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بهــره بــرداری از ســامانه هوشــمند نــاوگان اتوبوســرانی و ارتقــاء سیســتم پرداخــت الکترونیکــی، 
اجــرای یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای هوشمندســازی ایران و آســیا در شــهرداری اصفهــان. 
ــورای  ــی ش ــه علن ــن جلس ــصت و هفتمی ــد و ش ــان در یکص ــهر اصفه ــورای اسالمی ش ــس ش یی
ــای  ــم برنامه ه ــده بودی ــه نش ــا مواج کرون ــروس  ــا وی ــر ب گ ــرد: ا ک ــار  ــان، اظه ــهر اصفه اسالمی ش
بســیار خوبــی در ســطح شــهر بــرای شــادی و نشــاط مــردم و همچنیــن افتتاحیه هــای متعــدد 

برگــزار می شــد. 
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری اصفهــان، علیرضــا نصــر بــا اشــاره بــه بهــره  بــه 
برداری از ســامانه توســعه هوشــمند ناوگان اتوبوســرانی و ارتقاء سیســتم پرداخت الکترونیکی 
کشــور  کــه اقدامی بــی نظیــر در  گفــت: طــرح هوشمندســازی اتوبوس  هــا  شــهرداری اصفهــان، 
کنــون در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد.   گذشــته شــروع شــده بــود تــا در نهایــت ا اســت در چندســال 

۳

۲۷۰ روستای استان اصفهان با تانکر آبرسانی می شود

 مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه از تولیــد عریض ترین 
ــا عــرض دو متــر و ضخامــت  تختــال در فوالدمبارکــه ب

۲۵ ســانتی متر خبــرداد.
مــاه  حلــول  تبریــک  ضمــن  عظیمیــان  حمیدرضــا 
توســط این  تختــال  عریض تریــن  تولیــد  از  رمضــان 
ــا  ــه م ــت: هم ــار داش ــر داد و اظه ــوالدی خب ــرکت ف ش
در شــرکت فــوالد مبارکــه بــا یکدیگــر هــم قســم شــدیم 
تــا در افزایــش تولیــد، رکوردزنی هــا و مهم تــر از همــه 
اخبــار  و  برداشــته  قــدم  جدیــد  محصــوالت  تولیــد 
ــرای مــردم، صنعتگــران و ســهامداران خــود  خوبــی ب

داشــته باشــیم.
وی افــزود: شــرکت فوالدمبارکــه در پایــان ســال ۱۳۹۹ 
موفــق شــد بــرای اولیــن بــار از طریــق ماشــین شــماره 
گــری اســلب بــا ضخامــت ۳۰۰ میلیمتــر را  ۵ ریختــه 
کنــد؛ امــروز نیــز در روزهــای ابتدایــی ســال ۱۴۰۰  تولیــد 
و در راســتای اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری 
کــه بــا عنــوان تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا 
ســد  موانــع  از  یکــی  توانســتیم  شــده،  نامگــذاری 
راه برخــی صنایــع را برداشــته و بــه رونــد تولید ایــن 

ــم. کنی ــک  کم ــع  صنای
کرد: ایــن  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح 
اقــدام بــا تولیــد اســلب از عــرض دو تــا ۲.۲۵ متــر و 
اســت،  پذیرفتــه  صــورت  ســانتی متر   ۲۵ ضخامــت 
شــرکت  در  بــار  نخســتین  بــرای  اســلب  که ایــن  چرا
ــت و  ــع نف ــرای صنای ــه ب ک ــده  ــد ش ــه تولی ــوالد مبارک ف
کاربــرد داشــته، همچنیــن یــک  کشــتی ســازی  گاز، 
محصــول  واقع ایــن  در  اســت.  صادراتــی  محصــول 
ــد و از  ــته باش ــورمان ارزآوری داش کش ــرای  ــد ب می توان
کــه مجبــور بــه تأمین ایــن  خــروج ارز برای ایــن صنایــع 
جلوگیــری  بودنــد،  کشــورها  دیگــر  از  اســلب  از  نــوع 

ــد. کن
می دهــد  نشــان  اســلب  تولید ایــن  وی،  گفتــه  بــه 
کارشناســان  ــران، مهندســان و  ــه صنعتگــران، مدی ک
همــواره  کــه  تالشــند  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
ــت  ــه در جه ــند و هم اینک ــور باش کش ــت  ــرآمد صنع س
بــرای  و  بردارنــد  گام  صنعتگــران  نیازهــای  تأمیــن 
ســودآوری  نیــز  فــوالدی  شــرکت  ســهامداران این 

کننــد. بیشــتری ایجاد 

مدیرعامل فوالدمبارکه خبر داد:

تولید تختال با عرض
  ۲ متر در راستای تحقق 

مانع زدایی از تولید
خبرربخ

مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
ــان در  ــبانه درخت ــی ش ــات سمپاش ــت: عملی گف ــان  اصفه
ــه  ــه مرحل ک ــود  ــام می ش ــه انج ــان در دو مرحل ــهر اصفه ش
ســمپاش  دســتگاه های  از  اســتفاده  بــا  آن  نخســت 
»توربوالینــر« تــا پایــان فروردین مــاه ۱۴۰۰ به اتمام می رســد.
کــرد: در  گــو با ایمنــا، اظهــار  گفــت و  فــروغ مرتضایی نــژاد در 
مرحلــه نخســت سمپاشــی درختــان قســمت های تنــه و 
شــاخه های اصلــی، تــاج درختانــی همچــون نــارون بر علیه 
ــی مثــل برگ خــوار، شــته، شپشــک خونــی، سوســک  آفات
چوب خــوار شــاخک بلنــد و پروانــه زنبــور ماننــد انجــام 

می شــود.
وی بــا بیان ایــن کــه آفــات درختــان دیگــر ماننــد اقاقیــا، بید 
و کاج که از نوع شــته اســت، به وســیله مخلوطی از ســموم 
کنتــرل  کــم خطــر  تماســی و سیســتمیک نســل جدیــد 
می شــود، افزود: در ســال های اخیر ســموم اســتفاده شــده 

گیاهــی اســت. کــم خطــر و بســیاری از آنهــا بــر پایــه 
مدیرعامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
کــه مرحلــه نخســت عملیــات  کیــد بر ایــن  اصفهــان بــا تا
مــاه  فروردیــن  تاریــخ ۱۷  از  درختــان  شــبانه  سمپاشــی 
ســال جاری آغــاز شــده و تــا پایــان همیــن مــاه نیــز بــه اتمــام 
کرد: سمپاشــی به وســیله دســتگاه های  می رســد، تصریح 
دســتگاه  می شــود؛ این  انجــام  »توربوالینــر«  ســمپاش 
ضمــن ســرعت بــاالی انجــام عملیــات، در میــزان ســم 
کیفیــت سمپاشــی را تــا حــد  کــرده و  مصرفــی صرفه جویــی 
زیــادی افزایــش می دهــد بــه طــوری کــه سمپاشــی در تمــام 

بخش هــای تــاج درخــت صــورت می گیــرد.
که در مرحله نخست سمپاشی  مرتضایی نژاد با بیان این 
حــذف تنــه جــوش و پاجــوش درختــان )بــه عنــوان محــل 
گفــت: در حیــن  ــر آفــات( انجــام می شــود،  اســتقرار و تکثی
انجــام عملیــات سمپاشــی، یک نفــر از کارشناســان فضای 
گیــاه پزشــکی بــه صــورت تمــام وقــت در  ســبز بــا تخصــص 
تمــام مناطــق حضــور دارد. تمــام عوامل سمپاشــی مکلف 
کامــل ازجملــه ماســک، دســتکش،  هســتند از تجهیــزات 

عینــک، لبــاس مخصــوص سمپاشــی اســتفاده کننــد.

درختــان،  سمپاشــی  بــرای  کــه  بیان ایــن  بــا  وی 
خیابان هــا و مکان هــای مــورد نظــر از قبــل شناســایی 
کارد بــه شــهروندان آن محل هــا  و بــه وســیله نصــب پــال
در خصــوص زمــان سمپاشــی اطــالع رســانی می شــود، 
نصــب  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  درخواســت  شــهروندان  از 
کاردهــای اطــالع رســانی در خصــوص زمــان انجــام  پال
ــای  ــه زمان ه ــف، ب ــر مختل ــان در معاب ــی درخت سمپاش

کننــد. اعــالم شــده توجــه 
مدیــر عامــل ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری 
بعــد  درختــان  سمپاشــی  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان 
تــردد  میــزان  از  تــا  می شــود  انجــام  شــب   ۱۱ ســاعت  از 
کاســته شــود؛ البتــه در زمــان انجــام  شــهروندان در شــهر 
بــه  موظــف  مناطــق  در  پیمانــکار  سمپاشــی  عملیــات 
اســتفاده از خــودروی راهنمــا بــه فاصلــه ۳۰۰ متــری تانکــر 
حامــل دســتگاه توربوالینــر اســت تــا بــه عابــران پیــاده، 
مغازه هــا و بــه راننــدگان خودروهــای پارک شــده در حاشــیه 

معابــر اطــالع رســانی الزم را انجــام دهــد.
کــه آموزش هــای الزم بــرای انجــام صحیــح  وی بــا بیان ایــن 
کارگــران و اپراتــور  و بــدون نقــص سمپاشــی درختــان بــه 
دســتگاه توربوالینر داده شــده اســت، گفت: مناطق پانزده 
ــام  ــری از انج ــزارش تصوی گ ــه  ــه ارائ ــزم ب ــهرداری مل ــه ش گان
سمپاشــی درختــان بــه ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز 
کــرد: تــا  شــده اند. مرتضایی نــژاد از شــهروندان درخواســت 
در دوره سمپاشــی درختــان، با این ســازمان همــکاری الزم 
کننــد از قــرار دادن  را داشــته باشــند و حتی االمــکان ســعی 
کــرده و از قــرار دادن  خــودرو در مســیر سمپاشــی خــودداری 
مــواد غذایــی در بالکن هــا بپرهیزنــد و درب هــا و پنجره های 

مشــرف بــه مســیر سمپاشــی را ببندنــد.
مربــوط  دوم  مرحلــه  سمپاشــی  کــه  بیان ایــن  بــا  وی 
بــه قســمتی از تــاج درختانــی مثــل نــارون، چنــار، زبــان 
گونه هــای همیشــه ســبز  ــواع  ــا و ان گنجشــک، بیــد و اقاقی
کنــه تارعنکبوتــی  کــه در آن آفــات  مثــل درخــت ســرو اســت 
وجــود دارد، ادامــه داد: ســموم مرحلــه دوم بــه نســبت 
شــرایط آب و هوایــی و شــدت طغیــان ســموم پیــش بینــی 

شــده اســت.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان خبر داد:

اتمام مرحله نخست سمپاشی 
درختان شهر تا پایان فروردین ۱۴۰۰

خبرربخ

طرح هوشمندسازی اتوبوس های شهری اصفهان؛  
اقدامی بی نظیر در کشور

بازتاب پیروزی های خردکننده جهان پهلوان در توییتر؛ 

حسن یزدانی را به تیم ملی فوتبال 
کنید دعوت 

۶

آیا شیوع کرونا فقط برای اصفهان اتفاق می افتد؟

طعم تلخ معیشت کسبه با موج 
چهارم کرونا و بی توجهی دولت

تاخت وتاز کرونا نفس 
بیمارستان ها را به 

شماره انداخت

وام ودیعه مسکن امسال به چه 
کسانی پرداخت می شود؟

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

آغاز ساخت ۷۰ درصد از اراضی 
طرح اقدام ملی مسکن اصفهان

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اصفهان: 

پیشرفت ۵۵ درصدی 
پروژه های آبخیزداری
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خبر

ــات شــورای پــول و اعتبــار، ســتاد  ــر اســاس مصوب ب
کرونــا و مجلــس، امســال چندیــن  ملــی مقابلــه بــا 
فاقــد  خانوارهــای  بــه  مســکن  ودیعــه  وام  مــدل 

می شــود. پرداخــت  مســکن 
امســال قرار اســت چندین مدل وام ودیعه مســکن 
بــه متقاضیــان پرداخــت شــود؛ یــک مــورد از آنهــا در 
شــورای پــول و اعتبــار بــه تصویــب رســیده و یــک 
مــورد را نیــز ســتاد ملی مقابلــه با کرونا مصــوب کرده 
اســت؛ ســایر مــوارد در مــواد ۱ و ۲ بنــد »ه« و مــاده ۱ 
بنــد »و« تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ســال جــاری ذکــر 

شــده اســت.
همه وام های ودیعه مسکن امسال شامل موارد 

زیر است:
۱. مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار مبنــی بــر موافقــت 
ــد  ــای فاق ــه اعض ــکن ب ــه مس ــت وام ودیع ــا پرداخ ب
 ۲۰۰ ســقف  تــا  علمی دانشــگاه  هیئــت  مســکن 
ــرخ ۱۸  ــا ن ــا بازپرداخــت ۵ ســاله ب میلیــون تومــان ب

درصــد
۲. اعطــای وام قرض الحســنه ودیعــه مســکن بــه 
خانوارهــای فاقــد مســکن در صــورت تولــد فرزنــِد 
ــا ســقف  ســوم بــه بعــد در ســال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ ت
۱۵۰ میلیــون تومــان و بازپرداخــت ۲۰ ســاله )قانــون 

بودجــه ۱۴۰۰(
۳. وام قرض الحســنه ودیعــه مســکن تــا ســقف ۲۰۰ 
میلیــون تومــان )هــر یــک از زوجیــن ۱۰۰ میلیــون 
تومــان( بــه خانواده هــای دارای ۲ فرزنــد و فاقــد 
قانــون  )طبــق  ســاله   ۱۰ بازپرداخــت  بــا  مســکن 

)۱۴۰۰ بودجــه 
۴. وام قرض الحســنه ودیعه مســکن به خانوارهای 
دارای یــک فرزنــد و فاقــد مســکن تــا ســقف ۱۶۰ 
میلیــون تومــان )هــر یــک از زوجیــن ۸۰ میلیــون 
قانــون  )طبــق  ســاله   ۱۰ بازپرداخــت  بــا  تومــان( 

)۱۴۰۰ بودجــه 
۵ . وام قرض الحســنه ودیعــه مســکن ۱۰۰ میلیــون 
تومانــی بــه هــر یــک از خانواده های بــدون فرزند )هر 
یــک از زوجیــن ۵۰ میلیــون تومان( بــا بازپرداخت ۱۰ 

ســاله )مصوبــه قانــون بودجه ســال جــاری(
۶. وام قرض الحســنه ودیعــه مســکن ۱۰۰ میلیــون 
کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح  تومانی به 
)ناجــا، ارتــش، ســپاه و ودجــا( با بازپرداخت ۱۰ ســاله 

)قانــون بودجــه ۱۴۰۰(
۷. وام ودیعــه مســکن بــه خانوارهــای فاقد مســکن 
کرونایــی، امــکان جابه جایــی  کــه در اثــر شــرایط 

کرونــا( ندارنــد )مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
اعطای وام ودیعه مسکن از ِکی شروع شد؟

اعطــای تســهیالت ودیعــه مســکن بــرای نخســتین 
بــار خــرداد مــاه ســال گذشــته در ســتاد ملــی مقابلــه 
کرونــا بــه تصویــب رســید. بــر اســاس این مصوبــه،  بــا 
قــرار شــد بــه خانوارهــای مســتأجر و فاقــد مســکن 
تهرانــی تــا ۵۰، کالنشــهرها تا ۳۰ و ســایر شــهرها تــا ۱۵ 

میلیــون تومــان تســهیالت ودیعــه مســکن بــا نــرخ 
ســود ۱۳ درصــد اختصــاص یابــد.

کار  تصویب و پرداخت این وام پس از آن در دســتور 
قرار گرفت که رشــد لجام گســیخته قیمت مســکن 
بویــژه در شــهرهای بــزرگ از جملــه در تهــران، منجــر 
بــه رشــد بــی ســابقه نــرخ اجــاره بهــا در ایــن شــهرها 
کرونایــی بــه  شــد و فشــار مضاعفــی را در شــرایط 

کــرد. خانوارهــا تحمیــل 
امسال هم وام ودیعه مسکن کرونایی داریم؛ 

شاید با سقف باالتر
از  اخیــرًا  شهرســازی  و  راه  اســالمی وزیر  محمــد 
تصویــب مجــدد اعطــای تســهیالت ودیعــه مســکن 
کرونــا در خــرداد یــا تیرمــاه  در ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

امســال خبــر داده اســت.
محمــود محمــودزاده معــاون مســکن و ســاختمان 
افزایــش  احتمــال  نیــز  شهرســازی  و  راه  وزارت 
کرونــا را یــادآور  ســقف این تســهیالت در ســتاد ملــی 

شــده اســت.
۹۲۰ هزار نفر ثبت نام کردند؛ ۲۱۴ هزار نفر گرفتند

پروانــه اصالنــی مدیرکل دفتر برنامه ریــزی و اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی نیــز ابتــدای ســال 
ــکن  ــه مس ــت وام ودیع ــی از وضعی گزارش ــاری در  ج
گفتــه اســت: در ســال  گذشــته  کرونایــی در ســال 
تقاضــای  پیامــک  نفــر  هــزار  تعــداد ۹۲۰   ،۱۳۹۹۹
کرده انــد، ۸۰۵ هــزار نفــر  دریافــت تســهیالت ارســال 
مشــمول بوده انــد، ۳۳۷ هــزار نفــر بانــک مــورد نظــر 
کرده انــد، ۲۳۱ هــزار نفــر پرونــده در بانــک  را انتخــاب 
مــورد تقاضــا تشــکیل داده انــد و نهایتــًا ۲۱۴ هــزار 

کرده انــد. نفر ایــن وام را دریافــت 
وام ودیعه مسکِن فرزندآوری به کدام خانوارها 

تعلق می گیرد؟
در  گزارشــی  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
کــه بــا هــدف تشــویق  خصــوص وام ودیعــه مســکن 
ــب  ــال تصوی ــه امس ــون بودج ــدآوری در قان ــه فرزن ب
ــون، امســال  ــر اســاس این قان شــده، آورده اســت: ب
قــرار اســت بــه خانواده هایــی کــه فرزنــد ســوم به بعد 

را در ســال گذشــته بــه دنیــا آورده یــا امســال بــه دنیــا 
می آورنــد تــا ســقف ۹۰۰ میلیــارد تومــان )هر خانــواده 
۱۵۰ میلیــون تومــان( تســهیالت ودیعــه، ســاخت یــا 
کــه بر ایــن اســاس ۶ هــزار  خریــد مســکن اعطــا شــود 
کننــد،  اخــذ  را  تســهیالت  می توانند ایــن  خانــوار 
کــه طبــق اطالعــات ثبــت شــده، ۸۰ هــزار  در حالــی 
خانوار دارای ۳ فرزند و باالتر فاقد مســکن در کشــور 
داریــم یعنــی صرفًا ۷.۵ درصد مشــموالن می توانند 

کننــد. وام ودیعــه مســکن فرزنــدآوری دریافــت 
انتقاد مرکز پژوهش ها از اضافه شدن 

خانوارهای کمتر از ۳ فرزند به وام ودیعه مسکن
گــزارش با انتقاد  مرکــز پژوهش هــای مجلــس در این 
کمتــر از ۳ فرزنــد بــه  از افــزوده شــدن خانوارهــای 
مشــموالن دریافــت وام ودیعــه مســکن از محــل 
منابع قرض الحســنه بانک ها آورده: در حال حاضر 
بانــک مرکــزی در اعطــای تســهیالت قرض الحســنه 
کفایــت  بــه علــت تعــدد تعهــدات موجــود و عــدم 
نیــز  منابــع خــود  از ســایر  منابــع قرض الحســنه، 
کــرده اســت. نســبت بــه پرداخــت تســهیالت اقــدام 

افزایــش مبلــغ تســهیالت قرض الحســنه مســکن و 
ــور  همچنیــن خانوارهــای تحــت شــمول بنــد مذک
)بنــد »ه« تبصــره ۱۶ قانــون بودجــه ۱۴۰۰( به معنای 
افزایــش افــراد در نوبــت دریافــت تســهیالت، خــارج 
شــدن مــاده قانونــی از هــدف اصلــی حمایــت از 
فرزنــدآوری طراحــی شــده و در نهایــت بــه علــت 
نارضایتــی  تعهــدات،  اجــرای  در  بانــک  ناتوانــی 

اجتماعــی را بــه همــراه خواهــد داشــت.
منابــع  محدودیــت  بــه  توجــه  بــا  بر ایــن  عــالوه 
می شــوند  انتخــاب  چگونــه  افــراد  موجود اینکــه 
محــل ســوال بــوده و بــه نظــر می رســد می توانــد 
گیری هــای مبتنــی بــر ســلیقه  زمینــه ورود تصمیــم 

کنــد. اعمــال  را  بانک هــا 
مضافاً اینکــه بــا توجــه بــه افزایــش دامنــه شــمول 
افــراد و محدودیــت تســهیالت امکان سوءاســتفاده 
ــرای تعــدادی از خانوارهــا را فراهــم  و پرداخــت آن ب

کــرده اســت.

وامودیعهمسکنامسالبهچهکسانیپرداختمیشود؟
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بــا امضــای معــاون اول رئیــس جمهــور، مصوبــه 
و  کارکنــان  حقــوق  ضریــب  افزایــش  بــه  مربــوط 
شــد. ابــاغ   ۱۴۰۰ ســال  در  دولــت  بازنشســتگان 

فروردیــن   ۲۵ مــورخ  جلســه  در  وزیــران  هیئــت 
۱۴۰۰، بــا افزایــش ضریــب حقــوق اعضــای هیئــت 
عالــی  آمــوزش  مؤسســات  و  علمی دانشــگاه ها 
مدیریــت  قانــون  مشــمول  شــاغلین  قضــات،  و 
قانــون  مشــمول  کارمنــدان  کشــوری،  خدمــات 
نظــام هماهنــگ پرداخــت کارکنــان دولــت از جمله 
ــت های  ــاغلین پس ــات و ش ــدان وزارت اطاع کارمن
سیاســی وزارت امــور خارجــه، بــه میــزان ۲۵ درصــد 

کــرد. موافقــت 
همچنین براســاس مصوبه هیئت وزیران، افزایش 
کارکنــان مؤسســات انتفاعــی وابســته بــه  حقــوق 
دولــت، نهادهــا و مؤسســات عمومی غیردولتــی و 
شــرکت های دولتــی دارای مقــررات خــاص از جملــه 
قانــون  شــمول  کــه  دســتگاه هایی  و  شــرکت ها 
بــر آنهــا مســتلزم ذکــر نــام اســت از قبیــل شــرکت 
اتمی ایــران،  انــرژی  ســازمان  نفت ایــران،  ملــی 
ســازمان های موضــوع مــاده )۵( قانــون رفــع موانــع 
کشــور و  تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی 
همچنیــن بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایران 
در ســال ۱۴۰۰، بــه میــزان ۲۵ درصــد تعییــن شــد.

مســتمر  العاده هــای  فــوق  و  حقــوق  حداقــل 
مدیریــت  قانــون   )۷۶( مــاده  موضــوع  شــاغلین 
ــتگاه های  ــدان دس کارمن ــرای  ــوری ب کش ــات  خدم
اجرایــی مشــمول این قانــون و ســایر مشــمولین 
مــاده مذکــور )بــه اســتثنای مشــمولین قانــون نظام 
کارکنــان دولــت( و حداقــل  هماهنــگ پرداخــت 
حقــوق بازنشســتگان، وظیفــه بگیــران و مشــترکان 
کشــوری و ســازمان تأمیــن  صنــدوق بازنشســتگی 
اجتماعــی نیروهــای مســلح و ســایر صندوق هــای 
وابســته بــه دســتگاه های اجرایــی در ســال ۱۴۰۰ 
بــه میــزان ۲۲ میلیــون و ۴۶۸ هــزار ریــال و حداقــل 
کارمندان مشــمول قانــون نظام هماهنگ  حقــوق 
کارکنــان دولت در ســال ۱۴۰۰ به میــزان ۱۲  پرداخــت 

گردیــد. میلیــون و ۱۴۶ هــزار و ۹۰۰ ریــال تعییــن 
همچنیــن حقــوق بازنشســتگان، وظیفــه بگیــران 
و  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق  مشــترکان  و 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی نیروهای مســلح و ســایر 
 ۲۵  ،۱۴۰۰ ســال  در  بازنشســتگی  صندوق هــای 
درصــد نســبت بــه ســال ۱۳۹۹ افزایــش می یابــد، 
مشــروط بــه آنکــه میــزان افزایش حقوق، متناســب 
بــا ســنوات خدمت قابل قبــول، از ۲۵ میلیــون ریال 
تجــاوز نکنــد. پــس از اعمــال افزایــش مذکــور، حکــم 
حقوق بازنشســتگان متناســب با ســنوات خدمت 
قابــل قبــول، نبایــد از ۳۵ میلیــون ریال کمتر باشــد.

پرداخــت  و  تســویه  سیســتم های  مدیــر 
براســاس  گفــت:  شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی 
صحبت هــای انجــام شــده قــرار بر ایــن اســت تــا 
گرفتــه، مرحلــه دوم  براســاس تعامــات صــورت 
ســود در مــاه مبــارک رمضــان بــه حســاب افــراد 

شــود. واریــز 
گو با ایرنا به آخرین  گفت و  »حســین قشــمی«  در 
وضعیــت مرحلــه دوم ســود ســهام عدالــت اشــاره 
کــرد و افــزود: بــه محض تکمیل شــدن وجــه و واریز 
ســرمایه پذیر،  شــرکت های  همــه  توســط  ســود 
کــه  مرحلــه دوم ســود ســهام عدالــت ســال ۱۳۹۸ 
مجامع آن در ســال ۱۳۹۹ برگزار شــده اســت، واریز 

می شــود.
ســخنگوی  گفتــه  طبــق  داشــت:  اظهــار  وی 
آزادســازی ســهام عدالــت همــه تاش هــا بر ایــن 
کــه  ۵۰ درصــد دوم ســود ســهام عدالــت در  اســت 

مــاه رمضــان پرداخــت شــود.
مدیــر سیســتم های تســویه و پرداخــت شــرکت 
کــرد: شــرکت  ســپرده گذاری مرکــزی خاطرنشــان 
بــه  ســود  واریــز  مجــری  مرکــزی  ســپرده گذاری 
حســاب ســهامداران اســت و در خصــوص تامیــن 
ســازمان  و  ســپرده گذاری  شــرکت  موجــودی، 
بــورس مکاتباتــی را بــا شــرکت های ســرمایه پذیر 
داشــته اند تــا بــرای واریــز هــر چــه زودتر ســود منابع 

کننــد. مــورد نیــاز را تامیــن 
کــرد: ٣٦ شــرکت جــزو شــرکت های  کیــد   وی تا
 ٢٩ تعــداد  از ایــن  کــه  هســتند  عدالــت  ســهام 
کرده انــد، همه ایــن  شــرکت ســود خــود را محقــق 
تــا بتــوان  کننــد  ٢٩ شــرکت بایــد ســود را واریــز 
ســود ســهامداران مســتقیم و غیرمســتقیم سهام 

کنیــم. عدالــت را پرداخــت 
قشــمی با اشــاره به اینکــه براســاس تعامل هــای 
شــرکت ها  ســود  از  درصــد   ۵۰ گرفتــه  صــورت 
بــه حســاب ســهامداران  در پایــان اســفند مــاه 
پایــان  در  گفــت:  شــد،  واریــز  عدالــت  ســهام 
ســال بــه محــض اطاع رســانی بــه شــرکت های 

ســرمایه پذیر بــرای تامیــن وجــه ســود در حســاب 
شــرکت ســپرده گذاری مرکزی، ایــن اقــدام از طــرف 
آن شــرکت ها بــا ســرعت انجــام شــد و بافاصلــه 
ســود بــه حســاب مشــموالن ســهام عدالــت واریــز 
و  تســویه  سیســتم های  مدیــر  گفتــه  بــه  شــد. 
پرداخــت شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی، براســاس 
صحبت هــای انجــام شــده قــرار بر ایــن اســت تــا 
گرفتــه مرحلــه دوم  براســاس تعامــات صــورت 
ســود در مــاه مبــارک رمضــان بــه حســاب افــراد 

واریــز شــود.
کنون ســود تعدادی از شــرکت ها  وی ادامه داد: تا
عدالــت  ســهام  ســود  دوم  مرحلــه  واریــز  بــرای 
گــذاری واریــز شــده  بــه حســاب شــرکت ســپرده 
کنــون در انتظــار واریــز باقــی ســود ســهام  اســت و ا

شــرکت های ســرمایه پذیــر هســتیم.
مســووالن  صحبت هــای  کــرد:  کید  قشــمی تا
کــه هــر چــه  حاضــر در بــازار بر ایــن اســاس بــود 
زودتــر باقیمانــده ســود بــه حســاب ســهامداران 
کــه بــا فرارســیدن ایام مــاه مبــارک  پرداخــت شــود 
رمضــان باقیمانــده ســود ســهام عدالــت در اختیار 

ســهامداران باشــد.
گزارش ایرنــا، نخســتین مرحلــه از واریــز ســود  بــه 
ســهام عدالت برای ســهامداران ۲ روش مستقیم 
و غیرمســتقیم در تاریــخ ٢٨ اســفند مــاه ســال ٩٩ 

انجــام شــد.
ــی، رقمی حــدود  ــدگان ســهام ۵۰۰ هــزار تومان دارن
کردنــد و بــرای دارنــدگان  ۲۰۰ هــزار تومــان دریافــت 
ســهام یــک میلیــون تومانــی دو برابــر ســود ســهام 
کــه رقــم آن ۴۰۰  ۵۰۰ هــزار تومانــی پرداخــت شــد 

هــزار تومــان بــود.

با امضای معاون اول رئیس جمهور؛ 

کارکنان دولت ابالغ شد افزایش ضریب حقوق 
پرداخت باقیمانده سود سهام عدالت 

تا پایان ماه رمضان حتمی است؟

گزارشربخ

کســبه اســتان اصفهــان  مشــکالت قابــل توجــه 
و  بی توجهــی  و  کرونــا  چهــارم  مــوج  شــیوع  بــا 
بی برنامگــی دولــت در ایــن زمینــه، دغدغه هــای 
قابــل توجهــی را بــرای اصنــاف مختلــف اســتان 

اســت. کــرده  اصفهان ایجــاد 
کرونــا همچنــان می تــازد و مــا را در آزمــون رقابــت 
کشــانده،  ســخت میــان مــرگ و زندگــی بــه چالــش 
آنجــا کــه وضعیــت و هشــدارهای ســتاد ملی مقابله 
رعایــت  و  مانــدن  خانــه  در  جــز  راهــی  کرونــا،  بــا 
شــدیدتر پروتکل هــای بهداشــتی برای حفــظ جان 

ــت. ــته اس ــی نگذاش ــان باق ــود و عزیزانم خ
ســال  اســفند  زرد  حالــت  از  اصفهــان  وضعیــت 
مــاه  فروردیــن  اواخــر  ســیاه  و  قرمــز  بــه  گذشــته 
رســید، اینکه چــه اتفاقــات و تصمیماتــی ســبب 
کرونــا بــه  کنتــرل شــیوع  کــه وضعیــت قابــل  شــد 
کنــون  یکبــاره از دســت مســئوالن و مــردم دربــرود و ا
کشــور از جملــه اصفهــان را بــا  بســیاری از شــهرهای 
کنــد، خــود جــای بحــث  کرونــا درگیــر  بحــران ســیاه 
گفتــه وزیــر بهداشــت و  کارشناســی دارد امــا فعــال بــه 
ســتاد ملــی مقابلــه با کرونــا در خانــه ماندن بهترین 

راه اســت.
امــا در خانــه مانــدن هــم خــرج دارد بــه ویــژه بــرای 
کار در  کســب و  کــه درآمدشــان از  قشــری از جامعــه 
ــان را  ــه قــول عــام ن مغازه هــا و فروشــگاه ها بــوده و ب
کــف بــازار درمی آورنــد و حــال سوال اینجاســت  از 
کــه بــازار مشــاغل رکــودزده یــک ســال و انــدی  زمانــی 
گذشــته بــه خاطــر کرونا و شــرایط تحریــم و وضعیت 
پرنوســان اقتصــادی، تعطیــل می شــود، اقتصــاد و 
معیشــت جمعیــت قابل توجــه جامعه چطــور باید 

تامیــن شــود؟
در  پیــاده روی  مســیر  یــک  در  اســت  کافــی  تنهــا 
گاهــا  یکــی از خیابان هــای اصفهــان قــدم برداریــد، 
بــا مغازه هــا و فروشــگاه های بســته و البتــه برخــی 
شــده  کشــیده  نیمــه  کرکره هــای  بــا  فروشــگاه ها 
کــه باوجــود دســتور ســتاد مقابله  مواجــه می شــوید 
بــا کرونــا مبنــی بر تعطیلی مشــاغل رده ســه و چهار، 
درب مغــازه و فروشــگاه خــود را بــه امیــد داشــتن 
کســب درآمــد بــرای  چنــد مشــتری و از آن مهم تــر 
مغــازه ،  اجــاره  جملــه  از  خــود  دیــون  پرداخــت 
کارکنــان خــود بــه صــورت نیمــه بــاز  چــک و حقــوق 

نگه داشــتند.
اتحادیــه  ســابق  اعضــای  دوامــی از  ســیدعلیرضا 
فــروش  پارچــه  کســبه  از  یکــی  پارچــه فروشــان و 

اصفهــان جــان مــردم و امنیــت ســالمت را مهمتــر از 
نقــد دو هفتــه ای تعطیلــی بــازار می دانــد، البته ایــن 
کســبه و  حــرف، حــرف درســتی اســت امــا همــه 
کــه تنهــا راه درآمدشــان از ایــن راه بــوده،  اقشــاری 
چنیــن نظــری ندارنــد، زیرا به دلیل شــرایط ســخت 
کــم بــر  گرانــی حا اقتصــادی و معیشــتی، تــورم و 
اقــالم مصرفــی اولیــه خانــوار، جــدال ســختی میــان 
ســالمتی و معیشــت برقــرار اســت و نمی تــوان ســاده 

گذشــت. کنار ایــن مهــم  از 
 کسبه بازار اصفهان روزهای سختی را می گذرانند 

فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
قطعــات الکتریــک و الکترونیــک نیــز از مشــکالت 
واحــد صنفــی خــود بــه خبرنــگار تســنیم می گویــد: 
گــروه یــک هســتند  اعضــا و واحدهــای صنفــی مــا در 
کــه از مــا مســتثنی  امــا لوســتر ها و چراغ فروشــان 
هســتند باید در این ایام بســته باشــند و این در روند 
کار مــا تأثیرگــذار بــوده، متاســفانه  ارتبــاط و کســب و 
کنون مشــکالت زیادی روبرو شــده  کار ا کســب و  در 

اســت.
ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــت و س ــرد: دول ک ــان  ــام بی ــاد افه عم
کرونــا بایــد بــه جــای تعطیلــی برخــی واحدهــای 
تعطیــل  هــم  را  ادارت  و  بانک هــا  صنفــی، 
می کرد، اینکــه بانک هــا و ادارات  هســتند مــردم را 
کــرده اســت، از یک طرف مســئله  دچــار بالتکلیفــی 
چک هــا و بازپرداخــت وام هــا بــوده و از طــرف دیگــر 

تعطیلــی واحدهــای صنفــی.
وی بــا انتقــاد از تصمیم گیــری ســتاد مقابلــه بــا کرونا 
ــاغل  ــی مش ــی برخ ــوه تعطیل ــن نح ــا بیان اینکه ای ب
گــر  گفــت: ا کرونــا نــدارد،  اثــر زیــادی بــر مقابلــه بــا 
یــک تعطیلــی عمومــی رخ مــی داد، نتیجــه بهتــری 

