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سرپرســت آب منطقــه ای اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه ۷۲ درصــد ســد زاینــده رود 
ــال  ــت: در ح گف ــت،  ــب اس ــون مترمکع ــد ۳۸۷ میلی ــزن س ــره مخ ــی و ذخی خال
کشــاورزان در دســت بررســی اســت و مــا هنــوز  حاضــر موضــوع و خواســته های 

چشــم انتظــار بارش هــای اردیبهشــت مــاه هســتیم.
گفت وگــو با ایســنا بــا اشــاره بــه افزایــش دمــای هــوا و وضعیــت  حســن ساســانی در 
کنــون  کــرد: از ابتــدای ســال آبــی جــاری تا بارش هــای حوضــه زاینــده رود، اظهــار 
که ایــن میــزان  میــزان بارش هــای حوضــه آبریــز زاینــده رود ۸۰۷ میلیمتــر بــوده 
در مــدت مشــابه پارســال ۱۰۹۰ میلیمتــر و در متوســط بلندمــدت ۱۳۰۰ میلیمتــر 

بود.
بــه  نســبت  و  درصــد   ۲۶ حوضــه  در ایــن  بارش هــا  میــزان  داد:  توضیــح  وی 

اســت. یافتــه  کاهــش  درصــد   ۳۸ بلندمــدت  متوســط 

۴
احیای رودخانه تنها یک راهکار دارد:

وضع فعلی زاینده رود ثمره تلخ مدیریت غیرعلمی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

ــر را  ــه شــرح زی شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی ب
ــد. ــذار نمای گ ــکاران واجــد شــرایط وا ــه پیمان ازطریــق مناقصــه عمومــی ب

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
تا ساعت 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰2/2۵

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰2/2۶

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضاب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8 - ۶۶8۰۰3۰ 3 - ۰31)داخلی 39۵(

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰2/11

گهی برگزاری مناقصه عمومی آ
نوبت اول 

مبلغ تضمین
)ریال(

برآورد
)ریال(

 محل تامین
اعتبار موضوع مناقصه شماره

مناقصه

9۰۰,۰۰۰,۰۰۰ 2۶،92۰،۴78،2۰3 جاری

 خط انتقال فاضاب محله
 وینیچه به ایستگاه پمپاژ

 دیزیچه مبارکه
)بخش دوم(

۴8-1 - ۴۰۰

238،۰۰۰،۰۰۰ ۴،92۰،۰۶3،۰11 جاری
 عملیات اجرایی ساخت
 حوضچه شیرهای شبکه

آبرسانی منطقه دو
۴9 - 1 - ۴۰۰

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان عنوان کرد:

خالی بودن ۷۲ درصد سد زاینده رود

سرمربی تیم فوتبال سپاهان: 

 سازمان لیگ مجبور است 
هر ۵ روز بازی بگذارد

۶

آزادسازی سهام عدالت 
در یک سالگی؛ از فروش مسئله 

دار تا سودهای ناقص!

 سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان خبر داد؛

تمدید محدودیت های کرونایی 
در استان اصفهان

یک فعال حوزه مشاغل خانگی: 

گرو  توسعه مشاغل خانگی در 
سرمایه است

ک خوردن سامانه جامع  خا
گارانتی به دلیل فقدان 

اطالع رسانی عمومی

متخلفان حوزه آب باید قانونی محاکمه شوند:

مطالبه کشاورزان اصفهان 
سیاسی نیست
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2
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۳

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:  

کارگاه رقابتی  برگزاری یک 
برای ایجاد »گلخانه ایرانی«

در هفته فرهنگی اصفهان 
گذشت؟ چه 

۳

۵
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خبر

در حالــی اخیــرا وام مســکن بــه ۴۵۰ میلیــون تومــان 
کــه پیشــنهاد افزایش ایــن وام بــه  افزایــش یافتــه 
ــت و  ــان بازپرداخ ــش زم ــان، افزای ــون توم ۵۰۰ میلی

کاهــش ســود آن در دســت بررســی قــرار دارد.
گذشــته مدیرعامــل بانــک مســکن از  اواخــر مــاه 
افزایش وام ســاخت مســکن تا ســقف ۴۵۰ میلیون 
تومــان در صــورت اســتفاده از فناوری هــای نویــن 

توســط انبوه ســازان خبــر داد.
ــا تســنیم، افــزود: در  گفت وگــو ب محمــود شــایان در 

کالنشــهرها وام ســاخت مســکن تــا ســقف  تهــران و 
۴۵۰ میلیــون تومــان افزایــش یافــت.

ــا یادآوری این کــه بانــک مســکن پیــش تــر وام  وی ب
بافــت فرســوده را نیــز به 3۰۰ میلیون تومــان افزایش 
کــرد: افزایــش وام ســاخت بــا  داده بــود، تصریــح 
از  دســته  آن  بــرای  ســازی  صنعتــی  روش هــای 
کــه در بانــک مســکن حســاب  انبوه ســازانی اســت 
ســپرده دارنــد. مدیرعامــل بانــک مســکن بیــان 
ــرد: ســود این وام 18 درصــد اســت و در شــهرهای  ک

بــاالی 2۰۰ هــزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون و در ســایر 
شــهرها 3۰۰ میلیــون تومــان پرداخــت می شــود.

گــزارش تســنیم، در حالــی حــدود دو هفتــه از  بــه 
کــه خبــر  افزایــش وام ســاخت مســکن می گــذرد 
می رســد پیشــنهاد افزایش ایــن وام بــه ۵۰۰ میلیــون 
تومــان در شــورای پــول و اعتبــار در حــال بررســی 
اســت. افزایــش مــدت بازپرداخــت تســهیالت بــه 
کاهــش ســود 18 درصــدی بــه حــدود 13  2۰ ســال و 
درصــد )کاهــش ۵ درصــدی( نیــز از دیگــر مــواردی 

ــت. ــی اس ــت بررس ــه در دس ک ــت  اس
یکــی از خواســته های انبوه ســازان دربــاره وام ۴۵۰ 
میلیونــی، تســهیل شــرایط پرداخــت بــوده اســت. 
قطعــا در صــورت موافقــت شــورای پــول و اعتبــار بــا 
ــه  کاهــش ســود آن ب افزایــش ســقف وام ســاخت و 
همــراه بازپرداخــت 2۰ ســاله، باعــث رونــق تولیــد 
کشــور  کشــور می شــود. در زمــان حاضــر  مســکن در 
کســری مســکن روبروســت  بــا حــدود ۴ میلیــون 
ــت یازدهــم و دوازدهــم  ــه نتیجــه بی توجهــی دول ک
بــه بخــش تولیــد مســکن بــه ویــژه در دوره وزیــر 

مســتعفی اســت.

احتمال کاهش سود وام و افزایش دوره بازپرداخت؛

پیشنهاد افزایش وام ساخت مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــی،  ــاغل خانگ ــوزه مش ــال ح ــک فع ــاد ی ــه اعتق ب
افــراد  از نقــاط ضعــف  نداشــتن ســرمایه یکــی 
امــروز  کــه  تــازه وارد به ایــن حــوزه اســت، چــرا 
گــذاری دارد و بــه  کســی ریســک ســرمایه  کمتــر 
کار  بــازار  وارد  را  خــود  ســرمایه  با انــدک   نــدرت 

می کند.
اظهــار  با ایســنا،  گفت وگــو  در  رفیعــی  شــاهین 
بافتنی هــای  و  کــرد: در حــوزه صنایــع دســتی 
فعالیــت  قشــقایی در حــوزه مشــاغل خانگــی 

داشــتم.
وی دربــاره تاثیــر قوانیــن و مقــررات بــر توســعه 
گرچــه برخــی قوانیــن  گفــت: ا مشــاغل خانگــی، 
کــه  ســختگیرانه اســت، امــا بایــد توجــه داشــت 
قوانیــن در تمــام دنیــا وجــود دارد و معتقــدم 
ــرای توســعه مشــاغل خانگــی بیشــتر نیازمنــد  ب

کار هســتیم. ســرمایه و نیــروی 
ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی بــا اعتقــاد 
ــه  ــی، توج ــاغل خانگ ــعه مش ــرای توس ــه ب بر اینک
کیــد  ــه بازاریابــی و فــروش در اولویــت اســت، تا ب
کــرد: یکــی از چالش هــای پیــش روی فعاالن این 
حــوزه مربــوط بــه فــروش محصــوالت تولیــدی 

ــت. اس
بــرای توســعه مشــاغل  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
خانگــی می تــوان بــه حوزه هــای مختلــف ورود 
کــرد، افــزود: یکــی از بخش هــای دارای پتانســیل 
صنایع دســتی، بافتنی های قشــقایی همچون 
بــا  می تــوان  کــه  اســت  و...  کیــف  رومیــزی، 
بــازار  بافت هــا،  نقشــه های این  کــردن  روز  بــه 

خوبــی بــرای فــروش در جهــت توســعه مشــاغل 
کــرد. خانگی ایجــاد 

کــرد: بــه طــور قطــع تولیــدات  رفیعــی تصریــح 
مشــاغل خانگــی قابلیــت فــروش و صــادرات بــه 
کشــورهای اروپایــی را دارنــد،  منطقــه و حتــی 
بــه  تولیــدات مشــاغل خانگــی  برخــی  کــه  چرا
از  کــی  حا دســتی  صنایــع  حــوزه  در  خصــوص 

اســت. اصفهــان  و  تمدن ایــران  و  تاریــخ 
کــه  افــرادی  ضعــف  نقطــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
می خواهنــد وارد حــوزه مشــاغل خانگــی شــده و 
گفــت: نداشــتن  در ادامــه راه ناموفــق می شــوند، 
ســرمایه یکــی از نقــاط ضعف ایــن دســته افــراد 
کمتر کســی ریســک ســرمایه  که امروز  اســت، چرا 
گــذاری دارد و بــه نــدرت با انــدک ســرمایه خــود را 

کار می کنــد. وارد بــازار 
ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی ادامــه داد: 
البتــه بحــث فــروش در توســعه مشــاغل خانگــی 
گــر تولیدات ایــن حــوزه بــه فــروش  موثــر اســت و ا
کــه در ایــن حــوزه  برســد بــه طــور قطــع فــردی 
کــرده، بیشــتر بــه دنبــال ارتقــا  گــذاری  ســرمایه 

کار خــود مــی رود. کیفیــت  فعالیــت و 
ملــی  طــرح  بر اینکــه  اعتقــاد  بــا  ادامــه  در  وی 
توســعه مشــاغل خانگــی بــه طــور قطــع می توانــد 
شــود،  حــوزه  مشــاغل این  توســعه  موجــب 
جهــاد  اقدامــات  خوشــبختانه  داد:  توضیــح 
دانشــگاهی در این بخش مناســب بوده و پیگیر 
و  کالس هــا  برگــزاری  بــا  و  اســت  حامی امــور  و 
دوره هــای مختلــف بــه دنبــال توســعه مشــاغل 

خانگــی در اصفهــان اســت.

وزارت  پیشــنهادی  بســته  ارائــه  از  صمــت  وزیــر 
صمــت بــرای تحقق شــعار ســال در ســه محــور مهم 
بــا اســتفاده از نظــرات مجلــس و بخــش خصوصــی 
در تدویــن بســته پیشــنهادی پشــتیبانی و مانــع 
از تولیــد خبــر داد. علیرضــا رزم حســینی  زدایــی 
ــنهادی  ــته پیش ــه بس ــی و ارای ــه هم اندیش در جلس
وزارت صمــت بــرای پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا 
از بخــش تولیــد، بــا بیان ایــن مطلــب، افزود: ایــن 
ــی،  ــش خصوص ــرات بخ ــا نظ ــنهادی ب ــته  پیش بس
ــا پایــان  فعــاالن اقتصــادی و نماینــدگان مجلــس ت

مــاه مبــارک رمضــان اعــالم خواهــد شــد.
کیدات مقام معظم رهبری در خصوص  تا

حمایت از بخش تولید
کیــدات مقــام معظــم رهبــری در  وی بــا اشــاره بــه تا
خصوص حمایت از تولید به خصوص در ســالهای 
بــا  را  اخیــر  ســال های  کرد: ایشــان  بیــان  اخیــر، 
توجــه بــه اهمیــت تولیــد با ایــن موضــوع نامگــذاری 
کرده انــد و امســال نیــز در همیــن راســتا بــه ســال 
ــذاری  گ ــام  ــع زدایی هــا ن تولیــد؛ پشــتیبانی ها و مان

شــد.
ارائه پیشنهادات وزارت صمت برای تحقق 

شعار سال در جلسه فروردین ماه ستاد 
اقتصادی دولت

وزیــر صنعت، معدن و تجــارت گفت: این وزارتخانه 
از همــان ابتــدای ســال برنامه هــای راهبــردی خــود 
کــرد و از همــان  را بــرای تحقــق شــعار ســال تدویــن 
اوایل فروردین بســته پیشــنهادی خود را در ســتاد 

اقتصــادی دولــت مطــرح نمــود.
استفاده از نظرات بخش خصوصی در تدوین 

بسته پیشنهادی وزارت صمت
رزم حســینی بــا اشــاره بــه اســتفاده از نظــرات بخش 
خصوصــی در تدویــن بســته پیشــنهادی وزارت 
صنعت،معــدن و تجــارت ادامــه داد: در ایــن راســتا 
از بیــش از 9۰۰ فعــال اقتصــادی بــه صــورت مجــازی 

بــرای تدویــن بســته، نظرســنجی بــه عمــل آمــد.

تدوین بسته پیشنهادی وزارت صمت برای 
تحقق شعار سال در سه محور مهم

وی بــا بیان اینکه ایــن بســته در ســه محــور تدویــن 
کــه محورهــای آن مختص تحریم نیســت  می شــود 
گفــت:  و در شــرایط غیــر تحریمی نیــز تــداوم دارد، 
ــه میباشــد  ــه خــود وزارتخان ــوط ب اولیــن محــور مرب
که ایــن وزارتخانــه می توانــد در جهــت  کارهایــی  و 

پشــتیبانی و مانــع زدایــی از تولیــد انجــام دهــد.
را  پیشــنهادی  بســته  دوم  محــور  صمــت،  وزیــر 
دســتگاه های  وزارتخانه هــا،  دولــت،  بــه  مربــوط 
کرد: ایــن محــور  مرتبــط اجرایــی دانســت و بیــان 
و  می شــود  مصــوب  دولــت  اقتصــادی  ســتاد  در 

مســتقیم بــه دولــت ارســال خواهــد شــد.
احصای قوانین مخل تولید; محور سوم بسته 

پیشنهادی وزارت صمت
وزیر صمت بســته ســوم را مربوط به قوانین مزاحم 
که آماده شــده اســت  و مازاد و مخل تولید دانســت 
گفــت: بخشــی از ایــن قوانیــن در  و در ایــن راســتا، 
گیــری بــه مجلــس ارائــه  قالــب بســته ای در روز رای 
ــده  ــن ش ــا و تدوی ــل احص ــر از قب ــی دیگ ــد، بخش ش
ــا بخــش  که ایــن بســته را پــس از نظرســنجی ب بــود 
خصوصــی بــه کمیســیون های مجلــس می دهیم.
وی در پایــان بــا اشــاره بــه تحریم هــای ظالمانــه و 
گفــت: در شــرایط  کرونــا  همچنیــن شــیوع ویــروس 
ســختی قــرار داریــم و بــه حــول و قوه الهــی و با همت 
خصوصــی  بخــش  فعــاالن  و  مدیــران  جهــادی 
کردیــم  کنــون از ایــن مرحلــه بــا موفقیــت عبــور  تا
که ایــن رونــد بــا تعامل و هــم افزایی مجلــس، دولت 

ــت. ــد داش ــداوم خواه و بخــش خصوصــی ت
جلسه هم اندیشی و ارائه بسته پیشنهادی وزارت 
صمــت در زمینــه پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا 
از تولیــد بــا حضــور معاونــان وزارتخانــه، نماینــدگان 
تشــکلها و انجمنهــای تخصصــی بخــش خصوصی 
و نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی برگزار شــد.

در این جلســه در خصوص محورهای مختلف این 
بســته پیشــنهادی، بحث و تبادل نظر گردید.

کل نظــارت و خدمــات ســازمان  سرپرســت اداره 
از  ســال  یــک  علی رغم اینکــه  گفــت:  حمایــت 
راه انــدازی ســامانه جامــع گارانتی می گــذرد اما هنوز 
کارکردهای آن اطالع  بســیاری از مصرف کنندگان از 
ندارند و ســازمان حمایت اطالع رســانی مناســبی را 

در ایــن زمینــه انجــام نــداده  اســت.
کل نظــارت  حســین مــوال خــواه سرپرســت اداره 
از حقــوق مصــرف  و خدمــات ســازمان حمایــت 
جامــع  ســامانه  گذشــته  ســال  گفــت:  کننــدگان 
کــرد و طبــق دســتور ســازمان  کار  گارانتــی شــروع بــه 
مکتــوب  بصــورت  مصرف کننــدگان،  از  حمایــت 
بــا ثبــت نــام و تشــکیل پرونــده در ســامانه جامــع 
بــرای واردکننــدگان و  از 17 تیرمــاه 1399  گارانتــی 
کنندگان هم  کنندگان اجباری شد. مصرف  تولید 
بصــورت مکتوب شــکایات خــود را ارســال می کردند 
آدرس  بــا  گارانتــی  کنــون ســامانه جامــع  ا هــم  و 
کــد دســتوری 7777۴# در  https://irangs.ir و 

دســترس عمــوم مــردم بــرای تشــخیص اصالــت 
کاالی  حــدوا ۶9  کــه  اســت  گرفتــه  قــرار  گارانتــی 

مصرفــی بــادوام را شــامل می شــود.
جامعــی  رســانی  اطــالع  متاســفانه  فــزود:  وی 
کــه بــا مراجعــه بــه ســایت و  از ایــن ســایت نشــده 
کــد رهیگیــری بــا مراجعــه بــه ســامانه جامــع  دادن 
کاال، نظیــر  گارانتــی می تــوان از اطالعــات مربــوط بــه 
گارانتــی  ســازنده، شــرکت  مرجــع  برنــد،  »مــدل، 

کاال،  شــرح  گارانتــی،  فعالســازی  نحــوه  کننــده، 
تاریــخ شــروع گارانتــی، تاریــخ اعتبــار گارانتــی، مدت 
یافــت و صحــت  اطــالع  کاال«  گارانتــی و شناســه 
در  غیرتقلبــی  و  گارانتــی حقیقــی  کارت  اعتبــار  و 
اختیــار مصرف کننــدگان قــرار می گیــرد البتــه مصرف 
کننــدگان قبــل از مراجعــه می توانند برند و شــرکت و 
کاالی مصرفی خود را اســتعالم و در صورت صحت 

ــد. کنن ــد  ــه خری ــدام ب آن اق
وی در پایان افزود: در غیر سامانه همچنان شماره 
12۴ ســازمان حمایــت پاســخگو اســت و همچنیــن 
گــروه مصرف کننــدگان و  کاربران ایــن ســامانه بــه دو 
شــرکت های گارانتی کننده تقســیم می شــوند. این 
گارانتــی محصوالتــی  شــرکت ها بــا ثبــت شناســنامه 
کــه تحــت پوشــش خــود قــرار دارنــد بــه نوعــی باعــث 
اعتبــار  و  اصالــت  از  مصرف کننــدگان  می شــوند 

گاهی پیدا  گارانتــی کاالی خریــداری شــده خویش آ
کنند.

مــردم می تواننــد بــا مراجعــه بــه صفحــه نخســت 
ســامانه گارانتــی و یــا بــا ورود بــه کارتابــل اختصاصی 
خویــش، بــا درج شناســه رهگیــری منــدرج بــر روی 

گارانتــی خــود اطمینــان یابنــد. کاال، از اصالــت 
ــه منظــور  شناســه رهگیــری شناســه ای 13 رقمی ب
ــه  ــه ب ک کاالســت  منحصربه فــرد نمــودن هــر واحــد 
کلیه کاالهای دارای بســته بندی با ابعاد مشــخص 
اختصــاص می یابــد. اخذ و نصب شناســه رهگیری 
بــر روی بســته بنــدی، بدنــه کاال و کارت گارانتــی آن 
گــروه لــوازم خانگــی و برقــی و تلفــن همراه و تبلت  در 
گــروه  کــه در  الزامی شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت 
تلفــن همــراه و تبلــت، شناســه رهگیــری در واقــع 

همــان iMEi دســتگاه اســت.

یک فعال حوزه مشاغل خانگی: 

توسعه مشاغل خانگی 
گرو سرمایه است در 

ارایه بسته پیشنهادی وزارت صمت 
برای تحقق شعار سال در ۳ محور مهم

ک خوردن سامانه جامع گارانتی به دلیل فقدان اطالع رسانی عمومی خا

گزارشربخ

 99 اردیبهشــت   9 تاریــخ  در  پیــش  ســال  یــک 
مقــام  توســط  عدالــت  ســهام  آزادســازی  فرمــان 
معظــم رهبــری ابــالغ شــد. در تاریــخ ۹ اردیبهشــت 
ابالغیــه ای،  بــا صــدور  رهبــری  مقــام معظــم   ۹۹
رئیس جمهــور  درخواســت  بــا  موافقــت  ضمــن 
بــرای آزادســازی ســهام عدالــت و بــا اشــاره بــه نقــش 
گســترش عدالــت اجتماعــی و  ســهام عدالــت در 
کــم درآمــد، مــوارد  توانمنــد ســازی خانواده هــای 
کیــد قــرار  گذاری هــا مــورد تأ ســه گانه ای را در ایــن وا
کردنــد: دولــت هرچــه زودتــر  دادنــد و خاطــر نشــان 
اقدامــات مقتضــی را بــه عمــل آورد تــا مــردم ســریع تر 
از منافــع ســهام خــود بهره منــد شــوند. در ایــن یــک 
کــه از آزاد ســازی می گــذرد، بــا توجــه بــه آنچــه  ســالی 
کــه رخ داده، اظهــار نظــر دربــاره موفقیــت و یــا عــدم 

موفقیــت آن جــای بحــث دارد.
گردونه مشکالت آزادسازی سهام عدالت 

همچنان می چرخد!
از جمله مشــکالتی که در خصوص روش مســتقیم 
مدیریــت ســهام عدالــت بــرای مردم ایجــاد شــد؛ 
بــه نتیجــه نرســیدن نحــوه فروش ایــن ســهام و 
بالتکلیفــی حــدود ۱۹ میلیــون نفــر از مــردم اســت.

را  مســتقیم  غیــر  روش  کــه  کســانی  همچنیــن 
کرده انــد نیــز خالــی از مشــکل نبودنــد.  انتخــاب 
بــرای واریــز ســود ســهام این افــراد چنــد ماهــی بر ســر 
سجامی شــدن آن هــا بحــث شــد و هــر روز تصمیــم 

جدیــدی اخــذ می شــد.
ــز ســود از  ــاره واری ــردن درب ک ــردا  ــه عــالوه، امــروز و ف ب
ــرح  ــز مط ــزی نی ــذاری مرک گ ــپرده  ــرکت س ــوی ش س
بــرای  مشــخصی  کار  و  ســاز  چــرا  اســت. اینکه 
گرفتــه  نظــر  در  شــرکت ها  ســود این  شناســایی 
نمی شــود و هــر روز بــه مــردم وعــده داده می شــود. 
کــه دربــاره واریــز ســود مرحلــه دوم  تازه تریــن خبــری 
کــه احتمــاال  شــنیده شــده، مبنــی بر ایــن اســت 
تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان نیز ایــن ســود واریــز 

نخواهــد شــد.
فرود هــای ســهام  و  فــراز  پاســخ درباره ایــن  بــرای 
و  مســئوالن  بــا  گذشــته  ســال  یــک  در  عدالــت 

کردیــم. گفتگــو  ســرمایه  بــازار  کارشناســان 
ســرمایه  شــرکت های  ســخنگوی  حیــدری  کبــر  ا
گــو بــا  گفــت و  گــذاری اســتانی ســهام عدالــت در 
رونــد  بــه  اشــاره  بــا  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه 
گذشــته  آزادســازی ســهام عدالــت  در یــک ســال 
اظهــار کــرد: بعــد از تاخیر چهار ســاله دولت در عمل 
بــه تکالیــف خــود و آزادســازی ســهام عدالــت در 
ســال ۹۵ و پیگیری هــای مردمــی، منجــر بــه صــدور 

ابالغیه ۹اردیبهشت۹۹ مقام معظم رهبری مبنی 
بــر الــزام دولــت و آزادســازی ســهام عدالــت شــد.

او ادامــه داد: در آن ابالغیــه بــه ســه بنــد بــه همــراه 
اســت. این  شــده  اشــاره  مهم تــر  مقدمــه  یــک 
گالیــه مقــام معظــم رهبــری از  مقدمــه مبنــی بــر 
عــدم اجــرای دقیــق ابالغیــه تاریــخ ۰۴/۱۲/۸۵ و 
هشــت بنــد واضــح مطــرح شــده در آن، اســت. 
ــا توجــه اراده دولــت بــرای  کــه ب کــرده بودنــد  اشــاره 
عمــل بــه تکالیفــی که بر عهــده اوســت بــا آزادســازی 
یــک  در  بایــد  می شــود.  موافقــت  شــرایط  با ایــن 
کــه عالقه منــد بودنــد  بــازه زمانــی مشــخص افــرادی 
مجموعــه  از  کننــد،  انتخــاب  را  مســتقیم  روش 
ســهام عدالــت خــارج شــوند و مدیریــت و مالکیــت 
مســتقیم ســهام ۴۹ شــرکت پرتفوی ســهام عدالت 
را خودشــان بــه عهــده بگیرنــد و مقــررات انتقــال 
ســهام به صاحبان ســهام در مورد این عده توســط 

شــورای عالــی بــورس تضمیــن می شــد.
رها سازی سهام عدالت به جای آزادسازی

کــه  اتفاقــی  امــا  داد:  ادامــه  مســئول  مقــام  ایــن 
کــه بــه اعتقــاد مــا بــه  در عمــل افتاد ایــن اســت 
جــای آزادســازی بــه رهاســازی منجــر شــده اســت. 
اول اینکــه بــه جــای بــازه زمانــی مشــخص، بازه های 
زمانی مشــخص بــرای انتخــاب روش و تمدید های 
مکــرر را شــاهد بودیــم. از طرفــی برخــالف دســتور 
بــه  مــردم  تشــویق  بــرای  رهبــری  معظــم  مقــام 
گــذاری اســتانی  مانــدگاری ســهام شــان در ســرمایه 
در روش غیــر مســتقیم، عمــال حجــم عظیمــی از 
اخبار و تبلیغات به سمت انتخاب روش مستقیم 
و فــروش ســهام بــود. بــه حــدی که در پــی گزارش ها 
کردیــم، مقــام معظــم  کــه ارائــه  و اعتراض هایــی 
رهبــری در نامــه ای بعــد از ابالغیــه ۰۲/۰۹ بــه رئیــس 
جمهــور در مــورد تســهیل روش مالکیــت مســتقیم 
کــه  بــه غیــر مســتقیم هشــدار دادنــد و یــادآور شــدند 
مــردم بــه مانــدگاری در روش غیر مســتقیم تشــویق 

شــوند.
استقرار مدیریت دولتی سهام عدالت مضمون 

است
او ادامــه داد: در آن زمــان علــی رغم اینکــه مــردم 
نداشــتند  تمایــل  مســتقیم  روش  بــه  خیلــی 
مــردم  رســانی هایی  اطــالع  و  مکــرر  تمدید هــای 
رئیــس  می کــرد؛  هدایــت  مســتقیم  روش  بــه  را 
جمهــور بــر تغییــر ســاختار اصــرار داشــتند و مقــام 
معظــم رهبــری بــه حفــظ ســاختار موجــود حداقــل 
در مــورد روش غیــر مســتقیم بــه طــور مشــخص در 
کیــد فرمــوده بودنــد. بــه همیــن دلیــل نیــز  بنــد ۳ تا
در ۹۹/۰۳/۲۰ نامــه ای از طــرف رئیــس جمهــور زده 

شــد و ســه روش بــرای ادامــه ســهام عدالــت محضــر 
مقــام معظــم رهبــری پیشــنهاد شد. ایشــان نیــز در 
کــه اســتقرار  کردنــد  کیــد  ۹۹/۰۳/۲۶ در پاســخ تا
مدیریــت دولتــی و مدیریــت ســرمایه داران بــزرگ بــر 
ســهام عدالــت هــر دو مضمــون و غیــر قابــل پذیــرش 
اســت و بــر لــزوم مشــارکت واقعی مــردم در مالکیت و 

ــد. کیــد فرمودن مدیریــت ســهام شــان تا
کنــون ۱۹ میلیــون  ــرد: ا ک حیــدری در ادامــه اظهــار 
نفــر در روش مســتقیم دچــار بالتکلیفــی هســتند و 
علــی رغم اینکــه قــرار بــود عمــده زیــادی از ایــن افــراد 
مدیریــت ســهام خــود را در دســت بگیرنــد و ســهم 
بایــد در پرتفــوی آن هــا قــرار می گرفــت، اما این اتفاق 
فروشــنده ســهام  احتمــاال  نیــز  عــده ای  نیفتــاد. 
ــود را  ــهام خ ــروش س ــکان ف ــون ام کن ــی ا ــد، ول بودن
افــزود: اداره شــرکت های غیــر بورســی  او  ندارنــد. 
کــه  نیــز طبــق بنــد ۳ ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری 
فرمودنــد نســبت بــه باقــی مانــده ســهام در ســرمایه 
گــذاری اســتانی مــردم ســازمان دهــی شــود، یعنــی 
بعــد از انتخــاب روش مســتقیم و انتخــاب پرتفــوی 
۳۶ شــرکت بورســی بــه ســبد دارایــی مــردم، چــه 
روش مســتقیم و چــه در روش غیــر مســتقیم بایــد 
بــه نســبت ســهام غیــر بورســی خــود از ســرمایه 
گذاری هــای اســتان خــود ســهم می بردنــد. زیــرا 
گــذاری اســتانی ظرفیــت الزم بــرای اداره  ســرمایه 

ســهام غیــر بورســی را داشــتند.
او ادامــه داد: در مــدت انتخــاب روش نیز در ســامانه 
ســازمان خصوصــی ســازی بــه مــردم اعــالم می شــد 
کرده ایــد، بــه  گــر روش مســتقیم را انتخــاب  کــه ا
که در ســهام غیر بورســی خود دارید  نســبت دارایی 
گــذاری اســتان خــود ســهم می بریــد.  از ســرمایه 

کمــال تعجــب بعــد از پایــان انتخــاب روش،  امــا در 
بــدون اذن صاحبــان ســهام چــه در روش مســتقیم 
خــودش  بــورس  عالــی  شــورای  مســتقیم  غیــر  و 
تصمیــم گرفــت تــا هلدینگــی بــرای مدیریــت ســهام 
غیــر بورســی تشــکیل شــود. حیــدری اظهــار کــرد: در 
واقــع بخشــی از ســهام عدالــت در روش مســتقیم 
کنــون نیــز نــه در پرتفــوی مــردم  بالتکلیــف مانــد. ا
اســت و نــه می تواننــد آن را بفروشــند. بخشــی از آن 
بــه عنــوان ســهام غیــر بورســی در هلدینگ نشســت 
و آن نیــز بعــد از گذشــت یکســال هنــوز هیــچ خبــری 
از ســود و دارایــی مــردم داده نشــده اســت. بخشــی 
گــذاری اســتانی بــه  از ســهام عدالــت نیــز در ســرمایه 
کــه  کله اصلــی ســهام عدالــت باقــی مانــد  عنــوان شــا
متاســفانه بــه دلیل تفســیر دولــت از اجرای قانــون و 
اصرارش بر انکار جایگاه قانونی تعاونی های ســهام 
از مردمی کــه  نمایندگــی  بــه  عدالــت شهرســتانی 
گذاری اســتانی را  امکان حضور در مجامع ســرمایه 
نداشــتند، امــور مربــوط بــه ســرمایه گــذاری اســتانی 

تــا بــه امــروز معلــق و معطــل مانــده اســت.
گذشــت یکســال به جز  کرد: بعد از  او در ادامه بیان 
گــذاری اســتانی و  معامالتــی شــدن ســهام ســرمایه 
بخش اندکــی از مردمی کــه ســهام شــان را در روش 
مســتقیم فروختند، عمال آزادســازی ســهام عدالت 
بــه آن هــدف واقعــی خــود نرســیده و بــا یــک ســهام 

تضعیــف شــده و رهــا شــده مواجــه هســتیم.
دولت در امور سهام عدالت دخالت نکند

حیــدری در پاســخ بــه ارائــه پیشــنهاد هایی بــرای 
مدیریــت صحیــح و رفــع نابــه ســامانی های ســهام 
کــرد: دولــت در امــور ســهام عدالــت  عدالــت اظهــار 
مقدمــه  جملــه  آن  مبنــای  بــر  و  نکنــد  دخالتــی 

