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 برنامه هــای اوقــات فراغــت دانش آمــوزان در رشــته های 
فرهنگــی، هنــری، ورزشــی، قرآنــی و علمــی در آیینــی در 
کانــون فرهنگــی تربیتــی امــام خمینــی)ره( اصفهــان آغــاز 

شــد. 
ــرورش  معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و پ
و  تاثیــر  گفــت:  برنامه هــا  آغاز ایــن  آییــن  در  اصفهــان 
کــه هــر یــک از افــراد جامعــه از اوقــات فراغــت  بهــره ای 
کــه زندگی آنهــا را تغییر  می برنــد تنهــا عامــل اصلــی اســت 

می دهــد.
کــه مــا از آنهــا  مهــدی اســماعیلی افــزود: دانــش آموازنــی 
ــه از  ک ــانی اند  کس ــم  ــاد می کنی ــق ی ــراد موف ــوان اف ــه عن ب

ــد. کرده ان اوقــات فراغــت خــود بخوبــی اســتفاده 
آمــوزش  مدرســه،  و  درس  کالس  بیان اینکــه  بــا  وی 
ُمجزایــی  جایــگاه  از  و  دانش آمــوزان  رســمی برای 
مســوول  پرورشــی  معاونــت  گفــت:  اســت،  برخــوردار 
فراغــت  اوقــات  فعالیت هــای  غیررســمی و  آمــوزش 
دانش آمــوزان اســت تــا برحســب اســتعداد و عالقــه آنهــا 
ــته ها را  ــر رش ــی و دیگ ــری، قرآن ــی، هن ــای ورزش برنامه ه

بــرای آنهــا ترتیــب دهــد.
ــرورش  معــاون پرورشــی و فرهنگــی اداره کل آمــوزش و پ
گذشــته بــا توجــه بــه اولیــن ســال  اصفهــان افــزود: ســال 
ــوری  ــزاری حض ــت برگ ــا و محدودی کرون ــروس  ــه وی تجرب
برنامه هــای اوقــات فراغــت، دســتگاه تعلیــم و تربیــت 
قــدری بــا ســختی در برنامه ریزی هــای تابســتانه مواجــه 

شــد.
کیــد بــر اهمیــت غنی ســازی اوقــات فراغــت  وی بــا تا
وجــود،  با ایــن  گفــت:  شــرایط  هــر  در  دانش آمــوزان 
برنامه ریــزی بــرای آمــوزش و پــرورش غیررســمی با وجــود 
کرونــا، فرصت هایــی را هــم بــرای توســعه و  تهدیدهــای 

اســت. کــرده  برنامه ها ایجــاد  تنوع ایــن 
بــرای  امســال  اســاس  بر ایــن  افــزود:  اســماعیلی 
فعالیت هــای اوقــات فراغــت دانش آمــوزان ســه حالــت 
گرفتــه  حضــوری، نیمــه  حضــوری و مجــازی در نظــر 

اســت. شــده 
ورزشــی،  برنامه هــای  منظــور  به ایــن  وی،  گفتــه  بــه 
از  اســتفاده  بــا  علمی دانش آمــوزان  و  قرآنــی  هنــری، 
کانون هــای فرهنگــی و تربیتــی، دارالقرآن هــا و  فضــای 
ورزشــگاه های آمــوزش و پــرورش و همچنیــن شــبکه 

می شــود. برگــزار  »شــاد«  دانش آمــوزی  مجــازی 
کانون هــا و معاونــان پرورشــی مــدارس  وی بــه مدیــران 
کیــد  کــه امســال نیــز بــا توجــه بــه تا کــرد  اســتان توصیــه 
بــه رعایــت پروتکل های بهداشــتی ســعی در غنی ســازی 
ــاط و  ــاد نش ــد بر ایج کی ــا تا ــت ب ــات فراغ ــای اوق برنامه ه

