی نداشــته 
ــد معلــول  ــه تازگــی صاحــب فرزن باشــد مگــر آنکــه ب
شــده باشــد و یا در این طرح ثبت نام نکرده باشــد. 
ــکونی  ــای مس ــام پروژه ه ــه اتم ــاره ب ــا اش ــهرابی ب س
کــه بــه دلیــل حــوادث ناشــی  و ســاختمان هایی 
از ســیل و زلزلــه دچــار آســیب شــدند، افزود: ایــن 
وی  می رســد.  اتمــام  بــه  ســال ۱۴۰۰  در  پروژه هــا 
یکــی دیگــر از اولویت هــای بنیــاد مســکن را اتمــام 
کنون  واحدهای خســارت دیده دانســت و افزود: تا
بخــش عمــده ای از ایــن واحدهــا کــه بــه دلیل ســیل 
و زلزلــه در بوشــهر و آذربایجــان غربــی خســارت دیده 

بــود بازســازی شــده اســت. 
کیــد  ــاد مســکن تا ــرکل مســکن روســتایی بنی مدی
ــرای ســاخت واحدهــای مســکن روســتایی  ــرد: ب ک
مســتضعفان  بنیــاد  توســط  آن  رایــگان  ســیمان 
که ایــن خــود نقــش بســیار مؤثــری  تأمیــن می شــود 

در تســریع اجــرا و ســاخت این واحدهــا دارد.
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معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
خانــوار  سرپرســتان  همــه   فروردیــن  از ۱۹  گفــت: 
بــا درج  موظــف بــه ثبــت محــل ســکونت خــود 
یکتــا«  »کــد  اســتیجاری در ســامانه  یــا  شــخصی 

هســتند.
محمــود محمــودزاده از آمــار دو میلیــون و ۱۰۰ هــزار 
واحــد شــهری و ۴۰۰ هــزار واحــد روســتایی خالــی از 
گفــت: هــدف از اجرای ایــن طــرح  ســکنه خبــر داد و 
تشــخیص واحدهــای خالــی از ســکنه بــوده و ثبــت 
ک سرپرســت خانــوار از ۱۹ فروردیــن اجبــاری  امــا

اســت.
وی افــزود: از ۱۹ فروردیــن مــاه همــه سرپرســتان 
خانــوار شــهری و روســتایی موظــف بــه ثبــت محــل 
یــا اســتیجاری  بــا درج شــخصی  ســکونت خــود 

بــودن آن در ســامانه »کــد یکتــا« هســتند.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
ادامه داد: ثبت نکردن یا ثبت مشــخصات اشــتباه 
ک و اســکان، جرایــم  ملــک در ســامانه جامــع امــا
ســنگینی از جملــه قطــع یارانه هــا و خدمــات بانکی 

را بــه دنبــال دارد.
وی گفــت: در صــورت نبــود اطاعــات ملکــی در ایــن 
کــه بیــش از ۱۲۰ روز  ســامانه، مالیــات بــر خانه هایــی 

خالــی اســت، اعمــال می شــود.
ک  ــرای امــا کرد: ایــن قانــون ب محمــودزاده عنــوان 
حقیقــی در شــهرهای بــاالی صــد هــزار نفــر و بیــش 
گرفتــه می شــود، بــرای ســال اول  از ۱۵۰ متــر در نظــر 
شــش برابــر، ســال دوم ۱۲ برابــر و ســال ســوم ۱۸ برابــر 

اجــاره ســالیانه واحــد مســکونی اســت.
وی تصریــح کــرد: در شــهرهای کمتــر از صــد هزار نفر 
ــه  ک ــود  ــال می ش ــی اعم ــای خال ــر واحده ــات ب مالی
متــراژ آن بیــش از ۲۰۰ متــر اســت مشــمول مالیــات 

اجــاره نمی شــوند.
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
ک  گر اطاعات اشــتباه وارد ســامانه اما ادامه داد: ا

شــود، دو برابر ایــن میــزان مالیــات به عنــوان جریمه 
در نظــر گرفتــه می شــود.

خالــی  واحدهــای  شناســایی  بیان اینکــه  بــا  وی 
گفــت:  گذاشــتن بــر بــازار مســکن اســت،  بــرای تأثیــر 
حــدود هفــده میلیــون خانــه خالــی در حــال حاضــر 

شناســایی شــده اند.
کید بر ایــن دارد  محمــودزاده گفــت: قانــون جدید تا
کــه نگهــداری خانــه خالی از ســکنه مرقــوم به صرفه 
تمــام سرپرســتان خانــواده مکلف انــد  و  نیســت 
ظــرف دو مــاه آینــده و از ۱۹ فروردیــن بــه بعــد در 

کننــد. ســامانه یکتــا مالکیــت خــود را اعــام 
شــهر  یــک  در  مالکــی  هیــچ  بیان اینکــه  بــا  وی 
کن باشــد،  نمی توانــد در دو واحــد مســکونی ســا
واحــد  دو  می تواننــد  خانــوار  سرپرســتان  افــزود: 
از ســکنه در دو شــهر متفــاوت  مســکونی خالــی 
داشــته باشــند. سرپرســت خانوار مستأجر هم باید 
مشخصات محل سکونت و مشخصات خود را در 

ــانند. ــت برس ــه ثب ــامانه ب س
معاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفــت: نخســتین مالیــات در ســال اول به انــدازه 

ــود. ــه آن خواهــد ب ــر ارزش اجــاره ماهان شــش براب
کــه ســند  کــرد: بــرای واحدهایــی هــم  وی اظهــار 
ملکــی ندارنــد هم تدابیری اندیشــیده شــده اســت.

کار انداختــن  کــرد: هــدف بــه  محمــودزاده اضافــه 
کن و شناســنامه دار شــدِن بــازار  ســرمایه های ســا

ــت. ــکن اس ــرف مس مص
ملــک  قانــون  اجرای ایــن  بــا  بیان اینکــه  بــا  وی 
کل قیمــت واحــد  خالــی در طــول ۱۰ ســال به انــدازه 

مالیــات می پــردازد. مســکونی 
گفــت: بــرای مالــکان حقیقــی واحــد خالــی در  او 
ســال اول شــش برابــر قیمت اجــاره خواهد بــود و هر 
ســال دو برابــر می شــود همچنیــن بــرای واحدهــای 
کــه مالــکان حقوقــی دارنــد اخــذ مالیــات  مســکونی 
در ســال اول ۱۲ برابــر اجــاره آن اســت و در ســال بعــد 

دو برابــر می شــود.

از  پــرورش  و  آمــوزش  پشــتیبانی  و  رفــاه  مدیــرکل 
پرداخــت ســه وام بــه فرهنگیــان درســال جدیــد کــه 
در مجمــوع ۳۴۰ میلیــون تومــان خواهــد بــود، خبــر 

داد.
کریمی فــر مدیــرکل تعــاون و پشــتیانی وزارت  گــودرز 
گفــت: بــه فرهنگیــان وام فــوری  آمــوزش و پــرورش 
تــا ســقف ۸۰ میلیــون تومــان پرداخت خواهد شــد.

وی از پرداخــت هــزار میلیــارد تومــان تســهیات بــه 
فرهنگیــان در ســال جدیــد خبــر داد و افزود: ایــن 
وام هــا بــدون ســپرده و وثیقــه ملکــی بــه فرهنگیــان 

پرداخــت می شــود.
کــرد: فرهنگیــان زن سرپرســت  کیــد  تا کریمی فــر 
بــاالی  فرهنگیــان  و  فرهنگــی  زوج هــای  خانــوار، 
اولویــت  در  بازنشســتگان  و  ســابقه  ســال   ۲۰

دارنــد. قــرار  وام هــا  پرداخت ایــن 
مدیــرکل رفــاه و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش بــا 
گــذاری مســکن ملــی بــه فرهنگیــان  اشــاره بــه وا
گفــت: ۷۷۰ هــزار واحد مســکونی مســکن ملــی ویژه 
فرهنگیان، ۴۳ هزار و ۷۷۵ واحد مســکونی در ۲۵۱ 
کــه ۲۲ هــزار فرهنگــی  شــهر اختصــاص یافتــه اســت 

در حــال افتتــاح حســاب و واریــز وجــه و تکمیــل 
موجــودی خــود هســتند.

واحدهــا  مســاحت این  کــرد:  کیــد  تا کریمی فــر 
بیــن ۱۰۰ تــا ۱۲۰ متــر مربــع اســت و فرهنگیــان بــا 
دریافت ایــن وام هــا می تواننــد آورده اولیــه خــود را 

کننــد. بــرای واریــز تأمیــن 
وی بــه اجــرای بیمــه تکمیلــی فرهنگیــان اشــاره 
کــرد و افــزود: پرداخــت هزینه هــای درمانــی دارای 
بیمــه تکمیلــی بــه روز شــده اســت و پرداخــت هیــچ 

هزینــه ای بــه آینــده موکــول نخواهــد شــد.
پــرورش  و  آمــوزش  پشــتیبانی  و  رفــاه  مدیــرکل 
گفــت: امســال بــرای حمایــت و صیانــت  همچنیــن 
از ســامت فرهنگیــان در هیــچ مدرســه و ســتاد 
اســکان مســافر نــوروزی پذیــرش نخواهــد شــد.

گفــت:  مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان 
سرپرســتان خانــوار اصفهانــی همزمــان بــا سراســر 
کشــور از ۱۹ فروردیــن ۱۴۰۰ بــه مــدت ۲ مــاه فرصــت 
ک و  ک خــود را در ســامانه ملــی امــا دارنــد تــا امــا

کننــد.  اســکان ثبــت 
کــرد:  علیرضــا قاری قــرآن بــا اعام ایــن خبــر، اظهــار 
ک  براســاس اعام وزارت راه و شهرســازی ثبت اما
ســامانه  در  خانــوار  سرپرســتان  تملــک  تحــت 
ــن ۱۴۰۰  ــخ ۱۹ فروردی ــکان از تاری ک و اس ــا ــی ام مل

الزامی می شــود.
وی افــزود: در راســتای اجــرای »مــاده ۵۴ مکــرر 
آذر   ۵ مصــوب  مســتقیم«  مالیات هــای  قانــون 
دارد  اســامی ضرورت  شــورای  مجلــس   ۹۹
اصفهانــی  خانــوار  سرپرســتان  و  مالــکان  تمــام 
ک تحــت تملــک  کشــور، امــا همزمــان بــا سراســر 
بــه  بــا مراجعــه  را  اقامــت خانــوار خــود  و محــل 
ــه نشــانی کشــور ب ک و اســکان   ســامانه ملــی امــا
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کیــد  مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تا
کــرد: مهلــت قانونــی تعییــن شــده بــرای انجــام 
مــاه  مــدت ۲  بــه  شــروع  زمــان  از  خوداظهــاری 

اســت.

کــرد: مطابــق بــا مــاده ۵۴ مکــرر قانــون  وی تصریــح 
مالیات های مســتقیم، واحدهای مسکونی واقع 
در شــهرهای بــا جمعیــت بیــش از یکصــد هــزار نفــر 
ک و اســکان کشــور  که به اســتناد ســامانه ملی اما
قانــون(  ماده۱۶۹مکرر ایــن  تبصــره۷  )موضــوع 
به عنــوان »واحــد خالــی« شناســایی می شــوند، 
از ســال دوم بــه بعــد مشــمول مالیــات معــادل 

مالیــات بــر اجــاره بــه شــرح زیــر خواهنــد شــد:
ســال دوم- معــادل یــک دوم مالیــات متعلقــه، 
ســال  و  متعلقــه  مالیــات  معــادل  ســوم-  ســال 
ــر  چهــارم و بــه بعــد- معــادل یــک و نیــم )۱.۵( براب

مالیــات متعلقــه خواهــد بــود.
بــه موجــب بنــد ۱۲ مــاده واحــده قانــون اصــاح 
قانــون مالیات هــای مســتقیم، مصــوب ۳۱ تیرمــاه 
ســال ۱۳۹۴، مــاده )۵۴ مکــرر( بــه قانــون الحــاق 

شــد.

گفــت: ســه  کارآفرینــی امیــد  مدیرعامــل صنــدوق 
کشــور  هــزار صنــدوق خــرد محلــی در روســتاهای 
کوچــک  کارهــای  و  کســب  مالــی  تامیــن  بــرای 
که  تشــکیل شــده اســت و هدفگذاری ما این اســت 
ــج  ــم پن ــه رق ــال ۱۴۰۰ ب ــا در س ــن صندوق ه تعداد ای
هــزار برســد.   اصغــر نــوراهلل زاده دربــاره صندوق های 
انجــام  از  پــس  صنــدوق  گفــت:  محلــی،  خــرد 
کســب و  مطالعــات در زمینــه نظــام تأمیــن مالــی 
کارهــا غیررســمی در ســطح بیــن المللــی و داخلــی، 
مــدل بومی صندوق هــای خــرد محلــی را در ســال 
کــرد. وی افــزود: صندوق هــای خــرد  ۱۳۹۳ اجــرا 
کــه منابــع الزم بــرای  محلــی در واقــع نظامی اســت 
کســب و کارهــای خــرد را در اختیار آنهــا قرار می دهد 
کارهــا فعالیــت مناســبی  کســب و  و چنانچه ایــن 
ــا  ــه آنه ــز ب ــدی نی ــاری بع ــط اعتب ــند خ ــته باش داش
کارآفرینــی  تعلــق می گیــرد. مدیرعامــل صنــدوق 
کــرد: صندوق هــای خــرد محلــی یکــی  کیــد  امیــد تا
کار در  کســب و  کارآمــد بــرای توســعه  از ابزارهــای 
مناطــق روســتایی ایجاد نظــام تأمیــن مالــی مبتنی 
اظهــار  وی  اســت.  بومی منطقــه  ویژگی هــای  بــر 
کنــون نزدیــک بــه ســه هــزار صنــدوق در  کــرد: هــم ا
ســه هــزار روســتا بــا مشــارکت دســتگاه های مربوطه 
ســازندگی  بســیج  و  کشــاورزی  جهــاد  جملــه  از 
که  کردیم  راه اندازی شــده اســت و پلتفرمی طراحی 

کارهــا در آن انجــام می شــود  کســب و  تأمیــن مالــی 
و چنانچــه در آینــده حمایت هــای مالــی بیشــتری 
ــه زاده  ــود. نورال ــام می ش ــا انج ــند از آنه ــته باش داش
نفــر عضــو  تــا ۳۰  بیــن ۲۰  افزود: ایــن صندوق هــا 
دارنــد و زنــان بیشــترین متقاضیان عضویــت در این 
کار بســیاری از  کســب و  صندوق هــا هســتند زیــرا 
ــه عنــوان تأمیــن  آنهــا غیررسمی اســت و بانک هــا ب
مالــی رســمی از آنها حمایت نمی کننــد. وی تصریح 
کــرد: هدفگــذاری مــا پنــج هــزار صنــدوق در دوره 
کــه ســه هــزار صندوق ایجــاد شــده  پنــج ســاله بــوده 
ــان ســال ۱۴۰۰ ایجــاد  ــا پای ــز ت ــم مابقــی نی و امیدواری

ــود. ش
حمایت صندوق کارآفرینی از ۲۰۰ استارتاپ

گفــت: در  امیــد  کارآفرینــی  مدیرعامــل صنــدوق 
کشــور  گســترش اســتارتاپ ها در  ســال های اخیــر بــا 

گرفــت حمایــت  کارآفرینــی امیــد تصمیــم  صنــدوق 
مالــی از ایــن کســب و کارهــای نویــن را در دســتور کار 
قــرار دهــد. وی افزود: بنابراین تمام اســتارتاپ های 
کارآفرینی  متقاضــی دریافــت تســهیات از صنــدوق 
فنــاوری  بــه ســازمان  را  امیــد، درخواســت خــود 
پــس  ســازمان  و ایــن  می کننــد  اعــام  اطاعــات 
را  آنهــا  فنــی،  و  تخصصــی  جنبه هــای  ارزیابــی  از 
گفــت:  بــه صنــدوق معرفــی می کنــد. نورالــه زاده 
را  اســتارتاپ ها  مالــی  بررســی  عاملیــت  صنــدوق 
اســتارتاپ هایی  تمــام  کنــون  تــا  و  دارد  برعهــده 
معرفــی  اطاعــات  فنــاوری  ســازمان  توســط  کــه 
تــا  گفــت:  کــرده اســت. وی  شــده اند را حمایــت 
ــرای شــروع فعالیــت خــود از  کنــون ۲۰۰ اســتارتاپ ب
ــد  ــد بهره من ــی امی کارآفرین ــدوق  ــای صن حمایت ه

شــده اســت.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی: 

که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند  واحدهای مسکونی  
مشمول مالیات می شود

پرداخت ۳۴۰ میلیون تومان وام به فرهنگیان 
در سال جدید

از ۱۹ فروردین ماه؛

ک تحت تملک سرپرستان خانوار  ثبت  امال
اصفهانی اجباری می شود

تشکیل ۳ هزار صندوق خرد محلی برای تامین مالی کسب وکارهای کوچک 

گزارشربخ

اصــالح نظــام مالیاتــی کشــور از ضرورت هــای اصلــی 
کشــور بــوده و دولــت تدبیــر و  و انکارناپذیــر اقتصــاد 
گذشــته تــالش  امیــد در طــول حــدود هشــت ســال 
بــردارد.  گام هــای موثــری  تــا در ایــن راســتا  کــرده 
کنــون بــه نظــر می رســد از طریــق هوشمندســازی  ا
اقتصــاد و نظــام مالیات ســتانی تحــول بزرگــی در 
کشــور در حــال رخ دادن اســت.  سیســتم مالیاتــی 
هــر دولتــی بــرای تأمیــن بخــش قابــل توجهــی از 
کشــور نیازمنــد اخــذ مالیــات از  هزینه هــای اداره 
درآمدهــای  جــزو  مالیــات  اســت.  شــهروندانش 
از  برخــورداری  صــورت  در  و  اســت  دولــت  پایــدار 
ــد  کارآمــد می توان یــک سیســتم مالیاتــی درســت و 
مختلــف  حوزه هــای  در  را  خــود  سیاســت های 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی به خوبــی اجرایی 
کارآمــد  کنــد. بنابرایــن، وجــود یــک نظــام مالیاتــی 
ــت از ضرورت هایــی  ــداوم فعالیت هــای دول ــرای ت ب
ــده  ــوان آن را نادی ــه هیــچ عنــوان نمی ت ــه ب ک اســت 
مالیاتی ایــران،  نظــام  در  کل  به طــور  گرفــت. 
مالیات هــای  شــامل  مالیاتــی،  درآمــد  نــوع  دو 
مســتقیم و مالیات هــای غیر مســتقیم وجــود دارد. 
مالیات هــای مســتقیم شــامل مالیــات بــر دارایــی و 
مالیــات بــر درآمد اســت. مالیات های غیر مســتقیم 
بــه عنــوان دومیــن دســته از مالیات هــا، شــامل 
مالیــات بــر واردات و مالیــات بــر مصــرف و فــروش 
گمرکــی،  ــر واردات شــامل حقــوق  اســت. مالیــات ب
کاال اســت و  ســود بازرگانــی، حــق ثبــت و ســفارش 
مالیــات بــر مصــرف نیــز شــامل مالیــات بــر کاالهایــی 
مانند ســیگار، مشــروبات غیر الکلی، اتومبیل، حق 

ک تلفــن و غیــره اســت. اشــترا
در ایــران، در حــدود ۱۰۰ ســال گذشــته به دلیــل ورود 
نفــت بــه بودجــه و عــدم نیــاز دولــت بــه درآمدهــای 
رو  بــه  رو  چالــش  بــا  درآمدهــا  نــوع  مالیاتی، ایــن 
کنــون نتوانســته ایم یــک نظــام مالیاتــی  بــوده و تا
کنیــم. براســاس  کشــور پیــاده  کارآمــد در  درســت و 
آخریــن آمــار موجــود نســبت درآمدهــای مالیاتــی به 
کــه نســبت بــه  تولیــد ناخالــص داخلــی ۶.۴  اســت 
کشــورها بســیار پاییــن اســت. این رقــم بــرای  ســایر 
ــد و در  ــدود ۱۵ درص ــعه ح ــال توس ــورهای در ح کش

ــت. ــد اس ــاالی ۴۰ درص ــعه یافته ب ــورهای توس کش
بــوده و  کــه منابــع طبیعــی محــدود  از آنجایــی   
نمی تــوان تــا ابــد اقتصــاد را بــر پایــه یــک مــاده خــام 
کــرد توجــه جــدی بــه درآمدهــای  ماننــد نفــت اداره 
نــدارد  چــاره ای  دولــت  اســت.  ضــروری  مالیاتــی 
جایگزیــن  را  مالیــات  مــدت  بلنــد  در  جز اینکــه 

گذشــته رویکــرد دولــت  کنــد. در ســال های  نفــت 
اســت.  بــوده  افزایشــی  مالیاتــی  درآمدهــای  بــه 
درآمدهــای مالیاتــی در الیحــه بودجــه ۹۸ حــدود 
۱۵۳ هــزار میلیــارد تومــان و در الیحــه بودجــه ســال 
گرفتــه  ۹۹ حــدود ۱۹۵ هــزار میلیــارد تومــان در نظــر 

شــده بــود.  
کــه ســهم  الیحــه بودجــه ســال ۹۹ نشــان می دهــد 
دولــت از فــروش و صــادرات نفــت و فرآورده هــای 
نفتــی بــه میزان ۶۶ درصد کاهش یافتــه و در عوض 
ســهم درآمدهــای مالیاتــی نســبت بــه بودجه ســال 

کــرده اســت. جــاری ۲۷درصــد رشــد 
هرچنــد توجــه بیشــتر بــه نقــش مالیــات در بودجــه 
افزایــش  جهــت  اقداماتــی  و  تالش هــا  و  دولــت 
ــوع درآمدهــا در بودجــه ســاالنه بســیار  ســهم این ن
ضــروری اســت، امــا جایگزینــی مالیــات بــه جــای 
کار نیازمنــد فراهــم  کار آســانی نیســت. این  نفــت 

شــدن شــرایطی اســت.
نخســت و مهمتریــن شــرط، حرکــت اقتصــاد کشــور 
مبنــای  بــر  واقعــی  خصوصی ســازی  ســمت  بــه 
کنــون تجربــه  اصــل ۴۴ قانــون اساســی اســت. امــا تا
کــه در مســیر درســتی  خصوصی ســازی نشــان داده 
کشــور از  کــه اقتصــاد  پیــش نمــی رود. بــه میزانــی 
دولتــی بــه ســمت خصوصــی حرکــت کند بــه همان 
میــزان بــر وزن مالیــات در بودجــه ســاالنه افــزوده 

خواهــد شــد.
اصــالح و یکپارچــه ســازی نظــام مالیاتــی از دیگــر 
شــروط الزم خصوصــی ســازی اســت. در ایــن مــورد 
گرفتــه شــود. یکــی بحــث  دو موضــوع بایــد در نظــر 
معافیت هــای مالیاتــی اســت و دیگــری بحــث فــرار 
ــه  ک ــد  ــان می ده ــود نش ــای موج ــی. برآورده مالیات

میــزان فــرار مالیاتــی و معافیت هــای مالیاتــی در 
کشــور بســیار قابــل توجــه اســت. بــر اســاس برخــی 
تــا ۱۰۰ هــزار میلیــارد تومــان فــرار  منابــع بیــن ۸۰ 
کشــور رخ می دهــد. همچنیــن، میــزان  مالیاتــی در 
معافیت هــای مالیاتــی بیــن ۱۲۰ تــا ۱۳۰ هزار میلیارد 

تومــان بــرآورد می شــود.
گذشــته  در هــر دو مــورد، دولــت، طــی ســال های 
اقدامــات جامعــی بــرای ســاماندهی امورمالیاتــی 
انجــام داده و موفقیت هایــی نیــز بــه دســت آورده 
دوازدهــم  و  یازدهــم  دولت هــای  دوره  در  اســت. 
ســهم درآمدهــای مالیاتــی از ۳۳.۵ درصــد در ســال 

۹۲ بــه ۳۷.۴ درصــد در ســال ۹۸ رســید.
ــاوری  ــز فن ــس مرک ــی«، رئی ــی عبداله ــه »عل گفت ــه  ب
اقتصــاد هوشــمند در ســال  توســعه  و  اطالعــات 
اقتصــاد  بــه  گــذار  راه  نقشــه  »ســند  گذشــته 
گرفــت.  هوشــمند« تهیــه و در فراینــد عملیاتــی قــرار 
بــرای ســال ۹۹   پــروژه  در ایــن ســند فهرســت ۵۰ 
تعییــن شــد. در میان ایــن پروژه هــا ۳۳پــروژه بــه 
شــد.  شناســایی  راهبــردی  پروژه هــای  عنــوان 
از ایــن ۳۳ پــروژه نیــز ۲۵ مــورد عملیاتــی شــده و بــه 
بهــره بــرداری رســیده اســت. پــروژه پنجــره واحــد 
مهــم  پروژه هــای  از ایــن  یکــی  مالیاتــی  خدمــات 
هوشمندســازی اقتصــادی اســت. همچنیــن بــه 
کل ســازمان امــور  گفتــه »امیــد علــی پارســا« رییــس 
کشــور »یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای  ــی  مالیات
دولــت در ســال های اخیــر، هوشمندســازی نظــام 
کــه مهمتریــن پیامــد آن، تحقــق ۹۷  مالیاتــی بــوده 
درصــدی درآمدهــای مالیاتی ســال ۹۷، تحقــق ۱۰۲ 
درصــدی درآمدهــای مالیاتی ســال ۹۸ و همچنین 
تحقــق حــدود ۱۰۰ درصــدی درآمدهای پیش بینی 

شــده هفــت ماهــه نخســت ســال ۹۹ بــوده اســت.«
هوشمندســازی در راســتای اجــرای »طــرح جامــع 
مالیاتــی« قــرار دارد. طــرح جامــع مالیاتــی در ســال 
۸۳ و  بــر اســاس برنامــه ســوم توســعه توســط دولــت 
گام هــای ابتدایــی اجــرای آن نیــز  وقــت تدویــن و 
برداشــته شــد. بــا تغییــر دولــت در ســال ۱۳۸۴ و 
ــا ســال  کار آمــدن دولت هــای نهــم و دهــم ت بــر ســر 

ــور متوقــف شــد. ۱۳۸۹ اجــرای طــرح مذک
در دولــت تدبیــر و امیــد اجرای ایــن طــرح بــا هــدف 
افزایــش درآمدهــای مالیاتــی، بهبــود ملمــوس در 
نظــام مالیاتــی از طریــق افزایــش ســرعت، ســهولت 
و شــفافیت مالیاتــی و افزایــش رضایــت مودیــان 

ــی اجــرا شــده اســت. مالیات
کــه اجرای ایــن  امــا نکتــه قابــل توجه ایــن اســت 
کشــور  طرح هــا و هوشمندســازی نظــام مالیاتــی 
نیازمنــد همــکاری و هماهنگی بین بخشــی، یعنی 
همــکاری بیــن نهادهــا، ســازمان ها و دســتگاه های 

مختلــف اســت.
طبق آمار موجود ســازمان امور مالیاتی در راســتای 
اجرایــی  دســتگاه   ۸۸ حــدود  از  مالیــات  اخــذ 
ــازمان  ــن س ــه رئیس ای گفت ــه  ــرد. ب ــات می گی اطالع
از ایــن میــان ۴۴ دســتگاه همــکاری خوبــی دارنــد 
امــا ۱۲ ســازمان نیــز بــه طــور مناســبی همــکاری 
اســاس  بــر  کــه  اســت  حالــی  در  نمی کنند. ایــن 
غیردولتــی  و  دولتــی  دســتگاه های  همــه  قانــون 
باید تمامی اطالعاتشــان را به ســازمان امور مالیاتی 
آمــاده شــدن  بــا  نظــر می رســد  بــه  ارائــه دهنــد. 
زیرســاخت های نرم افــزاری و ســخت افزاری دیگــر 
همــه دســتگاه ها مجبــور به همــکاری شــده و آینده 
روشــنی در انتظار سیستم مالیاتی کشــور قرار دارد.   

کارنامه مثبت دولت در ارتقای نظام مالیاتی کشور
کــه  بررســی تغییــرات قیمتــی بازارهــا در هفتــه ای 
غ همچنــان  گذشــت نشــان می دهــد قیمــت مــر

بیــش از ۳۰ هــزار تومــان اســت.
گزارش هــای  و  میدانــی  مشــاهدات  اســاس  بــر 
غ  رســیده از برخــی از محله هــای تهــران قیمــت مــر
گــرم آمــاده طبــخ در خــرده فروشــی ها همچنــان 
بیــش از ۳۰ هــزار تومــان و در برخــی مناطق حتی به 

ــت. ــیده اس ــم رس ــان ه ــزار توم ۳۹ ه
بــر  غ  کــه قیمــت مصــوب مــر ایــن در حالیســت 
کارگــروه ســتاد تنظیــم بــازار بایــد ۲۰  اســاس اعــالم 

هــزار و ۴۰۰ تومــان باشــد.
غ از دی و بهمــن مــاه آغــاز شــد  افزایــش قیمــت مــر
ــان ســال امــا  غ دولتــی در پای ــا وجــود عرضــه مــر و ب
غ در ســطح خــرده فروشــی ها همچنــان  قیمــت مــر
بیــش از ۳۰ هــزار تومــان مشــاهده می شــود و بــه 
کشــاورزی و  نظــر می رســد وعده هــای وزارت جهــاد 
غ هنــوز  کاهــش قیمــت مــر وزارت صمــت مبنــی بــر 
که  کاماًل عملیاتی نشــده اســت و مشــخص نیســت 
غ بــه ثبــات برســد. چــه زمانــی قــرار اســت قیمــت مــر

نگاهی بر بازار میوه در هفته اول فروردین ۱۴۰۰
براســاس مشــاهدات میدانی از خرده فروشــی های 
ســطح شــهر تهران قیمت هر کیلو پرتقال تامســون 
جنــوب ۳۴ هــزار تومــان، پرتقــال تامســون شــمال 
۲۰ هــزار تومــان، مــوز ۴۵ هــزار تومــان، ســیب درجــه 
یــک ۲۰ هــزار تومــان، خیــار ۱۵ تــا ۲۰ هــزار تومــان، 
نارنگــی ۳۰ هــزار تومان، گوجه فرنگــی ۶۵۰۰ تومان، 
پیاز ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، ســیب زمینی ۶۰۰۰ تا ۷۰۰۰ 
تومــان، ســبزی دســته ای ۱۰ هــزار تومــان و هندوانــه 

۳,۰۰۰ تومــان اســت.
کــه قیمت هــای ذکــر شــده حــدودی  گفتنــی اســت 
بــوده و بســته بــه منطقــه و محلــه ممکــن اســت 

کمتــر باشــد. بیشــتر یــا 
ــفندماه  ــر اس ــای آخ ــه هفته ه ک ــت  ــن در حالیس ای
نیــز قیمــت هر کیلو پرتقال تامســون شــمال ۲۰ هزار 
تومــان، پرتقــال جنــوب ۳۸ هــزار تومــان، ســیب ۱۶ 
گوجــه فرنگــی  هــزار تومــان، مــوز ۵۰ هــزار تومــان، 
حــدود ۶۰۰۰، پیــاز زرد ۶۰۰۰ تومــان، پیــاز ســفید 
ــا ۱۷  ــار ۱۵ ت ۶۵۰۰ تومــان، ســیب زمینــی ۶۰۰۰ و خی

هــزار تومــان بــود.
مــاه  فروردیــن  اول  هفتــه  در  قیمت هــا  مقایســه 
کــه  ۱۴۰۰ و هفتــه آخــر اســفند ۹۹ نشــان می دهــد 
ماننــد  همچنــان  میــوه  اقــالم  از  برخــی  قیمــت 
گذشــته و بــدون تغییــر مانــده اســت و بــه  روزهــای 
کاهــش قیمــت میــوه از طــرف  نظــر می رســد وعــده 

مســئوالن مربوطــه تنهــا مختــص شــب عیــد بــوده 
اســت.

