
سهم ذوب آهن اصفهان از منابع آبی استان کمتر از ۲ درصد است: 

کاهشمصرفآبدرتولیدفوالدذوبآهن

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  1138 - شنبه  1  خرداد  1۴۰۰ -  1۰ شوال  1۴۴2
22  می    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

2

3

گرچه پایانی تلخ برای برخی ســهامداران داشــت، اما توانســت  گذشــته ا بازار ســرمایه ســال 
کام دولــت را شــیرین کنــد. »دولــت منابــع مالــی مــورد نیاز خــود را از طریق بــورس تأمین کرد 
امــا ضمنــًا تیــر خــاص را هــم بــه ســرمایه های مــردم در بــورس زد«.  ایــن ارزیابــی را روزنامــه 
کــرده و می نویســد: بعــد از تصمیــم  اقتصــادی تعــادل )دو قلــوی روزنامــه اعتمــاد( منتشــر 
آزادســازی ســهام عدالــت و همچنیــن رشــد بی رویــه نــرخ ارز، شــاخص بــورس رو بــه افزایــش 
گذاشــت بــه گونــه ای کــه شــاخص کل بــه عنــوان میانگیــن بــازار از ۵۰8 هــزار واحــد در ابتدای 
ســال 99 بــه 2 میلیــون و 1۰۰ هــزار واحــد در نیمــه مــرداد همــان ســال افزایــش یافــت و ایــن 
باعــث روی آوری عــده زیــادی از مــردم بــه حضــور در بــورس شــد. براســاس این آمــار، ارزش 
کــه در ســال 98 تنها  تجهیــز و جــذب منابــع مالــی از طریــق بــازار ســرمانه برای اقتصاد کشــور 
معــادل 21۶ هــزار میلیــارد تومــان بوده، در ســال 99 از مــرز ۵۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
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 با دستور وزیر راه و شهرسازی:

آغاز عملیات ساخت بیش از ۴۵۰۰ واحد مسکن ملی 
  در شهر بهارستان

دولت از بورس ۲۳۰ هزار میلیارد تومان 
کرد کسب  درآمد 
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گرانی عجیب در پایان عمر دولت:

کاهش قیمت ها،  وعده 
وارونه محقق شد

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه خبر داد:

معرفی فوالد مبارکه هوشمند 
در سطح جهانی تا افق ۱۴۰۴
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بورس به مس هم رحم نکرد

کیلومتر از باند دوم  هفت 
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خطری برای آینده ایران 
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معاون آب و آبفا وزارت نیرو خبر داد؛  

شرکت تامین آب اصفهان با مشارکت 
بخش خصوصی تشکیل می شود

خانه  مطبوعات اصفهان در صد روزی که گذشت:

ضرورت اصالح اساسنامه برای حفظ 
استقالل خانه مطبوعات
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گرچــه پایانی تلــخ برای  بــازار ســرمایه ســال گذشــته ا
برخــی ســهامداران داشــت، امــا توانســت کام دولت 

کند. را شــیرین 
گــزارش جهــان نیــوز، »دولــت منابــع مالــی مــورد  بــه 
کــرد امــا ضمنــًا  نیــاز خــود را از طریــق بــورس تأمیــن 
تیــر خــاص را هــم بــه ســرمایه های مــردم در بــورس 

زد«. 
ایــن ارزیابــی را روزنامــه اقتصــادی تعــادل )دو قلــوی 
کــرده و می نویســد: بعــد از  روزنامــه اعتمــاد( منتشــر 
تصمیم آزادســازی ســهام عدالت و همچنین رشــد 
بی رویــه نــرخ ارز، شــاخص بــورس رو بــه افزایــش 
ــوان  ــه عن کل ب ــاخص  ــه ش ک ــه ای  گون ــه  ــت ب گذاش
میانگیــن بــازار از ۵۰8 هزار واحد در ابتدای ســال 99 
بــه 2 میلیــون و 1۰۰ هــزار واحــد در نیمه مرداد همان 
ســال افزایــش یافــت و ایــن باعــث روی آوری عــده 

زیــادی از مــردم بــه حضــور در بــورس شــد.
براســاس این آمــار، ارزش تجهیــز و جــذب منابــع 
مالــی از طریــق بــازار ســرمانه بــرای اقتصاد کشــور که 
در ســال 98 تنهــا معــادل 21۶ هــزار میلیــارد تومــان 
بــوده، در ســال 99 از مــرز ۵۶۰ هــزار میلیــارد تومــان 

کــرد. عبــور 
بررســی عوامــل رشــد بــازار نشــان می دهــد رشــد 
درآمدهــای دولتــی و افزایش اســتقبال مــردم از بــازار 
ســرمایه بــه توجــه بیشــتر دولت بــه بــورس و موجب 
حمایــت از ایــن رویکــرد اقتصــادی جهــت تأمیــن 

کســری بودجــه شــد. مالــی و پوشــش 
ــا داشــتن  از یــک ســو اعــام شــد همــه افــراد تنهــا ب
کــد ملــی می تواننــد در پذیره نویســی صندوق هــا 
کاهــش عرضــه  کننــد از ســویی دیگــر بــا  شــرکت 
کــردن عرضــه ســهام  و اصطاحــًا خریــد یــا جمــع 
بــاال  شــرکت های داخــل ســبد )ETF( زمینه ســاز 
ازای  در  بتوانــد  تــا  قیمــت شــرکت ها شــد  رفتــن 
کنــد.  گــذاری ســهام، نقدینگــی بیشــتری جــذب  وا
و  عدالــت  ســهام  فــروش  آزادســازی  آن  از  پــس 

همچنیــن تثبیــت نســبی نــرخ ارز در بــازار و آشــنا 
کار بــازار  نبــودن ســرمایه گذاران تــازه وارد بــا ســاز و 
کــه موجــب ریــزش بــازار  ســهام از دیگــر دالیلــی بــود 

ســهام شــد.
اســتقبال عمــوم مــردم و ورود حجــم عظیمــی از 
نقدینگــی بــه بــازار ســرمایه در صــورت برنامه ریــزی 
بــه  نقدینگــی  از  حجــم  هدایت ایــن  و  درســت 
جدیــد  شــرکت های  اولیــه  عرضه هــای  ســمت 
می توانســت موقعیــت مناســبی را در جهــت تحقق 
شــعار ســال یعنــی حمایــت از تولیــد را بــه ســرانجام 
برســاند مــوردی کــه متأســفانه در دولت به درســتی 

نشــد. برنامه ریــزی 
کوتاهــی دولــت در حفــظ ثبــات بــازار ســرمایه ســبب 
ریــزش بیشــتر بــازار ســرمایه شــد. بــه نظــر می رســد 
کار دولــت پــس از مرتفــع کردن نیازهای مالــی با بازار 
ســرمایه بــه اتمــام رســیده بــود و تیــر خــاص خــود 
کــه در  ــه طــوری  ــازار نشــانه رفــت ب ــه قلب ایــن ب را ب
مــرداد مــاه ســال 1399 ریــزش تاریخــی بــازار ســهام 
گذشــته رقم خورد و شــاخص بورس  طی ۵3 ســال 

کــرد. 89 هــزار واحــد ســقوط را تجربــه 
در حالی که بســیاری از ســهامداران حقیقی شــاهد 

نابــود شــدن ســرمایه خــود در بــازار ســرمایه بودنــد، 
ــدوق  ــرد. صن ک ــب  کس ــی  ــیار خوب ــود بس ــت س دول
پاالیشــی یکم که دولت در تابســتان به سهامداران 
فروخــت بــه زیان دهــی رســید، امــا دولــت نقدینگــی 
کــرد. طبــق آمارهای رســمی،  عظیمی نصیــب خود 
صندوق هــای  فــروش  محــل  از  دولــت  درآمــد 
ســرمایه گذاری موســوم بــه ETF حــدود 3۵ هــزار 
میلیــارد تومــان و مالیــات حاصــل از نقــل و انتقــال 
ســهام حــدود 17 هــزار میلیــارد تومــان اعــام شــده 

اســت.
کــه مجمــوع تأمیــن  کی از آن اســت  آمــار رســمی حا
مالــی دولــت در ســال 99 از بــازار ســرمایه حــدود 23۰ 
کــه از ایــن مبلــغ، 17 هــزار  هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
میلیــارد تومــان مربــوط به مالیات معامات اســت. 
گرچــه پایانی تلــخ برای  بــازار ســرمایه ســال گذشــته ا
برخــی ســهامداران داشــت، امــا توانســت کام دولت 
که دولت هم توانســت بخشــی  کند؛ چرا  را شــیرین 
از ســهام خــود را در شــرایط رونــق بازار با قیمت های 
خــوب بــه فــروش برســاند و هــم از محــل مالیــات بــر 
کــه ســایر ســهامداران انجــام می دهنــد  معاماتــی 

درآمــد چنــد ده هــزار میلیــارد تومانــی کســب کند.

کرد دولت از بورس ۲۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب 

خبرربخ

عضو هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن 
گفــت: مجمــوع مبلــغ واریــز شــده بــه حســاب بانک 
بــرای اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن از آورده 
متقاضیــان، ۷ هــزار و ۲۵۵ میلیــارد تومــان اســت. 
گــزارش مهــر، محمدحســن علمــداری دربــاره  بــه 
ــوه  ــز وج ــاب و واری ــاح حس ــت افتت ــن وضعی تازه تری
گفــت:  مســکن  ملــی  اقــدام  طــرح  متقاضیــان 
تعــداد افتتــاح حســاب ۲۲۴ هــزار و ۸۳۰ نفــر اســت. 
میــزان واریــز وجــوه مبالــغ ۷ هــزار و ۲۵۵ میلیــارد 
کــه از ایــن میــزان یکهــزار و ۶۰۰ میلیارد  تومــان اســت 
تومــان بــرای احــداث پروژه هــای طــرح اقــدام ملــی 

مســکن تخصیــص یافتــه و مابقــی نیــز در حســاب 
بانــک اســت و بــه تدریــج با پیشــرفت فیزیکــی و آغاز 

ــه پروژه هــا تخصیــص خواهــد یافــت. احــداث ب
 ۵۴ معــادل  پــروژه   ۶۵۷ داد:  ادامــه  علمــداری 

هــزار و ۴۰۹ واحــد بــه بانــک معرفــی شــده اســت. 
همچنیــن، تســهیالت ســاخت ۱۸۳ پــروژه معــادل 
۹ هــزار و ۶۳۲ واحــد پرداخــت شــده و ۴۶ پــروژه 
معــادل ۳ هــزار و ۹۱۲ واحــد در دفترخانــه آمــاده 
انعقــاد قــرارداد اســت و مابقــی نیــز در دســت اقــدام 

و انجــام اســت.
گذشــته،  گفتنــی اســت علمــداری در اواخــر ســال 
رقــم واریــزی آورده هــای متقاضیــان طــرح اقــدام 
ملــی مســکن بــه بانــک عامل ایــن بخــش را تــا اول 
بهمــن ۱۳۹۹، ۵.۶ هــزار میلیــارد تومــان و تعــداد 
حســاب های افتتــاح شــده را ۱۹۲ هــزار و ۳۸۷ فقــره 

ــود. ــرده ب ک حســاب عنــوان 

یک مقام مسئول بانکی: 

۲ هزار میلیارد تومان دیگر به حساب مسکن ملی واریز شد

گزارشربخ

کاهــش  حــدود ۶ مــاه از وعــده وزیــر صمــت بــرای 
گذشــته، امــا قیمت هــا  کاال هــای اساســی  قیمــت 
نــه تنهــا در مــدار نزولــی قــرار نگرفتــه بلکــه بــه صورت 
ک نــرخ برخــی  »رســمی« شــاهد افزایــش وحشــتنا

کاال هــا در ســال جدیــد هســتیم.
و  می گــذرد  ســال ۱۴۰۰  از  روز   ۶2 اقتصــاد ۲۴-   
علــی رغــم تمــام وعده هــای داده شــده مبنــی بــر 
کاالهــا،  جلوگیــری از افزایــش بــی ضابطــه قیمــت 
داد  رخ  کــه  آنچــه  اساســی،  کاال هــای  ویــژه  بــه 
گســیخته  لجــام  رشــد  و  وعده هــا  خاف ایــن 
از  کــه  رســمی بود  صــورت  بــه  هــم  آن  قیمت هــا 
غ،  جملــه آن هــا بایــد بــه تغییــر قیمــت شــکر، مــر

کــرد. اشــاره  و ســیمان  نــان، خــودرو  روغــن، 
کاال ها ایــن  گرانــی  گــذاره مشــترک در مــورد  یــک 
اســت کــه قبــل از افزایــش قیمــت، هیچ نهــادی چه 
در ســطح وزارت خانه و چه در ســطح سازمان های 
گرانــی و افزایــش قیمــت را نمی پذیرنــد و  ذی نفــع، 
شــروع بــه تکذیــب اخبــار می کننــد، امــا پــس از چنــد 
گرانــی را  روز و در ال بــه الی خبر هــای روزانــه، خبــر 

هــم تأییــد می کننــد.
نکته قابل توجه آنکه در کشــور های توســعه یافته، 
ــه و  ــزم عرض ــدارد و مکانی ــازار ن ــی در ب ــت دخالت دول
کاال را تعییــن می کنــد، امــا  تقاضــا قیمــت نهایــی 
کشــور در حــال توســعه،  در ایــران بــه عنــوان یــک 
دولــت بــرای حمایــت از بخــش تولیــد و »تنظیــم 
بــازار« دخالت هــای بــی حــد و حصــری در فراینــد 
موجــب  امــر  همیــن  دارد.  کاال  عرضــه  تــا  تولیــد 
ــده نهایــی و  کنن ــه مصــرف  ــی ب ــا نفع ــه تنه ــده ن ش
ــوب و  ــت مص ــان قیم ــه می ــد بلک ــده نرس تولیدکنن
قیمــت بــازار تفــاوت فاحشــی وجــود داشــته باشــد.

گرچــه  مصداق ایــن موضــوع نیــز نــرخ نــان اســت. ا
ــرخ  ــان، ن ــت ن ــش قیم ــدم افزای ــه ع ــه بهان ــت ب دول
نکــرد،  کشــاورزان اصــاح  را مطابــق میــل  گنــدم 
کــه بخشــی آرد یارانــه ای و  امــا از ایــن طــرف نانوا هــا 
بخشــی دیگــر آرد نیمــه یارانــه ای دریافــت می کننــد، 
کاالی اساســی  راســا اقــدام بــه افزایــش قیمت ایــن 
کــه در حــال حاضــر نــان در بــازار  کرده انــد بــه شــکلی 
چنــد نرخــی شــده و تــا ۵۰ درصــد نیــز رشــد قیمــت 
ــائلی  ــز مس ــر نی ــن ام ــت. دلیل ای ــرده اس ک ــه  را تجرب
همچــون افزایــش هزینــه نیــروی کار، هزینه حمل و 

نقــل، اجــاره بهــا و … عنــوان شــده اســت.
ــی  کــه همه ایــن مــوارد در حال ــد در نظــر داشــت  بای
ــت از جملــه  ــه وزاری اقتصــادی دول ک رخ می دهــد 

گذشــته وعــده نزولــی  وزیــر صمــت در پاییــز ســال 
کاال هــای اساســی از  کاال هــا بــه ویــژه  شــدن قیمــت 

ــد. »هفتــه آینــده« را داده بودن
شیب تند قیمت ها و رکود بازار

ــه بنکــداران مــواد  ــر اتحادی قاســمعلی حســنی دبی
گذشــته،  ســال  طــی ۳  داشــت:  اظهــار  غذایــی 
کاال هــا بــه ویــژه مــواد  بــا افزایــش قیمــت در انــواع 
غذایــی مواجــه بودیــم؛ طــی دو ماه گذشــته از ســال 
گذشــته، امــا  کاال هــا بــه تبعیــت از روال  جــاری نیــز 
بــا شــیب تندتــر، بــا افزایــش نــرخ مواجــه شــده اند. 
روز  ســه  دو  همیــن  در  روغــن  نمونــه  عنــوان  بــه 
۳۵ درصــد افزایــش قیمــت داشــته اســت. این در 
کاال هــای  کــه روغــن یکــی از اصلی تریــن  حالیســت 

مصرفــی مــردم اســت.
وی افــزود: افزایش ایــن چنینــی قیمــت تنهــا ثمــری 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم اســت؛ بــه  کــه دارد 
کــه طــی  عنــوان مثــال بررســی ها نشــان می دهــد 
کاهــش  ســال جــاری مصــرف برنــج ۲۰ درصــد بــا 

مواجــه شــده اســت.
حســنی بــا بیان اینکه ایــن مــدل افزایــش قیمــت 
غیرمنطقــی و غیرعــرف اســت، گفــت: مکانیــزم بــازار 
دخالــت چندانــی در وضعیــت قیمت هــا و عرضــه 
کاال هــا نــدارد بلکــه دولــت بیشــترین نقــش را در این 
را دارد.  بیشــترین دخالــت  و  بخش ایفــا می کنــد 
همیــن دخالت هــا موجــب ۵ نرخــی شــدن شــکر 
کمبــود  در بــازار شــده اســت و یــا در دوره ای شــاهد 
غ در  کاال هایــی همچــون روغــن و مــر و حتــی نبــود 

بــازار بودیــم. در این شــرایط نباید از نقــش دالالن در 
شــبکه توزیــع هــم غافل بــود؛ شــبکه توزیــع در ایران 

معیــوب اســت و بایــد اصــاح شــود.
کــرد:  دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی تصریــح 
کاهــش قــدرت خریــد مــردم،  کنــار  همچنیــن در 
شــاهد بــروز یــک رکــود و عــدم خریــد و فــروش در 
کــه  بــازار هســتیم. این رکــود بــه ویــژه در حوزه هایــی 
احتمــال افزایــش قیمــت دارنــد، بیشــتر محســوس 
اســت. وی ادامــه داد: البتــه بایــد وضعیت سیاســی 
ــش  ــه در پی ــه ب ــا توج ــت؛ ب گرف ــر  ــز در نظ ــور را نی کش
بــودن انتخابات ریاســت جمهوری و تعییــن دولت 
جدیــد، بــازار تقریبــًا تا اوایل مهــر ماه در یــک رکودی 
کــه همــه نگاه هــا بــه نحــوه  کــرد، چرا ســر خواهــد 

ــود. چینــش وزرا و … خواهــد ب
گالیه توأمان مصرف کننده و تولیدکننده

بــه نظــر می رســد دولــت در ایــن ماه هــای پایانــی 
عمــر خــود اهمیتــی بــه وضعیــت بــازار و بــه ویــژه 
کاال هــا نمی دهــد و همچــون مــردم منتظــر  قیمــت 
کــه  بــه اتمــام رســیدن دوره خــود اســت. خطــری 
و  مــردم  تهدیــد معــاش  بــاره وجــود دارد  در ایــن 
ــا  کــه ب ــازار اســت  جــوالن ســودجویان و دالالن در ب
سوءاســتفاده از ایــن شــرایط هــر روز یک نرخــی برای 
کاال هــا اعــام کننــد و بــا انبــارش کاالهــا، عمــًا بــازار را 

ــد. ــت بگیرن در دس
بــی تدبیــری و عــدم شــفاف ســازی در خصــوص 
زمینــه  کــه  قیمت هــا  تغییــر  و  تعییــن  نحــوه 
ــده  ــب ش ــت، موج ــرده اس ک ــم  ــتفاده را فراه سواس

عمــوم  خریــد  قــدرت  گذشــته  ســال های  طــی 
کاهــش یابد؛ ایــن یعنــی  مــردم میانگیــن ۴۰ درصــد 
بســیاری از مــردم در دهک هــای پایین تــر درامــدی 

گرفته انــد. قــرار 
ــه  کاال هــا ب نکتــه قابــل توجــه دیگــر آنکــه در اغلــب 
صــورت رســمی مجوز افزایــش قیمــت بــه زنجیــره 
گایــه  تولیــد داده شــده اســت، امــا بــاز هــم شــاهد 
تولیدکننــدگان هســتیم و آن ها ایــن میــزان افزایــش 
گرچه  قیمــت را کافــی نمی داننــد؛ به عنــوان نمونه ا
قیمــت لــوازم خانگــی کوچــک بــه طــور متوســط ۲۵ 
درصــد افزایــش یافــت، امــا بــاز هــم تولیدکننــدگان و 
فروشــندگان از عــدم همخوانــی هزینه هــا و قیمــت 

گایــه دارنــد. نهایــی 
دولت بازار را رها کرده و معطل توافق با غرب 

است
رئیــس  نایــب  جــدی  علــی  رابطــه  همیــن  در 
گرچه  کمیســیون صنایــع و معادن مجلس گفــت: ا
کنتــرل بــازار از وظایــف دولــت اســت، امــا طــی یــک 
کــرده و همه  ســال گذشــته دولت ایــن بخــش را رهــا 
گــره زده اســت  چیــز را بــه توافــق بــا کشــور های غربــی 
که این هــا  تــا در صــورت حصــول نتیجــه، بگویــد 
متأثــر از توافــق بــا غــرب اســت. متأســفانه دولــت بــه 

ــگاه سیاســی دارد. همــه چیــز ن
گذشــته متولیــان دو وزارتخانــه  وی افــزود: ســال 
کنتــرل و رصــد  کشــاورزی در مــورد نحــوه  صمــت و 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد، ام ــرده بودن ک ــی  ــازار توافقات ب
کنتــرل اوضــاع نــدارد، از ایــن  دولــت اراده ای بــرای 

رو وزارتخانه هــا نیــز بــه دنبــال منافــع خودشــان 
کــه فقط قیمت  هســتند. البتــه بایــد توجــه داشــت 
کاال هــای  گــران نشــده اســت بلکــه  مــواد غذایــی 
دیگــری همچــون ســیمان، لــوازم خانگــی، تایــر و … 
نیــز رشــد قیمــت داشــته اند. همچنیــن از آن طــرف 
هزینه هــا بــرای بخــش تولیــد و عرضــه همچــون 

ــد. ــه بوده ان ــد مواج ــا رش ــل ب ــل و نق ــه حم هزین
وقتی ۱۵ نفر از دولت کاندید شده اند، رهاشدگی 

بازار تعجبی ندارد
تغییــر  بــا  گرچــه  ا کــرد:  ادامــه تصریــح  جــدی در 
ســال افزایــش قیمت هــا اجتنــاب ناپذیــر اســت، 
امــا وضعیــت امســال متفاوت تــر از ســال های قبــل 
کنترلــی وجــود نــدارد؛  کــه در بــازار  بــوده اســت چرا
بــه عنــوان مثــال افزایــش ۳۵ درصــدی روغــن یکــی 
از همیــن مــوارد غیرمنطقــی اســت. نایــب رئیــس 
گفــت: البتــه  کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس 
وقتــی ۱۵ نفــر از دولــت بــرای انتخابــات ریاســت 
نامــزد شــده اند، دیگــر جــای تعجــب  جمهــوری 
ــود  ــال خ ــه ح ــردم ب ــت م ــازار و معیش ــه ب ک ــت  نیس
رهــا شــود. وی افزود: ایــن مــدل رهاشــدگی بــازار 
زمینــه را بــرای جــوالن ســودجویان بــه خصــوص 
کاال هــای خــود را  کــه  بــرای دالالن و واردکنندگانــی 
احتــکار و انبــار کرده انــد و منتظــر فرصتــی بــرای بهم 
کان هســتند،  کســب ســود های  ریختــن بــازار و 
فراهــم می کنــد؛ بنابرایــن نحــوه مدیریــت دولــت 
بســیار حائــز اهمیت اســت، زیــرا می توانــد از انبارش 
کاالی مــورد نیــاز مــردم را  کــرده و  کاال هــا جلوگیــری 
کنــد. کنتــرل  بــه درســتی در بــازار عرضــه وشــرایط را 

جــدی همچنیــن بــا اشــاره بــه تأثیــر منفــی ارز ۴۲۰۰ 
کــرد: نظــر مجلــس بــر حذف ایــن  تومانــی، تصریــح 
کننــده  ــه دســت مصــرف  ارز و رســیدن سوبســید ب
سیاســت  تداوم ایــن  بــه  اصــرار  دولــت  امــا  بــود، 
کــه در نهایــت نیــز نظــر دولــت  ارزی خــود داشــت 
کــه وجــود  کرســی نشســت؛ منتهــی موضوعــی  بــه 
دارد ایــن اســت که ایــن سیاســت ارزی دولــت نفعــی 
کننــده نداشــته و منافــع آن فقــط بــه  بــرای مصــرف 
واردکننــدگان و افــرادی کــه به دنبال رانت هســتند، 

رســیده اســت.
کــه  وی ادامــه داد: بــه عنــوان نمونــه شــاهد بودیــم 
اغلــب کاال هــای مشــمول ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــه جای 
فــروش بــا نــرخ پاییــن، در بــازار آزاد و بــا نرخ هــای 
باالیــی عرضــه شــدند؛ بنابراین تنها نتیجه حاصله 
رانــت،  گســترش  دولــت،  ارزی  سیاســت  از ایــن 

ــازار و بــی اعتمــادی مــردم بــود. رهاشــدگی ب

گرانی عجیب در پایان عمر دولت:

وعده کاهش قیمت ها، وارونه محقق شد 
خبر

معــاون گمرک ایــران گفت: حساســیت و اهمیت 
موضــوع ورود موقــت خودروهــای ســواری مکــررًا 
طــی بخشــنامه های مختلــف بــه دفاتــر ســتادی، 
کشــور  اجرایــی  گمــرکات  و  نظــارت  حوزه هــای 
تمــام  توســط  موضــوع  و  شــده  کیــد  تأ و  ابــاغ 

کشــور رصــد و پیگیــری می شــود. گمــرکات 
گمرک ایــران، مهــرداد جمــال ارونقــی  گــزارش  بــه 
کــه  مقیم ایــران  غیــر  مســافران  کــرد:  اظهــار 
کشــور  وارد  خــود  شــخصی  نقلیــه  وســایل  بــا 
می شــوند، هــرگاه بــرای وســایل یــاد شــده، جــواز 
کانون هــای جهانگــردی  عبــور )کارنــه دوپاســاژ( از 
کشــورهای ملحــق به قــرارداد گمرکــی ورود موقت 
وســایل نقلیــه شــخصی، در دســت داشــته و بــه 
گمــرک ورودی ارائــه دهنــد می تواننــد تــا ســه مــاه 
کارنــه دوپاســاژ، بــدون  بــا توجــه بــه مــدت اعتبــار 
الــزام به تســلیم اظهارنامه یــا تأدیۀ وجه الضمانی 
کشــور  در  خــود  نقلیــه  وســیله  از  گمــرک،  بــه 
اســتفاده کننــد یــا در مــدت مذکــور چندیــن بــار بــا 
وســیله خــود از راه های مجــاز وارد و خارج شــوند.
بــه  می توانــد  گمرک ایــران  کــرد:  تصریــح  وی 
درخواســت متقاضــی، در صــورت داشــتن عــذر 
در  نقلیــه  وســیله  از  اســتفاده  مــدت  موجــه، 
کثــر تــا پایــان مــدت اعتبــار  کشــور را حدا داخــل 
کنــد. بایــد توجــه داشــت ایرانیان  جــواز تمدیــد 
کشــور بــه شــرطی می تواننــد از  مقیــم خــارج از 
کــه قبــل از  مقررات ایــن مــاده اســتفاده نماینــد 
ورود به ایــران حداقــل ســه مــاه متوالــی در خــارج 

اقامــت داشــته باشــند.
ــا توجــه  ــرد: ب ک گمرک ایــران خاطرنشــان  معــاون 
بــه نتایــج بررســی ها و آمــار واصلــه از حوزه هــای 
کشــور در خصــوص  گمــرکات اجرایــی  نظــارت و 
حــال  در  ســواری،  خودروهــای  موقــت  ورود 
حاضــر بیــش از ۳۳۰ دســتگاه خــودروی ســواری، 
گذرموقــت( در  ک  بــه صــورت ورود موقــت )بــا پــا
کشــور بــه صــورت قانونــی در حــال تــردد می باشــد 
همچنین تعداد ۳۶۰ دســتگاه خودروی ســواری 
بــه دلیــل پایــان یافتن مهلت مجاز تردد در کشــور 
کشــور بــه دلیــل بســته  و داشــتن امــکان خــروج از 
کشــور بــه جهــت  بــودن برخــی از مرزهــای زمینــی 
کرونــا، تحویــل مراجــع تحویــل  شــرایط حاصــل از 
کشــور شــده و برای آنها قبض  گمرکات  گیرنده در 

انبــار صــادر شــده اســت.
کنــون  تا  ۱۳۹۷ ســال  از  داد:  ادامــه  ارونقــی 
بــرای بیــش از ۳۵۰ دســتگاه خــودروی ســواری 

گذرموقــت بــه دلیــل تحویــل نشــدن خــودروی 
ــزارش وقــوع جــرم  گ گمــرک اجرایــی،  ــه  ســواری ب
»قاچــاق« تنظیــم و بــه مراجــع ذیصــاح از جملــه 
شــده  منعکــس  حکومتــی  تعزیــرات  ســازمان 
کــه دارای پرونــده قضائــی  اســت. از خودروهایــی 
 ۱۶۰ حــدود  بــه  می تــوان  می باشــند  قاچــاق 
دســتگاه انواع Benz؛ ۴۰ دســتگاه انواع B.M.W؛ 
۴۰ دســتگاه Lexus ؛ ۲۵ دســتگاه Land Cruiser؛ 
 Range ؛ ۱۰ دســتگاهToyota انــواع ۲۰ دســتگاه 
 Nissan و ۵ دســتگاه Audi ؛ ۸ دســتگاهRover
کــرد. البتــه بایــد توجــه داشــت ممکــن  اشــاره 
اســت بعــد از اعــام جــرم قاچــاق، بعضــی مالکیــن 
خودروهای ســواری نســبت به تحویل خودروی 
گمــرکات اقــدام نمــوده باشــند، امــا ختم  خــود بــه 
پرونــده منــوط بــه صــدور رأی از ســوی مرجــع 

ــود. ــد ب ــده خواه کنن ــیدگی  رس
کــه  گمرکاتــی  از  گفــت:  گمرک ایــران  معــاون 
خودروهــای  بــرای  قاچــاق  پرونــده  بیشــترین 
گذرموقــت طــی ســال های ۱۳۹۷ تــا اردیبهشــت 
آســتارا  بــه  را داشــته اند می تــوان  ســال جــاری 
)۹۷ فقــره پرونــده(؛ بیلــه ســوار )۹۷ فقــره پرونده(؛ 
دوغــارون )۶۴ فقــره پرونــده( و بــازرگان )۲۷ فقــره 

کــرد. پرونــده( اشــاره 
گمرک ایــران بــا اشــاره  گمرکــی  معــاون فنــی و امــور 
کــه هرگونــه خریــد و فــروش  به ایــن موضــوع مهــم 
ممنــوع  گذرموقــت  ک  پــا دارای  خودروهــای 
مشــمول  موضــوع،  احــراز  صــورت  در  و  بــوده 
کــرد: صاحبــان  مقــررات قاچــاق می گــردد تصریــح 
که از تســهیات ورود موقت  خودروهــای ســواری 
خودرو اســتفاده می کنند الزم اســت قبل از پایان 
مهلــت تردد نســبت به تحویــل خــودرو به گمرک 
کشــور و یــا تمدیــد مهلــت  یــا خــروج خــودرو از 
غیر ایــن  در  کننــد،  اقــدام  خودروهــا  تردد ایــن 
صــورت مطابــق مقــررات قاچــاق با ایــن مــوارد 

ــد. ــد ش ــورد خواه برخ

معاونگمرکایران:

گذرموقت ممنوع است خرید و فروش خودروهای 

کاهش چشمگیر فایل های فروش در بازار مسکن 

یکفعالحوزهمشاغلخانگیمطرحکرد:

تولیدات مشاغل خانگی نیازمند بازاریابی

رئیسصنفاتحادیهطباخیورستورانوتاالرپذیراییکاشان:

کرد کساد  کله پاچه فروش ها را هم  گرانی بازار  کرونا و 

رییساتحادیهصنایعدستیاستاناصفهان:

بورس به مس هم رحم نکرد 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

رصــد بــازار خریــد و فــروش ملــک از افــت نســبی 
فایل هــای فــروش حکایــت دارد. بررســی های از 
کی از آن اســت که  وضعیــت بــازار خرید و فــروش حا
کمبــود تعداد فایل های فــروش، قدرت انتخــاب را 

گرفتــه اســت. از متقاضیــان خریــد 
طــی هفته های گذشــته کاهش تعــداد فایل های 
فــروش ملکــی باعث شــده متقاضیــان خریــد تنهــا 
پــس از چنــد روز گشــت و گــذار در بازار، با فایل های 
تکــراری مواجــه شــوند. نتیجــه تحقیقــات از علــت 
نشــان  ملــک  فــروش  فایل هــای  تعــداد  افــت 
می دهــد ۲ عامــل نقــش بســزایی در ایــن موضــوع 

داشــته اند.
بــه اعتقــاد برخــی واســطه های ملکــی فعــال در 
ســطح شــهر، یکــی از مهم تریــن عوامــل آن هدایــت 
گهی هــای مجــازی بــه واســطه  فروشــندگان بــه آ
تعطیلی ۲ هفته ای بنگاه های معامات ملکی در 

پیــک شــیوع کرونا بــوده اســت.
کاهش چشمگیر فایل های فروش در بازار 

مسکن
مســکن  فــروش  و  خریــد  بــازار  فعــاالن  برخــی 
کاهــش  معتقدنــد، تقاضــای خریــد نیــز بــه دلیــل 

کاهــش  ریســک های اقتصــادی و غیراقتصــادی 
داشــته، امــا تعــداد فایل هــای فــروش حتــی بــرای 
اعتقــاد  بــه  پاییــن اســت.  تقاضــای فعلــی هــم 
کاهــش  بــه  امیــد  ملکــی،  فــروش  واســطه های 
قیمــت مســکن در بیــن تقاضــای مصرفــی نیــز 
کــه باعــث شــده ســطح  دومیــن عاملــی اســت 
کاهــش یابــد  انتظــارات قیمتــی در بیــن خریــداران 
کــه عجلــه ای  و ایــن موضــوع برخــی فروشــندگان را 
بــرای فــروش ندارنــد، از فروش ملک منصرف کرده 

اســت.
در نهایت ۲ عامل تعطیلی ۲ هفته ای واسطه های 
گهی ها به  ملکــی در پیــک چهــارم کرونــا و هدایت آ
پلت فرم هــای مجــازی، کاهــش انتظــارات تورمــی و 
انصراف برخی فروشندگان از فروش باعث کاهش 

نســبی تعداد فایل ها شــده است.