ــند. ــته باش ــوزان داش ــادابی در دانش آم ش
کارهــای  از  یکــی  افــزود:  فرهنگــی  مســوول  ایــن 
کــه بایــد  کرونا این اســت  خیلــی مهــم در شــرایط پســا
کرونــا  شــیوع  از  ناشــی  شــده  فرصت های ایجــاد  از 
و  آموزشــی  برنامه هــای  محتــوای  در  و  ببریــم  بهــره 
کنیــم. بــه  فراغــت دانش آمــوزان تغییــر و تحول ایجــاد 
گزارش ایرنــا، برنامه هــای اوقــات فراغــت دانش آمــوزان 
اســتان اصفهان در تابســتان امســال در قالب جشــنواره  

مســائل  از  ترکیبــی  کــه  فرهنگــی«  به«تــوت  موســوم 
محــور   ۲ در  اســت  فرهنگــی  برنامه هــای  و  تربیتــی 
آموزشــی و تفریحــی و ســرگرمی به ســه شــیوه حضــوری، 

می شــود. اجــرا  مجــازی  و  حضــوری  نیمــه 
و  اســت  پــرورش  و  آمــوزش  ابتــکار  جشــنواره،  ایــن 
کانون هــای  اوقــاف،  اداره  قرآنــی  امــور  مشــارکت  بــا 
اتحادیه هــای  پژوهش ســراها،  تربیتــی،  فرهنگــی، 
انجمــن اســالمی و بســیج دانش آمــوزی، هنرســتان ها، 
هــالل احمــر و دیگــر دســتگاه های مرتبــط بــا موضــوع 

اســت. فراغــت  اوقــات 
کــه در آن ۴۸  محــور اول ایــن جشــنواره آمــوزش اســت 
کانــون فرهنگــی،  دارالقــرآن بــرای مباحــث قرآنــی، ۸۵ 
 ۴۴ هنــری،  و  فرهنگــی  موضوع هــای  بــرای  تربیتــی 
ــرای  ــرای مســائل علمــی و هنرســتان ها ب پژوهش ســرا ب
مباحــث مهارتــی، دوره هــای مربوطــه را برگــزار می کننــد.
کــه شــامل  محــور دوم بحــث تفریــح و سرگرمی اســت 
که   تمــام کالس هــای هنــری، ادبــی و خالقیتی می شــود 
کلیپ هــای چنــد دقیقــه ای تهیــه و  در ایــن بخــش نیــز 
هــر روز در ســه نوبــت در شــبکه شــاد بارگــذاری می شــود. 
برگــزاری ۲ مســابقه در هــر هفتــه بــرای دانش آمــوزان بــا 
عمومــی،  کتابخانه هــای  نهــاد  شــهرداری،  همــکاری 
اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی، خانــه خالقیــت و مرکــز 
بازی هــای رایانــه ای و دیگــر دســتگاه ها از طریــق شــبکه 
قالــب  در  فراغــت  اوقــات  برنامه هــای  دیگــر  از  شــاد 

جشــنواره تــوت فرهنگــی اســت.
برنامه هــای اوقــات فراغــت تــا هفتــه اول شــهریور بــه 

مــدت ۷۰ روز و در ۱۰ هفتــه برپــا می شــود.
در ســال تحصیلــی جــاری بیــش از ۹۰۰ هــزار دانش آمــوز 
در پنــج هــزار واحــد آموزشــی اســتان اصفهــان تحصیــل 

کردنــد.

