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کنتــرل اجــاره بهــا در بــازار طــرح  کــه افزایــش ۲۰ درصــدی اجــاره بهــای مســکن بــا هــدف  هرچنــد 
ــه همــراه داشــته  ــکان و مســتاجران دردســر هایی را ب ــرای مال ــود، اما ایــن موضــوع ب ریــزی شــده ب
گفــت: در مصوبــه ســتاد ملی  ک اصفهــان  اســت. رســول جهانگیــری رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــا
کــه  کان شــهری ماننــد اصفهــان اعــام شــد چنانچــه مالــک طبــق شــرایطی  ــا در  کرون ــا  مقابلــه ب
کــرده و دوباره بســازد و  ملک  کــرده اســت نخواهــد ملک خــود را تخریب  گــذار برایــش تعریــف  قانــون 
را بــرای اســتفاده شــخصی نخواهــد یا اینکــه ملــک را نفروختــه باشــد، قرارداد هــای مســتاجران یــک 
کرایه هــا تمدیــد می شــود. او ادامــه داد: ایــن اتفــاق اجرایــی  ســال اتوماتیــک بــا افزایــش ۲۰ درصــدی 
کثــرا مســتاجران و مالــکان بــا هــم اختــاف دارنــد و بــه مراجــع قضایــی مراجعــه  شــده اســت، امــا ا
می کننــد و درنهایــت بــا هــم توافــق می کننــد، امــا نمی توانیــم بگوییــم صددرصد ایــن اتفــاق افتــاده 
اســت، عــده ای بــا هــم توافــق دارنــد و عــده ای هــم خیــر و پــس از شــکایت ها بــه یــک نتیجــه خواهند 

کرونــا در آرامــش بــازار رهــن و اجاره هــا موثــر بــوده اســت. رســید، اما ایــن مصوبــه ســتاد 

نیاز 11 میلیارد تومانی اصفهان3
برای تامین علوفه و آب حیات وحش

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد براســاس مــاده 37 قانــون برنامــه ششــم توســعه، مــاده 
2 قانــون تشــکیل شــرکت های آب و فاضــاب مصــوب ســال 13۶9 و مــاده 27 الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون 
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2(، تکمیــل تاسیســات فاضــاب شــهرهای فوالدشــهر و ایمانشــهر 
کاربــری معیــن و بــا حجــم مشــخص بــرای دوره زمانــی  را درازای تخصیــص پســاب تصفیــه شــده بــه منظــور 

گــذار نمایــد. گــذار واجــد شــرایط وا محــدود و معیــن بــه روش بیــع متقابــل و بــا شــرایط ذیــل، بــه ســرمایه 
ح مختصری از پروژه: الف شر

موضــوع پــروژه: تامیــن مالــی تکمیــل تاسیســات شــبکه جمــع آوری و خــط انتقــال فاضــاب شــهرهای 
گــذاری بخشــی از پســاب حاصله (به  ابریشم،کلیشــاد، ســودرجان، پیربکــران، بهــاران، قهدریجــان درازای وا

روش بیــع متقابــل(
سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

دوره احداث: 3 )سه( سال
دوره بهره برداری تجاری: باارائه مدل مالی

محل اجرا: شهرهای منطقه فاورجان
ب شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

گــذار حقوقــی بــا داشــتن ســابقه مدیریتــی قابــل قبــول، تامیــن و تخصیــص ســرمایه موردنیــاز را بــه  ســرمایه 
کننــدگان تکمیــل و  کــه توســط شــرکت  عهــده خواهــد داشــت.بدیهی اســت پــس از بررســی مــدارک ارزیابــی 
کــرات قــراردادی دعــوت بعمــل خواهــد آمــد. گــذاران واجــد شــرایط جهــت مذا تحویــل می شــود، از ســرمایه 

سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
مهلــت تحویــل اســناد بــه دبیرخانــه معامــات شــرکت اتــاق 292: تــا ســاعت 1۵:۰۰ روز شــنبه بــه تاریــخ  

1۴۰۰/۰۴/2۶
تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰۴/27

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضاب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8، 3۶۶8۰۰3۰، ۰31 )داخلی 2۰1(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰۴/12

گهیفراخوانشناساییسرمایهگذار آ
تامینمالیتکمیلتاسیساتشبکهجمعآوریوخطانتقالفاضالبشهرهایابریشم،کلیشادسودرجان،

گذاریبخشیازپسابحاصله)بهروشبیعمتقابل( پیربکران،بهاران،قهدریجاندرازایوا
نوبت اولمزایدهشماره۴۰۰-2-1۰2
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رشد ۲۰ درصدی اجاره ها

پایان یک پرونده فرسایشی؛ 

دادگاه CAS به نفع ذوب آهن رای داد
۶

توصیه رئیس سازمان بورس؛

فعال سهام عدالت خود را 
نفروشید

در بهار ۱۴۰۰؛

فروش فوالد مبارکه ۱۶۶ درصد 
رشد کرد

معاون بانک کشاورزی استان اصفهان:

در استان اصفهان ۲۰ درصد 
دام ها بیمه اند

کاالی غیرنفتی آران و  صادرات 
بیدگل ۱۰۰ درصد افزایش یافت

رئیس مرکز بهداشت استان اصفهان: 

کرونای دلتا 
به اصفهان نزدیک شد
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ح کرد:   عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان استان مطر

مشخص نیست زاینده رود چند روز 
جاری می شود

دبیر دومین و سومین دوره فیلم کوتاه اصفهان:

اصفهان قطب سینمای ایران 
می شود

۳

۵

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقاصفهان
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بهــای  اجــاره  افزایــش ۲۰ درصــدی  کــه  هرچنــد 
کنتــرل اجــاره بهــا در بــازار طــرح  مســکن بــا هــدف 
ریــزی شــده بــود، اما ایــن موضــوع بــرای مالــکان 
و مســتاجران دردســر هایی را بــه همــراه داشــته 

اســت.
مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس  جهانگیــری  رســول 
گفــت: در مصوبــه ســتاد ملــی  ک اصفهــان  امــا
کان شــهری ماننــد اصفهــان  ــا در  کرون ــا  ــه ب مقابل
کــه  اعــام شــد چنانچــه مالــک طبــق شــرایطی 
ــرده اســت نخواهــد  ک ــف  ــذار برایــش تعری گ ــون  قان
ملــک خــود را تخریــب کــرده و دوباره بســازد و  ملک 
را بــرای اســتفاده شــخصی نخواهــد یا اینکــه ملــک 
را نفروختــه باشــد، قرارداد هــای مســتاجران یــک 
ــا  کرایه ه ــدی  ــش ۲۰ درص ــا افزای ــک ب ــال اتوماتی س

می شــود. تمدیــد 
او ادامــه داد: ایــن اتفــاق اجرایــی شــده اســت، امــا 
کثــرا مســتاجران و مالــکان بــا هــم اختــاف دارنــد  ا
و بــه مراجــع قضایــی مراجعــه می کننــد و درنهایــت 

بــا هــم توافــق می کننــد، امــا نمی توانیــم بگوییــم 
صددرصد ایــن اتفــاق افتــاده اســت، عــده ای بــا 
هــم توافــق دارنــد و عــده ای هــم خیــر و پــس از 
شــکایت ها بــه یک نتیجــه خواهنــد رســید، اما این 
مصوبــه ســتاد کرونــا در آرامــش بــازار رهــن و اجاره ها 

موثــر بــوده اســت.
ک اصفهــان بیــان  ــه مشــاوران امــا رئیــس اتحادی
قــوه قضاییــه  اجرایی ایــن مصوبــه  کــرد: ضامــن 
اســت و مــا نمی توانیــم دراین مــوارد دخالت کنیم، 

کــه قــرارداد  کنیــم  مــا نمی توانیــم مالــک را مجبــور 
گــر اجبــار مــا هــم باشــد  را چگونــه بنویســد و حتــی ا
و مالــک حضــور نیابــد قــرارداد بــه صــورت خــودکار 

تمدیــد می شــود.
ــه،  ــن مصوب ــا پیامد های ای ــه ب ــری دررابط جهانگی
مصوبــه  بحرانی ایــن  شــرایط  در  کــرد:  بیــان 
ابــاغ شــده اســت، این شــرایط ازطرفــی بــه نفــع 
گاهــی  کــه  مســتاجران اســت، امــا بایــد بدانیــم 
و  می کننــد  معــاش  امــرار  طریــق  ازایــن  مالــکان 
کلیــه افزایــش قیمت هــا ۲۰ درصــد نبــوده  مســلمًا 

اســت.
کرایه هــا  او ادامــه داد: راهــکار افزایــش ۲۰ درصــدی  
شــاید در شــرایط بحــران کنونــی جوابگــو باشــد، امــا 
کلــی دولــت بعــدی بایــد فکــر اساســی  بــه صــورت 
برای ایــن معضــل داشــته باشــد، در چنــد ســال 
اخیــر شــکاف بیــن تقاضــا و عرضــه در بــازار مســکن 
خیلــی زیــاد بــوده اســت و این موضــوع باید بصورت 

کارشناســی رفــع شــود.
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خبرربخ

معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتــی 
کــرد: ۱۵ تیرمــاه، آخریــن مهلــت ارایــه  کیــد  کشــور تا
اظهارنامــه مالیاتــی و همچنیــن ارســال فــرم تبصــره 
ــون مالیات هــای مســتقیم صاحبــان  مــاده ۱۰۰ قان
مشــاغل بابــت عملکــرد ســال ۱۳۹۹ و همچنیــن 
آخریــن مهلــت ارایــه اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش 

ــت. ــار ۱۴۰۰ اس ــل به ــزوده فص اف
ســازمان امــور مالیاتــی، معــاون درآمدهــای مالیاتــی 
کــرد: ۱۵ تیرماه،  کیــد  ســازمان امــور مالیاتی کشــور تا
آخریــن مهلــت ارائــه اظهارنامه مالیاتی و همچنین 
ارســال فــرم تبصــره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات هــای 

مســتقیم صاحبــان مشــاغل بابــت عملکــرد ســال 
۱۳۹۹ و همچنیــن آخریــن مهلــت ارائــه اظهارنامــه 

مالیــات بــر ارزش افــزوده فصــل بهــار ۱۴۰۰ اســت.
از  برخــورداری  داشــت:  اظهــار  مســیحی  محمــد 
هرنــوع تســهیالت و معافیت هــای مالیاتــی، منــوط 
بــه ارائــه الکترونیکــی اظهارنامــه مالیاتــی در موعــد 
بــه  اقتصــادی  فعــاالن  لــذا  اســت؛  قانونــی  مقــرر 
منظــور بهــره منــدی از مشــوق های قانونــی نــرخ 
صفــر و یــا هرگونــه تســهیالت دیگــر بایــد اظهارنامــه 
ــا روز ســه شــنبه ۱۵ تیرمــاه ســال  ــی خــود را ت مالیات
جــاری بــه صــورت الکترونیکــی ازطریــق درگاه ملــی 
مالیــات بــه آدرس WWW.INTAMEDIA.IR یــا 

ــه نشــانی  ــی ب ســامانه عملیــات الکترونیــک مالیات
TAX.GOV.IR ارســال و مالیــات خــود را پرداخــت 
کننــد. معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور 
کشــور عنــوان داشــت: مؤدیــان مالیاتــی  مالیاتــی 
درصــورت عدم تســلیم اظهارنامه مالیاتــی و یا عدم 
ارســال فــرم تبصــره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات هــای 
ــر محرومیــت از  مســتقیم در مهلــت مقــرر، عــالوه ب
تســهیالت و معافیت های قانونی، مشــمول جرایم 

مالیاتــی خواهنــد شــد.
مســیحی همچنیــن یــادآور شــد: مطابــق قانــون، 
کثــر ۱۵  مؤدیــان نظــام مالیــات بــر ارزش افــزوده حدا
روز پــس از پایــان هــر فصــل مهلــت دارنــد اظهارنامــه 
ــذا روز ســه شــنبه ۱۵  کننــد، ل مالیاتــی خــود را ارائــه 
تیرمــاه ۱۴۰۰ آخریــن مهلــت ارائــه اظهارنامه مالیات 
بــر ارزش افــزوده دوره ســه ماهــه اول )بهــار( ۱۴۰۰ 

خواهــد بــود.
کــه اظهارنامــه  کــرد: مؤدیــان مالیاتــی  وی تصریــح 
مالیــات بــر ارزش افــزوده فصــل بهــار ۱۴۰۰ را تــا پایــان 
ــت از  ــر محرومی ــالوه ب ــد، ع ــه نکنن ــرر ارائ ــت مق مهل
تســهیالت و معافیــت مالیاتــی، مشــمول جرایــم 
قانونــی خواهنــد شــد. معــاون درآمدهــای مالیاتــی 
کــرد:  کشــور خاطرنشــان  امــور مالیاتــی  ســازمان 
ملــی  درگاه  ازطریــق  می تواننــد  محتــرم  مؤدیــان 
 WWW.INTAMEDIA.IR آدرس  بــه   مالیــات 
اطالعــات  افــزوده،  ارزش  بــر  مالیــات  قســمت 
تکمیلــی در ایــن ارتبــاط را دریافــت و نســبت بــه ارائه 
اظهارنامــه و پرداخت مالیات متعلقــه اقدام کنند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور: 

۱۵ تیرماه؛ آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی

گزارشربخ

رییــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار از مــردم 
خواســت تــا فعــا ســهام عدالــت خــود را نفروشــند 
را  مدنظــر  ســود  کــه  شــرکت هایی  بــا  گفــت:  و 
در موعــد مقــرر واریــز نکرده انــد؛ طبــق ضوابــط 

کــرد. ســازمان بــورس برخــورد خواهیــم 
بهــادار،  اوراق  و  بــورس  ســازمان  گــزارش  بــه 
محمدعلــی دهقان دهنــوی درخصــوص آخرین 
افــزود: هنــوز  وضعیــت اجــرای پیشــنهاد ۷+۳ 
مصوبــه آن ابــاغ نشــده اســت و همچنــان در 

انتظــار ابــاغ آن بــرای اجــرا هســتیم.
زمان واریز سود سهام عدالت

وی بــه زمــان واریــز ســود ســهام عدالــت اشــاره کرد 
ــا چنــد روز آینــده  ــت ت گفــت: ســود ســهام عدال و 
کــه بخــش  پرداخــت می شــود. با ایــن توضیــح 
کوچکــی از ایــن ســود بــه دلیل اینکــه شــرکت های 
ســرمایه پذیر افزایــش ســرمایه داشــتند، بــه نفــع 
افزایــش  در  تــا  بــود  عدالــت  ســهام  مشــموالن 
آن  ارزشــمند  ســهام  و  کننــد  شــرکت  ســرمایه 
شــرکت ها را بگیرنــد؛ بنابرایــن اجــازه دادیــم تــا 

ســود در افزایــش ســرمایه مصــرف شــود.
دهقــان دهنــوی بابیان اینکــه چنــد شــرکت هــم 
در پرداخت ســود با مشــکل روبرو بودند و آخرین 
گر ایــن  ا افــزود:  داده ایــم،  آنهــا  بــه  را  اخطارهــا 
کننــد، دومیــن مرحلــه از  شــرکت ها ســود را واریــز 
کامــل پرداخــت می شــود،  واریــز ســود بــه صــورت 

کــه واریــز شــده  درغیراینصــورت آن بخــش از ســود 
اســت پرداخــت خواهــد شــد.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، با 
ــه ســود مدنظــر را در موعــد مقــرر  ک شــرکت هایی 
واریــز نکرده انــد طبــق ضوابــط ســازمان بــورس بــه 

کــرد. آنهــا برخــورد خواهیــم 
توقف فروش سهام عدالت به علت فضای 

کم در بازار حا
ــرد  ک ــه توقــف فــروش ســهام عدالــت اشــاره  وی ب
گفــت: فــروش ســهام عدالــت بــه علــت فضــای  و 
کــم در بــازار و هیجان های ایجاد شــده متوقف  حا
شــد. حجــم ســهام عدالــت در بــازار زیــاد اســت و 
ــازار مــورد مدیریــت  کــه فــروش آن در ب درصورتــی 
کاســته می شــود و منجر به  قرار نگیرد از ارزش آن 

ضــرر و زیــان ســهامداران خواهــد شــد.
دهقــان دهنــوی بــه زمــان فراهــم شــدن امــکان 
کــرد و افزود: ایــن  فــروش ســهام عدالــت اشــاره 
موضــوع وابســته بــه بهبــود وضعیــت بــازار اســت، 
در آن زمــان ســهام عدالــت را بــه صــورت تدریجــی 

کــرد. عرضــه خواهیــم 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشــان 
کــه ســهام  کرد: ایــن موضــوع بایــد مدنظــر باشــد 
ســهام  بهتریــن  و  ارزشــمندترین  جــزو  عدالــت 
کشــور اســت و هیــچ دارایــی بهتــر از  شــرکت های 

کشــور وجــود نــدارد. آن در 
وی ادامــه داد: پیشــنهاد مــا بــه ســهامداران این 

گــر افــراد بــه پــول حاضــر از فروش ایــن  کــه ا اســت 
ســهام نیــازی ندارنــد بــه طــور حتــم از فــروش آن 
کننــد و از منافع آن در بلندمدت بهره  خــودداری 

منــد شــوند.
آخرین جزئیات واریز ۱۵۰ میلیون دالر به 

صندوق تثبیت بازار سرمایه
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه واریــز 
صنــدوق  بــه  دالر  میلیــون   ۱۵۰ ریالــی  معــادل 
کــرد و اذعــان داشــت:  تثبیــت بــازار ســرمایه اشــاره 
اجرای ایــن موضــوع بین بانک مرکــزی و صندوق 

ــان اســت.  توســعه ملــی درجری
بانک مرکزی از صندوق توســعه ملی درخواســت 
کــه مبلــغ  کنــد  داشــت تــا حســاب هایی را معرفــی 
اجرای ایــن  درصــورت  باشــد،  برداشــت  قابــل 
اقــدام هرچــه زودتر ایــن واریــزی انجــام خواهــد 

شــد.
حمایت سازمان بورس از بازار دائمی است

دهقــان دهنــوی بــه برنامه هــای مدنظــر بــرای 
کــرد و گفــت:  بهبــود وضعیــت بــازار ســرمایه اشــاره 
کنــون وضعیــت بــازار خوب اســت اما برنامه های  ا

حمایتــی مــا دائمی اســت.
اظهــار  بهــادار  اوراق  و  بــورس  ســازمان  رئیــس 
داشــت: صنــدوق تثبیــت و توســعه بــازار ســرمایه 
دارای منابع قابل توجهی هســتند و در روزهایی 
کــه نیــاز باشــد بــه بــازار ســرمایه ورود و از معامــات 

آن حمایــت می کننــد.

توصیه رئیس سازمان بورس؛

فعال سهام عدالت خود را نفروشید
خبرخبر

و  آران  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رییــس 
کاالی غیرنفتــی در ســه  گفــت: صــادرات  بیــدگل 
ماهــه امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

۱۰۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.
کری افــزود: ۱۱۳ میلیــون و ۷۷۲ هزار  امیرعبــاس شــا
کاال در بهار امسال از این شهرستان به مقصد  دالر 

کشــور جهان صادر شــده اســت. بیش از ۱۰ 
وی ادامــه داد: وزن ایــن کاالهــا حــدود ۱۴۹ میلیــون 
کیلوگــرم بــود و میلگــرد و فــرش ماشــینی بــه  و ۶۸۲ 
کاالهــای صادراتــی  ترتیــب بیشــترین ســهم را از 

داشــتند.
و  آران  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رییــس 
ــرد: ســهم میلگــرد و فــرش  ک بیــدگل خاطــر نشــان 
ماشــینی از صــادرات آران و بیــدگل بــه ترتیــب ۸۰ و 

کاالهــا پنــج درصــد بــود. ۱۵ درصــد و ســایر 
کاال  صــادرات  بیشــترین  بابیان اینکــه  کری  شــا
کشــورهای عــراق،  از آران و بیــدگل بــه ترتیــب بــه 
کســتان و امارات بود، اظهار داشــت:  افغانســتان، پا
نزدیــک بــه ۶۰ میلیــون مترمربــع فــرش ماشــینی و 
گذشــته در ایــن شهرســتان تولیــد شــد. گلیــم ســال 
کارخانــه  ایــن مســوول بــا اشــاره بــه فعالیــت ۷۰۰ 
در  بهره بــرداری  مجــوز  دارای  ماشــینی  فــرش 
آران وبیــدگل یــادآور شــد: افــزون بــر ۵۰ درصــد فــرش 
کشــور در ایــن شهرســتان تولیــد می شــود  ماشــینی 
که ایــن مهــم آران و بیــدگل را بــه قطــب تولید ایــن 
کاال در ایــران و حتــی جهــان پــس از شــهر افــزون بــر 
کــرده  ۲ میلیــون نفــری غــازی آنتــپ ترکیــه تبدیــل 

اســت.
و  آران   تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رییــس 

بیــدگل اظهــار داشــت: این شهرســتان بــا وجــود 
کمتریــن میــزان تعطیلــی  تحریم هــای ظالمانــه، 
واحدهــای صنعتــی در کشــور را دارد و نــرخ بیــکاری 

در آن نزدیــک بــه پنــج درصــد اســت.
از  دولــت  جــدی  حمایــت  لــزوم  بــه  بااشــاره  وی 
ــن ارز،  ــای تامی ــینی در حوزه ه ــرش ماش ــت ف صنع
واردات مــواد اولیــه و صــادرات محصــول تصریــح 
گــذر از اقتصــاد تــک محصولــی در آران  کــرد: بــرای 
گردشــگری، راه انــدازی و ایجــاد  و بیــدگل، توســعه 
بخش هــای  در  اقتصــادی  زودبــازده  طرح هــای 

کشــاورزی، صنعــت و خدمــات ضــروری اســت.
و  آران  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رییــس   
گــو با ایرنــا گفتــه بــود: ۲۰۷  بیــدگل پیشــتر در گفــت و 
کاالی غیرنفتــی در ســال  میلیــون و ۱۳۲ هــزار دالر 
۱۳۹۹ از ایــن شهرســتان بــه مقصد کشــورهای دیگر 

صــادر شــده اســت.
اســماعیل بایبــوردی فرمانــدار آران و بیــدگل نیــز 
بــه ۹۰۰  نزدیــک  بــود:  گفتــه  به ایرنــا  آذر ۹۹  نهــم 
میلیــون دالر کاالی غیرنفتــی بــا وزن تقریبی حدود 
۸۰۰ میلیــون کیلوگــرم از ابتــدای دولت تدبیر و امید 
ــه  ک ــت  ــده اس ــادر ش ــورها ص کش ــایر  ــه س ــون ب کن تا
کشــور  از جایــگاه ویژه ایــن شهرســتان در اقتصــاد 

حکایــت دارد.
ــتان آران و  ــدی در شهرس ــد تولی ــر ۸۰۰ واح ــزون ب اف
کــه بیشــتر آنهــا درزمینــه فــرش  بیــدگل فعــال اســت 

ماشــینی و صنایــع وابســته فعالیــت می کننــد.
شهرســتان آران و بیــدگل بــا جمعیــت افــزون بــر ۱۰۳ 
کیلومتــری  هــزار نفــر، در فاصلــه نزدیــک بــه ۲۱۵ 

شــمال اصفهــان قــرار دارد.

ــت  ــت دول ــد اس ــت: بعی گف ــرژی  ــناس ان کارش ــک  ی
کار خــود  ســیزدهم حداقــل در ســال اول شــروع بــه 
قیمــت بنزیــن را افزایــش دهــد، زیــرا تجربیات قبلی 
کــه جامعــه روی قیمــت بنزیــن  نشــان داده اســت 
ــورم  ــوده و افزایــش قیمــت آن را عامــل ت حســاس ب
کــه برنامه ریــزی شــده  می دانــد بــه نظــر می رســد 
کــه حداقــل در ســال اول قــدری فشــار ازروی  اســت 

مــردم برداشــته شــود.
گــو بــا  ایمنــا،  گفــت و  غامحســین حســنتاش در 
کــه آیــا قیمــت بنزیــن در  در پاســخ به ایــن ســوال 
ــار  ــت، اظه ــد داش ــری خواه ــیزدهم تغیی ــت س دول
کــرد: بعیــد اســت دولــت ســیزدهم حداقــل در ســال 
کار خــود قیمــت بنزیــن را افزایــش  اول شــروع بــه 
اســت  داده  نشــان  قبلــی  تجربیــات  زیــرا  دهــد، 
کــه جامعــه روی قیمــت بنزیــن حســاس بــوده و 
افزایــش قیمــت آن را عامــل تــورم می دانــد و ایــن 
دولــت هــم بــه هرحال با شــعار کنتــرل تــورم و بهبود 
کــه  معیشــت مــردم آمــده اســت و بــه نظــر می رســد 
کــه حداقــل در ســال اول  برنامه ریــزی شــده اســت 

قــدری فشــار ازروی مــردم برداشــته شــود.
سهمیه بندی بنزین تغییری نمی کند

وی همچنیــن دررابطــه با امکان تغییرات ســهمیه 
بنــدی بنزیــن در دولــت جدیــد افــزود: همانطــور که 
گفتــه شــد این اتفــاق نیــز بعیــد اســت، فعــا شــرایط 
بــازار بنزیــن تثبیــت شــده اســت، افزایــش ســهمیه 
درآمــد دولــت را کاهــش می دهــد و کاهش ســهمیه 
کــرده و بــه نوعــی ماننــد  گــران شــدن را ایجــاد  تلقــی 

گــران شــدن اســت.
اعتصابات اثری بر قیمت بنزین نخواهد 

داشت

کارشــناس انــرژی همچنیــن دررابطــه بــا تأثیــر  ایــن 
گفــت:  اعتصــاب پاالیشــگاه ها بــر قیمــت بنزیــن 
کنتــرل عرضــه  در ایــران بــازار بنزیــن رقابتــی و تحــت 
کنتــرل  کننــدگان و پاالیشــگران نیســت و تحــت 
دولــت اســت. بنابرایــن اعتصابــات اثــری بــر قیمــت 
گســترده شــود  کــه آنقــدر  نخواهــد داشــت مگر ایــن 
و  شــده  پاالیشــگاه ها  تولیــد  توقــف  موجــب  کــه 

ــد. ــه وجــود آی کمبــود بنزیــن ب
حســنتاش افزود: ایــن موضــوع می توانــد منجــر بــه 
شــکل گیری بازار ســیاه شــکل شــود که بعید به نظر 
کــه ذخیــره  می رســد، عــاوه بر ایــن باتوجــه به ایــن 
کمبــود بــه ســرعت بــه وجــود  ســازی وجــود دارد 
گر ایــن اتفاق بیفتد فقط  نخواهــد آمــد، همچنیــن ا
بنزیــن مشــکل نخواهــد داشــت بلکــه فرآورده هــای 

دیگــر هــم دچــار مشــکل خواهنــد شــد.
افزایش قیمت بنزین افزایش تورم را به دنبال 

دارد
ــت  کنتــرل مصــرف و مدیری ــا راهــکار  وی دررابطــه ب
ــرد: تجربیــات  ک کشــور تصریــح  تقاضــای بنزیــن در 
گذشــته نشــان می دهــد کــه افزایش قیمــت موجب 
کنتــرل مصــرف و مدیریــت تقاضــا نشــده اســت زیــرا 
و  تورمی اســت  متأســفانه  اقتصاد ایــران  ســاختار 
ــورم را تشــدید می کنــد و قیمــت  افزایــش قیمــت، ت
ایــن  داشــت.  خواهــد  کاهــش  مجــدد  نســبی 
کارشــناس انــرژی دررابطــه بــا قیمــت تمــام شــده 
کــه جــز مهــم  گفــت: بایــد توجــه داشــت  بنزیــن 
هزینــه تولیــد بنزیــن قیمــت نفــت خــام تحویلــی 
کــه  بــه پاالیشــگاه ها اســت بنابرایــن بســتگی دارد 
قیمــت نفــت خــام تحویلــی بــه پاالیشــگاه ها چنــد 
درنظرگرفته شــود و با چه نرخ ارزی محاســبه شــود.

