
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: 

لیاقتوکفایتدروزارتنیرودیدهنمیشود

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  11۴۴ - شنبه  8  خرداد  1۴۰۰ -  17 شوال  1۴۴2
29  می     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

3

3

گــوی دقیــق و درســت بــرای بهبــود  گفــت و  شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه منتقــدان در چارچــوب ادب، اخــاق و 
گفــت: راه هدایــت مدیــران و عمــل درســت،  کننــد،  شــرایط شــهر بیــش از قبــل انتقــادات خــود را مطــرح 
کشــوری اســت. قــدرت اهلل  کــردن در نقــد بــرای مــردم نســبت بــه همــه مدیــران در تمــام ســطوح  بــاز 
نــوروزی در شــصت و ســومین نشســت هم اندیشــی اصفهــان فــردا، با حضور منتخبین شــوراهای 
کــرد: یکــی از شــعارهای شــهرداری در ابتــدای فعالیت این  معتمدیــن مناطــق شــهرداری، اظهــار 
دوره مدیریــت شــهری »اداره امــور شــهر بــا تکیــه بــر نظــرات مــردم« بــوده که خوشــبختانه در این 
ســال ها تحقــق یافتــه اســت. وی افــزود: مدیــران مناطــق بــه مباحث و موضوعــات مطرح 
شــده از ســوی معتمــدان محلــی توجــه دارنــد و بــه همــه امــور رســیدگی الزم را انجــام 
کیــد بر اینکــه نظــرات معتمــدان محلــی چــراغ  خواهنــد داد. شــهردار اصفهــان بــا تا
راه مدیریت هــا در مناطــق شــهرداری بــوده و بســیاری از ایــن نظــرات تبدیــل بــه 

تعهــد می شــود...

اصفهاننیازمندایجاد۴
نیروگاه2هزارمگاواتیاست

 شهردار اصفهان در نشست هم اندیشی »اصفهان فردا«:

در اردیبهشت امسال:۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری را شناسایی کردیم

هر متر خانه ۲۸ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان شد

رئیس کانون وکالی اصفهان:

استقالل، جوهره ذاتی 
نهاد وکالت است

ح استقالل بانک مرکزی: هشدار کارشناسان به طر

کشور  آینده نظام پولی 
در خطر است!

غ اصفهان  بازار تخم مر
سامان می گیرد؟

چراغ نمایشگاه 
»خطوط خاموش« 

روشن می شود
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 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه:  

۵۴۵ میلیارد تومان به طرح های نیمه 
تمام استان اصفهان اختصاص یافت

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه:

با انتقال آب خلیج فارس به اصفهان، 
برداشت صنایع از زاینده رود 

به صفر می رسد
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شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

مناقصــه  ازطریــق  درنظــردارد  اصفهــان  اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت 
عمومی خریــد را مطابــق جــدول زیــر از فروشــندگان  ذیصــاح انجــام دهــد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292:
تا ساعت 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/3/22

تاریخ گشایش اسناد مناقصه:
ازساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/3/23

محل دریافت اسناد:
WWW.abfaesfahan.irسایت اینترنتی شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
گویا:  8 - ۶۶8۰۰3۰ 3 -  ۰31 )داخلی 388( شماره تلفن 

نام روزنامه: سیمای شهر
تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰3/۰8

گهیمناقصهعمومی آ
نوبت دوم

مبلغ تضمین
)ریال(

نوع 
بودجه موضوع مناقصه  شماره

مناقصه

97۵.۰۰۰.۰۰۰ جاری

 خرید، حمل و نصب و راه اندازی و بهره
 برداری آزمایشی یک دستگاه آشغالگیر

 مکانیکی و یک دستگاه آشغالگیر دستی
در ایستگاه پمپاژ فاضاب زیباشهر

۴۰۰ - 1 - ۶9

883.۰۰۰.۰۰۰ جاری
 خرید لوله پلی اتیلن تک  جداره آب شرب در
  قطر های: 9۰، 11۰،  1۶۰  و 2۰۰ میلیمتر جهت

منطقه لنجان
۴۰۰ - 1 - 7۴

2.1۰۰.۰۰۰.۰۰۰ جاری
   خرید دریچه منهول فاضابی چدنی لوالدار

 2۵۰     9۰ کیلوئی
شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

۴۰۰ - 1 - 79C

شرکتعمرانشهرجدیدبهارستان

کننــدگان  کیفــی مناقصــه پیمانــکاران و تامیــن  گهــی فراخــوان ارزیابــی  پیــرو آ
پــروژه تهیــه و اجــرای شــبکه بــرق باالســری قطــار برقــی اصفهــان شــهر جدیــد 
بهارســتان شــماره 2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۰3 منتشــره در روزنامه های کثیراالنتشــار 
و ســامانه ســتاد توســط این شــرکت و باتوجــه بــه تغییــرات و بازنگــری انجــام 
گــران  کلیــه متقاضیــان و مناقصــه  کیفــی بــه اطــاع  شــده در اســناد ارزیابــی 
می رســاند اصاحــات الزم انجــام و در ســامانه ســتاد بارگــذاری شــده اســت.

کت ها به شــرح زیر  گشــایش پا لذا زمان دریافت اســناد و تســلیم پیشــنهاد و 
تغییــر می یابد.

زمان مهلت دریافت اسناد: 1۴۰۰/۰3/17 ساعت 17
زمان تسلیم پیشنهاد: 1۴۰۰/۰۴/۰2 ساعت 17

کت اسناد ارزیابی کیفی: 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ساعت 1۰ زمان گشایش پا
اصاحات انجام شــده بارگذاری گردیده در ســامانه ســتاد به شرایط فراخوان 
اضافــه و جــزء الینفــک شــرایط محســوب و جــزء اســناد تلقــی می گــردد و 
می بایســت اصاحات بارگذاری شــده در ســامانه ســتاد به همراه ســایر اسناد 
)بــا مهــر و امضــاء الکترونیکی صاحبان مجاز، مناقصه گر، رســیده( و در موعد 

مقــرر در ســامانه بارگــذاری گــردد.
کیــد می گــردد کلیــه اســناد می بایســت بــا مهــر و امضــاء الکترونیکــی  مجــددا تا
ــناد  ــنهاد و اس ــورت پیش ــردد درغیراینص گ ــذاری  ــامانه بارگ ــال( در س )دیجیت

گــر باطــل شــده تلقــی خواهــد شــد. مناقصــه 
11۴1782 / م الف

نوبت دوم

اصالحیهشماره2
فراخوانارزیابیکیفیمناقصهپیمانکارانوتامینکنندگانپروژهتهیهواجرایشبکهبرق

باالسریقطاربرقیاصفهانشهرجدیدبهارستانبهشماره2۰۰۰۰۰13۵2۰۰۰۰۰3

کریم« برای همه  قا  »آ
کریم« برای یک نفر و »عمو 

۶

پــس از ۲۲ ســال حــاال تیــم ملــی فوتبال ایران همزمــان یک عابــدزاده و باقــری را در خود 
دارد. ۲۲ ســال پــس از بازی ایــران و آلمــان در جام جهانــی ۱۹۹۸.

کریــم  گــزارش ورزش ســه، تقریبــا یــک مــاه بعــد از اینکــه امیــر عابــدزاده متولــد شــده  بــه 
باقــری اولیــن بــازی ملــی خــود را انجــام داده اســت. امیــر عابــدزاده متولــد اردیبهشــت 
کریــم باقــری در ۱۶ خــرداد همــان ســال اولیــن بــازی ملــی خــود را بــرای  ۱۳۷۲ اســت و 

تیم ملی انجام داد. 
کــه بــه میزبانــی تهــران برگــزار می شــد  کــو  جــام ا
کریــم  کــه احمدرضــا عابــدزاده و  جایــی شــد 

همبــازی  هــم  بــا  بــار  اولیــن  بــرای  باقــری 
در  عابــدزاده  کــه  زمانــی  همــان  شــدند. 

غیــاب چنــد بــزرگ تیــم ملــی از جملــه حمیــد 
ــی تیــم  کاپیتان درخشــان، ابطحــی و... بازوبنــد 

ملــی را هــم بــرای اولیــن بــار بــه بــازو بســت.
ــم باقــری در برنامــه  کری چنــدی پیــش 

بــه  خــود  عاقــه  از  همرفیــق 
عابــدزاده قبــل از حضــور در 

گفــت.  تیــم ملــی 
شــاید همیــن عاقــه هــم 
بعــدا  کــه  شــد  باعــث 
تیــم  در  دو  روابط ایــن 

ملــی بــه رفاقــت و روابــط 
خانوادگــی هــم منجــر 

شــود.
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رئیــس خانه صنعت، معــدن و تجارت ایران گفت: 
قطعی هــای بــرق، بیشــترین خســارت را بــر صنایــع 

وارد مــی آورد.
ــرد: در راســتای  ک عبدالوهــاب ســهل آبادی اظهــار 
ــرًا  ــع، اخی ــرای صنای ــرق ب ــی ب ــکالت قطع ــع مش رف
جلســه ای در خانــه صنعت، معدن و تجــارت برگزار 

کــه پیشــنهادهایی ارائــه داده ایــم. شــد 
کــه صنایــع بیشــترین  وی افــزود: بــا توجــه به ایــن 
آســیب را از قطعــی بــرق می بیننــد بــه خصــوص 

صنایعــی چــون فــوالد، کاشــی و.. که بــه طور کامل 
ــنهادهای  ــی از پیش ــتند؛ یک ــته هس ــرق وابس ــه ب ب
کــه بــه جــای  کاهــش خســارات، این بــود  مــا بــرای 
کز  گردشی ۲ تا ۳ ساعته هر روزه در مرا قطعی های 
ــا اطــالع قبلــی، هــر یــک از شــهرک های  صنعتــی ب
کامــل، قطعــی برق داشــته باشــد  صنعتــی یــک روز 
و در آن روز هــم فعالیــت آن شــهرک تعطیــل شــود 
کنــد اصفهــان بــه عنوان  گــر اداره بــرق موافقــت  کــه ا

پایلــوت اجرای ایــن طــرح انتخــاب می شــود.

رئیــس خانــه صنعــت، معــدن و تجارت ایــران در 
کــرد: بــه  رابطــه بــا جبــران خســارات صنایــع اظهــار 
کــه اداره بــرق خســارات وارد  دنبــال آن هســتیم 
کــه ناشــی از قطعی هــای بــرق  شــده بــر صنایــع 
کنــد و در حــال جمــع آوری میــزان  اســت را جبــران 
تولیــدی در  بــه واحدهــای  آمــده  خســارات وارد 

ــتیم. ــور هس کش ــر  سراس
ــد  ــون بای ــاس قان ــر اس ــرد: ب ک ــد  کی ــادی تأ ــهل آب س
کنــد هــر چنــد  اداره برق ایــن خســارات را جبــران 
گذشــته بــه نظــر  بــا وجــود تجربیــات ســال های 
نشــده  پرداخــت  خســاراتی  کنــون،  تــا  می رســد 

اســت.
کــز صنعتــی در زمان  وی یــادآور شــد: در گذشــته مرا
قطعــی بــرق از دیــزل ژنراتورهــا بــرای پشــتیبانی 
زیــرا  می کردنــد؛  اســتفاده  خــود  بــرق  شــبکه  از 
اســتفاده از ایــن سیســتم بــه عنــوان تأمین کننــده 
بــرق اضطــراری می توانســت تــا حــدودی از بــروز 
کنــد،  خســارت های ناشــی از قطــع بــرق جلوگیــری 
کنــون بــه دلیــل مشــکالت تأمیــن ســوخت  امــا ا
از دیزل هــا هــم دشــوار شــده  فســیلی اســتفاده 

اســت.

خسارتقطعیبرقصنایعجبرانمیشود؟

خبرربخ

معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و روســتایی 
وزیــر کشــور گفت: الیحــه درآمــد پایدار شــهرداری ها 
کشــور فرآینــد قانونــی خــود را طــی  و دهیاری هــای 

کــرده اســت و بــزودی ابــاغ می شــود. 
از  پــس  الیحــه  افزود: ایــن  نــژاد  جمالــی  مهــدی 
ــران و  ــا تاییــد هیــات وزی ۳۷ ســال تدویــن شــد و ب
تصویــب نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی به 
تائیــد شــورای نگهبــان رســید. وی بیان کرد: ایــن 
ــژه در  ــه وی ــهرداری ها ب ــدی ش ــه درآم ــه دغدغ الیح
کوچــک را پاســخگو خواهــد بــود و بــرای  شــهرهای 

کــرد. کمــک خواهــد  درآمدزایــی 
دهیاری هــای  و  شــهرداری ها  ســازمان  رییــس 
بــا بیان اینکــه اجرای ایــن برنامــه نیازمنــد  کشــور 
کرد:   حمایت ســایر نهادهای دولتی است، تصریح 
کوچــک نیازمنــد  بــرای توســعه شــهرهای میانــی و 

زیرســاخت ها و ایجــاد محــرک هســتیم.
وی وجــود درآمــد پایــدار را در توســعه شــهری مهــم 
کــرد و گفت: ایــن موضــوع دغدغــه بســیاری از  بیــان 
مدیــران شــهری اســت و نبــود منابــع تامیــن مالــی 
قابــل برنامــه ریــزی در اجــرای پروژه هــای شــهری 

کــرده اســت. مشــکاتی را ایجــاد 
جمالــی نــژاد بــا بیان اینکــه اعتبــارات دولتــی در برابر 
گســترده شــهرداری ها ناچیــز  حجــم فعالیت هــای 
گشــایی از  مشــکات  گــره  اســت، خاطرنشــان کرد: 

مالــی بــا حمایت هــای دولتــی و درآمدهــای محلــی 
کارســاز نیســت و  کشــور  بــرای بســیاری از شــهرهای 

بــه درآمدهــای جدیــد نیــاز اســت.
گذشــته دولــت ۴۰ میلیــارد  وی بــا بیان اینکــه ســال 
بــر  مالیــات  از  ناشــی  درآمدهــای  محــل  از  ریــال 
ــزود:  ــرد، اف ک کمــک  ــهرداری ها  ــه ش ــزوده ب ارزش اف
امســال این اعتبــار افزایــش پیــدا می کنــد و در  زمینه 
آب  پروژه هــای  قبیــل ســاماندهی  از  طرح هایــی 
ســطحی، آتــش نشــانی و خدمات ایمنــی، پســماند 
کوچــک و میانــی  و تکمیــل پروژه هــای شــهرهای 

تخصیــص می یابــد.
کشــور بــا بیان اینکــه میــزان  اعتبــارات  معــاون وزیــر 
با ایــن  یادآورشــد:  نیســت،  مناســب  دولتــی 

محدودیت ها ســعی شــده  اســت تا از فعالیت های 
کشــور حمایــت شــود. مدیریــت شــهری در 

اعضــای  نگــرش  نــوع  و  پــردازی  نقش ایــده  وی 
شــوراهای شــهر و روســتا و دهیــاران و شــهرداران 
برای ایجــاد درآمــد در منطقــه خــود را مهــم بیان کــرد 
کشــور  شــهرهای  و  روســتاها  برخــی  در  گفــت:  و 
درآمدهــای خوبــی بــرای مدیریــت منطقه ایجــاد 
شــده اســت و هزینــه  فعالیت هــای عمــده آن هــا 

از ایــن محــل تامیــن می شــود.
کشــور در شــهرها و ۲۶  کل  ۷۴ درصــد جمعیــت 
درصــد نیــز در روســتاها ســکونت دارنــد که در کشــور 
هــزار و ۳۱۸  شــهرداری، وبیــش از ۳۷ هــزار  دهیــاری 

بــرای خدمــت رســانی تشــکیل شــده اســت.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور: 

الیحهدرآمدپایدارشهرداریهایکشوربزودیابالغمیشود

گزارشربخ

بانــک  دربــاره  مجلــس  طــرح  تصویــب  از  پــس 
بــه  نســبت  کارشناســان  از  بســیاری  مرکــزی، 
خطرات ایــن طــرح بــرای آینــده نظــام پولــی کشــور 
ناشــی از اعطای اختیارات سیاســی بیش از اندازه 
به بانک مرکزی در مقایسه با اختیارات عملیاتی 

ــد.  ــدار دادن هش
ســرانجام پــس از ۱۲ ســال، نماینــدگان مجلــس 
شــورای اســالمی کلیات طرح مسئولیت، اهداف، 
ســاختار و وظایــف بانــک مرکــزی را بــه صــورت دو 
کــه طــرح تصویــب شــده  کردنــد  شــوری تصویــب 
بخشــی از طرح قانون بانکداری جمهوری اســت 
و شــامل قانــون بانــک مرکــزی، قانــون مربــوط بــه 

بانکــداری و بانــک توســعه می شــود.
می توانــد  طــرح  که ایــن  می شــود  گفتــه   
کنــد و مانــع از  اســتقالل بانــک مرکــزی را حفــظ 
افزایــش تــورم شــود، امــا از ســوی دیگــر بــه اعتقــاد 
ــه  ــاز ب ــرح نی ــن ط ــی از موارد ای ــان، برخ کارشناس
کــه یکــی از نــکات قابل توجــه در این  اصــالح دارد 
زمینــه عــدم اتفــاق نظــر مجلــس، دولــت و بانــک 

ــت. ــزی اس مرک
کل بانــک مرکــزی  درحالیکــه پیــش از ایــن رئیــس 
در ایــن زمینــه  نســبت بــه آینــده بانــک مرکــزی 
ــک  ــن بان ــی نیز ای ــه تازگ ــود، ب ــرده ب ک ــی  ــرار نگران اب
دربــاره  مجلــس  طــرح  نقــص   ۲۰ و  مهم تریــن 
کــرد و نســبت بــه خســارات  بانــک مرکــزی را اعــالم 
ــی و بانکــی  ــر اجــرای آن در نظــام پول جبران ناپذی

کشــور هشــدار داد.
مهم ترین ایــن نواقــص از نظر بانک مرکزی شــامل 
گــذاری و ورود بــه حــوزه  خــروج از محــدوده قانــون 
گــذاری، ادغــام مراجــع سیاســتگذاری،  سیاســت 
گــذاری، نظــارت و اجــرا، تدویــن اهــداف  مقــررات 
بعضــًا غیــر عملیاتــی، خــارج از ظرفیــت بانکــداری 

مرکــزی و احیانــًا متعــارض می شــود.
بررسی ابعاد ناپیدای طرح بانک مرکزی 

ــه  کارشناســان اقتصــادی ب در ایــن بیــن دو تــن از 
بررســی ابعــاد ناپیــدای طــرح اصالح بانــک مرکزی 
گفتــه آن هــا ســاختار بانــک  پرداختنــد. طبــق 
مرکــزی در ایــن طــرح شــامل هیئــت عالــی، هیئت 
ارزی،  نظــارت، شــورای سیاســتگذاری پولــی و 
شــورای مقــررات گــذاری و شــورای فقهی می شــود 
که این ســاختار بســیار بروکراتیک اســت و مهار آن 

کــس نیســت.  کنتــرل هیــچ  تحــت 
همچنیــن از  ویژگی هــای دیگر ایــن طــرح، تنــوع 

زیــاد ابزارهــای سیاســتگذاری بــوده و بــه بانــک 
ــار داده  ــت اختی ــد ارز از دول ــه خری ــزی در زمین مرک
شــده اســت؛ یعنــی اجبــاری در ایــن زمینــه وجــود 
کــه بــرای اقتصــاد مضــر اســت، زیــرا دولــت و  نــدارد 
بانــک مرکــزی نبایــد در زمینــه پولــی و ارزی بــا هــم 

کننــد.  قهــر 
اعطای اختیار سیاسی باال به بانک مرکزی 

ــه  ــرح ب ــن ط ــه در ای ک ــد  ــان می گوی ــین درودی حس
باالیــی داده  اســتقالل سیاســی  مرکــزی  بانــک 
کــه بســیار مخاطــره آمیــز اســت زیــرا ســاختار  شــده 
گرفتــه شــده برای ایــن بانــک مناســب  در نظــر 
شــرایط عادی و معقول اقتصاد اســت؛ درحالیکه 
کشــور اینگونه نیســت و  شــرایط اقتصــادی فعلــی 
کــه عامــل  از ســوی دیگــر بایــد بــه عامــالن فــردی 

ــود. ــدرت داده ش ــتند، ق ــات هس نج
کــه  از ســوی دیگــر، فرشــاد مومنــی معتقــد اســت 
از نظــر تحلیل هــای ســطح توســعه، اقتصاد ایــران 
بــا طیــف بســیار متنوعــی از بحران هــای کوچــک و 
بــزرگ مواجه اســت که یکــی از آن ها تضعیف بنیه 

تولیــد و بهــره وری اســت.
مافیا در اقتصاد ایران خانه کرده  است

در  اقتصادی، ایــران  تحلیلگــر  گفته ایــن  طبــق 
در  اقتصــادی  نظــر  از  وضعیــت  بی ســابقه ترین 
تســخیر منافــع مافیــا و رانتــی قــرار دارد و مشــکل و 
خطــر جــدی در ایــن زمینه نپرداختن طــرح بانک 
مرکــزی به بســتن راه هــای مافیا در اقتصاد اســت. 

ظاهــری  اصــالح  را  مرکــزی  بانــک  طــرح  وی 
می دانــد کــه هیــچ دســتاوردی جــز افزایــش بحران  

داشــت.  نخواهــد 
گــروه ضــد توســعه  کــه هفــت  مومنــی می گویــد 
کــه آن هــا  ــا زمانــی  در نظــام بانکــی وجــود دارد و ت
از بیــن نرونــد، مشــکالت چــه بــا بانــک مرکــزی 

مســتقل و چــه بالعکــس برطــرف نمی شــود. 
شرط موثر شدن استقالل بانک مرکزی برای 

اقتصاد 
کــه ســاختار  تــا زمانــی  کارشناســان،  گفتــه  بــه 
معیــوب وام دهــی بانک هــا اصــالح نشــود و آن هــا 
تولیدکننــدگان و اقشــار نیازمند را هــدف پرداخت 
وام قــرار ندهنــد و تمــام بســترها و مســیرها بــرای 
کشــور بــه ویــژه  رانــت، فســاد و مافیــا در اقتصــاد 
شــبکه بانکــی بســته نشــود، نمی تــوان انتظــار 
ــزی  ــک مرک ــاره بان ــس درب ــرح مجل ــه ط ک ــت  داش
موثــر و کمــک کننده باشــد بلکه با اعطــای اختیار 
ــزی آینــده  ــه بانــک مرک ــدازه ب سیاســی بیــش از ان

ــی نیــز در اختیــار اســت.  نظــام پول
از  پــس  تازگــی  بــه  کــه  آنجــا  از  تفاســیر،  با ایــن 
طــرح مجلــس دربــاره بانــک مرکــزی بســیاری از 
کارشناســان اقتصادی دربــاره خطرات آن هشــدار 
کمیســیون  کــه در  داده انــد، بــه نظــر الزم اســت 
اقتصــادی مجلــس بــه ابعــاد مطــرح شــده توجــه 
کــه مشــکل دیگــری بــه  گیــرد  و اصالحــات صــورت 
گره هــای ســاختاری اقتصــاد کشــور اضافــه نشــود. 

ح استقالل بانک مرکزی: هشدار کارشناسان به طر

آینده نظام پولی کشور در خطر است!
خبرخبر

معــاون رییــس جمهــوری و رییــس ســازمان برنامــه 
و بودجــه گفــت: ۵۴۵ میلیــارد تومــان بــرای تکمیل 
پروژه هــای نیمــه تمــام اســتان اصفهــان تخصیــص 
طــرح  بــرای  آن  تومــان  میلیــارد  کــه ۲۲۵  یافتــه 

کنارگــذر شــرق بــوده اســت. 
محمــد باقــر نوبخــت  در مراســم افتتــاح ســاختمان 
ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان اصفهــان 
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــور ۶۰ ه کش ــت: در  ــار داش اظه
کــه۲ هــزار  بــرای محرومــان ســاخته شــده اســت  
واحــد مســکونی آن امــروز در اســتان اصفهــان بــه 

ــرداری رســید. بهــره ب
وی همچنین به طرح خط  قطارشــهری اصفهان 
کــرد و افــزود: قطــار شــهری  بــه بهارســتان اشــاره 
اصفهــان درحــال اتمــام اســت و بزرگترین خط ریلی 

کشــور را در ایــن مرحلــه اجرایــی شــده اســت.
وی اضافه کرد: خط ریلی مشــابهی در اســتان های 
کرمانشــاه، آذربایجــان غربــی، آذربایجــان  همــدان، 
ــه شــبکه سراســری ریلــی  گیالن ایجــاد و ب شــرقی و 

کشــور وصــل شــده اســت.
ــر مبنــای  ــرد : ب ک کیــد  معــاون رییــس جمهــوری تا
ــور  کش ــی در  ــت اتفاق ــر وق ــادی ه ــبات اقتص محاس
کشــور بر  می افتاد ما مســوول آن بودیم زیرا توســعه 
عهده ســازمان برنامه و بودجه اســت و هر نقصانی 
بــوده در ایــن بخــش رســیدگی شــده اســت و مــا 
حرف هــای مــردم و اعتراضــات آنها را می شــنویم و از 
آنهــا عذرخواهــی می کنیــم زیــرا  مــردم  بــرای احقــاق 

گله منــد بــوده انــد. خــود نســبت بــه شــرایط 
نوبخــت گفــت:در همیــن شــرایط ســازمان برنامــه و 
کارکنــان را فراموش نکرد  بودجــه موضوع معیشــت 
و افزایــش حقــوق و متناســب ســازی بازنشســتگان 

کــرد و ایــن  را مطــرح و حــل  کشــوری  لشــکری و 
رضایــت نســبی حاصــل همیــن همفکــری بــوده 
اســت. رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه افــزود: 
ــز  ــاق فکــری را تحــت عنــوان مرک در ایــن ســازمان ات
پژوهش هــای توســعه و آینــده نگــری را احیــا کردیــم  
کــه  تــا از اســتانداردهای علمی برخــوردار باشــد و 

مجــوز آن از وزارت علــوم دریافــت شــده بــود.
گفــت: ســند آمایــش ملــی و تهیــه اســناد  نوبخــت 
اســتانی از مهم تریــن اقدامــات مرکــز پژوهش هــای 
کــه مطالبــات ۵۰ ســاله  توســعه و آینده نگــری اســت 
کنــون بــه مرحلــه نهایــی  در آن لحــاظ  شــده و ا
رســیده اســت و ســه روز قبــل ســه جلــد از ســند 
کشــوری تقدیــم رهبــر معظــم انقــالب شــد. آمایــش 
برنامه هــای  آمایــش  بیان اینکــه در ســند  بــا  وی 
کشــور تا ســال ۲۰۲۴ تعریف شــده اســت، گفت: این 
طراحــی  کشــور  تمامی اســتان های  بــرای  ســند 

گرفتــه اســت. گانــه ای در نظــر  جدا
ســاختمان اداری  ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
ــا  ــال و ب ــا هزینــه ۲۳۰ میلیــارد ری اســتان اصفهــان ب
زیربنــای ۴ هــزار و ۲۰۰ متــر مربــع متــر شــامل ۲ هــزار 
و ۷۰۰ متر مربع ســاختمان اداری در ۴ طبقه و یک 
هزار و ۵۰۰  متر مربع پارکینگ ســاخته شــده اســت.

بازدیــد از طــرح متــرو اصفهــان - بهارســتان، قطعــه 
بــه ۱۴  آبرســانی  وضعیــت  شــرق،  کنارگــذر  ســوم 
افتتــاح مســکن محرومــان  شهرســتان اســتان،  
شهرســتان  در  امــداد  کمیتــه  و  مســکن  بنیــاد 
والیــت  بــزرگ  ورزشــگاه  افتتــاح  کــرون،  و  تیــران 
دانشــگاه اصفهــان و ســاختمان ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی اســتان از برنامه هــای ســفر رییــس 

ســازمان برنامــه و بودجــه بــود.

