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چهلستون  | صفحه 8

آالیندههاییکهجانندارند
اماجانزمینرامیگیرند

داستان انسان و زمین داستان فرزند ناخلف و مادری مهربان 
است. مادری که این روزها صورت رنگ پریده و تن بیمارش 
نحیف تر از همیشه شده اســت؛ اما همچنان مهر خود را از 

فرزند دریغ نمی کند.

سرمقاله

لزومتغییرشیوهحکمرانیآب
درزایندهرود

محمد یوسـفی شـاتوری | امـروزه 
آب بیـش از منابع حیاتـی دیگر درگیر 
رقابت هـای بخشـی و منطقـه ای شـده 
و  زاینـده رود  خشک شـدن  بـا  اسـت. 
تـاالب گاوخونی، مهم ترین آسـیب متوجه کشـاورزان و 
کشـت محصوالت بوده و سـبب بـروز برخی بحران های 
اجتماعی و زیسـت محیطی شده اسـت. زندگی و حیات 
اغلـب سـاکنان حوضـه زاینـده رود بـه این منبـع مهم 
وابسـته و جـاری بـودن رودخانـه، تضمیـن پایـداری 
سـکونت در اسـتان اصفهـان خواهد بـود. ایـن موضوع 
نشـان می دهـد کـه تقسـیم آب بـا حساسـیت بسـیار 
فراوانـی روبـه رو اسـت. موضـوع آب در حوضـه آبریـز 
زاینـده رود در فـات مرکـزی کـه در اقلیمـی خشـک 
و نیمه خشـک از محـدوده پرتراکـم جمعیتـی شـهر 
بـرای  را  حساسـیت هایی  می کنـد،  عبـور  اصفهـان 
عـدم مدیریـت و نظـارت تاریخـی به منظـور جلوگیری 
از تنش هـای اجتماعـی در سـطح حوضـه، اسـتان و 
جوامـع محلـی و اغلب در میان کشـاورزان ایجـاد کرده 
اسـت. بارگذاری هـای بیـش از انـدازه، غیرمنطقـی و 
کارشناسـی نشـده و انتقـال آب بـه دیگـر حوضه هـا با 
ایجـاد شـکاف هایی در حکمرانـی آب در حوضـه آبریـز 
زاینـده رود همـراه بـوده اسـت.       ادامـهدرصفحـه2
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 روباه  های زاینده رود 
   صفحه  4ساکنان دیرینه شهر

نوبت اول

محمد شبانی- شهردار بهارستان 

آگهی مناقصه عمومی )نوبت دوم(  
 چاپ دوم

شهرداری بهارستان در نظر دارد جهت انجام پروژه های زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار 
نماید: 

سپرده شرکت در مناقصه )ریال(ردیف اعتباریبرآورد اولیه)ریال(نام پروژه

عملیات تهیه و اجرای جدول رفو معابر 
10/000/000/0004010301500/000/000سطح شهربهارستان )نوبت دوم)

 عملیات ترمیم و اصالح هندسی معابر
21/010/612/40240103011/060/000/000فاز یک شهر بهارستان  )نوبت دوم)

1- متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و از اخذ اوراق مناقصه می توانند از تاریخ چاپ آگهی تا مورخ 1401/02/14 
نسبت به خرید اسناد مناقصه از سامانه خدمات الکترونیک دولت )ستاد) اقدام نمایند. 

۲- پیشنهاد دهندگان باید پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 1401/02/24 که باید در سامانه خدمات 
الکترونیک دولت )ستاد) بارگذاری نمایند. 

٣- پیشنهادهای رسیده ساعت 14 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 1401/02/25 در کمیسیون عالی معامالت که در محل 
شهرداری بهارستان تشکیل می گردد، بازگشایی می گردد. 

4- شهرداری بهارستان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است.
5- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

م الف: 1305647

نوبت اول

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره   2537  
مورخ   1401/2/6     نوبت چاپ اول

شماره مناقصهعنوان پروژهردیف
مدت 

قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در 

مناقصه ) ریال(

مبلغ برآورد اولیه به 
ریال )بر اساس فهرست 

بها سال 1401(

نوبت 
مناقصه

اول17/279/186/997 4864/000/000 ماه2001004038000010تکمیل مدرسه خانم کبریا کوزه گر آران و بیدگل 1

اول4877/000/00017/537/105/243 ماه2001004038000011تکمیل پروژه نرجس )سالن( کاشان2

اول3775/000/00015/483/025/596 ماه2001004038000012تکمیل مدرسه شهید موسوی گنجگان سمیرم3

اول32/479/000/00049/577/517/295 ماه2001004038000013تکمیل مجتمع آموزشی هادی ناحیه 46

اول22/496/000/00049/912/456/986 ماه2001004038000006هنرستان سردار سلیمانی اردستان5

اول2/52/554/000/00051/066/166/691 ماه2001004038000007مدرسه شهید عباسی دره بید فریدن6

اول6897/000/00017/925/869/826 ماه2001004038000008تکمیل مدرسه بنیاد برکت هویه فالورجان7

اول2296/000/0005/916/814/595 ماه2001004038000009تکمیل سالن ورزشی شهید باهنر نائین8

1 - دستگاه مناقصه گزار: اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان            
۲ - موضوع مناقصه: مندرج در جدول فوق

٣- تاریخ و مهلت دریافت و گشایش اسناد مناقصه:
الف( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی 1401/2/7 لغایت مورخ   1401/2/10  

ب( مهلت تحویل اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری مورخ   1401/2/24
ج( زمان گشایش پاکات اسناد مناقصه روز   یکشنبه    مورخ  1401/2/25  در محل سالن جلسات  
د( قیمت پیشنهادی پیمانکار الزاماً بایستی با سقف رتبه پیمانکار در رشته ساختمان و ابنیه مطابقت 

داشته باشد.
ه( نحوه عقد قرارداد به صورت زیربنایی بر اساس بخشنامه سرجمع )شماره 96/1299188 مورخ 
96/5/4 و تبیین مواردی از بخشنامه سرجمع به شماره 97/446861 مورخ 97/8/22 و اصالحیه 

بخشنامه سرجمع به شماره 1400/344656 مورخ 1400/7/24) می باشد 

 نشــانی تحویل اسناد مناقصه: اصفهان -  خیابان باغ گلدســته - مقابل درب شرقی بازار هنر 
 اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان     )تلفن تماس: 32222889)

4 - نوع تضمین قابل قبول شــرکت در مناقصه:  الف) ســپرده )واریز به شــبای شــماره 
780100004061030607670085 تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی   ب) ضمانتنامه معتبر 

بانکی
5 - مدت اعتبار پیشنهادها: سه ماه پس از گشایش پیشنهادهای مالی و این مدت برای یک بار و 

برابر سه ماه قابل تمدید می باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتــيwww.nosazimadaresisf.ir و iets.mporg.ir قابل 
رویت مي باشــد و کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد 
مناقصه  گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد) به 

آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

اداره کل نوسازي مدارس استان اصفهان

نوبت اول

م الف: 1309323

افزایشهمزیستی
روباههابامردماصفهان
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پایانخوشنشینی
حســن روانشــید|  ایــن یــک اقتصــاد مرســوم و موفــق 
ــور  ــینی در کش ــروع اجاره نش ــان ش ــه از زم ــود ک ــنتی ب س
عــرف جامعــه بــرای ایجــاد زیرســاخت زندگــی نــو به حســاب 
می آمــد. زیــرا کاســبان حرفــه ای و مــورد تأییــد عقیده داشــتند 
ــاغ، خــودرو و  ــه، ب ــوان خان ــه می ت از برکــت شــغل اســت ک
ویــا بــه دســت آورد. بنابرایــن پــس از انجام خدمت ســربازی 
ــه  ــای خان ــی از اتاق ه ــد و در یک ــواده می دادن ــکیل خان تش
ویایــی پــدری زندگــی می کردنــد و نقدینگــی اولیــه خــود را 
در ایجــاد حرفــه بــه کار می بســتند تــا از ایــن طریــق بتوانــد 
ــای  ــر نیازه ــاک و دیگ ــک و ام ــب مل ــان صاح به مرورزم
خــود شــوند. روش ذکرشــده به صــورت عمــوم موفــق 
ــه  ــه شــده و ادام ــن روال ریخت ــر همی ــود و زیرســاخت ها ب ب
ــای  ــا ورود تمدن ه ــته شمســی ب ــرن گذش ــا ق ــت. ام می یاف
ماشــینی عصــر جدیــد آغــاز ناســازگاری خانواده هــا در یــک 
ــا هــر وصلتــی به شــرط رندگــی در  محیــط مشــترک شــد ت
مســکن مجــزا ســامان بگیــرد و زوج هــای جوان ســوئیت های 
ــود  ــاء خ ــا اولی ــی مشــترک ب ــه زندگ ــه ادام ــه را ب ــک اتاق ی
ترجیــح دهنــد. این پدیــده متفــاوت در کنــار معدود آثــار مثبت 
ازجملــه روی پــای خــود ایســتادن پیامدهــای ناگــواری را هــم 
بــه همــراه داشــت کــه ازجملــه می تــوان بــه فقــدان زمیــن 
بــرای احــداث واحدهــای مســکونی افقــی و تــورم غیرقابل باور 
در ایــن زمینــه اشــاره کــرد. حــاال ایــن نســل جــوان بــود کــه 
بایــد رقــم قابل توجهــی از درآمــد خــود را بــرای اجــاره مســکن 
ــد  ــکار می مان ــار می گذاشــت کــه اگــر یکــی از دو زوج بی کن
ــا معضــل و چالــش غیرقابل حــل کمبــود نقدینگــی روبــرو  ب
می شــدند و ایــن جرقــه آغــاز ناســازگاری های موجــود 
اســت. شــاید طرح هایــی چــون احــداث مســکن مهــر جــدا 
از معایــب، توانســته باشــد نقــش آرامــش بخشــی را در ایــن 
ــی بااین حــال  ــد، ول ــازی کن ــر ب ــه طــی ســه دهــه اخی زمین
هنــوز هــم نزدیــک بــه 8 میلیون خانــواده مســتأجر در کشــور 
خانه بــه دوش هســتند کــه تــوان پرداخــت اجاره هــای ســنگین 
در دورتریــن نقــاط حاشــیه یــک شــهر یــا کان شــهر را ندارند 
و تنهــا در ســال گذشــته میــزان تــورم در این زمینــه ۵۰ درصد 
بــوده اســت. ســال ۱۴۰۱ بــا تحوالتــی همچــون تغییــر روش 
هزینــه یارانــه ارزی ۴۲۰۰ تومانــی و از ســویی مهاجرت هــای 
گســترده از کشــور همســایه شــرقی روبروســت کــه ایــن امــر 
ــر  ــل را ب ــش ســال قب ــزان ۵۰ درصــد افزای ــه می ــد ب می توان
ــا  ــاال ب ــد و ح ــدت بیفزای ــکونی به ش ــای مس ــاره واحده اج
ــین ها  ــی اجاره نش ــک جابجای ــل پی ــه فص ــدن ب ــک ش نزدی
ــود  ــرای خ ــین را ب ــب خوش نش ــش لق ــرن پی ــا نیم ق ــه ت ک
ــاه  ــا در م ــند ت ــت می رس ــه بن بس ــد ب ــرده بودن ــاب ک انتخ
ــات ملکــی  ــای معام ــه در بنگاه ه ــر آرام رمضــان درب به ظاه
جهــت پیــدا کــردن خانــه ای در وســع خود باشــند. این قشــر از 
جامعــه امــروز بــه پیــدا کــردن مســکن اجــاره ای هــم رضایت 
ــای  ــک رؤی ــه دار شــدن آن هــا ی ــد، خان ــرا می دانن ــد زی داده ان
پــوچ بیشــتر نیســت. میانگیــن هــر مترمربــع واحــد مســکونی 
در تهــران از ســال ۹۲ تاکنــون از رقــم 3 میلیــون تومــان به 3۵ 
میلیــون تومــان رســیده اســت کــه اجــاره آن هــم بــه همیــن 
منــوال ترقــی نمــوده تــا بــا رشــد پــروازی و فشــار بــه قشــر 
اجاره نشــین همــراه باشــد. مبحــث ســفته بازی در یــک جامعه 
کــه طــی نیم قــرن گذشــته وفــور چشــمگیری یافتــه اســت 
ــام  موجــب شــده تــا ســیل میلیون هــا مشــتاق جهــت ثبت ن
ــایت ها  ــق س ــودرو از طری ــزار خ ــا ۱۱ ه ــی تنه در قرعه کش
ــرابی  ــرمایه گذاری س ــی س ــً نوع ــه عموم ــود ک ــرازیر ش س
ــاره  ــرای اج ــا ب ــر تقاض ــوی دیگ ــد. از س ــاب می آی به حس
ــی  ــون متقاضــی ایران ــا 8 میلی مســکن به صــورت طبیعــی ب
روبروســت کــه اتفاقــً معــادل حضــور غیرطبیعــی و صــوری 
آن یعنــی 8 میلیــون مهاجــر افغانی اســت کــه امروز در کشــور 
زندگــی می کننــد. حلقــه مفقــوده ایــن ماجــرا بی توجهــی در 
دو دهــه گذشــته اســت کــه رونــد اقتصــاد بــه طریقــی کــه 
ــی چــون نقدینگی هــا،  ــد سیاســت گذاری نشــده و امکانات بای
ــه  ــواد اولی ــی و م ــی و مهندس ــش فن ــانی، دان ــروی انس نی
بــرای تولیــد و ســاخت کاالهایــی ضــروری هــم چــون ایجــاد 
واحدهــای مســکونی بــه کار نرفتــه اســت. تــا امــروز عرضــه و 
تقاضــای باهــم برابــر نباشــند و هــر مســئولی کاســه و کــوزه 
را بــر ســر تحریم هــا بشــکند و اســمی از ســوء مدیریت هــای 
مشــکل آفرین نبــرد! کارشناســان اقتصــادی دراین بــاره اعتقــاد 
علمــی و قلبــی دارنــد کــه دولــت باید مشــکات مالی خــود را 
صادقانــه بــرای مــردم بیــان کنــد و به منظــور اینکــه صداقــت 
را در ایــن زمینــه ثابــت کــرده باشــد در گام اول اصــاح فربگی 
ــت  ــخت اس ــور س ــرای کش ــرا ب ــد. زی ــروع کن ــود ش را از خ
تــا در ایــن بحــران اقتصــادی ماهانــه بیــن ۵۰ تــا ۱۰۰ هــزار 
ــه را تحمــل  ــوه مجری ــان هزینه هــای جــاری ق ــارد توم میلی
نمایــد درحالی کــه ســاده ترین مشــکل جامعــه یعنــی معضــل 
ــد  ــه می دانن ــت! اگرچ ــده اس ــل نش ــون ح ــینی تاکن اجاره نش
ــن آن  ــکن زمی ــاد مس ــکن ایج ــای کمرش ــی از هزینه ه یک
اســت و دولــت می توانــد مــازاد موجــود ایــن متــاع متعلــق بــه 
خــود را در اختیــار انبوه ســازان بگــذارد کــه تنهــا بــا ســرمایه 
هزینــه احــداث واحــد مســکونی، ساخت وســاز را کلیــد زده و 
ــه کار شــوند.  میلیون هــا نفــر نیــز از ایــن طریــق مشــغول ب
ــدارد  ــاره ای ن ــت چ ــن بن بس ــت از ای ــرای برون رف ــت ب دول
ــا  جــز اینکــه پایــش را کفــش مــردم بیــرون آورده و تنهــا ب
ــرای احــداث مســکن بــه  ارائــه زمین هــا متعلــق بــه خــود ب
یــاری آن هــا بشــتابد تــا خودشــان گلیــم خــود را از آب بیــرون 
بکشــند! مگــر یــک جــوان کــه بــا هــزاران پیچ وخــم و پارتــی 
توانســته اســت شــغلی بــا حقــوق ماهانه پنــج میلیــون تومانی 
ــد یکــی از واحدهــای هفتــاد  ــه دســت آورد می توان اداره کار ب
متــری مســکن مهــر بیــرون از محــدوده شــهرها را بــا رهــن 
۵۰ میلیــون و پرداخــت ماهانــه ۴ میلیــون تومــان اجــاره کنــد 
و بــا یــک میلیــون تومــان باقیمانــده هــوا بخــورد؟! متولیــان 
و دغدغــه منــدان نظــام افــکار خــود را بــرای خانــه دار شــدن 
ــع  ــر تجمی آســان اجاره نشــین های شناخته شــده هرچــه زودت
کننــد کــه در غیــر ایــن صــورت افزایــش اجــاره خانه هــا در 
ــرو  ــی روب ــک بحــران غیرقابل پیش بین ــا ی ــر کشــور ب سراس
خواهــد شــد کــه دیگــر اجاره نشــین ها چــون گذشــته 

ــند. ــین باش ــد خوش نش نمی توانن
ادامه دارد

ــی  ــی و بی توجه ــاالب گاوخون ــدی ت ــکی ۹۹ درص خش
ــیب های  ــت محیطی، آس ــم زیس ــتم مه ــن اکوسیس ــه ای ب
جبران ناپذیــری را در ادامــه بــرای اســتان  های مرکــزی 

ــال خواهــد داشــت. ــه دنب کشــور و پایتخــت ب
ــت  ــال اس ــه ۲۰ س ــک ب ــنیم، نزدی ــزارش  تس ــه گ ب
کــه رودخانــه دائمــی زاینــده رود اصفهــان به موجــب 
بارگذاری هــای مختلــف و عــدم مدیریــت یکپارچــه آن بــه 
رودخانــه ای فصلــی تبدیل شــده و اتخــاذ تصمیماتــی بــدون 
توجــه بــه آینــده، زمینــه بحران هــای زیســت محیطی 
تــاالب  اســت.  آورده  فراهــم  اصفهــان  اســتان  در  را 
ــی  ــاالب بین الملل ــک ت ــوان ی ــه عن ــان ب ــی اصفه گاوخون
ــی  ــایه ای از بی توجه ــور در س ــای کش ــروس تاالب ه و ع
قــرار گرفتــه و در صــورت بی توجهــی هرچــه بیشــتر 
می توانــد به تنهایــی بیــش از ۵ اســتان و کانشــهر را 
ــا خــود درگیــر مشــکاتی جــدی کنــد. حســین اکبــری،  ب
ــت  ــتی حفاظ ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع ــاون محیط زیس مع
ــگار  ــا خبرن ــو ب ــان در گفت وگ ــتان اصفه ــت اس محیط زیس
ــاالب  ــت ت ــن وضعی ــون آخری ــان پیرام ــنیم در اصفه تس
گاوخونــی اظهــار داشــت:  تــاالب بین المللــی گاوخونــی بــه 
ــوی  ــت محیطی از س ــای زیس ــن حقابه ه ــدم تأمی ــل ع دلی
وزارت نیــرو متأســفانه در شــرایط بحرانــی و خشــکی کامــل 
قــرار گرفتــه اســت. بــا وجــود مکاتبــات و مــوارد مطروحــه 
در جلســات در ســطوح ملــی و اســتانی مبنــی بــر ضــرورت 
تأمیــن حقابه هــای زیســت محیطی هیچ گونــه آبــی در 
ــه  ــده و البت ــازی نش ــاالب رهاس ــرای ت ــر ب ــال های اخی س
خشکســالی بســیار شــدید ســال ۱۴۰۰ هــم مزیــد بــر علــت 
بــوده و هم اکنــون فقــط حــدود 7۰ لیتــر در ثانیــه از زهــاب 
ــود.  ــی وارد می ش ــاالب گاوخون ــه ت ــاب ب ــاورزی و پس کش
همان طــور کــه در بررســی های علــل و عوامــل عــدم تأمیــن 
حقابــه زاینــده رود بــه عــدم اجــرای قانــون و شــورای عالــی 
ــای  ــی علت ه ــم، در بررس ــورد می کنی ــاده ای آب برخ ۹ م
وضعیــت خطرنــاک و اســفبار ایــن روزهــای تــاالب گاوخونی 
ــه  ــیم ک ــون می رس ــرای قان ــت و اج ــدم رعای ــه ع ــز ب نی
ــت  ــتی حفاظ ــوع زیس ــی و تن ــت طبیع ــاون محیط زیس مع
ــت  ــب اولوی ــون ترتی ــان پیرام ــتان اصفه ــت اس محیط زیس
به منظــور احیــای تــاالب گاوخونــی می گویــد: رعایــت 
ــه تصویــب و تأمیــن حقابه هــای  قانــون و اولویت بخشــی ب
ــرب  ــد از ش ــت دوم بع ــوان اولوی ــه عن ــت محیطی ب زیس
ــی  ــع و مصــارف اســت. انتخــاب یــک متول در جــدول مناب
ملــی، قدرتمنــد و مســتقل بــا اختیــارات و اعتبــارات کامــل 
ــده رود و  ــای زاین ــه راه احی ــرای نقش ــری و اج ــرای راهب ب
تــاالب گاوخونــی بــه عنــوان یــک ســند اساســی، اجــرای 
برنامــه ســازگاری بــا کــم آبــی اســتان بــه عنــوان یک ســند 
باالدســتی و جلوگیــری از هرگونــه بارگــذاری جدیــد و مؤثــر 
بــر رژیــم آبــی زاینــده رود و تــاالب بین المللــی گاوخونــی در 
ــت.  ــاره اس ــه دراین ب ــکات قابل توج ــه ن ــوزه از جمل کل ح
ــاالب  ــکی ت ــزان خش ــار از می ــن آم ــون جدیدتری او پیرام
گاوخونــی گفــت: مطابــق بــا پایش هــای میدانــی و تحلیــل 
ــد  ــدود ۹۹ درص ــر ح ــال حاض ــواره ای در ح ــر ماه تصاوی
ســطح تــاالب خشــک اســت و فقــط الیه هــای زیرســطحی 
رطوبــت کمــی دارد و بــه جــز چنــد لکــه بســیار کوچــک در 
ناحیــه شــمالی و نزدیــک مصــب هیچ گونــه آبــی در ســطح 
کــه پذیــرای پرنــدگان آبــزی باشــد وجــود نــدارد. اســتمرار 
ایــن وضعیــت بــه ســرعت پهنــه وســیع تــاالب را به آســتانه 
بســیار خطرنــاک تبدیل شــدن بــه کانــون گردوغبــار بســیار 

زیان بــار ســوق می دهــد.
Áمطالبــهگریحقابههایزیســتمحیطی

رودخانهزایندهرودوتاالبگاوخونی
اکبــری پیرامــون پیگیری هــای صــورت گرفتــه جهــت 
ــن  ــای ای ــرای احی ــوری ب ــح و ف ــات صحی ــاذ تصمیم اتخ
شــاهرگ حیاتــی در فــات مرکــزی، بیــان کــرد: اداره کل 
حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهــان و ســازمان حفاظت 
از محیط زیســت کشــور به طــور مســتمر در تمامــی جلســات 
مرتبــط بــا موضــوع آب ازجملــه، برنامــه ســازگاری بــا کــم 
آبــی، جــداول منابــع و مصــارف، نقشــه راه احیای زاینــده رود، 
کارگــروه احیــای زاینــده رود، کارگــروه صیانــت از منابــع آب 
ــات گســترده ای  ــال داشــته و مکاتب ــره،  مشــارکت فع و غی
پیرامــون دفــاع  و تبییــن فنــی حقابه هــای زیســت محیطی 

ــص و  ــرورت تخصی ــک و ض ــه تفکی ــاالب ب ــه و ت رودخان
تأمیــن آن مطابــق بــا ســناریوهای مختلــف میــزان بــارش 
کــه از ســوی مراکــز دانشــگاهی مطالعــه و تعییــن شــده را 

مــورد مطالبــه گــری و تأکیــد جــدی قــرار داده اســت. 
Áسهمآبتاالبگاوخونیوزایندهروداصفهان

دروزارتنیروتنهابررویکاغذاست
معــاون محیط زیســت طبیعــی و تنــوع زیســتی حفاظــت 
محیط زیســت اســتان اصفهــان در خصــوص میــزان طلــب 
حقابــه تــاالب گاوخونــی می گویــد: در ۲۰ ســال اخیــر 
ــع  ــده، در واق ــا نش ــاالب ره ــرای ت ــه ای ب ــه حقاب هیچ گون
ــاز ســالیانه خــود مجمــوع  ــر نی ــی عــاوه ب ــاالب گاوخون ت
کســری ایــن ۲۰ ســال را از وزارت نیرو  طلب دارد. متأســفانه 
ــم  ــواره حج ــارف هم ــع و مص ــداول مناب ــرو در ج وزارت نی
ناچیــزی از آب و آن هــم بــر روی کاغــذ بــه عنــوان »حقابــه 
ــی  ــرده ول ــاظ ک ــان« لح ــداری جری ــت محیطی و پای زیس
در عمــل ایــن حجــم ناچیــز هــم پــس از رهاســازی از ســد 
زاینــده رود بــه مصــارف کاربری هــای کشــاورزی، صنعتــی یا 
خدماتــی می رســد. این گونــه تخصیــص حقابــه بــه عبارتــی 
ــر  ــای دیگ ــه کام کاربری ه ــی ب ــت ول ــام محیط زیس ــه ن ب

است. 
Áضروریاستکهمطالبهحقابهتاالبگاوخونی

عمومیودرهمافزاییبامردمباشد
ــرو در  ــر نی ــان وزی ــر محرابی ــفر علی اکب ــال س ــه دنب ب
آبــان مــاه ۱۴۰۰ بــه دنبــال اعتــراض چنــدروزه کشــاورزان 
ــی  ــات مختلف ــان، تصمیم ــده رود اصفه ــک زاین در دل خش
بــرای حــل ایــن بحــران اتخــاذ شــد کــه در همیــن راســتا 
مهــدی طغیانــی نماینده مــردم اصفهــان در مجلس شــورای 
ــد  ــس معتق ــادی مجل ــیون اقتص ــو کمیس ــامی و عض اس
ــرو  ــر نی ــوی وزی ــده از س ــای مطرح ش ــه وعده ه ــت ک اس
کمتــر از ۱۰ درصــد آن تحقق یافتــه اســت. او پیرامــون 
ــه  ــفرش ب ــس از س ــی پ ــاالب گاوخون ــی ت ــت کنون وضعی
ایــن محــل گفــت: هــم مــن و هــم ســازمان محیط زیســت 
ــا  ــتیم ام ــی هس ــاالب گاوخون ــه ت ــص حقاب ــر تخصی پیگی
ــرو  ــد در وزارت نی ــری بای ــن پیگی ــه ای مســئله آن اســت ک
انجــام شــود. ضــروری اســت کــه موضــوع تخصیــص حقابه 
تــاالب گاوخونــی مطالبــه عمومــی باشــد. هــم نماینــدگان و 
هــم مــردم و ســازمان محیط زیســت بایــد مطالبــه کنیــم تــا 
وزارت نیــرو تخصیــص الزم ایــن مطالبــه عمومــی را بدهــد.