کاالی غیرنفتی آران و بیدگل ۱۰۰ درصد  صادرات 
افزایش یافت

یک کارشناس انرژی:

افزایش قیمت بنزین دور از انتظار است

نیاز حیاتی دولت 
مردمی رئیسی 

محمد علیزاده عضو هیات علمی دانشگاه  
ســازمان  رئیــس  مرکــزی،  بانــک  کل  رئیــس 
برنامــه و بودجــه، وزیــر اقتصــاد و امــور دارایــی و 
روســای سازمان های وابســته به وزارت اقتصاد 
و امــور دارایــی ازجملــه: بیمه ها، بــورس، گمرک 
و مالیــات، وزیــر جهــاد کشــاورزی، وزیر صنعت، 
تامیــن  و  تعــاون،کار  وزیــر  تجــارت،  و  معــدن 
اجتماعــی، وزیر مســکن، وزیر میــراث  فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی و معاون اقتصادی 
و مجموعــه مشــاوران اقتصــادی رئیس جمهور 
تشــکیل  را  دولــت  اقتصــادی  تیــم  اعضــای 

می دهنــد.
گــزارش الــف: اعضــای تیــم اقتصــادی دولــت  بــه 
ــرای غلبــه  مردمی جنــاب آقــای دکتــر رئیســی ب
بــر مشــکات اقتصــادی بایــد عــاوه بــر جــوان 
بــه  تســلط  نیــز  و  تخصــص  داشــتن  بــودن، 
و  جهــادی  مدیــر  اقتصــادی،  دانســته های 
میدانــی بــودن و داشــتن طهــارت اقتصــادی، 
عدالــت،  اجــرای  درخصــوص  راســخی  عــزم 
شــفافیت، اصــل مــا می توانیــم و مبــارزه قاطــع، 
بــا فســاد داشــته  تبعیــض  و  اغمــاض  بــدون 

باشــند.
اعضــای تیــم اقتصــادی دولــت مردمی ایــران 
بــه راهکارهــای تصریــح شــده در  بایــد  قــوی 
اجــرای  همــان  کــه  انقــاب  دوم  گام  بیانیــه 
گانــه اقتصــاد مقاومتــی  دقیــق سیاســتهای 2۴ 
اســت اهتمام جدی داشــته باشند. همچنین 
اجــرای منشــور 8 مــاده ای رهبــر معظــم انقــاب 
پیرامــون مبــارزه بــا فســاد بــه ســران قــوا در ســال 

کار ایــن تیــم قــرار می گیــرد. 138۰ در دســتور 
توجــه  آن  بــه  بایــد  مهمی کــه  بســیار  نکتــه 
که ایــن ویژگی هــا در انتخــاب  داشــت این اســت 
معاونیــن اعضــای تیــم اقتصــادی دولــت و در 
ســطوح پاییــن تــر نیــز عینــا بایــد مدنظــر قــرار 

گیــرد.
پیشــنهاد برگــزاری جلســات هفتگــی یــا ماهانــه 
کار  و  اتــکاء  قابــل  و  عملــی  خروجیهــای  بــا 
کارشناســی شــده دربیــن معاونیــن وزارتخانه هــا 
و ســازمان های عضــو تیــم اقتصــادی جهــت 
رفــع مشــکات و ارائه ایــن راه حلهــا بــه اعضــای 
تیــم اقتصــادی، از مهم تریــن و حیاتــی تریــن 
وظایف ایــن ســطح از تیــم اقتصــادی دولــت 

اســت.
نظــام  و اصــاح  نفــت  بــه  اقتصــاد  وابســتگی 
از  بــودن بخشــهایی  کشــور، دولتــی  مالیاتــی 
گــذار شــود، بودجه  کــه بایــد بــه مــردم وا اقتصــاد 
بنــدی معیــوب، عــدم هماهنگــی سیاســتهای 
اقتصــادی، وجــود هزینه هــای زائــد و مســرفانه 

در دســتگاههای حکومتــی تصریــح شــده در 
تقاضــا  و همچنیــن  انقــاب  گام دوم  بیانیــه 
ــرای مســکن و نــگارش برنامــه هفتــم توســعه  ب
را می تــوان در راس مهمتریــن مســائل اساســی 

کشــور درنظرگرفــت. اقتصــاد 
و  قــوی  اقتصــادی  تیــم  تشــکیل  از  پــس 
هماهنگ و قبل از شــروع جلســات، حتما باید 
ــادی  ــول اقتص ــند تح ــام س ــه انضم نقشــه راه ب
و  مــدت  میــان  مــدت،  کوتــاه  افق هــای  بــا 
بلنــد مــدت تهیــه شــده و جلســات هماهنگــی 
و  راه  نقشــه  اجرایــی  راهکارهــای  پیرامــون 
گــردد. هماهنگــی تیــم  ســند تحــول تشــکیل 
کمیســیونهای  اقتصــادی  اقتصــادی دولــت بــا 
کــه  اســت  نکاتــی  مهمتریــن  از  نیــز  مجلــس 
بایســتی توســط روســای قــوای محتــرم مقننــه و 

مجریــه بصــورت جــدی پیگیــری شــود.
با مطالعه در تیم اقتصادی دولتهای پیشــین، 
ناهماهنگــی تیــم اقتصــادی مهمتریــن دلیــل 
روســای  شــعارهای  و  وعده هــا  تحقــق  عــدم 
کــه جنــاب آقــای  جمهــور پیشــین بــوده اســت 
دکتــر رئیســی نیــز در شــعارهای انتخاباتــی بــه 
درســتی به ایــن نکتــه اشــاره و هماهنگــی تیــم 
اقتصــادی قــوی را بارهــا در رقابتهــای انتخاباتی 
تکــرار نمــود. پیشــنهاد می شــود بــرای پیــروزی 
جمهــور  رئیــس  اقتصــادی،  مشــکات   بــر 
محتــرم، فرماندهی ایــن تیــم قــوی و هماهنــگ 
در ایــن  خــود  حضــور  بــا  و  بگیــرد  برعهــده  را 
جلســات ضمانتی برای اجرای تصمیمات این 
تیــم باشــد و بــه تیــم اقتصــادی اجــازه ندهــد بــا 
تصمیمــات خلــق الســاعه و لحظــه ای، اقتصــاد 

کنــد. کشــور را دچــار مشــکل 
دکتــر  آقــای  جنــاب  مــی رود  انتظــار  بنابرایــن 
و  قــوی  اقتصــادی  تیــم  تشــکیل  بــا  رئیســی 
هماهنــگ بــا شــرایط بیــان شــده در ایــن متــن، 
اســامی ایران  جمهــور  رئیــس  اولیــن  بتوانــد 
کــه شــعارهای انتخاباتــی را جامــه عمــل  باشــد 
کــه دولــت  می پوشــاند. درایــن صــورت اســت 
مردمی ایــران قــوی جنــاب اقــای دکتــر رئیســی 
خواهــد توانســت بــر مشــکات اقتصــادی پیــروز 

شــود.

نگاه رسانه
معاون بانک کشاورزی استان اصفهان:

در استان اصفهان ۲۰ درصد دام ها بیمه اند

معاون اشتغال کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

ایجاد ۸۰۹ شغل صنعتی 
برای مددجویان امداد در سال ۹۹

خبرربخ

خبرربخ

کشــاورزی  بانــک  بیمــه ای  خدمــات  معــاون 
درصــد   ۳۰ اســتان  در  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
کشــاورزی و ۲۰ درصــد دام هــا  محصــوالت بخــش 
درحاشــیه  وارســته پور  مجیــد  هســتند.  بیمــه 
کشــاورزی  جلســه ســتاد بررســی راهکارهــای بیمــه 
کــرد: به منظور  و دامــی در جمــع خبرنــگاران، اظهــار 
خدمــات  ارائــه  و  کشــاورزی  بیمه هــای  توســعه 
ــورد  ــداران م ــه دام ــکات بیم ــرداران، مش ــه بهره ب ب
نیمــه  کــه  بابیان ایــن  وی  گرفــت.  قــرار  بررســی 
کردن محصوالت  نخســت ســال زراعی موقع بیمه 

کرد: در ســال  کشــاورزی و باغی اســت، خاطرنشــان 
زراعــی جــاری طــرح بیمه اجبــاری دام مطرح شــده 
اســت و انتظــار مــی رود دامــداران گلپایگانی نســبت 
کننــد. معــاون بانــک  بــه بیمــه دام خــود اقــدام 
گــر دام  کــرد: ا کشــاورزی اســتان اصفهــان تصریــح 
آمیختــه ای تلــف شــود ازســوی دولــت ۱۴ میلیــون 
پــور  تومــان غرامــت پرداخــت می شــود. وارســته 
کشــاورزی  دررابطــه بــا خســارت وارده بــه بخــش 
گفــت: غرامــت خشکســالی و ســرمازدگی بــه مزارعــی 
و  قنــوات  ماننــد  ســطحی  آب هــای  ازطریــق  کــه 
چشــمه ها و رودخانه هــا آبیــاری می شــوند تعلــق 
می گیــرد. وی افــزود: در اســتان اصفهــان، ۳۰ درصد 
بخــش کشــاورزی و ۲۰ درصــد دام ها تحت پوشــش 
بیمــه قــرار گرفته انــد همچنیــن در بخش زراعــت دو 
هــزار و ۳۶۰ هکتــار و در بخــش باغــات ۲۵۸ هکتــار 
بیمــه شــده اســت. معــاون بانک کشــاورزی اســتان 
اصفهــان افزود: خســارت بخــش زراعت تــا ۱۵ مرداد 
مــاه و غرامــت بخــش باغــات تــا مهــر و آبــان ارزیابــی و 

در فصــل زمســتان پرداخــت می شــود.

امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
گذشــته تعــداد  گفــت: در ســال  اســتان اصفهــان 
۸۰۹ مــورد شــغل صنعتــی، بــا تخصیص تســهیاتی 
بالــغ بــر ۲۳ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون تومــان بــرای 
کیانــی معــاون  مددجویان ایجــاد شــد. محمدرضــا 
اســتان  امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال 
گذشــته ۸۰۹ شــغل  کــرد: در ســال  اصفهــان اظهــار 
صنعتــی بــا پرداخت تســهیاتی بالغ بــر ۲۳ میلیارد 
کمیتــه  و ۴۰۰ میلیــون تومــان بــرای مددجویــان 
افــزود:  وی  شــد.  اصفهان ایجــاد  اســتان  امــداد 
فعالیت هــای  بخــش  در  شــده  مشــاغل ایجاد 
کارگاه هــای جوشــکاری، فلــزکاری،  صنعتــی شــامل 
تولیــدات لولــه، اتصــاالت پلیمــری، تأسیســات بــرق 
و… اســت، این نهــاد برای ایجــاد شــغل پایــدار بــه 

مجریــان شــاغل در بخــش فعالیت هــای صنعتــی، 
آموزش هــای مهارتــی الزم را ارائــه می دهــد. معــاون 
اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد، ادامــه داد: در 
ــت  ــا پرداخ ــز ب ــاری نی ــال ج ــی س ــه ابتدای ــه ماه س
یــک میلیــارد و ۶۶۰ میلیــون تومــان تســهیات در 
همیــن حــوزه، ۵۰ شــغل صنعتــی دیگــر نیــز بــرای 
پایــان  در  وی  اســت.  شــده  مددجویان ایجــاد 
ــاد  ــی برای ایج ــهیات پرداخت ــه تس ــاره به اینک بااش
کمتریــن انحــراف همــراه  بــا  شــغل در ایــن نهــاد 
گفــت: بــرای حفظ ایــن مشــاغل و رســیدن  اســت، 
ــه مرحلــه خوداتکایــی مددجویان، ایــن طرح هــا  ب
کارشناســان و ناظــران  تحــت نظــارت پنــج ســاله 
محصــوالت  تولیــد  از  پــس  و  دارد  قــرار  اشــتغال 
کیفیــت درزمینــه بازاریابــی و فــروش نیــز همــراه  با

مددجویــان خواهیــم بــود.



سال پنجم - شماره  1172 
شنبه  12  تیر  1۴۰۰ -  22 ذی القعده  1۴۴2
3  جوالی     2۰21 3استان

اداره  تحقیقــات  و  پیش بینــی  توســعه  معــاون 
میانگیــن  گفــت:  اصفهــان  هواشناســی  کل 
بارش هــای اســتان درمجمــوع از ابتــدای ســال 
کنــون ۱۰۷ میلیمتــر اســت کــه نســبت بــه  زراعــی تا
بلنــد مــدت ۳۱ درصــد و نســبت بــه ســال گذشــته 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا  ۳۵ درصــد 
میانگیــن  افــزود: همچنیــن  نویــد حاج بابایــی 
زراعــی  ســال  در  اصفهــان  اســتان  بارش هــای 
جــاری )اول مهــر ۹۹ تــا نهــم تیرمــاه ۱۴۰۰( بــه ۱۰۷ 

میلی متــر رســیده اســت.
کــم بارشــی را از ابتدای ســال  وی ادامــه داد: ســال 
کنــون پشــت ســر گذاشــتیم و کــم بارشــی  زراعــی تا
در بیشــتر نقــاط اســتان در هشــت ماه اخیــر دیده 

می شــود.
معــاون توســعه پیش بینــی و تحقیقــات اداره کل 
هواشناســی اصفهــان اظهــار داشــت: وضعیــت 
کــه  کنــون در بعضــی مناطــق اســتان  بارش هــا تا
بیشــتر هــم سرچشــمه های آبــی زاینــده رود و 
ــوده اســت. کننــده ب غــرب اســتان اســت نگــران 

کــرد: نکتــه قابــل توجه اینکــه بیشــتر  وی اضافــه 
بارش هــای امســال در مناطقــی اتفــاق افتــاده 
که در حوضه زاینده رود نیســت و در نیمه  اســت 

کــه تاثیــری در  شــرقی و شــمالی اســتان رخ داده 
افزایــش  موجــب  و  نــدارد  رود  زاینــده  آب  روان 
شــرایط تشــدید خشکســالی ازنــوع هیدرولوژیــک 
)بلندمــدت( در اســتان شــده اســت. حــاج بابایی 
اســتان  خشکســالی  پهنــه   کــرد:  خاطرنشــان 
افزایــش  مــدت  کوتــاه  دوره  یــک  در  اصفهــان 
یافتــه و بیــش از ۹۰ درصــد مســاحت اســتان درگیر 
کــرد: حــدود ۸۰  خشکســالی اســت. وی بیــان 
درصــد مســاحت اصفهــان در یــک دوره ۱۰ ســاله 
منتهــی به پایــان خردادماه نیز درگیر خشکســالی 
کــه شــدت خشکســالی ازنظــر  اســت بدیــن معنــا 
کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت در اســتان اصفهــان 

ــرده اســت. ک افزایــش پیــدا 
معــاون توســعه پیش بینــی و تحقیقــات اداره کل 
هواشناســی اصفهان گفت: تشــدید خشکســالی 
در ایــن اســتان موجــب محســوس شــدن شــرایط 

کــم بارشــی شــده اســت. تنــش آبــی و 
وی افــزود: رونــد افزایــش دمــا در بهــار امســال 
قابــل توجــه بــوده و دمــای هــوا در خــرداد مــاه 
ــا چهــار درجــه ســانتیگراد افزایــش پیــدا  بیــن ۲ ت
که ایــن افزایــش دمــای بیــش از چهــار  کــرده اســت 
درجــه در مناطــق غربــی و سرچشــمه ها،  عالوه بر 
وقــوع کــم بارشــی، شــرایط تبخیــر را هم به شــدت 

افزایــش داده و ایــن شــرایط را از حالــت طبیعــی 
کــرده اســت. بدتــر 

اطالعــات  براســاس  داد:  ادامــه  بابایــی  حــاج 
ــا چهــار مــاه آینــده جــزو ماه هــای  موجــود، ســه ت
بارشــی محســوب نمی شــوند و ســهم بارشــی این 

ــدارد. ــتان ن ــی اس ــع آب ــر مناب ــری ب ــا تاثی ماه ه
گفته وی، شــرایط خشکســالی اســتان در پنج  به 
مــاه آینــده بدتــر خواهــد شــد و درصــورت وقــوع 
بــارش در ایــن ماه هــا هــم تاثیرگــذار نخواهــد بــود.

معــاون توســعه پیش بینــی و تحقیقــات اداره کل 
کرد: توصیه ها  هواشناسی اصفهان خاطرنشــان 
وضعیــت  درخصــوص  الزم  هشــدارهای  و 
گذشــته ارائــه  خشکســالی اســتان، از ماه هــای 
شــده و مهمتریــن توصیــه درایــن زمینــه باتوجــه 
به اینکــه امســال به عنــوان یــک ســال بحرانــی 
محســوب می شــود، مدیریــت مصــرف آب و بــرق 
اســت. وی بااشــاره به اینکــه همــه بایــد دســت 
ــه دســت هــم دهیــم تا ایــن دوران را پشــت ســر  ب
کــرد: امــکان انجــام فعالیت هــای  بگذاریــم بیــان 
عــادی در ایــن شــرایط بحرانــی توســط صنایــع، 
کشــاورزان و مســووالن دســتگاه های وجود ندارد 
و درغیراینصــورت بــا مشــکالت حــادی مواجــه 

خواهیــم شــد.

معاون اداره کل هواشناسی اصفهان:

بارندگی در استان اصفهان ۳۵ درصد کمتر از سال 
قبل است

خبرربخ

خبر

فــروش  و  تولیــد  عملکــرد  میــزان  از  گزارشــی 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا نمــاد فــوالد بــرای دوره 
پایــان خردادمــاه منتشــر شــد و  بــه  منتهــی 
براســاس آن میــزان فروش ایــن شــرکت در بهــار 
بــا مــدت مشــابه در ســال  ۱۴۰۰ در مقایســه 
گذشــته بــا رشــد ۱۶۶ درصــدی همــراه شــده 

اســت.
میــزان فروش شــرکت فوالد مبارکــه در خردادماه 
میلیــون   ۱۲۱,۲۹۸,۸۸۰ میــزان  بــه  امســال 
فــروش،  میــزان  از ایــن  کــه  اســت  بــوده  ریــال 
و  هزارتنــی   ۳۳۵ فــروش  بــا  گــرم  محصــوالت 
درآمــد ۵۹,۳۱۱,۷۷۷ تــن باالتریــن ســهم درآمــد 

را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
میــزان فــروش شــرکت فــوالد مبارکــه در ۲ ماهــه 
 ۲۱۵,۳۵۵,۰۴۶ میــزان  بــه  امســال  نخســت 
میلیــون ریــال بــوده اســت و از ایــن مقــدار بازهــم 
گرم  باالتریــن حجــم درآمد از فروش محصــوالت 
بــوده و بعــد از آن نیــز محصــوالت ســرد باالتریــن 

ــانده اند. ــت رس ــه ثب ــروش را ب ــم ف رق
شــرکت  کــه  گفــت  می تــوان  درمجمــوع 
فوالدمبارکه از ابتدای ســال مالی جدید تا پایان 
 ۳۳۶,۶۵۳,۹۲۶ بــا  برابــر  درآمــدی  خردادمــاه 

ــا  ــه در مقایســه ب ک ــال داشــته اســت  میلیــون ری
گذشــته ۱۲۶,۶۸۵,۲۸۴  مــدت مشــابه در ســال 
میلیــون ریــال بوده با رشــد ۱۶۶ درصــدی فروش 

ــت. ــته اس گش ــراه  هم
کــه شــرکت فوالدمبارکــه در ۳  گفتنــی اســت 
ماهــه اول امســال توانســته اســت: محصــوالت 
گــرم بــه میــزان یــک میلیــون و ۱۵۱ هــزار تــن، 
هزارتــن،   ۳۶۹ مقــدار  بــه  ســرد  محصــوالت 
محصــوالت پوشــش دار ۷۹ هزارتــن و ســایر 
محصــوالت را بــه مقــدار ۵۷۷ هزارتــن تولیــد 
کنــد. همچنین بیشــترین محصــول بــه فروش 
بــه  گــرم  محصــوالت  مــدت  در ایــن  رســیده 
مقــدار یــک میلیــون و ۶۴ هــزار تــن و بــه ارزش 

بــوده اســت. ریــال  ۱۸۲,۲۲۷,۱۰۷ میلیــون 

تکمیــل خــط دو متــروی اصفهــان بــه معنــای 
روز  در  مســافر  هــزار  حــدود ۷۰۰  جابه جایــی 

اســت.
مدیرعامــل شــرکت متــرو منطقــه اصفهــان، 
تکمیــل خــط دو متــروی اصفهــان را بــه دلیــل 
کم تریــن نقــاط شــهر  عبــور از شــلوغ ترین و پرترا
آلودگــی  کاهــش  بــرای  گامی بلنــد  برداشــتن 
بینــی  پیــش  گفــت:  و  دانســت  ترافیــک  و 
می شــود بــا تکمیــل خــط دو متــروی اصفهــان 
کل ســفرهای شــهری با ایــن وســیله  ســهم 
کــه  ک و ایمــن بــه بیــش از ۱۶ درصــد برســد  پــا
بــه معنــای جابه جایی حــدود ۷۰۰ هزار مســافر 

در روز اســت.
خــط  احــداث  رونــد  طحانیــان،  احمدرضــا 
کــرد و افــزود:  دو متــرو را چشــمگیر توصیــف 
ــرو،  ــط دو مت ــتگاه خ ــر، از ۱۶ ایس ــال حاض درح
ــی  ــع غرب ــا ضل ــت ت ــال اجراس ــتگاه درح ۱۲ ایس

کنــد. شــهر را بــه ضلــع شــرقی متصــل 

توســعه  رونــد  بــه  بااشــاره  طحانیــان  آقــای 
متــروی  شــرکت  گفــت:  متــرو  یــک  خــط 
منطقــه اصفهــان، رســالت خدمت رســانی بــه 
شــهرهای اقمــاری و همجــوار ازجمله شــاهین 

را دارد. شــهر و بهارســتان 
کیلومتــر احــداث خــط  وی، هزینــه هــر یــک 
متــرو را بــه طــور متوســط یــک هــزار میلیــارد 
گفــت: وقتــی از خــط یــک  کــرد و  تومــان بــرآورد 
متــرو صحبــت می شــود، درواقــع از یــک طــرح 

ــم. گفته ای ــخن  ــی س ــارد تومان ــزار میلی ۲۵ ه
کــه  وی بااشــاره به اینکــه متــروی بهارســتان 
کنون  درامتــداد خــط یــک احداث می شــود، تا
۷۰ درصــد پیشــرفت اجــرا داشــته و تــا دو ســال 
آینده تکمیل خواهد شــد، گفت: طول مســیر 
کیلومتــر و خــط  متــروی خــط بهارســتان ۱۶ 
متــروی شــاهین شــهر ۱۴ کیلومتــر اســت کــه بــا 
کیلومتــری  ــرداری از آنهــا، خــط یــک ۲۰  بهره ب
فعلــی متروی اصفهــان به ۵۰ کیلومتــر افزایش 

می یابــد.

موتورســیکلت های  جایگزینــی  بــزرگ  طــرح 
کلیــد  فرســوده بــا موتور هــای برقــی در اصفهــان 

خــورد.
مدیــرکل ارتباطــات و امور بین الملل شــهرداری 
موتورســیکلت  کــه  افــرادی  گفــت:  اصفهــان 
ــن  ــرکت در ای ــه ش ــد ب ــد و عالقه من ــوده دارن فرس
طــرح هســتند می تواننــد بــرای نــام نویســی بــه 
نشــانی اینترنتی My.isfahan.ir مراجعــه کننــد.
ایمــان حجتــی افزود: ایــن طرح با شــعار »چشــم 
شــهر روشــن« و هشــتک # هــوای اصفهــان را 

داریــم، در ایــن شــهر اجــرا می شــود.
وی گفــت: همچنیــن متقاضیان بــرای تعویض 
موتورســیکلت خــود تســهیالت بانکــی دریافــت 

می کننــد.

در بهار ۱۴۰۰؛

کرد فروش فوالد مبارکه ۱۶۶ درصد رشد 
خط دو مترو، خطی با سود زیاد 

اجرای طرح جایگزینی موتورسیکلت های فرسوده 
با برقی 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

معــاون پایــش و نظــارت حفاظــت محیــط  زیســت 
گفــت: محیــط زیســت اصفهــان حداقــل  اصفهــان 
بــه ۱۱ میلیــارد تومــان اعتبــار احتیــاج دارد تــا شــرایط 
اولیــه و نیاز هــای حیاتــی حیوانــات شــامل علوفــه و 

کنــد. آب را تأمیــن 
کبــری معــاون پایــش و نظــارت حفاظــت  حســین ا
علوفــه   امســال  گفــت:   اصفهــان  محیط زیســت 
گــران شــده و بــرای آن هنــوز اعتبــاری داده نشــده 
اســت، مــا تمــام امکانــات و تــوان محیط بانــان خود 
کردیــم  را بــرای آبرســانی ســیار بــه آبشــخور ها بســیج 
امــا جمعیــت زیــادی از حیــات وحــش بــه دلیــل 
ع و اراضــی  نبــود علوفــه از مناطــق خــارج و بــه مــزار

ــدند. ــک ش ــاورزی نزدی کش
او ادامــه داد: محیــط زیســت اصفهان حداقــل به ۱۱ 
میلیــارد تومــان اعتبــار احتیــاج دارد تــا شــرایط اولیه 
و نیاز هــای حیاتــی حیوانــات شــامل علوفــه و آب 
کــرده و تــا حــدودی از برخــی بیماری هــا  را تأمیــن 

پیشــگیری شــود که برای تأمین اعتبارات موردنیاز 
ازطریــق اســتانداری، ســازمان مدیریــت و برنامــه 
ریــزی اصفهــان و ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کشــور پیگیــری و بــا ســازمان مدیریت بحران کشــور 
کــه امید اســت این تالش ها نتیجه  مکاتباتی شــده 

بخــش باشــد.
معــاون پایــش و نظــارت حفاظــت محیط زیســت 
کنون  اصفهــان گفــت: امــا با وجــود پیگیری هــای تا
ــر  ــتفاده از ه ــرای اس ــی ب ــتانی و مل ــطح اس ــا در س م
ظرفیتــی بــرای تأمیــن اعتبــارات، مشــکل آنقــدر 
گیــر بــوده کــه به شــدت نیازمنــد همراهی مــردم،  فرا

نهاد هــای حقیقــی و حقوقــی هســتیم.
کــه بــرای آب و غــذا  گونه هایــی  گفــت:  حفاظــت  او 
ع کشــاورزی می روند،  بــه خــارج از مناطــق و به مــزار
کمــک و همراهــی مــردم نیــاز  دشــوار بــوده و بــه 
کــرده  کــه در حفاظــت آن هــا بــا مــا همراهــی  اســت 
ــن  ــوان از ای ــا بت ــد ت کنن ــانی  ــالع رس ــارکت و اط و مش

کــرد. شــرایط ســخت عبــور 

معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل 
جــاری  ســال  ابتــدای  از  گفــت:  جــاده ای  ونقــل 
کشــور  کنــون ۲۵۱ نقطــه پرحادثــه در جاده هــای  تا

ســاماندهی شــده اســت.
آغــاز عملیــات اجرایــی  آئیــن  امانــی در  داریــوش 
کســی ونهــر« در شهرســتان فالورجــان  زیرگــذر »با
بــا بیان اینکــه ســاماندهی نقــاط پرحادثــه اولویــت 
ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و یکی از 

مطالبــات اصلــی شــهروندان اســت، اظهــار داشــت: 
برایــن اســاس این اقــدام را بــا همــکاری پلیــس راه در 

کار قــرار داده ایــم. دســتور 
ــا بیان اینکــه از ایــن رو از ابتــدای ســال جــاری  وی ب
کنــون از نقاط شناســایی شــده دراین زمینــه ۲۵۱  تا
نقطــه ســاماندهی شــده اســت، ابــراز داشــت: پــروژه 
کســی ونهــر« نیــز درایــن راســتا در دســتور  زیرگــذر »با

گرفتــه اســت. کار قــرار 
رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 

کشــور با اشــاره به اینکــه تأمین اعتبار موردنیــاز برای 
کســی ونهــر« انجــام شــده  اجــرای پــروژه زیرگــذر »با
کــرده تــا ســه مــاه  اســت، ادامــه داد: پیمانــکار تعهــد 

آینده ایــن پــروژه را بــه بهــره بــرداری برســاند.
کیــد بر اینکه ایمــن ســازی بــرای هدایــت  وی بــا تا
کســی ونهــر« انجــام  ترافیــک در پــروژه زیرگــذر »با
شــده اســت، ادامــه داد: انتظــار داریم ایــن پــروژه در 

ــرداری برســد. ــه بهــره ب زمــان تعییــن شــده ب
کســی  امانــی بــا بیان اینکــه بــرای اجــرای زیرگــذر »با
کبــرداری زیــادی دارد، ادامــه داد: ترافیک  ونهــر« خا
در ایــن محــدوده بــه صورت ایمــن مدیریــت شــده و 
ســعی داریم ایــن پــروژه را بــه بهتریــن شــکل ممکــن 

در زمــان مقــرر بــه اتمــام برســانیم.
گفتنــی اســت، رئیــس ســازمان راهــداری و حمــل و 
کنــون از پروژه هــای روکــش  کشــور تا نقــل جــاده ای 
آســفالت حفاظتــی اســالری ســیل محــور روســتایی 
محــور  احــداث  روکــش  و  آبــاد  یحیــی   – دهــک 
کــرده اســت  گرمــوک بازدیــد  روســتایی هونجــان –  
کبــری معــاون راهــداری ســازمان راهــداری  و رضــا ا
ــری  ــدی خض ــور، مه کش ــاده ای  ــل ج ــل و نق و حم
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
مــردم  نماینــده  محمــودی  ســمیه  و  اصفهــان 
در ایــن  اســالمی نیز  شــورای  مجلــس  در  ســمیرم 
ــد. کرده ان بازدیدها ایــن مقــام مســئول را همراهــی 