اردیبهشــت  در  مرکــزی،  بانــک  اعــالم  طبــق 
امســال متوســط قیمــت یــک متــر مربــع مســکن 
در شــهر تهــران ۲۸ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان 
کــه نســبت بــه مــاه قبــل ۱.۸ درصــد  بــوده اســت 
کاهــش و معــادل ۶۹.۷ درصــد افزایــش را نســبت 

بــه ســال قبــل از آن نشــان می دهــد. 
گــزارش تحــوالت بــازار مســکن  گزارش ایســنا،  بــه 
کــه از ســوی بانک مرکزی منتشــر  در شــهر تهــران 
اردیبهشــت  در  کــه  اســت  بیانگر ایــن  شــده، 
ــع  ــد و فــروش یــک مترمرب متوســط قیمــت خری
زیربنــای واحــد مســکونی معاملــه شــده از طریق 
بنگاه هــای معامــالت ملکــی تهــران برگشــت ۲۸ 
کــه نســبت بــه  میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان بــوده 
مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب ۱.۸ 

کاهــش و ۶۹.۷ درصــد افزایــش دارد.  درصــد 
شــده  انجــام  معامــالت  تعــداد  برایــن،  عــالوه 
کــه  بــود  فقــره  هــزار   ۳.۹ معــادل  مــاه  در ایــن 
نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل ۶۵.۲ درصــد 
کاهــش و در مقایســه بــا مــاه قبــل ۸۸.۱ افزایــش 
تعــداد  توزیــع  بررســی  و  می دهــد  نشــان  را 
شــهر  در  شــده  معاملــه  مســکونی  واحدهــای 
که  کــی از آن اســت  تهــران بــه تفکیــک عمر بنا حا
واحدهــای تــا پنــج ســال ســاخت بــا ســهم ۳۵.۷ 
درصــد بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص 

داده انــد.
مناطــق  میــان  در  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــر  ــه شــهر تهــران بیشــترین قیمــت هــر مت ۲۲ گان
خانــه ۶۰ میلیــون و ۲۱۰ هــزار تومــان در منطقــه 
هــزار  میلیــون و۹۷۰  بــا ۱۱  آن  کمتریــن  و  یــک 
کــه هــر یــک از  تومــان در منطقــه ۱۸ بــوده اســت 

آنهــا بــا افزایــش ۷۷.۶ درصــدی در منطقه یک و 
۵۲.۶ درصــدی در منطقــه ۱۸ مواجــه شــده اند.
مســکونی  واحدهــای  تعــداد  فراوانــی  توزیــع 
معاملــه شــده برحســب قیمــت یــک مترمربع بنا 
که  کی از آن اســت  در اردیبهشــت امســال نیز حا
واحدهــای مســکونی در دامنــه قیمتــی ۱۵ تــا ۲۰ 
میلیــون تومــان بــه ازای هــر مترمربــع بنا با ســهم 
۱۷.۲ درصــد بیشــترین ســهم از تعــداد معامالت 
شــهر تهــران را بــه خــود اختصاص دادنــد و دامنه 
قیمتــی ۲۰ تــا ۲۵ و ۱۰ تــا ۱۵ میلیــون تومــان بــا 
۱۴.۹ و ۱۲.۳ درصــد ســهم در رتبــه بعــدی قــرار 

دارد.  
توزیــع  امســال  اردیبهشــت  از ســوی دیگــر در 
معاملــه  مســکونی  واحدهــای  تعــداد  فراوانــی 
ــان دهنده  ــد نش ــر واح ــاس ارزش ه ــر اس ــده ب ش
کــه واحدهــای مســکونی بــا ارزش ۵۰۰  آن اســت 
میلیــون تــا یــک میلیــارد تومــان بــا اختصــاص 
ســهم ۲۱ ۴. درصــد بیشــترین ســهم از معامــالت 

انجــام شــده را داشــته اند.
وضعیت اجاره خانه در تهران 

شــده  انجــام  معامــالت  توزیــع  همچنیــن، 
مســکن بــر اســاس مناطــق شــهری در تهــران 
کــه منطقــه ۵ بــا ۱۵.۳ درصــد  کــی از آن اســت  حا
از کل معامالت، بیشــترین ســهم معامالت شهر 

تهــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
کرایــه مســکن  عــالوه بر ایــن، بررســی شــاخص 
کل مناطــق شــهری  اجــاری در شــهر تهــران و در 
در اردیبهشــت امســال نشــان دهنــده رشــدی 
معــادل ۳۲.۶ و ۳۶.۳ درصــد نســبت بــه مــاه 

ــته اســت. گذش ــال  ــابه س مش

 معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه:
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خبرربخ

خبرربخ

معــاون اقتصــادی و بازرگانــی شــرکت پاالیــش نفــت 
اصفهــان گفت: ایــن شــرکت در راســتای چشــم انداز 
ــه هلدینــگ موفــق پتروپاالیشــی و ایجــاد  تبدیــل ب
گــذاری  ارزش افــزوده مشــترک بــه واســطه ســرمایه 
ســودهای  افزایــش  و  پایین دســتی  صنایــع  در 
ســهام  درصــدی   ۱۶.۶۷ بلــوک  غیرعملیاتــی، 
بــورس  را در  نفــت ســپاهان  عرضه شــده شــرکت 

کــرد.  خریــداری 
پاالیــش  عمومی شــرکت  روابــط  گــزارش  بــه 
مهــدی  اصفهــان(،  اصفهان)پاالیشــگاه  نفــت 
صرامی افــزود: شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان بیش 
از یــک میلیــارد و ۵۸۳ میلیــون و ۳۳۳ هــزار ســهام 
ــا قیمــت  ــورس را ب نفــت ســپاهان عرضه شــده در ب
پایــه هــر ســهم ۲ هــزار و ۱۴۸تومان و قیمت پایه کل 

کــرد. ۳.۴ هــزار میلیــارد تومــان خریــداری 
کــرد: بــرای قطعیــت خریــد، شــرکت  وی تصریــح 
را  مبلــغ  درصــد   ۴۰ اصفهــان   نفــت  پاالیــش 
 ۶۰( مابقــی  و  پرداخــت  خواهــد  نقــد  به صــورت 
درصــد( را در چارچــوب شــرایط و ضوابــط منــدرج 
مســاوی  اقســاط  به صــورت  مزایــده  گهــی  آ در 
صرامی بابیان اینکــه  کــرد.  خواهــد  تســویه 
ک  پاالیشــگاه اصفهــان حــدود ۱۰۰ درصــد خــورا
شــرکت نفــت ســپاهان را تأمیــن می کنــد، اظهــار 
داشــت: بــا تبدیــل  شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
صنایــع  در  ســرمایه گذاری  و  پاالیــش  پتــرو  بــه 
کــه بــه پاالیشــگاه وابســته هســتند  پایین دســتی 
ک خــود را از ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی  و خــورا
دریافــت می کننــد، نیــاز ســایر صنایــع نیــز تأمیــن 
خلــق  از فرصت  هــای  آن،  بــر  افــزون  و  می شــود 
اســتفاده  زیرمجموعــه،  شــرکت های  در  ارزش 

مطلــوب خواهــد شــد.
عضــو هیات مدیــره شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان 
با اشــاره به مالکیت این شــرکت بر ۴۲ درصد ســهام 
ک خــود را از  کــه تمــام خــورا پتروشــیمی اصفهان، 
کیــد کرد: پاالیشــگاه  پاالیشــگاه دریافــت می کنــد، تأ
گام هــای اساســی را بــرای تبدیل شــدن  اصفهــان 

ــزرگ در ایــن بخــش  ــرو پاالیــش و هلدینــگ ب ــه پت ب
برداشــته و آمــاده اســتفاده از تجــارب بیــش از ۴۰ 
ســال فعالیت ارزشــمند در مدیریت مجموعه های 

پتروپاالیشــی اســت.
 ۸۵ درصــد تولیــدات شــرکت پاالیش نفت اصفهان 
بــه ۶ فــرآورده اصلــی بنزیــن، نفــت ســفید، نفــت 
گاز مایــع و ســوخت های جــت  گاز،  کــوره، نفــت 
که ایــن نــوع فرآورده هــا به منظــور  اختصــاص دارد 
تســویه بهــای نفــت خــام خریداری شــده به طــور 

کامــل بــه دولــت تحویــل می شــود.
بیــش از ۳۰ نــوع فــرآورده ویــژه و غیــر اصلــی دیگــر 
پاالیشــگاه )۱۵ درصــد( نیــز در اختیــار شــرکت اســت؛  
ک صنایــع  ضمن اینکــه پاالیشــگاه اصفهــان خــورا
کوچک و بزرگی مانند نفت سپاهان،  پایین دست 
ک، پتروشیمی اصفهان و  نفت جی، پتروشــیمی ارا
صنایــع شــیمیایی ایران و شــرکت های مســتقر در 

شــهرک های صنعتــی را نیــز تأمیــن می کنــد.
)پاالیشــگاه  اصفهــان  نفــت  پاالیــش  شــرکت 
اصفهــان( فعالیــت خــود را از ســال ۱۳۵۸ در زمینــه 
پاالیــش نفــت خــام، تولیــد انــواع فرآورده هــای نفتی 
ک صنایع پتروشــیمی و دیگر صنایع  و تامیــن خــورا
ــی  ــال بالندگ ــاد ۴۰ س ــرد و نم ک ــاز  ــتی آغ ــن دس پایی

پــس از انقــالب اسالمی بشــمار می آیــد.
پاالیشــگاه اصفهــان در زمــان حاضــر وظیفــه تامیــن 
کشــور را بــه عهــده  حــدود ۲۳ درصــد  از ســوخت 
ک  کننــده اصلــی خــورا دارد و عــالوه بر ایــن، تامیــن 
صنایــع بــزرگ دیگــر بــوده و چنــد طــرح بــزرگ در 
ــا اســتانداردهای  ــق ب جهــت تولیــد ســوخت مطاب
زیســت محیطــی و بهبــود فراورده هــای اصلــی اجــرا 

ــرده اســت. ک
گازوییــل از محصــوالت اصلی ایــن شــرکت  بنزیــن و 
کــه ســوخت ۱۲ اســتان از جملــه  بشــمار می آینــد 
اصفهــان را تامیــن می کنــد و در دولت هــای یازدهــم 
و دوازدهــم برنامه هــا و طرح هــای بســیاری بــرای 
افزایــش میــزان تولیــد و ارتقــای کیفیــت آنها مطابق 
بــا اســتانداردهای بین المللــی و زیســت محیطــی و 
در جهــت حفــظ ســالمت مــردم انجام شــده اســت.

و معــدن  عضــو هیئــت مدیــره خانــه صنعــت 
اســتان اصفهــان گفــت: برنامــه خاموشــی ها علی 
ــه صنایــع اســتان  رغــم پیگیری هــای مختلــف ب
ــع  ــن رو صنای ــت و ازای ــده اس ــالم نش ــان اع اصفه

دچــار مشــکالت جــدی هســتند.
در  بــرق  قطعــی  داشــت:  اظهــار  چینــی   رضــا 
بیشــتر  کــه  اصفهــان  صنعتــی  واحدهــای 
تولیــدی  و  صنعــت  زمینــه  در  آن  واحدهــای 
کــرده اســت. هســتند، مشــکالت زیــادی را ایجــاد 

بــرای  زیــادی  بــا بیان اینکــه پیگیری هــای  وی 
در  بــرق  قطــع  بنــدی  زمــان  برنامــه  دریافــت 
گرفتــه  شــهرک های صنعتــی اصفهــان صــورت 
اســت  حالــی  در  داشــت: این  ابــراز  اســت، 
دریافــت  زمینــه  در ایــن  مکتوبــی  پاســخ   کــه 

نکرده ایم.
و معــدن  عضــو هیئــت مدیــره خانــه صنعــت 
کــه جریــان بــرق  اســتان اصفهــان بــا بیان ایــن 
حکــم حیات و تنفس یک واحد صنعتــی را دارد، 
ــتقر در  ــای مس ــرق واحده ــه ب ک ــان  ــر زم ــت: ه گف
شــهرک های صنعتــی اصفهان بــدون هماهنگی 
قبلــی قطــع می شــود، بســیاری از شــرکت های 
همچنیــن  و  غذایــی  مــواد  تولیــد  در  فعــال 
واحدهای تولیدکننده مواد پالستیکی، پلیمری 
و الســتیکی دچــار مشــکل می شــوند و مــواد اولیه 

ــی رود. ــن م ــد از بی ــط تولی ــا در خ ــی آنه مصرف
گهانی برق مواد اولیه را از بین می برد قطع نا

کــه واحدهــای  وی ادامــه داد: بایــد توجــه داشــت 
گاهــی اوقــات بــا مشــقت بســیاری مــواد  صنعتــی 
اولیــه مــورد نیــاز خــود را تأمیــن می کننــد تــا چــراغ 
کارخانــه خــود را روشــن نگــه دارنــد و از ایــن رو، 

قطــع بــرق بــه یکبــاره مــواد اولیــه در خــط تولیــد را 
ــرد. ــن می ب از بی

کشــور،  کنونــی اقتصــاد  گفــت: در شــرایط  چینــی 
کــه  همــه عوامــل دســت بــه دســت هــم داده انــد 
بهــای تمام شــده یــک کاالی ایرانــی افزایش قابل 
کاالی  کــه قابــل رقابــت بــا  توجهــی داشــته باشــد 
کامــل،  خارجــی نباشــد امــا قطعــی بــرق بــه طــور 
ــی را  کاالی ایران ــده  ــد تولیدکنن ــات واح ــل حی اص

ــرد. ــر ســوال می ب زی
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت بیــش از یــک هــزار و 
یکصــد واحــد صنعتــی، تولیــدی، خدماتــی در 
اصفهــان افــزود: از شــرکت توزیــع بــر درخواســت 
داریــم جــدول زمــان بنــدی خاموشــی در اختیــار 
گیــرد تا ایــن واحدهــا برنامــه ریــزی  صنایــع قــرار 

الزم را بــرای ادامــه فعالیــت انجــام دهنــد.
کــه در خانــه ای برق قطع  بــه گفته چینــی، زمانی 
گرمــا آزار  کنان این واحــد مســکونی از  می شــود ســا
می بیننــد امــا زمانــی در قطــع بــرق واحــد صنعتــی 
هــم مــواد اولیــه روی خط تولیــد آن از بین می رود 

و هــم بــه دســتگاه های آن شــوک وارد می شــود.
خاموشی ها در صنایع از ساعت ۱۷ اعمال 

شود
اصفهــان  اســتان  صنعــت  حــوزه  فعــال  ایــن 
گفــت: در وضعیــت تحریــم، چنانچــه یــک قطعــه 
الکترونیک و دستگاه کنترلی واحدهای صنعتی 
تأمیــن  ببینــد،  آســیب  و  شــود  خــارج  مــدار  از 

دســتگاه جایگزیــن آن بســیار دشــوار اســت.
ســاعت  می شــود  پیشــنهاد  کــرد:  اضافــه  وی 
خاموشــی بــرای صنایــع از ســاعت ۱۷ بــه بعــد 
در  کمتــری  آســیب  صنعــت  کــه  شــود  لحــاظ 

شــود. متحمــل  خاموشــی ها 
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در  منتقــدان  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 
گــوی دقیــق و  گفــت و  چارچــوب ادب، اخــاق و 
درســت بــرای بهبــود شــرایط شــهر بیــش از قبــل 
گفــت: راه هدایــت  کننــد،  انتقــادات خــود را مطــرح 
ــرای  ــد ب ــردن در نق ک ــاز  ــت، ب ــل درس ــران و عم مدی
ــطوح  ــام س ــران در تم ــه مدی ــه هم ــبت ب ــردم نس م

کشــوری اســت.
قــدرت اهلل نــوروزی در شــصت و ســومین نشســت 
ــن  ــور منتخبی ــا حض ــردا، ب ــان ف ــی اصفه هم اندیش
شــوراهای معتمدیــن مناطــق شــهرداری، اظهــار 
ابتــدای  در  شــهرداری  شــعارهای  از  یکــی  کــرد: 
فعالیت این دوره مدیریت شــهری »اداره امور شــهر 
کــه خوشــبختانه  بــا تکیــه بــر نظــرات مــردم« بــوده 

در ایــن ســال ها تحقــق یافتــه اســت.
و  مباحــث  بــه  مناطــق  مدیــران  افــزود:  وی 
موضوعات مطرح شــده از ســوی معتمدان محلی 
توجــه دارنــد و بــه همــه امــور رســیدگی الزم را انجــام 

داد. خواهنــد 
نظــرات  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  اصفهــان  شــهردار 
معتمــدان محلــی چــراغ راه مدیریت هــا در مناطــق 
ــل  ــرات تبدی ــن نظ ــیاری از ای ــوده و بس ــهرداری ب ش
گــر امــروز اداره  کــرد: ا بــه تعهــد می شــود، تصریــح 
شــهر بــه نحــوه شایســته ای انجــام شــده، ریشــه در 
ــت. ــته اس ــی داش ــات هم اندیش ــن جلس برگزاری ای
نــوروزی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر شــصت و 
ســومین جلســه هم اندیشــی »اصفهان فردا« برگزار 
کرونــا نبــود امــروز شــاهد  گــر  کــه ا شــده در حالــی 
برگزاری یکصد و بیســتمین جلســه بودیم، تصریح 
کنــار برگزاری ایــن هم اندیشــی ها، جلســاتی  کــرد: در 
ــرا  ــده چ ــزار ش ــهر برگ ــگان ش ــدادی از نخب ــا تع ــز ب نی
کمــک  کــه معتقدیــم شــنیدن نقطــه نظــرات آنهــا 
بزرگــی بــه سیاســت گذاری، برنامه ریــزی و نظــارت بر 

حســن اجــرای فعالیت هــا دارد.
بیــن  در  اصفهــان  امــروز  گــر  ا کــرد:  اظهــار  وی 
کانشــهرها پیشــرو شــده و در ایــن دوره مدیریــت 
شــهری بودجــه دو هــزار و ۷۵۰ میلیــارد تومانــی 
ســال  در  تومــان  میلیــارد  هــزار  بــه ۱۰  شــهرداری 
از  تومــان  میلیــارد  هــزار  چهــار  و  رســیده  جــاری 
گرفتــه بــه خاطــر  برخــی شــهرهای همتــراز پیشــی 
کار مدیریتی مشــارکتی  مشــورت ها، همفکری هــا و 

اســت.
همکاری هــا  گــر  ا داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهردار 
نبود ایــن  مناطــق  در  معتمــدان  مؤثــر  نقــش  و 

موفقیت هــا حاصــل نمی شــد؛ البتــه برگزاری ایــن 
گو هــا و شــنیدن صــدای مــردم  گفــت و  جلســات، 
محــدود به اصفهان نشــده بلکــه با اصفهانی هایی 
ــر، معــاون  گذشــته در تهــران وزی ــه طــی ۴۰ ســال  ک
رئیــس جمهــور یا ســمت های دیگری داشــتند، نیز 
جلســاتی داشــته ایم، زیــرا نظــرات آنهــا بســیار مؤثــر 
بوده و در حل مســائل شــهری به شــهرداری کمک 

ــرده اســت. ک
شــهردار اصفهان با بیان اینکه ۱۵ درصد باقیمانده 
خــط یــک متــروی اصفهــان در مــدت زمــان چهــار 
آغــاز فعالیت ایــن دوره مدیریــت شــهری  بــا  مــاه 
ــت،  گرف ــرار  ــهروندان ق ــار ش ــد و در اختی ــل ش تکمی
کــرد: اجــرای خــط دو متــروی اصفهــان نیــز  تصریــح 
کــه در  کار اســت بــه طــوری  بــا جدیــت در دســتور 
حــال حاضــر ۱۳ ایســتگاه این خــط در حــال احــداث 

اســت.
نــوروزی بــا اشــاره بــه پــروژه حلقــه حفاظتــی شــهر، 
کیلومتــر بــا  گفت: ایــن پــروژه بــزرگ بــه طــول ۸۰ 
کار  همســطح  غیــر  تقاطــع  و ۲۳  متــر  عــرض ۷۰ 
حلقــه  تقاطع هــای  از  یکــی  نیســت؛  کوچکــی 
غیــر  تقاطــع  و  حفاظتــی شــهر مجموعــه پل هــا 
کــه بــا اعتبــاری  همســطح ســردار ســلیمانی اســت 

بالــغ بــر ۲۰۰ میلیــارد تومــان احــداث شــد.
وی بــا ابــراز خرســندی از افزایــش درآمدهــا و کاهش 
گفــت: ســال ۹۶،  میــزان فــروش امــوال غیرمنقــول، 

۳۵۵ میلیــارد تومــان امــوال غیرمنقــول در شــهر 
کــه در ســال  فروختــه شــد و ایــن در حالــی اســت 
گذشــته علیرغــم بودجــه هفــت هــزار و ۲۰۰ میلیــارد 
تومانــی شــهرداری فقط ۱۳۸ میلیــارد تومــان اموال 

غیرمنقــول فروختــه شــد.
ــا توجــه بــه  شــهردار اصفهــان افــزود: در ســال ۹۷ ب
کنتــرل هزینه هــا، جلوگیــری از ریخــت و پاش هــای 
تومــان  میلیــارد   ۱۷۰ هزینه هــا،  هدایــت  و  زائــد 
جــاری  هزینه هــای  مصــرف  در  صرفه جویــی 
که با این پــول می توانیم  گرفــت  شــهرداری صــورت 
یــک پــل شــبیه مجموعــه پل هــا و تقاطــع غیــر 
کنیم. همســطح ســردار شــهید ســلیمانی احداث 
ــرد: در چهــار ســال اخیــر در  ک ــوروزی خاطرنشــان  ن
اســتفاده از اوراق مشــارکت بیــش از همــه شــهرها 
کــه دو هــزار و ۱۸۰  فعالیــت انجــام شــد بــه طــوری 
میلیــارد تومــان پــول از ایــن طریــق وارد شــهر شــد، 
در واقــع یــک هــزار و ۹۰ میلیــارد تومــان بودجه هــای 
کمــک مــردم شــهر  دولتــی در شــرایط ســخت بــه 

اصفهــان آمــد.
وی گفــت: میــزان وصــول درآمد شــهرداری در چهار 
کــه  ســال اخیــر ۱۲ هــزار و ۷۰۰ میلیــارد تومــان بــوده 
با ایــن منابــع تحــوالت اقتصــادی بزرگــی در شــهر 
گرفتــه و هــر نقطــه آن دســتخوش تحــوالت  صــورت 

بــزرگ عمرانــی شــده اســت.
شناسایی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات 

شهرداری از سایر دستگاه ها
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه یــک هــزار و ۱۶۰ 
مورد توافق آزادســازی برای توســعه و آبادانی شــهر، 
تعریــض خیابان هــا و احــداث میادیــن انجــام شــده 
اســت، ادامــه داد: ۸۰۰ میلیــارد تومــان مطالبــات 
شــهرداری از دســتگاه های دیگــر شناســایی شــده 
گفــت  بــه  فقــط  را  مشــارکت  همچنیــن  اســت 
بــه  را  مشــارکت  بلکــه  ندادیــم  اختصــاص  گــو  و 
ســرمایه گذاری در شــهر نیــز تعمیم دادیم بــه طوری 
مشــارکت  تومــان  میلیــارد  و ۸۳۲  هــزار  یــک  کــه 

مردمی داشــتیم.
کیــد بــر اســتفاده از ظرفیــت ســرمایه گذاران  وی بــا تا
گفــت: در ســال ۹۶ ســهم شــهرداری از  در شــهر، 
ــال  ــه در ح ک ــود  ــد ب ــارکتی ۵۳ درص ــای مش پروژه ه
حاضــر بــه ۲۹ درصــد رســیده کــه بــه معنــای افزایش 
ســهم بخش خصوصی و مشــارکت مردم در اجرای 

پروژه هــا بــوده اســت.
بــا وجــود  روزهــای دوشــنبه  ادامــه داد:  نــوروزی 
کراتــی  شــرایط ســخت در تهــران حضــور یافتــه و مذا
مشــکات  و  مشــکات  رفــع  بــرای  مســئوالن  بــا 
بــا  جلســه ای  جــاری  هفتــه  در  کــه  داریــم  شــهر 
مدیرعامل ایــران خــودرو مربــوط بــه وســایل نقلیــه 
ســنگین برگــزار و مقــرر شــد بــا پرداخــت ۱۰۰ میلیــارد 
تومــان ۳۰ دســتگاه اتوبــوس خریــداری و بــه نــاوگان 
کنیــم؛ همچنیــن  حمــل و نقــل شــهری اضافــه 
پنــج دســتگاه خــودروی ون بــرای جــا بــه جایــی 
کردیــم. وی خاطرنشــان  معلــوالن شــهر خریــداری 
کــرد: شــهرداری توانســته ۴۳۰ میلیــارد تومــان اوراق 
ــات  ــات، تعام ــن ارتباط ــد و ای کن ــده  ــارکت را زن مش
ــان  ــه در تهــران و اصفه ک ــانی  کس ــا  ــا ب و همکاری ه

ــه همــراه داشــته اســت. ــی ب هســتند نتایــج خوب
در  بایــد  مــردم  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 
بودجه ریــزی و تقســیم بودجــه مشــارکت داشــته 
کل  گفــت: امســال ۲۰۰ میلیــارد تومــان از  باشــند، 
بودجــه بــا نظــر معتمــدان و همــکاری شــهرداران 
کارهایی که معتمدان محلی  مناطــق بــرای انجــام 
تشــخیص داده بودنــد، اختصــاص یافته که نشــان 

ــدان دارد. ــرات معتم ــه نظ ــه ب از توج
کــرد: مــردم در محله هــای خــود بهتــر  کیــد  وی تا
مشــکات را تشــخیص می دهنــد و بایــد بــه نظــرات 
ارزش  بــی  نبایــد  را  افــراد  کرد، ایــن  توجــه  آنهــا 
گر اینگونــه شــود، جانب داری هــا،  کــه ا کــرد  تلقــی 

می شــود. مغرضانــه  موافقت هــا  و  مخالفت هــا 

 شهردار اصفهان در نشست هم اندیشی »اصفهان فردا«:

۸۰۰ میلیارد تومان از مطالبات شهرداری را شناسایی کردیم
خبرربخ

خبر

مدیرعامــل شــرکت مهندســی آب و فاضــاب 
کشــور در جلسه ســتاد پایش تنش آبی اصفهان 
کنفــراس برگــزار شــد، بــر  کــه بــه صــورت ویدئــو 
تامیــن آب شــرب پایــدار مردم در فصل تابســتان 
کــه  کــرد. حمیــد رضــا جانبــاز بــا بیان ایــن  کیــد  تا
امســال تابســتان بســیار ســختی در پیــش داریــم 
کــرد: بــا افزایــش دمــا در فصــل تابســتان  عنــوان 
ــب  ــه مرات ــرب ب ــه آب ش ــردم ب ــاز م ــو نی ــک س از ی
افزایــش می یابــد و از ســوی دیگــر ظرفیــت تامین 

آب شــرب در اصفهــان محــدود اســت.
کــه بــه منظــور تامیــن  وی افــزود: بایــد تدابیــری 
پایــدار آب شــرب مــردم در اســتان اصفهــان در 
گرفتــه اســت در آینــده نزدیــک  کار قــرار  دســتور 
عملیاتــی شــود. جانبــاز تامیــن پایــدار آب شــرب 
را یکــی از خواســته های اساســی مــردم دانســت 
و بیــان داشــت: بــا وجــود تنگناهــای مالــی و 
محدودیــت منابــع آبــی بایــد بــر تبعــات ناشــی 
ــا  همچنــان  ــرد ت ک کشــور غلبــه  ــی در  از تنــش آب
رضایــت مــردم حاصــل شــود. وی بــا اشــاره بــه 
قطــع بــرق در طــول شــبانه روز اظهــار داشــت: 
کشــور  ســطح  در  فاضــاب  و  آب  شــرکت های 
بایــد راهکارهــای مختلفــی بــرای تامیــن بــرق 
گرفتــه باشــند تــا بــا هیــچ  تاسیســات آبــی در نظــر 
پایــدار آب شــرب  تامیــن  بــرای  گونــه چالشــی 
مــردم مواجــه نشــوند.  در ادامه ایــن نشســت 
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
اصفهــان در خصــوص تامیــن آب شــرب مــردم 

کنــون در زمــان  گفــت: هــم ا در فصــل تابســتان 
ــور تامیــن  ــه منظ ــور ب ــزل ژنرات ــرق 8۵ دی ــع ب قط
بــرق اضطــراری در تاسیســات بــزرگ آبرســانی در 
ســطح اســتان در مدار بهــره برداری قــرار می گیرد 
گونــه  تــا در فراینــد تامیــن آب شــرب مــردم هیــچ 
مشــکلی ایجاد نشود. هاشــم امینــی بــا اشــاره بــه 
کــرد:  اوج مصــرف آب در فصــل تابســتان تصریــح 
بــا هــدف تامیــن پایــدار آب شــرب مــردم در فصل 
تابســتان، مدیریت فشــار در شــبکه توزیع آب در 
ــا نصــب فشــار شــکن در  کار قــرار دارد و ب دســتور 
نقاط مختلف شــبکه و اســتفاده از ســامانه های 
کنتــرل، آب بــه صــورت عادالنــه  تلــه متــری و تلــه 

ــود. ــع می ش ــترکین توزی ــان مش می
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
و  شــهر ها  تمــام  در  کــرد:  اعــام  اصفهــان 
گروه هــای مروجیــن مصــرف  روســتاهای اســتان 
بهینــه آب فعــال شــده و عملیــات زون بنــدی 
شــبکه بــه منظــور تامیــن پایــدار آب شــرب در 

اســت.  شــده  اجرایــی  اســتان  ســطح 

مدیرعامل آبفای کشور در جلسه ستاد پایش تنش آبی اصفهان تاکیدکرد؛

تامین پایدار آب شرب مردم در فصل تابستان
خبرربخ

و  مکانیــزه  پــردازش  و  مبادلــه   « مرکــز  دومیــن 
هوشــمند )ســورتینگ( پستی«کشــور از طریــق 
و  ارتباطــات  وزیــر  بــا  کنفرانــس  ویدئــو  ارتبــاط 
فنــاوری اطاعــات در اســتان اصفهــان بــه بهــره 

رســید.  بــرداری 
اصفهــان  اســتان  مبــادالت  و  تجزیــه  مرکــز 
از  پــس  کشــور  مرکــزی  منطقــه  به عنوان هــاب 
مرکــز خلیــج فــارس تهــران، دومیــن مرکــز پــردازش 
کــه بــه  کشــور اســت  هوشــمند مبــادالت پســتی 

ســامانه  ســورتینگ مجهــز شــده اســت.
تجهیز ایــن مرکــز بــا توجــه بــه افزایــش ترافیــک 
شــبکه پســتی و لــزوم تقویــت زیرســاخت های 
لجســتیک و حمــل و نقــل در راســتای افزایــش 
کیفیــت ارائــه خدمــات و توســعه ظرفیت هــای 
بــه  پســتی  تجهیز هاب هــای  بــا  موجــود 
ــورتینگ( در  ــردازش هوشمند)س ــامانه های پ س

گرفــت. کار قــرار  دســتور 
انــواع  دارای  ســامانه  آالت ایــن  ماشــین 
ماننــد  لیبــل  و  بارکــد  قرائــت  ســامانه های 
دوربین هــای مخصــوص بارکــد خــوان هســتند، 
بطوری کــه ســورتر مرســوله می توانــد بســته ها را بــر 
کنــد. اســاس مقصــد، وزن و حجــم آنهــا تفکیــک 

در این ســامانه ابتدا مرســوالت را به شــکل منظم 
و بــا فواصــل از پیــش تعییــن شــده بــه صــف قــرار 
می دهنــد و ســپس بــه ســمت دســتگاه پروفایلــر 
کــه وظیفــه خوانــدن بارکــد و تشــخیص مقصــد 

ــد. ــت می کنن ــالی را دارد، هدای ارس
پروفایلر عاوه بر شناســایی بارکد مرســوله، حجم 
ــه عبــارت دیگــر ابعــاد بســته را نیــز محاســبه  ــا ب ب
و  محاســبات  بــا  نهایــت  در  و  می کنــد  اعــام  و 
اطاعــات موجــود در نــرم افزار ترکینگ مرســوالت 
از شــوت های مقصــد از پیــش تعییــن شــده و 
ــایل  ــه وس ــال ب ــاده انتق ــارج و آم ــف خ ــل تعری قاب

نقلیــه خــاص می شــوند.

