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غ و اساســا پروتئین هــا ماه هاســت از ســفره مردم پر کشــیده،  در وضعیتــی کــه گوشــت و مــر
کــه 8۰ درصــد ســفره فرودســتان را شــامل  گــران شــدن نانــی  بایــد دیــد پاســخ مســئولین بــه 
می شــود چیســت.  عصر ایران؛ هزار تومنی مچاله شــده را توی ســبد انداختم و پالســتیک 
کــرده از بخــار نان هــای لــواش را برداشــتم، شــاطر نگاهــی بــه پالســتیک و نگاهــی بــه  عــرق 
گــرون  کــی نــون نخریــدی؟ نــون  گفت:»بایــد 2 تــا برمی داشــتی، از  کــرد و  هزارتومنــی مــن 
گفتــم:» پــس چرارســمی اعالم نکــردن! حتمــا نانوایی هــا  کارتــم را بیــرون آوردم و  شــده!« 
کــردن« »حســین آقــا« بــا دلخــوری گفــت: »اوال مگــه کســی جرات  گــرون  خودشــون نــون رو 
گــرون نشــه مگــه  گــرون شــده چــرا نــون  کاری بکنــه؟ دومــا وقتــی همــه چیــز  داره خودســر 
گذاشــتم و بــرای  کــرده را روی میــز  نانواهــا آدم نیســتن و خــرج نــدارن؟« پالســتیک عــرق 
فهمیــدن اصــل ماجــرا بــه ســراغ خبرهــا و  اظهــار نظرهــای مســئولین در خصــوص افزایــش 

کبرآقــا شــاطر درســت بــود! قیمــت نــان رفتــم. حرف هــای ا
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عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: 
ــدی،  ــت بع ــا در دول ــش یارانه ه ــدف از افزای ــاید ه ش
ارتقــای قــدرت خریــد مــردم مطــرح شــود ولــی در 
کــه امــکان پرداخــت آن وجــود داشــته  صورتــی هــم 
کوتاه مــدت در قــدرت خریــد خانوارهــا  باشــد تأثیــر 
دارد و بــه دلیل ایجــاد کســری بودجــه و نبــود منابــع 
موجــب  را  شــدیدی  تــورم  بلندمــدت  در  کافــی، 
ــه  ک ــه ای  ــرد: یاران ک کمیــل طیبــی اظهــار  می شــود.  
در دولــت نهــم و دهــم ارائــه شــد هنــوز هــم بــر همــان 
مبلــغ باقــی مانــده اســت چــون هزینه هایــی را ایجــاد 
می کنــد و منابعــی را می طلبــد کــه تأمیــن کــردن آنهــا 
ــه ای از  ــع چنیــن یاران دشــوار اســت. وی افــزود: مناب
کــه بــا هــر مبلغــی هــم  طریــق مالیــات ســتانی اســت 
ــد،  ــورت تحقــق نیافتــن درآم ــد در ص تخصیــص یاب
ــه ۴۵ هــزار  ــه یاران ــه تجرب ک ــه  گون تورم زاســت همــان 
را نشــان داد. ایــن  تومانــی هم ایجاد ایــن معضــل 
افزایــش  از  هــدف  شــاید  گفــت:  دانشــگاه  اســتاد 
یارانه هــا در دولــت بعــدی، ارتقــای قــدرت خریــد 
کــه امــکان  مــردم مطــرح شــود ولــی در صورتــی هــم 
پرداخت آن وجود داشــته باشــد تأثیر کوتاه مدت در 
قــدرت خریــد خانوارهــا دارد و بــه دلیل ایجــاد کســری 
کافــی، در بلندمــدت تــورم  بودجــه و نبــود منابــع 
ــان  ــی خاطرنش ــود. طیب ــب می ش ــدیدی را موج ش
کــرد: بر ایــن اســاس تبدیــل یارانــه ۴۵ هــزار تومانــی 
بــه ۴۵۰ هــزار تومانــی بــه نظــر می رســد بیــش از آنکــه 
قابل تحقق باشــد فقط یک شــعار انتخاباتی است. 
بــه گفتــه وی در واقــع پرداخــت همین مبلــغ از یارانه 
هــم در کشــور مــا تجربه خوبی بــر جای نگذاشــته و از 
دیــدگاه مــن پرداخــت نقــدی بــا هــر مبلغی نادرســت 
اســت؛ زیرا ایــن اقــدام بــرای نظام هــای مبتنــی بــر 
کنــون  تولیــد و ارزش افــزوده پاســخگو اســت. امــا ا
کشــور بــا موانــع بســیار مواجــه اســت از  کــه تولیــد در 
طرفــی هــم بــا محدودیت هــای تجــارت خارجــی 
کارآمــدی  مالیاتــی  نظــام  دارای  و  هســتیم  روبــرو 
نیســتیم اســتفاده از روش پرداخــت نقــدی یارانه امر 
کــرد:  کیــد  مطلوبــی نیســت. این اســتاد دانشــگاه تأ
الزم اســت دولت هــا به جــای پرداخت هــای نقــدی، 
از روش هــای حمایتــی در قالــب سیســتم تأمیــن 
اجتماعی اســتفاده کنند تا با حمایت غیرمســتقیم 
از حقــوق مــردم و مصــرف کننــدگان، شــرایط بهتــری 

کننــد. بــرای آن هــا فراهــم 
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تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  آمــار  بررســی 
نشــان می دهــد بــا توجــه بــه رونــد افزایــش قیمــت 
در  گذشــته،  ســال  یــک  در  اساســی  کاالهــای 
غ تــازه بــا  گوشــت مــر فروردیــن مــاه ســال ۱۴۰۰ 
۱۲۱.۳ درصــد بیشــترین افزایــش قیمــت را داشــته 

اســت.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  آمــار  بررســی 
نشــان می دهــد، در یــک مــاه منتهــی بــه فروردیــن 
غ  گوشــت مــر کیلوگــرم  مــاه ســال ۱۴۰۰، قیمــت هــر 
تــازه به طــور میانگیــن ۲۴ هــزار و ۶۹۷ تومــان شــد 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در فروردین مــاه ســال 
۹۹ بــا قیمــت ۱۱ هــزار و ۱۵۸ تومــان بیــش از ۱۲۱.۳ 

درصــد رشــد داشــته اســت.
گوشــت  کیلوگــرم  گــزارش، قیمــت هــر  بنابرایــن 
گوســفندی )مخلــوط( به طــور میانگیــن ۱۳۰ هــزار 
ــه مــدت مشــابه  کــه نســبت ب و ۶۷۷ تومــان شــد 
فروردیــن مــاه ۹۹ بــا قیمــت ۹۲ هــزارو ۸۳ تومــان، 

حــدود ۴۱.۹ درصــد رشــد را نشــان می دهــد.
در  گوســاله  گوشــت  کیلوگــرم  هــر  قیمــت 

فروردین مــاه امســال به طــور میانگیــن ۱۱۲ هــزار 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه  و ۵۰۵ تومــان شــد 
فروردین مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت ۷۵ هــزار و ۷۸۶ 
اســت. داشــته  درصــدی   ۴۸.۵ رشــد  تومــان، 

کیلوگــرم  همچنیــن در فروردین مــاه قیمــت هــر 
کســتانی باســماتی )درجــه یــک( ۲۴ هــزار و  برنــج پا
۵۲۷ تومــان، برنــج تایلنــدی )غیــر از ســومالی( ۱۴ 
هــزار و ۳۳۵ تومــان، برنــج طــارم اعال ۳۴ هــزار و ۸۹۱ 
تومــان و برنــج داخلی هاشــمی درجه یــک ۳۳ هــزار 
ــه مــدت مشــابه  ــه نســبت ب ک و ۶۹۷ تومــان شــد 
فروردیــن مــاه پارســال بــه ترتیــب حــدود ۹۶.۳ 

درصــد، ۹۰.۱ درصــد، ۴۶.۳ درصــد و ۴۳ درصــد 
ــد. ــان می ده ــد نش رش

کیلوگــرم  ــر پایه ایــن آمارهــا، متوســط قیمــت هــر  ب
شــکر ســفید در فروردیــن مــاه ســال ۱۴۰۰ حــدود 
کــه نســبت بــه مــدت  ۱۱ هــزار و ۹۱۲ تومــان شــد 
مشــابه فروردیــن مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت ۶ هــزار و 
۴۵۱ تومــان، حــدود ۸۴.۷ درصــد رشــد را نشــان 

می دهــد.
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  آمارهــای  براســاس 
تجــارت، در فروردیــن مــاه ســال ۹۹ قیمــت هــر 
گوســاله ۷۵ هــزارو ۷۸۶ تومــان،  گوشــت  کیلوگــرم 
 ۸۳ هــزارو   ۹۲ )مخلــوط(  گوســفندی  گوشــت 
غ تــازه ۱۱ هــزارو ۱۵۸ تومــان،  گوشــت مــر تومــان، 
کســتانی باســماتی )درجــه یــک( ۱۲ هــزار  برنــج پا
و ۴۹۴ تومــان، برنــج تایلنــدی )غیــر از ســومالی( 
هفــت هــزار و ۵۳۹ تومــان، برنــج طارم اعــال ۲۳ هزار 
و ۸۴۸ تومــان، برنــج داخلی هاشــمی درجه یــک 
۲۳ هــزار و ۵۷۱ تومــان و شــکر ســفید ۶ هــزار و ۴۵۱ 

تومــان بــوده اســت.

غ رکوردار رشد قیمت در فروردین ماه شد گوشت مر

گزارشربخ

وزیــر اســبق اقتصــاد بــا بیان اینکــه صنــدوق ذخیــره 
ارزی راه حلــی علمــی و مناســب در بهبــود اقتصــاد 
گفــت: رویه هــای کمیتــه امــدادی در اقتصاد  اســت 

بــرای عمــوم مــردم مناســب نیســت.
داوود دانش جعفــری در برنامــه زنــده تلویزیونــی 
پخــش  ســیما  پنــج  شــبکه  از  کــه  تهــران  ســالم 
اقتصــادی  بحث هــای  به اینکــه  اشــاره  بــا  شــد، 
کــرده، یــادآور شــد:  اهمیــت زیــادی در جامعــه پیــدا 
ــه  ــت و ب ــردم اس ــه م ــادی، دغدغ ــای اقتص بحث ه
کــرده؛  همیــن خاطر ایــن روزها اهمیــت زیادی پیدا 
در خیلــی از خانوارهــا یــک یــا دو نفــر جــوان بیــکار 
گــر فــردی بیــکار باشــد، درآمدی نــدارد  وجــود دارد؛ ا
ــرد؛  ــاال می ب ــار تکفــل را ب ــواده شــده و ب و ســربار خان
بــه طــور کلــی کشــورهایی که ایــن روزهــا بــه درجــات 
حــوزه  در  حتمــًا  می رســند  پیشــرفت  از  باالیــی 

اقتصــادی اقدامــات مهمی انجــام دادنــد.
شــاخص های  خصــوص  در  دانش جعفــری 
شــاخص هایی  اقتصــاد  در  گفــت:  اقتصــادی 
پیشــرفت های  و  مســائل  برای اندازه گیــری 
اقتصــادی وجــود دارد. شــاخص ها رونــد اقتصــادی 
بخواهــد  کــه  کشــوری  هــر  می کننــد.  بررســی  را 
کند و به ســمت  اقتصادش را از نابه ســامانی خارج 
پیشــرفت ســوق دهد باید مجموعه ای از اقدامات 
روندهــای  اصــالح  بــه  و  دهــد  انجــام  اساســی 
اقتصــادی خــود بپــردازد. وزیــر اســبق اقتصــاد بــا 
اقتصــاد  کیــک  اخیــر  ســال های  در  بیان اینکــه 
کــرد: یکــی از  کوچــک شــده اســت، عنــوان  کشــور 
کشــورها، اندازه اقتصــاد  بحث هــای مهــم در تمــام 
کشــور اســت. اقتصاددانــان، بــا تشــبیه اقتصــاد  آن 
کــه هــر قدر ایــن  کیــک، می گوینــد  کشــورها بــه یــک 
بیشــتر  کشــور  آن  مــردم  باشــد؛  بزرگ تــر  کیــک 
ــه طــور  می تواننــد از مواهــب آن برخــوردار شــوند. ب
کیــک  کنیــم ابتــدا در کشــور این  کلــی مــا بایــد ســعی 
کــه ســهم هــر فــرد  را بــزرگ کنیــم ســپس دعــوا کنیــم 
از آن چقــدر می شــود. بحــث رشــد اقتصــاد در ایــن 
رابطــه مهــم اســت. متأســفانه در ســال های اخیــر 
کوچــک شــده اســت. این  کشــور مــا  کیــک اقتصــاد 
باعث شــده ســهم مردم کوچک شــود، درآمدشــان 
پاییــن بیایــد و معیشت شــان بــه تنگنا بیافتــد. فکر 
کســی باشــد  نمی کنم در بین نامزدهای انتخاباتی 

ــد مســائل اقتصــادی مهــم نیســت. ــه بگوی ک
اقتصــاد  وابســتگی  بــه  اشــاره  بــا  دانش جعفــری 
نفــت، توضیــح داد: در برهه هایــی  بــه صــادرات 

مقاطعــی  در  و  بــاال  خیلــی  مــا  اقتصــادی  رشــد 
گاهــی در وضعیــت بینابیــن قــرار  خیلــی پاییــن و 
داشــته اســت. هــر زمــان درآمــد نفتــی بــاال بــوده، 
کــرده و هــر  پیــدا  اقتصاد ایــران وضعیــت خوبــی 
از جملــه تحریــم  بــه دالیــل مختلــف  کــه  وقــت 
کاهــش می یافتــه اقتصــاد هم  فــروش نفــت، درآمــد 
دچــار افــت شــده اســت. متأســفانه مــا از مقاطعــی 
کــم می شــده درس  کــه درآمــد نفتــی بــه یک بــاره 
ــم. ــرای حــل آن پیــدا نکردی نگرفتیــم و راهــکاری ب
وزیر اســبق اقتصاد در خصوص چگونگی تأســیس 
دولــت  اوایــل  در  گفــت:  ارزی،  ذخیــره  صنــدوق 
اصالحــات قیمــت هــر بشــکه نفــت بــه ۸ دالر رســید 
و اوضــاع اقتصــادی خیلــی بــه هــم ریخــت. راه حــل 
اقتصاددانــان در آن زمــان بــرای رســیدن بــه ثبــات، 
تأســیس صنــدوق ذخیــره ارزی بــود؛ امــا متأســفانه 
بــد اجــرا شــد. در ایــن صنــدوق بنــا بــود زمانی کــه 
درآمــد نفتــی از یــک حــدی باالتــر بــود مــازاد آن 
کــه درآمــد نفتی پایین  ذخیــره شــود تــا در مقاطعــی 

کنیــم. هســت از آن اســتفاده 
صنــدوق  وقتــی  متأســفانه  افــزود:  ادامــه  در  وی 
تأســیس شــد یــک عــده می گفتنــد چــرا از ایــن پــول 
کــه وضعیــت  اســتفاده نکنیــم؟؛ بنابرایــن در زمانــی 
مناســبی در اقتصــاد داشــتیم آن ذخایــر را جــارو 
نگذاشــتند؛  باقــی  چیــزی  صنــدوق  در  و  کردنــد 
از  کشــور در وضعیــت مطلــوب  کــه  هنگامی هــم 
ــود  ــدوق وج ــره ای در صن ــود، ذخی ــاد نب ــر اقتص نظ
ــه درســتی  ــا نتوانســتیم ب ــه هــر حــال م نداشــت. ب

کنیــم. از ایــن راه اســتفاده 
دانش جعفــری ضمــن بیان وضعیت بــد اقتصادی 
کــرد: وضعیــت اقتصــاد مــا در  کشــور خاطرنشــان 
حــال حاضــر خــوب نیســت. امســال نهایتــًا یــک 
تــا دو درصــد رشــد اقتصــادی مثبــت خواهــد شــد؛ 
امــا در بلنــد مــدت بــا وجــود یــک شــرایط عــادی 
کرونــا، اقتصاد ایــران از  بــدون تحریــم و همه گیــری 
طریــق صــادرات نفــت در حــدود ۲.۴ درصــد رشــد 
را می توانــد شــاهد باشــد. ۴ درصــد رشــد به ایــن 
گــر اقتصاد ایــران بخواهــد رفــاه مــردم  معناســت کــه ا
کنــد؛ زمانی  خــودش را بــا قیمت هــای ثابت دو برابر 
معــادل ۱۷ ســال الزم اســت و رشــد ۲ درصــدی 
۳۵ ســال یــک بــار اتفــاق می افتــد. در رشــد ۷ تــا 
۱۰ درصــدی اقتصادهــای نوظهــور مثــل چیــن، در 
کــره در یــک مــدت  یــک مقطــع زمانــی ژاپــن و حتــی 
طوالنــی رشــد بــاال بــه دســت آوردنــد، بنابرایــن رفــاه 

ــه بهبــود رفــت. ــه ســرعت رو ب مردم شــان ب
شــما  نظــر  بــه  کــه  ســوال  به ایــن  پاســخ  در  وی 
تــا  انتخاباتــی  نامزدهــای  اقتصــادی  وعده هــای 
گــر از همین  چه انــدازه قابــل تحقــق اســت؟، گفت: ا
وعده هایشــان  تحقــق  بــرای  بپرســید  نامزدهــا 
کننــد، بــه درســتی یــا  چگونــه می خواهنــد عمــل 
نادرســتی وعده هــا پــی می بریــد. در هیــچ نقطــه 
کــه بــه مــردم  از دنیــا رویــه اقتصادی ایــن نیســت 
کننــد تــا زندگــی خــود را پیــش ببرنــد؛ بلکــه  کمــک 
کســب بکننــد و  بایــد بــه مــردم شــغل داد تــا درآمــد 

کننــد. از ایــن طریــق زندگــی خــود را مدیریــت 

کمیته امــدادی  اقتصاددانــان می گوینــد رویه هــای 
کــردن  کار  کــه تــوان  بــرای یــک عــده ای از مــردم 
مــردم  عمــوم  بــرای  امــا  اســت؛  مناســب  ندارنــد 
مناســب نیســت. جهت ایجــاد اشــتغال ســرمایه 
گــذاری  ســرمایه  نتیجــه  و  اســت  الزم  گــذاری 
افزایــش رشــد در اقتصــاد اســت. چنــد سالی ســت 
گــذاری از  کــه در اقتصاد ایــران میــزان رشــد ســرمایه 
ک ســرمایه گذارِی قبلــی کمتــر شــده اســت.  اســتهال
کــه بــه  گــذاری منفی ســت  در واقــع خالــص ســرمایه 

معنــای وضعیــت نامطلــوب آن اســت.
ســرمایه گذاری  بحــث  دربــاره  دانش جعفــری 
کــرد: ســرمایه گذاری از  اقتصــادی چنیــن تصریــح 
۲ ناحیــه دولتــی و خصوصــی انجــام می شــود؛ در 
بخــش دولتــی، در ســال های اخیــر دولــت بــه دلیــل 
ــذاری  گ ــرمایه  ــوب س ــته خ ــه نتوانس ــری بودج کس
کنــد و اولویــت ش پرداخــت حقــوق بــوده اســت. 
در جهــت ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بایــد 
گــر یک دولتــی بتواند  سیاســت هایی اتخــاذ شــود. ا
کنــد و  زیــر پــای بخــش خصوصــی، فــرش قرمــز پهن 
کند؛ شــاید بخش  فضای ســرمایه گذاری را کمی باز 
خصوصــی بیشــتر جــذب شــود. یــک مقــدار هــم 
گیــری را  نوســانات تنــد در اقتصــاد شــرایط تصمیــم 
کــرده اســت.  بــرای ســرمایه گذار خصوصــی ســخت 
ــه  گردشــگری ضرب ــا بخــش خدمــات و  کرون ــام  در ای
اساســی خوردنــد. در مقابــل بخش هــای فعــال در 
زمینــه بهداشــت و شــوینده ها وضــع بهتــری پیــدا 

کردنــد.

 وزیر اسبق اقتصاد:

اقتصاد کمیته امدادی مناسب عموم مردم نیست

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ گرچه برخی مســئوالن دولتی افزایش قیمت شــکر  ا
از حــدود یکمــاه قبــل را تکذیــب می کردند اما ابالغیه 
تــازه شــرکت بازرگانــی دولتــی، افزایــش رســمی قیمت 

شــکر را تاییــد می کنــد.
حســن حنــان عضــو هیــأت مدیــره و قائــم مقــام 
مدیرعامل و معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی 
دولتی ایــران در نامــه ای بــه اداره کل غلــه و خدمــات 
کــرد. گرانــی شــکر خانــوار را ابــالغ  بازرگانــی اســتان ها 

در ایــن نامــه آمــده اســت: در اجــرای ابــالغ معــاون 
محتــرم بازرگانــی داخلــی وزارت متبــوع و دســتور 
معــاون وزیــر و مدیرعامــل شــرکت طــی نامــه شــماره 
۲۸۶۹/۲ مــورخ ۱۴۰۰.۳.۱ بــا توجــه بــه تغییــر نــرخ 
چغنــدر و افزایــش قیمــت شــکر تولیــد داخــل و نیــز 
پایــان طــرح توزیــع شــکر خانــوار ویــژه مــاه مبــارک 
ــا هــدف افزایــش حجــم عرضــه در ســطح  رمضــان ب
کلیــه مصــارف شــکر بــه  شــبکه های توزیــع بــرای 
کیلوگــرم ۱۱۵,۰۰۰  میــزان تقاضــای بــازار بــه قیمــت هــر 

کلیــه  ریــال عرضــه می گــردد. لــذا از تاریــخ ۱۴۰۰.۳.۱ 
کاال بــرای آنهــا صــادر  کــه مجــوز خــروج  خریدارانــی 
نگردیده است مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ 

شــکر می باشــند.
الزم بــه ذکــر اســت قیمــت ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان، 
کــه پــس از اعمــال  نــرخ تحویــل درب انبــار اســت 
یــک  بســته های  در  شــکر  مترتــب،  هزینه هــای 
کیلوگرمی بــرای مصارف خانوار بــا نرخ ۱۵ هــزار تومان 

بــه فــروش خواهــد رســید.

ســازمان  ســرمایه گذاری  و  برنامه ریــزی  معــاون 
اصفهــان  اســتان  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
بــر  آثــار اســتخراج رمزارزهــا  بــرق و  دربــاره قطعــی 
اســتان  گفــت: در حــال حاضــر در  خاموشــی ها، 
اصفهــان ۵۸ مجــوز رمــز ارز صــادر شــده اســت، امــا 
هیــچ یــک از آنهــا هنــوز به بهره بــرداری نرســیده اند.  
کــرد: توســعه صنعــت بــه  محمــد زینلــی پــور اظهــار 
ــر توســعه یافتــه اســتان  کمت خصــوص در مناطــق 
کنون این  عمدتــا در شــعاع ۵۰ کیلومتــری بــود، امــا ا
کمتــر توســعه یافتــه بایــد بــر  توســعه در مناطــق 
اســاس ســند آمایــش ســرزمین انجــام شــود.  وی 
کیــد بر اینکــه ســازمان صمــت صــدور مجــوز بــه  بــا تا
کــرده اســت، افــزود: فــوالد  صنایــع آب بــر را متوقــف 
مبارکه، ذوب آهن و دیگر صنایع استان بالغ بر ۵۵ 
میلیــون مترمکعــب از مصــرف آب رودخانــه زاینــده 
ــه امــروز اســتان  ک ــا جایــی  ــد ت کاهــش داده ان رود را 
اصفهــان در اســتفاده از پســاب در صنعــت حــرف 
گزارش ایســنا، معــاون  کشــور می زنــد. بــه  اول را در 

ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان اصفهان 
گفــت: بــا وجــود مشــکالت مربــوط بــه تحریم هــا 
تاســیس واحدهــای  امــا، عملکــرد جــواز  تــورم  و 
ــه ســال ۹۸  صنعتــی در اســتان اصفهــان نســبت ب
حــدود ۳۰ درصــد پیشــرفت داشــته اســت، از ســوی 
دیگــر نــرخ بیــکاری اســتان از ۱۴ درصــد بــه ۹ درصــد 
کاهــش یافتــه اســت. وی افــزود: مطابــق آمارهــای 
موجــود ۱۰ هــزار اشــتغال جدیــد طــی ســال ۹۹ در 
اســتان اصفهــان داشــته ایم که ایــن تعداد براســاس 
آمــار بیمــه شــدگان تامیــن اجتماعــی اســت. زینلــی 
ــدن  ــت، مع ــه صنع ــالش خان ــا ت ــرد: ب ک ــد  کی ــور تا پ
و تجــارت و همچنیــن اســتانداری اصفهــان ۱۸۸ 
کــد و تعطیــل در اســتان دوبــاره بــه بهــره  واحــد را
بــرداری رســیدند و بــرای امســال بهــره بــرداری از ۲۰۰ 
کــد را هدفگــذاری کرده ایــم. وی همچنیــن  واحــد را
در خصــوص قطعــی بــرق و آثــار اســتخراج رمزارزها بر 
کــرد: در حــال حاضر در اســتان  کیــد  خاموشــی ها، تا
اصفهــان ۵۸ مجــوز رمــز ارز صــادر شــده اســت، امــا 
هیــچ یــک از آنهــا هنــوز به بهره بــرداری نرســیده اند.

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
گفت : واحدهای تولید ســیمان در این  اصفهان 
اســتان در پــی افزایش هزینه های تولید خواهان 
ــرای  ــتوری ب ــذاری دس گ ــت  ــر در قیم ــد نظ تجدی

محصــول خــود هســتند. 
کارگــروه  ســید حســن قاضــی عســگر در جلســه 
ِویــژه صنایــع اســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه 
ــی  ــرای  بررس ــاه ب ــر م ــی ه ــژه صنعت کاری وی ــروه  گ
می شــود،  برگــزار  صنعــت  بخــش  مشــکالت 
کننــدگان ســیمان از یــک  اظهارداشــت: تولیــد 
طــرف بــا افزایــش هزینه هــای ۶۴ درصــدی تولیــد 
ســیمان و ازســوی دیگــر بــا افزایــش ۳۰ درصــدی  
کــه هزینه هــای  قیمــت ســیمان مواجــه هســتند 

ــت. ــده اس ــیمان ش ــت س ــش از قیم ــد بی تولی
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
تولیدکننــدگان  امــروز  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
ســیمان درخواســت داشــتند، نســبت بــه نحــوه 
گــذاری دســتوری، تجدید نظــری صورت  قیمــت 

گیــرد.
کیــد به اینکــه نــرخ ســیمان بســته بــه  وی بــا تا
ــد  ــای تولی کارخانه ه ــت،گفت:  ــه و تقاضاس عرض
ســیمان در اصفهــان، قیمــت فلــه ای ســیمان را 
کیســه را ۳۱۰ هــزار  ۲۱۰ هــزار تومــان بــرای هــر تــن و 
تومــان در هــر تــن می فروشــند و ایــن در حالــی 
کــه در اســتان های هــم جــوار رقــم فــروش تا  اســت 
۸۰۰ هزارتومــان در هــر تــن هــم به فروش می رســد.

قاضــی عســگر اضافه کرد: مشــکل تولیدکنندگان 
ســیمان در اصفهــان افزایــش هزینه هــای حمــل 
بــازی  دالل  و  فســاد  باعــث  کــه  اســت  نقــل  و 
می شــود و در نهایــت بــه افزایــش قیمــت تمــام 
شــده ســیمان منجر می شــود. وی بیان داشــت: 
کارخانه هــای تولیــدی ســیمان  مشــکل دیگــر 
ــتگاه  ــزار دس ــدن ۲۵ ه ــص نش ــان ترخی در اصفه
کامیــون وارداتــی بــرای تســهیل در حمــل و نقــل و 

کاهــش هزینه هاســت. تولیــد ســیمان و 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
اصفهــان افــزود: مشــکل افزایــش بــی رویــه هزینــه 
کنتــرل نمی شــود و همیــن مســاله  حمــل و نقــل 
صنایــع  بــه  فشــار  و  قیمــت  افزایــش  موجــب 

می شــود.

کــرد: هفــت کارخانــه تولید  وی همچنیــن اضافــه 
ســیمان در اســتان اصفهان با تمام ظرفیت صد 
درصــدی خــود مشــغول تولیــد ســیمان هســتند 
گاز مواجــه  امــا به تازگــی بــا مشــکل بــرق و نیــز 
کــه امیــد مــی رود مشــکل قطــع برق ایــن  شــده اند 

صنایــع برطــرف شــود.
قاضی عســگر در پایان از طرح جدید اســتانداری 
تولیــد  «  واحدهــای  آر  عنــوان» ســی. اس.  بــا 
گفت:در ایــن طــرح، توســعه  ســیمان خبــرداد و 
و  مســائل  مســوولیت  و  صنایــع  اجتماعــی 
مشــکالت یک منطقــه محروم روســتایی توســط 
کــه  کارخانــه مــورد حمایــت قــرار می گیــرد   یــک 
اولویــت آن اشــتغال و توســعه و آبــادی مناطــق 

محــروم روســتایی  اســت.

