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رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان اصفهان گفت: کشورهای عراق و افغانستان در حال 
حاضــر بهتریــن بــازار بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی و صنعــت دام و طیــور اصفهــان اســت.  علیرضا 
کشــاورزی  گفــت: محصــوالت  ســاالریان رییــس دفتــر نمایندگــی وزارت امورخارجــه در اســتان اصفهــان 
اســتان اصفهان ظرفیت بســیار خوبی برای صادرات به کشــور های همســایه از جمله عراق، افغانســتان 
گر مقصد صادراتی بســیار دور باشــد هزینه ها افزایش می یابد  کســتان و حوزه خلیج فارس دارد، زیرا ا و پا
کشــور های همســایه را بهتریــن بــازار بــرای  و نیــاز بــه فنــاوری خــاص بــرای نگهــداری محصــوالت دارد. او 
ــه طــور متقابــل می توانیــم از  گفــت: مــا نیــز ب ــد و  کشــورمان خوان کشــاورزی  صــادرات محصــوالت مــازاد 
محصــوالت آن هــا اســتفاده کنیــم. ســاالریان اظهــار کــرد: اصفهــان بــا وجــود کمبــود منابــع آبــی، در زمینــه 

کشــور رتبــه باالیــی دارد و الزم اســت... دام و تولیــد فراورده هــای دامــی و لبنــی به خصــوص شــیر در 
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باغ وحش صفه اصفهان 
نقاهتگاه حیوانات می شود

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

شرکتمناقصهگزار: شرکت برق منطقه ای اصفهان

شــبا  شــماره  بــه  نقــد  وجــه  واریــز  فیــش  یــا  معتبــر  ضمانتنامــه  مناقصــه:  در شــرکت تضمیــن نــوع
IR 33۰1۰۰۰۰۴1۰11۰1۴3۰23۰298 نــزد بانــک مرکــزی بــا مبلــغ فــوق الذکــر دروجــه شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهان
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویــل اســناد تــا مبادلــه  نحــوهدریافــتوتحویــلاســنادمناقصــه: 
قــرارداد، بــا مراجعــه بــه »ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد(« بــه آدرس www.setadiran.ir امکان پذیــر 

کاری بــا شــماره 3۶27۰82۰ - ۰31( کارفرمــا، درصــورت لــزوم در ســاعات اداری روزهــای  خواهــد بــود. )تمــاس بــا 
خ 1۴۰۰/۰3/18 لغایــت ســاعت 1۶ روز پنجشــنبه  مهلــتدریافــتاســناد: از ســاعت 1۰ صبــح روز ســه شــنبه مــور

خ 1۴۰۰/۰3/27 مــور
که در  جلســهتوجیهــی: حضــور نماینــدگان مجــاز شــرکت ها )همــراه بــا معرفــی نامه( در جلســه توجیهــی و بازدیــد 
خ 1۴۰۰/۰3/3۰ رأس ســاعت 1۰ صبــح بــه آدرس: ابتــدای جــاده ســمیرم، یاســوج پســت۶3/2۰  روز یکشــنبه مــور
کیلوولــت ســمیرم )تلفــن جهــت هماهنگــی: ۰313۶۶۴3۴2۴ داخلــی 127 خانــم بهرامــی( برگــزار می گــردد، الزامــی 

بــوده و عــدم حضــور بمنزلــه انصــراف از مناقصــه خواهــد بــود. 
ــا  ــر ت کثـ کلیــه مــدارک و مســتندات؛ بایســتی حدا مهلــتومحــلتحویــلاســنادمناقصــه: نســخه الکترونیکــی 
خ 1۴۰۰/۰۴/۰7 در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بارگذاری و نســخه  ســاعت 1۴:۰۰ روز دوشــنبه مــور
فیزیکــی )شــامل ضمانتنامــه و یــک حلقــه CD( آن نیــز در موعــد مذکــور بــه آدرس: اصفهان، خیابــان چهارباغ باال، 

گــردد. دبیرخانــه شــرکت بــرق منطقــه ای اصفهــان تحویــل 
خ 1۴۰۰/۰۴/۰8 ســالن  مــور روز سه شــنبه  کاتمناقصــه: ســاعت 1۰:۰۰ صبــح  پــا بازگشــایی ومحــل زمــان

بــرق منطقــه ای اصفهــان کمیســیون معامــات ســاختمان معاونــت مالــی و پشــتیبانی شــرکت 
سایرشرایطمناقصه:

گهــی  کــه فاقــد ســپرده یــا امضــاء، مشــروط و مخــدوش بــوده و یــا پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در آ بــه پیشــنهادهائی 
واصــل شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

ج است. سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندر
کنید. گهی را در سایت های اینترنتی مشاهده  ضمنًا  می توانید این آ

http://iets.mporg.irwww.tavanir.org.irwww.erec.co.irwww.setadiran.ir

گهی تجدید مناقصه  عمومی یک مرحله ای  آ
شماره  99۰/1۰1۴ )شماره 2۰۰۰۰۰1188۰۰۰۰۰2 در سامانه ستاد(

نوبت دوم

11۴۴73۰/مالف

شرایط و الزامات ورود به 
مناقصه

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

موضوع مناقصه
 شماره

مناقصه

گواهینامه صاحیت  دارا بودن 
 پیمانکاری حداقل رتبه ۵

 رشته ابنیه صادره از سازمان
کشور کل  برنامه و بودجه 

1.2۴3.۰۰۰.۰۰۰ریال

تهیهوحملمصالحوانجام
عملیاتساختمانیمربوط

بهمقاومسازیوبهینهسازی
پست۶3/2۰کیلوولتسمیرم

99۰/1۰1۴

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان درنظــردارد: خدمــات موردنیــاز خــود بــه شــرح ذیــل را باســتناد قانــون 
برگــزاری مناقصــات و آئیــن نامــه معامــات شــرکت، ازطریــق برگــزاری مناقصــه عمومی یــک مرحلــه ای ازبیــن 

واجدیــن شــرایط خریــداری نمایــد.

ــر  کث ــر دریافــت و حدا ــه شــرح فــوق را ازطریــق ســایتهای زی پیشــنهاددهندگان می تواننــد اســناد مناقصــه ب
تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ بــه نشــانی: اصفهــان چهاربــاغ عباســی، خیابــان عبــاس 
آبــاد، ســاختمان ســتاد شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان طبقــه همکــف دبیرخانــه تحویــل نماینــد. به 

کــه بعــد از مهلــت مقــرر در فــوق دریافــت شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. پیشــنهادهایی 
http://tender.tavanir.ir :سایتاینترنتیمعامالتتوانیربهنشانی

http://iets.mporg.ir:سایتاینترنتیپایگاهملیمناقصاتایرانبهنشانی
http://eepdc.ir :سایتاینترنتیشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهانبهنشانی

گاهی  جهــت کســب اطاعــات بازرگانــی با شــماره تلفــن 3221۶1۰2، ۰31 واحد مناقصــات و قراردادها و جهت آ
بیشــتر درمــورد الزامــات، اطاعــات و شــرح خدمات ایــن مناقصــه بــا شــماره تلفــن 3۴1212۶8 کارشــناس دفتر 

لوازم انــدازه گیــری تمــاس حاصــل فرمائید.
نوعتضمینشرکتدرمناقصه: در اسناد درج شده است.

کتها با مراجعه به سایت شرکت  کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از آخرین تاریخ تحویل پا شرکت 
گردنــد، درغیراینصــورت  و یــا تمــاس بــا واحــد مناقصــه و مزایــده، از آخریــن اصاحــات احتمالــی اســناد مطلــع 

مســئولیت عــدم رعایت ایــن بنــد بــه عهــده مناقصه گــران می باشــد.
پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامات باز و قرائت خواهد شد.

کات آزاد  کننــده یــک نفــر باارائــه معرفــی نامــه( در جلســه بازگشــایی پــا حضــور پیشــنهاددهندگان )هــر شــرکت 
می باشــد.

بــه مــدارک، پیشــنهادات و نامه هــای فاقــد امضــاء، مخــدوش یــا بعــد از انقضاء مهلت مقرر واصل شــود مطلقًا 
ترتیــب اثر داده نخواهد شــد.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ

گذاریکلیهخدماتنصب،بهینهسازیوتستلوازماندازهگیریدرامورهایاجراییشرکتتوزیعبرقشهرستاناصفهان وا

کل مبلغ تضمین )ریال(
کات  بازگشایی پا

مناقصه
 بازگشائی اسناد

کیفی ارزیابی 
 آخرین مهلت
کات تحویل پا

 مهلت تهیه
دفترچه

 تاریخ توزیع
دفترچه

 شماره
مناقصه

۵/9۶9/18۰/۰۰۰ تضمین 
گانه  هر بسته بطور جدا

در اسناد موجود می باشد.

متعاقبًا اعام 
میگردد.

1۴۰۰/۰۴/۰۶ 
ساعت 8 صبح

1۴۰۰/۰۴/۰۵ 1۴۰۰/۰3/2۶ 1۴۰۰/۰3/22 ۴۰۰1۴۰28

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان خبر داد : 

عراق و افغانستان بهترین بازار 
برای صادرات محصوالت کشاورزی اصفهان

پیام به پورتیموننزه پیوست؟ 

کنش دروازه بان تیم ملی  وا
به جدایی از سپاهان

۶

ورود رییس جمهور به سریال گرانی ها: 

کاالهای اساسی  گرانی  قطار 
متوقف می شود؟

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، 
محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران:

فوالد مبارکه 
دوستدار محیط زیست است

بی توجهی به عرضه واحدهای 
جدید، تورم مسکن را افزایش داد

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان:

بازچرخانی آب می تواند 
از اولویت های صنایع اصفهان 

در آینده باشد

سیزده دوره وعده، 
چهار دهه مطالبه

2

۳

۴

2

۳

ح کرد: مدیر پروژه رینگ چهارم مطر

کیلومتر از مسیر حلقه  تکمیل ۱.۵ 
حفاظتی شهر با احداث ابر پروژه 

شهید سلیمانی

دبیر کانون های رضوی در استان اصفهان :

کرامت  اصفهان در دهه 
گین می شود با بوی رضوی عطرآ

۳

۵
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نماینــده مجلــس بــا انتقــاد از سیاســتهای حــوزه 
گفــت:  دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت  مســکن 
پیامدهــای بــی توجهــی دولــت بــه ســاخت را در 
کــه بــا تــورم باالیــی  وضعیــت فعلــی بــازار مســکن 

می  کنیــم. مشــاهده  اســت،  مواجــه 
در قانــون بودجــه ۱۴۰۰، بــرای ســاخت یــک میلیون 
و دویســت هــزار واحــد مســکونی، ۳۶۰ هــزار میلیارد 
تومــان معــادل ۲۰ درصد حجم تســهیالت بانک ها 
تصویــب شــده اســت. در همیــن ارتبــاط، محّمــد 
ک مهــر، نماینــده مجلــس شــورای اســالمی در  پــا
گفتگــو بــا مهــر گفــت: اعطــای تســهیالت با بهــره کم 
در بخــش مســکن باعث ایجــاد رشــد قابــل توجهــی 
در ســاخت و ســاز مســکن خواهد شد. ضمن اینکه 
احداث بنا و ســاختمان بیش از ۶۵۰ شــغل را فعال 
کار و اشــتغال می شــود.  می کنــد و باعــث رونــق بــازار 
وی در خصــوص ادعــای افرادی که مدعی هســتند 
بانک ها امکان پرداخت تسهیالت ۳۰۰ میلیونی را 
ــد  ــا نتوانن ــرا بانک ه ــرد: چ ک ــان  ــر نش ــد، خاط ندارن
تسهیالت بخش مســکن را بدهند؟ بیست درصد 
کل تســهیالت بانک هــا میــزان باالیــی نیســت  از 
و تخصیص ایــن میــزان تســهیالت بــرای بانک هــا 
کار ســختی نخواهــد بــود. نماینــده مــردم بجنــورد 

در مجلــس بــا اشــاره بــه لــزوم پرداخــت ســریع تر 
تســهیالت ۳۶۰ هزارمیلیــاردی بــه بخــش مســکن 
کــرد: بــا توجــه به اینکــه عمــده ســاخت و  عنــوان 
کشــور در شــش ماهــه نخســت ســال  ســازهای 
انجام می شــود، الزم اســت تسهیالت ۳۰۰ میلیونی 
زودتــر بــه مــردم تخصیــص داده شــود زیــرا در شــش 
کوتاهی روز، ساخت  ماه دوم سال به دلیل سرما و 
و ســازها بــه صــورت طبیعــی بــه حداقــل می رســد. 
ــا انتقــاد از سیاســتهای حــوزه مســکن  ک مهــر ب ــا پ
ــرد: در دوران  ک ــح  ــم تصری ــم و دوازده ــت یازده دول

ریاســت جمهــوری آقــای روحانــی مســئله ســاخت 
ــن  ــا پیامدهای ای ــود و م ــگ ب کمرن ــیار  ــکن بس مس
نــگاه ضعیــف نســبت بــه ســاخت را در وضعیــت 
فعلــی بــازار مســکن که با تــورم باالیی مواجه اســت، 
مشــاهده می  کنیــم. وی در پایــان گفــت: در صورتی 
کــه بخواهیــم رونــد فعلــی بــی توجهــی بــه عرضــه 
واحدهای مســکونی را ادامه بدهیم، تورم مســکن 
ــر  ــه چنــد براب ــه شــدت افزایــش خواهــد یافــت و ب ب
کــه در ایــن صــورت اجــاره  گذشــته خواهــد رســید 

کــرد. مســکن هــم رونــد افزایشــی پیــدا خواهــد 

بی توجهی به عرضه واحدهای جدید، تورم مسکن را افزایش داد

خبرربخ

گفــت: بــا رأی هیئــت  رئیــس دیــوان عدالــت اداری 
کارمــزد وام  هــای  عمومی دیــوان؛ ســود، جریمــه و 
کشــاورزان خســارت دیــده از حــوادث غیــر  دریافتــی 

گرفــت. مترقبــه، مشــمول بخشــودگی قــرار 
گفت:  حجت االسالم والمسلمین محمد مصدق 
دیــوان عدالــت اداری براســاس قانــون اساســی تنها 
مرجــع قضائی رســیدگی به تظلمــات آحاد مــردم در 

کمه اســت. برابــر قدرت حا
رئیــس دیــوان عدالــت اداری افــزود: در ســال ۹۶ 
براســاس بنــد )خ( مــاده )۳۳( برنامه ششــم توســعه 
کــه بــر اثــر حــوادث  کشــاورزانی  قانونــی مصــوب شــد 
غیــر مترقبــه متضــرر می شــوند وام بــه آن هــا تعلــق 
ــود و  ــه نش گرفت ــر  ــه تأخی ــود وام و جریم ــرد و س بگی
ــه عقــب  مــدت ســه ســال هــم بازپرداخــت شــأن ب
گفت:  بیفتد. حجت االسالم والمسلمین مصدق 
ــادر و  ــنامه ای ص ــال ۹۷ بخش ــران در س ــت وزی هیئ
کــرد به ایــن  درباره ایــن قانــون، محدودیت ایجــاد 
کــه وام دریافت  ترتیــب که این بخشــنامه کســانی را 
کــه  کســانی  کــرد؛  کرده انــد بــه دو بخــش تبدیــل 
ــی وام دریافتــی شــأن خــود بانــک باشــد  منبــع مال
هیــچ ســود و جریمــه ای بــه آنــان تعلــق نمی گیــرد، 
کــه منبــع مالــی شــأن صنــدوق توســعه  کســانی  امــا 

ملــی باشــد، جریمــه تأخیــر و ســود بایــد بدهنــد.

کشــاورزان بــر همیــن اســاس متضــرر  وی افــزود: 
شــدند و تعــدادی از آن هــا بــه دیــوان عدالــت اداری 
دادخواســت دادنــد تا اینکــه هیئــت عمومی دیــوان 
کــرد و بر ایــن  عدالــت اداری ایــن بخشــنامه را ابطــال 
ــی  کشــاورزان اعــم از اینکــه منبــع مال اســاس همــه 
وام شــأن صنــدوق توســعه ملــی یــا خــود بانــک 
باشــد، مشــمول قانــون هســتند و دولــت مکلــف 
کشــاورزان را مشــمول ابطال ایــن  اســت همه ایــن 

بخشــنامه قــرار دهــد.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری افــزود: بنابر ایــن همــه 
کــه وام دریافــت کرده انــد بدون اینکــه به  کشــاورزانی 
دیــوان عدالــت اداری مراجعــه کننــد، می تواننــد بــه 

کرده ایــم و  کننــد؛ مــا ابــالغ  بانــک مربوطــه مراجعــه 
دولــت مکلــف اســت عمــل کنــد.

حجــت االســالم والمســلمین مصــدق در پاســخ 
بــه ســوالی مبنــی بر اینکــه رأی دیــوان از چــه زمانــی 
گفت: ایــن رأی از همیــن االن الزم  قابــل اجراســت، 
االجراســت و براســاس مــاده )۱۳( قانــون دیــوان 
عدالت اداری بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی 
کــه از آن روز تــا االن متضــرر  می شــود و همــه کســانی 
گویی  شــده اند؛ مشــمول این بخشــنامه هســتند و 
چنیــن بخشــنامه ای اصــاًل وجــود نداشــته اســت 
کســی جریمــه دیرکــرد هــم  گــر در ایــن مــدت از  و ا
دریافــت شــده اســت بایــد بــه آن هــا برگردانده شــود.

با رای دیوان عدالت اداری: 

کارمزد وام کشاورزان خسارت دیده بخشیده شد سود، جریمه و 

مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  سرپرســت 
ــازار  ــه ب غ ب ــر ــه م ــد و عرض ــت: تولی گف ــتی ایران  گوش
مناســب و بــدون توقــف در حــال انجــام اســت و 
کنتــرل بــازار بــر عهــده وزارت صمــت اســت؛  توزیــع و 
امــا گرانــی هزینــه جوجــه ریــزی و مشــکالت تامین و 

توزیــع بــه موقــع نهــاده همچنــان باقــی اســت.
کشــی مــردم  اقتصاد۲۴-پــس از یــک دوره صــف 
گرانــی  کمبــود و  غ حــاال شــاید تــب  بــرای خریــد مــر
کــرده باشــد، اما ایــن محصول  غ فروکــش  در بــازار مــر

همچنــان خیــز افزایــش قیمــت برداشــته اســت.
غ بــا  پــس از بازگشــت آرامــش نســبی در بــازار مــر
قیمــت ۲۴ هــزارو ۹۰۰ تومــان، دوبــاره طــی روز هــای 
اخیــر نرخ ایــن محصــول بــه ۳۵ هــزار تومــان افزایش 
کوتــاه ثبــات قیمــت  یافــت. مــردم پــس از یــک دوره 
غ شــکایت دارند. حــاال از گرانــی بــی ســرو صــدای مر

گــرم در واحد هــای صنفــی  غ  کیلــو مــر قیمــت هــر 
ســطح شــهر بیــن ۳۲ تــا ۳۵ هــزار تومــان فروختــه 
کــه دولــت همچنــان قیمــت  می شــود. در حالــی 

غ را ۲۴ هــزار و ۹۰۰ اعــالم می کنــد. مصــوب مــر
غ طبق  تولیــد کننــدگان مدعــی هســتند، تولیــد مــر
کاهــش در حــال انجــام  برنامــه و بــدون توقــف و 
اســت. امــا واحد هــای صنفــی ســطح شــهر از عــدم 
غ گالیــه دارند و معتقدنــد که باز  بــه موقــع توزیــع مر
غ در حــال تکــرار اســت. گرانــی مــر کمبــود و  شــرایط 

کــه  نهــاده  گرانــی  و  کمبــود  بــر مشــکالت  عــالوه 
گیــر مرغــداران شــده اســت.  گریبــان  مدت هاســت 
گرانــی ۳ تــا ۵ برابــر قیمــت مصــوب جوجــه یــک روزه 
برخــی مرغــداران را وادار بــه توقــف جوجــه ریــزی 

کــرده اســت. از ایــن رو احتمال ایجــاد تنــش جدیــد 
غ وجــود دارد. در بازارمــر

غ آرام می گیرد؟ بازار مر
محمدعلی کمالی سروســتانی، سرپرست اتحادیه 
بــا  گفتگــو  در  گوشــتی ایران  مرغــداران  سراســری 
غ  اقتصــاد ۲۴ می گویــد: روزانــه حــدود ۷ هــزار تــن مــر
کشــورتوزیع می شــود. از این میزان روزانه  در ســطح 
غ از اســتان های مازنــدران، گیــالن  هــزار و ۱۰۰ تــن مــر

گلســتان بــه تهــران وارد می شــود. و 
وی ادامــه داد:گرانــی ســایر محصــوالت پروتئینــی 
غ را افزایــش داده اســت. طبــق آمــار  مصــرف مــر
کیلوگرم  غ درکشــور به بیش از ۳۲  ســرانه مصرف مر
کــه با ایــن وجــود تولیــد و عرضــه روزانــه  رســیده 
حــدود ۷ هــزار تــن جوابگــوی نیــاز داخــل اســت 
غ مــورد نیــاز مــردم  و هیــچ مشــکلی در تأمیــن مــر
غ  کیلــو مــر کمالــی؛ مرغــداران هــر  گفتــه  نیســت. بــه 
ــا قیمــت ۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان عرضــه می کننــد.  را ب
گــرم بــا قیمــت ۲۴ هــزار و ۹۰۰  غ  در حــال حاضرمــر
تومــان در واحد هــای صنفــی بــه فــروش و بدســت 
مصرف کننده نهایی می رســد. سرپرســت اتحادیه 
گوشــتی ایران در پاســخ به ایــن  سراســری مرغــداران 
غ بــه  کــه بــا وجــود تولیــد و عرضــه منظــم مــر ســوال 
شــهر،  ســطح  فــروش  خــرده  صنفــی  واحد هــای 
از  غ در برخــی  کمبودمــر از  چــرا همچنــان مــردم 
گفت:بحــث توزیــع و  گالیــه دارنــد  مناطــق شــهر 
کنتــرل بازار ایــن محصــول خــارج از اختیــارات تولیــد 
غ اســت. وی تصریــح داشــت: پــس  کننــدگان مــر
کشــتارگاه، وزارت صمــت  غ از  از خــارج شــدن مــر
ــا خــرده  ــی پیگیــری توزیــع از میــدان بهمــن ت متول

فروشــان ســطح شــهر اســت. یکی از عوامل ثبات در 
غ اســت. ــازار توزیــع منظــم مــر ب

مشــاور اتحادیــه مرغــداران گوشــتی می گویــد:در ماه 
گذشــته حــدود ۱۱۶ میلیــون جوجــه در کشــورتولید 
کــه از ایــن میــزان حــدود ۱۱۴ میلیــون از آن  شــد 
شــده  ارســال  کشــتارگاه  ســالن های  وبــه  حمــل 
کیدداشــت:از دو ســه هفتــه آینــده  اســت. وی تأ
غ هــای نطفــه دار وارداتــی نیــز وارد  جوجــه تخــم مر
چرخــه تولیــد می شــود. با ایــن برنامــه ریــزی دولت، 

غ بــه زودی مرتفــع می شــود. مشــکالت بــازار مــر
هــزار  یــادآور شــد:واردات ۱۲۰  فعــال صنفــی  ایــن 
ــدام  ــم بازاراق ــر و تنظی ــم ذخای ــرای ترمی غ ب ــر ــن م ت
وارداتــی  غ  مــر اســت.  دولــت  ســوی  از  مناســبی 
عمدتــًا بــه منظورتکمیــل ذخایــر اســتراتژیک وارد 
کشورمی شــود. طــی هفته هــای آینــده بــا توزیــع 
غ مناســب  غ بــه بازاروضعیــت توزیــع مــر بیشــتر مــر

ترخواهــد شــد.
مشکالت مرغداران حل نشده 

مرغــداران  سراســری  اتحادیــه  سرپرســت 
پیــش  چالش هــای  بــه  اشــاره  بــا  گوشــتی ایران 
گفــت: در تامیــن و توزیــع بــه موقــع  روی مرغــداران 
نهــاده یــک ســری مشــکالت همچنــان وجــود دارد. 
مرغــداران بــرای جوجــه ریــزی نیــاز بــه تأمیــن دان 
گــر دولــت بــه موقــع نهاده هــای دامــی را در  دارنــد. ا
اختیــار قــرار ندهد مرغداران مجبور به تامین نهاده 
کیدداشــت:  از بــازار آزاد می شــوند. وی در پایــان تأ
غ بــه بــازار  علــی رغــم تولیــد و عرضــه مناســب مــر
گرانــی هزینــه جوجــه ریــزی و مشــکالت تامیــن و 

توزیــع بــه موقــع نهــاده همچنــان پابرجاســت.

کمیاب شد: غ ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومانی  مر

مرغ کیلویی ۳۵ هزار تومان! 
آنکــه  وجــود  بــا  می گویــد  بازرگانی ایــران  اتــاق 
آمــار دقیقــی از فعالیت ایرانیــان در حــوزه رمــزارز 
وجــود نــدارد امــا بــه نظــر می رســد حــدود هفــت 

شــده اند.  وارد  حــوزه  در ایــن  میلیون ایرانــی 
آنکــه  وجــود  بــا  می گویــد  بازرگانی ایــران  اتــاق 
آمــار دقیقــی از فعالیت ایرانیــان در حــوزه رمــزارز 
وجــود نــدارد امــا بــه نظــر می رســد حــدود هفــت 
شــده اند.  وارد  حــوزه  در ایــن  میلیون ایرانــی 
گذشــته  ماه هــای  در  دولــت  آنکــه  وجــود  بــا 
ــا  ــتخراج رمزارزه ــوزه اس ــل در ح ــرده الاق ک ــالش  ت
ــه دو حــوزه  کار را ب کنــد و ایــن  مجوزهایــی صــادر 
امــا  کنــد  بنــدی  قانونــی و غیرقانونــی تقســیم 
همچنــان آمــار دقیقــی از تعــداد ماینرهــای فعــال 
ــا افزایــش قطعــی  در ایــران وجــود نــدارد و حتــی ب
گــرم امســال، انگشــت اتهــام بــه  بــرق در فصــل 

ســمت آنهــا رفــت.
کنــار آن، بــا توجــه بــه نبــود متولــی مشــخصی  در 
بــرای رمزارزها، مشــخص نیســت مردمی که قصد 
ورود به ایــن حــوزه را دارنــد، پــول خــود را بایــد در 
اختیــار چــه صرافــی قــرار دهنــد و آیــا اساســا دولــت 

امــکان نظــارت بر ایــن حــوزه را دارد یــا خیــر.
نظــر  بــه  زنی هــا،  گمانــه  تمام ایــن  وجــود  بــا 
ــه  ــران نســبت ب ــه در ای ک ــرادی  می رســد تعــداد اف
ــد  ــد از چن کرده ان ــدام  ــا اق ــروش رمزارزه ــد و ف خری

کــرده اســت. میلیــون نفــر عبــور 
فرزیــن فردیــس - عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران - 
گفتــه: مــن فکــر می کنــم در شــرایط  در ایــن رابطــه 
تــازه و بعــد از تجربــه ریزش هــای اخیــر در بــازار 
در  بــازار  به ایــن  پیوســتن  هیجانــات  رمزارزهــا، 
گاهــی  کــرد و افــراد بــا آ مــردم فروکــش خواهــد 

بیشــتر وارد ایــن بــازار می شــوند.

ایــن فعــال اقتصــادی افــزود: در واقــع در آینــده ای 
جمع بنــدی  به ایــن  بیشــتری  افــراد  نزدیــک، 
کــردن در زمیــن رمزارزهــا  کــه بایــد بــازی  می رســند 

گاهــی« دارنــد.   را یــاد بگیرنــد و نیــاز بــه »آ
به ایــن  پاســخ  آی تــی در  ایــن تحلیل گــر حــوزه 
چطــور  مشــخص  آمــار  نداشــتن  کــه  پرســش 
می توانــد بر ایــن بــازار در ایــران اثــر بگــذارد، توضیــح 
بــه  تبدیــل  را  ماینینــگ  مــا،  دولتی هــای  داد: 
کردنــد. متاســفانه وزارت نیــرو  امــری زیرزمینــی 
کــرد و  با ایــن مســاله بــه صــورت قهــری برخــورد 
تعــداد زیــادی از افــراد را از فعالیــت شناســنامه دار  
و قانونــی دور و آن هــا را بــه ادامــه دادن در بســتری 
کــرد.   فردیــس همچنیــن  غیرشــفاف، تشــویق 
کــه در ایــران رمــزارز  افــرادی  آمــار تعــداد  دربــاره 
کرده انــد گفت:  ســناریوهای مختلفی  خریــداری 
کرده انــد،  کــه خریــد و فــروش رمــز  کســانی  دربــاره 
بــا تخمین هــای متعــددی وجــود دارد. مــن فکــر 
احتمــاال  تــا ۸ میلیون ایرانــی،  بیــن ۷  می کنــم 

مقــداری دارایــی از جنــس رمــز ارز دارنــد.
بــه گفتــه عضــو اتــاق بازرگانــی تهران، ایــن تخمین 
کانت هــای فعــال بــر صرافی های  ریشــه در تعــداد ا
دیجیتــال، دارد. بــر اســاس آمارهــای اعــالم شــده، 
وجــود  صرافی هــا  در ایــن  کانــت  ا میلیــون   ۲.۵
کانتــی در ایــن  کــه بــه نظــر می رســد هرکــس ا دارد 
صرافی هــا دارد احتمــاال بــرای اطرافیانــش هــم 
کمی دانــش  خریــد و فــروش می کنــد چــون افــراد 
آی تــی بــرای ورود بــه بســتر صرافــی ارز دیجیتــال 
دارنــد و در نتیجــه هــر نفــر احتمــاال بــرای حــدود 
۳ نفــر از اطرافیانــش هــم خریــد و فــروش می کنــد 
که ایــن اســتدالل مــا را بــه حــدود هفــت میلیــون 

نفــر می رســاند.

کنش  گرانــی پــی در پــی برخــی کاالهــای اساســی، وا
رئیــس جمهــور را بــه دنبــال داشــت و حــاال باید دید 

کــه آیا ایــن قطــار گرانــی متوقــف می شــود یــا خیــر. 
بــر  کیــد  تا بــا  روحانــی  حســن  گزارش ایســنا،  بــه 
کنتــرل و جدیــت در عــدم  بــرای  مصوبــه دولــت 
کیــد  کــه دولــت صریحــا تا گفــت  افزایــش قیمت هــا، 
کاالهــا بویــژه اقــالم  کــرده افزایــش قیمــت  و اعــالم 
ضــروری مــردم بــه هیــچ وجــه پذیرفتنــی نیســت و 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( موظــف 
بــا هماهنگــی دســتگاه های  بــا جدیــت و  اســت 
گننــدگان( نســبت بــه  ذیربــط )اصنــاف و تولیــد 
کنتــرل قیمت هــا و ممانعــت از افزایــش آنهــا اقــدام 
کنــد و مانــع از فشــار مضاعــف بــه زندگــی و معیشــت 

کنونــی اقتصــادی شــود. مــردم در شــرایط 
کــه بــا وجــود  ایــن اظهــارات در حالــی مطــرح شــده 
غ،  گذشــت ســه مــاه از آغــاز ســال ۱۴۰۰، قیمــت مــر
نــان در برخــی  بــه طــور قانونــی و  روغــن و شــکر 
گــران  بــازار  مناطــق بــدون مجــوز ســتاد تنظیــم 
غ، بــا وجود اینکــه در  شــده اســت. البتــه در مــورد مــر
فروردیــن امســال مجــوز افزایــش ۴۵۰۰ تومانی ایــن 
محصــول صــادر شــد و قیمــت مصــوب آن بــه ۲۴ 
ــاره  هــزار و ۹۰۰ تومــان رســید، در روزهــای اخیــر دوب
گــران شــدن این محصــول بودیــم؛ تــا جایــی  شــاهد 
غ بــه بیــش از ۳۰ هــزار تومان  کــه قیمــت هــر کیلــو مــر
عنــوان  بــه  کشــاورزی  وزارت  امــا  اســت  رســیده 
گــردن  را  غ  مــر بــازار  متولی ایــن حــوزه مشــکالت 
کــه  نمی گیــرد. وزارت صمــت هــم با ایــن عنــوان 
غ از ایــن وزارتخانه گرفته  وظیفــه تامیــن و عرضه مــر
کیــد دارد مســوولیتی از ایــن بابــت نــدارد.  شــده، تا

مسئوالن از افزایش قیمت شوینده عقب 
نشستند

کــه دو روز پیــش نامــه ای منتشــر شــد  در حالــی 
کــه در آن انجمــن صنایــع شــوینده، بهداشــتی و 
کــرد  آرایشــی ایران بــه شــرکت های تولیــدی اعــالم 

می تواننــد از ۱۷ خــرداد قیمــت مایــع دستشــویی، 
مایــع ظرفشــویی، پــودر و مایعــات لباسشــویی، 
مابقــی  و  درصــد   ۲۵ خمیردنــدان  و  صابــون 
گذشــته  محصوالت را ۲۰ درصد افزایش دهند، روز 
کــه افزایــش قیمت هــا  گفــت  رئیس ایــن انجمــن 
هنــوز اعــالم نشــده اســت. ممکن اســت اعتــراض به 
افزایــش پــی در پــی افزایــش قیمــت منجر به چنین 

پاســخی شــده باشــد.
تولیدکنندگان هم در فشار!

