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مشخص شدن دستیاران مورایس روی نیمکت سپاهان؛

نیمکت زردهای لیگ برتر، پرتغالی شد

You Should Eat 
More Soup: 

5 Reasons Why
5

هشدارسخنگوی دانشگاه علوم پزشکی درباره روند افزایش مبتالیان به »کووید-19«:

اصفهان 100 بیمار بستری کرونایی دارد!

شورای سازمان های زیباسازی و میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهرداری اصفهان برگزار شد.

پژمان گنجی پور / خبرگزاری ایمنا
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ــاب   ــات انق ــوان خدم ــه می ت ــود و ن ــه می ش  ن
اســامی را در حــوزه عدالــت نادیــده گرفــت، امــا 
باید گفــت کــه عقــب ماندگی هــا در ایــن عرصه، 
محصــول نــگاه حاکــم بــر دولــت بعــد از جنــگ 
اســت امــا در عیــن حــال، بایــد تاش ها را بیشــتر 
کــرد تــا ســطح درآمدهــای عمومــی و عدالــت در 

توزیــع امکانــات ارتقــا یابــد.
ــد  ــم بای ــی ه ــات آموزش ــن، امکان ــر ای ــاوه ب ع
عادالنه تــر در اختیــار اقشــار مختلــف قــرار گیــرد 
ــور  ــانی در کش ــرمایه انس ــعه س ــه توس ــا زمین ت

ــود. ــم ش ــتر فراه بیش
در نظــام اســامی حداقل فســاد هــم قابــل قبول 
ــاد  ــی فس ــت عموم ــی وضعی ــا وقت ــت، ام نیس
ــا کشــورهای دیگــر  اقتصــادی در کشــورمان را ب
ــیم  ــه می رس ــن نتیج ــه ای ــم، ب ــه می کنی مقایس
کــه فســاد در کشــور مــا نهادینــه نشــده و برخــی 
ــا  ــی ی ــای قانون ــه از خاءه ــات هســتند ک جریان
عــدم مراقبت هــای اداری ســوء اســتفاده می کنند، 
امــا گفتمــان حاکــم بــر کشــور کــه فسادســتیزی 
اســت، باعث شــده تــا ایــن جریانــات حاشــیه امن 

نداشــته باشــند.
ــاد  ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــل ب ــن دالی ــه ای ــه هم ب
ــردن  ــد ک ــفافیت و نظام من ــمت ش ــه س ــد ب بای
امــور و اصــاح فرایندهــای اداری کشــور برویــم 
ــا  ــتم اداری م ــام نشــود و سیس ــن کار انج ــا ای و ت
ــا  ــارزه ب ــای مب ــم ادع ــد، نمی توانی ــه روز نباش ب

ــیم. ــته باش ــاد را داش فس

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس شورای اسالمی

 جعفر قادری
سرمقالـــه
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عادالنه ترشدن امکانات آموزشی زمینه توسعه سرمایه انسانی
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حمایت از مستاجران توسط دولت؛ اجاره داری حرفه ای و ساخت واحدهای استیجاری

 سریال وعده های کابینه
به مسکن رسید!

رد پاهایی که تا ابد می ماند؛

 هفت تأثیر رسانه های اجتماعی
بر جوامع بشری

خواص زردآلو را بدانید و با لذت بخورید؛

 زرد و گرم
مثل تابستان
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پیشنهاد شورای شهر اصفهان برای حل موضوع زاینده رود:

 باید در سطح
سران قوا بررسی شود

چهره روز

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان عنوان کرد:

انجام اصالح حکمرانی بیمه های 
درمانی با حفظ تولیت وزارت بهداشت

2

مدیرکل بیمه سامت استان اصفهان گفت: تنها راهکار رفع 
مشکات فعلی نظام سامت و ارائه مطلوب تر خدمات درمانی، 
ادغام تمام صندوق های بیمه پایه درمان در یک سازمان و 
مدیریت متمرکز منابع سامت از طریق یک سازمان بیمه ای 

البته با محوریت و تولیت وزارت بهداشت است.

منبع: ایرنا

آگهی تجدید مناقصه
شــهرداری خور در نظر دارد به اســتناد تخصیص مقدار تقریبی 92 تن قیر از طرف ســازمان 
شهرداری های کشور و همچنین از محل اعتبارات سال 1401 منابع داخلی شهرداری نسبت به آسفالت 
معابر شهر خور از طریق آگهی تجدید مناقصه عمومی بر اساس فهرست بهای راه و باند سال 1401 و با 
اعتبار اولیه معادل 15/123/404/376 ریال اقدام نماید. ضمنا مبلغ قیر تحویل شده توسط کارفرما 
پس از اجرای عملیات از صورت وضعیت کسر می گردد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات 
بیشتر دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 14 مورخ 1401/4/20 و شرکت در مناقصه تا ساعت 14:00 مورخ 

1401/4/30 به سامانه ستاد تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.
مهدی حلوانی-  شهردار خور شناسه آگهی: 1346517

نوبت اول

آگهی مناقصه
 شهرداری فوالدشهر به استناد مصوبه شورای محترم اسالمی شهر در نظر دارد موارد زیر را از طریق مناقصه به پیمانکاران و 

شرکت های دارای مجوز قانونی و واجد صالحیت واگذار نماید.

پیشنهاد دهندگان باید جهت اطالع از اسناد و شرایط مناقصه تا آخر وقت اداری ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1401/4/20 به سامانه الکترونیکی 
دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

آدرس: فوالدشهر، ابتدای بلوار آیت اهلل خامنه ای، شهرداری فوالدشهر
تلفن: 03152622001 و 03152623013

شناسه: 1343131

شماره صورتجلسه نوع آگهیموضوعردیف
شورای شهر

 مبلغ سپرده شرکت
مبلغ پایه )ریال(در مناقصه )ریال(

1
اجرای عملیات اصالح هندسی میدان 
ورودی شهر از سمت اتوبان کنار گذر 

شهید کاظمی شهر فوالدشهر
6/00/949تجدید مناقصه

1400/12/2775/000/00015/500/000/000

شهردار فوالدشهر

نوبت دوم

021 - 88016649         88356308

031 - 32274793          32274792

agahinaslefarda.ir
سایت ثبت آگهی مفقودی 

گزارش تصویری



در شـــهر

Isfahan News

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان 
گفت: تنها راهکار رفع مشکالت فعلی نظام 
سالمت و ارائه مطلوب تر خدمات درمانی، 
ادغام تمام صندوق های بیمه پایه درمان 
در یک سازمان و مدیریت متمرکز منابع 
سالمت از طریق یک سازمان بیمه ای البته 
با محوریت و تولیت وزارت بهداشت است.

بیمه  مدیرکل  صفاری،  حسین  محمد 
سالمت استان اصفهان در گفت وگو با 
فارس در اصفهان اظهار داشت: پرداخت 
مطالبات مراکز ارائه دهنده خدمت از طرف 
بیمه سالمت کاماًل به روز است و هیچ 
مرکزی مطالبه ای بابت سال ۱۴۰۰ از 

ما ندارد.
وی افزود: بیمه سالمت استان اصفهان در 
سال گذشته مجموعًا هزار و ۳۴۸ میلیارد 
تومان در حوزه درمان استان هزینه کرده 
که درصد باالیی از این مبلغ در بخش های 
دولتی توزیع شده و این مبلغ نسبت به سال 

۹۹ حدود ۶۰ درصد رشد داشته است.
صفاری به مفاد بند ۷ سیاست های کلی 
سالمت ابالغی مقام معظم رهبری در 
سال ۱۳۹۳ اشاره کرد و گفت: چنین 
استنباط می شود که تولیت نظام سالمت 
با وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی است و مدیریت منابع سالمت 
هم از طریق نظام بیمه باید با محوریت 

وزارت بهداشت باشد.
مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان 
گفت: در حال حاضر هیچ مرکز ارائه دهنده 
خدمات درمانی دولتی و یا خصوصی، 
سالمت  بیمه  سازمان  از  مطالبه ای 
ندارند، ولی به علت مطالبات انباشته ای 
که از سازمان تأمین اجتماعی دارند، به 
مشکالت عدیده ای در ارائه خدمات به 

مردم دچار شده اند.

انجام اصالح حکمرانی 
بیمه های درمانی با حفظ 
تولیت وزارت بهداشت

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان 
عنوان کرد:

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: میزان 
آزمایش های مثبت کرونا و بستری بیماران دارای عالئم 
کووید-۱۹ در بیمارستان های استان رو به افزایش است 
و احتمال دارد در یک تا ۲ ماه آینده با اوج این بیماری 

مواجه شویم.
پژمان عقدک در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان 
اینکه آمار کرونا در حدود ۱۰ استان از جمله اصفهان 
افزایش یافته است، افزود: از حدود ۲ هفته گذشته آمار 
آزمایش های مثبت کرونا، بستری و بیماران بدحال 
در بخش مراقبت های ویژه )ICU( به تدریج افزایش 

یافته است.
وی با بیان اینکه تعداد بیماران کرونایی بستری در 
بیمارستان های استان در ۲۷ خرداد امسال ۵۷ نفر بود، 

ادامه داد: این تعداد در اول تیر به ۶۱ نفر و رسیده است.
وی با اشاره به آمار بیماران بستری در بخش مراقبت های 
ویژه )ICU( اظهار داشت: تعداد آنها در اوائل تیر امسال به 
کمتر از ۱۰ نفر و حتی تا پنج نفر هم کاهش یافت اما پس از 
آن با شیب ُکند افزایش یافت و این روزها به ۱۱ نفر رسید.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به افزایش 
درصد آزمایش های مثبت کرونا نیز اشاره و اضافه کرد: 
در اواخر خرداد از حدود ۵۰۰ مراجعه کننده نتیجه آزمایش 
۲۳ نفر مثبت شد که حدود چهار درصد است اما این 

روزها سهم آزمایش های مثبت به بیش از ۲۰ درصد 
رسیده است.

عقدک خاطرنشان کرد: زمانیکه آزمایش های مثبت کرونا 
زیاد شود به تبع آن میزان بستری و سپس بیماران بدحال 
)ICU( افزایش می یابد و ممکن است در میزان مرگ و میر 

نیز خود را نشان دهد.
وی همچنین به رنگ بندی جدید همه گیری بیماری 
کووید-۱۹ در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: این 
هفته به تعداد شهرستان های زرد )خطر متوسط( چهار 
شهرستان اضافه شد که به معنی بدتر شدن شرایط نسبت 

به هفته گذشته است.
وی با تاکید بر اینکه این آمار هشدار می دهد که کرونا هنوز 
تمام نشده است، افزود: وزارت بهداشت بارها این موضوع 
را به مردم متذکر شد و توصیه می شود که افراد برای 
تکمیل واکسیناسیون کرونا مراجعه کنند و شیوه نامه های 
بهداشتی، فاصله گذاری اجتماعی، تهویه هوا و استفاده از 

ماسک را در فضاهای بسته و تجمعی جدی بگیرند.
عقدک با بیان اینکه این روزها بیماران مبتال به کرونا با 
عالئم تنفسی یا گوارشی مراجعه می کنند، اظهار داشت: 
کووید-۱۹ یک بیماری همه گیر و پیش رونده است و اگر 
جمعیتی داشته باشیم که ایمنی الزم را در برابر آن نداشته 
باشند، ویروس در بین آن ها می چرخد و هر از چند گاهی 

اوج می گیرد.
وی با اشاره به اینکه هنوز حدود ۶۰۰ هزار نفر در استان 
اصفهان واکسن کرونا را دریافت نکردند و پوشش نوبت 
سوم نیز ۳۹ درصد است، ادامه داد: اگر جمعیت ایمنی 
مناسبی در برابر این بیماری نداشته باشد احتمال اینکه 
ویروس بین آنها بچرخد وجود دارد همینطور که این اتفاق 
در این روزها در کشورهای اروپایی و اطراف ما افتاده و آمار 

کرونا در آنها رو به افزایش است.
وی همچنین با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون مورد 
مثبتی از ابتال به وبا در استان اصفهان نداشتیم، تاکید کرد: 
با توجه به مشاهده موارد ابتال به وبا در عراق و کردستان 
الزم است مراقبت های الزم در این زمینه به ویژه توسط 

افرادی که به این مناطق سفر کرده اند، صورت گیرد.
بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تا 
تاریخ ۱۲ تیر جاری یکصد بیمار دارای عالئم کووید-۱۹ 
در بیمارستان های استان بستری هستند و ۱۱ بیمار بدحال 

در بخش مراقبت های ویژه تحت درمان قرار دارند.
همچنین از ۲۵۵ نمونه گرفته شده ۶۹ مورد مثبت 
مبتالی قطعی است که نشان دهنده سهم ۲۷ درصدی 

آزمایش های مثبت کرونایی است.
در ۲۴ ساعت گذشته یک نفر فوتی قطعی بر اثر کرونا در 

استان اصفهان ثبت شده است.

اصفهان 100 بیمار بستری کرونایی دارد!
هشدارسخنگوی دانشگاه علوم پزشکی درباره روند افزایش مبتالیان به »کووید-19«:
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رئیس هیئت بولینـگ و بیلیـارد و بولس اسـتان اصفهان گفـت: با تکیه 
بـر تـوان جوانـان انقالبـی و متعهـد اصفهانـی توانسـتیم در سـال اول 
مدیریـت ۱۶ پله صعـود کنیـم و بـه دنبال تـداوم و بهبـود ایـن جایگاه 

هسـتیم.
امیرحسـین صمدانی، ضمن تقدیـر از زحمـات جامعه بـزرگ بولینگ و 
بیلیارد اسـتان اصفهان، اظهار کرد: در سـال ۱۳۹۹ رتبـه هیئت بولینگ 
و بیلیارد اسـتان اصفهان بیسـتم کشـور بود، امـا در دوره مدیریتی جدید 

و با تکیه بـر توان جوانـان انقالبی و متعهد اصفهانی توانسـتیم در سـال 
اول ۱۶ پلـه صعـود کنیـم و امید داریـم با حمایت مسـئوالن سـال های 

آینده درخشـان تر باشـیم.
وی افزود: طبـق ارزیابـی فدراسـیون بولینـگ و بیلیـارد ایـران، هیئت 
اسـتان اصفهان در بین دیگـر هیئت های بولینـگ و بیلیارد کشـور رتبه 

چهارم را کسـب کرده اسـت.
صمدانـی خاطرنشـان کـرد: بـا برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه، 

پیشـرفت و توسـعه در رشـته های زیـر مجموعه تـداوم خواهـد یافت و 
 نـگاه فرهنگـی در ورزش های زیـر مجموعه بیـش از پیـش طنین انداز

خواهد شد.
رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد و بولس اسـتان اصفهـان تقویت و تمرکز 
بر ورزشـکاران اصفهانـی را از رئوس اصلـی برنامه های هیئت دانسـت 
و گفت: برای اجرای فرهنگ سـازی مناسـب و ترویـج ورزش در فضای 

سـالم با اسـتفاده از ظرفیت هـای قانونی تـالش خواهیم کرد.

ارتقای 1۶ پله ای هیئت 
بولینگ و بیلیارد اصفهان 
در کشور

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد و بولس استان 
اصفهان خبر داد:

خبر اول

ISFAHAN
N E W S

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان گفت: افرادی 
که نمره قبولی کسب کرده اند اما از لحاظ 
علمی وضعیت مطلوبی ندارند در پایگاه های 
جبران و یادگیری و در آزمون شهریور 
شرکت خواهند کرد و در صورت بهبود 
نمره آن ها در مقایسه با خرداد ماه، نمره 
جدید برایشان در ستون نمرات خرداد ثبت 

خواهد شد.
سید احمدرضا بنی لوحی، معاون آموزش 
متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در اصفهان درباره جزئیات طرح جبران 
و تثبیت یادگیری دانش آموزان گفت: به 
دلیل این که ما در دوران پساکرونا با سه 
گروه دانش آموز مواجه هستیم که گروه 

اول تواسنته اند واحدهای درسی خود را به 
شرایط مطلوب برسانند.

وی افزود: گروه دوم دانش آموزانی هستند 
هستند  ضعیف تر  درسی  لحاظ  از  که 
و نتوانسته اند دروس خود را با موفقیت 
بگذرانند و گروه سوم دانش آموزانی هستند 
که نمره قبولی را کسب کرده اند اما به لحاظ 

علمی شرایط خوب و مطلوبی ندارند.

بنی لوحی گفت: دانش آموزانی که نمره 
پایگاه های  در  نکرده اند  کسب  قبولی 
جبرانی ما شرکت خواهند کرد و ۶ هفته 
کالس خواهند داشت و پس از آن در آزمون 

شهریورماه شرکت خواهند کرد.
معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش 
و پرورش استان اصفهان در مورد گروه 
دوم که نمره قبولی کسب کرده اند اما از 

لحاظ علمی وضعیت مطلوبی ندارند، بیان 
داشت: ۲۰ درصد از دانش آموزان مدرسه در 
پایگاه های جبران و یادگیری و در آزمون 
شهریور شرکت خواهند کرد و در صورت 
بهبود نمره آن ها در مقایسه با خرداد ماه، 
نمره جدید برایشان در ستون نمرات خرداد 

ثبت خواهد شد.
وی افزود: این یک فرصت بسیار مناسب 

هدایت  بحث  در  دانش آموزان  برای 
تحصیلی و دخالت معدل در کنکور است که 

بتوانند نمرات ضعیف خود را جبران کنند.
بنی لوحی خاطرنشان کرد: این طرح کاماًل 
رایگان است و تمام هزینه این طرح توسط 
آموزش و پرورش پرداخت خواهد شد و 
دانش آموزان شرکت کننده در این طرح 

هزینه ای پرداخت نخواهند کرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان:

دانش آموزان می توانند در تابستان نمرات ضعیف خرداد را جبران کنند

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
شماره آگهی 140103902002000120 شماره پرونده: 139904002003000109 شماره بایگانی: 
9900120، 2 دانگ مشاع از 6 دانگ آپارتمان نوع ملک طلق پالک ثبتی سه هزار و هفتصد و ده 3710 
فرعی از پانزده هزار و صد و هشتاد و دو 15182 اصلی مفروز و مجزا شده از 982 فرعی از اصلی مذکور 
قطعه 0 در طبقه 0 و واقع در بخش 05 ناحیه 00 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان استان اصفهان 
به مساحت 91/5 مترمربع که مساحت تراس 5/30 مترمربع است موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 
چاپی 414203 سری الف سال 96 با شماره دفتر الکترونیکی 139620302026027662 ثبت گردیده 
است. بنام آقای مهدی بهجت آبادی نام پدر قدرت اله تاریخ تولد 1365/10/3 شماره ملی 6609980918 
شماره شناسنامه 131 که بموجب مهریه مندرج در سند ازدواج شماره سند 7705 تاریخ سند 1388/1/3 
تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 40 اصفهان در قبال طلب خانم ناهید جعفر نهر خلجی فرزند عزت اله 
متولد 1368/7/22 شماره ملی 1270260316 شماره شناسنامه 1270260316 و حقوق دولتی متعلقه 
طبق نامه شماره 139985602026000859 مورخ 99/2/7 اداره ثبت شمال اصفهان بازداشت گردید و 
در پرونده ثبتی و دفتر بازداشتی منعکس گردید و حدود آن به شرح ذیل اعالم می گردد شماال اول بطول 
4/15 متر دیواری است مشترک با پالک 3708 فرعی دوم در دو قسمت که اول شرقی است بطولهای 0/60 
متر و 1 متر پنجره و دیوار و نورگیر مشاعی شرقا بطول 13 متر دیواری است بفضای پالک 983 فرعی از 
اصل مرقوم جنوبا در شش قسمت که دوم شرقی و سوم پخی شکل است و پنجم شرقی و بطولهای 0/45 
متر و 0/85 متر و 1/45 متر و 2/95 متر و 3/35 متر دیوار و پنجره و دیواری است بفضای حیاط مشاعی 
پالک 3706 فرعی غربا اول بطول 11/15 متر دیواری است مشترک با پالک 3709 فرعی دوم در دو 
قسمت که اول شمالی است بطولهای 1/08 متر و 1/20 متر و پنجره و دیوار نورگیر مشاعی سوم در دو 
قسمت که اول شمالی است بطولهای 0/65 متر دیوار مشترک و 4/10 متر در اختصاص و دیوار مشترک 
و محدود است به پالک 3699 فرعی مشخصات منضمات ملک انباری قطعه 3703 به مساحت 2/14 به 
حدود اربعه شماال شماال بطول 2/10 متر دیواری است مشترک با پالک 3702 فرعی شرقا بطول 1/15 
متر دیواری است مشترک با پالک 3707 فرعی جنوبا بطول 2/10 متر دیواری است مشترک با پالک 
3704 فرعی غربا بطول 1/15 متر در اختصاص و دیوار مشترک و محدود است با پالک 3700 فرعی که 
طبق نظریه هیات کارشناسان آپارتمانی مسکونی واقع در اصفهان بزرگراه چمران خیابان اشراق شمالی 
کوچه شماره 4 )ستاره( مجتمع زیتون طبقه اول واحد 2 کدپستی 8191111111 در ساختمانی سه 
طبقه با اسکلت بتنی و سقفها تیرچه بلوک فاقد آسانسور شامل 10 واحد مسکونی که آپارتمان مورد نظر 
در طبقه اول در سمت شرقی ساختمان واقع گردیده است کف سازی سرامیک دیوارهای پیرامونی اندود 
گچ نقاشی و کاغذ دیواری دارای 2 عدد اتاق خواب آشپزخانه اپن کابینت های فلزی و سرویس بهداشتی و 
حمام کاشی کاری سیستم گرمایشی بخاری گازی و آب گرمکن دیواری و سرمایش کولر آبی ضمنا دارای 
تراس با آجرنما و کف سازی سرامیک و دارای انشعابات شهری آب و برق و گاز می باشد. همچنین محل 
دارای پروانه ساختمانی از شهرداری محل به شماره 17/2859 مورخ 1375/11/24 و شماره نوسازی 
7-10-207267-6-1-2-0 و گواهی پایان کار شماره 17/24837 مورخ 1378/11/23 که ارزش 2 
دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 3710 فرعی از 15182 اصلی بخش 5 متعلق به مهدی بهجت آبادی 
مبلغ 4/216/666/000 ریال چهار میلیارد و دویست و شانزده میلیون و ششصد و شصت و شش هزار ریال 
جهت پایه مزایده ارزیابی می گردد. مزایده 2 دانگ مشاع از 6 دانگ پالک ثبتی 3710 فرعی از 15182 
اصلی از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 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 می رسد. مزایده از مبلغ 4/216/666/000 ریال شروع و به هر کس خریدار باشد 
به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. این آگهی یک مرتبه در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک 
کشور و روزنامه در تاریخ 1401/4/14 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 اب 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 امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت 
از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و 
ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده مکلف است ما به 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 شناسه: 1346281
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آرا 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 بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به 
فاصله 15 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 
امالک تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 3299-1401/3/28 هیات اول خانم فریبا جعفری ولدانی به شناسنامه شماره 
1130027899 صادره خمینی شهر فرزند مجید در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 253/40 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 3928 فرعی از 16 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 537 دفتر 62 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/14

