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ــوز  ــا هن ــیده ام ــات رس ــه ثب ــکن ب ــت مس ــه قیم ــا بیان اینک ــکن ب ــازار مس ــناس ب کارش ــک  ی
گفــت: بــا توجــه بــه رشــد قیمــت مصالــح  کــه راجــع بــه چشــم انداز حــرف بزنیــم  زود اســت 

کنیــم. کاهــش قیمــت بدهیــم و مــردم را ســردرگم  ــد وعــده  ســاختمانی نبای
کــه بخواهیــم دربــاره وضعیــت  کــرد: در حــال حاضــر زود اســت  فرشــید پورحاجــت، اظهــار 
آینــده بــازار مســکن قضــاوت کنیــم و بایــد منتظــر آمــار دو ماه آینده باشــیم؛ چرا کــه خروجی 
کنــون در حــوزه خریــد و فــروش،  بهتــری از وضعیــت واقعــی بازارمســکن ارائــه می دهــد. هم ا
کرده انــد و جنــب و جــوش افزایــش  مــردم مقــداری بــرای ورود بــه بــازار مســکن رغبــت پیــدا 
یافتــه اســت. وی افــزود: متقاضیــان واقعــی کــه قشــر مصرفــی هســتند شــرایط بــازار مســکن 
گــر قــرار بــود اقدامــی از طــرف دولــت  گذشــته ا گرانی هــای ســه ســال  کرده انــد. بعــد از  را درک 
انجــام شــود بایــد بــه نتیجــه می رســید. وقتــی نتیجــه ای حاصــل نشــده دلیلــی بــرای صبــر 

کــردن وجــود نــدارد. در هفته هــای اخیــر شــاهد ثبــات قیمــت مســکن هســتیم...

۳

۳۴ نمایشگاه تا پایان امسال 
در اصفهان برپا می شود

      شرکت عمران شهر جدید بهارستان

کاری  شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان در نظــردارد اجــرای پــروژه عمرانــی )اجــرای ســفت 
طبقــه چهــارم و اجــرای نمــای ســاختمان شــورا هماهنگــی بهارســتان( به شــرح زیر را در بهارســتان 
گواهینامــه صالحیــت  ازطریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه شــرکت های دارای 
کلیــه مراحــل  گــذار نمایــد، لــذا باتوجــه باینکــه  گواهــی صالحیت ایمنــی وا معتبــر پیمانــکاری و 
کت هــا ازطریــق درگاه  گــران و بازگشــایی پا برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد تــا پیشــنهادمناقصه 
ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجام خواهدشــد. الزم 
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  اســت مناقصــه 

گواهــی امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند.
خ 1۴۰۰/۰2/2۰ می باشد گهی در سامانه: از ساعت 1۴ مور تاریخ انتشار آ

خ 1۴۰۰/۰۳/۰1 مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه از سایت: تا ساعت 17 مور
خ 1۴۰۰/۰۳/12 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 1۴ مور

خ 1۴۰۰/۰۳/1۳ کت ها در سایت: ساعت صبح 1۰ مور زمان گشایش پا
کــت الــف  گــران درصــورت نیازبــه اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پا مناقصــه 
کتهــای )الــف و ب و  گــذاری پا )ضمانتنامــه( و نحــوه امضــاء الکترونیکــی )دیجیتالــی(  اســناد و بــار 
ج( در ســامانه ســتاد بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا با شــماره تلفــن۳۶8۶1۰9۰ امور 
گــران می بایســت بــه دقــت شــرایط و اســناد  قراردادهــا - تمــاس حاصــل نماینــد. )توجــه: مناقصــه 

مناقصــه را مطالعــه نماینــد(.
ج در شرایط مناقصه(   الزم به ذکر است.)پرداخت طبق شرایط مندر

کســب اطالعــات  اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه و 
بیشــتر در خصــوص نحــوه انجــام مهــر و امضــاء الکترونیکــی )دیجیتالــی( : مرکــز تمــاس ۴19۳۴، ۰21  

دفتــر ثبــت نــام: 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8

گهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای آ
نوبت دوم 

11۳۳۰۴۶ / م الف

مدت 
پیمان

مبلغ ضمانت 
نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مبلغ برآورداولیه 
)ریال(

 گواهینامه
 صالحیت

پیمانکاری
موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف

۶ ماه ۳۳۳/۰۰۰/۰۰۰ ۶.۶۵۵.897.8۳۵
 حداقل
 رتبه ۵

رشته ابنیه

)اجرای سفت کاری 
طبقه چهارم و اجرای 
نمای ساختمان شورا 
هماهنگی بهارستان(

2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰۶ 1

ح کرد : یک کارشناس بازار مسکن مطر

قیمت مسکن ثابت شد؛ جنب وجوش باال رفت

مدیرعامل فوالد مبارکه: 

باشگاه سپاهان الگویی 
برای دیگر باشگاه ها باشد

۶

آیت اله اسالنی شهردار مجلسی

شــهرداری مجلســی درنظردارد به اســتناد مجوز شــماره 1۴۰۰/۶8 مورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ شــورای اسالمی شــهر مجلســی، امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای ســبز، رفت 
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 
کلیه  گذار نماید. بنابراین از  هفتاد و یک هزار و چهارصد و هشــتاد و شــش( برای مدت یکســال ازطریق مناقصه عمومی به اشــخاص حقیقی و یا حقوقی واجد شــرایط وا
اشــخاص مذکور دعوت می گردد از تاریخ 1۴۰۰/۰2/11 لغایت 1۴۰۰/۰2/29 جهت اخذ اســناد مناقصه به امور قراردادهای شــهرداری مجلســی مراجعه نمایند و تا انتهای 

ســاعت اداری تاریخ 1۴۰۰/۰2/29 پیشــنهادات خود را به دبیرخانه محرمانه حراســت شــهرداری مجلسی تحویل نمایند.
شرایط شرکت در مناقصه:

1( پیشنهاددهندگان باید قانون منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی را رعایت نمایند.
ــرآورد تحــت عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه حســاب شــماره  کل مبلــغ ب 2( پیشــنهاددهندگان بــاد نســبت بــه واریــز مبلــغ 1/2۵9/۶۴8/۵7۴ ریــال معــادل %۵ 

11۰۳۰9۶۵1۰۰9 شــهرداری نــزد بانــک ملی ایــران شــعبه مجلســی اقــدام و یــا ضمانــت نامــه بانکــی معتبــر ارائــه نماینــد.
۳( درصورتی که برندگان اول، دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند، سپرده آنها به ترتیب و به نفع شهرداری مجلسی ضبط خواهد شد.

۴( شهرداری در رد و یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.
جهت کســب اطالعات بیشــتر به ســایت شــهرداری مجلســی به نشــانی www.Majlesicity.ir مراجعه و یا با شــماره تلفن ۵2۴728۵2، ۰۳1 )امور مالی شــهرداری( تماس 

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

نوبت چاپ دوم
گهی مناقصه عمومی نوبت اول آ

تولید در کدام سبد بورسی؟!

بورس فعلی کمکی به رشد 
اقتصادی نمی کند!

ح میگوید: آنطور که مدیر اجرایی این طر

استقبال خوب اصفهانی ها 
کوبا  کسن ایران و  از تزریق وا

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان 
کید کرد: تا

اولویت سالمتی مردم است، نه 
مسائل اقتصادی

با سرمایه گذاری بخش خصوصی؛

آغاز عملیات اجرایی نخستین 
کشور در فریدن شهرک رمز ارز 

تولید شش اثر موسیقی 
درصداوسیمای مرکز اصفهان 

2

۳

۵

2

۴

با بی تدبیری مسووالن مربوطه :  

که روی دست دالالن ماند میوه هایی 

ک  تر است؟  چرا کرونای آفریقایی خطرنا

۳

7

 اداره کل زندان های استان اصفهان

کت های الف: اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پا
آدرس: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن - اداره کل زندان های استان اصفهان - اداره مالی و پشتیبانی - شماره تماس: ۳7872192، ۰۳1

11۳۳219 / م الف

نوبت اول
گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

کل زندان های استان اصفهان اداره 
نشانی: اصفهان - ابتدای اتوبان ذوب آهن

گزار دستگاه مناقصه 

ح ذیل: گوساله )درجه یک( موردنیاز به شر گوشت  تهیه 
گوساله منجمد دوتیکه ران و سردست: ۵۴/۰۰۰ کیلوگرم گوشت 

موضوع مناقصه

کل زندانهای استان اصفهان یا واریز وجه نقد به شبای حساب  ضمانت نامه بانکی دروجه اداره 
کل زندانهای  IR 230100004061013107670409 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به نام تمرکز وجوه سپرده اداره 

استان اصفهان به مبلغ 2/۶8۵/۶9۶/۰۰۰ ریال
تضمین شرکت در مناقصه

www.setadiran.ir :سامانه تدارکات الکترونیکی دولت دریافت اسناد ازطریق 
از تاریخ 1۴۰۰/۰2/2۰ لغایت 1۴۰۰/۰2/2۵سامانه تدارکات دولت

کل زندان های استان اصفهان دبیرخانه محرمانه اداره  کت  تحویل اسناد صرفًا پا
کثر تا تاریخ 1۴۰۰/۰۳/۰۵)الف( حدا

کل زندانهای استان اصفهان اداره 
گشایش پیشنهاد ها

خ 1۴۰۰/۰۳/۰۶ ساعت 1۰ صبح روز پنج شنبه مور
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خبر

ســخنگوی اجــرای قانــون جدیــد چــک بــر لــزوم 
ــه ســامانه  ــد ب ــدگان چک هــای جدی گیرن مراجعــه 

ــرد. ک ــد  کی ــاد تا صی
آمنــه  مرکــزی،  عمومی بانــک  روابــط  گــزارش  بــه 
قانــون جدیــد  اجــرای  زاده، ســخنگوی  نادعلــی 
گفتگو با رسانه ملی  توضیحاتی را در این  چک، در 

کــرد. ــه  زمینــه ارائ

گفتــه نادعلــی زاده چک هــای جدیــد از ابتــدای  بــه 
فروردیــن توزیــع شــده اســت و مــورد اقبــال قــرار 
گرفتــه اســت و روزانــه تقریبــًا ۳۰ هــزار فقــره چــک در 

ــود.   ــت می ش ــاد ثب ــامانه صی س
ســخنگوی اجرای قانــون جدید عنوان کرده اســت 
کافــی نیســت و  کــه ثبــت چــک در ســامانه صیــاد 
گیرنــده چــک نیــز بایســتی بــه ســامانه  عــاوه بــر آن 

کنــد  کنــد و دریافــت چــک را تأییــد  صیــاد مراجعــه 
کــه چــک مــورد تأییــد گیرنــده نیســت،  و در صورتــی 

کنــد.  مراتــب عــدم تأییــد خــود را اعــام 
چک هــای  کننــدگان  دریافــت  اســت،  گفتنــی 
جدیــد، بــرای جلوگیــری از بــروز مشــکات، هنــگام 
ــرده و  ک ــه ســامانه صیــاد مراجعــه  دریافــت چــک ب

کنــد. تأییــد یــا عــدم تأییــد اطاعــات را اعــام 

لزوم مراجعه گیرندگان چک های جدید به سامانه صیاد 
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

تخــم  غ  مــر اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
ــه افزایــش قیمــت  ــا اشــاره ب گذاراســتان تهــران ب
ــذاری  غ، از قیمت گ ــر ــم م ــد تخ ــای تولی مولفه ه
دســتوری و بــی توجهــی مســئوالن بــه تولیــد در 

کــرد. کاهــش قیمــت محصــول انتقــاد  زمــان 
گفتگــو با مهــر با اشــاره به اینکه  ناصــر نبــی پــور در 
غ درب  ــرم تخــم مــر کیلوگ میانگیــن قیمــت هــر 
مرغــداری بیــن ۱۰ هــزار تــا ۱۱ هــزار و ۴۰۰ تومــان 
گفت: ایــن رقــم حــدود ۴ هــزار تومــان  اســت، 
زیــر نــرخ مصــوب اســت. وی بــا اشــاره بــه افزایش 
روزهــای  دامی طــی  نهاده هــای  مصــوب  نــرخ 
گفــت: قیمــت نهاده هــای ســویا و ذرت  اخیــر 
کنــون  حــدود ۱۵ درصــد افزایــش یافتــه و هــم ا
نیــز ۱,۹۰۰  ذرت  و  تومــان  ســویا ۳,۴۰۰  قیمــت 
کرایه هــا نیــز بعــد  تومــان اســت ضمن اینکــه نــرخ 

از عیــد ۳۱ درصــد افزایــش داشــته اســت.
گــذار  غ تخــم  رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه مــر
تولیــد هــر  تمــام شــده  تهــران قیمــت  اســتان 
غ در حال حاضر بــاالی ۱۸ هزار  کیلوگــرم تخــم مــر
گفــت: بــا توجــه بــه شــرایط ایجاد  تومــان اســت، 
گــذاری  شــده و بــا توجــه به اینکــه درگیــر قیمــت 
دســتوری دولــت هســتیم و بــدون مجــوز دولت، 
اجــازه نداریــم نــرخ را متناســب بــا افزایش قیمت 
نهاده هــای تولیــد، افزایــش دهیــم، پیشــنهاد 
کــه تشــکل ها از مســئوالن مربوطــه  ما ایــن اســت 
بــه  می کننــد،  کــه  کوتاهی هایــی  دلیــل  بــه 
دیــوان عدالــت اداری یــا ســایر نهادهــای مرتبــط 
تخــم  قیمــت  وقتــی  کــه  چــرا  کننــد  شــکایت 
ــا تولیدکننــدگان  غ بــاال مــی رود، مســئوالن ب مــر
برخوردهــای شــدید و قیمــت واقعــی محصــول 
را ســرکوب می کننــد امــا وقتــی قیمــت پاییــن 
قــرار می گیــرد،  زیــان  تولیدکننــده در  و  می آیــد 

مســئوالن قائــم می شــوند.
ــز  غ نی ــر ــم م ــادرات تخ ــه ص ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ نب

گذشــته بیــش از ۲۶۰۰ تــا  افــزود: طــی ۱۰ تــا ۱۵ روز 
کشــور صــادر شــده امــا بــا  غ از  ۲۷۰۰ تــن تخــم مــر
کاهــش شــدید مصــرف داخــل و تولیــد  توجــه بــه 

زیــاد، تأثیــری بــر شــرایط بــازار نداشــته اســت.
گــذار  غ تخــم  رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه مــر
غ  کاهــش مصــرف تخــم مــر اســتان تهــران دلیــل 
در داخــل را فــرا رســیدن مــاه مبــارک رمضــان 
ــان  ــن ۳,۵۰۰ توم ــاوه بر ای ــت: ع گف ــرد و  ک ــام  اع
غ اعمــال  بــرای صــادرات تخــم مــر تعرفــه نیــز 
کنونــی نباید ایــن  کــه در شــرایط  شــده اســت 
کرایه هــای  کنــار  در  تعرفــه  باشــد. این  تعرفــه 
صــادرات  کــه  می شــود  باعــث  نقــل  و  حمــل 
باشــد  نداشــته  ســودی  صادرکننــدگان  بــرای 
بــا  را  تولیــد  وضعیــت  شــرایط  مجموع ایــن  و 

می کنــد. مواجــه  مشــکل 
وی بــا اشــاره بــه نابســامانی های بــازار جوجــه 
یکــروزه نیــز افــزود: قیمــت جوجــه یکــروزه تخــم 
گــذار در بــازار همچنــان ۱۵ هــزار تومــان و قیمــت 
کــه البتــه در این  مصــوب آن ۸ هــزار تومــان اســت 
غ مــادر تخــم  زمینــه مــا حــق را بــه واحدهــای مــر
می دهیــم  می کننــد،  تولیــد  جوجــه  کــه  گــذار 
کاهــش  جوجــه  قیمــت  وقــت  هــر  کــه  چــرا 
گذشــته  کــه در ســال  اتفاقــی  ماننــد  می یابــد 
افتــاد، دولــت بــه ماجــرا ورود و از تولیدکننــدگان 
حمایــت نمی کنــد، بنابراین ایــن واحدهــا دچــار 
زیــان شــدید می شــوند و ناچارنــد بــه نوعی ایــن 

کننــد. هزینه هــا را جبــران 
گــذار  غ تخــم  رئیــس هیــأت مدیــره اتحادیــه مــر
ــه عنــوان مثــال در  ــرد: ب ک اســتان تهــران اضافــه 
ماه هــای تیــر، مــرداد و شــهریور تولیــد جوجــه 
افزایــش و قیمــت آن بــه شــدت افــت می کنــد 
بــه  جــدی  خســارات  می شــود  موجــب  کــه 
آیــا آن زمــان دولــت  تولیدکننــدگان وارد شــود 
از تولیدکننــده حمایــت می کنــد و مانــع زیــان 

می شــود؟ آنــان  گســترده 

معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و 
تجــارت اصفهــان گفــت: افزایش قیمت نــان منوط 
کشــور اســت  کارگــروه آرد و نــان  بــه تصمیم گیــری 
لحظــه مصوبــه ای در ایــن  تا ایــن  و ســال جــاری 
ــار  ــادری اظه ــماعیل ن ــت. اس ــده اس ــاغ نش ــاره اب ب
کنــون هیــچ مصوبــه ای درمــورد افزایــش  داشــت: تا
کــه جــزو مــواد اصلــی نــان اســت از  قیمــت نــان و آرد 
تهــران بــه مــا ابــاغ نشــده و هیــچ تصمیمی در ایــن 
بــاره گرفتــه نشــده اســت. وی بــا بیان اینکــه افزایش 
قیمــت نــان منــوط به تصمیم گیــری در کارگــروه آرد 
کشــور اســت، افــزود: بــا توجــه بــه باالرفتــن  و نــان 
هزینه هــای تولیــد نــان از جملــه حقــوق و دســتمزد 
ــرژی و ســایر مــواد  ــرخ ان نیــروی انســانی، افزایــش ن

گونه ایجــاد تغییــر در نــرخ  اولیــه در ســال جــاری، هــر 
ــان مصــوب  ــروه ملــی آرد و ن کارگ ــد در  ــان ابتــدا بای ن
کشــور نیــز  شــده و پــس از آن بــه اســتانداری های 
ابــاغ کننــد. معاون امــور بازرگانی ســازمان صنعت، 
کرد:  معدن و تجارت اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کارگــروه ملــی دربــاره تغییر  در صــورت تصمیم گیــری 
نــرخ آرد و نــان و ابــاغ بــه اســتانداری ، این موضــوع 
بررســی  اســتان  در  آن  متناظــر  کارگروه هــای  در 
می شــود امــا تا ایــن لحظــه هنــوز هیــچ اباغــی بــرای 

افزایــش قیمــت نــان نداشــتیم.
کارگروه هــای  گذشــته در  قیمــت نــان مهرمــاه ســال 
ســازمان  و  اســتانداری  در  نــان  و  آرد  تخصصــی 
صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان مــورد بررســی 

گرفــت و ۲۰ درصــد افزایــش یافــت. قــرار 

واریــز ســود ســهام عدالــت ســال ۱۳۹۸ درحالــی 
گذشــت حــدود دو مــاه  کــه بــا  دو مرحلــه ای شــد 
از پرداخــت مرحلــه نخســت، هنــوز خبــری از واریــز 

بخــش دوم ایــن ســود نیســت. 
و  ســال های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶  عدالــت  ســهام  ســود 
۱۳۹۷ طــی یــک مرحلــه بــه حســاب مشــموالن 
ســهام عدالــت واریــز شــد امــا قــرار شــد ســود ســهام 
عدالــت ســال ۱۳۹۸، طــی دو مرحلــه بــه حســاب 

ســهام داران واریــز شــود.
ــفندماه  ــت در ۲۸ اس ــه نخس ــاس، مرحل ــن اس بر ای
گرفــت و افــراد ۵۰ درصــد ســود  ســال ۱۳۹۹ صــورت 
کردنــد. البتــه هــر فــرد بــه  ســهام خــود را دریافــت 
کــرد. برای  میــزان ســهامی که داشــت ســود دریافــت 
کــه ارزش  گرفتــه بــه مشــمولی  مثــال ســود تعلــق 
اولیــه ســهام عدالتــش ۴۵۲ هــزار تومــان اســت، 
کــه نیمی از ایــن مبلــغ  حــدود ۱۶۸ هــزار تومــان بــود 

ــرد. ک را در اســفند مــاه دریافــت 
در ایــن راســتا، قــرار شــد مرحلــه دوم ســود در ســال 
جدیــد واریــز شــود و حتــی وعــده داده شــده بود ایــن 
اتفــاق قبــل از مــاه مبــارک رمضــان رخ دهــد. امــا 
کــه حســین  مبلــغ باقــی مانــده واریــز نشــد و آنطــور 

گــذاری مرکزی  فهیمی، مدیرعامل شــرکت ســپرده 
بود، ایــن  داده  توضیــح  مــاه  فروردیــن  اواخــر  در 
شــرکت در انتظــار دریافــت ســود از ســوی شــرکت ها 

بــود.
البتــه فهیمــی، تقریبــا یــک مــاه بعــد از صحبــت 
کــه  کــه احتمــاال نــام پنــج شــرکتی  کــرد  مذکــور اعــام 
کنــون ســود ســهام عدالــت را بــه حســاب شــرکت  تــا 
اعــام  نکرده انــد،  واریــز  مرکــزی  گــذاری  ســپرده 

خواهــد شــد.
حــال، بــا گذشــت حدود یک هفتــه از وعــده مذکور، 
هنوز نه بخش دوم ســود ســهام عدالت به حســاب 
ــه  ک ــرکت هایی  ــام ش ــه ن ــده و ن ــز ش ــموالن واری مش
کرده انــد، اعــام شــده  در پرداخــت ســود بدقولــی 

اســت.

ســقف تســهیات نوســازی بافت هــای فرســوده در 
ــون  ــه ۱۲۰۰ میلی ــال ب ــون ری ــهرها از ۵۰۰ میلی کانش
ریــال و در ســایر شــهرها از ۴۰۰ میلیــون ریــال بــه ۸۰۰ 

میلیــون ریــال افزایــش یافــت.
گــزارش وزارت راه و شهرســازی، عباس شــفیعی  بــه 
عضــو هیــأت مدیــره شــرکت بازآفرینی شــهری ایران 
گفــت: هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ ۱۴۰۰.۲.۵ 
شهرســازی  و  راه  وزارت  پیشــنهاد  بــر  بنــا  خــود 
)شــرکت بازآفرینــی شــهری ایران( ســقف تســهیات 
نوســازی  موضــوع  درصــد(   ۹ )ســود  یارانــه ای 
کانشهرها از ۵۰۰ میلیون  بافت های فرسوده را در 
ریال به ۱,۲۰۰ میلیون ریال و در ســایر شــهرها از ۴۰۰ 
میلیــون ریــال بــه ۸۰۰ میلیــون ریــال افزایــش داد.

بر ایــن  عــاوه  کــرد: همچنیــن  شــفیعی تصریــح 
تســهیات، از محــل منابــع بانــک مســکن )بانــک 
کانشــهرها مبلــغ ۱,۸۰۰ میلیــون ریــال  عامــل( در 
و در ســایر شــهرها مبلــغ ۱,۲۰۰ میلیــون ریــال نیــز بــا 
نــرخ ۱۸ درصــد بــه متقاضیــان نوســازی بافت هــای 

فرســوده پرداخــت خواهــد شــد.
عضــو هیــأت مدیــره شــرکت بازآفرینی شــهری ایران 
مصوبــه  موجب ایــن  بــه  همچنیــن  داد:  ادامــه 
تســهیات قرض الحســنه ودیعــه اســکان موقــت 

در  نیــز  فرســوده  بافت هــای  نوســازی  موضــوع 
کانشــهرها ۴۰۰ میلیون ریال و در ســایر شهرها ۳۰۰ 

میلیــون تومــان تعییــن شــده اســت.
وی افــزود: بــر اســاس این مصوبــه شــرکت بازآفرینــی 
بــه  نســبت  تــا  دارد  را  امــکان  شــهری ایران این 
ــوده  ــای فرس ــازی بافت ه ــهیات نوس ــای تس اعط
کمتــر برخــوردار مــرزی بــا نــرخ ۴ درصــد  در مناطــق 

از طریــق انعقــاد قــرارداد عاملیــت بــا بانک هــا اقــدام 
نمایــد.

گفته  گزارش شــرکت بازآفرینی شــهری ایران، به  بــه 
شــفیعی تســهیات مذکــور بــه زودی بــا اصــاح 
قــرارداد عاملیــت بــا بانــک عامــل )بانــک مســکن( و 
اصــاح تفاهم نامــه بــا ســازمان برنامــه و بودجــه در 
شــعب بانــک مســکن قابــل دریافــت خواهــد بــود.

غ هیچ مصوبه ای درمورد افزایش قیمت نان و آرد ابالغ نشده است: هشدار درباره وضعیت تولید تخم مر

 افزایش قیمت نان فعاًل ممنوع

چرا خبری از واریز بخش دوم سود سهام عدالت 
نیست؟!

عضو هیات مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران اعالم کرد؛ 

افزایش سقف تسهیالت نوسازی بافت های فرسوده

گزارشربخ

کارشناســان بــازار ســرمایه اصلــی تریــن  بســیاری از 
مانــع بــرای کمــک بورس به تولیــد را دخالــت دولت 

در آن و قوانیــن یــک شــبه می داننــد. 
گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، بــا توجــه  بــه 
به اینکــه ۱۴۰۰ را ســال تولیــد، پشــتیبانی و مانــع 
ــا  ــتر بنگاه ه ــدف بیش ــد، ه کردن ــذاری  زدایــی نامگ
اســت  موانعــی  بــردن  بیــن  از  و  تولیــد  افزایــش 
تولیــد  افزایــش  راه وجــود دارد، حــال  کــه در ایــن 
شــرکت ها و بهبــود وضعیــت بنیــادی و دارایی هــای 
باعــث  بــورس  در  شــده  پذیرقتــه  شــرکت های 
کشــور می شــود، اما ایــن افزایــش  افزایــش تولیــد 
تولیــد احتیــاج بــه زیــر ســاخت دارد، یعنــی قبــل از 
تمرکز بر روی تولید باید بســتر و شــرایطی اقتصادی 
کنیــم تــا شــرکت های بــورس و غیــر  آن را  فراهــم 
بورســی بتوانــد در ایــن بســتر تولیــد شــان را افزایــش 
کشــور را بــاال ببرنــد دهنــد و در نتیجــه تولیــد ملــی 

بازار سرمایه ویترین اقتصادی کشور است
کارشــناس بــازار ســرمایه در پاســخ  هومــن عمیــدی 
کــه بازار ســرمایه چــه اثــری می تواند  به ایــن پرســش 
بــر تولیــد ملی کشــور بگــذارد؟ بیان کــرد: باید به این 
کــه، بــازار ســرمایه ویتریــن اقتصــاد  کــرد  نکتــه توجــه 
کــه بخواهیــم در رابطــه بــا  یــک کشــور اســت، زمانــی 
کنیــم، بــه وضعیــت  کشــور صحبــت  وضعیــت یــک 
کشــور نــگاه می کنیــم، جایــی  بورســی و اقتصــادی 
کارنامه هــا  کــه تمــام شــرکت های حاضــر در اقتصــاد 

و عملکرد هایشــان را نشــان می دهنــد.
وی افزود: ایــن مســئله را می تــوان از بعد هــای دیگــر 
کــه بــازار ســرمایه،  کــرد، به ایــن صــورت  هــم بررســی 
از بابــت افزایــش  بــرای تامیــن شــرکت ها  محلــی 

بــازار ســرمایه فعــال  ســرمایه و... اســت، هرچــی 
تــری داشــته باشــیم می توانیــم شــرایط شــرکت ها را 
کنیــم، بــرای مثــال همیــن طرح هــای عظیــم  بهتــر 
فــوالدی کشــور زمانــی به جمع بندی می رســد که، 
در بیــن ســهامداران آن مجمع هــای فــوق العــاده و 
افزایــش ســرمایه های ناشــی از طرح هــای توجیهــی 
کمــک  ســرمایه  بــازار  و  برســد  نتیجــه  بــه  شــان 

می کند ایــن طرح هــا اجــرا شــود.
کــرد: پــس تمــام شــرکت های  عمیــدی در بیــان 
انجــام  بــا  می تواننــد،  ســرمایه  بــازار  در  حاضــر 
کننــد،  اشــتغال ایجاد  شــان  توســعه  طرح هــای 
ســرمایه  افزایــش  شــرکت ها  کــه  زمانــی  ســپس 
می دهنــد، می تواننــد طرح هــای توســعه شــان، 
اشــتغال زایــی و آمــار تولیــد ملــی را افزایــش دهنــد.
کــرد:  تشــریح  ادامــه  بــازار ســرمایه در  کارشــناس 
بــازار ســرمایه از جهــت رشــد اقتصــاد ملــی حــرف 
اول را می زنــد و یــک بــازار ســرمایه پویــا می توانــد 
ــرا در  ــن ماج ــد، نمونه ای ــم بزن ــادی را رق ــد اقتص رش
کشــور هایی مثــل آمریــکا و ژاپــن رخ داده اســت.

اقتصاد ایران در کما است
کارشــناس بــازار ســرمایه در پاســخ  علــی حیــدری 
کــه بــورس در رشــد اقتصــادی چــه  به ایــن پرســش 
گفــت: با ایــن رویــه  مقــدار نقــش داشــته اســت؟ 
بــازار  گرفته انــد،  پیــش  در  بــورس  کــه  مدیریتــی 
کنــد  کمــک  ســرمایه نمی توانــد بــه رشــد اقتصــادی 
در حــال حاضــر تولیــدی وجــود نــدارد، چــون تــورم 
ــه  گرفت ــرار  ــا ق کم ــک  ــاد دری ــت و اقتص ــیار باالس بس
گــذاران بــه ناچــار مجبــور هســتند،  اســت و ســرمایه 
ازبیــن بــازار ســرمایه، طــا، مســکن، خــودرو و... 
گزینــه ای  دســت بــه انتخــاب بزننــد، چــون هیــچ 

کــه  دیگــری در اقتصــاد وجــود نــدارد، زمان هایــی 
مســئوالن بــه مردم می گوینــد، نباید به ایــن صورت 
گــذاری می کردنــد، فقــط در حــال فرا فکنی  ســرمایه 

هســتند.
وی در رابطــه بــا اثــر بازار ســرمایه بر تولید ملی گفت: 
کشــور  همیشــه شــاخص بــورس نمایانگــر اقتصــاد 
اســت، در ایــران شــاخص بــورس و بــازار ســرمایه یک 

نشــان خوبــی بــرای وجــود تــورم در اقتصــاد اســت.
کــرد: بــا رونــد  کارشــناس بــازار ســرمایه بیــان  ایــن 
مدیریــت فعلــی کــه در حیطــه اقتصــاد کان داریــم، 
نمی توانیــم شــاهد رشــد اقتصــاد بــا اســتفاده از بــازار 
ســرمایه باشــیم، زمانــی که دولــت دســت از دخالت 
بــر روی اقتصــاد و بــازار ســرمایه بــردارد و نماینــدگان 
مجلــس بــه جای ســهم خواهی به دنبــال تغییرات 
کمیــت تعریــف  اساســی دربــازار ســرمایه باشــند و حا
دقیقــی از اقتصــاد داشــته باشــد، می تــوان آن زمــان 
امیــدوار بــود بــازار ســرمایه نقــش مفیــدی در رشــد 

تولیــد ملــی داشــته باشــد.
ــه  ک ــدی  ــه علــت رون کل ب ــرد: در  ک حیــدری اظهــار 
پیــش  در  ســرمایه  بــازار  بــا  رابطــه  در  مســئوالن 
گرفتنــد، نمی توانیــم تولیــد را متاثــر از بــازار ســرمایه 

بدانیــم.
کارشــناس ها به ایــن  در پایــان بــا بررســی نظــرات 
کشــور  کــه، چــون وضعیــت  نتیجــه خواهیــم رســید 
کــه تولیــدی رخ نمی دهــد، بــرای  بــه صورتــی اســت 
همیــن بــازار ســرمایه در شــرایط فعلــی نمی توانــد 
گــذار باشــد، امــا  کشــور اثــر  بــر روی تولیــد و رشــد 
می توانیــم امیــدوار باشــیم بــا بهبــود وضعیــت بــازار 
ســرمایه و افزایــش تولیــد شــرکت های بورســی تولید 

کنــد. کشــور نیــز افزایــش پیــدا  ملــی 

تولید در کدام سبد بورسی؟!