ــد صنــدوق بازنشســتگی  در مراســمی مدیر جدی
اســتان معرفــی و از خدمــات مدیر قبلــی قدردانی 
عمومی فرمانــداری  روابــط  گــزارش  بــه  شــد. 
اصفهــان، حســین سیســتانی فرمانــدار اصفهــان 
صنــدوق  مدیــر  معارفــه  و  تودیــع  آییــن  در 
خدمــت  بابیان اینکــه  اســتان،  بازنشســتگی 
شایســته  خدمتــی  بازنشســتگان،  جامعــه  بــه 
اســت، اظهــار داشــت: بازنشســتگان آیینــه تمــام 
نمــای کارمنــدان جــوان امــروز هســتند و خدمــت 
صادقانــه بــه آنهــا، از اهمیــت واالیــی برخــوردار 

اســت.
فرمانــدار اصفهــان افــزود: بازنشســتگان از مهــم 
کــه  تریــن قشــرهای جامعــه بــه شــمار می رونــد 
هســتند  اثرگــذار  کشــور  پیشــرفت  و  رشــد  در 
در  آنــان  تجربیــات  از  می تواننــد  دولت هــا  و 
مســیر تحقــق برنامه هــای خویــش بهــره منــد 
شــوند. سیســتانی بــا بیان اینکــه جایــگاه و شــأن 
بازنشســتگان، جایگاهــی واالســت، خاطرنشــان 
کــرد: بازنشســتگی مرحله ای اســت که هیچکس 
گریــزی از آن نیســت و احتــرام، رعایــت حرمــت  را 
و اســتفاده از تجارب بازنشســتگان، همواره مورد 
کیــد اســت  و بــی شــک آنــان بــدون هیچ منتی،  تا
آمــاده ارائــه تجــارب خــود بــه نســل های جــوان 

هســتند.
امــری  را  بازنشســتگان  منزلــت  بــه  توجــه  وی 
تکریــم  لــزوم  کــرد:  کیــد  تأ و  دانســت  ضــروری 
بازنشســتگان، دفــاع از حقــوق آنهــا، تکریــم و ارائه 
بایــد در  بازنشســتگان  بــه  کیفیــت  با خدمــات 

گیــرد.  قــرار  برنامه هــا  اولویــت 
کانون هــا  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  فرمانــدار 
صــدای رســای بازنشســتگان هســتند، عنــوان 
اجتماعــی  مرجــع  گروه هــای  کانون هــا  کــرد: 
مشــکالت  انتقــال  بــه  قــادر  هــم  کــه  هســتند 
در  می تواننــد  هــم  و  هســتند  مســووالن  بــه 
کلیدی   تصمیم ســازی ها و برنامه ریزی هــا نقــش 

داشته باشند. 
کانون هــای  کیــد بر اینکــه تقویــت  سیســتانی بــا تأ
افــزود:  اســت  ضــروری  امــری  بازنشســتگی 
و  نقــش  اخیــر  ســال  چنــد  در  خوشــبختانه 
و مقام هــای  نــزد مســئوالن  کانون هــا  جایــگاه 
کــه  کشــور پررنــگ تــر و بــا اهمیــت شــده  بلندپایــه 
ان شــاء ا... بیــش از پیــش شــاهد رفــع مشــکالت 

بازنشســتگان در ســطوح مختلــف باشــیم.
فرمانــدار  حضــور  بــا  آیینــی  در  اســت،  گفتنــی 
تجلیــل  عبــادی  شــهروز  زحمــات  از  اصفهــان، 
بــه عنــوان مدیــر جدیــد  الهــی  و علیرضــا غفــر 
شــد. معرفــی  اســتان  بازنشســتگی  صنــدوق 

نیاز 11 میلیارد تومانی اصفهان
برای تامین علوفه و آب حیات وحش

طی سه ماه اخیر؛

کشور ساماندهی شد معارفه مدیر جدید صندوق بازنشستگی استان۲۵۱ نقطه پرحادثه در جاده های 
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اســتان  کشــاورزان  صنــف  مدیــره  هیئــت  عضــو 
گفــت: فعــال مشــخص نیســت آب زاینــده  اصفهــان 
رود چنــد روز جــاری باشــد و ایــن موضــوع بــه رفتــار 
برداشــت های  و  آب  هدررفــت  میــزان  رودخانــه، 
باالدســت بســتگی دارد. احمدرضــا جعفــری در 
کــرد: درحــال حاضــر آب  گــو بــا  ایمنــا، اظهــار  گفــت و 
زاینــده رود بــرای مصــرف باغــات غــرب اســتان رهــا 
شــده اســت و بازگشــایی بــرای شــرق اســتان نیــز 
کشــاورزان این منطقــه تــا هفتــه آینــده  بــه تصمیــم 
کشــاورزان  بســتگی دارد. وی توضیــح داد: برخــی 
معتقدنــد رهاســازی کنونی آب، منفعتی بــرای آنها 
کشــت  نداشــته و الزم اســت این میــزان از آب بــرای 
پاییــزه نگهــداری شــود، البتــه عــده ای دیگــر هــم بــه 
دلیــل بــی اعتمادی نســبت به مســئوالن مربوطه، 
مبنــی بــر حفــظ آب بــرای پاییــز، خواهــان جــاری 

شــدن زاینــده رود در شــرق هســتند.
اســتان  کشــاورزان  صنــف  مدیــره  هیئــت  عضــو 
کمیتــه  کــه بیــن  گفــت: براســاس توافقــی  اصفهــان 
گرفــت قــرار  کشــاورزان شــرق و غــرب اســتان انجــام 
روز  از هدررفــت آب، چنــد  بــرای جلوگیــری  شــد 
زاینــده رود بــرای غــرب اســتان جــاری شــده و بــا 

بررســی رفتــار رودخانــه و اینکه ایــن آب تــا چــه میزان 
می توانــد جوابگــوی مصــرف غــرب و شــرق باشــد 

بــرای شــرق هــم آب رهاســازی شــود.
شرکت آب منطقه ای استان اصفهان 

برداشت های مازاد را کنترل نمی کند
کید براینکــه در این مدت، هماهنگی  جعفــری بــا تا
الزم بیــن کشــاورزان شــرق دررابطــه بــا جاری شــدن 
یا نشــدن آب انجام خواهد شــد، افزود: شــرکت آب 
منطقــه ای اســتان اصفهــان برداشــت های مــازاد را 
کنترل نکرده و از تخصیص ۲۵۰ میلیون مترمکعب 

هــم امتناع می کنــد، ازطرفی هم نظارت کشــاورزان 
بــر آب ایــن رودخانــه را نمی پذیرد.

محیــط  و  اســتان  کشــاورزان  ســهم  گفــت:  وی 
زیســت از آب زاینــده رود ۶۰۰ میلیــون متــر مکعــب 
هیــچ  می شــد  جــاری  میــزان  گر ایــن  ا و  اســت 
کشــاورزان وجــود نداشــت،  کشــت  ــرای  مشــکلی ب
امــا بــه دلیــل مصــارف شــرب، صنایــع و انتقــال آب 
ــه ۲۵۰ میلیــون متــر  ــه دیگــر اســتان ها این عــدد ب ب
کــه مشــخص نیســت این  مکعــب رســیده اســت 

میــزان هــم اختصــاص یابــد.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزان استان مطرح کرد:

مشخص نیست زاینده رود چند روز جاری می شود

خبر خبر

ــترک  ــکاری  مش ــه هم ــمی تفاهم نام در مراس
میان شــرکت آب و فاضالب و صدا و ســیمای 

مرکــز اصفهــان منعقــد شــد.
و  مشــارکت  درقالــب  نامــه  تفاهــم  ایــن 
برنامه هــای  پخــش  و  تولیــد  در  همــکاری 
رادیویــی و تلویزیونــی بــا موضــوع مدیریــت 
ــه  ــی ب کم آب ــا  ــازگاری ب ــه آب و س ــرف بهین مص
امضــای مدیــران ارشــد دو ســازمان رســید.

اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
نهادینــه  گفــت:  مراســم  در ایــن  اصفهــان 
تنهــا  جامعــه  در  آب  بهینــه  مصــرف  کــردن 
مختص به یک دســتگاه نیســت و مسئله ای 

اســت. فرابخشــی 
هاشــم امینــی ارتقــاء ســواد آبــی در جامعــه 
از پیــش  بیــش  از دالیــل همــکاری  یکــی  را 
ــت و  ــان دانس ــز اصفه ــیمای مرک ــدا و س ــا ص ب
تصریح کرد: با انســجام بخشــی و ســاماندهی 
برنامه هــای فرهنگــی درزمینــه ســازگاری بــا 
کــم آبــی می تــوان ســواد آبــی  در جامعــه را 

ارتقــاء بخشــید.
وی افزود: ترســیم  نقشــه راه مدیریت مصرف 
بهینــه آب در جامعــه،  بــا تعامــل و همــکاری 

رســانه ها، بهتــر و موثرتــر تحقــق می یابــد.
اســتان  فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
کمتریــن  کــه اصفهــان  ــا بیان ایــن  اصفهــان ب
کشــور را دارد،  میــزان  مصــرف ســرانه آب در 
آبفــای  اخیــر  ســال  چنــد  در  کــرد:  اعــالم 
اصفهــان بــا فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه 
در جامعــه موفــق شــد ســرانه مصــرف آب در 
اصفهــان را  از 189 بــه 1۵7 لیتــر در شــبانه روز 

کمتریــن رقــم در  کاهــش دهدکه ایــن میــزان، 
کشــور اســت.

د ادامه ایــن مراســم مدیــرکل صــدا و ســیمای 
ــرانه  ــرف س ــزان مص ــت: می گف ــان  ــز اصفه مرک
آب شــرب در اصفهــان بیانگــر موفقیت آبفای 
اصفهــان در فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه 

آب در جامعــه اســت.
کــه  برای ایــن  گفــت:  بهــرام عبدالحســینی 
آثــار ناشــی از تبعــات پدیــده خشکســالی در 
کاهــش یابــد رســانه  اصفهــان بــه حداقــل 
درخصــوص  را  خــود  تــالش  نهایــت  ملــی 
ترویــج مصــرف درســت آب در بخش هــای 
کار  مختلــف بــه ویــژه آب شــرب در دســتور 

قــرار بدهــد.
مدیــرکل صدا و ســیمای مرکز اصفهــان افزود: 
کــم آبــی،  تامیــن آب شــرب در شــرایط ســخت 
کار بســیار دشــواری اســت که مســئوالن آبفا با 
تــالش شــبانه روزی و بــه صــورت جهادی ایــن 
امــر خطیــر را بــه خوبــی انجــام می دهنــد و 
پایــدار مــردم در ســطح شــهر ها  آب شــرب  
تامیــن  خوبــی  بــه  را  اســتان  روســتاهای  و 

کرده انــد.
 ۶ در  نامــه  تفاهــم  اســت این  ذکــر  شــایان 
مــاده و 21 بنــد درخصــوص تولیــد و پخــش 
موضوعــات  بــا  رادیــو  مشــترک  برنامه هــای 
تلویزیونــی، ضــرورت  مدیریــت مصــرف آب،  
بــه  عمومی نســبت  افــکار  ســازی  حســاس 
کاهــش میــزان بارندگی هــا، وقــوع   موضــوع 
خشکســالی های مســتمر و شــرایط ســخت 
تأمیــن آب شــرب و بهداشــت منعقــد شــد.

خروجــی ســد زاینــده رود از عصر چهارشــنبه نهم 
تیرمــاه صرفــا بــرای باغــات غــرب افزایــش یافت.

گــزارش روابــط عمومی شــرکت آب منطقه ای  بــه 
اصفهــان، محمود چیتیان درخصــوص افزایش 
کــرد: خروجــی  خروجــی از ســد زاینــده رود اظهــار 
آب از ســد زاینــده رود براســاس مصوبــات کارگــروه 
کــم آبــی بــا حجــم محــدودی صرفــا  ســازگاری بــا 
درختــان  شــدن  خشــک  از  جلوگیــری  بــرای 

باغــات غــرب اســتان افزایــش می یابــد.
بهره بــرداری  و  حفاظــت  معاونــت  سرپرســت 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا اشــاره بــه 
ذخیــره ۴۳۶ میلیــون متــر مکعــب آب در مخــزن 

گفــت: باتوجــه بــه ذخیــره ســد  ســد زاینــده رود، 
کانــال  تــا محــدوده  رهــا شــده  آب  زاینــده رود 
شــهر  در  زاینــده رود  و  دارد  جریــان  نکوآبــاد 

نمی کنــد. پیــدا  اصفهــان جریــان 

امضای تفاهم نامه همکاری  مشترک میان شرکت 
آب و فاضالب و صدا و سیمای مرکز اصفهان 

افزایش خروجی سد زاینده رود:

آب زاینده رود به نصف جهان نمی رسد
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کن شدیم، درحالی  »در ســاختمان نیمه کاره ســا
کاری  کــه هنــوز اقدامــات اولیــه خانــه ماننــد بــرق 
کارگــران  کابینت هــا تمــام نشــده بــود و  و ســاخت 
کاره  نیمــه  خانــه  بودنــد،  آن  تکمیــل  درحــال 
گاز هــم نداشــت و حــدود یکســال از  ــود و حتــی  ب
گاز پیک نیک غذا  گرفتیم و روی  گاز  همســایه ها 

می پختیــم«.
بخشــی  آمــد  بــاال  در  آنچــه  گــزارش  ایمنــا،  بــه 
کیانپــور اســت؛ مــرد  گفته هــای همســر امیــن  از 
کــه چنــد روزی اســت تصاویــر خودســوزی  جوانــی 
در  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  درمقابــل  او 
فضــای مجــازی دســت به دســت می شــود و همه 
بــا حیــرت بــه دنبــال علت ایــن حادثــه هســتند که 
چــرا بایــد مــردی خــود را اینگونــه بــه آتــش بکشــد، 
ــه ســتوه آورده و  ــا حــد مــرگ ب کــدام مشــکل او را ت
کــه قیمــت آن را بــا  معتــرض کــدام درد روزگار شــده 
کــه  ســوختن جانــش در آتــش می پــردازد، جانــی 
کــه  بــرای همیشــه تمــام شــد و جســم ســوخته ای 

ک ســپرده شــد. بــه خــا
کیانپــور حــدوًد ۴۳ ســاله، معلــم ریاضــی  امیــن 
ــوزش و  ــج آم ــه پن ــی درناحی ــه نجف ــر مدرس و مدی
پــرورش اصفهــان بــود، مهربانــی و دلســوزی اش 
زبانــزد همــه بــوده به گفته دوســتان و همکارانش 
بســیار فهمیــده و پرتــاش بــوده اســت، امــا چنــد 
بــر ســر یــک پرونــده ملکــی او را  ســال درگیــری 
کــه بــه دو نفــر فروختــه شــده  ازپــای درآورد. ملکــی 
بــود امــا پــس از دوندگی هــای بســیار در تهــران و 
اصفهــان بــه حقــش نرســید و دادگاه رای را به نفع 
کیانپــور در روز ششــم  کــرد و  مالــک دیگــری صــادر 
تیرمــاه ناباورانــه درمقابــل ســاختمان دادگســتری 
اصفهــان بــا خودســوزی بــه زندگــی خــود پایــان 

داد.
خانه ای که صاحب خانه اش در آتش 

مشکالت سوخت
کیانپــور، درخصــوص همســرش  امیــن  همســر 
بــه خاطــر فشــار مالــی دســت  می گویــد: امیــن 
ــی عدالتی ایــن  ــه خاطــر ب ــزد، بلکــه ب کار ن به ایــن 
کار را انجــام داد، در ســال ۹۶ خانــه ای در خیابــان 
بــا وجــود  ربــاط ســوم خریدیــم و همــان ســال 
کن شــدیم، چون  نیمــه کاره بــودن خانه در آن ســا
تمــام دارایی مــان را بــرای خریــد خانــه هزینــه کرده 

ــی نداشــتیم. ــم و دیگــر پول بودی
حکم تخلیه ما را شوکه کرد

نیمــه کاره  ســاختمان  در  می دهــد:  ادامــه  وی 

کــه هنــوز اقدامــات اولیــه  کن شــدیم، د حالــی  ســا
ــای  کابینت ه ــاخت  کاری و س ــرق  ــد ب ــه مانن خان
کارگــران درحــال تکمیــل  آن تمــام نشــده بــود و 
گاز هــم  آن بودنــد، خانــه نیمــه کاره بــود و حتــی 
گاز  همســایه ها  از  یکســال  حــدود  و  نداشــت 
گاز پیــک نیــک غــذا می پختیــم،  گرفتیــم و روی 
بــا تمــام مشــکات موجــود در خانــه زندگــی کردیم 
گذشــته نزدیــک عیــد، مــردی بــا  تا اینکــه ســال 
مأمــور و در دســت داشــتن حکــم تخلیــه بــه خانــه 
مــا آمــد و همگــی بــا حیــرت تنهــا بــه هــم نــگاه 

می کردیــم.
تنهــا  تخلیــه  براســاس حکــم  بابیان اینکــه  وی 
کنیــم،  ــا خانــه را تخلیــه  ۱۰ روز فرصــت داشــتیم ت
کــه خیلــی متعجــب  می افزایــد: مــن و همســرم 
انجــام  طــی  و  رفتیــم  دادگاه  بــه  بودیــم،  شــده 
اقداماتــی اداری و پرداخــت هزینه هــای متعــدد 
کــه پرونــده در  ــد  ــه مــا اباغیــه دادن ــان مــاه ب در آب
ــاره بررســی می شــود و یــک  شــعبه نیکبخــت دوب
گرفتیــم و ۱۵ میلیــون هــم بــه او دادیــم  وکیــل هــم 

ــد. ــام ده ــا را انج کار م ــا  ت
همســر این مدیــر مدرســه تصریــح می کنــد: روز 
کــه مــن وارد دادگاه شــوم،  دادگاه اجــازه ندادنــد 
کــه  گــوش می کــردم و می دیــدم  امــا از پشــت در 

هــر حرفــی زده می شــد بــه نفــع طــرف مقابــل 
بــود، وقتــی وکیــل از جلســه دادگاه بیــرون آمــد، 
گفــت قاضــی بــه نفــع طــرف  بــا ناراحتــی بســیار 
کــرد و صبــح پیامــک ازطــرف  مقابــل رای را صــادر 
کــه رای بــه نفــع آن هــا صــادر  دادگســتری آمــد 
شــده بــود، صبــح روز بعــد پیــش رئیــس دادگاه 
رفتیــم و موضــوع را جویــا شــدیم و همســرم چنــد 
ــه در دادن  ک ــرد  ک ــی خواهــش  ــه از قاض گری ــا  ــار ب ب
رای تجدیدنظــر کنــد اما تنهــا با برخوردهای ســرد 

روبــرو شــدیم.
تالش های بی نتیجه برای حل مشکل

کیــد بر اینکــه تــاش بــرای جمــع آوری  وی بــا تا
کامــا بی حاصــل  مــدارک و رســیدن بــه نتیجــه 
بــود، اضافــه می کنــد: باوجــود تمــام تاش هایــی 
از  از اینکــه  بعــد  داشــتیم،  ســال ها  در ایــن  کــه 
اصفهــان نتیجــه نگرفتیــم بــه تهــران رفتیــم و بــه 
ســختی ازطــرف دفتــر رئیس قــوه قضائیــه نامه ای 
ــکیل  ــاره تش ــه دادگاه دوب ک ــم  گرفتی ــده  روی پرون
گرچــه پیگیری هــا در تهــران بهتــر از اســتان  شــود، ا
درنهایت ایــن  امــا  بــود  مــا  بــرای  امیــدی  نــور  و 
اقــدام هــم بی نتیجــه بــود و حکــم صــادر شــده 

دادگســتری اســتان تغییــری نکــرد.
ــه  ــه مراجعــه مجــدد ب کیان پــور بااشــاره ب همســر 

بــرای حــل مشکلشــان درخصــوص  مســئوالن 
کــه به جــز آن ها به دیگــری نیز فروخته  خانه شــان 
ــم امــا  ــه همــه جــا ســر زدی ــد: ب ــود، می گوی شــده ب
هیچکس به رنج ما رسیدگی نکرد تا اینکه یکی از 
مســئوالن در تهران با مطالعه پرونده، پیگیر شــد 
تــا پرونــده دوبــاره بررســی و بــه حــق پایمــال شــده 
مــا رســیدگی شــود تــا تاش هــای شــبانه روزی 
همســرم بی نتیجــه نمانــد امــا همه ایــن اقدامــات 
هــم تأثیــر و تغییــری در حکــم دادگاه ایجــاد نکــرد 
و هــر روز ناامیــدی مــا بیشــتر می شــد و هــر روز بــه 
ازدســت دادن تنهــا دارایــی و ثمــره چندیــن ســال 

کار همســرم نزدیک تــر می شــدیم.
دلخوشی که در آتش سوخت

کیــد براینکــه دوبــاره حکــم تخلیــه بــرای ما  وی باتا
ــه  ــل از حادث ــد: روز قب ــت، می گوی ــده اس ــادر ش ص
ــود و پــس از خوانــدن  ــه دادگســتری رفتــه ب هــم ب
که  کرده بود  نماز در نمازخانه دادگســتری تهدید 
کــه بــاز  گــر حقــش را ندهنــد خودســوزی می کنــد  ا
هــم هیــچ چــاره ای برای ایــن مشــکل پیــدا نشــد، 
کــه بــه دادگاه  روز حادثــه همســرم بــه مــن نگفــت 
گــر می دانســتم حتمــًا بــا او می رفتــم،  مــی رود ا
تــا عصــر بــا دل شــوره فــراوان هــر چــه منتظــرش 
شــدم بــه خانــه بازنگشــت، معمــواًل تــا عصــر در 

تمــاس  مدرســه  بــا  می کــرد  کار  و  بــود  مدرســه 
گفتنــد اصــا امــروز بــه مدرســه نیامــده  کــه  گرفتــم 
گفتنــد مــردی در  کــه  اســت! بــه پلیــس زنــگ زدم 
دادگاه نیکبخــت دچــار افــت فشــار شــده و او را بــه 
کردم  بیمارستان سوانح سوختگی بردند، سوال 
چــرا بیمارســتان ســوانح و ســوختگی!؟ گفتنــد به 
کرونــا  دلیــل پــر بــودن بیمارســتان ها بــه خاطــر 
به ایــن بیمارســتان منتقــل شــده اســت! وقتی به 
آنجــا رفتــم دراوج نابــاوری متوجــه شــدم همســرم 

کــرده اســت. بــه بیمارســتان نرســیده فــوت 
دارد  دختــر  دو  کــه  مدرســه  مدیــر  همســر این 
هســتند،  بی تــاب  بســیار  پدرشــان  بــرای  کــه 
کن  می گویــد: درحــال حاضــر در ایــن خانــه ســا
تخلیــه  حکــم   ۱۴۰۰ تیــر   ۱۳ روز  امــا  هســتیم، 
گریه هــا و تاش هــای  داریــم و هــر روز تنهــا بــه 
همســرم بــا ناامیــدی فکــر می کنم و اشــکم جاری 
می شــود، او نخبــه ریاضــی بــود، امــا بــه خاطــر 
پایمــال شــدن حــق و زحمــات چندین ســاله اش 
بــه  هیچکــس  همچنــان  و  کــرد  خودســوزی 
پرونــده مــا رســیدگی نمی کنــد، مــن و دخترهایــم 
تکیه گاه مــان را ازدســت دادیــم و تمــام دلخوشــی 
کــه ســرپناهی بــرای ما بــود، به یکبــاره با  همســرم 
بی انصافــی از چنگــش درآمــد و خــودش را نیــز در 

کمــال نابــاوری از دســت دادیــم.
کیانپور تنها برای نرسیدن به حقش خودسوزی 

کرد
یکــی از همــکاران نزدیک ایــن مدیر دلســوز و نابغه 
می گویــد:  او،  اخاقــی  ویژگی هــای  درخصــوص 
کیانپــور مــرد شــریفی بــود و ازنظــر روحــی  آقــای 
بــا  و روانــی هیــچ مشــکلی نداشــت و همیشــه 
پیگیــری  را  خــود  دانش آمــوزان  کار  دلســوزی 

می کــرد و بســیار دلســوز بــود.
کیانپــور پایمــال شــدن  وی می گویــد: تمــام حــرف 
حقش و ازدست رفتن سرمایه یک عمر معلمی و 
تدریســش بــود، حــدود دو ســال تاش بی وقفــه او 
کــه داشــت بی نتیجــه  بــرای حــل مشــکل ملکــی 
کــه حــق بــا او بــود، درحــال حاضــر  مانــد، درحالــی 
هــم همســر و فرزندانــش درحالــی که کیانپــور را که 
مــردی همــه چیــز تمــام بــود ازدســت دادنــد، بایــد 

تــا چنــد روز دیگــر خانــه خــود را تخلیــه کننــد.
ایــن همــکار معلــم ریاضــی دبیرســتان نجفــی، 
همــکار  او  بــا  اســت  ســال ها  می کنــد:  تصریــح 
ــش  ــه حق ــیدن ب ــرای نرس ــا ب ــن تنه ــتم و امی هس
کیانپــور حــدود ۱۸ ســال ســابقه  کــرد،  خودســوزی 
طی ایــن  و  داشــت  پــرورش  و  آمــوزش  در  کار 
گایــه و شــکایت  ســال ها حتــی یــک نفــر هــم از او 

نکــرد و همــه او را بــه دانایــی و ادب می شناســند.
کیانپور؛ مدیری فعال و مؤثر بود

محمــد اعتــدادی، مدیــرکل آمــوزش و پــرورش 
کیانپــور  امیــن  درخصــوص  اصفهــان  اســتان 
کیانپــور مدیــر فعــال، بادانــش و  می گویــد: آقــای 
ــرورش  ــرکل آمــوزش و پ ــوده اســت. مدی ــری ب مؤث
و  آمــوزش  به اینکــه  بااشــاره  اصفهــان  اســتان 
اســت،  پرونــده  جزئیات ایــن  پیگیــر  پــرورش 
وضعیــت  پیگیــری  درحــال  می کنــد:  تصریــح 
خانــواده کیانپور هســتیم و امیــدوارم بتوانیــم درد 
کنیــم و  کمتــر  خانــواده داغــدار او را تــا حــدودی 

شــویم. عزیــز  فقدان ایــن  مرهمی بــر 
کیــد براینکــه در اداره آمــوزش و پــرورش  وی باتا
واحــد حقوقــی فعــال اســت، می افزایــد: واحــد 
کمکــی  حقوقــی آمــوزش و پــرورش نمی توانســته 
درایــن زمینــه داشــته باشــد و یــا وکیلــی را بــرای 
امیــدوارم  دهــد،  اختصــاص  موضــوع  حل ایــن 
همــکاری  پــرورش  و  آمــوزش  بــا  نهادهــا  تمــام 
ــان  ــت معلم ــا معیش ــه ب ک ــازمان هایی  ــد و س کنن
کــه در موضوعــات  کســانی  در ارتبــاط هســتند و 
کننــد بــه  کمکــی  رفاهــی فرهنگیــان می تواننــد 
یــاری آمــوزش و پــرورش بیاینــد و بــه مــا در رفــع 

کننــد. کمــک  مشــکات فرهنگیــان 
بــرای  تســلیت  و  همــدردی  باابــراز  اعتــدادی 
دلســوز،  معلــم  و  مدیــر  دادن ایــن  ازدســت 
خاطرنشــان می کنــد: ازدســت دادن ایــن مدیــر 
و معلــم توانمنــد بــرای مــا هــم موضــوع بســیار 
ســختی اســت و به خانواده محترمشــان تســلیت 

می گویــم.
پیگیری برای اعالم نتیجه

دادگســتری  کل  رئیــس  حبیبــی  محمدرضــا 
کوتاه درخصوص مشــکل  اصفهان در مکالمه ای 
کــرد، می گویــد:  پرونــده معلمی کــه خودســوزی 
درحال بررســی هســتیم و نتیجه آن اطاع رسانی 

ــد. ــد ش خواه
والدین دانش آموزان در سوگ معلمی دلسوز

والدیــن دانش آمــوزان نیــز بــرای ازدســت دادن 
معلمی دلســوز، بســیار ناراحــت هســتند و یکــی از 
والدیــن دانش آمــوزان مدرســه نجفــی می گویــد: 
کیانپــور معلمی کارآمــد و پیگیــر درس تمــام  آقــای 
ــه  ــاده ب گش ــا روی  ــه ب ــود و همیش ــوزان ب دانش آم
ســواالت مــا و دانش آمــوزان پاســخ مــی داد و امــروز 
و  اســت  غمی بــزرگ  مــا  بــرای  او  دادن  ازدســت 
همــه والدیــن از ایــن موضــوع بــه شــدت ناراحــت 

هســتند.