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/29
رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان

شناسه نوبت اول: 1346103
شناسه نوبت دوم: 1346104

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

برابر آرا 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 بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 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 امالک 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 2552-1401/3/12 هیات سوم اقای علی نصرآزادانی به شناسنامه شماره 18 کدملی 
1289992101 فرزند نادعلی نسبت به پنج سهم مشاع از یازده سهم ششدانگ یک باب ساختمان به 
مساحت 314/51 مترمربع پالک شماره 393 فرعی از 7 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان ثبت در صفحه 362 و 365 دفتر 510 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/29

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1346302 شناسه نوبت دوم: 1346306

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

برابر آرا 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 بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 
15 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 امالک 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 

تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 3602-1401/4/2 هیات اول خانم آزاده هنرمند به شناسنامه شماره 4060 
کدملی 1283337797 صادره اصفهان فرزند یداله در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 221/40 
مترمربع قسمتی از پالک شماره 66 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مازاد میزان تملکی دولت از مالکیت محمدعلی ذوالفقاری از سند شماره 27658 مورخ 1329/11/21 
دفترخانه شماره یک اصفهان را تایید و با توجه به نامه شماره 16/96/6827 مورخ 1396/2/14 اداره کل 

راه و شهرسازی اصفهان
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/29

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1345809 شناسه نوبت دوم: 1345811

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

1- رای شماره 140160302026002168 مورخ 1401/2/4 هیات چهار مالکیت آقای علی رادمهر 
به شناسنامه شماره 572 کدملی 1287173365 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 342/46 مترمربع از پالک شماره 741 فرعی از 99 اصلی واقع 
در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان مالکیت رسمی متقاضی موضوع دفتر 

الکترونیکی شماره 139820302026005811 و 139820302026005810
2-  رای شماره 140160302026002163 مورخ 1401/2/4 هیات چهار مالکیت آقای عیسی ایمان 
زاده به شناسنامه شماره 1604 کدملی 4171895537 صادره الیگودرز فرزند مصطفی بصورت دو دانگ 
مشاع از ششدانگ یک باب خانه به مساحت 342/46 مترمربع از پالک شماره 741 فرعی از 99 اصلی واقع 

در اصفهان بخش 16 اداره ثبت اسناد و امالک شمال 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/14 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/4/29

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شمال اصفهان
شناسه نوبت اول: 1345855 شناسه نوبت دوم: 1345856
آگهی فقدان سند مالکیت

شماره نامه: 140185602011000994 نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ پالک ثبتی شماره 
1513 فرعی از 9 اصلی واقع در بخش 3 خوانسار ذیل ثبت 3993 در صفحه 580 دفتر امالک جلد 20 به 
نام غالمحسن اورعی تحت شماره چاپی مسلسل 706720 ثبت و صادر و تسلیم گردیده است سپس به 
موجب نقل و انتقال متعدد تمامت ششدانگ طی سند تنظیمی شماره 31863 مورخ 1387/2/19 دفتر 5 
خوانسار تمامت ششدانگ به نحو قطعی به محسن اطیابی واگذار گردیده است. نامبرده با ارائه درخواست 
کتبی به شماره وارده 140121702011001191 به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود 
آن ذیل شماره 14012155344000021 به گواهی دفترخانه 12 خوانسار رسیده است مدعی است که 
سند مالکیت آن به علت جابجایی مفقود گردیده است و درخواست صدور المثنای سند مالکیت ملک فوق 
را نموده اند. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده 120 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 می 
باشد 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 مالکیت 
یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدورسند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. حوزه ثبت ملک 

خوانسار شناسه: 1345957
آگهی فقدان سند مالکیت

و  مالکیت یک دانگ  اینکه سند  به  نظر   1401 /4 /5 -140121702014001893 شماره: 
نیم مشاع از ششدانگ یک باب خانه پالک 2829 فرعی از یک اصلی که در دفتر الکترونیکی 
139720302014002518 بنام زهره امیدی ثبت و سند سریال 617796 الف 97 صادر گردیده است 
که متقاضی بموجب درخواست شماره 140121702014001893 مورخ 1401/4/5 بانضمام دو برگ 
استشهادیه محلی که امضا شهود به گواهی دفتر 353 سمیرم رسیده است مدعی است که سند مالکیت 
به علت جابجایی مفقود گردیده است. لذا مراتب به استناد ماده 120 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 می 
باشد 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 مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود اقدام به صدورسند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد. رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک شهرستان سمیرم  شناسه: 1342415
آگهی مزایده اتومبیل

شماره آگهی: 140103902002000121 شماره پرونده: 139704002003006445 شماره بایگانی: 
9705237 یک دستگاه خودروی سواری پژو تیپ پارس مدل 1385 به شماره انتظامی ایران 496-67 
س 12 به رنگ خاکستری متالیک به شماره موتور 12485071841 و شماره شاسی 19358902 ظرفیت 
جمعا 5 نفر تعداد محور 2 تعداد چرخ 4 نوع سوخت بنزین تعداد سیلندر 4 متعلق به آقای پیمان آدم زاده 
فرزند رضا که در آدرس پارکینگ امین متوقف می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری با توجه به 
مدل و وضعیت ظاهری الستیکها 0/030 خودرو زیر آفتاب و نزوالت آسمانی متوقف بوده بیمه نامه شخص 
ثالث تا 1401/7/24 نزد شرکت بیمه ایران و اسناد مدارک از آن ارایه نشد. درب موتور کاپوت فرورفتگی 
دارد. چراغ جلو راست شکسته از نظر فنی موتور و زیر و بند نیازبه بازبینی و تعمیر دارد. در لحظه بازدید 
خودرو فاقد پالک مشخصات زاپاس و جک و آچار چرخ و قالپاق هم نداشت. طبق نظر کارشناس رسمی به 
مبلغ 900/000/000 ریال )معادل نود میلیون تومان( ارزیابی شده است. بموجب مهریه مندرج در سند 
نکاحیه شماره سند 3767 تاریخ سند 1382/11/22 دفترخانه صادر کننده دفترخانه ازدواج شماره 144 
شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم الله امینی و حقوق دولتی متعلقه بموجب کد 
امنیتی شماره 85696/77263126 مورخه 1400/9/3 پلیس راهنمایی و رانندگی اصفهان بازداشت 
گردید. از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 1401/4/29 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 
خیابان جی خیابان تاالر میدان هفت تیر به مزایده گذاشته می شود. مزایده از مبلغ پایه 900/000/000 
ریال معادل نود میلیون تومان شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته 
می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیزبدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ 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. ضمنا این آگهی 
در یک نوبت در روزنامه اخبار اصفهان چاپ اصفهان مورخ 1401/4/14 درج و منتشر 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 امالک اصفهان و شناسه واریز )دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان( بابت 
پرونده کالسه فوق واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است. برنده مزایده 
مکلف است ما به 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. اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان   شناسه: 1346002

تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 140160302007001101 مورخ 17 / 03 / 1401  هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فتح اله کاظمی حسن آبادی فرزند اسماعیل بشماره 
شناسنامه 26 وکدملی 1111602719 صادره از فالورجان درششدانگ یک باب خانه به مساحت 25 
/ 198مترمربع پالک 475 فرعی از 23 اصلی واقع در حسن آباد شهر ابریشم خریداری ازمالک رسمی 
محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس 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 وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 30/ 03 /1401   تاریخ انتشار نوبت دوم :  14 /  04 / 1401  

محمد علی ناظمی اشنی - رئیس ثبت اسناد وامالک فالورجان 
شناسه نوبت اول: 1337029 شناسه نوبت دوم: 1337031

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی 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 امالک تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 2685-1401/3/18 هیات اول اکبر جعفری حسام آبادی به شناسنامه شماره 433 
کدملی 2296569609 صادره شیراز فرزند حسین در ششدانگ قسمتی از یک باب ساختمان به مساحت 
88/75 مترمربع قسمتی از پالک شماره 3830 فرعی از 26 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت 

ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه 421 دفتر 513 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/04/14 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1337781 شناسه نوبت دوم: 1337783

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی 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 امالک تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 1810-1401/2/27 هیات اول جالل تیموری جروکانی به شناسنامه شماره 
3924 کدملی 1285071379 صادره اصفهان فرزند قاسم در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 
335/77 مترمربع پالک شماره 44 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 
مالکیت مرتضی تیموری از سند 46699 مورخ 1349/7/1 دفترخانه 29 اصفهان مورد ثبت صفحات 243 

الی 264 دفتر 238 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30   تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/04/14 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1337985 شناسه نوبت دوم: 1337987

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر آرا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود. در صورتی 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 امالک تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید.
ردیف 1- رای شماره 3322-1401/3/28 هیات سوم فاطمه هراتیان به شناسنامه شماره 2832 کدملی 
1286767571 صادره اصفهان فرزند محمود در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 261/73 
مترمربع از پالک شماره 306 فرعی و 21 اصلی واقع در اصفهان بخش 14 حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از 

مالکیت بیگم آغا و خانوم آغاشاهسنایی سند مورد ثبت صفحه 623 و 625 دفتر 83 امالک
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/03/30  
 تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401/04/14 

رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان
شناسه نوبت اول: 1337997 
شناسه نوبت دوم: 1337999
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آگهی تحدید حدود اختصاصی
شماره نامه: 140185602025004209 چون تحدید حدود ششدانگ یک 

باب ساختمان پالک شــماره 10974 فرعی از 18/3087 واقع در رهنان بخش 14 ثبت 
اصفهان که طبق پرونده ثبتی به نام محســن افتخاری رنانی فرزند حسن در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر از 
ماده 15 قانون ثبت و بر طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز یکشــنبه 
مورخ 1401/5/9 ساعت 9 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی 
به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجلس تحدیدی تا سی روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به این 
اداره بایستی با تقدیم دادخواســت به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1401/4/14 مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 

غرب اصفهان شناسه: 1344540
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شهرستان

Isfahan News

روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان 
اعالم کرد: حکم انتصاب محمدشریف 
زارعی فرماندار ویژه این شهرستان از 
شد.  ابالغ  اصفهان  استانداری  سوی 
احمد وحیدی وزیر کشور حکم انتصاب 
ویژه  فرماندار  عنوان  به  را  زارعی 
کاشان امضا کرد و این حکم از سوی 

استانداری اصفهان ابالغ شد.
در بخشی از حکم وزیر کشور خطاب 
به محمدشریف زارعی آمده است: به 
پیشنهاد استاندار محترم اصفهان و نظر 
به شایستگی، تجارب علمی و عملی 
جنابعالی، به موجب این حکم شما را به 
مدت چهار سال به سمت فرماندار ویژه 

شهرستان کاشان منصوب می نمایم.
آیینی  در   ۱۴۰۰ بهمن  دهم  زارعی 
استاندار  مرتضوی  سیدرضا  سوی  از 
اصفهان به عنوان سرپرست فرمانداری 

ویژه کاشان منصوب شده بود.
فرماندار ویژه کاشان متولد سال ۱۳۵۸، 
دارای مدرک دکترای مکانیک و عضو 
هیات علمی دانشگاه امام حسین )ع( 
است؛ وی از سال ۱۳۸۳ برای تحصیل 
در مقاطع تکمیلی ساکن کاشان و سال 

۱۳۸۴ در این شهرستان متأهل شد.
در   ۱۳۹۰ تا   ۱۳۸۶ سال  از  زارعی 
احمدی  شهید  غنی سازی  مجتمع 
تا  سال های ۱۳۹۰  در  و  نطنز  روشن 
۱۳۹۲ به عنوان مدیر فرهنگی دانشگاه 

کاشان مشغول به فعالیت شد.
با  را  دکتری  دوره   ۱۳۹۳ سال  وی 
نمره ممتاز به پایان رساند و در سال 
علمی  هیات  عضو  عنوان  به   ۱۳۹۴
دانشگاه آیت اهلل بروجردی )ره( و سال 
۱۳۹۵ به عنوان مدیر ارتباط با صنعت 
معاون  عنوان  به  سپس  و  دانشگاه 
دانشجویی و فرهنگی دانشگاه مشغول 

به فعالیت شد.
زارعی سال ۱۳۹۹ به دلیل فعالیت های 
امام  دانشگاه  با  مشترک  پژوهشی 
این  به  انتقالی  درخواست  )ع(  حسین 
دانشگاه را ارائه کرد که مورد موافقت 

قرار گرفت.
مرتضایی  اکبر  علی  این  از  پیش 
عنوان  به   ۱۳۹۷ شهریور  از  قهرودی 

فرماندار ویژه کاشان فعالیت می کرد.
فرهنگی،  سبقه  دلیل  به  که  کاشان 
مذهبی، اعتقادی و مردمان متدین از 
دیرباز به دارالمؤمنین مشهور است، در 
ظرفیت های  با  شهرستان های  زمره 
نگاه  و  مختلف  حوزه های  در  متعدد 

ویژه دولتمردان به شمار می رود.
این خطه با مساحت چهار هزار و ۳۹۲ 
کیلومتر مترمربع و جمعیت ۳۶۴ هزار 
سال  سرشماری  پایه  بر  نفر   ۴۸۲ و 
شهرستان  پرجمعیت ترین   ،۱۳۹۵
و  استان  این  مرکز  از  پس  اصفهان 
پرجمعیت  شهر  هشتمین  و  بیست 

ایران محسوب می شود.
فاصله  در  کاشان  عالم پرور  منطقه 
شمال  کیلومتری   ۲۰۰ به  نزدیک 
مرکز  غیر  شهرستان  تنها  اصفهان، 
استان دارای نماینده ولی فقیه در کشور 
نماینده  گفته  به  و  می شود  محسوب 
ویژه رییس مجلس شورای اسالمی در 
کاشان و آران و بیدگل از بدو انقالب 
امام راحل و  تاکنون مورد توجه ویژه 
رهبر معظم انقالب بوده است. کاشان 
به عنوان نخستین تمدن یکجانشینی و 
شهرنشینی به قدمت محوطه باستانی 
هزار  هفت  از  بیش  پیشینه  با  سیلک 
تمدن  تاریخ  پایگاه  عنوان  به  سال 
میراث  حوزه های  در  درخشان  بشری 
محسوب  گردشگری  و  فرهنگی 
فین  جهانی  باغ  مجموعه  و  می شود 
شیوع  از  پیش  تا  نیز  شهرستان  این 
مکان  پربازدیدترین  کرونا  ویروس 
تاریخی و گردشگری کشور بوده است.

هزار  یک  که  کاشان  دارالمؤمنین 
نظام  و  اسالم  تقدیم  شهید   ۸۲۴ و 
دارای  و  کرده  اسالمی  جمهوری 
آزاده،   ۱۹۶ مفقوداالثر،  شهید   ۷۸
شهید   ۷۴ و  جانباز   ۹۳۴ و  هزار  سه 
مدافع حرم است، با تربیت و پرورش 
در  بین المللی  و  ملی  برجسته  مفاخر 
فرهنگی،  ادبی،  علمی،  عرصه های 
و  سیاسی  اجتماعی،  فقهی،  هنری، 
مایه  همواره  معاصر  دوره  در  ورزشی 
در  ایرانیان  و  ایران  مباهات  و  افتخار 

سراسر جهان بوده است.