بورس فعلی کمکی به رشد اقتصادی نمی کند! 
خبرخبر

کارشــناس بازار مســکن با بیان اینکه قیمت  یک 
کــه  مســکن بــه ثبــات رســیده امــا هنــوز زود اســت 
راجــع بــه چشــم انداز حــرف بزنیــم گفــت: بــا توجه 
بــه رشــد قیمــت مصالــح ســاختمانی نبایــد وعده 
کاهــش قیمــت بدهیــم و مــردم را ســردرگم کنیــم.
کــرد: در حــال حاضــر  فرشــید پورحاجــت، اظهــار 
ــده  ــت آین ــاره وضعی ــم درب ــه بخواهی ک ــت  زود اس
ــار  ــر آم ــد منتظ ــم و بای کنی ــاوت  ــکن قض ــازار مس ب
کــه خروجــی بهتــری  دو مــاه آینــده باشــیم؛ چــرا 
از وضعیــت واقعــی بازارمســکن ارائــه می دهــد. 
مــردم  فــروش،  و  خریــد  حــوزه  در  کنــون  هم ا
مقــداری بــرای ورود بــه بــازار مســکن رغبــت پیــدا 
کرده انــد و جنــب و جــوش افزایــش یافتــه اســت.
کــه قشــر مصرفــی  وی افــزود: متقاضیــان واقعــی 
کرده انــد.  هســتند شــرایط بــازار مســکن را درک 
گــر قــرار  گذشــته ا گرانی هــای ســه ســال  بعــد از 
بــود اقدامــی از طــرف دولــت انجــام شــود بایــد 
ــه نتیجــه می رســید. وقتــی نتیجــه ای حاصــل  ب
کــردن وجــود نــدارد. در  نشــده دلیلــی بــرای صبــر 
هفته هــای اخیــر شــاهد ثبــات قیمــت مســکن 
هســتیم و بــه همیــن خاطر بخشــی از متقاضیان 

ــد. گرفته ان ــد  ــه خری ــم ب ــی تصمی مصرف
گــوش  بــا بیان اینکــه  کانــون انبوه ســازان  دبیــر 
کاهــش  مــردم از حرف هــا و وعده هــا مبنــی بــر 
قیمــت مســکن، پــر شــده اســت افــزود: همــه 
متقاضیــان، بدیهیــات اقتصــاد کشــور مثل رشــد 
بیــش از ۴۰۰ درصــدی نــرخ ارز و رشــد بیــش از 
۶۰۰ درصــدی قیمــت طــا را می داننــد و لمــس 
هــم  کــه  شــده اند  مجــاب  بنابرایــن  کرده انــد. 
کنــون مســکن مورد نظر خــود را خریداری کنند.  ا
بــه نظــر مــن مســئوالن وزارت راه و شهرســازی 
نبایــد بــر اســاس سیاســتهای دســتوری یــا وعــده 

کاهش ۲۵ درصدی قیمت مســکن، شــرایط بازار 
کــه تــازه دارد جــان می گیــرد بــه هــم بزننــد. را 

کنیــم  ــد قبــول  کــرد: بای پورحاجــت خاطرنشــان 
کامــًا ســردرگم، نهاده هــای تولید  در یــک پروســه 
کــرده اســت.  مســکن بــه شــدت افزایــش پیــدا 
بــه  را  اوضــاع  هــم  دالالن مصالــح ســاختمانی 
ــه ۲۳ هــزار  کارخان ــد. ســیمان درب  هــم ریخته ان
ــازار ۴۴ هــزار تومــان فروختــه  تومــان اســت و در ب
کرایــه حمــل مصالــح نیــز طــی پنج  می شــود. نــرخ 
مــاه گذشــته حــدود ۱۵۰ درصد رشــد کرده اســت.
ــازار مســکن  ــاره پیش بینــی ب کارشــناس درب ایــن 
افزایــش  آینــده  ماههــای  در  معامــات  گفــت: 
کنون  کسیناســیون کرونا کــه هم ا گــر وا می یابــد. ا
در حــال اجــرا اســت رخ دهــد و محدودیت هــای 
بهتــر  شــود  برداشــته  اصنــاف  و  مــرور  و  عبــور 
کــرد. امــا  می تــوان اوضــاع بــازار مســکن را رصــد 
مشــاهدات میدانی نشــان می دهد بازار در ثبات 
کامــل بــه ســر می بــرد و قیمتهــا افزایــش نداشــته 
اســت. البتــه ظاهــرًا دســت هایی پشــت پــرده 
اســت که دارد کاری می کند مصالح ســاختمانی، 
هزینه هــای  و  نقــل  و  حمــل  هزینه هــای 
دســتگاه های خدماتــی بــه شــکل ســونامی وار 

افزایــش یابــد.
تبریــز  در  شــهرداری  عــوارض  کــرد:  اظهــار  وی 
۳۵۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت. قــول می دهــم 
شــهرداری تبریــز در ماههــای آینــده به این نتیجه 
که ایــن افزایــش باعــث فــرار ســرمایه ها از  می رســد 
حــوزه ســاخت و ســاز می شــود. نمی توانیــم یــک 
شــبه رشد سرســام آور هزینه های تولید مسکن را 
کــه بــر دوش متقاضیــان تحمیــل  داشــته باشــیم 
شــود. بخــش ســاخت و ســاز هــم دیگــر نــه تــوان و 

کــه بــه هــر قیمتــی تــن بدهــد. نــه انگیــزه دارد 

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
اصفهــان بــا اعتقــاد بر اینکــه در شــرایط فعلــی شــیوع 
کرونــا  کرونــا اولویــت ســتاد ملــی مقابلــه بــا  ویــروس 
گفــت: در  ســامتی مــردم اســت نــه امــواِل آنهــا، 
حــال حاضــر حــوزه بهداشــت بــه عنــوان یکــی از 
کرونــا  تــداوم  و  بــا تشــدید  بخش هــای خدمــات 

پرهزینــه شــده اســت. 
دربــاره  با ایســنا،  گفت وگــو  کبــری در  ا اهلل  نعمــت 
کرونــا بــه اقتصــاد  میــزان آســیب شــیوع ویــروس 
کــرد:  اظهــار  گذشــته،  ســال  یــک  طــی  اســتان 
براســاس شــاخص جمعیت، تولیــد و ارزش افــزوده، 
باالتریــن شــاخص جمعیــت اســتان مربــوط بــه 
نهایــت  بخــش صنعــت و ســپس خدمــات و در 

اســت. کشــاورزی  بخــش 
کشــور و  کار  بــا بیان اینکــه ۱۰ درصــد نیــروی  وی 
صنعــت  بخــش  بــاالی  افــزوده  ارزش  همچنیــن 
مربــوط بــه اصفهــان اســت، توضیــح داد: بخــش 
صنعت و کشــاورزی اســتان تقریبا از شــیوع ویروس 
بــا  بــزرگ هــم  کرونــا آســیبی ندیده انــد و صنایــع 
گرچــه بازخــورد  رعایــت پروتکل هــا فعــال هســتند. ا
تعطیلــی برخــی اصنــاف همچــون مغازه هــای لــوازم 
یدکــی، لــوازم خانگــی و... بــه صنایــع برمی گــردد، 
امــا بخــش کشــاورزی از شــیوع ویروس کرونا آســیب 

ندیــده اســت.
اســتان  برنامه ریــزی  رئیــس ســازمان مدیریــت و 
ــات  ــش خدم ــفانه بخ ــرد: متاس ک ــد  کی ــان تا اصفه
چــه  و  اصنــاف  و  خــرد  حــوزه  در  چــه  اصفهــان 
قابــل  آســیب  متوســط  و  کوچــک  بنگاه هــای 
ماحظــه ای از شــرایط موجــود دیــده و در ســطح 
کــه  گردشــگری اســتان از شــرایطی  کان نیــز بخــش 
کــرده بــه شــدت دچــار  کرونا ایجــاد  شــیوع ویــروس 

آســیب شــده اســت.

گرفتــه  کیــد بر اینکــه در برآوردهــای صــورت  وی بــا تا
گردشــگری، هتلــداری و خدمــات اصفهــان  حــوزه 
کرونــا ۷۰ درصــد دچــار آســیب  از شــیوع ویــروس 
گرچــه عــدد ریالــی آن بــه  کــرد: ا شــده اند، تصریــح 
طور دقیق مشــخص نیســت، اما حوزه گردشگری، 
طــور  بــه  آنچــه  و  هتل هــا  پذیرایــی،  ســالن های 
گردشــگری  حــوزه  بــه  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 

برمی گــردد، دچــار آســیب شــده اســت.
کبــری درباره اینکــه توان ایســتادگی اصنــاف و بــه  ا
نوعــی حــوزه خدمــات در برابــر تعطیلی هــای پــی در 
کرونــا،  پــی در پیک هــای مختلــف شــیوع ویــروس 
کــرد: بــه طــور قطــع اصنــاف و اقتصــاد خــرد  اظهــار 
گر ایــن  از ایــن شــرایط دچــار آســیب می شــوند، امــا ا
آســیب را بــا آســیب های جانــی، مالــی و هزینــه ای 
مقایســه کنیم مشخص می شــود، در شرایط فعلی 
از بخش هــای  یکــی  بــه عنــوان  حــوزه بهداشــت 
کرونــا  خدمــات بــا تشــدید و تــداوم شــیوع ویــروس 

پرهزینــه شــده اســت.
بیمارســتان های  کــه  حالــی  در  کــرد:  کیــد  تا وی 
اســتان در ایــن اوضــاع تقریبــا درآمــدی ندارنــد، امــا 
از ســوی دیگــر هزینه هــای اضافــی و خدمــات آنهــا 

دچــار مشــکل شــده اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان 
ــت  ــا اعتقــاد بر اینکــه در ایــن شــرایط دول اصفهــان ب
مکلــف بــه حفــظ ســامتی و جــان مــردم اســت، نــه 
کــرد: البتــه دولــت بــه دنبــال  امــوال آن هــا، تصریــح 
ــا  کرون جبــران آســیب های شــرایط شــیوع ویــروس 
بــرای بخــش خدمات و اصناف اســت، با ایــن وجود 
ــا  کرون ــروس  ــیوع وی ــا ش ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــروز س ام
در موضــوع تقــدم و تاخــر، بحــث ســامتی مــردم را 
اولویــت قــرار داده و مســائل اقتصــادی در مرحلــه 

بعــدی قــرار دارد.

یک کارشناس بازار مسکن مطرح کرد : 

قیمت مسکن ثابت شد؛ جنب وجوش باال رفت
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان تاکید کرد: 

اولویت سالمتی مردم است، نه مسائل اقتصادی
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شــهرک  نخســتین  احــداث  اجرایــی  عملیــات 
اســتخراج رمــز ارز کشــور بــا ســرمایه گــذاری بخــش 
خصوصــی در شــهرک صنعتــی فریــدن واقــع در 

ــد.  ــاز ش ــان آغ ــتان اصفه ــرب اس غ
کلنــگ احداث ایــن مجموعــه بــا حضــور شــماری 
بــه  زمینــی  و محلــی، در  اســتانی  از مســئوالن 
مســاحت ۷۸ هــزار مترمربــع در شــهرک صنعتــی 
ســرمایه  فریدن(بــا  مرکــزی  داران)بخــش  شــهر 
گــذاری اولیــه ۵۰۰ میلیــارد تومــان به زمین خــورد.
کلنــگ  ســرمایه گذار بخــش خصوصــی در آییــن 
زنی ایــن طــرح اظهــار داشــت: مرحلــه نخســت 
بهــره بــرداری از ایــن شــهرک چهار ماه آینده اســت 
و تکمیــل مراحــل بعــدی  ظــرف مــدت ۲ ســال 

انجــام خواهــد شــد.
بــرق  مصــرف  میــزان  افــزود:  خانجانــی،   امیــن 
مــورد نیــاز اســتخراج رمــزارز در مرحلــه نخســت 
۲۱ مــگاوات و در مراحــل بعــدی تــا ۱۰۰ مــگاوات 
کــه قــرار اســت بخشــی  کــرد  افزایــش پیــدا خواهــد 
از انــرژی الکتریکــی مــورد نیــازآن از طریــق احــداث 

نیــروگاه در منطقــه تامیــن شــود.
خاموشــی  بــرای   نگرانی هــا  خصــوص  در  وی 
گفــت: زیرســاخت ها  و قطــع بــرق در منطقــه، 
و میــزان بــرق مــورد اســتفاده در طــرح بــه طــور 
شــفاف و روشــن محاســبه شــده و بــا همــکاری 
اداره برق هیچگونه مشــکلی در منطقه و یا دیگر 

نقــاط اســتان رخ نخواهــد داد و بــه شــبکه بــار 
اضافــی تحمیــل نخواهــد شــد.

اســتخراج  و  ماینرهــا  داد:  ادامــه  خانجانــی 
کــه بــه طــور غیرقانونــی و پنهــان  کننده هایــی 
شــبکه  فشــار  افــت  ســبب  می کننــد  فعالیــت 
می شــوند امــا رونــد فعالیت شــهرک اســتخراج رمز 
کامــل  ارز واقــع در شــهرک صنعتــی داران بــه طــور 
شــفاف و قانونــی اســت و هیــچ موضــوع پنهانــی 
وجــود نــدارد لــذا هیچگونــه خاموشــی هــم رخ 

داد. نخواهــد 
ایــن فعــال بخــش خصوصــی، بــا بیان اینکــه بــا 
بــه صــورت  نفــر  بــرای ۷۰۰  افتتاح ایــن شــهرک 
مســتقیم و یک هزار و ۵٠٠ نفر بطور غیرمســتقیم 
درصــد   ۸۰ افــزود:  شــد،  خواهــد  اشــتغالزایی 
بــود  نیروهــا بومی شهرســتان فریــدن خواهنــد 
بنابرایــن شــهرک رمــز ارز یکــی از طرح هــای مهــم 

اشــتغالزایی این خطــه بــه شــمار مــی رود.
گفتــه وی، همجــواری شــهرکهای اســتخراج  ــه  ب
کــه از آن می تــوان  گلخانــه ای  رمــز ارز و شــهرک 
کــرد در حفظ و مصرف  نوعــی تجمیــع صنایع یاد 
کــه  بهینــه انــرژی نقــش ویــژه ای خواهــد داشــت 
محســوب  طــرح  توجــه  قابــل  مزایــای  از  یکــی 

می شــود.
فقــط  ماینــر  دســتگاه های  افــزود:  خانجانــی 
محل ایــن  کنــون  ا کــه  دارد  صوتــی  آالیندگــی 
دارد،  فاصلــه  مســکونی  منطقــه  از  شــهرک 

گاز گلخانه ای  استقرار این شهرک به هیچ عنوان 
تولیــد نمی کند، بنابرایــن می تــوان از آن به عنوان 
گرمــای  کــرد، همچنیــن از  ک یــاد  یــک صنعــت پــا
ــا  ــه از ماینره ک ــی  ــهرک صنعت ــن ش ــدی در ای تولی
)اســتخراج کننده ها(تولیــد می شــود بــرای تامین 
کــه  گلخانــه ای منطقــه دامنــه  گرمایــش شــهرک 
کــه  در نزدیکــی آن قــرار دارد اســتفاده می شــود 
در مصــرف بهینــه انــرژی نقــش بســزایی خواهــد 

داشــت.
و  تحریم هــا  زدن  دور  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
تســهیل در مــراودات مالــی بیــن المللــی را از دیگــر 
کــه  مزایــای طــرح برشــمرد و افــزود:  درصورتــی 
تحریم هــا برداشــته شــود آســان ســازی مبــادالت 
کار بهتــر و  کشــورها ســاز و  اقتصــادی بــا دیگــر 
مطلوبتــری پیــدا می کنــد و ایــن بــه ســود اقتصــاد 

کشــور خواهــد بــود.
در  ارز  رمــز  اســتخراج  بیان اینکــه  بــا  خانجانــی 
دنیــای کنونــی نوعــی صــادرات بــه شــمار مــی رود، 
گونــه طرحهــا  افــزود: نیــروی فکــری و انســانی این 
در  را  آن  تولیــدات  می تــوان  امــا  اســت  داخلــی 
خــود  کــه  رســاند  فــروش  بــه  کشــور  از  خــارج 
شــکوفایی  و  بیشــتر  ارزآوری  بــرای  زمینــه ای 

اســت. اقتصــادی 
گــذار بخــش خصوصــی بــه اهمیــت   ایــن ســرمایه 
و  اشــاره  کشــور  پویایــی  بــرای  تولیــد  جهــش 
کــرد: در یکــی از مراحل ایــن طــرح تولیــد  بیــان 

ــا همــان ماینــر  کننــده ی دســتگاه های اســتخراج 
کاهــش  که ایــن خــود  گرفتــه  کار قــرار  در دســتور 
وابســتگی بــه واردات و خودکفایــی در ایــن زمینــه 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
اســتخراج  شــهرک  نخســتین  گــذار  ســرمایه 
راه انــدازی دانشــگاه علمی کاربــردی  بــه  ارز  رمــز 
در  رمزارزهــا(  زیرســاختی  کچین)فنــاوری  بال
شهرســتان فریــدن مرتبــط با ایــن فنــاوری اشــاره 
گفت: ایــن مرکــز تخصصــی بــرای نخســتین  کــرد و 
کشــور می توانــد دانشــجویانی بــا تخصــص  بــار در 
ــادر  ــه خــود ق ک کنــد  ــا رمــز ارزهــا تربیــت  مرتبــط ب
اســت بــرای بخش هــای نــوآوری، اقتصــادی و 

باشــد. ســودمند  علمی کشــور 
کشــور  ــا بیان اینکــه اســتخراج رمــز ارز  خانجانــی ب
بــه همــت بخــش خصوصــی جــان تــازه ای به ایــن 
بــه  کــه  افــزود: در ســالی  صنعــت خواهــد داد، 
فرمــوده رهبــر معظــم انقــالب بــه ســال تولیــد، 
پشــتیبانی ها، مانــع زدایی هــا مزیــن شــده همــه 
بایــد بــرای تحقق رونق اقتصــادی و جهش تولید 
کــه حمایــت الزمــه پیشــبرد  کنیــم چــرا  تــالش 
اهــداف تولیــد، صنعــت و خودکفایــی در امــور 

مختلــف اســت.
کشــور از مزایــای ارز دیجیتــال بهــره  بیــش از ۱۴۰ 
جابــه  امــکان  دیجیتالــی  پــول  هســتند.  منــد 
دنیــا  از  نقطــه  هــر  در  را  پــول  انتقــال  و  جایــی 

می کنــد. تســهیل 
کنــون ۵۸ فقــره جــواز  گفتــه مســئوالن، تــا  بــه 
تأســیس مزرعــه رمــز ارز اســتان اصفهــان صــادر 
کــرده و ۱۳  کــه بــرای ۶۸۵ نفــر اشــتغال ایجاد  شــد 
ــال در آن  ــارد و ۵۷۶ میلیــون ری هــزار و ۵۵۷ میلی

ــد.  ــد ش ــذاری خواه گ ــرمایه  س
تــا کنــون هیــچ پروانــه بهــره بــرداری صادر نشــده و 
کــه مجــوز آن صــادر شــده در حــال  همــه مزارعــی 

احــداث اســت.
صنعتــی  شــهرک  در  ارز  رمــز  شــهرک  اســتقرار 
که ایــن مــکان  فریــدن در حالــی آغــاز می شــود 
برغــم امتیــازات و تســهیالت در نظــر گرفتــه شــده 
در  مدیــد  ســال های  گــذاران،  ســرمایه  بــرای 
گــذار  کنــون بــا ورود ســرمایه  رکــود مانــده بــود و ا
گــذاران بیرونــی چنانچــه  بومــی و جــذب ســرمایه 
کامــل محقــق شــود بــه اذعــان  طــرح بــه طــور 
رونــق  بــرای  امیــد  از  کورســویی  کارشناســان، 
اشــتغال و ســودآوری اقتصــادی در ایــن منطقــه 

نمایــان شــده اســت.

با سرمایه گذاری بخش خصوصی؛

آغاز عملیات اجرایی نخستین شهرک رمز ارز کشور در فریدن
خبرربخ

خبرربخ
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در  خوربیابانــک  و  نائیــن  مــردم  نماینــده 
بــا  دیــدار  اســالمی در  شــورای  مجلــس 
مدیرعامــل آبفــای اصفهــان خواســتار تامیــن 
روســتاهای  و  شــهرها  در  شــرب  آب  پایــدار 
شهرســتان های نائین و خور و بیابانک شــد. 
اخیــر  دهــه  در  کــه  بیان ایــن  بــا  آزاد  الهــام 
ــا در دل  ــات آبف ــطح خدم ــش س ــاهد  افزای ش
کــرد: در دهــه اخیــر  کویــر بوده ایــم  تصریــح 
بــه رغــم وقــوع خشکســالی های مســتمر، آب 
کویــر تامیــن شــده اســت امــا  کنان  شــرب ســا
مردم این    شهرســتان ها خواســتار دسترســی 
بــه آب شــرب پایــدار در شــهرها و روســتاهای 

ــتند.  ــک هس ــور و بیابان ــن و خ نائی
وی بــا اشــاره بــه تامیــن آب شــرب شــهرک 
شــهرک  فعالیــت  گفــت:   نائیــن  صنعتــی 
زایــی  اشــتغال  موجــب  نائیــن  صنعتــی 
تدابیــری  گــر  ا و  مطلوبــی در منطقــه شــده 
جهــت تامیــن آب شــرب برخــی از واحدهــای 
بــه  تاثیــر  شــود،  شــهرک  در ایــن  صنعتــی 
ســزایی در  افزایــش رضایــت منــدی فعــاالن 

دارد. صنعتــی 
آزاد در خصــوص تامیــن آب شــرب روســتاها 
در ناییــن و خــور و بیابانــک اظهــار داشــت:  
برخــی از روســتاها درخــور و بیابانــک دارای  
پایــدار  آبرســانی  بــرای  الزم  زیرســاخت های 
و  آب  شــرکت  کــه  اســت  الزم  و  نیســتند 
فاضــالب اســتان تدابیــر الزم را در ایــن زمینــه 

کنــد.  اتخــاذ 
نماینــده مــردم نائیــن و خــور و بیابانــک در 

مجلــس شــورای اســالمی از اجــرای شــبکه 
کــرد  تشــکر  ناییــن  بافــران  در  فاضــالب 
نیــز  خــور  مــردم  مطالبــات  از  یکــی  گفــت: 
کــه  اســت  فاضــالب  شــبکه  از  برخــورداری 
انتظــار می رود ایــن طــرح در آینــده نزدیــک 

شــود. عملیاتــی 
در ادامــه مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
گفــت: در چنــد ســال اخیــر  اســتان اصفهــان 
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــه 
رغــم تنگناهــای مالــی و محدودیــت منابــع 
آبی، آب شــرب و بهداشــت پایدار در شــهرها و 

ــرده اســت.  ک روســتاها را تامیــن 
گفــت: امســال بــا وجــود تنــش  هاشــم امینــی 
زمینــه  در  تالش هــا  تمــام  دراســتان  آبــی 
تامیــن و توزیــع آب شــرب مــورد نیــاز شــهرها و 

اســت.  شــده  روستاها اندیشــیده 
شــهر  در  فاضــالب  شــبکه  اجــرای  بــه  وی 
اول  فــاز  داشــت:  بیــان  و  کــرد  اشــاره  خــور 
مطالعــات اجــرای شــبکه فاضــالب در خــور 
بــه پایــان رســیده اســت و پــس از پایــان طــرح 
مطالعاتــی، اجــرای شــبکه فاضــالب درایــن 

قــرار می گیــرد. کار  منطقــه در دســتور 

در دیدار نماینده نائین وخوروبیابانک 
با مدیرعامل آبفای استان اصفهان مطرح شد؛

ارتقای خدمات آبفا 
در شهرستان های نائین و خورو بیابانک

خبرربخ

میوه هــای ذخیــره ســازی شــده شــب عیــد در انبــار 
اصفهــان در حــال فاســد شــدن هســتند.

گذشــت یــک مــاه ونیــم از  میوه هــای شــب عیــد بــا 
ســال هنــوز در انبار هــا مانده و در حال فاســد شــدن 
اســت. توزیــع دیرهنــگام، بســته های ســنگین وزن 
کــه باعــث  ــاال، همگــی از عواملــی اســت  و قیمــت ب

کنــون شــده اســت. انبــار میــوه تــا 
کــه معــاون امــور بازرگانــی و  ایــن در حالــی اســت 
توســعه تجــارت ســازمان صنعــت، معــدن و تجارت 
کــرد: مجمــوع میــوه تنظیــم بــازار  اصفهــان اعــالم 
کــه همــه آن توزیــع  اســتان ۲ هــزار و ۵۰۰ تــن بــود 

شــده اســت.
اســماعیل نــادری گفت: مجموع میوه تنظیم بــازار 
ــت  ــد مقداریس ــک درص ــادل ی ــور، مع کش ــتان و  اس

کرده انــد. دالل هــا و ســودجویان احتــکار 
وی با اشــاره به اینکه ســتاد تنظیم بازار مســوولیتی 
شــده  انبــار  میوه هــای  شــدن  فاســد  قبــال  در 

گفــت: دالل هــا  توســط دالل هــا و محتکــران نــدارد 
کــه همزمــان بــا آذر تــا بهمــن ســال  در شــرایطی 
گذشــته مــردم نیــاز بــه میــوه داشــتند، پرتقــال را 
حتــی بــا قیمــت ۲۵ هــزار تومــان وارد بــازار نکردنــد و 
نفروختنــد تــا پیش از عید ســود بیشــتری به دســت 

ــد. بیاورن
ــا  ــده و تقاض ــرم ش گ ــوا  ــه ه ک ــون  کن ــزود: ا ــادری اف ن
کــرده  پیــدا  کاهــش  زمســتانی  میوه هــای  بــرای 
کــه میوه هــا را احتــکار کردنــد، متضرر  اســت کســانی 

شــدند.

معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی 
کشــور در  گفــت: ســرانه دهیاری هــای  کشــور  وزیــر 
ــته  گذش ــه  ــبت ب ــر نس ــج براب ــر پن ــال اخی ــت س هش

افزایــش یافتــه اســت. 
شــهرداران  بــا  نشســت  در  نــژاد  جمالــی  مهــدی 
فرمانداری ایــن  در  کــرون  و  تیــران  دهیــاران  و 
گذشــته متوســط ســرانه هــر  شهرســتان افــزود: در 
نفــر روســتایی در بودجــه دهیاری هــای ۶۶۰ هــزار 
کــه بــرای  کنــون پنــج برابــر شــده  کــه ا ریــال بــود 
کارگشــا  توســعه خدمــات و رونــق زندگــی روســتایی 
بــه  کــرد: اعتبــار بخشــی  بــوده اســت. وی بیــان 
ــا و  ــش مهاجرت ه کاه ــه  ــت ب ــن دول ــتاها در ای روس

کــرده اســت. کمــک  کار  کیفیــت  ارتقــای 
 رییس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور 
ادامــه داد: خالقیــت و نــوآوری از اصــول مهم ایجــاد 
کــه انتخــاب افــرادی  درآمــد برای ایــن نهادهاســت 
با ایــن اســتعداد در شــورای اسالمی توســط مــردم 
و انتخــاب دهیــاران و شــهرداران خــالق از ســوی 

شــوراها الزم اســت.

گفتــه وی وابســتگی بــه اعتبــارات دولتــی در  بــه 
شــرایط خــاص مســیر خدمــت رســانی را ســخت 
شــهرهای  موقعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی  می کنــد. 
گرفتنــد،  کــه در مســیر جــاده ای قــرار  کــرون  تیــران و 
کــرد: شــهرهای بیــن راهــی از ثروتمندتریــن  تصریــح 
مناطــق بــه ســبب فرصت هــای درآمــدی هســتند 
بایــد طرح هــای  کــه مدیــران چنیــن شــهرهایی 

جدیــدی داشــته باشــند.
گذشــته  ســال   ۲ در  شــد:  یــادآور  نــژاد  جمالــی 
حمایــت نقــدی و غیر نقدی زیــادی از شــهرداری ها 
واقعــی  برنــده  امــا  شــده  کشــور  دهیاری هــای  و 
نوآورانــه  طرح هــای  دارای  شــهرهای  و  روســتاها 
هســتند. وی بــا اشــاره بــه وجــود ۹۲ هــزار روســتا 
کــرد: ۴۰ هــزار  کشــور خاطرنشــان  و ســکونتگاه در 
هســتند  دهیــاری  دارای  روســتاها  تعــداد  از ایــن 
و هــزار و ۴۰۰ شــهردار در مناطــق شــهری فعالیــت 
گفــت: شــهرداری ها  کشــور  می کننــد. معــاون وزیــر 
و دهیاری هــا بایــد خصوصــی و بــدون وابســتگی بــه 
دولــت فعالیــت کننــد و اســتخدام دولتــی نیروهــای 
آن ها بدنه دولت را ســنگین و پیشــرفت کار ســخت 
بــا بیان اینکــه الیحــه ســاماندهی  می شــود. وی 
ــان در  ــازمانی آن ــاختار س ــا و س ــای دهیاری ه نیروه
هیــات دولــت مصــوب بــه مجلــس رفتــه اســت، 
گفت: ایــن اقــدام فعالیت دهیاران و نیروهــای آن ها 

را اصالــت می دهــد.
وی شــفاف ســازی را مهــم برشــمرد و افــزود: چنیــن 
اقدامی رابطــه بیــن شــهرداری ها و مــردم را بهبــود 

می بخشــد و آشــتی ایجاد می کنــد.