قیمت نفت به مسیر نزولی بازگشت
ــا ۱۵ ســنت معــادل  بهــای معامــالت نفــت برنــت ب
کاهــش، بــه ۶۴ دالر و ۸۳ ســنت در هــر  ۰.۲ درصــد 
بشــکه رســید. نفت برنت روز دوشــنبه با ۰.۶ درصد 

افزایــش بســته شــد.
بهــای معامــالت نفــت آمریکا با یک ســنت کاهش، 
رســید.  بشــکه  هــر  در  ســنت   ۵۵ و  دالر   ۶۱ بــه 
ــد  ــک درص ــا ی ــته ب گذش ــکا روز  ــت آمری ــاخص نف ش

کاهــش بســته شــده بــود.
طال در مسیر ارزانی بیشتر گام برداشت

ــوری  ــل ف ــرای تحوی ــال ب ــس ط ــالت اون ــای معام به
کاهــش، بــه ۱۷۰۶ دالر و ۴۳ ســنت  بــا ۰.۳ درصــد 
رســید در حالــی که اوایل معامالت تا مــرز ۱۷۰۴ دالر 
کــه پایین تریــن قیمــت از ۱۲ مــارس  کــرده بــود  نــزول 
بــود. در بــازار معامــالت آتــی آمریــکا، هــر اونــس طــال 
کاهــش، بــه ۱۷۰۷ دالر و ۳۰ ســنت  بــا ۰.۴ درصــد 
رســید. بهــای معامالت ایــن بــازار روز دوشــنبه بــا 
کاهــش، در ۱۷۱۲ دالر و ۲۰ ســنت بســته  ۱.۲ درصــد 

شــد.
کــه در شــرایط آشــفتگی اقتصــادی و سیاســی  طــال 
بــه پناهــی بــرای دارایــی امــن تبدیــل می شــود، بــه 
رشــد بــازده اوراق خزانــه حســاس اســت زیــرا بــاال 
رفتــن بــازده، هزینــه نگهداری ایــن فلــز ارزشــمند را 
گــذاری در آن را  افزایــش داده و جذابیــت ســرمایه 

کمتــر می کنــد.
ادامه روزهای خوب ارزهای دیجیتالی

همزمــان بــا افزایــش تمایــل مــردم بــه اســتفاده 

بــه  چیــن  مرکــزی  بانــک  دیجیتالــی،  ارزهــای  از 
یــوان  نهایــی  راه انــدازی  در  گامی دیگــر  عنــوان 
کــرد بــه عنــوان یــک ارز حمایتــی  دیجیتالــی اعــالم 
بــرای روش هــای فعلــی پرداخت اینترنتــی، یــوان 
دیجیتــال نقــش پررنگ تــری در نظــام پرداخــت 
کــرد. در حــال حاضــر ۹۸ درصــد  چین ایفــا خواهــد 
اختیــار  در  چیــن  موبایلــی  پرداخت هــای  بــازار 
دو شــرکت علــی پــی و ویچــت پــی اســت و بانــک 
مرکزی ایــن کشــور تــالش دارد یــوان دیجیتالــی را بــه 

کنــد. عنــوان ســومین غول ایــن عرصــه معرفــی 
ــر ســر آینــده  ــران ب گ ــه  شــک و تردیدهــا بیــن معامل
گرفتــه اســت. بــه  قیمــت ارزهــای دیجیتــال بــاال 
کنــش  وا بــه  نســبت  تردیــد  کارشناســان،  گفتــه 
احتمالــی دولت هــا و بانک هــای مرکــزی بــه عبــور 
ارزش بــازار ارزهــای دیجیتالــی از دو تریلیــون دالر، 
کاهــش ســرعت ورود شــرکت های بــزرگ بــه بــازار 
کوتــاه مــدت بــه منظــور  کــردن ســودهای  و خــارج 
گــران  از معاملــه  گیــری توســط بخشــی  نوســان 
کــه رالــی صعــودی  می توانــد از جملــه دالیلــی باشــد 
بیت کویــن و ســایر ارزهــای دیجیتالــی را بــا موانعــی 
ــای  ــی ارزه ــازار جهان ــوع ارزش ب ــد. مجم کن همــراه 
دالر  میلیــارد   ۱۸۲۰ حاضــر  حــال  در  دیجیتالــی 
که ایــن رقــم نســبت بــه روز قبــل  بــرآورد می شــود 
۲.۹ درصــد بیشــتر شــده اســت. در حــال حاضــر 
کل بــازار ارزهــای دیجیتالــی در اختیــار  ۶۵ درصــد 
کویــن و ۱۲ درصــد در اختیــار اتریــوم اســت.  بیــت 
گمنامــی از  گــروه  بیت کویــن ۱۲ ســال پیــش توســط 
ک چین ایجــاد شــد و از  بــر بســتر بال معامله گــران 

گرفــت. ســال ۲۰۰۹ معامــالت اولیــه آن شــکل 

قیمت کاالها در هفته ای که گذشت؛ 

قیمتمرغهمچنانبرمدارصعود
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کمیــاب  غ در ســطح شــهر اصفهــان  در حالــی مــر
کــه  می شــود  عرضــه  آزاد  قیمــت  بــه  یــا  اســت 
مســووالن ســتاد تنظیــم بــازار اســتان، پیــش از 
غ را  عیــد، بســتن صفــوف طویــل بــرای خریــد مــر
کاذب مــردم دانســته و اعــام  ناشــی از تــب و تــاب 
کاهــش  نــوروز  غ در ایــام  کــه قیمــت مــر کردنــد 
ــد.  ــد ش ــراوان خواه ــه آن ف ــت و عرض ــد یاف خواه
گزارش ایرنــا، در روزهــای آغازیــن ســال نــو در  بــه 
حالــی تــب و تــاب و صف هــای طوالنــی خریــد 
گفتــه مســووالن  ــه  ــه ب ک غ را شــاهد هســتیم  مــر
اســتان اصفهــان، کمبــودی در ایــن زمینــه وجــود 
نــدارد و صف هــای طوالنــی آن هــم در شــرایط 
کــه  کاذبــی اســت  کرونایــی صرفــا ناشــی از نیــاز 
مــردم در خــود احســاس می کننــد وگرنــه جــای 
غ و قیمــت آن وجــود ندارد  نگرانــی بــرای خریــد مر
کاهــش  خواهــد یافــت. و نــرخ آن در ایــام نــوروز 

ــازار  چنــدی پیــش، ســخنگوی ســتاد تتنظیــم ب
غ در اصفهــان را  بدلیــل  اســتان مشــکات مــر
غ در تهــران عنوان و اعام کرد: بخشــی  کمبــود مــر
غ زنــده اســتان بــه تهــران حمــل و همیــن امر  از مــر
غ در اصفهــان شــده  باعــث افزایــش قیمــت مــر

ــت. اس
گفتــه بــود: در  ایــن مقــام مســوول بــه رســانه ها 
غ بــا  روزهــای آتــی در شهرســتان های اســتان مــر
قیمــت ُمصــوب در چارچــوب طــرح نظــارت بــه 
ــرم بــه  َگ غ  ــَرم مــر کیلوَگ فــور عرضــه می شــود و هــر 
قیمــت ُمصوب ۲۱ هــزار و ۵۰۰ تومان و هر کیلوَگَرم 
ــه قیمــت ُمصــوب ۱۵ هــزار و ۵۰۰  غ ُمنجمــد ب مــر
تومــان در فروشــگاه های بزرگ زنجیــره ای، تعاون 

و رفــاه عرضــه خواهــد شــد.
از طرفــی، سیدحســین قاضــی عســگر معــاون 
منابــع  توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی 
کشــتار یکهــزار و ۲۰۰  اســتانداری اصفهــان نیــز از 
کــرده بــود  کیــد  غ در اســتان خبــر داده و تا ُتــن مــر
غ  کــه بــا توزیــع آن در ۶۰۰ نقطه اســتان، قیمت مر

کاهــش پیــدا می کنــد.
جلســات،  در  حالــی  در  وعده هــا  همه ایــن 
شــوراها و ســتادهای مختلــف توســط مســووالن 
بــرای  اســتان  مــردم  کــه  اســت  شــده  مطــرح 
غ و ســایر مایحتــاج خــود،  گوشــت، مــر تامیــن 
هنــوز رنــج  ایســتادن در صف هــای چندســاعته 
را بــر قــول و قــرار مســووالن ترجیــح می دهنــد زیــرا 
کــرده که افســار کنترل  تجــارب عینــی مــردم ثابت 

نظارتــی  کــف  و مایحتــاج عمومــی از  قیمت هــا 
مســووالن خــارج شــده اســت.

مســووالن ســتاد تنظیــم بــازار اســتان اصفهــان 
معتقدنــد: امســال تــا قبــل عیــد بیــش از ۸۰۰ ُتــن 
کردنــد معهــذا اتفــاق  غ برای این ایــام تهیــه  مــر
ــود  ــد خ ــوی خری ــردم الگ ــه م ک ــت  ــن اس جدید ای
گذشــته تغییــر داده و  را نســبت بــه ســال های 
غ خریــداری  تقریبــا ۲ تــا ۳ برابــر ســال های قبل مر

کرده انــد.
ــی مســووالن چنیــن اظهــار نظــری  البتــه در حال
غ  کــه مــردم بخاطــر افزایــش قیمــت مــر می کننــد 
کمتــری  گذشــته قــدرت  نســبت بــه ســال های 
بــرای خریــد داشــته و بســیاری از خانواده هــا یــا 
غ نخریده انــد یــا تنهــا توانســته اند در حد  اصــا مــر
غ آن هــم بــه  مایحتاج ایــام نــوروز خــود ۲ تــا ۳ مــر

کننــد. قیمــت ۲۸ هــزار تــا ۳۰ هــزار تومــان تهیــه 
غ در فروشــگاه های  کــه توزیــع مــر گفتــه نمانــد  نا
زنجیــره ای و تحــت نظــارت ســتاد تنظیــم بــازار 
گــر متقاضــی  محدودیــت فــروش دارد و مــردم ا
غ  خریــد بــه نــرخ دولتی باشــند بیــش از 2 عــدد مر
علی االصــول  لــذا  کننــد  خریــداری  نمی تواننــد 
کاذب عنــوان  امــکان ذخیــره بیــش از آنچــه نیــاز 
می شــود در شــرایط حاضر برای مصرف کنندگان 
مقــدور نیســت. از ســوی دیگــر، فروشــندگان بــازار 
غ را بــه قیمــت آزاد  کــه مــر آزاد هــم مدعی انــد  
خریــده و آن را بایــد بــا قیمــت متفــاوت بفروشــند 
غ ناشــی از خریــد آزاد از مبــداء اســت و  گرانــی مــر و 

ربطــی بــه فروشــندگان نــدارد.
امــا اصــل ماجــرا چیســت کــه مســووالن می گویند 
غ هســت و ارزان می شــود و مــردم می گوینــد  مــر
کننــد؛  غ نیســت و نمی تواننــد آن را خریــداری  مــر
کنترل هــا  بخصوص اینکــه قیمت هــا برغــم همــه 
کاهــش قیمــت، در این ایــام  و قــول و قرارهــا بــرای 

همچنــان رو بــه صعــود اســت.
برابــر  چندیــن  در این ایــام،  مــردم  گذشــته،  در 
غ می خریدنــد و در پارک هــا  شــرایط جــاری مــر
یــا  می خوردنــد  جوجــه  اغلــب  بیشــه زارها،  و 
امــا  می دادنــد  ســفارش  غ  مــر رســتوران ها  در 
مســتندات و مشــاهدات جاری، خاف ایــن رویه 
را نشــان می دهــد زیــرا بــا توجه به شــرایط مبتابه 
ترجیحــات  بــازار،  در  غ  مــر کمبــود  و  کرونایــی 
غذایــی مــردم نیــز تغییــر یافتــه و بر ایــن اســاس 2 
کشــتار شــده  غ  کــه مــر گزینــه احتمالی ایــن اســت 
یــا احتــکار و قاچــاق می شــود یــا مــردم زیــاد پولــدار 

کرده انــد امــا میلــی بــه  شــده و زیــاد خریــداری 
غ نــدارد.  خــوردن مــر

غ  *  مشکل توزیع مر
کشــاورزی اســتان  مدیــر توســعه بازرگانــی جهــاد 
گفــت: میانگیــن مصــرف  اصفهــان در ایــن پیونــد 
غ  ــر ــن م ــادی ۴۵۰ ُت ــت ع ــان در حال ــه اصفه روزان
کــه در مواقــع افزایــش میــزان  آمــاده طبــخ اســت 
کــه در  تقاضــا حــدود ۵۳۰ ُتــن می شــود در حالــی 
کشــتار  غ در اســتان  گذشــته ۸۰۰ ُتــن مــر یــک مــاه 

شــده اســت.
فرهــاد حاجــی مــرادی افــزود: یکهــزار و ۲۰۰ ُتــن 
کشــتار شــده  گذشــته؛  غ در شــب ۲۸ اســفند  مــر
گذشــته نیــز بیــش از  و آمــار تولیــد هفته هــای 

مصــرف بــوده اســت.
کار   ایــن مقــام مســوول معتقــد اســت: اشــکال 
کاذب تقاضاســت زیــرا صــدا و ســیما و  در حجــم 
کمبودهــا و تکویــن  شــبکه های اجتماعــی، رونــد 
کنــون  کــه ا صف هــا را نشــان می دهنــد در حالــی 
میــزان تولیــد خــوب اســت امــا تقاضــا باالســت 
و ایــن شــرایط بــر اســاس قانــون عرضــه و تقاضــا 

ــل توجیــه اســت. قاب
کشــتارگاه در  حاجــی مــرادی ادامــه داد: مــا ۱۷ 
کــه حداقــل شــبی ۶۰۰  اســتان اصفهــان داریــم 
کشــتار دارنــد و میــزان تولیــد خــوب اســت امــا  ُتــن 
مشــکل مربــوط بــه بخــش توزیــع و نظــارت اســت 
کــه از یکســو از ســازمان صمــت شــروع می شــود 
و از ســوی دیگــر تــا اصــرار بــرای اجــرای شــبکه 

»رهتــاب« ادامــه دارد.
*  در شهر چه می گذرد؟

امــروز در حالــی چهارمیــن روز از ســال جدیــد را 
کــه دیگــر نــه از تــب و تــاب  پشــت ســر می گذاریــم 
غ  مــر نــه قیمــت  و  شــب عیــد خبــری هســت 
غ  کاهــش داشــته امــا مــردم همچنــان در پــی مــر
دولتــی بایــد از ایــن مغــازه بــه آن مغــازه ســر بزنند تا 

ــد. کنن ــداری  ــرخ آزاد خری ــر از ن غ ارزانت ــر ــه م بلک
مشــاهدات میدانــی خبرنــگار مــا از ســطح بــازار 
غ  کــه بســیاری از مــر اصفهــان بیانگر ایــن اســت 
فروشــان این شــهر مغازه هــای خــود را بســته اند و 
غ تولید شــمال  معــدود مغازه هــای فعــال هــم، مر
را بــه قیمــت کیلویــی ۳۸هــزار تومان می فروشــند 
کــم درآمــد، مقــرون به صرفه  کــه عمــا بــرای مردم 

و قابــل حصــول نیســت.
کــه ســتاد تنظیــم  ماجــرا وقتــی جالبتــر می شــود 
غ  ــد آســان بخصــوص مــر ــرای خری ــازار اســتان ب ب
غ  کــه مــر منجمــد، بــه مــردم توصیــه می کنــد 
طریــق  از  بصورت اینترنتــی  را  خــود  نیــاز  مــورد 
کار  که ایــن  کننــد  خریــداری  ســامانه«رهتاب« 
هــم بــرای همــه مــردم مقــدور نیســت زیــرا بــرای 
افــراد  ســامانه،  در ایــن  نــام  ثبــت  و  دسترســی 
متقاضــی بایــد ســواد رایانــه ای داشــته باشــند تــا 
ــت  ــخصات و درخواســت خــود را ثب ــد مش بتوانن
کننــد. مســووالن مدعی انــد: بســیاری از مــردم از 
ــمندانه  ــکار هوش ــوان راه ــاب« بعن ــامانه »رهت س
تنظیــم الکترونیکــی بــازار اســتفاده می کننــد و 

یــک میلیــون و ۹۴۵ هــزار و ۸۲۴ مشــتری نیــز 
از  امــا بســیاری  در ایــن ســایت عضویــت دارنــد 
کننــدگان در پاســخ بــه خبرنگار ایرنــا از  مصــرف 
وجــود چنیــن ســامانه ای اظهار بی خبــری و برای 
غ مصرفــی خــود بــه مغازه هــای محلــی  تهیــه مــر
و آشــنا مراجعــه می کننــد و بطورکلی ایــن ســایت، 

غ نیســت. راهــکاری منطقــی بــرای خریــد مــر
غ بــه  کــه بــرای خریــد مــر یــک شــهروند اصفهانــی 
یــک مغازه در خیابان شــیخ بهایــی مراجعه کرده 
اســت، گفــت: امــروز چنــد خیابــان را طــی کــردم تــا 
غ فروشــی بــاز رســیدم، زیــرا چندیــن  بــه یــک مــر
غ و ماهــی فروشــی واقــع در محــدوده  مغــازه مــر
محــل ســکونت مــا، مرغــی بــرای عرضــه نداشــتند 
غ را به نــرخ آزاد  کــه دایر اســت مــر و ایــن مغــازه هــم 

می فروشــد.
حســن زارعــان افــزود: فــردا مهمــان دارم و امــروز 
کــه قیمــت آن  کــردم  غ مراجعــه  بــرای تهیــه مــر
مقــرون بــه صرفه نیســت اما بــرای حفظ آبــرو باید 
غ مــورد نیــازم را  گــران هــم که شــده، مر بــه قیمــت 

کنــم و دســت ُپــر بــه خانــه برگــردم. خریــداری 
غ بســیار  که از وضعیت بازار مر این مرد میانســال 
کــرد: قبــل از عیــد، مراجعــه  کی اســت، اضافــه  شــا
نکــردم به ایــن امیــد که بــا گذشــت چنــد روز از ایام 
کنــون هم نه  غ کاهــش یابــد اما ا عیــد، قیمــت مــر
غ  غ بــه نــرخ دولتــی وجــود نــدارد بلکــه مر تنهــا مــر
فروشــان ســطح شــهر نیــز یــا تعطیــل هســتند یــا 

غ خــود را بــه نــرخ آزاد عرضــه می کننــد. مــر

کــرد: توانایــی خریــد غــذای آمــاده  کیــد   زارعــان تا
ُپــرس غــذای آمــاده  کــه هــر  را هــم نــدارم چــرا 
غ ۲  غ بیــش از قیمــت یــک مــر شــامل برنــج و مــر

درمی آیــد. آزاد  قیمــت  کیلوگرمی بــه 
غ در اصفهان قاچاق یا احتکار  *  آیا مر

می شود؟
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
غ هــا  کــه مر اصفهــان در پاســخ به ایــن ســووال 
کــه مســووالن می گوینــد ســه برابــر  کجــا مــی رود 
نیــاز تولیــد شــده امــا مــردم یــا بایــد بــا مضیقــه، آن 
را در صفــوف طوالنــی یــا بــه قیمت آزاد تهیه کنند 
یــا اصــا مرغــی در بــازار بــرای خریــد وجــود نــدارد، 
گفــت: تمهیــدات پیشــگیری از احتــکار و قاچــاق 
غ از اســتان، انجــام و ســامانه رصــد سیســتم  مــر

مرغداری هــا نیــز فعــال شــده اســت.
غ از اســتان  کمی مــر ایــرج موفــق افــزود: درصــد 
کــرده  خــارج می شــود امــا ســتاد تنظیــم اعــام 
غ را از اســتان خــارج نکنــد در  کــه کســی  مــر اســت 
غیر ایــن صــورت محمولــه در حــال خــروج توقیــف 

گذاشــته می شــود. ــه حــراج  و ب
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
کــرد: مــا در ســتاد تنظیــم بــازار  اصفهــان تصریــح 
کاالهــا را مدیریــت و  موظفیــم ۱۰ تــا ۲۰ درصــد از 
کمبودهــا را برطــرف  ــا تزریــق بــه موقــع در بــازار،  ب
کنیم و در این زمینه هم جلســات مختلفی برای 
کمیتــه تخصصــی در ذیــل ســتاد  ــازار و  تنظیــم ب

کرده ایــم. تنظیمی بــازار منعقــد 
کــه در ازای  وی افــزود: بحــث اصلی ایــن اســت 
کــه بــه صــورت یارانــه ای در اختیــار  نهاده هایــی 
غ یارانــه ای  مرغداریهــا قــرار می گیــرد، آنهــا بایــد مــر

تحویــل دهنــد.
تنهــا  کشــاورزی  جهــاد  کــرد:  تصریــح  موفــق 
توانســته اســت بخشــی از ایــن کار را مدیریــت کند 
کــه دلیــل آن هــم تعداد زیــاد واحدهــای مرغداری 
ــه در اختیــار  ک ــوده  و میــزان نهاده هــای اســتان ب

گذاشــته شــده اســت. مرغداریهــا 
غ  وی در پاســخ به اینکــه آیــا افرایــش قیمــت مــر
کنتــرل آن موجــب افزایــش تقاضــا شــده  و عــدم 
بــه  یــا خیــر؛ اظهــار داشــت: مــا معتقــد  اســت 
وجــود تقاضــای کاذب در بازار هســتیم اما بدلیل 
محدودیت های این ایــام و تغییــر نرخ هــا، مــردم 
نگراننــد بــه همیــن دلیــل هم چنــد برابر نیازشــان 
که ایــن  ــد  ــرا بیــم آن را دارن ــداری می کننــد زی خری
کنــد یــا  کمبــود پیــدا  کاال در هفته هــای بعــد هــم 

افزایــش قیمــت داشــته باشــد.
ــی  ــا تلق ــخ به اینکــه آی ــوول در پاس ــام مس ایــن مق
غ،  مــر قیمــت  متوالــی  شــدن  گــران  از  مــردم 
غیرواقعــی و واهــی اســت، اظهــار عقید کــرد: مردم 
ــن  ــد و م ــد می کنن ــود خری ــت خ ــاس ذهنی ــر اس ب
کــه اشــتباه می کننــد یــا نــه ولــی  نمی توانــم بگویــم 
کــه رســانه های اســتان خیــال  مــا انتظــار داریــم 
کاالهــای مــورد نیازشــان  مــردم را از نظــر تامیــن 

کننــد. راحــت 
 وی خاطرنشــان کرد: شــاید در اســتان های دیگر 
غ، برنــج،  کاالهایــی ماننــد مــر چنیــن نباشــد امــا 
شــکر و قند در اســتان ذخیره شــده اســت و حتی 

کرده ایــم. میــوه شــب عیــد را هــم تامیــن 
غ ُمنجمــد ۱۵ هــزار  موفــق اظهــار داشــت: نــرخ مــر
گــرم ۲۱ هــزار و ۵۰۰  نرخگــذاری  غ  تومــان و مــر
غ رده بنــدی دارد و بســته  کــه البتــه نــرخ مــر شــده 
بــه عملیــات تولیــد، قیمت هــا متفــاوت اســت، 
کیفیــت متفــاوت و  کــه  غ ســبز و زربــال  مثــا مــر
بــا ماشــین آالت پیشــرفته فــراوری شــده اســت؛ 

قیمــت باالیــی دارد.
و  مســووالن  صحبت هــای  حــال  هــر  در 
دســت اندرکاران تنظیــم بــازار اســتان اصفهــان 
کنتــرل روی نظــام  مبنــی بــر اعمــال نظــارت و 
ــه  ــا آنچ غ ب ــر ــت م ــتن قیم ــت نگداش ــع و ثاب توزی
ــاق  ــتان اتف ــهرهای اس ــطح ش ــل در س ــه در عم ک
برســد،  کننــده  مصــرف  بدســت  تــا  می افتــد 

اســت. ُمتناقــض 
کــه مســووالن می گوینــد هســت و ارزان  مرغــی 
کــه مــردم می گوینــد، نیســت و  می شــود و مرغــی 
گــران اســت و دوگانگــی حــرف تــا عمــل مســووالن 
غ در اســتان از  ــری مــر ــی ۳ براب ــر تولیــد ۲ ال ــر ب دای
غ در بــازار و تضییــق خریــد  یکســو و نبــود وافــر مــر
صفــی آن از ســوی دیگــر، همه و همه نشــانگر این 
کــه مســووالن حــوزه نظــارت بایــد بررســی  اســت 
کــدام مجــاری توزیــع می شــود  غ از  کــه مــر کننــد 

کننــده نمی رســد. کــه بدســت مــردم و مصــرف 
کــه پــس از ایــام نــوروز، مــاه رمضــان را هــم  در حالــی 
در پیــش رو داریم ایــن ســووال مطــرح می شــود 
ــرای ســفره های  ــا قــرار اســت بازهــم مــردم ب کــه آی
غ  مــر خریــد  بــرای  ســاعت ها  خــود  افطــاری 
در صفهــا انتظــار بکشــند و مســووالن بازهــم، 
کاذب و  مصرف کننــدگان را بــه جــو زدگــی، نیــاز 
متهــم  طوالنــی  صف هــای  بی دلیــل  تشــکیل 

کننــد!؟

کمیاباستیابهقیمتآزادعرضهمیشود: وقتیمرغ

زورستادتنظیمبازاربهقیمتمرغنمیرسد
گزارشربخ

خبر

اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
گذشــته  بــا ســنوات  گفــت: مطابــق  اصفهــان 
شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان  بــا توجــه بــه رویکرد 
ــه مــردم در شــهرها و روســتاها،  ــه خدمــات ب ارائ
ســازمانی،  دانــش  آب،ارتقــاء  ارزش  حفــظ 
خدمــات نویــن و پایــدار را بــه عنــوان شــعار ســال  

برگزیــد. 1۴۰۰ ایــن شــرکت، 
کــه آب مایــه  کــرد: از آنجــا  هاشــم امینــی بیــان 
حیــات و فصــل مشــترک همــه موجــودات زنــده 
هــر منطقــه می  توانــد  فراوانــی آب در  و  اســت 
هم چنیــن  آبادانــی،  عمــران،  بــرای  شــاخصی 
توســعه یافتگی و یا امکان توســعه در آن منطقه 
نیمه خشــک  و  خشــک  مناطــق  در  باشــد، 
وجــود آب بســیار بــا ارزش اســت. در ایــن مناطــق 
کثــری از منابــع آب و حفاظــت  بهــره وری حدا
کیفــی از منابــع آب، بایــد در رًاس همــه  کمــی و 

ــرد. گی ــرار  ــور ق ام
وی بــا بیان اینکــه در ســوره های بقــره، انعــام، 
انفال و رعد بر واژه آب اشــاره شــده اســت تصریح 

کــه  کــرد: آب بــه عنــوان برکــت خداونــدی اســت 
کریــم آب رزق الهــی  حیــات می بخشــد. در قــرآن 
اســت و خداونــد بــزرگ انســان را بــه تفکــر در بــاره 

کــرده اســت.  ــادآوری  آب و شــکرگزاری آن ی
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اصفهــان  بیــان کرد: ایــران در یک اقلیم خشــک 
محدودیــت  و ایــن  دارد  قــرار  خشــک  نیمــه  و 
باعث شــده که گذشــتگان این ســرزمین نیز قدر 
کشــور  کویــری  و ارزش آب را بــه ویــژه در مناطــق 
دانســته و راهکارهــای متفاوتــی بــرای زیســت و 
کــم آبــی از طریــق صرفه جویــی و  کنــار آمــدن بــا 

بهــره وری بیشــتر آب، مــد نظــر قــرار دهنــد.
رود  زاینــده  از  کــه  آبــی  میــزان  افــزود:   امینــی 
کنــون تخصیــص  بــرای شــرب از ۱۰ ســال پیــش تا
یافتــه اســت بــا وجــود اضافــه شــدن نزدیــک بــه 
یــک میلیــون واحــد بــه میــزان مشــترکین ) یــک 
میلیون انشعاب(، حدود ۱۰ میلیون مترمکعب 

ــته اســت. کاهــش مصــرف داش
وی بــا اشــاره به اینکــه دردهــه گذشــته  فعاالن 
صنعــت آبفــا در اســتان اصفهــان بــه دلیــل 
تاش هــای  پیاپــی  خشکســالی های  وقــوع 

بســیاری را بــه منظــور تامیــن پایــدار آب شــرب 
کار قــرار  مــردم در ســطح اســتان در دســتور 
کــرد: در ســال 1۴۰۰ بــه دلیــل  دادنــد، عنــوان 
از  ســختی  شــرایط  محــدود  بارندگی هــای 
لحــاظ تامیــن پایدار آب شــرب مردم در ســطح 
گذشــته با  اســتان داریــم امــا همچون ســنوات 
مدیریــت مصــرف بهینــه آب می تــوان بر ایــن 

چالــش غلبــه نمــود.
از آب و  بــا اســتفاده بهینــه  وی اظهارداشــت: 
جلوگیــری از هــدر رفتــن منابــع موجــود، می توان 
کــرد و تحقق ایــن مســاله در  کمبــود آب را جبــران 
وهلــه اول نیــاز بــه اشــاعه فرهنــگ مصرف بهینه 

از ایــن مایــه حیــات دارد.
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل   
کاهــش درصــد آب بــدون  اصفهــان بــا اشــاره بــه 

اســتان،  در ایــن  درآمــد 
کــه آب شــرب و  گفــت: بــا توجــه بــه اهمیتــی 
بهداشــت مــردم دارد، مدیریــت ســازمان آب و 
کــه امروز  فاضــاب اســتان بــه  گونهــای عمل کرد 
کمتریــن هدر  میــزان پــرت شــبکههای اصفهــان 
رفــت  را در کشــور دارد و پرتــی آب از ۳۴درصــد  بــه 
۱۶ درصــد در ســال ۹۹ رســیده اســت و ایــن امــر به 
دلیــل اصاح شــبکهها، نشــت گیــری و همکاری 

خــوب      مــردم اصفهــان بــوده اســت. 
وی گفــت:  یکــی از مــوارد مدیریت بهینه مصرف 
کاهــش اســتاندارد مصــرف آب  خانگــی در  آب 
بــه ۱۵۰ لیتــر در شــبانه روز اســت،   کشــور ایران 
ــا  ــد ب کشــور را بای ــی موجــود  ــع آب همچنیــن مناب
کاهــش  کــرد و مســاله  مصــرف اصولــی مدیریــت 
تدریجــی منابــع آب زیرزمینــی و ســطحی آب در 
اســتان ها باید به مردم گوشــزد شــود، همچنین 
بایــد رویکــرد اصــاح الگــوی مصــرف همــواره بــه 

ــردد. گ ــادآوری  مــردم ی
هاشــم امینــی افــزود : ســرانه مصــرف آب شــرب 
در ســال ۱۳۸۹، ۱۸۶ لیتــر بــر ثانیــه بــرای هر نفر در 
کــه تــا ســال ۱۳۹۹ بــه ۱۵۰  شــبانه روز بــوده اســت 

لیتــر بــر ثانیــه بــرای هــر نفــر کاهــش یافــت.
هاشــم امینــی ارتقــا دانــش را از عوامــل پیشــرفت 
کــرد: یــک ســازمان  هــر ســازمانی خوانــد و اعــام 
پیشروکارکنان متخصص در اختیار دارد. چنین 
کارکنانــی، خــاق بــوده، از قــدرت تفکــر عمیــق 
کنجــکاو و ســاعی اند، درســتکار و  برخوردارنــد، 
کار جمعــی عاقمندنــد  امیــن و بــا تعهدنــد، بــه 
ــز  ــران نی ــد دیگ ــرای رش ــود، ب ــد خ ــر رش ــاوه ب و ع
ــرار  ــعه ســازمان را مــد نظــر ق ــد و توس ارزش قائلن
کاربــرد آن  می دهنــد  و بــا تســهیم دانــش خــود و 

در تصمیــم گیــری و ارائه راه حل، ُبن بســت های 
ســازمان را در هــم می شــکنند وپیوســته دغدغــه 
کارکنــان  تعالــی و پیشــرفت ســازمان را داشــته و 
بــه  توجــه  بــا  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
پیشــینه ســازمانی ضــرورت دارد درایــن مســیر 

قــدم بردارنــد.
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه بــی تردیــد توســعه 
آمــوزش در ســازمان، منجــر بــه افزایــش تعهــد، 
افزایــش  مهارتهــا،  ارتقــای  انگیزه هــا،  افزایــش 
انتقــال دانــش می گــردد خاطرنشــان ســاخت: 
بــرای توســعه دانــش ســازمانی الزم اســت باورهــا 
و نگرش هــا و رفتارهــا بــه ســمت تولیــد دانــش 
گــردد و  در ســال جــاری آموزش هایــی  متمایــل 
بــه منظــور ارتقای دانش ســازمانی بیش از پیش 
کار قــرار می گیــرد، لــذا ضــرورت دارد  در دســتور 
تمام ارکان شــرکت در راســتای تحقق شــعار سال 
1۴۰۰ برنامــه ریــزی و تــاش شــبانه روزی خــود را 

مصــروف نماینــد.
خدمــات  پایــداری  افــزود:  ادامــه  در  امینــی   

جــز  مختلــف  بخش هــای  در  فاضــاب  و  آب 
وظایــف ذاتــی و الینفــک می باشــد و بــا توجــه بــه 
پیشــرفت علــم ضــرورت دارد شــرکت آبفــا اســتان 
ــداری و پیوســتگی این  ــه پای ــه تنهــا ب اصفهــان ن
و  ثانویــه  اولیــه،  خدمــات  قالــب  در  خدمــات 
ــا  ــد، بلکــه ب خدمــات آب و فاضــاب توجــه نمای
ــه  اســتفاده از اقدامــات و فعالیت هــای فــن آوران
و نوآورانه نســبت به تســهیل دسترســی و ارتقای 

کیفیت ایــن خدمــات نیــز اقــدام نماینــد.
کــرد: در دنیــای امــروز روش هــای  وی تصریــح 
نوینــی بــرای ارائــه خدمــات وجــود دارد  و در ایــن 
ی ایده هــای  ارائــه  بــا  جــاری  ســال  در  راســتا 
کارآمــدی درصــدد هســتیم  همــه مشــترکین در 
ســطح اســتان را از خدمات نوین و پایداری بهره 

منــد ســازیم. 
مدیــر عامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان اعــام 
کــرد: بــرای موفقیــت در ارائــه خدمــات پایــدار بــه 
مــردم،  نیازمنــد روش هــای نوینــی بــرای توســعه 
کــه در ایــن زمینــه  و ارتقــای خدمــات  هســتیم 
ــای  ــا و تکنولوژی ه ــتفاده از روش ه ــعی در اس س

ــم.  ــه خدمــات داری روز دنیــا در ارائ

شعار سال 1۴۰۰ شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم شد:

حفظ ارزش آب، ارتقا دانش سازمانی، خدمات نوین و پایدار
خبرربخ

منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان 
کارکنــان  در اولیــن روز ســال ۱۴۰۰ بــا حضــور در بیــن 
کــوره بلنــد،  خــط تولید ایــن شــرکت در بخش هــای 
و  ســال ۹۹  ســختی های  از  نــورد،  و  فوالدســازی 
گفــت و اظهارداشــت : اتفاقــات  نتایــج خــوب آن 
خــوب ســال ســخت ۹۹ حاصــل تــاش، همدلــی 
ــا  ــه ب ک ــود  ــی ب ــکاران ذوب آهن ــک هم ــد یکای و تعه
تمــام وجــود بــرای صنعت و اقتصاد کشــور کوشــش 

کردنــد.
وی افــزود : تولیــد ذوب آهــن اصفهــان در ســال 
گذشــته، افزایــش کمــی ) حــدود ۴ هــزار تن ( نســبت 
کیفــی و تنــوع  بــه ســال ۹۸ داشــت امــا بــه لحــاظ 
ــژه در تولیــد ریــل وکاف و ســایر  ــه وی محصــوالت ب
محصــوالت جدیــد، دســتاوردهای خوبــی حاصــل 

شــد.
کــوره  مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهان،راه انــدازی 
بلنــد شــماره یــک در ســال ۹۹ را دســتاوردی مهــم 
گفــت : ایــن  وارزشــمند برای ایــن شــرکت دانســت و 
موفقیــت بــا همدلــی تاشــگران ذوب آهنی حاصل 
کــوره خیلــی زود بــه تولیــد نرمــال رســید. شــد و ایــن 

کرونــا را از جملــه اثرگذارتریــن  وی شــیوع ویــروس 
وگفــت  کــرد  ذکــر  شــرکت  مشــکات این  و  موانــع 

: ایــن عامــل باعــث بســته شــدن بازارهــای خارجــی 
ــه  ک و مشــکات تامیــن مــواد اولیــه در داخــل شــد 
تولیــد را بــه ویــژه در ابتــدای ســال ۹۹ بــا چالــش 

کــرد. مواجــه 
کــه در  کر هســتیم  یــزدی زاده افــزود : خــدا را شــا
ســال گذشــته توانســتیم به صورت نســبی عملکرد 
مطلوبــی داشــته باشــیم و همچنین ایــن عملکــرد 
برای هدلینگ صدرتامین و مجموعه ســهامداران 

رضایــت بخــش بــود.
هــدف  از  اصفهــان  آهــن  ذوب  مدیرعامــل 
گذاری ایــن شــرکت بــرای دســتیابی بــه تولیــد ۳ 
ــع  ــکل ومان ــر مش گ ــت : ا ــر داد وگف ــن خب ــون ت میلی
خاصی ایجــاد نشــود، دســت یابــی به ایــن تولیــد در 

اســت. امکانپذیــر  ســال ۱۴۰۰ 
یــزدی زاده، تدبیــر مقــام معظــم رهبــری در ســال 

جدیــد و نامگذاری ایــن ســال بــا عنــوان » تولیــد، 
همچــون  را   » زدایی هــا  مانــع  و  پشــتیبانی ها 
گذشــته بســیار هوشــمندانه توصیــف  ســال های 
کــرد و گفــت : ایــن عنوان،دقیقًا همان چیزی اســت 
کشــور ما توانایی های  کننده نیاز دارد. در  که تولید 
بســیار خوبــی در حــوزه تولیــد وجــود دارد وکارهــای 
بزرگــی می تــوان انجــام داد ولــی موانعــی در مســیر 
امیدواریــم  کــه  می شــود  تولید ایجــاد  حرکــت 
دولتمــردان مــا در ایــن خصوص،همــت مضاعــف 
داشــته باشــند تــا شــعار ســال جــاری محقــق شــود و 
ذوب آهــن بتوانــد دســتاورد خوبــی در ســال جــاری 

رقــم بزنــد.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان بزرگتریــن اقــدام در 
راســتای پشــتیبانی و مانــع زدایی از تولیــد برای این 
شــرکت را، حــل مشــکل تامیــن مــواد اولیــه ذکــر 
ــرای تولیــد نبایــد دغدغــه  گفــت : ذوب آهــن ب کــرد 
تامین مواد اولیه داشــته باشــد و مســائلی همچون 
به انــدازه  و...  صــادرات  تولیــد،  فنــی  مباحــث 

کافی ایجــاد دغدغــه می کنــد.
وی افــزود : امیــدوارم وزارت صمــت در ســال ۱۴۰۰ 
ــواد  ــدار م ــن پای ــاهد تامی ــا ش ــدازد ت ــو دران ــی ن طرح
اولیــه بــه خصــوص مــواد آهــن دار بــرای ذوب آهــن 

اصفهــان باشــیم.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در روز اول سال نو در بین کارکنان خط تولید:

گذشت  سال ۹۹ سخت، اما با نتایج خوب 
خبرربخ

ــد مدل هــای  کنــون بای گفــت: ا اســتاندار اصفهــان 
کــم آب بر اســتفاده  کشــت تغییــر یابــد و از گونه هــای 
گذشــته روش ســنتی و  شــود و نمی تــوان ماننــد 
کشــاورزی پرداخــت از ایــن رو بــه  کشــت غرقابــی بــه 

خاقیــت و نــوآوری نیازمندیــم. 
زمین هــای  داشــت:  اظهــار  رضایــی  عبــاس 
حاصلخیــز فراوانــی در این منطقه با بــی آبی مواجه 

که امیدواریم شــاهد بارش های بیشــتری در  اســت 
اســتان باشــیم.