روابط عمومی فرمانداری ویژه کاشان 
اعالم کرد:

 استانداری اصفهان حکم
انتصاب فرماندار را ابالغ کرد

خبر ویژه
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حملـه گرگ هـای گرسـنه بـه گلـه گوسـفندان در 
برخی روسـتاهای شهرسـتان اردسـتان و مخصوصًا 
کـه  اسـت  تکـراری  حکایتـی  امیـران،  روسـتای 
زحمـات چندیـن سـاله دامـداران را در یـک چشـم 

بـه هـم زدن بـر بـاد می دهـد.
ایسـنا  بـه  امیـران  روسـتای  دامـداران  از  یکـی 
می گویـد: حملـه گرگ هـا بـه گوسـفندان کابـوس 
هـر روز ماسـت و همیشـه در هـراس تلـف شـدن 
دام هایمـان هسـتیم. روز گذشـته بـرای چندمین بار 
گرگ هـا بـه طویلـه ما حملـه کردند و ۱۲ گوسـفند 

را زخمـی و تلـف کردنـد.
او بـا بیان اینکه از شـورای روسـتا و محیط زیسـت 

تقاضـا داریـم بـه داد دامداران روسـتا برسـند، ادامه 
می دهـد: مـردم روسـتا از طریـق پـرورش دام امرار 

معـاش می کننـد و درآمـد دیگـری ندارند.
همچنیـن محمدحسـین یکـی از اهالی این روسـتا 
می گویـد: از یـک هفتـه گذشـته تاکنـون روزی دو 
سـه تـا گوسـفند توسـط گرگ ها تلـف و یـا زخمی 
بـا چشـم گریـان  را  دامـداران  بارهـا  و  می شـوند 

مشـاهده کـردم کـه راهـی خانـه می شـوند.
وی کـه خـود از گرگ هـا زخـم دیـده اسـت و در 
فروردین مـاه حـدود ۱۸ گوسـفندش را از دسـت داده 
اسـت می گویـد: هفته قبـل هـم دزدان وارد یکی از 
دامداری های روسـتا شـدند و تعدادی از گوسـفندان 

را بـه سـرقت بردنـد. اگر ایـن وضعیت ادامه داشـته 
باشـد بـه زودی دامـداران روسـتا بیچاره می شـوند، 
زیـرا بخشـی از گلـه گوسـفندان را دزد می بـرد و 

بخـش دیگـری را هـم گرگ ها.
• حمله گرگ ها زیاد شده است

می گویـد:  ایسـنا  بـه  امیـران  روسـتای  دهیـار 
نمی توانیـم بـا دسـت خالـی و بـدون مجـوز بـرای 
کنیـم. کاری  گـرگ  خسـارت های  از  جلوگیـری 

سـیدجواد نیـازی بـا بیـان اینکـه در یـک هفتـه 
گذشـته ۴ یـا ۵ بـار گـرگ بـه دامداری های روسـتا 
حملـه کرده انـد کـه حـدود ۵۰ گوسـفند زخمـی و 
تلـف شـدند، ادامـه داد: تعداد حمله گرگ هـا در این 
منطقـه زیـاد اسـت و در یک سـال گذشـته بیش از 
۱۵۰ گوسـفند در ایـن روسـتا تلف شـدند و علیرغم 
اینکـه چندیـن نفـر در روسـتا تفنـگ دارنـد، ولـی 

موفـق بـه تیرانـدازی بـه گرگ ها نشـدند.
وی بـا اشـاره بـه اینکه روسـتای ما بـه جنگل های 
تـاغ و کویر نزدیک اسـت و احتمـال اینکه گرگ ها 
بـه دلیـل گرسـنگی وارد روسـتا شـوند وجـود دارد، 
افـزود: هفتـه گذشـته سـارقان وارد یـک دامـداری 
شـدند و تعـداد قابل توجهی از گوسـفندان را در روز 

روشـن دزدیدند.
دهیـار روسـتای امیـران با تأکیـد بر اینکه سـازمان 
محیط زیسـت بـرای حفاظت از گونه هـای جانوری 

بایـد تالش بیشـتر کنـد، خاطرنشـان کـرد: محیط 
زیسـت براسـاس وظایفـی کـه بـر عهـده دارد باید 
در تعامـل با مردم نسـبت به پرداخت خسـارت های 

وارده بـه دامـداران تـالش کند.
از مشـکالتی کـه در  نیـازی اضافـه کـرد: یکـی 
روسـتای مـا وجـود دارد وجـود سـگ های ولگـرد 
اسـت کـه گاهـی باعـث تـرس اهالـی روسـتا و 
مخصوصـاً کودکان شـده اسـت. از سـاکنان روسـتا 
تقاضـا  دارنـد  پـالک دار  و  گلـه  سـگ های  کـه 
می شـود نسـبت به سـاماندهی سـگ های خـود در 

روسـتا اقـدام کننـد.
• دامـداران جمعیـت گرگ هـا را مدیریت 

کنند
رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان اردسـتان 
وضعیـت  کـرد:  اظهـار  ایسـنا،  بـا  گفت وگـو  در 
خشکسـالی در سـال های اخیر، تخریب زیسـتگاه ها 
و همچنیـن رهـا کـردن زباله هـا در محیط زیسـت 
توسـط مـردم باعـث شـده گرگ هـای گرسـنه بـه 

مناطـق مسـکونی نزدیـک شـوند.
گزارش هـای  اینکـه  بیـان  بـا  شـواخی  حسـین 
از حملـه گـرگ بـه گله هـای گوسـفند  متعـددی 
در برخـی روسـتاهای شهرسـتان اردسـتان دریافت 
کردیـم، گفـت: در بازدیدهایـی کـه از دامداری هـا 
انجـام دادیـم بیـش از ۹۰ درصـد دامداری هایی که 

متحمـل خسـارت شـدند مـوارد ایمنـی و حفاظتـی 
را رعایـت نکـرده بودنـد. کـم ارتفـاع بـودن دیـوار 
محـل  پنجـره  و  در  نبـودن  محکـم  و  محوطـه 
نگهـداری دام هـا، نبـود سـگ های نگهبـان گلـه، 
رهـا کـردن گله هـای در حـال چـرا بـه حـال خود، 
ازجملـه  چوپانـان  نبـودن  هوشـیار  و  بی احتیاطـی 
عواملـی هسـتند کـه گرگ هـا را در رسـیدن بـه 

شـکار سـهل و آمـاده، یـاری می دهنـد.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه الزم اسـت دامـداران برای 
جبـران خسـارت احتمالـی ناشـی از حملـه گـرگ 
دام هـای خـود را بیمه کنند، خاطرنشـان کرد: ردیف 
مشـخص بودجـه بـرای پرداخت خسـارت ناشـی از 
حملـه گرگ به دامداران در سـازمان محیط زیسـت 
وجـود نـدارد، ولـی به دهیـاری و دامداران روسـتاها 
مدیریـت  را  گرگ هـا  جمعیـت  می کنیـم  توصیـه 

کننـد تـا بیـش از این ضـرر نکنند.
رئیـس اداره محیط زیسـت شهرسـتان اردسـتان بـا 
بیـان اینکـه وجـود سـگ های ولگـرد و گلـه باعث 
می شـود تـا حـدود زیـادی از ورود گـرگ به روسـتا 
و مناطـق مسـکونی جلوگیـری شـود، گفـت: اداره 
محیط زیسـت آمـاده هرگونه همکاری بـا دامداران 
شهرسـتان اسـت، زیـرا اعتقـاد داریـم در وضعیـت 
کنونـی حملـه گرگ بـه یک دامـدار خسـارت های 

زیـادی را بـرای وی بـه بار خواهـد آورد.

گزارش ویژه

اینجا روستای امیران دراردستان است؛

گرگ آمد... گرگ آمد

نماینده مردم اصفهان و شاهین شهر گفت: سامانه مودیان مالیاتی تأثیر 
بسزایی بر کاهش فرار مالیاتی در کشور دارد،

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج، نماینده مردم اصفهان و 
شاهین شهر با بیان اینکه سامانه مودیان مالیاتی تأثیر بسزایی بر کاهش 
فرار مالیاتی در کشور دارد، عنوان کرد: قانون پایانه های فروشگاهی و 
سامانه مودیان قطعاً سبب برقراری عدالت مالیاتی در جامعه می شود. باید 
ضمن معرفی این طرح، به تشریح اهمیت و ویژگی های مهم آن مثل 

شفافیت و قابل دسترس بودن برای مردم هم بپردازیم.

عضو هئیت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج 
با بیان اینکه چند سال پیش قانونی تحت عنوان صندوق های الکترونیکی 
تصویب شد، اذعان کرد: این سامانه برای ساماندهی سیستم مالیاتی کشور 
طراحی و در حال اجراست، از این جهت برای اجرای کامل و دقیق این 

طرح باید اطالع رسانی به مردم را رأس کار خود قرار دهیم.
غالمحسین دلیگانی با بیان اینکه در حال حاضر باید رسانه ها علی خصوص 
رسانه ملی تالش کند که این طرح را به مردم اطالع رسانی کرده و مردم 
را نست به این طرح آگاه کند، یادآور شد: باید ضمن معرفی این طرح، به 

تشریح اهمیت و ویژگی های مهم آن مثل شفافیت و قابل دسترس بودن 
برای مردم هم بپردازیم.

وی افزود: هر چه قدر اطالعات مردم در خصوص طرح مودیان بیشتر شود 
اعتماد آنها هم افزایش می یابد.

نماینده مردم اصفهان و شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی با بیان 
اینکه با اجرای دقیق قوانین مالیات و طرح مودیان مشکالت حوزه مالیات 
هم حل می شود، تصریح کرد: با اجرای طرح پایانه های فروشگاهی و 

سامانه مودیان در صورت نیاز قوانین نیز اصالح می شوند.

نماینده مردم اصفهان و شاهین شهر 
خبر داد :

اجرای سامانه مودیان 
راهکار جلوگیری از 

فرار مالیاتی

و  فرهنگـی  ملـی  دبیـر سـومین جشـنواره 
هنـری فردخـت گفـت: ۵۷۰ خیـاط و طراح 
بانـک  در  لبـاس طـی سـه سـال گذشـته 
اطالعاتی این جشـنواره نام نویسـی کرده اند.

بـه گـزارش خبرنـگار ایرنـا، عادلـه سـادات 
تقاعدیان در آیین رونمایی از پوسـتر سـومین 
جشـنواره ملـی فرهنگـی و هنـری فردخـت 
در خانـه تاریخی عباسـیان کاشـان افـزود: از 
مجمـوع ثبت نام کننـدگان در این جشـنواره، 
۴۰۰ نفـر از کاشـان و بقیـه از مناطـق دیگر 

کشـور هستند.
وی بـا اشـاره به اینکه سـال گذشـته دومین 
جشـنواره فرهنگـی و هنـری فردخـت در ۲ 
بخـش اثـر و طـرح برگزار شـد، اضافـه کرد: 
سـومین دوره ایـن جشـنواره مهر امسـال در 
سـه بخـش اثـر، طـرح و دانش بنیـان برگزار 

خواهد شـد.
هنـری  فرهنگـی  جشـنواره  سـومین  دبیـر 
فردخـت بـا بیـان اینکـه موضوع بخـش اثر 
ایـن جشـنواره بـا محوریـت مانتـو اجتمـاع 
اسـت، اظهـار داشـت: در ایـن بخـش افزون 
بـر طـرح و تولید انـواع لباس ها، بـه طراحی 
فـرم لباس مدرسـه ها نیـز پرداخته می شـود.

دانش بنیـان  بخـش  در  وی،  گفتـه  بـه 
موضـوع  در  پژوهشـگران  و  محققـان  نیـز 
چهارگانـه هویتـی، بومـی، تاریخـی و ملـی 
فعالیـت  پوشـاک  و  لبـاس  بـرای سـالمت 

. می کننـد
سرپرسـت اداره میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایـع دسـتی کاشـان نیـز بـا اشـاره بـه 
منطقـه  ایـن  تاریخـی  فرهنگـی  پیشـنیه 
جملـه  از  مختلـف  گروه هـای  از  دعـوت 
و  خوشنویسـان  عکاسـان،  جامعه شناسـان، 

دیگـر هنرمنـدان و حضـور آنـان در بناهـای 
تاریخـی بـرای طراحـی لبـاس را خواسـتار 

. شد
و  جامعه شناسـان  افـزود:  دانایی نیـا  احمـد 
پژوهشـگران بایـد تحقیـق کننـد کـه چـرا 
رنـگ،  از  مـد خاصـی  بـه  امـروز  جوانـان 
پیـدا  گرایـش  وطـرح  پوشـش  بافـت، 

نـد؟ کرده ا
فعالیـت  محصـول  داد:  ادامـه  وی 
و  خوشنویسـان  عکاسـان،  جامعه شناسـان، 
هنرمنـدان بـا پژوهـش و تحقیـق، معرفـی 
از سراسـر  اسـالمی  ایرانـی  پوشـش  انـواع 

بـود. خواهـد  کشـور 
سـومین جشـنواره فرهنگی و هنری فردخت 
شـانزدهم مهـر سـال ۱۴۰۱ بـه مـدت یک 

هفتـه در کاشـان برگزار می شـود.
مهلـت تحویـل آثـار بـرای شـرکت در ایـن 
جشنواره بیسـتم شهریور امسـال اعالم شده 

است.
»فردخـت« نـام نمادیـن لبـاس مخصـوص 
محلـی زنـان یکی از مناطق کاشـان و هدف 
از نامگـذاری آن بـر یـک رویـداد هنـری بـا 
موضـوع مـد و لبـاس توجه دادن به پیشـینه 
تاریخـی و هویـت یـک تولیـد عمومـی در 

حوزه پوشـش و پوشـاک اسـت.
 ۳۹۲ و  هـزار  چهـار  مسـاحت  بـا  کاشـان 
کیلومتـر مترمربـع و جمعیت افـزون بر ۳۶۴ 
هـزار نفـر بـر پایه سرشـماری سـال ۱۳۹۵، 
پرجمعیت تریـن شهرسـتان اصفهـان پس از 
مرکز این اسـتان و بیسـت و هشـتمین شهر 

پرجمعیـت ایـران محسـوب می شـود.
ایـن شهرسـتان در فاصلـه نزدیـک بـه ۲۰۰ 
کیلومتری شـمال اصفهان واقع شـده اسـت.

رئیس دانشـگاه کاشـان بـه همراه معاونان پژوهشـی و ارتباطـات علمی و 
نـوآوری و اقتصـادی و رئیس پارک علم و فناوری این دانشـگاه، با سـورنا 

سـتاری معـاون علمی و فناوری رئیـس جمهور دیـدار و گفتگو کردند.
رئیـس دانشـگاه کاشـان بـه توافق اجـرای فاز یـک پارک علـم و فناوری 
دانشـگاه کاشـان در ایـن دیـدار اشـاره کـرد و گفـت: مقـرر شـد از محل 
اعتبـارات سـفر رئیـس جمهـور به اسـتان اصفهـان، بودجه مناسـبی برای 

اجـرای فـاز نخسـت این پـارک، اختصـاص یابد.
دکتـر عبـاس کتابـی، حمایـت مـادی و معنـوی معاونت علمـی و فناوری 
رئیـس جمهـور از راه انـدازی مرکـز نـوآوری و علـوم انسـانی و علـوم 
اجتماعـی را از دیگـر مـوارد ایـن نشسـت عنوان کـرد و افـزود: همچنین 
معاونـت علمـی رئیـس جمهـور، از ایجـاد صنـدوق پژوهش و فنـاوری در 

منطقـه کاشـان اسـتقبال و اعـالم حمایـت کردند.
وی ایجـاد پردیـس فنـاوری گیاهـان دارویـی و اسانسـهای طبیعـی در 
قمصـر را از دیگـر توافقـات انجـام شـده در ایـن نشسـت عنـوان و خاطر 
نشـان کـرد: همچنیـن بـا پیشـنهاد معاونـت علمـی رییس جمهـور ایجاد 
کارخانـه تولید محصوالت کشـاورزی بـه روش هیدروپونیـک و همچنین 
پردیس هـای نـوآوری تخصصـی در بخـش کشـاورزی مـورد توافـق قرار 

گرفت.

رئیـس دانشـگاه کاشـان افـزود: در ایـن نشسـت همچنین معـاون علمی 
رئیـس جمهـور، از پیشـنهاد تبدیل برخـی از شـهرک های صنعتی نزدیک 
مناطـق مسـکونی کـه موجـب آلودگـی هـوا می شـوند، بـه پردیس هـای 

فنـاوری حمایـت کردند.
وی بـا اشـاره بـه ارائـه گزارشـی از فعالیت هـای فنـاوری و نـوآوری اخیر 
پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه که مـورد تحسـین و تأیید دکتر سـتاری 
قـرار گرفـت، خاطـر نشـان کرد: مقرر شـد بـا عنایت بـه اسـتقالل پارک 
علـم و فناوری دانشـگاه کاشـان، مصوبات و اعتبارات محقق نشـده سـفر 
دکتـر سـتاری در سـال های ۹۹ و ۹۸ به دانشـگاه کاشـان، به پـارک علم 

و فنـاوری اختصـاص پیـدا کند.
دکتـر کتابـی آمـاده سـازی آیینـه و عدسـی رصدخانـه ملـی در کامـو که 
بـه زودی مراحـل نصـب آن انجـام خواهـد شـد و اتمـام پـروژه آب ژرف 
کاشـان را از موضوعـات مطـرح شـده معاون رئیـس جمهـور در این دیدار 

کرد. عنـوان 
وی بـه اعـالم آمادگی معـاون رئیس جمهـور از فعالیت هـای دانش بنیان 
و فنـاوری در حـوزه دریاچـه نمـک و اسـتحصال مواد معدنی و شـورابه ها 
اشـاره کـرد و گفت: مقرر شـد کـه معاونت علمـی از طرح های ارائه شـده 

در ایـن حوزه حمایـت مالی کند.

آتش سـوزی،  علـت  گفـت:  گلپایـگان  فرمانـدار 
ضایعـات موجـود در انبـار پتروشـیمی بـود کـه 
خوشـبختانه خسـارت مالی و جانی در پی نداشت.

محمدرضـا عسـگریان، در گفت وگـو بـا ایسـنا، 
اظهـار کـرد: پـس از اطـالع از وقوع آتش سـوزی 
در مجتمـع پتروشـیمی گلپایـگان آتـش نشـانان 
بـه سـرعت در صحنـه حادثـه حاضـر شـدند و 
مجموعـه مدیریت بحران از شهرسـتان گلپایگان 
و شـهرهای اطـراف توانسـتند عملیـات اطفـای 

حریـق را مدیریـت کننـد.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن آتـش سـوزی در انبـار 
رخ  بصیـر  قائـد  پتروشـیمی  شـرکت  ضایعـات 
داده اسـت، افـزود: علـت آتش سـوزی، ضایعـات 

موجـود در انبـار پتروشـیمی بـود کـه بـه دالیلی 
ایـن ضایعـات دچـار حریق شـد، امـا ایـن حادثه 

خسـارت مالـی و جانـی در پـی نداشـت.
فرمانـدار گلپایـگان در پاسـخ بـه ایـن سـؤال که 
گویـا تعـدادی از کارکنـان ایـن مجموعـه دچـار 
گاز گرفتگـی شـدند، گفـت: مدیـران مجموعـه 
پتروشـیمی قائـد بصیـر اعـالم کردنـد خسـارت 
جانـی و مالـی نداشـتیم و گرمـی هـوا و شـرایط 

جـوی را علـت ایـن حادثـه دانسـتند.
فرمانـدار گلپایـگان گفـت: میـزان خسـارت وارد 
شـده هنـوز مشـخص نیسـت و میـزان خسـارت 
بـرآورد  توسـط مدیـران شـرکت و کارشناسـان 

شـد. خواهد 

دبیر سومین جشنواره ملی فرهنگی و هنری فردخت:

۵۷۰ خیاط و طراح در جشنواره ملی فرهنگی و 
هنری فردخت کاشان ثبت نام کردند

دردیداررئیس دانشگاه کاشان با معاون رئیس جمهور توافق شد؛

اجرای فاز یک پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان
فرماندار گلپایگان:

 علت آتش سوزی در پتروشیمی گلپایگان
ضایعات موجود در انبار بود

یـک واحد صنعتی تولیدی مسـتقر 
از  علویجـه  در شـهرک صنعتـی 
توابـع شهرسـتان نجف آباد اسـتان 
و  شـد  حریـق  طعمـه  اصفهـان 
خسـاراتی بـه ایـن کارخانـه وارد 

. مد آ
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
اسـتانداری اصفهان گفت: بخشـی 
پـودر  تابـان  کارخانـه  حریـق  از 
شـهرک صنعتـی علویجـه مهار و 
مابقـی اطفـا در حال انجام اسـت.

منصور شیشـه فروش در گفتگو با 
خبرنـگار ایرنـا افزود: احتمـال دارد 
علـت اولیـه حادثه حریـق به دلیل 
گرمای شـدید هـوا به وجـود آمده 
اسـت. وی بیـان کـرد: تیم هـای 

آتـش نشـانی از شـهر نجـف آبـاد 
و شـاهین شـهر و دیگر شهرهای 
اطـراف بـه محـل حادثـه اعـزام 
شـدند و عملیـات اطفـای حریـق 

ادامـه دارد.
بحـران  مدیریـت  مدیـرکل 
خاطرنشـان  اصفهـان  اسـتانداری 
کـرد: حادثـه تلفات جانی نداشـت 
و ۲ نفـر دچـار دودگرفتگـی شـده 
بودنـد کـه بـه صـورت سـرپایی 

شـدند. مـداوا 
علویجـه بـا حـدود ۱۱ هـزار نفـر 
مهردشـت  بخـش  در  جمعیـت 
 ۷۰ در  نجف آبـاد  شهرسـتان 
کیلومتری شـمال غربی کالنشهر 

اسـت. واقـع شـده  اصفهـان 

فرماندار فریدن گفت: مقرر شد جانمایی 
کارخانه پسماند پس از استعالم از ادارات 
چهارگانه تا آخر تیرماه انجام شود تا هرچه 
استان  غرب  برای  کارخانه  این  زودتر 

اصفهان احداث شود.
ایسنا  با  گفت وگو  در  عباسی  عزیزاهلل 
کارخانه  احداث  وضعیت  آخرین  درباره 
اظهار  فریدن،  شهرستان  در  پسماند 
کرد: محل اولیه ای که برای احداث این 
کارخانه در نظر گرفته شده بود به دلیل 
ماند  اجتماعی مسکوت  معارض  داشتن 
و در حال حاضر مشغول بررسی مکان 
جدید برای احداث کارخانه پسماند هستیم 
که استعالم این مهم در حال انجام است.

وی افزود: با توجه به اینکه چهار شهرستان 
غرب استان با مشکالت زیست محیطی 
مواجه هستند و دفن زباله ها باعث آلوده 
زیرزمینی  سفره های  و  منابع  شدن 

می شود تصمیم بر این شد محل مناسبی 
که مورد تأیید ادارات آب منطقه ای، آب و 
فاضالب، محیط زیست و منابع طبیعی 
باشد برای ایجاد یک کارخانه کمپوست 

تعیین شود.
فرماندار فریدن گفت: در ابتدا محلی در 
شهر دامنه به منظور ایجاد این کارخانه 
داشتن  علت  به  که  شد  گرفته  نظر  در 
معارضان اجتماعی فعاًل پیشنهاد شد که 
محل دیگری تعیین شود که استعالم آن 
از ادارات چهارگانه در حال انجام است. 
جلسه ای به همین منظور تشکیل خواهد 
طریق  از  آن  اعتبار  تأمین  برای  تا  شد 
استانداری اقدام شود. عباسی تصریح کرد: 
پس از جانمایی مناسب، شهرداری های 
چهار شهرستان فریدن، چادگان، بوئین 
میاندشت و فریدونشهر موظف هستند که 

کارخانه پسماند را احداث کنند. 