گفــت:  سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
هیــچ برداشــت مســتقیمی از تصفیه خانــه جنــوب 
اصفهــان بــرای مصارف کشــاورزی انجام نمی شــود 
کــه  مســتقیم  برداشــت کنندگان  بــا  همــواره  و 
غیرمجــاز تلقــی می شــوند، برخــورد قانونــی انجــام 
کــه  کلیپــی  می شــود.  حســن ساســانی بــا اشــاره بــه 
ــات  ــاری صیفی ج ــر آبی ــی ب ــازی مبن ــای مج در فض
و میوه هــا در شــرق اصفهــان بــا پســاب فاضــالب 
پســاب  داشــت:  اظهــار  اســت،  شــده  منتشــر 
تصفیــه  از  پــس  اصفهــان  جنــوب  تصفیه خانــه 

توســط شــرکت آب و فاضــالب در پاییــن دســت 
گاوخونــی  بنــد آبشــار و بــه قصــد انتقــال بــه تــاالب 
بــه منظــور تأمیــن نیــاز زیســت محیطــی آن و نــه 

می شــود. رهاســازی  کشــاورزی  اســتفاده 
بــا  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت   
کیــد بر اینکــه اجــازه برداشــت پســاب فاضــالب را  تأ
گفــت:  کشــاورزی بــه هیــچ وجــه نمی دهیــم،  بــرای 
بــرای  پســاب  مســتقیمی از این  برداشــت  هیــچ 
کشــاورزی انجــام نمی شــود و همــواره بــا  مصــارف 
کــه غیرمجــاز تلقــی  برداشــت کنندگان مســتقیم 
و  می شــود  انجــام  قانونــی  برخــورد  می شــوند، 
گــزارش مردمــی، پــس از  درصــورت مشــاهده و یــا 
اخــذ دســتور دادســتان ادوات آن هــا جمــع آوری 

می شــود.

 RH کارگاه ســقف قســمت شــارژ فروآلیاژ هــا در 
ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری شــرکت فــوالد 

مبارکــه طراحــی، ســاخته و نصــب شــد.
شــرکت  ثانویــه  عملیــات  تعمیــرات  رئیــس 
یکــی   RH -TOP واحــد  گفــت:  مبارکــه  فــوالد 

اســت  فــوالد مبارکــه  اســتراتژیک  از واحد هــای 
کــه در ســال ۱۳۹۴ بــا هــدف تولیــد ذوب هــای 
کنــون  گــروه ULC و API بهــره بــرداری شــد و تا

اســت. داشــته  متعــددی  افتخــارات 
دانیــال نظــری افــزود: یکــی از قســمت های مهــم 
کارگاه قســمت تزریــق وایــر آلیاژ هــا درون مــذاب 
نامناســب  طراحــی  به دلیــل  کــه  اســت 
ســازنده، این عملیــات بــا انتشــار غبــار همــراه بــود 
و قابلیــت مکــش غبار هــای منتشرشــده از ذوب 
گاهــی فراینــد ذوب  کامــل نداشــت و  را به طــور 

گیــری را مختــل می کــرد.
رســول نوروزیــان، فورمــن تعمیــرات مکانیــک 
ــرکت  ــد ش ــقف جدی ــراح س ــه و ط ــات ثانوی عملی
گفــت: پس از بررســی  فــوالد مبارکــه اصفهــان نیــز 
واحــد  کارکنــان  دانــش  بــر  تکیــه  بــا  مشــکل 

کار شــامل  متالــورژی ثانویــه، قســمت دشــوار 
ــرای آن از سیســتم  کــه ب ــد  طراحــی ســقف جدی
مکــش مســتقیم اســتفاده شــد محقــق شــد و 
ــد  ــرات و تولی ــد تعمی ــردان واح ــاری پوالدم ــه ی ب
ثانویــه فوالدســازی، واحــد اســکلت  عملیــات 
واحــد  و  فوالدســازی  نســوز  واحــد  فلــزی، 
نصــب  و  ســاخت  مراحــل  مرکــزی،  تعمیــرات 
ســقف بــا طــرح جدیــد اجــرا شــد و در نهایــت 
میــزان مکــش ســقف بــا طــرح جدیــد صددرصــد 

بــود. رضایت بخــش 
کارکنــان فــوالد  در ســاخت و طراحی ایــن ســقف، 
مبارکــه بــا بهره گیــری از شــعار »مــا می توانیــم« و 
بــا اتــکا بــه تــوان متخصصــان داخلــی و بــدون نیــاز 
بــه خدمــات مشــاوره ای به ایــن موفقیــت دســت 

یافتند.

با بی تدبیری مسووالن مربوطه:

که روی دست دالالن ماند  میوه هایی 

معاون وزیر کشور:    

سرانه دهیاری ها پنج برابرشد

آبیاری محصوالت کشاورزی در شرق اصفهان با پساب فاضالب صحت ندارد: 

گاوخونی رهاسازی می شود پساب فاضالب در 

با تکیه بر دانش و توان متخصصان فوالد مبارکه: 

لیاژ ها  طراحی، ساخت و نصب سقف قسمت شارژ فروآ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اســتاندار اصفهــان گفــت: تجمیــع فرهنــگ و تفکر 
کنونــی در بحــث جوانــان  غربــی یکــی از مشــکالت 
کــه بایــد بــر روی آن برنامــه ریــزی خــاص و بــا  اســت 
اســتفاده از ظرفیــت روحانیــون و قوا صــورت گیرد. 
عباس رضایی در حاشــیه چهل و نهمین جلســه 
ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان اســتان در جمــع 
خبرنــگاران در اســتانداری افــزود: مســأله جوانان و 
کــه بایــد آن نگــرش حــل  ازدواج یــک نگــرش اســت 

شــود.
از دیگــر عناویــن دســتور  را  ازدواج جوانــان  وی، 
جلســه امــروز برشــمرد و اظهارداشــت: بحــث و 
تبــادل نظــر بــر روی ایــن موضــوع صــورت گرفــت اما 

ــد نگــرش حــل مســأله داشــته باشــیم. بای
گــر نگــرش حــل  کــرد: ا اســتاندار اصفهــان تصریــح 
گیــرد و مســائل و  کار صــورت  مســأله و تقســیم 
مشــکالت توســط هریــک از نهادهــای مربوطــه 
انجــام شــود بســیاری از اقدامــات عملیاتی خواهد 
کرد: اســتان و اســتانداری وظیفه  شــد.  وی اضافه 
گــر  برگــزاری ۹۸ جلســه بــا عناویــن مختلــف را دارد ا
بــرای هــر جلســه دبیــر و ســازماندهی خــاص آن 
جلســه براســاس قانــون انجــام نشــود نمی تــوان 
بایــد احصــا  از ایــن رو  کــرد  را برطــرف  مشــکالت 
حــل  جهــت  در  ظرفیت هــا  بــرآورد  و  مشــکالت 
مســائل و مشــکالت در حــد تــوان اســتان داشــته 

باشــیم.
فراغــت  اوقــات  بــرای  هرســاله  گفــت:  رضایــی 
ــه  ک ــرد  ــان برنامــه ریزی هایــی صــورت می گی جوان
بــه دلیــل شــیوع ویــروس منحــوس  متاســفانه 
کرونا نتوانســتیم مانند شــرایط عادی بــرای اوقات 

فراغــت جوانــان تمهیداتــی در نظــر بگیریــم.
گفتــه وی ضــروری اســت بــا توجــه بــه ویــروس  بــه 
فراغــت  اوقــات  بــرای  ویــژه ای  تمهیــدات  کرونــا 

گرفتــه شــود. جوانــان در نظــر 
اســتاندار اصفهــان از مــردم و جوانــان خواســت 
بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و اســتفاده از 
گــذاری اجتماعــی مانــع  ماســک و رعایــت فاصلــه 
گســترده  این ویروس در در جامعه شــوند. شــیوع 
ــا  اســتان بیــش از پنــج میلیــون نفــری اصفهــان ب
وجــود چهــار هــزار و ۳۰۰ ســمن از مجمــوع افــزون 
بــر ۲۰ هــزار ســازمان مــردم نهــاد، بیشــترین تعــداد 

کشــور دارد. تشــکل های غیردولتــی را در 

استاندار اصفهان:

رفع مشکالت جوانان 
نیازمند برنامه ریزی 

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی ویژه است
اســتان اصفهــان شــمار نمایشــگاه های پیــش 
بینــی  شــده در ایــن خطــه تــا پایــان امســال را ۳۴ 

کــرد.  عنــوان اعــالم 
علی یارمحمدیان افزود: شــرکت نمایشگاه های 
اصفهــان در ســال های اخیــر توانســته شــرایطی 
ــا فعــاالن اقتصــادی و تالشــگران  کنــد ت را ایجــاد 
ممکــن  شــکل  بهتریــن  بــه  کســب وکار  حــوزه 
بازدیــد  معــرض  در  را  خــود  توانمندی هــای 

مخاطبــان و عالقه منــدان قــرار دهنــد.
که نمایشگاه های  کرد: قرار بر آن بود  وی تصریح 
اصفهان از پنجم اردیبهشــت  امســال و با برگزاری 
گیاهان  گیاه،  نهمین نمایشــگاه تخصصی گل و 
بــه  امــا  شــود  آغــاز  تزئینــی  ماهیــان  و  دارویــی 
کرونایی، ایــن  گرفتــن در شــرایط قرمــز  دلیــل قــرار 

رویدادهــا بــا تاخیــر آغــاز می شــود.
مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
ــای  ــه رویداده ــاره به اینک ــا اش ــان ب ــتان اصفه اس
گروه دوم مشاغل و کسب وکارها  نمایشگاهی در 
کرد: ســتاد پیشــگیری از  گرفته اند، تصریح  جای 
کــه نمایشــگاه ها  کــرده اســت  کرونــا مجــوز را صــادر 
شــود؛  برگــزار  کرونــا  زرد  و  نارنجــی  شــرایط  در 
در  اصفهــان  شهرســتان  کــه  کنــون  ا بنابرایــن 
وضعیــت نارنجــی قــرار دارد، شــرایط برای برگــزاری 

نمایشــگاه ها مهیاســت.
کــرد: چشــم اندازهای  یارمحمدیــان خاطرنشــان 

ویــژه ای بــرای نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان 
پیش بینی شــده اســت و بر این اســاس خالقیت، 
کارآفرینــی و ارائــه خدمــات متمایــز بــا  نــوآوری، 
بــرای  کیفیــت و مناســب ترین هزینــه  بهتریــن 
ــه تحســین برانگیزتریــن شــرکت  تبدیــل شــدن ب
بیــن  پایــدار  ارتبــاط  برقــراری  نمایشــگاهی، 
متقاضیــان  و  خدمــات  و  کاال  تولیدکننــدگان 
آشــنایی  بــرای  مناســب  بســتری  آنها، ایجــاد 
روز  تکنولوژی هــای  و  کاالهــا  بــا  متقاضیــان 
دنیا، ایجــاد مکانــی امــن بــرای معرفــی محصوالت 
توسط تولیدکنندگان کاال و خدمات و اشتغالزایی 
پایــا و پویــا از مهم تریــن چشــم اندازهای شــرکت 
نمایشــگاه های بین المللــی اصفهــان بــه شــمار 

مــی رود.
اصفهــان  نمایشــگاه  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
عــالوه بــر مباحــث اقتصــادی، بــرروی مباحــث 
غیراقتصــادی نظیــر اجتماعــی و فرهنگــی نیــز 
ســال های  در  گفــت:  دارد،  ویــژه ای  تمرکــز 
اخیــر برگــزاری نمایشــگاه هایی ماننــد حمــل و 
ــگری،  گردش ــرآن،  ــاب، ق کت ک، ازدواج،  ــا ــل پ نق
فــرش  و  نوجــوان  و  کــودک  ورزش،  و  ســالمت 
اقتصــادی،  عنــوان  ده هــا  کنــار  در  دســتباف 
نمایشــگاه های  شــرکت  می دهــد  نشــان 
اصفهــان بــه جــز جنبه هــای اقتصــادی، بــرای 
جنبه هــای اجتماعــی و فرهنگــی و نقــش آن در 
کشــور نیــز اهمیــت ویــژه ای قائــل اســت. توســعه 

۳۴ نمایشگاه تا پایان امسال 
در اصفهان برپا می شود

دانشــگاه صنعتــی اصفهــان دومیــن دانشــگاه برتــر 
کشــور در رتبــه بنــدی موسســه بیــن المللــی راونــد 

کــرد. کســب  روســیه را 
گــزارش رتبه بنــدی دانشــگاهی آژانــس  بــا انتشــار 
صنعتــی  دانشــگاه   ،)RUR( راونــد  رتبه بنــدی 
ــگاه دوم رتبــه بنــدی دانشــگاه های  اصفهــان جای
برتــر کشــور پــس از دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران را 

ــرد. ک کســب 
آژانــس رتبه بنــدی رتبه بنــدی  گــزارش  براســاس 
دانشــگاه  میــالدی  )RUR( در ســال ۲۰۲۱  راونــد 
صنعتــی اصفهــان بــه عنــوان دومیــن دانشــگاه 
 ۸۶۷ بیــن  در   ،۲۱۶ جهانــی  رتبــه  بــا  برتر ایــران 
دانشــگاه پیشــرو در دنیا و ۱۲ دانشگاه ایرانی در این 

نظــام رتبــه بنــدی قــرار دارد.

پــس از دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، دانشــگاه های 
نصیرالدیــن  خواجــه  صنعــت،  و  علــم  تهــران، 
طوســی و شــهید بهشــتی در رده هــای بعــدی رتبــه 
بنــدی ۲۰۲۱ آژانــس رتبه بنــدی راونــد )RUR( قــرار 

ــد. دارن
هدف ایــن نظــام رتبه بنــدی، ســنجش عملکــرد 
بــر پایــه چهــار حــوزه  مؤسســه های برتــر جهــان 
و  جهانــی  تنــوع  پژوهــش،  )آمــوزش،  کلیــدی 

اســت. مالــی(  پایــداری 
رتبه بنــدی  میــالدی   ۲۰۲۱ ســال  گــزارش  در 
مؤسســه راونــد، دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، رتبــه 
بخــش  در  آمــوزش، ۱۸۲  حــوزه  در  جهانــی ۱۹۵ 
پژوهــش، ۶۶۵ در حــوزه تنــوع جهانــی و ۱۸۸ در 

کــرده اســت. کســب  پایــداری مالــی را 

مؤسســه رتبه بنــدی دانشــگاهی راونــد در ســال 
کــه  شــد  راه انــدازی  و  تأســیس  مســکو  در   ۲۰۱۳
بیــش از ۸۰۰ مؤسســه آمــوزش عالــی را بــر اســاس 
۲۰ شــاخص، مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار داده و بــه 
صــورت ســاالنه بــه انتشــار رتبــه دانشــگاه های برتــر 

دنیــا می پــردازد.

در رتبه بندی مؤسسه راوند روسیه 

کشور  دانشگاه صنعتی اصفهان، دومین دانشگاه برتر 
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خبر چتر حمایتی نیکوکاران اصفهانی 
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آنطور که مدیر اجرایی این طرح میگوید:

استقبال خوب اصفهانی ها 
کوبا  کسن ایران و  از تزریق وا

جانشین فرمانده انتظامی استان :

کاالی قاچاق در اصفهان  توقیف ۱۲۷ میلیارد 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کرام ایتــام ۴ هــزار و ۴۷۴ حامی بــرای  در هفتــه ا
حمایــت از ۱۳ هــزار و ۴۷۸ فرزند یتیم و محســنین 

کردنــد.  ثبــت نــام 
کمیتــه  گــزارش روابــط عمومــی و اطالع رســانی  بــه 
مــاه  در ایــام  داشــت:  اظهــار  ع  زار کریــم  امــداد، 
مبــارک رمضــان، بــا حضــور نیکــوکاران اصفهانــی 
کرام ایتــام، ۴ هــزار و ۴۷۴ حامی بــرای  در هفتــه ا
حمایــت از ۱۳ هــزار و ۴۷۸ فرزنــد یتیم ومحســنین 

کردنــد. ثبت نــام 
کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان ضمــن  مدیــرکل 
تشــکر از حضــور و حمایــت خیــران در ایام لیالی قدر 
ــرای  ــی ب ــت خوب ــان فرص ــارک رمض ــاه مب ــت: م گف
حمایت از ایتام و فرزندان محســنین اســت و همه 
مــا در ایــن مــاه عزیز بــرای پررونق کردن ســفره ایتام 
تــالش می کنیــم سهمی داشــته باشــیم و از ایــن 
کمــک به ایتــام و نیازمنــدان  فرصــت طالیــی بــرای 

اســتفاده کنیــم.
وی بــا اشــاره به اینکــه در حــال حاضــر بیــش از ۲۶ 
کمیته امداد  هزار فرزند یتیم و نیازمند از حمایت 
اســتان اصفهــان برخوردارنــد، افــزود: همچنــان 
حمایــت  چشــم انتظار  عزیــزان  از ایــن  نفــر   ۴۳۰
حامیــان و خیــران بــه خصــوص در ایــن فرصــت 

ــده در مــاه مبــارک رمضــان هســتند. باقــی مان
کیــد بر اینکــه افزایــش مشــارکت حامیــان  ع بــا تأ زار
و خیــران، قــدری از مشــکالت ناشــی از فشــارهای 
کاهــش می دهــد، ادامــه  اقتصادی ایــن عزیــزان را 

داد: عــالوه بــر فرزنــدان بــدون حامــی، ۳هــزار و ۸۰۰ 
ــد  کمی برخوردارن ــرانه  ــد از س ــم و نیازمن ــد یتی فرزن
کــه امیدواریــم بــا حمایــت خیران ایــن رقم ماهیانه 
کار اعتقــادی  کار برای ایتــام  کــه  افزایــش یابــد؛ چــرا 
ســرانه های  افزایــش  بــا  داریــم  تــالش  و  اســت 
پرداختی توســط حامیان و خیران اســتان، مســیر 
شــکوفایی اســتعدادهای ایتام و فرزنــدان نیازمنــد 

کنیــم. را هموارتــر 
گفــت:  کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان  مدیــرکل 
کــد ملــی  کرام ایتــام هــر فــردی بــا هویــت  در طــرح ا
ــدان  ــام و فرزن ــد و ایت ــام نمای ــد ثبت ن ــود می توان خ
محســنین را در هــر اســتان و منطقــه ای انتخــاب 
کــرده و ماهیانــه مبلغــی بــه دلخــواه بــه حســاب 

کنــد. ــز  ــد معنــوی خــود واری فرزن
کــه خیــران  وی در پایــان بــا تصریح ایــن مطلــب 
همچنــان می تواننــد از طریــق ورود بــه ســامانه 
محســنین  و  فرزندان ایتــام   ekram.emdad.ir
افــزود:  قــرار دهنــد،  تحــت حمایــت خویــش  را 
از مــردم مؤمــن و نیکــوکار، دعــوت می کنیــم در 
فرصــت باقــی مانــده در مــاه مبــارک و بــه تبعیــت 
از مــوالی متقیــان نیــت خــود را اعمــال و مــا را در 
کننــد. در ایــن مســیر  کمک رســانی به ایتــام یــاری 
ارســال  بــا  بــر ســامانه مذکــور  عــالوه  می تواننــد 
و   ۳۰۰۰۳۳۳۳ پیامکــی  شــماره  بــه  یــک  عــدد 
کمیتــه امــداد در  مراجعــه حضــوری بــه ادارات 
ســطح اســتان، بــرای حمایــت از ایتــام و فرزنــدان 

کننــد. محســنین اقــدام 

کار آزمایــی  دوازدهمیــن روز اجــرای مرحلــه ســوم 
کســن ایران و کوبــا در اصفهــان بــا اســتقال  بالینــی وا

خــوب داوطلبــان همــراه بــوده اســت.
بالینــی  کارآزمایــی  ســوم  مرحلــه  اجرایــی  مدیــر 
از ۷  یکــی  اصفهــان  گفــت:  کوبــا  و  کســن ایران  وا
کــه  کننــده در ایــن طــرح ملــی اســت  اســتان شــرکت 

ســهم ۳ هــزار نفــری دارد.
کنــون بیــش از ۵ هــزار نفــر  مهــدی فارســی  افــزود: تا

در اصفهــان بــرای داوطلــب شــدن این طــرح ملــی 
کرده انــد. ثبــت نــام 

ــوی  ــدی از س ــه ج ــون عارض کن ــه تا ــت: البت گف وی 
گــزارش نشــده اســت. دواطلبــان 

گروه های  کسیناســیون  کنــار همه اینها ایــن روزها وا
پرخطر هم ســرعت بیشــتری گرفته است. اما آنچه 
که مهم به نظر میرســد برای حفظ و بهبود شــرایط 
همــه ملــزم بــه رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی 

هستیم.

بــا تــالش مامــوران پلیس امنیــت اقتصــادی انواع 
ارزش ۱۲۷  بــه  قاچــاق  خارجــی  محموله هــای 

کشــف و توقیــف شــد. میلیــارد ریــال 
گفــت:  انتظامی اســتان  فرمانــده  جانشــین 
حیــن  در  اقتصــادی  امنیــت  پلیــس  مامــوران 
محور هــای  در  عبــوری  خودرو هــای  کنتــرل 

کامیــون و ۱۱  مواصالتــی اســتان بــه ۳ دســتگاه 
خــودروی شــوتی مشــکوک و در بازرســی دقیــق 
ــی  ــای خارج کاال ه ــواع  ــا ان ــه از آن ه گرفت ــورت  ص

کردنــد. کشــف  را  قاچــاق 
افزود: ایــن  محمدرضا هاشــمی فر  ســرهنگ 
کــی، انــواع  کاال هــای خارجــی شــامل روغــن خورا
ابــزار آالت صنعتــی، دســتگاه های اســتخراج ارز 
ک،  ــوازم یدکــی خــودرو، پوشــا ــواع ل دیجیتــال، ان
همــراه،  تلفــن  جانبــی  لــوازم  کفــش،  و  کیــف 
ــوازم آرایشــی و بهداشــتی،  تجهیــزات رایانــه ای، ل
تجهیزات پزشــکی، ســیگار و لوازم خانگی اســت.
ارزش  کارشناســان  بیان اینکــه  بــا  وی 
کشــف شــده را ۱۲۷ میلیــارد ریــال  محموله هــای 
نفــر  گفــت: در ایــن عملیــات ۴۶  کردنــد  اعــالم 
شــدند. قضایــی  مراجــع  تحویــل  و  دســتگیر 

رئیــس اداره آمــوزش دوره اول و دوم متوســطه، 
توجــه  بــا  گفــت:  اصفهــان  پــرورش  و  آمــوزش 
در  دوازدهــم  و  نهــم  پایــه  پایــه  دو  اهمیــت  بــه 
ــزاری  ــگاهی برگ ــی و دانش ــته تحصیل ــاب رش انتخ
امتحانــات نهایــی بــه صــورت حضــوری بــا رعایــت 

بــود. خواهــد  بهداشــتی  پروتکل هــای 
ــزارش اداره اطــالع رســانی و روابــط عمومــی  گ ــه  ب
اصفهــان،  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل   اداره 
ــوری  ــزاری حض ــوص برگ ــان در خص ــین نادی حس
ــه نهــم و دوازدهــم، اظهــار  ــات نهایــی پای امتحان
پایــه  پایــه  دو  کــه  اهمیتــی  بــه  توجــه  بــا  کــرد: 
نهــم و دوازدهــم در انتخــاب رشــته تحصیلــی و 
ــزاری  ــه طــور یقیــن بحــث برگ دانشــگاهی دارد، ب
مطــرح  پایــه  دو  در ایــن  امتحانــات  حضــوری 
پرورشــنیز  و  آمــوزش  مســؤوالنوزارت  و  اســت 
روز  و  داشــتند  زیــادی  کیــد  تا موضــوع  به ایــن 
شــنبه ۱۸اردیبهشــت ماههــم ســتاد ملــی مقابله 
برگــزاری  بهداشــتی  پروتکل هــای  کرونامجــوز  با

می دهــد. ارائــه  را  امتحانــات  حضــوری 
در همه حوزه های امتحانی مراقبان بهداشت 

حضور دارند
و دوم متوســطه،  اول  آمــوزش دوره  اداره  رئیــس 
ــا بیان اینکــه برگــزاری  آمــوزش و پــرورش اصفهــان ب
امتحانات نهایی با رعایت پروتکل های بهداشــتی 

 خواهد بود، افزود: مطابق پروتکل های بهداشــتی 
گفتــه شــده فاصلــه صندلی هــای یــک و نیــم تــا دو 
متــر باشــد و در صــورت امــکان برگــزاری آزمــون در 
فضــای بــاز و حیــاط مدرســه، برگــزاری امتحانــات 
در ســالن ها و کالس هــای بــا تهویــه هــوا و بهداشــت 
کامــل و جلوگیــری از تجمــع انجــام شــود، ســال 
دانــش  نهایــی  امتحانــات  برگــزاری  نیــز  گذشــته 

آمــوزان بــه همیــن شــرایط انجــام شــد.
کــرد: بــا اداره بهداشــت اســتان نیــز  وی تصریــح 
کــه در همــه حوزه هــا امتحانــی  هماهنــگ شــده 
ورود  و  کننــد  پیــدا  حضــور  بهداشــت  مراقبــان 
کــرده و بعــد از اطمینــان  دانــش آمــوزان را چــک 
کامــل از رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اجــازه 

نشســتن بــرای امتحــان را بــه آنهــا بدهنــد.
کید کرد: مســؤوالن مدرســه هم موظف  نادیان تا
دانش آمــوزان  مدرســه  حیــاط  در  کــه  هســتند 
تجمــع نکننــد، بعــد از برگــزاری امتحــان و خــروج 
دانــش آمــوز از مدرســه بایــد والدیــن تمهیــدات 
الزم را بــرای مراقبــت از فرزنــد خود داشــته باشــند، 
کــه دانش آمــوز بــرای دادن امتحــان بــه  ســاعتی 
مدرســه مراجعــه می کنــد آمــوزش و پــرورش تالش 
طــور  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای  کــه  می کنــد 

کامــل رعایــت شــود.
افزایش ۲۷۰۰ حوزه امتحان نهایی در کشور

رئیــس اداره آمــوزش دوره اول و دوم متوســطه، 
بر اینکــه  کیــد  تا بــا  اصفهــان  پــرورش  و  آمــوزش 
وزارت  اعــالم  بــا  دانش آمــوزان  صندلــی  فاصلــه 
بهداشــت بــرای برگــزاری امتحانات نهایــی رعایت 
می شــود، گفت: امســال در کل کشــور قریب به دو 
هــزار و ۷۰۰ حــوزه امتحانــات نهایــی اضافــه شــده 
اســت و افزایــش حوزه هــای امتحــان نهایــی بــرای 
کاهــش  گــذاری بیشــتر دانــش آمــوزان و  فاصلــه 

کرونــا اســت. خطــر ابتــالء بــه بیمــاری 
کــرد: در اســتان اصفهــان هم فضاهای  وی اظهــار 
گذشــته  ســال  بــه  نســبت  نهایــی  امتحانــات 
کــرده اســت و تهویــه مرتــب هــوا،  افزایــش پیــدا 
صــورت  در  و  ســالمت  مراقبــان  مــداوم  حضــور 
امــکان برگــزاری آزمــون در فضاهــای بــاز در دســتور 

کار قــرار دارد.
کــرد: نبایــد والدیــن  نادیــان بــه خانواده هــا توصیــه 
نگــران باشــند، زیرســاخت های برگــزاری مطلــوب 
امتحانــات نهایــی در مــدارس فراهم شــده اســت، 
ــزاری  ــا برگ ــی مــدارس ب ــر رعایــت ضدعفون عــالوه ب
کــردن محیــط بــرای امتحــان  هــر امتحــان و آمــاده 
لبــاس  بــا  بهداشــت  مراقــب  حضــور  بعــدی، 
کــردن فاصلــه دانــش آمــوزان  بهداشــت، چــک 
صــورت  نیــز  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  و 

می گیــرد.