ابالغیــه مقــام معظــم رهبــری، یعنــی اراده بــرای 
گــذاری امــور به مــردم به  کــه در وا عمــل بــه تکالیفــی 
گــذار  عهــده اوســت، در حقیقــت امــور را بــه مــردم وا
کنــد. یکســال اجــازه دهنــد تا مــردم برای خودشــان 
بــه واســطه یــا بــی واســطه تعاونی هــا و ســرمایه 

گذاری هــای اســتانی تصمیــم بگیرنــد.
مدیریــت  در  کنــون  ا کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  او 
شــرکت های ســرمایه پذیــر نیــز دولــت همچنــان 
دخالــت دارد و علــی رغم اینکــه در ظاهــر آزادســازی 
ــه  ــه مصوب ــذ س ــا اخ ــده؛ ب ــام ش ــت انج ــهام عدال س
بــورس، همچنــان  عالــی  از شــورای  قانونــی  غیــر 
نماینــدگان مــردم در شــرکت های ســرمایه پذیــر 
گــر قانــون  نیــز توســط دولــت منصــوب می شــوند. ا
اصــل ۴۴ و در صــدر آن فرمــان هشــت مــاده ای 
مقــام معظــم رهبــری پایبنــد باشــیم و دولــت بــه 
جــای دخالــت، نظارتــش را بــر امــور ســهام عدالــت 
ــهام  ــای س ــا تعاونی ه ــد ت ــازه ده ــد و اج کن ــت  تقوی
گذاری های اســتانی  عدالت شهرســتانی و ســرمایه 
طبــق قانــون تجارت و تعــاون به عنــوان نمایندگان 
مــردم امــور ســهام عدالــت را پیــش ببرنــد، از ایــن 

چالش های ایجــاد شــده رهــا خواهیــم شــد.
دوران طالیی سهام عدالت از دست رفته است

کــه جبــران برخــی از  کــرد: هرچنــد  حیــدری تصریــح 
ــه ســهام عدالــت تقریبــا غیــر  خســارت های وارده ب
ممکــن اســت. بــه دلیل اینکــه طالیی تریــن دوران 
آزادســازی ســهام عدالت را از دســت دادیم و در اوج 
که امکان داشــت ســهام عدالت  رونق بازار ســرمایه 
بــا اقتــدار در بــازار ســرمایه فعــال باشــد و حتــی لنگــر 
اطمینــان و پیشــگیر از بــازار باشــد؛ متاســفانه بــه 
دلیــل اصــرار دولــت بــر دخالت هــا نــه تنها ایــن مهــم 

اتفــاق نیفتــاد بلکــه بــه دلیل بد ســلیقگی دولــت در 
عرضــه ســهام روش مســتقیمی ها از جملــه عوامــل 

ریــزش بــازار نیــز شــد.
متولیــان  بــه  گــر ســهام عدالــت  ا امــروز  افــزود:  او 
از  دســت  دولــت  شــود،  گــذار  وا خــودش  واقعــی 
دخالــت بــردارد، نظــارت را تقویــت کنــد و آییــن نامه 
آزادســازی ســهام عدالــت منطبــق بــا قانــون اصــالح 
ــه آن  ــوان بازگشــت شــرایط ب ــود، می ت و بازآرایــی ش

کــه بایــد باشــد را انتظــار داشــت. چیــزی 
مدیریت ناصحیح سهام عدالت

کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره  علیرضــا تاجبــر 
بــه رونــد آزادســازی ســهام عدالــت در یــک ســال 
کــرد: ســهام عدالــت یــک فرصــت  گذشــته اظهــار 
کــه متاســفانه  بســیار خــوب بــرای بــازار ســرمایه بــود 
درســت مدیریــت نشــد. از ایــن جهــت فرصــت بــود 
کــه عــالوه بر اینکــه عامــه مــردم را بــه ســمت بــورس 
کــه در ســهام  هدایــت می کــرد، ســهم های کوچکــی 
مــردم نیــز وجــود داشــت، می توانســت بــا هــم جمع 
کنترلــی  شــده و بــه صــورت بلوک هــای مدیریتــی و 
که ایــن  داشــت  نیــاز  مدیریتــی  یعنــی  بیایــد.  در 
در  بلــوک  یــک  قالــب  در  را  کوچــک  ســهم های 
کنــد، بــا قیمت باالتــر فروختــه و پول  گهــی  بیــاورد، آ

ــه ســهامداران برســد. بیشــتری ب
خروج نقدینگی نهاد ها به آشفتگی سهام 

عدالت دامن زد
نیــز مدیریــت  مــورد  ادامــه داد: متاســفانه این  او 
ــا خــروج نقدینگــی  نشــد و فــروش ســهام عدالــت ب
بعضــی از نهاد هــا از بــازار ســرمایه همزمــان شــد و 
کــرد. متاســفانه  عمــال فشــار مضاعفــی بــه بــازار وارد 
ســهام عدالــت تجربــه خوبــی نبــود. امــا هنــوز هــم 
فرصــت از دســت نرفتــه و می تــوان از تجربــه یکســال 
کرد و نســبت به نحوه فروش ســهام  اخیر اســتفاده 
کــرد. عدالــت بــه صــورت خــرد در بــازار یــک بازنگــری 

او افــزود: بــه نظــر من ایــن شــکل فــروش بــه صــورت 
کــه ســهامدار هرچــه زودتــر  خــرد و صرفــا با ایــن نــگاه 
بــه پــول خــود برســد، نــگاه درســتی نیســت و از آن 
طــرف هم باید حواســمان به بلوک هــای متعددی 
کــه می توانــد از دل ســهام عدالــت بیــرون  باشــد 
بیایــد و مدیریــت شــرکت را بــه دســت شــرکت هایی 

کــه خواهــان آن هســتند، برســاند.
کارشــناس بــازار ســرمایه بــا اشــاره بــه افــت  ایــن 
کــرد: در مجمــوع بــازار  ارزش ســهام عدالــت بیــان 
کــرد و شــاهد افــت ۴۵  ســهام در ســال گذشــته افــت 
درصدی هســتیم. در اوج بازار ارزش ســهام عدالت 
کــرده  گــذاری  کــه اول ســرمایه  بســته بــه آن مبلغــی 
بودنــد، تــا حــدود ۱۸ میلیــون بــاال رفتــه بــود، امــا بــا 

کــه  کاهــش ارزش مواجــه اســت. البتــه از آنجایــی 
ــه  ــود، ب ــی ب ــت شــامل ســهام های بزرگ ســهام عدال
نظــر مــن کاهــش ارزش آن نســبت بــه کاهــش ســایر 

کمتــر بــوده اســت. ــازار  ســهم های ب
عرضه قطره چکانی از نواقص سهام عدالت بود

کارشــناس بــازار ســرمایه عدالــت  فردیــن آقابزرگــی 
بــه رونــد آزادســازی ســهام عدالــت  در  بــا اشــاره 
کــرد: تصمیمی کــه در  گذشــته اظهــار  یــک ســال 
خصــوص آزادســازی ســهام عدالــت بــود یکــی از 
بــود.  کمیــت  حا اقتصــادی  برنامه هــای  رئــوس 
در ایــن راســتا بایــد طبــق اصــل ۴۴ قانــون اساســی 
حرکــت می شــد. او افــزود:، امــا بــه هــر دلیــل بــا توجه 
گــر بــا یــک برنامــه مــدون  بــه شــرایط ســال ۹۹، ا
مســلما این  آزادســازی،  و  عرضــه  کار  دســتور  در 
کــه امســال شــاهد آن  نابــه ســامانی بــازار ســرمایه 
هســتیم، رخ نمــی داد. همچنیــن ذینفعــان ســهام 
عدالــت می توانســتند در موقعیــت مناســب تــری 

ســهام خــود را بــه فــروش برســانند.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه تصریــح کــرد: 
بنابرایــن نــوع تقســیم بنــدی قطــره چکانــی عرضــه 
کــردن عرضه هــای ســهام عدالــت  یــا ســهم بنــدی 
کنــد  کــه از ســال ۹۹ موجبــات  یکــی از نواقصــی بــود 
کــرد. از دالیل ایــن رویداد  شــدن این فرآینــد را ایجــاد 
می تــوان بــه مهیــا نبــودن زیر ســاخت ها اشــاره کرد.
ــه  ــوان ب ــز می ت ــای آن نی ــه پیامد ه ــزود: از جمل او اف
محرومیــت دارنــدگان ســهام عدالــت در اســتفاده 
از موقعیــت مناســب بــرای فــروش و بــه داد بــازار 
ســرمایه نرســیدن بــه واســطه عــدم عرضه هــای 
رویــه  بــی  افزایــش  از  جلوگیــری  بــرای  مناســب 
کــرد؛ بنابرایــن تالقی ایــن دو نقطــه  قیمت هــا اشــاره 
در کنــار هــم نقطــه ضعفی بــود که منجر به عملکرد 

ــت. ــده اس ــت ش ــهام عدال ــف س ضعی
کــرد: در چهــار مــاه ابتــدای ســال  آقابزرگــی بیــان 
کــه تکلیــف می شــد عرضــه ســهام بــه  ۹۹ آنچــه را 
نگرانــی  بــا  عدالــت  ســهام  و  بــود  تمامی نهاد هــا 
پیــدا  کاهــش  قیمت هــا  اســت  ممکــن  از اینکــه 
کنــد، ســهمیه بنــدی شــد و بعــد از مدتــی جلــوی 
کــه  کنــون به ایــن نتیجــه رســیدند  گرفتــه شــد. ا آن 
کــه در زمــان  کاش  تصمیــم اشــتباهی بــوده و ای 

مناســب خــود عرضــه می شــد.
کــه ســازمان بــورس و اوراق  در نهایــت امیدواریــم 
گذاری مرکزی، شــرکت های  بهادار، شــرکت ســپرده 
نتیجــه  بــه  دولــت  و  اســتانی  گــذاری  ســرمایه 
مشــخصی دربــاره نحــوه مدیریــت ســهام عدالــت 
بهــره  کــه  ســازی  آزاد  اولیه ایــن  هــدف  و  برســند 
منــدی مــردم از عوایــد آن اســت، فرامــوش نشــود.

آزادسازی سهام عدالت در یک سالگی؛ از فروش مسئله دار تا سودهای ناقص!
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معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان از 
کارگاه رقابتــی بــرای تولد ایــده  طــرح برگــزاری یــک 
گفــت: هــدف از  جدیــد »گلخانه ایرانــی« خبــر داد و 
طــرح الگوســازی گلخانه ایرانــی خلق ایده ای اســت 
گلخانه هــا را تســریع داده و  کــه بتوانــد شــکل گیری 

پیونــد آنهــا را بــا زندگــی شــهری برقــرار ســازد.
گــو با ایمنــا،  گفــت و  ســید احمــد حســینی نیا در 
کــرد: یکــی از ویژگی هــای مهم شــهر اصفهان  اظهــار 
به ویژه در قیاس با ســایر کالنشــهرهای کشــور باقی 
کشــاورزی در میــان  مانــدن بخــش بزرگــی از اراضــی 
محدوده هــا و محــالت شــهری در درون محــدوده 

قانونــی شــهر اســت.
کشــاورزی و باغــات بخــش  وی افزود: ایــن اراضــی 
کارکــرد و هویــت شــهر اصفهــان  مهمــی از پیکــره 
منفعــت  کم آبــی،  بحــران  متأســفانه  امــا  اســت، 
کاربــری اراضی کشــاورزی  اقتصــادی ناشــی از تغییــر 
ــد و  ــودن عرصــه واقعــی از ایده هــای جدی ــی ب و خال
مفیــد، رونــد اضمحالل ایــن اراضــی را در دهه هــای 

ــرده اســت. ک گذشــته تشــدید 
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
کاربــری  حفــظ  قانــون  طبــق  بیان اینکــه  بــا 
اراضــی زراعــی و باغ هــا مصــوب ســال ۷۴ هــر نــوع 
ــه  ــری از مجموع کارب ــر  ــری از تغیی ــه جلوگی ــک ب کم
بــه ســایر فعالیت هــا در  کشــاورزی  فعالیت هــای 
خــور حمایــت اســت و اجرایــی شــدن این قانــون 
نیازمنــد راهکارهــای عملــی اســت، ادامــه داد: در 

گلخانه هــا در اقتصاد ایــران نقــش  ســالیان اخیــر 
کــه از یــک ســو حجــم  مهمی یافته انــد بــه طــوری 
قابــل توجهــی از محصــوالت غذایی کشــور را تأمین 
کــه  می کنــد و از ســوی دیگــر بــه نســبت تولیــدی 
کمی دارنــد. انجــام می دهــد میــزان مصــرف آب 
کاربــری  گلخانه هــا بــا حفــظ  کرد: ایــن  وی تصریــح 
کاربــری  کشــاورزی و باغــات از تغییــر  گــروه  زمیــن در 
گلخانه ها ایــن عنصــر  آن جلوگیــری می کنــد، امــا 
در حــد  ناخالــص داخلــی صرفــًا  تولیــد  در  مهــم 
ــه  ــم هم ــده و علیرغ ــی مان ــدی باق ــد تولی ــک واح ی
کــه در خلــق زیبایــی طــراوت  ظرفیت هــای زیــادی 
ــد، نتوانســتند جــای خــود را در امــر  و شــادابی دارن
ــد. کنن ــاز  ــان ب ــات فراغت ایرانی ــح و اوق ــی تفری زندگ

کــرد: هــدف از طــرح الگوســازی  کیــد  حســینی نیا تا
بتوانــد  کــه  اســت  خلق ایــده ای  گلخانه ایرانــی 
گلخانه هــا را تســریع داده و پیونــد آنهــا  شــکل گیری 

ــازد. ــرار س ــهری برق ــی ش ــا زندگ را ب
وی بــا بیان اینکــه خلق ایــده و کشــانیدن آن از عالم 
ــت،  ــروژه اس ــی پ ــالت اصل ــع رس ــم واق ــه عال ــور ب تص
کمــک بــه خلــق  گفــت: هــدف اصلــی در ایــن مســیر 
هــر چــه بهتــر، پخته تــر و ســنجیده تر بودن ایــده 
کــه در  گلخانه ایرانــی اســت و ضــرورت دارد  فضایــی 
مســیر خلق این ایــده از نظــرات طراحــان خــالق و 
گرفتــه شــود، بــه پیچیدگی هــای  خــوش فکــر بهــره 
ســازه و تأسیســات در موضــوع پــرورش مناســب 
محیــط  کنار ایجــاد  در  گلخانــه ای  محصــوالت 
مناســب بــرای حضــور طوالنــی مــدت انســان فکــر 

شــود و از نمونه هــای موفــق جهانــی در ایــن زمینــه 
ضمن اینکــه  شــود  گرفتــه  الزم  فنــی  بهره هــای 
ــا هویــت  ــد خــود را ب ــه لحــاظ فــرم و ماهیــت پیون ب

واقعی ایرانــی از دســت ندهــد.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
بــه  کمــک  جهــت  شــهری  مدیریــت  افــزود: 
گــردآوری و  زایش این ایــده نــو، روش هــای مختلــف 
هم افزایــی افکار خالقانــه را تدوین و ایــن روش های 
ــر اســاس برونــداد تجــارب قبلــی خــود  مختلــف را ب
کــرد و بــا توجــه بــه نتایــج مطلــوب بــه کارگاه  ارزیابــی 
کــه در ســال ۹۳  رقابتــی »فضایــی بــرای مانــدن« 
کــه بــار دیگــر بــا خلــق یــک  کــرد، مصمــم شــد  برگــزار 
فضایــی رقابتــی پر انــرژی و با دعــوت از عالقه مندان 
ذهنــی  آماده ســازی  و  گروه بنــدی  طراحــان،  و 
کارگاه خلق ایــده و بــا دریافــت  آنهــا بــرای شــرکت در 
ــن از طراحــان، معمــاران،  کمــک و راهبــری چنــد ت
مهندســان تأسیســات و ســازه برجســته در شــهر و 

کشــور اتفاقــات مهــم را در ایــن زمینــه رقــم بزنــد.
گــروه  وی بــا بیان اینکــه هــم افزایــی و همــکاری 
پــرورش  و  خلــق  جهــت  در  طراحــان  از  بزرگــی 
کــه در  یک ایــده از جملــه اقدامــات نوینــی اســت 
ســال های اخیــر شــتاب دهنده های علم و فنــاوری 
گفت: ایــن شــتاب دهنده ها  بــه انجــام می رســانند، 
گــو و شــرایط  گفــت و  بــا هــم فراهــم آوردن امــکان 
ــرای خلــق هــر چــه بهتر ایده هــای  رقابــت بســتر را ب

نویــن فراهــم می ســازند.
کارگاه  کــرد: در ایــن طــرح  حســینی نیا خاطرنشــان 
تقدیــر  شــده  خلــق  بهترین ایده هــای  رقابتــی، 
خواهــد شــد و عــالوه بــر دریافــت جوایــز نقــدی از 
امــکان تحقــق بخشــیدن به ایــده خــود بــه وســیله 
و  مشــاهده  را  کارگاه  نتیجــه  کــه  ســرمایه گذارانی 
بــه  می شــوند،  بهره منــد  کــرد،  خواهنــد  بررســی 
گروه هــای  همیــن جهــت تــدارک بــرای حضــور مؤثــر 
شــده  انجــام  ســرمایه گذار  و  توســعه گر  کارآفریــن، 

اســت.
بــا  معمــاری  و  شهرســازی  معاونــت  گفــت:  وی 
همــکاری مرکــز پژوهش هــای شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان بــا دعــوت از نمایندگان دولــت در معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری امــکان جلــب 
کارگاه را  ــن  ــه در ای ــو و خالقان ــای ن ــت از ایده ه حمای

کــرد. فراهــم خواهــد 

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان خبر داد:

برگزاری یک کارگاه رقابتی 
برای ایجاد »گلخانه ایرانی«

خبرربخ خبرربخ

خبر

خبر

بــرق  تامیــن  سیســتم های  آمادگــی  مانــور 
اضطــراری در شــرکت آب وفاضــالب اســتان 
شــرکت  مدیرعامــل  حضــور  بــا  اصفهــان 
کشــور و مدیــرکل بحــران  آبفــای  مهندســی 
کنفــراس   ویدئــو  صــورت  بــه  نیــرو   وزارت 
همزمــان بــا سایرشــرکت های آب وفاضــالب 

برگزارشــد کشــور  
مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
کشــور هــدف از  برگزاری ایــن  مانــور  را آمادگــی 
در  اضطــراری  بــرق  تامیــن  سیســتم های 
از دیــزل  اســتفاده  بــا  اوج مصــرف   ســاعات 
ژنراتورهــای موجــود در صنعــت آب و فاضــالب 

دانســت  
ســال  کــه   بیان ایــن  بــا  جانبــاز  حمیدرضــا 
ســختی در تامیــن خدمــات پایــدار بــه مــردم 
کــرد: امســال بــه دلیــل  در پیــش داریــم اعــالم 

محدودیــت شــدید منابــع آبــی و افزایــش دمــا  
بیشــتر مناطــق در فــالت مرکــزی و شــرق کشــور 

ــا تنــش آبــی روبــرو هســتند  ب
 مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــالب 
کشــور بــر جلــب رضایــت مــردم درخصــوص 
دسترســی پایــدار بــه  خدمــات صنعــت آبفــا 
کــرد و خاطرنشــان ســاخت: مدیــران    کیــد  تا
کشــور   شــرکت های آب و فاضــالب در ســطح 
بایــد  بــا برگــزاری  جلســات مســتمر  مقابلــه بــا 
ــی واقدامــات پپیشــگیرانه  از تبعــات  تنــش آب
کــرده تــا رضایــت  کــم آبــی جلوگیــری  بحــران 
مــردم کــه هــدف نهایــی صنعت اســت حاصل 

ــود  ش
وی همچنیــن  بــر بررســی مســتمر درگاه هــای 
ارتباطــی مــردم بــا شــرکت های آب و فاضــالب 
کــرد: همــه درگاه هــای ارتباطــی  کیــد تصریــح  تا
ــا  شــرکت های آب و فاضــالب بایــد بــه  مــردم ب
صورت شــبانه روزی بررســی شــوند تا خدمات 

بــه صــورت عادالنــه توزیــع شــود.
ســنجش  عمومــی در  روابــط  نقــش  بــه  وی 
میــزان  رضایت منــدی مردم از خدمــات پایدار 
کــرد وگفــت : روابــط عمومی بایــد  آبفــا  اشــاره 
ــردم و  ــان م ــی می ــک درگاه ارتباط ــوان ی ــه عن ب
صنعت، زمینه ســاز دریافت مطالبات آنان در 

شــهرها و روســتاها  باشــد.

برگزاری مانور آمادگی سیستم های تامین برق 
اضطراری در آبفای استان اصفهان

خبرربخ

همرمــان بــا میــالد امــام حســن مجتبــی )ع( زمیــن 
ورزشــی چنــد منظوره دوســتی بهارســتان بــه بهره 

بــرداری رســید.
ــای  ــتان زمین ه ــران بهارس ــرکت عم ــت ش ــه هم ب
وســعت  بــه  دوســتی  بوســتان  منظــوره  چنــد 
۵ هــزار مترمربــع، شــامل زمین هــای فوتســال، 
کوچــک، بســکتبال اســتاندارد مســابقه ای،  گل 
بســکتبال  زمیــن   ۲ دو  و  بدمینتــون  والیبــال، 
خیابانــی در محلــه مســکن مهــر جنوبی ایــن شــهر 

جدیــد بــه بهــره بــرداری رســید.
الزم  امکانــات  روبــاز  ورزشــی  زمین هــای  در ایــن 
وزرشــی ماننــد تــور، دروازه و تجهیــزات الزم تعبیــه 

شــده اســت.
شــرکت عمــران بهارســتان بــه مناســبت میــالد 
بــا ســعادت، امــا حســن مجتبــی تعــداد زیــادی 
توپ هــای ورزشــی در رشــته های مختلــف را بــه 

کــرد. جوانــان و نوجوانان ایــن محلــه هدیــه 

نماینــده مــردم فریــدن، فریدون شــهر، چــادگان و 
بوییــن میاندشــت در مجلــس شــورای اســالمی از 
کلوســه خبــر  گردنــه  احــداث تونــل ۷۸۰ متــری در 
داد و گفــت: ســال ۱۴۰۰ جــاده چــادگان بــه اصفهــان 
محمدصالحــی  حســین  شــد.  خواهــد  تکمیــل 
گفت وگــو بــا مهــر در رابطــه بــا حــوزه راه هــای  در 
مواصالتــی چــادگان اظهــار داشــت: جــاده چــادگان 
اصفهــان  اســتان  مواصالتــی  محورهــای  از  یکــی 
کــه معــوق مانــده و بــا پیگیری هــای صــورت  اســت 
گرفتــه بخشــی از جــاده تکمیــل شــده اســت. وی 
ادامــه داد: بخــش فنــی پل ســازی ها در حال انجام 
اســت و مناقصــه بــرای تعییــن پیمانــکار برگزار شــده 
اســت تــا در ســال جــاری محور چــادگان به اصفهان 
تکمیــل و از بــار ترافیکــی در این جاده کاســته شــود.

نماینــده فریــدن، فریدونشــهر، چــادگان و بوییــن 
میاندشــت در مجلــس شــورای اســالمی همچنین 
ک -  بــه تأمیــن اعتبــار بهــره بــرداری از محــور ارا
از ایــن  کــرد و ادامــه داد: بخشــی  شــهرکرد اشــاره 
پــروژه از فریــدن عبــور می کنــد و بــرای بهره بــرداری از 
کــه وزارت  آن ۲۷ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت 
راه و شهرســازی در ایــن زمینــه قــول همــکاری داده 

اســت.

اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی پروژه راه آهن
وی از اختصــاص ۴۰ میلیــارد تومــان اعتبار بــه پروژه 
افزود: ایــن  و  بــه اصفهــان خبــر داد  ازنــا  آهــن  راه 
کــه مطــرح شــده و بــه بیــش  طــرح بیــش از ۲۰ ســال 
ــن  ــاز دارد و ای ــار نی ــان اعتب ــارد توم ــزار میلی ــه ه از س
ــراوان اختصــاص  ــا رایزنی هــای ف ــز ب ــدک نی اعتبار ان

داده شــده اســت.
محمــد صالحــی افــزود: در حــال رایزنــی بــا وزارت 
قــدس  آســتان  شهرســازی،  و  راه  وزارت  نفــت، 
رضوی و فوالد مبارکه هســتیم و جلســاتی نیز برگزار 
ــود. ــی می ش ــی و اجرای ــروژه عملیات ــن پ ــم تا ای کردی

احداث تونل ۷۸۰ متری گردنه کلوسه
در  کلوســه  گردنــه  مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا  وی 

گفــت: هــر ســاله بــا بــارش  شهرســتان فریدون شــهر 
کلوســه مســدود و راه هــای  گردنــه روســتای  بــرف 
ارتباطــی و بــرق چنــد روســتا در ایــن منطقــه قطــع 
ــب  ــات نص ــیر عملی ــن مس ــال ۹۹ در ای ــود؛ س می ش
کــه بیــن  دکل بــرق انجــام شــد و در توافقنامــه ای 
گرفــت  راه و اســتانداری اصفهــان صــورت  وزارت 
مقــرر شــد بــا احــداث ۷۸۰ متــر تونــل مشــکل گردنــه 

ــود. ــل ش ــه ح کلوس
کلوســه  گردنه  کار مطالعاتی  محمد صالحی افزود: 
کــه قــول مســاعد دادنــد تــا  در حــال انجــام اســت 
پایــان اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــه پایــان برســد تــا عملیات 
اجرایــی احــداث تونــل شــروع و مشــکل دسترســی 

بــه جــاده مناســب برطــرف شــود.

سرپرســت اداره کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان 
رمضــان  مــاه  ابتــدای  در  خــون  ذخیــره  گفــت: 
ــا  ــود ام ــتر ب ــال بیش ــه امس ــبت ب ــته نس گذش ــال  س
خوشــبختانه بــه مشــکلی بــر نخوردیــم و امیدواریــم 
کننــدگان بســیاری در نــذر  در شــب های قــدر اهــدا 
کننــد. علــی فتوحــی سرپرســت اداره  خــون شــرکت 
کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
گفــت:  ــا  کرون ــام  کاهــش میــزان اهــدای خــون در ای
کوویــد  ــا ورود ویــروس منحــوس  گذشــته ب از ســال 
ــرای اهــدای  کشــور و اســتان حضــور مــردم ب ــه  ۱۹ ب
کمرنــگ شــده  خــون بــه علــت مســائل بهداشــتی 
ــا اینحــال هنــوز مشــکلی در زمینــه ذخیــره  اســت ب
خونــی اســتان وجــود نــدارد. او افــزود: خوشــبختانه 
امســال از اول مــاه رمضــان بــا همــکاری و تعاملــی 
کــه بــا پلیــس راهــور و نیــروی انتظامــی انجــام شــد، 
کننــده  کــه همشــهریان اهــدا  ترتیبــی اتخــاذ شــد 
گــر  خــون در ســاعات منــع تــردد جریمــه نشــوند یــا ا
شــدند بخشیده شوند. سرپرســت اداره کل انتقال 
خــون اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه در نیمــه اول 
مــاه رمضــان حــدود ۵ هــزار نفــر بــرای اهــدای خــون 
گفــت: از ایــن تعــداد ۴ هــزار نفــر  کردنــد،  مراجعــه 
موفــق بــه اهــدا خــون شــدند و بــه یــاری نیازمنــدان 
خــون شــتافتند. مرکــز جامــع انتقــال خــون میــدان 
خواجــوی اصفهــان از ســاعت ۸ صبــح تــا ســاعت 
کننــدگان خــون و فراورده هــای  ۲۲ میزبــان اهــدا 
آن اســت و همچنیــن در شــب های قــدر تــا ســاعت 
یــک بامــداد پذیــرای اهــدا کنندگان پالســما و خون 
کوویــد ۱۹  کــرد: تزریــق پالســمای  اســت. او تصریــح 
بــه بیمــار کرونایــی یکــی از روش هــای درمانــی کرونــا 
ــد  کووی کــه تاثیــر پالســمای بهبــود یافتــگان  اســت 

روی بیمــاران مشــخص شــده البتــه باید در شــرایط 
و زمــان خــودش انجــام شــود. فتوحــی بــا اشــاره 
بــه دریافــت پالســما در مرکــز جامــع انتقــال خــون 
کرونا با  کرد: بهبودیافتــگان  میــدان خواجــو، اظهــار 
توجــه بــه رعایــت شــرایطی می تواننــد بــرای اهــدای 
کرونایــی بــه  کمــک بــه بیمــاران  پالســمای خــود و 
کننــد و پروســه اهــدای پالســما  ایــن مرکــز مراجعــه 

حــدود ۵۰ دقیقــه طــول می کشــد.
ــرد: ذخیــره خــون در ابتــدای مــاه  ک او خاطرنشــان 
ــتر  ــال بیش ــه امس ــبت ب ــته نس گذش ــال  ــان س رمض
بــود، امــا خوشــبختانه بــه مشــکلی بــر نخوردیــم 
بــا اینکــه در دو هفتــه اول مراجعــه داشــتیم، ولــی 
کننــدگان  اهــدا  قــدر  شــب های  در  امیدواریــم 
کننــد و در نــذر خــون شــرکت  بســیاری حضــور پیــدا 
کننــد و  کننــد و از بــرکات ایــن مــاه مبــارک اســتفاده 

گیــرد. ایــن اقدامــات مــورد قبــول خــدا قــرار 
کل انتقــال خــون اســتان اصفهــان  سرپرســت اداره 
افــزود: در تمــام طــول ســال بــه خــون و فراورده هــای 
کــه بعضــی از فراورده هــای خونی  آن نیــاز داریــم چــرا 
نگــه داری شــوند در  تــا ۵ روز می تواننــد  بیــن ۳ 
نتیجــه هــر روز نیــاز بــه خــون بــرای بیمــاران نیازمنــد 

بــه خــون وجــود دارد.