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خبر داد:

یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی 
علویجه اصفهان طعمه حریق شد

فرماندار فریدن خبر داد:

جانمایی کارخانه پسماند فریدن تا آخر تیرماه
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Central Bank of Iran (CBI) has 
announced that the rental price 
has increased 46.5 percent in 
Tehran city during the third Ira-
nian calendar month Khordad 
(ended on June 21), as com-
pared to the same month in the 
past year.
According to the CBI, the rental 
price has also risen 2.7 percent 
in Tehran city in the third moth 
from the second month.
The CBI has also announced 
that the average housing price 
has increased 8.4 percent in 
the capital Tehran during the 
third month, from its previous 
month, and 32.8 percent from 
the same month of the past 
year.
Based on the CBI data, the 
average price for one square 
meter of a residential unit in 
Tehran stood at 394.14 million 

rials (about $1,313) during the 
mentioned month.
As reported, the number of real 
estate deals stood at 13,900 
in the capital city in the third 
month of this year, rising 32.3 
percent from the previous 
month, and 171.9 percent from 
the same month of the past 
year.
As previously reported by the 
CBI, the average housing price 
rose 16 percent in the capital 
Tehran during the last month of 
the past Iranian calendar year 
1400 (ended on March 20), 
compared to the same month 
in the preceding year.
Based on the CBI data, the 
average price for one square 
meter of a residential unit in 
Tehran stood at 351.2 million 
rials (about $1,170) during the 
last month of the past year, up 

6.2 from its previous month, 
and 16 percent from the same 
month of the preceding year.
Housing prices in Iran have 
been constantly rising over the 
past three years due to various 
internal and external factors.
Although, in early May, the 
chairman of Real Estate Agen-
cies Union said, “This year is 
the year of lower housing pric-
es; this condition will continue 
in the country for the next two 
years, and we will see a con-
tinuous decrease in housing 
prices”. 
Mostafa Qoli Khosravi referred 
to a report released by Central 
Bank of Iran in terms of hous-
ing price in the first Iranian cal-
endar month Farvardin (ended 
on April 20), and said: “The 
government is trying to com-
pensate the housing shortage 

in the country with the National 
Housing Movement plan, and 
this plan is being prepared and 
implemented in several urban 
and rural areas”.
He said that there is current-
ly shortage of about 720,000 
housing units in the country, 
adding: “Every year, dilapidated 
apartments are added to this 
number, therefore, the current 
government intends to com-
pensate for the housing deficit 
by recognizing this shortage 
and implementation of Nation-
al Housing Movement.” The 
market will react positively to 
the increase in supply, and the 
completion of the government 
plans including Mehr Housing 
and National Housing will con-
trol the uncontrolled growth of 
housing prices, he further pre-
dicted.

In early June, transport and 
urban development minister 
said that 1.35 million units of 
National Housing Movement 
are currently under construc-
tion throughout the country 
and the number is increasing 
every day.
Making the remarks in a cer-
emony to break the ground 
for starting the construction 
operation of 15,000 units of 
National Housing Movement 
in Chitgar region, northwest 
of Tehran city, Rostam Qase-
mi said, “With the support of 
the parliament and the credit 
provided for the facilities of Na-
tional Housing Movement, we 
will proceed according to the 
schedule”.
After National Housing Action 
Plan (started in 2018), Nation-
al Housing Movement is the 
government’s second major 
program to provide affordable 
housing units for the low-in-
come classes.
The operation for the construc-
tion of 209,212 residential units 
of National Housing Movement 
began in early February.
National Housing Movement to 
construct four million housing 
units in four years is one of the 
major plans of the current gov-
ernment in the housing sector.
According to the plan, out of 
these four million residential 
units, 3.2 million units will 
be constructed in cities and 
800,000 units in villages, some 
of these units are currently be-
ing constructed after providing 
lands and preparing the neces-
sary conditions.

Housing rental rises 46.5% in Tehran city in a month on year

Amir Abdollahian 
calls Egypt impor-
tant country in Is-
lamic world
Iran’s top diplomat says that 
so far there have been no 
direct negotiations between 
Tehran and Cairo, but Iran 
has received some messages 
from Egypt.
“We have not had direct ne-
gotiations with the Egyptian 
side. Egypt is an important 
country in the Islamic world 
and the development of re-
lations between Tehran and 
Cairo is in the interest of both 
nations,” Amir Abdollahian 
told the press before leaving 
Damascus. 
“We have not yet had a ne-
gotiation for the progress 
and development of relations 
directly with the Egyptian 
side, but some efforts are 
underway in order to revert 
Tehran Cairo relations back 
to normal,” the foreign min-
ister elaborated. 
Amir Abdollahian stated, “We 
now have an office for pro-
tection of Iran’s interests in 
Cairo, and on the other hand, 
the other side has an office 
for protection of Egypt’s in-
terests in Tehran. My expla-
nation refers to the fact that 
Egypt is an important country 
in the Islamic world and we 
consider the natural and de-
veloping relations between 
Tehran and Cairo to benefit 
the two countries, two na-
tions and the region.”
On Thursday, Iraqi Foreign 
Minister Fuad Hussein an-
nounced that concurrent with 
Tehran-Riyadh negotiations, 
talks are underway between 
Iran and Egypt as well as Iran 
and Jordan. 
Additionally, Hussein point-
ed out that Iran has come 
up with the idea of creating 
channels of communication 
with the Egyptians.
Iran-Syria joint economic 
commission to be formed 
soon
The chief diplomat also said 
his visit to Syria was in line 
with President Bashar As-
sad’s recent visit to Tehran 
and his talks with the Iranian 
president. 
“Good progress was made in 
the implementation of some 
of the signed agreements, 
and it was decided that me 
and the Syrian foreign minis-
ter follow up the implemen-
tation of some items,” he 
added. 
He then informed the 
press that the heads of the 
Iran-Syria joint commissions 
are going to organize their 
meeting at the earliest time 
possible. 
“We had a conversation with 
Bashar Assad for more than 
two hours about various is-
sues. One of our important 
missions at this point is to 
investigate the possibility 
of Turkey’s special military 
operation in parts of Syria, 
which we discussed dur-
ing my trip to Turkey a few 
days ago. Tehran is trying 
to resolve this crisis and the 
problem between the two 
countries through political 
means, and we reject resort-
ing to war,” the chief diplo-
mat stated. 
Amir Abdollahian then point-
ed out that Tehran and Da-
mascus have agreed to acti-
vate all the commercial and 
economic agreements, as 
well as the tourism cooper-
ation agreements that exist 
between the two countries.
“I hope that the results of 
this trip and the agreements 
that were made will be used 
for the benefit of the two na-
tions,” he noted. 

C o m m o d i t i e s 
worth $720m 
traded at IME in a 
w e e k

During the past Iranian calen-
dar week (ended on Friday), 
2,294,055 tons of commodi-
ties worth $720 million were 
traded at Iran Mercantile Ex-
change (IME).
As reported by the IME’s Pub-
lic Relations and International 
Affairs Department, the ex-
change traded on its metals 
and minerals trading floor 
1.974 million tons of com-
modities valued at more than 
$495 million.
On this floor the IME sold 
1.263 million tons of cement, 
566,843 tons of steel, 96,000 
tons of sponge iron, 36,970 
tons of zinc, 6,500 tons of alu-
minum, 6,501 tons of copper, 
200 tons of molybdenum con-
centrate and 6 kg of gold bars.
Furthermore, the IME wit-
nessed on both domestic 
and export rings of its oil and 
petrochemical trading floor 
313,292 tons of commodities 
worth more than $219 million.
Commodities traded on 
this floor included 78,691 
tons of polymeric products, 
50,400 tons of vacuum bot-
tom, 41,500 tons of lube cut, 
39,191 tons of chemicals, 
2,040 tons of sulfur, 4,055 
tons of base oil, 110 tons of 
feed gas, 99,298 tons of bi-
tumen and 225 tons of insu-
lation.
The IME also traded within 
the same week 6,172 tons of 
commodities on its side mar-
ket.
As previously reported, 
10,826,000 million tons of 
commodities worth more 
than $3 billion were traded 
at Iran Mercantile Exchange 
during the past Iranian calen-
dar month Khordad (ended on 
June 21), the third month of 
Iranian calendar year, show-
ing 21 percent and 36 percent 
growth in value and weight, 
respectively, as compared to 
the second month. The ex-
change saw on both domestic 
and export pits of its oil and 
petrochemical trading floor, 
trade of 1.558 million tons of 
commodities valued at more 
than $1.1 billion. The IME’s 
customers purchased on this 
floor 300,800 tons of vac-
uum bottom, 400,622 tons 
of bitumen, 444,102 tons of 
polymeric products, 206,000 
tons of lube cut, 155,855 tons 
of chemicals, 25,165 tons of 
sulfur, 24,198 tons of oil, 500 
tons of argon and 800 tons of 
insulation.
Furthermore, the exchange 
saw trade of more than 9.181 
million tons of commodities 
worth nearly $2 billion on its 
metals and minerals trading 
floor. Items traded on this 
floor included 5,986,000 tons 
of cement, 1,669,000 tons of 
steel, 1,224,000 tons of iron 
ore, 180,000 tons of sponge 
iron, 83,470 tons of alumi-
num, 55,149 tons of zinc, 
35,361 tons of copper, 670 
tons of molybdenum concen-
trate, 1,000 tons of coke, 60 
tons of lead, 90 tons of pre-
cious metals concentrate and 
5 kg of gold bars.
On its agricultural trading 
floor, the exchange saw offer-
ing of five tons of saffron.
Next was the IME’s automo-
bile trading floor with trades 
of 22 Cara Sedan automobiles.
Last was the IME’s side market 
on which the exchange traded 
86,358 tons commodities.

The value of bank loans provid-
ed to fishery units across Iran has 
increased 108 percent in the first 
three months of the current Iranian 

calendar year (March 21-June 21) 
compared to the same period in the 
previous year.
As IRNA reported, Bank Keshavarzi 

Iran, as the only Iranian specialized 
financial institution in the agricultural 
sector, has provided 3.587 trillion ri-
als (about $12.9 million) of facilities 
to 819 fishery units in the mentioned 
three months.
Iran Fisheries Organization (IFO) is 
implementing a program to provide 
the country’s fisheries with low-inter-
est bank loans since subsidized input 
is no longer provided for them, an 
official with IFO said in late May.
According to Director-General of 
IFO’s Planning and Budget Office 
Rajab-Ali Qorbanzadeh, Agriculture 
Ministry is seriously pursuing a pro-
gram for providing working capital 
at a rate of 10 to 12 percent for the 
country’s livestock, poultry, and aq-
uaculture production units.
The IFO head has held several meet-
ings with the representatives of the 
Agriculture Ministry after which pri-
mary agreements have been reached 
for the allocation of the mentioned 

resources.
Hopefully, the allocation of the men-
tioned facilities will begin in the next 
few days after Agriculture Ministry 
finalizes the directive in this regard, 
Qorbanzadeh said.
He further noted that one trillion rials 
(about $3.9 million) of facilities with 
a 14-percent interest rate will also 
be provided for the country’s fisher-
ies by Bank Keshavarzi (Agriculture 
Bank).
Fishery production has increased 
noticeably in Iran in recent years and 
the Islamic Republic of Iran plans to 
further boost its annual fishery pro-
duction to 714,000 tons in the cur-
rent Iranian calendar year.
Enjoying high quality, Iran’s fishery 
products are sold easily in the export 
markets, and some new export des-
tinations including China, South Ko-
rea, and the Eurasian Union nations 
have also welcomed these products 
in the past three years.

Iran exports 17 bcm of gas in a year

The Organization of Petroleum Export-
ing Countries (OPEC), in its Annual 
Statistical Bulletin 2022, has put Iran’s 
daily refining capacity in 2021 at 2.202 
million barrels, indicating 1,000 bar-

rels per day (bpd) increase compared 
to 2020.
Iran’s refining capacity has increased 
by more than 480,000 bpd from 2011 
to 2021, according to OPEC’s Annu-

al Statistical Bulletin. Iran’s refining 
capacity in 2011 was reported to be 
1.715 million bpd.
Despite all the external challenges like 
the coronavirus pandemic and the U.S. 
sanctions, the Iranian oil and gas sec-
tor has been developing at a fast pace 
and the country is passing new mile-
stones in this industry every day.
Various sectors of Iran’s oil and gas 
industry including exploration, pro-
duction, processing, and distribution 
are all among the world’s top charts 
and the country is taking new steps to 
develop the industry even further.
Among different sectors of this indus-
try, refining is a major one being seri-
ously paid attention for development.
Back in September 2021, Oil Minister 
Javad Oji had said that the country’s 
oil refining capacity will be increased 
by 1.5 folds by the end of the current 
government’s incumbency (in four 

years).
He mentioned promoting the quantity 
and quality of the current refineries’ 
products and the construction of new 
refineries as some major plans of the 
Oil Ministry in the new government.
According to the defined schedule for 
the quantitative and qualitative de-
velopment of existing refineries and 
planning for the construction of new 
refineries in the next four to five years, 
the country’s daily oil refining capacity 
will increase by one and a half times 
to 3.5 million barrels, the minister 
stated. “Following the improvement of 
the quality of petroleum products and 
the increase of the quality of gasoline 
and gas oil, which is very important 
for us in the field of environment, the 
discussion of quantitative and qualita-
tive development plans of refineries is 
seriously on the agenda of the current 
government”, he added.

Iran’s daily refining capacity exceeds 2.2m barrels: OPEC
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TEDPIX, the main index of the Teh-
ran Stock Exchange (TSE), climbed 
1,346 points on Sunday to reach 
1.502 million points, IRNA reported.
About 9.151 billion securities worth 
63.308 trillion rials (about $228.1 
million) were traded at the TSE on 
the mentioned day.
The first market’s index gained 

1,405 points, and the second mar-
ket’s index climbed 10,146 points.
TSE is on the four Iranian stock ex-
changes, the other three ones are 
Iran Mercantile Exchange (IME), 
Iran Energy Exchange (IRENEX), 
and Iran’s over-the-counter (OTC) 
market, known as Iran Fara Bourse 
(IFB).

TEDPIX gains 
1,346 points on 
Sunday

FM to Assad: We 
understand Tur-
key’s concerns, yet 
we oppose war
Iranian Foreign Minister Hos-
sein Amir Abdollahian who 
visited Damascus for the fourth 
time in his tenure met with the 
country’s President Bashar As-
sad on Saturday.
In the meeting, Amir Abdolla-
hian extended the greetings of 
the Leader of the Islamic Revo-
lution and the Iranian president 
to Assad.
He described the recent visit of 
the Syrian president to Iran as 
a turning point in bilateral rela-
tions and as being effective and 
fruitful in promoting ties be-
tween Tehran and Damascus.
The Iranian foreign minister 
also hailed the Syrian govern-
ment and president’s efforts to 
strengthen the country’s na-
tional unity, territorial integrity 
and sovereignty.
He said the known enemies of 
Syria’s territorial integrity and 
sovereignty are trying to dis-
rupt the situation in the coun-
try.
Amir Abdollahian then con-
demned the Israeli regime’s 
attacks against Syria. 
He went on to describe the si-
lence of the Western organiza-
tions and also the failure of the 
Western governments to react 
to the attacks as an “indication 
of their double standards.”
The chief diplomat added the 
failure to seriously deal with 
the Israeli regime’s destruc-
tive moves and its acts of ag-
gression shows that Western 
governments’ claim that they 
are making efforts to stabilize 
Syria and restore security to 
the country is simply not true.
Based on what Amir Abdolla-
hian said, such approach has 
further emboldened the racist 
regime of Israel to try to dis-
rupt the situation in Syria.
He added, “We understand the 
current concerns (of Turkey), 
but we are opposed to use of 
military operations to resolve 
problems.” 
Tehran believes that problems 
must be solved and concerns 
allayed through direct talks and 
cooperation, the foreign minis-
ter reiterated. 
For his part, Assad described 
the top Iranian diplomat’s visit 
to Damascus as important un-
der the current circumstances, 
especially given the regional 
and international develop-
ments.
Assad added that a situation is 
unfolding in the region that will 
tip the balance in favor of Teh-
ran and Damascus.
He accused Western govern-
ments of provocative acts in 
Syria for the purpose of dest-
abilization of the status quo, ri-
valry and gaining concessions 
from other sides.
The Syrian president then re-
ferred to the existing concerns 
and dangers in the region, say-
ing some of these issues are 
mutual among regional coun-
tries and must be resolved col-
lectively through dialogue.
“We are happy that under such 
circumstances, the Islamic 
Republic of Iran is part of the 
political solution in the region,” 
Assad noted.
He added that Damascus wel-
comes any solution that shifts 
Syria away from war. 
The Syrian president also de-
scribed his country’s relations 
with Iran as “strategic” and 
said over the past 40 years, ties 
between Tehran and Damascus 
have been growing.

Head of Iranian Association of Auto 
Parts Manufacturers Mohammadreza 
Najafi-Manesh has said industry offi-
cials of Iran, Turkey, and Russia have 
expressed willingness for the joint de-
sign and production of automobiles, 
IRNA reported. “There is great capac-
ity for tripartite cooperation of auto-
makers and parts manufacturers of 
the three countries,” Najafi-Manesh 
said. According to the official, the 
Automobile and Parts Manufacturing 
Association of Turkey has proposed 
the formation of a tripartite consorti-
um with the participation of Iranian, 
Russian, and Turkish industrialists in 
order to design and produce passen-
ger cars. “With a population of about 
400 million people, and also a market 
of at least 800 million in their neigh-
boring region, these three countries 
can have a suitable market for their 
product or products, and now with 
the war between Russia and Ukraine 
and the greater need of Russia’s au-
tomotive and parts manufacturing 
industry for cooperation with Iran, 

this idea can be realized very soon,” 
Najafi-Manesh said. 
The supply of all the parts needed for 
the production of automobiles by the 
three countries, not needing to ex-
change any currency to supply parts 
and the existence of suitable export 
markets are among the advantages of 
such a project, the official stated.
Having an annual export of more than 
$12 billion worth of auto parts, Turkey 
has a very good potential in the parts 
manufacturing industry, the Russians 
also have high technical and techno-
logical capability, especially in heavy 
vehicles, and the existence of facto-
ries and production lines for the as-
sembly of various cars in Iran, along 
with the ability to design are among 
the factors that can be encouraging to 
turn this idea into an executive pro-
ject, he added.
Iran has been ranked the world’s 19th 
biggest automaker in 2021, accord-
ing to the latest report released by the 
International Organization of Motor 
Vehicle Manufacturers (OICA).

Iran, Russia, Turkey mulling over joint 
auto production

The value of Iran’s exports of non-oil 
goods to Turkey increased by 57 per-
cent in the first five months of 2022, 
according to the data released by the 
Turkish Statistical Institute (TURK-
STAT).
The released data show that Iran has 
exported commodities worth $1.536 
billion to its neighbor in the mentioned 
five-month period, IRNA reported.
The total value of trade between the 
two countries also increased 39 per-
cent to stand at $2.742 billion in the 
said time span, while the figure was 
$1.975 billion in the same period of 
2021.
Meanwhile, Turkey’s exports to Iran 
rose 21 percent to stand at $1.206 bil-
lion, while the figure was $996 million 
in the same five months in the past 
year.
Based on the said data, Iran’s trade 

balance with Turkey was $330 million 
positive during this period.
As reported, Iran exported $304 mil-
lion worth of goods to Turkey in May 
2022, while importing $262 million 
worth of commodities. Iran was the 
17th export destination and the 19th 
import source of Turkey in May 2021.
The value of trade between the two 
neighbors had increased 53 percent to 
$5.594 billion in 2021.
During a webinar, held in March, 
on trade relations between Iran and 
Turkey, which was held through co-
operation between Tehran Chamber 
of Commerce, Industries, Mines and 
Agriculture (TCCIMA) and Istanbul 
Chamber of Commerce (ICOC), and 
attended by officials from both cham-
bers and a group of entrepreneurs, 
ways to develop economic relations 
between the two countries and some 

problems in this due were examined.
In this virtual conference, which was 
attended by more than 250 entrepre-
neurs from Iran and Turkey, the op-
portunities for cooperation between 
the two countries were examined and 
the two sides emphasized the develop-
ment of cooperation.
Addressing the conference, Nihat 
Alayoglu, the secretary-general of 
Istanbul Chamber of Commerce, re-
ferring to the political, economic and 
cultural similarities between Iran and 
Turkey, said: “The two countries have 
long-standing relations dating back 
more than 400 years, and more than 
500 kilometers of common border, as 
well as several trade agreements with 
each other, in particular, the preferen-
tial trade agreement, which was con-
cluded in 2015, is very important for 
both countries.”