جزئیات برگزاری آزمون حضوری پایه های نهم و دوازدهم در استان اصفهان

کاهش دبی چاه های آب و نبود آب در رودخانه زاینده رود : نتیجه خشکسالی، 
سبزی و صیفی جات اصفهان با طعم پساب

اصفهــان  در  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد 
بــرای  شــده  رهاســازی  پســاب  از  اســتفاده  بــا 
گاوخونــی در حالــی نگرانــی زیــادی بــرای  تــاالب 
بهداشــت  مرکــز  کــه  کــرده  شــهروندان ایجاد 

می کنــد. تکذیــب  را  موضــوع  اســتان این 
کاهــش دبــی  مهــر - نــدا ســپاهی: خشکســالی، 
چاه هــای آب و نبــود آب در رودخانــه زاینــده رود 
گاه در پاییــن  کــه برخــی افــراد نــاآ ســبب شــده 
ــه برداشــت  کار ب کشــت و  ــرای  ــه ب دســت رودخان
شــبانه پســاب فاضــالب بــرای آبیــاری محصــوالت 
کنــون  کــه هــم ا کنند. ایــن پســاب ها  مثمــر اقــدام 
از خروجــی تصفیه خانه هــای جنــوب، شــرق و 
کانال هــا و در پاییــن دســت  شــمال اصفهــان در 
رودخانــه زاینــده رود جریــان دارد بــا هــدف تغذیــه 
منابــع آب زیرزمینــی و حفظ رطوبت بســتر پایین 
گاوخونــی  تــاالب  نزدیکــی  تــا  رودخانــه  دســت 

می شــود. رهاســازی 
که ایــن پســاب قابــل اســتفاده بــرای  در حالــی 
یــک شــاهد عینــی  امــا  گیاهــان مثمــر نیســت 
نامــش  نخواســت  کــه  اصفهــان  شــرق  کن  ســا
کــه بــا وجــود نبــود آب، برخــی  گفــت  فــاش شــود 
ســد  دســت  پاییــن  در  نیــز  امســال  کشــاورزان 
و  کاشــته اند  جــو  و  گنــدم  تنظیمی رودشــتین 
کار می کنــد  تــا چشــم  اراضــی مجــاور رودخانــه 
سرســبز اســت، برخی کشــاورزان چاه آب داشــتند 
و در برخــی مناطــق ماننــد فســاران و تیمیــارت 

می کننــد. برداشــت  مســتقیم  را  فاضــالب 
ــراد  که ایــن اف ــر چــه اعــالم می شــود  گ ــزود: ا وی اف
از پســاب داخــل رودخانــه برداشــت نمی کننــد امــا 
دیــده شــده برخــی بــرای آبیــاری شــب ها از پســاب 

کرده انــد. رودخانــه برداشــت 
کف  کلیپ از جریان پســاب  پس از انتشــار آخرین 
آلــود در رودخانــه زاینده رود در محدوده اشــکاوند 
)شرق اصفهان( در روز چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت 
گفتــه بود ایــن پســاب بــرای  کــه در آن فــردی  مــاه 
آبیــاری ســبزی و صیفــی در ایــن منطقــه اســتفاده 
کشــاورزان  می شــود، دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 
به ایــن موضــوع  انتشــار ویدئویــی  بــا  اصفهــان 
که ایــن پســاب  کــرد  کنــش نشــان داد و اعــالم  وا
مربــوط بــه تصفیــه خانــه جنــوب شــهر اصفهــان 
بــوده و بیــش از ســه دهــه اســت که پســاب تصفیه 

ــود. ــه می ش ــده وارد رودخان ش
کــه  وی ادامــه داد: رودخانه هــا ظرفیتــی دارنــد 
ــت  ــاری اس ــا ج ــه در آنه ک ــی  ــم آب ــبت حج ــه نس ب
کننــد ولــی  می تــوان حتــی پســاب خــام هــم وارد 
کنــون خشــک بــوده و  رودخانــه زاینــده رود هــم ا
ــود  ــاب موج ــی پس ــت ول ــدا اس ــاب پی ــان پس جری
تصفیــه شــده و بــه ســمت گاوخونــی جاری اســت 
و بخشــی از آن نیــز در زمیــن نفــوذ می کنــد و بــه 

ــود. ــتقیم نمی ش ــت مس ــه برداش ــچ وج هی
کشــاورزان اصفهــان  دبیــر اجرایــی نظــام صنفــی 

شــده این  گفتــه  کلیــپ  در  کــرد:  خاطرنشــان 
پســاب بــرای ســبزی و صیفــی اســتفاده می شــود 
گــر جــای دیگــری پســاب  اما اینگونــه نیســت زیــرا ا
بــه  ارتباطــی  باشــد  شــده  اســتفاده  مســتقیم 
کــه در رودخانــه جــاری اســت، نــدارد و  پســابی 
کــه ســبزی و صیفــی اســتفاده می کنــد  افــرادی 
اســت  محــض  دروغ  که ایــن  باشــند  مطمئــن 
کــه در  که ایــن اتفــاق دســتکم بــرای پســابی  چرا

نمی افتــد. اســت،  جــاری  رودخانــه 
مرکز بهداشت تکذیب کرد

در همیــن ارتبــاط ســید مهــدی میرجهانیــان، 
ــز بهداشــت اســتان  ــر بهداشــت محیــط مرک مدی
رود  زاینــده  از  پســاب  برداشــت  نیــز  اصفهــان 
کــذب دانســت  کشــاورزی را  ع  ــرای آبیــاری مــزار ب
ذاتــی  وظایــف  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  اظهــار  و 
ــا هــر نــوع تهدیــد  ارگان هــای مختلــف در رابطــه ب
محیــط  و  عمومی جامعــه  بهداشــت  علیــه 
کشــاورزی  زیســت، موضــوع آبیــاری محصــوالت 
بــا پســاب های فاضــالب یــا در مــوارد معــدودی 
ویــژه  متولیــان  نشــده،  تصفیــه  فاضالب هــای 
ســازمان  جملــه  از  دســتگاه ها  برخــی  و  دارد 
محیط زیســت و جهــاد کشــاورزی در ایــن موضوع 
جایــگاه ویــژه دارنــد و مرکــز بهداشــت اســتان ناظــر 

ویــژه اســت. 
وی بــا بیان اینکه ایــن موضــوع در دســت بررســی 
کلیپ هایــی  و پیگیــری اســت، افــزود: بســیاری از 
همیــن  زیــرا  اســت  کــذب  شــده  منتشــر  کــه 
کارشناســان مــا در منطقــه بودنــد و ایــن  امــروز 
ــدارد.  ــود ن ــکاوند وج ــه اش ــاب در منطق ــی پس دب
کــرد: در خــارج از بافــت  میرجهانیــان خاطرنشــان 
شــهرها اســتفاده از فاضــالب بــرای محصــوالت 
کننــده بهداشــت عمومــی و  ــد  مثمــر اقــدام تهدی
کــه متولیــان آن ســازمان  ســالمت جامعــه اســت 
کــه دقیقــًا  جهادکشــاورزی و محیــط زیســت بــوده 
بــر اســاس شــرح وظایــف ذاتــی خودشــان در مــورد 
کننــده ســالمت انســان و عرضــه و  عوامــل تهدیــد 
پــرورش محصــوالت ســالم و صیفی جــات بایــد 

ــد. ــام دهن ــود را انج ــف خ وظای
صدور اخطاریه برای تصفیه خانه جنوب 

اصفهان
اما معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زیســت 
گفــت: ســازمان محیــط زیســت  اســتان اصفهــان 
کیفیــت پســاب را بررســی و نــوع منبــع پذیرنــده را 
ــه پســاب  ک کیفیــت مشــخص می کنــد  براســاس 
در چــه منبعــی می توانــد تخلیــه شــود و پیگیــری 
گیاهان مثمر در  موضوع اســتفاده فاضالب بــرای 

حیطــه وظایــف محیــط زیســت نیســت .
گــر پســاب بــرای  حمیــرا صفــی قلــی ادامــه داد: ا
گرفتــه شــود،  کشــاورزی در نظــر  تخلیــه در اراضــی 
محیــط زیســت پــس از بررســی اســتانداردهای 
کــه اســتفاده بــرای  کیفــی پســاب اعــالم می کنــد 

کشــت غیــر مثمــر، فضــای ســبز و آبیــاری درختــان 
ــت  ــع اس ــت بالمان ــط زیس ــر محی ــر از نظ ــر مثم غی
امــا منــوط به اینکــه کــه اســتانداردها را پــاس کــرده 
کــه وقتی به سیســتم غذایــی وارد  باشــد در حالــی 
شــود سیســتم از دســت ســازمان محیــط زیســت 

خــارج می شــود.
طبق قانون مرکز بهداشت باید پیگیری کند

جنــوب  خانــه  تصفیــه  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
مشــکل داشــته و بــرای آن اخطــار صــادر شــده 
پســاب  مــواردی  در  گــر  ا داشــت:  ابــراز  اســت، 
خروجی غیر اســتاندارد باشــد متولی آن را شــرکت 
آب و فاضــالب می دانیــم؛ البتــه طبــق قانــون پس 
ــود  ــارج می ش ــه خ ــه خان ــاب از تصفی ــه پس از اینک
مدیریت آن بر عهده شــرکت آب منطقه ای اســت 
کــه برداشــت  و آب منطقــه ای بایــد مــواردی را 

ــد. کن ــی  ــری قضائ ــت، پیگی ــده اس ــاز ش غیرمج
ــت  ــط زیس ــت محی کل حفاظ ــی اداره  ــاون فن مع
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه در صــورت تخلــف 
محیــط زیســت بــا آب و فاضــالب برخــورد می کند، 
کشــت مثمــر اســتفاده  گــر پســاب بــرای  گفــت: ا
شــود محیــط زیســت می توانــد طبــق مــاده ۶۸۸ 
کنــد  قانــون مجــازات اســالمی موضوع را پیگیــری 
ــز  امــا بــه دلیل اینکــه محصــوالت مثمــر بــوده مرک

بهداشــت باید به مراجع قضائی پاســخگو باشــد.
صفی قلــی بــا اشــاره به اینکــه مــاده ۶۸۸ قانــون 
مجــازات اســالمی از دو جنبــه ســالمت و محیــط 
زیســت مطــرح اســت، افــزود: مرجــع اصلی ایــن 
موضــوع بــرای پیگیــری مرکــز بهداشــت اســتان 
کشــاورزان  اســت؛ البته ایــن پســاب ها را برخــی 
برداشــت می کننــد امــا برخــی نیــز تمایــل دارنــد 
کــه پســاب بــرای آبدهــی چاه هایشــان در بســتر 

رودخانــه جریــان داشــته باشــد.
استفاده از فاضالب خام سالمت و امنیت 

غذایی جامعه را تهدید می کند
گیاهــی  تولیــدات  بهبــود  معــاون  همچنیــن 
کشــاورزی اســتان اصفهان در این  ســازمان جهاد 
کــه  گفت: ایــن پســاب طبــق صحبت هایــی  بــاره 
شــده بــود بــا انجــام فیلتــر اولیــه پســاب در مســیر 
رودخانــه جریــان یافتــه تــا بــه تغذیــه منابــع آب 
کــه بــرای  کنــد امــا قــرار نبــوده  کمــک  زیــر زمینــی 
کشــاورزی اســتفاده شــود، از یک ســو  محصوالت 
گندم  الگوی کشت و محصول غالب این منطقه 
گیاهــان چنــد ســاله ماننــد یونجــه بــوده  و جــو و 
کشــاورزی  اســت و از ســوی دیگــر ســازمان جهــاد 
هرگــز بــا کاشــت ســبزیجات و صیفــی جــات در این 
منطقــه موافــق نبــوده و نیســت زیــرا ســالمت و 

امنیــت غذایــی جامعــه مطــرح اســت.
مــاده ۶۸۸  طبــق  بیان اینکــه  رســتمی با  اصغــر 
قانــون مجازات اســالمی متولیان رســیدگی به این 
تخلفــات مشــخص اســت، اظهــار داشــت: جهــاد 
موضــوع  مخالف ایــن  النفســه  فــی  کشــاورزی 
کــه مجــوزی  اســت و البتــه مســئولیتی نیــز نــدارد 
گــر کســی برداشــت  بــرای برداشــت ها صــادر کنــد، ا

غیرمجــاز داشــته اســت بایــد پاســخگو باشــد.

بــه  پســاب  کــرد:  تصریــح  حــال  عیــن  در  وی 
گــر طبــق  عنــوان یــک منبــع آب رو بــه افزایــش ا
برنامه ریزی هــای الزم و تصفیه هــای تکمیلــی، 
بتــوان  کــه  صورتــی  بــه  شــود  استانداردســازی 
نظــر  بــه  کــرد  اســتفاده  کشــاورزی  بخــش  در 
کشــاورزان منــع  کشــاورزی و  ــه جهــاد  ک می رســد 
و محدودیتــی نداشــته باشــند اما اینکــه بصــورت 
پســاب خــام برداشــت شــود، بهداشــت عمومــی و 

امنیــت غذایــی جامعــه را تهدیــد می کنــد.
همچنین بنا به اظهارات مســئوالن ســازمان آب 
ــه  ــی تصفی ــر خروج ــارت ب ــتان، نظ ــالب اس و فاض
ــر  ــل آن، ب ــالب و تحوی ــه فاض ــس از تصفی ــه پ خان
عهده ایــن ســازمان نیســت و وظیفــه شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهــان اســت. پســاب تصفیه خانــه 
گیاهــان غیرمثمــر  شــرق و شــمال اصفهــان بــرای 
کانال هــا می شــود امــا در ایــن مســیر اتفاقاتــی  وارد 
کشــاورزان برداشــت می کننــد  می افتــد و برخــی 
کنتــرل آن بــر عهــده ســازمان آب و فاضــالب  کــه 

نیســت.
شرکت آب منطقه ای خروجی 

تصفیه خانه ها را به استاندارد برساند
معــاون  حیــدری  کمــال  ارتبــاط  همیــن  در 
در  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان 
و  جســته  کنــون  ا داشــت:  اظهــار  مصاحبــه ای 
کــه از پســاب در  گریختــه می شــنویم یــا می بینیــم 
کشــاورزان از یــک  ع اســتفاده می شــود زیــرا  مــزار
کمبــود آب روبــه رو هســتند و از ســوی  ســو بــا 
کنــار  کانال هــای انتقــال پســاب از  دیگــر می بیننــد 
مزرعه هایشــان می گــذرد و اجــازه اســتفاده از آن را 
گــر شــرکت آب منطقــه ای  کــه ا ندارنــد. در صورتــی 
به انــدازه  را  تصفیه خانه هــا  خروجــی  بتوانــد 

کــرد  کشــاورز ضــرر خواهــد  اســتاندارد برســاند، نــه 
و نــه مــردم.

صیفــی  و  ســبزی  مصــرف  بیان اینکــه  بــا  وی 
ــوند  ــاری می ش ــالب آبی ــاب فاض ــا پس ــه ب ک ــات  ج
بیماری هــای  ماننــد  بــدی  بســیار  پیامدهــای 
صعــب العــالج بــه ویــژه ســرطان ها را بــه دنبــال 
کنــون  ا کــه  پســابی  میکروبــی  بــار  افــزود:  دارد 
می آیــد  بیــرون  فاضــالب  تصفیه خانه هــای  از 

صــدر صــد باالتــر از میــزان اســتاندارد اســت و بــا 
کشــاورزان آن را بــه صــورت غیرقانونــی  وجود ایــن 
و پنهانــی اســتفاده می کننــد. نظارت هــای مــداوم 
مســئوالن اســتانی و جمــع آوری موتورهــای پمپاژ 
کشــاورزان را از ایــن  کنــون نتوانســته  پســاب نیــز تا

کنــد. تخلــف منصــرف 
آب و فاضالب و آب منطقه ای پاسخگو 

باشد
کشــاورزان شــرق و عضو  در همین پیوند نماینده 
داشــت:  اظهــار  اصفهــان  میراب هــای  شــورای 
و  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  اســت  الزم 
کــه  ســازمان آب و فاضــالب اســتان پاســخ دهنــد 
تصفیــه  اصولــی  و  جمــع آوری  را  فاضــالب  چــرا 
کــه بودجــه آن نیــز تأمیــن  نمی کننــد در حالــی 
شــده اســت، چرا قبل از وقوع فاجعه، پیشــگیری 
گفتــه می شــود از ایــن پســاب  نمی کنند؟ اینکــه 
برداشــت نمی شــود و در رودخانــه جریــان دارد 
کنون  مگــر چنیــن موضوعــی ممکــن اســت؟ هــم ا
در منطقــه تیمیــارت )روســتای بــرآان در شــرق 
اصفهــان( کــه هیــچ آبــی وجــود نــدارد زمین هــا زیــر 

گنــدم و یونجــه اســت. کشــت 
کشــاورزان چــاه دارنــد امــا  وی ادامــه داد: برخــی 
کردند و پساب را به  کانال هایی حفر  برخی از آنها 
زمین هــای خود منتقــل می کنند؛ ایــن یونجه ای 
کــه بــا پســاب و فاضــالب آبیــاری می شــود در  را 
چرخــه غذایــی مــردم قرار می گیرد؛ گاو و گوســفند 
کــرده و در نهایــت انســان  از ایــن یونجه هــا تغذیــه 
گوشــت این ها اســتفاده می کننــد یــا حتــی  هــم از 
آورده  منطقــه  به ایــن  چــرا  بــرای  کــه  دام هــای 
می خورند؛ این هــا  فاضالبــی  آب  از  می شــوند 

ــدازد. ــه خطــر می ان ســالمت مــردم را ب
بارها به متخلفان تذکر داده ایم

شــورای  عضــو  و  شــرق  کشــاورزان  نماینــده 
بارهــا  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  میراب هــای 
حتــی  امــا  شــده  داده  تذکــر  متخلفــان  به ایــن 
افــراد  به ایــن  کشــاورزان  صنــف  هشــدارهای 
پســاب  داشــت:  ابــراز  اســت،  بــوده  فایــده  بــی 
خروجــی از تصفیه خانه هــای اصفهــان درســت 
تصفیــه نمی شــود؛ از مســئوالن بــه ویــژه فرمانــدار 
و  منطقــه ای  آب  شــرکت  سرپرســت  اصفهــان، 
می کنیــم  درخواســت  فاضــالب  و  آب  ســازمان 
کــه بــرای تصفیــه صحیــح و اســتاندارد پســاب 
آن  بودجــه  زیــرا  کننــد  چاره اندیشــی  فاضــالب 
ــه صــورت  ــر ب گ در آب منطقــه ای تأمیــن شــده و ا
اســتاندارد پســاب تصفیــه خانه هــای اصفهــان 
گیــرد حــدود  قــرار  کانال هــا  و در  تصفیــه شــود 
کــه می تــوان  هشــت مترمکعــب آب خواهــد بــود 

کــرد. گیاهــان غیــر مثمــر اســتفاده  بــرای 
کــرد: رهاســازی و اســتفاده برخــی  کریمی اضافــه 
کشــاورزان از ایــن پســاب برای آبیــاری محصوالت، 
ظلــم بــه مــردم اســت چــرا کــه باعــث بیماری هــای 

امــا  می شــود؛  ســرطان  ماننــد  العــالج  صعــب 
کــه چــرا قبــل از وقــوع فاجعــه  ســوال این اســت 

پیشــگیری نمی شــود؟
غذایــی  منشــأ  بــا  بیماری هایــی  آمارهــا  برپایــه 
ســاالنه بیــش از ۵۵۰ میلیــون نفــر را در جهــان 
بیمــار و بســیاری را بــه کام مــرگ می کشــاند، بیش 
بــا منشــأ غذایــی علــت  از ۵۰ درصــد از امــراض 
ــه بیماری هــای اســهالی اســت، بیمــاری  ابتــالء ب
کتــری شــیگال عامــل آن اســت،  کــه با شــیگلوز 
کــودکان  کــه  یکــی از انواع ایــن بیماری هــا اســت 
و بزرگســاالن را درگیــر می کنــد. شــیگلوز یــا اســهال 
اســت  روده  کتریایــی  با بیماری هــای  از  خونــی 
کتــری شــیگال ایجاد  و بــه وســیله یکــی از انــواع با

می شــود.
ایــن بیمــاری از طریــق آب و غــذای آلــوده، آبیــاری 
ــا پســاب فاضــالب شــیوع پیــدا می کنــد.  ع ب مــزار
شــیگلوز در ســال های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۴ بــه شــکل 
ماننــد  اصفهــان  اســتان  از  نقاطــی  اپیدمــی در 
شــهر اصفهــان، اردســتان، نائیــن، ســمیرم و … 
دیــده شــده اســت. بــه گفتــه رضــا فدایــی مســئول 
ــان  ــت اصفه ــز بهداش ــردار مرک گی ــای وا بیماری ه
عالئــم شــیگلوز یــا اســهال خونــی، تــب، بــدن درد، 
کــم اســت. دل پیچــه، دل درد و اســهال بــا حجــم 
بــا توجــه به اینکــه اســتفاده از پســاب بــرای آبیــاری 
کشــاورزی مثمــر ســالمت و امنیــت  محصــوالت 
غذایــی جامعــه را تهدیــد می کنــد و در روزهــای 
گذشــته انتشــار تصاویر متعدد تخلفات در اراضی 
مجــازی  فضــای  در  اصفهــان  شــرق  کشــاورزی 
ســبب نگرانــی مــردم شــده اســت، بایــد منتظــر 
پاسخ شرکت آب منطقه ای اصفهان و همچنین 
تــر مرکــز بهداشــت اســتان به ایــن  ورود جــدی 
موضــوع بــود تــا قبــل از بــروز فاجعه، مشــکل را رفع 

شــود.
پساب برای تاالب گاوخونی رهاسازی شده 

نه کشاورزی
ــرکت آب  ــت ش ــانی سرپرس ــن ساس ــه حس ــر چ گ ا
کنش به این  منطقــه ای اصفهــان روز جمعــه در وا
کــه پســاب بــه منظــور تأمیــن  کــرد  موضــوع اعــالم 
گاوخونــی و نــه بــرای  نیــاز زیســت محیطــی تــاالب 
رهاســازی  رود  زاینــده  در  کشــاورزی  اســتفاده 
کیفیــت پســاب  می شــود امــا بــه نظــر می رســد 
تأمیــن  عنــوان  کــه  شــده  رهاســازی  فاضــالب 
انتشــار  آبــی محیــط زیســتی دارد، ســبب  نیــاز 
آلودگی هــای زیســت محیطــی و آســیب بــه حیات 
ســایر زیســتمندان باشــد و چنیــن رنجــی ســزاوار 
ــی  طبیعــت نیســت؛ براســاس مشــاهدات میدان
کنــار آبــزی در بنــد  خبرنــگار مهــر پرنــدگان آبــزی و 
کــف آلــود تلــف  کنــار در همیــن پســاب های  شــاخ 
کــه نیــاز زیســتی  می شــوند. این درحالــی اســت 
ــد  ــون از آب بای ــی نیــز براســاس قان گاوخون ــاالب  ت

تأمیــن شــود.

گزارش روز
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»الفــت«، »بهشــتیان«، »باجغلــی«، »کیان پــور«، 
میــراث  شــش  نــام  »امین التجــار«  و  »مالباشــی« 
ارزشــمند باقی مانــده از دوره ی قاجــار در اصفهــان 
کتــاب  کــه مریــم قاســمی و آزاده حریــری، در  اســت 
آن  معرفــی  بــه  اصفهــان«  قاجــاری  »خانه هــای 

پرداخته انــد. 
ــروه معمــاری  ــم قاســمی، عضــو هیــأت علمی گ مری
یکــی  و  خوراســگان  اســالمی واحد  آزاد  دانشــگاه 
قاجــاری  »خانه هــای  کتــاب  نویســندگان  از 
اصفهــان« می گویــد: خانه هــای اعیانــی باقی مانــده 
کــه در فهرســت میــراث ملــی ثبــت  از دوره ی قاجــار 
کنده انــد  شــده اند، در اقصــی نقــاط اصفهــان پرا
کل، شــهر  ــد. به طــور  کاربری هــای مختلفــی دارن و 
و  دارد  فراوانــی  معمــاری  ارزش هــای  اصفهــان 
وظیفــه ی مــا نیــز چیــزی نیســت جــز صیانــت از ایــن 

ارزش هــا.
اثــر  یــک  حفــظ  مقدمــه ی  می دهــد:  ادامــه  او 
ارزشــمند، شــناخت دقیق آن اســت و وقتی بخش 
تاریخــی  بافــت  ارزشــمند  خانه هــای  اعظمــی از 
اصفهــان در دوران معاصــر تخریب شــده اند، یعنــی 
گران بهــا را  ــه باید ایــن میراث هــای  ک هنــوز آن طــور 

نشناســانده ایم. و  نشــناخته ایم 
ایــن پژوهشــگر، بــا شــرح ســه دوره ای کــه در بررســی 
ــه آن  ــد ب خانه هــای تاریخــی قاجــاری اصفهــان بای
ــار دوره ی  توجــه داشــت، خاطــر نشــان می کنــد: آث
ــود؛ دوره ی اول  ــیم می ش ــه دوره تقس ــه س ــار ب قاج
مربــوط بــه زمــان آقــا محمدخــان و فتحعلــی شــاه 
کــه ادامــه ی معمــاری دوره ی صفــوی اســت و بــه 
نام ســبک صفوی شــناخته می شــود، دوره ی دوم 
مربوط به زمان ناصرالدین شــاه و مظفرالدین شــاه 
اســت و دوره ی ســوم نیــز متعلــق بــه زمــان انقــالب 
کــه برخــی از تاریخ نــگاران محلــی آن را  مشــروطه  
هم زمــان بــا حکومــت ظــل الســلطان در اصفهــان 

می داننــد.
کتــاب  شــکل گیری  درباره ی ایــده ی  قاســمی، 
خانه هــای قاجــاری اصفهــان توضیــح می دهــد: بــه 
دنیــا آمــدن در محلــه تاریخــی جلفــا و تحصیــل در 
محضــر اســتادانی چــون باقــر آیــت اهلل زاده شــیرازی، 
آقایــان جبل عاملی، معماریان، منتظر، پــور نادری 
کــه عالقــه ی زیــادی بــه خانه هــای  و... باعــث شــده 
تاریخــی داشــته باشــم و از ســال ۱۳۷۵ به صــورت 

کــرده ام. تخصصــی بــر همیــن مقولــه تمرکــز 
ــته ی  ــن در رش ــرای م ــز دکت ــوع ت ــد: موض او می افزای

معمــاری، خانه هــای قاجــاری بــود و ســال ۱۳۸۷ 
کــردم، امــا بــه نظــرم بــرای تبدیل شــدن  از آن دفــاع 
بــه یــک منبــع مفیــد بــرای عالقه منــدان، هنــوز 
کار داشــت. بنابرایــن بــا کمــک آزاده حریری،  جــای 
دانشــجوی دکتــری مرمــت دانشــگاه هنــر اصفهان، 
کــه به صــورت جــدی روی شــش  گرفتیــم  تصمیــم 

کنیــم. کار  خانــه ی قاجــاری اصفهــان 
آزاد  عضــو هیــأت علمی گــروه معمــاری دانشــگاه 
اسالمی خوراســگان بــا بیان اینکــه در پژوهش هــای 
توجــه  بنــا  کالبــد  بــه  تنهــا  معمــواًل  معمارانــه، 
کتــاب  در  کــه  می کنــد  نشــان  خاطــر  می شــود، 
کالبــد،  »خانه هــای قاجــاری اصفهــان« نــه فقــط 
کــه در ایــن بناهــا اتفــاق  بلکــه وقایــع تاریخــی ای 
شــده،  بنــا  آن  در  خانــه  کــه  محلــه ای  افتــاده، 
کرده انــد و مالکیــن  کــه بنــا را مرمــت  اســتادکارانی 
آن هــا نیــز مــورد توجــه قــرار گرفته انــد تــا بتــوان از ایــن 
کــرد. گردشــگری هــم اســتفاده  اطالعــات در بحــث 

می دهــد:  ادامــه  کتــاب  فصل هــای  شــرح  بــا  او 
»خانه هــای  کتــاب  در  کــه  خانــه ای  نخســتین 
قاجــاری اصفهــان« بــه آن پرداخته ایــم، خانــه ی 
قاجــار  دوره  اواخــر  خانــه،  اســت. این  »الفــت« 
فهرســت  در  و  ساخته شــده  کــردی  ســبک  بــه 
میــراث ملــی هــم بــه ثبــت رســیده، امــا متأســفانه 
در چنــد ســال اخیــر تخریب شــده اســت. مــا در 
بخــش خانــه ی الفــت، دربــاره ی شــخصیت الفــت 
که ایــن خانــه بــه نــام اوســت و  اصفهانــی، شــاعری 
ــه  ــه ب ــرای تبدیل ایــن خان ــه ب ک همچنیــن تالشــی 
کــرده بــوده نیــز  کانون هــای ادبــی اصفهــان  یکــی از 

نوشــته ایم. را  مطالبــی 
آزاد  عضــو هیــأت علمی گــروه معمــاری دانشــگاه 
قاجــاری  خانــه ی  دومیــن  اسالمی خوراســگان، 
قاجــاری  کتــاب »خانه هــای  کــه در  ارزشــمندی 
خانــه ی  شــده،  پرداختــه  آن  بــه  اصفهــان« 
»بهشــتیان« معرفــی می کنــد و می گویــد: ویژگــی 
منحصربه فــرد خانــه عبــاس بهشــتیان این اســت 
کــه در واقــع یــک خانــه_کارگاه بــوده و عصــاری هــم 
انجــام می شــده اســت. این تنهــا خانــه ی  در آن 
کــه مــا می توانیــم دســتگاه  باقیمانــده ای اســت 

عصــاری را در آن ببینیــم.
از  یکــی  بهشــتیان  مرحــوم  قاســمی می افزاید: 
کــه جلــوی  اصفهــان دوســتان دانــا و فرهیختــه بــود 
عبــور تانک هــا و ماشــین ها را از روی پــل خواجــو 
گرفــت و در کتــاب، بــه نقــش او در حفــظ آثار تاریخی 
کمــک زنده یــاد  اصفهــان نیــز اشاره شــده اســت. بــه 
جمشــید مظاهــری، اســنادی تاریخــی در خانــه ی 
کــه آن را بازخوانــی  عبــاس بهشــتیان پیــدا شــد 
کــه دربــاره ی تاریــخ  کردیــم و اطالعــات مفیــدی 
کتــاب ذکــر  محــالت اصفهــان بــه مــا مــی داد در 

کردیــم.
کــه اطالعات  ایــن پژوهشــگر، خاطــر نشــان می کنــد 
اصفهــان  تاریخــی  محله هــای  دربــاره ی  موجــود 
منســجم نیســت و در ادامــه تصریــح می کنــد: نظــر 
قاجــاری  »خانه هــای  کتــاب  در  کمبــود،  به ایــن 
کنــار معرفــی هــر خانــه و مرمتگــران و  اصفهــان« در 
که خانه در آن  مالک آن، بحث شناخت محله ای 
واقع شــده را نیــز بازکرده ایــم و وضعیــت دیــروز و امروز 

آن را به واســطه درج نقشــه ها نشــان داده ایــم.
بــه  کــه  کســانی  از  خیلــی  بهانــه ی  می گویــد:  او 
روی  کالســیک  رومــی و  نماهــای  از  اســتفاده 
معماری ایرانــی  در  مــا  کــه  اســت  آورده اند ایــن 
جزئیــات نداریــم. مــا بــا علــم به ایــن مســئله تــالش 
کردیــم کــه از جزئیــات در و پنجره و ارســی خانه های 
کیفیتــی را  قاجــاری اصفهــان نیــز عکس هــای بــا 
تهیــه کنیــم، بلکه مــورد توجــه طراحان قــرار بگیرد. 
ــه  ک ــه ای اســت  ــه ی »باجغلــی«، ســومین خان خان
کتــاب »خانه هــای قاجــاری  بــاب آشــنایی بــا آن در 
اصفهــان« بــاز شــده و قاســمی، دربــاره ی آن اظهــار 
می کند: ایــن خانــه متعلــق بــه میــرزا علــی صــراف 
ــاری از ســه دوره ی صفــوی، قاجــار  ــوده و دارای آث ب
و پهلــوی اســت. ویژگــی منحصربه فــرد آن نیــز دارا 
بــودن حوض خانــه و بادگیــر اســت؛ به طوری کــه 
می تــوان گفت ایــن خانه قدیمی تریــن بنــای دارای 

تــک بادگیــر در شــهر اصفهــان اســت.
ایــن مدرس دانشــگاه دربــاره ی خانــه ی »کیان پور« 
توضیــح می دهد: ایــن خانــه ســنتی در مقیاســی 
کــه در حــال  کوچــک امــا بســیار ارزشــمند اســت 
ــا درج  ــده و ب ــنتی تبدیل ش ــگاه س ــه اقامت ــر ب حاض
کتــاب  عکس هــای پیــش و پــس از مرمــت آن در 
داشــتیم  قصــد  اصفهــان«  قاجــاری  »خانه هــای 
ــا برچســب نیمــه  ــه ب ک بگوییــم خیلــی از بناهایــی 
مخروبــه رهــا می شــوند نیــز قابــل مرمــت و احیــا 

هســتند.
پنجمیــن  »معتمــدی«  یــا  »مالباشــی«  خانــه ی 
کتــاب »خانه هــای قاجــاری  کــه در  خانــه ای اســت 

نویســنده این  و  پرداخته شــده  آن  بــه  اصفهــان« 
خانــه ی  می شــود:  یــادآور  آن  دربــاره ی  کتــاب 
مالباشــی یکی از مجموعه های فاخر دوره ی قاجار 
و متعلــق بــه میرزا حبیب مالباشــی اســت که نقش 
او در تاریــخ اصفهــان قابل توجــه اســت و اســناد و 
مــدارک مرمت ایــن خانــه توســط آقــای معتمــدی 
ــا دانشــجویان به صــورت  کتــاب درج شــده ت نیــز در 

جزئی تــری بــا ارزش هــای آن آشــنا شــوند.
ــاره ی  پژوهشــگر خانه هــای تاریخــی اصفهــان، درب
خانــه ی »امیــن التجــار« اظهــار می کند: ایــن خانــه 
کــه در خیابــان عبدالــرزاق قــرار دارد، بــا خانــه افتخــار 
ــه فاخــر اســت  ــه آن نیــز یــک خان ک ــا اعلــم  التجــار ی
کــه متعلــق بــه دو  شــباهت های زیــادی دارد چــرا 

بــردار بــوده اســت.
او می افزایــد: بســیاری از جلســات انجمــن تجــار 
اصفهــان در خانــه امیــن التجــار برگــزار می شــده و 
متأســفانه هم زمــان بــا احداث خیابــان عبدالــرزاق، 
بخش هایــی از ایــن خانــه و دیگر خانه هــای تاریخی 

ــود. ــب می ش ــون آن تخری پیرام
دارای  التجــار  امیــن  خانــه ی  قاســمی می گوید: 
نمونــۀ  اولیــن  و ایــن،  اســت  متحــرک  مبلمــان 
اســتفاده از هنــر دســتی ایران به ســبک اروپــا در یک 
خانــه ی تاریخــی بــه شــمار مــی رود. خانــدان امیــن  
تأثیرگــذار اصفهــان  از خانواده هــای  یکــی  التجــار 
بوده انــد. دختر ایــن خانــواده بانــو امیــن، نخســتین 
آن هــا،  پســر  و  اســت  اســالم  زن مجتهــد جهــان 
ســازنده ی مجتمــع مســکونی ارزشــمند امیــن، بــا 
طراحــی فیلیــپ جانســون آمریکایــی در مجــاورت 