کیــد بــر  یــک فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی بــا تا
اهمیــت حــوزه بازاریابــی و فروش، گفت: متأســفانه 
امــروز برخــی تولیــدات مشــاغل خانگــی باوجــود 
ــازاری بــرای  ســرمایه گذاری تولیدکننــدگان، هیــچ ب
گفت وگــو با ایســنا  فــروش ندارنــد. زهــرا میرزایــی در 
بــا اشــاره به اینکــه حــدود ۲۰ ســال ســابقه فعالیــت 
کــرد: در  اظهــار  در حــوزه مشــاغل خانگــی دارد، 
کارگاه ملیلــه ســازی و طــا ســازی در حــوزه  یــک 
مشــاغل خانگــی فعالیــت دارم.  وی بــا بیان اینکــه 
زنــان  بــرای  کارگاهــی  کرونــا  شــیوع  ابتــدای  در 
گفــت: در حــال  کردیــم،  بی سرپرســت راه انــدازی 
حاضــر زنــان سرپرســت خانــوار و معلــوالن را تحــت 
کــه در  پوشــش قــرار داده ام، از ســوی دیگــر زنانــی 
منــزل در حــوزه مشــاغل خانگــی فعــال هســتند 
را پشــتیبانی می کنم. ایــن فعــال حــوزه مشــاغل 
خانگــی، بــا اعتقــاد بر اینکــه متاســفانه امــروز قوانین 
و مقــررات حــوزه مشــاغل خانگــی بیشــتر دســت و 
گیــر اســت، توضیــح داد: ایــن قوانیــن چــه بــرای  پا
پشــتیبان ها و چه برای فعاالن مشــاغل خانگی در 
منــزل به نوعــی ســختگیرانه اســت. میرزایــی گفــت: 
متأســفانه امــروز برخــی تولیــدات مشــاغل خانگــی 
باوجــود ســرمایه گذاری تولیدکننــدگان آن، هیــچ 

بــازاری بــرای فــروش ندارنــد.
کــرد: در زمینه های مختلــف می توان به  کیــد  وی تا

کــرد، امــا در وهله  حــوزه مشــاغل خانگــی ورود پیــدا 
نخســت باید برنامه ریزی مناســبی برای بازاریابی و 

فــروش آن هــا انجام شــود.
کــرد:  ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی تصریــح 
ســرمایه گذاری در صنعــت فــرش و همچنیــن طــا 
بــه حــوزه مشــاغل خانگــی  بــرای ورود  و جواهــر 
کیــد  می توانــد بــازده خوبــی داشــته باشــد. وی تا
ــه پتانســیل تولیدات،امــکان ورود  ــا توجــه ب ــرد: ب ک
بــه بازارهــای ملــی و منطقــه ای و حتــی صــادرات 
وجــود دارد، البتــه برای ورود بــه بازارهای صادراتی، 
کیفیــت و رعایــت  تولیــدات مشــاغل خانگــی بایــد با

شــاخصه ها و اســتانداردها عرضــه شــود.
منــازل  در  امــروز  با این وجــود  گفــت:  میرزایــی 
بســیاری از فعــاالن مشــاغل خانگــی محصــوالت 
کیفیــت تولیــد می شــود  ــو و با ــد با ایده هــای ن جدی
کــه هنــوز جایــی بــرای ورود بــه بــازار پیــدا نکرده انــد.

کــه فعــاالن حــوزه  کــرد: متأســفانه زمانــی  وی اظهــار 
مشــاغل خانگــی تولیدشــان بــه فــروش نمی رســد، 
بایــد  بنابرایــن  می شــوند،  دلســرد  زمــان  به مــرور 
به صــورت ویــژه بــه حــوزه بازاریابــی ورود پیــدا کنیم.

ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی همچنیــن بــه 
کــرد  طــرح ملــی توســعه مشــاغل خانگــی اشــاره 
و  اجرایــی  راهکارهــای  بایــد  طــرح  گفت: ایــن  و 
عملیاتــی بــرای توســعه مشــاغل خانگــی ارائــه دهــد 

تــا بــه موفقیــت دســت یابــد.

ــاالر  ــتوران و ت ــی و رس ــه طباخ ــف اتحادی ــس صن رئی
پذیرایــی کاشــان گفــت: بــا گرانــی کله پاچــه و شــیوع 
مــردم،  خریــد  قــدرت  کاهــش  و  کرونــا  ویــروس 
کاشــان ۵۰ درصــد  واحدهــای صنفــی طباخــی در 

فــروش داشــته اند.  کاهــش 
گرانــی  کــه بــا  مهــدی مجتبایی فــرد بــا بیان ایــن 
کاهــش قــدرت  کرونــا و  کله پاچــه و شــیوع ویــروس 
در  طباخــی  صنفــی  واحدهــای  مــردم،  خریــد 
کاهــش فــروش داشــته اند، اظهــار  کاشــان ۵۰ درصــد 
کرد: ایــن اتفــاق  باعــث شــده مشــکات زیــادی بــرای 
که میــزان فــروش آن ها  طباخی هــا بــه وجــود آیــد چرا
نمی توانــد هزینه هــای جــاری مغــازه، حقــوق کارگــر و 

کنــد. ســایر هزینه هــای آن هــا را تأمیــن 
ــاالر  ــتوران و ت ــی و رس ــه طباخ ــف اتحادی ــس صن رئی
کــه  کله پاچــه ای  کاشــان در مــورد تعــداد  پذیرایــی 
افــزود: در حــال حاضــر  روزانــه مصــرف می شــود، 
کاشــان  کله پاچــه در  هــر روز بیــن ۲۰۰ تــا ۲۵۰ دســت 

می شــود. مصــرف 

کیــد بر اینکــه نســبت بــه تــورم در جامعــه  وی بــا تأ
اســت،  نکــرده  زیــادی  تغییــر  کله پاچــه  قیمــت 
افزایــش  درصــد  کله پاچــه ۲۵  کــرد:  خاطرنشــان 
کله پاچه در کاشــان  قیمت داشــته اســت اما فروش 
بــه نحــوی افــت داشــته که تعــدادی از طباخی هــا در 

کار نمی کننــد. کاشــان مثــل ســابق 
واحــد   ۲۵ کــه  به ایــن  اشــاره  بــا  مجتبایی فــرد 
کاشــان داریــم،  کله پاچــه در  صنفــی فعــال فــروش 
میــش  و  بــز  کله پاچــه  قیمــت  کــرد:  خاطرنشــان 
پخته شــده ۱۶۰ هــزار تومــان و شیشــک یکدســت 
کــه  و درشــت ۱۸۰ هــزار تومــان اســت، امــا زمانــی 
کله پاچــه خــورد می شــود قیمــت آن باالتــر مــی رود.

رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
گفــت: تنهــا راه حــل مشــکات صنایــع دســتی 
نظــارت وزارت صمــت بــر قیمت هــا و مدیریــت آن 

اســت. 
عبــاس شــیردلی رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی 
مــس  وجود اینکــه  بــا  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
متعلــق به ایــران اســت و هنرمنــدان از آن تولیــد 
هنر می کنند قیمت بســیار باالیی دارد؛ متاســفانه 
کردنــد و قیمــت آن را بــورس  مــس را وارد بــورس 

تعییــن می کنــد.
وی افــزود: در حــال حاضــر مس در کشــور خودمان 
خریــداری  گران تــر  کشــور ها  ســایر  نســبت  بــه 
ــا همیــن نــرخ  گــر مــس را ب کــه ا می شــود در حالــی 
فعلــی دالر وارد کشــور کنیــم بســیار ارزان تــر خواهــد 

بــود.

رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
ادامــه داد: در حالــی کــه قیمــت دالر کاهــش یافته، 
کیلوگــرم مــس بایــد بــه قیمــت ۳۱۳ هــزار  امــا هــر 

تومــان خریــد و فــروش شــود.
گرانی مواد اولیه صنایع  شیردلی مهمترین عامل 
دســتی را مدیریــت نداشــتن و نظــارت نکــردن 
دولــت بــر صنایــع دســتی دانســت و اظهــار کــرد: نــه 
تنهــا مــس، بلکــه چــرم، رنــگ، پارچــه و چــوب هــم 
گران شــده و تنها راه حل مشــکات صنایع دستی 
نظــارت وزارت صمــت بر قیمت هــا و تعیین نرخ ها 

اســت.
کــم شــدن مســافرت ها  ــادآور شــد: بــه علــت  وی ی
کرونــا صنایــع دســتی بــا  گردشــگر در دوران  و نبــود 
مشــکل فــروش روبــرو شــده اســت، البتــه برخــی از 
هنرمندان، صنایع دستی خود را از طریق فضای 

مجــازی بــه فــروش می رســانند.
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بــا  گفــت:  اصفهــان  ذوب آهــن  آب رســانی  مدیــر 
پروژه هــای اجــرا شــده، مصــرف آب در ذوب آهــن 

اصفهــان بــه نصــف رســیده اســت. 
ذوب آهــن  آب رســانی  مدیــر  اســماعیلی  مهــرداد 
اصفهــان گفــت: در ایــران حدود ۶ تــا ۸درصد منابع 
کشــور بــه صنعــت اختصــاص می یابــد و ســهم  آبــی 
کمتــر از ۲  ذوب آهــن اصفهــان از منابــع آبــی اســتان 
کــه در  درصــد اســت و یکــی از شــرکت های فــوالدی 
راســتای کاهــش مصــرف آب به جد می کوشــد، این 

شــرکت اســت.
وی  حیــات صنعــت فــوالد را بــدون آب غیرممکــن 
کــرد: در ذوب آهــن ســعی  دانســت و خاطرنشــان 
شــده بــا پروژه هــای ســهل الوصول ماننــد انتقــال 
امــکان  کــه  مختلــف  قســمت های  در  پســاب 
اســتفاده از آن اســت در مصــرف آب صرفه جویــی 
کــرد، زیــرا بیشــترین مصــرف آب در فــوالد مربــوط 
بــه خنک کــردن فــوالد اســت. بــرای صرفه جویــی 
خنک کننــده  برج هــای  آب  مصــرف  در  بیشــتر 
کــه تمامــی آن تــا چنــد ســال  ذوب آهــن اصفهــان 
پیــش همگــی از نوع تــر بــود و بیشــترین تبخیــر آب 
بــه  آن هــا  از  تعــدادی  و  بهینه ســازی  داشــتیم  را 

برج هــای هیبریــدی تبدیــل شــده اســت.
اشــاره  بــا  اصفهــان  ذوب آهــن  آب رســانی  مدیــر 
به اینکــه بــا پروژه هــای اجــرا شــده، مصــرف آب در 
گفــت: در  ذوب آهــن اصفهــان بــه نصــف رســیده، 
کــه بــرای افزایــش  پروژه هــای توســعه ای ذوب آهــن 
و  صرفه جویــی  می شــود  انجــام  تولیــد  ظرفیــت 

مدیریــت مصــرف آب لحــاظ می شــود و بــه همیــن 
کــه بــا وجــود افزایــش تولیــد در ایــن  علــت اســت 
کمتــر شــده اســت. شــرکت مصــرف آب از رودخانــه 
اسماعیلی بازسازی و نوسازی برج های هیبریدی 
کاهــش ۳۰درصــدی تبخیــر آب در ایــن  باعــث  را 
برج هــا دانســت و یــادآور شــد: توزیــع شــبکه های 
کــه  آب صنعتــی شــرکت بیشــتر در تونــل اجــرا شــده 
تلفــات آن صفــر و قابــل بازدیــد اســت، شــبکه های 
آب آشــامیدنی کارخانــه نیز حــدود ۲۵کیلومتر خط 
کــه بــه مــرور بازســازی شــده و تلفــات آن  لولــه اســت 
نیــز زیــر ۵درصــد و از حــد اســتاندارد نیــز پایین تــر 

اســت.
کاهــش  بــرای  گفــت:  ذوب آهــن  آبرســانی  مدیــر 
مصــرف آب، اســتفاده از پســاب شــهر های اطــراف 
بــرای  ذوب آهــن  و  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در 
نخســتین بار ۱۰ ســال پیش پســاب شــهر زرین شــهر 
کــه ۶۰ لیتــر بــر ثانیــه اســت بــه شــرکت انتقــال  را 
کــه قــرارداد  داد، پســاب فوالدشــهر و ایمــان شــهر 
ــا شــرکت آبفــای اســتان  ــل ب ــه صــورت بیــع متقاب ب
بســته شــده اســت، بــا ســرمایه گذاری ذوب آهــن، 
ــدود  ــاب ح ــال پس ــع آوری و انتق ــرح جم ــرارداد ط ق
که ایــن پســاب  ۱۱روســتای فالورجــان بســته شــد 
بــه تصفیه خانــه فوالدشــهر انتقــال یافتــه و پــس از 

تصفیــه بــه ذوب آهــن منتقــل خواهــد شــد.
وی بــه ۱۸۰کیلومتــر لوله گــذاری بــرای جمــع آوری 
ــزود:  ــرد و اف ک پســاب روســتا های فالورجــان اشــاره 
در تصفیه خانــه فوالدشــهر پیشــرفت ۷۶درصــدی 
تــا  تصفیه خانــه  از ایــن  لوله گــذاری  در  و  داریــم 

پیشــرفت ۳۷درصــدی  نیــز  اصفهــان  ذوب آهــن 
کــه تــا پایــان ســال ۱۴۰۰پســاب  را شــاهد هســتیم 
فوالدشــهر بــه ذوب آهــن انتقــال داده می شــود.

ــا اتمــام پروژه هــای  ــا اشــاره به اینکــه ب اســماعیلی ب
پســاب ۳۰درصــد آب مصرفــی ذوب آهــن تامیــن 
خواهــد شــد، گفت: خروجــی آب تصفیه خانه های 
آب و فاضــالب را نمی تــوان در صنعــت اســتفاده 
کــرد، بنابرایــن ذوب آهــن یک تصفیه خانه تکمیلی 
پســاب  تصفیــه  ظرفیــت  کــه  می کنــد  احــداث 
۸۵۰مترمکعــب بــر ســاعت را دارد و فــاز نخســت این 
تصفیه خانــه پاییــز امســال به بهره بــرداری می رســد 
کــه باعــث می شــود برداشــت آب از رودخانــه بــاز هــم 

کمتــر شــود.
کــرد: ۲۰ ســال پیــش بــه ازای هــر  وی در ادامــه بیــان 
تــن فــوالد حــدود ۹مترمکعــب آب مصــرف می شــد 
بــا رونــد نزولی در ســال گذشــته بــه ازای هر تن فوالد 
۵ مترمکعب اســتفاده شــد و امسال با برنامه هایی 
کــه داریم ایــن عــدد بــه ۵/ ۳ مترمکعــب بــه ازای هــر 

تــن فــوالد خواهد رســید.
مدیر آب رســانی ذوب آهن با اشــاره به بحران آب در 
اســتان اصفهــان و قصــد ذوب آهــن بــرای بهــره وری 
گفــت: فنــاوری ذوب آهــن بــرای تولیــد فــوالد بــه  آب 
که با روش احیای مســتقیم  کوره بلند اســت  روش 
گــر تولیــد انجــام  فــرق می کنــد. در ایــن روش حتــی ا
ــه حداقــل آب احتیــاج اســت. اســماعیلی  نشــود ب
کرد: یکی از شاخص های مصرف آب،  خاطرنشــان 
که نشــان می دهد به  شــاخص بهره وری آب اســت 
ازای یــک تــن آب چــه مقــدار تولیــد ناخالص ایجــاد 
که ایــن رقــم  می شــود و قصــد ذوب آهن ایــن اســت 
کثــر برســاند. وی بازچرخانی و تصفیه آب  را بــه حدا
کاهش مصرف آب  گردشــی را برای  در ســیکل های 
گفــت: تعویــض برج هــای خنک کننــده  دانســت و 
برج هــای  تعویــض  و  هیبریــدی  برج هــای  بــا 
حرارتــی بــه برج هــای خشــک بــرای تولیــد بــرق از 
ــرای  ــان ب ــن اصفه ــدت ذوب آه ــای بلندم برنامه ه

کاهــش مصــرف آب اســت. 
مدیــر آب رســانی ذوب آهــن بــا اشــاره به اینکه ایــن 
کنــون بیــش از ۲هــزار  مجتمــع عظیــم صنعتــی تا
کاهش و بهینه ســازی مصرف  میلیارد تومان برای 
کــرد: ۸۵درصــد فضای ســبز  کــرده، بیــان  آب هزینــه 
کارخانــه بــه صــورت دیــم اســت و ۱۵درصــد دیگــر نیز 
بــه صــورت قطــره ای بــا پســاب آبیــاری می شــود و 
کــم در فضــای  گونه هــای ســازگار بــا آب  ســعی شــده 

ســبز ذوب آهــن، جایگزیــن شــود.

کمتر از ۲ درصد است: سهم ذوب آهن اصفهان از منابع آبی استان 

کاهش مصرف آب در تولید فوالد ذوب آهن 
خبرربخ

خبر

ــان آبفــا  در نشســت مشــترک مدیــران و معاون
و صداوســیمای مرکــز اصفهــان بــر ارتقــاء ســواد 

کیــد شــد. آبــی شــهروندان تا
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
چالش هــای  بــه  نشســت  در ایــن  اصفهــان 
گفــت: بایــد  کــرد و  ناشــی از خشکســالی اشــاره 
بــا اطالع رســانی گســترده و پخــش برنامه های 
آبــی  منابــع  کاهــش  از  را  مــردم  آموزشــی، 
گاه  آ پایــدار  شــرب  آب  تامیــن  مشــکالت  و 

ســاخت.
برنامه هــای  مثبــت  تأثیــر  امینــی  هاشــم 
و  یــادآور شــد  را  بــر مخاطبــان  صداوســیما 
گفــت: تــالش آبفــای اصفهــان، تعامــل همــه 
گاهــی بخشــی و  جانبــه بــا رســانه ملــی بــرای آ
کمــک  اطــالع رســانی بــه مخاطبــان از طریــق 
بــه تولیــد برنامه هــای خبــری و آموزشــی و 
آبــی شــهروندان  افزایــش ســواد  نهایــت  در 

اســت.
وی در عیــن حــال مهمتریــن هــدف شــرکت 
آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در تابســتان 
بــرای  پایــدار  شــرب  آب  تامیــن  را  رو  پیــش 
گیــری  مشــترکین شــهری و روســتایی بــا بهــره 

و  کنتــرل  تلــه  متــری،  تلــه  ســامانه های  از 
کــرد. مدیریــت فشــار شــبکه عنــوان 

نیــز  اصفهــان  مرکــز  صداوســیمای  مدیــرکل 
آمادگی ایــن ســازمان را بــرای افزایــش همکاری 
گفــت:  کــرد و  بــا شــرکت آب و فاضــالب اعــالم 
بایــد نــگاه ملــی بــه موضــوع آب داشــته باشــیم 
و بــر همیــن اســاس درصــدد تولیــد و پخــش 
مجموعــه ای از برنامه هــای خبــری، آموزشــی 
و ســرگرم ســازی بــا رویکــرد مدیریــت مصــرف 

بهینــه آب هســتیم.
رســانی  اطــالع  افــزود:  عبدالحســینی  بهــرام 
بــه مــردم و مســئوالن در زمینــه آب نیــاز بــه 
تشــکیل اتاق فکر و تدوین پیوســت رســانه ای 
کــه بــه زودی  بــا همــکاری آبفــای اســتان  دارد 
کار عملیاتــی شــده و در قالــب  اصفهان ایــن 

تفاهــم نامــه ای بــه اجــرا در می آیــد.

کید مدیران ارشد آبفا و صدا و سیمای مرکز  تا
اصفهان بر افزایش سواد آبی شهروندان

خبرربخ

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره بــه نقــش 
کشــور،  کلیــدی در ایــن مجموعــه در صنعــت ریلــی 
گفــت: ذوب آهــن اصفهــان بــا تولیــد ریــل، جریــان 
کــرد  تحریــم را در هــم شکســت و بــه همــه اثبــات 
کشــورهای  بــه  وابســتگی  قطــع  بــرای  همــواره 

خارجــی از هیــچ تالشــی فروگــذار نمی کنــد. 
کنفرانــس بیــن  منصــور یــزدی زاده در هفتمیــن 
المللــی حمــل و نقــل ریلــی در مهندســی راه آهــن، 
کــرد: تولیــد ریــل، آرزوی دیرینــه مردم ایــران  اظهــار 
کوشــش شــبانه  کــه ذوب آهــن اصفهــان بــا  بــود 
روزی خــود بر ایــن خواســته جامــه عمــل پوشــاند 
و ایــران را بــا تولیــد ریــل اســتاندارد EN۱۳۶۷۴ در 
قــرار دادنــد. وی  ریــل دنیــا  بیــن تولیدکننــدگان 
افــزود: فرآینــد تولیــد ریــل از فــوالد آن تــا مرحلــه نــورد 
بــا چالش هــای فراوانــی همــراه بــود، امــا ذوب آهــن 
اصفهــان بــا وجود بهره منــد نبــودن از یارانه انــرژی و 
ســهمیه مــواد اولیــه از ایــن آزمون نیز ســربلند خارج 
شــد تــا بتوانــد بــا افتخــار در زمینــه دســتیابی به ایــن 
باشــد.  داشــته  کلیــدی  نقــش  محصول ایرانــی 
کــرد:  مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان خاطرنشــان 
ریــل زبانــه ســوزن، جدیدتریــن ریــل تولیــدی ذوب 
ــه  ــل نقــش مهمی ک ــه دلی ــان اســت و ب آهــن اصفه

کلیــد توســعه  در خطــوط ریلــی دارد از آن بــه عنــوان 
حمــل و نقــل ریلــی یــاد می شــود. وی ادامــه داد: 
در زمینــه ســاخت و توســعه تجهیــزات ریلــی ماننــد 
چــرخ و محــور، نیــز ذوب آهــن اصفهــان مطالعــات 
جمهــوری  آهــن  راه  بــا  و  داده  انجــام  را  مربوطــه 
کرات خوبــی داشــته تــا از مســیر این  اســالمی مذا
شــود.  تولیــد  نیــز  تجهیزاتــی  چنیــن  مشــارکت، 
کنــار تحویــل محمولــه ۶۰  گفــت: در  یــزدی زاده 
هــزار تنــی ریــل بــه متــرو تهــران، ریــل UIC۵۴ را نیــز 
در خردادمــاه تحویــل می دهیــم. وی افــزود: ذوب 
آهــن اصفهــان توانایــی تولید ریــل ۱۲۰ متــری را دارد 
و بــرای تولیــد مقاطــع ریــل طویــل تــر نیــاز اســت از 
برنامه هــای توســعه راه آهــن مطلــع باشــد و بر ایــن 

کنــد. اســاس برنامه هــای تولیــد خــود را تنظیــم 
کــرد: ذوب آهــن  مدیرعامــل شــرکت خاطرنشــان 
اصفهــان بــا تولیــد ریــل، جریــان تحریــم را در هــم 
شکســت و به همــه اثبات کرد ایــران و ایرانی همواره 
برای قطع وابســتگی به کشــورهای خارجی از هیچ 

تالشــی فروگــذار نمی کنــد.
از  باشــیم  متعهــد  بایــد  امــروز  کــرد:  تصریــح  وی 
صنعــت حمــل و نقــل ریلــی بــه عنــوان یــک صنعت 
ــا  ــرای توســعه آن ب کنیــم و ب ک و ایمــن حمایــت  ــا پ

کنیــم. همدلــی و هــم افزایــی تــالش 

حــدود ۱۷۰ زندانــی جرائــم غیــر عمــد در مــاه مبــارک 
کمــک مــردم خیراندیــش نصــف جهــان  رمضــان بــا 

از زنــدان آزاد شــدند.
کل دادگســتری اســتان  محمد رضا حبیبی رییس 
اصفهــان در مراســم تجلیــل از عوامــل و دســت اندر 
کاران برنامــه تلویزیونــی یــک شــهر ضیافت با اشــاره 
بــه ســخاوت و نــوع دوســتی اصفهانی هــا گفت: این 
برنامــه بــا نفــوذ در مخاطــب و تاثیرگــذاری فــراوان و 
اغنــا تماشــگران توانســت قــدرت رســانه را بــه رخ 

بکشد.

مدیــر کل صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان هم گفت: 
برنامــه یــک شــهر ضیافــت در ارزیابی هــای ســازمان 
صــدا و ســیما بــه عنــوان یک برنامه فاخر مناســبتی 

مــاه مبــارک رمضــان شــناخته شــده اســت. 
بهــرام عبدالحســینی افــزود: ظرفیــت هنرمنــدان و 
کنــد و  عوامل ایــن برنامــه توانســت مــردم را همــراه 
در ایــن برنامــه جمعا ۲۳ میلیارد تومان بــرای آزادی 
زندانیــان غیــر عمــد و ۳ میلیــارد تومان بــرای کمک 

بــه خانــواده زندانیــان جمــع آوری شــود.
کارگردان، و تعــدادی از  در ایــن آیین از تهیه کننــده، 
عوامــل برنامــه و هم چنین خیرانــی که برای تهیه و 

تولید ایــن برنامه کمک کردند تجلیل شــد.
بــا تجلیــل از عوامــل برنامــه پرونــده برنامه یک شــهر 

ضیافت ۱۳۴۲ بســته شــد.