برنامه های اوقات فراغت دانش آموزان اصفهانی آغاز شد
خبرربخ

غ توســط  گرانفروشــی در مغازه ها و حذف گله های مر غ تخم گذار  دبیرکانون سراســری مر
ــو  گ ــت و  گف ــش در  ک ــرزاد طال ــت.  ف غ دانس ــر ــم م ــت تخ ــش قیم ــل افزای ــداران را دالی  مرغ
غ در هفته هــای اخیــر افزایــش  کــه چــرا قیمــت تخــم مــر با ایســنا در پاســخ به ایــن ســوال 
غ درب مرغداری هــا افزایــش چندانــی نداشــته و  گفــت: قیمــت تخــم مــر داشــته اســت؟  
گــر در ســطح  غ ۲٠٠٠ تومــان ضــرر می دهنــد. امــا ا مرغــداران همچنــان در هرکیلــو تخــم مــر
گرانفروشــی  کننــدگان می رســد این امــر  ــه دســت مصــرف  ــاال ب ــا قیمت هــا ی ب مغازه هــا ب
کنتــرل موثر ایــن واحدهــا اســت. وی ادامــه داد: تــا زمانــی  بــوده و ناشــی از عــدم نظــارت و 
غ بســته بندی و قیمت دار نشــود شــرایط به این شــکل ادامــه دار خواهــد بود،  کــه تخــم مــر
غ عرضه  زیــرا بیــش از ۳۶۰ هزاربــاب مغــازه و فروشــگاه و... در کشــور وجــود دارد  کــه تخــم مر
غ  می کننــد و نظــارت برایــن تعــداد مغــازه کار بســیار ســختی اســت. دبیرکانون سراســری مر
غ اجبــاری نیســت و برخــی از  کــرد: در حــال حاضــر بســته بنــدی تخــم مــر تخــم گــذار اضافــه 

غ می کننــد.  مغازه هــا بــه صــورت فلــه اقــدام بــه فــروش تخــم مــر

غ دالیل افزایش قیمت تخم مر

عزیزی خادم:

کنار تیم ملی  فدراسیون فوتبال تمام قد 
فوتسال است

۶

داستان خبر مهم نوبخت برای بازنشستگان:

کارگران  محل تامین اعتبارات 
بازنشسته کجاست؟

پایان طرح پارکینگ طبقاتی 
بیمارستان شهید صدوقی 

اصفهان 

پیش بینی روند قیمت ها در 
بازار مسکن در دولت سیزدهم 

در قالب نخستین کنگره استان : 

نقش بی بدیل اصفهان در توسعه 
ملی کشور تبیین می شود

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد؛

تعلیق ۶ قاضی، 
گذشته در اصفهان سال 

2

۳

۴

2
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شهردار اصفهان:

تداوم مسیر حمایت از نوآوران 
در شهرداری اصفهان ضروری است

تکرار یک هشدار 
برای میدان نقش جهان

۳

۵

اجرای طرح کنترل فناوری برداشت گندم 3
در استان اصفهان 



سال پنجم - شماره  11۶3 
سه شنبه  1  تیر  1۴۰۰ -  11 ذی القعده  1۴۴2

اقتصاد22  ژوئن     2۰21 2

خبر

بــر ۲۸ هــزار  بالــغ  کــه  بررســی ها نشــان می دهــد 
میلیــارد تومــان پــول در اردیبهشــت ســال جاری 
ــزی چــاپ شــده و پــول موجــود  توســط بانــک مرک
 در حســاب های بلنــد مــدت بانکــی بــه نزدیکــی

۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. 
در  نقدینگــی  رشــد  مرکــزی  بانــک  اعــام   طبــق 
۱۲ ماهــه منتهــی بــه پایــان اردیبهشــت مــاه ســال 
کــه حجــم نقدینگــی  ۱۴۰۰ بــه ۳۸.۸ درصــد رســیده 
در پایــان دومیــن مــاه از ســال جــاری بــه ۳۶۰۱ هــزار 