پــل خواجــو.
آزاد  عضــو هیــأت علمی گــروه معمــاری دانشــگاه 
اســالمی واحد خوراســگان خاطــر نشــان می کنــد: 
از ســال ۱۳۸۱ بحــث خانه هــای قاجــاری اصفهــان 
کــه  دغدغــه ی فکــری هــر روزه ی مــن بــوده، چــرا 
کافی  شــاهدم در مورد بیشــتر این بناها شــناخت نا
کمــک مــادی  و بعضــًا غلــط داریــم و امیــدوارم بــا 
ســاختمان  نظام مهندســی  ســازمان  معنــوی  و 
معاونــت  خوراســگان،  آزاد  دانشــگاه  اصفهــان، 
فرهنگــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری اصفهــان و بنیــاد فرهنگی معتمــدی که 
کتــاب »خانه های قاجــاری اصفهان«  حامی چــاپ 
از ســوی نشــر معمــار خانــه بــاغ نظــر شــدند، بتوانیم 
آینــده ای  در  هــم  را  دیگــر  تاریخــی  خانــه ی   ۲۰
توضیحــات  و  نقشــه ها  و  عکس هــا  بــا  نزدیــک، 

کنیــم. مکفــی بــه مخاطبــان عالقه منــد ارائــه 

تازه های کتاب؛

شش خانه قجری در یک کتاب

گهی فقدان سند مالکیت آ
فرزنــد  دزفولــی  نژادتقــی  ســعید  چــون   ،1۴۰۰/2/18 تاریــخ:   ،2۶۰۰۴۰۴1 شــماره: 
اســفندیار بــه وکالــت ازطــرف تعــدادی از ورثــه چراغعلــی جرگوگــی اســپارتی بــه موجــب 
 2۴1۰۵ و  تهــران   122۳ دفتــر   1۳99/11/2۰ خ  مــور  28۰۳۰ شــماره  وکالتنامه هــای 
کــه  خ 1۳99/11/28 دفتــر 1۶۳ اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی  مــور
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 9۴ اصفهــان رســیده  هویــت و امضــاء شــهود رســمًا 
ک 1۴۰۳9/1221 واقــع در  کــه ســند مالکیــت تمامــت ششــدانگ پــال مدعــی اســت 
کــه طبــق دفتــر الکترونیــک  بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه شــماره چاپــی ۶۶۶۳۴۴ 
بــه  و  گردیــده  صــادر  ســند  اولیــه  مالــک  نــام  بــه  بــدوًا   1۴۰۰2۰۳۰2۰2۶۰۰222۶
خ 1۳7۰/۰7/2۴ دفترخانــه ۶۴ اصفهــان  موجــب ســند صلــح شــماره 1۰1۴۳7 مــور
گواهــی  گردیــده و طبــق  بــه چراغعلــی جرگویــی اســپارتی فرزنــد حســین مصالحــه 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده و در رهــن و وثیقــه نمی باشــد. بــه علــت  دفتــر امــال
گردیــده اســت و تقاضــی صــدور ســند مالکیــت  جابجایــی ســند مالکیــت مفقــود 
المثنــی نمــوده اســت طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت 
گهــی  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  مراتــب آ
ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  آ
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید و یــا درصــورت  گــردد. ا کننــده مســترد  ارائــه 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
ک شــمال اصفهــان فــالح -  تســلیم خواهــد شــد. رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

11۳2۳۳۰ / م الــف
گهی مزایده آ

تاریــخ: 1۴۰۰/۰2/1۳، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  شــماره: 99۰1۴۶۰ اجــرا، 
ــوی  ــالن عل ــای امیرارس ــه آق ــه 99۰1۴۶۰ ل کالس ــده  ــهر در پرون ــی ش ــتان خمین شهرس
علیــه شــرکت آیســان شیمی ســپاهان و خانــم لیــال اعتدالــی بــه خواســته مطالبــه 
مبلــغ ۵/177/27۵/۰۰۰ ریــال در حــق محکــوم لــه و مبلــغ 2۵8/8۶۴/۰۰۰ ریــال 
دانــش  ریــال( درنظــردارد   ۵/۴۳۶/1۳9/۰۰۰ مبلــغ  االجــرای دولتــی )جمعــا  حــق 
فتالوســیانین  )پیگمنــت  رنگــی  پیگمنت هــای  تولیــد  شــیمیایی  محصــول  فنــی 
کــه پــس از  مــس( مــورد اســتفاده در صنایــع رنــگ متعلــق بــه خانــم لیــال اعتدالــی 
کلیــه جوانــب عملــی و اجرایــی توســط شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان  ارزیابــی 
گرفتــه  قــرار  تاییــد  خ 1۳99/12/۰۴ مــورد  نامــه شــماره ۵99۰/ص/99 مــور طبــق 
کارشــناس رسمی دادگســتری باتوجــه به اینکــه مــاده شــیمیایی تولیــد  کــه  اســت 
کــه در صنایــع وســیع رنــگ مصــرف  کاالی وارداتــی اســت  شــده درحــال حاضــر یــک 
کارآفرینــی  کشــور از خــروج ارز جلوگیــری شــده و  می شــود و درصــورت تولیــد آن در 
ــی اصفهــان ارزش  ــه اســتناد نامــه شــهرک علمــی و تحقیقات ــذا ب ــه همــراه دارد ل نیــز ب
دانــش فنــی )پیگمنــت فتالوســیانین مــس( را 12/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده 
تاریــخ چهارشــنبه 1۴۰۰/۰۳/12 ســاعت 9 صبــح در  لــذا جلســه مزایــده در  اســت 
ــردد.  ــزار می گ ــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگ محــل اجــرای احــکام مدن
کــه باالتریــن قیمــت راپیشــنهاد نمایــد. خریــدار می بایســتی  کســی اســت  خریــدار 
کارشناســی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ  ده درصــد قیمــت 
درصــد  ده  درغیراینصــورت  نمایــد  واریــز  دادگســتری  ســپرده  حســاب  بــه  مزایــده 
کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان  اولیــه پــس از 
ــر:  ــدارد. تذک ــدار ن ــه خری ــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال ب ذک
متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار 
نســخه ای بــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر بــه شــماره 217129۰271۰۰۳ 
کارت ملــی نیــم  نــزد بانــک ملــی واریــز و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل 
ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و درخواســت شــرکت 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا  کپــی  در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 
کریمــی  ــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر  ــر اجــرای احــکام مدن  نماینــد. مدی
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گهی آ
تولید شش اثر موسیقی 

درصداوسیمای مرکز اصفهان 

 با رویکرد عملیاتی کردن ویژگی های شهر دوست دار سالمند ؛

رونمایی از وب سایت »اصفهان، شهر دوستدار سالمند« 

به کارگردانی محمد مهدی فکریان :

کوتاه »معلم« با روایتی از تالش معلمان  ساخت فیلم 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان خبر داد: 

برگزاری دوره های آموزشی دیپلماسی شهری اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

شــش اثــر موســیقی درصداوســیمای مرکــز اصفهان 
آمــاده پخــش در شــبکه های اســتانی و  تولیــد و 

سراســری شــد.
امیــر  بــه آهنگســازی  قطعه هــای »نقــاش دنیــا« 
ســاختار  در  اختــری  کبــر  ا خوانندگــی  و  رجبــی 
و  آهنگســازی  بــه  بهــاران«  »نــوای  دری،  محلــی 
خوانندگــی مســعود رزاز زاده در ســاختار ســنتی و 
قطعــه موســیقی »بیشــه عشــق« بــا شــعری از ادیب 
نیشابوری، و خوانندگی محمد اسالمی در ساختار 

ارکســترال تولیــد شــده اســت.
همچنیــن قطعــه موســیقی »بــا تــو آروم تــرم« بــه 
گمــار، خوانندگــی مهــرداد میــر  آهنگســازی مهــدی 
بــه  ســعیدی، قطعــه موســیقی »تــو هوادارمــی« 

آهنگســازی مهــدی گمــار و خوانندگــی مهــرداد میــر 
ســعیدی و قطعــه موســیقی »اشــک و لبخنــد« و 
خوانندگــی محمــد صابــری در ســاختار پــاپ تولیــد 
ــری  ــتانی و سراس ــبکه های اس ــش از ش ــاده پخ و آم

اســت.

 
وب ســایت »اصفهــان؛ شــهر دوســتدار ســالمند« 
شــهر  ویژگی هــای  کــردن  عملیاتــی  رویکــرد  بــا 
دوســت دار ســالمند در هفتــه فرهنگــی اصفهــان 

گرفــت. در اختیــار جامعــه هــدف قــرار 
وب ســایت اصفهــان شــهر دوســتدار ســالمند و 
ــه  ــبت هفت ــه مناس ــالمندی ب ــوزه س ــدات ح تولی

فرهنگــی اصفهــان از رونمایــی شــد.
شــهرهای دوستدار سالمند هشت ویژگی عمده 
کــه وجــود بســترهای اطالعاتــی و ارتباطاتی  دارنــد 
جمله ایــن  از  ســالمند  دوســتدار  شــهرهای  در 
کــه ســالمندان و  ویژگی هــا اســت، به ایــن معنــا 
کــه بــا موضــوع ســالمندی در  گروه هایــی  تمــام 
ارتبــاط هســتند، بایــد بتواننــد اطالعات مــورد نیاز 
خــود را بــه نحــو مطلــوب کســب کــرده و ارتباطاتــی 
کننــد تــا تجربیــات افــراد  بــه شــکل مطلــوب برقــرار 
ــاره موضــوع ســالمندی بــه راحتــی در اختیــار  درب

گیــرد. ســایرین نیــز قــرار 
اصفهــان  وب ســایت  از  رونمایــی  و  راه انــدازی 
اقداماتــی  جملــه  از  ســالمند  دوســتدار  شــهر 
کــه در ایــن راســتا در اصفهــان بــه عنــوان  اســت 
ــه شــهر دوســتدار  نخســتین شــهر دارای دبیرخان
ــات  ــار و اطالع ــت و اخب ــده اس ــام ش ــالمند انج س

حــوزه ســالمندی، مباحــث فرهنگــی و آموزشــی، 
در  فرهنگــی  تولیــدات  ســالمندان،  ســالمت 
خدمــات  تخفیــف  باشــگاه  ســالمندی،  حــوزه 
ســالمندی و راهنمای دسترســی به داروخانه ها، 
رســتوران ها و بیمارســتان های دوســتدار سالمند 
ــایت  ــن وب س گون ای گونا ــای  ــه بخش ه را از جمل

اســت.
ایــن وب ســایت بــرای ســالمندان و خانواده هایــی 
کار دارنــد مفیــد بــوده و در  کــه بــا ســالمندان ســر و 
کز نگهداری و توان بخشــی  بردارنــده اطالعــات مرا
که  سالمندان و همچنین مراقبان سالمند بوده 
خانواده هــا بــا مراجعــه بــه ســایت می تواننــد بهــره 
کــه البته ایــن ســایت تنهــا مختــص  منــد شــوند 
گونــه ای طراحــی  بــه خــود ســالمندان نبــوده و بــه 
کــز  کــه جامعــه هــدف بزرگ تــری شــامل مرا شــده 
ســالمندان،  بــه  خدمــات  ارائه دهنــده  افــراد  و 
دســتگاه های دولتــی و ســازمان های مردم نهــاد 

را نیــز در بــر می گیــرد.
همچنیــن اپلیکیشــین این وب ســایت نیــز بــه 
زودی راه انــدازی می شــود تــا افــراد بتواننــد بــر روی 
وب ســایت  خدمات ایــن  از  خــود  همــراه  تلفــن 

کننــد. اســتفاده 
بــا  عنوان اینفوگرافیــک  شــش  از  اســت  گفتنــی 
بــا  جسمی ســالمندان  ســالمت  موضوعــات 
موضوعــات بهبــود اســتقامت عضالنــی، حفــظ 
تعــادل، بهبــود انعطاف پذیــری، افزایــش تــوان 
جســمی، پیشــگیری از بیماری هــای اســکلتی 
شــایع در ســالمندی و بهبــود اســتقامت قلبــی 
ــه  ــه زودی ب ــه ب ک و عروقــی رونمایــی شــده اســت 
صورت موشــن گرافی و ســایر محتواهای آموزشــی 

منتشــر خواهــد شــد.

تــالش  از  روایتــی  بــا  »معلــم«  کوتــاه  فیلــم 
کارگردانــی محمــد مهــدی فکریــان  معلمــان بــه 
از هنرمنــدان شهرســتان آران و بیــدگل ســاخته 

شــد.
رییــس اداره فرهنــگ وارشاداسالمی شهرســتان 
کوتــاه ۴ دقیقه ای  آران وبیــدگل گفت: ایــن فیلم 
کشــیدن عشــق و تــالش  مســتندی از بــه تصویــر 
وظیفــه  و  معلمــان  مجاهدانــه  و ایثار هــای 
ــه  ــوزی ب ــد و دلس ــر تعه ــه از س ک ــت  ــی اس شناس
کــودکان و  پــرورش و شــکل دهــی اســتعداد های 

نوجوانــان می پردازنــد. 
کوتــاه مجید  ســعیدضابطی افــزود: در ایــن فیلــم 
نظیمی آرانــی یکــی از معلمــان دلســوز و هنرمنــد 

گرایــش بازیگــری  ــا  کارشناســی نمایــش ب رشــته 
از دانشــکده هنر هــای زیبــا دانشــگاه تهــران و 
کارشناســی ارشــد برنامــه ریــزی امــور فرهنگــی 
از دانشــگاه علــوم و تحقیقــات به ایفــای نقــش 
فیلــم  در  بــازی  ســابقه  کــه  اســت  پرداختــه 
ســینمایی »چ« ابراهیــم حاتمی کیــا و چندیــن 

فیلــم ســینمایی، مجموعــه تلویزیونــی و فیلــم 
کوتــاه و طنــز از جملــه: »کاله پهلــوی«، »یکــی 
بــود یکــی نبــود«، »همســفران«، »روزگار قریــب« 
کارنامــه هنــری خــود دارد. و »یــک شــب« را در 
نویســندگی  و  کارگردانــی  بــه  مســتند  ایــن 
کــه تجربــه  محمــد مهــدی فکریــان تهیــه شــده 
کوتاه  کارگردانی بیش از ۲۰ مستند  نویسندگی و 
کوتاه،  و نیمــه بلنــد همچنین ۵ فیلــم داســتانی 
برگزیــده چندیــن جشــنواره ایرانی و خارجــی از 
جملــه برنــده جایــزه بهتریــن فیلــم تجربــی از 
کرواســی و بهتریــن فیلــم  کشــور  کــراف  جشــنواره 
کوتــاه  از جشــنواره صنعتــی فــردا و راه یابــی فیلــم 
»مالقــات آخــر« بــه جشــنواره بیــن المللــی فیلــم 

کارنامــه هنــری خــود دارد. مقاومــت را در 

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
گفــت: فرآینــد بررســی اولیــه ثبت نــام  اصفهــان 
ابتــکاری  طــرح  در  مشــارکت  متقاضیــان 
»شــهروند دیپلمــات« از ابتــدای ســال جــاری در 
اداره بین الملــل شــهرداری آغــاز و 92 شــهروند 

تســهیلگر در ایــن مرحلــه شناســایی شــدند. 
کنــون در مرحلــه  ایمــان حجتــی بــا بیان اینکــه ا
شــهروندان  اجرایی ایــن  دریافت ایده هــای 
هســتیم، افــزود: بــر اســاس برنامه ریــزی صــورت 
گرفتــه، منتخبیــن تــا پایــان فروردین ایده هــا و 
البتــه بســترهای خــود بــرای اجرای این ایده هــا 
اصفهــان،  شــهرداری  حمایــت  و  همــکاری  بــا 
کنسرســیوم همکاری هــای  وزارت امــور خارجــه، 
علمــی  شــهرک  و  دانشــگاه ها  بین المللــی 
 وتحقیقاتــی اصفهــان و همچنیــن اتــاق بازرگانــی 
اســتان را بــه دبیرخانــه »شــهروند دیپلمــات« 

کردنــد. ارســال 
وی بــا اشــاره به اینکــه بعضــی از ایــن شــهروندان 
کرده انــد،  ارســال  چند ایــده  برخــی  و  یــک 

کارشناســان خبــره  ادامــه داد: تیمی متشــکل از 
را  دریافتــی  شــده، ایده های  اشــاره  نهادهــای 
بررســی و شــرایط اجــرای آنهــا را امــکان ســنجی 

کــرد.  خواهنــد 
قابلیــت  کــه  از ایده هایــی  دســته  آن  ســپس 
تعامــالت  توســعه  راســتای  در  شــدن  اجرایــی 
و  خواهرخوانــده اش  شــهرهای  بــا  اصفهــان 
یــا دیگــر شــهرهای جهــان را داشــته باشــد، بــا 
مرحلــه  وارد  دیپلمات هــا  شــهروند  همــکاری 
عملیاتــی خواهــد شــد. حجتــی بــا اشــاره بــه آن 
ــه  ک کننــدگان در ایــن ابتــکار  ــام  دســته از ثبــت ن
کید  کافی برای ارســال ایده نداشــتند، تأ شــرایط 

شــهروندان  ســوی این  از  گرچه ایــده ای  ا کــرد: 
شــبکه  در  اســامی آنها  امــا  نمی شــود  دریافــت 
همراهــان »شــهروند دیپلمــات« ثبــت خواهــد 
شــد و بــا همــکاری دانشــکده وزارت امــور خارجه 
همچــون  زمینه هایــی  در  آموزشــی  دوره هــای 
دیگــر  و  شــهروندی  و  شــهری  دیپلماســی 
ــد  ــزار خواه ــا برگ ــرای آنه ــه ب ــای مربوط آموزش ه

شــد.
طــرح  دیپلمــات«  شــهروند   « اســت  گفتنــی 
کل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل  ابتــکاری اداره 
دیپلماســی  حــوزه  در  اصفهــان  شــهرداری 
 99 ســال  در  آن  فراخــوان  کــه  اســت  شــهری 
کــه بــرای نخســتین بــار  اعــالم شــد. این طــرح 
اتفــاق افتــاده و بــا اســتقبال مســئوالن وزارت 
امــور خارجــه روبــرو شــد، تــالش دارد از ایده هــای 
شــهروندان  المللــی  بیــن  تعامــالت  و  اجرایــی 
تمــام  از  و  کشــور  از  خــارج  اصفهانی هــای  و 
ظرفیت هــای موجــود بــرای توســعه و تقویــت 
ــا  ــده ب ــا شــهرهای خواهرخوان روابــط اصفهــان ب
کنشــگران و تســهیلگران، بهره مند شود. کمک 

خبر

ــا موضــوع  نمایشــگاه مجــازی عکــس قــدِر قــدر ب
لیالــی قــدر در شــرایط کرونایــی در آران و بیــدگل بر 

پــا شــده اســت.
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی شهرســتان 
ــر از  ــزود: در ایــن نمایشــگاه، ۳۰ اث آران و بیــدگل اف
آثــار هنــری مســعود فخــری از عکاســان هنرمنــد 
گســتره  ــه در  و جــوان شهرســتان آران و بیــدگل ب

گروه هــای محلــی در  کانال هــا و  فضــای مجــازی، 
گذاشــته شــده  شــبکه های اجتماعــی بــه تماشــا 

اســت.
ــدِر  ــس »ق ــگاه عک ــزود: نمایش ــی اف ــعید ضابط س
گرام  صفحه اینســتا در  روز   ۷ مــدت  بــه  قــدر« 
صــدای آران و بیــدگل، نســل فــردا و هنرمنــدان 

آران و بیــدگل دایــر اســت.

برپایی نمایشگاه مجازی عکس قدِر قدر در آران و بیدگل 

مناســبت  بــه  گاردیــن  ســردبیر  یادداشــت 
صدســالگی در ســال 1921: »آزادی بیــان بایــد برای 
همــه وجــود داشــته باشــد اما حقایق باید بــرای ما 

روزنامــه نــگاران، مقــدس بماننــد«. 
گاردیــن چــاپ لنــدن 2۰۰ ســالگی خــود را  روزنامــه 

گرفــت. جشــن 
انتشــار این روزنامــه 2۰۰ ســال قبــل )۵ مــی 1821(، 
»گاردیــن  نــام  بــا  و  بریتانیــا  منچســتر  شــهر  در 
منچســتر« آغــاز شــد امــا ســپس بــا انتقــال دفتــر آن 
کــرد.  ــه لنــدن، نامــش هــم بــه »گاردیــن« تغییــر  ب
گاردیــن از جملــه روزنامه هــای مهــم و تاثیرگــذار 

جهــان بــه شــمار مــی رود.
ایــن روزنامــه متعلــق بــه بخــش خصوصــی اســت 
جایــگاه  نیــز  مســتقل«  نــگاری  »روزنامــه  در  و 

مهمــی دارد.
روزنامــه »العــرب« چــاپ لنــدن در توصیف ایــن 
روزنامــه  یــک  »گاردیــن  می نویســد:  روزنامــه 
و  گــزارش  و  خبرهــا  بارهــا  و  اســت  تاثیرگــذار 
و  قوانیــن  تغییــر  بــه  منجــر  آن  یادداشــت های 
گاردیــن  اســت.  شــده  متعــددی  اســتعفاهای 
کنــون بســیاری از جوایــز  و روزنامــه نــگاران آن تا
جهانــی و در راس آنهــا پولیتــزر را کســب کرده انــد«.

کیــد دارد و بارهــا بــرای  روزنامــه بــر اســتقالل خــود تا
ــود  ــان خ ــن مخاطب ــه دام ــت ب ــات دس ــه حی ادام
شــد و از آنهــا خواســت با حمایــت مالــی از روزنامه از 
ک، از روزنامه حمایت  طریــق کمــک مالــی و اشــترا

کنند.
گفتــه اســت مدیــون کســی نیســت؛  روزنامــه بارهــا 
بــرای  و  دارد  تکیــه  خــود  وفــادار  مخاطبــان  بــه 

نظــرات ســایر افــراد بــاز اســت.
گاردیــن در یادداشــتی بــه مناســبت 2۰۰ ســالگی   
گفــت: »روزنامــه، روشــی را ادامــه می دهــد  اش 
ــه  ــدان را ب ــد؛ قدرتمن ــت باش ــال حقیق ــه دنب ــه ب ک
چالــش بکشــد و بــه خبرهــا و داســتان ســایر افــراد 
کــه مســائل و دغدغه هایشــان به انــدازه  و جامعــه 
نمی شــود؛  شــنیده  مقامــات  ســوی  از  کافــی 

اهمیــت بدهــد«.
شرح عکس: گاردین و نسخه یکصد سالگی 

کــه »2۰۰ ســالگی،  گفتــه اســت  گاردیــن همچنیــن 
اســت. این  روزنامــه  برای ایــن  پختگــی  پیــری 
کشــورها و  ســن نــه تنهــا بیشــتر از ســن بســیاری از 
بیشــتر از همــه احــزاب سیاســی اســت بلکــه عمــر 
گاردیــن  هیــچ موجــود زنــده ای در جهــان بــه عمــر 

نرســیده اســت«.
اســکوت«  بــی  »ســی  جملــه  معمــوال  روزنامــه 
گاردیــن بیــن ســال های 1872 تــا 1929 را  ســردبیر 
کــه در ســال 1۰21 و بــه مناســبت  یــادآوری می کنــد 
صدســالگی روزنامــه نوشــت: »خیلــی خوب اســت 
کــه بــا خواننــدگان خــود صریح باشــیم امــا بهتر این 

کــه عــادل باشــیم«. اســت 
کــه »آزادی بیان  کیــد کرده بــود  او در ایــن مطلــب تا
بایــد بــرای همــه وجــود داشــته باشــد امــا حقایــق 

بایــد بــرای مــا روزنامــه نــگاران، مقــدس بماننــد«.
ــه اســکوت تحــت عنــوان »1۰۰ ســالگی«  ایــن مقال
ــاره  ــه مرجعــی در سراســر جهــان درب کنــون ب هــم ا
شــده  تبدیــل  مســتقل  رســانه  ســاخت  نقشــه 

اســت.
ــک  ــود از ی ــت خ ــال فعالی ــول 2۰۰ س ــن در ط گاردی
هفتــه نامــه در شــهر منچســتر بــه موسســه بــزرگ 
رســانه ای بــا »اتــاق خبر« هــای متعــدد در بریتانیــا، 
آمریکا، اســترالیا، دهها میلیون خواننده وفــادار در 
سراســر جهــان و بیش از 1.۵ میلیون حامــی در 18۰ 

کشــور جهــان تبدیــل شــده اســت.
شرح عکس: نخستین شماره روزنامه گاردین 

در 2۰۰ سال قبل
گاردیــن نیــز نوشــت  »کاثریــن فینــر« ســردبیر فعلــی 
»ســوال نخســت در قــرن ســوم روزنامه ایــن اســت 
کــه در ایجــاد خاطرات ایــن فاجعــه کوویــد19 )کرونا( 
گزارش هــای  کنیــم.  مــا چــه نقشــی می توانیم ایفــا 
کلمــات، عکس هــا، ویدئوهــا، عکــس  مــا - شــامل 
و صــدا - چــه تاثیــری بــر مبــارزه بــرای فهم ایــن 
کــه آن را شــکل  گیــری و جهــان جدیــدی  همــه 
داده خواهــد داشــت؟ چگونــه نظــر و تحلیــل مــا بــر 
تصمیماتــی که ما را به اینجا رســاند؛ نــوری خواهد 

تاباند؟
قدیمــی  روزنامــه  ســردبیر  خلــف«  »روال  خانــم 
ــه همیــن   فایننشــیال تایمــز )چــاپ لنــدن( هــم ب
خــوب،  رســانه های  »نقــش  گفــت:  مناســبت 
بــه  حقایــق  ارائــه  و  قدرتمنــدان  بازخواســت 
زمــان  از  گاردیــن  روزنامــه  اســت.  مخاطبــان 
کنون چنیــن کاری را انجــام می دهد«. تاســیس تا

گاردین 2۰۰ ساله شد  روزنامه 
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حذفــی فوتبــال اعــام شــد. ســازمان لیــگ فوتبــال برنامه ۴ مســابقه از مرحله یک هشــتم نهایی جام 
برنامــه ۴ بــازی مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام 

کــرد: حذفــی را به ایــن شــرح اعــام 
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

ســاعت   - پرســپولیس   - بندرعامــری  شــاهین 
بوشــهر مهــدوی  شــهید  ورزشــگاه   -۲۰:۳۰

چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
قشقایی شیراز- فوالد خوزستان - ساعت ۱۹:۱۵- 

ورزشــگاه پارس شیراز
کتــور تبریــز - ســاعت ۱۹:۳۵ -  ک- ترا آلومینیــوم ارا

ک ورزشــگاه امــام خمینــی )ره( ارا
اســتقال - ذوب آهــن اصفهــان ســاعت ۱۹:۳۵- 

ورزشــگاه آزادی تهــران
اســتقال و ذوب آهــن در هفتــه بیســت و دوم لیــگ 
برتــر فــردا شــب بــازی دارنــد و هفته آینده هــم دوباره 

بایــد در جــام حذفی مقابل یکدیگــر قرار بگیرند.

برنامه ۴ مسابقه جام حذفی فوتبال 
تاریــخ  و  آمــار  بین المللــی،  فدراســیون  ســایت 
فوتبــال تیــم منتخب قرن بیســتم فوتبال آســیا را 
کــه نــام پرویــن و دایــی، در ایــن تیــم  کــرد  معرفــی 

دیــده می شــود.
تاریــخ  و  آمــار  بین المللــی  فدراســیون  ســایت 
فوتبــال )IFFHS( امــروز بــه معرفــی تیــم منتخــب 

قــرن بیســتم فوتبــال آســیا پرداخــت.
در تیــم منتخــب قرن آســیا نام علــی پروین و علی 

دایــی دو اســطوره فوتبال ایــران دیده می شــود.
به ایــن شــرح  آســیا  قــرن  اســامی تیم منتخــب 

اســت:
دروازه بان: محمد الدعیع )عربستان(

ماســامی ایهارا  و  اوکــودرا  یاســوهکو  مدافعــان: 
جنوبــی( )کــره  میونــگ  هونــگ  )ژاپــن(، 

)عربســتان(،  العویــران  ســعید  هافبک هــا: 
کیــم جــو ســونگ )کــره  کازویوشــی میــورا )ژاپــن(، 

)ایــران( پرویــن  علــی  و  جنوبــی( 
مهاجمــان: علــی دایــی )ایــران(، ماجــد عبــداهلل 

کــو چــا )کــره جنوبــی( )عربســتان( و بــون 
فوتبــال  آمــار  و  تاریــخ  بین المللــی  فدراســیون 
کــه بــه بررســی و ارائــه آمــار  )IFFHS( نهــادی اســت 
مختلــف ورزش فوتبــال می پردازد. ایــن ســازمان 
الیپزیــک  شــهر  در  مــارس ۱۹۸۴  تاریــخ ۲۷  در 
کنــون در  کــرد و مقــر آن هــم ا کار  آلمــان شــروع بــه 

شــهر بــن آلمــان اســت.

دارنــده پنــج مــدال ووشــو جهان به دلیــل ناراحتی 
و درد در ناحیه شکم در بیمارستان بستری شد. 
کاپیتــان تیــم ملــی ووشــو  شــهربانو منصوریــان 
تمرینــات حرفــه ای در  انجــام  بــرای  کــه  بانــوان 
تایلنــد حضــور داشــت، پــس از احســاس درد در 

ناحیــه شــکم بیمارســتان بســتری شــد.
از  پــس  جهــان  طــای  مــدال  پنــج  دارنــده 
احســاس درد در ناحیــه شــکم ابتــدا یــک شــب 
در بیمارســتانی در تایلنــد بســتری شــد، امــا بــه 
دلیــل هزینه هــای بــاالی درمــان و عدم تشــخیص 
به ایــران بازگشــت تا مراحــل درمان را در کشــورمان 

در  حاضــر  حــال  در  منصوریــان  کنــد.  پیگیــری 
بیمارســتان بســتری اســت و قــرار اســت بــا انجــام 
آزمایش هــای تخصصی دلیل بیمــاری منصوریان 

مشــخص شــود.