حاصــل می شــد.
 تنها توقع کسبه حمایت دولت در بخش 

مالیاتی و بیمه  
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
کــه  همانطــور  می گویــد:  نیــز  اصفهــان  ک  پوشــا
و  بــوده  فصلــی  ک  پوشــا وضعیــت  می دانیــد 
آســیب پذیری بســیار زیــاد اســت و در مقایســه بــا 
ک تعاریف و مشــکالت خاص  دیگر مشــاغل، پوشــا
کــه تولیدکننــدگان و فروشــندگان را  خــود را دارد 

می کنــد. درگیــر 
بخــش  در  بیان اینکــه  بــا  خطابخــش  ابراهیــم 
ک بایــد همیشــه چــه در بخــش تولیــد و چــه  پوشــا
آمادگــی وجــود داشــته  قبــل  مــاه  از ســه  فــروش 
گــر یــک فصــل از دســت بــرود دیگــر  گفــت: ا باشــد، 

امــکان جبــران وجــود نــدارد مــا از اواخــر ســال 98 
کنــون بــه دلیــل شــرایط موجود وضعیت ســختی  تا
را پشــت سرگذاشــتیم و تنها امید داریم که خداوند 
کرونــا تمــام  کنــد هــر چــه زودتر ایــن وضعیــت  یــاری 

شــود و آرامــش به ایــن صنــف برگــردد.
از  بســیاری  متاســفانه  بیان اینکــه  بــا  وی 
در ایــن  ک  پوشــا فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان 
گفــت: از نظــر  مــدت آســیب های جــدی دیدنــد، 
قانــون نظــام صنفی، این صنف تمــام پروتکل های 
ــاعت  ــردن س ک ــم  ک ــا  ــرده و ب ک ــت  ــتی را رعای بهداش
کاری و یــا تعطیلــی نهایــت همــکاری را بــا ســتاد 
ــا داشــتند امــا در ایــن مــدت برخــی  کرون ــا  مقابلــه ب
کاســبی خــود را  کامــل  کســبه این صنــف بــه طــور 
کنون مقاومــت کردند  کــه تا جمــع کردنــد و آنهایــی 
کارگــران،  بــا مشــکالت پرداخــت حقــوق و بیمــه 
فروشــندگان، خیاطــان و چــرخ کاران خــود روبــرو 

هســتند.
 مسئوالن تصمیم مدبرانه درباره کسبه بگیرند  

اصفهــان  مردانــه  آرایشــگران  اتحادیــه  رئیــس 
بســیار  آرایشــگاه ها  در این ایــام  گفــت:  در این بــاره 
کســبه این صنــف هــم  متضــرر شــدند و اعتراضــات 
کردیــم  بــه جایــی نرســیده اســت و مــا بارهــا اعــالم 
گرفتــه شــود و ســتاد  کــه یــک راه درآمــدی در نظــر 
مقابلــه بــا کرونــا بایــد یــک تصمیم کلی برای کســبه 
ــتی از  ــی و معیش ــه از نظــر مالیات ک ــرد  ــاف بگی و اصن

کننــد. کســب درآمــد  کجــا 
متاســفانه  بیان اینکــه  بــا  طوبــی  شــجره  اصغــر 
کســی پاســخ درســتی بــه اصنــاف نمی دهــد، بیــان 
ــه فکــر  ــه مســئوالن واقعــا مدبران ک ــم  ــرد: امیدواری ک

کار  کســب و  کــه چــرا بایــد  کننــد، مســئله این اســت 
آرایشــگران مردانــه در رده دوم باشــند، این شــغل 
بــا ســالمت و نظافــت مــردم ارتبــاط دارد و تمــام 
آرایشــگران همــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت 
کرونــا  می کننــد امــا بــا تصمیمی کــه ســتاد مقابلــه بــا 
انجــام داده، برخــی آرایشــگاه ها تعطیــل و برخــی بــه 
دلیــل تامیــن معیشــت و درآمــد و پرداخــت اجــاره  
بهــای مغــازه خــود مجبــور هســتند درب مغــازه را 
که ایــن  کننــد  کننــد و مشــتری جــذب  نیمــه بــاز 
گذشــته خطــر شــیوع و انتقــال  حالــت بیشــتر از 

ویــروس را ایجــاد می کنــد.
اتــاق  وی افــزود: مــا از اســتانداری، فرمانــداری و 
کرونــا درخواســت داریــم  اصنــاف و ســتاد مقابلــه بــا 
ــبه  کس ــاف و  ــرای معیشــت اصن ــی ب ــه فکــر اساس ک

ــند. ــته باش داش
»دولت دیون مالیاتی را به کسبه ببخشید«

ارتبــاط  در ایــن  اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
و  صنفــی  واحدهــای  بســتن  بحــث  می گویــد: 
اصنــاف بــه عنــوان پرچم حســاب می شــود و بســته 
می شــود، میــزان مشــارکت اصنــاف در بحث انتقال 
مســئوالن  خــود  گفتــه  براســاس  کرونــا  ویــروس 
وزارت بهداشــت 1۰ درصــد اســت، یعنــی 9۰ درصــد 
ــای  ــت و آمده ــد رف ــر همانن ــی دیگ ــد جای ــر بای دیگ
کــه در طول این ایــام انجــام   خانوادگــی و ســفرهایی 
ــه عنــوان  شــده پیگیــری شــود، منتهــا اصنــاف را ب
تابلــو اعــالن خطــر بلنــد می کننــد و جالــب اســت 
بدانیــد هزینه ایــن تعطیلی هــا بــه عهــده خودمــان 

کســی چیــزی بــه اصنــاف نمی دهــد. اســت و 
کار  و  کســب  اصنــاف  افــزود:  جهانگیــری  رســول 

ــی،  خــود را تعطیــل می کنــد امــا بدهی هــای مالیات
حقــوق کارمنــد، اجاره بهای مغازه و خانه ســرجای 
کــه مســائل و مشــکالت اصنــاف و درد  خــود اســت 
کســبه اصنــاف مختلــف اصفهــان  کــه  و دل هایــی 
کــه همــه را بــه  دارنــد، بــه مــا نیــز منتقــل شــده، 
صورت مکتوب به اســتانداری و ســتاد ملی مقابله 
کشــور انتقــال دادیــم. بحــث چک هــای  کرونــای  بــا 
برگشــتی در دوران تعطیلــی واحدهــای صنفــی را 
کردیــم، از طرفــی بحــث نیــاز برخــی از ایــن  پیگیــری 
واحدهــا بــه وام هایــی بــا بهــره کمتــر و بــا تنفــس بــاال 
ــرایط  ــدر ش ــفانه انق ــه متأس ک ــم  ــت دادی را درخواس
کــه از بیــن  اخذ ایــن وام هــا ســخت و دشــوار بــوده 
کــه آن هــم از  هــزار نفــر یــک نفــر واجــد شــرایط بــوده 
فــردای دریافــت وام بایــد بازپرداخــت بــا بهره هــای 

کالن را بدهــد.
کــه یکــی از  وی بــا اشــاره بــه بحث هــای مالیاتــی 
کــرد:  عمده تریــن مشــکالت اصنــاف بــوده، تصریــح 
کنــون فصل اظهارنامه های مالیاتی اصنــاف بوده  ا
کــه معمــوال تــا پایــان خــرداد فرصــت دارند، ایــن 
کــه می توانــد حداقــل  دیــون دولــت از مــردم اســت 
بــه دلیل شــرایط رکود اقتصــادی در دوران کرونا این 
دیــوان را تخفیــف دهــد یــا ببخشــد، همــه مــردم 
کرونــا آغــاز شــده و ســال  کــه ســال 98  می داننــد 
کنــون هــم ادامــه دارد، پــس اظهارنامــه  گذشــته و ا
مالیاتــی ســال 99 را حداقــل ببخشــند و یــا تخفیــف 
کســبه  کننــد زیــرا  ۵۰ درصــدی بدهنــد و توافــق 

ــد. ــی را ندارن شــرایط خوب
کــرد:  رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان خاطرنشــان 
گیــرد،  رونــق  خصوصــی  بخــش  اقتصــاد  وقتــی 
کــه  کمکــش بــه حکومــت و دولــت بــوده و زمانــی 
اصنــاف دچــار رکــود شــوند بحــث درآمدزایــی دولــت 
کشــیده می شــود، پــس الزم اســت  هــم بــه چالــش 
دولــت کمــک کنــد تــا اصنــاف بــه جایگاه خودشــان 
گرفت، ایــن  کســب وکار رونــق  کــه  برگردنــد و زمانــی 
کنــون اصنــاف در  یکســال جبــران می شــود، امــا ا
شــرایط خوبــی بــه ســر نمی برنــد و مــا بــه اســتانداری 
و ســتاد مقابلــه بــا کرونای کشــور درخواســتی مبنی 

بــر بخشــودگی جرائــم مالیاتــی داده ایــم.
امــا تعطیلــی برخــی واحدهــای صنفی بنابــر ابالغیه 
کرونــا و آمــار و ارقــام اعــالم  ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
شــده از ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
در بحرانــی بــودن وضعیــت شــیوع و انتقال ایــن 
ویــروس در شــهر و اســتان و مشــاهدات میدانــی 
ــهر  ــطح ش ــای س ــر و بازاره ــنیم از معاب ــگار تس خبرن

کنــون  کــه تعطیلــی دو هفتــه ای تــا  نشــان می دهــد 
نتوانسته جلوی شدت موج چهارم را بگیرد و تنها 
منگنــه معیشــت بیــش از گذشــته مــردم و کســبه را 
کــه در ایــن خصــوص  تحــت فشــار قــرار داده اســت 
 معاون استاندار اصفهان و سخنگوی ستاد مقابله 
گفت و گــو بــا خبرنــگار تســنیم  کرونــای اســتان در  بــا 
کرونــا  کــه  در ســتاد مقابلــه بــا  اظهــار داشــت: آنچــه 
گذاشــته شــده و  تصویــب شــد یــک هفتــه بــه اجــرا 
قاعدتــا بایــد تــا تغییــر وضعیــت رنگ بنــدی اســتان 
ادامــه پیــدا کند. دربــاره واحدهایی که آســیب پذیر 
کالن و  کرونــا، عمدتــا بایــد بــه در ســطح  هســتند از 

ملــی بــرای آنهــا تصمیم گیــری شــود.
 منتظر تصمیم شورای اقتصاد درباره واحدهای 

آسیب پذیر از کرونا هستیم 
کلــی ســتاد  حجــت اهلل غالمی بــا اشــاره تصمیــم 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا دربــاره واحدهــای آســیب پذیر 
گفت: ایــن تصمیــم بر ایــن مبنــا بــود  کرونــا  ناشــی از 
کردند  کــه همــه واحدهایــی که تســهیالت دریافــت 
و سررســید تســهیالت آنهــا رســیده، ۶ مــاه تمدیــد 
کنــون نیــاز بــه بازپرداخــت  کــه ا شــود، به ایــن معنــی 
وام هــا ندارنــد و تــا پایــان شــهریور مــاه بحــث تمدیــد 

تســهیالت ادامــه پیــدا می کنــد.
وی بــا اشــاره بــه بحــث سررســید چک هــای بانکــی 
تصریح کرد: در این بحث در ســتاد اســتانی مصوب 
کــه بانک هــا بــه مــدت دو هفتــه نســبت بــه  شــد 
چکــی  گــر  ا یــا  و  نکننــد  اقــدام  چک هــا  برگشــت 
حســاب  صاحبــان  از  اثــر  رفــع  خــورده،  برگشــت 
در  سوءپیشــینه  دچــار  افــراد  تــا  شــود  چک هــا 

نشــوند. بانک هــا 
ــا اشــاره بــه جلســه روز  معــاون اســتاندار اصفهــان ب
کــه در ســطح  کرونــا  شــنبه ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
اســتان ها و بــا حضــور رئیــس جمهــور برگــزار شــد، 
کــه روز سه شــنبه  گفــت: در ایــن جلســه مطــرح شــد 
و در جلســه شــورای اقتصــاد در خصــوص وضعیــت 
مــردم  و  آســیب پذیر  واحدهــای  اقتصــادی 
تصمیم گیــری شــود، بنابرایــن مــا منتظــر تصمیــم 
شــورای اقتصــاد در روز سه شــنبه خواهیــم بــود.

 جای نگرانی وجود ندارد! 
نیــز  اصفهــان  اســتاندار  اقتصــادی  معــاون 
درباره اندیشــه و راهــکار رفــع دغدغه هــا و مشــکالت 
معیشــتی و اقتصــادی کســبه و اقشــار دیگــر جامعــه 
کرونــا و تعطیلــی مشــاغل مختلــف بــه  در دوران 
خبرنگار تســنیم گفت: نهایت ســعی و تالش شــده 
کمک هایــی در ایــن زمینــه صــورت  کــه مشــوق ها و 

مــوارد  که ایــن  زدیــم  تهــران  بــه  نامــه  مــا  و  گیــرد 
پیگیــری شــود، خوشــبختانه در بحــث بخشــودگی 
جرائم تامین اجتماعی در روز شــنبه تصمیم گیری 
شــد و در زمینــه قانــون تســهیل و رفــع موانــع تولیــد 
ــک  ــی تفکی ــای مالیات ــه بدهی ه ک ــد  ــازه می ده اج

ــدارد. ــود ن ــی وج ــای نگران ــود و ج ش
مقــرر  کــرد:  تصریــح  عســگر  قاضــی  سیدحســین 
ــر داده  کــه چک هــای برگشــتی نیــز ترتیــب اث شــده 
نشــود و رفــع ســوء شــود و امیــدوار هســتیم هــر چــه 
کارهــا  کســب و  ســریعتر این معضــل حــل شــود و 
کــرد: تنهــا توصیــه مــا بــه  رونــق بگیــرد. وی بیــان 
کــه بــرای آنکــه هــر چــه  کســبه و مردم ایــن اســت 
زودتر ایــن بیمــاری مدیریــت شــود، پروتکل هــای 
و  بزننــد  ماســک  و  کننــد  رعایــت  را  بهداشــتی 
بهداشــت فــردی بــه خصــوص شســتن دســت ها را 
کننــد،  جــدی بگیرنــد و فاصلــه اجتماعــی را رعایــت 
متاســفانه برخــی رفت و آمدهــا در این ایــام با رعایت 
پروتکل هــا نبــوده و هیــچ راهــی دیگــری هــم جــز 
گــر  رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی نیســت و حتــی ا
کــه ویــروس  کســن هــم بیایــد مشــخص نیســت  وا
کننــد تــا  کمــک  جهــش پیــدا نکنــد و همــه بایــد 
بتوانیم ایــن ویــروس منحــوس را شکســت دهیــم.
ــده از  ــام ش ــای انج ــا و پیگیری ه ــر مصاحبه ه ظاه
ســوی خبرگــزاری نشــان می دهــد، درد بزرگتــر از آن 
کــرد و  گــزارش خالصــه  کــه بتــوان آن را در یــک  اســت 
زمانــی کــه جدال معیشــت و ســالمتی جدی شــود، 
مشــخص نیســت افــراد درگیــر بــا مشــکالت عدیــده 
اقتصــادی چــه تصمیمی بگیرنــد و آیــا به بهــای نان 

شــب، ســالمتی بــه خطــر می افتــد یــا خیــر!
که ایــن رقابــت ناســالم ســالمت و  بدیهــی اســت 
معیشت نیازمند تصمیمات هوشمندانه از سوی 
کــه بــا  مســئوالن و متولیــان امــر دارد، بــه طــوری 
کرونــا و از پــای درآوردن ایــن  پایــان مــوج چهــارم 
هزینه هــای  کنــون  تا کــه  محســوس  ویــروس 
جبران ناپذیــری را وارد کــرد، طلســم رکود اقتصادی 
در  گشایشــی  و  شــود  شکســته  نیــز  معیشــتی  و 
وضعیــت اقتصــاد بخــش خصوصــی و مردم ایجــاد 

شــود.
کرونــا جــدی اســت و لحظــه لحظــه بــر وخامــت 
افــزوده  کشــنده  ویــروس  شــدت این  و  اوضــاع 
می شــود اما سیاســت های اشــتباه و تحمیل فشــار 
تنهــا بــر یــک قشــر جامعــه، آثــار ســوء و مشــکالت 
که در آینده ای  بســیاری را به دنبال خواهد داشــت 
بســیار نزدیــک، نتایــج آن مشــخص خواهــد شــد.

کرونافقطبرایاصفهاناتفاقمیافتد؟ آیاشیوع

طعم تلخ معیشت کسبه با موج چهارم کرونا و بی توجهی دولت

دربــاره  کشــور  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  وعــده 
حقــوق مســتمری بگیــران بازنشســته در فروردیــن 

۱۴۰۰ محقــق شــد.
محســن ریاضــی مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اســتان 
گفــت: وعــده ســازمان تامیــن اجتماعــی  اصفهــان  
حقــوق  درصــدی   ۱۳۰ افزایــش  واریــز  بــا  کشــور 
مســتمری بگیــران بازنشســته بــا حداقل حقــوق در 

فروردیــن ۱۴۰۰ محقــق شــد.
از  درصــد   ۶۰ کــه  بازنشســتگان  افزود: ایــن  او  

شــامل  را  ســازمان  بازنشســتگان این  جمعیــت 
می شــوند مبلغ تعیین شــده همســازی خود را هم 

کردنــد. دریافــت  امســال  فروردیــن  در 
گفت: به دلیل مشــکل نرم افزاری  محســن ریاضی 
که باالتر از حداقل  تنها بازنشستگان سایر سطوح 
دســتمزد را شــامل می شــوند در فروردیــن موفــق به 
رایزنی هــای  بــا  و  نشــدند  دریافــت حقــوق خــود 
 ۱۰ بازنشســتگی  کانون هــای  بــا  گرفتــه  صــورت 
هــم  افــراد  حقوق ایــن  افزایــش  مــاه  اردیبهشــت 

اعمــال خواهــد شــد.

حقوقبازنشستگانمستمریبگیرچهزمانیواریزمیشود؟
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بهره برداری از سامانه هوشمند ناوگان اتوبوسرانی 
و ارتقــاء سیســتم پرداخــت الکترونیکــی، اجــرای 
یکــی از بزرگترین پروژه های هوشمندســازی ایران و 

آســیا در شــهرداری اصفهــان صــورت یافــت.
رییــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان در یکصــد 
شــورای  علنــی  جلســه  هفتمیــن  و  شــصت  و 
گــر بــا ویــروس  کــرد: ا اسالمی شــهر اصفهــان، اظهــار 
بســیار  برنامه هــای  بودیــم  نشــده  مواجــه  کرونــا 
خوبــی در ســطح شــهر بــرای شــادی و نشــاط مــردم 
و همچنیــن افتتاحیه هــای متعــدد برگــزار می شــد. 
ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  اداره  گــزارش  بــه 
ــرداری  ــه بهــره ب ــا اشــاره ب اصفهــان، علیرضــا نصــر ب
ــاوگان اتوبوســرانی و  از ســامانه توســعه هوشــمند ن
ارتقــاء سیســتم پرداخــت الکترونیکــی شــهرداری 
گفت: طــرح هوشمندســازی اتوبوس  ها  اصفهــان، 
کشــور اســت در چندســال  کــه اقدامی بــی نظیــر در 
کنــون در  گذشــته شــروع شــده بــود تــا در نهایــت ا

اختیــار مــردم قــرار بگیــرد.  
کــه در مســیر  وی ادامــه داد: بــا اجرای ایــن طرح هــا 
هوشمندســازی شــهر اســت وقــت و زمــان مــردم 
مهــم شــمرده شــده و اعتمــاد آنــان بــه حمــل و نقــل 
عمومی بــرای زیســت بهتر در شــهر و کاهــش آلودگی 

هــوا افزایــش می یابــد. 
کــه افتتــاح می شــود  کــرد: طرح هایــی  وی تصریــح 
و در خدمــت مــردم قــرار می گیــرد ممکــن اســت در 
یــک دقیقــه افتتــاح و روبــان آن چیــده شــود امــا 
پروســه های  بــا  دقیــق  پشــتیبانی های  حاصــل 

زمان بــر مدیریــت شــهری اســت.
*   پیشرفت قابل توجه احداث خط دو مترو 

اصفهان
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه پیشرفت ایســتگاه های 
کنــون احــداث  خــط دوم قطــار شــهری، افــزود: ا
کاری  ســفت  مرحلــه  در  دو  خــط  ۱۲ ایســتگاه 
است، ایســتگاه  های دارک بــا ۴۷ درصــد، زینبیــه 
بــا ۶۹.۵ درصــد، عاشــق اصفهانــی بــا ۱۰۰ درصــد، 
عمــان ســامانی بــا ۷۳ درصــد، اللــه بــا ۸۷ درصــد، 
شــاهد بــا ۲۷ درصــد، قــدس بــا ۵ درصــد، امــام 
که ایســتگاهی تبادلــی اســت بــا ســه  حســین )ع( 
درصــد، خلجــا بــا ۲۷ درصــد، چهارســوق ۵۱ درصد، 
خــرازی بــا ۶۱ درصــد و کهنــدژ با ۲۰ درصد پیشــرفت 

ــل توجهــی داشــته اســت. قاب
گفــت: میــزان پیشــرفت عملیات ایجــاد خــط  نصــر 
تونل  های ایــن خــط  کنــار  در  قطــار شــهری  دوم 
کمتــر بــه آن پرداختــه شــده و  کــه  مــوردی اســت 
شــهروندان از آن تــا حــدودی بــی  اطالع هســتند اما 

اقدامــات در ایــن زمینــه قابــل تقدیــر اســت. 
ــار  ــط دو قط ــر خ ــه زودت ــر چ ــدوارم ه ــزود: امی وی اف
شــهری بــه عنــوان یــک خدمــت مانــدگار در اختیــار 

شــهروندان قــرار بگیــرد.
*   اجرای یکی از بزرگترین پروژه های 

هوشمندسازی ایران و آسیا در شهرداری 
اصفهان

دبیــر ســتاد شــهر هوشــمند شــهرداری اصفهــان نیــز 
کــرد: پــروژه سیســتم  در ادامه ایــن جلســه اظهــار 
یکپارچــه مدیریــت نــاوگان اتوبوســرانی و توســعه 
پرداخــت الکترونیکــی یکــی از پروژه هــای دراز مدت 
و از دغدغه هــای مدیریــت شــهری طــی دوره هــای 
صــورت  حمایت هــای  بــا  کــه  بــوده  مختلــف 
گرفته ایــن پــروژه امــروز بــه صــورت رســمی مورد بهــره 

بــرداری قــرار می گیــرد. 
مهــدی بهــروزی تصریــح کرد: ایــن پــروژه بــه صــورت 
صنایــع  شــرکت  طریــق  از  کــه  اســت  مشــارکتی 
الکترواپتیــک صاایــران انجــام و تامیــن ســرمایه آن 

توســط بانــک ســپه انجــام شــده اســت. 
و   BOT روش  بــه  پــروژه  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
کــه ۵7  بــا مبلــغ  9۰ میلیــارد تومــان انجــام شــده 
هــم  میلیــارد  و ۳1  تجهیــزات  بابــت  آن  میلیــارد 
بابــت هزینــه نصــب، نگهــداری و پشــتیبانی بــرای 
۵ ســال اســت، افزود: ایــن پــروژه یکــی از بزرگتریــن 
کــه طــی 7 تــا  پروژه هــای IT و شــهر هوشــمند اســت 

کشــور انجــام شــده اســت. گذشــته در  8 ســال 

دبیر ســتاد شــهر هوشــمند شــهرداری اصفهان با 
کــه در ایــن  اشــاره بــه تجهیــزات و اقــالم مــورد نیــاز 
کارت هــای  گفــت:  پــروژه تامیــن شــده اســت، 
دســپایر بــه تعــداد ۵۰۰ هــزار عــدد، 1۳۰۰ دســتگاه 
ــو و در عقــب و  کارتخــوان در جل کنســول راننــده، 
پــوز، ۳۵۰  1۳۰۰ دســتگاه AVL، 8۵۰ دســتگاه 
 ،BRT دســتگاه کاهنــده مربــوط به ایســتگاه های
۵۰ دســتگاه نمایشــگر هوشــمند، ۵۰ باجــه شــارژ 
گرفتــه  قــرار  پــروژه مــورد اســتفاده  و...  در ایــن 
قابلیت های ایــن  از  کــرد:  اضافــه  وی  اســت. 
بــه  جــا  و  ریــزی خطــوط  برنامــه  امــکان  پــروژه 
کنتــرل، نظــارت  از طریــق مرکــز  نــاوگان  جایــی 
کلیــه نــاوگان اتوبوســرانی بــه صــورت آنالیــن،  بــر 
و  تعمیرگاهــی  فعــال،  اتوبوس هــای  مدیریــت 
متوقــف اتوبوســرانی بــه صــورت آنالیــن، برنامــه 
ریــزی تخصیــص نــاوگان در خطــوط بــر اســاس 
نیــاز ســر و تــه خــط  و زمــان تــردد نــاوگان، افزایــش 
قابلیــت اطمینــان اطالعــات دریافتــی از نــاوگان 
بــه  کنش هــا  ترا اطالعــات  تخلیــه  اتوبوســرانی، 
کاهــش چشــمگیر زمــان تخلیــه  صــورت برخــط و 
کلیــه  در  عامــل  بانــک  پشــتیبانی  اطالعــات، 
کنش هــا اعــم از شــارژ  فرآیندهــای مربــوط بــه ترا
و  مشــتریان  باشــگاه  حســاب، ایجاد  تســویه  و 
امکان ایجــاد کارت بلیت های تخفیــف دار جهت 
ــوس  ــا اتوب افزایــش جذابیــت ســفرهای شــهری ب
مخصــوص جانبــازان، معلولیــن، بازنشســتگان 

کــرد: نصــب ۵۰ عــدد  کیــد  و... اســت. بهــروزی تا
متنخــب  در ایســتگاه های  دی  ســی  ال  مانیتــور 
جهــت اعــالن زمــان اتوبوس هــا و زمــان رســیدن 
جهــت  موبایلــی  اپلیکیشــن  اتوبوس، ایجــاد 
کارت بلیــت  دریافــت اطالعــات ســفر، شــارژ آنالیــن 
کــد جهــت دریافــت هزینــه   QR و وجــود سیســتم
ســفر بــرای بلیت هــای تــک ســفره، امــکان رصــد 
و دریافــت اطالعــات آمــاری بــه صــورت لحظــه ای 
نصــب  نظارتــی،  و  باالدســتی  نهادهــای  توســط 
ــت  کارت بلی ــارژ  ــودکار ش ــزه خ ــتگاه های مکانی دس
از  اســتفاده  افزایــش  شــهر،  نقــاط  از  بســیاری  در 
ســهم اتوبــوس بــه واســطه ارســال اطالعــات و ایجــاد 
نظــم حرکتــی بــرای شــهروندان، مدیریــت مصــرف 
ســوخت و تجهیزات ناوگان اتوبوســرانی به واســطه 
کاهــش  کنتــرل و پیمایــش اتوبوس هــا،  نظــارت و 
زمــان حرکــت اتوبوس هــا در مبــدا و مقصد و کاهش 
زمــان انتظــار مســافر، آنالیــن شــدن حســاب شــارژ 
و پرداخــت شــهروندی، افزایــش ضریــب پرداخــت 
الکترونیکــی و امــکان حــذف کارت در آینــده از دیگــر 

مزایــای اجرای ایــن پــروژه اســت.
کشــور بــی نظیــر  وی بــا بیان اینکه ایــن پــروژه در 
و در خاورمیانــه تنهــا در دبــی آن هــم بــه صــورت 
محدودتــر اجــرا می شــود، افــزود: در آســیا یکــی دو 
شــهر بــه صــورت محــدود  ایــن کار را انجام می دهند 
کــه  اســت  بزرگــی  پروژه هــای  از  یکــی  واقــع  در  و 
در شــهر اصفهــان در حــال رقــم خــوردن اســت و 

امیــدوارم شــهروندان بتواننــد از مزایــای آن هــم در 
منظــم شــدن برنامه هــای اتوبوســرانی و مدیریــت 
هوشــمند نــاوگان و هــم در حــوزه پرداخت هــای 

ــد. کنن ــتفاده  ــک اس الکترونی
*   هزینه صرف شده برای هوشمندسازی ناوگان 

اتوبوسرانی9۰ میلیارد تومان است
معــاون مالــی اقتصــادی شــهرداری اصفهــان نیــز در 
یکصــد و شــصت و هفتمیــن جلســه علنــی شــورای 
کــرد: پــروژه ســامانه  اسالمی شــهر اصفهــان، اظهــار 
جامــع حســاب شــهروندی، پرداخــت الکترونیــک 
نــاوگان  هوشــمند  مدیریــت  جامــع  ســامانه  و 
اتوبوســرانی اصفهــان بــه روش BOT  و بــا صــرف 
هزینــه ای بالــغ بــر ۹۰ میلیــارد تومــان تهیــه شــده که 
کنونــی ارزش پــروژه ۳۰۰ میلیــارد  بــا قیمت  هــای 

ــت.  ــان اس توم
مرتضــی طهرانــی بــا بیان اینکــه بخــش عمــده ای از 
تجهیزات ایــن پــروژه بــا اســتفاده از یــورو خریــداری 
شــده اســت، افــزود: شــرکت صنایــع الکترواپتیــک 
اعتبــارات موجــود خــود  از  بــا اســتفاده  صاایــران 
خریــد مــورد نیــاز بــرای پــروژه را بــه موقــع انجــام داد 
کرونــا در زمــان  و بــا وجــود مشــکالت تحریم هــا و 
مقرر ایــن تجهیــزات بــه اصفهــان رســید و نصــب 
ــروژه ســامانه جامــع  ــر پ ــرد: نظی ک کیــد  شــد. وی تا
حساب شهروندی، پرداخت الکترونیک و سامانه 
اتوبوســرانی  نــاوگان  هوشــمند  مدیریــت  جامــع 
ــده  ــتفاده ش ــیایی اس ــهر آس ــا در دو ش ــون تنه کن تا
اســت. معــاون مالی اقتصــادی شــهرداری اصفهان 
ــرای  ــه ب کار رفت ــه  ــرفته ب ــتم های پیش ــت: سیس گف
هوشمندسازی اتوبوســرانی اصفهان یکی از مدرن 
 تریــن و جدیدتریــن تکنولوژی  هــا برای تنظیم ســفر 
ــا اتوبــوس و تأمیــن آســایش و آرامــش شــهروندان  ب

ــت. اس
*   هوشمندسازی اتوبوسرانی اصفهان با 

استفاده از تمام ظرفیت شهرداری انجام شد
و  گــذاری  ســرمایه  ســازمان  مدیرعامــل 
نیــز  اصفهــان  مردمی شــهرداری  مشــارکت های 
در ارتبــاط تصویــری آنالیــن بــا یکصــد و شــصت 
و هفتمیــن جلســه علنــی شــورای اسالمی شــهر 
از  پــروژه  اجرای ایــن  کــرد:  اظهــار  اصفهــان، 
و  گــذاری  ســرمایه  ســازمان  بــه   ۹۷ خردادمــاه 
کــه بــه واقــع  مشــارکت های شــهرداری ارجــاع شــد 
ــر  ــن اب ــخصه بارز ای ــود و مش کار تیمی ب ــک  ــه ی تجرب
کــه بــه صــورت یــک اقــدام تیمــی و  پروژه ایــن اســت 
بیــن بخشــی بــه خوبــی انجام شــده اســت.   شــهرام 
رئیســی افزود: ایــن پــروژه هدفمنــد بــا اســتفاده از 
شــد. عملیاتــی  شــهرداری  ظرفیت هــای  تمــام 

طرح هوشمندسازی اتوبوس های شهری اصفهان؛  اقدامی بی نظیر در کشور
خبرربخ

خبر

خبر

از  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اخــذ پروانــه ســاختمان بــرای حــدود ۷۰ درصــد از 
واحدهای طرح اقدام ملی مسکن استان اصفهان 
خبــر داد. علیرضــا قاری قــرآن بــا اعالم ایــن خبــر، 
گفــت: پــس از اجــرای ســه مرحلــه ثبــت نامی طــرح 
اقــدام ملــی مســکن بالــغ بــر ۹۴ هــزار نفــر در ســطح 
اســتان اصفهان متقاضی بهره مندی از مزایای این 
کــه برای ایــن افــراد اســتعالم های الزم  طــرح بودنــد 
انجــام و متقاضیــان نهایــی مشــخص شــدند. وی 
افزود: در گســتره کل اســتان برای تمام متقاضیانی 
کــه واریــز وجــه داشــتند، زمیــن مــورد نیــاز تأمیــن 
و  راه  مدیــرکل  گزارش ایســنا،  بــه   اســت.  شــده 
ــرد: در طــرح  ک شهرســازی اســتان اصفهــان اظهــار 
اقــدام ملــی مســکن بخشــی هایی بــه دســت خــود 
مالــک انجــام و اراضــی آن در اختیار خود او قــرار داده 
می شــود و بخش هایــی هــم بــه صــورت ســاخت 
کارگــزاران انجــام می شــود و امیدواریــم  انبــوه توســط 
ــا برنامــه زمــان بنــدی  ــق ب تمام ایــن واحدهــا مطاب
ســاخته و تحویــل شــود. وی بــا بیان اینکــه بــرای 
۶۰ الــی ۷۰ درصــد اراضــی طــرح اقــدام ملــی مســکن 
اســتان اصفهــان پروانــه ســاختمانی اخــذ شــده 
اســت، گفــت: عملیــات ســاخت بــر روی ایــن اراضــی 

آغــاز شــده اســت. قاری قــرآن بــا بیان اینکــه ســاخت 
مســکن ملــی مطابــق بــا دوره زمانــی مشــخصی 
کــه  گفــت: بخشــی از پروژه های ایــن اســتان  اســت، 
ــه  ــه صــورت انبوه ســازی انجــام می شــود در مرحل ب
پی کنــی  و اجــرای فونداســیون اســت و بخشــی 
ــی  ــز، دوره زمان ــوده نی ــک ب ــه صــورت خــود مال ــه ب ک
گرفتــه شــده اســت. وی  بــرای ســاخت آنهــا در نظــر 
افــزود: در روزهــای آغازیــن مــاه رمضــان بــا حضــور 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل ســازمان 
ملــی زمیــن و مســکن شــاهد آغــاز عملیــات اجرایــی 
 ۴۳۰ تعــداد  بــه  محرومیــن  مســکن  واحدهــای 
ــد در  ــداد ۱۳۲ واح ــه تع ــی ب ــدام مل ــرح اق ــد و ط واح
امیدواریم ایــن  کــه  بودیــم  اردســتان  شهرســتان 
واحدهــا نیــز با ســرعت تکمیل و تحویل متقاضیان 

ــود. ش

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گذشــته  ســال   ۱۰ وضعیــت  بررســی  در  گفــت: 
کــم  مشــخص شــد ۸۰ درصــد مناطــق اســتان بــا 
آبــی مواجــه اســت و بیــش از ۲۷۰ روســتای اســتان 
منصــور  می شــود.  آبرســانی  تانکــر  بــا  اصفهــان 
کــرد:  با ایمنــا، اظهــار  گفت وگــو  شیشــه فروش در 
کنــون  میانگیــن بــارش اســتان از ابتــدای مهرمــاه تا
کــه نســبت بــه میانگیــن  تقریبــًا ۱۱۶ میلی متــر بــوده 
بلندمــدت ۳۰ درصد و در باالدســت هــم ۳۵ درصد 
کاهــش داشــته اســت. وی  نســبت بــه بلندمــدت 
کــم بارشــی، باال بــودن میانگین دما  افــزود: شــرایط 
ــر  ــر نرمــال، افزایــش میــزان تبخی ــه مقادی نســبت ب
ســطحی، کاهــش بــارش بــرف نســبت بــه میانگیــن 
ک، ســبب تشــدید  کاهش رطوبت خا بلندمدت و 
کــم آبــی در ســال زراعــی جدید شــده اســت.  شــرایط 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گذشــته بارشــی نداشــتیم و  کــرد: در ۴۰ روز  تصریــح 
کــه  فروردیــن مــاه هــم در حالــی بــه پایــان می رســد 
پدیده هــای جــوی فاقــد رطوبــت بــود و انــرژی را بــه 
ــاد تخلیــه می کــرد؛ به ایــن ترتیــب بیشــتر  صــورت ب

که ایــن تندبادهــا هــم خســاراتی را  تندبــاد داشــتیم 
کــرد. گلخانه هــا وارد  کشــاورزان و  بــه 

کــرد: در بررســی وضعیــت ۱۰ ســال  وی خاطرنشــان 
مناطــق  درصــد  کــه ۸۰  شــد  مشــخص  گذشــته 
کــم آبــی مواجــه اســت و بیــش از ۲۷۰  اســتان بــا 
روســتای اســتان اصفهان با تانکر آبرســانی می شود 
و در بهار امســال هم هوای اســتان ۲ درجه نســبت 

ــت. ــوده اس ــر ب گرم ت ــل  ــال های قب ــه س ب
بسیاری از زمین های زراعی کشت نشده است

کــرد: در فصل هــای پاییــز و  شیشــه فــروش تصریــح 
زمســتان ۹۹ و فروردین ۱۴۰۰ به ســبب شــکل گیری 
الگوهــای نامناســب جــوی، افزایــش ارتفــاع در الیــه 
میانــی جــو نســبت بــه حالــت نرمــال و عــدم تغذیــه 

شــاهد  جــوی،  ســامانه های  بــه  کافــی  رطوبــت 
کاهــش چشــمگیر ســامانه های جــوی بــر اســتان 
بودیــم؛ تحلیل هــای هواشناســی نشــان می دهــد 
کاهــش  بــه  توجــه  بــا  مــاه  اردیبهشــت  کــه طــی 
گــذر  ارتفــاع در الیــه میانــی جــوی شــرایط بــرای 
امــواج ناپایــدار مهیــا می شــود و بایــد انتظــار افزایــش 
بارش هــای  صــورت  بــه  جــوی  ناپایداری هــای 

رگبــاری را داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: بــا وجــود چنیــن شــرایطی همچنان 
رودخانــه زاینــده رود تــا تــاالب گاوخونــی و چاه هــای 
اطــراف آن خشــک و بســیاری از زمین هــای زراعــی 
کشــت نشــده اســت. انتظــار داریــم وزارت نیــرو  هــم 
در راســتای اجــرای طرح هــای تأمیــن آب اســتان 

کنــد. اقــدام 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان اصفهــان تصریح 
کــرد: عواملــی همچــون فرونشســت زمین و تشــدید 
گردوغبــار از عوارض خشکســالی اســت این در حالی 
کنــون، ۱۲  کــه از ابتــدای فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ تا اســت 
که به دلیل خیزش  روز ناســالم در اســتان داشــتیم 
کانون هــای داخلــی بــوده  گردوغبــار در پــی فعالیــت 

است.