Áتخصیصآبتاالبگاوخونیراهمنمیدهند
او افــزود: موضــوع مهــم آن اســت کــه تخصیــص حقابه 
ــال ها آب  ــفانه س ــود. متأس ــام ش ــاالب در ورودی آن انج ت
تخصیــص داشــته بــه تــاالب را در ابتــدای آزادســازی انجــام 
ــید. نماینده  ــاالب نرس ــه ت ــزی از آن ب ــه هیچ چی ــد ک دادن
اصفهــان در مجلــس شــورای اســامی با اشــاره بــه وضعیت 

اســفناک تــاالب گاوخونــی، پیرامــون میــزان طلــب حقابــه 
ــزی کــه در  ــوان کــرد: آن چی زیســت محیطی اصفهــان عن
تابلــو منابــع و مصــارف آمــده حــدود ۲۵۰ میلیــون مترمکعب 
ــد  اســت و آن چیــزی کــه در ســال جــاری اختصــاص دادن
ــت  ــد گف ــه بای ــت ک ــب اس ــون مترمکع ــدود 7۰ میلی ح
همیــن تخصیــص هــم داده نمی شــود. او خاطرنشــان کــرد: 
متأســفانه از تخصیــص تــاالب گاوخونــی از زمان آزادســازی 
آن در چم آســمان چیــزی بــه آن نمی رســد، مطالبــه مــا آن 
اســت کــه تخصیص هــا بایــد بــه نحــوی انجــام شــود کــه 

ــود. ــد ش ــاالب از آن بهره من ت
Áهمهچیزازانحرافمســیرمــادرواصلی

رودخانهزایندهرودشروعشد
در ادامــه ایــن گــزارش تأثیــر خشــکی تــاالب گاوخونی را 
بــر مســائل زیســت محیطی اســتان و کانشــهر اصفهــان از 
منصــور شیشــه فروش مدیــرکل مدیریــت بحران اســتانداری 
اصفهــان جویــا شــدیم، او کــه حمایــت از منابــع آب وخــاک، 
ــت  ــا را حمای ــه آالینده ه ــش و تصفی ــیل و پاالی ــرل س کنت
از ارزش هــای فرهنگــی و تاریخــی، به ویــژه اصفهانــی کــه 
به موجــب تمــدن نهفتــه درونــش بــه نصــف جهان شــهرت 
دارد می دانــد، دراین بــاره می گویــد: از ســال ۱366 بــه 
ــه یکــی از  ــده رود ک ــه زاین ــان آب رودخان ــدم جری ــت ع عل
علت هــای خشــکی تــاالب اســت و دســت کاری در مســیرها 
و هدایــت آب بــه مســیرهای دیگر صــورت پذیرفــت موجب 
شــد هیــچ آبــی وارد تــاالب نشــود. او افــزود: هــدف احیــای 
ــود،  ــتم های موج ــت از اکوسیس ــی، حفاظ ــاالب گاوخون ت
تقویــت مدیریــت آن، پناهــگاه گونه هــای بــا ارزش در 
ــم  ــیار مه ــای آن بس ــه  احی ــت ک ــراض اس ــرض انق مع
اســت کــه از تهدیــدات جــدی ناشــی از ناپایــداری جریــان 
ــه در حــال حاضــر ۹8  ــده رود و خشــکی آن ک ــه زاین رودخان
درصــد از آن بــدون آب اســت می تــوان بــه تهدیــدات 
ــت  ــت و کمی ــش کیفی ــاک، کاه ــدن خ ــور ش ــدی ش ج
منابــع آبــی، تشــدید و شــیوع بیماری هــای ســالک، ایجــاد 
ــی،  ــای تاریخ ــردن پل ه ــن ب ــار، از بی ــای گردوغب کانون ه
ــی  ــفره های زیرزمین ــه س ــدم تغذی ــن، ع ــت زمی فرونشس
ــادی ــگری و اقتص ــش گردش ــار آن در بخ ــرات زیان ب  و اث

 اشاره کرد.
ــمان  ــه در چش ــتی ک ــات نادرس ــاذ تصمیم ــار اتخ غب
مــی رود آن  هم جــوار  اســتان های  و  اصفهــان   مــردم 
ــان  ــا بی ــت بحــران اســتانداری اصفهــان ب ــرکل مدیری مدی
اینکــه خشــکی تــاالب گاوخونــی خســارات جبران ناپذیــر در 
ــوا اســت  ــی ه ــذار در آلودگ ــوع زیســت محیطی و تأثیرگ تن
گفــت: گردوغبــار ۲ مــاه اخیــر ناشــی از همیــن امــر اســت 
ــده  ــایی ش ــار شناس ــون گردوغب ــک کان ــوان ی ــه عن ــه ب ک
ــار  ــر از گردوغب ــراف متأث ــق اط ــت مناط ــن عل ــه همی و ب

اســت. تــاالب گاوخونــی یــک ارزش بین المللــی دارد 
و اگــر حقابه هــای تــاالب داده نشــود می توانــد بــرای 
ــه  ــی ب ــه همــراه داشــته باشــد و حت ــار ب ۵ اســتان گردوغب
ــرو و  ــن ضــرورت دارد وزارت نی ــد، بنابرای ــم برس ــران ه ته
ــد تاالب هــای دیگــر  ســازمان حفاظــت محیط زیســت مانن
ــی  ــاالب گاوخون ــای ت ــن حقابه ه ــاء و تأمی ــه احی نســبت ب
ــدام  ــار اق ــرات گردوغب ــدید اث ــگیری از تش ــور پیش به منظ
ــه ســال گذشــته  ــب آئین نام ــه تصوی ــاره ب ــا اش ــد. او ب کنن
هیــأت وزیــران، خاطرنشــان کــرد: در آئین نامــه هماهنگــی 
مدیریــت پیشــگیری  از پدیــده گردوغبــار آمــده وزارت نیــرو 
بایــد حقابه هــای تاالب هــا را پرداخــت کنــد و ازآنجایی کــه 
اســتان اصفهــان متأثــر از پدیــده خشکســالی اســت و وزش 
بادهــای فصلــی باعــث از بیــن رفتــن نــم و رطوبــت شــده، 
ــار و فرونشســت  ــرات تشــدید گردوغب ــه اث خشــکی رودخان
زمیــن را بــه دنبــال دارد، الجــرم در احیــای رودخانــه و تاالب 

ــود. ــزی ش ــد برنامه ری ــی بای گاوخون
Áامیدواریمباســفررئیسجمهوربهاصفهان

زایندهرودوتاالبگاوخونی معضالترودخانه
برطرفشود

شیشــه فروش بــا بیــان آنکــه کارگــروه ملــی ســازگاری 
ــرو مســئول آن اســت و ســازمان  ــی کــه وزارت نی ــا کم آب ب
حفاظــت محیط زیســت کشــور بایــد بــرای تــاالب گاوخونی، 
ماننــد دریــای ارومیــه و ســایر تاالب هــا طرحی را اجــرا کنند، 
خاطرنشــان کــرد: ضــروری اســت تــا ضمــن آنکــه حقابــه 
و آب موردنیــاز آنهــا تأمیــن شــود در راســتای پیشــگیری از 
انتشــار گردوغبــار نیــز اقــدام کننــد. در کارگــروه ســازگاری با 
کــم آبــی در اســتان اصفهــان و حتــی ملــی، پیگیری هــای 
ــی و زاینــده رود صــورت  بســیاری در زمینــه احیــای گاوخون
گرفتــه کــه احیــای آنهــا یکــی از مطالبــات اســتان اصفهــان 
ــرح  ــی را مط ــم آب ــرایط ک ــئوالن  ش ــد مس ــت، هرچن اس
ــوری  ــت جمه ــفر ریاس ــا س ــم ب ــی امیدواری ــد ول می کنن
ــه  ــود. رودخان ــه ش ــن موضــوع پرداخت ــه ای ــان ب ــه اصفه ب
ــات  ــیع ف ــه وس ــی در پهن ــه دائم ــا رودخان ــده رود تنه زاین
مرکــزی ایــران اســت کــه بخــش اعظــم آن را  اقلیــم گرم و 
خشــک و بیابانــی بــه خــود اختصــاص داده، بنابرایــن حیــات 
زیســت محیطی، اجتماعــی، اقتصــادی، کشــاورزی، صنعتی و 
خدماتــی بــه اســتمرار جریــان زاینــده رود وابســته اســت کــه 
خشــکی آن به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــر بســیاری 
ــی به موجــب  ــاالب گاوخون ــذار اســت. ت ــتان ها تأثیرگ از اس
کارکردهــای  بین المللــی  و  ملــی  فرااســتانی،  اهمیــت 
ــور  ــت محیطی کش ــائل زیس ــر مس ــمندی ب ــوع و ارزش متن
دارد کــه حفاظــت از آن در مقابــل غبارخیــزی و مخاطــرات 
در اجتماعــی  و  اقتصــادی  بهداشــتی،   زیســت محیطی، 

 فات مرکزی جدی است.

زاینده رود در انتظار سفر رئیس جمهور

بنـا بـه گفتـه فرمانـدار اصفهـان به واسـطه مجاهدت هـا و 
تاش هـای شـبانه روزی شـکل گرفته شـاهد مجموعه های 
تفریحـی بسـیار پویـا، فعال و بانشـاط تحت فعالیت شـرکت 
توسـعه مجتمع های سـیاحتی سپاهان هسـتیم که تمام این 
مجموعه ها شـاخص های اسـتانداردی که بـرای آن ها تعیین 

شـده بود را دارا هسـتند.
بـه گـزارش ایمنـا، محمدعلـی احمـدی در حاشـیه بازدیـد 
بـا  همزمـان  کـرد:  گردشـگری صفه اظهار  مجتمـع  از 
مجتمـع  از  تـا  شـد  توفیـق  رمضـان،  مبـارک  مـاه  ایـام 
گردشـگری صفه بازدیدی داشـته باشـیم که شـاهد هستیم 
ایـن مجموعـه بسـیار پویـا و فعـال شـده اسـت. او بـا بیـان 
اینکـه اتفاقـات صـورت گرفتـه در استانداردسـازی تله کابین 
و تله سـی یژ مصداق بـارز کار جهـادی اسـت، ادامـه داد: چند 
سـالی بـود کـه مجتمـع گردشگری صفه به واسـطه دالیـل 
مختلـف همچون بیماری کرونـا از رونق افتـاده بود اما پیش 
از آن نیز مشـکاتی داشـت که در جریان آن بودیم. فرماندار 
اصفهـان افـزود: ایـن اتفـاق فرخنده بـا همـت واال و تاش 

شـبانه روزی صـورت پذیرفـت کـه به واسـطه مجاهدت ها و 
اقدامات خوب شـرکت توسـعه مجتمع های سیاحتی سپاهان 
می بینیـم کـه مجموعـه ای بسـیار پویـا، فعـال، بـا نشـاط و 
خـوب شـکل گرفتـه اسـت. همچنیـن ایـن مجموعه هـا 
شـاخص های اسـتانداردی کـه برای آنهـا تعیین شـده بود را 
دارا هسـتند. او تصریـح کـرد: بـه نظرم مـردم و شـهروندان 
اصفهـان بایـد از ایـن ظرفیت هـای تفریحـی و گردشـگری 
اسـتفاده کنند، ظرفیت هـای مختلف تفریحی و گردشـگری 
گردشگری صفه، تله سـی یژ ناژوان و  مجتمـع  در  بسـیاری 
شـهر رؤیاهـا وجـود دارد کـه مـردم می تواننـد از آن بهره مند 
شـوند و خاقیـت و ابتـکارات خوبی در راسـتای آماده سـازی 
ایـن ظرفیت هـای گردشـگری بـه کار گرفتـه شـده اسـت. 
احمـدی درباره فعالیت هـای صورت گرفتـه در این مجموعه 
خاطرنشـان کـرد: فضـای آمـاده شـده، فضای خوبی اسـت، 
همچنیـن برنامه هـای فرهنگی که پیش بینـی و برنامه ریزی 
شـده نیـز از سـطح باالیـی برخـوردار اسـت. فکـر می کنـم 
تفریحـی  مجموعه هـای  موجـود  ظرفیت هـای  پیرامـون 

شـرکت توسـعه مجتمع هـای سـیاحتی فرهنگـی ورزشـی 
سـپاهان شـهرداری اصفهـان بایـد تبلیغـات مناسـبی انجام 
پذیـرد تـا شـهروندان ضمن اطـاع یافتـن از آن بیاینـد و از 
ایـن ظرفیت هـا بهره مند شـوند. او با بیان آنکـه ظرفیت های 
مذکور از موقعیت مناسـبی برای گردشگران داخلی و خارجی 

برخـوردار اسـت، تأکید کـرد: مجتمع گردشـگری صفه یکی 
از ظرفیت هـای گردشـگری مهـم اصفهان به شـمار می رود؛ 
چـرا که اصفهـان ظرفیت های مختلفی دارد کـه اگر این نوع 
مدیریـت و همدلـی در این مجموعـه ایجاد شـود در اتفاقات 

فرخنـده ای را در عرصـه گردشـگری شـاهد خواهیـم بود.

پتانسیلباالیمجتمعگردشگری
صفهبرایجذبگردشگران

لزومتغییرشیوهحکمرانیآب
درزایندهرود

ادامه از صفحه یک: استقرار و رشد صنایع آب بَر در 
کنار کشت محصوالت پر آب در منطقه که هرکدام 
دلیلی بر وضعیت نابسامان بحرانی حکمرانی آب در 
این حوضه هستند، سبب شده تا گذر آب در دوره های 
متناوبی که از بستر زاینده رود می گذرد و در مواردی 
با کش وقوس های زیادی همراه بوده؛ به احتمال تنش 

شدید منطقه ای ختم شود. 
حوضه  روی  پیش  مشکات  و  مسائل  باتوجه به 
در  آب  مصارف  و  منابع  وضعیت  و  زاینده رود  آبریز 
آمارهای موجود، هرگونه  و  پایه اطاعات  بر  حوضه 
به  در حوضه  آب  انتقال  جدید  طرح های  بارگذاری 
تشدید  به  منجر  که  بوده  ضعیف  حکمرانی  منزله 
بحران و افزودن بر دامنه ضعف ها و تهدیدها خواهد 
نظیر  آب  پر  از حوضه های  آب  انتقال  بنابراین  بود؛ 
منبع دائمی و پایدار خلیج فارس و دریای عمان به 
حوضه  از  آب  انتقال  همچنین  و  زاینده رود  حوضه 
آبریز کارون بزرگ به استان های واقع در این حوضه 
برای مهار تهدیدات و چالش های پیش آمده در ابعاد 
زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی 
بارگذاری  می رود.  شمار  به  مهم  استراتژی  یک 
طرح های جدید انتقال آب از حوضه کم آب زاینده رود 
به حوضه های دیگر و همچنین اجرای طرح جدید 
انتقال آب بن - بروجن که یک آسیب جدی برای 
حوضه تلقی شده، بر ابعاد چالش ها می افزاید؛ لذا، در 
حوضه آبریز زاینده رود که خود تشنه انتقال آب بوده، 
انتقال به شدت مورد نقد  بارگذاری طرح های جدید 

واقع می شود و ملزم به بازنگری اساسی است. 
طرح های  بارگذاری  و  توسعه  هرگونه  نهایت  در 
جدید انتقال منوط به واردشدن به مرحله جدیدی 
بروز  با  بود. زیرا  از مدیریت و حکمرانی آب خواهد 
برداشت های  اخیر،  دهه  چند  طی  خشکسالی ها 
انتقال  طرح های  توسعه  باالدست،  در  آب  بی رویه 
آب به استان یزد و شهرستان کاشان، مکانیزه نبودن 
کشاورزی و آبیاری غرقابی، کشت محصوالت پر آب 
در برخی از مناطق، توسعه باغات در باالدست، افزایش 
دما در سطح زمین و... باید با هدف حفظ همبستگی 
پتانسیل وقوع  نگران رشد  استان ها،  اجتماعی همه 
تنش منطقه ای در ارتباط با شیوه حکمرانی آب در 

حوضه زاینده رود باشیم.
عضو انجمن ژئوپلیتیک ایران

               .

لزومچارهاندیشیدولتمردان
برایبهبودمنابعآبیکشور

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسامی انتقال آب 
از دریاها، اصاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی هر 
منطقه و جمع آوری آب های سطحی را از راهکارهای مؤثر 

برای بهبود منابع آبی کشور برشمرد.
رحمت ا... فیروزی پوربادی با اشاره به کاهش منابع آبی 
کشور بر ضرورت صرفه جویی در مصرف آب تأکید و به 
اسراف  از  پرهیز  و  مصرف  در  صرفه جویی  گفت:  ایسنا 
برخاسته از شریعت و دین ما است. با توجه به کاهش میزان 
بارش ها و کمبود منابع آبی کشور صرفه جویی در مصرف 
باید با جدیت دنبال شود و انتظار می رود مردم با مصرف 
صحیح مسئوالن را در عبور از بحران کم آبی یاری رسانند. 
او در ادامه با بیان اینکه از سوی دیگر بایستی تدابیر الزم 
از سوی دولتمردان برای بهبود منابع آبی کشور اندیشیده 
شود، اظهار کرد: انتقال آب از دریاها یکی از راهکارهایی 
با بحران  برای مقابله  اکثر کشورهای پیشرفته  است که 
از فناوری ها و  باید  نیز  از آن استفاده کرده اند، ما  کم آبی 
تجارب موجود در این حوزه برای بهبود منابع آبی کشور 
بهره ببریم. نماینده مردم نطنز در مجلس شورای اسامی، 
در  آب  مصرف  بیشترین  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تصریح 
کشور به حوزه کشاورزی برمی گردد، اصاح الگوی کشت 
دیگر  از  منطقه  هر  اقلیمی  شرایط  با  متناسب  کشور  در 
در  ویژه ای  نقش  می تواند  که  است  مؤثری  راهکارهای 
کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی ایفا کند. فیروزی 
پوربادی در پایان با بیان اینکه جمع آوری آب های سطحی 
از دیگر راهکارهایی است که در کشورهای پیشرفته برای 
بهبود منابع آبی از آن استفاده می شود، تأکید کرد: ما نیز در 
کشورمان از هر اقدامی که منجر به ارتقای منابع آبی کشور 
شود حمایت می کنیم و الزم است مطالعات کارشناسی در 
این حوزه صورت گیرد تا بتوانیم هم نیازهای کشور را تأمین 

کرده و هم برای آیندگان نیز منابع موجود را حفظ کنیم.

اطالعیههواشناسیاصفهان
دربارهشرایطجویهشدار

زرد
گروه رویداد: اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره 
رگبار و رعدوبرق )در نواحی مستعد بارش تگرگ(، وزش 
باد شدید موقتی از روز چهارشنبه تا روز جمعه هفته جاری 
مرکز  اساس هشدار  بر  کرد.  زرد صادر  استان هشدار  در 
پیش بینی سازمان هواشناسی کشور، رنگ زرد برای آگاهی 
قرمز  رنگ  و  آمادگی  برای حفظ  نارنجی  رنگ  بخشی، 
برای اقدام است.هواشناسی اصفهان از ناپایداری همرفتی 
تگرگ(،  بارش  مستعد  نواحی  )در  رعدوبرق  و  و رگبار 
وزش باد شدید موقتی از امروز تا روز جمعه هفته جاری 
در بیشتر مناطق استان خبر داد. فعالیت این سامانه برای 
روز چهارشنبه در نیمه شمالی استان، روز پنجشنبه در نیمه 
شرقی استان و  برای روز جمعه در مناطق غرب و شمال 

استان خواهد بود. 
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اصفهان

مدیـر مرکز بیماری های واگیر مرکز بهداشـت اسـتان 
اصفهـان با اشـاره بـه آخریـن وضعیـت بیماری کرونا در 
اسـتان اصفهـان گفـت: در این زمینـه باید توجه داشـت 
کـه کرونـا رو به نزول اسـت و شـاهد کاهـش مبتالیان 
و افراد بسـتری در زمینـه بیماری کرونا هسـتیم.او تأکید 
کـرد: اپیدمـی در اصفهـان رو بـه افول اسـت و اگر مردم 
نسـبت به تکمیـل واکسیناسـیون ناقص همـکاری کنند 

شـاهد بهبود شـرایط خواهیـم بود.
رضـا فدایـی همچنیـن با اشـاره بـه آخریـن وضعیت 
بـه مهـر گفـت:  اسـتان اصفهـان  شـیوع سـرخک در 
تاکنـون مـوردی از ابتـال بـه ایـن بیمـاری در اسـتان 
اصفهـان گـزارش نشـده اسـت. پیش بینـی ما این اسـت 
کـه ۳۰۰ هـزار فـرد ۹ مـاه تا ۳۰ سـال تبعـه خارجی در 
اصفهـان نیـاز به پوشـش واکسیناسـیون سـرخک دارند.

بـاالی  پوشـش  دلیـل  بـه  اینکـه  بیـان  بـا  او 
واکسیناسـیون کـودکان ایرانـی ایمنـی خوبـی در برابـر 
سـرخک داریـم، افـزود: در ایـن زمینـه تیم هـای ثابـت 
و سـیار واکسیناسـیون افـراد ۹ مـاه تـا ۳۰ سـال اتبـاع 
مرکـز  داده اند.مدیـر  قـرار  کار  دسـتور  در  را  خارجـی 
بیماری هـای واگیـر مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان با 

بیـان اینکـه پیش بینـی مـا نیـاز بـه واکسیناسـیون ۳۰۰ 
هـزار تبعـه خارجی ۹ ماه تا ۳۰ سـال در شهرسـتان های 
تحـت پوشـش دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان اسـت، 
و  شناسـایی  را  افـراد  ایـن  سـیار  تیم هـای  داد:  ادامـه 

واکسـینه خواهنـد کـرد.
Áواکســنسرخکمشکلی تأمین برای

نداریم
او گفـت: در زمینـه تأمین واکسـن سـرخک مشـکلی 
نداریـم و در اسـتان واکسـن موردنیـاز موجـود اسـت.

فدایـی در ادامـه با اشـاره بـه بیماری سـالک نیـز افزود: 
بیمـاری سـالک بیمـاری بومی در اسـتان اصفهان اسـت 
اصفهـان،  شهرسـتان های  در  بیشـتر  بیمـاری  ایـن  و. 

می شـود. مشـاهده  نطنـز  شاهین شـهر، برخوار و 
Áساالنه3هزارمبتالبهسالکدراصفهان

شناساییمیشود
او بـا بیـان اینکـه بـه صـورت میانگین سـاالنه سـه 
اسـتان  در  سـالک  بیمـاری  بـه  مبتـالی  مـورد  هـزار 
اصفهـان گـزارش می شـود، افـزود: در زمینـه داروهـای 
ایـن بیمـاری نیز مشـکلی نداریم و به انـدازه نیـاز دارو از 

وزارت بهداشـت دریافـت شـده اسـت.

کشف۱۱۹کیلوگرمموادمخدراپیدمی کرونا در اصفهان رو به افول است
درشهرستاننائین

گــروه جامعــه: فرمانــده انتظامــی شهرســتان نائیــن 
ــرم  ــف ۱۱۹ کیلوگ ــان از کش ــتان اصفه ــرق اس در ش
حشــیش و تریــاک از ۲ دســتگاه خــودرو عبــوری در ایــن 

منطقــه خبــر داد.
مأمــوران  گفــت:  مهــر  کیــان  هــادی  ســرهنگ 
ــرافت  ــهید ش ــی ش ــت و بازرس ــتگاه ایس ــی ایس انتظام
ــز ۹7  ــون بن ــتگاه کامی ــک دس ــی از ی ــن در بازرس نائی
ــار خــودرو جاســازی  ــاق ب ــه در ات ــاک ک ــرم  تری کیلوگ
ــد  ــن پیون ــزود: در ای ــد.او اف ــف کردن ــود، کش ــده ب ش
یــک نفــر دســتگیر و بــه مراجــع قضایــی تحویــل داده 
شد.ســرهنگ کیــان مهــر گفــت:د در بازرســی دیگــری 
ــف  ــوری کش ــودرو عب ــک خ ــاک از ی ــرم تری ۲۲کیلوگ
ــزار  ــر ۲۵ ه ــزون ب ــر دســتگیر شــد.روزانه اف ــک نف و ی
ــد  ــور می کنن ــن عب ــای نائی ــودرو از جاده ه ــتگاه خ دس
ــی از  ــتان یک ــن شهرس ــرافت ای ــهید ش ــوگاه ش و گل
ایســتگاه های مهــم کشــف کاالی قاچــاق و مــواد 
مخــدر در کشــور است.ایســتگاه بازرســی شــهید شــرافت 
ــت. ــع اس ــه اردکان واق ــن ب ــاده نائی ــر ۱۵ ج  در کیلومت
ــان  ــرق اصفه ــری ش ــن در ۱۴۰ کیلومت ــتان نائی شهرس

ــرار دارد. ق

کامیونحاملکپسولهای
اکسیژندرآتشسوخت

ــات  ــه مدیرعامــل ســازمان آتش نشــانی و خدم ــه گفت ب
حامــل  کامیــون  خمینی شــهر  شــهرداری  ایمنــی 
ــوار شــهید  کپســول های 8۰ کیلوگرمــی اکســیژن در بل

ــوخت. ــش س ــهر در آت ــلیمانی خمینی ش س
مهــدی مرادیــان بــا اشــاره بــه حادثــه انفجــار در بلــوار 
ــن  ــت: ای ــر گف ــه مه ــهر ب ــلیمانی خمینی ش ــهید س ش
حادثــه ســاعت 7 و ۲3 دقیقــه صبــح به مرکــز فرماندهی 
عملیــات آتش نشــانی خمینی شــهر اعــام شــده اســت.
ــدا تصــادف  ــون ابت ــن کامی ــه ای ــن حادث ــزود: در ای او اف
کــرده و پــس از آن دچــار انفجــار شــده اســت.مدیرعامل 
ســازمان آتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری 
ــدود  ــون ح ــن کامی ــه در ای ــان اینک ــا بی ــهر ب خمینی ش
۲۴ عــدد کپســول 8۰ کیلوگرمــی اکســیژن وجود داشــته 
ــول ها  ــن کپس ــدد از ای ــه ع ــرد: س ــح ک ــت، تصری اس
ــودرو  ــل خ ــوختگی کام ــه س ــر ب ــده و منج منفجرش
ــای آتش نشــانی  ــه نیروه ــان اینک ــا بی شــده اســت.او ب
خمینی شــهر از ایســتگاه های شــماره دو و ســه ســازمان 
ــه  ــن حادث ــان در ای ــهر و اصفه ــانی خمینی ش آتش نش
ــه  ــق ۲۰ دقیق ــن حری ــا ای ــزود: اطف حضــور داشــتند، اف
بــه طــول انجامید.مرادیــان در خصــوص خســارات جانی 
ایــن حادثــه نیــز ابــراز داشــت: راننــده در محــل حادثــه 

نبــود.

کشتارگاهمشترکدام
اردستانوزوارهچشمانتظار

مساعدتمسئوالن
نواقــص  ریالــی می تــوان  میلیــارد  اعتبــار ۲۰  بــا 
ــع و آن  ــتان و زواره را رف ــترک دام اردس ــتارگاه مش کش

ــرد. ــازی ک را بهس
شــبکه  صداوســیما، مدیر  گزارش خبرگــزاری  بــه 
دامپزشــکی اردســتان بــا اشــاره بــه کشــتار ماهانــه ۴۱۰ 
رأس دام ســبک و ســنگین در ایــن کشــتارگاه گفت: این 
کشــتارگاه نیازمنــد تعمیــر باالبــر، تعمیــر ســرویس های 
ــط دســته بندی است.ســعید  بهداشــتی و بهســازی محی
ــتارگاه  ــرد کش ــش س ــاق پی ــه ات ــان اینک ــا بی ــی ب راع
ــه  ــوز ب ــا هن ــده، ام ــاح ش ــت ۱۴۰۰ افتت ــه دول در هفت
ــد  ــن کشــتارگاه نیازمن ــزود: ای ــیده، اف ــرداری نرس بهره ب
یــک خــودروی مخصــوص حمــل گوشــت بــرای 
ــتان  ــهردار اردس ــز هست.ش ــتان نی ــش کل شهرس پوش
ــات  ــرد تنظیم ــش س ــاق پی ــکل ات ــا مش ــت: تنه گف
بــرودت دمــا اســت کــه بــا هماهنگــی صــورت گرفتــه 
بــا پیمانــکار، بــه زودی بــه بهره بــرداری می رســد.
ــهرداری  ــه ش ــان اینک ــا بی ــت ب ــی ایران دوس مصطف
ــرده  ــه ک ــان هزین ــون توم ــون ۱۴۰ میلی ــتان تاکن اردس
ــرای رفــع کامــل مشــکات کشــتارگاه  اســت گفــت: ب
دام اردســتان اعتبــار ۲ میلیــارد تومانــی نیــاز اســت کــه 

ــد. ــتان را می طلب ــئوالن اس ــاعدت مس مس

گروه اصفهان: رئیس کمیســیون پایــش و نظارت بر 
مصوبات شورای شــهر اصفهان با بیان اینکه از این پس 
افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با توجه به موقعیت 
زمیــن به لحاظ متراژ و منطقه اســت، گفت: هدف از این 
تصمیم، برداشته شدن بار هزینه های باال از دوش مناطق 

کم برخوردار است. 
احمدرضا مصــور درباره اعالم شــفاف آرای اعضای 
شــورای شهر بر اساس طرح شــفافیت و ارتقای سالمت 
اداری اظهــار کرد: در طرح شــفافیت یک بند پیش بینی 
شده است که اعضای شورای شهر را مکلف می کند آرای 
مصوبات را شفاف ســازی کنند. هم اکنون کامال مشخص 
است که هر عضو شــورا به چه طرحی رأی می دهد و به 
چه طرحی رأی نمی دهد. او با اشــاره به شفاف ســازی در 
زمینه فرآیند صدور پروانه های ســاختمانی گفت: در دوره 
گذشته عوارض صـدور پــروانه ساختـــمانی در همــه 
مناطق به صورت یکســان افزایش پیدا می کرد اما در این 
دوره افزایــش عوارض با توجه به موقعیت زمین به لحاظ 
متراژ و منطقه اســت. رئیس کمیســیون پایش و نظارت 
بر مصوبات شــورای شــهر اصفهان افزود: هدف از این 
تصمیم، برداشته شدن بار هزینه های باال از دوش مناطق 
کم برخوردار اســت. مصور تصریح کرد: بر این اســاس، 

حــدود ۶۰ درصد مناطق با ۱۰ درصــد افزایش قیمت در 
عوارض روبرو هستند و ۲۴ درصد مناطق عوارض بیشتری 
پرداخت می کنند. او با بیان اینکه مقدمات الزم در معاونت 
شهرسازی انجام شــده تا این موضوع از خردادماه اجرایی 
شود، افزود: در این اقــدام بخــش مهمـــی از امضاهای 
طالیی و رانت دار حذف خواهد شد.  رئیس کمیسیون پایش 
و نظارت بر مصوبات شورای شهر اصفهان خاطرنشان کرد: 
امیــدوارم کــــه ایـــن طرح به منـــزله یک خدمــت 
بزرگ به شهــــروندان و حاصل همکاری بســیار مؤثر 
شــورای شهر و شهرداری باشد تا بتوانیم از فواید آن برای 
شهروندان استفاده کنیم. او با بیان اینکه اقـــدامــــاتی 
که تــاکنــــون انجــــام شده بر اساس زمان بندی های 
طرح است و کمیــــسیون پــایــــش به طــور دقیــق 
زمان بندی هــا را کنترل و کمیته ســالمت اداری آن ها را 
اجرایی می کند، تصریح کرد: اعضای شورای اسالمی شهر 
هم با دقت و وســواس آن را دنبال می کنند تا بندبند این 
طرح مفید در شهر رخ دهد. درمجموع می توانم ارزیابی کنم 
که ســرعت پیشــرفت اجــرای طــرح شفافیت به همت 
اعضای شورای اسالمی شهــر، شهـــردار، معــاونـــان و 
مدیرانش به سرعت در حال انجام است و در رأس زمان های 

مقرر همه بندها اجرایی می شود.