ایــن دســتگاه می توانــد تفکیک مرســوالت تا ســه 
هزار و ۶۰۰ بســته در ســاعت و ۲۰ تا ۲۵ هزار بســته 
کاری انجــام دهــد و مشــخصات  را در یــک نوبــت 
ســامانه های  در  مکانیــزه  صــورت  بــه  را  بســته 

کنــد. کامپیوتــری ذخیــره و قابــل برنامــه ریــزی 
کاهــش ســیر، افزایــش ســرعت  افزایــش امنیــت، 
پــردازش مرســوالت، افزایــش بهــره وری منابــع 
و  تجزیــه  در  احتمالــی  خطــای  از  جلوگیــری  و 
طــرح  ســازی این  پیــاده  مزایــای  از  رهســپاری 

می شــود. محســوب 
معــاون فنــی و بازرگانــی شــرکت ملــی پســت در 
ــته  گذش ــال  گفــت: س ــم  افتتاح ایــن طــرح  مراس
حدود پنج میلیون بســته و امانت در مرکز تجزیه 
کــه امســال بــا  و مبــادالت اصفهــان پــردازش شــد 
راه اندازی سیســتم ســورتینگ مکانیــزه، ظرفیت 
پردازش ایــن مرکــز بــه بیــش از ۲۰ میلیون در ســال 

خواهــد رســید.
کنون  حســین غضنفــری افزود: ایــن مرکز که هــم ا
به صورت مســتقیم با ۱۴ اســتان کشــور در ارتباط 
اســت و تنهــا بــرای ۶ اســتان بــا تهــران ارتبــاط دارد 
بــا همــان  از ایــن سیســتم  بــا اســتفاده  بتوانــد 
ــه ۳۱ نقطــه  ــه را ب ظرفیــت نیــروی انســانی، تجزی

بصــورت مســتقیم انجــام دهــد.
وی ادامــه داد: بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری ســرعت 
ســیر مرســوالت بهتــر و کیفیــت ارســال مرســوالت 
کــرد و میــزان آســیب بــه  افزایــش پیــدا خواهــد 
کــرد. کاهــش پیــدا خواهــد  مرســوالت بــه شــدت 

غضنفــری ابــراز امیدواری کرد: شــبکه ملی پســت 
در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی هــا 
به عنــوان زیرســاخت تجــارت تجــارت الکترونیک 
بتوانــد  الکترونیــک  تجــارت  ســکوی  و  کشــور 

کنــد. ــه  کشــور ارائ ــه مــردم  خدمــات خوبــی ب
اصفهــان،  در  پســتی  واحدهــای  درصــد   ۵۲
شــهری و ۴۸ درصــد در روســتاهای اســتان فعــال 

هســتند.
رئیس بنیاد مســکن انقاب اســامی گفت: توســعه 
انقــاب  مســکن  بنیــاد  کار  دســتور  در  مســکن 

دارد. اســامی قرار 
و  افتتــاح  آئیــن  حاشــیه  در  تابــش  علیرضــا 
گلســتان  واحــدی   ۱۹۰ پــروژه  از  بهره بــرداری 

کــرد: تســهیات باعوض  شهرســتان تیــران، اظهــار 
ســوی  از  اصفهــان  اســتان  در  طــرح  اجرای ایــن 
کنــون  ســازمان برنامــه و بودجــه تأمیــن شــده و تا
بیــش از ۶۰ هــزار واحــد مســکونی ویــژه محرومــان در 

اســت. رســیده  بهره بــرداری  بــه  کشــور  کل 
وی افــزود: ۶۰ هــزار واحــد مســکونی دیگــر نیــز در 
نوبــت تحویــل و افتتــاح اســت و پروژه هــا در بــازه 

زمانــی یــک ســاله تحویــل مــردم شــده اســت.
اســامی تصریح  انقــاب  مســکن  بنیــاد  رئیــس 
کــرد: پروژه هــای احــداث و بازســازی ارزان قیمــت 
کشــور را در دســتور  واحدهــای مســکونی در سراســر 

کار داریــم.
تابــش اضافــه کرد: توســعه حوزه مســکن در دســتور 
ــت  ــه جه ــی ب ــکن مل ــای مس ــرار دارد و طرح ه کار ق
تســهیل خانــه دار شــدن مــردم همچنــان ادامــه 

ــت. ــد داش خواه

حســن ساســانی بــه عنــوان رئیــس هئیــت مدیــره 
اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  مدیرعامــل  و 
منصــوب شــد.  طــی حکمــی از ســوی معــاون آب 
و آبفــای وزیــر نیــرو و مدیرعامــل شــرکت مدیریــت 
بــه عنــوان  منابــع آب ایــران، »حســن ساســانی« 

رئیــس هئیــت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت آب 
منطقــه ای اصفهــان منصــوب شــد. 

ساســانی پیــش از ایــن بــه عنــوان سرپرســت شــرکت 
آب منطقــه ای اصفهــان و معــاون حفاظــت و بهــره 
با ایــن شــرکت ســابقه همــکاری داشــته  بــرداری 

اســت.

دومین مرکز » پردازش هوشمند پستی «
 کشور در اصفهان افتتاح شد

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی در اصفهان:

کار قرار دارد توسعه مسکن در دستور 

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اصفهان 
منصوب شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: 
عــاوه بــر مشــکات بــرق خشــک شــدن زاینــده رود 
بی لیاقتــی  و  بی کفایتــی  مصداق هــای  از  یکــی 

وزارت نیــرو اســت.
گــزارش مهــر، مهــدی طغیانــی در نطــق میــان  بــه 
دســتور خــود در مجلــس شــورای اســامی اظهار 
داشــت: در لغتنامه هــا کفایــت را از عهــده برآمــدن، 
کرده انــد و متأســفانه در  کاردانــی و لیاقــت معنــا 
ــود  ــاهده نمی ش ــه مش ک ــزی  ــا چی ــرو تنه وزارت نی

کاردانــی اســت. کفایــت، لیاقــت و 
گایه هــای مــردم  وی بــا اشــاره بــه وضعیــت بــرق و 
گفــت: عــاوه بــر  کــه بایــد پاســخگوی آنهــا باشــیم، 
آن در فــات مرکزی ایــران مســئله زاینــده رود یکــی 

کارآمــدی نظــام شــده اســت. از مصداق هــای نا
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس خاطــر 
کــرد: بــا مدیریــت وزارت نیــرو در چنــد دهــه  نشــان 

اخیــر رودخانــه دائمی بــه رودخانــه فصلــی تبدیــل 
شــده و هیــچ وقــت پاســخگوی آن نیســتند.

آسیب های فالت مرکزی به معضل اجتماعی و 
امنیتی مبدل شده است

آب  بــرای  مــا  امــروزه  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
آشــامیدنی بــا مشــکل روبــرو شــده ایم، تصریــح 
کشــاورزان باالدســت و پاییــن دســت  کــرد: مــردم و 
رودخانــه زاینــده همــه ناراضــی هســتند و ایــن چــه 
ســبک و هنــر از مدیریــت بــرای منابــع طبیعــی و 

اســت. آب 
طغیانــی ادامــه داد: مخاطــرات فــات مرکزی ایران 
با ۶ میلیون جمعیت مبدل به معضل اجتماعی 
کــم  و امنیتــی شــده و فرونشســت زمیــن ناشــی از 
آبــی ذخایــر آب، حفــظ بناهــای تاریخــی و چندین 

ســاله را بــه خطر انداختــه اســت.
کی نوبت زاینده رود می شود؟

ــا بیان اینکــه مــردم اصفهــان تنهــا خواســتار  وی ب
احیــای زاینــده رود و عملــی شــدن وعــده آقــای 
گفــت: رئیــس جمهــور وقــت  روحانــی هســتند، 
کنون هشــت ســال  قول احیای زاینده رود را داد و ا
از دوره ریاســت جمهــوری او می گــذرد و همچنــان 

نوبــت زاینــده رود نرســیده اســت.
ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس گفت: 
طبــق مصوبــات شــورای عالــی آب بارگذاری هــای 
جدیــدی بایــد متوقــف شــود و مــا بــه دنبــال عمــل 

بــه قانــون هســتیم.
بــرای  آیــا محیــط زیســت فقــط  وی ادامــه داد: 
کــه یــک هــزار و ۲۲۰  پاییــن دســت مطــرح اســت 
مورد بند آبخیزداری باالدســت جز محیط زیســت 
نیســت و آیا مردم اصفهان جز این کشــور نیســتند 
کــه بــرای آب شــرب آنهــا گدایی کنیم و درخواســت 

همــه نماینــدگان بی پاســخ بمانــد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

کفایت در وزارت نیرو دیده نمی شود لیاقت و 

غ در اصفهــان، دومیــن  ــازار تخم مــر وضــع مبهــم ب
تولیــد کننده ایــن محصــول در کشــور، نگرانی هایی 
را بابــت چگونگی ادامه فعالیت واحد هــای پرورش 

کــرده اســت.  گذار ایجــاد  غ تخــم  مــر
غ  غ در ۲۲۷ واحــد مــر ســالیانه ۱۰۵ هزارتــن تخــم مــر
گــذار اســتان اصفهــان تولیــد می شــود، با ایــن  تخــم 
رقــم، اصفهــان پــس از تهــران دومیــن تولیدکننــده 
ســویی  از  بنابرایــن  اســت؛  کشــور  غ  مــر تخــم 
غ در  ســاماندهی وضــع تولیــد و عرضــه تخــم مــر
اصفهــان اثــر قابــل توجهــی روی بــازار کشــور دارد و از 
ســوی دیگــر هرگونــه سیاســت نظارتــی و اقتصــادی 
ملــی روی ایــن بــازار بــزرگ تولیــد و عرضــه هــم موثــر 
غ در یــک ســال اخیــر فراز  خواهــد بــود. بــازار تخــم مــر
ــش  ــا افزای ــون ب کن ــته و ا ــادی داش ــیب های زی و نش
هزینــه تمــام شــده بــرای تولیدکننــدگان و رســیدن 
کاهــش تقاضــا ضــرر و زیــان قابــل  گرمــا و  فصــل 

ــه تولیدکننــدگان وارد شــده اســت. توجهــی ب
غ پیش بینی کاهش تولید تخم مر

علــی دهقانــی مدیــر امــور طیــور ســازمان جهــاد 
کشــاورزی اســتان اصفهــان در گفتگــو بــا خبرنگار ما  
کننــدگان  بــا اشــاره بــه مشــکات پیــش روی تولیــد 
گفــت: افزایــش قیمــت جوجــه یــک  غ  تخــم مــر
گــذار و ســایر هزینه هــای جــاری  روزه، پولــت تخــم 
همچنیــن ارســال نشــدن بــه موقــع نهاده هــای 
خریــداری شــده بــه واحد هــای مرغــداری از عمــده 
مشــکات و موانع پیــش روی صاحبــان واحد های 

غ تخمگــذار اســت. ــرورش مــر پ
کشــور در  او بــا اشــاره به اینکــه ســتاد تنظیــم بــازار 
زمســتان پارســال قیمــت مصــوب هرکیلوگــرم تخــم 
کــرد و  غ را دِر مرغداری هــا ۱۴۰۰۰ تومــان اعــام  مــر
کنجالــه ســویا و ذرت  افــزود: بــا افزایــش رســمی نرخ 
کــه از مهمتریــن اقــام مصرفــی مرغداریهاســت و 
کیلوگــرم  هزینه هــای جــاری قیمــت تمــام شــده هــر 
غ نســبت بــه نــرخ قبلــی مصوبــه ســتاد  تخــم مــر

ــازار افزایــش یافتــه اســت. تنظیــم ب
کشــاورزی اســتان  مدیــر امــور طیــور ســازمان جهــاد 
کــرد: از ســوی دیگــر کاهش مصرف  اصفهــان اظهــار 
غ در مــاه مبــارک رمضــان و فصل تابســتان  تخــم مــر
ــده  ــرای تولیدکنن ــع ب ــن وض ــده ادامه ای ــب ش موج

بســیار خســارت بــار باشــد.
می توانــد  رونــد  ادامه ایــن  کــرد:  کیــد  تا دهقانــی 
منجــر بــه حــذف بســیاری از واحد های تخمگــذار از 
غ در  کمبــود تخــم مــر چرخــه تولیــد و بــه دنبــال آن 

ماه هــای آینــده شــود.
غ تخمگذار آینده مبهم فعالیت واحد های مر

غ  مــر اتحادیــه  مدیرعامــل  منصــوری  خســرو 
ــگار  ــا خبرن ــو ب گفتگ ــان در  ــتان اصفه ــذار اس تخمگ
غ را رونــدی بــا ثبــات  مــا جریــان تولیــد تخــم مــر
غ  گفــت: یــک واحــد پــرورش مــر نســبی دانســت و 
غ  تخمگــذار، حــدود۲۰ مــاه بطــور مســتمر تخــم مــر
کــه در  تولیــد می کنــد و تنظیــم تولیــد بــه نحــوی 
یــک فصــل کاهــش و در یــک فصــل مــازاد محصــول 

داشــته باشــد عمــا امــکان پذیــر نیســت.
پــرورش  واحد هــای  برنامه هــای  کــرد:  کیــد  تا او 
گوشــتی، بایــد دراز مــدت  غ  تخمگــذار بــر خــاف مــر
غ تخمگذار اســتان  باشــد.  مدیرعامــل اتحادیــه مــر
غ  کــرد: آینــده تولیــد تخــم مــر اصفهــان پیــش بینــی 
جــدا از عوامــل معمــول کــه بســته بــه شــرایط فصلی 
و میــزان مصــرف در مناســبت های خــاص اســت 
دچــار چالش هــای جــدی شــود. منصــوری ادامــه 
داد: قیمــت پاییــن، رکــود درازمــدت و مشــکات 
عدیــده از جملــه تامیــن نهاده هــا با وجــود مدیریت 
در ســامانه بــازارگاه منجــر بــه تحمیــل زیان هــای 

بســیار ســنگین بــه تولیدکننــدگان شــده اســت.
کــرد: در ایــن شــرایط بــا توجــه بــه غیرقابــل  او اضافــه 
ــه  ک ــی  ــد و مخاطرات ــده تولی ــودن آین ــی ب پیــش بین
متوجه سرمایه تولیدکنندگان شده تولیدکنندگان 

انگیــزه چندانــی بــرای ادامــه فعالیــت ندارنــد.

غ در جستجوی مسیر صادرات آسان تخم مر
تولیــدات  بهبــود  معــاون  حسین ایراندوســت 
کشــاورزی اســتان اصفهــان  دامی ســازمان جهــاد 
گــر چــه قیمــت  گفــت: ا گفتگــو بــا خبرنــگار مــا  در 
کیلوگــرم ۱۴ هــزار  غ بــه ازای هــر  مصــوب تخــم مــر
غ  ــرم تخــم مــر کیلوگ کنــون هــر  ــا ا تومــان اســت، ام
کمتــر از ۱۰ هــزار تومــان دِر مرغداری هــا  بــه قیمــت 

می شــود. خریــداری 
غ در  او بــا بیان اینکــه روزانــه ۳۰۰ تــا ۳۵۰ تــن تخــم مــر
اســتان تولید می شــود گفت: بیش از ۴۰ درصد این 
گرچه اجــازه صــادرات داده  تولیــد، مــازاد اســت، اما ا
غ  کیلوگــرم تخــم مــر شــده، ولــی چــون بــه ازای هــر 
گرفته شــده  ۳۵۰۰ تومــان عــوارض صادراتــی در نظــر 
کاهــش قیمــت دالر، رغبــت تولیدکننــدگان برای  بــا 

کاهــش یافته اســت. غ  صــادرات تخــم مــر
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
ــدگان  ــزود: تولیدکنن ــان اف ــتان اصفه ــاورزی اس کش
کــه عــوارض  کننــدگان درخواســت دارنــد  و صــادر 
غ  مــر تخــم  صــادرات  تــا  شــود  حــذف  صادراتــی 

گیــرد و قیمــت اصــاح شــود. شــتاب 
کــرد: تنهــا راه جبــران ضــرر  ایراندوســت تصریــح 
کــردن زمینــه صــادرات  اقتصــادی مرغــداران فراهــم 
ــه  ــان ب غ اصفه ــر ــم م ــازار تخ ــا ب ــت ت غ اس ــر ــم م تخ

تعــادل نزدیــک شــود.
کنــون در ســال تولیــد، پشــتیبانی ها  کــرد: ا کیــد  او تا
و مانــع زدایی هــا ضــروری اســت بــرای جلوگیــری 
غ مــورد  از ضــرر و زیــان مرغــداران و تامیــن تخــم مــر
نیــاز مــردم، برنامــه ریــزی اصولــی و مدونــی بــرای 
کاهــش یــا حــذف تعرفــه  غ و  صــادرات تخــم مــر

گیــرد. صادراتــی صــورت 
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی اســتان اصفهــان در پایــان افــزود: از طــرف 
ــازار  ــم ب ــتاد تنظی ــون س کن ــم ا دیگــر الزم اســت از ه
کارشناســی قیمــت تمــام شــده هــر  کشــور بــا بــرآورد 
ــا در  کنــد ت غ را اصــاح و مصــوب  ــرم تخــم مــر کیلوگ
ــا ماه هــای آینــده شــاهد تاطــم مجــدد در  روز هــا ی

ــازار نباشــیم. ب
غ ماننــد  فــراز و نشــیب در تولیــد و عرضــه تخــم مــر
ــردم  ــفره های م ــروری س ــام ض ــر از اق ــیاری دیگ بس
کــه  در چنــد ســال اخیــر ســبب مشــکاتی شــده 
کننــده را ناراضــی  هــم تولیدکننــده و هــم مصــرف 
کــرده اســت. بــا وجود ایــن مســائل بایــد تصریــح کرد 
گــر  ســاماندهی این بــازار امــری ناممکــن نیســت ا

تدبیــر و برنامــه ریــزی باشــد.
کبری گزارش از معصومه ا

غ اصفهان سامان می گیرد؟  بازار تخم مر
خبر
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کشف پارچه قاچاق در مبارکه 

کارگران و استادکاران ساختمانی شهرستان شهرضا  آغاز فعالیت انجمن صنفی 

خبرربخ

خبرربخ

محمولــه پارچه قاچاق و کیســه آبگــرم بــه ارزش ۲۰ 
میلیــارد ریــال در بازرســی از یــک کامیــون در مبارکــه 
توقیــف شــد. جانشــین فرمانــده انتظامی اســتان 
گاهــی و مــواد مخدر ایــن  گفــت: مامــوران پلیــس آ
شهرستان حین کنترل محور مواصالتی بروجن-
کامیــون مشــکوک و آن را متوقــف  مبارکــه بــه یــک 
کردنــد. ســرهنگ محمد رضا هاشــمی فر گفــت: در 
بازرســی از ایــن کامیــون ۲۱۰ طاقــه پارچــه خارجــی و 
کیســه آبگــرم خارجــی بــدون مــدارک  ۵ هــزار و ۳۹۰ 

گمرکی کشــف شــد.

کارشناســان ارزش ایــن محمولــه را ۲۰  گفــت:  کردنــد.وی  میلیــارد ریــال اعــالم 

کارگــران و اســتادکاران  فعالیــت انجمــن صنفــی 
ســاختمانی شهرســتان شــهرضا آغــاز شــد.

اســتادکاران  و  کارگــران  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
ساختمانی شهرستان شهرضا گفت: با ثبت نام، 
تشــکیل ســابقه، بازرســی و تاییــد بیــش از ۱۲۰۰ نفــر 
از افــراد شــاغل در ۱۷ رســته مختلــف ســاختمانی 
کار، لولــه کــش  کار، نقــاش، ســنگ  ازجملــه ســفت 

کار ایــن انجمــن راه انــدازی شــد. 
ابراهیــم ســبزواری افــزود: ثبــت دو شــرکت عمرانــی 
گــذاری، خدمــات  و مصــرف هــم بــا هــدف ســرمایه 
شــهری،  ســاز های  و  ســاخت  پذیــرش  و  دهــی 
دولتــی و خصوصــی در شــهرضا در حــال پیگیــری 

ــت. اس
ــته های  ــرارداد در رس ــن ق ــه و تدوی ــت: تهی گف وی 
و  کارفرمــا  بیــن  ســاختمان  صنعــت  مختلــف 

فنــی  آمــوزش  دوره هــای  برگــزاری  و  اســتادکار 
اعضــا  تخصصــی  آموزش هــای  بــرای  حرفــه ای 
از  و ۱  بــه ۲  درجــه ۳  از  مهارتــی  درجــه  ارتقــاء  و 

اســت. انجمــن  وظایف ایــن 

اســتادکاران  و  کارگــران  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
ساختمانی شهرستان شهرضا افزود: ۸۰۰ سهمیه 
کارت مهــارت صــادر  بیمــه ای بــر اســاس تعــداد 

شــده در شهرســتان الزم اســت.

انتخابــات  تبلیغــات  بررســی  کمیســیون  عضــو 
کــرد: امســال ســه مناظــره  ریاســت جمهوری اعــالم 
رادیویــی بیــن نماینــدگان نامزدهــا برگــزار خواهــد 
شــد کــه محــور آن اقتصادی خواهد بــود. به گزارش 
قاضی زاده هاشــمی عضو  احســان  ســید  مهــر، 
کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهوری در جمــع خبرنــگاران دربــاره 
نامزدهــای  میــان  مناظــرات  برنامه هــای  تعــداد 
ریاســت جمهوری،  انتخابــات  دوره  ســیزدهمین 
گفــت: شــاید یکــی از پربیننده تریــن برنامه هــای 
تلویزیــون در ایــام انتخابــات، مناظــرات تلویزیونــی 
کــه بیــن نامزدهــا برگــزار می شــود. در همیــن  اســت 
زنــده تلویزیونــی هــر  برنامــه مناظــره  راســتا ســه 
بیــن  )۱۸۰ دقیقــه(  مــدت ســه ســاعت  بــه  یــک 
نامزدهــا خواهیــم داشــت. وی بــا اشــاره بــه چینش 
برنامه هــای مناظرات میان نامزدهــا، افزود: ترتیب 
برنامه هــای تلویزیونــی و زمــان شــروع آن بــه نحوی 
کــه حتــی تا ایــام نزدیــک بــه روز موعــد،  خواهــد بــود 
یعنــی ۲۸ خــرداد مــاه، برنامه هــا پخــش خواهنــد 
شــد. بر ایــن اســاس برنامه هــای مناظــرات از رســانه 
ملــی جمهــوری اســالمی ایران پخــش خواهــد شــد، 
کــدام از نامزدهــا بــه شــرح  کــه در ایــن برنامه هــا هــر 
برنامه هــای خــود در حــوزه سیاســت  توضیــح  و 
و  اجتماعــی  و  فرهنگــی  بین المللــی،  و  داخلــی 
کمیســیون بررســی  اقتصــادی می پردازنــد. عضــو 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، پخــش  تبلیغــات 
دوره  ســیزدهمین  نامزدهــای  میــان  مناظــرات 
انتخابــات ریاســت جمهوری را یکــی از عوامــل موثــر 
کیــد بر اینکــه  در افزایــش مشــارکت دانســت و بــا تا
نامزدهــا  بــرای  تلویزیونــی،  مناظــرات  بــر  عــالوه 
گرفتــه شــده اســت  برنامه هــای دیگــری نیــز در نظــر 
گفــت: عــالوه بر ایــن، امســال ســه مناظــره رادیویــی 
کــه  بیــن نماینــدگان نامزدهــا برگــزار خواهــد شــد 

محــور آن اقتصــادی خواهــد بــود.

۳مناظره اقتصادی بین 
نمایندگان نامزدهای 

ریاست جمهوری برگزار 
می شود

خبرربخ

گزارشربخ

گفــت: اســتقالل،  کانــون وکالی اصفهــان  رئیــس 
نهــاد وکالــت اســت و وکیــل دو  جوهــره ذاتــی 
رســالت مهــم دفــاع از حقــوق مــوکالن و نظــارت 

ــر عهــده دارد. ــر حســن اجــرای قوانیــن را ب ب
همایــش  هفتمیــن  و  ســی  در  رئیســی  لیــال 
کشــور  کانون هــای وکالی دادگســتری  سراســری 
کــرد:  کــه بــه میزبانــی اصفهــان برگــزار شــد، اظهــار 
کــه وضعیــت نهــاد وکالــت  همــه مــا می دانیــم 
گــر  در ســال های اخیــر مطلــوب نبــوده اســت و ا
کنیــم در حــال طــی  بخواهیــم درســت توصیــف 
ــت  ــردن ســخت ترین ســال فعالیــت نهــاد وکال ک
کــه ریشــه در  هســتیم؛ چــرا وضعیت ایــن نهــاد 
ــور  کش ــد در  ــان ها دارد، بای ــادی انس ــوق بنی حق

دچار ایــن مشــکالت و ســختی ها باشــد؟
و  ســازی  فرهنــگ  عــدم  بیان اینکــه  بــا  وی 
کانون هــای وکال بــه جامعــه و  معرفــی درســت 
از  گاهانــه  ناآ و  غلــط  ناصــواب،  برداشــت های 
نهــاد وکالــت از مشــکالت پیــش روی وکال اســت، 
نهــاد  ذاتــی  جوهــره  اســتقالل،  کــرد:  تصریــح 
وکالــت اســت و وکیــل دو رســالت مهــم دفــاع 
از حقــوق مــوکالن و نظــارت بــر حســن اجــرای 
قوانیــن را بــر عهــده دارد. قانــون در قــوه مجریــه 

اجــرای  حســن  پــس  می شــود،  اجــرا  و  وضــع 
قوانیــن نیــز بایــد در قــوه مجریــه دنبــال شــود، 
که ایــن  امــا برخــی بــه دلیــل برداشــت های غلــط 
را درســت متوجــه نشــده اند، عقیــده  مفهــوم 
دارنــد وکال بایــد تحــت نظــارت و مدیریــت قــرار 
کــه نهــاد وکالــت،  بگیرند ایــن در حالــی اســت 

یــک نهــاد حمایتــی اســت.
بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  کانــون وکالی  رئیــس 
وکیــل از حقــوق مــوکالن بــا ابــزار قانــون دفــاع 
ســمت  بــه  را  جامعــه  وکیــل  افــزود:  می کنــد، 
کمیــت قانــون را بــه  قانــون می بــرد و اصــل حا
گــر در یــک جامعــه  منصــه ظهــور می رســاند؛ ا
کمیتــی اســت،  کــه فراحا کمیــت قانــون  اصــل حا
اجــرا شــود حقــوق انســان ها حفــظ می شــود.
کســی در  کیــد بر اینکــه وکال بیشــتر از هــر  وی بــا تا
کــور قانــون مطلع هســتند،  کنــار قضــات از نقــاط 
قــوه  بــرای  بهتریــن مشــاور  وکال  کــرد:  تصریــح 
مقننــه هســتند، قــوه مقننــه بایــد از تجربــه وکال 
کنــد و متأســفانه عــدم اســتفاده از وکال  اســتفاده 
کوتاهــی مســئوالن این قــوه اســت. آنــان  نشــانه 
بایــد بــه دنبــال وکال باشــد، اما اینگونــه نیســت.

گفته  رئیســی افــزود: یکــی از نماینــدگان مجلــس 
کیفیــت  بــود خدمــات وکال در پایین تریــن حــد 

گفتــه مــردم را بــه  بــا باالتریــن هزینــه اســت؛ این 
نهــاد حامی مــردم بی اعتمــاد می کنــد. خدمــات 
کــم نیســت، اما ایــن نقــش  وکال در قــوه مجریــه 
کــه در نتیجه  کم تــر دیده می شــود  حمایتــی وکال 
آن در جامعــه و رســانه ملــی بدتریــن توهین هــا 

ــود. ــه وکال می ش ب
تربیت وکیل وظیفه کانون وکال است

می شــود  مشــاهده  گاهــی  بیان اینکــه  بــا  وی 
گرفتــه را ممنــوع  کانــون پروانــه  کــه از  کــه وکیلــی 
رفتارهــا  داد: ایــن  ادامــه  می کننــد،  االشــتغال 
نتیجــه برداشــت نادرســت از نهــاد وکالــت اســت، 
نــه  اســت  وکیــل  تربیــت  وکال  کانــون  وظیفــه 
اشــتغالزایی؛ امــا در قانــون تصریــح شــده اســت 
کــه تربیــت وکیــل بــه ابزارهــای خاصــی نیــاز دارد. 
غ التحصیــالن حقوق به  متأســفانه جمعــی از فار
جای اینکــه در حوزه هــای دیگر مدیریت شــوند، 
کانون هــای وکال شــورانده می شــوند با ایــن  علیــه 
کردنــد. کانون هــا انحصار ایجــاد  کــه  اســتدالل 

حرفه وکالت کسب و کار نیست
بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  کانــون وکالی  رئیــس 
حرفــه  یــک  وکالــت  حرفــه  می دانیــم  همــه 
ــر قــرار باشــد وکیــل  گ گفــت: ا غیرتجــاری اســت، 
از  دفــاع  بایــد  باشــد،  داشــته  اصولــی  کارکــرد 
ــود  کاری خ ــت  ــوان اولوی ــه عن ــوکل را ب ــوق م حق
کــه به ایــن مفهــوم توجــه  کســانی  قــرار دهــد؛ امــا 
کار  و  کســب  وکالــت  حرفــه  می گوینــد  ندارنــد 
کار باشد.  اســت و باید مشــمول قوانین کســب و 
کســب  کار باشــد،  کســب و  گــر حرفــه وکالــت  ا
ســود در اولویــت خواهــد بــود و ایــن مســئله در 
حــوزه وکالــت بــه معنــی تجــارت بــا جــان و مــال و 
نامــوس مــردم اســت، البتــه بســیاری از تخلفــات 
بــه  می گیــرد  قــرار  رســیدگی  مــورد  انتظامی کــه 
وکالــت  نهــاد  از  اشــتباه  فهــم  و  دلیــل  همیــن 

اســت.
گاهانــه و برخــی  کــرد: برخــی آ وی خاطرنشــان 
کــه بــا مفاهیــم نهــاد  جاهالنــه اعــالم می کننــد 
وکالــت آشــنا نیســتند و تعابیــر غلــط در مــورد آن 
گاهــی همیــن اشــتباه ها، بســتر  کار می برنــد و  بــه 
گیری هــا می شــود. بــه نظــر می رســد  تصمیــم 
ــاق  ــرای احق ــت ب ــه سال هاس ک ــای وکال  کانون ه
گام  کرده انــد بایــد چنــد  حقــوق مــردم تــالش 
بلندمــدت بــا برنامــه درســت بردارنــد و اولیــن 
ــاره تعرفــه  اقــدام در ایــن زمینــه برنامه ریــزی درب

ــه جامعــه اســت. وکالــت و معرفــی وکیــل ب

رئیس کانون وکالی اصفهان:

استقالل، جوهره ذاتی نهاد وکالت است 

مدیرکل نوســازی مدارس اســتان اصفهان صبح 
روز پنجشــنبه - ۶ خردادمــاه ۱۴۰۰- بــر اثــر ابتــال بــه 
کل  کرونــا درگذشــت. ســید مهــدی میربــد، مدیــر 
نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان، ســاعت ۱۰ 

و ۴۰ دقیقــه صبــح روز پنجشــنبه -۶ خردادمــاه 
گذشــت. کرونــا در  ۱۴۰۰- بــر اثــر ابتــالء بــه 

تحصیلــی  مــدرک  دارای  میربــد  ســیدمهدی 
ــا ۱۲ ســال  کارشناســی ارشــد مهندســی عمــران ب

کار اجرایــی، از ســال ۱۳۸۵ تــا ۱۳۹۱ در  ســابقه 
کل نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان در  اداره 
ســمت های مختلــف از جملــه ناظــر و ســرناظر 
کل،  ســاختمان، عضــو و دبیــر شــورای فنــی اداره 
ــوده  ــری، ب کارب مســئول آمــوزش و پژوهش هــای 
اســت و از ســال ۱۳۹۱ سرپرســتی معاونــت فنــی و 
کل نوســازی مــدارس اســتان را بــر  اجرایــی اداره 

عهــده داشــته اســت.
فســخ  کمیتــه  عضــو  ســال ها  طی ایــن  میربــد 
کمیتــه بازنگــری  پیمــان اســتانداری اصفهــان، 
فهرســت بهــای ابنیــه ۹۵ در ســازمان مدیریــت و 
کمیتــه بازنگــری فهرســت  برنامه ریــزی اســتان و 
کشور  بهای ابنیه ۹۷ در سازمان برنامه و بودجه 

نیــز بــوده اســت.
روزنامه ســیمای شــهر با نهایت تأســف درگذشت 
آقــای میربــد را بــه خانــواده و همــکاران آن مرحــوم 

تســلیت می گوید.

مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان بر اثر کرونا درگذشت

کل دادگســتری اصفهــان در خصــوص  رئیــس 
اهمیــت همــکاری دســتگاه قضــا و وکال و عــدم 
فرهنگســازی  و  اهمیــت  و  نهــاد  دو  تقابل ایــن 
زمینه هــا  تمــام  در  حقوقــی  مشــاوره  دربــاره 
توضیحاتــی ارائــه داد. محمدرضــا حبیبــی صبــدر 
کانون هــای  ســی و هفتمیــن همایــش سراســری 
وکالی دادگســتری کشــور که به میزبانی اصفهان 
کــرد: انتظــار مــی رود در چنیــن  برگــزار شــد، اظهــار 
آن  بــرای  زیــادی  زحمــات  کــه  نشســت هایی 
کشــیده می شــود تــا افــراد نخبــه حقوقــی در آن 
کننــد، نقــاط ضعــف و قــدرت و مســائل و  شــرکت 
مشــکالت مطــرح و بــرای آن برنامه ریــزی شــود و 
در همایش هــای بعــد نتایــج آن رصــد شــود تا این 

ــه پیشــرفت ها منتــج شــود. نتایــج ب
وی ادامــه داد: اصــاًل بــه تقابــل دســتگاه قضائــی 
یــک  زیرا ایــن  نــدارم،  اعتقــاد  وکالــت  نهــاد  و 
کافــی اســت بــه متــن ســوگندنامه  اشــتباه اســت، 
کــه اجــرای عدالــت و  کنیــد  قضــات و وکال دقــت 
کشــف حقیقــت و احقــاق حــق در هــر دوی آنهــا 
آمــده اســت و هــر دو بــا لفــظ جاللــه بــرای هدفــی 
مشــترک قســم یــاد می کننــد پــس در اینجــا تقابــل 

معنــا نــدارد.
کل دادگســتری اصفهــان خاطرنشــان  رئیــس 
کــه همــه چیــز را همــگان  کــرد: نــگاه ما ایــن اســت 
کار قاضی اســت،  کمک  دانند و وکیل دســتیار و 
امــا وجــود اختــالف در ایــن دو نهــاد یــک خــالف 
حل ایــن  دنبــال  بــه  بایــد  و  اســت  غیرواقــع 
مســائل باشــیم این دو نهــاد نهادهــای مقدســی 

هســتند.
وی در خصــوص اهمیــت ارتبــاط قاضــی و وکیــل، 
کــه می تواننــد در  گر ایــن احســاس  کــرد: ا تصریــح 
کننــد و در بیــن  ــی و قاضــی نفــوذ  دســتگاه قضائ

کــه هنجــار را برنمــی. تابند ایــن تصــور  کســانی 
آن  از  را  وکیــل  یــا  قاضــی  می تواننــد  کــه  باشــد 
ــه خــورده منحــرف  ک مســیر درســت و ســوگندی 
کنند، ایــن چهــره نازیبــا در اذهــان عمومی پیــش 
کــه بیــن قاضــی و وکیــل تقابلــی وجــود  می آیــد 

دارد.
لزوم مقابله با کسانی که چهره نظام حقوقی 

و قضائی را مخدوش می کنند
حبیبــی خودســازی و خودکنترلــی را قــدم اول در 
گفــت: بایــد در اولیــن  هــر پرونــده ای دانســت و 
قــدم بــه یــاد آن ســوگند بــود، بایــد بــا وجــدان و 
کار را پیــش ببریــم و قــدم بعــد  علــم و دانــش خــود 
نظارت جدی و درون سازمانی است، همچنین 
همــان ابتــدا بایــد از دام یــا فســادی مطلــع شــویم 
و حتــی بایــد بســیار قبل تــر از ایــن مرحلــه نظــارت 
کنیــم تــا به ایــن مراحــل نرســد و کســانی کــه چهره 
نظــام حقوقــی و قضائــی را مخــدوش می کننــد 
حــذف  و  جراحــی  ســرطانی  غــده  یــک  ماننــد 

کنیــم.
کاهش اطاله دادرسی و کار دادگستری ها با 

فرهنگسازی درباره مشاوره حقوقی
وی بــا بیان اینکــه بایــد در مــورد فرهنگســازی 
کــرد: بحــث مشــاوره  کنیــم، اضافــه  وکالــت تــالش 
و پیشــگیری اهمیــت دارد و نبایــد صرفــًا در زمــان 
گر ایــن فرهنگســازی  دعــوی بــه یــاد وکیــل افتــاد، ا
کمبود وکیل داریم،  در جامعه ایجاد شــود، حتی 
از نظر اینکــه زیرســاخت تربیــت وکیــل نداریم ایــن 
گــر مشــاوره  زیــاد بــودن وکیــل درســت اســت، امــا ا
بیافتــد،  جــا  اقدامــات  همــه  از  قبــل  حقوقــی 
کــرد و کار  می تــوان زیرســاخت ها الزم را نیــز تأمین 
کــم می شــود و اطاله دادرســی  دادگســتری ها هــم 

کاهــش می یابــد. هــم 

بــه  افــرود:  اصفهــان  دادگســتری  کل  رئیــس 
هرحــال برخــی مقــررات مــا مربــوط بــه ده هــا ســال 
پیــش اســت و اســکودا بایــد بــرای آن برنامه ریــزی 
کانون ها مداخله نداشــتند و مســائل  کند، وقتی 
خــود را مطــرح نکردنــد و افــراد مســیر غلــط و یــک 
طرفــه را در نهــاد وکالــت یــا مجلــس و قــوه قضائیــه 
را  پیشــنهادات  و  طرح هــا  بایــد  بردنــد،  پیــش 

کانون هــا مطــرح می کردنــد.
کانون هــای  کــرد: الزم اســت وکال و  وی تصریــح 
وکال در بحث پیشــگیری و توســعه فرهنگ صلح 
و ســازش و تــالش بــرای کاهــش ورودی پرونده ها 
بــه دســتگاه قضائــی و توجــه بــه حقــوق عامــه بــه 
کــه در شــأن مردم  مــا کمــک کنند تــا به مقصدی 

و نهــاد وکالــت اســت برســیم.
تالش دادستان ها در جهت احیای حقوق 

عامه
همچنیــن علــی اصفهانــی، دادســتان عمومــی و 
سراســری،  همایــش  در ایــن  اصفهــان  انقــالب 
کــه دادســتان ها در  افــزود: چنــد ســالی اســت 
جهــت احیــای حقــوق عامــه تــالش می کننــد و 
ــای  ــر جنبه ه ــتان ها ب ــای اجرایــی دادس جنبه ه

قضائــی آن هــا غلبــه یافتــه اســت.
مسلم شــان  حــق  کــه  وکالیــی  داد:  ادامــه  وی 
کــه نهــاد وکالــت اســتقالل داشــته باشــد و  اســت 
جوهــره اصلی ایــن نهــاد اســتقالل اســت، این را 
ــاب حقــوق  ــه وکالی مــا در ب ک کنیــم  ــد قبــول  بای
عامــه قــدم مؤثــری برنداشــتند کــه آن را بــه عنوان 
کســب و کار مطــرح کردنــد و تفاهمنامــه امــروز کــه 
بیــن دادگســتری، دانشــگاه آزاد اصفهــان و کانون 
وکال برقــرار شــد اتفــاق مبارکــی بــرای وجود ایــن 

اســتقالل اســت.
لزوم حرکت دستگاه قضا و کانون های وکال به 

سمت تحول
دادســتان عمومی و انقالب اصفهان خاطرنشان 
منافــع  نبایــد  می شــود،  صحبتــی  وقتــی  کــرد: 
گــر  شــخصی یــا دســتگاهی را در نظــر بگیریــم، ا
وکیــل در مقــام دفــاع اســتقالل نداشــته باشــد، 
کــه  کار وکالــت معنایــی نــدارد همانطــور  اصــاًل 
مــی رود  تحــول  ســمت  بــه  قضائــی  دســتگاه 
کانون هــای وکال هــم باید به ســمت تحــول بروند.

آزاد  دانشــگاه  بیــن  تفاهم نامــه ســه جانبــه ای 
و  اصفهــان  وکالی  کانــون  اســالمی اصفهان، 
دادگســتری کل اســتان اصفهان بــرای هم افزایی 

و همــکاری بیشــتر برقــرار و ایجــاد شــد.

رئیس کل دادگستری اصفهان: 

قضات و وکال اهداف مشترکی دارند

اصفهان نیازمند ایجاد 
نیروگاه 2 هزار مگاواتی است 

فرمانده یگان حفاظتی محیط زیست استان اصفهان:

ضاربان محیط بان قمیشلو شناسایی شدند
خبرربخ خبرربخ

گفــت:  مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان اصفهــان 
کمبــود بــرق  هــر ســال 2 هــزار مــگاوات در اســتان 
هــزار  ســرمایه گذاری 2  نیازمنــد  بنابرایــن  داریــم، 
مگاواتــی نیــروگاه جدیــد بــرای جبــران تــراز منفــی 
تولیــد و پاســخگویی بــه رشــد بــار در ۵ ســال آینــده 

اســت. 
بــه  بیان اینکــه  بــا  شیشــه فروش  منصــور 
کــه بایــد قبــل  کرده ایــم  شــرکت های بــرق اعــالم 
بــرای  را  خاموشــی  جــدول  خاموشــی  اعمــال  از 
ــه  ــا توج ــت: ب ــار داش ــد، اظه کنن ــال  ــترکان ارس مش
ــه  ــه ب ک ــرای دانش آمــوزان  ــه شــرایط ایجاد شــده ب ب
صــورت آنالیــن درس می خواننــد، قطعی بــرق برای 

اســت. کــرده  مشــکل ایجاد  آن هــا 
بــا  اصفهــان  اســتان  بحــران  مدیریــت  مدیــرکل 
کرده ایــم بــرق  بیان اینکــه بــه شــرکت بــرق اعــالم 
ــا توجــه  واحدهــای آموزشــی قطــع نشــود، افــزود: ب
بــه زمــان برگــزاری امتحانــات دســتگاه های تهویــه 
کــه  فضاهایــی  در  خنک کننــده  سیســتم های  و 
امتحانــات بــه صــورت حضــوری برگزار می شــود باید 

ــود. ــام نش ــرق انج ــع ب ــد و قط ــرار باش برق
وی بــا اشــاره به اینکــه بــه شــهرداری ها اعــالم کردیــم 
کــه بــرق چهارراه هــا  کننــد  کــه حتمــًا بایــد پیگیــری 
و بزرگراه هــا بــه صــورت ویــژه از طریــق پنل هــای 
بیــان  شــود،  پیش بینــی  جایگزیــن  خورشــیدی 
کمبــود  کــرد: هــر ســال ۲ هــزار مــگاوات در اســتان 
بــرق داریــم بنابرایــن نیازمنــد ســرمایه گذاری ۲ هــزار 
مگاواتــی نیــروگاه جدیــد بــرای جبــران تــراز منفــی 
تولیــد و پاســخگویی بــه رشــد بــار در ۵ ســال آینــده 

اســت.
شیشــه فروش بــا اشــاره به اینکــه وزارت نیــرو بایــد بــه  
صــورت ویــژه بــرای اســتان تســهیالتی قائــل شــود تا 
ــرای ۲ هــزار مــگاوات  ــرای ســرمایه گذاری ب ــد ب بتوان
اقــدام  منفــی  تــراز  جبــران  بــرای  جدیــد  نیــروگاه 

کــرد: هفتــه گذشــته برنامــه مدیریــت  کنــد، تصریــح 
اضطــراری بــرق در تابســتان ۱۴۰۰ را تدویــن کردیــم و 
کردیــم باید ایــن برنامــه  بــه شــرکت های بــرق اعــالم 

اضطــراری تدویــن و ابــالغ شــود.
کــرد: وزارت نیــرو پویشــی دارد بــه  وی خاطرنشــان 
کــه پروژه هــای آب و  نــام پویــش »الــف ب ایــران« 
ــان  ــد در اصفه ــود، بای ــاح ش ــتان ها افتت ــرق در اس ب
نیــز بــه شــکل ویــژه به ایــن پویــش توجــه شــود و 
که طرح های تأمین برق اســتان  شــاهد آن باشــیم 

اجــرا شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کیــد  ــا تأ در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود ب
بر اینکــه بایــد بحــران حــاد خشکســالی اســتان مورد 
گفــت: ۱۲ هــزار از باغــات اســتان  توجــه واقــع شــود، 
قــرار  خشکســالی  تنــش  در  و  دارنــد  آب  بــه  نیــاز 

گرفته انــد.
وی ادامــه داد: ۳۰۰ هــزار اصلــه درخــت در اطــراف 
ــا شــرق اصفهــان  مادی هــای لنجــان، فالورجــان ت
و مبارکــه در معــرض خشــکی هســتند و بــا توجــه بــه 
گــرد و غبــار بایــد ســرانه فضــای ســبز افزایــش  پدیــده 

یابــد تــا بتوانــد تعدیــل آب  و هــوا داشــته باشــد.
شیشــه فروش بــا اشــاره به اینکــه همــه شــهرداری ها 
آب فضای سبزشــان از آب شــرب جدا شــده اســت، 
کــرد: مــردم اصفهــان بیشــتر از تمــام  خاطرنشــان 
کردنــد و  کشــور در مصــرف آب صرفه جویــی  مــردم 
کشــور اســت. ســرانه مصرف شــان پایین تــر از تمــام 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
بــا اشــاره به اینکــه ۶۰ درصــد فضــای شــهرداری ها 
گفــت: ۲  مجهــز بــه سیســتم نویــن آبیــاری اســت، 
کشــت   گلخانه هــا و ۱۲۴ هــزار هکتــار  هــزار هکتــار 
از شــیوه های نویــن آبیــاری اســتفاده شــده و نیــاز 
اســت بــه طــور ویــژه طرح هــای تأمیــن آب اســتان 
اجرایی شــود و وزارت نیرو و محیط زیســت حمایت 

کننــد.

فرمانــده یــگان حفاظتــی محیــط زیســت اســتان 
حمایــت  نیازمنــد  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان 
گفــت: محیــط بــان  دســتگاه قضایــی هســتیم، 
زخمی قمیشــلو در درگیــری با شــکارچیان غیرمجاز 
دچــار شکســتگی ســر و بینــی شــد و پــس از انجــام 
اقدامــات درمانــی تــا حــدودی به وضعیت مناســب 
رسید متخلفان و ضاربان شناسایی شدند و مورد 

ــتند. ــی هس ــرد قانون پیگ
بــا  ایمنــا،  گفت وگــو  در  جمشــیدیان  مرتضــی 
در  غیرمجــاز  شــکارچیان  درگیــری  خصــوص  در 
کــه منجــر بــه ضــرب و جــرح یــک  منطقــه قمیشــلو 
محیط بــان شــد، اظهــار کرد: عصر روز گذشــته یکی 
از محیط بانــان منطقــه قمیشــلو دو فــرد موتورســوار 
کــه بــا تعقیب  را در پــی شــکار آهــو مشــاهده می کنــد 
آنهــا توســط محیط بــان مــا، موتورســواران در حیــن 
متــواری شــدن بــا وی درگیــر می شــوند و بــا چوب به 
شــدت مــورد ضــرب و شــتم قــرار می دهنــد و حتــی 
موتور ایــن مأمــور را بــه ســرقت می برنــد و در منطقــه 

جهادآبــاد در حوالــی شــاهین شــهر رهــا می کننــد.
محیط بان قمیشلو از بیمارستان مرخص شد

 وی افزود: این محیط بان توسط دیگر محیط بانان 
منطقــه بــه اورژانــس بیمارســتان شــاهین شــهر 
گذشــته در بیمارســتان  منتقــل می شــود و شــب 
بســتری بــوده و بــه دلیــل شکســتگی ســر و بینــی 
اقدامــات درمانــی الزم برای ایشــان انجــام شــد و 
پــس از اینکــه تــا حــدودی بــه وضعیــت مناســب 

رســید از بیمارســتان مرخــص شــد.
فرمانــده یــگان حفاظتــی محیــط زیســت اســتان 
ضاربــان  و  متخلفــان  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
شناســایی شــدند و مورد پیگرد قانونی هســتند و از 
طریــق مراجــع قضائــی رونــد دســتگیری آنهــا انجــام 

می شــود.

ع به  ورود حیات وحش به اطراف روستاها و مزار
دلیل خشکسالی های اخیر

کــه وارد مناطــق حفاظــت  کــرد: افــرادی  وی اظهــار 
شــده می شــوند بایــد مجوزهــای الزم را دریافــت 
کــرده باشــند چــرا کــه بســیاری از مناطــق پــارک ملــی 

اســت و ورود بــدون مجــوز امکانپذیــر نیســت.
کــرد: متأســفانه بــه دلیــل  جمشــیدیان تصریــح 
خشکســالی های اخیر به خصوص امســال، حیات 
ــدند و  ع وارد ش ــزار ــتاها و م ــراف روس ــه اط ــش ب وح
کــرده و  افــراد ســودجو از ایــن مســئله سوءاســتفاده 
در پــی شــکار این حیوانــات برمی آینــد و بــا ســالح یــا 

بــدون ســالح اقــدام بــه شــکار آنهــا می کننــد.
باید بدون اغماض با این اقدامات ضد محیط 

زیست برخورد شود
وی افــزود: مــا نیازمنــد حمایــت دســتگاه قضائــی 
هســتیم و بایــد بــدون اغمــاض با ایــن اقدامــات ضد 
محیــط زیســت برخــورد شــود و ایــن افــراد ســودجو 
کــه قضــات بخواهنــد تخفیــف  مســتحق نیســتند 
کثــر مجــازات بــرای  مجــازات بدهنــد و بایــد حدا
آنهــا در نظــر گرفتــه شــود تــا درس عبرتــی بــرای دیگــر 
متجــاوزان بــه محیــط زیســت باشــد امــا متأســفانه 
بــرای بســیاری از آنهــا حکم یــا مجــازات بازدارنده ای 

تعییــن نمی شــود.
ــان  ــه فعالیــت ۳۰ محیط ب ــا اشــاره ب جمشــیدیان ب
تصریــح  قمیشــلو،  شــده  حفاظــت  منطقــه  در 
گونه هــای جانــوری بــه دلیــل  کرد: ایــن حیوانــات و 
گیــاه ســبز  کمبــود  خشکســالی و بــی آب و علفــی و 
بــه مــردم پنــاه می برنــد پــس بایــد مدتــی مــا را در 
گونه هــای ارزشــمند طبیعــی  حفــظ و حراســت این 
گونه هــای زیســتی  کننــد مــردم بدانند ایــن  کمــک 
و جانــوری ســرمایه ملــی هســتند و ســازمان محیط 
ــالی و زاد و  ــا دوران خشکس ــد ت کنن ــاری  زیســت را ی

ــد. ــام برس ــه اتم ــات ب ولد ایــن حیوان
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کلیســاهای ارامنــه در ایــران بــا  نمایشــگاه عکــس 
گذشــته- چهــارم  گهــر« شــب  عنــوان » ایــران پــر 
نگارخانــه  در  مجــازی  شــکل  بــه  مــاه-  خــرداد 

شــد. افتتــاح  یونســکو ایران  ملــی  کمیســیون 
ملــی  کمیســیون  کل  دبیــر  اهلل ایوبــی،  حجــت 
گرامی که بــه  یونســکو ایران در برنامــه زنده اینســتا
مناســبت افتتاحیه این نمایشــگاه برگزار شــده بود، 
کــرد: ارامنــه بخشــی از تاریــخ پــر افتخار ایــن  اظهــار 
کتیبــه بیســتون  ســرزمین هســتند و نــام آنهــا در 
کــه امــروزه بــه تماشــای  کلیســاهایی  آمــده اســت. 
ارتبــاط  نمــاد  زیبایــی،  بــر  عــاوه  می رویــم،  آنهــا 

تاریخــی بیــن دو ملــت هســتند.
وی افــزود: در تاریخ ایــران سلســله های مختلفــی 
بــه وجــود آمــده و از بیــن رفته انــد. برخــی از ایــن 
سلســله ها تمــام آثار گذشــتگان را از بیــن می بردند، 
کردنــد. در واقــع  کلیســاها را حفــظ  امــا همــه آنهــا 
همــه پادشــاهان در ایــن امــر هــم داســتان بودند که 

میــراث ارامنــه بایــد در ایــران حفــظ شــود.
کمیســیون ملــی یونســکو ایران، ادامــه  کل  دبیــر 
داد: آثــار بازســازی و مرمــت سلســله های مختلــف 
کلیســاها دیــده می شــود و امــروز نیــز وزارت  در تمــام 
ــرای نگهــداری و  ــی ب میــراث فرهنگــی تــاش فراوان

کلیســاها انجــام می دهــد.  ثبــت ملــی 
ایــن نشــان می دهد ایرانیــان بــرای حفــظ میــراث 
ارامنه که بخشــی از تاریخ این کشــور هستند تاش 
بســیاری کرده انــد البته ایــن خدمــات متقابــل بوده 
کــه ارامنه ایــران نیــز خدمــات فراوانــی  اســت، چرا
بــرای فرهنگ ایرانیــان انجــام داده انــد، بــرای مثــال 

ارامنــه در عرصــه صنعــت ســینما پیشــتاز هســتند 
که ایــن صنعــت وارد ایــران شــده اســت  و از زمانــی 
کنندگانی بودند که نخســتین فیلم ها  اولیــن تهیه 

را ســاختند.
گــذاران  ســرمایه  ارامنــه  کــرد:  تصریــح  ایوبــی 
کــه ســینمای ایران را بــه حرکــت  ارزشــمندی بودنــد 
بــه  در آوردنــد و فیلم هــای متعــددی ســاختند؛ 
کــه برخــی از ســالن های ســینمای ایران  ویژه ایــن 
را ارامنــه ســاختند بنابراین صنعت ســینمای ایران 
عرصــه  در  اســت.  ارامنه ایــران  زحمــت  مرهــون 
ــه در  ک ــم  ــان را داری ــز لوریــس چکناواری موســیقی نی
کاســیک و ســنتی ایران  ترویج و توســعه موســیقی 
کــرد:  نشــان  خاطــر  وی  اســت.  داشــته  نقــش 
کــه در ایــران میــان ارمنیــان و ایرانیــان  همبســتگی 
نیــز وجــود دارد،  از مرزهــا  وجــود دارد، در خــارج 
کــه ارتباط ایرانیــان و ارمنیــان پیونــدی عمیــق  چرا

کــه ریشــه در تاریــخ دارد. اســت 
همزیستی ایرانیان و ارامنه مالطفت آمیز است
روبرت بگلریان، نماینده ارامنه در مجلس شــورای 
نمایشــگاه های  سلســله  کــه  اســامی گفت: این 
شــروع  ارمنیــان  کلیســای  بــا  یونســکو ایران 
می شــود، بســیار مغتنــم اســت؛ هــم از حیث ایــن 
کــه آفرینندگان ایــن کلیســاها هنرمنــدان و فرهنــگ 
کات بســیاری با ایرانیــان  کــه اشــترا و تمدنــی بــوده 
کــه مــردم و دولتمردان ایران  دارنــد و هــم از ایــن نظــر 

کوشــیده اند. عزیــز همیشــه در حفظ ایــن آثــار 
شــاهد  کــه  زمانــی  مقطــع  در ایــن  افــزود:  وی 
گســترده ای در خاورمیانــه هســتیم،  تاطم هــای 
کشــورهای همســایه  کــه می بینیــم در  بــه ویژه ایــن 

مســیحیان و دیگــر ادیــان را ســرکوب می کننــد و 
آنهــا می شــوند،  یــا مهاجــر شــدن  کشــته  باعــث 
کاری اهمیــت دارد. ایــران یــک تمــدن و  چنیــن 
کمــک  کــه بــه مــا  فرهنــگ دوســت خــوی اســت 
فرهنــگ  منطقــه  در ایــن  هــم  هنــوز  تــا  می کنــد 
ظهــور  منصــه  بــه  را  ارمنیــان  و  مشــترک ایرانیان 

برســانیم.
نماینــده ارامنــه در مجلــس شــورای اســامی اظهار 
کــرد: ســابقه دیریــن رابطــه میان ایرانیــان و ارمنیــان 
اجتماعــی،  سیاســی،  مختلــف  گســتره های  در 
کــه داشــته،  تاریخــی بــا همــه فــراز و نشــیب هایی 
سلســله ای از دوســتی، مــودت و آفرینندگــی اســت. 
که ایرانیــان و ارمنیــان  کــرده ام آنچــه  کیــد  همــواره تا
گذشــته از ریشــه های  را به یکدیگر پیوند می دهد، 
کــه در  عمیــق تاریخــی، ویژگی هــای انســانی اســت 
ادیــان و فرهنــگ مشــترک این دو ملــت وجــود دارد.

کــه  گفتــه ام  کــرد: همیشــه  بگلریــان خاطــر نشــان 
ــز نیســت،  ــا با ایرانیــان مســالمت آمی همزیســتی م
بلکه ماطفت آمیز اســت. این دوســتی از دل مردم 
بــر می خیــزد و نمــود آن در عملکــرد حکومت هــا 
نمــود  بناهــا  و  معماری هــا  می شــود. این  دیــده 
را  آن  توانســته ایم  ویژه اینکــه  بــه  اســت  دوســتی 

کنیــم. ــدگار  مان
کلیسای وانک اصفهان در میراث جهانی 

یونسکو ثبت می شود
جمهــوری  موقــت  کاردار  یارالیــان،  رودیــک 
ارمنســتان در ایــران گفــت: بــه خاطر حســن برخورد 
در قبــال یادمان هــای فرهنگــی ارمنیــان، مراتــب 
قدردانــی ســفارت ارمنســتان را خدمــت مقامــات 

و مســئوالن محترم ایــران اعــام می کنــم؛ حســن 
کــه می توانــد الگویــی بــرای ســایر  نیــت و برخــوردی 

کشــورهای منطقــه باشــد.
ســوی  از  دولتــی  بودجــه  اختصــاص  افــزود:  وی 
بــرای محافظــت و مرمــت  مقامــات دولت ایــران 
آثــار فرهنگــی ارمنیــان در ایــن ســرزمین، اقدامی بــی 
نهایــت تحســین برانگیــز و شــایان قدردانــی اســت.
بــا  در ایــران  ارمنســتان  جمهــوری  موقــت  کاردار 
ــان،  ــان و ارمنی کات فرهنگی ایرانی ــترا ــه اش ــاره ب اش
کات ســابقه دیرینــه داشــته  تصریــح کرد: ایــن اشــترا
کارنامــه ای بــه قدمــت قرن هــای متمــادی دارد.  و 
بــاز  بــه دوره هخامنشــیان  کات  اشــترا ریشــه این 
کــرد: حــوادث و تحــوالت  می گــردد. یارالیــان اضافــه 
تاریخــی فراوانــی را می تــوان علــت پیدایــش و شــکل 
گیــری جوامــع ارمنــی در ایــران دانســت. از میان ایــن 
علــل می تــوان بــه حملــه اعــراب و تــرکان ســلجوقی، 
یــورش مغــول و حتــی فروپاشــی دولت هــای ارمنــی 

کــرد. اشــاره 
کاردار موقــت جمهــوری ارمنســتان در ایــران اظهــار 
کــرد: ارمنیــان از همــان ابتــدای اقامــت در ایــران بــه 
واســطه سخت کوشــی، مهــارت و اســتعدادهایی 
عرصه هــای  در  ویــژه ای  جایــگاه  داشــتند،  کــه 
اقتصــادی و اجتماعــی برای خود کســب کردند. به 
موازات ایــن امــر برای اینــک ه بتواننــد هویت خــود را 
حفــظ کننــد، نهادهای مختلفــی از قبیل مدرســه، 

کردنــد. کــز فرهنگــی را تأســیس  کلیســا و مرا
کــه »در مــورد نقــش، تأثیــر و  یارالیــان بــا بیان ایــن 
جایــگاه میــراث ارمنیــان در ایــران می تــوان ســخنان 
کلیســای وانــک  گفــت« افــزود: بحــث ثبــت  فراوانــی 
میــراث جهانــی در  عنــوان  بــه  جلفــای اصفهــان 
یونســکو موضوعی اســت که به همت وزارت میراث 
گردشــگری و صنایــع دســتی ایران هــم  فرهنگــی، 
کنــون در دســت اقــدام اســت. این موضــوع مایــه  ا
مباهات و افتخار است. گفتنی است، این عکس ها 
گرفتــه شــده اســت  از ســوی ابراهیــم خــادم بیــات 
کلیســای مریــم مقــدس  و روایتــی تصویــری از ســه 
کلیســا( در  کــو، تادئــوس مقــدس )قــره  )زور زور( در ما
شــمال شــرقی شهرســتان چالــدران و اســتفانوس 
مقــدس )ســنت اســتپانوس( در غــرب شــهر جلفــا 
کلیســا تصاویــری  کنــار تصاویر ایــن ســه  اســت. در 
کلیســای چوپــان )آنــدره ورتــی مقــدس( در جلفــا  از 
نیــز در نگارخانــه مجــازی کمیســیون ملــی یونســکو 
 https://gallery.irunesco.org آدرس  بــه    ایــران 

به نمایش در می آید.