کیــد  معــاون خریــد شــرکت ذوب آهــن اصفهــان بــا تأ
کمبــود آب و تأمیــن مــواد اولیــه  بر اینکــه معضــل 
ــن  کنندۀ ای ــران  ــالت نگ ــن معض ــب بزرگتری ــه ترتی ب
شــرکت اســت، گفت: امیدواریم همانند ســال های 
گذشــته به جای رونق و جهش تولید، مانع تراشــی 
نکنیم. محمدجعفــر صالحی در گفت وگو با ایســنا، 
در خصــوص شــعار ســال مقــام معظــم رهبــری، بــا 
اشــاره بــه چالش هــا و موانــع پیــش روی ذوب آهن، 
اظهــار کرد: امســال معضل اصلــی ذوب آهن تأمین 
کمبــود  کیــد بر اینکــه معضــل  آب اســت. وی بــا تأ
آب بــرای ذوب آهــن حتــی بیشــتر از تأمیــن مــواد 
کــرد: زمانــی  کننــده اســت، تصریــح  اولیــه نگــران 

کــم باشــد، ذوب آهــن بــا همــکاری  کــه مــواد اولیــه 
شــرکت های معدنــی، تــالش خــود را بــرای تولیــد 
انجــام خواهنــد داد، امــا زمانــی کــه آب نباشــد هیــچ 
کاری صــورت نخواهــد گرفــت. معاون خرید شــرکت 
ذوب آهــن اصفهــان بــا بیان اینکــه در ســال ۱۴۰۰ 
معضــل اصلــی مجموعه هــای صنعتــی اصفهــان 
کــرد: معضــل دیگــر  کیــد  کمبــود و نبــود آب اســت، تأ
ذوب آهــن تامیــن مــواد اولیــه اســت و امیدواریــم 
و  رونــق  جــای  بــه  گذشــته  ســال های  هماننــد 
جهــش تولیــد، مانــع تراشــی نکنیــم و بــه شــعار و 
ــود.  ــژه ش ــه وی ــری توج ــم رهب ــام معظ ــود مق رهنم
وی در خصوص اینکــه بــرای پشــتیبانی از مجموعه 
ذوب آهــن چــه بایــد کرد، اظهار کرد: یکی از شــرایط 
مهــم پشــتیبانی، ایجاد نکــردن مانــع بــرای صنایــع 
ــا تولیــد مســیر  بزرگــی همچــون ذوب آهــن اســت ت

خــود را ادامــه دهــد.
گفــت: نبایــد بــا بخشــنامه های متوالــی و  صالحــی 
متناقــض بــرای صنایــع فــوالدی همچــون ذوب 
کنیــم و از ایــن مســیر، حالــت  آهــن مانــع تراشــی 
کنیــم چون ایــن یکــی از بزرگتریــن  بالتکلیفی ایجــاد 

معضالت ایــن صنعــت مــادر اســت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان:

آغاز ساخت ۷۰ درصد از اراضی طرح اقدام ملی 
مسکن اصفهان

۲۷۰ روستای استان اصفهان با تانکر آبرسانی می شود
معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان مطرح کرد؛

دو نگرانی اصلی ذوب آهن در سال ۱۴۰۰

خبرربخ

خبرربخخبرربخ

فــروش  آجیــل  و  بــار  و  خــوار  اتحادیــه  رئیــس 
و  برنــج  گرانــی  شــایعه  تکذیــب  بــا  اصفهــان 
دپوی ایــن محصــول در انبارها، گفت: طــی ۱۰ روز 
کشــور آغــاز شــده  کشــت برنــج در شــمال  گذشــته 
ــود  ــازار می ش ــج وارد ب ــن برن ــاه آینده ای ــه م ــا س و ت
و پیــش بینــی می شــود تــا نیمــه نخســت امســال 

قیمت ایــن محصــول تغییــری نکنــد.
مصطفــی بحــق در گفت وگــو با ایســنا در خصوص 
کشــور نســبت بــه افزایــش  برخــی شــایعات در 
در  محصــول  دپو ایــن  و  برنج ایرانــی  قیمــت 
کــرد: قــرار نیســت قیمــت برنــج  انبارهــا، اظهــار 
گرانی ایــن محصــول در اصفهــان  ــد و  افزایــش یاب

شــایعه اســت.
کنون هم باالســت  کــرد: قیمــت برنــج ا کیــد  وی تا
کششــی  و بــا توجــه بــه قــدرت خریــد مــردم، بــازار 

بــرای افزایــش قیمــت دوبــاره نــدارد.
فــروش  آجیــل  و  بــار  و  خــوار  اتحادیــه  رئیــس 
اصفهــان بــا تکذیــب دپــو شــدن برنــج در انبارهــا، 
ــج در  ــت برن کش ــته  گذش ــی ۱۰ روز  ــرد: ط ک ــد  کی تا
کشــور آغــاز شــده و تــا ســه مــاه آینده ایــن  شــمال 
گرانی  برنــج وارد بــازار می شــود، بنابرایــن احتمــال 

برنــج در بــازار وجــود نــدارد.
وی بــا بیان اینکــه مصــرف کننــدگان برنج ایرانــی و 
وارداتــی در اصفهــان جــدا هســتند، توضیــح داد: 
کــه تمایــل بــه خریــد برنــج ارزان قیمــت  افــرادی 
دارنــد، برنــج خارجــی خرید می کنند، البتــه ذائقه 
مــردم اصفهــان در مصــرف برنــج خارجــی و ایرانــی 

پنجــاه- پنجــاه اســت.
بــه گفته بحــق، در حال حاضر قیمت برنج ایرانی 
ــا ۳۸ هــزار تومــان اســت، همچنیــن  از ۲۷ هــزار ت
کشــت دو شــمال تــا ســقف ۴۵ هــزار تومــان  برنــج 

در بــازار اصفهــان فروختــه می شــود.
کــرد: قیمــت برنــج خارجــی وارداتــی  وی اضافــه 
کســتانی ۲۰ هزار  تایلنــدی ۱۲ هــزار و ۵۰۰ تومان، پا

و برنــج هنــدی ۲۳ هــزار تومــان اســت.
فــروش  آجیــل  و  بــار  و  خــوار  اتحادیــه  رئیــس 
گذشــته بــا حــذف ارز  گفــت: از ســال  اصفهــان 
کشــور  وارد  نیمایــی  ارز  بــا  برنــج  دولتــی ۴۲۰۰، 
می شــود، با ایــن وجــود در صــورت نوســانات نــرخ 
ارز، پیش بینی می شــود تا نیمه نخســت امســال 

ــج هیــچ تغییــری نکنــد. قیمــت برن
کــرد و  وی همچنیــن بــه بــازار حبوبــات نیــز اشــاره 
کنــون بعــد از حــذف  گذشــته تا گفــت: طــی ســال 
ارز  بــا  اقــالم حبوبــات  ارز ۴۲۰۰ و واردات برخــی 
نیمایــی، قیمت هــا ثابــت مانــده و حتــی احتمال 
افزایــش هــم وجــود نــدارد، بایــد توجــه داشــت کــه 
ــازار  ــودن قیمــت حبوبات، ایــن ب ــاال ب ــه دلیــل ب ب

کشــش افزایــش قیمــت نــدارد. دیگــر 
انــواع  قیمــت  میانگیــن  بیان اینکــه  بــا  بحــق 
هــزار   ۳۰ اصفهــان  بــازار  در  حبوبــات  مختلــف 
تومــان و برخــی دیگــر بیــن ۲۰ تــا ۲۵ هــزار تومــان 
کمبــودی در بــازار  گفــت: خوشــبختانه  اســت، 
حبوبــات چــه تولیــدات داخلــی و چــه وارداتــی 

نداریــم. عــدس  همچــون 

رئیس اتحادیه خوار و بار و آجیل فروش اصفهان:

گرانی برنج را تکذیب می کنم

اخبار کوتاه آبفا 

و8۰   1۰۰ والوهــای  گیــت  تعویــض  عملیــات 
خیابان هــای آتشــگاه و مظاهری به منظــور رفع 
کمبــود و افــت فشــار آب انجــام شــد. مشــکل 

ایــن عملیــات بــه علــت فرســودگی بیــش از حــد 
گیــت والوهــای مذکــور انجــام گرفــت و با تعویض 
کمبــود و افــت فشــار آب در ایــن  آن هــا مشــکل 

منطقــه مرتفــع گردیــد.

گیــت والوهــای 1۰۰ و8۰ واقــع  عملیــات تعویــض 
در خیابــان آتشــگاه و خیابــان مظاهــری توســط 

کیــپ بهــره بــرداری آب منطقــه ۳ انجــام شــد. ا
 ایــن تعویــض بــه علــت فرســودگی والــو انجــام 
شــد. شــایان ذکــر اســت بــا تعویــض ایــن والوهــا 
مشــکل کمبــود وافــت فشــار آب در ایــن منطقــه 

گردیــد. مرتفــع 

بهــره بــرداری و توســعه آب منطقــه اقــدام بــه 
جمــع آوری انشــعاب غیرمجــاز از شــیر هــوا خــط 
۱۴۰۰ آزاد راه معلــم قبــل از جــاده پتروشــیمی 
گفتــه رئیــس بهــره بــرداری وتوســعه  نمــود. بــه 

آب منطقــه طــول تقریبــی ایــن انشــعاب غیــر 
مجــاز ۳۰۰ متــر لولــه ۴.۳ از نــوع پلــی اتیلــن بــود 
کیــپ حــوادث آبفــا منطقــه قطــع و  کــه توســط ا
کــه  گردیــد. الزم بــه توضیــح اســت  جمــع آوری 
گســترش روز افــزون انشــعابات غیــر مجــاز آشــکار 
ــتقیم  ــر مس ــتقیم و غی ــارت مس ــان و خس و پنه
باعــث  انشــعابات  اینگونــه  برقــراری  از  ناشــی 
کــه طــی ســالهای اخیــر شــرکتهای آبفــا  گردیــده 
متحمــل خســارت های جبــران ناپذیری شــوند 
و بــر خــورد بــا عاملیــن اینگونــه انشــعابات بــا 
انســجام بیشــتری مــورد پیگیــری قــرار می گیــرد.

عملیــات تعمیــر وترمیــم ترکیدگــی لولــه 2۰۰ 
)ایرانیــت( آب درابتــدای ورودی اتوبان شــهید 
خمینــی  امــام  خیابــان  ســمت  از  خــرازی 

اجرایــی شــد.
گیت والو  همچنین در عملیاتی دیگر، ۳ عدد 
کهنــدژ بــه علــت فرســودگی تعویــض  خیابــان 

گردید.

رفع مشکل افت فشار آب خیابان های آتشگاه 
و مظاهری منطقه ۳

تعویض والو درخیابان آتشگاه 
کوچه مظاهری منطقه ۳ و 

کشف انشعاب آب غیر مجاز 
در آبفا منطقه ۳

رفع حادثه ترکیدگی لوله 2۰۰ ابتدای 
اتوبان شهید خرازی منطقه ۳

ــالب  ــاد مســکن انق ــتایی بنی ــاون عمــران روس مع
تیــر  پایــان  در  گفــت:  اصفهــان  اسالمی اســتان 
ــتان  ــان اس ــای مســکن محروم ــاه ۱۴۰۰، واحده م

می رســد. بهره بــرداری  بــه  اصفهــان 
بــا  فــارس  بــا  گفت وگــو  در  قوی بیــان  محســن 
داشــت:  اظهــار  محرومــان  مســکن  بــه  اشــاره 
ســهمیه اســتان اصفهــان از مســکن محرومــان ۳ 
کــه میــزان تســهیالت  هــزار واحــد مســکونی اســت 
بانکــی آن ۱۵۰ میلیــارد تومــان و بالعــوض آن ۹۰ 
میلیــارد تومــان اســت، بــرای هــر واحــد مســکونی 
کــرده ۵۰  کثــر زیــر بنــای ۶۰ متــر را رعایــت  کــه حدا

میلیــون تومــان تســهیالت بانکــی و ۳۰ میلیــون 
تومــان بالعــوض پیش بینــی شــده اســت.

ــالب  ــاد مســکن انق ــتایی بنی ــاون عمــران روس مع
به اینکــه ۴۵  اشــاره  بــا  اسالمی اســتان اصفهــان 
کنــون بالعــوض  میلیــارد و ۱۶۵ میلیــون تومــان تا
ــه ۳ هــزار  ــزود: نزدیــک ب پرداخــت شــده اســت، اف
واحــد  هــزار  و ۳  شــده  تشــکیل  پرونــده  و ۳۶۰ 
همــکاری  بــا  اســت،  شــده  معرفــی  بانــک  بــه 
بانک هــای عامــل کل ۳ هــزار واحــد انعقــاد قــرارداد 
داشــته اند و در حــال حاضــر ۲ هــزار و ۸۷۸ واحــد 
فونداســیون، هــزار و ۸۴۷ واحــد اســکلت، هــزار 

و ۶۹۹ واحــد ســقف، ۹۴۵ واحــد در حــد پایــان 
ســفت کاری انجــام شــده و حــدود ۶۴۵ واحــد آن 

قابــل ســکونت اســت.
وی بــا اشــاره بــه شــرایط برخــورداری از مســکن 
کــرد: فلســفه این طــرح بــرای  محرومــان عنــوان 
دارنــد  ضعیفــی  مالــی  تــوان  کــه  اســت  افــرادی 
کوچــک  شــهرهای  و  روســتاها  دائــم  کن  ســا و 
کــه خانه های فرســوده داشــتند  هســتند، افــرادی 
کثــر  نیــز در اولویــت اول بودنــد؛ بــا وجود اینکــه حدا
ــه  کثــر افــراد ب زیــر بنــا ۶۰ متــر مشــخص شــده امــا ا
دلیــل برخــورداری مالــی پاییــن کمتــر از این متــراژ را 

کرده انــد. اجــرا 
قــوی بیــان بــا بیان اینکــه در پایــان تیــر مــاه ۱۴۰۰ 
ســالگرد این طــرح، واحدهــای مســکن محرومــان 
ــرداری می رســد، بیــان  ــه بهره ب اســتان اصفهــان ب
کــرد: عمــده واحدهــای مســکن های محرومــان 
شهرســتان های  در  اســتان  غــرب  در  اصفهــان 
فریدن، فریدون شــهر، بوئین میاندشــت،چادگان 

ــرار دارد. ــمیرم ق ــتان س ــوب اس و جن
ــالب  ــاد مســکن انق ــتایی بنی ــاون عمــران روس مع
گــر  ا کــرد:  اسالمی اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
۳ هــزار واحــد مســکن محرومــان در موعــد مقــرر 
معــاون  نوبخــت،  را  قــول  شــود، این  تکمیــل 
کــه  داد  اصفهــان  اســتاندار  بــه  رئیس جمهــور 
اصفهــان  اســتان  بــه  نیــز  اضافه تــر  ســهمیه 

داده  شــود. اختصــاص 

بهره برداری از ۳ هزار واحد مسکن محرومان اصفهان تا پایان تیر ماه امسال
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خبر معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

پیشرفت ۵۵ درصدی پروژه های آبخیزداری
عضو هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان:

کشاورزان معامله شده است بر سر حقابه 

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان:

۳۹ هزار و ۲۰۸ نفر بر اثر نزاع در اصفهان آسیب دیدند

خبرربخ خبرربخ

خبرربخ

و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
طــرح   ۱۴ گفــت:  اصفهــان  اســتان  آبخیــزداری 
دلیــل  بــه  کنــون  تا گذشــته  ســال  از  آبخیــزداری 
کرونــا و مشــکالت در توزیــع مصالــح تنهــا ۵۵ درصــد 

اســت. فیزیکــی داشــته  پیشــرفت 
ابوطالــب امینــی در گفت وگــو بــا مهــر اظهــار داشــت: 
عملیــات  ســال ۱۳۹۹  کــه  آبخیــزداری  پــروژه   ۱۴
اجرایــی آن آغــاز شــده تــا کنون ۵۵ درصد پیشــرفت 
کــه امیــد اســت این طرح هــا تــا  فیزیکــی داشــته 

تیرمــاه تکمیــل شــود.
وی ادامــه داد: ایــن پروژه هــا تحــت تأثیــر شــرایط 
کرونــا و مســائلی از جملــه تأمیــن مصالــح ســیمان، 
کمی مشــکل پیــدا  کــه توزیــع آنهــا  ســنگ و شــن … 
کــرده اســت، دســتخوش تغییــرات شــده و ســرعت 

ُکنــدی پیــش مــی رود. اجــرای آنهــا بــه 
پیش بینی ۲۰ پروژه با نیاز اعتباری بالغ بر ۱۰۰ 

میلیارد تومان
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه حــدود 
۲۰ پــروژه آبخیــزداری بــا اعتبــاری بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد 
تومــان بــرای ســال جــاری پیش بینــی شــده اســت، 
کــرد: برنامــه ســال ۱۴۰۰ بســته نشــده  خاطرنشــان 
زیــرا میــزان اعتبــاری کــه قــرار اســت بــرای پروژه هــای 
جدیــد تخصیــص یابــد هنــوز مشــخص و اعــالم 
پروژه هــای  بــرای  آن  براســاس  کــه  اســت  نشــده 

پیش بینــی شــده اســتان برنامه ریــزی شــود.
اعتبــار  تخصیــص  میــزان  بیان اینکــه  بــا  امینــی 
ــا نیمــه اول اردیبهشــت  ــد ت ــای جدی ــرای پروژه ه ب
داد: ایــن ۲۰  ادامــه  مــاه مشــخص خواهــد شــد، 
پــروژه بــرای ۲۰ شهرســتان به جــز خمینی شــهر و 
کوچــک پیش بینــی  فالورجــان و دو شهرســتان 
ــد  ــد تأیی ــد در ص ــار آن ص ــر اعتب گ ــه ا ک ــده اســت  ش

شــود همــه اجــرا خواهــد شــد.
کنون  هیچ بند آبخیزداری سال زراعی جاری تا

آبگیری نشد

وی دربــاره وضعیــت بندهــای آبخیــزداری در ســال 
کــی  کنونــی، ابــراز داشــت: همــه ســدهای خا زراعــی 
کــدام از بندها آبگیری  خشــک بــوده و امســال هیچ 
کشــوری اســت و  نشده اســت، خشکســالی سراســر 
اســتان اصفهــان نیــز بــا توجــه بــه کمبــود بارشــی که 

دارد امســال روان آبــی نداشــته اســت.
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  آبخیــزداری  معــاون 
آبخیزداری اســتان اصفهان افزود: روســتای رامشــه 
)از توابــع شهرســتان جرقویــه علیــا( نیــز آبــان ســال 
کــه بــه جاده هــا خســاراتی  گذشــته ســیالبی رخ داد 
کــرد امــا دیگــر ســیالب و روان آبــی از ابتــدای  وارد 
کنــون نبــوده و همــه بندهــا خشــک  ســال زراعــی تا

ــت. اس
از  هکتــار  میلیــون   ۳.۵ کنــون  تا اســت،  گفتنــی 
اراضــی و حوضه هــای آبخیــز اســتان اصفهــان مــورد 
گرفته و مطالعات تفصیلی  مطالعات توجیهی قرار 
حــدود دو میلیــون هکتــار در پنــج حــوزه در حــال 
اجــرا اســت. همچنیــن حــدود یــک میلیــون و ۸۰۰ 
بــه اولویت بندی هــا و  بــا توجــه  نیــز  هــزار هکتــار 
اعتبارات در دســترس طرح های آبخیــزداری انجام 

ــده اســت. ش
در دو دهــه اخیــر بیــش از ۲۵ هــزار اقــدام بیولوژیــک 
کاری و چندیــن هــزار  بــذرکاری، نهــال  از جملــه 
بندهــای ســنگی مالتــی بــا ارتفــاع کمتــر از ســه متر و 
کــی در اســتان اصفهــان اجرایــی  حــدود ۱۷۰ بنــد خا
شــده اســت. اجــرای طــرح آبخیــزداری بــا هــدف 
ــی و  ــری از بیابانزای ک و جلوگی ــا ــت از آب، خ حفاظ
ســیالب از نیازهــای اساســی عرصه هــای طبیعــی با 
ــد و تخریــب  ــه ادامــه خشکســالی ها، تهدی توجــه ب
کاهــش  عرصه هــا اســت. طرح هــای آبخیــزداری بــا 
ک، زمینــه را بــرای نفــوذ آب  میــزان فرســایش خــا
کــرده و آن را تبدیــل بــه منبــع  ک فراهــم  در خــا
ــد. از  ــود می کن ــه خ ــت حوض ــن دس ــرای پایی ــی ب آب
مجمــوع ۶۰ میلیــون هکتــار از عرصه هــای بیابانــی 
و مرتعــی کشــور حــدود ۲۵ میلیــون هکتــار مســتعد 

عملیــات آبخیــزداری اســت.

کشــاورزان  صنفــی  نظــام  مدیــره  هیئــت  عضــو 
شهرســتان اصفهان گفت: تعدادی مصوبه وجود 
کــه نشــان می دهــد پــروژه بن_بروجــن پــس از  دارد 
ــد  ــاد بای کوهرنــگ و بهشــت آب افتتــاح تونــل ســوم 
ــوی  ــاد از س ــت آب ــل بهش ــوز تون ــا هن ــود، ام ــرا ش اج
محیــط زیســت تائیــد نشــده و پــروژه ای افتتــاح 
کــه چهارمحالی هــا خواســتار انتقــال آب  نشــده 

شــده اند.
گفت وگــو با ایمنــا اظهــار  حســین محمدرضایــی در 
گردهمایــی بزرگــی در حمایــت از  کــرد: بــه زودی 
کشــاورزان اصفهــان برگــزار می کنیــم  زاینــده رود و 
بــه  مســئوالن  نــدادن  اهمیــت  بــه  توجــه  بــا  و 
کشــاورزان، آنهــا خــود وارد عمــل  رفــع مشــکالت 
ــا متجــاوزان بــه حقابه شــان برخــورد  می شــوند و ب

می کننــد.
کــه  کــرد: تعــدادی مصوبــه وجــود دارد  وی تصریــح 
نشــان می دهــد پــروژه بن_بروجــن پــس از افتتــاح 
تونل ســوم کوهرنگ و بهشــت آباد باید اجرا شــود، 
امــا هنــوز طــرح تونــل بهشــت آبــاد از ســوی محیــط 
زیســت تایید نشــده و پروژه ای افتتاح نشــده است 

کــه چهارمحالی هــا خواســتار انتقــال آب شــده اند.
کشــاورزان  صنفــی  نظــام  مدیــره  هیئــت  عضــو 
کــه  اســت  افــزود: عجیــب  شهرســتان اصفهــان 
بــرخ مســئوالن اســتان های دیگــر از جملــه یــزد 
کــه برداشــت می کننــد مربوط  مدعــی هســتند آبــی 
ــه زاینــده رود نیســت، بلکــه از تونــل ســوم اســت  ب
ســال  از ۲۶  بعــد  تونــل  هنوز ایــن  کــه  حالــی  در 

کلنگ زنــی افتتــاح نشــده اســت.
کار این  کــرد: شــروع بــه  محمدرضایــی خاطرنشــان 
گذشــته  کــه در اواخــر ســال  پــروژه در حالــی بــود 
اجرای ایــن طــرح بــر اســاس حکــم دادگاه متوقــف 
شــد و حتــی مصوبــه شــواری عالــی آب هــم مقــرر 
گــر طرحــی اجرا شــده باشــد ولــی آب وجود  کــه ا کــرد 
نداشــته باشــد باید هزینه انجام آن طرح پرداخت 

شــده و اجــرای آن لغــو شــود.
کــه اصفهــان  کــرد: حــال در شــرایطی  وی اضافــه 
خــود بــا بی آبــی درگیــر اســت و ســخن از طرح هــای 

پــر هزینــه ای چــون انتقــال آب خلیــج فــارس بــه 
گفتــه می شــود بــا چــه توجیــه و منطقــی  اصفهــان 
چهارمحالی هــا قصــد برداشــت آب از ایــن منطقــه 
رود  زاینــده  از  کــه  دارند؟ اینچنیــن  را  آب  بــدون 
کــه  کارون پــر آب  کننــد و بــه حوضــه آبریــز  برداشــت 
ســاالنه ده هــا میلیــارد مــازاد آب آنهــا وارد خلیــج 

کننــد. فــارس می شــود وارد 
کشــاورزان  صنفــی  نظــام  مدیــره  هیئــت  عضــو 
کــه  کــرد: از مســئوالنی  شهرســتان اصفهــان اظهــار 
گالیــه داریــم زیــرا  اجــازه چنیــن اقدامــی را داده انــد 
کشــاورزان معاملــه شــده اســت. در  ــه  ــر ســر حقاب ب
کــه آورده دولت فقــط از تونل دوم کوهرنگ،  حالــی 
کــه جمعــًا  چشــمه لنــگان و خدنگســتان اســت 
۳۵۴ میلیــون متــر مکعــب شــده و دولــت و وزارت 
نیــرو حــق دخــل و تصــرف در ایــن میــزان از آب را 
که بارندگی نرمال باشــد. دارند آن هم در شــرایطی 

گفــت: مابقــی آب اصفهــان حــق  محمدرضایــی 
گــر بــا اجــازه  کشــاورزان اســت و بــر طبــق قانــون ا
کشــاورزان حقابــه دار و ســهم آبه دار انتقالــی صــورت 

کشــاورز خریــداری شــود. می گیــرد بایــد از 
جلســه  چهــارم  و  بیســت  مصوبــات  ســوم  بنــد 
شــورای عالــی آب: ۱۷/۱/۹۵ در مــورد بارگــذاری 
بایــد  حوضــه  آب  منابــع  بــر  جدیــد  نشــدن 
کــه هنــوز شــروع نشــده اند و مجــوز  طرح هایــی 
ــرا  ــال اج ــه در ح ک ــی  ــده و آنهای ــف ش ــد متوق ندارن
هســتند و دارای مجــوز و تخصیــص آب هســتند 
ولی حســب نظر وزارت نیرو امکان تأمین آب برای 
آنها وجود ندارد، متوقف شــده و خســارت ســرمایه 
گــذاری انجــام شــده نیــز پرداختــه شــود. در ایــن 
زمینــه وزیــر نیــرو بایــد قاطعانــه و بــه صــورت جــدی 
مــوارد را بــا اســتانداران مرتبــط منعکــس نمــود و 

کننــد. اســتانداران نیــز بایــد آن را عملیاتــی 
ــی  ــورای عال ــیزدهم ش ــه س ــات جلس ــد ۳ مصوب بن
آب: در صورتی کــه بخش هــای شــرب و صنعــت و 
ــه برداشــت  ســایر بخش هــای مصــرف، نیازمنــد ب
و اســتفاده از ســهم حقابهبــران و ســهم آبهبران 
کشــاورزی باشــند، موظــف بــه تأمیــن خســارت بــه 

حقابهبــران و ســهم آبه بران خواهنــد بــود.

گفــت:  مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان 
۴۳۹ هــزار و ۲۰۸ اصفهانــی بــر اثــر آســیب ناشــی از 
کــز پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان  نــزاع بــه مرا
گفت وگــو  کرده انــد. علــی ســلیمانی پور در  مراجعــه 
ــا اشــاره بــه آمــار ســال ۹۹ پزشــکی قانونــی  ــا مهــر ب ب
اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: در ایــن بــازه زمانــی 
گازگرفتگــی  بــا تشــخیص علــت مــرگ  ۵۰ جســد 
کــز پزشــکی قانونــی اصفهــان تشــریح شــده  در مرا
اســت. وی افزود: از این تعداد جســد ۶ نفر زن و ۴۴ 

نفــر مــرد بوده انــد. مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان 
اصفهــان همچنیــن بــا بیان اینکه در ســال گذشــته 
۱۶۶ نفــر بــر اثــر ســوختگی در اســتان اصفهــان جــان 
کــرد: از ایــن تعــداد ۶۰ نفــر زن و  باخته انــد، تصریــح 

۱۰۶ نفــر مــرد بوده انــد.
۸۷ نفر در اصفهان غرق شدند

وی همچنیــن بــه مــرگ ۸۷ نفر شــامل ۶۹ مــرد و ۱۸ 
زن بــر اثــر غــرق شــدگی در اســتان اصفهــان در ســال 
کــرد و ادامــه داد: از ایــن تعــداد ۲۹ نفر  گذشــته اشــاره 
در رودخانــه، ۶ نفــر در دریاچــه مصنوعــی و ســد، ۲۴ 

کانــال آب، یک  نفــر در اســتخر کشــاورزی، ۲۰ نفــر در 
نفــر در دریاچــه طبیعــی، یــک نفــر در حــوض و ســه 

نفــر در مــکان نامعلــوم غــرق شــده اند.
گرفتگی  ســلیمانی پور آمــار فوتی هــای ناشــی از برق 
گفــت:  کــرد و  در اســتان اصفهــان را ۳۲ مــورد اعــالم 

از ایــن تعــداد چهــار نفــر زن و ۲۸ نفــر مــرد بوده انــد.
وی بــا اشــاره بــه مراجعــه ۳۹ هــزار و ۲۰۸ نفر به دلیل 
ــی  ــکی قانون ــز پزش ک ــه مرا ــزاع ب ــی از ن ــات ناش صدم
اســتان اصفهــان نیــز افــزود: از ایــن تعــداد ۱۳ هــزار و 
۸۲۰ نفــر زن و ۲۵ هــزار و و ۳۸۸ نفــر مــرد بوده انــد.

گزارشربخ

عادی انــگاری شــرایط و عــدم رعایــت پروتکل هــای 
بهداشــتی اوضــاع نگران کننــده ای را بوجــود آورده 
کــه افزایــش غیرقابــل  اســت آن هــم در شــرایطی 
کــرده  کرونــا همــه را شــوکه  تصــور آمــار مبتالیــان بــه 
کثــر رســیده  کادر درمــان بــه حدا و اســتفاده از تــوان 

اســت.
در  ترددهــا  جانبــه  همــه  کنتــرل  عــدم  پیامــد 
تعطیــالت نــوروزی و رفتــن بــه مســافرت ها، قرمــز 
از  کشــور  شــهرهای  از  بســیاری  وضعیــت  شــدن 
عادی انــگاری  بــود.  اصفهــان  اســتان  در  جملــه 
شــرایط مــا را در وضعیــت بحرانــی قــرار داده و انــگار 
ــان  کادر درم ــای  ــش و تمن ــدارها و خواه ــر هش دیگ
ــا شــیوع  بــرای رعایــت دســتورالعمل های مقابلــه ب
گویــی دیگــر تــرس  کرونــا هــم بی تأثیــر شــده اســت؛ 
کرونــا بازدارنــده نیســت  از مــرگ در نتیجــه ابتــالء بــه 
و مــردم ترجیــح داده انــد بــا خیالــی آســوده بــه امــور 

روزانــه خــود بپردازنــد.
کــه مــردم همچنــان بــا وجــود اعمــال  در حالــی 
خیابان هــا  بــه  نیم بنــد  البتــه  محدودیت هــای 
و  پارک هــا  در  خانــواده  بــا  راحتــی  بــه  و  می آینــد 
خیابان هــا قــدم می زننــد و در دورهمی هــا شــرکت 
کاهــش یافتــه اســت.  کادر درمــان  می کننــد، تــوان 
گاه عــادی انــگاری شــرایط  بدتــر از همه اینکه اینکــه 

از ســوی برخــی مســئوالن تشــدید می شــود.
پنج برابر شدن بستری ها در عرض یک ماه

آرش نجیمــی، ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان  در خصــوص وضعیــت شــیوع بیمــاری 
کوویــد ۱۹ در اصفهــان، می گویــد: در حــال حاضــر 
شــیوع کرونا در اســتان شتاب زیادی دارد، مقایسه 
۲۷ اســفند مــاه بــا ۲۷ فروردیــن مــاه نشــان می دهد 
گذشــت یــک مــاه تعــداد بســتری ها تقریبــًا پنــج  بــا 
برابــر شــده، تعــداد مــوارد حــاد هــم حــدود پنــچ 
برابــر شــده و مــوارد مثبــت شناســایی افزایــش ســه 
کــه  برابــری داشــته اســت. این آمــار نشــان می دهــد 
مــوارد شناســایی و حــاد ابتالء به کرونا بیشــتر شــده 

اســت.
وضعیت استان اصفهان بحرانی است

کلــی وضــع اســتان  وی ادامــه می دهــد: بــه طــور 
ک و تعــداد بیمــاران مبتــال بــه کرونــا از  بســیار خطرنــا
دو هــزار نفــر گذشــته اســت و این نشــان می دهد که 
کوویــد  وضــع اســتان در خصــوص شــیوع بیمــاری 
۱۹ اصــاًل خــوب نیســت و بــه مــرور داریــم وارد بحــران 
می شــویم و امیدواریــم از نظــر مرگ ومیــر فاجعــه 
نشــود، بایــد از ادامه ایــن رونــد جلوگیــری شــود، 

کردنــد  کــه بــرای اســتان اعــالم  آخریــن رنگ بنــدی 
قرمــز اســت و وارد یــک وضعیــت بحرانــی شــده ایم.