کیــد بــر صرفه جویی بیشــتر  اســتاندار اصفهــان بــا تا
کشــاورزی، شــرب و صنعــت،  آب در بخش هــای 
کشــت تغییــر  کنــون بایــد مدل هــای  کــرد: ا تصریــح 
اســتفاده شــود و  کــم آب بــر  گونه هــای  از  و  یابــد 
کشــت  گذشــته روش ســنتی و  نمی تــوان ماننــد 

بــه  رو  از ایــن  پرداخــت  کشــاورزی  بــه  غرقابــی 
خاقیــت و نــوآوری نیازمندیــم.

وی بــا اشــاره به اینکــه میــز حــل مشــکات شــرق 
اســتان در فرمانداری تشــکیل شود، گفت: مسائل 
و مشــکات مختلف مردم شــرق اســتان در این میز 

حــل و فصــل شــود.
رضایــی بــا بیان اینکــه امــروز در شــهر ورزنــه پنــج 
پــروژه عمرانــی بــا ارزشــی بالــغ بــر چهــار میلیــارد 
تومــان افتتــاح شــد، خاطرنشــان کرد: نصــب المان 
ــینمای  ــداث س ــهر، اح ــدان ش ــفید در می ــادر س چ
روباز، بوســتان شــهدای گمنام، پد بالگــرد اورژانس 
هوایــی و تونــل دفــع آب هــای ســطحی از پروژه های 

ــود. ــهر ب ــن ش عمرانی ای
احــداث ۵۲۰  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اســتاندار 
ــه  کــه از نیازهــای مــردم شــهر ورزن واحــد مســکونی 
کــرده بــود  گیــر  بــوده و ســال ها در پیــچ و خــم اداری 

کلنگ زنــی شــد.
وی بــا اشــاره بــه احــداث بیمارســتان شــهر ورزنــه 
اصفهــان  فرمانــدار  گــزارش  براســاس  داد:  ادامــه 
بخــش فیزیکــی بیمارســتان بــه اتمــام رســیده و 
کــه امیدواریــم در  نیازمنــد تامیــن تجهیــزات اســت 

ســال جــاری بــه بهــره بــرداری برســد.

استاندار اصفهان:

کشاورزی روی بیاورند کشاورزان شرق اصفهان به مدل های جدید 
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۵۰۰ بسته معیشتی بین محرومان شهر مجلسی توسط فوالد مبارکه توزیع شد

امدادرسانی هالل احمر اصفهان به ۵۰۸ حادثه دیده در نوروز ۱۴۰۰

انجام بیش از ۲۳۵ هزار 
امدادرسانی فوریت های 

خبرربخپزشکی در اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

از توزیــع ۵۰۰  مدیــر روابــط عمومی فــوالد مبارکــه 
بســته معیشــتی بیــن نیازمنــدان شــهر مجلســی در 

ــه خبــر داد. کمــک مومنان ــب  قال
هــادی نباتــی نــژاد بــا اشــاره بــه توزیــع ۵۰۰ بســته 
ــی  ــد مجلس ــهر جدی ــدان ش ــن نیازمن ــتی بی معیش
گفت: جای بســی خوشــحالی اســت که این شــرکت 
همــواره پرداختــن بــه مســئولیت های اجتماعــی 
را رســالت خــود دانســته و از ایــن پــس هــم به یقیــن 
تــاش خــود را بــرای خدمت رســانی بــه جامعــه و 

ــرد. ک ــد  ــدان خواه ــان دوچن ذی نفع
برای اینکــه  کارخانه هــا  و  شــرکت ها  افــزود:  وی 
کســب وکار خــود موفــق باشــند بایــد مســئولیت  در 
کــه تحــت  کســانی  خــود را در قبــال جامعــه و تمــام 
تأثیــر فعالیت هــای آن ســازمان قــرار می گیرند انجام 

ــان  ــهید موحدی ــیج ش ــگاه بس ــده پای ــد. فرمان دهن
رزمایــش  قالــب  در  طــرح  بیان اینکه ایــن  بــا  نیــز 
گفــت: طــرح  گرفتــه اســت،  کمــک مومنانــه صــورت 
محرومیــت زدایــی شــهر مجلســی از طــرف قــرارگاه 

محرومیــت زدایــی ســپاه صاحــب الزمــان اســتان 
اصفهــان )عــج( بــه پایــگاه بســیج مقاومــت شــهید 

ــه محــول شــد. ــان فــوالد مبارک موحدی
کبــری افــزود: در همیــن راســتا  ســرهنگ حبیــب ا
بســیج  شــورای  اعضــای  حضــور  بــا  جلســه ای 
فــوالد مبارکــه برگــزار و پــس از موافقــت مدیــر روابــط 
بســته  شــد ۵۰۰  مصــوب  مبارکــه،  عمومی فــوالد 
معیشــتی بیــن محرومــان شــهر مجلســی توزیــع 
کرد: ایــن تعــداد بســته  شــود. وی خاطــر نشــان 
معیشــتی بــه ارزش ۲۰۰ میلیــون تومــان در شــب 
عیــد و بــا حضــور پرویــن صالحــی نماینــده مــردم 
شهرســتان مبارکــه در مجلــس، جانشــین فرمانــده 
ــیج  ــگاه بس ــده پای ــه، فرمان ــتان مبارک ــپاه شهرس س
شــهید موحدیــان فــوالد مبارکــه و فرمانــده بســیج 

طالخونچــه بیــن محرومیــن توزیــع شــد.

اســتان  احمــر  هــال  نجــات  و  امــداد  معــاون 
گفــت: از ابتــدای طــرح امــداد و نجــات  اصفهــان 
اســتان اصفهــان نجات گــران و  نــوروزی ۱۴۰۰ در 
امدادگــران جمعیــت هــال احمــر اســتان بــه ۵۰۸ 
ــد. کردن ــه امدادرســانی  ــده در ۱۱۹ حادث ــه دی حادث
هــال  نجــات  و  امــداد  کریمی معــاون  داریــوش 
ــال  ــای ه ــت: پایگاه ه گف ــان  ــتان اصفه ــر اس احم
اســتان اصفهــان ۲۴ ســاعته در حــال  احمــر در 
پســت های  دیــروز  از  هســتند،  خدمت رســانی 
کنتــرل و بازرســی در مناطــق ورودی شــهر اصفهــان 
راهــی مبارکــه،  راه شاهین شــهر، ســه  پلیــس  در 
ــار نیرو هــای  کن پلیــس راه ســجزی و فاورجــان در 
پلیــس راه و نیــروی انتظامی مســتقر شــده و بــرای 
کمــک  غیرمجــاز  ک هــای  پا تــردد  از  جلوگیــری 

می کننــد.
معاون امداد و نجات هال احمر اســتان اصفهان 
نجــات  و  امــداد  طــرح  ابتــدای  از  کــرد:  تصریــح 
اســتان اصفهــان نجات گــران و  نــوروزی ۱۴۰۰ در 
امدادگــران جمعیــت هــال احمــر اســتان بــه ۵۰۸ 
ــد. کردن ــه امدادرســانی  ــده در ۱۱۹ حادث ــه دی حادث
شــده  پیگیــری  حــوادث  تعــداد  خصــوص  در  او 

کــرد: ارائــه خدمــات  از ســوی هــال احمــر بیــان 
مــورد   ۱۸ جــاده ای،  حادثــه   ۶۹ بــه  امــدادی 
خدمــات حضــوری، یــک حادثــه ســاحلی، یــک 
حادثــه ریــزش آوار، ۲۰ حادثــه شــهری، ۳ حادثــه 
و ۵  طوفــان  حادثــه  یــک  کارگاهــی،  و  صنعتــی 
کوهســتان از مهمتریــن خدمــات هــال  حادثــه 
احمــر اســتان اصفهــان در ایــن مــدت بــوده اســت.

گفــت: در همیــن راســتا ۸۹ نفــر از  کریمــی در پایــان 

کــز درمانــی  مصدومــان حــوادث مختلــف بــه مرا
ــرپایی  ــورت س ــه ص ــز ب ــر نی ــدند و ۴۴ نف ــل ش منتق
خدمــات مــورد نیــاز خــود را از نیرو هــای امــداد و 
کردنــد؛ ۳۹۵  نجــات هــال احمــر اســتان دریافــت 
نجات گــر و امدادگر ایــن جمعیــت در سراســر اســتان 
کارگیــری ۱۱۳ دســتگاه  در قالــب ۱۴۲ تیــم بــا بــه 
آمبوالنــس و خــودروی امــدادی در ایــن عملیات ها 

مشــارکت داشــته اند.

مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
مــورد  هــزار   ۲۳۵ از  بیــش  انجــام  از  اصفهــان 
امدادرســانی فوریت هــای پزشــکی در ۱۲ ماهــه 

داد. خبــر  اصفهــان  در  ســال ۱۳۹۹ 
کرد: از ابتدای ســال ۱۳۹۹ تا  غفور راســتین اظهار 
پایــان ســال، اورژانــس پیش بیمارســتانی اســتان 
اصفهــان ۲۳۵ هــزار و ۱۶۶ مأموریــت امدادرســانی 
کــه از ایــن تعداد ۱۷۹ هــزار و ۲۷۱ مورد  را انجــام داد 
غیــر تصادفــی و ۵۵ هــزار و ۸۹۵ مــورد تصادفــی 

بــوده اســت.
مدیــر حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
رانندگــی  از مجمــوع حــوادث  افــزود:  اصفهــان 
در ایــن مــدت ۳۹ هــزار و ۶۲۶ مــورد در مناطــق 
شــهری و ۱۶ هــزار و ۲۶۹ مــورد در نقــاط جــاده ای 

اســتان رخ داده اســت.
گذشــت اورژانــس  کــه  کــرد: در ســالی  وی تصریــح 
هوایــی اســتان اصفهــان بــه ۳۶ مأموریــت هوایی 
اعــزام شــد و ۵۶ بیمــار را بــه بیمارســتان انتقــال 
کــه از ایــن تعــداد ۱۸ مــورد مربــوط بــه حــوادث  داد 
ترافیکــی و ۴ مــورد اعــزام مــادر بــاردار بــوده اســت.
پیــش  اورژانــس  کــرد:  خاطرنشــان  راســتین 
بیمارســتانی اســتان اصفهــان بــا برخــورداری از 
 ۷۷ شــامل  پزشــکی  فوریت هــای  پایــگاه   ۱۵۴
پایــگاه شــهری، ۷۶ پایــگاه جــاده ای و یــک پایــگاه 
امــداد هوایــی و ۲ دســتگاه اتوبــوس آمبوالنــس 
به صــورت شــبانه روزی در حــال ارائــه خدمــات 
رایــگان فوریت هــای پزشــکی بــه مصدومــان و 

بیمــاران اورژانســی اســت.

گزارشربخ

رعایــت  بــه  نــوروزی  مســافران  بی توجهــی 
ــا وضعیــت  پروتکل هــای بهداشــتی ســبب شــده ت
کثــر شــهرها بــه نارنجــی و قرمــز ســوق متمایــل  ا
شــود و در آســتانه ورود بــه مــوج چهــارم بیمــاری 
کــه تنهــا نیمــی از  قــرار بگیریم؛ ایــن در حالــی اســت 
گــزارش  بــه  اســت.  گذشــته  نــوروزی  تعطیــات 
گذشــته،  ســال  پایــان  در  وجود اینکــه  بــا   ایمنــا، 
دســتورالعمل های  رعایــت  و  کنترل هــا  افزایــش 
کرونــا  کاهــش مــوارد ابتــاء بــه  بهداشــتی ســبب 
کنــون  ا امــا  شــد،  کشــور  اســتان های  کثــر  ا در 
مســافرت های نــوروزی و افزایــش ترددهــا ســبب 
شــده تــا بــار دیگر ایــن زخم ســرباز کنــد و مــوارد ابتاء 
تنهــا بــا گذراندن نیمــه ابتدایی تعطیات نــوروزی، 
کمپین  گذشــته با راه اندازی  افزایش یابد. در ســال 
کمتــر بــه  »در خانــه بمانیــم« در ایــام نــوروز مــردم 
تنهــا  نــه  امســال  امــا  رفتنــد،  نــوروزی  ســفرهای 
هیچکــس بــه شــعار در خانــه بمانیــم اعتقــادی 
بــا هواپیمــا، قطــار و  بــه راحتــی  بلکــه  نداشــت، 
کردنــد. اتوبــوس بــه شــهرهای قرمــز و نارنجــی ســفر 

ایــن بی توجهی هــا شــرایط ســختی را در آینــده ای 
ســال  در  زد.  خواهــد  رقــم  کشــور  بــرای  نزدیــک 
گذشــته بــا رعایــت تمــام مــوارد، خیزهــای متعددی 
حــال  کردیــم،  تجربــه  را   ۱۹ کوویــد  بیمــاری  از 
در  و  نــوروز ۱۴۰۰  در ایــام  پروتکل هــا  رعایــت  آنکــه 
مســافرت ها به شــدت کاهش یافته اســت و معلوم 
نیســت شــرایط تــا چــه حــدی بحرانــی خواهد شــد، 
کنتــرل مجــدد بیمــاری  کــه  امــا مشــخص اســت 
کاهشــی ســخت تر از قبــل  و رســیدن بــه شــرایط 
کار را بــرای همــه بویــژه  خواهــد بــود و ایــن موضــوع 

کادر درمــان مشــکل می کنــد.
سفرهای نوروزی تنها در نیمه ابتدایی تعطیات، 
کثــر اســتان ها از جملــه اســتان اصفهــان  کشــور و ا
و  کــرده  وارد  بیمــاری  چهــارم  خیــز  بــه  عمــًا  را 
ــه وضعیــت  شهرســتان ها را یکــی پــس از دیگــری ب
کــه  طــوری  بــه  اســت،  رســانده  قرمــز  و  نارنجــی 
کشــور بــا وضعیــت  کنــون بیــش از ۱۷ شــهر در  تا
قرمــز و بیــش از ۴۲ شــهر بــا وضعیــت نارنجــی در 
ــی  ــه برخ ک ــت  ــی اس ــن در حال ــود دارد؛ ای ــور وج کش
وزارت  دغدغه هــای  بــه  توجــه  بــدون  مســئوالن 
کادر درمــان تنهــا بــه مســائلی از جملــه  بهداشــت و 
اقتصــاد و گردشــگری می اندیشــند، حــال آنکه باید 
کفه ســامتی باید ســنگین تر  دید در ترازوی زندگی 
کفــه توجــه بــه اوقــات فراغــت و مســائل  باشــد یــا 

گردشــگری. اقتصــادی و 
مثبت شدن ۵۰ درصد تست های کرونا تنها 

در یک روز زنگ هشدار خیز چهارم است
طاهــره چنگیــز، رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان در خصــوص تغییــر وضعیــت رنــگ بنــدی 
می کنــد:  اظهــار  نــوروز  در ایــام  اصفهــان  اســتان 
ســمت  بــه  اصفهــان  اســتان  شهرســتان های 
وضعیــت نارنجــی و قرمــز در حــال تغییر اســت، افراد 
باید دســتورالعمل های بهداشــتی مقابله با شــیوع 
کننــد و از تجمــع در  کرونــا را بــا جدیــت تمــام رعایــت 
مکان هــای شــلوغ و ســر بســته و دورهمی هــا بــه 

شــدت پرهیــز کننــد و مســئولیت خــود را اینگونــه به 
جــا آورنــد. وی ادامــه می دهــد: امــروز از یــک هــزار و 
کــه در اســتان انجــام شــده  ۳۰۰ تســت پــی ســی آری 
اســت، حــدود ۵۰ درصــد از تســت های انجــام شــده 
مثبــت بــوده اســت و ایــن اتفــاق نشــان از یــک زنــگ 
یــک خیــز قریب الوقــوع  هشــدار جــدی و شــروع 

کوویــد ۱۹ در اســتان اصفهــان دارد. بیمــاری 
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا اشــاره 
به اینکــه افــراد نبایــد ماســک زدن و عــدم ترددهــای 
خاطرنشــان  کننــد،  فرامــوش  را  غیرضــروری 
می کنــد: مســئوالن اســتان نیــز بایــد وظیفــه خــود 
کــه مطابــق بــا  را در قبــال اجــرای محدودیت هایــی 
ــا اســت،  کرون ــا شــیوع  دســتورالعمل های مقابلــه ب
انجــام دهنــد، در شــرایط شــکننده فعلــی نبایــد 
هیچکــس مســئولیت خــود را بــر عهــده دیگــری 
کــه ممکــن اســت بــا شــرایط بحرانــی  بگــذارد، چــرا 
کرونــا ویــروس در اســتان مواجــه  و شــیوع شــدید 

شــویم.
کنتــرل  بــرای  کــه  بــه برنامه هایــی  بــا اشــاره  وی 
ــت،  ــده اس ــام ش ــتان انج ــد ۱۹ در اس کووی ــاری  بیم
تصریــح می کنــد: برنامه هــا و دســتورات الزم ابــاغ 
شــده، امــا اجــرای برنامه هــا در زمینه هــای مختلــف 
وزیــر  مثــال  طــور  بــه  دارد،  وجــود  کوتاهی هایــی 
بهداشــت بارهــا و بارها قبــل از ایام نوروز درخواســت 
کــه افــراد از رفتــن بــه مســافرت در ایــام نــوروز  کردنــد 
کنــون شــاهد خاف ایــن  کننــد، امــا ا خــودداری 
موضــوع هســتیم و همــه بــه مســافرت می رونــد.
افزایش بیماران بستری در اصفهان تا حدود 

۷۰۰ نفر در ایام نوروز
چنگیــز اضافــه می کند: ایــن مســافرت ها و عــدم 
تعهــد به ســامتی خــود و دیگــران باعث می شــود تا 
کــه  بــا خیــز شــدید بیمــاری روبــرو شــویم، همانطــور 
کرونــا  امــروز مجمــوع تعــداد بیمــاری بســتری شــده 
کــه  در اســتان بــه حــدود ۷۰۰ نفــر رســید، در حالــی 
کردیــم و ایــن  ســال را بــا ۴۰۰ بیمــار بســتری تحویــل 
ناشــی از عــدم مراعات هــا در دو هفتــه آخــر اســفند 

مــاه و هفتــه اول فروردیــن مــاه اســت.
کرونا  وی تصریــح می کنــد: بــا توجــه به اینکه شــیوع 
ویــروس بــا جهــش انگلیســی در شــهرهای مختلف 
کرده ایــم، تــردد و مســافرت های  اســتان مشــاهده 
درون و بــرون اســتانی و پذیــرش مســافر در اســتان 
کرونــا ویــروس و افزایــش  می توانــد وضعیــت شــیوع 
کنــد و جــان افــراد را  مــوارد بســتری را بدتــر و بیشــتر 

بــه خطــر بینــدازد.
عماًل وارد موج چهارم شده ایم

رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان می گویــد: 
در اغلب شهرســتان های اســتان تعداد تست های 
مثبــت کرونــا رو بــه افزایــش اســت، دلیــل عمده ایــن 
مســافرت ها،  بی احتیاطــی،  نیــز  افزایش هــا 
کــه در  اســت  ترددهــای غیرضــروری  تجمع هــا و 
آخــر اســفند مــاه انجــام شــده اســت و در هفتــه 
اول فروردیــن نیــز دیــد و بازدیدهــا، مســافرت ها 
و تجمعــات ادامــه داشــته و ایــن مــوارد وضعیــت 
ادامه ایــن  و  کــرده  شــدیدتر  را  بیمــاری  افزایــش 
در  مرگ ومیــر  افزایــش  بــه  منجــر  می توانــد  رونــد 

پایانــی فروردیــن شــود. هفته هــای 
کیــد بر اینکــه اولیــن مدافــع ســامتی هــر  وی بــا تا
فــردی خــود او اســت، می افزایــد: ســاده ترین راه 
از  از ماســک، خــودداری  از خــود اســتفاده  دفــاع 
تجمــع بــه ویــژه در محیط هــای سربســته اســت، 
در هفته هــای اخیــر بیشــتر مــوارد ابتــاء، ابتــای 
خانوادگــی اســت، همچنیــن ممکــن اســت بــا یــک 
انفجــار شــدید بیماران مبتا بــه کرونا روبرو شــویم و 

بایــد بدانیــم عمــًا وارد مــوج چهــارم شــده ایم.
مسافران نوروزی باعث تغییر وضعیت 

رنگ بندی شهرها و افزایش آمار شده اند
کمــال حیــدری، معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم 
مســافرت های  خصــوص  در  اصفهــان  پزشــکی 
ــوروزی می گوینــد: امســال حجــم مســافر نســبت  ن
ــا حــدودی بیشــتر اســت،  گذشــته ت بــه ســال های 
همچنیــن بــا توجــه به اینکــه مــردم بــه وضعیــت 
رنگ هــا حســاس شــده اند و تصورشــان این اســت 
گــر زرد باشــد مشــکلی نیســت و می تواننــد بــه  کــه ا
کننــد، بــر افزایــش مســافرت های  آن منطقــه ســفر 
غیرضــروری دامــن زده اســت، بایــد بدانیــم ورود و 
خروج هــا باعــث تغییــر رنگ هــا می شــود، همانطــور 
گلپایــگان  کــه از نیمــه دوم اســفند مــاه شهرســتان 
گلپایــگان و خوانســار یــا نائیــن و  کــه  قرمــز شــد، چــرا 

کن نیســتند  نطنز، اهالی در خود شهرســتان ها ســا
و  هســتند  تهــران  جملــه  از  شــهرها  بیشــتر  در  و 
کنــون  ا بازمی گردنــد و  بــه شــهر خــود  در این ایــام 
خوانســار هــم قرمــز شــده و بســتری ها بــاال رفتــه 

اســت.
وی ادامــه می دهــد: در پنــج شهرســتان دیگــر هــم 
ــه افزایــش اســت و امیــدوارم  خیلــی آرام آمارهــا رو ب
افــراد اصــول بهداشــتی را رعایــت کننــد، گاهی همه 
دســت در دســت هــم می دهنــد تــا بتوانیــم بیماری 
ــذرد و وضعیــت  ــه می گ کمی ک کنیــم، امــا  کنتــرل  را 

خــوب می شــود مــردم بی خیــال می شــوند و ایــن 
گلپایگان،  موضــوع باعث قرمز شــدن شــهرها مثــل 
خوانســار یــا لنجــان می شــود و در فاورجــان نیــز 
آرام آرام آمــار بــاال مــی رود، افــراد بایــد رعایت هــا را بــه 
کسیناســیون انجام شــود. کنند تا وا شــدت دنبال 

مسافرت های ایام نوروز زمینه را برای خیز 
جدید بیماری مهیا می کند

معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
در ایــن  می گویــد:  راه هــا  شــدن  بــاز  خصــوص  در 
طــرف  یــک  می شــود،  موضوع ایجــاد  دو  زمینــه 
خســتگی مردم، مشــکات اقتصــادی، تــاب آوری و 
روحیه مردم اســت و موضوع دوم مخالفت شــدید 
خانــه  وزارت  ارکان ایــن  همــه  و  بهداشــت  وزارت 
ــا مشــکات  کــه توانســتیم ب ــا ســفرها اســت، چــرا  ب
کــم شــود، این  گــر بی خیالــی حا کنیــم و ا مقابلــه 
بیمــاری بیشــتر می شــود و مســافرت های ایام نــوروز 

زمینــه را بــرای خیــز بیمــاری مهیــا می کنــد.
وی بــا بیان اینکــه جلســاتی در ایــن شهرســتان ها 
بــا وضعیــت نارنجــی و قرمــز داشــتیم تــا بتوانیــم 
کنیــم، تصریــح می کنــد: توســط  کنتــرل  بیمــاری را 
بــا  جلســاتی  اســتان  در  کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد 
فرمانــداران، بســیج و نیــروی انتظامی برگــزار شــد 
کمرنــگ  تــا در تعطیــات عیــد نــوروز حساســیت ها 

نشــود و در شهرســتان هایی بــا وضعیــت نارنجــی و 
گســترش  قرمــز جدی تــر بــر خــورد شــود تــا بتــوان از 
اســتان  ســطح  در  کوویــد ۱۹  بیمــاری  افزایــش  و 

کنیــم. جلوگیــری 
کســینه شــدن افراد  حیــدری بــا اشــاره بــه اهمیت وا
پــر خطر، خاطرنشــان می کنــد: افــراد باید بدانند که 
مســائل روحــی و اقتصــادی را می تــوان جبــران کرد، 
امــا مســائلی از جملــه ســامتی و یــا فقــدان عزیــزان 
کــرد، بنابرایــن بایــد در قبــال  را نمی تــوان جبــران 
کنیم و حتی  سامتی یکدیگر احساس مسئولیت 

گــر راه هــا بــاز اســت، رفتــن به ســفرهای غیرضــروری  ا
کنیــم. کنتــرل  را در این ایــام 

در اواخر فروردین با شرایط بدتری روبرو 
می شویم

آرش نجیمــی، ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و  کرونــا  چهــارم  مــوج  ارتبــاط  دربــاره  اصفهــان 
می گویــد:  خبرنگار ایمنــا،  بــه  نــوروزی  ســفرهای 
و  می کردیــم  پیش بینــی  را  مســافرت ها  حجــم 
ــوروزی افزایــش  ــه ســال قبــل ســفرهای ن نســبت ب
کمتــر  قبــل  ســال های  بــه  نســبت  امــا  داشــته، 
شــده اســت، امــا همیــن مقــدار هــم باعــث تغییراتی 
کثــر  ا و  اســت  کوویــد ۱۹ شــده  بیمــاری  رونــد  در 
ســمت  بــه  را  کشــور  و  اســتان  شهرســتان های 

وضعیــت نارنجــی و قرمــز ســوق داده اســت.
وی ادامــه می دهــد: قبــل از تعطیــات تــا حــدودی 
کــز خریــد و کاهــش رعایــت  افزایــش تجمعــات در مرا
شــد  باعــث  مــرور  بــه  کــه  داشــتیم  را  پروتکل هــا 
کــم  کاهشــی این بیمــاری متوقــف شــود و  رونــد 
ــت های  ــدن تس ــت ش ــش مثب ــمت افزای ــه س ــم ب ک
ــی  ــه برخ ک ــی  ــا جای ــم، ت ــش رفتی ــروس پی ــا وی کرون
کشــور  شهرســتان ها نــه تنهــا در اســتان بلکــه در 

قرمــز شــد.
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 

خاطرنشــان می کنــد: در هــر اپیدمی اولیــن چیــزی 
کــه نشــان می دهــد، بیمــاری رو بــه افزایــش اســت، 
کــه  افزایــش تعــداد بیمــاران خواهــد بــود، همانطــور 
بــه مــرور و از اوایــل اســفند مــاه تعــداد بیمــاران از ۱۳ 
کــرد و در ایــن دو هفتــه  درصــد شــروع بــه افزایــش 
تعــداد  برابــر شــدن بیمــاران رســیدیم و  بــه ســه 
کــه  بســتری ها دو برابــر شــده و ایــن نشــان می دهــد 

مــا عمــًا بــا مــوج چهــارم روبــرو هســتیم.
از  برخــی  وضعیــت  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
مراتــب  بــه  کشــور  و  اســتان  در  شهرســتان ها 

و  گلپایــگان  می کنــد:  تصریــح  اســت،  بدتــر 
گرفتنــد، امــا ســایر  خوانســار در وضعیــت قرمــز قــرار 
و  نارنجــی  وضعیــت  در  اســتان  شهرســتان های 
ــد بدانیــم وضعیــت آن هــا نیــز  زرد هســتند، امــا بای
کــه در اواخــر  بســیار شــکننده اســت و احتمــال دارد 
فروردیــن مــاه بــا شــرایط بدتــری مواجــه شــویم.