کــه بــا  با ایــن حــال بیشــتر تولیدکننــدگان می گوینــد 
توجــه بــه کاهــش قــدرت خریــد مــردم در ســال های 
اخیــر تمایلــی بــه افزایــش قیمــت محصــوالت خــود 
ندارنــد، امــا افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و ســایر 
هزینه هــای تولیــد، آن هــا را وادار بــه افزایــش قیمــت 

محصــول نهایــی می کنــد.
کــه رئیــس  ایــن وضعیــت تــا جایــی پیــش رفتــه 
بهداشــتی  و  آرایشــی  شــوینده،  صنایــع  انجمــن 
از افزایــش هفتگــی و ماهانــه قیمــت مــواد اولیــه 
کــه در  پتروشــیمی خبر داده و  از دولــت خواســته 
کنونــی تعییــن نــرخ پایــه  خصــوص سیاســت های 
ــه از دو مولفــه  ک ــورس  محصــوالت پتروشــیمی در ب
نــرخ جهانــی و نــرخ ارز نیمایــی تبعیــت می کنــد، 
کنونــی  کنــد تــا از ایــن طریــق در شــرایط  بازنگــری 
ــده نهایــی  ــاخته ش ــوالت س ــرخ محص از افزایــش ن
کــه تعــداد آنهــا نیــز قابــل توجــه  صنایــع وابســته 

اســت، جلوگیــری شــود.  
بنــدی  بســته  آب هــای  تولیدکننــدگان  پیش تــر 
مــواد  قیمــت  افزایــش  از  نیــز  خانگــی  لــوازم  و 
بخــش  در  ویــژه  بــه  تولیــد  هزینه هــای  و  اولیــه 

بودنــد. کــرده  پتروشــیمی انتقاد 
حــاال بایــد دیــد ورود رئیــس جمهــور بــه افزایــش 
یــا اتخــاذ  کاالهــا باعــث توقف ایــن رونــد  قیمــت 
کاالهــای اساســی  کنتــرل قیمــت  تدابیــری بــرای 

می شــود یــا خیــر.

ورود رییس جمهور به سریال گرانی ها: ۷ میلیون ایرانی رمز ارز خریده اند 

قطار گرانی کاالهای اساسی متوقف می شود؟

خبرخبر

خبرربخ

بیش از ۷۳ هزار میلیارد تومان اسکناس و سکه 
در دست مردم

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان خبر داد : 

عراق و افغانستان بهترین بازار 
کشاورزی اصفهان  برای صادرات محصوالت  خبرربخ

خبرربخ

پایــان  تــا  مرکــزی،  بانــک  اعــالم  آخریــن  طبــق 
گذشــته، معــادل ۷۳ هــزار و ۵۰۰  اســفندماه ســال 
در  ســکه ها  و  اســکناس  انــواع  از  تومــان  میلیــارد 
اختیــار مــردم اســت.  تــا پایــان اســفندماه ســال 
تومــان  میلیــارد  و ۵۰۰  هــزار  حــدود ۸۱  گذشــته، 
که ایــن رقــم  گــردش بــوده  اســکناس و مســکوک در 
در قیــاس بــا مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۳.۶ درصــد 

دارد.  رشــد 
عــالوه برایــن، طبــق آخریــن آمــار منتشــر شــده از 
بانــک مرکــزی مجمــوع اســکناس و مســکوک فعلــی 
نســبت بــه ســال ۱۳۹۵ حــدود ۲۸ هــزار میلیــارد 
تومــان افزایــش دارد. همچنیــن از ۸۱ هــزار و ۵۰۰ 
میلیارد اســکناس و مســکوک موجود شــبکه بانکی 

۷۳ هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان در دســت مــردم در 
که ایــن مبلــغ معــادل ۲۰.۲ درصــد  گــردش اســت 
رشــد داشــته اســت.  بر ایــن اســاس، معــادل ۶۷۰۰ 
میلیــارد تومــان از اســکناس و ســکه های موجــود در 
بانک هــا قرار دارد که نســبت بــه ۹۰۰۰ میلیارد تومان 
ســال قبــل تــا ۲۳۰۰ میلیــارد تومــان کاهــش داشــته، 
کــه بخشــی  همیــن امــر نشــان دهنده ایــن اســت 
از موجــودی از بانک هــا خــارج و در اختیــار مــردم 
گرفتــه اســت.  امــا موجــودی اســکناس و ســکه  قــرار 
در بانــک مرکــزی بــه بیــش از ۱۲۰۰ میلیــارد تومــان 
می رســد که کاهش ۴۰۰ میلیاردی نســبت به ســال 
ــکه در  ــکناس و س ــودی  اس ــن موج ــل دارد و از ای قب
بانــک مرکــزی، هــر زمــان که الزم باشــد بنابر نیاز بــازار 

تزریــق خواهــد شــد.

رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در استان 
کشــورهای عــراق و افغانســتان  گفــت:  اصفهــان 
صــادرات  بــرای  بــازار  بهتریــن  حاضــر  حــال  در 
طیــور  و  دام  صنعــت  و  کشــاورزی  محصــوالت 

اســت.  اصفهــان 
علیرضــا ســاالریان رییــس دفتــر نمایندگــی وزارت 
امورخارجــه در اســتان اصفهــان گفــت: محصــوالت 
کشــاورزی اســتان اصفهــان ظرفیــت بســیار خوبــی 
کشــور های همســایه از جملــه  بــرای صــادرات بــه 
کســتان و حوزه خلیج فارس  عراق، افغانســتان و پا
گــر مقصــد صادراتــی بســیار دور باشــد  دارد، زیــرا ا
هزینه هــا افزایــش می یابــد و نیــاز بــه فنــاوری خــاص 

ــرای نگهــداری محصــوالت دارد. ب
بــرای  بــازار  بهتریــن  را  همســایه  کشــور های  او 
کشــورمان  کشــاورزی  صــادرات محصــوالت مــازاد 
خوانــد و گفــت: مــا نیــز بــه طور متقابــل می توانیــم از 

کنیــم. محصــوالت آن هــا اســتفاده 
کمبــود  کــرد: اصفهــان بــا وجــود  ســاالریان اظهــار 
منابــع آبــی، در زمینــه دام و تولیــد فراورده هــای 
کشــور رتبه باالیی  دامی و لبنی به خصوص شــیر در 
دارد و الزم اســت از این ظرفیت در توســعه صادرات 

اســتفاده شــود.
بــرای  را  المللــی  بیــن  نمایشــگاه های  برگــزاری  او 
بــه  کشــاورزی  صــادرات  و  محصــوالت  معرفــی 
کشــور های دیگــر بــه ویــژه همســایه ایران، ضــروری 
کــرد: تاجــران خارجــی و مقامــات  دانســت و اضافــه 
تصمیم گیــر دربــاره واردات و صــادرات می تواننــد 
بــا بازدیــد از نمایشــگاه ها از نزدیــک بــا ظرفیت هــا 
کارخانه هــای مــا آشــنا  و توانایی هــای شــرکت ها و 
شوند. رییس دفتر نمایندگی وزارت امورخارجه در 
اســتان اصفهان گفــت: بازدید هیات هــای خارجی 
از نمایشــگاه ها عــالوه بــر آشــنایی هرچــه بیشــتر 
ــا محصــوالت و دســتاورد های شــرکت های  آن هــا ب
مختلــف بــه عقــد قرارداد هــای همــکاری بــا فعــاالن 

بخــش خصوصــی منجــر خواهــد شــد.
او بــه برگــزاری نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی 

محــل  در  دامپزشــکی  و  آبزیــان  طیــور،  دام، 
دائمی نمایشــگاه های اصفهــان اشــاره کــرد و گفت: 
کردســتان  اقلیــم  و  عــراق  کشــور  از  هیات هایــی 
ــه بســتر های مناســبی  ک ــد  به ایــن نمایشــگاه آمدن
بــرای توســعه روابــط اقتصــادی و تجــاری فراهــم 
امــور  وزارت  به اینکــه  اشــاره  بــا  ســاالریان  کننــد. 
خارجــه هماهنگی هــای الزم را بــرای ســفر و بازدیــد 
ــورمان  کش ــگاه های  ــی از نمایش ــای خارج هیات ه
انجــام می دهــد، افــزود: دفاتــر نمایندگــی وزارت امور 
خارجــه در اســتان ها نیــز هماهنگی هــای الزم را بــا 
مســئوالن و نهاد هــای اقتصــادی اســتان انجــام 

می دهنــد.
از  نیــز  خارجــه  امــور  وزارت  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  او 
کشــور های دیگــر  طریــق ســفارتخانه های خــود در 
کشــاورزی  و  اقتصــادی  مختلــف  ظرفیت هــای 
کــرد: الزم اســت  را معرفــی می کنــد، خاطرنشــان 
اطالعــات مربــوط به ایــن ظرفیت هــا و همچنیــن 
کــه در اســتان ها برگــزار  نمایشــگاه های بیــن المللــی 
می شــود بــه چنــد زبــان خارجــی تهیــه شــود تــا 
بتــوان آن را در اختیــار ســفارتخانه ها بــرای اطــالع 
کــرد: وزارت امــور  رســانی قــرار داد. ســاالریان اضافــه 
مجــازی  تور هــای  راه انــدازی  بــه  اقــدام  خارجــه 
بــرای آشــنایی هرچــه بیشــتر تجــار کشــور های دیگــر 
بــا ظرفیت هــای مختلــف اقتصــادی و فرهنگــی 
کــرده اســت. مهمتریــن اقــالم صادراتــی  کشــورمان 
اســتان اصفهــان چدن و آهن و فــوالد، فرآورده های 
کفپــوش، محصــوالت شــیمی آلی،  نفتــی، فــرش و 
محصــوالت لبنــی، مــواد پالســتیکی و مصنوعــات 
ــدن  ــات چ ــچ و مصنوع گ ــنگ و  ــات س آن، مصنوع
و آهــن اســت.  صــادرات اســتان اصفهــان اغلــب 
کشــور های عــراق، امــارات، چیــن، افغانســتان،  بــه 
تایلند، اندونــزی و هنــد ارســال می شــود. اســتان 
کشــاورزی  کانون هــای  اصلی تریــن  از  اصفهــان 
کشــت و  کشــور بــا برخــورداری از تجــارب در نــوع 
کــه توســعه  کار در بســیاری از زمینه هــا موفــق بــوده 
ــت  ــرد دول ــت عملک ــول فعالی ــژه در ط ــادرات بوی ص

یازدهــم و دوازدهــم بــه ثبــت رســیده اســت.

پایانه های فروشگاهی ابزار مالی نوین

اجــرای قانــون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
از اقدامــات موثــر و  مودیــان را می تــوان یکــی 
کشــور در  امــور مالیاتــی  عملگرایانــه ســازمان 
راســتای اجــرای قوانیــن مالیاتــی پویــا و بــروز 
کشــور دانســت.  رســانی شــده نظــام اقتصــادی 
اعظمــی از  بخــش  آن  اجــرای  بــا  کــه  قانونــی 
ســتد های  و  داد  و  اقتصــادی  فعالیت هــای 
ــی در فرآینــد شــفاف ســازی و رفــع ابهامــات  مال
مربــوط بــه آن قــرار می گیــرد. اصــوال پایانه هــای 
کارت خوان بانکی،  فروشــگاهی به هر دســتگاه 
درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری 
کــه امــکان اتصــال بــه شــبکه های الکترونیکــی 
را  مودیــان  ســامانه  و  رسمی کشــور  پرداخــت 
قابلیــت صــدور صــورت حســاب  از  و  داشــته 
گفتــه می شــود.  الکترونیکــی برخــوردار باشــد 
قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه مودیان 
ابــزار دولــت بــرای پایش فعالیت هــای اقتصادی 
درســت  ریــزی  برنامــه  و  گــذاری  سیاســت  و 
کــه بــا همــکاری  و موثــر در ایــن حــوزه اســت 
مشــموالن این امــر محقــق می شــود. از ســوی 
دیگــر مشــاغل نیــز از مزایــا و قابلیت های ایــن 
ســامانه ها در ایجــاد نظــم و شــفافیت و اعتمــاد 

بهــره منــد می شــوند. امــروزه دولت هــا بــدون 
نمی تواننــد  اطالعــات  فنــاوری  از  اســتفاده 
فرآیندهای مدیریت تصمیم گیری و سیاســت 
گــذاری را در ســطح ملــی بــه شــکل مطلــوب 
مهــم  به ایــن  توجــه  بــا  برســانند.  انجــام  بــه 
ســازمان های دولتــی بــه مــدد توســعه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات در فرآیند هــا و روش هــای 
خــود، موفــق بــه ارائــه بهتــر و ســریع تــر خدمــات 
کار و  بــه شــهروندان شــده اند. فضــای کســب و 
مبــادالت تجــاری نیــز یکــی از عرصه هایی اســت 
که شاهد ورود فناوری های نوین ارتباطی بوده 
است. مهم ترین اهداف و کار کرد های کلیدی 
نظــام ســامانه فــروش عبارتنــد از: شــفاف ســازی 
تدریجــی  مبــادالت و فعالیت هــای اقتصــادی 
و تجــاری در راســتای ایجاد زیــر ســاخت های 
مالیــات الکترونیکــی، تحقــق اهــداف دولــت 
الکترونیکــی و اقتصــاد مقاومتی، ایجــاد عدالــت 
نسبی مالیاتی، مدیریت جریان مالی، توسعه و 
تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی و 

کار. ــب و  ــای کس ــود فض بهب
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی 
استان اصفهان

گزارش تحلیلی
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گفــت:  اصفهــان  چهــارم  رینــگ  پــروژه  مدیــر 
رینــگ چهــارم یــک و نیــم کیلومتــر از طــول حلقــه 
کــه  حفاظتــی شــهر اصفهــان را در بــر می گیــرد 
کاهــش  عامــل مهمــی در توســعه منطقــه ۱۵ و 
قابــل توجــه بــه ترافیــک بخــش شــرقی اصفهــان 
ــه شــمار مــی رود. ســید ســلمان قاضــی عســگر  ب
کــرد: یکــی از پروژه هــای شــهر اصفهــان  اظهــار 
ــه در ســطح پروژه هــای ملــی قلمــداد می شــود  ک
و در دوره پنجــم مدیریــت شــهری اصفهــان آغــاز 
و بــا جدیــت در حــال پیگیــری بــوده، احــداث 
رینــگ حفاظتــی شــهر یــا حلقــه چهــارم ترافیکــی 
شــهر اصفهــان اســت کــه مجموعــه ای از پل هــای 
تقاطع های غیر همســطح را شــامل شــده اســت.
وی افــزود: پــروژه رینــگ حفاظتــی شــهر از شــرق 
کارخانه  کنار  اصفهان از تقاطع غیر همســطح در 
قنــد آغــاز می شــود، شــمال اصفهــان را دور می زند 
و بــه شــهرهای اطــراف همچــون خمینــی شــهر، 

درچــه و شــهر ابریشــم می رســد.
مدیــر پــروژه رینــگ چهــارم اصفهــان و مدیر پــروژه 
مجموعــه پل هــا و تقاطــع چهــار ســطحی شــهید 
کــه حلقــه حفاظتــی شــهر  ســلیمانی بــا بیان ایــن 

نقشــی بســیار کلیــدی در رفــع معضــات چندین 
جــاده ای  تصادفــات  ترافیــک،  حــوزه  در  ســاله 
کرد: ایــن ابــر پــروژه  و آلودگــی هــوا دارد، تصریــح 
مــردم  عایــد  مــدت  دراز  در  را  مثبتــی  نتایــج 
ــرد. ک ــد  ــوار آن خواه ــهرهای همج ــان و ش اصفه
کیلومتــر معــادل ۶۰  وی ادامــه داد: حــدود ۴۵ 
درصــد مســیر حلقــه حفاظتــی شــهر در داخــل 
۱۱ منطقــه شــهر اصفهــان و مابقــی در مســیر پنــج 

ــرار دارد. ــتان ق ــر اس ــهر دیگ ش
ــه یکــی از بزرگتریــن  ک ــا بیان ایــن  قاضــی عســگر ب
حفاظتــی  چهــارم  رینــگ  پــروژه  تقاطع هــای 
اصفهــان مجموعــه پل هــای شــهید ســلیمانی 
گفت: ایــن  اســت،  قنــد  کارخانــه  مجــاورت  در 
پــروژه بــه صــورت پنــج پل و تقاطع غیر همســطح 
اجــرا  ســطح  چهــار  در  کــه  شــده  پیش بینــی 
می شــود، ادامــه داد: ایــن بخــش از رینــگ، یــک 
کیلومتــر از طــول حلقــه حفاظتــی شــهر  و نیــم 
اصفهــان را در نقطــه صفــر و آغازیــن آن شــامل 
کــه عامــل مهمــی در توســعه منطقــه ۱۵  می شــود 
کاهــش قابــل توجــه بــه ترافیــک بخــش شــرقی  و 

اصفهــان بــه شــمار مــی رود.
کــه بــرای اجرای ایــن بخــش  کیــد بر ایــن  وی بــا تا

مربــع  متــر  هــزار  کنــون ۲۰۰  تا رینــگ چهــارم  از 
پــروژه  افــزود:  اســت،  شــده  انجــام  آزادســازی 
مجموعــه پل هــا و تقاطــع چهــار ســطحی شــهید 
ســلیمانی بزرگتریــن تقاطــع غیــر همســطح شــهر 
کــه  از نظــر مســاحت اجرایــی اســت  اصفهــان 
عملیــات احــداث آن از فروردیــن مــاه ۹۸ آغــاز شــد 
کارشناســان،  و بــا تــاش شــبانه روزی و مســتمر 
مدیــران  و  مهندســان  متخصصــان،  کارگــران، 
شــهرداری اصفهــان پیــش از موعــد مقــرر و در 

مــدت ۲۰ مــاه و ۲۰ روز بــه پایــان رســید.
مدیــر پــروژه رینــگ چهــارم اصفهــان و مدیر پــروژه 
مجموعــه پل هــا و تقاطــع چهــار ســطحی شــهید 
کرد: ایــن پــروژه پنــج قطعــه پــل  ســلیمانی اظهــار 
ــک  ــده و ی ــامل ش ــف را ش ــطح مختل ــار س در چه
ــر از طــول حلقــه حفاظتــی رینــگ  کیلومت و نیــم 
چهــارم ترافیکــی شــهر اصفهــان را در بــر می گیــرد.

کــرد: در ایــن مجموعــه پنــج پــل  وی خاطرنشــان 
بــه مســاحت ۱۸ هــزار مترمربــع در چهــار ســطح 
کــه پــل شــماره یک بــه طول  احــداث شــده اســت 
۴۹۳ متــر بــرای اتصال شــرق به جنــوب اصفهان، 
پــل شــماره دو بــه طــول ۲۰۰ متــر بــرای اتصــال 
شــمال بــه جنــوب اصفهــان، پــل شــماره ســه بــه 

ــه شــمال  ــرای اتصــال جنــوب ب ــر ب طــول ۱۷۷ مت
اصفهــان، پــل شــماره چهــار بــه طــول ۱۰۷ متــر 
ــرق  ــمال و ش ــه ش ــوب ب ــرب و جن ــال غ ــرای اتص ب
اصفهــان و پــل شــماره پنــج بــه طــول ۱۲۵ متــر 
بــرای اتصــال شــمال بــه شــرق اصفهــان احــداث 

شــده اســت.
کــرد: مســیر عبــور پــل  قاضــی عســگر خاطرنشــان 
شــماره یــک از شــرق بــه عنــوان ورودی اصفهــان 
کمربنــد شــرق اســت پــل شــماره دو از جنــوب  بــه 
)بزرگــراه آیــت اهلل رفســنجانی( بــه شــمال )خاتــون 
آبــاد( و پــل شــماره ســه از شــمال )خاتــون آبــاد( 
بــه جنــوب )بزرگــراه آیــت اهلل رفســنجانی( عبــور 
ــار  ــماره چه ــل ش ــه پ ک ــن  ــا بیان ای ــد. وی ب می کن
ســمت  از  اول  لــوپ  کــه  اســت  لــوپ  دو  دارای 
ــاد  شــهر اصفهــان بــه ســمت شــمال از خاتــون آب
ــراه آیــت  ــوپ دوم از ســمت جنــوب یعنــی بزرگ و ل
اهلل رفســنجانی بــه ســمت شــهر اصفهــان متصل 
گفــت: از طریــق زیرگذر ایــن پــروژه هــم  می شــود، 
اتصال بین خاتون آباد به ســمت شــرق اصفهان 

برقــرار می شــود.
مدیــر پــروژه رینــگ چهــارم اصفهــان و مدیر پــروژه 
مجموعــه پل هــا و تقاطــع چهــار ســطحی شــهید 
کــه در ایــن ابر پروژه هشــت  ســلیمانی بــا بیان ایــن 
ادامــه  اســت،  هکتــار فضــای ســبز ایجاد شــده 
داد: ایــن مجموعــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر دو هــزار 
ــده و از  ــداث ش ــل و اح ــال تکمی ــارد ری و ۱۷۰ میلی
کاهــش  مزایــا و تأثیــرات اجــرای آن می تــوان بــه 
ترافیــک در مهمتریــن ورودی شــهر اصفهــان، 
توزیــع ترافیــک به مســیر حلقه حفاظتــی، تأمین 
ترافیکی ایمــن راحــت و ســریع بــا مصرف ســوخت 
کاهــش بــار ترافیکــی  کانشــهر اصفهــان،  کمتــر در 
کاهــش زمــان ســفر  از قســمت های مرکــزی شــهر، 
و آلودگــی هــوا، حــذف تــردد خودروهــای ســنگین 
همچــون  خطرســازی  محورهــای  از  عبــوری 
میــدان ارغوانیــه و خیابان هــای ارغوانیــه، جــی و 

کــرد. خاتــون آبــاد اشــاره 
کــرد: بــا تکمیــل و احــداث مجموعــه  وی تصریــح 
پل هــای شــهید ســلیمانی همچنیــن ورودی 
گردشــگر پذیــر و  شــرق، اصفهــان بــه عنــوان شــهر 
گرفتــه  جهانــی، چهــره ای جدیــد و زیبــا بــه خــود 

اســت.

کرد: ح  مدیر پروژه رینگ چهارم مطر

تکمیل ۱.۵ کیلومتر از مسیر حلقه حفاظتی شهر 
با احداث ابر پروژه شهید سلیمانی
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خبر

ــر هــر شــهروند در شــبانه روز ۱۵  گ گفــت: ا ــح  صال
لیتــر در مصــرف آب آشــامیدنی صرفــه جویــی 
کنــد، تابســتان امســال را بــدون دغدغــه پشــت 

ســر می گذاریــم. 
 سیدمحمدحســین صالــح مدیــر دفتــر بهــره 
آبفــای  درآمــد  بــدون  آب  کاهــش  و  بــرداری 
کــه در حــال  اســتان اصفهــان  بــا اشــاره به ایــن 
حاضــر ســرانه مصــرف آب مشــترکین شــرکت آب 
و فاضــاب اســتان اصفهــان ۱۵۷ لیتــر در شــبانه 
گــر هــر شــهروند فقــط ۱۵ لیتــر  گفــت: ا روز اســت 
کــرده و مصرف خــود را به ۱۴۲ لیتر  صرفــه جویــی 
گــرم امســال را بــدون  برســاند می تــوان تابســتان 

گذاشــت. ــا آرامــش پشــت ســر  دغدغــه و ب
گــرم شــدن زودهنــگام هــوا  کــه  او بــا بیان ایــن 
موجــب افزایــش مصــرف و افــت شــدید فشــار 
گفــت:  آب شــبکه در روز هــای اخیــر شــده اســت 
بــا  باباشــیخعلی  آب  خانــه  تصفیــه  هرچنــد 
ظرفیــت ۱۱۵۰۰ لیتــر در ثانیــه در حــال فعالیــت 
کــه چاه هــای فلمــن  اســت، امــا بــه دلیل ایــن 
کلــی خشــک شــده و  در حاشــیه زاینــده رود بــه 

میــزان آبدهــی چاه هــای متفرقــه نیــز ۵۰ درصــد 
کاهــش یافتــه اســت، در حــال حاضــر بــه میــزان 
کــه اثــر خود  ۳۰۰۰ لیتــر در ثانیــه کمبــود آب داریــم 
را به صورت افت شــدید فشــار آب شــبکه نشــان 
کاهــش  داده اســت. مدیــر دفتــر بهــره بــرداری و 
از  اصفهــان  اســتان  آبفــای  درآمــد  بــدون  آب 
افزایــش ۲۰۰ تــا ۳۰۰ لیتــر در ثانیــه ای مصــرف آب 
گرم تــر شــدن هــوا در ۵۷ شــهر  بــه ازای هــر درجــه 
و ۳۸۰ روســتای تحــت پوشــش طــرح آبرســانی 
کــه  گفــت: در صورتــی  اصفهــان بــزرگ خبــر داد و 
بــه اصفهــان وارد مــدار  ســامانه دوم آبرســانی 
نشــود، کمبــود آب در هفته هــای آینده بــه ۴۳۰۰ 

لیتــر در ثانیــه خواهــد رســید.
فشــار،  مدیریــت  و  پایــش  حــال  عیــن  در  او 
رســیدگی بــه موقــع حــوادث و تلــه متــری شــبکه 
کاربــردی آبفــای اســتان اصفهــان  را از ابزار هــای 
گفــت:  کــرد و  گــذر از تنــش آبــی عنــوان  بــرای 
پایــش مصارف آب مشــترکان پرمصــرف و کنترل 
برخــط )آنایــن( مصــرف آن هــا از جملــه تدابیری 
کــه می توانــد در توزیــع عادالنــه آب در  اســت 

ــر واقــع شــود. فصــل تابســتان بســیار مؤث

صرفه جویی در اصفهان، 
کلیِد گذر بی دغدغه از تابستان 

خبرربخ

اســتانداری  منابــع  و  مدیریــت  توســعه  معــاون 
کرونــا دســتورالعمل  گفــت: ســتاد ملــی  اصفهــان 
آمــاده  را  بهداشــتی  پروتکل هــای  پانزده بنــدی 
ــان  ــداران و مجری ــه فرمان ــزودی ب ــه ب ک ــت  ــرده اس ک
کل  گــزارش اداره  بــه  انتخاباتــی ابــاغ می شــود.  
اســتانداری  بین الملــل  امــور  عمومــی و  روابــط 
و  هشــتاد  نشســت  در  درویشــی  اصفهان، ایــوب 
هشــتم ســتاد کرونــای اســتان بــا اشــاره به اینکه این 
جلســات هفتگــی برگــزار می شــود، افــزود: یکــی از 
موضوعات مهم، برگزاری انتخابات و دستورالعمل 
کــه ســتاد ملــی  بهداشــتی تــا روز رأی گیــری اســت 
را  بنــدی  دســتورالعمل ۱۵  اســاس،  بر ایــن  کرونــا 
کــرده اســت که بــه زودی به همه فرمانــداران  آمــاده 
ــع  ــاغ می شــود. معــاون توســعه مدیریــت و مناب اب
اســتانداری اصفهــان اضافه کرد: این دســتورالعمل 
از ســوی فرمانداری هــای اســتان بــرای ســتادهای 
بــه  و  الزم االجراســت  شهرســتان های  تبلیغاتــی 

زودی بــه مجریــان انتخابــات ابــاغ می شــود.
وی در خصــوص ماحظــات بهداشــتی ســتادهای 
انتخاباتــی و تجمع هــای مردمی گفــت: چگونگــی 
برگزاری جلســات و تبلیغات این ســتادها بر اســاس 
دســتورالعمل های آییــن نامــه ای علــوم پزشــکی 
درویشــی  می شــود.  اعــام  و  تعییــن  اصفهــان 
کرونــا یــا  کــرد: افــراد مشــکوک بــه  کیــد  همچنیــن تأ
دارای تســت مثبت ایــن بیمــاری در ایــام انتخاباتــی 
بایــد در قرنطینــه خانگــی بماننــد و ارتباطــات خــود 
را بــا دیگــران کاهــش دهنــد تــا موجــب انتقــال آن به 
دیگــران و شــیوع موج جدید بیماری کوویــد- ۱۹ در 
جامعــه نشــوند. معــاون توســعه مدیریــت و منابــع 
کــرد: رونــد بیمــاری  اســتانداری اصفهــان اظهــار 

ــان  کاش ــان و  ــتان های اصفه ــد- ۱۹ در شهرس کووی
نزولــی اســت و ۱۴ شهرســتان اســتان رنــگ نارجــی 
کرده انــد. وی افــزود:  و ۱۰ شهرســتان رنــگ زرد پیــدا 
برغــم اقدامــات خــوب انجــام شــده در زمینــه مهــار 
ــر  ــا تغیی ــه ب ک ــز ضروریســت  ــا، ذکر ایــن نکتــه نی کرون
رنــگ شــهرها و بهتــر شــدن شــرایط، آحــاد جامعــه 
دچــار ســاده انگاری و بی توجهــی بــه پروتکل هــای 
بهداشــتی می شــوند. درویشــی از اصناف، مشــاغل 
کــه پروتکل هــای بهداشــت  و شــهروندان خواســت 
فــردی و اجتماعــی را در روزهــای انتخاباتــی پیــش 
کننــد. معــاون توســعه مدیریــت و منابــع  رو رعایــت 
وضعیــت  آخریــن  بــاره  در  اصفهــان  اســتانداری 
کسیناســیون گفــت: از گروه هــای ســنی مشــمول  وا
ــم ابتــدا در ســامانه  ــا درخواســت داری کرون کســن  وا
کسیناســیون علــوم پزشــکی ثبــت نام و ســپس بر  وا
کســن  اســاس زمــان تعییــن شــده، اقــدام بــه زدن وا
کننــد. وی تبلیغــات مســموم و تخریــب فضــای 
گریــز برخی از  کسیناســیون را عامل  مجــازی علیه وا
کــرد وگفــت:  کســن عنــوان  افــراد ُمســن بــرای زدن وا
مــردم بــدون توجــه بــه بــه شــایعات فضــای مجــازی 
تشــویق  را  ســالمندان  کسیناســیون،  وا دربــاره 

ــد. کنن کار  ــن  به ای
رئیس کمیســیون توســعه پایدار، محیط زیست 
گفــت: شــرکت فــوالد  و آب اتــاق بازرگانی ایــران 
مبارکــه در مســیر توســعه و حفــظ محیط زیســت 
اقدامــات قابــل توجهــی انجــام داده اســت و بایــد 
آب  مصــرف  کاهــش  در  شــرکت  اقدامات ایــن 
مثــل بازچرخانــی و تصفیــه پســاب ۹ شهرســتان 
مجاور ایــن شــرکت بیــش از پیــش بــه جامعــه 
اطاع رســانی شــود. فرشید شکرخدایی، رئیس 
کمیســیون توســعه پایــدار، محیــط زیســت و آب 
اتــاق بازرگانی ایــران، بــا اشــاره بــه هفتــه محیــط 
کــرد: چالــش محیــط زیســت در  زیســت اظهــار 
کشــورهای در حال توســعه، ریشــه دار اســت چرا 
کــه بیــن دوگانــه توســعه صنعتــی و حفظ محیط 
ــرد. تعــادل بخشــی  ک ــد تعادل ایجــاد  زیســت بای
ــت  ــط زیس ــظ محی ــی و حف ــعه صنعت ــن توس بی
به ایــن معناســت کــه می تــوان همــگام با توســعه 
کــرد و تجربــه  از محیــط زیســت هــم حفاظــت 
کشــورهای توســعه یافتــه نظیــر اتریــش می توانــد 