کاهشبارهزینههایپروانهساختمانیاز
دوشمناطقکمبرخوردار

تفکیکازمبدأجزوموضوعات
مهممحیطزیستیاست

بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهــان شــهروندان از تحویــل پســماندها بــه افــراد 
غیرمجــاز خــودداری کننــد و پســماندهای تفکیــک شــده را 

ــد. ــل دهن ــیار تحوی ــت و س ــه ایســتگاه های ثاب ب
شــهرداری  گفــت:  ایمنــا  بــه  ســاکتی  غامرضــا 
اصفهان جزو نخســتین کان شــهرهای کشــور اســت 
کــه موضــوع تفکیــک از مبــدأ در آن آغــاز شــده اســت و 
ــون  ــه تاکن ــازی هایی ک ــا و فرهنگ س ــه آموزش ه ــا ارائ ب
ــردم  ــی را از طــرف م ــکاری خوب انجــام شــده اســت، هم
ــک از  ــوع تفکی ــه موض ــان اینک ــا بی ــتیم. او ب ــاهد هس ش
اســت،  زیســتی  مبدأ جزو موضوعــات مهــم محیــط 
تصریــح کــرد: در دو ســال گذشــته شــاهد ایجــاد انبارهــا و 
مراکــز غیرمجــاز خریدوفــروش ضایعــات بازیافتــی توســط 
بعضــی از افــراد هســتیم کــه باعــث شــده اســت چرخــه ای 
نامطلــوب در حــوزه پــردازش صحیــح پســماند بــه وجــود 
آیــد کــه هــم از لحــاظ زیســت محیطی و هــم بهداشــتی 
اثــرات نامطلوبــی بــر جامعــه خواهــد گذاشــت. مدیرعامــل 
ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: با 
توجــه بــه اینکــه در حــوزه تفکیک پســماند از مبــدأ اقدامات 
زیرســاختی و مناســبی ماننــد ایســتگاه های بازیافــت و طرح 
ــهرداری  ــط ش ــازل توس ــی از درب من ــع آوری هفتگ جم
ــت  ــهروندان درخواس ــت، از ش ــده اس ــاد ش ــان ایج اصفه
ــک  ــماند خش ــل پس ــاز تحوی ــل مج ــا عوام ــود ب می ش
همــکاری الزم را داشــته باشــند و از تحویــل پســماندهای 
خشــک بــه مراکــز غیرمجــاز خــودداری کننــد. او بــا بیــان 
ــه  ــتای ارائ ــهروندان در راس ــازنده ش ــرات س ــه از نظ اینک
ــت:  ــا اســتفاده خواهــد شــد، گف ــه آنه ــر ب ــات مؤثرت خدم
ــهروندان  ــن ش ــی بی ــل ارتباط ــهرداری پ ــامانه ۱37 ش س
و شــهرداری اســت و شــهروندان می تواننــد نظــرات و 
ــن  ــر شــدن فرایندها با ای ــود را جهــت بهت پیشــنهادات خ

ــد. ــان بگذارن ســازمان در می

بوستانمشتاقاولمتحول
میشود

ــان اینکــه  ــا بی ــر منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان ب مدی
ــه  ــتاق اول موردتوج ــتان مش ــته بوس ــال های گذش در س
ــات  ــت: عملی ــت، گف ــوده اس ــگران ب ــهروندان و گردش ش
ســاماندهی کــف راهروهــای ایــن بوســتان در دســتور کار 

ــرار دارد. ــه ســه ق منطق
ــه ســاماندهی مســیرها و  حســین کارگــر ضمــن اشــاره ب
راهروهــای بوســتان مشــتاق اول، بــه ایمنــا گفــت: یکــی 
از بوســتان هایی کــه در ســال های گذشــته موردتوجــه 
شــهروندان و گردشــگران قــرار گرفــت، بوســتان مشــتاق 
اول اســت کــه وجــود ایســتگاه های ورزشــی، ســایت بــازی 
کــودکان، میزهــای پینگ پنــگ، حوض هــای آب و تجمــع 
ــن امــر صحــه می گــذارد. او  ــه ای مردمــی در اطــراف آن ب
افــزود: بــا پیاده روســازی ضلــع شــمالی و جنوبــی خیابــان 
و  اول در ســال های گذشــته و هموارســازی  مشــتاق 
مناسب ســازی عبــور معلــوالن بــرای ورود بــه این بوســتان 
ــال  ــو، امس ــدان خواج ــا می ــر ت ــدان بزرگمه حدفاصــل می
ــتان در  ــن بوس ــای ای ــف راهروه ــاماندهی ک ــات س عملی
ــر  ــت. مدی ــرار گرف ــه ق ــه س ــتور کار شــهرداری منطق دس
منطقــه ســه شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه هزینــه ۱۰ 
میلیــارد ریالــی فــاز اول پــروژه ســاماندهی کــف راهروهــای 
بوســتان مشــتاق اول، خاطرنشــان کرد: عملیــات آواربرداری 
ایــن پــروژه از ســمت میــدان بزرگمهــر به صــورت مقطعــی 
در دســت اقــدام اســت کــه بــا زیرســازی و ســنگ فرش آن 

ــد. ــدان خواجــو ادامــه می یاب ــه ســمت می ب

محلهپرتمانتعیینتکلیفشد
ــه  ــا اشــاره ب مدیــر منطقــه هشــت شــهرداری اصفهــان ب
ــرای  ــه ب ــن منطق ــهرداری ای ــاله ش ــای دو س پیگیری ه
ــاری پرتمــان، گفــت:  تعییــن تکلیــف محــدوده 3۰۰ هکت
ســرانجام پــس از ارائــه طرح هــای متعــدد طرح پیشــنهادی 
شــهرداری مــورخ بیســت وپنجم اســفندماه ســال گذشــته ، 

در کمیســیون مــاده ۵ شــهرداری مصــوب شــد.
ــات  ــی از معض ــت: یک ــا گف ــه ایمن ــی ب ــد کیهان محم
ــاله  ــای دو س ــا پیگیری ه ــه ب ــت ک ــه هش ــم منطق مه
ــن منطقــه و همــکاری و تــاش دوره هــای  شــهرداری ای
قبــل و فعلــی شــورای اســامی شــهر همــراه بــود، تعییــن 
تکلیــف محــدوده 3۰۰ هکتاری پرتمان اســت کــه مابیــن 
خیابان هــای رزمنــدگان، ربــاط و شــهید خــرازی قــرار دارد. 
ــاله و  ــای دو س ــس از پیگیری ه ــرانجام پ ــه داد: س او ادام
ارائــه طرح هــای متعــدد توســط معاونــت شهرســازی 
پیشــنهادی  و معمــاری شــهرداری اصفهــان، طــرح 
در  گذشــته  ســال  شهرداری بیست وپنجم اســفندماه 
کمیســیون مــاده ۵ شــهرداری مصــوب شــد کــه در حــال 
حاضــر منتظــر ابــاغ آن هســتیم. مدیــر منطقــه هشــت 
شــهرداری اصفهــان خاطرنشــان کــرد: بزرگتریــن دســتاورد 
شــهرداری ایــن منطقــه در دو ســال گذشــته، تعیین تکلیف 
محله پرتمان بــود کــه طــرح پیشــنهادی شــهرداری، 
ــار  ــش از 3۰ هکت ــا بی ــی ب ــبز بزرگ ــای س ــداث فض اح
ــرده  ــی ک ــان پیش بین ــهر اصفه ــمال ش ــاحت را در ش مس
ــاغ طــرح مصــوب کمیســیون  ــا اب ــه داد: ب اســت. او ادام
ــان  ــداد خیاب ــر در امت ــرض 6۰ مت ــا ع ــی ب ــاده ۵ خیابان م
ــه  ــرد و ب ــان را در برمی گی ــی، محله پرتم ــت ا... صادق آی
خیابــان رزمنــدگان مقابــل خیابــان ســپاه متصــل می شــود 
ــر تعییــن تکلیــف  ــان عــاوه ب ــا احــداث ایــن خیاب کــه ب
زمین هــای متعــدد، بــار ترافیکــی خیابان هــای ربــاط و امــام 
خمینــی )ره( را به شــدت کاهــش می دهــد کــه بــا ســهولت 
ــد از نظــر ترافیکــی نقــش  ــد شــهروندان، می توان رفت وآم

بســزایی در شــمال شــهر اصفهــان داشــته باشــد.

به گفته مدیرعامل ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری اصفهان شــهروندان از کشتن و آسیب رساندن به 
مارها خودداری کنند.ابراهیم مطلبی به ایمنا گفت: همه ساله با 
آغاز فصل گرم و تا پایان زمستان بیشترین میزان گزارش های 
مردمی را از مشــاهده مار در منازل مســکونی داریم که الزم 
است شهروندان در این مواقع ضمن حفظ خونسردی، با شماره 
۱۲۵ سازمان آتش نشانی تماس بگیرند. او با بیان اینکه تاکنون 
گزارشی از حادثه مارگزیدگی و حمله مار به شهروندان نداشته ایم، 
ادامه داد: با تماس شهروندان، مأموران آتش نشانی با تجهیزات 
الزم به محل حادثه اعزام می شــوند و در راستای ارائه خدمات 
ایمنی اقدامات الزم را صورت می دهند. مدیرعامل ســازمان 
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با اعالم اینکه 
در اغلب موارد مارها از خارج شــهر توسط شهروندان به داخل 
وارد می شوند، گفت: در اکثر موارد با سفر شهروندان به بیرون 
از شهر، مارها به خودرو یا وسایل و در نهایت به منازل آنها وارد 
می شود. او گفت: با آغاز فصل گرم مارها از خواب زمستانی بیدار 
می شوند و دنبال طعمه و غذا می گردند و جایی که تخم پرندگان 
باشد یا نزدیک آب و فضای سبز و در اماکنی که پوشش گیاهی 

بلندی باشد، این حیوانات نیز دیده می شوند. مطلبی با بیان اینکه 
در پی توســعه شهر، انسان ها وارد حریم زندگی مارها شده اند، 
ادامه داد: مارها بیشتر در منازلی که نزدیک زمین های بایر، انهار 
و پوشش گیاهی باالیی قرار دارد، مشاهده می شوند. او با بیان 
اینکه در ایستگاه های بیست وشش گانه ســازمان آتش نشانی 
اصفهان آمادگــی الزم برای زنده گیری مارهــا وجود دارد، 
افزود: به شهروندان مواردی همچون پوشاندن درزهای درها و 
زیرپله ها، بیرون گذاشتن البسه های کثیف و وارسی کردن آنها و 

وسایل قبل از ورود به منزل توصیه می شود.

گروه اصفهان: به گفته رئیس پلیس راهور استان اصفهان 
نه تنها مخالف اســتفاده از دوچرخه نیســتیم، بلکه به دلیل 
کاهــش آلودگی و بار ترافیکی از آن اســتقبال می کنیم، اما 
مسیرهای دوچرخه سواری در اصفهان با اشکاالت ایمنی که 

دارند، باعث ترافیک می شوند.
محمدرضا محمدی با اعام استقبال راهنمایی و رانندگی 
از افزایش تردد بــا دوچرخه و حمل ونقل عمومی در صورت 
اصولی بودن آن، اظهار کرد: مســیرهای دوچرخه سواری در 
اصفهان اشکاالت و معایب هندســی و ایمنی زیادی دارند. 
در تعدادی از نقاط شــهر نباید مسیر دوچرخه احداث می شد 
که در همان اوایل اعام کرده و مکاتباتی با شهرداری انجام 
دادیم. همچنین در روزهای نخست با رسانه ها صحبت و ایراد 
و اشــکاالت را بیان کردیم. او تأکید کــرد: ما به هیچ وجه با 
دوچرخه سواری مخالف نیستیم، اما متأسفانه اجرای مسیرهای 
دوچرخه درســت و اصولی نبود و مطابق با تأسیســات روز 
نیســت، همین امر ســبب بروز تصادفات و افزایش ترافیک 
می شــود. رئیس پلیس راهور اســتان اصفهــان ادامه داد: 
مسیرهای دوچرخه ســواری پیوسته نیستند و در تقاطع قطع 

می شوند. اگر دوچرخه ای ادامه مسیر دهد، خاف جهت رفته 
و در صــورت وقوع تصادف مقصر صد در صد حادثه اســت. 
سرهنگ محمدی خاطرنشــان کرد: بعضی از مسیرها بدون 
کارشناســی و نظر پلیس احداث شــده که عاوه برنداشتن 
ایمنی، به افزایش ترافیک دامن می زنند، همچنین این مسیرها 
عرض خیابان را گرفته و عمًا استفاده ای ندارند. رئیس پلیس 
راهور اســتان اصفهان از عزم راســخ اعضای شورای ششم 
شهر اصفهان برای اصاح معایب مسیرهای دوچرخه سواری 
خبر داد و گفت: جلســات متعددی  در حال برگزاری اســت 
که باید به نتیجه برسد. او معایب مسیرهای دوچرخه سواری 
اصفهــان را قابل اصاح دانســت و افزود: بســیاری از این 
مسیرها امکان اصاح یا حتی جابه جایی دارند. ما به هیچ وجه 
خواستار حذف مسیرهای دوچرخه نیستیم، بلکه می خواهیم 
درجاهایی که مشــکلی وجود ندارد، مورد استقبال و استفاده 
عموم اســت و مزاحمتی برای ترافیک شــهر و گردشگران 
ایجاد نمی کند، این مسیرهای دوچرخه سواری ایجاد شود. در 
 این صورت ما نیز از اســتفاده مردم از حمل ونقل با دوچرخه

 استقبال می کنیم.

شهروندانازآسیبرساندنبهمارها
خودداریکنند

اشکاالتایمنیمسیرهایدوچرخه
اصفهانترافیکزاست

استفادهازظرفیتشرکتهایدانشبنیاندرتولیدوعرضهمحصوالتبانوانکارآفرین
گـروه اصفهـان: به گفتـه عضو هیأت رئیسـه شـورای 
و  تولیـد  زنجیـره  تکمیـل  در  اصفهـان  شـهر  اسـامی 
عرضـه محصـوالت بانـوان کارآفریـن می تـوان از ظرفیت 

شـرکت های دانش بنیـان نیـز اسـتفاده کـرد.
فرزانـه کاهـدوزان بـا تأکیـد بـر لـزوم توانمندسـازی 
بانـوان سرپرسـت خانـوار اظهـار کـرد: در بازدیـد از مراکـز 
توانمندسـازی بانوان، آنچه بیشـتر مورد تأکید قرار می گیرد 
کم وکاسـتی ها در زنجیـره توانمندسـازی بانوان سرپرسـت 

خانواده اسـت. او افزود: در حوزه توانمندسـازی، آنچه بیشتر 
مدنظـر قـرار می گیـرد حرفه آموزی اسـت و متأسـفانه پس 
از آمـوزش مهـارت الزم، افـراد رهـا می شـوند. عضو هیأت 
رئیسـه شـورای اسـامی شـهر اصفهان گفت: بـا توجه به 
لـزوم تکمیـل زنجیـره تولیـد تـا عرضـه و خدمـات پس از 
فـروش، الزم اسـت کـه اقداماتـی در راسـتای کمـک بـه 
بانـوان تولیدکننـده، بـرای عرضـه محصـوالت و کاالهای 
آن هـا انجـام شـود. او بـا بیـان اینکه شـعار سـال تأکیدی 

مجـدد بـر حـوزه تولیـد و اشـتغال اسـت، تصریـح کـرد: 
در تکمیـل زنجیـره تولیـد و عرضـه محصـوالت بانـوان 
کارآفریـن می تـوان از ظرفیـت شـرکت های دانش بنیـان 
نیـز اسـتفاده کرد. کاهدوزان خاطرنشـان کـرد: مدل های 
جدید کسـب و کار باید شناسـایی و موردتوجه قرار گیرد تا 
مددجویانـی کـه آموزش دیـده و از مهارت خود بـرای تولید 
محصـول اسـتفاده می کننـد بـرای فـروش تولیـدات خود 

مانعـی در مقابل نداشـته باشـند.

اهمیتبهرهگیریازروشهایخالقانهدرجذبکمکهایمردمی
اجتماعی  رئیس کمیســیون فرهنگی،  گروه اصفهان: 
ورزشی شورای اسامی شــهر اصفهان با اشاره به تعامل 
میان مدیریت شهری و کمیته امداد امام خمینی )ر( استان 
گفت: با اجرای این تفاهم نامه، زمینه انجام اقدامات بزرگ 
مشــارکتی میــان دو مجموعه فراهم می شــود. منوچهر 
مهروی پور با اشــاره بــه تفاهم نامه مدیریت شــهری و 
کمیته امداد امام خمینی )ره( اســتان اصفهان اظهار کرد: 
این تفاهم نامه می تواند زمینه ســاز اجــرای اقدامات بزرگ 
مشارکتی میان دو مجموعه باشد. او افزود: کمیته امداد امام 
خمینی )ره( اســتان اصفهان در پروژه های سرمایه گذاری 

ورود کند تا از باب توانمندسازی قشر تحت پوشش، اقدامات 
مؤثری انجام شود. رئیس کمیســیون فرهنگی، اجتماعی 
ورزشــی شورای اسامی شــهر اصفهان گفت: استفاده از 
روش هــای جدید و خاقانه در جــذب کمک های مردمی 
در پیشــبرد برنامه های حمایتی بسیار مؤثر است. او افزود: 
برخی از مردم فقط به دنبال پرداخت کمک نقدی نیستند، 
به عنوان مثال ممکن است برخی پزشکان آماده ارائه خدمات 
درمانی رایگان باشــند، یا رانندگان در حــوزه حمل ونقل 
پیشنهادی برای ارائه خدمت رایگان داشته باشند، این موارد 

باید شناسایی و از ظرفیت های آ ن ها استفاده شود. 

استان شهر
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جامعه

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

آگهی ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

۱7۲- ۱- برابر رای شماره 36۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی ، آقای علی اکبر حیدری فرد به شناسنامه شماره 776 کدملی 
۴۴3۲۰6۰۴۲۵ صادره یزد فرزند حسین در ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ۲6/۱۲ مترمربع 
مفروزی از پاک شماره 37 فرعی از ۲۹6۴ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ حوزه ثبت ملک جنوب 

اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است.
لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 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. 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۲/۰7 مهدی شبان- رئیس ثبت 

اسناد و اماک منطقه جنوب اصفهان ۱3۰۰۱۰3/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
۱۵8- ۱- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
 اصاحی 

ردیف ۱- رای شماره ۹۱۲6- ۱۴۰۰/7/۲8 هیات سوم شماال: بطول 8/68 متر درب و دیواریست به 
بن بست شرقا: در دو قسمت اول به طول ۰7/متر دیوار به بن بست دوم بطول ۱8/8۹ متر دیوار به 
دیوار پاک 66/36 جنوبا: بطول 6/7۴ متر دیوار بدیوار پاک 66/36 غربا: بطول ۱8/۲۲ متر دیوار 
به دیوار پاک مرقوم به مساحت ۱۴۲/8۱ که در رای شماره 67۲3- ۱3۹۹/۰۴/۱7 هیات سوم آقای 
رمضانعلی جعفری ولدانی به شناسنامه شماره ۵ کدملی ۱۲۹۰۱۲3۵۴3 صادره خمینی شهر فرزند 
مسیب ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ۱۰8/8۰ مترمربع قسمتی از پاک شماره 66 فرعی 
از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی حنیفی از سند 

شماره ۱۹8۲6 مورخ ۱3۱۹/۲/3۱ دفترخانه شماره ۱۴ اصفهان 
 ردیف ۲-رای شماره ۱۵33۱ -۱۴۰۰/۱۲/۱8 هیات دوم خانم زهرا جعفری ولدانی به شناسنامه شماره 
۵۱ کدملی ۱۲۹۰۰6۹۱۴۱ صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ۱8/۹۵ 
مترمربع قسمتی از پاک شماره ۱3۲ فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مالکیت مهدی شیرخانی طبق اظهارنامه ثبتی 
ردیف 3-رای شماره ۱۵33۰- ۱۴۰۰/۱۲/۱8 هیات دوم آقای مرتضی عباسی ولدانی به شناسنامه 
شماره 37 کدملی ۱۲8۹۹63۵۰۹ صادره اصفهان فرزند حیدر در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 
33/۹۱ مترمربع قسمتی از پاک شماره ۱3۲ فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه 

ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت مهدی شیرخانی طبق اظهارنامه ثبتی 
ردیف ۴- رای شماره ۱۵۲6۴- ۱۴۰۰/۱۲/۱7 هیات سوم آقای اکبر عباسی ولدانی به شناسنامه 
شماره 6۰۴8 کدملی ۱۲83۵۰7۴۵۵ صادره فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
۴3۵ مترمربع پاک شماره 3۲۰فرعی از 36 اصلی واقع در اصفهان بخش حوزه ۱۴ ثبت ملک غرب 
اصفهان مع الوسطه از قربانعلی مستاجران گورتانی سند ۴۵۴۰ مورخ 36/3/۲6 دفتر خانه ۵6 اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۲/۰7 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد واماک غرب اصفهان ۱۲۹۹773/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
۱6۵- ۱-  برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 

اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱-رای شماره ۱۵6۲۴- ۱۴۰۰/۱۲/۲3 هیات اول قای امراهلل رئیسی به شناسنامه شماره ۲۱ 
کدملی ۴67۹۵۴3833 صادره فارسان فرزند عین اهلل در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۱۴8/۲۹ مترمربع قسمتی از پاک شماره 68 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب 
اصفهان از مالکیت عباس محبی دهنوی از سند شماره 363۰7 مورخ ۱3۵۰/۲/۹ دفترخانه شماره 

6۵ اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۲/۰7 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد واماک غرب اصفهان ۱۲۹۹۹۲۴/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
۱63- ۱- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
 ردیف ۱- رای شماره ۱۵۱8۹-۱۴۰۰/۱۲/۱6 هیات دوم آقای محسن افتخاری رنانی به شناسنامه 
شماره ۱7۰ کدملی ۱۲۹۰8۲۲۵6۵ صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت ۱۴6/۲3 مترمربع قسمتی از پاک شماره 3۰87 فرعی از ۱8 اصلی واقع در اصفهان بخش 
۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره 86۹8۲ مورخ ۱3۹۵/۱۰/۲ دفترخانه شماره ۱۱۲ 

اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۲/۰7 شهریاری- رئیس منطقه 

ثبت اسناد واماک غرب اصفهان ۱۲۹۹87۱/م الف

هشدارگفتگوکوتاهازکشور

تأثیریادگیریخواندنبه
کودکانقبلاز6سالگی

َسویا رضایی| سال هاست که در حیطه آموزش وپرورش بحث 
آغاز آموزش خواندن به کودکان چالشی طوالنی و حل ناشدنی 
است. عده ای معتقدند برای آموزش خواندن حتی در حد شناخت 
حروف باید تا سال اول دبستان صبر کرد. عده ای نیز توانایی 
خواندن را امری ذاتی می دانند که منحصر به انسان است و از 
آغاز تولد با اوست. سرانه مطالعه در کشور ما رقم پایینی را به خود 
اختصاص داده است و اگر به پله های ابتدایی آموزش برگردیم تا 
مشکل را ریشه یابی کنیم به این نکته می رسیم که شوق خواندن 
در فرزندانمان کمتر شده است و این بار هم باید از همان کلمه 
متأسفانه استفاده کرد که اما و درک مطلبشان نیز محور رو به 
پایین است و جا دارد تفاوت هوش کودکان امروزی با دهه های 
پیشین را مدنظر داشته باشیم که باید هم آموزش به روش های 
جدید و جذاب تر باشد و هم سنین پایین تر را برای شروع آموزش 
انتخاب کرد. به راستی چرا ما نتوانسته ایم در آموزش کودکان موفق 
عمل کنیم؟ در رابطه با اینکه آموزش خواندن قبل از شروع مدرسه 
آیا می تواند به کودک و بسترسازی یادگیری بهتر آنان در آینده 
کمک کند، دانش آموخته دانشگاه تربیت معلم شهید باهنر تهران 
در رشته کودکان دچار آسیب شنوایی و کارشناس آموزش کودکان 
استثنایی معتقد است کودکان می توانند با روش کدگذاری خواندن 
را فراگیرند و آنچه غیرقابل انکار است وضعیت اسف بار سرانه 
مطالعه در کشور ایران است که بزرگترین علت آن بی عاقگی 
به کتاب و کتاب خوانی است و ریشه در سوادآموزی شتاب زده و 
محدود به یک سال آموزشی )پایه اول ابتدایی(دارد. مامک حجاب 
می گوید که به عقیده کارشناسان علوم تربیتی، خواندن تاشی 
سخت و طوالنی است که باید تسهیل شود تا نه فقط کودک 
به آرامی و پله به پله آن را بیاموزد، بلکه تجربه ای شیرین باشد 
و همراه بازی و سرگرمی آموخته شود. این در حالی است که 
در ایران کودکان برای آموزش سواد باید تا پایان شش سالگی 
صبر کنند و بعد با شتاب و بدون توجه به تفاوت های فردی و 
خانوادگی تمام ۲3 حرف الفبای فارسی همراه با استثنائات و 6 
مصوت، در طول ۹ ماه تدریس شوند. این جریان آنجا توان فرساتر 
می شود که در این ۹ ماه کودک باید نوشتن و اما و نیز اعداد 
و حساب کردن و مفاهیم اولیه علوم تجربی را نیز بیاموزد. او 
ادامه می دهد که از نتایج این تأخیر در آموزش سواد به کودک 
می توان به افزایش شمار کودکان مبتا به اختاالت یادگیری، 
بی عاقگی و حتی تنفر کودکان نسبت به کتاب و کتاب خوانی، 
ناتوانی در روان خوانی و مهارت های درک مطلب و متعاقب آن 
کم سوادی و پایین بودن اطاعات عمومی و علمی دانش آموزان 
را نام برد. حجاب با عنوان آنکه به نظر می رسد که دیگر وقت 
آن رسیده دست از جانب داری نسبت به نظریات بدون پشتوانه 
تحقیقاتی برداریم و بدون تعصب، برنامه های مدون و رسمی 
آموزش وپرورش را نقد کنیم تا علت کتاب گریزی و سرانه پایین 
مطالعه در کشور را پیدا کنیم گفت: بر اساس تحقیقات کارشناسان 
علوم تربیتی کودکان از لحظه تولد توانایی رمزگشایی و شناخت 
کدهای نوشتاری و ترسیمی را دارند. این توانایی همان چیزی 
است که برای خواندن و با سواد شدن موردنیاز است و در جوهره 
هر انسانی به صورت مادرزادی و ذاتی وجود دارد.  دست کم گرفتن 
این استعداد ذاتی و تلف کردن آن به بهانه اینکه باید صبر کرد 
تا کودک به سن مدرسه برسد باعث افت این توانایی و از بین 
رفتن شوق کودک برای رمزگشایی (خواندن ) نشانه های نوشتاری 
خواهد شد.او تأکید می کند که البته توجه داشته باشید خواندن با 
نوشتن تفاوت بسیاری دارد. نوشتن نیاز به توانایی های بیشتری 
دارد، از جمله توانایی گرفتن صحیح مداد و نیز مهارت باال در 
شناخت حروف و ترکیب آنها. اما خواندن نوعی رمزگشایی است 
و جذابیت زیادی برای کودکان دارد بدون اینکه نگران سختی 
مداد دست گرفتن و یا هرگونه فعالیت فیزیکی باشند.مدت هاست 
که در کشورهای پیشرفته، سوادآموزی را به چندین مرحله تقسیم 
کرده اند و از سنین پایین با روش های ساده و در حد توان کودک 
آغاز می کنند و با باال رفتن توانایی های کودک تکالیف آموزشی 
پیشرفته تری به آنها محول می شود و کودک بدون اینکه فشاری 
را تحمل کند به آرامی و به همراه بازی توانایی خواندن را پیدا 
خواهد کرد.از پیشرفته ترین و مؤثرترین برنامه های طراحی شده 
برای آموزش خواندن به کودکان، روش مدون دانشگاه آکسفورد 
انگلستان است. این روش سال هاست که در انگلستان در حال 
اجراست و با پیگیری این روش از سن ۲ تا 7 سالگی کودکانی 
را پرورش داده که نه فقط توانایی خواندن و نوشتن را در سنین 
قبل از دبستان آموخته اند، بلکه درک مطلب آنها از متون نوشتاری 
بسیار باالست و عاقه مند به کتاب و مطالعه بار آمده اند. محققین 
این دانشگاه معتقدند که حروف الفبای انگلیسی )۲8 حرف ساده 
و حروفی ترکیبی( بیشتر از آن هستند که در یک سال فراگرفته 
شوند و با تفکیک خواندن و نوشتن، خواندن را به سن های پایین تر 
منتقل کرده اند. این در حالی است که زبان فارسی هم دارای تعداد 
حروف و مصوت هایی زیادی دارد مانند:کسره، ضمه و فتحه که 
هنگام ترکیب با حروف نوشته نمی شوند ولی خوانده می شوند.