با آزاد شدن راه ها در ایام نوروز بیماری 
افزایش می یابد

وضعیــت  و  رنگ بنــدی  خصــوص  نجیمــی در 
دو  می گویــد:  اصفهــان،  اســتان  شهرســتان های 
شهرســتان قرمــز، چهــار شهرســتان نارنجــی، دو 
شهرســتان آبــی و ســایر شهرســتان های اســتان 
تعــداد  بــه  کوتاهــی  فاصلــه  در  و  هســتند  زرد 
شهرســتان ها بــا وضعیــت نارنجــی و قرمــز اضافــه 
کنترل هــا  کــه نشــان از عــدم رعایت هــا و  می شــود 

دارد.
وی بــا اشــاره بــه ارزیابــی امــکان رفتــن بــه ســفرهای 
اضافــه   ،۱۹ کوویــد  بیمــاری  شــیوع  در  نــوروزی 
می کنــد: از یــک طــرف بحــث ســامتی روحــی و 
روانــی و تــاب آوری جامعــه و از طــرف دیگــر افزایــش 
ــوروز و  ــام ن کاهــش رعایت هــا در ای ــه دلیــل  ــا را ب کرون
رفتــن بــه ســفرها داریــم، امــا از طرفــی نیــز واضــح بــود 
کــه بــا آزاد شــدن راه هــا در ایــام نــوروز  و می دانســتیم 

بیمــاری افزایــش می یابــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
کادر درمان و وزرات بهداشــت  کید بر اینکه از نظر  تا
کــه بــه ســامت اهمیــت می دهــم، بحــث عــدم 
مســافرت ها مطــرح بــوده و خواهــد بــود، می افزایــد: 
ــد در نظــر داشــته باشــیم،  اما ایــن جنبــه را هــم بای
عــاوه  می کننــد،  تصمیم گیــری  کــه  مســئوالنی 
بــر ســامت مســائل روحــی، تــاب آوری جامعــه و 
گردشــگری را نیــز مــورد توجــه می دهنــد  اصنــاف و 
دیــد ســامت  از  بعــد تصمیم گیــری می کننــد،  و 
اســت  با ایــن  اولویــت  پزشــکی  علــوم  و دانشــگاه 
کــه می توانیــم محدودســازی داشــته  تــا جایــی 
باشــیم، زیــرا پیش بینی می شــد، با افزایــش ترددها 

کنــد. رنــگ شــهرها نیــز تغییــر 
با افزایش مسافرت ها رعایت پروتکل ها 

کاهش یافته است
وی بــا بیان اینکــه بــا افزایــش مســافرت ها رعایــت 
می گوید: ایــن  اســت،  یافتــه  کاهــش  پروتکل هــا 
بــا  می توانســتیم  کــه  اســت  حالــی  در  وضعیــت 
مســافرت های محــدود و عــدم تجمــع در جاهــای 
سربســته و زدن ماســک شــرایط بهتــری داشــته 
در  پروتکل هــا  رعایــت  حاضــر  حــال  در  باشــیم، 
اســتان بــه کمتــر از ۶۰ رســیده اســت و ایــن یک زنگ 
کوویــد  بــرای افزایــش و شــدت بیمــاری  هشــدار 
۱۹ اســت. نجیمی بــا اشــاره بــه رصدهــای روزانــه 
شهرســتان های اســتان اصفهــان در شــرایط فعلــی 
می گویــد: در نــوروز رصــد روزانــه انجــام می شــود، این 
رصدهــا هــم از طــرف دانشــگاه ها و هــم از طــرف 
کــه  می دهــد  نشــان  و  اســت  بهداشــت  وزارت 
کــدام شهرســتان ها از نظــر افزایــش مــوارد ابتــاء 
بســتری  مــوارد  شــدت  و  انفجــاری  وضعیــت  در 
ــدام شهرســتان ها اینگونه نیســت، در  ک هســتند و 

نتیجه ایــن رصدهــا انجــام می شــود تــا در صــورت 
نشــویم،  غافل گیــر  بحرانــی  شــرایط  بــا  مواجهــه 
اعــام  روزانــه  صــورت  بــه  هــم  را  رنگ بندی هــا 
کــه مشــخص می شــود،  می کنیــم و هــر تغییــر رنگــی 
اعــام  هــم  شــهر  آن  بــه  الزم  محدودیت هــای 
می شــود و ایــن باعــث می شــود در پایــان تعطیــات 
بــا شــرایط بحرانــی روبــرو نشــویم و یــا احتمــال ورود 

ــد. ــش یاب کاه ــاری  ــز بیم ــه خی ب
روند افزایش بیماری کووید ۱۹ به صورت 

انفجاری است
وی اظهــار می کنــد: در حــال حاضــر رونــد افزایــش 
بیمــاری بــه صــورت انفجاری زیاد می شــود و شــیب 
مایــم افزایشــی دیــده نمی شــود و شــیب بیمــاری 
کوویــد ۱۹ بــه شــدت انفجــاری و افزایشــی اســت و 
کــه در هفتــه  بــا توجــه به ایــن افزایــش احتمــال دارد 
آینــده یــا حتــی آخــر همین هفته با شهرســتان های 
نارنجــی بیشــتری روبــرو شــویم و بــه طــور اتوماتیــک 
کــه نارنجــی شــود محدودیت هــا  هــر شهرســتانی 
برایــش اعمــال خواهــد شــد. ســخنگوی دانشــگاه 
می کنــد:  خاطرنشــان  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
گر ایــن شــرایط ادامــه پیــدا کنــد، در پایــان فروردین  ا
کــه شــاید از مــوج  مــاه بــا شــرایطی روبــرو می شــویم 
کنتــرل  ســوم در آذر مــاه بســیار بســیار فراتــر رویــم و 
کار ســاده ای  کــردن آن  دوبــاره بیمــاری و خامــوش 
نخواهــد بــود، اتفــاق مهمی کــه در ســفرها اتفاقاتــی 
کــه از  کــه تعــدادی از افــرادی  می افتد، ایــن اســت 
کنــار هــم جمــع می شــوند  ــواده نیســتند  یــک خان
کوچــک یــا تجمــع می کننــد و یــا  و در فضاهــای 
کنــار هــم قــرار می گیرنــد و ایــن  در رســتوران ها در 
مــوارد همــراه می شــود بــا عــدم اســتفاده از ماســک 
باعــث  کــه  هســتند  کتورهایــی  فا همه این هــا  و 
گر حتی  افزایــش بیماری خواهند شــد، همچنیــن ا
در نظــر بگیریــم کــه تــا االن ویــروس کرونا هیچ تغییر 
ــا  ــن رفتاره ــد بدانیم ای ــت، بای ــته اس ــی نداش ژنتیک
کم ایــن بیمــاری بــه  باعــث می شــود تــا از مقــدار 
مقــدار زیــادی آن برســیم. وی ادامــه می دهــد: بــا 
کــه در اروپــا و آمریکا بود، شــرایط  توجــه بــه شــرایطی 
مــا بــه شــرایط خیلــی خوبــی رســیده بــود و مدیریت 
گر ایــن شــرایط ادامــه یابــد، بــا  خوبــی می شــد، امــا ا
کــه کمتــر کشــوری در این  شــرایطی روبــرو می شــویم 

گرفتــه اســت. شــرایط قــرار 
لزوم کوتاه شدن سفرها و بازگشت سریع

کــه دارم ایــن اســت  کــرد: توصیــه ای  کیــد  نجیمی تا
کــه آنهایــی که به ســفر نرفتند، دیگر نرونــد و آنهایی 
ــه  کننــد و ب ــاه  کوت ــه ســفر رفتنــد، سفرشــان را  ــه ب ک
شــهر خــود بازگردنــد، چــون شــرایط بــه هیــچ وجــه 
مهیــا بــرای ســفر نیســت و بــاز بــودن راه هــا دلیــل بــر 
کــه  گزینه هایــی  ســفر رفتــن نمی شــود و بهتریــن 
دربــاره پیشــگیری وجــود دارد، خــود مــردم هســتند 

و بایــد بــرای ســامتی خــود ارزش قائــل باشــند
و  هتل هــا  در  رعایت هــا  عــدم  خصــوص  در  وی 
کــه مســافران اســکان  مســافرخانه و مکان هایــی 
دارنــد، می گویــد: همکاران مــا رصد کردند و هتل ها 
یــا مســافر خانه هایــی هم بــوده که قوانیــن را رعایت 
نکردنــد و اخطــار دریافــت کردنــد، یــا پلمــب شــدند.

دومین بهار کرونایی؛ آرامش قبل از طوفان

منابــع  اداره کل  زدایــی  بیابــان  اداره  رئیــس 
گفــت:  طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 
از  هکتــار  ۱۲هــزار  در  زدایــی  بیابــان  طــرح 
بیابان هــای شــرق اصفهــان در منطقــه ســجزی 

اســت. شــده  اجــرا 
ــا  ــا تســنیم، ب ــو ب گفت وگ ــی در  حســینعلی نریمان
اشــاره وجــود ۳ میلیــون و 2۰۰هــزار هکتــار اراضــی 
بیابانی در اســتان اصفهان اظهار داشــت: حدود 
کانــون  1 میلیــون و ۵۰۰هــزار هکتــار از ایــن منطقــه 
بحــران  اســت.کانون  بــادی  فرســایش  بحــران 
کــه بــا طوفــان  فرســایش بــادی، مناطقــی اســت 
گــرد و غبــار بــه منابــع زیســتی و اقتصــادی آســیب 

می شــود. وارد 
گــرد  وی بــا اشــاره بــه بــرآورد خســارت ســاالنه 
و غبــار بــه منابــع زیســتی و اقتصــادی در ســال 
در  خســارت ها   میزان ایــن  کــرد:  بیــان   98
شهرســتان های بیابانــی شــامل اصفهــان، آران و 
بیــدگل، خــور و بیابانــک، برخــوار، نائین و کاشــان 

و نطنــز 12۴میلیــارد تومــان بــوده اســت.
رئیــس اداره بیابــان زدایی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اســتان اصفهان در خصوص راهکار 
ــان تصریــح  جلوگیــری از خســارات ناشــی از طوف
کــرد: راهــکار، اجــرای طرح هــای بیابــان زدایــی 
کــه در شــرق منطقــه مرکــزی اصفهــان  اســت 
کانــون  در  و  اولویــت  در  ســجزی  بیابان هــای 

بحــران درجــه 1 دســته بندی می شــود.
وی در خصــوص علــت اولویــت دشــت ســجزی 
کــه  بــا وزش بادهــای شــرقی و شــمالی  گفــت: 
بیشــتر در نیمــه اول ســال اتفــاق می افتــد، بــه 
ــرودگاه، راه آهــن، جــاده ترانریــت، شــهرک های  ف
وارد  خســارت  کشــاورزی  اراضــی  و  صنعتــی 

می شــود.
نریمانــی بــا بیان اینکــه  از ســال 1۳۵8 اداره کل 
منابــع طبیعــی اســتان اصفهــان اجــرای طــرح 
کــرده  بیابــان زدایــی را از منطقــه ســجزی آغــاز 
گفــت: نزدیــک 12هــزار هکتــار عملیــات  اســت، 
ــه  گرفت ــورت  ــجزی ص ــت س کاری در دش ــگل  جن

اســت.
شــامل  ســجزی  منطقــه  بیان اینکــه  بــا  وی 

کانــون بحــران فرســایش بــادی اســت،  2قســمت 
اظهــار داشــت: یکــی از ایــن قســمت ها شــمال 
جــاده ترانزیــت اصفهــان بــه نائیــن- بندرعبــاس و 

دیگــری جنــوب جــاده را در برمی گیــرد.
رئیــس اداره بیابــان زدایی اداره کل منابع طبیعی 
کــرد: طــرح  و آبخیــزداری اســتان اصفهــان اضافــه 
بیابــان زدایــی از قســمت شــمالی جــاده ترانزیــت 
و  شــده  آغــاز  ســال ۵8  از  نائیــن  بــه  اصفهــان 
کاری مصنوعــی  نزدیــک 1۰ هــزار هکتــار جنــگل 

ــت. ــه اس گرفت ــورت  ــش ص ــن بخ در ای
وی بــا اشــاره  به اینکــه در قســمت جنوبــی هــم 2 
گرفتــه  کاشــت نهــال مقــاوم صــورت  هــزار هکتــار 
کــرد: در مجمــوع در دشــت ســجزی  اســت، بیــان 

کاری شــد.  12هــزار هکتــار نهــال 
گــرد و غبــار شــدید بــه  کــه طوفــان  از 2ســال پیــش 
دلیــل تغییــرات اقلیمــی از قســمت جنوبی جــاده 
ســبب ایجاد خســارت و حــاد شــدن وضعیــت 
ــش  ــز افزای ــش نی ــن بخ ــز در ای ــد، تمرک ــه ش منطق
یافــت و در ســال 99 عــاوه بر2هــزار هکتــار نهــال 
کار بیابــان زدایــی صــورت  کاری قبــل،7۰۰ هکتــار 

گرفــت.
کــه 1۰هــزار هکتــار  گفــت: بــرآورد شــده  نریمانــی 
از منطقــه ســجزی همچنــان بــدون پوشــش و 
گر به وســیله  کــه ا مســتعد فرســایش بــادی اســت 
کاشــت نهــال تثبیــت نشــود، می توانــد در آینــده 
گــرد و غبــار، خســارت های زیــادی  طوفان هــای 

ــار آورد. ــه ب ب
رئیس اداره بیابان زدایی اداره کل منابع طبیعی 
کــرد: بــا توجــه بــه نزدیکــی  اســتان اصفهــان بیــان 
منطقه ســگزی به تســویه خانه شــرق اصفهان و 

موجــود بــودن منابــع آبــی در منطقه، ایــن امــکان 
کــه در طــول ۴ســال و هــر ســال 2هــزار  وجــود دارد 
ک انجام  و ۵۰۰ هکتار،بیابــان زدایــی و تثبیــت خا

دهیم.
وی بــا اشــاره بــه بــرآورد ریالــی ادامــه طــرح بیابــان 
زدایــی در منطقــه شــرق اصفهــان در ســال 99 
اظهــار داشــت: بــرای اتمــام طــرح 8۰ میلیــارد 
کــه در صــورت تامیــن  تومــان اعتبــار نیــاز اســت 
اعتبــار در طــول ۴ســال، 1۰هزار هکتــار باقی مانده 
کــه منجــر بــه تولیــد  کاری می شــود  هــم نهــال 
ک  کســیژن و جلوگیــری از فرســایش و تثبیــت خا ا

می شــود.
جنــگل کاری  به اینکــه  اشــاره  بــا  نریمانــی 
کاشــت نهــال و درختــان  دست کاشــت در غالــب 
گونه هــا شــامل  گرفتــه، افزود: ایــن  مقــاوم صــورت 
کــه  شــنیان اســت 

ُ
تــاغ، قــره داغ، آتریِپِلکــس، و ا

کنتــرل فرســایش بــادی بــه  ک و  بــرای تثبیــت خــا
مــی رود. کار 

ــا  گونه ه ــن  ــتفاده از ای ــل اس ــوص دلی وی در خص
کــرد: وجود 2سیســتم ریشــه افقــی و عمقی  بیــان 
یا عمودی اســت که به شــرایط خشــکی و کم آبی 
مقــاوم اســتان مقــاوم اســت و خــود را بــا بارندگــی 

ک تطبیــق می دهنــد. فصلــی و رطوبــت خــا
رئیــس اداره بیابــان زدایی اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه وجــود 
نزدیــک بــه 1۰۰هــزار هکتــار  جنگل هــای طبیعــی 
ســال 1۳۴9  از  کــرد:  تصریــح  اســتان  غــرب  در 
کــه نزدیک نیــم قــرن می گــذرد، ۳۰8 هزار  کنــون  تا
کاشــت و انســان ســاز در  هکتــار جنــگل دســت 

کردیــم. اســتان  ایجــاد 
وی بــا بیان اینکــه ۳برابــر جنگل هــای طبیعــی 
اضافــه  کاشــت  دســت  جنــگل  اســتان  در 
رتبــه نخســت ایجاد  در  اصفهــان  کردیم،گفــت: 

دارد.  قــرار  کشــور  در  کاشــت  دســت  جنــگل 
کــه فرهنــگ نهــال کاری در  ایــده آل ما ایــن اســت 
کاشــت  ــا  ــا ب جامعــه بیــش از پیش ایجــاد شــود ت
گیاهــان و نهــال در منــازل، جاده هــا، بیابــان و...
گــرد و غبــار و خســارات پــس از طوفان ایمــن  از 

باشــیم.

اجرای طرح بیابان زدایی در ۱۲هزار هکتار از بیابان های شرق اصفهان؛

اصفهان رتبه نخست ایجاد جنگل دست کاشت در کشور را دارد
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گزارش

گوربخ گفت و 

معلولیــت محدویــت نیســت، این جملــه نــه تنها 
در زمینــه فعالیت هــای جســمی صدق می کنــد، 
بلکــه در زمینــه موفقیت هــای فکــری هــم ثابــت 
شــده اســت. عظیمــه ایرانپــور غزلســرای جــوان 
گوشــه ای دیگــر از توانایی هــای بــزرگ  کشــور مــان 
کشــور مــان را بــه رخ همــگان  جامعــه معلــوالن 

کشــید.
کــه می شــود همــه  صحبــت از هنــر و هنرمنــد 
کــه ســرد و بــی  کســانی  مــا ذوق می کنــم حتــی 
احســاس هســتند. هنرمنــد بــودن در شــرایط 
بــا  دارد  فــرق  ســالم  فــرد  یــک  زندگــی  عــادی 
کــه با وجود معلولیــت و محدودیت های  افــرادی 
نــرم  پنجــه  و  دســت  خــود  جســمی،اجتماعی 
می کننــد و راه هــای ناهمــواری را طــی می کننــد 
ــام خــود را میــان هنرمنــدان ثبــت و  ــا بتواننــد ن ت

کننــد. جاودانــه 
کنیــد، بــا انبوهــی  گــوگل ســرچ  گــر اســم او را در  ا
بــا  اشــعاری  می شــوید.  مواجــه  شــعرهایش  از 
کــه نشــان دهنــده اســتعداد و  احســاس و زیبــا 
ــزل  ــوص غ ــه خص ــعار ب ــردون اش ــی او در س توانای

اســت. 
آشــنا می شــویم بــا عظیمیه ایرانپــور شــاعر توانــا 
دچــار  مدت هاســت  کــه  کشــورمان  غزلســرای 

معلولیــت اســت.
*   از خودتان بگویید.

عظیمه ایرانپورمتولد ١١ اردى بهشت سال۱۳۶٢، 
اهــل مبارکــه اصفهــان، دچــار معلولیــت جســمی و 
نوعی از بیمارى پیشرونده ى دیستروفی هستم.

حــس قــدم زدن را هیــچ وقــت تجربــه نکــردم و 
ــا پیشــرفت بیمــارى و از دســت  در ١۵ ســالگی و ب
دادن توان نشســتن روى صندلی چرخدار ناچار 
بــه تــرک تحصیــل شــدم و بواســطه ى آشــفتگی 
روحــی علیرغــم اصرار خانــواده آمــوزش خصوصی 
ــا  ــردم ب ک ــعی  ــه س ــی همیش ــم ول ــم نپذیرفت رو ه
مطالعــه در زمینه هــاى مختلــف اطالعاتــم را در 

حــد قابــل قبولــی نگــه دارم.
*    آیا محدودیت ها و ناتوانی های 

جسمی می تواند مانع موفقیت های هنری 
افراد بشود؟

کــه  شــد  موضــوع  منکر ایــن  نمی شــود 
 محدودیت هاى جسمی بخصوص در جامعه ى
ــوان یــاب  کمــی از افــراد ت کــه حمایــت بســیار   مــا 
می شود،رســیدن بــه موفقیت را حــاال چه هنرى 

کنــد  چــه غیــر هنــرى بســیار ســخت و دشــوار مــی 
ــالش و  ــل ت ــدم در مقاب ــال معتق ــن ح ــی در عی ول
اراده ى انســان هیــچ چیــزى غیرممکــن نیســت.
*   چگونه پی به استعداد خود در شعر سرودن 

بردید؟
ــه ذهنــم  ــی ب گاهــی واژه هــاى هماهنــگ و موزون
کــه بــی  شــباهت  بــه شــعر نبــود و حــس  می آمــد 
می دهــد  آرامــش  مــن  بــه  نوشــتن  کــردم  مــی 
ســال ٩٠ بــه اصــرار خانــواده و بــراى ســرگرم شــدن، 
ک  نوشــته هایم را در یــک ســایت ادبــی بــه اشــترا
بگــذارم. بعــد از مدتــی پیامی از شــخصی دریافت 
کــه همــه در آن ســایت  اســتاد خطابشــان  کــردم 
کردنــد و شــعرهاى بســیار زیبــا و روحنــوازى  مــی 

داشــتند.
  پیامــی به ایــن مضمــون: ” شــما اســتعداد داریــد 
ولــی بایــد آمــوزش ببینیــد” بااینکــه در آن زمــان 
نمــی  بــودم  منــزوى  و  آشــفته  روحــی  نظــر  از 
دانــم چــه چیــزى باعــث شــد در مــورد شــرایطم 
کــه  بدهــم  توضیــح  و  بنویســم  براى ایشــان 
شــرکت درمحافــل و انجمن هــاى ادبــی بــراى 

مــن غیرممکــن اســت. 
از اون زمــان مــورد حمایت هــاى بــی دریغ ایشــان 
گرفتم.هــم از نظــر آمــوزش ســرودن شــعر و  قــرار 
ــه دنیــاى وســیع ادبیــات  ــردن پنجــره اى ب ک ــاز  ب
کــه حقیقتــا دنیــاى دلپذیــزى اســت و هــم از نظــر 
کمــک بــه رشــد معنــوى و معرفــی و فرســتادن 
مثنــوى  شــرح  جملــه  از  مختلــف  کتاب هــاى 
معنــوى موالنــا و ایــن اســتاد بزرگــوار کســی نبودند 
جــز“ دکتــر وحیــد رشــیدى “کــه هنــوز هــم بعــد از 
ده ســال از حمایت هــا و راهنمایی هاى ایشــان 

بهــره منــد می شــوم.
امیــدوارم تعــداد افــراد شبیه ایشــان در جامعــه ى 
مــا زیــاد باشــد و بفهمیم بجــاى ترحم و دلســوزى 
می توانیــم حتــی از راه دور تأثیــر زیــادى روى بهتــر 
شــدن حــال همدیگــه و رشــد و تعالــی هم داشــته 

باشیم.
*   شما غیر از غزل سراغ ترانه هم رفته اید، 

محتوای ترانه های شما معموال با چه 
مضمونی است؟

گروه هــاى  درخواســت  بنابــه  مــن  ترانه هــاى 
موســیقی و خواننده هایی که همکارى داشــتیم 

ــد. ــقانه دارن ــی و عاش ــاى احساس ــتر فض بیش
کــه در وصــف  البتــه ترانــه اى بنــام “مــادر”  دارم 
افــراد توانیــاب اســت.خودم عالقــه ى  مــادران 
جنــاب  توســط  و  دارم  ترانــه  به ایــن  خاصــی 
اســت. و منتشــر شــده  وحید هامــون خوانــده 

*   به نظر شما تفاوت غزل کالسیک و مدرن 
در چیست؟

تفــاوت نگوییــم بهتراســت، وجوه تمایــزی وجود 
کــه عمدتــًا ناشــی از تغییــرات فرهنگــی زمــان  دارد 
اســت. تغییراتــی در زبــان و بیــان. نــوع و شــکل 
کــه  واژه هــا و اصطالحــات از یــک ســو، و تغییراتــی 
زندگــی انســان امــروزی در روش و نگــرش بــا آن 
مواجــه اســت. تمدن، فرهنــگ، ابزار، مشــکالت، 
ــان  ــه تغییــر می کنــد، زب ــگاه آدمی ک دغدغه هــا و ن
و بیانــش هــم تغییــر می کنــد و در شــعر و هنــرش 

نمــودار می شــود.
*   شعر کالسیک امروز را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
بــه نظــر مــن  رونــد مثبتــی دارد و می شــود حرکــت 

“بایــد”  توانیــم  نمــی  کــرد.  راحــس  پویایــی  و 
گــر ســاختار حفــظ  خاصــی را متصــور بشــویم.  ا
کــه بتوانیــم بــه آن ســروده بگوییــم غــزل،  بشــود 
شاعراست.کســی  اختیــار  در  اش  بقیــه  دیگــر 

کنــد. نمی تواند،بگوییــد بایــد چــکار 
البتــه گاهــی شــعرهایی بــا عنــوان غــزل می بینیم 
کــه حتــی وزن و قافیــه ى خــاص غــزل و شــعر 
کالســیک رعایــت نشــده و قطعــا بــه شــاعر این 

گفــت غزلســرا. شــعرها هــم نمی شــود 
*   تاثیر شعر بر سالمت روان را تا چه میزان 

می دانید؟
شــعر به واســطه ى برانگیختن احساس، زیبایی 
خــوب  شــعر  ذات  در  کــه  واژه هــا  هماهنگــی  و 
اســت مــی توانــد تأثیرگــذارى باالیــی در مخاطــب 
داشــته باشــد.یک مثــال عینــی در مــورد خــودم 
کــه آشــنایی بــا موالنــا و خوانــدن عمیــق  مــی زنــم 
شــعرهایش  آرامــش خاصی به من میدهــد و روح 

کنــد. و روانــم را از آشــفتگی رهــا مــی 
 *   فکر می کنید شاعران و هنرمندان در 

شهرستان ها و شهر های کوچک جایی برای 
رشد و تعالی دارند؟

کار براى شاعران در شهرستان ها و  خب طبیعتا 
شــهرهاى کوچــک بــه مراتــب دشــوارتر اســت ولــی 
ــا آســان تــر شــدن ارتباطــات و رشــد  بــه نظرمــن ب
فضــاى مجــازى زمینه براى دیده شــدن و رشــد و 

گذشــته فراهم شــده اســت. تعالی، بیشــتر از 
*   و حرف پایانی شما.

حــرف خاصــی نــدارم تنهــا سپاســگزارم از شــما و 
دوســتانی کــه وقــت گذاشــتند و همراهــی کردند.

»چشم ها را باید شست
جور دیگر باید دید..«

یکی از غزل های عظیمه ایرانپور:
از حجم سیاهی زمین غمگینم

دلتنگ نگاه سبز فروردینم
اى کاش بهار اجازه می داد که باز

نزدیک نگاه ناب او بنشینم
در بدو ورود سایه ها فهمیدم

امسال زمستان بدى می بینم
خورشید! ببخش ما به تو بد کردیم

از ماه و شب و ستاره دل چرکینم
کی را؟! گم کرده نگاه تو تن خا

من اهل همین حوالی پایینم
هر سال که من به دور تو می گردم

یک بار تو هم بیا سر بالینم.

گو با عظیمه ایرانپور شاعرغزل سرای جوان: گفت و 

در مقابل تالش و اراده انسان، هیچ چیز غیر ممکن نیست!

مسئولیت دیوار فروریخته پارکینگ میدان نقش 
جهان با میراث فرهنگی نیست 

نماینده مردم اصفهان در مجلس:

فرهنگ و هنر اصفهان 
به فراموشی سپرده شده است

کوتاه شدن هتل پر حاشیه چهارباغ در حال 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
پارکینــگ  گفــت:  اصفهــان  اســتان  گردشــگری 
میــدان نقــش جهــان در حــال حاضــر در مالکیــت 
میــراث فرهنگی نیســت و نقشــی در تامین ایمنی 

دیــوار نــدارد. 
فریدون اللهیاری اظهار داشــت: پارکینگ میدان 
ــه  کاروانســرای متروک نقــش جهــان در واقــع یــک 
بــه پارکینــگ تبدیــل شــده و  کــه امــروزه  بــوده 
کهنگــی، دیــوار ضلــع شــرقی  متاســفانه بــه دلیــل 

ــت. ــه اس ــرو ریخت آن ف
وی افــزود: مســئولیت رفــع خطــر و حفاظــت از 
بناهــا بــه طــور طبیعــی بــه عهــده مالــکان اســت و 
مالک ایــن پارکینگ ســازمان بهســازی و نوســازی 
شــهرداری اصفهــان اســت؛ بنابرایــن مســئولیت 

فــرو ریختن ایــن دیــوار بــه عهــده میــراث فرهنگــی 
مغازه هــای  در  تعمیراتــی  و  مرمت هــا  نیســت. 
گر ایــن اقدامــات اصولی  کــه ا همجــوار رقــم خــورده 

بــود، شــاید شــاهد ریــزش دیــوار نبودیــم.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
بــا بیان اینکه ایــن  گردشــگری اســتان اصفهــان 
و  گردشــگری  توســعه  برنامــه  در  پارکینــگ 
پارکینــگ  گفت: ایــن  دارد  قــرار  هتل ســازی 
کاروانســرای نخجوانــی معــروف  گذشــته بــه  در 
گردشــگری اصفهــان   بــوده و در برنامــه توســعه 

قرار دارد. 
دیــوار ریختــه شــده نیــز از دیوارهــای اصلــی نبــوده 
امــا بــه دلیل آنکــه در محل عبور و مرور قرار داشــته 
بایــد اقدامات ایمنــی بــر روی آن انجــام می شــد. 
کــس  خوشــبختانه ریــزش دیــوار آســیبی بــه هیــچ 

وارد نســاخت.
وی ادامــه داد: برخــی میــراث فرهنگــی را مقصــر 
اخطارهای ایمنــی  می گوینــد  و  می داننــد 
برای ایــن اداره فرســتاده شــده اســت؛ در حالیکــه 
فرســتادن این  فرهنگــی مســئول  میــراث  خــود 
کاروانســرا نیــز در  اخطارهــا بــه مالــکان اســت. این 
حــال حاضــر در مالکیــت میــراث فرهنگــی نیســت 

و نقشــی در تامین ایمنــی دیــوار نــدارد.

نماینــده مردم اصفهــان در مجلس گفت: فرهنگ 
و هنــر اصفهــان بــه فراموشــی ســپرده شــده اســت و 
بایــد تمــام تــوان ملــی را بــرای رســیدگی بــه وضعیــت 
کنیم. عباس مقتدایی با اشاره به  اصفهان بسیج 
بازدید از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه اهمیــت فرهنــگ و 
کــه اصفهــان در عرصــه فرهنــگ و  جایــگاه بلنــدی 
هنــر دارد، اولیــن روز کاری ســال ۱۴۰۰ را بــرای بازدیــد 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی قرار  و نظــارت بــر اداره 
زیربنایــی  مباحــث  بیان اینکــه  بــا  وی  دادم. 
کل و مســئوالن آن مطــرح شــد،  زیــادی بــا مدیــر 
کل اداره  افــزود: بــا عنایــت بــه توضیحــات مدیــر 
ــه اهمیــت  ــا توجــه ب فرهنــگ و ارشــاد اصفهــان و ب
شــورای فرهنــگ عمومــی و نقــش و جایــگاه آن در 
کــه  بــاورم  بر ایــن  کشــور،  فرهنــگ  بهینه ســازی 
اصفهــان می توانــد در عرصــه فرهنــگ و هنــر ســرآمد 
 نقــش ســابق خــود را بازیابــد.

ً
کشــور باشــد و مجــددا

فاصله زیاد اصفهان تا رسیدن به جایگاه تراز 
فرهنگی

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
عرصــه  سالهاســت  کــرد:  نشــان  اســالمی خاطر 
فرهنــگ و هنــر و مباحث مرتبــط با آن نظیر صنایع 
دســتی مــورد غفلــت قرار گرفتــه و علی رغــم کارهای 
بــه  تــا رســیدن  گرفتــه همچنــان  مفیــد صــورت 
جایــگاه تــراز شــهری ماننــد اصفهــان فاصلــه زیــادی 

دارد.  وجــود 
اداره  کــه  دارم  اطمینــان  البتــه  داد:  ادامــه  وی 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اصفهان در مســیر 
گرفتــه و خوشــبختانه مدیــر کل  تحــرک بیشــتر قــرار 
و همــکاران او توانســته اند برخــی از نقــاط ضعــف را 
جبــران و یــا حداقــل در مســیر جبــران کمبودهــا قرار 

گیرنــد.
تحرک بیشتر عرصه فرهنگ و هنر اصفهان در 

سال ۱۴۰۰
کــه اســتان اصفهــان از  مقتدایــی معتقــد اســت 
ــگاه صنایــع دســتی  نظــر مفاخــر، هنرمنــدان، جای
کتابــت و خوشنویســی  و ابعــاد متعــدد دیگــر ماننــد 

و ده هــا عرصــه دیگــر فرهنگــی حرف هــای جــدی 
ملــی و جهانــی دارد امــا بایــد بــا برنامه ریــزی صحیح 
کل فرهنــگ و ارشــاد  و ارتبــاط بیشــتر بیــن اداره 
کمیســیون فرهنگــی مجلــس، در ایــن  اصفهــان بــا 
کــه فرهنــگ و هنــر اصفهــان به  کنیــم  مســیر کمــک 
اوج بازگــردد. وی بــا اشــاره بــه همفکــری بــا مدیــرکل 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی،  و مســئوالن اداره 
کــرد: قــرار اســت تمــام تــوان ملــی را بــرای  تصریــح 
کنیــم و بــه  رســیدگی بــه وضعیــت اصفهــان بســیج 
نظــر می رســد ســال ۱۴۰۰ در اصفهــان ســال تحــرک 

بیشــتر عرصــه فرهنــگ و هنــر خواهــد بــود.
فرهنگ را کانون توجه قرار دهیم

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
کنــار موضوعــات سیاســی  اســالمی بیان داشــت: در 
کانــون توجــه قــرار  و اقتصــادی بایــد فرهنــگ را در 
کــم  دهیــم، اســتان اصفهــان ظرفیت هــای نــاب و 
کــه بایــد از نیــروی انســانی موجــود بــه  نظیــری دارد 
نحو شایســته استفاده شــود و همه این موضوعات 
کل بحــث و بررســی شــد. وی بــا  در جلســه بــا مدیــر 
اشــاره بــه موضــوع حمایــت از هنرمنــدان و بســتر 
ســازی بــرای آنکــه بتواننــد در آرامــش بــه اعتــالی 
کارهــای بــر زمیــن  گفــت:  کننــد،  کمــک  فرهنــگ 
کار بشــود  کــه هرچقــدر  مانــده آنقــدر زیــاد اســت 
کم کاری هــا خودنمایــی می کننــد، امــا  همچنــان 
در ایــن راســتا در بودجــه ۱۴۰۰ ســرفصل های قابــل 

ــده اســت. ــده ش ــی دی توجه
در بودجه ۱۴۰۰ حمایت از هنرمندان در نظر 

گرفته شده
نماینــده مــردم اصفهــان خاطر نشــان کرد: بخشــی 
کــردن جبــران و حمایــت از هنرمنــدان  از عملیاتــی 
گرفتــه شــده، وظیفــه  کــه در بودجــه ۱۴۰۰ در نظــر 
را  آن  کــه  اسالمی اســت  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره 
برعهــده دارد و ســایر مجموعه هــا بایــد هم راســتا بــا 
ــگ و  ــت فرهن ــا وضعی ــد ت کنن ــک  کم ــاد  وزارت ارش
کیــد کرد:  هنــر اصفهــان بهبــود یابــد. وی در پایان تا
کنــون زمــان آن اســت کــه همه بــه اعتالی فرهنگ  ا
کــرده تــا تــالش گســترده ای بــرای جبــران  و هنــر فکــر 

گیــرد. نواقص ایــن عرصــه صــورت 

کــه بیــش از ۱۰ ســال از تعدیــل ارگ جهان نمــا  امــروز 
نقش جهــان  میــدان  حریــم  نقــض  دلیــل  بــه 
می گــذرد، معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث 
فرهنگــی اســتان اصفهــان از تعدیل بخش هایــی از 
طبقــه آخــر هتلی کــه ارتفــاع آن حریم محور تاریخی 

کــرده بــود، خبــر داد.  فرهنگــی اصفهــان را نقــض 
کــرد:  گفت وگــو با ایســنا اظهــار  ناصــر طاهــری در 
کــه در دفتــر معاونــت  ســال گذشــته طــی جلســاتی 
عمرانــی اســتانداری اصفهــان، همچنیــن مدیرکل 
میراث فرهنگی و مدیرکل راه و شهرســازی اســتان 
برگــزار شــد، توافقاتــی بــا مالــک و ســرمایه گذار این 
کاهــش تأثیــر منظــری ســاختمان  هتــل به منظــور 
گرفــت  هتــل بــِر خیابــان چهاربــاغ عباســی صــورت 
کــه بخش هــای مشــرف بــه خیابــان  و قــرار شــد 

حــذف شــود.
 وی ادامــه داد: در حــال حاضــر قســمت هایی از 
طبقــه آخــر هتــل از محــل دیــوار برشــی مشــرف بــه 
ســمت خیابان چهارباغ تا پشــت سینما فلسطین 

در حــال حــذف و برچیــده شــدن اســت.
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهــان در 
پاســخ به این ســؤال که آیا مشــکل غیرقانونی بودن 
ســاخت هتــل بــه دلیل ابالغ نشــدن مجوز ســاخت 