میلیــارد تومــان رســیده اســت. همچنیــن رشــد 
ــز در اردیبهشــت ۳.۲ درصــد  ــر نی ماهانه ایــن متغی
 ۱۱۲ ارزش  بــه  افزایــش  که ایــن  می شــود  بــرآورد 
هــزار میلیــارد تومــان اســت. پایــه پولــی نیــز در پایــان 
اردیبهشــت بــا شــش درصــد افزایــش نســبت بــه 
فروردیــن، بــه حجــم بالــغ بــر ۴۸۹ هــزار میلیــارد 
کــه بــه دیگــر بیــان در مــاه مذکــور  تومــان رســیده 
بالــغ بــر ۲۸ هــزار میلیــارد تومــان پــول توســط بانــک 
مرکــزی چــاپ شــده اســت. این رشــد ماهانــه در 

گذشــته بــی ســابقه بــوده و رشــد نقطــه بــه  ۱۴ مــاه 
نقطه ایــن متغیر پولــی در اردیبهشــت حــدود ۳۰.۶ 
گفتــه بانــک مرکــزی، افزایــش  درصــد اســت. بــه 
ــی در اردیبهشــت مــاه ناشــی از  ــه پول چشــمگیر پای
گــردان خزانــه بــر  افزایــش ســقف حســاب تنخــواه 

اســاس قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــوده اســت. 
از ســوی دیگــر، حجــم پــول موجــود در اقتصاد ایران 
ــا رشــد نقطــه بــه نقطــه ۴۷.۲ درصــدی در پایــان  ب
بــر ۶۹۴ هــزار میلیــارد  بالــغ  بــه  اردیبهشــت مــاه 
تومــان رســیده اســت. رشــد ماهانــه حجــم پــول 
ــرآورد شــده  نیــز در همیــن مــاه حــدود ۵.۱ درصــد ب
کــه رشــد ماهانه ایــن  اســت، این درحالــی اســت 
متغیــر در فروردیــن مــاه منفــی ۴.۳ درصــد بــه ثبــت 
ــه ۲.۷  ــد ماهان ــا رش ــز ب ــول نی ــبه پ ــود.  ش ــیده ب رس
درصــدی در اردیبهشــت مــاه نســبت بــه فروردیــن 
بــه رقــم ۲۹۰۷ هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت.

بــه بیــان دیگــر پــول موجــود در حســاب های بلنــد 
مــدت بانکــی بــه نزدیکــی ۳۰۰۰ هــزار میلیــارد تومــان 
شــده اســت. همچنیــن رشــد نقطــه بــه نقطه ایــن 
متغیــر پولــی در دومیــن مــاه از ســال ۱۴۰۰، ۳۲.۹ 

ــوده اســت. درصــد ب

در اردیبهشت ماه 1۴۰۰ توسط بانک مرکزی انجام شده است : 

چاپ ۲۸ هزار میلیارد تومان پول

گزارشربخ

عنــوان  بازنشســتگان  بــرای  نوبخــت  مهــم  خبــر 
کــه صبــح دیــروز بیشــتر رســانه ها بــا  مطلبــی بــود 
کوتــاه را در رابطــه بــا جامعــه  گنــگ و  آن مطلبــی 
کردنــد.  بازنشســتگان و مســتمری بگیــران منتشــر 
از  قبــل  تــا  اســت  بهتــر  هســتید  بازنشســته  گــر  ا
کــدام  بگیــر  مســتمری  مجدد اینکــه  یــادآوری 
صندوق بازنشســتگی هســتید از شــنیدن این خبر 

زیــاد هیجــان زده نشــوید.
ــوان  ــتگان« عن ــرای بازنشس ــت ب ــم نوبخ ــر مه »خب
کــه صبــح دیــروز بیشــتر رســانه ها بــا  مطلبــی بــود 
کوتــاه را در رابطــه بــا جامعــه  گنــگ و  آن مطلبــی 
کردنــد؛  بازنشســتگان و مســتمری بگیــران منتشــر 
از  قبــل  تــا  اســت  بهتــر  هســتید  بازنشســته  گــر  ا
کــدام  بگیــر  مســتمری  مجدد اینکــه  یــادآوری 
صندوق بازنشســتگی هســتید از شــنیدن این خبر 