حجاب ادامه می دهد که مهارت های خواندن زودهنگام که کودک 
شما می آموزد، پیش نیاز شروع مدرسه است. تمرکز در این سن بر 
همخوانی داستان ها، آهنگ ها و ترانه ها با هم و ایجاد مهارت های 
راه های  خوشبختانه،  است.  دادن  گوش  و  کردن  صحبت 
سرگرم کننده و آسان زیادی برای تشویق به خواندن زودهنگام در 
خانه و مهدکودک وجود دارد. همچنین بازی های زیادی همچون 
بازی با قافیه ها، آوایی، صدای اول و آخر، درک مطلب، بازی با 
کارت اسامی، ترکیب صامت و مصوت و بسیاری بازی های دیگر 
را والدین می توانند در خانه انجام دهند.بنابراین ما هم می توانیم 
با روش درست یادگیری بهتری را برای کودکان فراهم کنیم.
محققین می گویند جامعه بی مطالعه خطرناک تر از رسانه زرد است 
و از طرفی سرانه مطالعه کشور ما تبدیل به زنگ خطر شده و 
علت های این کتاب گریزی آن قدر زیاد هستند که به نظر حل 
تبلیغات صحیح،  از جمله گرانی کتاب، عدم  ناشدنی می رسد 
جذاب نبودن کتب چاپ شده از لحاظ بصری و محتوایی، همگام 
نبودن کتب با رسانه های دیجیتال. آیا واقعا این معضل قابل درمان 
نیست؟ همان طور که این مشکل یک روزه به وجود نیامده و در 
طول سالیان دراز و برنامه ریزی های غلط دست به دست هم داده و 
کتاب را به یک کاالی بی مصرف تبدیل کرده، برای بازگرداندن 
آن به زندگی روزمره نیاز به یک برنامه ریزی پایه ای دارد و به 

همکاری سازمان های مختلف بویژه آموزش وپرورش نیاز دارد.

روزهای  از  یکی  صبح  عباسپور:  امروز-مینا  اصفهان 
بهاری و نزدیک یکی از پل های اصفهان است که در حاشیه 
زاینده رود خشک از حفره ای کوچک به سرعت بیرون می دود؛ 
درحالی که با نگرانی دائما این طرف و آن طرف را می پاید، چند 
توله کوچک به دنبال او راهی شده و شروع به شیر خوردند 
می کنند. صحنه زیبا و تحسین برانگیز از حس زیبای مادر نگران. 

او روباه زاینده رود است.
این روباه در فضای مجازی منتشر  از  فیلمی  این روزها 
شده که توسط یک شهروند اصفهانی ضبط شده است. روباه 
زاینده رود برای اولین بار نیست که در این محل مشاهده شده و 
پیش ازاین نیز از حضور او در حاشیه زاینده رود عکس و فیلم هایی 
منتشر شده بود. در این رابطه معاون محیط زیست طبیعی و تنوع 
زیستی سازمان حفاظت از محیط زیست استان اصفهان بیان 
داشت: باز و بسته شدن جریان طبیعی زاینده رود در تغییر رفتار 
حیات وحش و این اکوسیستم اثر زیادی دارد و یکی از علل النه 

کردن این حیوان در بستر زاینده رود نیز همین امر است.
حسین اکبری افزود: روباه از خانواده سگ سانان بوده و 
در استان اصفهان 3 گونه روباه از جمله شنی، شاه روباه و 
روباه معمولی داریم که نوع سوم بیشترین جمعیت را دارد. 
روباه ها  می رود  انتظار  خانواده سگ سانان  از  که  همان طور 
از  و  می شوند  محسوب  همه چیزخوار  غذایی  رژیم  نظر  از 
پسماندها نیز تغذیه می کند. این موجود فرصت طلب بوده و 
با انواع زیستگاه ها نیز خودش را وفق می دهد. او اشاره کرد: 
اما  دارد  وجود  اصفهان  دشت  در  معمولی  روباه  به طورکلی 
برای تأمین غذا و تغذیه از پسماندها به مناطق حاشیه شهری 
و خود سکونت گاه نیز نزدیک شده و در آن حضور دارد؛ اگر 
امنیت این حیوان برقرار باشد رفتار طبیعی از خود بروز داده و 
مشاهده و حضور آن امر غیرمترقبه ای نیست؛ بنابراین ممکن 
را  آنها  نیز  بوستان های اصفهان  پارک ها و  است در برخی 
مشاهده کنیم چرا که هم امنیتش در آنجا برقرار بوده و هم 
واقع یک  او تصریح کرد: در  به حساب می رود.  زادگاهش 
روباه معمولی اگر داخل شهر هم نباشد از رودخانه خشک به 
عنوان کریدور و حتی محلی برای زادآوری استفاده می کند. 
پس مشاهده روباه ها در این محل ممکن است به دفعات 
رخ دهد. اکبری تأکید کرد: موضوع مهم این است که مردم 
از دستی کردن روباه ها با تغذیه دادن به آن خودداری کنند 
این کار اگرچه از سر دلسوزی یا احساس مسئولیت انجام 
باشد،  غذادهی  به  نیاز  که  خاصی  شرایط  در  مگر  می شود 
صحیح نیست چرا که در رفتار طبیعی حیوان در حیات وحش 
خلل ایجاد کرده و این نه به نفع او نه خود مردم است. در 
واقع تغذیه دادن و لمس کردن حیوان ممکن است باعث 
نیست.  هم  مؤثری  کار  مجموع  در  و  شود  بیماری  انتقال 
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت 
از محیط زیست استان در مورد انتقال این روباه ها به محل 
سکونت به عنوان حیوان خانگی گفت: همان طور که به گونه 
 این حیوان اشاره شد جزو سگ سانان بوده و نسبت به گرفتن 
تغذیه و دستی شدن عادت می کند و احتمال اهلی شدن نیز 
وجود دارد اما استفاده از آن به عنوان حیوان خانگی صحیح 
نیست چون نمی توان یک حیوان وحشی را نمی توان برای 
همیشه اهلی کرد و در منزل نگه داشت. ضمن اینکه ممکن 
است افراد مدتی حیوان را در خانه نگه داشته و پس از به دلیل 
خسته شدن از او قصد رهایی اش را داشته باشند اما با این 
کار باعث شده اند رفتار طبیعی او مانند شکار کردن و تأمین 

امنیت حذف شده و این به نفع حیوان و شهروندان نیست.
او گفت: در همین راستا یگان حفاظت از محیط زیست 
در حد توان خود دائم از فروشگاه های تأمین کننده مربوط به 
حیوانات و وسایل آنها بازدید کرده و اگر موردی از نگهداری 
و انتقال گونه غیرمجاز وحشی از جمله وسایل و حیوان زنده 
بود با این امر برخورد قضایی و قانونی می شود. روباه هم جزو 
حیوانات وحشی است و اگر در خودرویی یا جایی مشاهده شد 
در واقع این امر ضرر و زیان و اسارت حیوان محسوب می شود 
چرا که دیگر امکان رهاسازی آن در طبیعت را از بین برده 
است. اکبری بیان داشت: از لحاظ رفتارشناسی پیش ازاین نیز 
در سکونت گاه های حیات وحش روباه و همچنین آهو، مار و 
شغال و گرد نیز در کوه صفه مشاهده شده اند و حضور روباه 
در محیط پیرامون شهر یا داخل آن اتفاق غیرمعمولی نیست 
و برخی گونه ها در این محیط ها سازگار شده و همان طور 
که اشاره شد در پارک ها نیز دیده می شوند مانند گربه هایی 

اهمیترعایتایمنیدرروباه  های زاینده رود؛ ساکنان دیرینه شهر
کاهشتصادفات

محمدرضـا محمدی| تصادفـات و عـوارض ناگوار 
اقتصـادی ، اجتماعـی و فرهنگـی ناشـی از آن سـاالنه 
وارد  کشـور  و  جامعـه  بـه  جبران ناپذیـری  صدمـات 
می کند.یکـی از عوامـل اصلـی بـروز حـوادث رانندگـی 
و تلفـات ناشـی از آن ، سـرعت غیرمجاز اسـت. شـدت 
تصادفـات در ایـران بـر اسـاس تعـداد کشـته و مجروح 
در حـدود ۲۱ برابـر کشـورهای توسـعه یافتـه اسـت، 
راننده ای که با سـرعت ۱۱۰ کیلومتر در سـاعت در یک 
مسـیر ۱۰۰ کیلومتـری رانندگـی می کند، تنهـا ۹ دقیقه 
زودتـر از راننده ای که با سـرعت ۹۵ کیلومتر در سـاعت 
حرکـت می کنـد ، بـه مقصـد می رسد.شـدت تصادفات 
میـزان  تـوان چهـارم  بـا  آن  از  ناشـی  و کشـته های 
سـرعت غیرمجـاز نسـبت مسـتقیم دارد. بـه این معنی 
کـه با افزایـش ۲۰ درصدی سـرعت ، شـدت تصادفات 
دو برابـر افزایـش می یابد.وسـایل نقلیه در سـرعت های 
بـاال تحـت تأثیـر حـرکات جانبـی چـرخ هـای عقـب 
گرفتـه و غیرقابل کنتـرل خواهـد شـد.کاهش تصادفات 
و خسـارات ناشـی از آن ، کاهـش مصـرف سـوخت 
از نتایـج مطلـوب رانندگـی بـا سـرعت مطمئنه اسـت.

بیـش از 63 درصـد تلفـات ناشـی از تصادفـات رانندگی 
بـر اثـر ضربـه بـه سـر و گـردن سرنشـینان اسـت که 
اسـتفاده از کمربنـد ایمنی و تنظیم صحیح پشت سـری 
صندلـی به میزان بسـیار زیـادی تعداد کشته شـدگان در 
تصادفات را کاهش می دهد.اسـتفاده به موقع از کپسـول 
آتش نشـانی در وسـیله نقلیه خسـارات و ضایعات جانی 
و مالـی در تصادفـات را بـه شـدت کاهـش می دهـد. 
اگـر فاصلـه مناسـب را بـا سـایر وسـایل نقلیـه به ویژه 
بـا وسـیله نقلیـه جلویی حفظ کنیـد، در مواقـع ضروری 
و رویارویـی بـا موقعیت هـای مخاطره آمیـز ، سـریع تر 
و راحت تـر می توانیـد عکس العمـل نشـان دهیـد برای 
رعایت و محاسـبه فاصله مناسـب با وسیله نقلیه جلویی 
می توانید سـرعت خودرو را به عدد ۱۰ تقسـیم و حاصل 
آن را در همـان عـدد ضـرب نمایـی مثـا اگر سـرعت 
شـما 6۰ کیلومتر در ساعت اسـت، 36 متر به دست آمده، 
فاصلـه مناسـبی اسـت کـه شـما بایـد بـا وسـیله نقلیه 

جلویـی حفـظ نمایید.
کمربنـد ایمنـی وسـیله ای اسـت کـه کارآمـدی آن در 
کاهـش ضایعات انسـانی و جراحـات ناشـی از حوادث 
رانندگـی به اثبات رسـیده اسـت. بسـتن کمربند ایمنی 
یـک کار تفننـی و تشـریفاتی نیسـت ، بلکه یـک نیاز 
جـدی بـرای حفـظ جـان شـما و سرنشـینان خـودرو 
اسـت.قبل از هـر سـفر بایـد از سـالم بـودن خـودروی 
آن  مختلـف  قسـمت های  درسـت  کارکـرد  و  خـود 
اطمینـان پیـدا کنیـد. عـاوه بـر این ، اگر سـفر شـما 
طوالنی مـدت اسـت هـر ۲ سـاعت یک بـار توقـف و 
وسـیله نقلیـه خـود را کنتـرل کنید.فشـار بـاد تایرها را 
بازکنیـد. اختـاف فشـار بـاد تایرهـا در کنتـرل خودرو 
تأثیـر می گـذارد و حتـی موجـب حادثه می شـود.هرگز 
در حـال رانندگـی با سرنشـینان خودرو گفتگـو نکنید. 
همچنین توجه داشـته باشـید کـه خوردن و آشـامیدن 

در حیـن رانندگـی عمـل خطرناکی اسـت.
بـرای حمـل بـار فقـط از باربندهـای تائید شـده مجاز 
اسـتفاده کنیـد . حـد مجـاز بارگیـری روی باربنـد ۵۰ 
کیلوگـرم اسـت. بـا رعایـت ایـن مسـئله بـار را طـور 
یکنواخـت توزیـع نماییـد. تـا در پیـچ راه ها با مشـکل 
مواجـه نشـوید.اگر بـه هـر علـت در جـاده بویـژه در 
بزرگراه هـا ناچار به توقف شـدید، حتی االمکان وسـیله 
نقلیـه خـود را از سـطح سـواره رو خارج کنیـد و با قرار 
دادن عائـم ایمنی مانند مثلث شـب رنـگ ، رانندگان 
دیگـر را مطلـع کنید. در چنین شـرایطی پـس از پیاده 
شـدن از خـودرو به صورت ناگهانـی وارد جاده نشـوید.
آهسـته و بااحتیـاط برانیـد، تـا سـالم به مقصد برسـید.

حادثـه فقـط بـرای دیگران نیسـت ، همه بایـد احتیاط 
کنیم.بسـتن کمربنـد ایمنـی ، تلفـات حوادث جـاده ای 
را میـزان قابل ماحظـه ای کاهـش می دهد.اگـر دچـار 
حادثـه شـدید، بافاصلـه بـا مرکز فوریت های پلیسـی 

بـا شـماره تلفـن ۱۱۰ تمـاس بگیرید.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان

افزایشهمزیستیروباههابا
مردماصفهان

حمیدرضا خواجه| روباه 
قرمز بزرگ ترین گونه روباه 
در دنیا است و جزو خانواده 
سگ سانان است که بیشترین 
راسته  بین  در  پراکندگی 
گوشت خواران جهان را دارد. 
از  مختلفی  قسمت های  در 
آسیا آمریکای شمالی و اروپا و شمال آفریقا یافت می شود. نکته 
قابل توجه در مورد این روباه وجود دارد که در تمامی مناطق 
زیست خود به همزیستی در کنار مردم عادت کرده و خود را با 
شرایط انسانی وفق داده، در خیلی از مناطق مسکونی حضور و 
زادآوری دارد. او به عنوان یکی از گونه ای شاخص حیات وحش 
با  پذیری  وفق  گونه های  کا  سگ سانان  است.  شهری 
شرایط و مناطق انسانی هستند كه یكی از دالیلش این است 
انسان دوری  از  و  نبود  كه برخاف گربه سانان مخفی کار 
نمی کنند. آنها می توانند از پسماندهای غذایی انسان استفاده 
کرده و به زندگی خود ادامه دهند. کا زیست گاه های شهری 
جزو زیستگاه های روباه به حساب می آید یعنی همین طور که 
روباه قرمز را در کوهستان، جنگل، زیستگاه بیابانی و استپی 
مشاهده می کنیم، شهرها نیز در تمامی نقاط دنیا زیستگاه های 
روباه است. در شهر اصفهان نیز حضور روباه یک مسئله جدید 
نیست و تقریبا از خیلی سال پیش در تمامی مناطق شهری 
اصفهان حضور داشتند، اما با صنعتی شدن و گسترش شهر 

یکی سری از زیستگاه های آنها که باغات و مزارع بوده از بی 
رفته است؛ اما در همین دهه اخیر در تمامی باغات، حاشیه 
شهر اصفهان و زیستگاه های ناژوان و صفه می توانیم جمعیت 
قابل توجهی از روباه قرمز را مشاهده کنیم. حضور این گونه از 
روباه در شهر پدیده عجیبی نیست اما به دلیل افزایش ثبت فیلم 
و عکس های شهروندان این طور به نظر می رسد. نكته جالب 
اینجاست كه سگ های با صاحب و ولگرد و گربه هایی که 
در شهر می بینیم، هیچ کدام جزو حیات وحش نیستند، به همین 
دلیل حتما باید تحت نظارت و سرپرستی انسان بوده و نباید 
رها مانده و غذا رسانی شوند، اما روباه قرمز یکی از گونه های 
حیات وحش شهری بوده و اتفاقا حضورش در شهر موردی 
قابل توجهی است. چرا كه مانند گنجشک ها، کاغ ها و پرندگان 
زیبایی مثل دارکوب، سبزقبا و خانواده کبوترها و خدنگ که 
یک جانور گوشت خار از خانواده خدنگ هاست و شغال یا گرگ 
خاکستری، کفتار یا عقاب طایی در كه حاشیه شهر داریم، جزو 
گونه های حیات وحش شهری بوده و باید بدانیم در حال حاضر 
پیوند خیلی خوبی بین حیات وحش و طبیعت و شهر توسعه یافته 
و افسار گریخته اصفهان برقرار شده است. در چند سال اخیر 
موارد بسیار زیادی از ورود حیات وحش و حضور آنها در مناطق 

انسانی داشته ایم که این امر اجتناب ناپذیر است. 
به دلیل توسعه مناطق انسانی و گسترش مساحت آن مسلما 
روزبه روز از این موارد بیشتر خواهیم دید. حیوانات حیات وحش 
در چند سال اخیر خیلی به انسان نزدیک تر شده و که یا از روی 
ناچاری بوده یا وفق دادن خود با انسان است که در مناطق 
انسان ها حضور پیدا می کنند. حضور آنها می تواند به صورت 
گذری یا عبوری یا اتفاقی و یا به این دلیل باشد که آن گونه 
جانوری این محل را به عنوان زیستگاه گاه خود انتخاب کرده 

است؛ مثا حضور روباه های اصفهان به این دلیل است که منابع 
غذایی شان در اینجا فراهم است و پسماندهایی غذایی موجود 
از انسان یا طعمه های طبیعی مثل موش ها، قورباغه ها و این 
موارد برای تغذیه باعث وفق دادن و زندگی شان در شهر شده 
است. ما در مورد روباه ها باید اینکه را بدانیم تا وقتی مورد آزار 
و اذیت نبوده و جایی محبوس نشوند به انسان حمله نمی کنند. 
همچنین پلنگ، خرس یا گرگ اگر توسط انسان ها تحریک 
نشوند کاری به کسی ندارند و به رفتار خود ادامه می دهند. 
ممکن روباه را در کارگاه، منزل، مجتمع مسکونی، شرکت یا 
هر جای دیگر ببینیم که احتمال دارد برای اختفا یا النه سازی 
آن محل را انتخاب کرده یا در آنجا گیر کرده و محبوس شده 
است. بهترین کار این است که بدون تحریک حیوان و اینکه 
خودمان بخواهیم وارد عمل شویم، با آتش نشانی تماس گرفته 
و بگذاریم آنها حیوان را با لوازم مخصوص خود زنده گیری 
کرده و به حیات وحش مخصوص خود منتقل کنند. در مواجه 
مواجهه با حیات وحش نباید اصا حیوان را تحریک نکرده و 
به هیچ عنوان نباید به هیچ جانور اهلی یا وحشی غذا رسانی 
کنیم؛ چه روباه باشد یا خدنگ، سنجاب، پرندگان یا حیوانات 
اهلی مانند گربه و سگ. این غذا رسانی ما دخالت بی جا و غیر 
کارشناسی در چرخ زندگی آن حیوان است. فراموش نکنیم 
روباه را اهلی یا دستی نکنیم مثا اگر دیدیم جایی محل اختفا 
روباه یا توله های اوست با گرفتن عکس و فیلم برایشان استرس 
ایجاد نکنیم، چون همین حیوان خوب و زیبا اگر در معرض 
تهدید و استرس قرار گرفت به شدت برای دفاع از خانواده خود 
و خوانده اش تحریک شده، امکان دارد حمله کند یا به انسان 

آسیب برساند.
 کارشناس محیط زیست

که در سطح شهر می بینیم. او تصریح کرد: بر اساس این، 
جابجایی روباه ها کار یگان حفاظت از محیط زیست نیست و 
کار این یگان در این خصوص مربوط به شرایط اضطرار و 
اتفاقات غیرمعمول است؛ از جمله حضور به گربه سان یا گرگ 
و پلنگ و یا گربه وحشی و خرس در سکونت گاه ها جزو آن 
این  به  اگر  بار تکرار شد بررسی شده و  اگر چند  است که 
نتیجه برسیم که مشکل و امکان خطر یا انتقال بیماری وجود 
داشت آن وقت مداخله می کنیم چرا که ممکن است آنها فقط 
از این مناطق عبور کنند و خطری به وجود نیاورند. ولی روباه 
قرمز یا همان روباه معمولی جزو گونه های پرخطر محسوب 
نمی شود و حضورش در محدوده شهر قابل توجه بوده چون 

این زیستگاه را انتخاب کرده است.
اکبری اظهار کرد: واقعیت اینجاست که جریان زاینده رود 
نباید قطع شده و به یک جریان حداقلی اما مستمر نیاز در 
ین اکوسیستم نیاز دارد. چرا که با قطعی شدن این جریان و 
حیات وحش  حیوانات  احتمال حضور  آن  فصلی  وصل شدن 
در مناطق مسکونی وجود داشته آنهم در شرایط که اصفهان 
پوشش  در هرم  تغییر  کاهش  است.  دچار خشکسالی شدید 

غذایی حیات وحش باعث شده روباه ریسک کند. او به اهمیت 
مبحث  گفت:  و  داشت  شاره  پسماند ها  صحیح  جمع آوری 
جمع آوری پسماند امری کلیدی در کنترل گونه های جانوری 
است بنابراین این درخواست را از مردم داریم که پسماند خود 
را در ساعات مشخص و مدیریت شده در محل مناسب قرار 
دهند. چرا که در غیر این صورت روباه و غیره از آن استفاده 
کرده و حتی تکثیر می شوند که مشکاتی مضاعفی را به وجود 
خواهد آورد. در واقع اینکه مواد غذایی به سهولت در دسترس 
حیوانات قرار گیرد به نفع زیست بوم نبوده و از نظر بهداشتی هم 

درست نیست.
Áروباههاحریمدارند

در همین راستا احمد بحری، محیط بان فعال و شناخته شده 
کشور نیز بیان داشت: این امکان وجود دارد که روباه را در حاشیه 
شهر و مناطق خشک زاینده رود النه سازی کنند ولی کاری با 

انسان نداشته و از راه شکار پرندگان و غیره تغذیه می کنند.
بحری تأکید کرد: آنها هرچه هم دستی شود در نهایت اهلی 
پذیر نبوده و نمی توان در خانه از روباه ها مراقبت کرد چون خوی 
وحشی آن باعث ترک و فرارش از منزل می شود. در واقع باید 

حریم این حیوان را حفظ کرده و نباید مزاحمشان شد چون 
ممکن است مجبور به تغییر النه شده و برای توله های مشکل 

ایجاد شود.
در مجموع چهار نوع روباه از جمله شنی، ترکمنی، شاه روباه 
و روباه قرمز با معمولی وجود داشته که روباه معمولی بیشتر 
جمعیت را در میان آنها دارد و توله های آن به 7-8 عدد نیز 
می رسد اما همه آنا به بلوغ نمی رسند و تنها توله های قوی زنده 
می مانند. او بیان داشت: این حیوان برای خود حریم داشته و 
معموال خودشان جمعیت خود را متعادل می کنند؛ یعنی اگر 
تعدادشان زیاد شود خودشان تعادل را برقرار کرده و تعداد را 

کاهش می دهد.
بحری تصریح کرد: صورت مشاهده روباه ها در شهر نیاز 
به تماس با سازمان محیط زیست نیست و ممکن است آنها در 
محل کارخانه های متروکه النه گزینی کنند ولی خطری برای 
انسان ندارند و نباید به آن کاری داشت تا بچه های خود را بزرگ 
کند. صرفا باید به یاد داشته باشیم که این حیوانات را لمس 
نکرده از آن ها مراقبت نکنیم چرا که ممکن است ناقل بیماری 

هاری بود یا برای دفاع از خود حمله کند.
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فرهنگ و هنر

آگهی مفاد آراء صادره توسط هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت 

اسناد و امالک شهرستان مبارکه
3۵۹-۱- نظر به اینکه طبق آراء صادره توسط هیأت فوق الذکر تصرفات مفروزی یا مشاعی 
افراد مشروحه ذیل به استناد اسناد مالکیت رسمی مشاعی یا قباله انتقال عادی مورد تأیید قرار 
گرفته است لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی ، مفاد آراء صادره در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز در دو روزنامه زاینده رود و اصفهان امروز 
چاپ و منتشر می گردد تا چنانچه شخص یا اشخاصی نسبت به آراء مذکور معترض باشند از 
تاریخ انتشار نوبت اول آگهی روزنامه ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 
محل تحویل دهد. در اینصورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود .و 
چنانچه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا  معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند، اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت بنام متصرف می 

نماید. لیکن صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
۱- رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰3۲۵۹مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱7 آقای مسلم باقریان فرزند احمد 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۲۵۴/۰۲متر مربع مجزی شده از پاک۲7۰فرعی از ۵ - 
اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی عظیم باقریان بموجب سند 

شماره  ۲۵7۵۹ مورخ ۱3۵۱/۰3/۰8 دفتر 3- شهرضا
دهنوی  زهره سطانی  خانم  شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۲6۵مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱7  رأی   -۲
به  متصله  ی  باغچه  و  خانه  باب  یک  ششدانگ  حبه   7۲ از  مشاع  حبه   ۴ در  علی  فرزند 
مساحت۱۰38/۲3متر مربع مجزی شده از پاک ۱7۴۹ فرعی از ۱ - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 
مورخ ۱333/۰۲/۱6 و 788۹ مورخ ۱333/۰۲/۲۱ دفتر 3۰ – شهرضا و خدیجه نصوحی بموجب 

سند شماره 788۱ مورخ ۱333/۰۲/۱6 دفتر 3۰-شهرضا
3- رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۲6۴مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱7 آقای غامرضا سلطانی فرزند 
علی در 8 حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک باب خانه و باغچه ی متصله به مساحت۱۰38/۲3متر 
مربع مجزی شده از پاک ۱7۴۹ فرعی از ۱ - اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با 
واسطه از مالکین رسمی  علی سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 مورخ ۱333/۰۲/۱6 
و 788۹ مورخ ۱333/۰۲/۲۱ دفتر 3۰ – شهرضا و خدیجه نصوحی بموجب سند شماره 788۱ 

مورخ ۱333/۰۲/۱6 دفتر 3۰-شهرضا
دهنوی  سلطانی  اکبر  آقای  شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۲63مورخ  ۱۴۰۰/۱۲/۱7  رأی   -۴
به  متصله  ی  باغچه  و  خانه  باب  یک  ششدانگ  حبه   7۲ از  مشاع  حبه   8 در  علی  فرزند 
مساحت۱۰38/۲3متر مربع مجزی شده از پاک ۱7۴۹ فرعی از ۱ - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 
مورخ ۱333/۰۲/۱6 و 788۹ مورخ ۱333/۰۲/۲۱ دفتر 3۰ – شهرضا و خدیجه نصوحی بموجب 

سند شماره 788۱ مورخ ۱333/۰۲/۱6 دفتر 3۰-شهرضا
سلطانی  صدیقه  خانم   ۱۴۰۰/۱۲/۱7 ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۲66مورخ   شماره  رأی   -۵
دهنوی فرزند علی در ۴ حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک باب خانه و باغچه ی متصله به 
مساحت۱۰38/۲3متر مربع مجزی شده از پاک ۱7۴۹ فرعی از ۱ - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 
مورخ ۱333/۰۲/۱6 و 788۹ مورخ ۱333/۰۲/۲۱ دفتر 3۰ – شهرضا و خدیجه نصوحی بموجب 

سند شماره 788۱ مورخ ۱333/۰۲/۱6 دفتر 3۰-شهرضا
سلطانی  قاسمعلی  آقای   ۱۴۰۰/۱۲/۱7 ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۲6۲مورخ   شماره  رأی   -6
دهنوی فرزند علی در 8 حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک باب خانه و باغچه ی متصله به 
مساحت۱۰38/۲3متر مربع مجزی شده از پاک ۱7۴۹ فرعی از ۱ - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 
مورخ ۱333/۰۲/۱6 و 788۹ مورخ ۱333/۰۲/۲۱ دفتر 3۰ – شهرضا و خدیجه نصوحی بموجب 

سند شماره 788۱ مورخ ۱333/۰۲/۱6 دفتر 3۰-شهرضا
سلطانی  اشرف  خانم   ۱۴۰۰/۱۲/۱7 ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۲6۰مورخ   شماره  رأی   -7
دهنوی فرزند علی در ۴ حبه مشاع از 7۲ حبه ششدانگ یک باب خانه و باغچه ی متصله به 
مساحت۱۰38/۲3متر مربع مجزی شده از پاک ۱7۴۹ فرعی از ۱ - اصلی واقع در بخش 8 ثبت 
اصفهان انتقالی با واسطه از مالکین رسمی  علی سلطانی دهنوی بموجب اسناد به شماره 7883 