باشــگاه اســتقال تاجیکســتان قبــل از دیــدار بــا 
ــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ  پرســپولیس در مرحل
رقیب ایرانــی اش  از  تمجیــد  بــه  آســیا  قهرمانــان 

پرداخــت.  
تیــم فوتبــال پرســپولیس در مرحلــه یــک هشــتم 
نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا ۲۰۲۱ رقیــب اســتقال 

تاجیکســتان شــد. 
گزارشــی  در  اســتقال  باشــگاه  رابطــه  همیــن  در 
بــه تمجیــد و معرفــی رقیب ایرانــی اش پرداخــت 
مرحلــه  در  بایــد  دوشــنبه  اســتقال  نوشــت:  و 
ــان آســیا مقابــل  یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمان
مشــهور ایرانی  باشــگاه های  از  یکــی  پرســپولیس 

کنــد. بــازی 
پرســپولیس یــک باشــگاه فوتبــال حرفــه ای اســت 
کــه در ســال ۱۹۶۳ تاســیس شــد. این تیــم در لیــگ 
برتــر فوتبال ایــران حضــور دارد و یکی از مشــهورترین 
کشــور  باشــگاهی این  تیم هــای  پرافتخارتریــن  و 
بــه شــمار می آیــد. ورزشــگاه خانگــی پرســپولیس 
ورزشــگاه  در ایــن  و  دارد  نــام  آزادی  اســتادیوم 

افتخــارات  دارد.  را  گر  تماشــا هــزار   ۷۸ ظرفیــت 
پرســپولیس را در زیــر می توانیــد ببینیــد:

قهرمانی در لیگ ایران: ۱۳ بار
قهرمانی در جام حذفی: ۶ بار

قهرمانی در سوپر کاپ: ۳ بار
قهرمانی در جام در جام آسیا: در سال ۱۹۹۱

فینال لیگ قهرمانان آسیا: ۲ بار )۲۰۱۸ و ۲۰۲۰(
سرمربی: یحیی گل محمدی )ایرانی(

پرســپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا 
گــروه E بــا تیم هــای الوحــده امــارات، الریان  ۲۰۲۱ در 
کــرد و بــا کســب ۱۵ امتیــاز  گــوای هنــد رقابــت  قطــر و 
بــه عنــوان صدرنشــین بــه مرحلــه یــک هشــتم راه 

ــرد. ک پیدا 

ســعید پورقاســمی، بازیکن ملی پوش تیم هندبال 
ــراردادش را  کاپیتــان طایــی پوشــان ق ســپاهان و 

کــرد. با ایــن تیــم تمدیــد 
جــام  رقابت هــای  در  بــود  پورقاســمی قرار 
شــهید  زمینــی  نیــروی  تیــم  آســیا  باشــگاه های 
شــاملی کازرون را همراهی کند که با مســئوالن این 
تیم به توافق نرســید و در تمرینات ســپاهان حاضر 

شــد.
این هندبالیســت در روز های گذشــته همراه با تیم 
نیــروی زمینــی تمرین می کــرد تــا نماینده ایــران را در 

مســابقات جام باشــگاه های آســیا همراهی کند.

۵ مســابقه معوقــه اعــام شــده هفته هــای بیســتم 
ــر فصــل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ لغــو  و بیســت و یکــم لیــگ برت
فوتبال ایــران،  لیــگ  ســازمان  گــزارش  بــه  شــد. 
مســابقات معوقه اعام شــده از هفته های بیســتم 
کــه پیــش از ایــن اعــام شــده بــود،  و بیســت و یکــم 
کــه  لغــو شــدند. برنامه هــای معوقــه  اعــام شــده 

تعویــق شــده بــه شــرح زیــر اســت:

معوقه از هفته بیستم
جمعه ۳۱ اردیبهشت

صنعــت نفــت آبــادان- اســتقال - ســاعت ۱۹:۴۵ - 
ورزشــگاه تختی آبــادان

سه شنبه ۴ خرداد
کتــور تبریــز- ســاعت ۲۰:۳۵-  فــوالد خوزســتان -ترا

ورزشــگاه شــهدای فــوالد
معوقه از هفته بیست و یکم

جمعه ۳۱ اردیبهشت
 -۱۹:۳۰ ســاعت   - خوزســتان  فــوالد   - ســایپا 

تهــران دســتگردی  شــهید  ورزشــگاه 
سه شنبه ۴ خرداد

اســتقال - شــهرخودرو - ســاعت ۱۹:۳۵- ورزشگاه 
آزادی تهران

ذوب آهــن - پرســپولیس -ســاعت ۱۹:۳۰ ورزشــگاه 
فــوالد شــهر اصفهان

جشــنواره مجــازی انجمن هــای ورزشــی اصفهان با 
حضــور ۱۲۰۰ ورزشــکار آغاز شــد.

بــا  اســتان  ورزشــی  انجمن هــای  هیئــت  رئیــس 
اشــاره بــه آغاز ایــن جشــنواره در ۱۳ رشــته بــا عنــوان 
گفــت:  جــام مــوالی عرشــیان و بانــوی قدســیان 
هزار و ۲۰۰ ورزشــکار در رشــته های کیک بوکســینگ 
ــو، اســپوکس، رزم ســلطان، جهت یابــی، دارت  ک وا
تــای،  مــوی  پارکــور،  ســافتبال،  کــرا،  تا ســپک  و 
گبــی، کریکــت، فلوربال و برایتونیــک با هم رقابت  را

می کننــد.
 ۲۲ تــا  جشــنواره  افزود: ایــن  غزنــوی  حمیدرضــا 
اردیبهشــت ادامــه دارد و پــس از آن برترین هــای هــر 

رشــته معرفــی و تجلیــل خواهنــد شــد.
مســئول اسبق کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال 
گفــت : ســرمربی قبلــی تیــم ملی و وکیلش شــیاد بین 
المللــی بودنــد. صــادق درودگــر در برنامه صبحگاهی 
گفــت: با اینکــه فوتبال ایــران  شــبکه پنــج ســیما، 
رقمی کمتــر از ۶ میلیــون یــورو بایــد بــه ویلموتــس 
پرداخــت کنــد، امــا معتقــدم کــه او بــه اتفــاق وکیلــش 
کلــی منفعــت از  کــه  یــک شــیاد بیــن المللــی بودنــد 

گــر در آن مقطــع فدراســیون مــا پول ایــن ســرمربی را لحــاظ مالــی از فوتبال ایــران بردنــد. وی افــزود: قطعــا  ا
داشــت، کار به ایــن جا هــا نمی کشــید، امــا متاســفانه 
پولــی در دســت مســئوالن فدراســیون نبــود تــا بــه 
ــه  ک مــارک ویلموتــس بدهنــد البتــه با ایــن موضــوع 
گفتــه می شــود فدراســیون فوتبال یــک N G O اســت 
مخالفــم، زیرا فوتبال و فدراســیون تشــکیاتی اســت 
که ایــن  کــه نیــاز بــه حمایــت مالــی دارد و تــا زمانــی 
حمایت ها نباشد نمی تواند روی پای خود بایستد.

گفــت: باشــگاه  مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه 
ســپاهان بایــد الگویــی بــرای حرفــه ای شــدن ســایر 
ــزارش  گ ــه  باشــگاه ها و رشــته های ورزشــی باشــد. ب
روابــط عمومی فــوالد مبارکــه، حمیدرضا عظیمیان 
ــوالد  ــگاه ف ــره باش ــت مدی ــای هیئ ــا اعض ــدار ب در دی
کــه بــا حضــور تعــدادی از معاونــان  مبارکــه ســپاهان 
بر اینکــه  کیــد  تا بــا  گرفــت  صــورت  مدیــران  و 
ــایر  ــدن س ــه ای ش ــرای حرف ــی ب ــد الگوی ــگاه بای باش
باشــد،  کشــور  ورزشــی  رشــته های  و  باشــگاه ها 
اظهــار داشــت: بایــد بــا برنامــه ریزی هــای مختلــف 
و برگــزاری همایش هــای علمی بــه ســمت باشــگاه 
داری حرفــه ای برویــم و باشــگاه این رســالت را در 
کــه در جامعــه  کارهــای دیگــر برعهــده دارد  کنــار 
بایــد  و  کــرده  نهادینــه  را  موضــوع  ورزشــی این 
الگویــی بــرای حرفــه ای شــدن بــرای دیگرباشــگاه ها 
افــزود: توجــه و  و رشــته های ورزشــی باشــد. وی 
کــه مخاطــب بیشــتری دارد  حمایــت از رشــته هایی 
بایــد در اولویــت برنامه های ایــن باشــگاه قــرار بگیــرد 
و برنامه ریزی هــای الزم در ایــن زمینــه انجــام شــود.

بــا  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
راســتای  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بیان اینکــه 
باشــگاه ســپاهان  از  اجتماعــی خــود  مســئولیت 
بــه  توجــه  کــرد:  تصریــح  کــرد،  خواهــد  حمایــت 
اســتعدادهای درخشــان و ورزش بانــوان و برنامــه 
ریــزی بــرای ورزش جوانــان و اســتفاده از ظرفیــت 

کید  آنــان بــا رویکــرد امیدبخشــی بــه جامعــه مــورد تا
اســت. مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ورزشــگاه نقــش 
جهــان را آورده مهــم و بــزرگ بــرای اصفهــان و ایــران 

کــرد: بــا توجــه بــه اهمیــت  کیــد  عنــوان و تا
جهــت  آن  نواقــص  بایــد  ورزشــگاه 

مســابقات  شایســته  میزبانــی 
بــر  بــزودی  جهانــی  و  آســیایی 
گــردد. عظیمیــان بــا اشــاره  طــرف 
ــه فعالیــت ۹۰ تیــم ورزشــی این  ب
ســنی  گروه هــای  در  باشــگاه 

مختلــف و در صــدر جــدول بــودن 
ــای  ــپاهان در بازی ه ــال س ــم فوتب تی

گفــت:  کشــور،  برتــر  لیــگ 

کــه بــه  باشــگاه ســپاهان بــه واســطه درآمدهایــی 
ــه و  ــت از رشــته های پای ــد حمای دســت مــی آورد بای
اســتعدادهای درخشــان را مــد نظــر نظــر قــرار دهــد. 
فعالیت هــای  از  قدردانــی  ضمــن  وی 
مختلف ایــن  رشــته های  ورزشــی 
و  فوتبــال  رشــته  بویــژه  باشــگاه 
تــاش هیئــت مدیــره و حمایــت 
از  یکــی  گفــت:  هــواداران 
می توانــد  کــه  بخش هایــی 
ــه  ــه جامع ــادابی را ب ــاط و ش نش
تزریق کند ورزش اســت و باشگاه 
ــا عملکــرد  ــه ســپاهان ب فــوالد مبارک
دســت  مهــم  به ایــن  خــود 

یافتــه اســت.

پروین و دایی در تیم منتخب قرن ۲۰ فوتبال آسیا

کار شهربانو منصوریان به بیمارستان کشید 

استقالل، پرسپولیس را تحسین کرد؛ 

آن ها پرافتخارترین هستند 

تمدید قرارداد کاپیتان تیم هندبال سپاهان 

۵ بازی لیگ برتر فوتبال لغو شد 

با حضور هزار و ۲۰۰ ورزشکار در استان اصفهان :

آغاز جشنواره مجازی 
انجمن های ورزشی اصفهان 

مسئول اسبق کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال:

ویلموتس یک شیاد بین المللی بود 

مدیرعامل فوالد مبارکه:

باشگاه سپاهان الگویی برای دیگر باشگاه ها باشد

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ فوتبال  مســئول 
می گویــد دیــدار ســوپرجام لغــو نمی شــود امــا االن 

در اولویــت مــا نیســت. 
در روزهــای اخیــر اخبــار و شــایعاتی بــی اســاس 
گیری برای لغو همیشگی مسابقه  درباره تصمیم 
فضــای  در  فوتبال ایــران  تقویــم  از  ســوپرجام 
مجــازی منتشــر شــده اســت؛ این در حالــی اســت 
کــه مســوول برگــزاری مســابقات بارها از عــزم جدی 
کــرده اســت و  بــرای برگــزاری ســوپر جــام صحبــت 
هیــچ اراده ای هــم بــرای حــذف ســوپرجام وجــود 

نداشــته اســت.
با ایــن حــال به دنبال ابهامات و ســواالت گســترده 
بــه وجــود آمــده ســهیل مهــدی مســئول برگــزاری 
گــو بــا ســایت  گفــت و  مســابقات ســازمان لیــگ در 
فدراســیون فوتبــال دربــاره شــایعات مطــرح شــده 
گفت: ما بنا داشــتیم در فاصله بین هفته بیســت 
و ســوم و بیســت و چهــارم بــازی ســوپرجام را برگــزار 
کــه در برنامــه لیــگ بــه خاطــر  کــه بــا تغییــری  کنیــم 
اردوی تیــم ملــی بــه وجــود آمــد بــاز هــم منتفــی 
برنامــه در ایــن  از  بــازی ســوپرجام  شــد. حــذف 
مقطــع زمانــی به معنــای حذف این رقابــت در کل 
تقویــم فوتبال ایــران در فصل جــاری و فصول دیگر 

نیست. 
االن اولویــت مــا برگــزاری دیدارهــای معوقــه لیــگ 
کــه تــا  اســت و حتمــًا تمــام تــاش خــود را می کنیــم 

کنیــم. قبــل از پایــان لیــگ، ســوپر جــام را برگــزار 
گــر  ا کــرد:  کیــد  تا چنیــن  هــم  مهــدی  ســهیل 
قــرار باشــد وقــت خــود را بــرای جــواب دادن بــه 
تمامی شــایعات مطــرح شــده در فضــای مجــازی 
باقــی  کــردن  کار  بــرای  وقتــی  دیگــر  بگذاریــم 
بــه ســواالت متعــدد  توجــه  بــا  ولــی  نمی مانــد. 
کــه هیــچ وقــت قــرار  مطــرح شــده بایــد بگویــم 
بــازی ســوپرجام از تقویــم فوتبال ایــران  نیســت 
شــرایط  خاطــر  بــه  هــم  امســال  شــود.  حــذف 
فشــردگی  ملــی،  تیــم  مســابقات  کرونــا،  خــاص 
مسابقات و حضور پرسپولیس در لیگ قهرمانان 
کنــون  ــا  ــه ت ــاالی مســابقات معوق آســیا و تعــداد ب
کنیــم. تیم هــای  نتوانســته ایم این بــازی را برگــزار 
فوتبال پرسپولیس )قهرمان فصل گذشته لیگ( 
گذشــته جــام حذفــی(  کتــور )قهرمــان فصــل  و ترا

کننــده دیــدار ســوپرجام خواهنــد بــود. برگــزار 

مسئول مسابقات سازمان لیگ فوتبال:

سوپرجام لغو نمی شود 
اما االن در اولویت 

نیست
ســال های  کــه  بوده انــد  بزرگــی  مشــهور  مربیــان 
فراوانــی را تنهــا در یــک باشــگاه فوتبــال بــه عنــوان 

گذاشــته اند.  ســرمربی پشــت ســر 
بــر  عــاوه  فوتبــال  در  بــزرگ  تیم هــای  موفقیــت 
وجــود ســتاره های دنیــای فوتبــال، نیازمنــد حضور 
یــک شــخص بــه عنــوان ســرمربی در راس آن تیــم و 
ــزرگ اســت. شــاید هیــچ  هدایــت آن ســتاره های ب
کــه تیمی متشــکل از  وقت ایــن اتفــاق پیــش نیایــد 
ســتاره های دنیای فوتبال بدون داشــتن ســرمربی 

بــزرگ بــه نتیجــه مطلــوب برســد.
بــه علــت فشــار  ســرمربیانی در ســال های اخیــر 
کمی بــرای  زمــان  فوتبــال  و طرفــداران  رســانه ها 
کــردن تفکــرات خــود در تیــم دارنــد و شــاید  پیــاده 
کار  تنهــا پــس از یــک فصــل نتیجــه ضعیــف، از 
کــه در دهه هــای  خــود اخــراج می شــوند. اتفاقــی 
گذشــته کمتــر پیــش می آمــد و ثمــره آن هــم معرفی 
ســرمربیان بزرگــی ماننــد الکــس فرگــوس بــه دنیــای 

ــد. ــری باش مربیگ
ــادی  ــال های زی ــه س ک ــی  ــه مربیان ــم ب ــی داری نگاه
هدایــت یــک تیــم را بــر عهــده داشــته و بــه راحتــی 

نیمکــت تیــم خــود را از دســت نداده انــد.
۱. ویلی مالی ) سلتیک گالسکوی اسکاتلند، 

۴۳ سال(
ایــن مربــی اســکاتلندی رکــوردی عجیــب را از خــود 
کــرده اســت.  از حیــث مربیگــری در یــک تیــم ثبــت 
ویلــی مالــی از ســال ۱۸۹۷ تــا ۱۹۴۰ بــه مــدت ۴۳ 
ــر عهــده داشــت و  ســال هدایــت تیــم ســلتیک را ب
در ایــن مــدت ۳۰ عنــوان مختلــف را با ایــن تیــم بــه 
دســت آورد. او ۱۶ عنــوان قهرمانــی لیــگ اســکاتلند 
کشــور را بــه دســت  و ۱۴ قهرمانــی جــام حذفی ایــن 
آورد و یکــی از پــر افتخار تریــن ســرمربیان تاریخ ایــن 

گرفــت. کشــور نــام  تیــم و ایــن 
۲. روکس ) اوکسر فرانسه، ۴۲ سال(

ایــن مربــی نــه چنــدان معــروف فرانســوی از ســال 
۱۹۶۱ تــا ۲۰۰۳ بــه مــدت ۴۲ ســال هدایــت تیــم 
فرانســه  فوتبــال  لیــگ  در  را  کســر  دومی ا دســته 
بــر عهــده داشــت و در نهایــت بــه دلیــل بیمــاری 
کــرد و نتوانســت  کهولــت ســن تیــم خــود را تــرک  و 
از ایــن نظــر در فوتبــال جهــان  رکــورددار عنوانــی 
کمــی را  شــود. روکــس در ایــن ۴۲ ســال افتخــارات 
برای ایــن باشــگاه فرانســوی بــه دســت آورد و تنهــا 

کــرد. کســب  ۲ عنــوان قهرمانــی 

۳. رونی مک فال ) پورتادون ایرلند شمالی، 
۳۰ سال(

رونــی مــک فــال از دســامبر ۱۹۸۶ تــا ســال ۲۰۱۶ بــه 
مــدت ۳۰ ســال هدایــت تیــم فوتبــال پورتــادون 
در ایرلنــد شــمالی را بــر عهــده داشــت. این مربــی بــا 
کســب ۲۳ عنــوان و جــام قهرمانــی مختلــف بــرای 
تیــم خــود پــر افتخار تریــن مربــی تاریخ ایــن باشــگاه 
و  در ســال ۲۰۱۶  فــال  مــک  شــناخته می شــود. 
کســب نتایــج ضعیــف از تیــم پورتــادون  بــه دلیــل 

اخــراج شــد.
۴. الکس فرگوسن ) منچستریونایتد انگلیس، 

۲۷ سال (
شــاید  و  لیســت  مربی ایــن  افتخار تریــن  پــر 
الکــس  جهــان،  فوتبــال  تاریــخ  مربــی  بهتریــن 
فرگوســن بــه مــدت ۲۷ ســال هدایــت تیــم فوتبــال 
منچســتریونایتد را بــر عهــده داشــت. فرگوســن از 
ســال ۱۹۸۶ تــا ۲۰۱۳ هدایــت شــیاطین ســرخ را بــر 
عهــده داشــت و ایــن تیــم را بــه پــر افتخار تریــن تیــم 
ــای  ــرد و روز ه ک ــل  ــان تبدی ــال جه ــی فوتب انگلیس

کــرد. درخشــانی را بــرای منچســتری ها ثبــت 
فرگــوس در مــدت حضــور خود در منچســتریونایتد 
۳۸ عنــوان قهرمانــی مختلــف را کســب کــرد و از این 
حیــث نیــز یکــی از پــر افتخار تریــن ســرمربیان تاریــخ 

گرفته اســت. جهــان لقــب 

۵. آرسن ونگر ) آرسنال انگلیس، ۲۱ سال(
کــه تقریبــا هــم دوره بــا  ایــن مربــی فرانســوی نیــز 
رقیــب خــود فرگوســن اســت، بــه لیــگ انگلیــس 
پیوســت و مــدت ۲۱ فصــل از ســال ۱۹۹۶ تــا ۲۰۱۸ 
در تیــم فوتبــال آرســنال مشــغول بــه فعالیــت بــود. 
کــه در مــدت حضــور خــود در آرســنال موفــق  ونگــر 
کســب ۱۵ جــام قهرمانــی مختلــف شــده بــود،  بــه 
کــه توانســته بــا تیــم  تنهــا مربــی در تاریــخ اســت 
تحــت هدایــت خــود یــک فصــل لیــگ جزیــره را 
بــدون شکســت پشــت ســر بگــذارد و جــام قهرمانی 

طایی ایــن مســابقات را بــه دســت آورد.
۶. والری لویانوسکی )دیناموکیف اوکراین، ۱۶ 

سال (
ایــن مربــی اوکراینــی در ســال های ۱۹۷۴ تــا ۱۹۹۰ 
را در  اوکرایــن  تیــم فوتبــال دیناموکیــف  هدایــت 
دســت داشــت و نکتــه جالــب در ارتبــاط با ایــن 
ســرمربی ۵ ســال حضــور همزمــان لویانوســکی بــه 
عنوان ســرمربی در تیم ملی شــوروی و دیناموکیف 
که ایــن اوکراینــی را بــا ســایر  اوکرایــن بــود. اتفاقــی 

ســرمربیان این لیســت متمایــز می کنــد.
۷. توماس شاف )وردربرمن آلمان، ۱۴ سال(

ایــن ســرمربی مشــهور آلمــان بــه مــدت ۱۴ ســال 
در  را  آلمــان  وردربرمــن  فوتبــال  تیــم  هدایــت 
بوندســلیگا بــر عهــده داشــت. شــاف در ســال ۱۹۹۹ 

تــا ۲۰۱۳ ســرمربی وردربرمــن بــود و با ایــن تیم نتایج 
کــرد و شــاید بهتریــن مربــی  کســب  خوبــی را نیــز 
تومــاس  باشــد.  آلمانــی  تیــم  اخیر ایــن  ســالیان 
کــه تنهــا قهرمانــی وردربرمــن در بوندســلیگا  شــاف 
در ۲۰ ســال اخیــر را بــه دســت آورده اســت، در ســال 
کســب نتایــج ضعیــف پــس از ۱۴  ۲۰۱۳ و بــه علــت 

کــرد. ســال وردربرمــن آلمــان را تــرک 
۸. دیگو سیمئونه )اتلتیکو مادرید، ۱۰ سال (

مربی ایــن  جوان تریــن  کــه  ســیمئونه  دیگــو 
کنون  لیســت نیــز اســت از دســامبر ســال ۲۰۱۳ تــا 
هدایــت تیــم فوتبــال اتلتیکــو مادرید را در دســت 
کــه در ایــن ۱۰ ســال  داشــته و توانســته اســت 
اتلتیکو را از یک تیم متوســط در فوتبال اســپانیا 
بــه یکــی از قدرت هــای بــزرگ فوتبــال در اروپــا 

کنــد. تبدیــل 
را  زیــادی  افتخــارات  ســال   ۱۰ در ایــن  ســیمئونه 
از  و  اســت  آورده  دســت  بــه  مادریــد  اتلتیکــو  بــا 
ــال  ــور در ۲ فین ــه حض ــوان ب ــا می ت ــن آن ه مهمتری
لیــگ قهرمانان اروپا و کســب ۲ قهرمانی لیــگ اروپا 

کــرد. و یــک عنــوان قهرمانــی اللیــگا اشــاره 
ســیمئونه تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ بــا اتلتیکــو مادریــد 
قــرارداد دارد و می توانــد رکــورد خــود را از نظــر حضــور 
در نیمکــت ســرمربیگری یــک تیــم بــاز هــم افزایــش 

دهــد.

سرمربیانی که سال های زیادی را روی نیمکت یک تیم 
سپری کرده اند 

گزارشربخ

رئیــس هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
در  اصفهــان  در  ورزشــی  باشــگاه   ۲۰ پلمــب  از 
کرونــا بــه دلیــل  شــرایط وضعیــت قرمــز شــیوع 

فعالیــت غیــر مجــاز خبــر داد.
احمــد باقــری مقــدم بــا بیان اینکــه در مصوبــات 
کز ورزشــی  کرونــا مرا جدیــد ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
اظهــار  گرفته انــد،  قــرار  دو  گــروه  مشــاغل  در 
داشــت: بر ایــن اســاس بــا توجــه بــه تغییــر رنــگ 
کرونــا در ۱۹ شهرســتان اســتان  بنــدی شــیوع 
ورزشــی،  کــز  مرا بازگشــایی  امــکان  اصفهــان 
برگــزاری مســابقات و ســالن های ورزشــی از روز 

گذشــته فراهــم شــده اســت.
شهرســتان ها  از  برخــی  بیان اینکــه  بــا  وی 
ممکــن اســت بــر اســاس مصوبــات قدیمی ســتاد 
کــز  کــرده و همچنــان مرا کرونــا رفتــار  مقابلــه بــا 
قــرار دهنــد،  گــروه ســه مشــاغل  را در  ورزشــی 
ــتان  ــه در اس ک ــت  ــی اس ــن در حال کرد: ای ــه  اضاف

گــروه دو قــرار دارنــد. کــز در  اصفهان ایــن مرا
کز ورزشی اجازه فعالیت با ۵۰ درصد  مرا

ظرفیت را دارند
رئیــس هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
کــز ورزشــی اجــازه فعالیــت بــا  بــا بیان اینکــه مرا
ــن  ــه داد: در ای ــد، ادام ــت را دارن ــد ظرفی ۵۰ درص
مســئوالن  ســوی  از  جــدی  نظــارت  زمینــه 

هیئت هــای ورزشــی و هیئــت پزشــکی ورزشــی 
انجــام خواهــد شــد.

باشــگاه های  از  اســتقبال  بیان اینکــه  بــا  وی 
ــا نیســت،  کرون ورزشــی به انــدازه شــرایط قبــل از 
کــز بــه صــورت  کــرد: از ایــن رو ظرفیــت مرا اضافــه 

کامــل مــورد اســتفاده قــرار نمی گیــرد.
فعالیت ۲۵ بازرس هیئت پزشکی ورزشی 

در اصفهان
شهرســتان  در  بیان اینکــه  بــا  مقــدم  باقــری 
اصفهــان ۲۵ نفــر بــازرس و در دیگر شهرســتان ها 
کــدام یــک یــا دو بــازرس از هیئــت پزشــکی  هــر 
کــرد: بیــش  - ورزشــی فعالیــت دارنــد، تصریــح 
از ۷۵۰ مرکــز و ســالن ورزشــی در اصفهــان وجــود 
کــز  کــه نظــارت مســتمر را بــر روی ایــن مرا دارد 

داریــم.
کرونــا  وی بــا بیان اینکــه در شــرایط قرمــز شــیوع 
کز  در اســتان اصفهــان در نظــارت و بازرســی از مرا
و ســالن های ورزشــی شــاهد تخلفاتــی همچــون 
بــاز و فعــال بــودن برخــی از باشــگاه های ورزشــی 
 ۲۰ ارتبــاط  در ایــن  کــرد:  اضافــه  داشــتیم،  را 
باشــگاه ورزشــی در اســتان اصفهان پلمب شــد.
رئیــس هیئــت پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهــان 
ــه  ــوط ب ــگاه ها من ــایی این باش ــه داد: بازگش ادام

طــی مراحــل قانونــی اســت.

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان خبر داد؛

پلمب ۲۰باشگاه ورزشی دراصفهان
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بقاء بدن بدون غذا محال است:
سموم بدن خود را دفع 

کنید 
خبرربخ

کــه  بقــاء بــدن بــدون غــذا محــال اســت و غذایــی 
تمــام اجــزاء آن جــزء بافت هــای بــدن شــود وجــود 
نــدارد بلکــه همــواره بخشــی از مــواد دفعــی پــس از 
کــه به روش های مختلف  هضــم در بــدن می مانــد 
از ایــن  درصــدی  همــواره  امــا  می شــود،  دفــع 
ــده و آسیب رســان  ــدن باقــی مان مــواد دفعــی در ب

می شــوند.
لــوازم مهــم حفــظ   »ورزش« در طــب ســنتی از 
تندرســتی و یکــی از روش هــای پیشــبرد درمــان 
بیماری هــا اســت. بهتریــن راه دفع ایــن مــواد و 
اســت؛ حرکــت  رســوبات، روزه، حرکــت و ورزش 
گرمــا،  گرمــی در بــدن شــده و ایــن  باعــث حــرارت و 
فضــوالت را گداختــه و از طریــق عــرق دفــع می کنــد 

ــت. ــر اس ــز مض ــد نی ــش از ح ــه ورزش بی البت
کــه رنــگ چهــره را   ورزش معتــدل، زمانــی اســت 
مایــل بــه ســرخی کنــد و تنفــس و تعریق زیاد شــود 
کــه  کــرد  و ســپس به آرامی قطــع شــود و بایــد توجــه 
گرسنگی و روزه داری جایز نیست. ورزش در حال 
 بالفاصلــه پــس از صــرف غــذا نیــز نبایــد ورزش کرد، 
کامــل نشــده و باعــث ورود  ــرا هنــوز هضــم غــذا  زی
کــه بســیار  غــذای هضم نشــده بــه اعضــا می شــود 
ــه  ک ــی  ــن در صورت ــت بنابرای ک اس ــا ــر و خطرن مض
از  ورزشــکار حرفــه ای هســتید، دو ســاعت بعــد 
افطــار می توانیــد ورزشــی معتــدل داشــته باشــید 
کــه حرفــه ای نیســتند بهتــر اســت فقــط  و افــرادی 
کننــد،  اســتفاده  فضــوالت  دفــع  بــرای  روزه  از 

مگر اینکــه خیلــی ســردمزاج باشــند.
کــه عــادت بــه ورزش دارنــد در مــاه رمضــان  کســانی 

کنند. نبایــد آن را قطــع 
در ســال ۱۹۹۹ مطالعــه ای در کویــت انجام شــد که 
در آن وضعیــت بدنــی روزه داران بــا فعالیت بدنی و 
بدون حرکت مقایســه شــد و مشــخص شد تعادل 
مایعــات داخــل بــدن، عملکــرد قلبــی، میــزان آهن 
گــروه فعــال در وضعیــت بهتــری  کــت خــون در  و پال
قــرار دارد بدون اینکــه کاهشــی در انــرژی آنان ایجاد 

شود.
البتــه زمــان ورزش بایــد بیــن وعــده افطــار و ســحر 
و بــا فاصلــه مناســب از غــذا باشــد و ورزش هــای 
توصیــه  مــاه  در ایــن  طاقت فرســا  و  ســخت 
نمی شــود در ضمــن روزه داران بایــد بــه تنظیــم 
خــواب توجــه ویــژه داشــته باشــند، زیــرا خــواب 
کافــی باعــث افــت انــرژی و عملکــرد ورزشــکاران  نا

می شــود.