محدودیت ها باید سخت گیرانه تر باشد
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
ــا ادامه ایــن شــرایط امــکان  خاطرنشــان می کنــد: ب
بازســازی سیســتم بهداشــت و درمــان و ایجــاد زیــر 
نــدارد،  نیــاز وجــود  مــورد  ســاخت های جدیــد و 
همچنین امکان ترخیص و جایگزینی بیماران نیز 
کمتــر شــده اســت،  بــه دلیــل بدحــال بــودن آن هــا 
شــدن  بحرانی تــر  طــرف  بــه  روز  بــه  روز  بنابرایــن 
کرونــا  می رویــم، بــا توجــه به ایــن مــوج از ویــروس 
کــه بســیار شــدیدتر از موج هــای قبلــی اســت، بایــد 
کاهــش تحــرک  کاهــش تــردد و  بدانیم ایــن نــوع 
جامعــه با ایــن شــدت و با ایــن نــوع رعایت هــای 
ناقــص بعیــد اســت که بتــوان بــه راحتــی از ایــن موج 
کرونا  کند، عالوه بر اینکه شــتاب بیمــاری  جلوگیری 

ــاد اســت. بســیار زی
گذشــته  وی می افزایــد: شــاید در آبــان مــاه ســال 
بــا  می شــد  بــود،  پلــه ای  بیمــاران  افزایــش  کــه 
کاهــش آمارهــا  محدودیت هــای نصــف و نیمــه بــه 
کــرد، امــا  کمــک  ــا ویــروس  کرون کنتــرل وضعیــت  و 
بســیار ســخت گیرانه  قوانیــن  یــک  فقــط  کنــون  ا
می توانــد باعــث شــود، حداقــل دو هفتــه آینــده 
کنــد یــا  رونــد شــیوع و ابتــالی بیمــاری توقــف پیــدا 
کــه در حال  شــتاب مــوج آن گرفته شــود، اما چیزی 
کــه محدودیت هــا یــک  حاضــر می بینیم ایــن اســت 
ــچ  ــوز هی ــا هن ــده، ام ــروع ش ــه ش ک ــت  ــه ای اس هفت
تغییــری در پیک ایجــاد نشــده اســت و ایــن موضوع 
کــه اعمال ایــن نــوع محدودیــت  نشــان می دهــد 
تمــام  در  محدودیت هــا  و  اســت  نبــوده  کارآمــد 
زمینه هــا بایــد بســیار ســختگیرانه باشــد تــا بتوانــم 
شــاهد بهتــر شــدن وضعیــت در هفته هــای آتــی 

ــیم. باش
کاهش ظرفیت بیمارستان های استان اصفهان 

در خیز جدید کرونا
پذیــرش  ظرفیــت  کاهــش  بــه  اشــاره  نجیمی بــا 
بیماران مبتال به کرونا در بیمارســتان های اســتان، 
تصریــح می کنــد: بایــد بدانیــم بیمارســتان ها روز 
کثــر  کاســته می شــود و حدا ــه روز از ظرفیت شــان  ب
تخت هــای بیمارســتانی را برای بیمــاران کرونایی و 
همینطــور غیــر کرونایی بــه کار گرفتیم، اما بــا وجود 
کرونــا ویــروس و عبور  شــتاب بــاالی ابتــالی افــراد بــه 
تعــداد بیمــاران از حــدود دو هــزار و ۵۰۰ نفــر شــرایط 
کادر درمــان ســخت تر خواهــد شــد و  بــرای فعالیــت 

کیفیــت خدمت رســانی نیــز پاییــن خواهــد آمــد.

خدمت رسانی به بیماران غیرکرونایی مشکل 
است

وی در خصــوص ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیماران 
غیرکرونایــی، می گویــد: در شــرایط فعلــی بــرای ارائــه 
خدمــات بــه بیماران غیر کرونایی حتمًا به مشــکل 
کنــون نیــز بیمارانــی داریم که بــه آی  برمی خوریــم و ا
ســی یــو نیــاز دارنــد، امــا در بخش بســتری هســتند، 
گر ایــن رونــد ادامــه یابــد تخــت معمولــی هــم دیگــر  ا

وجــود نخواهد داشــت.
ســخنگوی دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان اضافه 
توســط  پروتکل هــا  رعایــت  امیــدوارم  می کنــد: 
اصنــاف و مــردم بیشــتر شــود تــا بتــوان بــه نتایــج 
افــراد  یابیــم،  کنتــرل بیمــاری دســت  مؤثــری در 
بایــد از تجمــع در مکان هــای شــلوغ و دورهمی هــا 
کننــد و زدن ماســک و شســتن  بــه شــدت پرهیــز 
دســت ها و بــه طــور کلــی رعایــت دســتورالعمل های 
کننــد. کرونــا را رعایــت  بهداشــتی مقابلــه بــا شــیوع 

بیش از ظرفیت بیمار بستری می شود
آرش علیــزاده نوحــی، رئیس بیمارســتان غرضــی در 
خصــوص آخریــن وضعیــت بیمارســتان و بســتری 
کرونــا،  کوویــد ۱۹ و خیــز جدیــد بیمــاری  بیمــاران 
تخــت  بیمارســتان غرضــی دارای ۲۱۷  می گویــد: 

ــا  کرون ــاران  ــه بیم ــت آن ب ــه ۱۸۸ تخ ک ــت  ــال اس فع
کلــی حــدود ۲۲۰  اختصــاص یافتــه اســت و بــه طــور 
کــه حتــی از ظرفیــت  بیمــار در بیمارســتان داریــم 

بیمارســتان هــم بیشــتر اســت.
زن  غرضــی  بیمارســتان  در  می دهــد:  ادامــه  وی 
گــر هــم  کرونــا نداریــم و ا کــودک مبتــال بــه  بــاردار و 
آن هــا  کــه  بیمارســتان هایی  بــه  باشــیم  داشــته 
بــه  بــا توجــه  را پذیــرش می کننــد، می فرســتیم، 
کرونای انگلیســی  کــه انجام می شــود،  تســت هایی 

کرونــا در ایــن دوره اســت. نــوع غالــب 
نیاز ۲۵ درصد از بیماران مبتال به کرونا به 

آی سی یو
ــی  کرونای ــاران  ــص بیم ــه ترخی ــد بر اینک کی ــا تا وی ب
بســتگی بــه حــال آن هــا دارد، خاطرنشــان می کنــد: 
در حــال حاضــر حــدود ۱۰ روز طــول می کشــد تــا 
کرونــا از بیمارســتان ترخیــص  بیمــاران مبتــال بــه 
ــر از  کمت ــا  کرون ــه  شــوند، ترخیــص بیمــاران مبتــال ب
کــه پذیــرش می شــوند، بنابرایــن  بیمارانــی اســت 
ــاال اســت و روزبــه روز نیــز  ــا ب کرون آمــار بســتری های 
گر بیمــاران  در حــال افزایــش اســت، در حــال حاضر ا
بیمــار  می توانیــم  شــوند،  ترخیــص  غیرکرونایــی 
کنیــم، بیمارســتان غرضی شــش  کرونایــی پذیــرش 

تخــت آی ســی یــو دارد، امــا بــه خاطــر شــیوع فــراوان 
کوویــد ۱۹ تخت هــای آی ســی یــو را بــه ۱۸  بیمــاری 
کــه ۲۵  تخــت رســاندیم، اما ایــن در حالــی اســت 
کرونایــی بایــد از امکانــات آی ســی  درصــد بیمــاران 
یــو بهره منــد شــوند و بــرای ۲۰۰ بیمــار مبتال بــه کرونا 
بایــد حــدود ۴۰ تخــت آی ســی یــو داشــته باشــیم.

کسیژن ساز کسیژن و دستگاه ا نیاز فراوان به ا
توضیح اینکــه  بــا  غرضــی  بیمارســتان  رئیــس 
کســیژن فراوانــی نیــاز  کرونــا بــه ا بیمــاران مبتــال بــه 
دارنــد، خاطرنشــان می کنــد: در شــرایط فعلــی بــه 
ــه  ــم، ب ــاز داری ــتری نی ــیژن بیش کس ــول های ا کپس
کپســول های  ــار  ــاًل هــر ۱۰ روز یــک ب ــه قب ک طــوری 
ــد هــر دو  کنــون بای ــم، امــا ا کســیژن را پــر می کردی ا
کســیژن پــر  کپســول های ا بــار  یــا ســه روز یــک 
ــم  کردی کسیژن ســاز  شــود، درخواســت دســتگاه ا
کرونایــی  کســیژن مــورد نیــاز بیمــاران  تــا بتوانیــم ا
کنیــم و اقدامــات الزم در ایــن زمینــه را  را تأمیــن 

انجــام داده ایــم.
کیــد بر اینکــه از نظــر دارویــی در بیمارســتان  وی بــا تا
حــدود ۲۰  می افزایــد:  نداریــم،  مشــکل  و  کمبــود 
مــورد دســتگاه تنفســی پرتابــل و ثابــت داریــم و 
ــر ۴۰ دســتگاه وجــود داشــته باشــد بهتــر اســت،  گ ا

کادر درمــان بیمارســتان غرضــی  حــدود ۷۵ درصــد 
کادر  کنــون حــدود ۲۶۰ نفــر از  کســینه شــدند و تا وا
کادر  درمــان بیمــار شــدند، امــا مــورد فوتــی در بیــن 
درمــان مبتال نداشــتیم و تمــام آن ها بهبود یافتند.

با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم
کیــد بر اینکــه بیمــاران مبتــال بــه  علیــزاده نوحــی بــا تا
کرونا ویروس نباید همراه داشــته باشــند، می گوید: 
کمتــری فعالیــت  ــا نیــروی  ــاًل ب ــه قب ک بخش هایــی 
ــاز دارد،  ــتری نی ــروی بیش ــه نی ــون ب کن ــد، ا می کردن
پرســتار بیشــتری هــم نیــاز داریــم بــه خصوص بــرای 
کــه تعــداد پرســتار بــرای  تخت هــای آی ســی یــو 
آن بایــد بــه ازای هــر تخــت یــک پرســتار اســت یــا 
حداقــل بــرای هــر دو تخــت یــک پرســتار باشــد، نیــاز 
بــه پرســتاران تخصصی وجــود دارد، به کمک بهیار 

و نیروهــای خدماتــی هــم نیــاز داریــم.
رئیــس بیمارســتان غرضــی بــا اشــاره به اینکــه بایــد 
در ارائــه خدمــات درمانــی اســتانداردهای خــود را در 
بیمارســتان داشــته باشــیم، تصریــح می کند: ایــن 
بحــران را هــم بایــد بــا تهیــه امکانــات مــورد نظــر 
اســتاندارد  از  امکانــات درمانــی  پوشــش دهیــم، 
بــه  زیــادی  و ایــن موضــوع فشــار  اســت  پایین تــر 
رعایــت  میــزان  البتــه  می کنــد،  وارد  درمــان  کادر 
ــا نیــز  کرون ــا  دســتورالعمل های بهداشــتی مقابلــه ب

کــم اســت.
برپایی بیمارستان صحرایی در سپاهان شهر

ســیدرضا مرتضویــان، رئیــس بیمارســتان صدوقــی 
کرونــا بــه  بــا اشــاره بــه افزایــش بیمــاران مبتــال بــه 
بیمارســتان  از  بخشــی  می گویــد:  خبرنگار ایمنــا، 
کرونایــی اختصــاص دادیــم  صدوقــی را بــه بیمــاران 
و خدمــات اورژانســی بیمــاران غیرکرونایــی از جملــه 
بیمــاران قلبــی را هــم انجــام می دهیــم تــا بیمارانــی 
پیــدا  نیــاز  اورژانســی  درمانــی  خدمــات  بــه  کــه 
کننــد. می کننــد، بتواننــد خدمــات الزم را دریافــت 
وی ادامــه می دهــد: در حــال حاضــر در بیمارســتان 
کــه در سپاهان شــهر برپــا شــده  ســیار و صحرایــی 
اســت حــدود ۶۰ بیمــار و حــدود ۳۰ بیمــار هــم در 
اورژانس بیمارســتان بستری هستند و در مجموع 
بیــش از ۸۰ بیمــار مبتــال بــه کرونــا ویــروس داریــم، در 
کــه دارای ۱۸ تخــت  حــال حاضــر در آی ســی یــو هــم 
ــه  ــم و ۴ تخــت هــم ب کرونایــی داری اســت، ۹ بیمــار 

بیمــاران قلبــی و مغــزی اختصــاص یافتــه اســت.
رئیــس بیمارســتان صدوقــی خاطرنشــان می کنــد: 
در بیمارســتان ســیار و یا همان صحرایی، آی ســی 
یــو هــم داریــم و بیمارســتان صحرایــی ظرفیــت ۱۰۰ 
کمبــود نیــروی انســانی  بیمــار را دارد، امــا بــه دلیــل 

تأمیــن  بــرای  می شــود،  پذیــرش  آنجــا  در  کمتــر 
نیــروی انســانی درخواســت داده ایــم تا مشــکل حل 
شــود، در بیمارســتان ســیار ۱۰ تخــت آی ســی یــو 

کرونــا اختصــاص دادیــم. بــرای بیمــاران 
ابتالی ۳۰ درصد کادر درمان بیمارستان 

صدوقی به کرونا
وی در خصــوص نیــاز بیمارســتان بــه دســتگاه ها و 
داروهــای مــورد نیــاز، اضافه می کنــد: در حال حاضر 
کمبــودی  ثابــت  و  پرتابــل  دســتگاه های  نظــر  از 
کرونــا ویــروس  گــر بیمــاران مبتــال بــه  نداریــم، امــا ا
بیشــتر شــوند بــه دســتگاه های پرتابــل و ثابــت هــم 
نیــاز خواهیــم داشــت، در حــال حاضــر نیروهــای 
بیمارســتان صدوقــی حــدود ۱۸ ســاعت فعالیــت 
کــه اضافــه شــود بهتــر  می کننــد و هــر تعــداد نیــرو 
کننــد،  کمی اســتراحت  اســت تــا نیروهــای قبلــی 
از دانشــگاه بقیــه اهلل و آموزشــگاه های مربــوط بــه 
کــه آمــوزش پرســتاری می دهیــم فراخــوان  ســپاه 
جــذب خواهیــم داد تــا نیروی انســانی الزم را تأمین 
کنیــم، از نظــر دارویــی نیــز مشــکلی نداریــم و تمــام 

داروهــای مربوطــه را در دســترس داریــم.
کادر  مرتضویــان بــا بیان اینکــه بیــش از ۳۰ درصــد از 
کرونا مبتال شــدند،  درمــان بیمارســتان صدوقی به 
کــه  کادر درمــان بیمارســتان  کثــر  تصریــح می کنــد: ا
ــد، بهبــود یافتنــد، از  ــروس بودن ــا وی کرون ــه  مبتــال ب
کارکنــان بیمارســتان صدوقــی دو نفــر شــهید  بیــن 
دیگــری  و  پرســتار  یکــی  کــه  داشــتیم  ســالمت 

ــوده اســت. ــی اســکن ب کارشــناس ســی ت
کسینه  ۹۰ درصد کادر بیمارستان صدوقی وا

شدند
کید بر اینکه تقریبًا حــدود ۹۰ درصــد از کادر  وی بــا تا
کســینه شــدند، می گویــد:  درمــان بیمارســتان وا
گرفتند  کسن را  کادر درمان نوبت اول وا تعدادی از 
و زمــان نوبــت دوم آنهــا هنــوز فــرا نرســیده و برخــی 

کردنــد. دیگــر هــم هــر دو نوبــت را دریافــت 
می کنــد:  اظهــار  صدوقــی  بیمارســتان  رئیــس 
کــه  بیمارســتان صدوقــی ۲۵۶ تختخوابــی اســت 
کنــد در صــورت  کــه مراجعــه  هــر تعــداد مریضــی 
وجــود ظرفیــت و نیــروی انســانی، آن هــا را پذیــرش 

می کنیــم.
وی در توصیــه بــه شــهروندان می گوید: شــهروندان 
کننــد و  بایــد بــه شــدت اصــول بهداشــتی را رعایــت 
رقــم  را  کنونــی  کــه وضعیــت  بی احتیاطی هایــی 
کاهــش یابــد، بــا همــکاری همــه جانبــه  زده بایــد 
کادر درمــان و  مــردم، دســتگاه ها، مرکــز بهداشــت، 

کنیــم. کنتــرل  … می توانیــم بیمــاری را 

تاختوتازکرونانفسبیمارستانهارابهشمارهانداخت

معــاون پایــش و نظــارت حفاظــت محیــط زیســت 
گفــت: حــدود ۷۵ بال فالمینگــو از  اســتان اصفهــان 
ابتــدای بهــار امســال به مهمانی تــاالب بین المللی 

گاوخونــی آمدند.
اشــاره  بــا  مهــر  بــا   گفت وگــو  در  کبــری  ا حســین 
قابــل  تعــداد  گذشــته  ســال  فروردیــن  به اینکــه 
توجهــی فالمینگــو در تــاالب مشــاهده شــده بــود، 
اظهــار داشــت: بــا توجه به اینکــه ســال ۱۳۹۸ حدود 
ــی  گاوخون ــه ســمت  ــر مکعــب آب ب ۴۰ میلیــون مت
رهاســازی شــد دو لکــه آبــی وجــود داشــت و شــمار 
فالمینگوهــا بــه حــدود ۴۵۰ بــال نیــز می رســید امــا 
امســال بــه دلیل اینکــه وضعیــت آبــی تــاالب خــوب 

نیســت ۷۵ بــال فالمینگــو بیشــتر نبــود.
گونه هــای شــاخص  وی بــا بیان اینکــه فالمینگــو از 
بــا  افــزود:  می شــود،  شــناخته  گاوخونــی  تــاالب 
اســت،  خشــک  اقلیــم  سراســر  به اینکــه  توجــه 
گیاهــی در بســتر رودخانــه و مصــب  وجــود پوشــش 
ــه امیــد آب  ــدگان مهاجــر ب ــاالب ســبب شــده پرن ت
فــرود بیاینــد. معــاون پایــش و نظــارت حفاظــت 
محیــط زیســت اصفهــان وضعیــت جمعیتــی ســایر 
گاوخونــی را مناســب تر ارزیابــی  پرنــدگان مهاجــر در 
پرنــدگان  جمعیتــی  وضعیــت  داد:  ادامــه  و  کــرد 
گذشــته در اواخــر پاییــز و  مهاجــر نیمــه دوم ســال 
ابتــدای زمســتان ۹۹ در رودخانــه در شــرق اصفهان 
حدفاصــل روســتای اژیــه تــا تــاالب بــد نبــود امــا 
گرمــا اســت  کنــون بــا توجــه به اینکــه هــوا رو بــه  ا
وقتــی پرنــدگان می بیننــد آب نیســت، نمی مانند و 

و متفــرق می شــوند. بی خانمــان 
جمعیت پرندگان مهاجر در گاوخونی ۶۰ درصد 

کاهش یافت
کبــری ابــراز داشــت: وضعیــت پرنــدگان بــه لحــاظ  ا
گذشــته نســبت  تعــداد و تنــوع در نیمــه دوم ســال 
بــه ســال ۹۸ مناســب تر بــوده اســت و بــا وجود اینکــه 
گذشــته آبــی رهاســازی نشــد در مســیرهایی  ســال 
کــه  تــاالب  تــا  اژیــه  بیــن  ویــژه  بــه  رودخانــه  از 

الیروبی هایــی انجــام دادیم اندکــی پســاب و زهــاب 
کــه  کشــاورزی بــه ســمت تــاالب جریــان داشــت 
کنــون جمعیــت  ســبب ورود پرنــدگان شــد امــا هــم ا
پرنــدگان تــاالب در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال 
کاهــش  ــم  ــه یــک پنج ــد و ب ــدود ۶۰ درص پیــش ح

یافتــه اســت.
معــاون پایــش و نظــارت حفاظــت محیــط زیســت 
اصفهــان بــدون اشــاره بــه آمــار ســایر پرنــدگان آبــزی 
گفــت: بــا وجود اینکــه آبــی رهاســازی  در تــاالب، 
نشــده حضــور گونه هــای مختلــف پرندگانــی ماننــد 
ِکشــیم و  مرغابــی، خوتــکا، اردک سرســبز، چنگــر، 
کنــار ابــزی از جملــه چوب پــا، آبچلیک هــا  پرنــدگان 
و ســنقرها در محــدوده تــاالب قابــل توجــه اســت 
تاریخــی خــود در  زیرا این هــا در مســیر مهاجــرت 
گاوخونــی فــرود می آینــد ولــی وقتــی می بینند اینجــا 
بــه  یــا  می شــوند  متفــرق  نمی ماننــد،  نــدارد  آب 
ــان  ــه مهاجرتش ــه ب ــد یا اینک ــن می رون ــا ام ــی ن نواح

ادامــه می دهنــد.
سال ۹۹ آبی به سمت گاوخونی رهاسازی نشد

کنــون ۹۷ درصــد پهنــه  وی بــا بیان اینکــه هــم ا
گاوخونــی خشــک اســت، اظهــار داشــت:  تــاالب 
بســتر تــاالب تنهــا در یکــی دو لکــه رطوبــت مختصــر 
ــه وســعت آن هــا نیــز بســیار محــدود اســت. ک دارد 
ســال ۱۳۹۹  طــول  در  کــرد:  خاطرنشــان  کبــری  ا
کــه انجــام دادیــم و  بــه رغــم همــه پیگیری هایــی 
گذشــته تــا پایــان  بــا وجود اینکــه نیمــه اول ســال 

بــرای  تــا ســد رودشــتین  تابســتان آب رودخانــه 
کشــاورزی جــاری بــود، حقابــه زیســت محیطــی 
ــون بعــد از شــرب اولویــت  ــر اســاس قان ــه ب ک ــاالب  ت
دوم اســت متأســفانه تأمیــن نشــد و ســال ۹۹ هیــچ 
آبــی بــه ســمت گاوخونــی رهاســازی نکردنــد. تاالب 
گاوخونــی، عــروس تاالب های ایــران  بیــن المللــی 
کشــور اســت  یکــی از ُپراهمیت تریــن تاالب هــای 
کنوانســیون رامســر ثبت جهانی  که در تیر ۱۳۵۲ در 
شــد. گاوخونــی بــا وســعت ۴۷ هــزار هکتــار در نقطه 
پایانی زاینده رود در جنوب شــرقی اســتان اصفهان 

ــرار دارد. ــه ق ــهر ورزن ــری ش کیلومت و ۲۰ 
 ۱۳۷۸ ســال  از  گاوخونــی  تــاالب  خشــکی  رونــد 
شــروع شــروع شــد و در ۲ دهــه اخیــر بــه دلیــل نبــود 
آب، بســیاری از زیســتمندان این تــاالب از جملــه 
پرنــدگان  انــواع  و  خزنــدگان  ُوحــوش،  ماهی هــا، 

بومــی آن از بیــن رفته انــد.
ک  خطرنــا تبعــات  بــاره  در  همــواره  کارشناســان 
زیــرا  گاوخونــی هشــدار داده انــد  تــاالب  خشــکی 
کامــل خشــک شــود بــه  گر ایــن تــاالب بــه صــورت  ا
ک ریزگردهــای ســمی تبدیل خواهد  کانــون خطرنــا
کیلومتــری و ۱۰ اســتان  کــه تــا شــعاع یکهــزار  شــد 

کــرد. کشــور را درگیــر خواهــد 
حقابــه قانونــی محیــط زیســت، زاینــده رود و تــاالب 
گاوخونــی ۳۱۳ میلیــون مترمکعــب آب در ســال 
گاوخونــی ۱۷۶ میلیون مترمکعب  کــه ســهم  اســت 
در ســال های خشــکی زاینــده رود تعییــن شــده 
کارکــرد  می توانــد  حقابــه  میــزان  تأمین ایــن  و 
کولوژیــک آن را حفــظ کند. ایــن در حالــی اســت که  ا
تــا ۲ دهــه پیــش، تــاالب گاوخونــی ســاالنه بــا حدود 
یک تا دو میلیارد مترمکعب آب زاینده رود ســیراب 
آشــامیدنی،  آب  از  پــس  قانــون،  طبــق  می شــد. 
تأمیــن حقابــه محیــط زیســت در اولویــت دوم قــرار 
گاوخونــی در ســال های اخیــر  با ایــن حــال،  دارد 
گرفتــه و وزارت نیــرو حقابــه  مــورد بی مهــری قــرار 

تــاالب را تأمیــن نمی کنــد.

معاون پایش و نظارت حفاظت محیط زیست اصفهان:

۷۵ بال فالمینگو به مهمانی تاالب گاوخونی آمدند 
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خبرربخ

رئیــس اداره هنــری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــزه  ورزشــی شــهرداری اصفهــان معتقــد اســت جای
جمالــزاده متعلــق به شــهری اســت که نویســندگان 
بزرگــی ماننــد خــود جمالــزاده داشــته و انتســاب آن 

بــه اصفهــان اتفــاق مبارکــی اســت.
ــومین دوره  ــزاری س ــه برگ ــاره ب ــا اش ــان ب ــی عطری عل
جایــزه ادبــی جمالــزاده از ســوی ســازمان فرهنگــی 
اظهــار  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی  اجتماعــی 
داســتان  ویــژه  جمالــزاده  ادبــی  جایــزه  داشــت: 
کوتــاه و ادای دیــن به ایــن نویســنده فقیــد بــوده 
کــه محورهــای مرتبــط بــا شــهر اصفهــان، بهانــه 
ادبــی  جایــزه  ســوم این  و  دوم  دوره  شــکل گیری 

شــد.
وی افــزود: بــا محــور قــرار دادن ادبیــات داســتان 
بــه  نظــر داشــتیم  ادبــی در  کوتــاه در ایــن جایــزه 
در  هــم  را  شــهر  تا ایــن  کنیــم  خدمــت  اصفهــان 
حــوزه داســتان بــا موضــوع آزاد و هــم داســتان های 
موضوع محــور ماننــد شــهر اصفهــان غنــا بخشــیم.

گذشــته  وی بــا بیان اینکــه خوشــبختانه در دوره 
1۵۰۰ اثــر بــه دبیرخانــه جایزه ادبی جمالزاده رســید، 
کــرد: اســتان های اصفهــان و تهــران بــه  تصریــح 
ترتیب بیشــترین آثار ارســالی به این دوره را داشــتند 
و تعــدادی اثــر نیــز از نویســندگان فارســی زبان خــارج 
کــه جــای خوشــحالی  کشــور بــه دســت مــا رســید  از 
دارد. عضــو شــورای سیاســت گذاری جایــزه ادبــی 
جمالــزاده ادامــه داد: رویکــرد جایــزه جمالــزاده در 
دوره ســوم تثبیت اتفاقات دو دوره گذشــته و ایجاد 
فضایــی نویــن در حــوزه داستان نویســی اصفهــان، 
کشــور و حتــی در ســطح بین المللــی و در میــان 

ــت. ــران اس ــارج از ای ــی زبانان خ فارس
ــن  ــومین دوره ای ــر علمی س ــان، دبی ــه عطری گفت ــه  ب
شــورای  در  رأی گیــری  فرآینــد  از  پــس  جایــزه 
سیاســت گذاری انتخــاب شــده و آثــار ارســالی در 
دو مرحلــه داوری می شــود؛ مرحلــه نخســت بــه 
ــز  ــه دوم نی ــاص دارد و در مرحل ــار اختص ــاب آث انتخ
آثــار برگزیــده در تمــام محورهــا انتخــاب می شــود 
ــان،  ــره از متخصص ــی ۵۰ نف ــد، تیم ــن فرآین ــه در ای ک
مراحــل مختلــف سیاســت گذاری، داوری و امــور 

اجرایــی را بــر عهــده دارنــد. 
وی بــا اشــاره بــه انتشــار فراخــوان ســومین دوره 
گفــت:  جایــزه ملــی جمالــزاده در اســفندماه 99 
بــرای  تــا 2۵ اردیبهشــت مــاه 1۴۰۰  عالقه منــدان 

ارســال آثــار خــود فرصــت دارنــد. 
رئیــس اداره هنــری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 

ورزشــی شــهرداری اصفهــان درباره میزان اســتقبال 
ملــی  جایــزه  دوره  ســومین  از  شــرکت کنندگان 
کــرد: تجربــه دو دوره  جمالــزاده تــا بــه امــروز تصریــح 
کــه حــدود 8۵ درصــد آثــار  گذشــته نشــان می دهــد 
در هفتــه پایانــی مهلــت تعیین شــده بــه دبیرخانــه 
آثــار  تعــداد  لحظــه  تا ایــن  ولــی  می شــود  ارســال 
ارســالی در محورهــای مختلــف خــوب و قابل قبــول 

ــت. ــوده اس ب
عطریــان دربــاره محورهــای ســومین دوره جایــزه 
داســتان  بخــش  در  کــرد:  بیــان  جمالــزاده  ملــی 
کــه  داریــم  را  اصفهــان  و  آزاد  موضــوع  دو  کوتــاه 
ــان  ــه اصفه ــوط ب ــور مرب ــن مح ــن بخش ای مهم تری
و  دارد  طرفــدار  بســیار  نیــز  آزاد  بخــش  و  اســت 
کــه  بیشــتر نویســندگان آثــاری بــا موضــوع آزاد دارنــد 
گــون شــرکت  گونا تمایــل دارنــد در جشــنواره های 

کــه داســتان هایی  دهنــد. رویکــرد ما ایــن اســت 
و اصفهــان  نوشــته شــود  بــا محوریــت اصفهــان 
کتــر و پیرنگی در زمینه داســتان کوتاه  به عنــوان کارا
گیــرد و نویســندگان معاصــر با ایــن موضــوع  قــرار 
و  مــدارس  داد:  ادامــه  وی  کننــد.   قلم فرســایی 
اســت  زندگی نــگاره  نیــز محورهــای بخــش  کرونــا 
کــه در دوره دوم جایــزه جمالــزاده به دلیــل شــیوع 
کرونا ایــن دو محــور بــه بخــش ویــژه اضافــه  بیمــاری 
کــه در شــرایط تاریخــی قــرار  کردشــد به ایــن دلیــل 
کــه کرونــا در دوره مــا اتفــاق افتــاده و بــا نگرش  داریــم 
بــه مدارکــی دارنــد  بلندمــدت، آینــدگان مــا نیــاز 
کــه ببینند اندیشــه مــا نســبت بــه اتفاقــی ماننــد 
باید ایــن فرصــت  لــذا  اســت  بــوده  کرونــا چگونــه 
اســتثنایی را بــرای آینــدگان خــود به خصــوص در 
آینــده دور در حــوزه داســتان تعریــف می کردیــم تــا 

آن را به عنــوان گنجینــه ای ارزشــمند بــرای آینــدگان 
کنیــم. وی اظهــار داشــت: در شــهر اصفهــان  ثبــت 
پرســابقه ای  مــدارس  شــهرهای ایران  تمــام  و 
ــود را در  ــی خ ــا دوره ای از زندگ ــه م ــود دارد و هم وج
کرده ایــم؛ چــه مــدارس امــروزی،  مــدارس ســپری 
گذشــته ماننــد حوزه هــای علمیــه  چــه مــدارس 
و چــه مــدارس قدیمی تــر ماننــد مکتب خانه هــا. 
درصــد زیــادی از شــهروندان  به عنــوان دانش آمــوز، 
مربــی یــا والدیــن بــا مدرســه ســروکار داشــته اند و 
مدرســه بــرای مــا ته نشــین ذهنی ایجــاد می کنــد 
در ایــن  شخصی نویســی  بــه  منجــر  می توانــد  کــه 
حــوزه شــود. همچنیــن مــدارس شــهر اصفهــان 
تنــوع بســیاری دارد و ایــن شــهر مــدارس امــروزی، 
مــدارس اقلیت هــای مذهبــی و حوزه هــای علمیــه 
تاریخــی و شــاخصی دارد و خاطره بــازی بــا مدرســه 

دســتاوردی دلچســب اســت. موضوع این محور در 
هــر دوره جایــزه جمالــزاده تغییــر می کنــد تــا بتوانیــم 
بــه الیه هــای زیســتی مــردم در شــهر دسترســی پیدا 
کــرده و زندگی نگاره هــای آنهــا را در ژانــر داســتانی 

کنیــم. ثبــت 
رئیــس اداره هنــری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
به اینکــه  پاســخ  در  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی 
جوایــز  میــان  در  چقــدر  جمالــزاده  ملــی  جایــزه 
و  کشــور  در  گفــت:  کــرده،  بــاز  جــا  ادبی ایــران 
گونــی  همچنیــن اســتان اصفهــان جوایــز ادبــی گونا
می شــود.  برگــزار  آل احمــد  جــالل  جایــزه  ماننــد 
کنــم جایــزه ملــی جمالــزاده جایــزه  نمی توانــم ادعــا 
معتبرتریــن  از  یکــی  امــا  اســت  دوم ایــران  یــا  اول 
کــرده،  کــه طــی  جوایــز ادبــی اســت چــون فرآینــدی 
محورهــا،  آن،  گذشــته  دوره  دو  دســتاوردهای 
کــه بــه برگزیــدگان آن اختصــاص  داوران و جوایــزی 
می یابــد، باعــث شــده در ســطح مطلوبــی قــرار گیرد 
حــوزه  در  قلمی مخصوصــًا  اهــل  هــر  امیــدوارم  و 
زبــان فارســی چــه بــا ملیت ایرانــی و چــه غیرایرانــی 
کنــد.  عطریــان  در جایــزه ملــی جمالــزاده شــرکت 
اصفهــان  شــهر  بــرای  جایــزه  مزیت ایــن  گفــت: 
غنــی شــدن آورده هــای ادبــی داســتانی این شــهر 
و ایجــاد زمینه ایده پــردازی نویســندگان و به نوعــی 
کــه  عشــق بازی بــا شــهر اصفهــان را فراهــم می کنــد 
بــه معنــا، اســطوره ای و در ظاهــر، تاریخــی اســت.