از  اصفهــان،  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
گازطبیعی  گــذاری ۶۰2 مــورد انشــعاب رایــگان  وا
کمیتــه امــداد و  بــه مددجویــان تحــت پوشــش 
گذشــته خبر داد. بهزیســتی این اســتان در سال 
ــه  ک ــب  ــن مطل ــا بیان ای ــوی ب ــی عل ــید مصطف س
گاز در راســتای  اقدامــات و فعالیت هــای شــرکت 
گاز در جامعــه بــه ویــژه  ارائــه متــوازن نعمــت الهــی 
کــرد: ســال  کمتــر برخــوردار اســت، اظهــار  افــراد 
گاز در ایــن  گذشــته تعــداد ۶۰۲ انشــعاب رایــگان 
کــه از ایــن تعــداد ۱۰۳ مــورد بــه  اســتان اهــدا شــد 
خانوارهــای تحــت پوشــش بهزیســتی و ۸۵ مــورد 
کمیتــه امــداد امــام خمینــی  هــم بــه مددجویــان 

گــذار شــده اســت. )ره( وا
گاز اســتان اصفهــان  افــزود:  مدیرعامــل شــرکت 
گذشــته ۳۲۴ انشــعاب رایــگان  همچنیــن ســال 
در اختیار خانواده معظم شــهداء، اســراء، مفقود 
گرفــت و ۹۰  قــرار  االثــر و جانبــازان و رزمنــدگان 
بخشــودگی نیــز شــامل مســاجد، حســینیه ها و 

ــد. ــاز ش ــدارس خیرس م

کــه  وی افــزود: مددجویــان نهاد هــای حمایتــی 
گاز بهره منــد نشــدند،  کنــون از امتیــاز انشــعاب  تا
می تواننــد بــا دریافت معرفی نامــه از نهاد مربوطه 
ک  و ارائــه آن بــه شــرکت گاز از امتیــاز کنتور و اشــترا

کنند. رایــگان اســتفاده 
افــراد  قانــون،  اســاس  بــر  کــرد:  تصریــح  علــوی 
تحــت پوشــش ســازمان ها و نهاد هــای حمایتــی 
)ره(،  خمینــی  امــام  امــداد  کمیتــه  هماننــد 
ســازمان بهزیســتی و... بــا ظرفیــت مصرفــی ۶ 
ک  بــرای یکبــار از اشــترا مترمکعبــی می تواننــد 

کننــد. گاز اســتفاده  رایــگان 

بهره برداری از زمین ورزشی چندمنظوره دوستی 
بهارستان 

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر، چادگان و بویین میاندشت:

تونل ۷۸۰متری کلوسه احداث می شود

سرپرست اداره کل انتقال خون استان اصفهان:

کز انتقال خون اصفهان در شب های قدر میزبان  مرا
کنندگان است اهدا

۶۰۲ انشعاب رایگان گاز به مددجویان اصفهانی 
گذار شد وا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کرونــا در  ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
کنــون ۹ شهرســتان اســتان  اصفهــان گفــت: هــم ا
اصفهــان در وضعیــت نارنجــی و ۱۵ شهرســتان 
در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد و محدودیت هــای 
ــا یــک هفتــه  ــه برای ایــن شهرســتان ها ت پنجگان

دیگــر تمدیــد شــد.
ــاره  ــو با ایســنا درب گ گفــت و  حجــت اهلل غالمــی در 
کرونایــی در  آخریــن وضعیــت محدودیت هــای 
کــرد: پایــان هفتــه آینــده  اســتان اصفهــان، اظهــار 
وضعیــت رنگبنــدی شــهرهای اســتان مجــددا 
کــه امیدواریــم وضعیــت شــیوع  ارزیابــی می شــود 
کرونــا نســبت بــه هفته هــای قبــل بهتــر  ویــروس 
محدودیت هــای  اعمــال  فعــال  باشــد.  شــده 
اعمــال  و  شهرســتان   ۹ بــرای  نارنجــی 
محدودیت هــای قرمــز برای ۱۵ شهرســتان تا یک 

هفتــه دیگــر ادامــه خواهــد داشــت.
کرونــا در  ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
گفــت: بر ایــن اســاس فعالیــت تمــام  اصفهــان، 
آموزشــگاه های خصوصــی، نیمه دولتــی و دولتی 
در اســتان اصفهــان ممنــوع اســت و آمــوزش در 
کان بــه شــکل غیــر حضــوری  کمــا مــدارس نیــز 
خواهــد بــود. تمــام دســتگاه های اجرایــی نیــز 
کرونایــی  محدودیت هــای  هســتند  موظــف 
را مطابــق بــا رنــگ شــهر خــود رعایــت و قانــون 

کننــد. دورکاری را اعمــال 
صنفــی،  واحدهــای  مشــکالت  غالمی دربــاره 
کــرد: مقــرر شــد اصنافــی که از شــیوع  خاطرنشــان 
بازپرداخــت  دیده انــد  آســیب  کرونــا  ویــروس 
کرده انــد تمدیــد شــود  کــه دریافــت  تســهیالتی 
فعــال  داشــته اند  چــک  کــه  هــم  اصنافــی  و 

نخــورد. برگشــت  چک هایشــان 
وی بــا بیان اینکــه کالنشــهر اصفهــان در وضعیــت 
گفــت: برگــزاری مراســم شــب های  قرمــز قــرار دارد، 
گــذاری  قــدر در فضــای بــاز و بــا رعایــت فاصلــه 
خواهــد بــود و زمــان برگزاری ایــن مراســم نبایــد از 

دو ســاعت بیشــتر شــود.
همچنیــن محدودیت هــای تــردد شــبانه در ســه 
شــب قــدر لغــو می شــود و قانــون زوج و فــرد نیــز 
تــا یــک هفتــه دیگــر )تــا ۱۶ اردیبهشــت( اعمــال 

نمی شــود.

سخنگوی ستاد استانی مقابله 
با کرونا در اصفهان خبر داد؛

تمدید محدودیت های 
کرونایی در استان 

اصفهان

کشــاورزی  صنفــی  نظــام  مدیــره  هیــأت  عضــو 
گــذاری حق آبه هــای  گفــت: وا شهرســتان اصفهــان 
کشــاورزان بــه بخش هــای دیگــر توســط وزارت نیــرو، 
فــروش مــال غیر محســوب شــده و عاملین ایــن نوع 
کمه شــوند  تخلفــات بایــد توســط قــوه قضائیه محا
کــه  کســانی باشــد  تــا درس عبرتــی بــرای ســایرین و 

ــد.  کرده ان کشــاورزان را پایمــال  حــق  و حقــوق 
فــارس  بــا  گفت وگــو  در  محمدرضایــی  حســین 
کشــاورزان  کــرد: بــا وجــود ظلمی کــه در حــق  اظهــار 
اصفهــان در چنــد دهــه گذشــته شــده اســت، هیــچ 
موقــع دســت از حمایــت نظــام جمهــوری اســالمی، 
کرده انــد  کــه قبــاًل ثابــت  برنداشــته و همان طــور 
ــوده و هســتند. همیشــه حامی نظــام، ولی فقیــه ب

کشــاورزی  صنفــی  نظــام  مدیــره  هیــأت  عضــو 
شهرســتان اصفهــان افــزود: اعتراضــات و تجمــع 
ــه  هیــچ   کشــاورزان یــک مطالبــه صنفــی اســت، و ب
کشــاورزان موقعیــت  وجــه سیاســی نیســت، این 
و  تجمعاتشــان  در  و  دارنــد  نظــر  در  را  کشــور 
کاردهای  مطالبه گری خود همواره در شــعارها و پال
جمهــوری  نظــام  از  را  خــود  پشــتیبانی  خــود 
اســالمی اعالن می کننــد و اجــازه سوءاســتفاده بــه 
ضدانقــالب  و  معانــد  گروهک هــای  و  بیگانــگان 

داد. نخواهنــد  و  نــداده 
کــه  کشــاورزان بــا توجــه بــه ارادتــی  وی افزود: ایــن 
بــه  نظــام و انقــالب و رهبرشــان دارنــد، بــه دنبــال 
احقــاق حــق  و حقــوق خــود هســتند و بــه  هیــچ  
ــا توجــه  ــاه نخواهنــد آمــد؛ ب کوت وجــه از حــق خــود 
کــه در اجــرای  بــه حجــم عظیــم مصوبــات و قوانیــن 
حقــوق آن هــا مصــوب شــده اســت پیگیــر بــوده و 
گرفتــن حــق  و حقــوق  کــه بــدون در نظــر  کســانی  از 
بــه  غیرقانونــی  صــورت  بــه   حق آبه شــان  آن هــا 
بخش هــای دیگــر فروخته شــده و تــوان جبــران آن 

را نــدارد شــکایت دارنــد.
کشــاورزان  کــه همیــن  ــا بیان ایــن  محمدرضایــی ب
موقــع جنــگ تحمیلــی بــرای حفــظ نظــام و میهــن 
بیشــترین مشــارکت را داشــته و بیشــترین شــهدا و 

کردنــد، افــزود: در تمــام  جانبــاز را تقدیــم انقــالب 
انتخابــات مشــارکت بــاالی ۹۰ درصــدی داشــته اند 
انقالبــی  نشــان دهنده  داشــت، این  خواهنــد  و 
و مظلــوم  ک دل  پــا مــردم زحمتکــش  بودن ایــن 
بــه  را  نیز ایــن  رو  پیــش  انتخابــات  در  و  اســت 

کــرد. دشــمنان این مرزوبــوم ثابــت خواهنــد 
کشــاورزی  صنفــی  نظــام  مدیــره  هیــأت  عضــو 
کثــر کشــاورزان جانبــاز  گفــت: ا شهرســتان اصفهــان 
جنــگ تحمیلــی و از خانواده های شــهدا رزمندگان 
و ایثارگــران هســتند و دغدغه شــان حفــظ نظــام 
کشــاورزان در ۴ دهــه  جمهــوری اسالمی اســت؛ این 
گذشــته نشــان دادنــد در تمــام عرصه هــا انقــالب 
انقــالب  انقــالب و رهبــر معظــم  پــای  همه جــوره 

خود ایســتاده اند.
کشــاورزان بــه  گــذاری حق آبه هــای  وی افــزود: وا
بخش هــای دیگــر توســط وزارت نیــرو، فــروش مــال 
ــوع تخلفــات  غیــر محســوب شــده و عاملین ایــن ن
کمــه شــوند تــا درس  بایــد توســط قــوه قضائیــه محا
کــه حــق   کســانی باشــد  عبرتــی بــرای ســایرین و 
کرده انــد و خــالف  کشــاورزان را پایمــال  و حقــوق 
کرده انــد و بــا عمــل خــالف قوانیــن  مصوبــات عمــل 

کرده انــد. کشــاورزان را بــه نــان شبشــان محتــاج 

متخلفان حوزه آب باید قانونی محاکمه شوند:

کشاورزان اصفهان سیاسی نیست  مطالبه 

اشــاره  بــا  اصفهــان  منطقــه ای  آب  سرپرســت 
و  خالــی  رود  زاینــده  ســد  درصــد   ۷۲ به اینکــه 
ذخیــره مخــزن ســد ۳۸۷ میلیــون مترمکعــب 
و  موضــوع  حاضــر  حــال  در  گفــت:  اســت، 
کشــاورزان در دســت بررســی اســت  خواســته های 
و مــا هنــوز چشــم انتظــار بارش هــای اردیبهشــت 

مــاه هســتیم.
گفت وگــو با ایســنا بــا اشــاره بــه  حســن ساســانی در 
افزایــش دمــای هــوا و وضعیــت بارش هــای حوضه 
کــرد: از ابتــدای ســال آبی جاری  زاینــده رود، اظهــار 
کنــون میزان بارش هــای حوضه آبریز زاینــده رود  تا
که این میزان در مدت مشــابه  ۸۰۷ میلیمتر بوده 
پارســال ۱۰۹۰ میلیمتــر و در متوســط بلندمــدت 

۱۳۰۰ میلیمتــر بود.
وی توضیــح داد: میــزان بارش هــا در ایــن حوضــه 
۲۶ درصــد و نســبت بــه متوســط بلندمــدت ۳۸ 

کاهــش یافتــه اســت. درصــد 
بــا  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت 
کیــد بر اینکــه امــروز )چهارشــنبه-۸ اردیبهشــت  تا
مــاه( ذخیــره ســد زاینــده رود ۳۸۷ میلیــون متــر 
کــرد: در حــال حاضــر تنهــا  مکعــب اســت، تصریــح 
۲۸ درصــد ســد زاینــده رود آب دارد و ۷۲ درصــد آن 

ــی اســت. خال
گذشــته در چنیــن روزی  کــرد: ســال  وی اضافــه 
در  آب  حالیکــه  در  رود  زاینــده  ســد  آب  ذخیــره 
رودخانــه جریــان داشــت، ۵۶۰ میلیون مترمکعب 
کــه  و در متوســط بلندمــدت ۹۲۵ مترمکعــب بــود 
میــزان ذخیــره ســد زاینــده رود در ســال آبــی جــاری 
نســبت به پارســال ۳۱ درصد و نســیت به متوســط 

کاهــش داشــته اســت. بلندمــدت ۵۸ درصــد 
کــرد: در حــال حاضــر  ساســانی همچنیــن اضافــه 
ــر ثانیــه و  ورودی ســد زاینــده رود ۵۴ مترمکعــب ب

خروجــی ســد ۱۹ مترمکعــب بــر ثانیــه اســت.
کاهــش شــدید حجــم آبــی مخــزن ســد  وی بــه 
زاینــده رود و کاهــش کــم نظیــر بارش هــا در حوضــه 
گفــت: بایــد توجــه داشــت  کــرد و  زاینــده رود اشــاره 
کــه دچــار  کنیــم  گونــه ای عمــل  در مصــرف آب بــه 

تنــش آبــی نشــویم.
مطالبات کشاورزان بحق است

بــا  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت 
بیان اینکــه البتــه اصفهــان جــزو شــهرهای با تنش 
کــرد: برای مدیریــت مصرف این  آبــی اســت، اظهــار 
دســتگاه ها  تمــام  بایــد  آبــی،  ذخیــره  میــزان 
کننــد تــا بتوانیــم بــا رعایــت مباحــث شــرب  کمــک 
بــا صرفــه جویــی در بخش هــای  و  و بهداشــت 

کنیــم. مختلــف از تابســتان امســال عبــور 
خواســته های  و  مطالبــات  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کشــاورزان بــرای تحویــل حقابه هایشــان، تصریــح 
کشــاورزان  کــرد: بــه طــور قطــع در مطالبــات بحــق 
کامــال  نــدارد و ایــن خواســته ها  تردیــدی وجــود 
قانونــی اســت و ایــن مباحــث و شــرایط در حــال 

بررســی اســت.
کیــد بر اینکــه در حال حاضــر موضوع  ساســانی بــا تا
بررســی  دســت  در  کشــاورزان  خواســته های  و 
گفــت: مــا هنــوز چشــم انتظــار بارش هــای  اســت، 
اردیبهشــت مــاه هســتیم و امیدواریــم بارش هــا 
کــه بتوانــد در تصمیــم گیری هــا به  بــه نوعــی باشــد 

کنــد. کمــک  مدیــران 

بــه ذینفعــان گفته ایــم کاهــش مصــرف آب داشــته 
باشند

بنــدی آب  احتمــال جیــره  آیــا  وی درباره اینکــه 
دارد  وجــود  مختلــف  بخش هــای  در  اصفهــان 
یــا خیــر؟ توضیــح داد: بــا توجــه بــه ذخیــره آبــی 
کاهــش مصــارف در تمــام  مخــزن ســد زاینــده رود، 

ذینفعــان را خواهیــم داشــت.
سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان گفــت: 
خوشــبختانه در صنعــت اصفهــان صرفــه جویــی 
ــه تمــام  گرفتــه و شــرکت آب منطقــه ای ب صــورت 
کــه در  کــرده تــا  ذینغعــان حوضــه زاینــده رود ابــالغ 
کاهــش  ــه  بخش هــای شــرب و صنعــت نســبت ب

کننــد. مصــرف آب خــود بــه جــد اقــدام 
شــرب،  آب  بنــدی  جیــره  درخصــوص  وی 
گفت: ایــن موضــوع بــه تصمیــم و نظــر شــرکت آبفــا 

گرفــت. خواهنــد  تصمیــم  آنهــا  و  برمی گــردد 
کوتــاه در مــورد طرح هــای انتقــال آب  توضیحــات 

اصفهان
ساســانی در ادامــه دربــاره طرح هــای انتقــال آب به 
گفــت: بــا توجــه بــه اقدامــات صــورت  اصفهــان نیــز 
اصفهــان  آبرســانی  دوم  ســامانه  طــرح  گرفتــه 
بــزرگ در حــال پیگیــری هســتیم و امیدواریــم فــاز 
اضطراری ایــن طــرح در ســال جــاری بــه اتمــام و 

وارد مــدار شــود.
نیــز،  کوهرنــگ  ســوم  تونــل  طــرح  دربــاره  وی 
کنــون درگیــر مشــکالتی اســت  گفت: ایــن طــرح ا
کــه در حــال بررســی و اصــالح اســت و امیدواریــم بــا 
رفــع مشــکالت، طــرح تونــل ســوم کوهرنــگ نیــز به 

اتمــام برســد.

سرپرست شرکت آب منطقه ای اصفهان عنوان کرد:

خالی بودن ۷۲ درصد سد زاینده رود
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خبر احیای رودخانه تنها یک راهکار دارد:

وضع فعلی زاینده رود ثمره تلخ مدیریت غیرعلمی
خبرربخ

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اســامی با انتشــار متنی در فضای مجازی پیرامون 
مســئله زاینــده رود، بی تدبیــری وزارت نیــرو و جهــاد 
کشــاورزی را عامــل وضــع فعلــی زاینــده رود دانســت 
رســمی و  برداشــت های  از  جلوگیــری  خواســتار  و 
بــرای  بروجــن   - بــن  پــروژه  جملــه  غیررســمی از 

احیــای زاینــده رود شــد. 
مهــدی طغیانــی نماینــده اصفهــان در مجلــس 
شــورای اســامی با انتشــار متنــی در فضــای مجــازی 
بــه مناســبت هفتــه اصفهــان بــه مســأله زاینــده رود 
ــاره  ــه اش ــن زمین ــده در ای ــام ش ــای انج و پیگیری ه
ــا تبریــک هفتــه اصفهــان، نوشــته  ــی ب ــرد. طغیان ک
اســت: خشــکی زاینــده رود و تبدیــل شــده آن بــه 
رودخانــه فصلــی داغــی بــر دل مــردم اصفهان اســت 
رودخانــه  می شــود. این  کهنــه  کم کــم  دارد  کــه 
هویــت و شناســنامه اصفهــان و اســاس مدنیــت و 
گــر زاینــده رود نبــود  شهرنشــینی آن اســت و شــاید ا

اصفهانــی هــم نبــود.
در ادامه ایــن متــن آمــده اســت: از ابتــدای فعالیــت 
خــود در کســوت نمایندگــی مــردم عزیــز اصفهــان در 
کنون هفته ای نبوده اســت که پیرامون  مجلــس تا
مســأله آب و زاینده رود گفت وگو و پیگیری نداشــته 
که ایــن مســأله  باشــم و البتــه شــهادت می دهــم 
ــوده و هســت.  دغدغــه همــه نماینــدگان اســتان ب
ــر  ــم ب ک ــتیزی حا ــای اصفهان س ــفانه فض ــا متأس ام
ــه  ک ــد  ــور می کن ــدگان را مجب ــار نماین ــه  ناچ ــور ب کش
برخــی از فعالیت هــا در ایــن زمینــه رســانه ای نشــود 
تــا از دســتبرد خناســان مصــون بمانــد و مســأله 
زاینــده رود خــارج از منطــق و چهارچــوب عقانــی 
بــه مســأله ای سیاســی، امنیتــی و قومیتــی تبدیــل 

نگــردد.
گــون  گونا بهانه هــای  بــه  و  مختلــف  مجامــع  در 

مســأله  کــه  می کنــم  کیــد  تأ بازهــم  و  گفتــه ام 
زاینــده رود مســأله ای قومــی و منطقــه ای نیســت 
گــر بــود حداقــل بــه همیــن دلیــل نبایــد اهالــی  کــه ا
مهمــان  راحتــی  به ایــن  هم جــوار  اســتان های 
مهاجــر  دوم  و  اول  مقــام  و  می شــدند  اصفهــان 
فرســت تریــن مناطــق بــه شــهر زیبــای خــدا را بــه 

می آوردنــد. دســت 
گــر بــود  کــه ا مســأله زاینــده رود سیاســی هــم نیســت 
ــد  ــات سیاســی بای ــا آمــد و رفــت دولت هــا و جریان ب
کــه در دولت هــای  حــل می شــد! همــان جفایــی 
هفتــم و هشــتم اصاح طلــب بــر زاینــده رود شــد 
و طرح هــای پــی در پــی انتقــال آب بر ایــن بــدن 
نیمه جــان تحمیــل شــد، بعــدًا در دولت هــای نهــم 
ــده رود  ــت زاین ــوای حلی ــدور فت ــاری و ص ــم به و ده
بــر دســت اندازان باالدســت هــم ادامــه یافــت و در 
کــه  دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم اعتدالــی هــم 
رئیســش گفت ایــن بــار نوبت زاینــده رود اســت عمًا 
هیچ وقــت نوبتــش نشــد و روزبــه روز جــان از ایــن تــن 

نیمه جــان بیشــتر و بیشــتر بــدر رفــت.
نتیجــه  و  زیســت محیطی  زاینــده رود  مســأله 
نیســت.  اقلیمی هــم  تغییــرات  و  خشکســالی 
کم بارشــی در ایــن  کــه بســیار بیشــتر از آنچــه  چرا
بی رویــه  برداشــت های  باشــد،  رخ داده  ســال ها 
بــر آن  رســمی و غیررســمی، قانونــی و غیرقانونــی 
گــواه تاریخ حتــی در  تحمیــل شــده، ضمن اینکه به 
خشــک ترین ســال ها نیز ایــن قلــب مجــروح از تپش 
نیفتــاد. پــس مســأله اصلــی چیســت؟ آنچــه پــس از 
شــنیدن ســاعت ها گفت وگو در موضــوع زاینــده رود 
کنم اینکــه مشــکل اصلــی  می توانــم جمع بنــدی 
زاینــده رود ثمــره تلــخ مدیریــت سســت، غیرعلمــی و 
کــه در دهه هــای اخیــر در وزارت  بی تدبیــری اســت 
کــم اســت. خشــکی  کشــاورزی حا نیــرو و جهــاد 
کارآمد و  زاینــده رود آینــه تمام نمای ایــن مدیریــت نا

ــه امــروز اســت. ــا ب گذشــته ت غلــط از 
از  غیــر  نمی اندیشــند  هیــچ  بــه  کــه  مدیرانــی   
حفــظ جایــگاه و میــز خــود و هیچ ایــده ای ندارنــد 
گــردن  را  کننــد و مشــکل  از اینکــه فرافکنــی  غیــر 

بیندازنــد. زمین وزمــان 
ــون و مقــرره وجــود  ــرای زاینــده روی به قــدری قان ب
کــه می تــوان دیگــر آتش بــس داد و تصویــب  دارد 
هیــچ قانونــی را خواســتار نشــد بلکــه فقــط اجــرای 
ــات  ــت. مصوب ــت را خواس ــده اس ــوب ش ــه مص آنچ
زاینــده رود  مــورد  در  آب  شــورای عالی  مــاده ای   ۹
امــا  کــرد  مشــخص  دولــت  همیــن  در  را  تکلیــف 
کــه  نیــرو  وزارت  بی لیاقــت  مدیــران  از  افســوس 
ــن،  ــرای قوانی ــود را در اج ــی خ ــی و بی کفایت بی عمل
پشــت خطــرات اجتماعــی و امنیتــی عمــل بــه آن ها 

پنهــان می کننــد.
ــه  ک ــد در اذهان ایجــاد شــود  گمــان البتــه نبای ایــن 
کشــاورزان  مطالبــه #زاینده_رود_من_کــو؟ تنهــا بــه 
اختصــاص دارد، بلکــه مطالبه جریان دائمــی آب در 
زاینــده رود خواســته همه کوچــک و بزرگ اصفهانی 
اســت و کاســه صبر و پیمانه نجابت مردم اصفهان 
بــه انتهــا رســیده اســت و البتــه اجــازه نخواهنــد داد 
کــه همچــون گذشــته بــاری جدیــد بــر دوش نحیف 
گذاشــته شــود و زخمی دیگــر بــر پیکــر  زاینــده رود 

بی جانــش بنشــیند.
یــا  و  کوهرنــگ  ســوم  تونــل  مثــل  طرح هایــی 
کــه مــردم اصفهــان  بهشــت آباد امتیازاتــی نیســتند 
ــا آن هــا فریفتــه شــوند چه اینکــه آب ایــن طرح هــا  ب
کســری  پیشــاپیش بــذل و بخشــش شــده و صرفــًا 
ــا  ــع و مصــارف زاینــده رود ب موجــود در تابلــوی مناب
اجرای ایــن طرح هــا تأمیــن می شــود. نمونــه اش 
کــه  طــرح انتقــال آب بــه یــزد بــه اســم شــرب اســت 
سال هاست بیش از هفتاد میلیون مترمکعب آب 
را می بــرد امــا هنــوز ســد تونــل ســوم را بایــد بــه انتظار 

ــا آب رفتــه بــه جــوی بازگــردد احداثــش نشســت ت
زاینــده رود  احیــای  راهــکار  پایــان  در  طغیانــی 
رســمی و  برداشــت های  از  جلوگیــری  در  را 
غیررســمی مانند بــن -بروجــن و چاه هــای غیرمجاز 
کــرد و آورده اســت: بــرای احیــای زاینــده رود  عنــوان 
تنهــا یــک راهــکار وجــود دارد و آن هــم جلوگیــری 
غیررســمی از این  رســمی و  برداشــت های  همــه  از 
جســم کم رمــق اســت بــه هــر شــکل ممکــن ازجمله 
پمپــاژ، بــن - بروجــن، چــاه غیرمجــاز و... اســت 
مگر اینکــه منابــع آن از قبــل تأمین شــده و به شــکل 

واقعــی در رودخانــه تحویــل شــود.
کــرد موج ســواری  آنچــه بایــد در ایــن میــان توجــه 
خاطــر  کــه  اســت  غلطــی  اطاعــات  مبنــای  بــر 
هم میهنــان عزیــز را آزرده می کنــد و هیــچ ربطــی هــم 
بــه احیــای زاینــده رود و مطالبه مــردم عزیز اصفهان 
نــدارد. بــرای مثــال ســالیانه حداقــل ۲۲ میلیــارد 
مترمکعــب آب وارد اســتان خوزســتان می شــود و 
بخــش اعظمــی از آن بــه دریــا ریختــه می شــود در 
کل طرح هــای انتقــال آب اجــرا شــده و  کــه  حالــی 
مصــوب زاینــده رود بــه یــک میلیــارد مترمکعــب هم 
نمی رســد و حتــی ســالیانه چندبرابر ایــن میــزان 
و در سرشــاخه ها  اصفهــان خــارج  اســتان  از  آب 
بــه خوزســتان مــی رود. )کل طــرح مصــوب پــروژه 

بهشــت آباد ۲۵۰ میلیــون مترمکعــب اســت!!(.
استانشــان  در  عزیــز  هم میهنــان  چنانچــه  لــذا 
غلــط  آدرس  آنکــه  از  بیــش  می بیننــد  مشــکلی 
کننــد جــا دارد تدبیــر مدیــران  اصفهــان را دنبــال 
دهنــد.  قــرار  تأمــل  مــورد  را  کشــوری  و  محلــی 
همچنیــن مشــکل آب شــرب اســتان چهارمحــال  
و بختیــاری بــا وجــود منابــع آبــی متعــدد در حوضــه 
آبریــز  حوضــه  بــه  ربطــی  اســتان  آن  غنــی  آبریــز 
فــات خشــک مرکــزی  زاینــده رود خســته دل در 
رنجــور مکیــده شــود  تــن  از ایــن  بایــد  کــه  نــدارد 
ــه جهــت امنیتــی  کــه حتــی جــا دارد ب )اینجاســت 
کار بــود و چــه  هــم جســتجو شــود چــه دســتی در 
کســی تدبیــر شــیطانی بــن - بروجــن را به میــان آورد 
ــتان  ــردم دو اس ــن م ــمنی بی ــه و دش کین ــاط  ــا بس ت
و  بــوده  پیکــر  یــک  اعضــای  حتــی  کــه  هم جــوار 

شــود(. فراهــم  هســتند، 
در پایــان خدمــت مــردم عزیــز اصفهــان بــه طــور 
کــه راهــکار پیش گفتــه را بــا  قاطــع عــرض می کنــم 
گرفتــه و بــدون تحقــق منابــع  قــدرت و قــوت پــی 
آبــی جدیــد بــرای زاینــده رود اجــازه هیــچ بارگــذاری 
جدیدی را طبق مصوبات قانونی و شــرعی موجود 

نخواهیــم داد.
از مســؤوالن اجرایــی و قضایــی هــم انتظــار مــی رود 
فقــط و فقــط بــه قانون عمــل کنند. مــردم اصفهان 
چیــزی فراتــر از قوانین موجــود در مــورد زاینــده رود را 
نمی جوینــد امــا اجــازه تعرض دیگــری به زاینــده رود 

خســته دل را هــم نمی دهنــد.

گزارشربخ

ایــن روزهــا حــرارت احســاس تکلیــف شــیفتگان 
منتهــی  روزهــای  در  اســت.  رفتــه  بــاال  خدمــت 
کاندیداتــوری انتخابــات  بــه ثبت نــام نامزدهــای 
ریاســت جمهــوری ۱۴۰۰، بــه هــر طــرف که نگاه کنی 
فعــاالن و حتــی غیرفعــاالن سیاســی بــا احســاس 
تکلیــف نســبت بــه حضــور در انتخابــات، نامــزدی 
هــم  »مــن  ســندروم  و  می کننــد  اعــام  را  خــود 
می خواهــم رئیس جمهــور شــوم« در حــال ســرایت 

در میــان سیاســیون اســت. 
کشــور  انتخابــات  ســتاد  اعــام  آخریــن  براســاس 
ســیزدهمین  در  نامــزدی  داوطلبیــن  ثبت نــام 
سه شــنبه  از  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  دوره 
۲۱ اردیبهشــت آغــاز و تــا شــنبه ۲۵ اردیبهشــت بــه 
کــه قــرار  مــدت پنــج روز انجــام می شــود. انتخاباتــی 
اســت در روز جمعــه ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ برگــزار شــود.