در ایــن مســیر مؤثــر واقــع شــود.
گفــت: تمرکــز بــر مفاهیــم توســعه پایــدار و در  وی 
گرفتــن منافــع نســل های آتــی، می توانــد  نظــر 
پیــش روی دولتمــردان مــا در راســتای حفاظــت 
از محیــط زیســت قــرار بگیــرد. رئیس کمیســیون 
اتــاق  آب  و  زیســت  محیــط  پایــدار،  توســعه 
کــرد: حفظ محیط زیســت  بازرگانی ایــران اضافــه 
گونــه انســانی را در بــر نمی گیــرد و شــامل  فقــط 
کــه در ایــن زمینــه  تمــام زیســتمندان می شــود 
بــه توجــه و تمرکــز بیشــتری بر محیط زیســت نیاز 
داریــم و موضــوع »آمایــش ســرزمین« و تطابــق 

کشــور بــا ظرفیت هــای بالقــوه هــر اقلیــم می تواند 
در راهبــرد »توســعه بــر مبنــای اقلیــم« نقــش 
گفت: موضوعاتی  کند. شــکرخدایی  مهمی ایفا 
اقلیــم می توانــد در  و  نظیــر فرهنــگ، جامعــه 
طراحی توســعه مؤثر باشــد و باید از شــتاب زدگی 
گرفتــن پارامترهــای  اقتصــادی بــدون در نظــر 
راه  در ایــن  کــرد.  اجتنــاب  زیســتی  محیــط 
بهره منــدی از ظرفیت هــای بوم گــردی و توســعه 
گردشــگری بــه عنــوان صنعــت ســبز می توانــد 
ناخالــص  تولیــد  افزایــش  در  مناســبی  بســتر 
کشــور همــگام بــا حفــظ محیــط زیســت  داخلــی 

ــد. کن ــم  را فراه
شرکت فوالد مبارکه در حفظ محیط زیست 

اقدامات بنیادین انجام داده است
کشــور  گــران  صنعــت  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
موضــوع اقلیم و فرهنــگ را در اولویت طرح های 
گفــت: از ســه دهــه  توســعه ای خــود قــرار دهنــد، 
کنــون، شــرکت فــوالد مبارکــه توانســت  گذشــته تا
سازوکار مصرف بهینه آب را در اولویت استراتژی 
خــود قــرار دهــد و اقدامات این شــرکت در کاهش 
مصــرف آب خــام بــا بهره گیــری از بازچرخانــی و 
تصفیــه پســاب ۹ شهرســتان مجاور ایــن شــرکت 

که ایــن مــوارد بیــش از  را شــاهدیم و نیــاز اســت 
پیــش بــه جامعــه اطــاع رســانی شــود تــا جامعــه 
از اقدامــات ارزنــده زیســت محیطی ایــن شــرکت 
گیــری از آب هــای تجدیدپذیــر  در راســتای بهــره 
کمیســیون توســعه پایــدار،  مطلــع شــود. رئیــس 
محیــط زیســت و آب اتــاق بازرگانی ایــران اضافــه 
زیرمجموعه هــای  توســعه ای  سیاســت  کــرد: 
کــه بــا  کشــور  شــرکت فــوالد مبارکــه در نقاطــی از 
چالــش آب کمتــری مواجــه اســت هم اســتراتژی 
کــه نشــان  مناســبی توســط این شــرکت اســت 
می دهــد مدیران ایــن شــرکت توســعه بــر مبنــای 

اقلیــم را مدنظــر قــرار داده انــد.
»توسعه بر مبنای اقلیم«؛ راه عبور از مسائل 

زیست محیطی
نزد ایرانیــان  آب  اهمیــت  بــه  شــکرخدایی 
گفــت: بــا توجــه بــه جانمایــی  کــرد و  اشــاره ای 
مســاله  همــواره  جهــان،  در  جغرافیایی ایــران 
آب نــزد اهالی ایرانشــهر مهــم بــوده اســت و مــا 
ــن  ــر زمی ــه آب را در زی ک ــتیم  ــی هس ــدار تمدن وام
جــا بــه جــا می کــرد تــا مبــادا تبخیــر شــود ولــی 
امــروز بــا هــدر رفــت منابــع آبــی بــه ویــژه بــا توســعه 
کشــاورزی، نســل های آینــده را از ایــن نعمــت بــی 
بهــره کرده ایــم. وی بــاز هــم بــر »توســعه بر مبنای 
کرد و توضیح داد: توسعه صنعتی  کید  اقلیم« تا
کــه متناســب با شــرایط  در بخش هایــی از کشــور 
که  اقلیم منطقه نباشــد، ســنجیده نیســت؛ چرا
کشــور ایران مجموعــه ای از اقلیم هــای متفــاوت 
اســت و نیاز اســت دولتمردان با بازنگری مجدد 
نســبت بــه توســعه صنعتــی متناســب بــا اقلیــم 

کننــد. دقــت بیشــتری 

از  محــروم  اصفهــان  اســتان  شهرســتان  یــازده 
ک هســتند. ســاختمان اداره ثبــت اســناد و امــا
ک اســتان در آییــن  مدیــرکل ثبــت اســناد و امــا
تودیــع و معارفــه رئیــس جدیــد اداره ثبــت اســناد و 
ــا فــروش  ک شهرســتان خمینــی شــهرگفت: ب امــا
کل تــا دو ســال دیگر ایــن  ک مازادنیاز ایــن اداره  امــا
مشــکل برطرف می شــود و این ادارات از ســاختمان 

ــوند. ــوردار می ش ــد برخ جدی
منصــور باقــری بــا بیان اینکــه صــدور ســند بــرای 
منابــع طبیعــی و اراضــی کشــاورزی بــرای جلوگیــری 
هــدف  افــزود:  می یابــد،  ادامــه  خــواری  زمیــن  از 
اصلی ایــن اداره صــدور اســناد مالکیــت بــرای حدود 

کشــاورزی در اســتان بــا قیــد  ۷۰۰ هزارهکتــار اراضــی 
کنــون ۳۶۰  گفــت: تا کشــاورزی اســت. وی  نوعیــت 
هــزار ســند برگــه کاداســی بــرای ۶ میلیــون و ۱۶۰ هزار 

هکتــار اراضــی منابــع ملــی صــادر شــده اســت.
ک اســتان بــا اشــاره  مدیــرکل ثبــت اســناد و امــا
بــه ابــاغ قانــون تعییــن تکلیــف و الحــاق بــرای رفــع 
موانــع قانونــی صــدور ســند افــزود: شــهر های زیــر ۲۵ 
هــزار نفــر و روســتا های بــاالی ۲۰ خانــوار می توانند با 

کننــد.  کمــک بنیــاد مســکن ســند اخــذ 
در ایــن آییــن ســید امیــر حســین حســن زاده بــه 
ک  عنــوان رئیــس جدیــد اداره ثبــت اســناد و امــا
شهرســتان خمینــی شــهر معرفــی و از خدمــات نبی 

اهلل یزدانــی رئیــس قبلــی قدردانــی شــد.

ابالغ دستورالعمل ۱۵  بندی بهداشتی به مجریان انتخاباتی: 

کرونا در استان اصفهان نزولی است   روند شیوع 

رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران:

فوالد مبارکه دوستدار محیط زیست است

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان:

۱۱شهرستان استان از ساختمان اداره ثبت اسناد و 
ک محروم هستند  امال

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان 
گفت: بازچرخانی آب، استفاده از پساب و تصفیه آن 
و مــواردی از ایــن قبیــل می توانــد یکــی از اولویت هــای 
صنایــع اســتان در دهه هــای آینــده باشــد.  ایــرج 
تصفیه خانــه  از  بهره بــرداری  مراســم  در  حشــمتی 
فاضــاب صنعتــی و انســانی یــک واحــد صنعتــی در 
مورچــه خــورت شهرســتان شــاهین شــهر و میمــه 
افــزود: بازچرخانــی بــا توجــه به خشکســالی و مشــکل 
تامین آب، نقش مهمی در حفظ حقوق نســل های 
آینده دارد. وی با بیان اینکه سازمان ملل یک برنامه 
۱۰ ســاله را تــا ســال ۲۰۳۰ بــرای ترمیــم چرخه هــای 
ــت،  ــرده اس ک ــی  ــش بین ــتم ها( پی کوسیس طبیعی)ا
ــده  ــام ش ــی اع ــای جهان گزارش ه ــت: در  ــار داش اظه
کوسیســتم های  ا از  درصــد   ۱۶ فقــط  گــر  ا اســت 
کنیــم می توانیــم  تغییرکاربــری داده شــده را اصــاح 
ــودی حــدود ۶۰ درصــد از گونه هــای در معــرض  از ناب
کنیــم. حشــمتی بــا اشــاره  خطــر انقــراض جلوگیــری 
بــه بیانــات رهبــر انقــاب در باره حفظ محیط زیســت 
یــادآور شــد: همانطــور کــه معظم لــه فرمودنــد محیط 
زیســت مال ایــن دولــت و آن دولــت نیســت بلکــه 
متعلــق بــه نســل های آینــده اســت و مــا بایــد در ایــن 
راســتا حرکــت کنیــم. وی بــا قدردانــی از اقــدام زیســت 
محیطی ایــن واحــد صنعتــی در مســیر توســعه پایــدار 
تصریح کرد: واحدهای صنعتی که در مســیر توســعه 
گام برمی دارنــد در وهلــه نخســت بایــد توجیــه  پایــدار 
ــد باعــث تخریــب  اقتصــادی داشــته باشــند امــا نبای
محیــط زیســت، منابــع طبیعــی، برهــم زدن نظــم 
اجتماعــی و از همــه مهمتــر پایمــال شــدن حقــوق 
کــه در ایــن زمینــه ســازمان  نســل های آینــده شــوند 
محیــط زیســت، نقــش مهمی ایفــا می کنــد. تصفیــه 
خانه فاضاب صنعتی شرکت »شهدینه آران هشت 
بهشت« با ظرفیت یکهزارو ۲۰۰ مترمکعب در شبانه 
کســایش با  روز مجهــز بــه سیســتم تصفیــه تکمیلی)ا
کــه بــا اعتبــار بالــغ بــر ۴۰۰  گاز ُازن( اســت  اســتفاده از 
میلیارد ریال با حضور مقامات محلی در شهرســتان 
شــاهین شــهر و میمــه رویــروی شــهرک صنعتــی 
مورچــه خــورت بــه بهره بــرداری رســید. هفته محیط 
زیســت از ۱۷ تــا ۲۳ خــرداد بــا شــعار»نیم قرن حفاظت 
نوســازی،  بازنگــری،  بوم های ایــران،  زیســت  از 

ــت. ــده اس ــذاری ش ــازی« نامگ بازس

مدیرکل حفاظت محیط زیست 
استان اصفهان :

بازچرخانی آب می تواند 
از اولویت های صنایع 

اصفهان در آینده باشد 

کوتاه از آبفا منطقه فریدونشهر

عملیــات توســعه شــبکه توزیــع آب روســتای 
ســرداب ســفلی و روســتای ســیبک منطقــه 

فریدونشــهر بــه طــول 7۰ متــر انجــام شــد.
گــزارش روابــط عمومی آبفــای فریدونشــهر،  بــه 
روســتای  کنین  ســا درخواســت  بــه  توجــه  بــا 
ــر  ســرداب ســفلی منطقــه فریدوشــنهر مبنــی ب
گــذاری انشــعاب آب و عــدم وجــود شــبکه  وا
توزیــع آب در محل، ایــن امــور اقــدام بــه لولــه 
گــذاری و توســعه شــبکه توزیــع آب روســتای 
ســرداب ســفلی منطقــه فریدونشــهر به متــراژ ۴۰ 

ــرد. ک متــر 
همچنیــن در عملیاتــی دیگــر توســعه شــبکه 
توزیع آب روســتای ســیبک منطقه به طول 3۰ 

متــر انجــام شــد.
گفتنــی اســت این عملیــات بصــورت امانــی و 
فریدوشــنهر در  آبفــا منطقــه  پرســنل  توســط 
راســتای آبرســانی و تامیــن آب شــرب پایــدار و 

گرفــت. ســالم انجــام 

توسعه شبکه توزیع آب فریدونشهر 
گلپایگان صنایع لبنی  با راه اندازی خوشــه لبنیات 

در این شهرســتان توسعه می یابد.
گلپایــگان در  مدیرعامــل شــرکت خوشــه لبنیــات 
گلپایــگان و  نشســت راهبردی ایجــاد خوشــه لبنــی 
گفــت: طــرح راه انــدازی  رونمایــی از تمبــر یادبــود آن 
گلپایــگان از ســال ۹۵ بــا همــکاری  خوشــه لبنیــات 
شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اصفهــان آغــاز 
گیــر خوشــه لبنــی در  شــد و ایجــاد شــبکه توســعه فرا
کار  قالب شــرکت تأمین، توزیع و توســعه در دســتور 

گرفــت. قــرار 
فرهــاد بهــادر بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر شــرکت 
گلپایــگان  تأمیــن، توزیــع و توســعه خوشــه لبنیــات 
بــه ثبــت رســیده اســت افــزود: ۸ واحــد دامــداری 
صنعتی و ۷۰ واحد دامداری سنتی این شهرستان 
عضــو شــرکت خوشــه لبنــی می شــوند و بــه تولیــد و 

کمک می کنند.  گلپایگان  توســعه صنعت لبنیات 
گلپایــگان  گفــت: برای ایجــاد خوشــه لبنیــات  وی 
هــزار متــر زمیــن تخصیــص داده شــده اســت و در 
گلپایــگان ۲۵ واحــد صنعتــی بــا  خوشــه لبنیــات 
ظرفیــت تولیــد ســه تــن در هــر واحد ایجــاد و زمینــه 
اشــتغال ۱۵۰ نفــر در آن فراهــم می شــود. مدیرعامل 
گلپایــگان افزود: ایــن واحــد  شــرکت خوشــه لبنیــات 

ــه  کنــون در تأمیــن و توزیــع مــواد اولیــه ب صنعتــی ا
صــورت مشــترک و در زمینــه فــروش محصــوالت 
بــه صــورت آنایــن در بــازار تهــران و اصفهــان فعــال 

اســت.
گفــت: بایــد  گلپایــگان نیــز در ایــن جلســه  فرمانــدار 
تمهیــدات الزم بــرای جــذب ســرمایه گذار در بخــش 
گلپایــگان اتخــاذ شــود تــا در  لبنیــات شهرســتان 
آینــده بتوانیــم به یکــی از صادرکنندگان محصوالت 

کشــور تبدیــل شــویم. لبنــی بــه داخــل و خــارج 
حســین یارمحمدیــان افــزود: خوشــه لبنیــات بــه 
صنعــت دامــداری وابســته اســت و بایــد واحد هــای 
دامــداری ســنتی در ایــن شهرســتان حفــظ شــود و 

کننــد. واحد هــای صنعتــی افزایــش پیــدا 
لبنیــات  خوشــه  یادبــود  تمبــر  از  جلســه  در ایــن 

شــد. رونمایــی  گلپایــگان 

گلپایگان  توسعه صنایع لبنی با راه اندازی خوشه لبنیات 

خبر

بــاغ وحــش صفــه بــا دســتور شــهردار اصفهــان به 
نقاهتــگاه و پناهــگاه حیوانــات تبدیل می شــود. 
در  اصفهــان  شــهردار  نــوروزی،  اهلل  قــدرت 
نامــه ای بــه معــاون خدمــات شــهری تبدیــل باغ 

کــرد. وحــش صفــه بــه نقاهتــگاه را ابــاغ 
نگهــداری  بــرای  پناهــگاه  اســاس این  بر ایــن 
رهــا  یــا  و  شــده  گــم  ســرپناه  بــی  حیوانــات  از 
کــه در صــورت باتکلیــف بــودن وضعیــت  شــده 
ــد و امــکان نگهــداری آن هــا  ادامــه حیــات ندارن
در پناهــگاه موجــود در شــهر اصفهــان نیســت 
گونه هــا  )ماننــد برخــی حیوانــات وحشــی و دیگــر 
و  کشــف  بعضــًا در مجموعه هــای قاچــاق  کــه 
نیــاز  زمــان  تــا  می شــوند(  شــهرداری  تحویــل 

به ایــن فضــا فعــال اســت.
گونه جدیــد از حیوانات  در ایــن اباغیــه خرید هر 
بــرای بــاغ وحــش ممنــوع اســت و اقدامــات الزم 
گونه هــای جانــوری به ســایر  بــرای انتقــال ســریع 
کــه بــرای ادامــه حیــات و  مکان هــای نگهــداری 
حفــظ حقــوق آن هــا مناســب بایــد فراهــم شــود.

اصفهــان  صفــه  وحــش  بــاغ  تکلیــف  تعییــن 
یکــی از مطالبــات دوســتداران محیــط زیســت و 

اســت. بــوده  حیوانــات  دوســتداران 
در نامه شهردار اصفهان آمده است؛

بوده ایــم  بــرآن  همــواره  به اینکــه  توجــه  بــا   «
مبنــای  بــر  شــهری  مدیریــت  دوره  در ایــن  تــا 
بــه  عمــل  جامــه  پوشــانیدن  و  صداقــت 
وعده هــای داده شــده و پاســخگویی مطالبــات 
عمــل  اصفهــان  شهرنشــینان  و  شــهروندان 
اســاس  بــر  دســتور  موجب ایــن  بــه  نمائیــم، 

مطالبــات مردمــی و فعــاالن حقــوق حیوانــات، 
تبدیــل بــاغ وحــش صفــه اصفهــان بــه نقاهتــگاه 
می گــردد. ابــاغ  و  اعــام  حیوانــات  پناهــگاه  و 

ایــن پناهــگاه بــرای نگهــداری از حیوانــات بــی 
کــه در صــورت  گمشــده و یــا رهــا شــده  ســرپناه 
باتکلیــف بــودن وضعیــت ادامــه حیــات نــدارد 
ــود در  ــگاه موج ــا در پناه ــداری آنه ــکان نگه و ام
ــات وحشــی و دیگــر  شــهر نیســت )ماننــد حیوان
قاچــاق  مجموعه هــای  در  بعضــًا  کــه  گونه هــا 
کشــف و تحویــل شــهرداری می شــود( تــا زمــان 

نیــاز به ایــن فضــا فعــال خواهــد بــود.
در  اقدامــات  اســت این  الزم  اســاس  بر ایــن 

گیــرد: قــرار  کار  دســتور 
گونــه جدیــد از حیوانــات بــرای  ۱- منــع خریــد هــر 

بــاغ وحــش
ســریع  انتقــال  بــرای  الزم  اقــدام  و  تــاش   -۲
مکان هــای  ســایر  بــه  جانــوری  گونه هــای 
حفــظ  و  حیــات  ادامــه  بــرای  کــه  نگهــداری 

باشــد.« مناســب  آنهــا  حقــوق 
کوهســتانی به همین  بــاغ وحــش صفــه در پارک 
کانشــهر اصفهــان واقــع  نــام در جنــوب غــرب 
ــوان  ــش از ۳۱۸ حی ــون بی کن ــم ا ــت. ه ــده اس ش
گونــه زیســتی در بــاغ وحــش پنــج هــزار  از ۳۷ 
هکتــاری صفــه نگهــداری می شــوند و ســاالنه 
شــمار آنهــا بــه دلیــل زاد آوری افزایــش می یابــد، 
اهلــی  وحــش  بــاغ  حیوانات ایــن  درصــد   ۹۰
آنهــا  و ۱۰ درصــد وحشــی هســتند و در میــان 
گونه هــای در معــرض خطــر انقــراض نیــز دیــده 

می شــود.

باغ وحش صفه اصفهان نقاهتگاه حیوانات می شود
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رییس پلیس راهور استان اصفهان:

پرداخت خالفی خودروها در اقساط ۱۲ ماهه 

فرمانده انتظامی استان اصفهان :

۴۶۶ تخلف انتخاباتی 
در فضای مجازی استان اصفهان شناسایی شد

عضو کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خبر داد؛ 

احتمال تغییر ساختاری در مناظره سوم

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: طــرح  رییــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 
توقیفــی، شــامل  ترخیــص خودروهــای  ثبت نــام 
بعضــی از خودروهــا نمی شــود از جملــه خودروهایی 
کــه دســتور قضایــی دارنــد، البتــه بــا اخــذ دســتور 
قضایــی مبنــی بــر ترخیــص می تواننــد مراجعه کنند 

و از مزایای ایــن طــرح بهره منــد شــوند. 
پلیــس  رییــس  محمــدی  محمدرضــا  ســرهنگ 
راهــور اســتان اصفهــان گفــت: شــهروندان اصفهانی 
بــه مــدت دو مــاه فرصــت دارنــد بــا مراجعــه بــه دفاتــر 
پلیس+۱۰ نســبت به ثبت نام ترخیــص خودرو های 

کننــد.  توقیفــی خــود اقــدام 
کــه  او ادامــه داد: همینطــور خودرو هــای فرســوده 
شــخصی  خودرو هــای  در  آن هــا  فرســودگی  ســن 
باشــد  ســال  عمومــی ۱۵  خودرو هــای  و  ســال   ۲۰

مشــمول این طرح نمی شــوند. ســرهنگ محمدی 
ترخیــص  طــرح  پیــرو،  طــرح  کرد: ایــن  بیــان 
ــز  ــون نی کن ــه ا ک ــی اســت  ــیکلت های توقیف موتورس
کنون بیش از ۱۸ هزار موتورسیکلت از  ادامه دارد و تا
کــرد: ۷هزار  پارکینگ ها ترخیــص شــده اند.  او عنوان 
کــه  و ۴۹۰ خــودرو در پارکینگ هــای اســتان هســتند 
شــهروندان می توانند از این فرصت اســتفاده کنند. 
گفــت: همانطــور  ــر خالفــی خودروهــا،  کیــد ب ــا تا او ب
خالفــی  مــازاد  دارنــد،  اطــالع  شــهروندان  کــه 
تمامی وســایل نقلیــه از مدتــی قبل بخشــیده شــده 
شــهروندان  خودروهــا،  خالفــی  در  االن  و  اســت 
خالفی هایشــان  مــازاد  بر اینکــه  عــالوه  می تواننــد 
بخشــیده شــده اســت، اصــل خالفــی را بــه صــورت 
اقســاط ۱۲ ماهــه پرداخــت و خــودرو خودشــان را 

کننــد. ترخیــص 

بــه  اشــاره  بــا  انتظامی اســتان اصفهــان  فرمانــده 
رصــد ۴۶۶ تخلــف انتخاباتــی در فضــای مجــازی 
گاهــی  کــه به دلیــل ناآ گفــت: بســیاری از متخلفــان 
به ایــن تخلفــات دســت زده بودنــد تنهــا بــا تذکــر 
توجیــه شــدند.  ســردار محمدرضــا میرحیــدری در 
جمــع خبرنــگاران  افــزود: بــا درایــت مــردم و همدلــی 
تعریــف  ماموریت هــای  و  امنیتــی  دســتگاه های 
کنون فضای انتخاباتــی در اصفهان  شــده پلیــس، ا

ــت. ــوب اس ــبت مطل ــه نس آرام و ب
پلیــس اســتان اصفهــان اظهــار داشــت:   رییــس 
و  نامزدهــا  ثبت نــام  برگــزاری  مراحــل  کنــون  تا
فضــای تبلیغــات و رقابــت آنهــا بــا یکدیگــر در فضای 
بــرای  الزم  آمادگــی  از  پلیــس  و  شــده  آرامی طــی 
برقــراری امنیــت روز انتخابــات و اخــذ آرا و پــس از 
آن برخــوردار اســت. رییــس پلیــس اســتان اصفهان 
کــرد: پلیــس تامیــن امنیــت ســه هــزار و ۳۴۱  اضافــه 
صنــدوق اخــذ رای  در اســتان اصفهــان را برعهــده 
شــعب  تعــداد  افزایــش  احتمــال  و  اســت  گرفتــه 
اخــذ رای نیــز وجــود دارد. ســردار میرحیــدری بــه 
حــدود  ۸۰۰ هــزار ماموریــت پلیــس در ۲ مــاه اول 
گفــت: در ایــن مــدت ۱۱  کــرد و  ســالجاری اشــاره 
کل ســرقت ها نســبت بــه مــدت  درصــد از مجمــوع 
کــن  کاهــش یافتــه اســت و فقــط ســرقت اما مشــابه 
کمی افزایــش داشــت. وی  و خــرد تــا حــدود بســیار 
گفــت: اســتان اصفهــان  امســال در مقایســه بــا ۲ 
مــاه اول پارســال  در زمینــه ســرقت مســلحانه صفــر، 
کاهــش ۴۸ درصدی،ســرقت  ــا  ــه عنــف ب ســرقت ب
در پوشــش مامــور انتظامــی و یــا مامــوران ادارات 
بــوده  کاهــش ۷۸ درصــدی مواجــه  بــا  مختلــف 

اســت.
کشــف ۱۱ تــن  فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از 
ــال  ــاه اول امس ــدر در ۲ م ــواد مخ ــرم م کیلوگ و ۳۲۹ 
کشــف مــواد مخــدر  گفــت:  در ایــن خطــه خبــر داد و 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۲ 
کاهــش و در زمینــه برخــورد بــا قاچاقچیــان  درصــد 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ۴۱ درص
وی بیشــترین اولویــت ســالجاری پلیــس را  برخــورد 

گفــت:  کــرد و  بــا خرده فروشــان مــواد مخــدر عنــوان 
کســازی و جمــع آوری  در ۲ مــاه اول امســال در پا
معتــادان از ســطح محــالت، پلیــس بــا افزایــش ۱۱۶ 
درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبل عمل 
کــرده اســت. ســردار میرحیــدری بــه موفقیت هــای 
پلیــس در حــوزه قاچاق کاال و افزایــش ۵۸ درصدی 
گفــت:  ارزش  کــرد و  کشــفیات در ایــن بخــش اشــاره 
کاالهــای مکشــوفه ۷۰۰ میلیــارد ریــال بــرآورد  ریالــی 
ــا قاچــاق ســالح را جــزو  شــده اســت. وی برخــورد ب
اولویت هــای پلیــس در ســالجاری برشــمرد و گفــت:  
برخــی جوانــان اقــدام بــه تهیــه ســالح ســاچمه زنی 
کــه بــا توجــه بــه احساســات  و غیرمجــاز می کننــد 
و اقتضائــات ســنی، اســتفاده های ناصحیحــی در 
کــه دارنــد می کننــد  مقابلــه بــا دوســتان و تحرکاتــی 
بــار  بــه  بــرای جامعــه  و مصیبت هــای ســنگینی 
از  اصفهــان  اســتان  پلیــس  رییــس  می آورنــد. 
کــرد عــالوه بــر مراقبــت از  خانواده هــا درخواســت 
فرزنــدان خــود، بــرای جمــع آوری ســالح غیــر مجــاز 
کننــد. وی همچنیــن  بــه نیــروی انتظامی کمــک 
گفــت: امســال در زمینــه ســوانح رانندگــی در حــوزه 
کاهــش ۳۷ درصــدی متوفیــان و  ــا  درون شــهری ب
افزایــش ۲۸ درصــدی مجروحــان و در حــوزه بــرون 
شــهری بــا کاهش پنج درصدی متوفیــان و افزایش 

ــم. ــه بودی ــان مواج ــدی مجروح ۲۹ درص
کشــف ســه هــزار   ســردار میرحیــدری همچنیــن بــه 
کنــون  و ۸۰۰ دســتگاه ماینــر از ابتــدای ســالجاری تا
ــا  گفــت: پلیــس ب ــرد و  ک در اســتان اصفهــان اشــاره 
همــکاری اصنــاف، شــرکت توزیــع بــرق، دســتگاه 
قضایــی، جهــاد کشــاورزی و بســیج در حــال رصــد و 

جمــع آوری ایــن دستگاه هاســت.

کمیســیون نظــارت بــر تبلیغــات انتخابــات  عضــو 
در  دولــت  شــد  مقــرر  گفــت:  جمهــوری  ریاســت 
ــه  ــه، ب ــدت ۸ دقیق ــه م ــده ب ــط ش ــه ضب ــک برنام ی
اظهارات نامزدهای انتخابات در جریان نخستین 

کنــد. مناظــره پاســخ داده و از خــود دفــاع 
ســید احســان قاضی زاده هاشــمی عضو کمیسیون 
نظارت بر تبلیغات انتخابات ریاســت جمهوری در 
بــا اشــاره بــه تغییــر در برگــزاری مناظــره فــردا )شــنبه 
۲۲ خــرداد(، اظهــار داشــت: مــا در مناظــره اول یــک 
کــه بــرای مــا راضی کننــده  پیــک مشــارکت زدیــم 
امــا روی مناظــره دوم برآوردمان ایــن اســت  بــود 
کــه نتوانســته آنقــدر تاثیرگــذار باشــد. وی ادامــه داد: 
ــت؛ این  ــته اس ــب داش ــد مخاط ــرات ۴۰ درص مناظ

میــزان مخاطــب بــا حــد انتظارمــان فاصلــه دارد.
کمیســیون نظــارت بــر تبلیغــات انتخابــات  عضــو 
ریاســت جمهــوری از برگــزاری جلســه برای تغییــر در 
نحوه ســاختاری مناظره ســوم خبر داد و گفت: این 
ــزار خواهــد  جلســه عصــر امــروز در صــدا و ســیما برگ

شــد.
کرد: مناظره ســوم  قاضی زاده هاشمی خاطرنشــان 
دربــاره مشــکالت و دغدغه هــای مردم خواهــد بود.