Iran started the 2022 Volleyball Nations League (VNL) in a shaky way 
but the Persians, at the moment, have a chance to book their place in the 
competition’s quarterfinals.
Iran sit eighth in the table and the top seven teams as well as hosts 
Italy will qualify for the quarterfinals. Iran have earned four wins in the 
previous two weeks and suffered four losses. Behrouz Ataei’s men have 
defeated China, Australia, the U.S. and Canada so far and lost to the 
Netherlands, Japan, Bulgaria and Brazil. Iran will start the Week 3 with a 
match against Poland Tuesday night. The National Team are scheduled to 
meet Italy on Thursday and face Slovenia and Serbia in the following day.

Iran bagged disappointing results against Japan, the Netherlands and 
Bulgaria but defeated powerhouses the U.S. and showed a glittering per-
formance against defending champions Brazil. Young players namely, 
Amin Esmaeilnezhad, Amirhossein Esfandiar, Mahdi Jelveh, Amirreza 
Sarlak, Amirhossein Toukhteh, and Morteza Sharifi have already shown 
that they are ready to fill vacancy of stars Saeid Marouf, Mohammad 
Mousavi, Amir Ghafour, Shahram Mahmoudi, and Farhad Ghaemi and.  
Booking a place in the competition’s quarterfinals will be a big boost for 
the reinforced team. Iran need at least two wins out of four to seal a berth 
in the final eight.

Reinforced Iran determined to book place in quarters

Non-oil exports to Turkey rise 57%

You Should Eat More Soup: 5 Reasons Why 
By: PARISA JAMADISource: https://www.eatingwell.com/article/291184/why-soup-is-so-good-for-you/

Can soup be a main meal?
The answer to this question is both yes 
and no. Many soups are full of vege-
tables. Although soups along with a 
main meal are effective in satiety, they 
usually can not cause complete satiety 
alone.
Of course, consuming soup with 
breads made from wholemeal flour or 
by adding cereals such as barley to it, 
will increase calories and turn it into 
a complete dinner. All in all, it can be 
said that eating soup with whole grains 
can make it a relatively light main meal.
1. They’re good for you. While some 
soups can devastate a diet (cream-
based varieties can be particularly high 
in fat and calories), most serve as a 
great vehicle to meet your daily quota 
for veggies. View soups as an oppor-
tunity to cash in on nature’s bounty 
(winter crops, including pumpkin, 
butternut squash, carrots and pars-
nips, won’t wilt or get limp when you 
cook them). If you have produce that’s 
about to pass its prime, tossing them 
into a soup recipe can give them new 
life. You can even drop frozen vegeta-
bles into boiling broth without com-
promising taste or texture.
2. They’re inexpensive and easy to pre-
pare. Soups and stews don’t require a 
large amount of hands-on time. In fact, 
if you use a slow cooker or a pressure 
cooker like the Instant Pot, you can 
prepare a savory soup in five minutes 
flat, and let the cooker do the rest of 
the work. If you amp up the liquid 

and vegetables, you can use smaller 
amounts of expensive ingredients, 
such as chicken, fish and beef. Then, 
make it a meal with whole-grain bread 
on the side and a small salad if you 
like.
3. They freeze well. Soup and stews 
are great if you want to meal prep 
lunches or dinners in advance. 
Whip up a batch on the 
weekend, and you 
can stash half in 
the freezer to 
enjoy later. A 
bonus: you’ll 
have healthy, 
homemade 
soup at the 
ready when 
you’re busy, 
under the 
weather or too 
tired to cook.
4. They keep you 
hydrated. Dur-
ing the winter chill, 
it’s not uncommon to 
drink less than you need. 
But while you may not be hot 
and sweaty, you still lose fluid 
through daily activities. Since soups 
are mostly liquid, they’re a great way to 
stay hydrated and full.
5. They give your immune system a 
boost. Soups can help you stave off 
cold and flu, and they’re a great an-
tidote for times when you are sick, 
too! Most soups are loaded with dis-

ease-fighting nutrients. In fact, studies 
show that chicken soup in particular 
can help prevent the common cold, es-
pecially if you load it up with fresh gar-
lic, onions, celery and carrots. (They 
all contain powerful immune-boosting 

chemicals.) A bonus: the hot liquid 
helps soothe a sore throat.
6. Soup Adds Vitamins and Minerals 
.Do you have a souper diet? (See what 

we did there?) The answer is probably 
“yes” if you’re a soup eater. Looking at 
the diets of 10,500 Americans, Iowa 
State University researchers found that 
people who ate soup had higher diet 
quality scores than people who didn’t. 
Soup eaters had higher intakes of fiber, 

vitamin A, magnesium, iron and 
potassium. And overall, 

they got more serv-
ings of vegeta-

bles (notably, 
more dark 
greens, or-
ange veg-
gies and 
legumes).
7. Soup Is 
the Ultimate 

Skinny Food 
. C o m p a r e d 

to people who 
enjoy soup on 

the regular, those 
who skip the slurp 

are about 40 per-
cent more likely to be 

overweight, according to 
research published in the 

journal PLOS ONE. The differ-
ence in actual body size was some-

what small-a waist circumference 
difference of about 1 1⁄4 inches-but 
we think that’s pretty remarkable con-
sidering participants served up soup 
just once a week. Plus, another study 
out of Penn State reported that eating 
soup before lunch helped people natu-

rally cut 134 calories out of their entire 
meal.
8. You Can Eat More for Fewer Calories 
.When you include soup in your meal, 
you’re likely to eat a larger portion of 
food that’s also lower in calories. The 
same Penn State study mentioned 
above found that people who had soup 
before lunch enjoyed about 27 ounces 
of food-the soup plus a pasta entree, 
for about 820 calories-while those 
who didn’t start with soup ate about 15 
ounces of just the pasta for about 930 
calories. Other research shows that di-
ets rich in foods that fill you up with 
fewer calories, like soup, are associat-
ed with a lower risk of developing type 
2 diabetes.
9. The Sodium Is Offset by Potassi-
um .Soup is notoriously high in so-
dium-and yes, research shows that 
people who eat soup do get more 
sodium than those who skip the bowl. 
They’re also likely to get more potassi-
um. This is important for heart health 
because potassium encourages your 
body to excrete sodium. So, while too 
much sodium can raise blood pres-
sure, potassium can help bring it back 
down. Not all lunches can say that. A 
homemade sandwich made with ham, 
cheese, tomato and whole‐wheat bread 
has over 800 mg of sodium and only 
320 mg of potassium, but a basic veg-
etable soup has about 640 mg of sodi-
um and 718 mg potassium. That’s 20 
percent of your recommended dose of 
potassium for the day!
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تفاهم نامه ایجاد مرکز نوآوری و 
فناوری فوالد کشور بین دانشگاه 
صنعتی اصفهان و شرکت پشتیبانی و 
توسعه فناوری فوالد مبارکه منعقد شد.

این  فناوری  و  پژوهش  معاون 
دانشگاه اعالم کرد: راه اندازی مرکز 
نوآوری و فناوری فوالد در دانشگاه 
صنعتی اصفهان باعث شتاب بیشتر 
در همکاری های این دو مجموعه 

می شود.
حمیدرضا صفوی در مراسم امضای 
تفاهم نامه راه اندازی نخستین مرکز 
نوآوری و فناوری فوالد کشور افزود: 
مهم ترین هدف ایجاد این مرکز در 
دانشگاه کمک به توسعه و تقویت 

زیست بوم فناوری است.
وی اظهار داشت: با امضای این 
تفاهم نامه، زمینه حمایت از تیم ها و 
واحدهای فناوری در راستای ایجاد و 
توسعه مراکز فناور نوپا و تسهیل گری 
در جهت جذب اعتبارهای پژوهشی 
مرتبط با صنعت فوالد در نظر گرفته 

می شود.
صفوی، ایجاد زیست بوم فناوری را 
به عنوان نخستین تجربه دانشگاه 
صنعتی اصفهان در توسعه دانشگاه 
نسل سه و چهار، گام مهمی دانست و 
خاطرنشان کرد: نیاز صنعت به توسعه 
فناوری در آینده، زمینه شکل گیری 
طرح های مشترک با دانشگاه و ایجاد 
فرصت های مطالعاتی استادان در 

صنعت را فراهم می کند.
یحیی پالیزدار، مدیرعامل شرکت 
پشتیبانی و توسعه نوآوری فوالد 
مبارکه نیز در این مراسم گفت: مرکز 
نوآوری فوالد مبارکه دانشگاه صنعتی 
اصفهان در گام نخست روندهای 
گسترده ای که در صنعت فوالد به 
آن نیاز است را به اطالع اعضای 
هیات علمی می رساند و هزینه های 
و  کرده  پرداخت  را  تحقیقاتی 
شرکت های نوپای دانشگاهی را در 
جهت رفع نیازهای صنعت فوالد 

توانمند می کند.

نوآوری  اینکه مرکز  بیان  با  وی 
دانشگاهی فوالد به دنبال چند برابر 
کردن فرصت های سرمایه گذاری در 
دانشگاه است، افزود: با تجهیز دفتر 
این مرکز در دانشگاه صنعتی اصفهان 

و استقرار دانشجویان و نخبگان 
دانشگاهی در آن، به امید خدا در هفته 
دولت شاهد افتتاح رسمی این مجموعه 

خواهیم بود.
دانشگاه صنعتی اصفهان با حدود ۱۰ 

هزار دانشجو و ۵۰۰ عضو هیات علمی 
یکی از دانشگاه های برتر کشور است.

مجتمع فوالد مبارکه، تولیدکننده فوالد 
تخت و آهن اسفنجی در ۷۵ کیلومتری 

جنوب غرب اصفهان واقع است.
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استاندار اصفهان گفت: باید روند ارائه خدمات 
بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی استان تسریع 
و پشتیبانی از حوزه های تولید و اقتصادی استان را 

تسهیل کنیم.
سید رضا مرتضوی در دیدار مدیرعامل بانک 
صادرات ایران با وی، اظهار داشت: مدیریت 
استان به دنبال این است که روند پشتیبانی ها از 
حوزه های تولید و اقتصادی استان را تسهیل کند؛ 
باید مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی را که در 
حوزه کارگروه تسهیل و ستاد تسهیل و رفع موانع 

تولید استان وجود دارد، رفع کنیم.
استاندار اصفهان افزود: بعضی مشکالت واحدهای 
تولیدی استان درزمینه سرمایه ثابت است و تعدادی 
از آن ها هم از گذشته پیگیر دریافت خدمات و 
تسهیالت بودند که بتوانند واحدهای خود را توسعه 
دهند و گرفتاری هایی در این زمینه داشتند که این 

مسائل در جلسه امروز مطرح شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران نیز در این دیدار 
گفت: استان اصفهان به عنوان یکی از استان های 
شاخص در حوزه صنعت است و باید مدیران 
ارشدی بانکی در استان ها حضور پیدا کنند و 
نشست هایی را با مسووالن استان ها برگزار کنند.  
سید ضیا ایمانی افزود: مدیران ارشد بانکی باید با 

حضور در استان ها مسائل و مشکالت واحدهای 
تولیدی را بررسی کنند و شبکه بانکی هم به تناسب 
توان و با توجه به شرایط نقدینگی و اعتباری تا حد 
توان در حل معضالت واحدهای تولیدی و به ویژه 
واحدهای تولیدی که در شرایط سخت کرونا با 

مشکل مواجه شدند، پیشگام است.

وی ادامه داد: بانک ها به عنوان یکی از چرخه های 
اصلی در بخش تولید محسوب می شوند و این 
وظیفه را احساس می کنیم که تا حد امکان نسبت 
به حل مسائل و مشکالت و مسائل نقدینگی 

اقدام کنیم.
ایمانی با اشاره به اینکه بانک ها نقدینگی و سرمایه 
ثابت برای ایجاد واحدهای تولیدی را تأمین 
می کنند اظهار داشت: در نظر داریم که در راستای 
مانع زدایی از تولید، با پرداخت تسهیالت و روان تر 
کردن اعطای تسهیالت روند خدمات رسانی به 

واحدهای تولیدی را سرعت ببخشیم.
ایمانی افزود: بیشتر مشکالت در زمان حاضر 
نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 
است که این مشکالت موردبررسی قرار گرفت و 
تصمیم بر این است که در کمترین زمان ممکن و 
دستکم در حوزه سرمایه در گردش بتوانیم این ها را 
تسریع کنیم تا واحدها بتوانند سروسامانی پیدا کنند.

 مریم یادگاری  رییس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان گفـت: موضوع آب 
باید در سـطح سـران قوا بررسـی و نبایـد صحبت هـای غیرکارشناسـی در این 
خصوص مطرح شـود. محمـد نورصالحـی افـزود: پرداختن به موضـوع آب که 
پیچیـده، مهم، حیاتـی و امنیتی اسـت از سـوی افراد بـی اطالع و ناآگاه سـبب 
زیان بـه این بخـش خواهـد شـد و از سـوی دیگـر جلوگیـری از تداخـل آن با 

احساسـات مردم ضروری اسـت.
وی بـا تاکیـد بـر تهیـه طـرح جامـع آب کـه از سـوی رییـس جمهـور بـه 
دسـتگاه های مختلـف ماننـد وزارت نیرو تکلیـف شـد، اضافه کـرد: در صحن 
علنی مجلـس شـورای اسـالمی طـرح تحقیـق و تفحصی مطـرح شـد که به 
نظـر می رسـد طراحـان آن کمتـر بـر اسـاس عقالنیـت آن را تهیـه کرده انـد.

رییـس شـورای اسـالمی شـهر اصفهـان گفـت: اگرچـه نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـالمی در این خصوص تـالش کردنـد امـا امیدواریـم در نهایت به 

ضـرر منافـع ملـی و اسـتان اصفهان نباشـد.
نورصالحی با اشـاره به مشـکالت آبی در اصفهان خاطرنشـان کرد: شهرداری 
بوسـیله تصفیه پسـاب خام بخشـی از فضای سـبز چنـد ده سـاله در ایـن دیار 

را آبیـاری می کند.
وی با تاکید بر بازسـازی ناوگان اتوبوسـرانی اصفهان اظهارداشـت: قرار شـده 
اسـت از مهر امسـال ۴۰۰ دسـتگاه اتوبوس دیگر در خطوط اصفهان قرار گیرد 

تا در مجموع یک هـزار دسـتگاه اتوبوس در ناوگان باشـد.

رییس شـورای شـهر اصفهـان اضافه کـرد: در صـورت تحقـق این امـر زمان 
رسـیدن اتوبـوس از ۲۰ دقیقـه نیز بـه ۱۰ دقیقه کاهـش پیدا می کنـد که نقش 

شـایانی در رفاه مسـافران و کمتر شـدن بـار ترافیکی خواهد داشـت.
رییـس کمیسـیون اقتصـادی، حقوقی و گردشـگری شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت: حقابـه محیـط زیسـت بـرای رودخانـه 
زاینـده رود و تاالب بیـن المللی گاوخونـی باید تأمین شـود در غیـر این صورت 
شـاهد انتشـار ریزگردهـای ایـن پهنه هـای طبیعـی در مناطـق مختلـف حتی 

تهـران خواهیـم بود.
عباس حاج رسـولی ها بـا تاکید بـر ارتقای مقوله آمـوزش و پـرورش در مناطق 
کم برخـوردار اصفهان تصریح کـرد: افت تحصیلـی دانش آمـوزان در مناطقی 
مانند حصـه و زینبیه دیده می شـود لذا سـاختار مـدارس این مناطـق باید مانند 

دیگر نقاط شـهر باشـد.
وی با بیـان اینکه ناوگان تاکسـیرانی اصفهان ضعیف اسـت اظهارداشـت: این 

ناوگان مانند آنچـه در پایتخت هسـت نیاز بـه تقویت دارد.
رییـس کمیسـیون اقتصـادی، حقوقـی و گردشـگری شـورای شـهر اصفهان 
گفت: خـط ۲ قطار شـهری بایـد تا سـه سـال آینده بـه بهره بـرداری برسـد و 

خـط ۳ نیـز آغاز شـود.
اصفهـان وضعیـت آبـی نابسـامان و کم سـابقه ای را در نیـم قرن اخیر سـپری 
می کند بطوریکـه رودخانـه زاینـده رود در ۲ دهه اخیر از سـد "چم آسـمان" در 

شهرسـتان لنجان واقـع در غرب اسـتان تـا تـاالب گاوخونی بدفعات خشـک 
شـده اسـت و از مهر سـال ۹۹ تاکنـون نیز، ایـن موضـوع تکرار می شـود.

زاینده رود به طول افـزون بر ۴۵۰ کیلومتـر بزرگترین رودخانـه منطقه مرکزی 

ایران که بعنـوان اصلی ترین منبـع آب بخش های محیط زیسـت، آشـامیدنی، 
کشـاورزی و صنعـت بـه شـمار مـی رود، در سـال های گذشـته بـه دفعـات 

خشـکانده شـده است.

استاندار اصفهان در دیدار مدیرعامل بانک صادرات ایران:

ارائه خدمات بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی باید تسریع شود

پیشنهاد شورای شهر اصفهان برای حل موضوع زاینده رود:

باید در سطح سران قوا بررسی شود

معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه اعالم کرد:

انعقاد تفاهم نامه ایجاد مرکز نوآوری و فناوری فوالد دراصفهان

بـه گـزارش ایمنـا، طـرح جمـع آوری پسـماندهای خانگـی کـه تا پیـش از 
این طبـق روزهـای زوج و فـرد تقویـم انجام می شـد از چهـارم تیرماه سـال 
جاری بـه روزهـای زوج و فرد هفته تغییـر کرد؛ طرحـی که اهـداف متعددی 
همچون ایجـاد یک روز تعطیـل )جمعه( در هفتـه کاری پاکبانـان و کارگران 
حوزه خدمات شـهری و سـهولت به یادسـپاری روزهای مرتبط بـا جمع آوری 

زباله هـای خانگـی بـرای شـهروندان را دنبـال می کند.
جمعـه گذشـته، نخسـتین جمعـه ای کـه بعـد از آغـاز ایـن طـرح، زباله های 
خانگی توسـط کارکنان خدمات شـهری جمـع آوری نشـد و باعث شـد تا در 
برخی از معابـر فرعـی و کوچه ها حجمی انـدک از زبالـه در پشـت درب های 

منازل مشـاهده شـود.
مهدی بقایی، معـاون محیط زیسـت و خدمات شـهری شـهردار اصفهان در 
این باره می گوید: شـامگاه جمعه گذشـته بالغ بر ۴۱۸ تن زبالـه از معابر اصلی 
و فرعی شـهر اصفهان جمـع آوری شـد کـه ۱۰۰ تـن از آن، مربوط بـه معابر 

فرعـی و کوچه ها و مابقـی مربوط بـه معابر اصلـی و خیابان ها اسـت.
وی تصریح کـرد: طبـق روال کاری معاونت خدمات شـهری، معابـر اصلی و 
خیابان ها هرشـب توسـط پاکبان ها نظافت و زبالـه آنها جمع آوری می شـود 
که شـب گذشـته نیـز ایـن اقـدام از سـوی ایـن معاونت صـورت گرفـت، اما 
زباله های معابر فرعـی و کوچه ها طبق طرحی کـه از چهارم تیرماه آغاز شـد، 
اسـت جمع آوری نشـد، زیرا روزهای جمعـه در این طرح مشـمول جمع آوری 
زباله های خانگی نمی شـود، بنابراین برخی از شـهروندان در مناطق مختلف، 
از ایـن موضوع بی اطـالع بودنـد و زباله های خـود را طبق روال قبل در پشـت 
در منازل قرار دادند که برآورد آن، حدود ۱۰ درصد از کل جمعیت شـهر اسـت.

معاون شـهردار اصفهـان ادامـه داد: به منظـور تفهیم بهتـر این طـرح به این 
دسته از شـهروندان، زباله های پشت درب منازل آنها شـب گذشته جمع آوری 
نشـد و صبح امروز یازدهـم تیرماه پاکبانان نسـبت بـه یـادآوری جزئیات این 

طرح به شـهروندان اقـدام کردند.
وی با بیـان اینکـه در برخـی از مناطق همچـون منطقـه ۹ همکاری بسـیار 
چشـمگیری از سـوی شـهروندان با اجـرای این طرح صـورت گرفته اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: بـه زودی نسـبت بـه اطالع رسـانی بیشـتر در مناطـق و 
محله هایی که اطالع کمتـری از جزئیـات طرح جدیـد دارند، اقدام می شـود.

