تجهيز چراغ هاي راهنمايي اصفهان به سلول هاي خورشيدي
سرهنگ محمدرضا محمدي رئیس پلیس
راهنمايي و رانندگي استان اصفهان از مجهز
شدن چراغ هاي راهنمايي اصفهان به سلول
هاي خورشیدي خبر داد و گفت :خاموش بودن
روزنامه اجتماعی ،اقتصادی صبح اصفهان

چراغ هاي راهنمايي و رانندگي به دلیل نبودن
برق و پشتیباني اتفاق افتاده است.
سرهنگ محمدي افزود :به دنبال مشکات ناشي از
خاموش شدن چراغ هاي راهنمايي ،پليس راهنمايي

سال ششم
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و رانندگي پيشنهاد تامين انرژي برق از راه سلول هاي
خورشيدي و برق پشتيبان ( )upsرا مطرح کرد که
اميد است با اجراي اين طرح ها ،مشکاتي از اين
دست در هيچ کجاي استان تکرار نشود .صفحه 2
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در نبود بارش های موثر فصل زراعی اتفاق افتاد؛

هجوم گرد و خاک به هوای خشک اصفهان
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در نبود بارش های موثر فصل زراعی اتفاق افتاد؛

هجوم گرد و خاک به هوای خشک اصفهان

عصر اصفهان -سرويس خبر  -ناهید شفیعی

کمبود رطوبت و افزايش کانون های بحرانی گرد و غبار ،مانع از فعالیت
سامانه های بارشی و رگبارهای تابستانی در استان اصفهان شد.
نخستين هفته مردادماه در استان اصفهان با وزش باد ،گرد و خاک و کاهش
ديد گذشت .بر اساس هشدار هواشناسي باد و گرد و خاک ،وزش باد نسبتاً شديد
تا شديد و احتمال وقوع تند باد لحظه ای پديده غالب اين هفته در مناطق شرق،
جنوب و قسمت های مرکزی است که خيزش باد و گرد و خاک و کاهش ديد و
کيفيت هوا ،غبارآلودگی به سبب ذرات معلق گرد و خاک ،اختال رفت و آمد در
محورهای مواصاتی در شرق و جنوب استان به دليل باد گرد خاک و کاهش ديد،
احتمال آسيب به سازه های موقت و گلخانه ها ،شکسته شدن درختان فرسوده،
احتمال بروز خسارت به تاسيسات شهری و روستايی را به دنبال داشت.
اين در حالی است که صادق ضياييان؛ مديرکل پيشبينی و هشدار سريع
سازمان هواشناسی از افزايش ابر ،رگبار ،رعد و برق و وزش باد شديد در استان
های هرمزگان ،فارس ،بوشهر جنوب کرمان ،کهکيلويه و بويراحمد ،چهارمحال
و بختياری و شرق خوزستان در اين هفته خبر داد.
اصفهان ،میزبان گرد و غبار تابستانی

حجت اله علی عسگريان؛ کارشناس مسئول پيشبينی هوای استان اصفهان
در پاسخ به اين پرسش که چرا همزمان با ناپايداری ها و بارش های جوی تابستانی
در کشور ،اصفهان ميزبان طوفان و گرد و غبار است به عصر اصفهان گفت :دليل
اصلی خيزش گرد و خاک در استان ،شرايط کم رطوبتی و خشکی سطح زمين
است که به دليل وزش باد و شرايط سينوپتيکی جو ،اين گرد و خاک از سطح
زمين به هوا می خيزد.
وی گرد و خاک موجود در اصفهان اصفهان را از منابع محلی و هم استان های
همجوار دانست و ادامه داد :وقوع بارندگی و گرد و خاک قطعا با يکديگر ارتباط
دارد اما نمی توان گفت که به جای بارندگی ،استان ما ميزبان گرد و خاک شده
است چون در فصل تابستان بارندگی آنچنانی نداريم.
علی عسگريان کم بارشی در فصل های پاييز ،زمستان و حتی بهار گذشته را
در افت سطح رطوبت هوای استان موثر بيان کرد و گفت :اين خشکی با هرگونه
جابه جايی هوا و ايجاد باد می تواند عامل وقوع گرد و خاک شود.
وی با اشاره به اين که تا پايان هفته ،بارش يا رگباری در استان رخ نخواهد داد،
افزود :پديده غالب اين هفته ،وزش باد نسبتا شديد و در مناطق شرقی استان گرد
و خاک به همراه آن در ساعت های بعد از ظهر خواهد بود.
مرداد و شهريور گرمی پیش رو داريم

منصور شيشه فروش ،مديرکل مديريت بحران استانداری اصفهان نيز الگوهای
جوی و خروجی مدل های فصلی را نشان دهنده ادامه هوای گرم تابستانی در استان
دانست و گفت :الگوی جوی سبب افزايش محسوس دما و فراتر از نرمال میشود و
در بيشتر مناطق استان مرداد و شهريور گرمی را در پيش خواهيم داشت که اين
افزايش دما در مناطق شمال ،غرب و مناطق مرکزی بيشتر و بين  2تا  3درجه است.
وی شرايط حاکم بر استان از ابتدای سال آبی را کم بارشی توصيف کرد و
افزود :اين شرايط همچنان بر استان حاکم است و بر اساس آمارهای ايستگاههای
هواشناسی ،ميانگين بارش 107ميليمتر بوده که نسبت به سال گذشته 35
درصد کاهش يافته و اين حالت در باا دست  40درصد کاهش نشان میدهد.
شيشه فروش بارش های سال آبی را خارج از حوضه زاينده رود عنوان
کرد و گفت :دما در تابستان  1400نيز در بيشتر مناطق استان افزايش قابل
ماحظهای داشته است ،به ويژه در سرچشمههای آبی شرايط کم بارشی،
باا بودن ميانگين دما در زمستان و بهار بين  2تا  3درجه سانتيگراد افزايش
ميزان تبخير با کاهش رطوبت خاک سبب افزايش شدت خشکسالی در سال

زراعی شده است.

سامانههای بدون رطوبت ،انرژی باد آزاد میکنند

مديرکل مديريت بحران استانداری اصفهان با استناد به آخرين خروجی
مدلهای پيشبينی فصلی ،گفت :بارشهای پاييزی امسال نيز با تاخير آغاز میشود
بنابراين خشکسالی ادامه می يابد و زمانی که سامانههای جوی فاقد رطوبت باشند
انرژی خود را به صورت باد آزاد میکنند که چنين شرايطی در استان وجود دارد.
به گفته وی از آنجا که مدتی است در استان اصفهان بارش وجود نداشته و
افزايش دما ،استقرار موجهای گرمايی و تبخير آب باعث شده در  100هزار از
اراضی حاصلخيز کشت نشده ،زمينها تبديل به کانونهای گرد و غبار شده که
با وزش باد پراکنده میشود.
شيشه فروش  3ميليون و  200هزار هکتار از وسعت استان را بيابانی دانست
و يادآور شد :در اين عرصه ها  16کانون بحران فرسايش بادی با يک ميليون و 90
هزار هکتار وسعت ،شناسايی شده که امسال به دليل شدت خشکسالی ،مساحت
کانونهای بحران در استان افزايش يافته است.
وی منشاءهای گرد و خاک در استان را از منابع داخلی و خارجی دانست و
گفت :کويرهای مشترک با اصفهان مانند کوير قم ،کوير سمنان و کوير يزد عامل
خارجی گرد و غبار در استان اصفهان به شمار می روند.

آگهي برگزاري مناقصه عمومي

شرکت آب وفاضاب استان اصفهان درنظرداردعملیات اجرایي به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران
واجد شرایط واگذار نماید.
شمارهمناقصه

موضوعمناقصه

محلتاميناعتبار

مبلغ برآورد(ريال(

مبلغتضمين(ريال)

400-2-3/8

عملیات نصب و اصاح انشعابات فاضاب در
منطقه فوادشهر

جاری

4.800.194.500

240.009.000

جاری

33.656.242.600

1.139.687.000

400-2-8/5

از بین بردن کانونهای گرد و غبار با احیای زاينده رود

مديرکل مديريت بحران استانداری ،اصفهان را در سختترين شرايط کم آبی
توصيف کرد و افزود :تامين آب برای زاينده رود ضروری است و اگر وزارت نيرو
برای تامين حقابه رودخانه زاينده رود و تااب گاوخونی اقدام کند ،کانون های
گرد و غباری مانند گاوخونی و مناطق پايين دست به شدت کاهش خواهند يافت.
وی به بارندگی اواخر تيرماه در نوار شمالی و شرقی استان و مناطق بيابانی و
کويری استان اشاره کرد وگفت :در خور و بيابانک ،نايين ،اردستان ،کاشان ،آران
و بيدگل و نطنز بارش باران را به صورت رگباری و همرفتی و در زمانهای بعد از
ظهر و اوايل شب داشتيم که در مناطق مختلف منجر به سيل شد.
شيشه فروش خسارت اين سياب در بخش های مسکونی ،کشاورزی و راهها را
 120ميليارد تومان برآورد کرد و ادامه داد :پيگيریهای ازم برای تأمين اعتبارات
انجام شده و عوامل راهداری در حال شانهسازی و بازسازی راهها و پلها هستند،
بنياد مسکن نيز عمليات آواربرداری منازل تخريب شده را انجام میدهد و قرار
است تسهيات بازسازی منازل قبل از پاييز پرداخت شود.
وی خشکسالی را همراه با بارش های موضعی و موقتی دانست و گفت :در
مناطق کويری به دليل عدم نفوذپذيری آب بارشها تبديل به روان آب شده و
سيل را به دنبال خواهد داشت و در  20دقيقه بارش خساراتی را ايجاد میکند،
اين بارشها به صورت همرفتی ،ناگهانی و موقتی در هر نقطه ظاهر میشود.
اتوبانها و ارتفاعات شهر مستعد سیل است

مديرکل مديريت بحران استانداری اصفهان به گسترده شدن پهنه شهر اصفهان،
اشاره کردو توضيح داد :زيرگذرها ،اتوبانها و ارتفاعات اطراف شهر مستعد وقوع
سيل است ،با توجه به اينکه پهنه های شهر اصفهان که با شهر خمينی شهر،
برخوار ،شاهينشهر ،نجفآباد و فاورجان ارتباط دارد ،قرار است اقدامات ازم
در راستای اجرای طرح مشترک پيشگيری و کنترل سيل و استحصال آبهای
سطحی انجام شود.
وی طرح جمعآوری و هدايت آبهای سطحی شهر اصفهان را با همکاری
دانشگاهها در فاز های مختلف در حال تهيه دانست و افزود :ايمن سازی شهر
در برابر سيابهای فصلی ،مشخص کردن نقش مادیها ،کنترل رواب آبها،
بازگشايی مسير مادیها از اهداف اين طرح است که در  50درصد شهرهای استان
اين موضوع اجرا شده است.

)نوبت اول(

عملیات نصب و اصاح انشعابات فاضاب در
منطقه نجف آباد

400-2-36/5

عملیات شستشو و ايروبی ،تعمیر و تعويض،
در مدار بهره برداری ) (CCTVويدئومتری
شبکه های فاضاب منطقه  4اصفهان

جاری

11.495.618.850

474.868.000

400-2-37/5

عملیات شستشو و ايروبی ،تعمیر و تعويض،
در مدار بهره برداری ) (CCTVويدئومتری
شبکه های فاضاب منطقه فوادشهر

جاری

11.015.195.850

460.455.000

400-2-105/2

عملیات بهره برداری و تعمیر و
نگهداريتاسیسات تصفیه خانه آب گلپايگان

جاری

7.706.973.793

361.209.000
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سخنگوی صنعت برق استان:

سرویس خبر

محمدرضا نوحی سخنگوی صنعت برق استان اصفهان
با بیان اینکه روز شنبه ۲-مرداد ماه قطعی برق ناشی از
کمبود تولید نداشتیم ،افزود :طی هفته و روز گذشته
خاموشیناشیازکمبودتولیدبرقدراصفهاننداشتهایم
و شاید یکی از دایل قطعی برق مربوط به حوادث باشد.

27 July 2021

رضاسلمان منش

در سوم مردادماه سـال 1367ش .در شـرایطی که ایران قطعنامه
 598سـازمان ملل را پذیرفته بـود ،مرزهای غربی ایران ،شـاهد
هجومـی جدیـد ،امـا متفـاوت بـود .در نخسـتین روزها و شـب
هایی که مـادران و پـدران داغ دار و انسـان های زخم خـورده از
هشـت سـال آتش و خون ،می خواسـتند زندگی تـازه ای را آغاز
کننـد ،منافقان بـا هجمـه ای همـه جانبه و بـا همه تـوش و توان
خود کوشـیدند این آرامش بعـد از توفـان را برهم زننـد ،غافل از
اینکـه( :ان ربک لبالمرصـاد) (فجر.)14 :
*منافقان پس از پذیرش قطعنامه از سوی ایران

پس از پذیـرش قطعنامه ،دشـمن با ایـن تصور که نظـام سیاسـی ایران در
اثر جنگ و فشارهای اقتصادی ،بین المللی سیاسـی و اجتماعی ،در ضعیف
ترین شـرایط خـود قـرار دارد ،به دو حملـه سراسـری در منطقـه عملیاتی
جنوب و غرب کشـور پرداخـت .نظامیـان عراقی از جنـوب تـا دروازه اهواز
پیشـروی کردند ،ولـی حضور رئیـس جمهور وقـت یعنی حضـرت آیت اه
خامنـه ای در اهـواز و اعام باقـی ماندن در منطقـه تا عقب راندن دشـمن،
باعث شـد نه تنهـا سـیل نیروهـای مردمی به سـوی جبهه سـرازیر شـود،
بلکه نیروهـای نظامی نیز سـریع خود را آماده سـازند و با حمله به دشـمن،
آنها را مجبور به عقب نشـینی کنند .منافقـان نیز که از قبـل نیروهای خود
را از دیگـر کشـورها بـه داخل عـراق فراخوانـده بودند ،بـا تشـکیل ،تجهیز
و آمـوزش  ۲۵تیـپ رزمـی ،در تاریـخ  ۱۳۶7/۵/۳از مرزهـای غربـی ایران
وارد کشـور شدند.
*شرح داورمردی های رزمندگان اسام در عملیات مرصاد

سـاعت  ۱۴:۳۰روز سـوم مـرداد  ،۱۳۶7منافقـان بـا حمایت ارتـش عراق،
عملیات خـود را با نـام «فروغ جاویـدان» با هجـوم زمینی از طریق سـرپل
ذهاب و هلی بُـرد از جنوب گردنه پاطاق (نزدیکی سـرپل ذهـاب) آغاز و به
طرف شهر «کرند» غرب پیشـروی کردند .حدود سـاعت  ۱8:۳۰نخستین
تانک های عراقی با نشـان منافقان وارد شـهر شـدند و پس از تصرف شـهر،
به طرف اسـام آباد غـرب پیشـروی کردند .منافقـان به محض رسـیدن به
ورودی شـهر ،اقدام به قطع برق و ارتبـاط مخابراتی و همچنیـن تیراندازی
و آشـفته کردن اوضاع می کردند .آنها سـپس راهی کرمانشـاه شـدند ،ولی
در منطقه حسن آباد (بیسـت کیلومتری اسـام آباد) رزمندگان اسام آنها
را زمین گیر سـاختند .نیروهای اسـام در فاصله دویسـت متـری منافقان
در ارتفاعات چهـار زبر ،ضمن تشـکیل خط پدافنـدی ،با آنان درگیر شـده
و بعد از ظهر چهارمرداد با محاصره شـهر اسـام آبـاد ،به منظور بسـتن راه
فرار ،سـه راه اسـام آباد ـ کرنـد را قطع و آنهـا را محاصره کردنـد .نیروهای
بسـیجی ،سـپاهی و ارتشـی در روز پنج مرداد ،عملیات «مرصـاد» را با رمز
«یا علی بن ابی طالـب »آغاز نمودند و در چند سـاعت ،صدها تن از منافقان
را به هاکت رسـاندند و مابقـی را به فرار واداشـتند.
*وصف آن روز از زبان سپهبد شهید علی صیاد شیرازی

صبح روز پنج مرداد ،عملیات بـا رمز یا علی(ع) آغاز شـد .در تنگه چهارزبر،
چنان جهنمی برای یاران صدام برپا شـد کـه زمانی برای پشـیمانی نمانده
بود .جاده بـه زودی انباشـته از ادوات سـوخته شـد .عملیات که تمام شـد،
در جاده کرمانشـاه ـ اسـام اباد غـرب ،هـزاران کشـته از آنان به جـا مانده
بود .اجسـاد پسـران و دخترانی که بـا ملت خود بسـیار ناجوانمردانـه رفتار
کرده بودند؛ کسـانی کـه روز تنهایی میهن ،بـه یاری اردوی خصم شـتافته
بودند .به هر حـال خداوند متعـال در آخریـن روز جنگ با عملیـات مرصاد
به آن ایه شـریفه عمل کرد .خداوند در آن آیه شـریفه می فرمایـد« :با اینها
بجنگید .من اینها را به دسـت شـما عذاب می کنم و دل های مؤمن را شـفا
می دهـم و به شـما پیـروزی مـی دهـم» (توبـه )۱۴ :و نقطه آخـر جنگ با
پیروزی تمام شـد و خبیث تر شـدن دشـمنان مـا در اینجا بـه درک واصل
شـدند و پیروزی نهایی ما ،یـک پیـروزی عظیمی بود.
سـرانجام در این عملیات ،بیش از  ۲۵۰۰تن از منافقان به هاکت رسـیدند
و بیـش از چهارصد دسـتگاه خـودرو  ،نفربر و تانـک آنان منهدم شـد .پس
از پنج روز درگیری ،آخرین گلوله های شـلیک شـده در هشـت سـال دفاع
مقدس ،بر سینه دشـمن پرکینه نشست و افتخار ارزشـمند دیگری را برای
نیروهـای مسـلح و مردم ایـن سـرزمین رقـم زد تا دشـمنان قسـم خورده
بدانند دفـاع از کیان انقاب اسـامی و مرزهای مقدس جمهوری اسـامی،
در هر زمـان و مکانی مقـدور اسـت و بیگانـه و مـزدور ،هیچ جـای پایی در
ایران نـدارد و نخواهد داشـت.
*علت شکست سخت منافقان در این عملیات

نقطه اتکای تئوریک گروهـک منافقان ،حمایت های مردمـی بود ،اما غافل
از اینکه مردم ،تصور مطلوبی از ایشـان نداشـتند و کمتریـن اعتماد ممکن
بـه آنهـا در ایه هـای فکـری و تجربـی ملت ایـران وجـود نداشـت .حضور
گسـترده مردم در مناطـق عملیاتـی در روزهـای پایانی جنگ ،بـه ویژه در
منطقه غـرب کشـور و در برابرمنافقان نشـان داد که مردم همـواره در کنار
نظام و مسـئوان ایسـتاده انـد و به محض احسـاس خطـر ،حاضـر به بذل
جان و مـال خویش هسـتند.
پاسـخ مثبت مردم بـه مسـئوان بـرای حضـور در جبهه هـای جنگ پس
از حملـه ارتش عـراق و گروهـک منافقان ،نشـان داد کـه تحلیـل منافقان
مبنی بر عمیق بودن شـکاف میان مردم و مسـئوان غلط بوده و مسـئوان
کشـور ـ به ویژه امـام راحـل ـ دارای نفوذ گسـترده و عمیـق در میان مردم
هسـتند .توجه به این مسـئله مهم اسـت که منافقـان در مقاطـع گوناگون
تاریـخ ،همواره اسـیر تحلیـل و درک غلـط رهبران خـود بوده انـد و همین
غفلت آنـان را می توان علت شکسـت منافقـان در عملیات مرصاد دانسـت.
(مجلـه گلبرگ /شـماره / ۱۰۰بـا تلخیص)

 ۸درصد قبوض آببهای اصفهانیها مشمول معافیت
سرویس خبر

پرداخت شد

میثم اعایی مدیر دفتر خدمات مشترکان شرکت آب و فاضاب
استان اصفهان گفت :در  6ماهه اول سال از مجموع  4میلیون و 570
هزار قبض آب بهای صادر شده 370 ،هزار قبض مشمول معافیت
پرداخت شدند.
اعایی افزود :از ابتدای اجرای طرح آب امید در تاریخ یکم دی ماه سال
گذشته تا پایان خرداد سال جاری ،مبلغ  ۱۳میلیارد ریال در قالب طرح ملی
آب امید به مشترکان تخفیف داده شده است.
وی گفت :در قالب این طرح ،مشترکان مسکونی با متوسط مصرف کمتر از ۵
مترمکعب در ماه مشمول معافیت از پرداخت صورتحساب آببها میشوند.
مدیر دفتر خدمات مشترکان شرکت آب و فاضاب استان ،اجرای طرح آب
امید را فرصتی برای بهینه سازی فرهنگ مصرف بین مشترکان دانست و
گفت :هدف اصلی از اجرای این طرح حمایت از حقوق مصرف کنندگان،
برقراری عدالت اجتماعی و مدیریت مصرف آب است.
اعایی با بیان اینکه در قالب این طرح ،مشترکان مسکونی بر اساس متوسط
مصرف ماهانه به  ۴دسته تقسیم می شوند ،افزود :دسته اول مشترکان
کم مصرف با متوسط مصرف ماهانه تا  ۵متر مکعب ،دسته دوم با عنوان
مشترکان خوش مصرف با متوسط مصرف بین  ۵تا  ۱۴متر مکعب ،دسته
سوم مشترکان پر مصرف با متوسط مصرف بیش از الگو  ۱۴متر مکعب تا
 ۲برابر الگو و دسته چهارم مشترکان بد مصرف با میزان مصرف بااتر از ۲
برابر الگوی مصرف هستند.
وی گفت :با صدور صورتحساب در هر دوره طی پیامی وضعیت مصارف آب
مشترکان و طبقهای که از نظر مصرف آب در آن قرار گرفتهاند اطاعرسانی
میشود.
اعایی اضافه کرد :با توجه به خشکسالی و کمبود منابع آب در سال های
اخیر و لزوم مدیریت مصرف آب و بهرهمندی از مزایای این طرح مشترکان
میتوانند با کاهش مصرف خود و به کارگیری اقدامات و تمهیدات ازم در
خصوص مدیریت مصرف ،عاوه بر بهرهمندی از مزایای مطرح شده ،شرکت
آب و فاضاب را در تأمین پایدار آب با کیفیت مناسب یاری دهند.

نوحی گفت :به دلیل گرمای بیش از حد پیش بینی شرایط
سختیبهلحاظتامینبرقموردنیازمشترکانخانگیشدهاست.
وی با بیان اینکه به دلیل افزایش درجه هوا طی هفته جاری،
توانیرنگرانتامینبرقمشترکاناست،افزود:اگردرجههوااز۳۵

به ۳۶درجه افزایش یابد ،به ازای هر یک درجه حرارت ۱۵۰۰تا
 ۲۰۰۰مگاوات مصرف برق کشور افزایش می یابد ،اما اگر درجه
هوا از ۴۲به ۴۳درجه افزایش یابد در پیک مصرف قرار گرفته ایم
و خاموشی ها سراسری خواهد بود.

تجهیز چراغ هاي راهنمایي اصفهان به

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

سرمقاله
فرهنگپایداری

خاموشیهای اصفهان مربوط به حوادث است

نوحی افزود :در صورتی که مصرف برق بیشتر از تولید باشد،
اولویت اجرای طرح مدیریت بار در صنایع است ،اما در صورتیکه
برای تامین راهکاری نبود ،برق مشترکان خانگی نیز قطع
خواهد شد .در حال حاضر خاموشی و یا همان طرح مدیریت
بار در صنایع انجام می شود و دو صنعت فواد و سیمان در این
خصوص همکاری دارند.

دمای بیش از حد نرمال اصفهان تا پایان تابستان

خبرگزاری فارس

منصور شیشهفروش مدیرکل مدیریت
بحران استانداری اصفهان به افزایش
دمای هوای استان اشاره کرد و
اظهار داشت :بررسی الگوهای جوی
و خروجی مدل های فصلی بیانگر
استمرار الگوهای گرم تابستانی طی
ماههای تابستان  1400در استان است.
شیشهفروش با بیان اینکه این شرایط به
سبب تقویت مرکز پر ارتفاع جنب حارهای
در ایههای میانی جو است ،افزود :الگوی
جو مذکور سبب افزایش محسوس دما فراتر
از نرمال در اکثر مناطق استان طی ماههای
تیر و مرداد است ،این افزایش دما در شمال،
غرب ،جنوب و مرکز استان بیشتر و بین  ۲تا
 ۳درجه است و بیشتر در بیشینه دما است.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت خشکسالی
استان اصفهان در یک دوره  ۱۰ساله بیانگر
افزایش خشکسالی در استان است به
نحوی که حدود  ۹8درصد استان مواجه
با خشکسالی است ،افزود :بررسی میزان
میانگین دما تا پایان تابستان ۱۴۰۰
همچنان نشان می دهد که افزایش قابل
ماحظه دما در اکثر مناطق استان به ویژه
در شمال ،غرب ،سرچشمه آبی زایندهرود،
مناطق مرکزی بین  ۲تا  ۳درجه فراتر از
حد نرمال است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
با بیان اینکه خروجی مدلهای فصلی نشان
میدهد که بارشهای پاییزی با تأخیر آغاز
می شود و شرایط کم بارشی تا نیمه اول
پاییز در استان ادامه دارد ،افزود :حجم سد
زایندهرود  ۳۳۱میلیون مترمکعب است و
 7۳درصد حجم سد خالی است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
ادامه داد :همه مخازن سدهای استان نسبت
به بلندمدت بیش از  ۵۵درصد کاهش حجم
دارند و بارندگی استان در باادست بیش از

خبرگزاری ایرنا

سرهنگمحمدرضامحمديرئیسپلیس
راهنمایي و رانندگي استان اصفهان از
مجهزشدنچراغهايراهنمایياصفهان
به سلول هاي خورشیدي خبر داد و گفت:
خاموش بودن چراغ هاي راهنمایي و
رانندگي به دلیل نبودن برق و پشتیباني
اتفاق افتاده است.
سرهنگمحمديافزود:بهدنبالمشکاتناشي
از خاموش شدن چراغ هاي راهنمایي ،پلیس
راهنمایي و رانندگي پیشنهاد تامین انرژي برق
از راه سلول هاي خورشیدي و برق پشتیبان
( )upsرا مطرح کرد که امید است با اجراي این
طرح ها ،مشکاتي از این دست در هیچ کجاي
استان تکرار نشود.

ذخیره سدهای استان اصفهان ۵۸
درصد کاهش یافت
خبرگزاری ایرنا

 ۴۰درصد کاهش داشته است ،این شرایط
سبب شده بیش از  ۳۲۰روستای استان
آبرسانی سیار انجام شود ،و طرح های
آبرسانی اصفهان بزرگ که  ۳8۰روستا و
 ۵7شهر در آن است ،ساکنان این مناطق
طی خرداد و تیر مواجه با قطعی آب شدند.
شیشهفروش با بیان اینکه در استان بیش
از  ۵۰نقطه آبرسانی سیار میشود و ۴.۳
مترمکعب طرح آبرسانی اصفهان بزرگ
با کمبود آب مواجه است ،اضافه کرد۳۵ :
هزار هکتار از باغات استان تحت تأثیر
کم آبی قرار دارد ۲۰ ،هزار هکتار آن
نیاز اضطراری آب داشت که زاینده رود
برای تامین اضطراری آب باغات  ۱۰روز
بازگشایی شد اما تأثیری بر روی چاه ها
نداشت به خاطر اینکه چاه ها باید ماه ها
آب در رودخانه جریان داشته باشد.

وی با بیان اینکه  ۳۰۰نقطه عشایری با
تانکر آبرسانی می شود ،ادامه داد۲.۵ :
میلیارد تومان برای تأمین آب و علوفه در
اختیار محیط زیست استان قرار گرفت تا
 ۴۴هزار رأس گونه جانوری که در یک
میلیون و  ۲۰۰هزار هکتار از عرصههای
محیط زیست حضور دارند ،تغذیه شوند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
با بیان اینکه وقوع حریق از اثرات خشکسالی
است ،افزود :از اول سال تاکنون در استان
اصفهان  ۱۱7هکتار بر اثر حریق مراتع و
باغات طعمه حریق شد.
شیشهفروش با بیان اینکه هجوم ملخ ها و
آفات نباتی نیز از دیگر عواقب خشکسالی
است ،افزود :امسال  ۶هزار  ۵۰۰هکتار
مبارزه با ملخ و حدود  ۶۰هزار هکتار مبارزه
با سن غات در استان انجام شد.