معــاون آب و آبفــای وزیــر نیــرو از تشــکیل شــرکت 
تامیــن آب اصفهــان بــا مشــارکت فــوالد مبارکــه، 
بازرگانــی  اتــاق  و  شــهرداری  فــوالد،  پاالیشــگاه 
خامســی  تقــی زاده  قاســم  داد.  خبــر  اصفهــان 
نحــوه  بررســی  جلســه  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا 
ســرمایه گذاری و انتقال آب دریا به اســتان اصفهان 
بــا حضــور اســتاندار اصفهــان و رؤســای حوضه های 
ــا هــدف  ــط اظهــار داشــت: این جلســه ب ــز ذیرب آبری
دریــا  آب  انتقــال  و  ســرمایه گذاری  نحــوه  بررســی 

بــه اســتان اصفهــان در شــرکت مدیریــت منابــع 
آب ایــران تشــکیل شــد. وی افــزود: در ایــن جلســه 

مقــرر شــد شــرکت تأمیــن آب اصفهــان بــا مشــارکت 
فــوالد مبارکــه، پاالیشــگاه، فــوالد، شــهرداری و اتــاق 

بازرگانــی اصفهــان تشــکیل شــود.
وی بــا بیان اینکــه آب مــورد نیــاز بــرای تحقق ایــن 
امــر از ســوی وزارت نیــرو بــه شــرکت آب منطقــه ای 
افــزود:  اســت،  شــده  داده  تخصیــص  اصفهــان 
شــرکت تأمیــن آب اســتان اصفهــان در ایــن جلســه 
ــه  ــده را ب ــام ش ــات انج ــد نتیجــه مطالع موظــف ش
وزارت نیــرو و ســازمان محیــط زیســت ارســال نمایــد 
ــا مراحــل عملیــات اجرایی ایــن طــرح آغــاز شــود. ت

۴۵۰ متــر شــبکه بــرق روســتای مانــدگان بخــش 
پادنــا ســمیرم بــا یــک میلیــارد ریــال هزینه بهســازی 
شــد. قائــم مقــام شــرکت بــرق اســتان اصفهــان در 

آییــن بهــره بــرداری از شــبکه برق روســتای ماندگان 
گفــت: بــرای خدمــات رســانی  بخــش پادنــا ســمیرم 
بــه روســتاییان در ســمیرم شــبکه بــرق ۱۴ روســتای 
دیگــر بــا ۱۵ میلیــارد ریــال اعتبــار اصــالح و بهســازی 
می شــود. رحمــت اهلل همامیــان افزود: ایــن برنامــه 
در غالــب طــرح جهــادی بهســازی و اصــالح شــبکه 
کــه  بــرق روســتایی اســتان اصفهــان اجــرا می شــود 
وی  روستاســت.   ۱۵ ســمیرم  شهرســتان  ســهم 
گفــت: بهســازی شــبکه های بــرق روســتایی اولویت 
ــرق آن هــا  کــه شــبکه ب بنــدی شــده و روســتاهایی 
فرســوده اســت، اصــالح و بهســازی خواهنــد شــد.

ســاالنه ۱۵ میلیــارد ریــال صــرف اداره ایســتگاه آتــش 
ــاد  ــازه تاســیس شــهرک صنعتــی ســپهر آب نشــانی ت
و ایســتگاه شــهرک رازی شــهرضا می شــود. مدیــر 
شــهرک ها و نواحی صنعتی منطقه جنوب اســتان 
ــه  ــر ۲۴ حادث ــال های اخی ــی س ــت: ط گف ــان  اصفه
منجــر بــه فــوت یا مجــروح و مصــدوم شــدن کارگران 
در شــهرک صنعتــی رازی شــهرضا رخ داده اســت.

برنامــه  تدویــن  بــر  کیــد  تا بــا  شــفیعی  مرتضــی 
رازی  شــهرک  در  عامــل  غیــر  پدافنــد  عملیاتــی 
شــهرضا افزود: از ۴۴۰ واحد صنعتی این شــهرک ۴۰ 

واحــد پرخطر شــناخته و مطالعــات ارزیابی ریســک 
گفت: در ایســتگاه  برای آن ها اجرا شــده اســت. وی 
آتــش نشــانی شــهرک ســه دســتگاه خــودرو آتــش 
نشــانی وجــود دارد و ســه واحــد صنعتــی هــم مجهز 
بــه خــودرو آتــش نشــانی هســتند کــه در مواقــع لــزوم 
کمــک می کننــد. به ایســتگاه آتــش نشــانی شــهرک 
مدیــر شــهرک ها و نواحــی صنعتــی منطقــه جنــوب 
اســتان اصفهــان افزود: ایســتگاه آتــش نشــانی تــازه 
تاســیس شــهرک صنعتــی ســپهر آبــاد و ایســتگاه 
تنفســی،  دســتگاه های  بــه  مجهــز  رازی  شــهرک 
کســیژن و مشــاور آتــش نشــانی شــده اند. کپســول ا

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن با تولید ریل، 
جریان تحریم را در هم شکست

در مراسم تجلیل از عوامل برنامه یک شهر ضیافت مطرح شد:

کمک خیران  آزادی ۱۷۰ زندانی جرائم غیر عمد با 

معاون آب و آبفا وزارت نیرو خبر داد؛

شرکت تامین آب اصفهان با مشارکت بخش خصوصی تشکیل می شود

با یک میلیارد ریال هزینه :

بهسازی ۴۵۰ متر شبکه برق روستای ماندگان بخش 
پادنا سمیرم 

تجهیز ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی سپهر آباد و 
شهرک رازی شهرضا 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکه گفــت: طرح تحول 
دیجیتــال بــه عنــوان بزرگتریــن مســیر حرکتی فــوالد 
گذشــته در شــرکت  مبارکــه تــا افــق ۱۴۰۴ از ســال 
طــرح  هدف ایــن  کــه  شــد  مبارکه ایجــاد  فــوالد 
معرفــی فــوالد مبارکــه هوشــمند در ســطح جهانــی 

بــرای افــق ۱۴۰۴ اســت. 
ســید مهــدی نقــوی در آییــن افتتاحیــه پنجمیــن 

و  اشــیاء  »اینترنــت  بین المللــی  کنفرانــس 
کاربردها«که به صورت برخط در دانشگاه اصفهان 
کــرد: طــرح تحــول دیجیتــال بــه  برگــزار شــد، اظهــار 
عنــوان بزرگتریــن مســیر حرکتی فــوالد مبارکــه تا افق 
۱۴۰۴ از ســال گذشــته در شــرکت فوالد مبارکه ایجاد 
که برمبنای آن اســتفاده از تمام پتانســیل ها  شــده 

ــد. ــف ش ــوزه تعری ــن ح ــا ی ای و توانمندی ه

مبارکــه  فــوالد  معرفــی  را  طــرح  هدف ایــن  وی 
 ۱۴۰۴ افــق  بــرای  جهانــی  ســطح  در  هوشــمند 
دانســت و افــزود: امیدواریــم بتوانیــم عضــو باشــگاه 

شــویم. دریایــی  فانــوس 
کیــد براینکــه   معــاون تکنولــوژی فــوالد مبارکــه، بــا تا
آینــده دنیــا اســتفاده از ایــن مفاهیــم اســت، تصریــح 
کــرد: خوشــبختانه خیلــی از غافله دنیا در ایــن حوزه 
گرفت در این  عقب نیســتیم. فوالد مبارکه تصمیم 
گام بــردارد و در تمــام حوزه هــا اســتفاده از ایــن  راه 

فنــاوری را الزم می دانیــم.
کلیــدی باشــگاه فانــوس  ــه شــاخص های  نقــوی ب
کــرد: شــامل بهــره وری،  دریایــی اشــاره و اظهــار 
که در هر ســه حوزه  چابکی و ســفرش ســازی اســت 
که با اســتفاده  کاربردی اســت  نقش اینترنت اشــیا، 
کنفرانس هــا می تــوان بهتریــن اســتفاده را  از ایــن 

ــت. داش
کــه دانشــگاه های اصفهان  کــرد  وی ابــراز امیــدواری 
و فردوســی و مجموعــه فــوالد مبارکــه بتواننــد  بــه 
عنــوان یــک مرکــز تعالــی بــرای رشــد در زمینــه تحول 
دیجیتــال و اینترنــت اشــیا در آینــده معرفــی شــوند.

معاون تکنولوژی فوالد مبارکه خبر داد:

معرفی فوالد مبارکه هوشمند در سطح جهانی تا افق ۱۴۰۴ 

خبر خبر

کیلومتــر از طــرح بانــد دوم جــاده » مبارکــه  هفــت 
- شــهر مجلســی - بروجــن«  بــا حضــور محمــد 
اســالمی وزیر راه و شهرســازی در اســتان اصفهــان 

بهــره بــرداری شــد. 
ایــن طــرح بــا اعتبار هزینه شــده ۲۱۰ میلیــارد ریال 
کبــرداری، ۹۵ هزار  و  ۷۳ هــزار و ۵۰۰ مترمکعــب خا
کریــزی، یکهــزار و ۴۵۰ متــر  و ۲۰۰ مترمکعــب خا
مکعــب بتــن، ۴۷ تــن آرماتوربنــدی و هشــت هــزار 

گــرم اجــرا شــد. و ۴۱۲ تــن آســفالت 
این جاده یکی از پر ترافیک ترین و ســنگین ترین 
و  اصفهــان  اســتان  بیــن  اصلــی  راه هــای 
چهارمحــال و بختیــاری و اتصــال بــه اســتان های 
جنوبــی کشــور اســت به همین دلیل اجــرای باند 
ــور  ــد و به منظ ــش تولی ــرح جه ــوان ط ــه عن دوم ب
کیفــی و حــذف نقــاط حادثه خیــز  ارتقــای ســطح 
کل راه و  و تصادفــات رخ بــه رخ در دســتور اداره  

ــت. گرف ــرار  ــان ق ــازی اصفه شهرس
کلی ایــن محــور در حــوزه راه هــای اســتان  طــول 
کیلومتــر از آن  کــه ۱۲  کیلومتــر اســت  اصفهــان ۴۱ 
بــه بهره بــرداری رســید؛  گذشــته  در ســال های 
کیلومتــر  قطعــه ســوم این محــور بــه طــول ۲۲ 
مســیر مســتقیم و ۶.۵ کیلومتــر راه هــای جانبی و 

دسترســی در دســت اجراســت.
وزیر راه و شهرســازی در مراســم افتتاح این محور، 
بــا رکــورد جدیــدی در حــوزه راه و  گفــت: امــروز 
شهرســازی مواجــه هســتیم بطوری کــه هــر ســال 
کیلومتــر در ایــن دولــت بــه بزرگراه هــای  یکهــزار 

کشــور اضافــه شــد.
بطــور  دولــت  در ایــن  بیان اینکــه  اســالمی با 
ــای  ــه بزرگراه ه ــر ب کیلومت ــار  ــه چه ــن روزان میانگی
کار ارزشــمند ســهم  کشــور اضافــه شــد، افزود: ایــن 
بزرگــی در از میــان برداشــتن نقــاط حادثــه خیــز و 

دارد. ترافیکــی  گره هــای 
کیــد بر اینکــه ما مشــکل  وزیــر راه و شهرســازی بــا تا
کــرد: ســال  ردیــف اعتبــاری نداریــم، خاطرنشــان 
هــزار  پنــج  حــدود  وزارتخانــه  اعتبارات ایــن   ۹۶
کــه بــا پیگیری هــا،  و ۴۰۰ میلیــارد تومــان بــود 
ســال  در  دولــت  ویــژه  اهتمــام  و  ســازماندهی 
۱۳۹۹ بــه ۱۲ هــزار میلیــارد تومــان رســید و بــرای 
ســال ۱۴۰۰ اعتبــار بیــش از ۱۷ هــزار میلیــارد تومــان 

شــد. پایه گــذاری 
همــه  آنکــه  مهمتــر  نکتــه  کــرد:  کیــد  تا وی 
رو  پیــش  از  را  تاریخــی  و  ســنواتی  طرح هــای 
کــه ۲۰ تــا ۳۰ ســال طــول  برداشــتیم و طرح هایــی 
ــع  ــا را جم ــن و اتوبان ه ــد راه آه ــود مانن ــیده ب کش

کردیــم.
بــا  جدیــدی  نســل  به اینکــه  اشــاره  اســالمی با 
اســتفاده از ظرفیــت بــازار ســرمایه در حــوزه راه 
و شهرســازی ایجاد شــده اســت، افــزود: در ایــن 
ظرفیــت منابــع را از طریــق بــازار ســرمایه و توجیــه 
اقتصــادی افزایــش می دهیــم تــا بــا راندمــان بــاال 

کنیــم. حرکــت 
در ایــن مراســم همچنیــن عملیــات روکــش بتــن 
غلتکــی بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی آغــاز شــد.

کارگــران شــرکت  گفــت: حــث  فرمانــدار مبارکــه 
ســیمان ســپاهان چنــد روز پیــش مــورد توجــه 
جــدی مجموعــه شهرســتان بــود که جلســاتی در 
فرمانــداری، اداره کل و در خــود کارخانه داشــتیم 

کننــد.  کــه بتوانند ایــن مباحــث را مدیریــت 
اصغــر هدایــت در نشســت خبــری بــا اصحــاب 
روابــط  و  ارتباطــات  روز  مناســبت  بــه  رســانه 
عمومــی، بــا اشــاره بــه اعتــراض چنــد روز پیــش 
کارگــران ســیمان ســپاهان، اظهــار داشــت: بحــث 
کارگــران شــرکت ســیمان ســپاهان چنــد روز پیش 
مــورد توجــه جــدی مجموعــه شهرســتان بــود 
ــود  کل و در خ ــداری، اداره  ــاتی در فرمان ــه جلس ک
را  مباحــث  بتوانند ایــن  کــه  داشــتیم  کارخانــه 
کنند. فرماندار شهرستان مبارکه ادامه  مدیریت 
کــه درحــال حاضر ایجــاد شــده بــه  داد: فضایــی 
کارگــر ضایــع  کــه حقــی از  ســمت و ســویی میــرود 
کارگــر قــراردادی  کــه می دانیــم،  نشــود و تــا جایــی 
و پیمانــکار انتظاراتــی دارنــد که مشــابه بــا کارگران 
رسمی اســت و در ایــن جلســات ســعی داریم ایــن 

کنیــم. فضــا را متعادل تــر 
وی بــا اشــاره بــه اســتخدامی های اخیــر شــرکت 
گفــت: مراحلــی بــرای اســتخدام  فــوالد مبارکــه، 
حــوزه  جملــه  از  دارد  وجــود  مبارکــه  فــوالد  در 
کــه مســیر خــود را  گزینش هــا  طــب فیزیکــی و 
در  مبارکــه  مــردم  نماینــده  بــا  و  می کنــد  طــی 
مجلس شــورای اسالمی پیگیر منافع شهرستان 
کارگــری شهرســتان بــه  کار و  هســتیم امــا فضــای 
بایــد  اســت،  لحاظ اینکــه شهرســتان صنعتــی 
آنالیــن رصــد شــود و دچــار مشــکل در این ایــام 

نشــویم.
هدایــت بــا اشــاره بــه مدیریــت خوب کرونا توســط 

کرونا  اصنــاف شهرســتان مبارکه، افــزود: در حــوزه 
کرونا از اصناف شهرســتان باید تشــکر  و مدیریت 
کرونــا رنگ بنــدی  کــه در پیــک چهــارم  کنیــم چــرا 
شهرســتان دو هفتــه قرمــز و یــک هفتــه قرمــز تیــره 
و مابقــی نارنجــی و زرد بــود و و ایــن جــز همراهــی 
چیــز  پروتکل هــا  رعایــت  در  اصنــاف  و  مــردم 

دیگــری نبــود.
تاییــد  لیســت  بــه  اشــاره  بــا  مبارکــه  فرمانــدار 
شــهر ها،  شــورای  داوطلبــان  صالحیت هــای 
داوطلبــان  از  درصــد   ۷۸ کــرد:  خاطرنشــان 
شــوراهای اسالمی شــهرها توســط هیــات اجرایی 
کــه از  و نظــارت در ایــن شهرســتان تاییــد شــدند 
مجمــوع ۱۵۹ فــرد ثبــت نــام شــده، ۱۱۱ نفــر تاییــد 
صالحیــت و ۳۳ نفــر رد صالحیــت شــدند و ۱۵ نفر 

نیــز انصــراف دادنــد.
وی گفــت: ۲۲ نفــر از داوطلبان انتخابات شــورای 
شهرســتان که صالحیت آنها در هیات نظارت بر 
انتخابــات شهرســتان مبارکــه رد شــده بــود، پــس 
از رســیدگی بــه شــکایت آنهــا در هیــات نظــارت 

اســتان اصفهــان، تاییــد صالحیــت شــدند.
هدایــت بــا بیان اینکــه شــهر مبارکــه بیشــترین 
گفــت: ۱۱۱ نامــزد بــرای  تعــداد داوطلــب را دارد، 
اسالمی شــهرهای  شــوراهای  در  عضویــت 
هفتگانــه شهرســتان با هم بــه رقابــت می پردازند 
بیشــترین  دارای  نفــر  بــا ۳۶  مبارکــه  شــهر  کــه 

دارد. را  داوطلــب 
فرمانــدار مبارکــه در پایــان افــزود: مــردم شــهرهای 
 ۱۷ بــا  زیباشــهر  داوطلــب،   ۱۷ بــا  طالخونچــه 
کرکونــد بــا ۱۰  داوطلــب، دیزیچــه بــا ۱۴ داوطلــب، 
داوطلــب، مجلســی بــا ۹ داوطلــب و دهســرخ با ۸ 

ــرد. ک ــات شــرکت خواهنــد  داوطلــب در انتخاب

کیلومتر از باند دوم مبارکه - بروجن  هفت 
افتتاح شد

فرماندار مبارکه :

کارخانه سیمان سپاهان  کارگران  برای حل مشکالت 
تالش می کنیم 
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خبر معاون امور اسناد سازمان 
ثبت اسناد و امالک:

برگ سبز خودرو، 
سند رسمی نیست 

خاموشی مزرعه استخراج ارز دیجیتال قاچاق 

مدارس دولتی، پولی از اولیا برای ثبت نام طلب نکنند 
سازش ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریالی با تالش شورای حل اختالف اصفهان 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

طرح زوج و فرد از امروز در اصفهان اجرا می شود 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ک  معــاون امــور اســناد ســازمان ثبــت اســناد و امــا
بــرگ ســبز خــودرو ســند رسمی نیســت،   : گفــت 
کــه در پرونده هــای قضایــی و  افــراد زیــادی را داریــم 

ــده اند. ــار ش گرفت ــون  کن ــم ا ــی ه حقوق
گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، آقــای مهــدی  بــه 
کانون هــای  اقبــال در جلســه هم اندیشــی رؤســای 
ــه در ســازمان  ک کشــور  کل  ــاران  ســردفتران و دفتری
کشــور برگــزار شــد، افــزود:  ک  ثبــت اســناد و امــا
فرهنــگ  بــه  رســمی نیاز  ســند  توســعه  موضــوع 
ســازی هــر چــه بیشــتر دارد و ســردفتران در ایــن 
کــه هنــوز  خصــوص نقــش قابــل توجهــی دارنــد چــرا 
خیلــی از مــردم بــه ارزش ســند رســمی پی نبرده اند.
وی گفــت: بــه خاطــر خاء های قانونی ســند عادی 
مــا شــاهدیم  قوانیــن حقوقــی  نکــردن  رعایــت  و 
ــمرده  ــر ش ــع معتب ــی مراج ــادی در برخ ــند ع ــه س ک
کــه همــه تــاش مــا باید ایــن  می شــود در حالــی 
کــه ســند عــادی بــه ســند رســمی تبدیل  باشــد 

شــود.
ک  معــاون امــور اســناد ســازمان ثبــت اســناد و امــا
کشــور منشــأ بــروز بســیاری از تخلف هــا از جملــه 
کاهبــرداری و فــروش مــال غیــر را  زمیــن خــواری، 
ناشــی از ســند عــادی دانســت و افــزود: در خصــوص 
کیــد می کنیــم  نقــل و انتقــال خــودرو هــم مجــدد تا
گــر  کــه بــرگ ســبز خــودرو ســندی عــادی اســت و ا
کســی بخواهــد بــه آن بــه عنــوان ســند رســمی اعتبار 
گفــت: افــراد  گرفتــار می شــود. آقــای اقبــال  دهــد 
کــه در پرونده هــای حقوقــی  بســیار زیــادی را داریــم 
کــه در نقــل و انتقــال خــودرو بــه دفاتــر  از آن جهــت 
ــرگ ســبز  ــه ب ثبــت اســناد مراجعــه نکــرده و فقــط ب
کرده انــد، دچــار مشــکل شــده اند و  کتفــا  خــودرو ا
کــه بخواهنــد بــرای خــود  حتــی تــوان مالــی ندارنــد 
وکیــل بگیرنــد. وی افــزود: مــا بــه دنبــال منافــع 
ســردفتران نیســتیم و معتقدیــم بایــد جهــل برخــی 
مــردم نســبت بــه قانــون برطــرف شــود. آقــای اقبــال 
در بخــش دیگــری از ســخنانش در اســتفاده هــر چه 
کید  ــمی تا ــناد رس ــر اس ــای دفات ــتر از ظرفیت ه بیش
کــرد و خطــاب بــه مســئوالن ســردفتران و دفتریــاران 

کنیــد. گفــت: هماهنگــی خــود را بــا هــم بیشــتر 

مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اصفهــان در 
کارگاه ۷۳ دســتگاه ماینــر قاچــاق  بازرســی از یــک 

کردنــد. کشــف 
جانشــین فرمانده انتظامی اســتان گفت: با اطاع 
ماموران پلیس امنیت اقتصادی اصفهان از ایجاد 
کارگاه در  یک مزرعه اســتخراج ارز دیجیتال در یک 

اصفهان، وارد عمل شــدند.
ســرهنگ محمدرضا هاشــمی فر افزود : در بازرســی 
کارگاه ۷۳ دســتگاه ماینــر حیــن اســتخراج  از ایــن 
گرافیــک و یــک دســتگاه  کارت  ارز دیجیتــال، ۱۲ 
موتورســیکلت ۱۳۰۰ ســی ســی قاچــاق بــه ارزش 
ــال کشــف و یــک نفــر در ایــن رابطــه  ۱۶ میلیــارد ری

دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی شــد.

از اول خــرداد غیــر از دانش آمــوزان کاس اول بقیــه 
مقاطــع بایــد بــه صــورت غیرحضــوری ثبت نــام 
کننــد و مــدارس دولتــی هم حق طلب پــول از اولیا 

را ندارنــد.
کل  آمــوزاِن اداره  نــاِم دانــش  ثبــت  دبیــر ســتاد 
گفــت و  آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان در 
گوی اینترنتی با بخش خبری ۲۰ شــبکه اصفهان 
بــه غیــر حضــوری بــودن ثبــت نــام پایه هــای هفتم 
کیــد کرد و گفت: نام نویســی الکترونیکی  و دهــم تا
دانش آمــوزان از اول خــرداد از طریــق ســامانه ی 
بــا  محمــودی  علیرضــا  می گیــرد.  صــورت  پــادا 
بیان اینکــه امســال فقــط کاس اولی هــا ملــزم بــه 
ثبــت نــام حضــور هســتند، افــزود: دانــش آمــوزاِن 
کاس اول بــرای ثبت نــام ابتــدا نوبــت ســنجش 
دریافــت و بعــد مراجعــه کنند. به گفته دبیر ســتاد 

کل آمــوزش و پــرورش  ثبت نــام دانش آمــوزان اداره 
کــه از  اســتان، مــردم می تواننــد تخلــف مدارســی را 

والدیــن درخواســت وجــه می کننــد، بــه ســامانه 
کنند. شکایت)http://shekayat.medu.ir( اعام 

رییــس شــورای حــل ختــاف اســتان اصفهــان 
از ســازش ۲ پرونــده بــه ارزش ۳ میلیــارد و ۳۴۰ 
میلیــون ریــال بــا تــاش اعضــای شــورای حــل 

اختــاف اصفهــان خبــر داد. 
رییــس شــورای حــل  ســید محمــد موســویان 
ختــاف اســتان اصفهــان از ســازش ۲ پرونــده بــه 
ارزش ۳ میلیــارد و ۳۴۰ میلیــون ریــال بــا تــاش 
گفــت:  شــورای حــل اختــاف اصفهــان خبــر داد و 
شــورا های حــل اختاف نقــش بســزایی در صلح و 
ســازش میــان مــردم و تحقــق اهــداف قوه قضاییه 

ــد. ــت دارن ــرای عدال و اج
حــل  شــورای  شــعبه ۴۶  تــاش  بــا  افــزود:  وی 
بــا  پرونــده ای  اصفهــان  شهرســتان  اختــاف 
موضــوع مطالبــه وجــه بــه ارزش ۱۸۴ میلیــون 

بــه ســازش ختــم شــد. تومــان 
رییــس شــورای حــل اختــاف اســتان اصفهــان 
در ادامــه از صلــح و ســازش در یــک پرونــده ۱۵۰ 

میلیــون تومانــی خبــر داد و گفــت: بــا تاش شــعبه 
۳۸ شــورای حــل اختــاف شهرســتان اصفهــان 

پرونــده ای بــا موضــوع مطالبــه وجــه بــه ارزش ۱۵۰ 
میلیــون تومــان بــه ســازش ختــم شــد.

رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان گفــت: طرح 
کانشــهر اصفهــان  زوج و فــرد از امــروز شــنبه در 
اطــاع رســانی های چنــد  امــا در  اجــرا می شــود 
گذشــته اشــتباهی در اعــام زمــان اجــرای آن  روز 

ــد در  کردن ــا ۲۱ اعــام  ــه از ســاعت  ۱۶ ت ک داشــته اند 
کــه از ســاعت  ۱۷ تــا ۲۲ اســت. حالــی 

کــرد:  اظهــار  محمــدی  محمدرضــا  ســرهنگ 
طــرح زوج و فــرد از روز شــنبه در کانشــهر اصفهــان 
اطــاع رســانی های چنــد  امــا در  اجــرا می شــود 

گذشــته اشــتباهی در اعــام زمــان اجــرای آن  روز 
ــد در  کردن ــا ۲۱ اعــام  ــه از ســاعت  ۱۶ ت ک داشــته اند 
کــه زمــان اجــرای طــرح زوج و فــرد در صبــح  حالــی 
از ســاعت ۹ تا ۱۴ و عصرها از ســاعت ۱۷ تا ۲۲ اســت 
که از روز شــنبه این طرح در ســاعات مذکور در شــهر 

اصفهــان اجــرا می شــود.
وی افــزود: وضعیــت رنــگ بنــدی اســتان اصفهــان 
ک هــای  پا و  اســت  نارنجــی  حاضــر  حــال  در 
در  تــردد  و  ورود  حــق  اســتان ها  غیربومی ســایر 
اســتان اصفهــان را ندارنــد همچنیــن در داخــل 
زرد  بــه  نارنجــی  از شــهرهای  تــردد  هــم  اســتان 

اســت. ممنــوع 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان با درخواست از 
شــهروندان در رعایت ممنوعیت هــای تردد گفت: 
ــا رعایــت دســتورات و محدودیت هــا  شــهروندان ب
کنتــرل شــده اســتان را  کنند ایــن وضعیــت  تــاش 
به مخاطره نیندازند تا این وضعیت تداوم داشــته 

باشــد و بــه شــرایط قرمــز برنگردیم.
ــم از  ــبانه ه ــردد ش ــرد: ممنوعیــت ت ک ــح  وی تصری
ســاعت ۱۰ شــب تــا ۳ صبــح در اســتان برقــرار اســت.