از ســوی اداره کل راه و شهرســازی نیــز با ایــن حــذف 
گفــت: ســاخت هتــل  حــل خواهــد شــد یــا خیــر؟ 
ــه انجام شــده  غیرقانونــی نبــود. مراحــل اخــذ پروان
بــود و در ابــالغ مصوبــه نیــز اداره کل راه و شهرســازی 

مســئولیت دارنــد و صاحب نظــر هســتند. 
توقــف  درخواســت  قبــاًل  شــد:  یــادآور  طاهــری 
کارشناســی و تائیــد در  داشــتیم و طــی جلســات 
شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان با همــکاری و 
تعامالتــی کــه صــورت گرفــت تــا حــد زیــادی موضوع 
اشــرافیت بــه خیابــان چهاربــاغ بــا حــذف بخــش 

اشــاره  شــده، مرتفــع خواهــد شــد.
ســرمایه گذاران این  و  مالکیــن  همــکاری  از  وی، 
کــه بــا وجــود  کــرد، چرا هتــل به صــورت ویــژه تشــکر 
ــاد در راســتای تعامــل حاضــر  صــرف هزینه هــای زی
بــه همــکاری و حــذف بخشــی از ســاختمان خــود 

ــدند. ش

خبر

و  هنرمنــدان  همــه  بخــش  الهــام  در ایــران  بــاغ 
صنعتگرانــی اســت که بــر پارچه ها، فلزها، ســفال ها 
شــهر  اصفهــان،  و  می زننــد  نقــش  کاشــی ها  و 
گلســتان  خــالق صنایــع دســتی، مهــد تبلور ایــن 
گنبدهــا، میناهــا، قلمکارهــا و  جاویــدان در نقــوش 

دست بافته هاســت. 
ــه پایتختــی  کــه شــاه عبــاس اصفهــان را ب از زمانــی 
برگزیــد هنــر در ایــن شــهر اعتــالی دوچنــدان یافــت، 
هنرمنــدان و هنرهــای دســتی ارج نهــاده شــدند و 
مراحــل کمــال و درجــات تکامل را پیمودنــد و از این 
کمــال و جمــال و  رو آثــار صفویــه در ایــن شــهر در اوج 

تناســب دیــده می شــوند.
امــروز اصفهــان از ایــن اعتــال و بالندگــی در صنایــع 
دســتی در شــبکه جهانــی شــهرهای خــالق دنیــا 
قــرار دار، صنایــع دســتی اصفهــان امــا از قلمــکاری، 
کاری، قلمزنــی و میناســازی  کاشــی  فــرش بافــی، 
در بســیاری از نقش هــا، از باغ ایرانــی بهــره برده انــد.
در بســیاری از نقــوش صنایــع دســتی اصفهــان 
کــه  زنبق هــا  و  بنفشــه ها، ســنبل ها  نســترن ها، 
اقلیم ایــران  خــاص  و  باغ ایرانــی  گل هــای  همــه 
هســتند در چینش هــای هنــری هنرمنــدان در 
تبلــوری  و  هــم نشســته اند  و شــکن  دل  چیــن 
از  دیــدار  در  شــده اند،  باغ ایرانــی  از  تمثالــی  یــا  و 
ــاغ  ــی از ب گلبرگ اصفهــان صنایــع دســتی این شــهر 
گردشــگران  از  بســیاری  کــه  اســت  پرگل ایرانــی 
کاشــانه خــود بــه  خارجــی و داخلــی بــرای دیــار و 
در  را  باغ ایرانــی  از  وجه هایــی  می برنــد.  ارمغــان 
و  مینــا  بشــقاب های  گنبدخانه هــا،  کاشــیکاری  
فــرش اصفهــان بــه بهترین شــکل ممکن می تــوان 
دیــد. فرش ایرانــی همــان تجســم باغ ایرانــی اســت 
کــه تجســم  و در اصفهــان نــه تنهــا بــر دار قالی هــا 
پهنــای  در  می تــوان  را  باغ ایرانــی  از  پرده هایــی 

گنبدخانــه مســجد شــیخ لطــف اهلل یــا مســجد  زیــر 
جامع عباسی نگریست. در گنبدخانه شیخ لطف 
گشــوده  اهلل منظــری از بــاغ بهشــت بــر بیننــده  
می شــود و او را بــه تفــّرج در ایــن بــاغ دلگشــا دعــوت 

می کنــد.
کاشــیکاری ها نــه تنهــا در  گل بوته هــای نقــوش   
کــه بر گنبدهای متعدد  گبندخانه شــیخ لطــف اهلل 
و ایوان هــا  رواق هــا  شــهر، ســردرها، جلوخان هــا، 
بــا الهــام از عناصــر باغ ایرانــی در نهایــت ظرافــت و 
زیبایــی هــر بییننــده ای را محــو تماشــا می کننــد. در 
واقــع اســلیمی بر نقــوش گنبدها و کاشــیکاری های 
متعددبناهــا همــان بوتــه ای اســت که در گوشــه ای 
و  می دهــد  بــرگ  و  می رویــد،گل  باغ ایرانــی  از 

گلســتانی شــیدا می آفرینــد.
کاری هــا بعــد از فــرش نزدیــک تریــن  کاشــی  نقــش 
آن  نقش هــا  در ایــن  اســت.  باغ ایرانــی  بــه  نقــش 
کــه در فــرش بــر تــار و پودهــا نقــش باغ ایرانــی  چنــان 
بــه تصویر کشــیده شــده اســت، ترنج هــا  و لچکی ها 
کننده باغ هستند  زاییده حوض ها و منابع تامین 
کــه با مهــارت و ظرافت هنرمند به باغچه ها تبدیل 
شــده اند و در ایــن میــان حــوض بــه ترنــج، ماهــی بــه 
ــه  ــا همــان بّت ــه ســرکج ی ــه بّت ــه عباســی  و ســرو ب الل

جّقــه تبدیــل شــده اســت.
کمــال در نقش های ایرانــی در آثــار  ایــن  پختگــی و 
کاشــی ها و  صنایــع دســتی هــم در فــرش، هــم در 
هــم در قلمــکار و دیگــر صنایــع ظریــف نــه بــه یکبــاره 
کــه در طــول ســالیان دراز حاصــل شــده اند و صنایع 
کاشــیکاری ها  و  دســتی اصفهــان چــون فــرش و 
و  تکامــل  اوج ایــن  در  نمونه هایــی  کاری هــا  مینا

پختگــی هســتند.
مثــل  اصفهــان  قلمــکار  پارچه هــای  گفــت  بایــد 
کاشــی ها نقــش بــاغ را تداعــی می کننــد.  فرش هــا و 

در اصفهــان پیــش از آنکــه زاینــده رود بخشــکد، 
کارگاه هــای قلمــکار اصفهــان  ــران  کارگ ــه از  ک گازران 
کنــار زاینــده رود و  بودنــد، پارچه هــای قلمــکار را در 
بیشــتر در بیشــه نــاژوان بــه آب می زدنــد و خشــک 
پارچه هــای  کــردن  خشــک  منظــر  می کردنــد. 
دلپذیــری  تصویــر  رود،  زاینــده  کنــار  در  قلمــکار 
کــه هنــوز در خاطــر بســیاری از اصفهانی هــا و  اســت 

گردشــگران این شــهر باقــی مانــده اســت.
یــا  فــرش  نقــش  همــان  اصفهــان  قلمــکاران 
باغ ایرانــی را بــر پارچه هــای چیــت بــا قالــب یــا بــا 
بتــه  از  دلگشــا  بــاغ  بعد ایــن  و  می زدنــد  دســت 
ترمه ای ها،ترنــج خشــگله، اســلیمی، ترنــج انــاری، 
کاجی هــا  سوســن درشــته، درهــم بادامی هــا، بتــه 
کــه همــه گوشــه ای از انــواع  نقش هــای قلمکارانــد را 
بــرای شستشــو به آب زاینــده رود می انداختنــد و در 
کرانــه رود اصفهــان خشــک  کــش آفتــاب در  ســینه 

می کردنــد.
کرانــه زاینــده  خشــکاندن پارچه هــای قلمــکار در 
کــه  رود در بیشــه نــاژوان هنــوز در قــاب تصاویــری 
باقــی  کرده انــد  برداشــت  گردشــگران  عکاســان و 
مانــده اســت.عکس هایی یــادآور خاطراتی شــیرین 
کــه معلــوم  از زایندگــی زاینــده رود بــا هــزار افســوس  
گســترده و  نیســت چه زمانی بتوان باردیگر این باغ 
بافتــه از تــار و پــود نخ هــا را دوباره در کرانه زاینــده رود 

بــه تماشــا نشســت.
گذشــته از پارچه های قلمــکار، مرغوب ترین ظروف 
قلمزنــی و ظــروف مینــا  از آن اصفهــان اســت و در 
نقــوش مشــبک و یــا برجســته بــاز پرده هــای  از 
عناصــر باغ ایرانــی بازآفرینــی می شــوند. بنابرایــن 
گفــت بســیاری از آثــار هنر ایرانــی و یــا آنچــه از  بایــد 
صنایــع دســتی در اصفهــان می بینیــد از فــردوس 
گرفتــه شــده اســت. هنرهایــی  ــی الهــام  ــا باغ ایران ی
ــراث  ــتی و می ــع دس ــی، صنای ــای تاریخ ــه در بناه ک
کمــال  فرهنگــی اصفهــان شــکوه، ظرافت،جمــال و 

ــت. ــده اس آفری
بیــش از ۷۰ هــزار هنرمنــد صنایــع دســتی در اســتان 
ســال  چهــار  در  کــه  می کننــد  فعالیــت  اصفهــان 
گذشــته ۴۰ هــزار نفــر شناســائی و شناســنامه دار 

شــدند.
از ۶۰۲ رشــته صنایــع دســتی شناســایی شــده در 
دنیــا ۲۹۹ مــورد مربــوط به ایــران و از ایــن تعــداد ۱۹۶ 
رشــته مربوط به اســتان تاریخی و هنرپرور اصفهان 
کنــون ۴۰ هــزار نفــر شــاغل در این بخش  کــه تا اســت 
ســاماندهی شــدند بــا احتســاب خانواده های ایــن 
افــراد معیشــت حــدود چهــار میلیون نفــر به صنایع 

گــره خــورده اســت دســتی 
اصفهــان بــه عنــوان دومیــن شــهر جهانــی صنایــع 
دســتی در طــول تاریــخ نقــش مهمــی در رشــد و 
کهن ایفــا  توســعه فرهنــگ و تمدن ایــن ســرزمین 

کــرده اســت.

تبلور باغ ایرانی در هنرهای صنایع دستی اصفهان

بازارهــا و بازارچه هــای اصفهــان را از هــر طــرف 
بلنــد  ســردرهای  می رســند،  بهــم  بگیــری  کــه 
بــا پیشــانی های برافراشــته و پشــت بغل هــای 
گاه  مزیــن بــه آجــرکاری بــا نقــوش هندســی و 
کــه راه بــه  کاشــی کاری معقلــی و هفــت رنــگ  بــا 

گنجینــه ای پررمــز و راز دارنــد. 
از  داالنــی  اصفهــان  بــازار  گزارش ایرنــا،  بــه 
هــم  ســر  پشــت  کــه  اســت  گنبدهایــی  انبــوه 
کار  چشــم  کــه  آنجــا  تــا  و  شــده اند  قطــار 
بــازار  میانه هــای  در  می رونــد.  پیــش  می کنــد 
رخ  چهارســو  گنبدخانــه  تالقیراســته ها،  در  و 
بیننــده  کــه  بلنــد  گنبدخانــه ای  می نمایــد. 
راه  و ســراها  بــازار  بــه ســوی  هــر چهارســو  از  را 
می نمایــد و درهمیــن اثنــا همــه هــوش و حــواس 
بیننــده را معطــوف بــه نقش هــای آجــری تاریــک 
گــرد و زوایایــش می کنــد. تــاق  گردا و روشــن در 
گــرد ســتون نــوری  گرا چشــمه ها بــا زیبایــی تمــام 
گنبدها هدایت شــده رخ  کــه از بیــرون بــه داخــل 
نمایــی می کننــد و ایــن تکــرار زیبایــی بــر همــه ی 

بــازار اســت. ســقف ها و در و دیــوار 
بیننــده در بــازار محــو تماشــا می شــود. بــا وارد 
مســقف  شــهری  بــه  پــا  انــگار  بــازار  بــه  شــدن 
و  تاجــران  و  بازاریــان  کنانش  ســا کــه  گذاشــته 
گاه  کــه  ــا  پیشــه های مختف انــد  حجــره داران ب
گاهــی هــم در تیمچــه  گاه در ســرا و  در حجــره و 
گــذر زمــان می کننــد. مــس می کوبنــد، پارچــه 
نقــش می زننــد، نقــره قلــم می کوبنــد، نگارگــری 
کار و  می کننــد، نــخ می فروشــند و هــزار صنعــت و 
کــه همــه جملگی مشــق زندگی بــر دفتر  بــار دیگــر 

بازاراســت. روزگار 

بــازار اصفهــان را از هــر طــرف بگیــری از میــدان 
کهــن شــهر)میدان عتیــق( در بــازار نظامیهیــا از 
ســردر قیصریــه از راســته چیــت ســازان در میدان 
زیبایــی،  از  آمیختــه  جهانــی  جهــان،  نقــش 
کــه یــک  ســادگی، شــکوه،جالل و ابهــت اســت 
کــرده  گنبدهــا  جــا چهــره در نقــاب داالن هــا و 

اســت.
ــته ها  ــوه راس ــه انب ک ــان  ــازار اصفه ــزرگ ب ــور ب مح
و ســراها را در خــود جــا داده دو بزنــگاه تاریخــی 
زمــان  یکــی  می شــود،  یــادآور  را  اصفهــان  در 
کــه در هــر  ســلجوقیان و دیگــری زمــان صفویــان  
دو دوره شــهر تحولــی بــزرگ و بنیادیــن را از ســر 

گذرانــده اســت.
بــازار اصفهــان  بــا تمــام رگ و پیوندهایش راهش 
ــه  ک ــرده اســت.جایی  ک را از مســجد عتیــق آغــاز 
اولیــن میــدان شــهر یعنــی میــدان عتیــق در یکی 
گرفتــه  شــکل  شــهر  بخش هــای  کهن تریــن  از 

اســت. 
بیــش از هشــتصد ســال پیــش بــازار اصفهــان  
کــرد و مســیرش را رو بــه  گرفــت، رشــد  پاییــدن 
که بعدهــا در دوره  میــدان نقش جهــان و بازاری 

ــه ســاخته شــد ادامــه داد. صفوی
اســالمی  حکومت هــای  شــروع  از  بعــد  بــازار 
ــار مســجد جامــع و عمارت هــای  کن ــران در   در ای
زیــادی  اهمیــت  از  و  یافــت  تکامــل  حکومتــی 
که ایــن ســه بــه عنــوان  برخوردارشــد تــا جایــی 
کنار هم  کــز اقتصــادی، مذهبی و سیاســی در  مرا
کــز ثقــل حکومت  و در یــک میــدان بــه عنــوان مرا
قــرار می گرفتنــد. ســاختار بــازار اصفهــان در دو 
دوره حکومــت ســلجوقیان  و صفویــان شــکل 

کنــار  گرفتــه اســت؛ یکــی در میــدان عتیــق در 
مســجد جامــع عتیــق و ارگ ملکشــاه  و دیگــری 
در میــدان نــو یــا همــان میــدان نقــش جهــان 
کنــار مســجد جامــع عباســی و عمــارت عالــی  در 

قاپــو.
کــه  اقتصــادی اش  عناصــر  کنــار  در  بــازار 
کوچک تریــن واحــد آن حجــره اســت، عناصــر 
مســاجد،  مثــل  خدماتــی  علمــی و  مذهبــی، 
کاروانســرها و حمام هــا  را هــم در دل  مدرســه ها، 

اســت. داده  جــای  خــود 
گنبــدی  اصفهــان  بــازار  راســته های  ســقف 
راســته  دو  تالقــی  محــل  در  و  اســت  آجــری  و 
ــکوه تر از  ــر و باش ــای بلندت گنبده ــا  ــوها ب چهارس
گنبــد راســته ها قــرار دارنــد. حجره هــای راســته،  
کاالهــا و صنایــع  و ســراها محــل  محــل عرضــه 

کاالهــا و تولیــدات هســتند. تجمــع 
ســراها بــا معمــاری چهار ایوانهیــا بــا صحن هــای 
گاه روبــاز و در برخــی  هشــت ضلعــی و یــا مــدور 
گشــوده  حیاط هــای  سرپوشــیده اند.  مــوارد 
همــراه  میانــی  حــوض  یــک  بــا  گاهــی  ســراها 
کــه ضمــن زیبایــی، موجــب تلطیــف هــوا  بــوده 
می شــود. ســراها در یکیــا دو طبقــه مشــتمل بــر 
کاالهای راســته  کــه محــل  حجره هایــی هســتند 
مربوطه اســت. در مقیاس بعدی بازار،ســراهای 
بــه تیمچــه  معروف انــد.  بــازار  سرپوشــیده در 
کوچکترانــد، سرپوشــیده اند  تیمچه هــا از ســراها 
برخــوردار  زیباتــری  تزئینــات  و  معمــاری  از   و 
مرغوب تــری  حجره هــای  تیمچه هــا  هســتند. 
ــازار  ــزرگان ب ــران و ب کار تاج ــر  ــتر دفات ــد و بیش دارن
ومحــل مالقــات و دادوســتد آنهــا بــا تاجــران دیگر 

اســت.
بازاراصفهــان یکــی از بزرگتریــن و قدیمی تریــن 
بــا  توانســته  کــه  اســت  ســنتی ایران  بازارهــای 
و همیــن  از عناصــر معمــاری  بســیاری  حفــظ 
ــه بخشــی  ک ــار تاریخــی ای  ــا دربرگرفتــن آث طــور ب
را  از ماهیــت اجتماعــی و فرهنگــی و مذهبــی 
ــرای  گردشــگران زیــادی را ب تشــکیل می دهنــد، 

کنــد. بازدیــد جــذب 
گردشــگری  اســتان اصفهــان بــه عنــوان قطــب 
اثــر تاریخی ایــن  بنــا و  از ۲۲ هــزار  کشــور بیــش 
اســتان شناســایی شــده و یکهزار و ۸۵۰ مورد آن 
بــه ثبــت ملــی و چهــار اثــر آن بــه نام هــای میــدان 
کاخ چهلســتون، بــاغ فین  امــام )نقــش جهــان(، 
کاشــان و مســجد جامــع بــه ثبت جهانی رســیده 

اســت.

گنجینه پر رمز و راز تاریخ بازار بزرگ اصفهان 
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گفــت:  رئیــس هیــأت اســکی اســتان اصفهــان 
ــادی  ــداد زی ــا تع کرون ــل  ــه دلی ــته ب گذش ــال  در س
بــرای  میزبانــی  امــکان  و  شــد  لغــو  برنامه هــا  از 
کشــور را از دســت  مســابقات اســکی قهرمانــی 

نداشــتیم. اعــزام  مســابقات  به ایــن  و  دادیــم 
محمــود یســلیانی در گفت وگــو بــا فــارس بــا اشــاره 
کرونا بر روی رشــته  اســکی اظهار داشــت:  به تأثیر 
رشــته اســکی هــم مثــل ســایر رشــته های ورزشــی 
کــه  کرونــا متضــرر شــد، هــر چنــد  از وجــود ویــروس 
کثــر فعالیت های ایــن رشــته در فضای باز اســت،  ا

بــاز هــم بــا محدودیت هایــی مواجــه بودیــم.
رئیــس هیــأت اســکی اســتان اصفهــان افــزود: 
امــکان  و  شــد  لغــو  برنامه هــا  از  زیــادی  تعــداد 
کشــور  میزبانــی بــرای مســابقات اســکی قهرمانــی 
اعــزام  مســابقات  به ایــن  و  دادیــم  دســت  از  را 
کــه بــود تمرینــات  نداشــتیم، بــا وجــود مشــکالتی 
برگــزار شــد و توانســتیم مســابقات اســتانی را طــی 
کنیــم. وی بــا اشــاره بــه آمــوزش  یــک روز برگــزار 
گفــت: در بحــث آمــوزش،  رشــته ورزشــی اســکی 
کــردن نســبت بــه ســال های  کالس هــا و همگانــی 
گذشــته محدودیــت زیــادی داشــتیم و اســتقبال 

کمتــر از ۵۰ درصــد بــود.
یســلیانی در خصــوص ضرر هــای مالــی به ایــن 
در ایــن  کــه  کرد:کســانی  بیــان  ورزشــی  رشــته 
حــوزه فعالیــت می کردنــد از جملــه مربیــان و ارائــه 
دهنــدگان وســیله های اســکی ضرر هــای مالــی 

زیــادی را متحمــل شــدند.
رئیــس هیأت اســکی اســتان اصفهــان با اشــاره به 
گذشــته بیــان  برنامه هــای انجــام شــده در ســال 
کــرد: در رشــته های رول اســکی و اســکی چمــن 

تمرینــات در ســطح شــهر اصفهــان برگــزار شــد؛ 
زمــان بــارش بــرف در پیســت اســکی فریدون شــهر 
و  اســنوبرد  آلپایــن،  رشــته های  تمرینــات 
صحرانــوردی برگــزار شــد. وی ادامــه داد: بحــث 
ســال  در  برنامــه   شــاخص ترین  اســتعداد یابی 
اســنوبرد  و  آلپایــن  رشــته های  در  کــه  بــود   ۹۹
انجــام شــد و بازدهــی خوبــی داشــت و مســابقات 
قهرمانــی اســتان در ۵ رده ســنی در دو بخــش 

آقایــان و بانــوان برگــزار شــد.
برنامه هــای ســال ۱۴۰۰  بــه  بــا اشــاره  یســلیانی 
پیش بینــی  کــه  ورزشــی  تقویــم  طبــق  گفــت: 
کالس هــای رول اســکی و  شــده اســت برگــزاری 
اســکی چمــن در فصــل بهــار، تابســتان و پاییــز و 
آلپایــن  رشــته های  تمرینــی  اردوهــای  برگــزاری 
زمســتان  فصــل  در  صحرانــوردی  و  اســنوبرد  و 
اســت. رئیــس هیــأت اســکی اســتان اصفهــان 
ــزاری  افــزود: شــاخص ترین برنامــه  ســال ۱۴۰۰ برگ
مربیگــری  کالس هــای  و  آموزشــی  کالس هــای 
بــه ویــژه ارتقــای مربیگــری ۳ بــه ۲ رشــته آلپایــن 
کــه امیــدوارم بتوانیــم بــا اخــذ  در اولویــت اســت 
ــه   ــه مرحل ــم شــدن محدودیت هــا ب ک مجوزهــا و 
کرونــا بــرای  کــه  اجــرا برســانیم. وی دربــاره مزیتــی 
کــرد:  رشــته اســکی داشــته اســت، خاطرنشــان 
ورودی  در  کــه  محدودیت هایــی  بــه  توجــه  بــا 
شهرســتان فریدون شــهر اعمــال می شــد، بحــث 
ــی اســت و هــر  ک ــه تفریــح خطرنا ک تیوپ ســواری 
ســاله توســط مــردم انجــام می شــد و بــا صدمــات 
زیــادی همــراه بود را امســال شــاهد نبودیم، فقط 
در پیســت ها تمرینات ورزش اســکی را شاهد بود 

و از حواشــی دور بودیــم.

منتظــر بازگشــایی پیســت ها بعــد از تعطیــالت 
ــتیم ــد هس عی

حامــد عطایــی، ملی پــوش اصفهانی تیم اســکی 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ورزشــی فــارس  آلپایــن در 
کرونــا بــر فعالیت هــای ورزشــی  بــا اشــاره بــه تأثیــر 
گفــت: در ایــن مــدت بــه دلیل تعطیلی باشــگاه ها 
بازگشــایی  زمــان  تــا  نداشــتیم  زیــادی  تمریــن 
تابســتان  و  از ســرگرفته شــد  تمرینــات  مجــدد 

تمرینــات هــوازی داشــتیم.
بــرف  بــارش  شــروع  و  زمســتان  در  افــزود:  وی 
تمرینــات چــوب دروازه در پیســت آغــاز شــد، در 
حــال حاضــر تمرینــات تعطیــل شــده و منتظــر 
عیــد  تعطیــالت  از  بعــد  پیســت ها  بازگشــایی 

هســتیم.
بــه جــز  گذشــته  کــرد: در ســال  بیــان  عطایــی 
مســابقات شهرســتانی و اســتانی و مســابقاتی 
کــه در دیزیــن برگــزار شــد، رقابــت دیگــری برگــزار 
نشــد، بــرای مســابقات قهرمانی جهــان هم فقط 

تمرینــات تیــم ملــی بزرگســاالن برگــزار شــد.
پریــان حســینی، بانــوی اســکی بــاز اصفهانــی در 
همیــن رابطــه گفــت: بــه دلیــل شــرایطی کــه کرونا 
ــل  ــته مث گذش ــال  ــات در س ــود آورد تمرین ــه وج ب
قبــل نبــود و محدودیت هایــی وجــود داشــت؛ 
فقــط  و  بــود  برپــا  روز  دو  هفتــه ای  تمرینــات 

مســابقات شهرســتانی و اســتانی برگــزار شــد.
کــرد: در ایــن مدت تعــدادی از بازیکنان  وی بیــان 
کــه وجــود داشــت در تمرینات  بــه دلیــل شــرایطی 
شــرکت نمی کردنــد و تیــم کامل نبــود، با این حال 
مربیــان تمرینــات را برگــزار می کردنــد، هــر چنــد 

شــرایط بــا گذشــته متفــاوت بــود.

گرفت کشور را از اصفهان  کرونا، فرصت میزبانی مسابقات اسکی 
گذشــته بــه علــت  کــن ورزشــی در ســال  تعطیلــی اما
کرونــا موجــب خســارت های اقتصــادی و  شــیوع 

فنــی بــه ورزش اســتان اصفهــان شــد.
کمــک  گفــت: بــا  مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان 
گــروه ۴  کــن ورزشــی از  کرونــای اســتان اما ســتاد 
کــرد و ایــن موضــوع  گــروه ۲ انتقــال پیــدا  مشــاغل بــه 
کــن ورزشــی بــه حداقل  ســبب شــد تــا تعطیلــی و اما

برســد.
ســیدمحمدطباطبایی بــا اشــاره بــه محدودیــت 
گذشــته  ســال  در  کشــور  در  ورزشــی  مســابقات 
شــرکت  بــا  اصفهــان  اســتان  ورزشــکاران  افــزود: 
رقابت هــای  در  ورزشــی  رشــته   ۳۵ از  بیــش  در 
کشــور در بخــش آقایــان و بانــوان عناویــن  قهرمانــی 
کردند. وی گفت:  قهرمانی تیمی و انفرادی کســب 
ورزشــکاران اســتان در رشــته های فوتبال، والیبال، 
گلــف، چــوگان و فوتســال در  ــال،  بســکتبال، هندب
کمــان، تیرانــدازی  رشــته های تیمــی و تیرانــدازی بــا 
دوچرخــه  اســب،  بــا  پــرش  ســوارکاری،  اســلحه، 
ســواری، دومیدانــی، ووشــو، جــودو، پومســه، وزنــه 

بــرداری، شمشــیربازی، آلیش، قایقرانی، اســکیت، 
اتومبیلرانی، موتورســواری و اســکی عنوان های برتر 

کشــور بدســت آوردنــد. را در 
طباطبایــی افــزود: در ســال ۹۹بیــش از ۷۰ ورزشــکار 
قهرمــان از اســتان اصفهــان در رشــته های مختلــف 
کــه برخــی از آن هــا  بــه تیم هــای ملــی دعــوت شــدند 
ــز در رقابت هــای محــدود بیــن المللــی صاحــب  نی

عنــوان شــدند.
کار ســازمان  اســتان اصفهان بیش از ۳۰ هزار ورزش 
ــر  ــی نظی ــور ب کش ــن در  که ای ــه ای دارد  ــه و حرف یافت
اســت و بــه همیــن ســبب اســتان اصفهــان قطــب 

کشــور محســوب می شــود. ــزرگ ورزش  ب

کار معلــول تیــم  علیرضــا مختــاری دو و میدانــی 
گفــت: حضــور روانشــناس ورزشــی الزمــه  ملــی 
موفقیــت در پارالمپیــک توکیــو اســت و شــانس 

کســب مــدال را بــاال خواهــد بــرد. 
ورزشــکاران  و  تمامی تیم هــا  افــزود:  مختــاری 
مطــرح جهــان از قابلیت هــا و مزایــای حضــور 
مهــم  آوردگاه  در ایــن  ورزشــی  روانشــناس 
مســووالن  کــه  اســت  نیــاز  و  می برنــد  ســود 
ــتر  ــوع بیش ــن موض ــز به ای ــورمان نی کش ــی  ورزش
و  نــکات  کــرد:  اضافــه  وی  دهنــد.  اهمیــت 
در  ورزشــی  علمی روانشناســان  توضیه هــای 
ورزشــکاران  فنــی  و  فــردی  مهارت هــای  کنــار 
زمینه ســاز موفقیــت در المپیــک و پارالمپیــک 

بــود. خواهــد 
کــرد:  ایــن ملــی پــوش معلــول اصفهــان تصریــح 
ــی تیــم  ــه بعــدی اردوی آمادگ ــرار اســت مرحل ق
ملــی دوومیدانــی جانبــازان و معلــوالن ماننــد 
کیــش برگــزار شــود و بــه  گذشــته در جزیــره  دوره 
احتمــال زیــاد روزهایــی بیــن ۲۰ تــا ۲۵ فروردیــن 

آغــاز خواهــد شــد.
کــرد: اردوهــای پیشــین  مختــاری خاطرنشــان 
کیفیــت خوبــی برخــوردار بــود و امیدواریــم  از 
کــه اردوی پیــش رو نیــز بــا تمرینــات مناســب و 

ــد. ــراه باش ــازی هم بدنس

کســب بهتریــن  وی اظهارداشــت: تمــام تالشــم 
نتیجــه و رکوردشــکنی در توکیــو اســت تــا بتوانــم 
کشــور  کنــم و بــا دســت پــر بــه  مردم ایــران را شــاد 

بازگردم.
توکیــو   ۲۰۲۱ پارالمپیــک  در  وزنــه  پرتابگــر 
کــرد: در آخرین مرحلــه رکوردگیری  خاطرنشــان 
کــه در  و انتخابــی تیــم ملــی پــارادو و میدانــی 
ــت متــر و  ــورد هش ــت رک ــد بــا ثب ــزار ش ــش برگ کی
۵۱ ســانتی متــر در پرتــاب وزنــه توانســتم رکــورد 
بزنــم البتــه رکــورد پیش بینــی شــده از ســوی 
 ۲۷ و  متــر  هشــت  پارالمپیــک،  ملــی  کمیتــه 
کــه بــا وجــود آســیب  دیدگــی  ســانتی متــر بــود 
رکــورد  بزرگــی ســایز وزنــه پرتابی، ایــن  کتــف و 

خــوب حاصــل شــد.
کــه قــرار بــود از تاریــخ  المپیــک تابســتانی ۲۰۲۰ 
۲۴ ژوئیــه )۳ مــرداد ۱۳۹۹( تــا ۹ اوت ســال ۲۰۲۰ 
)۱۹ مــرداد ۱۳۹۹( بــه میزبانــی شــهر توکیــو در 
کشــور ژاپــن برگــزار شــود بــه دلیــل همه گیــری 
 )۱۴۰۰(  ۲۰۲۱ ســال  بــه  کوویــد-۱۹  بیمــاری 

موکــول شــد.
علیرضــا مختــاری ملی پــوش پرتــاب وزنه ایــران 
کســب عنــوان دوم در مســابقات  آبــان ۹۸ بــا 
دبــی،  در  جهــان  قهرمانــی  ومیدانــی  پــارادو 
دســت  بــه  را  توکیــو  پارالمپیــک   ســهمیه 

آورد.

که گذشت  فراز و نشیب ورزش استان در سالی 

ملی پوش اصفهانی:

حضور روانشناس ورزشی الزمه موفقیت 
در پارالمپیک است

گزارشربخ

گزارشربخ

کمبــود فضــا بــرای انجــام  باســتانی کار اصفهانــی از 
ورزش باســتانی و زورخانــه ای در اصفهــان گله منــد 

اســت.
گفت وگــو بــا فــارس پیرامــون  ســید رضا اخــروی در 
کرونــا بــر ورزش باســتانی اظهــار داشــت:  تأثیــرات 
در  کــرد،  خلل ایجــاد  برنامه هــا  تمــام  در  کرونــا 
در ایــن  شــد؛  تعطیــل  زورخانه هــا  تمــام  ابتــدا 
مــدت طــرح هــر خانــه یــک زورخانــه را در ســطح 
کردیــم؛ ورزش باســتانی بــه فضــای  اســتان ایجاد 
زیــادی نیــاز نــدارد و همه جــا می توان ایــن ورزش 

را انجــام داد.
زورخانــه ای  و  باســتانی  ورزش  هیــأت  رئیــس   
اســتان اصفهــان در خصــوص برنامه هــای اجــرا 
گذشــته بیــان داشــت: برگــزاری  شــده در ســال  
بــود،  مجــازی  صــورت  بــه  آموزشــی  کالس  هــای 
برگــزاری کالس هــای مجــازی بــرای ارتقــای مربیــان 
که آن  هم مجازی برگزار شــد،  و دیگری مســابقاتی 
فیلــم ارســالی از ورزشــکاران بــه فدراســیون ارســال 
می شــد و اعالم نتایج از ســمت فدراســیون صورت 

می گرفــت.
وی در ادامــه افــزود: در مجمــوع تمــام تالشــمان 
تا ایــن اوضــاع و مشــکالت را مدیریــت  کردیــم  را 
کمتریــن آســیب را ببینــد؛ در حــال  کنیــم تــا ورزش 
حاضــر زورخانه هــا طبــق شــرایط خــاص و بــا رعایت 
پروتکل ها و ســانس های محدود بازگشــایی شــده 

اســت.
کــه  کرونــا تمــام برنامه هایــی  کــرد:  اخــروی تصریــح 
کــرد و  گذشــته انجــام می شــد را لغــو  ســال های 
ــی اقدامی صــورت نگرفــت؛ هــم از  ــازه زمان در ایــن  ب
لحــاظ روحی روانی و هم جســمی روی ورزشــکاران 

کــه  گذاشــت، ســعی شــد تــا جایــی  اثــر مخربــی 
گرفتــه شــود. امــکان دارد جلوی ایــن تخریــب 

کمبود فضای الزم  برای ورزش باستانی و 
زورخانه ای در اصفهان

 محمدحسین محمدصادقی، ورزشکار باستانی  کار 
اصفهانی نیز در گفت وگو با خبرنگار ورزشــی فارس 
بــر تمرینــات ورزش  کرونــا  تأثیــرات  در خصــوص 
باعــث تعطیلــی  کرونــا  باســتانی اظهــار داشــت: 
کــه در تمرینــات بــه  باشــگاه ها شــد و ایــن تاخیــری 
وجــود آمــد باعــث افــت بدنــی ورزشــکاران شــد و 
ســطح آمادگــی نســبت بــه قبــل پاییــن آمــد؛ بــرای 
در  را  تمرینــات  اوضــاع  تشــدید این  از  جلوگیــری 
در  اصفهانــی  باســتانی کار  گرفتیــم.  ســر  از  پــارک 
کــه بــا آن مواجــه هســتیم  ادامــه افــزود: مشــکلی 
کمبــود زورخانــه است؛ســانس های محــدود و بــا 
شــرایط ســخت در اختیــار جوان ترهــا قــرار می گیــرد 
ــت؛  ــود داش ــم وج ــا ه کرون ــل از  ــکل قب ــن مش که ای
قهرمان هــا بــرای تمریــن بــا کمبــود مــکان مناســب 

برای ایــن ورزش رو بــه رو هســتند.
کــرد: بــا عــدم مدیریــت در باشــگاه  وی تشــریح 
ورزشــی روبــه رو هســتیم؛ ســبک های مختلف این 
ورزش بــه فضــا و زمــان جــدا نیــاز دارنــد؛ هنــگام 
تمریــن تخصصــی میل گیــری و ســنگ ورزشــکاران 

ــد. ــاز دارن ــود نی گ ــه  ــد و هــر ۲ ب باهــم تداخــل دارن
محمدصادقــی بیــان داشــت: امیــدوارم مکانــی در 
کــه فقــط در اختیــار جوان هــا و  گرفتــه شــود  نظــر 
گیــرد؛ اخیــرًا اســتقبال خوبــی از ایــن  قهرمانــان قــرار 
گرفتــه اســت ولــی هیــچ ســانس  ورزش صــورت 
آموزشــی در اســتان اصفهــان نداریــم و ایــن بــرای 
پایتخــت ورزش پهلوانــی و زورخانــه ای مشــکل 

بزرگــی اســت.