تن بوده و در سال ۹۹به  ۶۵هزار
تن رسیده است .اکنون بیش از
 ۱۵۰۰واحد فعال در اصفهان بصورت
سنتی و صنعتی در فرآوری و بسته
بندی گیاهان دارویی مشغول به
کارهستند.
وی به پرداخت تسهیات  ۴درصدی
سامانه سیتا (صندوق کارآفرینی
امید) به فعاان بخش گیاهان دارویی
اشاره کرد و گفت :بیش از  ۱8۵طرح
گیاهان دارویی در استان به ارزش
 ۴۵۰میلیارد ریال به دفتر ملی
گیاهان دارویی ارسال شده است.
پارساییان گفت :پیشینه کشت
سیاه دانه و زیره سبز به بیش
از  ۱۰۰سال در شهرستان های
سمیرم و مبارکه بر می گردد که
با آغاز به کار کارخانه هایی در این
زمینه در شهرستان های اصفهان
و کاشان که در زمینه بسته بندی
و فرآوری دارو های گیاهی فعالیت
دارند؛ کشاورزان به کشت انواع
گیاهان دارویی مورد نیاز گرایش پیدا
کردند ،به طوریکه حدود  ۴۰سال به
صورت جدی به رونق کشت و کار در
این زمینه پرداخته اند.

وی با بیان اینکه  ۴7هزار هکتار وسعت
تااب گاوخونی است و  ۹8درصد آن
خشک است ،افزود :خشکی تااب سبب
به وجود آمدن کانونهای گرد و غبار شده
است ،از اول سال تاکنون به دلیل شرایط
جوی و وزش بادهای تابستانی و بهاری
خیزش گرد و غبار را از کانونها در سطح
استان داشتهایم.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان
گفت :به علت شرایط خشکسالی و افزایش
کانونهای گرد و غبار و وزش باد از اول سال
تاکنون  8۳روز سالم و  ۴۱روز ناسالم در
اصفهان داشتهایم ،برای پیشگیری و کنترل
فرونشست زمین و اثرات خشکسالی نیاز
است وزارت نیرو در راستای اجرای طرح
احیای زایندهرود و تااب گاوخونی و احیای
حقآبهها اقدام کند.

کمبود آذوقه و خشکسالی بای جان دام های مولد
سرویس خبر

با وجود پیگیری های مکرر و
قولهای مسئوان ،هنوز توزیع
نهاده های دامی روند مناسبی
به خود نگرفته و کشتار دامهای
مولد ادامه دارد.
کمبود آذوقه منجر به کشتار زود
هنگام دامهای مولد شده که خسارتی
جبرانناپذیر دارد .افزایش چند برابری
قیمت علوفه و نهادههای دامی و باا
رفتن هزینههای تولید ،دامداران را
خسته کرده است .دامداران در تامین
غذایی مردم سهم ویژهای دارند و ادامه
مشکات آنان مسیر را برای جوان
داان در بازار لبنیات و گوشت هم
بازتر میکند.
حجت ااسام محمدتقی نقدعلی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
شورای اسامی در جمع خبرنگاران
به مشکل نهادههای دامی ،اشاره کرد
و گفت :امروز مشکل نهادهها تا حدود
زیادی حل شده و  ۴۰درصد از مواد
مصرفی خوراک دام ،نهادههایی است
که از بازار و مواد وارداتی مثل سویا ،ذرت
و جو تامین میشود.
حجتااسامنقدعلیافزود ۶۰:درصد

از مواد تغذیهای بحث کاه ،کله و مواد
خشبی است که مصرف می شود و
متاسفانه خشکسالی و کمبود تولید
این مواد کار را برای دامداران سخت
کرده است.
وی به تخلیه نهادههای دپو شده در
بندر اشاره کرد و اظهار داشت :وضعیت
نهادههای تحویلی به دامداران صنعتی
وتاحدودزیادیسنتیخیلیبهترشده
و اگر این مقدار وارداتی هم نبود ،اوضاع
دامداران بسیار بدتر میشد.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس
شورای اسامی ادامه داد :یک مقدار
استانهای همجوار در قضیه کاه و کله
سختگیریمیکنندوطیمذاکرهای
که روز گذشته با معاون وزیر انجام
گرفت ،مقرر شد استان اصفهان حتی
دامداریها نیمه صنعتی و سنتی هم
معادل سهمیه دامداریهای صنعتی
تخصیصبدهند.
حجت ااسام نقدعلی اضافه کرد :تا
پایان سال  ۱۳میلیون تن نهاده دامی
سفارش داریم و برای این میزانی که
وارد میشود مشکلی نیست ،ولی برای
کاه و کله که بر اثر خشکسالی رخ داده
باید تدبیری در این زمینه انجام شود.

شهردار اصفهان:

 ۱۰مرداد آخرین مهلت ارسال طرح به رویداد جایزه فناوری برنجکوب
سرویس خبر

نخسـتین رویداد اعطـای جایزه
فنـاوری مرحـوم دکتـر مهـدی
برنجکـوب در صنعـت افتـا (امنیت
فضـای تبـادل اطاعات) شـهریور
امسـال و همزمـان بـا هجدهمیـن
کنفرانـس انجمـن رمـز ایـران در
اصفهـان برگـزار خواهـد شـد.
مرحـوم مهـدی برنجکـوب عضـو هیـات
علمـی دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و از
پیشگامان توسـعه دانش و فناوری بومی
رمزنگاری و امنیت فضای تبادل اطاعات
(اَفتا) در کشـور بود که سـال  ۱۳۹۶پس
از تحمل یـک دوره بیماری درگذشـت.
سـیدمحمد دخیل علیان معاون توسـعه
فنـاوری شـهرک علمـی و تحقیقاتـی
اصفهـان گفـت :مهلـت ارسـال طـرح و
ایده هـا بـه نخسـتین رویـداد «جایـزه
فنـاوری مرحـوم دکتر مهـدی برنجکوب
در صنعـت افتـا» بـه دلیـل فعـال کردن
هرچـه بیشـتر شـرکت هـای فنـاور و
نوپای فعـال در زمینه امنیـت اطاعات و
حضـور پویای آنها تـا دهم مرداد امسـال
تمدیـد شـد.
دخیـل علیـان مهمتریـن هـدف از
برگزاری این رویداد را تشویق و حمایت
از عاقه مندان به بخـش امنیت فناوری
اطاعات در کشـورمان دانسـت و افزود:
مخاطبـان ایـن رویـداد شـرکت های
فنـاور و نوپـای فعـال و همچنیـن تیـم
هـای دانشـجویی هسـتند کـه طـرح و
ایـده آنهـا بـه محصول یـا خدمـت قابل
قبـول تبدیل شـده اسـت.
وی بـه اهمیت موضـوع امنیـت فناوری
اطاعات ،اشـاره کرد و گفـت :این حوزه

عصراصفهان -سرویس خبر

در مقایسه با بلند مدت؛

کشت  ۷۵درصد از گونههای گیاهان دارویی ایران در استان
آیت پارساییان کارشناس
گیاهان دارویی سازمان جهاد
کشاورزی استان اصفهان
گفت :بیش از  60گونه از 80
گونه گیاهان دارویی در کشور
معادل  75درصد در استان
اصفهان کشت میشود.
پارساییان گفت :سطح زیر کشت
گیاهان دارویی در استان ،سه هزار
و  ۲۰۰هکتار است که با تولید ۴8
هزار تن جایگاه پنجم کشور را به
خود اختصاص داده است .سطح
زیر کشت گل محمدی استان سه
هزار و  ۶۵۰هکتار است که با تولید
 ۱۱هزار تن رتبه سوم کشور و سطح
زیر کشت زعفران در استان ،هزار و
 ۶۱۴هکتار است که با  ۹تن تولید
رتبه چهارم کشور را دارد.
وی گفت :سطح زیرکشت گیاهان
دارویی زعفران و گل محمدی در
استان اصفهان هشت هزار و ۲۹۰
هکتار در سال  ۹8بوده که در سال ۹۹
به  ۹هزار و  ۵۶هکتار رسیده است.
پارسیان افزود :میزان تولید گیاهان
دارویی در سال  ۹8معادل  ۶هزار

سلول هاي خورشیدي

مجتبی موسوی مدیر بهره برداری و
نگهداری سدها و نیروگاههای شرکت
آب منطقهای اصفهان گفت :ذخیره آب
فعلی سدهای این استان در مقایسه با
متوسط بلند مدت(دوره  5۲ساله) 58
درصد کاهش داشته است.
موسویافزود:بهدلیلکاهشبارندگیهادریک
سال اخیر ،ورودی به سدها کمتر شده و اکنون
در مجموع حدود  ۴۰۰میلیون متر مکعب آب
در پشت این سدها ذخیره شده است .این میزان
همچنیندرمقایسهباسالقبل ۳۶درصدکمتر
شده است.
وی ادامه داد :تنها  ۲7درصد از حجم کلی
سدهای زاینده رود ،گلپایگان ،قره آقاچ ،حنا،
خمیران ،باغکل ،کمانه و آغچه آب دارد و این
نشانگرایناستکهدروضعیتبسیارنامطلوبی
قرار داریم.
موسوی اضافه کرد :در دوره زمانی دراز مدت
بیشترین کسری در سدهای زاینده رود و
گلپایگاناستوپسازآنهاسدباغکلبیشترین
کاهش را دارد.

رئیس پلیس راهور استان اصفهان خبر داد:

طرح زوج و فرد در اصفهان همچنان
بدون اجرا
خبرگزاری فارس

سرهنگ محمدرضا محمدی رئیس
پلیس راهور استان اصفهان به اجرای
مصوبات ستاد مقابله با کرونا در زمینه
طرحهای ترافیکی در اصفهان اشاره کرد
و گفت :با توجه به خیز جدید کرونا دلتا
در اصفهان و همچنین به منظور حفظ
سامتی شهروندان ،طرح زوج و فرد در
هستهمرکزیکانشهراصفهانهمچنان
اجرایی نمی شود.
سرهنگ محمدی با بیان اینکه طرح زوج و فرد
کهپیشتربهمدت ۲هفتهلغوشدهبود،تااطاع
ثانویاجرانمیشود،افزود:درصورتفعالسازی
مجدد ۴8 ،ساعت قبل از آن اطاع رسانی
خواهد شد.

رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس:

سهم اعتبارات ملی اصفهان پایین است
خبرگزاری مهر

حمیدرضافوادگررئیسسابقکمیسیون
ویژه حمایت از تولید ملی مجلس به
اولویتهای رئیس جمهور جدید نسبت
بهاستاناصفهاناشارهکردوگفت:استان
اصفهان را باید با همه ظرفیتهایش مد
نظر قرار داد و مسائل مهمی مانند احیای
زاینده رود ،رفع مشکات کشاورزی،
سرمایهگذاری و عقب افتادن اصفهان
از سایر استانها در شاخصهای بهبود
کسب و کار را به صورت ویژه بررسی کرد.
فوادگر افزود :اصفهان باوجود توسعه یافتگی
برخی از مناطق آن اما همچنان در توسعه
یافتگی حاشیه شهر و سایر مناطق عقب است
و از سویی دیگر اعتبارات بودجهای که متناسب
با درآمدهای این استان باشد را دولت تأمین
نکرده است.
عدمشایستگیجایگاهفعلی اصفهان

در دنیـا روز بـه روز در حـال گسـترش
اسـت زیـرا هـر برنامـه کاربـردی روی
سـامانههای هوشـمند و دیجیتـال نیـاز
بـه تامیـن امنیـت دارد و بخش هـای
مختلف زندگی با آن درگیر اسـت مانند
گوشـی هـای هوشـمند ،امـور بانکـی و
سـرویسهایی ماننـد تاکسـی اینترنتی.
معاون توسـعه فناوری شـهرک علمی و
تحقیقاتـی اصفهـان با بیـان اینکه حوزه
امنیت فضـای تبـادل اطاعـات در دنیا
طرفداران زیادی دارد و متخصصان آن از
اعتبار باایی در جایگاه شغلی برخوردار
هسـتند ،افزود :رویدادهایی مانند جایزه
دکتـر برنجکوب بـا هدف توسـعه هرچه
بیشـتر ایـن فنـاوری در کشـورمان و
ترغیـب شـرکت هـا و نخبگان فعـال در
ایـن بخـش برگزار میشـود.
دخیـل علیـان بـا بیـان اینکـه عواملـی

مانند شـیوع ویـروس کرونا بـر برگزاری
رویدادهـای مختلـف در  ۲سـال اخیـر
تاثیر گذاشـته اسـت ،افزود :بـا توجه به
محدودیتهـای ناشـی از کرونـا نیـاز به
اطـاع رسـانی بیشـتری دربـاره جایزه
دکتر برنجکوب از طریـق فضای مجازی
داریـم و امید اسـت فعـاان ایـن بخش
اسـتقبال بیشـتری از رویـداد داشـته
با شند .
رویـداد سـاانه اعطـای «جایـزه فناوری
مرحـوم دکتـر مهـدی برنجکـوب در
صنعـت افتـا» بـه ابتـکار چنـد نهـاد از
جمله شـهرک علمی و تحقیقاتی استان،
دانشـگاه صنعتـی اصفهـان و انجمن رمز
ایـران و همچنیـن خانـواده او و شـرکتی
که توسـط مرحوم برنجکـوب پایهگذاری
شـد ،برگـزار میشـود.
در ایـن رویـداد دسـتاوردهای نوآورانـه

دانشـگاهیان و فنـاوران صنعـت امنیـت
اطاعـات کشـور در قالـب تیم هـا و
شـرکت های نوپـای فناور(اسـتارتاپ)
ارزیابـی و بـه تیـم یـا شـرکت برگزیـده
جایـزه اعطـا خواهـد شـد.
هدف از برگـزاری این رویداد ،گسـترش
فعالیت تیمهای فناور و شـرکتهای نوپا
در صنعت افتـا ،تقویت روحیه کارآفرینی
و تشـویق دانشـگاه ها بـه پژوهش هـای
کاربردی قابل استفاده ،تولید محصوات
و خدمـات نوآورانـه در صنعـت افتـا و
حرکت به سـمت خودکفایـی و صادرات
در صنعـت یاد شـده عنـوان کرد.
متقاضیـان شـرکت در نخسـتین رویداد
اعطـای «جایـزه فنـاوری مرحـوم دکتر
مهـدی برنجکـوب در صنعـت افتـا»
مـی تواننـد بـرای ثبت نـام بـه سـامانه
 berenjkoub-prize.irمراجعه کنند.

رئیسسابقکمیسیونویژهحمایتازتولیدملی
مجلسگفت:اکثریتافرادومسئوانقابلیتها
و شایستگیهای اصفهان را قبول دارند و این در
حالی است که جایگاه فعلی آن شایسته نیست؛
از این رو مهمترین مسئله شناخت قابلیتها،
استعدادها و توانمندیهای استان است.
وی به وضعیت نامطلوب استان و مشکات و
چالشها ،اشاره کرد و گفت :بر اساس علم به این
مشکات باید برنامهریزی صورت گیرد چراکه
اصفهان به لحاظ اهمیت از یک وزارتخانه در
سطحملیکمترنیست.
فوادگر با بیان اینکه بهرهگیری از قابلیتهای
استان اصفهان برای سایر استانها نیز سودمند
خواهد بود ،افزود :استان اصفهان استعداد رشد
و توسعه دارد بنابراین نباید مانع رشد آن شد تا
از نتایج آن برای سایر استانها نیز استفاده شود
و اینگونه عدالت را محقق کرد.
آب،قطارسریعالسیروگردشگریمطالبات
اصلی اصفهان است

رئیس سابق کمیسیون ویژه حمایت از تولید
ملی مجلس همچنین سه مطالبه اصلی آب،
قطار سریعالسیر و گردشگری را به عنوان
محورهای اصلی عنوان کرد و افزود :در یک
بستهپیشنهادیاقتصادیمشکاتوموضوعات
مربوطه به استان اصفهان برای ارائه به رئیس
جمهور جدید آماده شده است که چه میزان از
اینمشکاتبهدیوانسااریاداری،محرومیت
و توسعهنیافتگی و یا مسائل بیمهای ،گمرکی و
بانکی استان مربوط میشود.

سرویس اقتصادی
نخستینخطتولیدصفحهنمایشتلویزیون
در کشور و دومین آن در غرب آسیا در اصفهان
با حضور معاون وزیر صمت راه اندازی شد.

معاون امور صنایع وزیر صمت در آیین بهره
برداری از دو خط تولید گروه صنعتی انتخاب

با حضور معاون وزیر صمت در اصفهان ؛

راه اندازی نخستین خط تولید صفحه نمایش تلویزیون در کشور

در اصفهان گفت :لوازم خانگی پارسال بیشتر
از  ۸۰درصد در کشور و در سه ماهه اول امسال
هم نسبت به آغاز سال بیشتر از  ۲۵درصد در
این زمینه رشد داشته است.

محمدرضا دریانی مدیر گروه توسعه سرمایه
گذار انتخاب هم به رونمایی از دو محصول
جدید تلویزیون در این کارخانه اشاره کرد و
گفت :ضخامت هر کدام از این محصوات یک

و نیم میلیمتر است که در آن کیفیت تصویر از
 ۱۶میلیون رنگ به یک میلیارد رنگ افزایش
یافته است.
دریانی افزود :همچنین امروز خط تولید

کولر گازی با ظرفیت  ۵۰۰هزار دستگاه در سال
نیز در اصفهان راه اندازی و از نرم افزار انچر
ایرانی تلویزیون رونمایی شد.
وی گفت :برای راه اندازی مجموعه خطوط
تولیدی گروه توسعه انتخاب  7میلیون دار
سرمایه گذاری کرده است.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

لغو معافیت بیمهای کارگاههای
زیر  ۵نفر سبب افزایش بیکاری
میشود

بررسی شرایط تمدید قرارداد اجاره در ایام کرونا

افرادی نیست.
وی ادامه میدهد :تا چند سال گذشته نرخ
رهن و اجاره تقریباً  ۲۰درصد از هزینههای
سبد خانوار را در بر میگرفت اما در این سالها
شرایط بهگونهای شده است که رهن و اجاره
بیش از  ۵۰درصد از مخارج یک خانواده را
در بر میگیرد .در حالی که قانونگذار باید بر
اساس نرخ تورم ،میزان رهن و اجاره را تعیین
کند و قانونی وضع کند که این بازار به طور
قانونمند کنترل شود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اظهار میکند:
اگر چنین اقدامی میسر نیست با فراهمسازی
زیرساختهای مناسب ،میزان ساختوساز
افزایش پیدا کند تا با رفع شکاف بین عرضه و
تقاضا ،شرایط بازار مسکن بهبود یابد.

سرویس اقتصادی
اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسامی ،گفت :تصمیم سازمان
تأمین اجتماعی مبنی بر لغو معافیت بیمهای
کارگاههای زیر  5نفر سبب افزایش بیکاری و
آسیب به مشاغل ُخرد میشود.

سلیمی درباره تصمیم سازمان تأمین
اجتماعی مبنی بر لغو معافیت بیمه ای
کارگاههای زیر  ۵نفر به دلیل بدهی  ۳۰۰هزار
میلیارد تومانی دولت به تأمین اجتماعی ،اظهار
کرد :با توجه اینکه شعار امسال پشتیبانی از
تولید و رفع موانع بر سر راه آن نامگذاری شده
است باید تاش کنیم که اشتغالهای خُ رد را
از آسیب مصون نگه داریم تا این نوع از اشتغال
توسعه پیدا کند چرا که این امر در کاهش
بیکاری تأثیر مهمی دارد.
وی افزود :نوع اشتغال در بسیاری از
کشورهای پیشرفته از نوع اشتغالهای خانگی
و خُ رد است که سبب پیشرفت صنعتی در
سطح کان می شود .این تصمیم سازمان
تأمین اجتماعی به دلیل کمبود منابع سبب
خواهد شد که اشتغالهای خُ رد آسیب جدی
ببینند ،چرا که در این صورت کارفرمایان توان
رد کردن حق بیمه پرسنل خود را ندارند که
در نتیجه بیکاری و احتمال رخ دادن حوادث
بیشتر میشود.
نماینده مردم سمیرم در مجلس گفت :این
مشکل را از طریق هیات رئیسه مجلس پیگیری
خواهیمکردتادولتمنتخبکهاز ۱۲مردادکار
خود را آغاز میکند بتواند برای رفع بدهی دولت
به سازمان تأمین اجتماعی راهکار عملیاتی ارائه
دهد .اگر اشتغالهای زیر پنج نفر را استثنا قائل
شویم و بیمه نکنیم سبب میشود اشتعالهای
خانگی رشد پیدا نکنند .رشد این نوع از مشاغل
و حمایت از کارگاههای کوچک سبب میشود
که تولیدات خوبی را برای کارخانهها و صنایع
داشته باشیم.
سلیمی اضافه کرد :تأسیس کارخانه در هر
شهر و روستایی مؤثر نیست و همین کارگاههای
کوچک و مشاغل خُ رد عاوه بر اشتغالزایی
مؤثر سبب میشوند که تولیدات مشابه این
کارخانهها در سایر شهرها و روستاها محقق
شود که در این صورت مهاجرت از روستاها
به شهرها و حاشیه مناطق صنعتی کاهش
چشمگیری خواهد یافت.
ویافزود:درستاستکهدولتدچارکمبود
در بخشهای مختلف است ،اما این کمبودها
نباید سبب شود که این میزان بدهی به وجود
بیاید و به اشتغال ضربه وارد شود .دولت جدید
برای تأمین منابع و توسعه اشتغالهای خُ رد باید
برنامه مؤثر داشته باشد که با توجه به شناختی
که از رئیسجمهور منتخب داریم این امیدواری
وجود دارد که بدهی دولت به سازمان تأمین
اجتماعی پرداخت شود.

افزایش قیمت سیمان در بازار
به دلیل کمبود عرضه
سرویس اقتصادی
سیدجوادجهرمیمعاونعملیاتونظارتبر
بازاربورسکاایایرانگفت:علتافزایشقیمت
سیمان در بازار به خاطر کاهش عرضه ناشی از
قطعیبرقکارخانههابودهاست.
جهرمیدرمورداختافقیمتسیمانازبورس
کااتابازارآزاداظهارداشت:درحالیکهقیمتسیمان
دربورسکاابراساسکیسههای ۵۰کیلوییحدود
 ۳۰هزارتوماناست،امادربازارهرکیسهسیمانبین
 7۰تا  ۱۰۰هزار تومان خرید و فروش میشود؛ اگر
سیمان در بورس کاا عرضه شود ،افزایش قیمت به
جیب تولیدکننده میرسد ،اما آنچه در بازار اتفاق
میافتد ،به جیب داان سرازیر میشود.
ویافزود:درحالیکهقب ً
اهفتهای ۶۴۵هزارتن
سیماندربورسکااعرضهمیشد،بعدازقطعیبرق
کارخانهها و کاهش تولید سیمان این میزان عرضه
به ۲۲۰هزار تن در هفته رسید که باعث کمبود کاا
در بازار شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاای
ایران در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال احتکار
سیمان توسط داان وجود دارد ،گفت :سیمان
محصولی است که نمیتوان خیلی آن را نگه داشت،
چون قابلیت انبارش سیمان زیاد نیست و کیفیت و
خاصیت آن از بین میرود.
جهرمیدرموردتفاوتقیمتسیماندربورس
کاا و بازار عنوان کرد :در حالی که هر کیسه ۵۰
کیلویی در بورس  ۳۰هزار تومان در بازار بین  7۰تا
 ۱۰۰هزار تومان خرید و فروش میشود.
ویدرمورداینکهآیاقیمتگذاریمحصواتیکه
در بورس کاا عرضه میشود ،توسط وزارت صنعت
انجاممیشود،گفت:قیمتگذاریومداخاتوزارت
صنعت در قیمتگذاری محصوات بورس کاا از
دیماه سال ۹۹متوقف شد و قیمت براساس قوانین
و مقررات و سازوکارهای بورس کاا و طبق عرضه و
تقاضاتعیینمیشود.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاای
ایران در مورد اختاف قیمت فواد و سیمان در
بورس کاا و بازار ادامه داد :اختاف قیمت به خاطر
کاهش عرضه در بورس کاا است و وقتی سیمان در
بازار کمیاب میشود ،یعنی به گونهای است که به
راحتی پیدا نمیشود ،این عدم عرضه سبب افزایش
قیمتمیشود.
جهرمی در مورد عرضه فواد در بورس کاا
گفت:دردوهفتهگذشتهبهخاطرقطعیبرقصنایع
عرضه شمش فوادی در بورس کاا انجام نشد؛ در
ورق فواد مبارکه در تیرماه کف میزان عرضه رعایت
نشد ،امیدواریم در هفتههای بعدی با ثبات جریان
برق در کارخانه عرضه شمش فواد در بورس کاا از
سر گرفته شود.

قانونمند شدن اجاره همیشه اجرا شود

خبرگزاری ایمنا
با توجه به استمرار شیوع بیماری کرونا،
تمدید خودکار قراردادهای اجاره برای دومین
مرتبه از اقداماتی است که در راستای کنترل
نرخها و ممانعت از جابهجایی خانوارها برای
رعایت پروتکلهای بهداشتی اجرایی شده
است در صورتی که شروط استثنا برای اجرای
حکم تخلیه وجود نداشته باشد.

تابستان سال گذشته بود که وزارت راه
و شهرسازی به دلیل شیوع کرونا با اجرای
سیاستیجدیدسعیدرحمایتازخانوادههای
اجاره نشین به خصوص اقشار آسیب پذیر
داشت اینچنین که مالک ،حق افزایش اجاره
را تا بیشتر از سقف خاصی نداشته باشد .طی
مصوبه ای ،حداکثری برای افزایش قیمت
اجارهها ،در شهر تهران  ۲۵درصد و سایر
کانشهرها  ۲۰درصد و سایر شهرها تا سقف
 ۱۵درصد تعیین شد.
از سال گذشته ستاد ملی مبارزه با کرونا
با برگزاری جلسات متعدد و ارائه مصوبات
مختلف برای ساماندهی مسائل اجتماعی و
امور مردم در مقابله با کرونا وارد شد و یکی از
مصوبات در جلسه سی و ششم آن در تاریخ
 ۸تیرماه  ۱۳۹۹درباره اماکن استیجاری
مسکونی بود با این هدف که به غیر از کنترل
میزان اجارهها لزوم جابجایی را هم به حداقل
برساند تا اینگونه از انتقال بیشتر بیماری
جلوگیری شود.
بنا بر گفته مسئوان مربوطه و آمارهای
موجود در شهرهای بزرگ حداقل با ۶۵
درصد کاهش اسبابکشی و در سایر شهرها
 ۸۵درصد در سال  ۹۹روبرو بودهایم .امسال

نیز با توجه به تداوم شیوع بیماری کرونا ،بر
اساس تصمیمگیریها این مصوبه مجدداً به
اجرا در آمده و در صورت رعایت تعهدات ازم
از سوی مستأجران و فقدان شرایط استثنا،
قرارداد تمامی مستأجران تمدید میشود.
مسئوان راه و شهرسازی در این باره تأکید
میکنند که ضمانت اجرایی تمامی مصوبات
مربوط به بخش مسکن ستاد ملی مقابله با
کرونا ،احکام شورای حل اختاف است و
به هیچ عنوان حکم تخلیه برای مستأجران
صادر نمیشود.
حکم تخلیه در چه صورت اجرا میشود؟

مصوبه اشاره شده با نظر و تائید اتاق اصناف
ایران به نمایندگی از مشاورین اماک و
دادستانی کل کشور تهیه و تدوین شده و این
مراجع در صورت حل اختاف حسن اجرای
مصوبه را کنترل میکنند.
همان گونه که اشاره شد برای گرفتن
حکم تخلیه مستأجر ،شروطی ازم است که
باوجود یکی از آنها مالک میتواند در راستای
تمدید نکردن قرارداد اقدام کند .نخست آن
که مستأجر به تعهدات خود عمل نکرده باشد.
دوم این که مستأجر افزایش نرخ تعیین شده را
نپذیرد .مورد دیگر این است که موجر به ملک
اجاره داده شده نیاز پیدا کند و این نیاز باید
برای قاضی شورای حل اختاف احراز شود.
همچنین اگر مشخص شود که مالک خانه
را به فروش رسانده یا خودش میخواهد در
واحدی که اکنون مستأجر در آن ساکن است
سکونت کند ،باید خانه تخلیه شود و مستأجر
طبق مصوبه دو ماه فرصت دارد که ملک مورد
اجاره را تخلیه کند .یک مورد دیگر این است

تامین ارز  ۴.۶میلیارد داری برای واردات
نهادههای دامی
سرویس اقتصادی
بانک مرکزی تا نیمه تیر ماه حدود
 4.6میلیارد دار برای واردات جو،
ذرت ،روغن ،دانههای روغنی ،گندم،
کنجاله سویا تامین ارز کرده که حدود
 ۳.2میلیارد دار از این اقام از گمرک
ترخیص شده است.