معــاون حقوقــی و فنــی مالیاتــی ســازمان امــور 
کــرد: مالیــات بــر عایــدی ســرمایه  مالیاتــی اعــالم 
بــر بخش هــای مختلــف اقتصــاد اثــرات مثبــت 

دارد.
گــزارش رادیــو اقتصــاد؛ محمــود علیــزاده از  بــه 
بــر  بــر عایــدی ســرمایه  اثــرات مثبــت مالیــات 
گفــت:  بخش هــای مختلــف اقتصــاد خبــر داد و 
اجــرای قانــون مالیــات بــر عایــدی ســرمایه عامــل 
مؤثــری در افزایــش فعالیت هــای تولیــدی اســت 
کاهش می دهد و نوســانات  و فاصلــه طبقاتــی را 
قیمتــی در ۴ حــوزه مســکن، خــودرو، ارز و طــال را 

ــد. ــار می کن مه
کلیــات   

ً
وی افــزود: نماینــدگان مجلــس اخیــرا

بــر عایــدی ســرمایه را تصویــب  طــرح مالیــات 
گــر  کــه از ایــن پــس طبــق مــدت تملــک، ا کردنــد 
فــردی طــال، ارز، مســکن و خــودرو خریــداری و 
کنــد، بایــد از محــل  ســپس اقــدام بــه فــروش آن 
ســود این معاملــه، بخشــی را بــه عنــوان مالیــات 

ــد. کن ــت  پرداخ
از  اقتصــادی  فعالیت هــای  بــر  مالیــات  اثــرات 
مهمتریــن موضوعــات مالیــه عمومی اســت. این 
موجــود  مالیاتــی  سیســتم های  کــه  موضــوع 
کنــد  کــم  ممکــن اســت انگیــزه ســرمایه گذاری را 
را  آینــده  زندگــی  اســتانداردهای  نتیجــه  در  و 
کاهــش دهــد، یــک نگرانــی مهــم اســت. ســاختار 
نظــام مالیاتــی عــالوه بــر تأثیــر بر انباشــت ســرمایه 
می توانــد اثــرات دیگــری نیــز بــر توســعه مالــی و 

رشــد اقتصــادی داشــته باشــد.
گفــت: در بــازار مســکن نیــز اثرگذار  وی همچنیــن 
بخــش  دو  شــامل  مســکن  تقاضــای  اســت. 
گرانه اســت،  تقاضــای مصرفــی و تقاضــای ســودا
بــروز رفتــار نوســانی قیمــت در بــازار مســکن بــه 
گری موجــب اخــالل در  دلیــل تقاضــای ســودا
مصرفــی  تقاضــای  نیــاز  مــورد  مســکن  تأمیــن 

موجــب  گرانه،  ســودا انگیــزه  اســت.  شــده 
ــان های  ــده و نوس ــکن ش ــای مس ــش تقاض افزای
قیمتــی را تشــدید و حباب هــای قیمتــی در ایــن 
اتخــاذ  بنابرایــن  می کنــد؛  حجیم تــر  را  بخــش 
کنترل ایــن نــوع  سیاســت های مناســب بــرای 
دولت هــا  اســت.  واجــب  امــری  تقاضاهــا  از 
گری موجــود در ایــن بــازار،  کنتــرل ســودا بــرای 
بــه  درآمــد  کســب  و  منابــع  بهینــه  تخصیــص 
منظور ایجــاد زیرســاخت های شــهری، اقــدام بــه 
ک  اخــذ مالیــات عایــدی ســرمایه از بخــش امــال
دارایی هــای  کل  شــامل  طــرح  می کنند؛ ایــن 
مــردم ماننــد ســود ســهام و ســپرده ای بانکــی 

نمی شــود و ســقفی هــم فعــاًل نــدارد.
برخــی  تبییــن  بــا  طــرح،  در ایــن  افــزود:  وی 
مولــد  غیــر  فعالیت هــای  جملــه  از  مشــکالت 
خریــد  قــدرت  کاهــش  گری،  ســودا جهــت 
تقاضــای مصرفــی و بــروز رکــود در بخش هــای 
مختلــف اقتصــاد ناشــی از رکــود حــوزه مســکن، 
مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در حــوزه مســکن 
آثــار  منظــور  همیــن  بــه  اســت.  شــده  معرفــی 
اعمــال مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در بخــش 
مــورد  توصیفی-تحلیلــی  روش  بــه  مســکن 
نشــان  نتایــج  اســت.  قرارگرفتــه  مطالعــه 
ــه مالیاتــی  ــه اعمال ایــن پای ک دهنده ایــن اســت 
تــا ۹ هــزار میلیــاردی  عــالوه بر ایجــاد درآمــد ۶ 
از  گران  ســودا خــروج  بــه  منجــر  دولــت،  بــرای 
کاهــش  بــا  ک شــده و بــه تدریــج  بخــش امــال
کنتــرل خواهــد  نوســانات قیمتــی، تــورم مســکن 
کاهــش فاصلــه  کاهــش تــورم موجــب  شــد. این 
دارایــی  تملــک  از  ناشــی  درآمــدی  نابرابــری 
مســکن نیــز می شــود. همچنیــن نتایــج نشــان 
داد مالیــات بــر عایــدی ســرمایه، ســرمایه ها را بــه 
ســمت فعالیت هــای مولــد از جملــه ســاخت و 
ســاز مســکن ســوق می دهــد و ایــن موضوع رشــد 

بــه دنبــال دارد. را  اقتصــادی 

افزایش قیمت شکر رسمیت یافت

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعالم کرد:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری:صدور ۵۸ مجوز برای استخراج رمز ارز در اصفهان

کارخانه های سیمان اصفهان خواهان تجدید نظر قیمت گذاری دستوری  هستند

حمایت سازمان امور مالیاتی 
از تصویب مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
ــدود  ــته ح گذش ــال  ــی ۳۵ س ــت: ط گف ــان  اصفه
۱۱ خوشــه صنعتــی در اســتان اصفهــان توســعه 
یافتــه، امــا در نظــر داریــم در ســال جاری ۹ خوشــه 

صنعتــی جدیــد را توســعه دهیــم. 
بــا حضــور  کــه  بگــی در نشســتی  محمدجــواد 
اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان در جمــع خبرنــگاران برگــزار شــد، اظهــار 
بــر محــور دانــش  کــرد: فضــای توســعه اســتان 
اســتوار  صــادرات  و  پذیــری  رقابــت  محــوری، 

اســت.
اســتان  در  حاضــر  حــال  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
اصفهــان ۷۶ شــهرک صنعتــی مصــوب داریــم، 
افــزود: از ایــن تعــداد ۷۰ شــهرک صنعتــی عملیاتی 
 ۵۰ همچنیــن  اســت،  گــذاری  وا حــال  در  و 
ــه ظرفیــت نهایــی  درصــد شــهرک های اســتان ب

رســیده اند.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
اصفهــان افــزود: ۱۱ هــزار قــرارداد در شــهرک های 
ــه شــش  ک ــده اســت  ــد ش ــتان منعق ــی اس صنعت
هــزار قــرارداد آن موجــب اشــتغال ۱۴۰ هــزار نفــر 

ــت. ــده اس ش
در  صنعتــی  شــهرک  شــش  بیان اینکــه  بــا  وی 
اســتان  مختلــف  مناطــق  در  ســاخت  دســت 
کــرد: هشــت شــهرک خصوصــی  داریــم، اضافــه 
تخصصــی در اســتان اصفهــان در حــال ســاخت و 

یــا پیگیــری اســت.
یــج۱۰۰  حــدود  مجمــوع  در  کــرد:  کیــد  تا بگــی 
شــهرک و ناحیــه صنعتــی و شــهرک خصوصــی 
در اســتان اصفهــان فعــال هســتند، همچنیــن 
۹۰ شــهرک و  ناحیــه صنعتــی نیــز یــا احــداث یــا در 

دســت اجــرا اســت.
ــا بیان اینکــه امــروز اســتان اصفهــان از نظــر  وی ب
کشــور را از لحــاظ داشــتن  تعــداد رتبــه نخســت 
گفــت: وســعت زمین  شــهرک های صنعتــی دارد، 
بــا احــداث شــهرک های جدیــد و خصوصــی در 
که ایــن  اســتان اصفهــان ۱۷ هــزار هکتــار اســت 
گــذاری  وســعت زمینــه مناســبی را بــرای ســرمایه 

کــرده اســت. مهیــا 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
گذشــته شــرکت  اصفهــان بــا بیان اینکــه ســال 
انعقــاد ۱۲۶۹  بــا  اســتان  شــهرک های صنعتــی 
گذشــته  کشــور را طــی ۳۵ ســال  قــرارداد، رکــورد 
شکســت، افــزود: اســتان اصفهــان رتبــه نخســت 

بــرای  را  شــهرک  ســاخت  و  منابــع  تحصیــل 
کشــور بــه دســت آورده اســت. نخســتین بــار در 
وی بــا اشــاره بــه یکــی از سیاســت های شــرکت 
شــهرک های اســتان در ســال جــاری، توضیــح 
فــاز عملیاتــی شــهرک های صنعتــی طــی  داد: 
کشــور ۱۲۷۰ هکتــار اســت، امــا  ســال جــاری در 
اســتان اصفهــان در نظــر دارد با ایجــاد ۱۳۱۰ هکتــار 
بــه فــاز عملیاتــی شــهرک های صنعتــی اســتان 
اضافــه کنــد و بــرای آن ۱۱۴۲ میلیــارد تومــان پروژه 

کرده ایــم. تعریــف 
گذشــته در اســتان ۱۴  بگــی افــزود: طــی ۳۵ ســال 
تصفیــه خانــه در ســطح شــهرک های صنعتــی 
اســتان بــه بهــره بــرداری رســیده که قرار اســت این 
تعــداد در ســال ۱۴۰۰ بــه ۲۸ تصفیــه خانــه افزایش 

یابد.
ســال های  طــی  کــرد:  اضافــه  همچنیــن  وی 
گذشــته پســت های برق ۴۰۰ و ۲۰۰ و ۶۳ کیلوولت 
کــه بــه دلیــل نبــود اعتبــارات مغفــول مانــده بــود، 
همــکاری  و  اســتان  مدیریــت  حمایــت  بــا  امــا 
ــرای حــدود ۱۴  ــرق منطقــه ای اســتان ب شــرکت ب
پســت برق در شــهرک ها و نواحی صنعتی اســتان 

کردیــم. تفاهــم نامــه همــکاری امضــا 
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان 
ــرای اســتفاده  ــادآور شــد: ب اصفهــان همچنیــن ی
ک حــدود ۸۰ درصــد  صنعتگــران از ســوخت پــا
گاز  واحدهــای صنعتــی بــه شــبکه های داخلــی 
متصــل هســتند و ۲۰ درصــد دیگــر نیــز در ســال 

ــد. ــد ش ــل خواهن ــبکه متص ــن ش ــاری به ای ج
گرفتــه در ایــن  وی ادامــه داد: بــا اقدامــات صــورت 
دولــت، مشــکل تامیــن آب ۳۱ شــهرک در اســتان 

اصفهــان مرتفــع شــده اســت.
گذشــته  بگــی همچنیــن افــزود: طــی ۳۵ ســال 
حــدود ۱۱ خوشــه صنعتــی در اســتان اصفهــان 
ــاری ۹  ــال ج ــم در س ــر داری ــه و در نظ ــعه یافت توس

خوشــه صنعتــی جدیــد را توســعه دهیــم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان مطرح کرد؛

توسعه ۹ خوشه صنعتی جدید

خبر
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بــا  بــرق اســتان اصفهــان  ســخنگوی صنعــت 
بیان اینکــه برنامــه ریــزی بــرای خاموشــی ها تــا 
بــرای  گفــت: شــاید  بــود،  ۱۵ شــهریور خواهــد 
مــردم پیامــک قطعــی بــرق ارســال نشــود، امــا 
برنامــه  صنایــع  و  دیمانــدی  مشــترکین  بــرای 

کرده ایــم.  پیامــک  را  بــرق  قطعــی 
خاموشــی های  دربــاره  نوحــی  محمدرضــا 
دالیــل  از  یکــی  کــرد:  اظهــار  بــرق،  سراســری 
خاموشــی ها بــه دلیــل برهــم خــوردن تــراز انــرژی 
که تولیــد و مصرف  کشــور اســت، به ایــن معنــا  در 

کشــور بــا یکدیگــر همخوانــی نــدارد. بــرق در 
کاهــش و  وی افــزود: از ســوی دیگــر بــه دلیــل 
نبــود بارش هــای زمســتان و بهــار، میــزان تولیــد 
کاهــش یافتــه اســت، به ایــن معنــا  بــرق در کشــور 
کــه برخــی نیروگاه هــای بــرق آبــی نتوانســته اند 
تولید ســال های گذشــته خود را داشــته باشــند، 

کمبــود بــرق مواجــه هســتیم. در نتیجــه بــا 
اصفهــان  اســتان  بــرق  صنعــت  ســخنگوی 
ــل  ــر از دالی ــی دیگ ــه یک ــا بیان اینک ــن ب همچنی
امســال  زودرس  گرمــای  بــه  خاموشــی ها 
اردیبهشــت  بــار  کــه  به ایــن معنــا  برمی گــردد 
افزایــش  گذشــته  ســال  بــه  نســبت  امســال 
ورود  طرفــی  از  داد:  ادامــه  اســت،  یافتــه 
موجــب  کشــاورزی  چاه هــای  زودهنــگام 
افزایــش مصــرف بــرق شــده اســت، همچنیــن 
از ســوی دیگــر فعالیــت رمزارزهــای غیررســمی، 
کــرده اســت  بــار زیــادی را بــه شــبکه تحمیــل 
مخابــرات  شــرکت  کمــک  بــا  شــده  قــرار  کــه 
ــه مراجــع ذی صــاح  ماینرهــا را شناســایی و ب

کنیــم. معرفــی 
وی بــا بیان اینکــه بــه دنبــال افزایــش مصــرف 
کــردن مدیریــت  بــرق، توانیــر بــه دنبــال پیــاده 
کــرد:  ایــن  کشــور اســت، اظهــار  مصــرف بــار در 
مدیریــت موجــب شــده تــا همــکاران مــا بــر روی 
کنند و خــود توانیر نیز  خاموشــی ها برنامــه ریزی 
کــه مثــا امــروز چقدر  بــه اســتان ها اعــام می کنــد 
بایــد مدیریــت بــار انجــام دهنــد و براســاس آن در 
کننــدگان  هــر اســتان مدیریــت بــار بیــن مصــرف 

خانگــی و صنعتــی تقســیم می شــود.
مدیریــت  بــرای  به اینکــه  اشــاره  بــا  نوحــی 
منعقــد  صنعــت  بخــش  بــا  قراردادهایــی  بــار 
در  خــود  قــرارداد  براســاس  صنایــع  و  کرده ایــم 
و ایــن  کاهــش مصــرف دارنــد  ســاعات پیــک، 

کــرد: برنامــه و  برنامــه مشــخص اســت، اضافــه 
بــر  بــرق  خاموشــی های  بنــدی  زمــان  جــدول 
روی ســایت شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان و 
اســتان مشــخص اســت و مشــترکین می تواننــد 
زمــان  از  رایانــه  رمــز  و  مختلــف  روش هــای  بــا 

شــوند. مطلــع  خاموشــی های 
کــه  گذشــته  روز  البتــه طــی چنــد  افــزود:  وی 
ــار در  هوا اندکــی خنــک شــده اســت، مدیریــت ب
ــه بعــد  ــا از ســاعت ۶ و نیــم عصــر ب اســتان تقریب

نداشــته ایم. خاموشــی  و  حــذف 
از  بــرق اســتان اصفهــان،  ســخنگوی صنعــت 
شــهروندان اصفهــان خواســت تــا حــد امــکان 
کننــد تــا از میــزان  در مصــرف بــرق صرفــه جویــی 

کاســته شــود. خاموشــی ها 
ریزی هــای  برنامــه  مطابــق  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــه  گرفتــه برخــی واحدهــای نیروگاهــی  صــورت 
بــه دلیــل تعمیــرات اساســی بایــد در تیــر مــاه وارد 
مــدار  وارد  زودتــر  اســت  قــرار  مــدار می شــدند، 
کمتــر  شــوند تــا بتوانیــم بخشــی از خاموشــی ها را 

کنیــم.
نوحــی بــا اشــاره بــه پیــک شــب ۲۹۶۸ مــگاوات و 
گفت: ایــن  مصــرف ۴۴۶۳ مــگاوات در اســتان، 
کــه ۱۴۶۵ مــگاوات بــرق وارد شــبکه  درحالیســت 
اصفهــان شــده اســت، مــا بایــد در ایــن شــرایط 
ــته  ــان داش ــار در اصفه ــت ب ۱۰۰۰ مــگاوات مدیری
که ایــن مدیریــت در ســاعات مختلــف  باشــیم 
هوایــی  و  آب  شــرایط  بــه  بســته  و  روز  شــبانه 

اعمــال می شــود.
بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر طرح هــای  وی 
اجــرا  حــال  در  اصفهــان  اســتان  بــار  مدیریــت 
کــرد: در حــال حاضــر قراردادهایــی  اســت، اظهــار 
کــه در  کرده ایــم و اعــام شــده  بــا صنعــت منعقــد 
ســاعات پیــک مصــرف بــه شــرکت های توزیــع 
کننــد و ایــن قراردادهــا بــه صــورت  کمــک  بــرق 
کتبــی بــه آنهــا منعقــد شــده و صنایــع در جریــان 

ــار هســتند. کامــل طــرح مدیریــت ب
اصفهــان  اســتان  بــرق  صنعــت  ســخنگوی 
بر اینکــه  مبنــی  اســتان  صنایــع  گایــه  دربــاره 
نشــده  اعــام  آنهــا  بــه  بــرق  خاموشــی  برنامــه 
اســت، توضیــح داد: شــاید بــرای مــردم پیامــک 
قطعــی بــرق ارســال نشــود، امــا بــرای مشــترکین 
را  بــرق  قطعــی  برنامــه  صنایــع  و  دیمانــدی 

کرده ایــم. پیامــک 
زمانــی  چــه  تــا  درباره اینکــه  همچنیــن  وی 
خاموشــی ها در اصفهــان ادامــه خواهــد شــد، 
تــا ۱۵  بــرای خاموشــی ها  گفــت: برنامــه ریــزی 
گذشــته  شــهریور خواهــد بــود، البتــه ســال های 
ــار و خاموشــی ها از نیمــه  طرح هــای مدیریــت ب
ــل  ــه دلی ــال ب ــا امس ــورد، ام ــد می خ کلی ــاه  ــر م تی
بــرق،  تولیــد  کاهــش  و  هوایــی  و  آب  شــرایط 
خاموشــی ها از ابتــدای خــرداد مــاه اجرایی شــد. 
کننــد و بــا  کمــک  گــر مــردم  کــرد: ا نوحــی تصریــح 
کاهــش دمــای هــوا، بــه طــور قطع ایــن برنامــه 

زودتــر بــه اتمــام می رســد.

سخنگوی صنعت برق استان اصفهان:

خاموشی ها تا ۱۵ شهریور ادامه دارد
خبرربخ

خبرربخخبرربخ

خبر

بــا  اصفهــان  اســتان  آب  تامیــن  طرح هــای 
اولویــت روســتاهای دارای تنــش آبــی، بازنگــری 
شــده و از اعتبــارات ملــی بهــره منــد می شــوند. 
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصفهــان بــا اعام ایــن خبــر، افــزود: تامیــن پایدار 
آب روســتاها از اولویت های ایــن شــرکت اســت 
ــتای  ــل ۶۵ روس ــاری، حداق ــال ج ــان س ــا پای و ت
دیگــر از چرخــه آبرســانی ســیار حــذف خواهنــد 

شــد. 
که در جلسه مجمع صورت های  هاشم امینی 
 مالی طرح  های تملک دارایی های ســرمایه ای

آبفــای اســتان اصفهــان ســخن می گفــت، بــا 
کیلومتــر اجــرا و اصــاح  اشــاره بــه حــدود ۳۰۰ 
ــب طــرح 1۰۰- شــبکه های آب روســتایی در قال
۳۰۰، در ســال گذشــته، عنوان کرد: از مهم ترین 
کاهــش قابــل توجــه آب بــدون  نتایج ایــن طــرح 
درآمــد در روســتاها و مدیریــت مصــرف آنهــا بــود 
ــتاها  ــرف آب در روس ــرانه مص ــش س کاه ــه  ــه ب ک

منجــر خواهــد شــد.
کندگــی روســتاهای اســتان بــه خصــوص  وی پرا
اصلــی  مشــکات  از  را  ناییــن  و  اردســتان  در 

از  گفــت:  و  دانســت  آنهــا  بــه  پایــدار  آبرســانی 
حــدود ۴۶۰ هــزار نفــر جمعیــت روســتایی تحــت 
پوشــش، ۴2۰ هــزار نفــر از روســتاییان در قالــب 
پایــدار  صــورت  بــه  روســتایی  مجتمع هــای 

می شــوند.  آبرســانی 
امینــی در خصــوص وضعیت تصفیه خانه های 
فاضــاب در حــال ســاخت گفــت: تصفیــه خانــه 
فاضاب فوالدشــهر تا دهه فجر امســال تکمیل 
و وارد مــدار بهــره بــرداری می شــود و تصفیــه 
خانه هــای فاضــاب نطنــز و چــادگان در حــال 
فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد  حــدود 7۰  حاضــر 
کــه بــه شــرط تامیــن اعتبــارات عمرانــی،  داشــته 
مراحــل تکمیــل آن ســرعت می یابــد. وی افــزود: 
پکیــج تصفیــه خانه فاضاب شــهر تودشــک نیز 
بــه شــرط تامین اعتبــارات عمرانــی، امســال وارد 

مــدار بهــره بــرداری خواهــد شــد.  
ــاره  ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــای اس ــل آبف ــر عام مدی
در  فاضــاب  شــبکه  فرســودگی  و  قدمــت  بــه 
ــاهین  ــهر و ش ــی ش ــان، خمین ــهرهای اصفه ش
کلکتورهــای  شــهر، افــزود: بخــش عمــده ای از 
فرســوده شــهر اصفهــان بــا روش هــای نویــن و 
معمــول اصــاح شــده و بــا دریافــت ۵۰ میلیــون 
و  فاینانــس  اعتبــارات  دوم  قســمت  از  یــورو 
برگــزاری مناقصــه بین المللــی، ادامــه اصاحات 
توســعه  خصــوص  در  وی  می شــود.   انجــام 
ــان  ــتان اصفه ــای اس ــی آبف ــات الکترونیک خدم
کنــون 9۵ درصــد از خدمــات 2۳  گفــت: هــم ا
گانه شــرکت در شــهرها و روســتاها به صورت غیر 

می شــود.    ارائــه  حضــوری 

آوری  جمــع  داخلــی  شــبکه  طــرح  اجــرای 
شــد. آغــاز  شــهرافوس  فاضــاب 

مدیــرآب وفاضــاب منطقــه بوئیــن میاندشــت 
طــول  بــه  طــرح  اجــرای  ایــن  بــرای  گفــت: 
کیلومتــر بیــش از ۱۷۰ میلیــارد ریــال اعتبــار   ۱۸

اســت. یافتــه  اختصــاص 
کلکتــور اصلــی  ــز  ــزود: پارســال نی ــی اف داود باتوان
 ایــن طــرح بــا ۴ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون ریــال 
کیلومتــر  هزینــه بــه طــول ۴/۲ )چهارودودهــم( 

ــد.  ــرا ش اج
مشــترک   ۱۶۰۰ دارای  شــهرافوس  گفــت:  وی 

گرفتــن موقــت  کــه بــه محــض تحویــل  اســت 
طــرح فاضــاب ازپیمانــکار، امســال ۷۲ درصــد از 
مشــترکان و بقیه ســال آینده به شــبکه فاضاب 

متصــل می شــوند.

مدیر عامل آبفای استان اصفهان:

روستاهای دارای تنش آبی 
در اولویت طرح های تامین آب قرار می گیرند

با بیش از ۱۷۰ میلیاردریال اعتبار:

آغاز اجرای طرح شبکه داخلی 
جمع آوری فاضالب شهرافوس 

خبرربخ

خبرربخ

اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان از تصویــب طــرح تفصیلــی شــهر ُدرچــه از 
توابــع شهرســتان خمینــی شــهر در غــرب اصفهــان 

خبــر داد. 
کلــی  طــرح تفصیلــی، بــر اســاس معیارهــا و ضوابــط 
کاربــری  ــوع  کــردن ن طــرح جامــع شــهر، مشــخص 
زمیــن و موقعیــت و مســاحت دقیــق آن، وضعیــت 
کم  دقیــق و تفصیلــی شــبکه عبور و مــرور و میــزان ترا
کم ساختمانی در واحدهای شهری  جمعیت و ترا
و رونــد رو بــه رشــد توســعه شــهر در عرصه هــای 
مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، اقتصــادی و غیــره را 

مشــخص می کنــد.
کمیســیون  حجــت اهلل غامــی در حاشــیه جلســه 
مــاده پنــج در اســتانداری اصفهــان افــزود: امــروز 
طرح تفصیلی شــهر درچه پس از اباغ طرح جامع 
گرفــت و تصویــب شــد. شــهری مــورد بررســی قــرار 

در  رویکردهــا  مهمتریــن  داشــت:  اظهــار  وی 

تصویــب طــرح تفصیلــی شــهر درچــه، حفــظ اراضی 
کشــاورزی، افزایــش ســرانه خدماتــی و فضای ســبز و 

ســاماندهی بــه معابــر شــهری اســت.
کیــد بر اینکــه تصویــب طــرح تفصیلــی  غامی بــا تا
کمــک بســیاری می کنــد،  بــه حــل مشــکات مــردم 
گفــت: اجرای ایــن طــرح از بــروز آســیب هایی ماننــد 

کــرد. ســاخت و ســاز غیــر مجــاز جلوگیــری خواهــد 
گرفتــن  وی بــا بیان اینکــه شــهر درچــه به دلیــل قــرار 
زیــاد  حجــم  دارای  اصفهــان  کانشــهر  جــوار  در 
کــه از  کــرد: درچــه  ترافیــک عبــوری اســت، اضافــه 
توابــع شهرســتان خمینــی شــهر می باشــد دارای 
کــم جمعیــت شــهری زیــادی اســت بنابرایــن  ترا
تصویــب و اجــرای طــرح تفصیلــی بــه حــل مســائلی 

کمــک بســیاری می کنــد. ماننــد ترافیــک 
گفتــه وی، خمینــی شــهر پــس از تهــران، پــر  بــه 

اســت. کشــور  شهرســتان  کم تریــن  ترا
تصویــب  فوایــد  مهمتریــن  کــرد:  کیــد  غامی تا
طــرح تفصیلــی شــهر درچــه، ســاماندهی مباحــث 
ترافیکــی، فضاهــای خدماتی و ســبز شــهری و رشــد 
و توســعه این خطــه اســت. شــهر درچــه با حــدود ۵۰ 
هــزار نفــر جمعیت از توابع شهرســتان خمینی شــهر 

کانشــهر اصفهــان اســت. در غــرب 
ــه زاینــده رود و دارای  ایــن شــهر در ســاحل رودخان
کشــاورزی اســت و محصــول پیــاز آن  زمین هــای 

شــهرت دارد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گفــت: وقــوع ســیاب در نطنــز در اردیبهشــت مــاه 
کــه مســیل ها را بــه  کارگــران معادنــی  بــه خــودرو 

کــرده بودنــد، خســارت زد.  جــاده تبدیــل 
منصــور شیشــه فــروش اظهــار داشــت: معــادن 
ســنگ آهــن کــه در نطنــز و اطــراف بخــش امامــزاده 
آقاعلــی عبــاس اســت، مســیل ها و رودخانه هــا 
کویــر را بــه عنــوان جــاده اســتفاده می کردنــد  در 
ــه  ک ــد  ــرده بودن ک ــاده  ــه ج ــل ب ــیل ها را تبدی و مس
ــال  ــاه امس ــت م ــیاب در اردیبهش ــوع س ــر وق ــر اث ب
کــه در آن  خودروهــای کارگــران معــادن را ســیل برد 
حادثــه ۱۴ نفــر نجــات یافتند ولــی تعدادی خــودرو 

دچــار آســیب شــد.
وی بــا بیان اینکــه حــدود ۷۰ معــدن در نطنز وجود 
دارد، افــزود: در جلســه ســتاد مدیریــت بحــران 
نطنــز در روز شــنبه مقــرر شــد بازدیــد فنــی توســط 
طبیعــی،  منابــع  ادارات  از  متشــکل  کمیتــه ای 
آب منطقــه ای و راهــداری بــا محوریــت ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان انجــام شــود 
کــه مورد دسترســی  با ایــن هــدف که مســیل هایی 
تخلیــه  از  و  شــوند  ســاماندهی  گرفته انــد،  قــرار 
معــادن  بازمانده هــای  و  شــیرابه ها  و  نخاله هــا 
کــرده، جلوگیــری  ک و ســنگ ایجاد  کــه تلــی از خــا

شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کــرد: پــس از بررســی وضعیــت رودخانه هــا  اضافــه 
بــه هــر معــدن طرحــی ارائه خواهد شــد تا محیطی 

کــه بــر هــم زدنــد، منظــر ســازی کننــد و بــه حالــت  را 
طبیعــی بازگرداننــد و بــا هماهنگــی آب منطقــه ای 
کــرده و  نخاله هــا را از دهانــه رودخانه هــا تخلیــه 

کننــد. مســیل ها را بازگشــایی 
کمک معادن به الیروبی رودخانه ها

وی بــا بیان اینکــه ســاماندهی معــادن و رعایــت 
ک و هوا ضــروری  الزامــات حفاظــت منابــع آب، خــا
اســت، در عیــن حــال گفــت: کار خوبــی کــه معادن 
الیروبــی  کیلومتــر   ۳۰ بــه  کمــک  کردنــد  نطنــز 
و  اســت  بــوده  گذشــته  ســال  در  رودخانه هــا 
همچنیــن در خــور و بیابانک و نائین معــادن برای 
ســاماندهی مســیل ها و جاده ها همکاری کردند.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان، 
دیــواره  متــر  و ۵۰۰  الیروبــی  کیلومتــر  افــزود: ۳۰ 

کیلومتــر مطالعــات تعییــن  ســازی مســیل ها و ۶۵ 
حریــم و بســتر رودخانه هــای شهرســتان نطنــز در 
گذشــته انجــام شــده و در ســتاد مدیریــت  ســال 
بحــران نطنــز بــا موضــوع خشکســالی و پیشــگیری 
کیلومتــر  از ســیل مقــرر شــد ســال جــاری نیــز پنــج 
الیروبــی، ۵۰۰ متــر و ۵۵ کیلومتــر مطالعــات تعیین 
حریــم و بســتر رودخانه هــا بــا اولویــت در منطقــه 

اجــرا شــود.
شیشــه فــروش بــا اشــاره بــه تهیــه طــرح هدایــت و 
جمــع آوری آب هــای ســطحی توســط شــهرداری 
اقدامــات  شــهرداری  کــرد:  خاطرنشــان  نطنــز، 
دیــواره  و  پل هــا  اصــاح  راســتای  در  را  ویــژه ای 
ــا هــدف پیشــگیری از ســیل در  ســازی رودخانــه ب

منطقــه اجــرا می کنــد.