بقایی با بیان اینکـه حجم زباله های جمع آوری شـده در شـامگاه جمعه )دهم 
تیرماه( نسـبت به میانگین حجم زباله های جمع آوری شـده در روز سـی ویکم 
ماه هـای پیـش از اجرای ایـن طرح کمتـر بوده اسـت، تاکیـد کـرد: میانگین 
حجم زباله روز سـی ویکم ماه هـای پیـش از اجرای این طـرح بالغ بـر ۵۲۰ تا 
۵۴۰ تن بوده اسـت، در حالی که شـب گذشـته حدود ۴۱۸ تن زباله جمع آوری 

شد که نشـان از همکاری قابل توجه شـهروندان دارد.
وی خاطرنشـان کـرد: بی شـک طـرح جمـع آوری پسـماندهای خانگـی 
طبـق روزهـای زوج و فرد هفته طرحی بسـیار گسـترده اسـت که مشـارکت 

شـهروندان، بـه اجـرای هرچـه بهتـر آن، کمـک فراوانـی خواهـد کرد.

شهردار  شهری  خدمات  و  زیست  محیط  معاون 
اصفهان گفت: در نخستین جمعه از اجرای طرح جدید 
جمع آوری پسماندهای خانگی طبق روزهای زوج و فرد 
هفته، حجمی بالغ بر ۱۰۰ تن زباله از معابر فرعی شهر 
جمع آوری شد که نشان از مشارکت باالی شهروندان 

در این طرح دارد.

معاون شهردار اصفهان خبر داد:

نا آشنایی حدود ۱۰ درصد شهروندان 
با طرح جدید جمع آوری پسماندها

خبر اول

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی، حقوقـی 
و گردشـگری شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان بـا بیـان اینکـه از وزارت کشـور 
می خواهیـم کـه نـاوگان اتوبوسـرانی را 
به صـورت متمرکـز مدیریت کنـد، گفت: 
اصفهـان تـا اول مهرمـاه نیازمنـد ۶۰۰ 

دسـتگاه اتوبـوس جدیـد اسـت.
عبـاس حـاج رسـولی ها در نطـق میـان 
دسـتور چهـل و هشـتمین جلسـه علنـی 
شورای اسالمی شـهر با اشـاره به آلودگی 
هـوا و جـوالن ریزگردهـا و فرونشسـت 
زمیـن اظهـار کـرد: مدیریـت اسـتان 
برنامـه مسـتمر بـرای برطرف کـردن این 

معضـالت داشـته باشـد.
وی با اشـاره به کاهش فشـار آب در برخی 
مناطـق شـهر گفـت: مـردم گالیه هـای 
متعـددی را در ایـن زمینـه بـه مـا منتقـل 
کردنـد کـه از آبفـا می خواهیـم کـه برای 

حـل ایـن مشـکل تـالش کند.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی، حقوقـی 
و گردشـگری شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان گفـت: مدیریـت آب و فاضالب 
اسـتان در چنـد سـال اخیـر بـه شـکلی 
توانمنـد و عدالت گونـه بـه اجـرای امـور 
می پرداخـت. مناطقـی ماننـد دارک و 
حصه کـه فاقـد آب و فاضـالب بـود را به 
ایـن شـبکه متصل کـرد کـه جـای تقدیر 
و تشـکر دارد. از مدیریـت جدیـد نیـز این 
شـرکت می خواهیـم بـه صـورت جهادی 

اقدامـات ایـن حـوزه را پیگیـری کننـد.
وی با اشـاره به وضعیت زاینـده رود اظهار 
کرد: حقابـه محیط زیسـت که زاینـده رود 
و تاالب گاوخونـی از آن برخوردار هسـتند 
بایـد پرداخـت شـود. اگـر ایـن اتفـاق رخ 
ندهد پیشـروی کویر و هجـوم ریزگردها و 
گرد و غبار را تـا مناطق دیگر کشـور حتی 

تهـران خواهیم داشـت.
حاشـیه  داد:  ادامـه  رسـولی ها  حـاج 
زاینده رود، چهاربـاغ و... نیز از حقابه شـهر 
اصفهان برخوردار هسـتند، برای پوشـش 
این فضـا باید حقابـه آن ها پرداخت شـود.

وی با اشـاره بـه حوزه حمـل و نقـل برای 
شـروع سـال تحصیلی گفت: اکنون ۶۰۰ 
دسـتگاه اتوبوس در سـطح شـهر به حمل 
و نقـل مسـافران درون شـهری مشـغول 
هسـتند پیشـنهاد می کنـم بـا مدیریـت 
آموزش و پـرورش جلسـاتی برگزار شـود 
تـا موضوعـی تحـت عنـوان سـفرهای 
آموزشـی برای ابتدای مهـر در نظر گرفته 

شـود.
رئیـس کمیسـیون اقتصـادی، حقوقـی 
و گردشـگری شـورای اسـالمی شـهر 
اصفهـان گفـت: آمـوزش و پـرورش در 
مناطـق محـروم اصفهان مدیریـت خوبی 
نداشـته اسـت، حتـی بـا خدمـات ضعیفی 
قراردادهایـی بـا مجموعه هـای بسـته 
کـه نتیجـه آن افـت تحصیلـی دانـش 
آمـوزان اسـت. مـا نیـز مطالبـه گـر حـق 
مردم ضعیـف اصفهـان در مناطـق حصه 

و زینبیـه هسـتیم.
وی افـزود: سـاختار مـدارس ایـن مناطق 
بایـد مانند دیگـر نقاط شـهر باشـد. بحث 
مشـارکت نیز بایـد مـورد توجه قـرار گیرد 
و مـردم می تواننـد در قالـب خیریه هـا 
کمک هایـی در حـوزه آمـوزش و پرورش 

ارائـه دهند.

اصفهان تا اول مهرماه نیازمند 
۶۰۰ دستگاه اتوبوس جدید

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد:

خبر روز

ISFAHAN
N E W S

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
امروز صنعت لوازم خانگی در ایران بر تحریم پیروز شده و خودکفایی در این 

زمینه محقق شده است.
محسن شکر الهی بازدید از یکی از واحدهای صنعتی تولید لوازم خانگی در 
اصفهان در گفت و گو با ایرنا افزود: صنعت لوازم خانگی ایران امروز به سطح 

چهارم از توسعه و تحقیق و طراحی پایه در او بی ام رسیده است.
وی ادامه داد: این نوید را به مردم عزیز کشورمان می دهیم که تا سه سال آینده 

به مدیریت راهبردی در این صنعت و سطوح تحقق یافته مدیریت استراتژیک 
در این صنعت خواهیم رسید.

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به برنامه دولت برای حمایت از تولید کنندگان اظهار داشت: دولت سیزدهم 
بعنوان دولت بازار ساز خواهد بود و کمک های الزم را به بخش خصوصی ارائه 
خواهد داد تا بتوانند به سمت تأمین بیشتر نیازهای داخل و توسعه صادرات 

گام بردارند.

وی اضافه کرد: در مجموعه وزارت صمت با حمایت از تولید کنندگان می کوشیم 
تا بومی سازی دانش طراحی را در کشور شکل دهیم و این موضوع در فرآیند و 

تولید محصول و استفاده از فناوری های جدید خود را نشان خواهد داد.
شکرالهی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه ریزی های کالن که با همکاری 
بخش خصوصی و مجموعه های دانش بنیان و دانشگاهی انجام شده امیدواریم 
بتوانیم زنجیره ارزش را بصورت کامل در کشور محقق کنیم و کیفیت و کمیت 

محصوالت تولیدی را توسعه دهیم.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی 
وزارت صمت:

صنعت لوازم خانگی 
بر تحریم پیروز شده 

است

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فراورده های نفتی منطقه اصفهان درباره 
بنزین  خریدوفروش سهمیه  ممنوعیت 
و نفت گاز و واگذاری به غیر، کارت 
هوشمند سوخت هشدار داد. بهمن علیپور 
در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ۱۲ تیرماه 
سالروز فرمان مقام معظم رهبری درباره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، اظهار کرد: 
خریدوفروش سهمیه فراورده های نفتی 
اعم از بنزین و نفت گاز توسط دارندگان 
کارت هوشمند تحت هر عنوانی مطابق 

قانون ممنوع است.
پخش  شرکت  اطالعیه  درباره  وی 
فراورده های نفتی ایران به تمام دارندگان 
کارت هوشمند سوخت اعم از بنزین و 

نفت گاز، توضیح داد: براساس مواد ۹ و ۱۶ 
»ضوابط اختصاصی فراورده های نفتی« 
منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
خریدوفروش فراورده های نفتی یارانه ای 
)نرخ اول و دوم( از طریق سهمیه شخص 
دیگر مانند خریدوفروش از محل سهمیه 
کارت هوشمند سوخت وسایط نقلیه، ممنوع 
است. رئیس روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان 
تصریح کرد: در صورت احراز تخلف از 
سوی مراجع ذیصالح رسیدگی و عالوه بر 
مسدودی کارت هوشمند سوخت، متخلف 
مشمول جریمه ای معادل دو تا چهار برابر 
ارزش فراورده )نرخ بین المللی ماه مربوطه( 

خواهد شد.

تخصصی  نمایشگاه  دوازدهمین  مجری 
صنایع دستی، گردشگری و هتلداری اصفهان 
ازبرگزاری این نمایشگاه درروزهای هفتم تا 
یازدهم مهرماه سال جاری خبر داد. سجاد 
حیات بخش، مجری این نمایشگاه به ایسنا 
گفت: با توجه به فضای استاندارد درمحل 
سعی  اصفهان  بین المللی  نمایشگاه های 
خواهدشد تا فعاالن این عرصه ازکل استان های 
کشور در غرفه های نمایشگاه حاضر باشند، 
ضمن اینکه مشارکت کنندگان در این نمایشگاه 
درسه حوزه اصلی گردشگری شامل هتل ها، 
آژانس ها، بوم گردی ها وسیستم های رزرو 
آنالین، حوزه صنایع دستی شامل تولیدکنندگان، 
تأمین کنندگان، صادرات و فروش و حوزه 
هتلداری شامل تمام بخش های دخیل درساخت، 

تجهیزوفعالیت هتل ها حضور خواهندداشت. 
وی با بیان اینکه در حال حاضر در مرحله جذب 
مشارکت برای این نمایشگاه هستیم، افزود: در 
این دوره تالش شده است تا در کنار رویدادهای 
تخصصی دراین حوزه، مهمان های بین المللی 
ازجمله رئیس شورای بین المللی صنایع دستی 
و سرمایه گذاران خارجی در بخش گردشگری 
و صنایع دستی را با مشارکت اتاق های بازرگانی 
به این رویداد دعوت کنیم. حیات بخش با اشاره 
به اینکه تابه حال بازخوردهای بسیار خوبی از 
شرکت کنندگان دریافت کرده ایم، ادامه داد: این 
نمایشگاه پس از دو سال وقفه در حالی برگزار 
می شود که دوره قبل، با حضور وزیر امور خارجه 
و وزیر میراث فرهنگی وقت و ۱۳ خواهرخوانده 

اصفهان بسیار پربار برگزار شد.

روابط عمومی شرکت پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان

خریدوفروش سهمیه کارت سوخت ممنوع است
مهرماه امسال در اصفهان برگزار می شود؛

نمایشگاه تخصصی صنایع دستی، گردشگری و هتل داری



جهـــــــان

Isfahan News

سـازندگان برنامه »جوکـر« ضمـن عذرخواهی 
از افـرادی که بـا دیدن صحنـه ای از ایـن برنامه 
احیانًا مکدر شـده اند، اعـام کرد، نسـخه نهایی 
اصـاح و بـا حـذف آن نمـا، مجـدداً در پلتفـرم 
پخش کننـده بارگـذاری شـده اسـت. بـا انتشـار 
مطلبـی و ارسـال آن بـه رسـانه ها، بـا ارائـه 
توضیحاتـی دربـاره قسـمت اخیـر، از جامعـه 
کم توان جسـمی و هر فـردی که با تماشـای این 
صحنه ها مکدر شـده اسـت، عذرخواهی کرد. در 
متن این مطلب آمده اسـت: »مخاطبیـن عزیز و 
گرامی جوکـر! در یکـی از موقعیت های قسـمت 
چهـارِم فینـال، ۲ نفـر از بازیگـران جوکـر بـه 
صـورت بداهه و درلحظـه، تصمیـم گرفتند تیپی 
متضـاد بـا عنـوان و نقشـی کـه بـه آنهـا محول 
شـده بود اجـرا کننـد تـا از ایـن تضـاد و تناقض، 
موقعیتـی بـرای خندانـدن شـرکت کننده ها و 
مخاطـب ایجـاد شـود کـه همگـی می دانیـم 

تناقـض، تضـاد و اغـراق از ابـزار کمدی اسـت.
واضح اسـت که در آن موقعیت، حضـار و انبوهی 
از مخاطبـان بـه تضـاد خلق شـده خندیدنـد؛ 
نوازنـده پیانویی بـه نام بتهـوون که از قضـا ابزار 

)دسـت( بـرای نواختـن پیانو نـدارد.
نـه ایشـان و نـه هیچ کـدام از همراهـان و 
سـازندگان بـا تصـور توهین بـه معلـوالن عزیز 
بـا ایـن شـکل از دسـت، فکـر هـم نکردنـد، 
همان طـور کـه تعـداد انبوهـی از مخاطبین هم 
ایـن تصـور را نداشـتند، امـا بـه احتـرام تذکـر و 
توصیـه تعـدادی از کارشناسـان حـوزه معلولین، 
بافاصلـه نسـخه خروجـی مـورد بررسـی و 

بازبینـی قـرار گرفـت.
تعـدادی از کارشناسـان حـوزه معلولیـن بـا 
توهین آمیـز بـودن ایـن موقعیت کمدی نسـبت 
به معلولیـن، قاطعانه مخالـف بودند امـا تعدادی 
دیگـر از کارشناسـان ایـن حـوزه، معتقـد بودنـد 

ایـن صحنـه کمـدی، می توانـد تأثیـر روانـی 
منفـی روی معلولیـن بـا ایـن شـرایط فیزیکـی 

داشـته باشـد.
در ایـن ۶ مـاه که بـا جوکر همراه شـما هسـتیم، 
افتخار می کنیم کـه معلولین عزیـز هم مخاطب 
جوکر بوده انـد و در این مـدت به جوکـر، محبت 
و لطـف داشـته اند و خوشـحالیم که توانسـته ایم 
لبخنـد روی لب هایشـان بیاوریم. به قـدری این 
افتخـار و خوشـحالی بـرای مـا ارزشـمند اسـت 
کـه اگـر ایـن لحظـه و موقعیـت کمـدی و طنز 
بخواهد سـهواً باعـث رنجیـدن یک معلـول هم 
بشـود، برای مـا مطلوب نیسـت.« درایـن فصل 
امیـن حیایـی، حامـد آهنگـی، سـام درخشـانی، 
سـیروس میمنـت، هومـن بـرق نـورد، رضـا 
نیـک خـواه، امیرمهـدی ژولـه، یوسـف صیادی 
 حضـور دارنـد و بـه عنـوان فینـال فینالیسـت ها

مشهور است.

عذرخواهی عوامل پربیننده ترین »رئالیتی شو« 
ازجامعه کم توانان جسمی؛

 »جوکـــــــر«
و کارت برنده دیگری 
که رو کرد!

 یلدا توکلی  بحث اجاره مسکن در این روزها 
همچنان داغ است و در این میان تعدادی از 
مستاجران با افزایش قیمت اجاره قرار داد خود را 
تمدید کردند و تعدادی نیز مجبور به جابه جایی 
شدند، تا اینکه وزیر مسکن از افزایش معقول 
اجاره ها خبر داد، افزایشی که پرداختش برای 
خیلی از خانواده ها همچنان دشوار است و حاال 
هم دولت خبر از اجرای طرح های جدیدی برای 
ساماندهی به وضعیت اجاره نشین ها داده است.

• افزایش چشم گیر اجاره بها در 
شهرها

آشفته بازار اجاره مسکن فشار اقتصادی را 
برای خانواده ها بیشتر کرده و خیلی از آنها را 
با مشکات جدی مواجه کرده است، حال در 
این میان مجلس و دولت در حالی نسبت به 
ساماندهی بازار اجاره ورود کرده اند که مطابق 
گزارش بانک مرکزی درخصوص تحوالت بازار 
مسکن خردادماه سال ۱۴۰۱ اجاره بها در شهر 
تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد نسبت 
به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. این 
آمار طی یک سال اخیر در شرایطی رخ داده که 
در دو سال گذشته میزان مجاز افزایش سالیانه 
در تهران ۲۵ درصد، دیگر کانشهرها ۲۰ درصد 
و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد بود. بنابراین 
آمار نشان می دهد نرخ اجاره به طور رسمی دو تا 
سه برابر مدنظر سیاست گذار افزایش یافته است. 
اقتصاد کشور نیز در سال های اخیر با تورم باالی 
۴۰ درصد مواجه بوده و هم اکنون به ۵۲ درصد 
رسیده است. در این زمینه نقدهایی به سقف مجاز 
افزایش اجاره بها توسط برخی کارشناسان وارد 
شده، اما تجربه دو سال گذشته نشان می دهد 
مهمترین پاشنه آشیل تعیین حد مجاز برای 
قراردادهای اجاره، عدم ضمانت اجرایی آن است. 
به طوری که در دو سال اخیر بسیاری از موجران 

به راحتی حکم تخلیه را به دست مستأجر دادند.
• ساخت خانه های استیجاری برای 

اجاره نشین ها
دولت و مجلس به دنبال ساماندهی بازار اجاره 
هستند. به جز پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی 
مبنی بر تعیین سقف مجاز افزایش اجاره بها، 
مجلس شورای اسامی نیز طرح ساماندهی و 
کنترل اجاره بهای اماک مسکونی را در دستور 
کار قرار داده که آن را برای بررسی بیشتر به 
کمیسیون عمران ارجاع داده است. با توجه به 
آن که کارشناسان، کم توجهی به بحث تولید 
مسکن را از جمله پاشنه آشیل های بازار اجاره 
می دانند، قرار است در طرح جدید مجلس، بحث 
اجاره داری حرفه ای نیز گنجانده شود. بنا به گفته 
نمایندگان، ضمانت اجرایی الزم برای این کار 
وجود دارد. در واقع مجلس طرح ساماندهی بازار 
اجاره با موضوعاتی از قبیل اجاره داری حرفه ای و 
ساخت واحدهای استیجاری را در دستور کار دارد 
که بخش خصوصی و شهرداری ها در اجرای آن 

نقش دارند.

بنگاه های  برای  جریمه  اعمال   •
معامالت ملکی متخلف

عبدالجال ایری سخنگوی کمیسیون عمران 
مجلس شورای اسامی است وی در رابطه با 
بحث اجاره داری حرفه ای گفت: شرکت هایی 
با خرید واحدهای مسکونی و اجاره دادن آنها 
یا ساخت واحدهای مسکونی با دو شیوه استفاده 
از اراضی شخصی و اراضی دولتی در حوزه 
اجاره داری حرفه ای فعالیت خواهند کرد. عضو 
کمیسیون عمران مجلس، اعمال جریمه برای 
معامات ملکی متخلف، حذف  بنگاه های 
معافیت مالیاتی، افزایش مالیات و هزینه دادرسی 
برای صاحب خانه هایی که مبالغ خارج از عرف 
تعیین می کنند از جمله ضمانت های اجرایی 
برای رعایت سقف مجاز افزایش کرایه خانه 
است اما برای تحقق تمامی این موارد وجود 
سامانه اطاعاتی قوی از اهمیت بسیار زیادی 
برخوردار بوده و طرح مجلس نیز به این مهم 

تاکید دارد.
• ورود شهرداری به موضوع اجاره ملک 

برای مستاجرها
امانی عضو شورای شهر تهران نیز درباره ورود 
شهرداری به موضوع اجاره ملک به شهروندان 
اظهارداشت: درخواست ثبت نام افراد برای 
منازل استیجاری و بر عهده گرفتن مسئولیت 
این اقدام از سوی شهرداری باید بررسی شود تا 
ببینیم نقش شهرداری در این موضوع چیست و 
سؤال ما این است که ساز و کار این اقدام چیست 
و آیا بار مالی برای شهرداری دارد یا خیر؟ وی 
افزود: این اقدام، کار جدیدی بوده و سابقه نداشته 
است. مجموعه هایی مثل اتاق تعاون، بهزیستی 
و شهرداری قرار است اجاره داری کنند که شاید 
نقض سیاست های نظام در واگذاری است و 
بهتر است توضیحاتی در این خصوص ارائه شود.