تا نیمه تیر ماه امسال  ۵۸۰میلیون
دار تامین ارز برای جو۸۸۳ ،میلیون
دار برای دانه های روغنی۱.۲ ،
میلیارد دار برای ذرت و  ۱میلیارد
دار برای روغن خام از سوی بانک
مرکزی انجام شده است .بر اساس
مصوبه ستاد اقتصادی دولت ،بانک
مرکزی میبایست در  ۶ماهه اول سال
جاری نسبت به تامین ارز کااهای
اساسی و دارو به میزان  ۶میلیارد دار
به نرخ ترجیحی از محل سهمیه ارزی
مصوب و اعام شده از سوی دولت
اقدام کند.
سهمیه اعامی مزبور ،شامل ۴.۵
میلیارد دار برای اقام وارداتی تحت
نظر وزارتهای صنعت ،معدن و تجارت
و جهاد کشاورزی ،و  ۱.۵میلیارد دار

برای دارو و تجهیزات پزشکی وارداتی
تحت نظر وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی است.
همچنین به گفته معاون فنی
گمرک ایران ،تا نیمه تیر ماه امسال،
 ۳۰۰میلیون دار جو ۵۳7 ،میلیون
دار دانه های روغنیف  ۸۸۹میلیون
دار ذرت و ۸7۵میلیون دار نیز روغن
خام ترخیص شده است.
از سوی دیگر با وجود تامین ارز
 ۴۸۳میلیون داری کنجاله سویا
 ۳۲7میلیون دار از این کاا از گمرک
ترخیص شده است .این درحالی است
که  7۰۰میلیون دار کنجاله در بنادر
کشر دپو شده است.
به صورت کلی درخصوص ،جو،
ذرت ،روغن ،دانه های روغنی ،گندم،
کنجاله سویا ،مجموعا ۴.۶میلیارد دار
تامین ارز انجام شده که  ۳.۲میلیارد
دار از گمرک ترخیص شده است.
همچنین بر اساس اعام معاون
فنی گمرک مجموع نهاده های دامی
و گندم رسوبی در بنادر کشور حدود
 ۳.۵میلیارد دار است.

که فرد خانه قدیمی خود را اجاره داده و حاا
قصد دارد آن را از نو بسازد که اگر پروانه
ساخت از شهرداری داشته باشد حکم تخلیه
صادر میشود.
رسول جهانگیری ،رئیس اتاق اصناف
اصفهان در این باره میگوید :سال گذشته
بر اساس مصوبه ستاد کرونا قرار بر افزایش
 ۲۵درصدی نرخ اجارههای تمدید شده در
تهران ۲۰ ،درصد برای سایر کانشهرها و ۱۵
درصد هم برای شهرستانها شد و امسال نیز
همین روال مقرر شده است.
جهانگیری بیان داشت  :فقط در صورتی
حکم تخلیه ملک صادر میشود که مالک با
ارائهمدارکومستنداتدقیقشروطقیدشده
در مصوبه را دارا باشد ،در غیر این صورت هیچ
حکم تخلیهای صادر نمیشود و برافزایش
نرخ مصوب اجاره توسط مستأجر ،قرارداد
تمدید میشود.
رئیس اتاق اصناف اصفهان اضافه میکند:
با توجه به دایلی چون افزایش بیرویه نرخ
مسکن و کاهش ارزش پول ملی ،شیوع کرونا
و رکود اقتصادی ،ستاد مقابله با کرونا این
مصوبه را تصویب کرد تا در چنین شرایطی نرخ
اجارهها به طور افسارگسیخته افزایشی نشود.
این مصوبه قانونی از سوی ستاد کرونا اباغ
شده است که باید توسط مالکان پذیرفته شود.
جهانگیری می گوید :البته مصوبه ستاد
کرونا با ایراداتی نیز همراه است زیرا گاهی
برخی از مالکان از طریق اجاره ملک خود امرار
معاش میکنند و با توجه به افزایش بسیار
باای هزینههای سبد خانوار ،این میزان از
اجاره ،پاسخگوی هزینههای زندگی چنین

زمان جدید هشتمین عرضه اولیه امسال
مشخصشد
سرویس اقتصادی
تعداد 450میلیون سهم شرکت
سرمایهگذاری هامون صبا ،که قرار بود
سه شنبه گذشته به عنوان هشتمین
عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد
معاماتی “وهامون” در بازار اول فرابورس
انجام شود ،چهارشنبه این هفته عرضه
میشود.

تعداد ۴۵۰میلیون سهم شرکت
سرمایه گذاری هامون صبا معادل
۱۵درصد سهام این شرکت ،چهارشنبه
این هفته( ۶مرداد) بهعنوان هشتمین
عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با نماد
معاماتی “وهامون” در بازار اول فرابورس
ایران عرضه میشود.این میزان سهام در
محدودهقیمتی ۱7۵۰تا ۱۹۰۲ریالبرای
هر سهم و با سهمیه ۸۴۰سهمی برای هر
کد حقیقی و حقوقی عرضه خواهد شد.
همچنینمتعهدینخریدایننمادصندوق
سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی
صبا گستر نفت و گاز تامین و صندوق
سرمایهگذاریتوسعهتعاونصباهریکبه
میزان ۲۵درصدازسهامقابلعرضهدرروز
عرضه اولیه سهام این شرکت است.تعداد

معاون راهبری شبکه برق ایران:

برنامهای برای خاموشی نداریم

سرویس اقتصادی
مهدی مقیم زاده معاون راهبری شبکه برق
ایران با پیش بینی افزایش مصرف برق در هفته
آتی،گفت:برنامهایبرایخاموشیوجودنداشته
وهماهنگیهایازمباشرکتهایبرقمنطقهای

و توزیع نیروی برق انجام شده که با مدیریت
مصرف ،برق مصرفی تأمین شود.
مقیم زاده ،درباره میزان تولید و مصرف برق در
کشور اظهار داشت :در روز یک شنبه میزان مصرف
به  ۶۵هزار مگاوات رسید که از این میزان  ۵۵هزار و

ازم به توضیح است که مصوبه ستاد ملی
مدیریت کرونا در شرایط شیوع اپیدمی کرونا و
برای یک مقطع زمانی کوتاه برقرار شده است
که با توجه به جمعیت فراوان مستأجران و از
دست رفتن کسبوکارها این اقدام ضروری
بوده است.
امید عبداللهی ،فعال بازار مسکن در این
خصوص اظهار میکند :تمدید قراردادهای
اجاره برای دومین سال از اتفاقات خوبی است
که شاید برای سالهای آینده هم مرسوم شود.
موضوعی که همواره نسبت به آن تأکید شده
و گفته میشد قانونمند شود؛ ولی متأسفانه
توجهی نمیشد تا زمانی که به دلیل شیوع
کرونا و کاهش فعالیتهای اقتصادی تصمیم
بر قانونی شدن این پیشنهاد البته به طور کوتاه
مدت گرفته شد.
وی اضافه میکند :اکنون نیز با آماری که
موجود است اغلب قراردادها تقریباً با همین
نرخ منعقد میشود مگر مواردی که مالک و
مستأجر توافق کرده باشند .اما در صورتی
که عدم توافق مالک و مستأجر امکان حل
اختاف از طریق مراجع قضائی و صدور
حکم وجود دارد.
این فعال بازار مسکن اضافه میکند :برخی
مدعی هستند که این مصوبه با شکست روبرو
بوده است ولی به نظر میرسد مخالفان قانونی
شدن افزایش اجارهها چنین مواردی را نشر
میدهند وگرنه آماری که از تهران به عنوان
گرانترین کانشهر ایران وجود دارد نشان
می دهد که درصد رشد اجاره بها در سال
گذشته از حدود  ۳۳درصد در تیرماه تقریباً
به ۲۳درصد در شهریورماه کاهش یافته است.
عبداللهی می گوید :این ارقام کاهشی
بسیار امیدوار کننده است و نشان میدهد
این سیاستی که ستاد مقابله با کرونا در پیش
گرفته است موفق بوده است.

 ۲۰۰مگاوات تأمین شده و کمبود برق ناشی از ازدیاد
مصرفنسبتبهتولیدازطریقمشارکتوهماهنگی
با صنایع بزرگ مدیریت شد.
وی ادامه داد :طی تفاهمنامههایی که با صنایع
بزرگ منعقد شده و مشارکت در بخش کشاورزی
و طرحهای مدیریت مصرف ،شبکه تولید و توزیع

۴۵۰میلیون سهم شرکت سرمایهگذاری
هامون صبا در حالی چهارشنبه این هفته
عرضه اولیه می شود که از این تعداد،
۴۲۰میلیونسهمدرفرآیندکشفقیمت
جهت عرضه به عموم اختصاص خواهد
یافت و تعداد۳۰میلیون سهم این شرکت
نیز در روز پس از عرضه اولیه این شرکت
به صندوقها با ضریب تخصیصی بازاری
هر دارنده واحد صندوق تعلق میگیرد.بر
اساس قانون ،عرضه اولیه سهام شرکتها
بهصندوقهایسرمایهگذاریدرروزکاری
بعدازعرضهاولیهباقیمتثابتکشفشده
در فرآیند عرضه اولیه صورت میپذیرد.
این گزارش میافزاید :سرمایهگذاری
هامون صبا پنجم مهر سال  ۸۴بصورت
سهامی عام تاسیس شد و در اداره ثبت
شرکت های شهر تهران به ثبت رسید و
نام شرکت در  ۱۶دی سال  ۹۹از سرمایه
گذاری هامون شمال به سرمایه گذاری
هامون صبا تغییر یافت.
این شرکت در حال حاضر جزو
واحدهای تجاری فرعی سرمایه گذاری
صبا تامین و واحد تجاری نهایی سرمایه
گذاری تامین اجتماعی است.
برق مدیریت شد.معاون راهبری شبکه برق ایران با
بیان اینکه میزان مصرف در روزهای آتی در محدوده
 ۶۵هزار مگاوات خواهد بود ،گفت :برای تأمین این
میزان مصرف ،در بخش نیروگاههای حرارتی و آبی
باید برنامهریزیهایی انجام شده تا بتوان این میزان
مصرف را مدیریت کرد.مقیم زاده با اشاره به افزایش
دماوپایانتعطیلیادارات،میزانبارراافزایشیپیش
بینی کرد و افزود :با پایان تعطیلی ادارات و افزایش
دما ،بار شبکه به میزان  ۸۰۰تا هزار مگاوات افزایش
یافته بود که مدیریت آن صرفاً با همکاری و همراهی
در کلیه بخشها ممکن خواهد بود.
ویادامهداد:برنامهایبرایخاموشیوجودنداشته
و هماهنگیهای ازم با شرکتهای برق منطقهای و
توزیع نیروی برق انجام شده که با مدیریت مصرف،
برق مصرفی تأمین شود.
معاونراهبریشبکهبرقایرانازبرنامههماهنگ
شده با شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق
خبر داد و گفت :با شرکتهای برق منطقهای و توزیع
نیروی برق برنامهای هماهنگ شده و سقف مصرفی
برای این شرکتها در نظر گرفته شده که با رعایت
این سقف خاموشی نخواهیم داشت.
مقیم زاده در خصوص برخورد با مشترکان
پرمصرف گفت :این امر از طریق شرکتهای توزیع
نیرویبرقبهمشترکانپرمصرفاطاعرسانیوتذکر
داده شده و تعرفههایی نیز برای مشترکان پرمصرف
در نظر گرفته شده که در صورت ادامه پرمصرفی از
سوی آنان ،این موارد اعمال خواهد شد.

اقتصاد

مسئول صفحه  :مریم رضایی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد:

فروش سهام عدالت از چه زمانی آغاز میشود؟

سرویس اقتصادی
محمدعلی دهقان دهنوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت:
اکنون درصدد هستیم ،آزادسازی سهام عدالت را دوباره از صفر شروع
کنیم تا دیگر شاهد تاثیر منفی این اقدام بر روند معامات بازار نباشیم و به
دنبال این اتفاق آزادسازی سهام عدالت را از یک درصد آغاز خواهیم کرد.

دهقان دهنوی به زمان آغاز فروش سهام عدالت اشاره کرد و افزود:
معامات سهام عدالت از همان ابتدا به دو روش مستقیم و غیرمستقیم
تقسیم شد ،سهامداران غیرمستقیم شرکت های استانی هستند که اکنون
منعی برای فروش آنها وجود ندارد .اما نماد تعداد محدودی از شرکت های
استانی (حدود چهار شرکت) به دلیل عدم همکاری مدیران شرکت ها برای
ارائه صورت های مالی بسته است و فرآیند پذیرش آنها در بورس کامل نشد.
وی با بیان اینکه در این میان ،نماد تعدادی از شرکت ها باز است و
سهامداران می توانند اقدام به معامله سهام خود در بازار کنند ،گفت :اکنون در
تاش هستیم ،سر و سامانی را به معامات سهام عدالت در روش غیرمستقیم
بدهیم تا انتخابات آنها برگزار و هیات مدیره شرکت ها انتخاب شود ،از این
طریق نماد باقی شرکت ها بازگشایی خواهد شد و افرادی که به دنبال
فروش سهام خود در بازار هستند می توانند خواسته خود را اجرایی کنند.
دهقان دهنوی با بیان اینکه این موضوع باید مدنظر سهامداران باشد که
همیشه تاکید ما به ارزشمند بودن سهام عدالت بوده است ،اظهار داشت:
اگر فردی نیاز به نقدینگی ندارد نه تنها نباید اقدام به فروش سهام خود کند
بلکه اگر از دارایی اضافی برخوردار است میتواند با نگاه بلندمدت اقدام به
سرمایه گذاری در این سهام ارزشمند کند.
ظرفیت بازار جوابگوی فروش سهام عدالت نیست

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سهام عدالت افرادی که
روش مستقیم را انتخاب کرده اند در اختیار خود سهامداران است ،گفت:
مساله حائز اهمیت در خصوص فروش سهام عدالت در روش مستقیم ،باا
بودن میزان حجم سهام است ،به همین دلیل اگر اجازه داده شود تا همه
سهامداران اقدام به فروش سهام خود کنند طبیعتا حجم گسترده ای از
عرضه وارد بازار می شود ،ظرفیت بازار نمی تواند جوابگوی این میزان از
فروش سهام باشد و این امر منجر به ایجاد روند نزولی بازار خواهد شد.
وی به ریزش بازار سهام در تابستان سال گذشته اشاره کرد و افزود:
شروع ریزش بازار سهام در تابستان سال  ۹۹در مقطعی بود که فرآیند
آزادسازی سهام عدالت از  ۳۰به  ۶۰درصد اجرایی شد؛ ایجاد چنین روندی
در بازار باعث شد تا به سرعت اقدام به توقف فروش سهام عدالت و وقفه
در معامات آن کنیم تا از این طریق اجازه داده شود که بازار در وضعیتی
مناسب قرار بگیرد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه اکنون بازار در حال حرکت به سمت شرایطی
باثباتتر و کسب آمادگی ازم برای فروش مجدد سهام عدالت است ،اظهار
داشت :در این مرحله از آزادسازی سهام عدالت دقت خواهیم داشت تا به
هیچ عنوان آزادسازی به شکلی نباشد که تاثیر منفی بر روند معامات بازار
داشته باشد و دوباره شاهد تکرار روند نزولی سال گذشته در بازار باشیم.
دهقان دهنوی با بیان اینکه اکنون بازار در حال حرکت به سمت شرایطی
باثباتتر و کسب آمادگی ازم برای فروش مجدد سهام عدالت است ،اظهار
داشت :در این مرحله از آزادسازی سهام عدالت دقت خواهیم داشت تا به
هیچ عنوان آزادسازی به شکلی نباشد که تاثیر منفی بر روند معامات بازار
داشته باشد و دوباره شاهد تکرار روند نزولی سال گذشته در بازار باشیم.
فروش سهام عدالت از چه زمانی آغاز میشود؟

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه اگر قرار است فروش
سهام عدالت تدریجی آغاز شود باید تاش کرد تا این اقدام را به صورت
ماهانه و با درصدهای کم اجرایی کنیم ،گفت :به هیچ عنوان ازم نیست
که یکباره  ۳۰درصد از سهام عدالت آزادسازی شود ،در این زمینه می توان
به منظور جلوگیری از تاثیر منفی آن بر معامات بورس در هر مرحله یک
درصد از آن را در بازار آزادسازی کنیم.
وی ادامه داد :در این میان به دنبال آن هستیم که روش غیرمستقیم
را در کنار فروش سهام عدالت در روش مستقیم قرار دهیم تا افرادی که
مایل به فروش سهام خود هستند به جای فروش سهام ،آنها را در اختیار
صندوق ها قرار دهند و یونیت صندوق ها را در اختیارار بگیرند تا در پایان
امکان آزادسازی یونیت صندوق ها فراهم شود.
دهقان دهنوی گفت  :تمهیداتی در دست طراحی است که به محض
اجرایی شدن آنها امکان فروش تدریجی سهام عدالت داده خواهد شد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به زمان اجرایی شدن برنامه های
در دستور کار سازمان بورس برای فروش سهام عدالت اشاره کرد و گفت:
زمان اجرایی شدن این تصمیمات وابسته به وضعیت بازار است ،هر لحظه
که احساس شود این اقدامات تاثیر منفی را بر بازار می گذارد اجرای آنها
متوقف خواهد شد.
زمان آزادسازی  40درصد باقیمانده سهام عدالت

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  ۴۰درصد باقیمانده سهام عدالت
چه زمانی آزادسازی خواهد شد ،گفت :تا زمانی که طراحی های ازم برای
عدم تاثیر منفی این اقدامات بر بازار به پایان نرسد هیچ تصمیمی برای
آزادسازی  ۴۰درصد باقیمانده اتخاذ نمیشود اما بعد از طراحی ابزارهای
ازم ،این اقدام به تدریج به مرحله اجرا خواهد رسید.
دهقان دهنوی اضافه کرد :اکنون در صدد هستیم ،آزادسازی سهام
عدالت را دوباره از صفر آغاز کنیم تا دیگر شاهد تاثیر منفی این اقدام بر
روند معامات بازار نباشیم و به دنبال این اتفاق ،آزادسازی سهام عدالت را
از یک درصد آغاز خواهیم کرد.
دهقان دهنوی گفت  :اکنون در صدد هستیم ،آزادسازی سهام عدالت
را دوباره از صفر آغاز کنیم تا دیگر شاهد تاثیر منفی این اقدام بر روند
معامات بازار نباشیم و به دنبال این اتفاق ،آزادسازی سهام عدالت را از
یک درصد آغاز خواهیم کرد.
زمان پرداخت  10درصد باقیمانده سود سهام عدالت

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به زمان پرداخت  ۱۰درصد
باقیمانده سهام عدالت تاکید کرد و گفت :بخشی از  ۱۰درصد باقیمانده سود
سهام عدالت صرف افزایش سرمایه تعدادی از شرکت ها شد و به دنبال این
اتفاق سهام در اختیار سهامداران قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه دو شرکت سهل انگاری هایی را درخصوص پرداخت سود
سهام داشتند ،ادامه داد :در این راستا یک شرکت هیچ سودی را برای واریز
به حساب سهامداران پرداخت نکرده است و شرکت دوم فقط بخشی از سود
را واریز کرد که به طور حتم طبق ضوابط سازمان با آنها برخورد خواهد شد.
فروش سهام عدالت از چه زمانی آغاز میشود؟

دهقان دهنوی با بیان اینکه موضوع مهمی که به دنبال آن هستیم این
است که با آزادسازی سهام عدالت همه مسایل مربوط به این سهام باید مانند
دیگر سهام حاضر در بازار سرمایه شود ،گفت :شرکت های سرمایه گذاری
استانی سهام عدالت نباید تفاوتی با دیگر شرکت های سرمایه گذاری داشته
باشند ،در غیر اینصورت انگار آزادسازی صورت نگرفته است؛ بنابراین باید
به سمتی باشد که این اتفاق رخ دهد.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد :به دنبال این اقدام مانند
هر شرکت دیگری که سود پرداخت نمی کند و با آنها برخورد صورت می
گیرد ،برای این دو شرکت هم در سازمان بورس پرونده انضباطی تشکیل
می شود و بعد از بررسی های انجام شده حکمی برای آنها صادر می شود.

اخبار
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سرویس اجتماعی
مرمت و احیا یکی از انبار های ارگ
تاریخی نهچیر در شهرستان مبارکه آغاز
شد.

شماره 1482

ولی اله رهبری رییس اداره میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی

 5مرداد 1400
مسئول صفحه  :مریم رضایی

 16ذی الحجه 1442

آغاز مرمت یکی از انبارهای ارگ تاریخی نهچیر مبارکه
شهرستان مبارکه گفت :مرمت این انبار که
در مجموعه پهلوی این بنای تاریخی قرار
دارد شامل مرمت ستونها و اجرای طاق

با استفاده از خشت به همت استادکاران و
مرمتگران با دو میلیون و  ۷۰۰هزار ریال
از محل اعتبارات عمرانی سال  ۱۳۹۹آغاز

شده است.
رهبری افزود :مرحله اول مرمت و
بازسازی با همکاری اداره میراثفرهنگی،

گردشگری و صنایع دستی و شهرداری
مبارکه با بیش از  ۶۰میلیارد ریال هزینه
انجام شد.
ارگ تاریخی نهچیر در سال  ۱۳۷۶به
شماره  ۱۸۹۵در فهرست آثار ملی این به
ثبت رسید.

27 Jul 2021

مجتمع فرهنگی بیت الزهرا(س) مسجد جامع اسفریز
خمینیشهر افتتاح شد
عصر اصفهان  -خمینی شهر :سیدمحمدحسین مجیدی
مجتمع فرهنگی بیت الزهرا(س) مسجد جامع اسفریز شهرستان خمینیشهر
همزمان با دهه وایت افتتاح شد.
محمد مختاری عضو هیات مدیره مجتمع فرهنگی بیت الزهرا(س) اظهار داشت :این پروژه
به مدت شش ماه و به ارزش ۴۰میلیارد ریال و با زیر بنا ۷۰۰متر مربع به همت خیرین و خانواده
های شهدای محل تکمیل و به بهرهبرداری رسید .مختاری با بیان اینکه تمام هزینه های این پروژه
مردمی بوده است و هیچ ارگان و نهاد دولتی در تامین هزینه های آن دخالتی نداشته است .این
مجتمع فرهنگی در دو طبقه همکف و اول ساخته شده است که طبقه همکف با کاربری سالن
پذیرایی و نذورات و طبقه اول با کاربری مجالس ترحیم و برنامه های فرهنگی و مجالس جشن و
شادی و عزاداری ویژه بانوان خواهد بود.
مختاریگفت :قسمتیاززمیناینمجتمعفرهنگیتوسطشهیدحسینغفورینایبرئیس
شورای اسامی شهر خمینی شهر اهدا و قسمت دیگر توسط خیرین و خانواده های شهدای محل
خریداری شده و پس از ساخت ،این حسینیه وقف شده است.

عائم راهنمایی گردشگران در مسیر منطقه آبملخ
سمیرم نصب شد
سرویس اجتماعی
سعیدسلمانیانرئیسادارهمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیسمیرمگفت:
باهدف افزایش ایمنی گردشگران ،بنروتابلوهایهشداردهندهو راهنمای گردشگران
ملخ سمیرم نصب شد.
در مسیر منطقه نمونه گردشگری آب ِ
سلمانیان اظهار داشت :روستای هدف گردشگری آبملخ در کنار چشمه و آبشار تخت
سلیمان ،در همین منطقه یکی از پدیدههای کم نظیر طبیعی و کوهستانی این شهرستان است
که در سالهای اخیر مورد توجه بسیاری از گردشگران و عاقمندان به طبیعت قرار گرفته است.
وی بیان داشت  :گردشگران و کوهپیمایان پس از حضور در روستا و طی کردن یک مسیر
پیاده روی نیم ساعته به محل چشمه و آبشار که در بین بازدید کنندگان و مردم به آبشار دو
طبقه نیز مشهور است میرسند و از آن دیدن میکنند.
رئیس اداره میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی سمیرم افزود :محدوده دسترسی
یک مسیر زیبا و دیدنی است که از کنار حاشیه رودخانه و در قسمتهایی از میان باغها و دیگر
درختان وحشی طبیعی عبور کرده ،ولی در عین حال در قسمتهایی کم عرض ،سنگی و ریزشی
است که گردشگران باید در زمان حرکت موارد ایمنی رعایت و با تجهیزات مورد نیاز مانند کفش و
لباس مناسب مسیر همجوار با درهای شیب دار را طی کنند.سلمانیان اضافه کرد :بنرهای متعدد،
عائم و تابلوهایی در فواصل مختلف این مسیر بویژه مکانهایی که احتمال خطر وجود دارد نصب
کردیم تا ذهن گردشگر درگیر سختی و خطرناک بودن منطقه در کنار زیبایی های آن شود.
این مسوول از تمام عاقمندان به این روستا و مجموعه گردشگری تخت سلیمان خواست
تمام موارد ایمنی را چه در طول مسیر و چه در هنگام حضور در محل چشمه تخت سلیمان
رعایت کنند و از چادر زدن و توقف طوانی مدت و همچنین شنا در حاشیه رودخانه و محل
چشمه خودداری کنند.
مسوول جمعیت هال احمر سمیرم نیز چندی قبل در خبری در خصوص پیدا شدن سه
گردشگر ناپدید شده در همین منطقه گفته بود :در پنج سال گذشته بیش از  ۴۰نفر در این
محل به داخل رودخانه افتادهاند چرا که گردشگران موارد ایمنی را رعایت نمی کنند و به عائم
هشداردهنده توجه ندارند.سید نورمحمد موسوی اظهار داشت :هر سال شاهد حضور گردشگران
زیادیدراینمنطقههستیمکهگاهیدچارحادثهمیشوندوگاهینیزبراثرهمانحوادثسقوط
می کنند که حتی در مواردی اجساد آنها نیز پیدا نمی شود.آبملخ یکی از آبشارهای دوطبقه
ایران است که چشمه جوشان و پرآب باای این آبشار طبیعی ،زیبای و چشم انداز بیمانندی دارد.
خروشان بودن آب این رودخانه و اینکه آب در پیچ و خم دره و سنگها بر روی هم موج میزند
دو دلیل نامگذاری این منطقه است.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و
ساختمانهای فاقد سند رسمی

شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۶۰۰۲۵۲۳ :تاریخ ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۱۶ :جلسه هیات موضوع
قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۰۹ / ۲۰
 ۱۳۹۰ /با حضور امضا کنندگان زیر در وقت مقرر فوق العاده در دبیرخانه هیات
تشکیل و پرونده کاسه  ۱۴۰۰۱۱۴۴۰۲۰۰۶۰۰۰۲۷۹مربوط به تقاضای آقای
 /خانم محمد دشته چی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ یکباب
زمین مزروعی و باغ پاک شماره  ۷فرعی از  ۹۱اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک
خمینی شهر تحت بررسی است .هیات پس از مطالعه پرونده و ماحظه تقاضای اولیه
و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت ثبتی
ختم رسیدگی را اعام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات :با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل سند ۶۰۲۳۴
مورخ  ۵۲ / ۰۷ / ۱۷دفتر  ۵۹و ماحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب و
پاسخ وضعیت ثبتی که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا
و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی داشته و تصرفات متقاضی  ،نسبت به مورد
تقاضا احراز گردیده و بررسی های محلی کارشناس که حکایت از عدم تعارض و
بامنازع بودن تصرفات متقاضی دارد لذا مالکیت آقای  /خانم محمد دشته چی به
شناسنامه شماره  ۴۵۹۹۵کد ملی  ۱۲۸۰۳۴۶۴۰۱صادره فرزند اکبر نسبت به ۶
دانگ یکباب باغ و زمین مزروعی متصله به مساحت  ۲۳۵۰متر مربع پاک شماره
 ۷فرعی از  ۹۱اصلی واقع در اصفهان بخش  ۱۴حوزه ثبت ملک خمینی شهر تایید
و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید .شماا به طول  ۱۲ / ۷۵متر مرز است
دوم به طول  ۲۱ / ۹۹متر و  ۱۵ / ۶۹و  ۳ / ۲۹و  ۴ / ۶۶متر و  ۱۰ / ۹۸متر و  / ۷۸متر
و  ۱۴ / ۴۱متر دیوار به دیوار باقیمانده پاک  ، ۹۱شرقا :اول که پخی شکل است به
طول  ۳ / ۲۶متر دیوار به دیوار باقیمانده پاک  ۹۱دوم به طول  ۱۳ / ۰۱به دیوار
باقیمانده سوم به طول  ۶ / ۳۴متر دیوار است و جای درب است به کوچه  ،جنوبا :به
طول  ۶۰ / ۹۲مترو  ۱۱ / ۴۱متر و  ۲ / ۶۵متر دیوار است به کوچه و به طول ۱۲ / ۰۸
متر مرز است به کوچه و  ۴ / ۱۲و  ۵ / ۰متر و  ۵ / ۴۱متر و  ۹ / ۹۳متر مرز است به
جوی و جاده ،غربا :به طول  ۴ / ۱۲و  ۵ / ۰۴متر و  ۵ / ۴۱متر و  ۹ / ۹۳متر مرز است به
جوی و جاده ،حقوق ارتفاقی ندارد ،در اجرای ماده  ۱قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده  ۱۳آیین نامه اجرایی آن مقرر
می دارد اداره ثبت اسناد و اماک وفق مقررات پس از طی تشریفات ثبتی نسبت به
صدور سند مالکیت ملک مورد اشاره به نام متقاضی مذکور اقدام نماید .تاریخ انتشار
نوبت اول ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۱ :م  /الف  ، ۱۱۶۱۷۱۹تاریخ انتشار نوبت دوم/ ۰۵ / ۰۵ :
 ۱۴۰۰م  /الف  ، ۱۱۶۱۷۲۲محمد کیانی قائم مقام رییس اداره راه و شهرسازی،
علی شریفی مدیریت جهاد کشاورزی ،سید محمود حسینی عضو قضایی  ،نبی اله
یزدانی رییس ثبت اسناد و اماک

آگهی اباغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
شرق اصفهانی

شماره ، ۱۴۰۰ / ۴ / ۱۵ – ۲۰۲۷۰۱۳۱۸۲ :در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده  ۳قانون
مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی
متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود تا شخص یا
اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر
طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد
بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر
خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .۱ .رأی
شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۰۲۹مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۲ / ۱۸ندا حمیدی پور فرزند
غامرضا به شماره شناسنامه  ۳۱۱۵صادره از اصفهان بشماره ملی ۱۲۸۸۲۴۶۴۶۳
در سه دانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک  ۵۰۳۴فرعی
از اصلی  ۱۵۱۹۰واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت  ۲۰۰ / ۳۱متر مربع.
خریداری طی سند رسمی  . ۲رأی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۲۰۳۰مورخ / ۱۸
 ۱۴۰۰ / ۰۲محمد زمان عاموچی اصفهانی فرزند باقر به شماره شناسنامه  ۸۵۴صادره
از اصفهان بشماره ملی  ۱۲۸۸۰۶۲۲۳۰در سه دانگ یک باب خانه احداثی بر روی
قسمتی از قطعه زمین پاک  ۵۰۳۴فرعی از اصلی  ۱۵۱۹۰واقع در بخش  ۵ثبت
اصفهان به مساحت  ۲۰۰ / ۳۱متر مربع .خریداری طی سند رسمی  ،رییس منطقه
ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان مهدی شبان ،تاریخ انتشار نوبت اول/ ۰۴ / ۲۱ :

کاهشبرداشت۲۰درصدیسیبدرختیدرفریدونشهر
سرویس اجتماعی
علیرضا اصانی مدیر جهاد کشاورزی
فریدون شهر گفت :امسال از سطح 50
هکتاری باغات سیب درختی فریدونشهر
پیشبینی برداشت  800تن داریم که این
میزان نسبت به سال گذشته  20درصد
کاهش یافته است.