بــه  خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
درخواســت دولــت بــرای پاســخ بــه اظهــارات برخــی 
گفــت: بــر اســاس مصوبــه  کــرد و  کاندیداهــا اشــاره 

کمیســیون، مقــرر شــد دولــت در یــک برنامــه ضبــط 
شــده بــه مــدت ۸ دقیقــه، بــه اظهــارات نامزدهــای 
انتخابــات در جریان نخســتین مناظره پاســخ داده 

کنــد. ــاع  و از عملکــرد خــود دف
ریاســت  تبلیغــات  بــر  نظــارت  کمیســیون  عضــو 
جمهــوری زمــان پخــش برنامــه دفاعیــه دولــت را 
گفــت:  کــرد و  پیــش از آغــاز ســومین مناظــره عنــوان 
کــه در مناظــره ســوم نیــز درخواســت و  در صورتــی 
ــا پیــش از  کمیســیون ارســال شــود، ت ــه  شــکایتی ب
پایــان زمــان تبلیغــات، شــکایت ها قابــل رســیدگی 
زاده هاشــمی درباره  قاضــی  اســت.  پخــش  و 
گفــت: در جلســات  محورهــای فیلــم ۸ دقیقــه ای 
کشــور حضــور داشــت و  کمیســیون نماینــده وزارت 
از محورهــا مطلــع اســت و بــه حــوزه اطــالع رســانی 

دولــت انتقــال داده شــده اســت.
رئیســی«  ابراهیــم  »ســید  شــکایت  دربــاره  وی 
دو  زاده هاشــمی«  قاضــی  »سیدامیرحســین  و 
نامــزد دیگــر ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت 
بــرای دفــاع از خــود در برابــر مطالبــی  جمهــوری 
کــه دیگــر نامزده هــا در مناظــره اول و دوم بــه آنهــا 
آقــای  بــه  کمیســیون  کــرد:  گفتنــد، خاطرنشــان 
رئیســی ۵ دقیقه و به آقای سیدامیرحســین قاضی 
زاده هاشــمی نیز ۲ دقیقــه زمــان بــرای دفــاع از خــود 
کــه البته ایــن دو نامــزد از وقــت پاســخگویی  داد 

کردنــد. خــود صــرف نظــر 

گزارشربخ

از  دوره  ســیزدهمین  برگــزاری  آســتانۀ  در  ایــران 
کــه  انتخابــات ریاســت جمهــوری اســت؛ روزهایــی 
نامزدهــای انتخابــات، در قــاب رســانه می نشــینند 
گذشــته و آینــده ســخن می گوینــد. مــردم از  و از 
یــک ســو رئیــس جمهــور را به عنــوان باالتریــن مقام 
اجرایــی کشــور و دومیــن فــرد از نظــر سلســله مراتــب 
کــه می توانــد نقش  حکومتــی می شناســند، فــردی 
کنــد و از ســوی  مهمــی در حــل مشــکالت مردم ایفــا 
کــه حیــن  دیگــر، رئیــس جمهورانــی را بــه یــاد دارنــد 
ــد  ــکالتی می گوین ــادات، از مش ــا انتق ــدن ب ــرو ش روب
کارشــان اســت. تصمیــم نهایــی  کــه مانــع انجــام 
می شــود؛  گرفتــه  مــردم  همیــن  رأی  توســط  امــا 
کــه اغلب شــان یــک خواســتۀ ســاده دارنــد:  آنهــا 
کنیــد.  یکــی از  بــه وعده هــای خــوب خــود عمــل 
ســطوح و عرصه هــای مهــم مشــارکت سیاســی، 
هفــت  و  اســت  انتخابــات  در  مــردم  شــرکت 
رئیس جمهــور پیشــین از ابتــدای پیــروزی انقــالب 
تــا  و  مختلــف  عملکردهــای  یــک  اســالمی هر 
کــدام  حــدودی متفــاوت از یکدیگــر داشــته اند و هــر 
کرده انــد بــه وعده هــای انتخاباتــی  بــه نوعــی ســعی 
خــود عمــل کننــد، امــا در این میــان بخشــی از مردم 
ــه تمام ایــن وعده هــا عمــل نشــده  ــه ب ک ــد  معتقدن
کنــون روســای جمهــور  اســت. از اول انقــالب تــا 
گون به قدرت رســیدند  مختلــف بــا وعده هــای گونا
و در هــر دوره وعده هایــی از قبیــل حــل مشــکل 
کــم آبــی،  بیــکاری، رفــع آلودگــی هــوا، مقابلــه بــا 
اعتــالی فرهنــگ، مقابلــه بــا آســیب های اجتماعــی 
و تبدیــل شــدن ایران بــه قــدرت اقتصــادی منطقــه 
و... را دادنــد، امــا بــا یــک بررســی ســاده می تــوان 
کــه بیشــتر این وعده هــا تحقــق نیافتــه  دریافــت 
بــه عنــوان  رئیــس جمهــور  بــدون شــک  اســت. 
کشــور و دومیــن فــرد از نظــر  باالتریــن مقــام اجرایــی 
سلســله مراتــب حکومتی می تواند نقــش مهمی در 
حــل مشــکالت مردم ایفــا و بــه خواســته های اقشــار 
مختلــف توجــه کنــد. مــردم بــرای حــل مشــکالتی از 
گرانــی مســکن و...  کاالهــا،  گرانــی  قبیــل بیــکاری، 
از رئیــس جمهــور آینــده انتظــار تــالش بیشــتر دارنــد 
گذشــته تــا حــد زیــادی  کــه روســای جمهــور  چــرا 
بــرای  نکردند. ایســنا  بــه وعده هــای خــود عمــل 
دانســتن خواســته ها و انتظــارات اقشــار مختلــف 
مــردم و گروه هــای مختلــف بــا برخــی از شــهروندان، 
و  فرهنگــی  سیاســی،  گروه هــای  و  دانشــجویان 
کــه در ادامــه  گفت وگــو پرداخــت  دانشــگاهی بــه 

می خوانیــد:
با گرانی و تورم مقابله شود

گرانــی  مــوج  گفــت:  ســاله   ۳۸ کارمنــد  یــک 
کــرده اســت، بــه همیــن دلیــل  مــردم را زمین گیــر 
گرانــی و تــورم مبــارزه و  رئیس جمهــور آینــده بایــد بــا 
گــر قبــل از انتخابــات قــول می دهنــد  کنــد. ا مقابلــه 
کاالهــا را ارزان  کاهــش می دهنــد و همــه  تــورم را 
می کننــد بایــد بعــد از انتخــاب شــدن نیــز به ایــن 
کارمنــد  یــک  همچنیــن  کننــد.  عمــل  وعــده 
گفــت: رای دادن را تکلیــف  بازنشســته ۶۴ ســاله، 
خــود می دانــم، اما انتظــار دارم رئیس جمهــوری که 
کار قــرار می گیــرد بــرای آنــان  بــا رأی مــردم در مســند 

کار هــم بکنــد.
 اقتصاد کشور باید به اقتصاد اول منطقه تبدیل 

شود
ــز بهداشــت اســتان اصفهــان نیــز  کارمنــد مرک یــک 
بیــن  عرصــه  در  دولتــی  می خواهیــم  گــر  ا گفــت: 
المللــی بــا پشــتوانه قــوی داشــته و دولتــی پــر امیــد، 
پــر انــرژی و پرانگیــزه در عرصه داخلــی برای خدمت 
در  بایــد  باشــیم  داشــته  محرومــان  و  مــردم  بــه 
کثری و مشــارکت مــردم تالش  راســتای حضــور حدا
کنیــم. وی ادامــه داد: در افــق ۱۴۰۰ بایــد در اقتصــاد 
منطقــه حــرف اول را بــه عنــوان قــدرت منطقــه ای 
بزنیــم و رئیــس جمهــور آینــده بایــد به ایــن مهــم 
ــردم  ــس م ــد از جن ــور بای ــس جمه ــد. رئی کن ــه  توج
مرکــز  کارمنــد  کند. ایــن  کار  جهــادی  و  باشــد 
گــر رئیــس جمهــور  کــرد: ا بهداشــت، خاطرنشــان 
آینــده بــه جــای حضــور در اتــاق ریاســت و پشــت میز 
نشســتن عــزم حضــور در میــدان و حــل مشــکالت 
مــردم را داشــته باشــد قطعــًا گفتمــان اقتصــادی مــا 
ــر  ــر مدی گ ــود. ا ــد ب ــر نخواه ــتی دیگ ــان معیش گفتم
جهــادی، بــا روحیــه، توانمنــد و بــا روحیــه انقالبــی و 
کوتاه تریــن  مردمــداری در رأس امــور قــرار بگیــرد در 
زمــان ممکــن می شــود بــا تکیــه بــر ظرفیت هــای 

کشــور، اقتصــاد را ســامان داد. داخلــی 
رئیس جمهور به دنبال منافع خود نباشد

کســی  هــر  کــرد:  اظهــار  ســاله،   ۵۰ معلــم  یــک 
رئیس جمهــور می شــود نبایــد بــه دنبــال منافــع 
خــود و خانــواده اش باشــد، بلکــه بایــد منافــع ملــت 

را در نظــر بگیــرد و جناحــی عمــل نکنــد.
مالیات ها افزایش نیابد

گفــت: مــا شــغل آزادی هــا انتظــار  کاســب نیــز  یــک 
کل دولــت  آینــده و در  کــه رئیس جمهــور  داریــم 
مالیات هــا را افزایــش ندهــد. بــه قشــر بازاریــان نبایــد 
کرونــا  فقــط نزدیــک انتخابــات بهــا داد. در دوران 
دچــار تنگنــا بودیــم و بســیاری از همکارانــم به دلیل 
مشــکالت موجــود ناچــار بــه تعطیلــی واحدهــای 

خــود شــدند. رئیس جمهــور بایــد به ایــن مشــکالت 
کنــد و بــه قشــر بــازاری بهــا دهــد. رســیدگی 
فقط قول دادند، اما شرایط سخت تر شد

ــرد: در  ک کارمنــد ۴۷ ســاله، اظهــار  همچنیــن یــک 
انتخابــات شــرکت می کنم چــون می خواهــم خودم 
انتخــاب کنــم و دیگــران بــرای مــن تصمیــم نگیرند، 
کــه شــرایط زندگــی ام بهبــود  اما ایــن توقــع را دارم 
کاندیداها  گذشــته  یابد. متاســفانه طی چند دوره 
ــخت تر و  ــی س ــرایط زندگ ــا ش ــد، ام ــول دادن ــط ق فق
کردنــد. ســخت تر شــد و تنهــا برخــی از اوضــاع ســود 

وعده های غیر قابل تحقق ندهند
کاندیداهــا  گفــت: از  یــک شــهروند ۵۲ ســاله نیــز 
رأی  بــرای  و  یارانــه  بــرای  وعــده ای  می خواهــم 
جمع کــردن ندهنــد، مثــال همیــن یارانــه ۴۵ هــزار 
ــا یــک میلیــون تومــان در  ــر بشــود ۴۵۰ ی گ تومانــی ا
شــرایط اقتصــادی امــروز چــه تغییــری در زندگــی 

می کنــد؟ من ایجــاد 
روابط خارجی بهبود یابد

رئیس جمهــور  گفــت:  مغــازه دار  یــک  همچنیــن 
منتخــب بایــد روابــط خارجــی را ارتقــا دهــد و قیمت 

ــد. کن ــرل  کنت ــا را  کااله ارز و 
معضل بیکاری حل شود

رأی  مــن  گفــت:  نیــز  ســاله   ۴۳ شــهروند  یــک 
کرونــا بیــکار شــد. نــه  می دهــم، امــا پســرم بعــد از 
بیمــه ای بــرای بیــکاری برقــرار شــد و نــه حمایتــی 
از او شــد. پســرم خیلــی اذیــت شــد و مــن ناچــار 
شــدم هزینــه دو خانــواده را بدهــم. از رئیس جمهــور 
آینــده می خواهــم معضــل بیــکاری را حــل و از دادن 

کنــد. وعده هــای غیــر واقعــی پرهیــز 
مشکالت اقتصادی مرتفع شود

کــرد: هنــوز فکــر  همچنیــن یــک مغــازه دار، اظهــار 
کــه رأی بدهــم یا ندهم. متاســفانه هر چه  نکــرده ام 
کاســب  اوضاع اقتصادی بدتر می شــود شــرایط من 
کمتــر پــول  هــم بدتــر می شــود. هــر چــه قــدر مــردم 
کمتــر خریــد می کننــد و شــرایط مــا  داشــته باشــند، 
هــم بدتــر می شــود. مالیات هــا و اجاره هــا باالســت 
کنــون هــم اجــاره مغــازه می دهــم هــم اجــاره  و هم ا
خانــه. اجــاره خانه هــا سرســام آور اســت و ســال بــه 
ســال شــرایط بــرای خریــد خانــه ســخت تر می شــود. 
ــار  ــتم و انتظ ــم هس ــودم و بچه های ــده خ ــران آین نگ
حــل  را  مشــکالت  آینده ایــن  رئیس جمهــور  دارم 

کند.
اعتماد عمومی بازگردانده شود

گفــت: از بیــن رفتــن  یــک شــهروند ۳۱ ســاله نیــز 
اعتمــاد عمومی مــردم نســبت بــه برخــی از مســائل 
کــه رئیس جمهــور آینــده بایــد آن را  مشــکلی اســت 
کنــد و دلیــل ناراحتــی مــردم همیــن اعتمــاد از  حــل 
کــه کاندیداهــا در دوره های  دســت رفتــه اســت، چرا
آن  از  یــک  هیــچ  بــه  و  دادنــد  وعده هایــی  قبــل 

وعده هــا عمــل نشــد.
از دانش جوانان دانشگاهی بهره ببرند

کــه از  کمتریــن انتظــاری  گفــت:  یــک دانشــجو نیــز 
کــه بــه حرف هــای  رییــس جمهــورم دارم ایــن اســت 
گــر دانشــگاه ها را محــل پــرورش  کنــد. ا خــود عمــل 
دســتان  در  کشــور  آینــده  کــه  می داننــد  افــرادی 
آنهاســت، بایــد نظــارت بــر دانشــگاه افزایــش یابــد تــا 

کیفــی بیشــتر شــود. خروجــی دانشــگاه ها از نظــر 
دروس  ارائــه  صرفــًا  دانشــگاه  در  داد:  ادامــه  وی 
مطــرح نیســت و عملکــرد دانشــجو در دانشــگاه بــه 
عنــوان قســمت تحــرک جامعــه و فعالیت هــای او 
کــه بــه نظــر مــن بایــد نظــارت بیشــتری  مهــم اســت 

در ایــن خصــوص انجــام شــود.
بــه عنــوان یــک جوان ایرانــی درخواســتم این اســت 
بــرای اشــتغال جوانــان تــالش شــود تــا آنــان امنیــت 
شــغلی داشــته باشــند. رئیــس جمهــور آینــده بایــد 
از دانــش بــه روز جوانــان دانشــگاهی بهــره ببــرد و 

به ایــن قشــر خــالق بهــا دهــد.
به سالمت روانی دانشجویان توجه شود

هم چنین یک دانشــجوی دیگر گفت: دانشــگاه ها 
کادمیــک  بــه فعالیت هــای دیگــری بــه جــز فضــای آ
کــه درخواســتم از رئیــس جمهور ایــن  نیــاز دارنــد 
کــه بــه رشــد روحــی و روانــی دانشــجویان در  اســت 

کنــد. تمــام ابعــاد توجــه 
کرونــا فشــار روانــی بســیاری  بــرای مثــال در دوران 
کــه درخواســتم از رئیــس  بــه دانشــجویان وارد شــد 
جمهور ایــن اســت کــه به ایــن موضــوع توجــه کنند.

غ از جناح و قومیت به مردم توجه شود فار
کــرد: به عنــوان یک  یــک اســتاد دانشــگاه نیــز اظهــار 
کار  شــهروند از رییــس جمهــور آینــده می خواهــم دو 
انجــام دهــد. جوانــان را در مســئولیت های مهــم 
کنــد  کارگیــرد و دوم اینکــه جوانــان را درک  کشــور بــه 
و بــرای آن هــا برنامه ریــزی منظم تــری در حوزه های 
مختلف اقتصــادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاســی 
کــه مربــوط بــه زندگــی جوانــان  در ســایر حوزه هایــی 
اســت ماننــد حوزه هــای کســب علــم انجــام دهــد تــا 

هیــچ جوانــی از حــوزه کســب علــم جــا نمانــد.
وی افــزود: درخواســت دیگــرم از رییــس جمهور این 
کــه مــردم  کــه بــا برنامــه باشــد و در ایــن زمینــه  اســت 
غ از هــر جنــاح، قومیــت و تفکــری مدیریــت  را فــار
کنــد. رییــس جمهــور منتخــب بایــد زندگــی مــردم 
کــرده و بــرای آن هــا  را بــه صــورت تخصصــی بررســی 

بــه صــورت تخصصــی برنامه ریــزی کند و بــه صورت 
کــه  کســی  کنــد.  تخصصــی برنامه هــا را پیگیــری 
بــا  در قامــت رییــس جمهــور قــرار می گیــرد بایــد 
کــه دارای  کشــور آشــنا باشــد و هــر جــا  ســاختارهای 

کنــد. ــرای آن تــالش  نقــص اســت ب
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد: رییــس جمهــور 
کشــور  از ســاختارهای  بتوانــد بخش هایــی  بایــد 
جمهــوری  مدیریــت  قــواره  در  و  مناســب  کــه 
کند. ایــن موضــوع بعــد از  اسالمی اســت را تقویــت 
گام دوم می تواند یکــی از برنامه های رییس  بیانیــه 
مناســب  ســاختارهای  تقویــت  باشــد.  جمهــور 
اصــالح  ماننــد  نادرســت  ســاختارهای  اصــالح  و 
گیــر می توانــد کشــور را  بســیاری از قوانیــن دســت و پا
کنــد. بــه ســمت اقتصــاد توســعه محــور هدایــت 

هنرمندان پیشکسوت را دریابید
ــری به ایســنا  هم چنیــن یــک هنرمنــد رشــته  نگارگ
زیــادی  انتظــارات  آینــده  رئیس جمهــور  از  گفــت: 
فرهنــگ  وضــع  بــه  آن اینکــه  حداقــل  و  هســت 
ــدان  ــه هنرمن ــژه ب ــد؛ به وی ــته باش ــژه داش ــه وی توج
گــر بــه  کشــورند و ا کــه ذخایــر مهــم  پیشکســوتی 
کار هنــری  آن هــا توجــه ویــژه نشــود ممکــن اســت 
کرونــا  گیــر  کــه بــالی فرا کننــد. در زمانــه ای  را رهــا 
باعــث بــه حاشــیه رانــدن هنــر شــده، انتظار مــی رود 
کــه رئیس جمهــور مــا هنرمنــد را از حاشــیه بــه متــن 

بیــاورد.
امنیت فکری هنرمندان تامین شود

کــرد:  اظهــار  نیــز،  تئاتــر خیابانــی  کارگــردان  یــک 
هنرمنــد وقتــی می توانــد یــک اثــر فاخــر را تولیــد و 
کــه امنیــت فکــری باالیــی داشــته باشــد؛  کنــد  اجــرا 
وقتــی هنرمنــد درگیــر معیشــت اســت، ســهمی از 
ــرای  ــی ب ــد و وقت ــت می ده ــود را از دس ــت خ خالقی
پرداختــن بــه رســالت هنــری خــود نــدارد. وی ادامه 
داد: بســیاری از هنرمنــدان درجه یــک بــه دلیــل 
مشــکالت مالــی دیگــر از دایــره  هنــر بیــرون رفته انــد 
و درگیــر تأمیــن معاش انــد. معضــل معیشــت بــرای 
هنرمنــدان تمــام رشــته ها مثــل یــک غده  ســرطانی 
کــه بایــد توســط رئیس جمهــور آینــده درمــان  شــده 
کــه بــه  شــود. وی افــزود: خواســته  ما ایــن اســت 
حرفــه  هنرمنــد هــم به چشــم یک شــغل نگاه شــود 
و پرداختــن بــه مســائل آن در اولویت تصمیم گیران 

باشــد.
از نگاه سطحی به هنرمند و هنر او پرهیز شود

کارگــردان تئاتــر هنــر ماننــد چاقویــی  بــه عقیده  ایــن 
گــر در دســت یــک هنرمند متبحر باشــد،  اســت کــه ا
کــور  گــره   و  کنــد  جراحــی  را  مشــکالت  می توانــد 
مســائلی مثــل فقــدان نشــاط اجتماعــی و...  بــه 
دســت چنیــن هنرمندانــی بــاز می شــود، به شــرطی 
کار اصلی شــان  کــه دغدغــه ی معیشــت آن هــا را از 
بــاز نــدارد. وی تصریــح می کنــد: متأســفانه شــأن 
ــگاه ســطحی  ــاس داشــته نشــده و ن هنرمنــد نیــز پ
بــه هنــر و هنرمنــد موجب افســردگی این قشــر شــده 
کــه فکــر می کننــد دیگــر مفیــد  اســت؛ بــه  طــوری 
نیستند، بنابراین رئیس جمهور آینده بعد از تغییر 
نــگاه بــه حرفــه  هنرمنــد، باید نگاهــی کرامت بخش 

نیــز بــه خــود آن هــا داشــته باشــد.
تحریم ها مدیریت شود

گفــت:  هم چنیــن یــک فعــال سیاســی اصولگــرا، 
چهــار مســئله و چالــش مهــم و حیاتــی وجــود دارد 
کــه رئیس جمهــور آینده باید بــه آن توجه ویژه کند. 
کــه بــه نظــر مــن  نخســت تحریم هــای آمریــکا اســت 
کــره و تقویــت تــوان داخلــی )بــه صــورت  بــا روش مذا
زدن  دور  راهکارهــای  از  بهره منــدی  و  همزمــان( 
کــرد. دوم بحــث  تحریم هــا می تــوان آن را مدیریــت 
کــه بایــد بــرای اصــالح  ســاختارهای معیــوب اســت 
آن، روش هــای میــان مــدت و بلندمــدت طراحــی 
خواســته  ســومین  داد:  ادامــه  وی  کــرد.  اجــرا  و 
بنــده مبــارزه موثــر بــا فســاد اســت که مشــکل فســاد 
حالــت  از  را  کشــور  ســاختارهای  همــه  می توانــد 
از ایــن رو رییــس جمهــور  کنــد.  کارآمــدی خــارج 
آینــده بایــد توانایــی ویــژه و تجربه موفقــی در این امر 
داشــته باشــد و بــا غول فســاد پنجــه در پنجه شــود، 
هم چنیــن رییــس جمهــور بایــد تجربــه موفقــی 
کارآمــدی  کارآمــدی داشــته باشــد تــا بتوانــد نا در 
کار و مصمــم  کنــد و بســیار پــر  دولــت قبــل را جبــران 
وارد عرصــه شــود تــا بــا روش هــای علمــی و مدیریــت 
کنــد. گذشــته را جبــران  کارآمدی هــای  جهــادی نا

تعامل با جهان ضروری است
گفــت:  نیــز  طلــب  اصــالح  سیاســی  فعــال  یــک 
ــد  ــی بای ــح مل ــام مصال ــت تم ــا رعای ــور ب رئیس جمه
کنــد  کشــور را بــا جهــان خــارج مثبــت  ارتباطــات 
کســی داده شــود روابــط  و بدون اینکــه باجــی بــه 
رعایــت  بــا  جهــان  بــا  تعامــل  و  اصــالح  خارجــی 
افــزود:  وی  شــود.  مثبــت  کشــور  مصالــح  تمــام 
توســعه  مختلــف  برنامه هــای  کشــور  داخــل  در 
بــه شــکل مطلوبــی اجــرا نشــده اســت و برنامــه 
و  برنامــه مثبــت  چشــم انداز ایران در ســال ۱۴۰۴ 
گفــت برنامه هــای مختلــف  خوبــی اســت، امــا بایــد 
را بــه خوبــی تدویــن می کنیــم و بعــد آن را نادیــده 
می گیریــم. برنامه هــای پنــج ســاله نبایــد نادیــده 
گــر بــه اهداف ایــن برنامه هــا نــگاه  گرفتــه شــوند و ا
کــه چقــدر از آن هدف هــا  کنیــم متوجــه می شــویم 
عقــب هســتیم. ایــن فعــال سیاســی اصــالح طلــب، 
کــرد: از رئیس جمهــور آینده این انتظار  خاطرنشــان 
کــه برنامه هــای توســعه را ســرعت  هــم وجــود دارد 
کشــور  اساســی  قانــون  دیگــر  طــرف  از  ببخشــد. 
قانــون اصــول  که ایــن  نبایــد معطــل بمانــد، چرا
کــه اجــرا نمی شــود و تنهــا چنــد  بســیار خوبــی دارد 
اصــل قانــون اساســی اجــرا می شــود. اجــرای قانــون 
اساســی در زمینه هــای مختلــف می توانــد راهگشــا 
کامــل قانــون اساســی  باشــد و بــدون شــک اجــرای 

خواســته مــردم نیــز اســت.

سیزده دوره وعده، چهار دهه مطالبه
خبرخبر

بــا  کرامــت  محلــی  اشــتغال  مرکــز  نخســتین 
اشــتغال زایی بــرای ۲۰۰ نفــر در اصفهــان راه انــدازی 
)عــج(  الزمــان  صاحــب  ســپاه  فرمانــده  شــد. 
محلــی  اشــتغال  مرکــز  اولیــن  افتتــاح  مراســم  در 
اختصاصــی بســیج،  بــا بیان اینکــه منطقــه زینبیــه 
اســت  اصفهــان  شــمال  حاشیه نشــین  منطقــه 
کارگاه بــرای ۵۰ نفــر  گفــت: بــا بهــره بــرداری از ایــن 
بصــورت مســتقیم و ۱۵۰ نفــر بصــورت غیــر مســتقیم 
ــت.  ــده اس ــغل ایجاد ش ــروم ش ــه مح ــن منطق در ای
ســردار مجتبــی فــدا بــا اشــاره به اینکــه از ۸۰۰ هــزار 
نفــر حاشــیه نشــین در اســتان اصفهــان حــدود ۲۰۰ 
کن هســتند افــزود: باید  هــزار نفــر در ایــن منطقه ســا

کار هــای  کســب و  مســاجد و حســینیه ها را بــرای 
خرد و خانگی و اشــتغالزایی برای محرومان بســیج 
کار تولیــد و  گفــت: بایــد مــردم را وارد  کنیــم. وی 
کــرد و بــرای بــازار یابــی و فــروش  اشــتغال خانگــی 
محصــوالت بــه کمــک ســایر دســتگاه ها نیاز اســت.

گفــت:  اصفهــان  کشــاورزان  صنــف  دبیــر 
هنــوز  خطــه  غرب ایــن  و  شــرق  کشــاورزان 
دقیــق  زمــان  تعییــن  بــرای  جمع بنــدی  بــه 
بازگشــایی آب رودخانــه زاینــده رود نرســیده اند. 
اســفندیار امینــی بــا بیان اینکــه انجــام الزامــات، 
رودخانــه  آب  بازگشــایی  زمــان  از  مهمتــر 
اســت افــزود: موانعــی در برخــی نقــاط و بســتر 
کــه نیــاز بــه الیروبــی  رودخانه ایجــاد شــده اســت 

دارد.
کشــاورزان  وی بــا بیان اینکــه نماینــدگان صنــف 
شــرق و غــرب  اســتان اصفهــان بازدیــد میدانــی 
از بــاال دســت زاینــده رود داشــتند و در نشســتی 
ــت:  گف ــید  ــد رس ــی خواهن ــدی نهای ــه جمع بن ب
کــه رهاســازی می شــود  امیــد اســت بتوانیــم آبــی 
کشــاورزی  کمتریــن هــدر رفــت بــه اراضــی  را بــا 
داشــته  حداقلــی  و  الزم  کارایــی  کــه  برســانیم 

باشــد.
کشــاورزان اصفهــان اظهــار داشــت:  دبیــر صنــف 
موانع ســنگی در بســتر باالدســت رودخانه ایجاد 
ــع در ایــن  که ایــن موان ــی  ــده اســت و در صورت ش
آب  رهاســازی  نشــود،  اصــالح  کوتــاه  مــدت 

ــت. ــد داش ــاورزان نخواه کش ــرای  ــی ب منفعت
گذشــته حــدود  ــرد: تابســتان ســال  ک وی بیــان 
کشــاورزان  ۴۵۰ میلیــون متــر مکعب آب به اســم 
شــرق و غــرب اصفهــان رهــا شــد امــا امســال ۲۵۰ 
میلیــون متــر مکعــب آب بــرای محیــط زیســت و 
که خیلی  کرده اســت  کشــاورزان اختصاص پیدا 
کــم اســت و نیــاز بــه انجــام مقدمــات، الزامــات 
غیر اینصورت ایــن  در  دارد،  اولیــه  کارهــای  و 

رهاســازی بــه ثمــر نخواهــد رســید.
کــرد: شــرکت آب منطقــه ای در  امینــی اضافــه 
انجــام  را  اقداماتــی  بایــد  ســال ها  طول ایــن 
کــه  کــرده اســت  کوتاهــی  مــی داد امــا از انجــام آن 
اقدامــات، خیلــی  نشــدن این  انجــام  به دلیــل 
از نقــاط رودخانــه تصــرف  و بعضــی نقــاط پــر و 
موانــع مزاحــم زیــادی بــرای روان آب ها، در بســتر 

فعــال رودخانه ایجــاد شــده اســت.
ســاماندهی  از  بخشــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
گذشــته به صــورت  بســتر زاینــده رود ســال های 
کشــاورزی و آب منطقه ای  مشــارکت بین صنف 
ــاط  ــی نق ــت آب  دربرخ ــدر رف ــا  ه ــد ام ــام ش انج
مبارکــه،  فــوالد  آهــن،  از جملــه دریاچــه ذوب 
مجموعه هــای شــهرداری در طــول مســیر و در 
قســمت چهارمحــال و بختیــاری و باالدســت 
بســیار  آســمان  چــم  ســد  و  رود  زاینــده  ســد 
کارهــای نظارتــی ویــژه  ــد ســاز و  کــه بای باالســت 
آب انــدک  تــا  شــود  زمینه اندیشــیده  در ایــن 

موجــود بــه مقصــد برســد.
کار نظارت  امینــی افــزود: طبق مصوبــات، ســاز و 
کشــاورزان بــر رودخانــه از باالدســت تــا پاییــن 
ــا هماهنگــی شــرکت آب منطقــه ای در  دســت ب
کشــاورزان بتواننــد در طول  حــال انجــام اســت تا 
کســی  و  کننــد  نظــارت  برداشــت ها  بــر  مســیر 

بیــش از حــد مجــاز برداشــت نکنــد.
گفــت: تمــام  کشــاورزان اصفهــان  دبیــر صنــف 
گذشــته حریــم و  رودخانه هــا بطــور طبیعــی در 
بســتر رودخانــه را حفاظــت و جریــان ســیالب، 
و  می کردنــد  حفــظ  را  رودخانــه  قعــر  و  خــط 
الیروبــی طبیعــی رودخانــه از ایــن طریــق انجــام 
کــه ســد زاینــده رود  می شــد امــا از ســال ۱۳۴۹ 
ــرل  کنت ــدها  ــل س ــیالب ها داخ ــد  س ــری ش آبگی
کــه به صــورت طبیعــی در  می شــود و عملیاتــی 
طــول رودخانــه انجــام می شــد بایــد مصنوعــی 

انجــام شــود.
وی بــا اشــاره به اینکــه ســاماندهی مســیر زاینــده 
رود بــه چنــد ســال زمــان نیــاز دارد ادامــه داد: 
کــه از حــدود  کیلومتــر اســت  طــول رودخانــه ۴۲۰ 
کار مشــترکی بــرای  گذشــته  چهــار تــا پنــج ســال 
ســاماندهی رودخانــه شــروع شــد  امــا باوجــود 
کارهــای خیلــی خوبــی  کــه دارد  موانــع زیــادی 

هــم انجــام شــد.
گذشــته هــم  کــرد: تابســتان ســال  امینــی اضافــه 
آب رهاســازی شــد و در صورتیکــه ســاماندهی 
انجــام نشــده بــود امــکان توزیــع آب به آن شــکل 

وجــود نداشــت.
در  رودخانــه  ســاماندهی  وی،  گفتــه  بــه 
امــا  بــود  انجــام  حــال  در  گذشــته  ســال های 
برخــی مســائل اجتماعــی خــاص هــم مشــکالتی 
دبیــر  اســت.  کــرده  کار ایجــاد  ادامــه  بــرای  را 
کــرد: در  کشــاورزان اصفهــان خاطرنشــان  صنــف 
محاســبات هیچ کس نبود که امســال به یکباره 
که این مشــکالت را  کــم شــود  بارندگــی بــه حــدی 
بوجــود بیــاورد و در چنیــن ســال هایی حتــی در 
یــک مزرعــه هــم بایــد بــا ظرافت خاصــی جوی ها 
کســازی شــود تــا از هــدر رفــت  و مســیرهای آب پا

آب جلوگیــری شــود.
رودخانــه  در  کــه  عملیاتــی  هــر  گفــت:  وی 
انجــام دهیــم، رفتــار جدیــدی از خــودش بــروز 
یــک  بــه  امــروز  امــا ممکــن اســت  خواهــد داد 
تصمیمی برســیم و در مرحلــه اول بازگشــایی آب 
ــرود در  ــدر ب ــدار آب ه ــه مق ــه چ ــه به اینک ــا توج ب

شــود. انجــام  اصالحاتــی  بعــدی  تصمیمــات 
امینــی ادامــه داد: بــر اســاس برآوردهــا آب زاینــده 
رود حداقــل ســه نوبــت بــه مــدت ۱۰ تــا ۱۵ روز 
بایــد رهاســازی شــود امــا شــرایط مطلــوب بــرای 
کــه آب بــا  کشــاورزی و محیــط زیســت این اســت 

کمتــر امــا  طوالنی تــر رهــا شــود. حجــم 
آب  برنامه ریــزی  اســاس  بــر  کــرد:  اضافــه  وی 
تــا ســد مــروان رودشــت ) در  رهاســازی شــده 
جــاری  رودخانــه  بســتر  در   ) اصفهــان  شــرق 

شــد. خواهــد 
گفــت: امســال  کشــاورزان اصفهــان  دبیــر صنــف 
اســت  خشکســالی  لحــاظ  بــه  خاصــی  ســال 
و  ســاله  چنــد  محصــوالت  از  بعضــی  حفــظ  و 
کمــک آب موجــود از اهمیــت ویــژه ای  اشــجار بــا 

اســت. برخــوردار 

کرامت  راه اندازی نخستین مرکز اشتغال محلی 
در اصفهان 

دبیر صنف کشاورزان اصفهان:

گشایی زاینده رود نامشخص است زمان دقیق باز
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آبــان مــاه ســال قبــل بــود کــه نوشــتیم:»خبر، تلــخ 
ک اســت؛ علیرضــا میرجمــال، بــا ۴۹ســال  و دردنــا
کار در هنــر قلمــکار ســازی و داشــتن ســه  ســابقه 
نشــان ملــی مرغوبیــت صنایع دســتی، این روزهــا 
ــۀ  ــه بهان ــه دست فروشــی روی آورده« و امــروز، ب ب

روز صنایع دســتی، جویــای احوالــش شــدیم.»
بعــد از نشــر خبــر غمنامــه ی هنرمنــد در ایســنا، 
برخــی از مســئوالن بــرای رفــع مشــکل شــما اعــام 
کردنــد. پیگیــری آن هــا نتیجــه ای هــم  آمادگــی 
کافــی بــود تــا همــۀ  داشــت؟«همین یــک ســؤال 
ــش رخ  ــاه برای ــت م ــن هف ــه طی ای ک ــی  ماجراهای
کند:»بعــدازآن مصاحبــه  داده، یکی یکــی تعریــف 
قــرار شــد یــک ســری وام هایــی بــه هنرمنــدان 
شــنیدم  بدهند.سینه به ســینه  صنایع دســتی 
ــد، امــا مــن  گرفته ان ــه برخــی از هنرمنــدان هــم  ک
هنــوز نگرفتــم. ۱۵۰میلیــون تومــان اســت و ســه تا 
کــه بایــد حقــوق هــر یکــی از  ضامــن می خواهنــد 
آن هــا ســه برابــر قســط وام من باشــد! وقتی ســراغ 
مــی روم و می گویــم ضامــن شــو،  کارمنــد  یــک 
کــه فقــط می توانیــم  می گویــد بخشــنامه آمــده 
ــرای اقــوام نزدیــک خودمــان ضامــن شــویم نــه  ب
غریبه هــا  ضامــن  کســی  خب،چــه  غریبه هــا. 
بــرگ  ضامن،یــک  می شود؟هیچ کس.ســوای 
ســند خانــه هــم می خواهنــد و می گوینــد بایــد 
ــات ووارث و  ــکل مالی ــد؛یعنی مش ــرده باش ک ک پا

نداشــته باشــد و مــن تــازه بایــد ۳۰میلیــون تومــان 
کنــم تــا ســندم مقبــول بانــک شــود. هزینــه 

کــه می گویــم ســنگ بــزرگ عامــت   ایــن اســت 
مهــم  کــه  گرفتــن  وام  فقــط  اســت.آخر  نــزدن 
نیســت، پس دادن آن هم مهم است.راســتش را 
بخواهیــد بــه یــک جوانی که قصــد ازدواج داشــت 
گفتــم بیــا بخشــی از ایــن وام را بــردار و قســطش 
ــن  ــه چنی ک ــود  ــر نب ــم میس ــرای او ه ــا ب ــده، ام را ب

ــرد. ــی را بگی وام
کردیــم و بــرج ۱۰،شــهرداری  مــا آبــان مصاحبــه 
اصفهــان از مــن نزدیــک ۲۳میلیــون و خــورده ای 
خریــد کــرد. عرضــم به خدمتتــان که همین چند 
روز پیــش بــا اصــرار و تــاش توانســتم پول ایــن 

کنــم. کارهــا را زنــده 
میــراث فرهنگــی هــم از نشــر آن خبــر ناراحــت 
و  افــرادی  حضــور  در  کردنــد  دعــوت  را  شــد.ما 
گفتنــد از شــما توقــع نداشــتیم این طور بگویــی. 
گر میــدان  گفتــم میــدان بســته اســت،ا مــن هــم 
گــر مشــتری  ا و  نیســت  باشــد مشــتری  بســته 
کار مــا هــم خریــداری ندارد.گفتنــد شــما  نباشــد 
کــه از شــما خریــد  را معرفــی می کنیــم بــه یــک جــا 
کننــد. همــان روز رفتیــم آنجا.یــک زیرزمینــی بــود 

در خیابــان ســپه.
قــرار شــد یکــی از ایــن غرفه هــا از مــن جنــس بخرد. 
نمونــه کار را دادم و گفتــم تــوان خریــد شــما چقدر 
اســت؟گفتند شــما جنســتان را بگذارید اینجــا، 

وقتــی فــروش رفــت پــول آن را پرداخــت می کنیم. 
کمــی از اجنــاس را امانــت گذاشــتم و بعــد از مدتــی 
کــه بیاییــد قــرارداد ببندیم.یــک برگــه  خبــر دادنــد 
بــه مــن دادنــد کــه بردم بچه هــا در خانــه خواندند 
کــه جنــس شــما  گفتنــد مضمونش ایــن اســت  و 
کــه حداقــل دو مــاه بعــد  بایــد پیــش آن هــا بمانــد 
فــروش  صــورت  در  جنــس،  گرفتــن  تحویــل  از 
و  کنند!رفتــم  را پرداخــت  بــه شــما هزینــه اش 
گرفتــه بودیــد  کــه از مــن  کاری  گفتــم شــما نمونــه 
کیــش و...  گفتنــد نــه، امــا بــا قشــم و  فروختیــد؟ 
کنیم.گفتم ایــن نیــاز مــرا برطرف  کار  می خواهیــم 
بــه مــن  نمی کند.هــر وقــت جنــس خواســتید 
اطــاع بدهیــد برای شــما می فرســتم.گفتند صبر 
گرفتیــم و  کنیــد یــک عکــس بگیریــم. عکــس هــم 
کنیــم  گفتنــد ما این طــور نمی توانیــم همــکاری 
گفتــم شــما  کنیــد.  بایــد حتمــًا قــرارداد را امضــا 
۲۰میلیــون بدهیــد مــن ۱۰۰ میلیــون جنــس برای 
گفتند ما دو میلیون  شــما می آورم که بفروشــید. 