وی جایــزه جمالــزاده را »جایــزه اصفهــان« نامیــد 
کــه  و افزود: ایــن جایــزه متعلــق بــه شــهری اســت 
ــزاده داشــته  نویســندگان بزرگــی ماننــد خــود جمال
و بســتری بــرای تولید اندیشــه زبــان داســتانی دارد 
وجــود  دیگــر  شــهرهای  در  شــرایط  شــاید این  و 
نداشــته باشــد و ایــن شــهرها ظرفیت هــای دیگــری 
داشــته باشــند و بــه همیــن دلیــل، انتســاب جایــزه 

ــه اصفهــان اتفــاق مبارکــی اســت. ــزاده ب جمال
کــرد: از عمــوم مــردم و همچنیــن  وی خاطرنشــان 
غ از اینکــه از اثــر آنهــا  از اهالــی ادب و نویســندگان فــار
تقدیــر شــود یــا نــه دعــوت می کنیــم در جایــزه ادبــی 
گنجینــه  کــرده تــا بــه شــکل گیری  جمالــزاده شــرکت 
با ایــن  گــر  ا و  کننــد  کمــک  ادبــی شــهر اصفهــان 
کننــد خدمتــی بــه شــهر اصفهــان انجــام  نیــت ورود 

ــرای آینــدگان باقــی می مانــد. کــه ب ــد  داده ان
و  بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای  عالقه  منــدان 
در ســومین دوره  ثبت نــام شــرکت  فــرم  دریافــت 
جایــزه ملــی جمالــزاده می تواننــد بــه وب ســایت 
کــرده و یــا بــا شــماره  jamalzadehaward.ir مراجعــه 

نماینــد. حاصــل  تمــاس   ٣2٦٠2٠1٤

جایزه جمالزاده جایزه اصفهان است

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

برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ک موردتقاضا به شــرح  متقاضیــان محــرز گردیــده اســت. لذا مشــخصات متقاضیــان و امال
کــه  گهــی میشــود. درصورتــی  زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و  از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلم اعتــراض  امــال
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای 
مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض نســبت بــه صــدور ســند مالکیت طبــق مقــررات اقدام 

خواهــد شــد.
ــا صالحــی مورکانــی  1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰172۴1 مــورخ 1۳99/۰7/۰1 خانــم ثری
کدملــی ۶2۰9۵۶۶۵88 صــادره بــاغ بهــادران فرزنــد صفرعلــی  بــه شناســنامه شــماره 98۳ 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 21۴.9۵ 
ک  ک 1۳9۶۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال مترمربــع از پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. شــمال اصفهــان 
2( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰172۴۰ مــورخ 1۳99/۰7/۰1 آقــای مصطفــی خالقی پور به 
شناســنامه شــماره ۶2۰۳۳ کدملــی 1281717۳۶۳ صــادره اصفهــان فرزنــد حســن نســبت 
بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 21۴.9۵ مترمربــع از 
ک شــمال اصفهان   ک 1۳9۶۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبت اســناد و امال پــال

کــه خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد.
۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰۵ مورخ 1۳99/1۰/28 آقای حســین علی احمدی 
کدملــی 11۵9۶۶7۵۴۳ صــادره فریــدن فرزنــد احمــد  قوهکــی بــه شناســنامه شــماره 21 
ک ۳۰9  اصلی واقع  بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 2۴9.8۴ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه  در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال

عــادی مــع الواســطه از مالکیــت محمــود رضائــی بندراتــی
۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰27 مــورخ 1۳99/12/18 خانــم بهــارک اثناعشــری 
کدملــی ۰۰۶7۴1728۰ صــادره تهــران فرزنــد حســن بصــورت  بــه شناســنامه شــماره ۶2۳۳ 
ک 1۳۶۵1 اصلــی واقــع در  ــع از پــال ــه مســاحت 1۰1.۵۶ مترمرب ششــدانگ یکبــاب مغــازه  ب
ک شــمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی  اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال

مــع الواســطه از مالکیــت اصغــر رنجبــران
۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳11۴ مــورخ 1۳99/11/۰7 آقــای علیرضــا نجفــی بــه 
شناســنامه شــماره 1۳2۰ کدملــی 17۵۴92۰9۶9 صــادره اهــواز فرزنــد مســلم نســبت به ســه 
ک شــماره  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۴۰ مترمربــع پــال
کــه  ک شــمال اصفهــان  1۵189 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳11۵ مــورخ 1۳99/11/۰7 آقــای محمــد اخوان طباخ به 
شناســنامه شــماره ۵۵۵۰۳ کدملــی 128۰98۳۶81 صــادره اصفهــان فرزنــد علــی نســبت به 
ک شماره  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 2۴۰ مترمربع پال
کــه  ک شــمال اصفهــان  1۵189 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد.
7( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۰۰ مــورخ 1۳99/12/12 خانــم شــهناز الچینانــی 
ــد علــی  کدملــی 1129۵871۴2 صــادره فریدونشــهر فرزن ــه شناســنامه شــماره ۵9  آخــوره ب
ک شــماره 1۳9۰۰  محمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 2۰۰ مترمربــع از پــال
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
ــه  ــوروزی ب ــه وردی ن ــای ال ــورخ 1۳99/۰9/22 آق ــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰۶۰۳ م 8( رای ش
شناســنامه شــماره 129 کدملی ۵7۵97۶۳78۴ صادره چادگان فرزند ســیف اله نســبت به 
ک شــماره  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 1۴7.۳7 مترمربع از پال
ــمال  ک ش ــال ــناد و ام ــت اس ــش ۵ اداره ثب ــان بخ ــع در اصفه ــی واق ــی از 1۵179 اصل ۳۳ فرع

اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت حســین هادی عابدینی
مــورخ 1۳99/۰9/22  خانــم حاجیــه خاتــون  رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰۶۰2   )9
کدملــی 12892799۴2 صــادره اصفهــان  گشــنیزگانی بــه شناســنامه شــماره 2۳1  رحیمــی 
فرزند رجب نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 1۴7.۳7 
ک شــماره ۳۳ فرعــی از 1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت  اســناد و امــال

حســین هادی عابدینــی
1۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰21۰۴۴ مــورخ 1۳99/1۰/۰۴ خانــم زهــرا بیگــم ملکوتــی 
کوهپایــه فرزنــد علــی  کدملــی ۵۶۵9۵۶999۴ صــادره  علونابــادی بــه شناســنامه شــماره 11 
ک شــماره ۳۰9  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 18۰ مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری از  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال

مالکیــت مالــک رســمی زهره فرقانــی تهرانــی
11( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳۵8 مورخ 1۳99/11/12 آقای حســینعلی رضایی به 
شناســنامه شــماره ۳88 کدملی 128۴۵7۳1۴1 صادره اصفهان فرزند مانده علی بصورت 
ک شــماره 2۶۶ فرعی از 1۴91۵  ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 21.8۰ مترمربع از پال
ک شــمال اصفهــان خریــداری  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیت زیــن الدین نجفی
12( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵1۴ مــورخ 1۳99/1۰/28 خانــم پریســا چوبــداران 
کدملــی 11۴228۳2۴۰ صــادره خمینــی شــهر  ورنوســفادرانی بــه شناســنامه شــماره ۵۵21 
فرزنــد علــی محمــد نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک 1۵۰۰۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  1۴1.2۳ مترمربــع از پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  امــال
1۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵1۳ مــورخ 1۳99/1۰/28 خانــم عصمــت صدیقــی به 
شناســنامه شــماره ۶8۳۰۳ کدملــی 128178۳7۵7 صــادره اصفهــان فرزنــد کاظــم نســبت 
ک  بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴1.2۳ مترمربــع از پــال
کــه  ک شــمال اصفهــان  1۵۰۰۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
1۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰21۶۶۵ مــورخ 1۳99/1۰/1۰ آقــای علــی اصغــر ارشــادی 
فارســانی بــه شناســنامه شــماره 27 کدملــی ۴۶79۳۴۳9۵8 صــادره فارســان فرزند عبداله 
ک 1۵178 اصلی واقع  بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغــازه به مســاحت 9۰.9۰ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

عــادی مــع الواســطه از مالکیــت رســمی اقایان ســعید و مجتبــی امیدیــان
1۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰22 مــورخ 1۳99/12/17 آقــای احمدرضــا رضائــی 
کدملــی 129۰222۵۵1 صــادره اصفهــان فرزنــد یدالــه نســبت بــه  بــه شناســنامه شــماره ۶۶ 
ک  ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 2۳8.8۳ مترمربع از پال
ک  شــماره 8۵ فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. شــمال اصفهــان 
کــرم یعقوبی کوپائی  1۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰2۳ مــورخ 1۳99/12/17 خانــم ا
کدملــی 128۴7۴۰۳۳1 صــادره اصفهــان فرزنــد حســنعلی  بــه شناســنامه شــماره 2۴7 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۳8.8۳ 
ک شــماره 8۵ فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مترمربــع از پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــال
17( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰7 مــورخ  1۳99/1۰/28 آقــای حســن رجبــی زفــره 
کدملــی 128۶7۳2۶۳8 صــادره اصفهــان فرزنــد محمدعلــی  بــه شناســنامه شــماره 2۳۰7 
ک شــماره 1۳۳ فرعی  بصورت ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 18۰ مترمربع پال
کــه  ک شــمال اصفهــان  از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد.
18( رای شماره 1۳9۵۶۰۳۰2۰2۶۰1۳27۳ مورخ 1۳9۵/۰8/1۰ آقای محمد اثیمی نیسیانی 
بــه شناســنامه شــماره  2898  کدملــی  128۶7۰7781  صــادره اصفهــان فرزنــد  رضــا  نســبت 
به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 19۰.1۵  مترمربع قسمتی 
ک شــماره  2۴9 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش 1۶ حوزه ثبت ملک شــمال  از پــال

اصفهان خریداری از مالکیت مالک رسمی علیرضا سلیمانی فر
19( رای شماره 1۳9۵۶۰۳۰2۰2۶۰1۳272 مورخ 1۳9۵/۰8/1۰ خانم زینب فتاحی نیسیانی 

به شناســنامه شــماره  2۰9۴  کدملی  1189229۰72  صادره اردســتان  فرزند  محمدحســن 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 19۰.1۵ مترمربع 
ک شــماره 2۴9 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶  حــوزه ثبــت  قســمتی از پــال

ملــک شــمال اصفهــان خریــداری ازمالکیت مالک رســمی علیرضا ســلیمانی فر
2۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰1۰۳۰۴ مــورخ 1۳99/۰۴/۳1 آقــای مجیــد چراغــی بــه 
کدملــی 127۰۵۶8۵۴1 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین  شناســنامه شــماره 127۰۵۶8۵۴1 
ک شــماره 1۳9۰۰  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۵.8۰ مترمربــع پــال
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
گلــی زفــره بــه  21( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰1۰218 مــورخ 1۳99/۰۴/۳1 خانــم زهــرا 
کدملــی ۴91۰۰9۰7۳8 صــادره شــهریار فرزنــد حســین بصــورت  شناســنامه شــماره ۶۴۳ 
ک شــماره 1۳۴ فرعــی از 1۴91۵  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 192.9۳ مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

قولنامــه عــادی مــع الواســطه از مالــک رســمی رحیم میاندوابــی
ــه  22( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳۵۳ مــورخ 1۳99/11/12 آقــای میثــم رشــیدی ب
شناســنامه شــماره 1۰ کدملــی 11۵987۵۳۳2 صــادره فریــدن فرزنــد عبــاس نســبت بــه ســه 
ک شــماره ۳9  دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت ۳2.۶۳ مترمربع از پال
ک شــمال اصفهان  فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال

خریداری مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت عباســعلی حســینی قهســاره
2۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳۵2 مــورخ 1۳99/11/12 آقــای عبــاس رشــیدی بــه 
کدملــی 11۵98۰۳9۵1 صــادره فریــدن فرزنــد محمــد نســبت بــه ســه  شناســنامه شــماره 1۴ 
ک شــماره ۳9  دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت ۳2.۶۳ مترمربع از پال
ک شــمال اصفهان  فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال

خریداری مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت عباســعلی حســینی قهســاره
بــه  کارگــر  قاســم  آقــای  مــورخ 1۳99/1۰/۰2  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰972  رای   )2۴
کدملــی 2۴11۴99۳۶1 صــادره آبــاده فرزنــد حســین نســبت بــه  شناســنامه شــماره 2۳9 
ک شــماره 78 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 97 مترمربــع پــال
کــه بنــام متقاضی و  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کارگــر ســهم االرث از آقــای حســین 
مــورخ 1۳99/11/۰7 خانــم فاطمــه صغــری  2۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳1۰8 
قربانی بوانی به شناســنامه شــماره 21 کدملی 1199۵۴2۶9۵ صادره شــهرضا فرزند عزیزاله 
نســبت به دو دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 1۵۶.1۵ مترمربع 
ک شــماره ۶۴۰۵ فرعــی از 1۵182 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  امــال
2۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳1۰9 مــورخ 1۳99/11/۰7 آقــای ســهراب محمــودی 
مســینه بــه شناســنامه شــماره 1۵7۴ کدملــی 1818۰12۴۳1 صــادره آبادان فرزند عباســعلی 
نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵۶.1۵ 
ک شــماره ۶۴۰۵ فرعــی از 1۵182 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مترمربــع پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــال
توکلــی  حســین  آقــای  مــورخ 1۳99/۰8/17  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰19۵۶1  رای   )27
کدملــی 12892۶۰۰11 صــادره اصفهــان فرزند هاجــی  دارگانــی بــه شناســنامه شــماره 89 
ک 1۳8۳8  مهــدی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۰2.۳۰ مترمربــع از پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت محمــد الــه دادی
28( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳117 مــورخ 1۳99/11/۰7 خانــم صدیقــه صفائــی بــه 
کدملــی ۴۶۶9۵97۵۰7 صــادره لــردگان فرزنــد غالمرضــا نســبت بــه  شناســنامه شــماره ۶ 
ک شــماره  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵۳.1۴ مترمربــع پــال
ک شــمال  92 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
زارعــان  زهــرا  خانــم   1۳99/11/۰7 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳118 شــماره  رای   )29
آدرمنابادی به شناســنامه شــماره 1271۵8۶9۶7 کدملی 1271۵8۶9۶7 صادره اصفهان 
فرزنــد حســینعلی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 92 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  1۵۳.1۴ مترمربــع پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد و امــال
۳۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳1۴1 مــورخ 1۳99/11/۰8 خانــم فاطمــه رجبعلــی بــه 
کبــر نســبت  ــد ا کدملــی 128۰8۴7۳۵2 صــادره اصفهــان فرزن شناســنامه شــماره ۴2178 
ک شــماره 7۳ فرعــی از  بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۴.۶۰ مترمربــع پــال
کــه  ک شــمال اصفهــان  1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
۳1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰228۶۴ مــورخ 1۳99/11/۰۴ آقــای مرتضــی زمانــی بــه 
ــه دو  ــد رضــا نســبت ب کدملــی 129۰۴1۵1۳7 صــادره اصفهــان فرزن شناســنامه شــماره 18 
ک شماره  دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت ۳۰7.8۵ مترمربع پال
ک شــمال  12۰7۴ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال

اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
۳2( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰228۶2 مــورخ 1۳99/11/۰۴ آقــای مهــدی جعفــری بــه 
شناســنامه شــماره ۳9۴۳ کدملــی ۵7۵91۳8۶9۳ صــادره چــادگان فرزنــد ابراهیــم نســبت 
ک  بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت ۳۰7.8۵ مترمربع پال
ک  شــماره 12۰7۴ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال

کــه خود متقاضــی مالک رسمی میباشــد. شــمال اصفهــان 
۳۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰228۶۵ مــورخ 1۳99/11/۰۴ آقــای ناصــر نجــاری بــه 
کدملــی ۵7۵9۶۵2۵۵9 صــادره فریــدن فرزنــد غالمعلــی نســبت  شناســنامه شــماره 12۶ 
ک  بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت ۳۰7.8۵ مترمربع پال
ک  شــماره 12۰7۴ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و امال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. شــمال اصفهــان 
۳۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳۴ مــورخ 1۳99/12/1۳ خانــم اشــرف طیبــی 
جبلــی بــه شناســنامه شــماره 171 کدملــی ۴91۰۵78919 صــادره شــهریار فرزنــد محمدباقــر 
ک شــماره 127  ــع پــال ــه مســاحت 18۵.78 مترمرب ــه ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان نســبت ب
ک شــمال اصفهان  فرعــی 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

خریــداری ازمالکیــت مالــک رســمی ابوتراب عموشــاهی 
۳۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴87۵ مــورخ  1۳99/12/1۴  شــهرداری اصفهــان بــه 
شناســه ملــی 1۴۰۰۰2772۳2 نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به مســاحت 2۵۰۰ 
ک شــماره 1۶ الــی ۶۶ فرعــی از 1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  مترمربــع پــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد و امــال
۳۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴18۴ مــورخ 1۳99/11/28 آقــای اســماعیل متولیــان 
کدملــی ۵7۵978۵18۴ صــادره فریــدن فرزنــد فتــح الــه  رزوه بــه شناســنامه شــماره 7۴ 
ک شــماره 2 فرعــی  بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵۳ مترمربــع پــال
ــان  ک شــمال اصفه ــال ــناد و ام ــان بخــش ۵ اداره ثبــت اس ــع در اصفه ــی واق از 1۵177 اصل

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت اشــرف ابــن نصیــر
۳7( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰۶۶۰  مــورخ 1۴۰۰/۰1/17 خانــم مهنــاز داوری دولــت 
کدملــی 128۶۰717۰۴ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  ابــادی بــه شناســنامه شــماره ۵21 
ک شــماره ۶  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۶۳.۶۴ مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهان  فرعی از 1۴۰۳9 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اســناد وامال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
۳8( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۳2 مــورخ  1۳99/1۰/29 آقــای مرتضــی رســتمی 
کدملــی 128221۶7۳2 صــادره اصفهــان فرزنــد نصــرت الــه  بــه شناســنامه شــماره 2892۰ 
ک شــماره 1۶  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۴۵.۰9 مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهان  فرعــی 1۴۰۳9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
بدیهــی اســت درصــورت طــی شــدن مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰1/۳1        
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/1۵     

شماره ثبت در دبیرخانه: 2۶۰۰۳1۴1
ک شمال اصفهان رئیس ثبت اسناد و امال
محمدعلی فالح
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کارگردان ســینما گفت: حوزه کودک و نوجوان  یک 
مــورد غفلــت قرار گرفته اســت. باید پایه هــای ملی و 
گروه هــای ســنی بــه عنــوان  مذهبــی در اندیشــه این 
گروه هــا در  کشــور، تقویــت شــود. این  آینــده ســازان 
میــان انبوهــی از اطالعــات رها شــده اند و بســیاری از 

گــم کنند. آنهــا ممکــن اســت راه خــود را 
کــه او ویــژه  یاســر احمــدی بــا اشــاره بــه مســابقه ای 
کــرده  نوجوانــان طراحــی  و  کــودکان  گــروه ســنی 
کرد: ایــن مســابقه بــا نــام »ســرور« و  اســت، اظهــار 
ــه در  ک ــی َبّینــه  ــی و قرآن کمــک مؤسســه فرهنگ ــه  ب
کــودکان و نوجوانان فعالیت  حــوزه آمــوزش قــرآن به 
مســابقه  در ایــن  اســت؛  شــده  طراحــی  می کنــد، 
عــالوه بــر انتقــال اطالعــات قرآنی به مخاطــب، بازی 
و ســرگرمی هایی نیــز وجــود دارد تــا برنامــه صرفــًا 
قرآنی نباشــد و برای مخاطبان، مخصوصًا کودکان 
و نوجوانان، جذابیت های بیشــتری داشــته باشد.

وی افــزود: امــروزه فضای مجازی و وســایل ارتباطی 
گرفتــه  قــرار  نوجوانــان  و  کــودکان  دســترس  در 
گروه هــای ســنی بیشــتر در معــرض  اســت، لذا ایــن 
تهاجــم فرهنگــی هســتند، بنابرایــن وجــود چنیــن 
کشــور نیــاز اســت. برنامه هایــی در صــدا و ســیمای 

کــودک و نوجــوان، ادامــه  کارگــردان ســینمای  ایــن 
ــرای طراحی ایــن مســابقه  ــه از آنهــا ب ک داد: افــرادی 
و  کــودک  حــوزه  متخصصــان  از  گرفتیــم  کمــک 
گونــه ای طراحــی  نوجــوان بودنــد. مســابقه ســرو بــه 
کــه عــالوه بــر بهــره منــدی از جلوه هــا و  شــده بــود 
جذابیت هــای بصــری بــه ســادگی پیــام خــود را بــه 

خانواده هــا منتقــل می کــرد.
کامــل  کــه »یــک قســمت  احمــدی بــا بیان ایــن 
جمهــوری  ســیمای  بــه  و  تولیــد  مســابقه  از ایــن 

کــرد:  تصریــح  اســت«،  شــده  ارائــه  اســالمی ایران 
طبــق قــرارداد تولید ایــن پروژه، پخــش برنامه باید تا 
۳۰ قســمت ادامــه داشــته باشــد؛ بایــد توجه داشــته 
باشــیم کــه الزمــه دوام تولیــد و پخــش آن حمایــت و 
همــکاری مالــی ارگان هــای مربوطه و کســانی اســت 
کننــده مفاهیــم عمیــق قــرآن بیــن مــردم  کــه ترویــج 
هســتند، امــا بــا وجــود اســتقبال بیننــدگان از برنامه 
کافــی از آن حمایــت  تلویزیونــی »ســرو« به انــدازه 
نشــد تا پخش برنامــه ادامه یابد. وی اظهــار کرد: به 
برنامه هایــی که صرفــًا بــرای سرگرمی اســت، بودجه 
زیــادی تعلــق می گیــرد؛ امــا برنامه هایــی از ایــن نــوع 
ــه  ــت برنام ــرد و درنهای ــرار می گی ــی ق ــورد بی توجه م
برنامــه خــود  کیفیــت  از  ملــزم می شــوند  ســازان 
گاهــی  بکاهنــد. بســیاری از فعاالن ایــن حــوزه نیــز 
از ســود خــود می گذرنــد تــا برنامــه ای الیــق مــردم 
کننــد. بی توجهــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر،  تولیــد 
باعــث نــا امیــدی و در نهایــت خــروج فعــاالن از ایــن 
کــودک و  کارگــردان ســینمای  حــوزه می شــود. این 
نوجــوان، دربــاره ضــرورت ســاخت برنامه هایــی بــه 
محتــوای آمــوزش مضامین میهنی و مذهبــی برای 
کــودکان و نوجوانــان، گفــت: حوزه کــودک و نوجوان 
مــورد غفلــت قرار گرفته اســت. باید پایه هــای ملی و 
گروه هــای ســنی بــه عنــوان  مذهبــی در اندیشــه این 
گروه هــا در  کشــور، تقویــت شــود. این  آینــده ســازان 
میــان انبوهــی از اطالعــات رهــا شــده اند و بســیاری 
گــر  کننــد. ا گــم  از آنهــا ممکــن اســت راه خــود را 
برنامه هایــی بــا محتــوای مضامیــن ملــی و مذهبــی 
همچــون »ســرور« از رســانه ملــی پخــش نشــود، 
ــه  ــود را ب ــر خ ــورد نظ ــب م ــه مطال ــانه های بیگان رس

مخاطــب تحمیــل می کننــد.

یک کارگردان سینما:

گرفته است کودک و نوجوان مورد غفلت قرار  حوزه 
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بــا  اصفهــان  اســتان  کوهنــوردی  هیئــت  رئیــس 
کرونــا بــه حــوزه ورزش  اشــاره بــه خســارات مالــی 
گفــت: از مســئوالن ورزش اســتان تقاضــا دارم بــرای 
تــا  بگیرنــد  نظــر  در  مالــی  تســهیالت  باشــگاه ها 

بتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
گفت وگــو بــا تســنیم،  مهــدی نصــر اصفهانــی در 
در  اســتان  کوهنــوردی  هیئــت  فعالیت هــای 
کــرده و اظهــار داشــت:  گذشــته را تشــریح  ســال 
کرونــا تــالش  گذشــته بــا توجــه بــه شــیوع  ســال 
کارهــای هیئــت را بــا رعایــت پروتکل هــای  کردیــم 
بهداشــتی پیــش ببریــم. در ســال 99 موفــق شــدیم 
در حــوزه آمــوزش، از ســوی فدراســیون مقــام ســوم 
کشــور را بــه دســت آوریــم و ایــن  کل  هیئت هــای 
اتفــاق خوبــی بــود. وی ادامــه داد: در حــوزه میدانی 
ــا حضــور 9۰  رقابت هــای ســنگ نوردی جــام فجــر ب
کشــور در  ورزشــکار مــرد و ۳ ورزشــکار زن از سراســر 
اصفهــان و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار 
کردیــم. همچنیــن بــا توجــه بــه برگــزاری مســابقات 
داخلــی و خارجــی تعــدادی از ورزشــکاران مــا در 
کردنــد.  کســب  اردوهــا شــرکت و مقام هــای خوبــی 
کوهنوردی نیز باشگاه های  کوه پیمایی و  در حوزه 

اســتان بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی فعالیــت 
کرده انــد. در حــال حاضــر امیــن  خــود را دوبــاره آغــاز 
دهقان به نمایندگی از اصفهان در اردوی فتح قله 
اورســت حضور داشــته و نخســتین اصفهانی اســت 
کــه تــالش می کنــد تا بــه یــاری خداوند و اســتعانت از 

کنــد. امــام زمان)عــج( قلــه اورســت را فتــح 
بــا  اصفهــان  اســتان  کوهنــوردی  هیئــت  رئیــس 
کرونــا بــه  اشــاره بــه آســیب های شــیوع بیمــاری 
کــرد: رشــته های صخره نــوردی  ورزش خاطرنشــان 
شــیوع  آســیب های  از  ســالن  در  ســنگ نوردی  و 
کرونــا بی نصیــب نبــوده و متضــرر شــدند. بــه هــر 
حــال بیشــتر فعالیــت رشــته مــا در دامــان طبیعــت 

اســت و محدودیت زیادی شــامل آن نمی شــود اما 
فعالیت های ســالنی در رشــته های ســنگ نوردی و 
صخره نــوردی مختــل شــده و حتی همیــن االن نیز 
باشــگاه های فعــال در ایــن 2 رشــته تعطیــل اســت.

ــاره تقویــم ســال جــاری هیئــت  نصــر اصفهانــی درب
گفــت: بــرای تدویــن تقویــم  کوهنــوردی اســتان، 
از تمــام هیئت هــای شهرســتان ها  ســال جــاری 
از  پــس  و  گرفتیــم  برنامــه  اســتان  باشــگاه های  و 
بررســی های الزم در چنــد روز آینــده اعــالم خواهــد 
شــد. وی در پاســخ به اینکــه مهم تریــن دغدغــه 
هیئــت کوهنــوردی اصفهــان در ســال گذشــته چــه 
گذشــته نتوانســتیم  گفــت: متأســفانه ســال  ــود،  ب
کــه  در بخــش ســنگ نوردی داخــل ســالن آن  طــور 
بایــد، موفــق باشــیم و ایــن مهم تریــن دغدغــه مــا در 

ــود. گذشــته ب ســال 
رئیــس هیئــت کوهنــوردی اســتان اصفهــان اضافــه 
کــرد: تمــام هیئت هــای ورزشــی دغدغــه مالــی دارند 
کرونــا بــه باشــگاه ها آســیب های زیــادی  و شــیوع 
ــا دارم  ــتان تقاض ــئوالن ورزش اس زده اســت. از مس
بــرای باشــگاه ها تســهیالت مالــی در نظــر بگیرنــد تــا 

بتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.

مسئوالن ورزش استان برای باشگاه ها تسهیالت در نظر بگیرند؛

کند که می خواهد اورست را فتح   امین دهقان، نخستین اصفهانی 

گیتــی پســند اصفهــان بعــد  ســرمربی تیــم فوتســال 
از دو فصــل دوری از دنیــای بازیکنــی، امشــب بــا 

پیراهن ایــن تیــم بــه میــدان رفــت.
هفتــه ششــم از دور پایانــی لیــگ برتــر فوتســال، 
امــروز یکشــنبه برگــزار شــد. در یکــی از بازی هــای 
گیتــی پســند در تهــران  حســاس این هفتــه تیــم 
جالــب  اتفــاق  بــود.  ســونگون  مــس  مهمــان 
توجه ایــن مســابقه، بازگشــت وحیــد شمســایی بــه 

میــدان بازیکنــی بعــد از دو فصــل اســت. شمســایی 
گیتــی پســند اســت و  که ایــن فصــل ســرمربی تیــم 
در هیــچ مســابقه ای بــه عنــوان بازیکــن بــه میــدان 
نرفتــه بــود، در بــازی با مس به دلیل کمبود بازیکن 
مجبــور شــد وارد زمیــن شــود. شمســایی آخریــن بار 
دو فصــل پیــش بــه عنــوان بازیکــن – مربــی در تیــم 
ــود و حــاال  کــرده ب ــازی  تأسیســات دریایــی تهــران ب
بعــد از دو فصــل مجــددًا حضــور در یــک مســابقه بــه 

ــد. ــه می کن ــی را تجرب ــن - مرب ــوان بازیک عن

کمیتــه ملــی المپیــک پــاداش پای ســکوی مــدال 
آوران بازی هــای المپیــک توکیــو را مشــخص کرد.
کمیتــه ملــی المپیــک  اعضــای هیــات اجرایــی 
گذشــته خــود پــاداش پــای ســکو  در نشســت روز 
بــرای مــدال آوران بازی هــای المپیــک را نهایــی 

کــرد. 
کیــکاوس ســعیدی و طبــق انچــه بــه  گفتــه  بــه 
تاییــد اعضــای هیــات اجرایــی کمیته ملی رســید 
اســت، مــدال آوران طــال در بازی هــای المپیــک 
ــای ســکو از ایــن  ــاداش پ ــه عنــوان پ ۱۰ هــزار دالر ب
کمیتــه ملــی المپیــک دریافــت می کنند. ایــن رقم 

بــرای مــدال آوران نقــره و برنــز بــه ترتیــب ۵ هــزار و 
۳۵۰۰ هــزار دالر اســت. 

پــاداش ۱۰ هــزار، ۵ هــزار و ۳۵۰۰ دالری بــرای مــدال 
که ایــن ارقــام  آوران توکیــو در حالــی نهایــی شــده 
بــرای مــدال آوران المپیــک ریــو بــه ترتیــب ۵ هــزار، 

۳ هــزار و ۲ هــزار دالر بــود. 
کمیته ملی المپیک  کل  کیکاوس ســعیدی دبیر 
در گفتگــو بــا مهــر بــا تاییــد رقــم مصــوب بــه عنــوان 
گفت: ایــن  پــاداش مــدال آوران المپیــک توکیــو 
ارقــام بــه عنــوان رقم هــای پایــه در نشســت روز 
بــه  و  مطــرح  اجرایــی  هیــات  اعضــای  گذشــته 
تصویــب رســید. در نشســت های آتــی در مــورد 
پــاداش مــدال آوران بحــث و بررســی های تکمیلی 
کــم اســت.  خواهیــم داشــت امــا احتمــال تغییــر 
کــه اولیــن  گفــت  کمیتــه ملــی المپیــک  دبیــرکل 
ــی  ــدال آوران طالی ــرای م ــه ب کمیت ــت این  ــار اس ب
گرفتــه  المپیــک پــاداش ۱۰ هــزار دالری در نظــر 
کل پاداش هــای مصــوب نســبت بــه  اســت. در 
گذشــته المپیــک افزایــش قابــل توجهــی  ادوار 

دارد. 

مراســم افتتاحیــه المپیــک توکیو با توجه به شــیوع 
ــرده  ک که ایجــاد  ــا و محدودیت هایــی  کرون ویــروس 
گذشــته و بــا حداقــل نفــرات برگــزار  متفــاوت از ادوار 

خواهــد شــد.
مراســم افتتاحیــه یکــی از مهــم تریــن بخش هــای 
کشــوری  برگــزاری بازی هــای المپیــک اســت. هــر 
ســعی  همیشــه  می شــود،  بازی هــا  میزبــان  کــه 
و  فرهنــگ  ســنت،  ســناریو  بهتریــن  بــا  می کنــد 
ســال ها  طــول  در  کــه  صنعتــی  پیشــرفت های 
داشــته را بــه نمایــش بگــذارد و هــر چهار ســال یکبار 
نیــز مــردم زیــادی از سراســر جهــان آمــاده دیدن این 
هــم  افــرادی  میــان  در ایــن  می شــوند.  نمایــش 
کشــور  کــه چمدان هــا را بســته و راهــی  هســتند 
میزبــان می شــوند تــا از نزدیــک شــاهد برگزاری ایــن 

رویــداد ورزشــی بــزرگ باشــند.
که ایــن  کشــور، چــه افــرادی  قطعــا بــرای مــردم  هــر 
فرصــت نصیبشــان شــده تــا در اســتادیوم اصلــی 
ــون  ــای تلویزی ــه پ ک ــی  ــه آنهای ــند و چ ــا باش بازی ه
بــه تماشــای افتتاحیــه نشســته اند، غــرور آفریــن 
المپیکــی  کاروان  لحظــه،رژه  تریــن  قشــنگ  و 
ــا  کــه ورزشــکاران ب ــود؛ جایــی  کشورشــان خواهــد ب
لباس هــای متحــد الشــکل کــه عموما نمــاد یا رنگی 
از کشــور شــان را به همراه دارد، با در دســت داشــتن 
صحنــه ای  و  می رونــد  رژه  کوچــک  پرچم هــای 

غرورآفریــن بــرای مــردم خــود خلــق می کننــد.
از  متفــاوت  شــرایط  توکیــو  المپیــک  بــرای  امــا 
دوره هــای قبــل اســت و شــاید از االن مــردم بایــد 
آمــاده باشــند تــا بــه تماشــای افتتاحیــه ای متفاوت 
از آنچــه در دوره هــای قبــل دیده انــد، بنشــینند.

کرونــا قطعــا حســرت های زیــادی را  شــیوع ویــروس 
کــه جهــان  بــه دل ژاپنی هــا می گذارد. ایــن ویــروس 
را  درگیــر خــود کــرده اســت، باعــث شــد برنامــه ریــزی 

ژاپنی هــا تغییــرات زیــادی داشــته باشــند.
در افتتاحیــه المپیــک توکیــو شــاهد حضــور مــردم 
گران  کشــورهای دیگــر نیســتیم و جایــگاه تماشــا
بــرای  البتــه  می کننــد.  پــر  ژاپــن  مــردم  خــود  را 
ــت  ــد ظرفی ــر می رس ــه نظ ــم ب ــا ه ــت پروتکل ه رعای
اصلــی  اســتادیوم   در  حضــور  اجــازه  محــدودی 

المپیــک را داشــته باشــند.
گیــری دارد  کاهــش چشــم  تعــداد مهمانــان هــم 

کــه در بهتریــن حالــت تنهــا بــه ســران  گونــه ای  بــه 
داده  حضــور  اجــازه  کشــورها  مهــم   مقامــات  و 
می شــود. از صف هــای طوالنــی در مراســم رژه هــم 
کــه در حالــت عــادی،  خبــری نخواهــد بــود چــرا 
افــراد بــرای حضــور در مراســم رژه ســاعتها در یــک 
فضــای داالن ماننــد مجبــور بودنــد منتظر بمانند و 
کرونــا  انجام ایــن مراســم در شــرایط شــیوع ویــروس 
ک اســت. بنابراین با توجه به شــیوع  بســیار خطرنا
کرونــا امــکان برگــزاری مراســم رژه بــه بــا  ویــروس 
شــکوهی قبــل وجــود  نــدارد و در همین راســتا ژاپن 
کــرده اســت که مراســم بــا حداقــل نفرات  هــم اعــالم 

برگــزار می شــود.
کــه در افتتاحیــه  اســتفاده از ماســک بــرای نفراتــی 
کــه توکیــو را بــا  حضــور دارنــد، از دیگــر اتفاقاتــی اســت 

دیگــر المپیک هــا متمایــز می ســازد.
شــاید ژاپنی هــا فقــط بایــد به ایــن مســئله امیــدوار 
کــه بیننــدگان تلویزیونــی رکــورد تماشــای  باشــند 
افتتاحیــه بازی هــا را بشــکنند و جــذب بیننــده آنهــا 

عــدد قابــل توجهــی باشــد.  
قطعــا نحوه برگزاری این المپیک آن چیزی نیســت 
کــه ژاپنی هــا در ذهــن داشــته اند امــا بــا توجــه بــه 
ــروس  ــه  وی ک ــرایطی  ــان و در ش ــی جه کنون ــای  فض
کــه هــر لحظــه  جــان آدم هــای بســیاری را  کرونــا 
برگــزار  المپیــک  کــه  همیــن  ژاپنی هــا  می گیــرد، 
می شــود و تمــام زحمــات چنــد ســاله شــان بــه بــاد 

ــد. ــال نیــک بگیرن ــه ف ــد ب نمــی رود را بای
نکــرده  رســانی  اطــالع  دقیقــا  هنــوز  ژاپــن  البتــه 
کــه محدودیــت و دســتور العمل هــا  بــرای  اســت 
و ممکــن  اســت  تــا چه انــدازه  افتتاحیــه  مراســم 
گــر شــرایط شــیوع ویــروس حادتــر شــود،  اســت ا

باشــند.  تــر   گیرانــه  ســخت  دســتورالعمل ها 
کاروان ایران در پاســخ به این  پیمان فخری معــاون 
کمیتــه برگــزاری بازی هــا پروتکل هــا  کــه  پرســش 
ــرای حضــور در مراســم  کشــور ب و تعــداد نفــرات هــر 
کــرده اســت یــا خیــر، گفــت: هنــوز  افتتاحیــه را اعــالم 
چیــزی در ایــن مــورد اعــالم نکرده انــد. البتــه با توجه 
به اینکــه اصــوال در مراســم رژه ازدحــام جمعیــت  
کــه  اســت  نظرم ایــن  بنابرایــن  می گیــرد،  شــکل 
مراســم رژه بــه شــکل  و شــمایل دوره هــای قبــل 
کمیتــه برگــزاری  کــه  نخواهــد بــود و حــاال منتظریــم 

کنــد. بازی هــا دســتور العمل هــا را اعــالم 

ســه کشــتی و کســب بــاالی ۳۰ امتیــازی در کمتــر از 
9 دقیقه، ایــن حســن یزدانــی اســت.