نمایشگاه عکس کلیساهای ارامنه افتتاح شد

کلیسایوانکاصفهاندرمیراثجهانییونسکوثبتمیشود
نخســتین همایش ملــی نقــش اردســتان در تاریخ، 
فرهنــگ و ادب ایــران در آیینــی بــا رونمایی از تمثال 
شــهید محســن فخــری زاده مهابــادی دانشــمند 
شهرســتان  پیام  نور ایــن  دانشــگاه  در  هســته ای 

برگــزار شــد. 
کار ایــن  بــه  آغــاز  آییــن  در  اردســتان  فرمانــدار 
کنــار  کردیــم در  گفــت: احســاس  همایــش ۲ روزه 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  مســوولیت های  همــه 
ــه فرهنــگ، تاریــخ  ــزرگ نســبت ب سیاســی، دیــن ب
ــد در راســتای  ــه بای ک ــده  و ادب اردســتان باقــی مان
کنیــم. گام برداشــته و آن را ادا  پاســخگویی بــه آن 
حمیدرضــا تاملــی افــزود: جرقــه برپایــی همایــش  
اردســتان در تاریــخ، فرهنــگ و ادب ایــران از یــک 
تــاش  بــا  ســال پیــش زده شــد و در ایــن مــدت 
بســیاری از فرهنــگ دوســتان، اســتادان، ادیبــان، 
در  مجــازی  فضــای  فعــاالن  و  رســانه  اصحــاب 
تحقق این جریان فرهنگی و توســعه و اشــاعه آن در 
کــه از  بیــن آحاد جامعه نقش برجســته ای داشــتند 

تــاش آنــان تقدیــر می شــود.
کــه  کنــون در مســیری  ا کــرد:  نشــان  وی خاطــر 
بــرای اعتــای اردســتان اســت پیــش می رویــم و 
نگرانــی چندانــی از بحــث مــادی آن  نداریــم، چــرا 
گام بــر  کــه در مســیر تحقــق پیشــرفت شهرســتان 
کــه حــوزه  دارد  نگرانــی وجــود  اما ایــن  می داریــم 
فرهنــگ در شهرســتان از دســترس خــارج شــود؛ هر 
چنــد ســال های  اخیــر در ایــن خصــوص اقدام هــای 

ــت. ــه اس گرفت ــورت  ــی ص ــی خوب فرهنگ
کیــد کرد: این همایش فرصت  فرمانــدار اردســتان تا
خوبــی اســت تــا اردســتان از زبان اندیشــمندان و 
پژوهشگران معرفی شود و امیدواریم در سال های 

آینــده نیــز بتوانیم ایــن همایــش را برگــزار کنیــم.
اردستان، الگوی دانشگاه های پیام نور استان

گفت: ایــن  رییــس دانشــگاه پیــام نــور اصفهــان نیــز 
همایــش بــه عنــوان الگــو در دانشــگاه های پیــام نــور 
اردســتان برگــزار شــده در دیگــر دانشــگاه های پیــام 

نــور برگــزار خواهــد شــد.
محمدرضــا جالــی افــزود: افتتــاح مرکــز اردســتان 
 پژوهــی زنده یــاد مرتضــی شــفیعی در ایــن دانشــگاه 
عرصــه  پژوهشــگران  اســتفاده  زمینــه  می توانــد 

فرهنــگ و ادب را فراهــم ســازد.
چنــد  در  را  همایــش  برگزاری ایــن  اهمیــت  وی 
زمینــه دانســت و اظهــار داشــت: تــاش اســتادان، 
پژوهشــگران و فعــاالن علمــی و بازشناســی تاریــخ و 
کــردن زوایــای  زندگــی ادیبــان، مورخــان و روشــن 
گاهــی نســل جــوان از ایــن مســایل و  زندگــی آنــان، آ

درس گرفتــن از آنــان، جذب کمک خیــران و بزرگان 
شهرســتان و پایــدار شــدن فرهنــگ و ارزش هــا از 

اثرهای ایــن همایــش اســت.
رییــس دانشــگاه پیــام نــور اصفهــان بــه وقایــع و 
کــرد:  رخدادهــای خــرداد مــاه اشــاره و خاطــر نشــان 
اردســتان  شــهدای  روز  عنــوان  بــه  خــرداد  روز ۱۱ 
کــه در ایــن روز پیکــر مطهــر ۴۵  نامگــذاری شــده 
شــهید عملیــات الــی بیــت المقــدس و آزادســازی 
دیگــر  و  زواره  اردســتان،  شــهرهای  در  خرمشــهر 
ک ســپاری شــد  نقــاط شهرســتان تشــییع و خــا
عزیــزان  راه ایــن  رهــرو  امیدواریــم  گرامی داشــته  را 

باشــیم.
جالــی در ادامــه بــه شــهادت محســن فخــری زاده 
گفت: ایــن شــهید بزرگــوار  کــرد و  مهابــادی اشــاره 
اردســتانی یــک فیزیکــدان عــارف و شــاعر بودکــه 
یــک تیــم هســته ای قوی داشــت و کارهــای بزرگی را 

انجــام داد و دشــمن آن را بــه شــهادت رســاند.
ــور  ــه  دانشــگاه پیــام ن ک کریم  ــزود: خــدا را شــا وی اف
توانســته در زمینه هــای علمی رشــد قابــل قبولــی 
ــد  ــوم ۳۰ درص ــار وزارت عل ــق آم ــد و طب ــته باش داش
پذیرفته شــدگان کارشناسی ارشــد از دانشــگاه پیــام 

نــور هســتند.
معرفی ظرفیت های اردستان به نسل امروز

کشــور هــم  معــاون پژوهشــی دانشــگاه پیــام نــور 
اظهــار داشــت: وقتــی بــه مجموعه اســتان اصفهان 
مشــام  بــه  آن  از  خدمــت  بــوی  می کنیــم  نــگاه 

می رســد.
کریمی کــه بــه صــورت برخــط )ویدیــو  محمدعلــی 
می کــرد،  ســخنرانی  همایــش  در ایــن  کنفرانــس( 
افزود: اردســتان نیز از همین خصوصیات برخوردار 
اســت و ویژگی هــای تاریخــی، جغرافیایــی، علمــی و 
فرهنگــی خوبــی دارد که مجموعه اســتان اصفهان 

همیشــه زبانــزد بــوده بســیار قــوی اســت.
کــرد: اردســتان از غنــای باالی فرهنگی  وی تصریــح 
گام  بســیار خوبــی برداشــته این  برخورداراســت و 
داشــته های  و  ظرفیت هــا  می توانــد  همایــش 
کــه از آن غافــل بودیــم بــه نســل امــروز  شهرســتان را 

کنــد و به طــور حتم ایــن حرکــت شــروعی  معرفــی 
بــرای  بعــدی  حرکت هــای  بــرای  بــود  خواهــد 
کــه  شناســایی بیشــتر ظرفیت هــای شهرســتان 
فرصت هــای خوبــی هــم می توانــد در ابعاد مختلف 

اتفــاق بیفتــد.
گفــت:  کشــور  معــاون پژوهشــی دانشــگاه پیــام نــور 
ــایت  ــک س ــه ی ــر ب ــر منج گ ــش ا ــن همای ماحصل ای
کــه بتوانــد ظرفیت هــای شهرســتان را مــدام  شــود 
ــوی  ــه از س ــک ویژه نام ــار آن ی کن ــد و در  کن ــل  منتق
بهتــر  آینــده  نویدبخــش  شــود  منتشــر  دانشــگاه 

ــود. ــد ب خواه
کریمی افــزود: تمرکــز بــر روی یــک موضــوع از ویژگــی 
کــه به صــورت ســاالنه ای از حالــت  خــاص منطقــه 
کنــد و ظرفیت هــای  عمومی بــه اختصاصــی تمرکــز 
کــرد: شــاعران،  کیــد  کنــد. وی تا بیشــتری را معرفــی 
نویســندگان و دالورمــردان  ایــن خطــه می تواننــد 
گیرنــد و برنامه هایــی را پیش بینــی و  محــور قــرار 
اجــرا کننــد و بایــد گفت این همایــش اتفاق ویــژه ای 

کــه در شهرســتان اجــرا شــد. اســت 
نخســتین همایش ملــی نقــش اردســتان در تاریخ، 
فرهنــگ و ادب ایــران بــه مــدت ۲ روز بــا محورهــای 
بررســی  رجــال،  و  مشــاهیر  مفاخــر،  بازشناســی 
جایــگاه ادبیــات، معرفــی معمــاری، آثــار تاریخــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و مطالعه  جاذبه های 
ســیر تاریخــی شهرســتان اردســتان برگــزار می شــود.

ــرداری از  ــر پرده ب در نخســتین روز همایــش عــاوه ب
ــادی، ۱۳  تمثــال شــهید محســن فخــری زاده مهاب
نفر از اســتادان، پژوهشــگران و نویسندگان مقاالت 
جاذبه هــای  از  شــرکت کنندگان  و  قرائــت  را  خــود 
گردشــگری و بناهــای تاریخــی شهرســتان بازدیــد 

کردنــد.
-هفتــم  جمعــه  عصــر  بیگانــه  تروریســت های 
حامــل  خــودروی  مســیر  در  کمیــن  بــا  آذرمــاه- 
محســن فخــری زاده رییــس ســازمان پژوهــش و 
نــوآوری  وزارت دفــاع در بلــوار مصطفــی خمینــی 
و  انتحــاری  عملیاتــی  در  دماونــد،  آبســرد  شــهر 
کشــورمان را بــه  مســلحانه، دانشــمند هســته ای 

رســاندند. شــهادت 
گفته  شــهید فخری زاده اصالت مهابادی دارد و به 
معتمــدان محلــی، خانواده ایــن شــهید در دهــه ۳۰ 
کردند. خورشــیدی از شــهر مهاباد به قم مهاجرت 

ــا جمعیــت حــدود چهــار هــزار و ۵۰۰  ــاد ب شــهر مهاب
کیلومتــری شــمال غربــی شهرســتان  نفــر در ۲۲ 
اردســتان واقــع اســت و ۲ ســال پیــش بــه بخــش 

ــت. ــا یاف ارتق

همایش ملی نقش اردستان در تاریخ، فرهنگ و ادب ایران برگزار شد

کاشان پایان یافت مرمت تیمچه و سرای بخشی 

گشایی بنا های تاریخی  باز
گردشگری اصفهان  و جاذبه های 

چراغ نمایشگاه »خطوط خاموش« روشن می شود

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گردشــگری  کل اداره میراث فرهنگی،  معاون مدیر 
پایــان مرمــت  از  کاشــان  و صنایــع دســتی شــهر 
تزئینــات نقاشــی »تیمچــه بخشــی« بــازار توســط 
مهــران  خبــرداد.  اداره  مرمتگر ایــن  اســتادان 
هشــتی  ســقف  نقاشــی های  گفــت:  ســرمدیان 
بازســازی  و  مرمــت  بــه  نیــاز  بخشــی«  »تیمچــه 
ــر، تثبیــت و  ــرد و غبــار از روی اث گ کســازی  شــامل پا
موزون ســازی رنگ ها و اســتحکام بخشــی داشــت. 
مرمت ایــن بنــا طــی ســال های گذشــته بــا توجــه بــه 
ارزشــهای اثــر در دســتور کار کارشناســان مرمت ایــن 
انجــام  بــه  آن  از  گرفــت و بخش هایــی  قــرار  اداره 

رســیده بــود.
ــه دلیــل وجــود  گذشــته ب وی افــزود: در ســال های 
تجهیــز  قبیــل  از  رو  پیــش  موانــع  و  مشــکات 

داربســت، عبــور و مــرور مــردم، مشــکات تهیــه مواد 
کنــد  ــا حــدی  ــد مرمتــی ت ــاز، رون ــح مــورد نی و مصال
کــه طــی چنــد مــاه گذشــته بــا تأمیــن اعتبــارات  بــود 
الزم و رفــع مشــکات و موانــع موجــود پــروژه مرمــت 

ــه اتمــام رســید. تزئینــات نقاشــی این بنــا ب
گردشــگری  کل اداره میراث فرهنگی،  معاون مدیر 
بــه طــور  گفــت:  کاشــان  و صنایــع دســتی شــهر 
شــامل  بنــا  از  بخــش  نقاشــی این  تزئینــات  کلــی 
از حاشــیه ســازی،  انــواع متنوعــی  کشــی،  خــط 
ترنج هــای قرینــه منقــوش بــه مناظــر الجــوردی، 
تختــه پنج هــای نقاشــی شــده و انــواع متنوعــی از پــا 
باریک هــای مزیــن بــه نقــوش ختایــی بــه همــراه ۴ 
فرشــته در ابعــاد بــزرگ در بدنه هــای جانبــی ورودی 
و روبــروی آن بــه صــورت قرینــه، می شــود کــه عمدتــًا 
گردید. ایــن  بــا رنگهــای الجــوردی، اخــرا و ســبز اجــرا 
مرمــت توســط اســتادان مجربــی چــون مرتضــی 
شــبانی و آقــای حســین پرنیــان انجــام شــده اســت.

عباس متولی معاون حوزه میراث فرهنگی کاشان 
نیــز ضمــن بیــان توضیحاتــی در مــورد هندســه و 
نظــم دقیــق بنــا، تزئینــات نقاشــی های این بنــا را 
از نظــر تکنیــک و اجــرا نســبت بــه دیگــر آثــار تزئینــی 
کاشــان نفیــس  وابســته بــه معمــاری دوره قاجــار در 
و منحصــر بــه فــرد برشــمرد و شــیوه بــوم ســازی کار را 
کــم نظیــر آن بــه نســبت دیگــر  از جملــه ویژگی هــای 
کاشــان  آثــار تزئینــی نقاشــی دیــواری دوره قاجــار در 

دانســت.
ــک  ــا مل ــی ی ــرای بخش ــه و س ــت، تیمچ ــی اس گفتن
التجــار بــازار کاشــان یکــی از بناهــای ثبتــی ارزشــمند 
کــه قدمــت آن مربــوط بــه دوره  کاشــان اســت  بــازار 
قاجــار بــوده و دارای مســاحتی بالــغ بــر ۱۶۰۰ متــر 
مربــع، شــامل فضاهــای بــاز و بســته ای همچــون 
گذشــته غالبــًا بــرای  کــه در  تیمچــه و ســرا اســت 
انجــام معامــات فــرش اســتفاده می شــده اســت.

گردشــگری شــهر  تاریخــی و جاذبه هــای  بنا هــای 
اصفهان با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
میراث فرهنگــی، اداره  رئیــس  شــد.   بازگشــایی 

 گردشــگری و صنایع دســتی شهرســتان اصفهــان بــا 
اشــاره به شــیوع موج چهارم کرونا و تعطیلی بنا های 
تاریخــی و جاذبه هــای گردشــگری اصفهــان از نیمــه 
گفــت: بــا رایزنی هــای انجــام  دوم فروردیــن امســال 
ــتان و  ــا در اس ــاری کرون ــا بیم ــارزه ب ــتاد مب ــا س ــده ب ش
همچنیــن بــا اســتناد بــه دســتورالعمل های صــادره 
وزارت میراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایع دســتی، 
گردشــگری  تمامی بنا هــای تاریخــی و جاذبه هــای 
روح اهلل  ســید  شــد.  بازگشــایی  اصفهــان  شــهر 
سیدالعســگری افــزود: مســئوالن تمامی جاذبه هــای 
مقــررات  و  دســتورالعمل ها  رعایــت  بــا  گردشــگری 

بهداشتی می توانند به گردشگران و عاقه مندان به 
ــد. ــانی کنن ــی خدمات رس ــار تاریخ آث

استان اصفهان بیش از ۲۲ هزار اثر تاریخی شناخته 
کــه از ایــن تعــداد بیــش از هــزار و ۸۰۰ اثــر بــه  شــده دارد 
ــز در فهرســت  ــر نی ــیده و بیــش از ۷ اث ــی رس ثبــت مل

میــراث بشــری بــه ثبــت جهانــی رســیده اســت.

دومیــن نمایشــگاه »خطــوط خامــوش« روز جمعــه 
گالری های عمارت ســعدی  _هفتــم خــرداد ماه_ در 

حــوزه هنــری اصفهــان افتتاح  شــد.
اســتان  هنــری  روابــط عمومی حــوزه  گــزارش  بــه 
اصفهان، ایــن نمایشــگاه شــامل بیــش از ۵۰ اثــر از 
اســاتید خوشنویســی معاصر ایــران اســت و خطوط 
و اقــام فرامــوش شــده را بــه نمایــش می گــذارد. 
نخســتین رویــداد »خطــوط خامــوش« ســال ۹۵ در 

مــوزه هنرهــای معاصــر برگــزار شــد.
کوفــی، محقــق،  در ایــن نمایشــگاه آثــاری از اقــام 
تعلیــق  و  دیوانــی  توقیــع،  رقــاع،  ثلــث،  ریحــان، 
محســن  طاووســی،  ناصــر  ماننــد  اســاتیدی  از 
ســلیمانی، ســید محمــد وحیــد جزایــری، غفــور 
اســکندری ســخندری، همایــون مقــدس، شــهاب 
گلســتان  گالری هــای بوســتان و  الدیــن ارفعــی در 
و همچنیــن آثــاری از زنــده یــاد حبیــب اهلل فضایلــی 
کتابــت و قلم های ایــن اســتاد  بــه همــراه اســباب 
گذاشــته  گالــری تــک اثــر یــا نقطــه بــه نمایــش  در 
ــا پژوهــش در  کتــب مرتبــط ب می شــود. تعــدادی از 
حــوزه خــط و خوشنویســی بــه زبان هــای فارســی، 
انگلیســی، عربــی و ترکــی و قرآن هــای چاپــی نفیس 

از خطــوط تاریخــی نیــز در این نمایشــگاه به نمایش 
می آیــد. در 

گالری هــای حــوزه هنــری اســتان  کوفگــر مدیــر  آزاده 
گفــت:  نمایشــگاه،  خصوص ایــن  در  اصفهــان 
بــه ســه بخــش  نمایشــگاه »خطــوط خامــوش« 
کــه بخــش اول آن مربــوط بــه آثــار  تقســیم می شــود 
کــه از ایــن هفتــه بــه مــدت  اســاتید معاصــر اســت 

یــک مــاه شــاهد آن خواهیــم بود. ســایر بخش های 
بــه  تدریــج  بــه  رویــداد  شــده این  ریــزی  برنامــه 

مخاطبــان اطــاع رســانی می شــود.
خامــوش«  »خطــوط  نمایشــگاه  افــزود:  وی 
افتتــاح   ۱۴۰۰ خــرداد   ۷ جمعــه  روز   ۱۸ ســاعت 
 شــد و عاقمنــدان می تواننــد بــرای بازدیــد از ایــن 
گالری هــای حــوزه هنــری  نمایشــگاه تــا ۲ تیــر بــه 
خیابــان  در  ســعدی  عمــارت  در  واقــع  اصفهــان 

کننــد. مراجعــه  اســتانداری 
گالری هــای حــوزه هنــری اســتان اصفهــان  مدیــر 
بــا اشــاره به اینکــه هــدف حــوزه هنــری اصفهــان 
نــگاه  زنــده  و  احیــا  نمایشــگاه ها  برگزاری ایــن  از 
داشــتن هنرهای رو به فراموشــی و تولید آثار هنری 
فاخــر اســت، ادامــه داد: در مراســم افتتاحیه ایــن 
نمایشــگاه دکتر شــهاب شــهیدانی به ســخنرانی در 

خصــوص خطــوط خامــوش خواهــد پرداخــت.
کوفگــر همچنیــن از ادامــه دار بــودن رویــداد خطوط 
خامــوش در دوره هــای بعــدی خبــر داد و افــزود: 
دو بخــش دیگــر رویــداد نیــز شــامل بخــش قدمــا 
شــده  فرامــوش  خطــوط  از  معاصــر  خوانــش  و 
گرافیــک( برای ماه هــای آینده برنامه  )تایپوگرافــی و 

کــه بــه تدریــج اعــام می شــود. ریــزی اســت 

خبر

کتاب » آتشگاه اصفهان « 
مروری بر اصفهان پیش از اسالم

خبرربخ

یاغــش  تالیــف   « اصفهــان  آتشــگاه   « کتــاب 
کاظمی گــذری بــر اصفهــان پیــش از اســام و بیــان 
جغرافیــای طبیعــی و سیاســی دیــار نصــف جهان 

در عصــر مــاد، هخامنشــی و ساســانی اســت. 
که نگین انگشــتری  اصفهان، این شــهر دیرســال 
جهــان اســام اســت ســخنان بســیار از تــاش و 
تکاپوی ایرانیان در ســاختن شــهری آرمانی دارد.

دوران  شــکوه  و  درخشــش  کــه  هرچنــد 
کــه  اســامی اصفهان همــواره تــا بــدان پایــه بــوده 
احــوال پیــش از اســام آن را تحــت الشــعاع قــرار 
داده اســت ولــی اصفهــان پیــش از اســام نیــز 

اســت. داشــته  رفیــع  جایگاهــی 
بنــای موســوم بــه آتشــگاه از آثــار مربــوط بــه عصــر 
کنــار جــاده   کــه بــر فــراز تپــه ای در  ساســانی اســت 

ــاد واقــع شــده اســت. اصفهــان بــه نجف آب
از مورخــان و جغرافی نویســان ایرانی و مســلمان 
و  خردادبــه  ابــن  اســامی هم چون  عصــر  در 
مســعودی تــا سفرنامه نویســان اروپایــی در ســده  
هجدهــم و نوزدهــم میــادی مطالبــی درباره  ایــن 

ــته اند. ــتانی نگاش ــر باس اث
کهــن، بــه نــام دژ  از آتشــگاه اصفهــان در متــون 
دربــاره  اشــاراتی  و  شــده  یــاد  ماربین/مهریــن 
یافتــه  اســت.  رفتــه  مهریــن  باســتانی  شــهرک 
گورتــان و نام هــای باســتانی  شــدن ســفال های 
گــواه بســنده ای اســت بــر  روســتاهای ماربیــن، 
وجــود فرهنــگ و تمدنــی دیریــن در ایــن بخــش 
کــه متاســفانه بســیار مــورد بی توجهــی واقع شــده 

اســت.
معرفــی  ضمــن  اصفهــان«  »آتشــگاه  کتــاب  در 
کــه بــا بررســی و مطالعــه  اســناد،  و توصیــف بنــا 
منتشــر  مقــاالت  برخــی  و  نشــریات  کتاب هــا، 
گرفتــه،  شــده در خصــوص بنــای آتشــگاه صــورت 

گونه شناســی آتشــگاه ها و آتشــخانه های ایران نیز 
ذکــر شــده اســت.

کــرده تــا شــناختی  همچنیــن نویســنده تــاش 
و  آتشــگاه  میــان  موجــود  ســاختاری  روابــط  از 
کنــد. ســیمای منطقــه )ناحیــه  ماربیــن( عرضــه 

ــه بررســی نحــوه  زندگــی و فرهنــگ  ایــن مســاله ب
یــاری  گذشــته  ادوار  در  اصفهــان  شــهر  مــردم 

کــرد. خواهــد 
سیاســی  جغرافیــای  و  طبیعــی  جغرافیایــی 
دوره   و  باســتان  عهــد  در  اصفهــان  تاریخــی 
حکومــت سلســله هایی چــون مــاد و هخامنشــی 
از نخســتین بحث هــای کتــاب بــه شــمار مــی رود.

نویســنده در ادامــه بــه تقــدس آتــش نزد ایرانیــان 
باســتان و جایگاه های خاص نیایــش آن در ایران 
اشــاره دارد و کارکردهای مختلف آتشــگاه ها را ذکر 
می کنــد. رونــد شــکل گیری و دگرگونــی آتشــکده ها 
هم چنیــن  و  ساســانی  عصــر  چهارتاقی هــای  و 
اســتمرار برخــی از عناصــر معمــاری آتشــگاه ها در 
کــن مقــدس عهــد اســامی از دیگــر مطالب این  اما

کتــاب اســت. فصــل از 
کالبدی  کتاب نیز به بررسی موجودیت  فصلی از 
از  اصفهــان  آتشــگاه  ســاختمانی  روش هــای  و 
دیــدگاه باستان شناســان و متخصصان مختلف 

اختصــاص دارد.
کاربــری نخســتین  در فصــل پایانــی نیــز قدمــت و 
کتــاب مرمت هــای  بنــا بررســی و در ۲ پیوســت 
پیشین بنا و تصاویر هوایی و نقشه های آتشگاه 

ضمیمــه شــده اســت.
یاغــش  تالیــف  اصفهــان«  »آتشــگاه  کتــاب 
کاظمی ســال ۱۳۸۶ توســط انتشــارات ســازمان 
بــا  اصفهــان   شــهرداری  تفریحــی  فرهنگــی 
شــمارگان یک هــزار نســخه در۴۸۸ صفحــه بــه 

رســید. چــاپ 

خبر

و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  کل  مدیــر 
نوجوانــان اســتان اصفهان گفت: فراخوان مهــرواره 
نقاشــی اربعیــن تــا دهــم شــهریور مــاه ادامــه دارد 
کــب  کشــوری و بیــن المللــی در موا و آثــار برگزیــده 
قــرار   ۱۴۰۰ اربعیــن  زائــران  راهپیمایــی  محــل   و 

می گیرد.
کــرد: اربعیــن ســال ۹۹  محمــد قلمکاریــان اظهــار 
فراخــوان بیــن المللــی مهــرواره نقاشــی اربعیــن بــه 
کــودکان  کانــون پــرورش فکــری  کل  همــت اداره 
و نوجوانــان اســتان اصفهــان در راســتای توســعه 
کــودکان و  روزافــزون فرهنــگ عاشــورایی در بیــن 
نوجوانــان جهــان منتشــر شــد تــا بتوانــد تصویــری 

کنــد. مانــدگار از ایــن واقعــه در اذهــان حــک 
وی بــا اشــاره بــه هــدف از برگزاری ایــن مهــرواره بیــن 
المللــی، افزود: ایــن مســابقه بــا هــدف نشــر و ترویــج 
مفاهیــم واالی تربیتــی، عهــد بــا شــهدا، تحکیــم 
و نمایــش پیوندهــای عمیــق از عاشــورا تــا ظهــور 
منجی و ایجاد بســتر مناســب برای بروز و شکوفایی 
اســتعدادهای هنــری قشــر آینــده ســاز جهــان برگــزار 

شــده اســت.
کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  مدیر کل 
ســازی  تصویــر  داد:  ادامــه  اصفهــان،  اســتان 
اربعیــن  بــا  اشــعار مرتبــط  و  احادیــث، خطبه هــا 
حســینی، مســیر ســبز اربعیــن، روایــت راهپیمایــی 

آن، اتفاقــات و قرارهــا، شــهادت، شــهامت و ایثــار، 
روایــت عاشــقی و دلدادگــی، شــهدای معاصــر، خــط 
ســرخ شــهادت و روایــت آب و اربعیــن موضوعــات 
گرفتــه شــده بــرای ســطح نوجوانــان اســت. در نظــر 

گرفتــه  قلمکاریــان بــا اشــاره بــه موضوعــات در نظــر 
کــرد: موضوعاتــی  کــودکان، تصریــح  بــرای  شــده 
چون مراســم و آداب و رســوم در محله و شــهر، پرواز 
در آســمان، مســیر ســبز و روشــن اربعیــن، خــواب و 
رؤیــای مــن در موکــب ۳۱۳ و دوســت مــن، همــراه 
مــن، همپــای مــن نیــز برخــی از موضوعــات بخــش 

ــودکان اســت.  ک
کــرد: فرصــت فراخــوان مهرواره نقاشــی  وی تصریــح 
آثــار  و  ادامــه دارد  مــاه  تــا دهــم شــهریور  اربعیــن 
کــب و محــل  کشــوری و بیــن المللــی در موا برگزیــده 

راهپیمایــی زائــران اربعیــن ۱۴۰۰ قــرار می گیــرد. 
کودکان و نوجوانان  کانون پرورش فکری  مدیر کل 
آثــار  بــا بیان اینکــه » مجموعــه  اســتان اصفهــان 
کتاب »مســیر ســبز اربعین » چاپ  رســیده در قالب 
می شــود« گفــت: کــودکان و نوجوانــان ۶ تــا ۱۸ ســال 
کســب اطاعات بیشــتر با شــماره  می توانند جهت 
٠٩٠١٩۶۶٩٢٠٢ تمــاس حاصــل کنند و آثــار خود را تا 
تاریــخ ١۰ شــهریور بــا موضوعات اربعین حســینی به 
آدرس اینترنتــی isfahan.kpf.ir بخــش مهرواره هــا 

ــد. کنن ــال  و mahrvare arbaeen@jmail.com ارس

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان:

مهرواره بین المللی نقاشی اربعین تمدید شد
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بولــس،  و  بیلیــارد  بولینــگ،  فدراســیون  رئیــس 
گفــت: بیــش از ۹۷ مــدال آســیایی و جهانــی داریــم و 
در رشــته بیلیارد رتبه دوم جهانی در بخش مردان 

و رتبــه نهــم در بخــش زنــان را در اختیــار داریــم. 
هاشــم اســکندری راد در مجمــع انتخاباتــی هیئــت 

بولینــگ، بیلیــارد و بولــس اســتان اصفهــان، اظهــار 
کــرد: بــرای المپیــک ۲۰۲۴ بولینگ ایــن فرصــت را 
کــه وارد المپیــک شــود، همچنیــن در رشــته  دارد 
بــه ویــژه در اســنوکر فرصت هــای بســیار  بیلیــارد 

خوبــی وجــود دارد.