گفــت: خــروج  رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان 
از اســتان اصفهــان از چهارشــنبه هفتــه جــاری بــه 

مــدت ۶ روز ممنــوع اعــام شــده اســت.
ع بــا اشــاره به آخرین تصمیمات  ســرهنگ اصغــر زار
کرونــا مبنــی بــر تــردد بیــن اســتانی  ســتاد مقابلــه بــا 
بــا توجــه بــه تعطیــات روزهــای ۱۴ و ۱۵ خــرداد 
اظهــار داشــت: بــر اســاس این مصوبــات تــردد بیــن 
اســتانی از ســاعت ۱۲ ظهر روز چهارشــنبه دوازدهم 
غ از  ــار ــا ســاعت ۱۲ ظهــر روز دوشــنبه ۱۷ خــرداد ف ت

هرگونــه رنــگ بنــدی ممنــوع اســت.
اســتان  در  شــهری  بیــن  تــردد  خصــوص  در  وی 
کــرد:  تصریــح  نیــز  زمانــی  بــازه  در ایــن  اصفهــان 
ــه رنــگ بنــدی مبــدأ و  ــا توجــه ب ــد ب شــهروندان بای
مقصــد خــود تــردد کننــد و از ایــن رو ورود و خــروج به 

شــهرهای نارنجــی اســتان ممنــوع اســت.
تردد خودروهای عمومی بالمانع است

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
ــه صــورت هوشــمند  ــردد خودروهــای شــخصی ب ت
توســط دوربین هــا و در نقــاط فاقــد دوربیــن توســط 
کنتــرل اعمــال قانــون می کننــد، اضافــه  مأمــوران 

کــرد: برابــر مصوبه ســتاد ملی مقابله بــا کرونا جریمه 
تــردد در این ایــام در شــهرهای قرمــز یــک میلیــون 
تومــان، در شــهرهای نارنجــی و زرد ۵۰۰ هــزار تومــان 
و تــردد شــبانه از ســاعت ۲۲ تــا ســه بامــداد نیــز ۲۰۰ 

هــزار تومــان اســت.
وی بــا بیان اینکــه نــاوگان حمــل و نقــل عمومی بــار، 
ک  مســافر و همچنیــن خودروهــای وانــت بــار بــا پــا
ارزاق  و  مســافر  جابجایــی  امــر  در  کــه  شــخصی 
عمومی فعالیــت دارنــد فاقــد هرگونــه ممنوعیــت 
کــرد: بایــد توجــه داشــت  تــردد هســتند، اضافــه 
کــه در حــال حاضــر بــه صــورت میانگیــن روزانــه 
۵۰۰ خــودروی متخلــف بــی توجــه بــه زنــگ بنــدی 
قانــون  اعمــال  کرونــا  شــیوع  زمینــه  در  شــهرها 

می شــود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان خبر داد : 

طرح تفصیلی شهر درچه خمینی شهر تصویب شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

معادن نطنز بستر رودخانه ها را به جاده تبدیل کرده است

رئیس پلیس راه استان اصفهان:

خروج از اصفهان به مدت ۶ روز ممنوع می شود

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت:  کشــاورزی اصفهــان  مدیــر زراعــت جهــاد 
کشــاورزان خریــداری  گنــدم از  کنــون ۲۵۰۰ تــن  تا
مــاه  شــهریور  پایــان  تــا  رونــد  و ایــن  اســت  شــده 
ادامــه دارد.  پیمــان فیــروز نیــا مدیــر زراعــت جهــاد 
ــاره شــروع فصــل برداشــت  کشــاورزی اصفهــان درب
کشــاورزان اظهــار داشــت:خرید  گنــدم و خریــد از 
که در اســتان شــروع شــده  گندم تقریبًا ۱۰ روز اســت 
ــا شــهریور مــاه ادامــه خواهــد داشــت. برداشــت  و ت
گنــدم ابتــدا از مناطق گرم و خشــک مانند کاشــان، 
شــروع  خوروبیابانــک  و  نائیــن  بیــدگل،  و  آران 
می شــود و ســپس در مناطــق معتــدل ادامــه و در 
آخــر مناطــق سردســیر برداشــت میشــود. قیمــت 
گنــدم ۵ هــزار تومــان اســت و ۴۳ مرکــز  گــرم  هرکیلــو 
خریــد محصوالت کشــاورزی نیــز برای این امر پیش 

بینــی شــده اســت.
گنــدم اســتان  کشــت  او  افــزود: امســال ســطح زیــر 
کــه وضعیــت منابــع آبــی اصفهــان  بــا توجــه به ایــن 
از محــل رودخانــه تامیــن میشد،نســبت بــه ســال 
ــرده اســت. ســال  ک کاهــش پیــدا  گذشــته بشــدت 
گنــدم آبی  گذشــته ۶۰ هــزار هکتار ســطح زیر کشــت 
کشــت امســال ۴۱ هــزار و  ــر  داشــتیم، امــا ســطح زی
که ۲۰ هزار هکتار نســبت به ســال  ۳۰۰ هکتار اســت 

کشــت داشــتیم.  کاهــش ســطح زیــر  گذشــته 
ــا اشــاره بــه مشــکات افــزود: مشــکاتی، چــون  او ب
کاهــش بارندگی هــا، نوســانات دمایــی بســیار بــاال، 
ســرمای طوالنــی مــدت و طوفان هــای شــدید در 
گنــدم  ع  کــه بــه مــزار اســتان باعــث شــده اســت 
کشــاورزانی  خســارت وارد شــود. تعــداد زیــادی از 
کــرده بودنــد، امــا  کشــت  کــه بــا چــاه مبــادرت بــه 
متاســفانه شــرایط بــه خوبــی پیش نرفت و بخشــی 
ــی  ــد. پیــش بین ــه چــرا دادن ــود را ب ــو خ کشــت ج از 
ــه ۴۱ هــزار و ۳۰۰  ک ــده  کشــت ش ــم از ســطح  می کنی
بــه  بــوده اســت، حــدود ۳۷ هــزار هکتــار  هکتــار 

برداشــت رســیده اســت.

کتشــافات   ا و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل 
نــگاه  کــه  زمانــی  تــا  گفــت:  اصفهــان  معدنــی 
دولتمردان به اصفهان منطقه ای و اســتانی باشــد 
در ایــن  زمیــن  فرونشســت  و  زاینــده رود  مشــکل 

اســتان حــل نخواهــد شــد.
موضــوع  بــا  کــه  جلســه ای  اســامی در  رضــا 
کــرد: بــرای  »فرونشســت زمیــن« برگــزار شــد، اظهــار 
موضــوع فرونشســت اصفهــان بایــد جهانــی فکــر 
کــرد. گرفــت و اســتانی عمــل  کــرد، ملــی تصمیــم 
وی بــا بیان ایــن کــه بر اســاس آخرین سرشــماری ها 
جمعیــت اســتان اصفهــان پنــج میلیــون و ۷۰۰ هــزار 
کــه نیــاز آب شــرب این جمعیــت  نفــر اعــام شــده 
۴۸۰ میلیون مترمکعب اســت، افزود: این در حالی 
کــه میــزان آب موجــود پشــت ســد زاینــده رود  اســت 
۴۰۰ میلیون مترمکعب اســت و در شــرایط فعلی ۸۰ 

میلیون مترمکعــب کمبــود داریم.
کتشــافات   ا و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل 
معدنــی اصفهــان بــا اشــاره بــه موضــوع فرونشســت 
موضــوع  کــه   ۹۲ ســال  کــرد:  تصریــح  زمیــن 
فرونشســت زمیــن در اصفهان مطــرح شــد، دو هزار 
کیلومتــر از دشــت های اصفهــان درگیر ایــن  و ۹۰۰ 
بحــران شــده بــود و آثــار فرونشســت زمیــن در حــال 
کاشــان، ابوزیدآباد، برخــوار، مهیار  حاضــر در دشــت 
شــمالی و جنوبــی و ســگزی و دولــت آبــاد دیــده 

می شــود.
در  فرونشســت  بحــران  کــه  بیان ایــن  اســامی با 
اصفهــان بســیار جــدی اســت، بــا ابــراز نگرانــی از ایــن 
کــه ســفره های آب هــای زیرزمینــی در حــال تخلیــه 
کرد: اصفهان فراصنعتی شده  شــدن اســت، اظهار 
گردشــگری  و بــه جــای تمرکــز بــر رونــق جاذبه هــای 

بــه لحــاظ صنعتــی جــاذب شــده اســت.
کتشــافات   ا و  زمین شناســی  ســازمان  مدیــرکل 
کــه  معدنــی اصفهــان ادامــه داد: تنهــا مخاطــره ای 
کــه  قابــل برگشــت نیســت فرونشســت زمیــن اســت 
خطــرات دیگــری همچــون ســیاب را بــه همــراه 
دارد و چنانچــه از حــاال در ایــن ارتباط چاره اندیشــی 
نشــود تــا ســال ۱۴۲۰ ایــران بــه ویــژه اصفهــان دچــار 

بحــران جــدی خواهــد شــد.
کشــوری خواســت بــه زاینــده رود  وی از مســئوالن 
کننــد و ایــن رود را همچــون  ــگاه  ــی ن ــد جهان ــه دی ب

ــرار دهنــد. دریاچــه ارومیــه مــورد توجــه ق

خرید تضمینی گندم از کشاورزان:

کاهش ۲۰ هزار هکتاری 
گندم  سطح زیرکشت 

در استان 

مدیرکل سازمان زمین شناسی و 
کتشافات  معدنی اصفهان: ا

به زاینده رود با دید 
جهانی نگاه شود

شرکت ایرانســل  ســازمانی  کســب وکار  مدیــرکل 
و  صنعــت  در  بســیاری  تجــارب  گفت: ایرانســل 
کــه آنهــا را در  عرصــه بین المللــی بــه دســت آورده 
راســتای اجــرای طرح تحول دیجیتال فوالدمبارکه 
کار می گیریــم. محســن یوســف پور مدیــرکل  بــه 
امضــای  آئیــن  در  سازمانی ایرانســل  راهکارهــای 
تفاهم نامــه فــوالد مبارکــه با ایرانســل اظهار داشــت: 
کــه در طــرح  فوالدمبارکــه نخســتین شــرکتی اســت 

کــرده اســت. تحــول دیجیتــال ورود پیــدا 
دیجیتــال  تحــول  طــرح  اجــرای  بــا  افــزود:  وی 
کاهــش  بهــره وری،  افزایــش  چــون  پارامترهایــی 
میــزان مصــرف انــرژی، بهره بــرداری از داده هــای 
تجمیــع شــده در ســایر سیســتم ها و فرآیندهــای 
متصــل  کارخانــه  اســتقرار  راســتای  در  تولیــد 
ــق و  ــمند، دقی ــت هوش ــش و مدیری ــمند، پای هوش
بــه موقــع فرآیندهــا و عملیات حمل ســرباره، پایش 
و کنتــرل هزینه هــای حمــل ســرباره، افزایش ایمنــی 

بهبــود  ســرباره،  حمــل  عملیــات  و  فرآیندهــا  در 
و  تجهیــزات  نگهــداری  و  تعمیــر  فرآیندهــای 
گام اجرایــی بــرای تحقــق رؤیــای »فــوالد  نخســتین 
هوشــمند، از ســنگ تــا رنــگ« امکان پذیــر خواهــد 

بــود.
ادامــه  سازمانی ایرانســل  راهکارهــای  مدیــرکل 
داد: ایرانســل تجــارب بســیاری از شــرکای تجــاری 
خــود در صنعــت و عرصــه بین المللــی بــه دســت 
آورده و امیــدوار اســت بتوانــد آنهــا را در راســتای 

کار  اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال فــوالد مبارکــه بــه 
ــرد. گی

گام اجرایــی و روشــن  کــرد: نخســتین  کیــد  وی تأ
کنــار شرکت ایریســا اجــرای قــرارداد پایــش حمــل  در 
کــه برای ایــن منظور ۵ پروژه مســتقل  ســرباره اســت 
دیجیتــال  تحــول  طــرح  اســت؛  شــده  تعریــف 
مبارکــه  فــوالد  لجســتیک  تمامی پروژه هــای  در 

کــرد. نقش آفرینــی خواهــد 
ردیابــی  پــروژه  در ایــن  داد:  ادامــه  یوســف پور 
ــر  ــا، تعمی ــت پاتیل بره ــدی حرک ــا، زمانبن پاتیل بره
کنتــرل  و نگهــداری پاتیل برها، ایمنــی عملیــات، 
وضعیــت کارکــرد پاتیــل و در نهایــت شــمارش تعداد 
دفعــات میــزان تخلیــه ســرباره در چاله هــا مــد نظــر 
اســت. وی عنــوان داشــت: اجــرای پــروژه پایــش 
کــه ردیابــی و  حمــل ســرباره به ایــن شــکل اســت 
تعییــن وضعیــت مکانیزم هــای حمــل ســرباره در 

فضــای بــاز دارد.

مدیرکل کسب وکار سازمانی ایرانسل مطرح کرد؛

اجرای طرح تحول دیجیتال فوالدمبارکه بااستفاده ازتجربیات بین المللی

خبر

روســتاییان  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیــرکل 
آمــار  خصــوص  در  اصفهــان  اســتان  عشــایر  و 
صنــدوق  در  بگیــران  مســتمری  و  بیمه شــدگان 
بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر و فرصت های 
موجود این صندوق در استان اصفهان توضیحاتی 
ارائــه داد. مهــدی ابارشــی در نشســت خبــری بــه 
مناســبت  ســالروز تأسیس صندوق بیمه اجتماعی 
روســتاییان و عشــایر در خصوص آمار بیمه شــدگان 
کــرد: در  اســتان اصفهــان در ایــن صنــدوق، اظهــار 
روســتا  و ۷۰۰  هــزار  یــک  اســتان اصفهــان حــدود 
بیمــه  صنــدوق  در  نفــر  هــزار  حــدود ۸۰  و  داریــم 
اجتماعــی روســتاییان و عشــایر در اســتان اصفهــان 
بیمــه شــده اند و حــدود ۱۰ هــزار نفــر در ایــن صنــدوق 

مســتمری دریافــت می کننــد.
وی ادامــه داد: زنــان می تواننــد در صنــدوق بیمــه 
اجتماعــی روســتاییان و عشــایر بیمــه شــوند و زنــان 
ــا یادگیــری حرفــه ای ماننــد قالی بافــی  شــهری نیــز ب
کننــد و زن  می تواننــد در ایــن صنــدوق خــود را بیمــه 
بیمــه شــده اصلــی که تحت کفالت همســر اســت در 
صــورت فــوت همســرش می توانــد حقــوق همســر را 
گــر خــودش  کــه ا کنــد و ایــن در حالــی اســت  دریافــت 
هــم در صنــدوق بیمــه باشــد، حقــوق خــودش را 
کــرد و ایــن یــک فرصــت اســت.  نیــز دریافــت خواهــد 
مدیــرکل صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و 
گــر زن و  کــرد: ا عشــایر اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
مــرد بــه طــور همزمــان در صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
روستاییان و عشایر بیمه باشند و بازنشسته شوند 
و یــک ششــم بیمــه تأمیــن اجتماعــی، حــق بیمــه 
کرده باشند جمعًا حدود دو برابر صندوق  پرداخت 
کشــوری می تواننــد حقــوق دریافــت  بازنشســتگی 
گــر زنــی در ایــن صنــدوق بیمــه باشــد و فــوت  کننــد، ا

ــه فرزندانــش خواهنــد داد. شــود، حقــوق وی را ب
بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تنها برای 

روستاییان و عشایر نیست
ابارشــی بــا بیان اینکــه بیمــه اجتماعــی روســتاییان و 
عشایر تنها برای روستاییان و عشایر نیست، افزود: 
کــه در شــهر زندگــی می کننــد نیــز می تواننــد  افــرادی 
بــا یادگیــری مهارت هــای مربوطــه ماننــد قالی بافــی 
در ایــن صنــدوق بیمه شــوند و جوانان نیز می توانند 
ــدوق  ــن صن ــالگی در ای ــود را از ۱۸ س ــه خ ــروع بیم ش
شــروع کننــد و در آینــده حــق بیمــه خــود را بــه تأمیــن 
اجتماعــی انتقــال دهنــد. وی بــا اشــاره بــه میانگیــن 
ســنی بیمه شــدگان در اســتان اصفهــان، تصریــح 
کــرد: عمــده بیمه شــدگان در اســتان حــدود ۳۵ تــا ۵۰ 
ســال دارنــد و حــدود ۵۰ درصــد بیمه شــدگان در ایــن 
میانگیــن ســنی هســتند، میانگیــن ســنی بیمــه 

شــدگان اســتان نیــز حــدود ۳۸ ســال اســت.
امکان انتقال سوابق بیمه از صندوق بیمه 

اجتماعی روستاییان و عشایر به تأمین اجتماعی
مدیــرکل صنــدوق بیمــه اجتماعــی روســتاییان و 
عشایر استان اصفهان در خصوص پرداخت حقوق 
کــرد:  بیمه شــدگان در ایــن صنــدوق، خاطرنشــان 
پرداخــت حقــوق در ایــن صنــدوق متغیــر اســت و در 
کثــر حــدود ۹۰۰ هــزار  ســال گذشــته بــرای هــر نفــر حدا
تومــان و حداقــل حــدود ۵۰۰ تــا ۶۰۰ هــزار تومــان اســت 
و هــر چــه ســطح افــراد در صنــدوق بیمــه اجتماعــی 
روستاییان و عشایر باالتر باشد، دریافتی بیشتری نیز 
خواهند داشت. وی گفت: صندوق بیمه اجتماعی 
کــه امــکان بیمــه  روســتاییان و عشــایر بــرای افــرادی 
شــدن در تأمیــن اجتماعــی را ندارنــد، فرصــت خوبــی 
اســت و افــراد می تواننــد ســوابق خــود در این صنــدوق 

را بــه تأمیــن اجتماعــی انتقــال دهنــد.

مدیرکل صندوق بیمه روستاییان استان اصفهان: 

۸۰ هزار نفر از روستاییان و عشایر 
در اصفهان بیمه شدند



سال پنجم - شماره  11۴7 
سه شنبه  11  خرداد  1۴۰۰ -  2۰ شوال  1۴۴2

1  ژوئن      2۰21
جامعه ۴

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

برابــر آراء صــادره هیــأت موضــوع تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی آران و بیدگل، تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه  ــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال گردیــده اســت. ل محــرز 
گهــی می شــود. درصورتی که اشــخاص  منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ 
ک محــل  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــال انتشــار اولیــن آ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 

خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نمایند. 
1( رأی شــماره 791 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: آقــای علــی طاهــرزاده فــرد بــه شناســنامه 
کارگاه بمســاحت  شــماره 8۶۰۳ کدملی 12۶۳۳98۵۴۵ فرزند حســین ششــدانگ یکباب 
ک ۴ اصلــی واقــع در بخــش 2 حــوزه ثبــت  ک شــماره ۳1 فرعــی از پــال ۳۵2.1۴ مترمربــع پــال

ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی علیرضا پورعســکری
بــه  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: خانــم صدیقــه ســلیمی بیدگلی  2( رأی شــماره 8۳2 
کدملــی ۶199۶۰1۰7۶ فرزنــد علــی ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 1۶7 
ک شــماره ۳27۳ فرعــی مفــروز و مجــزی از باقیمانــده 1 فرعی  مســاحت 97.7۰ مترمربــع پــال
از ۳ اصلی واقع در معین آباد بیدگل بخش ۳ حوزه ثبتی آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین 

رســمی وراث جــواد حســن زاده و بانــو اطهــر صابــری بیدگلــی
۳( رأی شــماره 8۰۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: آقــای اســماعیل مبینــی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶1999۳781۳ فرزنــد مانــده علــی ششــدانگ یکبــاب  شناســنامه شــماره 2۳72 
ک شــماره 1۰2۳ فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۰۶  ــال ــع پ ــه مســاحت 28۵.۵۰ مترمرب انبــاری ب
فرعــی از ۶ اصلــی واقــع در حســین آبــاد بیــدگل بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. 

کیهــان ابتیاعــی از مالکیــن رســمی آقایان محمــد و رضــا و مهــدی همگــی 
بــه  ســالمی بیدگلی  خدیجــه  خانــم  هیــأت:  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳  شــماره 8۰۴  رأی   )۴
کدملــی ۶1992۴۰۴72 فرزنــد مرتضــی ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره 7817 
کــن بخــش ســه  ک شــماره 1 فرعــی از 2۰ اصلــی واقــع در اما بمســاحت 77.۵۰ مترمربــع پــال
حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی مهدی طامــه بیدگلــی و انیــس 

آقــا مدنــی بیدگلــی
۵( رأی شــماره 21۰ و 211 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳۰ هیــأت: آقــای علیرضــا دهقانــی آرانــی بــه 
شناســنامه شــماره ۰ کدملــی 12۵۰1۰21۳8 فرزنــد علی محمــد و خانــم مریم زینــل زاده آرانی 
کدملــی ۶19۰۰۴9۶۴8 فرزنــد ابوالفضــل )بالمناصفــه( ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره 2۳۶ فرعی مفروز و مجزی از ۳ فرعی  یکبابخانه بمســاحت 1۳8.9۰ مترمربع پال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک  از 112 اصلــی واقــع در اما

رسمی ســیدابوالفضل مطلبــی
۶( رأی شــماره 797 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: خانــم فضــه لطــف آبــادی بیدگلــی بــه 
کدملــی ۶1999۶18۳8 فرزنــد حســن ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 1۵1۶ 
ک شــماره 7  ک شــماره 21 فرعــی مفــروز و مجزی از قســمتی از پال مســاحت 79 مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از  فرعــی از 12۳ اصلــی واقــع در اما

مالــک رســمی صغری حفیظیــان بیدگلــی
بــه  معظمی بیدگلــی  ریحانــه  خانــم  هیــأت:  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳  شــماره 8۰۶  رأی   )7
کدملــی ۶199۶۵۶۵۵۵ فرزنــد علــی محمــد ششــدانگ یکبــاب  شناســنامه شــماره 92 
ک شــماره ۶۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2 فرعــی  ســاختمان بــه مســاحت ۴8 مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از  ک 2۵2 اصلــی واقــع در اما از پــال

مالــک رســمی عباس صباغــی بیدگلــی
8( رأی شــماره 811 و 812 و 81۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: خانــم معصومــه بیابــان زاده 
ابوزیدآبــادی بــه شناســنامه شــماره 99۵7 کدملــی ۶1992۶189۵ فرزند احمــد و خانم زهرا 
بیابان زاده ابوزیدآبادی به شناســنامه شــماره 9727 کدملی ۶1992۵9۶۰2 فرزند احمد و 
خانــم فاطمــه بیابــان زاده ابوزیدآبادی به شناســنامه شــماره 9۰7۵ کدملــی ۶1992۵۳۰۵1 
ک شــماره  فرزنــد احمــد )بالســویه( ششــدانگ یکبابخانــه بمســاحت 2۴7.۵۰ مترمربــع پــال
کــن  ک شــماره 7 فرعــی از ۳2۵ اصلــی واقــع در اما 1۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از باقیمانــده پــال

بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکین رســمی احمد بیابــان زاده و 
خانــم نــگار احمدی

9( رأی شــماره 81۴ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: آقــای مهــدی باللــی بیدگلی به شناســنامه 
کدملــی ۶199۶۰۰797 فرزنــد ماشــااله ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  شــماره 1۳9 
ک ۵1۵ اصلــی واقــع  ک شــماره 7 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۶ فرعــی از پــال 87 مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی غالمرضا  در اما

عبدالــه پــور و فاطمــه علیــزاده
بــه  بیدگلــی  صباغــی  امینــه  خانــم  هیــأت:  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳  شــماره 81۵  رأی   )1۰
شناســنامه شــماره 77۳2 کدملــی ۶1992۳9۵12 فرزنــد فــرج الــه ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره ۵8۴ اصلــی و 1 فرعــی و قســمتی از مشــاعات از  مســاحت ۳۰9.۴۳ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از  ک ۵88 اصلــی واقــع در اما پــال

ــی ــک رســمی احمد یزالن مال
11( رأی شــماره 77۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: خانــم ســمیه عبدالــه پــور بیدگلــی بــه 
کبــر ششــدانگ یکبابخانــه  کدملــی ۶1992۶۰228 فرزنــد علــی ا شناســنامه شــماره 9789 
ک شــماره 9 فرعــی مفــروز و مجــزی از 2 فرعــی و مشــاعات از  بــه مســاحت 1۳۰ مترمربــع پــال
کــن بخــش ۳ حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالک  ک ۶۰۶ اصلــی واقــع در اما پــال

رســمی علی واثقــی
12( رأی شــماره 8۳۴ و 8۳۵ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۴ هیــأت: آقــای عبــاس صباغــی بیدگلــی بــه 
کدملی ۶199۴17828 فرزند ابوالقاسم نسبت به دو دانگ و خانم  شناسنامه شماره ۶۵ 
فاطمه اســماعیلی بیدگلی به شناســنامه شــماره 18۳ کدملی ۶199۴29۰۵2 فرزند عباس 
ــه مســاحت 129.۶۳ مترمربــع  ــه ب ــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخان نســبت ب
ک شــماره 7 فرعــی مفــروز و مجــزی از قســمتی از ۵ فرعــی و مشــاعات از ۶۰9 اصلــی واقــع  پــال
کــن بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رسمی غالمحســین  در اما

اســماعیلی بیدگلی و اسمعیل اسماعیلی بیدگلی
کی بیدگلی به شناسنامه  1۳( رأی شماره 218 مورخ 1۴۰۰/۰1/۳۰ هیأت: خانم اشرف دال
شــماره 9۵۵۵ کدملــی ۶1992۵78۶۳ فرزنــد علــی اصغــر ششــدانگ یکبــاب ســاختمان به 
ک شــماره 12 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۶ فرعــی و قســمتی از  مســاحت ۶۰.۶2 مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل.  ک 7۰۳ اصلــی واقــع در اما مشــاعات از پــال

ابتیاعــی از مالــک رسمی شــهرداری آران و بیــدگل
1۴( رأی شــماره 77۴ و 77۵ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: آقــای ابوالفضــل مســیبی فــرد 
بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی 12۵۰۰9۶2۳۵ فرزنــد رحمــت الــه و خانــم محبوبه 
کدملــی ۶19۰۰۳7۶7۴ فرزنــد رمضانعلــی  کاســنی فــروش آرانــی بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره 1۰ فرعــی  )بالمناصفــه( ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 1۰۵.۵ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبت  ک 719 اصلــی واقــع در اما مفــروز و مجــزی از 1 و 2 و ۳ فرعــی از پــال

ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رسمی ســیدمحمد حســینی بیدگلــی
1۵( رأی شــماره 77۶ و 777 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: آقــای قاســم بقــال زاده بیدگلــی به 
شناســنامه شــماره ۵18۵ کدملــی ۶19921۴۰21 فرزند حســین نســبت بــه دو دانــگ و آقای 
کدملــی ۶1997۰۴۰88 فرزنــد قاســم  علــی بقــال زاده بیدگلــی بــه شناســنامه شــماره 228 
نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت ۳۵۰.7۵ مترمربــع 
ک شــماره 1۴ فرعــی مفــروز و مجــزی از ۵ و 1۰ و 11 و 12 و 1۳ فرعــی از 79۰ اصلــی واقــع  پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالکیــن  در اما

رســمی بانو فاطمــه صدیقیــان بیدگلــی و قاســم بقــال زاده بیدگلــی
کار بیدگلــی بــه  1۶( رأی شــماره 82۶ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: خانــم مهدیــه ســبزی 
ــه  ــه ب ــد محمــد ششــدانگ یکبابخان کدملــی ۶1999۴78۵1 فرزن شناســنامه شــماره 118 
ک شــماره 2۳۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 7۳ فرعــی از 972  مســاحت 77.۶۰ مترمربــع پــال

کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی  اصلــی واقــع در اما
17( رأی شــماره 79۶ مورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیأت: آقای محمود متشــکر آرانی به شناســنامه 
کبــر ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت  کدملــی ۶199۵88819 فرزنــد علــی ا شــماره ۴۶۶ 
ک شــماره 17 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۶ و 8 و 1۳ فرعــی از 11۴2 اصلی  ۶22.7۵ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی وراث  واقــع در اما

کبــر و عــذرا متشــکر آرانــی و محمدباقر خوبی و عــزت قربانی علــی ا
18( رأی شــماره ۳۴۵۵ و ۳۴۵۶ مــورخ 1۳99/12/19 هیــأت: آقــای محمــد باغبانــی آرانــی 
کســار  کدملــی ۶199712۶۰9 فرزنــد حســن و خانــم فاطمــه خا بــه شناســنامه شــماره ۵79 

ــد اســمعیل )بالمناصفــه(  کدملــی ۶1997۳۵۵79 فرزن ــه شناســنامه شــماره ۴۴1  ــی ب آران
ک شــماره 1۶ فرعی از 11۵۵ اصلی واقع  ششــدانگ یکبابخانه به مســاحت 1۰8 مترمربع پال

کــن بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالکیــن رســمی در اما
کبریــا شــکاری آرانــی بــه شناســنامه  19( رأی شــماره 81۶ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: خانــم 
شــماره ۳۳۴ کدملــی ۶199۶2۳21۵ فرزنــد آقامحمــد ششــدانگ قســمتی از یکبابخانــه بــه 
ک شــماره 1۳۵7  ک شــماره ۶ فرعــی مفــروز از قســمتی از پــال مســاحت ۳.۵۰ مترمربــع،  پــال
ــن  ــی از مالکی ــدگل. ابتیاع ــک آران و بی ــت مل ــوزه ثب ــه ح ــش س ــن بخ ک ــع در اما ــی واق اصل

کاظــم پــور رســمی ورثه آقامحمــد 
2۰( رأی شــماره 787 و 788 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: آقــای ابوالفضــل رافعــی بیدگلی به 
شناســنامه شــماره ۳۰ کدملی ۶199۵۳۵۰۰۶ فرزند غالمرضا و خانم زهریا شــیدائیان آرانی 
کدملــی ۶199۵29۵9۶ فرزنــد صــادق )بالمناصفــه( ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره ۳9 
کن  ک شــماره 2 فرعــی از 192۰ اصلــی واقــع در اما یکبابخانــه بــه مســاحت 22۳ مترمربــع پــال

بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالکین رســمی 
21( رأی شماره 8۳۳ مورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیأت: آقای احمد رضائیان آرانی به شناسنامه 
شــماره ۶۶ کدملــی ۶199۵۰72۰7 فرزنــد علــی ششــدانگ یکبابخانــه مخروبه به مســاحت 
ک شــماره 212۰ اصلــی و 1 و ۴۳ فرعــی از 2121 اصلــی و قســمتی از مشــاعات  9۳ مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین رســمی ورثه  واقــع در اما

حســن پــروری آرانی
22( رأی شــماره 8۰9 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: دولــت جمهــوری اســالمی ایران بــه 
نمایندگــی وزارت آمــوزش و پــرورش اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان به شناســه 
کهای  ملی 1۴۰۰1922۶۶8 ششــدانگ یکباب مدرســه به مســاحت ۳2۴۰.7۵ مترمربع پال
۴ و ۵ و ۶ و 7 فرعــی از 21۴۵ اصلــی و 1 و 2 و ۳ و ۵ فرعــی از 21۴۶ اصلــی و 2 و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و 
7 و 8 فرعــی از 21۴7 اصلــی و 1 و 2 و ۳ و ۴ و 19 و 22 فرعــی از 21۴9 اصلــی و 1 و ۵ و 7 فرعــی 
از 2۰8۴ اصلــی و 1 و 2 و 8 و 9 و 1۰ فرعــی از 2۰8۵ اصلــی و 2 و ۳ و ۴ و ۵ و 9 و 1۰ و 11 و 1۳ و 
ــک  ــت مل ــوزه ثب ــه ح ــش س ــع در بخ ــی واق ــی از 2۰87 اصل 17 و 18 و 19 و 2۰ و 27 و 29 فرع
آران و بیدگل. مالک رسمی و ابتیاعی از مالکین رسمی حسن محرابی پناه، وراث حسین 
داداشــی، مهیــن و حســین عابــداف، رمضانعلی جهــادی آرانی، جالل بی خوابی، حســین 

و ســلطان داداشــی آرانــی، عبــاس خالقــی آرانــی، شمســی نعمتــی آرانــی
2۳( رأی شــماره 818 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: آقــای نعمــت الــه عبدالــه زاده آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۵۳88۵۴ فرزنــد علــی اصغــر ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره 172 
ک  ک شــماره 21 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1 فرعــی از پــال بــه مســاحت 272.۳8 مترمربــع پــال
کــن بخــش ســه حــوزه ثبت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعی از مالکین  21۶۰ اصلــی واقــع در اما

رســمی وراث خانــم عــذری محرابــی پنــاه )باقالدوســت آرانــی(
2۴( رأی شــماره 228 و 229 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 هیــأت: آقــای علــی کاظمیــان قمصــری بــه 
کار  شناسنامه شماره ۳۴ کدملی 12۶2۵19۵27 فرزند غالمحسین و خانم جمیله زراعت 
بــه شناســنامه شــماره 9 کدملــی 12۶28۶۵22۰ فرزنــد عباســعلی )بالمناصفــه( ششــدانگ 
ک شــماره 1۰11۶ فرعی مفــروز و مجــزی از 1229  یکبابخانــه بــه مســاحت 9۵.9۶ مترمربــع پال
فرعــی از 2۶۳7 اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک رســمی و 

ابتیاعــی از مالــک رســمی علی کاظمیان قمصری
کاظمیــان قمصــری بــه  2۵( رأی شــماره 2۳۰ و 2۳1 مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 هیــأت: آقــای علــی 
کار  شناسنامه شماره ۳۴ کدملی 12۶2۵19۵27 فرزند غالمحسین و خانم جمیله زراعت 
بــه شناســنامه شــماره 9 کدملــی 12۶28۶۵22۰ فرزنــد عباســعلی )بالمناصفــه( ششــدانگ 
ک شــماره 1۰117 فرعــی مفــروز و مجــزی از  یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۵.12 مترمربــع پــال
1229 فرعــی از 2۶۳7 اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک 

رســمی و ابتیاعــی از مالــک رســمی علی کاظمیــان قمصــری
2۶( رأی شــماره 128 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ هیــأت: آقــای نصــرت الــه میــرزازاده آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۶۴۶۴9۵ فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 17۵ 
ــه  ــش س ــع در بخ ــی واق ــی از 2۶۳8 اصل ــماره ۳۴99 فرع ک ش ــال ــع پ ــاحت 1۰8 مترمرب مس

حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی محمد داداشــی
27( رأی شــماره 129 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ هیــأت: آقــای نصــرت الــه میــرزازاده آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۶۴۶۴9۵ فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 17۵ 
ک شــماره ۳۵۰۰ فرعــی از 2۶۳8 اصلــی واقع در بخش ســه حوزه  مســاحت 11۶ مترمربــع پــال

ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رســمی محمد داداشــی

بــه  بیدگلــی  قلیائــی  آقــای محمــد  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت:  رأی شــماره 819   )28
کدملــی ۶1997۰۳۰۰۶ فرزنــد حســین ششــدانگ یکبابخانــه بــه  شناســنامه شــماره 12۰ 
ک  ک شــماره ۳۵1۵ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۶ فرعــی از پــال مســاحت 111 مترمربــع پــال
2۶۳8 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالکیــن رســمی عباس جهــان فــرد و فاطمــه بوجاریــان
29( رأی شــماره 82۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: خانــم فاطمــه میرزائــی مفــرد بیدگلــی بــه 
شناســنامه شــماره 1۴7 کدملــی ۶1997۴۰۶۴۵ فرزنــد محمدآقــا ششــدانگ یکبابخانــه به 
ک  ک شــماره ۳۵1۶ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۶ فرعــی از پــال ــع پــال مســاحت 1۴۴ مترمرب
2۶۳8 اصلــی واقــع در احمدآبــاد بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالکیــن رســمی عباس جهــان فــرد و فاطمــه بوجاریــان
بــه  آرانــی  ســیاری  مهــدی  آقــای  هیــأت:   1۴۰۰/۰۳/۰۴ مــورخ   8۳7 شــماره  رأی   )۳۰
شناســنامه شــماره 11۰7۳ کدملــی ۶1991۵۰7۰8 فرزنــد مصطفی ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره ۳۵17 فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۶۳8 اصلــی و  مســاحت 1۵8.۴۰ مترمربــع پــال
۳۳۳9 فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در احمدآبــاد بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. 