و  درخشــان  قهرمــان  ســه«  »ورزش  گــزارش  بــه 
کیلوگــرم  کشــتی ایران در وزن 8۶  دوست داشــتنی 
امــروز بــا همــان ســبک همیشــگی مــدال طــالی 
کــه همیشــه  گــردن آویخــت، همان طــور  آســیا را بــه 
کشــتی را از ثانیــه اول بــا حملــه، دســت روی ســر و 
گــردن حریــف و زیرگیــری شــروع می کنــد و جایــی 
کار را بــه اتمــام  کــه الزم باشــد بارانــداز را مــی زد و 

می رســاند.
کیلوگــرم اســتراحت  کــه دور اول وزن 8۶  یزدانــی 
صفر هایاتو ایشــیگورو  بــر   1۰ دوم  دور  در  داشــت، 
از ژاپــن را بــرد و در نیمه نهایــی هــم بــا تکرار ایــن 
شکســت  را  عــراق  از  العبیــد  مصطفــی  نتیجــه 
ک پونیــا  کشــتی ســوم یزدانــی هــم بــا دیبــا داد؛ 
کشــتی هــم سرنوشــتی مشــابه دو  که ایــن  بــود 
کــرد و بــا پیــروزی 1۰ بــر صفــر  کشــتی قبــل پیــدا 
قهرمــان جهــان و المپیــک بــه اتمــام رســید تــا او 
در یــک تورنمنــت دســت گرمی پیش از المپیــک 

2۰21 توکیــو آمادگــی خــود را بــه رخ هم وزن هــای 
خــودش بکشــد. 

بــرای  یزدانــی  حســن  کشــتی های  تماشــای 
جــزو  در این ایــران  رشــته  به ایــن  عالقه منــدان 

واجبــات اســت و البتــه طرفــداران رشــته های دیگــر 
فوق ســتاره  مســابقات این  غــرور  بــا  نیــز  ورزشــی 

دنبــال  را  ورزش ایــران 
کشــتی گیر  می کننــد؛ 
بــدون نقطــه ضعــف و 
بــا ســبک هجومی کــه 

بدنــی  قــدرت  بــا 
ش  ه ا د لعــا ق ا ر خا

را  حریفــی  کمتــر 
ــا خــود  ــارای مبــارزه ب ی

می بیند.

کشــتی ها حــاال بایــد خــود را آمــاده دیــدار  او با ایــن 
کــه اخیرا  بــا گربــه ســیاه آمریکایــی دیوید تیلور کند 
کشــتی آمریــکا بــا شکســت  در انتخابــی تیــم ملــی 
تمامی رقبــا، پیراهــن تیــم ملــی کشــتی آمریــکا را بــه 
تــن کــرده و بــرای تکــرار پیــروزی قبلــی خود مقابل 

یزدانــی بــه توکیــو خواهــد آمــد.
کشــتی ها  همیــن  واســطه  بــه  یزدانــی  حــاال 
عالقه منــدان  فوق العــاده اش  درخشــش  و 
از  بعــد  کــه  دارد  سراســر ایران  در  پرشــماری 
کشــتی های او توییت هــای جالبــی را دربــاره اش 
منتشــر می کننــد؛ امروز کاربری با اشــاره بــه پیروزی 
1۰ بــر صفــر حســن یزدانــی مقابــل حریــف عراقــی 
کــه اتفاقــا بــدن ســاخته و پرداختــه ای 
را  خــود  تــالش  تمــام  و  داشــت 
مقابــل یزدانــی انجــام داد، نوشــته 
عــراق  فوتبــال  ملــی  »تیــم  بــود: 
ملی ایــران  تیــم  مهــم  )حریــف 
مقدماتــی  رقابت هــای  در 
بایــد  را هــم  جــام جهانــی( 
بــه حســن یزدانــی بدهنــد 
کــه  چــون فقــط اوســت 
می دانــد بــا یــک حریــف 
کار بایــد  قلــدر عراقــی چــه 

کــرد«.

در بازی با مس رخ داد؛

گشت وحید شمسایی به دنیای بازیکنی  باز
بعد از دو فصل

پاداش پای سکوی مدال آوران توکیو مشخص شد

افتتاحیه ای غریبانه در انتظار المپیک توکیو 

بازتاب پیروزی های خردکننده جهان پهلوان در توییتر؛

حسن یزدانی را به تیم ملی فوتبال دعوت کنید 

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

بازیکنــان  مضاعــف  انگیــزه  تــالش،  مدیریــت، 
کتیــک پذیــری همــراه بــا تکنیــک فــردی از  و تا
تیــم  اساســی موفقیــت  و  شــاخصه های مهــم 
برتــر  لیــگ  جــاری  فصــل  در  ســپاهان  فوتبــال 

اســت. کشــور  فوتبــال 
تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان در فصــل جــاری 
لیــگ برتــر بــا رویکــرد جدیــد و مربــی بومی خــود 
ــه  کاپیتــان و اســطوره ســالهای ن محــرم نویدکیــا 
چنــدان دور خــود توانســت تا پایان هفته بیســتم 
ــا ۴۱ امتیــاز همــراه  نتایــج درخشــانی را بگیــرد و ب
رده  در  کمتــر  گل  تفاضــل  و  پرســپولیس  تیــم 

گیــرد. دوم ایــن رقابت هــا قــرار 
کــه در فصــل جــاری، ســال ۱۴۰۰ را بــا  ســپاهانی 
کمتر حاشــیه ای را در چند  کرد  صدرنشــینی آغاز 
ســال اخیر در فوتبال لیگ برتر داشــت و توانســت 
بــا هدایــت و حمایــت خــوب مجموعه ســپاهان و 
گفتــه  کنــد و بــه  تــالش بازیکنانــش موفــق عمــل 
کتیک و نظم تیمی عملکرد  کارشناســان امر در تا

خوبــی را داشــته باشــد.
ســجاد شــهباززاده بازیکــن ســپاهان نیــز  تــا قبــل 
گل و  از آغــاز هفتــه ۲۱ لیــگ برتــر فوتبــال بــا ۱۶ 
گل  گادویــن منشــا بازیکــن  بــا  گل  اختــالف ۶ 
گلزنان ایــن رقابت هــا قــرار  گهرســیرجان در صــدر 
گلی را برای ســپاهان در فصل جاری  دارد و آقای 

نویــد می دهــد.
همچنیــن محمدرضا حســینی و ســروش رفیعی 
بــه ترتیــب بــا پنــج و  چهــار پــاس بیشــترین پاســور 
کردنــد  نــام خــود ثبــت  بــه  را در ایــن رقابت هــا 
گل زده بهتریــن خــط حملــه  و  ســپاهان بــا ۳۵ 
لیــگ را در اختیــار دارد. ایــن تیــم در فصل بیســتم 
تــا کنــون ۱۲ بــازی را پیــروز شــده و در پنــج بــازی بــه 
ــه  ک ــرده  ک ــذار  گ ــدار را وا تســاوی رســیده و ســه دی
توانســته نســبت بــه ســایر تیم هــا نتایــج خوبــی را 

بــه دســت آورد.
۲۰ ایــن  هفتــه  در  ســپاهان  تیــم  حــال  با ایــن 
کــه داشــت  رقابت هــا بــا وجــود شایســتگی هایی 
در ورزشــگاه نقــش جهــان مقابــل نفــت مســجد 
گل دســت یافــت تــا  ســلیمان بــه تســاوی بــدون 
ــاجی  ــل نس ــهت مقاب ــه ۲۱ را در دوم اردیبش هفت
مازنــدران بــه عنــوان میهمــان حضــور یابــد و برای 
کــه همــان  هــدف خــود و موفقیــت در لیــگ برتــر 

کنــد. قهرمانــی اســت تــالش 

از نــکات حائــز اهمیــت ســپاهان، ســرمربی این 
کــه درنشســت های خبــری به ایــن  تیــم اســت 
کــه بــرای هــر بــازی بــا توجــه  موضــوع اشــاره دارد 
بــه میــدان  بــه اســتراتژی و برنامــه تیمی خــود 

خواهیــم رفــت. 
خــود  خبــری  نشســت  آخریــن  در  کیــا  نویــد 
کــرد: طبیعــی اســت کــه هرچــه رو بــه  خاطرنشــان 
پایــان فصــل می رویــم امتیــاز گرفتن نیز ســخت تر 
می شــود و مــا بایــد در اســتفاده و ایجــاد موقعیــت 
روی دروازه حریــف و دقــت در زدن ضربــات آخــر 
بیشــتر کار کنیــم تــا بــه هدف خــود برســیم. وی با 
کافــی  کــردن بــه تنهایــی  بیان اینکــه خــوب بــازی 
ــم از تیــم بیشــتر شــده و  گفــت: انتظارات نیســت، 
بازیکنانــم به ایــن موضــوع واقــف هســتند و بایــد 
کرد تا در ادامه راه موفق باشــیم. تالش بیشــتری 

حــال بایــد دیــد طالیــی پوشــان دوم اردیبهشــت 
بازیکنــان حرفــه ای و  قــوی و  کادر فنــی  بــا  مــا 
کتیــک پذیــر خــود مقابــل نســاجی مازنــدران  تا
کنــون با  چگونــه عمــل می کنند، نســاجی که هم 
۱۶ امتیــاز در رده پازدهــم لیــگ ۱۶ تیمی ایران قرار 
کــه نویدکیــا هیــچ تیمی را  دارد، نکتــه مهــم اســت  
آســان نمی گیــرد و بــه همــه تیم هــا نــگاه یکســان و 
قابــل احترامــی دارد.  در ســال ۱۳۳۲ توســط زنــده 
ــه  ــاد محمــود حریــری باشــگاهی در اصفهــان ب ی
نــام ) شــاهین ( راه انــدازی شــد و در ســال ۱۳۴۶ 
بــا توجــه بــه انحــالل باشــگاه ورزشــی شــاهین در 

تهــران بــه ســپاهان تغییــر نــام داد.
از اوایــل ســال ۱۳۷۲ ایــن باشــگاه تحــت حمایــت 
گرفــت و بــا نــام »  کارخانــه ســیمان ســپاهان قــرار 

باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ســیمان ســپاهان » بــه 
فعالیــت خــود ادامــه داد و  در ســال ۱۳۷۹ و پــس 
گســترده توســط مســووالن  از یــک دوره رایزنــی 
اســتان و توافــق مجتمــع فــوالد مبارکــه اصفهــان، 
مبارکــه«  فــوالد  ورزشــی  فرهنگــی  باشــگاه   «
کــه بــه عنــوان یــک باشــگاه ســازمان یافتــه در 
اصفهــان از ســال ها قبــل فعالیــت می کــرد تیــم 
فوتبــال ســپاهان را زیــر پوشــش خــود قــرار داد تــا 
فعالیت های فرهنگی و ورزشــی آن با نام باشــگاه 
فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه ســپاهان ادامــه 

یابــد.
فوتبــال،  ورزشــی  رشــته های  در  باشــگاه  ایــن 
بســکتبال،  شــنا،  شــطرنج،  کاراتــه،  هندبــال، 
جــودو، تیر انــدازی معلــوالن و جانبــازان، والیبال، 
بــرداری،  وزنــه  میــز،  روی  تنیــس  تکوانــدو، 
ژیمناستیک، کشتی،دومیدانی و کوهنوردی در 
قســمت آقایان و رشــته های هندبال، بسکتبال، 
ــز،  ــس روی می ــطرنج، تنی ــون، ش ــه، بدمینت کارات
شــنا، فوتســال و آمادگــی جســمانی در قســمت 

بانــوان فعالیــت می کنــد.
بعــداز  قهرمانــی   پنــج  کســب  بــا  تیــم  ایــن 
در  را  قهرمانــی  تعــداد  بیشــترین  پرســپولیس 
مســابقات لیگ برتر فوتبال ایران به دســت آورده 
و موفــق شــده ســه دورٔه متوالــی به مقام قهرمانی 

کنــد. دســت پیــدا 
 طالیی پوشــان دیــار نصــف جهــان نخســتین 
کــه موفــق شــد ۲ دورٔه متوالــی  تیم ایرانــی بــود 
کشــور شــود و تجربه  قهرمان جام حذفی فوتبال 

حضــور در جــام باشــگاه های جهــان را دارد.

کتیک پذیری راهبرد موفق  مدیریت، تالش و تا
فوتبال سپاهان در لیگ

گزارشربخ از  دوره  اعزامی برای ایــن  افــراد  بیــن  در 
تاشــکند  در  آســیایی  وزنه بــرداری  مســابقات 
ازبکســتان، اســامی نام آشــنایی چــون ســهراب 
از  جمالــی  یکتــا  و  معتمــدی  رســول  مــرادی، 
کــه هــر ســه  اســتان اصفهــان دیــده می شــود 
نفــر از ایــن ورزشــکاران اهــل شهرســتان لنجــان 

. هســتند
کشــورمان بــرای حضــور  تیــم ملــی وزنه بــرداری 
کســب ســهمیه  در مســابقات قهرمانــی آســیا و  
کار  المپیــک توکیــو قــرار اســت از چنــد روز دیگــر 

کنــد. خــودش را در تاشــکند ازبکســتان آغــاز 
ــابقات  ــراد اعزامی برای ایــن دوره از مس در بیــن اف
آســیایی تاشــکند ازبکســتان، اســامی نام آشنایی 
چــون ســهراب مــرادی، رســول معتمــدی و یکتــا 
کــه هر  جمالــی از اســتان اصفهــان دیــده می شــود 
ســه نفــر از ایــن ورزشــکاران بــه شهرســتان لنجــان 

تعلــق دارنــد.
گفت وگــو خبرنــگار فــارس  محمدرضــا ضیائــی در 
بــه راه یابــی وزنه بــرداران  بــا اشــاره  در لنجــان، 
لنجــان بــه مســابقات تاشــکند ازبکســتان اظهــار 
ــن  ــه به ای ــوی راه یافت ــا بان ــی تنه ــا جمال ــرد: یکت ک
کــه  دوره از مســابقات از اســتان اصفهــان اســت 
کشــوری  چنــدی پیــش و در جریــان مســابقات 
کــه بــه میزبانــی اســتان اصفهــان برگــزار  ســال ۹۸ 
شــده بــود موفــق شــد مدال هــای خــوش رنگــی را 

بــرای اصفهــان بــه ارمغــان بیــاورد.
رئیــس هیــات وزنه بــرداری لنجــان بــا بیان اینکــه 
جمالــی موفــق شــد اعتمــاد مربیــان تیــم ملــی 
کنــد،  جلــب  خــود  بــه  را  بانــوان  وزنه بــرداری 
دار  آینــده  ورزشــکار  کرد: ایــن  خاطرنشــان 
تیــم  اردوی چنــد هفتــه  کشــورمان در جریــان 
بــه  خــود  از  خوبــی  رکوردهــای  توانســت  ملــی 
جــای بگــذارد و در روزهــای آینــده عــازم تاشــکند 

شــد. خواهــد  ازبکســتان 
ــا اشــاره بــه حضــور ســهراب مــرادی از دیگــر  وی ب
مســابقات  در  کشــورمان  نــام  بــه  وزنه بــرداران 
ــرای  ــهراب ب ــد: س ــادآور ش ــتان، ی ــکند ازبکس تاش
کســب ســهمیه المپیک توکیــو به میــدان خواهد 
مدال هــای  کســب  شــاهد  امیدواریــم  و  رفــت 
اخــالق  بــا  ورزشــکار  توســط این  رنگــی  خــوش 

کشــورمان باشــیم.
کــه در ســال  ضیائــی افــزود: رســول معتمــدی هــم 
۹۷ موفــق شــده بــود رکــورد حرکــت یــک ضــرب 

جهــان را در وزن خــود بشــکند و مقــام ســوم را بــه 
خــود اختصــاص دهــد، توانســت در ســال های 
را  دیگــری  رنــگ  خــوش  مدال هــای  متمــادی 
ــن  که ای ــد  کن ــب  کس ــان  ــن عزیزم ــرای میه ــم ب ه
ورزشــکار لنجانــی هــم عــازم تاشــکند ازبکســتان 

ــود. خواهــد ب
نظــر  بــه  ورزشــکاران،  اعــزام  اوصــاف  با ایــن 
شــهر  ویــژه  بــه  لنجــان،  شهرســتان  می رســد 
وزنه برداری ایــران  مهــد  بــه  لنجــان  ســده 
ســال های  کــه  شــهری  اســت،  شــده  تبدیــل 
متمــادی وزنه بــرداران سرشناســی را بــه خــود 

اســت. دیــده 
کــه شهرســتان لنجــان، بــار  گفتــه می شــد  زمانــی 
کــه  وزنه بــرداری اصفهــان را بــه یــدک می کشــد 
براساس نتایج و آمارهای موجود چنین مبحثی 
دور از واقعیــت نیســت، اما ایــن شهرســتان مهــد 
در  موجــود  امکانــات  کمتریــن  از  وزنه بــرداری 
کــه  رشــته وزنه بــرداری برخــوردار اســت تــا جایــی 
بــه علــت محدودیــت ســالن وزنه بــرداری، بانــوان 
ــک  ــم در ی ــف آن ه ــیفت مختل ــان در دو ش و آقای
ســالن یعنــی ســالن وزنه بــرداری مرحــوم اســتکی 

ــد. ــه تمریــن می پردازن ب
بــرای  المپیــک  طــالی  مــدال  کســب  از  پــس 
اولیــن بــار در اســتان اصفهــان و آن هــم توســط 
کــه یــک ســالن  ســهراب مــرادی، قــرار بر ایــن شــد 
وزنه بــرداری مجهــز بــه افتخار ایــن ورزشــکار ارزنده 
کار بــر  کلنگ ایــن  کشــورمان ســاخته شــود، البتــه 
گذشــت بیــش  زمیــن زده شــد، امــا امــروز و بعــد از 
کلنــگ نیــز برجــای نمانــده  از ۵ ســال حتــی اثــر آن 

اســت. 
بــا توجــه بــه ظرفیت هــای موجــود در شهرســتان 
لنجــان در رشــته وزنه بــرداری انتظــار مــی رود تــا 
مســؤوالن وزنه بــرداری اســتان بیــش از پیــش بــر 
تجهیــز و توســعه زیرســاخت های مربــوط به ایــن 

رشــته ورزشــی مبــادرت ورزنــد.

در  بیان اینکــه  بــا  وزنه برداری ایــران  ملی پــوش 
کیلوگــرم رقابــت خیلــی ســخت شــده  دســته ۸۹ 
رکــورد شــکنی در مســابقات  بــه دنبــال  گفــت: 
قهرمانــی آســیا بــودم امــا مصدومیــت دســت این 

اجــازه را بــه مــن نمی دهــد.
امــروز  صبــح  وزنه برداری ایــران  ملــی  تیــم 
کــرد  )دوشــنبه( تهــران را بــه مقصــد تاشــکند تــرک 
ازبکســتان  تــا در مســابقات قهرمانــی آســیا در 
قهرمانــی  رقابت هــای  کنــد.  پیــدا  حضــور 
مهمتریــن  از  یکــی  آســیا   ۲۰۲۱ وزنه بــرداری 
کهــن بــه شــمار  گزینشــی های المپیــک در قــاره 
مــی رود و ســطح امتیــازی آن نیــز طالیــی اســت.   
۹ وزنه بــردار از ایــران به ایــن مســابقات اعــزام شــده 
اســت. این مســابقات از روز ۲۷ فروردیــن شــروع و 

تــا پنجــم اردیبهشــت ادامــه دارد.  
کیانوش رســتمی، ســهراب مــرادی و علــی داودی 
در ایــن دوره از مســابقات بــه دنبــال افزایش امتیاز 

گزینشی المپیک هستند.  
کیلوگــرم  »علــی میــری« ملی پــوش دســته ۸۹ 
گفــت  مردان ایــران پیــش از اعــزام بــه تاشــکند در 
ــت در  ــت رقاب ــان اهمی ــا بی ــا ب ــا خبرنگار ایرن ــو ب وگ
کیلوگرم اظهــار داشــت: در رقابت های  دســته ۸۹ 
کــه در تاشــکند برگــزار می شــود  قهرمانــی آســیا 
کیلوگــرم امســال شــاهد یــک رقابــت  دســته ۸۹ 
کیانــوش رســتمی قهرمان جهــان  جدیــد اســت و 
ــه  ــه خواهــد زد. او ب و المپیــک در ایــن دســته وزن
گزینشــی المپیــک  کــردن امتیــازات  کامــل  دنبــال 
موفــق  مســیر  در ایــن  امیــدوارم  و  اســت  خــود 
باشــد. مــن نیــز بــه دنبــال کســب جایــگاه و مــدال 

هســتم.  
قهرمانــی ۲۰۱۹  مســابقات  نقــره  مــدال  دارنــده 
جهــان در تایلنــد ادامــه داد: حــدود ۱۵ مــاه اســت 
کــه کشــور بــا شــرایط ســخت کرونایــی درگیــر و ایــن 
گذاشــته اســت. مــن  ــر ورزش نیــز تاثیــر  شــرایط ب
کــردم و  چندیــن مــاه بــه صــورت انفــرادی تمریــن 
تمــام تالشــم این بــود  تــا بتوانــم ســطح آمادگیــم را 

کنــم.  حفــظ 
در تمرینــات انفــرادی حتــی چندین مرتبه تالش 
کــه  کنــم  کــردم تــا بتوانــم بــه رکــورد جهــان حملــه 
گروهــی و هیجــان  موفــق نبــودم. البتــه تمرینــات 
رقابــت در اردو قابــل قیــاس بــا تمرینــات انفــرادی 
ــر نظــر  گروهــی زی کنــون ۲ اردوی  ــا  نیســت و مــا ت
کــه اردوی پایانــی متصــل  کردیــم  کادر فنــی برگــزار 

بــه اعــزام بــود.

رکــورد  شکســن  در  کامی خــود  نا زمینــه  در  وی 
کــرد: تمریناتــم خــوب  کیلوگــرم عنــوان  دســته ۸۹ 
و امیــدوار به شکســتن رکــورد جهان در دســته ۸۹ 
کیلوگــرم بــودم امــا متاســفانه یــک آســیب دیدگــی 
کــرد. دســتم  ادامــه هدفــم منصــرف  از  را  مــن 
ــه  ــرده اســت. ب ک ــازه بهبــود پیــدا  ــد و ت آســیب دی
کســب یــک نتیجــه خــوب در مســابقات  دنبــال 
کــه بــا وجــود  قهرمانــی آســیا هســتم هــر چنــد 
قهرمــان جهــان و المپیــک در ایــن دســته رقابــت 

ــت.   ــی نیس کار راحت
ــاره آینــده ورزشــی خــود نیــز افــزود: بــه  میــری درب
ــه  ــه بعــد از المپیــک توکیــو ب ک دنبــال آن هســتم 
کــه یــک دســته المپیکــی  کیلوگــرم  دســته ۹۶ 
اســت بیایــم تــا بتوانــم برنامــه ریــزی الزم را بــرای 
المپیــک ۲۰۲۴ پاریــس داشــته باشــم. البتــه بایــد 
مســابقات قهرمانــی آســیا تمــام شــود تــا بتوانــم بــا 
نظر پیشکســوتان و کارشناســان این رشــته تغییر 

وزن دهــم.
مســابقات  ورودی  لیســت  اعــالم  از  پــس 
کیانــوش  وزنه بــرداری قهرمانــی آســیا و حضــور 
در  کیلوگــرم    ۸۹ وزن  دســته،  رســتمی در این 
رقابت هــای ازبکســتان برای ایــران دارای اهمیــت 
ــده  ــوش رســتمی« دارن ــرا »کیان ــژه ای  اســت زی وی
مــدال طــالی المپیــک ۲۰۱۶ ریــو قرار اســت در این 

دســته روی تختــه بــرود. 
»علــی  و  کیلوگــرم  رســتمی ۳۷۰  ورودی  رکــورد 
کیلوگــرم بــه  میــری« هــم بــا رکــورد ورودی ۳۶۵ 
کیلوگــرم  دســته ۸۹  در  مــی رود.  رقبــا  مصــاف 
کیلوگــرم در  کــره ای بــا مجمــوع ۳۹۰  وزنه بــردار 
جایــگاه نخســت و رســتمی به همــراه وزنه بــردار 
ازبــک در رده دوم قــرار دارنــد. میــری هــم ســوم 

اســت.  
کیانــوش رســتمی قرار اســت روز  علــی میــری و 
پنج شــنبه )دوم اردیبهشــت ماه( ســاعت ۱۸:۳۰ 
بــه وقــت تهــران، در ازبکســتان بــه روی تختــه 

برونــد.

وزنه برداران لنجانی با کمترین امکانات 
به مصاف رقبای آسیایی می روند

ملی پوش وزنه برداری: 

مصدومیت تنها مانع حمله به رکورد جهان است
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بافــت زیریــن  اثــر تجمــع چربــی در  ســلولیت در 
از  برخــی  میــان  در ایــن  می شــود.  پوســت ایجاد 
بانوان بیش از دیگران مستعد ابتال به آن هستند.

کنــون بــا نواحــی مــوج دار روی پوســت خــود به  آیــا تا
ویژه در قســمت ران ها و یا باســن مواجه شــده اید؟ 
از  نشــانه ای  می تواننــد  چنینــی  تغییرات ایــن 
پیشــروی ســلولیت در بــدن باشــند. ســلولیت در 
واقــع تجمــع بافــت چربــی در ناحیــه خاصــی از بدن 
کــه معمــوال بــه  بــه صــورت چاقــی موضعــی اســت 
صــورت فرورفتگی هایــی روی پوســت خود را آشــکار 

می ســازد.
میــان  کــه  کیســه هایی  در  چربــی  ســلول های 
پیونــدی  بافــت  مختلــف  الیه هــای  رشــته های 
ــه  پوســت نگــه داشــته می شــوند تجمــع یافتــه و ب
دنبــال افزایــش وزن بــا فشــردگی بیشــتر پوســت 
از شــکل طبیعــی خــارج خواهنــد شــد. این رونــد 
می توانــد بــه فرورفتگــی پوســت و ایجــاد توده هــای 
پرتقالــی شــکل از چربــی منجــر شــود. ســلولیت 

زیــر دیــده می شــود: بیشــتر در بافت هــای 
- باسن

- ران
- شکم
- سینه

علت ایجاد سلولیت چیست؟
گفتــه شــد ســلولیت در اثــر تجمــع  کــه  همانطــور 
زیریــن پوســت ایجاد می شــود.  بافــت  چربــی در 
دیگــران  از  بیــش  بانــوان  از  برخــی  میــان  در ایــن 
کلــی  مســتعد ابتــال بــه آن هســتند. امــا بــه طــور 
تا انــدازه  میــزان ســلولیت و ســطح پیشــرفت آن 
بــدن  فــردی، درصــد چربــی  ژنتیــک  بــه  زیــادی 
عــالوه  داشــت.  خواهــد  بســتگی  فــرد  ســن  و 
بر ایــن ضخامــت پوســت نیــز می توانــد در ظاهــر 
ــر  ــه نظ ــال ب ــن ح ــد. با ای ــذار باش ــلولیت ها تاثیرگ س
کــه توزیــع چربــی در بــدن بانــوان بیشــتر از  می رســد 

مــردان قابــل مشــاهده باشــد.
بیــن  کالژن  رشــته های  کــه  اســت  ذکــر  شــایان 
بــه  را  زیریــن  چربی هــای  عضلــه،  و  پوســت 
کوچکــی تقســیم می کننــد. افزایــش  بســته های 
ســن منجــر بــه نــازک شــدن پوســت و از بیــن رفتــن 
تدریجــی قابلیــت ارتجاعــی آن می شــود. همیــن 
کــه ســلولیت بیشــتر  مســئله باعــث خواهــد شــد 
نمایــان شــود. علــل اصلــی ســلولیت بــه یکــی از 

می گیــرد: تعلــق  زیــر  گروه هــای 
- هورمون ها

- رژیم غذایی نامناسب

- سبک زندگی ناسالم
- سموم انباشته شده

- ژنتیک
- افزایش وزن

- بی تحرکی
- بارداری

متدهای درمانی کاهش سلولیت
کــه در ادامــه اشــاره می شــوند، همگــی  روش هایــی 
توســط پزشــک عمومــی و یــا متخصــص پوســت 
صورت گرفته و نیازمند مداخله پزشــکی مســتقیم 

هستید:
- کرایولیپولیز

یــک روش غیــر تهاجمی بــه منظــور  کرایولیپولیــز 
کاهش ســلولیت اســت که با منجمد یا به اصطالح 
کــردن ســلول های چربــی در قســمت زیریــن  فریــز 
پوســت، عارضــه ســلولیت را از بیــن می برد. ایــن 
ســلول های  شــدن  پــاره  باعــث  درمانــی  رویکــرد 
چربــی و جــذب محتــوای آنهــا توســط بــدن خواهــد 
کــه بــرای  شــد. البتــه بایــد توجــه داشــته باشــیم 
مشــاهده اثــرات مطلوب ایــن روش بــه حداقــل ۳ 

ــاز خواهیــم داشــت. ــی ۴ مــاه زمــان نی ال
- اولتراساوند

اولتراســاوند یــا اســتفاده از امــواج فراصــوت روش 
دهــی  قــرار  هــدف  بــرای  تهاجمی دیگــری  غیــر 
ســلولیت های شــکمی و ران هــا خواهــد بــود. نتایــج 
مــورد انتظار ایــن متــد طــی مــدت زمــان 2 الــی ۳ 
بــه توصیــه متخصصیــن  مــاه آشــکار می شــوند. 
پوســت بهتــر اســت روش اوتراســاوند بــا یکی دیگــر از 
متدهــای درمــان ســلولیت بــه صورت ترکیبــی مورد 

ــرار بگیــرد. آزمایــش ق
همچنین می توان به واســه اولتراســاوند اثربخشــی 

گیــری  ســایر روش هــای درمانــی ســلولیت را انــدازه 
کــرد.

- سلفینا
ــه جراحــی  ــاز ب ــدون نی ســلفینا )Cellfina( روشــی ب
کــه در آن از یــک ســوزن بــه منظــور از بیــن  اســت 
ــی در  ــان ســلول های چرب ــم می ــد محک ــردن پیون ب
ــر پوســت اســتفاده می شــود. این متــد  قســمت زی
و  ران  ســلولیت های  کامــل  انهــدام  در  می توانــد 
کمتــر از ۳ روز  باســن موثــر واقــع شــود. نتیجــه در 
کثــر ۳ ســال نیــز دوام خواهــد  ظاهــر شــده و تــا حدا

داشــت.
- لیزر

درمــان  بــرای  متــداول  نســبتا  روش  چندیــن 
کــه بــر پایــه  ســلولیت های پوســتی وجــود دارنــد 
ماســاژ بافتــی ســاخته شــده اند. امروزه ایــن روش ها 
در ترکیــب بــا فنــاوری فرکانــس رادیویــی، امــواج 
کاهــش  مــادون قرمــز و انــواع لیزرهــا در راســتای 

می شــوند. اســتفاده  ســلولیت ها 
بــرای مثــال ســلوالز یکــی از متدهــای لیــزر درمانــی 
کــه می توانــد پیوندهــای مســتحکم دخیــل  اســت 
در ایجــاد ســلولیت را در هــم بشــکند. بهبود شــرایط 
بــه دنبال ایــن رویکردهــای درمانــی پــس از چندیــن 
ــت ۶  ــن اس ــوند و ممک ــده می ش ــداوم دی ــه م جلس

مــاه یــا بیشــتر هــم بــه قــوت خــود باقــی بماننــد.
متدهای درمانی خانگی

- ورزش
کمــک قابــل  کاهــش وزن  ورزش مســتمر از طریــق 
کاهــش ســلولیت های بــدن می کنــد.  ــه  توجهــی ب
کــه ترکیبــی از  کامــل  کافیســت یــک برنامــه  تنهــا 
تمرینــات هــوازی و قدرتــی اســت را تــدارک ببینیــد 
و بــه طــور منظــم آن را انجــام دهیــد. طبیعــی اســت 

کــه یــک بــدن عضالنــی، ســرحال تــر و فاقــد چربــی 
اضافــه باشــد.

- اسکراب دانه های قهوه
اســتفاده از ترکیــب دانه هــای قهــوه بــه عنــوان الیــه 
بردار روشــی محبوب برای از بین بردن ســلول های 
مرده، تحریک رشد سلول های جدید و همچنین 
ســفت شــدن پوســت اســت. می تــوان از محلــول 
دانه هــای قهــوه بــه تنهایــی و یــا در ترکیــب بــا روغــن 
نارگیــل، روغــن زیتــون و شــکر بــه منظــور تهیــه یــک 
گرفــت. مخلــوط ســاخته  کمــک  اســکراب قــوی 
شــده را بــه آرامــی روی نواحــی درگیر ماســاژ و حداقل 

1۰ دقیقــه فرصــت بدهیــد.
گــردش خــون را افزایــش داده و  دانه هــای قهــوه 
جریــان لنــف را تقویــت می کننــد. هرچنــد مطالعــه 
علمی مشــخصی بــرای تاییــد اطالعــات فــوق در 
دســت نیســت، امــا اثــرات مذکــور بــه طــور تجربی به 

تاییــد رســیده اند.
- سرکه سیب

مصــرف ســرکه ســیب ممکن اســت بــه کاهــش وزن 
کاهــش وزن در ادامــه از  کنــد. همیــن  کمــک  بــدن 
شــدت ســلولیت ها می کاهــد. روزی ۳ مرتبــه هــر 
بــار 1 قاشــق غذاخــوری ســرکه ســیب رقیــق شــده 
کمکــی ســلولیت توصیــه می شــود.  بــرای درمــان 
همچنیــن می تــوان از ترکیب مســاوی ســرکه ســیب 
و آب بــرای ماســاژ روی نواحــی درگیــر بــه صــورت 

کــرد. موضعــی اســتفاده 
کــه تغییــر ســبک زندگــی  کلــی دیــده شــده  بــه طــور 
از جملــه نوشــیدن آب بیشــتر طــی روز، مصــرف 
فرآورده هــای طبیعــی بــرای کمــک بــه الغری و ســم 
زدایــی بــدن تاثیــر مطلوبــی بــر ســلولیت ها بــه مــرور 

زمــان خواهنــد داشــت.