ــته،  ــن رش ــاش خانواده ای ــت و ت ــا هم ــزود: ب وی اف
کرده ایــم، در  کســب  ۹۷ مــدال آســیایی و جهانــی را 
رشــته بیلیــارد در بخــش آقایــان رتبــه دوم و بانــوان 

رتبــه نهــم جهانــی را در اختیــار داریــم.
رئیــس فدراســیون بولینگ، بیلیــارد و بولس اضافه 
کشــور بیــش از ۳۰۰۰ هــزار مجموعــه بیلیــارد  کــرد: در 
کــه بــه ســرعت نیــز در حــال افزایــش  وجــود دارد 
اســت. اســکندری راد افــزود: همیشــه نگران ایــن 
کــه چــرا اســتانی هماننــد اصفهــان  موضــوع بــودم 
که در تمام رشــته ها درخشــان اســت، در این رشــته 
نتوانســته جایــگاه خود را نشــان دهــد و امیــدوارم با 
گــروه جدیــد، اتفاقــات خوبــی رخ  مشــخص شــدن 
دهــد و توقــع مــا از اصفهان بســیار زیــاد اســت از اداره 
کادمــی،  کــه بــا تاســیس آ کل و هیئــت می خواهیــم 
زمینــه رشــد اســتعدادیابی عاقمندان این رشــته را 

کنــد. فراهــم 

رئیس فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس:

جایگاه دوم بیلیارد جهانی را در اختیار داریم

امیرحسین صمدانی با کسب هشت رای از ۱۵ رای 
بــه عنــوان رئیــس هیئــت بولینــگ، بیلیــارد و بولــس 

انتخاب شــد.
مجمــع انتخاباتی هیئت بولینــگ، بیلیــارد و بولس 
فدراســیون  رئیــس  اســکندری  حضور هاشــم  بــا 
بولینــگ، بیلیــارد و بولس، محمد طباطبایی مدیر 
حســین  اصفهــان،  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل 
زیبایــی معــاون توســعه امــور ورزش اداره کل اســتان 
اصفهــان و نرگــس قدوســی معــاون توســعه ورزش 

بانوان اداره کل ورزش اســتان اصفهان برگزار شــد که 
امیرحسین زمانی، سیدعباس صفوی، امیرحسین 
صمدانی، آرش ظفریان و مجید قربانی کاندیدهای 
ریاســت این هیئــت بودنــد، اما ســیدعباس صفوی، 
آرش ظفریــان و مجیــد قربانــی در جلســه حضــور 
نداشــتند تــا اعضــای مجمع بتوانند به امیرحســین 

زمانــی و امیــر حســین صمدانــی رأی بدهنــد.
در نهایت امیرحسین صمدانی با کسب ۸ رأی از ۱۵ 
رأی به مدت ۴ ســال عنوان رئیس هیئت بولینگ، 

بیلیارد و بولس استان اصفهان انتخاب شد.

پــس از ۲۲ ســال حــاال تیــم ملــی فوتبال ایــران 
همزمــان یــک عابــدزاده و باقــری را در خــود دارد. 
آلمــان در جــام  و  بازی ایــران  از  پــس  ۲۲ ســال 

جهانــی ۱۹۹۸.
گــزارش ورزش ســه، تقریبــا یــک مــاه بعــد  بــه 
کریــم باقــری  از اینکــه امیــر عابــدزاده متولــد شــده 
اولیــن بــازی ملــی خــود را انجــام داده اســت. امیــر 
کریم  عابــدزاده متولــد اردیبهشــت ۱۳۷۲ اســت و 
باقــری در ۱۶ خــرداد همــان ســال اولیــن بــازی 
کــو  ملــی خــود را بــرای تیــم ملــی انجــام داد. جــام ا

کــه بــه میزبانــی تهــران برگــزار می شــد 
کــه احمدرضــا عابــدزاده  جایــی شــد 
کریــم باقــری بــرای اولیــن بــار بــا  و 
هــم همبــازی شــدند. همــان زمانی 

کــه عابــدزاده در غیــاب چنــد بــزرگ 
ــان،  ــد درخش ــه حمی ــی از جمل ــم مل تی

کاپیتانی  ابطحی و... بازوبند 
بــرای  هــم  را  ملــی  تیــم 

بــازو  بــه  بــار  اولیــن 
بســت.

ــم  کری ــش  ــدی پی چن
برنامــه  در  باقــری 

از عاقــه  همرفیــق 
خــود به عابــدزاده 

گفــت. شــاید همیــن  قبــل از حضــور در تیــم ملــی 
کــه بعــدا روابط ایــن دو در  عاقــه هــم باعــث شــد 
تیــم ملــی به رفاقــت و روابــط خانوادگی هم منجر 

شــود.
کریــم باقــری در همــان برنامــه همرفیــق از انتقــاد   
عابــدزاده نســبت بــه عملکــرد بازیکنــان جــوان  
کــه در آن زمــان  تیــم ملــی در حضــور علــی پرویــن 
گفــت و اینکــه او در آن  ســرمربی تیــم ملــی بــود 
زمــان جوان تریــن بازیکــن تیــم ملــی بــوده و بــه 

گرفتــه اســت.  ــود  ــه خ ــاد را ب نوعی ایــن انتق
ــا آغــاز تمرینــات  ــو، و ب ک دو ســال بعــد از آن جــام ا
بازگشــت  و   ۱۳۷۴ اســفند  در  ملــی  تیــم 
از  پــس  هــم  آن  ملــی  تیــم  بــه  عابــدزاده 
نزدیــک بــه ســه ســال، عابــدزاده و باقــری در 
تیــم ملــی دوبــاره بــا هــم روبــرو شــدند و ایــن 
بــار  در عکس هــای معــدودی که از تمرینات 
کریــم  آن زمــان تیــم ملــی مخابــره می شــد، 
کنــار عابــدزاده دیده  باقــری اغلــب در 
رابطــه  از  نشــان  کــه  می شــد 

صمیمــی آن دو داشــت.
تیــم  بعــدا در  رابطــه  ایــن 
ــپولیس ادامــه  ــی و پرس مل
یافــت و تبدیــل بــه رفاقــت 
روابــط  ســطح  بــه  و  شــد 

خانوادگــی نیــز رســید.

نبــود  و  اســتقال  باشــگاه  جام هــای  تعــدد 
جام هــا،  درســت این  نگهــداری  در  مدیریــت 
ــه نظــر می رســد  ــه ب ک یکــی از چالش هایــی اســت 
نظــر  راه حــل مشــخصی در  بــرای آن  هم چنــان 

اســت.  نشــده  گرفتــه 
باشــگاه اســتقال از ســال تاســیس خود تا به امروز 
کــرده اســت و  کســب  جــام و افتخــارات زیــادی را 
در طــول ۷۵ ســال از آغــاز تاســیس، قهرمانی هــای 
مختلف ایــن باشــگاه، باعــث شــده جــام بســیار 
کارنامــه آبی پوشــان ثبت و ضبط شــود. زیــادی در 
ایــن قدمــت ۷۵ ســاله باشــگاه اســتقال، بــرای 
کــه  مدیران ایــن باشــگاه ســال های ســال اســت 
حداقــل مشــخصا از یــک جهــت اهمیــت چندانی 
نداشــته اســت. شــاید این نقــل را از پیشکســوتان 
کــه بــه ســاختمان باشــگاه اســتقال  و مدیرانــی 
گفته انــد،  بارهــا  کــه  باشــید  شــنیده  رفته انــد 
مــدال  و  جــام  قــدری  بــه  اســتقال  باشــگاه  در 
افتخــارات وجــود دارد کــه نمی توان همــه را در یک 

مــکان جــای داد.
با ایــن وجــود، تصویــری بــه دســت خبرنگار ایســنا 
کــه دربــاره همیــن مســاله اســت. تصــوری  رســیده 
افتخارآفریــن  جام هــای  می دهــد  نشــان  کــه 
اســتقال روی زمیــن مانــده و عــدم مدیریــت در 
کــه  نگهــداری درســت و مفتخرانه ایــن جام هــا - 
کــدام از آن هــا، نتیجــه دســترنج یــک کادر فنــی  هــر 
ــتقال  ــگاه اس ــف باش ــای مختل ــن تاریخ ه و بازیک
بــوده اســت - بــه یــک چالشــی بــرای مدیران ایــن 

باشــگاه تبدیــل شــده اســت.
بــه  اســت اخیرا ایــن جام هــا  گفتــه شــده  البتــه 
کادمی باشــگاه اســتقال منتقــل شــده اما ایــن  آ
نمی کاهــد،  ماجــرا  کراهــت  از  چیــزی  مســاله 

کــه هویــت باشــگاه بــه حســاب می آیــد  ماجرایــی 
امــا بــه نظــر می رســد در مدیریــت باشــگاهی ایران و 
خصوصــا در باشــگاهی مثــل اســتقال کمتر بــه آن 

می شــود. توجــه 
مکانــی  حرفه ایــی  باشــگاه های  معمــوال 
کنــار ورزشــگاه خــود در  همچــون یــک مــوزه را در 
و  جام هــا  مدال هــا،  آن  در  کــه  گرفته انــد،  نظــر 
افتخــارات خــود را بــه نمایــش می گذارنــد. مثــل 
کنــار ورزشــگاه نیوکمــپ،  کــه در  باشــگاه بارســلونا 
و  کــرده  راه انــدازی  را  خــود  اختصاصــی  مــوزه 
گذاشــته  افتخارات ایــن باشــگاه در آن بــه نمایــش 
شــده اســت. این اتفــاق حتــی در کشــورهای حــوزه 
خلیــج فــارس و در کشــوری مثــل قطــر و تیــم الســد 
کــه نشــان  هــم انجــام شــده اســت . موضوعــی 
کــم هــم بــا تاســیس  می دهــد تیم هــای بــا قدمــت 
خودشــان  بــرای  می خواهنــد  افتخــارات  مــوزه 
کــه نــه تنهــا یــک  کننــد. هویتــی  هویت ســازی 
عامــل برای کســب درآمد اســت، بلکه شناســنامه 

یــک باشــگاه نیــز تعریــف می شــود.
متاســفانه این  می رســد  نظــر  بــه  وجــود  با ایــن 
مثــل  باشــگاه هایی  و  فوتبال ایــران  در  مســاله 

نــدارد. اعــراب  از  محلــی  اســتقال 
مدیــران  از  برخــی  مقاطــع،  از  برخــی  در  البتــه 
افتخــارات  مــوزه ی  داشــتند  ســعی  اســتقال 
کــدام از ایــن  کننــد امــا هیــچ  اســتقال را راه انــدازی 
وعده هــا عملــی نشــد و در پایــان بازهــم جــام و 
اســت. مانــده  زمیــن  روی  اســتقال  افتخــارات 
بایــد دید ایــن اتفاقــات تــا چــه زمانــی قــرار اســت 
در باشــگاه های ایرانی از جملــه اســتقال ادامــه 
ــد و  ــی مفی ــره اتفاق ــا باخ ــه آی ــد و اینک ــته باش داش
مانــدگار در این بــاره در مدیریــت باشــگاهی ایران 

رخ خواهــد داد؟

امیرحسین صمدانی رئیس هیئت بولینگ، 
بیلیارد و بولس استان اصفهان شد

قا کریم« برای همه  »آ
کریم« برای یک نفر و »عمو 

جام های افتخارات باشگاه استقالل روی زمین 
مانده اند 

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

گیــری شــهرام شــاه زمانــی ۹ رأی  در دور دوم رأی 
کــه در نهایت  و ایمــان زیــرک ۸ رأی بــه دســت آورد 
شــهرام شــاه زمانــی به عنــوان رئیس هیئت موتور 
ســواری و اتومبیلرانــی اســتان اصفهــان انتخــاب 

شد.
مجمــع انتخاباتــی موتورســواری و اتومبیلرانــی بــا 
حضــور مازیــار ناظمی رئیــس فدراســیون موتــور 
ســواری و اتومبیلرانــی، محمــد طباطبایــی مدیــر 
کل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، حســین 
کل  اداره  ورزش  امــور  توســعه  معــاون  زیبایــی 
اســتان اصفهان و نرگس قدوســی معاون توســعه 
کل ورزش اســتان اصفهــان  ورزش بانــوان اداره 
کــه مســعود اســداله نجفــی، ابوالفضل  برگــزار شــد 
توکلی، ایمــان زیــرک، شــهرام شــاه زمانــی، مهدی 
صحافــی پــور فــرد، محمدرضا غزنــوی، محمدی 
کاندید ایــن  زاده  ملــک  شــاهین  و  قدیــری 
ــه محمــد قدیــری، محمدرضــا  ک ــد  هیئــت بودن
 غزنــوی و شــاهین ملــک زاده در جلســه حضــور 

نداشتند.
مســعود اســدله نجفــی و مهــدی صحافــی پــور 
کــه ۷ رأی بــه نــام  فــرد در مجمــع اســتعفا دادنــد 
شــهرام شــاه زمانــی، ۶ رأی بــه نام ایمــان زیــرک 
کــه رأی  و ۴ رأی بــه ابوالفضــل توکلــی داده شــد 
گیــری بــه مرحلــه دوم بیــن شــهرام شــاه زمانــی 
کــه طبــق قوانیــن  کشــیده شــد  و ایمــان زیــرک 
ابوالفضــل  و  دادنــد  انصــراف  کــه  کاندیدهایــی 

توکلــی بایــد بــه بیــرون از ســالن می رفتنــد.
گیــری شــهرام شــاه زمانــی ۹ رأی  در دور دوم رأی 
کــه در نهایت  و ایمــان زیــرک ۸ رأی بــه دســت آورد 
شــهرام شــاه زمانــی به عنــوان رئیس هیئت موتور 
ســواری و اتومبیلرانــی اســتان اصفهــان انتخــاب 

شد.

 انتخاب رئیس 
هیئت موتور سواری 
و اتومبیلرانی استان 

اصفهان 

خبر

گفــت: مشــکات ابتــدای  مدیرعامــل ذوب آهــن 
کنــون بازیکــن نداریــم.  فصــل هنــوز حــل نشــده و ا
گرفتیــم  فصــل  اول  کــه  بازیکن هایــی  از  خیلــی 
از  خیلــی  و  کننــد  کمــک  تیــم  بــه  نتوانســتند 
آن هــا نیــز رفتنــد همچنیــن در نیــم فصــل امــکان 
جــذب بازیکــن بــه آن صــورت را نداشــتیم و االن 

اســت. محــدود  پتانســیل مان 
در  بــا  ایمنــا  گــو  و  گفــت  در  فریدونــی  مجتبــی 
خصــوص حکــم صــادر شــده دربــاره دیــدار پیــکان 
کــرد:  و ســایپا و متضــرر شــدن ذوب آهــن، اظهــار 
در ایــن  شــده  صــادر  رأی  گفتیــم  کــه  همانطــور 
پرونــده نــه قانونــی و نــه منصفانــه اســت. نمی دانم 
کــه تنهــا در حــد چنــد ثانیــه و نــه آن هــم  بازیکنــی 
بــه عنــوان بازیکــن دوازدهــم ماننــد دیــدار خودمان 
بــا ماشــین ســازی، بــه عنــوان تعویــض اضافــی وارد 
زمین شــده چه تأثیرگذاری خاصی داشــته اســت؟

وی افزود: ایــن رأی منطبــق بــر قانــون و همچنیــن 
کــرده  جوانمــردی نیســت. اعتراض مــان را اعــام 
کمیتــه  و پرونــده را پیگیــری می کنیــم. امیدواریــم 
کما اینکــه یکــی از اعضــا  اســتیناف رأی را بشــکند؛ 
کمیتــه انضباطــی رأی فعلــی را قبــول نداشــته و 
کــه نبایــد بــازی ســه هیــچ شــود  کــرده  اســتدالل 

بلکــه متخلفیــن بایــد جریمــه شــوند.
خرج کردن برای سه امتیاز و اثبات حق می ارزد

مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن از پیگیــری پرونــده 
در مراجــع بین المللــی در صــورت نتیجــه نگرفتــن 
گــر  کــرد: ا از مراجــع داخلــی خبــر داد و خاطرنشــان 

کمیتــه اســتیناف رأی صــادر شــده را برنگردانــد، 
بــه عنــوان یــک ذی نفــع ابتــدا از طریــق فدراســیون 
 FIFA گر نشــد، از طریق کرده و ا خودمان پیگیری 

کــرد. و CAS موضــوع را پیگیــری خواهیــم 
کــه آیــا ذوب آهــن  فریدونــی در پاســخ به ایــن ســوال 
با هزینه های ســنگین رســیدگی به پرونده در فیفا 
کــرد: چون اینجــا  و CAS مشــکل نــدارد؟ تصریــح 
بحــث مادی مطرح نیســت، هزینه های رســیدگی 
ــم  ــاز و ه ــه امتی ــره س ــدارد و باالخ ــکلی ن CAS مش

اثبــات حــق مــی ارزد.
دلیلی ندارد بخواهیم دیدار ماشین سازی را 

پیگیری کنیم
و  ذوب آهــن  دیــدار  ماجــرای  بیان اینکــه  بــا  وی 
گفــت: دربــاره بــازی  ماشین ســازی تمــام شــده، 
ماشــین ســازی خودمــان می گویــم بازیکــن اضافــی 
حریــف تأثیــری نداشــته و دیــدار را هــم برده ایــم 
کنیم.  که بخواهیم پیگیری  بنابراین دلیلی ندارد 
گــر بازیکــن ماشــین ســازی ۳۰ دقیقــه یــک نیمــه یا  ا
کــرده بــود می گفتیــم شــاید تأثیرگــذار  بیشــتر بــازی 
بوده ولی ۲-۳ دقیقه بیشــتر در زمین نبوده اســت 
در نتیجــه ماجــرا بــازی ذوب آهــن و ماشین ســازی 

تمــام شــده و رفتــه اســت.
خیلی از بازیکن هایی که اول فصل گرفتیم 

نتوانستند به تیم کمک کنند!
مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن با اشــاره بــه یارگیری 
کــرد:  نامناســب این تیــم در ابتــدای فصــل، اظهــار 
کــه االن  مشــکلمان در یارگیــری اول فصــل بــود 
گریبانگیــر مــا اســت.  نیــز مســائل و مشــکاتش 

امیدواریــم کــه بتوانیــم فصــل جدید این مشــکات 
را نداشــته باشــیم. مشــکات ابتــدای فصــل هنــوز 
کنــون بازیکــن نداریــم. خیلــی از  حــل نشــده و ا
گرفتیــم نتوانســتند  کــه اول فصــل  بازیکن هایــی 
کننــد و خیلــی از آن هــا نیــز رفتنــد  کمــک  ــه تیــم  ب
همچنیــن در نیــم فصــل امــکان جــذب بازیکــن 
بــه آن صــورت را نداشــتیم و االن پتانســیل مان 

محــدود اســت.
گــر دســت مان از نظــر بازیکــن پــر  کــرد: ا وی اضافــه 
بــود، نیروهایمــان در بازی هــای جــام حذفــی و 
که در دو هفته چهار مســابقه ســخت مقابل  لیگ 
گهــر انجــام دادیــم،  گل  اســتقال، پرســپولیس و 
ــل  ــا تحلی ــوان بچه ه ــره ت ــم باالخ ــیم می کردی تقس
کیفیــت  گــر تعــداد بیشــتری بازیکــن با مــی رود. ا
کنیــم؛  در اختیــار داشــتیم می توانســتیم تمکیــن 
همــان کاری کــه ســپاهان و بقیه انجــام می دهند.
حادثه اتوبوس می توانست به قیمت جان چند 

نفر تمام شود
کــردن حادثــه پیــش آمــده  فریدونــی بــا محکــوم 
کاروان پرســپولیس پیــش از مصاف  بــرای اتوبــوس 
کــه پیــش  کــرد: اتفاقــی  بــا ذوب آهــن، خاطرنشــان 
ورزشــگاه  بــه  پرســپولیس  اتوبــوس  رســیدن  از 
انضباطــی  کمیتــه  بــه  ربطــی  افتــاد،  فوالدشــهر 
نــدارد. اقدامی بســیار زشــت، غیراخاقی، احمقانه 
گــر باعــث بــر هــم خــوردن  کــه ا و ناجوانمردانــه بــود 
تعــادل اتوبــوس می شــد می توانســت منجــر بــه 
گــواری شــده یــا بــه قیمــت جــان چنــد نفــر  اتفــاق نا

تمــام شــود.

مدیرعاملباشگاهذوبآهن:

استیناف و فدراسیون رای را نشکند 
به FIFA و CAS می رویم

گزارشربخ

رئیــس فدراســیون موتورســواری و اتومبیلرانــی 
اســتان های محــوری  از  یکــی  اصفهــان  گفــت: 
رشــته های موتورســواری و اتومبیلرانــی اســت و از 
رئیــس جدیــد هیئت اســتان اصفهــان میخواهم 
اســتان  در  رشــته  تمامی اهالی ایــن  ظرفیــت  از 

کنــد.  اســتفاده 
پــس از برگزاری مجمع انتخاباتی هیئت بولینگ 
و  موتورســواری  هیئــت  انتخابــات  بیلیــارد،  و 
اتومبیلرانــی اســتان اصفهــان نیــز بــا حضــور مازیــار 
ناظمی رئیــس فدراســیون در ســرای ورزشــکاران 

اصفهــان برگــزار شــد.
مســعود اســداهلل نجفی، ابوالفضــل توکلی، ایمان 
قدیــری،  محمــد  شــاه زمانی،  شــهرام  زیــرک، 
فــرد  محمدرضــا غزنــوی، مهــدی صحافی پــور 
کاندیدای ایــن  هشــت  ملــک زاده  شــاهین  و 
ــری و  ــوی، قدی ــه غیبــت غزن ک ــد  ــات بودن انتخاب
ملــک زاده بــه منزلــه انصــراف آنهــا بــود. نجفــی 
و صحافی پــور فــرد نیــز پیــش از آغــاز رأی گیــری 

دادنــد. انصــراف 
پــس از فرآینــده رأی گیــری، از مجمــوع 17 رأی 
اعضــای مجمــع شــهرام شــاه زمانی 7 رأی، ایمــان 
زیــرک ۶ رأی و ابوالفضــل توکلی نیــز ۴ رأی به خود 
اختصــاص دادنــد تــا شــاه زمانی و زیــرک بــه دور 
کــه  دوم برونــد. در ایــن هنــگام ابوالفضــل توکلــی 
کنــار رفتــه بــود  کــرده و از دور رقابــت  کســب  ۴ رأی 
مدعــی شــد سرپرســت هیئــت بــا برخــی اعضــای 

گرفتــه و آنهــا را ترغیــب بــه رأی  مجمــع تمــاس 
کــرده اســت  کاندیــدای خــاص  یــک  بــه  دادن 
و بــا انتقــاد از مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان 

مدیریــت وی را ضعیــف خوانــد.
کــه در  در ادامــه، دور دوم رأی گیــری انجــام شــد 
کســب 9 رأی در  بــا  نهایــت شــهرام شــاه زمانی 
مقابــل 8 رأی ایمــان زیــرک، در رقابتــی نزدیــک 
فرمان هیئت موتورســواری و اتومبیلرانی اســتان 

گرفــت. اصفهــان را در دســت 
رئیــس فدراســیون موتورســواری و اتومبیلرانــی 
بیان اینکه ایــن  بــا  انتخاباتــی  مجمــع  در ایــن 
انتخابــات به من خیلی چســبید، اظهار داشــت: 
کاندیداهــا نشــان دهنده  تعــداد آرای هرکــدام از 
یــک رقابــت واقعی بــود و در انتخابات امــروز برنده 

و بازنــده نداشــتیم.
مازیــار ناظمی بــا بیان اینکه ایــن امــر مســئولیت 
کار  کــرد، افــزود: در  شــهرام شــاه زمانی را بیشــتر 
از  خــود روحیــه پیگیــری دارم. اصفهــان یکــی 
اســتان های محــوری رشــته های موتورســواری 
و اتومبیلرانــی اســت و از رئیــس جدیــد هیئــت 
پتانســیل ایمان  از  حتمــًا  می خواهــم  اســتان 
ــت  ــی در هیئ ــره ورزش ــک چه ــوان ی ــه عن ــرک ب زی
موتورســواری و اتومبیلرانــی اصفهــان اســتفاده 

کنــد.
وی ادامــه داد: انتخابــات تمــام شــد و از تمــام 
کنــار  در  امــروز  از  می خواهــم  مجمــع  اعضــای 

کار  کشــورمان  ســربلندی  و  ورزش  بــرای  هــم 
اتومبیلرانــی  کننــد. فدراســیون موتورســواری و 
او  از  و  می کنــد  حمایــت  منتخــب  رئیــس  از 
انتظــار پاســخگویی دارد. از شــهرام شــاه زمانی 
کــه شــنوا  می خواهــم همــان رویــه فدراســیون 
و  ورزشــکاران  بــه  احتــرام  و  بــودن  پاســخگو  و 

بگیــرد. پیــش  در  را  اســت  پیشکســوتان 
رئیــس فدراســیون موتورســواری و اتومبیلرانــی بــا 
کاندیــدای نهایــی از طریقــی  بیان اینکــه هــر ســه 
گرفتــه و برنامه هــای خــود را اعــام  مــا مــن تمــاس 
ــی  کاندیدای ــای  ــی صحبت ه ــت: حت گف ــد،  کردن
ــرده  ک گــوش  ــرد را  ک ــی را مطــرح  که اینجــا انتقادات
کــردم و بــرای  کاندیداهــا را مطالعــه  و برنامه هــای 
گر  برگــزاری انتخابــات نگاهی حرفه ای داشــتیم. ا
رئیــس جدیــد هیئت امــروز بــا رأی قاطــع انتخاب 
کــرد  شــده بــود شــاید می شــد شــائبه ای را مطــرح 

امــا نزدیکــی آرا نشــان از رقابتــی واقعــی دارد.
ناظمی بــا اشــاره بــه آمــار بــاالی تلفــات جــاده ای و 
معلولیت هــای ناشــی از تصادفات در کشــورمان، 
و  موتورســواری  هیئــت  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
آمــوزش  کنــار ورزش قهرمانــی،  اتومبیلرانــی در 
همگانــی و افزایــش مهارت هــای رانندگــی را در 
کار خــود قــرار دهــد. همچنیــن بــه رئیــس  دســتور 
کــرد بــه درآمدزایــی  جدید ایــن هیئــت توصیــه 
بــرای هیئــت از راه صحیــح و ســامت مالــی توجــه 

کنــد.

رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی:

اصفهان یکی از استان های محوری رشته های موتورسواری و اتومبیلرانی است 

رضا غالمرضایی - شهردار نصرآباد

باتوجه به درخواســت شــفاهی مورخ 1۴۰۰/2/28 امور عمرانی، این شــهرداری درنظردارد نســبت به خرید قیر ازطریق اســناد خزانه اســامی بند 
ب اخــزا 911 بــه مبلــغ ۵/۶29/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه سررســیدهای 1۴۰2/۰9/۰۶ )مبلــغ ۴/99۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال( و 1۴۰2/1۰/2۵ )مبلــغ ۶39/۰۰۰/۰۰۰ 
کلیــه تولیدکننــدگان قیــر و کارخانه هــای تولید آســفالت که در ســامانه  ریــال( و بعــد از آن خریــد و پخــش آســفالت در معابــر شــهر اقــدام نمایــد. لــذا از 
کثــر تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰3/2۵ بــه دبیرخانــه شــهرداری  ســتاد ثبــت نــام نموده انــد دعــوت بــه عمــل می آیــد آخریــن قیمــت پیشــنهادی خــود را حدا

ارســال نمایند

شرایط مزایده:
1( شرکت کنندگان می بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2( باعنایــت بــه بنــد 2 مــاده ۵ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها پیشــنهاددهندگان بایســتی معــادل ۵ درصــد کل اعتبــار بــه مبلــغ 281/۴۵۰/۰۰۰ ریــال 
را بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــا حداقــل اعتبــار ســه ماهــه یــا فیــش واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب ۶293۰7۶32 شــهرداری نصرآبــاد نــزد بانک 

کشــاورزی ضمیمه پیشــنهاد خــود نمایند.
کثر تا روز ســه شــنبه مورخه 1۴۰۰/۰3/2۵  3( باعنایت به بند 1 ماده ۵ آیین نامه مالی شــهرداریها پیشــنهاددهندگان باید پیشــنهاد خود را حدا

کت مهر و موم شــده تحویل دبیرخانه شــهرداری نمایند. در پا
کلیــه  ۴( باعنایــت بــه مــاده ۶ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها پیشــنهادات تحویلــی در ســاعت 1۵ روز چهارشــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰3/2۶ بــا حضــور 

ــاز و قرائــت می گــردد. کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری ب اعضــای 
کثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری کمیسیون اعام می گردد. ۵( باعنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها رای کمیسیون حدا

کلیــه پیشــنهادات مختــار بــوده و پیشــنهاداتی که بعد  ۶( باتوجــه بــه بنــد ۵ مــاده ۵ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها کمیســیون در رد یــا قبــول یــک یــا 
از مهلــت مقــرر، مخــدوش و یــا بــدون ســپرده باشــند ترتیــب اثر نخواهــد داد.

7( باعنایــت بــه مــاده 8 آییــن نامــه مالــی شــهرداریها ســپرده نفــرات اول دوم و ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا نفــر اول نــزد شــهرداری باقــی خواهــد مانــد 
کتبــی شــهرداری در مــدت 7 روز از تنظیــم قــرارداد از تحویــل قیــر خــودداری نمایــد ســپرده او بــه نفــع شــهرداری  و چنانچــه نفــر اول از تاریــخ ابــاغ 

ضبــط و قــرارداد بــا نفــر دوم منعقــد می گــردد و درصــورت عــدم مراجعــه درمــورد نفــرات دوم و ســوم نیــز همینگونــه رفتــار خواهــد شــد.

