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مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: همه واحدهای ســاختمانی مســکن مهر این استان 
تکمیــل شــده و بــه خانوارهــای متقاضــی تحویــل شــده اســت. علی رضــا قاری قــرآن در آییــن بهــره 
بــرداری از ۵۱ واحــد  مســکن مهــر اســتان در شــهرضا در جنــوب اصفهــان  اظهــار داشــت: هم اینک 
تمامــی ۱۶۰ هــزار واحــد مســکن مهــر اســتان اصفهان تحول متقاضیان شــده اســت. وی افــزود: 
ســه  هــزار و ۲۰۰ نفــر بــرای مســکن مهــر شــهرضا ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه ۵۰۰ نفر واجد شــرایط 
شــناخته شــده و مســکن شــماری از آنان در شــهرک سروســتان احداث و تحویل آنان شــد. 
بــه گفتــه وی، حــدود یک هــزار و ۵۰۰ واحــد مســکن مهــر پیش از این با مشــارکت انبوه ســازان 
در شــهرضا احــداث شــده بــود کــه بــا افتتــاح ۲۱ واحد در پایان ســال  گذشــته و ۵۱ واحدی که 

امــروز تحویــل متقاضیــان شــد پرونده این طرح در اســتان بســته شــد.

وزیــر راه و شهرســازی از برطــرف شــدن مشــکل پذیــرش 
تضامیــن شــرکت های ریلــی مســافری از ســوی بانــک 

کرونایــی خبــر داد. ــرای دریافــت تســهیالت  عامــل ب
ملــی  روز  گرامیداشــت  »مراســم  اســالمی در  محمــد 
بهبــود  دغدغــه  بیان اینکــه  بــا  راه آهــن«  در  بهــره وری 
و تحــول در راه آهــن در شــکل و قالــب مرکــز جهــادی 
پیشــرفت انعــکاس یافته اســت، گفــت: برخــی، اقدامات 
درحالی که ایــن  می کننــد  ارزیابــی  نمایشــی  را  راه آهــن 

اقدامــات نمایشــی نیســت.
کــه  راه آهــن  ســابق  مدیــران  برخــی  داد:  ادامــه  وی 
ســال ها این شــرکت را در رکــود نگــه داشــته و راه آهــن را 
معطــل یــک پیچ ســاده و بعضًا کــرده بودند، حــق ندارند 

کننــد. دربــاره بهــره وری در راه آهــن صحبــت 
وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان اینکــه نوســازی نــاوگان ریلی 
امســال نیز ادامه دارد، خاطرنشــان کرد: همه این ناوگان 
اعــم از مســافری، بــاری و لوکوموتیــو تولیــد داخــل بــوده و 
امســال ۱۵۰۰ نــاوگان جدیــد بــه شــبکه اضافــه می شــود. 
گــر منابــع تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه نیــز تخصیــص داده  ا
افزایــش خواهــد  بــه شــبکه  نــاوگان وارد شــده  شــود، 
یافــت. در مجمــوع دو ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، تعــداد هــزار و 
۸۰۰ دســتگاه انــواع نــاوگان ریلــی جدیــد بــه شــبکه ریلــی 

افــزوده خواهــد شــد.
اســالمی درباره ســانحه دیــروز قطعــه ۲ آزادراه تهــران – 
کــرد: برخــی رســانه ها بــه اشــتباه اعــالم  شــمال اظهــار 
ریــزش  درحالی کــه  کــرده«  ریــزش  »تونــل  کــه  کردنــد 
ــرده اســت.  ک ــقوط  ــزرگ س ــوده و یــک صخــره ب ــل نب تون
کارشناســان  همچنیــن هیــچ انفجــاری نداشــته ایم و 
زمین شــناختی  علــت  کــه  هســتند  بررســی  حــال  در 

دریابنــد. را  صخــره  ســقوط این 
ریلــی  شــرکت های  کرونایــی  تســهیالت  دربــاره  وی 
گفت: ایــن تســهیالت بــه قــوت خــود باقــی  مســافری 
اســت و شــرکت های ریلــی باید تضامیــن خــود را به بانک 
ــی  ــا، برخ گن ه ــت وا ــوع مالکی ــل ن ــه دلی ــا ب ــد ام می دادن
گــن  شــرکت های ریلــی از جملــه رجــا، امــکان ضمانــت وا
کــه اخیراً ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت. را نداشــتند 
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شــورای  جلســات  گفــت:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
برگــزار  شــنبه  ســه  صالحیت هــا  بررســی  بــرای  نگهبــان 

. د می شــو
عباســعلی کدخدایــی افــزود: بنــده حتــی نمی دانــم نتیجــه 
بررســی ها چــه خواهــد بــود؛ برخــی از داوطلبــان بــه شــورای 
نگهبــان مراجعــه کــرده و برخــی دیگــر هم مطالــب جدیدی 
گــر نیــاز بــه حضــور  کــه ا گــر نکتــه ای ببینیــم  کرده انــد، ا ارائــه 
ــا اعضــای  ــا ب داوطلبــان باشــد، از آن هــا دعــوت می کنیــم ت

کننــد. شــورای نگهبــان صحبــت 
گمانه زنی هــا در  ســخنگوی شــورای نگهبــان در خصــوص 
کــه تــا امــروز  کــردم  گفــت: بارهــا عــرض  فضــای مجــازی هــم 

کــه دو روز بــه موعــد قانونــی مــا باقــی مانــده بنــده نمی دانــم 
نتیجــه نهایــی مــا چــه خواهــد شــد؛ بنابرایــن خواهــش 
توجــه  شــایعات  به ایــن  دلســوزان  و  دوســتان  می کنیــم 

نکننــد و بــه آنهــا دامــن نزننــد.
کنون داوطلبان  وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر اینکه آیا تا
گفت وگــو  انتخابــات ریاســت جمهــوری بــا شــورای نگهبــان 
کردنــد و  کــرد: بلــه؛ برخــی از آقایــان مراجعــه  کرده انــد؟ بیــان 
برخــی مــواردی را بــه صــورت مکتوب به پرونده شــان اضافه 

کردند. 
گفــت:  نیــز  داوطلبــان  برنامــه  خصــوص  در  کدخدایــی 
کــه داده  خوشــبختانه در ایــن دوره بــا توجــه بــه توضیحــی 
کــرده بودنــد.  شــده بــود، همــه برنامه هایشــان را ارســال 

ســخنگوی صنعــت بــرق دربــاره نحــوه پرداخــت خســارات 
ــه علــت قطعــی بــرق توضیــح داد. لوازم خانگــی ب

مصطفــی رجبی مشــهدی در یــک برنامــه تلویزیونــی دربــاره 
نحــوه پرداخــت خســارت لوازم خانگــی بــه علــت قطعــی 
بــرق اظهــار داشــت: برخــی شــرکت ها دیــروز از طریــق ســایت 
اطالع رســانی کردند که چه ســاعتی محدودیت و خاموشی 
وجــود دارد و برخــی نیــز از طریــق ســامانه اطالع رســانی را 

انجــام دادنــد.
وی افــزود: بــرای مشــترکان تهرانی نیز از دیشــب عــالوه بر این 
کــه بتواننــد برنامه ریزی  اقدامــات، پیامــک ارســال می شــود 
کارهــای خــود را داشــته باشــند و مشــکالت بــه حداقــل 

ممکــن برســد.
ســخنگوی صنعــت بــرق دربــاره ســوختن وســایل برقــی 
کشــور بــه  کــرد: متاســفانه تجهیــزات صنعــت بــرق  تصریــح 
دلیــل اســتفاده از ماینرهــای غیرمجــاز در معــرض خطــر 
هســتند بــه طــوری کــه ســرقت کابــل، ســوختن فیــوز و غیــره 
نیــز اتفــاق افتــاده اســت که ایــن امــر هــم در خاموشــی بــی اثــر 

نبــوده اســت.
کــرد: در صورتــی که مشــترکان  رجبی مشــهدی خاطرنشــان 
بخــش خانگــی وســایل ها به دلیــل نوســانات بــرق دچــار 
ــرق  ــد در اپلیکیشــن ب ــه نخســت بای ــوند، در وهل ــیب ش آس
کارشناســی خســارت پرداخــت  کننــد. پــس از  مــن ثبت نــام 

خواهــد شــد.
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خبر مهم شورای نگهبان 
کاندیداها  از زمان اعالم صالحیت 

نحوه پرداخت خسارات لوازم خانگی به علت قطعی برق
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بزرگ ترین تابلوی »ونگوگ« 
پیدا شد

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛ 

عوامل خطر بروز موج پنجم کرونا

مالیات ستانی از لوکس نشینان 
کی اجرا می شود؟

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا خبر داد:

منع تردد جاده ای در نیمه خرداد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان:

همچنان احتمال قطعی برق 
در اصفهان وجود دارد

رگبار و تندباد لحظه ای غرب و 
شمال اصفهان را دربر می گیرد
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دبیر مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

پیگیری جاری شدن زاینده رود 
در تهران

چگونه وام سهام عدالت بگیریم 
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 ۷۰ درصد فرش ماشینی کشور در کاشان تولید می شود
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کاظــم دلخــوش نماینــده صومعــه  پیشــنهاد ســید 
کارگــران  گرفتــن بیمــه  ســرا بــرای در اولویــت قــرار 
کار  ــا موافقــت نماینــدگان در دســتور  ســاختمانی ب
قــرار گرفــت. نمایندگان مجلس شــورای اســامی در 
جلســه علنــی بــه بررســی اولویــت رســیدگی بــه طرح 
کارگران ســاختمانی رای مثبت دادند. پیش  بیمه 
گیــری »کاظــم دلخــوش اباتــری« نماینــده  از رای 
کارگــران  گفــت: طــرح بیمــه  مــردم صومعــه ســرا 
کمیســیون اجتماعــی  ســاختمانی در ســال ۹۹ در 
مطــرح شــد. این طــرح پیــش از آن در مجلــس نهــم 
کــه البتــه بــرای اجــرای آن  بــه تصویــب رســیده بــود 
داشــت.  وجــود  کســری  تومــان  میلیــارد  هــزار   ۹
کمیســیون حقوقــی و قضایــی افــزود:  ســخنگوی 
تامیــن  ســازمان  کــه  شــده  گفتــه  طــرح  در ایــن 
اجتماعــی حــق بیمــه کارگــران را از محل متــراژ خانه 
کارگــران  انجــام دهــد و امیدواریــم مشــکل بیمــه 
ســاختمانی با ایــن طــرح برطــرف شــود. محســن 
زنگنــه  نماینــده مــردم تربــت حیدریــه در تذکــری 
گفــت:  بــه هیــات رییســه مجلــس درباره ایــن طــرح 
چنین طرح هایی که هنوز در سیســتم نمایندگان 
بارگــذاری و مطالعــه نشــده، نبایــد یکباره در دســتور 
قــرار بگیــرد و بهتــر اســت هیــات رییســه بگویــد از 
کار قــراردادن چنیــن  چــه فرمولــی بــرای در دســتور 
طرح هایــی اســتفاده می کنــد. امیرحســین قاضــی 
زاده هاشــمی که ریاســت جلســه را بــر عهــده داشــت 
گفــت:  دســتور روز جلســه  در پاســخ بــه تذکــر زنگنــه 
صحــن در سیســتم از روز قبــل بارگــذاری شــده و بــه 
رویــت نماینــدگان می رســد. امــا بعضــی از طرح هــا 
گــر بــه امضــای ۵۰ نفــر از نماینــدگان برســد، طبــق  ا
ــات  ــس،   هی ــی مجل ــه داخل ــن نام ــک آیی ــره ی تبص
آن  گرفتــن  کار  دســتور  در  اولویــت  بــرای  رییســه 
تصمیــم می گیــرد و نماینــدگان بــرای در دســتور قــرار 

گیــری شــرکت می کننــد. گرفتــن در رای 

کثــر تــا ۱۴ میلیــون  دارنــدگان ســهام عدالــت حدا
وام  اعتبــاری  کارت  قالــب  در  می تواننــد  تومــان 
بگیرنــد. دارنــدگان ســهام عدالــت یــک میلیــون 
تومانــی می تواننــد تــا ســقف ۱۴ میلیــون تومــان و 
دارنــدگان ســهام عدالــت ۴۲۵ و ۵۰۰ هــزار تومانــی 
وام  تومــان  میلیــون  تــا ســقف هفــت  می تواننــد 
کننــد. امــا نکتــه قابــل توجه ایــن اســت  دریافــت 
بــه  اعتبــاری  کارت هــای  قالــب  در  وام  که ایــن 
مشــموالن پرداخــت می شــود. در حــال حاضــر دو 
بانــک ملــی و تجــارت زیــر ســاخت های الزم بــرای 
اعطای ایــن وام را تهیــه کرده انــد.  همــه ســهامداران 
کــه روش مســتقیم یــا غیــر مســتقیم را  عدالــت، 
انتخــاب کرده انــد می توانند از کارت اعتباری ســهام 
کننــد. همچنیــن بایــد حتمــا در  عدالــت اســتفاده 
https://www.sejam. ــانی ــه نش ــجام ب ــامانه س س

کننــد و احــراز هویــت شــوند و بعــد در  ir ثبــت نــام 
بانــک ثبــت نام کنند. بــرای دریافــت کارت اعتباری 
از بانــک ملی، مشــموالن مســتقیم بایــد بانک ملی 
کننــد، ســپس  کارگــزار خــود انتخــاب  را بــه عنــوان 
می تواننــد تــا ۵۰ درصــد ارزش روز ســهام عدالــت 
میلیــون  )دو  اعتبــاری  کارت  تســهیات  را  خــود 
تومــان تــا ســقف ۱۰ میلیــون تومــان( درخواســت 
کننــد. بــا توجــه بــه زمــان معاماتــی بــورس، افــرادی 
کــه متقاضــی دریافــت کارت اعتبــاری ســهام عدالت 
هســتند حتما در روز های کاری و در ســاعت ۸ تا ۱۶ 

کننــد. ــام  اقــدام بــه ثبــت ن
چه کسانی نمی توانند کارت اعتباری دریافت 

کنند؟
گر مشموالن مستقیم، حتی یک سهم از پرتفوی  ا
کارت اعتباری را  خود را فروخته باشند، نمی توانند 
گر یک مرجــع قانونی به  دریافــت کنند. همچنیــن ا
کــه بــر اســاس  شــرکت ســپرده گذاری نامــه ای بدهــد 
آن ســهام فرد توقیف شــده باشــد، آن فرد نمی تواند 
کارت اعتباری دریافت کند. همچنین چنانچه فرد 
سجامی نشــده باشــد، احــراز هویــت نشــده اســت و 

بنابرایــن امــکان دریافت کارت اعتباری را نــدارد.

موافقت مجلس 
با اولویت رسیدگی 

کارگران  به طرح بیمه 
ساختمانی 

چگونه وام سهام 
عدالت بگیریم 

خبرربخ

خبرربخ

از  هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  رییــس 
احتمــال موافقــت دولــت بــا درخواســت ایرالین ها 
کرونایــی به ایــن  بــرای پرداخــت وام مرحلــه دوم 

داد. خبــر  شــرکت ها 
هفتــه گذشــته اعضای هیــات مدیره انجمــن دفاتر 
خدمات گردشگری و مسافرت هوایی و همچنین 
شــرکت های  انجمــن  مدیــره  هیــات  اعضــای 
زنگنــه  دهقانــی  تــورج  کاپیتــان  بــا  هواپیمایــی 
معــاون وزیــر راه و شهرســازی و رییــس ســازمان 
هواپیمایی کشــوری و همچنین ابوالقاســم جالی 
معــاون هوانــوردی و امــور بیــن الملل ایــن ســازمان 
صنفــی  نهــاد  دو  مشــکات این  دربــاره  و  دیــدار 

داشــته اند. کراتــی  مذا
کیــا رییــس انجمــن شــرکت های  یونــس دقیــق 
کرات ایــن جلســه اظهــار  هواپیمایــی دربــاره مذا
صنــف  دو  بیــن  هماهنگی هــای  بحــث  کــرد: 
آژانس هــای  انجمــن  و  انجمن ایرالین هــا 
کــه در این  هواپیمایــی از مدت هــا قبــل مطرح بود 
جلســه بــا حضــور رییــس ســازمان هواپیمایــی 

شــد. انجــام  هماهنگی هــا  کشــوری، این 
سازمان هواپیمایی با لغو مصوبه ۶۰ درصد 

موافق است اما نمکی موافق نیست
وی ادامه داد: یکی از مشــکات اصلی شــرکت های 
هواپیمایــی، محدودیــت فــروش بلیــت هواپیمــا 
ــه  ــه مصوب ک ــرواز اســت  ــا ۶۰ درصــد ظرفیــت هــر پ ت
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کروناســت و همچنــان دنبال 
کنــون متاســفانه موفــق  رفــع آن هســتیم؛ امــا تــا 

کنیــم. نشــده ایم این مصوبــه را لغــو 
کاپیتــان زنگنــه رییــس  کیــا یــادآور شــد:  دقیــق 
ســازمان هواپیمایی کشــوری هم خــودش موافق 
ــا آقــای دکتــر  لغو ایــن مصوبــه اســت؛ مشــکل مــا ب

گــر بتوانیــم نظــر  نمکــی وزیــر بهداشــت اســت ا
کنیــم، محدودیــت ۶۰ درصــدی را  وی را تامیــن 
کنیــم؛ در همــه جــای دنیــا هــم  می توانیــم لغــو 
کــه از نظــر علمی جابــه جایــی ویــروس  ثابــت شــده 
ــدارد و امیدواریم ایــن  ــا ظرفیــت پــرواز ن ارتباطــی ب

ــه لغــو شــود. مصوب
برگــزاری  درخواســت  مــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
ســازمان  داشــته ایم؛  را  نمکــی  دکتــر  بــا  جلســه 
کشــوری هــم آمادگــی دارد از طــرف  هواپیمایــی 
کنــد؛ البتــه  شــرکت های هواپیمایــی، از مــا دفــاع 
خودمــان هــم مایلیــم در چنیــن جلســه ای همــراه 
کارشناســان صنعــت هوانــوردی حاضــر باشــیم  بــا 
و بــرای مســئوالن وزارت بهداشــت، موضــوع عــدم 
انتقــال ویــروس در پــرواز را توضیــح دهیــم؛ تا کنون 
نوبــت درخواســت، موفــق  از چندیــن  بعــد  کــه 

کنیــم. نشــده ایم چنیــن جلســه ای را برگــزار 
بــا  هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  رییــس 
اشــاره بــه وضعیــت مالــی بســیار بــد آژانس هــای 
و  گردشــگری  خدمــات  دفاتــر  و  هواپیمایــی 
مســافرت هوایــی، گفــت: قرار اســت هــر دو انجمن 
صنفی با هم تعاماتی داشــته باشــند و قرار اســت 
هواپیمایــی  آژانس هــا  انجمــن  بیــن  جلســات 

باشــد. داشــته  ادامــه  و ایرالین هــا 
دستور رییس سازمان هواپیمایی برای 

حمایت ایرالین ها از آژانس های هواپیمایی
در ایــن  زنگنــه  نظــر  کیــا،  دقیــق  گفتــه  بــه 
صنــف  دو  هــر  تعامــات  افزایــش  نشســت، 
درآمدزایــی  بــرای  آژانس هــا  نــگاه  و  بــوده 
ســوی  از  تصمیمات ایرالین هاســت؛  بــه 
دیگر ایرالین هــا هــم بایــد بــه آژانس هــا بــه عنــوان 
بازوی بازرگانی خود نگاه کنند؛ بنابراین دو صنف 

مذکــور، مکمــل یکدیگرنــد؛ ضمن اینکه ایرالین ها 
کمــک  هــم  هواپیمایــی  آژانس هــای  بــه  بایــد 
کننــد. مشــکات تحریم هــای هوانــوردی همــراه با 
ــا  ــه آژانس ه ــی، ب کرونای ــدی  ــت ۶۰ درص محدودی

اســت. آورده  مضاعــف  فشــار  هــم 
بدهی ایرالین ها به شرکت پخش تسویه شد

ملــی  شــرکت  بــه  بدهی ایرالین هــا  دربــاره  وی 
پخــش فرآورده هــای نفتــی بابــت هزینــه ســوخت، 
کــرد: بدهــی جــاری به ایــن شــرکت نداریــم  تصریــح 
و صرفــا بدهی هــای انباشــته باقــی مانده اســت که 
کرده ایــم. اقســاط مــا در  کــره و تقســیط  آن هــم مذا
حــال پرداخــت اســت؛ بــر اســاس توافــق دو طــرف، 

پرداخــت اقســاط در حــال انجــام اســت.
آخرین وضعیت بدهی شرکت های هواپیمایی 

به شرکت فرودگاه ها
بــه  بدهی ایرالین هــا  خصــوص  در  کیــا  دقیــق 
بــه  مــا  بدهی هــای  گفــت:  فرودگاه هــا  شــرکت 
شــرکت فرودگاه هــا نیــز مثــل شــرکت پخش، قســط 
بنــدی شــده و تقریبــا در حــال پرداخــت و اتمــام 

اســت.
امهال وام قبلی کرونایی ایرالین ها و موافقت با 

اعطای وام جدید
کرونایــی  وی دربــاره اســتمهال اقســاط تســهیات 
کرونایــی  اول  مرحلــه  وام  امهــال  دنبــال  گفــت: 
ــه  کــه از ســوی دولــت موافقــت شــده و ب هســتیم 
بــرای  می شــود.  رســانی  اطــاع  آن  خبــر  زودی 
ســال جــاری هــم اعطــای مرحلــه دوم تســهیات 
کرونایــی به شــرکت های هواپیمایی را درخواســت 
کــه قــرار اســت در نشســت هفتــه جــاری  داده ایــم 
درخواســت  کرونا، ایــن  بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد 

تصویــب و بــه بانک هــا ابــاغ شــود.

رییس انجمن ایرالین ها خبر داد؛

کرونایی بزودی تصویب و به ایرالین ها پرداخت می شود وام دوم 

گزارشربخ

که بحث داغ ســال های  چالش نرخ دالر موضوعی 
کنــون پــس از مدت هــا نوســان، چنــد  اخیــر بــوده و ا
گرفتــه  کــه در شــرایط تقریبــا باثباتــی قــرار  مــاه اســت 
اســت و پیــش بینــی می شــود این روال در نیمــه 

نخســت امســال ادامــه داشــته باشــد.
کرونــا، انتخابــات ریاســت جمهــوری و  ایــن روزهــا 
کــرات ویــن بــه عنــوان مهــم تریــن عوامــل تاثیــر  مذا
آنچــه  امــا  قیمــت دالر مطــرح می شــود  بــر  گــذار 
بیــش از هــر مــورد اقتصاد ایــران را در یــک دهــه اخیــر 
کــه  تحــت تاثیــر خــود قــرار داده تحریم هایــی اســت 
کســری  کاهــش صــادرات نفــت،  بــه دنبــال خــود 
را  بــازار  در  دالر  قیمــت  جهــش  و  تــورم  بودجــه، 

داشــت.
رفــع  از  مثبتــی  چشــم انداز  بــا  هــرگاه  هــم  هنــوز 
و  مثبــت  بازارهــا  می شــویم  مواجــه  تحریم هــا 
هــر زمــان اخبــار ناخوشــی در ایــن زمینــه منتشــر 
ــن  ــود. در ای ــی می ش ــا منف ــرایط بازاره ــود، ش می ش
ــه بیــش از هــر بخــش، شــرایطش  ک ــازاری  میــان، ب
کــه  اســت  ارز  بــازار  بــوده  تحریم هــا  بــه  وابســته 
تقریبــا همــه بازارهــای دیگــر هــم بــه پیــروی از آن 
حرکــت می کننــد و البتــه در ایــن برهــه، در پیــش 
هــم  جمهوری ایــران  ریاســت  انتخابــات  بــودن 
خــود دلیلــی بــر وضعیت ایــن بــازار عنــوان شــده بــه 
گفتــه می شــود قیمــت دالر تــا انتخابات  کــه  طــوری 
رونــد متعادلــی خواهد داشــت؛ اما بعــد از انتخابات 

قیمــت دالر هــم ســیر صعــودی می گیــرد.
بنــا بر اعتقاد تحلیلگــران، کف قیمت دالر در شــش 
مــاه نخســت ســال بــه ۲۰ هــزار تومــان می رســد و در 
شــش مــاه دوم هــم ســیر صعــودی پیــدا خواهــد 

کــرد.
تاثیر انتخابات ریاست جمهوری ایران بر نرخ ارز

برگــزاری  ســال های  در  ارز  بــازار  عملکــرد  بررســی 
انتخابــات ریاســت جمهوری در طــول دو دهــه اخیر 
کــه در ســال های ۸۴ و ۸۸ رشــد  نشــان می دهــد 
قیمــت دالر محــدود بــوده امــا در ســال ۹۲ بــا افــت 
قیمت مواجه شــده و تنها در ســال ۹۶ رشــد باالیی 
ــا وجــود تجــارب  ــه ثبــت رســانده اســت. حــال ب را ب
شــرایط  طرفــی  از  و  قبــل  ســال های  انتخابــات 
کشــور، ســوال آن  حســاس بین المللــی و اقتصــادی 
کــه انتخابــات امســال و سیاســت های دولت  اســت 
جدیــد چگونــه می توانــد مســیر حرکــت نــرخ ارز را 

تحــت تاثیــر قــرار دهــد؟
پیش بینــی می شــود عوامــل مختلفــی در وضعیــت 

از  یکــی  احتمــاال  کــه  باشــند  گــذار  اثــر  ارز،  بــازار 
ریاســت جمهوری  انتخابــات  آن هــا  مهم تریــن 
نتیجــه  آن  از  مهم تــر  همچنیــن  اســت.   ۱۴۰۰
کــرات ویــن، خــود عاملی بســیار مهــم در تعیین  مذا
شــرایط این بــازار محســوب می شــود زیــرا در بــازار ارز 
ــه غیــر از عوامــل اقتصــادی، عوامــل سیاســی نیــز  ب

دخیــل اســت.
رییــس  عنــوان  بــه  کــه  فــردی  دیــدگاه  بنابرایــن 
جمهور ایــران انتخــاب می شــود نســبت بــه مســائل 
کشــور اهمیــت  اقتصــادی و بــه ویــژه بین المللــی 
گــر دیــدگاه او مبنــی بــر تعامــل بیشــتر  ویــژه دارد. ا
ــازار ارز در اثــر انتظــارات  ــا اقتصــاد جهانــی باشــد، ب ب
مثبــت از ثبــات بیشــتری برخــوردار می شــود؛ امــا 
کــه دیدگاهــی منفــی بــه تعامــات  گــر فــردی باشــد  ا
داشــته باشــد یا ایــن مســاله را در شــرایط فعلــی در 
کاهــش بیشــتر ارزش ریــال  اولویــت خــود نگــذارد بــا 

در ایــران روبــرو خواهیــم بــود.
با ایــن اوصــاف برگــزاری انتخابــات، خــود بــه خــود، 
تاثیــری در نرخ هــا نــدارد امــا سیاســت دولــت جدید 
ممکــن اســت بتوانــد تاثیــر بســزایی در ایــن مهــم 

داشــته باشــد.
در همیــن رابطــه، هوشــنگ شــجری عضــو هیــات 
علمی دانشــکده اقتصــاد اصفهــان می گویــد: هنــوز 
کــه بتــوان  انتخاباتــی در ایــران انجــام نگرفتــه اســت 
گفــت امــا آنچــه فعــا  از تاثیــر آن بــر بــازار ارز، ســخنی 
تاثیــرات خــود را نشــان داده اســت امیــدواری بــه 
کــه بــا پیــش بینــی  کرات ایــران و آمریــکا بــوده  مذا
موفقیــت در آن شــوکی بــر بازارهــای کشــور وارد آمده 

اســت.
وجــود  بــا  می کنــد:  اظهــار  اقتصــاد  اســتاد  ایــن 
کشــورهای  مســدود بــودن ذخیــره ارزی ایــران در 
کــرات باعــث  دیگــر، خــوش بینــی نســبت بــه مذا
افــت نــرخ دالر شــده اســت و البتــه هــر زمــان اخبــار 
کــرات منتشــر شــود قیمت هــا رونــد  ناخوشــی از مذا

می گیــرد. صعــودی 
کرات به نتیجه برسد گر مذا ا

ــی  ــناس بانک ــا قاسمی کارش ــد رض ــن محم همچنی
کشــور بیــش از  بــا اشــاره به اینکــه مســیر اقتصــادی 
ــران  کرات ای ــج مذا ــه نتای ــته ب ــران وابس انتخابات ای
نشــدن  لغــو  بــا  می کنــد:  بیــان  اســت،  آمریــکا  و 
کار آیــد  کــه بــر ســر  تحریم هــا، هــر رییــس جمهــوری 
قــادر بــه تغییــر بخشــی از شــرایط نخواهــد بــود؛ زیــرا 
تحریم ایــران در ارتبــاط بــا جهــان، ادامــه خواهــد 
کــه منــزوی و بــدون ارتبــاط بــا  کشــوری  داشــت و 
دنیــا بــه خصوص با ابر قدرت ها باشــد از پیشــرفت، 

رفــاه و … فاصلــه می گیــرد.
کــه  ســوال  به ایــن  پاســخ  در  قاســمی همچنین 
مــردم، می تواننــد منتظــر بهبــود شــرایط باشــند یــا 
خیــر، خاطرنشــان می کنــد: قطعــا امــکان بهبــود 
گــر تعامــات بین المللــی آغــاز  وجــود دارد بــه ویــژه ا
ــن  ــرای تعیی ــردم ب ــه م ک ــاری  کل انتظ ــا در  ــود ام ش
تکلیــف انتخابــات ریاســت جمهوری ایــران و تاثیــر 
آن بــر شــرایط بازارهــا دارنــد چنــدان منطقــی بــه نظر 
کنترل بخشــی از شــرایط، در دســت  نمی رســد؛ زیرا 
گــذار نبــوده و بــه مســائل بین المللــی بــاز  سیاســت 

می گــردد.