کــه تمــام ویروس ها  ویــروس شناســان معتقدنــد 
بــه طــور مــداوم از طریــق جهــش تغییــر می کننــد، 
کــه بعــد  گاهــی انــواع جدیــدی پدیــدار می شــوند 
گاهــی، انــواع جهــش  از مدتــی از بیــن می رونــد و 

یافتــه ادامــه می یابنــد.
کــه ویــروس  گزارش ایســنا، از دســامبر ۲۰۱۹   بــه 
کنون  کرونــای جدیــد در جهان گســترش یافت تا
کــه بیــش از یــک ســال از همزیســتی این ویــروس 
جهــش  مختلــف  انــواع  می گــذرد،  انســان  بــا 
کوویــد ۱۹  کننــده بیمــاری  کرونا ایجــاد  ویــروس 
کــه بــر اســاس  در ســطح جهــان شناســایی شــده 
کرونــای آن منطقــه  گســترش، بــا نــام  منطقــه 

شــناخته می شــود.
 RNA کرونــا تقریبــًا ۳۰ هــزار حــرف  هــر ویــروس 
ویروس ایــن  بــه  ژنتیکــی  اطالعــات  دارد. ایــن 
کــرده و  امــکان را می دهــد تــا ســلول ها را آلــوده 
کــه  کنــد. همانطــور  ویروس هــای جدید ایجــاد 
کرونا ایجــاد می کنــد،  ــوده ویروس هــای  ســلول آل
کوچکــی نیــز بــه  گاهــی اوقــات خطاهــای بســیار 

کــه جهــش نامیــده می شــوند. وجــود می آیــد 
از  ســال  یــک  از  بیــش  مــدت  در  کنــون  تا  
ویــروس  از  مختلفــی  انــواع  کرونــا،  همه گیــری 
ــه وجــود آمــده اســت. برخــی  SARS-CoV-۲ ب
کــه ممکــن  از آن ها ایــن نگرانــی را ایجــاد می کننــد 
کســن ها  ــر وا ــا اث ــر و ی اســت همه گیــری طوالنــی ت

کــم شــود.
کرونــای انگلیســی، برزیلــی، هندی   ایــن روزهــا بــا 
کــدام  کــه هــر  و آفریقایــی و... روبــه رو هســتیم 

ویژگی هــای خــاص خــود را دارنــد.
کرونا انگلیسی، نخستین جهش گسترده 

کرونا
رونــد  بررســی  بــه  گزارشــی  در  تایمــز  نیویــورک 
بــر  و  پرداختــه  کرونــا  ویــروس  جهش هــای 
گســترده  گــزارش، نخســتین جهــش  اســاس این 
کنــت انگلســتان  کرونــا در پاییــز ۲۰۲۰ در  ویــروس 
برابــر   ۵۰ می شــد،  گفتــه  کــه  شــد  شناســایی 
قــدرت ســرایت باالتــری دارد و حتــی وخیم تــر 
ــه  ــه جهــش یافتــه، ب گون کشــنده تر اســت. این  و 
کرونــای انگلیســی در بســیاری  ســرعت بــا نــام 
نــام  بــه  گونــه ای  یافــت.  گســترش  کشــورها  از 
کنــون  کــه دارای ۲۳ جهــش اســت و ا  ۱.۱.۷.B

در ایــاالت متحــده نــوع غالــب اســت.
نشــان  انگلیــس  در  شــده  انجــام  تحقیقــات 
نــوع  بــه  کــه  افــرادی  اصلــی  عالئــم  می دهــد 

شــامل  شــدند،  مبتــال  یافتــه  جهــش  ویــروس 
گلــو درد  ســرفه، خســتگی، دردهــای عضالنــی، 
کــه شــدت این عالئــم در مقایســه بــا  و تــب اســت 
کــه بــه نــوع اصلــی مبتــال شــده اند بیشــتر  افــرادی 
حــس  دادن  دســت  از  عالئمی ماننــد  اســت. 
چشــایی یــا بویایــی در بیمــاران مبتــال بــه نــوع 

کمتــر اســت. جهــش یافتــه )کرونــا انگلیســی( 
 ۱.۱.۷.B شــواهد اولیــه نشــان می دهــد ســویه 
حــدود ۵۵ درصــد کشــنده تر از انــواع دیگــر اســت، 
کســن ها  که وا کــی از ایــن اســت  امــا آزمایش هــا حا
کار  هنــوز هــم بــه خوبــی در برابر ایــن نــوع جهــش 

می کننــد.
بــه نظــر می رســد این نــوع بــه دلیــل جهش هــای 
کرونــا  کــه ویــروس  متعــدد در پروتئیــن اســپایک 
بــرای اتصــال بــه ســلول های ســالم بــدن از آن 

اســتفاده می کنــد، عفونی تــر شــده اســت.
ک تر  کرونا آفریقای جنوبی و دالیل خطرنا

بودن آن
جنوبــی،  آفریقــای  مانــدال  نلســون  خلیــج  در 
ســویه دیگــری بــه نــام B.۱.۳۵۱ بــه طــور مســتقل 
در  ابتــدا  در  نــوع  کرد. ایــن  ظهــور   ۱.۱.۷.B از 
دارای  و  شــد  شناســایی   ۲۰۲۰ ســال  دســامبر 
اســت.   S پروتئیــن  در  متعــدد  جهش هــای 
مشــترک   ۱.۱.۷.B بــا  جهش هایــی   ۱.۳۵۱.B
اواخــر  در  نــوع  از ایــن  ناشــی  ابتــال  مــوارد  دارد. 
شــده  گــزارش  متحــده  در ایــاالت   ۲۰۲۱ ژانویــه 
اســت.  دانشــمندان در مورد ایــن ســویه نگــران 
کســن ها  وا بالینــی  آزمایشــات  زیــرا  هســتند، 
ــری در  کمت ــت  ــا محافظ ــه آنه ک ــد  ــان می ده نش

ــد.  ــا دارن گونه ه ــایر  ــه س ــبت ب ــر B.۱.۳۵۱ نس براب
کــه از انــواع دیگــر بهبــود می یابنــد ممکن  افــرادی 
زیــرا  برآینــد،   ۱.۳۵۱.B پــس  از  نتواننــد  اســت 
ویروس هــا  ســختی  بــه  آنهــا  بادی هــای  آنتــی 
را نمی گیرنــد. ســازمان غــذا و داروی آمریــکا در 
حــال آماده ســازی طرحــی بــرای بــه روزرســانی 
کســن ها در صــورت افزایش ایــن نــوع در ایــاالت  وا

متحــده اســت.
کرونای برزیلی و نیاز به تحقیقات بیشتر

کــرد  ظهــور   ۱.P نــام  بــه  ســویه ای  برزیــل،  در 
در   ۲۰۲۰ ســال  آخــر  جهــش،  نــوع  که ایــن 
آمــازون  بزرگتریــن شــهر در منطقــه  مانائــوس، 
و در  آنجــا  در  بــه ســرعت  و  کــرد  برزیــل ظهــور 
ــه نــوع اصلــی  چندیــن شــهر آمریــکای جنوبــی ب
تبدیــل شــد و بــرای اولیــن بــار در اواخــر ژانویــه 

شــد. کشــف  متحــده  در ایــاالت   ۲۰۲۱
ــوع P.۱ دارای ۱۷  ــر، ن ــای اخی ــه آماره ــه ب ــا توج  ب
جهــش منحصــر بــه فــرد اســت. شــواهدی وجــود 
کــه نشــان می دهــد برخــی از جهش هــا در  دارد 
نــوع P.۱ ممکــن اســت توانایــی آنتــی بادی هــا 
)تولیــد شــده چــه از طریــق ابتــال بــه بیمــاری و یــا 
کسیناســیون( را در شناســایی و خنثــی ســازی  وا
ویــروس تحــت تأثیــر قــرار دهــد، امــا مطالعــات 

ــت. ــه الزم اس ــن یافت ــرای تایید ای ــتری ب بیش
از  برخــی  و  اســت   ۱.۳۵۱.B نزدیــکان  از   ۱.P
اســپایک  پروتئیــن  در  مشــابه  جهش هــای 
کرونــا وجــود دارد. ممکــن اســت بتوانــد  ویــروس 
بــر مصونیت ایجــاد شــده پــس از عفونــت توســط 

کنــد. انــواع دیگــر غلبــه 

گونه ۲۰C.CAL و سرعت انتشار اندک
نــام  بــه  کالیفرنیــا،  در  شــده  کشــف  گونــه 
افزایــش   ۲۰۲۰ ســال  اواخــر  در   ،۲۰C.CAL
 ۱.۴۲۹.B و   ۱.۴۲۷.B نــژاد  از  نــوع  یافت. ایــن 
دو  کــه  اســت   L۴۵۲R جهــش دارای  و  اســت 
مطالعــه نشــان می دهد ایــن نــوع ممکــن اســت 
کرونــا مســری تر  نســبت بــه اشــکال اولیــه ویــروس 
ســرعت  بــه  نمی رســد  نظــر  بــه  امــا  باشــد، 
حــال  در   ۱.۱.۷.B ماننــد  دیگــر  نســخه های 

باشــد. انتشــار 
کرونای هندی و جهش دوگانه آن

نــام  بــا  کــه  کرونــا  ویــروس  هنــدی  ســویه 
کنــون  تا می شــود  شــناخته   ۱.۶۱۷.B علمــی
ژنتیکــی E۴۸۴Q و L۴۵۲R در  تغییــر  نــوع  دو 
پروتئیــن ســطح ویــروس داشــته اســت. جهــش 
که شناخته شده و در  اول E۴۸۴Q مدتی است 
گونه هــای بریتانیایــی، آفریقــای جنوبــی و برزیلی 
کرونــا نیــز وجــود داشــت. جهــش دوم  ویــروس 
کالیفرنیایــی دیده شــده  L۴۵۲R نیــز در ویــروس 
ــوع هنــدی ویــروس امــا هــر دوی ایــن  ــود.  در ن ب
ــد  ــا هــم روی داده ان ــار ب ــرای اولیــن ب جهش هــا ب
گزارش هــای علمــی از آن  و بــه همیــن دلیــل در 
ــاد می شــود. اما ایــن  ــه ی ــا عنــوان جهــش دوگان ب
کرونــا  که ایــن نــوع ویــروس  بدیــن معنــی نیســت 
ک و مســری  قطعــا دو برابــر انــواع قبلــی خطرنــا
اســت. این موضــوع همچنــان در دســت بررســی 
برای اینکــه  دقیقــی  اطالعــات  هنــوز  و  اســت 
کــرد بــه دســت  بتــوان بــا قاطعیــت آن را تاییــد 

نیامــده اســت.
کرونــا از مــرز ۱۵۲ هزار  شــمار مبتالیــان بــه ویــروس 
کنــون بیــش از ســه میلیون نفر  نفــر فراتــر رفتــه و تا
کام مــرگ رفته انــد.  از قربانیان ایــن ویــروس بــه 
و  کشــور همچنــان می تــازد  کوویــد ۱۹ در ۲۲۲ 
انگلیــس، هنــد و برزیــل بیشــترین آمــار مبتالیــان 

و مــرگ و میرهــا را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
 در حــال حاضــر از میــان جهش هــای شــناخته 
جنوبــی  آفریقــای  نــوع  کرونــا،  ویــروس  شــده 
اثــر  زیــرا  اســت،  جهــش  نــوع  ک تریــن  خطرنا
آفریقایــی  واریانــت  برابــر  در  کســن ها  وا برخــی 
گــزارش شــده  بســیار ضعیــف و ۱۰ یــا ۱۵ درصــد 
کسیناســیون بــرای مبــارزه  اســت. با ایــن حــال وا
کنی ایــن ویــروس در ســطح دنیــا در حال  و ریشــه 
کســن  انجــام اســت و بیــش از ۱.۱۳ میلیــارد دوز وا
کــه برابــر بــا ۱۵ دوز  در سراســر جهــان تجویــز شــده 

ــرای هــر ۱۰۰ نفــر اســت. ب

ک  تر است؟  چرا کرونای آفریقایی خطرنا
خبرربخ

ک  گهی تحدید حدود عمومی سال 1۴۰۰ مربوط به اداره ثبت اسناد و امال آ
شاهین شهر

شماره : 1۰۳/1۴۰۰/11/2۶
تاریخ : 1۴۰۰/۰2/1۵

گهی هــای نوبتــی قبلــی و بموجــب دســتور مــواد 1۴ و 1۵ قانــون ثبــت تحدیــد حــدود  پیــرو آ
ک مشــروحه ذیــل واقــع در بخــش یــازده و شــانزده حــوزه ثبتــی  ششــدانگ هریــک از امــال
شــاهین شــهر بترتیــب در روزهــای تعییــن شــده ذیــل آن در محــل وقــوع شــروع و بعمــل 

خواهــد آمــد.
بخش یازده حوزه ثبتی شاهین شهر )الحاقی از ثبت نطنز(

29۳ اصلــی( آقــای رضــا شــانظری گرگابی فرزند حســین به شــماره شناســنامه 28 صــادره از 
برخــوار وغیــره ششــدانگ مزرعــه معــروف قنــات حاجــی علیرضــا کــه مشــتمل اســت به یک 

رشــته قنــات اختصاصی و باغــات )روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/17(
بخش شانزده حوزه ثبتی شاهین شهر

۴۳7 اصلی( اراضی مزرعه جز
کریــم عســگری جــزی فرزنــد حســینعلی بــه شــماره شناســنامه 22۶ صــادره از  711( آقــای 
گزبرخــوار بخــش  شــاهین شــهر وغیــره ششــدانگ قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــز شــهر 

شــانزده حــوزه ثبتــی شــاهین شــهر )روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/19(
کنعانــی جــزی فرزنــد حســن بــه شــماره شناســنامه 17 صــادره از  998( آقــای حســین 
کنعانــی وغیــره ششــدانگ قطعــه زمیــن واقــع در  اصفهــان احــدی از ورثــه مرحــوم حســن 
گــز برخــوار بخــش شــانزده حــوزه ثبتــی شــاهین شــهر )روز چهارشــنبه  صحــرای جــز شــهر 

)1۴۰۰/۰۳/19 مــورخ 
177۶( آقای ســیدمجتبی صفوی فر فرزند حســن به شــماره شناســنامه 18۵۶2 صادره از 
گز برخوار بخش شــانزده  اصفهان وغیره ششــدانگ قطعه زمین واقع در صحرای جز شــهر 

حوزه ثبتی شــاهین شــهر )روز چهارشــنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/19(
2۴7۳( آقــای کریــم عســگری جــزی فرزنــد حســینعلی به شــماره شناســنامه 22۶ صــادره از 
گــز برخــوار بخــش  شــاهین شــهر وغیــره ششــدانگ قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــز شــهر 

شــانزده حــوزه ثبتــی شــاهین شــهر )روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/19(
2871( آقــای ابراهیــم شــفیع زاده فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 192 صــادره از رامهرمــز 
گــز برخــوار بخش شــانزده حوزه ثبتی شــاهین  وغیــره ششــدانگ یــک قطعــه ملــک واقــع در 

شــهر )روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/19(
۴۳9 اصلی( اراضی مزرعه جالش آباد

111( آقای علی اصغر الماســی فرزند نوراله شــماره شناســنامه 1۳21 صادره از اصفهان وغیره 
گــز برخــوار بخــش شــانزده حــوزه ثبتــی  قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

شــاهین شــهر )روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/22(
کریم شــماره شناســنامه ۵1۵1 صادره از حوزه  ۶۶8( آقای منصور بندی دســتجردی فرزند 
گــز  یــک مرکــزی برخــوار ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

برخــوار بخــش شــانزده حــوزه ثبتــی شــاهین شــهر )روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/22(
کریم شــماره شناســنامه ۵1۵1 صادره از حوزه  ۶72( آقای منصور بندی دســتجردی فرزند 
گــز  یــک مرکــزی برخــوار ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

برخــوار بخــش شــانزده حــوزه ثبتــی شــاهین شــهر )روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/22(
988( آقــای علــی اصغــر الماســی فرزنــد نورالــه شــماره شناســنامه 1۳21 صــادره از اصفهــان 
گــز برخــوار بخــش شــانزده حــوزه  وغیــره قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

ثبتــی شــاهین شــهر )روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/22(
111۰( آقــای علــی اصغــر الماســی فرزنــد نورالــه شــماره شناســنامه 1۳21 صــادره از اصفهــان 
گــز برخــوار بخــش شــانزده حــوزه  وغیــره قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

ــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴( ــنبه م ــهر )روز دوش ــاهین ش ــی ش ثبت
1۶1۴( آقــای علــی اصغــر الماســی فرزنــد نورالــه شــماره شناســنامه 1۳21 صــادره از اصفهــان 
گــز برخــوار بخــش شــانزده حــوزه  وغیــره قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

ثبتــی شــاهین شــهر )روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴(
1۶1۴/1( آقــای علــی اصغــر الماســی فرزند نوراله شــماره شناســنامه 1۳21 صــادره از اصفهان 
گــز برخــوار بخــش شــانزده حــوزه  وغیــره قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

ثبتــی شــاهین شــهر )روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴(
1۶18( آقــای علــی اصغــر الماســی فرزنــد نورالــه شــماره شناســنامه 1۳21 صــادره از اصفهــان 
گــز برخــوار بخــش شــانزده حــوزه  وغیــره قطعــه زمیــن واقــع در صحــرای جــالش آبــاد شــهر 

ثبتــی شــاهین شــهر )روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴(
ک و مجاوریــن  گهــی و باســتناد مــاده 1۴ قانــون ثبــت بــه صاحبــان امــال لــذا بموجب ایــن آ
ک هــای فــوق در روز هــای تعییــن شــده بترتیــب از  ــد حــدود پال ــه تحدی ک ــردد  اعــالم می گ
ســاعت 9 صبــح شــروع و در صــورت مصــادف شــدن بــا تعطیلــی روز بعــد از آن بعمل خواهد 
گهــی دعــوت  ــی آنهــا ازطریق ایــن آ ــا نماینــده قانون ک و مجاوریــن ی آمــد از صاحبــان امــال
می شــود در وقــت مقــرر در محــل حضــور یابنــد در صــورت عــدم حضــور تحدیــد حــدود 
مطابــق بــا مــاده 1۵ قانــون ثبــت بــا حــدود اظهــار شــده ازطــرف مجاوریــن بعمــل خواهــد 
ک و مجاوریــن در موعــد مقــرر در محــل حاضــر  کــه صاحبــان امــال آمدضمنــًا درصورتــی 
ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت  نباشــند و نیــز معترضیــن می تواننــد وفــق مــاده 2۰ قان
کتبًا و مســتقیمًا به این اداره تســلیم  مجلس تحدیدی اعتراض خود را ظرف مدت ۳۰ روز 
گواهــی مشــعر بــر طــرح دعــوی از دادگاه  و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض 
صالحــه اخــذ و به ایــن اداره تحویــل نماینــد درغیرایــن صــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و  ــه دادگاه مراجعــه و  ــد ب قانونــی وی می توان
بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیات ثبتــی را بــا رعایت 

ــد. ــه می ده ــررات ادام مق
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰2/2۰

ک شاهین شهر عباسعلی عمرانی رئیس اداره ثبت اسناد و امال
11۳2881 / م الف

گهی ابالغ اجراییه آ
گهی ابالغیه: 1۴۰۰۳8۰2121۰۰۰۰۰1،  شماره پرونده: 1۳99۰۴۰۰2121۰۰۰۳8۶/1، شماره آ
اســناد  دفتــر   ،1۴۰۰/۰2/۰۴ صــدور:  تاریــخ   ،99۰۰۵1۵ پرونــده:  بایگانــی  شــماره 
ابــالغ اجرائیــه  گهــی  رسمی شــماره ۳88 شــهر خمینــی شــهر اســتان اصفهــان - آ
پرونــده اجرایــی 99۰۰۵1۵ - بدیــن وســیله بــه محمــد عســگری فروشــانی، نام پــدر: زین 
العابدیــن، تاریــخ تولــد: 1۳۴8/۰2/1۰ شــماره ملــی:11۴1۶۴18۵2 شــماره شناســنامه: 
کــوه کوچــک کــوی نســاجی انتهــای کوچــه تپــه  2۰۶ بــه نشــانی: خمینــی شــهر منطقــه 
کــه شــهرداری خمینــی شــهرجهت  متصــدی واحــد صنفــی بافندگــی ابــالغ می شــود 
کمیســیون مــاده  وصــول مبلــغ اصــل طلــب: 2۵/۴89/2۵9 ریــال بــه اســتناد رای 
77 شــهرداری بــه شــماره ســند: 99/2/۵2۳۶ تاریــخ ســند: 1۳99/۰۵/۰۵ علیــه شــما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به بایگانی 99۰۰۵1۵ در این اداره تشــکیل شــده و 
گــزارش مــورخ 1۳99/۶/۳1 مامــور ابــالغ به شــما به علت عدم شناســایی نشــانی  طبــق 
مقــدور نبــوده اســت لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده 18 آئیــن نامــه اجــرا مفــاد 
گهــی می شــود و چنانچه ظرف مدت بیســت روز  اجراییــه فقــط یــک مرتبــه در روزنامــه آ
کــه روز ابــالغ محســوب می گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود  گهــی  از تاریخ ایــن آ
ک  اقــدام ننمایــد عملیــات اجرایی جریــان خواهد یافت. رئیــس اداره ثبت اســناد و امال

خمینــی شــهر - نبــی الــه یزدانــی - 11۳1۰8۳ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

مــورخ   2۶۰2۴۶22 شــماره  گهــی  آ پیــرو   ،1۴۰۰/2/1۵ تاریــخ:   ،2۶۰۰۴۰8۰ شــماره: 
ــه  99/۰۶/1۵ چــون خانم هــا نســیم صفدریــان و نگیــن صفدریــان فرزنــدان نصــرت ال
)بــا وکالــت آقــای مهــدی صادقیــان فرزنــد محمــد بموجــب وکالــت نامه هــای 2۰2187 
مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 دفترخانــه 21۵ تهــران و 122۳7 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 دفترخانــه 
1279 تهــران( وراث مرحــوم نصــرت الــه صفدریــان نســبت بــه میــزان ســهم االرث خــود 
گواهــی حصــر وراثــت در پرونــده شــماره  از مرحــوم نصــرت الــه صفدریــان )بموجــب 
99۰۰۵19/27۳ دادنامــه شــماره 99۰997۰9۳97۰۰77۴ مــورخ 99/۰8/19 صــادره از 
شــعبه 27۳ مجتمــع شــماره ۶ شــورای حــل اختــالف شهرســتان تهــران و فــرم مالیاتــی 
ــی 181۴ غــرب  ــی شــماره 2۵۶/181 واحــد مالیات ــروه مالیات گ ــده شــماره 121۴۶  در پرون
ک ۴7۵/1۰۴۵ واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2  تهــران( از ششــدانگ پــال
کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر  بــرگ استشــهاد محلــی 
ک فــوق  کــه ســند شــش دانــگ پــال ۴2۳ ملــک شــهر اصفهــان رســیده مدعــی هســتند 

واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان بــه شــماره چاپــی ۰۰9۴12 در صفحــات ۵8 دفتــر 117 
ک )شــاهین شــهر( ذیــل ثبت هــای شــماره 1۴۶97 ســابقه ثبــت و صــدور ســند  امــال
ک تمامــت شــش دانــگ در صفحــه ۵8 دفتــر  گواهــی دفتــر امــال کــه براســاس  داشــته 
117 ذیــل ثبــت 1۴۶97 ثبــت و ســند دفترچــه ای بــه شــماره ۰۰9۴12 صــادر شــده و باقید 
گــذاری موردثبــت بــدون کســب موافقت کتبی شــرکت تعاونی مســکن  به اینکــه حــق وا
ک معامله دیگری انجام نشــده  افــران از مالــک ســلب گردیــده و طبــق گواهــی دفتــر امال
گردیــده اســت و  رهــن و وثیقــه نمی باشــد. بــه علــت جابجائــی ســند مالکیــت مفقــود 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر  گهــی می شــود  آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد  از آنچــه در ایــن آ
کتبــًا ضمــن  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
گــردد. چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد  اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و 
بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. فــالح رییــس منطقــه ثبت اســناد شــمال اصفهــان - 

11۳18۰۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

مــورخ  شــماره 2۶۰2۴۶22  گهــی  آ پیــرو  تاریــخ: 1۴۰۰/2/1۵،  شــماره: 2۶۰۰۴۰۵8، 
99/۰۶/1۵ چــون خانم هــا نســیم صفدریــان و نگیــن صفدریــان فرزنــدان نصــرت الــه )با 
وکالــت آقــای مهــدی صادقیان فرزند محمد بموجب وکالــت نامه هــای 2۰2187 مورخ 
1۴۰۰/۰1/۳1 دفترخانه 21۵ تهران و 122۳7 مورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 دفترخانه 1279 تهران( 
وراث مرحوم نصرت اله صفدریان نســبت به میزان ســهم االرث خود از مرحوم نصرت 
الــه صفدریــان )بموجب گواهی حصر وراثت در پرونــده شــماره 99۰۰۵19/27۳ دادنامه 
شــماره 99۰997۰9۳97۰۰77۴ مورخ 99/۰8/19 صادره از شــعبه 27۳ مجتمع شــماره 
۶ شــورای حــل اختــالف شهرســتان تهــران و فرم مالیاتی در پرونــده شــماره 121۴۶ گروه 
مالیاتی شــماره 2۵۶/181 واحد مالیاتی 181۴ غرب تهران( نســبت به میزان ۳۰۰ ســهم 
ک ۴۰۵/1889 واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان  مشــاع از 12۰۰۰ ســهم شــش دانــگ پــال
کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا گواهــی شــده و بــه  بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
تاییــد دفتــر ۴2۳ ملــک شــهر اصفهان رســیده مدعی هســتند که ســند مالکیــت میزان 
ک فــوق واقــع در بخــش 1۶ ثبــت  ۳۰۰ ســهم مشــاع از 12۰۰۰ ســهم شــش دانــگ پــال
ک )شــاهین شــهر(  اصفهــان بــه شــماره چاپــی 2۰۳9۰۶ در صفحــات 1۵۴ دفتر 1۴۳ امال
کــه براســاس گواهی  ذیــل ثبت هــای شــماره 18927 ســابقه ثبــت و صــدور ســند داشــته 
ک تمامــت ۳۰۰ ســهم مشــاع از 12۰۰۰ ســهم شــش دانگ در صفحــه 1۵۴ دفتر  دفتــر امــال
1۴۳ ذیــل ثبــت 18927 ثبــت و ســند دفترچــه ای بــه شــماره 2۰۳9۰۶ صــادر شــده و 
نامبــرده بموجــب ســند اقالــه شــماره ۵71۳۳ مــورخ 77/11/۰۵ دفتــر ۴۰ اصفهــان بــه 
ک معامله دیگــری انجام  نصــرت الــه صفدریــان منتقــل شــده و طبــق گواهــی دفتــر امــال
نشــده رهــن و وثیقــه نمی باشــد به علت جابجائی ســند مالکیــت مفقود گردیده اســت 
و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده طبــق تبصره یــک اصالحی مــاده 12۰ 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر  گهــی می شــود  آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد  از آنچــه در ایــن آ
کتبــًا ضمــن  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
گــردد. چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد  اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و 
بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. فــالح رییــس منطقــه ثبت اســناد شــمال اصفهــان - 

11۳18۰۴ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۳9۵7، تاریــخ: 1۴۰۰/2/1۳، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
خانــه باقیــد به اینکــه حــق فســخ و منافــع و حــق ســکونت مــادام الحیــوه ســه دانــگ بــا 
ک ثبتــی  خانــم ســرور طاووســی می باشــد و پــس از فــوت تابــع عیــن اســت شــماره پــال
کــه طبــق  ۴۰2۳ فرعــی مجــزی شــده 1۰۳9۳ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
رای شــماره 17۶۵1 مــورخ 1۳99/1۰/22 صــادره از هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رسمی مســتقر در 

ک منطقه شــرق اصفهان محمود رشــیدیان نیک آبادی فرزند علی  ثبت اســناد و امال
ک 1۰۳9۳  محمــد ششــدانگ صــادر گردیــده و باتوجــه به اینکه تحدید حــدود اولیــه پــال
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهان قانونی نبوده اســت اینک بنابه دســتور قســمت 
اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضی تحدید حــدود ملک 
مرقــوم روز چهارشــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/17 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل 
کــه  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
ک  در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع 
ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نماید 
درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به این تســلیم نماید. ســپس اداره 
ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. 
گهــی: 1۴۰۰/۰2/2۰ - مهــدی شــبان رئیــس ثبت منطقه شــرق اصفهان  تاریــخ انتشــار آ

- 11۳11۶9 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

ک 1۶ فرعــی از 1۵۰۶۶  چــون آقــای غالمرضا ایروانــی فرزنــد یدالــه مالــک ششــدانگ پــال
کــه هویــت  اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
ــی  ــیده مدع ــان رس ــر 2۴۳ اصفه ــد دفت ــه تایی ــده و ب ــی ش گواه ــمًا  ــهود رس ــاء ش و امض
کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند مالکیــت 181۴۵۶ مــورخ 1۳91/۰9/۰1 دفتــر  اســت 
ــا ارتفــاع بیــش از چهــار  11 اصفهــان )باقیــد به اینکــه مالــک حــق احــداث ســاختمان ب
کــه در صفحــه 182  متــر و نیــم را نــدارد( بــه شــماره چاپــی ۳9۴11۳ ســری الــف ســال 9۰ 
دفتــر ۳۶۳ بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم گردیــده و طبق 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت، محدودیــت و رهنــی نــدارد و  گواهــی دفتــر امــال
ــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی  گردی ــه علــت جابجایــی مفقــود  ب
گهــی  نموده انــد طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهی ذکر شــده( نســبت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معامله )غیــر از آنچه در این آ می شــود 
گهــی تــا ده روز به این  بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــردد.  کننــده مســترد  تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد  ا
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی 

ک شــمال اصفهــان - 11۳2۰۰۴ / م الــف فــالح رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

ک 1۶ فرعــی از 1۵۰۶۶  چــون آقــای غالمرضا ایروانــی فرزنــد یدالــه مالــک ششــدانگ پــال
کــه هویت  اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 2۴۳ اصفهــان رســیده مدعــی  و امضــاء شــهود رســمًا 
کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند مالکیــت 181۴۵۶ مــورخ 1۳91/۰9/۰1 دفتــر  اســت 
11 اصفهــان )باقیــد به اینکــه مالــک حــق احــداث ســاختمان بــا ارتفــاع بیــش از چهــار 
کــه در صفحــه 182  متــر و نیــم را نــدارد( بــه شــماره چاپــی ۳9۴11۳ ســری الــف ســال 9۰ 
گردیــده و  دفتــر ۳۶۳ بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت، محدودیــت و رهنــی  گواهــی دفتــر امــال طبــق 
گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
المثنــی نموده انــد طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت 
گهــی  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  مراتــب آ
ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  آ
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه 
ــا درصــورت  ــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و ی گ ــردد. ا گ کننــده مســترد  ــه  ارائ
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
ک شــمال  تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی فــالح رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

ــف اصفهــان - 11۳2۰۰۵ / م ال

گهی آ

خبر

بــرای داشــتن زندگــی شــاد بایــد خــوب بخوابیــم، 
کار  کنیــم،  مراقبــت  و ســالمتیمان  از خودمــان 
کنیــم  کنیــم، بــرای آرزوهایمــان بجنگیــم و ســعی 
کــه از آنهــا لــذت می بریــم را بشناســیم و  چیزهایــی 

ــم.  ــای دهی ــا را ج ــره آنه ــی روزم در زندگ
متخصــص رواندرمانــی بــا اشــاره به اینکه براســاس 
طــور  بــه  غــم  احســاس  محققــان،  یافته هــای 
گفــت:  متوســط ۳ برابــر ماندگارتــر از شــادی اســت، 
ــد  ــی شــادتر و دوری از غــم، بای ــرای داشــتن زندگ ب
برای زندگی روزمره و احساســاتمان برنامه داشــته 

باشــیم.
محمــد پارســا عزیــزی، متخصــص رواندرمانــی، 
غــم  بــا  مقابلــه  درمانــی  راهکارهــای  دربــاره 
اظهارداشــت: براســاس تحقیقــات و یافته هــای 
محققان و روان شناســان، احســاس غم به شــکل 
متوســط می توانــد ۱۲۰ ســاعت مانــدگار باشــد این 
کــه شــادی حــدود ۳۶ ســاعت  در حالــی اســت 

مانــدگار اســت.
کــرد: احســاس غــم یــک عکس العمل  وی تصریــح 
طبیعــی در برابــر ضربه هــای عاطفــی، از دســت 
و  فقدان هــا  دنیــا،  نامالیمــات  دادن هــا، 
نرســیدن ها اســت و بــا وجود اینکــه یــک احســاس 
طبیعــی و عــادی محســوب می شــود امــا بســیار 

مانــدگار تــر از ســایر احساســات اســت.
ــرای داشــتن  ایــن اســتادیار دانشــگاه ادامــه داد: ب
زندگــی شــادتر و دوری از غــم، بایــد بــرای زندگــی 
گر  روزمــره و احساســاتمان برنامــه داشــته باشــیم، ا
برنامــه زندگیتــان را سرشــار از احساســات خــوب 
کامــال فــرا  نکنیــد غــم و ناراحتــی وجــود شــما را 

می گیــرد.
گاهــی ممکــن  کــرد:  متخصــص رواندرمانــی اظهــار 
دلیلــی  هیــچ  بــدون  روز  طــول  در  شــما  اســت 
احســاس غــم و ناراحتــی کنیــد و نتوانیــد برای ایــن 
حــس خــود توجیهی پیــدا کنید غافــل از اینکه این 
احســاس از قبــل در وجــود شــما مانــدگار شــده 

گاهــی احســاس غــم مرتبــط بــا یــک علــت  اســت، 
بیرونــی از قبیــل طــالق، ورشکســتگی، از دســت 
ــتگی،  ــالمتی، بازنشس ــر در س ــزان، تغیی دادن عزی
گاهــی احســاس غــم  مشــکالت مالــی و... اســت و 
گاه برمی گــردد  ناخــودا بــه احساســات درونــی و 
و  نمی کنیــم  پیــدا  آن  بــرای  بیرونــی  علــت  کــه 
مــا و  بــه خلــق و خــوی  کــه  احساســاتی اســت 

شــخصیت مــا برمی گــردد.
کــه  گفــت: علــت احســاس غــم مــا هرچــه  عزیــزی 
باشــد بایــد زندگــی را آنقــدر از احساســات مثبــت 
کــه تاثیــر مانــدگار احســاس غــم  کنیــم  و خــوب پــر 
کار  کمتــر شــود یعنــی بــه ازای هــر ناراحتی چندیــن 
کــه  کنیــم  و فعالیــت شــادی آور بــرای خود ایجــاد 

کنیــم. بتوانیــم بــر احســاس غــم غلبــه 
بدانیــم شــادکامی حالت  بایــد  کــرد:  وی اضافــه 
هــم  شــاد  افــراد  و  نیســت  مــداوم  سرخوشــی 
احساســات  از  وســیعی  طیــف  هرازچندگاهــی 
از قبیــل عصبانیــت، ســرخوردگی، غــم  انســانی 
بــا  وقتــی  امــا  می کننــد  احســاس  را  تنهایــی  و 
ناراحتــی روبــه رو می شــوند یــک احســاس اساســی 
خوش بینــی نســبت بــه بهتــر شــدن اوضــاع دارنــد 
کنــار بیاینــد و  و می تواننــد بــا آنچــه اتفــاق می افتــد 

کننــد. دوبــاره احســاس شــادی 
کــرد: برای داشــتن  ایــن اســتادیار دانشــگاه تصریح 
زندگــی شــاد بایــد خــوب بخوابیــم، از خودمــان 
کنیــم، بــرای  کار  کنیــم،  و ســالمتیمان مراقبــت 
کنیــم چیزهایــی  آرزوهایمــان بجنگیــم و ســعی 
کــه از آنهــا لــذت می بریــم را بشناســیم و در زندگــی 

روزمــره آنهــا را جــای دهیــم.
عزیــزی در پایــان یادآور شــد: باید از داشــته  هایمان 
گاه باشیم و آنها را فدای نداشته هایمان نکنیم،  آ
یادمــان باشــد زندگــی همیــن یــک بــار اســت و 
آنچــه در اطــراف مــا می گــذرد واقعیســت، پــس 
دنیــا را جایــی بــرای غــم و ناراحتــی خودمــان و 

اطرافیانمــان نکنیــم.