سلولیت چیست و چگونه می توان آن را درمان کرد؟
خبرربخ

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

شماره نامه: 1۳998۵۶۰2۰19۰۰1۳87
تاریخ ارسال نامه: 1۳99/12/1۳

ــان  ک دهاق ــال ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح ــاد آراء هی مف
و  اســت  گردیــده  صــادر  نامــه  آییــن   8 مــاده  و  قانــون   1 مــاده  دراجــرای  کــه 
روزنامــه  ازطریــق  روز   1۵ فاصلــه  بــه  نوبــت  دو  در  قانــون   ۳ مــاده  دراجــرای 
آراء  بــه  کــه  اشــخاصی  یــا  شــخص  تــا  می شــود  گهــی  آ محلــی  و  کثیراالنتشــار 
گهــی و در روســتاها از  ــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ مذک
ــه اداره ثبــت محــل  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب گهــی در محــل ت تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ 
تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
ارائــه  محــل  ثبــت  بــه  را  دادخواســت  تقدیــم  گواهــی  و  نمایــد  عمومی محــل 
نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی 
ــا  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود ی ــود. درصورتــی  دادگاه خواهــد ب
ــد اداره ثبــت  ــه ننمای ــه دادگاه محــل ارائ ــم دادخواســت ب گواهــی تقدی معتــرض 
مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
برمــک  محمــد  آقــای   ،1۳99/11/12  ،1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰7۳۵ شــماره  رای   )1
فرزنــد ســعید ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا اشــجار موجــود در آن محــل 
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۳۰ اصلــی  احــداث بــاغ بــه مســاحت 12۰۴ مترمربــع پــال
واقــع در اراضــی نجــف آبــاد دهاقــان انتقــال عــادی مــع الواســطه ازطــرف مشــهدی 

ــه ابراهیمیــان )مالــک رســمی( یدال
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گهی فقدان سند مالکیت« »آ
کل  شــماره: 2۶۰۰1۶۵9، تاریــخ: 1۴۰۰/1/29، ســند مالکیــت جــزء ســهم یــک از 
ک  ســهم شــش بعنــوان مالــک یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال
ثبتــی ۴۴2 فرعــی باقیمانــده از ۴۵2 اصلــی واقــع در بخــش شــانزده ثبــت اصفهــان 
کــه بموجــب صفحــه 1۳۰ دفتــر 7۰۵ بشــماره ثبــت 1۶۰۳7۳ و بموجــب مســتند 
بنــام  اصفهــان   81 دفترخانــه   1۳9۰/۰2/19 خ  مــور  ۴12۵9 بشــماره  مالکیــت 
کلباســی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 18۶۵۵ بــه شــماره ملــی  آقــای آرش 
12921۰۴۰۰7 و تاریــخ تولــد 1۳۶۶ ثبــت و ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 
کــه نامبــرده  گردیــده اســت  1۳۶۶۵۳ ســری الــف ســال 9۰ بنامــش صــادر و تســلیم 
ــه مالکیــت خــود  ک فــوق نســبت ب درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــال
را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آئیینامــه 
کســی مدعــی انجــام  گهــی میشــود. چنانچــه  قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آ
ــد از  ــود می باش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
کتبــًا ضمــن ارائــه  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  تاریــخ انتشــار این آ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد تــا 
گردد.  کننــده ســند مســترد  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل  بدیهــی اســت ا
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ک شــمال اصفهــان  طبــق مقــررات خواهــد شــد. رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

فــالح - 112۴7۶۴ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

ــم  ــک و نی ــهم ی ــزء س ــت ج ــند مالکی ــخ: 1۴۰۰/1/29، س ــماره: 2۶۰۰1۶۵9، تاری ش

کل ســهم شــش بعنــوان مالــک یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ عرصــه و  از 
ک ثبتــی ۴۴2 فرعــی باقیمانــده از ۴۵2 اصلــی واقــع در بخــش شــانزده  اعیــان پــال
و  ثبــت 7۴۳2۰  کــه بموجــب صفحــه ۳۰8 دفتــر ۳۴2 بشــماره  ثبــت اصفهــان 
خ 1۳8۳/۰۵/۰7 انحصــار وراثــت  بموجــب مســتند مالکیــت بشــماره 2۳2۳ مــور
کلباســی بنــام آقــای حســن  ــه  ــی از فضــل ال توســط دادگاه عمومی اصفهــان انتقال
کلباســی فرزنــد فضــل الــه بشــماره شناســنامه 918 بــه شــماره ملــی 128۵۴9۴989 
و تاریــخ تولــد 1۳۳۴ ثبــت و ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 1۳۶۶۵7 ســری 
کــه نامبــرده درخواســت  گردیــده اســت  الــف ســال 9۰ بنامــش صــادر و تســلیم 
ک فــوق نســبت بــه مالکیــت خــود را نمــوده  صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــال
اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آئیینامــه قانــون ثبــت 
کســی مدعــی انجام معامله نســبت  گهــی میشــود. چنانچــه  مراتــب در یــک نوبــت آ
بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  آ
تــا مراتــب صــورت  یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد 
گــردد. بدیهــی اســت  کننــده ســند مســترد  مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت  ا
طبــق  المثنــی  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  اقــدام  نشــود  ارائــه  معاملــه  ســند  یــا 
ک شــمال اصفهــان فــالح   مقــررات خواهــد شــد. رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

- 112۴7۶۰ / م الف
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

کل  شــماره: 2۶۰۰1۶۵9، تاریــخ: 1۴۰۰/1/29، ســند مالکیــت جــزء ســهم یــک از 
ک  ســهم شــش بعنــوان مالــک یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال
ثبتــی ۴۴2 فرعــی باقیمانــده از ۴۵2 اصلــی واقــع در بخــش شــانزده ثبــت اصفهــان 
کــه بموجــب صفحــه 12۴ دفتــر 7۰۵ بشــماره ثبــت 1۶۰۳۶9 و بموجــب مســتند 
بنــام  اصفهــان   81 دفترخانــه   1۳9۰/۰2/19 خ  مــور  ۴12۵9 بشــماره  مالکیــت 
کلباســی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 119۰ بــه شــماره ملــی  خانــم ســتاره 
ــد 1۳۵8 ثبــت و ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی  128۴921999 و تاریــخ تول
کــه نامبــرده  گردیــده اســت  1۳۶۶۵۵ ســری الــف ســال 9۰ بنامــش صــادر و تســلیم 
ــه مالکیــت خــود  ک فــوق نســبت ب درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــال
را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آئیینامــه 
کســی مدعــی انجــام  گهــی میشــود. چنانچــه  قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آ
ــد از  ــود می باش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
کتبــًا ضمــن ارائــه  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  تاریــخ انتشــار این آ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد تــا 
گردد.  کننــده ســند مســترد  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل  بدیهــی اســت ا
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ک شــمال اصفهــان  طبــق مقــررات خواهــد شــد. رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

فــالح - 112۴7۶۳ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

شــماره: 2۶۰۰1۶۵9، تاریــخ: 1۴۰۰/1/29، ســند مالکیــت جــزء ســهم یــک و نیــم از 
کل ســهم شــش بعنــوان مالــک یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیان 
ــت  ــانزده ثب ــش ش ــع در بخ ــی واق ــده از ۴۵2 اصل ــی باقیمان ــی ۴۴2 فرع ک ثبت ــال پ
ــه بموجــب صفحــه 121 دفتــر 7۰۵ بشــماره ثبــت 1۶۰۳۶7 و بموجــب  ک اصفهــان 
خ 1۳9۰/۰2/19 دفترخانــه 81 اصفهــان  مســتند مالکیــت بشــماره ۴12۵9 مــور
ــه شــماره  ــنامه 1۳17 ب ــد بشــماره شناس ــد محم ــم فاطمــه ناصــری فرزن ــام خان بن
ملــی 18189۰9۶۳۴ و تاریــخ تولــد 1۳۳8 ثبــت و ســند مالکیــت اصلــی بشــماره 
کــه  گردیــده اســت  چاپــی 1۳۶۶۵۶ ســری الــف ســال 9۰ بنامــش صــادر و تســلیم 
ک فــوق نســبت بــه مالکیــت  نامبــرده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پــال
خــود را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آئیینامــه 
کســی مدعــی انجــام  گهــی میشــود. چنانچــه  قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آ
ــد از  ــود می باش ــزد خ ــت ن ــند مالکی ــود س ــا وج ــوم ی ــک مرق ــه مل ــبت ب ــه نس معامل
کتبــًا ضمــن ارائــه  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  تاریــخ انتشــار این آ

اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد تــا 
گردد.  کننــده ســند مســترد  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل  بدیهــی اســت ا
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ک شــمال اصفهــان  طبــق مقــررات خواهــد شــد. رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

فــالح - 112۴7۶۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

ماموریــان  افشــین  و  آرش  آقایــان   ،1۴۰۰/۰1/29 تاریــخ:   ،2۶۰۰1۰۶۶ شــماره: 
اصفهانــی فرزنــد مرتضــی به ترتیب به شــماره ملــی 1292۰9۳8۶2 و 1271۴771۳۰ 
ک 1۳9  بالســویه مالکیــن 2۰12 ســهم مشــاع از 1۰۰۰۰ هــزار ســهم ششــدانگ پــال
کــه  فرعــی از ۴12 اصلــی واقــع در بخــش 1۶ بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 298 اصفهــان رســیده  هویــت و امضــا شــهود رســمًا 
ک فــوق بــه شــماره های چاپــی 88۳1۵۶  کــه اســناد مالکیــت پــال مدعــی اســت 
کــه در  خ 1۳79/۰۴/1۵  و 88۳1۵7 و بــا شــماره مســتند مالکیــت 8۵2۳9 مــور
بنــام   1۳992۰۳۰2۰2۶۰۳۶۵۶۰ و   1۳992۰۳۰2۰2۶۰۳۶۵۵8 الکترونیــک  دفاتــر 
گواهــی  گردیــده و طبــق  نامبــردگان ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت، بــه علــت جابجایــی مفقــود  دفتــر امــال
ــد طبــق تبصــره  ــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده ان گردی
کــه هرکــس  گهــی می شــود  یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند  مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
ــا ده روز به ایــن اداره  گهــی ت مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه  مراجعــه و اعتــراض خــود را 
کننــه مســترد  تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  گــردد. ا
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد  ــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و ب ارائ
ک شــمال اصفهــان -  شــد. محمدعلــی فــالح رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

112۴787 / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

موجــب  بــه  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/1/28 تاریــخ:   ،2۶۰۰19۴9 شــماره: 
اصالحــی  رای  و   1۳98/12/2۰ خ  مــور  1۳98۶۰۳۰2۰2۶۰222۵۶ رای 
تکلیــف  تعییــن  قانــون  هیــأت   99/۰7/۰9 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰17۶7۵
ســاختمان  رســمی یکباب  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت 
ک شــماره 1۶۰2۳ فرعــی از 1۵182 اصلــی مفــروز و  تجــاری - مســکونی تحــت پــال
مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان در مالکیــت آقــای 
 ۵7۵9۶92۰۳8 کدملــی  و   79 ش.ش  بــه  خانعلــی  فرزنــد  محمــدی  مصطفــی 
گردیــد و پرونــده ثبتــی فاقــد  صــادره از چــادگان نســبت بــه ششــدانگ مســتقر 
ســابقه تحدیــد حــدود می باشــد. لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 1۳ قانــون 
فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز شــنبه 
مورخــه 1۴۰۰/۰2/2۵ ســاعت 8 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــالم میگــردد تــا در روز  گهــی بــه  و بــه موجب ایــن آ
و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق 
مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و فقــط تــا 
)۳۰( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
ــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره ظــرف یــک مــاه دادخواســت خــود را  بای
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن  بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تســلیم و 
ــی  ــا نماینــده قانون ــد و درغیرایــن صــورت متقاضــی ثبــت ی ــه نمای واحــد ثبتــی ارائ
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را  وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 
ع  گهــی: دراســر عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهــد. تاریــخ انتشــار آ
 - فــالح  اصفهــان  شــمال  منطقــه  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس   - وقــت 

الــف م   / 112۴7۶7
گهی مزایده آ

شــماره: 99۰1998، اجــرا، تاریــخ: 1۴۰۰/۰1/28، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 

کالســه 99۰1998، 99۰1997 خانــم رقیــه  شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده 
کریمی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 181۵۰۰۰۰۰۰  رضایــی بــه طرفیــت حســن علــی 
ــال بابــت حــق اجــرا درنظــردارد  ــه و مبلــغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــال در حــق محکــوم ل ری
ک ثبتــی  تــا مقــدار 1/۶8 دانــگ مشــاع از ۳ دانــگ ســهم محکــوم علیــه را پــال
یــک  مســکونی  منــزل  بــاب   1 صــورت  بــه  کــه  اصفهــان   1۴ بخــش   1۳۳/۶۰9
طبقــه در تــراز 9۰/- از ســطح حیــاط بــا زیربنــای 118/7۵ مترمربــع بــا قدمــت 
گاز می باشــد  بــرق و  2۰ ســال ســاخت و عــرض 172/۴۰ دارای انشــعابات آب، 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ ســهم  کــه 
مزایــده  ازطریــق  را  نمــوده  ارزیابــی   ۳/7۵۰/۰۰۰/۰۰۰ معــادل  را  علیــه  محکــوم 
بفــروش برســاند. لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ ســه شــنبه 1۴۰۰/۰2/21 ســاعت 
۰9:۰۰ در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار 
می گــردد. طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه نشــانی خمینــی شــهر، 
ــتی  کدپس ک 9  ــال ــمیان، پ ــه شهید هاش کوچ ــاری،  ــداز دهی ــاد، بع ــف آب ــاده نج ج
8۴۳71۵8۳۵۶  مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نماینــد. خریــدار 
ده  می بایســتی  خریــدار  نمایــد.  راپیشــنهاد  قیمــت  باالتریــن  کــه  اســت  کســی 
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــرف ی ــی را ظ ــس و مابق ــی المجل ــنهادی را ف ــت پیش ــد قیم درص
مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد 
کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان  اولیــه پــس از 
ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: 
متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش 
ــی  ــک مل ــزد بان ــهر ن ــار نســخه ای بــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی ش چه
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از  ــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل  واریــز و ب
شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماینــد.  کپــی  تکمیــل و بــه همــراه 
مدیــر و دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علــی 

حســن زاده - 112۴۳97 / م الــف

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

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

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰12۰۰۰۶2۵
تاریخ: 1۳99/۰9/۰۳

برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰12۰۰۰۵۶۴ هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای عمــران 
حســینی فرزنــد محمدتقــی بشــماره شناســنامه 17۰۴ صــادره از فریــدن در یــک 
بــاب واحــد پــرورش بوقلمــون بــه مســاحت 1۵1۶۶/1۳ مترمربــع مفــروز و مجــزی 
ک 1 فرعــی از ۴8 اصلــی واقــع در روســتای چهــل خانــه خریــداری از  شــده از پــال
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور  مالــک رســمی آقای محمدتقــی حســینی محــرز 
گهــی می شــود درصورتــی  اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن  می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰1/۳1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/1۵
موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و امال

112۴1۶۶ / م الف

گهی آ

که ممکن  نتایج مطالعه آزمایشــی نشــان می دهد 
ــم زوال  ــودی عالئ ــث بهب ــازی ورزش« باع ــت »ب اس

عقــل شــود.
مبتنــی  بدنــی  فعالیت هــای  بــه  ورزش«  »بــازی 
گفتــه  ویدیویــی  بازی هــای  ماننــد  فنــاوری،  بــر 
کــه بــرای انجــام بــازی به شــرکت کنندگانی  می شــود 
کــه از نظــر جســمی فعال باشــند یــا ورزش  نیــاز دارد 
کــه بیشــتر بــر  کننــد. زوال عقــل، بیمــاری اســت 
حافظــه، عملکــرد شــناختی و رفتــاری و زندگــی 
روزمــره ســالمندان تاثیــر می گــذارد و در حال حاضر، 
بــرای زوال عقــل  گزینه  هــای درمانــی محــدودی 
گرچــه بســیاری از آزمایش های بالینی  وجــود دارد، ا

در حــال انجــام اســت.
گــزارش مدیکال نیــوز،در یک مطالعه آزمایشــی،  بــه 
کــه ترکیبــی از ورزش و  محققــان از »بــازی ورزش« 
گروهــی  ــرای تمریــن  بازی هــای ویدئویــی اســت، ب
ــت  ــز مراقب ک ــه در مرا ک ــل  ــا زوال عق ــن ب ــراد مس از اف
کردنــد.  طوالنی مــدت زندگــی می کردنــد، اســتفاده 
محققان دریافتند که تمرین »بــازی ورزش« باعث 
بهبود انــدام تحتانــی و عملکــرد شــناختی، زمــان 
گــروه  کنــش گام بــرداری و عالئــم افســردگی در ایــن  وا

می  شــود.
در سراســر جهــان، بــر اســاس آمــار منبعــی مــورد 
اعتمــاد، حــدود ۵۰ میلیــون نفــر از افــراد، نوعــی 
زوال عقــل دارند. ایــن وضعیــت می  توانــد باعــث 
کاهش عملکرد شــناختی، حافظه و توانایی انجام 
گرچــه زوال عقــل در  فعالیت هــای روزمــره شــود. ا
درجــه اول افــراد مســن را گرفتــار می  کنــد، امــا بخش 
طبیعــی از رونــد پیــری نیســت. در حــال حاضــر، 
هیــچ درمانــی برای ایــن بیمــاری شناخته نشــده 
بــرای  اســت. با ایــن حــال، آزمایش هــای بالینــی 
بررســی پیشــرفت دارویــی و همچنیــن اقدامــات 
غیردارویــی و مرتبــط بــا مراقبــت در حــال انجــام 

اســت.
کمی وجــود دارد،  گزینه هــای درمانــی  کــه  از آنجــا 
محققــان بلژیکــی بــا همــکاری الینــگ دی برویــن از 
کــه آیــا  کردنــد  دانشــگاه زوریــخ، ســوئیس، بررســی 
کــه ورزش ســرگرم  کننــده  »بــازی ورزش«، فعالیتــی 
و تمریــن شــناختی را درهــم می آمیــزد، می  توانــد 
عالئــم زوال عقــل را در افــراد مبتــال بهبــود بخشــد یــا 

خیــر.
دیویــدات  از  دانشــمندان  تحقیــق،  برای ایــن 
سنســو )یــک دســتگاه آمــوزش مبتنــی بــر فنــاوری 
کــه در پیشــگیری و توانبخشــی اســتفاده  اســت 
کنــار اجــزای فیزیکــی، عملکردهــای  می  شــود و در 

شــناختی را آمــوزش می- دهــد( و »بــازی ورزش« 
طراحــی شــده توســط دانشــگاه زوریــخ اســتفاده 
ــخ  ــگاه زوری ــان دانش ــال ۲۰۱۵، محقق ــد. در س کردن
دریافتنــد، افــراد مســن که مشــغول تمرینــات بدنی 
و شــناختی هســتند، عملکــرد شــناختی و اجرایــی 
بهبودیافتــه ای را نشــان می  دهنــد. با ایــن حــال، 
مطالعــه آنــان محدودیــت داشــت، زیــرا فقــط افــراد 
ســالم را شــامل می  شــد. بنابرایــن، دانشــمندان 
می خواســتند بــا گنجاندن افراد مبتالبــه زوال عقل 

گســترش دهنــد. یافته هــای قبلــی را 
»بازی ورزش« و زوال عقل

کنترلــی تصادفــی،  محققــان بــرای شــروع آزمایــش 
۴۵ شــرکت کننده بــا عالئــم شــدید زوال عقــل را از دو 
گرفتند.  مرکــز مراقبت طوالنی مدت بلژیــک در نظر 
میانگیــن ســنی شــرکت کنندگان ۸۵ ســال بــود. 
آنــان شــرکت- کنندگان را بــه دو گروه تقســیم کردند 
و ســپس همــه آنــان را بــا اســتفاده از یــک ســری 
کردند.  آزمون هــا بــرای تعیین عملکرد پایــه ارزیابــی 
گــروه پــس از اتمــام آزمایش، ایــن آزمایش هــا را تکــرار 
گــروه جلســات تمرینــی را بــا دســتگاه  کــرد. یــک 
دیویــدات سنســو بــه مــدت ۱۵ دقیقــه و ســه بار در 
هفتــه و بــه مــدت هشــت هفتــه انجــام دادنــد، در 
گــروه دیگــر موزیــک ویدیوهــای انتخابــی  کــه  حالــی 

کردنــد. خــود را تماشــا 
الزم بــه ذکــر اســت، دیویــدات سنســو یــک ماشــین 
کــه از یــک صفحــه نمایــش و یــک  تمرینــی اســت 
ســکوی مســطح بــا چهــار دایــره چــراغ دار حســاس 
بــه فشــار تشکیل شــده اســت. حســگرها مراحــل 
پاییــن  و  بــاال  راســت،  را در چهــار جهــت چــپ، 
شــرکت   کــه  همان طــور  می دهنــد.  تشــخیص 
ظاهــر  صفحــه  روی  بــر  کــه  الگوهایــی  کننــدگان 
کــه  می شــوند را مشــاهده می کننــد ســعی می کننــد 
کننــد.  ــای خــود روی ســطح تکــرار  ــا پ ــی را ب آن توال
دســتگاه به طــور خــودکار بــرای مطابقــت بــا توانایــی 
شــرکت  کننــده تنظیم می  شــود و گام هــا، جابجایی 

گیــری می  کنــد. وزن و تعــادل را انــدازه  
کــه بــه »بــازی  نتایــج نشــان داد، شــرکت  کنندگانــی 

ورزش« مشــغول بودنــد ســرعت راه رفتــن، عملکــرد 
کنــش  وا زمــان  و  تعــادل  تحــرک،  شــناختی، 
همچنیــن  آنــان  دادنــد.  افزایــش  را  گام بــرداری 
شــاهد بهبــود عملکــرد پــا و عالئــم افســردگی بودنــد 
کنش شــرکت  برعکس، توانایی شــناختی و زمان وا
کــه موزیک ویدیوهــا را تماشــا می  کردند،   کنندگانــی 
کاهــش بــود. محققــان پیشــنهاد  همچنــان رو بــه 
ــا  کنــش و عملکــرد پ ــه افزایــش زمــان وا ک می کننــد 
ممکــن اســت توانایــی ســالمندان را برای احســاس 
ــه زمیــن  ــه منجــر ب ک ــه موقعیت هایــی  کنــش ب و وا

خــوردن می شــود، بهبــود بخشــد.
اولین بار، ایــن  »بــرای  گفــت:  برویــن  دی  الینــگ 
کــه از طریــق بــازی هدفمنــد، نــه  امیــد وجــود دارد 
تنها موجب تاخیر در عالئم زوال عقل شــویم بلکه 

کنیــم.« آنهــا را تضعیــف 
محدودیت های قابل توجه

ــه مطالعــه  کــم نمون ــه حجــم  ــا توجــه ب محققــان ب
بــرای  تــری  گســترده   آزمایش هــای  بــه  خــود، 
مقایســه »بــازی ورزش« بــا ســایر اشــکال ورزش، 
ماننــد ورزش هــای هــوازی بــرای تاییــد یافته هــای 
که ایــن نتایــج  خــود نیــاز دارنــد. آنــان می- گوینــد 
بــرای جمعیــت وســیع  تــر قابــل تعمیــم نیســت زیــرا 
شــرکت  کننــدگان فقــط شــامل افــرادی بودند کــه در 
دو مرکــز طوالنی مــدت در بلژیــک زندگــی می  کردنــد. 
همچنیــن، زنــان بیــش از ســه چهــارم شــرکت-

دانشــمندان  و  می  دادنــد  تشــکیل  را   کننــدگان 
کنتــرل  آنــان را از نظــر دارویــی مرتبــط بــا زوال عقــل 
گــروه تمــاس طوالنــی  نمی  کردنــد. عــالوه بر ایــن، 
تــا  اســت  نداشــته  شــرکت  کننــدگان  بــا   مــدت 
مشــخص شــود کــه آیــا مزایــا دوام داشــته اند یــا خیر. 
کارمنــد از دانشــگاه زوریــخ در ایــن  همچنیــن یــک 
که از یک دســتگاه »بازی  کرده بود  مطالعه شــرکت 
ورزش« متعلــق بــه شــرکت خــود اســتفاده می کــرد.

آینده پژوهی
گــروه قصــد دارد مطالعــات بیشــتری را در  ایــن 
مــورد افــراد دارای اختــالل شــناختی خفیــف، یک 
شــاخص اولیه از زوال عقل، انجام دهد تا بررســی 
کــه آیــا »بــازی ورزش« می  توانــد بــه جلوگیــری  کنــد 
کنــد یــا  کمــک  از بدتــر شــدن عالئــم زوال عقــل 
خیــر. آنــان همچنیــن مایــل هســتند بــا اســتفاده 
کــه آیا ایــن نــوع  کننــد  از اســکن ام آر آی تعییــن 
تمرین باعث تغییر قســمت  هایی از مغز می  شــود 
که مســئول بهبود شــناختی و جســمانی هســتند 
همان طــور کــه در این مطالعه آزمایشــی مشــاهده 

کردنــد.

»بازی ورزش« و بهبود عالئم زوال عقل
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ــه تراشــه ی  ــوط ب ــد اطالعــات مرب گری می گوی افشــا
گلکســی زد فولد ۳ فوق محرمانه اســت. آیا گلکســی 
بــه همــان تراشــه ای مجهــز می شــود  زد فولــد ۳ 
گرافیکــی AMD دارد؟  کــه طبــق شــایعه ها واحــد 
گوشــی  بــه  مختلفــی  شــایعه های  در  کنــون،  تا
 Samsung Galaxy Z( گلکسی زد فولد ۳ سامسونگ
Fold ۳( اشــاره شــده اســت؛ امــا هنــوز نمی دانیم این 
تراشــه ای  چــه  از  موردانتظــار  تاشــدنی  گوشــی 
کــه  کثــر مــردم اتفاق نظــر دارنــد  برخــوردار اســت. ا
گون  کره ای به پردازنده ی اســنپدرا تاشــدنی بعدی 
888 کوالــکام مجهــز می شــود؛ ولــی به نظــر می رســد 
سامســونگ برنامــه ی دیگــری تــدارک دیــده اســت. 
گران  به گــزارش فون آرنــا، اخیــرا Ice Universe، از افشــا
تراشــه ی  اطالعــات  شــده  مدعــی  خوش نــام، 
فوق محرمانــه  سامســونگ   ۳ فولــد  زد  گلکســی 
کــه  باشــد  بدین معنــی  ادعــا  شــاید این  اســت. 
گوشــی تاشــدنی مذکــور سامســونگ قــرار نیســت از 
کســینوس 21۰۰ بهره منــد  گون 888 یــا ا اســنپدرا
مدل هــای  در  به ترتیــب  تراشــه   دو  باشــد. این 
اروپایی و خاورمیانه ای گوشــی های ســری گلکســی 

S21 بــه کار رفته انــد. فون آرنــا می گویــد احتمــال دارد 
کــه  گلکســی زد فولــد ۳ بــه تراشــه ای مجهــز باشــد 
مدتــی پیــش در برخــی شــایعه ها دربــاره اش شــنیده 
گفتــه می شــود تراشــه ی مذکــور  بودیــم. همچنیــن، 
کســینوس متعلــق اســت و از واحــد   بــه خانــواده ی ا
گرافیکــی AMD اســتفاده می کنــد.در رویــداد معرفی 
 System LSI کســینوس 21۰۰، رئیــس واحــد تجــاری ا
گفــت محصــول پرچــم دار بعــدی از  سامســونگ 
گرافیکــی AMD برخــوردار خواهــد بــود.  پردازنــده ی 
گوشــی پرچــم دار  مشــخصا نمی دانیــم منظــور او 
ــا تراشــه ی پرچــم دار بعــدی. انتظــار  ــوده ی بعــدی ب
مــی رود شــرکت کره ای پردازنده ی جدیــدش را ژوئن 
کنــد. پیش تــر،  ۲۰۲۱ )خــرداد و تیــر ۱۴۰۰( معرفــی 
بــه  مجهــز  کســینوس  ا تراشــه ی  می شــد  گفتــه 
گرافیکــی AMD ســال ۲۰۲۲ عرضــه می شــود  واحــد 
از  سامســونگ  می رســد  به نظــر  بدین ترتیــب،  و 
برنامــه ی اولیــه  اش جلــو افتــاده اســت. این تراشــه ی 
کســینوس  سامســونگ به صــورت داخلــی بــا نــام ا
992۵ شــناخته می شــود.  واحــد CPU تراشــه ی 
واحــد  معــادل  قدرتــی  تقریبــا   21۰۰ کســینوس  ا
گون 888 دارد؛ امــا وقتــی  CPU تراشــه ی اســنپدرا

بحــث بــه عملکــرد واحــد GPU می رســد، پرچــم دار 
کوالــکام به لطــف بهره منــدی از پردازنده ی گرافیکی 
از خــود نشــان می دهــد.  بهتــری  آدرنــو عملکــرد 
 GPU بنچمارک هــای فاش شــده نشــان می دهــد
تراشــه ی جدیــد سامســونگ رقیبــی قدرتمند بــرای 
آدرنــو محســوب می شــود و حتــی ممکــن اســت 
قدرتــی در حدوانــدازه ی واحــد گرافیکــی تراشــه  های 
ســری A اپــل داشــته باشــد. این نکتــه را مدنظــر قــرار 
کــه همه چیــز فعــال در حــد حدس و گمــان  دهیــد 
کار روی نســخه ی  کوالــکام مشــغول  اســت و شــاید 
گون 888 باشــد و از ایــن  اصالح شــده ی اســنپدرا
ــرده  ــره ب ــد ۳ به ــی زد فول گلکس ــد در  ــه ی جدی تراش
جدیــد  تاشــدنی  گوشــی  مــی رود  انتظــار  شــود. 
ــری  ــری کوچک ت ــش و بات ــونگ صفحه نمای سامس
گلکســی زد فولــد 2 داشــته باشــد. درحال حاضــر،  از 
گوشــی نمی دانیــم.  جزئیــات زیــادی از دوربین ایــن 
 S Pen گلکســی زد فولــد ۳ بــا قلــم طبــق شــایعه ها، 
بدنــه اش  داخــل  در  احتمــاال  امــا  اســت؛  ســازگار 
ــد داشــت.  ــرای S Pen نخواه ــی ب شــکاف اختصاص
شــاید گلکســی زد فولد ۳ اولین گوشــی سامســونگ 

بــا دوربیــن ســلفی در زیــر نمایشــگر باشــد. 

EQB، جدیدتریــن محصــول الکتریکــی مرســدس 
بنــز، مــدل بدنــه ای مکعبــی و بزرگ تــر از EQA دارد 
و قدرتش ۲۸۸ اســب بخار و شــعاع حرکتی اش ۴۸۰ 

کــرد. کیلومتــر خواهد 
مرســدس بنــز یکــی از برندهــای خارجــی محبــوب 
خودروســاز  به همین دلیــل،  اســت؛  چیــن  در 
اصیــل آلمانــی از نمایشــگاه شــانگهای اتوشــو ۲۰۲۱ 
بــرای رونمایــی جدیدتریــن محصوالتــش اســتفاده 
بــازار  ابتــدا وارد  بنــز EQB در  می کنــد. مرســدس 
چیــن خواهــد شــد؛ امــا ســال ۲۰۲۲ بــرای بــازار اروپــا 
و آمریــکا نیــز تولیــد می شــود. طــول بدنه ی ایــن 
خــودرو ۴،۶۸۴ میلی متــر اســت و می تــوان مــدل 

ســه ردیفه ی آن را نیــز خریــد.
بــرای حمــل چهــار  و  اســتاندارد دو ردیفــه  مــدل 
سرنشــین مناســب اســت. فضــای صندوق ایــن 
جمع شــدن  از  پــس  کــه  اســت  لیتــر  مــدل ۴۹۵ 
صندلی هــای عقــب، بــه ۱۷۱۰ لیتر می رســد. فضای 
صنــدوق مــدل ســه ردیفه در دو حالــت بــاز و بســته 
بــودن صندلی هــای پشــت راننــده به ترتیــب ۴۶۵ و 

۱،۶۲۹ لیتــر اســت.
عرضــه   EQB بــرای  متنوعــی  پیشــرانه های 
کــه نســخه های دیفرانســیل جلو و  خواهــد شــد 
دو دیفرانســیل را شــامل می شــود. مدل ویژه ی این 
مــدل تک دیفرانســیل  بــازار چیــن  بــرای  خــودرو 
 AMG نســخه ی  و  اســب بخار   ۲۶۹ قــدرت  بــا 
دو دیفرانســیل بــا قــدرت ۲۸۸ اســب بخار خواهــد 
 ۴Matic  ۳۵۰  EQB کــد  بــا  قوی تــر  مــدل  بــود. 
 NEDC کــه براســاس اســتاندارد شــناخته می شــود 
شــعاع حرکتــی اش ۴۷۸ کیلومتــر و مطابــق آزمایش 
کیلومتــر خواهــد  WLTP، شــعاع حرکتــی آن ۴۱۹ 
بــود. جزئیــات مربــوط بــه دیگر نمونه هــای تولیدی 
EQB بــرای بــازار آمریکا و اروپا در آینده اطالع رســانی 

ــد. ــد ش خواهن
قیمــت نهایــی EQB هنــوز مشــخص نیســت. در 
کامپکــت  کراس اورهــای  قیمــت  جهانــی،  بــازار 
مرســدس بنــز شــامل GLA و GLB تقریبــا مشــابه 
انتظــار داشــت  اوصــاف، می تــوان  با ایــن  اســت. 
قیمــت EQB نیــز درحــدود EQA باشــد و مــدل 
تــا ۶۰ هــزار دالر  ازای پرداخــت ۵۵  اســتاندارد در 

فروختــه شــود.