گزارشربخ

رشــد  نــرخ  گفــت:  شــناس  جمعیــت  یــک 
ســالمندان ما ۵ برابر بیشــتر از نرخ رشــد جمعیت 

اســت. 
کمیتــه  رئیــس  محمــودی،  محمدجــواد 
جمعیتــی  سیاســت های  پایــش  و  مطالعــات 
در  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای  دبیرخانــه 
گفت وگــو بــا  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، دربــاره 
ــرخ  ــت: ن گف ــال ۱۳۹۹  ــت در س ــد جمعی ــرخ رش ن
کشــور در ســال ۱۳۹۹  رشــد طبیعــی جمعیــت 
کــه حاصــل تفاضــل نــرخ زاد و ولــد و نــرخ مــرگ و 
گــر تفاضــل  میــر اســت برابــر ۰.۷۳ درصــد اســت. ا
خروجــی و ورودی مهاجــران از ایــران و به ایــران 
ســاالنه حــدود ۱۱۰ هــزار نفــر باشــد، بــه عبارتــی 
خالــص مهاجــرت منفــی ۱۱۰ هــزار نفــر باشــد و نرخ 
کشــور در ســال ۱۳۹۹ حــدود ۰.۶  رشــد جمعیــت 

می شــود. درصــد 
گــر تعــداد تولد هــا )۱۱۱۴۰۰۰( را  کــرد: ا وی بیــان 
ــه ازای  ــم، ب کنی ــور  کش ــت  کل جمعی ــر  ــیم ب تقس
هــر هــزار نفــر، ۱۳.۳ نفــر تولــد یــا بــه عبارتــی ۱.۳۳ 
درصــد تولــد داشــته ایم. نــرخ مرگ ومیــر نیــز بــه 
طور متوســط در چند ســال گذشــته ۵ در هر هزار 
کــه در ســال ۹۹ با توجه به شــیوع  نفــر بــوده اســت 
گــر  کرونــا ۶ در هــر هــزار نفــر تخمیــن زده می شــود. ا
ــم  ک ــرخ موالیــد  ــرخ مرگ ومیــر در ســال ۹۹ را از ن ن
کنیم، نرخ رشــد طبیعی جمعیت در ســال ۱۳۹۹ 

ــه ۷.۳ دهــم درصــد می شــود. ب
محمــودی دربــاره تأثیــر مــرگ و میر هــای ناشــی 
از  ناشــی  مرگ ومیر هــای  گــر  ا گفــت:  کرونــا  از 
رشــد  نــرخ  نداشــتیم،  ســال ۱۳۹۹  در  را  کرونــا 
گذشــته در نهایــت ۰.۸  جمعیت ایــران در ســال 
درصــد می شــد و بــاز هــم نــرخ رشــد جمعیــت 

کمتــر از یــک درصــد بــود. در ایــن ســال 
وی بــا بیان اینکــه نــرخ رشــد جمعیت ایــران بــه 
کمتــر از  کشــور  کاهشــی و نــرخ بــاروری در  شــدت 
حــد جایگزینــی اســت افــزود: بنابرایــن طبیعــی 
گــر رونــد نــرخ رشــد جمعیــت ادامــه  کــه ا اســت 
ــه صفــر  کنــد، باالخــره پــس از چنــد ســال ب پیــدا 
می رســد. نــرخ رشــد جمعیــت مطلــوب از نظــر 
اقتصادی بین ۰.۵ تا ۲.۵ درصد اســت، چنانچه 
کمتر از ۰.۵ درصد برســد، در خارج از وضعیت  به 
کــه  گرفــت. در صورتــی  مطلــوب قــرار خواهیــم 
کشــور صفــر شــود، افزایــش  نــرخ رشــد جمعیــت 

ــود. ــف می ش ــت متوق ــق جمعی قدرمطل
نیروی کار یکی از مهمترین عوامل رونق تولید

نبودن ایــن  مطلــوب  کــرد:  عنــوان  محمــودی 

نــرخ  وقــت  هــر  کــه  اســت  بر ایــن  نظــر  اتفــاق 
کنــد، جمعیــت  کاهــش پیــدا  رشــد جمعیــت 
کــم  کار  افــراد در معــرض  زیــاد و  ســالخورده ها 
می شــوند و ایــن مطلــوب نیســت، چــون یکــی از 
ــوری  کش ــر  ــد در ه ــق تولی ــل رون ــن عوام مهمتری
کــه از آن بــه نحــو شایســته اســتفاده  بــه شــرطی 
کشــور اســت. حــال در  کار در آن  شــود، نیــروی 
کــه میــزان منابع مــان خیلــی بیشــتر از  کشــور مــا 
گــر بخواهیــم رشــد  کارمــان اســت و ا تــوان نیــروی 
کافی  کار  کثری داشــته باشــیم، باید نیروی  حدا

هــم داشــته باشــیم.
وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام 
کــه  جهــان  در  جمعیــت  رشــد  کاهــش  شــده 
می شــود؛  کار  ســن  در  افــراد  کاهــش  موجــب 
کاهــش ۴۰ درصــدی رشــد اقتصــادی در  ســبب 
گذشــته  ۵۰ ســال آینــده در مقایســه بــا ۵۰ ســال 
کاهــش رشــد افــراد در  می شــود. بــرای جبــران 
کار بایــد بــه نســبت  کار، بهــره وری نیــروی  ســن 
پیــدا  افزایــش  درصــد  خــود ۸۰  تاریخــی  رونــد 
کاهــش نــرخ رشــد اقتصــادی جهــان  کنــد تــا از 

جلوگیــری شــود.
فرزنــدآوری  کاهــش  علــت  دربــاره  محمــودی 
کــرد: متولدیــن دهــه ۶۰ از جرگــه  در ایــران عنــوان 

شــدن  خــارج  حــال  در  فرزنــدآوری  و  ازدواج 
کــم شــده  هســتند و از ایــن رو نــرخ فرزنــدآوری 
دخالــت  ماننــد  عواملــی  آن،  کنــار  در  اســت. 
دولــت و تدویــن قانون تنظیم خانواده و شــرایط 
اقتصــادی و ســاختار های فرهنگــی و اجتماعی، 
افزایــش مشــارکت زنــان، اشــتغال زنــان و توســعه 
کــه نــه تنهــا در ایــران  اقتصــادی باعــث شــده 
ــش  کاه ــت  ــد جمعی ــرخ رش ــا ن کل دنی ــه در  بلک
کشــور مــا افتاده ایــن  ــه در  ک کنــد. اتفاقــی  پیــدا 
کاهش جمعیت در ایران  که شــدت رشــِد  اســت 

ــوده اســت. ــر ب خیلــی باالت
کمیتــه مطالعــات و پایش سیاســت های  رئیــس 
انقــاب  عالــی  شــورای  دبیرخانــه  جمعیتــی 
در  کــه  بــاروری  نــرخ  کاهــش  افــزود:  فرهنگــی 
حــال حاضــر بــا آن مواجــه هســتیم، در هیــچ 
کــدام از فرضیــات مرکــز آمار ایــران دیــده نشــده 
نمی  کرده انــد  هــم  را  فکــرش  بســا  چــه  اســت، 
بیایــد. مرکــز  پاییــن  قــدر  باروری ایــن  نــرخ  کــه 
ــاروری را در مفروضــات ســناریو  ــرخ ب آمار ایــران ن
مطلــوب خــود برابــر ۲ فرزنــد بــه ازای هــر زن در 
که ایــن نــرخ در  ــی اســت  گرفته، ایــن درحال نظــر 
حــال حاضــر بــه حــدود ۱.۶ فرزنــد بــه ازای هــر زن 

رســیده اســت.

کــرد: طــرح »جوانــی جمعیت«  محمــودی بیــان 
اســامی به  شــورای  مجلــس  در  تازگــی  بــه  کــه 
تصویــب رســیده، دارای ۷۴ مــاده بــوده و دارای 
کــه امیدواریــم منجــر بــه افزایــش  مــوادی اســت 
کشــور شــود؛ قابلیــت  کیفــی جمعیــت  کمــی و 
زیســتی بچــه زایــی در جهــان ۱۵ فرزنــد بــه ازای 
ــا ۴۹ ســاله در  هــر زن اســت، یعنــی یــک زن ۱۵ ت
دنیــا  بــه  بچــه  می توانــد ۱۵  ســال ها  طی ایــن 
بیــاورد و نــرخ بــاروری هــم بــه طــول متوســط ۵ تا 
کــه نــرخ  ۶ فرزنــد اســت، امــا چــه اتفاقــی می افتــد 
بــاروری در ســال ۹۸ بــه ۱.۷ فرزنــد بــه ازای هــر 
کاهــش  زن رســیده و ســال بعــد هم ایــن میــزان 

یافتــه اســت.
وابستگی اقتصادی یکی از عوارض 

سالخوردگی جمعیت
رئیــس کمیته جمعیــت در شــورای عالی انقاب 
گفــت: بــر اســاس آمارهــا، نــرخ رشــد  فرهنگــی 
ســالمندان حــدودا پنــج برابر نرخ رشــد جمعیت 
ســالخوردگی  عــوارض  از  یکــی  اســت.  کشــور 

جمعیــت وابســتگی اقتصــادی اســت.
گــزارش وال اســتریت ژورنــال  وی بــا توجــه بــه 
کــه موجــب  کاهــش رشــد جمعیــت  ادامــه داد: 
کاهــش افــراد در ســن کار می شــود؛ ســبب کاهش 

ــده  ــال آین ــادی در ۵۰ س ــد اقتص ــدی رش ۴۰ درص
گذشــته می شــود. بــرای  ــا ۵۰ ســال  در مقایســه ب
جبــران کاهــش رشــد افــراد در ســن کار، بهــره وری 
نیــروی کار بایــد بــه نســبت رونــد تاریخــی خــود ۸۰ 
کاهــش نــرخ رشــد  کنــد تــا از  درصــد افزایــش پیــدا 

اقتصــادی جهــان جلوگیــری شــود.
کــرد: نــرخ رشــد اشــتغال  وی همچنیــن عنــوان 
از ســال ۱۹۶۴ بــه طــور متوســط ۱.۷ درصــد بــوده 
ــه  و پیــش بینــی می شــود در دهه هــای آینــده ب
کــه دیگــر  کاهــش یابــد. در جهانــی  ۰.۳ درصــد 
اقتصــادی  رشــد  افزایــش  بــرای  نمی توانیــم 
کار متکــی باشــیم،  بــه افزایــش عرضــه نیــروی 
ــود.  کار خواهــد ب افزایــش بهــره وری تنهــا چــاره 
ــد  ــا بهــره وری می توان حــال ســئوال این اســت آی
کنــد؟ محققــان  کاهــش رشــد اشــتغال را جبــران 
کل؛ ســه چهــارم  ــه عنــوان یــک  ــه ب ک می گوینــد 
کــه بــرای افزایــش بهــره وری می توانــد  ابــزاری 
ــرای  گیــرد موجــود اســت. ب مــورد اســتفاده قــرار 
عملکــرد  بهتریــن  یافتــه  توســعه  کشــور های 
آن هــا فقــط می توانــد ۵۵ درصــد افزایــش بهــره 
ــادی را  ــد اقتص ــش رش کاه ــران  ــرای جب وری را ب
کــه بــرای افزایــش بهــره  رقــم بزنــد. باقــی ابــزاری 
وری نیــاز داریــم از طریــق راه و روش هــای نوینــی 
کــه فعــا در دســترس  بــه دســت خواهــد آمــد 

ــت. نیس
محمــودی در ادامــه گفــت: نرخ رشــد ســالمندان 
گر  ما ۵ برابر بیشــتر از نرخ رشــد جمعیت اســت و ا
ــه در افــق ۱۵ ســال  ک ــرخ رشــد صفــر برســیم  ــه ن ب
آینــده متصــور اســت، نرخ رشــد ســالمندان بیش 
از ۱۵ تــا ۱۶ برابــر نــرخ رشــد جمعیــت می شــود. در 
کار مولــد  کــه  حــال حاضــر در دنیــا از هــر ۱۰۰ نفــری 
کننده ســالمند هســتند  می کننــد ۲۰ نفــر مصرف 
بــه ۳۳ می رســد.  کــه در ســال ۲۰۵۰ ایــن عــدد 
ــه  ک ــا از هــر ۱۰۰ نفــری  کنــون در ژاپــن و ایتالی هــم ا
کننــده  ــد می کننــد، ۷۸ و ۵۰ نفــر مصــرف  کار مول
کــه در ســال ۲۰۵۰ ایــن عــدد  ســالمند هســتند، 
کشــور ایتالیا بــه ۹۷  بــرای ژاپــن بــه ۱۲۷ و بــرای 

می رســد.
کرد: در ایران ۱۰ درصد جمعیت  وی خاطر نشان 
باالی ۶۰ ســال هســتند و مصرف کننده هســتند 
و درآمــد افــراد بازنشســته نســبت بــه مصرفشــان 
کمتــر اســت و فشــار بیــش از حــدی روی نظامــات 
تامیــن اجتماعــی وارد می کننــد. در ایــران در حال 
ــد می کننــد ۱۶  کار مول کــه  حاضــر از هــر ۱۰۰ نفــری 
کــه در ســال  نفــر مصــرف کننده ســالمند هســتند 

۲۰۵۰ ایــن عــدد بــه ۶۶ نفــر می رســد.

سقوط جمعیت جوان زنگ خطری برای آینده ایران 

و  نشــانی  آتــش  ســازمان  مدیرعامــل 
اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهرداری  خدمات ایمنــی 
کاهــش پنــج درصــدی مزاحمت هــای تلفنــی  بــه 
گذشــته، آمــار مزاحمت هــا را همچنــان  در ســال 
گفــت: روزانــه حــدود دو هــزار تــا دو  زیــاد دانســت و 
کــه میانگیــن  هــزار و ۵۰۰ تمــاس داریــم، درحالــی 
عملیات های امدادرســانی در روز ۶۰ مورد اســت. 
گابی در نشســت مجازی با خبرنگاران  محســن 
بــا اشــاره به اینکــه برخــی از تماس هــای تلفنــی 
امــا  اســت،  مشــاوره  گرفتــن  بــرای  شــهروندان 
عمــده تماس هــا مزاحمــت تلفنــی اســت، اظهــار 
کــرده و نیــرو اعــزام  کــرد: مــا در هــر صــورت اعتمــاد 
می کنیــم، امــا درخواســت داریــم رســانه ها در ایــن 
کنند تا کمتر  گاه ســازی و فرهنگ ســازی  زمینه آ

شــاهد مزاحمت هــای تلفنــی باشــیم.
زمــان  ثانیــه ای   ۳۰ کاهــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
حضــور نیروهــای آتــش نشــانی اصفهــان در محل 

گفــت: زمــان رســیدن بــه محــل حادثــه  حادثــه، 
ــه ســه دقیقــه و ۵۳  ــار دقیقــه و ۲۴ ثانیــه ب از چه
ثانیه رســیده اســت، اما مشــکل اساســی و عمده 
گــر دقیــق باشــد در  کــه ا مــا آدرس دهــی اســت 
کوتــاه تریــن زمــان ممکــن می توانیــم در محــل 
حاضــر شــویم. مدیرعامــل ســازمان آتــش نشــانی 
یکــی  اصفهــان  شــهرداری  خدمات ایمنــی  و 
دیگــر از معضات ایــن ســازمان را فرهنگ ایمنــی 
گرچــه فرهنگ ایمنــی در شــهر  برشــمرد و افــزود: ا
اصفهــان در چنــد ســال اخیــر رشــد خوبی داشــته 
حــوادث  و  حریــق  کاهــش  مدعــا  شــاهد این  و 
از شــهروندان می خواهیــم نســبت  امــا  اســت، 
خــود  کار  و  کســب  و  زندگــی  فضــای  به ایمنــی 
حساســیت بیشــتری داشــته باشــند و بداننــد 
رعایــت موارد ایمنــی بــرای حفــظ جــان و مــال آنها 

اســت.
پیشــگیری این  حــوزه  فعالیت هــای  بــه  وی 

نیروهای ایــن  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  ســازمان 
اجرایــی  عملیــات  شــروع  از  قبــل  ســازمان 
ســاختمان ها بــا رصــد و بررســی نقشــه ها تــا پایــان 
حضــور  ســاختمان ها  از  بازدیــد  نیــز  و  ســاخت 
ــد  ــه مــردم می دهن ــاوره های الزم را ب ــد و مش دارن
گواهی ایمنــی صادر می کنند. همچنین بازدید  و 
دانشــگاه ها،  ســاختمان های  و  تاسیســات  از 
کارگاه هــا در  کــز پزشــکی، اصنــاف و  مــدارس، مرا

حــال انجــام اســت.
ــادی  گابــی افــزود: در ایــن ســه ســال پیگیــری زی
داشــتیم تــا هنــگام صدور یــا تمدید پروانه کســب 
حتمــا از ســازمان آتــش نشــانی بــرای تایید ایمنــی 
کار بــه خوبــی  اســتعام شــود، امــا متاســفانه این 
در  امســال  باوجود اینکــه  نمی شــود.  انجــام 
دفترچــه بهــای خدمــات تــا مســاحت ۳۰ متــر 
رایــگان و از ۳۰ تــا ۵۰ متــر مبلــغ جزئی تعیین شــده 
و از نظــر مالــی رقــم بســیار ناچیــزی اســت، امــا بــاز 
هــم بــرای اســتعام تایید ایمنــی هنــگام صــدور و 
کســب مقاومــت می شــود. تمدیــد پروانه هــای 

وی بــا اشــاره بــه نجــات جــان چهــار هــزار نفــر 
گفــت: هــر روز بــه طــور متوســط  در ســال ۹۹، 
می دهیــم  انجــام  رســانی  امــداد  عملیــات   ۶۰
امــداد  بــه  تنهــا  نــه  نشــانی  آتــش  نیروهــای  و 
گیاهــان  درختــان،  امــداد  بــه  کــه  انســان ها 
و  روســتاها  در  حتــی  و  می رونــد  حیوانــات  و 
از  خــارج  در  کــه  اصفهــان  اطــراف  شــهرهایی 
محــدوده خدمات رســانی این ســازمان اســت نیز 

می کننــد. امدادرســانی 

معضلی به نام مزاحم تلفنی برای آتش نشانی اصفهان

معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی 
هیدرولوژیــک  خشکســالی  تشــدید  از  اصفهــان 
بــرای  گفــت:  و  داد  خبــر  اســتان  در  بلندمــدت 
مصــارف مختلــف آب اصفهــان براســاس شــرایط 

کــم آبــی برنامه ریــزی شــود. خشکســالی و 
بــا  مهــر  بــا   گفت وگــو  در  بابایــی  حاجــی  نویــد 
بیان اینکــه زمــان بارش هــای تأثیرگــذار بــر منابــع 
ــا فروردیــن  ــان مــاه ت آبــی در یــک ســال زراعــی از آب
ــدای  ــا از ابت ــت: بارندگی ه ــار داش ــت، اظه ــاه اس م
بهــار  و  زمســتان  پاییــز،  زراعــی در فصــول  ســال 
کنــون خــوب نبــود و بارش هــای اردیبهشــت ماه  تا
نیــز نیمــه شــمالی و شــرقی اصفهــان را در برگرفــت 
کــه بصــورت رگبــاری و محلــی بود و تأثیر بســزایی بر 

حوضــه آبریــز زاینــده رود نداشــته اســت.
وی با اشــاره به اینکه امســال وضعیت خشکسالی 
گذشــته، تشــدید شــده اســت، افــزود:  ســال های 
در  توجهــی  قابــل  بارندگــی  اخیــر  ماه هــای  در 
سرچشــمه های زاینــده رود رخ نــداد و میانگیــن 
کوهرنــگ ۸۱۳ میلی متــر  کنــون در  بارشــی های تا
کــه مــدت مشــابه ســال قبــل یــک  اســت در حالــی 
هــزار و ۱۶۹ میلی متــر و بلنــد مــدت یــک هــزار و 
کــه از ایــن رو سرچشــمه های  ۳۴۷ میلی متــر بــوده 
گذشــته  زاینده رود نســبت به مدت مشــابه ســال 
۳۰ درصــد و نســبت بــه بلنــد مــدت ۴۰ درصــد 

کاهــش بارندگــی دارد.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی 
اســتان  بارش هــای  مجمــوع  بیان اینکــه  بــا 
 ۱۰۶ کنــون  تا زراعــی  ســال  ابتــدای  از  اصفهــان 
ــرد: بررســی  ک ــوده اســت، خاطرنشــان  میلی متــر ب
میانگیــن بارشــی بلنــد مــدت اصفهــان در شــرایط 
کنــون بایــد  نرمــال نشــان می دهد ایــن اســتان تا
کــرده باشــد امــا بــر اثر  ۱۵۱ میلی متــر بــارش دریافــت 
تشــدید خشکســالی در ســال جــاری ۳۳ درصــد و 
کاهــش  نســبت بــه بلنــد مــدت نرمــال ۲۹ درصــد 

ــم. ــی داری بارندگ
تشریح وضعیت بارش های احتمالی ۳ ماه 

آینده
حاجــی بابایــی ابــراز داشــت: بارش هــای ســه مــاه 
آینــده نیــز به طــور عمده رگباری و محلــی، در نیمه 
کــه بــر حوضــه زاینــده  شــمالی اســتان خواهــد بــود 
ــت و  ــد داش ــر نخواه ــتان تأثی ــی اس ــع آب رود و مناب
ماننــد بارندگی هــای اردیبهشــت مــاه در ســاعات 

عصــر و شــب رخ خواهــد داد و بــا توجــه به اینکــه 
گهانــی و محلــی، منطقــه وســیعی  بارش هــای نا
را پوشــش نمی دهنــد بــه لحــاظ حــوادث جــوی 

می توانــد خطــر ســاز باشــد.
معاون توســعه و پیش بینی اداره کل هواشناســی 
گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش دمــا،  اســتان اصفهــان 
ــد  ــک بلن ــالی هیدرولوژی ــدید خشکس ــرایط تش ش
داشــت  خواهیــم  اصفهــان  اســتان  در  را  مــدت 
کــه از ایــن رو توصیــه می شــود برنامه ریزی هایــی 
بخش هــای  در  آب  مصــارف  زمینــه  در  اســتان 
کشــاورزی  و  صنعــت  بهداشــت،  و  آشــامیدنی 
تــا شــروع بارش هــای پاییــزی براســاس شــرایط 
کــم آبــی باشــد تــا شــاهد مشــکات  خشکســالی و 

جــدی در حــوزه آب نباشــیم .
گرد و غبار در تابستان امسال نیز گریبانگیر 

اصفهان است
نیــز  گردوغبــار  وضعیــت  دربــاره  بابایــی  حاجــی 
خاطرنشــان کرد: براســاس اقلیم منطقه و بررســی 
گــرد و غبــار اصفهــان، در  کانون هــای  وضعیــت 
گــرم پیــش رو در خــرداد، تیــر، مــرداد و  ماه هــای 
ک را از  گــرد و خــا حتــی شــهریور، نفــوذ و خیــزش 
کــه بیشــتر در مناطــق  کانون هــای داخلــی اســتان 
شــمال و شــرق اصفهــان هســتند در ایــن مناطق و 
کانشــهر اصفهان خواهیم داشــت که البته درباره 
زمــان دقیــق آن در هفته هــا و ماه هــای پیــش رو 

اطــاع رســانی خواهــد شــد.
دمای هوای اصفهان در خرداد و تیر تا ۲ درجه 

باالتر از نرمال
وی درمــورد وضعیــت دمایــی اصفهــان در خــرداد 
و تیــر مــاه امســال اظهــار داشــت: دمــای هــوای 
تــا چهــار درجــه  اســتان هفته هــای اول خــرداد 
ســانتی گراد باالتــر از نرمــال خواهــد رفــت امــا بــا 
کاهــش تدریجــی دمــا پیش بینــی می شــود دمــای 
اصفهــان در اواخــر خــرداد و مــاه تیــر یــک تــا ۲ درجه 

ــد. ــال باش ــن نرم ــر از میانگی گرم ت

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی اصفهان خبر داد؛  

تشدید خشکسالی هیدرولوژیک بلندمدت 
در اصفهان

خبر
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فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  موزه هــای  مدیــر 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهــان اعالم 
اســتان در ســیزدهمین  کــه موزه داران ایــن  کــرد 
کشــور، موفــق بــه  آییــن انتخــاب موزه هــای برتــر 

کســب ۱۳ رتبــه ی برتــر شــده اند. 
گفــت:  ســاغر حمیــدی بــا اعالم ایــن خبــر به ایســنا 
کمیتــه ی ملــی موزه های ایــران هــر ســال با برگــزاری 
آیینــی بــه مناســبت روز جهانــی موزه هــا، بــر اســاس 
کشــور تجلیــل  شــاخص های معینــی از مــوزه داران 
می کند و امســال، ســهم مــوزه داران اصفهــان از این 

آییــن قابل توجــه بــود.
»معرفــی«،  شــاخص  در  کــرد:  تصریــح  وی 
مــوزه ی خصوصــی مردم شناســی ارامنــه ی جلفــا 
کســب رتبــه اول و مــوزه ی معمــاری  بــه  موفــق 
رتبــه  کســب  بــه  موفــق  اصفهــان  خالقیــت  و 
مــوزه ی  نیــز  »پژوهــش«  شــاخص  در  شــد.  دوم 
خصوصــی معمــاری و خالقیــت رتبــه اول و مــوزه ی 
مردم شناســی ارامنه ی جلفای نو رتبه دوم را از آن 

کردنــد. خــود 
فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  موزه هــای  مدیــر 
اصفهــان  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
افــزود: در شــاخص»آموزش«، مــوزه ی خصوصــی 
دوم،  رتبــه  نــو  جلفــای  ارامنــه ی  مردم شناســی 
رتبــه  اصفهــان  خالقیــت  و  معمــاری  مــوزه ی 
ســوم و در شــاخص »کــودک و نوجــوان«، مــوزه ی 
خصوصــی تنوع زیســتی ســمیرم، مشــترک بــا موزه 
ســیار ســفیران رتبه ســوم و موزه ی دولتی هنرهای 

کردنــد. را دریافــت  اول  رتبــه ی  تزئینی ایــران 
»خالقیــت  شــاخص  در  شــد:  یــادآور  حمیــدی 
مردم شناســی  خصوصــی  مــوزه ی  نــوآوری«،  و 
ارامنــه ی جلفــای نــو رتبــه اول و مــوزه معمــاری 
گرفتنــد. بــرای شــاخص  و خالقیــت رتبــه ســوم را 
دولتــی  موزه هــای  بخــش  در  هــم  »بازدیــد« 
کاخ مــوزه ی عالی قاپــو رتبــه ی ســوم و  کوچــک، 
ــادرود رتبــه ســوم را  مــوزه ی خصوصــی عروســک ب

کردنــد. کســب 
کــرد: بــه دلیــل شــرایط ناشــی از  وی خاطــر نشــان 
گاه و  کرونــا، موزه هــا بــا تعطیلــی  شــیوع ویــروس 
بیــگاه روبــرو بودنــد و بــه همیــن ســبب، مــوزه داران 
بــه فعالیــت در فضــای مجازی تشــویق می شــدند. 
کمیتــه ملــی موزه های ایــران نیــز در ســیزدهمین 
آییــن انتخــاب موزه هــای برتــر، از تمامی مــوزه داران 
بــه خاطــر فعالیــت در فضــای مجــازی بــه صــورت 

کــرد. ویــژه تقدیــر 

افتخارآفرینی موزه  
داران اصفهان

خبرربخ

گزارشربخ

ضــرورت اصــالح اساســنامه بــرای حفــظ اســتقالل 
اعضــا،  بازنگــری در وضعیــت  خانــه مطبوعــات، 
کارت تردد خبرنگاران، تغییر  کارت هدیه و  معضل 
در شــیوه ی برگــزاری جشــنواره مطبوعــات اســتان و 
لــزوم برگــزاری دوره های آموزشــی، از جمله مباحثی 
گــزارش عملکــرد هیــأت  کــه در نشســت ارائــه ی  بــود 
مدیــره ی خانه مطبوعات اصفهــان به آن پرداخته 
مطبوعــات  خانــه  مدیــر  گلنــاری،  منصــور  شــد. 
گفت وگــو و ارائــه ی  اســتان اصفهــان در نشســت 
مطبوعــات  خانــه  روزه ی  صــد  عملکــرد  گــزارش 
مطبوعاتــی  مجتمــع  در  کــه  اصفهــان  اســتان 
مهم تریــن  از  یکــی  گفــت:  شــد،  برگــزار  اصفهــان 
کــه ســطح توقــع و انتظــارات  کارهــای ما ایــن اســت 

کنیــم. ــه مطبوعــات را منطقــی  اعضــای خان
وی ادامــه داد: خانــه مطبوعــات اداره ی دارایــی 
نیســت، وزارت ارشــاد نیســت، اســتانداری نیســت، 
ســاخت مســکن هــم جــزو وظایــف اصلــی خانــه ی 
به ایــن  بتوانیــم  ولی اینکــه  نیســت،  مطبوعــات 
موضــوع بپــردازد اشــکالی نــدارد. واقعیت این اســت 
کــه  کــه مــا تشــکلی غیردولتــی هســتیم، هرچنــد 

ــت. ــی اس ــکل دولت ــن تش ــی معتقدند ای بعض
مدیــر خانــه مطبوعــات اســتان اصفهــان تصریــح 
کرد: ایــن خانــه اساســنامه ای دارد که توســط وزارت 
ــرای  ــن ب ــه م ک ــی  ــی از دالیل ــده و یک ــاد بسته ش ارش
شــرکت در انتخابــات خانــه مطبوعــات پیش قــدم 
کنیــم تا ایــن اساســنامه  ــالش  ــه ت ک ــود  شــدم این ب

اصــالح شــود.

گلنــاری، دیگــر مشــکل موجــود را مربوط به ســامانه 
گــر  جامــع اصحــاب رســانه دانســت و توضیــح داد: ا
کــه ورود  کنیــم می بینیــم  بــه ســایر اصنــاف نــگاه 
افــراد بــه آن مطابــق نظــر صنــف اســت، ولــی در 
خانه های مطبوعات افراد در ســامانه وزارت ارشــاد 
ثبت نــام می کننــد و مــا فقــط بایــد یــک تیــک بزنیــم 

تــا آن فــرد تأییــد و عضــو شــود.
وی، روزشــماری از فعالیت هــای هیــأت مدیــره ی 
خانــه مطبوعــات اصفهان از زمان مشــخص شــدن 
کــه  کــرد  نتیجــه ی انتخابــات تــا بــه امــروز را بیــان 
ــو  ــک عض ــتعفای ی ــراف از اس ــتعفا و انص ــامل اس ش
هیــأت مدیــره، برگــزاری انتخابــات داخلــی، پیــدا 
تأمیــن  و  بــرای خانــه مطبوعــات  کــردن منشــی 
محلــی برای ایــن خانــه در خیابــان آمادگاه می شــد.

مدیــر خانــه ی مطبوعــات اســتان اصفهــان از اینکــه 
مدیــر و خزانــه دار خانــه هنــوز حــق امضــا ندارنــد 
ــنامه  ــی در اساس ــائلی جزئ ــت: مس گف ــرد و  ک ــه  گالی
کــه بایــد ثبــت می شــد و ایــن  اتفــاق افتــاده بــود 
ثبــت تا ایــن لحظــه اتفــاق نیفتــاده اســت و بــه نظرم 
در ایــن مــورد قصــور و ســهل انگاری شــده اســت.

مدیــره ی  هیــأت  اعضــای  مســئولیت  گلنــاری، 
خانــه مطبوعــات اســتان اصفهــان را به ایــن شــرح 
کــرد: آقایــان دوهانــی و صــادق زاده به عنــوان  اعــالم 
بــازرس خانــه، آقــای صالحــی به عنــوان مســئول 
مشــاور  خانم هاشــمی به عنوان  آمــوزش،  کمیتــه 
کربالیــی به عنــوان مســئول  بانــوان، خانــم  امــور 
کمیتــه رفــاه، خانــم قندهــاری به عنــوان رئیــس 
مقــام  در  نیــز  منــزه  آقــای  و  خانــه  هیئت مدیــره 

مســئول روابــط عمومی خانــه مطبوعــات اســتان 
اصفهــان فعالیــت خواهنــد داشــت.