گفتــم می دانــم. هــم نداریــم. 
آن هــا می خواســتند یــک کاری انجــام بدهنــد امــا 
از دستشــان نمی آمــد. ضمن اینکــه مــن بــه هــر 
کســی در میــدان نقش جهــان می گفتــم جنســم 
کــن، قبــول  را بگیــر و هــر وقــت فروختــی حســاب 
می کرد،دیگــر نیــازی بــه پــادر میانــی نداشــت. 
ــت  ــان اس ــا در نوس ــه قیمت ه ک ــم  ــه می دانی هم
جــا  یــک  را  جنســم  مــاه  دو  نمی توانــم  مــن  و 
نگــه دارم. قراردادشــان با ایــن وضعیــت به صرفــه 

نبــود بــه همیــن خاطــر امضــا نکــردم.
کار هــم زنــگ زدنــد وگفتنــد بیا.رفتیــم  از اداره 
یــک  کردیــم  صحبــت  کمی کــه  و  نشســتیم  و 
کــردم بــه  نفــر آمــد عکس انداخــت. مــن شــروع 
گفتــم  می خنــدی؟  چــرا  گفتنــد  خندیــدن. 
کــه مشــکل مــن بــا همیــن عکــس قــرار  می دانــم 
اســت حــل شــود. گفتنــد نــه مشــکل شــما را حــل 
کــه واقعــًا  می کنیــم. البتــه یــک مشــکلی داشــتم 
کــد ملــی خــودم را  کردنــد؛در ســایت،وقتی  حــل 
وارد می کــردم اســم و مشــخصات یــک نفــر دیگــر 
که ایــن مشــکل بــا دســتور مدیــر  را نشــان مــی داد 
کاغــذ  حــل شــد امــا بــرای صنایع دســتی یــک 
ــه مــن وام ســی  ــود ب کــه در آن نوشــته ب نوشــتند 

میلیــون تومانــی بدهنــد.
مــن وقتــی نامــه را دیــدم بلنــد شــدم و بیــرون 
گفتنــد چــرا ناراحــت شــدی؟گفتم مــن  آمــدم. 
گــدا نیســتم.وام صنایع دســتی را هــم خودشــان 
می دهنــد و نیــازی بــه واســطگی شــما ندارد.ایــن 

ــم«. ــم نگرفت ــه آن را ه ک ــد  ش

حال شما چطور است آقای هنرمند؟

گهی موضوع تبصره 3 ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰3۰۰۰۴2۰8، خانــم فاطمه خزائیلی نجف آبادی 
فرزند محمدحســین اعام نموده که ســند مالکیت  نیم سهم مشــاع از 9۶ 
ک ثبتــی شــماره ۴۴۵ اصلــی جال  ســهم دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــا
آبــاد واقــع در بخــش 9 ثبــت اصفهــان موردثبــت دفتــر اول فرعــی صفحــه 22 
متعلــق بــه مــورث او آقــای محمدحســین خزائیلــی نجــف آبادی نــزد احــد از 
ورثــه بنــام غامعلــی خزائیلــی نجــف آبادی فرزند محمدحســین می باشــد. 
چــون  اخطــار بــه نامبــرده شــده و ســند مالکیــت را تســلیم ننمــوده اســت، 
لــذا مراتــب طبــق دســتور تبصــره3 ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت 

کــه دارنده ســند مالکیــت مذکــور از تاریخ انتشــار این  گهــی می شــود  مراتــب آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز ســند نامبــرده را تســلیم نمایــد و یا اینکــه مجــوز  آ
ک  قانونــی نگاهداشــتن آنــرا ظــرف مــدت مرقــوم بــه اداره ثبــت اســناد و امــا
ــدم  ــدت و ع ــاء م ــورت انقض ــد، درص ــام می نمای ــاد اع ــف آب ــتان نج شهرس
وصــول اعتــراض موجــه، نســبت به صدور ســند مالکیــت  وارث که بموجب 
گواهــی حصــر وراثــت شــماره ۶38-13۶1/9/21 دادگاه بخــش نجــف آبــاد و 
گواهــی دارایــی شــماره 1232۰/3 مــورخ 13۶2/12/22 1393 وراث مرحــوم 
آقــای محمدحســین خزائیلــی نجــف آبــادی شــناخته شــده اســت  اقــدام 
و طبــق مقــررات ســند صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰3/22 - 
مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحد ثبتی ملک نجــف آباد ازطرف محســن 
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گهی آ

یادداشت میهمان خبر

اصفهــان  اســتان  در  رضــوی  کانون هــای  دبیــر 
گفــت: برنامه هــای متنوعــی از جمله میزبانی ســه 
غرفه هــای  برپایــی  و  زیرســایه خورشــید  کاروان 
گــذر فرهنگــی چهاربــاغ در دهــه کرامت  متنــوع در 
حجــه  مصطفــی  اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در 
کرامــت  بــه برنامه هــای دهــه  بــا اشــاره  فــروش 
در اصفهــان اظهــار داشــت: بــه مــدت ۱۰ شــب 
ــی  ــای متنوع ــاغ برنامه ه ــی چهارب ــذر فرهنگ گ در 
کانون های  که بــه همــت  پیش بینــی شــده اســت 

رضــوی اجــرا خواهــد شــد.
وی افــزود: غرفه هــای مختلفــی بــرای خدمــت 
ســامت،  مشــاوره،  قبیــل  از  مــردم  بــه  رســانی 
و  مددکاری، ایثــار  خانــواده،  بانــوان،  کــودکان، 
شــهادت، قرآنی، شــعر و ادب و … در گذر فرهنگی 

گرفتــه شــده اســت. چهاربــاغ در نظــر 
برپایی میز خدمت رضوی در ۸ مرکز شهر

اصفهــان  اســتان  در  رضــوی  کانون هــای  دبیــر 
همــکاری  بــا  و  شــهر  مرکــز  در ۸  بیان اینکــه  بــا 
کانون هــای محلــه ای رضــوی نیــز برنامه هایــی 
تــدارک دیــده شــده، گفــت: میــز خدمت رضــوی با 

موضوع ســامت، مشــاوره، بانوان و خانواده در ۸ 
مســجد ســطح شــهر برپــا می شــود.

کــرد: از برنامه هــای شــاخص  وی خاطــر نشــان 
می تــوان بــه غبارروبــی و عطرافشــانی قبــور شــهدا 
در گلســتان شــهدای اصفهان صبح شــنبه اشــاره 
کــرد و در شــب آخــر نیــز مصــادف بــا شــب میــاد 
گــذر  حضــرت رضــا )ع( اجتمــاع خــادم یــاران در 
فرهنگــی چهاربــاغ همــراه بــا اقامــه نمــاز مغــرب و 

گرفتــه شــده اســت. عشــا در نظــر 
حضور سه کاروان زیر سایه خورشید در 

اصفهان
از  کاروان  ســه  شــد:  یــادآور  فــروش  حجــه 
تمامــی   در  خورشــید  ســایه  زیــر  کاروان هــای 
شهرســتان های اســتان حضــور خواهنــد داشــت 
کــز نگهــداری  و در آسایشــگاه های جانبــازان و مرا

می یابنــد. حضــور  نیــز  ســالمندان 
در  )ع(  رضــا  امــام  خاصــه  صلــوات  پخــش  وی 
صبــح،   ۸ ســاعت  رأس  دســتگاه ها  و  ادارات 
گل ریــزان و آزادی زندانیــان نســوان و حضــور در 
بیمارســتان ها  در  حضــور  اســتان،  زندان هــای 
کادر درمــان را از دیگــر برنامه هــای  و تجلیــل از 
کانون هــای خدمــت رضــوی اســتان  دبیرخانــه 
گفــت: برپایــی شــب شــعر  اصفهــان برشــمرد و 
رســانه ای  و  هنــری  آثــار  جشــنواره  و  و  رضــوی 
بــه  سرکشــی  و  معیشــتی  بســته های  توزیــع  و 
اجــرای  همچنیــن  و  نیازمنــد  خانواده هــای 
گروه هــای ســرود برتر  ســرودهای خیابانــی توســط 
گذر فرهنگی چهارباغ و ســایر برنامه ها  اســتان در 

گرفتــه اســت. کار دبیرخانــه قــرار  در دســتور 

دبیر کانون های رضوی در استان اصفهان :

کرامت  اصفهان در دهه 
گین می شود با بوی رضوی عطرآ

از 29 خرداد:

کانون  کارگاه های برخط تابستانی  آغاز ثبت نام 
پرورش فکری استان اصفهان

کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان  مدیر 
منصوب شد

گذاری  صدور مجوز سرمایه 
برای پنج موقوفه در خوانسار

تمدید مهلت شرکت 
در مسابقه بین المللی نقاشی اربعین

مستندنگاری تاریخ شفاهی و سیره شهدای اصفهان

فعالیت دو هزار کانون فرهنگی وهنری مساجد در استان اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــون  کان ــتانی  ــط تابس ــای برخ کارگاه ه ــام  ــت ن ثب
اســتان  نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری  پــرورش 

آغــاز می شــود. از 29 خــرداد  اصفهــان 
اصفهــان،  کانــون  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
کارگاه هــای برخــط فرهنگــی، هنــری،  ثبت نــام 
فکــری  پــرورش  کانــون  دینــی  علمــی و  ادبــی، 

کــودکان و نوجوانــان اصفهــان از روز ۲۹ خــرداد 
در مرکــز مجــازی isfahan.kpf.ir آغــاز و تــا 13 تیــر 

ادامــه خواهــد داشــت.
فرهنگــی،  مجــازی  کارگاه هــای  شــروع  زمــان 
اســتان  علمی کانــون  و  دینــی  ادبــی،  هنــری، 
اصفهــان بــه دو صــورت برخــط )آنایــن( و بــدون 
محدودیــت زمــان )آفایــن( بــا حضــور مدرســان 
ســنی  گروه هــای  ویــژه  رشــته  هــر  صاحب نــام 
»نوبــاوه« ۴ ســال بــه بــاال، »نوخــوان« ۷ ســال 
بــه بــاال، »نونهــال« ۹ ســال بــه بــاال، »نونــگاه« 
بــه  ســال   ۱۵ »نوجــوان«  و  بــاال  بــه  ســال   ۱۲
 بــاال از 1۵ تیــر تــا پایــان 31 شــهریور 1۴٠٠ اعــام 

شده است.
شــرکت کنندگان در ایــن دوره ها عــاوه بر دریافت 
گواهــی شــرکت، در صــورت داشــتن شــرایط الزم 

کانــون می شــوند. جــذب انجمن هــای 

معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس بنیــاد شــهید و 
امور ایثارگــران بــا صــدور حکمی مســعود احمدی نیــا 
کل بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران  را بــه عنــوان مدیــر 

کــرد.  اســتان اصفهــان منصــوب 
و  شــهید  عمومی بنیــاد  روابــط  گــزارش  بــه 
ــا حضــور آیــت اهلل  امور ایثارگــران اســتان اصفهــان، ب
ســید یوســف طباطبایی نــژاد نماینــده ولــی فقیــه 
در اســتان و امــام جمعــه اصفهــان، ســعید اوحــدی 

معــاون رییــس جمهــور و رییــس بنیــاد شــهید و 
کشــور و جمعی از مســؤوالن اســتانی،  امور ایثارگران 
کل  بنیــاد  مســعود احمدی نیــا بــه عنــوان مدیــر 
شــهید و امور ایثارگــران اســتان اصفهــان منصــوب 

شــد.
گفتنــی اســت، وی پیش از ایــن سرپرســت اداره کل 
بنیــاد شــهید، معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی و 
رئیس اداره بنیاد شــهید و امور ایثارگران شهرســتان 

نجف آبــاد را برعهــده داشــته اســت.

از  خوانســار  شهرســتان  در  موقوفــه  پنــج  بــرای 
کشــور مجــوز ســرمایه  ســازمان اوقــاف وامورخیریــه 

کاربــری دریافــت شــده اســت. گــذاری تغییــر 
گفــت:  رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه خوانســار 
بــرای  خوانســاری  محمــد  میــرزا  حــاج  موقوفــه 
ســاخت مســکن بــه ۱۰ میلیــارد و موقوفــه آخونــد 
ماحیــدر بــرای کاربــری تجــاری و اداری نیازمنــد ۲۹ 

ــت. ــرمایه اس ــال س ــارد ری میلی
محمد حســین شــفاعتی افزود: چشمه آخوند هم 
کاربــری خدماتــی مســکونی مجــوز  کــه بــرای تغییــر 
دریافــت کرده اجرای آن نیازمند پنج میلیــارد و ۶۰۰ 

میلیــون ریــال ســرمایه گذاری اســت.
کاربــری  گفــت: موقوفــه حــاج صانــع نیــز بــا  وی 
کــه  تجــاری خدماتــی از دیگــر موقوفه هایــی اســت 
ــرمایه  ــرده و س ک ــت  ــوز دریاف ــاف مج ــازمان اوق از س
ــذاری اجــرای آن از محــل درآمــد موقوفــات دیگــر  گ

می شــود. تامیــن 

گفــت:  رئیــس اداره اوقــاف و امــور خیریــه خوانســار 
و  ســنتی  بازارچــه  کاربــری  بــا  حورســتان  حمــام 
صنایع دســتی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

کار قــرار دارد.  ریــال در دســتور 
شــفاعتی افــزود: حســن شــفیعی و اشــرف شــفیعی 
منــزل  شــفیعی  محمدصــادق  شــهید  والدیــن 
مســکونی خــود را بــه نیــت فرزنــد شهیدشــان وقــف 
کردند. ایــن منــزل مســکونی  تاســیس حســینیه 
دارای هــزار و ۴۲ متــر مربــع و ارزش آن ۶۰ میلیــارد 

ریــال بــرآورد شــده اســت.

مهلــت ارســال آثــار بــه نخســتین مســابقه بیــن 
کانــون پــرورش فکــری  المللــی نقاشــی اربعیــن 

اســتان اصفهــان تــا 1۰ شــهریور تمدیــد شــد.
و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  کل  مدیــر 
نوجوانــان اســتان هــدف از برگزاری ایــن مســابقه 
ــا  را نشــر و ترویــج مفاهیــم واالی تربیتــی، عهــد ب
ــای عمیــق از  ــم و نمایــش پیوند ه ــهدا، تحکی ش
ــا ظهــور منجــی و ایجــاد بســتر مناســب  عاشــورا ت
برای بروز و شــکوفایی اســتعداد های هنری قشــر 

ــرد. ک آینــده ســاز جهــان بیــان 
ــزود : مراســم و آداب  ــان اف ســید محمــد قلمکاری
اربعیــن در محلــه و شــهرمن، پــرواز در آســمان 
مسیرســبز و روشــن اربعیــن، خــواب و رویــای مــن 
در موکــب 313 و دوســت مــن همــراه مــن همپای 

کودکان ایــن  مــن از جملــه موضوعــات بخــش 
مســابقه اســت.

را  اربعیــن  نوجوانــان  بخــش  موضوعــات  وی 
تصویــر ســازی احادیــث، خطبه هــای و اشــعار 
مرتبــط بــا اربعیــن حســینی، مســیر ســبز اربعیــن، 
اتفاقــات وقرار هــا  اربعیــن و  روایــت راهپیمایــی 
موکــب313، معنــای شــهادت، شــهامت و ایثــار، 
روایت عاشــقی دلدادگی، شــهدای معاصر و خط 

ســرخ شــهادت برشــمرد.
تــا   ۶ نوجوانــان  و  کــودکان  گفــت:  قلمکاریــان 
اطاعــات  کســب  بــرای  می تواننــد  ســال   ۱۸
ــا شــماره ٠9٠19۶۶92٠2 تمــاس بگیرنــد  بیشــتر ب
و آثــار خــود را بــا موضوعــات اربعیــن بــه نشــانی 
مهرواره هــا  قســمت   isfahan.kpf.ir   اینترنتــی 

و mahrvare arbaeen@jmail.com ارسال کنند.

کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای  مدیــر 
گفــت: یکــی از  دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان 
ماموریت هــای مهــم بنیــاد، حفــظ آثــار شــهدا 
ــرای  ــه ای ب ــت مجموع ــن عل ــه همی ــه ب ک ــت  اس
مدیریــت اســناد و مــدارک دفــاع مقــدس و آثــار 

شــهدای اســتان تشــکیل شــده اســت. 
بنیــاد  کل  مدیــر  شــیروانیان  مجتبــی  ســردار 
مقــدس  دفــاع  ارزش هــای  نشــر  و  آثــار  حفــظ 
گفــت: یادگار هــای شــهدا مثــل  اســتان اصفهــان 
وصیــت نامــه و لبــاس آنــان در مــوزه شــهدا در 
خیابــان شــمس آبــادی و بخشــی دیگــر از ایــن 
گلســتان شــهدای  یادگار هــا در خیمــه حســینی 
ــرد. ــرار می گی ــوم ق ــد عم ــرض دی ــان در مع اصفه

گــردآوری اســناد و آثــار شــهدا  او دربــاره نحــوه 
توضیــح داد: آثــار و یادگار هــای شــهدا از والدیــن، 
همرزمــان شــهید و پیشکســوتان دفــاع مقــدس 
در قالــب مصاحبــه و تاریــخ شــفاهی جمــع آوری 

می شــود.
کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای  مدیــر 
دفــاع مقــدس اســتان اصفهــان افــزود: از تاریــخ 

شــفاهی بهــره برداری هــای مختلفــی از جملــه، 
کتــاب نوشــتاری و صوتی، نمایشــنامه  مســتند، 
و فیلمنامــه صــورت می گیــرد و در موضــوع دفــاع 
مقــدس، طــرح حجمــی، طــرح مســتند های 
دفــاع  در  اصفهــان  اســتان  دانشــنامه  و  کوتــاه 
شــده  آوری  جمــع  شــفاهی  تاریــخ  از  مقــدس 

اســت.
کتــاب »هنوز فرمانــده مایی«  گفــت:  شــیروانیان 
در ۵۰۰ صفحــه بــه همــت یکی از رزمنــدگان دفاع 
کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا ســردار شــهید  مقــدس 
خــرازی داشــتند نوشــته شــد. چندیــن عنــوان 
کتــاب نیــز از مــادران شــهدا و همســران شــهدا 

چــاپ شــده اســت.
انقــاب  شــهدای  دیگــر  دربــاره  داد:  ادامــه  او 
اســامی و شــهدای مدافع حرم از جمله، مســلم 
ــن  ــون، محس ــکر فاطمی ــی از لش ــزاب، رحیم خی
ابوالفضــل  و  اشــرف  نجــف  لشــکر  از  حیــدری 
شــیروانیان اولیــن شــهید مدافــع حــرم اســتان 

کتاب هایــی نوشــته شــده اســت. نیــز 
کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای  مدیــر 
دفــاع مقدس اســتان اصفهــان افزود: همچنین 
متولــد  کــه  نجــار  خانــم  دربــاره  مســتندی 
خرمشــهر بــود و فعالیت هــای مختلفــی از جملــه 
پشــتیبانی رزمنــدگان و امدادگــری داشــت تهیــه 
شــهید   ۲۷ درخصــوص  کتاب هایــی  و  شــده 
کــه از لشــکر ۱۴ امــام حســین بودنــد و  امنیــت 
ســال ۱۳۹۷ در فاجعــه تروریســتی جــاده خــاش 
کــه از یــاران  بــه زاهــدان بــه شــهادت رســیدند  

خــرازی نامیــده شــدند منتشــر شــده اســت.

 ۲۰۰۰ از  بیــش  حاضــر  حــال  در 
اســتان  در  مســاجد  وهنــری  فرهنگــی  کانــون 
اصفهــان در ســامانه ملــی بچه هــای مســجد در 

هســتند. فعالیــت  حــال 

فرهنگــی  کانون هــای  هماهنگــی  ســتاد  مدیــر 
نشســت  در  اصفهــان  اســتان  مســاجد  وهنــری 
هنــری  و  فرهنگــی  کانون هــای  مدیرمســئوالن 
به اینکــه  اشــاره  بــا  باغبهــادران  بخــش  مســاجد 
کانــون فرهنگــی و هنــری مســاجد در  کنــون ۹۵  تــا 
لنجــان بــه ثبــت رســیده اســت، گفت: ســامانه ملی 
بچه هــای مســجد یــک زیســت بــوم مجــازی اســت 
کانون هــا در ایــن زیســت بــوم بــه خصــوص  کــه تمــام 
کرونــا و مشــکات پیــش آمــده، طرح هــا،  بــا شــرایط 
فعالیت هــا و برنامه هــای خــود را ارائــه می کننــد.

حجــت االســام محمــد رضــا نیســتانی بــا اشــاره 
کــه بــا والدت  کرامــت  بــه فــرا رســیدن دهــه مبــارک 

حضــرت معصومــه ســام اهلل علی هــا آغــاز و بــا میاد 
حضــرت امــام رضــا علیــه الســام ختــم می شــود 
گشــایی بــه  گــره  کرامــت  افــزود: شــعار امســال دهــه 
رســم اهــل بیــت علیــه الســام نامگــذاری شــده 
اســت و همچنیــن در ایــن دهــه بــه مناســبت روز 
بزرگداشــت امامــزادگان و بقــاع متبرکه جشــن هایی 
برگــزار  بهداشــتی  نامه هــای  شــیوه  رعایــت  بــا 

می شــود.
کــرد در روز انتخابات  وی همچنیــن ابــراز امید واری 
کثر خود در پــای صندوق های  مــردم بــا حضــور حدا
رای حاضــر شــوند و بــه برکــت وجــود اهــل بیــت 
)علیــه الســام( انتخابات پرشــوری داشــته باشــیم.

خبر

گذشــته بــرای  ۷۰ هــزار قطعــه زمیــن یــک ســال 
و ایثارگــران  تامیــن مســکن خانواده هــای شــهدا 

کشــور اختصــاص یافــت. سراســر 
رییــس بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران در اصفهــان 
بــا اشــاره بــه رفــع مشــکل تامیــن مســکن خانــواده 
اســتان  ســهم  گفــت:  اســتان  و ایثارگــران  شــهدا 
 ۱۰ شــده،  گــذار  وا زمین هــای  از ایــن  اصفهــان 
قطعــه زمیــن اســت و پیــش نیاز هــای ســاخت این 

زمین هــا عملیاتــی شــده اســت.
قانــون  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  اوحــدی  ســعید 
بودجــه ســال ۱۴۰۰ تســهیاتی بــرای بنیــاد شــهید و 
گرفتــه شــده اســت افــزود: ۷۰  امور ایثارگــران در نظــر 
هــزار فقــره تســهیات مســکن برای ایــن ســازمان 
فعالیت هــای  بــا  کــه  اســت  یافتــه  اختصــاص 
شــهدا  خانواده هــای  مســکن  مشــکل  جهــادی 

می شــود. رفــع  و ایثارگــران 

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در اصفهان اعالم کرد :

تامین زمین برای ساخت مسکِن خانواده شهدا در کشور

مصطفی رحیمی - شهردار

شــهرداری زیباشــهر براســاس مصوبــه ۵/1۰۵/ش مــورخ 1۴۰۰/3/13 شــورای اسامی شــهر و بــه موجــب مــاده 13 آئیــن نامــه مالــی شــهرداریها درنظــردارد 
کارشناســی  کاربــری مســکونی واقــع در زیباشــهر خیابــان شــهید مفتــح محلــه لنــج براســاس قیمــت  نســبت بــه فــروش یــک قطعــه زمیــن بــا 

گــذار نمایــد. رسمی دادگســتری بــه اشــخاص واجــد شــرایط ازطریــق مزایــده عمومی وا
گهی تا روز یکشــنبه مورخ 1۴۰۰/۴/۶ به امور قراردادهای شــهرداری مراجعه و اســناد شــرکت در مزایده  کنندگان می توانند از تاریخ انتشــار این آ لذا شــرکت 

را دریافت نمایند و همچنین قیمت پیشنهادی خود را تا روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۴/9 به دبیرخانه محرمانه )حراست( شهرداری ارائه نمایند.
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نوبت اول
گهی مزایده آ

بیژن حقیقی
کــه  اصفهــان از معــدود اســتان هایی اســت 
در تمــام فصل هــای ســال بــه دلیــل وجــود 
و  متفــاوت  باســتانی  و  تاریخــی  بناهــای 
کارخانجــات  گردشــگری فــراوان،  جاذبه هــای 
تنــوع صنایــع  صنعتــی بســیار و همچنیــن 
و  گردشــگری  قطب هــای  از  یکــی  دســتی 
مــی رود.  بشــمار  جهــان  و  اقتصادی ایــران 
بایــد توجــه داشــت که پســت عــاوه بر صنعت 
کــه  خدماتــی یکــی از صنایــع  فرهنگــی اســت 
کنــد  گردشــگری فعالیــت  ــد در حــوزه  می توان
ارائــه  را  گردشــگری  بــا  مرتبــط  خدمــات  و 
در  کــه  صنعت هایــی  از  یکــی  گرچــه  ا کنــد، 
از  و  کارشناســانه  نگاهــی  بــه آن  گردشــگری 
بــه آن پرداختــه نشــده، صنعــت  روی نیــاز 
گــر بــه صــورت برنامــه ریــزی  پســت اســت، امــا ا
شــده بــه آن پرداختــه شــود نقــش بســزایی در 

گردشــگری خواهــد داشــت. ارتقــا اقتصــاد 
کشــور جهــت  گردشــگران خارجــی بــا ورود بــه 
کشــور متبــوع شــان نیــاز  ــا  ارتبــاط بــا شــهر و ی
اســت  الزم  کــه  دارنــد  ارتبــاط  برقــراری  بــه 
ورودی هــای  در  پســت  طــرف  از  امکاناتــی 
در  و  ریلــی  و  زمینــی  هوایــی،  ترمینال هــای 
گردشــگری دایــر شــود و در ایــن  کــز مهــم  مرا
کــز خدماتــی از قبیــل ارایــه ســرویس های  مرا
ــای  ــایر نیازه ــتال و س کارت پس ــی،  الکترونیک
گردشــگر ارایــه شــود و در همیــن  پســتی یــک 
کاالهــای اســتراتژیک و بومی بــه ویــژه  کــز  مرا
دســترس  در  بایــد  اســتان  دســتی  صنایــع 

گردشــگران بــرای خریــد و بازدیــد باشــد.
کــز پســتی در ورودی و خروجی های ایــن  مرا
کــن مهــم تاریخــی می تواند  ترمینال هــا و یــا اما
فــروش  نمایشــگاه  عنــوان  بــه  جایگاهــی 
محصــوالت صنایــع دســتی و ســوغات محلی 
گردشــگر پــس از خریــد بــا  آن شــهر باشــد و 
ــا در زمــان  ــه پســت ســپرده ت ــال آن را ب ــراغ ب ف
گردشــگر اعــام  کــه  معلــوم آن را بــه آدرســی 
کنــد و بــا ارائه ایــن خدمــت  می کنــد، ارســال 
می تــوان فصــل جدیــدی را جهــت توســعه 
گرچــه  گشــود، ا کشــور  گردشــگری در  اقتصــاد 
امــروز ســهم پســت از صنعــت گردشــگری صفر 
بایــد عــاوه بر ایجــاد راهکارهــای  کــه  اســت 
توجهــی  قابــل  فرصــت  توریســت  جــذب 
کســب درآمــد و ترویــج  بــرای اشــتغال زایی، 

کــرد. ســنت ها ایجاد 

گردشــگری  کــه با نام پســت  ایــن دفاتــر پســتی 
شــناخته خواهد شــد بهتر اســت برای ارســال 
طــرف  از  و...  نامــه  پســت  پســتال،  کارت 
گردشــگران خارجــی  گردشــگران بــه خصــوص 
ارائــه  رایــگان  خدمــات  شــان،  وطــن   بــه 

دهند.
کــه هزینه ایــن خدمــات  بایــد توجــه داشــت 
پســت  خدمــات  صــورت  بــه  می تــوان  را 
تبلیــغ از صاحبــان صنایــع و یــا رســتوران ها و 
هتل هــا و اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود از 
جملــه فضاهــای فیزیکــی پســت و لفاف هــای 
معرفــی  منظــور  بــه  خارجــه  مرســوالت 
فرهنگــی  نمادهــای  و  تاریخــی  مکان هــای 
گردشــگری و همچنیــن انتشــار تمبرهــای  و 
و  دســتی  صنایــع  موضــوع  بــا  اختصاصــی 
کــرد. کشــور، مدیریــت و دریافــت  گردشــگری 
پیشــنهاد  به اینکــه  توجــه  بــا  طرفــی  از 
مهمتریــن  در  پســتی  کــز  مرا می شــود این 
گردشــگری تاســیس  مجموعه های تاریخی و 
و تبدیل به یک ســیر نمایشــگاهی شــود تا به 
صورت مستقیم مصرف کننده و تولیدکننده 
که ایــن خــود در جهــت  کنــد  را باهــم روبــرو 
رونــق بازارهــای صنایــع دســتی، اشــتغالزایی 
و درآمدزایــی مفیــد خواهــد بــود. بــا توجــه بــه 
کــه پســت دارد می تــوان بســتر  ظرفیت هایــی 
ــرای حمایــت از تولیدکننــدگان صنایــع  الزم ب
فروش ایــن  مجــازی  بــازار  تقویــت  و  دســتی 

کــرد. محصــوالت را فراهــم 
انجــام  دفاتــر  در ایــن  کــه  خدماتــی  دیگــر  از 
هتل هــا  رزرواســیون  خدمــات  می شــود،  
ســایر  فرهنگــی  و  گردشــگری  خدمــات  و 
کارگشــایی  کــه عــاوه بــر  شــهرها خواهــد بــود 
گردشــگران عــاوه بــر راهنمایــی خــوب  بــرای 
کــز  مرا پســت،  مهــم  ابــزار  بــا  گردشــگران 
گردشــگران معرفی خواهد شــد. مشــخص به 
کارشناس ارشد برنامه ریزی فرهنگی

گردشگری  جای خالی پست 
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ســپهر محمــدی و علیرضــا وفایــی ۲ بازیکــن تیــم 
خــود  قــرارداد  اصفهــان،  پســند  گیتــی  فوتســال 
را با ایــن تیــم بــه مــدت یــک فصــل دیگــر تمدیــد 

کردنــد. 
مدیر رســانه ای تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان 
گیتــی  گذشــته در  کــه فصــل  گفــت: علیرضــا وفایــی 

پســند بازی هــای تاثیرگــذاری را از خــود بــه نمایــش 
گذاشت سابقه حضور در تیم های مس سونگون، 
کیــش قــم، تاسیســات دریایــی، صبــای قــم و  ارم 
ماهــان تندیــس قــم را داشــته و همــراه بــا تیــم ملــی 
فوتســال عنوان هــای متعــدد بین المللــی  از جملــه 
قهرمانــی آســیا را بدســت آورده اســت. جــواد شــریف 
کره با مدیران گیتی پســند  افــزود: وفایــی بعد از مذا
بــرای فصــل ۱۴۰۰-۱۴۰۱، قــرارداد خود را تمدید کرد.