• بسته جدید حمایتی در راه
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی از تدوین 
بسته جدیدی برای اجاره مسکن خبر داد که در 
جلسه هیات دولت برای تصویب هیات وزیران 
مطرح می شود. وی ضمن تاکید بر رعایت 
مصوبه سران قوه مبنی بر رعایت سقف ۲۵ 
درصدی افزایش اجاره بها اعام کرد: بسته 
جدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی برای 
کنترل بازار اجاره مسکن در جلسه یکشنبه 
هیات دولت مطرح خواهد شد. قاسمی با اشاره 
به مصوبه سران قوا مبنی بر سقف مجاز افزایش 
اجاره بها در تهران به میزان ۲۵ درصد و دیگر 
شهرها ۲۰ درصد، گفت: استفتائی هم از مقام 
معظم رهبری انجام گرفت که حکم فقهی 
ایشان به بسیاری از سؤاالت مطرح شده در این 
خصوص پاسخ می دهد. وی تاکید کرد: با کمک 
این مصوبه حدود ۸۰ درصد مستاجران ملزم به 
جابه جایی نیستند و تنها حدود ۱۵ الی ۲۰ درصد 
از جمعیت مستأجران نیاز به جابه جایی دارند. 
وی در ادامه به سامانه کد رهگیری موجران 
اشاره کرد و گفت: تمامی واحدهای اماک 
کشور پیش از این با کد رهگیری در سامانه ای 
در وزارت صمت باید به ثبت می رسید که مقرر 
شده این سامانه به وزارت راه و شهرسازی منتقل 
شود، با قرارگیری این سامانه در زیرمجموعه 
وزارت راه وشهرسازی به اطاعات مهمی دست 
پیدا خواهیم کرد که برای برنامه ریزی به منظور 
نظارت و کنترل های الزم در بازار اجاره مسکن 

سال های آتی کمک خواهد کرد.
• کنترل اجاره مسکن در استان ها

وزیر راه و شهرسازی خاطر نشان کرد: مسئول 
کنترل شبکه اجاره مسکن توسط این سامانه 
در استان ها؛ ادارات کل راه و شهرسازی استان 
هستند که باید با ایجاد مرکز یا ستادی ویژه این 

موضوع را پیگیری کنند. در سال های آینده با 
ایجاد نرم افزارها و سامانه های بیشتر کنترل ها بر 
بازار اجاره دقیق تر خواهد شد. قاسمی با تاکید بر 
اینکه قرارداد اجاره مسکن یک قراداد شخصی 
بین دو شخص حقیقی است، افزود: شرایط کشور 
ایجاب می کند برای کنترل وضعیت بازار اجاره 

مسکن پیگیر اجرای این مصوبه باشیم.
• طرح نهضت ملی مسکن با اولویت باال

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز با 
اعام آمادگی هیات دولت برای طرح موضوعات 
مورد نیاز برای تصویب در دولت و مجلس، گفت: 
طرح عظیم نهضت ملی مسکن با توجه به 
اولویت باال و ابعاد گسترده آن نیازمند تشکیل 
یک قرارگاه رسانه ای ویژه برای اطاع رسانی 
مستمر است. وی تعدیل عرضه و تقاضا در بازار 
مسکن را یک ضرورت انکار ناپذیر دانست و 
ضمن تاکید بر همکاری مجموعه دولت با وزارت 
راه و شهرسازی گفت: از آنجایی که طرح نهضت 
ملی مسکن از طرح های اباغی با اولویت باال 
از سوی رئیس جمهور بوده، جهت همکاری 
برای تصویب هرگونه مصوبه مورد نیاز در دولت 
و یا طرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد. 
بهادری جهرمی افزود: باید قرارگاه رسانه ای 
رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل 
شود و گزارش پیشرفت آن به صورت ماهانه در 
جلسات دولت مطرح و درباره آن ها تصمیم گیری 
شود. وی با اشاره به دغدغه اصلی رئیس جمهور 
در بخش مسکن تصریح کرد: طرح نهضت ملی 
مسکن یکی از سه اولویت کان دولت است که 
برای پیشبرد آن باید تمامی ارکان دولت پای 
کار بیایند. بهادری درباره موضوع اجاره بها 
نیز گفت: عوامل ایجاد افزایش اجاره بها مثل 
کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و ... 

باقیمانده از دولت قبل است.
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 اخبار اصفهـان  نمایش میشوسـوزوکی نوشـته اصغـر گروسـی و کارگردانی 
پویان عطایی تـا ۱7 تیر در سـالن تماشـا تـاالر هنر بـه روی صحنه خواهـد رفت. 
در جدیدتریـن نمایش گـروه تئاتر »میعاد جـوان« که بـه روایت موتـوری پرداخته 
کـه بامنهدم شـدنش جـان انسـان ها را نجـات داده و آدم ها نیـز در ایـن نمایش به 
وعده هـای خود عمـل می کننـد. این نمایـش دارای چهارشـخصیت اصلی اسـت 
کـه در جایـی از زندگیشـان بـه هـم گـره می خورنـد و داسـتان و موضـوع اصلی 
نمایـش برسررسـاندن یـک امانتی بـه صاحب اصلـی آن می باشـد پیـام میرکی، 
رزیتـا کروندی، امیـن طاهـری و علی علـی محمدی چهـار بازیگری هسـتند که 

در ایـن نمایش بـه ایفـای نقـش پرداخته انـد. نمایش صحنه ای میشـو سـوزوکی 
در سـبک تـراژدی ُکمـدی بـا طراحی هـای مینیمـال و واقعـی سـاخته شـده که 
تداعـی گرعناصرگوناگـون نمایـش بـا محتوای وفـای به عهـد درمیان انسـان ها 
وایثاروگذشـت ازجان درقبـال یکدیگر اسـت. کارگردان ایـن اثربا اشـاره به عاقه 
خود مبنـی بـر اسـتفاده از موضوعات اخاقـی و انسـانی، هـدف خود از سـاخت و 
طراحـی این نمایـش را ایجـاد روحیه نـوع دوسـتی در جامعـه امـروزی و پرداختن 
بـه مسـائلی اخاقـی کـه در آن بـه آمـوزش وفـای بـه عهـد و ازخودگذشـتگی 
پرداختـه، عنوان کـرد. پویـان عطایـی با اشـاره به مـدت زمـان ۶۰ دقیقـه اجرای 

اثر افـزود: ایـن نمایش پیـش ازایـن برگزیده بیـش از ۱۵ جشـنواره ملـی در زمینه 
نمایشنامه نویسی شـده و نمایشی اسـت با سـبک خاص که تاش کرده تا ارتباط 
تنگاتنگ بـا مخاطب امـروزی برقـرار کند. گفتنی اسـت؛ ایـن نمایش بـا حمایت 
دفترتخصصی هنرهای نمایشـی سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی شهرداری 
اصفهان )تاالرهنـر( از ۲3 خرداد آغاز شـده و تا ۱7 تیرهرروز ازسـاعت ۱9 درسـالن 
تماشـا تاالرهنربه روی صحنه می رود که عاقمنـدان برای تماشـای این نمایش 
می توانند با مراجعه به سـایت گیشـه ۸ به صـورت اینترنتـی بـا ۲۵ درصد تخفیف 

نسـبت به تهیه بلیـط اقـدام کنند.

نمایش وفای به 
عهد و ایثار در تئاتر 
زندگی سالم»میشوسوزوکی«

ISFAHAN
N E W S

 خواص زردآلو را بدانید
و با لذت بخورید؛

زرد و گرم مثل تابستان

به گزارش گنجینه رضوی، ابتدای آخرین ماه سال قمری یعنی ذیحجه 
که از ماه های پرفضیلت و شریف سال است مصادف است با سالروز ازدواج 
حضرت علی )ع( و حضرت فاطمه زهرا )س( که بسیاری از بزرگان و عالمان 
شیعه و دیگر مذاهب را به نوشتن فضائل و مناقب پیرامون این زوج آسمانی 

وا داشته است.
یکی از نسخه های خطی نفیس که به بحث ازدواج حضرت علی )ع( با 
حضرت فاطمه )س( پرداخته است و در گنجینه رضوی نگهداری می شود، 
کتاب »مناقب مرتضوی« تألیف محمد صالح بن عبداهلل حسینی ترمذی 
متخلص به کشفی، منشی و خوشنویس و شاعری از عرفای سلسله قادریه 

است که در سال )۱۰۶۱ هـ. ق( وفات یافت.
این اثر مشتمل بر ۱۲ باب است که به بیان فضائل و مناقب حضرت علی 

)ع( پرداخته است.
آیات و روایات وارده در شأن و مفاخر آن بزرگوار، فضائل و مناقب، ازدواج 
با حضرت فاطمه )س(، در بیان علم و کشف، معجزات و کرامات، زهد، 
سخاوت، شجاعت، فراست و کیاست، خافت و شهادت از ابواب این اثر 
به شمار می رود که به ذکر فضائل امام علی )ع( در ابعاد مختلف شخصیت 

ایشان پرداخته است.
این اثر که به خط نستعلیق توسط جهانشاه بن بابا گنجلو در تاریخ ۱۰7۸ 
هـ. ق کتابت شده، توسط فاضل خان در تاریخ ۱3۶3 وقف آستان مقدس 

رضوی شده است.
»رساله فاطمیه« از محمدامین بن محمدتقی خراسانی اثر نفیس دیگری 
است، که از ازدواج حضرت فاطمه )س( با امیرالمؤمنین سخن گفته و مؤلف 

به درخواست دوستش حاجی قاسم آن را نگاشته است.
این کتاب مشتمل بر مقدمه و ۸ باب است و در خاتمه به بیان فضائل و مناقب 
و معجزات و مکارم اخاق حضرت فاطمه زهرا )س( از آفرینش آن بزرگوار 

تا شهادت ایشان اشاره دارد.
اثر مذکور که در قرن ۱3 به خط نستعلیق کتابت شده در فروردین ماه ۱3۶3 

توسط حسین توکلی مقدم وقف آستان مقدس رضوی شده است.
کتاب »حلیت المتقین« تألیف محمدباقر عامه مجلسی )متوفی ۱۱۱۱ هـ. 
ق( نسخه خطی نفیس دیگر موجود در گنجینه رضوی است که بخشی از آن 

به فضیلت ازدواج پرداخته است.
این اثر نیز مشتمل بر ۱۴ باب و خاتمه است که به بیان آداب و سنن از حضرات 
معصومین )ع( پرداخته و محمدحسن پازوکی این اثر را در جمادی الثانی 

۱۲۶۲ به خط نستعلیق نگاشته است.
نسخه خطی حلیت المتقین توسط بانو منصوره پازوکی وقف این آستان شده 
و در تاریخ تیرماه ۱3۶۲ توسط سیداحمد قوام هاشمی به آستان قدس رضوی 

تحویل داده شده است.
گفتنی است وجود نسخه های خطی بسیار نفیس و منحصر در این کتابخانه 
باعث شده پژوهشگران و محققین و عاقه مندان به میراث مکتوب شیعه به 
تحقیق و تصحیح پیرامون آثار موجود در این گنجینه پرداخته و نفایس کهن 

و ماندگار موجود در آن را احیا کنند.

 مهرداد احدی وند  نسخه های خطی نفیسی به دست خط 
عالمان بزرگ دین در مرکز نسخ خطی کتابخانه مرکزی 
آستان قدس رضوی نگهداری می شود که حامل اشاراتی 

از زیباترین پیوند آسمانی است.

خبر روز

نسخه های خطی دست نوشته عالمان در مرکز نسخ خطی 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری می شود

میراث شیعی دست خط علما حامل 
اشاراتی از پیوندی آسمانی

 پریسا جمدی  زردآلو میوه ای هسته دار، 
گرد و زرد رنگ است. این میوه خوشمزه بسیار 
مغذی است و دارای فواید سامتی زیادی مانند 
بهبود هضم و سامت چشم می باشد. زردآلو 
میوه ای بسیار مغذی بوده و حاوی بسیاری از 
ویتامین ها و مواد معدنی ضروری است. بعاوه، 
زردآلو منبع مناسبی از آنتی اکسیدان های قوی 
از جمله بتا کاروتن، لوتئین و زآگزانتین است 
که به مبارزه با رادیکال های آزاد در بدن کمک 
می کنند. بهتر است زردآلو را کامل و با پوست 
میل کنید، زیرا پوست آن حاوی مقادیر زیادی 
فیبر و مواد مغذی است. زردآلو منبع عالی 
بسیاری از آنتی اکسیدان ها از جمله بتا کاروتن 
و ویتامین های A، C و E است. بعاوه، زردآلو 
سرشار از گروهی از آنتی اکسیدان های پلی 
فنل به نام فاونوئیدها می باشد که محافظی 
عالی در برابر بیماری هایی از جمله دیابت و 
بیماری های قلبی هستند. فاونوئیدهای 
اصلی زردآلو عبارتند از اسیدهای کلروژنیک، 
کاتچین و کورستین. این ترکیبات به خنثی 
کردن رادیکال های آزاد، ترکیبات مضری که 
باعث آسیب به سلول ها و استرس اکسیداتیو 
می شوند، کمک می کنند. استرس اکسیداتیو 
با چاقی و بسیاری از بیماری های مزمن مانند 
بیماری قلبی مرتبط است. زردآلو دارای 
 E و A ترکیبات متعددی از جمله ویتامین
است که برای سامت چشم ضروری هستند. 
ویتامین A نقش مهمی در پیشگیری از شب 
کوری ایفا می کند، اختالی که ناشی از کمبود 
رنگدانه های روشن در چشم است، در حالی که 
ویتامین E یک آنتی اکسیدان محلول در چربی 
است که مستقیمًا وارد چشم شده و از آسیب 
رادیکال های آزاد محافظت می کند. از دیگر 
خواص زرآلو می توان به بهبود سامت پوست 
اشاره کرد. علل اصلی چین و چروک و آسیب 
پوست عوامل محیطی مانند آفتاب، آلودگی 
و دود سیگار هستند. بعاوه، طبق تحقیقات 
انجام شده ارتباط مستقیمی بین قرار گرفتن 
در معرض اشعه ماوراء بنفش )UV(، آفتاب 
سوختگی و خطر ابتا به مانوم، یک نوع 
مرگبار سرطان پوست، وجود دارد. می توانید 
با پیروی از یک رژیم غذایی سالم سرشار از 
آنتی اکسیدان ها از برخی از این مشکات 
جلوگیری کنید. ویتامین های C و E که هر 
دو در زردآلو یافت می شوند، برای پوست بسیار 
مفید هستند. به ویژه، ویتامین C با خنثی کردن 
رادیکال های آزاد، از پوست در برابر آسیب اشعه 
ماوراء بنفش و آالینده های محیطی محافظت 
می کند. بعاوه، ویتامین C به ساخت کاژن 
که باعث استحکام پوست و خاصیت ارتجاعی 
آن می شود، کمک می کند. پیروی از یک رژیم 
غذایی سرشار از ویتامین C می تواند به بهبود 
آسیب های پوستی ناشی از اشعه ماوراء بنفش و 

جلوگیری از چین و چروک کمک کند.
www.healthline.com/nutrition/
apricots-benefits#TOC_TITLE_
HDR_10   

سریال وعده های کابینه به مسکن رسید!
حمایت از مستاجران توسط دولت؛ اجاره داری حرفه ای و ساخت واحدهای استیجاری

 حوریـه محزونیه  دید عامـه مخاطبان 
به آثـار ابرقهرمانی، محافظه کارانه اسـت. 
کـم پیش می آیـد که بـه سراغشـان بروند 
و بـه نظرشـان »بچه گانـه و فاقـد عنصـر 
هنـری خـاص« هسـتند. در سـال های 
 Legion، اخیـر، سـریال هایی همچـون
حـد  تـا   Peacemaker و   Daredevil

زیـادی، توانسـتند ایـن گارد را در برابـر 
آثـار ابرقهرمانی پاییـن بیاورنـد. از طرفی، 
به لطـف نتفلیکـس و آمـازون، مشـخص 
شـد کـه دنیـای کمیک هـا تنهـا محـدود 
بـه مـارول و دی سـی نمی شـود. سـریال 
The Boys آمـازون، نـه تنهـا بـه یکـی از 

بهترین سـریال های این روزهـا بلکه یکی 
می توانـد بهتریـن سـریال ابرقهرمانی هم 
لقب بگیرد. سـریالی کـه گارد مخاطبان را 
در برابـر آثـار ابرقهرمانـی پایین مـی آورد.

ایـن مقدمـه خبـری خـوش اسـت بـرای 
بیننده هـا سـریال پسـران.

درحالـی کـه طرفداران مشـغول تماشـای 
فصـل سـوم سـریال The Boys )پسـران( 
هسـتند و دو قسـمت دیگر آن هنوز منتشر 
نشـده، کارل اربن، بازیگر نقش بیلی بوچر 
بـه تازگی اعـام کـرده کـه فیلمبـرداری 
فصل چهـارم ایـن سـریال بـه زودی آغاز 

خواهد شـد.

بـا  اختصاصـی  در مصاحبـه ای  اربـن 
 The دربـاره انیمیشـن Collider وبسـایت
Sea Beast صحبـت می کـرد و در کنـار آن 
بـه سـراغ سـریال محبـوب ایـن روزهای 
سـرویس آمـازون رفـت و گفـت: بلـه من 
فکـر می کنـم کـه در تاریـخ ۲۲ آگوسـت 
)3۱ مـرداد(، فیلمبـرداری فصـل چهارم را 
آغـاز کنیـم. بنابراین مـن دوباره بـا »بیلی 
بوچـر« برمی گـردم. بـازی کـردن بـا این 
گروه بسـیار سرگرم کننده اسـت. ما سخت 
کار می کنیم، سـخت بـازی می کنیم و من 
نمی توانـم صبـر کنـم تـا ببینم سرنوشـت 
ایـن شـخصیت ها پـس از فصـل سـوم 

چگونـه خواهـد بود.
اگرچـه طرفـداران مشـتاقانه می خواهنـد 
بداننـد داسـتان در فصـل ۴ چگونه اسـت، 
امـا اربـن بـه گفتـه خـودش هنـوز حتـی 
فیلمنامه این فصل را نیز ندیده اسـت. وی 
در این بـاره توضیـح داد: ما حـدود ۲ ماه با 
فیلمبـرداری فاصلـه داریـم و مـن اکنـون 
هیـچ نظری نـدارم. امـا هفته آینـده اریک 
کریپک ]نویسـنده سـریال[ را می بینم و از 
او دربـاره ایده هایـش بـرای فصـل چهارم 
سـؤال خواهـم کـرد. ترجیـح می دهـم 
بـه آن هـا فرصـت دهم تـا بـا آرامـش کار 
نوشـتن فیلمنامـه را انجـام دهنـد، امـا 

مطمئـن باشـید آن هـا همیشـه چیزهـای 
دیوانه کننـده ای بـه ذهنشـان می رسـد، 
بنابرایـن فصـل جدیـد هـم هیجان انگیـز 

خواهـد بـود.
در فصل سوم سـریال The Boys عاوه بر 
کارل اربن، شـاهد حضـور بازیگرانی مانند 
جـک کوایـد، آنتونی اسـتار، تومـر کاپون، 
دومینیک مـک الیگوت، آریـن موریارتی و 
جسـی آشـر بودیم. در این فصل بازیگران 
جدیدی معرفی شـدند که شـامل جنسـن 
اکلـس، لـوری هولـدن، مایلـز گاسـتون 
ویانـووا، نیـک وکسـلر و شـان پاتریـک 

فانـری می شـوند.