اقتصاد و انتخابات ۱۴۰۰؛

کرات و انتخابات بر نرخ ارز بررسی تاثیر مذا
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درصــد   ۷۰ حــدود  بیان اینکــه  بــا  صمــت  وزیــر 
وجــود  کاشــان  در  فرش ماشــینی  شــرکت های 
ــا  گفــت: ب دارد و در ســه شــیفت فعالیــت می کننــد، 
کــه در حــوزه فــرش بــه وجــود آمــده  نوآوری هایــی 
کشــورهای حــوزه  اســت، شــرکت ها سفارشــاتی از 
خلیج فارس در ســایز های مختلف دارند که نشــان 
از پیشــرفت چشــمگیر شــرکت های فــرش ماشــینی 
در این حوزه اســت. علیرضا رزم حســینی، در شــهرک 
صنعتــی ســلیمان صباحــی در جمــع خبرنــگاران 
کشــور فــوق العــاده رونــق  کــرد: صنعــت فــرش  اظهــار 
کــه صــادرات در بخــش فــرش خــوب  دارد بــه نحــوی 
اســت. وزیــر صمــت بــا بیان اینکــه حــدود ۷۰ درصــد  
وجــود  کاشــان  در  فرش ماشــینی  شــرکت های 
ــا  گفــت: ب دارد و در ســه شــیفت فعالیــت می کننــد، 

نوآوری هایــی کــه در حــوزه فــرش بوجود آمده اســت، 
کشــورهای حــوزه خلیــج  شــرکت ها سفارشــاتی از 
کــه نشــان از  فــارس در ســایز های مختلــف دارنــد 
پیشــرفت چشــمگیر شــرکت های فــرش ماشــینی 

در ایــن حــوزه را نشــان می دهــد.
وی بــا بیان اینکــه، صادرات فرش در کاشــان افزایش 
کــرد: اوضــاع صنعــت در  داشــته اســت، خاطرنشــان 
کشور خوب است و در چند شرکت کاشی سرامیک، 
کارخانجــات قطعه ســازی و  نســاجی   لوازم خانگــی، 

وضعیت شــان بــه خوبــی پیــش مــی رود. 
رزم حسینی با بیان اینکه امیدواریم بعد از تحریم ها 
ــیم،  ــته باش ــت  داش ــوزه صنع ــتری در ح ــق بیش رون
تصریــح کــرد:  وزارت صمــت در حــال برطــرف کــردن، 
کار صــدور  کســب و  کــه در   مانع زدایی هــای اســت 

مجوز هــا و پشــتیبانی ها وجــود داشــته، دارد.

براســاس داده هــای بانک مرکــزی در فروردین ماه 
۵۶۹ هــزار فقــره چــک بــه ارزش ۱۵۸ هــزار میلیــارد 
کــه در مقایســه بــا مــاه  ریــال برگشــت داده شــد 
قبــل از آن )اســفند ۹۹( از نظــر تعــداد ۲۵.۴ درصد 

کاهــش داشــت.
ــرد و امتیــاز چک، ایــن  کارب ــه اهمیــت  ــا توجــه ب ب
ابــزار هنــوز هــم از مهــم تریــن ابــزار پرداخــت در 
کشــور اســت.  طبــق آخریــن داده هــای بانــک 
در  مبادلــه ای  چک هــای  میــزان  از  مرکــزی 
کشــور حــدود ۵۶۹ هــزار  کل  فروردیــن مــاه، در 
ــه ارزش بیــش از ۱۵۸ هــزار میلیــارد  فقــره چــک ب

برگشــت داده اســت. ریــال 
چک هــای  مرکــزی،  بانــک  جــداول  براســاس 
برگشــتی در فروردیــن ۱۴۰۰ نســبت بــه اســفند ۹۹ 
از نظــر تعــداد ۲۵.۴ درصــد و از نظــر مبلــغ ۴۹.۳ 

کاهــش داشــته اســت. درصــد 
کل تعــداد و مبلــغ چک هــای مبادلــه شــده در  از 
فروردیــن مــاه به ترتیــب ۸.۲ درصــد و ۱۰.۷ درصد 
که در اســفند  برگشــت داده شــده اســت در حالی 
ــه شــده ۷.۹ درصــد و  کل چک هــای مبادل ۹۹ از 

در فروردیــن مــاه ۱۸.۳ درصــد وصــول نشــد.

در اســتان تهــران حــدود ۱۴۹ هــزار فقــره چــک بــه 
ارزش ۶۵ هــزار میلیــارد ریــال برگشــت داده شــد 
کــه از نظــر تعــداد ۷.۷ درصــد و ارزش ۹.۷ درصــد 
چک هــای مبادلــه ای برگشــت داده شــده اســت.

کــه در ســایر  کــی از ایــن اســت  بررســی جــداول حا
کشــور، بیشــترین تعــداد چک هــای  اســتان های 

برگشــتی بــه کل چک هــای مبادلــه ای بــه ترتیــب 
کهگیلویــه و بویــر احمــد )۱۳.۵  بــه اســتان های 
درصــد(، لرســتان )۱۱.۵ درصــد(، و ایــام )۱۱.۳( 
گیــان )۵.۶ درصــد(،  درصــد اســت. اســتان های 
گلســتان )۷.۱ درصــد(  مازنــدران )۶.۸ درصــد( و 
پایین تریــن نســبت تعــداد چک های برگشــت به 

ــه شــده در اســتان را  کل تعــداد چک هــای مبادل
بــه خــود اختصــاص داده اســت.

۹۶ درصد چک ها به دلیل کسری موجودی 
برگشت داده شد

در نخســتین ماه ســال ۱۴۰۰، در کل کشــور حدود 
از ۱۴۶  بیــش  ارزش  بــه  فقــره چــک  هــزار   ۵۴۹
ــدان  ــا فق ــری ب کس ــل  ــه دلی ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
کســری  موجــودی برگشــت داده شــده اســت و 
و فقــدان دلیــل اصلی ایــن اتفــاق بــوده اســت. 
براســاس داده هــای آمــاری ۹۶ درصــد چک هــا )از 
نظــر تعــداد( و ۹۲.۴ درصــد از بعــد ارزش بــه دلیــل 
کســری یــا فقــدان موجودی وصول نشــده اســت.

نشــان  برگشــتی  چک هــای  اســتانی  بررســی 
کــه در اســتان های خراســان جنوبــی،  می دهــد 
اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد بیشترین تعداد 
کســری بودجــه  چک هــای برگشــتی بــه دلیــل 
و البــرز، همــدان، خراســان رضــوی و خراســان 

کمتریــن میــزان را داشــتند. شــمالی 
در پایتخــت نیــز ۹۵.۲ درصــد از تعــداد چک هــای 
مبالــغ  مجمــوع  از  درصــد   ۸۶.۳ و  برگشــتی 
کســری یــا فقــدان موجــودی  چک هــا، بــه دلیــل 

وصــول نشــد.

رییــس جمهــوری بــا بیان اینکــه تــا رســیدن بــه 
کــرات ادامــه خواهیــم داد،  توافــق نهایــی بــه مذا
گفــت: ارقــام رشــد تولیــد در بخش هــای مختلــف 
کشــور، بهتریــن شــاهد بــر بی ثمــر بــودن  صنعتــی 

کثــری آمریــکا اســت. سیاســت فشــار حدا
ریاســت  اطاع رســانی  پایــگاه  از  گــزارش  بــه 
جمهوری، دویســت و بیســت و هفتمین جلســه 
ــت  ــه ریاس ــت ب ــادی دول ــی اقتص ــتاد هماهنگ س
روحانــی  حســن  والمســلمین  حجت االســام 
رییــس جمهــوری برگــزار شــد و در این جلســه وزیر 
گزارشــی از وضعیــت  صنعــت، معــدن و تجــارت 

کــرد. کشــور ارائــه  صنعــت خــودرو در 
گــزارش، برغــم همــه فشــارهای جنــگ  برپایه ایــن 
تحمیلــی اقتصــادی و عــوارض اقتصــادی ناشــی 
کرونا، ایــن صنعــت در ســال ۱۳۹۹ توانســته بــه  از 

رشــد تولیــد دســت یابــد.
کیــد بــر  رییــس جمهــوری در ایــن جلســه بــا تا
گفــت:  پیــروزی ملت ایــران در جنــگ اقتصــادی، 
مختلــف  بخش هــای  در  تولیــد  رشــد  ارقــام 
کشــور، بهتریــن شــاهد بــر بی ثمــر بــودن  صنعتــی 
کــه خود  کثــری آمریــکا اســت  سیاســت فشــار حدا
آنهــا را بــه اعتــراف بــه شکســت این سیاســت ها 
کــرات اخیــر  کــرده اســت و بــا توجــه بــا مذا وادار 
انجــام شــده در ویــن، بــه صراحــت آمادگی خــود را 

کرده انــد.  بــرای رفــع تحریم هــا وفــق برجــام اعــام 
کــرات تــا توافــق نهایــی ادامــه خواهیــم  مــا بــه مذا

داد.
کــه در  کــرد: صنعــت خــودرو  روحانــی تصریــح 
ــد و  کن ــت  ــته مقاوم ــرایط، توانس ــخت ترین ش س
تولید خود را افزایش دهد، قطعا با تغییر شــرایط 
گشــایش در دسترســی بــه بازارهــای خارجــی  و 
کاهــش هزینــه مبادلــه، فضــای مســاعدتری  و 
کــرد و رشــد و توســعه خــود را  را تجربــه خواهــد 
در محیــط اقتصــادی متعــادل تــر ادامــه خواهــد 
داد. سیاســت دولــت نیــز حمایــت از ایــن صنعــت 
و تقویــت تــوان رقابتــی خودروســازهای داخلــی 

ــود. خواهــد ب
اقتصــادی  هماهنگــی  ســتاد  جلســه  در ایــن 
ــورد بهبــود  ــی درم ــت، پیشــنهادهای تکمیل دول
ــی و  ــث و بررس ــورد بح ــرمایه م ــازار س ــرایط در ب ش

گرفــت. قــرار  تصمیم گیــری 

وزیر صمت:

۷۰درصدفرشماشینیکشوردرکاشانتولیدمیشود

کاهش۲۵درصدیچکهایبرگشتی

 رییس جمهوری: 

کرات در وین تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد به مذا

خبر

و  خانــه  از  مالیــات  اخــذ  بــرای  قانــون،  طبــق 
ــد آییــن نامــه اجرایــی آن از  خودروهــای لوکــس بای
کثــر تــا  ســوی وزارت اقتصــاد بــه هیــات وزیــران حدا
ــا  ــود ام ــال ش ــب ارس ــرای تصوی ــاری ب ــاه ج ــان م پای

همچنــان در وزارت اقتصــاد مانــده  اســت.
ــا  بودجــه امســال، صاحبــان خانــه و خودروهــای ب
ارزش بــاالی ۱۰ و یــک میلیــارد تومــان را مکلــف بــه 
گفته رییس  که طبق  کرده است  پرداخت مالیات 
کل ســازمان امــور مالیاتی، ایــن افــراد تــا خــرداد مــاه 
بایــد شناســایی می شــوند و تــا پایــان بهمــن ســال 

جــاری مکلــف بــه پرداخــت مالیــات هســتند. 
براســاس قانــون، مالیــات خودروهــای تــا یــک و 
نیــم میلیــارد تومــان )نســبت بــه مــازاد یک میلیــارد 
تومــان( یــک درصــد، تــا مبلــغ ســه میلیــارد تومــان 
)نســبت بــه مــازاد یــک و نیــم میلیــارد تومــان( دو 
درصد، تا مبلغ چهار و نیم میلیارد تومان )نســبت 
بــه مــازاد ســه میلیــارد تومــان( ســه درصــد و نســبت 
بــه مــازاد چهــار و نیــم میلیــارد تومــان هــم چهــار 

ــود.  درصــد خواهــد ب
بــا توجــه به کــف قیمت مالیات گیــری )یک میلیارد 
تومــان( تقریبــا هیــچ خــودروی تولیــد یــا مونتــاژ 
داخلــی مشــمول مالیــات نخواهــد شــد و مالیــات 
کــه  مربوطــه مخصــوص خودروهــای وارداتــی اســت 
ک  قیمــت روز و ســال ســاخت یــا ورود آن هــا مــا

میــزان مالیــات خواهــد بــود.
خودروهــای  مالیــات  نکــردن  پرداخــت  جریمــه 

لوکــس 
لوکــس  خودروهــای  صاحبــان  کــه  صورتــی  در 
مالیــات متعلقــه را نپردازنــد، قــادر بــه نقــل و انتقــال 
خــودرو نیســتند و بایــد مبلــغ مالیــات را در زمــان 

کننــد.  نقــل و انتقــال پرداخــت 
کــه ارزش آن ها با احتســاب  همچنیــن، خانه هایی 
نیــز  باشــد،  تومــان  میلیــارد   ۱۰ از  بیــش  عرصــه 
صاحبــان آن هــا مکلــف بــه پرداخــت مالیــات اســت 
کــه خانه هــای درحــال ســاخت و در ســال تملــک از 
پرداخت ایــن مالیات معاف هســتند و نرخ مالیات 

ســاالنه این خانه هــای لوکــس به شــرح ذیل اســت:
۱- نســبت بــه مــازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیــارد تومان؛ 

یــک در هزار
۲- نســبت بــه مــازاد ۱۵ میلیــارد تــا ۲۵ میلیــارد 

هــزار در  دو  تومــان؛ 
۳- نســبت بــه مــازاد ۲۵ میلیــارد تــا ۴۰ میلیــارد 

تومــان؛ ســه در هــزار
تــا ۶۰ میلیــارد  ۴- نســبت بــه مــازاد ۴۰ میلیــارد 

هــزار در  چهــار  تومــان؛ 
۵-نســبت بــه مــازاد ۶۰ میلیــارد تومــان بــه بــاال پنــج 

در هــزار
جریمه پرداخت نکردن مالیات خانه های لوکس 

کــه صاحبــان خانه هــای  عــاوه برایــن، در صورتــی 
لوکــس مالیــات متعلقــه را نپردازنــد، قــادر بــه نقــل 
ــا اجــاره واحــد مســکونی خــود نیســتند  و انتقــال ی
و بایــد مبلــغ مالیــات را در زمــان نقــل و انتقــال 

کننــد.  پرداخــت 
قانــون بودجــه امســال، ســازمان امــور مالیاتــی را 
بــرای اجرای ایــن بنــد مکلــف بــه تعییــن آییــن نامــه 
کثــر پایــان خــرداد مــاه نســبت  کــه بایــد تــا حدا کــرده 
بــه تعییــن دارایی هــای مشــمول و ارزش آنهــا اقــدام 
کنــد و مراتــب را بــه نحــو مقتضی به اطاع اشــخاص 

مشــمول برســاند.
همچنیــن، آییــن نامــه اجرایــی بایــد بــه تصویــب 
کــه پیگیری هــا بیانگر ایــن  هیئــت وزیــران برســد 
کــه ســازمان امــور مالیاتی آیین نامــه مربوطه  اســت 
کــرده امــا هنوز به دســت  را بــه وزارت اقتصــاد ارســال 

هیئــت وزیــران بــرای تصویــب نرســیده اســت. 
بنابرایــن، تــا پایــان مــاه جــاری بــرای اجــرای قانــون 
مالیــات بــر خانــه و خودروهای لوکس فرصت اســت 
کــه مســئوالن وزارت اقتصــاد بایــد هــر چــه زودتــر 
ــا قانــون  در ایــن زمینــه اقــدام الزم را انجــام دهنــد ت
که ایــن آییــن نامــه بــه  اجــرا شــود، زیــرا تــا زمانــی 
تصویب هیات وزیران نرسد، از خانه و خودروهای 

لوکــس هــم مالیاتــی دریافــت نمی شــود. 

کی اجرا می شود؟ مالیات ستانی از لوکس نشینان 
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اصفهــان  شهرســتان  نماینــدگان  مجمــع  دبیــر 
کیــد دارند  گفــت: نمایندگان شهرســتان اصفهان تا
زاینــده رود  دایمی رودخانــه  احیــای  تــا  اقدامــات 

گیــرد. صــورت 
حجــت االســام احســان تیمــوری، بــا اشــاره بــه 
شهرســتان  مــردم  نماینــدگان  اخیــر  اقدامــات 
اصفهــان در مجلــس در موضــوع آب اظهار داشــت: 
کســیون محیط زیست مجلس شــورای  اعضای فرا
اســامی در ســال جدیــد بــا همراهــی خانــم شــیخی 
از مناطقی در اســتان و شهرســتان اصفهان بازدید 
ــی هــوا  داشــتند و در موضوعــات زاینــده رود و آلودگ
آقــای  هــم  جلســه  چنــد  دادنــد؛  انجــام  بررســی 
مقتدایــی در تهــران پیرامــون مســأله آب داشــتند و 

کشــاورزان نیــز صحبــت شــده اســت. ــا صنــف  ب
اصفهــان  شهرســتان  نماینــدگان  مجمــع  دبیــر 
گفــت: آقایــان میرزایــی و مقتدایــی در ســفری بــه 
یــزد مســیر انتقــال آب از خلیج فــارس بــه یــزد را 
کردنــد و مشــخص شــده آب تــا اردکان  مشــاهده 
ــه ای  ــم در جلس ــور ه ــای بانکی پ ــت؛ آق ــیده اس رس
بــا نخبــگان و ایده پــردازان بــرای فاضــاب بــه بحــث 
پرداخته انــد. خانــم شــیخی و آقــای طغیانــی نیــز 
کــرده و پیگیری هایــی را بــرای  در ایــن فضــا ورود 
انجــام  رئیس جمهــور  و  نیــرو  وزیــر  بــه  نامــه ای 
مشــترک  جلســه  خصــوص  در  وی  می دهنــد. 
مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهــان بــا رئیــس 
کــرد: در ایــن جلســه  زاینــده رود تصریــح  حوضــه 
کــه بــا حضــور سرپرســت آب منطقــه ای برگــزار شــد 
گزارشــی از ۴۰ روز  مباحــث مختلفــی طــرح شــد و 

فعالیــت پــس از انتصاب شــان دادنــد؛ از میــزان آب، 
که  گفته شــد  کرده و  ورودی و خروجی آن صحبت 
گــر تــوان مدیریــت حوضــه آبریــز وجــود نــدارد بایــد  ا
ــا بــه صــورت دیگــری پیگیــری شــود. اعــام شــود ت

ــدگان  ــع نماین ــرد: مجم ک ــان  ــه بی ــوری در ادام تیم
بــا موثریــن و فعــاالن  نیــز  شهرســتان جلســه ای 
کردنــد و  اجتماعــی موضــوع حوضــه آبریــز برقــرار 
نماینــده اصفهــان  امضــای ۵  بــا  نامــه  پیگیــری 
ــه  ــه صــورت مفصــل ب گرفــت؛ همچنیــن ب صــورت 
کشــاورزان شــرق پرداختــه و در نهایــت  مطالبــات 
کشــاورزان در شــهر  منتــج شــد تــا روز شــنبه در بیــن 
زیــار حضــور یابنــد و مطالبــات در خصــوص پنــج 

محــور اصلــی صورت بنــدی شــد.
دبیــر مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهــان بــا 
بیان اینکــه در مجمــع نماینــدگان اســتان بیــش از 

۸۰ درصــد فضــای جلســات پیرامــون آب اســتان و 
مباحث زیســت محیطی بوده اســت، گفت: آقایان 
مقتدایــی و نقدعلــی پیگیــر حــوزه آب هســتند و بــا 
توجــه بــه اهمیــت موضــوع، دیگــر نماینــدگان نیــز 
کار دچــار  پیگیــر اقدامات ایــن افــراد خواهنــد بــود تــا 
و  و منافــع بخشــی  ناهماهنگــی  و  چندصدایــی 

شــخصی نشــود.
وی افــزود: نماینــدگان شهرســتان اصفهــان نیــز 
ــه  ــا احیــای دائمی رودخان ــد اقدامــات ت کیــد دارن تأ
مقطعــی  آب  نه اینکــه  گیــرد،  صــورت  زاینــده رود 
فراخــور  بــه  ولــی  کنــد  پیــدا  جریــان  مــوردی  و 
کشــاورزان شــرق و غــرب اصفهــان حداقــل  حــال 
می خواهنــد بــه شــکل مقطعــی هــم مقــداری آب از 
باالدســت رهاســازی شــود و جلســاتی در تهــران در 
دو هفتــه آینــده با ایــن موضــوع صــورت می گیــرد.

دبیر مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان:

پیگیری جاری شدن زاینده رود در تهران
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبر

اجــرای نقاشــی پیرمرد گل فروِش خیابان شــریعتی 
بــر روی دیــواری در همیــن خیابــان بــه ســفارش 
مــورد  اصفهــان،  شــهرداری  زیباســازی  ســازمان 
گرفــت و دل ایــن  اســتقبال بســیاری از مــردم قــرار 
کــرد؛ هنرمنــد  شــهروند وظیفه شــناس را هــم شــاد 
کــرده، ضمــن بیــان  که ایــن اثــر را خلــق  نقاشــی 
توضیحاتی درباره ی آن، از برکات اختصاص یافتن 
دیوارهــای شــهر بــه امــر شناســاندن شــهروندان 
خــوب می گویــد. جــواد طاهــری، رئیــس هیــأت 
مدیــره انجمــن هنرمنــدان نقــاش اصفهــان علــت 
پرداختــن به ایــن ســوژه را برای ایســنا این گونه شــرح 
می دهــد: زندگــی همــه ی مــا یــک الیــه و ســطح 
ــای  ــر الیه ه ــی ب ــه البتــه مبتن ک ــی دارد  ــال و عین فع

به واســطه ی  می کنــم  تصــور  اســت.  درونــی 
پرداختــن بــه همیــن ســطح، می تــوان بــه آن معنا و 

مفهــوم درونــی رســید.
کارهــای ســالمی که  او می گویــد: از نظــر مــن همــه ی 
بــرای  و  ارزشــمند  دارنــد  اشــتغال  آن  بــه  مــردم 
رفــع نیازهــای اجتمــاع بســیار مفیدنــد. طبیعتــا 
ــد احســاس مفیــد  بازتاب ایــن ارزشــمندی می توان
بــودن را بــرای صاحــب شــغل فراهــم ســازد و در 
کیفیت اجتماعی اســت  صورت رســیدن به چنین 
کــه هــر کــس، به شــغل خود افتخــار می کنــد و بدون 
احســاس خجالت، با اعتماد به نفس بیشــتری به 
کــه دیگــر نــوع شــغل  کارش ادامــه خواهــد داد؛ چــرا 
ک، ســودمندی و نیــاز  اهمیــت نــدارد، بلکــه مــا

کار، شــغل یــا حرفــه اســت. جامعــه بــه آن 

اســتاندار  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
شــهر  جــای  جــای  در  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان 
خدمــات ســازنده شــهرداری و مدیریــت شــهری 
گفــت: در ســه  اصفهــان قابــل مشــاهده اســت، 
گذشــته در ُبعــد ســازندگی و رفــع مشــکات  ســال 
ترافیکــی  کــور  گره هــای  رفــع  ویــژه  بــه  شــهری 
انجــام  شــهرداری  توســط  ارزنــده ای  اقدامــات 

کــه بایــد قدردانــی شــود.  شــده 
سیدحســین قاضی عســگر، در آئین بهره برداری 
از پروژه هــای عمرانــی ســازمان میادیــن میــوه و 
تــره بــار و ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری 
شــهرداری  تاش هــای  از  قدردانــی  ضمــن 
کــرد: روز  اصفهــان در ســه ســال اخیــر، اظهــار 
مصــرف  ســازی  بهینــه  و  بهــره وری  روز  شــنبه 
کــه افتتــاح پروژه هــای ســازمان میادیــن و  بــود 
ســاماندهی مشاغل شهری شــهرداری به فاصله 
گرفتــه و  یــک روز از ایــن مناســبت را بــه فــال نیــک 
امیدواریم ایــن ســازوکارها باعــث توزیــع منطقــی 

ــد. ــاغل باش مش
کاال و خدمــات  وی بــا بیان اینکــه نظــام توزیــع 
کــرد: بــا  یکــی از مشــکات امــروز اســت، تصریــح 
ــا  ــته ب گذش ــال  ــده از دو س ــام ش ــای انج حرکت ه
کاردان  اســتفاده از ســامانه های مختلــف و افــراد 
کــه مجموعــه توزیــع،  بــه ســمتی پیــش می رویــم 
امــور  هماهنگــی  معــاون  شــود.  ســاماندهی 
کــرد:  اقتصــادی اســتاندار اصفهــان خاطرنشــان 
مجتمــع  همچــون  مجتمع هایــی  راه انــدازی 
صنفی عمده فروشــان خواروبار، خشــکبار و مواد 
کارگاهی نیک اندیــش در کنار  غذایــی و مجموعه 
کارســاز  اســتفاده از فنــاوری اطاعــات می توانــد 
باشــد. وی بــا بیان اینکــه در جــای جــای شــهر 
خدمــات ســازنده شــهرداری و مدیریــت شــهری 
گفــت: در ســه  اصفهــان قابــل مشــاهده اســت، 
گذشــته در ُبعــد ســازندگی و رفــع مشــکات  ســال 
ترافیکــی  کــور  گره هــای  رفــع  ویــژه  بــه  شــهری 
انجــام  شــهرداری  توســط  ارزنــده ای  اقدامــات 

ــود. ــی ش ــد قدردان ــه بای ک ــده  ش

هواشناســی  کل  اداره  پیش بینــی  کارشــناس 
گاهــی رگبــار  گفــت: بــرای روز سه شــنبه  اصفهــان 

در  ویــژه  بــه  لحظــه ای  تندبــاد  و  بــرق  و  رعــد  و 
مناطــق غــرب و شــمال و پیش بینــی می شــود. 
آســیه آقایــی بــا اشــاره بــه وضعیــت هــوای اســتان 

اظهــار داشــت: نقشــه های هواشناســی بیانگــر 
جــوی نســبتا ناپایــدار طــی چهــار روز آینــده در 
پیش بینــی  کارشــناس  اســت.  اســتان  ســطح 
بر ایــن  افــزود:  اصفهــان  هواشناســی  کل  اداره 
کثــر  اســاس وضعیــت جــوی طی ایــن مــدت در ا
کمی ابری، در بعد از ظهر  مناطق اســتان آســمان 
افزایش ابر گاهی وزش باد نســبتا شــدید تا شــدید 

می شــود. پیش بینــی 
گاهــی رگبــار و  کــرد: بــرای روز سه شــنبه  وی بیــان 
رعــد و بــرق و تندبــاد لحظــه ای بــه ویــژه در مناطق 
غرب و شــمال و در بخش هایی از شــرق و مناطق 
ک محلی دور از انتظار نیست. گرد و خا مستعد، 

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری 
معرفــی  و  شناســاندن  گفــت:  اصفهــان 
و  حوزه ایثــار  در  اســتان  فعــال  شهرســتان های 
کشــور ضــروری اســت. شــهادت بــه نســل جــوان 

حیــدر قاســمی در شــورای اســتانی توســعه و ترویــج 
اســتانداری  محــل  در  شــهادت  و  فرهنگ ایثــار 
اصفهــان افزود: ایــن امــر ســبب ترویــج روحیه ایثــار 
ــاز  ــان به ایــن امــر نی و شــهادت خواهــد شــد و جوان

ُمبــرم دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت ادامــه دادن راه شــهدا 
و  مناطــق  اصفهــان  اســتان  در  مــا  کــرد:  اضافــه 
شهرســتان های مطــرح در ایثــار، شــهادت و جهــاد 

ــه مقاومــت منحصــر  کــم نداریــم و هــر یــک در مقول
بفــرد هســتند.

معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری 
اصفهــان دربــاره پیشــنهاد مســووالن شهرســتان 
ــا  ــه نامگذاری ایــن شهرســتان ب ــاد راجــع ب نجــف آب
ــرد:  ک عنــوان شــهر ایثار، جهــاد و شــهادت  تصریــح 
ارائــه  ارتبــاط جمــع بندی هــا  الزم اســت در ایــن 
گیــرد و در ایــن راســتا بــا  شــود تــا مــورد حمایــت 
دســتگاه های متولــی نظیــر بنیــاد شــهید و بنیــاد 

حفــظ آثــار دفــاع مقــدس همفکــری شــود.
فرهنگــی  و  اجتماعــی  امــور  مدیــرکل 
گفــت:  نیــز در ایــن جلســه  اســتانداری اصفهــان 
شــاخص های این شهرســتان در حــوزه فرهنــگ 

و ایثــار و شــهادت بایــد مشــخص شــود تــا بتــوان امور 
کــرد. تســهیل  را  نامگــذاری  بــه  مربوطــه 

نظــرات  کســب  افــزود:  ســجاد  محســن  ســید 
تخصصــی از شــورای فرهنــگ عمومی شهرســتان 
و دســتگاه های اســتانی الزم اســت و بــه پیشــبرد 

می انجامــد. اهــداف 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان 
کــرد: الزم اســت  نیــز در ایــن نشســت خاطرنشــان 
که ایــن پیشــنهاد در قالــب یــک طــرح جامــع در 
عمومی کشــور  فرهنــگ  شــورای  و  عالــی  شــورای 

مطــرح شــود.
حجت االســام والمســلمین رمضانعلی معتمدی 
و  شــهادت  و  فرهنگ ایثــار  ترویــج  داد:  ادامــه 
شناســاندن شــهرهای شــاخص در ایــن مقولــه باید 

جــزو برنامه هــای دســتگاه های متولــی باشــد.
اســتان اصفهــان بیــش از ۲۳ هــزار شــهید و ۵۰ هــزار 
جانبــاز و ســه هــزار و ۵۵۵ آزاده تقدیــم انقــاب و 

نظــام اســامی کرده اســت.
در اســتان اصفهــان یکهــزار و ۲۰۰ نفــر جانبــاز بــاالی 
۷۰ درصــد، ۲۵۷ جانبــاز آســیب نخاعــی، ســه هــزار 
ــم  ــهید حری ــرم، ۲۷ ش ــع ح ــهید مداف آزاده، ۱۹۵ ش
زیــر  تحمیلــی  جنــگ  جانبــاز  هــزار  و ۵۰  امنیــت 

کل بنیــاد شــهید هســتند. پوشــش اداره 
 ۳۰ در  نجف آبــاد  نفــری  هــزار   ۳۰۰ شهرســتان   

دارد. قــرار  اصفهــان  غــرب  کیلومتــری 

نارگســتر  شــیمیایی  صنایــع  در  انفجــار  وقــوع 
کیلومتــر ۷ جــاده  ســپاهان واقــع در شاهین شــهر 
علویجــه از توابــع اســتان اصفهــان بامــداد یکشــنبه 

موجــب مصدومیــت ۹ نفــر شــد.
مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی اســتان 
 ۳۶ و   ۳ ســاعت  حادثــه  گفت: ایــن  اصفهــان 
دقیقــه بامــداد یکشــنبه رخ داد و پــس از اعــام بــه 

اورژانس پیش بیمارســتانی، یک دســتگاه اتوبوس 
آمبوالنــس، چهــار واحــد امــدادی از اورژانــس و دو 
واحــد امــدادی هــال احمــر بــه محــل اعــزام شــدند.