کــه بــرای ثبت نــام در ایــن  کســانی  تــا بــه حــال صــف 
انتخابــات اعــام آمادگــی کرده انــد به صف بســیاری 
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم تنــه می زنــد. صفــی  از 
از چهره هــای سرشناســی  البتــه هنــوز در آن  کــه 
احتمــال  از  گمانه زنی هایــی  پیــش  ماه هــا  از  کــه 
نیســت،  خبــری  می شــد،  مطــرح  حضورشــان 
کــه نــه تنهــا  کســانی  امــا از ســوی دیگــر بســیاری از 
بــرای مــردم شــناخته شــده نیســتند، بلکــه ســوابق 
اجرایــی چندانــی هــم ندارنــد خــود را در ایــن صــف 

کرده انــد. جــا 
بــه نظــر می رســد در رونــد انتخابــات ۱۴۰۰ اتفاقــات 
عجیبــی در حــال رخ دادن اســت و هنــوز آرایــش 
دیــده  کشــور  سیاســی  جناح هــای  از  دقیقــی 
کــه در انتخابــات  نمی شــود. این در حالــی اســت 
کم از سه ماه قبل از انتخابات  گذشته دست  ادوار 
تکلیــف کاندیداهــای اصلــی روشــن بــود امــا فضــای 
کــه در فاصله کمتر  سیاســی کشــور به ســمتی رفتــه 
از دو مــاه مانــده بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری نه 
تنهــا کاندیدای شــاخصی اعام حضــور نکرده بلکه 
کــه شــاید توانایــی مدیــر  کســانی  تعــداد زیــادی از 
کلــی یــک وزارتخانــه را هــم ندارنــد خــود را نامــزد 

ــات معرفــی می کننــد. انتخاب
کاندیداهــای اصلــی انتخابــات  نگاهــی بــه ســوابق 
امســال خــود  کــه  کســانی  و  گذشــته  ســال های 
را شایســته ریاســت جمهــوری می داننــد تفــاوت 
دهــه  از  گــر  ا می دهــد.  نشــان  را  آنــان  فاحــش 
انقابــی  از سیاســیون  بســیاری  کــه  انقــاب  اول 
تجربــه مدیریتــی چندانــی نداشــتند بگذریــم، از 

انتخابــات ســال ۱۳۷۶ کــم کــم رقابتی جــدی میان 
جناح های سیاســی و سیاســیون سرشــناس کشور 
بــرای رســیدن بــه مقــام ریاســت جمهــوری شــکل 

گرفــت.
در انتخابــات ســال ۱۳۷۶ رقابــت اصلــی بیــن ســید 
نمایندگــی  ســال  دو  ســابقه  خاتمی بــا  محمــد 
وزارت  ســال   ۱۰  ،)۱۳۶۱ تــا   ۱۳۵۹( اول  مجلــس 
فرهنــگ و ارشــاد اســامی دولت های میرحســین 
و هاشمی رفســنجانی   )۱۳۶۸ تــا   ۱۳۶۱( موســوی 
تــا ۱۳۷۱(، ۵ ســال مشــاور رئیس جمهــور   ۱۳۶۸(
کبــر  کتابخانــه ملــی )۱۳۷۱ تــا ۱۳۷۶( بــا ا و رئیــس 
کشــور  ناطق نــوری بــا ســابقه چهــار ســال وزارت 
تــا ۱۳۶۴(، ۱۳ ســال   ۱۳۶۰( اول موســوی  دولــت 
نمایندگــی مجالــس اول تــا پنجــم )۱۳۵۹ تــا ۱۳۶۰ و 
۱۳۶۵ تا ۱۳۷۶( و یک ســال ریاســت مجلس پنجم 

گرفــت. تــا ۱۳۷۶( صــورت   ۱۳۷۵(
کــه خــود  کســانی  ــادی از  مشــکل حضــور تعــداد زی
از  می دانســتند  جمهــوری  ریاســت  شایســته  را 
انتخابــات دوره هشــتم در ســال ۱۳۸۰ آغــاز شــد و 
تعــداد ثبت نــام کننــدگان از ۲۳۸ نفر در ســال ۱۳۷۶ 
کــه از ایــن میــان  بــه ۸۱۷ نفــر در ســال ۱۳۸۰ رســید 
صاحیــت ۱۰ نفــر هــم احراز شــد. در انتخابات ســال 
۱۳۸۰، رقابــت اصلــی میــان ســید محمد خاتمی که 
بــه ســوابق قبلــی خــود یــک دوره ریاســت جمهوری 
کــرده بــود و احمــد توکلــی بــا دو ســال  را هــم اضافــه 
ســابقه نمایندگــی مجلــس اول )۱۳۵۹ تــا ۱۳۶۰( و 
کار و امــور اجتماعــی و ســخنگویی  دو ســال وزارت 
دولــت اول میرحســین موســوی )۱۳۶۰ تــا ۱۳۶۲( 
کاندیــدای دیگــر از بیــش از  برگــزار شــد و هشــت 
ــک  ــر از ی کمت ــم  ــوذه، روی ه ــون رای ماخ ۲۸ میلی
میلیــون و ۹۰۰ هــزار رای کســب کردنــد تا وزنشــان در 

کشــور مشــخص شــود. صحنــه سیاســی 
در انتخابــات ســال ۱۳۸۴ وضــع ثبت نــام عجیب تــر 
شــد و ۱۰۱۴ نفــر بــرای ریاســت جمهــوری ثبت نــام 
نهایــت  در  فــراوان  نشــیب  و  فــراز  بــا  کــه  کردنــد 
کــه  صاحیــت هشــت نفــر احــراز شــد. انتخاباتــی 
کشــیده شــد.  بــرای اولیــن و آخریــن بــار بــه دور دوم 
کبر هاشمی رفســنجانی با ســابقه  در این انتخابات ا
 ،)۱۳۷۶ تــا   ۱۳۶۸( جمهــوری  ریاســت  دوره  دو 
تــا  اول  ریاســت مجالــس  و  نمایندگــی  ســه دوره 
ســوم )۱۳۵۹ تــا ۱۳۶۸(، ۱۶ ســال ریاســت مجمــع 
تشــخیص مصلحــت نظــام )۱۳۶۸ تــا ۱۳۸۴(، ۲۲ 
ســال نمایندگــی ادوار اول تــا ســوم مجلــس خبرگان 
شــورای  در  عضویــت  تــا ۱۳۸۴(،   ۱۳۶۲( رهبــری 

کوهــی از تجربــه و  انقــاب و فرماندهــی جنــگ بــا 
کاندیداهــا  فعالیــت سیاســی بــه رقابــت بــا دیگــر 

پرداخــت.
در آن انتخابــات محمــود احمدی نــژاد بــا ســابقه 
کــو و خــوی در دهــه ۶۰، چهــار ســال  فرمانــداری ما
ــت دوم هاشــمی )۱۳۷۲  اســتانداری اردبیــل در دول
تــا ۱۳۷۶( و دو ســال شــهرداری تهــران )۱۳۸۲ تــا 
کروبــی بــا ســابقه ۱۳ ســال ریاســت  ۱۳۸۴(، مهــدی 
ــا ۱۳۷۱(، ۹ ســال نمایندگــی  بنیــاد شــهید )۱۳۵۸ ت
و   )۱۳۶۸ تــا   ۱۳۵۹( مجلــس  ســوم  تــا  اول  ادوار 
ــا ۱۳۷۱( و  هفــت ســال ریاســت ادوار ســوم )۱۳۶۸ ت
ششــم )۱۳۷۹ تــا ۱۳۸۳( مجلــس، دو ســال عضــو 
حقیقی مجمع تشــخیص مصلحــت نظــام )۱۳۸۳ 
کلــی مجمــع روحانیــون  ــر  ــا ۱۳۸۴( و ســال ها دبی ت
کــه پــا بــه پای هاشــمی در دور  مبــارز رقبایــی بودنــد 
اول رای آوردنــد و در نهایــت احمدی نــژاد توانســت 
بــه همراه هاشــمی به دور دوم راه یابــد و بــا شکســت 

ــود. ــده ش ــور برگزی ــوان رئیس جمه ــه عن دادن او ب
در انتخابــات ســال ۱۳۸۸ پــس از ثبت نــام ۴۷۵ نفــر 
و احــراز صاحیــت چهــار نفــر، رقابــت اصلــی میــان 
کــه حــاال ســابقه چهــار ســال  محمــود احمدی نــژاد 
ریاســت جمهــوری هــم بــه ســوابقش اضافــه شــده 
بــود و میرحســین موســوی بــا ســابقه هشــت ســال 
نخســت وزیری )۱۳۶۰ تــا ۱۳۶۸(، پنــج مــاه وزارت 
امــور خارجــه )۱۳۶۰(، هشــت ســال مشــاور سیاســی 
تــا   ۱۳۶۸( رئیس جمهور هاشمی رفســنجانی 
ــی رئیس جمهــور  ۱۳۷۶(، هشــت ســال مشــاور عال
خاتمــی )۱۳۷۶ تــا ۱۳۸۴( و ۲۰ ســال عضــو حقیقــی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام )۱۳۶۸ تا ۱۳۸۸( 

گرفــت. صــورت 
انتخابــات ســال ۱۳۹۲ بــا ثبت نــام ۶۸۶ نفــر و احــراز 
صاحیــت هشــت نفر برگزار شــد. در ایــن انتخابات، 
حســن روحانــی بــا ســابقه ۲۰ ســال نمایندگــی ادوار 
اول تــا پنجــم مجلــس شــورای اســامی)۱۳۵۹ تــا 
امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــری  ســال   ۱۶ ،)۱۳۷۹
مشــاور  ســال  شــش   ،)۱۳۸۴ تــا   ۱۳۶۸( ملــی 
تحقیقــات  مرکــز  رئیــس  رئیس جمهور هاشــمی و 
نظــام  تشــخیص مصلحــت  اســتراتژیک مجمــع 
)۱۳۷۱ تــا ۱۳۷۶(، پنــج ســال مشــاور امنیــت ملــی 
ــا ۱۳۸۴(، ۲۲ ســال  رئیس جمهــور خاتمــی )۱۳۷۹ ت
مصلحــت  تشــخیص  مجمــع  در  حقیقــی  عضــو 
نظــام )۱۳۷۰ تــا ۱۳۹۲( و ۱۳ ســال نمایندگــی ادوار 
ســوم و چهــارم مجلــس خبــرگان رهبــری )۱۳۷۹ تــا 
۱۳۹۲( بــا محمدباقــر قالیبــاف بــا ســابقه فرماندهی 

در دوران دفــاع مقــدس، ســه ســال فرمانــده قــرارگاه 
ســه   ،)۱۳۷۶ تــا   ۱۳۷۳( خاتم االنبیــاء  ســازندگی 
ســال ســال فرمانــد نیــروی هوایــی ســپاه پاســداران 
نیــروی  فرمانــده  ســال  پنــج  اســامی،  انقــاب 
 ،)۱۳۸۴ تــا  اســامی )۱۳۷۹  انتظامی جمهــوری 
کاال و ارز  یــک ســال رئیــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق 
)۱۳۸۳ تــا ۱۳۸۴( و هشــت ســال شــهردار تهــران 

)۱۳۸۴ تــا ۱۳۹۲( رقبــای اصلــی هــم بودنــد.
در انتخابــات ســال ۱۳۹۶، بــا ثبت نــام ۱۶۳۶ نفــر 
کــه  و احــراز صاحیــت شــش نفــر، حســن روحانــی 
چهــار ســال ریاســت جمهــوری را هــم بــه ســوابقش 
کــرده بــود بــا ســید ابراهیــم رئیســی با ســابقه  اضافــه 
ســال  پنــج   ،۶۰ دهــه  در  دادســتانی  و  قضــاوت 
 ۱۰  ،)۱۳۷۳ تــا   ۱۳۶۸( تهــران  انقــاب  دادســتان 
کشــور )۱۳۷۳  کل  ســال رئیــس ســازمان بازرســی 
تــا ۱۳۸۳(، ۱۰ ســال معــاون اول قــوه قضائیــه در 
دو   ،)۱۳۹۳ تــا   ۱۳۸۳( دوران هاشمی شــاهرودی 
کشــور )۱۳۹۳ تــا ۱۳۹۵(، دو  کل  ســال دادســتان 
ســال تولیت آســتان قدس رضوی )۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶( 
و ۱۱ ســال نمایندگــی ادوار چهــارم و پنجــم مجلــس 
خبــرگان رهبــری )۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۶( بــه رقابــت بــا هــم 
کاندیداهــای اصلــی  پرداختنــد. بررســی ســوابق 
گذشــته،  ادوار  در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات 
ــژاد در  ــه جــز احمدی ن کــه شــاید ب نشــان می دهــد 
کــدام به  ســال ۱۳۸۴، ســایر کاندیداهــای اصلــی هر 
نوبــه خــود ســابقه چندیــن ســال وزارت، مدیریــت 
یــا نظامــی، نمایندگــی و  کان اجرایــی، قضایــی 
کــز حســاس نظــام  ریاســت مجلــس، حضــور در مرا
گــذرا بــه ســابقه  و... را داشــته اندپ امــا نگاهــی 
کنــون خــود را بــه عنــوان  کــه تا کســانی  بســیاری از 

کرده انــد چیــز  نامزدهــای انتخابــات ۱۴۰۰ مطــرح 
دیگــری را نشــان می دهــد. بــه طــور مثــال اســداهلل 
کــه اول اردیبهشــت در یــک نشســت  بادامچیــان 
خبری برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
کــرد،  کاندیداتــوری  از ســوی حــزب موتلفــه اعــام 
تنهــا ســابقه دو دوره نمایندگــی ادوار دوم و هشــتم 
مجلــس شــورای اســامی و نزدیــک بــه ســه ســال 
دبیــر کلــی حزب موتلفــه اســامی را در کارنامــه دارد.
ســرتیپ محمدحســن نامی کــه ۳۰ فروردیــن اعــام 
کاندیداتــوری در انتخابــات اســت بــه  کــه نامــزد  کــرد 
ــز  ک ــش و مرا ــال ها در ارت ــرد نظامی س ــک ف ــوان ی عن
کمتــر  و  کــرده  نظامی خدمــت  دانشــگاه های  و 
از شــش مــاه وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 

دولــت دوم احمدی نــژاد بــوده اســت.
کــه ۳۰ فروردیــن از طــرف حــزب  ابوالقاســم رئوفیــان 
کاندیدای ایــن  عنــوان  بــه  اســامی ایران زمین 
کان ندارد و به  حزب معرفی شــد ســابقه مدیریت 
کــه خــود موســس آن بــوده  کل حزبــی  عنــوان دبیــر 
کــرده و از طــرف حزبــش نامــزد  احســاس تکلیــف 

ــت! ــده اس ــات ۱۴۰۰ ش ــوری در انتخاب کاندیدات
در  اردیبهشــت  کــه ۲۸  محمدصادقــی  شــاهین 
ــرد در ادوار  ک ــوری  کاندیدات نشســتی خبــری اعــام 
ــین  ــده مجلــس و رئیــس پیش ــم نماین ــم و نه هفت
ســازمان بســیج جامعه پزشــکی کشــور بوده است.
 ۱۸ قاضی زاده هاشــمی که  امیرحســین  ســید 
فروردیــن اعــام کرد قصد دارد کاندیدای انتخابات 
۱۴۰۰ شــود بــه جــز نمایندگی ادوار هشــتم تــا یازدهم 
اجرایــی  کار  و  کان  مدیریتــی  ســابقه  مجلــس، 

چندانــی نــدارد.
ــت  ــک نشس ــفند ۱۳۹۹ در ی ــه اس ک ــری  ــی مطه عل

ماننــد  هــم  کــرد  کاندیداتــوری  اعــام  خبــری 
ادوار  نمایندگــی  ســابقه  قاضی زاده هاشــمی تنها 
در  اســامی را  شــورای  مجلــس  دهــم  تــا  هشــتم 
نداشــته  کان  اجرایــی  مدیریــت  و  دارد  کارنامــه 

اســت.
ــفند  ــد در اس ــد محم ــه مانن ک ــم  ــن رهامی ه محس
کاندیداتــوری در انتخابــات  کــرد قصــد  ۱۳۹۹ اعــام 
مجلــس  دوم  و  اول  ادوار  در  تنهــا  دارد،  را   ۱۴۰۰
نماینــده بــوده و در ســال های اخیــر بــه عنــوان یــک 

فعــال سیاســی و حقوقــی شــناخته می شــود.
کــه ۳۱ فروردیــن اعــام  ســید مصطفــی تاجــزاده 
چهــار  شــد  خواهــد   ۱۴۰۰ انتخابــات  نامــزد  کــرد 
و  فرهنــگ  وزارت  بین الملــل  امــور  معــاون  ســال 
ــا ۱۳۶۷(، دو ســال معــاون  ارشــاد اســامی )۱۳۶۳ ت
کشــور )۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸( و یک ســال  سیاســی وزارت 
تــا ۱۳۸۴(  خاتمــی )۱۳۸۳  رئیس جمهــور  مشــاور 
کــه ۸ اردیبهشــت  بــوده اســت.  فریــدون عباســی 
کمتر از ســه ســال  کرد با ســابقه  کاندیداتوری  اعام 
ریاســت ســازمان انــرژی اتمــی )۱۳۸۹ تــا ۱۳۹۲( و 
یــک ســال نمایندگــی در مجلــس یازدهــم و حضــور 
در نهادهــای نظامــی، هــوای رئیس جمهــور شــدن 

ــت. ــرده اس ک
کــه تنهــا چهــار  همچنیــن قــدرت علــی حشــمتیان 
ســال نماینــده مجلــس پنجــم بــوده و جبهــه ای 
ــرده و  ک ــاد  ــتقلین و اعتدالگرایان ایج ــوان مس ــا عن ب
خــودش رئیــس آن شــده خــود را در حــد رســیدن به 
مقــام ریاســت جمهــوری دانســته و ۸ اردیبهشــت 
از قصــد خــود بــرای نامــزد شــدن در انتخابــات ۱۴۰۰ 

خبــر داده اســت!
ع فومنــی که ســوم اردیبهشــت به عنوان  محمــدزار
کل حــزب مردمی اصاحــات و از ســوی این  دبیــر 
کاندیــدا شــد بــه جــز مدیــر مســئولی روزنامــه  حــزب 
صــدای اصاحــات و چنــد ســال فعالیــت سیاســی 

بی ثمــر، ســابقه مدیریــت چندانــی نــدارد.
البتــه افــرادی ماننــد مســعود پزشــکیان بــا ســابقه 
آمــوزش  و  چهــار ســال وزارت بهداشــت، درمــان 
ــا ۱۳۸۴( و ۱۳  ــی )۱۳۸۰ ت ــت دوم خاتم ــکی دول پزش
ــس  ــم مجل ــا یازده ــتم ت ــی ادوار هش ــال نمایندگ س
شــورای اســامی )۱۳۸۷ تــا ۱۴۰۰(، ســردار حســین 
دهقــان بــا ســابقه پنج ســال معاونت رئیس جمهور 
و رئیــس بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران )۱۳۸۳ تــا 
۱۳۸۸(، چهــار ســال وزارت دفــاع )۱۳۹۲ تــا ۱۳۹۶( 
و حضــور در بخش هــای نظامی کشــور، عــزت اهلل 
ســازمان  ریاســت  ســال   ۱۰ ســابقه  ضرغامی بــا 

امــور  معاونــت  و   )۱۳۹۳ تــا   ۱۳۸۳( صداوســیما 
اســتان های وزارت  و  امــور مجلــس  و  ســینمایی 
فرهنگ و ارشــاد اســامی و رســتم قاســمی با ســابقه 
احمدی نــژاد  دوم  دولــت  نفــت  وزارت  ســال  دو 
ســازندگی  قــرارگاه  فرماندهــی   ،)۱۳۹۲ تــا   ۱۳۹۰(
خاتم االنبیــاء )ص(، حضــور در ســپاه و مدیریــت در 
شــرکت های وابســته به ســپاه و برخی وزارتخانه ها، 
دیگــر  بــه  نســبت  پیمان تــری  و  پــر  ســابقه 
کنــون بــه صــورت رســمی اعام  کــه تا کاندیداهایــی 
آیا این هــا  ولــی  باشــند،  داشــته  کرده انــد  حضــور 
بــرای پســت حساســی ماننــد ریاســت جمهــوری 

کافــی اســت؟
اعــام  رســما  کنــون  تا کــه  نامزدهایــی  میــان  در 
کــه  کرده انــد ســید محمــد غرضــی  کاندیداتــوری 
کــرد ماننــد ســال ۱۳۹۲ بــاز هــم  ۱۷ فروردیــن اعــام 
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری خواهد شــد، با 
ســوابق اجرایی و مدیریتی اســتانداری کردســتان و 
خوزســتان، یــک مــاه نمایندگــی دوره اول مجلــس، 
چهــار ســال وزارت نفــت دولــت اول موســوی )۱۳۶۰ 
تــا ۱۳۶۴( و ۱۲ ســال وزارت  پســت و تلگــراف و تلفــن 
دولت هــای موســوی و هاشمی رفســنجانی )۱۳۶۴ 

تــا ۱۳۷۶( بــه صحنــه آمــده اســت.
مدتــی  کــه  پیرمــردی  آن  شــاید  اوصــاف  با ایــن 
اســت فیلــم او در شــبکه های مجــازی دســت بــه 
دســت می شــود و در دوره قبــل انتخابــات قصــد 
داشــت رئیس جمهــور شــود امــا تفــاوت »کابینــه« و 
»کابینت« را نمی دانســت چندان هم مقصر نبوده 
کــه گویــی بدون داشــتن ســوابق اجرایــی کان  چــرا 
ــا اعتمــاد به نفســی مثال زدنــی می تــوان خــود را  و ب
یکــی از نامزدهــای کاندیداتــوری ریاســت جمهوری 
ناظــران،  برخــی  گفتــه  بــه  هرچنــد  کــرد.  اعــام 
ــدا می نامنــد  کاندی ــه خــود را  ک کســانی  بســیاری از 
نــه بــرای رئیس جمهــور شــدن، بلکــه بــرای معــروف 
شــدن و رســیدن بــه مناصــب بــاالی مدیریتــی و 
آینــده  از رئیس جمهــور  یــا وزارت و ســهم خواهی 
کشــور، خــود را بــه عنــوان  و یــا جریانــات سیاســی 
کــه البتــه همیــن  نامــزد انتخابــات مطــرح می کننــد 
کــه شــان مقام  موضــوع هــم جــای انتقــاد دارد؛ چــرا 
کــه شــخص دوم مملکــت و نفــر  ریاســت جمهــوری 
کاندیداتــوری خیلــی  کشــور اســت بــا  اول اجرایــی 
از مدعیــان، آن هــم بــدون ســابقه خــاص اجرایــی 
ــه هــر حال ایــن  ــد. ب کان، پاییــن می آی و مدیریــت 
شــوند،  رئیس جمهــور  می خواهنــد  همــه  روزهــا 

شــما چطــور؟

باال رفتن حرارت احساس تکلیف شیفتگان خدمت:

من هم می خواهم رئیس جمهور شوم

نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس شــورای 
گذشــته مدیــران وزارت  اســامی گفت: در ۸ ســال 
کــه قانونــی  نیــرو بــه جــای اجــرا و اتمــام طرح هایــی 
بــوده اســت، با انــدک تنــش و تلنگــر اجتماعی ایــن 
کردنــد.  کشــانده و متوقــف  طرح هــا را بــه تعطیلــی 
حجت االســام و المســلمین محمدتقــی نقدعلــی 
در جمــع خبرنــگاران در بــا اشــاره به همت و دغدغه  
ــور  کش ــکات  ــع مش ــاره رف ــس درب ــدگان مجل نماین
اظهــار داشــت: نماینــدگان از روز آغــاز دغدغــه ای 
جــز رســیدگی بــه مطالبــات مــردم نداشــتند , امــروز 
بحث هــای اقتصــادی و معیشــتی از مهــم ترین این 
جملــه  از  قوانینــی  قالــب  در  و  اســت  مطالبــات 
بودجــه و جهــش تولیــد و مســکن در صحن علنی و 

گرفتــه اســت. کمیســیون ها مــورد بررســی قــرار 
کم آبــی در اصفهــان بیــان  وی در موضــوع معضــل 
کــم آبــی از دغدغه هــا و موضوعــات  کــرد: مشــکات 
کمســیون  کشــاورزی و  کمســیون  مــورد بحــث در 
کشــور  کل  گیــر در  امنیــت ملــی اســت و موضــوع فرا

اســت.
کشــاورزی،آب و منابــع طبیعــی  کمیســیون  عضــو 
گذشــته انجــام  بــا بیان اینکــه ســومدیریت ها در 
کــه نتایجــی نامطلوبــی بــه دنبــال داشــته،  شــده 
کــرد: ازجمله ایــن ســومدیریت ها بارگــذاری  تصریــح 
کــه بعضــًا  بــر حوضــه  آبریــز زاینــده رود تحمیــل شــده 
ــر تصمیمــات  ــی هــم نبــوده و متاســفانه در اث قانون

سیاســی و مقطعی ایــن اتفــاق افتــاده اســت.
کــه ممکــن  گفــت: انتقــال آب شــرب بــه یــزد  وی 
اســت در مصــارف غیــر آشــامیدن اســتفاده شــود و 
کــه در باالدســت رودخانــه صــورت  بارگذاری هایــی 
گرفتــه، منافــی حــق آب بــران و ســهم آبه  داران بــوده 
کــه ســالیان ســال از ایــن حــق اســتفاده می کردنــد؛ 
که ایــن برداشــت ها بــا پروســه ای  بنــا بر ایــن بــوده 

جبــران شــود ولــی قبــل از اینکــه راه جبــران یعنــی 
احــداث تونــل بهشــت آباد و تونــل ســوم کوهرنــگ را 

کردنــد. کننــد، آب را برداشــت  عملیاتــی 
حجت االســام و المســلمین نقدعلــی ادامــه داد: 
گذشــته مدیــران وزارت نیــرو  متاســفانه در 8 ســال 
قانونــی  کــه  اتمــام طرح هایــی  و  اجــرا  بــه جــای 
بــوده اســت، با انــدک تنــش و تلنگــر اجتماعی ایــن 
کردنــد.  کشــانده و متوقــف  طرح هــا را بــه تعطیلــی 
مدیــران شــجاعت در تصمیــم ندارنــد و با انــدک 

کردنــد. چالــش بیــن اســتان ها میــدان را خالــی 
وی در خصــوص انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه 
اصفهــان اظهــار داشــت: در جایی از اســتان ســاالنه 
بیــن یــک میلیــارد و 8۰۰ میلیــون متــر مکعــب تــا 
ــتان های  ــمت اس ــه س ــت آب ب ــرون رف ــارد ب 2 میلی
همجــوار داریــم و  می شــود این مقــدار آب را داخــل 
قــرار داد،  اســتفاده  مــورد  و  کــرد  اســتان منتقــل 
کســری و جبــران آب بــا  کــه بــرای  اشــتباه اســت 
ــزاف از اســتانی دیگــر اقــدام  گ تحمیــل هزینه هــای 

ــرد. ک
نماینــده  مــردم خمینــی شــهردر مجلــس شــورای 
و  کمســیون  اعضــای  ســفر  بــه  اشــاره  اســامی با 
نمایندگان اصفهان به خوزســتان و اعام اســتغاثه  
خوزســتان  اســتاندار  و  نماینــدگان  جمــع  در  آب 
کرد: امروز ســدهای اســتان خوزستان قریب  اضافه 
بــه 18 میلیــارد متــر مکعــب آب پشــت ســد دارد، در 
صورتــی کــه ســد زاینــده رود حــدود3۰۰ میلیــون متر 
که حداقل 1۰۰ میلیون متر مکعب  مکعب آب دارد 

گل و الی و غیر قابــل اســتفاده اســت. از آن 
وی بــا اشــاره بــه مصوبات شــورای عالــی آب و قانون 
توزیع عادالنه آب در مجلس شــورای اســامی بیان 
کــرد: در بحــث اجــرای طرح ها کســانی قصــور کردند 
کار بودنــد و از وظایــف خــود بــه دلیــل  کــه مجریــان 

از  و  کردنــد  خالــی  شــانه  اجتماعــی  تنش هــای 
کشــاورزان در شــرق و غــرب  نجابــت اصفهانی هــا و 

کردنــد. سواســتفاده 
فریادهــای  و  کــرد: مطالبــات  علــی تصریــح  نقــد 
اســتاندار  و  نماینــدگان  جلســات  بــا  کشــاورزان 
پیگیــری شــده و بــه دنبــال جبــران آب و طرح هــای 
ــزم  ــدف مل ــا ه ــم ب ــی ه ــتیم؛ مصوبات ــردی هس کارب
گرفتــه  کــردن صنایــع در اســتفاده از پســاب صــورت 

اســت.
وی بــا اشــاره بــه موضــوع آمایش ســرزمینی و الگوی 
کشــت  کشــت و ضــرورت اطاعــات آمــاری از میــزان 
گفــت: قانونــی در  کشــاورزی  مــورد نیــاز محصــوالت 
کــه بــا اســتفاده  کمســیون کشــاورزی مصــوب شــده 
از مــاده ۴۵ قانــون داخلــی آئیــن نامــه مجلــس هــم 
روزهــای  در  و  شــده  تســریع  قانــون  بررســی این 
آینــده در مجلــس بررســی می شــود؛ در ایــن قانــون 
کشــاورزی مشــخص  تکلیفــی بــرای وزارت جهــاد 
شــده تــا اطاعــات و آمــار دقیقــی از نیــاز هر محصول 
کشــور مشــخص شــود و متناســب  کشــاورزی در 
کشــت محصــوالت در هــر شهرســتان  با ایــن الگــو 
گیــرد تــا دیگــر شــاهد تلنبــار بیــش از حــد  صــورت 
کشــاورز بــرای فــروش  محصــول در بــازارو ســرگردانی 
کشــاورز و  ــا از بیــن بــردن یــک محصــول توســط  و ی

کشــاورزان نباشــیم. خســارت بــه 
کشــاورزی،آب و منابــع طبیعــی  کمیســیون  عضــو 
آب  گــر  ا کــرد:  اســامی عنوان  شــورای  مجلــس 
کل اســتان بــه شــهری انتقــال پیــدا  موجــود در 
هیــچ  بــا  اســتان  شــرب  و  کشــاورزی  نمی کــرد، 
دولــت  دو  در  متاســفانه  نبــود؛  مواجــه  مشــکلی 
صــورت  آب  انتقــال  بــه  تصمیــم  مدیریــت  راس 
گرفتــه و مــا در قالــب مکاتبــه و مطالبــه درخواســت 

کردیــم. را  آن  متوقف کــردن 

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس:

برخی مدیران با اندکی چالش میدان را خالی می کنند 
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گزارشربخ

فرصــت  کرونــا  ویــروس  شــیوع  خــاص  شــرایط 
ســازمان  از  را  عرصه محــور  برنامه هــای  برگــزاری 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
گرفــت، اما این ســازمان برنامه های خــود در »هفته 
فرهنگــی اصفهــان« را در فضای مجازی برگــزار کرد.

مهــدی تمیــزی، معاون فرهنگــی و هنری ســازمان 
فرهنگــی شــهرداری اصفهــان، بــا اشــاره بــه »هفتــه 
کــرد: در اصفهــان دو روز  فرهنگــی اصفهــان«، اظهار 
گرامی داشــته می شــود، بــه  بــرای پاسداشــت شــهر 
طــور معمول شــهرداری اصفهان در ایــن روزها برای 
برنامه ریــزی می کنــد.  کارهــا،  از  برخــی  رونمایــی 
یکــی از ایــن روزهــا یکم آذر اســت که نکوداشــت »روز 
اصفهــان« اســت. این روز یــک ســاختار و جایــگاه 

اســطوره ای بــرای شــهر اصفهــان دارد.
وی افــزود: دیگــری ســوم تا نهم اردیبهشــت اســت. 
در واقــع در ایــن هفتــه که به عنوان« هفته فرهنگی 
بزرگداشــت  می شــود،  گرامی داشــته  اصفهــان« 
کــه بــرای شــهری  شــیخ بهایــی و روز معمــار را داریــم 
طرفــی  از  دارد.  اهمیــت  بســیار  اصفهــان  چــون 
در ایــن هفتــه اصفهــان در بهتریــن وضعیــت آب و 
هوایــی و زیســت محیطــی خــود قــرار دارد. البتــه 
ــه زودی آب در زاینــده رود جــاری شــود  امیــدوارم ب
ــا  ــه ب ک ــر شــود، چــرا  ــا رگ هــای حیات ایــن شــهر پ ت
کــه بــا زاینــده رود بــه  حذف ایــن رود، اصفهانــی 
وجــود آمــد از بیــن خواهــد رفــت. معــاون فرهنگــی 
و هنــری ســازمان فرهنگــی شــهرداری اصفهــان 
ادامــه داد: در حــال حاضــر هنــوز در »هفته فرهنگی 
اصفهــان« قــرار داریــم. هــر ســه معاونــت ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
هفتــه  در ایــن  آنهــا  بــه  وابســته  ادارات  تمــام  و 
گذشــته را  برنامه هــا و تولیــدات خــود در ماه هــای 
ــه  ــرای نمون ــد. تمیــزی ادامــه داد: ب کردن رونمایــی 
مجــازی  شــطرنج  مســابقات  ورزش  معاونــت  در 
بیــن دو خواهــر خوانــده اصفهــان و ســنت پترزبورگ 
در  کــه  کارهایــی  بزرگتریــن  از  یکــی  شــد.  برگــزار 
معاونــت اجتماعی اتفــاق افتاد، برگزاری نخســتین 
کار آوا بــرای نخســتین  جشــنواره ملــی »کار آوا« بــود. 
گرفــت. در ایــن برنامــه بــرای  بــار در ایــران صــورت 
کار از سراســر ایران فراخــوان داده شــد، این  آواهــای 
آواهــا جمــع آوری و در نهایــت اختتامیــه آن برگــزار 

می شــود.
وی تصریح کرد: رونمایی از ۷۰ عنوان کتاب کودک 
و شــهروندی نیــز از دیگــر برنامه های ایــن هفتــه بــود 
عــاوه بر ایــن در معاونــت فرهنگــی هــر اداره، بــه 
گانــه رویدادهــای بســیاری رقم خــورده  صــورت جدا

اســت، از جمله »هفت شــب، هفت موســیقی« که 
کــه در  هــر شــب برگــزار می شــد یــا پادکســت هایی 

حــوزه معمــاری بارگــذاری شــد.
فرهنگــی  ســازمان  هنــری  و  فرهنگــی  معــاون 
اداره  کــرد: در حــوزه  اضافــه  شــهرداری اصفهــان 
بــرای  افتــاد،  اتفــاق  رونمایی هایــی  نیــز  هنــری 
گذشــته رونمایــی از آلبــوم منتخــب  نمونــه شــب 
آثــار مــداح نامــدار اصفهــان »حــاج احمــد معظــم« 
را داشــتیم همچنیــن تولیــدات حــوزه موســیقی، 
ــر، ادبیــات نیــز از  هنرهــای تجســمی، ســینما، تئات
دیگــر برنامه هــا بــود. بــرای نمونــه در مــوزه هنرهــای 
کتــاب ســینمایی و چهــار جلــد  معاصــر چهــار جلــد 
کامــل  کتــاب ادبیــات و تئاتــر رونمایــی شــد. لیســت 
مجــازی  درگاه هــای  و  ســایت ها  در  برنامه هــا  و 
شــهرداری اصفهــان و ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 

ورزشــی شــهرداری اصفهــان قــرار دارد.
کرونایــی  تمیــزی بــا اشــاره بــه محدودیت هایــی 
شــب  هفــت  برنامــه  در  گفــت:  هفتــه  در ایــن 
کنســرت بســیار خــوب  هفــت موســیقی، هفــت 
برنامه ریزی، اجرا و در فضای مجازی منتشــر شــد. 
کرونــا نبود، ایــن برنامــه می توانســت بــا حضــور  گــر  ا

چنــد هــزار نفــر جمعیــت، اجــرا و دیــده شــود.
کرونایــی،  کــه در شــرایط  وی افــزود: درســت اســت 
وضعیــت جــذاب برنامه های عرصه محــور را نداریم 
ــژه  ــه وی ــار ب که ایــن همــه آث و خیلــی ســخت اســت 
کنیــم،  آثــار هنــری را در فضــای مجــازی منتشــر 
کرونــا تــا امــروز  امــا مــن از چنــد مــاه پــس از آمــدن 
غ از داشــتن بدی هــای  کرونــا فــار کــه  اعتقــاد دارم 
گرفتــن جــان مــردم، آســیب رســاندن  بســیار، از 
بــه خانواده هــا و اقتصــاد زندگــی آنهــا، یــک ویژگــی 

بــزرگ نیــز داشــت. در ایــن شــرایط جامعــه جهانــی 
بــه ویــژه جامعه ایرانــی بــه صــورت جــدی مجبــور 
کنــد، هــم پیمــان  شــد بــا فضــای مجــازی دوســتی 
کارهــای خــود را بــا آن  کنــد رفتارهــا و  شــود و ســعی 

پیــش ببــرد.
فرهنگــی  ســازمان  هنــری  و  فرهنگــی  معــاون 
طــول  در   « بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهرداری 
گذشــته قطعــًا فعالیت هــای ســازمان  یــک ســال 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی اصفهــان در فضــای 
اســت«،  داشــته  بســیاری  مجازی ایرادهــای 
تــا  کــه  بازمی گــردد  به ایــن  کرد: ایــرادات  اضافــه 
ــه  ــه نبــوده و در ایــن یــک ســال مــا ب ــه حال اینگون ب
کســب تجربــه مشــغول بودیــم، امــا تمــام تــاش 