را  خبرنــگاران  مســکن  بحــث  بیان اینکــه  بــا  وی 
کارت  بحــث  گفــت:  کرده ایــم،  تکلیــف  تعییــن 
کــرد  گذشــته حاشــیه هایی را ایجــاد  هدیه هــا ســال 
و بــرای هیئت مدیــره دردسرســاز شــد. درســت این 
کارت هدیــه  کــه نهادهــا، بــه جــای اعطــای  بــود 
مبلغــی را در یــک صنــدوق بریزنــد تــا بــه تعــداد 
اعضــای خانــه مطبوعــات تقســیم شــود. در حــال 
باقیمانــده  هدیه هــای  کارت  موجــودی  حاضــر 
کــس موفــق بــه  بــه یــک حســاب واریزشــده  و هــر 
ــود را  کارت خ ــماره  ــد ش ــده می توان ــت آن نش دریاف
ــز شــود. ــرای او واری ــا وجــه ب کنــد ت ــرای مــا ارســال  ب

مدیــر خانــه مطبوعــات اســتان اصفهــان، خبــر داد 
کارت تــردد خبرنــگاران حضــور  افــرادی در فهرســت 
داشــته اند کــه یــا در ســازمان های دولتــی شــاغل اند 

و یــا اصــاًل خبرنگار نیســتند!
ــه مدت هــا  گلنــاری ادامــه داد: پایــش اعضــای خان
انجام نشــده بــود و در حــال حاضر برخی عضو خانه 
کار رســانه ای اصــاًل انجــام  مطبوعــات هســتند ولــی 
انجام شــده  پایــش  اول ایــن  مرحلــه  نمی دهنــد! 
و بــا پایــان آن احتمــال دارد تعــدادی از اعضــای 
خانــه لغــو عضویــت شــوند یــا از رســمی به افتخــاری 

ــا از افتخــاری نیــز برکنــار شــوند. تبدیل شــده و ی
اســتان  مطبوعــات  جشــنواره  دربــاره ی  وی 
کــرد: طــرح اولیه ی این جشــنواره  اصفهــان تصریــح 
ارشــاد  بــا  رایزنــی  از  بعــد  بــه زودی،  و  آماده شــده 
کلــی جشــنواره  فراخــوان آن اعــالم می شــود. تغییــر 
نیــز در ایــن اســت کــه محــور آن مطالبــه گــری اســت؛ 
گزارش هــا صرفــًا ازنظــر فنــی  کــه بررســی اخبــار و  چرا
باعــث هیــچ تحــول و رشــد خاصــی در رســانه ها 
نمی شــود، بــه همیــن دلیــل امســال مطالبــی در 
کــه  بخــش اصلــی جشــنواره پذیرفتــه می شــوند 
گــر آن مطلــب  بــه دنبــال خواســت مــردم باشــند و ا
اثــری نیــز داشــته باشــد امتیــاز ویــژه بــه آن اثــر تعلــق 

می گیــرد.
مدیــر خانــه مطبوعــات اســتان اصفهــان دربــاره ی 
ضــرورت اصــالح اساســنامه ی این خانــه توضیــح 
را  افــرادی  کمیتــه ی حقوقــی  راســتا  داد: در ایــن 
کار خــود را  کــه از هفتــه ی آینــده  کــرده  انتخــاب 
شــروع می کننــد و از همــه ی افــراد در ایــن خصــوص 

نظرســنجی خواهــد شــد.
کــرد: مــا نمی خواهیــم از قانــون فــرار  کیــد  وی تأ
را داشــته  اســتقالل الزم  بایــد  امــا خانــه  کنیــم 

باشــد. بایــد عضویت هــا مشــخص شــود. در حال 
حاضــر ســامانه ۲۹۰ عضــو دارد امــا روز خبرنــگار 
کارت  و  و مســکن  پــول  کــه همــه  ۴۹۰ عضــو! 
گفــت:  گلنــاری  می خواهنــد و ادعــا  هــم دارنــد. 
کــه عضــو خانــه اســت بایــد حــق عضویــت  کســی 
حــق  بایــد  دارنــد  مطالبــه  اعضــا  گــر  ا بدهــد. 
کــه خانــه خــرج دارد، هــر  عضویــت بدهنــد، چــرا 
ــد در ایــن حیطــه  تشــکلی هزینــه دارد و همــه بای
مدیــر  ســخنان  پایان بخــش  کننــد.  مشــارکت 
خانــه ی مطبوعــات اســتان اصفهــان، ضــرورت 

بــود. آمــوزش  مســئله ی  ســامان دهی 
کمیتــه آمــوزش و پژوهــش  رضــا صالحــی، مســئول 
ادامه ی ایــن  در  اصفهــان،  مطبوعــات  خانــه 
ــث  ــوزش بح ــه ی آم کمیت ــرد: در  ک ــار  ــت اظه نشس
اولویــت  آن  اعضــای  و  مطبوعــات  خانــه  منزلــت 
ماســت. از ارشــاد تــا بخش هــای دیگــر بایــد جایــگاه 
اعضای خانه را به رســمیت بشناســند و نگاهشــان 
کاری  درســت و دقیــق باشــد نه اینکــه هــر زمــان 
کــه  دارنــد اصحــاب رســانه را فرابخواننــد و آن زمانــی 
بایــد شــأن و منزلت ایــن قشــر موردنظــر باشــد بــه آن 

توجهــی نکننــد.
کانال هــای سیاســی  وی ادامــه داد: مــا به شــدت 
خانــه مطبوعــات را قطــع کردیــم و بــا هر نــوع ارتباط 

کــه بــه خانــه مطبوعــات جنبــه سیاســی  و نکتــه ای 
کرده ایــم. دهــد به شــدت مخالفــت 

صالحــی، نــگاه بــه بســترها و روش هــای جدیــد در 
رســانه و همچنیــن تغییــر و تحــول شــکل فعالیــت 
گفــت: ما ایــن  اصحــاب رســانه را ضــروری دانســت و 
رویکردهــای نویــن را هــم در حــوزه رتبه بنــدی و هــم 
در حــوزه ی جشــنواره مطبوعات پیگیری می کنیم 
و حتمــًا ضریــب نفــوذ و تأثیــر و توجــه بــه قالب هــای 
ــگاری آنالیــن و فضــای ســایبر جــزو  نویــن روزنامه ن

معیارهــای برگزیــده شــدن آثــار جشــنواره اســت.
مسئول کمیته آموزش و پژوهش خانه مطبوعات 
کــرد: بــا قــدم زدن در پســتو کســی  اصفهــان تصریــح 
و مطبوعــات،  رســانه  را نمی خوانــد.  مــا  مطلــب 
بــا ســازوکار و  گــر مــا  ا زنــده اســت و  بــا مخاطــب 
بــرای  باشــیم  گاهــی نداشــته  آ نویــن  بســترهای 

خودمــان قلــم می زنیــم.
کــه رتبه بنــدی اعضــای خانــه آغاز  صالحــی خبــر داد 
کمیتــه آمــوزش نیــز  شــده و اولویت هــا و اعضــای 

مشخص شــده اند.
کیــد بــر ضــرورت اســتقالل خانه مطبوعات  وی بــا تأ
ــراری یــک  ــد در برق ــزود: مــا بای اســتان اصفهــان، اف
کمــک  نظــام آموزشــی درون رســانه بــه رســانه ها 
کــرده و ایــن رتبه بنــدی را انجــام دهیــم تــا بــه ســطح 

کنیــم. کمــک  کیفــی و اقتصــادی آن هــا 
خانــه  رفــاه  کمیتــه  مســئول  کربالیــی،  مریــم 
گفــت:  مطبوعــات اصفهــان نیــز در ایــن نشســت 
کمیتــه پیگیــر بحــث تأمیــن زمیــن بــرای  مــا در ایــن 
ــا  ــا ب اصحــاب رســانه هســتیم و تفاهم نامه هــای م
کــز پزشــکی تقریبــًا به نتیجه رســیده اما مشــکل  مرا
کــه منتظــر پایــش هســتیم تــا  اصلــی ما ایــن اســت 
تعــداد اعضــای خانــه مطبوعــات مشــخص  شــود و 

بعــد اقدامــات دقیق تــری صــورت بگیــرد.
امــور  کمیتــه  در ادامــه، زینب هاشــمی، مســئول 
کــه  بانــوان خانــه مطبوعــات اصفهــان نیــز خبــر داد 
بعــد از پایــش وضعیت اعضای خانــه، با اداره ارشــاد 
همــراه می شــویم تــا بتوانیــم در خانــه مطبوعــات 
کــه شــغل اصلــی آن هــا  میزبــان افــرادی باشــیم 

ــت. ــانه اس رس
وی افــزود: بعــد از انجــام پایــش بــا همــکاری اداره 
به صــورت  را  آموزشــی ای  کارگاه هــای  بهزیســتی، 
ادواری بــرای خبرنــگاران حــوزه ی اجتماعــی برگــزار 
عضــو  بانــوان  کــه  کــرد  می کنیم. هاشــمی اعالم 
می تواننــد  اصفهــان  اســتان  مطبوعــات  خانــه 
ــان  ــرای بی ــا ۱۷ ب ــاعت ۱۵ ت ــنبه از س ــای سه ش روزه
دیدگاه هــای خــود بــه دفتــر خانــه ی مطبوعــات در 

ــد. کنن ــه  ــی مراجع ــی امین ــر قل ــه ی امی خان

که گذشت: خانه  مطبوعات اصفهان در صد روزی 

ضرورت اصالح اساسنامه برای حفظ استقالل خانه مطبوعات

ک شهرستان گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 اداره ثبت اسناد و امال آ
 آران و بیدگل

ک و مــاده ۵9 اصالحــی و آییــن نامــه مربــوط بــه  بموجــب مــاده 11 قانــون ثبــت اســناد و امــال
کــی کــه در ســه ماهــه چهــارم ســال 1399 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه و نیــز آنچــه طبــق  امال
گهــی آنهــا باید تجدید شــده و یا شــماره های ازقلــم افتاده  آراء هیئــت نظــارت ثبــت اســتان آ
ــه  ــف وب ب ــه ترتیــب در ردیف هــای ال ــه بخش هــای حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل ب ــوط ب مرب

گهــی می نمایــد: آراء: شــرح آتــی آ
ــه  ــه ماه ــا در س ــه آنه ــه اظهارنام ک ــک  ــوع مل ــک و ن ــخصات مال ک و مش ــال ــماره پ ــف( ش ال
کــی که قبال  گهــی در ردیــف منظــور گردیده انــد وامال مربوطــه قبــل تنظیــم و جهــت انتشــار  آ

گهــی نشــده اند: اظهارنامــه آنهــا تنظیــم شــده ولــی اشــتباها در موعــد مقــرر  آ
ک وابنیه بخش سه آران و بیدگل   امال

ک 2 اصلی واقع در مزرعه ایوب اباد بیدگل  شماره های فرعی از پال
793 فرعــی: ابوالفضــل مزرعتــی فرزنــد تقــی بشــماره ملــی 12۵۰1۰۶7۵3 ششــدانگ یــک 

کشــاورزی بــه مســاحت ۵1۶/9۵ مترمربــع کاربــری صرفــا  قطعــه زمیــن بــا 
79۴ فرعــی: ابوالفضــل مزرعتــی فرزنــد تقــی بشــماره ملــی 12۵۰1۰۶7۵3 ششــدانگ یــک 

کشــاورزی بــه مســاحت 12۶۶/۵۰ مترمربــع کاربــری صرفــا  قطعــه زمیــن بــا 
79۵ فرعــی: رضــا محمودیــان فرزنــد داود بشــماره شناســنامه 2۰۵1 ششــدانگ یــک بــاب 

کشــاورزی بــه مســاحت ۴۶۰3/8۰ مترمربــع کاربــری صرفــا  چهاردیــواری بــا 
797 فرعــی: ســعید حیــدرزاده آرانــی فرزنــد نعمــت الــه بشــماره شناســنامه 31۴ ششــدانگ 

کاربــری صرفــا کشــاورزی بــه مســاحت 391/۰2 مترمربــع یــک بــاب چهاردیــواری بــا 
ــد ســیدابراهیم شــماره شناســنامه ۶73۵  798 فرعــی: آقــای سیدحسن هاشــمیان فرزن
کشــاورزی بــه مســاحت27۶/۵۰  کاربــری صرفــا  ششــدانگ قطعــه زمیــن محصــور بــا 

ــع. مترمرب
799 فرعــی: آقــای جــواد پیردهقــان فرزنــد مســلم شــماره شناســنامه 1۴3 ششــدانگ 

کشــاورزی بمســاحت 323/2۵ مترمربــع  کاربــری صرفــا  یکــدرب بــاغ بــا 
کاربیدگلــی فرزنــد عبــاس شــماره شناســنامه 7۶3۶  8۰۰ فرعــی: آقــای حســین ســبزی 
کشــاورزی بمســاحت ۵1 مترمربــع   کاربــری صرفــا  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا 

کن آران  ک 1۶۵2 اصلی واقع اما شماره های فرعی از پال
1 فرعــی: حســن مهــران فــر فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 2۶72 ششــدانگ قســمتی از 

کارگاه نجــاری بــه مســاحت 1۰/۵۰ مترمربــع یــک بــاب 
کن آران ک211۰ اصلی واقع در اما شماره های فرعی از پال

21 فرعــی: حســن بلنــدی آرانــی فرزنــد غالمرضا بشــماره ملی 3۵۴ ششــدانگ یــک باب ایوان 
احداثی برروی قســمتی از مفروزات و مشــاعات خانه به مســاحت ۵2/31 مترمربع

کن آران ک 2211 اصلی واقع در اما شماره های فرعی از پال
7 فرعــی: امیرحســین خانــی بیدگلــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 337 ششــدانگ 

یــک بــاب اطــاق بــه مســاحت 18 مترمربــع
ک 2۶37  اصلی واقع در مزرعه مسعودآباد آران  شماره های فرعی از پال

2۵۴ فرعی: آقای حســین جوادی فرزند عیســی بشــماره شناســنامه 23۵ ششــدانگ یک 
قطعه زمین بمســاحت 282 مترمربع 

822 فرعــی: آقایــان ســیداحمد و ســیدرضا و خانم هــا علویــه و بتــول و معصومــه بترتیــب 
بشــماره شناســنامه 72۰7 و 2۵۰ و 72۰۶ و 11311و 13۶ همگــی شــریف آرانــی و همگــی 
ــه  ــرض ال کماف ــی(  ــدی آران ــم دربن ــری خان کب ــه  ــی مرحوم ــه قانون ــیدجواد )ورث ــدان س فرزن

ــع ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت 32۵ مترمرب
1۰۰۶۴ فرعــی: آقــای محمــد مــوری آرانی فرزند حســن بشــماره شناســنامه 332 ششــدانگ 

قســمتی از یکباب خانه بمســاحت 2۰ مترمربع 
کاظم شماره شناسنامه 8۵1۶ ششدانگ  کاظمی آرانی فرزند  1۰۰۶۵ فرعی: خانم نسرین 

قسمتی از یکباب خانه بمساحت ۴7/۶۵ مترمربع
1۰1۰۰ فرعــی: آقــای حســین فامیلــی بیدگلــی فرزنــد مصطفــی شــماره ملــی ۶1997۰۶1۵3 
و خانــم عــذرا پیــری فرزنــد محمــد بشــماره ملــی ۶19992۰۰۶۶ )بالمناصفــه(، ششــدانگ 

یکبــاب خانــه بمســاحت 2۴3 مترمربــع  
ک 2۶۴۵ اصلی واقع در مزرعه وشادآران  شماره های فرعی از پال

12۴3 فرعــی: آقــای یاســر مطیعــی آرانــی فرزند علی بشــماره شناســنامه 73 ششــدانگ یک 
کاربــری صرفا کشــاورزی بمســاحت ۴۰۵/۵3 مترمربع  قطعــه زمیــن محصور با 

ک 27۰۰  اصلی واقع در مزرعه مهذب آباد بیدگل شماره های فرعی از پال
 3۴۶ فرعــی: آقایــان حســین آدینــه فرزنــد مرحــوم عبــاس شــماره ملــی 12۶۰۵۵97۵۰ و 
حســن آدینــه فرزنــد مرحــوم عبــاس شــماره 12۶2287723 هریــک نســبت بــه دو ســهم 
مشــاع ازپنــج ســهم از ده ســهم دو دانــگ مشــاع و خانم هــا فریبــا مســکین اردســتانی فرزنــد 
رحمــت الــه بشــماره ملــی ۴۰۰3۰7۰8۴۶۵8 و نیــره اردســتانی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره 
ملــی ۵۰۰۶۶۶38۰38 و ســودابه کاظمی فرزنــد رحمــت الــه بشــماره ملــی ۶۰۰۴29188۰۴ و 
آقــای مهــرداد اردســتانی فرزنــد رحمت اله بشــماره ملــی ۰۰۵۶۰11717 همگی کمافــرض اهلل 
نســبت بــه یــک ســهم از پنــج ســهم از ده ســهم دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه 

زمیــن مزروعــی بمســاحت 8۶۶ مترمربــع 
ک 27۰3  اصلی واقع در اراضی دوالب بیدگل شماره های فرعی از پال

۵8۴ فرعــی: آقــای ابوالفضــل توکلی بیدگلی فرزند رضا بشــماره ملــی ۶19۰۰۶88۶3 و خانم 
زهره الماســی مؤخر بیدگلی فرزند حســین بشــماره شناســنامه 82 بالمناصفه ششــدانگ 

یکباب خانه بمســاحت 1۰9/2۵ مترمربع
۵8۵ فرعــی: آقــای علــی عبــاس عبــاس زاده بیدگلــی فرزند احمد بشــماره شناســنامه 7۰1۶ 

ششــدانگ یکباب خانه بمســاحت 13۴ مترمربع
ــد اســمعیل بشــماره شناســنامه ۶7۵  ۵8۶ فرعــی: خانــم صدیقــه ابــن علــی ســه ده فرزن

ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی بمســاحت 1۰3 مترمربــع
۵87 فرعــی: خانــم انســیه عابــدی بیدگلــی فرزنــد غالمرضــا بشــماره شناســنامه 7928 

ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 11۶/1۰ مترمربــع
ک 271۵  اصلی واقع در شهر ابوزیدآباد  شماره های فرعی از پال

1۴29 فرعــی: آقــای مرتضــی شــاهین فرزنــد امیــر آقــا بشــماره شناســنامه 3۰۶9 ششــدانگ 
یــک درب بــاغ محصــور بمســاحت ۵۶8/۶8  مترمربــع

ــه بشــماره شناســنامه 319۰  ــد ذبیــح ال ۴19۴ فرعــی: آقــای غالمحســین جهانــی تبــار فرزن
ششــدانگ یکبــاب چهاردیــواری بمســاحت 27۵/۵۰  مترمربــع

۴2۰2 فرعی: آقای مرتضی حســین زاده فرزند علی بشــماره شناســنامه 2۰ ششــدانگ یک 
قطعــه زمیــن مزروعــی با کاربری صرفا کشــاورزی بمســاحت ۴3۵۶/۶۶  مترمربع

۴2۰3 فرعی: آقایان حســین و غالمرضا و عباس و تقی و اصغر همگی باقری فرزندان میرزا 
بترتیب بشــماره شناســنامه ۴۰ و 21۴2 و ۴ و 3۴ و 2718 بترتیب نســبت به 12۶7 ســهم و 
9۶۰ و 8۵3/۵۰ ســهم و 8۶۴ و 9۶۰ ســهم مشــاع از ۴9۰۴/۵۰ ســهم ششــدانگ یک قطعه 

کاربری صرفا کشــاورزی بمســاحت ۴9۰۴/۵۰ مترمربع زمیــن مزروعــی با 
کــن بیــدگل خانــم طیبــه صابــری مقــدم فرزنــد تقــی بشــماره  ک 31۴9 اصلــی واقــع در اما پــال
شناســنامه 128 ششــدانگ یــک قطعــه زمین )محــل خانــه( بمســاحت 222/3۰ مترمربع

ــد  ــن بیــدگل آقــای سیدحســین ســیدزاده بیدگلــی فرزن ک ک 31۵2 اصلــی واقــع در اما ــال پ
ســیداحمد بشــماره شناســنامه 1۵7 ششدانگ یکباب خانه بمســاحت 1۵1/3۰ مترمربع
کبــر  کــن بیــدگل آقــای حســن اســکندرپور بیدگلــی فرزنــد ا ک 31۵3 اصلــی واقــع در اما پــال
بشــماره شناســنامه 2۵7 و خانــم شــهین جعفــری بیدگلــی فرزنــد نعمــت الــه بشــماره 

شناســنامه 1۰1۵ ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت 122/3۵ مترمربــع
کــن بیدگل خانم روح انگیز سردشــتی فرزند عباس بشــماره  ک 31۵۵ اصلــی واقــع در اما پــال

شناسنامه ۴12 ششدانگ یک درب باغ محصور و مشجر بمساحت 3711 مترمربع
ــاد آقــای اســماعیل دهقانــی فرزنــد  ک 31۵۶ اصلــی واقــع در پشــت بنــد ریــگ ابوزیدآب پــال
کنده  کوه  کنده زیرزمینی مشهور به  غالمرضا بشماره شناسنامه 3۵9 ششدانگ یکباب 

کــن و اراضــی تابعــه بمســاحت 29۶۴۰ مترمربــع مشــتمل بــر مردخانــه و چالــه آب دســت 
ک و ابنیه بخش چهار آران و بیدگل   امال

ک 1۴ اصلی واقع در روستای علی آباد مرکزی شماره های فرعی از پال
1۶۴2 فرعــی: آقــای یونــس عبدلــی علــی آبــادی فرزنــد خســرو بشــماره شناســنامه 22 

کشــاورزی بمســاحت 12۰ مترمربــع کاربــری صرفــا  ششــدانگ قطعــه زمیــن بــا 
1۶۴3 فرعــی: آقــای علــی اصغــر امیــن نیــا فرزنــد رضا بشــماره شناســنامه 1۰832 ششــدانگ 

یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا کاربــری صرفــا کشــاورزی بمســاحت 1۰۰9 مترمربع
1۶۴۴ فرعــی: آقــای احمــد محلوجــی یزدلــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۶72 
کشاورزی بمساحت 2328/۴1  مترمربع کاربری صرفا  ششدانگ قطعه زمین مزروعی با 
1۶۴8 فرعــی: آقــای حســن صادقــی علــی آبــادی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵ 

کشــاورزی بمســاحت 1۰3۶7/۰۵   کاربــری صرفــا  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا 
مترمربــع

1۶۴9 فرعــی: آقــای حســن صادقــی علــی آبــادی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵ 
کاربری صرفا کشــاورزی بمســاحت 27۴۴/7۵  مترمربع ششــدانگ قطعه زمین مزروعی با 
1۶۵۰ فرعــی: آقــای حســن صادقــی علــی آبــادی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵ 
کشــاورزی بمســاحت ۴73۶/12   کاربــری صرفــا  ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا 

مترمربــع
1۶۵3 فرعــی: آقایــان امیــن و ســیدمرتضی و ســیدعلی و ســیدمحمد و ســیدمنصور و 
سیدحســن و سیدحســین و خانم هــا معصومــه و فاطمــه و زهــرا و انیــس بترتیــب بشــماره 
شناسنامه 11 و 11۰۴3 و 8 و ۶9۴ و 9 و 1 و 1 و 13۰7 و 1۴ و 2۰ و 1 همگی موسوی علی آبادی 
و همگــی فرزنــدان ســیدرضا )کمافــرض الــه به نســبت پســر دو برابر دختر( ششــدانگ قطعه 

کشــاورزی بمســاحت 12۰73  مترمربــع کاربــری صرفــا  زمیــن مزروعــی صرفــا بــا 
کبــری فرزنــد آقــا رضــا بشــماره شناســنامه 37۴ ششــدانگ  1۶۵۴ فرعــی: آقــای حمیــد ا

قســمتی از یکبــاب مرغــداری بمســاحت ۴۰۶8 مترمربــع
کبــر بشــماره شناســنامه 1۰  1۶۵۵ فرعــی: آقــای ابوالفضــل شــبانی علــی آبــادی فرزنــد علــی ا

ششــدانگ یکبــاب دامــداری بمســاحت ۴۶3۵/22  مترمربــع
ک ۴۰  اصلی واقع در شهر نوش آباد شماره های فرعی از پال

38۵ فرعــی: آقــای احمــد بهنــام فرزنــد منــده علــی بشــماره شناســنامه 8۴9 دو دانــگ و 
پنجاه و هفت صدم دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه بمســاحت ۴۵۰/2۵ مترمربع

که در  گهی نوبتی آنها در وقت مقرر منتشــر ولکن بواســطه  اشــتباه موثری  که آ کی  ب( امال
انتشــار آنهــا  رخ داده و بموجــب آرائ هیئــت نظــارت یــا دســتور اداری مســتند بــه اختیارات 
تفویضــی هیئــت نظــارت موضــوع بندهــای 38۵ و38۶ و387 مجمــوع بخشــنامه های 

گهــی شــده اند. ثبتــی تــا اول مهرمــاه ســال 13۶۵ منجــر بــه تجدیــد آ
ک و ابنیه  بخش سه آران و بیدگل  گهی اصالحی امال آ

ک 72۶ اصلی واقع در مختص آباد  شماره های فرعی  از پال
1۵ فرعــی: خانــم زهــرا مختــص آبــادی بیدگلــی فرزنــد اســداله بشــماره شناســنامه 2۶۶ 
ششــدانگ یــک بــاب اطــاق در اظهارنامــه ثبتــی بعنــوان یکــدرب بــاغ محصــور پذیــرش ثبــت 
ک 1۶ فرعــی از 72۶ اصلــی پذیــرش ثبــت  کــه در اظهارنامــه ثبتــی باشــتباه تحــت پــال گردیــده 
گردیــده طبــق دســتور ذیــل وارده  گهــی نوبتــی آن متعاقبــا باشــتباه منتشــر  بعمــل آمــده و آ
گهی نوبتی آن اصالح و مجددا منتشــر می گردد. شــماره 7، 1۴۰۰/۰1/۰7 ثبت آران و بیدگل آ

ک 2۶۴۶ اصلی واقع در مزرعه طلق آباد شماره های فرعی از پال
1772 فرعی: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آران و بیدگل تصدی بر وقف ششدانگ 
کــه در  عرصــه و اعیــان یکبــاب مســجد )محــل ســرجه پیمــا( بمســاحت 21۰/2۰ مترمربــع 
ک 1228 فرعــی از 2۶۴۶ اصلــی پذیــرش ثبــت بعمــل  اظهارنامــه ثبتــی باشــتباه تحــت پــال
گهــی نوبتــی آن متعاقبــا باشــتباه منتشــر گردیــده طبــق دســتور ذیــل وارده شــماره  آمــده و آ
گهــی نوبتــی آن اصــالح و مجــددا منتشــر می گــردد 1789، 1399/11/۰۴ ثبــت آران وبیــدگل آ
ک منــدرج قســمت  ک چنانچــه کســی نســبت بــه امــال بموجــب مــاده 1۶ قانــون ثبــت امــال
گهــی واخواهــی داشــته باشــد ظــرف مــدت 9۰ روز و نســبت بــه بنــد )ب( ظــرف  )الف( ایــن آ
مــدت 3۰ روز دادخواســت واخواهــی  خــود را به ایــن اداره تســلیم و طبــق تبصــره 2 مــاده 
ــک  ــدت ی ــرف م ــرض ظ ــت،  معت ــی ثب ــای معترض ــف پرونده ه ــن تکلی ــون تعی ــده قان واح
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره  بایســتی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح 
قضائــی گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نمایــد و درصورتی که قبال 
دعوائــی  اقامــه شــده باشــد طــرف دعــوی بایــد گواهــی دادگاه مشــعر بــر جریان دعــوی ظرف 
کــه بعــد از انقضــا مــدت  گواهــی طــرح دعــوی  مــدت مرقــوم تســلیم نمایــد. اعتراضــات و یــا 
مرقــوم واصــل شــود بالاثــر بــوده و مطابــق قســمت اخیــر مــاده 1۶ و تبصــره 17 قانــون ثبــت 
رفتــار خواهــد شــد. ضمنــا طبــق ماده ۵۶ قانــون ثبت و تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین 
گهــی در دو نوبــت بــه  تکلیــف پرونده هــای معترضــی ثبــت پذیرفتــه خواهــد شــد. این آ
فاصله 3۰ روز از تاریخ انتشــار بشــرح ذیل  در روزنامه ســیمای شــهر درج و منتشــر میشــود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/۰1                                                                                                                                                            

تاریخ انتشار نوبت  دوم: 1۴۰۰/۰3/۰1
ک آران و بیدگل رئیس اداره ثبت اسناد و امال
حامد فکریان آرانی

1123۴۰3 / م الف

گهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال 1399 آ
کــه در ســه  کــی  بموجــب مــاده 12 قانــون ثبــت و مــاده ۵9 اصالحــی نســبت بــه امال
ماهــه چهــارم ســال 1399 تقاضــای ثبــت آنهــا پذیرفتــه شــده اســت و همچنیــن 
اختیــارات  و  نظــارت  هیئــت  آراء  بموجــب  آنچــه  نیــز  افتــاده  ازقلــم  شــماره های 
گهــی می گــردد. گهی هــای نوبتــی آن تجدیــد شــود بــه شــرح ذیــل آ تفویضــی بایــد آ

ع چشمندگان فریدن اصلی 271 و فرعی ذیل: 1( مزرعه دیمه از مزار
1۶۴( آقایــان محمــد همتیــان فرزنــد علــی همــت بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبه از 
72 حبــه مشــاع و نــادر بهــرام پــور فرزنــد شــاقلی بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبــه از 
72 حبــه مشــاع و غالمرضــا علــی نــژاد فرزنــد پرویــز بمیــزان یــک و یــک چهــارم حبــه 
ــارم  ــزان دو و یــک چه ــان بمی ــد آقاج ــا فرزن ــپره نی ــاع و آقاخان ایس از 72 حبــه مش
حبــه از 72 حبــه مشــاع و شــکری ادیــب فرزنــد حســینقلی بمیــزان یــک حبــه از 
72 حبــه مشــاع و علــی بهــرام پــور فرزنــد امیرقلــی بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبــه 
از 72 حبــه مشــاع و رضاقلــی حســن نــژاد فرزنــد حســن قلــی بمیــزان یــک حبــه از 
72 حبــه مشــاع و پرویــز همتیــان فرزنــد عظیــم بمیــزان چهــار و یــک دوم حبــه از 
72 حبــه مشــاع و مریــد همــت نــژاد فرزنــد محمدتقــی بمیــزان ســه حبــه از 72 
حبــه مشــاع و عبدالمجیــد علــی نــژاد فرزنــد پرویــز بمیــزان یــک و یــک چهــارم حبــه 
از 72 حبــه مشــاع و عبدالرضــا عیســی پــره فرزنــد مــراد بمیــزان ســه حبــه از 72 
حبــه مشــاع و نصــرت اله ایســپره فرزنــد پرویــز بمیــزان یــک و یــک چهــارم حبــه از 
72 حبــه مشــاع و احمــد علــی نــژاد فرزنــد محمدســلطان بمیــزان یــک و یــک دوم 
کیــکاوس بمیــزان یــک و یــک  حبــه از 72 حبــه مشــاع و ابراهیــم نکومنــش فرزنــد 
هشــتم حبــه از 72 حبــه مشــاع و فاضل ایســپره فرزنــد رضاجــان بمیــزان چهــار 
و یــک دوم حبــه از 72 حبــه مشــاع و غــالم نکومنــش فرزنــد حســینقلی بمیــزان 
یــک و یــک هشــتم حبــه از 72 حبــه مشــاع و ناصــر پورعیســی فرزنــد حیاتقلــی 
بمیــزان ســه حبــه از 72 حبــه مشــاع و یوســف بهــرام پــور فرزنــد عباســقلی بمیــزان 
فرزنــد  نیــا  حســن  امیرحســین  و  مشــاع  حبــه   72 از  حبــه  هشــتم  یــک  و  یــک 
سلطانحســین بمیــزان 2 حبــه از 72 حبــه مشــاع و شــامحمد بهــرام پــور فرزنــد 
امیرقلــی بمیــزان یــک و یــک هشــتم حبــه از 72 حبــه مشــاع و روزعلی ایســپره 
حمیــد  و  مشــاع  حبــه   72 از  حبــه  پنجــم  چهــار  و  یــک  بمیــزان  یارعلــی  فرزنــد 
ــاع  ــه مش ــه از 72 حب ــم حب ــار پنج ــک و چه ــزان ی ــه بمی ــد جمع ــژاد فرزن صمیمی ن
ــد حســین بمیــزان یــک و چهــار پنجــم حبــه از 72 حبــه  و حسینعلی ایســپره فرزن
ــه از 72  ــم حب ــار پنج ــک و چه ــزان ی ــد بمی ــد محم ــپره فرزن ــاع و شامحمد ایس مش
حبــه مشــاع و نوروزعلی ایســپره فرزنــد خیرعلــی بمیــزان یــک و چهــار پنجــم حبــه 
از 72 حبــه مشــاع از ششــدانگ مزرعــه دیمــه چشــمندگان بــا حــق الشــرب طبــق 