غفــور راســتین افــزود: در ایــن حادثــه ۹ مــرد مصــدوم 
بــه  درمانــی  اولیــه  خدمــات  دریافــت  از  پــس  و 
گلدیــس شاهین شــهر منتقل شــدند. بیمارســتان 

علت بروز این حادثه در دست بررسی است.
ســپاهان  نارگســتر  شــیمیایی  صنایــع  مجتمــع 
کننــده مــواد ناریــه تجــاری صنعتــی  اولیــن تولیــد 
کشــور، ارگان هــا و  در ایــران زیرنظــر شــورای امنیــت 

اســت. ناریــه  مــواد  دســت اندرکار  ســازمان های 
روزنامــه  مندرجــات  اســاس  بــر  شــرکت  ایــن 
رسمی کشــور، به عنــوان تنهــا مرجــع تولیــد و توزیــع 
کشــور معرفــی  کننــده مــواد نورافشــانی بی خطــر در 

اســت. شــده 

و  بــار  تــره  و  میــوه  پروژه هــای ســازمان میادیــن   
ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری اصفهــان 
بــه ارزش ۴۱۵۰ میلیــارد ریــال در هشــتاد و یکمیــن 
حضــور  بــا  افتتــاح«  یــک  یکشــنبه،  »هــر  برنامــه 
شــهردار اصفهان، رییس و اعضای شــورای شــهر به 
بهــره بــرداری رســید. در راســتای هدف ســاماندهی 
مشــاغل شــهری، فــاز نخســت مجتمــع صنفــی 
ــار بــا صــرف هزینــه ای بالــغ  عمــده فروشــان خواروب
بــر ۱۶۰ میلیــارد تومــان در میــدان مرکــزی میــوه و تره 
کلنــگ فــاز دوم آن بــه زمیــن زده شــد. بــار افتتــاح و 
ســاماندهی مشــاغل شــهری امــری ضــروری اســت 
و وظیفــه اصلــی ســازمان میادیــن و ســاماندهی 
ــه  ک ــت  ــی اس ــاماندهی اصناف ــهری، س ــاغل ش مش

بــه مــرور زمــان اســتقرار یافتــه و  در ســطح شــهر 
نــوع فعالیــت آن هــا مشــکات و مزاحمت هایــی 
بــرای مــردم بــه وجــود آورده اســت. فــاز نخســت 
مجتمــع صنفــی خواروبــار شــامل ۴۵ ســوله اســت 
تــا واحدهــای صنفــی خیابان هــای صارمیــه، جهاد 
و ولی عصــر در ایــن مجتمــع مســتقر و ســاماندهی 
شــود. فــاز دوم مجتمــع صنفــی خواروبار نیز شــامل 
کلنــگ آن امــروز بــه زمیــن زده  کــه  ۶۶ واحــد اســت 
شــد تــا عملیــات اجرایــی آن در ســال جاری آغــاز 
شــود. با اســتقرار واحدهای صنفی در این مجتمع 
میــدان میــوه و تــره بــار بــه قطــب خشــکبار در مرکــز 
کشــور تبدیــل خواهــد شــد. مــروز همچنیــن ۴۰ 
کارگاهــی شــهرک نیک اندیــش بــا اعتبــاری  واحــد 
حــدود ۳۵ میلیارد تومان افتتاح شــد تــا واحدهای 
کاری  تراشــکاری، در و پنجره ســازی، ام. دی. اف 
کــه در ســطح شــهر آالینــده بــوده و نــوع  و مشــاغلی 
فعالیــت آن هــا برای مــردم مزاحمت ایجــاد می کند، 
در این مکان مســتقر شــوند. این واحدهای صنفی 
گــذار می شــود، امــا بــه  ــه افــراد وا از طریــق مزایــده ب
کــه مشــکل مزاحمت زایــی داشــته باشــند  اصنافــی 
بــه  فــروش  مشــوق های  نامــه  آئیــن  اســاس  بــر 

ــد. ــذار می کنن گ ــیطی وا ــورت تقس ص

معاون استاندار: قاب شهروندان خوب روی دیوارهای شهر

خدمات سازنده شهرداری اصفهان قابل مشاهده است

رگبار و تندباد لحظه ای غرب و شمال اصفهان را دربر می گیرد

معاون سیاسی استاندار :

ضرورت معرفی شهرهای فعال حوزه ایثار در استان 

انفجار در یک واحد شیمیایی 
در شاهین شهر  ۹ مصدوم داشت

افتتاح و کلنگ زنی ۴۱۵۰ میلیارد ریال پروژه 
برای ساماندهی مشاغل شهری اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهان 
کیــد بر اینکــه خاموشــی ها بــه نوعــی اســت  بــا تا
گفــت:  کــه از میــزان و زمــان آن مطلــع نیســتیم، 
گرچــه اســتان اصفهــان از میــزان ســقف بــرق  ا
کــه ۱۷۰۰ مــگاوات  تعییــن شــده از ســوی توانیــر 
گرمــای  دلیــل  بــه  امــا  نکــرده،  عبــور  بــود، 
کشــور، ناچــار بــه  کمبــود بــرق در  سراســری و 

خاموشــی شــد.
گفــت: قطعــی بــرق بــه  حمیــد عاقــه منــدان 
کــه بــه یــک بــاره اتفــاق  گرمــای شــدید  دلیــل 
کــه قبــا پیــش بینــی  کمبــود منابــع آبــی  افتــاد و 
کــه هیــچ یــک از ایــن  گرفــت  شــده بــود، صــورت 
خاموشــی ها در ســطح اســتان مدیریــت شــده 
بــه صــورت سراســری در  نبــود و خاموشــی ها 

خ داد. کشــور ر
گرمــای  بــه  توجــه  بــا  گفــت:  منــدان  عاقــه 
گرفــت،  کشــور را فــرا  کــه بــه یکبــاره  شــدید هــوا 
هنــوز شــرکت توانیــر و در اســتان ها برنامه هــای 
صرفــه جویــی مصــرف بــرق را اجــرا نکرده ایــم تــا 
کــه چــه حــد بایــد صرفــه جویــی  مشــخص شــود 

ــیم. ــته باش ــرق داش ــرف ب در مص
و  جــداول  حاضــر  حــال  در  شــد:  یــادآور  وی 
ســقف ها اعــام شــده، امــا هنــوز برنامــه صرفــه 

جویــی اجــرا نشــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اصفهان 
کــه میــزان خاموشــی ها بــا  کــرد  ابــراز امیــدواری 
کمتــر باشــد، امــا  توجــه بــه صرفــه جویــی مــردم 
کنیــم،  گــر از میــزان مشــخص مصــرف عبــور  ا
ادامــه  بــه طــور قطــع خاموشــی ها همچنــان 

ــت. ــد داش خواه

و  آمــوزان  دانــش  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
کرونــا در برگــزاری  خانواده هــا بابــت شــیوع ویــروس 
حضــوری امتحانــات دغدغــه نداشــته باشــند زیــرا 
رعایــت  بــا  حضــوری  تمامی امتحانــات  برگــزاری 
پیشــگیرانه  مــوارد  و  بهداشــتی  پروتکل هــای 
از  بازدیــد  در  رضایــی  عبــاس  می شــود.  انجــام 
یکــی از حوزه هــای امتحانــی حضــوری اصفهــان 
افــزود: رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در برگــزاری 
حضوری امتحانات پایه نهم و دوازدهم در اســتان 
اصفهــان قابــل قبــول ارزیابــی می شــود و نشــان 
از  آمــوزان  دانــش  ســامتی  حفــظ  کــه  می دهــد 
جملــه اولویت هــای آمــوزش و پــرورش بــوده اســت. 
وی ادامــه داد: بابــت مدیریــت و تدابیــر مدیــرکل 
ــرا  ــرد زی ک ــی  ــد قدردان ــتان بای ــرورش اس ــوزش و پ آم
بــرای حفــظ ســامتی  بایــد  کــه  تمامی مباحثــی 
کرونــا مدنظــر قــرار  و جلوگیــری از انتقــال ویــروس 
گرفتــه باشــد در امتحانــات حضــوری رعایــت شــده 
اســت. اســتاندار اصفهــان اضافه کرد: بــرای برگزاری 
ــوری  ــات حض ــات و برپایــی امتحان باشــکوه انتخاب
گام نخســت بــه ســامت مــردم  کــه در  می طلبــد 
اهمیــت داده شــود و در ایــن راســتا تمامی ضوابــط 
بهداشــتی و جلوگیــری از انتقــال بیمــاری و ویــروس 
کرد: ایــن  گیــرد. رضایــی خاطرنشــان  مدنظــر قــرار 
خانواده هــای  و  آمــوزان  دانــش  از  شــماری  کــه 
آنــان دغدغــه شــیوع ویــروس و انتقــال بیمــاری 
ــاس  ــن اس ــر همی ــت و ب ــندمنطقی اس ــته باش داش
برنامــه ریزی هــا بــرای برگــزاری امتحانــات بــا رعایــت 
تمامی پروتکل هــای بهداشــتی مقــرر شــده اســت.
بررســی  و  نظــارت  هــدف  بــا  اصفهــان  اســتاندار   
همــراه  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای  وضعیــت 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش از دبیرســتان دخترانــه 
فرهنــگ مفضلــی واقــع در خیابــان شــیخ بهایــی 
بازدیــد کــرد. ۹۰۰ هــزار دانش آمــوز در پنــج هــزار واحــد 
آموزشــی در اســتان اصفهــان تحصیــل می کننــد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان اصفهان:

همچنان احتمال قطعی 
برق در اصفهان 

وجود دارد

استاندار اصفهان:

دانش آموزان هنگام 
برگزاری امتحانات نگران 

کرونا نباشند

تبلیغــات  دفتــر  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 
اســامی اصفهان گفت: نشست مجازی »حضور 
کثــری، نقــش طــاب، انتخابــات۱۴۰۰« بــه  حدا
ــوم  ــان و عم ــاب، مبلغ ــژه ط ــازی وی ــورت مج ص

می شــود. برگــزار  عاقه منــدان 
حجت االســام حامــد اهتمــام، بــا اعام ایــن خبــر 
کثــری  اظهــار داشــت: حضــور قدرتمندانــه  و حدا
کــه بــا یــاری  ملت ایــران مطالبــه رهبــری اســت 
یــأس دشــمنان  باعــث  بــا تحقــق آن  پــروردگار 

ــد. ــد ش ــام خواه اس
وی افــزود: طــاب و مبلغــان بــرای دعــوت پرشــور 
وظیفــه ای  رأی،  صندوق هــای  پــای  در  مــردم 
بــرای  از ایــن جهــت  کــه  دارنــد  برعهــده  دینــی 
تبیین ایــن موضــوع، معاونــت فرهنگــی تبلیغــی 
از  دعــوت  بــا  اســامی اصفهان  تبلیغــات  دفتــر 
نشســت  رفیعــی،  ناصــر  دکتــر  حجت االســام 
طــاب،  نقــش  کثــری،  حدا »حضــور  مجــازی 

کــرد. برگــزار خواهــد  را  انتخابــات1۴۰۰« 
تبلیغــات  دفتــر  تبلیغــی  فرهنگــی  معــاون 

که ایــن نشســت  اســامی اصفهان بــا بیان ایــن 
مجازی روز ســه شــنبه ۴ خرداد ماه 1۴۰۰ ســاعت 
گفــت: عمــوم عاقه منــدان  18 برگــزار می شــود، 

می توانند از طریق تلویزیون اینترنتی اپلیکیشن 
کــه از طریــق نشــانی dte.bz/rooz قابــل  روزبــرگ 
ــد. دریافــت اســت، در ایــن جلســه شــرکت نماین

کثری، نقش طالب، انتخابات۱۴۰۰«  نشست مجازی »حضور حدا
در اصفهان برگزار می شود

خبر

و  آمــوزش  کل  اداره   متوســطه  آمــوزش  معــاون 
برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  پــرورش 
امتحانــات حضــوری و مجــازی دانــش آمــوزان در 
گفــت: از اســتاندار  بــازه زمانــی ۸ صبــح تــا ۱۲ ظهــر، 
کردیــم در ایــن فاصلــه زمانــی  اصفهــان درخواســت 

مشــکل قطعــی بــرق نداشــته باشــیم.
محمدرضــا ناظــم زاده، بــا اشــاره بــه آغــاز قطعــی 
ــار  ــنبه، اظه ــان از ش ــتان اصفه ــور و اس کش ــرق در  ب
کرد: ایــن موضــوع باعــث نگرانــی دانــش آمــوزان و 
خانواده هایشــان شــده اســت. ما هم نگران قطعی 
ــات دانــش آمــوزان  ــا فصــل امتحان ــرق همزمــان ب ب

هســتیم.
وی بــا بیان اینکــه قطعــی بــرق هــم بــرای امتحانات 
نهایــی پایــه نهــم و دوازدهــم ممکــن اســت مشــکل 
ســاز شــود و هــم امتحانــات مجــازی دانــش آمــوزان 
در منزل، گفت: از روز گذشته پیگیری هایی انجام 
بــا مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری  شــد و 
کراتــی داشــتیم، امــروز نامــه ای بــه  اصفهــان مذا
کردیــم تــا بــا همــکاری  اســتاندار اصفهــان ارســال 
شــرکت بــرق اســتان تمهیداتــی بــرای زمــان برگــزاری 

امتحانــات دانــش آمــوزان پیــش بینــی شــود.
و  آمــوزش  کل  اداره   متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــا بیان اینکــه پیشــنهاد  پــرورش اســتان اصفهــان ب
ــرق  ــا ۱۲ ظهــر قطعــی ب ــم در فاصلــه ۸ صبــح ت دادی
کــرد: امتحانــات حضوری  نداشــته باشــیم، تصریح 
برگــزار  صبــح  نیــم  و   ۱۰ تــا   ۸ ســاعت  فاصلــه  در 
می شــود. امتحانــات مجــازی در پایه هــای مختلف 
ممکــن اســت طــول بکشــد ولی نهایتــا تا ســاعت ۱۲ 
کردیــم  ظهــر انجــام می شــود، بنابرایــن درخواســت 

در ایــن فاصلــه زمانــی مشــکل قطعــی بــرق نداشــته 
باشــیم، البتــه محدودیت های شــرکت برق اســتان 
گرفــت. وی بــه دانــش آمــوزان  را نیــز بایــد درنظــر 
گوشــی تلفن همراه  کرد در صورت امکان از  توصیه 
کننــد تــا نیــازی بــه  و بســته های اینترنتی اســتفاده 
گــر دانــش آمــوزی  بــرق نداشــته باشــند، و افــزود: ا
بــا مشــکل قطعــی بــرق روبــرو شــد، بــا اطــاع دادن 
مشــکل بــه مدرســه، بعــد از پایــان امتحانــات جــزو 

ــود. ــوب می ش ــاز محس ــان مج غایب
ناظــم زاده بــا اشــاره به اینکــه در ســال های قبــل 
نیــز امتحانــات غایبــان مجــاز برگــزار می شــد، گفــت: 
مــدارس می تواننــد در فرصت دو هفته بعــد از پایان 
کــه بــا مشــکل  امتحانــات بــرای دانــش آموزانــی 
قطعــی بــرق روبــرو شــدند امتحانــات غایبــان مجــاز 

کننــد. را برگــزار 
وی بــا تایید اینکــه قطعــی بــرق در زمــان امتحــان 
بــرای دانــش آمــوزان  و برگــزاری امتحــان مجــدد 
گفــت: بــه هــر حــال قطعــی بــرق  اســترس زا اســت، 
ــاش  ــا ت ــت، ام ــا نیس ــت م ــه دس ک ــت  ــکلی اس مش
می کنیــم بــا تعامــل و پیگیــری بیــن ســاعت ۸ تــا ۱۲ 
قطعی برق نداشــته باشــیم و امتحانات را مدیریت 

کنیــم.
و  آمــوزش  اداره کل  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
ــات  ــزاری امتحان ــد برگ ــرورش اســتان در مــورد رون پ
گفــت:  حضــوری پایه هــای نهــم و دوازدهــم نیــز 
کــه در نواحــی و مناطــق انجــام  در بازدیدهایــی 
هیــچ  لحظــه  تا ایــن  خوشــبختانه  می دهیــم 
آمــوزان  دانــش  امتحانــات  برگــزاری  در  مشــکلی 

نداشــته ایم.

قطعی برق؛ 

دردسر تازه دانش آموزان در فصل امتحانات
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فاطمــه عباســی مدیــرکل دفتــر توانمندســازی 
بیــان  در  کشــور  بهزیســتی  زنــان  و  خانــواده 
ســال ۹۹  در  مهــم  دســتاوردهای  و  اقدامــات 
از خانواده هــای دارای  بــه حمایــت  اشــاره  بــا 
 ۴ گذشــته  ســال  گفــت:  چندقلــو،  فرزنــدان 
هــزار و ۷۰۰ خانــوار دارای فرزنــدان ســه قلــو و 
باالتــر و نیــز تعــداد ۱۰۸ خانــواده دارای فرزنــدان 
دوقلــوی دهک هــای ۱ تــا ۳ تحــت پوشــش این 
از  متوســط  بطــور  ماهیانــه  و  بــوده  ســازمان 
ســایر  و  مســتمری  ریــال  میلیــون   ۵ مبلــغ 

می شــوند. بهره منــد  حمایتــی  خدمــات 
ــان  ــواده و زن مدیــرکل دفتــر توانمندســازی خان
توانمندســازی  و  تشــکیل  کشــور  بهزیســتی 
میانگیــن  بــا  خودیــار  گــروه  هــزار   ۴ از  بیــش 
روســتا   ۷۰۰ و  یکهــزار  در  گــروه  هــر  در  نفــر   ۱۶
رویکــرد  بــا  خــرد  مالــی  تأمیــن  اقدامــات  از  را 
بانکــداری پیونــدی برشــمرد و افــزود: عضویــت 
کم درآمــد  حــدود ۷۰ هــزار نفــر از زنــان و جوانــان 
مناطــق روســتایی، جمــع آوری و انباشــت ۳۴ 
میلیــارد تومــان پس اندازهــای خــرد، پرداخــت 
گروه هــا بــه  ۹۹ هــزار فقــره وام داخلــی توســط 
هــزار  پرداخــت ۵  تومــان،  میلیــارد  مبلــغ ۶۶ 
۶۵۱  فقــره وام بــه مبلــغ ۲۲۴ میلیــارد تومــان 
دیگــر  از  گروه هــا  بــه  عامــل  بانــک  توســط 

اســت. پذیرفتــه  صــورت  اقدامــات 
وی بــا اشــاره بــه برگــزاری ۳ دوره وبینــار آمــوزش 
و  مجــازی  فضــای  در  فــروش  و  کار  و  کســب 
گروه هــای  ویــژه  قانونــی  فــروش  بازارهــای 
ــوار تحــت پوشــش  ــان سرپرســت خان همیــار زن
خانــواده  و  زنــان  امــور  معاونــت  مشــارکت  بــا 
از  بیــش  کــرد:  تصریــح  جمهــوری،  ریاســت 
بــه  خانــوار  سرپرســت  زنــان  همیــار  گــروه   ۶۰
درگاه هــای فــروش مجــازی قانونــی در ســطح 

شــدند. وارد  کشــور 
امــور بین الملــل  گــزارش روابــط عمومــی و  بــه 
از  پایــان  در  عباســی  بهزیســتی،  ســازمان 
بهره منــدی ۲ هــزار و ۸۴۰ نفــر از خانواده هــای 
نیازمنــد تحــت پوشــش ســازمان از خدمــات 
هــدف  بــا  اجتماعــی  مــددکاری  تخصصــی 
کاهــش و مدیریــت  ارتقــاء ســامت اجتماعــی، 
آســیب ها در خانــواده و محافظــت و مراقبــت از 

داد. خبــر  گذشــته  ســال  در  خانواده هــا 

ــرورش  ــوزش و پ ــازمان آم ــس س ــر و رئی ــاون وزی مع
اســتثنایی در نشســت شــورای ســنجش ســازمان 
آمــوزش و پــرورش اســتثنایی بــه تشــریح جزئیــات 
ســنجش شایســتگی های حرکتــی نوآمــوزان بــدو 
ورود بــه دبســتان در برنامــه ســنجش ســامت 
کــه بــا  جســمانی و آمادگــی تحصیلــی ســال جــاری 
همــکاری معاونــت تربیــت بدنــی و ســامت وزارت 

انجــام می شــود پرداخــت.
گفــت: در  ســید جــواد حســینی در ایــن نشســت 
برنامــه ســنجش ســال جــاری نوآمــوزان بــدو ورود 
بــه دبســتان در چهــار مولفــه شــامل تعادل ایســتا 
و  بینایــی حرکتــی، چابکــی  پویــا، هماهنگــی  و 
اســتقامت عضانــی بــه پیشــنهاد معاونــت تربیــت 
بدنــی بــه عنــوان طــرح ســنجش شایســتگی های 

گرفــت. حرکتــی مــورد ارزیابــی قــرار خواهنــد 
وی بــا بیان اینکــه در ســال جاری ۵۰۰ نوآمــوز ۶ تا ۷ 
ســال در هــر اســتان در ایــن طــرح ارزیابــی خواهنــد 
شــد، گفــت: از ایــن تعــداد در هــر اســتان ۲۵۰ دختــر 
ــر ۲۵۰  ــن از ه ــم چنی ــود و ه ــد ب ــر خواهن و ۲۵۰ پس
نوآمــوز دختــر یــا پســر ۱۵۰ نفــر شــهری و ۱۰۰ نفــر 

روســتایی هســتند.
ــه دلیــل  گفــت: پیــش بینــی می شــود ب حســینی 
عــدم مراجعــه برخــی نوآمــوزان پیــش دبســتانی 
گذشــته، تعــداد نوآمــوزان مراجعه کننــده  در ســال 
بــه پایگاه هــای ســنجش در ســال جــاری ۴۰۰ هــزار 
نفــر افزایــش داشــته باشــد. تعرفــه ســنجش بــرای 
نوآمــوزان در ســال جــاری ۵۰ هــزار تومــان و تســت 
تســت  هزینــه  و  اســت  تومــان  هــزار  مجــدد ۳۰ 
می باشــد.  تومــان  هــزار   ۱۵۰ تحصیلــی  جهــش 
ــد  ــگان، ۱۰ درص ــوزان رای ــد دانش آم ــدود ۵ درص ح
بــه  هــم  عشــایر  تمامی دانش آمــوزان  و  نیم بهــا 

ــد. ــد ش ــنجش خواهن ــگان س ــکل رای ش
ــگاه  ــوع پای ــا بیان اینکــه در ســال جــاری دو ن وی ب
کــه در پایگاه هــای نــوع الــف  الــف و ب وجــود دارد 
نفــر ســنجش خواهنــد شــد،  تــا ۳۶  روزانــه ۳۲ 
گفــت: در پایگاه هــای الــف ۳ آزماینــده تحصیلــی 
حضــور دارنــد و تعــداد پایگاه هــای الــف ۶۱۸ پایــگاه 
کشــور اســت. پیــش بینــی می شــود ۴۰۰ پایــگاه  در 
گذشــته بــه صــورت ۲ شــیفت  نیــز ماننــد ســال 

فعالیــت داشــته باشــند.

حمایت بهزیستی 
از خانوارهای دارای 

فرزندان چندقلو

رئیس سازمان آموزش و پرورش 
استثنایی کشور:

تعرفه سنجش نوآموزان 
 در سال جاری 

اعالم شد
خبرربخ

خبرربخ

گزارشربخ

چراغ هــای  افتــادن  کار  از  باعــث  بــرق  قطعــی 
راهنمایــی و رانندگــی، مســدود شــدن بیشــتر راه هــا 

و ایجــاد ترافیــک ســنگین شــد.
گســترده ای  کار افتــادن آسانســورها در ســطح  از 
کــه بــرق در آنجــا قطــع می شــود باعــث  از مناطقــی 
شــده تا بســیاری از شــهروندان بدلیل گرفتار شــدن 
در آسانســور بــا مشــکل جــدی روبــرو شــده یــا در 
مجتمع هــای بلنــد مرتبــه بــرای رفتــن بــه واحــد 
مســکونی خــود مجبــور بــه اســتفاده از پله هــای 

ــاد شــوند. بســیار زی
ایــن روزهــا شــهر و اســتان اصفهــان ماننــد همــه 
کشــوربا خاموشــی و قطعی هــای بــرق روبــرو  جــای 

شــده اســت.
گفــت: متاســفانه قطعــی  کارمنــد یکــی از ادارات 
کارهــا به نوعــی بخوابد  مکــرر بــرق موجــب شــده که 
و نتوانیــم بــه درخواســت مراجعیــن خــود پاســخ 
بدهیــم. بــرای پیگیــری دلیل قطعی برق با شــماره 
گرفتیم که تنهــا جوابی که  ۱۲۱ شــرکت بــرق تمــاس 
ــه دو  ــرق رفت ــه ب ک ــی  ــه »از زمان ک ــود  ــنیدیم این ب ش

ســاعت خاموشــی خواهیــد داشــت«.
ــر  ــی های اخی ــه از خاموش گای ــا  ــری ب ــهروند دیگ ش
قرمــز  چــراغ  خاموشــی  و  بــرق  قطعــی  بــا  گفــت: 
تقاطع ها ترافیک ســنگینی ایجاد شــده و خودروها 

بــی نظــم عبــور و مــرور می کردنــد.
کــز فرهنگــی اصفهــان نیــز در ایــن  کارمنــد یکــی از مرا
گرمــای هــوا در  گفــت: بــا قطعــی بــرق و  خصــوص 
کننــده ای  بــدون هیــچ وســیله خنــک  ظهرهــا، 

کــردن ادامــه داد. کار  نمی تــوان بــه 

پژوهش هــای  مرکــز  رئیــس  ارتبــاط  همیــن  در 
شــورای اسامی شــهر اصفهــان نیــز بــا اشــاره بــه 
کشــور، اظهــار  معضــات ناشــی از قطعــی بــرق در 
گذشــته در اصفهــان  کــه از هفتــه  کــرد: قطعــی بــرق 
آغــاز شــد مشــکاتی را بــرای بعضــی از پارکینگ های 
شــهر به ویــژه پارکینگ هــای طبقاتــی ماننــد میدان 

امــام علــی )ع( به وجــود آورد. 
وی افــزود: پــس از قطعــی بــرق مــردم در تاریکــی 
گرفتــار شــدند، دســتگاه های پرداخــت هوشــمند از 
کار نمی کــرده اســت  کار افتــاد و بــرق اضطــراری هــم 
لــذا معاونــت حمل ونقــل شــهرداری بایــد در ایــن 
شــرایط هــم خــود ملــزم شــود هــم بخــش خصوصی 
را ملــزم کنــد کــه تمهیــدات الزم در ایــن شــرایط بــکار 

گرفتــه شــود.
رئیــس مرکــز پژوهش هــای شــورای اسامی شــهر 
پارکینگ هــای  در  بایــد  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
ــی  ــیب احتمال ــری از آس ــبب جلوگی ــه س ــی ب طبقات
توقــف خودروهــا هنــگام قطعــی بــرق، حداقــل بــرق 
کرایــه پارکینــگ  اضطــراری بــرای محاســبه ســریع 

وجــود داشــته باشــد
گفــت:  رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان هــم 
یــک  حــدود  بــرق  همــکاران  گزارش هــای  طبــق 
چهــارم شــهر قطــع اســت و ایــن موضــوع ترافیــک 
ــاوه  ــد و ع ــیاری می کن ــار مشــکات بس ــهر را دچ ش
بــر ســردرگمی رانندگان و شــهروندان امــکان بــروز 
تصادفــات شــدید و خســارت بــه امــوال مــردم وجود 
دارد. ســرهنگ محمــدی در خصــوص قطعــی بــرق 
شــهر،  تقاطع هــای  در  آمــده  پیــش  مشــکات  و 
کــرد: همــکاران ما مشــکات بســیاری در این  اظهــار 

زمینــه دارنــد در حــال حاضــر هــم بــرق سپاهانشــهر 
قطــع اســت و با ایــن وضعیــت تــوان مدیریــت تــردد 

تقاطع هــا را نداریــم.
را  اوضــاع  بایــد در ایــن شــرایط  مــردم  افــزود:  وی 
کننــد و به رفع مشــکل کمک کنند حتی  مدیریــت 
ــر مأمــور راهنمایــی هــم در تقاطــع باشــد از یــک  گ ا
گــر قــرار باشــد بــرق  کاری ســاخته نیســت و ا مأمــور 
تقاطع هــا قطــع باشــد بایــد حداقــل چهــار مأمــور 
کار بــرای مــا  در هــر تقاطــع حاضــر شــوند و عماً ایــن 

امکانپذیــر نیســت.
کــرد:  رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان تصریــح 
ــره و  ک ــتانداری مذا ــئوالن اس ــا مس ــته ب گذش شــب 
کــه  مقــرر شــد اداره بــرق در طــول روز تقاطع هایــی 
قــرار اســت برقشــان قطــع شــود را در روز قبــل اعــام 
را پوشــش مأمــور  بتوانیم ایــن تقاطع هــا  تــا  کنــد 

بدهیــم.
کرد: مقرر شــد این موضوع از اســتانداری  وی اظهار 
که ایــن مــوارد را بــا راهــور  بــه اداره بــرق ابــاغ شــود 

کنند. هماهنــگ 
گزارش هــای  طبــق  افــزود:  محمــدی  ســرهنگ 
همکاران، برق حدود یک چهارم شــهر قطع اســت 
و ایــن موضــوع شــهر ترافیــک را دچــار مشــکات 
ــردرگمی رانندگان و  ــر س ــاوه ب ــد و ع ــیاری می کن بس
شــهروندان امکان بروز تصادفات شــدید و خسارت 

ــه امــوال مــردم وجــود دارد. ب
وی ادامــه داد: از قبــل مکاتباتــی بــرای تأمیــن بــرق 
که ایــن  ذخیــره بــرای تقاطع هــای شــهر داشــتیم 
بــرق ذخیره تأمین شــود که متأســفانه این موضوع 

کنــون عملیاتــی نشــده اســت. تا

گرفتاری مردم در پارکینگ های طبقاتی و آسانسورها هنگام قطعی برق:

قطع برق داد پلیس را هم درآورد

مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان گفت: 
همــه واحدهــای ســاختمانی مســکن مهر ایــن 
اســتان تکمیــل شــده و بــه خانوارهــای متقاضــی 