زیــاد هیجــان زده نشــوید.
در ایــن خبــر بــه نقــل از ســازمان برنامــه و بودجــه 
مقــام  نوبخــت در  باقــر  کــه محمــد  اســت  آمــده 
ــاغ بخشــنامه ای امــکان  ــا اب رئیس ایــن ســازمان ب
اســتفاده بازنشســتگان از امکانــات نقــدی و غیــر 

کــرده اســت. نقــدی دســتگاه ها را فراهــم 
کلیــه دســتگاه های  بــه موجب ایــن بخشــنامه بــه 
ــره  ــرای تبص ــا در اج ــت ت ــده اس ــف ش ــی تکلی اجرای
۲ مــاده هفــت و مــاده ۱۸ ضوابــط اجرایــی قانــون 
کشــور و چهارچــوب ســقف  کل  بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
اعتبــارات اباغــی بــه بازنشســتگان، موظفیــن و 
مســتمری بگیران خدمات و امکانات نقدی و غیر 

کننــد. نقــدی ارائــه 
بــرای درک بهتر ایــن بخشــنامه تــازه ابــاغ شــده 
بهتــر اســت ســراغ مفــادی از مقــررات بودجــه برویــم 
بــه آن هــا اســتناد  کــه ســازمان برنامــه و بودجــه 
کــرده اســت؛ یعنــی تبصــره دوم مــاده هفــت و مــاده 
هیجــده ضوابــط اجرایی قانــون بودجه ســال ۱۴۰۰.
در مــاده هفتــم ضوابــط اجرایــی قانــون بودجــه و 

تبصره هــای آن اینطــور آمــده اســت:
کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق   -۷ مــاده 
کمــک هزینــه  موظــف اســت نســبت بــه پرداخــت 
عایله منــدی، اوالد و عیــدی بــرای بازنشســتگان 
مذکــور  هزینه هــای  کــه  اجرایــی  دســتگاه های 
ــًا  ــا قب ــه ای آن ه ــارات هزین ــازمان از اعتب ــط س توس
گردیده اســت، اقدام نماید. ســایر هزینه های  کســر 
کمــک هزینــه  مربــوط بــه بازنشســتگان از قبیــل 
کمــک هزینــه فــوت، حــق بیمــه عمــر و  ازدواج، 

حــوادث توســط دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط 
ــرای  پرداخــت می شــود. ســهم دســتگاه اجرایــی ب
حــق بیمــه درمان بازنشســتگان کشــوری )از جمله 
بازنشســتگان صنــدوق مذکــور که دســتگاه اجرایی 
گــذار  زمــان اشــتغال آنــان بــه بخــش غیردولتــی وا
شــده اســت(، توســط ســازمان بیمــه ســامت ایران 
پرداخــت می شــود. ســهم بیمــه شــده بابــت حــق 
بیمــه درمــان پایه ایثارگــران بازنشســته صنــدوق 
کشــوری توســط دســتگاه اجرایــی  بازنشســتگی 

زمــان اشــتغال آنــان پرداخــت می شــود.
شــرکت های  بازنشســتگان  مــورد  در   -۱ تبصــره 
کان از محــل منابــع  کمــا دولتــی، مزایــای یادشــده 
داخلــی مربــوط بــه شــرکت قابــل پرداخــت اســت، 
کــه بــه موجــب قانــون توســط  مگــر در مــواردی 
پرداخــت  قابــل  مربــوط  بازنشســتگی  صنــدوق 

باشــد.
تبصــره ۲- در اجــرای مــاده )۳۰( قانــون برنامــه، 
دســتگاه های اجرایــی مکلفنــد در حــدود تکالــی

از طــرف دیگــر در هجدهمیــن مــاده از مقــررات یــاد 
کــه به تصویب هیــات وزیــران رســیده، اینطور  شــده 