توســعه دهندگان  بررســی های  جدیدتریــن 
اضافه شــدن  احتمــال  از   ۱۲ کد اندرویــد  روی 
به ایــن  جدیــد  قابلیت هــای  بــا  زبالــه  ســطل 
ــاس  ــد. براس ــر می ده ــتم عامل خب ــخه از سیس نس
در  هنــوز   ۱۲ AndroidCenteral، اندرویــد  گــزارش 
گــوگل پیکســل ۵  گوشــی های هوشــمندی ماننــد 
مرحلــه ی پیش نمایــش اولیــه ی توســعه دهنده را 
می گذارند. ایــن یعنــی بســیاری از ویژگی های ایــن 
سیســتم عامل پنهــان هســتند یــا آمــاده نیســتند یا 
نهایــی نشــده اند. خوشــبختانه توســعه دهندگان 
کــه در پلتفرم هــای جدیــد  بســیاری وجــود دارنــد 
را  بالقــوه  ویژگی هــای  تــا  می کننــد  جســت وجو 
 XDA-Developers کننــد. آخریــن بررســی بررســی 
کــه ســطل  کد اندرویــد ۱۲ نشــان داده اســت  روی 
با ایــن  اســت  ممکــن  پنهــان   )trash bin( زبالــه 
نســخه ی جدیــد ســرانجام بــه چیــز دیگــری تبدیــل 
شــود. ســطل زباله اندرویــد تقریبــا عملکــرد مشــابه 
فایل هــای  تمــام  و  دارد  وینــدوز   Recycle Bin
حذف شــده از دســتگاه را نشــان می دهــد. طبــق 
کــه  فعلــی  نســخه ی  اطالعــات،  جدیدتریــن 
در ادامــه اسکرین شــات آن را مشــاهده می کنیــد، 

از  را  فایــل  می دهــد  اجــازه ی  کاربــر  بــه  احتمــاال 
کنــد؛ امــا به نظــر نمی رســد راهــی  دســتگاه حــذف 
بــرای بازگردانــی آن هــا در ایــن قســمت تعبیــه شــده 
مســئله  اســت این  ممکــن  بااین همــه،  باشــد. 
کنــد؛ زیــرا برنامــه ی Files by Google ظاهــرا  تغییــر 
کــه  ویژگــی ای در بخــش ســطل زبالــه خــود دارد 
کنید. ایــن  امــکان می دهــد پرونده هــا را بازیابــی 
ویژگــی تــا حــدودی در اندرویــد ۱۱ نیــز وجــود دارد؛ 
ــرای ذخیره ســازی  ــی به دلیــل شــرایط موجــود ب ول
می شــود.  متحمــل  محدودیت هایــی  گــوگل، 
اساســا اپلیکیشــن ها فقــط بــه فایل هایــی که ایجاد 
می کننــد دسترســی مســتقیم دارنــد و در صــورت 
صادرنشــدن مجــوز، فضــای ذخیره ســازی دیگــری 
گانــه بــا  در دســتگاه ندارنــد. هــر اپلیکیشــن جدا

فایل هــای حذف شــده برخــورد می کنــد. در ایــن 
مواقــع، معمــوال اپلیکیشــن ها تــا ســی روز فایــل  
پنهــان  پرونده شــان  فهرســت  در  را  حذف شــده 
ک  کامــال از دســتگاه پــا می کننــد و ســپس، آن را 
می شــود. ســطل زباله اندرویــد ۱۲ ممکــن اســت 
ســرانجام راهــی برای مدیریت همــه ی پرونده های 
ارائــه  کاربــران  بــه  حذف شــده در دســتگاه خــود 

دهــد. 
کــردن یــا نکــردن  البتــه عملکــردش بــه اســتفاده 
گــوگل  اپلیکیشــن ها از رابــط برنامه نویســی زبالــه ی 
یعنــی  بســتگی دارد. ایــن   )Google›s trash API(
کمی زمــان می بــرد تــا بتوانیــم ســرانجام  احتمــاال 
کاربــردی در اندرویــد  بــه ســطل زبالــه ی مفیــد و 
می رســد  به نظــر  امــا  باشــیم؛  داشــته  دسترســی 
گــوگل مشــغول آماده ســازی چنیــن قابلیتــی بــرای 
نســل بعــدی سیســتم عاملش اســت. این قابلیــت 
کــه  کاربــردی باشــد. ازآنجا می توانــد بــرای بســیاری 
انتظــار می رود اندرویــد ۱۲ مــاه آینــده وارد مرحلــه ی 
بهتریــن  در  را  آن  می تــوان  پــس از آن  و  شــود  بتــا 
کــرد،  گوشــی های هوشــمند اندرویدی مشــاهده 
درباره ی ایــن  بیشــتری  اطالعــات  اســت  ممکــن 

آوریــم. ویژگــی در Google I/O 2۰21 به دســت 

کــه چندیــن ســال پیــش ماننــد بمبــی  نت بوک هــا 
کنــون بــه دســت  کردنــد، ا در دنیــای فنــاوری صــدا 
فراموشــی ســپرده شــده اند؛ اما شــاید بتوان آن ها را 
به نوعــی پیــروز میــدان نبــرد دنیــای فنــاوری معرفی 
گــزارش The Verge، در ســال ۲۰۰۷  کــرد. بــر اســاس 
کــه تغییــرات زیــادی  دو محصــول وارد بــازار شــدند 
گــر به یاد  در آینــده ی دنیــای فناوری ایجــاد کردنــد؛ ا
داشــته باشــید، یکــی از آن ها آیفون بــود؛ اما دومین 
کــه ۳۹۹   7۰1 Eee PC محصــول چیــزی نبــود جــز
دالر قیمــت داشــت و توجــه بســیاری به خود جلب 
کــرد. در ابتــدا روی ایــن دســتگاه سیســتم عامــل 
کــه منتقدیــن آن  لینوکــس سفارشــی اجــرا می شــد 
کار با ایــن  گفتــه می شــد  را دوســت داشــتند. حتــی 
محصــول ده برابــر ســاده تر از هر نوت بــوک ویندوزی 
کلــی، Eee PC 7۰1 به عنــوان نــوع  اســت. به طــور 
بــرای  گســترده  جذابیــت  بــا  رایانــه  از  جدیــدی 

گذاشــت. کاربــران، پــا بــه دنیــای فنــاوری 
پالســتیکی  کوچــک  لپ تــاپ  یــک   7۰1  Eee PC
از سیســتم عامل سفارشــی  کــه  بــود  پونــدی  دو 
هنــوز  زمــان  آن  در  می کــرد.  اســتفاده  لینوکــس 
نبــود؛  از وینــدوز در Eee PC 7۰1 مجــاز  اســتفاده 
رفع ایــن مســئله  بــرای  نتیجــه مایکروســافت  در 
ــه  ــه همیــن ترتیــب، در ژانوی کارهایــی انجــام داد. ب
۲۰۰۸ دســتگاه محبــوب Eee PC بــه  جــای لینوکس 
دســتگاه  می کرد. ایــن  اســتفاده   XP وینــدوز  از 
همچنیــن بخشــی از یــک دســته بندی بزرگ تــر بــه 
نــام نت بــوک )Netbook( بــود و بــا معرفــی آن همــه 
ــد،  کمی بع ــند.  ــواده  را بشناس ــدند این خان وادار ش
 Starter 7 Windows ــام ــه ن مایکروســافت چیــزی ب
کــرد کــه در واقــع نســخه  کوچک شــده ویندوز  خلــق 
کاربــر حتــی  بــرای نت بــوک  بــود. در ایــن نســخه، 
اجــازه ی تغییر پس زمینه دســکتاپ نداشــت؛ امــا از 
آن زمــان بــود کــه نت بوک هــا مانند بمبــی در جهان 

ــد. کردن ــدا  ــاوری ص فن
خبرنــگاران مطالب بســیاری برای کار کــردن در این 
حــوزه در اختیــار داشــتند؛ زیــرا اتفاقــات بســیاری در 
حــال رخ دادن بــود. بــرای مثال ایســوس در ســال 
کــرد  ۲۰۰۸ حداقــل ۲۰ مــدل مختلــف Eee PC ارائــه 
و چنیــن اتفاقــی تنهــا برای ایــن شــرکت رخ نــداد. 
در آن بــازه ی زمانــی شــرکت های مختلــف ماننــد 
دل، لنــوو، اچ پــی و دیگــران بــا تمــام تــوان خــود 
بــه  دنبال ایــده ی نت بــوک رفتنــد. جوانــا اســترن، 
 Laptop کــه پیش تــر خبرنــگار   Verge بنیان گــذار 
کــه در آن بــازه ی  Mag بــوده اســت، دربــاره اتفاقاتــی 
زمانــی در دنیــای فنــاوری رخ داد این گونــه می گوید:

مــن ســخت مشــغول بررســی محصــوالت بــودم. 
تمــام مدل هــای موجــود از شــرکت های مختلــف را 
گشــتن  بررســی می کــردم. به طــور مــداوم در حــال 
کیبــورد آن بــرای  کــه  کــه بــودم  بــه  دنبــال نت بوکــی 
کوچــک نیــازی نداشــته  کــردن بــه دســت های  کار 
باشــد، صفحــه لمســی آن روی انگشــت شســت 
کــه  تــاول باقــی نگــذارد و دارای هارددیســکی باشــد 
کــردن مایکروســافت ورد توســط آن ســه روز  بــاز 
بــرای  مــداوم  جســت وجویی  نکشــد. این  طــول 
یافتن بهترین دستگاهی بود که ترکیبی از قیمت، 
قابــل حمــل بــودن و قــدرت را در خــود جــای داده 
باشــد. انفجــار نت بــوک عجیــب بــه نظــر می رســید؛ 
ــتگاه  ــن دس ــای مختلف ای ــدام از مدل ه ک ــر  ــرا ه زی
دارای مشــخصات اولیــه یکســانی بــود. در ضمــن 
گیگاهرتــزی  گــر رایانــه ای بیــش از پردازنــده ۱٫۶  ا
 ۱۶۰ درایــو  و هــارد  گیگابایتــی   ۱ رم   ،Intel Atom
گیگابایتــی در اختیــار داشــت، مایکروســافت بــرای 
مجــوز اســتاندارد non-Starter Windows هزینــه 
بیشــتری دریافــت می کــرد. در نتیجــه بیشــتر، اندازه 
همه ی ایــن  بــود.  مهــم  مختلــف  رنگ هــای  و 
بســیار  نســخه ی  یــک  اجــرای  بــرای  تالش هــا 
دســتگاهی  روی  وینــدوز،  ضعیــف  و  آزاردهنــده 

کنــد روزی  کــه هیچ کــس نمی توانســت ادعــا  بــود 
می توانــد جایگزیــن رایانــه شــخصی شــود.

امــا بــا گذشــت زمــان و قدرتمندتــر شــدن تراشــه ها، 
گفتنــد  تعــدادی از فروشــندگان لپ تــاپ بــه اســترن 
کــه شــبیه نت بــوک هســتند،  رایانه هــای جدیــدی 
گذشــته نیســتند و بــه همیــن  در واقــع دیگــر ماننــد 
دلیل، اســترن آن هــا را نات بــوک )Notbook( نامید.

ســپس در ســال ۲۰۱۰، آیپــد رونمایــی شــد و اســتیو 
جابــز هنــگام معرفــی آن، بــه صریح تریــن شــکل 
ممکــن از نت بــوک بدگویــی کرد. مســئله این اســت 

کاری بهتــر نیســتند. ــه نت بوک هــا در هیــچ  ک
ــز روی  ــه اســتیو جاب ک ایــن دقیقــا جملــه ای اســت 
کارایی هــای آن  صحنــه، هنگامی که داشــت آیپــد و 
کــرد. او ایــن جمــالت را  را توضیــح مــی داد، اســتفاده 
بــرای نشــان دادن تمایــز آیپــد جدیــد بــا نت بــوک بــر 
کــه برایــش بســیار مهــم بــود. زبــان آورد؛ مســئله ای 

کــه آیــا واقعــا چنیــن  امــا مســئله ی اصلی ایــن اســت 
گــر بــرای مدت زمــان طوالنــی  اتفاقاتــی رخ داده؟ ا
طرفــدار اخبــار دنیــای فنــاوری بــوده باشــید، قطعــا 
روزهــای برتــری نت بوک هــا و جــوالن دادنشــان را 
بــه یــاد می آوریــد؛ امــا آیــا واقعا ایــن اتفاقــات معنــای 
ــد  ــاد می آوری ــه ی خاصــی داشــتند؟ اصــال فــردی را ب
کــرده باشــد؟ نت بوکی  که ایــن دســتگاه را خریــداری 
گیگابایتی  که با چارچوب ضعیف هارددیسک ۱۶۰ 

ــه می شــد. ارائ
کنــون ســتون ارشــد فنــاوری در  کــه ا جوانــا اســترن 
WSJ اســت در پاســخ به ایــن ســؤاالت، در ســال 

گفــت: ۲۰۱۰ چنیــن 
بگذارید ایــن مســئله را واضــح بگویــم. رویداد ایــن 
هفتــه اپــل در واقــع مربــوط بــه نت بوک اســت. آیپد 
کــه نت بــوک  پــرو در واقــع محصــول نهضتــی اســت 

کــرده بــود. یــک دهــه پیــش آغــاز 
در حــال حاضــر دیگــر دســتگاهی بــا نــام نت بــوک 
ــدارد؛ امــا بســیاری از محصــوالت به  نوعــی  وجــود ن
دارای  آیپــد  مثــال،  بــرای  هســتند.  نت بــوک 
اســت  مختلــف  در اندازه هــای  زیــاد  مدل هــای 
کــه شــاید این  ادعــا می کننــد  بســیاری  کنــون  ا و 
محصــول بتوانــد در آینده ای نزدیــک جای لپ تاپ 
کــه حتــی آیپــد  کنیــد می بینیــد  گــر دقــت  را بگیــرد، ا
ــن،  ــالوه بر ای ــود. ع ــناخته می ش ــوک ش ــی نت ب نوع
کنــون مــا توســط رایانه هــای ارزان قیمــت مشــابه  ا
کــه رابــط   موجــود در لــوازم خانگــی احاطــه شــده ایم 
کاربــری سفارشــی ســاده دارنــد و از ســرویس های 
ابــری اســتفاده می کنند. ایــن مــوارد نیــز به نوعــی در 

دســته نت بــوک  قــرار می گیرنــد.

آیا گلکسی زد فولد ۳ تراشه مجهز به واحد گرافیکی AMD خواهد داشت؟ شاسی بلند کامپکت و 
 EQB لوکس مرسدس بنز

معرفی شد

احتمال آسان ترشدن مدیریت فایل های حذف شده در اندروید ۱۲

آیا می توان نت بوک  ها را برنده ی واقعی نبرد دنیای فناوری دانست؟
فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

نظافــت  بــرای  زیــادی  وقــت  اوقــات  بعضــی 
بهداشــتی  لحــاظ  از  کــه  می کنیــد  لوازمی صــرف 
انقدرهــا هــم حساســیت نیــاز ندارنــد و برعکــس.

چقــدر وقــت صــرف تمیــزکاری خونــه می کنیــد؟ بــه 
نظرتان کافیســت یا کم ؟ شــاید بعد از خواندن این 
مطلــب تعداد دفعات تمیــز کردن لوازم منــزل را کم 

کنید. و زیــاد 
در میــان وســایل منــزل و گاهــا لــوازم شــخصی شــما 
کتــری و افزایــش جــرم  کننــده با می توانــد منتشــر 
کاری  باشــد پــس بــا دقــت بیشــتری برنامــه تمیــز 
منــزل را تنظیــم کنیــد از طرفــی امکان دارد وســایلی 
کــه شــما بیــش از حــد آنهــا را تمیز می کنید نیــازی به 

نظافــت مکــرر نداشــته باشــند.
کــه  کارهــای منــزل و تمیــزکاری خونــه  آن دســته از 

بایســتی هــر روز انجــام شــوند:
• مرتب کردن تخت و رختخواب ها

• تمیز کردن توالت
• شستشوی حمام البته بعد از استحمام

• شستشوی دقیق سینک ظرفشویی
• طی کشیدن کف آشپزخانه

کثیــف از لباس های تمیز  کــردن لباس هــای  • جــدا 

در اتاق و کشــوها
تمیزکاری هایی که هر هفته باید انجام شوند:

• شستشوی حوله
• شستشوی لباس ها )البته لباس های کثیف(

• جاروبرقی زدن تمام فرش و موکت ها
• شستشوی سرویس بهداشتی با مواد ضدعفونی 

کننده
• گردگیری تمام منزل

کی • تمیز کردن آینه و جا مسوا
گــر بیشــتر از 2 بــار در  کــردن داخــل مایکروفر)ا • تمیــز 

هفتــه اســتفاده می کنید(
تمیزکاری خونه به صورت ماهیانه:

و  پنجره هــا  تمــام  کــردن  تمیــز  و  شستشــو   •
ب چــو ر چها

کــه دسترســی بــه  کامــل بــه طــوری  • جاروبرقــی 

نقــاط دور از دیــد داشــته باشــید ) زیــر مبلمــان - 
و..( کابینــت 

گردگیــری پرده هــا بــا جاروبرقــی و یــا وســیله ی   •
دیگــر

کــردن درب هــا و در صــورت نیــاز داخــل  • تمیــز 
کابینت هــا ) کابینت هایــی کــه ظــروف پرمصــرف در 

ان قــرار دارنــد(
کامــل ماشــین ظرفشــویی،  کــردن دقیــق و  • تمیــز 

جاروبرقــی و لباشــویی
کــه بایــد هــر ۳ تــا ۶ مــاه بایــد در  تمیزکاری هایــی 

خانــه انجــام شــوند:
• شستشــوی روبالشــتی ها، پتــو و ملحفه هایــی که 

مــداوم از انهــا اســتفاده می کنید
• تمیز کردن کامل داخل یخچال و فریزر

• تمیز کردن داخل فر اجاق گاز
• تمیز کردن و مرتب نمودن انباری

تمیزکاری هایی که باید سالی یکبار انجام شوند:
ــی  ــمت بیرون ــور قس ــومینه ) منظ ــردن ش ک ــز  • تمی

نیســت(
• تمیز کردن چراغ ها و لوستر

کاری عمیــق تمــام وســایل منــزل اعــم از  • تمیــز 
فــرش و مبــل و...

تمیزکاری خونه، کدام وسایل هر روز باید تمیز شوند

گــر شــما هــم قصــد داریــد بازســازی منــزل یــا خانــه  ا
ی خــود را انجــام دهیــد حتمــا به ایــن موضــوع فکر 
کرده ایــد که ایــن عملیــات را بــا هزینــه ی پاییــن تر و 

کیفیت مناســب انجــام دهید.
کاری هزینــه بــر بــه  عمــل بازســازی، ممکــن اســت 
کنید برای بازســازی خانه  نظر برســد. شــاید تصور 
مجبــور هســتید ماه ها منتظــر بمانید و وســایلتان 
امــا در واقع ایــن طــور  قــرار دهیــد.  را در حیــاط 

نیســت.
در دنیــای امــروز و همچنیــن در دنیــای معمــاری، 
ســاختمان ها، منــازل و بناهــای مختلــف دارای 
اهمیــت فراوانــی بــرای مــا هســتند. هــر یــک از 
کــه  دارنــد  متفاوتــی  کارکرد هــای  ســاختمان ها 
ــه  ــذارد. ب ــزایی می گ ــه س ــر ب ــا تاثی ــاخت آن ه در س
کــه در ابتــدا  عنــوان مثــال اســتفاده از ســاختمانی 
کار هــای اداری ســاخته شــده اســت،  بــه منظــور 
بــه جای ســاختمان آموزشــی، می توانــد از بازدهی 
کــه فضایــی که مــا بــرای کاری به  کــم کنــد. چــرا  آن 
کاری و  خصــوص در آن قــدم می گذاریــم در رونــد 

رضایــت مــا موثــر اســت.
کــه بــا  بازســازی واقعــی در اصــل بازســازی اســت 
اســتفاده از همان مواد و همان روش های ممکن 
گســترده منابــع انجــام شــده  پــس از تحقیقــات 
اســت. اغلــب از اجــزای اصلــی موجــود اســتفاده 
می شــود. این نــوع بازســازی را بیــش از هــر چیــز 
فرهنگــی  اهمیــت  دارای  بناهــای  در  می تــوان 
کــه بعــدًا بــه عنــوان اشــیایی  و تاریخــی یافــت، 
بــرای مشــاهده عمــل می کننــد و بــه عنــوان مــوزه 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م
کلــن اشــاره  کلیســای جامــع  می تــوان بــه اتمــام 
کشــف  کــه ســرانجام در اواخــر قــرن نوزدهــم بــا  کــرد 
بــه  اجــرای آن هــا  و  اصلــی ســاخت  نقشــه های 

ــید. ــام رس اتم
در مرحله ی اول قصد داریم ببینیم بازسازی 

چیست و چه موقع می توان بازسازی را شروع 
کرد؟

کــه فــرد یــا گروهی  بازســازی زمانــی انجــام می شــود 
ــا بنایــی را از لحــاظ عمــر و  بخواهنــد ســاختمان ی
یــا ظاهــر آن، بهبــود ببخشــیند. بنابراین بازســازی 
بــرای بناهــا و ســاختمان های تــازه ســاخته شــده 
و صفــر نمی باشــد. شــاید بــا فهمیــدن منظــور از 
بازســازی، بــا خودتــان بگوییــد بازســازی متــرادف 
کلمــه ی مرمــت اســت. این حــرف تــا حــدودی 
درســت اســت امــا بایــد بگوییــم در علــم معمــاری 
کلــی بــرای بناهــا مــورد اســتفاده  بازســازی بــه طــور 
کثــر  ا بــرای  کــه مرمــت  قــرار می گیــرد. در حالــی 
ــر هنــی و تاریخــی(  ــار معمــاری )چــه بنــا و چــه اث آث

اســتفاده می شــود.
قرن هــا  طــول  در  ســاختمان،  بازســازی  عمــل 
مــورد اســتفاده بــوده و مــردم همــواره بــرای کاهــش 

هزینه هــا و همچنیــن بهبــود بخشــی بــه خانــه، 
ســاختمان را بازســازی می کردنــد.
 بازسازی شامل مراحل زیر می باشد:

• انتخاب نوع بازسازی
• انتخاب یک پیمانکار خوب

• مشخص کردن میزان بودجه
• طراحی

• گرفتن مجوزهای الزم
• برنامه ریزی

• تخریب
• شروع عملیات های بازسازی

• بررسی کیفیت و استانداردهای تعریف شده
• تأیید نهایی

 احتماال عبارت بازسازی و نوسازی ساختمان 
را زیاد شنیده اید. اما منظور از این عبارت 

چیست؟
بازســازی  ی  کلمــه  توضیــح  بــه  بــاال،  بنــد  در 
کنون متوجه شــدیم،  کــه تا پرداختیــم. همانطــور 
کــردن و ترمیــم بخش هــای  بازســازی بــه زنــده 
گفته  ســالخورده و یا خراب شــده ســاختمان و بنا 
کــه نوســازی نوعــی پرداختــن  می شــود. در حالــی 
بــه ظاهــر ســاختمان و نمــای داخلــی آن اســت. به 
کار  کــه بــر روی پــروژه  طــور کلــی معمــاران و کســانی 
که دوباره ســازی  می کنند، در مرحله ی بازســازی 
کردن پایه های بنا و همچنین پایه های  و محکم 
کــه در نوســازی  ظاهــری آن می پردازنــد، در حالــی 
) کــه بعــد از مرحلــه بازســازی انجــام می شــود( بایــد 
آن را بــا روش هــای نویــن و داشــتن خالقیــت بــه 

کننــد. طرحــی جدیــد تبدیــل 
حال که متوجه شدیم بازسازی و نوسازی 

به چه معنایی هستند، باید ببینیم چه زمانی 
برای این عمل مناسب است؟

کلــی زمــان مناســب بــرای بازســازی منــزل  بــه طــور 
کــه هزینه هــای شــما بــه حداقــل  زمانــی اســت 
بــه  ارتباطــی  زمــان چــه  بپرســید  برســد. شــاید 
هزینــه دارد. در پروســه ی بازســازی ســاختمان و 
گرمــای بیــش از  بنــا، دمــا تاثیــر بســیار زیــادی دارد. 
حــد و ســرمای بیــش از حــد می توانــد و اســتحکام 
مــواد تاثیــر بگــذارد. بــه همیــن دلیــل انتخــاب 
چــه  بنــا،  یــک  بازســازی  بــرای  مناســب  زمــان 
ســاختمان های شــهری و چــه ســاختمان های 
بــه شــما در  کــه  ییالقــی، نکتــه ای مهــم اســت 
کمــک می کنــد.  بازســازی  کاهــش هزینه هــای 

زیــادی  بــه دقــت و توجــه  بازســازی  پروژه هــای 
پــروژه  مســئولین  کــه  چــرا  دارنــد.  احتیــاج 
زمــان،  و  گرفتــن هزینــه  نظــر  در  بــا  می بایســت 
بهتریــن عملکــرد را از خــود نشــان دهند. اینجــا در 
مجموعــه ی دکوطرح، ســعی می شــود پروژه های 
بازســازی شــما بــه بهتریــن نحــو و بــا عملکــردی 

انجــام شــود. مناســب 

ــای  ــی در موفقیت ه ــش مهم ــما نق ــر ش ــیوه تفک ش
زندگیتــان دارد. بنابرایــن بایــد بــرای رســیدن بــه 
موفقیــت بــا روش مناســب ذهــن خــود را تقویــت 

ــا فکــر و اندیشــه بهتــری داشــته باشــید. کنیــد ت
اندیشــیدن و تفکــر یکــی از بهتریــن ویژگی هــای 
انســان اســت. در اثر اندیشــیدن اســتعدادها شکوفا 
بــه  و  بیــدار می شــود  شــده و ذهــن خــالق بشــر 
واســطه تغییرات ایجــاد شــده بــه ســمت زندگــی 

ســازنده و ثمربخــش مــی رود.
احساسات خود را بپذیرید

ــذرد  ــه مــا فقــط از بخشــی از مغــز می گ گاهان افــکار آ
گاه اطالعــات زیــادی را بــه  و در هــر لحظــه، ناخــودآ
کــه حتــی از آن مطلــع نیســتیم و  دســت مــی آورد 
همــه آنهــا را خیلــی ســریع پــردازش می کنیــم. مغــز 
گیری هــای خــود احساســاتی  بــر اســاس نتیجــه 
را ایجــاد می کنــد پــس نباید ایــن احساســات ظریــف 
را نادیــده بگیریــد زیــرا ابــر رایانــه شــخصی مــا ســعی 

ــد. ــزی بگوی دارد چی
به موقع تفکر کنید

زمانــی را بــه تفکــر عمیــق اختصــاص دهیــد، امــا 
زمــان فــرا رســیدن عمــل دیگــر فکــر نکنیــد و ســریع 
وارد عمــل شــوید. تفکــر هرگــز نمی توانــد جای عمل 
را بگیــرد و بــدون اقــدام بــه احتمال زیاد به خواســته 

خــود نخواهیــد رســید.
به جزئیات توجه کنید

بــرای بهبــود عملکرد مغــز حافظه ی خــود را محک 
ــد  ــدازه می توانی ــا چه ان ــه ت ک ــد  کنی ــی  ــد و بررس بزنی
کارهــای انجــام شــده ی  جزئیــات امــور روزانــه یــا 
خــود را بــه یــاد آورید.هــر روز چیزهــای کوچکــی را بــه 
خاطــر بســپارید و پــس از یــک ســاعت، دوبــاره آنچــه 
کــه چــه  کنیــد و ببینیــد  کرده ایــد مــرور  کــه حفــظ  را 

مقــدار از آن بــه یادتــان مانــده اســت.
جدول کلمات متقاطع حل کنید

ــر یــک  بــرای افزایــش قــدرت مغــز و تفکــر منطقــی ت
کتــاب جــدول کلمــات متقاطــع تهیه کنیــد یا اینکه 
کنیــد. حــل  هــر روز صبــح جــدول روزنامــه را حــل 
العــاده ای  فــوق  تاثیــر  انســان  ذهــن  بــر  جــدول 
تدریــج  بــه  مغــز  تــا  می شــود  ســبب  و  می گــذارد 
کنــد و ســلول های  قابلیت هــای بیشــتری پیــدا 
کــرد. جداولــی  عصبــی مغــز مجــددا رشــد خواهنــد 
کلمــات متقاطــع یــا ســودوکو را نیــز امتحــان  ماننــد 
کنیــد تــا بــه مغــز شــما در فــرم و حالــت حــل مســئله 

ــد. کن ــک  کم
گوش دهید

امــا  برســد،  ســاده  نظــر  بــه  دادن  گــوش  شــاید 
توجــه بــه تجربــه همــکاران یــا دوســتان می توانــد 
کنــد حتــی الزم  کمــک  در طوالنــی مــدت بــه شــما 
کامــل روی آن متمرکــز شــوید و در  نیســت بــا دقــت 
حیــن ورزش یــا رانندگــی می توانیــد به کتــاب صوتی 

ــد. ــوش دهی گ

مطالعه داشته باشید
کســب اطالعــات جدیــد  مطالعــه نــه تنهــا موجــب 
گســتردگی  می شــود بلکــه بــه طــور ناخواســته بــه 
واژگان و دســتور زبــان نیــز کمــک می کنــد پــس بایــد 
در حیــن خوانــدن کتاب حتما معنی کلماتــی را که 
نمی دانیــد جســتجو کنیــد و هر چیــزی کــه درک آن 
دشــوار اســت را دوبــاره بخوانیــد، هــدف نبایــد تمــام 
کــردن کتــاب باشــد بلکه بایــد برای یادگیــری هر چه 

بیشــتر خوانده شــود.
سوال بپرسید

آور  کمی خجالــت  برایتــان  پرســش ســوال  شــاید 
باشــد و احســاس ضعف کنید اما شــما برای کسب 
دانــش و تفکــر بهتــر بــه آن نیــاز داریــد پس از پرســش 

بجــا و صحیــح دریــغ نکنیــد.
یک مهارت جدید یاد بگیرید

یــک  منطقــی  تفکــر  مهارت هــای  افزایــش  بــرای 
مهــارت جدیــد بیاموزیــد. مثــال یــک غــذای جدیــد 
یــاد بگیریــد یــا طریقــه کشــیدن یــک نقاشــی جدیــد 
زیــرا  بیاموزیــد  را  خارجــه  زبــان  یــک  یادگیــری  و 
بــرای یادگیــری بهتــر  هنگامی کــه راهبردهایــی را 
طــرح می کنیــد و هنگامی کــه چالش هــای جدیــد را 
می پذیریــد، از منطــق و راهبــرد اســتفاده می کنیــد.

ورزش کنید
ورزش به بهبود فشار خون کمک می کند، احتمال 
بیمــاری قلبــی یــا ســکته را کاهــش می دهــد و باعــث 
افزایــش اعتمــاد به نفس می شــود همچنیــن ورزش 
کــه از حافظــه و  مغــز را بــه روشــهایی تغییــر می دهــد 
مهارت هــای تفکــر محافظــت می کنــد. ورزش تأثیــر 
ــر توانایی هــای شــناختی دارد و می توانــد  عمیقــی ب
بــودن  منطقــی  بــرای  را  مغــز  قــدرت  و  ظرفیــت 
افزایــش دهــد. ورزش ایروبیــک )ورزش هــوازی( در 

توانایی هــای شــناختی تأثیــر بســزایی دارد.
خود را دست کم نگیرید

موفقیت هــا و نقــاط مثبــت زندگــی خــود را نادیــده 
کلی ناامید و  کوچک ترین شکســت به  نگیرید و با 
که این  گر جزو افرادی هســتید  ســرخورده نشــوید. ا
گرفتــه  رفتارهــا را انجــام می دهیــد و خــود را نادیــده 
و فــردی نــا امیــد هســتید، ســعی کنیــد بــا آن مبــارزه 
بشناســید  را  فکــری  نادرســت  الگوهــای  کنیــد. 
کســی در زندگــی  کــه هــر  و ایــن حقیقــت را بپذیریــد 
حــال  عیــن  در  و  شکســت ها  و  کاســتی ها  خــود 

دارد. موفقیت هایــی 
افکار خود را روی کاغذ بنویسید

کاغــذ و یادداشــت بــرداری  • نوشــتن افــکارات روی 
روزانــه تمرکــز را تاحــد زیــادی بهبــود می بخشــد.

• احساسات شما را تخلیه می کند.
• اهداف و آرزوهایتان را شفاف می سازد.
• حافظه کاری شما را بهبود می بخشد.

• استرس را کاهش می دهد.
• مزایای جسمی و روانی بسیاری دارد.

چگونه یک بازسازی کم هزینه داشته باشیم کنیم و یک متفکر خوب باشیم؟ چطور بهتر فکر 

دکوراسیون منزلموفقیت

کارامــل«  کیــک بــا الیه هــای شــکالت و  »شــورت 
کــه می توانیــد بــرای  یــک دســر راحــت و لذیــذ اســت 
مهمان های عصرانه خود این دســر را خیلی ســریع 
آمــاده کنیــد خوردن ایــن دســر بــا انــواع نوشــیدنی ها 

بســیار دلچســب اســت.
مواد الزم شورت کیک برای الیه زیرین 

کره : 12۵ گرم  •
گرم • آرد : 17۵ 

• پودر شکر : ۵۰ گرم 
مواد الزم برای الیه میانی 

کره : 12۵ گرم  •
• پودر شکر : ۵۰ گرم

• سیروپ طالیی : 2 قاشق غذاخوری
• شیر تغلیظ شده : 1۵۰ میلی لیتر 

مواد الزم برای رویه 
• شکالت : 1۵۰ گرم

طرز تهیه شورت کیک با الیه های شکالت و 
کارامل

ــا دمــای 18۰ درجــه ســانتیگراد روشــن  ــر را ب ابتــدا ف
گــرم شــود. کنیــد تــا 

بــرای آمــاده ســازی الیــه زیریــن ابتــدا در یــک ظــرف 
کــره را هــم بزنیــد تــا نــرم شــود  میــزان خواســته شــده 
کــره اضافه کنیــد و با همــزن برقی  ســپس شــکر را بــه 
خــوب هــم بزنید تــا فرم کرمی مانند به خــود بگیرد.

آراد را الــک کنیــد و به ایــن مایــه بدســت آمــده اضافه 
کنیــد تــا کامــال با یکدیگــر مخلوط شــوند و یــک مایه 

خمیــری را به شــما تحویــل بدهد.
کاغــذ  یــک ســینی 2۰ ســانتی را برداریــد درون آن 
رغنــی بگذاریــد و ایــن مایــه خمیــری بدســت آمــده را 
ــه را  کاردک ایــن مای ــا یــک عــدد  ــد و ب درون آن بریزی
کنیــد. کنیــد و رویــش را صــاف  درون ســینی پخــش 
ــرار  ــر ق ــل ف ــری را داخ ــه خمی ــده از مای ــر ش ــینی پ س
فــر  نیــم ســاعت در  تــا حــدود  بگذاریــد  و  دهیــد 
بمانــد تــا بــه پخت برســد بعــد از پخته شــدن بیــرون 

ــود. ــک ش ــا خن ــد ت بگذاری
به سراغ آماده کردن مواد میانی بروید. 

کــره را درون ظرفــی بریزیــد و آن را بــا همــزن برقــی کم 
کــره اضافــه  کنیــد در ادامــه پــودر شــکرتان را بــه  نــرم 
کامــال بــا  کنیــد تــا  کنیــد و بــا همــزن آن هــا را ترکیــب 

یکدیگــر مخلــوط شــوند. 
کــره و شــیر اضافــه  شــیر تلغیــظ شــده تــان را بــه 

کنیــد تــا بــا دیگــر مــواد ترکیــب شــود. در آخــر ســیروپ 
کنیــد. طالیــی را به ایــن مــواد میانــی اضافــه 

گاز حــرارت  حــال مــواد ترکیــب شــده را روی شــعله 
بدهیــد و هــم بزنیــد تا شــکر به طور کامل حل شــود 
و بــه جــوش بیاید ایــن مــواد میانــی ترکیــب شــده را 

کنــار بگذاریــد تــا خنــک شــود.
هنگامی کــه خنــک شــد این الیــه میانــی را روی الیــه 
کنــار  بیســکوتی آمــاده شــده تــان بریزیــد و بگذاریــد 
بمانــد تــا خــودش را بگیرد. برای تهیه الیه شــکالتی 
کنیــد بدیــن منظــور  رویــی شــکالت هایتان را اب 
ابتــدا در یــک ظــرف آب بریزیــد و بگذارید تا بجوشــد 
قــرار  را روی آب جوشــیده شــده  ظــرف شــکالت 
دهیــد تــا بــا بخــار آب جــوش آب شــود در ادامه ایــن 
شــکالت های آب شــده را روی الیــه کاراملــی شــورت 

کیکتــان بریزیــد و بگذاریــد. 

کارامل کیک با الیه های شکالت و  طرز تهیه شورت 
دستپختربخ

خانه داریربخ
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