مورخ ۱333/۰۲/۱6 و 788۹ مورخ ۱333/۰۲/۲۱ دفتر 3۰ – شهرضا و خدیجه نصوحی بموجب 
سند شماره 788۱ مورخ ۱333/۰۲/۱6 دفتر 3۰-شهرضا

مبارکه  ایرانپور  رمضان  آقای  رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰۱۱۰6مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲8   -8
فرزند شعبانعلی در ششدانگ یک باب خانه به مساحت۲۵۲/76متر مربع مجزی شده از پاک 
یک - اصلی واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی رجبعلی ایرانپور 

بموجب سند شماره ۵۲36۰ مورخ ۱3۵۰/۱۱/۰۴ دفتر ۲۹-اصفهان  
۹- رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۱۹۲مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ آقای محمدرضا کریمی دهنوی 
فرزند مرتضی در یک دانگ مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت۲۰۱/۴7متر مربع مجزی 
شده از پاک یک- اصلی واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی حسین 

صالحی بموجب سند شماره ۵۵886 مورخ ۱3۵۱/۰6/۰8 دفتر ۲۹ - اصفهان 
۱۰- رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰۲۹۱8مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱8 خانم سکینه خواجه مبارکهء 
فرزند عباس در ششدانگ یک باب مغازه به مساحت۴3/۹8متر مربع مجزی شده از پاک یک- 

اصلی واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی محمد شیخ زاده هراتی 
۱۱- رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰3۲۹۴مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ آقای امین ضیایی فرزند 
مطلب در ششدانگ یک باب مغازه و قطعه زمین محصور متصله به مساحت۱۱۲/3۹متر 
مربع مجزی شده از پاک 6۵7 فرعی از ۱۹- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی 

با واسطه از مالک رسمی امین ضیایی 
۱۲- رأی شماره ۱۴۰۰6۰3۰۲۰۰۹۰۰۲۰۹7مورخ ۱۴۰۰/۰7/۲8 آقای منوچهر سلیمانی شیخ 
آبادی فرزند مراد در ششدانگ یک باب خانه به مساحت3۰3/78متر مربع مجزی شده از 
پاک ۲۵۵ فرعی از یک - اصلی واقع در بخش8  ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک 
رسمی احمد ریاحی دهنوی بموجب سند شماره ۱۲6۴8 مورخ ۱36۵/۰۹/3۰ دفتر 3۹ - مبارکه
فرزند  صادقی  حامد  آقای   ۱۴۰۱/۰۱/3۱ ۱۴۰۱6۰3۰۲۰۰۹۰۰۰۲۰3مورخ  شماره  رأی   -۱3
ابراهیم در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت68۴۹/38متر مربع مجزی شده از پاک ۱7 - 
اصلی واقع در بخش8  ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی ابراهیم غضنفرپور بموجب 

سند شماره ۲۰۹۲ مورخ ۱3۲۹/۱۱/۱8 و 6۲۵۴ مورخ ۱33۴/۱۲/۰8 دفتر ۲6 – اصفهان
 ۱۴- رأی شماره ۱۴۰۱6۰3۰۲۰۰۹۰۰۰۲۰۲مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۱ خانم مرضیه دادخواه دستجردی 
فرزند محمود در سه دانگ مشاع از عرصه ی ششدانگ یک درب باغ به مساحت8۴۵/۵۹متر 
مربع مجزی شده از پاک ۵3۱ - اصلی واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از 
مالک رسمی حسنعلی بگی زاده دارگانی بموجب سند شماره ۱836۱ مورخ ۱3۴۱/۱۲/۰8 دفتر 

86 - اصفهان 
۱۵- رأی شماره ۱۴۰۱6۰3۰۲۰۰۹۰۰۰۲۰۱مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۱ خانم طاهره شاکری اشتیجه 
فرزند حسن در سه دانگ مشاع از عرصه ی ششدانگ یک درب باغ به مساحت8۴۵/۵۹متر مربع 
مجزی شده از پاک ۵3۱ - اصلی واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 
حسنعلی بگی زاده دارگانی بموجب سند شماره ۱836۱ مورخ ۱3۴۱/۱۲/۰8 دفتر 86 - اصفهان 

لنجی  مردانی  مظاهر  آقای  رأی شماره ۱۴۰۱6۰3۰۲۰۰۹۰۰۰۲۰۵مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۱   -۱6
فرزند فرج اله در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت۲۱۴/۲۵متر مربع مجزی شده از 
پاک 6۲۱ فرعی از ۱۹- اصلی واقع در بخش 8 ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی 

علی اکبر اسدی بموجب سند شماره 6۹۱7 مورخ ۱33۲/۱۰/۱8 دفتر 3۹ - اصفهان 
۱7- رأی شماره ۱۴۰۱6۰3۰۲۰۰۹۰۰۰۲۰۵مورخ ۱۴۰۱/۰۱/3۱ آقای حسین شریفی سرارودی 
فرزند عبدالرحیم در ششدانگ یک باب خانه نیمه ساز به مساحت۱۹۱/3۹متر مربع مجزی شده از 
پاک یک- اصلی واقع در بخش ۹ ثبت اصفهان انتقالی با واسطه از مالک رسمی کاظم آقاجانیان 

بموجب سند شماره 6۰76 مورخ ۱3۴۲/۰6/۱3 دفتر 86- اصفهان 
تاریخ انتشار اول : ۱۴۰۱/۰۲/۰7 تاریخ انتشار دوم : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ رییس اداره ثبت اسناد واماک 

مبارکه- مظاهر نصرالهی ۱3۰78۱7/م الف 
آگهی فقدان سند مالکیت

366-۱- شماره نامه: ۱۴۰۱8۵6۰۲۰۲۴۰۰۱۰۱۴ نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از 
ششدانگ پاک ثبتی ۴8۰۵/۱۰ واقع در بخش پنج ثبت اصفهان در صفحه ۲87 دفتر اماک 
جلد ۵۲۹ به نام سید ضیاء الدین صمصام شریعت تحت شماره چاپی مسلسل 36۵۰۰۵ ثبت و 
سند دفترچه ایی صادر و تسلیم گردیده است، سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره 
وارده ۱۴۰۱/۰۰۱383 مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 8۴3۵ و رمز تصدیق 6۵۴8۱6 مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ به گواهی دفترخانه ۲۵۲ 
اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و 
درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق را نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک 

اصاحی ذیل ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شود چنانچه کسی مدعی 
انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد 
گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالكیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالكیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. مهدی 

شبان- مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ۱3۰8۱۹8/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
اراضی و  ثبتی  تعیین تکلیف وضعیت  قانون  آراء صادره هیات های موضوع  برابر   -۱-37۵
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف ۱- رای شماره 7۲8۵- ۱۴۰۰/6/۱۴ هیات سوم آقای رمضان یوسفی رنانی به شناسنامه 
شماره ۹7 کدملی ۱۲8۹۹۹7۴6۲ صادره اصفهان فرزند محمد در ششدانگ یکباب ساختمان به 
مساحت 36۴/۰۲ متر مربع از پاک ۵8۹ فرعی از ۱8 اصلی واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه 
ثبت ملک غرب اصفهان مالکیت بی بی جان صاقیان مورد ثبت صفحه ۵۹۴ دفتر 33۴ اماک 

و یوسف یوسفی مورد ثبت صفحه ۵۹۵ دفتر ۴۲ اماک 
ردیف ۲-رای شماره ۱38۴3 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ هیات دوم آقای فریدون صدری به شناسنامه 
شماره ۱۲۹۱۵ کدملی ۱۲83۲۴۱۱۰۲ صادره اصفهان فرزند ابوالقاسم در ششدانگ یک واحد 
دامداری متروکه به مساحت ۱3۵/7۱ مترمربع قسمتی از پاک شماره 377 فرعی از ۲۲ اصلی 
واقع در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت سید حسین میرمعصومی 

کرمی از سند شماره ۱88۹۴ مورخ ۱3۱8/۱۱/۲۵ دفترخانه شماره 7 اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۲/۰7 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ شهریاری- رئیس 

منطقه ثبت اسناد و اماک غرب اصفهان ۱3۰8۰6۱/م الف
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
۱6۰- ۱- برابر آراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و 
بامعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا به شرح 
زیر به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و اماک تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
 ردیف ۱- رای شماره ۱۵3۴۰- ۱۴۰۰/۱۲/۱8 هیات اول آقای مصطفی مانیان سودانی به 
شناسنامه شماره 33 کدملی ۱۲۹۰۴6۵7۱۱ صادره اصفهان فرزند رمضان در ششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت ۲۰۴/۲۹ متر مربع قسمتی از پاک شماره 3۹۲ فرعی از ۲۵ اصلی واقع 
در اصفهان بخش ۱۴ حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ۲۴7۰۴ مورخ ۱3۹۵/۵/۴ 

دفترخانه شماره 37۱ اصفهان 
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۱/۰۱/۲3 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۲/۰7 شهریاری- رئیس 

منطقه ثبت اسناد واماک غرب اصفهان ۱۲۹۹78۰/م الف
آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(

آگهی مزایده پرونده اجرائی به شماره بایگانی 9702۱27
36۵-۱- شماره آگهی: ۱۴۰۱۰3۹۰۲۰۰۲۰۰۰۰۲۴ تاریخ آگهی: ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ شماره پرونده: 
۱3۹7۰۴۰۰۲۰۰3۰۰۲6۴3 -  ۱6/8۲ سهم مشاع از 3۴/۵ سهم مشاع از ۵3/۹۰ سهم ششدانگ 
پاک ثبتی )سه( 3 فرعی از )دو هزار و سیصد و هشتاد و نه( ۲38۹ اصلی واقع در بخش ۵ ناحیه 
۰۰ حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به مساحت )۲77/۴( با حق الشرب تابعه از مادی نایج مطابق 
معمول محل و با حق عبور از راهرو خانه ۲38۹/6 و ۲38۹/8 و با حق کشیدن آب و حق یک 
دریچه به چاه عوامل اسفریز ۲38۹/۵ و بشماره چاپی ۰۱77۰۴ سری ب سال ۹8 با شماره دفتر 
الکترونیکی ۱3۹8۲۰3۰۲۰۲۴۰۱۵7۰۹ بنام آقای سید مهدی فیاض سیچانی نام پدر: سیدعلی 

تاریخ تولد: ۱3۵۵/۰۵/۱8 شماره ملی: ۱۲88۹7۲۹۲۱ شماره شناسنامه: ۱۰76 که بموجب مهریه 
مندرج در سند ازدواج شماره 3876 ، تاریخ سند : ۱38۱/۰۱/۲8 ، تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 
۱۱ اصفهان در قبال طلب خانم ندا مظاهری تیرانی و حقوق دولتی متعلقه طبق نامه شماره 
۱3۹88۵6۰۲۰۲۴۰۰۵68۱ اداره ثبت جنوب اصفهان بازداشت گردید و در پرونده ثبتی و دفتر 
بازداشتی منعکس گردید و حدود آن به شرح ذیل اعام می گردد: شماال: به دیوار بطول )۱۵/۱۴( 
پانزده متر و چهارده سانتیمتر به شماره۱۹  ۲۰ فرعی شرقا: )دیوار کوتاه و محل درب است( بطول 
)۱7/۴۵( هفده متر و چهل و پنج سانتیمتر به کوچه جنوبا: در سه قسمت اول )دیوار کوتاه و محل 
درب است که پخ است( بطول )۲/8۵( دو متر و هشتاد و پنج سانتیمتر به کوچه دوم )دیوار کوتاه و 
محل درب است( بطول )۹/۵8( نه متر و پنجاه و هشت سانتیمتر به کوچه سوم )دیوار کوتاه و محل 
درب است که پخ است( بطول )۲/۹۲( دو متر و نود و دو سانتیمتر به کوچه غربا: )دیوار کوتاه و محل 
درب است( بطول )۱7/8۱( هفده متر و هشتاد و یک سانتیمتر به کوچه . حقوق ارتفاقی ملک هشت 
فرعی از دو هزار و سیصد و هشتاد و نه اصلی حق المجری از مورد ثبت داردبه آدرس خیابان نظر 
شرقی - کوی مهرگان - نبش بن بست پژمان - پاک 3۲ که طبق نظریه کارشناس ساختمانی 
است با کاربری مسکونی در پنج سقف با اسکلت بتنی و سقف هایی از تیرچه و بلوک شامل پنج 
واحد آپارتمان مسکونی بصورت یک واحد آپارتمان در زیر زمین در تراز ۰/۴۰- متر به متراژ حدود 
7۵ متر مربع و همکف به صورت پنج واحد پارکینگ مسقف، طبقه اول و دوم دو واحد آپارتمان 
هرکدام به مساحت حدود ۱6۲ متر مربع، طبقات سوم و چهارم با توجه به عقب نشینی از سمت 
شمال با مساحت هر کدام حدود ۱۲3 متر مربع می باشد در زمان بازدید ساختمان در حال ساخت 
دارای 8۵ درصد پیشرفت فیزیکی بوده، کارهای باقی مانده پنج واحد مسکونی جهت تکمیل شامل 
نصب آسانسور خریداری شده، خرید و نصب دربهای چوبی داخلی، نصب سرویس های بهداشتی و 
شیر آالت، خرید و نصب کابینت آشپزخانه، خرید و نصب پکیج ها اجرای کمدهای چوبی، دو پوش 
ها، خرید و نصب شیشه ها درب و پنجره تکمیل رنگ کاری و کلیه انشعابات و ۲۰ درصد کارهای 
باقی مانده الکتریکی، حیاط سازی دارای ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی و مشاعات دارای 88 درصد 
پیشرفت فیزیکی بوده، مجموع ساخت کل اعیانی شامل مفید و غیر مفید برابر حدود 8۲۰ متر مربع 
بر آورد می گردد که ارزش ۱6/8۲ سهم مشاع از 3۴/۵ سهم مشاع متعلق به مدیون معادل مبلغ 
3۹/7۱3/7۲6/37۲ ریال جهت پایه مزایده ارزیابی میگردد. مزایده ۱6/8۲ سهم مشاع از 3۴/۵ سهم 
مشاع از ۵3/۹۰ سهم ششدانگ پاک ثبتی 3 فرعی از ۲38۹ اصلی از ساعت ۹ الی ۱۲ روز شنبه 
مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۴ در شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در اصفهان خیابان جی 
خیابان تاالر میدان هفت تیر شعبه مهریه اداره اجرای اسناد رسمی از طریق مزایده به فروش میرسد. 
مزایده از مبلغ 3۹/7۱3/7۲6/37۲ ریال شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی 
فروخته میشود. این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و اماک کشور و روزنامه در تاریخ 
۱۴۰۱/۲/7 چاپ و منتشر می گردد و درج در سایت سازمان به منزله انتشار در روزنامه کثیراالنتشار 
محلی می باشد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده 
برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده درصد 
از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و اماک اصفهان و شناسه 
واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کاسه فوق واریز و به 
همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی 
که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ۱3۰8۲۴۹/م الف

آگهی انحالل شرکت فنی مهندسی خدمات نقشه برداری پیمایش 
نقشه چهلستون سهامی خاص به شماره ثبت 55504 و شناسه ملی 

۱400554769۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴: شرکت مذکور در تاریخ 
فوق منحل اعام گردید و نوربخش مرادی پور به کدملی ۴6۲۱۹7766۰ به آدرس استان 
اصفهان ، شهرستان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر اصفهان، محله کوی ولی عصر ، فاز 
سی ، خیابان معر فت ، کوچه فرعی دوازدهم ]۱۲[ ، پاک ـ ۴۴3 ، طبقه همکف کدپستی 
8۱7۹6763۱6 به سمت مدیر تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شد. اداره کل ثبت اسناد 

و اماک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان )۱3۰7۹۰6(

جنگاوکراینبهجشنوارهکن
رسید

نـام فیلم افتتاحیه جشـنواره کـن به دلیل مشـابهت آن با 
نمـاد نیروهـای روس در جنگ علیه اوکرایـن، تغییر کرد.

به گـزارش اسـکرین، »میشـل آزاناویسـوس« کارگردان 
فرانسـوی کـه بیشـتر بـرای سـاخت فیلـم برنده اسـکار 
»هنرمند« شـناخته می شـود، طبق اعام پیشـین آغازگر 
هفتـاد و پنجمیـن جشـنواره فیلـم کـن بـا نمایـش فیلم 
جدیـدش با عنـوان »Z« به عنـوان فیلـم افتتاحیه خواهد 
بـود امـا ازآنجایی کـه »Z« به عنـوان نمـاد حمایـت از 
روسـیه در جنگ علیه اوکراین اسـتفاده می شـود، نام این 
فیلـم بـه »کات آخـر« تغییر یافـت و با این عنـوان جدید 

پخـش بین المللـی خواهد شـد.
همزمـان بـا اعـام انتخـاب ایـن فیلـم به عنـوان فیلـم 
افتتاحیه جشنواره در نشسـت خبری ۱۴ آوریل در پاریس، 
عنـوان فیلـم »Z«، موجـب شـگفتی و ابـراز نارضایتـی 

سـینماگران و صنعـت سـینمای اوکرایـن شـده بود.
فیلـم سـینمایی »کات آخـر« نسـخه فرانسـوی زبـان و 
 »One Cut Of the DeaD« بازسـازی فیلـم ژاپنـی
سـاخته »شـینیچیرو اوئـدا« در سـال ۲۰۱7 اسـت که در 
آن بازیگرانـی چـون »برنیس بژو«، »فینیـگان اولدفیلد«، 
»ژان پاسـکال زادی«، »لیـز سـالم« و »لوانـا باجرامـی« 

ایفـای نقـش کرده اند.
جشـنواره فیلـم کـن نیـز در بیانیـه ای از تغییـر نـام فیلم 
»Z« سـاخته »میشـل آزاناویسـوس« بـه »کات آخـر« 

کرد. حمایـت 
هفتادوپنجمیـن جشـنواره فیلـم کن از ۱7 تـا ۲8 می )۲7 
اردیبهشـت تا هفـت خردادمـاه( به صورت حضـوری بر پا 

خواهد شـد.

فروشیکمیلیاردی»موقعیت
مهدی«دراکرانهایمردمی

فـروش فیلم سـینمایی »موقعیت مهـدی« در اکران های 
مردمـی »عمـار« از یک میلیارد تومـان عبور کرد.

بـه گـزارش عماریـار، فـروش فیلـم سـینمایی »موقعیت 
مهـدی« به کارگردانی هادی حجـازی فر و تهیه کنندگی 
حبیـب والـی نـژاد در اکران هـای مردمی »عمـار« از یک 

میلیـارد تومان عبـور کرد.
تاکنـون و بـا همت اکـران کنندگان عماریار 8۰۰ سـانس 
اکـران مردمـی فیلم »موقعیـت مهدی« در سراسـر ایران 
برگزارشـده و 7۵ هزار مخاطب به تماشـای آن نشسته اند 
سـبزوار  و  رودسـر  تهـران،  شـهرهای  دراین بیـن  کـه 

بیشـترین اکران هـا را بـه خـود اختصـاص داده اند.

سینما چهرهها

مردیکهپایایرانماند

محمدعلــی اســامی ندوشــن، اســتاد زبــان و ادبیــات 
ــادا درگذشــت. فارســی، در ســن ۹7 ســالگی در کان

محمدعلــی  ایمنــا،،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ــم  ــنده، مترج ــد، نویس ــاعر، منتق ــن، ش اسامی ندوش
ــادا  ــالگی در کان ــن ۹8 س ــی، در س ــگر ایران و پژوهش

درگذشــت.
فرزنــد ایــن پژوهشــگر و ادیب گفــت: »آقای ندوشــن، 
شــب گذشــته بــه وقــت ایــران در ســن ۹7 ســالگی و 
ــادا درگذشــتند و طبــق  بــر اثــر کهولــت ســن، در کان
ــاک  ــه خ ــران ب ــت در ای ــرار اس ــان، ق ــت ایش وصی
ســپرده شــوند. بــه قول اســتاد بایــد پــای ایــران ماند.«

در   ۱3۰3 ســال  در  اسامی ندوشــن،  محمدعلــی 
ندوشــِن یــزد، چشــم بــه جهــان گشــود. تحصیــات 
ــران  ــزد و ته ــن، ی ــتان را در ندوش ــی و دبیرس ابتدای
گذرانــد و ســپس وارد دانشــکده حقوق دانشــگاه تهران 
ــوق خــود را از دانشــگاه ســوربن  ــری حق شــد. او دکت

ــت کــرد. فرانســه دریاف
ــد  ــران بازگشــت و چن ــه ای ندوشــن در ســال ۱33۴ ب
ســالی در ســمت قاضــی دادگســتری مشــغول بــه کار 
شــد، ولــی ســرانجام، عشــق بــه ادبیــات فارســی بــود 
ــه تدریــس در ایــن رشــته رهنمــون کــرد.  کــه او را ب
ــعر  ــالگی ش ــه از ۱۲ س ــگر ک ــب و پژوهش ــن ادی ای
می گفــت و آثــارش از همــان نوجوانــی در مطبوعــات 
منتشــر می شــد، بــا اینکــه در رشــته حقــوق دکتــری 
ــکده ها و  ــات در دانش ــس ادبی ــه تدری ــود، ب ــه ب گرفت
ــه  ــا این ک ــت ت ــون پرداخ ــی گوناگ ــه های عال مدرس
در ســال ۱3۴8، عضــو هیــأت علمــی دانشــکده ادبیات 
دانشــگاه تهــران شــد.این شــاعر و پژوهشــگر ادبیــات، 
بــه مــدت دو دهــه، درس هایی چــون ادبیــات تطبیقی، 
شــاهنامه، شــاهکارهای ادبیــات جهــان، تاریــخ تمــدن 
و فرهنــگ ایــران و … را در دانشــکده ادبیــات و 
حقــوق دانشــگاه تهــران تدریــس و شــاگردان بســیاری 
ــدت 7۰ ســال،  ــت کرد.اســامی ندوشــن در م را تربی
بیــش از 7۰ کتــاب و صدهــا مقالــه در بــاره فرهنــگ و 

تاریــخ ایــران و ادبیــات فارســی، منتشــر کــرد.

هفدهمین نمایشــگاه قرآن و عترت اصفهــان با رویکرد 
ارتقای فرهنگ قرآنی ســطح جامعه و نهادینه ســازی سبک 

زندگی قرآنی در اصفهان گشایش یافت.
به گزارش روابط عمومی نمایشگاه بین المللی اصفهان، در 
این نمایشــگاه که تا دهم اردیبهشت ماه برپا خواهد بود، ۱۴۰ 
موسسه قرآنی، نهاد و ســازمان اجرایی فعال در حوزه قرآن و 
عترت به ارائه توانمندی ها و دســتاوردهای خود در این حوزه 

می پردازند.
مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اســتان اصفهان در آیین 
گشــایش این نمایشگاه گفت: پس از ســه سال وقفه، قرن و 
سال جدید با برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت آغاز می شود که 
امیدواریم این نمایشگاه نقشه راهی برای امور مختلف فرهنگی 

در کشور باشد.
علیرضا مرتضوی با اشــاره به اینکــه فعاالن حوزه قرآنی 
در امور نشــر، خطاطی، قصه ها، تئاتر قرآنی و آســتان قدس 
رضوی در این نمایشــگاه حضور دارند، افزود: فعاالن قرآنی از 
چهار استان کشور در هفدهمین نمایشگاه قرآن و عترت که با 
رویکرد خانواده ها و به ویژه جوانان و نوجوانان برگزارشده است، 

حضور دارند.
او ادامه داد: بیش از پنج هزار مترمربع فضای نمایشگاهی 
در اختیار مشارکت کنندگان حاضر در نمایشگاه قرآن و عترت 
قرارگرفته و نمایشگاه به مدت شش روز تا دهم اردیبهشت ماه از 

ساعت ۱6 تا ۲۰ برای بازدیدکنندگان فعال خواهد بود.
Áبرگزارینمایشگاهقرآن،بهتریناتفاقاین

روزهایاصفهان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اصفهان نیز در 
این مراســم با اشاره به اینکه برگزاری نمایشگاه قرآن یکی از 
بهترین اتفاقات این روزهای اصفهان به شــمار می رود، گفت: 
برپایی این نمایشــگاه در شــرایطی که جامعه نیاز به افزایش 
روحیه معنویت دارد، نشان می دهد که دست اندرکاران این حوزه، 

سیاست گذاری های صحیحی انجام داده اند.
محمدرضا جان نثاری با اشــاره به تبعات ناشی از استفاده 
بی حدوحصــر از فضای مجازی پس از شــیوع بیماری کرونا، 
گفت: هیچ کار فرهنگی از عهده اتفاقات رخ داده برنمی آمد، مگر 

کار قرآنی و فقط قرآن می تواند در این شرایط هماوردی کند.
وی اظهار داشــت: برگزاری نمایشگاه قرآن در اصفهان و 
گرایش مردم این شــهر به علوم قرآنی امر تازه ای نیست، ولی 
نکته ای که باید به آن توجه کرد، بازه زمانی برگزاری نمایشگاه 
بوده که همواره در ماه مبارک رمضان انجام می شــده اســت. 
وی افزود: زمانی که کرونا فراگیر شد، ناشناخته بود و هیچ کس 

نمی دانست چگونه با آن برخورد کند؛ چنانکه شاهد برخوردهای 
افراطی در روزهای اولیه شــیوع    این ویروس بودیم و درنتیجه 
وحشــتی که به دنبال آن حاکم شد، همه جا را درست یا غلط 
تعطیل کردیم، ازجمله همه مراکزی که به جامعه معنویت پمپاژ 
می کرد و در کنار آن، مراکز آموزشی نیز تعطیل  شد، ولی چون 
آموزش تعطیل شدنی نبود، در فضای مجازی ادامه یافت، آن هم 
فضــای مجازی ولنگاری که هیچ حدوحصری برای آن وجود 
ندارد و در کنار خوبی ها، پلشتی هایی نیز دارد؛ بنابراین، پاک ترین 
فضاها تعطیل شــدند و دانش آموزان و دانشجویان در معرض 
آلوده ترین فضا قرار گرفتند که در بعضی از موقعیت ها شاهد آثار 
مخرب آن بوده ایم.معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار 
اصفهان بابیان اینکه اکنون نمایشگاه قرآن در چنین شرایطی 
برگزار می شود، تصریح کرد: وقتی کسی از شدت گرما در حال 
شکنجه شدن اســت و لیوانی آب خنک به دستش می دهند، 
برایش بسیار لذت بخش اســت و نمایشگاه قرآن دقیقً حکم 
همین آب خنک را دارد.او ادامه داد: اگر رهبر معظم انقاب بر 
کار فرهنگی فاخر تأکید می کنند، برگزاری نمایشگاه قرآن دقیقً 
یکی از همین موارد اســت که بسیار به موقع و به جا برگزار شد 
و مطمئنً در این موقعیت به یادگار خواهد ماند. یکی از بهترین 
کارهایی که امکان انجام آن وجود داشت، رجوع به قرآن بود و 
هیچ کار فرهنگی از عهده اتفاقات رخ داده برنمی آمد، مگر کار 
قرآنی و فقط قرآن می تواند در این شرایط هماوردی کند، هیچ 
راه دیگری نیست، مثل و مانند نیز ندارد و کاری بسیار بی بدیل 
است. درواقع، ســفره ای که امروز در اصفهان پهن شده، اثری 

بسیار عالی و ماندگار خواهد داشت.