گفــت: ســپهر محمــدی دروازه بــان بــا اخــاق  وی 
ــا مدیــران  کــره ب تیــم ملــی فوتســال نیــز پــس از مذا
گیتــی پســند، قــرارداد خــود را بــرای فصــل یــاد شــده 

ــرد. ک ــد  با ایــن باشــگاه تمدی
گیتــی پســند را  محمــدی دهمیــن ســال حضــور در 

کــرد. تجربــه خواهــد 

کــرد: از ســوابق محمــدی می تــوان  شــریف تصریــح 
و  ماهــان  فــوالد  باشــگاه های  در  حضــورش  بــه 
کــرد، ضمن اینکــه همــراه با تیم  گازپــروم روســیه یــاد 
ملی فوتســال به عنوان ســومی جهان دســت یافت 
و عنوان هــای متعــددی را در کســب مقــام قهرمانی 

آســیا و عرصه هــای بین المللــی دارد.
گیتــی پســند اصفهــان در ســال های  تیــم فوتســال 
۱۳۹۱ و ۱۳۹۵ مقام قهرمانی و در ســال های ۱۳۸۹، 
نایــب  مقــام   ۱۳۹۹ و   ۱۳۹۸  ،۱۳۹۲،۱۳۹۳  ،۱۳۹۰
ــر فوتســال ایران را بدســت آورد. قهرمانــی لیــگ برت

مقــام  بــه   ۱۳۹۱ ســال  در  همچنیــن  تیــم  ایــن 
قهرمانــی و در ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ بــه مقــام 
آســیا  فوتســال  قهرمانــان  لیــگ  قهرمانــی  نایــب 

یافــت. دســت 

۲ بازیکن گیتی پسند اصفهان، قرارداد خود را تمدید کردند
گلزنــی در یــک بــازی  کاپیتــان تیــم ملــی پرتغــال بــا 
دوســتانه بــه رکــورد علــی دایــی بــه عنــوان بهتریــن 
گلــزن تاریــخ فوتبــال در رده ملــی نزدیک تــر شــد. در 
آخریــن دور از بازی هــای تدارکاتــی تیم  هــای ملــی در 
قــاره اروپــا پیــش از آغــاز یــورو 2۰2۰، تیــم ملی پرتغال 
در ورزشــگاه ژوزه آلواالده شــهر لیســبون میزبان تیم 
رژیــم اشــغالگر قــدس بــود و موفــق شــد این تیــم را بــا 
گل دوم  ــر صفــر شکســت دهــد.  نتیجــه قاطــع ۴ ب
کریســتیانو  مدافــع عنــوان قهرمانــی یــورو 2۰2۰ را 
گل،  رونالــدو در دقیقــه ۴۴ بــه ثمــر رســاند. با ایــن 
گل هــای ملــی رونالــدو بــه 1۰۴ تــا افزایــش  شــمار 
گل دیگــر می خواهــد تــا  کــرد و او حــاال تنهــا ۵  پیــدا 
بــه رکــورد 1۰9 گل علــی دایــی ســتاره ســابق تیم ملی 
گلــزن تاریــخ فوتبــال  کشــورمان بــه عنــوان بهتریــن 

را  بــازی  گل های ایــن  ســایر  برســد.  ملــی  رده  در 
برونــو فرنانــدس دو بــار در دقایــق ۴2 و 1+9۰ و ژوائــو 
گــروه   ،F گــروه کانســلو بــه ثمــر رســاندند. پرتغــال در 
مــرگ رقابت هــای یــورو 2۰2۰ بــا فرانســه، آلمــان و 
ــرد. اولیــن بازی ایــن  ک مجارســتان رقابــت خواهــد 
تیــم روز سه شــنبه در شــهر بوداپســت مقابــل تیــم 

ملــی مجارســتان خواهــد بــود.

نخســتین اردوی آماده ســازی تیــم ملــی بســکتبال  
نوجوانــان ۲۰۲۱ ایــران در اصفهــان برگــزار می شــود. 
بســکتبال  تیم ملــی  آماده ســازی  منظــور  بــه 
رقابت هــای  در  حضــور  بــرای  نوجوانان ایــران 
بــا  نوجوانــان  اردوی  نخســتین  آســیا،  قهرمانــی 
دعــوت ۳۶ بازیکــن، به مــدت ســه روز در اصفهــان 
ویســی،  ســیامک  گفتــه  طبــق  می شــود.  برگــزار 
ســرمربی تیــم  نوجوانــان ۲۰۲۱، ایــن اردوی ســه روزه 
در روزهــای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ خــرداد ســال جــاری در 
اصفهــان برگــزار خواهــد شــد. نفــرات دعــوت شــده 
بایــد روز ۲۳ خــرداد جهت شــرکت در تمرینات خود 

کننــد. را معرفــی 
اسامی بازیکنان دعوت شده به شرح زیر است:

۱- مجتبی یعقوبی )تهران(
۲- محمد بغانی )تهران(

۳- محمدامین خسروی )تهران(
۴- بردیا احمدی زاده )تهران(

۵- صارم جعفری )تهران(
۶- عباس جوانشیر )تهران(
۷- نیکان مظفری )تهران(

۸- ابوالفضل شیری )تهران(
۹- پارسا رزم دوست )تهران(

۱۰- محمد امینی )تهران(
۱۱- دانیال دلفان )تهران(

۱۲- شایان فقیری )تهران(
۱۳- مهدی حیدری )تهران(

۱۴- مهراب علم بیگی )تهران(
۱۵- صالح گنجی )تهران(

۱۶- مهدی مسلمی )تهران(
۱۷- مبین دوبختی )تهران(

۱۸- مهریار مقدم )تهران(
۱۹- ارشیا امینی )اصفهان(

۲۰- حسین مهدیان )اصفهان(
۲۱- نوید کیانپور )اصفهان(

۲۲- مرتضی ناجی آبادی )اصفهان(
۲۳- فرزاد موسوی )اصفهان(

۲۴- رامتین شاهین )اصفهان(
۲۵- آرین عسکرنژاد )خوزستان(

۲۶- محمدامین بیگدلی )خوزستان(
۲۷- امیررضا خواجه زاده )خوزستان(

۲۸- مانی ایزدپناه )گلستان(
۲۹- یاسین سمیعی )گلستان(

۳۰- عرفان کدیوند )گیان(
۳۱- صدرا رضایی )گیان(

۳۲- همایون سیاوش پور )فارس(
۳۳- ایمان والی زاده )آذربایجان شرقی(

۳۴- امیرعباس سیدمطاعی )اردبیل(
۳۵- سید مسیح تاج الدینی )آذربایجان غربی(

۳۶- نوید جام سحر )ایام(

یک روزنامه قطری مدعی شــد که اســتراماچونی 
در آســتانه عقــد قــرارداد بــا الغرافــه اســت و ایــن 
باشــگاه قصــد دارد کــه قایــدی را هــم جــذب کند. 
گزینــه  آنــدره اســتراماچونی  الــرای،  گــزارش  بــه 

اســت. الغرافــه  اصلــی هدایــت 
ــه  ســران باشــگاه الغرافــه با ایــن مربی ایتالیایــی ب

کــه او بــه زودی  توافــق رســیده اند و قــرار اســت 
راهــی قطــر شــد تــا قــرارداد خــود را رســمی کند.

کــه باشــگاه  الــرای همچنیــن نوشــت  روزنامــه 
مهاجــم  قایــدی،  مهــدی  دارد  قصــد  الغرافــه 
آســیایی خــود  بازیکــن  عنــوان  بــه  را  اســتقال 
کنــد و بــه دنبــال جذب ایــن بازیکــن در  معرفــی 

اســت. تابســتان 

هفــت هندبالیســت نوجــوان اصفهانــی بــه ســومین 
اردوی تیــم ملــی هندبــال نوجوانــان دختــر دعــوت 
گــزارش فدراســیون هندبــال مبینــا حــاج  شــدند. بــه 
کبــری، شــهرزاد  حیــدری، ریحانــه جعفرنــژاد، مهــا ا
نصوحــی، ســعیده غضنفــری، نیایــش احمــدی و 
الهه نیکان به همراه ۲۲ هندبالیست نوجوان دیگر 
در سومین اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر 
کادرفنــی  شــرکت می کنند. ایــن ورزشــکاران زیــر نظــر 
قانــع  خدیجــه  از  متشــکل  نوجوانــان  ملــی  تیــم 
ســرمربی، فاطمــه محمدخانــی مربــی، نــدا اســدی 

کبرآبادی مدیر فنی تمرینات  فیزیوتراپ و غامعلی ا
خود را از ۲۶ خرداد در کرمان آغاز می کنند. ســومین 

اردوی آمــاده ســازی تیــم ملــی نوجوانــان دختــر از ۲۶ 
کرمــان برگــزار می شــود. تــا ۳۱ خــرداد بــه میزبانــی 

گر اصفهانــی بــه اردوی تیــم ملی جوانان شــنا  شــنا
جانبــازان و معلــوالن دعــوت شــد.

گــزارش فدراســیون معلــوالن و جانبــازان، علــی  بــه 
گر  مطلبــی فشــارکی از اصفهــان بــه همــراه ۱۱ شــنا
دیگــر بــه اردوی اســتعدادیابی و انتخابــی تیم ملی 
جوانان شــنا جانبازان و معلولین فرا خوانده شــد.

ایــن ورزشــکاران زیــر نظــر علیرضا ایــزدی ســرمربی، 
مربیــان  ملک پــور  احمــد  و  کبرنــژاد  ا مهــدی 

اســتعدادیاب تیــم ملــی تمریــن می کننــد.
ملــی  تیــم  اســتعدادیابی  اردوی  مرحلــه  اولیــن 
پاراآســیایی  بازی هــای  انتخابــی  جوانــان،  شــنا 
۲۰۲۱جوانــان بحریــن، از هجدهم تا بیســت و دوم 

خــرداد مــاه در تهــران برگــزار می شــود.

قرعه کشــی لیــگ برتــر فوتبــال ســاحلی برگــزار شــد و 
نماینــده اصفهــان حریفان خــود را شــناخت . 

برتــر فوتبــال ســاحلی  لیــگ  مراســم قرعه کشــی 
کشــور بــه صــورت آنایــن برگــزار شــد. باشــگاه های 
در ایــن جلســه آخریــن قوانیــن و مقــررات نقــل 
و انتقــاالت بــرای نماینــدگان باشــگاه ها تبییــن 
شــد؛ بــر اســاس قرعــه ۱۰ تیــم حاضــر در مســابقات 

حریفــان خــود را شــناختند.

اســتان  نماینــده  تنهــا  حــداد  فــرش  صنعــت 
اصفهــان در لیــگ فوتبــال ســاحلی بــا تیم هــای 
شــاهین خــزر رودســر، پــارس جنوبی بوشــهر، پاس 
گنــاوه و ســپاهان ســمنان همگــروه شــده اســت و 
در هفتــه نخســت بــا شــاهین خــزر رودســر بــازی 
خواهــد کــرد. تیــم فوتبال ســاحلی فرش حــداد که 
فصــل پیــش نیــز بــه عنــوان نماینــده اصفهــان در 
کــرده بود با کســب ســکوی  لیــگ برتــر حضــور پیــدا 

ــان داد. کار خــود پای ــه  ســوم ب

پــدرو خبرنــگار سرشــناِس پرتغالــی از توافــق پیــام 
نیازمنــد دروازه بــان تیــم فوتبــال ســپاهان و تیــم 

ملی ایــران بــا باشــگاه پورتیموننــزه خبــر داد.
که ایــن  شــرایطی  در  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
روزهــا پیــام نیازمنــد در اردوی تیــم ملی ایــران در 
منامــه بحریــن حضــور دارد، پدرو ِســِپولودا خبرنگار 
پرتغالــی از عقد قــرارداد رسمی باشــگاه پورتیموننزه 

بــا پیــام نیازمنــد خبــر داده اســت.
نکتــه جالب اینکه، ایــن خبرنــگار معــروف پرتغالــی 
در توییــت خــود از تعییــن بنــد فســخ ۲۰ میلیــون 
گلــر ســپاهان خبــر داده و اینکه ایــن  یورویــی بــرای 
قــرارداد بــرای ٣ ســال امضــا شــده و تــا ســال ۲۰۲۴ 

اعتبــار دارد.
کــه پیــام نیازمنــد ســنگربان  ایــن در حالــی اســت 

گفتگویــی  در  ملــی  تیــم  و  ســپاهان 
ضمــن  »ورزش ســه«  بــا  کوتــاه 

قــرارداد  عقــد  خبــر  تکذیــب 
توضیــح  رســمی، اینطور 

حاضــر  حــال  در  داد:» 
ملــی  تیــم  اردوی  در 

هستم و تمام تمرکزم 
مســابقه  دو  روی 
اســت.  مانــده  باقــی 

امیــدوارم بــا دســت پــر به ایــران بازگردیم و پــس از آن 
هــم هفت مســابقه بســیار مهــم بــا ســپاهان داریم. 
بــه امیــد خــدا پــس از پایــان مســابقات، در مــورد 

گرفــت.« خواهــم  را  قطعــی  تصمیــم  آینــده ام 
ســرجیو  پائولــو  حاضــر   حــال  در  اســت  گفتنــی 
نفــت  صنعــت  فوتبــال  تیــم  ســابق  ســرمربی 
هدایــت  عربســتان،  التعــاون  باشــگاه  و  آبــادان 
تیــم پورتیموننــزه پرتغــال را بــر عهــده دارد و جعفــر 
تیــم  اردوی  در  حاضــر  بازیکــن  دیگــر  ســلمانی 
ملــی نیــز در پایــان لیــگ بیســتم به ایــن 
تیــم پیوســته اســت. پیــام نیازمنــد 
تیــم  از  لیــگ هجدهــم  ابتــدای  در 
فوتبــال پیــکان بــا قــراردادی 2 ســاله 
و  پیوســت  ســپاهان  باشــگاه  بــه 
پیــش از شــروع لیــگ نوزدهــم قــرارداد 
خــود را بــه مــدت یــک فصــل دیگــر 
کــرد.  در پایــان لیگ  تمدیــد 
نیازمنــد  قــرارداد  بیســتم 
ــدا  ــه پی ــپاهان خاتم ــا س ب
بازیکــن  و ایــن  می کنــد 
عنــوان  بــه  می توانــد 
بازیکــن آزاد باشــگاه فصــل 
آینــده خــود را انتخــاب 

کنــد.

رونالدو به رکورد علی دایی نزدیک تر شد

ادعای الرای قطر؛نخستین اردوی نوجوانان بسکتبال ایران در اصفهان

استراماچونی و قایدی در راه الغرافه

سومین اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان دختر:

دعوت هفت هندبالیست نوجوان اصفهانی به اردو 

گر اصفهانی به تیم ملی جانبازان و معلوالن  دعوت شنا
نماینده اصفهان در لیگ فوتبال ساحلی حریفان 

خود را شناخت 

پیام به پورتیموننزه پیوست؟

کنش دروازه بان تیم ملی به جدایی از سپاهان وا
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

اســتان اصفهــان  بــازی  رئیــس هیئــت شمشــیر 
جــاری،  تقویــم ســال  برنامه هــای  بیشــتر  گفــت: 
گرفتــه اســت. قــرار بــود در  کرونــا قــرار  تحــت تأثیــر 
کنیــم اما شــیوع  ســال جــاری لیــگ اســتانی را برگــزار 

ــد.  ــع ش ــا مان کرون
فرهــاد رضایــی درباره عملکرد هیئت شمشــیربازی 
اســتان در ٣ ماهــه نخســت ســال، اظهــار داشــت: 
کــه بــرای تقویــم  متأســفانه بســیاری از برنامه هایــی 
کــرده بودیــم، تحــت تأثیر شــیوع  ســال 1۴۰۰ تنظیــم 
گرفــت. بــه طــور مثــال قصــد داشــتیم در  کرونــا قــرار 
ــی  ــم و حت کنی ــزار  ــتانی را برگ ــگ اس ــاری لی ــال ج س
جلســات ابتدایــی آن برگــزار و هماهنگی هــای الزم 
انجــام شــده بــود اما شــیوع کرونا مانــع از برگــزاری آن 
گر وضعیــت کرونا بهتر  شــد. البتــه همیــن اآلن هــم ا

کنیــم. شــود می توانیــم لیــگ را برگــزار 
کــه از اداره کل  وی افــزود: در ایــن مــدت بــا مجــوزی 
کردیــم، تمرینــات  ورزش و جوانــان اســتان دریافــت 
تیم هــای اســتان و تیــم ســپاهان برگــزار شــده و ایــن 
کنــون نیــز در حــال تمریــن هســتند امــا  تیم هــا هم ا
کاس های عمومی و استعدادیابی فعالیتی ندارند 
و مجــوزی بــرای برگــزاری آنها صادر نشــده اســت. به 
همیــن دلیــل در حــال تاش هســتیم که حداقــل از 
کاس هــا نیــز فعالیــت خــود  ابتــدای مــاه آینده ایــن 

را از ســر بگیرنــد.
اصفهــان  اســتان  شمشــیربازی  هیئــت  رئیــس 
ادامه داد: ســال گذشــته تنها توانســتیم مســابقات 
کنیم. ایــن رقابت هــا در  کشــور را برگــزار  باشــگاهی 
گذشــته برگــزار شــده و تیم هــای  اســفندماه ســال 

اصفهــان بــه مقــام قهرمانی رســیدند. در ایــن مدت 
بازیکنــان ملی پــوش در اردوهــای تیــم ملــی حاضــر 
کنــون نیــز محمــد دشــت گر، علی امینی  بــوده و هم ا
و محمد رضایی ٣ نماینده اصفهان در اردوی تیم 
ملــی هســتند.  رضایــی دربــاره کاس هــای مجــازی 
هیئــت شمشــیربازی اســتان در طــول چنــد مــاه 
گفــت: فعالیت هــا و برنامه هــای مجــازی  گذشــته 
هیئــت در ایــن مــدت برگــزار شــده اما ایــن برنامه هــا 
نمی تواننــد جای فعالیت های حضــوری را بگیرند. 
امیــدوارم بتوانیــم برنامه هــای اصلــی خــود را در 
کامــًا  طــول ســال جــاری پیــش ببریــم و بــه صــورت 
کنــون تنهــا بــا 2۰  فعــال درآوریــم. فکــر می کنــم هم ا
درصــد تــوان هیئــت در حــال فعالیــت هســتیم و 

کرونــا اســت. دلیل ایــن امــر شــیوع بیمــاری 
وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای هیئت شمشــیربازی 
گذشــته  ســال  افــزود:  گذشــته  ســال  در  اســتان 
فقــط مجــوز برگــزاری رقابت هــای لیــگ و تمرینــات 
تیم هــای اصلــی و بازیکنــان ملی پــوش را داشــتیم 
کرونــا  و ســایر فعالیت هــای هیئــت بــه دلیــل شــیوع 
تعطیــل شــده بــود. البتــه تیم هــای نوجوانــان و 
جوانــان مــا در ایــن مــدت بــا تیم هــای بزرگســاالن در 
حــال تمریــن هســتند اما کاس هــای اصلی هیئت 

همچنــان تعطیــل اســت.
اصفهــان  اســتان  شمشــیربازی  هیئــت  رئیــس 
دربــاره وضعیــت شمشــیربازی در اســتان و شــانس 
ورزشکاران اصفهانی برای کسب سهمیه المپیک 
کــرد: جایــگاه اســتان در شمشــیربازی  خاطرنشــان 
سیاســت ها  بــه  المپیــک  بحــث  اســت.  خــوب 
می گــردد.  بــاز  فدراســیون  برنامه ریزی هــای  و 

خــاص  سیاســت های  شمشــیربازی  فدراســیون 
کشــور ســهمیه المپیک  خودش را دارد و تیم ســابر 
را بــه دســت آورده و فدراســیون نیــز روی آن تیــم 
متمرکز است. از طرفی بیشتر بازیکنان اصفهان در 
گر فدراســیون  2 شــاخه فلوره و اپه فعال هســتند و ا
کــه بــرای رشــته ســابر دارد را بــرای 2  برنامه ریــزی ای 
رشــته فلــوره و اپــه نیــز انجــام می داد، قطعًا ســهمیه 

ــم. ــب می کردی کس ــک  المپی
ســال  در  هیئــت  مســابقات این  دربــاره  رضایــی 
گفــت: به زودی میزبان مســابقات کشــوری  جــاری 
نوجوانــان و جوانــان در اســحله اپــه بانــوان و فلــوره 
آقایان هســتیم. همچنین در آبان ماه ســال جاری 
گــر  میزبــان مســابقات جــام جهانــی خواهیــم بــود و ا
کرونا انجام شــده و  کسیناســیون های  تا آن زمان وا
مشــکل خاصــی در ایــن باره وجود نداشــته نباشــد، 

میزبان ایــن رقابت هــا خواهیــم بــود.
وی در پاســخ به اینکــه اصلی تریــن دغدغــه هیئــت 
انتظــاری  چــه  و  چیســت  اســتان  شمشــیربازی 
شــاید  گفــت:  دارد،  اســتان  ورزش  مســئوالن  از 
تــا قبــل از تــورم شــدید چنــد ســال اخیــر، هیئــت 
نداشــت،  مالــی  دغدغــه  چنــدان  شمشــیربازی 
امــا تــورم 2 ســال اخیــر و بــی ارزش شــدن ریــال در 
مقابــل دالر و یــورو، ضربــه مالــی زیــادی بــه هیئــت 
ــی دچــار مشــکل هســتیم. بیشــتر  زده و از نظــر مال
تجهیــزات رشــته مــا بــا دالر تهیــه می شــود و از طرف 
دیگــر تولیــدات داخلــی نیــز افزایــش قیمــت زیــادی 
داشــته اند، هرچنــد بــه ورزشــکاران مان بــرای تهیــه 
تجهیــزات یارانــه اعطــا می کنیم اما تــا کی می توانیم 

به ایــن شــرایط ادامــه دهیــم؟

رئیس هیئت شمشیربازی اصفهان:

در پاییز میزبان رقابت های جام جهانی هستیم
گزارشربخ گفــت:  ورزشــی  پزشــکی  فدراســیون  رییــس 

بســیاری از خدمــات پزشــکی بــرای ورزشــکاران 
از  غیــر  اســتان های  در  فوتبالیســت ها  بویــژه 
تهــران قابــل انجــام اســت و ایــن امــور بایــد از 

شــود.  تمرکزُزدایــی  پایتخــت 
نــوروزی در مجمــع ســالیانه هیــات  غامرضــا 
محــل  در  اصفهــان  اســتان  ورزشــی  پزشــکی 
انــواع  افــزود:  شــهر  ورزشــکاران این  ســرای 
از  کــه  درمانــی  امــور  و  پزشــکی  معاینــات 
لیــگ  ماننــد  ُملزومــات حضــور در مســابقاتی 
ــود  ــام ش ــتان ها انج ــد در اس ــت می توان ــر اس برت
تــا ورزشــکاران نخواهنــد بــه اجبــار بــه پایتخــت 

کننــد. ســفر 
بویــژه  بازیکنــان  مراجعــه  کــرد:  اضافــه  وی 
انجــام  بــرای  تهــران  بــه  فوتبــال  تیم هــای 
کارهــای درمانــی، هزینه َبــر  معاینــات و پیگیــری 
کوویــد-۱۹ بــا  و در زمــان همه گیــری بیمــاری 
خطــرات بیشــتر همــراه اســت بنابرایــن بایــد بــه 

شــود. گــذار  وا اســتان ها 
ادامــه  ورزشــی  پزشــکی  فدراســیون  رییــس 
داد: بویــژه اســتان اصفهــان در امــور پزشــکی از 
کشــور اســت و قابلیت معاینه  جمله پیشــتازان 
و درمــان بازیکنــان تیم هــای شــهرش را دارد.

کــرد: ســفر یــک بازیکــن بــه  نــوروزی خاطرنشــان 
کم  پایتخــت غیــر از اینکــه ضرورتــی نــدارد دســتِ 
۱۰ میلیــون تومــان هزینــه دربــردارد و ایــن بــرای 
در  متعــدد  ورزشــکاران  دارای  باشــگاه های 
کمی نیســت بــر همیــن  طــول یــک فصــل، رقــم 
اســاس فدراســیون درصــدد تمرکزُزدایــی اســت 
و ایــن امــر همــکاری باشــگاه ها را نیــز می طلبــد.

رییــس فدراســیون پزشــکی ورزشــی در بخــش 
ارائــه  بــه  اشــاره  بــا  خــود  صحبت هــای  دیگــر 
ورزشــی  ُمصدومــان  بــه  پزشــکی  خدمــات 
گفــت: مبلغ ایــن خدمــات هــر ســال تــا ســقف 
۱۵ میلیــون تومــان اســت و بــرای ورزشــکاران 

شــاخص در حــد المپیکــی، جهانــی، آســیایی 
و حتــی اســتانی تــا ۲ برابــر نیــز بیشــتر می شــود.

کــه حــق  نــوروزی ادامــه داد: ایــن در حالیســت 
یــک ســال تنهــا ۳۰ هــزار تومــان  بــرای  بیمــه 
اســت و پرداخــت آن بــرای ورزشــکاران دشــوار 

نیســت.
وی بــا بیان اینکــه حمایــت از معلــوالن ناشــی 
از ورزش از ســه ســال قبــل در فدراســیون آغــاز 
شــد، اظهــار داشــت: بر ایــن اســاس ماهیانــه بــه 
هــر یــک از آنــان ۱.۵ میلیــون تومــان بــه عنــوان 
گرچــه  حقــوق پرداخــت می شــود و ایــن طــرح ا
مخالفانــی دارد امــا می کوشــیم حتی ایــن مبلــغ 

را هــم افزایــش دهیــم.
ُپلمب ۴۹ باشگاه ُمتخلف در استان اصفهان

رییــس هیات پزشــکی ورزشــی اســتان اصفهان 
گفــت: از زمــان همه گیــری  نیــز در ایــن مجمــع 
هیــات  فعالیــت  کنــون  تا کوویــد-۱۹  بیمــاری 
بدلیــل افزایــش نظــارت و بازرســی بــرای حفــظ 

ــت. ــده اس ــدان ش ــکاران دوچن ــامت ورزش س
کــرد: در ایــن مــدت  احمــد باقــری مقــدم اضافــه 
ســه هــزار و ۲۰۱ بازرســی از باشــگاه های اســتان 
اولیــه،  بازرســی  و ۳۰۴  هــزار  یــک  از  ُمتشــکل 
۶۸۴ بازرســی ثانویــه، ۶۵۶ مــورد ادواری و دیگر 

مــوارد انجــام شــده اســت.
کتبــی بــه باشــگاه ها  وی ادامــه داد: ۲۸۱ اخطــار 
باشــگاه   ۴۹ بــرای  آن  بدنبــال  و  شــد  داده 

کردیــم. ُپلمــب  تقاضــای  ُمتخلــف 
اســتان  ورزشــی  پزشــکی  هیــات  رییــس 
گواهــی ســامت در رشــته  اصفهــان، صــدور ۴۰۰ 
گواهــی در رشــته های  فوتبــال و بیــش از یکصــد 
ــرد. ک دیگــر از دیگــر فعالیت هــای هیــات اعــام 

کــرد: فعالیــت خوب ایــن هیــات،  وی تصریــح 
هیات هــای  و  باشــگاه ها  مطلــوب  همــکاری 
کرونــا  ورزشــی ســبب شــد تــا مشــکات ناشــی از 

ــه حداقــل برســد. در ایــن خطــه ب
عمومی هیــات  روابــط  مجمــع،  پایان ایــن  در 
پزشــکی ورزشــی اصفهــان در بیــن هیات هــای 
اســتانی بــه عنــوان برتریــن روابــط عمومــی در 
کیانــی  ســال های ۹۸ و ۹۹ معرفــی و از داوود 

مدیــر آن تجلیــل شــد.
پنــج  از  بیــش  بــا  جمعیــت  اصفهــان  اســتان 
حــدود  شهرســتان،   ۲۴ دارای  نفــر  میلیــون 
۳۷۵ هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه و بالــغ بــر 

اســت. ورزشــی  باشــگاه  و ۷۰۰  هــزار  یــک 

ملــی  تیــم   : گفــت:  فوتبــال اصفهــان  کارشــناس 
کشــورمان از بازیکنــان جــوان و باتجربــه  فوتبــال 
بــاال در رقابت هــای بین المللــی تشــکیل شــده و 
گــروه خــود صعــود می کنیــم و بــا اقتــدار بــه  قطعــًا از 
جــام جهانــی خواهیــم رســید.  حمیدرضــا بابایــی 
کشــورمان  بــا تمجیــد از عملکــرد تیــم ملــی فوتبــال 
در بــازی مقابــل بحریــن اظهــار داشــت: بــا حواشــی 
بــه  مــا  بــرای فوتبــال   FIFA و AFC از ســوی کــه 
وجــود آمــد، مجبــور شــدیم بــه میزبانــی بحریــن تــن 
کمیتــه برگــزاری مســابقات  دهیــم و از ایــن تصمیــم 
تمکیــن کنیــم. با ایــن حــال تیم ملــی مــا از بازیکنان 
بســیار جــوان، پرانــرژی و بــا انگیــزه برخــوردار اســت 
بــه جــام جهانــی عزم شــان را  بــرای رســیدن  کــه 
کیفیــت چمــن محــل  کرده انــد. وی افــزود:  جــزم 
ــزاری بازی هــا در ســطح این رقابت هــا نیســت و  برگ
ــن  ــن در ای ــی بحری ــرایط آب وهوای ــر ش ــرف دیگ از ط
برهــه از ســال مشکل ســاز بــوده و دمــای هــوا بــاال 
کنــار نداشــتن بــازی  اســت؛ تمام ایــن مســائل در 
تدارکاتــی مشــکات بزرگــی بــر ســر راه موفقیــت تیــم 
کــه تیــم ملــی  ملــی بودنــد امــا خــدا را شــکر می کنــم 
در 2 بــازی قبلــی خــود خــوب ظاهــر شــده اســت. در 
تمــام یــن مــدت تیم هــای داخلــی و مربیــان آنهــا بــا 
ــدن  ــی ش ــگ و طوالن ــازمان لی ــای س بی برنامگی ه
کنــون شــاهد موفقیــت تیــم  کنــار آمدنــد و ا فصــل 

کثــر امتیــازات هســتیم.  کســب حدا ملــی و 
کیفیــت بــازی  مربــی فوتبــال اصفهــان بــا اشــاره بــه 
نخســت تیم ملــی مقابل هنگ کنگ، خاطرنشــان 
کــرد: تیــم مــا بــه دلیــل برخــی مســائل سیاســی و 
ــا  ــازی تدارکاتــی پ ــا بــدون ب کرون مشــکات ناشــی از 
بــازی اول در حکــم  گذاشــت و  به ایــن رقابت هــا 
ــت،  ــمار می رف ــه ش ــا ب ــرای م ــی ب ــازی تدارکات ــک ب ی
کیفیــت  با ایــن حال ایــران آنقــدر نیــرو و بازیکــن با
کــه دســت اســکوچیچ بــرای چیــدن  در اختیــار دارد 

نقشــه های مختلــف بــاز اســت. تیــم ملــی در بــازی 
کــرد و  مقابــل هنگ کنــگ بــا یــک ترکیــب تــازه بــازی 
اســکوچیچ برابــر بحریــن تیــم را بــا ۵ تغییــر بــه زمیــن 

فرســتاد و بــا اقتــدار پیــروز شــد.
بابایــی دربــاره رونــد تیــم ملــی در ادامــه مســابقات، 
کــرده  گفــت: بازیکنــان مــا بایــد تمرکزشــان را حفــظ 
کننــد تــا بــدون محرومیــت و مصدومیــت  و تــاش 
جــدی بــه بــازی آخــر برســند تــا بــا تمــام قــوا مقابــل 
عــراق ظاهــر شــویم. بــازی بــا عــراق حکــم فینــال 
و امضــای صعــود بــه مرحلــه بعــد را دارد و بایــد بــا 
تمــام تــوان بــه میــدان برویــم. تیمی کــه بــه دنبــال 
مقتدرانــه  بایــد  اســت،  جام جهانــی  بــه  صعــود 
تمامی موانــع را از ســر راه خــود بــردارد؛ کنار کشــیدن 
کــره شــمالی نبایــد باعــث شــود تــا مــا چشــم مان بــه 
گــر بــه دنبــال صعــود  گــروه شــدن باشــد. ا تیــم دوم 
کــردن بــه عنــوان تیــم دوم گروه باشــیم، نمی توانیم 
ــه داد:  ــم. وی ادام کنی ــدا  ــدی راه پی ــه بع ــه مرحل ب
گذشــته بــرای تیــم ملــی  بحریــن هــم در ســال های 
تیمی دردسرســاز بــه شــمار می رفــت امــا همان  طــور 
کشــور و زمیــن اختصاصــی خــودش  ــد در  ــه دیدی ک
گــر بــه دنبــال  گل شکســت خــورد؛ ا مقابــل مــا بــا ٣ 
گرهــا کاری داشــته  صعــود هســتیم، نبایــد بــه امــا و ا
باشــیم و بایــد ٣ امتیــاز بــازی بــا عــراق را بــه دســت 
آوریــم. بازیکنــان مــا بایــد در بــازی آخــر بــدون توجــه 
گر  بــه تیــم رقیــب به دنبــال پیــروزی باشــند و  حتی ا
به جــای عــراق، رقیــب مــا ژاپــن بــود هــم بایــد بــازی 
ــا اقتــدار صعــود  ــان رســانده و ب ــه پای ــا ٣ امتیــاز ب را ب
کــرد: تیــم ملی  کنیــم. مربــی فوتبــال اصفهــان بیــان 
از بازیکنــان جــوان و باتجربــه بــاال در رقابت هــای 
گــروه خــود  بین المللــی تشــکیل شــده و قطعــًا از 
صعــود می کنیــم و شــاهد موفقیت ایــران در دور 
بعــدی رقابت هــا بــوده و بــا اقتــدار بــه جــام جهانــی 

خواهیــم رســید.