تحویــل شــده اســت.
علی رضــا قاری قــرآن در آییــن بهــره بــرداری از ۵۱ 
واحــد  مســکن مهــر اســتان در شــهرضا در جنــوب 
اصفهــان  اظهــار داشــت: هم اینــک تمامــی ۱۶۰ 
هــزار واحــد مســکن مهــر اســتان اصفهــان تحــول 

متقاضیــان شــده اســت.
وی افــزود: ســه  هــزار و ۲۰۰ نفــر بــرای مســکن مهــر 
کــه ۵۰۰ نفــر واجــد  کــرده بودنــد  شــهرضا ثبــت نــام 
شــرایط شــناخته شــده و مســکن شــماری از آنان 
در شــهرک سروســتان احــداث و تحویــل آنــان 

شــد.
واحــد   ۵۰۰ و  یک هــزار  حــدود  وی،  گفتــه  بــه 
انبــوه  بــا مشــارکت  از ایــن  پیــش  مهــر  مســکن 
که با افتتاح  ســازان در شــهرضا احداث شــده بود 
که  گذشــته و ۵۱ واحدی  ۲۱ واحد در پایان ســال  
امــروز تحویــل متقاضیــان شــد پرونده ایــن طــرح 

در اســتان بســته شــد.
اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
شــهرضا را از موفق تریــن شهرســتان ها در اجــرای 
ــه  ــک ب کم ــزود:  ــمرد و اف ــر برش ــکن مه ــرح مس ط
اقشــار کم درآمــد در ادامــه بــا اجــرای طرح مســکن 

ملــی دنبــال خواهــد شــد.
ــا بیان اینکــه ۷۰ هــزار واحــد مســکن  قاری قــرآن ب
اصفهــان  اســتان  مختلــف  شــهرهای  در  ملــی 
پیــش بینــی شــده اســت، ادامــه داد:  از تعــداد 

ثبــت  حاضــر  زمــان  تــا  کــه  متقاضــی  هــزار   ۹۵
کرده انــد حــدود ۱۸ هــزار نفــر قســط اولیــه را  نــام 

کرده انــد. پرداخــت 
کــرد: بــا توجه اینکــه قــرارداد  وی ابــراز امیــدواری 
بنیــاد  بــا  مســکونی  واحدهــای  ســاخت این 
ــال  ــا ۲ س ــده ت ــته ش ــاب اسامی بس ــکن انق مس
آینــده شــاهد ســاخت و تکمیــل بخــش زیــادی 
از ایــن ســاختمان ها در مناطــق مختلــف اســتان 

اصفهــان باشــیم.
کید  مدیر کل راه و شهرســازی  اســتان اصفهان تا
انتخــاب  طــرح  برای ایــن  را  زمین هایــی  کــرد: 
از  برخــوردار  و  کــه در محــدوده شــهری  کردیــم 
خدمات شــهری و زیربنایی باشــند و با اســتقبال 

کنان مناطــق مختلــف همــراه شــوند. ســا
 از مجمــوع ۱۶۰ هــزار واحــد مســکن مهــر موجــود 
در ایــن اســتان حــدود ۷۰ هــزار واحــد در دوره های 
گذشــته و حــدود ۹۰ هــزار واحــد در دولت هــای 
بــه متقاضیــان  و  یازدهــم و دوازدهــم تکمیــل 

تحویــل داده شــد.
در طــرح اقــدام ملــی مســکن قــرار اســت ۴۰۰ هــزار 
کــه  شــود  ســاخته  کشــور  در  مســکونی  واحــد 
از ایــن تعــداد ۲۰۰ هــزار واحــد در شــهرهای جدیــد، 
یکصــد هــزار واحــد در بافت های فرســوده شــهری 
کوچــک ســاخته  و ۱۰۰ هــزار واحــد در شــهرهای 

می شــود.
شهرســتان شــهرضا بــا حــدود ۱۶۰ هــزار جمعیت، 
کیلومتــری جنــوب  ۲۳روســتا و ۲ شــهر در ۷۰ 

اصفهــان قــرار دارد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان: 

تحویل تمامی واحدهای مسکن مهر اصفهان 
به متقاضیان 

خبر

اسامی اســتان  ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
انقــاب  خدمــات  تبییــن  گفــت:  اصفهــان 
و  انگیزشــی  مباحــث   محــور  اســامی می تواند 
مــردم در  کثــری  بــرای مشــارکت حدا تشــویقی 
انتخابــات باشــد.  حجــت االســام رمضانعلــی 

معتمــدی در هشــتاد و هفتمیــن جلســه شــورای 
بایــد  افــزود:  فرهنــگ عمومی اســتان اصفهــان 
کــرد تــا مــردم بتواننــد در انتخابــات پیــش  تــاش 
رو انتخــاب اصلــح داشــته باشــند و مــا امیدواریــم 
کننــد و باعــث ســربلندی  کــه دشــمن را ناامیــد 

کــرد: بــا توجــه به اینکــه  کیــد  نظــام شــوند.  وی تا
دشــمنان تــاش می کننــد مــردم را دچــار یــاس 
کننــد مــا بایــد خدمــات ۴۲ ســاله  و ناامیــدی 
کارنامــه جمهــوری  در نظــام اســامی و در واقــع  

کنیــم. اســامی را بــرای مــردم تبییــن 
ــتور  ــه دس ــاره ب ــا اش ــدی ب ــام معتم ــت االس حج
عمومی اســتان  فرهنــگ  شــورای  جلســات 
دســتورات  از  یکــی  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 
جلســه، بررســی مصوبــات جلســه قبــل و ارائــه 
ــزارش نهایــی از طــرح ســند راهبــردی صیانــت  گ
از قداســت مناســک آئینــی اســتان اصفهــان بــود 
گذشــته توســط اداره  کــه موضــوع آن در جلســه 
تبلیغــات اسامی اســتان اصفهــان مطــرح شــد و 

کلیــات آن بــه تصویــب رســید.
از موضوعــات  یکــی  افــزود: در ایــن جلســه  وی 
مطــرح شــده تامیــن اعتبارات ایــن ســند راهبــری 
کــه پــس از ارائــه نظــرات مختلــف و جمــع  بــود 
بنــدی نهایــی قرار بر این شــد که تامین اعتبــار آن 
از منظــر دســتگاه های مختلــف ابــاغ و در نهایــت 

تامیــن شــود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان:

تبیین خدمات انقالب، زمینه ساز افزایش مشارکت درانتخابات
فقط داوطلبان ریاست جمهوری بخوانند 

ریاســت  انتخابــات  داوطلبــان  از  ثبت نــام 
سه شــنبه  روز  از  ســیزدهم  دوره  جمهــوری 
تــا  رونــد  و ایــن  شــد  آغــاز  اردیبهشــت ماه   21
ســاعت 18 روز شــنبه 2۵ اردیبهشــت ماه ادامــه 
داشــت. آخریــن روز ثبت نــام داوطلبــان ریاســت 
کــه پیش بینــی می شــد بــا  جمهــوری همان طــور 
حضــور پررنگ شــخصیت ها و مقامات سیاســی 
کشــور همــراه بــود. بــا توجــه  در ســتاد انتخابــات 
کشــور شــدند  کــه دیــروز راهــی وزارت  بــه افــرادی 
پرونــده ثبت نــام از داوطلبــان انتخابــات ریاســت 
جمهــوری بســته شــد تــا بــر اســاس برنامه ریــزی 
انجام شــده، شــورای نگهبان مســئولیت بررســی 
انجــام  را  داوطلــب  صاحیــت ۵92  و  مــدارک 

دهــد.
قــرار اســت  بــر اســاس زمان بنــدی اعام شــده 
بررســی  نتایــج  از 1۰ روز  بعــد  شــورای نگهبــان 
کشــور اعــام  صاحیــت داوطلبــان را بــه وزارت 

نمایــد.
در حــال حاضــر بــا توجــه بــه فضــای انتخابــات 
ضــرورت دارد تــا پیــش از روز رأی گیــری، بایدهــا 
ک عمــل نامزدهــا، احــزاب و  و نبایدهایــی مــا
گــر چنیــن اتفاقــی  گیــرد. ا جریانــات سیاســی قــرار 
رخ دهــد عــاوه بر اینکــه انتخابــات بهتــری پیش 
رو خواهد بود درصد بســیار بیشــتری از مردم نیز 
ترغیــب می شــوند در انتخابــات مشــارکت کننــد. 
اشاره شــده  معیارهــا  مهم تریــن  بــه  ادامــه  در 

اســت:
کید بر حفظ امنیت و وحدت ملی تا

 بــدون شــک انتخابــات بایــد منجــر بــه افزایــش 
گــر هــر اتفاقــی  گــردد. ا وحــدت و امنیــت ملــی 
غیرازایــن رخ دهــد هــم ملــت و هــم سیســتم 
سیاســی، روز 29 خردادمــاه بازنــده خواهنــد بود. 
ازایــن رو نامزدهــای انتخابــات بایــد مهم تریــن 

گفتــار و اقداماتی باشــد  خــط قرمزشــان، پرهیز از 
ــه تشــتت و اختــاف در  ــه خروجــی آن منجــر ب ک
جامعــه می شــود و بــر وحــدت و امنیت ملی تأثیر 

منفــی دارد.
گری های بدون سند و مدرک اجتناب از افشا

گــر قــرار باشــد انتخابــات  کــه ا منطقــی آن اســت 
در فضایــی ســالم و منطقــی برگــزار شــود نامزدهــا 
گری بــی ضابطــه  و جریانــات سیاســی از افشــا
کننــد. در دوره هــای  و تخطئــه همدیگــر دوری 
انتخاباتــی  رقبــای  حربه هــای  از  یکــی  اخیــر 
گری  کثــری از افشــا بــرای پیــروزی اســتفاده حدا
کــه واقعــا هــم مشــخص نیســت تــا چــه  بــوده 
میزان این گونــه مســائل بــر پایــه ســند و مــدرک 
کارهــا، عــاوه  دقیــق و واقعیــت باشــد. این قبیــل 
ســوق  تنــش  ســمت  بــه  را  رقابت هــا  بر اینکــه 
می دهــد بــر جامعــه و مــردم نیــز تاثیرگــذار خواهــد 
بــود و آن هــا را نیــز از مشــارکت دلســرد خواهــد 
کــه هرکــدام  کــرد. بنابرایــن نامزدهــای انتخابــات 
نیــز ســالیان طوالنــی در مناصــب و جایگاه هــای 
بــاور  به ایــن  بایــد  کرده انــد  خدمــت  مختلــف 
کــه تمــام مســائل چنــد روز انتخابــات  برســند 
نیســت و از پــس آن نیــز، فرداهــای دیگــری نیــز از 

راه خواهــد رســید.
ارائه برنامه مشخص و عملیاتی

قطعــا عرصــه انتخابــات، صرفــا نبایــد جای شــعار 
و وعده هــا باشــد بلکــه از نامزدهــای انتخابــات 
انتظــار مــی رود برنامــه عملــی خــود را بــرای بهبود 
ــف  ــای مختل ــور در حوزه ه کش ــاع  ــرایط و اوض ش
انتخابــات  نامزدهــای  شــان  در  دهنــد.  ارائــه 
ریاســت جمهــوری نیســت در هفته هــای پیــش 
رو صرفــا بــه بیــان آرزوهــا و خواســته های خــود 
بپردازنــد بلکــه آن هــا بایــد برنامه هــای عملیاتــی 
خــود را در ایــن حوزه هــا ارائــه دهنــد. همچنیــن 

نامزدهــا نبایــد بــه بیان وعده هــا بزرگ و ناشــدنی 
گذشــته بســیار  کــه در ادوار  اتفاقــی  بپردازنــد؛ 
رخ داده امــا درنهایــت بــا عــدم تحقــق آن ها منجر 
بــه ناامیــدی عمــوم مــردم شــده اســت؛ بنابرایــن 
و  واقعیت هــا  پایــه  بــر  نامزدهــا  اســت  انتظــار 
توانمندی هــا، شــعارهای خــود را انتخاب کنند.

پرهیز از سیاه نمایی
در  آوردن  رای  حربه هــای  از  یکــی  متاســفانه 
رقابت هــای انتخاباتــی مختلف، ترســیم شــرایط 
بســیار ســیاه و ناامیدکننــده از وضعیــت موجــود 
گرچــه در حــال حاضــر شــرایط در برخــی  اســت. ا
اصــا  نیــز  اقتصــادی  علی الخصــوص  حوزه هــا 
مناســب نیســت اما ایــن بــه معنای ایــن نبایــد 
کــه از قابلیت هــا و پتانســیل ها نیــز غافــل  باشــد 
شــد. قطعــا دســتاوردها و پیروزی هــای نظــام 
گرفتــه  جمهــوری اســامی نیز می بایــد در نظــر 
به گونــه ای  رقابت هــا  فضــای  نبایــد  و  شــود 
گذشــته  گران بهــای  کــه انــگار تجربــه  پیــش بــرود 
بــوده  از شکســت های متعــدد  انبــوه  و  ملهــم 
بــه  بــا توجــه  اســت. درصورتی که ایــن مســئله 
اقتــدار نظــام جمهــوری اســامی هیچ بهــره ای از 

واقعیــت نــدارد.
گــر رقابت هــای انتخاباتــی بــر پایــه  بــدون شــک ا
چارچوب هــا و منطــق درســتی جلــو بــرود نامــزد 
بهتــری  و  قوی تــر  دولــت  می توانــد  نیــز  پیــروز 
جریانــات  تمــام  کمــک  بــا  و  دهــد  تشــکیل 
کاهــش دهــد. در غیر ایــن  سیاســی، مشــکات را 
گــر در مناظره هــا و تبلیغــات انتخاباتــی  صــورت ا
گرفتــه نشــود،  وحــدت و امنیــت ملــی در نظــر 
کنند و تهمت بزنند  نامزدها به همدیگر توهین 
و وعده هــای آن هــا در حــد شــعار باقــی بمانــد 
نبایــد انتظــار داشــت انتخابــات ســیزدهم آورده 

ــد. ــته باش ــان داش ــه ارمغ ــت ب ــرای مل ــدی ب ج

سخن روز 

خبرربخ

آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  ســخنگوی 
گفــت: تعــداد مــوارد بســتری بــه علــت  پزشــکی 
کاهــش  کشــور نســبت بــه هفتــه قبل تــر  کرونــا در 
کاهــش  ۲۵ درصــدی داشــته و همچنیــن شــاهد 
کاهــش ۲۶  ۲۴.۲ درصــدی در مــوارد مــرگ و میــر و 
درصــدی در بیمــاران مثبــت ســرپایی نســبت بــه 

هفتــه قبل تــر بودیــم.
وضعیــت  آخریــن  دربــاره  الری  ســادات  ســیما 
کووید ۱۹ و رعایت پروتکل های بهداشــتی  بیماری 
گذشــته شــاهد  کشــور اظهــار داشــت: در هفتــه  در 
کاهشــی در تعداد موارد مثبت بســتری  تداوم روند 
ــا، تعــداد مــوارد مــرگ و میــر ناشــی از  کرون ــه علــت  ب
بیماری و موارد ســرپایی مثبت کووید ۱۹ در ســطح 

کشــور بودیــم.
 وی ادامه داد: در هفته ای که گذشت، استان های

کهگیلویه  ایام، چهارمحال و بختیاری، همدان و 
و بویــر احمــد دارای بیشــترین میــزان بــروز مــوارد 
و  همــدان  مرکــزی،  البــرز،  اســتان های  و  مثبــت 
آذربایجان شــرقی بیشــترین میزان بــروز مــوارد مرگ 

ــته اند. ــد ۱۹ را داش کووی ــاری  ــی از بیم ــر ناش و می
معــاون وزیــر بهداشــت گفــت: آخرین میــزان رعایت 
پروتکل های بهداشــتی در کشــور حدود ۶۷ درصد 
گــزارش شــده اســت. اســتان های ایام، سیســتان 
کمتریــن  و بلوچســتان و آذربایجــان غربــی دارای 
کشــور  میــزان رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در 
دســتورالعمل های  بــه  عمــل  میــزان  و  هســتند 
بهداشــتی در اســتان های یزد، ســمنان و زنجان در 
مقایســه بــا ســایر اســتان ها وضعیــت مطلوب تــری 

دارد.
سخنگوی وزارت بهداشت اظهار داشت: در برخی 
کشــور، جهش هــای مربــوط بــه  از مناطــق جنوبــی 
گــزارش  ویــروس کرونــای آفریقــای جنوبــی و هندی 
خطــری  زنــگ  می توانــد  موضــوع  که ایــن  شــده 
کاهشــی بیمــاری و  جــدی در جهــت توقــف رونــد 
شــروع پیک جدید و ســهمگین تر از قبلی در کشــور 

باشــد.
توصیه هــای  بــه  عمــل  تقویــت  و  بنــدی  پــای 
بهداشــتی همچنــان بــه عنــوان مهم تریــن اصــل 
ــود. ــوب می ش ــد ۱۹ محس کووی ــاری  ــا بیم ــارزه ب مب

سخنگوی وزارت بهداشت اعالم کرد: 

کاهش موارد بستری و 
 فوتی به علت کرونا 

در هفته گذشته

خبرربخ

کــرد:  اعــام  کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
احتماال با تصویب این ســتاد همزمان با تعطیات 
ــام  ــرت ام ــال حض ــبت ارتح ــه مناس ــرداد ب ــه خ نیم
)ره(، ترددهــای جادهــای ممنــوع می شــود. بــرای 
ــرای  کشــور ب ــز زمینــه اســتعام وزارت  ــات نی انتخاب
ــا فراهــم می شــود. کرون ــه  ــراد مبتــا ب شناســایی اف
علیرضــا رئیســی بــا تشــرح اقدامــات انجــام شــده 
کرونــا در آســتانه  بــرای جلوگیــری از افزایــش شــیوع 
انتخابــات  گفــت: پروتــکل بهداشــتی  انتخابــات 
تدویــن شــده و اقدامــات متعــددی در ایــن زمینــه 
کــه همزمــان  انجــام خواهــد شــد، هدف ایــن اســت 
کــه  کنیــم  کاری  بــا برگــزاری بــا شــکوه انتخابــات، 
کننــد  مــردم بــا خیــال راحــت در انتخابــات شــرکت 
کــه  گــر مــردم بترســند و نگران ایــن باشــند  زیــرا ا
بــه  ابتــا  آنــان خطــر  بــرای  انتخابــات  شــرکت در 
کــم شــود. بیمــاری دارد ممکــن اســت مشــارکت 

روز  احتمــاال  کــه  اقداماتــی  از  یکــی  گفــت:  وی 
کرونــا مطرح  دوشــنبه در جلســات ســتاد مقابلــه بــا 
کــه در تعطیــات  و تصویــب می شــود این اســت 
ــام  ــرت ام ــال حض ــبت ارتح ــه مناس ــرداد ب ــه خ نیم
)ره(، ترددهــای جــاده ای ممنــوع شــود و خیلــی 
ســفت و ســخت این ســختگیری اعمــال شــود تــا 
بیمــاری در کشــور اوج نگیــرد و بــا نزدیــک شــدن بــه 

انتخابــات بــا شــیوع باالیی همــراه نباشــیم. معاون 
گفــت: اقــدام دیگر ایــن  بهداشــت وزیــر بهداشــت 
کشــور و فرمانداری هــا بتواننــد در  ــه وزارت  ک اســت 
کشــور بــا اســتعام از وزارت بهداشــت افــراد  سراســر 
کنــد تا این  مبتــا بــه بیمــاری کووید۱۹ را شناســایی 
افــراد از آمــدن بــه ســر صندوق هــای رأی منع شــوند 
و برای اینکه ایــن افــراد از حــق رأی دادن محــروم 
نشــوند یــا بــرای آنــان صنــدوق ســیار ارســال شــود یــا 
گانــه ای بــرای آنان در نظر گرفته  صندوق هــای جدا
کــه وزارت بهداشــت بــا ارســال صنــدوق ســیار  شــود 

موافــق اســت.

اپلیکیشــن  اســت  قــرار  همچنیــن  افــزود:  وی 
حــوزه یــاب طراحــی و بــه مــردم معرفــی شــود و 
تریــن  خلــوت  آن  از  اســتفاده  بــا  بتواننــد  مــردم 
کننــد و بــا خیــال راحــت بــه  حــوزه انتخابــی را پیــدا 
حوزه هــای خلــوت بــرای رای دادن در روز انتخابات 
کننــد. همچینــن قــرار اســت حوزه هــای رای  اقــدام 
کــه صف هــا در  گیــری بــه نحــوی طراحــی شــود 
فضــای بــاز و بیــرون از محــل صنــدوق باشــد و مــردم 
کشــی شــده در صــف  بــا فاصلــه و محل هــای خــط 
باشــند و به نوبت یکی یکی وارد حوزه شــوند و رأی 

ــد. بدهن

سخنگوی ستاد مقابله با کرونا خبر داد:

منع تردد جاده ای در نیمه خرداد

خبر
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بیانیــه مشــترک وزارت میراث فرهنگــی بــا وزارت 
گردشــگری جمهــوری خلــق چیــن در  فرهنــگ و 
زمینــه همــکاری در ابتــکار عمــل آســیایی بــرای 

حفاظــت از میراث فرهنگــی بــه امضــا رســید.
محمدحســن  توســط  مشــترک  بیانیــه  ایــن 
کشــور با حضور  طالبیــان معاون میراث فرهنگی 
ابوالفضــل علمایی رئیــس اداره امور چین وزارت 
امــور خارجــه در ســالن فجــر وزارتخانــه و لی چون 
رئیــس میراث فرهنگــی جمهــوری مردمی چیــن 

بــه صــورت ویدئوکنفرانــس بــه امضــا رســید.
کــه بــه شــکل  چانــگ هــوا ســفیر چیــن در ایــران 
ویدئوکنفرانــس در ایــن مراســم حضــور داشــت، 
کــرد: شــواهد تاریخــی و تمدنــی می توانــد  بیــان 
کشــورها و ملت هــا را  بــه عنــوان پــل فرهنگــی، 
کند. ایــران و چیــن دو تمــدن  بــه هــم وصــل 
زیــادی  میراث فرهنگــی  و  هســتند  باســتانی 
کشــور در امــور حفاظــت از  دارنــد. همچنیــن دو 
و  توجــه  قابــل  دســتاوردهای  میراث فرهنگــی 
تجربه هــای زیــادی دارند. ایــن بیانیــه بــه عنــوان 
یکــی از اقدامــات مربــوط بــه پنجاهمین ســالگرد 
برقــراری روابــط دیپلماتیــک میان ایــران و چیــن 

ــه شــمار مــی رود. ب
کــرد: همــکاری  ســفیر چیــن در ایــران تصریــح 
کشــور در زمینــه حفاظــت از میراث فرهنگــی  دو 
بــا  می شــود.  روابــط  اســتحکام  باعــث 
نظــر  تبــادل  و  مشــارکت  بیانیــه،  امضای ایــن 

ــدی می شــود.  ــه جدی بیــن دو طــرف وارد مرحل
زمینــه  بیشــتری در  امیدواریــم موفقیت هــای 
کشــور  دو  میــان  میراث فرهنگــی  از  حفاظــت 

شــود. حاصــل 
چیــن  در  ســفیر ایران  زاده  کشــاورز  محمــد 
ســازمان  مشــترک  بیانیــه  امضــای  مراســم  در 
چیــن  خلــق  جمهــوری  میراث فرهنگــی  ملــی 
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  وزارت  و 
ــه  ــه ب ک ــامی ایران  ــوری اس ــتی جمه صنایع دس
گفــت:  شــکل ویدئوکنفرانــس حضــور داشــت در 
کشــور در حــال  نشــانه های همــکاری میــان دو 
مشــترک  میراث فرهنگــی  عنــوان  بــه  حاضــر 
بــه  می تــوان  آن هــا  جملــه  از  کــه  دارد  وجــود 
ــرد  ک ــاره  ــران اش ــم در ای ــاده ابریش کاروانســرای ج

اســت. کــه در دوره صفویــه ســاخته شــده 
کشــور ظرفیت های  کرد: دو  کشــاورز زاده تصریح 
مشــترک بســیاری در زمینــه ارتقــای همــکاری 
ــه  ــم ب ــد. امیدواری ــی دارن ــوزه میراث فرهنگ در ح
همکاری هــای  تفاهم نامــه  یادداشــت  زودی 
بــه  نیــز  میراث فرهنگــی  خصــوص  در  طرفیــن 
کرونــا شــاهد افزایش  امضــا برســد و پــس از دوران 

همکاری هــای طرفیــن در ایــن حــوزه باشــیم.
کــرد: برنامــه همــکاری جامــع  کشــاورز زاده بیــان 
۲۵ ســاله ایران و چیــن نقطــه عطفــی در روابــط 
کــه نشــان از عــزم رهبــران دو  کشــور اســت  دو 
شــرایط  از  غ  فــار روابــط  توســعه  بــرای  کشــور 
قــرارداد  اســت. این  بین المللــی  و  داخلــی 

دو  روابــط  توســعه  بــرای  زمینــه ای  می توانــد 
باشــد. میراث فرهنگــی  زمینــه  در  کشــور 

در  امیدواریــم  گفــت:  چیــن  در  ســفیر ایران 
پنجاهمین ســالگرد برقراری روابط دیپلماتیک 
میان ایــران و چیــن شــاهد رویدادهــای فرهنگی 
کشــور باشــیم، بــه همیــن  مشــترک میــان دو 
برگــزاری  ماننــد  متنوعــی  برنامه هــای  منظــور 
نمایشــگاه اختصاصــی آثــار مــوزه ای بــه شــکل 

گرفتیــم. متقابــل در نظــر 
کنــون ارتباطــات و همکاری هــای  او افــزود: هــم ا
کشــور در  علمــی و دانشــگاهی خوبــی میــان دو 
حــوزه باستان شناســی وجــود دارد. امیدواریــم 
بــه زودی شــاهد امضــای تفاهم نامــه همــکاری 
در ایــن زمینــه میــان مــوزه ملی ایــران و دانشــگاه 

پکــن باشــیم.
محمدحســن طالبیــان معــاون میراث فرهنگــی 
گرفتن ایــن روابــط  کــرد: بــا در نظــر  کشــور تصریــح 
ــا  کشــور و ب مشــترک و دیرینــه فرهنگــی بیــن دو 
تمدن هــای  از  کشــور  دو  هــر  به اینکــه  توجــه 
گنجینــه  بــزرگ آســیایی محســوب می شــوند، از 
ارزشــمندی از امــوال میراث فرهنگــی برخــوردار 

هســتند.
کــرد: طــرح  کشــور بیــان  معــاون میراث فرهنگــی 
پیشــنهاد  آســیا،  میراث فرهنگــی  از  حفاظــت 
کشــور  کردن ایــن دو  بســیار جالبــی بــرای مطــرح 
بــه عنــوان نماینــدگان حفاظــت از ایــن میــراث 
ارزشــمند فرهنگــی در تمــام آسیاســت. این امــر 
موجــب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و وحــدت 
از  حفاظــت  و  معرفــی  در  آســیایی  کشــورهای 
کشــورها می شــود و  میراث فرهنگــی بــا ارزش این 
می توانــد وحــدت و تعامــل بیشــتری را در جهــت 
تبــادل اطاعــات و تجربیــات در امــر حفاظــت و 
ــوی  ــرد و از س گی ــر  ــز در ب ــی نی ــار فرهنگ ــت آث مرم
گردشــگری  دیگر موجب رونق و توســعه صنعت 

ــود. ــیایی ش ــورهای آس کش در 
کــرد: امیدواریــم با ایــن ابتــکار  طالبیــان تصریــح 
گام  کشــور،  عمــل و همــکاری مــداوم بیــن دو 
دوجانبــه  روابــط  تعمیــق  جهــت  در  مؤثــری 
فرهنگــی،  مشــترک  همکاری هــای  تقویــت  و 
گســترش توســعه  حفاظــت از میراث فرهنگــی و 

کشــور برداشــته شــود. پایــدار بیــن دو 

در راستای تشریک مساعی بیشتر انجام شد؛

امضای بیانیه مشترک وزارت میراث فرهنگی 
با وزارت فرهنگ چین

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ک مهردشت ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال

1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۵۳ مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
فریــدون احمــدی دهقــی فرزنــد مســیب بشــماره شناســنامه 1۴  نجــف آباد و شــماره ملی 
ک  1۰919۶8۳۶۵  در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثی برروی قســمتی از پا
187۰  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 29۳ مترمربع 

انتقالــی از مالــک رســمی وراث حســینعلی احمــدی  محــرز گردیــده اســت.
2( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰18 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
زهــرا مومنــی دهقــی فرزنــد مرتضــی بــه شــماره شناســنامه 2۴9  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک  1۰92۳۳۶2۵7  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پا
2۰۶۰  فرعــی واقــع در ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۳۵/2۰ مترمربــع 

گردیــده اســت. انتقالــی از مالــک رســمی آقای غامرضــا مومنــی دهقــی محــرز 
۳( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰17 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
مرتضــی مومنــی دهقــی فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه 11  نجــف آبــاد و شــماره ملی 
ک  1۰918۶7۶1۵  در ســه دانــگ مشــاع از  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی  از پــا
2۰۶۰  فرعــی واقــع در ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۳۵/2۰ مترمربــع 

گردیــده اســت. انتقالــی از مالــک رســمی آقای غامرضــا مومنــی دهقــی محــرز 
۴( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۵1 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
ابوالفضــل امینــی دهقــی  فرزنــد اســماعیل بشــماره شناســنامه ۳97  نجــف آبــاد و شــماره 
ک 2۰۶۳ فرعی واقع  ملی 1۰92۳۳77۳۳ در ششــدانگ یکبابخانه برروی قســمتی از پا
ــی از  ــع انتقال ــاحت 1۰۳/9۵ مترمرب ــه مس ــان ب ــت اصفه ــش 1۵ ثب ــی بخ ــق ۴ اصل در ده

گردیــده اســت. مالــک رسمی حســین راعــی دهقــی محــرز 
ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۵۶ مورخــه 1۴۰۰/۰1/۳۰ هیــات قان ۵( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
زهــرا آقابابائــی دهقــی فرزنــد فتــح الــه بشــماره شناســنامه 191 نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ــمتی از  ــرروی  قس ــه ب ــدانگ یکبابخان ــه شش ــاع از 72 حب ــه مش 1۰919۵2۵9۰ در 2۵ حب
ک 8۳1  فرعــی واقــع در دهــق ۴  اصلــی بخــش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت ۳۴۰/22  پــا

گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی قدرت الــه آقابابایــی محــرز 
ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۵۵ مورخــه 1۴۰۰/۰1/۳۰ هیــات قان ۶( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
ــی  ــی بشــماره شناســنامه ۳9۰18  تهــران و شــماره مل ــد عل ــی دهقــی  فرزن ــه آقابابائ فرزان
۰۰778۵۳۵12 در 22 حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه برروی قســمتی از 
ک 8۳1  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهان به مســاحت ۳۴۰/22  پــا
مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی زهرا آقابابایــی و عبدالــه آقابابایــی محــرز گردیــده اســت.
ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۵7 مورخــه 1۴۰۰/۰1/۳۰ هیــات قانــون تعییــن  7( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
عبداهلل آقابابائی دهقی فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 8۶  نجف آباد و شماره ملی 
1۰9188۳۳۰۰ در 2۵ حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی  قســمتی از 
ک 8۳1  فرعــی واقــع در دهــق ۴  اصلــی بخــش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت ۳۴۰/22  پــا

مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی خدیجه آقابابایی محــرز گردیده اســت.
8( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۰8 مورخــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
مهدی امینی دهقی فرزند ســیف اله بشــماره شناســنامه 22۵  نجف آباد و شــماره ملی 
ک ۴9۰1   1۰92۰۵882۶ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب بــرروی قســمتی از پــا
فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 127/۶1 مترمربــع 

گردیــده اســت. انتقالــی از مالــک رســمی خانم ســمیرا اللــی محــرز 
9( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۰9 مورخــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هیــات قانــون تعییــن 

تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
حســین امینــی دهقــی  فرزنــد ســیف الــه بشــماره شناســنامه 2۵ نجف آبــاد و شــماره ملی 
1۰92۰2۶91۶ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبابخانــه احداثــی بــرروی قســمتی از 
ک ۴9۰1 فرعــی واقــع در دهــق ۴  اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهان به مســاحت 127/۶1  پــا

گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی خانم مهنــاز محمــد صادقــی محــرز 
ــن  ــون تعیی ــات قان ــه 1۴۰۰/۰1/21 هی ــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۴9 مورخ ــر رای ش 1۰( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
ســمیرا اللــی دهقــی فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه و شــماره ملــی 1۰8۰2۶۴۴9۳ در 
ک هــای ۴9۰1  دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از پا
فرعــی و ۴۶7۴  فرعــی واقــع در ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 281/۶۴ 
گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی مهدی امینــی و حســین امینــی محــرز 

ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۴8 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قان 11( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
ــی  ــماره مل ــاد و ش ــف آب ــنامه 1۴۵ نج ــماره شناس ــا بش ــد رض ــی فرزن ــی دهق ــاز صادق مهن
1۰92۰8۰8۵۶ در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از 
ک هــای ۴9۰1 فرعــی و ۴۶7۴  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان  پا
بــه مســاحت 281/۶۴ مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی مهدی امینــی و حســین امینــی 

گردیــده اســت. محــرز 
12( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۴7 مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض فرخ لقا 
میرزارضــی دهقــی فرزنــد قنبرعلــی بشــماره شناســنامه ۴729  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
1۰9۰۵۶۴۴۴9  در دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی 
ک ۴9۰1 فرعــی و ۴۶7۴ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه  از پــا
ــک رســمی مهدی امینــی و حســین امینــی  ــی از مال ــع انتقال مســاحت 281/۶۴ مترمرب

گردیــده اســت. محــرز 
ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۵۰ مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن  1۳( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
اســداهلل طاهــری دهقــی فرزنــد علــی بشــماره شناســنامه 1۳2 نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک 11۳8 فرعــی واقــع در  1۰92۰18۶۴۶ در ششــدانگ یــک درب بــاغ بــرروی ششــدانگ پــا
دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهان به مســاحت 2۳91/۳۰ مترمربع انتقالی از مالک 

گردیــده اســت. کانتــری دهقــی محــرز  رســمی فرج الــه 
1۴( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۵۴ مورخــه 1۴۰۰/۰1/21 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
حبیــب الــه راعــی دهقــی فرزنــد قدرت بشــماره شناســنامه 77۴  نجــف آباد و شــماره ملی 
ک 12۶۳ فرعــی واقــع در  1۰92۳۴1۴۳9 در ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــرروی ششــدانگ پــا
دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان به مســاحت 8۴9/8۰ مترمربع انتقالی مترمربع 

گردیــده اســت. انتقالــی از مالــک رســمی فرج الــه احمــدی محــرز 
ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰1۳ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن  1۵( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
جعفــر ســلیمانی فرزنــد زیــن العابدیــن بشــماره شناســنامه 127 نجــف آبــاد و شــماره ملی 
ک 228۶  فرعــی واقــع در  ــا ــرروی قســمتی از پ ــه ب 1۰919812۰۵ در ششــدانگ یکبابخان
دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 1۶۰/9۵ مترمربــع انتقالــی از مالــک 

گردیــده اســت. رســمی حاجی آقــا مومنــی محــرز 
ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰1۶ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قان 1۶( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
قمرســلطان میرزایــی فرزنــد براتعلــی بشــماره شناســنامه 29  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک  1۰9192۰1۰9  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی  قســمتی از پــا
۳2۳  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 1۳9 مترمربــع 

گردیــده اســت. انتقالــی از مالــک رسمی حســین حاجــی رضایــی و مریــم مومنــی محــرز 
17( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰1۵ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
ــای  ــارض آق ــه و بامع ــند رســمی تصرفات مالکان ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س تکلیــف اراض
رجبعلــی رضایــی دهقــی فرزنــد حســین بشــماره شناســنامه 1۵2 نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک ۳2۳   1۰919۰۶۰8۴ در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه برروی قســمتی از پا

فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبت اصفهان به مســاحت 1۳9 مترمربع انتقالی از 
گردیــده اســت. مالــک رسمی حســین حاجــی رضایــی و خانــم مریــم مومنــی محــرز 

ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰12 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قان 18( براب
بامعــارض  و  مالکانــه  رســمی تصرفات  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  تکلیــف 
آقــای بهــرام علیخانــی  فرزنــد اســداهلل بشــماره شناســنامه 9۶  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک هــای ۵۵2 فرعــی و  ــرروی قســمتی از پا ــه ب 1۰919۶918۳  در ششــدانگ یکبــاب خان
۵۵۳ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۳۵ مترمربــع 

گردیــده اســت. انتقالــی از مالــک رسمی اســداهلل علیخانــی محــرز 
ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۰7 مورخــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هیــات قان 19( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
محتــرم محمدحســین میرزایــی فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ۴۳۰۶  نجف آبــاد و 
شــماره ملی 1۰9۰۵۶۰21۴ در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه برروی قسمتی 
ک ۵۵۳ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت  از پــا
گردیــده اســت. 2۳2/17 مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی وراث حســن علیخانــی محــرز 
ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰۰۶ مورخــه 1۴۰۰/۰1/1۵ هیــات قان 2۰( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
ــی  ــاد و شــماره مل ــد میرزاحســن بشــماره شناســنامه 2  نجــف آب ــی فرزن اســداله علیخان
ک  1۰9182۶77۳ در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پــا
۵۵۳ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۳2/17 

گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رســمی وراث حســن علیخانــی محــرز 
21( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰1۰ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
ناهیــد کانتــری دهقــی فرزنــد اســداهلل بشــماره شناســنامه 1۶1 نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک  1۰92۰11۳۵8  در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پــا
۵۵۳  فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 29۰/9۰ 

گردیــده اســت. مترمربــع انتقالــی از مالــک رسمی اســداله علیخانــی محــرز 
ــون تعییــن  ــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰11 مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قان 22( براب
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض آقــای 
فرهــاد علیخانــی فرزنــد اســداهلل بشــماره شناســنامه 2۳1  نجــف آبــاد و شــماره ملــی 
ک  1۰919۴۵7۴8 در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پــا
۵۵۳ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 29۰/9۰ 

گردیــده اســت. ــی از مالــک رسمی اســداله علیخانــی محــرز  مترمربــع انتقال
2۳( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2177۰۰۰۰1۴ مورخــه 1۴۰۰/۰1/18 هیــات قانــون تعییــن 
تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی تصرفات مالکانــه و بامعــارض خانــم 
صبــا حسین هاشــمی فرزند منصــور بشــماره شناســنامه و شــماره ملــی 1۰81۰2۶۴99 در 
ک 187۵ فرعــی واقــع در دهــق ۴ اصلــی  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــرروی قســمتی از پــا
بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۳۰9/7۵ مترمربــع انتقالــی از مالــک رسمی قاســم 

گردیــده اســت. گنهرانــی محــرز  زمانــی 
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطرف این هیات مبنی بر تایید  ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکــور، آرائی 
گردیــده و در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵  انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ  روز منتشــر می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارند نســبت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه 
صالحــه و ارائــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و ادامه عملیــات ثبتی منوط 
بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از 

مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰2/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۳
ک مهردشت سرپرست اداره ثبت اسناد و اما
محمدعلی ناظمی

11۳1۰۵۰ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۳8
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/19

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و اما
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهی می شــود تا شــخص  نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی آ
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۳، 1۴۰۰/۰1/2۳، خانــم شــها بابایــی نــژاد طاغونــی 
فرزند محمدحســین تمامت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک درب باغ به مســاحت 
ک شــماره 11۶7 فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجــا  1۶۵۳/۶۵ مترمربــع پــا
دهاقان انتقال عادی به رســمی مع الواســطه ازطرف عبدالکریم عمرانی دهاقانی مالک 

رسمی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۳

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/18
داود جعفری
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان

11۳۵7۵7 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰2۵7
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/19

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و اما
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهی می شــود تا شــخص  نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی آ
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۶، 1۴۰۰/۰1/2۴، آقــای اصغــر گابــی شــهرضائی فرزند 
ک ۶۳9  غامحســین ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 2۳۰2/۴7 مترمربــع پــا
ــه رســمی مع  فرعــی از 127 اصلــی واقــع در اراضــی خلــف دزجــا دهاقــان انتقــال عــادی ب

الواســطه ازطــرف غامحســین گابــی شــهرضائی و عباســعلی حســینیان
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰۳/۰۳

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/18
داود جعفری
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان

11۳۴۴8۴ / م الف

گهی آ

خبر خبر

کوتــاه حاضــر در بخــش  اســامی داوران و فیلم هــای 
رقابتــی فســتیوال فیلم های ایرانــی زوریــخ اعــام 

شــد.
کوتــاه حاضــر در هفتمیــن دوره جشــنواره  ۱۷ فیلــم 
فیلم های ایرانــی زوریــخ )IFFZ( و چهــار داور ایــن 

بخــش معرفــی شــدند.
فیلم هــای  بخــش  در  جشــنواره  از  دوره  در ایــن 
کوتاه، »اســب ســفید بالدار« ساخته مهیار ماندگار، 
»آینــه« ســاخته فرانــک مــرادی، »آیدیــن« ســاخته 
میرعبــاس خســروی نــژاد، »ایــن منــم« ســاخته 
رانندگــی« ســاخته مرضیــه  فرنــود، »کاس  رزیتــا 
کارگردانــی علــی عســگری،  ریاحــی، »شــاهد« بــه 
ــاران ســرمد، »ســفید  کارگردانــی ب ــدار« بــه  »زرد خال
کارگردانی  پوش« ســاخته رضا فهیمی، »شــوفر« به 
نیکــی  ســاخته  بازیافــت«  »تهــران  نجاتــی،  رضــا 
شوســتر، »گوشــت تلخ« بــه کارگردانــی فرید حاجی، 
»نوازنــده« ســاخته محســن مهــری دروی، »مــادر 
برفــی« ســاخته مرجــان خســروی، »مصاحبــه« بــه 
آزاده  ســاخته  »ماقــات«  جالــی،  کارگردانی هانــا 
موســوی، »مــات« ســاخته ســمیرا حضرتــی، »قبــل 
از تاریکــی« بــه کارگردانــی مصیــب حنایــی بــا هــم بــه 

رقابــت می پردازنــد.
داورهای بخش کوتاه این دوره عبارتند از:

فیلم نامه نویــس  و  کارگــردان  هبرلیــن  کاریــن 
کــه بیشــتر بــرای ســاخت  مســتقل سوئیســی اســت 
فیلــم »ســامی، جــو و من« محصول ۲۰۲۰ شــناخته 
گذشــته جایــزه بهتریــن  می شــود. این فیلــم ســال 
ــم زوریــخ را  ــگاه مخاطبــان جشــنواره فیل ــم از ن فیل

ــرد. ک ــت  دریاف
کــه  کــودکان  حمیــرا ســلی یر فعــال حقــوق بشــر و 

تحصیــات خــود را در دانشــگاه های ســوربن و رنــه 
گذاشــته اســت. ســلی یر پیــش  دکارت پشــت ســر 
از ایــن عضــو هیــات داوران جشــنواره های فیلــم 

»تریــون« و »تورینــو« بــوده اســت.
ــرِی شــهروند  ــگار الجزای فیــروز ای. پیلــت روزنامــه ن
بخــش  داوران  از  دیگــر  یکــی  ســوئیس  کشــور 
کوتاه ایــن دوره جشــنواره اســت. او از ســال ۱۹۹۰ 
به ایــن طــرف بــه عنــوان روزنامه نــگار در رســانه های 
ــت  ــه فعالی ــغول ب ــر مش ــپانیا و الجزای ــوئیس، اس س

اســت.
مورتیــز اشــنایدر مدیــر پخــش فیلــم در جشــنواره ها 
کشــور ســوئیس اســت. او تحصیــات خــود را  اهــل 
در رشــته اقتصــاد و ارتباطــات در دانشــگاه زوریــخ 
کارهــای شــاخص او در حــوزه  گذرانــده اســت. از 
ســینما می تــوان بــه تأســیس یــک مؤسســه پخــش 
و فــروش فیلم هــای کوتاه در ســال ۲۰۱۵ اشــاره کرد.

گیــر کرونــا قــرار اســت  بــه دلیــل وجــود بیمــاری همــه 
نمایــش بیشــتر فیلم های ایــن دوره فســتیوال بــه 
شــکل آنایــن انجــام شــود، با ایــن حــال برخــی از 
فیلم هــا نیــز در شــهر زوریــخ در کشــور ســوئیس روی 

پــرده ســینما خواهنــد رفــت.
 ۲ ســاله  هــر  زوریــخ  فیلم های ایرانــی  رویــداد  در 
کوتــاه و بلنــد،  گــروه از هیــأت داوران در بخش هــای 
فیلم هــای حاضــر در فســتیوال را داوری می کننــد 
یــا منشــور طایــی  اســتوانه  برگزیــدگان جایــزه  و 

را دریافــت می کننــد. کــوروش 
هفتمیــن دوره جشــنواره فیلم های ایرانــی زوریــخ 
بــه دبیــری یــداهلل داج بیــن روزهــای ۲۶ می تــا ۳ 
ژوئــن )۵ تــا ۱۳ خــرداد ۱۴۰۰( در ســوئیس برگــزار و 

برنــدگان آن روز ۱۱ خــرداد معرفــی می شــوند.

یــک مجموعــه دار آمریکایــی بــزرگ تریــن تابلــوی 
کــه از مدت هــا پیــش مفقــود  »ونســان ونگــوگ« را 

ــرد. ک کشــف  ــود،  شــده ب
اســتوارت پیــوار مجموعــه دار آمریکایــی کــه در ســال 
کادمی هنــر نیویــورک  ۱۹۷۹ همراه انــدی وارهــول آ
کــرد، ادعــا می کنــد شــاهکاری از ونســان  را تأســیس 
ــه ســال ها  ک ونگــوگ نقــاش سرشــناس هلنــدی را 
پیــش مفقــود شــده بــود، در یــک حراجــی بــی نــام و 

کــرده اســت. کشــف  نشــان محلــی 
کــه ُاِور ۱۸۹۰ نــام دارد، یــک پانارومــا  ایــن نقاشــی 
یــا سراســر نمــای مربــع شــکل از دره هــای روســتای 
گندم ایــن روســتا را نشــان  ع  کــه مــزار اورز اســت 
کــه بــا یــک خــط آهــن بــه دو  می دهــد، مزارعــی 
گفتــه پیوار، ایــن تابلــو بــا  نیــم تقســیم شــده اند. بــه 
گذشــت این همــه ســال همچنان دســت نخــورده و 
در شــکل اولیــه خــود باقــی مانــده و امضــای ونگوگ 

ــوم آن حــک شــده اســت. پشــت ب
موزه ونگوگ در آمســتردام از پیوار خواســته فورا این 
نقاشــی را بــرای آن هــا بفرســتد تــا اصالــت آن را تایید 
ــر اصــل بودن ایــن تابلــوی نقاشــی تاییــد  گ کننــد. ا
گفت ایــن تابلــو یکــی از ۷۰ نقاشــی  شــود، می تــوان 
کــه ونگــوگ در دو مــاه آخــر حیــات خــود در  اســت 
روســتای ُاِور در حوالــی پاریــس کشــید. این هنرمنــد 
پــرآوازه هلنــدی در ژوئیــه ســال ۱۸۹۰ میــادی در 
یــک مزرعــه گنــدم بــا شــلیک یــک گلولــه جــان خود 

گرفــت. را 
پیــوار پیــدا شــدن این تابلــو را یکــی از بــزرگ تریــن 
گذشــته می دانــد و  کتشــافات هنــری در ۱۰۰ ســال  ا
ــه  ک ــزرگ تریــن نقاشــی اســت  ــو ب می گوید: ایــن تابل
ونگــوگ در طــول حیــات خــود کشــید و تنها تابلوی 
قــاب مربــع شــکل اســت. پیــدا شــدن این  او در 
کتشــاف قــرن می دانیــم. نکتــه خــارق  نقاشــی را ا
کــه درباره ایــن تابلــو وجــود دارد این اســت  العــاده ای 
کــه تــا بــه حــال دســت نخــورده و در شــکل اورجینال 
خــود باقــی مانــده اســت. این روزهــا نمی توانیــد 
کــه تــا بــه حــال بــه  کنیــد  تابلویــی از ایــن دوره پیــدا 

هیــچ وجــه مرمــت و بازســازی نشــده باشــد.
ونســان ونگــوگ یــک نقــاش پســا دریافتگــر هلنــدی 
کودکی به نقاشــی عاقه  که از  در ســده نوزدهم بود 
داشــت ولــی تــا اواخــر دهــه دوم زندگــی خــود دســت 
بــه قلــم نشــد. او بســیاری از کارهــای شناخته شــده 
کــرد و در  خــود را در دو ســال آخــر عمــر تکمیــل 
کار هنــری شــامل  یــک دهــه بیــش از دو هــزار و ۱۰۰ 
۸۶۰ نقاشــی رنــگ روغــن و بیــش از ۱۳۰۰ نقاشــی بــا 

کــرد. آبرنــگ، طراحــی و چــاپ تولیــد 
ایــن هنرمنــد پــرآوازه در اواخــر عمــر بــه شــدت از 
بیمــاری روانــی اختــال دوقطبــی و فشــار روحــی 
رنــج می بــرد. افســردگی و مشــکات روانــی او روز بــه 
کــه در نهایــت در ۳۷  روز وخیم تــر می شــد تا ایــن 

ســالگی بــه زندگــی خــود پایــان داد.

کوتاه   اعالم اسامی داوران و فیلم های 
جشنواره »زوریخ« 

بزرگ ترین تابلوی »ونگوگ« پیدا شد

خبرربخ

کمــدی حیات وحــش«  متولیان»جایــزه عکاســی 
آثــار،  ارســال  مهلــت  پایــان  بــه  مانــده  هفتــه   ۶
گلچینی از جذاب ترین عکس های شــرکت کننده 

ــد. کردن ــت را منتشــر  در هفتمیــن دوره ایــن رقاب
وحــش،  حیــات  کمــدی  عکاســی  جایــزه 
رقابتــی بــرای انتخــاب بهتریــن و خنده دارتریــن 
ــه هــر  ک ــات در طبیعــت اســت  عکس هــای حیوان
گاهــی افزایــی دربــاره اهمیــت  ســاله بــا هــدف آ
در ایــن  می شــود.  برگــزار  حیات وحــش  حفــظ 
دســته  شــش  در  برنــده  عکس هــای  رقابــت 
خشــکی زی، پرنــده، عکاســان زیــر شــانزده ســال، 
کلیــپ، از میــان  گزیــده آثــار، حیــات زیــرآب و ویدئــو 
هــزاران اثــر عکاســان آماتــور و حرفــه ای، انتخــاب 

می شــوند.
کنــون هــزاران عکــس بــرای شــرکت در هفتمیــن  تا
ــش  ــات وح ــدی از حی کم ــی  ــت عکاس دوره از رقاب

ارســال شــده اســت.
شــرکت در ایــن مســابقه رایــگان اســت و هــر عــکاس 
می توانــد بــرای ۶ دســته مختلف ایــن رقابــت تــا ۱۰ 
عکــس ارســال کنــد؛ فرصــت ارســال آثــار تــا ۳۰ ژوئن 

۲۰۲۱ )۹ تیــر ۱۴۰۰( ادامــه دارد.
کمــدی از حیــات وحــش در ســال  جایــزه عکاســی 
ســرگرم کننده  جنبــه  بــر  تمرکــز  هــدف  بــا   ۲۰۱۵
کید بر اهمیت حفاظت از  عکاسی از حیوانات و تا
حیــات وحــش و زیســتگاه های جانــوران از دریچــه 
طنــز  راه انــدازی شــد. این رقابــت هرســاله از یــک 
ســازمان خیریــه حمایت می کنــد که با تمام قــوا در 
گونه های در خطر انقراض در  راســتای حفاظت از 

حــال فعالیــت اســت.
امســال، در هفتمیــن دور از ایــن رقابــت، نوبــت بــه 
وحشــی  اورانگوتان هــای  مختــص  خیریــه  یــک 
مســابقه  از  حاصــل  درآمــد  درصــد  و ۱۰  رســیده 

به ایــن خیریــه اهــدا خواهدشــد.

عکاسی کمدی از حیات وحش
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 مجمــع عــادی ســالیانه فدراســیون تنیس روی میــز 
ورزش  توســعه  معــاون  کــه  برگــزار شــد  در حالــی 
کاهــش تعــداد  قهرمانــی و حرفــه ای وزارت ورزش از 
ســهمیه المپیــک ورزشــکاران این رشــته رضایــت 
نداشــت و گفــت: توقــع داشــت تعداد ســهمیه های 
باشــد  ریــو  المپیــک  به انــدازه  میــز  روی  تنیــس 
ــت. ــر اس ــگ خط ــن زن ــداد و ای ــاق رخ ن ــن اتف ولی ای
علــی نــژاد بــه صراحــت از اینکــه تعــداد ســهمیه های 
المپیــک تنیــس روی میــز از ســه بــه یــک ســهمیه 

کــرد. کــرده ابــراز نارضایتــی  کاهــش پیــدا 
نوشاد و نیما عالمیان و ندا شهسواری در المپیک 
کســب ســهیمه شــدند، امــا بــرای  ۲۰۱۶ موفــق بــه 
شــرکت در المپیــک توکیــو تنها یک ســهمیه کســب 
شــد. نیمــا عالمیان ایــن ســهمیه را در رقابت هــای 

کــرد. انتخابــی منطقــه ای برگــزار شــد، کســب 
کــه در المپیــک ۲۰۱۲ لنــدن  ایــن درحالــی اســت 
نیــز نوشــاد و نــدا شهســواری ســهمیه تنیــس روی 
کرده بودند. علی نژاد همچنین  کســب  میز ایران را 
درایــن مجمع یادآور شــد از ورزشــکاران تنیــس روی 
میــز انتظــار مــدال در المپیک را نداریــم اما این بدان 
کاهــش ســهمیه ها رضایــت  کــه از  معنــی نیســت 
گفــت ســخن معــاون وزارت  داریــم. بی تردیــد بایــد 

کــرد. ورزش درســت اســت و بایــد بــه آن توجــه 
و  برنامه ریــزی  بــه  توجــه  بــا  می رســد  به نظــر 
عملکــرد مســووالن فدراســیون در خصــوص تربیت 
اســتعدادهای  کــردن  جایگزیــن  و  ورزشــکاران 

بــود. پیش بینــی  قابــل  نتایــج  جوان، ایــن 
شــد  آن  منکــر  نمی تــوان  و  اســت  مســلم  آنچــه 
کــه  میــز  تنیــس روی  آمــوزش در  بــه روش هــای 
بــاز  می شــود  انجــام  گلخانــه ای  صــورت  بــه 
آســیب  ورزش  به ایــن  کــه  روشــی  می گــردد. 

کــرده و چرخــه اســتعدادیابی ناقــص و  جــدی وارد 
اســتعدادها را خشــکاند و مانــع از رشــد ورزشــکاران 

اســت. شــده  ســنی  درتمامی رده هــای 
تنیــس روی  دربــاره  هــر مخاطبــی  از  روزهــا  ایــن 
میــز ســووال شــود، بیشــتر پاســخ ها بــه طــور یقیــن 
ــد.  ــدا می کن ــاط پی ــان ارتب ــا عالیم ــاد و نیم ــه نوش ب
چرا اینگونه اســت و مســووالن فدراسیون چرا نباید 

ــد. ــرج نکنن ــا خ ــاد و نیم ــا از نوش ــش از این ه بی
کــه می دانیــد نوشــاد و نیمــا محصــول  همانطــور 
درگذشــته  و  نیســتند  فدراســیون  نهایی ایــن 
اســتعدادیابی شــده و سال هاســت در ایــن رشــته 
گــر نوشــاد و نیمــا را از  فعالیــت می کننــد. بــه راســتی ا
تنیــس روی میز ایــران بگیریــم درآخــر چــه می ماند؟ 
بی تردیــد همگان تصدیق می کنند تمامی اعتبــار و 
موجودیت فدراســیون تنیس روی میز به نوشــاد و 
نیما محدود شــده و دیگران دراین بازی نیســتند. 

کــرد؟ بــرای تغییر ایــن وضعیــت چــه بایــد 
متوجــه  باشــیم  راســت  رو  خــود  بــا  چنانچــه 
برنامــه  میــز  روی  تنیــس  فدراســیون  می شــویم 

ــدارد و  کشــور ن ــرای توســعه این رشــته در  ــی ب مدون
کــه برنامــه دارنــد بــه خوبــی  گــر هــم مدعــی باشــند  ا
کــه با ایــن برنامــه بــه جایی نرســیده اند  آشکاراســت 

را ایجــاد نکرده انــد؟ و تغییــری 
بایــد بدانیــم چــه میــزان از بودجــه فدراســیون در 
گذشــته بــه پــروژه  اســتعدادیابی اختصــاص  ســال 
کننــده  شــرکت  تیم هــای  تعــداد  اســت.  یافتــه 
از  کمتــر  بــه  رشــته،  گذشــته این  ســال  لیــگ  در 
مجموع انگشــتان ۲ دســت رســید و در حالیکه هم 
کنــون در ســال جدیــد بــه ســر می بریــم هنــوز آن را  ا

ــان برســانند؟ ــه پای نتوانســتند ب
ــرون رفــت  ــرای ب بــدون شــک در شــرایط حاضــر و ب
از بحــران، فدراســیون تنیــس روی میــز بــه تحولــی 
کشــور  بنیــادی در ســاختار توســعه این رشــته در 
و چگونگــی رونــد افزایــش توجــه مــردم بــه آن بــه 
بــه  باتوجــه  امــر  البته ایــن  کــه  دارد  نیــاز  شــدت 
مغفــول مانــدن و ناقــص انجــام شــدن بســیاری 
از فعالیت هــای اولویــت دار در راســتای مدیریــت، 

نشــدنی بــه نظــر می رســد.

استعدادیابی، حلقه مفقوده تنیس روی میز
کوهنــورد اصفهانــی و فاتــح قلــه  امیــن دهقــان 
اورســت که به کرونا مبتال شــده بود به بیمارســتان 

منتقــل شــد.
کــه  کشــورمان  کوهنــورد اصفهانــی  امیــن دهقــان، 
کنــد، پــس از رســیدن  توانســت قلــه اورســت را فتــح 
کرونایش مثبت شــد و در  به پایتخت نپال، تســت 

هتــل محــل اســتقرار خــود در نپــال قرنطینه شــد.
ایــن کوهنــورد هنــگام صعــود نیــز مشــکالت زیــادی 
داشــت و بــا وجــود ســرماخوردگی و داشــتن خلــط 
ســر  پشــت  را  آمیــزی  موفقیــت  صعــود  خونــی، 
کوهنــورد بــه خاطــر  گذاشــت، امــا بــه تازگی ایــن 

بیمارســتان  بــه  کرونــا  ابتــالی  و  حــال  وخامــت 
منتقــل شــده اســت و قــرار شــده در بیمارســتان 

باشــد تــا وضعیتــش بهبــود یابــد.

کنــون  تا کــرد  اعــالم  اســتیناف  کمیتــه  رییــس 
بــه رای  باشــگاه پرســپولیس  اعتــراض  پرونــده 
کمیتــه  دربــی و دیــدار مقابــل ســپاهان به ایــن 

اســت. نشــده  داده  ارجــاع 
در  انضباطــی  کمیتــه  احــکام  اعــالم  از  پــس 
خصوص دیدار تیم های ســپاهان - پرســپولیس 
و همچنیــن دربی9۵، باشــگاه پرســپولیس اعالم 
ــه احــکام صــادره و محرومیــت  ــرد در اعتــراض ب ک
و  حســینی  جــالل  ســید  جلســه ای  دو  و  یــک 
فرشــاد فرجی، ایــن پرونــده را به کمیته اســتیناف 

فدراســیون فوتبــال ارجــاع داده اســت.
علیرضــا صالحــی رییس کمیتــه اســتیناف در این 
گفــت: هنــوز هیــچ پرونــده ای در مــورد دربــی  بــاره 

و دیــدار ســپاهان - پرســپولیس بــه دســت مــا 
مــا  بــه  نرســیده اســت. هــر زمانی ایــن پرونــده 
ارجــاع شــد، در مــورد اتفاقات ایــن بازی هــا و موارد 

کــرد. دیگــر تصمیم گیــری خواهیــم 
گفتــه می شــود باشــگاه پرســپولیس بــه دنبــال 
صــدور دســتور موقــت بــرای محرومیــت بازیکنــان 
کمیتــه  خــود تــا زمــان رســیدگی بــه پرونــده در 
اســتیناف اســت، آیــا چنیــن اتفاقــی امــکان دارد؟ 
کــرد:  کنــش بــه طرح ایــن ســوال عنــوان  وی در وا
ابتــدا بایــد پرونــده و الیحــه بــه دســت مــا برســد و 
کنیــم و ســپس در ایــن مــورد حــرف  آن را مطالعــه 
بزنیــم؛ تــا زمانــی کــه چیــزی بــه دســت ما نرســیده 
نمی توانیــم اظهــار نظــری در ایــن مــورد داشــته 

باشــیم.