روایت همسر امین کیانپور از روز خودسوزی او در مقابل دادگستری اصفهان 

گفــت: همــه مــا  فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان 
کنیم و این ســرمایه  باید از محیط زیســت حراســت 

ملــی را بــه آینــدگان تحویــل دهیم. 
ســردار »محمدرضــا میرحیــدری« روز پنجشــنبه 
کل  در رزمایــش مشــترک نیــروی انتظامــی و اداره 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان در پــارک ملــی و 
ــا تدابیــر  پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو افــزود: ب
ســردار »اشــتری« فرمانــده نیــروی انتظامی کشــور 
و مصوبــه شــورای تامیــن، نیــروی انتظامــی از امــروز 
از  گذشــته، در پشــتیبانی  از ســال های  متفــاوت 
محیطبانــان عزیــز بــا تمــام قــوا وارد عمــل شــده 
اســت. ســردار »محمدرضــا میرحیــدری« بااشــاره 
توســط  غیرمجــاز  شــکار  و  تخلفــات  کثــرت  بــه 
شــکارچیان و افــراد ســودجو بیــان داشــت: امــروز 
نیــروی انتظامی درراســتای حفاظــت و حراســت 
از محیــط زیســت و حیــات وحــش بــا تمــام تــوان 
محیــط  حفاظــت  ســازمان  نیروهــای  کنــار  در 
زیست ایســتاده اســت و از ســرمایه های ارزشــمند 

می کنــد. حفاظــت  کشــورمان 
کــرد: خشکســالی، امنیــت حیــات  وی خاطرنشــان 

وحــش را موردتهدیــد قــرار داده اســت.
کارکنــان نیــروی  ســردار میرحیــدری اظهــار داشــت: 
انتظامــی و یگان هــای انتظامی همجــوار بــا مناطــق 
حفاظــت شــده ضمــن شناســایی عناصــر متخلــف 
بــا اقدامــات اطاعاتــی و حضــور در منطقــه، افــراد 
سودجو را دستگیر و پس از توقیف ساح و خودرو، 

آنهــا را بــه مراجــع قضایــی تحویــل می دهنــد.
کــرد: از مــردم عزیــز اســتدعا دارم تــا  وی خاطرنشــان 
هرگونــه اطاعــات درایــن زمینــه را ازطریــق تمــاس 
بــا ســامانه ۱۱۰ بــه پلیــس اطــاع دهنــد تــا اقدامــات 
ع وقــت اوارد عمــل شــود. نیــروی انتظامــی در اســر

کــرد: تورهــای  کیــد  فرمانــده انتظامی اصفهــان تا
 ایســت و بازرســی پلیــس فعــال هســتند و اقدامــات 

و  ســودجو  عناصــر  شناســایی  بــرای  اطاعاتــی 
کــه بــه ســرمایه های ملــی  شــکارچیان غیرمجــاز 
کشــورمان توجهــی ندارنــد درحــال انجــام اســت 
محیــط  عزیــزان  کنــار  در  قــد  تمــام  نیــرو  و ایــن 

اســت. بان ایســتاده 
نیــز   مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
کیــد بــر اصــل ۵۰ قانــون اساســی اظهــار داشــت:  باتا
زیســت  محیــط  از  حفاطــت  اصــل  طبق ایــن 
و مختــص دســتگاه  یــک وظیفــه عمومی اســت 
حفاظــت محیــط زیســت نیســت و کارکنــان نیــروی 
انتظامی نیــز بــا اقتــدار تمــام درکنــار محیط بانــان در 
حفاطــت از ذخایــر ژنتیکــی اســتان می کوشــنند

ایــرج حشــمتی یــادآور شــد: خــروج حیــات وحــش 
کاهــش  از مناطــق بدلیــل خشکســالی مفــرط و 
کمبــود آب و  بارش هــای بهاریســت و ایــن موضــوع 
علوفــه را در مناطــق تحــت حفاظــت درپــی داشــته 
ســبب  موضــوع  کرد: ایــن  تصریــح  وی  اســت. 
افزایــش شــکارهای غیرمجــاز شــده و کمــک نیــروی 
انتظامی بــه محیــط بانــان دراین زمینه بســیار مؤثر 

ــت. اس
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهــان ادامــه 
ــا ۱۰ ســال آینــده حفــظ  گرفتــه ت داد: دنیــا تصمیــم 
کوسیســتم های طبیعــی و ترمیم آنهــا را در دســتور  ا
کار قــرار دهــد و کشــور مــا نیــز بایــد مراقب ایــن ذخایــر 

باشــد.
وی افــزود: طبــق مطالعــات علمی انجــام شــده ۱۲۰ 
کوسیســتم  تــا ۱۴۰ تریلیــون دالر ارزش خدمــات ا
کــه یــک و نیــم برابــر تولیــد  تنــوع زیســتی اســت 

ناخالــص جهانــی اســت.
حشــمتی بااشــاره به اینکــه آینــده و ســامت بشــر 
ارزشــمند  کوسیســتم های  ا تضمین ایــن  درگــرو 
اســت، بیــان داشــت: اســتان اصفهــان با ۲۰ منطقه 
تحــت  مناطــق  هکتــار  هــزار  و ۲۸۰  میلیــون  و ۲ 

گونــه حیــات وحــش وجــود دارد. حفاظــت ۲۵ 
امــروز  رزمایــش  کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  وی 
نتایــج مثبــت و ارزشــمندی در حفاظــت و ارتقــای 
حفاظــت محیــط زیســت اســتان اصفهــان داشــته 
باشــد. مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اصفهان 
کارکنــان نیــروی انتظامی تمــام  کــرد: انصافــا  کیــد  تا
ــفیات  کش ــتاده اند و  ــط بانان ایس ــار محی کن ــد در  ق
کــه جــای  ــد  ــام بدســت آورده ان خوبــی نیــز در این ای

تقدیــر دارد.
کل  اداره  انتظامــی و  نیــروی  مشــترک  رزمایــش 
ــا هــدف عــزم قاطــع در  حفاظــت محیــط زیســت ب
برخــورد قانونــی و قضایــی بــا شــکارچیان غیرمجــاز 
مدیــرکل  انتظامی اســتان،  فرمانــده  حضــور  بــا 
حفاظت محیط زیســت اصفهان، ماموران نیروی 
انتظامــی و محیــط بانــان در پــارک ملــی و پناهــگاه 

حیــات وحــش قمیشــلو در برگــزار شــد.
پــارک ملــی و پناهگاه حیات وحش قمیشــلو در ۴۵ 
کیلومتری شــمال غرب اصفهان واقع شــده اســت. 
وســعت پارک ملی قمیشــلو ۲۹ هزار و ۸۸۶ هکتار و 
وســعت پناهــگاه حیــات وحــش آن ۸۳ هــزار و ۸۸۸ 

هکتار  اســت.
گفتــه می شــود پــارک ملــی قمیشــلو قدیمیتریــن 

منطقــه حفاظــت شــده جهــان اســت. 
اســتان اصفهــان دارای یــک اثــر طبیعــی ملــی، ســه 
پــارک ملــی، پنــج پناهــگاه حیــات وحــش، چهــار 
منطقــه حفاظــت شــده، ۱۱ منطقه شــکار ممنــوع و 

یــک تــاالب بین المللــی اســت.
مناطــق حفاظــت شــده و شــکار ممنــوع اســتان 
اصفهــان بااســتناد تعاریــف منــدرج در متن قوانین 
مربوطــه یــک زیســت بــوم طبیعــی فعــال اســت 
کشــور  از ذخایــر طبیعــی  کــه پشــتوانه حفاظــت 
ــکار در  ــت و ش ــه برداش ــود و هرگون ــوب می ش محس

ــت. ــوع اس ــا ممن آنه

فرماندهانتظامیاصفهان:

همه ما باید از محیط زیست حفاظت کنیم 

رئیسمرکزبهداشتاستاناصفهان:انتصاب یک اصفهانی به ریاست عدلیه

کرونای دلتا به اصفهان نزدیک شد 

کوه صفه مرگ جوان ۳۰ ساله در حادثه سقوط از 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

یــک  اســامی،  انقــاب  معظــم  رهبــر  حکــم  بــا 
شــد. قضاییــه  قــوه  رییــس  اصفهانــی 

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، رهبــر معظــم انقــاب 
اســامی در حکمی حجت االســام محســنی اژه ای 
کیــد بــر  را بــه ریاســت قــوه قضائیــه منصــوب و بــا تأ
ــا در  ــتگاه قض ــای دس ــه مأموریته ــدی ب ــام ج اهتم
قانــون اساســی و همچنیــن ادامــه رویکــرد تحولــی و 
اجــرای ســند تحــول موجود، »گســترش فناوریهای 
نویــن در دســتگاه قضایــی«، »گمــاردن نیروهــای 
کارآمــد و جهــادی در مســئولیتها«، »ارج نهــادن بــه 
کدامــن و درعیــن حــال برخــورد  خدمــات قضــات پا
مــردم«  بــا متــن  و »ارتبــاط  بــا تخلفــات«  قاطــع 
را ازجملــه انتظــارات خــود از رئیــس جدیــد قــوه 

کردنــد. قضائیــه بیــان 
شــرح  اســامی به این  انقــاب  رهبــر  حکــم  متــن 

اســت:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

جنــاب حجت االســام والمســلمین آقــای حــاج 
شــیخ غامحســین محســنی اژه ای دامت تأییداته
کــه جنــاب آقــای رئیســی بــا رای ملت ایــران  کنــون  ا
جمهــوری  ریاســت  جایــگاه  در  خدمــت  توفیــق 
اســامی ایران یافته انــد، بــا تشــکر فــراوان از خدمات 
و  قضائــی  مســئولیت  درمــدت  ارزنده ی ایشــان 
کارنامــه ی افتخارآمیــزی که در پایه گــذاری اقدامات 
گذاشــته اند، جناب عالــی  مانــدگار از خــود بــه جــای 

کــه عــاوه بــر صاحیتهــای قانونــی، برخــوردار از  را 
گرانبها و شناخت عمیق و سابقه  درخشان  تجربه  
در امــر قضــا میباشــید، براســاس اصــل صــد و پنجــاه 
و هفــت، بــه ریاســت قوه  قضائیه منصــوب می کنم.

بــه  جــّدی  اهتمــام  اواًل:  انتظار اینجانــب، 
قانــون  مأموریتهــای اساســی دســتگاه قضــاء در 
ــاء  ــت، و احی ــترش عدال گس ــی  ــت، یعن ــی اس اساس
حقــوق عاّمــه و تأمیــن آزادیهــای مشــروع و نظــارت 
بــر حســن اجــرای قوانیــن و پیشــگیری از وقــوع جرم 

و نیــز مبــارزه  قاطــع بــا فســاد.
و ثانیــًا: ادامــه  رویکــرد تحّولــی و اجــرای ســند تحــول 

موجــود بــا اهتمــام ویــژه.
تضمیــن  و  نویــن  فناوریهــای  گســترش  ثالثــًا:  و 
خدمــات  بــه  مــردم  رایــگان  و  آســان  دســتیابی 

قضائــی.
و  و جهــادی  کارآمــد  نیروهــای  گمــاردن  رابعــًا:  و 
فاضــل و صالــح در مســئولیتها و تربیــت مدیــران 
شایســته بــرای ســطوح عالــی و میانــی قضائــی و 

اداری.
کدامن  و خامســًا: ارج نهــادن بــه خدمات قضات پا
و حفــظ عــزت و منزلت ایشــان و متقابــا برخــورد 

قاطــع بــا معــدود افــراد متخّلــف.
و سادســًا: ارتبــاط بــا متــن مــردم و حضــور درمیــان 

کــه دارای بــرکات بســیار اســت. آنــان 
توفیقــات جنابعالــی و همکارانتــان را از خداونــد 
متعــال مســألت میکنــم و امیــدوارم خدمــات شــما 
گــردد. بحولــه و قّوتــه. موجــب رضــای خــدا و خلــق 
والســام علیکــم و رحمــةاهلل ســّیدعلی خامنــه ای 

دهــم تیــر ۱۴۰۰
غامحســین محســنی اژه ای متولد ۱۳۳۵ در شــهر 
اژیــه از توابــع بخــش جلگــه شهرســتان اصفهــان 

اســت.

گفــت:  اصفهــان  اســتان  بهداشــت  مرکــز  رئیــس 
کرونــای دلتــا بــه مرزهــای اســتان اصفهــان نزدیــک 

شــده اســت.
آنایــن  خبــری  نشســت  در  حیــدری  کمــال 
بابیان اینکــه درآســتانه موج پنجم کرونا قــرار داریم، 
اظهــار داشــت: این درحالــی اســت کــه تــاش زیادی 
کســن  علــی رغــم وجــود تحریم هــا بــرای تامیــن وا
انجــام شــد امــا در برخــی از شهرســتان ها حتــی 

کســن نزدنــد. نیمــی از ســالمندان نیــز وا
راه  در  دلتــا  کرونــای  ویــروس  بابیان اینکــه  وی 
اصفهــان اســت، ابــراز داشــت: این ویــروس فعالیــت 
بــه  و  کــرده  آغــاز  جنوبــی  اســتان های  از  را  خــود 
کنــون ۶۳  ســمت مرکــز درحــال حرکــت اســت و تا
کشــور در وضعیــت  شهرســتان از شــمال تــا جنــوب 

کرونــا قــرار داده اســت. قرمــز 
رئیس مرکز بهداشــت اســتان اصفهان بابیان اینکه 
کسیناســیون عمومــی را در  ــه وا ک چهــار مــاه اســت 
کرده ایــم، ابــراز داشــت: ۵.۵ میلیــون ُدز  کشــور آغــاز 
کــه از ایــن میــزان  کرونــا بــه کشــور وارد شــده  کســن  وا
باتوجــه به ســهمیه ای که به اســتان اصفهــان داده 
کنون ۶ درصد از جمعیت اســتان ُدز  شــده اســت تا
کرده اند. کســن را دریافت  اول و ۲.۵ درصد دو ُدز وا

در  مــا  اولویــت  حاضــر  درحــال  بابیان اینکــه  وی 
کسیناســیون مرحلــه دوم افــراد  اســتان اصفهــان وا
۷۰ ســال بــه بــاال اســت، ادامــه داد: بــرای افــراد ۶۵ 
ســال نیــز از روز شــنبه باتوجــه بــه ســهمیه ای کــه بــه 
کسیناســیون را در دســتور  اســتان داده می شــود وا

کار قــرار می دهیــم.
و  مجــازی  فضــای  در  بابیان اینکــه  حیــدری 
رســانه ملــی اشــتباهاتی درزمینــه اطــاع رســانی 
گفــت:  کسیناســیون افــراد ۶۵ ســال را داشــتیم،  وا

ــام را  ــت ن ــا ثب گروه ه ــن  ــه باید ای ک ــم  کردی ــام  ــا اع م
در ســامانه salamat.org داشــته باشــند نه اینکــه بــه 
کســینایون حضــور یابنــد و دلیــل تجمعات  کــز وا مرا

اشــتباه در رونــد اطــاع رســانی بــود.
وی افــزود: افــراد پــس از ثبت نــام پیامکــی را دریافــت 
بــرای  مکانــی  در چــه  و  روزی  کــه چــه  می کننــد 

ــد. ــور یابن ــیون حض کسیناس وا
کسن تولید داخل به اصفهان  ۶ هزار ُدز وا

تحویل شد
معاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
کســن  وا ُدز  میلیــون  ســه  کنــون  تا بابیان اینکــه 
داخلــی را تحویــل ســازمان غــذا و دارو داده شــده 
درحــال  کســن ها  وا داشــت: این  ابــراز  اســت، 
کــه به مرور به سیســتم  کدگــذاری ۲۰ رقمی هســتند 

بهداشــت و درمــان وارد می شــوند.
کســن  وا ُدز  هــزار   ۶ کنــون  تا بیان اینکــه  بــا  وی 
شــده  تحویــل  اصفهــان  اســتان  بــه  برکــت  کــو 
کنــون  گذشــته تا اســت، اظهــار داشــت: از ســه روز 
کوبرکت در اصفهان آغاز شــده و در  کسیناســیون  وا

انجــام می شــود. یــک مرکــز 
۷۰ درصد مردم اصفهان ماسک می زنند

حیــدری ادامــه داد: بــرای مثــال چایخانه هــا بــه 
ک فعــال شــده، مــا یک  کــز بســیار خطرنــا عنــوان مرا
ــار پلمــب  ــا هــر ب ــم ام کرده ای ــار پلمــب  ــز را ســه ب مرک
کــز نظارتــی و  را شکســته درخواســت هایی را از مرا
ــه موردتوجــه  ک ــرای پیگیــری داشــته ایم  اجرایــی ب

قــرار نگرفتــه اســت.
گفــت: اعتقــاد داریــم بهتریــن اســتراتژی زدن  وی 
و ایــن  اســت  فاصله گــذاری  رعایــت  و  ماســک 
کــه میــزان ماســک زدن در اصفهــان  درحالــی اســت 
گذشــته ۹۰  بــه ۷۰ درصــد از رســیده و ایــن آمــار در 

درصــد بــود.

ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و خدمات ایمنی 
شــهرداری اصفهــان از مــرگ جــوان ۳۰ ســاله بــه 
کاوه  کــوه صفــه خبــر داد. فرهــاد  دلیــل ســقوط از 
آهنگــران بااشــاره بــه حادثــه ســقوط از ارتفــاع اظهــار 
داشــت: این حادثــه ســاعت ۱۶ و هفــت دقیقــه بــه 
ــان  ــانی اصفه ــش نش ــات آت ــی عملی ــز فرمانده مرک
حادثــه  در ایــن  بیان اینکــه  بــا  وی  شــد.  گــزارش 

کــرده اســت،  کــوه صفــه ســقوط  جــوان ۳۰ ســاله از 
ــه  ــن حادث ــوان در ای ــفانه این ج ــت: متأس ــراز داش اب
جــان باخــت. ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی 
و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: 
کیــپ امــداد و  بــرای امدادرســانی به ایــن حادثــه ا
نجات ایســتگاه ۱۲ بــرای انتقــال جســد اعزام شــدند 
و بــه محــض پاییــن آوردن جســد، آن را تحویــل 

عوامــل انتظامی خواهنــد داد.
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اصفهــان همــواره مامنــی برای پــرورش انســان های 
فقیهــان  عالمــان،  اســت. شــاعران،  بــوده  بــزرگ 
و فیلســوفان بزرگــی در ایــن شــهر بالیــده و رشــد 
شــاعرانی  ازجملــه  تبریــزی  صائــب  کرده انــد. 
کــه پرورده ایــن شــهر اســت.  محســوب می شــود 
روز  عنــوان  رســمی به  تقویــم  در  تیرمــاه  دهــم 

اســت. شــده  نامیــده  شــاعر  بزرگداشــت این 
صفــوی  دوم  عبــاس  شــاه  زمــان  ملک الشــعرای 
شــاعری چیــره دســت بود که بــه ارادتمندی حافظ 
و موالنــا شــناخته می شــد. پویایی اندیشــه، قــدرت 
ــی و اســتفاده از ابیــات نغــز ویژگی هایــی اســت  زبان
کــرده اســت. صائــب  کــه نام ایــن شــاعر را مانــدگار 
شــاعری کثیرالشــعر اســت و ا نظر ویژگی های فردی 
بــه عنــوان شــخصی دینــدار و معتقــد بــه فرایــض 
ــه  ــدگاه روشــن بینانه ای ب ــه دی ک شــناخته می شــد 
مســائل مختلــف داشــت. وی از معــدود شــاعرانی 
و  پیچیــد  اش  آوازه  حیــات  زمــان  در  کــه  اســت 
مشــتاقان بــرای مالقــات او پیــاده راهــی اصفهــان 
عضــو  نصراصفهانــی،  محمدرضــا  می شــدند. 
هیــأت علمی گــروه زبــان و ادبیــات فارســی دانشــگاه 
می گویــد:  به ایمنــا  شــاعر  درباره ایــن  اصفهــان، 
ــه ســه  ک ــزی اســت، چرا ــا تبری ــه یــک معن ــب ب صائ
ســال در ایــن شــهر بــود و بــه معنــای دیگــر اصفهانــی 
کــه در فرهنگ ایــن شــهر بالیــده اســت.  اســت، چرا

کــه خــود بــا  وی صاحــب ســبک شــعری اســت 
از  اصفهانــی«  »طــرز  یــا  اصفهانــی«  »ســبک  نــام 
تطبیقــی  اصفهانــی«  »ســبک  می کنــد.  یــاد  آن 
کــه قرن هــا پیــش در اصفهــان  از ســبکی  اســت 
کمــال  و نواحــی مرکزی ایــران و ســپس شــیراز بــه 
ــبکی  ــوت بخــش س ــب ق ــید، در چنتیجــه صائ رس
کــه پیــش از وی توســط شــاعران دیگــر پایــه  اســت 
ســبک  می افزاید: ایــن  وی  بــود.  شــده  گــذاری 
کمــال  توســط جمــال الدیــن عبدالــرزاق اصفهانــی، 
الدیــن اســماعیل و رفیــع لمبانــی در اواخــر قــرن 
ــه  ــه ب ــت. توج گرف ــم اوج  ــرن هفت ــل ق ــم و اوای شش
صنایــع هنــری و تصویــر ســازی قــوی از چجملــه 
تصویــر  اســت. این  شــعر  نــوع  ویژگی های ایــن 
کمــال الدیــن اســماعیل، خاقانــی و  ســازی نــزد 
نظامی بــا مهــارت خاصــی بــه »مهندســی شــعر« 
ــطح  ــعر از س ــان ش ــی، زب ــن مهندس ــد. در ای انجامی
معمــول فراتــر رفــت و تصویرهــا و صنایــع بیشــتری 
گرفتــه شــد، ازطرفــی تمثیل هــا و فرهنــگ  کار  بــه 
مــردم نیــز وارد شــعر شــد. ایــن اســتاد ادبیــات ادامــه 
زبــان،  و  محتــوا  از  ترکیبــی  ســبک  می دهد: ایــن 
تصویــر ســازی، تشــخیص، تشــبیه، اســتعاره های 
از تشــبیهات  کــردن  اســتفاده  انتزاعــی،  و  مجــرد 
کــردن  محســوس بــه معقــول و بالعکــس، پیچیــده 
زبــان و اســتفاده از فولکلــور و تفســیر بــرای آوردن 
تعابیر حکیمانه اســت. صائب ســبکی را دنبال کرد 

کــه از بزرگانــی چــون جمــال الدیــن عبدالــرزاق کمال 
الدیــن اســماعیل و رفیــع الدیــن لمبانــی، خاقانــی، 
نظامی، ســعدی و حافظ شــروع شــده و نزد هریک 
کماالتــی یافتــه بــود تا اینکه به دســت وی رســید که 
۷۰ ســال از زندگی هشــتاد و چند ســاله خود را برای 
کــرد و حداقــل ۱۰۰ هــزار بیــت غــزل ســرود. آن صــرف 

گــرا  نصــر خاطرنشــان می کنــد: اشــعار صائــب زبــان 
و تصویرگــرا اســت. درواقــع معنــی زبــان، ترکیــب، 
اصطــالح و تصویــر تــازه در زبــان او جایــگاه خــاص 
ســبک  شــاعران این  گفــت  می تــوان  و  دارد 
نهضــت ترکیــب ســازی داشــتند. به ایــن وســیله 
کننــد. اســتفاده از  می کوشــیدند تــا زبــان را تقویــت 
تمثیل هــای عمومــی، ویژگــی دیگــر اشــعار صائــب 
تــک  روی  اصفهانــی  ســبک  در  ازطرفــی  بــود. 
کیــد بســیاری  بیت هــا یــا دو بیــت پشــت ســر هــم تا
گســترده  می شــد و مضامیــن اشــعار آن وســیع و 
کــه می تــوان مضامین  بــود، بــه همیــن دلیــل اســت 
اجتماعــی، فرهنگــی، اخالقــی، دینی و انســانی را در 

دیــوان بزرگان ایــن ســبک یافــت.
وی اضافــه می کنــد: شــاخه دوم ســبک اصفهانــی 
در هندوستان جوانه زد و به اوج رسید. نزدیک به 
۴۰ شــاعر از این ســبک به هندوســتان رفتند. بیدل 
دوران  محصول ایــن  کشــمیری  غنــی  و  دهلــوی 
ــر،  ــر، مجــرد ت ــراد مفاهیــم را ذهنی ت هســتند این اف
کردند. اســتفاده از مضامین  انتزاعی تر و پیچیده تر 

تعلیمــی، اخالقــی، اجتماعــی و حکمی بیشــتر و 
نــزد بیــدل عرفانــی باعــث شــد پیچیدگــی بیشــتری 
در ایــن ســبک بــه وجــود بیاید. ایــن اســتاد ادبیــات 
تصریــح می کنــد: دیگــر ویژگی های ایــن ســبک نگاه 
ریــز بــه مســائل جزئــی اخالقــی، اجتماعــی یعنــی 
گمشــده انســان ها اســت. در قــرن نوزدهــم  فردیــت 
گزیستانسیالیســم  و بیســتم نوعــی فلســفه بــه نــام ا
کــه بــر وجــود فــردی انســان مبتنــی  بــه وجــود آمــد 
بــود. فیلســوفان این نــوع فلســفه معتقــد بودنــد 
کــه ارزش زندگــی فــردی، چیســتی معنــای زندگــی 
بــا وجــود و  و چیســتی زندگــی انســان درارتبــاط 
گفــت توجــه بــه  هســتی معنــا می یابــد. می تــوان 
ــر  ــه ب ــا تکی ــی ب ــی، اجتماع ــی، تربیت ــائل تعلیم مس
فردیــت انســان کمی زودتــر از ایــن فلســفه در ســبک 
گرفــت. نصــر ادامــه  شــعر هنــدی موردتوجــه قــرار 
می دهــد: صائــب در ســبک اصفهانــی همچــون 
ــگاه  ــع جای ــت. درواق ــی اس ــبک عراق ــعدی در س س
بزرگــی دارد و یکــی از بزرگتریــن قهرمانــان آن اســت. 
گفــت بزرگانــی چــون عبدالقــادر بیــدل  می تــوان 
دهلــوی روی دوش صائب ایســتاده اســت. بــه قول 
اســتادان محمدعلــی صائــب پژوهشــگر برجســته 
عرصــه ادبیــات، مرحــوم بــی ریــای گیالنــی یا شــیدا، 
کدکنــی  محمــد قهرمــان و محمدرضــا شــفیعی 
ترکیبــات، اصطالحــات و  از  از ۷۵ درصــد،  بیــش 
پیچیدگی هــای زبــان بیــدل تحــت تأثیــر بــزرگان 

قبــل از او بــه ویــژه صائــب اســت. وی می افزایــد: 
خــود  رســالت های  از  یکــی  ســبک  شــاعران این 
تــازه می دانســتند.درواقع  بنیانگــذاری ســبک  را 
زبــان  وســیله  بــه  تــازه ای  جهــان  می خواســتند 
تصویــر و ترکیب ایجــاد کنند و ســعی می کردند کمتر 
تقلیــد انجــام دهنــد. ازطرفی ایــن شــاعران روی 
اخــالق فــردی تکیــه بســیاری داشــتند. مفاهیــم 
اخالقــی ماننــد عدالت، اندیشــمندی، حکمــت، 
بــه  ســبک  شــاعران این  بــرای  تقــدس  و  دانــش 
بــرای پــرورش آنهــا بســیار  کــه  بــود  قــدری مهــم 
عراقی ایــن  ســبک  دنیــای  در  می کردنــد.  تــالش 
کلــی داشــت، امــا در ســبک  ویژگی هــا یــک رونــد 
و  شــخصی  مســائل  بــا  توصیه هــا  اصفهانی ایــن 
کــه  جزئــی همــراه بــود و شــاعران معتقــد بودنــد 
بایــد فــرد را بســازیم. برهمیــن اســاس بــه دنبــال 
اخــالق فــردی بودنــد و ســعی می کردند ایــن امــر را 
کنند. ایــن اســتاد  ــه عنــوان یــک دغدغــه مطــرح  ب
تصریــح می کنــد: ســبک اصفهانــی بســیار برجســته 
ــا قــدرت ســبک خراســانی  ــه ب ــزرگ اســت، امــا ن و ب
و عراقی. ایــن ســبک بعدهــا در زبــان شــعر نیمایــی 
تأثیــر گذاشــته اســت. ازطرفــی فردیــت مطرح شــده 
در ســبک اصفهانــی یــا هنــدی بــه صــورت الگویــی 
در شــعر مــدرن ظاهــر شــده و روی آن تأثیــر گذاشــته 
اســت. همچنیــن میــزان ترکیــب ســازی و اصطــالح 
کــرده اســت.  کمــک  ســازی ها بــه حــوزه زبانــی امــروز 
نصــر خاطرنشــان می کنــد: صائــب و بیــدل بــرای 
کســانی چــون ســادات ناصــری، امیــری فیروزکوهــی 
کعبــه آمــال بوده انــد و حتــی آنهــا  و محمــد قهرمــان 
را بزرگ تــر از حافــظ و ســعدی می دانســتند. شــعر 
ســبک عراقــی تــا حــد بســیاری تحــت تأثیــر فرهنــگ 
جبــر اســت، امــا بخــش قابل توجهــی از شــعر صائب 
و بیــدل تحــت تأثیــر اصالــت اختیــار و تــوان انســان 
اســت. درواقــع معتقدنــد انســان می توانــد دنیــای 
خود را تغییر دهد و اســیر لحظه ها و جبر طبیعت، 
کــه  می کنــم  توصیــه  نباشــد.  تربیــت  و  اجتمــاع 
جوانــان با ایــن ســبک غــزل پــردازی و شــعر آفرینــی 

آشــنا شــوند.
وی اضافــه می کنــد: به نظــرم حضــور آرامگاه صائب 
گردشــگری و توجــه بــه  در اصفهــان ازنظــر مباحــث 
صنعت توریســم بسیار مهم اســت. صائب کارهای 
کــرده و خالقیــت بســیاری در شــعر داشــته  بزرگــی 
کــه می توانــد انســان های مختلــف بــا عالیــق  اســت 
ــر  گ ــدم ا ــد. معتق ــود بخوان ــوی خ ــه س ــاوت را ب متف
رادیــو تلویزیــون برنامه های مختلف فرهنگی خود 
را در ایــن آرامــگاه بگذارند، ایــن محل بیشــتر معرفی 

می شــود.