کمبود فضا برای ورزش باستانی و زورخانه ای 
در اصفهان

خبرربخ

خبر

کرونــا  کــه  امیــر قلعه نویــی بــا اشــاره بــه وضعیتــی 
علیــه رویاهایــش در ســپاهان شــکل داده بــود، بــه 
عنــوان دلیلــی بــرای دور  شــدن از نتایج دلخواهش 

ــاد می کنــد. ی
در  ســپاهان  از  شــرایطی  در  نویــی  قلعــه  امیــر 
ــه  ک ــت  ــار رف کن ــم  ــل نوزده ــی فص ــای پایان هفته ه
مدعــی اســت غیبــت ســتاره هایش در آن مقطــع 
آســیب بزرگــی در مســیر خواسته های شــان داشــته 
و برای ایــن موضــوع بــه غیبــت تاثیرگــذار ســتاره 
کــه طــی  اشــاره می کنــد  لیورپــول  خــط دفاعــی 
مســیر  در  را  کلــوپ  گردان  شــا اخیــر  هفته هــای 

شکســت قــرار داده بــود.
ســرمربی حــال حاضــر گل گهــر ســیرجان در ابتــدای 
گذشــت اینطور  کــه  صحبت هایــش دربــاره ســالی 
می گویــد: ســال 99 در مجمــوع ســال خوبــی نبــود 
کرونــا ریشــه کن نشــد و همچنــان  کــه ویــروس  چــرا 
درگیــرش هســتیم و عزیزانــی را هــم در ایــن مدت به 
خاطر ایــن ویــروس از دســت دادیــم. فکــر می کنــم 
کنترل ایــن ویــروس عملکــرد  مســئوالن در قبــال 
کل دنیــا درگیــر  قابــل قبولــی نداشــتند و با اینکــه 
کنیــم  کرونــا بــود ولــی مــا می توانســتیم بهتــر عمــل 
کــه متاســفانه اینطور نبــود ولــی امیــدوارم هرچــه 
ســریعتر این ویــروس ریشــه کن شــود و بــه زندگــی 
عــادی برگردیــم. بــرای شــخص خــودم در مجمــوع 
ســال خوبــی بــود و توانســتم ســالمتی خــودم را 
گل  بازیابــم و حــاال هــم برنامه هــای بزرگــی بــا تیــم 

کــه مشــغول انجــام آن هســتیم. گهــر داریــم 
کرونــا  کــه  وی در ادامــه بــا اشــاره بــه مشــکالتی 
علیــه او و جاه طلبــی اش در ســپاهان شــکل داد 
کــه شــرایط ســختی بــود.  می گویــد: بایــد بگویــم 
مــا در آن مقطــع در ســپاهان ســه نفــر از مدافعــان 
اصلــی خودمــان را از دســت دادیــم و خیلــی از ایــن 
موضــوع متضــرر شــدیم. شــما نــگاه کنیــد لیورپــول 
یــک فــن دایــک را از دســت داد و ۶ بــازی پیاپــی 
نتیجــه نگرفــت، حــاال در نظــر بگیریــد مــا پورقــاز 
گولســیانی را بــرای مــدت طوالنــی نداشــتیم و  و 
مهدیــزاده هــم در مقطــع مهمــی از فصــل مصــدوم 
بازیکنــان در پســت غیــر  از  شــد و ناچــار شــدیم 
کنیــم و همیــن موضــوع بــه  تخصصــی اســتفاده 
کنــار مســائل دیگــر باعــث شــد از  ــه زد و در  مــا ضرب
کــورس قهرمانــی جــا بمانیــم و فشــار زیــادی را در 
آن مقطــع متحمــل شــدم و آن حملــه عصبــی هــم 
مزیــد بــر علــت شــد تــا در ادامــه فصــل نتوانــم در 

خدمــت تیــم ســپاهان باشــم. 
گل گهــر ســیرجان را  کــه  قلعه نویــی مدعــی اســت 
کــرده و قــادر خواهــد بــود در  بــا مطالعــه انتخــاب 
درازمــدت برنامه هــای خــود را در ایــن باشــگاه بــه 
ــا مطالعــه  گهــر را ب گل  کنــد:  نحــو مناســب دنبــال 
کردیــم و وقتــی قصــد داشــتیم به اینجــا  انتخــاب 
بیاییــم همــه جوانب را ســنجیدیم و به این نتیجه 
رســیدیم انتخــاب خوبــی اســت. امکانــات ســخت 
افــزاری گل گهــر فــوق العــاده اســت و یــک مجموعه 
خــوب و حرفــه ای وجــود دارنــد و نــگاه بلنــد مــدت 
گهــر بــه یــک تیــم  گل  دارنــد و بــرای تبدیــل شــدن 
کــه صبــور باشــیم و در  بــزرگ و قدرتمنــد نیــاز اســت 
حــال برداشــتن قدم هــای اول هســتیم و امیــدوارم 
بتوانیــم برنامه هایمــان را بــه خوبــی در ایــن تیــم 

کنیــم. پیــاده 
گل گهــر بــار دیگــر  بــا اشــاره بــه شــرایط  ســرمربی 
کشــور و تاثیــر آن در بخش هــای مختلــف  کرونایــی 
کنــار  و  می کنــم  فکــر  می گویــد:  ورزش  جملــه  از 
آمــدن مــا با ایــن ویــروس همــراه بــا ســختی های 
زیــادی بــوده اســت.جامعه با ایــن شــرایط دچــار 
یــک خمودگــی مضاعف شــده و عالوه بر مشــکالت 
درگیــرش  مــردم  کــه  معیشــتی  و  اقتصــادی 
هســتند، این موضــوع مزیــد بــر علــت شــده تا مــردم 
کننــد و امیــدوارم  شــرایط ســخت تــری را تحمــل 

هرچــه زودتــر رفــع شــود.
کاًل از هــر لحــاظ بخواهیــد   وی ادامــه داد: ســال 99 
حســاب کنیــد ســال تلخــی بــود و اتفاقــات ناراحــت 
کننــده در آن خیلــی زیــاد بــود. از دســت دادن ایــن 
کننــده  ــام بردیــد هــم واقعــًا ناراحــت  کــه ن افــرادی 
اســت. خصوصــًا علــی انصاریــان و مهــرداد میناونــد 
کــه عالوه بــر فضــای ورزشــی، در فضــای هنــری هــم 
کنند و از دست  توانسته بودند خودشان را مطرح 
دادن آنهــا واقعــًا شــوک بزرگــی بــه جامعــه و اتفــاق 
تلخــی بــود. در مــورد ســرژیک هم باید بگویم اتفاق 
کــه یــک نفــر در ســنین جوانی ایــن  تلخــی اســت 
کند. انشــاءاهلل روح  چنین یکباره و نابهنگام فوت 

همــه آنهــا شــاد شــود.
انتخــاب  و  فوتبــال  فدراســیون  انتخابــات 
شــهاب الدین عزیــزی خــادم؛ قلعه نویــی دربــاره 
گفــت: در مــورد ریاســت جدیــد  انتخابات اینطــور 
فدراســیون اآلن نمی شــود نظــر داد و بایــد بــرای 
متوجــه  و  کــرد  صبــر  افــراد  عملکــرد  ســنجش 
شــویم چــه عملکــردی خواهنــد داشــت. باالخــره 
و  داشــت  زیــادی  اشــتباهات  قبلــی  فدراســیون 

گرفتــه شــد  کنیــم تصمیمــات غلطــی  بایــد قبــول 
کــرد.  کــه مشــکالت زیــادی بــرای فوتبــال ما ایجــاد 
امیــدوارم در فدراســیون جدیــد شــرایط بهتر باشــد 
ولــی هنــوز بــرای قضــاوت در ایــن خصــوص زود 

اســت.
روی  حضــور  مدعیــان  از  یکــی  کــه  قلعه نویــی 
نیمکــت تیــم ملــی محســوب می شــد و بــه خاطــر 
کنــار رفــت، مدعــی  شــرایط ســپاهان از ایــن رقابــت 
اســت تیم ملی شــانس خوبی برای صعود خواهد 
داشــت: مــن بــرای تیــم ملــی آرزوی موفقیــت دارم. 
بــه هــر حال ایــن وضعیــت کرونــا روی تیــم ملــی هم 
گذاشــته اســت، خصوصاً اینکــه در حــال  اثــرش را 
حاضــر امتیــاز میزبانــی را هــم در اختیــار نداریــم و 
کارمــان از قبــل ســخت تر شــده اســت. تیــم ملــی مــا 
در حــال حاضــر در یکی از بهترین دوران خــودش از 
کیفیــت اســت خصوصــًا  لحــاظ داشــتن بازیکــن بــا 
در خــط حملــه مهره هــای با کیفیــت زیــادی داریم 

کنیــم. کــه بایــد از آنهــا اســتفاده 
امیدوارم از این مرحله عبور کنیم و بعد به فکر 

مراحل باالتر باشیم
صحبت های ســرمربی ســابق اســتقالل و تیم ملی 
امــا در خصــوص از دســت رفتــن امتیــاز میزبانــی 
جالــب  مســیر  ادامــه  در   ملــی  تیــم  و  باشــگاه ها 
ــی را  ــی ورزش ــت دیپلماس ــت: سال هاس ــه اس توج
باخته ایــم. از 1982 و بازی هــای آســیایی دهلــی 
کثــرًا در دیپلماســی ورزشــی  بگیریــد تــا بــه امــروز مــا ا

خورده ایــم  شکســت  فوتبــال  در  خصوصــًا 
بــود.  مشــخص  قبــل  از  هــم  و ایــن 

کرسی  که در فدراســیون  آدمهایی 
می گیرند خیلــی توانایی گرفتن 

ندارنــد  را  مســلم ایران  حــق 
و اصــواًل در نــوع مدیریــت 

در ورزش مــا فقــر شــدید 
توانــا  مدیــر  و  داریــم 
تولیــد  ورزش ایــران  در 
نشــده اســت و عــده ای 
چنــد صباحــی آمدنــد و 
کردنــد  شــهرت  کســب 
خیلــی  حــاال  رفتنــد.  و 
کــه  نــدارم  عقیــده 

ورزش  مدیریــت 
بایــد در اختیار یک 

ورزشــی  شــخص 
بایــد  ولــی  باشــد 

یــک مدیــر کارآمــد روی کار باشــد حــاال چه ورزشــی 
چــه غیــر ورزشــی ولــی از ایــن جهــت مــا فقــر داریــم 
و در جامعــه و در ورزش از ایــن نظــر دچــار مشــکل 

هســتیم.
 قلعــه نویــی مدعــی اســت بــا برنامــه ریــزی قــادر 
گهــر بــه اتفاقــات مهمــی از  گل  خواهنــد بــود بــا 
جملــه صعــود بــه لیــگ قهرمانــان آســیا دســت 
گهــر فقــط آن ثباتــی اســت  گل  یابنــد: انتظــارم از 
کــه مدنظرمــان اســت تــا امســال بــه آن دســت پیدا 
کنیــم. کارخانــه گل گهــر یــک شــبه تبدیــل به یکی 
کشــور نشــده اســت و  از بزرگتریــن تولیدکننــدگان 
برنامــه ریــزی پشــت آن بــوده و در فوتبــال هم ایــن 
تیــم تــازه دومیــن فصــل لیــگ برتــری خــودش را 
تجربــه می کنــد و نیــاز بــه زمــان دارد تــا برنامه هــای 
بعــد  و در فصل هــای  کنیــم  پیــاده  را  خودمــان 
اهدافــی کــه در عرصــه داخلــی و بیــن المللــی داریــم 
بــه رقابت هــای آســیایی اســت را  و آنهــم رفتــن 

کــه دور از دســترس نیســت. بدســت بیاوریــم 
ــن  ــم فقط ای ــی: آرزوی ــه نوی ــر قلع ــی امی ــرف پایان ح
اســت کــه مــردم یــک زندگــی نرمــال و خوب داشــته 

باشند.

کارخانه گل گهر یک شبه به اینجا نرسیده؛

قلعه نویی: سپاهان من مثل لیورپول کلوپ شد
گفت و گوربخ

کــرد،  کرونــا آســیب شــدیدی بــه رشــته شــنا وارد 
در ایــن بــازه  زمانــی تمــام اســتخر ها  تعطیــل شــد 
ــود  ــه وج ــات ب ــا در تمرین کرون ــه  ک ــی  و تأخیر های
که نزدیک بــه رکورد  گرانی  آورد، باعــث شــد، شــنا

المپیــک بودنــد دچــار آســیب دیدگی شــوند. 
کرونــا بــر ورزش  گرامی پیرامــون تأثیــرات  پیمــان 
کرونــا آســیب شــدیدی بــه رشــته  اظهــار داشــت: 
کــرد، در ایــن بــازه  زمانی تمام اســتخر ها   شــنا وارد 
کرونــا در تمرینات  تعطیــل شــد و تأخیر هایــی که 
کــه  گرانی  شــنا شــد،  باعــث  آورد،  وجــود  بــه 
دچــار  بودنــد  المپیــک  رکــورد  بــه  نزدیــک 
آســیب دیدگی شــوند و از شــرایط آمادگی ایــده آل 
کل و فدراســیون  فاصلــه بگیرنــد، هرچنــد اداره  

ــد.  کردن پشــتیانی 
افــزود:  اصفهــان  اســتان  شــنا  هیــأت  رئیــس 
ســال   ۱۲ زیــر  ســنی  رده  گران  شــنا خانــواده 
کرونــا اجــازه حضــور  بــه دلیــل وجــود ویــروس 
ســه  در  ســال ۹۸  نمی دهنــد،  را  تمرینــات  در 
برگــزار شــد حــدود ۸۰۰  کــه  دوره جشــنواره ای 
کردنــد  گر پســر شــرکت  گر دختــر و هــزار شــنا شــنا
بــا  نشــد؛  برگــزار  جشــنواره   ۹۹ ســال  در  امــا 
وجود ایــن شــرایط تعــدادی از بچه هــا بــه ســمت 
رشــته های ورزشــی دیگــر رفتند؛ طبیعتــًا مربیان 
را متحمــل  زیــادی  نیــز آســیب  و اســتخردارها 

شــدند.
تالش هــای  بــا  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
کل و فدراســیون، اســتخر اختصاصــی در  اداره 
گرفتــه اســت و تمرینــات  اختیــار قهرمانــان قــرار 
ــتند  ــدودی هس ــداد مح ــا تع ــود ام ــام می ش انج
و در واقــع ورودی جدیــد نداریــم، در ایــن مــدت 
رکورد گیــری ســال ۹۸ و ۹۹ را از دســت دادیــم و 

تکلیــف ســال آینــده مشــخص نیســت.
کــرد: در دهــه فجــر مســابقه ای بــا  گرامی بیــان 
عنــوان جــام اریــس در اصفهــان بــا رعایــت تمــام 
پروتکل هــا در دو بخــش آقایــان و بانــوان بــدون 
کــه اولیــن مســابقه  هیــچ مشــکلی برگــزار شــد 
ــنا ی  ــأت ش ــود و هی ــا  ب کرون ــد از  ــور بع رسمی کش
کننــده آن بــود؛ بعــد از  اســتان اصفهــان برگــزار 
کردنــد ولــی هنــوز بــا  آن عــده ای دوبــاره اعتمــاد 

گذشــته فاصلــه داریــم. شــرایط ایده آل 
رئیــس هیأت شــنا اســتان اصفهــان در خصوص 
ُبعــد  در  کــرد:  عنــوان   ۱۴۰۰ ســال  برنامه هــای 
قهرمانــی اســتخر آمــوزش  و پــرورش در اختیــار مــا 
کــه نمی گذاریــم تمرینــات لغــو شــود، بــرای  اســت 
کــه در خــرداد مــاه  کســب ســهمیه  مســابقات 
کســب ســهمیه  گر امیــد  برگــزار می شــود، ۳ شــنا
نیــز  اســتعدادیابی  و  ُبعــد همگانــی  در  دارنــد، 
کــه بــه مناســبت  کردیــم  واحــدی را راه انــدازی 
روز پاســدار مســابقه ای برگــزار شــد، هــدف از ایــن 
کســب اعتمــاد دوبــاره خانواده هــا  کار جــذب و 

اســت.
تعطیلی استخر ها و سختی ورزشکاران و 

گران برای حفظ آمادگی شنا
واترپلوییســت  بانــوی  حســینیان،  نرگــس 
در  فــارس  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اصفهانــی 
کرونــا بــر رشــته ورزشــی واترپلو  خصــوص تأثیــرات 
گفــت: اســتخر ها حــدود یــک ســال تعطیــل بــود؛ 
مربیــان  راهنمایــی  بــا  را  بدنســازی  تمرینــات 
داخــل منــزل انجــام می دادیــم تــا دو مــاه پیــش 
هــم  امــا هنــوز  بازگشــایی شــد،  اســتخر ها  کــه 
کــه پایــگاه قهرمانــی  تمرینــات در اســتخر انقــالب 
اســتان اصفهــان اســت و مناســب بــرای واترپلــو 

نمی شــود. برگــزار 
بانــوی واترپلوییســت اصفهانــی افــزود: مدتــی 
ــادی  ــی زی ــه تمریــن نداشــتیم دچــار افــت بدن ک
شــدیم؛ امیــدوارم بــا رعایــت پروتکل هــا و همیــن 
کــه در ایــن دو مــاه بوده تمرینــات ادامه   شــرایطی 
داشــته باشــد و شــاهد تعطیلی دوباره نباشــیم.
کــه از قبــل بــود  کــرد: طبــق برنامــه ای  وی بیــان 
برگــزار  مــاه  اســفند  بایــد در  واترپلــو  مســابقات 
کــه وجــود داشــت، لغــو  می شــد ولــی بــا شــرایطی 
شــد و بــه اوایــل اردیبهشــت  مــاه موکــول شــد؛ 
گذشــته  ــر قــدرت ماننــد ۵ ســال  ــرای حضــور ُپ ب
کــه در ایــن مســابقات بــه مقــام نایب قهرمانــی 

رســیدیم، تــالش می کنیــم.
کرونا به تمام رشته های ورزشی آسیب 

رسانده است
گر اصفهانــی نیــز در همیــن  متیــن ســهران، شــنا
کرونــا بــه تمــام رشــته های ورزشــی  گفــت:  رابطــه 
کــه شــنا هــم از ایــن قضیــه جــدا  آســیب رســانده 
نبــود؛ بعــد از بهبــود نســبی شــرایط توانســتیم 
از اوایــل تابســتان تمرینــات را در اســتخر روبــاز 
دی  اوایــل  تــا  پاییــز  اوایــل  از  کنیــم،  شــروع 
کــرد و  تمرینــات در اســتخر سربســته ادامــه پیــدا 
ــا از  ــاز هــم شــاهد تعویــق دو هفتــه ای بودیــم ت ب
اوایــل دی مــاه تمرینــات در اســتخر مرواریــد بــاز 

هــم پیگیــری شــد.
کمبــود  بــا  گذشــته  ســال  در  داد:  ادامــه  وی 
مســابقه مواجــه بودیــم  و بــه جز یــک رکورد گیری 
دیگــری  رقابــت  شــد،  برگــزار  تهــران  در  کــه 
کــه مســابقات دیگــر  بــا وجود ایــن  نداشــتیم؛ 
ــن  ــود ولی ای ــری می ش ــی پیگی ــته های ورزش رش

اجــازه بــه شــنا داده نشــد.

چالش کرونا و ضربه هایی که به ورزش های آبی زد



سال پنجم - شماره  1۰99 
یکشنبه  1۵  فروردین  1۴۰۰ -  21 شعبان  1۴۴2
۴  آوریل    2۰21 7سالمت

گهی مفاد آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ک زواره ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال

گهــی مفــاد آراء »قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی و ســاختمانهای  آ
فاقد ســند رســمی که دراجرای ماده یک قانون مذکور توســط هیأت مســتقر در 
ک زواره صــادر گردیــده و دراجــرای مــاده ۳ قانــون مذکــور  اداره ثبــت اســناد و امــا
گهی  کثیر االنتشار و محلی آ در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز ازطریق روزنامه های 
گهــی، رای هیئــت بــا حضــور نماینــده  می شــود و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار آ
که به  شــورای اسامی روســتا در محل الصاق می گردد تا شــخص یا اشــخاصی 
گهی و در روســتاها از  آراء مذکور اعتراض دارند در شــهرها از تاریخ انتشــار اولین آ
تاریــخ الصــاق در محــل ظــرف مــدت دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت اســناد 
ک زواره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره  و امــا
ثبــت ظــرف یکمــاه مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت زواره تسلیم نمایند،  نموده و 
درایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت. 
گواهــی  ــا معتــرض،  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد ی درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل را ارائــه نکنــد، اداره ثبــت مبــادرت 

بــه صــدور ســند مالکیــت می نماید.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

ســیدرضا  آقــای   ،99/12/۰۴ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰21۰۰۰۰8۰ شــماره  رای   )1
امامــی زواره فرزنــد محمــد بشــماره ملــی ۱۱۸۹۴۷۵۲۳۵ تمامــت ششــدانگ 
ک شــماره ۱۲۶۹ فرعــی واقــع در زواره  قطعــه زمیــن مزروعــی باقیمانــده پــا
گرمســیر بخــش ۱۷ ثبــت اصفهــان بمســاحت ۶۳۳/۵2  ۱۶ اصلــی دهســتان 
مترمربــع خریــداری عــادی مــع الواســطه از آقــای محمــد شــریعتمدار مرتضــوی 

الطباطبائــی.
تاریخ انتشار نوبت اول: ٠۱/1۵/1۴۰۰

تاریخ انتشار نوبت دوم: ٠۱/۳۰/1۴۰۰
خیراهلل عصاری
ک زواره رئیس اداره ثبت اسناد و اما

11۰8۶72 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حــدود  تحدیــد  چــون   ،99/12/2۴ تاریــخ:   ،99/2۰27۰۵122۴ شــماره: 
ک ۴/۳۶8 واقــع در بخــش 18  ششــدانگ یکبــاب انبــار و ســوله شــماره پــا
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام روح الــه موذنــی فرزنــد رســول  ثبــت اصفهــان 
کبــر موذنــی فرزنــد رســول )بالســویه( درجریــان ثبــت اســت و آرای شــماره  و ا
 99/۰7/۰۶ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۳۴۵7 و   1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۳۴۵9
هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ک منطقه شرق  ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت اســناد و اما
 اصفهان نسبت به ملک مرقوم صادر گردیده است و باتوجه به اینکه سابقه ای 
ک ۴ اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده  از تحدیــد حــدود اولیــه پــا
1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدید حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/۰8 
گهــی  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
بــه کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطار میگردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محل 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانون  حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان اما
ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حــدود تا ســی روز پذیرفتــه خواهد 
شــد و طبق ماده 8۶ آئین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح 
قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد 
ــه دادگاه  ــد ب ــا نماینــده قانونــی وی میتوان درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و ی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه  مربوطــه مراجعــه و 

تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را 
بارعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰1/1۵ - مهدی شبان 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 111۳77۳ / م الــف رییــس ثبــت اســناد و امــا

گهی آ

گزارشربخ

ــی از ۵۰  ــمندان آمریکای ــات دانش ــاس مطالع ــر اس ب
کل مــرگ و میرهــای ناشــی از حملــه قلبــی،  درصــد 
غذایــی  رژیــم  در  کوچــک  تغییــرات  بــا  می تــوان 

ــرد. ک ــگیری  پیش
ســامت قلــب خــود را در دســتانتان قــرار دهیــد و بــا 
گزینــه غذایــی موثــر بــه رژیــم روزانــه  کــردن 1۰  اضافــه 
خــود، ســن قلــب تــان را پاییــن بیاوریــد و بــه جــوان 

کنیــد: کمــک  مانــدن آن 
کــی،  خورا فیبــر  مهمــی از  منبــع  قرمــز:  پیــاز 
ویتامین هــای ب ۶ و ث، اســید فولیــک، منگنــز، 
پتاســیم، مــس و فســفر اســت. پیــاز قرمز بــرای قلب 
مفید اســت و به پیشــگیری از بیماری قلبی کمک 

می  کنــد.
باعــث  رژیــم غذایــی  پیــاز در  از  مــداوم  اســتفاده 
بــاال  خــون  فشــار  و  کلســترول  ســطح  کاهــش 
می شــود. مصــرف پیــاز خطــر حمله قلبــی را کاهش 
کلســترول خــوب را افزایــش می  دهــد. بــه عــاوه  و 
خــوردن منظــم پیــاز، خطــر لختــه شــدن خــون را در 

کاهــش می  دهــد. بیمــاران قلبــی 
کــه ســابقه ابتــا به بیمــاری ترومبوز  ســیر:   بیمارانــی 
)تشــکیل لختــه خونــی در عــروق یــا قلــب( را دارنــد، 
بایــد بداننــد کــه ســیر می  توانــد تاثیر انــدک، امــا مهم 
کت  هــا داشــته باشــد. مصــرف ســیر  روی تجمــع پا
ــون  ــار خ ــون و فش ــترول خ کلس ــطح  ــش س کاه در 

نقــش اساســی  دارد.
بــر محتــوای  بــادام زمینــی: بــادام زمینــی عــاوه 

مــواد  ســایر  حــاوی  نشــده،  مونواشــباع  چربــی 
مغــذی نظیر ویتامیــنE، فــوالت، پروتئین و منگنز 
کــه همگــی موجــب بهبــود ســامت قلــب  اســت 

می شــوند.
ــا  ــوع ســیب زمینــی ب ســیب زمینــی شــیرین: این ن
کــه  فیبــر و مــواد مغــذی دیگــری بارگــذاری شــده 
همگــی بــه شــما کمــک می کننــد چربــی بســوزانید. 
مــواد مغــذی موجــود در ســیب زمینــی شــیرین بــه 
کســیدان هایی هســتند  کاروتنوئیدهــا؛ آنتــی ا نــام 
کــه ســطح قنــد خــون و مقاومــت بــه انســولین را 
کمتــر در معــرض  پاییــن می آورند. ایــن یعنــی شــما 
ابتــا بــه دیابــت قــرار می گیریــد و در نتیجــه ســامت 

قلــب تــان را بیشــتر تضمیــن می کنیــد.
کتــان: فقــط یــک قاشــق غــذا خــوری از ایــن  بــذر 
دانه هــای فــوق العــاده قدرتمنــد تقریبــا ۳ گــرم فیبــر 
کتــان ثروتمندتریــن  کالــری دارنــد. دانه هــای  و ۵۵ 
کاهش التهاب  که به  منابع حاوی امگا ۳ هســتند 
کمــک می کننــد و منجــر بــه جلوگیــری از  در بــدن 
کتان  تغییرات خلقی می شــوند. مصرف دانه های 
عاملــی موثــر بــرای جلوگیــری از بیماری هــای قلبــی 
ــه افزایــش  ــه منجــر ب ک و دیابــت اســت. ضمن ایــن 

ــا همــان اچ دی ال می شــود. کلســترول خــوب ی
کســیدان ها و اســیدهای  آنتــی ا از  گــردو: سرشــار 
چــرب امــگا ۳ اســت کــه بــه طــور قابــل توجهی خطر 
کاهــش می دهــد.  ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی را 
گــردو بــرای بیشــتر از ۵ بــار  تنهــا مصــرف یــک اونــس 
در هفتــه خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی را تــا ۴۰ 

کاهــش می دهــد. درصــد 
گوجــه فرنگــی: محققــان می گوینــد آمریکایی هــا 
گوجــه فرنگــی و محصــوالت آن را بیشــتر از ســایر 
ســبزیجات غیــر نشاســته ای مصرف می کننــد و این 
گوجــه فرنگــی منبــع غنــی  خبــر خوبــی اســت زیــرا 
کســیدانی بــه نــام لیکوپــن اســت. ده هــا  از آنتــی ا
کــه بیــن مصــرف منظــم  مطالعــه نشــان داده انــد 
گوجــه فرنگــی و کاهــش خطــر ابتــا بــه بیماری های 
برخــی  و  پوســتی  آســیب های  عروقــی،  قلبــی 

ســرطان ها رابطــه مســتقیم وجــود دارد.
کــردن بــادام بــه رژیــم غذایی منجر به  بــادام: اضافــه 
کلســترول  کلســترول ال دی ال یــا  کاهــش ســطوح 
ک در عــروق و خطــر  بــد می شــود و از تشــکیل پــا
ابتــا بــه حمله قلبی تا حد بســیار زیــادی جلوگیری 
کــه  می کنــد. مطالعــات بالینــی نشــان می دهــد 
مصــرف بــادام همچنیــن خطــر ابتــا بــه مقاومت به 
کاهــش می دهــد و منجــر  انســولین و دیابــت را نیــز 
بــه بهبــود حساســیت به انســولین می شــود. عــاوه 
وزن  کاهــش  بــرای  راهــی  بــادام  مصــرف  بر ایــن، 
کــه اضافــه  اســت. در یــک مطالعــه نشــان داده شــد 
ــه  ــادام روزان ــس ب ــه اون ــدود س ــا ح ــرم ی گ ــردن ۸۴  ک
کاهــش ۱۴ درصــدی  بــه رژیــم غذایــی، منجــر بــه 
کمــر می شــود و از چاقــی شــکمی نیز می کاهــد.  دور 
بیــن مصــرف بــادام و کاهش التهــاب بدن نیز رابطه 

مســتقیم وجــود دارد.
کردن ایــن آجیــل بــه رژیــم غذایــی  پســته: اضافــه 
دارای مزایــای بالقــوه بــرای قلــب اســت. در افــراد 
کاهــش  مبتــا بــه دیابــت، مصــرف پســته باعــث 
یعنــی دو  ال  ال دی  کلســترول  و  تــام  کلســترول 
کتــور خطــر ابتــا بــه بیماری هــای قلبی می شــود.  فا
گــرم پســته بــا بهبــود ســرعت  مصــرف روزانــه ۶ تــا ۱۰ 
کاهــش فشــار خــون، و  پاســخ قلــب بــه اســترس، 

بهبــود عملکــرد قلــب می شــود.
کلســترول تــام بــاال بــا  شــکات تیــره: افــراد مبتــا بــه 
خطــر افزایــش ال دی ال یــا لیپوپروتئیــن بــا چگالــی 
کــم مواجــه هســتند و خطــر ابتــا بــه بیماری هــای 
کرونــر در  قلبــی بــه ویــژه آترواســکلروز و حملــه قلبــی 

آنهــا بیشــتر اســت. 
فاوانــول موجــود در شــکات تیــره منجــر به کاهش 
و  گــوارش  دســتگاه  مســیر  در  کلســترول  جــذب 
کلســترول ال دی ال می شــود.  همچنیــن ســنتز 
مصرف ایــن شــکات بــا افزایــش لیپوپروتئیــن بــا 
چگالــی بــاال یــا اچ دی ال نیــز در ارتبــاط اســت؛ 
کــه منجــر بــه محافظــت در برابــر  کلســترولی  یعنــی 

می شــود. قلبــی  بیماری هــای 
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مطالعــات نشــان می دهــد مصــرف ویتامین ســی 
سیســتم  سیســتم ایمنی،  عملکــرد  بــرای   »C«
هورمونــی، مقابلــه بــا فشــار خــون و اســترس در 

زنــان ضــروری اســت.
ــای مــردان  ــه پ ــا ب ــان پ در زندگــی مــدرن امــروز، زن
در عرصــه اجتماعــی فعالیــت دارنــد و عــاوه بــر 
آن، عهــده دار مســئولیت های خانــه و فرزنــدان 
اوقــات  گاهــی  روزمــره  مشــغله های  هســتند. 
باعــث می شــود زنــان بــه ســامت خــود اهمیــت 
ــان، ســامت  کــه بیمــاری زن ــی  ندهنــد؛ در صورت
روانــی و فیزیکــی تمــام افــراد خانــواده را تحت تاثیر 

قــرار می دهــد.
یکــی از مهمتریــن عوامــل موثــر در ســامت زنــان 
تغذیــه ســالم اســت. از ایــن میــان، ویتامین هــا و 
مــواد معدنــی نقــش انــکار ناپذیــری در ســامتی 
ــر  ــد. بســیاری از متخصصــان مصــرف مقادی دارن
کافــی ویتامیــن C را بــرای زنان ضــروری می دانند.