مقــررات قانــون توزیــع عادالنــه آبهــا.
ح فرعی ذیل: ک ۶۰ اصلی بشر 2( ابنیه و مستغالت شهر رزوه پال

بــه ســه حبــه  آقــای عروجعلــی علــی محمــدی فرزنــد غالمحســین نســبت   )2۰
ک ۶۰/2۰ واقــع در مزرعــه برآفتــاب رزوه بخــش  مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــال

13 ثبــت اصفهــان
ج  ک منــدر ک هرکــس نســبت بــه امــال لــذا طبــق مــاده 1۶ قانــون ثبــت اســناد و امــال
گهــی ظــرف مــدت  گهــی واخواهــی داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار آ در ایــن آ
ک تســلیم نمایــد. ضمنــا  9۰ روز بایــد اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــال
بموجــب تبصــره 2 مــاده واحــده مصــوب 73/2/2۵ موضــوع مــواد 1۶ و 2۰ قانــون 
به ایــن  اعتــراض  تســلیم  تاریــخ  از  مــاه  یــک  ظــرف  معتــرض  می بایســتی  ثبــت 
اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی مراجعــه و درصورتیکــه قبــل از 
گواهــی  گهــی دعوایــی اقامــه شــده باشــد طــرف دعــوی می بایســت  انتشــار این آ
دادگاه را مشــعر بــر دعــوی ظــرف مــدت مرقــوم به ایــن اداره تســلیم نمایــد و طبــق 
مــاده ۵۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت حقــوق ارتفاقــی در زمــان تحدیــد حــدود در 

صــورت جلســه قیــد خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/۰1

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/۰1
موسی الرضا امامی
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریدن
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گهی آ
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امیــدواری  ابــراز  آتــن  آ.ا.ک  تیــم  مهاجم ایرانــی 
کرد ایــن تیــم بتواند فصل بعد عملکرد بهتــری در 

لیــگ یونــان داشــته باشــد. 
کریــم  گــزارش ســایت رادیــو ورزش یونــان،  بــه 
تیــم ملــی فوتبال ایــران  فــرد مهاجــم  انصــاری 
ــه داد،  که ایــن فصــل عملکــرد خوبــی از خــود ارائ

کنــد. گلزنــی  توانســت در دیــدار برابــر آریــس 
گان اســکوچیچ  او یکــی از بازیکنانــی اســت کــه درا
ــرداد،  ــی در خ ــم مل ــاس تی ــای حس ــرای بازی ه ب

او را بــه تیــم ملــی دعــوت 
زودی  بــه  و  اســت  کــرده 

می شــود.   راهی ایــران 
دربــاره  فــرد  انصــاری 

تیمــش  و  خــود  عملکــرد 
فوتبــال  لیــگ  فصــل  در ایــن 

یونــان گفــت: واقعا بایــد اعتراف 
کــه ســال بســیار ســخت و  کنــم 

بــود. پیچیــده ای 
در  فصــل   ۱۰ می کنــم  احســاس 

یــک فصــل فشــرده شــده بــود. مــا 
کــه در  موفــق نشــدیم بــه اهدافــی 

کــرده  ابتــدای فصــل بــرای خــود تعییــن 

ــیم.  ــم، برس بودی
امــا مــن شــخصی نیســتم کــه بتوانــم اتفاقــات رخ 
کنــم. اوقــات خــوب و بــدی وجود  داده را تحلیــل 
داشــت. نمی توانــم بگویــم چــه اشــتباهاتی رخ 
داده اســت. بــه هــر حــال بهتــر اســت ســرمربی و 

کننــد. مدیــر درباره ایــن موضوع هــا صحبــت 
کــه تجزیــه  افــراد بزرگــی در مدیریــت تیــم هســتند 
ریــزی  برنامــه  و  می دهنــد  انجــام  را  تحلیــل  و 
می کننــد. وی ادامــه داد: آ.ا.ک آتــن یــک تیــم 
عالــی اســت و مــا بایــد خــود را بهتــر نشــان دهیم و 

فصــل آینــده شایســته بــه نظــر برســیم. 
می خواهــم فصــل بعــد هــم در ایــن تیــم بمانــم و 
کنار هم تیمی ها و دوستانم بهترین عملکرد  در 

جبــران ممکــن را در تیم  و  باشــیم  داشــته 
کنیــم.  مافــات 

ادامــه  مهاجم ایرانــی 
گلزنــی اســت. کار مــن بــه عنــوان مهاجــم  داد:  
کنــم،  گلزنــی  یــک دیــدار نمی توانــم  وقتــی در 
ســعی می کنــم بــه بهتریــن شــکل بــه تیمــم 

کنــم.   کمــک 
کــه ســال بــرای همــه مــا  حقیقت ایــن اســت 

ک بــود و خــوب نبودیــم.  دردنــا
کردیــم  مــا بــه اهــداف خــود نرســیدیم. تــاش 
از  مــن همچنیــن  نشــدیم.  مــا موفــق  امــا 
هوادارانمــان عذرخواهــی می کنــم. آن هــا 
منتظر چیزهای بیشــتری بودنــد. من هم 
کار نکــردم. قــول می دهــم در فصــل  خــوب 
جدیــد بتوانیــم عملکــرد بهتــری در تیــم 
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از  تیــم فوتبالــش یکــی  کــه  باشــگاه پرســپولیس 
در  قهرمانــی  عنــوان  کســب  اصلــی  شــانس های 
اســت  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  دوره  بیســتمین 
ــرای تامیــن هزینه هــای جــاری و البتــه پرداخــت  ب
مطالبــات بازیکنــان بــه مشــکل خــورده اســت. 
مهــر: تیــم فوتبال پرســپولیس که بــا پیــروزی در نود 
و پنجمــن دربــی تهــران شــرایط روحــی خوبــی پیــدا 
کــرد و بــا عبــور از نماینــده بوشــهر در جــام حذفــی 
راهــی مرحلــه یــک چهــارم نهایــی شــد، برای پشــت 
کــه سرنوشــت  گذاشــتن دیدارهــای آینــده اش  ســر 
ســاز هــم هســت بــا مشــکات عدیــده مالــی مواجــه 
حل ایــن  بــرای  باشــگاه  مدیــران  تــاش  و  اســت 

مشــکات ادامــه دارد.
ترفند صمیمی سمیعی!

جعفــر ســمیعی مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس 
ــرد ارتبــاط  ک از زمــان حضــور در پســت خــود ســعی 
کنــد. از ایــن  نزدیکــی بــا ســرمربی و بازیکنــان برقــرار 
گل  ــا یحیــی  ــه طــور مرتــب ب رو ســمیعی معمــواًل ب
روزانــه  ارتبــاط  باتجربــه  بازیکنــان  و  محمــدی 
می گیــرد تــا اجــازه ندهــد حاشــیه ای بیــن مدیریــت 
و رختکــن بــه وجــود آیــد. ســمیعی در حالــی ترفنــد 
کــرده  کادر فنــی را برقــرار  ــا بازیکنــان و  صمیمیــت ب
کــه در همــان روزهــای ابتدایــی وعــده داد طلــب ۳۰ 
درصــدی آنهــا بابــت قهرمانــی را پرداخــت می کنــد. 
گردان یحیــی بــه او و  همیــن اتفــاق هــم افتــاد تــا شــا

کننــد. حرف هایــش اطمینــان 
پولی برای قرض، قرضی برای ارز!

پــول  بــا  نمی توانــد  دیــد  از اینکــه  پــس  ســمیعی 
برنــد طلــب فصــل  کارگــزار  بــا  قــرارداد  از  حاصــل 
گذشــته بازیکنــان را بدهــد ســراغ قــرض ۱۵ میلیــارد 
تومانــی رفــت. او از یــک شــرکت فعــال در حــوزه 

ــا سرخپوشــان  گرفــت ت ــور تلفــن همــراه قــرض  اپرات
آســیا  قهرمانــان ۲۰۲۰  لیــگ  فینــال  دیــدار  بــرای 
مشــکلی نداشــته باشند. ســمیعی قرضی که از این 
گرفتــه بــود را بــه پــای پاداش هــای آســیایی  شــرکت 
 AFC نوشــت تــا بــه محــض دریافــت آن از ســوی

کنــد. بتوانــد آن را پرداخــت 
کــه ادامــه دار بــود تــا او مجبــور شــود حــدود  قرضــی 
۱۲ میلیــارد تومــان دیگــر هــم بگیــرد تــا بدهی هــای 
نظیــر  پرونده هایــی  در  پرســپولیس  بین المللــی 
گــران قیمــت پیشــین این  ماریــو بودیمیــر مهاجــم 
کــه از ســوی دادگاه عالــی ورزش محکــوم بــه  تیــم را 

ــد. ــود را بده ــده ب ــت آن ش پرداخ
رابطه دوستانه مانع از شکایت برای قرض

کــه بــه پرســپولیس قــرض داده بــود بــه  شــرکتی 
دلیــل رابطــه خوبی که با ســمیعی و یکــی از اعضای 
هیــأت مدیــره باشــگاه پرســپولیس داشــته ترجیــح 
داده اســت فعــًا بابــت عــدم دریافت ایــن مبلــغ 
تــا بتوانــد در فضایــی  از ســرخ ها شــکایت نکنــد 

گیــرد. دوســتانه آن را بــاز پــس 
دریافت تمام و کمال از کارگزار برند

کارگــزار  کــه بــا  باشــگاه پرســپولیس طبــق قــراردادی 
کــرده بــود ۱۱۰ میلیــارد تومــان تــا  برنــد خــود منعقــد 
کــه  پایــان اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ بایــد می گرفــت 
تمــام آن را حتــی زودتــر از موعــد مقــرر هــم دریافــت 
کــرد امــا همچنــان نتوانســت بــر مشــکات مالــی 
کنــد تا ایــن تیــم در پرداخــت  جــاری خــود غلبــه 
پاداش های انــدک پیروزی هایــش در لیــگ برتــر هــم 

ــا مشــکل روبــرو شــود. ب
۳۵ درصد برای اعتراض

باشــگاه پرســپولیس از ابتــدای فصــل جــاری لیــگ 
برتــر نزدیــک بــه ۳۵ درصــد از قراردادهــای بازیکنــان 
کادر فنــی، پزشــکی و تــدارکات خــود را  و اعضــای 

کــه باعــث اعتــراض  کــرده اســت. پولــی  پرداخــت 
برخــی از بازیکنان ایــن تیــم بخصــوص بــا تجربه هــا 
محمــدی  گل  یحیــی  گردان  شــا اســت.  شــده 
تــا پایــان هفتــه بیســت و دوم لیــگ برتــر چنیــن 
کرده انــد  کل قــرارداد خــود را دریافــت  درصــدی از 
ســیدجال  بیــن  فــراوان  بحث هــای  باعــث  تــا 
حســینی، احمد نورالهی و امید عالیشــاه به عنوان 
بزرگترهــای تیــم بــا مســئوالن باشــگاه شــود امــا 
ســمیعی بــه آنها قــول حــل مشــکات در کوتاه ترین 
زمــان ممکــن را داده تــا باز هم مشــکات مالی مانع 

ــود. ــم ش ــی در تی ــیه آفرین از حاش
اعتراض به نحوه پرداخت ها

گذشــته  باشــگاه پرســپولیس در تابســتان ســال 
پیــش  محمــدی  گل  یحیــی  تصمیمــات  طبــق 
کــه او نیــاز دارد را بگیــرد.  رفــت تــا بتوانــد مهره هایــی 
کــه مجمــوع آنهــا بــه ۹ نفــر رســید و  خریدهایــی 
ــارد  ــد ده میلی ــرج چن ــه خ ــور ب ــپولیس را مجب پرس

کــرد. تومانــی در آن زمــان 
ــغ  سرخپوشــان در همــان ابتــدا نیــز بخشــی از مبال
قــرارداد آنهــا را نقــد دادنــد تــا بازیکنانــی نظیــر ســعید 
کثیــر، حامــد لــک و… حاضــر بــه  آقایــی، عیســی آل 
که  امضای قراردادهایشــان شــوند. پرداختی هایی 
میــزان دریافتــی آنهــا را حــدود ۵۰ درصــد کرده اســت 
تا همین نحوه تقســیم پول بین بازیکنان جدید و 
قدیم تبدیل به مشــکل شــود اما بازیکنان باتجربه 
گرفتند این موضــوع را تبدیل  پرســپولیس تصمیم 
بــه چالــش بــزرگ نکــرده و مشــکلی بــرای باشــگاه به 

وجــود نیاورند.
خ در انتظار پرسپولیس تابستان سر

بازیکنــان پرســپولیس در حالــی بابت عــدم دریافت 
بخــش قابــل توجهــی از قراردادهــا و پاداش هــای 
که مســئوالن باشــگاه نیز چاره ای  گایه دارند  خود 
جــز تمکیــن از قرارداد با کارگزار نداشــتند. قــراردادی 
کــه تــا پایــان هفتــه جــاری بــه اتمــام می رســد و 
ــود  ــد خ ــی جدی ــع مال ــن مناب ــرای تأمی ــرخ ها را ب س

آزاد می کنــد.
باشــگاه پرســپولیس عــاوه بر تــاش بــرای پرداخت 
مبلــغ قراردادهــای فصــل جــاری بایــد پولــی را بابــت 
تمدیــد قــرارداد بــا بازیکنــان و پیــش پرداخــت انهــا 
کــه در  کار ســختی  کنــد.  بــرای فصــل آینــده فراهــم 
گیــری مدیــران  کنــاره  گذشــته باعــث  ســه ســال 
باشــگاه نیــز شــد امــا ســمیعی قصــد دارد بــا بســتن 
قــرارداد مالی جدید با اسپانســرهای پــر زرق و برقف 

کنــد. از ایــن فصــل مهــم فوتبالــی نیــز عبــور 

جیب خالی و بازیکنان مدعی:

تابستان داغ در انتظار پرسپولیس و مدیرانش
گزارشربخ

خبرخبر

حیدر ســلیمانی معتقد اســت گل اول استقال به 
ذوب آهــن ســالم بود. 

کارشــناس داوری درباره قضاوت  حیدر سلیمانی، 
موعــود بنیادی فــر در دیــدار اســتقال و ذوب آهــن 
کل بــازی دوندگــی خوبــی داشــت.  گفــت: داور در 
در صحنه هــا بــه موقــع حاضــر بــود و تصمیمــات 
کــه آن  گرفــت و تنهــا یــک اشــتباه داشــت  درســتی 

هــم در نتیجــه بــازی تاثیرگــذار نبــود.
اســتقال،  اول  گل  صحنــه  در  داد:  ادامــه  وی 
مدافــع ذوب آهــن خــودش تعادلش را از دســت داد 
و خطایــی صورت نگرفت. هم چنیــن در دقیقه ۹۰ 

بازیکــن ذوب آهــن در محوطــه جریمــه روی نــادری 
کــه داور بایــد پنالتــی اعــام می کــرد و  خطــا می کنــد 
که ایــن اشــتباهش در نتیجــه بــازی  شــانس آورد 

تاثیرگــذار نبــود.

کــه همــه  گفــت: آنقــدری  بازیکــن ســابق ســپاهان 
چشــم ها و نظــرات روی ســپاهان اســت، ممکــن 
اســت روی تیم های دیگر نباشــد و در کل حواشی 
ــه  ک ــاد اســت و مهم ایــن اســت  ــزرگ زی تیم هــای ب

کننــد.  کنتــرل  چگونــه آن را 
در  ســپاهان  عملکــرد  دربــاره  محمــدی  عبــاس 
کاری  کــرد: بهتریــن  گذشــته اظهــار  هفته هــای 
کــه بــرای ســپاهان می شــد انجــام داد، بازگشــت 
کت و محــرم نویدکیــا بــود. آن هــا قبــا هــم  ســا
کنــون  امتحان شــان را پــس دادنــد و خداراشــکر ا
هــم دوبــاره بــه مســیر خودشــان برگشــتند. همــه 
می گفتنــد بــاالی ســر ســپاهان بایــد یــک مربــی 
بــزرگ باشــد و نویدکیــا برای ایــن ســمت جــوان 
ــت  ــاب حمای ــن انتخ ــه از ای ــن همیش ــا م ــت ام اس
کــه به نویدکیــا زمان داده شــود.  کــردم و ان شــاءاهلل 

کارش را بلــد اســت. او جــوان اســت امــا 
وی بــا بیان این کــه همیشــه به ایــن تیــم ســپاهان 
گفت: ایــن تیــم روز بــه روز بهتــر  امیــدوار بــودم، 
هــم  جوانــی اش  روزهــای  در  نویدکیــا  می شــود. 
هــم  کنــون  ا و  فوتبــال هجومی دوســت داشــت 
تفکراتــش در تیــم پیــاده شــده اســت. بازیکنــان 
هــم بــه خوبــی دارنــد تفکــرات مربــی را در زمیــن 
اجــرا می کننــد و ســپاهان کــم کم به یــک تیم تمام 
هجومی تبدیــل می شــود و نتیجــه اش هم همین 
کــه در بــازی گذشــته توانســتند ۵ گل بــه  می شــود 
ثمر برســانند. این موفقیت دور از دســترس و دور از 
انتظــار نبــود و امیــدوارم بهترین اتفاقــات برای این 

تیــم رخ دهــد.
بازیکــن ســابق ســپاهان در رابطــه بــا حواشــی اخیر 
ــرد:  ک ــوان  ــاد، عن ــاق افت ــپاهانی ها اتف ــرای س ــه ب ک

آدم هــای ضعیــف و تیم هــای ضعیف دور و برشــان 
هیــچ صحبتــی نیســت امــا تیم هایــی که همیشــه 
ــاد اســت تیم هــای قــوی  حواشــی دور و برشــان زی
هســتند. خیلی هــا دوســت ندارند ایــن تیم هــا را 
باال ببینند و همیشــه دور و بر ســپاهان، اســتقال 
و پرســپولیس این حواشــی وجــود دارد. مهم ایــن 
کــه تیم هــای بــزرگ حواشی شــان بــزرگ و  اســت 
کننــد و  کنتــرل  زیــاد اســت امــا باید ایــن حواشــی را 

بــه ســامت از ســد این حواشــی بگذرنــد.
کــه همــه چشــم ها و  کــرد: آنقــدری  وی اضافــه 
نظــرات روی ســپاهان اســت، ممکــن اســت روی 
تیم هــای دیگــر نباشــد و در کل حواشــی تیم هــای 
کــه چگونــه  بــزرگ زیــاد اســت و مهم ایــن اســت 
کننــد و از ایــن مانــع بگذرنــد تــا تیــم  کنتــرل  آن را 
ضربــه نخــورد. حواشــی خواســته یــا ناخواســته 
می گویــم  هــم  بــاز  می شــود.  درســت  باالخــره 
تــا مســائلی  مهــم مدیریت ایــن حواشــی اســت 
ــن  ــر در ای کمت ــت  ــران اس ــه در فوتبال ای ــه همیش ک
تیم هــای بــزرگ اتفاق بیفتــد. تیم باید تمرکــزش را 
گرفتن و بازگشــت به بازی ها بگــذارد. روی نتیجــه 

محمــدی دربــاره هفته هــای پیــش رو و پایانــی 
گفتــم  فصــل  ابتــدای  همــان  گفــت:  ســپاهان 
کار  ســپاهان می توانــد قهرمــان لیــگ شــود اما ایــن 
ســاده نیســت و برای قهرمانی ممکن اســت موانع 
زیــادی ســد را یــک تیــم قــرار بگیــرد. بازیکنــان بایــد 
تمرکــز داشــته باشــند و تمــام تمرکــز تیــم و باشــگاه 
گرفتــن تیــم  فقــط روی مســائل فنــی و نتیجــه 
ــه  ــود و ب ــظ می ش ــجام حف ــاءاهلل انس ــد. ان ش باش
نظــر مــن با ایــن شــرایط ســپاهان می توانــد مدعــی 

ــد. ــی باش اول قهرمان

بازیکن سابق سپاهان:کارشناسداوریدیداراستقاللوذوبآهن

کارشراهمبلداست نویدکیاجواناستاما

با حضور استاندار اصفهان و مشارکت خیر مدرسه ساز و اداره کل نوسازی مدارس:

مدرسه پرفسور مجید سمیعی در شهر چرمهین افتتاح شد

رئیــس فدراســیون انجمــن جراحــان اعصــاب 
ــی  ــرج خلیفــه در دب ــه ب ک ــی  گفــت: زمان جهــان 
از  کــه  می کردنــد  افتخــار  بــود  شــده  ســاخته 
مــن  امــا  اســت،  بلندتــر  برج هــای دیگــر دنیــا 
ــا  ــران ب ــور ما ای کش ــری  ــطح فک ــد س ــم ببینی گفت
کــه بــه پــول رســیده اند چیســت، مــا  کشــورهایی 
ــد برج هــا را در مغزهــای جوانانمــان بســازیم  بای

ــود. ــل ش ــر منتق ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــه از نس ک
مدرســه پرفســور مجیــد ســمیعی بــا مشــارکت 
کل  خیــر مدرســه ســاز رضــا منــزوی زاده و اداره 
اســتان  مــدارس  تجهیــز  و  توســعه  نوســازی، 

اصفهــان احــداث شــده افتتــاح شــد.
بــا زیربنــای آموزشــی ۵۵۷ متــر  ایــن مدرســه 
مربــع، متــراژ محوطــه ســازی ۱۲۳۳ متــر مربــع، 
دیــوار  متــراژ  مربــع،  متــر   ۱۹۸۶ زمیــن  متــراژ 
کشــی ۱۲۸ متــر طــول، ســالن چنــد منظــوره بــه 
مســاحت ۶۵ متــر مربــع و بــا ســازه بتنــی احــداث 
شــده اســت و شــامل ۶ باب کاس درس، ۲ باب 

اتــاق اداری، یــک ســالن چنــد منظــوره و یــک 
کارگاه و آزمایشــگاه می باشــد.

اســتاندار  مدرســه،  افتتاح ایــن  مراســم  در 
اصفهــان، مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان 
اصفهــان، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان، 
اعضــای مجمــع خیریــن مدرســه ســاز اســتان و 
جمعــی از خیریــن مدرسه ســاز حضــور داشــتند 
و پرفســور مجیــد ســمیعی نیــز بــه صــورت آناین 

کــرد. ســخنرانی 
پرفســور مجید ســمیعی در آئین افتتاح مدرســه 
چرمهیــن  شــهر  در  ســمیعی  مجیــد  پرفســور 
کــه بــه صــورت مجــازی  در شهرســتان لنجــان 
کــرد: مدتــی پیــش آقــای  حضــور داشــت، اظهــار 
گفتنــد  گرفتنــد و  منــزوی زاده بــا مــن تمــاس 
کــه ســاخته ایم بــه  اجــازه می دهیــد مدرســه ای 
گفتنــد هــدف من ایــن نیســت  نــام شــما باشــد؟ 
کــه فقــط مدرســه بــه نــام شــما باشــد، بلکــه 
کــه بــا نامگــذاری مدرســه  هــدف من ایــن اســت 

بــه نــام شــما، بــه دانــش آمــوزان انگیــزه بدهیــم 
گاهــی جوانــان از خدمــات شــما در  و در ضمــن آ
جهــان و تــاش آنهــا را بــرای رســیدن بــه جایــگاه 

کنیــم. ــاالی علمی بیشــتر  ب
وی گفــت: مــن هــم بــا کمــال میل قبــول کــردم و 
کــه در قلبــم  در ایــن مراســم می خواهــم مطالبــی 
کنــم. پرفســور ســمیعی بــا اشــاره  هســت را بیــان 
به اینکــه اســتاندار اصفهــان از شــخصیت های 
پزشــک  همــکاران  از  و  علمی کشــور  برجســته 
کــه در  گفــت: بســیار خوشــحالم  مــا هســتند، 
کــرده در  کشــور دنبــال اســتفاده از افــراد تحصیــل 
ســطوح بــاالی مدیریتــی هســتیم و درخواســت 
علمی مســئولیتی  چهره هــای  می کنیــم 
کشــور ارتقــا  کننــد تــا علــم و دانــش را در  قبــول 
دهند. ایــن موضــوع باید هدفــی در سراســر ایران 
ــه ای  ــد نمون باشــد و اســتاندار اصفهــان می توان
کــه درجــه  کســانی مســئولیت بگیرنــد  باشــد تــا 
علمی گذرانــده باشــند و بداننــد اهمیــت علــم و 

ــت. ــم اس ــدازه مه ــا چه ان ــور ت کش ــرای  ــش ب دان
ــر  گ ــرد: ا ک کیــد  ایــن چهــره شــهیر علمی کشــور تا
و  علــم  ســطح  درصــد  یــک  کشــور  مســئوالن 
کشــور  کاری بــرای  کشــور را بــاال ببرنــد  دانــش 
کرده انــد، در غیر ایــن صــورت فقــط دوره خدمــت 
باالتــر  گذرانده انــد، چــون هیــچ چیــز  را  خــود 
کشــور وجــود  از علــم و دانــش بــرای پیشــرفت 

نــدارد.
وی بــا بیان اینکــه تفــاوت ملت ایــران بــا تمــام 
کــه محــور اصلــی  کشــورهای دنیــا در ایــن اســت 
اســت،  فرزنــدان  تحصیــل  در ایــران  خانــواده 
ــرای ســاخت  ــه ب ک ــه خدمتــی  ک کســانی  گفــت: 
مــدارس می کننــد بایــد بداننــد پــدر و مادرهــا 
کرده و تشــنه این هســتند  فرزندان خود را آماده 
کننــد و ایــن  کــه فرزندشــان تحصیــل و پیشــرفت 

ــت. ــمند اس ــیار ارزش ــت بس خدم
کــه بــرج خلیفــه  گفــت: زمانــی  پرفســور ســمیعی 
در دبــی ســاخته شــده بــود افتخــار می کردنــد کــه 

از برج هــای دیگــر دنیــا بلندتــر اســت، امــا مــن 
کشــور  گفتــم ببینیــد ســطح فکــری  خندیــدم و 
ــه پــول رســیده اند  ــه ب ک کشــورهایی  ــا  ما ایــران ب
مغزهــای  در  را  برج هــا  بایــد  مــا  چیســت، 
کــه  مدارســی  بــا  شــما  و  بســازیم  جوانانمــان 
ســاختید بــه ســاخت این برج هــای بلنــد کمــک 

می کنیــد.
وقتــی  داد:  ادامــه  جهــان  برتــر  جــراح  ایــن 
کــرد برج هــا همراهــش  کســی این دنیــا را تــرک 
نمــی رود ولی ایــن برج هــای مغــزی از نســلی بــه 
ــورهای  کش ــود. االن  ــل می ش ــر منتق ــل دیگ نس
گرفتــن از ایــن  بســیار مترقــی در حــال فاصلــه 
موضــوع هســتند ولــی پــدر و مادرهای ایرانــی بــه 
تحصیــل فرزندانشــان بســیار اهمیــت می دهند 

کــه جــای خوشــحالی دارد.
پرفســور ســمیعی بــار دیگــر بــا ابــراز خرســندی 
از اینکــه شــاهد افتتــاح مدرســه دیگــری توســط 
گفــت: از صمیــم  خیریــن مدرســه ســاز اســت، 

قلــب از خیریــن مدرســه ســاز تشــکر می کنــم و 
امیدوارم ایــن مدرســه انگیــزه دیگــران را باالتــر 

ــا تعــداد خیریــن بیشــتر شــوند. ببــرد ت
عبــاس رضایــی رئیــس شــورای آموزش وپــرورش 
اســتان و اســتاندار اصفهــان نیــز در آئیــن افتتــاح 
شــهر  در  ســمیعی  مجیــد  پرفســور  مدرســه 
گفــت : اقدامــات خیریــن مدرسه ســاز  چرمهیــن 
دری بــه روی توســعه دانایــی در ایــن مرزوبــوم 
اســت، مــا در اســتان اصفهــان قــدردان همــه 
که در امر مدرسه ســازی با شــور  کســانی هســتیم 
که خیرین  و عشــق عمل می کنند و خوشــحالم 
کشــور اقدامــات  بــرای اعتــای دانــش و علم ایــن 

گونــی انجــام داده انــد. گونا
پرفســور  از  قدردانــی  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
گفــت:  ســمیعی بــرای حضــور در ایــن مراســم، 
ظرفیت های باالیی در کشــور و اســتان اصفهان 
داریــم و بــرای بهــره بــرداری از ایــن ظرفیت هــا 
باید ســخنان پرفســور ســمیعی را ســرلوحه خود 