اصانی اظهار داشت :کار برداشت سیب
درختی از باغات شهرستان فریدونشهر از
اواخر تیرماه آغاز شده و تا مهرماه ادامه دارد
که پیش بینی برداشت  ۸۰۰تن داریم.
وی افزود :این شهرستان سه هزار و ۲۰۰
هکتار باغ میوه دارد که حدود  ۵۰هکتار آن
باغ سیب درختی است که سال گذشته از
سطح باغات هزار تن سیب درختی برداشت
شده است ،اما در سال زراعی جاری کاهش
بارندگی موجب شد تا برداشت سیب ۲۰
درصد کاهش داشته باشد.
مدیر جهاد کشاورزی فریدونشهر گفت:
از سطح سه هزار و  ۲۰۰هکتاری باغات
شهرستان حدود دو هزار هکتار آن از طریق
سیستم تحت فشار آبیاری میشود.
وی اضافه کرد :نبود سردخانه موجب
فروش زودهنگام میوه و به دلیل نبود بازار

میوه و تره بار نیز  ۷۰درصد سیب برداشتی به
خارج شهرستان برای فروش صادر میشود.
اصانی افزود :شهرستان فریدونشهر
قطب تولید انواع محصوات باغی است و با

مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان خبر داد؛

آغازتزریقواکسن«کووایرانبرکت»دراردستان
سرویس اجتماعی
حسن ذبیحی مدیر شبکه بهداشت
و درمان اردستان گفت :تزریق واکسن
«کووایرانبرکت» از امروز در شهرستان
اردستان آغاز شد.

ذبیحی اظهار داشت :از امروز یکشنبه
تزریق واکسن داخلی «کوو ایران برکت» در
شهرستاناردستانآغازشدکهدرمرحلهاول
به ناظران برگزاری انتخابات تزریق میشود.
وی با بیان اینکه  ۷۳۰دوز واکسن ایرانی
به اردستان وارد شده است ،افزود :تاکنون
حدود  ۱۷۰نفر از افراد واجد شرایط واکسن
ایرانی برکت را تزریق کردند.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان
اضافه کرد :واکسن «کوو ایران برکت» حاصل
کار محققان ایرانی است و به تازگی مجوز
مصرف را با اتکا به دانش بومی دریافت
کرد ،این امر مایه افتخار هر ایرانی است
که میتوانیم از واکسن ساخت کشورمان

استفاده کنیم.
وی گفت :بعد از تزریق واکسن ایرانی
به ناظران برگزاری انتخابات ،در کنار سایر
واکسنهایوارداتیازواکسنتولیدداخلنیز
طبقسندملیواکسیناسیونبرایگروههای
سنی مختلف استفاده میشود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان
واکسیناسیون فرهنگیان اردستانی اشاره
کرد و گفت :بر اساس اباغ وزارت بهداشت و
با هماهنگی انجام شده با مدیران آموزش و
پرورش اردستان و زواره واکسیناسیون حدود
 ۸۰۰نفر از معلمان و کادر اداری و آموزشی
شهرستان اردستان نیز از روز دوشنبه هفته
جاری آغاز خواهد شد.
وی در خصوص واکسیناسیون
دانشآموزان ،اضافه کرد :در کل کشور به
جز یکی دو استان خاص برنامهای برای
واکسنزدنبهافرادزیر ۱۸سالنداریمچراکه
واکسینه شدن این افراد در اولویت نیست.

 ۱۴۰۰م  /الف  ۱۱۶۲۳۰۵تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف ۱۱۶۲۳۰۷

آگهی اباغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
شرق اصفهان

شماره ۲۰۲۷۰۱۳۶۱۷ :تاریخ ۱۴۰۰ / ۱۴ / ۱۹در اجرای ماده یک قانون تعیین
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب ماده
 ۳قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود تا
شخص یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی
مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه
خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
 .۱رأی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۳۹۸۴مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۲۶مجید خیری
حبیب آبادی فرزند حسن به شماره شناسنامه  ۱۲۴صادره از اصفهان و بشماره
ملی  ۱۲۸۴۰۹۵۳۷۱در ششدانگ یک باب خانه احداثی بر روی قسمتی از قطعه
زمین پاک  ۱۰۳۹۳واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت  ۱۱۸ / ۰۴متر مربع.
خریداری مع الواسطه بصورت عادی از مالک رسمی غامرضا سازش ،رییس منطقه
ثبت اسناد و اماک شرق اصفهان مهدی شبان ،تاریخ انتشار نوبت اول/ ۰۴ / ۲۱ :
 ۱۴۰۰م  /الف  ۱۱۶۲۵۵۷تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف ۱۱۶۲۵۶۰

آگهی اباغ ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۱۳۸۵مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۱ / ۳۰هیات سه آقای
محمد علی اعتدالی حبیب آبادی به شناسنامه شماره  ۱۱۸کد ملی ۶۶۰۹۷۲۱۳۴۳
صادره حبیب اباد فرزند حسین نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ یکباب
ساختمان به مساحت  ۱۵۷ / ۶۳متر مربع پاک شماره  ۲فرعی از  ۱۵۱۷۷اصلی
واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان که خود متقاضی
مالک رسمی می باشد  ،رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۱۳۸۶مورخ ۰۱ / ۳۰
 ۱۴۰۰ /هیات سه خانم عصمت رضوانیان حبیب آبادی به شناسنامه شماره ۸۳
کد ملی  ۶۶۰۹۷۵۷۷۰۴صادره حبیب اباد فرزند رضا نسبت به دو دانگ مشاع از
ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  ۱۵۷ / ۶۳متر مربع پاک شماره  ۲فرعی
از  ۱۵۱۷۷اصلی واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان
که خود متقاضی مالک رسمی می باشد  ،لذا به منطور اطاع عموم مراتب در دو
نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اله
ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخد رسید
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض
طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان
 ،تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۱ :م  /الف  ، ۱۱۶۲۴۵۵تاریخ انتشار نوبت
دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف ۱۱۶۲۴۵۷

آگهی اباغ ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۲۸۲۸مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۰۲هیات چهار آقای
خیراله بهزادی شیخ رباط به شناسنامه شماره  ۱۱۳۵کد ملی ۵۵۵۹۵۹۸۵۷۷
صادره کوهرنگ فرزند مراد نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت / ۹۳
 ۳۰۰متر مربع پاک شماره  ۱۴۰۱۷اصلی واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد
و اماک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی از مالکیت مالک رسمی
علی شیرانی ،لذا به منطور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره
ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اله ابتدای خیابان پروین جنب بازار
گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد .ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان  ،تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۱ :
م  /الف  ، ۱۱۶۲۴۷۰تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف ۱۱۶۲۴۷۱

احداث سردخانه امکان نگهداری میوه فراهم
میشود و باغداران تولیدات خود را با قیمت
ناچیز به داان نمیفروشند.
وی اضافه کرد :در شهرستان فریدونشهر

 ۲۴هزار هکتار زمین زراعی است که
خشکسالی و کاهش بارندگی موجب شد تا
در سال زراعی جاری چهار هزار هکتار زمین
زراعی بااستفاده بماند.

نیروگاهخورشیدیبزرگمقیاسدرامامزاده
سیدمحمد(ع)راهاندازیمیشود
سرویس اجتماعی
حسن توکلی رئیس اداره اوقاف و
امور خیریه شهرستان خمینیشهر از
راه اندازی نیروگاه خورشیدی بزرگ
مقیاس در امامزاده سید محمد (ع)
خبر داد.

توکلی با بیان اینکه بهره وری اقتصادی
در موقوفات مورد تاکید رئیس سازمان
اوقاف و امور خیریه بوده است ،اظهار
داشت :از این رو تحقق این امر در دستور
کار ادارات اوقاف شهرستانهای استان
اصفهان نیز قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه با توجه به ارزیابیهای
صورت گرفته امسال بهره برداری از
نیروگاه خورشیدی بزرگ مقیاس در
امامزاده سید محمد خمینی شهر در
دستور کار قرار میگیرد ،اظهار داشت:
تاکنون سطح مورد نظر برای اجرای این

طرح را به معاونت بهره وری اقتصادی
اوقاف استان اعام کردیم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه
شهرستان خمینی شهر با بیان اینکه
راهاندازی آرامستان جدید در امامزاده
سید محمد خمینی شهر نیز در سال
جاری به بهره برداری خواهد رسید ،ادامه
داد :باید توجه داشت که در شهرستان
خمینی شهر هشت امامزاده دیگر نیز
وجود دارد اما این امامزادگان فضای
کافی برای اجرای طرحهایی با بهره وری
اقتصادی را ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه همزمان با
میاد امام رضا (ع) بهره برداری از رواق
امام سجاد امامزاده سید محمد نیز انجام
شد ،افزود :این رواق دارای  ۷۵۰متر
زیربنا و با ظرفیت یک هزار و  ۵۰۰نفر به
بهره برداری رسید.

آگهی اباغ ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۳۷۲۲مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۱۳هیات یک
آقای علیرضا شاه مرادی به شناسنامه شماره  ۳۸۷۷کد ملی ۵۶۵۸۸۷۶۲۰۶
صادره اصفهان فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت / ۸۸
 ۱۱۵متر مربع از پاک  ۱۵۱۸۰اصلی واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و
اماک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی و وکالتنامه مع الواسطه
از مالکیت فاطمه مکرمی جزه یی ،لذا به منطور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اله ابتدای
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخد رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم
نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان  ،تاریخ
انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۱ :م  /الف  ، ۱۱۶۲۴۹۶تاریخ انتشار نوبت دوم۰۵ :
 ۱۴۰۰ / ۰۵ /م  /الف ۱۱۶۲۴۹۸

آگهی اباغ ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۰۱۵مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۱۸هیات دو آقای
حسین صادقی به شناسنامه شماره  ۲۲۹۲کد ملی  ۶۶۰۹۲۰۹۹۱۱صادره برخوار
فرزند حسن بصورت ششدانگ یکباب خانه به مساحت  ۲۰۵ / ۵۶متر مربع از پاک
شماره  ۱۰۰۲۲فرعی از  ۱۵۱۷۷اصلی واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و
اماک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد ،لذا به منطور اطاع
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ
انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع
در اصفهان میدان اله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده
و پس از اخد رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را
به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .ثبت اسناد و اماک
شمال اصفهان  ،تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۱ :م  /الف  ، ۱۱۶۲۵۰۰تاریخ
انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف ۱۱۶۲۵۰۲

آگهی اباغ ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۳۳۲مورخ ۱۴۰۰/ ۰۴/ ۱۲هیات دو آقای عباسعلی
عطائی کچوئی به شناسنامه شماره  ۲۳کد ملی  ۱۱۷۰۸۴۸۲۷۳صادره لنجان فرزند
رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۹۴ / ۳۸
متر مربع از پاک شماره  ۴فرعی از  ۱۵۱۸۱اصلی واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت
اسناد و اماک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت
عذرا مجلسی  ،رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۵۳۳۱مورخ  ۱۴۰۰ /۰۴ / ۱۲هیات
دو آقای محمد علی عطائی کچوئی به شناسنامه شماره  ۲۲کد ملی ۱۱۷۰۳۸۱۷۰۷
صادره لنجان فرزند رمضان نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به
مساحت  ۱۹۴ / ۳۸متر مربع از پاک شماره  ۴فرعی از  ۱۵۱۸۱اصلی واقع در اصفهان
بخش  ۵اداره ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی
مع الواسطه از مالکیت عذرا مجلسی ،لذا به منطور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به
فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اله ابتدای خیابان
پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخد رسید ظرف مدت یک
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت
صادر خواهد شد .ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان  ،تاریخ انتشار نوبت اول/ ۰۴ / ۲۱ :
 ۱۴۰۰م  /الف  ، ۱۱۶۲۵۳۶تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف ۱۱۶۲۵۳۸

آگهی اباغ مفاد آرا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت
شرق اصفهان

شماره  ۱۴۰۰ / ۲۰۲۷۰۱۵۲۳۷تاریخ  ۱۴۰۰ / ۴ / ۲۹در اجرای ماده یک قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بر حسب

با هدف مقابله با کم تحرکی و پرخوری
دانشآموزان؛

اجرای طرح “کوچ” در آران
و بیدگل
سرویس اجتماعی
طرح کوچ با هدف مقابله با کم تحرکی و
پرخوری دانشآموزان راه اندازی شد.
سعید توحیدی مدیر اجرای طرح کوچ در آران
و بیدگل با بیان اینکه «با توجه به روند افزایش
وزن کودکان و نوجوانان ،آینده کشور با سونامی
بیماریهای غیرواگیر روبرو خواهد بود گفت :با
همکاری آموزش و پرورش آران و بیدگل کانونی با
عنوان کنترل وزن و چاقی دانش آموزان راه اندازی
شد.توحیدی افزود :در این کانون تمام موارد مربوط
به قد و وزن دانش آموزان دارای مشکل کنترل و
فعالیتهایبدنیوتغذیهایزیرنظرکارشناساناجرا
میشود.وی گفت :هدف از اجرای طرح کوچ تغییر
سبکزندگیغیرفعالوتغذیهنادرستدانشآموزان
به سبک زندگی فعال و تعذیه سالم آنها است.
وی با بیان اینکه «به دنبال اجرای طرح کوچ
به صورت فرا سازمانی و با ایجاد احساس مسئولیت
درونی در جامعه هستیم» ،افزود :امیدواریم تمامی
دستگاههای مسئول در اجرای این طرح همکاری
موثری با آموزش و پرورش داشته باشند.

صدور مجوز بهرهبرداری سه
اقامتگاه بومگردی در سمیرم
سرویس فرهنگی
مجوز بهرهبرداری سه اقامتگاه بومگردی در
سمیرم صادر شد.
سعید سلیمانیان رئیس اداره میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی شهرستان سمیرم با
اشاره به آییننامه ایجاد ،اصاح ،تکمیل ،درجهبندی
و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری و در زمینه
توسعه زیرساختهای این حوزه در شهرستان گفت:
مجوزهایصادرهبرایاینسهاقامتگاهسنتیدرشهر
گردشگری ونک ،روستای هدف گردشگری خفر و
روستای هدف گردشگری نرمه است.
سلیمانیان افزود :با صدور این سه مجوز
بهرهبرداری برای اقامتگاه سنتی دراین شهرستان،
مجموع اقامتگاههای سنتی سمیرم به تعداد هشت
واحد افزایش یافت.
وی با بیان اینکه ازیک سال گذشته تاکنون
 ۱۰اقامتگاه در این شهرستان موافقت اصولی
دریافت کرده اند گفت :با سرمایه گذاری بخش
خصوصی و نظارت اداره میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدستی شهرستان سمیرم این اقامتگاهها در
حال تکمیل است.

ماده  ۳قانون مذکور آرا ذیل که از طرف این هیات مبنی بر تایید انتقال عادی و یا سهم
مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود تا شخص
یا اشخاصی که به آرا مذکور اعتراض دارند از تاریخ اولین انتشار ظرف مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض
فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح
دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در
صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد
شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .۱ .رأی شماره
 ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۷۸مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۰عبداله رفیعی ماری فرزند قدرت
اله به شماره شناسنامه  ۵صادره از اردستان بشماره ملی  ۱۱۸۹۸۵۱۰۵۹در یک
دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک  ۱۵۱۹۱واقع در
بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت  ۱۸۶ / ۴۴متر مربع .خریداری طی سند رسمی .۲ ،
رأی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۸۱مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۰شعبانعلی جعفری
فرزند عباس به شماره شناسنامه  ۲۰صادره از اردستان بشماره ملی ۱۱۸۹۶۶۹۷۷۳
در سه دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پاک ۱۵۱۹۱
واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت  ۱۸۶ / ۴۴متر مربع .خریداری طی سند
رسمی  .۳ ،رأی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۷۹مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۰بتول
زارع گلستانه فرزند عباس به شماره شناسنامه  ۱۰صادره از اصفهان بشماره ملی
 ۱۲۹۱۷۶۸۰۹۲در یک و نیم دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی قسمتی از
قطعه زمین پاک  ۱۵۱۹۱واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت  ۱۸۶ / ۴۴متر
مربع .خریداری طی سند رسمی  .۴ ،رأی شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۷۰۰۴۹۸۰مورخ
 ۱۴۰۰ / ۰۴ / ۲۰نفیسه جعفری فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه  ۷۸۷۸۶صادره از
اصفهان بشماره ملی  ۱۲۸۱۸۸۵۰۲۹در نیم دانگ یک باب ساختمان احداثی بر روی
قسمتی از قطعه زمین پاک  ۱۵۱۹۱واقع در بخش  ۵ثبت اصفهان به مساحت / ۴۴
 ۱۸۶متر مربع .خریداری طی سند رسمی  ،رییس منطقه ثبت اسناد و اماک شرق
اصفهان مهدی صادقی ،تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف ۱۱۶۸۷۵۲
تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۲۰ :م  /الف ۱۱۶۸۷۵۴

آگهی اباغ ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رای شماره  ۱۳۹۸۶۰۳۰۲۰۲۶۰۲۲۲۳۱مورخ  ۱۳۹۸ / ۱۲ / ۲۰هیات چهار آقای
رسول امین الرعایای اصفهانی به شناسنامه شماره  ۱۶۹کد ملی ۱۲۸۵۷۸۶۰۰۹
صادره اصفهان فرزند علی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت  ۷۴ / ۱۵متر
مربع از پاک شماره  ۲۷۶۸فرعی از  ۹۹اصلی واقع در اصفهان بخش  ۱۶حوزه ثبت
ملک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی می باشد .لذا به منطور اطاع عموم
مراتب در دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان
میدان اله ابتدای خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخد
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .رییس ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان
موسوی  ،تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف  ، ۱۱۶۸۸۸۴تاریخ انتشار
نوبت دوم ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۲۰ :م  /الف ۱۱۶۸۸۸۶

آگهی اباغ ماده  3قانون و ماده  13آیین نامه قانون تعیین تکلیف
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۴۳۸۵مورخ  ۱۴۰۰ / ۰۳ / ۲۵هیات سه آقای اصغر
راحتی به شناسنامه شماره  ۱۵۷۳کد ملی  ۱۲۸۶۶۱۰۰۵۲صادره اصفهان فرزند حسن
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت  ۱۴۶ / ۷۹متر مربع پاک شماره
 ۴۲فرعی از  ۱۵۱۷۷اصلی واقع در اصفهان بخش  ۵اداره ثبت اسناد و اماک شمال
اصفهان از مالکیت مالک رسمی حسن خیامیم .لذا به منطور اطاع عموم مراتب در
دو نوبت به فاصله  ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت شمال اصفهان واقع در اصفهان میدان اله ابتدای
خیابان پروین جنب بازار گیاهان دارویی تسلیم نموده و پس از اخد رسید ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات
سند مالکیت صادر خواهد شد .رییس ثبت اسناد و اماک شمال اصفهان موسوی ،
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۰۵ :م  /الف  ، ۱۱۶۸۸۸۸تاریخ انتشار نوبت دوم:
 ۱۴۰۰ / ۰۵ / ۲۰م  /الف ۱۱۶۸۸۸۹

سرویس فرهنگی
دفترموسیقیمعاونتهنریوزارتفرهنگ
و ارشاد اسامی در دو هفته پایانی تیرماه مجوز
 202تک آهنگ و  1۳آلبوم را صادر کرد.

آلبوم «گل بیخار» از مجموعه نغمههای
زندهرود با آواز علیاصغر شاهزیدی و با اشعاری

اشعار موانا و سعدی با آواز شاهزیدی منتشر میشوند
از موانا و سعدی ،آلبوم «لحظههای بی زمان»
اثر یلدا فلیشلی شامل شعرخوانی اشعار مرحوم
فلیشلی ،آلبوم «جز عشق ندارم هنری» اثر گروه
موسیقی نغمه گردان به آهنگسازی احسان اله

عبایی و خوانندگی سید محسن حسینی ،آلبوم
«بداهه نوازی دایره» به آهنگسازی و نوازندگی
تار و سه تار سروش پور گودرزی و تنظیم هومن
پیمان ،آلبوم «ردیف میرزاعبداه» به روایت

نورعلی برومند با نوازندگی کمانچه حسام
اینانلو ،آلبومهای بیکام «رطل  1و رطل »2
به آهنگسازی مازیار قره قوچ و دونوازی تار و
تنبک مازیار قره قوچ و امین عطایی و آلبوم «راه

جنون» به آهنگسازی بهداد بابایی و دونوازی
سهتار و تنبک بهداد بابایی و نوید افقه ،از جمله
آثاری هستند که در این دو هفته مجوز انتشار
گرفتند.
برای این آثار صرفا مجوز انتشار صادر شده
و زمان انتشار آنها در اختیار مالک اثر است.
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معرفی کتاب
سلول های بهاری

تفریحدرمانی با «شهر قشنگ»

تاریخ اصفهان
شاه عباس کبیر 9
پیمان کانتر معتمدی

سرویس فرهنگی
سلول های بهاری اثری جالب است
که مسیر پر فراز و نشیب تولید و توسعه
سلول های بنیادی را شرح می دهد و
خاطرات شیرین دکتر بهاروند ،پژوهشگر
و پدر دانش سلولهای بنیادی در ایران را
در دل خود جای داده است.

سلول های بهاری ،خاطرات تولید و
توسعه سلولهای بنیادی به روایت دکتر
حسین بهاروند ،پدر دانش سلول های
بنیادی ایران است؛ کسی که برای اولین
بار در سال  1۳۸2به همراه همکارانش
در پژوهشگاه رویان موفق شد تا سلول
بنیادین انسانی تولید کند و به واسطه آن
علم بیولوژی را به شدت تکان دهد.
سلول های بهاری اثری جالب است
که مسیر پر فراز و نشیب تولید و توسعه
سلول های بنیادی را شرح می دهد و
خاطرات شیرین دکتر بهاروند ،پژوهشگر
و پدر دانش سلولهای بنیادی در ایران را
در دل خود جای داده است.
حسین بهاروند ،استاد و پژوهشگر
در پژوهشکده زیست شناسی و فناوری
سلولهای بنیادی پژوهشگاه رویان ،در
اسفند  1۳50در شهر اصفهان به دنیا آمد،
اما پدر و مادرش از اهالی خرمآباد هستند،
او در دانشگاههای شیراز ،شهید بهشتی
و خوارزمی تحصیل کرد و در سال 1۳۷۶
به پژوهشگاه رویان پیوست و پس از چند
سال پژوهش ،در سال  1۳۸2توانست برای
اولین بار در ایران سلولهای بنیادی رویانی
انسانی و همچنین موشی را تولید کند.
در سال  1۳۸۷نیز به همراه همکارانش
موفق به تولید سلولهای بنیادی پرتوان
القایی انسانی شد ،این فعالیت ها او و
همکارانش را قادر ساخت تا شاخههای
مختلف پزشکی بازساختی را در ایران
پایهگذاری کنند.
حسین بهاروند تاکنون بیش از ۳0
جایزه ملی و بین المللی را از آن خود
کرده است که از میان آنها میتوان به
جایزه های رازی ،خوارزمی ،آیسسکو،
آکادمی علوم جهان ( ،)TWASیونسکو
و جایزه مصطفی(نشان عالی علموفناوری
جهان اسام) اشاره کرد ،او همچنین لقب
پدر دانش سلولهای بنیادی ایران را دارد.
در بخشی از کتاب سلول های بهاری
میخوانیم:

کار من عشق من است و به ساعات و
سختی هایش فکر نمی کنم؛ در ضمن
بزرگ ترین تفریح من هم هست.سعی
کنیم بعد داشته باشیم؛ برای مثال ،تنها
مشغلهمان درس نباشد و سعی کنیم به
ابعاد دیگری مانند ورزش ،خانواده و درک
مردم هم توجه داشته باشیم.
بدین ترتیب رشد ،همه جانبه و متعادل
می شود .به عبارتی اگر مغزتان بزرگ شود،
دست و پایتان هم بزرگ می شود .خودتان
که بزرگ شدید باید محیط اطرافتان را
هم بزرگ کنید؛ وگرنه وقتی روی صندلی
کوچکقبلیبنشینیدمیشکندوبااینکار
حتی به دیگران هم آسیب میزنید .در این
مسیر به پیشرفت دیگران نیز کمک کنیم.
بزرگ بودن به پُست و مقام نیست ،بلکه
کمک به ساختن آینده ای بهتر است .همە
ما متعهد به کمک برای پیشرفت دیگران
هستیم .قبول مسئولیت هایمان را به عنوان
قبول چالش و وظیفه و تعهدی برای تسهیل
پیشرفت جوانان نگاه کنیم؛ راهی برای
رسیدن آن ها به روزی که بتوانند مایۀ
حرکت بیشتر و پیشرفت بشریت شوند.