گفــت:  ذوب آهــن  فوتبــال  تیــم  ســابق  بازیکــن 
ذوب آهــن در جایــگاه مناســبی قــرار ندارد ایــن تیــم 
در یــک مســیر غیرحرفــه ای اســت ولــی بــا عملکــرد 
در  را  خــوب حســینی ذوب آهــن می توانــد خــود 
کنــد. فرشــید طالبــی، بــا اشــاره بــه  لیــگ برتــر حفــظ 
نتایــج تیــم فوتبــال ذوب آهــن بــا هدایــت مجتبــی 
حســینی اظهــار داشــت: حســینی بــار فنــی خــوب 
بــا  بــه فوتبــال دارد. ذوب آهــن  نــگاه حرفــه ای  و 
تغییــرات اساســی توانســت رونــد خوبــی را ایجــاد 
ــازی خوبــی  گذشــته ب ــدار  کنــد و ایــن تیــم در دو دی
ــم  کم ک ــینی  ــرات حس ــت. تفک گذاش ــش  ــه نمای را ب
کــه انجــام  بــه بازیکنــان القــا شــده و بــا تالش هایــی 
شــده اســت ذوب آهــن شــرایط بهتــری دارد. وی 
ادامــه داد: بــا توجــه بــه جایگاه ایــن تیــم در جــدول 

کرد چون شــرایط حســاس اســت  نباید تنش ایجاد 
و یــک تعلل ممکن اســت اتفاقــات جبران ناپذیری 
داشــته باشــد. در دو بــازی گذشــته این تیــم مقابــل 
اســتقالل تهــران بازیکنــان جــوان ذوب آهــن خــود 
گر ایــن تیــم لیــگ امســال را بــا  را نشــان دادنــد و ا
موفقیــت بــه پایــان برســاند فصــل آینــده می توانــد 
کتیکــی شــرایط خوبــی داشــته باشــد.  در زمینــه تا
بــه عملکــرد  بــا اشــاره  بازیکــن ســابق ذوب آهــن 
تجربــه  کــرد:  تصریــح  تیــم  جوان ایــن  بازیکنــان 
بازیکنــان می توانــد بــرای ذوبی هــا مفیــد باشــد. 
ــا اســتعدادی  تیم هــای پایــه ذوب آهــن بازیکنــان ب
را  خوبــی  بازیکنــان  جورجوویــچ  زوران  و  دارنــد 
تحویــل فوتبال ایــران داد. طالبــی افزود: ایــن اتفــاق 
بــرای حســینی هــم افتاده اســت و بازیکنــان جوانی 
کــرده به خوبی قابلیت هــای خــود را در  کــه انتخــاب 

تیم نشــان دادند. اســتفاده از این بازیکنان ریســک 
ــی حســینی برخــالف ســایر مربیــان  باالیــی دارد ول
بازیکنــان  از  بــه خوبــی  کــه می توانــد  نشــان داد 

کنــد. جــوان خــود اســتفاده 
بــازی ذوب آهــن مقابــل پرســپولیس  وی دربــاره 
کــرد: فوتبــال غیــر قابــل پیش بینــی  تهــران بیــان 
گذشــته این تیــم مقابــل  اســت. بــا توجــه بــه بــازی 
اســتقالل در جــام حذفــی، ذوب آهــن خــط حملــه 
کــرده بــود و ایــن تیــم بــه ســختی  اســتقالل را مهــار 
توانســت ذوب آهــن را شکســت دهــد. ذوب آهــن 
بــازی در مقابــل تیم هــای بــزرگ را بلــد اســت و آنالیــز 
ــرای  خوبــی از آنهــا دارد. حســینی تدابیــر خاصــی ب
بــازی بــا پرســپولیس در نظــر دارد و بــا توجــه بــه نیــاز 
دو تیــم بــه امتیاز ایــن بــازی قطعــا فوتبــال جذابــی 

ــود. خواهــد ب

چهــار بازیکــن مصدوم پرســپولیس توانایــی حضور 
آهــن  ذوب  بــا  دیــدار  بــرای  تیــم  ترکیب ایــن  در 
کردنــد. تیــم فوتبــال پرســپولیس  اصفهــان را پیــدا 
امــروز مقابــل ذوب آهــن دیدار معوقه هفته بیســت 

و یکــم لیــگ برتــر فوتبــال را در اصفهــان برگــزار 
برای ایــن  پایتخــت  سرخپوشــان  می کنــد. 

پنــج  کــه   کردنــد  آمــاده  را  خــود  دیــدار 
بازیکن ایــن تیــم بــه دلیــل مصدومیــت 

حضــور  گروهــی  تمرینــات  در 
نداشــتند.

با ایــن حــال بهبــود وضعیت 
کنعانــی زادگان، ســیامک نعمتــی،  محمدحســین 
کامیابــی نیــا و شــهریار مغانلــو ســبب شــد تــا  کمــال 
آنهــا بتواننــد خــود را بــه بــازی بــا ذوب آهن برســانند 
بــرای  را  محمــدی  گل  یحیــی  دغدغه هــای  تــا 
کاهــش دهنــد. در بیــن  انتخــاب ترکیــب اصلــی 
بازیکنان آســیب دیده پرســپولیس، امید عالیشــاه 
همچنــان احســاس ناراحتــی می کنــد تــا یحیــی 
گذاشــتن دوبــاره او  کنــار  گل محمــدی تصمیــم بــه 

از لیســت این تیــم بــرای بــازی بــا ذوب 
تیم هــای  دیــدار  بگیــرد.  آهــن 
فوتبــال پرســپولیس و ذوب آهــن 
امــروز   ۱۹:۳۰ ســاعت  اصفهــان 

می شــود. برگــزار 

قاســم ســتاری طــی مجمــع فــوق العــاده از ســمت 
خــود برکنــار شــد.

کارگــری اســتان  مجمــع  فوق العــاده هیــات ورزش 
کار،  کل  کالنــی مدیــر  کامــران  ــا حضــور   اصفهــان ب
تعــاون و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان و محمد 
کل ورزش و جوانــان اســتان  طباطبایــی مدیــر 

اصفهــان برگــزار شــد. 
ســید محمــد طباطبایــی اولیــن ســخنران مجمع 
فــوق العــاده هیــات کارگــری بــود کــه در ادامه نوبت 
بــه صحبت هــای موافقیــن و مخالفیــن رییــس 

هیــات اســتان اصفهــان رســید و موافقــی وجــود 
نداشت، مریم شیخان نماینده داوران و آقاخانی 
رییــس شهرســتان فالورجــان بــه عنــوان مخالــف 
نظــرات خــود را بیــان کردنــد که ۱۰ دقیقه به قاســم 

کنــد. ســتاری وقــت داده شــد تــا از خــود دفــاع 
قاســم ســتاری بعد از سخنان خود استعفا داد که 
کــه پــس  گیــری انجــام شــود  پذیرفتــه نشــد تــا رای 
گیــری ۱۷ رای مخالــف و ۳ رای موافــق داده  از رای 
کاری قاســم  ــا شــاهد بســته شــدن پرونــده  شــد ت
کارگــری اســتان اصفهــان  ســتاری در هیــات ورزش 

باشیم.

فاتح اصفهانی اورست راهی بیمارستان شد

رئیس کمیته استیناف:

پرونده دربی و بازی سپاهان - پرسپولیس 
به دست ما نرسیده

طالبی: 

تفکرات حسینی به سبزپوشان القا شده است

عالیشاه روی خط زرد؛

چراغ سبز چهار بازیکن به یحیی برای بازی در اصفهان

با برگزاری مجمع فوق العاده:

کارگری   برکناری قاسم ستاری از ریاست هیات ورزش 
استان اصفهان

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

سرپرســت ســازمان لیگ فوتســال اعالم کرد که این 
ســازمان تعامــل و همکاری هــای الزم را بــا تیــم ملی 
ــرای حضــور در رقابت هــای مهــم پیــش  فوتســال ب
ملــی فوتســال ایران در شــهریورماه  تیــم  رو دارد. 
بایــد در جــام جهانــی بــه مصــاف رقبــای خــود بــرود. 
کارشناســان  به ایــن ترتیــب بســیاری از بازیکنــان و 
در خصــوص برگــزاری رقابت هــای لیــگ فصــل بعــد 
نقطــه نظراتــی ارائــه داده  و پیشــنهاد شــده که لیگ 
قبــل از اعــزام تیــم ملــی برگــزار شــود تــا بازیکنــان در 

شــرایط مســابقه باشــند.
آرش جابــری سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال در 
کید کرد که تمــام همکاری و تعامل  گفــت وگویــی تا
الزم را با تیم ملی فوتسال برای حضور در اردوهای 
آماده ســازی و جــام جهانــی خواهنــد داشــت. وی 
در ایــن رابطــه گفــت: مــا ابتدا منتظــر دریافت برنامه 
کادرفنــی هســتیم  تیــم ملــی از ســرمربی و اعضــای 
کنیــم.  تــا برنامه ریــزی رقابت هــای لیــگ را طراحــی 
کلمبیــا برگــزار  کــه بــه میزبانــی  در جــام جهانــی قبــل 
کــه بیــن ســازمان لیــگ  شــد بــا تعامــل و همــکاری 
فوتســال و تیــم ملــی فوتســال وجــود داشــت، چهــار 
هفتــه از رقابت هــای لیــگ برگزار و مابقی مســابقات 
ــرد. االن  ک ــدا  ــه پی ــی ادام ــام جهان ــام ج ــس از اتم پ
هم ایــن آمادگــی را داریــم تــا برنامــه لیــگ را در جهــت 
کنیم. کمک به تیم ملی و فوتسالیســت ها تدوین 
سرپرســت ســازمان لیــگ فوتســال افــزود: قطعــا 
بــا تیــم ملــی تعامــل خواهیــم داشــت و از هیــچ 
تالشــی بــرای رونــد آمــاده ســازی این تیــم دریــغ 
کــرد. در چنــد روز آتــی بــا سرپرســت و  نخواهیــم 
کــرد  کادر فنــی فوتســال نشســتی را برگــزار خواهیــم 
گرفتــه و بــا  تــا در جریــان برنامه هــای تیــم ملــی قــرار 
تعامــل و همــکاری، برنامه هــای لیــگ را تدویــن 
کنونــی اولویــت  کنیــم. قطعــا در شــرایط  و اعــالم 
بازیکنــان  و  ملــی  تیــم  فنــی  کادر  خواســته های 
خواهــد بــود و هیــچ مشــکلی در ایــن زمینــه وجــود 

داشــت. نخواهــد 

قطــع  بیان اینکــه  بــا  شــطرنج  فدراســیون  دبیــر 
خطــا  آنالیــن  مســابقات  در  بــرق  لحظــه ای 
 ۲ شکســت  دلیــل  گفــت:  می شــود  محســوب 
گذشــته  کشــورمان در مســابقات روز  شــطرنج بــاز 

بــود. همیــن مســاله 
محســن ســمیع زاده، بــا بیــان دلیــل شکســت دو 
شــطرنج بــاز کشــورمان در مســابقات آنالیــن اظهار 
که انتخابی قهرمانی آسیا  داشت: مسابقات زون 
بــود بــه خاطــر شــرایط ســخت کرونایــی بــه صــورت 
آنالین برگزار شــد و فدراســیون تدابیر ویژه ای برای 
کار قــرار داد. نفــرات ملــی پوش ایــن  آن در دســتور 
مســابقات در فدراســیون حضــور داشــتند و تمــام 
شــرایط بــرای رقابــت مهیــا بــود امــا قطعــی بــرق 

تمام ایــن برنامه هــا را بــه هــم ریخــت.
وی ادامــه داد: شــطرنج بازهای ایرانــی از جملــه 
برترین های آســیا هســتند اما قطع لحظــه ای برق 
ــه  موجــب خطــا در سیســتم خواهــد شــد و ایــن ب
معنــای باخــت شــطرنج بــاز اســت و بــه خاطر ایــن 
را  باخــت  بهترین های ایــران  از  نفــر  دو  مشــکل 
ــا مســیر  کــه موجــب خواهــد شــد ت کردنــد  تجربــه 

ــان ســخت شــود. آن
نامــه  بیان اینکــه  بــا  شــطرنج  فدراســیون  دبیــر 
انجــام دادیــم  بعــدی  تدابیــر  بــرای  نــگاری الزم 
کــرد:  پاســخ بــرق منطقــه بــه نامــه مــا  تصریــح 
کار ۲ ورزشــکار بعــدی  کمــک  هــر چنــد می توانــد 
باشــد امــا نوشــدارو بعــد از مــرگ ســهراب اســت. 
بــه  و  زد  مــا  برقــی ضربــه مهمی بــه  تصمیمــات 

شــد. تصمیمــات  مات ایــن  شــطرنج  نحــوی 
مســابقات شــطرنج آنالیــن قهرمانــی آســیا از روز 
جمعــه )۳۱ اردیبهشــت مــاه( با حضــور ۸۶ بازیکن 
کشــور بــه میزبانــی امــارات آغــاز شــده و بــه  از ۱۵ 

مــدت ۹ روز ادامــه خواهــد داشــت.
پرهــام مقصودلــو، ســید محمدامیــن طباطبایی، 
مســعود  مقامــی،  قائــم  احســان  غالمــی،  آریــن 
مصــدق پــور، مهــدی غالمــی، آبتیــن عطاخــوان 
و ســید خلیــل موســوی ۸ شــطرنجباز ایران در 

مســابقات آنالیــن قهرمانــی آســیا هســتند.

سرپرست سازمان لیگ فوتسال: 

با تیم ملی تعامل 
کرد خواهیم 

قطعی برق دلیل شکست 
شطرنج بازان ایرانی

نفــر دوم ســنگین وزن جــام تختــی مدعــی شــده 
گرفتــه و بایــد بــه او  ســهمیه المپیــک را خــودش 
فرصت کشــتی گرفتن در جام لهســتان داده شــود، 

ــرای المپیــک مدعــی باشــد؟ ــد ب ــا می توان امــا آی
کشــتی آزاد روز  مســابقات جــام تختــی در رشــته 
پنجشــنبه در ســالن 12 هــزار نفــری آزادی در حالــی 
برگــزار شــد کــه کادرفنــی تیم های ملی و فدراســیون 
کــرده بودند ایــن رقابت هــا  کشــتی از قبــل اعــالم 
مرحلــه اول انتخابی جهانی 2۰21 نــروژ خواهد بود.
کــه بــه  کــه نفراتــی  همیــن مســاله نشــان مــی داد 
آن هــا بــرای حضــور در جــام تختــی ســهمیه داده 
بــرای حضــور در المپیــک  شــده، دیگــر شانســی 
ندارنــد و صرفــا از ایــن جــا بــه بعــد بــرای رســیدن 
بــه دوبنــده تیــم ملــی در جهانــی پیــش رو تــالش 
کــه چنــد  کادرهــای فنــی تیــم ملــی  کــرد.  خواهنــد 
بوداپســت  جهانــی 2۰18  مســابقات  از  بعــد  مــاه 
مســئولیت را برعهــده گرفتنــد، از همان وقــت اعالم 
کــه آغــاز فرآینــد المپیکی ایــران از مســابقات  کردنــد 

جهانــی 2۰19 نورســلطان اســت.
المپیــک  ســهمیه های  اولیــن  کــه  مســابقه ای 
در آنجــا توزیــع شــد و قــرار بــود ســال بعــدش نیــز 
المپیــک بــه انجــام رســید، امــا بــه خاطــر کرونــا همه 

چیــز یــک ســال عقــب افتــاد.
با ایــن وجــود اســتارت کار المپیکــی هــر دو تیــم آزاد و 
فرنگــی از نورســلطان زده شــد و تعــدادی از نفــرات از 

همــان وقــت در جمــع مدعیــان قــرار گرفتند.
کــه بعــد از نایــب قهرمانــی در  در مــورد یــداهلل محبــی 
کــرده او نیــز بایــد در جمــع  جــام تختــی اخیــر عنــوان 
مدعیان المپیکی حضور داشــته و به عنوان کســی 
گرفتــه، شــانس حضــور در  کــه ســهمیه المپیــک را 
تورنمنــت لهســتان داده شــود، بایــد دیــد در ایــن 
می توانــد  آیــا  و  داشــته  عملکــردی  چــه  مــدت 

همچنــان بــه دنبــال شــانس المپیــک باشــد؟
بــا همــان متــر و معیــار تعریــف شــده، بــه درســت 
کاری نداریــم؛ چندیــن مســابقه بیــن  و غلطــش 
المللــی و همچنیــن عملکــرد نفــرات در لیــگ برتــر و 
که پیش از جام جهانی صربستان  انتخابی رودررو 
و بــه امیــد برگــزاری جهانــی بلگــراد بــه انجــام رســید، 

گرفــت. ک انتخــاب تیــم المپیــک قــرار  مــال
یــداهلل محبــی شانســی بــرای حضــور در مســابقات 
پرویز هــادی  نداشــت، این  نورســلطان  جهانــی 
گــر  کــه بایــد در ایــن رقابت هــا شــرکت می کــرد و ا بــود 
کســب ســکو  بدشانســی نمــی آورد، شــانس مســلم 
در جهانــی 2۰19 بــود. او در انتخابــی تیــم ملــی هــم 
کمیل قاســمی را شکســت داده و هم شکســت را به 

کــرده بود اما در آســتانه اعزام  یــداهلل محبی تحمیل 
ــی از ناحیــه  ــه دلیــل آســیب دیدگ ــه قزاقســتان، ب ب
کــه تیــم ملــی را همراهــی نمی کنــد. کــرد  کمــر اعــالم 
کشــتی  همــان وقــت نــام یــداهلل محبــی بــه عنــوان 
حضــور  نیــز  پاریــس  جهانــی 2۰17  در  کــه  گیــری 
قهرمــان  ع  زار امیرحســین  همچنیــن  و  داشــت 
جوانــان جهــان بــرای جایگزینی هــادی مطــرح شــد 
کمیتــه فنــی بــا توجــه بــه تجربــه بیشــتر  و درنهایــت 
کــه چنــد مــاه بعــدش  ِع جــوان  محبــی او را بــه زار
شایســتگی هایش را بــا شکســت بــزرگان ســنگین 
بــه  و  ترجیــح داده شــد  وزن جهــان نشــان داد، 

نورســلطان رفــت.
کنــد  او مثــل پاریــس نتوانســت انتظــارات را بــرآورده 
گرفــت  ــگاه هشــتمی قرار  و در ایــن رقابت هــا در جای
و تیــم ملــی بــا طــالی حســن یزدانــی و پنجمی رضــا 
اطری تنها به دو ســهمیه 8۶ و ۵7 کیلوگرم رســید.
چنــد مــاه بعــد از جهانــی نورســلطان، در اواخــر 
بهمــن مــاه از ســوی اتحادیــه جهانــی یــک خبــر 
ــا مثبــت شــدن  خــوب اعــالم شــد مبنــی بر اینکــه ب
گیــران ســنگین وزن ســوریه و  کشــتی  دوپینــگ 
ازبکســتان، یــداهلل محبــی از جایــگاه هشــتمی به 
گرفته اســت.  پنجمی رســیده و ســهمیه المپیک را 
کــه البتــه جایــگاه تیمی ایــران را نیــز یــک  اتفاقــی 
گردان محمــدی از چهارمی بــه  پلــه تغییــر داد و شــا

سومی رســیدند.
کســب ســهمیه البتــه بــاز هــم یــداهلل محبــی  بعــد از 
ــزد و رقابــت همچنــان  حــرف اول ســنگین وزن را ن
ع بــود. در ادامــه  بیــن پرویز هــادی و امیرحســین زار
نیــز امیــن طاهــری بــا اولــی در مســابقه انتخابــی بــه 
جمــع مدعیــان المپیکــی اضافــه شــد، در حالــی کــه 
پرویز هــادی نیــز شکســت برابــر حریفــان جوانــش را 

کــرده بــود. تجربــه 
کشــتی ســهمیه بــه اســم فــرد  عــالوه بر اینکــه در 
ــداهلل محبــی در  کشــور اســت، ی ــه اســم  نیســت و ب
مــدت اخیــر هرگــز در قامــت یــک مدعــی جــدی 
ســنگین وزن در هیــچ مســابقه ای ظاهــر نشــده، 
و  شــرایط  کارشناســان  تاییــد  بــه  کــه  هرچنــد 
کتورهــای فنــی و فیزیکی مدعــی شــدن را در خود  فا

دارد.
ک  کــه مــال ضمن اینکــه او حتــی در جــام تختــی 
انتخــاب تیــم جهانــی اســت، هــم بــه مقــام اول 
ــاله  ــوان 21 س ــن، ج ــاس فروت ــل عب ــیده و مقاب نرس

مازندرانــی تــن بــه شکســت داده اســت.
ــه لحــاظ اخالقــی یکــی از  ــداهلل محبــی ب در اینکــه ی
کــه قابلیت هــای  کشــتی ایران اســت  بهترین هــای 
فنــی زیــادی هــم دارد، شــکی نیســت، امــا در برهــه 
کنونــی بــا توجــه بــه عملکــرد دو ســال اخیر ایــن 
کــه در جــام تختــی  گیــر و شکســتی هــم  کشــتی 
کــه  داشــته، بایــد دیــد بــر چــه اساســی مدعــی اســت 
چــون ســهمیه المپیــک را گرفتــه، بایــد در لهســتان 

محــک زده می شــد.
کشــتی بــه واســطه تعــدد پیج هــای  کنــون جــو  ا
فحاشــی  و  توهیــن  و  مجــازی  فضــای  در  فیــک 
گیــران مدعــی بــه شــدت  کشــتی  بــه ارکان فنــی و 
ملتهــب اســت. در ایــن شــرایط از گــوش شکســته ها 
کــردن هــر ادعایــی،  انتظــار مــی رود پیــش از مطــرح 
کارنامــه ماه هــا و ســال های اخیرشــان را  خودشــان 

کننــد. مــرور 
جــام بیــن المللــی زیلکوفســکی لهســتان در رشــته 
 12۵ در  کــه  می شــود  برگــزار  خــرداد   19 و   18 آزاد 
ع به ایــن  ــرم امیــن طاهــری و امیرحســین زار کیلوگ

رقابت هــا اعــزام خواهنــد شــد.

جوملتهبکشتیوسهمیهایبهنامایران
گزارشربخ

کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ فوتبــال  رییــس 
گفــت: متناســب بــا برنامه هــای تیــم ملــی لیــگ را 
کردیم چرا که مســابقات بین المللی  برنامه ریزی 

و دیدارهــای ملــی خــط قرمــز مــا اســت.
بحــث  در  داشــت:  اظهــار  مهــدی«  »ســهیل 
نداریــم.  اســتراحت  مســابقات،  برنامه ریــزی 
البتــه االن دیــر هــم شــده امــا در تــالش هســتیم 
تــا برنامــه فصــل آینــده مســابقات را تدویــن کنیــم 
و از طرفــی بایــد هــر چــه ســریع تــر زمــان پنجــره 
کنیــم. بایــد  نقــل و انتقــاالت را بــه فیفــا اعــالم 
روزهــای فیفــا )فیفــا دی(، روزهــای بین المللــی و 
برآوردهــای الزم را در زمان بنــدی داشــته باشــیم 
کنیــم تــا بــا توجــه به ایــن  و از فیفــا درخواســت 
ــد. کن ــاز  ــا را ب ــی م ــل و انتقاالت ــره نق ــا پنج زمان ه

وی در خصــوص زمــان احتمالــی شــروع فصــل 
آینــده افــزود: اوایــل مهرمــاه دیرترین زمانی اســت 
گر ایــن  کــه ا کنیــم چــرا  کــه بایــد فصــل بعــد را آغــاز 
اتفــاق رخ ندهــد بــا مشــکل مواجه خواهیم شــد؛ 
کــه تــا ۲۰ مهرمــاه تعــداد زیــادی روز فیفا )فیفا  چــرا 
دی( و مرحلــه نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا را 
گــر تــا قبل مهرمــاه مســابقات را آغاز کنیم  داریــم. ا
کنیــم.  می توانیــم چنــد هفتــه مســابقات را آغــاز 
گر ایــن اتفــاق رخ ندهــد  اواخــر مــاه شــاید لیــگ  ا
آغــاز شــود. ســعی می کنیــم زمــان مســابقات را 
کــه پنج تا هفت هفتــه حداقل  رعایــت کنیــم چــرا 
کــه بیــن دو لیــگ بایــد لحــاظ شــود. زمانــی اســت 
در  لیــگ  ســازمان  مســابقات  کمیتــه  رییــس 
کسیناســیون  گســتردگی وا مورد اینکه با توجه به 
آیــا ممکن اســت مســابقات با فشــردگی بیشــتری 
کــرد: امیدوار هســتیم جامعه  برگــزار شــود، اضافــه 

بــه  بتواننــد دوبــاره  هــواداران  و  ســالمت شــود 
کــه مســابقات را بــا  ورزشــگاه ها بازگردنــد.  زمانــی 
ــر  ــرای مــا خیلــی راحت ت ــزار می کنیــم ب هــوادار برگ
ــوادار  ــدون ه ــابقات ب ــه مس ک ــم  ــی ه ــت. زمان اس
اســت افــراد زیــادی بــرای تماشــای مســابقات 
درخواســت دارنــد و ایــن موضــوع بــرای مــا ســخت 
اســت. امیــدوارم آنهــا بتواننــد کنار تیم ها باشــند.

کــه بــا توجــه بــه  مهــدی در پاســخ به ایــن ســووال 
حساســیت دیدارهــای تیــم ملــی،  آیا بهتــر نبود تا 
دیدارهــای معوقــه لیــگ بــه زمــان دیگــری موکول 
می شــود،   برگــزار  کــه  مســابقاتی  گفــت:  شــود، 
گــر  بــا برنامه هــای تیــم ملــی نــدارد. ا تداخلــی 
کوچکتریــن تداخلــی بــود،  مســابقات را برگــزار 
ــه خــط قرمــز مــا  ک گفتیــم  ــم. همیشــه  نمی کردی
رقابت هــای بین المللــی مــا اســت. هــر چقــدر هــم 
مســابقات لیگ را برگزار نکنیم لیگ بیشــتر طول 

می کشــد.  
گــر بازیکنــان  کــه ا وی در پاســخ به ایــن پرســش 
در ایــن مســابقات مصــدوم شــود، چــه اتفاقــی رخ 
کــرد: امیدواریــم مصدومیــت  خواهــد داد، اضافــه 
گــر مــورد و  بــرای هیــچ بازیکنــی اتفــاق نیافتــد. ا
حساســیتی در ایــن بــاره  از ســوی تیــم ملــی بــه 
را انجــام می دادیــم.  مــا تذکــر داده می شــد آن 
بــا هماهنگــی تیم هــای ملی ایــن زمانبنــدی را 
کردیــم. رییــس کمیته مســابقات ســازمان  اعــالم 
گفــت: بــه  لیــگ در رابطــه بــا برنامــه جــام حذفــی 
محض اینکــه دیدارهــای معوقــه لیــگ را تمــام 
کنیــم طــی هفته هــای آینــده دور بعــدی جــام 
کــرد. امیدواریــم  حذفــی را قرعه کشــی خواهیــم 
شایســته ترین تیــم قهرمــان جــام حذفــی شــود.