ویتامین C یا اسیداســکوربیک یک ماده مغذی 
کســیدانی  آنتی ا خاصیــت  بــا  آب  در  محلــول 
اســت. این ویتامین برای تقویت سیســتم ایمنی 
بــدن و محافظــت از پوســت و مــو ضــروری اســت. 
کــدو حلوایــی، انــواع  گوجــه فرنگــی،  مرکبــات، 
کلــم، اســفناج، خربــزه و طالبــی، شــلغم، فلفــل 
دلمــه ای، آنانــاس، نخــود فرنگــی و کیــوی سرشــار 

از ویتامیــن C هســتند.
ویتامین C در تقویت سیستم ایمنی موثر است. 
ــای  ــن عملکرده ــی از مهمتری ــن، برخ ــاوه بر ای ع

ویتامیــن C در بــدن عبارتنــد از:
کاژن  تولیــد  بــرای  قــوی  کســیدان  آنتی ا یــک 

اســت
کــه  کاژن پروتئیــن اصلــی بــدن انســان اســت 
ســایر  و  تاندون هــا  پوســت،  اســتخوان ها،  در 
می شــود.  یافــت  بــدن  پیونــدی  بافت هــای 
انســان  بــدن  در  کاژن  از  نــوع   ۲۸ کنــون  تا
 III و   I، II انــواع  کــه  اســت  شــده  شناســایی 

بیشــترین فراوانــی را داشــته و ۸۰ تــا ۹۰ درصــد از 
کاژن بــدن را تشــکیل می دهنــد. انــواع  تمــام 
I و III عمدتــا در پوســت و اســتخوان ها یافــت 
می شــوند و نــوع II عمدتا در مفاصل وجــود دارد.
ــود  ــد می ش ــدن تولی ــی در ب ــور طبیع ــه ط کاژن ب
و بــا افزایــش ســن میزان ایــن پروتئیــن بــه میــزان 
قابــل توجهــی کاهش می یابــد. ویتامین C نقش 

کاژن ســازی بــدن دارد. موثــری در 
و  رشــد  بــرای  بر ایــن  عــاوه   C ویتامیــن  وجــود 
محافظــت از عــروق، بافت هــای بــدن و غضروف ها 

نیــز ضــروری اســت.
برای کاهش استرس و مقابله با فشار خون 

باال ضروری است
اســترس می توانــد تولیــد هورمون هــا و چرخــه 
قاعدگــی، بــاروری و عملکرد ایمنــی را تحــت تاثیــر 
ویتامین هــای  از  یکــی   C ویتامیــن قــرار دهــد. 

کاهــش اســترس اســت. ضــروری بــرای 
مطالعــات جدیــد محققــان کلینیک مایو نشــان 
کاهــش فشــار خــون نیــز  می دهــد ویتامیــن C در 

موثــر اســت.
در دوران بارداری و شیردهی ضروری است

ویتامیــن  میــزان  می دهــد  نشــان  مطالعــات 
کاهــش  بــارداری  بــدن در دوران  نیــاز  مــورد   C
می یابــد. مصــرف ویتامیــن C در دوران بــارداری، 
کاهــش می دهــد و در رشــد  عــوارض بــارداری را 

جنیــن موثــر اســت.
در بهبود جذب آهن موثر است

ویتامیــن C منجــر بــه بهبــود جــذب آهــن شــده و 
کم خونــی مبــارزه می کنــد. از ایــن طریــق بــا 
خطر بیماری های قلبی را کاهش می دهد

به تنظیم چرخه قاعدگی کمک می کند
کاهــش  ویتامیــن C بــا افزایــش ســطح اســتروژن و 
ســطح پروژســترون، در تنظیــم چرخــه قاعدگــی 

موثــر اســت.
میزان ویتامین C مورد نیاز در روز چقدر است؟

بــر اســاس مطالعات بســته به ســن مصــرف روزانه 
کافــی  روز  تــا ۱۱۵ میلی گــرم ویتامیــن C در   ۶۵

اســت. 
دختــران ۱۳ تــا ۱۵ ســال حــدود ۶۶ میلی گــرم در 
روز، دختــران ۱۶ تــا ۱۸ ســال حــدود ۶۸ میلی گــرم 
در روز، زنــان حــدود ۶۵ میلی گــرم در روز، زنــان 
ــان شــیرده  ــرم در روز و زن ــاردار حــدود ۸۰ میلی گ ب
حــدود ۱۱۵ میلی گــرم در روز بــه ویتامیــن C نیــاز 

دارنــد.
مصرف بیش از اندازه این ویتامین مضر است.

ســدیم طعــم دهنــده عالــی مــواد غذایــی و مصــرف 
کمــک بــه عملکــرد صحیــح بــدن الزم  آن بــرای 
ــد باعــث  اســت البتــه ســدیم بیــش از حــد می توان
ماننــد  ســامتی  مــورد  در  جــدی  نگرانی هــای 
وپرفشــاری  قلبــی  بیماری هــای  خطــر  افزایــش 

خــون شــود.
ســدیم یــا نمک معمــوال به عنوان چاشــنی و طعم 
دهنــده بــه غذاهــا افــزوده می شــود امــا چندیــن 
کــه می توانــد بــه ســامت  کاربــرد دیگــر نیــز دارد 
بــه  کمــک  بــرای  ســدیم  دریافــت  کنــد.  کمــک 
انقباض و شــل شــدن صحیح عضات الزم و برای 
کلیه هــا بــه منظــور جلوگیــری  تنظیــم مایعــات در 
کمبــود آب ضــروری اســت. تحقیقــات نشــان  از 
کــه ســدیم یــک مــاده مغــذی ضــروری  می دهــد 
کــه در حفــظ هموســتاز ســلولی و تنظیــم  اســت 

تعــادل مایعــات و الکترولیت هــا نقــش دارد.
دفــع ســدیم اضافــی از بــدن می توانــد بــا اعمــال 
تغییراتی در رژیم غذایی و ســبک زندگی به راحتی 
انجــام شــود. در صــورت مصــرف زیــاد نمــک و بــرای 
جلوگیــری از بــروز مشــکات جســمی، روشــهایی 
کــه  ــرای دفــع ســدیم اضافــی از بــدن وجــود دارد  ب
ــرده  ک ــاره  ــا اش ــی از آنه ــه برخ ــه ب ــوز در ادام ــو نی یاه

اســت:
مصرف آب بیشتر

تامیــن آب مــورد نیــاز بــدن بســیار مهــم اســت. 
ــع  ــه دف ــد ب ــتری از آب می توان ــزان بیش ــرف می مص
کلیــه  ســدیم اضافــی از بــدن و دفــع مــواد زائــد از 
گرچــه توصیه دقیقــی در مــورد میزان  کمــک کنــد. ا
جوانــان  و  بزرگســاالن  مصرفــی  آشــامیدنی  آب 
کــه  طــی روز وجــود نــدارد امــا پیشــنهاد می شــود 
کــه  کی هایــی  کــودکان بــا مصــرف خورا بزرگســاالن و 

حــاوی آب هســتند، نوشــیدنی هایی ماننــد چــای 
تلخ و البته نوشــیدن آب ســاده میزان آب دریافتی 

ــد. ــش دهن را افزای
کی های حاوی پتاسیم مصرف بیشتر خورا

پتاســیم نقــش مهمــی در حفــظ تعــادل مایعــات 
کی هــای حــاوی پتاســیم ماننــد  دارد. مصــرف خورا
کاهــش اثــر ســدیم و  ســیب زمینــی و آووکادو بــا 
کمــک بــه دفــع آن از بــدن می توانــد به کنترل فشــار 

کنــد. کمــک  خــون 
مصرف میزان بیشتری از سبزی جعفری

کســازی  یکــی از خــواص گیاه جعفــری تاثیر آن در پا
کلیه هــا نقــش مهمــی در ســم زدایــی  کلیه هاســت. 
از بــدن دارنــد. یکــی دیگــر از کارکردهــای آن ها فیلتر 

کــردن نمــک اضافــی از جریــان خــون اســت.
تحرک داشتن

افزایــش فعالیــت بدنی یک روش عالی بــرای از بین 
بــردن ســدیم اضافــی بــدن اســت. ورزش باعــث 
می شــود بــدن ترکیبــی از آب و نمــک را از دســت 
کــه بــه افــراد توصیه  بدهــد. بــه همیــن دلیــل اســت 
کــردن و بــرای جلوگیــری از  می شــود هنــگام ورزش 

کنــد. کافــی مصــرف  کمبــود آب دربــدن، آب 
نمکدان را از دسترس خود دور نگه دارید

کنیــد  هنــگام طبــخ یــا خــوردن مــواد غذایــی ســعی 
در برابــر تمایــل بــه افــزودن نمــک مقاومــت داشــته 
جــات  ادویــه  و  چاشــنی ها  از  اســتفاده  باشــید. 
ــه غــذا  ــرای افــزودن عطــر و طعــم ب روشــی خــوب ب
بــدون نیــاز بــه مصرف ســدیم اســت. راه دیگــر برای 
کــردن مصــرف  کاهــش مصــرف ســدیم، محــدود 
غذاهــای فــرآوری و بســته بنــدی شــده، مصــرف 
کی هــای  بیشــتر مــواد غذایــی خانگــی و خریــد خورا

کــم اســت. حــاوی ســدیم 

توصیه هایی برای دفع سدیم اضافی از بدنچرا مصرف ویتامین سی برای زنان مهم است؟

خبرربخ

تجربــه اســترس یــک رونــد طبیعــی در زندگــی 
کــه بــه شــکل مزمــن  روزمــره اســت هرچنــد زمانــی 
و شــدید درآیــد دیگــر تجربــه ای عــادی نبــوده و 
بایــد بــه عنــوان یک اختــال آن را پذیرفــت و برای 

ــرد. ک درمانــش اقــدام 
می تــوان  گــون  گونا روش هــای  بــه  را  اســترس 
کــرد امــا اســترس شــدید یــا اضطــراب یکــی  مهــار 
ــای  ــده بیماری ه کنن ــاد  ــن عوامل ایج از بزرگ تری
روان  و  دارودرمانــی  نیازمنــد  و  جســمی بوده 

درمانــی اســت.
کــه  اســت  ثابــت شــده  نکتــه  با ایــن حال ایــن 
مکمل هــا  و  غذایــی  مــواد  از  برخــی  مصــرف 
بــا  و  دارویــی  درمان هــای  کنــار  در  می توانــد 
مشــورت پزشــک، عائــم اضطــراب و اســترس 

کنــد. تــا حــد زیــادی مهــار  شــدید را 
بــرای مثــال منابــع غذایــی حــاوی ویتامیــن د 
گزینه هاســت. تحقیقــات زیــادی ادعا  یکــی از این 
می کننــد کــه کمبــود ویتامیــن د بــا بــروز اختاالت 
اضطرابــی ارتبــاط نزدیــک دارد. بــرای دریافــت 
کافــی ویتامیــن د، روزانــه ۲۰ دقیقــه در معــرض نور 
مســتقیم خورشــید قــرار بگیریــد یــا غذاهــای غنی 
از ایــن ویتامیــن ماننــد انــواع قارچ هــا، پرتقــال، 
 D ــن ــا ویتامی ــده ب ــی ش ــات غن ــیر و غ ــی، ش ماه

بخوریــد.
همچنیــن می توانیــد بــا مصــرف غذاهــای ســالم، 
گــروه ب بی نیــاز  بــدن خــود را از ویتامین هــای 

کنیــد.
گــر اضطــراب شــدید داریــد، مکمل هــای ب   امــا ا

کمپلکــس را فرامــوش نکنیــد. 
ویتامین های ب ۱۲ و ب ۲ بیشــتر در محصوالت 
گیاه خــوار  گــر  ا می شــوند.  یافــت  حیوانــی 
کــه از مکمل هــای  هســتید نیــز توصیــه می شــود 

کنیــد. اســتفاده  ویتامین هــا  حاوی ایــن 
عائــم  نیــز  امــگا ۳  چــرب  اســیدهای  مصــرف 
بــه  منجــر  و  داده  تســکین  را  شــدید  اســترس 
بــا  مرتبــط  شــیمیایی  مــواد  ســطوح  کاهــش 
اســترس از جملــه آدرنالیــن و کورتیــزول می شــود. 
گــردو، منابــع مهــم حــاوی  کتــان و  ماهــی، تخــم 

هســتند. امــگا۳  چــرب  اســیدهای 
همچنیــن مکمل هــای منیزیــم نیــز نقش زیــادی 
در مهــار اســترس شــدید دارنــد. مصرف منیزیــم را 

کنیــد. بــا دوز ۱۰۰ میلی گــرم در روز شــروع 
گــزارش دویچه ولــه، در عیــن حــال مولتــی  بنابــر 
گــروه ب،  ویتامین هــای شــامل ویتامین هــای 
افــرادی  بــرای  »روی«  و  کلســیم  ث،  ویتامیــن 
کــه اختــاالت خلقــی ماننــد اضطــراب دارنــد، 
بســیار مفیــد اســت. بــرای انتخــاب مناســب ترین 
متخصــص  یــک  بــا  حتمــا  مکمل هــا  نوع ایــن 

کنیــد. مشــورت 

خوردنی هایی برای 
کاهش استرس

گهی تغییرات  آ
کوثــر ســپاهان موسســه غیرتجــاری بــه شــماره ثبــت  خیریــه مــژده 
۴۰18 و شناسه ملی 1۴۰۰۳98۴۰۴۵ به استناد صورتجلسه هیئت 
مدیــره مــورخ 1۳99/۰۳/1۶ و نامــه شــماره 2۰2۵/1/1۰۴1 مــورخ 
کبــر وثــوق بــه  1۳99/۰۴/۰9 صــادره از فرمانــداری اصفهــان علــی ا
ــن  ــل، سیدمحمدحس ــمت مدیرعام ــی 229728۶۳۶8 بس کدمل
امامی نجفــی دهکــردی بــه کدملــی 128۵87۵8۶9 بســمت رئیس 
کدملــی 128۰79۵972  کاهــدوزی بــه  هیــات مدیــره، محمــود 
کدملــی 12817۵7۵8۶  کیــان واال بــه  بســمت خزانــه دار، رســول 
کدملــی  کیقبــادی بــه  بســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره، احمــد 
کدملــی 1۰919۶82۵1  بــه  خســروی  محمدرضــا   ،1287۴۵211۶
کدملــی 12822۳۳۶1۰ بســمت اعضــاء اصلــی  و علــی موزرانــی بــه 
هیــات مدیــره بــرای مدت دو ســال انتخاب گردیدند. کلیه اســناد و 
اوراق بهــادار و تعهــدآور بــا امضــای مدیرعامــل و خزانــه دار و درغیاب 
خزانــه دار بــا امضــای رئیــس هیــات مدیــره و بــا مهــر موسســه معتبــر 
ک اســتان اصفهــان اداره  کل ثبــت اســناد و امــا خواهــد بــود. اداره 

ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )111۵9۵9(

گهی تغییرات  آ
و  ثبــت ۳8۳8  شــماره  بــه  ســپاهان  آفتــاب  پرتــو  موسســه 
شناســه ملــی 1۰2۶۰۶9۴9۶۶ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
ذیــل  مــورخ 1۳99/۰7/۰9 تصمیمــات  العــاده  عمومی فــوق 
گردیــد:  اتخــاذ شــد: مــاده 1۴ اساســنامه بدیــن شــرح اصــاح 
هیئــت مدیــره موسســه مرکــب از دو الــی پنج نفر خواهــد بود که 
در مجمــع عمومی شــرکا از بیــن شــرکا یــا خــارج از شــرکا انتخــاب 
ک اســتان اصفهــان اداره  می شــوند. اداره کل ثبــت اســناد و اما
ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )111۵9۶۰(

گهی تغییرات  آ
کاران اهــواز بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 2۰9 و  کســید  شــرکت ا
شناســه ملــی 1۰2۶۰۰۵2۳11 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق 
العــاده مــورخ 1۳99/12/18 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مرکــز اصلــی 
شــرکت در واحــد میمــه بــه اســتان اصفهــان، شهرســتان شــاهین شــهر و 
میمــه، بخــش میمه، دهســتان ونــداده، روســتا ســنگکوبی تهرانی، محله 
ک  ســنگ کوبــی تهــران، خیابــان اصفهــان بــه تهــران، جــاده جوشــقان، پا
۰، طبقه همکف کدپســتی8۳۵۶18۶۳۳7 تغییر یافت و ماده مربوطه در 
ک استان  اساســنامه بشــرح فوق اصاح گردید. اداره کل ثبت اســناد و اما
اصفهــان مرجــع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری میمــه )111۶۳2۵(

گهی تغییرات  آ
شــرکت صنایــع پتــرو فــرا ســاحل الکترونیــک شــرکت ســهامی خاص بــه 
شــماره ثبــت ۳11۴۵ و شناســه ملــی 1۰2۶۰۵1711۵ بــه اســتناد صورتجلســه 
اتخــاذ  ذیــل  تصمیمــات   1۳99/11/18 مــورخ  عمومی عــادی  مجمــع 
ــه  ــی جــم ب کیان ــه کدملــی۰۰1199۵۵8۰ و میعــاد  شــد: امیرعلــی اوحــدی ب
کدملــی ۰۰2۰۳2۶۰8۴  گــوران بــه  کدملــی ۳2۴۰72۶۴۵9 و ســحر اخــوان 
انتخــاب  مــدت دوســال  بــرای  اصلــی هیــات مدیــره  اعضــای  بعنــوان 
کدملــی۳2۴۰82118۴ و علیرضــا ظفــری بــه  گردیدنــد. امیــر ظفــری بــه 
کدملــی۳2۵7۵7۰۳7۶ بترتیــب بســمت بازرســان اصلــی و علــی البــدل 
شــرکت برای مدت یکســال انتخاب شــدند. روزنامه کثیراالنتشــار سیمای 
گردیــد. اداره کل ثبــت اســناد  گهی هــای شــرکت تعییــن  شــهر جهــت درج آ
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری  و امــا

)1117۴۶۵( اصفهــان 

گهی تغییرات  آ
موسسه پرتو آفتاب سپاهان به شماره ثبت ۳8۳8 و شناسه ملی 
1۰2۶۰۶9۴9۶۶ به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1۳99/۰7/۰9 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: ســیدحمید آتش 
پــور بــه شــماره ملــی 1817۰۳97۳۳ بــا پرداخــت مبلــغ 2۵۰۰۰۰ ریــال 
بــه صنــدوق مؤسســه در زمــره شــرکای مؤسســه قرار گرفت. ســرمایه 
مؤسســه از مبلــغ 1۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه مبلــغ 12۵۰۰۰۰ ریــال افزایــش یافت 
گردیــد. اسامی شــرکا و  و مــاده ۴ اساســنامه بشــرح مذکــور اصــاح 
میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک پــس از افزایــش ســرمایه بدیــن شــرح 
کــی بــه  کبر بنکــدار دارای 2۵۰۰۰۰ ریــال، مریــم لوال می باشــد: ســیدا
شــماره ملــی 128۵۶۶87۳1 دارای 2۵۰۰۰۰ ریــال، نازنیــن ســادات 
بنکــدار بــه شــماره ملــی 12717۳۶8۴۵ دارای 2۵۰۰۰۰ ریــال، نیلوفــر 
ســادات بنکــدار بــه شــماره ملــی 1292۰۰۰1۵۵ دارای 2۵۰۰۰۰ ریــال و 
ســیدحمید آتش پــور بــه شــماره ملــی 1817۰۳97۳۳ دارای 2۵۰۰۰۰ 
ک اســتان اصفهان  ریــال ســهم الشــرکه. اداره کل ثبــت اســناد و امــا

اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )111۵9۶1(

گهی تغییرات  آ
کســید کاران اهــواز بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت  شــرکت ا
2۰9 و شناســه ملی 1۰2۶۰۰۵2۳11 به اســتناد صورتجلســه مجمع 
عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۳99/12/18 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ 
شــد: شــرکت اطلــس پمــپ ســپاهان بــه شــماره ثبــت 12299 و 
شناســه ملــی بــا پرداخــت ۴۰۰۰۰۰ ریــال بــه صنــدوق شــرکت درزمــره 
شــرکاء درآمــد. ســرمایه شــرکت از مبلــغ 12۰۰۰۰۰ ریــال بــه 1۶۰۰۰۰۰ 
ریــال افزایــش یافــت. درنتیجــه مــاده ۴ اساســنامه بــه شــرح مذکــور 
اصــاح می گــردد. باسامی شــرکا بعــد از افزایــش: آقــای ابراهیــم 
دارای   ۶۳۳9821۵۰2 ملــی  شــماره  بــه  دســتگردی  احمــدی 
۴۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای ناصــر رحیمی بــه شــماره ملــی 
۰۰۴28۰997۵ دارای ۶8۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه و محمدوحیــد 
رحیمی بــه شــماره ملــی ۰۰818۶79۰۵ دارای ۶۰۰۰۰ ریــال ســهم 
الشــرکه و زهــرا رحیمی بــه شــماره ملــی ۰۰7۴9۵287۰ دارای ۶۰۰۰۰ 
ریــال ســهم الشــرکه و شــرکت اطلــس پمــپ ســپاهان دارای ۴۰۰۰۰۰ 
ک اســتان اصفهان  کل ثبت اســناد و اما ریال ســهم الشــرکه اداره 
مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری میمــه )111۶۳2۶(

گهی تاسیس   آ
موسســه غیرتجــاری ضربــه آزاد نقــش جهــان در تاریــخ 1۳99/1۰/۰7 بــه 
شــماره ثبــت ۶۳۳۴ بــه شناســه ملــی 1۴۰۰9۶8۰۶۴9 ثبــت و امضــا ذیــل 
کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم  گردیــده  دفاتــر تکمیــل 
گهــی میگــردد. نام: ضربه آزاد نقش جهان موسســه غیر تجــاری موضوع  آ
کوتاه مدت و موقت ورزشــی ازجمله والیبال،  فعالیت: آموزش دوره های 
ــد و فــروش، تولیــد و توزیــع، صــادرات و واردات  بســکتبال، فوتبــال، خری
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، شــرکت در کلیه همایشــها و نمایشــگاههای 
ــا  ــرارداد ب ــاد ق ــی، انعق ــرکات داخل گم کاال از  ــص  ــی، ترخی ــی و خارج داخل
کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، اخــذ و اعطــای شــعب و نمایندگــی 
از  اعتبــارات مالــی  و  اخــذ وام  شــرکت های معتبــر داخلــی و خارجــی، 
بانک هــا و موسســات مالــی صرفــا در راســتای موضــوع موسســه، شــرکت 
کلیــه مناقصــات و مزایــدات دولتــی و خصوصــی و پیمانهــا پــس از اخــذ  در 
مجــوز الزم از مراجــع ذیصــاح. درصــورت ضــرورت پــس از اخــذ مجوزهــای 
الزم. مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان 
اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، شــهر اصفهــان، محلــه 
ک ۰، طبقــه  لیمجیــر، کوچــه بیســت و ســوم ]2۳[، کوچــه هجــرت ]2[، پــا
کدپســتی 81899۶۴۴۳1 ســرمایه شــخصیت حقوقــی 1,۰۰۰,۰۰۰  منفــی 1 
ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا آقــای رســول میرزایــی 
بــه شــماره ملــی 127۳۴۴1۵7۵ دارنــده 99۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای 
بهــرام میرزایــی بــه شــماره ملــی ۶219۳۴۵۳۵۵ دارنــده 1۰۰۰۰ ریــال ســهم 
الشــرکه مدیران آقای رســول میرزایی به شــماره ملی 127۳۴۴1۵7۵ و به 
ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای بهــرام میرزایــی به 
شــماره ملــی ۶219۳۴۵۳۵۵ و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود 
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه  دارنــدگان حــق امضــا: 
ازقبیــل چــک، ســفته، بــروات، قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیه 
ــا رئیــس هیــات مدیــره  ــا امضــاء مدیرعامــل ی نامه هــای عــادی و اداری ب
کثیــر االنتشــار ســیمای  همــراه بــا مهــر موسســه معتبرمی باشــد. روزنامــه 
ثبــت موضــوع  گردیــد.  گهی هــای شــرکت تعییــن  شــهر جهــت درج آ
فعالیــت مذکــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد. 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــا اداره 

موسســات غیرتجــاری اصفهــان )1117۴۵7(

گهی تاسیس   آ
موسســه غیرتجــاری رســا ســخن پارســا در تاریــخ 1۳99/۰۶/22 بــه شــماره 
ثبــت ۶2۵۴ بــه شناســه ملــی 1۴۰۰9۴2۵۵۵۰ ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر 
گهــی  کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آ گردیــده  تکمیــل 
میگــردد. خاصــه تقاضانامــه ثبــت موسســات غیرتجــاری ثبــت موسســه 
بــا مشــخصات ذیــل تقاضــا می گــردد. نــام: رســا ســخن پارســا موسســه 
غیرتجــاری موضــوع فعالیــت: آمــوزش زبــان انگلیســی از ســطح مبتــدی تــا 
پیشــرفته بــه صــورت کوتــاه مــدت و حضــوری یــا غیرحضــوری، کاس هــای

T.T.C، آمــوزش زبان هــای خارجــی ازقبیــل: فرانســه، زبــان آلمانــی، زبــان 
ترکــی اســتانبولی و زبــان چینی، نروژی، ســوئدی، روســی، هلنــدی، ارمنی، 
اوکراینــی، پرتغالــی و ســایر زبان هــای خارجــی، برگــزاری کاس هــای آمادگــی 
آزمون هــای کنکــور در ســطح دبیرســتان، کاســهای فشــرده مکالمــه کوتاه 
مــدت، آمــوزش زبــان از ســطح مبتــدی تــا پیشــرفته بــه ســطوح حرفــه ای، 
ــا  ــزاری دوره هــای تقویتــی و نیــز ســطوح مختلــف آموزشــی از مکالمــه ت برگ
گرامــر و قواعــد دســتوری بــه همــراه ارائــه مســتندات آموزشــی و منابع صوتی 
و تصویــری، برگــزاری دوره هــای مختلــف بــرای آزمون هــای بیــن المللــی و 
ــای  ــزاری دوره ه ــس، FCE, CAE, PTE  برگ ــل و آیلت ــل تاف ــی ازقبی تخصص
 TCF - TCFq - TEF - DALF - کاس هــای آمــوزش تخصصــی ازقبیــل 
DELF - DELE  دوره هــای pte - tolimo- gre- ept ثبــت موضــوع فعالیــت 
مذکــور، بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد. مــدت فعالیــت: 
از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحدود مرکز اصلی: اســتان اصفهان، شهرســتان 
اصفهان، بخش مرکزی، شهر اصفهان، محله مصلی، کوچه شهید اصغر 
ک قدیــم 27، طبقــه اول  ک ۰، پــا علــی مــرادی ]9[، خیابــان شــریعتی، پــا
کدپســتی 8198۶۶9789 ســرمایه شخصیت حقوقی 1,۰۰۰,۰۰۰ ریال نقدی 
میــزان ســهم الشــرکه هریــک از شــرکا آقــای ســیدباربد طباطبائــی به شــماره 
ملــی ۵۴۰9977۴91 دارنــده 1۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه آقــای سیدپارســا 
طباطبائی به شــماره ملی ۵۴۰9977۵۰۵ دارنده 9۰۰۰۰۰ ریال ســهم الشــرکه 
مدیــران آقــای ســیدباربد طباطبائــی بــه شــماره ملــی ۵۴۰9977۴91 و بــه 
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود آقــای سیدپارســا 
طباطبائی به شماره ملی ۵۴۰9977۵۰۵ و به سمت رئیس هیئت مدیره 
بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان 
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور موسســه ازقبیــل چــک،  حــق امضــا: 
سفته، بروات، قراردادها عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و 
اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همراه با مهر موسســه معتبر می باشــد. روزنامه 
گهی های موسسه تعیین گردید.  کثیر االنتشار سیمای شهر جهت درج آ
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــا اداره 

موسســات غیرتجــاری اصفهــان )1117۴۴۵(
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بــه  دســتیابی  در  اخیر، اینتــل  ســال های  در 
خــورده  به مشــکل  لیتوگرافی هــا  جدیدتریــن 
ــد دارد  اســت. بااین حال، ایــن شــرکت ظاهــرا قص
کم اهمیــت جلــوه  به تدریــج لیتوگرافــی را معیــاری 
دهــد و هنــگام معرفــی محصوالتــش بــه آن اشــاره 

نکنــد.
 AMD تراشــه نظیــر تولیدکننــده ی  شــرکت های 
براســاس  را  تراشــه ها  اســت  ســال ها  و اینتــل 
معیــار نانومتــری مثــل چهــارده و َده نانومتــری 
نانومتــر  واحــد  بــا  اعــداد  می کنند. ایــن  تعریــف 
لیتوگرافــی  همــراه می شــوند و توصیف کننــده ی 
به نوشــته ی  هســتند.  تراشــه  پردازشــی(  )نــود 
تقریبــا  نانومتــری  نام گذاری هــای    ،PC World
دیگــر  و  تــوان  و  ک  کال ســرعت  به انــدازه ی 
مشــخصه های تراشــه ها اهمیت داشــتند و دارند؛ 
امــا احتماال اینتــل می کوشــد لیتوگرافــی تراشــه را به 

کنــد.  تبدیــل  بی اهمیــت  معیــاری 
»نانومتــر« در فراینــد تولیــد قطعــات نیمه هــادی 

چــه معنایــی دارد؟ نانومتــر به ابعاد هر ترانزیســتور 
ابعــاد  اشــاره می کنــد. هرچــه  تراشــه  در داخــل 
کــم تراشــه بیشــتر  کوچک تــر باشــد، ترا ترانزیســتور 
کوچک تــر  می شــود. همچنیــن، ترانزیســتورهای 
باعث می شــوند تراشــه با سرعت بیشــتر و مصرف 
ــوع ترکیــب دیگــر از ســرعت  ــا چنــد ن کمتری ــرژی  ان
تراشه  ســازان  کنــد.  فعالیــت  انــرژی  مصــرف  و 
هفــت  و  نانومتــری  َده  مثــل  عبارت هایــی  از 
ــرای توصیــف فنــاوری ویــژه  ی تولیــد  نانومتــری ب
ســال های  در  و  می کننــد  اســتفاده  ترانزیســتور 
اخیــر، عبــارت ویژه ی ایــن فنــاوری باعــث شــده 
تراشــه های  از  پیشــرفته  تراشــه های  اســت 

غیرپیشــرفته جــدا شــوند. 
ــا حــد  گذشــت زمــان، فناوری هــای پردازشــی ت ــا  ب
کامــال  را  زیــادی پیچیده تــر شــده اند و پردازنــده 
کننــد. متخصصــان  شــفاف نمی تواننــد توصیــف  
حــوزه ی نیمه هــادی به تدریــج متوجــه شــده اند 
تعریــف فنــاوری تولیــدی پردازنــده  بــه متغیرهــای 
وابســته  ترانزیســتور  کــم  ترا ازجملــه  زیــادی 

کــم  گفتــه ترا اســت. بــرای مثال، اینتــل پیش تــر 
ترانزیســتور لیتوگرافی چهارده نانومتر ی اش ۳۷٫۵ 
مگاترانزیســتور )MTr( بــه ازای هــر میلی مترمربــع از 
کم در لیتوگرافی َده نانومتری  تراشه است و این ترا
بــه ۱۰۰٫۸ مگاترانزیســتور بــه ازای هــر میلی مترمربــع 
می گوینــد  متخصصــان  از  بســیاری  می رســد. 
لیتوگرافــی َده نانومتری اینتــل معــادل لیتوگرافــی 
هفت نانومتری TSMC اســت؛ اما جزئیات بیشــتر 
ــند.  ــده باش گیج کنن ــت  ــن اس ــه ممک ــن زمین در ای
جدیدتریــن  بــه  کــه  اســت  ســال  چنــد  اینتــل 
لیتوگرافــی تراشــه نمی توانــد ســریع دســت یابــد

زمینــه ی  در  گذشــته، اینتل  ســال  چنــد  در 
دســتیابی بــه لیتوگرافی هــای جدیــد بــا مشــکالت 
متعــددی مواجــه شــده و همیــن مشــکالت ضــرر 
زیــادی بــه تیــم آبــی زده اســت. حتــی جدیدتریــن 
یعنــی  دســکتاپ اینتل،  کالس  پردازنده هــای 
اس،  لیــک  کت  نســل یازدهمی را خانــواده ی 
همچنــان بــا لیتوگرافــی قدیمی چهــارده نانومتــری 

می شــوند. تولیــد 
جــاری  ســال  اواخــر  آبــی  تیــم  شــایعه ها،  طبــق 
ســراغ  اس  لیــک  آلــدر  خانــواده ی  در  میــالدی 
لیتوگرافــی َده نانومتــری بــرای پلتفــرم دســکتاپ 
عبــارت  از  اســتفاده  ادامــه ی  ازایــن رو،  مــی رود. 
چهارده نانومتری باعث می شود از نگاه بازاریابی، 
تراشــه های جدید اینتــل پیشــرفته  به نظــر نرســند. 
بنابــر ادعــای منابــع نزدیــک به اینتــل و وب ســایت 
گرفتــه اســت  ــم  ــی تصمی ــم آب The Oregonian، تی
نحــوه ی اشــاره بــه عبــارت لیتوگرافــی موقــع بحــث 
دربــاره ی تراشــه ها را تغییــر دهــد یــا به طورکلــی بــه 

لیتوگرافــی اشــاره نکنــد. 