Áبه دستیابی برای توشهای قرآن، نمایشگاه
جامعهترازاسالمی

مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسامی استان اصفهان نیز در 
این مراسم گفت: نمایشگاه قرآن می تواند ره توشه مردم برای 

تحکیم خانواده و نزدیک شدن به جامعه تراز اسامی باشد.
حجت االسام والمسلمین رمضانعلی معتمدی اظهار کرد: 
بعد از سه ســال وقفه در برگزاری نمایشگاه قرآن که یکی از 
خسارت های عظیم کرونا به جامعه قرآنی بود، امسال توانستیم 
با همت مضاعف و جمعی، شــاهد یک رویداد مهم فرهنگی  
و قرآنی در استان باشــیم.وی ادامه داد: نمایشگاه قرآن مانور 
فعاالن قرآنی در استان است، از این نظر که فعالیت های قرآنی 
عمدتً در بخش مردمی و به صورت خودجوش انجام می شود 

و الزم است تمام این فعالیت ها ساالنه در یک جا متبلور شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان تصریح 
کرد: نمایشگاه قرآن فرصت مناسبی است تا مؤسسات و فعاالن 
قرآنی فعالیت های ساالنه و ارزشمند خود را در معرض دید عموم 
قرار دهند و مردم قرآن دوست و متدین نیز از تازه های قرآنی در 
همه عرصه ها بازدید کنند.وی با بیان اینکه برنامه ریزی برای 
برگزاری این نمایشــگاه از بهمن ماه سال گذشته کلید خورد، 
بیان کرد: امیدواریم این میوه بســیار خوب به ثمر  رســیده و 
نمایشگاه بهترین تأثیر را بر فضای فرهنگی جامعه داشته باشد؛ 
از خدای متعال می خواهیم تا به همه ما توفیق حضور در عرصه 

فعالیت های قرآنی ثمربخش را ارزانی دارد.
Áتمســکبهقرآن،راهبرونرفتازشرایط

نابسامانفرهنگی

رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان اصفهان نیز در این 
مراســم گفت: راهکار برون رفت از شرایط نابسامان فرهنگی، 

تمسک جستن و پناه بردن به قرآن کریم است.
حجت االسام والمسلمین سیدحسین هاشمی با بیان اینکه 
کشور بعد از گذشت ۴۰ سال، از نظر فرهنگی و اخاق انسانی 
و اسامی در وضعیت مطلوبی نیست، اظهار کرد: در این شرایط 
نابسامان فرهنگی و با توجه به امکانات متعدد رسانه ای که در 
اختیار کودکان، نوجوانان و جوانان قرار دارد، الزم است آنها را به 

ساح مناسبی مسلح کنیم.
وی افزود: پیامبر اسام از وضعیتی که ما اکنون در آن قرار 
داریم، به شب ظلمت تعبیر می کند، یعنی تاریکی عظیمی که 
راهکار برون رفت از آن، تمسک به قرآن و پناه بردن به دامان 

این کتاب آسمانی است.
رئیس دفتر نماینده ولی فقیه در استان اصفهان به اهمیت 
ویژه جلسات قرائت قرآن در نظر مقام معظم رهبری اشاره کرد 
و گفت: رهبر معظم انقاب برای هیچ جلسه ای به اندازه جلسات 
قرآن وقت اختصاص نمی دهند و این نشان می دهد که تنها راه 
عاج مشــکات، قرآن است؛ بنابراین، مسئوالن در نهادهای 
مختلف باید به قرآن توجه ویژه داشته باشند، برگزاری جلسات 
قرآن را بــه نیروهای زیرمجموعه خود واگذار نکنند و خود در 
صف اول این گونه جلسات حضورداشته باشند، همان گونه که 
رهبر معظم انقاب در کنار قاریان می نشــینند تا آنها برایشان 

قرآن تاوت کنند.
وی تصریح کرد: خواندن قرآن به تنهایی کافی نیست، بلکه 
باید به محتوا، تفســیر و ترجمه قرآن نیز توجه شود و اگر این 
مهم تحقق پیدا نکند، آینده ای نگران کننده تر از اکنون خواهیم 

داشت.
Áآرامشاجتماعیدرپرتوجامعهقرآنی

رئیس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسامی 
شهر اصفهان نیز در این مراسم با بیان اینکه یکی از معضات 
اجتماعی امروزی، نبود آرامش است، گفت: اگر به دنبال آرامش 

ویژه می گردیم، باید جامعه ای قرآنی داشته باشیم.
حجت االسام منوچهر مهروی پور اظهار کرد: قرآن، معجزه 
ابدی پیامبر )ص( و در خدمت جامعه بشری است که مشکات 

را برطرف می کند و به زبان روز با مردم سخن می گوید.
او ادامه داد: امروز یکی از معضات اجتماعی، نبود آرامش 
است و اگر به دنبال ایجاد آرامش در سطح جامعه هستیم، بدون 
شک قرآن کریم واالترین امری است که می تواند در این زمینه 
کمک کند و اگر به دنبال آرامش ویژه می گردیم، باید جامعه ای 

قرآنی داشته باشیم.

آغازهفدهمیننمایشگاهقرآنوعترت

 نمایشگاه قرآن، ماندگارترین فعالیت اجرایی مذهبی
در اصفهان است
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اقتصاد

رئیــس خانه صنعت و معــدن ایران گفت: اســتفاده از 
شرکت های دانش بنیان در صنایع تا پیش از این یک ضرورت 
بوده و امروز برای صنایع تحقق این امر یک وظیفه است. به 
گزارش اصفهان امروز، سید عبدالوهاب سهل آبادی در نشست 
مشترک مدیرکل اداره امور مالیاتی با جامعه صنعت و معدن 
استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان اولین پارک علم 
و فناوری کشــور را راه اندازی کرده و انتظار ما استفاده بیشتر 
از این فضا توســط صنایع است، اظهار داشت: ارتباط صنایع 
و شرکت های دانش بنیان باید توسعه یابد. وی با بیان اینکه 
روسای انجمن های صنعتی باید در زمینه ارتباط با شرکت های 
دانش بنیان زیر مجموعه های خود را ملزم کنند، افزود: برای 
این امر نیز در قانون تسهیاتی برای صنایع در نظر گرفته شده 
که باید مورد اســتفاده قرار گیرد. رئیس خانه صنعت و معدن 
ایران در ادامه با بیان اینکه امروز استفاده از ظرفیت شرکت های 
دانش بنیان برای توســعه صنایع امری ضروری است، ابراز 
داشت: تا پیش از این به عنوان یک مزیت این امر را پیگیری 
می کردیم و امروز با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقاب 
این امر وظیفه است. وی در ادامه ضمن تسلیت شب های قدر 
و همچنین لزوم توجه صاحبان صنایع برای آزادی زندانیان در 
راستای انجام مسئولیت های اجتماعی افزود: از همه صاحبان 
صنایع درخواســت داریم نسبت به این امر خداپسندانه که در 
نهایت منجر به کاهش آســیب های اجتماعی می شود توجه 

داشته باشند.
Áپویشملیصنعتدانشبنیــانراهاندازی

میشود
همچنین امیر کشانی، عضو خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان در این نشســت با اشاره به اینکه پیشنهاد راه اندازی 
»پویش ملی صنعت دانش بنیان« از اصفهان برای کشــور 
ارسال شده اســت، گفت: چنانچه این امر محقق شود شاهد 
تحوالت خوبی در این بخش خواهیــم بود. وی تاکید کرد: 
موضوع دانش بنیان بســیار مهم است و باید به یک خواسته 
ملی تبدیل شود. این عضو خانه صنعت و معدن استان اصفهان 
با تاکید بر لزوم برگزاری جلســات مشــترک بین صنایع و 
شرکت های دانش بنیان افزود: صنایع باید مشکات خود را 
احصا و روش های حل آن را از شرکت های دانش بنیان مطالبه 

کنند، این ارتباط می تواند دو سر برد باشد.
Áطی60سالنتوانســتهایمارتباطصنایعو

دانشگاهرابهبودبخشیم
همچنین نوید نجات بخش، رئیس انجمن شــرکت های 
دانش بنیان اســتان اصفهان نیز با اشــاره به اینکه فعالیت 
شرکت های دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان 
قدمتی ۲۵ ســاله دارد، اظهار داشت: بیش از ۱۲۰ سال است 
که صنعت شکل گرفته و 6۰ سال است که دانشگاه در کشور 
راه اندازی شــده و هنوز نتوانسته ایم ارتباط این دو را به خوبی 
ایجاد کنیم و این در حالی است که هر دو بخش به یکدیگر 

نیاز دارند. وی با بیان اینکه عمده وقت شرکت های دانش بنیان 
در اختیار پژوهش و تولید علم است، اضافه کرد: خروجی آن 
را باید در صنایع بیش از گذشــته شاهد باشیم. رئیس انجمن 
شرکت های دانش بنیان با بیان اینکه کمیته های مختلفی در 
انجمن شرکت های دانش بنیان استان اصفهان راه اندازی شده 
است، گفت: اعتقاد داریم شرکت های دانش بنیان ظرفیت حل 
همه مشکات را دارند و در این راستا اعام آمادگی می کنیم 

که در اختیار صنایع استان باشیم.
Áمالیاتبرارزشافزودهچالشبزرگصنایع

است
رضــا چینی، دیگر عضــو خانه صنعت و معدن اســتان 
اصفهان نیز در جلسه با بیان اینکه باور این است که بسیاری 
از واحدهای صنعتی در استان اصفهان به صمت دانش بنیان 
شدن حرکت کرده اند، گفت: در این راستا شاهد خروجی های 
خوبی نیز بوده ایم. وی افزود: ما بسیاری از شرکت های دانش 
بنیان تاثیرگذار را شناسایی کرده و از ظرفیت های آنها نهایت 
بهره برداری را داشــته ایم. عضو خانه صنعت و معدن استان 
اصفهان در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مالیات بر ارزش 
افزوده بیشــترین ضربه را به تولید وارد می کنــد، ادامه داد: 
سازمان مالیاتی شعار می دهد که مالیات را از ۲۵ به ۲۰ درصد 
می رسانیم، در حالی که ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده چالش 

بزرگی برای صنایع استان اصفهان است.

Áازمشــوقهایمالیاتیاســتفاده صنایع
نمیکنند

عباس مزیکی، مدیرکل امور مالیاتی اســتان اصفهان نیز 
در این مراسم با بیان اینکه صنایع از مشوق های مالیاتی برای 
استفاده از شرکت های دانش بنیان استفاده نمی کنند، افزود: در 
بخش تولید کار پژوهشی انجام نمی شود و این ضعف در صنایع 
اســتان اصفهان است. وی با بیان اینکه مالیات دهندگان در 
کشور از مشوق های مالیاتی آنطور که باید استفاده نمی کنند، 
افزود: از سوی دیگر بسیاری از صنایع خواستار بخشودگی در 
اشکال مختلف هستند و ســعی ما کمک به صنایع است و 
در این زمینه همکاری الزم را خواهیم داشت. مدیر کل امور 
مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه افزایش سهم مالیات در 
بودجه در صورت وصول مالیات در زمان مقرر ممکن اســت، 
اضافه کرد: باید توجه داشت که نظام مالیاتی می بخشد و زمان 
می دهد اما اگر صنایــع مالیات خود را در زمان مقرر پرداخت 

کنند بسیاری از مشکات برطرف خواهد شد.
Áبودجههایجاریافزایشیافتهاست

وی با بیان اینکه امروز شاهد کاهش بودجه های عمرانی و 
افزایش بودجه های جاری در کشــور و به ویژه استان اصفهان 
هستیم، ادامه داد: دولت توان افزایش حقوق را ندارد، هزینه های 
اداره دولت بسیار باال است و تامادامی که دولت کاهش تصدی 
گری را نداشته باشد شرایط بهبود نمی یابد. مزیکی با بیان اینکه 

افزایش ۱۲ درصدی مالیات ساالنه ممکن نیست، گفت: مالیات 
نقل و انتقال را بساز و بفروش ها را بر عهده خریدار می گذارند 
و این ظلم بزرگی است. وی با بیان اینکه اجرای قانون مالیات 
مشکل دارد، افزود: نرم افزار مناسب برای شبکه تولید و توزیع 

کشور نداریم، این امر نیازمند شبکه نرم افزاری جامع است.
Áامکانحذفمالیاتبرارزشافزودهرانداریم

مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه امکان 
حذف مالیات بر ارزش افزوده را نداریم، ادامه داد: ارزش افزوده 
را شــهرداری و خزانه دولت دریافت می کنند و بر اســاس 
جمعیت شــهرها که در طرح سرشماری جمعیت مشخص 
می شود در استان ها توزیع می شود. وی با اشاره به تغییر قانون 
مالیات بر ارزش افزوده گفت: تاکنون ۱۱۰ نکته ابهام در این 
قانون کشــف شده است و باید توجه داشت که در این قانون 
برای واردات مواد غذایی مانند حبوبات، شــکر و .... مالیات در 
نظر گرفته شــده است. مزیکی با بیان اینکه استان اصفهان 
سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات به خزانه دولت وارد 
کرده است، افزود: امسال نیز برای این استان پیش بینی تحقق 
3۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای این استان شده است که از 
نظر ما ممکن نیست. وی افزود: برای خانه های خالی، ماشین 
لوکس و خانه لوکس مالیات در نظر گرفته شده است و با این 
وجود پیش بینی ما این است که این مالیات پیش بینی شده 

وصول نخواهد.

عضو نظام صنفی کشــاورزان استان اصفهان با اشاره به 
بسته شدن دریچه های ســد زاینده رود از دیروز صبح گفت: 
بر اســاس توافق صورت گرفته قرار بر جاری بودن ۱۰ روزه 

زاینده رود بود که زودتر از موعد مقرر بسته شد.
احمدرضا جعفری  اظهار کرد: در سه روز نخست بازگشایی 
زاینــده رود ۵۰ درصد دریچه ها باز بود. پس از آن به مرور هر 
روز ۱۰ درصد افزود شد ولی در نهایت 3۰ درصد با کسری آب 
روبه رو بوده ایم. این در حالی اســت که مزارع شرق هنوز نیاز 
به آبیاری دارند.وی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته در 
کمیته چهارجانبه که با حضور نمایندگانی از جهاد کشاورزی، 

استانداری، آب منطقه ای و صنف کشاورزی تشکیل شد، قرار 
بر آن شــده اســت که دو نوبت ۱۰ روزه دیگر آب زاینده رود 
جاری شود.عضو نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان گفت: 
که هر بار میان این نوبت ها، هفت روز زاینده رود بسته می شود. 
این بار هم پس از هفــت روز، دوباره در نوبت دوم زاینده رود 
جاری خواهد شد و به همین ترتیب یک دوره ۱۰ روزه دیگر 

هم تکرار می شود.
Áآبعادالنهبینکشاورزانتقسیمنشدهاست

همچنین حسین وحیدا در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار 
کرد: در انتهای کانال های آبرسانی از جمله آبشار، رودشتین و 

ورزنه آب در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است. این در حالی 
است که امسال کشاورزان به دلیل تقسیم ناعادالنه از کشت 
خود ناراضی بودند. وی درخصوص بسته شدن دریچه های سد 
زاینده رود اظهار کرد: طبق برنامه ریزی ها مقرر شد دریچه های 

سد زاینده رود بسته شود.
عضو نظام صنفی کشاورزان استان اصفهان اضافه کرد: 
امســال سال خوبی برای کشــاورزان نبود. زیرا به تعدادی از 
کشاورزان آب کمی رسیده و در نهایت آب به عدالت بین آن ها 

تقسیم نشده است.
وحیدا با اشاره به برداشت های غیرمجاز، گفت: برداشت های 

غیرمجاز در بستر رودخانه و کانال های غرب و شرق اصفهان 
صورت نگرفته است اما برداشت غیرمجاز آب در باالدست رخ 

داده است. زیرا انهار آن ها متصل به رودخانه است.
وی خاطر نشان کرد: متأسفانه برای نظام صنفی کشاورزان 
هم محدودیت هایی ایجاد کردند که نمی توان نظارت کافی در 
زمینه برداشت ها داشت. عضو نظام صنفی کشاورزی اصفهان 
تصریح کرد: تابستان ۹8 با میانگین ۱6 مترمکعب در ثانیه در 
ســد آبشار کشت تابستانه شرق اصفهان مدیریت شد این در 
حالی است که امسال با میانگین ۲8 تا 3۰ مترمکعب در ثانیه 

در سد آبشار وضعیت کنونی را شاهد هستیم.   

6۹درصدسدهایاستان
اصفهانخالیاست

مدیــر بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی 
شــرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به اینکه 6۹ 
درصد سدهای اســتان خالی اســت، گفت: مجموع 
ذخیره آب سدهای بزرگ استان اصفهان در نیمه اول 
اردیبهشت ماه به ۴۲8 میلیون مترمکعب رسید. احسان 
اهلل امینــی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به آخرین 
وضعیت ذخیره آبی شش ســد بزرگ استان اصفهان 
تا پنجم اردیبهشت امســال، اظهار کرد: امروز ذخیره 
ســد مخزنی زاینده رود با ظرفیت نرمال یک میلیارد 
و ۲۵۰ میلیون مترمکعــب به 3۵3 میلیون مترمکعب 
رســید. وی با بیان اینکه ذخیره آبی ســد زاینده رود 
نسبت به سال گذشــته 6 درصد کاهش داشته است، 
ادامه داد: در مقایسه با میانگین بلندمدت پنجاه ساله، 
ذخیره ســد زاینده رود 6۱ درصد کاهش یافته اســت. 
مدیر بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی شرکت 
آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت سد 
گلپایگان، گفت: ذخیره آب سد گلپایگان اکنون ۲6.8 
میلیون مترمکعب است که این میزان حجم نسبت به 
مدت مشــابه سال گذشته ۱۲ درصد افزایش و نسبت 
به متوســط بلندمدت ۱۱ درصد کاهش داشته است. 
وی همچنین افزود: ذخیره سد قره قاچ سمیرم به ۲۱.۹ 
میلیون مترمکعب رسیده اســت. امینی با بیان اینکه 
امروز ذخیره ســد حنای سمیرم ۱۰ میلیون مترمکعب 
اســت، اظهار کرد: حجم این سد در مدت مشابه سال 
گذشته ۱6.۹ میلیون مترمکعب بود که نسبت به سال 
گذشته ۴۱ درصد کاهش و در مقایسه با بلندمدت ۵۰ 
درصد کاهش ذخیره آبی داشــته است. به گفته مدیر 
بهره برداری و نگهداری از تأسیســات آبی شــرکت 
آب منطقه ای اصفهان، ذخیره آبی سد خمیران تیران 
و کرون 6.8 میلیون مترمکعب و مشــابه مدت ســال 
گذشته است. وی با بیان اینکه سد باغکل شهرستان 
خوانســار نیز اکنون ۲.3 میلیــون مترمکعب آب دارد، 
توضیح داد: ذخیره این ســد طی ســال گذشته 3.6 
میلیون مترمکعب بود که نسبت به این زمان ۱۴ درصد 
کاهش ذخیره آبی دارد. مدیر بهره برداری و نگهداری 
از تأسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان تأکید 
کرد: بررسی وضعیت سدهای استان نشان می دهد که 
میزان پرشــدگی سدها نسبت به میانگین بلندمدت با 

کاهشی معادل ۵6 درصد مواجه بوده است.

ایجاد۱246نفرفرصت
شغلیدراردستان

رئیــس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اردســتان 
گفت: با برنامه ریزی های انجام شــده این اداره سال 
گذشــته ۱۲۴6 نفر فرصت شــغلی معادل ۹6 درصد 
تعهد خود، اشــتغال ایجاد کرده است. مهدی خانی در 
نشســت خبری هفته کارگر، اظهار کرد: همه ساله از 
پنجم تا ۱۱ اردیبهشــت ماه به نام هفته کارگر نامیده 
شده اســت که در این هفته با برگزاری برنامه هایی از 
این قشر زحمتکش تجلیل می شود. در دوران اقتصاد 
مقاومتی حمایت از تولید ملی یک ضرورت جدی و از 
مهم ترین اقدامات در جهت ایجاد رونق و گشایش های 
اقتصادی است. وی با اشاره به برنامه های اداره تعاون 
در طول هفته گرامیداشــت مقام کارگر، افزود: هرچند 
معتقد هستیم نگاه حمایتی به قشر زحمتکش کارگران 
باید در طول سال صورت پذیرد و مشکات و موانعی 
که آنها در کار دارند مورد بررسی قرار گیرد اما در این 
هفته به صورت ویژه ســعی می شود به مشکات این 
افراد رسیدگی شود. به گزارش ایسنا، رئیس اداره تعاون 
کار و رفاه اجتماعی اردستان تصریح کرد: غبار روبی و 
عطرافشانی مزار شهداء، دیدار با چند تن از خانواده های 
شهدای کارگر، انجام میز خدمت در واحدهای صنعتی 
بزرگ شهرســتان و مراســم نماز جمعه با هدف رفع 
موانع و مشکات کارگران، برگزاری مسابقه فرهنگی 
پیامکی و ورزشی بدنسازی، تجلیل از کارگران نمونه 
در محل کارگاه از مهم ترین برنامه های اداره تعاون کار 
در این هفته خواهــد بود. خانی با بیان اینکه پرداخت 
مقرری بیمه بیکاری مشــمول بیمه شدگانی است که 
بدون میل و اراده از کار بیکار شــده اند، گفت: در حال 
حاضر تعداد ۹6 نفر در شهرستان اردستان مقرری بیمه 
بیــکاری دریافت می کنند. مــدت پرداخت مقرری از 
زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری برای مجردها 
حداقل 6 مــاه و حداکثر 36 ماه و بــرای متأهلین یا 
متکلفین حداقل ۱۲ ماه و حداکثر ۵۰ ماه بر اســاس 
ســابقه کلی پرداخت حق بیمه اســت. وی ادامه داد: 
بازرســان اداره تعاون در سال گذشــته 38۱ بازرسی 
ادواری را از محیط هــای صنعتی و صنفی انجام داده 
است. همچنین 3۱ مورد بازرسی موردی و ۲۰ بازرسی 
حادثه در کارگاه های صنعتی بررسی شده است. رئیس 
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اردستان با بیان اینکه 
در این شهرســتان ۱6۹ شرکت تعاونی در رسته های 
تولیــد، توزیع و خدماتی وجود دارد، گفت: از این تعداد 
۱۰۲ شرکت فعال و 67 شرکت تعاونی راکد است. خانی 
گفت: در سال گذشته طی بازرسی های اداره تعاون کار 
و رفاه اجتماعی حدود ۲6 نفر اتباع بیگانه غیر مجاز در 
سطح شهرستان را شناسایی کرده است که کارفرمایان 
مربوطه بیش از ۱۱۰ میلیون ریال جریمه شده اند. وی 
با اشاره به تعهد اشتغال این اداره در سال گذشته گفت: 
اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته ۱۲۹۴ 
نفر تعهد اشتغال و ثبت در سامانه رصد داشته است که 
با برنامه ریزی های انجام شده ۱۲۴6 نفر فرصت شغلی 
معادل ۹6 درصد تعهد خود، اشتغال ایجاد کرده است. 
همچنین این اداره ســال گذشته به ۴۰ نفر از واجدان 

شرایط تسهیات خانگی پرداخت کرده است.

خبرخبر

پایملخهاامسالبهکشورباز
نشد

مدیر کل دفتر مبارزه با آفات عمومی و همگانی سازمان 
حفظ نباتات کشور گفت: به دلیل تغییر شرایط آب وهوایی 
احتمال حمله ملخ ها به کشور منتفی شده است. سعید معین 
در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این سوال که آیا ملخ های 
صحرایی بر اســاس پیش بینی های  ماه های گذشته وارد 
کشور شده اند یا خیر؟ گفت: ســازمان هواشناسی جهانی 
ماه های قبل بارندگی هایی را در شبه جزیره عربستان پیش 
بینی کرد ولی وضعیت آب وهوایی در اسفندماه و ماه مارس 
عوض شد و این پیش بینی ها به وقوع نپیوست و سیکلونی 
)چرخه( که قرار بود تشکیل شود، نشــد. وی ادامه داد: به 
دلیل تغییر شرایط آب و هوایی عواملی که در ورود ملخ های 
مهاجم به ایران نقش داشتند دیگر وجود ندارد و ملخ ها در 
مبدا یعنی شمال عربستان رشد و تکثیر نکردند، بنابراین به 
سمت ایران نیز نخواهند آمد. مدیر کل دفتر مبارزه با آفات 
عمومی و همگانی سازمان حفظ نباتات کشور در پایان گفت: 
ســال گذشته در سطحی بالغ بر حدود ۱۹ هزار و 3 هکتار 
با آفت ملخ صحرایی مبارزه شــد که این مبارزه بیشتر در 
استان های خوزستان و بعد از آن بوشهر، هرمزگان و ایام 

بود.

پرداختوام200میلیونی
مسکنروستاییازهفتهآینده

بر اســاس اعام رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی، 
فرایند پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن به روستاییان 
از هفته آینده اجرا می شود. به گزارش ایسنا، از آبان ماه سال 
۱۴۰۰ تسهیات مسکن روستایی با نرخ ۵ درصد به ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافته اما از آن زمان تاکنون شــکل 
اجرایی جدی به خود نگرفته است. این مساله که نارضایتی 
روستاییان را در پی داشته به گایه اکبر نیکزادـ  رئیس بنیاد 
مسکنـ  در نشست خبری ۲۰ فروردین ماه امسال انجامید؛ 
تا جایی که او مدعی عدم تخصص مسئوالن سازمان برنامه 
شد. نیکزاد در آن نشست گفت که در حال حاضر سازمان 
برنامه و بودجه، محکم جلوی این مصوبه ایستاده و مکاتبات 
ما در این زمینه یک زونکن شده است. رئیس جمهوری هم 
در این زمینه دستور اکید داده اما آقای میرکاظمی ترک فعل 
می کند. به نظر مــن میرکاظمی در بودجه ریزی تخصص 
الزم را ندارد. اما نیکزاد در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه 
با دانشــگاه صنعتی شریف، از آغاز فرایند پرداخت وام ۲۰۰ 
میلیون تومانی مسکن به روستائیان از هفته آینده خبر داد 
و گفت: طی صحبتی که با معــاون اول رئیس جمهوری 
داشتیم، قرار شد پرداخت وام ۲۰۰ میلیون تومانی با سود ۵ 
درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله به روستائیان از هفته آینده 
آغاز شود. وی همچنین گفت: در طرح نهضت ملی مسکن 
قرار شد بنیاد مسکن انقاب اسامی سالیانه جمعا ۴۰۰ هزار 

واحد را بسازد که انشاءاهلل این کار انجام خواهد شد.

سهمواقعیعشایرازامکانات
کشورپرداختنشد

رئیس سازمان عشــایری گفت: متاسفانه سهم واقعی 
عشایر از بودجه و امکانات کشور پرداخت نشده است. عباس 
پاپی زاده در جلسه شورای عشایری خراسان شمالی که در 
استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ۲۵ درصد از تولید گوشت 
قرمز کشور توسط جامعه عشایری صورت می گیرد؛ از سوی 
دیگر جمعیت عشایری بیکار نیستند ولی تعدادی از آن ها 
دچار فقر هســتند. وی تاکید کرد: اگر به جامعه عشایری 
در حال حاضر کمک نشــود باید به صورت مستقیم تحت 
حمایت کمیته امداد قرار گیرد. پاپی زاده با بیان اینکه سرعت 
تحول در جامعه باال است و این تحول نیز در جامعه عشایر 
اتفاق افتاده است، افزود: اگر به موقع اقدام نشود، آسان سازی 
در زندگی عشایری صورت نگیرد و کوچ مشقت بار سنتی 
مکانیزه نشود، نسل آینده جامعه عشایری عاقه مند به ادامه 
این نوع از زندگی نخواهد بود. وی با اشاره به میزان باالی 
محرومیت در زندگی عشایری ادامه داد: علت اصلی این امر 
آن است که سهم واقعی عشایر از بودجه و امکانات کشور 
پرداخت نشده است. رئیس سازمان عشایری بیان کرد: درآمد 
حاصل از هدفمندی یارانه ها در کشــور 636 هزار میلیارد 
تومان است که اگر 3 درصد جمعیت عشایری کشور در نظر 
گرفته شود سهم آن ها ۱8 هزار میلیارد تومان می شود اما در 
سال گذشته حتی نیم ریال به این افراد اختصاص نیافت. وی 
ادامه داد: بودجه عمومی کشور ۵3۰ هزار میلیارد تومان است 
که سهم جامعه عشایری از این مقدار فقط ۱۵ هزار میلیارد 
تومان است. پاپی زاده افزود: در بودجه ملی عشایر رقم 377 
میلیارد تومان در بحث آبرسانی در نظر گرفته شده که از این 
مقدار فقط ۲۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده و با این 
وضعیــت نمی توان برای این افراد کار خاصی را انجام داد. 
وی تاکید کرد: اگر در قالب قوانین و مقررات دستگاه های 
خدمات رسان به عشایر وظایف خود را انجام دهند، می توان 
در زندگی آن ها تحول ایجاد کرد. رئیس سازمان عشایری 
تصریح کرد: جامعه عشایری در معیشت خود دچار مشکل 
است و این به آن علت است که تسهیاتی به آن ها پرداخت 
نشده است؛ در کشــور ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیات 
ارزان قیمت وجود داشــت اما چرا از این تســهیات نباید 
سهم جامعه عشــایری پرداخت شود؛ بطوریکه تسهیات 
پرداختی از رقم مذکور 7 هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده 
اســت. وی به تقویم کوچ عشایر نیز اشــاره و اظهار کرد: 
اختافی بین سازمان عشایری و منابع طبیعی بر سر تقویم 
کوچ عشایر وجود ندارد و تا زمان بهره برداری از مراتع باید 
خا موجود را از طریق علوفه دستی حل کرد. پاپی زاده در 
ارتباط با مدارس عشایری نیز گفت: با وجود اینکه در قانون، 
سازمان عشایری متولی مدارس عشایری نیست اما امسال 
 ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای توســعه مدارس عشایری

 در نظر گرفته ایم.