رییس کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال: 

کنیم از مهر ماه فصل آینده لیگ را باید آغاز 

خبر
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کرونــا، در ارتبــاط  ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــت پروتکل هــا در زمــان  ــا، رعای کرون ــا مــوج پنجــم  ب
کســن  تبلیغــات انتخابــات و همچنیــن اهمیــت وا

زدن، توضیحاتــی ارائــه داد.
علیرضــا رئیســی، در برنامــه تیتر امشــب شــبکه خبر 
کرونــا در هنــد  بــا اشــاره بــه ســیر صعــودی بیمــاری 
و افزایــش ابتــاء بــه ســوش هنــدی در انگلیــس بــه 
گفــت: در همــه اســتان ها  کسیناســیون،  رغــم وا
بــه ویــژه ۲۸ اســتان، ســیر نزولــی بیمــاری را داریــم، 
امــا در ۳ اســتان بوشــهر، سیســتان و بلوچســتان 
کــه بــا توجــه  و هرمــزگان ســیر نزولــی متوقــف شــده 
بــه پیــدا شــدن ســوش های آفریقایــی و هنــدی 
در ایــن اســتان ها زنــگ هشــدار بــه صــدا در آمــده و 
کــه پیــک بعــدی  کنیــم و مراقــب باشــیم  بایــد رصــد 

شــکل نگیــرد.
ــده مــوج چهــارم  ــاال رون ــازوی ب ــا بیان اینکــه ب وی ب
عبــور  مــوج  قلــه  از  افــزود:  بــود،  طوالنــی  خیلــی 
کــه بــا توجــه  کرده ایــم و در شــاخه نزولــی هســتیم 
ــازوی بلنــد صعــودی مــوج، هنــوز هــم میــزان  ــه ب ب
کــه دارد طــی  کــم نیســت و ســیر نزولــی  بســتری مــا 
نشــان  آینــده  هفتــه  دو  را  خــودش  اثــر  می شــود 
می دهــد و مــا شــاهد کاهش مــرگ و میرها خواهیم 

ــود. ب
گفــت: االن  کرونــا  ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
کــه پیــش  میــزان بســتری ها زیــر ۲ هــزار نفــر اســت 
ــا دو هفتــه آینــده مــرگ و  ــه ت ک بینــی ما ایــن اســت 
کــه  میرهــا بــه زیــر ۲۰۰ نفــر خواهــد رســید، آمــار االن 

زیــر ۲۰۰ نفــر را نشــان می دهــد متغیــر اســت.
کــه می توانــد  رئیســی بــا برشــمردن عوامــل خطــر 
مــوج پنجــم را ســبب شــود، افــزود: قبــل از محــرم مــا 
ــا آن را  مراســم عروســی ها و مهمانی هــای مرتبــط ب
ک  کــه از عوامــل خطرزاســت و عامــل خطرنــا داریــم 
ــته  ــا و بس کولره ــدن  ــن ش ــا و روش گرم ــل  ــر فص دیگ
شــدن پنجره هــا اســت بــه خصــوص در مناطــق 
ک دیگــر تابســتان و فصــل  جنوبــی، عامــل خطرنــا
ســفرها اســت و عامل بعد هم تجمعات انتخاباتی 
کنــد. ــد مشــکاتی ایجاد  ــه بالقــوه می توان ک اســت 

وی بــا اشــاره به اینکــه در خصــوص تعطیــات نیمــه 
خرداد در جلســه دوشــنبه تصمیم گیری می شود، 
گفــت: ثبــت نــام انتخابــات بــا رعایــت ۹۵ درصــدی 
گرفــت، بــرای روز  پروتکل هــا و خیلــی خــوب انجــام 
رأی گیــری هــم همــه شــرایط برای ایمنی و ســامت 
رأی دهنــدگان و تأمیــن ســامت آن ها اندیشــیده 

کــه هیــچ جــای نگرانــی نیســت، امــا نگرانــی  شــده 
کیفیــت تبلیغــات نامزدهــا اســت، مــا  مــا از زمــان و 
کثری اتفاق بیفتد،  گفته ایــم که باید تبلیغــات حدا
امــا تجمعــات حداقلــی باشــد و در این زمینه صــدا و 
کــه جــای  ســیما برنامه هــای زیــادی تــدارک دیــده 
تشــکر دارد و من شــخصا به عنوان کارشناس آنقدر 
کــه نگران تبلیغات شــوراها هســتم نگــران تبلیغات 
ریاســت جمهــوری نیســتم، برای اینکــه در شــوراها، 
تجمعــات و دورهمی هــا خانوادگــی رخ می دهــد که 

کنترل هســتند. غیرقابل 
کــه نامزدهــا در عمــل  کــرد  ــراز امیــدواری  رئیســی اب
نشــان دهنــد که ســامت مــردم بــرای آن هــا اولویت 
کــردن بــه  دارد و ســامت مــردم را بــرای رای جمــع 

خطــر نمی اندازنــد.
کرونــا دربــاره اخــذ رای از  ســخنگوی ســتاد ملــی 
گفــت: پیشــنهاد ما ایــن  کرونــا هــم  مبتایــان بــه 
کــه از صنــدوق ســیار بــرای اخــذ رای از ایــن  اســت 

افــراد اســتفاده شــود.
کاروان  نــوع  هــر  راه انــدازی  بیان اینکــه  بــا  وی 
ســخنرانی  داد:  ادامــه  اســت،  ممنــوع  تبلیغاتــی 
ــا  ــاز ب در فضــای بســته ممنــوع اســت و در فضــای ب
رعایــت پروتکل هــا می توانــد انجــام شــود مثــا در 
کثــر یــک ســوم  ســالن های ورزشــی رو بــاز، بــا حدا
ظرفیــت، و حداقــل ۸ متــر مربــع فضــا بــرای هــر نفــر.
گفــت: در ســتادهای انتخابــات نامزدهــا  رئیســی 
کثر ۳۰ نفر و در شــهرهای  هم در شــهرهای زرد حدا
کثــر ۲۰ و در شــهرهای قرمــز ۱۵ نفــر  نارنجــی حدا

می تواننــد بــا رعایت ســایر پروتکل ها حضور داشــته 
باشــند.

گــر در فــاز  کــرد: ا کیــد  کرونــا تا ســخنگوی ســتاد ملــی 
کرده  تبلیغــات رعایــت پروتکل هــا نشــود و خــدای نا
کنــد و وارد فــاز پنجــم شــویم  رنــگ شــهرها تغییــر 
ــردم  ــامت م ــا س ــرای م ــت ب ــید اولوی ــن باش مطمئ

خواهــد بــود.
از شــنبه  گفــت:  کسیناســیون هــم  وی دربــاره وا
کردیم، ایــن  کسیناســیون ۷۰ ســاله ها را شــروع  وا
افــراد می تواننــد بــه ســایت مراجعــه و ثبــت نــام 
کننــد بعــد از ثبــت نــام پیامکــی بــرای آن هــا ارســال 
کــه عــاوه بــر اسمشــان، زمــان و مــکان  می شــود 
کــه بایــد  کسیناســیون را بــه آن هــا اعــام می کنــد  وا
کننــد تــا  کــه معیــن شــده مراجعــه  همــان موقــع 
کسن  که وا تجمعی ایجاد نشود، و مطمئن باشند 

بــرای همــه آن هــا هســت.
کــه  کســنی را  رئیســی بــا بیان اینکــه بایــد اولیــن وا
کــه  کســانی  افــزود:  بزنیــم،  بــه دســتمان رســید 
مبتــا شــده اند چهــار هفتــه بعــد از پایــان بهبــودی 

کســن بزننــد. می تواننــد وا
کرونــا همچنیــن  ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
قابــل  اصــا  زدن  کســن  وا مزایــای  بیان اینکــه  بــا 
کــردد:  کیــد  قیــاس بــا عــوارض ناچیــز آن نیســت، تا
کســن می زننــد ناقــل نمی شــوند امــا  کــه وا کســانی 
کننــد  ــد مثــل بقیــه مــردم پروتکل هــا را رعایــت  بای
برای اینکه ایمنــی آن هــا دو هفتــه بعــد از دریافــت 

می شــود. تزریق ایجــاد  دوم  دوز 

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا عنوان کرد؛

عوامل خطر بروز موج پنجم کرونا
خبرربخ

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۰27۰۰۴29۶، تاریــخ: 1۴۰۰/2/28، نظربه اینکــه وراث آقــای جــواد خانــی فرزنــد رضــا 
کــه بــه تاییــد  نســبت بــه 2 ســهم مشــاع از 2۶ ســهم ششــدانگ بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد شــهود 
دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 22۴ اصفهــان رســیده اســت، مدعــی شــده اند ســند مالکیــت 
کــه طبــق ثبــت شــماره  ک 1۵19۰/۴۰۶2  2 ســهم بــه شــماره چاپــی ۶81۵1۵ ســری - ســال - پــا
8۴7۵۵ صفحــه ۴9۵ دفتــر ۴89 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بنــام )مــورث خــود( آقــای جــواد 
خانــی پائیــن دروازه فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه 229۵ ســابقه ثبــت و صــدور ســند مالکیــت 

گردیده و تقاضای صدور ســند مالکیت المثنی نموده اســت لذا مراتب به اســتناد  داشــته، مفقود 
گهی می شــود. چنانچه  تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامه قانون ثبت در یک نوبت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا  تاریــخ انتشــار این آ
ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  بــه ارائــه 
اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی 
ک منطقــه شــرق اصفهــان -  طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا
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کــه ورزش منظــم بــرای ســامت  همــه می دانیــم 
گفتــه  بــه  اســت.  خــوب  بســیار  انســان  قلــب 
کارشناســان، فعالیــت بدنــی بــه کاهش فشــار خون 
کــه یکــی از عوامــل خطــر اصلــی بــرای بیمــاری قلبــی 
کــه  کاهــش می دهــد  کمــک می کنــد، وزن را  اســت، 
کمــک می کنــد،  بــه بهینــه ســازی ســامت قلــب 
خطــر ابتــا بــه دیابــت را کاهــش می دهــد، به عضله 
کمــک  فــرد  ظرفیت ایروبیــک  افزایــش  و  ســازی 
کاهــش اســترس نقــش  می کنــد و همچنیــن در 
کــه  دارد. امــا مطالعــه ای جدیــد، نشــان داده اســت 
چــه مقــدار ورزش از جملــه پیــاده روی، در روز نیــاز 

کمــک شــود. ــا بــه تقویــت ســامت قلــب  اســت ت
برای تقویت سالمت قلب خود چقدر در روز 

پیاده روی کنیم؟
دانشــگاه  پژوهشــگران  توســط  کــه  مطالعــه ای 
کسفورد انجام شد ســوابق ورزشی 9۰211 بزرگسال  آ
ســامت  داده  پایــگاه  انگلیــس،  بیوبانــک  از  کــه 
هــزار  از ۵۰۰  بیــش  ســوابق  کــه  زندگــی  ســبک  و 
داوطلــب در بــازه ســنی ۴۰ تــا ۶9 ســال در آن ثبــت 
شــده اســت را مــورد بررســی قــرار داد. پژوهشــگران 
کــه در هــر هفتــه  افــراد را بــا توجــه بــه میــزان ورزشــی 

انجــام می دادنــد و شــدت فعالیت هــای ورزشــی 
کردنــد. گــروه بنــدی  آن هــا 

کــه خطــر بیمــاری  کــرد  آنالیــز انجــام شــده آشــکار 
قلبــی در افــرادی کــه اصــا ورزش نمی کردنــد دو برابر 
شــده، امــا آن هایــی که دو ســاعت در روز پیــاده روی 
عــادات  و  ورزش  انجــام  شــامل  کــه  می کردنــد 
کــه نیازمنــد راه رفتــن هســتند، ماننــد خریــد  روزانــه 
کــه ۵۰ دقیقــه در هفتــه بــا  کــردن می شــد و افــرادی 
شــدت بیشــتری ورزش می کردنــد، بــا خطــری برای 
بیمــاری قلبــی مواجــه نبــوده و از فوایــد محافظــت 
از قلــب خــود هرچــه بیشــتر بهره منــد شــده بودنــد.

کــه پیــاده روی  گرچه ایــن مطالعــه ثابــت نمی کنــد  ا
و فعالیت هــای دیگــر، بــه طــور مســتقیم قلــب افــراد 
را تقویــت می کنــد، امــا وجــود پیونــد بین ایــن دو را 

ثابــت می کنــد.
ــچ  ــه هی ک ــد  ــد می کن کی ــه تا ــن مطالع همچنین، ای
محدودیتــی در فوایــد انجــام ورزش بیشــتر در هــر 
روز بــرای ســامت قلــب وجــود نــدارد. در حقیقــت، 
گــزارش رئیــس ارشــد  یافته های ایــن مطالعــه بــا 
پزشــکی انگلیــس دربــاره فعالیــت بدنــی مطابقــت 
کــه اشــاره داشــت فعالیــت بدنــی خوب اســت،  دارد 

امــا میــزان بیشــتر از آن بهتــر اســت.

گروه روان پزشکی دانشگاه  روانشــناس و دانشیار 
گفــت: یکــی از عوامــل  کردســتان  علــوم پزشــکی 
کرونایی ایجــاد  ســخت  دوران  در ایــن  اساســی 
در  کلــی  به طــور  کــه  اســت  افــراد  در  افســردگی 
مشــاهده  افســردگی  عائــم   خانواده هــا   همــه 

می شود.
دکتــر فایــق یوســفی در خصــوص افســردگی و 
کــرد:  اظهــار  کرونایــی،  شــرایط  در  آن  درمــان 
به طــور  هفتــه   ۲ در  عامــت  پنــج  فــردی  گــر  ا
کــه  مســتمر و مــداوم داشــته باشــد مــا می گویــم 
فــرد »افســردگی اساســی« دارد در ایــن صــورت 
کارهــای  ــه انجــام  ــه و رغبتــی ب ــا عاق ــرد عمدت ف
روزمــره نــدارد و خلــق افســرده ای از خــود نشــان 

می دهــد.
کاهــش ۵ درصــد  وی بــا اشــاره به اینکــه افزایــش و 
وزن فــرد در یــک مــاه نشــان از افســردگی اساســی 
ــزود: تغییــرات شــدید در اشــتها و وزن،  اســت، اف
اختــال خواب)کم خوابــی یــا زیــاد خوابیــدن(، 
احســاس غــم، پوچــی و ناامیــدی، اضطــراب و 
شــدن  دل تنــگ  و  بــودن  غمگیــن  بی قــراری، 

می توانــد از عائــم افســردگی باشــد.
وی بــا اشــاره به اینکــه اقــدام بــه خودکشــی یکــی 
ک فــرد افســرده اســت،  از عائــم بســیار خطرنــا
کــرد: فکــر و اقدام به خودکشــی امری شــایع  بیــان 
اســت و بســیاری از افــراد تحت فشــار و اســترس 
ــه  ــا افســردگی دچار ایــن افــکار می شــوند، فکــر ب ی
گــذرا و قابل درمــان  خودکشــی در اغلــب مــوارد 
اســت امــا در بعضــی از مــوارد، فــرد را در معــرض 
کــردن آن قــرار  خطــر اقــدام بــه خودکشــی یــا کامــل 

می  دهــد.
بــه  مــردان  برابــر  دو  زنــان  یوســفی،  گفتــه  بــه 
ــا  ــا می شــوند، در ایــن راســتا آن ه ــردگی مبت افس
بیشــتر اقــدام بــه خودکشــی می کننــد امــا مــردان 
کامــل می رســند  دو برابــر بیشــتر بــه خودکشــی 
خودکشــی  جهــت  روش هــای  از  زنــان  درواقــع 
کــه منجــر بــه مــرگ نمی شــود. کــرده  اســتفاده 

ــم  ک ــا اشــاره به اینکــه احســاس خســتگی و  وی ب
افســردگی  مبتابــه  افــراد  بــرای  شــدن  انــرژی 
کــرد:  یــک نشــانه بســیار شــایع اســت، تصریــح 
بــدن  انــرژی  ســطوح  افــت  موجــب  افســردگی 

می شــود و بســیاری عائــم دیگــر مرتبــط بــا آن 
ماننــد غــم و انــدوه شــدید و تنهایــی می تواننــد 
کنند. احساس خستگی را هرچه بیشتر تشدید 

ایــن روانشــناس کردســتانی، در ادامــه افــزود: فــرد 
افســرده خــود را قبول نــدارد و این نگــرش را دنبال 
کــه دیگــران نیــز او را دوســت نــدارد؛ لــذا  کــرده 
به واســطه ناتــوان بــودن و ناامیــدی شــدید اقــدام 

بــه خودکشــی می کننــد.
یوســفی همچنیــن بــا اشــاره به اینکــه »اســترس« 
کــرد: در دوران  افســردگی را تشــدید می کند، بیــان 
ک و جان باختن  کرونــا نیــز بــا رویــداد اخبــار ترســنا
کشــور، زمینــه را  کرونــا در اســتان و  افــراد مبتــا بــه 
ــه به ســوی افســردگی  ک ــرده  ک ــراد فراهــم  ــرای اف ب

ســوق داده شــوند. 
کــه شــبکه ارتباطــی قطع شــده،  درواقــع زمانــی 
ــد، باشــگاه های ورزشــی و  مســافرت و دیدوبازدی
غیــره تعطیــل می شــوند افــراد به ناچــار بــه انــزوا 
و تنهایــی روی می آوردنــد و به طــور طبیعــی بــه 

افســردگی مبتــا می شــوند.

ــرد: یکــی از عوامــل اساســی در ایــن  ک وی عنــوان 
کرونایی ایجــاد افســردگی در افــراد  دوران ســخت 
کــه در  گفــت  کلــی می تــوان  کــه به طــور  اســت 
همــه خانواده هــا عائم هــای ذکرشــده مشــاهده 
می شــود، همچنیــن مــرگ عزیــزان و شکســت 

کنــد. افــراد می توانــد آن هــا را افســرده 
بیمارهــای  میــان  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
در  خودکشــی  میــزان  باالتریــن  روان پزشــکی 
گفت: ایــن  اســت،  افســرده  بیمــاران  بیــن 
بــا مراجعــه بــه روان پزشــک و  افــراد می تواننــد 
روانشــناس و انجــام مداخــات خانــواده، مصــرف 
بیماریشــان  کاهــش  بــه  آن هــا  دارو و حمایــت 

کننــد. کمــک 
یوســفی بــا بیان اینکــه بــرای درمــان افســردگی بــه 
کرد:  یــک درمــان همه جانبــه نیــاز داریم، تصریــح 
روان درمانــی مخصوصــا شــناخت درمانــی و روان 
درمانــی شــناختی رفتــاری بســیار اثــر گذار اســت و 
همچنیــن درمــان دارویی بــرای درمان افســردگی 
ضــروری اســت؛ البتــه در کنار درمان هــای دارویی 

و روان درمانــی آمــوزش خانــواده نیــز مهــم اســت.
بایــد  خانــواده  شــبکه  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  توســط روانشــناس آمــوزش داده شــود، 
بیمــاری  شــناخت  بــرای  خانــواده  آمــوزش 
توســط اعضــای خانــواده و پرهیــز از انتقــاد و 
ســرزنش اســت و دیگر اینکــه بیمــار را حمایــت 
و  تشــویق  درمــان  ادامــه  بــرای  را  او  و  کننــد 

کننــد. ترغیــب 
کــرد: بایــد شــبکه  ایــن روانشــناس خاطرنشــان 
فــرد  کــه  کنیــم  موضــوع  درگیر ایــن  را  خانــواده 
افســرده داخــل خانــه توســط اعضــای خانــواده 
و  کــردن  تشــویق  بــا  نشــود  تحقیــر  و  ســرزنش 
دادن امیــد بــه زندگــی بســتر را بــرای درمان ایجــاد 
کننــد درواقــع خانــواده می توانــد بهتریــن درمانگــر 

باشــد.
یوســفی یــادآور شــد: حمایــت خانــواده، رفتــن بــه 
کــوه، شــنیدن موســیقی شــاد، حضــور در جمــع و 
گفت وگــو و برخــی از مداخــات پزشــکی می توانــد 

در درمــان افســردگی مفیــد واقــع شــود.

روزانه چقدر پیاده روی کنیم؟

۵ نشانه برای افسردگی اساسی

خبر خبر

تابســتان نزدیــک اســت و آبمیوه هــای شــیرین و 
ــاره وارد رژیــم غذایــی مــا  خوشــمزه بــه زودی دوب
می شــوند و اتفاقــا راه خوبــی بــرای هیدراتــه نگــه 
گــرم ســال هســتند،  داشــتن بــدن در روزهــای 

ــر آبمیوه هــا خانگــی باشــند. گ خصوصــا ا
کــه تقریبــا همــه ی آبمیوه هــای  همــه می دانیــم 
صنعتــی دارای قنــد افزوده انــد، به جــز برندهایــی 
کــه مطمئــن هســتید آبمیوه هــای صــد در صــد 

طبیعــی ارائــه می دهنــد. 
یکی از راه های اینکه مطمئن باشــید آب میوه ای 
کامــا طبیعــی اســت و قنــد  کــه مصــرف می کنیــد 
زیــاد و مــواد افزودنــی ندارد ایــن اســت که خودتان 
گر خودتــان آبمیوه  در خانــه آبمیــوه تهیــه کنیــد. ا
درســت کنید هم از ســامت آن مطمئن هستید 
کــه دوســت دارید  و هــم آزادیــد هــر نــوع میــوه ای را 
گیــری بریزیــد و از نوشــیدن آن لــذت  در آبمیــوه 

ببرید.
پیشــنهاد  شــما  بــه  را  آبمیوه هایــی  ادامــه  در 
می توانیــد  تابســتان  در ایــن  کــه  می دهیــم 
کــم  کیلــو اضافــه وزن  کنیــد و چنــد  امتحانشــان 
کــرده و ضمنــا ویتامین هــا و مــواد معدنــی مهــم و 

خوبــی بــه بدنتــان برســانید.
آب هندوانه

هندوانــه فوایــد زیــادی بــرای ســامتی دارد، از 
گرفتــه  ورزش  و  تمریــن  از  بعــد  بهتــر  ریــکاوری 
کاهــش ریســک برخــی از ســرطان ها. ضمنــًا  تــا 
بــه  را  بــدن  و  بــوده  آبرســان  بســیار  هندوانــه 
خوبــی هیدراتــه می کنــد، چــون بــه هــر حــال 92 

اســت! آب  میــوه  درصد ایــن 
می شــود  کم آبــی  دچــار  بدنمــان  وقتــی  گاهــی 
پیــدا  شــیرین  چیزهــای  خــوردن  بــه  تمایــل 
هندوانــه  آب  لیــوان  یــک  بنابرایــن  می کنیــم. 
تــازه و خنــک نــه تنهــا به ایــن میــل بــه خوبــی 
کــرده  پاســخ می دهــد بلکــه بــدن را نیــز هیدراتــه 
شــواهد  می کنــد.  ســیری ایجاد  احســاس  و 
کرده انــد. مثــًا  ثابــت  را  ادعــا  علمی زیادی ایــن 
از اینکــه  بعــد  تحقیقــی در ســال 2۰19 دریافتــه 
افــراد بــه مــدت یــک مــاه هــر روز دو فنجــان آب 
کاهــش  هندوانــه تــازه نوشــیده بودنــد، وزنشــان 
کمتــر  چشــمگیری داشــت، چربــی شکمشــان 
کم شــده  گرسنگی شــان نیز  شــده بود، احســاس 

کمتــر هــوس غذاهــای جورواجــور داشــتند. و 

آب انار
کســیدان ها(  انــار سرشــار از پلــی فنول هــا )آنتی ا
و ویتامیــن C اســت. یــک عــدد انــار دارای 28 
میلی گــرم ویتامیــن C اســت. آب انــار نــه تنهــا بــه 
کمکتان  سیســتم ایمنی تان کمک می کند بلکه 
می کنــد از شــر اضافــه وزنتــان نیــز خــاص شــوید.

افزایــش  جلــوی  انــار  آب  دریافتــه  مطالعــه ای 
ُپرچــرب  غذایــی  رژیــم  کــه  را  موش هایــی  وزن 
گرفتــه بــود. دیگــر تحقیقــات نیــز نشــان  داشــتند 
حتــی  شــگفت انگیز  میــوه ی  داده اند ایــن 
کــرده و  کمــک  می توانــد بــه تنظیــم قنــد خــون 

بگیــرد. را  آن  گهانــی  نا افزایش هــای  جلــوی 
آب سیب و کلم

می توانیــد  نداریــد،  دوســت  کلــم  ســاالد  گــر  ا
کنیــد و از فوایــدش  جــور دیگــری آن را مصــرف 
بهره منــد شــوید. شــاید تــا بــه حــال آب ســیب 
کلــم را امتحــان نکــرده باشــید. شــیرینی ســیب  و 
کلــم پوشــش داده  کنــد تلخــی  کمــک  می توانــد 
ــرای  شــود. البته ایــن دو، ترکیــب بســیار خوبــی ب
کاهــش وزن هســتند چــون هــر دو ُپــر از فیبرهــای 

کننده انــد. ســیر 
آب کرفس

کالــری  کــم  کرفــس یــک آبمیــوه بی نهایــت  آب 
کاهــش وزن واقعــًا مفیــد اســت.  کــه بــرای  اســت 
کالــری دارد و  کرفــس فقــط ۳۳  یــک لیــوان آب 
گــرم فیبــر بــه بدنتــان می رســاند. بنابرایــن به  ســه 

کمــک می کنــد. احســاس ســیری تان 
آب آلو

گــر بــه دنبــال راهــی بــرای رفــع یبوســت و نفــخ  ا
اســت. این  خوبــی  انتخــاب  آلــو  آب  هســتید، 
کاهــش  کمکــی بــه  نوشــیدنی شــاید مســتقیما 
وزنتــان نکنــد، امــا بــا اثــر گذاشــتن بــر اجابــت مزاج 
کاهش  منظم و احســاس ســیری، مطمئنا برای 

وزن مفیــد اســت.

مینــای دنــدان پوشــش خارجــی دندان هاســت و 
کــه ۹۶ درصــد از ترکیــب مینــای دنــدان  از آنجایــی 
را مــواد معدنــی تشــکیل می دهنــد، لــذا ســخت 
تریــن مــاده در بــدن محســوب می شــود؛ با ایــن 
کــه  دارنــد  دندان هایــی  افــراد  از  برخــی  حــال، 
ممکن اســت مینای آن ضعیف تر یا »نرم« باشــد. 
زمانــی کــه دندان هــا از میــزان کافــی مینــای دنــدان 
برخــوردار نباشــند یا مینــای دندان ضعیف باشــد، 
قــرار  پوســیدگی  و  آســیب  معــرض  در  می تواننــد 

گیرنــد.
اصطالح دندان ضعیف یا نرم به چه معناست؟

دنــدان از چهــار الیــه بافــت دندانــی تشــکیل شــده 
مغــز  و  ِســِمنتوم  عــاج،  مینــا،  کــه شــامل  اســت 
دنــدان یــا پالــپ می شــود. اغلــب زمانیکــه شــخص 
دندان هــای خــود را بــا ویژگــی نــرم و ضعیــف بــودن 
بــه وجــود مشــکل در قســمت مینــای  می دانــد 
ــدان  ــای دن ــه مین ک ــی  ــاره دارد. از آنجای ــدان اش دن
ســخت تریــن قســمت دنــدان اســت در صــورت 
آســیب دیدگــی، الیه هــای داخلــی نــرم تــر قابــل 
گــر آســیب زیــاد باشــد ممکــن  تشــخیص اســت. ا
اســت نــرم تریــن و داخلــی تریــن الیــه یا همــان پالپ 

گیــرد. دنــدان هــم در معــرض آســیب قــرار 
ــه  ایــن شــرایط موجــب درد و حساســیت دنــدان ب
ــرما  ــا و س گرم ــرض  ــن در مع گرفت ــرار  ــگام ق ــژه هن وی
می شــود و دندانپزشــک دنــدان فــرد را ضعیــف و 
نــازک توصیــف می کنــد کــه دلیــل آن کمبــود بخــش 

حفاظتــی مینــای دنــدان اســت.
چه شرایطی می تواند موجب ضعیف شدن 

دندان شود؟
- فرســایش مینــا: زمانیکــه مینــای دنــدان آســیب 

ببینــد بــه خــودی خــود ترمیــم نمی شــود.
کاهــش مینرالیزاســیون مینا: ایــن شــرایط زمانــی   -

کــه فرایند ایجــاد مینــای دنــدان در  اتفــاق می افتــد 
بــدن مختــل شــود.

- هیپوپــازی مینــا: هیپوپــازی مینــا زمانــی رخ 
کــه دندان هــای فــرد دارای نقــص مینــای  می دهــد 

ــد. ــدان باش دن
بــر  نــادر  اختــال  آملوژنزیس ایمپرفکتا: ایــن   -
تشــکیل مینای دنــدان تاثیــر می گذارد. ایــن عارضه 
توجــه  قابــل  ناهنجاری هــای  باعــث  می توانــد 
دندان هــا از جمله ایجــاد حفــره و تغییــر رنــگ شــود.
گرچه اصطاح »حســاس  - دندان های حســاس: ا
بــودن دنــدان« همیشــه دقیــق نیســت امــا برخــی 
افــراد ممکــن اســت حساســیت دنــدان خــود را از 

ضعیــف و نــرم بــودن آن بداننــد.
وجــود  دیگــری  خارجــی  کتورهــای  فا همچنیــن 
کــه موجــب ضعیــف شــدن دنــدان و مینــای  دارنــد 
شــدن  وارد  قروچــه،  دنــدان  می شــوند.  دنــدان 
ک نامناســب  ــه بــه دنــدان، اســتفاده از مســوا ضرب
کــس اســید معــده از جمله ایــن مــوارد اســت. و رفا

چگونه می توان از بروز چنین مشکالتی 
پیشگیری کرد؟

کــه  اختــاالت  برخــی  بــروز  از  نمی تــوان  گرچــه  ا
ممکــن اســت باعــث نرمــی و ضعیــف شــدن دنــدان 
شــود جلوگیــری کرد، امــا می توان برای جلوگیــری از 

ــی انجــام داد: ــدان اقدامات پوســیدگی دن
ک بزنید - روزانه دو بار مسوا
- از نخ دندان استفاده کنید

- میوه ها و ســبزیجات مختلف و محصوالت لبنی 
کــم چربــی را در رژیــم غذایــی خود بگنجانید

- حداقــل دو بــار در ســال بــه دندانپزشــک مراجعــه 
کنید

از مصــرف نوشــیدنیهای حــاوی مــواد قنــدی   -
کنیــد. پرهیــز 

آبمیوه های الغرکننده: 

پنج تا از بهترین نوشیدنی ها 
کاهش وزن کمک به  برای 

عوامل فرسایش مینای دندان و راه های پیشگیری

خبر

ســید محمــد دلیلــی، فــوق تخصــص بیماری هــای 
در  خــون  فشــار  افزایــش  دربــاره  کــودکان،  قلــب 
کــودکان  گفت:متأســفانه فشــار خــون در  کــودکان، 
خیلــی عامــت دار نیســت و بــه همیــن دلیــل وقتی 
ــه ســن بزرگســالی می رســند دچــار افزایــش فشــار  ب
کــه آنهــا را دچــار مشــکل می کنــد. خــون می شــوند 

وی ادامــه داد: معمــوال بعــد از ســن ســه ســالگی 
کودکــی بــه پزشــک مراجعــه می کنــد بایــد فشــار  هــر 
گــر مــوردی وجــود  گیــری شــود تــا ا خونش انــدازه 
گرچــه فشــار خــون بــاال می تواند  دارد کشــف شــود؛ ا

کــه علتــی  در بــدو تولــد هــم وجــود داشــته باشــد 
ثانویــه اســت و پزشــک بــا معاینــه نــوزاد بــه دلیــل آن 

کثــر مواقــع درمــان می شــود. پــی می بــرد و در ا
کــودکان افــزود: فشــار  ایــن فــوق تخصــص قلــب 
گــر  کــودکان بــه نــدرت تظاهــر اولیــه دارد و ا خــون 
عامــت دار هــم شــود نشــانه آســیب های آن مثــل 
کاهــش رشــد اســت.  کلیــوی و قلبــی و  مشــکات 
بایــد در ســن  حتمــا فشــار خــون تمامی بچه هــا 
گیــری شــود.دلیلی خاطرنشــان   ســه ســالگی اندازه 
خــون  فشــار  احتمــال  چــاق  کــودکان  کرد:بــرای 

بــاال بیشــتر اســت. فشــار خــون معمــوال در حوالــی 
ســیزده ســالگی بــه مقــدار اســتاندارد بزرگســاالن 
یعنــی 12 روی 8 می رســد. امــا در ســنین پاییــن 
مثــل یــک ســالگی نبایــد فشــار خــون از 1۰ روی 
نــوع  بــا اشــاره به اینکــه دو  ۵ بیشــتر باشــد. وی 
ــار داشــت:  ــم، اظه ــه داری ــون اولیــه و ثانوی فشــار خ
بیــش از 9۰ درصــد افزایــش فشــار خــون ثانویــه در 
کلیــوی و مجــاری  کــودکان بــه دلیــل بیماری هــای 
قابــل  از آن هــا  کــه بســیاری  ادراری رخ می دهــد 
کودکان  پیشــگیری اســت. این فوق تخصص قلب 
متذکــر شــد: درمــان ناقــص عفونت هــای ادراری 
بیماری هــای  بــه  منجــر  می توانــد  کــودکان  در 
کلیــوی و افزایــش فشــار خــون شــود. غیــر از مســائل 
کلیــوی بیماری هــای قلبــی، عروقــی و غــددی هــم 
کــرد: برخــی داروهــا و  کیــد  وجــود دارد. دلیلــی تا
ــود.  ــون ش ــار خ ــش فش ــث افزای ــد باع ــواد می توان م
ــد  گیاهــی می توان ــا  هــر دارویــی اعــم از شــیمیایی ی

عوارضــی همچــون فشــار خــون داشــته باشــد.
ــرای افزایــش  وی ســبک زندگــی اشــتباه را دلیلــی ب
فشــار خــون بــاال عنوان کرد و اظهار داشــت: ســبک 
زندگــی بــی تحرک در تمام دنیا موجب این مشــکل 
شــده اســت. مقــدار ســدیم در رژیــم غذایــی بایــد 
کلســیم بایــد  کمتــر باشــد و بــه جــای آن پتاســیم و 

بیشــتر اســتفاده شــود.