ــدگل ــهرداری آران و بی ــک رسمی ش ــی از مال ابتیاع
۳1( رأی شــماره 8۰7 و 8۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: آقــای حســین فــردی آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۵۳2287 فرزنــد علــی و آقــای امرالــه شــائی آرانــی  شناســنامه شــماره ۳۰8 
کدملــی ۶199۵۵۰1۵۳ فرزنــد علی)بالمناصفــه( ششــدانگ  بــه شناســنامه شــماره 297 
ــع در  ــی واق ــی از 2۶۳9 اصل ــماره ۶7 فرع ک ش ــال ــع پ ــاحت 1۳8 مترمرب ــه مس ــه ب یکبابخان

ــی ــمی محمد معظم ــک رس ــی از مال ــدگل. ابتیاع ــک آران و بی ــت مل ــوزه ثب ــش ۳ ح بخ
بــه  آرانــی  ابوالفضــل لبوســی  آقــای  ۳2( رأی شــماره 817 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: 
شناســنامه شــماره ۴12 کدملی ۶199۵2۵82۵ فرزند منده علی ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره 229 فرعــی مفــروز و مجــزی از 9 فرعــی از 2۶۳9  مســاحت 1۴1.۶۶ مترمربــع پــال
اصلــی واقــع در بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن رســمی ورثه 

عباســعلی خــان صالــح
۳۳( رأی شــماره 82۳ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: خانــم زهــرا علــی حاجــی آرانــی بــه 
کدملــی ۶199۶1۴۶۶۶ فرزنــد قــدرت الــه ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره ۴۶2 
ک شــماره 21۰8 فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۳۵ فرعــی از  بمســاحت 1۳۰.91 مترمربــع پــال
ک 2۶۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک  پــال

رســمی عباس مهــدوی پنــاه
۳۴( رأی شــماره 82۴ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: آقــای محمدجــواد میــرزازاده آرانــی بــه 
کبــر ششــدانگ یکبابخانــه به  شناســنامه شــماره 112۰2 کدملــی ۶1991۵1992 فرزنــد علــی ا
ک 2۶۴۰  ــال ــی از پ ــزی از 2۳۵ فرع ــروز و مج ــماره 21۰9 مف ک ش ــال ــع پ ــاحت 88 مترمرب مس
اصلــی واقــع در آراندشــت بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن 

ک 2۳۵ فرعــی از 2۶۴۰ اصلــی پــال
کســار آرانــی بــه  ۳۵( رأی شــماره 78۰ و 781 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: آقــای ابوالفضــل خا
کدملــی ۶199929۳۴9 فرزنــد اســمعیل و خانــم مرضیــه امیــری  شناســنامه شــماره 1۵2۴ 
بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی 12۵۰۰8۶۶۶۳ فرزنــد میــرزا مــراد )بالمناصفــه( ششــدانگ 
ک شــماره 2111 فرعی مفــروز و مجــزی از ۶۵۶ فرعی  یکبابخانــه بــه مســاحت 81 مترمربــع پال
از 2۶۴۰ اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از 

مالکیــن رســمی آقای علــی ابــره ای و خانــم الهــه میثمی نــژاد
۳۶( رأی شــماره 772 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: خانــم محبوبــه خدمتــکار آرانــی بــه 
کدملــی ۶1999۳۴۰91 فرزنــد حســن ششــدانگ یکبابخانــه  شناســنامه شــماره 1999 
ک شــماره 2112 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۳11 فرعــی از  بــه مســاحت 1۴۰ مترمربــع پــال
2۶۴۰ اصلــی واقــع در آران دشــت بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن 

رســمی وراث ســیدرضا عبــاس زاده و ســیدهالل عبــاس زاده 
۳7( رأی شــماره 789 و 79۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: آقــای علیمحمــد رحمتیــان 
کدملــی ۶1991۵۰۶8۶ فرزنــد حبیــب الــه و خانــم زهــرا  آرانــی بــه شناســنامه شــماره 11۰71 
محمــد بیکیــان بیدگلی به شناســنامه شــماره 19۴ کدملــی ۶199۶۵7۵78 فرزند حســین 
ک شــماره 12۴8  )بالمناصفــه( ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 198.۵۴ مترمربــع پــال
فرعــی مفــروز و مجــزی از ۳۴۰ فرعــی از 2۶۴۵ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک 

آران و بیــدگل. مالکیــن رســمی
گهی در صفحه ۵ ادامه آ

گهی آ

خبر خبر

گفــت: ســهم اعتبــارات  نماینــده ادوار مجلــس 
ملــی و اســتانی اصفهــان همیشــه در رده هــای 
پاییــن قــرار داشته اســت و واقعــا مطالبــه اصلــی 
آینده ایــن  رئیس جمهــور  از  اصفهــان  اســتان 
کنــد و  کــه دیــدگاه برخــورداری را اصــالح  اســت 

با ایــن پیش فــرض ســرکار نیایــد. 
نماینــده ادوار مجلــس در رابطــه با ایــن موضوع 
و بــا اشــاره به اینکــه اصفهــان از اســتعدادهای 
اظهــار  اســت،  برخــوردار  فرهنگــی  و  تاریخــی 
داشــت: بخشــی از وضعیــت فعلــی اســتان بــه 
کــه اصفهــان یــک شــهر  گذشــته برمی گــردد چرا
تاریخــی بــوده و قرن هــا ســابقه تمدن ایرانــی-
اســالمی در این شــهر وجــود داشــته و چنــد دوره 

کشــور بــوده  اســت. پایتخــت 
وی ادامــه داد: مــردم اصفهــان هــم به دلیــل 
ســابقه و ویژگی هــای تاریــخ و فرهنگــی اســتان 
کشــور ازجملــه پیــروزی  همیشــه درطــول تاریــخ 
و  دفاع مقــدس  دوران  اســالمی،  انقــالب 
ــرای تثبیــت  دوران پــس از آن هــا و همچنیــن ب
کشــور منشــا اثــر بوده انــد پــس  اقتــدار و امنیــت 
اصفهــان  مــردم  توانایی هــای  و  اســتعدادها 
و  دارد  آن هــا  دیرینــه  فرهنــگ  در  ریشــه  هــم 
درنتیجــه پیشــرفت هایی در اســتان اصفهــان 

شده اســت.  حاصــل 
حمیدرضــا فوالدگــر بــا اشــاره بــه قابلیت هــای 
کــرد: برخــالف تصــور  تاریخــی اصفهــان تصریــح 
خیلــی از مســئوالن مجلــس و دولــت، آنچــه بــه 
عنــوان برخــورداری و برخــی توســعه یافتگی هــا 
از  ناشــی  آنکــه  از  بیــش  هســت  اصفهــان  در 
یــا بودجه هــا و  برخــورداری ویــژه از اعتبــارات 
اعتبــارات دولتــی باشــد ناشــی از اســتعدادها، 
مــا  و  هســت  گذشــته  فرهنــگ  و  قابلیت هــا 
می توانیم ایــن موضــوع را بصــورت آمــاری هــم 
کــه چقــدر اعتبــارات دولتــی بــه  کنیــم  ثابــت 
اســتان های دیگــر رفتــه و چقــدر بــه اصفهــان 

آمــده  اســت.
گــر بــه نســبت جمعیــت مقایســه  وی افــزود: ا
کــه توســعه یافتگــی  کنیــم، اصال اینطــور نیســت 
و  بــوده  دولتــی  اعتبــارات  بخاطــر  اصفهــان 
کــه اســتان بــرای  اتفاقــا به نســبت درامدهایــی 
اعتبــارات ملــی و  کشــور ایجاد می کنــد، ســهم 
اســتانی اصفهــان همیشــه در رده هــای پاییــن 
قــرار داشته اســت و واقعــا مطالبــه اصلــی اســتان 
اســت  آینده ایــن  رئیس جمهــور  از  اصفهــان 

کنــد و با ایــن  ــدگاه برخــورداری را اصــالح  ــه دی ک
نیایــد. پیش فــرض ســرکار 

نقــش  بــا  ارتبــاط  در  مجلــس  ادوار  نماینــده 
گفــت: قــدم اول بــرای  مطالبه گــران اصفهــان 
رفــع و اصالح ایــن دیــدگاه را نماینــدگان اســتان 
ســتادهای  فعــاالن  مجلــس،  در  اصفهــان 
ارتبــاط  در  کاندیداهــا  بــا  کــه  انتخاباتــی 
هســتند، رســانه ها، تشــکل ها و ســازمان های 
بردارنــد  بایــد  تریبــون  اهالــی  و  مردم نهــاد 
کــه  برســانند  کاندیداهــا  بــه  را  بحــث  و ایــن 
اصفهــان باوجــود همــه ظرفیت هــا متاســفانه 
کــه حق ایــن اســتان اســت قــرار  در جایگاهــی 
نــدارد همچنیــن افــراد مذکــور باید ایــن نکتــه 
کــه  کننــد  را بــه نامزدهــای انتخاباتــی منتقــل 
کافــی نیســت. اعتبــارات دولتــی بــرای اصفهــان 
بــرای  موانــع  رفــع  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
کمبــود  جبــران  و  خصوصــی  ســرمایه گذاری 
ــس  ــود و پ ــام نمی ش ــم انج ــی ه ــارات دولت اعتب
از ایــن اصــالح نــگاه رئیس جمهــور آینــده بایــد 
کننــده  کــه اثبــات  بــه ســراغ اولویت هــا برویــم 
مهم تریــن  هســتند،  اشــتباه  نــگاه  همیــن 
آب،  بحــث  اصفهــان  اســتان  اولویت هــای 
ــتان و  ــعه اس ــا، توس ــت و آالینده ه ــط زیس محی
ــع آن هــا، طرح هــا  ســرمایه گذاری ها و رفــع موان
و پروژه هــای نیمــه تمــام و توســعه متــوازن در 

داخــل اســتان و شــهر اصفهــان هســتند.
فوالدگــر بــا اشــاره بــه تــالش نماینــدگان اصفهان 
کــرد:  در مجلــس بــرای حــل معضــل آب عنــوان 
وافــری  تــالش  مختلــف  ادوار  در  نماینــدگان 
کــه ازطریــق نطــق و ســوال، تحقیــق  داشــتند 
و تفحــص و حتــی اســتیضاح و اســتعفا مشــکل 
همچنیــن  و  برســد  مســئوالن  گــوش  بــه  آب 
کشــوری و تشــکل های  ــا مســئوالن  جلســاتی ب
مهم ایــن  امــا  داشــتند  کشــاورزان  مردمــی و 
ــه  ــرد تا ایــن پیگیری هــا ب ک ــد  ــه چــه بای ک اســت 

ثمــر برســد.

ســردار محمدرضــا میرحیــدری اظهــار داشــت: پس 
از وصــول اخبــاری مبنــی بر اینکــه تعــداد زیــادی 
و  نصــب  پــزی  آجــر  کــوره  یــک  در  قاچــاق  ماینــر 
راه انــدازی شــده اند و ارز دیجیتــال تولیــد می کننــد، 
کالنتــری ۲۳ شــهر اصفهــان وارد عمــل  مأمــوران 
شــدند. وی افــزود: پــس از انجــام هماهنگــی الزم از 
کــه ۸۲۰ دســتگاه ماینــر  کــوره آجرپــزی بازدیــد شــد 
کشــف شــد. قاچــاق حیــن اســتخراج ارز دیجیتــال 

فرمانده انتظامی اســتان اصفهان ادامــه داد: ارزش 
کارشناســان  کشــف شــده توســط  دســتگاه های 

مربوطــه ۲۵۰ میلیــارد ریــال اعــالم شــده اســت.
بــا اشــاره به اینکــه مالــک در  ســردار میرحیــدری 
و  شــده  شناســایی  ولــی  نداشــته  حضــور  محــل 
دســتگیر خواهد شــد، خاطر نشــان کرد: متأســفانه 

کــه بــرای منفعــت و ســود بیشــتر  افــرادی هســتند 
خــود انــرژی بــرق را بــا نصــب و راه انــدازی ماینر هــای 
که ایــن افــراد بــا برخــورد  قاچــاق هــدر می دهنــد 
قاطــع و قانونــی پلیــس روبــه رو می شــوند و نیــروی 
گزارش هــای  نیازمنــد  خصــوص  انتظامی در ایــن 

ــا پلیــس اســت. مردمــی و تعامــل مــردم ب

نماینده ادوار مجلس:

سهم اعتبارات ملی و استانی اصفهان باید افزایش یابد 
فرمانده انتظامی استان اصفهان:

کوره آجرپزی در اصفهان  ۸۲۰ دستگاه ماینر در 
کشف شد

خبرربخ

ولــی اهلل نصر اصفهانــی در بازدیــد از خبرگزاری ایمنا، 
بــه  شــده  ارائــه  خدمــات  گســتره  خصــوص  در 
کرد: با توجه به اینکه  مددجویان بهزیستی، اظهار 
تقاضــا بــرای گرفتــن خدمــات از ایــن ســازمان بســیار 
اســت و مــا امکانــات محــدودی داریــم، نمی توانیــم 
بــه همــه جامعــه هــدف خــود خدمــات مطلــوب 
ــه  ــن دغدغ ــل مهمتری ــن دلی ــه همی ــم ب ــه دهی ارائ
بهزیســتی در ســال ۱۴۰۰ تأمیــن مســکن و اشــتغال 
ــم اعتبــارات  ــه امیدواری ک ــود  ــان خواهــد ب مددجوی
ــد.  ــه اســتان اختصــاص یاب خوبــی در ایــن زمینــه ب
کارفرمایانــی که مددجویان بهزیســتی را  وی افــزود: 
گذشــته ســه خدمــت  کار می گرفتنــد از ســالیان  بــه 
کــه شــامل پرداخــت ۲۳ درصــد  دریافــت می کردنــد 
کارفرمایــی حــق بیمــه بــه آنهــا، پرداخــت وام  ســهم 
اشــتغال چهــار درصدی و تأمین حقــوق مددجوی 

گرفتــه شــده بــه مــدت پنــج ســال بــوده  کار  بــه 
اســت. مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان ادامــه 
ــه  ــان ب ــرای اشــتغال مددجوی داد: مبلــغ وامی کــه ب
کارفرمایــان تعلــق می گیــرد ۵۰ میلیون تومان اســت 
کــه در حــال حاضر ایــن مبلــغ جوابگوی ایجــاد یــک 
فرصت شــغلی نیســت و تقاضای همه مدیران کل 
کشــور افزایش این مبلغ  اســتان ها از واحد اشــتغال 
بــوده اســت. وی تصریح کرد: برخی مددجویــان در 
خصــوص دریافــت وام بــا موانعــی مواجه می شــدند 
ــد،  ــام ش ــی انج ــات اصالح ــه اقدام ــن زمین ــه در ای ک
کــه طبــق دســتورالعمل های ســازمان  مانند ایــن 
گواهینامــه فنــی  وام فقــط بــه فــرد معلــول دارای 
ــول  ــک معل ــر ی گ ــذا ا ــت، ل ــق می گرف ــه ای تعل و حرف
نمی توانســت کاری انجــام دهــد، پــدر یا بــرادر او هم 
نمی توانســتند وام بگیرنــد، بــرای رفع ایــن مشــکل 
کــه وام اشــتغال بــه بســتگان درجه  کردیــم  مصــوب 
یــک فــرد معلــول هــم تعلــق بگیــرد مشــروط بر ایــن 
گواهینامــه فنــی و حرفــه ای داشــته باشــند و  کــه 
عوائد ایــن شــغل بــه معلــول مددجــوی بهزیســتی 
گذشــته  هــم برســد. این اقــدام باعــث شــد در ســال 
تعهد اشــتغال بهزیســتی اســتان اصفهان به میزان 

۱۰۷ درصــد محقــق شــود.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان خبرداد؛

تحقق ۱۰۷ درصدی تعهد اشتغال بهزیستی اصفهان 
در سال ۹۹

افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان:

فرودستان با غم نان چه کنند؟
گوشــت و  کــه  مرضیــه حســینی_  در وضعیتــی 
غ و اساســا پروتئین هــا ماه هاســت از ســفره  مــر
ــد پاســخ مســئولین  ــد دی کشــیده، بای مــردم پــر 
ســفره  درصــد  کــه 8۰  نانــی  شــدن  گــران  بــه 

را شــامل می شــود چیســت.  فرودســتان 
عصر ایــران؛ هــزار تومنــی مچالــه شــده را تــوی 
کــرده از بخــار  ســبد انداختم و پالســتیک عــرق 
ــواش را برداشــتم، شــاطر نگاهــی بــه  نان هــای ل
کــرد  پالســتیک و نگاهــی بــه هزارتومنــی مــن 
کــی نــون  گفت:»بایــد 2 تــا برمی داشــتی، از  و 

گــرون شــده!« نخریــدی؟ نــون 
گفتــم:» پــس چرارســمی  کارتــم را بیــرون آوردم و 
 اعــالم نکــردن! حتمــا نانوایی هــا خودشــون نون 

کــردن« گــرون  رو 
گفــت: »اوال مگــه  »حســین آقــا« بــا دلخــوری 
کاری بکنــه؟ دومــا  کســی جــرات داره خودســر 
ــرون  گ ــون  ــرا ن ــده چ ــرون ش گ ــز  ــه چی ــی هم وقت
نشــه مگــه نانواهــا آدم نیســتن و خــرج نــدارن؟«
گذاشــتم و  کــرده را روی میــز  پالســتیک عــرق 
بــرای فهمیــدن اصــل ماجــرا بــه ســراغ خبرهــا و  
اظهــار نظرهــای مســئولین در خصــوص افزایش 
کبرآقــا شــاطر  قیمــت نــان رفتــم. حرف هــای ا

درســت بــود!
افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان به صورت 

غیر رسمی
فروشــندگان  اتحادیــه  رئیــس  »اصغرپابرجــا« 
نــان  گرانــی  تاییــد  ضمــن  ســنگگ  نان هــای 
ــرخ  ــا ن کار ب گفته:»ادمــه  ــه صــورت غیررســمی   ب
اقتصــادی  صرفــه  نانوایی هــا  بــرای  مصــوب 
ــم  ــه رغ ــر ب ــال اخی ــد س ــول چن ــرا در ط ــدارد؛ زی ن
افزایــش چنــد برابــری مــواد اولیــه، اجــاره مغــازه، 
کارگــر و بــه ویــژه تــورم 7۰ درصــدی،  دســتمزد 
ــی  ــئله نارضایت ــن مس ــوده و ای ــت ب ــان ثاب ــرخ ن ن
ــه دنبــال داشــته اســت« فعاالن ایــن صنــف را ب
ــران  ــروز بح ــی ب ــته، در پ گذش ــال  ــهریور س در ش
کــه هزینــه  گنــدم قیمــت نــان، با ایــن اســتدالل 
نان در مقایســه با هزینه گوشــت در ســبد خانوار 
ناچیــز اســت،  بیــن ۳۵ تــا ۴۰ افزایش یافت. قبل 
از وقــوع بحــران اقتصــادی، مصــرف ســرانه نــان 
گــرم  در نقــاط مختلف ایــران بیــن 1۳۵ تــا ۵۰۰ 
گــزارش شــده بــود. البتــه قبــل از افزایــش  در روز 
۵۰ درصــدی قیمــت نــان، بســیاری از نانوایی هــا 
بــه بهانــه پختــن »نــان ویــژه« کــه حــاوی کنجــد، 

کــرده بودنــد. گــران  ســبزی و... بــود نــان را 

نذر نان
کــه بــا  »حــاج علــی« نزدیــک بــه ســه ســال اســت 
کمــک خیریــن بــرای بیــش از هــزار نفــر از افــراد 
می خــرد،  نــان  خوزســتان  اســتان  سراســر  در 
یعنــی پــول خریــد یــک مــاه نــان را بــه نانوایی هــا 
ــکان  ــت ام ــی بضاع ــای ب ــا خانواده ه ــد ت می ده
تهیــه نــان رایــگان از نانوایی هــای طــرف قــرارداد 

را داشــته باشــند.
داشــتیم  قصــد  مــا  می گویــد:»  علــی«  »حــاج 
کارمان را گســترش داده و فقرای اســتان دیگری 
را نیــز تحــت پوشــش قــرار دهیــم یــا حداقــل 
گــروه هدفمــان  بــه  خانواده هــای بیشــتری را 
اضافــه کنیــم امــا با ایــن وضعیــت افرایش قیمت 
کمــک  کــه خیریــن بتواننــد  نــان، بعیــد اســت 

ــد. کنن ــتری  بیش
کــه خانواده هــای تحت پوششــمان  سالهاســت 
را می شناســم، بســیاری از آنهــا واقعــا بــه نــان 
کــه قــوت  شــب شــان محتاج انــد، همیــن نانــی 
غالبشــان اســت. بایــد بچه هایشــان را ببینیــد از 
شــدت ســوتغذیه تکیــده و الغــر  حتــی بیمارنــد. 
گــر تهیــه نــان هــم برایشــان دشــوار شــود معلــوم  ا

نیســت چــه بالیــی بــه سرشــان می آیــد.«
نان یعنی همه چیز!

کنش  کارشــناس صــداو ســیما مدتی پیــش در وا
بــه مشــکالت معیشــتی موجودگفتــه بــود: مردم 
غ و برنــج نخورنــد اتفاقی خاصی  گرگوشــت و مــر ا
هــم  خیلــی  گوشــت،  و  برنــج  کال  و  نمی افتــد 

خــوب نیســت!
کنش مســئولین و کارشناســان  حاال باید دید وا
بــه افزایــش قیمــت نــان - قــوت غالــب مــردم بــه 

ویــژه فرودســتان، چیســت؟ آیــا می تواننــد بــه 
کــه نــان هــم نخوریــد! مــردم بگوینــد 

بــه  مجلــس،  نماینــده  خانــدوزی«  »احســان 
گفتــه: »رکــورد تــورم 7۵ ســاله شکســته  تازگــی 
شــده و ایــران تنهــا در ســالهای اشــغال، تــورم 

بــاالی ۵۰ درصــد داشــته اســت.«
غ و اساســا  کــه گوشــت و مــر در چنیــن وضعیتــی 
پــر  مــردم  ســفره  از  ماه هاســت  پروتئین هــا 
ــران  گ ــه  ــئولین ب ــخ مس ــد پاس ــد دی ــیده، بای کش
کــه 8۰ درصــد ســفره فرودســتان را  شــدن نانــی 

شــامل می شــود چیســت.
کــرج در پاســخ  البتــه رئیــس اتحادیــه نانواهــای 
گفته: ایــن  گرانــی نــان  بــه اعتراضــات مربــوط بــه 
گاز و آب و بــرق  ۵۰ درصــد بــدون احتســاب پــول 
لحــاظ  هزینه هــا  گر ایــن  ا کــه  نانوایی هاســت 
می شــد، قیمــت نــان بیــش از ۵۰ درصــد رشــد 

می کــرد.
ــان  ــان، ن پــس از افرایــش ۵۰ درصــدی قیمــت ن
ســنگگ و بربــری ســاده بــه ۳۰۰۰ تومــان و نــان 
لــواش بــه ۵۰۰ تومــان بــه فــروش می رســد. بــا بروز 
کنش هــای اعتراضــی نســبت به ایــن مســئله،  وا
احتمــاال بــه زودی شــاهد ارائــه راه حل هایــی از 
جنــس پیشــنهاد »محمــد صــادق مفتــح« قائم 
مقــام وزیــر صنعــت بــرای حــل مشــکل ناتوانــی 
گوشــت خواهیــم  بســیاری از مــردم بــرای خریــد 
گفتــه: الگــوی مصــرف  بــود؛ وی در ایــن رابطــه 
غ  گاو و مــر گوشــت  گــر مصــرف  مردم ایــراد دارد، ا
گوســفندی شــود، مشــکل  گوشــت  جایگزیــن 
گوشــت تــا حــد زیــادی حــل خواهــد  مصــرف 

شــد!

نگاه رسانه
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مــوزه ی  نطنــز،  بــادرود  در  و  آمــده  فرانســه  از 
و  فرهنــگ  احیــای  بــرای  را  رهگشــا  عروســک 
کــه  مــوزه ای  کــرده؛  احــداث  تمدن ایرانیــان 
بیــن  ارتبــاط  رهگشــای  نامــش،  هماننــد 
ــم  ــه خــود را خان ک گوتــس  ــام  نسل هاســت. میری
رهگشــا معرفــی می کنــد، مدیر ایــن مــوزه اســت 
عاروســک  عروســک،  بــه  بادرودی هــا  چــون  و 
آن  نامیــدن  بــرای  کلمــه  همیــن  از  می گوینــد 
کــرده. مــوزه ی عروســک رهگشــا، ســال  اســتفاده 
کشــور  ۱۳۹۵ به عنــوان مــوزه ی برتــر خصوصــی 
از ســوی ایکوم معرفــی و از میــان دو هــزار و ۵۰۰ 
کســب نشــان طــا به عنــوان  بــا  مجموعــه دار، 
مجموعــه دار برتــر شناخته شــده اســت. از دیگــر 
طــای  نشــان  دریافــت  مــوزه  افتخارات ایــن 
گردشــگری اردبیــل  صفویــه ی میــراث فرهنگــی و 
و ســفیر فرهنــگ نوروز ایــران در فرانســه بــودن 
اســت. مدیــر مــوزه ی رهگشــا، ۲۵ ســال اســت 
راه انــدازی  علــت  و  شــده  کن  ســا در ایــران  کــه 
کوچــک،  شــهر  در ایــن  را  عروســک  مــوزه ی 
اوایــل  در  می دهــد:  شــرح  برای ایســنا این گونه 
دوران اقامتــم در بــادرود و هنــگام هم صحبتــی بــا 
کافــی آن هــا از  کــودکان، متوجــه فقــدان شــناخت 
هویــت و نســب خــود شــدم. آن هــا تنهــا پدربــزرگ 
و مادربــزرگ خــود را می شــناختند و نســبت بــه 
گاه بودنــد.  گذشــتگان خــود نــاآ پیشــه، نســب و 
کــم  منطقــه ای  در  ســکونت  و  خودکم بینــی 
برخــوردار، آنــان را بــه ســکوتی خودخواســته و در 
مــواردی، انــکار گذشــته واداشــته بــود و می دیــدم 
بازی هــای  و  تکنولــوژی  در  کــودکان،  که ایــن 
صمیمانــه ای  ارتبــاط  غرق شــده اند،  آنایــن 
بــا نســل قبــل از خــود ندارنــد و تنهــا در اعیــاد، 
مهمانی هــا، جشــن ها و عروســی ها این نســل را 

می کننــد. ماقــات 
او می افزایــد: برای ایجــاد تعــادل و تعامــل بیــن 
نســل ها، در ابتــدا مردم نــگاری الزم بــود، پــس بــا 
گردهــم آوری پدربــزرگ و مادربزرگ هــای بــادرود 
کنــار هــم، توانســتم اســامی اولین های بــادرود  در 
کنــم، امــا مشــکل  را بــا شــغل و نســب جمــع آوری 
اصلــی همچنان ایجــاد ارتبــاط عاطفی و فرهنگی 
بیــن دو نســل بــرای شناســایی هویــت بــادرودی 

ــه فاصلــه ی اجتماعــی  ــا توجــه ب ــه ب ک ــود  آن هــا ب
ــز اثربخشــی  ــان و نی و محــل ســکونت برخــی از آن
کادمیــک  کــم آن، امــکان بهره بــرداری از آمــوزش آ
از فقــدان شــناخت  نبــود و خــأ ناشــی  میســر 
هویــت و اصــل و نســب را در بــازه ی ســنی ۷ تــا ۱۲ 

ســال به وضــوح حــس می کــردم.
ایــن بانــوی فرانســوی، یــادآور می شــود: شــناخت 
کــه  بیشــترم از ایــن منطقــه موجــب شــد دریابــم 
گذشــته، مــردم بــادرود بــه قالی بافــی مشــغول  در 
محلــی  پارچه هــای  و  قالــی  کــرک  بــا  بوده انــد، 
عروســک های دخترانــه و پســرانه می دوخته انــد 
و ســپس لبــاس رســمی یا محلــی شــهر خــود را بــر 

تــن آن هــا می کرده انــد. 
بــا  پژوهشــی  کارگــروه  یــک  تحقیــق  حاصــل 
کارشناســان، روانشناســان و  بهره گیــری از نظــر 
ــراث  ــاوران می ــودک و مش ک ــوزه ی  ــران ح تحلیلگ
از  دعــوت  بــه  منجــر  گردشــگری،  و  فرهنگــی 
مادربــزرگان بــرای ســاخت و دوخــت عروســک 
شــد؛ به نحوی کــه تمــام وســایل مــورد نیــاز در 
گرفت  خانه ی قدیمی رهگشــا در اختیار آنان قرار 
و مادربــزرگان در فضایــی آرام بــه همــراه نوه هــا و 
کــودکان دورهــم جمــع شــدند تــا عروســک  محلی 
گــرم  بدوزنــد. به این ترتیــب دو نســل در فضایــی 
ــد و از  کردن ــرار  ــا یکدیگــر تعامــل برق ــه ب و صمیمان

طریــق نقل داســتان های قدیمــی از آداب ورســوم 
یــا خاطــرات شــخصی مادربزرگ ها، انتقال تجربه 
کار باعث  و تعامــل بیــن دو نســل انجــام شــد. این 
محلــی  عروســک های  دوخــت  فرهنــگ  شــد 
لباس هــای  بــا  گــون  گونا و ۱۵۰ عروســک  احیــا 

محلی ایجــاد شــود.
عروســک های این  از  بعضــی  می گویــد:  گوتــس 
ابروهــای پرپشــت، چشــم های درشــت  مــوزه، 
آن هــا  زیبایــی  و  دارنــد  زمخــت  ســبیل های  و 
کــه بخشــی از خاطــرات یــک نســل  به ایــن اســت 
ــال حاضــر، ۳۴  ــد. در ح ــل می کنن ــود حم ــا خ را ب
کاه گلی با ۱۵۰ عروســک در موزه ی رهگشــا  کت  ما
کــت آن داســتانی از آداب  کــه هــر ما وجــود دارد 
کهن، فرهنگ و مراســم های مختلف این  رســوم 
محــرم،  ســوگواری ایام  پــزی،  رب  نظیــر؛  شــهر 
پیشــگویی ، چهارشنبه ســوری، یلــدا، عیــد نــوروز 
کــت  و... را بــه تصویــر می کشــد. همچنیــن، هــر ما
مزیــن بــه نــام پدربــزرگ مادربزرگ هایــی اســت 
مردم نــگاری  بــادرود  اولین هــای  به عنــوان  کــه 
کــه بــازار مســگرها  کــت  شــده اند مثــًا؛ در یــک ما
را نمایــش می دهــد، نــام مســگر بــادرود بــر روی 
عروســک اســت و ایــن مســئله، بــرای بچه هــا و 
گاهــی پــدر و مــادر آن هــا خالــی از لطــف و جذابیت 

نیســت.