کارهــا را انجــام دهیــم. کــه بهتریــن  کردیــم 
کارهایــی اســت  تمیــزی ادامــه داد: نمونــه آن همــه 
کنــون توســط ســازمان فرهنگــی  کــه از نــوروز ۹۹ تا
اجتماعی ورزشــی انجام شــده اســت. فرهنگســرای 
مجــازی شــهرداری اصفهــان بــرای نخســتین بــار در 
نیــز  اجــرا شــد. ایراداتی  و  کشــور ایران، ایده پردازی 
دارد، چــرا کــه هیــچ کاری بی ایــراد نیســت، امــا برای 
کردیــم. انجــام شــدن آن بــه بهتریــن شــکل تــاش 

کــرد: امیــدوارم شــهروندان و مســئوالن  وی تصریــح 
بیــش از پیــش از ظرفیــت فضــای مجــازی اســتفاده 
گاهــی خــود را در  کننــد، از آن بهــره ببرنــد و البتــه آ
کــه  مواجــه با ایــن فضــا بــاال ببرنــد، مســلم اســت 
فرزنــدان مــا بــه دلیــل اطــاع نداشــتن از نحــوه بهــره 
آســیب هایی  دچــار  مجــازی  فضــای  از  درســت 
خانواده هــا  و  مســئوالن  وظیفــه  می شــوند، این 
کــه زمینه تعامل با اینترنت و فضــای مجازی  اســت 

کننــد. را بــرای جامعــه فراهــم 

در هفته فرهنگی اصفهان چه گذشت؟

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

برابــر آراء هیاتهــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانها 
فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی منطقــه شــمال اصفهــان تصرفــات مالکانــه و 
ک  ــذا مشــخصات متقاضیــان و امــا ــده اســت. ل گردی بامعــارض متقاضیــان محــرز 
موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان  گهــی میشــود. درصورتــی  آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتراضــی داشــته باشــند میتواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف  اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــا
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلم اعتــراض دادخواســت خــود را به مرجــع قضایی تقدیم 
نمایــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصول اعتراض نســبت 

بــه صــدور ســند مالکیــت طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴21۶ مــورخ 1399/11/29 آقــای احمــد دانــش بــه 
کازرون فرزنــد ماشــاءاله  کدملــی 237۰281723 صــادره  شناســنامه شــماره 283۴8 
ک شــماره ۶3  بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 19۶ مترمربــع از پــا
ک شــمال  فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت محمــود و احمــد و 

ابوالقاســم قنبریــان
طاهــره  خانــم   1399/۰۴/18 مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰۰7932 شــماره  رای   )2
کدملی ۰73118۶1۴1 صادره تربت جام فرزند  شــجاعان به شناســنامه شــماره 1۶79 
محمــد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان )بــه اســتثناء 
ک شــماره 1۵178 اصلــی  بهــاء ثمنیــه اعیانــی آن( بــه مســاحت 1۴2.9۰ مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری از  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

ــه یزدانــی و محمدعلــی نصرالهــی مالکیــت مالکیــن رسمی ســیف ال
الــه  ولــی  آقــای   1399/۰۴/18 مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰۰7933 شــماره  رای   )3
نصرالهی به شناســنامه شــماره ۴8۰۰3 کدملــی 1282۴۰۵1۵2 صــادره اصفهان فرزند 
محمدعلی نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان )به استثناء 
ک شــماره 1۵178 اصلــی  بهــاء ثمنیــه اعیانــی ان( بــه مســاحت 1۴2.9۰ مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
مقــداری از مالکیــت مالــک رســمی محمدعلی نصرالهــی وهمچنیــن از ســند صلــح بــا 
حــق فســخ بنــام متقاضــی )ضمن اینکــه درســند فــوق حــق فســخ ســند و منافــع ان 

مــادام الحیــات باخــود مصالــح خانــم طاهــره شــجاعان میباشــد(. 
۴( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰21۶88 مــورخ 1399/1۰/12 خانــم مهســا ارجمنــد 
کدملــی 1271۰738۰3 صــادره اصفهــان فرزنــد علیرضــا بصــورت  بــه شناســنامه و 
ک 1۵1۵9 اصلــی واقــع  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 9۴.8۵ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهان خریــداری مبایعه نامه  در اصفهــان بخــش اداره ثبــت اســناد و اما

عــادی مــع الواســطه از مالکیــت صدیقــه بیگــم زارعــی
کبــر چلونگــر بــه  ۵( رای شــماره  1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۰۶۴۶ مــورخ 1۴۰۰/۰1/17 آقــای ا
کدملــی 128۵۶۴3۰21 صــادره اصفهــان فرزنــد تقــی نســبت  شناســنامه شــماره 2۵8 
ــا  ــان ب ــازی اصفه کل راه و شهرس ــه اداره  ــاختمان )برابرنام ــاب س ــدانگ یکب ــه شش ب
ک  کاربــری کمربنــد ســبز حفاظتی و گذر میباشــد( بــه مســاحت 2۵8.7۶ مترمربع پا
ک  شــماره 8 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا

شــمال اصفهــان از مالکیــت مالــک رســمی احمد شــیرمحمدی دهنــوی
۶( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴98 مــورخ 1399/11/1۵ خانــم پــری موســوی 
کدملــی 1281879339 صــادره اصفهــان  خوابجانــی بــه شناســنامه شــماره 78۴۵۶ 
فرزند حســین نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان مسکونی 
ک 1۵178 اصلــی واقع در اصفهان بخــش ۵ اداره  بــه مســاحت 1۴3.89مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  ثبــت اســناد و امــا

مالکیت فخــری حســینی خوابجانی
ســیدعلی  آقــای   1399/11/1۵ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴97 شــماره  رای   )7
کدملــی 12839۴17۴۰ صــادره اصفهــان فرزنــد  موســوی بــه شناســنامه شــماره 991 

ــه  ــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی ب اصغــر نســبت ب
ک 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  مســاحت 1۴3.89 مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  ثبــت اســناد و امــا

مالکیــت فخــری حســینی خوابجانــی
8( رای شــماره ۴2۵9 مــورخ 138۶/۰3/27 مــاده 1۴7 اصاحــی قانــون ثبــت و رای 
اصاحــی شــماره 2۶۰۰211 مــورخ   1۴۰۰/1/22 هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی. آقای رســول ذکرالهی فرزند محمود 
کــد ملــی 128۵۴۰7۴۴1 صــادره از اصفهــان نســبت بــه  بــه شناســنامه شــماره 377 
ــی در  ــع احداث ــاحت 2۵7.۵۰ مترمرب ــه مس ــور ب ــن محص ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ک شــماره ۶ فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و  ــا پ
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی باواســطه از آقــای  امــا
ابوالقاســم حاجی دلیگانی موضوع تقســیم نامه شــماره ۵7۴۶۴  مورخ  13۵۰/8/8  
گهــی قبلــی اشــتباها مســاحت  2۵۵.9۰ مترمربــع قیــد و  کــه در آ دفتــر یــک اصفهــان 

منتشــر شــده اســت.
ســیدمحمد  آقــای   1399/11/۰۵ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰22931 شــماره  رای   )9
کــد ملــی 11۵989۶917 صــادره فریــدن فرزنــد  موســوی بــه شناســنامه شــماره 1713 
ســید عبداهلل نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 1۴۶.1۰ مترمربع 
ک  ک شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. شــمال اصفهــان 
1۰( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰22932 مــورخ 1399/11/۰۵ آقــای جــواد شــیرازی 
کبر نســبت  بــه شناســنامه شــماره 11۴ کدملــی ۵129973۴9۶ صــادره دهاقان فرزند ا
به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 227.87 مترمربع 
ک  ک شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیــت مالــک 

رســمی محمد صــدری
11( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰22933 مــورخ 1399/11/۰۵ خانــم مریــم مومنــی 
بــه شناســنامه شــماره 73۰۵ کدملــی 11712۵788۰ صــادره زریــن شــهر فرزنــد رمضان 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 227.87 
ک شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عادی مــع الواســطه از مالکیت  امــا

مالــک رســمی محمد صــدری
12( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰۰77۰۶ مــورخ 1399/۰۴/1۶ خانــم ســکینه عــرب 
لودریچــه بــه شناســنامه شــماره 83۵ کدملــی 12839۴3298 صــادره اصفهــان فرزند 
ک  اصغــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۰۶.۴1 مترمربــع پــا
شــماره 17 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و 

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان   امــا
13( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰219۴7 مــورخ 1399/1۰/1۵ آقــای رضــا ذوالفقــاری 
بــه شناســنامه شــماره 3 کدملــی ۶2198۶89۴3 صــادره فریــدن فرزنــد حیــدر نســبت 
ک شــماره 9۰  بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 213.۴7 مترمربــع پــا
ک شــمال  فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
ــه  ــم زهــرا داودی ب 1۴( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2271۰ مــورخ 1399/11/۰1 خان
گلپایــگان فرزنــد علــی اصغــر  کدملــی 1219893۶17 صــادره  شناســنامه شــماره 11۵2 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۵۰.1۰ مترمربــع 
ک  ک شــماره 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت مالــک 

رســمی رمضانعلی رفیعــی دولــت ابــادی  
کبــر  ا علــی  آقــای   1399/11/۰1 مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰227۰9 شــماره  رای   )1۵
ــد  ــار فرزن ــادره خوانس ــی 122987۰9۶2 ص کدمل ــماره 7۴  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب عم
محمــد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۵۰.1۰ 
ک شــماره 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیت  امــا

ــادی  ــت اب مالــک رســمی رمضانعلی رفیعــی دول

کبــر عطائــی  1۶( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰22۵9۵ مــورخ 1399/1۰/3۰ آقــای ا
کدملــی 128۵۶2893۴ صــادره اصفهــان فرزنــد  کچویــی بــه شناســنامه شــماره ۶۴۴ 
ک  عزیــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 28۵.۵2 مترمربــع پا
شــماره ۴1 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و 
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه ازمالکیت  امــا

مالــک رســمی حاج نعمــت الــه امیدیــان  
عبدالرضــا  آقــای   1399/12/2۰ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰2۵۰۵1 شــماره  رای   )17
عطائــی کچوئــی بــه شناســنامه شــماره 1۶77 کدملــی 128۵۰۰2318 صــادره اصفهان 
فرزنــد عبدالکریــم بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 137.82 
ک شــماره 7 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  ــع از پــا مترمرب
ــد. ــک رسمی میباش ــی مال ــود متقاض ــه خ ک ــان  ــمال اصفه ک ش ــا ــناد و ام ــت اس ثب

معصومــه  خانــم   1399/1۰/29 مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰22۵21 شــماره  رای   )18
کدملــی 1971۵۵3379 صــادره مســجد  کائــی بــه شناســنامه شــماره 12۰2  نظرپــور 
ســلیمان فرزنــد جــواد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۶۴.2۴ 
ک شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  مترمربــع پــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان    امــا
اصاحــی  رای  و   1399/11/1۴ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴۶۰ شــماره  رای   )19
شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰237۶۵    مــورخ 1399/11/21 آقــای ســیداصغر آقــادادی بــه 
کدملــی 128۶7۰۰31۰ صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت  شناســنامه شــماره 21۵3 
به دو هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  اداره ثبــت اســناد و  1۰9۰ مترمربــع از پــا
کــه دارای ســند رســمی و گواهــی حصــر وراثت رضــا اقــادادی از  ک شــمال اصفهــان  امــا

شــورای حــل اختــاف اصفهــان میباشــد.
اصاحــی  رای  و   1399/11/1۴ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴۶۴ شــماره  رای   )2۰
کبر آقــادادی بــه  شــماره  1399۶۰3۰2۰2۶۰237۶۴    مــورخ 1399/11/21 آقــای  ســیدا
کدملــی 128۶7۵۴1۵1 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا نســبت  شناســنامه شــماره 1۵11 
به دو هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  1۰9۰ مترمربــع از پــا
کــه دارای ســند رســمی و گواهــی حصــر وراثت رضــا اقــادادی از  ک شــمال اصفهــان  امــا

شــورای حــل اختــاف اصفهــان میباشــد.
فاطمــه  خانــم   1399/11/1۴ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴۵9 شــماره  رای   )21
صــادره   1281۶37181 کدملــی   ۵۴۰19 شــماره  شناســنامه  بــه  کیانــی  محمــدی 
اصفهــان فرزنــد محمــد نســبت بــه ۵۰۰ ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  خانــه  بــه مســاحت 1۰9۰ مترمربــع از پــا
کــه خود متقاضی مالک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اداره ثبــت اســناد و امــا
اصاحــی  رای  و   1399/11/1۴ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴۶3 شــماره  رای   )22
الســادات  بــدری  مــورخ 1399/11/21 خانــم  شــماره   1399۶۰3۰2۰2۶۰237۶1    
آقــادادی بــه شناســنامه شــماره 2979 کدملــی 1287197۴۴2 صــادره اصفهان فرزند 
رضــا نســبت بــه یــک هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۵  ــع از پــا ــه مســاحت 1۰9۰ مترمرب ــه ب خان
گواهــی حصــر  کــه دارای ســند رســمی و  ک شــمال اصفهــان  اداره ثبــت اســناد و امــا

ــادادی از شــورای حــل اختــاف اصفهــان میباشــد. وراثــت رضــا اق
اصاحــی  رای  و   1399/11/1۴ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴۶2 شــماره  رای   )23
شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰237۶۰    مــورخ 1399/11/21 خانــم فخرالســادات آقــادادی 
کدملــی 1283۵۶۶۵7۵ صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا  بــه شناســنامه شــماره 171۵ 
نســبت بــه یــک هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 
ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مســاحت 1۰9۰ مترمربــع از پــا
گواهــی حصــر وراثــت رضــا  کــه دارای ســند رســمی و  ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــا

اقــادادی از شــورای حــل اختــاف اصفهــان میباشــد.
اصاحــی  رای  و   1399/11/1۴ مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰23۴۶1 شــماره  رای   )2۴
ــادادی  شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰237۵9    مــورخ 1399/11/21 آقــای سیدرســول آق
کدملــی 1281۶87۰۴9 صــادره اصفهــان فرزنــد رضــا  بــه شناســنامه شــماره ۵87۶3 
نســبت بــه دو هشــتم از ۶18 ســهم مشــاع از 1118 ســهم ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه 

ک 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مســاحت 1۰9۰ مترمربــع از پــا
گواهــی حصــر وراثــت رضــا  کــه دارای ســند رســمی و  ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــا

اقــادادی از شــورای حــل اختــاف اصفهــان میباشــد.
2۵( رای شــماره  1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴2۶9  مــورخ 1399/11/3۰ آقــای محمدرضــا 
طاهــری بــه شناســنامه شــماره 1۴۰۶ کدملــی 128۵798۴۶۵ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک  حیــدر بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 232.7۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان  139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
مرتضــی  آقــای   1399/12/13 مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴829 شــماره  رای   )2۶
کدملــی ۵7۵923۵۴۵1 صــادره چــادگان فرزنــد  قاســمی به شناســنامه شــماره 281۶ 
ک  ــا ــع پ ــاحت 12۶.۰۶ مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان ــدانگ یکب ــه شش ــبت ب ــه نس عبدال
ک  شــماره ۵1۶ فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت مالــک 

رسمی ســیداحمد ســجادی  
محمــود  آقــای   1399/11/27 مــورخ   1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴۰8۴ شــماره  رای   )27
کدملــی 1287۰۴1۵7۴ صــادره اصفهــان فرزنــد  فقیهــی بــه شناســنامه شــماره 321۴ 
ک  تقــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 12۵ مترمربــع پــا
شــماره 9۶9 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و 

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  امــا
28( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۰81۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/21 آقــای حســین الــه دادی 
کدملــی 128۰92۰2۰3 صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد  بــه شناســنامه شــماره ۴9۴۵9 
ک  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۴83.32 مترمربــع پــا
ک شــمال  شــماره 139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
29( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴۰77 مــورخ 1399/11/27 آقــای علــی رضائــی 
بــه شناســنامه شــماره 127۰۶۶2732 کدملــی 127۰۶۶2732 صــادره اصفهــان فرزند 
ک  رضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 173.۵۰ مترمربــع پــا
ک شــمال  شــماره 1۵18۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
3۰( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴87۴ مــورخ 1399/12/1۴ آقــای رضــا فرهادیــان 
فرزنــد  اصفهــان  صــادره   128۰2۴9129 کدملــی   2۵۰89 شــماره  شناســنامه  بــه 
کارگاه بــه مســاحت ۵23.۵8 مترمربــع از  عبدالــرزاق بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 8 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و  پــا
ک شــمال اصفهــان  خریــداری طبــق مبایعــه نامه عــادی مع الواســطه از مالکیت  امــا

محمدمصطفــی دهنــوی
31( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1۰38 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴  آقــای محمــد قربانــی 
کدملــی 1291۶۰۰787 صــادره اصفهــان فرزنــد عباســعلی  بــه شناســنامه شــماره 1۴۴ 
ک شــماره  ــع پــا ــه مســاحت 18۴.72 مترمرب ــه ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان نســبت ب
ک شــمال اصفهــان  1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
32( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1۰۵1 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ خانــم مهنــاز علــی زاده 
کدملی 12۴988۶12۰ صادره نائین فرزند محمدرضا  انارکی به شناسنامه شماره 19 
ک شــماره  نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 112.2۰ مترمربع پا
ک  ۶8 فرعــی از 1۴۴۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

شــمال اصفهــان خریــداری ازمالکیــت مالــک رســمی ورثه محمــد رضــا پوســتین دوز
بدیهــی اســت درصــورت طــی شــدن مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/2۶
شماره ثبت در دبیرخانه: 2۶۰۶۴281

ک شمال اصفهان رئیس ثبت اسناد و اما
محمدعلی فاح

11292۵3 / م الف

گهی آ

خبر خبر

تخصصــی  دفتــر  کتاب هــای  از  رونمایــی  آییــن 
کتــاب »ســینماتوگراف 3«،  ســینما بــا معرفی چهــار 
»ســینماتوگراف ۴«، »ســینما هشــت« و »تاریــخ 
ســینما از مــا شــروع نمی شــود« در هفتــه فرهنگــی 

ــید. ــام رس ــه انج ــان ب اصفه
ســه  ســینماتوگراف  کتــاب  نویســندگان  از  یکــی 
کتــاب پرونــده  بــا بیان اینکه ایــن  در ایــن مراســم 
داشــت:  اظهــار  اســت،   ۴۰ دهــه  مستندســازی 
گیــران دوره هــای مبانــی نقــد ســینما  مشــارکت فرا
کــه ســه دوره نقــد را  و هنرهــای تصویــری و افــرادی 
پشــت ســر گذاشــته بودنــد در ایــن کار حائــز اهمیــت 
که بعد از ســه  بوده و جای بســی خوشــحالی اســت 
دهــه وارد فضــای نوشــتن نقــد ســینمایی شــدند.

برگــزاری دوره هــای نقــد ســینما،  افــزود:  الواحــی 
آثــار  می توانیــم  کــه  مداومــی دارد  و  مهــم  نتایــج 

کنیــم. اصفهــان مشــاهده  در  را  آن  مثبــت 
وی بــا بیان اینکــه آثــار هنــری زیــادی در اصفهــان 
کــه  خلــق می شــود، بــه طرح ایــن ســوال پرداخــت 
چــه قــدر تحلیــل و تفســیر بــر روی آثــار هنــری انجــام 
شــده و توجــه بــه نقــد و تفســیر آثــار هنــری را یکــی از 

ضرورت هــای فضــای هنــری اســتان دانســت.
کتــاب  مدیــر دفتــر تخصصــی ســینما نیــز تالیــف 
ادای  را  نمی شــود«  شــروع  مــا  از  ســینما  »تاریــخ 
احترامی بــه زاون قوکاســیان، منتقــد مطــرح بیــان 
کــرد و گفــت: دوام آوردن در شــهری ماننــد اصفهــان 
کــه مدعــی زیــاد اســت به خصوص در حوزه مســتند 
ــذا اســتمرار  کار راحتــی نیســت ل و طــی چنــد دهــه 
حیــدری  مصطفــی  بــود.  ویــژه  قوکاســیان  زاون 
ســینماتوگراف  کتاب هــای  انتشــار  بــه  اشــاره  بــا 
نــو  و  کاســیک  ســینمای  نظیــر  موضوعاتــی  بــا 
و  کــودک  ســینمای  و  آزاد  ســینمای  کاســیک، 
کتاب ها حضور  نوجــوان اظهــار داشــت: ویژگی ایــن 
کنــار جوانــان خــاق و  نویســندگان پیشکســوت در 
کــه نیمی از آن ها اصفهانی هســتند.  آتیــه دار اســت 
کتاب هــا تاریــخ  که ایــن  کیــد بر ایــن نکتــه  ــا تا وی ب
کتاب هــای  مصــرف ندارنــد، یــادآور شــد: مجموعــه 
کــه  اســت  نســلی  از  صدایــی  ســینماتوگراف 

می خواهــد ســینما را جــدی بگیــرد.
مدیــر دفتــر تخصصــی ســینما بــا تشــکر از همراهــی 
کــه در تهیه ایــن کتاب هــا همــکاری کردند،  افــرادی 
ــرد: مجموعــه شــخصی زاون قوکاســیان  ک تصریــح 
جمع آوری شــده و بخشــی از آن به دانشــگاه ســپهر 
کــه از مســئولین تقاضــا دارم مجموعه  گــذار شــده  وا

شــخصی زاون یکجــا نگهــداری شــود و در اختیــار 
گیــرد. عمــوم و عاقــه منــدان بــه ســینما قــرار 

کــه پنجــاه  در ادامه ایــن مراســم، فریــده حریــری 
کــرده بــود،  ســال پیــش در فیلــم طلــوع فجــر بــازی 
بــه بیــان خاطراتــی از بــازی در ایــن فیلــم پرداخــت.
ــدار نیــز در ایــن مراســم ســینمای  محمدعلــی میان
کــه نــه  آزاد اصفهــان را محصــول شــهری دانســت 
دانشــگاه هنری داشــت و نه فســتیوالی در آن برگزار 

می شــد.
کــرده  کــه در ســریال قصه هــای مجیــد بــازی  وی 
ســاخت این  از  خــود  خاطــرات  بیــان  بــه  اســت، 
ــریال  ــت: س گف ــت و  ــاد پرداخ ــه هفت ــریال در ده س
قصه هــای مجیــد »مــن مای ایرانــی و اصفهانــی« بــا 

همــه تلخــی و شــیرینی هایش اســت.
ایــن پیشکســوت هنــری بــا اشــاره بــه دشــواری 
کــرد: در آن زمــان  کیــد  گذشــته تا ســاخت فیلــم در 
هیــچ امکاناتــی در اختیــار عاقــه منــدان بــه ســینما 
نبــود و آنچــه ســاخته شــد، محصــول عشــق افــراد 
و مطالعــه فــردی و مشــاهده افــراد بــود و اینگونــه 

ســینمای آزاد اصفهــان بــه وجــود آمــد.
را  فیلم هــا  که ایــن  زمانــی  افــزود:  میانــداری 
نمی کردیــم  هــم  را  فکــرش  اصــا  می ســاختیم، 
بررســی  را  فیلم هــا  بخواهند ایــن  افــرادی  روزی 
کــه می ســازیم،  کننــد و تصــور می کردیــم فیلم هایــی 
تمــام شــده و بــه فراموشــی ســپرده می شــوند امــا 
خوشــحالیم نســل امــروز آن فیلم هــا را بازنگــری 
کتــاب  می کنــد. در ادامــه حامــد قصــری، نویســنده 
ــا  ــه خوانــش متنــی پرداخــت و ب ســینما هشــت، ب
ــی  ــای فرهنگ ــر و جریان ه ــخ معاص ــه تاری بیان اینک
کــرد:  کیــد  اصفهــان بــرای مــن بســیار مهــم اســت، تا
یکــی از ایــن جریان هــای فرهنگــی، ســینمای آزاد 
کــه در ســال های ۵۱ و ۵۲ شــکل  اصفهــان اســت 

گرفــت و در ســال های ۵۷ و ۵۸ تمــام شــد. 
ــینمای  ــر س ــی ب ــی مبتن ــینمای آزاد را جریان وی س
در   ۵2 ســال  آن  دفتــر  کــه  کــرد  عنــوان  تجربــی 
کتــاب ســینما هشــت  گرفــت و در  اصفهــان شــکل 
تاریخ ایــن ســینما  بــه  نفــر  بــا 21  طــی مصاحبــه 

اســت. شــده  پرداختــه 
در ایــن مراســم، طــی چنــد مرحلــه از چهــار ســینما 
توگــراف ســه، ســینما توگــراف چهــار، ســینما هشــت 
ــور  ــا حض ــود، ب ــروع نمی ش ــا ش ــینما از م ــخ س و تاری
مهمانــان حاضــر رونمایی شــد و کلیپ هایی نیز به 

نمایــش درآمــد.

نوجوانــی«  وقــت  »بــه  کانون هــای  اختتامیــه 
گلهــا  همزمــان بــا هفتــه فرهنگــی اصفهــان در بــاغ 
برگــزار شــد. رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
در ایــن  حضــور  بــا  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی 
مــا  اصلــی شــهر  گفــت: ظرفیت هــای  اختتامیــه 
کــه بایــد از تــوان و پتانســیل آنهــا  نوجوانــان هســتند 
کنیــم تــا شــاهد اتفاقــات خوبــی بــرای  اســتفاده 

باشــیم. شــهرمان 
بــه  ُکنشــگر  نــگاه  بــه  اشــاره  بــا  عیــدی  محمــد 
بحث هــای  در  نوجوانــان  ورود  افــزود:  نوجوانــان 
کــرده و باعث  شــهری آنهــا را بــه یک ُکنشــگر تبدیــل 
کــه شــاهد یــک برنامــه ریــزی جدیــد از ســوی  شــده 

مدیریــت شــهری باشــیم. 
شرایط فرهنگی و تفریحی برای نوجوانان فراهم 

شود
کمیســیون فرهنگی و ورزشــی  فریده روشــن رئیس 
شــورای اسامی شــهر اصفهــان در ایــن آییــن ضمــن 
گفــت: برای اینکه  تبریــک هفته فرهنگی اصفهان، 
نوجوانــان وارد عرصــه جامعــه شــوند و در آن نقــش 
پررنگــی داشــته باشــند بایــد شــرایط مناســبی از 
لحــاظ تفریحــی و فرهنگــی بــرای آنهــا فراهــم شــود 
تــا بتواننــد از ایــن راه توانمندی هــای خــود را نشــان 
گذاری هــای  بــه سیاســت  اشــاره  بــا  دهنــد. وی 
گرفتــه در شــورای اسامی شــهر، تصریــح  صــورت 
کنــون نیازمند دیده شــدن در  کــرد: نوجوانان شــهر ا
جامعــه هســتند پــس مــا باید بــه عنــوان نمایندگان 
تــا  کنیــم  فراهــم  آنهــا  بــرای  را  مردم ایــن شــرایط 
زمینه هــای  در  را  خــود  اســتعدادهای  هرکــدام 

مختلــف بــه نمایــش بگذارنــد.
وی افــزود: ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان بایســتی زیرســاخت های الزم 
کنــد  ــان فراهــم  ــرای نوجوان ــی را ب فرهنگــی و عمران
ُکنشــگران اصلــی هســتند بتواننــد  کــه  تــا نوجوانــان 
اســتعدادهای خــود را در ایــن زمینــه بــه نمایــش 

ــد. بگذارن
شــورای  ورزشــی  و  فرهنگــی  کمیســیون  رئیــس 
ادامــه  در  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اسامی شــهر 
شــهرداری  و  شــهر  شــورای  کــه  فعالیت هایــی 
اصفهــان در خصــوص نوجوانان انجام داده، ســعی 
کودکان  کردن شــورای مشــورتی  داشــته ایم با فعال 
ونوجوانــان، بتوانیــم از نظــرات آنهــا در مدیریــت 
گــر اتفاقــات خــوب  کــرده و نظــاره  شــهری اســتفاده 

در شــهر باشــیم.
ایجاد شبکه سازی در بین نوجوانان 

همچنیــن در ادامه ایــن برنامــه صالــح خشــوعی 

رئیــس اداره فرهنگــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان بــا ابــراز خوشــحالی از 
رســیدن بــه اهــداف طــرح بــه وقــت نوجوانــی گفت: 
در طی دوســال توانســتیم پاتوق های فرهنگی را در 
کنــون  گفــت ا کنیــم و می تــوان  ســطح شــهر افتتــاح 
یــک شــبکه ســازی در بیــن نوجوانان ایجــاد شــده 
کار  که ایــن موضــوع بــه نوعــی نشــان از پیشــرفت 

دارد. 
بــا بیان اینکه ایــن اقدامــات بــه  صالــح خشــوعی 
پایــان نرســیده و چشــم انداز مــا وســیع تــر از ایــن 
ــا قــدرت بیشــتر  اقدامــات اســت، ادامــه داد: بایــد ب
ادامــه دهیــم، کرونــا محدودیت هایی را ایجــاد کرده 
کــه امیــدوارم مانعــی بــرای برگــزاری برنامه هــای مــا 
نباشــد تــا بتوانیم ایــن رونــد را ادامه دهیم و بتوانیم 
بیــش از ایــن از اســتعداد نوجوانــان بهــره ببریــم. وی 
کــرد: مهــارت افزایــی از اهــداف اصلــی مــا  تصریــح 
کــه در همیــن راســتا  کانــون بــود  بــرای برگزاری ایــن 
توانســتیم در مناطــق مختلــف اتفاقــات خوبــی را 

رقــم بزنیــم. 
در پایان ایــن اختتامیــه نیــز معــاون فرهنگــی هنری 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
کــه  گاه هســتیم  کــرد: همــه مــا آ اصفهــان اظهــار 
یــک  حضــور  بــا  جریان هایــی  و  اتفاقــات  چنیــن 
فــرد چنیــن نتیجــه خوشــایندی نــدارد و چنانچــه 
کارهــا انجــام شــود شــاهد این نتیجــه  انفرادی ایــن 

مطلــوب نخواهیــم بــود.
اقــدام  کرد: ایــن  خاطرنشــان  تمیــزی  مهــدی 
کــرد تــا نوجوانــان پتانســیل خــود  بســتری را فراهــم 
کنــار یکدیگــر  آنهــا در  لــذا همــه  را نشــان دهنــد 
می تواننــد اتفاقــات زیبایــی را بــرای جهــان شــهر 

اصفهــان رقــم زننــد.
گفتنــی اســت؛ طــرح »بــه وقــت نوجوانــی« از جملــه 
چندیــن  چشــم انداز  بــا  هدفمنــد  برنامه هــای 
کلیــه مناطــق  نوجوانــان  ویــژه  کــه  اســت  ســاله 
شــده  ریــزی  برنامــه  و  طراحــی  اصفهــان  شــهر 
بــرای  زمینــه ای  و  شناســایی  استعدادشــان  تــا 

شــود. آنها ایجــاد  آینــده  کارآفرینــی 

کتاب  ادای احترام به زاون قوکاسیان با تألیف 
ع نمی شود« »تاریخ سینما از ما شرو

ُکنشگر حضور نوجوانان در شهر به عنوان یک 
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گفــت: محــرم  مربــی ســابق تیــم فوتبــال ســپاهان 
همــه  از  و  کــرده  کار  بزرگــی  مربیــان  بــا  نویدکیــا 
گل زدن اســتفاده می کنــد امــا  ابزارهــای تیــم بــرای 
حــذف شــدن از آســیا ضربــات زیــادی به ایــن تیــم 

کــرد.  وارد 
حســین چرخابــی بــا اشــاره بــه عملکــرد محــرم 
اظهــار  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  در  نویدکیــا 
داشــت: این تیــم از مدعیــان اصلــی قهرمانــی در 
لیــگ امســال بــه همــراه پرســپولیس و در درجــه  

اســت. اســتقالل  پایین تــر 
وی ادامــه داد: نویدکیــا تغییــرات زیــادی در تیــم 
نــداد و قبــول کــرد بازیکنانــی کــه قلعه نویــی در ایــن 
گرفتــه، بازیکنــان خوبــی هســتند امــا  کار  تیــم بــه 
فلســفه  فوتبــال را در ســپاهان تغییــر داد و از تمــام 
کــه  گل زدن اســتفاده می کنــد  بــرای  تیــم  ابــزار 

می توانــد برای ایــن تیــم موثــر باشــد.
ســرمربی ســابق تیــم فوتبــال ســپاهان تصریــح 

کــرد: نویدکیــا دوره هــای مربیگــری را پشــت ســر 
ــرده و ایــن  ک کار  ــا مربیــان بزرگــی  نگذاشــته امــا او ب
موضــوع خیلــی بــه او کمــک می کند. نویدکیــا از هر 
کــرده و ایــن  مربــی ویژگی هــای مثبتــی را برداشــت 

ویژگی هــا را در تیــم  خــود پیــاده می کنــد.
چرخابــی بــا اشــاره بــه عــدم حضــور ســپاهان در 
لیــگ قهرمانــان آســیا تصریــح کــرد: هــر تیمی کــه به 
آســیا مــی رود آب دیده تــر می شــود امــا متأســفانه 

گذشــته بــا دســت خــودش،  ســپاهان در فصــل 
گذاشــت و  کنــار  خــود را از لیــگ قهرمانــان آســیا 
کــه در بــازی بــا پرســپولیس اتفــاق افتــاد  حوادثــی 
که این تیم از لیگ قهرمانان آســیا دور  ســبب شــد 
شــود و ایــن دور شــدن ضربــات زیــادی به ایــن تیــم 

کــرد. وارد 
بــا  تیــم  روی ایــن  پیــش  بــازی  دربــاره  وی 
کرد: ایــن دیــدار یــک بــازی 12  پرســپولیس بیــان 
امتیــازی اســت و یکــی از بازی هــای مهــم چنــد 
ســال اخیــر فوتبال ایــران اســت چــون پرســپولیس 
کامــل  تیــم  یــک  بازیکنانــش  شــدن  اضافــه  بــا 
کامــاًل احیــا شــده اســت. ســاخته و ســپاهان هــم 

ــر تیم هــا  گ ــرد: ا ک ــی فوتبــال اصفهــان اضافــه  مرب
کننــد و بــا همیــن نیــرو و  همیــن شــرایط را حفــظ 
قــوا به ایــن مصــاف برســند، بــدون شــک در ایــن 
مســابقه شــاهد دیــداری تهاجمــی و زیبا خواهیم 

بــود.