رییس فدراسیون پزشکی ورزشی:

خدمات باید از تهران تمرکزُزدایی شود
کارشناس فوتبال اصفهان :

بازی با عراق حکم فینال و امضای صعود را دارد 

خبرخبر
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داشــتن حــال خــوب در این روز های پرفراز و نشــیب 
کــه می توانیــم بــه خودمــان  بســیار مهــم اســت چــرا 

کنیم.  کمــک 
گفت وگــو  در  روانشــناس  زاده،  کوهپایــه  فاطمــه 
ــا برخــی از  ــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان در رابطــه ب ب
کــرد:  روش هــا بــه منظــور بهبــود حــال خــوب اظهــار 
کــه بــه عنــوان تمرینــات  راهکار هایــی وجــود دارنــد 
عملــی، از درمــان رفتــاری شــناختی بــر محــور ذهــن 
گاهــی گرفتــه شــده اند و رویکــردی خــوب در زمینه  آ

کنتــرل اضطــراب و افســردگی هســتند.
کــرد: هــر روز صبــح، دورنمایــی از روزتــان را  وی بیــان 
کنید. اضطراب و افســردگی، اغلب ذهن  مشــاهده 
مــا را بــا مشــکالت و ترس هــای بالقــوه پــر می کننــد، 
کــه مــا قربانی شــرایطمان هســتیم. به همین  انــگار 
کــه از  منظــور، بایــد ســناریو را تغییــر دهید و صبح ها 
خــواب بیــدار می شــوید پیــش از هــر چیزی تصمیم 
کــه قــرار اســت چــه روزی داشــته باشــید  بگیریــد 
از  افــکاری در ذهنتــان خواهیــد داشــت؟  و چــه 
کســانی را  چــه چیزهایــی لــذت خواهیــد بــرد؟ چــه 
دوســت خواهیــد داشــت؟ بــا هــر چالــش و مشــکلی 
کــه روبــرو شــوید از چــه دریچــه ای بــه آن هــا نــگاه 
کرد؟ شــما نویســنده ســناریوی هر روزتان  خواهید 
هســتید. پس تصمیم بگیرید چه چیز هایی ارزش 

صــرف انــرژی و تمرکزتــان را دارنــد.
این روانشــناس تصریح کرد:نگرانی, تکرار شــونده و 
بــی فایــده اســت اّمــا معمــوال می توانــد بــه شــما این 
کــه گویــی داریــد روی مشــکلتان  احســاس را بدهــد 
شــیوه ای  واقعــی,  مســئله  حــل  و  می کنیــد  کار 

گــر  ا حل هاســت.  راه  کــردن  پیــدا  بــرای  متمرکــز 
امــروز نگــران هســتید ببینیــد آیــا واقعــا مشــکلی 
کــه ذهنتــان  کــردن وجــود دارد یا ایــن  بــرای حــل 
کــردن شماســت  در حــال مشــکل ســازی و نگــران 
گــر واقعــا مســئله ای وجــود داشــت ســپس انــرژی  و ا
ذهنــی تــان را بــه ســمت حــل مســئله ای موثر تغییر 
جهــت دهیــد و بــا رویکــرد مســئله مــدار نــه هیجــان 

کنیــد. ــی و حــل  مدارمســائلتان را ارزیاب
گــر دوســت داریــد یــک روز  گفــت: ا کوهپایــه زاده 
ــان  کنیــد, تمرکزت ــدون مشــکل و راحــت را شــروع  ب
گــر مشــکلی پیــش آمــد  کــه ا را روی ایــن بگذاریــد 
کنش نشان دهید و به خودتان بگویید:  چگونه وا
آیــا مــن قــدرت رویارویــی بــا هــر چالشــی را دارم؟ آیــا 
ــرد را  ــرار بگی مــن شــهامت هــر آن چــه در مســیرم ق
ــه هــر آن چــه انجــام می دهــم  ــم ب ــا می توان دارم؟ آی
افتخار کنم؟ مشــکالت اجتناب ناپذیرنــد و این که 

کنیــد انتخــاب خــود  شــما چگونــه بــا آن هــا برخــورد 
شماســت.

ایــن روانشــناس در پایــان خاطرنشــان کرد: بهترین 
ــت  ــر وق ــد و ه کنی ــف  ــان تعری ــرای خودت ــی را ب زندگ
ــی  ــل اضطــراب و نگران ــه دلی ــه ب ک ــدید  ــه ش وسوس
کنیــد, از خودتــان بپرســید دلتــان  از چیــزی فــرار 
کنیــد؟ یــک  می خواهــد بــه چــه صــورت زندگــی 
زندگــی پــر از تــرس و فــرار و انــکار؟ یــک زندگــی امــن 
گــر بــه قیمــت نرســیدن بــه  و یکنواخــت، حتــی ا
کــه دوســت داریــد و آرزویتــان  چیزهایــی تمــام شــود 
کــه در آن بــا ترس هــا و  هســتند؟ یــا یــک زندگــی 
کنیــد و آن چــه را برایتــان  نگرانی هایتــان مبــارزه 
ــه  ک ــد  کنی ــزی  ــه ری ــد؟ برنام ــام دهی ارزش دارد انج
هــر روز یــک قــدم موثــر و جدیــد در جهــت آینــده 
موردعالقــه تــان برداریــد تــا با انجام ایــن حرکت های 
موثــر از خودتــان احســاس رضایــت داشــته باشــید.

با چند گام مهم حالتان را خوب کنید!
خبرربخ
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رسمی مستقر در ثبت دهاقان

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴۰7
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/13

کــه دراجــرای  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی می شــود تــا شــخص  کثیراالنتشــار و محلــی آ نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظرف یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض به 
اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات 
کــه اعتــراض در مهلــت  ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننماید 
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰۰79، 1۴۰۰/۰2/۰7، خانــم فریبــا توکلــی دهاقانــی فرزنــد 
ــع  ــه مســاحت 1۶33/۵ مترمرب ــاغ ب ابراهیــم دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه ب
ــان انتقــال عــادی مــع  ک 11۰8 فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجــا دهاق ــال پ

ــم فاطمه هاشــمیون الواســطه ازطــرف خان
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰3/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۴۶8۶۰ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴22
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/17

کــه دراجــرای  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی می شــود تــا شــخص  کثیراالنتشــار و محلــی آ نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تا دو ماه اعتراض خــود را به اداره ثبت محل وقوع  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظرف یکمــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض به 
اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی 
تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات 
کــه اعتــراض در مهلــت  ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننماید 
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰113، 1۴۰۰/۰2/18، آقــای جــواد عبدالباقــی عطاآبــادی 
کشــاورزی بــه مســاحت 7۴3/9۰  کاربــری  فرزنــد محمــد ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا 
ک مزرعــه غلغلــه عطاابــاد دهاقــان  ک ۶۰3 فرعــی از 138 اصلــی واقــع در امــال مترمربــع پــال
انتقال عادی مع الواســطه ازطرف مرتضی صادق عطاابادی و خاتون قربانیان عطاآبادی 

ک فــوق مالــک رسمی ششــدانگ پــال
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰3/22

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۶
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۴۶۶۰7 / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۰27۰۰۵892، تاریــخ: 1۴۰۰/3/18، نظربه اینکــه خانــم مهشــید برنجــی زاده 
فرزنــد محمدحســین باارائــه دو بــرگ استشــهاد بــه شــماره 11۶38 مــورخ 1۴۰۰/۴/2 
گواهــی شــده اســت مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت یــک  دفترخانــه 2۴3 اصفهــان 
ــه در صفحــه ۴9۵ دفتــر 31۵  ک ک ثبتــی 1۵19۰/7۴۶3  دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
بــه نــام قاســم خیادانــی نیســیانی فرزنــد ابراهیــم به شــماره ثبــت 39۴18 و شــماره چاپی 
39۵۰۴1 ســابقه ثبــت و ســند داشــته اســت ســپس طــی ســند انتقــال شــماره 93۴78 
مــورخ 13۵3/2/17 دفتــر 2 اصفهــان ششــدانگ بــه حســن شــورینی و عبــاس توکلــی 
کــه ســهم عبــاس ذیــاًل و ســهم حســن در  گردیــده اســت  دولــت آبــادی بالســویه انتقــال 
صفحــه ۵۵۶ دفتــر 3۵۰ ثبــت و ســند صــادر شــده اســت ســپس مــع الواســطه طــی 
ســند انتقــال 1۰2۴۰1 مــورخ 13۵۵/۵/3 دفتــر 2 اصفهــان تمامــت ســه دانــگ مشــاع بــه 
گیــوی نســبت بــه یــک دانــگ  محمدحســین برنجــی زاده نســبت بــه دو دانــگ و عفــت 
کــه ســهم عفــت ذیــاًل و ســهم محمدحســین در صفحــه ۵۴1 دفتر  انتقــال گردیــده اســت 
گردیــده اســت ســپس طــی ســند انتقــال شــماره 2۴8۶2 مــورخ  ۴۰3 ثبــت و ســند صــادر 
1382/۵/13 دفتر اســناد رســمی ۶۰ اصفهان ازطرف عفت به ایشــان انتقال شــده است 
باقیــد به اینکــه مصالــح مــادام الحیــات خــود حــق فســخ این صلــح را دارد )و نیــز منافــع 
مــورد مصالحــه مــادام الحیــات راجع به مصالح اســت و پس از فــوت او تابع عین میگردد 
انتقــال گردیــده و مدعی اســت ســند مالکیت مرقــوم دراثر جابجائی ازبیــن رفته و مفقود 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه  گردیــده و ا
ــت  ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آیی ــل م ــی ذی ــک اصالح ــره ی ــتناد تبص اس
گهــی می شــود. چنانچــه کســی مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملک مرقــوم یــا وجود  آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتراض  ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریخ انتشــار این آ
ــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و  ــه اصــل ســند مالکیــت ی کتبــًا ضمــن ارائ خــود را 
رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیت بــه ارائه کننده مســترد 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل  گــردد. بدیهــی اســت ا
ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صدور ســند مالکیــت المثنی طبق 
ک منطقه شــرق اصفهان  مقررات خواهد شــد. مهدی شــبان رییس ثبت اســناد و امال

- 11۴7292 / م الــف
گهی ابالغ اجرائیه آ

شــماره پرونــده: 1399۰۴۰۰2۰۰3۰۰2۶۶7/1، شــماره بایگانــی پرونــده: 99۰3۵23/1، 
گهــی ابالغیــه: 1۴۰۰۰38۰2۰۰3۰۰۰۰2۴، تاریــخ صــدور: 1۴۰۰/۰3/13، دفترخانــه  شــماره آ
کالســه 99۰3۵23،  گهــی ابــالغ اجراییــه  ازدواج 173 شــهر اصفهــان اســتان اصفهــان آ
بدینوســیله بــه علــی دوشــا نــام پــدر الــه مــراد تاریــخ تولــد 1339/۰3/۰1 شــماره ملــی 
128۴17۵8۵۵ شــماره شناســنامه 8۴ اصالتــًا و والیتــًا از رضــا دوشــا نــام پــدر علــی اصغــر 
تاریخ تولد 1388/۰۴/17 شــماره ملی ۵۶۴۰1198۵3 شــماره شناسنامه ۵۶۴۰1198۵3 
بــه آدرس متــن ســند ازدواج )اصفهــان دهســتان بــران جنوبــی زیــار( ابــالغ می گــردد 
خانــم فاطمــه عــرب زاده زیــاری نــام پــدر حســین تاریــخ تولــد 13۶2/۰1/۰1 شــماره 
ملــی 129192۵7۶7 شــماره شناســنامه 1۴ برابــر ســند ازدواج شــماره ۵3 تاریــخ ســند 
138۵/۰۴/2۵ دفترخانــه ازدواج 173 اصفهــان جهــت وصــول تمــام صــداق منــدرج در 
ســند ازدواج بــه شــرح )هدیــه یــک جلــد کالم اهلل مجیــد یــک میلیــون ریــال و مهرالســنه 
حضــرت فاطمــه زهــرا دویســت و شــصت و دو ریــال و نیــم و تعــداد ســیصد و پنجــاه عــدد 
ســکه تمام بهار آزادی و یکصد مثقال طالی ســاخته شــده و یکدســت آینه و شــمعدان 
ــال(. مبــادرت بــه صــدور اجرائیــه نمــوده و پــس از تشــریفات  بــه مبلــغ یــک میلیــون ری
قانونــی اجرائیــه صــادر و پرونــده اجرائی به شــماره فــوق در این اداره مطرح می باشــد. لذا 
طبــق مــاده 18 و 19 آئیــن نامــه اجرای مفاد اســناد رســمی به شــما ابــالغ می گــردد از تاریخ 
کــه تاریــخ ابــالغ اجرائیــه محســوب اســت و فقط یــک نوبــت در روزنامه  گهــی  انتشــار این آ
ســیمای شــهر چــاپ اصفهــان درج و منتشــر می گــردد، ظــرف مــدت بیســت روز نســبت 
گهــی دیگــری عملیات  بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و درغیراینصــورت بــدون انتشــار آ
اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد. ضمنــًا مخاطــب موظــف اســت 
کاربــری اقــدام نمایــد. رییــس اداره اجــرای اســناد  جهــت ثبــت نــام و دریافــت حســاب 

رســمی اصفهان صغــرا ســلطانی - 11۴71۶2 / م الــف
گهی تعیین وقت و دعوت به افراز آ

ــه  ــه: 1۴۰۰/۰3/19، نظربه اینک ــال نام ــخ ارس ــه: ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۱۷۰۰۰۶۷۱، تاری ــماره نام ش

آقــای مهــدی حفیظــی بیدگلــی فرزنــد خیرالــه طــی تقاضــای وارده بــه شــماره ۲۲۶۵ 
مورخــه 1۴۰۰/۰3/1۰ تقاضــای افــراز قدرالســهم خــود را نســبت بــه ۳۱۹۵ ســهم مشــاع از 
۴۳۸۰۰۰ ســهم شــش دانــگ قطعــه زمیــن بــه مســاحت ۲۹۲۰۰ مترمربــع بــه شــماره ۴۳ 
کار بخــش ســه حــوزه ثبتــی  فرعــی مجــزی شــده از ۲۸۴۰ اصلــی واقــع در ریگســتان دیــم 
کــه موجــب ســند شــماره ۹۹۷۹ تاریــخ 1399/۰۴/2۶ تنظیمی دفتــر ۳۶۷  آران و بیــدگل 
کاشــان بــه وی انتقــال قطعــی یافتــه اســت لیکــن ســند مالکیــت آن صــادر نگردیــده را 
کــه از آدرس ســایر شــرکا اطالعــی نــدارد لــذا بــه  از ایــن اداره نمــوده اســت و اعــالم مــی دارد 
اســتناد مــاده ۳ قانــون افــراز و مــاده ۱۷ آییــن اجــرا مفــاد اســناد رســمی وقت رســیدگی بــه 
افــراز روز دوشــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰3/31 ســاعت ۸ صبــح تعییــن می گردد بدین وســیله از 
کلیــه شــرکا، مالکیــن مشــاعی و صاحبــان حــق دعــوت می شــود تــا در موعــد مقــرر در اداره 
ک آران و بیــدگل و یــا در محــل ملــک حضــور یابند. بدیهی اســت عدم  ثبــت اســناد و امــال
حضــور مانــع رســیدگی نخواهــد بــود. حامــد فکریــان آرانــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ملــک آران و بیــدگل - 11۴73۴۵ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰8۴81، تاریــخ: 1۴۰۰/3/18، نظربه اینکــه آقــای علــی اصغــر علیــزاده 
ــادره  ــد 13۶۴/۰۶/۰2 ص ــخ تول ــنامه 811 تاری ــماره شناس ــی ش ــد محمدعل ــی فرزن ارداج
کل ســهم ۶ بعنــوان  ــا جــزء ســهم ۶ از  از اصفهــان دارای شــماره ملــی 12933733۰3 ب
ک ثبتــی ۶7۶7/1 بخــش ۵ بــا شــماره مســتند  مالــک شــش دانــگ عرصــه و اعیــان پــال
مالکیت 1239۰8 تاریخ 139۵/۰۴/12 دفترخانه اســناد رسمی شــماره 3۰ شهر اصفهان 
اســتان اصفهــان، موضــوع ســند مالکیــت اصلی بشــماره چاپــی 129۵۵۵ ســری ج ســال 
گردیــده اســت و باارائــه  9۴ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 139۵2۰3۰2۰27۰۰3۵1۵ ثبــت 
کــه بــه شــماره 9232۶ در دفترخانــه 21 اصفهــان گواهــی شــده اســت  دو بــرگ استشــهاد 
کنون  مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثر جابجائی ازبین رفتــه و مفقود گردیــده و ا
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب به اســتناد تبصــره یک 
گهی می شــود. چنانچه  اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه  میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
گــر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  صورتمجلــس 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 مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 
ک منطقه شــرق اصفهان - 11۴723۶ / م الف مهدی شــبان رییس ثبت اســناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۰۶۶۰۰88۵8، تاریــخ: 1۴۰۰/3/18، نظربه اینکــه ســند مالکیــت ســه دانــگ 
ک ثبتی شــماره 378 فرعی از ۴12 اصلی واقع در بخش 1۶ ثبت  مشــاع از ششــدانگ پال
اصفهــان بــه نــام آقــای محمــد مختــاری ورنوســفادرانی فرزنــد فــرج الــه بــه شــماره چاپــی 
3/1۰739۴ دفتــر الکترونیکــی 139۵2۰3۰2۰2۶۰2۰۴۴۶ ثبــت و صــادر شــده و نامبــرده 
باارئــه درخواســت کتبی بــه شــماره وارده 2۶۰88۵8 مورخــه 1۴۰۰/۰3/۰۴ به انضمام دو 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 1217۶7 مورخــه 1۴۰۰/۰3/۰۴  بــرگ شــهادت شــهود 
بــه شــماره یکتــا 1۴۰۰21۵۵2۶۰۰۰3۰3 بــه گواهــی دفترخانه 82 اصفهان رســیده، مدعی 
میباشند که سند مالکیت به علت جابجائی مفقود شده و درخواست صدور المثنای 
ک در رهــن  ک مذکــور طبــق گواهــی دفتــر امــال ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد پــال
و بازداشــت نمی باشــد لــذا مراتــب فــوق بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ 
کســی مدعــی انجــام  گهــی می شــود تــا چنانچــه  آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد، از تاریــخ 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض اصــل ســند مالکیت یا ســند معاملــه ارائه  انتشــار این آ
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. رئیــس اداره 

ک منطقــه شــمال اصفهــان - 11۴7۰88 / م الــف ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

ــاب  ــم مرضیــه اخــوان ارب شــماره: 2۰27۰۰71۵8، تاریــخ: 1۴۰۰/2/19، نظربه اینکــه خان
فرزند ابوالقاســم شــماره شناســنامه 9۰۵۵9 تاریخ تولد 13۶۰/۰9/18 صادره از اصفهان 
دارای شــماره ملی 12819۰2۵9۴ با جزء ســهم 1 از کل ســهم ۶ بعنوان مالک یک دانگ 
ک ثبتــی 1۵191/1۴ متــن ســهم: یــک دانــگ  مشــاع از شــش دانــگ عرصــه و اعیــان پــال

مشــاع از ششــدانگ بــا شــماره مســتند مالکیــت 1293۰ تاریــخ 1393/۰۴/1۰ دفترخانــه 
اســناد رسمی شــماره 38۰ شــهر اصفهان اســتان اصفهان، موضوع ســند مالکیت اصلی 
ک جلــد 92  کــه در صفحــه 3۴۴ دفتــر امــال بشــماره چاپــی ۵3397۵ ســری ه ســال 91 
کــه ذیــل شــماره  گردیــده اســت و باارائــه دو بــرگ استشــهاد  ذیــل شــماره 17822 ثبــت 
گواهــی شــده اســت و مدعــی  93۴88 مــورخ 1۴۰۰/2/13 در دفترخانــه 3۴ اصفهــان 
کنــون  گردیــده و ا اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائــی ازبیــن رفتــه و مفقــود 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب به اســتناد تبصــره یک 
گهی می شــود. چنانچه  اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه  میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
گــر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  صورتمجلــس 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 مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 
ک منطقه شــرق اصفهان -  11۴7۴۴۵/ م الف مهدی شــبان رییس ثبت اســناد و امال

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۰27۰۰73۰۴، تاریــخ: 1۴۰۰/3/18، نظربه اینکــه آقــای حمیدرضــا طغیانــی 
خوراســگانی فرزنــد حســین شــماره شناســنامه 11 تاریــخ تولــد دارای شــماره ملــی بــا 
کل ســهم 72 بعنــوان مالــک هفــت ممیــز پنــج دهــم ســهم مشــاع از  جــزء ســهم 7/۵ از 
ک ثبتــی ۶۵۰1/1 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  هفتــاد و دو ســهم عرصــه و اعیــان پــال
متــن ســهم: هفــت و نیــم حبــه مشــاع از هفتــاد و دو حبــه ششــدانگ بــا شــماره مســتند 
مالکیــت 87133 تاریــخ 13۶۵/۰2/2۴ موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 
ــد 1 ذیــل شــماره 9۴ ثبــت  ک جل ــر امــال ــه در صفحــه 3۶۵ دفت ک ۴۰7۶3۰ ســری ســال 
کــه  ک رهنــی شــماره 11782 مــورخ 1388/۰۵/17  گردیــده اســت محدودیــت دفتــر امــال
ک پــی بــه مبلــغ 1/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ثبــت شــده باارائــه دو بــرگ استشــهاد  بنفــع شــرکت پــا
گواهــی شــده اســت و  ــه 71 اصفهــان  ــه شــماره 922۰۵ مــورخ 1۴۰۰/3/۴ دفترخان ــه ب ک
کنون  مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثر جابجائی ازبین رفتــه و مفقود گردیــده و ا
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب به اســتناد تبصــره یک 
گهی می شــود. چنانچه  اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبًا ضمــن ارائه  میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
گــر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  صورتمجلــس 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 مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 
ک منطقه شــمال اصفهان - 11۴71۵2 / م الف مهدی شــبان رییس ثبت اســناد و امال

گهی موضوع تبصره 3 ذیل ماده 12۰ آیین نامه قانون ثبت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰3۰۰۰۴2۰۶، خانــم فاطمــه خزائیلــی نجــف آبــادی فرزنــد 
کــه ســند مالکیــت یــک - ســوم ســهم مشــاع از ۵۶ ســهم  محمدحســین اعــالم نمــوده 
ک ثبتــی شــماره ۶ اصلــی ملــک آبــاد   واقــع در بخــش  یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
12 ثبــت اصفهــان موردثبــت دفتــر اول متمــم صفحــه ۴8۶ متعلــق بــه مــورث او آقــای 
محمدحســین خزائیلــی نجف آبــادی نزد احد از ورثه بنام محمد خزائیلی نجــف آبادی 
فرزنــد علــی می باشــد چــون  اخطــار بــه نامبــرده شــده و ســند مالکیــت را تســلیم ننمــوده 
اســت، لــذا مراتــب طبــق دســتور تبصــره 3 ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
گهــی ظــرف مدت  گهــی می شــود کــه دارنــده ســند مالکیــت مذکــور از تاریــخ انتشــار این آ آ
ده روز ســند نامبــرده را تســلیم نمایــد و یا اینکــه مجــوز قانونــی نگاهداشــتن آنــرا ظــرف 
ــد،  ــالم می نمای ــاد اع ــف آب ــتان نج ک شهرس ــال ــناد و ام ــت اس ــه اداره ثب ــوم ب ــدت مرق م
درصــورت انقضــاء مــدت و عــدم وصــول اعتــراض موجه، نســبت به صدور ســند مالکیت  
گواهــی حصــر وراثــت شــماره ۶38، 13۶1/9/21 دادگاه بخــش نجــف  کــه بموجــب  وارث 
گواهــی دارایــی شــماره 1232۰/3 مــورخ 13۶2/12/22 1393 وراث مرحــوم آقــای  آبــاد و 
محمــد ســین خزائیلــی نجــف آبــادی شــناخته شــده اســت اقــدام و طبــق مقــررات ســند 
صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰3/22 - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد 

ثبتــی ملــک نجــف آبــاد ازطــرف محســن نســاج نجــف آبــادی - 11۴7۵83 / م الــف

گهی آ

خبر خبر

کــه راهکار هــای  قرمــزی چشــم علــل مختلفــی دارد 
ــه  ــرای رفــع قرمــزی چشــم و زمــان مراجعــه ب الزم ب

پزشــک را بــه شــما پیشــنهاد می کنیــم. 
گر قرمزی چشــم به دلیل مســائل پزشــکی باشــد،  ا
ممکــن اســت بتوانیــد بــا راهکار هــای خانگی مانند 
کنیــد.  گــرم روی چشــم ها آن را درمــان  کمپــرس 
فصــل بهــار بــرای خیلــی از افــراد بــا اشــک ریــزی، 
گلــو و عالئــم دیگــر آلرژیــک همــراه می شــود؛  ســوزش 
بنابرایــن راهکار هــای الزم بــرای رفــع قرمــزی چشــم 
و زمــان مراجعــه بــه پزشــک را بــه شــما پیشــنهاد 

می کنیــم.
از مهم تریــن دالیــل چشــم قرمــز یــا خونــی می تــوان 
ک و مــواد شــیمیایی  گــرد و خــا بــه مــواردی ماننــد 
کلــر اســتخر، نــور خورشــید و آب و هــوای  ماننــد 
خشــک، آلرژن هــا، آلودگــی هــوا، خشــکی و آلــرژی 
کــرد. همچنیــن خســتگی دیجیتالــی  چشــم اشــاره 
یــا  لنز هــای تماســی و ترومــا  از  چشــم، اســتفاده 
آســیب دیدگــی چشــم در قرمــز شــدن آن هــا نقــش 

دارنــد.
عفونــت چشــم، جراحــی اخیــر چشــم، زخــم قرنیه، 
التهاب چشــم از عوامل دخیل دیگر در قرمز شــدن 
چشــم محســوب می شــوند. همچنیــن مــواردی 
ماننــد دود ناشــی از آتــش و ســیگار، عارضــه چشــم 
صورتــی و آب ســیاه حــاد در قرمــز شــدن چشــم 

دخالــت دارنــد.
در صورت قرمزی چشم ها چه زمانی باید به 

پزشک مراجعه کرد؟
کــه تغییراتــی در بینایــی  در مرحلــه اول در صورتــی 
تجربــه می کنیــد، عالئــم شــما بیــش از یــک هفتــه 

طــول کشــید و دچــار چشــم درد شــدید؛ به پزشــک 
کــه یــک  کنیــد. همچنیــن در زمان هایــی  مراجعــه 
یــا هــر دو چشــم شــما ترشــح دارد و بــه نــور حســاس 
بــا پزشــک مطــرح  را  شــده اید باید ایــن موضــوع 

کنید.
در صــورت بــروز مــوارد اورژانســی ماننــد دیدن هالــه 
یــا حلقه هــای ســفید در اطــراف نورهــا، ســر درد و 
تــاری دیــد، حالــت تهــوع و اســتفراغ، قرمزشــدن 
چشــم بعــد از ترومــا یــا آســیب دیدگــی نیــاز مراجعــه 

ــود. ــتر می ش ــه پزشــک بیش ب
تسکین قرمزی و آلرژی چشم ها با روش های 

طبیعی
 ژل آلوئــه ورا: ژل آلوئــه ورا ارگانیــک را از عطاری هــای 
ــم و روی  ــه آرامی اطــراف چش ــرده؛ ب ک ــر تهیــه  معتب

پلکتــان را بــا آن ماســاژ دهیــد.
کمپــرس ســیب زمینــی: ســیب زمینــی را بــه طــور 
کــرده و در یــک پارچــه نــازک نخــی تمیــز  خــام رنــده 
بریزید. ایــن کمپــرس را ۵ دقیقــه روی چشــم ها قــرار 

دهیــد.
کمپــرس بابونــه: مقداری گل بابونــه را در یک لیوان 
گاز استریل  آب بجوشانید، سپس مقداری پنبه یا 
کرده؛  نرم را به محلول صاف و خنک شــده آغشــته 
چشــم هایتان  روی  دقیقــه  ده  می شــود  توصیــه 