پایان بازی شبنم مقدمی در فیلم
«چهره به چهره»
سرویس فرهنگی
بازی شبنم مقدمی در فیلم داستانی
«چهره به چهره» به کارگردانی بابک
بهرام بیگی و تهیه کنندگی مهدی کوهیان
به پایان رسید.

شبنم مقدمی نقش افسانه زنی با تجربه
و دنیادیده را بازی میکند که با توجه کار
موقت خود یعنی آرایشگری با زنان دیگر
قصه در ارتباط است و حامی و مشاور آنها
میشود .بخش عمدهای از این فیلم در شهر
کاشان جلوی دوربین رفته است.
این فیلم دومین تجربه بهرامبیگی است و
هانیه توسلی ،رضا بهبودی ،خیام وقارکاشانی،
مهتاب ثروتی ،فهیمه امن زاده ،محمد
حمیدی شاد ،علیرضا جمالی ،امیرحسین
نبوی ،باربد مهدیار ،کوثر سعادت دیبا
سرخوش (بازیگر کودک) با معرفی شایسته
سجادی ،حسام رضائیان با حضور شبنم
مقدمی بازیگران ان هستند.در خاصه
داستان «چهره به چهره» آمده است« :یک
روز از زندگی زنان و مردانی در یک شهر
کوچک که در بزنگاهی از یک رابطه عاطفی
قرار دارند و حال این زنان هستند که باید در
برابر مردان و سرنوشت خودشان دست به
تصمیمات سختی بزنند».

عصر اصفهان  -سرویس فرهنگی
برنامه «شهر قشنگ» کاری از معاونت
ورزشیوتفریحیسازمانفرهنگیاجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان به موضوع تفریح،
آسیبشناسی و آداب آن پرداخته است.
«شهرقشنگ»عنوانبرنامهایاستکهمعاونت
ورزشی و تفریحی سازمان فرهنگی اجتماعی
ورزشی شهرداری اصفهان در  10قسمت حدود
 20دقیقهای با موضوع تفریح تولید کرده و با اجرای
مهران رجبی و هنرمندی محمدرضا نریمانی،
عاوه بر فضای مجازی از سیمای مرکز اصفهان
نیز پخش شده است.
نفیسه گلشیرازی رئیس اداره امور تفریحی
سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری
اصفهان به استقبال مخاطبان از شهر قشنگ و
پخش مجدد این برنامه اشاره کرد و اظهار داشت:
درگذشتهمردمتفریحاتسالمیداشتنداماامروزه
تفریحاتی جایگزین آنها شده که در مواردی اثرات
مخربیبههمراهدارد،بههمیندلیلدربرنامهشهر
قشنگ به موضوع تفریح پرداختیم.
گلشیرازی به موضوعات برنامه شهر قشنگ
اشاره کرد و افزود :آداب تفریح جمعی ،شیوههای
تفریح فرهنگی مانند موسیقی ،تئاتر و سینما،
تفریحدرمانی،پیکنیک،تفاوتتفریحوشبهتفریح

مانند پاساژگردی ،دور زدن بیهدف در خیابانها
و رستورانگردی ،تفریح در خانه با خانواده مانند
پانتومیم و آشپزی گروهی ،طبقهبندی بازیها،
آسیبشناسیتفریحاتخاکستریمانندکشیدن
قلیان و وندالیسم ،تفریح با دوستان و تفریحات
مدرن 10موضوعی بوده که در برنامه شهر قشنگ
به آن پرداخته شده است.
وی درباره تفریحات خاکستری ادامه داد :هنوز
برخیافرادخطکشیدنرویاتومبیلدیگران،زنگ
خانه دیگران را زدن و آزار رساندن به حیوانات را
نوعی تفریح میدانند که بهای آنها آزار رساندن به
دیگران است.
وی درباره اقتضائات تفریح با دوستان نیز گفت:
گاهی اوقات دوستان در یک سطح اجتماعی و
اقتصادی نیستند و برای مثال یک نفر میتواند به
گیمنت برود اما دوستش چنین امکانی را ندارد اما
برای انجام این تفریح خانواده خود را تحت فشار
قرارمیدهد.بهاینترتیببهخاطرانجامیکتفریح،
ناخواسته در یک خانواده تشنج ایجاد میکنیم،
بنابراین بهتر است هر کس با دوستان هم سطح
خود تفریح کند.
رئیس اداره امور تفریحی سازمان فرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به برخی
پیامدهای نامطلوب تفریحات مدرن اشاره و بیان

نرم افزار اندروید گنجینه «همراه حج» رونمایی شد
سرویس فرهنگی
نرم افزار اندروید گنجینه «همراه
حج» در مراسمی با حضور نماینده ولی
فقیه در امور حج و زیارت رونمایی شد.

در مراسمی با حضور حجت ااسام
سیدعبدالفتاح نماینده ولی فقیه در
امور حج و زیارت ،حجت ااسام
محمدحسین بهرامی رییس مرکز
تحقیقات کامپیوتری علوم اسامی نور
و معاونان و مدیران این دو مجموعه از
نرم افزار اندروید گنجینه «همراه حج»
در قم رونمایی شد.
سرپرست حجاج ایرانی در این
مراسم ،نیازسنجی ،هدفگذاری،
سیاستگذاری و برنامه ریزی خرد و
کان جهت تحقق حج ابراهیمی و
زیارت مطلوب را از اهداف اصلی حوزه
نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
برشمرد و از عوامل و دست اندرکاران
تولید این نرم افزار در دو مجموعه بعثه

مقام معظم رهبری و مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسامی نور تقدیر کرد.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای
فرهنگی و آموزشی برای ابواب جمعی
حج و زیارت در چارچوب اهداف و
سیاستهای مصوب بسیار مهم است،
تولید این نرمافزار را کار بسیار ارزشمند
و ماندگار دانست و تصریح کرد :باید
این نرم افزار همیشه بروزرسانی شود
تا آخرین تولیدات علمی و پژوهشی در
حوزه حج و زیارت در اختیار روحانیان
کاروانها قرار گیرد.
وی اضافه کرد :ارتباط مستمر با
زائران در موسم حج ،عمره و زیارت
عتبات به منظور معرفی اسام و انقاب
اسامی و طرح مسائل جهان اسام
بسیار مهم است و خادمان زائران با
داشتن چنین نرم افزاری می توانند
بسیاری از منابع را در دسترس داشته
باشند.

داشت :برخی اوقات مراجعه به اینستاگرام یا
کابهاوس در حد وبگردی بیهدف است و
چون جامعه تفریحی برای افراد تعریف نکرده یا
خودشان به این امر بیتوجه بودهاند رو به تفریحات
مدرن آوردهاند.
گلشیرازیگفت:برنامهشهرقشنگمخاطبان
را به حال و هوای زمان قدیم میبرد و نشان میدهد
کهدرگذشتهتفریحچقدردرزندگیافرادموثربوده
و اتفاقات خوبی به واسطه تفریح رقم میخورده و
کانون خانوادهها گرمتر بوده است ،اما تفریحات
امروزیباعثشدهاعضایخانوادهبهصورتانفرادی
و بر اساس سلیقه شخصی به دنبال تفریح و اغلب
وبگردی باشند.
وی اضافه کرد :در گذشته به واسطه
دورهمیهای اعضای خانواده مشکات خانواده
مطرح و رفع می شد اما هم اکنون فرزندان از
مشکات خانواده بیاطاع هستند چون والدین
ارتباطزیادیباآنهابرقرارنمیکنند.امروزهفرزندان
از فضای مشکات خانواده دورند و این مشکات
برای آنها مهم نیست و تنها به دنبال برآورده کردن
خواستههایخودهستند.باتولیدبرنامهشهرقشنگ
قصد داشتیم بازگشتی به فضای گذشته داشته
باشیم تا خانوادهها بدانند میتوانند با روشهای
ساده تفریح کنند و با پرداختن به این تفریحها

میتوان آسیبهای گوناگون را کاهش داد.
وی به دستاندرکاران برنامه شهر قشنگ
اشاره کرد و گفت :این برنامه به همت مجید
صدیقی کارگردان بهنام اصفهانی در سطح باایی
تولید شد که در هر قسمت از حضور کارشناسان
زبردست،فرهیختهوخبرهاصفهانازجملهمحمد
عیدی ،سعید عباسی ،حمید ابوطالبی ،هدایتاله
سیاره ،عباس شیردل ،سیفاله نامداری ،هوشنگ
جزیزاده ،اکبر خامین ،دکتر موحدی و پروفسور
مهدی نمازیزاده بهره مند شدیم.
گلشیرازی برنامه شهر قشنگ را تلفیقی از هنر
و تفریح عنوان کرد و گفت :موسیقی این برنامه
توسط محمد نادری و متناسب با هر بخش تهیه
و تنظیم شده است .مهران رجبی بهعنوان مجری
اصلی و محمدرضا نریمانی هنرمند اصفهانی
نیز در بخش استنداپ کمدی به ایفای نقش
میپردازند .این برنامه دو بار از تلویزیون پخش
شد که مورد استقبال مردم قرار گرفت و جزء
برنامههای شبکه شاد نیز هست.عاقه مندان برای
دریافت و تماشای ویدئوهای پخش شده مجموعه
“شهرقشنگ”میتوانندبهآپاراتسازمانفرهنگی
اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان به نشانی
�https://www.aparat.com/s .far
 hangiمراجعه کنند.

درخشش عکاسان ایرانی در جشنواره “دانوب”
سرویس فرهنگی
مهدی کاظمی بومه و مهدی
پارساییان عکاسان ایرانی از مجموعه
جشنواره بینالمللی دانوب جوایزی
کسب کردند.

در جشنواره عکس دانوب که با
همکاریچهارکشورباروس،بلغارستان،
صربستان و روسیه و در چهار بخش آزاد
رنگی ،آزاد تک رنگ ،طبیعت و آب برگزار
شد ،عکس «مردی با ریش سفید» از
مهدی کاظمی بومه مدال نقره جشنواره
را در سالن روسیه و عکس «قله نور» و
«فصل شکوفایی» از مهدی پارساییان به
ترتیب در سالنهای روسیه و صربستان
تقدیر جشنواره را کسب کرد.
در این جشنواره که زیر نظر
فدراسیون بین المللی هنر عکاسی
(فیاپ) و  PSAبرگزار شد ،آثاری از
عکاسان عضو کلوپ عکس فوکوس
(نمایندگی فیاپ در ایران) در بخشهای

مختلف جشنواره شامل عباس حاجی
حسین کانتر ،مهدی پارسائیان ،مهدی
کاظمی بومه ،سید احسان مرتضوی،
محمدعلیزادهخرسندومیرعلیپرندک
پذیرفته شد.
فدراسیون بینالمللی هنر عکاسی
(فیاپ) که به عنوان تنها مؤسسه
بینالمللی در زمینه عکاسی از طرف
یونسکو به رسمیت شناخته شده است،
در سال  1۹۴۶پایهگذاری شد و از آن
سال تاکنون واسطهای برای برقراری
ارتباط بین مؤسسات ملی عکاسی در
کشورهای مختلف جهان بوده است.
این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی
بامؤسساتملیعکاسیدرسراسرجهان
همکاری نزدیک دارد که تعداد آنها به
بیش از  ۹0مؤسسه ملی در پنج قاره
می رسد .فیاپ در هر کشور تنها یک
دفتر دارد که نماینده رسمی فیاپ در
ایران «کلوپ عکس فوکوس» است.

خاطرات محافظ حاج قاسم سلیمانی چاپ شد
سرویس فرهنگی
کتاب «من محافظ حاج قاسمم» شامل
خاطرات شفاهی پاسدار شهید وحید زمانینیا
محافظحاجقاسمسلیمانیراهیبازارنشرشد.

کتاب «من محافظ حاج قاسم» نوشته هاجر
پورواجد ،شامل خاطرات شفاهی پاسدار شهید
وحید زمانی نیا ،از محافظان همراه شهید سپهبد
حاج قاسم سلیمانی در فرودگاه بغداد ،بهتازگی
و همزمان با سالروز تولد این شهید ،با همکاری
موسسه فرهنگی و پژهشی مبین و انتشارات
شهیدکاظمیمنتشروراهیبازارنشرشدهاست.
اینکتابیکیازعناوینمجموعه«محافظان
آسمانی» است و مطالبش در قالب داستان
کوتاه ارائه شدهاند .این مجموعه برای سهتن از
محافظان سردار سلیمانی در فرودگاه بغداد
منتشر شده است.
شهیدوحیدزمانینیادرسال 1۳۷1دراستان
تهراندرخانوادهایانقابیدیدهبهجهانگشود.
زندگی در محله شهر ری و در جوار حرم حضرت
عبدالعظیم حسنی (ع) از همان کودکی وحید را
شیفته اهلبیت (ع) کرد .وحید از دوران نوجوانی
تصمیمگرفتپاتوقخودسازیوتهذیبنفسش
را حرم سیدالکریم قرار دهد؛ طوری که هرگاه در
تهران بود خودش را شبهای جمعه به بارگاه
ملکوتیحضرتعبدالعظیمحسنی(ع)میرساند.
وحید عاشق دستگاه پر برکت سیدالشهدا
(ع) بود ،به طوری که تمام اوقات غیر کاریاش
را در هیئتهای مختلف شهر تهران میگذراند.
عاقه ویژهاش به روضههای آسمانی حاج منصور
ارضی ،از او شخصیتی متعبد و دلبسته حریم آل
اه ساخته بود .از زمانی که لباس پاسداری را به

قاسم راه آسمان را انتخاب کند .سرانجام هم در
کنارسپهبدشهیدحاجقاسمسلیمانیدرفرودگاه
بغداد توسط پهپادهای تروریستهای آمریکایی
دعوت حق را لبیک گفت و با پیکری تکهتکه به
دیدار اربابش امام حسین (ع) رفت.

منصب کانتری درشهر اصفهان ،مقامی واا ولی
قصاب ونانوا
بسیار پرمسئولیت و خطرناک بود.ماجرای ّ
شاهدیروشنبراینا ّدعاست.یکیازمهمترینوظایفاو
پاسداری از حق و حقوق شهروندان بود .کانتر برتجارت
بازرگانان وعملکرد امیران سپاه نظارت مستمرداشت
ومراقب بودکه کاسبان درحق مشتریان خوداجحاف
نکرده وفرماندهان لشکر بازیردستان خود با انصاف
برخورد کنند.کانتر تنهابه شخص پادشاه پاسخگو بود وفقط ازاو فرمان می گرفت.
امیران و صاحب منصبان اجازه پرسشگری از کانتر را نداشتند  .شاه عباس کبیر در
انتخاب صاحب منصبان خود بسیار شایسته ساار بود.هرکس با هر پیشینه و طبقه
اجتماعی ،با اثبات شایستگی خود می توانست به بااترین مقامات حکومتی دست
یابد .او هرگز توصیه درباریان و صاحب منصبان را در گزینش اشخاص دخالت نمی
داد و هیچکس قادر نبود که با اتکاء به حمایت و جانبداری مقامات به منصبی برسد .
ازاین روست که درفرماندهان و دولتمردان شاه از شاهزاده تا دهقان زاده به چشم می
آید .شاه عباس هرکسی راکه باهوش ودانا وسخت کوش می یافت به کارمی گمارد وبه
اهمیت نمی داد.شاه عباس برخاف اکثر پادشاهان صفوی به
طبقه اجتماعی آن فرد ّ
مردم و حال رعیت توجه بسیار داشت  .او تمامی ثروت پادشاهی خود را وقف اصفهان
شاهزادگان پس از خود بر این ثروت
نمود تا این چنین از دخل و تصرف پادشاهان و
ِ
جلوگیری کرده باشد .این اندوخته شامل یکصد هزار تومان پول نقد رایج آن روزگار
 ،تمامی کاروانسراها و حجره های اطراف میدان نقش جهان و تمامی گرمابه های
آن زمان اصفهان می گردید.او همچنین به پسران خود وصیت نمود که برتمدید این
وقف نظارت داشته و از فرزندان و نوادگان خود نیز چنین بخواهند .شاه عباس عاقه
مبدل درمیان
بسیاری به حضور در جمع مردم و کوچه و بازار داشت .اوگاهی با لباس ّ
مردم ودرقهوه خانه ها حاضر بود و با مردم درمورد مسائل جاری آن روز بحث وگفتگو
می کرد .او کاسبان رابطورنامحسوس زیر نظر می گرفت وهمواره مراقب ایشان بود .شاه
عباس بسیار شوخ طبع و ط ّناز بود و در گشت های شهری خود گاهی بامردم نیزشوخی
می کرد .اوکه بسیارسخاوتمند و بگشوده دست بود ،خود در کمال سادگی زندگی می
کرد  .او هرگز از زیورآات استفاده نکرد .بسیاری این پادشاه خیرخواه را صوفی مسلک
و پایبند بر مرام درویشان می دانند 1 .درباره سیمای او نیز چنین نوشته اند که خوش
سیما و دارای چشمان نافذ بود .چشم های شاه عباس را در متون به چشم های عقاب
تشبیه کرده اند 2 .هنگامی که او ازدنیا رفت،رفاه و برکت نیزاز اصفهان و تمامی ایران
رخت بربست .حکومت شاه عباس کبیر در سلسله صفویان سرآمد بود و شکوه و رفاه
وعظمت ایرانیان در دوران هیچیک از پادشاهان پس از او تکرار نگردید .با درگذشت
شاه عباس  ،افول صفویان نیز آغاز شد که تا زمان حمله محمود افغان ادامه داشت .
 -1تاریخ ایران – ج  -1ص 550
 –2همان  .ص

پخش سریال « ۸۷متر» از شبکه یک سیما
سرویس فرهنگی
حسین سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون از پخش سریال « 87متر»
به کارگردانی و تهیه کنندگی کیانوش عیاری از یازدهم مرداد ماه در
شبکه یک سیما خبر داد.
علی دهکردی ،مهران رجبی ،فریبا کامران ،شهین تسلیمی ،حسین

سلیمانی ،دیبا زاهدی ،علی سلیمانی ،زندهیاد حسین محباهری ،شبنم
عرفینژاد ،سونیا سنجری ،الهه خادمی ،ملیکا نصیری ،غزل شجاعی ،مهدی
داناییمقدم ،سلیمه رنگزن ،عادله دائمپناه ،حسام قاسمی ،هانا وارسته،
با معرفی :عرفان آصفی ،مانی صدیقی ،نیما نوریزاده و با حضور داریوش
کاردان ،فریده سپاهمنصور ،سعید پیردوست ،مریم سلطانی ،محمد بحرانی
و زندهیاد علی انصاریان بازیگران این سریال میباشند.

آگهی تغییرات شرکت عمران بتون مسجد با
مسئولیت محدود

به شماره ثبت  1059و شناسه ملی  14000125795به استناد صورتجلسه
مجمع عمومی عادی بطور فوق العــاده مورخ  16/12/1۳99عباس عظیمی
بشــماره ملی  10915۳6104بســمت رئیس هیات مدیره  -کریم عمادی
بشماره ملی  1141614421بسمت نائب رئیس هیات مدیره  -کیمیا اسدی
باغبادرانی بشــماره ملی  12720577۳9بسمت مدیر عامل  -محمدرضا
عمادی به شــماره ملی  1142۳20091بسمت عضو هیات مدیره برای مدت
نامحدود انتخاب شدند  .کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور از قبیل چک
 ،سفته ،بروات ،قراردادها ،عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی و
اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است اداره کل ثبت
اسناد و اماک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
خمینی شهر ()1169496

مفقودی مدارک

برگ ســبز خودروی ســواری پراید  SL 132مــدل  1391به رنگ

ســفید روغنی به شــماره موتور  4730619و شــماره شاســی
 S 5420091713820و شــماره پــلاک ایــران  338 – 53د  36بنام

علیرضا حقیقی امین آبادی فرزند اصغر مفقود گردیده و از درجه
اعتبار ساقط می باشد

مفقودی

در بخشی از این کتاب آمده است:

تن کرد ،مدافع حرم حضرت زینب (س) شد و
بارها و بارها به سوریه رفت تا شاید مزدگریهها و
جهادش را از بگیرد ،ولی خدا برای او سرنوشتی
دیگری را رقم زد.
وی با اینکه سنش کم بود ،ولی خیلی زود

محافظ سردار رشید اسام حاج قاسم سلیمانی
شد.جهاددررکابحاجقاسماورابهلحاظمعنوی
درعالیترینمرتبهقرارداد.بااینکهتازهدامادبود
وهمسرشانتظاررفتنبهخانهبخترامیکشید،
ترجیح داد به جای رخت دامادی در کنار حاج

«سال  ،۹۴در جریان آزادسازی حلب ،عازم
مناطق عملیاتی شد .داعش و عوامل تکفیری از
گازهای شیمیایی استفاده کرده بودند و عدهای
از مدافعان حرم به علت استقرار طوانی ،دچار
عارضه شیمیایی شده بودند .شنیدم که دو ،سه
ماه غریبانه به سر بردهاند.
میگفتنداوضاعنیروهااسفناکبودهولحظات
سختی را سپری کردهاند .به دلیل شرایط ویژه
منطقه،قادربهتهیهغذاوآبنبودندودسترسی
به امکانات بهداشتی نداشتهاند .به لطف خدا بعد
از مدتی از این وضعیت نجات پیدا میکنند.
خیلیازرزمندگانشیمیاییشدهبودند.یک
روز اباغیه آمد «آنهایی که در آزادسازی حلب و
حومه بودهاند ،بروند تست بدهند تا از سامت و یا
درصد شیمیایی ریه آگاهی پیدا کنند و اگر ازم
به درمان است ،درمان را آغاز نمایند ».به وحید
گفتم که جریان این است .گرفت به شوخی و
خنده که سمت ما خبری نبود!
گذشتتااینکهسال ۹۷مأموریتشدرسوریه
تمام شد و برگشت ایران .از همان موقع محافظ
سردار سلیمانی شد .حاا که آمده بود ،بیشتر
همدیگر را میدیدیم .سرفه میکرد ،آبریزش
بینیداشتوبیدلیلاشکهایشسرازیرمیشد.
میگفت :چیزی نیست…»
این کتاب با ۹۶صفحه منتشر شده است.

برگ ســبز ســواری پراید ســفید مدل  1376به ش موتور
 032459و ش شاســی  S 1412276527245و ش پــلاک

 433 – 53د  42به مالکیت حسن صادقیان لودریچه به کد ملی
 1289388164مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.

آگهی مزایده زمین شماره  1400 – 1837مورخه 1400 / 4 / 28
تجدید مزایده زمین شماره  1400 – 1524مورخه 1400 / 4 / 8

چاپ اول

شهرداری مشکات درنظر دارد بر اساس دفترچه بودجه سال
 1400تعداد  6قطعه از زمینهای در تملک خود با کاربری مسکونی و
تجاری را طی تشریفات مزایده عمومی به فروش برساند .لذا از کلیه
اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست می گردد از تاریخ نشر اولین
آگهی جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده به دبیرخانه شهرداری
مراجعه نمایند.
ازم بذکر است هزینه کارشناســی اراضی و آگهی بر عهده برنده
مزایده میباشد.
 / 1167774م الف

مجتبی رضازاده – شهردار مشکات

اجتماعی

مسئول صفحه  :هاجر احمدی

6

شماره 1482

 5مرداد 1400

 16ذی الحجه 1442
27 Jul 2021

مقاله وارده
برداشتی از اخاق مدیریت در قرآن ()۱
نصراه شفیعی
مقدمه؛
مدیریت و رهبری در جوامع انسانی از دیرباز تاکنون یکی از اصول مسلم و قابل
قبول برای همه بوده است.

هیچ جامعهای بدون مدیر و هیچ نهاد و دستگاهی بدون رئیس و مسؤول امکان اداره
آن به شکل مطلوب وجود ندارد.
امام علی(ع) میفرماید« :چارهای نیست جز اینکه جوامع دارای رهبر باشند ،چه فاجر،
چه صالح» .یعنی هرچند که رهبر و مدیر ناصالح شایستگی آن را ندارد که زمام امور مردم
را به دست گیرد و حق این است که انسانهای صالح مدیریت جوامع انسانی را بهدست
گیرند؛ ولی جامعه بدون رهبر به هیچ وجه امکان دوام آن وجود ندارد و با هرج و مرجی که
در آن ایجاد میشود از هم خواهد پاشید.
در این سلسله یادداشتها تاش بر این است که با استفاده از آیات قرآن به برخی از
اخاق مدیریتی اشاره شود .نکته دیگر اینکه نمیتوان ادعا کرد که تمامی آیات قرآن در
این زمینه احصاء شدهاند .چه بسا آیات فراوان دیگری نیز وجود داشتهاند که اشاراتی به
این مقوله در آنها شده باشد ولی از دید ما پنهان مانده باشند .از همین روی از اهل فن و
قرآنپژوهان انتظار دارد که از راهنمایی خود این حقیر را بیبهره ننمایند.
۱پذیرش عمیق مبانی دینی
از مهمترین ویژگیهای مدیری که در نظام اسامی زمام امور را به دست گیرد ،اعتقاد
قلبیاوبهمبانیدینیاست.اعتقادبهاسامرمزاصلیمصونماندنمسؤوانازلغزشهای
فراوانی است که در مقابل آنها وجود دارد .تجربه نشان داده مدیرانی که دیدگاه عمیق
اعتقادیندارنددرگردنههاوبزنگاههایمختلفگرفتارمیشوند،رنگمیبازندودرنهایت
دچار انحراف میشوند .آن کس که سینهاش وسعت یافته تا احکام اسام را بپذیرد و به آن
معتقد شود در برابر وسوسههای شیاطین انس و جن مقاومت میکند و با ارتباط مداوم با
محبوب خویش دست رد به تمامی سوداگران ایمان و اعتقاد مردم میزند .قرآن هدایت
واقعی انسانها را در پرتو پذیرش تعالیم انسانساز اسام میسر میداند و میفرمایدَ «:ف َم ْن
یُرد ا ُ
ه ا َ ْن یَ ْهد َِی ُه یَشْ َرح َص ْد َره لاسام َو َمن یُ ِر ْد ا َ ْن یُضِ لَ ُه یَ ْج َع ْل َص ْد َر ُه ضَ ّیقاً َح َرجاً َکاَن َما
ُ
َ
ُ
ِ
ْمنون»
س َعلی الذین ا یُؤ َ
السماء کذل ِک یَ ْج َعل اه ال ِر ْج َ
یَ َص َع ُد فی ّ
(انعام [)۱۲۵/]۶
ترجمه:وپسکسیراکهخدابخواهدهدایتنماید،دلشرابهپذیرشاساممیگشاید
و هر کس را بخواهد گمراه کند ،دلش را سخت تنگ میگرداند ،چنانکه گویی به زحمت
در آسمان باا میرود .این گونه ،خدا پلیدی را بر کسانی که ایمان نمیآورند قرار میدهد.
 ۲ارتباط مداوم و قوی با خدا
مدیریتومسؤولیتازجهاتیغفلتآوروخطرناکاست.اینمسألهزمانیبیشتراهمیت
پیدا میکند که از قبل زمینههای منفی نیز در فرد وجود داشته باشد .آنگاه که انسان از یک
موقعیت معمولی و یا به عنوان شهروند عادی صاحب پست و مسؤولیتی میشود ،توجه
و نگاهها به او عوض میشود .از توقعات قانونی که بگذریم توقعات غیرقانونی نیز نسبت به
او افزایش مییابد .گاهی این درخواستها و توقعات غیرقانونی با تطمیع و سفارشهای
ویژه نیز همراه میباشد .از سویی دیگر ،مدیران به خصوص آنانکه در مرتبه بااتری قرار
دارند بخش وسیعی از اموال بیتالمال در اختیار آنهاست که میتوانند با برخی ترفندها
استفادههای کان شخصی بنمایند .همچنین زمینههای تخلفات دیگر از جمله اخاقی
نیز برای صاحبان پست بیشتر فراهم میگردد.
ازهمهاینهاکهبگذریمنفسپذیرشمسؤولیتموجبدغدغههاییمیشودکهکمکم
باعث به فراموشی سپردن معنویات ،مسائل عبادی و  ...میشود .پس این مسائل و مسائل
دیگررااگربخواهیمدرکنارهمبگذاریم،نتیجهمیگیریمکهپستهایمدیریتیبرخاف
ظاهرشکهعدهایازپذیرشآنخوشحالمیشوندودیگراننیزبهصاحبآننگاهدیگری
میاندازند ،امر مطلوبی به شمار نمیرود و میتواند بسیار خطرناک و مشکلزا نیز به حساب
آید .کما اینکه تاکنون افراد زیادی را بر زمین زده و در دام خود قرار داده و آبرو و حیثیت
چندینسالهاشان را بر باد داده است .این بدان معنا نیست که بخواهیم شعار غربیها را که
میگویند قدرت ذاتا فسادآور است بپذیریم .بلکه در اینجا تأکید بر این مسأله است که اگر
در افراد زمینههای نامناسب وجود داشته باشد قدرت ،موجبات فساد را فراهم میکند.
به هر حال با همه اوصافی که گفته شد و خطرهایی که وجود دارد میطلبد هر کسی
تضرع ،راز و نیاز و
که سکان مدیریت دستگاهی را بر عهده میگیرد لزوماًباید میزان ارتباطّ ،
فعالیتهایعبادیخودراباخداوندبیشترکند.ارتباطپیوستهباخداوبهیاداوبودنکهدر
قرآن تعبیر به «ذکر» شده است میزان انحراف و افتادن در وادی خطا را بسیار کم میکند.
خداوند در آیات مکرر بر این امر تأکید ورزیده که اگر انسان ارتباطی خالصانه با او برقرار
کندوآنگاهکههواهاینفسانیوشیطاندامناورامیگیردبهیادخدابیفتدخدانیزدست
او را میگیرد و او را از سقوط در دره گناه محافظت خواهد کرد.
«ا َِنالّذیناتَقوااِذا َم َس ُه ْم ٌ
بصرون»(اعراف[)۲۰۱/]۷
الشیطانت ََذ َکروا َفاِذا ُه ْم ُم
طائفم َِن
ِ
َ
ترجمه :در حقیقت کسانی که [از خدا] پروا دارند ،چون وسوسهای از جانب شیطان
به ایشان رسد [خدا را] به یاد آورند و بهناگاه بینا شوند.
همچنین قرآن انسانها را به یاد خدا به طور مستمر در همه اوقات سفارش میکند.
« َو ا ُ ْذ ُک ْر َرب َ َ
وااصال َو ا تَ ُک ْن م َِن
دون الجهد مِن القول ب ِال ُغ ُد ِو
ِ
ک فی نفسِ ک تَضَ ُرعاً َو خیف ًه و َ
الغافلین» (اعراف[)۲۰۵/]۷
َ
تضرع و ترس ،بیصدای
ترجمه :و در دل خویش ،پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با ّ
بلند یاد کن و از غافان مباش.
نتیجه آنکه هر چه مسؤولیت انسان سنگینتر باشد خطری که از ناحیه مختلف او را
تهدید میکند بیشتر است پس تنها راه عاج این خطرها پناه بردن به خدا از شر شیطان
و ارتباط روحی با معبود خویش است.
این نکته را نباید ناگفته گذاشت که پست و ریاست همان قدر که میتواند خطرناک
باشد ،اگر همراه با انگیزههای الهی و دوری از وسوسههای شیطانی باشد میتواند در تکامل
روحی و معنوی انسان مؤثر باشد و او را به خدا نزدیکتر سازد .نمونه عینی این مطالب را
در مقام معظم رهبری میتوان دریافت .معظمله از آغاز پیروزی انقاب اسامی تاکنون
دارای مسؤولیتهای متعدد بوده که آخرین آن همان مقام منیع وایت فقیه است.
با اندک تأملی درمییابیم که ایشان در پرتو همین مسؤولیتها که همراه با اخاص
و ارتباط صادقانه با خدا بوده روز به روز تکامل روحی و معنویاش بیشتر شده است.