سپاهان با دست خود از لیگ قهرمانان آسیا کنار رفت:

نویدکیا فلسفه فوتبال را در سپاهان تغییر داد 
المپیــک  و  بــرداری جهــان  وزنــه  قهرمــان ســابق 
گفــت: تیــم ملــی وزنــه برداری ایــران در قهرمانی آســیا 
ــا  ــکاران م ــره ورزش ــترس در چه ــود و اس ــت نب یکدس

ــود. ــاد ب زی
بهــداد ســلیمی در گفتگــو با ایســنا دربــاره ی عملکرد 
تیــم ملــی وزنــه بــرداری در مســابقات قهرمانــی آســیا 
بیــان کــرد: به نظــرم تیم وزنه برداری ما در مســابقات 
قهرمانی آســیا یکدســت نبود، برخی ها خوب عمل 
کردند و برخی ها نیز دور از انتظار بودند. فکر می کنم 
ــرار نداشــتند. از  ــی یکســانی ق همــه نفــرات در آمادگ
طرفــی اســترس در چهــره ورزشــکاران  زیــاد بــود. 
ســهراب و کیانــوش اســترس زیــادی داشــتند که این 

مســئله روی عملکردشــان تاثیــر گــذار بــود. 
او ادامه داد: علی میری هم خیلی اســترس داشــت . 
کارهــای روانشناســی  کادرفنــی بایــد بــا  فکــر می کنــم 
و  می داشــت  بــر  ورزشــکار  دوش  روی  از  را  فشــار 

کــم می کــرد. اســترس را 
ســلیمی در مورد ایــن کــه رکوردهــای ســهراب مــرادی 
و کیانــوش رســتمی راضی کننــده بــود یا خیــر، گفت: 
کادر فنــی بــا توجــه به اینکــه از شــرایط تمرینــی وزنــه 
بردار خبر دارد بهتر می تواند بگوید که عملکردشان 
کننــده بــوده اســت یــا  بــا توجــه بــه تمرینــات راضــی 
گر  کیانــوش رســتمی ا خیــر. امــا ســهراب مــرادی و 
سهمیه بگیرند و بخواهند در المپیک مدال بگیرند 
رکورد هایشــان بــا مــدال فاصلــه دارد و بایــد بــرای 

المپیــک افزایــش رکــورد داشــته باشــند.
کــه بــا توجــه بــه  او در پاســخ بــه به ایــن پرســش 
کــه بیــن قهرمانــی آســیا و  کوتاهــی  فاصلــه زمانــی 
کلمبیــا وجــود دارد فکــر می کنــد مــرادی  مســابقات 
بــرای  نظــر  مــد  رکوردهــای  بــه  رســتمی بتوانند  و 
کــرد:   تصریــح  برســند،  المپیــک  کســب ســهمیه 
که ایــن اتفــاق بیفتــد بــه هــر حــال انســان  امیــدوارم 
بــا امیــد زنــده اســت. امیــدوارم بتوانیــم ســهمیه 

گــر ســهراب و کیانــوش نتوانســتند،  دوم را بگیریــم و ا
علی هاشمی بتواند این سهمیه را به دست بیاورد و 
دو نفــری کــه بــه المپیک می روند بتوانند از حیثیت 
که ایــن رشــته  وزنه بــرداری و ســالها افتخارآفرینــی 

کننــد. داشــته اســت، دفــاع 
ســلیمی در پاســخ بــه پرســش دیگری مبنــی بر اینکه 
فدراســیون قرار اســت در  مورد اعزام علی هاشــمی به 
مســابقات کلمبیــا تصمیم گیری کنــد و فکــر می کند 
عــدم اعــزام  هاشــمی با توجــه به اینکــه احتمــال از 
دســت رفتــن ســهمیه دوم وجــود دارد، منطقــی 
گفــت : مــا بایــد از تمــام ظرفیت هــای  اســت یــا خیــر 
ــر  ــاالت را در نظ ــام احتم ــم و تم کنی ــتفاده  ــود  اس خ
بگیریــم. قهرمــان المپیــک لنــدن  در مورد اینکــه 
گفتــه می شــود علــی داودی در قهرمانــی آســیا رکــورد 
کیــد  ــه ثبــت نرســاند تا ــل توجــه ای را ب مجمــوع قاب
کــرد: علــی داودی در مســابقات لیــگ خیلــی خــوب 
کــه  وزنــه زد و انتظــارات را از خــود بــاال بــرد. نکتــه ای 
کمتــر از ۹۰ روز بــه المپیــک باقــی مانــده  وجــود دارد 
اســت و ورزشــکار مــا االن نبایــد در اوج آمادگــی خــود 
کــه ورزشــکار  باشــد. وزنــه بــرداری رشــته ای ســت 
گــر او در  نهایتــًا هــر شــش مــاه توانــد بــه اوج برســد و ا
قهرمانــی آســیا در اوج آمادگــی و رکوردهــای خــود قــرار 
داشــت، نمی توانســت ســه ماه خود را در این شرایط 

ــه دارد.  نگ
کــه علــی داودی در  او افــزود : بــه نظــرم وزنه هایــی 
کــه حتمــًا در  ک ایــن نیســت  قهرمانــی آســیا زد، مال
المپیــک هــم همــان وزنه هــا را می زنــد و ظرفیت ایــن 
را دارد کــه افزایــش رکــورد داشــته باشــد و بیشــتر از این 
کادر فنــی هــم بتوانــد او را بــه  وزنــه بزنــد. امیــدوارم 
خوبــی بــرای المپیــک آمــاده کنــد اما مهم این اســت 
کــه رونــد آمــاده ســازی او بــه خوبــی انجــام شــود. 
بــه نظــرم جــای نگرانــی نیســت چــون علــی داودی 
هــر چنــد وزنــه بــردار جوانــی اســت امــا در مســابقات 

کــرده و تجربــه خوبــی دارد. متعــددی شــرکت 

نایــب قهرمــان بازی هــای المپیــک ۱۹۷۲ مونیــخ 
کامــی در  معتقــد اســت حســین نــوری هیچوقــت نا
گزینشی المپیک و از دست دادن سهمیه وزن ۸۷ 

کــرد. کشــتی فرنگــی را فرامــوش نخواهــد  کیلوگــرم 
کســب آخریــن  رحیــم علــی آبــادی بــا بیان اینکــه 
ســهمیه المپیــک توســط ملــی پــوش اعزامی بــه 
گزینشــی بلغارســتان به مراتب ســخت تر از گزینشی 
گفــت: خوشــبختانه از ســه  در آسیاســت بــه مهــر 
گزینشــی قزاقســتان رفتنــد، دو  کــه بــه  فرنگــی کاری 
کســب ســهمیه شــد و فقــط  ملــی پــوش موفــق بــه 
حســین نــوری در یکقدمی رســیدن بــه ســهمیه 
کــرد: هــر چنــد  مغلــوب حریــف شــد. وی تصریــح 
باقــی مانــده  گزینشــی دیگــر  یــک میــدان  هنــوز 
وزن ۸۷  در  خــود  گزینــه  بهتریــن  بنــا  محمــد  و 
کیلوگــرم را بــرای حضــور در ایــن مســابقات ســاخته 
کــرد ســختی  و پرداختــه می کنــد، امــا بایــد قبــول 
گزینشــی بســیار ســخت از  کار در آخریــن مرحلــه 
میــدان قبلــی خواهــد بــود. در گزینشــی بلغارســتان 
تمامی مدعیــان جهانــی حضــور دارنــد و طبیعتــًا بــا 
کســب ســهمیه تــالش خواهنــد  تمــام وجــود بــرای 
کــرد. عضــو پیشــین شــورای فنــی تیم هــای ملــی 
کشتی فرنگی ادامه داد: جدا از بحث سهمیه های 
کشتی و تنها سهمیه باقیمانده کشتی فرنگی باید 
به ایــن نکتــه هــم اشــاره کرد که حســین نــوری دیگر 
کامی در قزاقســتان را فراموش نخواهد  هیچوقت نا
کــرد. اتفــاق عجیبــی بود و در حالیکه حســین نوری 
ــهمیه  ــب س کس ــروزی و  ــا پی ــه ب ــک دقیق ــر از ی کمت

المپیــک فاصلــه داشــت مرتکــب اشــتباه شــد و 
همــه چیــز را بــه ضــررش پایــان داد. علــی آبــادی در 
گفــت: مطمئنــًا المپیــک متفاوتــی را پیــش  پایــان 
کــه بــه هیــچ عنــوان شــبیه المپیک هــای  رو داریــم 
کــه تمامی ورزشــکاران حــدود دو  قبلــی نیســت. چرا
ــا انجــام تمرینــات محــدود  ســال را در قرنطینــه و ب
کردنــد. البته ایــن شــرایط بــرای  و خــاص ســپری 
تمامی مدعیــان یکســان بــوده و نمی تــوان تفاوتــی 
گیــران قائــل شــد. بــه همیــن دلیــل  کشــتی  را بــرای 
بهتریــن  بتواننــد  هــم  مــا  بچه هــای  امیــدوارم 
کشــتی ها خــود را بگیرنــد و همچــون المپیک هــای 

قبلــی بــا مــدال همــراه باشــند.
کشــتی فرنگــی در رقابت هــای جهانــی  تیــم ملــی 

کیلوگــرم  ۲۰۱۹ قزاقســتان در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ 
گرایــی و امیــر  توســط علیرضــا نجاتــی، محمدعلــی 
قاســمی منجزی صاحــب ســهمیه المپیــک شــد. 
در ادامــه دو ســهمیه دیگــر هــم توســط محمدرضــا 
گرایــی و محمدهــادی ســاروی در اوزان ۶۷ و ۹۷ 
گزینشــی ۲۰۲۱ قزاقســتان  کیلوگــرم در مســابقات 
کســب  کــه البتــه حســین نــوری در  بــه دســت آمــد 

ــد. کام مان ــا ــرم ن کیلوگ ســهمیه ۸۷ 
گزینشــی قــاره ای  بدین ترتیب کشــتی گیرانی که در 
نشــده اند  المپیــک  ســهمیه  کســب  بــه  موفــق 
در  اردیبهشــت ماه  تــا ۱۹  روزهــای ۱۶  طــی  بایــد 
رقابت های گزینشــی صوفیه بلغارســتان به میدان 

ــد. کنن ــان  ــود را امتح ــانس خ ــن ش ــد و آخری برون

کاراتــه وان لیســبون، افزایــش شــانس  رقابت هــای 
کســب ســهمیه بیشــتر در  کشــورمان را برای  کاراته 

المپیــک بــه همــراه دارد.
ســهمیه  کســب  رقابت هــای  از  مرحلــه  آخریــن 
المپیــک از طریــق رنکینــگ،  ۱۰ تــا ۱۲ اردیبهشــت 
مــاه بــه میزبانــی لیســبون پرتغــال بــا حضــور ۷۶۹ 

کشــور برگــزار خواهــد شــد. ورزشــکار از ۸۷ 
بهمــن  زاده،  امیرمهــدی  پورشــیب،  اهلل  ذبیــح 
گنــج زاده در قالــب ترکیــب تیــم  عســگری و ســجاد 
ملــی آقایــان زیــر نظر ســید شــهرام هروی بــه عنوان 
ســرمربی، حمیــده عباســعلی، رزیتــا علیپــور، ســارا 
کســار نفراتــی هســتند کــه در  بهمنیــار و طــراوت خا
قالــب ترکیــب تیــم ملــی کومیتــه و فاطمــه صادقی 
ــن  ــوان در ای ــای بان کات ــوش  ــی پ ــوان مل ــه عن ــز ب نی

مســابقات شــرکت می کننــد.
تــا به ایــن جــا حمیــده عباســعلی بــه عنــوان اولیــن 
کاراته ایــران توانســته بــه المپیــک توکیــو  بانــوی 
برســد و در بخــش آقایــان هــم بهمــن عســگری 
کــرده اســت. اتفــاق  بلیــت المپیــک توکیــو را رزرو 
کاراتــه وان لیســبون خداحافظــی  تلــخ مســابقات 
گنــج زاده بــه  بــا ذبیــح اهلل پورشــیب و یــا ســجاد 

واســطه ادغــام اوزان ایــن ۲ بازیکــن اســت.
کیلوگرم در مســابقات  پورشــیب در وزن منفی ۸۴ 
کاراتــه وان ترکیــه خــوش درخشــید و مــدال طــال را 
تصاحــب کــرد. ســجاد گنــج زاده در وزن مثبت ۸۴ 
کیلوگــرم ماننــد کاپیتان پورشــیب به مــدال طالی 
وزن خــود رســید. رقابت ایــن ۲ قهرمــان ارزنــده 
بــرای رزرو بلیــت المپیــک در نــوع خــود جالــب و 

البتــه غــم انگیــز اســت.
ــز  ــه نی کارات ــار  ــر افتخ ــان پ ــدی زاده، قهرم ــر مه امی
کاراتــه وان پاریــس آمــاده  کــه بــرای رقابت هــای 
مســابقات  به ایــن  می رســد  نظــر  بــه  می شــود، 
بیشــتر به چشــم دیدار هــای تدارکاتــی برای محک 
خــوردن نــگاه می کنــد. مهــدی زاده از امید هــای 
کاراته ایــران بــرای تصاحــب ســهمیه المپیــک در 

پاریــس اســت.
گردان ســمانه خوشــقدم  در بخــش بانــوان، شــا

کــرد.  چالــش بزرگــی را در لیســبون تجربــه خواهنــد 
ســارا بهمنیار، قهرمان جهــان و نماینــده وزن ۵۰- 
ــک  ــهمیه المپی ــب س کس ــای  ــرم و از امید ه کیلوگ
ــبون  ــد در لیس ــه می توان ک ــد  ــاب می آی ــه حس ــا ب م
خیــال خــود را بابــت رزرو بلیــت المپیــک راحــت 
کاراته وان ترکیه موفق  کند. بهمنیار در مسابقات 
ــاال  ــا روحیــه ب ــز شــد و حــاال ب کســب مــدال برن ــه  ب

چشــم امیــد بــه پرتغــال بســته اســت.
منفــی  وزن  در  علیپــور  رزیتــا  بهمنیــار،  کنــار  در 
لیســبون  کاراتــه وان  کیلوگــرم در مســابقات   ۶۱
شــروع طوفانــی داشــت و توانســت مــدال برنز ایــن 
گــر چــه در  کنــد. علیپــور  رقابت هــا را از آن خــود 
در  روز هــا  اما ایــن  شــد،  مصــدوم  رقابت هــا  آن 
و شــانس  بــه ســر می بــرد  آماده تریــن وضعیــت 
تصاحــب  البتــه  و  مــدال  کســب  بــرای  باالیــی 

توکیــو دارد. المپیــک  ســهمیه 
بــرای حمیده عباســعلی، نماینده وزن مثبــت ۶۸ 
ــی  کاراته ایــران بعــد از مصدومیــت طوالن ــرم  کیلوگ
از  پیــش  اولیــن چالــش  لیســبون  مــدت خــود، 
کاراتــه  ــاز هــم عالقه منــدان بــه  المپیــک اســت و ب
کاراتــه تمرکــز باالیــی  روی مــدال آوری و عملکــرد 
دارنــد. عباســعلی از امید های ایــران در المپیــک 
کــردن دوران  توکیــو اســت و به نظر می رســد بــا طی 

نقاهــت در شــرایط ایده آلــی قــرار دارد.
کاتــا روز هــای خوبــی را  فاطمــه صادقــی در بخــش 
در کاراتــه وان هــای مختلــف تجربــه کرده اســت و از 
نظر امتیاز در رنکینگ نســبت به ســایر کاتارو های 
کشــورمان شــرایط بهتــری دارد. صادقــی در نظــر 
دارد ضمــن آمادگــی در لیســبون، بــه شــکل جــدی 
کاراتــه وان پاریــس آمــاده شــود. حضــور  تــری بــرای 
در  کشــورمان  بانــوی  کاتــاروی  تنهــا  صادقــی 

المپیــک توکیــو دور از دســترس نیســت.
ــه  کارات غ از هــر نتیجــه ای، در هــر تورنمنتــی  ــار ف
کشــورمان شایســتگی خــود را بــا افتخــار  کا هــای 
آفرینــی و بــاال بــردن پرچممــان نشــان داده انــد و 
حــاال می خواهنــد در اصلی تریــن رقابــت پیــش 
تکــرار  را  پیشــین  موفقیت هــای  خــود،  روی 

کننــد.  

قهرمان سابق وزنه برداری جهان و المپیک:

تیم وزنه برداری ما یکدست نبود

نایب قهرمان بازی های المپیک ۱۹۷۲؛

المپیک متفاوتی را پیش رو داریم

شکار سهمیه المپیک،

گردان هروی و خوشقدم   چالش شا
کاراته وان پرتغال در  گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: بــه  ورزشــکار اصفهانــی تیــم ملــی جــودو 
عنــوان تنهــا ملــی پــوش اصفهانــی جــودو هیــچ 
گونــه حمایتــی از جانــب مســئوالن اســتان نشــدم 
گــر ورزشــکار حمایــت نبینــد دلســرد خواهــد  و ا
کنــد. از  شــد و نمی توانــد بــا خیــال راحــت ورزش 
مســئولین جودو اســتان اصفهان می خواهم نگاه 
ویژه تــری نســبت بــه قهرمانان ایــن رشــته داشــته 
ــا،  ــو با ایمن گ گفــت و  باشــند. حمیدرضــا پاپــی در 
کــرد:  در رابطــه بــا شــرایط تیــم ملــی جــودو اظهــار 
بعــد از حــدود یــک ســال و نیــم دوری از اردوهــای 
ملــی دوباره ایــن اردوهــا شــروع شــده و ورزشــکاران 
کــه شــرایط  آمادگــی بدنــی خــود را نگــه داشــتند 

ــم. ــی داری خوب
وی ادامــه داد: جودوی ایــران یــک ســال و نیــم 
ــه اردو و  ــود و از هرگون ــده ب ــق در آم ــت تعلی ــه حال ب
کــه میــر اســماعیلی رئیــس  ــود  مســابقه محــروم ب
کــه  خوبــی  کادر  بــا  همــراه  جــودو  فدراســیون 
دارند ایــن تعلیــق را برداشــتند و جودو ایــران بــه 
حالــت اول برگشــت تــا بتوانیــم بــه مســابقات اعزام 
شــویم و بــا افتخــار آفرینی ایــن مدتی کــه دور بودیم 

ــم. کنی ــران  را جب
ورزشــکار اصفهانــی تیــم ملــی جــودو بــا بیان اینکــه 
کــرد:  مســابقات زیــادی پیــش رو دارم، تصریــح 
و  جهــان  ارتش هــای  آســیا،  جوانــان  مســابقه 
بــا قــدرت  کــه  بازی هــای آســیایی ۲۰۲۲ را دارم 
بــرای  تــا  می کنــم  پیگیــری  را  تمریناتــم  تمــام 
میراســماعیلی  کنــم.  آفرینــی  افتخــار  کشــورم 
جوانــان  بــه  و  اســت  جــودو  حامی ورزشــکاران 
میــدان می دهــد تــا آینــده تیــم ملــی جــودو حفــظ 

شــود.
کــرد: بــه عنــوان تنهــا ملــی پــوش  پاپــی اضافــه 
گونــه حمایتــی از جانــب  اصفهانــی جــودو هیــچ 
گــر ورزشــکار حمایــت  مســئوالن اســتان نشــدم و ا
نبینــد دلســرد خواهــد شــد و نمی توانــد بــا خیــال 
کنــد. از مســئولین جــودو اســتان  راحــت ورزش 
اصفهــان می خواهــم نــگاه ویژه تــری نســبت بــه 

قهرمانان ایــن رشــته داشــته باشــند.
کــرد: زیــر نظــر همایــون طبایــی  وی خاطــر نشــان 
تمریــن  اصفهــان در حــال  دبیــر هیئــت جــودو 
هســتم، پیمــان فرامــرزی مربــی شــخصی مــن 
کــه از همــه لحــاظ حمایــت می کنــد و بــه  اســت 
ــن  ــه حضور ای ک ــت  ــده اس ــن ش ــر م ــی اسپانس نوع

فــرد باعــث خوشــحالی شــده.

ورزشکار اصفهانی تیم ملی جودو:
هیچ گونه حمایتی از جانب 

مسئولین اصفهان نشدم

کارگــری اســتان اصفهــان  رئیــس هیئــت ورزش 
کارخانه هــای اصفهــان نیــاز  گفــت: بــه حمایــت 
کارگــری می توانــد خروجــی  داریــم چــون ورزش 
کارخانه هــا و صنایــع اســتان  بســیار خوبــی بــرای 

اصفهــان داشــته باشــد. 
قاســم ســتاری در نشســت خبــری بــه مناســبت 
کارگــر بــا بیان اینکــه هیئــت ورزش  کار و  هفتــه 
کارگری اســتان اصفهان بیش از ۴۰ رشــته ورزشــی 
ــه  ــت: در هفت ــار داش ــش دارد، اظه ــت پوش را تح
کارگــر مســابقات 11 رشــته ورزشــی از جملــه  کار و 
تکوانــدو، دوچرخه ســواری، موی تــای،  کاراتــه، 
حــرکات شــنا، اســکات پرشــی، یــوگا، باراســل، 
برگــزاری  کتل بــال در حــال  ورزش هــای رزمــی و 
کارگر یعنی  کــه ممکن اســت تا پایان هفتــه  اســت 
یازدهــم اردیبهشــت مــاه رقابت هــای چند رشــته 

دیگــر نیــز برگــزار شــود.
ــرداد و  ــکاران مان در خ ــود ورزش ــرار ب ــزود: ق وی اف
تیرمــاه ســال جــاری بــه مســابقات جهانی ایتالیا و 
مســابقات کمپانی هــا و شــرکت ها در یونــان اعزام 
شــوند کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا بــه تعویــق افتــاد 
و ایــن رقابت هــا در صورت مســاعد بودن شــرایط، 

مهرمــاه برگــزار می شــود.
کارگــری اســتان اصفهــان  رئیــس هیئــت ورزش 
نمی توانســتیم  به اینکــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه 
کنیــم  برگــزار  را  گروهــی  رشــته های  مســابقات 
کردیــم بــا برگــزاری مســابقات دانش افزایی  تــالش 
آنالیــن و طــرح پرســش بــرای ورزشــکاران، مربیان 
و داوران روح ورزش را زنــده نگــه داریم. همچنین 
رایانــه ای  بازی هــای  وبینــار  برگــزاری  حــال  در 
کــه بــه چالش هــای فضــای مجــازی نیــز  هســتیم 

می پــردازد.
ســتاری با بیان اینکــه کارگــران و خانواده های آنها 
دو  ســوم جمعیــت اســتان را تشــکیل می دهنــد، 
کارگــری اســتان اصفهــان  گفــت: هیئــت ورزش 
کشــور  برتــر  در ۶ ســال اخیــر به عنــوان هیئــت 
شــناخته شــده و 1۰ هــزار ورزشــکار ســازمان  یافته 
ــور  کش ــی در  ــته ورزش ــن در 1۰ رش ــم. همچنی داری

ســرآمد هســتیم.
وی با اشــاره به برگزاری دوره پزشــک یاری ورزشی 
کــرد: بــرای نخســتین بــار  بــه صــورت آنالیــن بیــان 
کمیتــه پاورلیفتینــگ  تفاهم نامــه ای بــا رئیــس 
ــران نیــز  کمیتــه پاورلیفتینگ ای ــه رئیــس  ک آســیا 
کرده ایــم و در صــورت فراهــم آمــدن  هســت امضــا 

شــرایط، یــک دوره مســابقات قدرتــی در اصفهان 
کــرد. برگــزار خواهیــم 

ظرفیت مجموعه های ورزشی کارخانه های 
استان مغفول مانده است

کارگــری اســتان بــا اشــاره بــه  رئیــس هیئــت ورزش 
برقراری ارتباط مســتقیم و گفت وگو با 11 مســئول 
کرد: ایــن  کارخانجــات اصفهــان تصریــح  ورزش 
کارخانجــات  رونــد را همچنــان ادامــه می دهیــم. 
و شــرکت های اســتان زیرســاخت های ورزشــی 
که همه از آنها غافل هســتند  بســیار خوبی دارند 
و ایــن بخــش از ســرانه ورزشــی اســتان اصفهــان 
کنــون 98 ســالن و  مغفــول مانــده اســت. هم ا
مجموعــه ورزشــی در اســتان اصفهــان در حــوزه 
کارگــران در حــال  کارگــری و باشــگاه های  ورزش 
کــه می تواننــد میزبــان  خدمت رســانی هســتند 

گــون باشــند. گونا خوبــی بــرای مســابقات 
مســئوالن  بــا  دیــدار  بــه  اشــاره  بــا  ســتاری 
باشــگاه هایی ماننــد ذوب آهــن و صنعــت فــرش 
کــرد: نــگاه ویــژه ای بــه  حــداد اصفهــان اضافــه 
ورزش بانــوان داریــم چــون هرجــا بــه ورزش بانوان 
اهمیــت داده شــده دیگــر اعضــای خانــواده نیــز به 

می آینــد. ورزش  ســمت 
بــا  تفاهم نامــه  امضــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کنــون  گــون اظهــار داشــت: تا گونا مجموعه هــای 
بــا مســئوالن بیــش از 1۰ هیئــت ورزشــی اســتان 
کرده ایــم تــا هم ایــن هیئت هــا از  نشســت برگــزار 
کننــد و  کارگــری اســتفاده  امکانــات هیئــت ورزش 
هــم مــا از امکانــات آنهــا. در هیئــت ورزش کارگــری 
کــه تمــام آنهــا  اســتان 2۰ انجمــن فعــال داریــم 
دارای ســاختار یعنــی رئیــس، دبیــر، نایب رئیس و 

گون هســتند. همچنیــن تالش  گونا کمیته هــای 
برجســته ترین  گــون  گونا رشــته های  کردیــم در 
اســاتید هر رشــته را شناســایی کنیم و مســئولیت 

ــپاریم. ــا بس ــه آنه ــت را ب ــای هیئ انجمن ه
بــا  اســتان  کارگــری  ورزش  هیئــت  رئیــس 
بیان اینکــه قهرمانــان رشــته های مختلــف ورزش 
می شــوند،  ملــی  تیم هــای  پشــتوانه  کارگــری 
ــاز  ــان نی ــای اصفه کارخانه ه ــت  ــه حمای ــزود: ب اف
کارگــری می توانــد خروجــی  داریــم چــون ورزش 
کارخانه هــا و صنایــع اســتان  بســیار خوبــی بــرای 
ســالمتی  کــه  زمانــی  باشــد.  داشــته  اصفهــان 
بــا ورزش افزایــش  کارگــران  و نشــاط اجتماعــی 
یابــد در نهایــت موجــب افزایــش بهــره وری تولیــد 
کیــد مقــام معظــم رهبــری  ــه مــورد تأ ک می شــود 

اســت.
ســتاری بــا بیان اینکــه بســیاری از ظرفیت هــای 
کارگــری در شهرســتان های اســتان دیــده  ورزش 
به اینکــه  پاســخ  در  اســت  نشــده  شناســایی  و 
شــرکت های  و  کارخانجــات  ورزشــی  ســرانه 
ادامــه  اســت،  چقــدر  دقیــق  طــور  بــه  اســتان 
ســرانه  دقیــق  میــزان  نمی دانــد  کســی  داد: 
کارخانجــات اســتان چقــدر اســت امــا  ورزشــی 
زیــاد و  مســاحت این فضاهــای ورزشــی بســیار 
گســترده اســت. برخــی از مجموعه هــای صنعتــی 
ــد امــا  ــزرگ دارن اســتان چندیــن ســالن ورزشــی ب
از بســیاری از ایــن ســرمایه های ملــی اســتفاده 
میزبانــی  اعطــای  بــا  می تــوان  کــه  نمی شــود 
مســابقات بــه آنها ایــن مجموعه هــا را بــه چرخــه 

کــرد. وارد  کارگــری  ورزش 
کــه مســئولیت  وی بــا بیان اینکــه 9۰ روز اســت 

ریاســت هیئــت ورزش کارگــری اســتان را بــر عهــده 
کــه فعالیــت بســیاری  گفــت: در حالــی  گرفتــه ام، 
کرونــا در  از هیئت هــای ورزشــی بــه دلیــل شــیوع 
کارهــای  کامــل بــه ســر می بــرد، به دنبــال  رکــود 
کارگــری بــوده ام.  چالشــی و رفــع مشــکالت ورزش 
بزرگ تریــن چالــش پیــش روی خــود را نیز ایجــاد 
هم افزایــی واقعــی میــان دســتگاه ها بخش هایی 
کارگــری مرتبــط بــوده و  کــه بــا ورزش  می دانــم 
حــدود  بــه  بخش هــا  هســتند. این  آن  متولــی 
کار، ســازمان صنعــت و  1۰ عضــو از جملــه اداره 
معــدن، اداره کل ورزش و جوانــان، شــهرک های 
صنعتــی، انجمن صنفــی کارفرمایــان، خانه کارگر 
کــه بتوانــد میان ایــن  کســی  و غیــره می رســد و 
بســیار  اقــدام  کنــد  هم افزایی ایجــاد  بخش هــا 
مثبتــی انجــام داده اســت. این کار را آغــاز کرده ایــم 
امــا بــه نتیجــه رســاندن آن بســیار ســخت اســت 
ورزش  بــه  زیــاد  دســتگاه ها  از  برخــی  چــون 

اعتقــادی ندارنــد.
رئیــس هیئــت ورزش کارگــری اســتان در پاســخ به 
ســوال خبرنگار تســنیم دربــاره وضعیت تمرینات 
برون مــرزی  مســابقات  اعزامی بــه  ورزشــکاران 
کــرد:  کرونــا بیــان  بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس 
مســابقات ایتالیا و یونــان 2 بــار بــه تعویــق افتــاده 

ــت.  اس
کردیــم تمرینــات رشــته های انفــرادی را  تــالش 
کنیــم امــا در برخــی رشــته ها این امــکان  دنبــال 
کردیــم روح ورزش را زنــده  وجــود نــدارد و تــالش 
نگــه داریــم تــا ورزشــکاران بــه بخشــی از آمادگــی 
بــازه  قهرمانــی  ورزش  یابنــد.  دســت  موردنیــاز 
ــی  ــازه زمان ــن ب ــک قهرمان ای ــر ی گ ــی دارد و ا خاص
را از دســت بدهــد، فاجعــه اســت. بنابرایــن نبایــد 
کــه مســئولیت  کســی  کــرد و  کرونــا را بهانــه  مــدام 
بســتر  بایــد  می گیــرد  عهــده  بــر  را  هیئــت  یــک 
کنــد،  تمرینــات و فعالیــت ورزشــکاران را فراهــم 

باشــد. زمان انــدک  هرچند ایــن 
کــم فضاهــای ورزشــی  ســتاری بــا بیان اینکــه ترا
نیســت،  یکنواخــت  اســتان  شهرســتان ها  در 
کــرد: بــرای مثــال شهرســتان تیــران  خاطرنشــان 
کــرون به عنــوان قطــب ورزش ســاحلی اســتان  و 
را  موضــوع  ندارد. ایــن  مناســبی  زیرســاخت 
شهرســتان  کار ایــن  اداره  و  ورزش  اداره  بــه 
کرده ایــم اما ایــن موضــوع از دســت آنهــا  اعــالم 
کارخانجــات بایــد بــرای توســعه  خــارج اســت و 

کننــد. ورود  ورزشــی  زیرســاخت های 

توسعه زیرساخت های ورزش کارگری حمایت مجموعه های صنعتی را می طلبد: 

فعالیت ۱۰هزار ورزشکار در ورزش کارگری اصفهان 
گزارشربخ گفــت: ســازمان  ســرمربی تیــم فوتبــال ســپاهان 

لیــگ مجبــور اســت هــر ۵ روز یــک بــار بــازی برگــزار 
کنــد چــون غیر از این باشــد لیگ تمام نمی شــود.