آغاز فیلمبرداری فصل چهارم سریال The Boys به زودی

»پسرها« ادامه دارند



 پریسـا جمدی  فناوری اطالعـات و ارتباطات طی 
دو دهه گذشـته رشـد و تغییـر سـریع و زیادی داشـته و 
یکـی از پیشـرفت های اصلـی آن پیدایش رسـانه ها و 
شـبکه های اجتماعی اسـت. تکنولوژی به سـرعت در 
حال تغییر و پیشـرفت اسـت. به عنوان مثال پیشـرفت 
فنـاوری تلفن هـای همـراه نقـش موثـری بـر فعالیت 
در رسـانه های اجتماعـی دارد. تلفن هـای همـراه ابزار 
اتصال را در هـر مکان و هـر زمان در هر دسـتگاهی در 

دسـترس همـه قـرار می دهند.
• چـرا مـردم اطالعـات را بـه اشـتراک 

؟ نـد ر ا می گذ
یـک تحقیـق جالـب توسـط گـروه بینـش مشـتریان 
نیویـورک تایمـز، انگیزه های شـرکت کننـدگان برای 
به اشـتراک گذاری اطالعـات در رسـانه های اجتماعی 
را آشـکار کـرد، کـه شـامل تمایل بـه اشـتراک گذاری 
محتوای ارزشمند و سـرگرم کننده برای دیگران است. 
و از دیگـر انگیزه هـای افـراد بـرای به اشـتراک گذاری 
اطالعـات، معرفی خـود؛ برای رشـد و تقویـت روابط و 
اطالع رسـانی درباره برندهای مورد عالقه شـان است. 
این عوامل باعث شـده اسـت که شـبکه های اجتماعی 
به ابـزاری مفید برای حفـظ ارتباط با دوسـتان و خانواده 

تبدیل شـود.
 1 - تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر سیاسـت: طـی 
مطالعات انجام شـده، از هر 5 فرد بالـغ آمریکایی، 1 نفر 
اخبار سیاسـی را از طریق رسـانه های اجتماعـی دنبال 
می کند. طی نتایـج حاصل از ایـن مطالعه، افـرادی که 
اخبار سیاسـی را از طریق شـبکه های اجتماعـی دنبال 
می کننـد اطالعات کمتری داشـته و بیشـتر در معرض 
آگاهـی از اخبـار غلـط و ادعاهـای ثابـت نشـده قـرار 
دارنـد. در مقایسـه با سـایر رسـانه ها، تأثیر رسـانه های 
اجتماعی در مبارزات سیاسـی رشد چشـمگیری داشته 
اسـت. شـبکه های اجتماعـی نقـش بسـیار مهمـی را 
در سیاسـت های انتخاباتـی بعهـده دارنـد- از نامزدی 
ناموفق هـاوارد دیـن در سـال 2003، تا انتخـاب اولین 
رئیس جمهـور آفریقایی-آمریکایـی در سـال 2008، و 

بار دیگـر در کمپیـن دونالـد ترامپ.
2 - تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر جامعـه: تقریبـًا 
یـک چهـارم جمعیـت جهـان در شـبکه هایی از جمله 
اینسـتاگرام فعال هسـتند. در ایاالت متحده، نزدیک به 
80٪ از کل کاربران اینترنت در این پلت فرم هسـتند. از 
آنجایی که شـبکه های اجتماعی بر پایـه تعامالت بین 

افراد استوار است، هرچه افراد بیشـتری از آن ها استفاده 
کنند، شـبکه های اجتماعی قدرتمندتر می شوند. بدون 
رسـانه های اجتماعی، آسـیب های اجتماعی، اخالقی، 

محیطی و سیاسـی کمتر دیده خواهند شـد.
در حالـی کـه فعالیـت رسـانه های اجتماعـی منجر به 
افزایـش آگاهـی در مـورد مسـائل اجتماعی می شـود، 
سـواالتی در مـورد اینکـه آیـا ایـن آگاهـی بـه تغییـر 
واقعـی تبدیـل می شـود یـا نـه پیـش می آیـد. برخـی 
بـر ایـن باورنـد کـه شـبکه های اجتماعـی وسـیله ای 
بـرای بـه اشـتراک گذاری نگرانی هـا در مورد مسـائل 
اجتماعـی از طریـق رایانـه و تلفن همـراه هسـتند و به 
این ترتیـب نیازی بـه مشـارکت فعـال در کمپین های 
حضوری و حقیقی نیسـت. و خب حمایت و پشـتیبانی 
در اینجـور مواقـع فقـط وابسـته بـه یـک الیک یـا به 

اشـتراک گذاری محتـوا اسـت.
3 - تأثیر رسـانه های اجتماعـی بر تجارت: شـرکت ها 
اهمیت اسـتفاده از رسـانه های اجتماعـی را در برقراری 
ارتباط با مشـتریان و کسـب درآمد می دانند. شرکت ها 
به ایـن نتیجه رسـیده اند کـه می تواننـد از رسـانه های 
اجتماعی برای ایجـاد بینـش، تحریک تقاضـا و ایجاد 

محصـوالت هدفمنـد اسـتفاده کننـد. بـه کارگیـری 
کامـل فناوری هـای اجتماعـی در محـل کار، مرزها را 
حذف می کنـد، بودن در فضـای محدود و انـزوا را ازبین 
می بـرد و باعث افزایش تعامل شـده و بـه ایجاد مهارت 
و دانش بیشـتر در کارمنـدان کمک می کنـد. بُعد منفی 
قضیه این اسـت کـه در صورت عـدم اشـتراک گذاری 
اجتماعی کافی، اعتبار کسـب و کار از بین مـی رود. این 
نتایج ماهیـت دو طرفـه تأثیـر رسـانه های اجتماعی را 
برجسـته می کنـد. زمانی کـه محصـوالت به وفـور به 
اشـتراک گذاشـته می شـوند، فروش افزایـش می یابد. 
اما وقتـی عکس این قضیه رخ دهد، مشـتریان نسـبت 

بـه محصـول و شـرکت بی اعتماد می شـوند.
4 - تأثیر رسـانه های اجتماعـی بر دنیای کسـب و کار: 
رسـانه های اجتماعـی تأثیر بـه سـزایی بر جـذب نیرو 
و اسـتخدام داشـته اند. شـبکه های اجتماعـی حرفه ای 
ماننـد لینکدیـن، جـزو پلتفرم هـای مهـم رسـانه های 
اجتماعی بـرای افـرادی اسـت که بـه دنبال برجسـته 
شـدن در حرفـه خـود می باشـد؛ کـه بـه افـراد اجـازه 
می دهنـد تـا برنـد شخصی شـان را ایجـاد و بازاریابـی 

کننـد.

نوزده درصد از مدیران استخدام، تصمیمات استخدامی 
خود را بـر اسـاس اطالعات یافت شـده در رسـانه های 
اجتماعـی می گیرند. بر اسـاس نظرسـنجی اسـتخدام 
رسانه های اجتماعی CareerBuilder در سال 2018، 
70 درصـد از کارفرمایـان از سـایت های شـبکه های 
اجتماعـی بـرای تحقیـق در مـورد نامزدهـای شـغلی 

اسـتفاده می کنند.
5: تأثیـر رسـانه های اجتماعـی بـر آمـوزش و توسـعه: 
نامزدهـای شـغلی کـه مهارت هـای خـود را در 
جدیدتریـن و پیشـرفته ترین تکنیک های رسـانه های 
اجتماعـی توسـعه می دهنـد، گزینـه مناسـب تر و بدرد 
بخورتـری هسـتند. یـک نظرسـنجی در سـال 2020 
 Pearson and بـه نمایندگـی از OnePoll توسـط
Connections Academy از 2000 والدین آمریکایی 
و فرزنـدان دبیرسـتانی آنها در مـورد »شـرایط جدید« 
دبیرسـتان سـؤال کـرد. شـصت و هشـت درصـد از 
دانـش آمـوزان و 65 درصـد از والدین آنهـا معتقدند که 
رسـانه های اجتماعی یک ابزار مفید و بخشی از شرایط 
جدیـد دبیرسـتان خواهـد بـود. وبالگ هـا، ویکی هـا، 
لینکدیـن، و پادکسـت ها در حـال حاضـر ابزارهـای 

رایجی برای یادگیری در بسـیاری از مؤسسات آموزشی 
هسـتند. رسـانه های اجتماعـی بـه افزایـش یادگیری 

آنالیـن از راه دور کمـک کرده انـد.
علیرغم مـوارد مربوط بـه نود حریم خصوصـی و برخی 
موارد تقلب در بین زبـان آمـوزان از راه دور، این امر مانع 
استفاده از بسـترهای اجتماعی در آموزش نشده است.

6: چالش هـای رسـانه های اجتماعـی: رسـانه های 
اجتماعـی محکـوم بـه ترویـج آسـیب های اجتماعـی 
هسـتند، از جملـه: تهدیـدات سـایبری: نظرسـنجی 
موسسـه آزار و اذیـت سـایبری در سـال 2019 از 
دانش آمـوزان دبیرسـتانی و راهنمایـی ایـاالت متحده 
نشـان داد کـه بیشـتر از 36 درصـد اعـالم کرده اند که 
در مقطعـی از زندگی خـود مـورد آزار و اذیت سـایبری 
قـرار گرفته انـد و 30 درصد آنهـا دو بار یا بیشـتر قربانی 
ایـن موضـوع شـده اند. بعـالوه مشـخص شـد کـه 
تقریبـاً 15 درصـد افـراد اعتـراف کرده انـد کـه حداقل 
یـک بـار شـخصی را مـورد آزار و اذیـت سـایبری قرار 
داده انـد و نزدیـک بـه 11 درصـد اذعـان کرده انـد کـه 
ایـن کار را دو بـار یـا بیشـتر انجـام داده انـد. نوجوانـان 
می تواننـد از شـبکه های اجتماعـی بـرای انتشـار 
شـایعات، اشـتراک گذاری ویدئوهایی با هدف تخریب 
شـهرت و باج گیری دیگران سـوء اسـتفاده کننـد. نبود 
حریم خصوصـی: مزاحمت، سـرقت هویـت، حمالت 
شخصی و سوء اسـتفاده از اطالعات، برخی از تهدیدات 
کاربران شبکه های اجتماعی است. بیشـتر اوقات، خود 
کاربران مقصر هسـتند چراکـه محتوایی را به اشـتراک 
می گذارند که نبایـد در معرض دید عموم باشـد و کاماًل 

شخصی هسـتند.
متأسـفانه، زمانـی کـه محتـوای خصوصـی حـذف 
می شـود، معمـواًل خیلـی دیـر شـده اسـت. و محتـوا 
ممکـن اسـت باعـث ایجـاد مشـکالتی در زندگـی 

شـخصی و حرفـه ای فـرد شـود.
7: تأثیر رسـانه های اجتماعی بـر روابط: یکـی از تأثیرات 
بـد رسـانه های اجتماعـی، ترغیـب افـراد بـه برقـراری 
دوسـتی های مجازی به جای دوسـتی های واقعی اسـت. 
اصطالح "دوسـت" که در رسـانه های اجتماعی اسـتفاده 
می شـود بـا دوسـتی های واقعـی یـک دنیـا فـرق دارند. 
دوسـتان واقعی در واقع یکدیگر را از نزدیک می شناسند و 

اغلـب رو در رو با هـم ارتباط برقـرار می کنند.
 www.simplilearn.com/real-impact-
social-media-article
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مدیرکل مدیریت بحران اسـتانداری اصفهان از ارسـال اقـالم خوراکی اولین روزنامه اقتصادی دو زبانه استان اصفهان

و موادغذایی بـرای زلزلـه زدگان هرمزگانی خبرداد.
منصـور شیشـه فـروش در گفت وگـو بـا خبرنـگار مهـر اظهار داشـت: 
900 بسـته غذایـی 72 سـاعته و 2000 عـدد کنسـرو غذایـی جهـت 
امدادرسـانی بـه زلزلـه زدگان از طریـق هـالل احمر اسـتان به اسـتان 

هرمـزگان ارسـال شـد.
وی خاطرنشـان کـرد: از بهمـن مـاه سـال گذشـته در پـی سـیالب 
دی 1400 در هرمـزگان 2 تیـم بازسـازی بنیـاد مسـکن اسـتان در 

شهرسـتان های رودان و مینـاب مسـتقر شـده اند.
به گـزارش خبرنگار مهـر، وقـوع زلزله های شـدید 6.1 و 6.3 ریشـتری 

در هرمـزگان به همراه ده هـا پس لـرزه در روسـتاهای بندرخمیر عالوه 
بر خسـارت به واحدهـای مسـکونی تاکنـون پنـج کشـته و 84 زخمی 

برجا گذاشـته اسـت.
طبق آخریـن اخبار بندر خمیـر و مناطق اطـراف آن 33 بار لرزیده اسـت 
که بزرگی 2 زلزلـه 6.1 و 6.3 ریشـتر بـوده به طوریکه موجب وحشـت 
مردم مناطـق زلزله زده و شـهرهای اطراف بـه ویژه بندرعباس شـده و 

مردم را به خیابان ها و بوسـتان های شـهر کشـانده اسـت.
پـس از وقـوع ایـن زلزلـه کـه در عمـق 10 کیلومتـری زمیـن رخ داد، 
نیروهای امـدادی به همراه تجهیـزات الزم در محل برای امداد رسـانی 

حضـور پیـدا کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

موادغذایی به مناطق زلزله زده هرمزگان ارسال شد

اصفهـان  یـک  شـهردارمنطقه 
ازسـاماندهی شـرایط بـاغ و مقبـره 
صائب خبر داد. مراسـم بزرگداشـت 
صائـب تبریزی، شـاعر برجسـته در 
محل مقبـره این شـاعر پارسـی گو 
برگزار شـد. میثم بکتاشیان، شهردار 
منطقه یک اصفهان در این مراسـم 
اظهـار داشـت: صائـب شـخصیتی 
گران بهاست که 80 سـال عمر خود 
را در حوزه ادب پارسـی گذاشـت. او 
کسـی اسـت که او را کمـال دهنده 

سـبک هنـدی نـام نهادند.
وی دربـاره سرنوشـت مقبـره و باغ 
صائـب در خیابـان صائـب توضیـح 
داد: بـا پبگیری های صـورت گرفته 
قـرار بـر ایـن شـده تـا ایـن مـکان 
ماننـد حافظیـه و سـعدیه بـا نـام 
صائبیـه محفلی بـرای دوسـتداران 
شـعر و ادبیـات باشـد. در همیـن 
راسـتا مذاکراتـی بـا اداره کل اوقاف 
و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسـالمی صـورت گرفتـه کـه ایـن 
مذاکـرات در مرحلـه جمـع بنـدی 
نهایی اسـت. در صورت طی شـدن 
مراحل قانونی، وضعیـت باغ صائب 
ساماندهی و بهتر از قبل خواهد شد. 
بکتاشـیان گفت: بایـد همـه بدانند 
که مقبـره صائـب جایی بـرای بروز 
و نمود فعـاالن ادب پارسـی اسـت. 
در همـکاری بـا سـازمان ها دولتـی 
و مردم نهـاد تالش شـده تـا مقبره 
صائب بیش از پیـش از محافل ادبی 

میزبانـی کند.
• بـاغ صائـب بایـد محصور 

شـود
نرگـس گنجـی، شـاعر و اسـتاد 
دانشـگاه در بزرگداشـت صائـب 
تبریـزی اظهـار داشـت: تیرمـاه 
1398 آخریـن سـالی بـود کـه در 
مقبره صائـب گردهمایی بـا حضور 
دوسـتداران او صـورت گرفـت. باغ 
صائـب تبدیـل بـه محلـی بـرای 
پیک نیـک شـده و به عنوان کسـی 
کـه بـا ادبیـات بـزرگ شـده دیدن 
ایـن صحنه هـا آزار دهنـده اسـت. 
وی ادامـه داد: صائـب، حافـظ عصر 
صفـوی اسـت، اگـر نگویـم باالتـر 
از حافـظ اسـت. ایـن فـرد را در 
هندوستان، پاکسـتان و هر کجا که 
ادبیات فارسـی رفتـه بهتـر از ایران 
می شناسـند. بـاغ صائب بایـد مثل 
حافظیه دیـوار داشـته باشـد و بلیط 
فروشـی بـرای بازدیـد از آن وجـود 
داشته باشد و راهنمایان گردشگری 

تخصصـی تیـز مسـتقر شـوند.
این شـاعر تاکید کـرد: محل فعلی 
مقبـره صائـب، بـاغ خانوادگـی او 
بـوده کـه درختـان قدیمـی آن را 
بریدنـد و جـای آن سـاختمان 
سـاختند. اینجـا دیـوار، درب و 
نگهبانی داشـت و مشخص نیست 
چـرا در دهه هـای گذشـته ایـن 
دیوارها برداشته شـده است. سنگ 
قبـر صائـب کـه سـنگی تاریخی 

اسـت، تـرک برداشـته.
گنجـی خاطرنشـان کرد: بسـیاری 
از اهالـی اصفهـان آدرس مقبـره 
صائـب را نمی دادنـد. صائب جانش 
بـوده و اصفهـان کـه ایـن مهـم در 
اشـعار او نمـود دارد. صائـب نابغـه 
اندیشـه و ادب اسـت که بایـد به آن 
بیشـتر بهـا داد. بـاغ صائب یـک اثر 
تاریخـی اسـت و نبایـد بـه پاتوقـی 
بـرای پیک نیک یـا تجمـع معتادان 

تبدیـل شـود.
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مقبره صائب محصور 
و تبدیل به فضایی 
همچون حافظیه 

می شود

در مراسم بزرگداشت صائب 
مطرح شد؛

گزارش تصویری

رد پاهایی که تا ابد می ماند؛

هفت تأثیر رسانه های اجتماعی بر جوامع بشری

 اخبـار اصفهـان  پائولـو سـانتوس 
دروازه بان اسـبق پورتو و تیم ملی پرتغال 
بـه کادر فنـی سـپاهان اضافه شـد. ژوزه 
مورایـس، پائولو سـانتوس پرتغالـی را به 
عنوان مربـی دروازه بان هـای تیم فوتبال 
فـوالد مبارکـه سـپاهان انتخـاب کـرد. 
ایـن مربـی در دوران حرفـه ای بازیگری 
خـود پیراهـن تیم هـای پورتـو، بنفیکا و 
بـراگا و تیم ملـی پرتغـال را بر تـن کرده 
اسـت. ژوره مورایس سـرمربی جدید تیم 
فوتبـال سـپاهان امـروز وارد اصفهـان 
شـده اسـت تـا بـه صـورت رسـمی کار 

خود را با سـپاهان شـروع کند. همچنین 
ژوزه مورایـس بـرای تقویـت هـر چـه 
بیشـتر کادر فنـی خـود ژوائـو پـدرو را به 
عنـوان مربـی بدنسـاز و کمـک مربـی 
بـه کادر فنـی سـپاهان اضافه کـرد. وی 
بـه همـراه ژوزه مورایـس در تیم هـای 
چلسـی، اینتـر میـالن و رئـال مادریـد 
از دسـتیاران ژوزه مورینیـو بـوده و در 
تیم هـای آنتالیا اسـپور ترکیـه، آ ا ک آتن 
یونـان، بارنزلـی انگلیسـتان، چونبـوک 
هیونـدای موتورز کـره جنوبـی و الهالل 
عربسـتان بـه عنـوان مربـی بدنسـاز در 

کنـار ژوزه مورایـس فعالیت کرده اسـت. 
همچنیـن، هوگو آلمیـدا فوتبالیسـت نام 
آشـنای اسـبق تیم ملی پرتغال به عنوان 
دسـتیار مـوژه مورایـس در تیـم فوتبـال 
سـپاهان مشـغول به فعالیت شـد. آلمیدا 
پیش از ایـن به عنـوان دسـتیار مورایس 
در تیم الهالل عربسـتان مشغول فعالیت 
بـود، وی در دوران فوتبالـش بـه عنـوان 
بازیکن در تیم های بزرگـی مانند پورتو و 
بواویشتا پرتغال، بشـیکتاش ترکیه، وردر 
برمن آلمـان، سـینای ایتالیـا و آا ک آتن 
یونان به میـدان رفته اسـت. از افتخارات 

آلمیـدا می تـوان بـه دو دوره قهرمانـی 
لیـگ و دو دوره قهرمانـی جـام حذفـی 
پرتغـال به همـراه تیـم پورتو، یـک دوره 
قهرمانـی لیگ یونـان به همـراه تیـم آ ا 
ک آتـن، قهرمانی لیگ ترکیـه با پیراهن 
بشـیکتاش، قهرمان جام حذفی آلمان با 

پیراهـن وردربرمـن اشـاره کرد.
وی همچنین در فصـل 2003 - 20004 
بـا پیراهـن پورتـو جـام قهرمانـی اروپـا 
را بـاالی سـر بـرد، آلمیـدا در 57 بـازی 
ملی بـرای پرتغال 19 گل بـرای تیم ملی 

کشـورش بـه ثمر رسـانده اسـت.

جشـن پـالک زردهـای اصفهـان بـا حضـور بیـش از 10 
هـزار خانواده هـای تحـت پوشـش سـازمان تاکسـیرانی 
شـهرداری اصفهـان ایـن برنامـه بـا حضـور هنرمنـدان 
مطـرح کشـوری در راسـتای ایجـاد شورونشـاط در بیـن 
راننـدگان و خانواده های آن ها با همـکاری کمیته فرهنگ 
شهروندی و سازمان تاکسـیرانی در محل باغ نور اصفهان 

برگزار شـد.

اخبار اصفهان / علی وطن خواه

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  رضا محزونیه 
سر دبیر: مرضیه ربیعی

دفتراصفهان : میدان احمد آباد،ابتدای خیابان شهیدمفتح )بهرام(   ساختمان حورا
 تلفن:031-32274500    

روابط عمومی:تلفن: 32274754-031  فاکس: 32274514ـ 031 
سازمان آگهی های اصفهان:32274518 - 32274517     32274512 - 32274506ـ  031  

فاکس بازرگانی اصفهان : 32274511- 32274507ـ 031
 چاپ: صمیم

امور مشترکین اصفهان: 031-32274508
امتیاز: 38/5

مشخص شدن دستیاران مورایس روی نیمکت سپاهان؛

نیمکت زردهای لیگ برتر، پرتغالی شد
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