صائب تبریزی؛ پرورش یافته فرهنگ اصفهان
خبر

گفــت:  رئیــس بازســازی عتبــات اســتان اصفهــان 
امــام  ضریــح  ســاخت  بی بدیــل  فرصــت  امــروز 
اصفهــان  بــه  مقــدس  ســرداب  در  )ع(  حســین 
که ســاخت آن ســند افتخاری  تفویض شــده اســت 

بــود. اســتان خواهــد  برای ایــن 
جعفر عســکری در همایش خیــران و خادمــان امام 
حســین )ع( در دادگســتری اســتان اصفهــان اظهــار 
کــرد: بازســازی و توســعه عتبــات جلــوه ای از ارادت، 
عقبــه فکری و تمدنی ایران اســالمی و فرصتــی برای 

توســعه فرهنــگ اهل بیــت )ع( اســت.
رئیــس بازســازی عتبــات اســتان اصفهــان بااشــاره 
بــه جســارت های دشــمنان اســالم بــه عتبــات اهــل 
گرفتــه درطــول تاریــخ،  بیــت )ع( و خدمــات صــورت 
افــزود: باعــث افتخــار شــیعیان ایران و جهــان اســت 
کــه پــس از بــاز شــدن راه عتبــات بــه برکــت خــون 
شــهدا، بیــش از ۲۰۰ طــرح در عتبــات عالیــات اجــرا 

شــده اســت.
وی بااشــاره بــه الگــو بــودن اســتان اصفهــان در ایــام 
گفــت: بیــش از ۴۰ درب حــرم اهــل  محــرم و صفــر 
ســاخته  اصفهــان  هنرمنــدان  توســط  )ع(  بیــت 
ســاخت  بی بدیــل  فرصــت  امــروز  و  اســت  شــده 
ضریــح امــام حســین )ع( در ســرداب مقــدس بــه 
اصفهــان تفویــض شــده اســت که ســاخت آن ســند 
افتخــاری برای ایــن اســتان خواهــد بــود. عســکری 
ــتان های  ــی شهرس ــران برخ ــه خی ــزود: برغم اینک اف
کل طــرح را  کردنــد هزینــه  اســتان اعــالم آمادگــی 
کننــد ولــی پیشــنهاد ســتاد اســتان این بــود  تقبــل 
کــه بــا مشــارکت عمــوم مردم ایــن طرح هــا اجرا شــود 
تــا زمینــه مشــارکت خیــر و نیکــوکاری آحــاد جامعــه 
اســتان  عتبــات  بازســازی  رئیــس  شــود.  فراهــم 
گــر چــه مشــکالت اقتصــادی  اصفهــان ادامــه داد: ا
بــه دلیــل برخــی ســوء تدبیرهــا وجــود دارد ولــی آیــا 

می تــوان از رســالت تاریخــی شــیعه دور شــد.
کم درآمــد در همراهــی و  وی بــه پیشگامی اقشــار 
اهدای بیشــترین کمک ها در ســاخت و ســاز مراقد 

کــرد: توســعه  مطهــر اهــل بیــت )ع( اشــاره و اظهــار 
اقتصــادی،  دســتاوردهای  )ع(  بیــت  اهــل  حــرم 
فرهنگــی، اجتماعــی و امنیتــی بســیار بــرای شــیعه 

ــراه دارد. ــه هم ب
ــرد: همــواره حرکت هــای  ک عســکری خاطــر نشــان 
گســترش  نیکوکارانــه و خیریــه ای بــزرگ بــه برکــت 
فرهنــگ اهــل بیــت )ع( در ایــران اسالمی توســعه 
زمینه هــای  اســت  الزم  همیــن رو  از  و  یافتــه 
گســترش این فرهنــگ روز  بــه  روز توســعه پیــدا کنــد.

پیشگامی اصفهان در دفاع از حریم اهل بیت )ع(
حجت االســالم مهدی نیلی پــور نیز در این مراســم، 
گفــت: امــروز درمواجهــه فکــری تمدنــی و فرهنگــی 
کــه مکاتــب مختلف به نحوی بــه دنبال  قــرار داریــم 

مانــدگار کــردن آثــار تمدنــی خود هســتند.
مســؤول بنیــاد مهدویــت و آینــده پژوهشــی اســتان 
کــن  اما برخــی  ســاخت  بــه  بااشــاره  اصفهــان 
مذهبــی و عبادتگاهــی توســط برخــی مذاهــب و 
گفــت: تمــام تالش ایــن مکاتــب  ادیــان مختلــف، 
ــول  ــود در ط ــی خ ــای تمدن ــردن جلوه ه ک ــدگار  مان
تاریــخ بــوده و از همیــن رو در ســاخت این ابنیــه از 
کرده انــد. اســتفاده  خــود  عصــر  تمامی هنرهــای 

وی بااشــاره بــه ســاخت برخــی ابنیــه تاریخــی و 
ــا درایــت بزرگانــی چــون  ــه ب فرهنگــی در دوره صفوی
کــرد: امــروز تجلــی و ضــرورت  شــیخ بهایــی، تصریــح 
ابنیــه در مانــدگاری وجهــه  تمدنــی  ســاخت این 

اســت. اسالمی مشــهود  شــیعی ایران  فرهنــگ 
بیــت  اهــل  مطهــر  مراقــد  بابیان اینکــه  نیلی پــور 
کاظمیــن، ســامرا، مشــهد و  کربــال، نجــف،  )ع( در 
قــم ســرمایه بــزرگ شــیعه اســت، افــزود: الزم اســت 
توســعه این  و  حفــظ  بــا  تمدن هــا  رویارویــی  در 
بــزرگ در مانــدگاری تمــدن شــیعه  ســرمایه های 
تــالش کنیم و رســالت تاریخــی خــود را ادامه دهیم.
مســؤول بنیــاد مهدویــت و آینــده پژوهشــی اســتان 
اصفهــان بــه پیشــگامی اصفهان در دفــاع از حریــم 
کــرد: اصفهــان بــه دلیــل  کیــد  اهــل بیــت )ع(، تأ
داشــتن هنرمنــدان بــزرگ و ســخاوت مــردم در برابــر 
مکتــب اهــل بیــت )ع(، در طــول تاریــخ جایگاهــی 

ــزرگ داشــته اســت. ب
و  فکــری  راهبــرد  یــک  زیــارت  بیان اینکــه  بــا  وی 
کنــار  اســت در  کــرد: الزم  اضافــه  اســت،  تربیتــی 
توســعه عمرانــی حــرم اهــل بیــت )ع( بــرای توســعه 
تربیتــی، فرهنگــی و معنــوی زیــارت اهــل بیــت )ع( 

گیــرد . نیــز اقــدام الزم صــورت 

ضریح امام حسین )ع( در سرداب مقدس توسط 
اصفهانی ها ساخته می شود

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی تیران و کرون :

کرون  ارتقای حوزه فرهنگ در شهرستان تیران و 
مستلزم تولید محتواست

دبیر دومین و سومین دوره فیلم کوتاه اصفهان:

اصفهان قطب سینمای ایران می شود

کاشان می آید هانیه توسلی به 

ثاری زیبا از دورریز مقوا هنرمند خمینی شهری خالق آ

انتصاب رئیس سازمان بسیج ادارات و کارمندان

یادمان پروفسور کیاست پور با جشنواره ملی ترویج نجوم ادیب 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

و  اســالمی تیران  ارشــاد  و  فرهنــگ  اداره  رییــس 
کرون گفــت: ارتقای شــاخص های فرهنگی و هنری 
کنونــی مســتلزم تولیــد محتــوا در ایــن  در شــرایط 

حــوزه اســت.
کــه  گذشــته  برخــالف  افــزود:  صالحــی  اقبــال 
کمی تنهــا مولفــه ارزیابــی حــوزه فرهنــگ  توســعه 
ارزیابــی  شــاخص های  کنونــی  شــرایط  در  بــود 
ســرفصل های فرهنگــی و هنــری برپایــه تولیــدات 

اســت. اســتوار  هنــری  و  فرهنگــی 
گفتــه وی، تولیــد فیلــم مســتند، محتواهــای  بــه 
دیجیتــال و دیگــر تولیــدات فرهنگــی و هنــری در 
رشــته های مختلف، شــاخص های موثــر در ارتقای 

حــوزه فرهنــگ و هنــر اســت.
رییــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی تیران و کرون 
ــات  ــش موسس ــل افزای کمی مث ــعه  ــه داد: توس ادام
و  نیــاز  بــا  متناســب  هنــری  و  فرهنگــی  کــز  مرا و 
ظرفیــت شهرســتان طبــق برنامــه ســاالنه دردســت 

اجراســت.

موسســه  یــک  فعالیــت  مجــوز  بابیان  اینکــه  وی 
و  هنــری  آزاد  آموزشــگاه  یــک  و  انتشــاراتی 
ســینمایی در ایــن شهرســتان صــادر شــده اســت، 
کرون فاقد این  خاطرنشــان کرد: در گذشــته تیران و 
موسســات بــود و ایــن کمبــود بــر رویدادهــا و توســعه 

اثــر می گذاشــت. فرهنگــی و هنــری 
ــا تاســیس موسســه انتشــاراتی،  ــرد: ب ک ــه  وی اضاف
نشــر کتــاب و زمینــه انتشــار برای نویســندگان تیران 

ــرون فراهــم می شــود. ک و 
پــروژه  درصــدی   ۳۰ فیزیکــی  پیشــرفت  بــه  وی 
گفــت:  کــرد و  مجتمــع فرهنگــی بهنیــا تیــران اشــاره 
در  کــه  خیرســاز  پــروژه  اجرایی ایــن  عملیــات 
گذشــته متوقــف شــده بــود هم اینــک  ســال های 
ازســرگرفته شــده اســت  و بااختصــاص اعتبــارات 
دولتــی درکنــار حمایــت ۳۰ میلیــارد ریالــی خیــران، 
در آینــده نزدیــک بهــره  بــرداری از آن آغــاز می شــود.

کرد و  کتابخانه عســگران را نیز مهم بیان  وی پروژه 
گفــت: بــا بهره بــرداری از ســاختمان این مرکز شــاهد 
دسترســی مــردم بخــش کرون به کتابخانــه و منابع 
ــی در  ــه فرهنگ ــع عادالن ــود و توزی ــم ب ــاب خواهی کت
محقــق  اقداماتــی  چنیــن  بــا  شهرســتان  ســطح 

می شــود.
نفــر  هــزار  اصفهــان ۷۲  غــرب  در  کــرون  و  تیــران 
تعزیــه،  تئاتــر،  انجمــن  پنــج  و  دارد  جمعیــت 
موســیقی، شــعر و ادب، ســه موسســه فرهنگــی 
هنــری و ۵۴ کانــون فرهنگــی هنــری مســجد در این 

می کننــد. فعالیــت  شهرســتان 

کوتــاه اصفهــان  دبیــر دومیــن و ســومین دوره فیلــم 
اصفهــان  فرزنــدان  اخیــر  ســال های  در  گفــت: 
ــاه و مســتند ایران را یکــی پــس  کوت قله هــای فیلــم 
کــرده و افتخــار می آفریننــد. حــاال  از دیگــری فتــح 
دیگــر نوبــت ســینما اســت، این یــک شــعار نیســت 
همــت  و  خــدا  یــاری  بــه  اســت،  واقعیــت  بلکــه 
ــه زودی پــس از تهــران قطــب  ــان، اصفهــان ب جوان

شــد. خواهــد  ســینمای ایران 
در  تیرمــاه  دهــم  پنجشــنبه  طباطبایــی  محمــد 
کوتــاه اصفهــان  آئیــن اختتامیــه جشــنواره فیلــم 
کــه بــا حمایــت شــهرداری اصفهــان برگــزار شــد، 
کرم کــه فیلــم کوتــاه اصفهان  کــرد: خــدا را شــا اظهــار 
کــه بــا افتخــار می تــوان اعــالم  آنقــدر بــزرگ شــده 
کوتاه ایــران را بــا حــدود  کــرد بزرگتریــن پاتــوق فیلــم 
ــا نبــود  کرون ــر  گ ۷ هــزار مخاطــب عالقمنــد داریــم. ا

ســالن های ســینما را مملــو از جمعیــت عالقمند به 
کوتــاه می دیدیــم. وی افــزود: در ســال های  فیلــم 
کوتــاه و  اخیــر فرزنــدان اصفهــان قله هــای فیلــم 
کــرده  مســتند ایران را یکــی پــس از دیگــری فتــح 
و افتخــار می آفریننــد. حــاال دیگــر نوبــت ســینما 
اســت، این یک شــعار نیســت بلکــه واقعیت اســت، 
بــه یــاری خــدا و همــت جوانــان، اصفهــان بــه زودی 
پــس از تهــران قطــب ســینمای ایران خواهــد شــد. 
عاشــقان و عالقمنــدان بــه پرده هــای نقــره ای، بــا 
ــازان  ــان و توســط فیلمس ــه در اصفه ک فیلم هایــی 
مــوج نــوی ســینمای اصفهــان ســاخته می شــود 
ــود  ــق نمی ش ــر محق ــد. این ام ــد ش ــیراب خواهن س
مگــر بــا حمایــت مدیــران و همــت عوامــل خــوب 
ســینمای اصفهــان. دبیــر دومیــن و ســومین دوره 
فیلــم کوتــاه اصفهــان ادامه داد: جشــن فیلــم کوتاه 
اصفهــان از دوره آینــده بــه یک جشــن باشــکوه ملی 
و بعــد هــم بیــن المللی تبدیــل خواهد شــد و هدف 
گــذاری اصلی ایــن جشــن حمایــت و اســتعدادیابی 
جوانــان جویــای نــام خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل 
در جشــن امشــب جوایز بخش مســابقه نگاه نو نیز 
بــه جشــن اضافــه شــد. جایــزه ویــژه بخــش شــهید 
آوینــی نیــز بــا حمایــت مدیــرکل محتــرم فرهنــگ و 
ــه بعــد هــر  ارشــاد اسالمی اســتان اصفهــان از ایــن ب

ســال اهــدا خواهــد شــد.

هانیــه توســلی بازیگــر فیلــم داســتانی »چهــره بــه 
کارگردانــی بابــک بهرام بیگــی شــد. این  چهــره« بــه 
کاشــان درحــال فیلمبــرداری اســت. فیلــم در شــهر 

فیلمبــرداری  عمومی پــروژه،  روابــط  گــزارش  بــه 
کارگردانــی  فیلــم داســتانی »چهــره بــه چهــره« بــه 
مهــدی  تهیه کنندگــی  و  بهرام بیگــی  بابــک 
کــه دومیــن تجربــه  کوهیــان آغــاز شــد. این فیلــم 
کاشــان  شــهر  در  روزهــا  اســت این  بهرام بیگــی 
درحــال فیلمبــرداری اســت. پیش بینــی می شــود 
داشــته  ادامــه  روز   ۴۰ تــا  پــروژه  فیلمبرداری ایــن 

باشــد.
هانیــه توســلی، رضــا بهبــودی، خیــام وقــار، مهتاب 
رضائیــان  حســام  ســجادی،  شایســته  ثروتــی، 
چهــره«  بــه  »چهــره  مقدمی بازیگــران  شــبنم  و 
هســتند. در خالصــه داســتان این فیلــم داســتانی 
آمــده اســت: »سرنوشــت آدم هــا مثــل خیابان هــای 
گاه در چهارراهــی بــه هــم می رســند و از هــم  شــهر، 
گاهــی مــوازی هــم پیــش می رونــد.  عبــور می کننــد، 
بن بســتی  کوچــه  مثــل  سرنوشــت  هــم  گاهــی 
اســت«. بابــک بهرام بیگــی پیــش از ایــن فیلــم »یک 
اســت. مهــدی  کــرده  کارگردانــی  را  روز طوالنــی« 
کوهیــان نیــز پیــش از ایــن تهیــه چند فیلم مســتقل 

ازجملــه مســتند ســینمایی »قاضــی و مــرگ« بــه 
کارگردانــی حســن خادمــی و فیلــم ســینمایی »پــرو« 
کارگردانــی بهــزاد نعلبنــدی را برعهــده داشــته  بــه 
کارگــردان: بابــک  اســت. عوامــل فیلــم عبارتنــد از 
بهــرام بیگــی، نویســندگان: بابــک بهــرام بیگــی، 
فیلمبــرداری:  مدیــر  منصف شــکری،  خســرو 
رضــا تیمــوری، صدابــردار: عرفــان رضایــی، مدیــر 
برنامه ریــزی و انتخــاب بازیگــر: فهیمــه امــن زاده، 
لبــاس:  طــراح  خســروی،  ســودابه  گریــم:  طــراح 
کتایــون  شــیده محمــودزاده، مشــاور فیلمنامــه: 
سخاوت دوســت،  مســعود  موســیقی:  شــهابی، 
طــراح صــدا: مهرشــاد ملکوتــی، طــراح صحنــه: امیــر 
کارگــردان: محمــد حســین نژاد،  هیونــد، دســتیار 
مدیــر تولیــد: خیــام وقــار، مشــاور رســانه ای: نغمــه 
کوهیــان. کننــده: مهــدی  دانــش آشــتیانی، تهیــه 

هنرمنــد خمینی شــهری بــا اســتفاده از دورریز های 
مقــوا آثــاری زیبــا خلــق کرده اســت.

فرصتــی  را  کرونــا  دوران  خــالق،  هنرمنــد  ایــن 
مناســب بــرای فعالیــت در منــزل خــود دانســت و 
کرونــا در منــزل مســکونی  گفــت: در دوران شــیوع 
خود ایده هــای خالقانــه خــود را بــرروی دورریز هــای 

خودرو هــای  از  آثــاری  و  ســازی  پیــاده  مقــوا 
اســت. کــرده  قدیمی خلــق 

کاردســتی های مقوایی  محمدرضا حیدری خالق 
روز هــای  در ایــن  نــگاه  در  کمی تغییــر  بــا  افــزود: 
کرونایــی می تــوان بــا کمترین امکانــات اوقــات خود 
کــرد و از لحظــات  را بــا خلــق آثــار هنــری زیبــا ســپری 

زندگــی لــذت بــرد.

فرمانــدار پیشــین اصفهــان، رئیــس ســازمان 
کشــور شــد. ســردار  کارمنــدان  بســیج ادارات و 
کل ســپاه پاســداران  حســین ســالمی فرمانده 
کفیــل  الــه  حکمی فضــل  اســالمی در  انقــالب 
بســیج  رئیــس جدیــد ســازمان  عنــوان  بــه  را 

کــرد. کشــور منصــوب  کارمنــدان  ادارات و 
)ع(  علــی  امــام  امنیتــی  قــرارگاه  جانشــینی 
کلــی  مدیــر  )عــج(،  صاحب الزمــان  ســپاه 
سیاســی و انتخابــات اســتانداری اصفهــان و 
کفیــل  فرمانــداری اصفهــان ازجملــه ســوابق 

اســت. بــوده 

مرکــز آمــوزش نجــوم ادیــب وابســته بــه ســازمان 
فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری اصفهان به 
برگــزاری جشــنواره ملــی ترویج نجوم ادیــب یادمان 

کــرده اســت. کیاســت پــور اقــدام  پروفســور احمــد 
مدیــر مرکــز نجــوم ادیب با اعالم ایــن خبر گفت: این 
جشــنواره بــه پیشــنهاد شــورای علمی مرکــز نجــوم 
ادیب درراســتای پاسداشــت زحمات و تالش های 
کیاســت پــور درزمینــه علــم نجــوم و اپتیــک و  دکتــر 
یادمان ایــن شــخصیت علمی بــه عنــوان یکــی از 

ــا هــدف ترویــج  بنیانگــذاران مرکــز نجــوم ادیــب و ب
علــم بــه ویــژه علــم نجــوم برنامه ریزی شــده اســت. 
مهــری نقــوی اظهــار داشــت: دانشــگاه صنعتــی 
باشــگاه های  و  اصفهــان  دانشــگاه  اصفهــان، 
فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه اصفهــان و ذوب 
آهــن اصفهــان ازجملــه حامیــان اصلــی جشــنواره 

ملــی ترویــج نجــوم هســتند.
وی بااشــاره به اینکــه جشــنواره ملــی ترویــج نجــوم 
در دو بخــش فراخــوان مقــاالت علمــی و عکــس 
افــزود: بخــش فراخــوان  نجومی برگــزار می شــود، 

شــامل  موضوعــی  علمی محورهــای  مقاله هــای 
شمســی،  منظومــه  و  خورشــید  موضوعــات 
نجــوم رصــدی، علــم و فنــاوری فضایــی، ســیارات 
زیســت  اختــر  فیزیــک،  اختــر  فراخورشــیدی، 

کیهــان شناســی اســت.  شناســی و 
بخــش  موضوعــی  محورهــای  بــه  بااشــاره  وی 
نمــای  یــا  شــب  آســمان  داد:  ادامــه  عکاســی 
منظومــه  و    )deep sky(آســمان عمــق  بــاز، 
عکــس  مســابقه  بخش هــای  ازجملــه  شمســی 
آثــار  کــه عالقــه منــدان می تواننــد  نجومی اســت 
 خــود را تــا پایــان شــهریورماه ســال جــاری بــه آدرس
 www.nojoum.esfahanfarhang.ir   ارسال کنند.

گفــت: داوری آثــار در مــاه مهــر و آبــان انجــام  وی 
کــه پــس از انجــام داوری، آثــار راه یافتــه  می شــود 
بــه مرحلــه نهایــی در روزهــای 1۶، 17 و 18 آذرماه در 

ــوند.  ــالم می ش ــازی اع ــای مج فض
کــرد: جشــنواره ملــی ترویــج  نقــوی خاطرنشــان 
جشــنواره  نخســتین  عنــوان  بــه  ادیــب  نجــوم 
کشــوری در موضــوع نجــوم، در روز 18 آذرمــاه بــا 
اعــالم آثــار برگزیــده به ایســتگاه آخــر خواهــد رســید و 
مقــرر شــده که ایــن جشــنواره ســاالنه در مرکــز نجوم 

ادیــب برگــزار شــود.

خبر

و  )س(  فاطمه الزهــرا  کتابخانــه  امــور  مســئول 
کتــب  گویاســازی  ــا از جزئیــات طــرح  گوی ــه  کتابخان
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  انتشــارات 
مختلــف  مناســبت های  در  اصفهــان  شــهرداری 

داد. خبــر 
گویا  کتابخانه  گفــت:  آذر علــوی بابیان ایــن مطلــب 
کتابخانــه  ســال 8۴ تاســیس شــده و از ســال 92 بــه 
کــرده  پیــدا  انتقــال  )س(  الزهــرا  عمومی فاطمــه 

اســت.
کتــاب  گویــا بــا  18 هــزار نســخه  کتابخانــه  وی افــزود: 
گویا شــده در ســایت نابینایان دردســترس این قشــر 
کتــاب از  گرفتــه و ۵۶۵ عنــوان  از شــهروندان قــرار 
تولیــدات گویــا شــده کتابخانه اســت که افــرادی که 
تمایــل بــه دریافــت فایــل صوتــی کتاب هــا دارنــد، با 
عضویــت در طــرح جامــع، می تواننــد از ایــن فایل ها 

کنند. اســتفاده 

گویاســازی  وی ادامــه داد: باتوجــه به اینکــه بــرای 
کلیــه  دادن  قــرار  دراختیــار  جهــت  کتاب هــا 
ــد  ــه فرآین ک ــم  ــاز داری ــر نی ــازه ناش ــه اج ــهروندان ب ش
گویاســازی  دشــوار و زمان بری اســت، امســال طرح 
بــا محوریــت بهــره بــرداری از کتاب هایی که ازســوی 
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  انتشــارات 
شــهرداری اصفهــان بــه چــاپ رســیده را در دســتور 

کار قــرار دادیــم.

بــه  توجــه  بــا  طــرح  در ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
بــه  و  انتخــاب  را  کتــاب  مناســبت های مختلــف 
شــبکه های  ازطریــق  و  می کنیــم  تبدیــل  صــوت 
اجتماعــی در اختیــار عالقــه منــدان قــرار می دهیــم.

کتــاب  ســه  اصفهــان،  هفتــه  در  وی،  گفتــه  بــه 
»بافــت قدیمی اصفهــان«، »آثار و ابنیه اصفهــان« و 

گویــا =ســازی شــد. گردشــگری«  »اصفهــان 
کتــاب »مــردی  گویــا ســازی  علــوی بــا اشــاره بــه 
ــر و شــهادت  ــه مناســبت هفتــم تی در هامبــورگ« ب
کتــاب بــا 17۴  کرد: ایــن  دکتــر بهشــتی خاطرنشــان 
و  اسالمی نوشــته شــده  فاطمــه  توســط  صفحــه 
گویــا  توســط فاطمــه ســیاح بــه مــدت دو هفتــه 
گرفــت. =ســازی و در =دســترس عالقــه منــدان قــرار 

گفتنــی اســت عالقــه منــدان بــرای کســب اطالعــات 
بیشــتر می تواننــد بــا شــماره 3337313۶ تمــاس 

کننــد. حاصــل 

گویاسازی کتب انتشارات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی 
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کمیتــه  مدیرعامــل باشــگاه ذوب آهــن از عملکــرد 
اســتیناف در پرونــده شــکایت از رای بــازی دو تیــم 

کــرد. ســایپا و پیــکان انتقــاد 
مجتبــی فریدونــی درخصــوص آخریــن وضعیــت 
بــازی  بــر صفــر  از رای ۳  گرفتــه  شــکایت صــورت 
گفــت: ظاهــرا  پیــکان بــا ســایپا بــه ســود تیــم ســایپا 
کمیتــه اســتیناف فدراســیون  گذشــته جلســه  روز 
ــده رســیدگی  ــی به ایــن پرون ــزار شــده ول فوتبــال برگ
کاری نمی توانیــم انجــام  نشــده اســت. مــا واقعــًا 

بدهیــم.

وی افــزود: یــک پرونــده بــرای محرومیــت چهــار 
که به اســتیناف شــکایت  ُکرد داشــتیم  ماهه میالد 
امــا  شــد  تمــام  بازیکــن  محرومیت ایــن  کردیــم. 
کمیتــه اســتیناف هنــوز دربــاره آن رای نداده اســت!