ثبت نام جاماندگان ســهام عدالت هرچند وقت یکبار 
از ســوی یکی از مســئوالن مطرح و پس از چندی به 
فراموشی سپرده می شــود. اکنون نیز درحالی که اعام 
شــده اســت زمان ثبت نام در خردادماه خواهد بود، این 
تاریخ تایید نشــده و همچنان منابع مورد نیاز در هاله ای 

از ابهام قرار دارد.
بر این اســاس، حســین قربانزاده، رئیس ســازمان 
خصوصی ســازی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه 
هنوز درمورد ثبت نام جاماندگان ســهام عدالت هیچ چیز 
قطعی نشده اســت، اظهار کرد: هر فردی تاریخی برای 
ثبت نام ســهام عدالت اعام کرده است باید پاسخگوی 
این موضوع باشد؛ اما در این راستا، بین سازمان خصوصی 
سازی و وزارت رفاه تعامل وجود دارد و جلسات برگزار می 
شــود تا زمانی که به جمع بندی برسیم و رسما به مردم 
اعام کنیم؛ اما شخصا از ثبت نام جاماندگان در خردادماه 

اطاعی ندارم.
وی به این سوال که ایا منابعی برای اختصاص سهام 
عدالت به جاماندگان در نظر گرفته شده است، پاسخ داد: 
تعیین منابع نیاز به بررســی دارد زیرا تکالیف دیگری نیز 
در قانون بودجه وجود دارد. به طور کلی ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان تکلیف در قانون بودجه برای فروش ســهام وجود 
دارد و باید بررسی کرد که چه موردی در اولویت قرار دارد.

رئیــس ســازمان خصوصی ســازی درمــورد تعداد 
 جاماندگان نیز گفت: هنوز هیچ عددی مشــخص نیست.

بر اســاس این گزارش، با آزادســازی ســهام عدالت در 
اردیبهشــت ســال ۱3۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام 
متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول 
بودن یا نبودن ســهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق 
آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشــمول سهام عدالت هستند، 

همــواره صدای اعتراض عده ای که به گوش می رســد 
که چــرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد جامعه 

هستند، مشمول این سهام نمی شوند.
در هــر حال دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان 
داد که اعام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده 
است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود 
ندارد؛ هرچند که مجلس نشــینان هــر از گاهی دوباره 
برگه وعده اختصاص ســهام عدالت به جاماندگان را رو 
می کردند. با این حال و هرچند که سقوط آزاد بازار سرمایه 
باعث کاهش ارزش واقعی ســهام عدالت شــد و درحال 
حاضر نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید 
وجود ندارد، اما سهام عدالت همچنان از ارج و قرب نیفتاده 

و افراد زیادی خواهان آن هستند.
شــاید به همین دلیل اســت که هرچند وقت یکبار 
یکی از مســئوالن، مخصوصا نمایندگان مجلس وعده 

های جدیدی درمورد ثبت نام جاماندگان ســهام عدالت 
میدهنــد و اخیرا هم تاریخی را بــرای ثبت نام این افراد 

اعام کرده اند. 
درمــورد اینکه تعداد جاماندگان ســهام عدالت چقدر 
اســت نیز روایت های مختلفی وجــود دارد. برخی آن را 
۴ میلیون نفر می دانند که شامل افرادی می شود که برگه 
سهام عدالت را از سالهای قبل در دست دارند اما به دلیل 
اینکه ثبت نام خود را کامل نکرده بودند، مشمول حساب 
نمی شــوند. برخی دیگر هم بر این باورند که دسته دوم 
کســانی از شــش دهک کم درآمد جامعه هستند که به 
هر دلیل در فرآیند شناسایی و پرداخت سهام عدالت قرار 
نگرفتنــد و اگر دولت بخواهد ســهام جدیدی اختصاص 
دهد، باید به آنها توجه کند که این تعداد حدود ۲۰ میلیون 
نفر هستند که احتمال دارد ۴ میلیون از آنها کسانی باشند 
که کارت سهام عدالت دارند؛ بنابراین حداقل ۱6 میلیون 

نفر هســتند که مستحق گرفتن سهام عدالت بوده، اما تا 
کنون ســهامی دریافت نکرده انــد. برخی دیگر نیز تعداد 

جاماندگان را ۲۰ میلیون نفر تخمین می زنند.
امــا مهمترین نکته درمورد ثبت نام جاماندگان، منابع 
مورد نیاز اســت. چراکه این سهام باید از سهم دولت به 
مشموالن اختصاص یابد. باید توجه داشت که در بودجه 
ســال جاری، دولت هزینه ها را چندان افزایش نداده و در 
تامین منابع تمرکز خود را از فروش اوراق برداشــته و به 
ســمت مالیات و البته نفت برده است. چراکه طبق اماری 
که در الیحه بودجه منتشر شده بود، واگذاری دارایی های 
مالی برای ســال ۱۴۰۱، ۲۹۹ هزار میلیارد تومان در نظر 
گرفته شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ که بیش از ۴۲7 هزار 
میلیارد تومان بود، کاهشی 3۰ درصدی داشته است. البته 

هنوز جدول نهایی منتشر نشده است.
تنها موردی که درمورد سهام عدالت در قانون بودجه 
ذکر شــده، در تبصره دو این قانون بوده که آمده اســت: 
دولت موظف اســت از محل باقی مانده سهام متعلق به 
دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری 
در هــر بازار موضوع گروه های )۱( و )۲( ماده )۲( قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم )۴۴( قانون 
اساسی جمهوری اسامی ایران، نسبت به واگذاری سهام 
عدالت به افراد تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی 
)ره( مددجویان سازمان بهزیستی کشور و کلیه افراد واجد 
شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیسات های کلی اصل 

۴۴ قانون اساسی اقدام کند.
الزم به ذکر است که پیگیری از شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و همچنین ســازمان بورس و اوراق بهادار نشان 
داد که به آن ها نیز موضوع جدیدی در این راســتا اباغ 

نشده است.

ثبتنامجاماندگانسهامعدالتدرابهام

دریچههایسدزایندهرودبستهشد

تقسیمناعادالنهآببینکشاورزان

رئیسخانهصنعتومعدنایران:

استفاده از شرکت های دانش بنیان در صنایع یک وظیفه است
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خطونشانیامگابرای
سپاهانیها

یامــگا که در چند بازی گذشــته اســتقال موفق 
به گلزنی نشــده بود، با دبل مقابل فجرسپاسی به روند 
گلزنی بازگشت. کوین یامگا را می توان یکی از سه ستاره 
استقال در لیگ بیست و یکم نامید. بازیکنی که تاکنون 
عنوان بهترین گلزن استقال در لیگ را به خود اختصاص 
داده و در امر گلســازی نیز عملکرد خوبی را از خود ارائه 
کرده است اما این بازیکن در دیدارهای گذشته تیمش با 
مشکل گلزنی مواجه شد. یامگا پس از گلی که در دقیقه 
8۹ دیدار برابر گل گهر وارد دروازه محسن فروزان کرد، 
دیگر نتوانست در تقابل با صنعت نفت، پرسپولیس، پیکان 
و نساجی گلزنی کند و این گل نزدن های وینگر فرانسوی، 
با ضعف گلزنی آبی پوشان نیز همراه شد به نحوی که آن ها 
در این ۴ مســابقه، تنها ۲ بار موفق به باز کردن دروازه 
حریفان شدند. بااین حال، برگزاری دیدارهای دوستانه در 
روزهای تعطیلی لیگ برتر سبب شد تا استقالی ها ضمن 
افزایش روحیه، به روند گلزنی نیز برگردند. یامگا یکی از 
بازیکنانی اســت که در دیدار تدارکاتی برابر فجرسپاسی 
درخشان ظاهر شد و توانست دومرتبه دروازه ایمان صادقی 
را بــاز کند. یامگا با دوگلی که به فجر زد، به نوعی برای 
سپاهان و رشید مظاهری هم تیمی سابق خود نیز خط و 
نشان کشید. آبی پوشان باید در تاریخ ۱۴ اردیبهشت در 
دیداری حساس به مصاف سپاهان بروند. کسب پیروزی 
در این بازی می تواند اســتقال را بیش ازپیش به کسب 
عنوان قهرمانی نزدیک و نزدیک تر کند. به همین دلیل 
شاگردان مجیدی سخت در پی کسب سه امتیاز حساس 

این دیدار هستند.

واکنشفدراسیونفوتبال؛
کاسبانتعلیقدرکارند

مدیر روابط عمومی فدراســیون فوتبال به شایعات 
پیش آمده درباره تعلیق فوتبال ایران واکنش نشان داد. از 
عصر دوشنبه گذشته شایعاتی پیرامون تعلیق فوتبال از 
سوی فیفا در فضای مجازی مطرح شده است. دراین باره 
گفته می شــد پرونده فدراســیون فوتبال ایران به دلیل 
مصوب نشــدن بند یک اساسنامه و آشفتگی های اخیر 
برای تصمیم گیری به کمیته اجرایی فیفا رفته و احتمال 
دارد ظرف روزهای آینده فدراسیون فعلی به صورت رسمی 
تعلیق شــود و یک کمیته انتقالی هدایت فدراســیون را 
برعهده بگیرد. این شایعه عجیب در شرایطی مطرح شده 
که مسئوالن فدراسیون فوتبال از دریافت هرگونه نامه ای 
توســط فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ابراز بی اطاعی 
می کنند. محمدجواد پاینده مدیر روابط عمومی فدراسیون 
فوتبال دراین باره توییتی زده و پاسخ داده است: »آخرین 
مکاتبــه فیفا و afC با فدراســیون فوتبــال ایران ۲3 
فروردین ماه صورت گرفته که محتوای این نامه در فضای 
مثبت و تعاملی هیچ مشــابهتی به شایعات منتشره در 
ساعات اخیر نداشته است.« جمله پایانی روابط عمومی 
فدراســیون فوتبال هم جالب اســت. او گفته: »گویا با 

پدیده ای تحت عنوان کاسبان تعلیق مواجهیم.«

هزینه۱5هزاردالریبرای
عملجراحیآلکثیر

عیســی آل کثیر برای حضــور در قطر و انجام عمل 
جراحی به چیزی در حدود ۱۵ هزار دالر نیاز دارد. مهاجم 
پرسپولیس در حالی پس از چند ماه تاخیر تصمیم به عمل 
جراحی گرفته که قصد دارد این کار را در قطر و در مرکز 
درمانی معروف شهر دوحه که در اسپایر واقع شده، انجام 
دهد. نکته مهم اینکه او انتظار داشت پس از تصمیم به 
جراحی، با تماس از سوی باشگاه پرسپولیس و پیگیری 
کارهایــش مواجه شــود و پس ازاینکه درویش پیگیری 
خاصی نکرد، او نسبت به مسئوالن پرسپولیس گایه مند 
شــد. نکته مهم اینکه هزینه سفر و انجام عمل جراحی 
روی رباط صلیبی ۱۵ هزار دالر است که چیزی در حدود 
۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود و آل کثیر انتظار دارد این 
رقم را تا هفته آینده از باشگاه پرسپولیس دریافت کند و 
به دوحه برود. احتمال دارد باشگاه پرسپولیس بخشی از 
طلب مهاجم جنوبی خود را از این طریق در اختیار او قرار 
بدهد. آل کثیر در صورت عمل جراحی، پایان شهریور در 
اختیار پرسپولیس خواهد بود و البته باتوجه به پایان قرارداد، 
باید دید که یحیی چه تصمیمی در مورد این مهاجم 3۲ 

ساله خواهد گرفت.

ساغالمنگرانشکستتراکتور
نیست

سرخپوشان تبریزی با انجام دومین بازی دوستانه در 
تهران، اردوی خود را به اتمام رساندند و راهی تبریز شدند تا 
در فاصله یک هفته تا بازی حساس با نفت مسجدسلیمان 
آماده این مسابقه شوند. تراکتور دو بازی دوستانه در تهران 
انجام داد که یکی با نتیجه تساوی 3-3 به پایان رسید و در 
دیگر مسابقه نیز گل گهر ۲ بر صفر به پیروزی دست یافت؛ 
نتایجی که با انتقاد گروهی از هــواداران تراکتور همراه 
بود. اما این در حالی است که ساغام به اندازه طرفداران 
نگران نیست. چراکه او هرزمانی که با ارنج اصلی خود به 
میدان رفت، نمایشی تحسین برانگیز را ارائه کرد. تراکتور 
در بازی با پیکان با نتیجــه 3-۱ از حریف عقب بود اما 
ورود چند بازیکن اصلی باعث شد تا سرخپوشان تبریزی 
خیلی ســریع دو گل را جبران کنند و بازی را به تساوی 
بکشــند. در دیدار مقابل گل گهر نیز تا اواسط بازی که 
او به بازیکنــان اصلی میدان داده بــود، بازی با نتیجه 
صفر بر صفر دنبال می شــد امــا بافاصله پس از انجام 
 چند تعویض، بهنام برزای و کی روش اســتنلی دروازه را 

باز کردند.

سرپرستادارهکلورزشو
جواناناستانمعرفیشد

جواد محمدی به عنوان سرپرســت اداره کل ورزش و 
جوانان استان اصفهان معرفی شد. محمدی تا پیش ازاین 
ریاســت اداره ورزش و جوانان شهرستان خمینی شهر به 
مدت 6 ســال، عضویت در هیئت مدیره باشــگاه ذوب، 
مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشــی ذوب آهن و داوری 
فوتبال در ســطوح عالی را در کارنامه دارد. تا پیش ازاین 
سید محمد طباطبایی مسئولیت مدیر کلی ورزش و جوانان 

استان اصفهان را عهده دار بود.

سپاهاندریکقدمیفینال
لیگبرترهندبال

در نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر هندبال 
نیروی زمینی شهید شاملی کازرون موفق شد با نتیجه ۲۵ 
بر ۲3 مقابل ذوب آهن اصفهان به پیروزی دست پیدا کند. 
در نخستین دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر هندبال 
نیروی زمینی شــهید شاملی کازرون موفق شد با نتیجه 
۲۵ بــر ۲3 مقابل ذوب آهن اصفهان به پیروزی دســت 
پیدا کند. در این دیدار که به میزبانی سالن ملت اصفهان 
برگزار شد، ذوب آهن میزبان نیمه نخست را با نتیجه ۱۰ 
بــر ۹ مقابل حریف واگذار کرد. دیدار دو تیم در نیمه دوم 
نیز پایاپای دنبال شد و درنهایت این نیروی زمینی شهید 
شاملی کازرون بود که با نتیجه ۲۵ بر ۲3 مقابل نماینده 
اصفهان به پیروزی دســت یافت. دیدار برگشــت دو تیم 
ذوب آهن اصفهان و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون 
روز یازدهم اردیبهشت ماه به میزبانی کازرون برگزار خواهد 
شد. در دومین دیدار از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر هندبال 
تیم سپاهان اصفهان موفق شد با نتیجه ۲3 بر ۲۲ مقابل 
مس کرمان به پیروزی دست یابد و با این نتیجه شانس 
رسیدن اصفهانی ها به دیدار نهایی رقابت های لیگ برتر 
هندبال افزایــش یافت. در این دیدار که به میزبانی مس 
و در سالن شهید تجلی کرمان برگزار شد، نیمه اول برای 
هر دو تیم نزدیک دنبال شد و درنهایت دو تیم به تساوی 
در نیمه اول دیدار با نتیجــه ۱۱ بر ۱۱ رضایت دادند. در 
نیمه دوم سپاهان پیش افتاد و در پایان بازی گرچه مس 
فشار زیادی به دروازه حریف آورد و اختاف را به حداقل 
رساند اما درنهایت این سپاهان اصفهان بود که با پیروزی 
به خانه بازگشت. دیدار برگشت دو تیم سپاهان اصفهان و 
مس کرمان روز یازدهم اردیبهشت ماه به میزبانی اصفهان 

برگزار خواهد شد.

سهدلیلشکستذوبآهن
مقابلشهرداریگرگان

سرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن با اشاره به عواملی 
که باعث شکست تیمش در دیدار اول فینال شد، گفت: 
اگر برای دیدارهای آتی تمام نیروهایم را در اختیار داشته 
باشم قطعا عملکردی متفاوت خواهیم داشت. دیدار نخست 
مرحله فینال رقابت های بسکتبال لیگ برتر باشگاه های 
کشــور شامگاه دوشنبه در تاالر بســکتبال آزادی برگزار 
شــد که طی آن تیم شــهرداری گرگان با نتیجه ٧٢ بر 
٦٤ حریف اصفهانی اش را شکســت داد. فرزاد کوهیان 
ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن در مورد این دیدار و 
باختی که شاگردانش متحمل شــدند، گفت: شهرداری 
گــرگان تیم خیلی خوبی اســت به خصوص که ترکیب 
کاملی از بازیکنان توانــا و کادر فنی باتجربه را در اختیار 
دارد. از حیث حمایت مسئوالن و تماشاگران هم کمبودی 
نــدارد. در این بازی ها گرگانی هــا خیلی خوب کارکردند 
درحالی که ما با مشکاتی مواجه شدیم که به واسطه آن 
نتوانستیم طبق برنامه پیش برویم. وی به سجاد مشایخی 
و شرایط تاثیرگذار این بازیکن در ترکیب ذوب آهن اشاره 
کرد و ادامه داد: ســجاد از بازیکنان کلیدی و تعیین کننده 
است که به خاطر آسیب دیدگی در دیدارهای دوم و سوم 
مرحله نیمه نهایی نتوانستیم او را در اختیار داشته باشیم. در 
این بازی هم ســجاد مشایخی را به طور کامل در ترکیب 
نداشتیم. همین مســئله روی عملکرد تیم تاثیرگذار بود. 
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن به جریان بازی اشاره و 
تاکید کرد: بااین حال در نیمه اول رقابت خوب و همپایی 
با شهرداری گرگان داشتیم، در کوارتر سوم اما ریتم بازی 
به هم خورد، حماتی که در این کوارتر داشــتیم منجر 
به امتیاز نشــد، گرگانی ها هم از این فرصت خیلی خوب 
استفاده کردند. همین باعث شد که اختاف امتیاز در این 
کوارتر خیلی بیشتر شود. وی به تاثیرگذاری »پری پتی« 
در ترکیب تیم شهرداری گرگان اشاره کرد و گفت: پری 
پتی بازیکن خیلی توانایی است. در جریان دیدار اول فینال 
در مهار این بازیکن ناموفق بودیم. مجموعه این عوامل 
دست به دســت هم داد تا نتیجه این دیدار را واگذار کنیم. 
کوهیان با یادآوری اینکه دیدار دوم مرحله فینال شامگاه 
سه شنبه برگزار می شود در مورد سجاد مشایخی و اینکه 
شــرایط این بازیکن برای این بازی به چه صورت خواهد 
بود، تصریح کرد: در دیدار اول که برای نظم آوران سیرجان 
داشتیم عضله همسترینگ سجاد دچار آسیب دیدگی شد. 
در مورد وضعیت او هم منتظر تشخیص و تصمیم قطعی 

پزشک هستیم.

اعزامتیمملیواترپلوبه
اردویتدارکاتییونان

تیم ملی واترپلوی ایران در راستای تمرینات آماده سازی 
خود برای بازی های آســیایی ۲۰۲۲ هانگژو راهی کشور 
یونان می شــود. تیم ملی واترپلو ایــران که برای حضور 
پرقدرت دربازی های آسیایی هانگژو چین در حال پیگیری 
تمرینات مستمر خود است، طبق برنامه ریزی انجام شده 
برای برپایی یک اردو تدارکاتی راهی کشور یونان می شود.

مدافـع پیشـین تیـم فوتبال اسـتقال بـه تمجیـد از تیم 
تحـت هدایت فرهـاد مجیـدی پرداخت و گفـت این تیم 
عنـوان قهرمانـی لیـگ برتـر را از آن خـود می کند. حمید 
عزیـززاده در گفتگـو با تسـنیم، درباره شـرایط تیم فوتبال 
اسـتقال در آسـتانه بـازی با سـپاهان اصفهـان در هفته 
بیسـت وپنجم لیـگ برتر فوتبـال، اظهـار داشـت: دیدگاه 
من این اسـت که اسـتقال کارش را به خوبـی انجام داده 
اسـت و در صـدر جـدول قـرار دارد. تیم هایی هسـتند که 
هزینـه می کننـد تـا قهرمان شـوند، اما اسـتقال این طور 
نیسـت و خیلـی از صحبت هایـی کـه دربـاره ایـن تیـم 
می شـود، مغرضانـه اسـت. ایـن حرف هـا را بـه خاطـرم 
حضـور در تیـم امیـد اسـتقال نمی زنـم و انصـاف را در 
نظـر می گیـرم. اسـتقال نه تنها بـد بازی نمی کنـد، بلکه 

خـوب هم بـازی می کنـد و نتیجـه گرفته اسـت. برخی از 
آقایانی که اسـم خودشـان را کارشناس گذاشـته اند بدانند 
بـردن و اختـاف امتیاز با تیـم دوم جدول مهم اسـت. به 
نظر من بازی اسـتقال با سـپاهان جذب از آب درخواهد 
آمـد. امیـدوارم ایـن رونـد ادامـه پیـدا کنـد و اسـتقال 
قهرمـان شـود. وی در مـورد حضـور خـودش و برخـی از 
هم بازی هـای سـابق فرهـاد مجیـدی در محـل تمریـن 
آبی پوشـان خاطرنشـان کرد: تیم های بزرگسـاالن و امید 
اسـتقال بـا هم بـازی دوسـتانه برگـزار کردنـد. فضـای 
خوبـی در بیـن بازیکنـان اسـتقال دیـدم کـه مهم ترین 
آن رفاقـت بـود. ایـن مسـئله روی موفقیـت یـک تیـم 
تأثیرگـذار و تعیین کننـده اسـت. فرهاد مجیـدی کارهایی 
تحت الشـعاع  کـه همه چیـز  اسـت  کـرده  تمرینـات  در 

آن قـرار دارد. بازیکنـان خوبـی در تیـم اسـتقال حضـور 
دارنـد، ضمـن اینکه نفراتی مثـل بیژن طاهـری به عنوان 
سرپرسـت تـاش زیـادی می کننـد. مدافـع پیشـین تیم 
اینکـه اسـتقال در  فوتبـال اسـتقال در واکنـش بـه 
لیـگ یازدهـم بـا هدایـت پرویـز مظلومـی در نیم فصـل 
شـش امتیـاز بـا تیـم دوم اختاف داشـت، ولـی در پایان 
در رتبـه سـوم قرار گرفـت، یـادآور شـد: از آن دوره، زمان 
زیـادی گذشـته اسـت و نمی توانیم به عقـب برگردیم. در 
اسـتقال تحت هدایت مظلومی که خودم حضور داشـتم، 
می توانـم بگویـم یکی از بهترین های اسـتقال را شـاهد 
بودیـم کـه بازیکنـان زیـادی داشـت و یکسـری اتفاقات 
افتـاد کـه قهرمـان نشـد، امـا امـروز شـرایط خیلـی فرق 
کـرده اسـت. درروند نتیجه گیـری یک تیـم رفاقت نقش 

زیـادی دارد. نمی گویـم در اسـتقال فعلـی مشـکات 
وجـود نـدارد، ولـی همچنیـن مجموعـه توانسـته اند بـا 
رفاقـت و مدیریـت آن ها را به حداقل برسـانند. اسـتقال 
را در تمریـن بسـیار سـرحال دیـدم و اگر بتواننـد این تیم 
را مدیریـت کننـد در سـال های آینـده هـم حرف هـای 
زیـادی بـرای گفتـن خواهـد داشـت. بازیکنـان خوبـی 
در خـط حملـه اسـتقال حضـور دارنـد و فکـر نمی کنـم 
اتفـاق خاصـی بیفتـد و آن ها قهرمـان لیگ خواهند شـد. 
عزیـززاده کـه عضـو کادر فنی تیم امید اسـتقال اسـت، 
راجـع بـه وضعیت این تیـم تصریح کرد: مـن میانه فصل 
گذشـته بـه ایـن تیـم اضافـه شـدم. تیـم امید اسـتقال 
تیـم بـدی نیسـت، ولـی تفکـرات بازیکنانـش حرفـه ای 
نیسـت. نمی خواهـم توجیـه کنـم، ولی یکسـری اتفاقات 
باعث شـد کـه در رده پنجم قـرار بگیریم. دو بـازی برای 
حضـور در لیـگ کشـوری در پیـش داریـم و تمریناتمان 
را پیگیـری می کنیـم. پس ازایـن دو بازی، تسـت گیری از 
بازیکنـان را آغـاز می کنیـم تـا پشـتوانه خوبی بـرای تیم 
بزرگسـاالن تشـکیل دهیم. بازیکن پیشـین تیـم فوتبال 
سـپاهان درباره وضعیت سـپاهان در لیگ قهرمانان آسـیا 
هم گفت: کار سـپاهان سـخت شـده اسـت. سـپاهانی ها 
خیلـی خـوب موقعیت بـه دسـت می آورنـد، ولـی تبدیل 
بـه گل نمی کنند. سـپاهانی ها سـال گذشـته سـخت گل 
می خوردنـد و سـخت گل می زدنـد، امسـال امـا خیلـی 
سـاده گل می خورند. کار سـپاهان برای صعـود به اماواگر 
کشـیده شده اسـت، اما شایسـتگی صعود را دارد. سپاهان 
نخسـتین تیـم ایرانی بـوده که بـه فینال لیـگ قهرمانان 
آسـیا صعـود کرده اسـت و اگر شـانس بـا آن ها یار باشـد 

می تواننـد صعـود کنند.

گفتگوبامدافعپیشسپاهانپیرامونشرایطلیگبیستویکم

 نبرد استقالل با سپاهان جذاب 
خواهد بود

کاپیتان سابق استقال می گوید شرایط استقال برای 
قهرمانی در لیگ برتر ایده آل است اما اعضای این تیم 
نباید به فاصله شش امتیازی با پرسپولیس بسنده کنند. 
آندرانیک تیموریان درباره شرایط استقال در لیگ بیست 
و یکم صحبت کرد و گفت: به نظر من نسبت به چند سال 
اخیر که استقال بنا به دالیلی نتوانست مقام اول لیگ 
برتر را کسب کند، امسال شرایط مطلوب است. تغییراتی 
در بخش مدیریت صورت گرفته و با آمدن آقای آجورلو، 
باشــگاه به ثبات خاصی رسیده است و بازیکنان مدنظر 
آقای مجیدی جذب و نیروی قوی و خوبی به تیم تزریق 
شد. او سپس با اشاره به اختاف شش امتیازی استقال 
با تیم دوم جدول گفت: شــش امتیازی که استقال از 
بقیه تیم ها جلو اســت، ضمانت نســبتا خوبی است اما 
نباید به این شــش امتیاز بســنده کنند ولی درمجموع 
 شرایط  استقال برای قهرمانی ایده آل است و می توانند

 قهرمان شــوند. تیموریان ادامه داد: ما با آقای مظلومی 
اختاف 6 امتیازی را تجربه کرده ایم اما متاسفانه به خاطر 
مصدومیت هایی که در تیم رخ داد، نتوانســتیم لیگ را 
بگیریم و فقط در جام حذفی قهرمان شدیم اما امیدوارم 
اســتقال با پتانسیل باال و بازیکنان خوبی که در اختیار 
دارد و فوتبالی که به نمایش می گذارد، امسال بتواند بعد 
از ده سال یک جام قشنگ را به هواداران خودش تقدیم 
کند تا هواداران هم باقوت قلب بیشــتری به استادیوم 
بیایند و بازی ها را نگاه کنند. بازیکن اسبق استقال در 
واکنش به اینکه این تیم بازی هایش را اقتصادی و با یک 
گل می برد گفت: در حال حاضر در فوتبال روز دنیا بیشتر 
به سه امتیاز بازی نگاه می کنند و تعداد گل تفاوتی ندارد. 
باید دید اهداف و طرز تفکر ســرمربی و کادرفنی تیم و 
مدیریت باشگاه چطور است و در چه استراتژی هستند و 
نسبت به آن اهداف قدم برداشت. شاید یک بازی یک بر 

صفر به پایان برسد و یک بازی گل های بیشتری داشته 
باشد. مهم این است که استقال تهران امسال قهرمان 
لیگ شــود؛ نمی توانیم بی محابا در لیگ بازی کنیم و 
امتیازاتی که با زحمت به دست آوردیم را از دست بدهیم. 
او با تاکید بر اینکه اســتقال نســبت به نیم فصل اول 
پیشرفت قابل توجهی داشته عنوان کرد: به نظر می رسید 
آقای مجیدی و کادر فنی شان دچار دودستگی شده بودند 
و نتوانســته بودند نفرات هماهنــگ را غربال کنند و به 
ترکیبی که می خواستند نرســیده بودند اما در نیم فصل 
دوم شرایط به مراتب بهتر شد و استقال توانست نتایج 

قابل قبول تری بگیرد و ارنج بهتری داشته باشد.
 البته این تیم در فاز حمله نواقصی داشته  اما درمجموع 
از نیم فصل اول خیلی بهتر کارکرده است. کاپیتان سابق 
اســتقال در پایان درباره شش هفته پایانی لیگ گفت: 
چند بازی آخر لیــگ هم برای بــاالی جدولی ها حائز 

اهمیت اســت و هــم آن هایی که آخر جدول هســتند؛ 
یکی برای قهرمانی می جنگــد و یکی برای نیفتادن به 
دســته پایین تر. هر بازی برای خودش جذابیت خاصی 
دارد. برای بازیکنان اســتقال بســتری برای قهرمانی 
لیگ مهیا اســت، تیم های پایین تر یک بســتر دیگری 
برای نیفتادن برای خودشــان مهیا کرده اند. از طرفی هر 
چه به آخر لیــگ نزدیک تر می شــویم بازی ها و امتیاز 
گرفتن و امتیاز دادن به تیم های رقیب سخت تر می شود. 
 اســتقال باید در این چند بازی محتاطانه و باهوش تر

 قدم بردارد.