بگذارید.
کمپــرس شــیرین بیــان: ۵۰ گرم ریشــه شــیرین بیان 
را در یــک لیتــر آب بریزیــد تــا ده دقیقــه بجوشــد. 
گاز اســتریل نــرم را بــه محلــول  مقــداری پنبــه یــا 
روی  دقیقــه   ۲۰ و  کنیــد  آغشــته  ولــرم  و  صــاف 

بگذاریــد. چشــم ها 

کــردن ژنتیــک  متخصصــان می گوینــد بــا هــک 
می تــوان همیشــه انســان را جــوان نگــه داشــت. 
کســپرس، متخصصــان می گوینــد  گــزارش ا بــه 
همزمان با پیشــرفت دانش پزشــکی در مســیری 
کــه بــه لطــف شــماری از جهش هــا  قــرار داریــم 
احتمــااًل رویــای زندگــی بــرای همیشــه می توانــد 
ــردن  ک ــا هــک  ــوان ب محقــق شــود. در واقــع می ت
برخــی روند هــای بیولوژیکــی بــا هــدف افزایــش 
طــول عمــر، بــا تغییراتــی کوچــک عملکــرد بــدن را 
بهبــود بخشــیده تــا بتوانــد بــا رونــد پیــری مقابلــه 

کنــد.
دیــو آســپری، یکــی از متخصصــان در ایــن بــاره 
ــی  ــر قربان گ ــی بشــر ا ــد: مــن معتقــدم زندگ می گوی
می توانــد  نشــود،  رانندگــی  همچــون  حوادثــی 
از  بســیاری  کنــد.  پیــدا  افزایــش  ســال  بــه ۱۸۰ 
کــه آیــا مــا واقعــًا  مردم ایــن ســوال را می پرســند 
کــردن ژنتیکــی باعث ایجــاد  می توانیــم بــا هــک 

تغییــرات رونــد پیــری و افزایــش عمــر شــویم؟
گفــت مــا همینــک ۵۰ جهــش  در پاســخ بایــد 
شناســایی  را  پیــری  رونــد  در  موثــر  ژنتیکــی 
آینــده  ســال های  در  دارم  اطمینــان  کرده ایــم. 
رونــد شناســایی جهش هــا و تاثیــر آن بــر افزایــش 
چشــمگیری  پیشــرفت  شــاهد  انســان  ســن 

بــود. خواهــد 
ســایر  بــا  انســان  ژن هــای  از  بســیاری  واقــع  در 
پســتانداران ماننــد موش هــا شــباهت دارد. حــال 
کــردن ژن هــای ســایر حیوانــات  می تــوان بــا هــک 
دانشــمندان  بــرد.  آن هــا  تاثیرگــذاری  بــه  پــی 
از  بســیاری  می تــوان  اقــدام  با ایــن  معتقدنــد 

کــرد. را معکــوس  پیــری  فرآیند هــای 

»اطالعــات  دارای  بــدن  ســلول های  واقــع  در 
جوانــی« هســتند امــا بــه مــرور زمــان آن هــا را از 
دســت می دهنــد. با ایــن حــال، هماننــد یــک 
کــه نــرم افــزار جدیــدی بــر روی آن نصــب  رایانــه 
کــردن ژنتیکــی رونــد  می شــود، می تــوان بــا هــک 
ــرای مثــال، در محیــط  ــرد. ب ک پیــری را معکــوس 
بــا  شــده اند  موفــق  دانشــمندان  آزمایشــگاه 
تغییراتــی، بینایــی یــک مــوش را بــه زمــان جوانــی 

بازگرداننــد. اش 
کار اســت.  متخصصــان می گویند ایــن تازه شــروع 
بــا پیشــرفت در ایــن آزمایش هــا می تــوان امیــدوار 
بــدن  بــه  را دوبــاره  کــه بافت هــای جــوان  بــود 
بازگرداند. ایــن موضــوع بــه معنــای افزایــش طــول 

عمــر بشــر خواهــد بــود.
گرچه ایــن هــدف بســیار جــذاب بــه نظر می رســد، 
کــردن ژنتیکــی انتقــادات زیــادی را در  امــا هــک 
ــه  ســال های اخیــر در حــوزه مهندســی ژنتیــک ب
خــود دیــده اســت. منتقــدان می گوینــد احتمــال 
ســوء اســتفاده از ایــن موضــوع نیــز وجــود خواهــد 
بــا هــک  کــه می تــوان  زیــرا همانطــور  داشــت، 
کــردن ژنتیکــی باعــث افزایــش طــول عمــر افــراد 
کاهــش طــول  کار باعــث  شــد، می تــوان با ایــن 

ــد. ــز ش ــا نی ــرگ آن ه ــان ها و م ــر انس عم
کــه ممکــن اســت برخــی  ایــن بــدان معناســت 
افــراد بخواهنــد از ایــن علــم بــرای تــرور بیولوژیکــی 
غ از  کننــد. با ایــن حــال، فــار دیگــران اســتفاده 
موافقت هــا و مخالفت هــا، دانــش بشــر در زمینــه 
کــردن ژنتیکــی هنــوز در ابتــدای مســیر قــرار  هــک 
دارد و دســتکم در حــال حاضــر هیــچ دســتاورد 
ملموســی بــرای بشــر بــه ارمغــان نیــاورده اســت.

ک است؟  چه زمانی قرمزی چشم ها خطرنا کردن ژنتیک انسان! زندگی جاودانه با هک 

که وقفه تنفسی در خواب دارند  کرونای شدید برای افرادی  خطر 
خبرربخ

محققــان آمریکایــی می گوینــد در صــورت داشــتن 
کرونــای شــدید  بــه  ابتــال  آپنــه خــواب، احتمــال 
گــزارش  پایــگاه آمریکایــی  افزایــش می یابــد.  بــه 
جدیــد،  تحقیقــات  یــک  اســاس  بــر   ،»webmd«
ــا  کــه از آن ب کــه از وقفــه تنفســی در خــواب  افــرادی 
نــام آپنــه خــواب نیــز یــاد می شــود، رنــج می برنــد، در 

ــد. ــرار دارن ــا ق کرون ــه  ــال ب ــری از ابت ــر باالت خط
دریافتنــد  پرمننتــه«  »کایــزر  شــرکت  محققــان 
ــپ  ــی پ ــک های س ــتر از ماس ــه بیش ــر چ ــاران ه بیم
اســتفاده می کننــد،  هنــگام خــواب  بــه   )CPAP(
کاهــش  کوویــد۱۹  ــه بیمــاری  خطــر ابتــالی آن هــا ب
پیــدا می کنــد. در ایــن تحقیــق کــه از ســوی تیمی بــه 
 )Dr. Dennis Hwang( ریاســت دکتر دنیس هوانگ

بــه انجــام رســید، اطالعــات حــدود ۸۲ هــزار بیمــار 
ــال های  ــواب در س ــالل خ ــرای اخت ــه ب ک ــی  آمریکای
۲۰۱۵ تــا ۲۰۲۰ مــورد ارزیابــی قرار گرفته بودند، جمع 
آوری شــد. از میان ایــن افــراد، ۱۵۰۰ عــدد از آن هــا 
کــه از ایــن تعداد  دارای آزمایــش مثبــت کرونــا بودنــد 
۲۲۴ عــدد در بیمارســتان بســتری و ۶۱ نفــر نیــز یا در 

بخــش مراقبت هــای ویــژه بســتری شــدند یــا جــان 
ــد. خــود را از دســت دادن

»وقفــه  داد  نشــان  پژوهشــگران  یافته های ایــن 
تنفســی در خــواب درمــان نشــده« با نــرخ باالتر ابتال 

ــا در ارتبــاط بــوده اســت. کرون بــه 
خطــر  معــرض  در  مســن تر  افــراد  آنکــه  وجــود  بــا 
باالتــری نســبت بــه ویــروس کرونــا قــرار دارنــد اما این 
کاهــش نــرخ  کــرده افزایــش ســن یــا  پژوهــش اعــالم 

ــوده اســت. ابتــال همــراه ب
بیمــاران  دریافتنــد  پژوهــش  در ایــن  محققــان 
ــتفاده  ــپ اس ــی پ ــان س ــه از درم ک ــه ای  ــالی آپن مبت
کرده انــد، نــرخ ابتــالی کمتــری بــه کرونــا در مقایســه 
کــه حتی آپنه بــه طور کلی نداشــته اند،  بــا بیمارانــی 

دارنــد.
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ویرایــش ویدیــو می توانــد یکــی از پردازش هــای  
بــه ســخت افزار  کــه  رایانه هــا باشــد  ســنگین در 
بســیار قــوی نیــاز دارد. امــا بــه لطــف پیشــرفت 
کنــون می تــوان توســط  تراشــه ها در موبایل هــا، ا
تعــداد انبوهــی اپلیکیشــن ویرایــش ویدیــو، اقــدام 
کاربــردی در ویدیوها  به ایجــاد تغییــرات جزئــی امــا 
کــدام اپ هــا قــدرت بیشــتری در اختیــار  کــرد. امــا 
کاربــر قــرار می دهنــد و امکانــات بیشــتری درون 

خــود جــای داده انــد؟
نــرم افــزار ActionDirector یکــی از مــوارد محبــوب 
برای ویرایش ویدیو در رایانه های شــخصی اســت 
کاربــران  کــه نســخه اندروید آن نیــز در دســترس 
ــرش  ــرار دارد. امــکان انجــام امــور ســاده ماننــد ب ق
ــرای دریافــت  گرفتــن ب ــدر  ویدیوهــا و در نهایــت رن
اســت.   امکان پذیــر  اپ  درون  خروجــی  فایــل 
افــزودن موســیقی و متــن از دیگــر قابلیت هــای 
که تقریبًا در بســیاری دیگر از رقبا نیز  برنامه اســت 
یافــت می شــود. پشــتیبانی از ویدیوهــای ۴K هــم 
می توانــد بــه عنــوان یکــی از نقــاط قــوت برشــمرده 
شــود. ابــزاری بــرای مشــاهده همخوانــی برنامــه بــا 
دســتگاه شــما توســط توســعه دهنده فراهم شــده 
اســت کــه در صفحــه گوگل پلی برنامه وجــود دارد.
مشــهورترین  از  یکــی  پریمیــر  ادوبــی  افــزار  نــرم 
ابزارهــای تدویــن بــه شــمار مــی رود و در پلتفــرم 
وینــدوز حــرف اول را می زنــد. ادوبــی دو اپلیکیشــن 
کــرده  ویرایــش ویدیــو بــرای موبایل هــا نیــز عرضــه 
 Premiere و   Premiere Rush شــامل  کــه  اســت 
کلیــپ امکانــات ســاده تر  Clip می شــود. پریمیــر 
کاربــران قــرار می دهــد.  و اســتانداردی در اختیــار 

گزینــه جدیدتــری  در ســوی دیگــر پریمیــر راش 
محســوب می شــود و قابلیت های بســیاری مانند 
تایم الین هــای مولتــی ترک، همگام ســازی ابــری و 
برخــی ابزارهــای پیشــرفته را ارائــه می دهــد. رابــط 
کاربــری برنامــه ممکــن اســت بــرای همــه جــذاب 
گ هایــی نیــز در هنــگام اســتفاده از آن  نباشــد و با

دیــده می شــود امــا پتانســیل بســیاری دارد.
InShot

بــه عنــوان ویرایشــگر ســاده   InShot اپلیکیشــن
ــرش قطعــات و ســاخت  ــز روی فیلترهــا، ب ــا تمرک ب
کوتــاه فعالیــت می کنــد. تایــم الیــن  ویدیوهــای 
کانــال ویدیــو و صــدا یکــی از  ســاده بــا چندیــن 
مهم تریــن ویژگی هــای اپ محســوب می شــود. 
جلوه هــای  و  کــراپ  ماننــد  ســاده  ابزارهــای 
کاربــر قــرار  جابه جایــی میــان قطعــات در اختیــار 
کنتــرل ســرعت و پشــتیبانی  گرفتــه اســت. امــکان 
کاربــران  تــا  اســت  شــده  موجــب  اســتیکرها  از 
شــبکه های اجتماعــی اســتقبال خوبــی از ایــن اپ 

داشــته باشــند.
PowerDirector

ویدیوهــای  از  پشــتیبانی  و  کالژ  ســاخت  ابــزار 
در  کــه  اســت  قابلیت هایــی  از  اسلوموشــن، 
رقبــای  در  کــه  می شــود  دیــده   PowerDirector
معــدودی حضــور دارنــد. محیــط برنامــه بســیار 
کاربرپســند طراحــی شــده اســت و از تایــم الیــن 
کالســیک بــرای مدیریــت پــروژه اســتفاده می کنــد. 
برنامــه  تمامی قابلیت هــای  از  اســتفاده  البتــه 
کــه می توانیــد  نیازمنــد خریــد نســخه پولــی اســت 
کــرک شــده آن را بــه عنــوان جایگزیــن از  نســخه 
کنیــد. اســتفاده  ســایت های غیــر رســمی دانلود 

از ایــن برنامــه در دســتگاه هایی بــا صفحــه بزرگ تــر 
توصیــه  بســیار  تبلت هــا  و  کروم بوک هــا  ماننــد 

می شــود.
Quik

ــت  ــود در لیس ــوارد موج ــایر م ــه س ــبت ب Quik نس
اپلیکیشــن  از  جدیدتــر اســت و نســل متفاوتــی 
ــه می دهــد. در ابتــدا امــکان  ویرایــش ویدیــو را ارائ
ــود  ــه وج ــه برنام ــو ب ــا ویدی ــر ی ــردن ۵۰ تصوی ک وارد 
دارد و ســپس ویدیــوی خروجــی از آن ها به صورت 
اســتایل های  شــد.  خواهــد  ســاخته  خــودکار 
و  اســت  دســترس  در  ویدیوهــا  بــرای  متفاوتــی 
گرفتن، ترتیب قطعات را  می توان قبل از خروجی 
گرچه امکانات ویرایش برنامه چندان  تغییر داد. ا
زیــاد نیســت، امــا بــرای کاربرانــی بــا وقــت و حوصلــه 
کــه بــه رایــگان و  گزینــه مناســبی اســت  محــدود 
بــدون خریــد درون برنامــه ای عرضــه شــده اســت.

VivaVideo
بســیار  ویدیــو  ویرایــش  اپلیکیشــن   VivaVideo
کــه تعــادل نســبی میــان امکانــات  محبوبــی اســت 
کــرده اســت. ســاخت  و ســهولت اســتفاده ایجاد 
کوتــاه بــرای شــبکه های اجتماعــی  ویدیوهــای 
اســت.  برنامــه  کاربردهــای  مهم تریــن  از  یکــی 
درون اپ یــک اســتوری بورد بــرای ورود قطعه هــا 
کــردن  و ویرایــش وجــود دارد. ســریع و آهســته 
کنــار ۲۰۰ فیلتــر آمــاده از قابلیت هــای  قطعــات در 
بــا  رایــگان  نســخه  می شــوند.  محســوب  مهــم 
روی  واترمــارک  قــرار دادن  و  زمانــی  محدودیــت 
فایل هــای خروجــی عرضــه شــده اســت. بــرای 
شــده  گفتــه  محدودیت هــای  بــردن  بیــن  از 
کنیــد. کــرک شــده را دریافــت  می توانیــد نســخه 

در ماه ژانویه، سونی در مورد پهپاد حرفه ای ایرپیک 
اس 1 در خــالل رویــداد بــزرگ CES 2۰21 اطالعاتــی 
کــرد و حــاال نوبــت بــه معرفــی و عرضــه ی آن  منتشــر 
رســیده اســت. در حــال حاضــر توجــه ســازندگان 
محتــوای ویدئویــی نیمه حرفــه ای یــا حرفــه ای بــه 
ســمت پهپادهــا رفتــه اســت؛ زیرا ایــن دســتگاه ها 
دســت  کارگــردان  تــا  می ســازند  فراهــم  فرصتــی  
بازتــری در خلــق آثــار خــود داشــته باشــد یــا بتوانــد 
ســوژه های مــورد نظــر خــود را از زاویه هــای بیشــتری 
کنــد. همیــن امــر شــرکت های ســازنده  فیلم بــرداری 
ــا محصــوالت  ــرده اســت ت ک ماننــد ســونی را ترغیــب 
بهتر و حرفه ای تری در این زمینه معرفی کنند. یکی 
از ایــن محصــوالت، پهپاد حرفه ای ایرپیــک اس ۱ نام 
 2۰21 CES کــه ســونی چنــدی پیــش در رویــداد دارد 
اطالعاتــی در مــورد آن در اختیــار رســانه ها قــرار داد.  
کــه طبــق  کــرده اســت  گزارشــی منتشــر   TheVerge
آن، ســونی در نهایــت پهپــاد حرفه ای ایرپیــک اس 
کــرده اســت. ایرپیک اس ۱ بــا برچســب  ۱ را معرفــی 
۹۰۰۰ دالری روانــه ی بــازار خواهــد شــد و طبیعتــا بــازار 
هــدف آن، ســازندگان محتــوای ویدئویــی حرفــه ای 
و نیمه حرفــه ای در زمینه هــای مختلــف از جملــه 
مستند، تبلیغاتی و سایر موارد خواهد بود. ایرپیک 
آینــه  بــدون  از دوربین هــای  بــرای اســتفاده  اس ۱ 
ســونی ماننــد A7S مــارک FX3 ،۳ و آلفــا ۱ بــا قابلیــت 
ــر در فرمــت 8K ســاخته شــده اســت؛  ضبــط تصاوی
کاربــران می تواننــد بــا اســتفاده از گیمبال هــای  امــا 
مختلــف اقــدام بــه اســتفاده دلخــواه از دوربین کنند. 
البته گفته می شــود دوربین ها به نســخه ی ویــژه ای 
کــه  می شــوند  متصــل   Gremsy T3 گیمبــال  از 
به صــورت اختصاصــی بــرای پهپــاد حرفه ای ایرپیک 
اس ۱ طراحــی شــده اســت. باتــری پهپــاد جدیــد 
کــه دوربیــن بــه آن  ســونی اجــازه می دهــد در حالتــی 
متصــل اســت، تــا ۱۲ دقیقــه پــرواز کنــد. در حالتــی که 
دوربینــی بــه پهپــاد متصــل نشــده باشــد، ایرپیک 
اس ۱ قــادر بــه پــرواز بــه مــدت ۲۲ دقیقــه خواهــد بــود. 
سونی ویدئوهایی نیز منتشر کرده است که کیفیت 
عملکــرد پهپــاد در زمــان ضبــط ویدئــو را بــه نمایــش 
می گــذارد. در پایــان مطلــب می توانید این ویدئوهــا را 

کنید. تماشــا 

M1X نــام احتمالــی پردازنده  ی استفاده شــده در 
کــه اپــل اخیــر  نســل بعــدی مک بــوک پــرو اســت 
 WWDC آن را به عنــوان برچســب رویــداد اصلــی
کــرده اســت. پــس  2۰21 در یوتیــوب فهرســت 
از انتشــار شــایعات متعــدد دال  بــر رونمایــی از 
رویــداد  در  پــرو  مک بــوک  جدیــد  نســخه های 

WWDC 2۰21، اپــل رویــداد مذکــور را معطــوف 
کــرد و در آن  بــر دســتاوردهای نرم افــزاری برگــزار 
ســخت افزاری  محصــوالت  از  رونمایــی  شــاهد 
جدیــد نبودیــم. البته این بدان معنی نیســت که 
غــول دنیــای فنــاوری از ارائــه ی مک بوک های پرو 
بعــدی منصــرف شــده اســت؛ زیــرا اپــل مک بــوک 
پــرو مجهــز بــه تراشــه M1X را به عنــوان برچســب 

فهرســت  یوتیــوب  در   WWDC اصلــی  رویــداد 
کــرده اســت. این برچســب بــرای اولیــن بــار توســط 
کــه  یوتیوبــری بــا نــام Max Balzer مشــاهده شــد 
از قــرار معلــوم، بخشــی از برچســب های دیگــری 
کــه اپــل بــه  نظیــر iOS 1۵ محســوب می شــود 
کرده  کنفرانس توســعه دهندگان اضافه  ویدئوی 
اســت.  پردازنــده یادشــده بــرای اهداف پردازشــی 
بــه تعــداد هســته ی بیشــتری مجهــز  قوی تــر، 
( ایــن   CPU( مرکــزی  پردازنــده ی  اســت.  شــده 
تراشــه احتمــاال از ۱۰ هســته ی پردازشــی، شــامل 
بــرای انجــام وظایــف  کم مصــرف  دو هســته ی 
هســته ی  هشــت  و  روزمــره  پردازش هــای  و 
قدرتمنــد بــا عملکــرد بــاال بــرای پردازش هــای 
ســنگین تشــکیل شــده اســت و در نهایــت، ۱۶ 
ــنگین ترین  ــل س ــی اپ ــته ی اختصاص ــا ۳۲ هس ت
کرد. گرافیکــی را تضمیــن خواهنــد  پردازش هــای 

فــاش شــده اند، طراحــی  کــه اخیــرا  تصاویــری 
ــا نــام احتمالــی  ــن لپ تــاپ ریلمی ب ظاهــری اولی

نمایــش می گذارنــد. بــه  را  »ریلمی بــوک« 
زیرمجموعه هــای  شــامل   BBK Electronics
کــه عبارت انــد از وان پــالس،  مختلفــی می شــود 
شناخته شــده ترین  امــا  ریلمــی؛  و  اوپــو  ویــوو، 
زیرمجموعه ی ایــن شــرکت در ایــران، وان پــالس 
کــه محصــوالت مختلــف آن را می تــوان در  اســت 
 BBK Electronics کــرد. با اینکــه بــازار خریــداری 
فعالیت ایــن  دارد،  زیرمجموعــه  چندیــن 
گوشــی   عرضــه ی  و  تولیــد  بــه  بیشــتر  برندهــا 
گجت هــای پوشــیدنی و اخیــرا لــوازم  هوشــمند، 

می شــود. خالصــه  اشــیا  خانگی اینترنــت 
ــه از  ک ــت  ــرده اس ک ــر  ــی منتش گزارش  GSMArena
ورود شــرکت چینــی بــه بازارهــای بیشــتری خبــر 
می دهــد. چنــدی پیش گفته شــد ریلمــی در نظر 
کنــد و حــال  دارد از اولیــن لپ تــاپ خــود رونمایــی 
گزارشــی منتشــر شــده اســت که همراه با تصاویر از 
زوایــای مختلــف، مــا را بــا طراحــی لپ تــاپ جدیــد 

شــرکت چینــی بــه نــام ریلمی آشــنا می ســازد.
نســبت  بــا  صفحه نمایشــی  دارای  ریلمی بــوک 
ابعــاد ۳ بــه ۲ اســت که حاشــیه باریکــی را می توان 
در  کــرد.  مشــاهده  صفحه نمایــش  اطــراف  در 

پاییــن صفحه نمایــش لوگــوی ریلمی قــرار دارد و 
کنــاری ســمت چــپ می تــوان دو درگاه  در لبــه ی 
کــرد. با اینکــه ریلمی هنــوز  USB-C را مشــاهده 
کــه  تأییــد نکــرده اســت؛ امــا می تــوان حــدس زد 
ریلمی بــوک از طریــق درگاه USB شــارژ می شــود. 
کــه در قســمت  در تصاویــر مشــخص می شــود 
پایینــی لپ تــاپ، بریدگــی بــرای خــروج صــدای 
متأســفانه  دارد.  وجــود  اســتریو  بلندگوهــای 
اطالعــات بیشــتری از ریلمی بــوک منتشــر نشــده 
ــه  ــدوز ۱۰ ب ــر وین ــی ب ــم مبتن ــا می دانی ــت و تنه اس
ــا  ــد ب ــازار عرضــه خواهــد شــد. محصــوالت جدی ب
پردازنده هــای نســل یازدهمی اینتــل یــا آخریــن 

عرضــه  بــازار  بــه   AMD رایــزن  پردازنده هــای 
می شــوند؛ امــا امــکان دارد ریلمی بــوک بــرای بــازار 
محصــوالت اقتصــادی در نظــر گرفته شــده باشــد 

کنــد. و از ســخت افزار ضعیف تــری اســتفاده 
از ایــن  نیــز  دیگــری  محصــول  می شــود  گفــت 
کــه ریلمی پــد نــام دارد.  برنــد عرضــه خواهــد شــد 
بــر  کــه مبتنــی  ریلمی پــد برخــالف ریلمی بــوک 
وینــدوز ۱۰ خواهــد بــود، از سیســتم عامل اندروید 
بهــره می گیــرد. انتظــار مــی رود هــر دو محصــول در 
۱۵ ژوئن )۲۵ خرداد( معرفی شــوند. هنوز قیمت 
و مشــخصات ســخت افزاری محصــوالت جدیــد 

ــد ریلمی مشــخص نشــده اســت. برن
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پیــاز تفــت بدهیــد. 1 قاشــق چایخــوری زردچوبــه 
گــردوی آســیاب  کنیــد. ســپس  هــم بــه آن اضافــه 
کــرده بریزیــد. بعــد از ســه چهــار  شــده یــا چــرخ 
گــردو و پیــاز، رب انــار را اضافــه  دقیقــه تفــت دادن 
کمی نمــک، فلفــل  غ  کنیــد و روی تکه هــای مــر
گانــه  را جدا آنهــا  کــرده بمالیــد و  و زعفــران دم 

آب  لیــوان  شــش  حــال  بدهیــد.  کمی تفــت 
تــا آب  کنیــد  روی مــواد بریزیــد. شــعله را زیــاد 
کنیــد  کــم  جــوش بیایــد. ســپس شــعله را خیلــی 
درب قابلمــه را ببندیــد. اجــازه بدهیــد خــورش  
فســنجان طــی ســه چهــار ســاعت بــه خوبــی جــا 

بیافتــد و روغــن بیانــدازد.

فسنجان

دستپخت

بســیار  خــورده  گــره  موهــای  مــداوم  زدن  شــانه 
ک اســت و ممکــن اســت بــه موهــای شــما  دردنــا
آســیب وارد نمایــد. بنابراین برای رفــع گره خوردگی 

موهــا بایــد چاره ای اندیشــید.
گــره  امــروزه محصــوالت مراقبــت از مــو بــرای رفــع 
موهــا در فروشــگاه های لــوازم آرایشــی و بهداشــتی، 
موجــود اســت امــا شــما خودتــان نیــز می توانیــد بــا 
کمی حوصلــه و صــرف وقت با مواد طبیعی اســپری 
گــره خوردگــی مو بســازید و موهایتــان را تقویت  ضــد 
گــر موهــای شــما همیشــه درهــم ریخته و  نماییــد. ا

گــره خــورده اســت.
خشــک  می آیــد؟  پیــش  چــرا  مــو  خــوردن  گــره 
شــدن موهــا بــر اثــر عوامــل مختلــف، تغییــر شــامپو و 
اســتفاده از شــامپوی نــا مناســب، اســتفاده زیــاد از 

کــردن مــداوم مــو. سشــوار، رنــگ 

تابحال کلمه روانشناسی آرایش به گوش تان خورده 
بود؟ اصال فکرش را میکردید نحوه آرایش کردن شما 

بتواند شخصیت درونی شما را فاش کند؟
آرایش به سبک کالسیک

ایــن ســبک از آرایــش صــورت درباره شــخصیت شــما 
کامــال  کــه شــما معمــوال ترجیــح میدهیــد  می گویــد 
عــادی و ســاده بــه نظــر برســید. انتخــاب ســبک 
آرایــش کالســیک گویای ایــن اســت که شــما کمی به 

ــر  کامــال مســئولیت پذی ــد و  دوران قدیــم عالقــه داری
کــه میتــوان روی شــما حســاب بــاز  هســتید طــوری 

کــرد.
آرایش لب غلیظ

کــه در آرایــش صــورت  گــر جــزو خانم هایــی هســتید  ا
ــظ و  ــم غلی ــد آن ه ــه داری ــب عالق ــش ل ــه آرای ــط ب فق
تند و تیز میتوان گفت شما بسیار مقتدر هستید و 
مسائل و موضوعات کوچک برایتان اهمیتی ندارد 

بیشــتر روی موضوعــات مهــم تمرکــز می کنیــد.

موهایگرهخوردهراچگونهبازکنیم؟

شخصیتخودراباروانشناسیآرایشکشفکنید!

دانستی هاربخ

مد و لباسربخ

گهانــی  کامــال نا کــه بــه طــور  کســانی  گــزارش زیــر داســتان خــوش شــانس ترین  در 
کردنــد را بــا هــم می خوانیــم.  گنــج پیــدا 

گنج حتما الزم نیســت تجهیزات پیشــرفته با خودتون بردارید  کردن  برای پیدا 
و جونتــون رو بــه خطــر بندازیــد. گاهــی اوقــات گنــج درســت زیر پاهاتونــه در حالی 

کــه کوچک ترین اطالعی ازش نداشــتید.
کامــال  کــه بــه طــور  کســانی  در ایــن جــا داســتان یکــی از خــوش شــانس ترین 

کــردن رو بــا هــم بخونیــم. گنــج پیــدا  گهانــی  نا
نقاشی ون گوک

کــه در اتــاق  گــوک “غــروب در مونــت مــاژور” ســال ها بــود  یکــی از نقاشــی های ون 
زیرشــیروانی یــک مــرد نــروژی قــرار داشــت، چــون یکــی از میهمان هایــش بــه او 
گفتــه بــود که ایــن نقاشــی اصــل نیســت؛ بنابرایــن او نقاشــی را از دیــوار برداشــته و 
در اتــاق شــیروانی رهــا می کنــد. ۱۰۰ ســال پــس از مــرگ او مالــک جدیــد خانه ایــن 
که ایــن تابلــو  کارشناســان می بــرد و متوجــه می شــود  کــرده و نــزد  نقاشــی را پیــدا 

یکــی از بــا ارزش تریــن نقاشــی ها اســت.

خوششانسترینکسانیکهگنجهای
مخفیپیداکردهاند

گفته  به هفت اثر معماری و مجسمه ســازی دوران باســتان، عجایب هفت گانه 
می شــود. نام ایــن هفــت اثــر در قرن دوم قبل از میالد توســط »انتیپاتر صیدایی« 
ــام آن هــا در  کــه ن کتــاب ثبــت شــد. تمــام عجایــب هفت گانــه در زمانــی  در یــک 
کتــاب موردنظــر ثبــت شــد، ســالم بودنــد. یکــی از ایــن عجایــب هــرم بــزرگ جیــزه؛ 

کــه در ایــن شــماره بــه معرفــی آن می پردازیــم. اســت 
هرم بزرگ جیزه ؛ عجیب و پر راز و رمز

ســازه های  عجیب تریــن  از  یکــی  به عنــوان  می تــوان  را  جیــزه  بــزرگ  هــرم 
منحصربه فــرد جهــان، آن هم جهان باســتان )۲۵۶۰ ســال قبــل از میالد( معرفی 
کــرد. ســاخت هــرم بــزرگ جیــزه بــه دســتور خوفــو یــا خئوپــس آغــاز شــد و چیــزی 
در حــدود ۲۰ ســال، بــه طــول انجامیــد. ارتفاع ایــن هــرم معــادل ۵/۱۴۶ متــر بــوده 
و پوشــش بیرونــی هــرم جیــزه از ســنگ آهــک اســت؛ ســنگ آهــک در بازتــاب نــور 
آفتــاب، نقــش مهمــی دارد و ایــن مســئله باعــث درخشــش هــرم در بیابــان مصــر 
می شــود. مهم تریــن مصالــح مــورد اســتفاده بــرای ســاخت هــرم جیــزه را می توان 
بلوک هــای ســنگی بزرگــی دانســت که وزن متوســط آن ها معــادل ۲.۵ تن اســت. 
گرانیــت موجــود در  یکــی دیگــر از مســائل عجیــب هــرم بــزرگ مصــر، قطعــا ســنگ 
اتــاق پادشــاه اســت کــه وزن آن بیــن ۲۵ تــا ۸۰ تــن تخمیــن زده شــده اســت؛ گفته 
گرانیــت از ۸۰۰ کیلومتــر دورتــر از مــکان هــرم جیــزه، تهیــه  می شــود که ایــن ســنگ 
و حمــل شــده اســت. همچنیــن فضــای داخل ایــن هــرم شــامل بخش هــای 
گالــری بــزرگ، حفــره  کــه می تــوان در میــان آن هــا بــه اتــاق ملکــه،  مختلفــی اســت 

کــرد. بــزرگ و اتــاق پادشــاه اشــاره 

هرمبزرگجیزه؛عجیبوپررازورمز
عجایب جهانربخ

داستان کوتاهربخ
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