کید کرد: در پرونده  مدیرعامل باشگاه ذوب آهن تا
باشــگاه ســایپا هــم احتمــااًل می خواهند ایــن فصل 
و حتــی دو فصــل دیگــر تمــام شــود و بعــد از آن رای 

بدهند!
آیــا ذوب  کــه  فریدونــی در پاســخ به ایــن ســئوال 
آهن تماســی با مســئوالن کمیته اســتیناف داشته 

گفــت: آقایــان جــواب نمی دهنــد. آقــای  اســت؟ 
صالحی یا در دسترســی نیســت یا تلفنش را جواب 
نمی دهــد. چــاره ای جــز تســلیم و رضــا نداریــم. 
عجیــب اســت؛ باید ایــن رای هفتــه قبــل و پیــش از 
شــروع دوبــاره لیــگ صــادر می شــد تــا هــم مــا، هــم 

نســاجی و هــم ســایپا تکلیــف خــود را بداننــد.
در  آهــن  باشــگاه ذوب  پیــروزی  وی درخصــوص 
پرونــده رضــا شــکاری در دادگاه عالــی ورزش هــم 
کاس  کــرد: بعــد از رای فیفــا، بــه دادگاه  تصریــح 
فســخ  بــرای  شــدیم  موفــق  و  کردیــم  شــکایت 
غیرموجــه قــرارداد شــکاری، او و باشــگاه زنیــت را 
ــه ۳۰۰ هــزار یــورو و پرداخــت  ــه صــورت مشــترک ب ب
کنیم. ایــن مبلــغ  هزینه هــای دادرســی محکــوم 
کــه پیــش از ایــن بــه  جــدا از غرامــت آموزشــی اســت 

ذوب آهــن رســیده بــود.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن درخصوص وضعیت 
پرونــده »رادولوویــچ« ســرمربی ســابق ذوب آهــن 
ــا  ــرد: م ک ــار  ــود، اظه ــرده ب ک ــخ  ــراردادش را فس ــه ق ک
گــر  کرده ایــم. ا تــازه در ایــن پرونــده بــه فیفــا شــکایت 
در فیفــا رای بــه نفــع مــا صــادر نشــد شــاید آن را در 
کنیــم. فعــاًل پرونــده در مرحلــه  کاس دنبــال  دادگاه 
شــکایت بــه فیفــا اســت. پرونــده دیگــری بــه جز ایــن 

در عرصــه بیــن المللــی نداریــم.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن:

دوفصلدیگرتماممیشودبعددربارهپروندهسایپارایمیدهند!
ســرمربی تیــم ملــی فوتبال ایــران گفــت: خوشــحالم 
روی نیمکت ایــن تیــم هســتم و می خواهیــم بــه 

کــه داریــم. کنیــم نــه رقیبانــی  خودمــان نــگاه 
ــان  گان اســکوچیچ پــس از پای ــزارش مهــر، درا گ ــه  ب
قرعــه کشــی دور نهایــی انتخابــی جــام جهانــی قطــر 
گفــت: در ابتــدا بایــد بگویم مربیگری در ایــران باعث 
افتخــارم اســت. بــه خوبــی می دانیــم بازی هــای 
ســختی در مرحلــه نهایــی داریــم و بایــد در تمــام 
برای ایــن  قطعــًا  برســیم،.  پیــروزی  بــه  بازی هــا 

رویارویــی انگیزه هــای زیــادی داریــم.
بــا شــبکه  کــه  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  ســرمربی 
تلویزیونی AFC گفتگوی اینترنتی داشت در پاسخ 
ــت  ــب هف کس ــی  ــاره چگونگ ــری درب ــوال مج ــه س ب

کــرد: بلــه  کیــد  پیــروزی متوالــی بــا بازیکنان ایرانــی تا
مــا در ۷ بــازی برنــده شــدیم و ایــن نشــان می دهــد 
تیــم در فــرم قابــل قبــول هســتیم. ازلحــاظ روحــی و 
روانــی در ســطح باالیــی قــرار داریــم و آمــاده هســتیم 

ــم. ــذت ببری ــا ل ــا از بازی ه ــه رقابت ه ــا درادام ت
ســرمربی تیــم ملی ایــران دربــاره دیــدگاه خــود بــرای 
کــره جنوبــی،  گــروه A بــا تیم هــای ملــی  بــازی در 
کــرد: ما  امــارات، عــراق، لبنان و ســوریه خاطرنشــان 
کــه داریم نــگاه می کنیم  بــه تیــم خودمــان شــرایطی 
و بــه بقیــه تیم هــا کاری نداریــم. تجربه بــازی مقابل 
عــراق و ســوریه داشــتیم و بــرای مــا فرقــی نمی کــرد بــا 
چــه تیمی همگروه شــویم و بــازی خودمــان را انجام 

می دهیــم.

در آیینی از ملی پوشان شنای اصفهانی صاحب 
سهمیه المپیک توکیو تجلیل شد.

رئیــس هیئــت شــنا، شــیرجه و واترپلــوی اســتان 
اصفهان گفت: امروز در آیینی با حضور مسئوالن 
ورزش اســتان از زحمــات مهرشــاد افقــری، متیــن 
کــه در رقابت هــای بیــن  ســهران و علیرضــا یــاوری 
المللی شنای بلغارستان درخشیدند و موفق به 
کســب ســهمیه حضــور در المپیــک توکیــو شــدند، 

قدردانــی شــد.
ــه بیــش  ک ــزود: در ایــن رقابت هــا  گرامی اف پیمــان 
گر از ۶۰ کشــور حضــور داشــتند مهرشــاد  از۲۰۰ شــنا
کشــورمان توانســت پس  افقری ملی پوش جوان 
ــا زمــان ۵۳  ــه و ب ــر پروان از ۱۴ ســال در مــاده ۱۰۰ مت
ثانیــه و ۴۹ صــدم ثانیــه ورودی المپیــک توکیــو را 

کنــد. کســب 
گفــت:  رئیــس هیئــت شــنای اســتان درادامــه 
ملــی پوشــان شــنای اصفهانــی در ایــن شــش مــاه 
کــه داشــتند باغیــرت و  اخیــر و بــا همــه مشــکالتی 
تــالش فــراوان برای کشــور عزیزمان افتخــار آفرینی 

کردنــد.
افــزود: در ایــن رقابت هــا  گرامی درادامــه  پیمــان 
ضمن کســب ســهمیه المپیــک توکیو چنــد رکورد 
ملــی هــم در ماده هــای ۵۰ متــر آزاد، ۱۰۰ متــر آزاد و 

۲۰۰ متــر آزاد هــم شکســته شــد.
رقابت هــای المپیــک ۲۰۲۰ توکیو پس از یک ســال 

وقفــه از اوایــل مرداد امســال برگزار خواهد شــد.

کشــتی فرنگــی بــرای حضــور در  اردوی تیــم ملــی 
ــروز )جمعــه( در  ــی از دی بازیهــای المپیــک درحال
گردان محمــد بنــا  کــه شــا کشــتی آغــاز شــد  خانــه 
ــا اعــزام بــه توکیــو پیــش رو  تنهــا دو اردوی دیگــر ت

ــد. دارن
طبق برنامه اعالم شــده ازســوی اتحادیه جهانی 
کشــتی بازی هــای المپیــک  کشــتی، رقابت هــای 
۲۰۲۱ توکیــو طــی روزهــای ۱۰ تــا ۱۵ مــرداد مــاه برگزار 
گردان محمــد بنــا بــه عنــوان  کــه شــا می شــود 
کشــتی ایران از روز ۱۰ مرداد  نخســتین نمایندگان 
مــاه بــه میــدان خواهنــد رفت. این درحالی اســت 
کــه فرنگــی کاران المپیکــی تنهــا دو اردوی دیگــر تــا 

زمــان اعــزام بــه توکیــو پیــش رو دارنــد.
گرایــی، محمدعلــی  علیرضــا نجاتــی، محمدرضــا 
گرایــی، محمد هــادی ســاروی و امیــن میــرزازاده، 
فرنگی کاران اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۷، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم 
اعزامی ایــران بــه بازی هــای المپیــک هســتند. 
بــه  موفــق  فرنگی ایــران  کشــتی  ضمن اینکــه 

کیلوگــرم نشــد. کســب ســهمیه وزن ۸۷ 
کشــتی فرنگــی  درهمیــن راســتا اردوی تیــم ملــی 
طــی روزهــای ۱۱ تــا ۲۲ تیرمــاه در محــل خانــه 

کشــتی شــهید صــدرزاده برگــزار می شــود.
اســامی نفرات دعــوت شــده به ایــن اردو بــه شــرح 

زیــر اســت:
کیلوگــرم: پویــا دادمــرز )خوزســتان( ســجاد   ۵۵
عبــاس پــور )مازنــدران( محمدهــادی شــعبانی 

)فــارس(
کیلوگــرم: علیرضــا نجاتــی )قــم( پویــا ناصرپــور   ۶۰
)خوزســتان( مهــرداد مردانــی )خوزســتان( امیــد 

آرامی )سیســتان و بلوچســتان(
کیلوگــرم: میثــم دلخانــی )فــارس( مهــدی   ۶۳

)خوزســتان( نــژاد  محســن 
۶۷ کیلوگــرم: محمدرضــا گرایــی )فارس( حســین 

اســدی )خوزســتان( محمدجــواد رضایــی )قم(
کاویانــی نــژاد )خوزســتان(  کیلوگــرم: امیــن   ۷۲

ارســالن  علــی  )فــارس(  مختــاری  محمدرضــا 
)مازنــدران(

گرایــی )فــارس( پرهــام  کیلوگــرم: محمدعلــی   ۷۷
قنبــری )فــارس(

)خوزســتان(  گرمســیری  رســول  کیلوگــرم:   ۸۲
)تهــران( اســماعیلی  جمــال 

کیلوگــرم: رامیــن طاهــری )خوزســتان( ناصــر   ۸۷
علیــزاده )مازنــدران( حســین نــوری )البرز( یوســف 

قادریــان )البــرز(
ــدران(  ــرم: محمدهــادی ســاروی )مازن کیلوگ  ۹۷
زودآشــنا  مهــدی  )مازنــدران(  بالــی  مهــدی 

)لرســتان(
کیلوگــرم: امیــر قاســمی منجزی )خوزســتان(   ۱۳۰
کبــر یوســفی  امیــن میــرزازاده )خوزســتان( علــی ا

)مازنــدران( پارســا نظــری )فــارس(
سرمربی: محمد بنا

پــور، رســول جزینــی،  بهــروز حضرتــی  مربیــان: 
الــه اخالقــی، فرشــاد  لقمــان رضایــی، حبیــب 

علیــزاده
ماساژور: محمد علیزاده

متخصص تغذیه: دکتر رامین امیرساسان
پزشک: دکتر تورج ملک محمدی

گان اسکوچیچ: درا

دیدارهایسختیدردورنهاییداریم

تجلیلازملیپوشانشنایاصفهانی

برای برپایی اردوی آماده سازی؛

گردانمحمدبنابهخانهکشتی بازگشتشا

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

ــه تمــام رشــته های ورزشــی  ــا ب کرون گفــت:  مــرادی 
بــه  شــده  وارد  آســیب  بزرگتریــن  امــا  زد،  صدمــه 
رشــته های المپیکــی بــه تعویــق افتــادن برگــزاری 

مســابقات المپیــک بــود.
ســجاد مــرادی دونــده دو هــای نیمــه اســتقامت 
کــه بــا قــد یــک متــر و  اســت. یــک دهــه شــصتی 
کــرده،  ۹۳ ســانتیمتر چندیــن بــار رکــورد شــکنی 
گــردن آویختــه  نشــان های رنگارنــگ قهرمانــی را بــر 
و در چهــار دوره المپیــک حضــور داشــته اســت. بــا او 

گفتگــو پرداختیــم. بــه 
از شــروع فعالیــت خــود در دو ومیدانــی و اولیــن 

حضورتــان در تیــم ملــی بگوییــد:
دوومیدانــی را بــه طــور رســمی از ســال ۷۸ آغــاز کردم 
و یــک ســال بعــد اولیــن بــار بــا پیراهــن تیــم ملــی در 
کــش بــه میــدان رفتــم. در اردوی آســیایی چیــن  مرا
کــه اســتعدادت  گفــت  یــک مربــی باتجربــه بــه مــن 
اســت،  ســرعت  و  اســتقامت  نیمــه  رشــته  در 
یعنــی۴۰۰ متــر و۸۰۰ متــر را بایــد تمریــن می کــردم و از 
همــان زمــان تمرکــزم را روی ایــن مــواد از مســابقات 
گذاشــتم. در آن زمــان بــه عنــوان دونــده ۳ هــزار و 
۵ هــزار متــر اســتقامت تیــم ملــی اعــزام شــده بــودم. 
ــردم و در مســابقه  ک ــم را ســرعتی  بعــد از آن تمرینات
کــردم. بعــدی در مــواد ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۵۰۰متــر شــرکت 

اولین نشان قهرمانی را در کدام مسابقات 
کسب کردید؟

در  افــزود:  اســتقامت  نیمــه  دوی  دونــده  ایــن 
مســابقات جوانــان آســیا ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ نشــان نقــره 
و در مســابقات ۲۰۰۳ قهرمانــی آســیا نشــان برنــز 
کــردم، ســال ۲۰۰۴ نیــز بــه عنــوان اولیــن  کســب  را 
دونــده ســهمیه المپیــک یونــان را بــه دســت آوردم.

درایــن  بوده ایــد؛  موفــق  هــم  رکوردزنــی  در  شــما 
بفرماییــد: زمینــه 

در مســابقات قهرمانی جهان فنالند در ســال ۲۰۰۵ 
کمتــر از یــک  بــه عنــوان اولیــن دونده ایــران رکــورد 
دقیقــه و ۴۶ ثانیــه را بــه دســت آوردم و در همیــن 
ســال مــدال برنــز آســیا را بــا ثبــت زمــان یــک دقیقــه 
کــه  گــردن آویختــم  و ۴۴ ثانیــه و ۷۴ صــدم ثانیــه بــر 

هنوز ایــن رکــورد در ایــران دراختیــار مــن اســت.
کسب مدال تا کجا ادامه پیدا کرد؟

ســال ۲۰۰۷ دو مــدال نقــره آســیا را در مســابقات اردن 
کــردم.  و ســال ۲۰۰۸ ورودی المپیــک پکــن را کســب 
در همــان ســال در مســابقات قهرمانــی ارتش هــای 
جهــان بــه میزبانــی بلغارســتان نشــان نقــره و در 

و  صربســتان  جهــان  دانشــجویان  رقابت هــای 
کــردم.   قهرمانــی آســیا در چیــن نشــان طــال را کســب 
در ســال ۲۰۱۰ در بازی هــای آســیایی گوانــگ در مــواد 
۸۰۰ و ۱۵۰۰ متر صاحب دو نشــان طال شــدم و به این 
افتخــار درمیــان دوندگان ایرانــی دســت یافتــم کــه در 
یــک دوره از بازی هــا دو مــدال طال گرفتم. همچنین 
کســب دو نشــان نقره در مســابقات قهرمانی آسیا در 
ســال ۲۰۱۱ و نشــان برنز از این رقابت ها در ســال ۲۰۱۳ 

از دیگــر افتخــارات مــن اســت.
آیا مثل برخی ورزشکاران دیگر آسیب دیدگی به 

دوران حرفه ای کار شما پایان داد؟
بلــه متاســفانه ســال ۲۰۱۵ بــه دلیــل آســیب دیدگــی 
در هیــچ مســابقه ای شــرکت نکــردم و ســال بعــد 
بــه عنــوان مربــی در المپیــک ریــو حاضــر شــدم. 
کل، مــن ۱۶ مــدال قهرمانــی آســیا و ســه مــدال  در 
بازی هــای آســیایی دارم و از معــدود ورزشــکارانی 
کــه ۴ دوره در المپیــک شــرکت کرده اســت. هســتم 

آیا تجربیات خود را دراختیار نسل جدید 
دوومیدانی کشور قرار می دهید؟

ــو  ــی و عض ــم مل ــی تی ــر مرب ــال حاض ــن درح ــه م بل
ســازمان تیم هــای ملــی و سرپرســت و ســرمربی 
باشــگاه  لیــگ و  آهــن اصفهــان در  تیــم ذوب 
کــه  هســتم. چهــار ورزشــکار ملــی پــوش دارم 

آن هــا را بــرای بازی هــای آســیایی ســال آینــده آمــاده 
می کنــم.

دوومیدانی چه تاثیری روی 

زندگی شخصی شما گذاشته است؟
رشــته دوومیدانــی تاثیــر مثبتــی در زندگــی ام داشــته 
را  و ســختی تمرینــات و مســابقات، تحمــل مــن 
از  راحــت  خیلــی  اســت.  بــرده  باالتــر  زندگــی ام  در 
هدف هایــم در زندگــی دســت نمی کشــم، چــون بــا 
فعالیــت در ایــن رشــته مقاومتــم بــاال رفتــه و تــوان 
ــتر  ــم بیش ــی را برای ــکالت زندگ ــار ها و مش ــل فش تحم

کــرده اســت.
کرونا برای دومیدانی هم دردسرساز شده؟

زده  صدمــه  ورزشــی  رشــته های  تمــام  بــه  کرونــا 
المپیکــی  رشــته های  بــه  آن  آســیب  بزرگتریــن  و 
کــه یکســال مســابقات عقــب افتــاد و انگیــزه  بــوده 
کــرد، چــون تمــام تمرینــات لغــو  کــم  ورزشــکاران را 
شــد و حمایت هــای مالــی از رشــته های مختلــف 

بــدون ثمــر مانــده اســت.
طبیعتا این تاثیر منفی در دوومیدانی هم وجود 

دارد؛ و سخن پایانی؟
زندگــی ام،  از  دوره ای  در 
کســب  هدفــم ورزش و 
بــود  افتخــار  و  مــدال 
درحــال حاضــر رســالتم 
و  ورزشــکاران  تربیــت 
بــاال  بــرای  قهرمانــان 
کســب  بــردن پرچم ایــران و 
کشــور  ســربلندی  افتخــار 
اســت. عزیزم ایــران 

قهرماندوومیدانیآسیاوایران

افتخار حضور و تجربه در چهار دوره المپیک 
گزارشربخ

خبر

بــا اعــالم دادگاه عالــی ورزش، رضــا شــکاری و 
ــت ۳۰۰  ــه پرداخ ــیه ب کازان روس ــن  ــگاه روبی باش
هــزار یــورو غرامــت بــه عــالوه جریمــه دیرکــرد بــه 

باشــگاه ذوب آهن ایــران محکــوم شــدند.
رضــا  جنجالــی  و  فرسایشــی  پرونــده  تکلیــف 
ذوب  فوتبــال  تیــم  ســابق  بازیکــن  شــکاری 
آهــن اصفهــان ســرانجام مشــخص شــد. این 
راهــی  آهــن  ذوب  از  جدایــی  بــا  کــه  بازیکــن 
کازان روســیه شــده بــود، ســرانجام بعــد  روبیــن 
از شــکایت باشــگاه ایرانی به دادگاه عالی ورزش، 
ازســوی این دادگاه بــه پرداخت غرامــت ۳۰۰ هزار 
یورویــی بــه عــالوه جریمــه دیرکــرد محکــوم شــد. 
کازان هــم در این غرامت شــریک  باشــگاه روبیــن 
کنار شــکاری این پول را به ذوب  اســت و باید در 

آهــن بدهــد.
ذوب  باشــگاه  مدیرعامــل  فریدونــی  مجتبــی 

کــرد. آهن ایــن خبــر را تأییــد 
کازان را بــه  پیــش از ایــن، فیفــا باشــگاه روبیــن 
پرداخــت حــدود ۱۰۵ هــزار یــورو بــه دلیــل غرامت 
آموزشــی )حــق رشــد( بــه باشــگاه ذوب آهــن 

ــود. ــرده ب ک محکــوم 
یکطرفــه  فســخ  بــه  اقــدام  ســال ۹۵  شــکاری 

و  کــرد  آهــن  ذوب  باشــگاه  بــا  قــراردادش 
کازان  ســپس راهــی روســتوف و روبیــن 

با ایــن  هــم  آهــن  ذوب  شــد.  روســیه 
کــه شــکاری بــه صــورت غیرقانونــی  ادعــا 

از ایــن  کــرده،  فســخ  را  قــراردادش 
بــه  کازان  روبیــن  باشــگاه  و  بازیکــن 

کــرد و پرونــده ای حــدودًا  فیفــا شــکایت 
هــزار صفحــه ای علیه ایــن بازیکــن در فیفــا 

شــد. تشــکیل 

ذوبی هــا در زمــان مدیریــت ســعید آذری، ابتــدا 
از این بازیکن به فدراســیون فوتبال و ســپس به 
گرفتن غرامت آموزشی  دادگاه عالی ورزش برای 
و غرامت فســخ یکطرفه قرارداد شــکایت کردند.

ــود شــکاری با ایــن  باشــگاه ذوب آهــن مدعــی ب
باشــگاه قــرارداد داشــته و بــه صــورت یکطرفــه 
اقــدام بــه فســخ قــرارداد و حضــور در تیــم روبیــن 

کــرده اســت. کازان روســیه 
رســیدگی این شــکایت بــه خاطــر رونــد رســیدگی 
و ارائــه مــدارک و مســتندات حــدود چهــار ســال 

کشــید. طــول 
دســت  آذری  مدیریــت  بــا  کــه  آهــن  ذوب 
بردار ایــن شــکایت نبــود، ابتــدا در بخــش غرامت 
کازان روســیه را در فیفــا  آموزشــی باشــگاه روبیــن 
محکــوم بــه پرداخــت ۱۰۵ هزار یورو )بااحتســاب 

ــرد. ک ــه باشــگاه ذوب آهــن  ــرد( ب جریمــه دیرک
در بخــش فســخ قــرارداد هــم فیفــا بحــث »ایــراد 
بــود.  کشــیده  را پیــش  عــدم اســتماع دعــوا« 
کمیتــه انضباطــی فدراســیون  کــه  یعنــی از آنجــا 
فوتبال ایــران روی ایــن پرونــده رأی داده، فیفــا 
دیگــر قــادر بــه بررســی آن نیســت و بــرای همیــن 
پرونــده بــه دادگاه عالــی ورزش ارجــاع 
از  بعــد  و  درنهایــت  شــد. 
مدیرعامــل  دو  تغییــر 
در باشــگاه ذوب آهــن، 
دادگاه کاس محکومیت 
ــرای  ۳۰۰ هــزار یورویــی را ب
کازان  روبیــن  و  شــکاری 

درنظرگرفــت.
شکاری در ال حاضر بازیکن 

تیم گل گهر ســیرجان است.

پایان یک پرونده فرسایشی؛

دادگاهCASبهنفعذوبآهنرایداد

خبر

جــام  مقدماتــی  مرحلــه  نهایــی  دور  قرعه کشــی 
کهــن دقایقــی قبــل در پایتخــت  جهانــی در قــاره 

مالــزی برگــزار شــد.
کشــی مرحلــه پایانــی انتخابــی جــام جهانــی  قرعــه 
کهــن از دقایقــی پیــش در مقــر  ــاره  ۲۰۲۲ قطــر در ق
کنفدراســیون فوتبــال آســیا آغــاز شــده و قــرار  اصلــی 
اســت ۱۲ تیــم راه یافتــه به ایــن دور از رقابت هــا به دو 
گــروه شــش تیمی تقســیم شــوند تــا به ایــن ترتیــب 
برای چهار ســهمیه مســتقیم و یک شــانس حضور 
ازطریــق پلــی آف در جــام جهانــی تــالش کننــد. تیم 
کشــورمان نیــز بــه عنــوان تیــم دوم  ملــی فوتبــال 
رنکینــگ آســیا در ســید یــک بــه همــراه ژاپــن حضور 
گروهــی بــا  دارد و بــه جــز ســامورایی ها، امــکان هــم 
ســایر ده تیــم را دارد. طبــق برنامه ریزی هــای فیفــا 
مرحلــه نهایــی مقدماتی جام جهانــی از ۱۱ شــهریور 
مــاه ســال جــاری آغــاز شــده و ۹ فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ 
گرچــه بــه نظــر، AFC  بــه  بــه پایــان می رســد.  ا
عنــوان نهــاد اجرایــی قصــد برگــزاری مســابقات بــه 
طــور متمرکــز را دارد ولــی بــه خواســته اسپانســرهای 
مالی ایــن رقابت هــا بــه مانند ســال های گذشــته به 
شــکل رفت و برگشــت برگزار خواهند شــد درنتیجه 
هــر تیــم بایــد ده مســابقه با پنــج حریف خــود انجام 
گــروه، تیم هــای اول و دوم  دهــد تــا بنابــر جــدول دو 
گــروه بــه طــور مســتقیم جــواز حضــور در قطــر را  هــر 

بــه دســت آورنــد.
شــانس  از ایــن  نیــز  ســوم  تیم هــای  همچنیــن 
هــم  بــا  ابتــدا  دیــداری  در  تــا  هســتند  برخــوردار 
کــرده و چنانچــه موفــق بــه پیــروزی شــوند  مصــاف 
کــه توســط  در پلــی آف بــا نماینــده ای از قــاره دیگــر 
فیفــا در هــر دوره تعییــن می شــوند بــازی خواهنــد 
ــا امیدشــان بــرای حضــور در جــام جهانــی  کردنــد ت
گفتنــی اســت باتوجــه بــه میزبانــی  زنــده بمانــد. 
کشــور قطــر، آســیا یــک ســهمیه بیشــتر از همیشــه 
در جــام جهانــی خواهــد داشــت و آســیایی بــا پنــج و 

نیــم ســهمیه پــا به ایــن آوردگاه جهانــی می گذارنــد.
سیدبندی مسابقات

ــا  ــوی فیف ــگ اعالمی ازس ــن رنکین ــه آخری ــه ب باتوج
در تاریــخ ۱۸ ژوئــن، ۱۲ تیــم راه یافتــه بــه دور نهایــی 
کــه قطعًا  گلــدان تقســیم بنــدی شــده اند  بــه شــش 
گــروه حضــور خواهــد  یــک تیــم از هــر ســید در دو 

داشــت. ســید بنــدی بــه شــرح زیــر اســت:
سید ۱: ژاپن و ایران

سید ۲: استرالیا و کره جنوبی
سید ۳: عربستان و امارت

سید ۴: عراق و چین
سید ۵: عمان و سوریه
سید ۶: ویتنام و لبنان

ایــن ســیدبندی مطابــق بــا رنکینگ هــای زیــر و 
ــر هــم خــوردن تعــادل در  ــه منظــور جلوگیــری از ب ب

گروه هــا انجــام شــده اســت.
ــی  ــی جــام جهان ــه نهایــی انتخاب گروه بنــدی مرحل

۲۰۲۲ قطــر در آســیا
گــروه A: ایــران، کــره جنوبی، امــارات، عراق، ســوریه، 

لبنان
گــروه B: ژاپــن، اســترالیا، عربســتان، چیــن، عمــان، 

ویتنام
برنامــه و زمان بنــدی بازی هــای تیم ملی در مرحله 

نهایی انتخابی جام جهانی 
۱۱ شهریور ۱۴۰۰: ایران - سوریه
۱۶ شهریور ۱۴۰۰ :عراق - ایران

۱۵ مهر ۱۴۰۰: امارات - ایران
۲۰ مهر ۱۴۰۰: ایران - کره جنوبی

۲۰ آبان ۱۴۰۰: لبنان - ایران
۲۵ آبان ۱۴۰۰: سوریه - ایران
۷ بهمن ۱۴۰۰: ایران - عراق

۱۲ بهمن ۱۴۰۰: ایران - امارات
۴ فروردین ۱۴۰۱: کره جنوبی - ایران

۹ فروردین ۱۴۰۱: ایران - لبنان

قرعه آسان تیم ملی:

قرعهکشیمرحلهپایانیانتخابیجامجهانیآسیا
انجامشد

یــک روزنامــه پرتغالــی مدعــی شــد پیــام نیازمنــد 
دروازه بــان تیــم فوتبــال ســپاهان در اردوی تیــم 
کرونــا داده  پورتیموننــزه حاضــر شــده و تســت 

ــت! اس
چنــد هفتــه پیــش بــود کــه رســانه های پرتغــال از 
توافــق پیــام نیازمنــد دروازه بــان تیــم ســپاهان و 
تیــم ملی ایــران بــا تیــم پورتیموننــزه پرتغــال خبــر 
دادنــد امــا مدیــر برنامه ایــن بازیکــن مدعــی شــد 
توافقــی صــورت نگرفتــه و تمرکــز نیازمنــد روی 
مســابقات لیگ ایران و بازی در ســپاهان اســت.