گوتس:

برای ایجاد تعادل و تعامل بین نسل ها، 
در ابتدا مردم نگاری الزم بود

خبر خبر

اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اصفهــان گفــت: هنــر ابــزاری اســت کــه بــه واســطه 
آن می تــوان بــه خداونــد رســید و هنــر متعالــی 
هنــری اســت کــه بــه وســیله آن انســان قادر باشــد 

کنــد.  ــد ارتبــاط معنــوی پیــدا  ــا خداون ب
در  معتمــدی  رمضانعلــی  االســام  حجــت 
بــا  کــه  زرین شــهر  هفتــه  نکوداشــت  آئیــن 
حضــور مســؤوالن شهرســتان لنجــان در پــارک 
کــرد: زریــن  ســاحلی این شــهر برگــزار شــد، اظهــار 
کــه هرچــه خوبــان دارنــد همه  شــهر دیــاری اســت 
کــه بــه واســطه مردمــان  را یکجــا زریــن شــهر دارد 
بســیار خــوب و هنــر دوســت همچنیــن تمــدن و 
گرانقــدر  فرهنگــش و بــه واســطه شــهدای بســیار 
و علمــای ارزشــمندش آوازه ی بلنــدی پیــدا کرده  

اســت.
اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اصفهــان افــزود: خداونــد بــه مردمان ایــن خطــه 
طایــی نعمت هــای فراوانــی را ارزانی کرده  اســت، 
کمتــر  کــه شــاید در جاهــای دیگــر  نعمت هایــی 
یافــت می شــود و ایــن مســؤولیت شــما را بیشــتر 
الهــی  از نعمت هــای  کــه اســتفاده  می کنــد چرا
پاســخ گویی هــم دارد و هــر چقدر شــما مــردم عزیز 
شــکر این نعمت هــا را بــه  جــا آوریــد خــدای متعــال 
نعمتهایــش را بیشــتر بــر شــما ارزانــی خواهــد کرد.

کــه به واســطه  کــرد: هنــر ابــزاری اســت  وی عنــوان 
آن می تــوان بــه خداونــد رســید و هنــر متعالــی 
کــه بــه وســیله آن انســان قادرباشــد  هنــری اســت 
کنــد؛ بهتریــن  بــا خداوندارتبــاط معنــوی پیــدا 
هنر را شــهدا داشــتند و بهترین هنرمندان شــهدا 
کــه هنرمندانــه دعــوت حــق را لبیک  هســتند چرا

گفتند.
معتمــدی درخصــوص اهمیــت برگزاری اینگونــه 
کــرد: شهرســتان  برنامه هــا در جامعــه تصریــح 
لنجــان دارای ۹ شــهر اســت و چــه خــوب اســت 
ــی  ــه فرهنگ ــز روز و هفت ــر نی ــهرهای دیگ ــه در ش ک
نهادینــه شــود و هویــت و داشــته های آن شــهر 
ــان امــروز آن شــهر  ــه ویــژه جوان ــرای مردمــان و ب ب

گــردد. تبییــن 
اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
اصفهــان متذکــر شــد: در حــال حاضــر کــه دشــمن 
کــردن  تمــام قوایــش را بــرای مأیــوس و ناامیــد 
مــردم نســبت به انقاب و حضــور در انتخابات به 
کار بــرده اســت، برگزاری اینگونــه برنامه هــا بــرای 
مقایســه ایران قبــل از انقــاب و پــس از انقــاب 

کــه بعــد از ۴۲ ســال چــه داشــته هایی بــه دســت 
آوردیــم مؤثــر خواهــد بــود و می توانــد در مقابلــه بــا 

گــذار باشــد. تهاجــم دشــمن اثــر 
ــادآور شــد: در دوران قبــل  از انقــاب درصــد  وی ی
باســوادی کشــور در ســطح بســیار پایینــی بــود که 
امروزه ایــن درصد باســوادی افزایش چشــمگیری 

کــرده اســت. پیــدا 
خیلــی  در  امروزه ایــران  داد:  ادامــه  معتمــدی 
پیشــرفت  دنیــا  در  موضوعــات  و  مؤلفه هــا  از 
داشــته  اســت، در حــوزه فرهنــگ و هنــر، فنــاوری 
در  کــه  مختلفــی  حوزه هــای  و  اطاعــات  و 
ــه دلیــل  ک کشــور پیشــرفت حاصــل شــده اســت 
و  امــام  رهبــری  شــبانه روزی،  تاش هــای  آن 
بــوده  رهبــری  معظــم  مقــام   آن  ادامه دهنــده 

اســت.
اســتان  اســامی  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
انقــاب  شــدن  صــادر  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
کشــورهای دیگــر افــزود:  اســامی به بســیاری از 
اســامی را  انقــاب  دلیل اینکــه  بــه  امروز ایــران 
کــرده اســت و ســبب  کشــورهای دیگــر صــادر  بــه 
بیداری و ایســتادگی آنهــا در مقابل حکومت های 
قــرار  دشــمنان  حملــه  مــورد  گردیــده،  ظالــم 

می گیــرد.
بــه اهمیــت انتخابــات پیــش رو  وی در پایــان 
کــه  کنــون مقاومتــی  کــرد: هــم ا پرداخــت و اظهــار 
در یمــن، افغانســتان، عــراق، فلســطین و همــه 
کــه وجــود دارد الگویشــان الگوی ایــران  جاهایــی 
مــردم  شــما  خاطــر  همیــن  بــه  اسامی اســت 
حضــور  دیگــر  مرتبــه  یــک  برای اینکــه  انقابــی 
کنیــد و در مقابــل دشــمن  در صحنــه را اعــام 
ــا آری خودمــان و  بایســتید، الزم اســت همگــی ب
بــا حضــور در انتخابــات بتوانیــم پایه هــای انقــاب 
غنی ایرانــی  فرهنــگ  بــا  و  کنیــم  مســتحکم  را 
اســامی یکبار دیگــر انتخابــات سرنوشــت ســازی 

را رقــم بزنیــم.

داســتان  ملــی  جشــنواره  ســومین  بــه  اثــر   ۴۶۶
آب در اصفهــان ارســال شــده اســت. دبیــر هنــری 
ــر  کیــد ب ــا تأ ســومین جشــنواره ملــی داســتان آب ب
گفــت:  غیر ایرانــی  و  شــرکت کنندگان ایرانی  تنــوع 
متقاضیــان شــرکت در ایــن جشــنواره از ۳۱ اســتان 
کــه بــه نوعــی  کرده انــد  کشــور آثــار خــود را ارســال 
بی نظیــر  آن هــا  ترکیــب  تنــوع  گفــت  می تــوان 
گیــری  ــه فرا ــا اشــاره ب ــوده اســت. ســلمان باهنــر ب ب
جشــنواره در ســومین دوره برگــزاری افــزود: به جــز 
و  سیســتان  ماننــد  اســتان هایی  از  اصفهــان 
رضــوی  خراســان  هرمزگان، ایــام،  بلوچســتان، 
کرمــان،  شــرقی،  و  غربــی  آذربایجــان  شــمالی،  و 
بــه  آثــار  گیــان، تهــران، یــزد، همــدان  لرســتان، 
کیــد بر این  دبیرخانــه ارســال شــده اســت. باهنر با تأ
ــادا،  کان ــور های  کش ــران از  ــارج از مرز های ای ــه از خ ک
آلمان، ایتالیــا هــم آثــار بــه دبیرخانــه ارســال شــده 

گفــت: بخش هــای ســومین جشــنواره ملــی  اســت، 
ــاه، نزدیــک  کوت ــر داســتان  داســتان آب مشــتمل ب
و  کــودک  داســتان  روایــت(،  )خاطــره،  داســتان 
کــه  بیان ایــن  بــا  وی  اســت.  جســتار  و  نوجــوان 
ــت  ــا محوری ــی ب ــه علمی روای ــتار و مقال ــش ُجس بخ
بــه بخش هــای  بــار  بــرای نخســتین  آب امســال 
کــه  جشــنواره افــزوده شــده اســت، افــزود: نوشــتاری 
در بســتر روایتــی جــذاب، دانِش مخاطب را نســبت 

بــه آب بــاال ببــرد در ایــن بخــش جــای می گیــرد.
آب  داســتانی  جشــنواره  نخســتین  هنــری  دبیــر 
آثــار پذیرفتــه شــده در هــر بخــش  گفــت: تعــداد 
نهایــی  داوری  مرحلــه  بــه  یافتــگان  اســامی راه  و 
بــه زودی در ســایت www.esrw.ir و درگاه هــای 
مجــازی جشــنواره اعــام می شــود و عاقه منــدان 
کســب اطاعــات بیشــتر می تواننــد بــه آن هــا  بــرای 

کننــد. مراجعــه 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان:

آوازه زرین شهر شهره خاص و عام است
دبیر هنری نخستین جشنواره داستانی آب خبر داد؛

ارسال ۴۶۶ اثر به سومین جشنواره ملی داستان آب 
در اصفهان

گهی از صفحه ۴ ادامه آ
ســلطان  حمــزه  آقــای  هیــأت:  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2  و 779  شــماره 778  رأی   )۳8
کدملــی ۶19۰۰۰7۴۴9 فرزنــد احمــد و خانــم فاطمــه  محمــدی بــه شناســنامه شــماره ۰ 
کدملــی 12۵۰۶۳۴2۴۵ فرزنــد رضــا )بالمناصفــه(  غفــوره آرانــی بــه شناســنامه شــماره ۰ 
ک شــماره 12۴9 فرعــی مفــروز  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 1۰7 مترمربــع پــا
و مجــزی از ۴۰8 فرعــی از 2۶۴۵ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و 

بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رسمی حســین ســالمی آرانی
بــه  آقــای محمدتقــی دانشــیار  ۳9( رأی شــماره 827 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: 
شناسنامه شماره 1۳۵ کدملی 12۶217۴988 فرزند محمد ششدانگ یکباب انباری 
ک شــماره ۶۶19 فرعــی مفــروز و مجــزی از ۴8 فرعی  بــه مســاحت ۴19۶.2۴ مترمربــع پــا
از 28۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالکیــن 

رســمی محمدمهدی فخــار و حــاج محمــد فخــار و خانــم مولــود هنرپیشــه
۴۰( رأی شــماره 828 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هیــأت: خانــم نــدی فرجــی بــه شناســنامه 
ــاحت  ــه مس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــدی شش ــد مه ــی 1277۴18۴۴۶ فرزن کدمل شــماره ۰ 
ک شــماره ۶۶۳۴ فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۶۳ فرعــی از 28۴۰ اصلــی  2۰۰ مترمربــع پــا
واقــع در ریگســتان دیمــکار بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک 

ــژاد ــی ن رســمی مهدی دارائ
۴1( رأی شــماره 78۳ و 78۴ و 78۵ و 78۶ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰2 هیــأت: آقــای رضــا 
جــواد  فرزنــد  کدملــی ۶199۴۵۳۵۰۶  شــماره 2۳۰  شناســنامه  بــه  آرانــی  مرشــدی 
کدملــی  نســبت بــه یــک دانــگ و خانــم رضــوان سپاســگزار بــه شناســنامه شــماره 22۶ 
۶199۴9۵۳22 فرزنــد اســماعیل نســبت بــه یــک دانــگ و آقــای علیرضــا مرشــدی آرانــی 
کدملــی ۶19992۳7۵8 فرزنــد رضــا نســبت بــه دو دانــگ  بــه شناســنامه شــماره 9۶۴ 
کدملــی ۶1997۵۰7۵۶ فرزنــد  و خانــم رقیــه سپاســگزار بــه شناســنامه شــماره ۵8۶ 
محمدرضــا نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 12۴.۳۰ 
ک شــماره ۶۶۳۶ فرعــی مفــروز و مجــزی از 2۰۵ فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع  مترمربــع پــا
در ریگستان دیمکار بخش ۳ حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. مالکین رسمی و ابتیاعی 

از مالکیــن رســمی آقای رضــا مرشــدی آرانــی و خانــم رقیــه سپاســگزار
ــی  ــی بیدگل ــه فدائ ــیدروح ال ــای س ــأت: آق ــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۳ هی ۴2( رأی شــماره 8۰1 م
بــه شناســنامه شــماره 98۰۵ کدملــی ۶1992۶۰۳8۴ فرزند ســید ابوالقاســم ششــدانگ 
ک شــماره  یکبــاب چهاردیــواری مشــتمل بر ســاختمان بــه مســاحت ۳7۴ مترمربع پا
۶۶۳7 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۶۳ فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیمــکار 
بخــش ۳ حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. ابتیاعــی از مالــک رسمی حســین بهمنــی 

بیدگلی
۴۳( رأی شــماره 8۴۰ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۶ هیــأت: آقــای مهــدی محمدرضائــی بیدگلــی 
ــد محمــد ششــدانگ یکبــاب  کدملــی ۶1997۵۵1۴۶ فرزن ــه شناســنامه شــماره 1۰۶  ب
ک شــماره ۶۶۳8 فرعی مفروز و مجزی از 1۴۰ و  کارگاه به مســاحت 1۶17.1۰ مترمربع پا
2۶19 فرعی از 28۴۰ اصلی واقع در ریگســتان دیمکار بخش ســه حوزه ثبت ملک آران 

و بیــدگل. مالــک رســمی و ابتیاعــی از مالــک رسمی ماشــااله دهقانــی آرانی
۴۴( رأی شــماره 8۴1 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۶ هیــأت: آقــای محســن محمدرضائی بیدگلی 
بــه شناســنامه شــماره ۰ کدملــی ۶19۰۰2892۶ فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب کارگاه 
ک شــماره ۶۶۳9 فرعــی مفــروز و مجــزی از 1۴۰ و 2۶۶7  بــه مســاحت 1۵۶۳ مترمربــع پــا
فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیــدگل. مالــک 

رســمی و ابتیاعــی از مالــک رسمی ماشــااله دهقانــی آرانــی
کبــر ســلمانی مقــدم بــه  ۴۵( رأی شــماره 8۴2 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۶ هیــأت: آقــای علــی ا
کدملــی 12۶22۶11۴7 فرزنــد حســین ششــدانگ قســمتی از  شناســنامه شــماره 7۰7 
ک شــماره ۶۶۴۰ فرعی مفــروز و مجزی  یکبــاب کارگاه بــه مســاحت ۶12.۵2 مترمربع پا
از 122 فرعی از 28۴۰ اصلی واقع در بخش ســه حوزه ثبت ملک آران و بیدگل. ابتیاعی 

از مالــک رســمی علیرضا امیــن آبــادی
ــه  ۴۶( رأی شــماره 8۵2 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۶ هیــأت: آقــای محمــد ناظمــی بیدگلــی ب
کارگاه  ــاب  ــدانگ یکب ــی شش ــد عل ــی ۶199۵89۴۳2 فرزن کدمل ــماره 12  ــنامه ش شناس
ک شــماره ۶۶۴1 فرعــی مفــروز و مجــزی از  مخروبــه بــه مســاحت ۶۰۵.7۰ مترمربــع پــا

1۶۳ فرعــی از 28۴۰ اصلــی واقــع در بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک آران و بیدگل. ابتیاعی 
از مالک رسمی علی ناظمی 

بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض، طبــق مقــررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۶

ک آران و بیدگل رییس اداره ثبت اسناد و اما
حامد فکریان آرانی

11۴29۶2 / م الف

گهی فقدان سند مالکیت« »آ
ــهم  کل س ــش از  ــهم ش ــزء س ــت ج ــند مالکی ــخ: 1۴۰۰/۳/8، س ــماره: 2۶۰۵7۰۳۰، تاری ش
ک ثبتــی ۵92۵ فرعــی از 1۴۴۵8 اصلی  شــش بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصه و اعیــان پا
کــه بموجــب صفحــه ۴۴8 دفتــر 222 بشــماره ثبــت  واقــع در بخــش پنــج ثبــت اصفهــان 
۴۳۰۰8 و بموجــب مســتند مالکیــت بشــماره 2۵29۴ مــورخ 1۳8۳/12/1۵ دفترخانــه 
1۰۳ اصفهــان بنــام خانــم عصمــت آذریــان پــور اصفهانی فرزند عباس بشــماره شناســنامه 
۳۵۰۰2 بــه شــماره ملــی 128۰77۵7۰1 و تاریــخ تولــد 1۳۰۵/۰2/۰۵ ثبــت و ســند مالکیــت 
گردیــده  اصلــی بشــماره چاپــی ۰۵۵۴۴8 ســری الــف ســال 8۳ بنامــش صــادر  و تســلیم 
گواهــی حصروراثــت بشــماره 99۰997۶79۴۰۰12۰1 مــورخ  کــه نامبــرده بموجــب  اســت 
1۳99/۰۵/۰۵ قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه 1۰ حقوقــی )حصروراثــت( شــورای حــل 
اختاف اصفهان فرم مالیاتی بشــماره 9۵1۰9۵ مورخ 1۳99/11/۰۶ اداره کل امور مالیاتی 
اســتان اصفهــان فــوت نمــوده و وراث حیــن الفوتــش عبارتنــد از رضــا آذریــان پــور اصفهانــی 
)بــرادر متوفــی( فرزنــد عبــاس بشــماره شناســنامه ۳18۶۳ و شــماره ملــی 128۰7۴۴۳7۵ 
ــه نامبــرده درخواســت صــدور  ک ــدارد  ــه دیگــری ن صــادره از اصفهــان و غیــر از نامبــرده ورث
ســند مالکیــت المثنــی نســبت بــه ســهم االرث خــود را نمــوده اســت. لذا به اســتناد تبصره 
گهــی میشــود.  یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آئیننامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آ
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت به ملــک مرقــوم یا وجود ســند مالکیــت نزد 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن  خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد تــا 
گــردد. بدیهی  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت به ارائه کننده ســند مســترد 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت  اســت ا
یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنی طبــق مقــررات خواهد 

ک شــمال اصفهــان فــاح - 11۴277۰ / م الــف شــد. رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

ــا  کاردوانــی فرزنــد باقــر ب شــماره: 99/2۰27۰۴172۵، تاریــخ: 99/1۰/2۵، خانــم زهــرا 
تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مدعی میباشــد که ســند مالکیت ســه دانگ مشــاع 
ک ثبتــی 1۵19۰/2۶977 در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــا
ک در صفحــه ۵8۶ دفتــر 281 بــه نــام  کــه طبــق ســوابق ششــدانگ پــا را نمــوده اســت 
فتانــه بقایــی فرزنــد مهدی به شــماره ثبت ۵۴۰9۳ و شــماره ســند مالکیــت ۵۳2۳9۶ 
ســابقه ثبــت داشــته و ســپس مــع الواســطه طبــق ســند انتقــال 7۳181 دفتــر ۶۰ 
کاردوانــی  اصفهــان تمامــت ششــدانگ بــه علــی میرحــاج محمودآبــادی و خانــم زهــرا 
کــه ســند مالکیــت اولیــه در ســهم نامبــرده منظــور شــده  گــذار شــده اســت  بالســویه وا
اســت و بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده 
گهــی می شــود  طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده  آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و  روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
کننــده  ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
ــا درصــورت اعتــراض اصــل  ــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد ی گ گــردد. ا مســترد 
ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد 
ع وقــت - مهــدی شــبان رییس منطقه ثبت اســناد  گهــی: دراســر شــد. تاریــخ انتشــار آ

شــرق اصفهــان - 11۴278۵ / م الــف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره  رای  موجــب  بــه  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/۳/8 تاریــخ:   ،2۶۰۰۵97۳ شــماره: 
1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰999 مورخــه 1۳99/1۰/۰۳ هیــأت قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 1۵182/1۶۰۴۵ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهان  19۰/82 مترمربــع تحــت پــا
گردیــد و پرونــده ثبتــی  در مالکیــت آقــای محســن قربــان زاده فرزنــد عباســعلی مســتقر 
ــون  ــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 1۳ قان ــذا ب ــد حــدود می باشــد. ل فاقــد ســابقه تحدی
فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز شــنبه مورخــه 
1۴۰۰/۰۴/۰۵ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و بــه موجب ایــن 
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــام میگــردد تــا در روز و ســاعت مقــرر در محــل  گهــی بــه  آ
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــت و مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ 
تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و فقــط تــا )۳۰( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و 
معتــرض طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن 
گواهــی  اداره ظــرف یــک مــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تســلیم و 
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد و درغیرایــن صــورت 
گواهی عدم  متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون توجــه 
گهــی: روز  بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهــد. تاریخ انتشــار آ
ک منطقــه شــمال اصفهــان  ســه شــنبه 1۴۰۰/۰۳/11 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا

فــاح - 11۴2۵۴1 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

ــه  ــه غامی فراتپ ــم فاطم ــه خان ــخ: 1۴۰۰/۳/۴، نظربه اینک ــماره: 2۰27۰۰۵929، تاری ش
فرزنــد حیدرعلــی شــماره شناســنامه 29۰۶۳ دارای شــماره ملــی 1۰9۰2887۰۰ بــا جــزء 
ک ثبتی 1۳1۶۴/1  ســهم ۶ از کل ســهم ۶ بعنوان مالک شــش دانگ عرصه و اعیان پا
متن ســهم ششــدانگ با شــماره مســتند مالکیت 2772 تاریخ 1۳79/۰2/۰7 موضوع 
کــه در صفحــه ۵18 دفتــر  ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 8۰۳7۰۴ ســری ســال 
گردیــده اســت، بــه موجــب ســند رهــن  ک جلــد 9۵ ذیــل شــماره 1۵779 ثبــت  امــا
شــماره 1۵72۳ مــورخ 1۳92/2/۳۰ در رهــن بانــک ملــت میباشــد و باارائــه دو بــرگ 
کــه بــه شــماره ۴917۵ مــورخ 1۴۰۰/2/27 دفتــر اســناد رســمی 1۰7 اصفهــان  استشــهاد 
ــی ازبیــن رفتــه  ــر جابجائ گواهــی شــده اســت مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراث
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا  گردیــده و ا و مفقــود 
مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آیین قانــون ثبــت در یک نوبت 
گهــی می شــود. چنانچــه کســی مدعــی انجام معامله نســبت به ملــک مرقوم یــا وجود  آ
گهی ظــرف مــدت ده روز اعتراض  ســند مالکیــت نــزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و  خــود را 
رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلس و اصل ســند مالکیــت به ارائه کننده مســترد 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضی نرســید یا درصــورت اعتــراض اصل  گــردد. بدیهــی اســت ا
ــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی  ــه نشــود اقــدام ب ــا ســند معاملــه ارائ ســند مالکیــت ی
ک منطقــه شــرق  طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

اصفهــان - 11۴2۴۶8 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

کل  از  جــزء ســهم شــش  مالکیــت  تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۶، ســند  شــماره: 2۶۰۰۵۶۰۵، 
ک ثبتــی 1۰91۶ فرعــی از 99  ســهم شــش بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــا
کــه بموجــب شــماره دفتــر الکترونیکــی  اصلــی واقــع در بخــش شــانزده ثبــت اصفهــان 
مــورخ   117۵۰9 بشــماره  مالکیــت  مســتند  بموجــب  و   1۳972۰۳۰2۰2۶۰1۵89۴
1۳97/۰۵/29 دفترخانــه 9۴ اصفهــان بنــام خانــم فاطمــه خادمی فرزنــد اســفندیار 
بشماره شناسنامه 22۴28 به شماره ملی ۴722۳97۵7۰ و تاریخ تولد 1۳۴2/۰2/12 
صــادره از عــراق ثبــت و ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 127۳۴۳ ســری الــف ســال 
ک فــوق بموجب  97 بنامــش صــادر و تســلیم گردیــده اســت کــه تمامــت ششــدانگ پا
ســند رهنــی شــماره 117۵1۰ مــورخ 1۳97/۰۵/29 دفترخانــه 9۴ اصفهــان در رهــن 
ــور مکاتبــه و آن  ــا بانــک مزب کــه ب گرفتــه  بانــک ملی ایــران شــعبه تختــی اصفهــان قــرار 
بانــک بموجــب نامــه شــماره 2۶ مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰1 اعــام نمــوده صــدور ســند مالکیت 
کــه  المثنــی مشــروط بــه قیــد موضــوع ترهیــن د ســند مالکیــت جدیــد بامانــع اســت 

ک فوق نســبت به مالکیــت خود  نامبــرده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پا
را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصره یک اصاحــی ذیل مــاده 12۰ آئیننامه قانون ثبت 
گهــی میشــود. چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه  مراتــب در یــک نوبــت آ
گهــی  ــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ ــا وجــود ســند مالکیــت ن ملــک مرقــوم ی
ــا ســند  ــه اصــل ســند مالکیــت ی ــًا ضمــن ارائ کتب ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
ــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل  معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمائیــد ت
گــر ظرف مــدت مقرر  گــردد. بدیهی اســت ا ســند مالکیــت بــه ارائــه کننــده ســند مســترد 
اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیت یا ســند معاملــه ارائه نشــود 
اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنی طبق مقــررات خواهد شــد. رئیس منطقه ثبت 

ک شــمال اصفهــان فــاح - 11۴2۴7۴ / م الــف اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

کل ســهم  شــماره: 2۶۰۰۵۶۰۳، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۶، ســند مالکیــت جــزء ســهم شــش از 
ک ثبتــی 12۵۳7 فرعــی از 99  شــش بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــا
کــه بموجــب شــماره دفتــر الکترونیکــی  اصلــی واقــع در بخــش شــانزده ثبــت اصفهــان 
مــورخ   ۳۳221 بشــماره  مالکیــت  مســتند  بموجــب  و   1۳9۶2۰۳۰2۰2۶۰۰1۶92
1۳9۶/۰1/21 دفترخانــه 19۴ اصفهــان بنــام خانــم مرضیــه صدیقــی فرزنــد رضا بشــماره 
ــادره  ــد 1۳۶۰/1۰/2۵ ص ــخ تول ــی 128۶۰۳۴7۴۴ و تاری ــه شــماره مل ــنامه 19۰2 ب شناس
ــال 9۴  ــری د س ــی 981۳8۴ س ــماره چاپ ــی بش ــت اصل ــند مالکی ــت و س ــان ثب از اصفه
ک فــوق بموجــب  کــه تمامــت ششــدانگ پــا گردیــده اســت  بنامــش صــادر و تســلیم 
ســند رهنی شــماره ۳۳222 مورخ 1۳9۶/۰1/21 دفترخانه 19۴ اصفهان در رهن بانک 
رفــاه کارگــران شــعبه ارغوانیــه اصفهــان قــرار گرفتــه کــه بــا بانــک مزبــور مکاتبــه و آن بانک 
بموجب نامه شــماره ۶2۳/21۵ مورخ 1۴۰۰/۰2/۳۰ اعام نموده صدور ســند مالکیت 
ک فوق  المثنــی بامانــع اســت کــه نامبرده درخواســت صدور ســند مالکیت المثنی پــا
نســبت بــه مالکیــت خــود را نموده اســت لذا به اســتناد تبصــره یک اصاحی ذیــل ماده 
گهــی میشــود. چنانچــه کســی مدعــی  12۰ آئیننامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آ
انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد از 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  تاریــخ انتشــار این آ
ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب صورت 
گــر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده ســند مســترد  مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیت المثنــی طبق مقــررات خواهد شــد. 