احساس غم ۳ برابر ماندگارتر از شادی 
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بســیاری از مواقــع روشــن نشــدن گوشــی بــه دلیــل 
خرابی ســوکت ســیم کابل شــارژل است و صاحب 
که گوشــی دچار مشــکل شــده  گوشــی فکر می کند 

است. 
شــاید بــرای شــما نیــز اتفاق اینکــه گوشــی شــما بــی 
دلیــل خامــوش شــده و روشــن نمیشــود، افتــاده 
باشــد. در ایــن مواقــع افراد بــه دنبــال راه حل هایی 
و  می گردنــد  خــود  گوشــی  کــردن  روشــن  بــرای 
کافــی  بــه اطالعــات  نیافتــن  در صــورت دســت 
گوشــی خــود را بــه  و مشــکل فراتر ایــن مســئله، 

تعمیــرکار می ســپارند.
بــرای  اســت  ممکــن  کــه  مشــکالتی  از  برخــی 
ــده رخ  ــوش ش ــود خام ــه خ ــود ب ــه خ ک ــی ای  گوش
دهــد از قبیــل نبــود باتــری، دلیــل ســخت افــزاری و 

یــا تداخــل در نــرم افــزار آن اســت.
که در هنگام  کرد  ما در این مقاله بررســی خواهیم 
گوشــی چــه عواملــی می توانــد  خامــوش شــدن 
کاربــر طبــق اطالعــات موجــود  دخیــل باشــد تــا 

کنــد. گوشــی خــود اقــدام  بــرای رفــع مشــکل 
نبود شارژ و خاموشی گوشی

کشــیدن زیــاد از تلفــن  کار  بســیاری از مــا بــه خاطــر 
کــردن بــا آن هنــگام شــارژ یــا خــراب  کار  همــراه، 
شــدن باطــری و اســتفاده از شــارژل های فیــک 
ممکــن اســت باعــث خالی شــدن ســریع باطــری و 
خامــوش شــدن تلفــن همــراه شــود. از دالیل دیگر 
بــرای زود تمــام شــدن باطــری بــه اســتفاده از نــرم 
کــرد. کــه شــارژ باتــری را می خــورد اشــاره  افزارهایــی 
پــس اولیــن قــدم بــرای بررســی روشــن نشــدن 
گوشــی اســت. در صورت  کردن شــارژ  گوشــی چک 
گوشــی،  کابــل  روشــن نشــدن بــا تعویــض شــارژر و 
شــارژ شــدن آن را امتحان کنید تا مطمئن باشــید 

گوشــی آســیب ندیــده اســت. خــود 
بســیاری از مواقــع روشــن نشــدن گوشــی بــه دلیــل 
خرابی ســوکت ســیم کابل شــارژل است و صاحب 
که گوشــی دچار مشــکل شــده  گوشــی فکر می کند 

است.
گهانی  فریز شدن یا هنگ نا

گوشی های اندرویدی
گهانی گوشــی بخصوص  معضــل فریــز و یا هنگ نا
کاربــران  سیســتم عامل اندرویــد بــرای بســیاری از 
ــاور  ــا فشــار دادن دکمــه پ دردســر ایجاد می کنــد و ب
بنابرایــن  نشــود.  گوشــی روشــن  اســت  ممکــن 
ــاور را  ــه مــدت ۱۵ ثانیــه دکمــه پ کــه ب کنیــد  ســعی 
کار را چند بار با فاصله  کنید. این  فشــار داده و رها 

زمانــی یــک دقیقه ای انجام دهید تا روشــن شــود. 
گوشــی روشــن نشــد پــس مشــکل را بایــد در  گــر  ا

کــرد. جــای دیگــری جســتجو 
خارج کردن باطری از گوشی خاموش شده

ــردن  ک ــارج  ــا خ ــود ب ــن نمی ش ــه روش ک ــی ای  گوش
کــرد تــا روشــن  باطــری می تــوان بــه آن شــوک وارد 
کــه باتــری آن قابلیــت  شــود. البتــه گوشــی کســانی 
جــدا شــدن دارد می توانند ایــن روش را امتحــان 

کنند.
بازگشت به تنظیمات اولیه در گوشی هایی که 

مدام خاموش می شوند
کــه هنــگ می کنــد و  گوشــی ای  امدادرســانی بــه 
مشــکل خامــوش شــدن پــی در پــی دارد بازگشــت 
بــه تنظیمــات اولیــه کارخانــه یــا فکتــوری ریســت از 

ــکاوری، مناســب ترین روش اســت. ــت ری حال
گوشــی بــرای فکتــوری ریســت در  کــردن  ریــکاوری 
سیســتم های مختلــف یکســان نیســت و دســتور 
العمل های مختلفــی دارند اما بعضی از دســتورها 

گرفتــه میشــود. کار  کی بــه  بــه صــورت اشــترا
فریم ور برای روشن کردن گوشی خاموش 

شده
روش فریــم ور باعــث می شــود موبایــل ریســتور 
شــده و بازگردانی شــود. فریم ور نیز مانند ریکاوری 
دارد  متفاوتــی  حل هــای  راه  گوشــی،  هــر  بــرای 

کردن ایــن راه حل هــا متناســب  کــه بــرای پیــدا 
 reinstall کلمــه گــوگل  بایــد در  گوشــی خــود  بــا 
firmware را همــراه نــام و مــدل گوشــی خــود تایــپ 
کنیــد تــا راه حل مناســب  کنیــد و ســپس جســتجو 

کنــد. گوشــی شــما را پیــدا 
کــه دســتور  در مــورد فریــم ور الزم اســت بدانیــد 
کار وجــود  العمل هــای خاصــی بــرای ادامه ایــن 
کــه بهتــر اســت بــا همــکاری یــک متخصــص  دارد 

کار را انجــام دهیــد. گوشــی این  تعمیــرکار 
روشن کردن گوشی با شیوه فلش کردن

گــر شــما از اطالعــات موجود گوشــی موبایــل خود  ا
نگــران  گیــری نموده ایــد  بــک آپ  یــا  پشــتیبان 
گوشــی باعــث  کــردن  نباشــید، زیــرا با اینکــه فلــش 
گوشــی  از بیــن رفتــن تمامی اطالعــات و داده هــای 
کــه  افــزاری موجــود  نــرم  می شــود و عیب هــای 
گوشــی  ممکــن اســت دلیــل روشــن شــدن مــداوم 
گرفتــه باشــید  گــر بــک آپ  کنــد، امــا ا باشــد را رفــع 
کنیــد. گوشــی اقــدام  کــردن  بــه راحتــی بــه روشــن 
گوشــی شــما دوبــاره مثــل  کــردن نیــز  گــر بــا فلــش  ا
نتیجــه  بنابرایــن می تــوان  قبــل خامــوش شــد 
کــه مشــکل موبایــل همــراه ســخت افــزاری  گرفــت 

اســت.
تعویض باتری و شارژر ۱۲ ولتی

گفتــه شــد ممکــن  کــه در مطالــب بــاال  همانطــور 

گوشــی از باطــری آن بخاطــر آســیب  اســت عیــب 
دیدگی باشــد. تعویــض باتری از جمله ســاده ترین 
کــردن رفع ایــن مشــکل اســت.  راه بــرای تســت 
گوشــی باید با ولتاژ پایین و اندازه مشــخص  باتری 
کابــل  گــر شــما یــک شــارژر یــا ســیم  کنــد امــا ا کار 
ــر از حــد معیــن  ــه بیــش ت ک ــا ولتــاژ ۱۲  نامناســب ب
کار بگیریــد باتــری خــراب شــده،  می باشــد را بــه 
کــه ولتــاژ شــارژر شــما  گــر شــک داریــد  می ســوزد. ا
متناســب با باتری شــما نیســت آن را حتما عوض 

کنیــد.
سوختن نمایشگر و خرابی پاور گوشی

کــه بــا آن بــرای  دکمــه پــاور تنهــا دکمــه ای اســت 
گوشــی اقــدام می کنیــم امــا از دیگــر  کــردن  روشــن 
گوشــی بــه خرابــی دکمــه  دالیــل روشــن نشــدن 
ــی  ــر شــد. در صــورت خراب ــوان متذک ــاور نیــز می ت پ
گوشــی خــود  کــرد تــا بتوانیــد  پــاور بایــد آن را تعمیــر 
گر ایــن امــکان را نداریــد در  کنیــد امــا ا را روشــن 
صــورت روشــن بــودن گوشــی قبــل از اینکــه صفحه 
گوشــیتان خامــوش شــود، با تنظیمات دکمــه پاور 

کنیــد. را بــه دکمــه دیگــر منتقــل 
گوشــی نیــز بــه دلیــل ضربــه  ســوختن نمایشــگر 
کــه در ایــن  محکــم یــا نوســانات موجــود اســت 
گوشــی انجــام داد.  کاری بــرای  مرحلــه نمی تــوان 
بهتریــن راه، تعویــض نمایشــگر و یــا خریــد یــک 

موبایــل دیگــر اســت.
خیس شدن از دالیل روشن نشدن گوشی

کــه  گوشــی در طــول مــدت زمانــی  خیــس شــدن 
گوشــی بــه دســت داریــم احتمــال زیــاد یــک بــار 
کــه شــده بــرای همــه مــا اتفــاق افتــاده اســت.  هــم 
کــه  گوشــی های اندرویدی  معظــل بزرگــی بــرای 
بعــد از خیــس شــدن خامــوش می شــوند، همین 
گوشــی خــود و راه انــدازی  اســت. بــرای نجــات 
را  خــود  شــده  خیــس  گوشــی  بایــد  آن  دوبــاره 
کامــل از بیــن  کــرد تــا رطوبــت بــه طــور  خشــک 
بــرود. مرطــوب بــودن و خیــس مانــدن قطعــات 
گوشــی صدمــه جــدی ای  بــه تجهیــزات داخلــی 

می ســازد. وارد 
ــه از عمــده  ک ــم  کردی ــب فــوق بررســی  طبــق مطال
گوشــی همــراه، اســتفاده  دالیــل روشــن نشــدن 
کابــل و شــارژل های فیــک و ۱۲ ولتــاژی  از ســیم 
گوشــی، افتادن در آب و خیس شــدن،  نامناســب 
ضربــه و ســوختن نمایشــگر گوشــی، خرابــی دکمــه 
پــاور همچنیــن خرابــی باتــری اســت. بــرای روشــن 
که ایرادهــای ذکــر شــده را دارد  گوشــی خــود  کــردن 
بهتــر اســت عــالوه بــر اســتفاده از مطلــب ســایت، بــا 
گوشــی در صــورت لــزوم  یــک متخصــص تعمیــرکار 
کنید تا در صورت آســیب ســخت افزاری  مشــورت 

کنــد. گوشــی، شــما را راهنمایــی  یــا نــرم افــزاری 

گرچــه قابلیــت تمــاس ویدیویــی  با ایــن حــال ا
می شــد  تصــور  انچــه  از  دیرتــر  بســیار  گروهــی 
امــا  شــد  خواهــد  افــزوده  نرم افــزار  به ایــن 
کاربــران تلگــرام  همچنــان هــم بــرای بســیاری از 
ــر  ــرش در نظ ــورد پذی ــت م ــک قابلی ــوان ی ــه عن ب
کــه در آینــده ای  گرفتــه می شــود و انتظــار مــی رود 

کنــد.  کســب  نزدیــک موفقیــت زیــادی 
تلگــرام باالخــره پــس از یــک ســال انتظــار قابلیت 
کنفرانــس ویدیویــی را در مــاه مــه میــالدی بــه 

کــرد. پیــام رســان خــود اضافــه خواهــد 
کاربــران تلگــرام از ابتــدای   ،engadget بــه نقــل از
مــاه میــالدی آینــده می تواننــد بــا یکدیگــر بــه 
دلیــل  بــه  و  بپردازنــد  گروهــی  تمــاس  انجــام 
کرونــا  از شــیوع ویــروس  قرنطینه هــای ناشــی 

از ایــن قابلیــت نهایــت اســتفاده را ببرنــد.
ــه  ــاول دروف ب ــده از پ ــت آم ــه دس ــای ب گزارش ه
کــی از آن  عنــوان مدیــر ارشــد اجرایــی تلگــرام حا
که ایــن ابــزار تمامی قابلیت هــای یافــت  اســت 
ویدیویــی  کنفرانــس  ســرویس های  در  شــده 
گــذاری  ک  از قبیــل لغــو ســر و صــدا، بــه اشــترا
پتلفرم هــای  از  پشــتیبانی  و  نمایــش  صفحــه 
مختلــف نظیــر تلفــن همــراه، دســکتاپ و تبلــت 

را بــا خــود بــه همــراه دارد.
از ویژگی هــای  کمپانی اندکــی  با ایــن حال ایــن 

را  تماس هــا  رمزنــگاری  نظیــر  خــود  مختــص 
همچنیــن  افــزود.  خواهــد  قابلیــت  به ایــن 
را  تلگــرام  بــاالی  ســرعت  می تواننــد  کاربــران 
کنند. ایــن نرم افــزار  در ایــن ویژگــی نیــز مشــاهده 
تماس هــای  از  حاضــر  حــال  در  رســان  پیــام 
صوتــی  چت هــای  یــا  یــک  بــه  یــک  تصویــری 
وجــود  با ایــن  می کنــد.  پشــتیبانی  گروهــی 
ــود  ــب می ش ــی موج ــس ویدیوی کنفران ــت  قابلی
که ایــن نرم افــزار بــه ســایر رقبــای خــود نظیــر زوم، 
واتــس اپ و روم هــای مســنجر نزدیــک شــود.
تلگــرام  کــه  اســت  تعجــب  با ایــن حــال جــای 
از  دیرتــر  بســیار  را  ویدیویــی  تمــاس  ســرویس 
رقبــای خــود بــه پیام رســانش افــزوده اســت. این 
کمپانــی دقیقــا یــک ســال پیــش و در اوج همــه 
کــه قابلیــت  کرونــا متعهــد شــد  گیــری ویــروس 
نرم افــزار  به ایــن  را  گروهــی  ویدیویــی  تمــاس 
کار  کنــون موفــق بــه انجام ایــن  بیفزایــد امــا تــا 

نشــده اســت.
گرچــه قابلیــت تمــاس ویدیویــی  با ایــن حــال ا
می شــد  تصــور  انچــه  از  دیرتــر  بســیار  گروهــی 
امــا  شــد  خواهــد  افــزوده  نرم افــزار  به ایــن 
کاربــران تلگــرام  همچنــان هــم بــرای بســیاری از 
ــر  ــرش در نظ ــورد پذی ــت م ــک قابلی ــوان ی ــه عن ب
کــه در آینــده ای  گرفتــه می شــود و انتظــار مــی رود 

کنــد. کســب  نزدیــک موفقیــت زیــادی 

دالیل روشن نشدن گوشی  کنفرانس ویدیویی  درباره قابلیت 
فناوریربختلگرام 

فناوریربخ

کچری بازار پایتخت را مشاهده می کنید. در جدول زیر قیمت خودروهای میلیاردی و ال

آنچه در زیر می آید جدول قیمت روز انواع پرفروش ترین کولرها در سایت های فروش اینترنتی است.

درآمــد، نگــه داری و خــرج پــول ماننــد اضــالع یــک 
ــه یکدیگــر وصــل هســتند و دغدغــه هــر  مثلــث ب

کــی اســت.  کــره خا فــردی در 
درآمــد، نگــه داری و خــرج پــول ماننــد اضــالع یــک 
ــه یکدیگــر وصــل هســتند و دغدغــه هــر  مثلــث ب
کــی اســت و فرقــی نــدارد که غنی  کــره خا فــردی در 
گــزارش بــه مــواردی اشــاره  باشــید یــا فقیــر. در ایــن 

که ایــن مثلــث را منســجم می کنــد. شــده اســت 
 پرسیدن عیب نیست؛ ندانستن عیب است

کــه شــما ۳ ســال بــه صــورت مــداوم در  در صورتــی 
ــا یــک حقــوق  کار ب ــه یــک  یــک مــکان مشــغول ب
کــه از ایــن  واحــد هســتید، دو راه پیــش رو داریــد 

شــرایط خــالص شــوید.
کار و  کار مــداوم بــدون افزایــش حجــم  ســه ســال 
ــرای یــک فــرد جــوان و  ــه هیــچ عنــوان ب حقــوق ب
بالغ مســاعد نیســت به این ترتیب باید از صاحب 
کــه بــه شــما  کنیــد  کار یــا مافــوق خــود درخواســت 

کار بدهــد. ترفیــع درجــه یــا افزایــش حجــم 
در ایــن صــورت یــا فــرد مافــوق شــما قبــول می کنــد 
کــه بــه معنــای پیشــرفت شــما در ایــن ســه ســال 
که ایــن نیــاز دو معنــی  اســت یــا قبــول نمی کنــد 
کافــی بــا  می توانــد داشــته باشــد؛ یــا شــما به انــدازه 
اســتعداد نیســتید که باید به فکر گسترش دامنه 
ــدر  ــکان ق ــا در آن م ــید ی ــود باش ــتعداد های خ اس
ــه تغییــر  ــد اقــدام ب شــما را نمی داننــد و ســریع بای

کنیــد. مــکان شــغلی خــود 
رابطه ی مستقیم سالمت و موفقیت

ارتبــاط مســتقیم میــان ســالمت و موفقیــت یــک 
رابطــه ی ثابــت شــده در جهــان اســت یعنــی هــر 
چــه ســالمت جســمانی و روانــی شــما در وضعیــت 
ــه  ــرای رســیدن ب ــه ســر ببــرد، راه ب مســاعد تــری ب
موفقیــت و اهــداف هموار تــر اســت پــس در حفــظ 
ــرای آن  کنیــد و ب ســالمت خــود بــه خوبــی عمــل 

کنیــد. هزینــه 
 در زمینه ای که اطالعات کافی ندارید سرمایه 

گذاری نکنید
بــه  گــذاری تنهــا  از زمینه هــای ســرمایه  برخــی 
کــد شــما را بــه دســت  دلیل اینکــه ســرمایه های را
بیارنــد اقــدام بــه تبلیــغ فعالیــت خــود می کننــد تــا 

کنیــد. بــه آن ســو رغبــت پیــدا 
امــا همیشــه بهتر اســت قبــل از این با متخصصان 
و  پــروژه  از  معقولــی  ارزیابــی  تــا  کنیــد  مشــورت 

شــانس موفقیــت در آن داشــته باشــید.
 برای پرداخت بدهی ها وام نگیرید

وام  حداالمــکان  می گونــد  مالــی  متخصصــان 
گرفتیــد آن را در زمینــه ای خــرج  گــر هــم  نگیریــد، ا
کــه بــرای شــما برگشــت داشــته باشــد ماننــد  کنیــد 
ــا مبلــغ وام  ــا ب ــازار مناســب ی ــذاری در ب گ ســرمایه 
ــه در صــورت  ک ــد  کاالیــی بخری اخــذ شــده حتمــا 
کاال را بفروشید. نیاز به پول آن سریعا بتوانید آن 

آن  مبلــغ  بــا  و  کنیــد  دریافــت  وام  کــه  ایــن 
کنیــد، بــه  گذشــته آن را پرداخــت  بدهی هــای 
هیــچ عنــوان اقــدام خوبــی نیســت و شــما را بــرای 

می کنــد. مواجــه  مشــکل  بــا  وام  بازپرداخــت 
لباس گران بخرید، اما با کیفیت

محدودیــت  دلیــل  بــه  شــما  اســت  ممکــن 
ک ارزان قیمــت بــا  بودجــه اقــدام بــه خریــد پوشــا
کنیــد، اما ایــن موضــوع  کیفیــت پاییــن خریــداری 
قــرار  شــما  دســت  روی  زیــادی  هزینه هــای 
کوتــاه مــدت بایــد اقــدام بــه  کــه در  می دهــد چرا

کنیــد. ک جدیــد  خریــد پوشــا
ایــن روز هــا فــروش کاالی دســت دوم رونــق زیادی 
کــرده و شــما می توانیــد به ایــن ترتیــب بــا  پیــدا 
کیفیــت خــوب  گــران قیمــت هــم از  کاالی  خریــد 
آن لــذا ببریــد هــم تــا مــدت طوالنــی کاالی مشــابه 
را نمی خریــد و در آخــر هــم می توانیــد آن را در بــازار 
کاالی دســت دوم بــه دســت مصــرف کننــده دیگــر 

برسانید.
مراقب سال های حساس زندگی باشید

ســن ۲۰ تــا ۳۰ ســال بــرای هــر فــردی حســاس ترین 
گذرا تریــن زمــان اســت و محققــان می گوینــد  و 
کــه در ایــن بــازه زمانــی ۱۰ ســاله بیشــترین  افــرادی 
کــرده  تجربــه  را  کم تریــن ضرر هــا  و  پس انداز هــا 
باشــند، زندگــی راحــت تــری پــس از ۳۰ ســالگی 

خواهنــد داشــت.
در خانه بپزید و در خانه میل کنید

ک در خانــه بســیار راحت و  آشــپزی و خــورد و خــورا
کــه فکــر می کنیــد. بــه صرفه تــر از آن اســت 

هــدف از تاســیس انــواع رســتوران فقــط خالــی 
تمام ایــن  وگرنــه  اســت  مشــتری  جیــب  کــردن 
غذا هــا قابــل پخــت در منــزل اســت و هیــچ ســر 
آشــپزی در رســتوران خود بر روی غذا برای خوش 

طمــع شــدن آن جــادو نمی کنــد.
یک حساب بانکی برای پس انداز باز کنید

کنیــد و هــر مــاه  گانــه بــاز  یــک حســاب بانکــی جدا
یــک مبلــغ مشــخصی از دریافتی هــای خــود را در 
کنیــد و ســعی داشــته باشــید هیــچ  ــداز  آن پس ان
گاه بــرای هزینه هــای جــاری خــود دســت بــه آن 

نزنید.
بر ایــن  بینــی اســت و  زندگــی غیــر قابــل پیــش 
اســاس ممکــن اســت اتفاقاتــی رخ دهــد و شــما را 
کنــد، امــا شــما بــه پرداخت ایــن  بــه خــود بدهــکار 
مواجــه  مشــکل  بــا  پس انــدازی  پول هــای 

نمی شــوید.
غ های خود را در یک سبد  همه تخم مر

نگذارید
بــا درآمــد مناســب خــوب  داشــتن یــک شــغل 
اســت، امــا در شــرایط فعلــی بهتــر اســت تــا در 
کنیــد و از  گــذاری  زمینه هــای مختلــف ســرمایه 

چنــد منبــع، درآمــد داشــته باشــید.

کچری در تهران قیمت خودروهای ال

پرفروش ترین کولرهای بازار چند؟

راز های مثلثی حیاتی در زندگی اقتصادی شما 
خبرموفقیت

نــان ســوپ یکــی از نان هــای فانتــری و آســان و 
ــواع  کنــار ان ــه می توانیــد در  ک ــر طرفــدار می باشــد  پ
کنیــد. البتــه شــاید نــان ســوپ  ســوپ ها تهیــه 
باشــد ولــی می توانیــد بــا انــواع پنیــر بــرای صبحانــه 
کنیــد.  بافت ایــن نــان  یــا عصرانه ایــن نــان را تهیــه 
کنجــد  تــرد اســت و شــما بــه دلخــواه می توانیــد بــا 
کنیــد.  تهیــه  را  نــان  معطر ایــن  ســبزی های  یــا 
کشــور ایتالیا می باشــد. این  ــرای  ــان ب اصالت ایــن ن
بــرای  شــما  و  دارد  آســانی  تهیــه  طــرز  نــان 
کنیــد.  مهمانی هــای خــود می توانیــد اســتفاده 

مواد الزم برای تهیه نان سوپ
گــرم )حــدود ۱ و  • آرد ســه صفــر یــا آرد قنــادی ۲۰۰ 

۲/۱ پیمانــه+۲ قاشــق غذاخــوری(
• بیکینگ پودر ۱ ق چایخوری

• نمک ۲/۱ ق  چایخوری
• کره ۶۰ گرم

گــرم  • پنیــر خامــه ای بــه دمــای محیــط رســیده ۶۰ 
)۴/۱ پیمانــه فشــرده(

غ ۱ عدد • تخم مر
• کنجد یا سبزی خشک معطر به مقدار الزم

طرز تهیه نان سوپ با کنجد و سبزیجات
مرحله اول: مخلوط کردن مواد

آرد و بیکینــگ پــودر و نمــک را با هم مخلوط کنید 
و ســه بــار الــک کنیــد تــا ســبک شــود. کــره نرم شــده 
در دمــای محیــط را بــه همــراه پنیــر خامــه و تخــم 
ــا همــزن  ــا چنــگال ی کاســه ریختــه و ب غ داخــل  مــر

دســتی بزنیــد تــا از لختگــی خــارج شــود.
مرحله دوم: تهیه خمیر نان سوپ

ــم  ــواد تخ ــه م ــج ب ــه تدری ــوط آرد را ب ــه مخل در ادام
کنیــد تــا ماننــد خمیــر شــود ســپس  مرغــی اضافــه 
کنیــد تــا خمیــر نــرم و  شــروع بــه ورز دادن خمیــر 
که خمیر را در دســت  لطیفی بدســت بیاد و زمانی 
کامــال بــدون تــرک و نــرم باشــد  گلولــه می کنیــد بایــد 
)می توانیــد بــرای ورز دادن خمیــر از اســتند میکســر 

کنیــد(. نیــز اســتفاده 
مرحله سوم: تهیه نان سوپ

خمیــر را بــه صــورت لولــه ای در بیاوریــد و داخــل 
کنجــد بزنیــد و یــا می توانیــد بــه صــورت مارپیــچ دور 
ســیخ های چوبــی بپیچیــد ســپس داخــل ســینی 
کاغــذ روغنی انداختیــد قــرار دهیــد. کــه از قبــل  فــر 

مرحله چهارم: پخت نان سوپ کنجدی
کنیــد ســپس  گــرم  فــر را از قبــل بــه مــدت ۱۵ دقیقــه 
ســینی فــر را قــرار داده و دمــا را روی ۱۸۰ درجــه و 
۲۰ دقیقــه زمــان دهیــد تــا نان هــا پختــه شــوند 
کنیــد تــا ســطح نــان  می توانیــد روی فــر را روشــن 

طالیــی شــود ســپس به همراه ســوپ دلخــواه میل 
کنیــد.

نکات کلیدی در تهیه نان سوپ
1. با ایــن مقــدار حــدود ۲۰ عــدد نان ســوپ خواهید 

داشت.
و  می باشــد  بــاال  ســوپ  نــان  ماندگاری ایــن   .2
کنیــد. نگهــداری  دربســته  ظــرف  در  می توانیــد 
۳. در فــر برقــی و توســتر دمــا را روی ۱۶۰ درجــه 

کنیــد. تنظیــم 
گــر فــر نداریــد می توانیــد نــان ســوپ را روی تابــه  ۴. ا

کنید. دو طرفــه نیــز تهیه 
۵. بــه دلخــواه می توانیــد مقــداری زیــره و پودر ســیر 

نیــز داخل خمیــر بریزید.
اســت  خشــک  خمیــر  کردیــد  احســاس  گــر  ا  .۶

کنیــد. اضافــه  آب  قاشــق  قاشــق  می توانیــد 
کــره و پنیــر بایــد از قبــل شــروع در دمــای محیــط قرار 

گرفتــه تــا نرم شــود.

طرز تهیه نان سوپ 
دستپختربخ

حسن حجتی - شهردار دولت آباد

شــهرداری دولــت آبــاد برخــوار درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر ازطریــق مناقصــه عمومی بــه 
گــذار نمایــد. پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

1( عملیات اجرایی بهســازی تاالر شــهرداری )تاسیســات برقی و نماســازی دکوراتیو بدنه و ســقف تاالر( 
مطابق مشــخصات مندرج در اســناد تجدید مناقصه

2( خرید، حمل و تحویل لوله و اتصاالت کاروگیت
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