کــه انتظــار می رفــت حضــور نیازمنــد  درحالــی 
از  فصــل  پایان ایــن  بــه  پورتیموننــزه  تیــم  در 
ــول شــود امــا روزنامــه  ــر موک مســابقات لیــگ برت
»ابــوال« پرتغــال خبــر داد نیازمنــد روز دوشــنبه 
هفتــه پیــش در تمرین ایــن تیــم پرتغالی شــرکت 

کــرده اســت.
طبــق ادعای ایــن روزنامــه، نیازمنــد بــه همــراه 
»کارلینوس » و« جونیور« دو بازیکن جدید دیگر 

کرونــا داده انــد. پورتیموننــزه تســت 
کــه  ایــن خبــر در شــرایطی منتشــر شــده اســت 
ــر باقــی  ــوز پنــج هفتــه از مســابقات لیــگ برت هن
مانــده و ســپاهان در بــاالی جــدول بــه همــراه 
پرســپولیس بــرای رســیدن بــه عنــوان قهرمانــی 

می جنگــد.
پیگیری هــا نشــان می دهــد باوجــود اعالم ایــن 

روزنامــه، نیازمنــد در اصفهــان اســت و به پرتغال 
ســفر نکــرده. توافــق ســپاهان بــا پورتیموننــزه 
بــرای فــروش نیازمنــد قطعــی اســت و ایــن دروازه 
بــان در پایــان مــاه جــوالی )حــدود یــک مــاه 
دیگــر( و بعــد از پایــان مســابقات لیگ ایــران راهی 

پرتغــال خواهــد شــد.
»پائولــو  برعهــده  پورتیموننــزه  تیــم  هدایــت 
کار در تیــم صنعــت  کــه ســابقه  ســرجیو« اســت 

هــم دارد. را  آبــادان  نفــت 
تیــم  بازیکن ایرانــی  دیگــر  ســلمانی  جعفــر 

اســت. پورتیموننــزه 
عــالوه بــر نیازمنــد و ســلمانی، امیــر عابــدزاده 
)دروازه بــان( و علــی علیپــور )مهاجــم( در تیــم 
ماریتیمــو، مهــدی طارمی )مهاجــم( در پورتــو 

پرتغــال حضــور دارنــد.
شــهریار مغانلــو )مهاجــم( هــم فصــل قبــل نیــم 
کــرد و بــه صــورت  کالرا بــازی  فصــل در تیــم ســانتا

قرضــی راهــی پرســپولیس شــد.

خبر شوکه کننده برای سپاهان:   

پیامنیازمنددرتمرینپورتیموننزه!
خبرربخ

کــه اســتقالل ایران،  روزنامــه قطــری مدعــی شــد 
شــهر دوحــه را بــرای میزبانــی از الهــالل عربســتان در 

کــرده اســت.  لیــگ قهرمانــان آســیا انتخــاب 
کنفدراســیون  اعــالم  طبــق  گزارش ایســنا،  بــه 
فوتبــال آســیا بایــد دیدارهــای نماینده های ایــران 
ــن  ــیا در زمی ــان آس ــگ قهرمان ــتان در لی ــر عربس براب
بی طــرف برگــزار شــود. برایــن اســاس اســتقالل در 
یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا بایــد بــه 
مصــاف الهــالل عربســتان بــرود و النصــر هــم میزبــان 

ــود. ــد ب ــور خواه کت ترا
ــان  ــه میزب ک ــر  ــتقالل و النص ــای اس ــه تیم ه AFC  ب
کشــور میزبــان را  هســتند دو هفتــه فرصــت دارد تــا 

کننــد. انتخــاب 
ــت  ــود نوش ــروز خ ــماره ام ــر در ش ــرای قط ــه ال روزنام
ــه عنــوان  ــه اســتقالل ایران، شــهر دوحــه قطــر را ب ک
کنفدراســیون  میزبــان بــازی از الهــالل عربســتان بــه 

کــرده اســت. فوتبــال آســیا معرفــی 
النصــر عربســتان نیــز از بیــن قطــر و امــارات بایــد یــک 

کنــد. کتــور معرفــی  کشــور را بــرای میزبانــی از ترا

براساس اعالم روزنامه الرای قطر:

استقالل،دوحهرابرایمیزبانیازالهاللمعرفیکرد
خبرربخ
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براساس نتایج مطالعه جدید دانشگاه پنسیلوانیا 
که دندان عقل خود را کشیده اند  آمریکا، بیمارانی 
درواقــع توانایی چشــایی خــود را چندین دهه پس 

از عمل جراحی بهبود می بخشــند.
محقــق ارشــد، دکتــر ریچــارد ال. دوتــی، مدیــر مرکــز 
ــیلوانیا  ــگاه پنس ــی در دانش ــایی و بویای ــس چش ح
کــرد: نتایــج مطالعــات قبلــی فقــط بــر اثــرات  اظهــار 
کردنــد  کشــیدن دنــدان بــر چشــایی اشــاره  ســوء 
که ایــن  کلــی اعتقــاد بر ایــن بــوده اســت  و به طــور 
گذشــت زمــان ازبیــن می رونــد. مطالعــه  اثــرات بــا 
جدیــد بــه مــا نشــان می دهــد کــه عملکــرد چشــایی 
می توانــد بیــن زمــان جراحــی بیمــاران و تــا ۲۰ ســال 
یافتــه  یــک  کند. ایــن  کمی بهبودی ایجــاد  بعــد 
درک  بــرای  کــه  اســت  جــذاب  امــا  شــگفت انگیز 
بهتــر علت ایــن بهبــودی و اینکــه ازنظــر بالینــی چــه 
معنایی دارد باید تحقیقات بیشــتری انجام شــود.

کیــم، دانشــجوی  کمــک محقــق وی، دان  دوتــی و 
دانشــگاه  دندانپزشــکی  دانشــکده  ســوم  ســال 
پنســیلوانیا، داده هــای یکهــزار و ۲۵۵ بیمــار طــی 
ــه مــواد شــیمیایی  ۲۰ ســال آزمایــش حساســیت ب
کردنــد.  در مرکــز حــس چشــایی و بویایــی را ارزیابــی 
آســیای  دندان هــای  بیمــار،   ۸۹۱ آن هــا  دربیــن 

کشــیده و ۳۶۴ بیمار ایــن دندان هــا را  ســوم خــود را 
ــد. نکشــیده بودن

کامــل  شــرکت کنندگان تحــت آزمایــش »شناســایی 
ــج  ــی از پن ــش ترکیب ــن آزمای گرفتند. ای ــرار  ــان« ق ده
کلریــد ســدیم، اســید  کارز،  غلظــت مختلــف ســا
کافئیــن اســت. هــر محلــول بــه صــورت  ســیتریک و 
و  چرخانــده  دهــان  در  و  نوشــیده  جرعه جرعــه 
ســپس بیــرون ریختــه می شــود. ســپس آزمودنی ها 
کــه مــزه محلــول شــیرین، شــور،  نشــان می دهنــد 
دندان هــای  کــه  گروهــی  اســت.  تلــخ  یــا  تــرش 
عملکــرد  بودنــد  کشــیده  را  خــود  ســوم  آســیای 
مــزه  بــرای هــر  کنتــرل  گــروه  بــه  بهتــری نســبت 
بهتــر  مــردان  از  زنــان  مــوارد  همــه  در  و  داشــتند 
بودند. ایــن مطالعــه بــرای اولین بــار نشــان می دهــد 
کشــیدن  گذشــته های دور تجربــه  کــه در  افــرادی 
دنــدان عقــل داشــته اند، به طــور متوســط )به طــور 
معمــول ســه تا ۱۰ درصد بهبــود( افزایــش در توانایی 
گفت: ایــن مطالعــه به طــور  کیــم  چشــایی دارنــد. 
کــه درآوردن دنــدان آســیای  قــوی نشــان می دهــد 
ســوم در درازمــدت تأثیــر مثبــت و اندکــی بــر عملکــرد 

مســیرهای چشــایی زبانــی برخــی افــراد دارد.
می تواند ایــن  احتمــال  دو  محققــان،  گفتــه  بــه 
کشــیدن  پیشــرفت را توضیــح دهــد. ابتــدا آســیب 

دنــدان بــه اعصابــی که جوانه های چشــایی جلوی 
دهــان را عصب رســانی می کننــد می توانــد باعــث 
کــه جوانه هــای چشــایی عقب  مهــار اعصابــی شــود 
دهــان را تأمیــن می کننــد و حساســیت کل دهــان را 

افزایــش دهنــد.
عصــب  آســیب  از  پــس  زیــاد  حساســیت  دوم؛ 
کشــیدن دنــدان  محیطــی ناشــی از جراحــی ماننــد 
از  شــواهدی  مثــال،  بــرای  اســت.  شــده  ثابــت 
کــه نشــان می دهــد  مطالعــات حیوانــی وجــود دارد 
کــه ممکــن اســت هنــگام  ســاییدگی خفیــف مکــرر 
جویــدن رخ دهــد بــه تدریــج بــر پاســخ های عصبــی 
از بافــت تحریــک شــده متمرکــز می شــود و می توانــد 
منجــر بــه افزایــش حساســیت طوالنی مــدت شــود. 
چشــایی  حــس  بــرای  مــورد  آیا ایــن  البته این کــه 

اتفــاق می افتــد هنــوز مشــخص نیســت.
یــا  مکانیســم  تعییــن  بــرای  کــرد:  اظهــار  دوتــی 
مکانیســم های بهبود عملکــرد مربــوط بــه درآوردن 
دنــدان در عملکــرد چشــایی، مطالعــات بیشــتری 

اســت. الزم 
وی افزود: ایــن تأثیرات انــدک اســت، امــا ممکــن 
اســت بینشــی در مــورد چگونگــی بهبــود عملکــرد 
عصبــی در طوالنی مــدت ناشــی از تغییــر محیطــی 
کــه در آن اعصــاب گســترش می یابنــد، فراهــم کنــد.

بهبود حس چشایی با کشیدن دندان عقل
خبرربخ

گهی فقدان سند مالکیت آ
کــه هویــت و امضــا شــهود  آقــای حســین قنبــری بــه پیوســت دو بــرگ استشــهادیه مصــدق 
رســما گواهی گردیده مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه 
ک 271۵ اصلــی واقــع در بخــش  زمیــن بــه شــماره 3۵۴۶ فرعــی مفــروز و مجــزی شــده از پــا
کــه بــه شــماره ســریال ۰2399۴1 ب / 8۵  ســند مالکیــت آن  3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل 
صــادر و تســلیم گردیــده، دراثــر جابــه جایی مفقود و اینک درخواســت صدور ســند مالکیت 
المثنــی نمــوده لــذا طبــق تبصــره یــک مــاده 12۰ اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب 
گهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت  آ
گهــی لغایــت ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض  نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تا مراتب صورت  خود را 
گــردد. چنانچــه ظرف مهلــت مقــرر اعتراضی  مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
واصــل نگــردد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی اســناد مالکیــت مزبــور 
ک آران و بیدگل حامد  صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رییس ثبــت اســناد و امــا

فکریــان - 11۵7۴۴1 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

گواهی  خانم مریم صفائی به پیوســت دو برگ استشــهادیه مصدق که امضا شــهود رســما 
کــه ســند مالکیــت هفــت هــزار و هشــتصد و ســیزده ده هــزارم دانــگ  گردیــده مدعــی اســت 
مشــاع از نهصــد ســهم ششــدانگ بــه اســتثنا بهــای ثمن اعیــان آن مزرعه شــمس آبــاد پیره 
ک 2۶۵1 اصلــی واقــع در بخــش 3 حــوزه  بــه شــماره 17 فرعــی مفــروز مجــزی شــده از پــا
ک ذیــل بشــماره 28333 بنــام مریــم  کــه در صفحــه 211 دفتــر 1۴۴ امــا ثبتــی آران و بیــدگل 
صفائــی آرانــی ثبــت و ســند مالکیــت تــک برگــی بــه شــماره 72791۴ صــادر و تســلیم گردیده 
کنــون پیــدا نگردیــده اســت و اینــک درخواســت صــدور  کشــی مفقــود و تا کــه بــه علــت اثــاث 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا طبــق تبصــره یــک مــاده 12۰ اصاحــی آییــن نامــه قانــون 
گهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت به ملــک مذکــور یا وجود ســند  ثبــت مراتــب آ
گهــی لغایــت ده روز به ایــن اداره مراجعــه  مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا  و اعتــراض خــود را 
گــردد. چنانچــه ظرف مهلت  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی اســناد 
ک آران و  مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. رییس ثبت اســناد و اما

بیــدگل حامــد فکریــان - 11۵7۴7۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

گواهی  خانم مریم صفائی به پیوســت دو برگ استشــهادیه مصدق که امضا شــهود رســما 
کــه ســند مالکیــت هفــت هــزار و هشــتصد و ســیزده ده هــزارم دانــگ  گردیــده مدعــی اســت 
مشــاع از نهصــد ســهم ششــدانگ بــه اســتثنا بهــای ثمن اعیــان آن مزرعه شــمس آبــاد پیره 
ک 2۶۵1 اصلــی واقــع در بخــش 3 حــوزه  بــه شــماره 18 فرعــی مفــروز مجــزی شــده از پــا
ک ذیــل بشــماره 28332 بنــام مریــم  ثبتــی آران و بیــدگل کــه در صفحــه 2۰8 دفتــر 1۴۴ امــا
صفائــی آرانــی ثبــت و ســند مالکیــت تــک برگــی بــه شــماره 7278۰9 صــادر و تســلیم گردیده 
کنــون پیــدا نگردیــده اســت و اینــک درخواســت صــدور  کشــی مفقــود و تا کــه بــه علــت اثــاث 
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا طبــق تبصــره یــک مــاده 12۰ اصاحــی آییــن نامــه قانــون 
گهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت به ملــک مذکــور یا وجود ســند  ثبــت مراتــب آ
گهــی لغایــت ده روز به ایــن اداره مراجعــه  مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا  و اعتــراض خــود را 
گــردد. چنانچــه ظرف مهلت  مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی اســناد 
ک آران و  مالکیت مزبور صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. رییس ثبت اســناد و اما

بیــدگل حامــد فکریــان - 11۵7۴77 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰3297، تاریــخ: 1۴۰۰/۰۴/۰۶، جعفــر صدرانــی بــه اســتناد 
گواهــی شــده مدعــی اســت  کــه هویــت و امضــا شــهود رســمًا  یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
ک شــماره 3۴۰3 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت  ششــدانگ پــا
اصفهــان کــه در دفتــر ۶1 صفحــه ۴۶9 مســبوق بــه ثبــت و ســند می باشــد و طبــق نامه های 
بازداشــت  ۴۴۴9، 1398/3/19، ۴3۴7 و ۵82۴، 1398/۴/2۶ و ۴۴۰2، 1398/3/19 
ــه جایــی مفقــود شــده اســت و چــون درخواســت صــدور المثنــی  ــر جاب ــه دراث ک می باشــد 
ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون 
گهــی  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  ثبــت مراتــب آ
ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این 
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت  آ
و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتب صــورت مجلس و اصل ســند با ارائه کننده مســترد 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود  گــردد. ا
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۵۶818 / م الــف اســناد و امــا

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰28۰9 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 هیــات چهــار خانــم محبوبــه 
صدرارحامی بــه شناســنامه شــماره 381۵1 کدملــی 12823۰89۶3 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک شــماره  باقــر نســبت بــه ششــدانگ یکباب ســاختمان بــه مســاحت 1۰2/8۰ مترمربع پا
ک شــمال اصفهــان  1۵117 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت مالــک رســمی کوکب زارعــی خوابجانــی لــذا 
گهــی می شــود. درصورتــی  بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 
طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/12، 
ک شــمال اصفهان  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/27، رئیــس اداره ثبــت اســناد و اما

- 11۵7212 / م الــف

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1۰۵8 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ هیــات چهــار آقــای جعفــر 
بهشــتی جــزن آبــادی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 12۴9۶۵1۵۴9 صــادره نائیــن فرزنــد 
ک  مصطفی نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 282/73 مترمربع پا
ک  شــماره 18 فرعــی از 1۵187 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  شــمال اصفهــان 
کــه اشــخاص نســبت بــه  گهــی می شــود. درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه مــدت  صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی 
اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/12، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 

ک شــمال اصفهــان - 11۵832۵ / م الــف 1۴۰۰/۰۴/27، رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا

گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰3۰۵3 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰۵ هیــات چهــار آقــای حســین 
قربانــی بــه شناســنامه شــماره 127۰۶231۴1 کدملــی 127۰۶231۴1 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک  علی عســگر نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 13۶/۵2 مترمربع پا
ک  شــماره 98۶ فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
ــمی محمد  ــک رس ــت مال ــادی از مالکی ــه ع ــه نام ــق مبایع ــداری طب ــان خری ــمال اصفه ش
گهــی می شــود.  ریاحــی لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  درصورتــی 
ــلیم و  ــن اداره تس ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــد اولی ــند می توانن باش
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را 
بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 
وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 
ک  1۴۰۰/۰۴/12، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/27، رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا

شــمال اصفهــان - 11۵83۰8 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰32۰۰۰833، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰۴/۰7، نظربه اینکــه 
ک ثبتی شــماره  ســند مالکیت 3/۵ ســهم مشــاع از 92۴ ســهم ششــدانگ مزرعه آهیه پا
گرمســیر واقــع در بخــش 17 اصفهــان بخــش ثبــت 19297 در صفحــه  ۰ فرعــی از 8 اصلــی 
ک بــه نــام امیرحســین قادرزاده صادر و تســلیم گردیده اســت، ســپس  ۴37 دفتــر 2۵9 امــا
کتبــی بــه شــماره وارده 32۰۰1۴۵۵، 1۴۰۰/3/2۰ بــه انضمــام دو  نامبــرده باارائــه درخواســت 
گواهــی  کــه امضــا شــود آن ذیــل شــماره 2۰81۵، 1۴۰۰/3/2۰ بــه  بــرگ استشــهادیه محلــی 
دفترخانه ۵1 اردســتان رســیده اســت مدعی اســت که سند مالکیت آن به علت جابجایی 
گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد  مفقــود 
لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک 
ــوم  ــه ملــک مرق ــه نســبت ب کســی مدعــی انجــام معامل گهــی می شــود. چنانچــه  ــت آ نوب

گهــی ظــرف مــدت ده روز  یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله به ایــن اداره تســلیم 
کننــده ســند  و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض  گــردد. بدیهــی اســت ا مســترد 
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 

ک اردســتان - 11۵8۴۶۴ / م الــف طبــق مقــررات خواهــد شــد. اداره ثبــت اســناد و امــا
گهی مزایده آ

دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای   ،1۴۰۰/۰۴/۰۵ تاریــخ:  اجــرا،    99۰2782 شــماره: 
شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده کاســه 99۰2782 لــه خانــم ســکینه محمــودی علیــه 
آقــای عبدالرحیــم کرمی بــه خواســته تقســیم مــال درنظــردارد ملکــی واقــع در خمینی شــهر 
کدپســتی 8۴1713۴۵۴1 را ازطریــق  کوچــه شــهید هرســتانی )۶2( بــه  خیابــان امیرکبیــر 
مزایــده بــه فــروش رســاند ملــک مذکــور بصــورت یــک ســاختمان مســکونی یــک طبقــه بــه 
ــکلت  ــد. اس ــع می باش ــدود ۵۶ مترمرب ــی ح ــع و اعیان ــدود 11۵ مترمرب ــه ح ــاحت عرص مس
کــف  گــچ و رنــگ،  ســاختمان از نــوع دیــوار باربــر و ســقف تیرآهــن بــا نمــای داخلــی ســطوح 
از موزاییــک و ســیمان، درب و پنجــره داخلــی و خارجــی پروفیــل فلــزی و چوبــی، سیســتم 
ــره  ــه پاســتر ســیمان و آجــر زب ــا پوشــش بدن گرمایــش بخــاری، نمــای ظاهــری و حیــاط ب
گاز می باشــد. طبــق  کــف موزاییــک و مــات ســیمان و دارای انشــعابات آب، بــرق و  و 
اســتعام از شــهرداری منطقــه، ملــک بصــورت مســکونی )قدمتــدار( در محــدوده خدماتــی 
کــه دارای  ــده اســت  گردی ک بزرگتــر )بــدون مجــوز( مجــزی  ــه از پــا ک کاربــری مســکونی  ــا  ب
ــذر در ضلــع جنــوب و مابقــی  گ کســر  ــر  کمیســیون مــاده صــد می باشــد و دارای ۴ مت رای 
ک طبــق نقشــه مصــوب فعــا در طــرح و مســیر و بازگشــایی قــرار نگرفتــه و اســتفاده  پــا
کارشــناس رسمی دادگســتری  کــه  ک بصــورت مســکونی می باشــد  و بهــره بــرداری از پــا
ششــدانگ ملــک را ۴/2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده اســت. لــذا جلســه مزایــده در 
تاریــخ یکشــنبه 1۴۰۰/۰۵/۰3 ســاعت 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار می گــردد. طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه 
کــه  کســی اســت  نشــانی فــوق مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نماینــد. خریــدار 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایستی ده درصد قیمت پیشنهادی را فی 
المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز 
نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پس از کســر هزینه های مزایــده به نفع دولت ضبط 
خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال بــه خریــدار 
نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش 
چهار نســخه ای به حســاب ســپرده دادگســتری خمینی شــهر به شــماره 217129۰271۰۰3 
نــزد بانــک ملــی واریــز و بــا در دســت داشــتن اصل فیــش و اصل کارت ملی نیم ســاعت قبل 
از شــروع مزایده به اجرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت شــرکت در مزایده را تکمیل و 
بــه همــراه کپــی کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجرا نماینــد. مدیر اجــرای احکام 

کریمــی - 11۵73۰۰ / م الــف مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر 
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰۰۴۰1۶، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/8، چــون آقــای / خانــم علــی حیــدری باحانــی و 
ک  کریمیــان فرزنــد اســداله بالســویه مالکیــن چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــا صدیقــه 
3212 فرعــی از 1۴۰39 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم ۴ بــرگ استشــهاد 
کــه هویــت و امضــا شــهود رســما گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 9۴ اصفهــان رســیده  محلــی 
کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند مالکیــت 77128 دفتــر 9۴ اصفهــان بــه  مدعــی اســت 
شــماره چاپــی 32۰۵8۶ ســری الــف ســال 7۵ کــه در دفتــر ۴۶۵ صفحــه ۴۶۵ به نام نامبرده 
ک معاملــه  ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده و طبــق گواهــی دفتــر امــا
دیگــری انجــام نشــده اســت محدودیــت و رهنــی نــدارد و به علت جابجایی مفقــود گردیده 
اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی نموده انــد. طبق تبصره یک اصاحــی ماده 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــع )غیــر  گهــی می شــود  12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از  از آنچــه در ایــن آ
کتبــا ضمــن ارائــه  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  تاریــخ انتشــار این آ
ــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل  اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد ت
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت  گــردد. ا کننــده مســترد  ســند بــه ارائــه 
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیت مرقــوم صادر و به متقاضی تســلیم 
ک شــمال اصفهــان  خواهــد شــد. سیداســداله موســوی رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

- 11۵7۴۵7 / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰1۰728، تاریخ: 1۴۰۰/3/31، نظربه اینکه رســول عظیمی فرزند محمدعلی 
دراجــرای مقــررات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رســمی تقاضای صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب رســتوران بــه 
ک 72 فرعــی از 1۰21۰ اصلــی مجــزی شــده از اصلــی مذکــور را نمــوده و رای شــماره  شــماره پــا
ــور  ــون مذک ــوع قان ــاف موض ــل اخت ــات ح ــورخ 99/11/1۵ هی 1399۶۰3۰2۰27۰1897۴ م
کنــون بعمــل نیامــده، لــذا طبــق  ک اولیــه تا نســبت بــه آن صــادر شــده و تحدیــد حــدود پــا
ک شــماره 72 فرعــی از 1۰22۰ اصلــی  تبصــره مــاده 13 قانــون فــوق الذکــر تحدیــد حــدود پــا

ــام نامبــرده نســبت بــه ششــدانگ در روز دوشــنبه  ــه ن واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان ب
گهی  1۴۰۰/۵/۶ از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لذا بموجب این آ
گهــی در  کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد  بــه 
محــل حضــور یابنــد. اعتراضات مالکین مجاور مطابق مــاده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
ــد  ــای تحدی ــه تقاض ــد. اعتــراض ب ــد ش ــا 3۰ روز پذیرفتــه خواه ــدی ت صورتمجلــس تحدی
حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع 
ــی صــورت پذیــرد. تاریــخ انتشــار:  ــه مرجــع ذیصــاح قضائ ــم دادخواســت ب ــا تقدی ثبتــی ب
ک شــرق اصفهــان  شــنبه 1۴۰۰/۰۴/12 - مهــدی شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

- 11۵۶87۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

کجانــی فرزنــد  شــماره: 2۶۰1۴۶3۴، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/7، چــون آقــای محمدرضــا یعقوبــی 
ک 1392۵ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در بخــش  محمدحســین مالــک ششــدانگ پــا
ــهود رســمًا  ــاء ش ــت و امض ــه هوی ک ــی  ــهاد محل ــرگ استش ــا تســلیم 2 ب ــان ب ۵ ثبــت اصفه
کــه ســند مالکیــت فــوق  گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 82 اصفهــان رســیده مدعــی اســت 
بــا مســتند مالکیــت رای 139۵۶۰32۰2۶۰1۴۰92، 139۵/۰8/2۰ هیــات قانــون تعییــن 
کــه در دفتــر الکترونیــک  تکلیــف اصفهــان بــه شــماره چاپــی 37997۴ ســری ب ســال 9۶ 
ــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم  13972۰3۰2۰2۶۰۰۶۵۴7 بــه ن
ک معامله دیگری انجام نشــده اســت محدودیت و رهنی  گواهی دفتر اما گردیده و طبق 
نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنی 
گهــی  نموده انــد. طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ می شــود 
گهــی تــا ده روز به ایــن  بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم  اداره مراجعه و اعتراض خود را 
گــر ظــرف  گــردد. ا کننــده مســترد  نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
مهلــت مقــررا عتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند 
مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. سیداســداله موســوی رییــس 

ک شــمال اصفهــان - 11۵8237 / م الــف منطقــه ثبــت اســناد و امــا
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰11۵2۵، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/۶، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب مغــازه 
کــه طبــق پرونده ثبتی بنام علی  ک 39/22۶ واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان  شــماره پــا
یــار ســرلکی فرزنــد غــام درجریــان ثبــت اســت و رای شــماره 1399۶۰3۰2۰27۰192۴۵ مورخ 
99/11/2۰ هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و 
ک منطقــه شــرق اصفهــان  ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــا
نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و باتوجه به اینکه ســابقه ای از تحدیــد حدود 
ک 39 اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه قانــون مزبــور  اولیــه پــا
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1۴۰۰/۰۵/۰۴ ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل 
کــه در  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
ک مطابق  روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان اما
مــاده 2۰ قانــون از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد 
شــد و طبــق مــاه 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ 
ــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام  ــم دادخواســت ب ــا تقدی تســلیم اعتــراض به ایــن اداره ب
گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی  و 
گواهــی عــدم تقدیــم  ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰۴/12 
ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۵۶1۶۰ / م الــف - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و  آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر آراء صــادره هیئتهــای اول و دوم  موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی 
ــه  ــاد تصرفــات مالکان و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف آب
ک  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــا و بامعــارض متقاضیــان محــرز 
گهــی  موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی  می شــود. درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از  در اداره ثبــت اســناد و امــا
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجع قضایــی تقدیم نمایند. رای شــماره 
1۰۰9 مورخــه  1۴۰۰/۰2/22 آقــای محمــد فخرائــی فرزنــد قربانعلــی نســبت بــه ششــدانگ 
ک شــماره  یکبابخانــه ســفتکاری شــده بــه مســاحت 1۴۰/8۰ مترمربــع مجــزی شــده از پــا
۵۰2 اصلــی واقــع در قطعــه ۶ از بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان. متقاضیــان ازطریــق 
انتقــال قطعــی مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/12، 
تاریــخ انتشــار دوم: 1۴۰۰/۰۴/27، مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت 

ــاد - 11۵7191 / م الــف ملــک نجــف آب

گهی آ

خبر خبر

کــه دو دوز از  نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد 
کــودکان و نوجوانــان بیــن  ک از  کرونــاوا کســن  وا
کوویــد  ســه تــا ۱۷ ســال در برابــر ابتــای بیمــاری 

۱۹ محافظــت می کنــد.
گزارش ایمنــا، نتایــج آزمایشــات مرحلــه اول و  بــه 
ــان داد  ــرد نش ــر ۵۵۰ ف ک ب ــاوا کرون ــن  کس دوم وا
کــه  کــودکان و نوجوانانــی  کــه بیــش از ۹۶ درصــد 
ــر  ــد دربراب کردن کســن را دریافــت  دو دوز از ایــن وا
ــد ۱۹ ایمــن شــدند و آنتــی  کووی ابتــای بیمــاری 
بــادی الزم در بــدن آن هــا تولیــد شــد. آن هــا بــه 
عــوارض جانبــی متوســط یــا خفیــف ماننــد درد 
کودکان و  کســن دچار شــدند،  در محل تزریق وا
نوجوانــان عــوارض جانبــی خفیف تری را نســبت 