ک شــمال اصفهــان فــاح - 11۴2۴7۳ / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰7۰1۶، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۴، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
طبــق  کــه  اصفهــان  ثبــت  بخــش ۵  در  واقــع  ک 7897/۳۵۶9  پــا شــماره  خانــه 
پرونــده ثبتــی بنــام بتــول اعتبــاری فــرد فرزنــد عباســعلی و احمــد جعفــری پــزوه فرزنــد 
محمــد )بالســویه( درجریــان ثبــت اســت و آرای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1877۶ و 
قانــون  اختــاف موضــوع  مــورخ 99/11/1۳ هیــات حــل   1۳99۶۰۳۰2۰27۰18777
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و  اســناد و امــا
ک 7897 اصلی مشــاهده نگردید  باتوجه به اینکه ســابقه ای از تحدید حدود اولیه پا
لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 
1۴۰۰/۰۴/۰7 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن 
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  آ
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از  حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایی اقــدام و گواهی 
طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبت و 
گواهی تقدیم دادخواســت  یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
ــه اعتــراض  ــدون توجــه ب ــد. ســپس اداره ثبــت ب را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمای
عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰۳/11 - 
ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۴1۰۰7 / م الف مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

گهی آ

خبرربخ

مقامــات ارشــد آلیکانتــه، واقــع در جنــوب بخــش 
سال هاســت  اســپانیا،  والنســیای  خودمختــار 
تــاش می کنند عنوان »شــهر فیلــم اســپانیا« را از آن 
کــه بــه نظــر می رســد فاصلــه زیــادی تــا  کننــد،  خــود 

رســیدن به ایــن هــدف باقــی نمانــده اســت.
مدیــران آلیکانتــه طــی چنــد ســال اخیــر اقدامــات 
زیــادی انجــام داده انــد تــا تولیدکننــدگان فیلــم را 
کننــد. البتــه شــواهد  بــه ســمت شــهر خــود جــذب 
کــه موفقیت هــای زیــادی در این  کــی از آن اســت  حا
کــه وب ســایت شــهر  زمینــه کســب شــده بــه طــوری 
ــزاری رویدادهــای  ــرای برگ از انتخــاب ســواحل آن ب
ــز  ــهردار نی ــت. ش ــر داده اس ــور خب کش ــم  ــری مه هن
گاهــی از  کــه مــردم می تواننــد بــرای آ کــرده  اعــام 
اطاعــات الزم در مــورد فیلم هــا و فعالیت های ایــن 
زمینه، به اداره فیلم شــهر مراجعه کنند که توســط 

گردشــگری اداره می شــود. هیئــت مدیــره 
کــه تمــام عاقمنــدان و افــراد  جالــب اســت بدانیــد 
ــا مراجعــه بــه  حرفــه ای عرصــه ســینما می تواننــد ب
دفتــر فیلــم شــهر، بــه طــور رایــگان از تمــام خدمــات 
بــه  و  شــوند  بهره منــد  مدیریتــی  و  اطاع رســانی 
ــا تضمیــن  ســاخت فیلم هــای خــود در آلیکانتــه، ب
حمایت کامل از ســوی مقامات، بپردازند. شــهردار 

گســترده ای را در اختیــار فیلمســازان و  خدمــات 
کــه بــه طــور قابــل توجهی  بازیگــران قــرار خواهــد داد 
بــه صرفه جویــی در زمــان، پــول و زحمــات آن هــا 

ــرد. ک ــادی خواهــد  کمــک زی
عــاوه بر ایــن، فضاهــای داخلــی و بیرونــی متعددی 
ــا  ــاز آن ه ــا نی ــرد ت ــرار می گی ــازان ق ــار فیلمس در اختی
آورد.  فراهــم  را  نمایشــی  گونــه  هــر  اجــرای  بــرای 
ســازه ها و جاذبه هــای معــروف آلیکانتــه نظیــر قلعه 
ســانتا باربــارا، جزیــره محبوب تبــارکا و پــارک معروف 
منظــور  برای ایــن  نیــز   Paseo de la exPlanada

گرفــت. مــورد اســتفاده قــرار خواهــد 
کــه  شــده  متعهــد  همچنیــن  آلیکانتــه  شــهردار 
امکانــات تــردد بازیگــران و فیلمســازان را بــا بهتریــن 
ــه چالــش  گون ــان فراهــم آورد و هــر  ــرای آن کیفیــت ب
موجــود بــر ســر راه آن هــا در حیــن فیلمســازی را 
کــه بــا وجــود  از بیــن ببــرد. جالــب اســت بدانیــد 
کرونــا، از  محدودیت هــای اعمــال شــده بــرای مهــار 
کنــون، تعــداد ۲۱ تولیدکننده  اوایــل ســال جــاری تــا 
گردشــگری  فیلــم بــه شــهرداری آلیکانتــه و دفتــر 
کــرده و خواهــان برخــورداری از امکانــات  مراجعــه 
نتیجه ایــن  در  شــده اند.  فیلمســازی  بــرای  الزم 
اقــدام، تــا بــه امــروز یــک مســتند، یــک فیلــم کوتــاه و 

کلیــپ ســاخته شــده اســت. دو ویدئــو 

لیکانته اعطای عنوان »شهر فیلم اسپانیا« به آ
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تیــم  کاپیتــان ســابق  و  بازیکــن  کشــاورز  محمــد 
گیتــی  ملی ایــران بــه عنــوان ســرمربی تیــم فوتســال 

پســند اصفهــان معرفــی شــد. 
گیتــی  جــواد شــریف مدیــر رســانه ای تیــم فوتســال 
پســند اصفهــان افــزود: هیــات مدیره باشــگاه گیتی 
کشــاورز  پســند امــروز تشــکیل جلســه داد و محمــد 
گیتــی  را بــه عنــوان ســرمربی تیــم فوتســال باشــگاه 

پســند بــرای فصــل آینــده برگزیــد.
گفــت: در ایــن جلســه اعضــای هیــات مدیــره از  وی 
زحمــات وحیــد شمســائی ســرمربی فصــل گذشــته 
گیتــی  کادر فنــی  تیــم فوتســال  و نیــز ســایر اعضــای 

کردند. پسندتشــکر 
فصــل  در  اصفهــان  پســند  گیتــی  فوتســال  تیــم 
گذشــته بــا هدایــت وحید شمســایی نایــب قهرمان 

ــد. ــور ش کش ــال  ــر فوتس لیــگ برت
مقــام  بــه  و ۱۳۹۵  ســال های ۱۳۹۱  در  تیــم  ایــن 
 ،۱۳۹۲  ،۱۳۹۰  ،۱۳۸۹ ســال های  در  و  قهرمانــی 

برتــر  لیــگ  قهرمانــی  نایــب  مقــام   ۹۸ و    ۱۳۹۳
آورد. دســت  بــه  را  فوتســال ایران 

گیتــی پســند همچنیــن در ســال ۱۳۹۱ بــه مقــام 

قهرمانــی و در ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بــه مقــام 
ــان فوتســال آســیا  ــی در لیــگ قهرمان ــب قهرمان نای

دســت یافــت.

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان معرفی شد

گــروه  محمــود یســلیانی بــه عنــوان سرپرســت 
کل  اداره  و عشــایری  روســتایی  توســعه ورزش 
ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان منصــوب شــد.
مدیــرکل  طباطبایــی  محمــد  حکمی ســید  در 
محمــود  اصفهــان،  اســتان  جوانــان  و  ورزش 
گــروه توســعه  یســلیانی را بــه عنــوان سرپرســت 
کل ورزش و  ورزش روســتایی و عشــایری اداره 

کــرد. جوانــان اســتان اصفهــان منصــوب 
محمــود یســلیانی رئیــس هیئــت اســکی اســتان 

ــده دارد. ــز در برعه ــان را نی اصفه

ــور  ــا حض ــگ ب ــابقات لی ــژه مس ــروه وی کارگ ــت  نشس
بــه  شــد.  برگــزار  فدراســیون  دبیرکلــی  سرپرســت 
ــروه  کارگ ــزارش فدراســیون فوتبــال، نشســت دوم  گ
ــا حضــور منصــور قنبــرزاده  ویــژه مســابقات لیــگ ب
قاســمی )معاون  محمــد  فدراســیون(،  )دبیــرکل 
حراســت فدراســیون(، خــداداد افشــاریان )عضــو 
کمیتــه  سرپرســت  و  فدراســیون  رئیســه  هیــأت 
داوران(، ســهیل مهــدی )رئیــس کمیته مســابقات 
)مســئول  محمــودزاده  فریبــرز  لیــگ(،  ســازمان 
مســابقات لیگ دســته اول ســازمان لیگ(، حســن 
کامرانی فر )سرپرست دپارتمان داوری( و ابوالفضل 
ــی(  ــه انضباط کمیت ــس  ــدی )رئی ــن زاده محم حس
کــه در  گــزار شــد. در ایــن نشســت ابتــدا مصوباتــی  بــر 
جلســه نخســت این کارگــروه بــه تصویــب رســید، بــه 

ــر اعــام شــد: شــرح زی
۱- تــا پایــان لیــگ، جلســات کارگــروه بــه طــور منظــم 
کــه تنظیــم جــدول جلســات  و هفتگــی برگــزار شــود 

و اعــام آن بــر عهــده ســهیل مهــدی خواهــد بــود.
ســخنگوی  عنــوان  بــه  محمــودزاده  فریبــرز   -۲

شــدند. تعییــن  کارگــروه 
۳- مــوارد خــاص در رونــد برگــزاری مســابقات پــس 
از ارائــه مســتندات، بــا قیــد فوریــت بــه رکــن قضایــی 

ارجــاع داده می شــود.
تمامــی  خاتمــه  بــه  منتهــی  هفته هــای  در   -۴
 لیگ هــا، دپارتمــان داوری از داوران باتجربــه و بــا 

کنــد. کیفیــت اســتفاده 
کمیتــه مســابقات لیــگ و فدراســیون بــرای   -۵
بازی هــای حســاس از نماینــدگان بــا تجربــه و بــا 
کننــد. کیفیــت و همچنیــن ناظــران ویــژه اســتفاده 

۶- مصاحبــه و فعالیت هــای مرتبــط بــا فوتبــال 
مقامــات و عوامــل باشــگاه ها، پیــش، حیــن و بعــد 
مجــازی  و  اجتماعــی  شــبکه های  در  مســابقه  از 
کامــًا رصــد شــده و در  و همچنیــن خبرگزاری هــا 
صــورت بــروز مغایــرت با آییــن نامه هــای انضباطی، 
اخــاق و برگــزاری مســابقات، بــر اســاس قوانیــن 

ــد. ــد ش ــال خواه ــی اعم ــم مقتض تصمی
در  فوتبــال  جامعــه  حقــوق  حفــظ  جهــت   -۷
بیــن  مشــترکی  جلســات  ورزشــی  برنامه هــای 
برگــزار شــود. فدراســیون و مدیــران رســانه ملــی 

۸- آییــن نامــه رســانه ای مســابقات لیگ مطابق با 
آیین نامه هــای AFC و فیفــا توســط ســهیل مهدی 

تهیه و تنظیم شــود.
صــدور  و  پرونــده  بررســی  اصلــی  ک  مــا  -۹
مقامــات  گــزارش  قضایــی،  رکــن  توســط  رأی 
رسمی مســابقات می باشــد. در نتیجــه دپارتمــان 
داوران و کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ، موظــف 
کثــر تــا ۷۲ ســاعت بعــد از پایــان بــازی  هســتند حدا

گــزارش را بــه رکــن قضایــی ارجــاع دهنــد.
کــه منجــر  ــه اعتــراض و اقــدام رســانه ای  ۱۰ - هرگون
به تجمع و جوســازی علیه تصمیمات فدراســیون 
و ســازمان لیــگ در خــارج از چارچوب هــای قانونــی 
کمیتــه اســتیناف( شــود، بــا ورود رکــن  )اقــدام در 
قضایــی فدراســیون همــراه خواهــد بــود و طبــق 
مقــررات اقدامــات الزم بــا شــدیدترین تنبیهــات 

انجــام خواهــد شــد.
تمــاس  هرگونــه  می بایســت  تمامــی داوران   -۱۱
مشــکوک درخواســت تبانــی، یــا مــوارد مشــابه را بــا 
گــزارش  قیــد فوریــت بافاصلــه بــه دپارتمــان داوران 

کننــد.
تمــاس  تمامی ناظــران می بایســت هرگونــه   - ۱۲
ــا مــوارد  مشــکوک درخواســت تبانــی، دوپینــگ و ی
کمیتــه  بــه  بافاصلــه  فوریــت  قیــد  بــا  را  مشــابه 

کننــد. گــزارش  مســابقات ســازمان لیــگ 

گفــت: دســت  بازیکــن تیــم ملــی فوتبال ایــران 
ســرمربی تیــم ملی فوتبال بــاز بوده و مانده اســت 
کــه کــدام بازیکنــان را بــرای ترکیــب اصلــی انتخاب 

کند. 
احســان حــاج صفــی در حاشــیه تمریــن تیم ملی 
گفــت: روز بــه روز بهتــر می شــویم.  فوتبال ایــران 
بازی هــای مهــم از چنــد روز دیگــر شــروع می شــود 
کنیــم. فرصــت  و ان شــاءاهلل مــردم را خوشــحال 

امتیازســوزی نداریــم. 
در بازی هــای رفــت امتیازاتــی از دســت دادیــم 
کار ســخت شــد. بچه هــای تیــم ملــی شــرایط  کــه 
را درک می کننــد. تمرکزمــان روی بــازی بــا هنــگ 

کنــگ را در بــازی رفــت بــه  کنــگ اســت. هنــگ 
تیــم  کنــگ  هنــگ  دادیــم.  شکســت  ســختی 

چغــری اســت.
فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  مدافــع  و  هافبــک 
کــرد:  دربــاره حضــور ســتاره ها در ایــن تیــم اظهــار 
انتظــارات از تیــم ملی بســیار باال اســت. بازیکنان 

مــدت  در ایــن  و  داریــم  خوبــی  بســیار 
داشــته ایم. هــم  خوبــی  لژیونرهــای 

دســت  هســتند.  ســرحال  بازیکنــان  همــه 
ســرمربی تیم ملی خیلی باز اســت و مانده اســت 
کــدام بازیکنــان را بــرای ترکیــب اصلــی انتخــاب 
کنــد. امیــدوارم در اولیــن بــازی نتیجــه خوبــی بــه 

ــم. دســت بیاوری

کشــتی آلیش  نماینده اســتان اصفهان در رشــته 
آزاد قهرمانــی کشــور، نشــان طــا را از آن خــود کرد.

ایمــان نیــک اقبــال نماینــده از اســتان اصفهــان 
در رقابت هــای کشــتی آلیــش آزاد قهرمانــی کشــور 
بزرگداشــت شــهدای شهرســتان ســرخس نشــان 
طــا عنــوان قهرمانی ایــن مســابقات را در دســته 

کــرد. کســب  کیلوگــرم   ۱۰۰
گیــر از ۱۸  کشــتی  ایــن مســابقات بــا حضــور ۸۱ 

کشــتی برگــزار شــد.  اســتان و بــا اجــرای ۱۰۲ 
تیــم اصفهــان در ایــن رقابت هــا بــا ۲۵ امتیــاز در 

گرفــت. ــرار  ــم ق ــگاه ده جای

دروازه بــان تیــم ملــی فوتبال ایران گفت: کار ســختی 
ــا  ــی ب در مســابقات انتخابــی جــام جهانــی داریــم ول
امید به کشور بحرین می رویم.  محمدرضا اخباری 
در حاشــیه تمریــن امــروز تیــم ملــی فوتبــال در جزیــره 
ــن  ــت: افتخار ای گف ــی  ــم مل ــرایط تی ــاره ش ــش درب کی
کــه بعــد از ۴ ســال بــه اردوی تیــم ملــی  را داشــتم 
کار  کنیم.  برگردم. تاش می کنیم مردم ایران را شــاد 
ســختی داریم ولی چیزی از قبل مشــخص نیســت. 
با امید به بحرین می رویم و خوشــبین هســتیم دل 
کنیــم. وی در خصــوص برگــزار نشــدن  مــردم را شــاد 

کــرد: بــرای  بازی هــای تدارکاتــی تیــم ملــی تصریــح 
هماهنگــی بازیکنــان بــازی تدارکاتــی مهــم اســت 

ولی ایــن را بــه فــال نیــک می گیریــم.

یکــی  دادن  دســت  از  حــال  در  فوتســال  جامعــه 
رئیــس  امــا  اســت  ســرمایه هایش  بزرگتریــن  از 
کمیتــه فوتســال می گوید ایــن بحــث یــک موضــوع 
کنــش  غیــر اصلــی اســت! ســرانجام نخســتین وا
رســمی یکی از مســئوالن فدراســیون فوتبــال بــه 
بعــد  فوتســال  ســاختمان های  فــروش  بحــث 
گرفــت.  گذشــت نزدیــک بــه دو هفتــه صــورت  از 
ســازمان  رئیســه  هیــأت  عضــو  ســراجی  مهــرداد 
لیــگ فوتبــال و رئیــس کمیتــه فوتســال روز گذشــته 
در حاشــیه بازدیــد از تمریــن تیــم ملــی فوتســال 
ســاختمان ها  فروش ایــن  دربــاره  ســوالی  بــه 
پاســخ داد. ســراجی بــا بیان اینکــه بحــث فــروش 
ســاختمان های فوتســال یــک بحــث غیــر اصلــی 
کــه چــرا یــک  گفــت: »ســئوال من ایــن اســت  اســت، 
موضــوع غیــر اصلــی بــه یــک موضــوع اصلــی تبدیــل 
کمیتــه فوتســال مســئول فروش ایــن  می شــود؟ آیــا 
کمیتــه  ســاختمان اســت؟ خیــر. مســئولیت های 
اســتعدادیابی  ماننــد  اســت  مشــخص  فوتســال 
و یــا رســیدگی بــه تیــم ملــی و چیزهــای دیگــر.« 
در  فوتســال  ســاختمان های  فــروش  بحــث 
از  زیــادی  تعــداد  انتقــاد  مــورد  گذشــته  روزهــای 
گرفتــه اســت. این  مربیــان و مدیــران فوتســالی قــرار 
ســاختمان ها در زمــان ریاســت ســیدرضا افتخــاری 
کمیتــه فوتســال خریــداری شــد و بــه دو واحــد  بــر 

آپارتمانی گســترش یافت؛ یکی برای ســازمان لیگ 
کمیتــه فوتســال. فوتســال و یکــی بــرای 

گرفتــن مشــکات  ــاال  فدراســیون فوتبــال در پــی ب
مالــی تصمیــم بــه فروش ایــن ســاختمان ها گرفته و 
کارشناســی قیمــت را انجــام داده اســت؛ این  حتــی 
که جامعه فوتســال اعتقاد دارد این  در حالی اســت 
ــداری شــده  ــا پــول باشــگاه ها خری دو ســاختمان ب
فدراســیون  نــه  اســت  باشــگاه ها  بــه  متعلــق  و 
فوتبــال. در واقــع یکــی از بزرگتریــن ســرمایه های 
فوتســال ایران در آســتانه فــروش قــرار گرفته و رئیس 
کمیتــه فوتســال می گوید ایــن بحــث، یــک موضــوع 

غیــر اصلــی اســت!
از ســوی دیگــر، فدراســیون فوتبــال تصمیــم بــه 
اســت؛  گرفتــه  فوتســال  لیــگ  ســازمان  انحــال 
ــی  ــد آپارتمان ــی از دو واح ــب یک ــه صاح ک ــازمانی  س
و مســئول برگــزاری مســابقات لیــگ اســت. هیــأت 
کــه بایــد در پــی تأمیــن منافــع  رئیســه این ســازمان 
کنشــی بــه  باشــگاه های فوتســال باشــد، هیــچ وا
ســاختمان ها  فــروش  و  لیــگ  ســازمان  انحــال 
کمیتــه  نداشــته اســت. طبــق تعریــف ســراجی، 
بــه  رســیدگی  و  اســتعدادیابی  مســئول  فوتســال 
کــه در  تیم هــای ملــی اســت امــا چــرا ســازمان لیــگ 
واقــع هســته آن از باشــگاه ها تشــکیل شــده اســت، 
نســبت به ایــن مــوارد پــر اهمیــت بــی تفــاوت اســت 

و برایــش »موضــوع اصلــی« نیســت؟

انتصاب سرپرست گروه توسعه 
ورزش روستایی و عشایری 

کارگروه ویژه مسابقات لیگ فوتبال:   

تجمع و جوسازی شدیدترین تنبیهات را در پی دارد

احسان حاج صفی:

دست سرمربی تیم ملی باز است

نشان طال در دستان ایمان نیک اقبال کشتی گیر اصفهانی  دروازه بان تیم ملی فوتبال:

با امید به بحرین می رویم

موضع منفعالنه سازمان لیگ؛

 چرا ساختمان ها موضوع اصلی نیست؟
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــوان  ــرداری بان ــه ب ــی در مســابقات وزن یکتــا جمال
جوانــان جهــان بــه ســه مــدال برنــز دســت یافــت و 
اولیــن مــدال تاریخ وزنه بــرداری بانوان کشــورمان 

کــرد. کســب  را 
وزنــه  تیــم  کیلویــی   ۸۷ بانــوی  جمالــی  یکتــا 
کــه بــرای نخســتین  کشــورمان  بــرداری جوانــان 
شــده  اعــزام  المللــی  بیــن  مســابقات  بــه  بــار 
اســت، امــروز )یکشــنبه ۹ خــرداد مــاه( از ســاعت 
۱۵:۳۰ دقیقــه بــه وقــت تهــران، در هفتمیــن روز 
رفــت و در  تاشــکند روی تختــه  مســابقات در 
کیلوگــرم بــه ســه مــدال  نهایــت بــا مجمــوع ۲۰۸ 

برنــز دســت یافــت.
کــه اهــل شــهر اصفهــان اســت، در حرکت  جمالــی 
کــرد و  کار  یــک  ضــرب و دوضــرب بســیار عالــی 
کادر فنــی  بــا مهــار هــر شــش وزنــه درخواســتی 
توانســت شــاهکار انجــام دهــد و اولیــن مــدال 
تاریــخ وزنه بــرداری بانوان ایــران را بــه دســت آورد.

بــا ثبــت وزنــه ۹۲  کــه در حرکــت یکضــرب  وی 
کیلوگــرم بــه مــدال برنــز رســیده بــود، در حرکــت 
کیلویــی را بــاالی ســر  دوضــرب ابتــدا وزنــه ۱۰۵ 
کــرد.  کیلوگــرم را مهــار  بــرد. در مرتبــه دوم وزنــه ۱۱۱ 
در ســومین حرکــت نیــز موفــق بــه ثبــت وزنــه ۱۱۶ 
کیلوگــرم شــد و حدنصاب مجموع خود را بــه ۲۰۸ 
کیلوگــرم رســاند تــا در حرکــت دوضــرب و مجمــوع 

هــم برنــزی شــود.
مدال آوران دسته ۸۷ بانوان :

ــت  ــتان: در حرک ــاروا« از ازبکس ــنوی َجب ۱- »تورس
کیلوگــرم و  کیلوگــرم، دوضــرب ۱۳۰  یکضــرب ۱۱۱ 

۲۴۴ مجمــوع 
۲- »الیزابــت اوِونــز«  از آمریــکا:در حرکــت یکضــرب 
۹۳ کیلوگرم، دوضرب ۱۱۸ کیلوگرم و ۲۱۱ مجموع 
۳- یکتــا جمالــی از ایــران: در حرکــت یکضــرب ۹۲ 

کیلوگــرم و ۲۰۸ مجمــوع  کیلوگــرم، دوضــرب ۱۱۶ 

کسب نخستین مدال وزنه برداری 
تاریخ بانوان:

بانوی اصفهانی
تاریخ ساز شد 

قهرمــان وزنــه بــرداری آســیا از دغدغه هــای زندگــی 
ورزشــی اش می گویــد. 

بــرداری آســیا،  رســول معتمــدی قهرمــان وزنــه 
اصالتــا اهــل ســده لنجــان اســت. او متولــد آبــان 
۱۳۷۷ و در رشــته تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی 

مشــغول بــه تحصیــل اســت.
گفتگــو بــا خبرنــگار مــا دربــاره  رســول معتمــدی در 
کــرد: از ۱٠  ورودش بــه رشــته وزنه بــرداری اظهــار 
ســال  دو  شــدم.  ورزش  بــه  عاقه منــد  ســالگی 
کــردم و از دوازده تــا چهــارده  در ایــن رشــته فعالیــت 
کار  ســالگی به طور حرفه ای دروازه بانی فوتســال را 
کردم و برای باشــگاه گیتی پســند، انتخاب شــدم، 
ولــی از چهــارده ســالگی بــه رشــته وزنــه بــرداری 
بــرای  را  و جــودو  فوتســال  و  کــردم  پیــدا  عاقــه 

گذاشــتم. کنــار  همیشــه 
او افــزود: مــن مشــغول تماشــای صحنه هــای وزنــه 
کــه بــا دیدن  بــرداری المپیــک ۲۰۱۲ در خانــه بــودم 
وزنــه بــرداری هموطنانــم در رقابت هــای المپیــک 

تصمیــم گرفتــم وارد این رشــته شــوم.
قهرمــان وزنــه بــرداری آســیا ادامــه داد: عاقــه مــن 
بیشــتر  ورزشــی  رشــته  به ایــن  نســبت  روزبــه روز 
می شــود. بعــد ازچهــار ســال از شــروع این رشــته 
وارد تیــم ملــی وزنــه بــرداری جوانــان شــدم و در 
ــی  ــر و تیم هــای مل کشــوری لیــگ برت رقابت هــای 
اســامی ایران  جمهــوری  بزرگســاالن  و  جوانــان 

قهرمانــی  مســابقات  در  و  کــردم  پیــدا  حضــور 
ــر  ــردار برت آســیا ســتاره تیــم ملــی، چهارمیــن وزنه ب
تیــم ملی ایــران  بهتریــن وزنه بــردار  مســابقات و 

شــدم. رقابت هــا  در ایــن 
معتمــدی ادامــه داد: صاحــب مــدال قهرمانــی 
کشــور و لیــگ برتــر با تیم هــای ذوب آهــن اصفهان، 
ملــی حفــاری اهــواز هســتم و مقــام نایــب قهرمانــی 
ــردار  ــه ب ــان آســیا در ســال ۲۰۱۸، بهتریــن وزن جوان
جوان ایــران در ســال ۲۰۱۸ و صاحــب مــدال برنــز 
کشــور ازبکســتان در ســال۲۰۱۸  جوانــان جهــان در 
کســب مــدال طــای  و بــه تازگــی هــم موفــق بــه 
کشــور  رقابت هــای قهرمانــی بزرگســاالن آســیا در 
ازبکســتان و شکســتن رکورد ایران در دســته ی ۱۰۲ 

گــرم شــدم. کیلــو 
گفــت: مــن همیشــه بــه لنجانــی بــودن خــود  او 
افتخــار می کنــم. بــه علت اینکــه از ایــن شهرســتان 
توانســتم بــه قله هــای قهرمانــی آســیا و مدال هــای 
افتخــار همیشــه  بــا  برســم.  و جهانــی  آســیایی 
کــه اهــل لنجــان هســتم و هیــچ مانعــی  می گویــم 
بــرای مــن نداشــته اســت، ولی همیشــه دغدغه ها 
هســت.  کوچکــی  شــهر  هــر  در  کمبود هایــی  و 
کــه جــای  لنجــان هــم مــورد بی مهــری قــرار اســت 
تاســف دارد. ایــن بــی مهری هــا چیــزی از عاقــه 
و شــوق و اشــتیاق مــن بــرای افتخــار آفرینــی بــرای 
کــم نکــرده اســت و هــر روز تــاش  کشــور و شــهرم 
کــه بــه قلــه و موفقیت هــای بیشــتری در  می کنــم 

کنــم. ــرداری دســت پیــدا  ــه ب رشــته وزن
گفــت: قرارگیــری مــن  قهرمــان وزنــه بــرداری آســیا 
در هــر مقامی نشــان از لطــف خداونــد متعــال و 
حمایــت خانــواده ام بــوده اســت. همچنین ایــرج 
کــه تکنیــک وزنــه را بــه  معینــی، اولیــن مربــی مــن 
من آموخت و رشــید شــریفی، مشــاور من در رشــته 

کردنــد. کمــک بزرگــی بــه مــن  وزنــه بــرداری 
معتمــدی دربــاره عاقــه اش بــه مربیگــری در ایــن 
کســب  بــرای  مــن  تمرکــز  تمــام  گفــت:  رشــته 
قهرمانــی اســت. بــه مربیگــری رشــته وزنــه بــرداری 
عاقــه دارم، ولــی آن را تجربــه نکــردم. تصمیــم 
کســب تجربــه  دارم در آینــده پــس از قهرمانی هــا و 
بــرای دوســت داران رشــته وزنــه بــرداری در حــوزه 

مربیگــری مفیــد واقــع شــوم.
او ادامــه داد: آرزوی هــر ورزشــکاری رســیدن بــه 
قله هــای افتخــار در جهــان اســت. ان شــاهلل اولیــن 
حضــور  بــرداری،  وزنــه  بــرای  مــن  محکــم  قــدم 
در تیــم ملــی و موفقیــت در بازی هــای آســیایی 

۲۰۲۲ هانچــو چیــن باشــد.
قهرمــان وزنــه بــراری آســیا دربــاره انتظاراتــش از 
مســئوالن گفــت: مســؤالن اســتان هیــچ حمایتــی 
انتظــارات  گفتــن  بنابرایــن  نکرده انــد،  مــن  از 
فرمانــدار  و  مســئوالن  از  مــن  نــدارد.  نتیجــه ای 
کــه پــس از  گایه منــد هســتم  شهرســتان لنجــان 
قهرمانی آسیا هیچ تماسی با من نگرفتند و هیچ 

گونــه حمایــت و قدردانــی از مــن نکردنــد.