استقاللبایددرششهفتهپایانیمحتاطانهعملکند

آزمایش  بهاروند  حیدر  به  نامه ای  در  کامرانی فر  حسن 
حتی  و  آفاین  به صورت  را  ویدئویی  کمک داور  سیستم 
دربازی های دوستانه را خاف قانون ذکر کرد  . در فصل های 
مورداستفاده  در  بحث  همواره  روسیه  جهانی  جام  از  پس 
اتفاق  این  امروز  تا  اما  داشته  وجود  ایران  لیگ  در   VaR
دغدغه های  و  خواسته ها  از  یکی  تا  است  نشده  محقق 
دربازی ها  ویدئویی  کمک داور  از  استفاده  تیم ها  اصلی 
 VaR آزمایش برای  تیم ها  برخی  زمینه  همین  در  باشد. 
و حتی استفاده از نسخه های داخلی آن دربازی های لیگ 
پیش قدم شده بودند اما حسن کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون 
تمام آزمایش ها بدون تایید فیفا را غیرقانونی عنوان کرده 
است . کامرانی فر در نامه ای به حیدربهاروند، رئیس سازمان 
به  توجه  با  می رساند  استحضار  به  »احتراما  نوشت:  لیگ 
اجرای  درخواست  برتر  لیگ  باشگاه های  از  بعضی  اینکه 
باید در جریان روند  ابتدا  پروژه کمک داور ویدئویی رادارند 
اجرای این پروژه قرار گیرند که گرفتن مجوز برای استفاده 

خواهد  میسر  فیفا  توسط  فوتبال  در  تکنولوژی  هرگونه  از 
بود. بنابراین فیفا برای استفاده از کمک داور ویدئویی برای 
فدراسیون های عضو الزامات IaaP را از طریق یک پلتفرم 
مدیریت خواهد کرد. پروژه اجرای کمک داور ویدئویی برای 
طبق  باید  که  است  گام هایی  دارای  عضو  فدراسیون های 
نمی توان  و  رفته  پیش  فیفا  دستورالعمل های  و  پروتکل ها 
خارج از مسائلی که از اعضا و فدراسیون های عضو خواسته 
عمل گردد. لذا به محض احراز الزامات )IaaP( و تکمیل 
از  استفاده  پلتفرم، مجوز  از طریق  فیفا  مراحل الزم،  کلیه 
کمک داور ویدئویی را در مسابقات صادر خواهد کرد. بنابراین 
هرگونه آزمایش و استفاده از سیستم کمک داور ویدئویی چه 
به صورت آفاین و یا آناین مجاز نمی باشد. لذا خواهشمند 
آزمایش  از هرگونه  فرمایید  اباغ  باشگاه ها  به تمامی  است 
و اجرای سیستم کمک داور ویدئویی در مسابقات رسمی و 
دوستانه خودداری نماید. بدیهی است عواقب اجرا و تست 

VaR بر عهده باشگاه ها خواهد بود.«

هفته آینده استقال در اصفهان مهمان تیم سپاهان 
است. در این بازی که از حساسیت های بسیاری برخوردار 
است، آبی ها از وجود رافائل داسیلوا محرومند. بعدازاینکه 
مرادمند و یزدانی مشــمول خدمت ســربازی شدند و از 
اســتقال به تیم ملوان رفتند، مســئوالن استقال فورا 
به ســراغ مدافع خارجی رفته و با داسیلوا قرارداد بستند. 
البته پیش ازاین تصور می شــد خرید عجوالنه داسیلوا به 
ضرر اســتقال تمام می شود، اما این بازیکن حسابش را 
خوب پس داد و خیلی زود توانســت در ترکیب استقال 
جا بیفتد. این مدافع، اما در بازی با سپاهان محروم است 
و نمی توانــد تیم اســتقال را همراهی کنــد، به همین 
دلیل سیســتم استقال با نبود این بازیکن تغییر می کند. 
به احتمال زیاد مدافعان میانی استقال در اصفهان )محمد 
دانشگر و عارف غامی( خواهند بود و از بین وریا غفوری 
و صالــح حردانی یکی دفاع چپ و جعفر ســلمانی دفاع 
راست خواهد بود. بااین وجود، محمد دانشگر دیگر مدافع 

استقال است که این روزها کار را از روی نیمکت تیمش 
دنبــال می کند اما برای بازی حســاس در اصفهان قادر 
به همراهی تیمش اســت. این بازیکن که در دیدار دربی 
پایتخت برابر پرســپولیس به میدان رفــت، در دو دیدار 
تیمش در ســال جدید مقابل پیکان و نســاجی فرصت 
حضور در میدان را به دســت نیاورده ولی به نظر می رسد 
که در بازی با ســپاهان بتواند بــه دوری خود از میادین 
پایان دهد. اســتقال در بازی با سپاهان چهار دفاعه به 
میدان می رود. بازی اســتقال و سپاهان روز چهاردهم 
اردیبهشــت ماه در اصفهان برگزار می شود، این بازی به 
لحاظ فنی برای اســتقال سخت است و خیلی ها بر این 
باور هســتند درصورتی که اســتقال در این دیدار پیروز 
شــود قهرمان لیگ خواهد شد، اما حقیقت این است که 
اســتقال تا پایان فصل شــش بازی سنگین و حساس 
خواهد داشت، یعنی عاوه بر بازی با سپاهان؛ پنج بازی 

دیگر استقال هم سخت است.

آزمایشVARدرلیگایرانغیرقانونی
است

غیبتبدموقعمدافعاستقاللمقابل
سپاهان
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هیئت مدیره شرکت

 آگهی دعوت سهام داران شرکت بهین لوله سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت 1603
و شناسه ملی 10260324319 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت میگردد تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت 10:00 صبح مورخه 
1401/02/20 در محل قانونی شرکت به آدرس شهرک صنعتی اشترجان خیابان ششم پالک 47 تشکیل میگردد حضور به هم 

رسانند.
دستور جلسه :

1- انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2- انتخاب بازرس

3- بررسی و تصویب صورتهای مالی 
4- سایر موارد

نوبت اول

احسان کوزه گر آرانی- شهردار نیاسر

آگهی مزایده عمومی
مرحله اول - نوبت دوم

شهرداری نیاسر در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 6/414 تاریخ 1400/12/08 و صورتجلسه شماره 19 شورای 
اســالمی شهر و همچنین مصوبه هیات عالی سرمایه گذاری تاریخ 1400/10/30، به منظور ساماندهی بیلبوردهای 
شهری نیاسر، نسبت به واگذاری آن به پیمانکاران، شرکتها و کانونهای آگهی و تبلیغاتی، دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به شرح ذیل اقدام نماید فلذا متقاضیان میتوانند از طریق شرکت در مزایده کتبی بر اساس شرایط ذیل اقدام نمایند:

زمان بهره برداریابعادتعدادشرح مزایدهردیف

12 سال4*308 عددطراحی، ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای شهر نیاسر1
1-مهلت دریافت اسناد و مدارک، 10 روز پس از درج نوبت اول آگهی 

۲- مهلت تحویل اسناد 10 روز پس از چاپ نوبت دوم آگهي
٣- شرایط مزایده 

4- سپرده شرکت در مزایده 5% به مبلغ 450/000/000  ریال می باشد که به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد واریزی 
به حساب سپرده 0102847924003 نزد بانک صادرات بنام شهرداری نیاسر

5- در صورتیکه برنده مزایده اول، دوم و سوم به ترتیب هر یک ظرف مدت یک هفته از ابالغ، حاضر به انعقاد قرار داد و سیر 
مراحل و تشریفات قانونی اجاره نگردد سپرده آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید.

6- شهرداری در رد و یا قبول پیشنهادات مختار است. 
7- محل تحویل اسناد، دبیرخانه محرمانه شهرداری می باشد.

8- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه به مزایده در اسناد مزایده مندرج گردیده است.
م الف: 1309294

آگهی مجمع عمومی سالیانه سهامداران پروژه تجاری کاسپین هوانیروز

بدینوسـیله بـه اطـالع کلیـه سـهامداران پـروژه تجاری کاسـپین میرسـاند مجمع عمومـی سـالیانه سـهامداران پـروژه در مورخه 
1400/02/10 روز شـنبه سـاعت 11:00 صبـح در سـالن دایـره آمـوزش پایگاه چهارم هوانیروز اصفهان تشـکیل می گـردد. لذا 
ضمـن اطـالع رسـانی، از کلیه اعضا دعوت میگردد جهت اطـالع از روند کار و گزارش عملکـرد و وضعیت کلی پروژه و نیز تصمیم 
گیـری در خصـوص نحـوه ادامـه کار پـروژه و نیـز ادامـه همکاری یا تغییر اعضـای هیات مدیره در جلسـه مجمع حضـور یابند. به 
جهت اهمیت موضوعات و تصمیمات اتخاذی در جلسـه، خواهشـمند است تمامی اعضا حتما در جلسـه شرکت نمایند و در صورت 
عـدم امـکان حضـور بـه دالیـل اضطراری، با اعطـای وکالت جهت حضـور و اعـالم رای به نماینـده قانونی خود به صـورت مکتوب، 

در مجمع مشـارکت نمایند.
»بدیهـی اسـت عـدم شـرکت اعضا یا نماینـدگان قانونی آنـان در جلسـه مجمع، به منزلـه اعطای نمایندگـی به هیات مدیـره در 
تصمیـم گیـری و پذیـرش تمامی تصمیمـات اتخاذی مجمع و هیات مدیـره بوده و حق اعتـراض و هرگونه ادعایـی در آن خصوص 

از آنان سـلب خواهد شـد«.

ســالروز حکم آیت اهلل میرزای شیرازی درباره تحریم 
تنباکو

مناسبتسخن بزرگان جزای آن که نگفتیم شکر روز وصالدعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان
شب فراق نخفتیم الجرم ز خیال

سعدی

هرکس حق معبودیت خدا را به جا آورد، خداوند بیش از حّد انتظار و 
کفایتش به او عطا می  کند.

امام حسین)ع(

خدایا قرار بده در این روز دوست دوستانت ودشمن دشمنانت و پیرو راه و روش خاتم پیغمبرانت اى نگهدار دلهاى 
پیامبران.

اصفهان امروز – فاطمه کاویانی: داســتان انســان و 
زمین داســتان فرزند ناخلف و مادری مهربان است. مادری 
که این روزها صــورت رنگ پریده و تن بیمارش نحیف تر از 
همیشــه شده اســت؛ اما همچنان مهر خود را از فرزند دریغ 
نمی کنــد. از تخریب زمین و آلوده کردن هوا تا قطع درختان 
و تولید آالینده های سمی همه و همه ضربات جبران ناپذیری 
بر طبیعت و زمیــن وارد می کند دراین بین زباله های کوچک 
و بسیار خطرناکی مرموزانه چنگ به سامتی طبیعت می زند 
که البه الی روزمرگی هایمان به فراموشی سپرده شده است. 
صحبت در مورد فیلترهای ســیگار اســت و سیگار در کنار 
آسیب هایی که برای سامتی انسان و آلودگی محیط زیست 
دارد پــس از مصــرف و ســپردن فیلتر آن بــه طبیعت به 
خطرناک ترین زباله های کوچک تبدیل می شوند. زباله هایی 
که دیگر به یک معضل جهانی تبدیل شــده اند. طبق آخرین 
تحقیقــات و گزارش های دریافتــی از مجامع علمی جهانی، 
وجود ساالنه 7 میلیارد ته سیگار در مناطق شهری و طبیعت، 
سبب آلوده شدن یک میلیارد مترمکعب آب شیرین می شود.

آلودگی که تصفیه کامل آن شاید بتوان گفت غیرممکن است. 
شــاید تابه حال فکر می کردید زباله های پاستیکی بیشترین 
تهدید برای محیط زیست به حســاب می آیند، اما باید بدانید 
رها شدن ته ســیگار ها در محیط زیست، بیشترین آلودگی از 

سوی انسان ها هستند. ســیگاری ها هرسال از پنج میلیارد و 
6۰۰ میلیون نخ ســیگار تولیدی در جهان، فقط یک میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون نخ را بعد از مصرف به ســطل زباله می اندازند 
و بقیــه آن در طبیعت، خیابان، جوی آب و ... رها می شــود 
که آثار وحشــتناکی از خود به جا می گذارد.اما طی سال های 
اخیر در گوشــه و کنار کشور گروهای مردمی و انجمن های 
مردم نهاد گرد هم جمع شــده اند و برای بهبود وضعیت زمین 
و پاک ســازی از فیلترهای سیگار دست به کار شده اند. رکسانا 
فهیمی یکی از همین افرادی است که طی یک سال گذشته 
بــا تمام توان تاش کرده اتفاقــات اثرگذاری را رقم بزند. او 
دانش آموخته حقوق بین الملل اســت اما حــوزه فرهنگ را 
انتخاب کرده اســت. این فعال فرهنگی در گفتگو با اصفهان 
امروز در مورد طرح جمع آوری و حذف فیلترهای ســیگار از 
سطح شهر گفت: با دوچرخه خیابان های شهر را طی می کنم 
تا برای مردم شــهرم و طبیعت پیرامونی کمترین آســیب را 
داشته باشم و درعین حال با دقت اطراف را جستجو می کنم تا 
نقاطی که آلوده هستند را شناسایی کنم و به همراه دوستانم 
برای رفع آلودگــی در یک قرار فرهنگی اقدام کنیم. فهیمی 
اضافه کرد: پاک سازی محیط زیست از فیلتر سیگار در کشور 
ما از کرج شروع شد و حاال اصفهان هم به این پویش پیوست 
و بدون شــک تمام کشور همراه خواهند شد تا محیط زیست 

بتواند بهتر نفس بکشد و سامتی برای مردم به ارمغان آورده 
شود.  فهیمی ادامه می دهد: برای نخستین بار هنگامی که از 
کوه گشت به خانه بازمی گشتیم آلودگی زیاد محیط توجه ما 
را به خود جلب کرد و تصمیم گرفتیم از همان لحظه و همان 
نقطه استارت پاک سازی محیط را بزنیم. اآلن دقیقا یک سال 
از آن زمان می گذرد. او فرهنگ ســازی خصوصا برای قشــر 
نوجوان را اصلی اساســی می داند و توضیح داد: مردم باید در 
هر ســطح و هر سنی نســبت به وضعیت شهر خود مسئول 
باشــند. گروه ما متشــکل از مردم عادی هستند و هر زمان 
که اطاع رســانی در جهت پاک سازی منطقه ای داریم تعداد 
همراهان بیشتر می شود و این نشان می دهد مردم نسبت به 
دنیای پیرامون و محیط زیســت بی تفاوت نیستند. او در مورد 
انتخاب منطقه ای برای پاک سازی از فیلتر سیگار توضیح داد: 
معموال یک هفته قبل از پاک ســازی از نقاط شهر که تردد 
بیشتری در آن وجود دارد بازدید می کنم و درصورتی که میزان 
آلودگی در آن منطقه بیشــتر باشد برنامه ریزی می کنیم و به 
همراه ســایر حافظان محیط زیست که از تمام رده های سنی 
هستند ورود می کنیم این در حالی است که این حرکت کاما 
مردمی است و خرید وسایل بهداشتی موردنیاز این پویش با 
هزینه شخصی انجام می شــود. این حرکت با رعایت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی و تا قبل از تاریکی هوا انجام 
می شود. او با اظهار خرسندی از حضور افراد جدید در هر دوره 
از پویــش عنوان کرد: اینکه افــراد جدیدی به جمع ما برای 
پاک سازی محیط زیســت اضافه می شود حس فوق العاده ای 
اســت حس مفید بودن و شهروند مســئول بودن در انسان 
بیدار می شــود دراین بین گروهی نیز اعتقاددارند که حرکت 
امثــال ما باعث بی خیالی عده ای دیگر می شــود.  این هفته 
این فعال فرهنگی و همراهانش پاک سازی حاشیه زاینده رود 
از پل غدیر تا پل خواجو را در دســتور کار داشتند که فهیمی 
در مورد آن توضیح داد: بدون حمایت هیچ ســازمان و مرکز 
خاصــی از ضلع جنوبی پل خواجو به ســمت پل بزرگمهر و 
پل غدیر حرکت می کنیم و به همراه تمام کســانی که برای 
این پویش اقدام کرده اند در طول مســیر فیلترهای ســیگار 
حاشــیه زاینده رود را پاک سازی می کنیم تا شهروندان بتوانند 
از محیــط پاک تری بهره مند شــوند. باور داریم قطعا شــهر 
کاما تمیز نمی شــود اما مســئولیت رفتار خودمان را تقبل 
 می کنیم تا اینکــه فرزندان ما از زمین و هوای پاک بهره مند 

شوند. 

آالیندههاییکهجانندارند
اماجانزمینرامیگیرند

افـراد  ریـه  سـلول های  بررسـی  بـا  محققـان 
در  جالبـی  نتـاج  بـه  سـیگاری  غیـر  و  سـیگاری 
خصـوص ارتباط سـیگار کشـیدن با ابتال به سـرطان 

رسـیدند. ریـه 
از علـل  بـه گزارش ایمنـا، سـرطان ریـه یکـی 
اصلـی مـرگ و میـر بـه وسـیله سـرطان در آمریـکا 
کشـیدن  بـا  شـدت  بـه  کـه  می شـود  محسـوب 
محققـان  هـا،  دهـه  بـرای  اسـت.  مرتبـط  سـیگار 
احتمـال می دادنـد مـواد سـرطان زای شـیمیایی کـه 
در دود سـیگار وجـود دارنـد بـه »دی ان ای« فـرد 
آسـیب وارد کـرده و سـبب جهش هایـی در »دی ان 
ای« شـوند کـه سـرطان زا هسـتند. بـا وجـود ایـن 
محدودیت هایـی کـه در روش های مطالعـه و طراحی 
وجـود دارد تـا اآلن سـبب شـده اند ایـن نظریـه بـه 
شـکلی قطعـی ثابـت نشـود؛ چـرا کـه راهـی بـرای 
انـدازه گیـری دقیق جهش هـا در سـلول های طبیعی 
وجـود نـدارد، امـا بـه تازگی محققـان کالج پزشـکی 
آلبـرت اینشـتین نیویـورک در آمریـکا از روش هایـی 
جدیـد بـرای ارزیابـی جهش هـای ژنتیکـی در میـان 
سـلول های افـراد سـیگاری و غیرسـیگاری اسـتفاده 
کردنـد. آن هـا دریافتند افراد سـیگاری جهش بسـیار 
شـدیدتری در سـلول های ریـه خـود در مقایسـه بـا 
افـراد غیـر سـیگاری داشـتند؛ هرچنـد افـرادی کـه 
اعتیاد شـدیدتری به سـیگار داشـتند جهش بیشـتری 
نسـبت بـه افرادی که اعتیـاد کمتری دارند، نداشـتند. 
نمونه هـای  نفـر  از ۳۳  پژوهـش  ایـن  در  محققـان 

سـلول های ریـه را گرفتنـد ازجملـه:
۱۲ بزرگسـال در سـنین بیـن ۱۸ تـا ۸۶ سـال که 

سابقه سـیگار کشـیدن نداشتند.
Áدونوجوانبدونسابقهسیگارکشیدن

قبـال  کـه  نفـر  هفـت  ازجملـه  سـیگاری   ۱۹
سـیگاری بودنـد و ۱۲ نفر که در زمان کنونی سـیگار 
می کشـیدند و سـنینی بیـن ۴۴ تا ۸۱ سـال داشـتند.
افـراد سـیگاری در ایـن پژوهـش مقـدار متفاوتی 
سـیگار می کشـیدند؛ بـه طـوری کـه اعتیـاد از ۵.۶ تا 
۱۱۶ پاکـت سـیگار را گزارش کـرده بودنـد. در پایان 
محققـان اعالم کردند جهش های سـلول ریه انسـان 
بـا افزایـش سـن انباشـته می شـوند و افراد سـیگاری 
جهـش بیشـتری نسـبت بـه افـراد غیـر سـیگاری 
داشـتند. ایـن محققـان اعـالم کردنـد شـمار قابـل 
توجهـی از جهش هـا را در ژن هـای محرک سـرطان 
ایـن  نکردنـد.  مشـاهده   »Notch۱« ژن  ماننـد 
محققـان اظهـار کردنـد جالب تریـن یافتـه آن هـا در 
خصوص سـطح تنـاوب جهش سـلولی در افرادی بود 
کـه بیـش از ۲۳ پاکت سـیگار در سـال می کشـیدند؛ 
بـه طـوری که آن ها دریافتند اعتیاد شـدید به سـیگار 
لزومـا بـا جهـش بیشـتر در مقایسـه بـا افـرادی کـه 
اعتیـاد کمتـری دارنـد، محسـوب نمی شـود. آن هـا 
همچنیـن گفتنـد فراوانـی جهـش ارتباطـی بـا بـروز 
سـرطان نـدارد؛ چـرا که تنـاوب جهش هـای رخ داده 
در بیمـاران مبتـال به سـرطان با افرادی که سـرطان 
ندارنـد، تفـاوت معناداری نـدارد. اگرچـه این محققان 
اعـالم کردنـد فراوانـی جهـش، ارتباطـی بـا بـروز 
سـرطان نـدارد، امـا بـرای جمع بنـدی تحقیقاتشـان 
گفتنـد سـیگار کشـیدن خطـر ابتال بـه سـرطان ریه 
را بـا افزایـش تنـاوب جهش هـای ژنتیکـی افزایـش 
می دهـد. آن هـا درعین حـال اعـالم کردنـد علـت آن 
کـه چـرا تنهـا ۱۰ تـا ۲۰ درصـد از سـیگاری ها بـه 
سـرطان ریـه مبتـال می شـوند نیـز احتمـاال بخاطـر 
سـیگاری  افـراد  ای«  ان  دی  بازسـازی  »سیسـتم 
و یـا »سیسـتم سـم زدایـی« بـدن ایـن افـراد از دود 
تنباکـو باشـد. ایـن محققـان در پایـان اعـالم کردند 
تحقیقاتشـان مبنایـی منطقـی را برای ارزیابی بیشـتر 
عوامـل خطـر ابتال بـه سـرطان ریه به دسـت خواهد 

داد.

خصوصی،  فضانوردان  خدمه  نخستین  بازگشت 
موجب شده است ناسا و اسپیس ایکس نسبت به آینده 

صنعت گردشگری فضایی امیدوار شوند.
فضاپیمای  جوان،  خبرنگاران  باشگاه  گزارش  به 
حامل  ایکس  اسپیس  شرکت   CRew DRagOn

تیم چهار نفره مستقر در axIOm SPaCe InC بود 
نخستین  بازگشت.  زمین  به  به تازگی  تیم  این  که 
سمت  به  که  خصوصی  کامًا  فضانوردان  خدمه 
ایستگاه فضایی بین المللی )ISS( پرتاب شده بودند، 
روز دوشنبه در سواحل فلوریدا به زمین فرود آمدند 
و یک مأموریت دو هفته ای را به پایان رساندند. ناسا 
این سفر را به عنوان نقطه عطفی در پروازهای فضایی 
 CRew تجاری معرفی کرده است. انتظار می رفت که
DRagOn حدود ساعت یک بعد از ظهر با چتر به 

اقیانوس اطلس بیفتد. این سفر ۱6 ساعت طول کشید 
تا خدمه از مدار به زمین برسند؛ همچنین مأموریت 
بازگشت به دلیل آب و هوای نامساعد برای چند روز 
به تعویق افتاده بود. تیم چندملیتی axIOm توسط 
بازنشسته  و  ساله   63 فضانورد  لوپز-الگریا،  مایکل 
نفر دوم  ناسا که اهل اسپانیا است، رهبری می شد. 
او لری کانر، 7۲ ساله، کارآفرین فناوری و هوانورد از 
اوهایو بود که خلبان این مأموریت بود. ایتان استیبه، 
6۴ ساله و مارک پاتی، تاجر کانادایی، ۵۲ ساله، به 
عنوان "متخصص مأموریت" به آن ها پیوستند. آن ها 
که در هشتم آوریل از مرکز فضایی کندی ناسا به 
فضا پرتاب شدند ۱۵ روز را در ایستگاه فضایی با هفت 
خدمه ایستگاه فضایی بین المللی گذراندند. سه فضانورد 
آمریکایی، یک فضانورد آلمانی و سه فضانورد روسی، 
می دادند.  تشکیل  را  فضایی  ایستگاه  خدمه  هفت 
میزبان  در طول سال ها  بین المللی  فضایی  ایستگاه 
چندین گردشگر فضایی ثروتمند بوده است، اما گروه 
چهارگانه axIOm اولین تیم کامًا تجاری بود که 
به ایستگاه فضایی بین المللی رفتند. آن ها ۲۵ آزمایش 
علمی و زیست پزشکی را در مدار انجام دادند. این 
مغز،  سامت  مورد  در  تحقیقاتی  شامل  آزمایش ها 
سلول های بنیادی قلبی، سرطان و پیری و همچنین 
نمایش فناوری برای تولید اپتیک با استفاده از کشش 
اسپیس  و  ناسا  بود.  ریزگرانش  در  مایعات  سطحی 
در  عطفی  نقطه  عنوان  به  مأموریت  این  از  ایکس 
گسترش تجارت مبتنی بر فضا که از بودجه خصوصی 

کمک می گیرد استقبال کردند.

برخیسیگاریهاهیچگاهدچارسرطانریه
نمیشوند

اولینخدمهفضانوردان
خصوصیبهزمین

بازگشتند

علی اصغر رحیمی، آهنگســاز و فعال موسیقی صوفی مقامی ایران به 
همراه گیری گوره لشه از چهره های شاخص آواز و موسیقی فولکلوریک 
رومانی، تور کنسرت هایی را باهدف پیوند دو کشور در شهرهای مختلف 

رومانی آغاز کرده اند.
علی اصغر رحیمی در گفت وگو با ایســنا اظهــار کرد: تاقی و توازن 
دو موسیقی از مشــرق زمین و شــرق اروپا که به لحاظ وجوه اشتراک 
و ریشــه های اجدادی واحــد، مرتبط اند ما را بر آن داشــت تا این پیوند 
را باززنده ســازی کنیم. این الحاق و اتفاق بازتاب رســانه ای گوناگون در 
پی داشته اســت. ازجمله دعوت این دو هنرمند به شبکه های تلویزیونی 
رومانــی برای مصاحبه و اجرای زنده که در آن درباره فرهنگ، ادبیات و 
موســیقی ایران برای مخاطبان رومانیایی سخن گفتند.  رحیمی در این 

برنامه تلویزیونی با اســتناد به اشعار موالنا، تنبور را یادآور الحان بهشتی 
خواند و به صورت مفصل به وجه تســمیه و تاریخ این ســاز کهن ایرانی 
پرداخــت. او همچنین طــی این گفت وگو در قیــاس و توازی نظریات 
فاسفه قدیم یونان با فلسفه و نظریه موالنا درباره موسیقی ایراد سخن 
کرد. پروفسورلشه نیز از موســیقی ایران به عنوان یکی از عمیق ترین و 
معنوی ترین موسیقی های تاریخ بشریت یادکرد و اظهار کرد: اجرای من 
و علی نه تنها اجرای یک کنســرت، بلکه سفری است معنوی به اعماق 
دور تاریخ تا طی آن با ریشــه های مشترک اجدادی و ارزش های فطری 
بشری ماقات کنیم و در طول این سفر مخاطبان را با خود همراه سازیم.   
لشــه که پیش تر از طرف دولت رومانی نشان سفیر فرهنگی رومانی را 
دریافت کرده بود تاکنون ده ها آلبوم و چندین تألیف در خصوص موسیقی 

فولکلوریک رومانی تولید و منتشر کرده است. همچنین علی اصغر رحیمی 
تاکنون ۱۰ آلبوم از ســاخته های خود را به ثبت ملی و بین المللی رسانده 
اســت. او که هم اکنون از ســوی مؤسســات هنری رومانیایی به عنوان 
متخصــص فرهنگ و هنر ایران دعوت به  کار و اقامت شــده و پیش تر 
از دفتر یونســکو در بخارســت لوح چهره هنری فرهنگی سال ۲۰۱8 را 
دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: بخش های دیگری از تور اجراهای 
مشــترک ما که ضمن همراه سازی، ســازهای تخصصی ازجمله تنبور 
ایرانی، فلوت و تلینکای رومانیایی با آواها و آوازهای هر دو کشور است را 
به زودی در شهرهای مختلف رومانی به روی استیج خواهیم برد. گفتنی 
است که به مناسبت این پیوند فرهنگی، علی اصغر رحیمی به عنوان عضو 
شورای موسیقی شهرداری اصفهان، نشان تقدیری را که یک دستگاه ساز 
نی ایرانی به عاوه مجموعه ردیف مکتب  سازی آوازی اصفهان به تألیف 
و تولید استاد حسن منصوری بود را در برنامه ای رسمی در تلویزیون ملی 

بخارست به پروفسور لشه اعطاء کرد.

پیوندموسیقیایرانورومانی

یک فنجان 
شعر