بــه بزرگســاالن تجربــه می کننــد.
کــودکان و نوجوانــان معمــواًل  کــه  باوجود ایــن 
تجربــه  را  عامــت  بــدون  یــا  خفیــف  کرونــای 
آن هــا  از  تعــدادی  اســت  ممکــن  می کننــد، 
بگیرنــد.  قــرار  بیمــاری  نــوع شــدید  درمعــرض 
ــروه از افــراد می تواننــد ویــروس  گ همچنین ایــن 

ــن  ــد بنابرای کنن ــل  ــز منتق ــران نی ــه دیگ ــا را ب کرون
کســینه شوند. محققان آزمایشات  الزم اســت وا
ک را  کرونــاوا کســن  مربــوط بــه فــاز اول و دوم وا
کــودکان و نوجوانــان ســالم بیــن ســه تــا ۱۷  بــر 
کتبــر تــا دوم  ســال انجــام دادنــد. بیــن تاریــخ ۳۱ ا
دســامبر ســال ۲۰۲۰ میــادی ۷۲ نفــر در مرحلــه 
تــا ۳۰  دســامبر  تاریــخ ۱۲  در  و  آزمایشــات  اول 
دســامبر ســال ۲۰۲۰ نیــز ۴۸۰ نفــر در مرحلــه دوم 

کردنــد. آزمایشــات بالینــی شــرکت 
کــه آنتــی بادی  نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد 
کــودکان و نوجوانان بیشــتر  تولیــد شــده در بــدن 
از آنتــی بــادی موجــود در بــدن بزرگســاالن بیــن 
۱۸ تــا ۵۹ ســال و افــراد مســن ۶۰ ســال بــه بــاال 

اســت. 
و  کــودکان  شــدند  متوجــه  نیــز  محققــان 
کردنــد  کســن دریافــت  کــه دو دوز وا نوجوانانــی 
کســن  کــه تنهــا یــک دوز وا در مقابــل افــرادی 
ابتــای  دربرابــر  بیشــتر  کردند ایمنــی  دریافــت 

کردنــد. کســب   ۱۹ کوویــد  بیمــاری 

گفــت: در درمــان  یــک متخصــص مغــز و اعصــاب 
کــت خون  ســکته مغــزی از داروهــای ضدتجمــع پا

ماننــد آســپرین اســتفاده می شــود.
محمــد ســعادت نیا ضمــن اشــاره به ایــن که ســکته 
می افتــد،  اتفــاق  خاصــی  شــرایط  تحــت  مغــزی 
کــرد: پارگــی یــا گرفتگــی شــریان عروقــی منجــر  اظهــار 
بــه ســکته مغــزی خواهــد شــد. از انواع ایــن بیمــاری 
می تــوان بــه ســکته های مغــزی خونریــزی دهنــده 
کــرد. نــوع خونریــزی  و غیرخونریــزی دهنــده اشــاره 
دهنــده ســکته باعــث می شــود بــه ناحیــه ای از مغــز 
کــه ســکته های مغــزی  خونرســانی نشــود درحالــی 
غیــر خون ریــزی دهنده باعث آســیب به قســمتی از 
مغــز می شــود. وی دررابطــه بــا عائــم ســکته مغــزی 
مســتقیمی با  ارتبــاط  بیمــاری  عائم ایــن  گفــت: 
شــریان آســیب دیــده دارد و موجــب می شــود این 
ــه  ــود. ازجمل ــروع ش ــی ش گهان ــورت نا ــه ص ــم ب عائ
عائــم شــایع ســکته مغــزی اختــال در حرکــت 
کاهــش  صــورت،  شــدن  نامتقــارن  پــا،  و  دســت 
گهانــی ســطح هوشــیاری، اختــال در حــرف زدن  نا

ــت. ــادل اس و در تع
فــوق تخصــص ســکته های مغــزی دررابطــه بــا نــوع 
خاموش ایــن بیمــاری افــزود: هنگامی کــه در عکــس 
ام  آر آی ســکته مغــزی مشــهود اســت ولــی عائــم 
بــارزی نــدارد بــا نــوع خاموش ایــن بیمــاری مواجــه 
که ایــن نــوع ســکته مغــزی  خواهیــم بــود. زمانــی 
تکــرار شــود اختال هــای شــناختی ایجاد می شــود.
وی درخصوص درمان ســکته مغزی غیرخونریزی 

ســکته  درمــان  بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  دهنــده 
مغــزی غیرخونریــزی دهنــده بیمــار بایــد ســریع بــه 
بیمارســتان منتقــل شــود. درمــان ســکته مغــزی 
و  دارو  تزریــق  بواســطه  دهنــده  غیرخونریــزی 

بازگشــایی عــروق انجــام می شــود.
کــه دچــار  محمــد ســعادت نیا ادامــه داد: فــردی 
ســکته مغــزی ازنــوع خــون ریــزی دهنــده شــده 
کثــر ســه الــی چهــار ســاعت زمــان دارد تــا  اســت حدا
بــه مرکــز درمانــی منتقــل شــود. بــرای درمــان ســکته 
مغــزی خونریــزی دهنــده در ابتــدا باید قســمتی که 
دچــار خونریــزی شــده مســدود شــده و در مرحلــه 
بعــد بــا تجویــز داروی مناســب از تکرار ســکته مغزی 

جلوگیــری شــود.
وی دررابطــه بــا درمــان ســکته مغــزی مزمــن، ادامــه 
داد: شناســایی مکانیزم ایــن بیمــاری در مرحلــه 
بــه آن درمــان  نخســت مدنظــر اســت و باتوجــه 
مؤثــر اســتفاده خواهــد شــد تــا ســکته مغــزی تکــرار 
نشــود. بعــد از اقدامــات درمانــی اولیــه نوبــت انجــام 
کار درمانــی و  مــوارد توانبخشــی مثــل فیزیوتراپــی، 

گفتاردرمانــی می شــود.
ایــن متخصــص مغــز و اعصــاب دررابطه بــا داروهای 
کــرد: داروهــای درمان  درمان ســکته مغزی، عنوان 
ســکته مغــزی وابســته بــه مکانیــزم و نــوع بیمــاری 
اســتفاده می شــود. فشــار خــون زنــگ خطــر اصلــی 
بروز ســکته مغزی اســت؛ در درمان ســکته مغزی از 
کــت خــون مانند آســپرین  داروهــای ضــد تجمــع پا

اســتفاده می شــود.

ک  کروناوا کسن چینی  آیا وا
کودکان مناسب است؟ برای 

فشار خون؛ زنگ خطر سکته مغزی
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خریــد بهترین لپ تــاپ درمیان انبوهــی از برندها 
کار وقت گیــر و خســته کننده ای اســت. امــروزه لــپ 
ــیعی از  ــف وس ــون و طی گ گونا ــای  ــا مدل ه ــاپ ب ت
مشــخصات در بــازار موجــود اســت ولــی مــا در ایــن 
کــرد تــا بهتریــن  کمــک خواهیــم  مطلــب بــه شــما 
لــپ تــاپ را براســاس قیمــت و انتظــارات خــود 

کنیــد. انتخــاب 
تولیــد  شــرکت های  بزرگ تریــن  از  ایســوس 
دنیــا  در  آن  جانبــی  تجهیــزات  و  رایانــه  کننــده 
کــه مرکــز آن در تایپــه پایتخــت تایــوان قــرار  اســت 
مادربــرد،  شــامل  آن  اصلــی  محصــوالت  دارد. 
مادربــرد ســرور، رایانــه شــخصی، سیســتم ســرور، 
کریســتال مایع( ِال ســی دی،  لپ تاپ، )نمایشــگر 
و  بعــدی  ســه  ویدئــوی  کارت  ویدئــو،  کارت 

می شــود. پهن بانــد  دســتگاه های اینترنت 
X۵۴۰UA-A کاربرد لپ تاپ ایسوس

 VivoBook مــدل  تــاپ ۱۵ اینچی ایســوس  لــپ 
K۵۴۰UA - B یکــی از لــپ تاپ هــای ضعیف برند 
محبوب ایســوس اســت. این لــپ تــاپ دارای ایــن 
کــه با آن می توان محاســبات نســبتا  کاربــرد اســت 
بســیار  طراحی هــای  و  حســابداری  ســنگین 
کارهایــی  گرافیکــی را انجــام داد. از دیگــر  ســبک 
کــه می تــوان با ایــن لــپ تــاپ انجــام داد اجــرای 
گرافیکــی  ازلحــاظ  و  ســاده  بســیار  بازی هایــی 
کــه  کارهایــی  پاییــن اســت. بــرای انجــام تمــام 
در یــک منــزل از یــک لــپ تــاپ انتظــار مــی رود، 
ــوس  ــاپ ۱۵ اینچی ایس ــپ ت ــوان ل ــوان روی ت می ت
ــرد. از  ک ــاز  مــدل VivoBook K۵۴۰UA حســاب ب
کــه بــه خوبــی می تواننــد از ایــن لــپ  کســانی  دیگــر 
کننــد و رضایتشــان بــه صــورت ۱۰۰  تــاپ اســتفاده 
درصــد جــذب شــود حســابداران هســتند. از ایــن 
کاربری هــای ســازمانی و  لــپ تــاپ می تــوان بــرای 

کــرد. اداری نیــز اســتفاده مناســبی 
X۵۴۰UA-A ابعاد لپ تاپ ایسوس

 VivoBook مــدل  تــاپ ۱۵ اینچی ایســوس  لــپ 
 *  ۳۸۱ معــادل  ابعــادی  دارای   X۵۴۰UA-B
۲۵۱ * ۲۷.۲ میلــی متــر اســت. این ابعــاد بــه مــا 

که ایــن لپ تــاپ  نشــان می دهــد 

کننــده خــود جــای بســیار  کیف هــای حمــل  در 
که ایــن لــپ تــاپ  کمــی را اشــغال می کنــد. وزنــی 
اســت. این  کیلوگــرم   ۱.۹ حــدود  چیــزی  دارد 
ــه در حمــل و نقــل  ک ــد  ــه مــا می گوی وزن پاییــن ب
و جابجایــی آن دچــار مشــکل نمی شــویم و بــه 
کنیــم.  راحتــی و ســادگی می توانیــم آن را جابجــا 
درادامــه بــه ســراغ مهمترین بخش یک سیســتم 
کــه پردازنــده )CPU( باشــد، می رویم. کامپیوتری 
X۵۴۰UA-A  پردازنده لپ تاپ ایسوس مدل
پردازنده ایــن لــپ تــاپ ســاخت شــرکت پرتجربــه 
 Core و قدرتمند اینتــل اســت. نوع ایــن پردازنــده
ــراه  ــه هم ــی ب ــی و فیزیک ــته واقع i3 دارای دو هس
کــه عملیــات پــردازش را بــه  یــک هســته مجــازی 
کــرده و بــه صــورت مــوازی  ســه قســمت تقســیم 
)Parallel Process(  آنهــا را پــردازش می کند. ایــن 
نــوع پــردازش دارای ســرعت بســیار باالیــی بــوده 
کــم  را  اســت   CPU روی  کــه  کاری ای  فشــار  و 
می کنــد و از گــرم شــدن بیــش از حــد آن جلوگیــری 
بــرای  پردازنــده  اســت. این  بیتــی  می شــود ۶۴ 
نســل هفتــم خانــواده Core i بوده و هر هســته ای 
کــه درون آن اســت دارای محــدوده فرکانــس ۲۰۲ 
گیگاهرتز بســته به نوع و شــرایط پردازشــی  تا ۲.۵ 
ــده، مقــدار  اســت. یکــی از خوبی های ایــن پردازن
کــش )Cache(  اســت. حافظــه پنهــان یــا همــان 

X۵۴۰UA-A حافظه لپ تاپ ایسوس
از  بخشــی   )Cache( کــش  یــا  پنهــان  حافظــه 
کــه چنــد دســتور بعــدی   حافظــه ســریع اســت 

پــردازش    )CPU( پردازنــده توســط  بایــد  کــه  را 
ــه دلیــل افزایــش  ــه ب ک شــود را مشــخص می کنــد 
بــه همــراه  کار صــورت می پذیــرد و  ســرعت این 
کامپیوتــر  کــه  آن داده هایــی را ذخیــره می کنــد 
یــا لپ تــاپ بتوانــد بــه ســرعت بــه آنهــا دسترســی 
در  است ایســوس  گفتنــی  باشــد.  داشــته 
ــی  ــد ول کن کار  ــوب  ــته خ ــده نتوانس ــش پردازن بخ
کــه می توانســتند  آزمایشــات نشــان داده اســت 
کــه  کننــد  از پردازنده هــای Core i۵ نیــز اســتفاده 
ــراه  ــه هم ــی ب ــی و فیزیک ــته واقع ــار هس دارای چه
که عملیات پردازش را  یک هســته مجازی اســت 
بــه پنج قســمت تقســیم کــرده و به صورت مــوازی 
)Parallel Process( آنهــا را پــردازش می کند. ایــن 
نــوع پــردازش دارای ســرعت بشــدت باالیــی بــوده 
کــم  کــه روی CPU  اســت را بســیار  کاری   و فشــار 
گــرم شــدن بیــش از حــد آن جلوگیــری  می کنــد و از 

می کنــد.
X۵۴۰UA-A رم لپ تاپ ایسوس

بخشــی  بــه   CPU مهــم بســیار  بخــش  از  بعــد 
کارکــرد سیســتم نقــش اساســی  کــه در  می رســیم 
حــدس  درســت  بلــه  می کنــد.  کلیدی  ایفــا  و 
زده ایــد، می خواهیــم درمــورد حافظه هــا در لــپ 
 VivoBook X۵۴۰UA-B مــدل  تاپ ایســوس 
کنیــم. نســل حافظــه موقــت یــا همــان  صحبــت 
رم )RAM( کــه در ایــن لــپ تــاپ بــه کار رفتــه اســت 
که ایــن نســل بــا نســل  DDR۴ اســت و تفاوتــی 
کار  قبلــی خــود DDR3  دارد در قــدرت و ســرعت 

و مقــدار مصــرف انــرژی بــرق اســت. این نســل بــه 
ــه  ک ــه ای  ــه صرف ــیار مقــرون ب ــتفاده بس ــل اس دلی
از بــرق دارد بــه نســل صرفــه جــو معــروف شــده 

اســت.
ــه در ایــن سیســتم  ک مقــدار ظرفیــت حافظــه ای 
ــه  ک ــت  ــت اس گیگابای ــت  ــت هش ــه اس کار رفت ــه  ب
بــرای همچــون لپ تاپــی انتخــاب بســیار منطقــی 
کــه  اســت. این مقــدار حافظــه باعــث می شــود 
بــرای پــردازش  کارهــای در حــال اجــرا  ســرعت 
باالتــر رفتــه و در بعــد زمــان نتیجــه ای مطلوب تــر 

حاصــل شــود.
 VivoBook کــه بــرای لــپ تــاپ حافظــه داخلــی 
کار رفتــه اســت دارای ظرفیــت  ــه  X۵۴۰UA-B ب
گیگابایــت  یــک ترابایــت معــادل یک هــزار و ۲۴ 
کــردن  کار  اســت. ایــن حجــم از حافظــه بــرای 
مناســب  بســیار  اطالعــات  ســازی  ذخیــره  و 
فضــا  کمبــود  دچــار  آن  از  اســتفاده  در  و  بــوده 
کــه بــه حافظــه داخلــی وارد  نمی شــویم. ایرادی 
کــه معــادل پنج  اســت، ســرعت چرخــش آن بــوده 
هــزار و ۴۰۰ دور در دقیقــه اســت. در آزمایشــات 
از  می توانســتند  کــه  اســت  شــده  مشــخص 
حافظــه ای بــا ســرعت هفــت هــزار و ۲۰۰ دور در 
دقیقــه هــم اســتفاده کنند. این ســرعت بــه مدت 
دائمی یــا  حافظــه  از  اطالعــات  بارگــذاری  زمــان 

همــان حافظــه داخلــی مرتبــط اســت.
X۵۴۰UA-A صفحه نمایش لپ تاپ ایسوس

کیفیــت  یکــی از ویژگی هــای خوب ایــن محصــول 

صفحــه نمایــش LED آن اســت. خوبــی و برتــری 
دارای  کــه  اســت  LCD  ایــن  بــه  نســبت   LED
مصــرف انــرژی بســیار پایینــی بــوده و طــول عمــر 
آن هــم بســیار باالتــر اســت. لــپ تاپ ایســوس 
ــی  ــه نمایش ــدل VivoBook K۵۴۰UB از صفح م
کــه معــادل عــددی آن   Full HD بــا دقــت تصویــر
ــا  ــت. ب ــوردار اس ــوده، برخ ــل ب ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰ پیکس
صفحــه نمایشــی کــه در ایــن لپ تــاپ قــرار داده اند 
تصاویــری  و  فیلم هــا  تماشــای  بــه  می تــوان 
کــه درک جزئیــات در آن بســیار  کیفیــت بــاال  بــا 
لــذت بخــش و مهــم اســت نشســت. این صفحــه 
نمایــش دارای فنــاوری TFT  بــوده کــه قــادر اســت 
تــا ۱۶ میلیــون رنــگ متفــاوت را تشــخیص داده 
کــرده  کاری  شرکت ایســوس  دهــد.  نمایــش  و 
 VivoBook مــدل کــه صفحــه نمایش ایســوس 
K۵۴۰UB بتوانــد در شــرایط مختلــف عملکــرد 
خوبــی داشــته باشــد. این شــرکت حالت هــای 
تــاپ  لــپ  برای ایــن  را  مختلــف پخــش تصویــر 

درنظرگرفتــه اســت.
X۵۴۰UA-A قیمت لپ تاپ ایسوس

باتوجــه بــه نتایــج بررســی ها در زمــان انتشــار این 
مطلــب قیمت لــپ تاپ ایســوس X۵۴۰UA-A با 
یــک ترابایــت حافظــه داخلــی و بــا رم ۴ گیگابایــت 
گارانتــی دهنــده و  و بــه دلیــل تنــوع شــرکت های 
تنــوع رنــگ تفــاوت درحــدود ۱۳ میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار تومــان تــا ۱۴ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان را در 

بــازار بــه خــود اختصــاص داده اســت.

باتــری  شــارژ  سیســتم  یــک  محققــان  از  گروهــی 
گوشــی های  ــری   ــد بات ــه می توان ک ــد  توســعه داده ان

کنــد. هوشــمند را طــی پنــج دقیقــه شــارژ 
شــرکت شــیائومی اخیرا از یک سیســتم شــارژ ســریع 
کــرد که قادر  بــه نــام 2۰۰W HyperCharge رونمایــی 
گوشــی Mi 11 را طــی هشــت دقیقــه  اســت باتــری 
گوشــی دیگــری جــز  کنــد درحــال حاضــر هیــچ  شــارژ 
شــیائومی Mi 11 از این فناوری پشــتیبانی نمی کند. 
کمبریــج، فنــاوری  گروهــی از محققــان دانشــگاه 
جدیــدی بــرای باتری هــای لیتیــوم یــون توســعه 
کــه قــادر اســت فقــط در مــدت پنــج دقیقــه  دادنــد 
گوشــی های هوشــمند را بــه صــورت  فرآینــد شــارژ 

کامــل انجــام دهــد.
کــه  می دهــد  نشــان  شــده  منتشــر  اطالعــات 
کــم هزینــه اســت و  سیســتم جدیــد توســعه یافتــه 
کثــر رســاندن چرخه هــای  باتوجــه بــه نحــوه بــه حدا
شــارژ  فرآینــد  کــه  می کنــد  کمــک  باتــری،  شــارژ 
بــدون داغ شــدن دســتگاه ســریع تر انجــام شــود. 
کــه زمــان شــارژ  نتایــج بررســی ها نشــان می دهــد 
شــدن یــا تخلیــه شــدن باتری هــای لیتیــوم یــون 
محدودیت هــای ســرعت متفاوتــی دارد. ســرعت 
شــارژ شــدن این باتری هــا بــه میــزان شــتاب عبــور 
بســتگی  فعــال  مــاده  از ذرات  لیتیــوم  یون هــای 

دارد و ســرعت تخلیــه شــارژ نیــز بــه شــتاب قــرار 
گرفتــن یون هــا در حاشــیه ها بســتگی دارد بنابراین 
درصورتــی که ایــن دو فرآیند کنترل و مدیریت شــود 
ســرعت شــارژ باتری موبایل به میزان قابل توجهی 

افزایــش می یابــد.
کســب درک صحیح تــری از عملکــرد  محققــان بــا 
باتری هــای لیتیــوم در تالشــند روش مؤثــری بــرای 
افزایــش ســرعت چرخــه شــارژ بیابنــد درصورتــی 
که ایــن اتفــاق رخ دهــد، شــاهد بــروز تغییــری بــزرگ 
هوشــمند  گوشــی های  باتــری  شــارژ  زمینــه  در 
ــی های  گوش ــارژ  ــرعت ش ــش س ــود. افزای ــم ب خواهی
امــا  دارد،  پیــش  در  طوالنــی  مســیر  هوشــمند 
کــه سیســتم توســعه یافتــه شــده توســط  درصورتــی 
برســد  نتیجــه  بــه  کمبریــج  دانشــگاه  محققــان 
گوشــی های هوشــمند خــود را طــی پنــج  می تــوان 

کــرد. کامــل شــارژ  دقیقــه بــه صــورت 

زهــره  ســیاره  اســت  آن  بیانگــر  بررســی ها 
گدازه  پوشــیده از اقیانوس نیســت و سراســر آن 
داغ اســت؛ بــه همیــن علــت نمی توانــد میزبــان 
حیــات باشــد حتــی مقاوم تریــن میکروب هــای 
ســیاره  در ایــن  خشکســالی،  دربرابــر  زمیــن 

شــانس بقــا نخواهنــد داشــت.
نشــان  گرفتــه  صــورت  مطالعــات  نتایــج 
حیــات  وجــود  بــرای  امیــدی  هیــچ  می دهــد 
در زهــره وجــود نــدارد. ســیاره زهــره پوشــیده 
ــدازه داغ اســت  گ ــوس نیســت و سراســر  از اقیان
کــه بــه همیــن علــت نمی توانــد میزبــان حیــات 
باشــد؛ حتــی مقاوم تریــن میکروب هــای زمیــن 
دربرابــر خشکســالی، در ایــن ســیاره شــانس بقــا 

داشــت. نخواهنــد 
ــارش اســید  ــه دلیــل ب کارشناســان، ب گفتــه  ــه  ب
ســیاره  روی  اســیدی  ابرهــای  و  ســولفوریک 
زهــره امــکان زندگــی در آن وجــود نــدارد. بــه 

از  حاصــل  امیــد  یافته هــا  می رســد این  نظــر 
کشــف مولکول هــای بالقوه ایجــاد شــده توســط 
ــه  ــه ب ک ــده در جــو ســیاره زهــره را  موجــودات زن
عنــوان نشــانه ای از حضــور احتمالــی حیــات در 

گذشــته ایجاد شــده بــود ازبیــن ببــرد. ســال 
دمــا،  بــه  مربــوط  اطالعــات  جدیــد،  مطالعــه 
اســید  غلیــظ  ابرهــای  در  را  فشــار  و  رطوبــت 
دســت  بــه  ســیاره  اطراف ایــن  ســولفوریک 
آورد. از ایــن مقادیــر دانشــمندان توانســتند بــه 
اصطــالح فعالیــت آب، فشــار بخــار آب درون 
کــه یکــی از عوامــل  مولکول هــای منفــرد ابرهــا را 
کننــده وجــود حیــات در زمیــن اســت  محــدود 

کننــد. محاســبه 
جان هالــزورث، میکــروب شــناس در دانشــگاه 
انگلیــس و نویســنده اصلــی  کوئینــز بلفاســت 
مؤثــر  غلظــت  بررســی  بــا  کــرد:  اظهــار  مقالــه 
شــرایط  دریافتیــم  ابرهــا  در  آب  مولکول هــای 

حیــات در ســیاره زهــره وجــود نــدارد.

X۵۴۰UA-A  فناوری جدید شارژ سریع مشخصات لپ تاپ ایسوس مدل

آیا زندگی در سیاره زهره امکانپذیر است؟

فناوریربخفناوریربخ

فناوریربخ

کبیری - شهردار چمگردان علیرضا مال

شهرداری چمگردان به استناد مجوزهای شورای محترم اسالمی شهر چمگردان درنظردارد نسبت به:
گانه - تجدید مزایده( کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جدا 1( اجاره واحدهای ۶ - 17 - 21 مجتمع 

گانه - تجدید مزایده( 2( اجاره واحدهای 3 - 9 مجتمع تجاری واقع در خیابان آزادی )هر واحد جدا
گانه - مزایده( 3( اجاره واحدهای 2 - 1۴ مجتمع تجاری واقع در خیابان آزادی )هر واحد جدا

گانه - مزایده( کارگاهی واقع در بلوار جانبازان )هر واحد جدا ۴( اجاره واحدهای 8 - 9 - 11 - 13 - 1۵ - 19 - 2۰ - 22 مجتمع 
۵( اجاره محل کیوسک شماره یک پارک ساحلی )تجدید مزایده(

۶( اجاره محل کیوسک شماره دو پارک ساحلی )تجدید مزایده(
7( اجاره جایگاه توزیع سیلندر گاز )مزایده(

8( اجاره ساختمان پارک آزادگان )مزایده(
9( اجاره سازه قلعه باستانی )مزایده(

گاهــی از شــرایط داخلــی مزایــده و بــه واحــد امــور قراردادهــا مراجعــه و تــا  کثــر تــا روز پنــج شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۴/2۶ جهــت دریافــت اســناد و آ متقاضیــان می تواننــد حدا
کت هــای مزایــده را تحویــل دبیرخانــه حراســت شــهرداری نماینــد. پایــان وقــت اداری همــان روز پا

گهی در روزنامه و کارشناسی هریک از موارد فوق به نسبت بعهده برنده مزایده می باشد. هزینه چاپ آ
11۵8۴8۴ / م الفشماره تماس شهرداری: ۵22۴۰۴71

نوبت اول
گهی مزایده و تجدید مزایده آ

روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر شهرضا

ک مندرج در جدول زیر: به مالکین محترم امال
ضمــن ابــالغ مــاده بنــد 1۴ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداریها بــه شــما اخطــار می گــردد نســبت به رفع خطر ظــرف کوتاه ترین مــدت اقدام نمائیــد درغیراینصورت 

شــهرداری مطابــق بنــد 1۴ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداریها اقــدام و هزینه هــای مربوطه به اضافــه 1۵ درصد دریافت خواهد شــد.
بنــد 1۴ مــاده ۵۵ قانــون شــهرداریها: درجهــت اتخــاذ تدابیــر موثــر و اقــدام الزم بــرای حفــظ شــهر از خطــر ســیل و حریــق و همچنیــن رفــع خطــر از بناهــا و 
کــردن و پوشــاندن چاه هــا و  کــن عمومــی و داالنهــای عمومــی و خصوصــی و پــر  کوچه هــا و اما ک واقــع در معابــر عمومــی و  دیوارهــای شکســته و خطرنــا
چاله هــای واقــع در معابــر و جلوگیــری از گذاشــتن هرنــوع اشــیا در بالکن هــا و ایوانهــای مشــرف و مجــاور بــه معابــر عمومی کــه افتــادن آنها موجب خطــر برای 

کنین شــهرها باشــد. کــه باعــث زحمــت و خســارت ســا عابریــن اســت و جلوگیــری از ناودانهــا و دودکشــهای ســاختمانها 
تبصــره: در کلیــه مــوارد مربــوط بــه رفــع خطــر از بناهــا وغیــره و رفــع مزاحمت هــای منــدرج در مــاده فــوق، شــهرداری پــس از کســب نظــر مامــور فنــی خــود بــه 
گر دســتور شــهرداری در مهلت معین بــه موقع اجرا  کــن یــا صاحبــان ادارات منصــوب ابــالغ مهلت دار متناســبی صادر می نماید و ا مالکیــن یــا صاحبــان اما
گذشــته نشــود شــهرداری رأســًا بــا مراقبــت ماموریــن خــود اقــدام به رفع خطر یا مزاحمــت خواهد نمود و هزینه مصــروف را به اضافه صدی پانزده خســارت 

کرد. ازطــرف دریافت خواهــد 

11۵8۴۴۴ / م الف

گهی اخطار آ

مالحظات نوع پرونده آدرس نام و نام خانوادگی ردیف

رفع خطر ۵۵ - 1۴ کوچه ش حیدرپور جنب دارالقرآن خیابان ولیعصر شرقی  کرمی ناصر  1

رفع خطر ۵۵ - 1۴ خیابان حکیم الهی فرعی 21 اصغر ملکیان 2

رفع خطر ۵۵ - 1۴ کوچه ش نصیبی بن بست ملکیان بلوار مطهری  عبدالعلی نصیبی 3

رفع خطر ۵۵ - 1۴ کوچه پشت قرض الحسنه منتظران میدان شهید یوسفیان  نامشخص ۴

رفع خطر ۵۵ - 1۴ کسی تلفنی حرم بلوار مدرس فرعی 39 پشت تا نامشخص ۵
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