محــرم نویدکیــا پــس از پیــروزی مقابــل خوشــه 
جــام  نهایــی  هشــتم  یــک  مرحلــه  در  طالیــی 
حذفــی در گفــت و گــو بــا فــارس در مورد ایــن دیدار 
اظهــار داشــت: بــازی ســختی بــا خوشــه طالیــی 
کــردن بــا تیم هــای  کلــی بــازی  داشــتیم. بــه طــور 
دســته اولــی ســخت تــر از لیــگ برتــری اســت. 
آنهــا تــالش جانانــه ای می کننــد. مــا هــم در جــام 
بازی هایمــان 12۰  کــه  اســت  بــازی  حذفــی دو 
ــی  ــه پیچیدگ کارمــان ب دقیقــه طــول می کشــد و 

خــورد امــا در نهایــت بازی هــا را بردیــم. 
گران در اطــراف  وی در خصــوص حضــور تماشــا
عنــوان  طالیــی  خوشــه  بــا  بــازی  در  ورزشــگاه 
مقابــل  اســتادیوم  نزدیکــی  دلیــل  بــه  کــرد: 
از  ورزشــگاه  همســایه های  از  عــده ای  خانه هــا 
کردنــد. بــه هــر حــال  نزدیــک بــازی را مشــاهده 
شــاید خیلی هــا ســپاهان را دوســت داشــتند و 
می خواســتند بازی ایــن تیــم را از نزدیــک ببینند. 

ســرمربی ســپاهان در مورد اینکــه ســنگینی 
نگــران  را  او  حذفــی  جــام  بازی هــای 

نگــران  کــرد:  تصریــح  نمی کنــد، 
برگــزاری  تایــم  فعــال  نیســت.  کننــده 

خوبــی  فاصلــه  بــا  بازی هایمــان 
ادامــه  در  گــر  ا ولــی  می شــود  برگــزار 
برگــزار  روز  الــی ۵  هــر ۵  بازی هــای 
شــود و از طرفی  فشــار بازیهای جام 
حذفی هم باشــد شــرایط ســخت تر 

. د می شــو
نویدکیــا در ارتبــاط با اینکــه بــا برنامــه 

ریــزی ســازمان لیــگ بــرای ادامــه لیــگ 
کرد: من همیشــه  کیــد  مشــکلی نــدارد، تا
از فدراســیون و ســازمان لیــگ خواســته 
کــه بــه مــا برنامه هــا را اعــالم  ام ایــن بــوده 

تــا بتوانیــم درســت برنامــه ریــزی  کننــد 
کنیــم. مــا بــا برگــزاری بازی هــا در فاصلــه 
نداریــم  مشــکلی  مختلــف  زمانی هــای 
از اینکــه ندانیــم برنامــه بازی هــا چیســت 
بــه مشــکل می خوریم. اینکــه بازیهــا هــر 
برگــزار شــود، دســت  بــار  یــک  روز  چنــد 
کــه بــرای ســرپانگه داشــتن  مربیــان اســت 
گر برنامه  تیــم خــود برنامه ریــزی کنند امــا ا
بازی هــای خــود را نداشــته باشــیم  بــرای 

برنامــه ریــزی بــرای تمرینــات، فشــار بــه تیــم و یــا 
اذیــت می شــویم.  اســتراحت دادن  زمــان 

کــه بــه برنامــه ریــزی  وی در خصــوص انتقاداتــی 
گــر غیــر از ایــن  گفــت: ا ســازمان لیــگ می شــود 
تمــام  بازی هــای  گیــرد  صــورت  ریــزی  برنامــه 
نمی شــود. ســازمان لیــگ هــم مجبــور اســت هــر 

۵ روز یــک بــار بازی هــا را بگــذارد. 
کــه ســپاهان را مدعــی  نویدکیــا در ایــن خصــوص 
اصلــی قهرمانــی می داننــد، خاطــر نشــان کــرد: مــا 
کنار سایر  که نیستیم بلکه در  تنها مدعی اصلی 
تیم هــا مــا هــم مدعــی بــه شــمار می رویــم. مــا 
کنــار ســه چهــار مدعــی دیگــر  ســعی می کنیــم در 
کنیــم و شــانس خــود  قهرمانــی تــا روز آخــر رقابــت 
را بــرای قهرمانــی 
کنیــم.  حفــط 

سرمربی تیم فوتبال سپاهان:

 سازمان لیگ مجبور است هر ۵ روز بازی بگذارد
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میوه ها و سبزیجات سرشار از مواد مغذی هستند 
و می تواننــد بــه تقویت سیســتم ایمنی بــدن کمک 
کــرده و بــه بــدن در پیشــگیری از ابتــا و همچنیــن 
مبــارزه بهتــر بــا بیمــاری کمــک کنند.هنگامی کــه با 
یــک عفونــت مبــارزه می کنیــد، بــدن شــما بــه مــواد 
مغــذی و انــرژی بــرای پشــتیبانی از سیســتم ایمنی 
خــود نیــاز دارد، و برخــی مــواد غذایــی می تواننــد 
بــه رونــد بهبــودی کمــک کننــد. بــه همیــن ترتیب، 
کوویــد-19 آمــاده  کسیناســیون  هنگامی کــه بــرای وا
ــما  ــرای ش ــش ب ــت این پرس ــن اس ــوید، ممک می ش
کــی خاصــی را پــس  ــد خورا ــا بای ــه آی ک مطــرح شــود 
تقویــت سیســتم های  بــرای  کســن  وا از دریافــت 

کنــم. دفاعــی بــدن مصــرف 
ــد به ایــن  ــزارش »لیــو استرانگ«،نخســت، بای گ ــه  ب
شــما  غذایــی  رژیــم  کــه  داشــت  اشــاره  نکتــه 
نمی توانــد از ابتــا بــه بیماری کووید-19 پیشــگیری 
ــرای آن باشــد.  کننــده ب ــی ریشــه کن  ــا درمان ــرده ی ک
اثربخشــی  نمی توانــد  غذایــی  رژیــم  همچنیــن، 
کــرده یــا عــوارض جانبــی را بــه  کســن را بیشــتر  وا

برســاند. حداقــل 
ضــد  و  مغــذی  غذاهــای  مصــرف  وجــود،  با ایــن 
ــه پشــتیبانی از سیســتم ایمنی  ــد ب التهــاب می توان
کــه پــس از تزریــق  کــرده و بــه بــدن  کمــک  بــدن 
کنــد تــا پادتــن تولیــد  کار  کســن بایــد بــه ســختی  وا
کنــد، کمــک کند. دکتر نیکت ســونپال، متخصص 
گــوارش در نیویــورک، مصــرف و پرهیــز از  دســتگاه 
کــه در ادامــه  کــرده اســت  کــی را توصیــه  برخــی خورا

ــا آنهــا بیشــتر آشــنا می شــویم. ب
۶ ماده غذایی که می توانید مصرف کنید

کمــک می کننــد تــا  کامــل بــه بــدن  غذاهــای تــازه و 
آن چــه بــرای حفظ ســامت خــود نیــاز دارد را انجام 

دهــد.
میوه ها و سبزیجات

ســبزیجات  و  میوه هــا  ســونپال،  دکتــر  گفتــه  بــه 
سرشــار از مــواد مغــذی هســتند و می تواننــد بــه 
تقویــت سیســتم ایمنی بدن کمــک کــرده و به بدن 
در پیشــگیری از ابتــا و همچنیــن مبــارزه بهتــر بــا 

کننــد. کمــک  بیمــاری 
بــه طــور خــاص، ســبزیجات و میوه هــای سرشــار 
تولیــد  در  بــدن  بــه  می تواننــد   C ویتامیــن  از 
کــه وظیفــه مبــارزه بــا  گلبول هــای ســفید بیشــتر 
ــک  کم ــد،  ــده دارن ــر عه ــا را ب ــا و بیماری ه عفونت ه
گریــپ فــروت، پرتقــال، و  می کننــد. مرکبــات ماننــد 

لیموهــا حاوی ســطوح بــاالی ویتامین C هســتند، 
امــا فلفــل دلمــه ای قرمز حتــی از محتــوای ویتامین 

ــت. ــوردار اس ــا برخ ــه آنه ــبت ب ــتری نس C بیش
ســبزیجات ســبز ماننــد بروکلــی و اســفناج سرشــار 
بــه  مــواد  که ایــن  هســتند  کســیدان ها  ا آنتــی  از 
محافظــت از ســلول ها در برابــر رادیکال هــای آزاد 
کمــک می کنند. ایــن مســاله مهــم اســت زیــرا  مضــر 
کــه بــه  رادیکال هــای آزاد - مولکول هــای ناپایــداری 
DNA و پروتئین هــای درون ســلول های بــدن مــا 
آســیب می رســانند - می تواننــد موجــب اســترس 
کــه ممکــن اســت بــه طــور بالقــوه  کســیداتیو شــوند  ا
شــما را نســبت بــه ابتــا بــه بیمــاری آســیب پذیــر 

ــازد. س
مغزدانه ها

مــواد  و  ویتامین هــا  از  خوبــی  منابــع  مغزدانه هــا 
کــه بــه پیشــتیبانی از ســامت  معدنــی هســتند 
قلــب  مطلــوب  عملکــرد  و  بــدن  سیســتم ایمنی 
کاهــش و مهــار  کمــک می کننــد. آنهــا همچنیــن بــه 

کمــک می کننــد. التهــاب 
 The نشــریه  در  کــه   2۰1۶ ســال  در  مطالعــه ای 
American Journal of Clinical Nutrition منتشــر 
ــا  کــه مصــرف منظــم مغزدانه هــا ب شــد، نشــان داد 
مقادیــر کمتــر نشــانگرهای زیســتی التهابــی مرتبــط 

بــوده اســت.
کــه بــه عملکــرد  ــادام سرشــار از ویتامیــن E اســت  ب

کمــک می کنــد. مطلــوب سیســتم ایمنی بــدن 
بــادام هنــدی سرشــار از منیزیــم اســت که یــک ماده 
معدنــی بــا خواص ضد التهابی محســوب می شــود 
کاهــش فشــار خــون و تقویــت ســامت قلــب  ــه  و ب

کســیدان های  گردو سرشــار از آنتی ا کمک می کند. 
کــه در  قدرتمنــد اســت و مطالعــه ای در ســال 2۰12 
نشــریه Food & Function منتشــر شــد، نشــان داد 
ــردوی آمریکایــی و  گ ــادام،  ــر از ب ــه از ایــن نظــر باالت ک

پســته قــرار می گیــرد.
ماهی های چرب

ماهی هــای چــرب ماننــد ســالمون و تــن سرشــار از 
اســیدهای چــرب امــگا-3 هســتند کــه چربی هایی 
دوســتدار قلــب محســوب می شــوند و می تواننــد 
کاهــش داده و از تشــکیل  التهــاب و فشــار خــون را 

کننــد. ک در ســرخرگ ها پیشــگیری  پــا
چربی هــای  کــه  داده انــد  نشــان  پژوهش هــا 
امــگا-3 نــه تنهــا بــه پیشــگیری از بیمــاری قلبــی و 
کمــک می کننــد، بلکــه بــه مدیریــت  ســکته مغــزی 
بیماری هــای خودایمنــی ماننــد لوپــوس و آرتریــت 
کــرده و بــه طــور بالقــوه در  کمــک  روماتوئیــد نیــز 
ــر ســرطان و شــرایط دیگــر از انســان محافظــت  براب

می کننــد.
غ سوپ مر

غ یکی از بهترین  زمانی که بیمار هســتید ســوپ مر
گزینه هایــی اســت کــه می توانیــد بــرای تقویــت بدن 

خود بخورید.
کــه  غ دارای خــواص ضــد التهابــی اســت  ســوپ مــر
به تســکین عائم ناشــی از مقابله با بیماری کمک 

می کنــد.
کرفــس موجــود  بــه عنــوان مثــال، هویــج، پیــاز و 
در ایــن ســوپ مــواد معدنــی ضــروری مانند پتاســیم 
کاروتــن  و آهــن را ارائــه می کننــد و منابــع خوبــی از بتا
که شــکلی از ویتامین A اســت و به عنوان  هســتند 

کســیدان عمــل می کنــد. افــزون بر ایــن،  یــک آنتــی ا
ارائــه  را  پروتئیــن  از  توجهــی  قابــل  میــزان  غ  مــر
کــه بــه تقویــت پادتن هــا و عملکــرد درســت  می کنــد 
سیســتم ایمنی بــدن کمک می کنــد. آب ســوپ نیز 
بــرای هیدراتــه نگــه داشــتن بــدن مفیــد اســت و بــه 

کمــک می کنــد. کســازی حفره هــای بینــی  پا
آب

مصــرف مایعــات به میــزان زیــاد یکــی از توصیه های 
ــا  ــه ب ک ــت  ــی اس ــرای بیماران ــکان ب ــگی پزش همیش

یــک عفونــت مبــارزه می کننــد.
زمانــی کــه فــردی بیمــار اســت، بــدن وی به واســطه 
و  اســهال  بینــی،  گرفتگــی  تــب،  ماننــد  مــواردی 
ــران  ــن رو، جب ــد، از ای ــت می ده ــتفراغ آب از دس اس

مایعــات از دســت رفتــه اهمیــت دارد.
آمریــکا،  بیمــاری  از  پیشــگیری  و  کنتــرل  کــز  مرا
کســن  وا دریافــت  از  پــس  فــراوان  آب  نوشــیدن 
کوییــد-19 را بــرای کمک به کاهش ناراحتی ناشــی 
از عــوارض جانبــی احتمالــی، ماننــد تــب توصیــه 
ــه نگــه داشــتن  ــزون بر ایــن، هیدرات ــرده اســت. اف ک
بــدن در وهلــه نخســت بــه تقویت سیســتم ایمنی و 

کمــک می کنــد. پیشــگیری از ابتــا بــه بیمــاری 
آب بــه مرطــوب نگــه داشــتن مســیرهای بینــی 
بــا  می توانــد  مخــاط  رو،  از ایــن  می کنــد،  کمــک 
ویروس هــا و عوامــل بیمــاری زای دیگــر پیــش از ایــن 

کنــد. وارد بــدن شــوند، مقابلــه 
کســیژن خــون را افزایــش  همچنیــن، آب میــزان ا
می دهــد کــه بــه سیســتم ایمنی بدن بــرای عملکرد 

کمــک می کنــد. موثرتــر 
صدف چروک

اســت  )زینــک(  روی  از  سرشــار  چــروک  صــدف 
که ایــن مــاده معدنــی بــه مقابله بــا عوامل بیمــاری زا 
و تولید پروتئین بیشــنر برای مبارزه با عفونت های 

ــد. ــک می کن کم ــی  ویروس
کــه به تقویت سیســتم ایمنی بدن  از ایــن رو، زمانــی 
خــود نیــاز دارید، ایــن مــاده غذایــی می توانــد یکــی از 

کــه مــد نظــر قــرار می دهید. گزینه هایــی باشــد 
نیم پــز  یــا  خــام  چــروک  صــدف  مصــرف  نکتــه: 
می توانــد شــما را در معــرض خطــر عفونت هایــی 
خــاص و بیماری شــدید قرار دهد. پیــش از خوردن 

صدف هــای چــروک آنهــا را بــه خوبــی بپزیــد.
کی که باید از آنها پرهیز کرد 2 خورا

کوییــد-19 بهتــر اســت از  کســن  پــس از دریافــت وا
کنیــد. کی هــای زیــر پرهیــز  مصــرف خورا

غذاهای بسیار فرآوری شده
کی هایــی  گاه خورا گاه بــه  کــه مصــرف  در شــرایطی 
کلوچه هــا  یــا  زمینــی  ســیب  چیپــس  ماننــد 
در  کــه  زمانــی  امــا  نمی کنــد،  مشــکلی ایجاد 
تــاش بــرای تقویــت سیســتم ایمنی بــدن خــود 
گزینه هــای خوبــی  کی هــا  هســتید، این قبیــل خورا
نیســتند. غذاهــای بســیار فــرآوری شــده می تواننــد 
کــه به نوبــه خود  موجــب افزایــش قنــد خــون شــوند 
را  بــدن  سیســتم ایمنی  عملکــرد  افــت  می توانــد 
کــه سیســتم ایمنی عملکــرد  موجــب شــود. زمانــی 
درســت خــود را ارائــه نکنــد، ورود ویروس هــا یــا دیگــر 
عوامــل بیمــاری زا بــه بــدن نیــز راحت تــر صــورت 

می گیــرد.
همچنیــن، غذاهــای بســیار فــرآوری شــده حــاوی 
کــه توانایــی بــدن بــرای  مــواد التهــاب زا هســتند 
مبــارزه بــا عفونت هــا را کاهــش داده و ممکــن اســت 

ــه تشــدید عائــم بیمــاری منجــر شــود. ب
الکل

گــر قصــد دارید سیســتم ایمنی بدن خــود را تقویت  ا
کــرده و از آن پشــتیبانی کنیــد، بهتــر اســت از مصرف 
الــکل پرهیــز کنید. الکل می تواند به طور مســتقیم 
بــه بیــان  کنــد.  سیســتم ایمنی بــدن را ســرکوب 
دیگــر، بدن شــما عملکرد موثــر و کارآمد در مبــارزه با 

ویروس هــا و بیمــاری را نخواهــد داشــت.
کتری هــای  کاهــش با همچنیــن، الــکل موجــب 
کــه محافظــت  گــوارش می شــود  خــوب در دســتگاه 

ــد. ــوارتر می کن ــت را دش ــر عفون در براب
افــزون بر ایــن، الــکل موجــب کــم آبــی بــدن می شــود 
کســن  ــه ممکــن اســت برخــی عــوارض جانبــی وا ک

کنــد. ماننــد بــدن درد را تشــدید 

راهکار مبارزه بهتر با کرونا؛

کسن کووید-19 کی پس از دریافت وا بایدها و نبایدهای خورا
خبرربخ

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰112

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/31
کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
کثیراالنتشــار و محلــی  گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه  نامــه صــادر 
گهــی و در  ــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ ــه آراء مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  ــا شــخص ی گهــی می شــود ت آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت محــل ارائه نمایند. بدیهی اســت دراینصــورت اقدامات ثبت  عمومی محــل نمایــد و 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نشــود یا معتــرض گواهی  منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صدور ســند 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰92۴، 1399/12/18، آقای سیدرســول اســحاقی همگین فرزند سیدهاشــم ششــدانگ 
ک شــماره 13 الــی 19 فرعــی از 17۵ اصلــی و 17۵  گلخانــه( مجــزی شــده از پــا یــک قطعــه زمیــن مزروعــی )محــل احــداث 
کــه درازاء ســهام مشــاع  اصلــی باقیمانــده واقــع در اراضــی قریــه همگیــن بخــش ثبتــی دهاقــان بــه مســاحت ۶۰۰۰ مترمربــع 

خــود متقاضــی مفــروز شــده اســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11292۶۴ / م الف

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰11۰

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/31
کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
کثیراالنتشــار و محلــی  گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه  نامــه صــادر 
گهــی و در  ــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ ــه آراء مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  ــا شــخص ی گهــی می شــود ت آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت محــل ارائه نمایند. بدیهی اســت دراینصــورت اقدامات ثبت  عمومی محــل نمایــد و 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نشــود یا معتــرض گواهی  منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صدور ســند 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰88۵، 1399/12/1۶، آقای یعقوب حمیدی فرزند ســعدون تمامت 1۴21 ســهم مشــاع 
ک شــماره ۴79 فرعــی از 12۴ اصلــی واقــع در اراضــی برآفتــاب دهاقــان بــه  از 2322/۵ ســهم ششــدانگ یــک درب بــاغ پــا
مســاحت ششــدانگ 2322/۵ مترمربــع انتقــال عــادی بــه رســمی مع الواســطه ازطــرف خانــم تــاج مــاه یزدانــی مالــک اولیه

تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
112۶278 / م الف

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰12۰

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/۰2
کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
کثیراالنتشــار و محلــی  گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه  نامــه صــادر 
گهــی و در  ــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ ــه آراء مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  ــا شــخص ی گهــی می شــود ت آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 

گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت محــل ارائه نمایند. بدیهی اســت دراینصــورت اقدامات ثبت  عمومی محــل نمایــد و 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نشــود یا معتــرض گواهی  منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صدور ســند 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰737، 1399/11/12، آقــای مصطفــی جهانگیــری دهاقانی فرزند منصور ششــدانگ یک 
ک شــماره ۶13 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال عــادی بــه  بــاب مغــازه بــه مســاحت 11/۶3 مترمربــع پــا

رســمی مع الواســطه ازطــرف حســن رضوانــی مالــک رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

1127۰2۰ / م الف

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰11۴

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/31
کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
کثیراالنتشــار و محلــی  گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه  نامــه صــادر 
گهــی و در  ــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ ــه آراء مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  ــا شــخص ی گهــی می شــود ت آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت محــل ارائه نمایند. بدیهی اســت دراینصــورت اقدامات ثبت  عمومی محــل نمایــد و 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نشــود یا معتــرض گواهی  منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صدور ســند 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰8۵۶، 1399/12/1۶، آقــای رســول محمــدی فرزنــد رحمــان ششــدانگ یــک درب باغ به 
ک شــماره 3۶۶ فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان انتقــال عــادی  مســاحت 2۵99/23 مترمربــع پــا

بــه رســمی ازطرف رحمــان محمــدی و بتــول اســماعیلی عمروآبــادی و ابوالقاســم عبدالباقی مالکین رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

1127۰1۶ / م الف

گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان آ
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰127

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/۰2
کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
کثیراالنتشــار و محلــی  گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه  نامــه صــادر 
گهــی و در  ــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ ــه آراء مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  ــا شــخص ی گهــی می شــود ت آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض بــه اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت محــل ارائه نمایند. بدیهی اســت دراینصــورت اقدامات ثبت  عمومی محــل نمایــد و 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصل نشــود یا معتــرض گواهی  منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صدور ســند 

مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰92۵، 1399/12/18، خانــم منیــژه حیــدری دهاقانــی فرزنــد یدالــه تمامــت یــک و نیــم 
ک شــماره 9۰3 فرعــی از 127 اصلــی واقع در  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ۴82۵/91 مترمربع پا

کــه درازاء ســهام مشــاعی خــود متقاضــی مفــروز شــده اســت. اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/2۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11271۰7 / م الف

گهی آ

خبر

خبر

کــه میــزان  کردنــد  گــزارش  کشــورها  تعــدادی از 
گاســتروانتریت ویروســی )التهــاب معــده، روده 
کوچــک و بــزرگ( طــی ماه هــای اخیــر افزایــش 
کارشناســان معتقدنــد، اســتفاده  یافتــه اســت و 
کــه تاثیــر  بیشــتر از مــواد ضدعفونی کننــده دســت 
نوروویــروس  ماننــد  بیمــاری زا  عوامــل  کمی بــر 

دارنــد تــا حــدی مقصر ایــن مشــکل هســتند.
ــد منتشرشــده توســط مقامــات  داده هــای جدی
بهداشتی ایالت ویکتوریا اســترالیا از افزایش چهار 
ــز مراقبــت  ک گاســتروانتریت در مرا ــری شــیوع  براب
کــودکان طــی چنــد مــاه اول ســال ۲۰۲۱، در  از 
ــا میانگیــن پنــج ســاله خبــر می دهــد. مقایســه ب

ماننــد  دیگــری  کشــورهای  اســت،  شــایان ذکر 
نیوزیلنــد و تایــوان نیــز طــی ماه هــای اخیــر شــیوع 

کرده انــد. گــزارش  را  نوروویــروس 
گاســتروآنتریت معمــوال توســط ویروســی بــه نــام 
شــده  مشــخص  و  می شــود  نوروویروس ایجــاد 
که ایــن ویــروس پــس از تمــاس بــا یــک ســطح 
یــا شــخص آلــوده و ســپس لمــس دهــان منتشــر 
بیمــاری  با ایــن  مطمئنــا  والدیــن  می شــود. 
آشــنایی دارنــد زیــرا ویروس اغلب توســط کودکان 
کــودکان  کــز نگهــداری از  کنــده می شــود و مرا پرا

کانــون مشــهور خوشــه های عفونــت هســتند.
کتــی مویــر، رئیــس شــورای اطاعات ایمنــی مــواد 
غذایی اســترالیا توضیــح داد: »نوروویروس باعث 
ــام  ــوارد در تم ــود. این م ــهال می ش ــتفراغ و اس اس
بــه  اتفــاق می افتــد و در زمســتان  طــول ســال 
اوج خــود می رســد، زیــرا در ایــن زمــان در خانــه 
در تمــاس نزدیــک بــا دیگــران هســتیم و ویــروس 
به راحتــی گســترش می یابــد. شــیوع نوروویــروس 
ــی  ــراد در مکان های ــه اف ک ــواردی  ــن در م همچنی
بــا ارتبــاط نزدیــک بــا یکدیگــر زندگــی می کننــد 
ــت از  ــالمندان و مراقب ــت از س ــز مراقب ک ــد مرا مانن
کشــتی های تفریحــی و  کــودکان، بیمارســتان ها، 

ــت.« ــایع اس ــی ش ــی اجتماع ــای ورزش رویداده

حــال  در  نوروویــروس  خوشــه های  چــرا  اینکــه 
افزایــش اســت دقیقــا مشــخص نیســت امــا برخی 
کارشناسان معتقدند که ممکن است افزایش  از 
اســتفاده از ضدعفونی کننده هــای دســت مبتنی 
بــر الــکل در ایــن امــر نقــش داشــته باشــد. بــا ابتــا 
کوویــد-۱۹ در اوایــل ســال  بــه بیمــاری همه گیــر 
مکــرر  به طــور  و  گذشــته  از  بیــش  افــراد   ،۲۰۲۰
اســتفاده  دســت  ضدعفونی کننــده  مــواد  از 
می دهــد  نشــان  تخمین هــا  برخــی  می کننــد. 
تقاضــا برای ایــن محصــوالت در چنــد مــاه اول 

همه گیــری ۱۶ برابــر شــده بــود.
گــوارش در مقالــه اخیــر  وینســنت هــو، متخصــص 
ــا  ــیاری از م ــم بس ــان می کن ــرد: »گم ک ــان  ــود بی خ
ضدعفونی کننــده  از  دســت ها  شســتن  بجــای 
گر  دســت مبتنــی بــر الــکل اســتفاده می کنیــم امــا ا
ضدعفونی کننــده دســت مناســب هــم باشــد، اما 

کارایــی نــدارد.« ــر نوروویــروس  در براب
می کننــد  گمــان  محققــان  کــه  مدت هاســت 
ــن  ــکل ممک ــر ال ــی ب ــای مبتن ضدعفونی کننده ه
و  آب  بــا  دســت  شست شــوی  به انــدازه  اســت 
صابون در از بین بردن نوروویروس موثر نباشند. 
یک نظرســنجی جذاب در ســال ۲۰۱۱ در ۱۶۱ مرکز 
نشــان  مدت ایاالت متحــده  طوالنــی  مراقبــت 
کــه اســتفاده از آب و صابــون بجــای مــواد  داد 
ضدعفونی کننــده دســت شــیوع نوروویــروس را 

کمتــر می کنــد.«
بیماری هــای  متخصــص  کولینــون،  پیتــر 
کــرد:  عفونــی از دانشــگاه ملــی اســترالیا اظهــار 
از  را  آلودگی هــا  دســت  ضدعفونی کننده هــای 

نمی کننــد.  ک  پــا دســت 
که افراد نباید شست وشــوی  وی توصیــه می کند 
دســت  ضدعفونی کننــده  بــا  را  دســت  کامــل 
کــردن  کننــد و بایــد قبــل از اســتریل  جایگزیــن 
دســت بــا محلول هــای حــاوی الــکل بــه فکــر تمیز 

کــردن دســت ها باشــیم.
وی در ادامــه افــزود: »ماننــد همــه ضدعفونــی 
کننده هــا، تمیــز بــودن دســت ضــروری اســت. 
شــما نمی توانیــد چیــزی را فقــط در یــک محلــول 
کنیــد.  جادویــی فــرو بریــد و آن را عــاری از آلودگــی 
کنیــد. تاثیــر مــواد  اول تمیــز و ســپس اســتریل 
طــول  مدتــی  و  نیســت  آنــی  ضدعفونی کننــده 
کنــد، بنابرایــن شســتن دســت  می کشــد تــا نفــوذ 

مهــم اســت.«

گوارشی با ضدعفونی کننده های  افزایش مشکالت 
دست

خبر

اســترس مزمــن می توانــد آســیب جدی به ســامت 
کنــد و خطــر ابتــا بــه  جســمی و روحــی افــراد وارد 
بیماری هایــی چــون بیمــاری قلبــی و افســردگی 
ــرای تســکین  را افزایــش دهــد. شــاید بهتــر باشــد ب
کمی رژیــم غذایــی خــود را  اســترس های روزمــره، 
ــی  ــواد غذای ــت: »م ــن نوش ــد.  خبرآنای ــر دهی تغیی
مفیــد و ضــد استرســی وجــود دارنــد که حضورشــان 
کمــک زیــادی  کاهــش اســترس  در رژیــم روزانــه بــه 
می کنــد. در ایــن مطلــب، پنج مــاده غذایی مســّکِن 

ــه شــما معرفــی می شــود: اســترس ب
۱. سیر

ترکیبــات  از  از جملــه مــواد غذایــی سرشــار  ســیر 
گوگــردی اســت. مصرف ایــن مــاده شــگفت انگیز و 
قــراردادن آن در رژیــم غذایــی باعــث افزایــش ســطح 
کســیدان بخشــی  آنتی ا گلوتاتیــون می شــود. این 
از نخســتین خــط دفاعــی بــدن در مقابــل اســترس 
اســت. خــواص ســیر در مبــارزه بــا اســترس و کاهــش 
عائــم اضطــراب و افســردگی بســیار تاثیرگذار اســت.

۲. سیب زمینی شیرین
کاهــش اســترس  عــاوه بــر نقــش انــواع ویتامیــن در 
کامــل  کربوهیــدرات  و اضطــراب، خــوردن منابــع 
کاهــش میــزان اســترس بســیار تاثیرگــذار اســت.  در 
ســیب زمینی شــیرین یکــی از مــواد غذایــی حــاوی 
کربوهیــدرات اســت. این مــاده غذایــی بــه  منابــع 
کورتیــزول  اســترس زای  هورمــون  ســطح  کاهــش 
کورتیــزول  گرچــه ســطح  کمــک می کنــد. ا بســیار 
قــرار  تنظیم شــده  حالــت  در  بــدن  در  معمــواًل 
در  اختــال  بــه  منجــر  مزمــن  اســترس  امــا  دارد 
اختــال در  کورتیــزول می شــود. عائــم  عملکــرد 
کورتیــزول باعــث التهــاب، درد و  عملکــرد هورمــون 
ــیب زمینی  ــد. س ــد ش ــی خواه ــوارض جانب ــایر ع س
کامــل و مغــذی محســوب  شــیرین از مــواد غذایــی 
کــه قــرار دادن آن در رژیــم غذایــی روزانــه،  می شــود 
تــا حــد زیــادی در کاهــش اســترس موثر اســت. مواد 
مغــذی موجــود در ســیب زمینی شــیرین شــامل 

ویتامیــن C و پتاســیم اســت.
غ ۳. تخم  مر

غ بــه دلیــل دارابــودن میــزان بــاالی مــواد  تخــم  مــر
یــک مولتی ویتامیــن  بــه عنــوان  اغلــب  مغــذی، 
طبیعــی شــناخته می شــود. مــواد غذایــی موجــود 

غ شــامل ویتامین هــا، مــواد معدنــی،  در تخــم  مــر
هســتند.  کســیدان ها  آنتی ا و  آمینــه  اســیدهای 
کنــار هــم بــه  قرارگرفتــن تمامی ایــن مــواد غذایــی در 
کاهش ســطح اســترس بدن بســیار کمک می کند. 
کولیــن تنهــا در  کولیــن اســت.  غ سرشــار از  تخــم  مــر
برخــی از مــواد غذایــی یافــت می شــود. این مــاده 
نقــش مهمــی در افزایــش ســامت مغــز و محافظــت 
بــدن در برابر اســترس دارد. بنابراین قــراردادن تخم  
غ در رژیــم غذایــی روزانــه، به عنــوان یــک مکمــل  مــر
تســکین دهنده اســترس بســیار توصیــه می شــود.