فوق تخصص بیماری های قلب کودکان:

مواظب این بیماری در کودکان باشید!
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ســفر بــرای بعضــی، فرصتــی بــرای دور شــدن از 
اســترس های کاری و بــرای بعضــی دیگــر، فرصتــی 
بــرای تجربــه و دیــدن چیزهــای جدیــد اســت. 
ســفر  جدیــدی  مــکان  بــه  وقتــی  حــال،  با ایــن 
می کنیــم و بــا آدم هــای جدیــدی و بــا فرهنگــی 
کامــا متفــاوت و در مجمــوع دنیــای جدیــدی ســر 
کارهــا  کار پیــدا می کنیــم؛ و بایــد از انجــام بعضــی  و 
کنیــم. برای اینکــه بتوانیــم مهمــان  خــودداری 
خوبــی باشــیم، بایــد بــا فرهنــگ مقصــد ســفرمان 
کنیــم. در ادامــه بــا تعــدادی از آداب  آشــنایی پیــدا 
ــا آشــنا  کشــورهای مختلــف دنی و رســوم عجیــب 

می شــویم.
۱- در روسیه تعداد گل های دسته گل را زوج 

انتخاب نکنید
کشــورهای  از  تعــدادی  در روســیه و همینطــور 
کــه تعــداد  گل  اروپــای شــرقی، دادن یــک دســته 
گل هــای آن زوج باشــد را بســیار توهیــن آمیــز و 
مراســم های  در  فقــط  می داننــد.  ناشایســت 
گل زوج اســت.  گل هــای دســته  تدفیــن تعــداد 
کنید،  گر نمی خواهید به کســی توهین  بنابراین ا
کنیــد. گل را فــرد انتخــاب  تعــداد گل هــای دســته 

۲- در چین از تماس چشمی خودداری کنید
بــی  ی  نشــانه  چشــمی را  تمــاس  چیــن  در 
احترامی بــه دیگــران می داننــد. چینی هــا هنــگام 
کار را انجــام می دهنــد، بنابرایــن  عصبانیت ایــن 
از  ببینیــد  را  آن هــا  بــد  روی  نمی خواهیــد  گــر  ا

کنیــد. خــودداری  کار  انجام ایــن 
۳- در تایلند به هیچ شکلی به خاندان 

سلطنتی بی احترامی نکنید
کــردن در مــورد اعضــای خانــدان  حتــی شــوخی 
ســلطنتی هم می تواند شــما را به دردسر بیندازد. 
مهــم تــر از همــه آنکــه، قــرار دادن پــا روی پول هــای 
تایلنــدی کــه تصویر خاندان ســلطنتی روی آن ها 
کــه بــرای  نقــش بســته، یــک جــرم تلقــی می شــود 

آن مجــازات خواهیــد شــد.
۴- در نروژ درباره ی رفتن به کلیسا صحبت 

نکنید
ــا  ــد ی ــا می رون کلیس ــه  ــید ب ــا نپرس ــز از نروژی ه هرگ
کلیســا  نــه. تنهــا درصد اندکــی از مــردم نــروژ بــه 
کشــیدن این موضــوع  ــد، بنابرایــن پیــش  می رون
ممکــن اســت دور از ادب بــه نظــر برســد و بهتــر 

اســت اصــًا حرفــی در مــورد آن نزنیــد.
۵- در هند با کفش وارد معابد و خانه ها 

نشوید
کســی بایــد  هنــگام ورود بــه معابــد یــا خانــه ی 

درآوریــد. را  خــود  کفش هــای 
۶- در آلمان تولد کسی را زودتر تبریک نگویید

گر زودتر از موعد برایشــان  آلمانی هــا اعتقــاد دارنــد ا
کنیــد دیگر ایــن اتفــاق نخواهــد  تولــد خوبــی را آرزو 

گرفتار بدشانســی خواهند شــد. افتــاد و آن هــا 
۷- در امارات همسرتان را نبوسید

ماعــام  در  احساســات  ابــراز  امــارات  کشــور  در 
کار ناشایســتی تلقــی می شــود، بلکــه  نــه تنهــا 
می توانــد شــما را بــه دردســر هم بینــدازد. بنابراین 
کار  انجام ایــن  از  می کنیــم  توصیــه  شــما  بــه 

کنیــد.  خــودداری 
مصر و عربســتان ســعودی هم از دیگر کشورهایی 
ــات در  ــراز احساس ــد از اب ــا بای ــه در آن ه ک ــتند  هس

کنیــد. ماعــام خــودداری 
۸- در سنگاپور سگ به همراه نداشته باشید

بعضــی  بگیریــد.  جــدی  حتمــًا  را  مــورد  ایــن 
کیتا،  ک ســگ مثل پیت بــول، آ نژادهــای خطرنــا
کلی  کشــور ســنگاپور به  توســا و تعدادی دیگر، در 
ممنــوع هســتند. در مــورد دیگــر نژادهــای ســگ 
هــم قوانیــن بســیار ســختگیرانه ای وجــود دارد. 
گــر می خواهیــد ســگ تــان را بــا خــود  بنابرایــن ا
بــه ســفر ببریــد، شــاید ســنگاپور انتخاب مناســبی 

بــرای شــما نباشــد.

از  و  رفــت  روحانــی  یــک  نــزد  ثروتمنــدی  جــوان 
او انــدرزی بــرای زندگــی نیــک خواســت. روحانــی او 
کنــار پنجــره بــرد و پرســید: پشــت پنجــره چــه  را بــه 
کــه می آینــد و  می بینــی؟ جــواب داد: آدم هایــی 
کــه در خیابــان صدقــه  کــوری  گــدای  می رونــد و 

می گیــرد.
بعــد آینــه ی بزرگــی بــه او نشــان داد و بــاز پرســید: 
کــن و بعــد بگــو چــه می بینــی؟   در ایــن آینــه نــگاه 

را می بینــم. جــواب داد: خــودم 
 دیگــر دیگــران را نمی بینــی! آینــه و پنجــره هــر دو 
از یــک مــاده ی اولیــه ســاخته شــده اند، شیشــه. 

امــا در آینــه الیــه ی نازکــی از نقــره در پشــت شیشــه 
ــودت را  ــخص خ ــز ش ــزی ج ــه و در آن چی گرفت ــرار  ق
نمی بینی. این دو شــی  شیشــه ای را با هم مقایســه 

کــن.
وقتــی شیشــه فقیــر باشــد، دیگــران را می بینــد و بــه 
ــره  ــی از نق ــا وقت ــد. ام ــت می کن ــاس محب ــا احس آنه
)یعنــی ثــروت( پوشــیده می شــود، تنهــا خــودش را 
کــه شــجاع باشــی  می بینــد. تنهــا وقتــی ارزش داری 
و آن پوشــش نقــره ای را از جلو چشــم هایت بــرداری 
تــا بــار دیگــر بتوانــی دیگــران را ببینــی و دوست شــان 

بــداری.

درباره آداب و رسوم عجیب کشورهای مختلف حکایت پنجره و آینه

آداب و رسوم کوتاه داستان 

الکترونیــک  تجــارت  توســعه  کمیســیون  دبیــر 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان اصفهــان 
گفــت:  اقتصــاد دیجیتــال می توانــد پیامدهــای 
اســتان  آینــده  بــرای  را  بی شــماری  و  مثبــت 

اصفهــان داشــته   باشــد. 
گمرکــی، در خصــوص توســعه اقتصــاد  مهــدی 
دیجیتال در اســتان گفت: در حال حاضر اســتان 
ــی  ــت محیط ــکات زیس ــل مش ــه دلی ــان ب اصفه
بارگذاری هــای  ممنوعیــت  بــا  هــوا  آلودگــی  و 
کنار ایــن  جدیــد صنعتــی مواجــه شــده اســت. در 
مشــکل، کمبــود آب به عنوان مهــم ترین چالش 
کــه بخش های مختلــف را  اســتان، تبدیــل شــده 

کــرده اســت. متاثــر 
از  مــردم  اشــتغال، خواســته اصلــی  افــزود:  وی 
کشــور اســت و همــه ارکان  سیســتم حکمرانــی 
کمیــت وظیفــه دارنــد در بخــش رفــع موانــع  حا
را  اقدامــات موثــری  پایــدار،  اشــتغال  توســعه  و 
انجــام دهنــد. ســهم اقتصــاد دیجیتــال در تولیــد 
ــر با۱۵.۵درصــد  ناخالــص دنیــا در ســال ۲۰۱۶ براب
کنــون بــه ۲۵ درصد  بــوده اســت و ایــن ســهم هــم ا
رســیده اســت و پیــش بینــی می شــود تــا ۵ ســال 
ســهم  دنیــا  ناخالــص  تولیــد  درصــد  آینــده ۳۰ 

ــد.  ــال باش ــاد دیجیت اقتص
ــال های  ــال، در س ــاد دیجیت ــزود: اقتص ــی اف گمرک
دالیــل  بــه  بنــا  ریــزان  برنامــه  توســط  گذشــته 
کــه مهم تریــن آن عــدم شــناخت صحیح  متعــدد 
از مزایــای آن در حــوزه اشــتغال و توســعه پایــدار 

گرفتــه  شــده اســت. اســت، نادیــده 
گمرکــی دربــاره مزیت هــای اســتان اصفهــان بــرای 
کــرد: مشــکات  توســعه اقتصــاد دیجیتــال بیــان 
زیســت محیطی و آب اصلی ترین چالش توســعه 
ــا  ــار تهدید ه کن ــا در  ــت، ام ــتان اس ــادی اس اقتص
همیشــه فرصت هــای بی شــماری رشــد می کنــد. 
دانش آموختــگان  حــوزه  در  اصفهــان  اســتان 
دارای  گرایش هــا  همــه  در  اطاعــات  فنــاوری 
که ایــن  هرچنــد  اســت،  مناســبی  وضعیــت 
ــه  ــزی ب ــدان برنامه ری ــل فق ــه دلی ــم ب ــت مه فرص
یــک چالــش تبدیــل شده اســت، ولــی می تــوان 
ــای  ــدت، فرصت ه ــان م ــزی می ــک برنامه ری در ی
بی شــماری را در حــوزه توســعه اقتصــاد پایــدار، 

کــرد. اســتان ایجاد 
وی ادامــه داد: اولیــن قــدم در ایــن عرصه، ایجــاد 
کوسیستم  کوسیســتم در استان است. فقدان ا ا
فنــاوری  توســعه  حــوزه  بــرای  را  مشــکاتی 

کــه بیشــتر  کــرده اســت تــا جایــی  اطاعات ایجــاد 
غ التحصیــان ترجیــح می دهنــد مهاجــرت  فــار
کــه در ایــن حــوزه فعالیــت  کســانی  کننــد. بــرای 
می کننــد، مــوارد مالیاتــی، بیمــه، ســرمایه گذاری 
دهنده هــا،  شــتاب   رشــد،  کــز  مرا وجــود 
آموزش هــای  و  ریســک پذیر  صندوق هــای 
کــه  مهمی اســت  نیاز هــای  از  فنــی  و  حقوقــی 

باشــد. پاســخگوی آن  بایــد  کوسیســتم  ا
الکترونیــک  تجــارت  توســعه  کمیســیون  دبیــر 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان افــزود: 
بــه  ورود  کوسیســتم  ا نیاز هــای  تریــن  مهــم 
ــا یــک  بازار هــای خارجــی اســت. مــا در منطقــه ب
بــازار بیــش از۲۰۰میلیــون نفــری مواجــه هســتیم 
ــه دالیــل فنــی نیازمنــد  کشــور های همســایه ب و 
بــه خدمــات مهندســی در حوزه هــای مختلــف 

ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات هســتند.
کشــور بایــد بــه  گفــت: نظــام آموزشــی  گمرکــی 
ســمت نظــام مهــارت محــور تغییــر مســیر دهــد. 
البتــه یــک هــدف بلنــد و در حــد تغییــر، ســاختار 
همــت  گــر  ا اســتان  در  اســت.  آموزشــی  نظــام 
باشــد  خصوصــی  بخــش  مشــارکت  و  مدیــران 
کار به ایــن  کســب و  می تــوان بــا تاســیس مــدارس 
درســتی  بــه  کوسیســتم  ا گــر  ا و  رســید  هــدف 
هدایــت شــود بعــد از اتمــام دوران دبیرســتان و 
هنرســتان، شــاهد پــرورش یــک نیــروی حرفــه ای 
کدنویســی خواهیــم  در حــوزه نــرم افــزار در حــوزه 
مهارت هــای  افزایــش  بــرای  می توانــد  کــه  بــود 
خــود یــا از دانشــگاه و یــا از پودمان هــای تخصصی 

آموزشــی در بخــش فنــی و حرفــه ای بهــره بگیــرد.
کار،  کســب و  کنــار مــدارس  وی ادامــه داد: در 
کار نیــز  کســب و  کلینیک هــای حرفــه ای  بایــد بــه 
نــگاه جــدی داشــته باشــیم. کلینیک هایی کــه از 
کوچینــگ حرفــه ای  طریــق ارائــه مشــاوره ها و یــا 
رســیدن  ثمــر  بــه  در  موثــری  نقــش  می تواننــد 
پروژه هــا و ایده های مختلف داشــته باشــد. قطعا 
ــه وظایــف خــودش در اســتان  کوسیســتم ب ــر ا گ ا
کنــد در آینــده نــه چندان  اصفهــان درســت عمــل 
دور شــاهد حضــور وســیع صندوق هــای ریســک 

پذیــر و شــتاب دهنده هــا خواهیــم بــود.
الکترونیــک  تجــارت  توســعه  کمیســیون  دبیــر 
اســتان  رایانــه ای  صنفــی  نظــام  ســازمان 
اصفهــان درخصوص اینکــه چــرا صنایــع بــزرگ 
در اســتان مثــل ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه در 
حــوزه ســرمایه گذاری ریســک پذیــر نقشــی را ایفــا 
ــتان  ــزرگ در اس ــع ب ــرد: صنای ک ــار  ــد اظه نمی کنن
کوسیســتم  می تواننــد نقــش مهمــی در توســعه ا
کننــد و از  ــازی  ــا و فناورانــه ب کار هــای نوپ کســب و 
کــز رشــد  طریــق شــرکت های ســرمایه گذاری و مرا
کمــک  بــه  یــا شــتاب دهنده هــا  دانشــگاهی و 
تجــارت  افــزود:  گمرکــی  بیاینــد.   کوسیســتم  ا
الکترونیــک یــک موضــوع میــان بخشــی اســت. 
بــرای  ممتــازی  ویژگی هــای  اصفهــان  اســتان 
توســعه این ســرویس دارد و در ســایر بخش هــای 
نیــروی  دارد.  وجــود  مناســبی  ظرفیــت  نیــز 
انســانی متخصــص در حوزه هــای مختلــف فنــی، 
مارکتینــگ و لجســتیک در اصفهــان وجــود دارد.

وی ادامــه داد: توســعه این ســرویس در اســتان 
بــرای توســعه  می توانــد محــرک بســیار خوبــی 
اشــتغال پایــدار باشــد. این حــوزه بــه غیــر از مــوارد 
فنــی در حــوزه مهندســی نــرم افــزار، وابســتگی 
شــدیدی به ســایر تخصص هــا دارد کــه در صورت 
از همــه  کوسیســتم مناســب می تــوان  ا وجــود 

کــرد. ظرفیت هــای موجــود اســتفاده 
الکترونیــک  تجــارت  توســعه  دبیرکمیســیون 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان اصفهــان 
دربــاره بخــش »لجســتیک« ســرویس تجــارت 
گفــت: لجســتیک یکــی از مهمتریــن  الکترونیــک 
حلقه هــای توســعه تجــارت الکترونیــک اســت 
کوسیســتم بــازی خواهــد  و نقــش موثــری را در ا
کرد. متاســفانه در طول همه ســال های گذشــته 
شــرکت های فعــال در ایــن حــوزه زیرســاخت های 
مناســبی را بــرای ورود جــدی به ایــن حــوزه آمــاده 
نکرده انــد. در اســتان اصفهــان در حــال حاضــر بــه 
ــرکت ملی در  ــوان ش ــه عن ــه ب ک ــت  ــر از اداره پس غی
حــال ارائه ایــن ســرویس اســت، ۲ اپراتــور رســمی و 
کار هســتند.  چنــد اپراتــور غیــر رســمی نیز در حــال 
گفــت: شــرکت ملــی پســت نیــز بــه عنــوان  گمرکــی 
پســتی  خدمــات  گیــر  فرا دهنــده  ارائــه  یــک 
درحــال  مویرگــی  توزیــع  شــبکه  یــک  با ایجــاد 
بــه دورافتاده تریــن  ارائــه ســرویس های پســتی 
مــوارد  کنار ایــن  در  اســت.  کشــور  روســتا های 
گذشــته بــا هــدف ورود جــدی بــه  نیــز در ســال 
حــوزه  در  نوپــا  کار هــای  و  کســب  کوسیســتم  ا
تجارت الکترونیک و لجستیک پروژه ای را تحت 
کشــور راهبــری  کل  عنــوان پــروژه شــتابدهی در 

کــرده اســت.
وی در ادامــه افــزود: هدف ایــن پــروژه جــذب و 
حمایــت از اســتارتاپ های تخصصــی، در بخــش 
کمــک  بــا  لجســتیک  و  الکترونیــک  تجــارت 
کــه اســتان اصفهــان  دانشــگاه های اســتان اســت 
نیــز اقدامــات مناســبی را دراین حــوزه انجــام داده 
اســت و حــوزه لجســتیک ســهم بســیار مهمــی در 

توســعه تولیــد و اشــتغال دارد. 
الکترونیــک  تجــارت  توســعه  کمیســیون  دبیــر 
ســازمان نظــام صنفــی رایانــه ای اســتان اصفهــان 
کوسیســتم پویــا  در انتهــا گفــت: برای ایجــاد یــک ا
همــه بخش هــای دولتــی و خصوصــی موثــر در 
کوسیســتم بایــد نقــش آفرینــی کننــد و پرداختن  ا
جــدی بــه بحــث اقتصــاد دیجیتــال می توانــد 
پیامد هــای مثبــت و بی شــماری را بــرای آینــده 

اســتان اصفهــان داشــته باشــد.

کــه در  ک پشــت  کنــون ســه ال در فصــل جــاری تا
بودنــد  شــده  ک گــذاری  پا گذشــته  ســال های 
بــه ســواحل پــارک ملــی دریایــی نایبنــد بازگشــتند 
کــه بــه ترتیــب در ســال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ دیــده 
ــرای  ــر اج ــال اخی ــت س ــدت هف ــد. در م ــده بودن ش
پشــت های  ک  ال از  حفاظــت  و  حمایــت  طــرح 
ک  دریایــی پــارک ملی نایبند، ســاالنه تعــدادی از ال
ــذاری  گ ک  ــا ــی، پ ــار عقاب ــی منق ــت های دریای پش

شــدند و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد.
در  مرســوم  روش هــای  از  یکــی  گــذاری  ک  پــا
پایــش زیســتمندان بــرای پــی بــردن بــه مســیرهای 
مهاجــرت، رشــد، بقــا و رهگیــری آن هــا اســت،  در 
کــه از اواخــر زمســتان آغــاز  برنامــه هــر ســاله این رونــد 
و تــا پایــان بهــار ادامــه دارد عــاوه بــر زیســت ســنجی 
ک پشــت ها )بیومتــری(، جابجایــی النه هــا در  ال
راســتای رفــع افزایــش بقــای آن هــا در مقابــل عوامل 

طبیعــی و انســانی انجــام می شــود.
در  پشــت ها  ک  ال تــاش  بیانگــر  موضــوع   ایــن 
کــه تمام  دریــای پــر خطــر بــرای بقــا اســت بــه طــوری 
خطــرات را پشــت ســر می گذارنــد تــا دوبــاره بــرای 

ــد  ــل تول ــاال مح ــه احتم ک ــواحل  ــن س زادآوری به ای
ــد. کنن ــه  ــت، مراجع ــوده اس ــز ب ــا نی ــود آن ه خ

 طبیعــت مطابــق ســاختار و روال خــود در حرکــت 
اســت و برخــی اقدامــات انســانی در دریــا و خشــکی 
و  کشــتیرانی  آلودگی هــا،  صیــادی،  جملــه  از 
ماســه ای،  ســواحل  رفتــن  بیــن  از  طــور  همیــن 
مزاحمت هــای انســانی و آلودگــی نــوری در ســواحل 
و  کنــد  اختال ایجــاد  رونــد  در ایــن  می توانــد 
کــه در مــدت ادوار مختلــف زمیــن بــه  موجوداتــی 
حیــات خــود ادامــه دادنــد را از حــق حیــات محــروم 

کنــد. و بــه ســمت لبــه انقــراض هدایــت 
ــه   حامیــان  و دلســوزان محیــط زیســت پیوســته ب

گام هایــی هــر چنــد جزئــی امــا موثــر  دنبــال اجــرای 
گونه هــای ارزشــمند  کمــک بــه ادامــه حیــات  در 
کــه همانا ایــن اقدامــات را  زیســتمندان هســتند؛ 
تاشــی بــرای بقــا نســل بشــر نیز می تــوان تلقــی کرد.
بنابرایــن از همــگان خواســتار حمایــت از آخریــن 
ــد  ــت نایبن ــژه طبیع ــه وی ــت ب ــای طبیع بازمانده ه
و ســواحل ماســه ای آن هســتیم. این  حمایت هــا 
می توانــد شــامل نریختــن پســماند در محیــط  تــا 
فصــول  در  ماســه ای  ســواحل  در  حضــور  عــدم 

باشــد. پشــت ها  ک  ال زادآوری 
پــارک ملــی دریایــی نایبنــد بــه عنــوان یــک منطقــه 
اســتان  عســلویه  شهرســتان  در  حفاظت شــده 

بوشــهر در ســواحل خلیــج فــارس واقــع اســت.
ــا بخشــی از  در ســال ۱۳۵۷ خلیــج نایبنــد همــراه ب
دماغــه نایبنــد بــا مســاحت ۱۹ هــزار و ۵۰۰ هکتــار بــه 
عنــوان منطقــه حفاظــت شــده نایبنــد در فهرســت 

گرفــت. مناطــق حفاظــت شــده ایران قــرار 
ایــن منطقــه همــراه با مناطق دیگــر از جمله دماغه 
نایبنــد و بخشــی از آبهــای خلیــج فــارس در ســال 
۱۳۸۳ بــه عنــوان اولیــن پــارک ملــی دریایی ایــران 

ثبــت و اعــام شــد.

بــازی  کنســول  یــک  عرضــه  بــرای  اپــل  تصمیــم 
کــه  زمــان  از  مقطــع  در ایــن  دســتی  و  کوچــک 
می تواننــد  شــرکت  آی فون ایــن  گوشــی های 
به خوبــی از پــس اجــرای انــواع بازی هــای موبایلــی 

اســت.  ذهــن  از  کمــی دور  برآینــد، 
کــه نشــان  اخبــاری در فضــای وب منتشــر شــده 
کار روی یــک دســتگاه بــازی  می دهــد اپــل درحــال 
کنســول دســتی نینتنــدو ســوییج  جدیــد ماننــد 

اســت. 
ایــن اطاعــات توســط منابــع خبــری کــره ای و بــرای 
گــر درســت باشــد، می تــوان  اولیــن بارمنتشــر شــد و ا
تیــم  تــوان مهندســان  تــا  اپــل قصــد دارد  گفــت 
ســخت افزار و نرم افــزار خــود را بــرای ســاخت یــک 

کنــد. ــازی دســتی در هــم ادغــام  کنســول ب
گرچــه شــاید این اطاعــات و منبــع آن، چنــدان  ا
معتبــر نباشــد، با ایــن حال ایــده جدیــد و البتــه 
جالبــی را درخصــوص محصــوالت احتمالــی اپــل 

ــه حــوزه ســخت افزار  در صــورت ورود ایــن شــرکت ب
هــر صورت، ایــن  بــه  نشــان می دهــد.  گیمینــگ 
کــه اپــل در ایــن  کــی از آن هســتند  اطاعــات حا

کنســول بــازی دســتی از یــک پردازنــده اختصاصــی 
طراحــی  منظــور  برای ایــن  صرفــا  کــه  جدیــد  و 
کــرد.  بی تردید ایــن  می شــود، اســتفاده خواهــد 
تراشــه مبتنی بر طراحــی پردازنده های اختصاصی 
کــه بــه  گفتــه می شــود  تولیــد خواهــد شــد، امــا 
ــرای اجــرای  ــر ب ــیار قوی ت ــی بس گرافیک ــک تراشــه  ی

بی دردســر بــازی مجهــز خواهــد بــود. 
گــزارش  کــه در ایــن  یکــی دیگــر از نکته هــای جالبــی 
ــا  ــر ب کــه اپــل پیش ت بــه آن اشــاره شــده، این اســت 
کــره  چنــد اســتودیوی بازی ســازی بــزرگ وارد مذا

در  همــواره  اخیــر  ســال های  طــی  اپــل  اســت.  
گوشــی های جدیــد آی فــون  مراســم رونمایــی از 
گیمینگ ایــن  خــود، همــواره روی قابلیت هــای 

کیــد داشــته اســت.  گوشــی ها تا
همچنیــن اغلــب محصــوالت جدیــد اپــل از قبیــل 
آی فــون، آی پــد، اپــل تــی وی و مــک از دســته های 
پشــتیبانی  کــس  و ایکس با پلی استیشــن  بــازی 
ســال ۲۰۱۹  در  آرکیــد  اپــل  عرضــه  بــا  و  می کننــد 
کنــون حــدود نیــم میلیــارد دالر  نیز، ایــن شــرکت تا

کــرده اســت. در ایــن حــوزه هزینــه 

ک پشت های نایبنداز تاسیس مدارس کسب و کار تا رسیدن به اقتصاد دیجیتال  بازگشت ال

اپل دستگاه بازی دستی می سازد؟ 
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و  می شــود  درســت  ســرعت  بــه  کــه  ســاالدی 
انتخــاب کامــا مناســبی بــرای افــرادی اســت کــه از 

رژیــم غذایــی خاصــی پیــروی می کننــد.
مواد الزم برای تهیه ی ساالد مرغ:

کاهو کوچک: 1.2
فلفل دلمه ای رنگی: 2 عدد متوسط

سینه مرغ بزرگ: 1 عدد
گوجه گیاسی: 8 عدد

آبلیمو: ۳ ق غ خوری
روغن زیتون: به مقدار الزم

نمک: به مقدار الزم

فلفل سیاه: به مقدار الزم
طرز تهیه ی ساالد مرغ رژیمی:

روغــن  ســپس  کنیــد.  خــرد  ریــز  را  کاهــو  ابتــدا 
یــک  در  و  ریختــه  ماهیتابــه  داخــل  را  زیتــون 
گوشــه ی دیگــر  گوشــه ی آن ســینه ی مــرغ و در 
فلفــل دلمه ای هــا  را تفــت دهیــد. ســپس فلفــل 
دلمه ای هــا را بــه کاهــوی خردشــده اضافــه کنیــد. 
کنید  سینه ی مرغ را به قطعات کوچک تقسیم 
کنیــد. روغــن  کاهــو و فلفــل دلمــه ای اضافــه  و بــه 
زیتون، آبلیمو، نمک و فلفل را به موادتان اضافه 
کنیــد تــا بــا هــم مخلــوط  کــرده و خــوب زیــر و رو 

ــت. ــاده اس ــما آم ــاال ش ــوند. س ش

غ رژیمی ساالد مر
دستپختربخ

گمشده مایا  تمدن 

محله جلفا 

کنون سعی داشتند بفهمند چگونه کل یک تمدن  راز سقوط تمدن مایا یکی از بزرگترین رازهای باستانی در عصر ماست. دانشمندان زیادی تا
سقوط کرد بدون اینکه اثری از دالیل این سقوط و نابودی از خود بر جای بگذارد. مایاها به واسطه کشف سیستم نوشتاری معروف بوده در حالی 

گرفته بودند. که علومی مانند ستاره شناسی، ریاضیات، معماری و هنرهای تجسمی را نیز فرا
در حدود قرون ۸ و ۹ میادی، تمامی شهرهای این تمدن به دالیلی ناشناخته و به یک باره از بین رفت. خوشبختانه برخی آثار از این قوم به جای 
مانده و دانشمندان را سرگرم مطالعه جهت یافتن پاسخ این سواالت کرده است. محتمل ترین نظریه ها در خصوص دلیل گم شدن تمدن مایا، 

کشاورزی بیش از حد، بیماری و نبرد هستند.

کمتر کسی یا بهتر بگوییم تقریبا مسافری نیست که اصفهان برود و یک روز یا حتی چند ساعت را برای رفتن به جلفا اختصاص ندهد. محله 
جلفا بعد از جاذبه های گردشگری اصفهان مثل میدان نقش جهان که میتوان سوار بر درشکه ها دور میدان را چرخید یا زاینده رود که میتوان 

روی پل هایش قدم زد و شب ها در زیر پل خواجویش به آواز دلنشین اصفهانی ها گوش داد، خواستنی ترین جای اصفهان است. جلفا، 
کافه هایش نشست یا مجذوب  خیابان سنگفرشی است که قدم زدن در آن حال آدم را میتواند از این رو به آن رو کند. میتوان رفت و در یکی از 

نقاشی های دیواری کلیسای وانک آن شد.

عجایب 
تاریخی

اصفهان 
گردی
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