کارخانه بــزرگ ذوب  معتمــدی افزود: از مســئوالن 
گلــه دارم، زیــرا بــا پرچم ایــن  آهــن اصفهــان هــم 
ــه مســابقات اعــزام شــدم و در تاشــکند  ــه ب کارخان
گونــه  کــردم، امــا هیــچ  پرچــم آن هــا را برافراشــته 
کارخانــه هنــوز انجــام  حمایتــی از طــرف باشــگاه و 
نشــده اســت. شــاید خواســته بــه جــای مــن بــود 
بــوده  جایــی  نابــه  خواســته  عزیــزان،  برای ایــن 

اســت.
او ادامــه داد: دغدغــه رســول معتمــدی اســتخدام 
کــه هنــوز محقــق  در یــک دســتگاه اجرایــی اســت 
نشده اســت. قهرمــان رشــته وزنــه بــرداری حداقــل 
بایــد در مــاه چنــد میلیــون تومــان بــرای تمرینــات 
کنــد.  و آمــاده ســازی خــود بــرای مســابقات هزینــه 
من هزینه های مکمل و آماده ســازی برای اردوی 
کــرده ام و حمایتــی از  تیــم ملــی را خــودم پرداخــت 
طــرف هیــچ مســئولی از اســتان اصفهان بــرای من 

انجــام نشده اســت.
عضــو  مــن  گفــت:  آســیا  وزنه بــرداری  قهرمــان 
برداری ایــران  وزنــه  و  ورزش  خانــواده  کوچــک 
رشــته  قهرمــان  بخواهــد  کســی  گــر  ا هســتم. 
ــه  ــد عاق ــاورد. بای ــم بی ک ــد  ــود نبای ــرداری ش وزنه ب
اش روز بــه روز زیادتــر شــود. بــه نظــر مــن انگیــزه 
کــه در  خیلــی مهم تــر از اســتعداد اســت. فــردی 
را حفــظ می کنــد  انگیــزه اش  بدتریــن وضعیــت 
قطعــی  برایــش  قهرمانــی  جایــگاه  بــه  رســیدن 
اســت، زیــرا مهمتریــن عامــل پیــروزی در رشــته 

اســت. انگیــزه  وزنه بــرداری 
معتمــدی افــزود: مــن مــدال قهرمانــی ام در آســیا را 
کــردم، چــون قبــل  تقدیــم، آســتان قــدس رضــوی 
از مســابقات بــا نیت آقــا امام رضا )ع( به مســابقات 
کــه مــدال خــودم  رفتــم. در حــال پیگیــری هســتم 
ــه آســتان قــدس رضــوی اهــدا  را هرچــه ســریعتر ب

کنم.
او در انتهــا گفــت: مشــوق و راهنمــای من در رشــته 
وزنه بــرداری محمــد حســین برخــواه ســرمربی تیم 
کــه در ســال  ــرداری بزرگســاالن اســت  ــه ب ملــی وزن
جوانــان  بــرداری  وزنــه  تیم ملــی  ســرمربی   ۲۰۱۸
ــرد.  کمــک راهنمایــی می ک ــود و همیشــه مــن را  ب
رئیــس  مــرادی  و دکتــر  از خانــواده ام  همچنیــن 
فدراســیون وزنــه بــرداری، همچنیــن از مدیــرکل 
ورزش و جوانــان و رئیــس هیئــت وزنــه بــرداری 
کــه در ایــن راه مــن را حمایــت  اســتان اصفهــان 

کردنــد تشــکر می کنــم.
گزارش از زینب حقیقی

دغدغه های قهرمان وزنه برداری آسیا:

هزینه تمرینات بر دوش من است، اما کم نمی آورم 
گزارشربخ

کــه بــه منظــور حمایــت و  وزیــر ورزش و جوانــان 
دیــدار بــا تیــم ملــی فوتبال ایــران وارد جزیــره کیــش 
شــده اســت، بــه اســتعفای هیــات مدیــره باشــگاه 

کنــش نشــان داد.  اســتقال وا
بــه گــزارش  مهــر، مســعود ســلطانی فــر، وزیــر ورزش 
و جوانــان بعدازظهــر امــروز یکشــنبه وارد جزیــره 
کیــش شــد تــا بــا مســئوالن فدراســیون فوتبــال، 
کند. گفتگو  کادر فنی و بازیکنان تیم ملی دیدار و 
کنش  ســلطانی فــر در بــدو ورود به ایــن جزیــره در وا
باشــگاه  مدیــره  هیــات  اعضــای  اســتعفای  بــه 
کــه  گفــت: یــک اختــاف ســلیقه بــود  اســتقال 
کنــد.  ــره باشــگاه اســتعفا  باعــث شــد هیــات مدی

ما ایــن اســتعفا را قبــول نکردیــم.
وی افــزود: قــرار شــد یکــی، دو روز آینــده جلســه ای 
بــرای هماهنگــی و بررســی مشــکات برگــزار کنیــم. 
هــم باشــگاه اســتقال و هــم پرســپولیس شــرایط 
خوبــی دارنــد و در لیــگ برتــر، جــام حذفــی و آســیا 
دارای شــانس هســتند تــا موقعیــت خوبــی بــه 

دســت بیاورنــد.
کــرد: نیــاز بــه آرامــش،  کیــد  وزیــر ورزش و جوانــان تا
هماهنگــی و ثبــات داریم. ســعی می کن بــا برگزاری 

جلســه، هماهنگی الزم ایجاد شــود.
ــر همچنیــن بعــد از حضــور در تمریــن  ســلطانی ف
تیــم ملــی فوتبــال در جمــع خبرنــگاران حاضر شــد 

و بــه ســئواالت آنهــا پاســخ داد.
گفــت: در مرحلــه دوم انتخابــی جــام جهانــی  وی 
قــرار بــود ســه مســابقه میزبــان باشــیم اما بــه خاطر 
آســیا این  کنفدراســیون  کرونــا،  ویــروس  شــیوع 
کشــور به صورت متمرکز برگزار  مســابقات را در یک 
کرد. ایــن تصمیــم ناعادالنــه بــود چــون شــرایط 
میزبانی ایــران از جهــات مختلــف برتــر بــود. آنهــا 

ــد. کردن ــه  ــا را بهان تحریم ه
بــرای  امکانــی  کــرد:  خاطرنشــان  فــر  ســلطانی 
تغییر ایــن تصمیــم ناعادالنــه نبــود و بازی هــا در 

کشــور بحریــن برگــزار خواهــد شــد. بچه هــای مــا 
گذشــته هــر زمــان تحــت فشــار  در دو، ســه دهــه 
بودند و مشــکل خاصی برایشــان ایجاد شــده بود، 
گلیــم خــود را از  توانســتند نتیجــه خوبــی بگیرنــد و 
آب بیــرون بکشــند و موجــب افتخــار مــردم شــوند. 
ان شاءاهلل از این مرحله با موفقیت عبور خواهیم 
کــرد و ایــن بچه ها پیــروزی بــزرگ را بــرای مردم ایران 
کــه  بــه دســت می آورنــد. از یکــی، دو مــاه قبــل بــود 
نشســت های مســتمری بــا عزیــزی خــادم رئیــس 
فدراســیون فوتبــال داشــتیم تــا بهتریــن شــرایط را 

کنیــم. فراهــم 
کــرد: در یــک فضــای  وزیــر ورزش و جوانــان اظهــار 
کار را جلــو بردیــم. قــرار شــد نیازهــای  دوســتانه 
کردنــد و جــا  کمــک  تیــم ملــی تامیــن شــود. همــه 
کنــم.  کشــیدند تشــکر  کــه زحمــت  کســانی  دارد از 
بردیــم.  را جلــو  کار  بــه شــانه فدراســیون  شــانه 
خوشــبختانه این اتفــاق افتــاد و بــه مــرور منابــع 
کردند  مالی تامین شــد. بعضی ها حاشــیه ســازی 
ولــی تمــام نیازهــا تامیــن شــده اســت. محدودیتی 
کمــک دولــت چقــدر اســت را  هــم نداریــم. رقــم 
محدودیــت نداریــم. بــرای موفقیــت تیــم ملــی 
کشــورمان محدودیتــی قائــل نیســتیم. هــر مقــدار 
ــده و هــر  ــی تامیــن ش ــم مل ــرای تی ــوده ب ــاز ب ــه نی ک
مقــدار دیگــری هم نیاز باشــد، تامین خواهد شــد. 
کردیــم و در  تــا االن ۳۰ میلیــارد تومــان پرداخــت 
چنــد روز آینــده مبلــغ دیگــری پرداخــت می شــود. 

هــر مبلغــی نیــاز باشــد پرداخــت خواهــد شــد.
ســلطانی فــر در خصوص اینکــه معــاون وزیــر ورزش 
کــرده  کمــک از ســوی دولــت را تکذیــب  پرداخــت 
کــرد: مــن دارم حــرف می زنــم! بــا  بــود، تصریــح 
کــه بــا عزیزی خــادم داشــتیم، پاداشــی را  مشــورتی 
که ایــن  کــه در صــورت صعــود تیــم  گرفتیــم  در نظــر 
صعــود را قطعــی می دانیــم بــه تمــام اعضــای تیــم 
ملی بافاصله پرداخت خواهد شد.متعهد شدم 
کننــد پرداخــت  گــر از گذشــته هــم پاداشــی طلــب  ا
بــا  کردیــم  تیــم صحبــت  اعضــای  بــا  می کنیــم. 

کننــد. آرامــش برونــد و بــازی 
گرفتــه اســت  ــورت  ــی الزم ص گفــت: هماهنگ وی 
تــا کمپــی بــرای تیــم ملــی در جزیــره کیش ســاخته 
شــود. وزارت ورزش در مرحلــه نخســت در ســال 
۱۴۰۰ مبلــغ ۲۰ میلیــارد تومــان اختصــاص می دهد 

کمــپ ســاخته شــود. تا ایــن 

تصمیم AFC ناعادالنه بود: 

کنش وزیر ورزش به استعفای هیات مدیره  وا
استقالل و پاداش به تیم ملی 

خبر
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دارنــد  ورزش  مشــابه  اثــری  داغ  حمــام  و  ســونا 
ناشــی  از مشــکالت  بعضــی  رفــع  بــا  و می تواننــد 
بــه بهبــود ســالمت و  کمبــود فعالیــت بدنــی،  از 
کمــک  پیشــگیری از بیماری هــای قلبــی عروقــی 
کننــد. بــرای بســیاری از افــراد رفتــن بــه بیــرون از 
کار دشــواری اســت.  خانــه و حرکــت دادن بــدن 
زندگــی مــدرن باعــث شــده انتخــاب ســبک زندگــی 
از  بســیاری  بــرای  فعــال دشــوارتر شــود.  و  ســالم 
افــراد ورزش همیشــه لذت بخــش نیســت؛ امــا آیــا 
کــه اثــر نســبتا یکســانی بــا  روش دیگــری وجــود دارد 
ورزش داشــته باشــد؟ در ایــن مقالــه ســعی می کنیم 
به ایــن پرســش پاســخ بدهیــم. عبــارت »ورزش دارو 
اســت« تعریف بجایی اســت. ورزش یکی از بهترین 
گــر شــخصی  راه هــا بــرای حفــظ ســالمت اســت؛ امــا ا
دارو  نمی توانــد  باشــد،  نداشــته  را  الزم  آمادگــی 
کنــد. بســیاری از افــراد بــه دلیــل نداشــتن  مصــرف 
وقــت یــا انگیــزه قــادر بــه ورزش نیســتند. همچنیــن 
کــه بــه بیماری هــای  ورزش بــرای افــراد مســن تر 
ــد عامــل درد باشــد. مزمــن دچــار هســتند می توان

جهــان  سراســر  بزرگ ســاالن  از  درصــد   ۲۵
حداقــل ســطح فعالیــت فیزیکــی ۱۵۰ دقیقــه ای 
متوســط یــا ۷۵ دقیقــه فعالیــت شــدید در هفتــه 
بســیار  آمــار  بریتانیــا  در  نمی ســازند.  بــرآورده  را 
 ۴۲ و  مــردان  از  درصــد   ۳۴ تقریبــا  اســت؛  بدتــر 
درصــد از زنــان اســتانداردهای ورزشــی را رعایــت 
نمی کننــد. متأســفانه افزایــش بی تحرکــی رابطــه ی 
مســتقیمی با ۱۱٫۶ درصــد از مــرگ و میــر ســاالنه در 

کارهای  کارها به  که اغلب  بریتانیا دارد. در دنیایی 
دفتــری نــه صبــح تــا پنــج بعــد از ظهــر محــدود 
کلیــک  بــا چنــد  هســتند و وظایــف روزانــه تنهــا 
بــه ســطح  به راحتــی می تــوان  کامــل می شــوند، 
بــاالی بی تحرکــی پــی بــرد. در نتیجــه نیــاز فــوری 
بــه اســتراتژی های جایگزیــن بــرای بهبــود ســالمت 

می شــود. احســاس  افــراد 
یکــی از راه حل هــای پیشــنهادی، حمــام آب داغ 
و ســونا اســت. در طــول تاریــخ بشــر، فرهنگ هــای 
گرمادرمانــی بــرای  متعــددی در سراســر جهــان از 
هیــچ  امــا  می کردنــد؛  اســتفاده  ســالمت  حفــظ 
گذشــته در  کــدام از ایــن روش هــا تــا چنــد دهــه ی 
ســطح علمی مــورد بررســی قــرار نگرفتــه بــود. طبــق 
شــواهد علمی، در دهه های گذشــته حمام منظم 
کاهــش  ــه  ــد ب ــرم می توان گ در ســونا و خزینــه ی آب 
و  بینجامــد  قلبــی عروقــی  بیماری هــای  ریســک 
مزایــای ســالمتی دیگــری هــم به دنبــال داشــته 
باشــد. بــر اســاس شــواهد، ســونا و حمــام آب داغ 
منظــم مزایای ســالمتی مشــابه ورزش های هــوازی 
مثــل پیــاده روی و دوچرخه ســواری دارد. در نــگاه 
اول شــاید مقایســه ی حمــام یــا ســونا بــا پیــاده روی 
غیــر منطقــی بــه نظــر برســد؛ امــا شــباهت آن هــا 
کــه تصــور می کنیــد. دفعــه ی  بیشــتر از آن اســت 
گــرم یــا ســونا رفتیــد بــه بــدن  کــه بــه حمــام آب  بعــد 
گــوش بدهیــد. در ابتــدا حــس خوشــایندی از  خــود 
گرمــا را احســاس می کنیــد کــه باعــث افزایــش دمــای 
بــدن می شــود، ســپس عــرق می کنید. ایــن فراینــد 
بــا افزایش اندکــی در ضربــان قلــب همــراه اســت. 

کنش هــای بــدن  بــه نظــر آشــنا می آیــد؟ بله ایــن وا
کنش هــا در طــول ورزش هســتند. دقیقــا مشــابه وا

اندازه گیری ضربان قلب در آب داغ
اندازه گیــری ضربــان قلــب، مصــرف انــرژی از طریــق 
تبــادل گاز و بررســی جریــان خون ســرخرگ از طریق 

فراصوت
چارلــز جیمــز اســتوارد، نویســنده ی اصلــی مقالــه و 
ــه  کوونتــری، ب ــروه پژوهشــی دانشــگاه  گ بخشــی از 
کنش های  مقایســه ی شــباهت ها و تفاوت هــای وا
از  او  پرداخــت.  گرمایــش  و  ورزش  فیزیولوژیکــی 
داوطلبــان خواســت مدت زمــان یکســانی به حمام 
متوســط  شــدت  بــا  دوچرخه ســواری  و  داغ  آب 
اختصــاص بدهنــد. تشــابه این دو فعالیــت بســیار 
کنش هــای فیزیکی اســت. پژوهشــگرها با  فراتــر از وا
اســتفاده از اســکن  فراصوت متوجه شــباهت هایی 

ــان خــون هــم شــدند. در جری
عــالوه بــر یافته هــای آزمایشــگاه، بررســی های عینی 
گرمــا در حیــن  کاربــرد  بلندمــدت نشــان دادنــد 
بهبــود ســالمت  باالیــی در  پتانســیل  اســتراحت 
دارد؛ امــا قبــل از آنکــه عضویــت باشــگاه خــود را لغــو 
و روی جکــوزی ســرمایه گذاری کنیــد، بدانیــد ســونا 
کاهش  یا حمام داغ منظم کل مزایای ورزش مثل 
چربــی یــا افزایــش حجــم ماهیچه هــا را به دنبــال 
نــدارد. حمــام داغ را نمی تــوان به عنــوان جایگزیــن 
گرفــت؛ امــا می توانــد  کاملــی بــرای ورزش در نظــر 
بعضــی مزایــای ورزش را پوشــش بدهــد و ترکیــب آن 
بــا ورزش می توانــد بــه شــکل چشــمگیری ســالمت 

را بهبــود بدهــد.

تاثیر حمام داغ 
در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

خبرربخ

گهی مفقودی آ
غ التحصیلــی مقطــع کارشناســی  بدینوســیله گواهــی می شــود مــدرک فــار
شــماره  بــا  آبــاد  نجــف  دانشــگاه  واحــد  از  صــادره  قــدرت  بــرق  رشــته 
1۵9۰1۵۰۰۰891 مــورخ 1۳9۰/1۰/۳۰ متعلــق بــه آقــای ســامان ســیاح فرزنــد 
گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط  کدملــی 127۰22۴11۵ مفقــود   اصغــر بــه 

می باشد.

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۳۶
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/19

ک  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
گردیــده  کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر  دهاقــان 
ــق  ــه 1۵ روز ازطری ــه فاصل ــت ب ــون در دو نوب ــاده ۳ قان ــرای م ــت و دراج اس
گهــی می شــود تــا شــخص یا اشــخاصی که  روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
گهــی و در  بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تا دو ماه اعتــراض خود را بــه اداره  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخذ نمایــد و معترض بایــد ظرف 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی تقدیم دادخواســت 
را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت 
کــه اعتــراض  منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت  در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیت 
ــه دادگاه  ــع از مراجعــه متضــرر ب خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مان

نخواهــد بــود.
فرشــید  آقــای   ،1۴۰۰/۰1/2۴  ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۴ شــماره  رای   )1
ک های  طاهــری فرزنــد احمد ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثی بــرروی پال
1۵1 و 2۰۵ و 1۵۰ فرعــی از ۶۴ اصلــی بــه ترتیــب بــه مســاحت های ۶72/71 
مترمربــع و ۴19/۰۶ مترمربــع و 87۵/۶8 مترمربــع واقــع در روســتای 
قمبــوان بخــش ثبتــی دهاقــان انتقــال عــادی بــه رســمی مع الواســطه 

ازطــرف نصــرت الــه خان ســلطانی و محترم ناطقــی و نازنین بیگم صانعی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/11
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال
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گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۳۴
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/19

ک  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
گردیــده  کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر  دهاقــان 
ــق  ــه 1۵ روز ازطری ــه فاصل ــت ب ــون در دو نوب ــاده ۳ قان ــرای م ــت و دراج اس
گهــی می شــود تــا شــخص یا اشــخاصی که  روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
گهــی و در  بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تا دو ماه اعتــراض خود را بــه اداره  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخذ نمایــد و معترض بایــد ظرف 
یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی تقدیم دادخواســت 
را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت 
کــه اعتــراض  منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت  در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیت 
ــه دادگاه  ــع از مراجعــه متضــرر ب خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مان

نخواهــد بــود.
حســین  آقــای   ،1۴۰۰/۰1/2۳  ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳2 شــماره  رای   )1
مســاحت  بــه  گلخانــه  بــاب  یــک  ششــدانگ  احمــد  فرزنــد  افشــاری 
ک 9 الــی 1۳ فرعــی از 17۵ اصلــی واقــع در اراضــی  17۴9۰/8۰ مترمربــع پــال

کــه درازاء مالکیــت رســمی خود مفــروز شــده اســت. همگیــن 
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰2/27

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/11
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال
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گهی آ

خبرربخ

خبرربخ

بررســی حدود ۲ میلیون نفر در یک مطالعه جدید 
نشــان می دهــد مصــرف منظــم شــیر بــا افزایــش 

کلســترول مرتبــط نیســت. میــزان 
کــه  بررســی ســه مطالعــه بــزرگ نشــان داد افــرادی 
کلســترول  مرتبــًا مقــدار زیــادی شــیر می نوشــند، 

کمتــری دارنــد. خــوب و بــد 
کی از آن است  همچنین تجزیه و تحلیل بیشتر حا
کــه بــه طــور منظــم شــیر مصــرف می کننــد  کســانی 
۱۴٪ کمتــر در معــرض بیماری عــروق کرونر قلب قرار 
گونــه ژنتیکــی  دارنــد. محققــان دریافتنــد داشــتن 
کمــک می کنــد شــیوه  کتــوز  کــه بــه افــراد در هضــم ال
کــه مقادیــر  خوبــی بــرای شناســایی افــرادی اســت 

زیــادی شــیر مصــرف می کننــد.
از  تحقیــق  تیــم  سرپرســت  کارانــی«،  »ویمــال 
بــاره  در ایــن  انگلســتان،  ریدینــگ  دانشــگاه 

کننــدگان  می گویــد: »مــا دریافتیــم در میــان شــرکت 
بــا تنــوع ژنتیکــی مرتبــط بــا مصــرف شــیر بیشــتر، 
افــراد شــاخص تــوده بدنــی و چربــی بــدن باالتــری 
کلســترول خــوب و بــد  داشــتند، امــا مهمتــر از همــه 

بــود.« پایین تــر 
دریافتیــم  »همچنیــن  می افزایــد:  ادامــه  در  وی 
کــه دارای تنــوع ژنتیکــی هســتند، بــه طــور  کســانی 
بــه  نــرخ پایین تــر خطــر ابتــاء  بــا  قابــل توجهــی 
کرونــر قلــب مواجــه هســتند. همه اینهــا  بیمــاری 
کاهــش مصــرف شــیر بــرای  کــه  نشــان می دهــد 
جلوگیــری از بیماری هــای قلبــی عروقــی ضــروری 

نیســت.«
چربــی  نیســت  مشــخص  محققــان،  گفتــه  بــه 
کاهــش  موجــود در محصــوالت لبنــی منجــر بــه 
کتور  کلســترول می شــود یا اینکــه به دلیــل فا ســطح 

ناشــناخته دیگــری در شــیر اســت.

پژوهشــگران در مطالعــه ای در دانشــکده پزشــکی 
کــه  کســانی  کردنــد  دانشــگاه هاروارد آمریــکا اعــالم 
کســانی  کمتر از ۵ ســاعت در شــب میخوابند ۲ برابر 
کــه بیــن ۶ تــا ۸ ســاعت میخوابنــد در خطــر ابتــال بــه 
زوال عقلــی و مــرگ قــرار دارنــد. ســن متوســط ابتــال 

بــه زوال عقلــی، ۷۷ ســالگی اســت
در بیمــاری آلزایمــر ترشــح ســروتونین بــه شــدت 
کاهــش می یابــد اما ایــن مســئله همیشــه بــه علــت 
کــه  پیــر شــدن ســلول ها نیســت. ســکته مغــزی 

باعــث از دســت رفتــن بخشــی از ســلول های مغــز 
یــا شــوک عاطفــی پــس از دســت دادن  میشــود 
ــه آلزایمــر را افزایــش  عزیــزی میتواننــد خطــر ابتــال ب

دهنــد
کوتــاه مــدت،  آلزایمــر بــا از دســت دادن حافظــه 
کــردن آدرس هــا و اســم ها آغــاز میشــود  فرامــوش 
ــی راه  ــرد حت ــه ف ک ــرود  ــش می ــا پی ــا آنج ــم ت ک ــم  ک و 
بازگشــت بــه خانــه را فرامــوش میکنــد. بیمــاری 
از  میتــوان  امــا  نــدارد  درمانــی  متاســفانه  آلزایمــر 

کــرد. پیشــرفت آن جلوگیــری 

کلسترول وجود دارد؟ آیا ارتباطی بین شیر و افزایش 

لزایمر می شود ! کم خوابی باعث آ خبر

کــه ممکن  احســاس تشــنگی امــری طبیعــی اســت 
کار  کــم آبــی بــدن، غذاهــای شــور و  اســت بــه دلیــل 
گاهــی اوقــات تشــنگی شــدید  گــر چــه  زیــاد باشــد، ا
ممکــن اســت نشــان دهنده بیمــاری باشــد، باید با 
کافی را دارد  گرفتن اینکه بدن شما رطوبت  در نظر 
ولــی بــاز هــم شــما احســاس تشــنگی می کنیــد بایــد 

ســریعًا بــه پزشــک مراجعــه کنید.
کــه بدنتــان آب  کــم شــدن آب بــدن شــرایطی اســت 
کافــی را بــرای انجــام وظایــف خــود نــدارد و ممکــن 
اســت بــه دالیــل مختلف مانند اســهال، اســتفراغ و 

تعــرق زیــاد رخ داده باشــد.
دیابــت: وقتــی قنــد خــون بــاال مــی رود فشــار زیــادی 
کــه منجــر به ایجــاد ادرار  کلیه هــا وارد می شــود  بــه 

ــز اضافــی دفــع می شــود. گلوک می شــود و 

دیابــت نــوع ۱: ایــن نــوع دیابــت بــر اســاس عــدم 
تعــادل هورمون هــا دســته بنــدی می شــود و روی 
جــذب تأثیــر می گــذارد و هنــگام ادرار آب زیــادی از 

بــدن دفــع می شــود.
دوره قاعدگــی: در ایــن دوره بایــد آب فراوانــی را میــل 
کنیــد چــون هورمــون پروژســترون و اســتروژن روی 

ســطح مایعــات بــدن تأثیــر می گــذارد.

کــه همیشــه وجــود  دهــان خشــک: اشــتباه رایجــی 
کــه فکــر می کننــد، خشــکی دهــان  دارد ایــن اســت 
بــه دلیــل تشــنگی شــدید اســت، امــا دلیــل دیگــر 

خشــکی نابهنجــار دهــان، مخــاط دهــان اســت.
در  کــه  گهانــی  نا خونــی  کــم  آنمــی:  خونــی  کــم 
نتیجــه خونریــزی قاعدگــی یــا خونریــزی معــده رخ 
می دهــد، علــت رایــج آندمی محســوب می شــود 
بــه همیــن دلیــل بــدن بــرای جبــران از دســت دادن 

مایعــات بــدن آب را جایگزیــن می کنــد.
فشــار خــون پاییــن: فشــار خــون پاییــن، افســردگی، 

عصبانیــت، تشــنگی و ســرگیجه را در پــی دارد.
کــه ادرارآور هســتند ماننــد:  رژیــم غذایــی: غذاهایــی 
کرفــس، لیمــو و چغنــدر احســاس تشــنگی را بیشــتر 

می کننــد.
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پدیــده  علت ایــن  شــایع ترین  خشــک  هــوای 
اســت. این خشــکی باعث ایجــاد پوســته در داخــل 
بینی میشــود. پوســته ممکن اســت خارش داشته 

گــر بینــی شــما خراشــیده  باشــد یــا تحریــک شــود. ا
شــده باشــد، ممکــن اســت خونریزی کنــد. مصرف 
ــرای  ــان ب ــد احتق ــتامین و ض ــی هیس ــای آنت داروه
ــا مشــکات سینوســی نیــز  ــرژی، ســرماخوردگی ی آل
میتواند غشــای بینی را خشــک کند. دمیدن مکرر 
بینــی یکــی دیگــر از دالیــل خونریــزی بینــی اســت.

دالیــل عمــده خونریــزی بینــی می شــود شــامل: 
محرک هــای  بینــی،  در  خارجــی  شــی  احتبــاس 
کنــش آلرژیــک، آســیب بــه بینــی،  شــیمیایی، وا
ــادی،  ــاالت انعق ــرر، اخت ــه مک ــرد، عطس ــوای س ه
عفونت تنفســی فوقانی، سرطان، فشــار خون باال، 
اختــاالت خونریــزی، دوزهــای زیــادی از، آســپرین، 

عمــل بینــی اســت.

گاو دارای مــزاج ســرد و خشــک اســت و بــه  گوشــت 
شــدت ســودازا اســت. 

گوشــت باعــث غلظــت خــون میشــود و بــرای  ایــن 
کبــد مناســب نیســت. 

تیرگــی پوســت، افســردگی، وســواس، واریــس، بزرگ 
شــدن طحــال، بیماریهــای روده بدلیــل افزایــش 
زیــاد  مصــرف  و  می افتــد  اتفــاق  بــدن  در  ســودا 

گوســاله مــوارد فــوق را تشــدید میکنــد. گوشــت 
و  سوســیس  نظیــر  آمــاده  گوشــتی  فرآورده هــای 
گاو بــوده و به ایــن خاطــر  گوشــت  کالبــاس بیشــتر از 

ــه مصــرف آنهــا نمیشــود. توصیــه ب
فصــل بهــار، بهتریــن فصــل مصــرف آن بــوده و بهتــر 

کل زیــاد مصــرف نشــود. اســت بــه طــور 
پیــاز،  زنجبیــل،  فلفــل،  دارچیــن،  آن  مصلــح 

اســت. زیــره  و  ســیر  گلپــر،  ســکنجبین، 

کــه  تــوت فرنگــی، میــوه مغــذی و پرفایــده اســت 
ضمن اینکــه چربــی خــوب خــون را افزایــش داده، 
بــرای فشــار خــون باال مفید اســت و به شــما برای 

کمــک می نمایــد. محافظــت در برابــر ســرطان 
کســیدان بوده  ایــن میــوه جــزو ۲۰ میــوه پر از آنتی ا
کلســیم  و منبعــی خــوب بــرای تامیــن پتاســیم و 

می باشــد
ــه مســیرهای  ک ــر از فیســتین اســت  ایــن میــوه پ
ــه بهبــود  ســیگنال دهنــده را تحریــک نمــوده و ب

کمــک می کنــد.  حافظــه 
طبــق تحقیقــی مصــرف ۲ یا چنــد توت فرنگــی در 
ــان  ــه زوال حافظــه در زن ک کمــک می کنــد  هفتــه 

مســن بــه تعویــق بیفتد.

معمــوال  کــه  معــده  دخالــت  از  ناشــی  دردهــای 
در ایــن شــرایط افــراد بعــد از خــوردن غــذا دچــاد 
ســردرد می شــوند و ایــن وضعیــت در فصل هــای 
گــرم و یــا وعــده ظهــر بــه شــدت افزایــش می یابــد 
ــت  ــده و حرک ــرارت در مع ــش ح ــه افزای ــه در نتیج ک
آن  بــه ســمت ســر این اتفاق ایجــاد می شــود و بــا 
که ایــن نیــز  کاهــش می یابــد  گرســنگی این ســردرد 

کــم شــدن  حــرارت بــدن می باشــد. در نتیجــه 
درمــان ســردرد ناشــی از دخالــت معــده بایســتی بــر 
اســاس اصــاح مــزاج عمومی باشــد و دیگر این کــه 
بــا رعایــت و در نظــر  گرفتن حــرارت و بــرودت غذایی 
مثــا  شــود.  اقــدام  ســردرد  کنترل ایــن  جهــت 
ــه دچــار ســردرد ناشــی از حــرارت معــده  ک ــرادی  اف
گــر وعــده ظهــر غذاهــای  هســتند بایــد بداننــد ا
چــرب و شــور مثــل کبــاب کوبیــده بــا نان ســنگک و 
بــا حجــم زیــاد تناول کنند یک ســاعت بعد ســردرد 
شــروع خواهــد شــد و ایــن ســردرد تــا پاییــن نیامدن 
ــه  ــته ب ــت و وابس ــد یاف ــه خواه ــر ادام ــرارت در س ح

مســکن  نیســت.
جهــت  شــود  جمــع  معــده  در   صفــرا  چنان چــه 
کار نوشــیدن حجــم مایعــات بــه  دفــع آن بهتریــن 
کــردن اولیــه صفــرا  خصــوص دوغ بــه علــت خنثــی 
و ســپس ایجاد اســتفراغ صفراوی از طریق تحریک 
ــده  ــرا در مع ــع صف ــان تجم ــد. در زم ــق می باش حل
رنــگ چشــم زرد شــده و دهــان تلــخ می شــود و 
تشــنگی نیــز حــادث می شــود و بعــد از اســتفراغ 

عائــم برطــرف می شــود.
کــه  راه پیش گیــری و درمــان غلبــه صفــرا در معــده 

باعــث ســردرد می شــود عبــارت اســت از:
ــردن  ک ــک  ــپس  خن ــراوی و س ــتفراغ صف ــاد اس ایج
و  اســت  رســیده  ســر  بــه  کــه  صفــراوی  بخــارات 
ــا روغــن بنفشــه  ــردن بینــی  ب ک برای ایــن کار چــرب 

کننــده خواهــد بــود کمــک 
اســتفاده از بخــور مایــم ســرکه به ایــن صــورت یــک 
قاشــق غذاخــوری ســرکه را داخــل یــک لیــوان آب 
گــرم بریزیــم  و آرام بخــور دهیــم تــا شــدت ســردرد بــه 

کنتــرل شــود. حداقــل رســیده و 

چرا خون دماغ می شوید ؟!

گاو از نگاه طب سنتی گوشت 

برای پایین آمدن فشارخون بهتر است توت فرنگی 
میل کنید!

درمان سردرد ناشی از دخالت معده

خبر خبر

کدوییــان  گیاهــی اســت بوتــه ای از تیــره  طالبــی 
کــه میــوه اش درشــت، شــیرین، آب دار، مــدور و 
کــه آن را بــه  و بــا خط هــای عمــودی می باشــد 
کــرده اســت و وزن  برش هــای مســاوی تقســیم 
میــوه  می رســد. این  نیــز  کیلوگــرم  چهــار  تــا  آن 
کدوییــان دارای حفــره ای در  نیــز ماننــد خانــواده 
کــه تخم هــای انبــوه آن در  وســط خــود می باشــد 

محیــط قــرار دارنــد.
خواص:

کــم  خــوردن طالبــی بعــد از غــذا بــرای درمــان 
خونــی مفیــد اســت.