مقاله وارده
قهوه و سبزیجات احتمال ابتا به کرونا را کاهش
می دهند
پزشکی
تحقیقات جدید نشان می دهد قهوه می تواند در برابر کووید  1۹نقش حفاظتی
داشته باشد.
بر اساس مطالعه جدید از دانشگاه نورث وسترن شیکاگو ،مصرف سبزیجات و قهوه ممکن
است خطر کووید  ۱۹را کاهش دهد .برعکس ،مصرف گوشتهای فرآوری شده ممکن است
حساسیت به ویروس کرونا را افزایش دهند .غذاهای دیگر مورد مطالعه از جمله میوه ،چای و
گوشت قرمز هیچ تأثیری نداشتند.
«مرلین کورنلیس» ،سرپرست تیم تحقیق ،در این باره میگوید« :ما میدانیم که کووید۱۹
یک بیماری عفونی ،شبیه ذات الریه یا انواع دیگر عفونتهای تنفسی است .همچنین میدانیم
که ایمنی نقش مهمی در توانایی ما در مبارزه با برخی از این بیماریهای عفونی دارد».
دراینمطالعه،محققانازدادههایبانکاطاعاتیبریتانیااستفادهکردندتاارتباطرفتارهای
رژیم غذایی از سال  ۲۰۰۶تا  ۲۰۱۰و ابتاء به عفونت کووید  ۱۹را از مارس تا نوامبر  ۲۰۲۰در
افراد همسان بررسی کنند .محققان به طور خاص غذاهایی را بررسی کردند که بر سیستم ایمنی
بدن در مطالعات قبلی بر روی انسان و حیوان مؤثر بودند.
مطالعه شامل ۳۸هزار شرکت کننده بود که که در معرض تست کووید ۱۹قرار گرفتند.
تیم تحقیق دریافت تغذیه ممکن است بر درجه نسبی حفاظت نقش داشته باشد.
به عنوان مثال ،مصرف یک یا چند فنجان قهوه در روز با  ۱۰درصد کاهش خطر ابتاء به
کووید  ۱۹در مقایسه با مصرف کمتر از یک فنجان در روز همراه است .مصرف روزانه حداقل دو
سوم وعده سبزیجات پخته یا خام (به استثنای سیب زمینی) نیز با کاهش این خطر همراه بود.
با این حال ،حتی خوردن روزانه کمتر از نصف وعده گوشت فرآوری شده نظیر هات داگ با
خطر بیشتر ابتاء به بیماری کووید ۱۹همراه است.
همچنین تغذیه با شیر مادر در نوزادی هم خطر این بیماری را ۱۰درصد کاهش میدهد.
به گفته کورنلیس« ،دلیل نقش حفاظتی قهوه در مقابل چای ،میتواند وجود مقدار بیشتر
کافئین در قهوه باشد».
با این حال محققان تاکید میکنند که قهوه و سبزیجات نمیتوانند جایگزین واکسن کووید
 ۱۹و سایر اقدامات پیشگیرانه باشند.

سرویس اجتماعی
حسین غفرانی مدیرکل ثبت احوال اصفهان گفت:
ازدواج جوانان در استان سال گذشته 10درصد و طاق
نیز کمتر از  5درصد نسبت به سال  ۹8افزایش داشته
است.

غفرانی افزود :سال گذشته در اصفهان  ۲۸هزار و
 ۱۰۰واقعه ازدواج و  ۱۰هزار و  ۲۷۷واقعه طاق ثبت

افزایش ۱۰درصدی ازدواج و  5درصدی طاق در استان اصفهان
شده که در مقایسه با سال  ۹۸روند افزایش در این ۲
واقعه حیاتی بوده است.
وی گفت :در  ۲سال گذشته شاهد روند روبه رشد
ازدواج در اصفهان بودهایم و کرونا بر این واقعه اثر
نگذاشته است .آمار طاق نیز در این سال روند افزایشی

در استان نداشته و بسیاری از این جداییها مربوط به
ازدواجهای گذشته است.
مدیرکل ثبت احوال اصفهان افزود :آمار دقیقی از
این  ۲واقعه در سال جاری به دلیل بررسی و پردازش
نهایی نداشتهایم اما پیش بینی روند روبه رشد ازدواج

وجود دارد .در سال گذشته  ۵۶هزار و  ۳۹۴متولد شده
اند در حالی که این آمار در سال  ۹۸به  ۶۱هزار و ۲۱
نفر رسیده است.
غفرانی ،امیرعلی ،علی ،امیرحسین ،حسین ،محمد
را از جمله اسامی پسر با فراوانی باا در این استان بیان
کرد و اظهارداشت :در بین دختران نیز رستا ،زهرا،
حلما و آوا بیشترین تعداد را داشته است.

توسط بسیج دانشجویی برگزار می شود؛

آغاز رویداد «بوتکمپ ملی اسمارتک» در اصفهان

برخورد با مسول مراسم عید
غدیر در صورت مغایرت با شیوه
نامه های بهداشتی

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
حجتاهغامیسخنگویستادمقابله
با کرونای استان اصفهان گفت :مراسم
باشکوه عید غدیر از طریق صداوسیما
برگزار می شود و تمامی شهروندان
میتوانند از این طریق از این جشن باشکوه
بهرمند شوند.

خبرگزاری تسنیم
سیدهادی انوری رئیس سازمان بسیج
دانشجویی اصفهان در افتتاحیه «بوتکمپ
ملی اسمارتک » در سازمان بسیج دانشجویی
اصفهان گفت :یکی از حوزه های موردنظر
بسیج دانشجویی در زمینه مسئله محوری
تخصصی،حوزهعلموفناوریبودکهدانشجویان
بسیجیگامینویندراحصاءمسائلحوزههوش
مصنوعیبرداشتند.

انوری به فعالیت علمی و فناوری بسیج
دانشجویی در چند سال اخیر اشاره کرد و
افزود :طی سالهای گذشته رویکرد حرفهای
نقش آفرینی و مسئله محوری تخصصی در
بسیجدانشجوییدنبالمیشودکهدانشجویان
مرتبطبابدنهاینمجموعهدرعرصههایمختلف
جامعه میگردند و نظام مسائل گوناگون مردم،

دانشجویانوجامعهرایافتهوبرایرفعآندغدغه
پیگیریمیکنند.
وی ادامه داد :یکی از عرصههای مورد حمایت
بسیج دانشجویی ،عرصه علمی و فناوری بود که
قاعدتا در همین عرصه هم دانشجویان بسیجی
بهدنبال این بودندکه دغدغهها را احصا و بررسی
کنند ،عاوه بر اینکه تاکید جدی حضرت آقا هم
در بیانیه گام دوم بر بحث علم ،پژوهش و فناوری
بود و مجموعه بسیج دانشجویی خود را مخاطب
خاص این تاکید میداند.
رئیس بسیج دانشجویی اصفهان در ارتباط
با عامل انگیزه دانشجویان بسیجی برای ورود
به حوزه هوش مصنوعی بیان داشت :بیانیه گام
دوم و رویکرد مسئله محوری مجموعه بسیج
دانشجوییریال به دوستان ما این همت و انگیزه
را داد که به یک حلقه مفقوده در حوزه آموزش

ورودجدیداشتهباشندوامروزشاهدآنهستیم،
دنیا در حال پیشرفت است و مرتبا تاثیر هوش
مصنوعی بر قضایای مختلف را میبینیم.
انوری افزود :دوستان ما در بسیج دانشجویی
مجبور بودند به خاطر ورود به این عرصه
در مرکزیت حضور پیدا کنند یا هزینه های
خیلی سنگین در این حوزه پرداخت کنند و
برنامهریزیها برای «بوتکمپ اسمارتک» چند
ماه قبل شروع شد که امروز شاهد افتتاحیه این
رویداد خیلی خوب و مهم هستیم و انشااه از
فردا برنامه آموزشی عزیزان با ساعات مشخص
آموزش آغاز میشود.
وی به روند این رویداد اشاره کرد و ادامه داد:
شرکتکنندگان در مسیر آموزشی ارزیابی شده
وبعدازسپریکردندورههابهتیمهایتخصصی
دستهبندیمیشوندتابهنظاممسائلیکهدرحوزه

با  8و نیم میلیارد تومان اعتبار؛

احداث و بازسازی  54واحد مسکونی مددجویان
آسیب دیده از زلزله پادنا
عصراصفهـان -سـرویس
ا جتما عـی
 8میلیارد و  610میلیون تومان
اعتبار برای احداث و بازسازی  54واحد
مسکونیمددجویانآسیبدیدهاززلزله
پادنا ،اختصاص یافت.

کریم زارع مدیرکل کمیته امداد امام
خمینی (ره) استان اصفهان گفت :بهمن
ماه سال گذشته زلزله  ۵/۶ریشتری که
در عمق ۱۰کیلومتری از سطح زمین در
حوالی سی سخت در مرز استان های
اصفهان و کهکیلویه و بویر احمد اتفاق
افتاد ۵۴،واحد مسکونی نیازمندان تحت
حمایتدرپادنایاصفهانراتخریبکرد
که از این تعداد  ۴۴مورد ،به طور کامل
تخریب و  ۱۰مورد نیاز به بازسازی دارد.
زارع افزود :با توجه به اعتبارات در

دسترس ،اولویت این ستاد کمک به
احداث مسکن مددجویان حادثه دیده
از زلزله اخیر است ،مطابق با این اولویت
ها و همکاری بنیاد مسکن برای احداث
هر واحد مسکونی ۸۰میلیون تومان
بصورت باعوض و  ۱۱۰میلیون تومان
نیز تسهیات پرداخت خواهد شد.
وی گفت :مبلغ  ۱۰میلیون تومان
کمک نقدی باعوض و  ۱۵میلیون
تومان تسهیات برای بازسازی واحدهای
مسکونیبهخسارتدیدگاناهداخواهد
شد.
زارع افزود :درحال حاضر کمک های
نقدی باعوض برای احداث  ۲۷باب
مسکن مددجویان پادنا پرداخت شده
و بقیه نیز در آینده نزدیک پرداخت
خواهد شد.

هوشمصنوعیوفناوریهاینویندیجیتالاحصا
شدهاست ،ورود کرده و به حل چالشها بپردازند.
رئیس بسیج دانشجویی اصفهان ادامه
داد :انتظار داریم با بررسیهایی که از اعضای
شرکتکننده در این رویداد و توانمندیهای
آنان انجام شده ،اتفاقات خیلی خوبی ازطریق
این تیمها و عزیزان شرکتکننده رقم بخورد و در
انتهااینتیمهاازطرفدستگاههایرایزنیشدهو
تسهیلگرانی که به این حوزه وارد شدهاند ،مورد
حمایت قرار میگیرند.انوری اضافه کرد :روزی
را خواهیم دید که نظام مسائل در عرصه هوش
مصنوعی که توسط تیمهای ویژه این رویداد حل
شدهاند رونمایی شوند.رویداد ملی اسمارتک با
همتدانشجویانبسیجیوحمایتبنیادنخبگان،
بسیجدانشجوییوبرخیشرکتهایدانشبنیان
و دانشجویی در اصفهان کلید خورد.

دادستان عمومی و انقاب اصفهان:

مخالففیلترینگهستیم

سرویس اجتماعی
علی اصفهانی دادستان عمومی
و انقاب اصفهان ،گفت :هیچکس
نمی تواند فضای مجازی را انکار
کند ،باید از این فضا استفاده
شود و همه باید از فضای مجازی
بهره مند شوند ،ولی آیا نباید
مدیریت شود؟

او ادامه داد :مدیریت به معنای
فیلترینگ نیست ،باید به گونه ای
برنامه ریزی شود که به جوانان و
نوجوانان آسیبی وارد نشود.
دادستان عمومی و انقاب
اصفهان با اشاره به اتهاماتی که
به قوه قضائیه وارد می شود که
قوه پیگیر فیلترینگ شبکه های
اجتماعی یا پیام رسانهای تلگرام
و اینستاگرام است ،افزود :اگر به
این دید به شبکه های اجتماعی

نگاه کرده ایم به دید فرصت
بوده نه تهدید ،مردم باید بدانند
که هیچگاه موافق فیلترینگ
نیستیم ،شخصاً از برنامه های
واتساپ ،تلگرام و اینستاگرام
استفاده می کنم.اصفهانی بیان
کرد :همه این فضاهای مجازی به
نوعی ظرفیتهایی هستند که در
اختیار همه قرار میگیرند و باید از
این ظرفیتها درست و با مدیریت
استفاده کنیم.
او افزود :کوتاهیهایی توسط ما
مسئوان انجام شده است که امروز
در جامعه جرائم فضای مجازی
مواجه میشویم ،باید با دید رأفت
اسامی به این موارد نگاه کنیم و
تا جایی که در توان ما باشد ،تاش
کنیم افرادی که خطا می کنند به
جامعه باز گردند.

بنیانگذار مددکاری ایران:

دستگاههای مداخله گر برای بعد از جمع آوری کودکان کار برنامه مشخصی ندارند
خبرگزاری تسنیم
مصطفیاقلیما،بنیانگذارمددکاریایران
گفت :در حالی جمعآوری کودکان کار ،هیچ
گرهای از مشکات جامعه را حل نمیکند که
جمعیت آنها همیشه در حال افزایش است؛
یکی از خصوصیات این کودکان ،بدون جا و
مکان بودن آنهاست.

اقلیما با بیان اینکه بیشتر کودکان کار و
خیابان ،خانواده دارند ،افزود :دستگاههای
مداخله گر در جمعآوری این کودکان برای
بعد از آن برنامهریزی مشخصی ندارند؛ حتی
آنان به همان خانوادههای پر از مشکات
خود ،تحویل داده می شوند و دوباره همان
چرخه تکرار می شود چون آنان باز هم
کودک کار محسوب شده که همچنان با
مشکات بیشتری ناشی از آزارهای جسمی
و روحی روبه رو هستند.
عبدالرضا اسماعیلی معاون اجتماعی
اداره کل بهزیستی استان اصفهان با بیان
اینکه در موضوع کودک کار قانون و آئین
نامه اباغ شده ،اما هنوز اقدامی اجرایی از
سوی دستگاهها و نهادهای متولی صورت
نگرفته ،افزود :مشکل عمده به فعالیتهایی
برمیگردد که باید دستگاهها انجام دهند؛
ما  ۱۳دستگاه دخیل در این موضوع داریم
که حتما باید همفکر و همراه باشند اما موقع
عمل فقط چند دستگاه اجراکننده شامل
شهرداری ،نیروی انتظامی ،دادگستری و
بهزیستی پای کار هستند.
اسماعیلی ادامه داد :این  ۱۳دستگاه
نهادهای خدماتی-حمایتی هستند که در
آئین نامه تاکید میکند کارگروه اجتماعی
استان به دبیری سازمان بهزیستی باید
موضوع را پیگیری کند ولی کارگروه
اجتماعی استان باید نظارت داشته باشند
و سازمان مدیریت برنامه ریزی هم باید خود
را در این موضوع دخیل بدانند.
وی به  ۱۳دستگاه دخیل در آئین
نامه اشاره کرد و افزود :البته مشکل عمده
این است که باوجود پیگیریهایی که در
استانداری صورت میگیرد که مسئوان در
جلسات حضور پیدا کنند ولی اینطور نیست

و فقط کارشناسان حضور پیدا میکنند و این
کارشناساننمیتوانند صحبتهاو قولهایی
که میدهند که ضمانت اجرایی داشته باشد؛
اگر مسئوان دستگاهها در جلسات حضور
یابند و صحبتهای آنها ضمانت اجرایی
داشته باشد یقینا موثرتر است.
در مورد تعداد کودکان کار آمار دقیقی
نمیتوان ارائه داد

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی
استان در مورد آمار کودکان کار بیان کرد:
در مورد تعداد کودکان کار آمار دقیقی
نمیتوان ارائه داد؛ چرا که آمار سیاهی نیز
وجود دارد و این آمار از ارجاع به بهزسیتی،
نیروی انتظامی و شهرداری ارائه شده ،در
سال گذشته  ۱۵۳کودک خیابانی که در
حال ارائه خدمات به این کودکان هستیم
و  ۶۵کودک کار شناسایی شدهاند؛ البته
کودک کار و خیابانی باهم متفاوت است؛
عما با هم عنوان میشود.
اسماعیلی ادامه داد :دستگاه خاصی
برای مطالعه و استخراج اطاعات دقیق
از کودک کار و کودکان خیابانی نداریم،
سازمانهای مردم نهاد در این زمینه دخیل
هستند و هر جا مردم در کاری بودند ما در
آن زمینه فعال تر بودیم اگر سازمانهای
مردم نهاد نبودند شاید هیچ موفقیتی
کسب نمیکردیم.

وی به فعالیت یکی از سازمانهای مردم
نهاد برای کودکان کار و خیابان اشاره کرد و
گفت« :مرکز سرمد» مرکزی برای کودکان
کار و خیابانی است و با جذب آنان به این
مرکز ،کودکان از لحاظ اشتغال ،مهارت
آموزش میبینند و سعی میکنند در آن
حرفه به تحصیات خود نیز ادامه دهند؛
چرا که این کودکان از لحاظ اقتصادی
ضعیف هستند و برای معیشت خانواده
تاش میکنند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی
اصفهان افزود :بحث توانمندی خانوادهها
بسیار اهمیت دارد و سازمان های مردم
نهاد سعی می کنند تا در زمینه معیشت
خانوادهها موثر واقع شوند تا موضوع اجبار
کودکان برای کار کاهش پیدا کند.
اسماعیلی اظار داشت :آموزش
فنیوحرفهای در جلسه اخیر تعهد دادند
که آموزش حرفه و مهارت برای کودکان
کار و خیابان را با پوشش ۱۰۰درصدی انجام
دهند و این موضوع منافاتی با قانون کار ندارد
و در قانون کار عنوان شده کارکردن کودکان
زیر ۱۵سال ممنوع است و  ۱۵تا  ۱۸سال
به عنوان کارگر و با رعایت ایمنیهای ازم
بامانع است اما متاسفانه رعایت نمیشود.
وی بیان داشت :بیشتر کودکان کار و
خیابان با مشکات و بیماریهایی روبهرو

هستند که نیاز به درمان دارند و بیشتر آنها
از لحاظ دفترچه خدمات درمانی محروم
هستند و کار در خیابان و سر چهار راه تنها
معیشت آنها را تامین میکند و به قدری
نیست که برای مخارج درمانی مصرف کنند.
معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی
استان اصفهان ادامه داد :باید با همکاری
علوم پزشکی اقدامی صورت گیرد
تا بیمارستانی مخصوص این کودکان
اختصاص یابد تا با جذب کودکان و در
صورت تشخیص بیماری به این بیمارستان
ارجاعدهیم،همچنینبیمارستانهایتامین
اجتماعی باید در این زمینه فعالتر عمل
کنند در حالی که هنوز تامین اجتماعی و
علوم پزشکی به وظایف تعریف شده عمل
نکردند؛ البته به صورت پراکنده اقداماتی
صورت گرفته و دانشگاه علوم پزشکی به ارائه
خدمات بهداشتی درمانی فوری و رایگان و
اورژانسی متعهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که مردم در
مواجه با کودکان کار که قانون نوعی کودک
آزاری از سوی خانواده را مطرح می کند،
چه اقدامی انجام دهند ،بیان داشت :هر
شهروند موردی حتی غیر از کودک آزاری
مانند سالمند آزاری و یا هر آسیب اجتماعی
دیگری مشاهده کرد ،با خط  ۱۲۳تماس
حاصل کند و همکاران به سرعت مداخله
میکنند و اگر ازم باشد بحث جداسازی هم
انجام میشود و از سوی دستگاه قضا ،حکم و
دستورقضاییصادرمیشودحتیدرصورت
نیاز با والدین برخورد صورت می گیرد،
طوریکه تاکنون نیز چنین اقداماتی صورت
گرفته است.
اسماعیلی به طرح و ضرورت ضرورت
اقدام و عمل در این موضوع اشاره کرد و
گفت :باید حمایت از کودکان کار و خیابان
با رویکرد دوستدار کودک انجام شود،
اصفهان به عنوان شهر دوستدار کودک
و شهر دوستدار سالمند مطرح شده و اگر
چنانچه دستگاه ها به وظایف خود عمل
کنند ،نتیجه این است که توانمندی در
خانوادهها صورت گیرد.

غامی افزود :شهروندان متقاضی برای
برگزاری مراسم حضوری باید مجوز از
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را دریافت
کنند.
وی گفت :مراسم حضوری مانند
عید قربان در استان اصفهان با رعایت
شیوه نامههای بهداشتی و فاصله گذاری
اجتماعی صورت میگیرد.
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان
اصفهان بیان داشت :اگر در مراسم حضوری
رعایت شیوه نامههای بهداشتی صورت
نگیرد با مسئول مربوطه برگزاری آن مراسم
برخورد خواهد شد.

فرصت دوباره در شهریوماه
برای انتخاب رشته پایه نهم
سرویس اجتماعی
محمدرضا ناظم زاده معاون آموزش
متوسطه آموزش و پرورش اصفهان
گفت :دانش آموزان پایه نهم همانند
سالهای گذشته میتوانند در شهریور
ماه برای رشته مورد نظر خود آزمون
مجدد بدهند.

ناظم زاده افزود :دانشآموزانی که
رشته مورد عاقه خود را نتوانستند کسب
کنند میتوانند در شهریور ماه درسهای
تخصصی آن رشته را آزمون بدهند تا در
رشته مورد نظر خود تحصیل کنند.
وی گفت :افراد متقاضی برای آزمون
مجدد در شهریور ماه به صورت حضوری
باید به مدرسه خود اعامکنند تا از آنها
امتحان مجدد گرفته شود.

هشدار
خالي کردن جیب شهروندان
در سامانه جعلي سایا
عصراصفهان -سرویس اجتماعی
سرهنگ سید مصطفي مرتضوي
رئیس پلیس فتا استان اصفهان در
خصوص برداشت غیر مجاز از حساب
کاربران با شگرد معرفي سامانه جعلي
سایا هشدار داد.

سرهنگ مرتضوي گفت :اخیرا یکي
از شگردهاي کاهبرداران سایبري
براي برداشت غیر مجاز از حساب
کاربران سایت هاي دیوار و شیپور،
تبلیغ و معرفي سامانه جعلي سایا و
هدایت کاربران به درگاه جعلي و سرقت
اطاعات بانکي آنها است.
وي افزود :به تازگي کاربراني که در
سایت هاي دیوار و شیپور متقاضي
فروش خودرو هستند پیامي جعلي
تحت عنوان دستور پلیس راهور مبني بر
الزام نصب سامانه سایا و درج مشخصات
هویتي و مالکیتي خودرو دریافت
کرده اند.
رئیس پلیس فتا استان اصفهان بیان
داشت :با توجه به تعیین مهلت ۱۲۰
دقیقه اي درج اطاعات ،کاربران با
کلیک بر روي لینک ارسال شده و درج
اطاعات هویتي و مالکیتي و پرداخت
مبلغ تعیین شده به درگاه بانکي جعلي
هدایت و پس از وارد کردن اطاعات
کارت بانکي موجودي حساب آنها
برداشت مي شود.
سرهنگ مرتضوي توصیه کرد :عدهاي
فرصت طلب با شگرد هاي خاص به
دنبال خالي کردن جیب مردم هستند،
به طوري که برخي کاهبرداران به
بهانه هاي مختلف یا جعل عنوان و سوء
استفاده از نام سازمان ها و ارگان ها
درخواست دانلود سامانه ها و اپلیکیشن
هاي جعلي دارند و کاربران را به واریز
مبالغي ملزم مي کنند ،بنابراین به
هیچ عنوان به لینک هاي ناشناس و
نامعتبر ورود نکنید و از ارائه اطاعات
کارت بانکي در درگاه هاي مشکوک
خودداري کنید.
وي اضافه کرد :با توجه به اینکه کلیه
پرداخت ها در سایت هاي واسطه گر
بصورت درون برنامه اي هستند و پیامک
هاي ارسالي براي کاربران این سایت ها
صرفا با سر شماره سایت مرجع ارسال
مي شود ،شهروندان نسبت به شگردهاي
جدید کاهبرداران هوشیار باشند.

سرویس حوادث

سرهنگمحمدرضاهاشمیفرجانشین
فرماندهانتظامیاستاناصفهانازکشف
 337کیلو تریاک که به طور حرفه ای در
کف اتاق بار وانت مزدا جاساز شده بود،
خبر داد.

جاساز حرفه ای  337کيلو تریاک در وانت مزدا
اصفهان است که بافاصله وارد عمل شدند.
وی افزود :گروهی از ماموران مجرب به پاسگاه
پلیس راه اصفهان-تهران اعزام و یک وانت
مزدا متعلق به قاچاقچی افیونی را شناسایی
و متوقف کردند.

سرهنگهاشمیفربیانداشت:مامورانپلیس
مبارزه با مواد مخدر اصفهان با اشراف اطاعاتی
بااییکهداشتند،مطلعشدندمحمولهایمواد
مخدر از جنوب کشور به مقصد تهران بارگیری
و در حال عبور از محورهای مواصاتی استان

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان
ادامه داد :در بازرسی از این خودرو  337کیلو
تریاک که در کف اطاق بار وانت جاساز شده
بود کشف شد.
سرهنگ هاشمی فر اظهار داشت :در این رابطه
یک سوداگر مرگ دستگیر و پس از تشکیل

پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع قضائی
تحویل داده شد.
وی اضافه کرد :ماموران پلیس در اقصی نقاط
کشور از دل کویر گرفته تا جاده ها ،روستاها و
شهرها با سوداگران مرگ مقابله می کنند و
اجازه جوان به آنان نخواهند داد.