بیوپلــی پورتــال هدســت گیمینــگ جدیــد بنگ اند 
اوالفســن بــا حداقــل شــارژدهی ۱۲ ســاعته و درایــور 

۴۰ میلی متــری و قیمــت ۴۹۹ دالر رونمایــی شــد.
هدفــون  اوالفســن  بنگ انــد  پیــش،  روز  چنــد 
پورتــال  بیوپلــی  جدیــدش،  پرچــم دار  دورگوشــی 
رونمایــی  را   )Bang & Olufsen Beoplay Portal(
کــرد. بیوپلــی پورتــال نخســتین هدســت بی ســیم 
بــا  کــه  اســت  اوالفســن  بنگ انــد  گیمینــگ 
مجموعــه ای از قابلیت هــای پیشــرفته می کوشــد 
کنــد. به نوشــته ی ورج،  گیمرهــا را جلــب  توجــه 
کلــی هدفون هــای بنگ انــد  بیوپلــی پورتــال شــکل 

می کنــد. حفــظ  را  اوالفســن 
بنگ انــد اوالفســن می گویــد هدفــون جدیــدش 
کــس  کوسیســتم ایکس با را بــا توجهــی ویــژه بــه ا
ــا  ــال ب کــرده اســت ؛ ازایــن رو، بیوپلــی پورت طراحــی 
به ایکــس  کلیــد می توانــد ســریعا  یــک  فشــردن 
ســری  کــس  با ســری ایکس، ایکس  کــس  با
کس وان یا رایانه ای شــخصی دارای  اس، ایکس با
 )Xbox Wireless( کــس وایرلــس آداپتور ایکــس با
ازطریــق   B&O جدیــد  هدفــون  شــود.  متصــل 
چنــد  بــه  هم زمــان  نیــز   ۵.1 بلوتــوث  فنــاوری 
دســتگاه، به شــرط اســتفاده از آداپتــور بلوتــوث، 

می توانــد متصــل شــود. بدین ترتیب، بــدون قطع 
ــاس را  ــازی، تم ــدای ب ــا ص ــون ب ــاط بیــن هدف ارتب

می توانیــد پاســخ دهیــد.
طراحــی   QC۳۵ بــوز  همچــون  پورتــال  بیوپلــی 
ــه قیمــت ۴۹۹ دالر و در  ظاهــری پیشــرفته دارد  و ب
رنگ مشــکی در بســت بای و مایکروسافت اســتور و 
وب ســایت رســمی B&O در دسترس مشــتریان قرار 
ــتری  کس ــی خا ــول، یعن ــر محص ــگ دیگ دارد. دو رن
و آبــی، از ۲۹ آوریــل ۲۰۲۱ )۹ اردیبهشــت ۱۴۰۰( بــه 
بیوپلــی  بــازار عرضــه می شــوند. هدفــون جدیــد 
پورتال از سیســتم حذف فعال ســروصدای محیط 
ــرای پخــش  )ANC( پشــتیبانی می کنــد و حالتــی ب
گــر هدفــون بی ســیم بــه  بهتــر صــدای بــازی دارد. ا
کنســول بــازی یا ازطریــق درگاه USB-C بــه رایانه ی 
شــخصی متصــل شــود، حالــت دوم خــودکار فعــال 

و فراینــد شــارژ هدفــون نیــز از طریــق همیــن درگاه 
انجــام می شــود.

هدفــون جدیــد بنگ انــد اوالفســن از جــک ۳٫۵ 
میلی متــری هدفــون هــم بهــره می بــرد. اپلیکیشــن 
Bang & Olufsen برای اندرویــد و iOS قابلیت هــای 
کــه بیوپلــی پورتــال از آن هــا بــرای  جدیــدی دارد 
پخــش بهتــر محتــوای صوتــی اســتفاده می کنــد. از 
بین ایــن قابلیت هــا، می توانیــم بــه بهینه ســازی 
میکروفــون و برقــراری تعــادل بیــن صــدای بــازی 
کنیــم.  گیمرهــا اشــاره  و صــدای مکالمــه بــا دیگــر 
 Own Voice بنگ انــد اوالفســن می گویــد قابلیــت
به لطــف سیســتم ANC انطباقــی، امــکان نظــارت 
روی صــدا را درعیــن حــذف ســروصداهای مزاحــم 
ارائــه می  دهــد. هدفــون بیوپلــی پورتــال از درایــور 
۴۰ میلی متــری بــا پشــتیبانی از اســتاندارد دالبــی 
گیــر مجــازی  اتمــوس به منظــور ارائــه ی صــدای فرا

برخــوردار اســت. 
کیفیــت ســاخت یکــی دیگــر از بخش هایــی اســت 
از  را  تــالش می کنــد خــودش  بیوپلــی پورتــال  کــه 
کند. ایرپدهای ایــن  هدفون هــای رقیــب متمایــز 
از پوشــش  و  فــوم ســاخته شــده اند  از  محصــول 
از پارچــه ی  بــره هســتند و ایــن هدفــون  پوســت 
هدبنــد  بالشــتک  پوشــش  بــرای  بامبــو  الیــاف 

می کنــد. اســتفاده 
گیمینــگ بیوپلــی پورتــال در ناحیه هایــی  هدفــون 
از بدنــه  اش مثــل دیســک های حســاس بــه لمــس 
در بخــش بیرونــی هر ایرکاپ آلومینیوم آنودایزشــده 
کــه بنگ انــد اوالفســن می گویــد  دارد. جالــب اســت 
گــرم اســت؛ یعنــی  وزن هدفــون جدیــدش ۲۸۲ 

کــس. ســبک تر از هدفــون بی ســیم ایکس با
گیمینــگ بیوپلــی پورتــال موقــع اســتفاده  هدفــون 
وایرلــس  کــس  با پروتکل ایکــس  یــا  بلوتــوث  از 
حداقــل  شــارژ  بــار  هــر  بــا    ،ANC فعال بــودن  و 
از  صرفــا  گــر  ا بیــاورد.  دوام  می توانــد  ســاعت   ۱۲
بلوتــوث و سیســتم عــادی حــذف نویــز اســتفاده 
کثــر بــه ۲۴ ســاعت  کنیــد، شــارژدهی هدفــون حدا

می رســد.
با درنظرگرفتن برچســب قیمت ۴۹۹ دالری، شــاید 
کار منطقی تری باشــد؛  تهیــه ی هدفون هــای دیگر 
کــه می خواهنــد از هدفــون  کســانی  خصوصــا بــرای 
کننــد. بیوپلــی پورتــال بیشــتر  بــرای بــازی اســتفاده 
برای اســتفاده ی روزمره مناســب اســت. به گفته ی 
ــه در  ــای به کاررفت ــن، میکروفون ه ــد اوالفس بنگ ان
بیوپلــی پورتــال صدا را بســیار واضح ثبت می کنند و 
درعین فیلترکــردن صداهای پس زمینه،  صدایتان 

را تقویــت می کننــد. 

ــران  کارب ــرای  ــر ب ــاپ تبدیل پذی ــپ ت MSI دو مــدل ل
ــده ی نســل  ــه پردازن ک ــرده اســت  ک تجــاری معرفــی 
صفحه نمایــش  بــه  دارنــد،  لیــک  یازدهمی تایگــر 
۱۶:۱۰ مجهــز هســتند و از قلــم لمســی پشــتیبانی 
کــه بیشــتر بــه   می کننــد. ام اس آی شــرکتی اســت 
گیمینــگ بســیار قدرتمنــد  خاطــر تولیــد لپ تــاپ  
تــاپ  لــپ  دیگــر  انــواع  امــا  می شــود؛  شــناخته 
بــر  می ســازد.  نیــز  بــازار  بخش هــای  ســایر  بــرای 
گــزارش ورج، MSI به تازگــی دو مــدل لــپ  اســاس 
لپ تاپ هــای  خانــواده ی  بــه  تبدیل پذیــر  تــاپ 
نــام  بــا  کــه  کــرده اســت  تجــاری Summit اضافــه 
 MSI Summit و   Flip Evo  MSI Summit E1۳
دوی ایــن  هــر  در  می شــوند.  شــناخته   Flip  E1۶
لپ تاپ هــا از پردازنده هــای نســل یازدهمی ســری 
تایگــر لیک اینتــل اســتفاده شــده اســت. نکتــه ی 
تبدیل پذیــر  لپ تاپ هــای  کــه  اســت  مهم ایــن 
هســتند.  مجهــز   ۱۶:۱۰ صفحه نمایــش  بــه   MSI
MSI می گویــد نســبت تصویــر جدیــد بدیــن معنــی 
کــه صفحه نمایــش لپ تاپ هــای جدیــدش  اســت 
می تواند در مقایســه  با صفحه نمایش های مرســوم 
۱۶:۹ بــه  مقــدار ۱۰ درصــد محتوای بیشــتری نمایش 

بدهد. ایــن مشــخصه بــرای کاربران تجــاری اهمیت 
کمتــر نیــاز  دارد؛ چــون باعــث می شــود بــه اســکرول 
پیدا کنند و فضای بیشتری برای مولتی تسکینگ 
در دســترس داشــته باشــند. دو لــپ تــاپ جدیــد بــا 
کــه  قلــم لمســی MPP 2.۰ ام اس آی ســازگاری دارنــد 
از ۴۰۹۶ ســطح فشــار پشــتیبانی می کنــد.  همچــون 
دو   ،Summit ســری  لپ تاپ هــای  اعضــای  دیگــر 
ــژه  ــت وی ــری قابلی ــک  س ــد MSI دارای ی ــدل جدی م
بــرای برقــراری جلســات ویدئویــی هســتند. یکــی از 
 MSI مشــخصه  ها، دوربینــی اســت که طبــق ادعــای

کاهــش بدهــد. می توانــد نویــز تصویــر را 
ایــن وب کــم شــاتر فیزیکــی دارد و بــا فشــردن کلیــدی 
کــرد.  غیرفعــال  را  آن  می تــوان  صفحه کلیــد  روی 
می تواننــد  همچنیــن   MSI جدیــد  لپ تاپ هــای 
ســروصدای محیــط را هنــگام حــرف زدن از بیــن 

ببرنــد.
و  فلیــپ   1۶ ســامیت ای  می کنــد  ادعــا   MSI
ســامیت ای 1۳ فلیپ ایــوو تــا ۲۰ ســاعت عمــر باتــری 
تنهــا   Summit B1۵ تــاپ  لــپ  می دهنــد.  ارائــه 
کــه از  پنــج ســاعت شــارژدهی می کــرد. همان طــور 
 Flip Evo E1۳ نامــش مشــخص اســت، لــپ تــاپ
گواهــی Intel Evo بهــره می برد؛ ایــن یعنــی لــپ  از 

که اینتــل بــرای  تــاپ مــورد اشــاره بــا اســتانداردهایی 
ســازگار  کــرده  تعییــن  لیــک  تایگــر  پردازنده هــای 
عملکــرد  مثــل  مــواردی  اســتانداردها  اســت؛ این 
کوتــاه،  بهره منــدی از  ســریع، زمــان روشــن شــدن 
تاندربولــت ۴ و وای فــای ۶ و... را شــامل می شــود. 
MSI ادعــا می کنــد Flip Evo E1۳ می توانــد ۱۰ درصــد 
قوی تــر از لپ تاپ هــای تبدیل پذیــر هم ســطح خــود 
فعالیت کند.  به  نظر می رسد Flip E1۶ بیشتر مدل 

ورک استیشــن اســت. 
MSI از حضــور »جدیدتریــن کارت گرافیــک انویدیــا« 
 Flip E1۶ در ایــن لــپ تــاپ خبــر می دهــد. لــپ تــاپ
دارای چهــار میکروفــون اســت تــا هنــگام برقــراری 
کنــد. دو  تمــاس ویدئویــی به خوبــی صــدا را دریافــت 
لــپ تــاپ جدیــد MSI از وای فــای ۶E و بلوتــوث ۵.2 
پشــتیبانی می کنند و حافظه ی ذخیره ســازی آن ها 
از نوع NVMe SSD ۴.۰ PCIe است.  قیمت و تاریخ 
 Flip Evo MSI Summit E1۳ عرضــه ی دو لــپ تــاپ
و Flip MSI Summit E1۶ را فعــال نمی دانیــم. مــدل 
کنــون در بــازار موجــود اســت  کــه ا  Flip Summit E1۳
برچســب قیمــت ۱۵۹۹٫۹۹ دالر را یــدک می کشــد. 
کمی گران تــر  جدیــد  لپ تاپ هــای  داریــم  انتظــار 

باشند. 

کانترپوینت، میانگین  طبق داده های مؤسسه ی 
گوشــی های هوشــمند  حافظــه ی ذخیره ســازی 
گذشــته ی میــالدی بــرای نخســتین بار در  در ســال 

کــرده اســت.  گیگابایــت را رد  تاریــخ مــرز ۱۰۰ 
داده هــای   ،Android Authority به نوشــته ی 
کانترپوینــت نشــان می دهــد در ســال  مؤسســه ی 
به طورمیانگیــن  گوشــی های اندرویدی   ،۲۰۲۰
درمقایســه با  کمتــری  ذخیره ســازی  حافظــه ی 
ــه  ی  ــن حافظ ــته اند. میانگی ــل داش ــای اپ آیفون ه
گوشــی های اندرویدی بــه ۹۵٫۷  ذخیره ســازی در 
میــزان  همیــن  حالی کــه  در  می رســد؛  گیگابایــت 
سیســتم عامل  بــه  مجهــز  دســتگاه های  بــرای 
ترکیــب  اســت.  گیگابایــت   ۱۴۱ تقریبــًا   iOS
حافظــه ی  میانگیــن  می دهــد  نشــان  نیــز  آمــار 
هوشــمند  تمامی گوشــی های  ذخیره ســازی 
بــازار بــرای نخســتین بار در ســال ۲۰۲۰ از مــرز ۱۰۰ 
کــرده اســت. در تمامی بخش هــای  گیگابایــت عبــور 
میانگیــن  ازلحــاظ  اپــل  آیفون هــای  بــازار، 
حافظــه ی ذخیره ســازی باالتــر از اندرویــد و دیگــر 

حافظــه ی  امــا  می گیرنــد؛  قــرار  سیســتم  عامل ها 
کاربــران  نــزد  مهــم  مشــخصه ای  ذخیره ســازی 
اپــل بــرای خریــد آیفــون محســوب نمی شــود. در 
ذخیره ســازی  حافظــه ی  میانگیــن   ،۲۰۲۰ ســال 
و  درصــدی   ۴٫۱ رشــد   iOS دســتگاه های 
دســتگاه هایی بــا سیســتم عامل های دیگــر رشــد 
کانترپوینت می گوید  کردند.  ۲۱٫۷ درصدی تجربه 
در  ذخیره ســازی  حافظــه ی  میانگیــن  افزایــش 
به دلیــل   ۲۰۲۰ ســال  در   iOS غیــر  دســتگاه های 
گلکســی اس ۱۰ پــالس  عرضــه ی مــدل یک ترابایتــی 
گلکســی اس ۲۰ پــالس رخ  گیگابایتــی  و مــدل ۵۱۲ 
داده است. تولیدکنندگان دستگاه های اندرویدی 
ــادی  همچنــان حافظــه ی ذخیره ســازی بســیار زی
قــرار  گوشــی های اندرویدی  از  مدل هــا  برخــی  در 
گرفتــه اســت  می دهنــد؛ بااین حــال، اپــل تصمیــم 
گیگابایــت  کانفیــگ آیفون هــا از ۵۱۲  در قوی تریــن 

کنــد.  اســتفاده  ذخیره ســازی  حافظــه ی 
ــالدی،  ــته ی می گذش ــال  ــی س ــه ماهه ی پایان در س
گوشــی ها فقــط  گیگابایتــی  تقاضــا بــرای مــدل ۵۱۲ 
کل تقاضــا را تشــکیل داد. آمــار نشــان  ۳ درصــد از 

ذخیره ســازی  حافظــه ی  میانگیــن  می دهــد 
گوشــی های اندرویدی و دیگــر دســتگاه های غیــر 
iOS به صــورت ثابــت در حــال افزایش اســت. ســهم 
گیگابایــت  دســتگاه های مجهــز بــه حداقــل ۱۲۸ 
کــرد تــا در فصــل  حافظــه ی ذخیره ســازی رشــد 
پایانــی ســال ۲۰۲۰، بــه ۴۰ درصــد برســد. این میــزان 
در ســه ماهه ی پایانــی ســال ۲۰۱۹ تقریبــا ۲۵ درصــد 
بــود. در فصــل پایانی ۲۰۲۰، دســتگاه های مجهز به 
گیگابایــت حافظــه ی ذخیره ســازی  بیــش از ۲۵۶ 
بیــش از ۹٫۳ درصــد از کل تقاضــا را ازآِن خــود کردنــد 

کمتــر از فصــل پایانــی ۲۰۱۹(.  )اندکــی 
حافظه هــای  قیمــت  کاهــش  درنظرگرفتــن  بــا 
داریــم  انتظــار   ،NAND مبتنی بــر  ذخیر ه ســازی 
پایــه ی  کانفیــگ  ذخیره ســازی  حافظــه ی 
گوشــی های هوشــمند به مرورزمــان افزایــش یابــد. 
زمــان زیــادی از روزهایــی نمی گــذرد که گوشــی های 
گیگابایــت حافظــه ی ذخیره ســازی  پرچــم دار ۱۶ 
داشــتند و احتمــاال در آینــده ای نه چنــدان دور، 
گوشــی ها راه پیــدا  حافظه هــای پرظرفیت تــری بــه 

کــرد.  خواهــد 
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تــا بــه حــال شــنیده اید کــه مــدل لبــاس پوشــیدن 
شــما ممکــن اســت شــما را چــاق تــر و یــا مســن تــر 

نشــان دهــد؟
اشــتباهات رایجــی در انتخــاب لبــاس وجــود دارد 
کــه می توانــد ســن شــما را باالتــر نشــان دهــد حتی 

گــر ســبک جدیدی باشــد. ا
اشــتباه در انتخــاب لبــاس می توانــد شــما را پیرتــر 
نشــان دهــد امــا انتخاب صحیــح لبــاس می تواند 
شــما را از ســن واقعــی خــود کوچکتــر نشــان دهد. 

دامن راسته گشاد
گشــاد، ســن شــما را باالتــر  پوشــیدن دامن هــای 
نظــر  بــه  جوانتــر  بــرای  پــس  می دهــد  نشــان 
ــان  ــت، دامنت ــر اس ــودن بهت ــر ب ــیدن و جذابت رس
کامــاًل  کامال انــدازه شــما باشــد و در قســمت لگــن 
ــر از زانوهایتــان  تنــگ باشــد و قــد آن نیــز پاییــن ت

ــد. نباش
کیف و کفش ست یک مدل

مــد  بســیار  روزهــا  که ایــن  روش هایــی  از  یکــی 
کیف هایــی  بــا  کفــش  کــردن  ســت  اســت، 
کســی شــما را بینــد بگویــد،  کــه وقتــی  می باشــد 
بــا  مــدل  دو  نمی کردم ایــن  فکــر  وقــت  “هیــچ 
و  کیــف  هیچــگاه  بیاینــد.”  خــوب  هم اینقــدر 
کار شــما را  کفــش ســت انتخــاب نکنیــد زیرا ایــن 

تــر نشــان خواهــد داد. مســن 
ساپورت توری و طرح دار

ــه نظــر نرســید بهتــر  ــاال ب ــر می خواهیــد ســن ب گ ا
بــه  نپوشــید.  دار  طــرح  ســاپورت های  اســت، 
جای ایــن ســاپورت ها می توانیــد بــرای اســتفاده 
ــازک اســتفاده  ــا ن ــه از ســاپورت های ســاده ی روزان

ــد. ــر می باش ــر و جــذاب ت ــه زیبات ک ــد  کنی
آستین خفاشی

کــه آســتین خفاشــی دارنــد بــرای  لباس هایــی 
نــوع  گر ایــن  ا امــا  مناســب هســتند  افــراد الغــر 
لباس هــا را افــراد چــاق بپوشــند نه تنها جــذاب به 
نظــر نمی رســند بلکــه ســن آنهــا نیــز بزرگتــر بــه نظــر 

خواهــد رســید.
پیراهن کیسه ای

کیســه ای به ایــن دلیــل  پوشــیدن لباس هــای 
نمی دهــد  نشــان  را  بــدن  برجســتگی های  کــه 
و تعــادل فــرم بــدن را بــه هــم می ریــزد و باعــث 
باالتــر رســیدن ســن می شــود پــس بهتــر اســت از 
ــر  کنیــد تا انــدام زیبات لباس هــای تنــگ اســتفاده 

نشــان داده شــود.
 لباس های زیر و رو:

نکنید، ایــن  انتخــاب  را  رو  و  زیــر  لباس هــای 
لباس هــا قدیمی هســتند. بــه جای ایــن لباس هــا 
کــت یــا کــت ســاده، یــک تــاپ یــا بلــوز طــرح  یــک ژا

دار بپوشــید.
 کفش های پاشنه کلفت:

کلفــت  و  کوتــاه  پاشــنه  کفش هــای  پوشــیدن 

می باشــد،  راحــت  بســیار  کــه  اســت  درســت 
کفش ها ســن شــما را باالتر نشــان خواهد  اما این 
کفش هــای پاشــنه  داد پــس بــه جــای پوشــیدن 
کلفــت، کفش هــای پاشــنه داری را انتخاب کنید 
کــه زیبــا و بســیار راحــت هســتندو شــیک و بــه روز 

می باشــند.
پارچه های خشک

لباس هــای روزانــه شــما نباید جنس پارچه شــان 
ــه  ــر می خواهیــد جوانتــر ب گ خشــک باشــد پــس ا
نظــر برســید، لباس هایــی از جنــس پارچــه نــرم 

بپوشید.
رنگ های طیف زمینی

کســتری،  پوشــیدن لباس هایــی بــا رنگ هــای خا
ســبز، زیتونــی، ســبز تیــره، پســته ای و قهــوه ای 
بــرای همــه افــراد مناســب نیســت و چهــره را پیرتــر 

نشــان می دهــد.
کت های طرح دار پشمی

پوشــیدن کت طرح دار پشــمی یا فاســتونی شــما 
را پیرتــر و ظاهرتــان را قدیمی نشــان می دهــد پس 
بهتر اســت از لباس های ســاده و کالســیک بدون 

طرح اســتفاده نمایید.
کاله های حجیم بیش از حد گرم

کنیــد  کاله هــای ســاده و بــدون طــرح اســتفاده  از 
و کاله هــای حجیــم بیــش از حــد گــرم را که شــما را 

پیرتــر نشــان خواهــد داد، اســتفاده نکنید.
بلوز مردانه گشاد)شومیز(:

که انــدام شــما را زیبــا و فــوق العــاده  بلوزهایــی 
نشــان می دهنــد، در جوانتــر بــه نظــر رســیدن 
بــا  هیچــگاه  پــس  می باشــند  تاثیرگــذار  شــما 
گشــاد اندام خــود را  پوشــیدن لباس هــای مردانــه 
گربه پوشیدن بلوز مردانه عالقه  پنهان نکنید و ا
ــه ساســون  ک ــواع تنــگ و چســبان آن  ــد، ان مندی

دارنــد را انتخــاب نماییــد.
گردنبندهای مرواریدی و سنگ درشت

گربندهــای مرواریــد بســیار زیبــا هســتند و شــما را 
گردنبنــد  جــذاب تــر نشــان می دهنــد امــا نبایــد از 
کــه زنجیــر بلنــد دارد اســتفاده نماییــد  درشــتی 
نشــان  پیرتــر  را  شــما  گردنبنــد  نــوع  زیرا ایــن 

می دهــد و ظاهــر خوبــی بــه شــما نمی دهــد.
لباس هایی با تزئینات زیاد

کــه بنــد و دکمــه و جیــب زیــاد دارنــد،  لباس هایــی 
از مــد افتاده انــد و پوشــیدن این لباس هــا شــما را 

پیرتــر و ظاهرتــان را قدیمی تــر نشــان می دهــد.

گــر شــما نیــز جــزو آن دســته از کار مندانی هســتید  ا
ــا  ــید ام ــغلی برس ــای ش ــه ارتق ــد ب ــت داری ــه دوس ک
نمی دانید ایــن  را  آن  بــه  رســیدن  راهکارهــای 

کنیــد. ک را مطالعــه  قســمت از نمنــا
مثبــت  عملکــرد  برابــر  در  پــاداش  شــغلی  ارتقــا 
کارمنــدان  کارمنــدان و نشــان دهنــده میــزان رشــد 
اســت. همانگونه که می دانید هر اداره و ســازمانی 
قوانیــن مخصــوص بــه خــود را دارد کــه میزان رشــد 

کارمنــدان بر ایــن اســاس مشــخص می شــود.
ــه پیشــرفت در حــوزه  گاهــی منجــر ب ارتقــا شــغلی 
کاری و تغییــر در وظایــف و مســئولیت ها اتفــاق  ی 
گاهــی منجــر بــه افزایــش حقــوق و یــا  می افتــد و 

پــاداش تشــویق می شــود.
روش هایی برای گرفتن ارتقا شغلی

نمی توانیــد دســت روی دســت بگذاریــد و فکــر 
کنیــد بعــد از یــک یــا دو ســال خودبــه خــود ترفیــع 
کــه ترفیــع بــه شــما داده  گرفــت؛ چــرا  خواهیــد 
گــر  نمی شــود، بلکــه بایــد آن را بــه دســت آورید.ا
ــمت  ــه س ــان ب ــغلی ت ــه ش ــد حرف ــًا می خواهی واقع
کند، این هــا مهارت هایــی هســتند  جلــو حرکــت 

کنیــد. ــز  ــد رویشــان تمرک ــه بای ک
قابل اطمینان بودن

کــه مدیــران بــرای ترفیــع کارکنان  عواملــی کلیــدی 
کــه بتواننــد روی آن ها  در نظــر می گیرند ایــن اســت 
کننــد و افــراد وقــت شــناس، دارای ابتــکار  حســاب 

عمــل و رفتــار دوســتانه بــا ســایرین باشــند.
یادگیری از شکست ها

گاهــی شکســت هایی را  همــه مــا در حرفــه شــغلی 
تجربــه می کنیــم ولی، نحــوه برخورد با شکســت ها 
ســمت  بــه  اوضــاع  کــردن  عــوض  در  می توانــد 

موفقیــت موثــر باشــد.
مکالمه مؤثر

راجــع بــه اهــداف خــود بــا رئیســتان صحبــت کنید 
کــردن نگرانی هــا، مشــکالت یــا ســؤاالت  واز مطــرح 
خــود بــا رئیســتان تــرس نداشــته باشــید، مطــرح 
در  مهــم  نقشــی  می توانــد  ســوال ها  کردن ایــن 

پیشــرفت شــغلی شــما داشــته باشــد.
همکاری و تعامل

کار  گــر می خواهیــد در شــغلتان ترفیــع در محیــط  ا
کمــک بگیریــد. توانایــی شــما  کســی  می توانیــد از 
در همکاری و تعامل ســبب می شــود همکارانتان 
بیشــتر تحــت تأثیــر قــرار بگیرنــد، رییــس شــما نیــز 
کاری تــان چیزهایــی بیشــتری  در مــورد اخــالق 

بشــنود.
حس مالکیت

که نســبت به  کســانی ترفیع می دهند  مدیران به 
خروجــی پــروژه شــان حس مالکیت نشــان دهند، 
کــه الزم اســت بــرای بــه  کــه هــر کاری  به ایــن معنــی 

انجــام رســاندن آن انجام دهند.
تالش

که شــما به خرج می دهید اهمیت  مقدار تالشــی 
کارمندانی را ارتقا  زیادی نزد رئیستان دارد و آن ها 
کــه هــر روز تــالش زیــادی از خــود نشــان  می دهنــد 

گر مهــارت کمتــری دارند. دهنــد. حتــی ا
صداقت

دروغ  کار  ســر  هرگــز  و  باشــید  داشــته  صداقــت 
نگوییــد زیــرا رئیــس شــما قــدر صداقــت شــما را 

می دانــد.
خالقیت

کــه  مدیــران معمــواًل افــرادی را ارتقــا می دهنــد 
و  کننــد  فکــر  موجــود  محدوده هــای  از  خــارج 
راه  بــا مشــکالت  خالقیــت دارنــد و در مواچهــه 

می کننــد. ارائــه  را  حل هایــی 
استقالل کاری

کار  ــما در  ــی ش ــد ؛توانای کنی کار  ــتقل  ــور مس ــه ط ب
کــه  کمــک می کنــد  کــردن بــه صــورت مســتقل 
رئیســتان متوجــه شــود شــما چقــدر بــر وظایــف 
همــه  بــه  و  داریــد  مالکیــت  حــس  پروه هــا  و 
برای ایــن  مناســب  فــرد  شــما  کــه  می فهمانیــد 

هســتید. شــغل 
کار سخت

مهارت هــای  روی  تمرکــز  و  ســخت  کمــی کار  بــا 
کــه رئیســتان می خواهــد شــما داشــته  خاصــی 
ــه ترفیــع شــغلی دســت پیــدا  ــه زودی ب باشــید، ب

کــرد. خواهیــد 
مزایای دادن ارتقا شغلی به کارکنان

تشــویق کارمنــدان بــه خاطــر عملکــرد خــوب آنهــا، 
کاری و انگیــزه ی آنهــا بســیار  در حفــظ روحیــه ی 
بــه  شــغلی  ارتقــا  دادن  مزایــای  بــا  اســت.  مؤثــر 

ــوید: ــنا ش ــدان آش کارمن
• ارتقــا شــغلی موجــب امنیــت شــغلی می شــود و 
کــه تالششــان  کارمندان ایــن احســاس را می کننــد 

ــده می شــود. کار دی در محیــط 
• ارتقــا شــغلی موجــب بــاال رفتــن تــالش و پشــتکار 
کار می گردد. افــراد، باالرفتــن انگیزه و بهــره وری در 
رضایــت  حــس  موجب ایجــاد  شــغلی  ارتقــا   •
گــر فــردی بــا وجــود تــالش ارتقــا شــغلی  می شــود و ا
نگیــرد ؛ یــک حــس نارضایتــی در وی بــه وجــود 
کــه اصال به نفع ســازمان نیســت و عملکرد  می آیــد 

کاهــش می دهــد. کاری فــرد را 
کارمنــدان انگیــزه  • دادن ارتقــا شــغلی بــه یکــی از 
و  می بــرد  بــاال  کاررا  انجــام  بــرای  ســایرافراد  ی 
فضــای رقابتــی ســالمی را در اداره یــا ســازمان ایجاد 

می کنــد.
کارکنــان،  • ارتقــا شــغلی موجــب بــاال رفتــن انگیــزه 
کاری  افزایــش خالقیــت، رشــد و بهبــود شــرایط 

می شــود. ســازمان 
• ارتقــاء شــغلی میــزان وفــاداری و حــس تعلــق بــه 
محیــط کاری را بــاال می بــرد و شــخص تمــام تالش 

خــود را بــرای رشــد بیشــتر ســازمان می کنــد.

لباسهاییزنانهکهسنراباالمیبرند راهکارهاییطالییبرایارتقایشغلی

دنیای مد موفقیت

عباسعلی ابراهیمی - شهردار نیک آباد

شــهرداری نیــک آبــاد قصــد دارد بــه اســتناد بنــد یــک و بنــد ســه صورتجلســه شــماره 
118 منضــم بــه نامــه شــماره ۴91 مــورخ 1۳99/12/۰۵ شــورای اسالمی شــهر و ارزیابــی 
کارشــناس رسمی دادگســتری نســبت بــه اجــاره و بهــره بــرداری خــودروی مینــی  قیمــت 
گردشــگری و فــروش آهــن آالت اســقاطی  بــوس نــارون، اجــاره و بهــره بــرداری ســاختمان 
ازطریــق مزایــده عمومی اقــدام نمایــد. متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 1۴۰۰/۰1/1۵ تــا 
تاریخ 1۴۰۰/۰1/۳1 در ســاعات اداری به شــهرداری مراجعه و نســبت به دریافت مدارک و 

1117۴۴2 / م الفشــرکت در مزایــده اقــدام نماینــد.

نوبت اول
گهی مزایده عمومی آ

مجید زمانی - شهردار قهدریجان

شــهرداری قهدریجــان درنظــردارد براســاس مصوبــه شــماره ۳81 - ۵ مــورخ 99/9/2۳ شــورای محتــرم اســالمی ازطریق مزایــده عمومی یــک قطعــه 
کاربری مســکونی واقع در قهدریجان خیابان شــهید بهشــتی جنب مســجد امیرالمومنین )ع( را با مشــخصات و قیمت پایه درج شــده در  زمین با 
جــدول ذیــل بفــروش برســاند. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل می آیــد تا با مراجعه بــه امور مالی شــهرداری قهدریجــان و دریافت فرم شــرکت در 
کت پلمپ شــده نهایتا تا پایــان وقــت اداری روز 1۴۰۰/2/1 به دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع  مزایــده و رویــت زمیــن، قیمــت پیشــنهادی خود را پا

در حراســت شــهرداری تحویل و رســید دریافت نمایند.

شرایط:
1( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2( پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط و پس از موعد مقرر و یا فاقد سپرده و یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر مردود است.
۳( رعایت کلیه مندرجات برگه های مزایده الزامی است.

کــه متقاضیــان میبایســت الزامــًا بــه حســاب ســپرده شــماره  ۴( ســپرده )ودیعــه( شــرکت در مزایــده معــادل ۵ درصــد قیمــت پایــه مزایــده اســت 
۰22۴1۶1۳۳1۰۰۶ شــهرداری نــزد بانــک ملــی واریــز یــا ضمانــت نامــه بانکــی معــادل آن ارائــه نماینــد.

کــه بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری تحویــل  کــت ب حــاوی قیمــت پیشــنهادی  کــت الــف حــاوی فیــش بانکــی ســپرده شــرکت در مزایــده و پا ۵( پا
گــردد.

کمیســیون معامــالت شــهرداری قرائــت میشــود. )حضــور  کات فــوق در روز 1۴۰۰/2/۴ در محــل شــهرداری قهدریجــان بازگشــایی و در  ــا کلیــه پ  )۶
کننــده یــا نماینــده رسمی ایشــان در جلســه بالمانــع اســت(. شــخص شــرکت 

7( هزینه نقل و انتقال و محضر برعهده خریدار خواهد بود.
8( قیمت درنظرگرفته شده بدون احتساب هزینه های مربوط به عوارض، مالیات و هزینه صدور پروانه ساخت و مجوزات دیگر میباشد.

1117۴۴۳ / م الف

نوبت اول

گهی مرحله دوم  آ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در قهدریجان 

خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امیرالمومنین )ع(

میزان سپرده شرکت در مزایده کل زمین )ریال( قیمت  قیمت پایه هر مترمربع به ریال ک )مترمربع( مساحت پال

۶۰۰/۶۰۰/۰۰۰ 12/۰12/۰۰۰/۰۰۰ ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ 2۰۰/2۰


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