۴. دانه آفتابگردان
 E گیــاه آفتابگــردان، منبــع غنــی ویتامیــن دانــه 
اســت. این ویتامیــن محلــول در چربــی، بــه عنــوان 
کــه در  کســیدان قــوی عمــل می کنــد  یــک آنتی ا
ســامت روان و کاهش اســترس بســیار موثر اســت. 
کم ایــن مــاده غذایــی منجــر  در مقابــل، مصــرف 
بــه تغییــر خلــق و خــو و افســردگی می شــود. دانــه 
آفتابگــردان دارای مــواد غذایــی دیگــری نیــز هســت 
کمــک  کاهــش اضطــراب و اســترس بســیار  ــه  ــه ب ک
می کند. ایــن مــاده غذایــی شــامل منیزیــم، منگنــز، 
گــروه B اســت. شــما  روی، مــس و ویتامین هــای 
صــورت  بــه  آفتابگــردان  دانه هــای  از  می توانیــد 
افزودنی هــای جــذاب ســاالد، در رژیــم غذایــی خــود 
تســکین دهنده این  خاصیــت  کنیــد.  اســتفاده 

دانه هــا بســیار شــگفت انگیز اســت.
۵. کلم بروکلی

کــه بــرای ســامتی  بروکلــی بــه دلیــل مزایــای زیــادی 
شــناخته  ســامت  ســبزیجات  دســته  در  دارد، 
می شــود. یــک رژیــم غذایــی غنــی از بروکلــی خطــر 
ابتــا بــه برخــی ســرطان ها، بیماری هــای قلبــی 
کاهــش  و اختــاالت مربــوط بــه بهداشــت روان را 
می دهــد. بروکلــی بــه عنــوان یــک تســکین دهنده 
اســترس شــناخته می شــود. مــواد غذایــی موجــود 
کمــک  کاهــش اســترس  کــه بــه  کلــم بروکلــی  در 
ویتامیــن  و  فــوالت  منیزیــم،  شــامل  می کننــد، 
ســولفورافان  از  سرشــار  بروکلــی  کلــم  اســت.   C
گوگــردی بــا ویژگــی  اســت. این مــاده یــک ترکیــب 
محافظتــی بــدن در برابــر نــورون اســت. این مــاده 
اثــرات آرام بخــش و ضــد افســردگی زیــادی دارد و 

بــرای تســکین اســترس بســیار ســودمند اســت.

مواد غذایی ضداسترس را بشناسید؛

پنج ماده غذایی عالی برای کاهش استرس
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صفحه نمایــش  بــا   Asus Zen AIO آل ایــن وان 
۲۳٫۸ اینــچ در نقــش رقیــب آی مــک 2۰21 اپــل 
ظاهــر خواهــد شد. ایســوس در کامپیوتــر جدیــدش 
کرده  از پردازنده های نســل جدید AMD اســتفاده 
اســت. نســل جدید آی مک اپل با صفحه نمایش 
۲۴ اینــچ طراحــی برجســته ای دارد و از زمان معرفی 
رســمی محصول بارهــا شــاهد اشــاره بــه طراحــی آن 
در شــبکه های اجتماعــی بوده ایــم. اپــل بــا آی مک 
بــرای  2۴ اینــچ M1 نشــان داد برنامــه ی ویــژه ای 
بــازار آل ایــن وان  دارد؛ امــا شــرکت های دیگــر هــم 
کامپیوتــر  آل ایــن وان می سازند. ایســوس اخیــرا بــا 
آل ایــن وان جدیــدی ســراغ رقابــت مســتقیم بــا آی 

مــک 2۴ اینــچ اپــل رفتــه اســت.
کــه  کامپیوتر ایســوس  گــزارش دیجیتــال ترنــدز،  بــه 
می کنــد  اســتفاده  ۲۳٫۸ اینــچ  صفحه نمایــش  از 
می شــود.  شــناخته   Asus Zen AIO نــام  بــا 
کامپیوتر ایســوس  صفحه نمایــش  اطــراف  در 
حاشــیه های باریکــی بــه  چشــم می خــورد. بخــش 
پایینــی صفحه نمایــش همچــون بخــش پایینــی 
صفحه نمایــش آی مــک 2۴ اینــچ حاشــیه ی بزرگــی 
قابلیــت  ســری  یــک    Zen AIO آل ایــن وان  دارد. 
کانفیگــی  کــه در آی مــک دیــده نمی شــود.  دارد 
لمســی  صفحه نمایــش  بــا  کامپیوتر ایســوس  از 
همــراه می شــود تــا افــزون  بــر صفحه کلیــد و مــاوس، 
کامپیوتــر  از  بــرای اســتفاده  ارتباطــی دیگــری  راه 
باشــید. داشــته  دســترس  در  ویندوزی ایســوس 

صفحه نمایــش  از  اســتفاده  بــه  همچنــان  اپــل 
کامپیوترهــای مــک اعتقــاد نــدارد؛ بــه  لمســی در 
که به  دنبال دســتگاه لمســی  همین دلیل کســانی 
بــزرگ باشــند بایــد ســراغ آیپــد برونــد. نســل جدیــد 
آیپــد پــرو همچــون آی مــک 2۴ اینــچ از پردازنــده ی 

M1 اســتفاده می کنــد.
مــک  آی  و   Zen AIO بــزرگ  تفــاوت  دومیــن 
که ایســوس ســراغ اســتفاده از  2۴ اینچ، ایــن اســت 
تراشــه ی AMD Ryzen 7 )نســل جدیــد( بــه همــراه 
گرافیکــی رادئــون رفتــه. پردازنــده ی  پردازنــده ی 
هشــت هســته ای ۵7۰۰U 7 Ryzen یــا پردازنــده  ی 
کانفیگ هــای  در   ۵۵۰۰U  ۵  Ryzen هســته ای   ۶
مختلــف Zen AIO حضــور دارنــد و قطعــا می تواننــد 

ــد. ــه بدهن ــی ارائ ــیار خوب ــی بس ــدرت پردازش ق
۵7۰۰U 7 Ryzen و ۵۵۰۰U ۵ Ryzen پردازنــده ی 
کاس لپ تــاپ هســتند )کــه اصــا اتفــاق عجیبــی 

گرافیــک  کارت  و  نیســت(  آل این وان هــا  بــرای 
مســتقل ندارنــد؛ بــه همیــن دلیــل نبایــد انتظــار 
کــه آل ایــن وان جدید ایســوس در  داشــته باشــید 
زمینــه ی پردازش هــای گرافیکی خیلــی قوی ظاهر 

شــود.
برخالف آی مک 2۴ اینچ، آل این وان ایسوس از 

صفحه نمایش لمسی استفاده می کند
 HDMI ــود از درگاه ــد خ ــر جدی کامپیوت ــوس در  ایس
کــرده اســت تــا امــکان اســتفاده از ایــن  اســتفاده 
آل ایــن وان به عنــوان صفحه نمایــش ثانویــه وجــود 
می تواننــد  گیمرهــا  یعنــی  باشــد. این  داشــته 
روی  و  متصــل  به ســادگی  را  خــود  کنســول های 
بــازی  محصــول  ۲۳٫۸ اینــچ  صفحه نمایــش 
ــه قابلیتــی معمــول در دیگــر  کننــد. درگاه HDMI ب
تبدیــل   27  Dell Inspiron نظیــر  آل این وان هــا 
شــده اســت. آی مــک 2۴ اینــچ اپل ازلحاظ کیفیت 
گــردن باالتــر از آل این وان ایســوس  تصویــر یــک ســر و 
اســت. بــا وجــود طراحــی مشــابه و حاشــیه ی اندک 
بــا  را  در ســه طــرف، Zen AIO محتــوای بصــری 
حالــی  در  می دهد؛ ایــن  نمایــش   1۰8۰p وضــوح 
 ۴.۵K صفحه نمایــش اپــل  مــک  آی  کــه  اســت 
دســتگاه  نیــز  اســپیکر  لحــاظ  از  مــک  آی  دارد. 
مــک  آی  می شــود.  محســوب  کیفیت تــری  با
ــد  ــه می  توانن ک ــوی دارد  ــس ق ــا بی ــپیکر ب ــل ۶ اس اپ
صداهــای بــاال و متوســط را بــا دقــت زیــادی پخــش 
کننــد. اســپیکرهای آی مــک توانایــی پشــتیبانی 
بــا  دارند. ایســوس  اتمــوس  دالبــی  اســتاندارد  از 
کاردن اســپیکرهای Zen AIO را  همکاری هارمــن 
گرفته اســت  کــرده اســت.  ایســوس تصمیم  تقویــت 
ذخیره ســازی  حافظــه ی  دو  ســراغ   Zen AIO در 
حافظــه ی  اســات  دو  از  کامپیوتــر  برود. ایــن 
ذخیره ســازی NVMe SSD 2.M میزبانــی می کنــد 
کثــر ۵۱۲  کــه می تــوان در هــر یــک از آن هــا از حدا
ــگ  ــرد. Zen AIO در رن ک ــتفاده  ــت SSD اس گیگابای
ــازار عرضــه  ــه ب ــه ی ۶۹۹ دالر ب ــا قیمــت پای ســفید ب

شــده اســت.

امنیتــی  قابلیــت  روی  با اینتــل  مایکروســافت 
کــرده اســت  جدیــدی در وینــدوز ۱۰ همــکاری 
پردازنــده ی  از  هکرهــا  سوءاســتفاده ی  کــه 
را  رمــزارز  اســتخراج  بــرای  سیســتم  مرکــزی 
بــا  مایکروســافت  دهــد.  تشــخیص  می توانــد 
سیســتمی طراحی  مســتقیم اینتل  همــکاری 
کنــد  کــرده اســت تــا از بدافزارهایــی جلوگیــری 
از طریــق پردازنــده ی مرکــزی سیســتمتان  کــه 
 ،ZDNet رمزارز اســتخراج می کننــد. به نوشــته ی
فنــاوری  اضافه شــدن  از  رســما  مایکروســافت 
تشــخیص تهدید اینتل )TDT( به مایکروسافت 

اســت. داده  خبــر  دیفندر اندپوینــت 
ســرویس   Microsoft Defender for Endpoint
امنیتــی ســازمانی مبتنی بــر فضــای ابــری اســت 
 Microsoft Defender Advanced کــه قبــا بــا نــام

Threat Protection شــناخته می شــد. 
مجرمــان ســایبری فرصت طلــب بــا بهره بــرداری 
در  اخیــرا  آنچــه  نظیــر  آســیب پذیری هایی  از 
کســچنج ســرور رخ داد  ســرویس مایکروســافت ا
پردازشــی  قــدرت  از  زیــادی  مقــدار  می تواننــد 
ارزهــای  اســتخراج  بــرای  را  قربانــی  سیســتم 

کننــد.  دیجیتــال اســتفاده 
مثــل  رمزارزهایــی  قیمــت  افزایــش محســوس 
کویــن در چنــد وقت  کویــن و اتریــوم و دوج  بیــت 
اخیــر باعــث شــده عاقــه  بــه ماینینــگ افزایــش 
یابــد و قطعــا هکرهــا به دنبــال فرصتــی می گردنــد 
تــا ســرورهای قدرتمنــد را هــدف قــرار دهنــد و بــا 
کننــد. کویــن اســتخراج  آن هــا بــرای خــود بیــت 

قابلیــت امنیتــی جدیــد مایکروســافت و اینتــل 
در  کــه  می دهــد  قــرار  هــدف  را  بدافزارهایــی 
ســطح پردازنــده ی مرکــزی فعالیــت می کننــد. 
سیســتم عامل  ســنتی  آنتی ویروس هــای 
نمی تواننــد  و  می دهنــد  پوشــش  را  دســتگاه 
کــه هدفشــان  کننــد  از بدافزارهایــی جلوگیــری 
CPU اســت. قابلیــت جدید نتیجــه ی همکاری 

پیشــین با اینتــل اســت و آن پــروژه ی قدیمــی در 
کــه بــه  کنــد  ــا بدافزارهایــی مقابلــه  تــاش بــود ب

حافظــه نفــوذ می کننــد.
مطبوعاتــی  بیانیــه ای  در  مایکروســافت 
می گویــد فنــاوری TDT اینتــل یادگیــری ماشــین 
پاییــن  ســطح  تله متــری  داده هــای  روی  را 
مســتقیما  کــه  می کنــد  اعمــال  ســخت افزاری 
ازطریــق واحــد نظــارت عملکــرد CPU تأمیــن 
شناســایی  مخــرب  کدهــای  تــا  شــده اند 
بــه   TDT می گویــد  مایکروســافت  شــوند. 
پروفایل ســازی  وقایــع  از  غنــی  مجموعــه ای 
کــه در سیســتم-روی- عملکردمتکــی می شــود 

هســتند.  دردســترس  چیپ های اینتــل 
بــا   TDT براســاس اطاعــات رســمی، فنــاوری
کــه بــه پردازنده  هــای  کار می کنــد  سیســتم هایی 
 Intel پلتفــرم نسل ششمی ســری Intel Core و 

vPro مجهزنــد. 
داده هــای  از  وینــدوز  جدیــد  امنیتــی  قابلیــت 
تله متــری واحــد نظــارت عملکــرد پردازنــده ی 
می کنــد؛  اســتفاده   PMU بــه موســوم  مرکــزی 
چــون اســتخراج کنندگان رمــزارز ازطریــق حــل 
ک چین  کــه بخش هایــی از با معــادالت ریاضــی 
دیجیتــال  ارز  قالــب  در  می دهنــد،  شــکل  را 
پــاداش دریافــت می کننــد. تمامی ایــن فراینــد 
کــه CPU ارائــه می دهــد.  بــه منابعــی نیــاز دارد 
قابلیــت امنیتــی وینــدوز ۱۰ می توانــد سیســتم را 
کــد مخــرب در ران تایــم  بــرای شناســایی اجــرای 
کنــد؛ حتــی درصورتی کــه بدافــزار ازطریق  بررســی 

ابــزار شبیه ســازی پنهــان شــده باشــد.
گفتــه ی مایکروســافت، فنــاوری یادگیــری  طبــق 
ماشــین آثــار ناشــی از اســتخراج رمــزارز را می تواند 
تشــخیص دهــد و با ایــن اتفــاق قابلیــت امنیتــی 
جدیــد بــه کار می افتــد. مایکروســافت بیــان کرده 
اســت توانایــی وینــدوز در تشــخیص حمــات 
کــرده  کانــال جانبــی و باج افزارهــا را نیــز تقویــت 

اســت. 
گانــه جزئیاتــی درباره ی  اینتــل در بیانیــه ای جدا
همــکاری بــا مایکروســافت اعــام و در بخشــی از 
ــچ  ــت هی ــرده اس ک ــد  کی ــوع تأ ــن موض آن روی ای
کاما ایمــن  نمی توانــد  قطعــه ای  یــا  محصــول 
وینــدوز  بــه   TDT اضافه شــدن  امــا  باشــد؛ 
نقطــه ی عطــف واقعــی بــرای صنعــت امنیــت 

می شــود.  محســوب 

وزارت انرژی ایــاالت متحــده در اقدامی غیــر منتظــره 
ــت؛ ۶۰ دالر  ــام داده اس ــدی انج ــذاری جدی هدف گ
کیلــووات  ســاعت انــرژی در باتری. ایــن  بــه ازای هــر 
را  برقــی  خودروهــای  قیمــت  نهایــت  در  هــدف 

کاهــش خواهــد داد.
اســت  شــده  باعــث  کــه  دلیلــی  اصلی تریــن 
خودروهــای برقــی بــه شــکل گســترده توســط مردم 
ــاالی آن هــا  ــد، قیمــت ب ــرار نگیرن مــورد اســتقبال ق
اســت. بســیاری از مــردم حاضــر نیســتند هزینــه ی 
ســنگین مربــوط بــه خودرویــی برقــی را پرداخــت 
گزینه هــای ارزان تــر  کننــد و بــه همیــن دلیــل ســراغ 

می رونــد. بنزینــی 
بــا افــت قیمــت باتــری، کل بــازار خــودروی برقــی قرار 
اســت تغییــر مثبتــی بــه خــود ببینــد. وقتــی قیمــت 
کنــد، خودروهــای  کافــی افــت  باتــری به انــدازه ی 
برقــی ســرانجام قیمتــی قابل قیــاس بــا خودروهای 
بنزینــی خواهنــد داشــت. اهــداف بلندپروازانــه ی 
ــامل  ــه ش ــن زمین ــده در ای ــاالت متح وزارت انرژی ای

ــت. ــیاری اس ــای بس وعده ه
ــر اســاس آنچــه InsideEVs می نویســد، تابســتان  ب
گذشــته پــس از مدت هــا ســرانجام اتفــاق مثبتــی 
بــرای صنعــت خــودروی برقــی رخ داد و قیمــت 
ــه  ــا افــت مواجــه شــد. ب باتری هــای لیتیــوم یــون ب
نظــر می رســد هــدف بلندمــدت ۱۰۰ دالر بــه ازای 
کیلــووات ســاعت باتــری دســت یافتنی اســت؛  هــر 

حداقــل در برخــی حوزه هــا.
اســت  گفتــه  تســا،  مدیرعامــل  ماســک،  ایــان 
خودروهــای برقــی صرفــا در شــرایطی می تواننــد بــه 
کــه قیمــت باتــری ۴۰ درصــد  کننــد  بــازار انبــوه نفــوذ 

کاهــش یابد. ایــن یعنــی از نگاه ایــان ماســک  دیگــر 
کیلــووات ســاعت انــرژی در باتــری  بایــد قیمــت هــر 
کاهــش  دالر   ۵۶ حــدود  بــه  برقــی  خودروهــای 
بزرگ تریــن  از  یکــی  گــن،  وا فولکــس  کنــد.  پیــدا 
خودروســازان دنیــا، برنامــه دارد بــه قیمــت ۶۰ دالر 

کیلــووات ســاعت برســد. بــه ازای هــر 
مــاه  چهــار  حــدود   ،Mobilist گــزارش  اســاس  بــر 
پیــش وزارت انرژی ایــاالت متحــده »هــدف فــدرال 
کیلــووات ســاعت«  خــود را بــه ۸۰ دالر بــه ازای هــر 
کاهــش داده اســت. ظاهرا ایــن کار در قالــب بخشــی 
پــروژه ای  انــرژی در  گســترده تر وزارت  از اقدامــات 
تحــت عنــوان »چالــش بــزرگ ذخیــره ی انــرژی« 
کــه  ادعــا می کنــد   Mobilist .اســت انجــام شــده 
احتمــاال پــروژه ی چالــش بــزرگ ذخیــره ی انــرژی 
ــزرگ تســا و فولکــس  ــکا تحــت تأثیــر اهــداف ب آمری

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــن ق گ وا
هــدف  متحــده  انرژی ایــاالت  وزارت  هفتــه  ایــن 
آن  و  داده  کاهــش  دیگــر  بــاری  را  خــود  فــدرال 
ســاعت  کیلــووات  هــر  ازای  بــه  دالر   ۶۰ بــه  را 
 InsideEVs نــگاه  از  کــه  عــددی  اســت؛  رســانده 
دیو هــاول،  می رســد.  نظــر  بــه  »غافلگیرکننــده«  
وزارت  خودرویــِی  فناوری هــای  دفتــر  مدیــر 
گفتــه اســت   Mobilist انرژی ایــاالت متحــده، بــه
هــدف قیمتــِی جدیــد فاصلــه ی کمتــری بــا قیمــت 
نهایــی تولیــد پیشــرانه های احتراقــی دارد. منظــور 
پــاول خودروهــای مجهــز به موتــور احتراقــی داخلی 

اســت. 
کیلــووات  کــه در ســال ۲۰۰۹ قیمــت هــر  الــب اســت 
ســاعت انــرژی ۱۲۰۰ دالر بــود. هــدف قیمتــی بــرای 
ســال ۲۰۱۲، ۵۰۰ دالر تعییــن شــد و در همــان زمــان 

ــا ۱۵۰ دالر بــه  کــه قیمــت نهایتــا بــه ۱۰۰ ت گفتــه شــد 
کاهــش پیــدا می کنــد.  کیلــووات ســاعت  ازای هــر 
کــه هــدف ۱۰۰ تــا ۱۵۰  البتــه در آن زمــان اعــام نشــد 

دالری در چــه ســالی محقــق می شــود.
دیو هــاول می گویــد وقتــی وزارت انــرژی هــدف ۱۰۰ 
کــرد، او  کیلــووات ســاعت را تعییــن  دالر بــه ازای هــر 
کــه صنعــت قــرار اســت چگونــه  اصــا نمی دانســت 
کند. هــاول در بخشــی  به ایــن هــدف دســت پیــدا 
کــه  از مصاحبــه اعــام می کنــد: »مطمئــن نبودیــم 
کنیــم. بــا  چگونــه می خواســتیم هــدف را عملــی 
کردیــم و  دقــت در مورد ایــن مســئله ی دشــوار فکــر 
کــه آیــا واقعــا می توانیــم بــه چنین  از خــود پرســیدیم 
کــه امــکان  جایگاهــی برســیم؟ مــا می دانســتیم 
ــن  ــود دارد و همی ــدف وج ــه آن ه ــدن ب ــک ش نزدی
کنیــم.«  ــود تا ایــن فنــاوری را تجاری ســازی  کافــی ب
وقتــی از هــاول پرســیده شــد کــه آیــا به دلیــل نزدیک 
شــدن صنعــت بــه هــدف ۱۰۰ دالری شــوکه شــده 
گفــت: »متعجــب شــدم. نه اینکــه  اســت یــا خیــر، او 
نتوانیــم بــه هــدف ۱۰۰ دالری برســیم. بااین حــال 
زمــان رســیدن به ایــن هــدف تســریع شــده اســت. 
کــرد.  مشــاهده  را  پیشــرفت ها  تســریع  می تــوان 
بــازار را می بینیــم، بلکــه  نه تنهــا پدیــده ی فشــار 
کنــون  ا می شــود.  مشــاهده  نیــز  بــازار  کشــش 
بیشــتر  حــوزه  در ایــن  خصوصــی  ســرمایه گذاری 
شــده اســت و ایــن موضــوع بــه مــا امــکان می دهــد 
کنیــم.  منابعمــان را روی مســائل اساســی متمرکــز 
گــر مســئله را حــل کنید، می دانیــد که این فنــاوری  ا
گرفــت. دانســتن این  مــورد اســتفاده قــرار خواهــد 
انگیــزه  توســعه  و  تحقیــق  رونــد  بــه  حقیقــت، 

می دهــد.«

ایسوس از رقیب آی مک اپل با پردازنده AMD و 
طراحی جذاب رونمایی کرد

کنون ماینینگ مخفیانه با CPU سیستم شما  ویندوز ۱۰ ا
را تشخیص می دهد

وزارت انرژی ایاالت متحده به دنبال تولید باتری ارزان  برای خودروهای برقی

فناوریربخ فناوریربخ

فناوریربخ

آیت اله اسالنی شهردار مجلسی

شــهرداری مجلســی درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 1۴۰۰/۶8 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ شــورای اسامی شــهر مجلســی، امــور مربــوط بــه حفــظ و 
نگهــداری فضــای ســبز، رفــت و روب شــهری، جمــع آوری پســماندهای خانگــی و حمــل تــا مخــزن زبالــه را بــا اعتبــار 2۵/192/971/۴8۶ ریــال )بیســت 
و پنــج میلیــارد و صــد و نــود و دو میلیــون و نهصــد و هفتــاد و یــک هــزار و چهارصــد و هشــتاد و شــش( بــرای مــدت یکســال ازطریــق مناقصــه عمومی بــه 
کلیه اشــخاص مذکــور دعوت می گردد از تاریــخ 1۴۰۰/۰2/11 لغایــت 1۴۰۰/۰2/29  گذار نماید. بنابراین از  اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی واجد شــرایط وا
جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری مجلســی مراجعه نمایند و تا انتهــای ســاعت اداری تاریــخ 1۴۰۰/۰2/29 پیشــنهادات خود 

را بــه دبیرخانــه محرمانــه حراســت شــهرداری مجلســی تحویــل نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1( پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامات دولتی را رعایت نمایند.
کل مبلــغ بــرآورد تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه  2( پیشــنهاددهندگان بایــد نســبت بــه واریــز مبلــغ 1/2۵9/۶۴8/۵7۴ ریــال معــادل %۵ 

حســاب شــماره 11۰3۰9۶۵1۰۰9 شــهرداری نــزد بانــک ملی ایــران شــعبه مجلســی اقــدام و یــا ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر ارائــه نماینــد.
کــه برنــدگان اول، دوم و ســوم مناقصــه حاضــر بــه انعقــاد قرارداد نشــوند، ســپرده آنها به ترتیب و به نفع شــهرداری مجلســی ضبط خواهد  3( درصورتــی 

شد.
۴- شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

کســب اطاعات بیشــتر به ســایت شــهرداری مجلســی به نشــانی WWW.MAJLESICITY.IR مراجعه و یا با شــماره تلفن ۵2۴728۵2، ۰31  جهت 
)امــور مالــی شــهرداری( تمــاس حاصل نمایید.

1129۶98 / م الفنشانی: استان اصفهان شهرستان مبارکه شهر مجلسی بلوار ارم میدان کوثر شهرداری مجلسی

نوبت چاپ اول
گهی مناقصه عمومی نوبت اول آ

علی اصغر حاج حیدری - شهردار خمینی شهر

گهی اقدام نماید: شهرداری خمینی شهر درنظردارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر ازطریق آ
موضوع مناقصه: اجاره خودروهای سواری بمدت یک سال

مبلغ اولیه اعتبار: 1۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه: پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/28
محل دریافت اسناد: امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر

محل ارائه پیشنهادات: دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر
تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 1۰ صبح روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/29

مدت اعتبار پیشنهادها: روز یکشنبه 1۴۰۰/۰3/۰8
اصاح، جایگزینی و پس گرفتن پیشنهادها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود.

112973۵ / م الف

نوبت اول
گهی مناقصه آ

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر

اداره اوقاف و امور خیریه شهرســتان خمینی شــهر به موجب ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون اوقاف درنظردارد یک درب باغ به مســاحت 
گذار نماید. 28۰۰ متــر از موقوفــه )متصرفــی( آقابابــا نقــدی را جهــت بهره برداری به مدت یکســال ازطریق مزایده )بدون حق( به اجــاره وا

مراحل و شرایط شرکت در مزایده:
1( متقاضیــان بایــد بــا مراجعــه بــه حســابداری اداره اوقــاف شهرســتان خمینــی شــهر فیــش مربــوط به مزایــده را اخــذ و مبلغ مندرجــه کــه 1۰ درصد حداقل 

قیمــت پایــه کارشناســی می باشــد را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریز نمایند.
2( متقاضــی بایــد برگــه پیشــنهاد قیمــت خــود را امضــاء و بــا درج قیمــت بصــورت عــددی و حروفــی، نــام و نــام خانوادگــی، شــماره تلفــن ثابت و همــراه کپی 
کــت  کــت قــرار داده و بصــورت پا کارت ملــی و آدرس محــل ســکونت و قســمت دوم فیــش واریــز شــده را جــدا و بــه همــراه برگــه پیشــنهای خــود در داخــل پا
کــت نیــز بایــد نــام و نــام  کــه بــرروی پا سربســته و امضــاء شــده بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه تحویــل و رســید دریافــت نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت 

خانوادگــی را درج نمایــد.
3( متقاضیــان می تواننــد پیشــنهادهای خــود را بــه انضمــام چــک تضمینــی از تاریــخ 1۴۰۰/۰2/11 لغایــت 1۴۰۰/۰2/27 )پایــان وقــت اداری( بــه دبیرخانــه 
کمیســیون مزایــده ســاعت 9 صبــح روز  کتبــی و  کوچــه 9۴ تحویــل نماینــد. مزایــده بصــورت  اداره اوقــاف واقــع در خمینــی شــهر خیابــان شــریعتی شــمالی 
چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/29 در محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خمینــی شــهر تشــکیل و پیشــنهادهای رســیده را بررســی و اتخــاذ تصمیم 

خواهد نمــود.
۴( کمیسیون در قبول یا رد هریک از پیشنهادها مختار میباشد.

۵( برنــده مزایــده موظــف اســت تــا 3 روز پــس از اعــام نتایج مزایده توســط اداره اوقاف، به اداره اوقاف شهرســتان مراجعه تا مقدمات تنظیم قــرارداد اجاره 
فراهــم شــود. درصــورت عــدم مراجعــه و یــا عــدم اقــدام بــه موقــع، انصــراف تلقــی شــده و ســپرده وی به نفــع موقوفه ضبــط و به هیچ عنوان عــودت نخواهد 
شــد و نفــر دوم جایگزیــن برنــده مزایــده خواهــد بود. ایــن موضــوع بــه صورتــی ترتیبــی و بــا دعــوت اداره اوقــاف محــل بصــورت تلفنــی یــا کتبــی ادامــه خواهــد 

داشــت و درصــورت عــدم مراجعــه برنــدگان ردیف هــای اول و دوم و ســوم، مزایــده تکــرار خواهد شــد.
۶( سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا تنظیم قرارداد بنام برنده مزایده یا نفرات جایگزین، عودت داده نخواهد شد.

7( بــه پیشــنهادهایی کــه خــارج از موعــد مقــرر تحویــل دبیرخانــه شــود و یــا فاقــد قیمــت، مشــروط، مبهــم، قلــم خــورده و یــا بــدون امضــاء و یا بــدون فیش 
واریــزی باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد.

گهــی دیــواری، بنــر، روزنامــه و...( و حق الزحمه کارشناســی برعهده برنده مزایده می باشــد. کلیه هزینه هــای مربوط به  گهــی )آ 8( کلیــه هزینه هــای نشــر آ
بیمه ها، عوارض شــغلی و... برعهده مســتأجر می باشــد.

گذاری مــورد اجــاره را به غیر، تحت هیــچ عنوانی نخواهد  9( مســتأجر ملــزم و مکلــف بــه رعایــت شــئونات و مقــررات محــل مــورد اجــاره خواهــد بــود و حــق وا
داشــت و حــق هیچگونــه اضافــه نمــودن بنــا و... بــه ملــک موقوفــه را نخواهــد داشــت و درصــورت اقــدام، تمامی بنــا و... مســتحدثه متعلــق بــه موقوفــه 

خواهــد بــود و مســتأجر و اشــخاص غیرحــق هیچگونــه اعتراضــی نخواهند داشــت.
1۰( از برنــده مزایــده و همچنیــن ضامــن یــا ضامنیــن وی برابــر مقــررات ضمانت های الزم اعم از چک یا ســفته به مقدار مقرر توســط اداره اوقاف درخصوص 

تخلیه و تســویه حســاب نهایی و تأدیه حقوق موقوفه اخذ خواهد شــد.
11( برنــده مزایــده پــس از تنظیــم قــرارداد مســتأجر موقوفــه خواهــد بــود و ملــزم بــه رعایــت کلیــه شــرایط قــرارداد اجــاره خواهــد بــود. تأخیــر در پرداخــت اجاره 
بهــاء و یــا تخلــف از هریــک از شــروط قــرارداد موجب ایجــاد حــق فســخ بــرای بقیــه مــدت و مطالبــه هرگونــه خســارات وارده بــرای اداره اوقــاف و امــور خیریــه 

شهرســتان خواهــد بود.
کســب اطاعــات بیشــتر بــا تلفــن 33۶2۶۰71 داخلــی 3 تمــاس و یــا جهــت بازدیــد از محــل مورداجــاره در ســاعات اداری  متقاضیــان می تواننــد جهــت 

روزهــای مقــرر در بنــد 3 بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خمینــی شــهر مراجعــه نماینــد.

گهی مزایده آ

1128۶۴۶ / م الف 

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده

قیمت پایه 
کارشناسی 
)ماهیانه(

آدرس کد رقبه موقوفه وضعیت

1۵/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال

12/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال

 خمینی شهر خیابان
 باغبان میدان امام

کوچه قصر رضا 
2۰۰28۰381۰۰۰۰۰1 اقابابا نقدی باغ
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