11۴19۵1 / م الف

گهی مزایده مرحله اول نوبت اول آ
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سال پنجم - شماره  11۴۴ 
شنبه  8  خرداد  1۴۰۰ -  17 شوال  1۴۴2
29  می      2۰21 7سالمت

از آنجایــی کــه دوران بــارداری یــک زمــان حســاس 
بــرای مــادر و جنیــن بــه شــمار مــی رود، الزم اســت 
گاهی  کــه آن را تهدیــد می کنــد آ در مــورد خطراتــی 
داشــته باشــیم. اثــر خطــرات محیطــی بــر بــارداری 
می تواند بســیار شــدید باشــد و شــامل اختالل در 
رشــد جنین، ناهنجاری هــای مــادرزادی، زایمان 
جنیــن مــرده و ســقط جنیــن شــود عــالوه بر ایــن، 
خطــرات محیطــی در اوایــل بــارداری می توانــد 
رونــد رشــد سیســتم ایمنی جنیــن را مختــل کند. 
کار  ــر و  ــا س ــا آن ه ــه ب ــه روزان ک ــوادی  ــیاری از م بس
کنــد. بــرای  داریــم می توانــد بــارداری را تهدیــد 
کــه بــو و  نمونــه، بعضــی شــوینده های خانگــی 
ک  رنــگ شــدیدی دارنــد می تواند ســمی و خطرنا
باشــد. جیــوه نیــز می توانــد بــه عنــوان یــک مــاده 

گرفتــه شــود. ســمی در نظــر 
در  دیگــری  محیطــی  خطــرات  بر ایــن،  عــالوه 
کــه مربــوط بــه ســبک  دوران بــارداری وجــود دارد 
زندگــی مــادر و اطرافیــان اســت بــرای مثال ســیگار 
کشــیدن یــا حتــی استشــمام دود آن می توانــد 

ک باشــد. خطرنــا
کــردن  انجــام دادن ورزش هــای ســنگین، بلنــد 
ــی  ــدت طوالن ــه م ــتادن ب ــنگین و ایس ــایل س وس
می توانــد مشــکل آفریــن باشــد. یکــی از خطــرات 
کــه توجــه زیــادی بــه آن نمی شــود،  محیطــی 
اســتفاده از وان آب داغ و ســونا اســت هنگامی کــه 
دمــای آب بــه مــدت طوالنــی بیــش از ۳۸ درجــه 
ســانتی گراد باشــد بــه لوله هــای عصبــی جنیــن 

آســیب وارد می شــود.
بعضــی اقدامــات پزشــکی نیــز می توانــد بــارداری 

یــا  اشــعه ایکس  دســتگاه های  کنــد.  تهدیــد  را 
می توانــد  پزشــکی  تصویربــرداری  روش هــای 
کنــد همچنیــن  بــه ســالمت جنیــن آســیب وارد 
گازهای بیهوشــی که در بعضی اقدامات پزشــکی 
قــرار می گیــرد  و دندان پزشــکی مــورد اســتفاده 
باشــد.  ک  خطرنــا جنیــن  بــرای  می توانــد  نیــز 
ک تریــن  خطرنا کــه  میکروبــی  عفونت هــای 
آن هــا لیســتریوز و توکسوپالســموز هســتند نیــز 
می تواننــد بــرای دوران بــارداری مشــکل آفریــن 
باشــند بنابرایــن توصیــه شــده اســت زنــان بــاردار 
غیــر  شــیر  و  خــام  ماهــی  و  گوشــت  مصــرف  از 

کننــد. دوری  پاســتوریزه 
لیستریوز

کــه  کتریایــی اســت  لیســتریوز نوعــی بیمــاری با
گوشــت و ماهــی خــام یــا نیمــه پــز،  بــا خــوردن 
بعضــی پنیرهــا و سوســیس بــه وجــود می آیــد. 
ــادر اســت  که ایــن بیمــاری بســیار ن ــا وجود ایــن  ب
امــا عواقــب آن می توانــد جــدی باشــد و باعــث 
ســقط جنیــن شــود. با ایجــاد بعضــی تغییــرات 
در ســبک زندگــی ماننــد پختــن و حــرارت دادن 
همــه مــواد غذایــی، اجتنــاب از مصــرف لبنیــات 
ســبزیجات  و  میــوه  شســتن  غیرپاســتوریزه، 
تختــه  و  چاقوهــا  دســت ها،  شســتن  خــام، 
بــرش آشــپزخانه پــس از اســتفاده از آن می توانــد 
کتریایی لیســتریوز  احتمــال ابتــالی به بیمــاری با
کــه زنــان بــاردار بایــد  را کاهــش داد. دلیــل دیگــری 
مصــرف ماهــی خــود را محــدود کنــد وجــود جیــوه 

در آن اســت.
توکسوپالسموز

کــه  توکسوپالســموز نوعــی بیمــاری انگلــی اســت 

باعــث  می توانــد  امــا  می دهــد  رخ  نــدرت  بــه 
عفونــت  شــود.  جنیــن  رشــد  در  اختــالل  بــروز 
ــه صــورت یــک  ــراد ب توکسوپالســموز در بیشــتر اف
آنفلوآنــزای خفیــف پدیــدار می شــود بــه همیــن 
دلیــل افــراد زیــادی در بــدن خــود آنتی بادی ایــن 
از  می توانــد  توکسوپالســموز  دارنــد.  را  بیمــاری 
گربــه یا گوشــت خام یا نیمــه پز به  طریــق مدفــوع 
کند بنابراین توصیه  ســلول های میزبان راه پیدا 
گربه هــا  شــده اســت افــراد، بــه ویــژه زنــان بــاردار بــا 
کــردن  تمــاس نداشــته باشــند و هنــگام باغبانــی 
ــتکش  ــک و دس ک از ماس ــا ــه خ ــت زدن ب ــا دس ی
ــه  ک ب کننــد، چــون ممکــن اســت خــا اســتفاده 
گربــه آلــوده شــده باشــد عــالوه بر ایــن  مدفــوع 
الزم اســت از مصــرف لبنیــات غیــر پاســتوریزه و 
کنیــد و پس  گوشــت خــام یــا نیمه پختــه اجتناب 
از دســت زدن بــه غذاهــای خــام دســتان و ظروف 

را بشــویید.
پژوهشــگران مطالعــات بســیاری در مــورد تأثیــر 
دود دخانیــات بــر ســالمت جنیــن انجــام دادنــد و 
کــه ارتبــاط قابــل توجهی  به ایــن نتیجــه رســیدند 
بیــن استشــمام دود دخانیــات و مرده زایــی و بــروز 
دیگــر  دارد.  وجــود  مــادرزادی  ناهنجاری هــای 
گرفتــه  کــه مــورد بررســی قــرار  خطــرات محیطــی 
اســت، آلودگــی هــوا اســت. نتایــج پژوهش هــای 
کــه یــک   PM2.۵ کــه بســیاری نشــان می دهــد 
مــاده رایــج موجــود در آلودگــی هــوا اســت، باعــث 
می شــود  مــادرزادی  ناهنجاری هــای  بــروز 
کننده  همچنین محصوالت جانبــی ضدعفونی 
را  مــرده  زایمــان جنیــن  موجــود در آب، خطــر 

افزایــش می دهــد.

خطراتمحیطیکهبارداریراتهدیدمیکند
خبرربخ

خبر خبر

کمک هــای اولیــه در مواجهــه بــا حملــه  دانســتن 
ــان  ــات ج ــد باعــث نج ــی می توان گرمازدگ ــی و  قلب

بیمــار شــود. 
کمک هــای  دانســتن  ِدِبتر ایندیــا،  گــزارش  بــه 
اولیــه بــه ویــژه در زمــان مواجــه بــا بیمــاران بــد 
ــه  ــال حمل ــرای مث ــت. ب ــروری اس ــیار ض ــال بس ح
کــرده  گهانــی بــروز  قلبــی می توانــد بــه صــورت نا
کــز درمانــی اعــزام  کــه فــرد دیــر بــه مرا و در صورتــی 
شــود، احتمــال دارد جــان خــود را از دســت بدهد. 
گــرم ســال در  همچنیــن همزمــان بــا آغــاز فصــول 
گرمازدگــی یکــی از بیماری هــای  نیمکــره شــمالی، 

رایــج محســوب می شــود.
در ایــن مطلــب بــه اقدامــات اولیــه در مواجهــه 

می پردازیــم: بیمــاری  دو  با ایــن 
۱- حمله قلبی

کــه رگ هــای  حملــه قلبــی زمانــی بــروز می کنــد 
که مســئول رســاندن خون به بافت قلب  کرونری 
هســتند، دچــار گرفتگی شــده و در نتیجــه جریان 
خــون بــه ماهیچــه قلــب متوقــف می شــود. عالئم 

حملــه قلبــی شــامل مــوارد ذیــل اســت:
۱- درد و ناراحتی در قفسه سینه

۲- تنگی نفس
۳- ناراحتی معده

۴- حالت ضعف و غش
۵- تعریق

۶- درد در گردن، فک و بازو ها
۹۰ دقیقــه نخســت در حملــه قلبــی بســیار حیاتی 
کــه فــرد تحــت درمــان قــرار  اســت و در صورتــی 
نگیــرد، احتمــال مــرگ ماهیچــه قلــب و جــان 
باختــن وی وجــود دارد. پیــش از رســیدن عوامــل 

خطــر  می توانــد  آســپرین  قــرص  یــک  اورژانــس 
کاهــش دهــد. لختــه شــدن خــون را در بیمــار 

کــه راحــت اســت،  در ایــن حالــت فــرد را در حالتــی 
گــر تنفــس فــرد طبیعــی نیســت و یــا  قــرار دهیــد. ا
پاســخی نمی دهــد، می توانیــد از احیــای قلبــی 
کار می توانــد  کنید. ایــن  ریــوی )CPR( اســتفاده 

کنــد. شــانس زنــده مانــدن بیمــار را دو برابــر 
۲- گرمازدگی

گرچــه بســیاری از افــراد بــه گرمازدگــی توجــه ندارند 
جــدی  آســیب های  می توانــد  موضــوع  اما ایــن 
گرمــازده  کــه بــا فــرد  کنــد. زمانــی  بــه بــدن وارد 
ــت  گام نخس ــود در  ــه می ش ــدید توصی ــه ش مواج
کــرده و  گرمــا دور  بــه ســرعت بیمــار را از محــل 

کنیــد. لباس هــای اضافــی وی را خــارج 
کــردن فــرد اقدامــات ذیل   می توانیــد بــرای خنــک 

را انجــام دهید:
۱- فرد را در وان آب خنک قرار دهید.

۲- آب خنک را به روی بدن وی بپاشید.
۳- اســفنج آغشــته به آب خنک را بر روی صورت 

وی بکشید.
کــردن فــرد اســتفاده  ۴- از پنکــه بــرای خنــک 

کنیــد. 
کیســه یــخ، یــا حولــه خنــک و مرطــوب را بــر   -۵
گــردن، زیــر بغل و کشــاله ران فــرد قرار دهید. روی 
گــر فــرد هشــیار اســت و مشــکلی بــرای نوشــیدن  ا
مایعــات نــدارد بــه وی آب بدهیــد. نوشــیدن آب 
عــالوه بــر خنــک کــردن، کــم آبی بدن فــرد را تامین 
کــم آبــی شــدید  کــه فــرد دچــار  می کنــد. در صورتــی 
شــده و بیهــوش اســت ســریعًا بــا اورژانــس تمــاس 

بگیرید.

عــادت  کــه  هســتید  افــرادی  از  هــم  شــما  گــر  ا
به انداختــن برش هــای لیمــو در آب خــود داریــد، 

دهیــد.  تغییــر  را  رویــه  باید ایــن 
گــزارش پایــگاه »healthdigest« شــاید شــما هــم  بــه 
ــد، تصــور  کافــه  می روی ــا  ــه رســتوران  و ی ــه ب ک ــی  زمان
بــه همــراه  لیــوان آب  یــک  می کنیــد درخواســت 
یــک بــرش لیمــو در نوشــیدنی شــما، تازه تریــن و 
ــته  ــد داش ــه می توانی ک ــت  ــی اس ــالم ترین انتخاب س
کــه تحقیقــات  باشــید امــا بایــد بــه شــما بگوئیــم 

را نشــان می دهــد. خالف ایــن مطلــب 
متاســفانه در رســتوران ها، برش هــای لیمــو ممکــن 
اســت مقــدار ناچیــزی ویتامیــن ســی بــه نوشــیدنی 
شــما بیافزایــد. بر اســاس یک پژوهــش که در مجله 
 )NEHA( انجمــن ملی بهداشــت محیــط« آمریــکا«
در ســال ۲۰۰۷ منتشــر شــده، نشــان می دهــد تــا ۷۰ 
کــه در رســتوران ها  درصــد از برش هــای لیمویــی 
کتــری اســت. مســئله  ســرو می شــود، مملــو از با
ک تر اســت. محققــان  حتــی از ایــن هــم وحشــتنا
کتری هــا را  گونــه مختلــف از با موفــق شــدند ۲۵ 
کــه از جملــه آن هــا می تــوان بــه  کننــد  شناســایی 
مــواد مدفــوع  کلــی«، مخمــر و حتــی  »اشریشــیا 
کــه  کــرد  اشــاره  لیموهــا  پوســت این  در  انســانی 
بســیاری از ایــن مــوارد بــه احتمــال بــه خاطــر ضعــف 

ــت. ــوده اس ــن ب ک ــن اما کارکنان ای ــوی  ــت و ش شس
گرچــه لیمو هــا ممکن اســت از وضعیت بهداشــتی  ا
ــر اســاس آنچــه  ــری برخــوردار باشــند امــا ب پاییــن ت
منتشــر   »Good Housekeeping« مجلــه  در  کــه 
شــده، هیــچ بیمــاری بــه طور مســتقیم در ارتبــاط با 
آلودگــی حاصــل از تزئیناتــی که بر روی نوشــیدنی ها 
می شــود، وجــود نداشــته اســت. البتــه بایــد توجــه 
داشــت پوســت میوه هایــی نظیــر لیمــو، پرتقــال 
و میوه هــای مشــابه، مکان هــای فراوانــی را بــرای 
کتری هــا بــه منظور پنهــان شــدن ایجاد می کنند. با
ــه  ــود اضاف ــیدنی خ ــه نوش ــو ب ــد لیم ــر می خواهی گ ا
ــه یــک عــادت  ــه انجــام داده و ب کنیــد، آن را در خان
کار  کنیــد امــا در رســتوران ها از ایــن  خانگــی تبدیــل 
کــه لیمــو در کنار  صــرف نظــر کنیــد؛ خصوصــا زمانــی 

گذاشــته می شــود. ــا بــرای تزئیــن  ســاالد و ی

بهترین راهکار ها برای مواجهه 
گرمازدگی  با حمله قلبی و 

آب را با لیمو مزه دار نکنید! 

کم شنوایی  خطر ابتال به 
در میان زنان مبتال به پوکی استخوان

خبرربخ

کــه زنــان مبتــال به  نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد 
پوکــی اســتخوان بیشــتر از دیگــران در معــرض خطــر 

ابتــال بــه مشــکل کــم شــنوایی قــرار دارنــد. 
گروهــی از پژوهشــگران بــه منظــور بررســی ارتبــاط 
بیــن پوکــی اســتخوان در میــان زنــان و افزایش خطر 
کــم شــنوایی مطالعــه جدیــدی  ابتــال بــه مشــکل 
ــدف  ــل بدیــن ه ــرای نی ــان ب ــد. محقق ــام دادن انج
هــزار  تقریبــًا ۱۴۴  بــه  مربــوط  پزشــکی  اطالعــات 
افــراد  کردنــد.  ارزیابــی  بــه مــدت ۳۴ ســال  را  زن 
کننــده در مطالعــه هــر دو ســال یــک بــار بــه  شــرکت 
پرسشــنامه ای در مــورد حــس شــنوایی خود پاســخ 
می دادنــد عــالوه بر ایــن محققــان از نوعــی تســت 
کردنــد تــا آســتانه  ارزیابــی شــنوایی نیــز اســتفاده 
شــنوایی و حساســیت شــنوایی افــراد را تشــخیص 
دهنــد. نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد زنانــی 
کــم اســتخوان  کاهــش ترا کــه از پوکــی اســتخوان یــا 

)LBD(  ( رنــج می برنــد ۴۰ درصــد بیشــتر از دیگــران 
کــم شــنوایی  در معــرض خطــر ابتــال بــه مشــکل 
داروی  مصــرف  بر ایــن  عــالوه  بودنــد  گرفتــه  قــرار 
بیس فســفونات bisphosphonate(  ( نیــز تأثیــری در 
کــم شــنوایی نداشــته اســت.  رونــد ابتــال بــه مشــکل 
مصرف ایــن دارو معمــواًل مانــع از دســت دادن توده 
ــرای بیمــاران  اســتخوانی بــدن می شــود و بیشــتر ب

ــود. ــز می ش ــتخوان تجوی ــی اس ــه پوک ــال ب مبت
زمینــه  در ایــن  بیشــتری  مطالعــات  اســت  الزم 
گیــرد تــا مشــخص شــود آیــا نــوع، دوز و زمان  صــورت 
کاهــش  مصــرف داروی بیــس فســفنات تأثیــری بــر 
کــم شــنوایی دارد یــا خیــر  خطــر ابتــال بــه مشــکل 
عــالوه بر ایــن محققــان قصــد دارنــد در آینده ایــن 
کلســیم و  ــا مصــرف  کــه آی کننــد  موضــوع را بررســی 
کــم شــنوایی  ویتامیــن D ارتباطــی بــا بــروز مشــکل 
دارد یــا خیــر زیــرا در زمینــه پیشــگیری از بــروز پوکــی 

ــر اســت. اســتخوان بســیار مؤث

گیاهی موثر در درمان دیابت شنبلیله 
خبرربخ

قبل از کشف انسولین و همچنین داروهای ضد 
دیابــت رایــج، بیمــاران دیابتــی با گیاهــان دارویی 

و درمان های ســنتی معالجه می شــدند. 
گیاهــان  گــزارش روابــط عمومی پژوهشــکده  بــه 
فــالح  دارویــی جهاددانشــگاهی، دکتــر حســن 
حســینی محقــق در زمینــه دیابــت و عضــو هیــات 
به این کــه  اشــاره  بــا  پژوهشــکده  علمی ایــن 
گیــاه دارویی در  کنــون تاثیر مثبت بیــش از ۱۲۰۰  تا
کاهــش عــوارض  گلوکــز خــون و یــا  کاهــش میــزان  
ــرد:  ک ــوان  ــت، عن ــده اس ــناخته ش ــی از آن ش ناش
در ۱۰ تا ۲۰ ســال گذشــته تحقیقات آزمایشــگاهی 
گیاهــان  روی  متعــددی  بالینــی  همچنیــن  و 
دارویــی مــورد اســتفاده در درمــان دیابــت انجــام 
کــه در تعــدادی از آن هــا اثــرات قابــل  گرفتــه اســت 
بیمــاران  گلوکــز خــون  کاهــش  مالحظــه ای در 

ــت. ــده اس ــاهده ش ــی مش دیابت
ایــن عضــو هیــات علمی بــا عنوان این کــه بــا توجــه 
کمتــر  گیاهــی، عــوارض  ــع  ــه مناب ــه دسترســی ب ب
کثــر بیمــاران و  گیــاه درمانــی، مقبولیــت بــرای ا
عــدم محدودیــت تولیــد یــا واردات مــواد اولیــه 
دارویــی، تحقیــق جهــت دســتیابی بــه منبــع 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــر ض ــی موث گیاه ــی  داروی
 )Trigonella foenum- graecum(افزود: شنبلیله
گیاهــی نهاندانــه، از دولپه ای هــای  یــا شــنبلید 
کــه جــزء تیــره نخــود، تیــره  گلبــرگ اســت  جــدا 
گل ســرخ اســت. در  فرعــی پروانــه داران راســته 
طبیعــت  نظــر  از  شــنبلیله  ســنتی ایران  طــب 
گــرم و خشــک بــوده و بــرگ آن جهــت تســکین 
کمــر و  کبــد، درد  ســرفه های ســرد، ورم طحــال و 

کار می رفتــه اســت. بــرودت مثانــه بــه 
وی بــا اشــاره به این کــه زکریــای رازی شــنبلیله را 
بــرای مــداوای بیمــاران دیابتــی مــورد اســتفاده 
کــرد: مــواد تشــکیل  قــرار مــی داده اســت اظهــار 
ســاپونین ها،  شــامل  دانــه  اصلــی  دهنــده 

آلکالوییدهــا و فیبرهــای موســیالژی می باشــند. 
دانه هــای شــنبلیله دارای روغــن ثابــت حــاوی 
اســیدهای چــرب ۶ درصــد ترکیبــات موســیالژ بــه 
میــزان ۲۸ درصــد و پروتئیــن ۲۲ درصــد، اســید 
کربوهیدرات هــا، فالونوئیدهــا،  آمینه هــای آزاد، 
کــرد:  کیــد  روغــن فــرار، اســترول ها اســت. وی تا
بیمــاران  بــر روی  کــه  بالینــی  یــک مطالعــه  در 
دیابتــی نــوع دوم در پژوهشــکده گیاهــان دارویی 
بذر ایــن  ترکیــب  شــد  انجــام  جهاددانشــگاهی 
گیاهــان دارویــی دیگــر  گیــاه همــراه بــا تعــدادی از 

موجــب بهبــودی بیمــاری دیابــت شــد.
کــرد: در مطالعــات  فــالح حســینی خاطرنشــان 
دارویــی  گیاهــان  پژوهشــکده  در  انجــام شــده 
گلوکــز  گیــاه، مصــرف بــذر شــنبلیله،  بــر روی ایــن 
بــه صــورت حــاد و مزمــن  را هــم  خــون ناشــتا 
کاهــش داده و در یــک مطالعــه حیوانــی، عصــاره 
گــرم  میلــی  دوز ۱۵  بــا  شــنبلیله  بــذر  خشــک 
قنــد  اســت  توانســته  کیلوگــرم وزن حیــوان  بــر 
کاهــش  خــون را در موش هــای ســوری دیابتــی 
دهــد. همچنیــن مشــتقات غنــی از فیبــر عصــاره 
شــنبلیله باعــث کاهــش گلوکــز و کلســترول خــون 
در ســگ های دیابتــی شــده اســت. در مطالعــات 
بالینــی روی انســان دیابتــی نیــز اثــر بخشــی این 
کاهــش قنــد خــون مشــاهده  گیاهــی در  داروی 
گــرم  شــده اســت. در یــک مطالعــه تجویــز روزانــه ۱ 
عصــاره خشــک هیدروالکلــی بــذر شــنبلیله بــه 
بیمــاران مبتــال بــه دیابــت نــوع ۲ بــه مــدت ۲ مــاه 

کنتــرل  قنــد خــون شــد. موجــب  
کــرد: عــالوه بــر شــنبلیله، رعایــت رژیــم  کیــد  وی تا
ــرل  کنت ــد در  ــر دو می توانن ــز ه ــی و ورزش نی غذای
و کاهــش قنــد خــون بیمــاران دیابتــی نــوع ۲ موثــر 
باشــند. در دو مطالعــه مشــابه دانــه شــنبلیله 
ســطح قنــد خــون را در افــراد دیابتــی نــوع ۲ بهبود 
گیاهــی در  بخشــید. امــا اثــر بخشــی این داروی 

تعــدادی از مطالعــات بالینــی رد شــده اســت.

گهی فقدان سند مالکیت آ
کــه هویــت و  آقــای آرش بیــات فرزنــد منصــور بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
امضــا  شــهود رســما گواهــی شــده  مدعــی مفقــود اســت ســند مالکیــت خــود بــه شــماره  
ک ثبتــی ۴۰۶/3۵98۶  واقــع در  3۰۴717 ب 9۶ ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
ک الکترونیکــی  کــه در ذیــل دفتــر امــال بخــش 1۶ حــوزه ثبتــی اصفهــان شــاهین شــهر 
گردیده و نحوه  بشماره 13972۰3۰2۰3۵۰۰7۶3۴ بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم 
گردیده،  گم شــدن بعلت جابجایی اعالم شــده چون درخواســت صدور ســند المثنی 
گهی می گــردد که هرکس مدعی  طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آ.ق.ث مراتــب آ
گهــی تــا ده روز  انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار آ
اعتــراض خــود را به ایــن اداره اعــالم و اصــل ســند را ارائــه نمایــد تــا مراتب صورت مجلس 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا  گــردد. ا کننــده مســترد  و اصــل ســند بــه ارائــه 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
تســلیم خواهــد شــد. عباســعلی عمرانــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــاهین 

شــهر - 11۴1۴7۵ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

چــون   ،1۴۰۰/3/۰۵ نامــه:  ارســال  تاریــخ   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰32۰۰۰۵۴۴ نامــه:  شــماره 
ک شــماره ۴237 فرعــی از یــک اصلــی  تحدیــد حــدود ششــدانگ یکــدرب بــاغ پــال
کــه طبــق پرونــده  گرمســیر اردســتان بخــش 17 ثبــت اصفهــان  واقــع در دهســتان 
کامرانــی فرزنــد قاســم وغیــره درجریــان ثبــت می باشــد و  ثبتــی بــه نــام آقــای حســین 
گهــی گردد اینــک بنابــه  گهــی بایســتی مجــددا آ تحدیــد حــدود آن بــه علــت اشــتباه در آ
ک مرقوم  درخواســت متقاضــی و دســتور اخیــر مــاده 1۵ قانــون ثبــت تحدیــد حدود پــال
در روز پنجشــنبه مورخه 1۴۰۰/۰۴/۰3 راس ســاعت 9 صبح در محل شــروع و به عمل 
کــه  کلیــه مالکیــن مجــاور اخطــار می گــردد  گهــی بــه  خواهــد آمــد. لــذا بــه موجب ایــن آ
ک  در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
طبــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز 
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصره 2 مــاده واحده قانون تعیین تکلیــف پرونده های 
معترضیــن ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تنظیم اعتــراض به این اداره بایســتی با 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و  تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی 
ک  به ایــن اداره تســلیم نماینــد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰3/۰8 - اداره ثبــت اســناد و امــال

ــف شهرســتان اردســتان - 11۴1۴۴۴ / م ال

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰31۴
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/29

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امال
مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو 
گهی می شــود تا شــخص  کثیراالنتشــار و محلی آ نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه 
گهــی و در  یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰797، 1399/12/2، آقــای احســان محمــودی فرزند 
آیــت الــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغازه بــه مســاحت 1۴/7۴ مترمربع 
ک 37 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملک دهاقان انتقال  مجــزی شــده از پــال

ک مذکــور موضــوع ســند  یــک ســوم ســه حبــه و نیــم مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــال
انتقــال 11۵128 مــورخ 1373/۶/2 دفتــر ســه شــهرضا ازطــرف آیــت الــه محمــودی

2( ( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰79۶، 1399/12/2، خانــم الهــام محمــودی فرزنــد 
آیــت الــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 1۴/7۴ مترمربــع 
ک 37 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملک دهاقان انتقال  مجــزی شــده از پــال
ک مذکــور موضــوع ســند  یــک ســوم ســه حبــه و نیــم مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــال

انتقــال 11۵128 مــورخ 1373/۶/2 دفتــر ســه شــهرضا ازطــرف آیــت الــه محمــودی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/23
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

1139192 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰282
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/27

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امال
مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو 
گهی می شــود تا شــخص  کثیراالنتشــار و محلی آ نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه 
گهــی و در  یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
فرزنــد  ممتــاز  ابراهیــم  آقــای  شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰۰2۵، 1۴۰۰/۰1/2۴،  رای   )1
ســتارعلی ششــدانگ یــک بــاب گلخانــه بــه مســاحت ۶2/۶1 مترمربــع مجــزی شــده از 
ک 171 اصلــی واقــع در اراضــی مزرعــه ســه چــاه همگیــن بخــش ثبتــی دهاقــان درازاء  پــال

کســر مالکیــت رســمی خود متقاضــی مفــروز می گــردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/23
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

113۶9۰7 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰3۰9
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/29

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختالف مســتقر در اداره ثبت اســناد و امال
مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو 
گهی می شــود تا شــخص  کثیراالنتشــار و محلی آ نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه 
گهــی و در  یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 

دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.