در  و  می دهــد  کاهــش  را  بدخــون  کلســترول 
دارد. کارآمــدی  نقــش  قلــب  ســالمت 

احتمال ایجاد سکته را کاهش می دهد.
طالبی، خاصیت ضدانعقاد خون دارد.

طالبی و گرمک فشارخون را پایین می آورند.
طالبی میوه ای اشتهاآور است.

که از یبوســت رنج  گرمــک برای کســانی  طالبــی و 
می برنــد مفید اســت.

خــوردن طالبــی بعــد از غــذا برای کمــک به هضم 
آن مفید اســت.

کنتــرل  طالبــی، اســهال ســاده و اســهال خونــی را 
می کنــد.

ایــن میوه هــا سرشــار از فیبــر هســتند و بســیار 
می باشــند. مســهل  و  ملیــن 

مصرف طالبی در بهبود سل ریوی مؤثر است.
تخم طالبی ضد سرفه و تب بر است.

گرمــک از نقــرس و رماتیســم جلوگیــری  طالبــی و 
می نماینــد.

این دو میوه، تشنگی را رفع می کند.
کتری و ویروس است. طالبی، ضد با

طبیعت :
طالبی و گرمک دارای طبیعتی معتدل هستند.

عوارض و موارد منع مصرف:
کــه مــرض قنــد دارنــد بایــد در خــوردن  کســانی 
کننــد و یــا آن را  طالبــی جانــب احتیــاط را رعایــت 

مصــرف نکننــد.
کــه ورم معــده دارنــد، نبایــد در مصــرف  کســانی 
کنند.همچنیــن پوســت این  طالبــی زیــاده روی 
میــوه می توانــد منبعــی برای مســمومیت غذایی 
کامــل آن هــا توصیــه  باشــد؛ از ایــن رو شســتن 

می شــود.

1- خودتــان را بــرای رســیدن بــه موفقیــت آمــاده 
کنیــد.

2- میانه روی یک کلید مهم است.
۳- فقط ســیر شــدن مهم نیســت ؛ چگونه خوردن 

مهم تر اســت.
۴- از میوه هــا و ســبزی های رنگــی به وفور اســتفاده 

کنید.
۵- از کربوهیدراتهای ســالم وغالت کامل اســتفاده 

کنید.
۶- بجای استفاده از چربیهای ناسالم از چربیهای 

کنید. سالم استفاده 
7- از پروتئینهــا حتمــًا بــه میــزان متعــادل اســتفاده 

کنید.
8- بــرای داشــتن اســتخوانهای ســالم غذاهــای 
خــود  رژیــم  بــه  را   D ویتامیــن  و  کلســیم  حــاوی 

بیفزاییــد
9- مصــرف نمــک، شــکر و غــالت تصفیــه شــده را 

ــد ــش دهی کاه
1۰- بــرای تهیــه غذاهــای آســان، ســریع و ســالم 

کنیــد برنامــه ریــزی 

کم خونی وکلسترول بد خون طالبی درمان  کلیدی  1۰ راه حل 
برای داشتن یک برنامه غذایی سالم
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مواد الزم:
  سیر ۴ حبه

  نخود ۳۰۰ گرم
غ ۱ عدد   تخم مر
  جعفری ۱۰۰ گرم

  پیاز متوسط ۱ عدد
  زیره ۱ قاشق چایخوری

  تخم گشنیز ۱ قاشق چایخوری
  آرد نخودچی ۲ قاشق غذاخوری
  روغن سرخ کردنی به اندازه کافی

  نمک، زردچوبه و فلفل سیاه به اندازه کافی
طرز تهیه:

نخــود را بــه مــدت ۲۴ تــا ۴۸ ســاعت در یــک ظرف 
آب بخیســانید. ســپس همــراه ســیر و پیــاز دو 

کنیــد. مرتبــه چــرخ 
غ و جعفــری خــورد شــده و ارد  بعــد از آن تخــم مــر
نخودچــی را بــه مــواد اضافــه کنیــد. در ادامه تخم 
ــا  ــد و ب کنی ــوط  ــواد مخل ــا را در م ــنیز و ادویه ه گش
اســتفاده از قالــب مخصــوص در روغــن داغ ســرخ 

کنید.

کــم شــهر بغداد از بهلول پرســید:  »آورده انــد روزی حا
کــه همیشــه ســامت و تندرســت  آیــا دوســت داری 
گــر همیشــه در  گفــت: خیــر زیــرا ا باشــی؟ بهلــول 
ــرم، آرزو و خواهش هــای نفســانی  ــه ســر ب آســایش ب
در مــن قــوت می گیــرد و در نتیجــه، از یــاد خــدا غافــل 
می مانــم. خیــر مــن در ایــن اســت کــه در همیــن حال 
باشــم و از پــروردگار می خواهم تا گناهانم را بیامــرزد و 
لطــف و مرحتمــش را از مــن دریــغ نکنــد و آنچــه را بــه 

کنــد.« آن ســزاوارم بــه مــن عطــا 

فالفل حکایت پند آموز خطر سالمتی و آسایش

دستپخت کوتاه حکایت 

ــت  ــال در صنع ــی فع ــرکت ژاپن ــک ش ــم ی فوجی فیل
کــه دفتــر مرکــزی آن در توکیــو  تصویربــرداری اســت 
متفــاوت  حوزه هــای  در  شــرکت  دارد. ایــن  قــرار 
تصویربــرداری پزشــکی، تجهیــزات تصویربــرداری 
آرایشــی و بهداشــتی، داروهــای  لــوازم  شــخصی، 
صنایــع  تولیــد  بنیــادی،  ســلول های  احیایــی، 
زیســتی، دســتگاه های اپتیکی، دوربین دیجیتال، 
فیلــم عکاســی رنگــی و همــه تجهیــزات مرتبــط 
بــا ضبــط و چــاپ عکــس فعالیــت دارد. یکــی از 
فیلــم  فوجــی  تاریــخ  همکاری هــای  مهمتریــن 
کــه باعــث بــه وجــود  کــس بــود  کت آن بــا زیرا شــرا

کــس شــد. آمــدن شــرکتی بــه نــام فوجــی زیرا
تاریخچه فوجی فیلم

کننــده رول فیلم هــای ضبــط فیلــم  اولیــن تولیــد 
 Dainippin Celluloid ــرکت ــن، ش ــینمایی در ژاپ س
بــود. در دهــه ۱۹۳۰ زیــر مجموعه های ایــن شــرکت 
شــرایط خوبــی نداشــتند، بنابرایــن مدیران ایــن 
گرفتند ایــن قســمت ها را از هــم  شــرکت تصمیــم 
کنند. شــرکت Fuji Photo Film در ســال ۱۹۳۴  جدا 
تأســیس شــد و اولیــن محصوالت ایــن شــرکت رول 
کاغــذ  فیلمبــرداری،  و  عکســبرداری  فیلم هــای 
مخصــوص چــاپ عکــس و صفحات خشــک چاپ 
ــه تولید ایــن محصــوالت  ک ــود. از آنجایــی  عکــس ب
بــه واردات مــواد اولیــه وابســته بــود نــه تنهــا کیفیــت 
خوبــی نداشــتند بلکــه قیمــت باالیــی نیــز داشــتند 
بــه همیــن دلیل این شــرکت یک متخصص آلمانی 
ــازی  ــه س ــد را بهین ــد تولی ــا فرآین ــرد ت ک ــتخدام  را اس

کنــد.
نگاتیو فیلم

اولیــن محصــول مســتقل شــرکت فوجــی فیلــم بــه 
نــام نگاتیــو فیلــم در ســال ۱۹۳۶ تولیــد شــد. این 
قابــل  پیشــرفت  محصــول  تولید ایــن  بــا  شــرکت 
کــرد، امــا بــا شــروع جنــگ جهانــی  توجهــی را تجربــه 
دوم حرکــت صعــودی فوجــی فیلــم متوقــف شــد. 
کارخانه ایــن شــرکت  در طــول دوران جنــگ، دو 
تخریــب شــد و آســیب زیــادی به ایــن شــرکت وارد 
شــد. فوجــی بافاصلــه پــس از اتمــام جنگ جهانی 
آســیایی  دیگــر  کشــورهای  بــه  صــادرات  دوم، 
کشــورهای آمریــکای التیــن را شــروع  همچنیــن 
کرد. ایــن شــرکت موفــق شــد در ســال ۱۹۴۸ اولیــن 
کنــد و در ســال ۱۹۴۹ وارد بــازار  فیلــم رنگــی را تولیــد 
ــزرگ هنــد شــد. در ســال ۱۹۵۲ نیــز اولیــن  مهــم و ب
فیلــم عکســبرداری آماتــور در فوجــی تولیــد شــد و تــا 
۶ ســال بعــد، چند نســخه توســعه یافتــه نیز به بــازار 

ــرد. ک راه پیــدا 
توسعه فوجی فیلم

شــرکت فوجــی فیلــم در دهــه ۱۹۶۰ توســعه پیــدا 
کــه تــا دهــه بعــد ۹ دفتــر بیــن المللــی  کــرد بــه طــوری 
کردنــد. زیــر مجموعــه فوجــی در ایــاالت  تأســیس 
متحــده ۶ دفتــر مســتقل از ســال ۱۹۷۱ تــا ۱۹۸۲ 
کــرد. فوجــی در ســال ۱۹۶۰  کشــور راه انــدازی  در ایــن 
کننــده فیلــم خصوصــی وارد  بــه عنــوان یــک توزیــع 
بازار ایاالت متحده شــد. این شــرکت در ســال ۱۹۶۳ 
سیســتم های  مخصــوص  ویدئویــی  نــوار  اولیــن 
خانگــی ژاپنــی را ارتقــا داد. در ســال ۱۹۷۷ نیــز اولیــن 
کامپیوتــری را تولیــد  فاپــی دیســک هشــت اینچی 
ک و  کــدا کــرد. فوجــی در اواخــر دهــه ۱۹۷۰ پــس از 
AGFA ســومین تولیــد کننده فیلم در جهــان بود.

رقبای فوجی فیلم
در ســال ۱۹۷۹ مینــورو اونیشــی بــه عنــوان مدیــر 
کل شــرکت انتخــاب شــد، او تغییــرات مهمــی در 
بنابرایــن  آورد،  وجــود  بــه  آن  زیرســاخت های 
رشــد چشــمگیر فوجــی در دهــه ۱۹۸۰ باعــث شــد 
رقیب هایــی ماننــد AGFA و ۳M جــای خــود را 
ــرد  ــه شــرکت فوجــی بدهنــد. فوجــی تــاش می ک ب
کنــد. تــا ســال  ک را تصاحــب  کــدا تــا جایــگاه شــرکت 
ک  ۱۹۷۹ تعــداد پتنت هــای ثبــت شــده توســط کدا
در آمریــکا و ژاپــن ۲۵۵ پرونــده بــود، امــا فوجــی ۲۷۰ 
پتنــت بــه نــام خــود ثبت کــرده بــود. توســعه و توزیع 
محصــوالت جدیــد فوجــی در اواخــر قرن بیســتم به 

اوج رســید.
بحران اقتصادی و محصوالت جدید فوجی فیلم

ــادی رو  ــای اقتص ــا بحران ه ــه ۱۹۹۰ ب ــی در ده فوج
بــه رو شــد، با ایــن حــال تحقیــق و توســعه و معرفــی 
محصــوالت جدیــد بــه بــازار بــا ســرعت مناســبی 
صــورت می گرفــت. فوجــی در ســال ۱۹۹۱، دوربیــن 
دیجیتــال خــود بــه نــام Fujix DS-1۰۰ را بــه بــازار 

کــه دارای کارت حافظــه بــود. محصــول  کــرد  عرضــه 
فیلمبــرداری  دوربیــن  شــامل  شــرکت  دیگر ایــن 
کــه در ســال ۱۹۹۳ تولیــد  Simple-Hi 8 می شــد 
کوچک تریــن دوربیــن جهــان  شــد و ســبک ترین و 
بــود. سیســتم چــاپ رنگــی بــه نــام Pictrostat از 
در  ژاپنــی  شــرکت  دیگر ایــن  نوآوری هــای  جملــه 
دهــه پایانــی قرن بیســتم بــود. فوجــی تا ســال ۱۹۹۶ 
محصــوالت متفاوتــی ماننــد فیلــم، دوربین هــای 
کامپکــت، دوربین هــای یکبــار مصــرف، تجهیــزات 
چــاپ عکــس، ورک استیشــن عکاســی دیجیتــال، 
پخــش کننــده عکــس بــرای نمایــش عکس هــا روی 
ــتاندارد  ــاس اس ــر اس ــون و اســکنر عکــس را ب تلویزی

جدیــد APS توســعه داد.
وضعیت کنونی فوجی فیلم

در حــال حاضــر مهمتریــن منابــع درآمــدی شــرکت 
فوجــی فیلــم، فعالیــت در صنعــت پزشــکی اســت. 
شــرکت مســتقل فوجــی فیلــم مدیــکال در ســال 
کرد. ایــن شــرکت در ســال  ۲۰۰۴ شــروع بــه فعالیــت 
کــرد که تصمیم به تأســیس هولدینگ  ۲۰۰۶ اعــام 
دارد بنابراین ایــن شــرکت امــروزه بــه عنــوان یــک 
شــناخته  زیرمجموعــه  چندیــن  بــا  هولدینــگ 
کــه تولیــد   Dimatix می شــود. شــرکت آمریکایــی
کننــده نازل هــای چــاپ جوهرافشــان صنعتــی بــود 
در ســال ۲۰۰۶ زیــر مجموعــه فوجــی فیلــم شــد. 
کس نیز نیم قــرن طول  کت فوجــی فیلم بــا زیرا شــرا
کشــیده اســت. فوجــی فیلــم در ســال ۲۰۱۸ تصمیم 
کــس را  کنترلــی زیرا از ســهام  گرفــت ۵۰.۱ درصــد 
گــذاران و ســهام داران  خریــداری کننــد، اما ســرمایه 
کار شــدند. در حال حاضر  کــس مانع ایــن  بــزرگ زیرا
کومــوری مدیرعامــل و رئیــس هیئــت  کا  شــیگتا
مدیــره هولدینــگ شــرکت فوجــی فیلــم اســت و 
کاجیما مسئولیت مدیریت کل شرکت  شیگهیرو نا

ــده دارد. ــر عه را ب

کــه  می دهــد  نشــان  شــده  ارائــه  تصاویــر 
پنــل  ریلمی بــه  شــرکت  جدیــد  تلویزیون هــای 
میلیــارد  و ۱.۰۷  دیــد ۱۷۸ درجــه  زاویــه  بــا   ۴K
دارای  محصــوالت  اســت. این  مجهــز  رنــگ 

بلندگــوی اســتریو چهارگانــه ۲۴ وات اســت و از 
فناوری Dolby Atmos و DTS HD نیز پشتیبانی 

. می کننــد
تلویزیون هــای هوشــمند ریلمــی ۴K دارای ســه 
یــک ورودی  و   USB پــورت پــورت HDMI، دو 

AV، یــک پــورت اترنــال و یــک پــورت تیونر اســت. 
از دیگــر ویژگی هــای محصــوالت جدیــد شــرکت 
ریلمی می تــوان بــه وای فــای دو بانــد و بلوتــوث 
کرد. ایــن مــدل تلویزیون هــا با اندرویــد  ۵.۰ اشــاره 
۱۰ اجــرا می شــوند هنــوز اطاعــات بیشــتری در 
مــورد تلویزیون هــای ریلمــی ۴K منتشــر نشــده 

اســت.
وزن تلویزیــون ریلمی ۴K چهل و ســه اینچی ۹.۵ 
کیلوگــرم  کیلوگــرم اســت، وزن خالــص آن نیــز ۶.۵ 
اعــام  وات  نیــز ۱۰۰  آن  انــرژی  مصــرف  و  اســت 
کــه نســخه ۵۰ اینچی ایــن  شــده اســت. در حالــی 
کیلوگــرم، وزن خالــص آن  مــدل تلویزیــون ۱۳.۱ 
۹.۲ کیلوگــرم و مصــرف انــرژی آن نیــز ۲۰۰ وات ذکــر 

شــده اســت. 
تلویزیون هــای  دقیــق  قیمت هــای  هنــوز 
هوشــمند ریلمــی ۴K مشــخص نشــده اســت، اما 
بــه نظــر می رســد که قیمت نســخه ۴۳ اینچــی آن 
از ۳۸۶ دالر تا ۴۱۳ دالر و قیمت نسخه ۵۰ اینچی 
ــا ۴۸۲ دالر ارزیابــی شــده اســت. آن از ۴۵۵ دالر ت

اپــل از جملــه شــرکت های فنــاوری چندملیتــی 
و  طراحــی  زمینــه  در  کــه  اســت  آمریکایــی 
ســاخت لــوازم الکترونیکــی مصرفــی، نرم افــزار 
ــت  ــن فعالی ــات آنای ــده خدم ــه و ارائه دهن رایان
می کنــد و در دهــه هفتــاد میــادی بــا معرفــی 
ریزرایانه هــای اپــل I، اپــل II، اپــل III و پــس از 
گســترش نوعــی رایانــه  آن مکینتــاش، بــه آغــاز و 

کــرد. کمــک فراوانــی  شــخصی 
ــن و دارای  ــخت افزار های نوی ــد س ــه تولی ــل ب اپ
طراحــی صحیــح معــروف اســت و از محصــوالت 
آی پــد،  می تــوان  شــرکت  ســخت افزاری این 
آی مــک، مک بــوک، آی پــاد، آیفــون، اپــل واچ و 
اپــل تــی وی و ایرپــادز را نــام بــرد. همچنین ایــن 
شــرکت در زمینــه تولیــد نرم افــزار هــم فعالیــت 
آی الیــف،  آی تیونــز،  نرم افزار هــای  دارد. 
اســتفاده  مــورد  سیســتم عامل  و  آی ورک 
نیــز  مــک اواس  شــرکت  رایانه های ایــن  در 
نمونه هایــی از فعالیــت نرم افزاری ایــن شــرکت 

هســتند.
تراشــه  انبــوه  تولیــد   TSMC می شــود  گفتــه 
تولیــد  بــه  کــه  اســت  کــرده  آغــاز  را  اپــل   A۱۵
 ۱۳ آیفــون  هوشــمند  موبایــل  گوشــی  ســری 
کمــک می کنــد و پیــش بینــی می شــود باتوجــه 
گســترده ویــروس  کمبــود تراشــه و شــیوع  بــه 
کارخانه هــای  COVID-۱۹ در مناطــق دارای 
بتوانــد  شــرکت  اپل، ایــن  شــرکت  بــا  مرتبــط 
مــاه  در  را  اپــل  آیفون هــای  بعــدی  ســری 

کنــد. عرضــه  ســپتامبر 
کــه تقاضــا برای A۱۵ از  گــزارش داده   Digitimes
گــره  گرفتــه اســت و A۱۵ از همــان  A۱۴ افزایــش 
کــرد، البتــه  ۵ نانومتــری A۱۴ اســتفاده خواهــد 
کــه شــرکت اپــل در ســال ۲۰۲۲ از  گفتــه شــده 

تراشــه های ۴ نانومتــری اســتفاده می کنــد.
کارشناســان، انتظــار مــی رود ســری  گفتــه  طبــق 
گوشــی موبایــل آیفــون ۱۳ فرمول انــدازه ســری 
صفحــه  بــا  مینــی  ســری  و  کنــد  حفــظ  را   ۱۲
بــا  پــرو   ۱۳ و   ۱۳ آیفــون  نمایــش ۵.۴ اینچــی، 
نمایشــگر ۶.۱ اینچــی و آیفــون ۱۳ پــرو مکــس نیــز 
بــا صفحــه نمایــش ۶.۷ اینچــی بــه بــازار جهانــی 

ــود. عرضــه ش

سامســونگ احتمــاال در مــاه ژوئیــه )تیــر و مــرداد( 
ــد ۳ رونمایــی می کنــد، بنابرایــن  گلکســی زد فول از 
گزارش هــا و شــایعات زیــادی  بایــد منتظــر انتشــار 
دربــاره آن باشــیم. جدیدتریــن اطاعــات مربــوط 
بــه  نســبت  پایین تــرش  وزن  از  دســتگاه  به ایــن 
مشــخص  امــروز  می دهــد.  خبــر  قبلــی  نســل 
بــود.  خواهــد  گــرم   ۲۶۹ گوشــی  که ایــن  شــد 
گفتــه یــک منبــع موثــق حــوزه فنــاوری بــه  طبــق 
وزنــی  فولــد ۳  زد  گلکســی   ،»Ice Universe« نــام
فولــد ۲  زد  وزن  داشــت  خواهــد  گــرم  برابــر ۲۶۹ 
گــرم اســت.  گــرم و فولــد حــدود ۲۷۶  حــدود ۲۸۲ 
ــا اســتفاده از  کار را ب سامســونگ ممکــن اســت این 
کوچکتــر انجــام دهــد. شــایعات اخیــر  ــری  یــک بات
از  فولــد ۳  زد  گلکســی  کــه  می دهــد  نشــان  نیــز 
باتــری ۴۳۸۰ یــا ۴۴۰۰ میلی آمپــر ســاعتی اســتفاده 
باتــری  فولــد ۲  زد  کــه  صورتــی  در  کــرد،  خواهــد 
گذشــته چنــد  ۴۵۰۰ میلی آمپــر ســاعتی دارد. در 
گوشــی لــو رفتــه بود. ایــن عکس هــا  عکــس از ایــن 
کــه دوربیــن ســلفی در صفحــه  نشــان می دادنــد 
بــاری خواهــد  اولیــن  قــرار می گیرد. ایــن  نمایــش 
ــر نمایشــگر  کره ای هــا دوربیــن ســلفی را زی ــه  ک ــود  ب
قــرار می دهنــد و البتــه پشــتیبانی از قلــم S Pen را بــه 

گوشــی تاشــو اضافــه می کننــد. همچنین ایــن  یــک 
کــه محل تا شــدن  گوشــی طــوری طراحــی می شــود 
آن تــا حــدودی قابــل مشــاهده نباشــد. مشــخص 
بــودن محــل تــا شــدن صفحــه نمایــش یکــی از 
گوشــی ها دارند.  که ایــن  بزرگترین مشــکاتی اســت 
گلکســی زد فولــد ۳ و  خوشــبختانه این مشــکل در 
فلیــپ ۳ حــل خواهــد شــد. سامســونگ راه حلــی 
کــه می تواند ایــن مشــکل بــزرگ را حــل  کــرده  پیــدا 
کند. هنوز چیزی از تکنولوژی آن مشــخص نشــده، 
کــه نبــودن چنیــن خطــی در وســط  امــا می دانیــم 
را  تاشــو  گوشــی های  می توانــد  نمایــش  صفحــه 
کنــد. در طراحــی دوربین هــای زد  بســیار جذاب تــر 

کــه اصــا  فولــد ۳ دوربیــن جدیــدی اصافــه شــده 
ــه  ــت. صفح ــی S21 نیس گلکس ــی  ــه طراح ــبیه ب ش
گلــس  گوریــا  نمایــش بیرونی ایــن دســتگاه توســط 
ویکتــوس مخافظــت می شــود و رفــرش ریــت هــر 
ــز می رســد. قبــا نیــز اطاعاتــی  ــه ۱۲۰ هرت دو پنــل ب
گوشــی داشــتیم، بــرای مثــال می دانیــم  درباره ایــن 
ک مقاوم خواهد  کــه احتماال کمــی در برابــر آب و خا
بود و سامســونگ از پوشــش های خاصی برای این 
کــرد تــا بتوانــد دوام آن را  دســتگاه اســتفاده خواهــد 
کــه سامســونگ  باالتــر ببــرد. با ایــن حــال، تــا وقتــی 
ــچ  ــوان هی ــد، نمی ت کن ــمی عرضه  ــور رس ــه ط آن را ب

ــرد. ک ــه طــور دقیــق مشــخص  چیــزی را ب

کنون گی های تلویزیون هوشمند ریلمی ۴Kفوجی فیلم از گذشته تا ویژ آخرین جزئیات از تولید 
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برای آیفون 1۳

گلکسی زد فولد ۳ سبک تر از گلکسی زد فولد ۲
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در روزشــمار آمریــکا، ۲ فوریــه تاریخ خاصی اســت. 
 )Groundhog( گ ــا گرانده ــوان روز  ــا عن از آن روز ب
کوهــی یــاد می شــود.  یــا همــان روز موش خرمــای 
گــر در ایــن روز موش خرمــا  طبــق بــاوری قدیمــی، ا
از النــه خــود بیــرون بیایــد و بتوانــد ســایه خــود 
را ببینــد، ۶ هفتــه دیگــر زمســتان ادامــه خواهــد 

داشــت. 
از  مــوش  باشــد،  آفتابــی  روز  گر ایــن  ا واقــع،  در 
و  می کنــد  وحشــت  خــود  ســیاه  ســایه  دیــدن 
گــر هــوا ابــری باشــد و  خبــری از بهــار نیســت؛ امــا ا
خبــری از ســایه نباشــد، مــوش بــدون آنکــه ســایه 
ســیاه را ببینــد بــه النــه خــود بازمی گــردد و ایــن 
یعنــی بهــار نزدیک اســت. باور به چنیــن خرافاتی 
کشــورهای پیشــرفته، قــدرت نفــوذ عقایــد و  در 
فرهنــگ در زندگــی مــردم را یــادآور می شــود. نفــوذ 

کــه مــردم حاضرنــد ســاعت ها بــا صبــر و  تــا حــدی 
حوصله منتظــر خروج موش خرما از النه باشــند! 

غذاهای پرسروصدا در ژاپن!
هــر ســرزمینی آداب خاصــی بــرای غذاخــوردن 
غربی، ایجــاد  کشــورهای  فرهنــگ  در  دارد. 
ــه  ســروصدا هنــگام غذاخــوردن رفتــاری بی ادبان
کشــور ژاپــن،  تلقــی می شــود. در حالــی  کــه در 
غذاخــوردن  تنــد  از  ناشــی  صداهــای   ایجــاد 
ــی دارد. ایــن تفــاوت بیشــتر  کامــا متفاوت معنــی 
و  پاســتا  همچــون  رشــته ای  غذاهــای  درمــورد 
نــودل مشــهود اســت. در واقــع، غربی هــا عــادت 
دارنــد چنــگال را در رشــته های دراز بپیچاننــد و 
کننــد و ســپس در دهــان قــرار دهنــد؛  آنهــا را مهــار 
امــا ژاپنی هــا بــدون پیچانــدن رشــته ها، آنهــا را 
بــه همیــن دلیل، ایــن ســبک  ســرو می کننــد. 

غذاخــوردن بــا ســروصدا همــراه اســت.

خواص سنگ دلربا :
کــرای دوم و پنجم، تــوازن  تنظیــم و ایجاد تعــادل چا
انــرژی در جســم و روح، منشــا نبــوغ انســانفکمرویی 
و ضعــف اراده را درمــان می کند،بــرای بهبــود اخــاق 
کــه  و رفتــار فــرد موثــر اســت، به ایــن شــهرت دارد 
گشــاده رویــی می گــردد،  باعــث خــوش اخاقــی و 
ــت،  ــده اس ــذاری ش گ ــام  ــم ن ــی ه ــاه طلب ــنگ ج س
باعــث شــادی و افزایــش حــس شــادابی و نشــاط در 
ک و  انســان می شــود، دلربــا سیســتم وجــودی را پــا
تصفیــه می کند.ســنگ دلربــا بــرای کاهش اســترس 

و اضطــراب نیــز مفیــد اســت. همچنیــن دلربــا باعث 
ــز حــواس می شــود. افزایــش تمرک

کاهــش تنــش معــده  خــواص درمانــی دلرباباعــث 
اســتدلربا  مفیــد  نیــز  اســتخوان ها  می شــودبرای 
کاهــش حساســیت و آلــرژی مفیــد اســت. بــرای 

کاهــش می دهــد و افزایــش  ســردرد های میگرنــی را 
سیســتم ایمنی بــدن می شــود.دلربا قــدرت بدنــی را 
کاهــش خســتگی  افزایــش می دهد.نگیــن دلربــا در 
ناشــی از آلودگــی هوا مفید استفشــار خــون را تنظیم 
می کند.دلربــا در درمــان آلودگی هــای پوســتی مانند 
کنه، شــوره ســر مناســب است.ســنگ دلربا شــدت  آ

کاهــش می دهــد. ــز  حمله هــای آســمی را نی
سنگ ماه تولد:

ــت،  ــد اردیبهش ــاه تول ــنگ م ــا(، س ــتون )دلرب گلدس
ــت. ــر اس ــان و مه آب

روش نگهداری و شارژ:
ســاده تریــن روش بــرای شــارژ ســنگ دلربــا : هــر یــک 
مــاه ســنگ رو ۲۰ دقیقــه مقابــل نــور خورشــید قــرار 

بدیــد.

iOS 1۵ از تنظیمــات خاصــی بــرای نوتیفیکشــن ها 
دســته های  می تواننــد  کاربــران  کننــد.  اســتفاده 
کار یــا خــواب را انتخــاب  مختلفــی ماننــد رانندگــی، 
دســته  ســاخت  بــرای  گزینــه ای  البتــه  و  کننــد 
سفارشــی نیــز در اختیارشــان قرار می گیــرد تا بتوانند 
هرطــور کــه عاقــه دارنــد بــا نوتیفیکیشــن ها برخــورد 

کننــد.

iOS 1۵ منــو گزینه هــا برای انتخــاب حالت موردنظر 
کنترل ســنتر را در اختیــار  ک اســکرین و  کاربــر در ال
کاربــران قــرار داده اســت.. اپل همچنین گزینه های 
جدیــدی بــرای تنظیمات پاســخ خــودکار پیام های 
دریافتــی بــا توجــه بــه شــرایط در نظــر می گیــرد. در 
حــال حاضر چنین قابلیتی تنهــا در هنگام رانندگی 
کارایــی دارد و نمی توانیــد در موقعیت هــای دیگــری 

از آن اســتفاده کنیــد.

آداب و رسوم مردم مختلف جهان:

گ یا موش خرمای کوهی در آمریکا! روز گراندها

خواص سنگ ها

گی ها و امکاناتی دارد؟ iOS 1۵ چه ویژ
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غزال  خوشحال

کلیسای بیت اللحم مقدس

گادی می درخشد، این غزال جهنده با گوش ها و پاهای کشیده اش در حال پرش و گشت و گذار است.  درحالی که آفتاب در پارک مرزی کاال
اطاعات زیادی برای بیان علت جهیدن این غزال ها وجود ندارد؛ اما بر اساس نظریه ها، آن ها این کار را برای نمایش تناسب اندام، قدرت و جذب 

جفت انجام می دهند. برخی منابع می گویند علت پرش این غزال ها هیجان و خوشحالی است.

کلیسای بیت اللحم مقدس در دوره صفویه و پایتختی اصفهان ساخته شده است و یکی از کلیساهای بزرگ و جاهای دیدنی اصفهان محسوب 
کوپ و مریم مقدس بنا شده است. کلیسای بیت اللحم در شهرستان  می شود. این کلیسا در شمال دو کلیسای معروف اصفهان، یعنی ها

اصفهان، خیابان نظر شرقی، میدان بزرگ جلفا قرار گرفته است. نزدیک ترین ایستگاه های مترو به کلیسا، ایستگاه های سی و سه پل و شریعتی 
کسی می توانید به کلیسا برسید. هستند که از آن ها با استفاده از تا
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