7
 ۰۵مرداد ۱4۰۰

 ۱۶ذی الحجه ۱44۲
27 July 2021

دستگيريسارقدوچرخههادرخمينيشهر

از کهگیلویه و بویر احمد و چهارمحال و بختیاری به اصفهان؛

کشف ۴۸تن چوب و زغال بلوط
از ابتدای سال تاکنون

سرویس حوادث

سرهنگ علیرضا طاهری فرمانده یگان
حفاظتمنابعطبیعیوآبخیزداریاستان
اصفهاناظهارداشت:چوبهایجنگلی
از استانهای زاگرسی کهگیلویه و بویر
احمدوچهارمحالوبختیاریبهاصفهان
قاچاق شده که در  ۲3عملیات از ابتدای
سال تاکنون کشف و ضبط شده است.
سرهنگ طاهری با بیان اینکه ارزش ریالی
 ۴۱تن چوب جنگلی کشف شده  ۶میلیارد و
 ۱۵۰میلیون تومان است ،افزود :ارزش زیست
محیطیدرختانوجنگلهافراترازاعدادوارقام
بوده زیرا درختان فواید ارزشمندی برای انسان
داردکهازجملهمیتوانبهترسیبکربن،تولید
اکسیژن ،ذخیره آب در آبخوانها ،جلوگیری
از فرسایش خاک و افزایش کانونهای گرد و
غبار اشاره کرد اما سودجویان بودن در نظر
گرفتن ارزشهای میراث طبیعی به قطع
کردن درختان اقدام میکنند.
وی ادامه داد :با تاش مأموران یگان حفاظت
منابع طبیعی در دو سال گذشته کشفیات
قاچاق چوب افزایش یافته است و سال جاری
تاکنون قاچاق چوب از تاغزارها و جنگلهای
استان اصفهان نداشتیم.
 ۱۰۶هکتارمرتعدراصفهانطعمهحریقشد

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و
آبخیزداری استان گفت ۱۰۶ :هکتار مرتع
استان اصفهان در  33مورد آتش سوزی از
ابتدای سال تاکنون از بین رفته که بیشتر آنها
در شهرستان سمیرم رخ داده است.
سرهنگ طاهری با بیان اینکه امسال
خوشبختانه حریق در جنگل های استان
نداشتیم،افزود:حفظمنابعطبیعیوخدادادی
ضروری است و از این میراث و سرمایه برای
آیندگان باید مراقبت کرد از این رو مردم
توجه داشته باشند که روشن کردن آتش در
طبیعتیارهاکردنتهسیگاروکبریت،بطری
آب ،شیشه و استکان میتواند به آتش سوزی
گستردهای منجر شود که خسارت آن شاید
قابل جبران نباشد.
تأمین دمنده و تجهیزات اطفا حریق برای
شهرستانهایبحرانی

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و
آبخیزداری استان اصفهان اظهار داشت:
با دستور رئیس سازمان جنگلها ،مراتع و
آبخیزداری کشور تعدادی دستگاه دمنده،
تجهیزات و وسایل اطفا به استان اختصاص
یافت که در بین شهرستانهای بحرانی مانند
سمیرم،فریدونشهر،فریدن،بوئینومیاندشت،
لنجان ،خوانسار و شهرضا توزیع شد.
سرهنگطاهریافزود:بههرشهرستانبحرانی
یکدستگاهدمندهدادهشدووسایلاطفاحریق
نیز به سمنها ،شوراها و دهیاریها اختصاص
یافت تا در زمان حریق بتوانند کمک کنند.

مهار آتش سوزی خودرو ۲۰۶
در اصفهان
سرویس حوادث

فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان گفت :روز گذشته حادثه آتش
سوزی در موتور خودروی ۲۰۶به سامانه
 ۱۲۵گزارش شد.
کاوه آهنگران افزود :آتش نشانان بافاصله
از ایستگاه شماره  ۶به محل حادثه در میدان
شهیدعلیخانیاعزاموباسرعتعملبااآتش
را مهار کردند.
سخنگویسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
شهرداری اصفهان گفت :علت حادثه در دست
بررسی است.

سرویس حوادث

سرهنگغامرضابراتيفرماندهانتظامي
شهرستان خمینی شهر از کشف یک
دستگاه دوچرخه سرقتي و دستگیري
یک سارق در این خصوص خبر داد.
سرهنگ براتي در پي وقوع چند فقره سرقت
دوچرخه در سطح شهرستان خمیني
شهرمراتب شناسایي و دستگیري سارق و یا
سارقان در دستور کار پلیس قرار گرفت .
وي ادامه داد :پس از جمع آوري قرائن و شواهد
موجوددرصحنهسرقتواستفادهازشگردهاي
خاصپلیسي،مأمورانگشتکانتري ۱۱یک
سارقرادراینخصوصشناسایيوباهماهنگي
مرجع قضائي در یک اقدام ضربتي دستگیر و

یک دستگاه دوچرخه سرقتي از وي کشف شد.
سرهنگ براتي به معرفي متهم به مراجع

قضایي ،اضافه کرد :وي در بازجویي هاي فني و
تخصصيبهسرقت ۴دستگاهدوچرخهدرسایز

سرویس حوادث

هاي مختلف در سطح شهرستان اعتراف کرد.
فرماندهانتظاميشهرستانخمینيشهربابیان
اینکه متهم پس از تشکیل پرونده وشناسایي
مالباختگان به مراجع قضائي تحویل داده شد،
بههمشهریانتوصیهکرد:ضمنرعایتتوصیه
هايپلیسيدرحوزهجلوگیريازسرقت،موارد
مشکوک را از طریق فوریت هاي پلیسي۱۱۰
اطاع دهند.
حتماً دوچرخه خود را به قفل و زنجیر مناسب
مجهزنمایید.
از رها کردن دوچرخه خود بدون قفل نمودن
در مکان هاي مختلف اجتناب کنید - .از
گذاشتن دوچرخه در مکان هاي خلوت و
تاریک خودداري نمایید.

کشف بيش از 3۰کيلو تریاک در یک دستگاه کاميونت هيونداي

وی افزود :در بازرسی ازاین خودرو  3۰کیلو و  7۰۰گرم تریاک
که در  ۱8بطری جاسـاز شده بود کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرسـتان خور و بیابانک ادامـه داد :در این
خصوص یک نفـر دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده برای
اقدامـات قانونی بـه مراجع قضائـی تحویل داده شـد.
سـرهنگ افشـاري ازشـهروندان خواسـت :هرگونـه اخبار و
اطاعات مربوط به توزیع مواد مخدر توسـط سـودجویان این
عرصه شوم را به مرکز فوریت هاي پلیسـي ۱۱۰اطاع دهند.

بازداشت تعميرکار مجازی یخچال با 42فقره سرقت «بورد»
سرویس حوادث

در اصفهان

سـرهنگ غامرضا براتی فرمانده
انتظامي شهرستان خمیني شهر
بیان داشـت :در پي شکایت یکي
از شـهروندان مبنـي برسـرقت
بـورد یخچـال او توسـط یـک
تعمیـرکار و دریافـت  7میلیـون
ریال دسـتمزد ،بررسـی موضوع
در دسـتور کار کارآگاهـان پلیس
آگاهی شهرسـتان خمینی شهر
قـرار گرفت.
سـرهنگ براتی اضافه کرد :در بررسـی
های بـه عمل آمده مشـخص شـد این
سـارق خـود را بـه عنـوان تعمیـرکار
یخچال در سـایت دیوار معرفـی کرده
و پس از مراجعـه به منازل مـردم برای
تعمیـر یخچـال «بـورد» را سـرقت و

مبلغی نیز به عنوان دسـتمزد دریافت
مـی کند.
فرمانـده انتظامی شهرسـتان خمینی
شـهر اظهار داشـت :سـرانجام با انجام
اقداماتـی تخصصـی مخفگیـاه متهـم
شناسـایی و طـی هماهنگـی قضائـی
دسـتگیر شـد و در بازجوئـی هـای
تخصصـی پلیس بـه  ۴۲فقره سـرقت
بورد یخچال با این شـیوه اعتراف کرد.
سرهنگ براتی از شـهروندان خواست،
بـرای تعمیـر لـوازم منـزل خـود بـه
تعمیرگاه های مجـاز و قانونی مراجعه
کنند و افـراد ناشـناس را کـه از طریق
فضای مجازی خود را تعمیرکار معرفی
می کنند بـه منـزل خـود راه ندهند و
اینگونـه مـوارد را از طریـق تمـاس بـا
سـامانه  ۱۱۰به پلیـس اطـاع دهند.

دستگيری سارق زورگير کمتر از 3۰دقيقه در فاورجان
سرویس حوادث

سرهنگ ایرج کاکاوند فرمانده
انتظامی شهرستان فاورجان از
دستگیری سارقی که با اعمال زور
و خشونت از شهروندان سرقت
میکرد در کمتر از  3۰دقیقه پس
از آخرین سرقت خبر داد.
سرهنگ کاکاوند بیان داشت :برابر
اعام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰
مبنی بر یک مورد سرقت وجه نقد با
تهدید ساح سرد و اعمال خشونت در
یکی از مناطق شهرستان فاورجان،
بافاصله گشت انتظامی وارد عمل
شد.
فرمانده انتظامی شهرستان فاورجان
ادامه داد :مال باخته مشخصات سارق
را اعام کرد که ماموران وارد عمل
شدند و کم تر از نیم ساعت پس از

سرقت او را شناسایی و دستگیر
کردند.
سرهنگ کاکاوند اضافه کرد :در
بازرسی از مخفیگاه متهم یک دستگاه
موتورسیکلت به همراه یک قبضه
ساح سرد کشف که به همراه متهم
به مقر انتظامی منتقل شد.
وی ادامه داد :متهم در تحقیقات
پلیسی ابتدا منکر بزه ارتکابی خود
میشد که در نهایت به دلیل وجود
ادله جمع آوری شده توسط ماموران،
لب به اعتراف گشوده و به سرقت وجه
نقد ازشاکی برای تهیه مواد مخدر،
اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان فاورجان
اظهار داشت :متهم پس از تشکیل
پرونده برای اقدامات قانونی به مراجع
قضائی تحویل داده شد.

سارقان اماکن خصوصي ومنزل درتيران وکرون دستگيرشدند

قرارگرفت کـه با انجـام اقدامات فنـي وتخصصي موفق
به شناسـایي ودسـتگیري دونفرسـارق حرفه اي منزل
واماکـن خصوصي شـدند
سـرهنگ بهرام پور ادامه داد :سـارقان دستگیرشـده به
 ۱۴فقره سرقت منزل واماکن خصوصي اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی شهرسـتان تیران و کـرون اضافه کرد:
در ایـن خصـوص پرونده تشـکیل و هـر  ۲سـارق برای
اقدامات قانونـی به مراجع قضائـی تحویل داده شـدند.

سرویس حوادث

سـرهنگ یوسـف بهرام پور فرمانـده انتظامي
شهرستان تیران وکرون ازشناسایي ودستگیري
۲نفرسـارق اماکـن خصوصـي ومنـزل درایـن
شهرسـتان خبرداد
سـرهنگ بهـرام پـور با بیـان ایـن خبـر اظهار داشـت:
درپـي وقوع چندفقره سـرقت منـزل واماکن خصوصي
موضـوع دردسـتورکارپلیس آگاهـي ایـن شهرسـتان

حریق واحدمسکونی در خيابان ملک شهر مهار
سرویس حوادث

آتش سوزی اتاق در واحد مسکونی در خیابان ملک
شهر مهار و از سرایت به دیگر واحدهای مسکونی
جلوگیریشد.
فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات
ایمنی شهرداری اصفهان گفت :با اعام حادثه آتش سوزی در

اتاقخوابهمکفازساختمانمسکونیدوطبقهدرملکشهر،
آتش نشانان ایستگاه شماره ۱8سریع به محل اعزام شدند.
کاوه آهنگران افزود :آتش سوزی اتاق خواب موجب
دودگرفتگی شدید واحد مسکونی شده بود که با سرعت
عمل آتش نشانان حریق مهار و از سرایت به دیگر واحدها
جلوگیری شد.

مسئول فوریتهای پزشکی شهرستان خور و بیابانک:

کودک7ساله قربانی واژگونی پژو
سرویس حوادث

واژگونی سواری پژو در محور خور به
جعفرآباد یک کشته برجا گذاشت.
رضا رحمت مسئول فوریت های پزشکی
شهرستان خور و بیابانک گفت :در این حادثه
که دوشب گذشته در کیلومتر  ۱۰محور خور
به روستای جعفرآباد رخ داد یک کودک 7ساله
دم جان باخت.
رحمت افزود :علت این حادثه در دست
بررسی است.

جزئیات حریق در مجتمع مسکونی
شهیدکشوری
سرویس حوادث

فرهاد کاوه آهنگران سخنگوی سازمان
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری
اصفهان در خصوص حادثه حریق در
مجتمع مسکونی ،گفت :این حادثه در
اتوبان شهید کشوری رخ داد.
کاوه آهنگران به زمان وقوع حادثه ،اشاره کرد
و افزود :این حادثه ساعت  ۲۱:3۲به ستاد
فرماندهیآتشنشانیاصفهاناعامشدوآتش
نشانان سریع به محل اعزام شدند.
سخنگویسازمانآتشنشانیوخدماتایمنی
شهرداری اصفهان با بیان اینکه آتش سوزی
در بوستان سه ،طبقه  ۱۴مجتمع مسکونی
شهید کشوری ،رخ داده است ،افزود :در این
حادثه نیروهای امدادی آتشنشانی حریق را
اطفا کردند و تنها مقداری ضایعات در تراس
طعمه حریق شده بود.
کاوه آهنگران ادامه داد :نیروهای اعزامی به
محل این حادثه از ایستگاه شماره ۲3در محل
حادثهحضوریافتندوعاوهبرآنششایستگاه
آتشنشانی دیگر نیز در محل حضور یافتند.

سرویس حوادث

سرویس حوادث

چند روز پس از سقوط مرگبار پسر
۱7ساله در ارتفاعات قلعه ضحاک ،پدر
و نامادری اش در اقدامی هولناک به
زندگی خود پایان دادند.
حدود ساعت 7:3۰صبح 3۰تیرماه امسال
امدادگران هالاحمر شهرستان هشترود
در استان آذربایجان شرقی از سقوط پسری
۱7ساله به نام علی در ارتفاعات قلعه ضحاک
باخبر و برای نجات وی راهی محل حادثه
شدند.
فردی که ماجرا را به هال احمر گزارش
کرده بود ،پدر علی بود که وقتی مأموران
به آنجا رسیدند گفت :صبح زود همراه
پسرم برای کوهنوردی به این محل آمدیم.
وقتی به ارتفاعات رسیدیم ،پسرم به باای
صخره ای رفت که عکس سلفی بگیرد .او
مشغول عکاسی از خودش بود اما ناگهان
پایش لیز خورد و به پایین سقوط کرد .من با
دیدن این صحنه وحشت کردم و سراسیمه
به باای صخره رفتم اما اثری از علی نبود
و با هال احمر تماس گرفتم و درخواست

کمک کردم.

مرگ دردناک

با اظهارات این مرد عملیات نجات آغاز شد.
پسر نوجوان از باای صخره به اعماق درهای
صعب العبور سقوط کرده بود و رسیدن
به وی کاری سخت و دشوار بود .در این
شرایط امدادگران دست به کار شدند و با
ایجاد کارگاه و استفاده از طناب خود را
به محل سقوط پسر نوجوان رساندند و در

عملیاتی سخت و نفسگیر که حدود ۵ساعت
طول کشید ،توانستند پیکر او را از ابهای
صخرهها بیرون بکشند .آنها پسر نوجوان را به
پایین کوه منتقل کردند و در اختیار اورژانس
قرار دادند اما معاینات اولیه از این حکایت
داشت که او جانش را از دست داده است .پسر
نوجوان بهدلیل صدمات هولناکی که دیده
بود ،در همان لحظات اولیه سقوط جانش را
از دست داده بود و در ادامه پیکر بیجان او

 ۸قاچاقچی کاا در تور اطاعاتی پلیس
سرویس حوادث

سرهنگ علی ولی پور گودرزی رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ
اظهارداشت:باتوجهبهتشدیدمبارزهباقاچاقکاا،روزگذشتهاولینمرحله
طرحاستانیمقابلهباقاچاقمعکوسبامحوریتدامزنده،محصواتکشاورزی
ونهادههایدامیدرتهرانبزرگ،ماموراناینپلیسطییکعملیاتهمزمان
و منسجم پس از رصدهای اطاعاتی نامحسوس به  ۹محل که محل دپوی
کااهای قاچاق بود مراجعه کردند که مقادیر زیادی انواع کااهای قاچاق در
محل موجود بود.
سرهنگ ولی پور گودرزی افزود :در بررسی اولیه مشخص شد کااها شامل لوازم
آشپزخانه ،پارچه ،لوازم آرایشی ،کاشت ناخن و ماینر ،فاقد مشخصات و اسناد مثبته
گمرکی است ،در ادامه تحقیقات مشخص شد که کااها از مرزهای ورودی به تهران
منتقل و در محلها انبار و سپس با نام برندهای معتبر محصول کشورهای خارجی
اقدام به فروش در بازار کردند.
وی با بیان اینکه کاراگاهان در رصدهای اطاعاتی پیچیده موفق شدند 8نفر از مالکان
کااها را شناسایی کنند ،اضافه کرد :با هماهنگی مقام قضائی کارآگاهان در عملیات
پلیسی متهمان را دستگیر و با تکمیل پرونده آن ها را به مرجع قضائی معرفی کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ با بیان اینکه کارشناسان ارزش مالی اموال
کشف شده را  ۵میلیارد تومان اعام کرده اند ،افزود :شهروندان در صورت مشاهده
هرگونه کاای قاچاق و احتکار کاا با پلیس ۱۱۰تماس بگیرند.
سرهنگ ولی پور گودرزی گفت :بیش از  ۱3۰هزار کاای قاچاق از این انبارها کشف
شده است.
سرویس حوادث

این قطار چهار ساعت تاخیر داشت؛ قرار بود ساعت
هشت صبح وارد تهران شود اما ساعت یازده هنوز به
تهران نرسیده بود و در نزدیکی پایتخت فردی اقدام
به خودکشی کرد.
مسافران حدود یک ساعت دیگر در قطار ماندند تا فرآیند
انتقال آن فرد به بیمارستان انجام شود.

خودکشی زن و شوهر پس از مرگ پسر نوجوان

سرویس حوادث

مرد 8۶سالهای که یکی از اقوامش را در خواب با کوبیدن گلدان به سرش
به قتل رسانده است در بازجوییهای مقدماتی مدعی شد که مقتول قصد
داشته۵نفر ،از جمله او را بکشد.
صبحروزجمعهوقتیدامادمردی8۶سالهبرایاحوالپرسیبهخانهاورفتباحادثهتکان
دهندهای روبهرو شد .او از پدر همسرش شنید که چند ساعت قبل مردی۵۲ساله را که
همراه او در آن ساختمان زندگی میکرد ،به قتل رسانده است .محل حادثه ،ساختمانی
3طبقه در حوالی نارمک بود که مرد سالخورده در یکی از طبقات آن و مقتول که از اقوام
دور او بود نیز در طبقه دیگر آنجا زندگی میکرد .چون صاحبخانه مسن و بیمار بود،
مقتول از مدتی پیش به خانه او رفته بود تا هم جایی برای زندگی کردن داشته باشد
و هم از صاحبخانه پرستاری کند .آنها مدت ها بود که بدون هیچ مشکلی با یکدیگر
زندگی میکردند و معلوم نبود چرا چنین جنایتی رخ داده است.
مرد سالخورده درحالیکه لباس هایش خون آلود بود و حال خوبی نداشت ،دامادش را
بهپشتبامخانهبردوجسدمقتولرابهاونشانداد.دامادجوانکهتاآنزمانحرفهای
پدرزنش را باور نکرده بود وقتی جسد را دید شوکه شد و با پلیس تماس گرفت و دقایقی
بعد مأموران کانتری ۱۲7نارمک خود را به آنجا رساندند.
بررسیهایاولیهنشانمیدادمقتولدرحالیکهرویپشتبامدررختخوابشخوابیده
و وسایل شخصیاش هم باای سرش بود با اصابت گلدان به سرش ،در خواب جان
باخته است .موضوعی که متهم هم به آن اعتراف کرد و در این شرایط بود که ماجرا به
رحیم دشتبان ،بازپرس شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران گزارش شد و دقایقی
بعد با حضور او و افسران اداره دهم پلیس آگاهی تحقیقات فنی در اینباره کلید خورد.
آن طور که شواهد بهدست آمده از صحنه جنایت نشان میداد این قتل حدود ساعت
 3بامداد ،درست زمانی که مقتول در خواب بود اتفاق افتاده است .متهم در اعترافات
اولیهاش گفت :من و مقتول مدت ها بود که با هم زندگی میکردیم ،اما وقتی فهمیدم
که او میخواهد من را بکشد زمانی که در خواب بود به پشت بام آمدم و یک گلدان
برداشتم و به سرش کوبیدم و او را کشتم.
با وجود اعتراف این مرد به قتل هم خانهاش ،اوضاع و احوال او نشان میداد که تا حدودی
دچار توهم است .با این حال او تحت بازجویی قرار گرفت تا ناگفتههای این جنایت را
بازگو کند .او گفت :من مدتها به تنهایی زندگی میکردم اما از چند وقت پیش مقتول
که از اقوام دورمان بود و خانه هم نداشت پیش من آمد تا از من مراقبت کند.
مدت ها با هم زندگی میکردیم و هیچ مشکلی نداشتیم ،اما از چند وقت پیش رفتار
او عوض شد .چند مرتبه من را تهدید کرد که میکشمت ،اما من حرفهایش را جدی
نمیگرفتم .این وضعیت ادامه داشت تا اینکه ساعت 7عصر روز قبل از قتل او دوباره
من را تهدید کرد و گفت که میخواهد۵نفر ،از جمله من را بکشد .او حرفهایش جدی
بود .من هم ترسیدم و نقشه قتلش را کشیدم.
متهمدرادامهاعترافاتشگفت:چندساعتبعداوبرایخوابیدنبهپشتبامرفت.مدتی
بود که در پشتبام میخوابید .من هم بیدار ماندم و چند ساعت صبر کردم تا او بخوابد.
حدود ساعت 3صبح بود که به پشتبام رفتم ،یک گلدان برداشتم ،به سرش کوبیدم
و پایین آمدم .دیگر خوابم نمیبرد تا اینکه صبح شد و دامادم به خانهام آمد و من هم
همهچیز را برایش تعریف کردم .براساس این گزارش هماکنون متهم8۶ساله با صدور
قرار قانونی در بازداشت بهسر میبرد و تحقیقات در اینباره ادامه دارد.

تیراندازی به سارقان ولنجک

مردی خود را روی مقابل قطار بندرعباس-تهران پرت کرد
حوالی ساعت یازده روز گذشته ،یک نفر خودش
را مقابل قطار بندرعباس-تهران پرت کرد.
بر اساس آنچه مسافران قطار گفتند ،این خودکشی
دست کم روی ریل قطار موفق نبود و فرد مذکور با
آمبوانس منتقل شد.

مسئول صفحه :نرگس رضایی

توهم ،از مرد  ۸۶ساله قاتل ساخت

فرمانده انتظامي شهرستان خور و بیابانک خبر داد:

سرهنگ جواد افشـاري فرمانده انتظامي شهرستان
خور و بیابانـک از دسـتگیري دو قاچاقچي و کشـف
مواد مخـدر از نـوع تریـاک به مقـدار  3۰کیلـو 7۰۰
گرم خبـر داد.
سـرهنگ افشـاري اظهار داشـت :ماموران ایسـت و بازرسـي
حین پایـش و کنتـرل خودروهـاي عبـوري به یک دسـتگاه
کامیونـت هیونداي سـفید مشـکوک و آن را متوقـف کردند.

حـوادث

شماره ۱48۲

به پزشکی قانونی منتقل شد.
چند روز از این حادثه دردناک میگذشت
و پیکر پسر نوجوان به خاک سپرده شده
بود تا اینکه روز گذشته پلیس و اورژانس
شهرستان هشترود در جریان حادثه ای
هولناک قرار گرفتند .آنها از طریق تماس
تلفنی در جریان خودکشی پدر و نامادری
این پسر نوجوان قرار گرفتند و وقتی به خانه
آنها رفتند ،اجساد بیجانشان را دیدند که
حلقآویز شده بودند.
همه شواهد از این حکایت داشت که این زن و
شوهر در اقدامی خودخواسته تصمیم گرفته
بودند به زندگی خود پایان دهند .بررسیها
نشانمیدادپدرعلی(پسرنوجوانیکهازصخره
سقوط کرد) مدتها قبل از همسر اولش جدا
شده و به همراه پسرش علی زندگی میکرد
تا اینکه تصمیم گرفت دوباره ازدواج کند .او
از همسر دومش دارای ۲فرزند بود اما پس از
اتفاقی که برای فرزند اولش علی رخ داد ،چنان
افسرده شده بود که به همراه همسر دومش
تصمیمگرفتهبودندبهزندگیخودپایاندهند.
با این اطاعات اجساد این زن و شوهر به
پزشکی قانونی منتقل شد و تحقیقات پلیسی
و قضایی برای مشخص شدن علت و انگیزه
اقدام هولناک آنها آغاز شده است.