1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰73۶، 1399/11/12، خانــم مریــم ســالمت فرزنــد 
رمضانعلــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 117/73 مترمربــع مجــزی شــده از 
کــه قبــاًل 3۰3 و 3۰2 فرعــی بــوده اســت انتقــال عــادی بــه  ک 1۰۰۰ فرعــی از 12۵ اصلــی  پــال

رســمی مع الواســطه ازطــرف ابراهیــم نجفیــان دهاقانــی مالــک رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰3/23
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

113823۴ / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 2۰27۰۰۶73۰، تاریــخ: 1۴۰۰/3/2، نظربه اینکــه آقــای ســیدمنصور میرفروغــی 
قهفرخــی فرزنــد ســیداحمد نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع و خانمهــا ثمینــه الســادات 
میرفروغی قهفرخی فرزند سیدمنصور نسبت به یکدانگ مشاع و زهرا نکوئی اصفهانی 
فرزنــد محمــود نســبت بــه دو دانگ مشــاع از ششــدانگ دراجرای مقــررات قانون تعیین 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تقاضای صدور ســند 
ک 3۵1۰ فرعــی از 11۵۴8  ــه بــه شــماره پــال مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خان
اصلی مجزی شــده از اصلی مذکور را نموده اند و آراء شــماره 1398۶۰3۰2۰27۰13۶7۶ و 
1398۶۰3۰2۰27۰13۶78 و 1398۶۰3۰2۰27۰13۶79 مــورخ 1398/11/۰2 هیــات حــل 
ک اولیــه  اختــالف موضــوع قانــون مذکــور نســبت بــه آن صــادر شــده و تحدیــد حــدود پــال
ک  کنــون بعمــل نیامــده، لــذا طبق تبصره مــاده 13 قانــون فوق الذکر تحدید حــدود پال تا
شــماره 3۵1۰ فرعــی از 11۵۴8 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه نــام نامبــردگان 
نســبت بــه ششــدانگ در روز شــنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۵ از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و 
گهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطــار می گردد  بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب این آ
گهــی در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکین مجاور  کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم صورتمجلس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفته 
خواهــد شــد. اعتــراض بــه عملیــات ثبتــی بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه عملیــات ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح 
قضائی صورت پذیرد. تاریخ انتشار: شنبه 1۴۰۰/۰3/۰8 - مهدی شبان رئیس منطقه 

ک شــرق اصفهــان - 113923۰ / م الــف ثبــت اســناد و امــال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۶8۵8، تاریــخ: 1۴۰۰/3/2، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
ک ثبتــی 3۵11 فرعــی مجــزی شــده از 11۵۴8 اصلــی واقــع در بخــش ۵  خانــه شــماره پــال
ثبــت اصفهــان کــه طبــق رای شــماره 1۴3۴1 مــورخ 1399/۰7/29 به نام احمد زارعین 
کشــیری فرزنــد حســن صــادره از هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و 
گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد  ک منطقــه شــرق اصفهــان ششــدانگ صــادر  امــال
ک 11۵۴8 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده  حــدود اولیــه پــال
ــای  ــون ثبــت و برطبــق تقاض ــاده 1۵ قان ــر از م ــتور قســمت اخی ــه دس اســت اینک بناب
تاریــخ 1۴۰۰/۰۴/7  نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز دوشــنبه 
کلیــه  گهــی بــه  ســاعت 9 صبــح شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد.  مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیم  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن 
نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به این 
گواهــی طــرح دعــوی  اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت  قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 
گهــی: 1۴۰۰/۰3/8  عملیــات ثبتــی را بارعایت مقررات ادامه خواهد داد. تاریخ انتشــار آ

- مهــدی شــبان رئیــس ثبــت منطقــه شــرق اصفهــان - 113977۵ / م الــف

گهی آ
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معاون توســعه شــرکت فوالد مبارکه در خصوص 
بحــران کم آبــی در اســتان اصفهان گفــت: یکی از 
مهم تریــن اقداماتــی که باید در اســتان اصفهان 
و  صنایــع  موردنیــاز  آب  تأمیــن  شــود،  انجــام 
از  کــم شــدن میــزان برداشــت آب  همچنیــن 

زاینــده رود اســت.
کــرد: یکــی از الزامــات  احمــد ســعیدبخش اظهــار 
یــک  به عنــوان  اصفهــان  اســتان  بــرای  مهــم 
اســتان صنعتــی و دارای پتانســیل بــاال در ایــن 
متأســفانه  کــه  چرا اســت؛  آب  تأمیــن  حــوزه، 
کاهــش نــزوالت جــوی طــی ســال های اخیــر، 
از  بی رویــه  برداشــت های  توســعه  همچنیــن 
منابــع آبــی و کاهــش ســطح آب هــای زیرزمینی، 
تــا در تأمیــن آب دچــار مشــکل  ســبب شــده 
آن اندیشــید.  بــرای  تدبیــری  بایــد  کــه  شــویم 
در ایــن شــرایط نمی تــوان دســت روی دســت 
کــه چــه اتفاقــی خواهــد  گذاشــت و منتظــر مانــد 
افتــاد، زیــرا وضعیــت در خصــوص تأمیــن آب، هر 

روز وخیم تــر و بحرانی تــر خواهــد شــد.
گرفتــن صنایــع مختلــف  وی افــزود: بــا در نظــر 
ســوی  از  و  موجــود  پتانســیل  و  اصفهــان  در 
دیگــر عــدم امــکان تأمیــن آب در داخــل اســتان 
اصفهــان، نگاهــی فرااســتانی به ایــن امــر نیــاز 
می گرفــت  انجــام  اساســی  اقــدام  بایــد  و  بــود 
که ایــن مهــم چیــزی جــز انتقــال آب خلیج فارس 
بــا  متأســفانه  نبــود.  اصفهــان  اســتان  بــه 
هم جــوار  اســتان های  کــه  عملکردهایــی 
اصفهــان )چهارمحــال و بختیــاری و خوزســتان( 
در ســال های اخیر داشــتند، رویه قبلی ورود آب 
بــه زاینــده رود بــه هــم خــورد و جلــوی ورود آب 
گرفتــه شــد تــا درنهایت ایــن  بــه اســتان اصفهــان 
بحــران کم آبــی در اصفهــان بــه وجــود آمــد. البته 

کــم شــدن میــزان  کــردم،  کــه اشــاره  همان گونــه 
کم آبــی  بارش هــا نیــز مزیــد بــر علــت و بحــران 

اســتان شــد.
گزینهبرایانتقالآبازخلیجفارس پنج

معــاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه ادامــه داد: 
کــه در ســطح ملــی بــرای اســتان ها و  پــروژه ای 
گرفتــه شــد، پــروژه  کشــور در نظــر  صنایــع شــرق 
ــردن آب  ک ــیرین  ــارس و ش ــال آب از خلیج ف انتق
توســط آب شــیرین کن ها و در نهایــت بازگشــت 
کــه فــاز اول آن اجرایــی شــد  شــورابه بــه دریــا بــود 
و آب خلیج فــارس بــه اســتان یــزد )چادرملــو( 
مــس  و  ســیرجان  گهــر  )گل  کرمــان  اســتان  و 

ــید. ــمه( رس سرچش
ســعیدبخش در ادامــه ســخنانش از وجــود ۵ 
گزینــه بــرای انتقــال آب از خلیج فــارس به اســتان 
کــرد: در نهایــت یکــی  اصفهــان خبــر داد و اظهــار 
از ایــن ۵ گزینــه به عنوان گزینه برتر انتخاب شــد؛ 
کــه  کریــدوری  کــه مــا نیــز از همــان  به ایــن شــکل 
آب را بــه اســتان های جنــوب شــرقی و شــرق 
کنیــم  کرمــان( می رســاند اســتفاده  کشــور )یــزد و 
و البتــه در یــک جایــی از مســیر، راه جــدا شــود 
و آب بــه اصفهــان برســد. وی میــزان برداشــت 
آب یــا همــان تأمیــن آب بــرای اســتان اصفهــان 
کــرد  را ۲۰۰ میلیــون مترمکعــب در ســال اعــام 
بــرآورد انجام شــده و  گفت: ایــن عــدد طبــق  و 
مطالعــات صورت گرفتــه بــرای صنایــع اســتان 

ــه دســت آمــده اســت. اصفهــان ب
تشکیلشرکتتأمینآباصفهانبا

مشارکتباالیفوالدمبارکه
افــزود:  مبارکــه  فــوالد  توســعه شــرکت  معــاون 
بــه همیــن منظــور شــرکتی بــه نــام تأمیــن آب 
اســتان اصفهــان تشــکیل شــد. شــرکت فــوالد 
مبارکــه، شــرکت ذوب آهــن اصفهــان، پاالیشــگاه 

اصفهــان، اتــاق بازرگانــی اصفهــان، شــهرداری 
اصفهــان و برخــی دیگــر از شــرکت های فعــال در 
ــرکت  ــن ش ــروگاه در ایجاد ای ــه نی ــان ازجمل اصفه
مشــارکت کردند. البته در این مشــارکت، شــرکت 
فــوالد مبارکــه دو برابــر ســایرین ســرمایه گذاری 
کــرده اســت؛ درواقــع شــرکت فــوالد مبارکــه ۲۹ 

درصــد ســهام این شــرکت را در اختیــار دارد.
به گفته ســعیدبخش، هزینــه اجرایی این پــروژه 
کــه  حــدود ۳۶ هــزار میلیــارد تومــان خواهــد بــود 
امیدواریم ایــن پــروژه ظــرف مــدت ۵ ســال بــه 
اشــتغال زایی این  میــزان  برســد.  بهره بــرداری 
پــروژه بــرای زمــان اجــرا و طــول بهره بــرداری در 
ــده  ــن زده ش ــر تخمی ــزار نف ــدود ۱۴ ه ــال ح ۵ س
اســت. وی افــزود: بــا اجرایــی شــدن این پــروژه 
کوهرنــگ  کنــار آن انتقــال آب از تونــل ســوم  و در 
هســتند(  یکدیگــر  مکمــل  پــروژه  دو  )ایــن 
کم آبــی اســتان تــا حــدود زیــادی رفــع  مشــکات 
ــه مصــرف  ــارس ب ــرا آب خلیج ف خواهــد شــد، زی
صنایــع خواهد رســید. همچنین با انجــام پروژه 

انتقــال آب از تونــل ســوم کوهرنــگ به زاینــده رود 
و  کشــاورزی  صنایــع  دائمی نیــاز  به صــورت 

ــه آب تأمیــن خواهــد شــد. اســتان ب
معــاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه اضافــه 
کــرد: بــا اجــرای پــروژه انتقــال آب خلیج فــارس بــه 
اصفهــان، برداشــت صنایــع از زاینــده رود تقریبــًا 

صفــر خواهــد شــد.
هزینه۵۰۰میلیاردتومانیبرایانتقالآب

کوهرنگ ازتونلسوم
کرد: پروژه انتقال آب  ســعیدبخش خاطرنشــان 
کوهرنــگ در حــال انجــام اســت  از تونــل ســوم 
کنــون  تا همچنیــن  می شــود.  رصــد  دائمــًا  و 
ــان از ۵۰۰  ــارد توم ــدود ۲۷۰ میلی ــه ای در ح هزین
کوهرنــگ  ســوم  تونــل  بــرای  تومــان  میلیــارد 
پرداخــت شــده و امیدواریم ایــن پــروژه هرچــه 
ــد. ــرداری برس ــه بهره ب ــود و ب ــدار ش ــر وارد م زودت

ــروژه انتقــال آب  وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر پ
ــروع  ــز ش ــان نی ــتان اصفه ــه اس ــارس ب از خلیج ف
از ســوی  کــه  بــا پیگیــری و حمایتــی  و  شــده 

مقامــات اســتانی می شــود، امیدواریــم زودتــر 
گــردد تــا بتوانیــم طبــق برنامــه  وارد فــاز عملیاتــی 
پیش بینی شــده،  آن  بــرای  کــه  زمان بنــدی 

انتقــال آب انجــام شــود.
گفتــه معــاون توســعه شــرکت فــوالد مبارکــه،  بــه 
گذشــته  ســال های  از  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
برداشــت های  میــزان  کــه  بــود  در این اندیشــه 
کاهــش دهــد. بر ایــن اســاس  آب از زاینــده رود را 
کارخانــه و  نیــز پروســه اســتفاده آب در داخــل 
همچنیــن  گرفــت.  پیــش  در  را  بهینه ســازی 
گرفتــه شــد تــا بازچرخانــی آب افزایــش  تصمیــم 
شــهری  پســاب های  از  آن  کنــار  در  و  یابــد 
کنــد. بنابرایــن ســرمایه گذاری هایی  اســتفاده 
انجــام داد و طــی  اطــراف  در شهرســتان های 
اصفهــان  آبفــای  بــا شــرکت  کــه  قراردادهایــی 
بــه امضــا رســاند، هزینه هایــی بــرای تشــکیل 
احــداث  و  شــهری  فاضــاب  شــبکه های 
شــبکه های فاضــاب شــهری شهرســتان های 
دیگر ایجــاد  طــرف  از  کــرد؛  پرداخــت  اطــراف 

انتقال ایــن  بــرای  تصفیه خانــه  لولــه  خطــوط 
پســاب ها بــه شــرکت فــوالد مبارکــه انجــام شــد.
انتقــال  بــرای  لوله کشــی  گفــت:  ســعیدبخش 
گرفــت و از یــک  پســاب بــه فــوالد مبارکــه انجــام 
ــیده  ــرداری رس ــه بهره ب ــروژه ب ــن پ ــال پیش ای س
اســت. در واقــع بســیاری از پســاب های شــهری 

کــرده اســت. بــه فــوالد مبارکــه انتقــال پیــدا 
استفادهازپسابهایشهری

وی بــا اشــاره به اینکــه ۳ تصفیه خانــه در داخــل 
گفــت: بــا  فــوالد مبارکــه احــداث شــده اســت، 
پســاب ها  تصفیه خانه هــا،  از ایــن  اســتفاده 
تبدیــل  صنعــت  بــرای  قابل اســتفاده  آب  بــه 
تکمیــل  حــال  در  پــروژه  شــد؛ این  خواهنــد 
کــه  اســت و بــه زودی تصفیه خانــه شــماره ۳ نیــز 
بســیار پیشرفته اســت و از سیستم UF استفاده 
می کنــد، وارد مــدار بهره بــرداری خواهــد شــد.
ابــراز  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  توســعه  معــاون 
رســیدن  ثمــر  بــه  بــا  کــه  کــرد  امیــدواری 
مجموع ایــن پروژه هــا، شــرکت فــوالد مبارکــه از 

باشــد. نداشــته  دغدغــه  آب  تأمیــن  نظــر 
از  مبارکــه  فــوالد  کنــون  ا افــزود:  ســعیدبخش 
لحــاظ مصــرف بهینــه آب در صنایــع فــوالدی 
جهــان یــک بنچ مــارک اســت و مقــام اول را دارد، 
ــد  ــرای تولی ــاز ب ــل مصــرف آب موردنی ــرا حداق زی
امــر  می شــود. این  اســتفاده  مبارکــه  فــوالد  در 
تــداوم خواهــد داشــت و ســعی مــا بر ایــن اســت تا 
مطالعــات و کوشــش ها برای اســتفاده کمتــر آب 
بــرای چرخــه تولید فــوالد را جلو ببریــم و روزبه روز 

کنیــم. نتایــج بهتــری حاصــل 
به گفته وی، هدف مجموعه اقدامات یادشده 
جلوگیــری از آســیب رســیدن به محیط زیســت و 
بــه حداقل رســاندن میزان برداشــت آب شــرکت 
فــوالد مبارکــه از زاینده رود اســت. امید مــی رود با 

بــه ثمــر رســیدن پروژه هــای یادشــده برداشــت از 
کــه البتــه دور از ذهــن  زاینــده رود بــه صفــر برســد 
نیســت و اتفــاق خواهــد افتــاد. درواقــع پــروژه 
محقــق  را  امــر  خلیج فارس ایــن  از  آب  انتقــال 

کــرد. خواهــد 
طرحتوسعهایجدیدبرایفوالدمبارکه

تعریفنشدهاست
افــزود:  مبارکــه  فــوالد  توســعه شــرکت  معــاون 
فــوالد ســبا طــرح  و  مبارکــه  فــوالد  در شــرکت 
توســعه ای جدیــدی در دســت اقــدام نیســت 
ــود  کمب ــرای  ــه ب ک ــت  ــه ای اس ــل آن دغدغ و دلی
آب و مســائل زیســت محیطی وجــود دارد و جــز 
اســت؛  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  اســتراتژی های 
درواقــع تمــام تــاش شــرکت فــوالد مبارکــه بر ایــن 
ــه محیط زیســت  ــه از رســیدن آســیب ب ک اســت 
کنــد تــا مــردم  کشــور خــودداری  و یــا منابــع آبــی 
کرد:  دچار بحران نشــوند. ســعیدبخش تصریح 
گــر واحــدی جدیــد در حــال احــداث اســت، در  ا
جهــت تکمیــل پروژه هــای قبلــی اســت. بــرای 
ــا  ــد ت ــدازی ش ــری ۵ راه ان ــین ریخته گ ــال ماش مث
گــرم ۲ و در ادامــه پــروژه  بــا راه انــدازی واحــد نــورد 
واحــد شــهید خرازی بتوانیم محصــوالت جدید 
کــه اســلب تولیــدی  کنیــم. به ایــن شــکل  تولیــد 
گــرم ۲  ماشــین ۵ ریخته گــری بــه واحــد نــورد 
رفتــه و ورق هایــی تولیــد شــود کــه مورد اســتفاده 
کــه  کشتی ســازی و … اســت. چرا صنایــع نفــت، 
صنایــع  موردنیاز ایــن  ورق  فعلــی  شــرایط  در 
کشــور وارد شــده و ارزبــری بــه همــراه  از خــارج 
دارد. بنابرایــن بــا احــداث نــورد گــرم ۲ هم شــاهد 
جلوگیــری از خــروج ارز خواهیــم بــود و هم اینکــه 
می توانیــم نیــاز صنایــع داخلــی را برطــرف کنیم، 
ضمن اینکــه از خــام فروشــی تختــال ماشــین ۵ 

ریخته گــری نیــز جلوگیــری خواهــد شــد.

معاون توسعه شرکت فوالد مبارکه:

باانتقالآبخلیجفارسبهاصفهان،برداشتصنایعاززایندهرودبهصفرمیرسد
گزارشربخ

کــه گوشــی  اطاعــات منتشــر شــده نشــان می دهــد 
هوشــمند ریلمــی ۵G 3۰ Narzo در مــاه ژوئــن وارد 

ــا می شــود.  بازارهــای اروپ
گوشــی هوشــمند  شــرکت ریلمــی در مــاه فوریــه از دو 
3۰A Narzo و ۵G Pro 3۰ Narzo در هنــد رونمایــی 
 3۰ Narzo کــه کــرد، در مــاه مــارچ نیــز مشــخص شــد 
در دو نســخه ۴G و ۵G عرضــه خواهــد شــد. بــه نظــر 
ــخه  ــی ۵G 3۰ Narzo نس ــی ریلم گوش ــه  ک ــد  می رس

کــه وارد  گوشــی ریلمــی ۵G 8 اســت  ری برنــد شــده 
بــازار چیــن شــده اســت.

گوشــی هوشــمند ۵G 3۰ Narzo ریلمــی ۸.۵  ابعــاد 
گــرم  * ۷۴.۸ * ۱۶۲.۵ میلــی متــر و وزن آن ۱۸۵ 
نمایــش  صفحــه  یــک  دارای  گوشــی  اســت. این 
۶.۵ اینچــی IPS LCD، بــا رزولوشــن FHD+، نــرخ 
لمســی  بــرداری  نمونــه  نــرخ  هرتــز،   ۹۰ نوســازی 
کثــر ۶۰۰ بیــت اســت.  ۱۸۰ هرتــز و روشــنایی حدا
گوشــی  بدنه ایــن  بــه  نمایــش  صفحــه  نســبت 

 ۵G 3۰ Narzo ۹۰.۵ درصــد اســت. گوشــی ریلمــی
بــه تراشــه دایمنســیتی ۷۰۰ مجهــز شــده اســت 
یــا ۱۲۸  و ۶۴  رم  حافظــه  گیگابایــت  چهــار  بــا  و 
گیگابایــت حافظــه ذخیره ســازی داخلــی همــراه 
کاربــران می تواننــد بــا اســتفاده  شــده اســت، البتــه 
ــش  ــه آن را افزای ــه microSD، حافظ کارت حافظ از 
دهنــد. انــرژی مــورد نیاز ایــن محصــول بــا اســتفاده 
از یــک باتــری پنــج هــزار میلــی آمپــر ســاعتی تأمیــن 
می شــود و از فنــاوری شــارژ ســریع ۱۸ واتــی از طریــق 

یــک پــورت USB-C نیــز بهــره می بــرد.
ــده  ــر ش ــی ذک گوش ــه در  کار رفت ــه  ــلفی ب ــن س دوربی
دارای حســگر ۱۶ مگاپیکســلی اســت. یــک دوربین 
 Narzo گوشــی ریلمــی گانــه نیــز در پنــل پشــتی  ســه 
۵G 3۰ تعبیه شــده اســت که شــامل دوربین اصلی 
کروی دو مگاپیکسلی  ۴۸ مگاپیکسلی، دوربین ما
مگاپیکســلی  دو  عمــق  تشــخیص  دوربیــن  و 
گوشــی می تــوان  می شــود. از دیگــر ویژگی های ایــن 
بــه وای فــای 8۰2.11ac، بلوتوث GPS ،۵.1، حســگر 
اثــر انگشــت و جــک هدفــون ۳.۵ میلــی متــری 
اشــاره کرد. گوشــی ریلمی ۵G 3۰ Narzo در دو رنگ 
ــت ۲۳۲ دالر  ــا قیم ــی Space و ب ــکی Space و آب مش

وارد بازارهــای اروپــا خواهــد شــد.

کــه شــرکت  اطاعــات منتشــر شــده نشــان می دهــد 
کلیــد  سامســونگ قصــد دارد بــه زودی صفحــه 
کــره  هوشــمند خــود بــه نــام Trio ۵۰۰ را وارد بــازار 

کنــد.  جنوبــی 
کلیــد  گذشــته صفحــه  شــرکت سامســونگ مــاه 
بــی ســیم هوشــمند Trio ۵۰۰ را همزمــان بــا لــپ 
تاپ هــای ســری گلکســی بــوک معرفــی کــرد. انتظــار 
ــا  ــر شــده ت کلیــد هوشــمند ذک کــه صفحــه  مــی رود 
پایــان مــاه میــادی جــاری با قیمــت تقریبــًا ۴۴ دالر 
وارد بــازار کــره جنوبــی شــود که در دو رنگ مشــکی و 

گرفــت. کاربــران قــرار خواهــد  ســفید در اختیــار 
 ۵۰۰  Trio هوشــمند  ســیم  بــی  کلیــد  صفحــه 
بنابرایــن  اســت،  کوچــک  و  باریــک  گجــت  یــک 
گوشــی همــراه خــود  می تــوان آن را هماننــد یــک 
داشــت. این محصــول دارای قیمــت مقــرون بــه 
صرفــه اســت و قابلیــت اتصــال بــه دســتگاه های 
ســازگار را دارد. ایــن صفحــه کلیــد می توانــد از طریــق 
گوشــی  ــه ســه دســتگاه مختلــف ماننــد  ــوث ب بلوت
گجت هــای مشــابه متصــل  هوشــمند، تبلــت و 

کاربــران می تواننــد تنهــا بــا فشــار دادن یــک  شــود و 
کلیــد مخصــوص، بیــن دســتگاه های متصــل شــده 
کنند. این صفحه  کنند و از آن ها اســتفاده  ســوئیچ 
 Samsung کلیــد قــادر اســت بــا اســتفاده از برنامــه
Dex بــه دیگــر محصــوالت هوشــمند متصــل شــود.

کلیــد تعبیــه  دو باتــری AAA درون ایــن صفحــه 
ــی  ــورت ب ــه ص ــردن ب ک کار  ــکان  ــه ام ک ــت  ــده اس ش
کاربــران می تواننــد  ســیم را فراهــم می کنــد البتــه 
ــیمی از آن  ــورت س ــه ص ــز ب ــورت USB نی ــق پ از طری

ــد. کنن ــتفاده  اس

گــوگل  شــرکت  متحــده  اخیر ایــاالت  تحریم هــای 
بــه  فنــی  پشــتیبانی  ارائــه خدمــات  از  را   Google
مدل هــای جدیــد گوشــی های هــواوی و دسترســی 
گــوگل و مجموعــه خدمــات  بــه اپلیکیشــن های 
 Android توســعه دهنــده ای که بیشــتر برنامه هــای

بــر اســاس آن ســاخته شــده اند، منــع می کنــد. 
شــرکت هــواوی چیــن در بزرگتریــن اقدامی کــه تــا 
کنــون بــا هــدف جبــران خســارت وارده بــه دلیــل 
ــرد  ک ــام  ــت، اع ــام داده اس ــکا انج ــای آمری تحریم ه
گوشــی های  سیســتم عامــل جدیــد مخصــوص 
هوشــمند خــود موســوم بــه »هارمونــی« را در تاریــخ 

کــرد. 2 ژوئــن راه انــدازی خواهــد 
اســتفاده از سیســتم عامــل مخصــوص خــود به این 
کــه دیگــر به اندرویــد متکــی نخواهــد  معنــی اســت 

بــود.
گــوگل  شــرکت  متحــده  اخیر ایــاالت  تحریم هــای 
بــه  فنــی  پشــتیبانی  ارائــه خدمــات  از  را   Google
مدل هــای جدیــد گوشــی های هــواوی و دسترســی 
گــوگل و مجموعــه خدمــات  بــه اپلیکیشــن های 
 Android توســعه دهنــده ای که بیشــتر برنامه هــای

بــر اســاس آن ســاخته شــده اند، منــع می کنــد.
کــه  گــزارش، هنــوز مشــخص نیســت  بــر اســاس این 
گوشــی های هوشــمند خــود را همزمــان  آیــا هــواوی 
روزرســانی  بــه  یا اینکــه  می کنــد  عرضــه  بــازار  بــه 
تلفن هــای موجــود در بــازار انجــام می شــود. میــزان 
ســرعت انتشــار این سیســتم عامل نیز اعام نشــده 

اســت.
کمــی را  سیســتم عامــل جدید هارمونــی فقــط راه 
بــاز  ســال 2۰19  تحریم هــای  تأثیــر  کاهــش  بــرای 

کــرد. خواهــد 
را  هــواوی  دسترســی  همچنیــن  تحریم هــا  ایــن 
آنها ایــاالت  منشــأ  کــه  ضــروری  فناوری هــای  بــه 
ــرکت  ــن ش ــرده و توانایی ای ک ــع  ــت، قط ــده اس متح
بــرای طراحــی تراشــه های خــود و تامیــن قطعــات از 

کــرده اســت. فروشــندگان خارجــی را محــدود 
کــه زمانی بزرگتریــن تولیدکننده تلفن های  هــواوی 
ســهم ۴  تصاحــب  بــا  بــود  جهــان  در  هوشــمند 
ــازار طــی ســه ماهــه اول ســال جــاری  درصــدی از ب

کنــون در رتبــه ۶ جهانــی قــرار دارد. میــادی ا
که ایــن غــول ارتباطــات  دولــت ترامــپ مدعــی بــود 
چیــن تهدیــدی بــرای امنیــت ملی ایــاالت متحــده 

ــت. ــرده اس ک ــواوی آن را رد  ــه ه ــت - اتهامی ک اس

طبــق جــدول رتبــه بنــدی وب ســایت اســپید 
تســت رتبــه ســرعت اینترنت ثابت ایــران چهــار 
پلــه و اینترنــت همــراه نیزچهــار پلــه در مــاه مارس 

صعــود داشــته اســت. 
اســپید تســت یــک وب ســایت مطــرح در جهــان 
کــه بــه صــورت آنایــن ســرعت اینترنت  اســت 
نشــان  جهــان  سراســر  در  را  همــراه  و  ثابــت 

می دهــد. رتبــه بنــدی جدید ایــن ســایت در مــاه 
آپریــل مشــخص شــده اســت. 

جهانــی  متوســط  جدیــد  بنــدی  رتبــه  در 
ســرعت اینترنت ثابــت ۱۰۲.۱۲ و ســرعت اینترنت 

اســت. ثانیــه  بــر  مگابایــت   ۵۳.۳۸ همــراه 
رتبهایراندرجدولرتبهبندیماهآپریل

مــاه  بــه  نســبت  جــدول  در ایــن  رتبه ایــران 
جایــگاه  بــه  صعــود  پلــه  چهــار  بــا  مــارس 

کنــون  ۷۹ اینترنــت همــراه جهــان رســید و هــم ا
ســرعت اینترنت همــراه در مــاه آپریــل طبــق رتبه 
بنــدی اســپید تســت برابــر ۳۰.۱۷ مگابیــت بــر 

اســت.  ثانیــه 
در جــدول مربــوط بــه رتبــه بندی اینترنــت ثابــت 
نیــز ســرعت برابــر ۱۹.۱۷ مگابیــت بــر ثانیــه اســت 
و رتبه ایــران در ایــن جــدول بــا چهــار پلــه ســقوط 
گذشــته بــه رتبــه ۱۳۶ رســیده اســت. نســبت بــه 

کمــک هــوش مصنوعــی و اطاعــات  محققــان بــا 
داوطلــب،  هــزاران  صدهــا  دی ان ای  و  پزشــکی 
ــالمندی و  ــرخ س ــه ن ک ــد  ــعه دادن ــنی توس اپلیکیش
کثــر آن را تخمیــن بزنــد. محققــان اپلیکیشــنی  حدا
کثــر عمــر انســان توســعه  بــرای پیــش بینــی حدا
داده اند. ایــن اپلیکیشــن نشــان می دهــد انســان 
کنــد. ــد بیــش از ۱۵۰ ســال عمــر  گاه نمی توان هیــچ 
محققــان حوزه هــای زیســت شناســی و بیوفیزیــک 
انبوهــی از اطاعــات پزشــکی و دی ان ای مربــوط به 
صدهــا هــزار داوطلــب در انگلیــس و آمریــکا را به یک 

سیســتم هــوش مصنوعــی وارد کردند.
اپلیکیشــن مخصــوص  یــک  آنهــا  ترتیــب  به ایــن 

ــا دریافــت اطاعــات ورودی  ــه ب ک آیفــون ســاختند 
کثــر ســن  نــرخ ســالمندی و حدا کاربــر می توانــد 
ــد. محققــان متوجــه شــدند دو  وی را تخمیــن بزن
کــه  پارامتــر طــول عمــر انســان را تعییــن می کننــد 
کنــش  هــر دو عوامــل چرخــه حیــات و چگونگــی وا
بــدن انســان را پوشــش می دهنــد. پارامتــر اول ســن 

زیســتی انســان اســت کــه بــا اســترس، شــیوه زندگــی 
میــزان  پارامتــر دوم  اســت.  مرتبــط  بیماری هــا  و 
کــه نشــان می دهــد  انعطــاف پذیــری انســان اســت 
پارامتــر عوامــل بــا چــه ســرعتی بــه حالــت نرمــال بــر 

می گــردد.
پژوهشــگران بــا کمک این اطاعات متوجه شــدند 
طوالنی تریــن عمــر یــک انســان احتمــااًل ۱۵۰ ســال 

اســت.
ایــن یافتــه براســاس نمونه هــای خــون دو مطالعــه 
طولــی دی ان ای انجــام شــد کــه گروهی از محققان 
بــه  ســنگاپوری  زیســتی  فنــاوری  شــرکت  یــک 
نــام Gero و مرکــز تحقیقــات ســرطان رزول پــارک 

ــد. ــرده بودن ک ــل  ــا را تحلی ــورک آنه نیوی

رتبهبندیجهانیاینترنتهمراه
کشــور امــارات نیــز مثــل ماه هــای قبــل در ســطح 
جهــان رتبــه برتــر جــدول ســرعت اینترنت همــراه را 

بــا ۱۹۰.۸۷ مگابیــت بــر ثانیــه در مــاه آپریــل را دارد، 
کــره جنوبــی بــا یــک پلــه صعــود بــا ســرعتی ۱۸۶.۰۶ 
کشــور  کــرد.  مگابیــت بــر ثانیــه بــه رتبــه دوم صعــود 

قطــر نیــز بــا یک پله ســقوط در ماه فوریه از رتبــه دوم 
کشــور  بــه ســوم رســید، ســرعت اینترنت همراه ایــن 

۱۸۱.۴۳ مگابیــت بــر ثانیــه اســت.

گوشیهوشمندریلمی۵G3۰Narzoچهزمانیعرضهمیشود؟

گیهاییدارد؟ صفحهکلیدهوشمندسامسونگچهویژ

سیستمعاملهواوی
عرضهمیشود

صعودرتبهایراندرسرعتاینترنتثابتجهانی

تخمینطولعمرانسانبااپلیکیشن!
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