ــم. ــرار دهی ق
کرد در ســفر  رضایی از پروفســور ســمیعی دعوت 
علــوم  به ایــران دانشــجویان دانشــگاه  بعــدی 
پزشــکی اصفهــان و دانــش آمــوزان آمــوزش و 
پــرورش اســتان اصفهــان را از حضــور خــود بهــره 
گرد  گفــت: می دانم درخواســت شــا کننــد و  منــد 
کوچــک خــود را زمیــن نمی گذاریــد و بــار دیگــر از 
ــزرگ شــما در اندیشــه ها قدردانــی  ــرج ســازی ب ب
رضــا  می کنــم.  مباهــات  شــما  وجــود  بــه  و 
منــزوی زاده خیــر مدرسه ســاز و احداث کننــده 
مدرســه پروفســور مجیــد ســمیعی نیــز در آئیــن 
در  ســمیعی  مجیــد  پرفســور  مدرســه  افتتــاح 
بایــد  دانش آمــوزان  گفــت:  چرمهیــن  شــهر 
پروفســور  مثــل  علمی ایــران  اســطوره های 
ســمیعی را الگــوی خــود قــرار دهنــد و امیــدوارم 
مدرســه پروفســور ســمیعی نیــز بتوانــد چندیــن 
ــه جامعــه علمی کشــور  اســطوره مثل ایشــان را ب

ــد. کن ــدا  اه

گزارش
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ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه  دانش ــکده تغذی ــس  دانش رئی
گفــت: اهمیــت توجــه  بــه تغذیــه افــراد   اصفهــان، 
و بــاال بــودن سیســتم ایمنی بــدن قبــل از تزریــق 
کرونــا و خــوردن مایعــات بــه خصــوص آب  کســن  وا
و دمنوش هــای گیاهــی بعــد از تزریــق آن الزم اســت 
و مصــرف میوه هــای آبــدار فصــل تابســتان بــرای 

ــروه ســالمندان  توصیــه می شــود. گ ــر  ــه بهت تغذی
محمدحســن انتظاری در خصوص اهمیت توجه 
بــه تغذیــه افــراد و بــاال بــودن سیســتم ایمنی بــدن 
کــرد: بــرای  کرونــا، اظهــار  کســن  قبــل از تزریــق وا
کســن  افزایــش ســطح ایمنی بــدن قبــل از تزریــق وا
گــر  کننــد، ا کافــی مصــرف  کرونــا الزم اســت پروتئیــن 
غ در برنامــه  گوشــت ماهــی، تخــم مــر می تواننــد 
غذایــی روزانــه داشــته باشــند، لبنیــات را روزانــه دو 
ــتفاده  ــدور اس ــدازه مق ــم تا ان ــبزیجات ه ــه و س مرتب

کننــد.
زدن  بــه  اقــدام  فــردی  از اینکــه  قبــل  افــزود:  وی 
کافــی  کنــد بایــد بــدن او به انــدازه  کرونــا  کســن  وا
کافــی خــورده باشــد  آب داشــته باشــد و مایعــات 
کرونــا تــب  کســن  تــا بــدن او بتوانــد بعــد از تزریــق وا
کنــد و نیــازی بــه رعایــت و داشــتن  بــدن را تحمــل 
کســن ندارنــد و  برنامــه غذایــی ویــژه بعــد از تزریــق وا
کافــی  بــاال بــودن ســطح ایمنی بــدن قبــل از تزریــق 
اســت و بیشــتر بــرای پیشــگیری از ابتــای بیمــاری 
کرونــا توصیــه می شــود که افــراد رژیم غذایــی اصولی 

داشــته باشــند.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــکده تغذی ــس دانش رئی
کســن کرونا  اصفهــان، تصریــح کــرد: قبــل از تزریق وا
میوه هــا و غذاهــای حــاوی رنــگ طبیعــی ماننــد 
منابــع  و  بخورنــد  بیشــتر  را  زنجبیــل  و  زردچوبــه 
برنامــه  در  فــراوان  ســبزیجات،  و  ســی  ویتامیــن 
ــی  ــواد غذای ــن م ــود و ای ــتفاده ش ــه اس ــی روزان غذای
کســن کرونــا  سیســتم ایمنی بــدن را قبــل از تزریــق وا

می دهــد. افزایــش 
کســن  کــه وا کــرد: افــرادی  انتظــاری خاطرنشــان 
کرونــا را تزریــق می کننــد دو روز اول عائمی مثــل 
که ایــن مــوارد  تــب، درد ماهیچــه، ســرگیجه دارنــد 
غیر طبیعی نیستند و بهتر است در همان روزهای 
کافــی  کرونــا آب به انــدازه  کســن  اول بعــد از تزریــق وا
کننــد و خــوردن میوه هــای رنگــی فصــل در  مصــرف 
ــر بعــد از تزریــق  گ اولویــت باشــد، در طــول روز هــم ا
کننــد، در  کافــی مصــرف  کســن تــب داشــتند آب  وا
کسن نهایت یک یا دو روز  کل عائم بعد از تزریق وا
طــول می کشــد و آنچنــان طوالنــی نیســت که منجر 

کمبودهــای غذایــی بــدن شــود. بــه 
کسن کرونا تغذیه افراد سالمند بعد از تزریق وا

تزریــق  از  بعــد  افــراد ســالمند  تغذیــه  وی دربــاره 
بــر  عــاوه  تزریــق  از  بعــد  گفــت:  کرونــا،  کســن  وا
چــاق  ســالمندان  کــه  صورتــی  در  آب  نوشــیدن 
نیســتند می تواننــد همــه میوه هــا و آبمیوه هــا را 
اســتفاده کنند، ســالمندانی که چاق هســتند بهتر 
اســت از میوه هــای آبــدار تــازه فصــل تابســتان مثــل 
خربــزه، هندوانــه، طالبی، گیاس و زردآلو اســتفاده 

کننــد.
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــکده تغذی ــس دانش رئی
کــرد: در حــال حاضــر میوه هایــی  کیــد  اصفهــان، تا
مثــل ســیب و پرتقــال که میوه های فصل زمســتان 
ارزش  میوه هــا  ندارند، ایــن  خاصیتــی  هســتند 
غذایــی باالیــی ندارنــد و میــوه فصــل نیســتند، 
ویتامیــن ســی آنهــا هــم تــا حــد زیــادی از بیــن رفتــه 

اســت.
کســن،  کــرد: بعــد از تزریــق وا انتظــاری اضافــه 
خــوردن مایعــات در روزهای اول توصیه می شــود 
دمنوش هــای  مصــرف  آب،  خــوردن  بــر  عــاوه 
کــه بــا  طبیعــی توصیــه می شــود، دمنوش هایــی 
گیاهان دارویی خشــک شــده طبیعی مثل نعنا، 
کــه افــراد خودشــان  آویشــن و بهــار نارنــج اســت 
ــه صــورت خشــک شــده آن را  ــا ب ــرده ی ک خشــک 
کــرده باشــند در اولویــت قــرار داده و  خریــداری 
کــرده و اســتفاده  کــم و یــا عســل مخلــوط  بــا قنــد 

کننــد.
کیــد بــر پرهیــز از خــوردن دمنوش هــای  وی بــا تا
گفــت: خــوردن دمنوش هــای  بســته بنــدی شــده، 

ــده  ــم دهن ــگ و طع ــاوی رن ــده ح ــدی ش ــته بن بس
افــراد  تغذیــه ای  برنامــه  اولویــت  در  )تیبگهــا( 
ــا  ــد، دمنوش ه ــا نباش کرون ــن  کس ــده وا کنن ــق  تزری
بســته بنــدی شــده بــه صــورت تــی بــگ اســت و 
کــرد، از ســوی  نمی توان ایــن دمنوش هــا را متهــم 
کامــل آنهــا را تضمیــن  دیگــر نمی تــوان ســالم بــودن 
کرد، ایــن دمنوش هــای بســته بنــدی شــده حــاوی 
طعــم دهنــده و رنــگ و مــواد نگهدارنــده هســتند، 

ــد مصــرف شــوند. نبای
ــکی  ــوم پزش ــگاه عل ــه دانش ــکده تغذی ــس دانش رئی
کــرد: عائــم تــب بعــد از تزریــق  اصفهــان، تصریــح 
کســن در بیــن افــراد متفــاوت اســت، احتمــال  وا
ــا دو  ــده و ت ــروع ش ــن ش کس ــق وا دارد از روز اول تزری
ــم تــب، درد  روز ادامــه داشــته باشــد، معمــواًل عائ
ماهیچــه، اســتخوان درد و ســرگیجه بعــد از تزریــق 
گر عائم بســیار  ک نیســتند و ا کرونا خطرنا کســن  وا
کــه  جــدی شــدند بایــد افــراد بــا مرکــز بهداشــتی 
کرونــا را به آنهــا تزریق کردند تماس بگیرند  کســن  وا

تــا راهنمایــی شــوند.
کســن  وی خاطرنشــان کــرد: قبــل و بعــد از تزریــق وا
بــرای  بــدن  سیســتم ایمنی  بــودن  قــوی  کرونــا 
آنتــی  فــرد بهتــر اســت و سیســتم ایمنی قوی تــر 
کــرده و مصونیــت بیشــتری  بــادی بیشــتری تولیــد 
بــرای فــرد در برابــر پیشــگیری از از ابتــا بــه ویــروس 
کرونــا را  کســن  گــر فــردی وا کرونا ایجــاد می کنــد، ا
کنــد و سیســتم ایمنی بــدن ضعیــف بــوده و  تزریــق 
کافــی نداشــته باشــد نمی توانــد به انــدازه  پروتئیــن 
کنــد و مصونیــت الزم را در  کافــی آنتــی بــادی تولیــد 

برابــر بیمــاری نــدارد.

کسنکروناچیست؟ رژیمغذاییقبلوبعدازتزریقوا
خبرربخ

ک  گهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۹ اداره ثبت اسناد و امال آ
زواره بخش ۱۷ ثبت اصفهان

نوبت دوم
ک و مــاده ۵۹ اصاحــی آئیــن  بــه موجــب مــاده ۱۱ قانــون ثبــت اســناد و امــا
کــه اظهارنامــه آنهــا در ســه ماهــه چهــارم ســال ۱۳۹۹  کــی  نامــه مربوطــه، اما
گردیــده بــه شــرح ذیــل  گهــی در ردیــف منظــور  تنظیــم و جهــت انتشــار آ

ــردد. ــی می گ گه آ
دهستان گرمسیر 

شهر زواره ۱۶ اصلی و فروعات ذیل:
 ۸۶۹۴( خانــم ســوده شــفیعی زاده فرزنــد غامحســین ششــدانگ یکــدرب 

بــاغ و ســاختمان متصلــه بمســاحت ۳۰ /۲۰۰۵ مترمربــع
۸۶۹۸( آقــای صابــر جمالــی فرزنــد حســین ششــدانگ یکــدرب بــاغ و خانــه 

متصلــه بمســاحت ۱۹/ ۱۲۰۴ مترمربــع
ــاغ و  ــدرب ب ــدانگ یک ــن شش ــد حس ــواخی زواره فرزن ــی ش ــای عل ۸۶۹۹( آق

دامــداری بمســاحت ۱۹۳۲/۱۸ مترمربــع
۸۷۰۲( آقــای رضــا عربــزاده زواره فرزنــد حســین ششــدانگ یکــدرب بــاغ 

مترمربــع  ۸۶۶/ بمســاحت ۶۱ 
ــدرب  ــدانگ یک ــاس شش ــد عب ــورزواره فرزن ــان پ ــا مختاری ــای رض  ۸۷۰۸( آق

بــاغ و ســاختمان متصلــة بمســاحت ۹۲۸/۹۳ مترمربــع
 ۸۷۱۷( آقــای ناصــر ربــی فرزنــد خلیــل ششــدانگ یکــدرب بــاغ و خالــه 

مترمربــع  ۱۰۰۳/۹۰ بمســاحت  متصلــه 
 ۸۷۱۸( آقــای ناصــر ربــی فرزنــد خلیــل ششــدانگ یــک درب بــاغ و خانــه 

متصلــه بمســاحت ۹۰۵/۲۷ مترمربــع
۸۷۲۱( آقــای ولــی الــه شــفیعی فرزنــد حســن ششــدانگ یکدرب بــاغ و اطاق 

متصله بمســاحت ۷۷ /۱۴۸۵ مترمربع
گــری زواره فرزنــد حیــدر ششــدانگ یکــدرب بــاغ  ۸۷۳۱( خانــم فاطمــه روی 

و ســاختمان متصلــه بمســاحت ۹۶۲/۷۴ مترمربع
 ۸۷۳۳( آقــای احمــد نصرتیــان زواره فرزنــد عبدالحمیــد ششــدانگ یکدرب 

بــاغ بمســاحت ۸۳۶/۸۳ مترمربع
۸۷۳۷( آقــای مهــدی نجــار حســینی فرزنــد علــی ششــدانگ یکــدرب بــاغ و 

خانــه متصلــه بمســاحت ۹۰۴/۸۰ مترمربــع
۸۷۴۰( آقای هــادی قربانــی زواره فرزنــد محمــد ششــدانگ یکــدرب بــاغ و 

ــع ــه بمســاحت ۹۲۴/۵۸ مترمرب ســاختمان متصل
۸۷۴۲( خانــم آرزو یزدانــی فرزنــد ســیفعلی ششــدانگ یکــدرب بــاغ و خانــه 

متصلــه بمســاحت ۱۶۵۹/۵۳ مترمربــع
ششــدانگ  حیــدر  فرزنــد  زواره  ریحانیــان  عبدالحســین  آقــای   )۸۷۶۵

۲۷۴۱/۹۳مترمربــع بمســاحت  بــاغ  یکــدرب 
۸۷۵۶( آقــای میثــم ســامی زواره فرزنــد حســین ششــدانگ یکــدرب بــاغ و 

ســاختمان متصلــه بمســاحت ۸۷۹/۰۱ مترمربــع
عبــاس ششــدانگ  فرزنــد دخیــل  زواره  زاده  علــی ســامه  آقــای   )۸۷۵۹

مترمربــع  ۸۵۴/۷۵ بمســاحت  بــاغ  یکــدرب 
ک و مــاده ۸۶ آئیــن نامــه  لــذا بموجــب مــاده ۱۶ قانــون ثبــت اســناد و امــا
گهــی  آ ج در ایــن  ک منــدر امــا بــه  کســی نســبت  ثبــت چنانچــه  قانــون 
گهــی بــه مــدت  واخواهــی داشــته باشــد بایــد از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار آ
کتبــا به ایــن اداره تســلیم نمــوده و  ۹۰ روز دادخواســت واخواهــی خــود را 
طبــق تبصــره ۲ مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معتــرض 
ثبتــی ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بایســتی بــا 
گواهــی تقدیم دادخواســت  تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضائی 
کــه پــس  گواهــی طــرح دعــوی  را اخــذ و به ایــن اداره تســلیم نمایــد، ضمنــا 

از انقضــاء مهلــت قانونــی واصــل شــود بااثــر بــوده و مطابــق قســمت اخیــر 
مــاده ۱۹ و تبصــره ذیــل مــاده ۱۷ قانــون ثبــت رفتــار خواهــد شــد. ضمنــا 
طبــق مــاده ۵۶ آئیــن نامــه ثبــت، حقــوق ارتفاقــی درموقــع تعییــن حــدود 
ک و مجاوریــن نســبت  و در صورتمجلــس قیــد و واخواهــی صاحبــان امــا
بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی مطابــق مــاده ۲۰ قانــون ثبــت و تبصــره ۲ مــاده 
واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای معتــرض ثبــت پذیرفتــه خواهــد 
گهــی  گهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ۳۰ روز از تاریــخ انتشــار اولیــن آ شــد. این آ

ج و منتشــر خواهــد شــد. کثیراالنتشــار در در روزنامــه 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰
تاریخ انتشار نوبت دو : ۰۱ /۰۳ /۱۴۰۰

خیراله عصاری 
ک اردستان رئیس اداره ثبت اسناد و اما

11192۶3 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 2۰27۰۰۵۵89، تاریــخ: 1۴۰۰/2/2۵، نظربه اینکــه خانــم فاطمــه 
ــون تعییــن تکلیــف  ــه دراجــرای مقــررات قان ــد یدال مشــهدی بفروئــی فرزن
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تقاضای صــدور 
ک 3۰  ــه بــه شــماره پــا ســند مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خان
فرعــی از 11۵8۰ اصلــی مجــزی شــده از یــک فرعــی از اصلــی مذکــور را نمــوده 
خ 1399/1۰/18 هیــات حــل  و رای شــماره 1399۶۰3۰2۰27۰17۴83 مــور
و تحدیــد  بــه آن صــادر شــده  قانــون مذکــور نســبت  اختــاف موضــوع 
کنــون بعمــل نیامــده، لــذا طبــق تبصــره مــاده 13  ک اولیــه تا حــدود پــا
ک شــماره 3۰ فرعــی از 11۵8۰ اصلــی  قانــون فــوق الذکــر تحدیــد حــدود پــا
ــه ششــدانگ  ــام نامبــرده نســبت ب ــه ن واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان ب
در روز دوشــنبه 1۴۰۰/۰3/31 از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار  گهــی بــه  خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
گهــی در محــل حضــور یابنــد.  کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ می گــردد 
اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
بــه  تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. اعتــراض  صورتمجلــس تحدیــدی 
تقاضــای تحدیــد حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع 
انتشــار: شــنبه 1۴۰۰/۰3/۰1 -  تاریــخ  ذیصــاح قضائــی صــورت پذیــرد. 
ک شــرق اصفهــان -  مهــدی شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

113۶1۵8 / م الــف
گهی رای اصالحی آ

خ  شــماره: 1۴۰۰217۰2۰۰۶۰۰3239، 1۴۰۰/۰2/28، رای شــماره 1۰72 مــور
کاســه 1399 آقــای / خانــم مهــری ســعیدی زاده  1399/1۰/۰۵ بــه شــماره 
کدملــی 11۴۰97۵۴71 صــادره فرزنــد حاجعلــی  بــه شناســنامه شــماره ۵3 
ــع  ــه مســاحت 18۰/۶۰ مترمرب ــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه ب کبــر نســبت ب ا
ک شــماره 71 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه  پــا
ثبــت ملــک خمینــی شــهر شــامل ثبــت در صفحــه 3۴7 و 3۵۶ دفتــر 99 
خ 7۴/۰7/۰۶ و ســند  و صفحــات ۴9 و ۵۵ دفتــر 1۰۴ و ســند 2۴۶1۵ مــور
خ 77/۰7/1۴ دفتــر 3۵ و ســهم االرث غامحســین ســعیدی  29771 مــور
و )اصــاح شــده اســت بــه مســتند مالکیــت طــی ســند 1۶8۰2۰ دفتــر 73 
خ 77/۰7/1۴ دفتــر 3۵ و ثبــت در  خ 8۵/۰9/11 ســند 29771 مــور مــور
ک 87.۶7 و  صفحــه 3۵۶ و 3۴7 و ۵۵ و ۴9 دفتــر 1۰۴ و دفتــر 99 از پــا
کارشــناس  وگــزارش  ملــک  نقشــه  ماحظــه  اســت(  و 87.71   87.۴2۰3
ک خمینی  گردیــده اســت. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا ماحظــه و محــرز 

ــف ــی - 1137232 / م ال ــه یزدان ــی ال ــهر نب ش

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/2/28 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۵۶۶۶ شــماره: 
ک 11۵۴8/3۵1۴  ششــدانگ یکــدرب بــاغ و ســاختمان متصلــه شــماره پــا
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام مهــرداد  واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
شــماره  و  اســت  ثبــت  درجریــان  محمدابراهیــم  فرزنــد  کوپایــی  عابــدی 
خ 99/11/1۴ هیــات حــل اختــاف موضــوع  1399۶۰3۰2۰27۰18837 مــور
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه  رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد  ملــک مرقــوم صــادر 
ک 11۵۴8 اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا به اســتناد مــاده 13  حــدود اولیــه پــا
آییــن نامــه قانــون مزبور تحدیــد حدود ملک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰3/31 
ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن 
ــاعت  ــه در روز و س ک ــردد  ــار میگ ــن اخط ــن و مجاوری ــه مالکی کلی ــه  ــی ب گه آ
ک  مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود 
تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره 
گواهــی طــرح  بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و 
دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی 
گواهی  ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطه مراجعــه و 
عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات 
ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰3/۰1 - مهــدی شــبان رییــس 

ــف  ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1138139 / م ال ثبــت اســناد و امــا

گهی آ

خبر خبر

در  درمانــی  رژیــم  و  تغذیــه  متخصــص  یــک 
نیــاز  تامیــن منیزیــم مــورد  خصــوص ضــرورت 
بــدن انســان بــه بیــان توضیحاتــی پرداخــت. 
متخصــص  و  شــناس  رژیــم  اولیایــی  شــهاب 
گفــت: منیزیــم یــک مــاده معدنــی مهــم  تغذیــه 
کنش هــای بــدن انســان  کــه در بیشــتر وا اســت 
پــی  در  را  عوارضــی  آن  کمبــود  و  دارد  نقــش 
کنش  خواهــد داشــت. منیزیــم در بیــش از ۳۰۰ وا
آنزیمی بــدن انســان، نقــش مکمــل دارد. ایــن 
انقبــاض  پروتئین هــا،  ســاخت  در  کنش هــا  وا
کنتــرل  عصبــی،  سیســتم  عملکــرد  عضــات، 
کاربــرد  قنــد و فشــار خــون و تولیــد انــرژی ســلولی 
ــس  ــرای تنف ــم ب ــود منیزی ــن وج ــد. همچنی دارن

ســلولی ضــروری و مهــم اســت.
کاربرد هــای منیزیــم  وی در ادامــه افــزود: از دیگــر 
ــه ســاخت و حفــظ ســامت  ــوان ب در بــدن می ت
و  عصبــی  پیام هــای  هدایــت  اســتخوان ها، 
کــرد. از منیزیــم بــه  تنظیــم ضربــان قلــب اشــاره 
گلوکز در  کننده متابولیســم  کنتــرل  عنــوان مــاده  
بــدن یــاد می کننــد؛ بنابرایــن بــرای افــراد دیابتــی 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.
بیــان  منیزیــم  کمبــود  عائــم  دربــاره  اولیایــی 
کاهــش منیزیــم، اختــال در  کــرد: یکــی از عائــم 
مکــرر  زنگ هــای  صــدای  شــنیدن  و  شــنوایی 
گرفتگــی یــا لــرزش عضــات از  گــوش اســت.  در 
کمبود ایــن مــاده معدنی محســوب  دیگــر عائــم 
که ایــن موضــوع در افــراد ورزشــکار از  می شــود 
اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت. در صورتــی 
می شــوید،  عضانــی  گرفتگــی  دچــار  زیــاد  کــه 
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــود را م ــدن خ ــم ب ــزان منیزی می

دهیــد.
کمبــود منیزیــم  گفــت: از دیگــر عائــم  اولیایــی 
کــرد. ارتبــاط بیــن  می تــوان بــه افســردگی اشــاره 
ســطوح پاییــن منیزیــم و ابتــا به افســردگی ثابت 
ــر بــدون هیــچ دلیلــی احســاس  گ شــده اســت. ا
داریــد؛  زودرنجــی  و  حالــی  بــی  افســردگی، 
کمبــود  می توانــد ناشــی از مشــکات تغذیــه ای و 
کمبــود منیزیوم،  منیزیــم باشــد. از دیگر عوارض 
عملکــرد غیرطبیعــی مغز اســت. در واقع ســطوح 
پایین ایــن مــاده معدنــی و تاثیــر آن بــر عضــات؛ 
عضلــه قلــب را هــم بــا اختــال رو بــه رو می کنــد.
کافــی  نا منیزیــم  کــرد:  مطــرح  ادامــه  در  وی 
ســنگ های  برای ایجــاد  را  شــرایط  می توانــد 
کنــد. در واقع ایــن مــاده معدنــی  کلیــوی فراهــم 

کاهــش  کلیــه می شــود.  مانــع تشــکیل ســنگ 
و  خســتگی  احســاس  تهــوع،  حالــت  اشــتها، 
ضعــف و حــس ســوزن ســوزن شــدن دســت و 
کمبــود منیزیــم بــه شــمار  پــا از دیگــر عائــم اولیــه 

می رونــد.
ایــن متخصــص تغذیــه افــزود: جــذب منیزیــم 
گوارشــی  مشــکات  بــه  مبتــا  افــراد  روده  در 
کیســه صفــرا،  یــا  التهــاب روده  مثــل بیمــاری 
کاهــش پیــدا می کنــد. همچنیــن افــراد مبتــا 
بــه دیابــت نــوع ۲، معتــاد بــه الــکل و ســالمند 
کمبــود منیزیــوم  بیشــتر از دیگــران در معــرض 
داشــت  توجــه  نکتــه  به ایــن  بایــد  هســتند. 
کنتــرل  خصــوص  در  زیــادی  تحقیقــات  کــه 
بســیاری از بیماری هــا مثــل فشــار خــون، قنــد 
و  میگرنــی  ســردرد های  دیابتــی،  بیمــاران  در 
بیماری هــای قلبــی بــه واســطه مــاده معدنــی 
گرفتــه اســت. تامیــن منیزیــم از  منیزیــم صــورت 
طریــق موادغذایــی یــا مکمل هــای آن می توانــد 
کنتــرل بیماری هــای مذکــور نقــش داشــته  در 

باشــد.
طریــق  از  می تــوان  را  منیزیــم  گفــت:  اولیایــی 
ــرد. از  ک کشــمش تامیــن  ــواع آجیــل و  مصــرف ان
ســبزیجات حاوی ایــن مــاده معدنــی می تــوان 
کــرد.  اشــاره  زمینــی  ســیب  و  اســفناج  بــه 
همچنیــن مــوز و غــات در تامیــن منیزیــم بســیار 
حائــز اهمیت هســتند. در میــان منابع حیوانی، 
شــیر و ماهــی ســالمون دارای بیشــترین درصــد 
هــم  آشــامیدنی  آب  البتــه  هســتند.  منیزیــم 

اســت. مــاده معدنــی  حاوی ایــن 
کــه به  کــرد: در صورتــی  اولیایــی در پایــان تصریــح 
کافی دسترســی ندارید  منابــع غذایــی بــه میــزان 
بــا تشــخیص پزشــک  از نظــر تامیــن منیزیــم، 
معدنــی  مــاده  مکمل های ایــن  از  می توانیــد 

کنیــد. اســتفاده 

از شــواهد موجــود دربــاره  بررســی جامــع  یــک 
ــح داده  ــی توضی ــه خوب ــا ب کرون ــروس  ــت وی ماهی
کــه چــرا درمان ایــن بیمــاری تا این انــدازه  اســت 

دشــوار اســت. 
بررســی  یــک  کســپرس،  ا مدیــکال  گــزارش  بــه 
کوویــد-۱۹  مــورد  در  مــا  آنچــه  مــورد  در  جامــع 
می دانیــم و نحــوه عملکــرد آن نشــان می دهــد 
ویــروس دارای یــک نمایــه عفونی منحصــر به فرد 
کــه توضیــح می دهــد چــرا درمــان آن بســیار  اســت 
ــاح  ــه اصط ــراد ب ــی از اف ســخت اســت و چــرا برخ
کــرده و چندیــن مــاه  »کوویــد طوالنــی« را تجربــه 
ســامتی  جــدی  عــوارض  بــا  عفونــت،  از  پــس 

ــتند. ــه هس مواج
کــه ویــروس هــر  شــواهد فزاینــده ای وجــود دارد 
دو دســتگاه تنفســی فوقانــی و تحتانــی را آلــوده 
کــه بــه  کرونــا  گونــه ویــروس  می کنــد بــر خــاف زیــر 
طور معمول در دســتگاه تنفســی فوقانی مســتقر 
ســرماخوردگی ایجاد  عائمی شــبیه  و  می شــود 
بــاال  زای  بیمــاری  ویروس هــای  یــا  می کنــد، 
کــه باعــث ســارس می شــوند، در  ماننــد آن هایــی 

ــوند. ــتقر می ش ــی مس ــی تحتان ــتگاه تنفس دس
عــاوه بر ایــن تاثیــرات مکــرر چند انــدام، لختــه 
شــدن خــون و پاســخ التهابی ایمنــی غیرمعمــول 
کــه معمــوال بــا ویروس هــای مشــابه دیگــر مرتبــط 
کوویــد-۱۹  کــه  اســت  معنــی  به ایــن  نیســت، 
فــرد  بــه  منحصــر  ویژگی هــای  از  مجموعــه ای 
کــه  کــرده اســت؛ در حالــی  چالــش برانگیــز را ایجــاد 
نمونه هــای حیوانــی و آزمایشــی نشــان می دهــد 
پاســخ التهاب ایمنــی بیــش از حــد تهاجمی یــک 
می رســد  نظــر  بــه  امــا  اســت،  اصلــی  عامــل 
همــه چیــز در انســان متفــاوت عمــل می کنــد؛ 

کتــور اســت، اما ایــن یــک  گرچــه التهــاب یــک فا ا
باعــث  کــه  اســت  پاســخ ایمنی  بی نظمــی در 
در  را  خــود  نادرســت  روش  مــا  بــدن  می شــود 
مبــارزه بــا ویــروس کنتــرل کند؛ ایــن ممکــن اســت 
کــه چــرا بعضــی از افــراد »کوویــد  توضیــح دهــد 
طوالنــی« را تجربــه می کننــد و پــس از عفونــت 

آســیب شــدید ریــه می بیننــد.
ظهــور ســندرم حــاد تنفســی که باعــث کوویــد-۱۹ 
می شــود، منجــر بــه یــک بحــران ســامتی شــده 
گیــر آنفلوآنــزای  کــه از زمــان بیمــاری همــه  اســت 
کنــون مشــاهده نشــده  اســپانیا در ســال ۱۹۱۸ تا

اســت.
گفتــه محققــان علیرغــم تمرکــز بین المللــی  بــه 
درک  در  انســان  هنــوز  ویــروس  روی  بــر 
اســاس  بــر  اســت.  عاجــز  آن  پیچیدگی هــای 
عنــوان  بــه  بایــد  کوویــد-۱۹  فزاینــده،  شــواهد 
موجــودی جدیــد با نمایه عفونی قبا ناشــناخته 

شــود. درک 
خــود  خــاص  ویژگی هــای  دارای  ویــروس  ایــن 
ــد هنــگام  کــه بای ــوژی متمایــز اســت  و پاتوفیزیول
کــه  درمــان لحــاظ شــود؛ این بــدان معنــا نیســت 
موجــود  درمانــی  روش هــای  بهتریــن  بایــد  مــا 
مختلــف  انــواع  از  مــا  دانــش  بــر  مبتنــی  کــه  را 
یــک  امــا  بگذاریــم،  کنــار  کروناســت،  ویــروس 
مجموعــه بی طرفانــه و تدریجــی از اجــزای اصلــی 
ــر  گروه هــای مختلــف بیمــاران ب ــرای  کوویــد-۱۹ ب
اســاس جنــس، ســن، قومیــت و بیماری هــای 
کــه بــرای اصــاح  زمینــه ای همــان چیــزی اســت 
دســتورالعمل های درمانــی موجــود الزم اســت و 
متعاقبا بهترین مراقبت را برای بیماران کرونایی 

فراهــم می کنــد.

یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی توضیح داد:

کنش آنزیمی بدن   نقش منیزیم در بیش از ۳۰۰ وا
کووید-۱۹ دشوار است؟  چرا درمان 

کاتتر های  نخستین عمل جراحی مغز جهت تعبیه 
کی تراپی در مغز  برا

گیر خطرناک کشنده در جهان : یکی از بیماری غیر وا
از مهم ترین بیماری های مزمن ریوی غافل نشوید

خبرربخ

خبرربخ

تعبیــه  جهــت  مغــز  جراحــی  عمــل  نخســتین 
کاشــان انجــام  کــی تراپــی در مغــز در  کاتتر هــای برا
شــد. رئیــس مرکــز آموزشــی درمانــی شــهید دکتــر 
گفت: ایــن عمــل جراحــی بــرای  کاشــان  بهشــتی 
کــی تراپــی در مغــز بــا اســتفاده  کاتتر هــای برا تعبیــه 
اســت.  شــده  انجــام  نورونویگیشــن  دســتگاه  از 
ابوالفضــل شــجاعی افزود: ایــن عمــل بــر روی بیمــار 
۳۳ ســاله بــا عــود مجــدد تــوده مغــزی بــا همــکاری 
کادر  و  آنکولــوژی  رادیوتراپــی  و  نروســرجری  گــروه 
مجــرب اتــاق عمــل بیمارســتان بــا موفقیــت انجــام 
شــد. وی، کاهــش خطــرات و عوارض ناشــی از عمل 

جراحــی بــه بیمــاران، اثــر بخشــی مطلــوب بــرای 
کنتــرل تــوده مغــز و بــه حداقــل رســیدن عــوارض 
ــز  ــالم مغ ــای س ــر بافت ه ــه دیگ ــی ب ــعه رادیوتراپ اش
کــرد. اســماعیل  را از جملــه مزایای ایــن عمــل بیــان 
گــروه و متخصــص جراحــی مغــز و  فخاریــان مدیــر 
کی تراپی را به مفهوم  اعصــاب نیز، عمل جراحــی برا
کنــار  کتیــو در  کــردن داروی رادیوا کارگــزاری یــا وارد 
کــه جراحــی  گفــت: بیمارانــی  کــرد و  تومور هــا بیــان 
مغــز یــا بــه هــر علــت از جهت عــود مجــدد بــرای آن ها 
کاتتر هایــی در  امکانپذیــر نمی باشــد، بــا قــراردادن 
ــردن  ک ــا وارد  مجــاورت تومــور و در چندیــن نوبــت ب
کتیــو به مغز، تومــور را درمان می شــوند. مــواد رادیــو ا

مهمتریــن علــل بــروز آســم و آلــرژی آلودگــی هــوا و 
مصــرف دخانیــات اســت دو علتــی کــه می تــوان آن را 
کنترل و پیشگیری کرد. آسم بیماری التهابی مزمن 
گیــر ریــه اســت که در افراد مســتعد ازنظــر ارثی  و غیــر وا
بیشــتر دیــده می شــود. آســم بیانگــر بیمــاری اســت 
کــه در آن عائــم مکــرر ســرفه، تنگــی نفــس همــراه بــا 
خس خــس ســینه و احســاس خفقــان وجــود دارد. 
ــی  ــن تنفس ــای مزم ــناس بیماری ه کارش ــه  گفت ــه  ب
معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
کــه آســم بیمــاری عفونــی اســت  برخــی بر ایــن باورنــد 
عفونت هــای  ولــی  اســت،  اشــتباه  تعبیــر  که ایــن 
ویروســی تنفســی ماننــد ســرماخوردگی، آنفلوآنــزا 
ــا بیمــاری آســم  می توانــد زمینــه ســاز حملــه آســم ی
شــود. مرضیــه دلــوی افزود:بیمــاری آســم درمــان 
قطعــی نــدارد، امــا بــا مدیریت ایــن بیمــاری می تــوان 
کــرد. وی بــا بیان اینکــه  از حمــات آســم پیشــگیری 
ســامت  در  بســزایی  اهمیــت  آســم  بیمــاری 
عمومــی دارد. دلــوی اضافــه کرد: بیماری آســم در هر 
ســنی ممکن اســت دیده شود وحتی بیماران مبتا 
درصــورت کنترل آن می تواننــد ورزش های حرفه ای 

هــم داشــته باشــند.
عوامل آسم و آلرژی

آیا هر ســرفه مزمنی عامت آســم اســت یا خیر؟ این 

مســئله را باید پزشــک متخصص بر اســاس ارزیابی 
گر عائــم یاد  کلــی ا از بیمــار عنــوان کنــد، امــا بــه طور 
شــده بــه مــدت ســه مــاه یــا ۱۲ هفتــه ادامــه یابــد 

احتمــال ابتــا بــه آســم بیشــتر اســت.
هــر چنــد ممکــن اســت فــردی بــه علــل ژنتیکــی بــه 

آســم و آلــرژی مبتــا شــود.
عالئم بیماری آسم شدید

ســینه  خس خــس  شــدید،  نفــس  تنگــی 
پیش رونــده، اســتفاده از عضــات فرعــی تنفــس 
کشــیده شــدن پوســت قفســه  به صــورت داخــل 
ــان  ــی در بی ــده ای، ناتوان ــن دن ــات بی ــینه و عض س
حتــی یــک جملــه، افــت ســطح هوشــیاری و ایجــاد 
کبــودی لب هــا و انتهــای انگشــتان  خواب آلودگــی، 
ــدید  ــم ش ــه آس ــم حمل ــن عائ ــت وپا از مهم تری دس

اســت.

گهی تغییرات  آ
شــرکت هدایتگران اندیشــه پــارس بــه شــماره ثبــت 228۶ و شناســه ملــی 
1۰8۶۰1۰9۰87 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 
1۴۰۰/۰1/21 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مرکــز اصلــی شــرکت در اصفهــان بــه 
اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهان، بخــش مرکزی، شــهر اصفهان، محله 
کاخ ســعادت آبــاد غربــی، خیابــان چهاربــاغ  بــاغ نــگار، آئینــه خانــه، خیابــان 
کدپســتی 81۶3713۴8۰ تغییــر  ک 18۰، طبقــه دوم، واحــد جنوبــی  بــاال، پــا
کل  گردیــد. اداره  یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات  ثبــت اســناد و امــا

غیرتجــاری اصفهــان )113838۵(

گهی تغییرات  آ
شــرکت تولیدی ایــران غــذا ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت ۴388 
و شناســه ملــی 1۰2۶۰2۵۵۴۰۰ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع 
عمومی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ 1399/11/29 تصمیمات 
ذیــل اتخــاذ شــد: آقــای غامعلــی دشــتبانی ورنوســفادرانی بــه 
دشــتبانی  محمد هــادی  آقــای   ،11۴۰979371 ملــی  شــماره 
زهــرا  خانــم  و   11۴2389۰22 ملــی  شــماره  بــه  ورنوســفادرانی 
دشــتبانی بــه شــماره ملــی ۰38۴992۴39 بســمت اعضــاء اصلــی 
گردیدنــد. آقــای  هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب 
احســان اســفندیاری به شــماره ملی 1287۴۰8۰۰1 بسمت بازرس 
اصلــی و خانــم اعظــم پورجالــی بــه شــماره ملــی ۰3812۰۰11۶ 
بســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب 
ک اســتان اصفهان اداره ثبت  کل ثبت اســناد و اما شــدند. اداره 

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )113838۶( 
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با دستور وزیر راه و شهرسازی:

آغاز عملیات ساخت بیش از ۴۵۰۰ واحد مسکن ملی در شهر بهارستان

بازدید دکتر رضایی استاندار محترم اصفهان از پروژه های تفریحی، ورزشی و فرهنگی 
ک شهر چرمهین منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلوال

عملیــات اجرایــی ســاخت پنــج هــزار و ۸۵۴ واحــد 
مســکن ملــی روز پنجشــنبه بــا دســتور وزیــر راه و 

شهرســازی در اســتان اصفهــان آغــاز شــد. 
محمــد اســامی روز پنجشــنبه در ســفر بــه اســتان 
اصفهــان بــا حضــور در محــل اجــرای طرح مســکن 
ملی شــهر جدید بهارســتان، دســتور آغاز عملیات 
اجرایــی پنــج هــزار و ۸۵۴ واحــد مســکونی در ۱۱ 
کــرد. بدیــن ترتیــب  شــهر را بطــور همزمــان صــادر 
اســتان  چهــار هــزار و ۵۰۰  واحــد مســکن ملــی 
اصفهان در شهر جدید بهارستان و یکهزار و ۳۵۴ 
واحــد مســکونی دیگــر در ۱۰ شــهر تیــران، دهاقــان، 
بــادرود،  بــرزک،  انــارک،  اردســتان،  شــهرضا، 

چــادگان، ســمیرم و علویجــه ســاخته می شــود.
گفــت: ســال  وزیــر راه و شهرســازی در ایــن مراســم 
کشــور داشــتیم  ۹۸ معــادل ۱۸ شــهر جدیــد در 
کنــون بــه ۲۴ شــهر رســیده اســت و تــاش  کــه ا
ــگاه نباشــند بلکــه  می کنیم ایــن شــهر فقــط خواب
کار داشــته  کســب و  فضــای همــراه بــا نشــاط و 

باشــند.
کیــد بر اینکــه در مســکن ســازی بایــد  اســامی با تا
ــن  ــزود: از بی ــیم، اف ــود را بشناس ــدف خ ــه ه جامع
کــه در ســامانه طــرح مســکن ملــی ثبــت  افــرادی 
نــام کردنــد حــدود ۵۱۰ هزار نفر واجد شــرایط تایید 
کید  شــدند و بــرای آنهــا برنامــه ریــزی شــد. وی با تا
بر اهمیت اســتفاده از ظرفیت مردم در طرح های 
ســاخت و ســاز، خاطرنشان کرد: در صدد هستیم 
کــه نســبت وام بــه قیمــت تمــام شــده مســکن را به 
کــه امیــد اســت بــا لغــو شــدن  ۵۵ درصــد برســانیم 
تحریم هــای ظالمانــه و ریــزش در قیمت هــا، تــوان 

مــردم نســبت بــه هزینه هــا افزایــش یابــد.
اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
راه ســازی و آزادراه هــا نیــز گفــت: ضــرورت دارد بــرای 
محورهایی مانند شــهر جدید بهارســتان بصورت 

ترافیــک شــهری برنامــه ریــزی شــود.
معاون وزیر راه و شهرسازی:

تحرک جدی در ساخت و عرضه ی مسکن
کــرد: ســاخت  حبیــب اهلل طاهرخانــی هــم اظهــار 
کشــور مراحــل پایانــی خــود را طــی  مســکن مهــر در 
می کنــد و واحدهــای باقــی مانده ی ایــن پــروژه تــا 
کار دولــت دوازدهــم بــه مــردم تحویــل داده  پایــان 

خواهــد شــد.
وی افــزود: برنامــه ی اصلــی دولــت اجــرای طــرح 
کشــور آغــاز  کل  ــه در  ک اقــدام ملــی مســکن اســت 
واحــد  هــزار   ۱۳۰ جدیــد  شــهرهای  در  و  شــده 
مســکونی را در قالب ایــن طــرح احــداث می کنیــم. 
در بهارســتان اصفهــان نیــز احــداث ۳۵۰۰ واحــد 
ــب ثبــت نامــی را آغــاز و یــک هــزار  مســکونی در قال
خصوصــی  بخــش  مشــارکت  بــا  را  دیگــر  واحــد 

می کنیــم. احــداث 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی ادامــه داد: همزمــان 
گذاری هایــی را بــه نهادهــا داشــته ایم و تامیــن  وا
زمیــن آن هــا را نیــز انجــام داده ایــم و در ماه هــای 

آتی ایــن پروژه هــا آغــاز خواهــد شــد.
طاهرخانــی گفت: ایــن پروژه هــا نویدبخش تحرک 
جــدی در ســاخت و عرضــه ی مســکن خواهــد بود 

کــه در اصفهــان و سراســر کشــور اجــرا می شــود. 
ــی  ــرد: قیمت هــای طــرح اقــدام مل ک وی تصریــح 
بــر اســاس مصوبــه ی شــورای مســکن  مســکن 

کــه در ایــن قالــب با  کشــور تعییــن شــده و هــر کســی 
کنــد از او اســتقبال می کنیــم و از ایــن قالــب  کار  مــا 

نمی توانیــم خــارج شــویم. 
تــاش  گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
بــا   و  مناســب  زمانبنــدی  یــک  در  می کنیــم 
کنیــم و در  ــه  قیمــت خــوب مــردم را صاحــب خان
گــر هــر مجموعــه ای بــا  چارچوب هــای قیمتــی ا
کنــد بــا اســتقبال مــا مواجــه  وزارت راه همــکاری 

می شــود.
طاهرخانــی ادامــه داد: هیــچ وقــت زمــان دقیــق 
بهــره بــرداری از متــروی بهارســتان را اعــام نکــرده 

بودیــم و طبــق وعــده ای که داده شــده، امیدواریم 
بهره بــرداری  بــه   پــروژه  امســال این  نیمــه ی  در 
کنــون عملیــات ســاخت این متــرو بــه  برســد. هــم ا
خوبی پیش می رود و روســازی نیز پیشــرفت های 

خوبــی داشــته اســت.
را  پــروژه ی متــروی مجلســی  کــرد:  وی تصریــح 
کیلومتــر را  کرده ایــم و فعــا ســاخت ۱۰  نیــز آغــاز 
متــروی  بــه  آینــده  در  کــه  داریــم  کار  در دســتور 

می شــود. متصــل  بهارســتان 
بیان اینکــه  بــا  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
کمــک بــه خانــه دار  برنامه هــای خوبــی را بــرای 

ــم  و  ــر در حــال اجــرا داری شــدن اقشــار آســیب پذی
کمیتــه امــداد تفاهــم نامه هــای خوبــی را امضــا  بــا 
کرده ایــم ادامــه داد: در طــرح اقــدام ملــی مســکن 
هزینــه ی  و  کرده ایــم  تســهیل  را  زمیــن  شــرایط 
آنچنانــی از نظــر زمیــن بــه متقاضیــان تحمیــل 
نمی شــود. در قیمــت ســاخت هــم مدیریــت الزم 

کــه بــه مــردم فشــار نیایــد. را می کنیــم 
وی افــزود: تســهیات ۱۰۰ میلیونــی را نیــز در نظــر 
گرفته ایــم و تــاش می کنیم ایــن رقــم را افزایــش 
کید کرد: قصد داریم مسکن  دهیم. طاهرخانی تا
کیفیــت را بــه مــردم تحویــل دهیــم و بــه همیــن  بــا 

دلیــل  در ســاخت مســکن عجلــه نمی کنیــم.  وی 
ــادآور شــد: یکــی از پروژه هــای الگــوی شــهری در  ی
کشــور شــهر بهارســتان اســت و قطعا تحول جدی 
کار اساســی را نیز  در بهارســتان را شــاهد هســتیم. 

در احــداث محــور میانــی شــاهد خواهیــم بــود.
مدیرعامل شرکت عمران بهارستان خبر داد:
93 درصد پیشرفت در رو و زیرسازی مترو 

اصفهان-بهارستان
گفــت:  بهارســتان  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
کل ۲۱ هــزار واحــد مســکن  حــدود ۱۴ هــزار واحــد از 
ملــی بهارســتان تعیین تکلیــف شــده اســت. امروز 
ســاخت ۳۵۰۰ واحــد در قالــب ثبــت نامــی و یــک 
هــزار واحــد در قالــب مشــارکتی کلنــگ زنــی خواهد 
شــد. محمدرضــا احمــدی  در آئیــن بهــره بــرداری 
اجرایــی  عملیــات  آغــاز  و  عمرانــی  پروژه هــای  از 
احــداث ۳۵۰۰ واحــد مســکونی طــرح اقــدام ملــی 
گذشــته  کــرد: در یــک ســال و نیــم  مســکن اظهــار 
اتفاقــات بزرگــی در بهارســتان افتــاده اســت، ریــل 
متــرو در اصفهــان تولیــد شــده و بــا همــکاری ذوب 
کــه ۱۵۰۰ تــن  آهــن ۳ هــزار تــن ریــل خریــداری شــد 
آن ریــل گذاری شــده اســت همچنین بیــش از ۹۳ 
درصــد زیرســازی و ۹۳ درصــد روســازی مترو انجام 

شــده اســت.
وی افــزود: در ســال ۹۹ روزی یــک میلیــارد تومــان 
در متــروی بهارســتان هزینــه شــده اســت؛ در ســال 
جــاری نیــز روزی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 

در حــوزه متــرو هزینــه می شــود.
گفــت:  بهارســتان  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
کل ۲۱ هــزار واحــد مســکن  حــدود ۱۴ هــزار واحــد از 

ملــی بهارســتان تعیین تکلیــف شــده اســت. امروز 
احــداث ۳۵۰۰ واحــد در قالــب ثبــت نامــی و یــک 
هــزار واحــد در قالــب مشــارکتی کلنــگ زنــی خواهد 
شــد همچنیــن حــدود یــک ســوم بودجــه عمرانــی 
اســتان اصفهــان در بهارســتان در قالــب طــرح 
از  بودجــه  که ایــن  می شــود  هزینــه  ملــی  اقــدام 
جیــب دولت نبوده و از مشــارکت مــردم و اعتبارات 
بانکــی تأمیــن شــده اســت. ۲ طــرح میــدان بــزرگ 
امــام علــی )ع( بــا اعتبــار ۸۰ میلیــارد ریــال و ۲۵ هــزار 
و ۸۰۰ متــر مربــع زیــر بنا و بوســتان دوســتی با اعتبار 
۸۵ میلیــارد ریــال در ۳۷ هــزار متــر مربــع زیربنــا 
بــا حضــور وزیــر راه و شهرســازی در شــهر جدیــد 

بهارســتان بهــره بــرداری شــد.
وزیــر راه و شهرســازی در ســفر خــود بــه اصفهــان از 
طــرح قطــار شــهری اصفهــان - بهارســتان بازدیــد 
کرد؛ ایــن طــرح بــه طــول ۱۴ کیلومتــر بــا تامیــن ریل 
ملــی از شــرکت ذوب آهــن بــه میــزان ســه هــزار ُتــن 
در حــال اجراســت و حــدود ۸۷ درصــد مســیر تونل 

آن تکمیــل شــده اســت.
بهارســتان یکــی از شــهرهای جدیــد و برنامه ریــزی 
توابــع  از  و  اصفهــان  اســتان  در  اقمــاری   شــده 
شهرســتان اصفهــان بــا حــدود یکصــد هــزار نفــر 
جنــوب  کیلومتــری  در ۲۰  کــه  اســت  جمعیــت 
شــرقی کانشــهر اصفهــان در ابتــدای مســیر جــادٔه 

اصفهــان - شــیراز قــرار دارد.
ــکونی  ــد مس ــزار و ۵۰۰ واح ــه ه ــاخت س ــرارداد س ق
در شــهر بهارســتان در قالــب طــرح »اقــدام ملــی« 
اســت این  مقــرر  و  رســید  امضــا  بــه  اســفند ۹۹ 

واحدهــا در ۲ ســال احــداث شــود.

دکتر رضایی استاندار محترم اصفهان و مهندس 
ــی  ــور عمران ــی ام ــد هماهنگ ــاون ارجمن غامی مع
اســتانداری اصفهــان، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
و مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان از 
پروژه هــای تفریحــی، ورزشــی و فرهنگــی منطقــه 
شــهر  ک  شــاهلوال آبشــار  گردشــگری  نمونــه 

ــد. کردن ــد  ــن بازدی چرمهی
راســخ  ثابــت  شــهاب  مهنــدس  بازدیــد  در ایــن 
گزارشــی از فعالیت هــا،  شــهردار چرمهیــن بــه ارائــه 
ســوی  از  شــده  انجــام  خدمــات  و  اقدامــات 
پرداخــت. اسامی شــهر  شــورای  و  شــهرداری 
ک  منطقه نمونه گردشگری آبشار شاهلوال

چرمهین 
ــی  ــوب غرب ــری جن کیلومت ک در ۵  ــاهلوال آبشارش
شــهر چرمهیــن از توابــع شهرســتان لنجــان واقــع 
شــده و ارتفــاع آن حــدود 7۰ متــر می باشــد. میــزان 
ک در طــول ســال متفاوت  آبدهــی آبشــار شــاهلوال
دائمی اســت.همچنین  آبشــار  ولی ایــن  اســت 
 »Holoki »کــه در منطقــه بــه هلکــی آبشــار فصلــی 
معــروف اســت از دل یــک دیــواره ســنگی بــه ارتفــاع 
کــه بارندگــی  7۰ مترســرازیر میشــود. در ســالهایی 
قابل توجه باشــد در ابتدای بهار شــروع به جریان 
میکنــد. منحصــر بودن ایــن آبشــار از ایــن جهــت 
کــه بصــورت چشــمه پــرآب و خروشــان از  اســت 

کــوه بــا شــیب منفــی ســرازیر  قلــب دیــواره مرتفــع 
کــه اغلــب آبشــارهای ایران بــه  میگیــرد در صورتــی 
صــورت جــوی روان از روی ســطح ســرازیر میشــود. 
در زمســتان آب این آبشــارها به صورت قندیلهای 
زیاد و قطور یخ به ارتفاع 7۰ متر تشــکیل میشــود. 
کــه نــزد مــردم محلــی بــه  آب آبشــار در قســمتی 
حــوض معــروف اســت روی زمیــن آرام میگیــرد. 
بقایــای حوض قدیمی به صورت تخته ســنگهای 
ــراف  ــت.. در اط ــهود اس ــده مش ــاری ش ــزرگ و ج ب
آبشــار تعــداد زیــادی آبچــکان نیــز وجــود دارد و 
قســمت زیریــن آبشــار دائمی بــا قندیلهــای عظیــم 
نمکیــن بــه طــرز باشــکوهی آراســته گردیده اســت. 
ک از روی قندیلهای عظیم آهکی  آبشــار شــاهلوال
پوشــیده از خــزه پاییــن میریــزد و با توجه بــه ارتفاع 
زیــاد آبشــار، آب هنــگام ریزش با هوا مخلوط شــده 
و در برخــورد بــا قندیلهــا بصــورت قطــرات بارانــی و 
شــبنمی ریز بــه زمیــن پاشــیده میشــود و ایــن خــود 
از جاذبه های ایــن آبشــار بــه شــمار می آیــد. ســطح 
بیرونی ایــن قندیلهــا بــا خــزه وجلبــک پوشــیده 
کــه بــه زیبایــی آن میافزایــد. در پاییــن آبشــار  شــده 
ک مجموعه های تفریحی و ورزشــی دایر  شــاهلوال
گردشــگران زیــادی را به ایــن منطقــه  کــه  اســت 

جــذب میکنــد.
ک  شــاهلوال آبشــار  گردشــگری  نمونــه  منطقــه 

گردشــگری  چرمهیــن یکــی از ۶ منطقــه نمونــه 
کــه مطالعــات اولیــه  شهرســتان لنجــان می باشــد 
و طــرح جامــع منطقــه  انجــام شــده  آن  طــرح 
ک چرمهیــن  گردشــگری آبشــار شــاهلوال نمونــه 
کارگــروه میــراث  در ســال 1391 تهیــه و بــه تصویــب 
گردشــگری اســتان  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 

اصفهــان رســیده اســت.
تاریخچه شهر

 شــهر چرمهیــن زادگاه حکیــم فرزانه، عالم وارســته 
گاه آبشــار  آیــت اهلل حــاج آقــا رحیــم اربــاب و جلــوه 

ک در اواخــر ســال 137۰ با مصوبه  زیبــای شــاهلوال
کشــور بــه شــهر تبدیــل و شــهرداری از ســال  وزارت 

کار نمــود. 71 شــروع بــه 
وجه تسمیه

از  مســتدلی  نشــانه  چرمهیــن  تســمیه  وجــه 
و حتــی  تــا دوران ساســانیان  قدمت ایــن شــهر 
تغییــر شــکل  از آن می باشــد، چرمهیــن  پیــش 
کلمه ترکیبــی چهرمینو به معنای ســیمای  یافتــه 
کــه بــه وضــوح  گونــه می باشــد  بهشــت یــا بهشــت 
ریشــه در زبــان پهلــوی باســتان )زبــان رایــج در 

ــه بعــد( دارد. زیبایــی محصــور  اواخــر اشــکانیان ب
کــه مطمئنــًا در دوران اولیه  کننــده محوطــه ابشــار 
از سرســبزی  حیــات اجتماعــی در ایــن منطقــه 
بــوده اســت  برخــوردار  و خرمی بســیار بیشــتری 
کنان اولیه ایــن منطقــه و  موجبــات اســتقرار ســا
کوچکــی در حاشــیه این پدیــده  احــداث روســتای 
طبیعی را فراهم آورده اســت و نامگذاری روســتای 
گونــه  مذکــور نیــز تحــت تأثیــر طبیعــت بهشــت 
آبشــار مذکــور صــورت پذیرفته اســت. آثار باســتانی 
موجــود بیانگــر آنســت کــه چرمهیــن قبــًا و در ادوار 

ک و در  ــوال ــاه ل ــه ش ــود در دامن ــداری خ ــه پدی اولی
حاشــیه آبشــار شــاهلرا قــرار داشــته اســت لیکــن 
بــه ســبب خطــرات مــداوم ناشــی از جــاری شــدن 
ســیابها در دوران پربارانــی بــه ناچــار بــه دشــت 
ک انتقال داده شــده اســت. هموار شــرق شــاه لوال

عمــوم ســکنه شــهر چرمهین ایرانــی االصــل و از 
نــژاد ســفید و بومی مرکــز فات ایــران می باشــند کــه 
ــان فارســی دری تکلــم می کنند. ایــن مــردم  ــه زب ب
گرچــه زبــان محلــی ندارنــد لیکــن لهجــه آنــان  ا
کنان چهارمحــال بختیــاری  بســیار بــه لهجــه ســا
بواســطه  قدیــم  در  مــردم  دارد. ایــن  مشــابهت 
کشــاورزی عمدتــًا بــه پــرورش دام  کمبــود منابــع 
ــی  ــواًل بخش ــن رو معم ــتند و از همی ــتغال داش اش
اطــراف  سرســبز  مراتــع  و  مناطــق  در  را  ســال  از 
می گذراندنــد ولــی در حــال حاضــر و خصوصــًا پــس 
از رواج صنعــت در منطقــه و تحــول در شــرایط 
ــرده و در  ک ــرک  ــرورش دام را ت ــت در پ ــی فعالی زندگ

بخشــهای صنعتــی اشــتغال یافتنــد.
کــه بنــا بــه نوشــته برخــی از مورخیــن  ایــن شــهر 
خیلــی  گذشــته های  بــه  آن  تاریخــی  قدمــت 
و  اســتراحتگاه  محــل  زمانــی  می گــردد  بــر  دور 
کاروانیــان فــات  گــذرگاه ســیاحان، مســافران و 
مرکزی ایــران بــه غــرب و خوزســتان بــوده اســت در 
گذشــته بــا توجه به شــرایط محیطــی و جغرافیائی 

مینــو-  چهــره   – مینــوی  چهــره  نام هــای  بــه 
چرمهینــو، چرمیــن و نهایتــا« چرمهین که همگی 
کی از محلی مصفا و  اسامی فارســی می باشــد و حا
زیبــا بــا چمــن زارهــای طبیعــی و درختــان جنگلــی 
کــه دارای  بــوده اســت و بــه جائــی اطــاق می شــده 
کتــاب  ســیما و چهــره بهشــتی بــوده اســت و در 
یســتها از اوســتا ابیــات ذیــل در ســتایش از میثــره 
کــه ترجمــه قســمتی از آن چنیــن  ) مهــر( آمــده 
اســت مــاه میثــره ) مهــر( را می پرســتیم- دارنــده 
کــه نخســتین موجــود  گاههــای وســیع، او  و چرا
کنــون  پرســیدنی از جهــان مینــوی اســت و هــم ا
نیــز از باقــی مانــده آن چهــره بهشــتی آبشــار ها و 
ک اســت  کــوه شــاهلوال محیــط طبیعــی و مصفــا 
کــه در جنــوب غربــی چرم هیــن قــرار دارد و از دنباله 
گــرس می باشــد و بــا 28۰۰  متر از ســطح  کوههــای زا
ــا آبشــارهای دل انگیــزی را از دل خــود جــاری  دری
کــه بــا چهــره دل انگیــز خــود دل هــر  ســاخته اســت 
بیننــده ای را بــه ســوی خویــش جلــب می نمایــد.

کیلومتــری جنــوب غربــی  شــهر چرمهیــن در ۶۰ 
اصفهــان درشهرســتان لنجــان واقــع شــده اســت. 
آخریــن  اســاس  بــر  چرمهیــن  شــهر  جمعیــت 
سرشــماری 13732 نفــر بــوده و حــوزه خدماتــی 
کیلومتــر  کیلومتــر و حــوزه اســتحفاظی 1۵  شــهر ۶ 

می باشــد. مربــع 
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