سرهنگ جلیل موقوفه ای رئیس پلیس پیشگیری تهران اظهار داشت :دو
شب گذشته در زمینه طرح ارتقای امنیت اجتماعی واحدهای عملیاتی در
مناطق شمال تهران فعال بودند که گشت انتظامی کانتری  ۱۶3ولنجک به
یک موتور سیکلت با ۲سرنشین مشکوک شدند.
سرهنگموقوفهایافزود:درگامنخستمامورانکانتریباگرفتناستعامازپاکموتور
سیکلت متوجه شدند متهمان سارقان حرفهای هستند و موتور سیکلت سرقتی است.
وی اضافه کرد :متهمان پس از مشاهده گشت پلیس با موتور سیکلت سرقتی متواری
شدند که ماموران کانتری در یک تعقیب و گریز ۲۰دقیقهای با رعایت قانون بکارگیری
ساح و اقدام به شلیک تیر هوایی ،متهمان را دستگیر کردند.
رئیس پلیس پیشگیری تهران گفت :متهمان سابقه دار در باز جوییهای فنی به ۵۰
فقره سرقت به روش موبایل قاپی با استفاده از موتور سیکلت مسروقه در شمال تهران
اعتراف کردند که پرونده متهمان جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.
سرویس حوادث

چاقو کشی در رستوران

سرهنگ صادق قره باقری رئیس پایگاه دوم پلیس امنیت عمومی پایتخت
گفت:درپیدرگیریونزاعخونینکهمنجربهتخریبیکرستورانمعروف
درشمالغربتهرانشد.تیمهایعملیاتیپایگاهدومپلیسامنیتعمومی
پایتخت تحقیق و بررسی در این خصوص را آغاز و پیرامون شناسایی و
دستگیری عامان این اقدام مجرمانه وارد عمل شدند.
سرهنگ قره باقری افزود :در بررسیهای بعمل آمده و پایش اطاعاتی هویت متهم
اصلی این پرونده که بیشتر نیز از مشتریان این رستوران بوده و به همراه چند نفر از
دوستان و همدستانش این محل را پاتوقی برای خود قرار داده بودند شناسایی شد.
وی اضافه کرد :در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی مشخص شد عامان تخریب
که  3فرد جوان بوده در شب حادثه به علت اختاف حساب و مشکات شخصی با
چند نفر دیگر که در این رستوران حضور داشتند درگیر شده و این درگیری منجر به
تخریب رستوران و زخمی شدن  ۲نفر از طرفین دعوی به دلیل اصابت ضربات چاقو
به کتف و پا شده است.
سرهنگقرهباقریبابیاناینکهنتیجهتحقیقاتصورتگرفتهدراختیارمرجعقضایی
قرار گرفت ،بیان داشت :صبح روز یکشنبه سوم مرداد ماه اکیپی از ماموران پایگاه دوم
پلیس امنیت عمومی به مخفیگاه متهم مورد نظر در حوالی باغ فیض اعزام شدند و
موفق شدند وی را که عامل اصلی این تخریب بود به اتهام تخریب اموال خصوصی،
اخال در نظم عمومی ،تظاهر به قدرت نمائی با ساح سرد و مشارکت در ایراد ضرب
و جرح عمدی با ساح سرد (قمه و چاقو) دستگیر کنند.
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تجلیل از زوج های جوان محله های جلوان و حصه اصفهان
سرویس ورزشی

طی مراسـمی از  50زوج جوان محلـه های جلوان و حصـه اصفهان در
فرهنگسرای اسـتاد شـریعت تجلیل به عمل آمد.
به گزارش روابـط عمومی اداره کل رزش و جوانان اسـتان اصفهان ،به مناسـبت
سالروز ازدواج آسـمانی حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) و به منظور
ترویج فرهنگ ازدواج آسـان ،به همت اداره کل ورزش و جوانان اسـتان اصفهان
و بـا همـکاری شـهرداری منطقـه  10اصفهان مراسـم جشـن پیوند آسـمانی
و تجلیـل از  50زوج جـوان محلـه های جلـوان و حصه در فرهنگسـرای اسـتاد
شـریعت (حصه) برگزار شـد.
این مراسـم شـکیل با حضور عباس مرادیان معاون امور فرهنگی و جوانان اداره
کل رزش و جوانان استان اصفهان ،حمید شـهبازی شهردار منطقه  10اصفهان
و دیگر مسـئولین برگزار گردید.
عباس مرادیـان در این مراسـم در جمع خبرنـگاران اظهار داشـت :چهار بخش
امور فرهنگی ،امـور جوانان ،مشـارکتهای اجتماعـی ،مشـاوره ازدواج و تعالی
خانـواده از عمده فعالیتهـای معاونت فرهنگی و امـور جوانـان ورزش و جوانان
اسـتان اصفهان است.
معاون امور فرهنگـی و جوانـان اداره کل رزش و جوانان اسـتان اصفهـان افزود:
به منظور ترویج فرهنگ ازدواج آسـان مراسـم هـای این چنینـی و کارگاه های
آموزشـی را برگزار کـرده ایـم و در آینـده نیز مدنظـر قـرار داده ایـم ،همچنین
بسـتههای فرهنگـی شـامل کتـاب پیرامـون ازدواج و تحکیـم خانـواده ،لـوح
فشـرده و ارائه تکنیکهـای مدیریت رفتـار زوجیـن از دیگر فعالیتهـای اداره
کل ورزش و جوانـان اسـت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان:

فواد مبارکه با حمایت خود ورزشگاه نقش جهان را به
یک نماد ملی تبدیل کرد

مدیـرکل ورزش و جوانـان اسـتان اصفهـان گفـت :شـرکت فواد
مبارکه با تکمیل ورزشـگاه نقـش جهان مسـئولیت اجتماعی خود
را بـه منصه ظهور رسـانده اسـت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان به نقل ازپایگاه
خبری ایراسـین ،پایبندی و تعهد شـرکت فـواد مبارکه در راسـتای عمل به
رسـالت های اجتماعی اش باعث شـده سـاخت مجموعه ورزشی نقش جهان
در سطح اسـتانداردهای بین المللی توسعه پیدا کند .ورزشـگاهی که بیش از
 25سـال مسـکوت مانده بود و در حال حاضـر با  80درصد پیشـرفت فیزیکی
توانسـته اسـت به عنوان یک ورزشـگاه بین المللـی ،نقش موثری در توسـعه
ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی کشـور داشـته باشد.
به همیـن منظـور بـرای اطاعات بیشـتر به سـراغ سـید محمـد طباطبایی،
مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان اصفهان و سـید حسـین محمودیـه مدیر و
رئیس اداره فنی مهندسـی اداره کل ورزش و جوانان اسـتان اصفهان رفتیم تا
با ابعـاد مختلـف این ابرپروژه ملی بیشـتر آشـنا شـویم.
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کشورمان را واریز کند.

اذان صبح

اذان ظهر

سهشنبه

مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان خواست پاداش همه اعضای تیم ملی فوتبال

فاورجان 37 42 71 77 :

اذان مغرب

نجف آباد 42 62 15 70 :

بیشترین دما

39

کمترین دما

20

صاف تا قسمتی ابری و غبارصبحگاهی

امام علی (ع):
به وسیله ی علم است که خداوند اطاعت و عبادت می شود .با علم٬
معرفت خداوند و توحید او حاصل می شود ٬به وسیله ی علم صله
ی رحم انجام ٬و حال از حرام شناخته می شود و علم پیشوای
عقل ٬تابع آن است و سعادتمندان بدان الهام می یابند و تیره
بختان ٬محروم می شوند.
منبع  :البحار ١۶۶/١

آراموجوشی؛زوجفنیسپاهانبهسالبعدمیرسند؟

ورزشگاه نقش جهان یک نماد عظیم ملی است

سـید محمد طباطبایی از ورزشـگاه نقش جهان بـه عنوان نمـاد عظیم ملی و
نماد عظیم ورزشـی در سـطح آسـیا و کشـور نام برد و بیان داشـت :با توجه به
اینکـه این مجموعـه در راسـتای بحث ظرفیـت های ملی سـاخته شـده ،اگر
میزبانی های آسـیایی در حوزه فوتبال به ویژه جام ملت های آسیا شامل حال
کشورمان شـود؛ به طورحتم ورزشـگاه  75هزار نفری نقش جهان میتواند به
عنوان یک پروژه ملی بـار عظیمی از میزبانی ایـن رقابتها را به دوش بکشـد.
مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان اصفهـان ادامـه داد :هـواداران طایی پوش
سـپاهان پیرامون داشتن یک ورزشـگاه اختصاصی خواسـته به حقی را دنبال
می کردند که شـرکت فواد مبارکـه در زمینه بحث رسـالت اجتماعـی آن را
احسـاس کرد و به خوبی به خواسـته هواداران پرشـور سـپاهانی پاسـخ داد.
زیبنده نبود تیمی به بزرگی سپاهان ورزشگاه اختصاصی نداشته باشد

وی با بیان اینکه زیبنده نبود تیمی به بزرگی فواد مبارکه سـپاهان ورزشـگاه
اختصاصی نداشـته باشـد ،افزود :باشـگاه بزرگ فـواد مبارکه سـپاهان که به
عنوان یک مکتـب ورزشـی دیرینـه در فوتبال و ورزش کشـور محسـوب می
شـود برای برگزاری مسـابقات آسـیایی خـود راهی فوادشـهر می شـد و در
ورزشـگاه اختصـاص ذوب آهن میزبـان رقبا بـود و می طلبید که مسـئولین
شـرکت فواد مبارکه با یـک برنامهریزی و فکر اساسـی در راسـتای میزبانی
رقابتهـای آسـیایی اقدام کننـد کـه خوشـبختانه در بحث ورزشـگاه نقش
جهـان ورود کردند.
سید محمد طباطبایی با بیان اینکه واگذاری ورزشگاه نقش جهان به شرکت
فواد مبارکه محاسن خیلی زیادی داشـت ،افزود :من از همه دستاندرکاران
و مسئولین به ویژه مدیرعامل شرکت فواد مبارکه ،وزیر صمت و وزیر ورزش
و جوانان تقدیر و تشکر می کنم چرا که مسـاعدت های بسیاری در این زمینه
صورت گرفت و خوشـبختانه طی یک فرایند حقوقی و قانونی ،ورزشگاه نقش
جهان به مدت  46سـال به باشـگاه فرهنگی ورزشـی فواد مبارکه سـپاهان
واگذار شـد که امیـدوارم در آینده شـاهد میزبانی مسـابقات آسـیایی و حتی
جهانی در این ورزشـگاه باشیم.
امیدواریم دهکده المپیک تکمیل شود

مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان اصفهـان ابراز امیـدواری کـرد با حمایت
مسـئولین فواد بـه ویـژه مسـئولین ورزش کشـور طـرح جامعی کـه در
مجموعه نقش جهان با عنوان طرح المپیک نام نهاده شـده به اتمام برسـد.
وی در ادامـه بـه پیشـرفت فیزیکـی مکان هـای ورزشـی مجموعـه نقش
جهان اشـاره کرد و گفت :سـالن اختصاصی جانبازان یک استخر 50متری
قهرمانی ویـژه رقابت های ملـی و بین المللی اسـت که پیشـرفت فیزیکی
 40درصدی داشـته اسـت .همچنین پیسـت دوچرخه سـواری نزدیک به
 30درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته است.

قول و قرار دربی آسیایی؛ 26شهریور
در مالزی!

سرویس ورزشی

سرویس ورزشی

محـرم نویدکیـا و علیرضـا مرزبـان
زوج بسـیار خوبی بـرای هدایت تیم
فوتبال سـپاهان بوده اند و بیشترین
میانگیـن امتیازگیری تاریـخ را برای
ایـن تیم ثبـت کـرده اند.
هنوز یـک بازی دیگـر از لیگ بیسـتم باقی
مانـده ،ولـی سـپاهان بـا کسـب  62امتیاز
توانسته عملکرد بسـیار خوبی داشته باشد
و از لیـگ سـیزدهم کـه رقابت هـای لیگ
برتر بـا حضـور  16تیـم برگـزار می شـود،

سـپاهانی ها حتـی در لیـگ چهاردهم که
قهرمان شدند که نتوانسـته بودند از امتیاز
 59گـذر کنند.
ایـن موفقیـت ماحصـل زوجـی اسـت کـه
تجربـه فراوانـی در فوتبـال ایـران دارنـد؛
محـرم نویدکیـا در اولیـن سـال مربیگری
بازیکن خونسـرد سـال
نشـان داده همـان
ِ
های طایـی تیم فوتبـال سـپاهان در دهه
 80اسـت و اینبار به جـای پاس هـای گره
گشـا ،بـا افـکار و تصمیمـات خـود از کنار
زمیـن سـپاهان را در مسـیر موفقیـت قرار

درخششتکواندوکاراننجفآباددرمسابقاتآسیایی

داده اسـت.
مرد مکمل او در این مسـیر علیرضا مرزبان
بوده که اصا شـبیه محرم نویدکیا نیسـت.
مرزبـان چهره پرجـوش و خـروش نیمکت
سـپاهان اسـت که همواره رفتاری برعکس
محرم نویدکیا داشـته و هر چقدر سرمربی
سـپاهان آرامـش دارد ،او در کنـار زمین با
جوش و خروشـی که دارد به ذهن می آید.
اما سـوال مهمـی در رابطه با ایـن همکاری
از همیـن حاا در ذهـن هواداران سـپاهان
شـکل گرفتـه و آن ها بـه طور دقیـق نمی

داننـد ایـن همـکاری در سـال آینـده نیـز
ادامـه پیـدا خواهد کـرد یا خیـر .موضوعی
که بی شـک در عملکرد طایی پوشـان نیز
تاثیرگذار خواهـد بود.
البته جالب اسـت بدانید که علیرضا مرزبان
نامـش در سـازمان لیـگ فوتبال ایـران به
عنوان سـرمربی رد شـده و محـرم نویدکیا
به عنوان مربـی و چهره محبوب سـپاهانی
ها بـرای اینکه نامش در سـال هـای بعدی
بـه عنـوان سـرمربی رد شـود بایـد دنبـال
سـپری کردن کاس های مربیگری باشد.

تدبیر جدیدفرانس فوتبال؛

توپطای2020ازآرشیودرمیآید

ورزشگاه نقش جهان بزرگترین پروژه ورزشی ایران پس از انقاب بود

سـید محمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان در ابتدا اظهار
داشـت :پروژه ورزشـگاه نقش جهـان بزرگتریـن پروژه ورزشـی ایـران پس از
انقاب اسامی بود که سالیان سـال با توجه به اعتبارات قطره چکانی ،وسعت
کار و حجم عملیاتی انبوه مسکوت مانده بود زیرا مستلزم اعتبارات زیادی بود.
وی در ادامـه افزود :از طرفـی تیم فوتبال فـواد مبارکه سـپاهان تنها نماینده
کشـور عزیزمان ایران اسـت کـه در جام باشـگاههای جهـان به میـدان رفته و
سـالیان سـال به عنوان نماینده شایسـته فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا
حضوری چشمگیر داشـته اسـت .لذا اصفهان میزبانی های متعددی در حوزه
فوتبـال به واسـطه حضور تیم هـای سـپاهان و ذوب آهـن در لیـگ قهرمانان
آسـیا داشـته و اینها مسـتلزم این بود که یک ورزشـگاه بـا تمام تجهیـزات در
حد اسـتانداردهای  AFCداشـته باشیم.
طباطبایی تصرح کرد :خوشـبختانه با ورود شـرکت فواد مبارکه در راسـتای
بحث تکمیل پـروژه نقش جهان اقدام بسـیار خـوب و مثمر ثمری انجام شـد
تا بتوانیم پس از سـالیان سـال شـاهد تحقق یک انتظار به حـق جامعه ورزش
به ویژه عاقمنـدان به فوتبال باشـیم.
وی با اشـاره به پایبندی و تعهد شـرکت فواد مبارکه در راستای رسالت و نگاه
اجتماعی گفت :شرکت فواد مبارکه با تکمیل ورزشگاه نقش جهان مسئولیت
اجتماعی خود را به منصه ظهور رسـانده اسـت و با توجه به حوزه گردشـگری
ورزشـی؛ مجموعه ورزشـی نقش جهان توانسـته یکی از مجموعه های شایان
توجه باشگاههای حرفهای در سـطح فوتبال خاورمیانه و منطقه باشد.

مبارکه :

52424745
حدیث

مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان پیش از سفر به توکیو از ژاله فرامرزیان معاون توسعه

شاهین شهر 45 21 72 84 :

آیین نامه اخاق حرفه ای http://asreesfahannews.ir/NP/index/AeenName

آب و هوا

وزیر ورزش کوتاه آمد؛ به همه پاداش بدهید

سرویس ورزشی

دبیر تحریریه :مریم رضایی 32 66 61 56

ما را در اینستاگرام
و سایت عصر اصفهان
نیز همراهی کنید

اینستاگرامنیازمندیهایعصراصفهان

سایتروزنامهعصراصفهان
سایتروزنامهعصراصفهان

سرویس ورزشی

تکواندوکاران نجف آباد در مسابقات آسیایی
پومسهموفقبهکسب 5مدالرنگارنگشدند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
استان اصفهان به نقل از روابط عمومی اداره ورزش
و جوانان شهرستان نجف آباد ،در پایان مسابقات
آسیایی پومسه به میزبانی کشور فیلیپین که به
دلیل شرایط کرونا به صورت آناین برگزار شد
تکواندوکاران شهرستان نجف آباد موفق به کسب
 2مدال طا 2 ،نقره و  1برنز شدند .
سرویس ورزشی

مهدی عبـدی حـاا منجر پرسـپولیس
لقب گرفتـه؛ سـتاره ای با صـورت یخی
و آرامشـی منحصر بـه فرد.
پرسـپولیس مهـد مهاجمـان گلـزن در تاریـخ
فوتبال ایران بوده اسـت .از سـتاره هـای بزرگی
چون همایون بهزادی و صفـر ایرانپاک گرفته تا
در ادامه فرشـاد پیوس و علی دایی و  ....همیشه
و در طول تاریخ شـاهد حضور مهاجمان بزرگی
در ترکیب خـود بـوده ایم .سـتاره هایـی که در
ادامه و بعد از درخشـش در پرسپولیس سال ها
در ترکیـب تیم ملی ایـران نیـز هنرنمایی کرده
و بارها موفق به زدن گل های حسـاس و تعیین
کننده ای شـدند.
ایـن دو فـوق سـتاره بـزرگ فوتبـال ایـران در
سـال  74در خـط حملـه پرسـپولیس در کنار
هم قـرار گرفتنـد .این اولیـن دیداری اسـت که
دایی و پیـوس همزمان در ترکیب پرسـپولیس
بـه میـدان رفتند.
البتـه محرومیـت پیـوس بعـد از دربـی سـال
 ،73اختـاف مـار زنگـی بـا اسـتانکو و البتـه
ترنسـفر دایی در شـهریور سـال  75باعث شـد
عمـر درخشـش ایـن زوج مخـوف در ترکیـب
قرمزپوشـان بـه درازا نکشـد.
اما از زمان مصدومیت شـدید محسن خلیلی در
سال 1388تا ورود برانکو به رختکن پرسپولیس،
بزرگ تریـن ضعف این تیـم را بایـد فقدان یک
مهاجم گلـزن و زهـردار توصیف کـرد .علیرغم
جـذب بازیکنانـی چـون کریـم انصـاری فـرد،
محمد قاضـی ،رضـا نـوروزی و  ....پرسـپولیس
پنج شـش سـال در ترکیـب خـود مهاجمی در
اختیار نداشت که سـر بزنگاه کار را تمام کرده و
گل های حساسـی برای این تیم به ثمر برساند.
اما در چنـد سـال اخیر ایـن نقیصه بـه بهترین
شکل برطرف شده و بی تردید حضور مهاجمان
گلزن نیـز یکـی از دایـل اصلی موفقیـت های
متوالی پرسـپولیس بوده اسـت .بـا ورود برانکو
تحـول بزرگی در سـبک بـازی مهـدی طارمی
ایجاد شـد و در ادامه علـی علیپور نیز توانسـت

مقام های کسب شده :
زهرا خانیان مدال نقره انفرادی رده سنی  15تا
 17سال مشکی
فاطمه عادل نیا مدال برنز انفرادی رده سنی 15
تا  17سال ابی
سحر باستانی مدال طای انفرادی رده سنی زیر
 12سال ابی
فاطمه حجتی مدال طا انفرادی رده سنی  12تا
 14سال ابی
علیرضا شاهپوری مدال نقره انفرادی 12تا 14سال

سرویس ورزشی

مجله فرانس فوتبال فرانسه قصد
دارد امسال دو توپ طای بهترین
بازیکن جهان را اهدا کند.
سایت «فوتبال فرانسه» خبر داد قرار
است مجله فرانس فوتبال مراسم اهدای
جایزه توپ طای  2020و  2021را
همزمان برگزار کند.
مراسم اهدای توپ طای سال 2020
به دلیل شرایط کرونایی لغو شد به

طیب خاطر عجیب یک ستاره جوان؛

برگکمپپرسپولیسراقهرمانلیگمیکند!

خود را به عنوان یکـی از بهترین مهاجمان لیگ
معرفـی کند.
اما با جدایی ایـن دو بازیکن در فصـول اخیر نیز
روند گلزنی مهاجمان پرسپولیس متوقف نشده
است .در کنار عیسـی آل کثیر و شهریار مغانلو،
دو دو سـال اخیر یک سـتاره جوان در پیشـانی
خط حمله قرمزپوشـان به خوبی خود را مطرح
کرده اسـت؛ معدی عبدی.
ایـن اولیـن گل مهـدی عبـدی در لبـاس
پرسـپولیس اسـت؛ گل برتـری در دربـی برابـر
رقیـب دیرینه آنهـم فقط در سـن  21سـالگی،
شـروعی از این بهتر برای یک بازیکـن جوان در
ذهـن خـود سـراغ داریـد؟
بعد از درخشـش در تیـم جوانان پرسـپولیس،
ایـن گابریل کالـدرون آرژانتینی بود که نقشـی
مهم در ظهور ایـن بازیکن جوان داشـت .جالب
اینجاست مهدی عبدی اولین بازی رسمی خود
در لباس پرسپولیس را در دربی و مقابل استقال
استراماچونی انجام داد .در شرایطی که استقال
یک پنالتی از دسـت داده بود و به نظر می رسید
یـک تسـاوی بـدون گل در انتظـار همه باشـد،
تصمیم شـجاعانه کالـدرون همه چیـز را تغییر
داد؛ اتفاقی کـه احتماا برای همیشـه در تاریخ

زندگی ورزشـی مهدی عبدی ماندگار اسـت.
شـاید باورکردنی نباشـد ،امـا مهدی عبـدی با
اولیـن لمس تـوپ خـود در اولین بازی رسـمی
با لباس پرسـپولیس آنهم در دربـی برابر رقیب
دیرینه موفق شـد دروازه سید حسین حسینی
را در  21سـالگی باز کرده و رکـوردی تاریخی را
به نام خـود ثبـت کند.
در آن مقطع هواداران پرسـپولیس به شـوخی و
برای کـری خوانی با طرفـداران رقیـب ،مهدی
عبدی را “بچه ای فراری” از مدرسـه خطاب می
کردند که موفق به گلزنی در دربی شـده اسـت،
اما حاا ایـن بازیکن بـه قدری درخشـان ظاهر
شـده که می توان او را یکی از استعدادهای مهم
فوتبال ایران در سـال های پیش رو قلمداد کرد.
بزن عبـدی؛ مـی کنـه تـو دروازه تـوپ رو .این
گزارش به یادمادنی محمدرضـا احمدی از پرواز
بلند عبـدی در میـان مدافعـان النصـر و گلزنی
برابر این تیم عربسـتانی اسـت؛ مهدی عبدی را
باید متخصص درخشـش در بازی هـای بزرگ
خطـاب کرد.
فصل گذشـته فرصت چندانی برای درخشـش
مهدی عبدی ایجاد نشد ،اما محرومیت عجیب
عیسی آل کثیر در اوایل فصل و البته درخشش

همین خاطر مجله فرانس فوتبال قصد
دارد امسال جایزه توپ طای آرشیو
شده  2020و توپ طای سال 2021
را باهم اهدا کند.
طبق گزارش های رسیده رابرت
لواندوفسکی مهاجم لهستانی بایرن
مونیخ شانس اول کسب توپ طای
 2020است .همچنین لیونل مسی فوق
ستاره آرژانتینی بارسلونا شانس اول
کسب توپ طای  2021است.
خود او باعث شـده حـاا عبدی تبدیـل به امید
اول هواداران پرسـپولیس بـرای باز کـردن گره
های دشوار شـود .در همان روز اعام خبر محرو
میت آل کثیـر ،عبدی بـا جایگـری دقیق خود
موفق به باز کـردن دروازه النصـر در نیمه نهایی
شـده و نقش مهمـی در دومیـن صعـود تاریخ
پرسـپولیس به فینال لیـگ قهرمانـان ایفا کرد.
اوج درخشـش مهدی عبدی امـا در فینال لیگ
قهرمانـان آسـیا رقم خـورد .ایـن سـتاره جوان
اولیـن موقعیـت جـدی پرسـپولیس را تبدیل
بـه گل کـرد و البته بدشـانس بـود کـه در ادامه
اشـتباهات فـردی و عجیـب هم تیمـی هایش
اجـازه نـداد او زننـده حسـاس تریـن گل تاریخ
باشـگاه پرسـپولیس لقـب گیرد.
ضربه ای دقیق به گوشـه دروازه اولسان در اواخر
نیمـه اول دیـدار فینـال لیـگ قهرمانان آسـیا؛
اما مهـدی عبـدی بدشـانس بـود کـه در ادامه
دو بـار دروازه پرسـپولیس بـاز شـد و قهرمانـی
از کـف رفـت.
یک مـاه بعـد دوبـاره نوبـت درخشـش مهدی
عبـدی در دربـی فـرا رسـید .او این بـار در نیمه
دوم و بـا تیزهوشـی دو مدافـع اسـتقال را از
جریان بـازی خارج کـرده و بـا یک ضربـه فنی
گل تسـاوی تیمش را این بار وارد دروازه رشـید
مظاهـری کرد.
مهدی عبـدی بـا تیزهوشـی فـراوان دو مدافع
استقال را محو کرده و به زیبایی و برای دومین
بار دروازه رقیب دیرینـه را در دربـی باز کرد.
نکته ویژه و منحصر به فرد سـبک بـازی مهدی
عبدی را باید آرامش عجیب این بازیکن دانست.
خصوصیتی کـه تنهـا در بازیکنان بـزرگ دیده
می شـود و هواداران پرسـپولیس را امیـدوار به
ظهـور یـک سـتاره بـزرگ در خـط حملـه این
تیم کرده اسـت.
در همـان دربـی دی مـاه  99مهـدی عبـدی با
آرامشـی محض و مثـال زدنی برای خـودش در
محوطه جریمه مقابل دروازه استقال مانور می
داد و البتـه در نهایت نوراللهی نتوانسـت از پاس
او اسـتفاده کند.

کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا با تشـریح
سـازوکار قرعه کشـی مرحله یک چهارم
نهایی لیـگ قهرمانان آسـیا ،اعـام کرد
کـه روز  26شـهریور قرعـه کشـی انجام
می شـود.
کمتـر از دو مـاه تا برگـزاری مرحله یک هشـتم
نهایی لیگ قهرمانان آسـیا و تقابل سـه نماینده
ایـران با النصـر و الهـال عربسـتان و اسـتقال
تاجیکسـتان باقی مانده اسـت .ای اف سی برای
چینـش  8مسـابقه ایـن مرحلـه ،به جـای قرعه
کشی از جدولی بسـیار پیچیده استفاده کرد که
باتوجه به نتایج تیمها ،آنهـا را در مقابل یکدیگر
قـرار میداد امـا برای مرحلـه بعدی ،قرار اسـت
قرعه کشـی به شـیوه معمول انجام شـود.
آنطـور کـه کنفدراسـیون فوتبـال آسـیا اعـام
کـرده ،قرعـه کشـی روز  26شـهریور در
کوااامپـور انجـام خواهـد شـد و باتوجـه بـه
شـرایط کرونایی ،نماینـدگان باشـگاهها امکان
حضـور در ایـن مراسـم را نخواهنـد داشـت.
سـازوکار قرعه کشـی نیز نکته عجیبـی ندارد و
همانند سـالهای گذشته مسـابقات شرق و غرب
بـه صـورت جـدا برگـزار میشـوند.
نکتـه مهـم اینکـه ابتـدا قرعـه کشـی منطقـه
غـرب برگـزار می شـود و سـپس قرعـه کشـی
مرحله شـرق به انجـام خواهـد رسـید .بنابراین
نماینـدگان ایـران زودتـر از بقیه حریفـان خود
را خواهنـد شـناخت.
در فایلی که ای اف سـی برای تشـریح سـازوکار
قرعه کشـی منتشـر کـرده ،اینطور آمـده که دو
تیمی که اول از گـوی بیرون میآینـد ،تیمهای
اول دو بازی مرحلـه یک چهـارم نهایی خواهند
بـود و تیمهـای سـوم و چهـارم ،حریفانشـان
می شـوند.
ایـن در حالـی اسـت کـه اگـر اسـتقال و
پرسـپولیس بـه مرحلـه بعـدی صعـود کننـد،
 %33.3احتمـال دارد کـه هـواداران فوتبـال
شـاهد دربـی آسـیایی باشـند.
نکتـه جالـب اینکـه مرحله یـک چهـارم نهایی
یک ماه بعـد از قرعه کشـی روز  24مهـر برگزار
میشـود و در فاصلـه سـه روز ،بازی هـای نیمه
نهایی نیز به انجام خواهند رسـید تا فینالیسـت
لیـگ قهرمانان معرفی شـود.
بهترین سال های عمرم اینجا بودم؛

نیازمند :روزهایم در سپاهان
فراموشنشدنی بود

سرویس ورزشی

اگرچـه سـپاهان همچنـان یک بـازی دیگر
پیـش رو دارد ،امـا پیـام نیازمنـد دیگـر به
اصفهـان بازنخواهد گشـت.
پیام نیازمند طی امـروز و یکـی  2روز آینده آخرین
تمرینات خود را در مجموعه بـاغ فردوس انجام می
دهد و سـپس با سـایر اعضـای تیـم به تهران سـفر
خواهد کرد تـا در آخرین دیـدار فصل در ورزشـگاه
آزادی بـه مصاف اسـتقال بـرود؛ جایی کـه طایی
پوشـان اصفهانـی امیدوارند بـا پیـروزی مقابل آبی
پوشان و شکسـت پرسـپولیس در ورزشگاه شهدای
شـهر قدس شـرایط به سـود آنهـا تغییر کنـد و آنها
باشـند که قهرمانی لیگ را جشـن مـی گیرند.
پیـش از ایـن بـازی امـا دو شـب گذشـته آخریـن
نمایش خود را در ورزشـگاه نقش جهـان انجام داد
تا آمـار خیـره کننـده حضـور در تمامی بـازی های
سـه سـال اخیـر سـپاهان را همچنـان حفـظ کرده
باشـد .نیازمنـد پـس از نمایـش در دربـی اصفهان
که با کلین شـیت  46بـرای او همراه شـد ،در میانه
زمیـن حاضـر شـد و عکـس یـادگاری گرفـت و در
ورزشـگاه خالـی از تماشـاگر بـا نقـش جهـان کـه
خاطـرات بسـیار خوبـی بـرای او بـه همراه داشـته
اسـت ،خداحافظـی کـرد.