آمــده اســت:
مــاده ۱۸- در اجــرای جــزء )۵( بنــد )الــف( تبصــره 
)۱۲( قانــون، صــدور و اجــرای هرگونــه تصویب نامــه، 
بخشــنامه، دســتورالعمل، تغییر تشــکیات، تغییر 
ضرایــب جــداول حقوقــی و طبقه بنــدی مشــاغل و 
افزایــش مبنــای حقوقــی، اعطــای مجــوز اســتخدام 
و بکارگیــری نیــرو و همچنین مصوبات هیئت های 
امنــا و نظایــر آن در دســتگاه های اجرایــی مشــمول 

ســازمان  همچنیــن  و  برنامــه  قانــون   )۲۹( مــاده 
انــرژی اتمی ایــران )بــه اســتثنای مشــمولین قانــون 
 )۱( مــاده  مشــمول  اجرایــی  دســتگاه های  و  کار( 
کشــور    قانــون احــکام دایمی برنامه هــای توســعه 
مصــوب ۱۳۹۵-، منــوط بــه تأمیــن اعتبــارات مــورد 
نیــاز و رعایــت ترتیبــات منــدرج در مــاده )۷۴( قانون 
کشــوری – مصــوب ۱۳۸۶- و  مدیریــت خدمــات 
مجــوز  )أخــذ  برنامــه  قانــون   )۷( مــاده  )ج(  بنــد 
مکتــوب از ســازمان( می باشــد. مجــوز مذکــور صرفــًا 

توســط رییــس ســازمان صــادر میشــود.
امــا تاثیر ایــن مقــررات تــازه ابــاغ شــده بــر زندگــی 
کــه  بگیــری  مســتمری  و  بازنشســته  میلیون هــا 
مقــرری بگیــر صندوق هــای مختلــف بازنشســتگی 

هســتند چیســت؟
بــه صــورت مشــخص نزدیــک بــه بیســت صنــدوق 
کــه از میــان  بازنشســتگی فعــال در ایــران وجــود دارد 
آن ها ســه صندوق بازنشســتگی تامیــن اجتماعی، 
کشــوری و لشــگری شــاخص تر از بقیــه صندوق هــا 
هســتند؛ اما آنچه که از متن مســتندات بخشــنامه 
اخیر رئیس ســازمان برنامه و بودجه پیداســت این 
که ایــن مزایــا قــرار نیســت بــه ۳.۵ میلیــون  اســت 
کــه مســتمری بگیــر ســازمان  کارگــر بازنشســته ای 

تامیــن اجتماعــی هســتند تعلــق بگیــرد.
کیــد شــده اســت  در مفــاد یادشــده بــه وضــوح تا
کــه خدمــات مــورد نظــر شــامل حــال مســتمری 
کشــوری اســت و  بگیــران صنــدوق بازنشســتگی 
بازنشســتگان دســتگاه های دولتــی تحت پوشــش 
ســازمان تامیــن اجتماعــی از ایــن قاعــده مســتثنی 

گر قــرار اســت در ســال ۱۴۰۰  هســتند. بــه بیان دیگــر ا
کارکنــان دســتگاه های  از محــل اعتبــارات رفاهــی 
پیشــین این  بازنشســتگان  بــه  کمکــی  دولتــی 
مســتمری  فقــط  بگیــرد،  صــورت  ســازمان ها 
برخــورداری  شــانس  کشــوری  صنــدوق  بگیــران 
از آن را خواهنــد داشــت و در مــورد بازنشســتگان 
کــه ســابق برایــن  تامیــن اجتماعــی ولــو آن هایــی 
چنیــن  بوده انــد  دولتــی  دســتگاه  اســتخدام  در 

داشــت. نخواهــد  الزامی وجــود 
اقتصــادی  زیســت  متفــاوت  اســاس  از  شــرایط 
مســتمری بگیــران صنــدوق بازنشســتگی کشــوری 
و لشــگری بــا هــم صنفــان آن هــا در ســازمان تامیــن 
اجتماعــی موضــوع جدیــدی نیســت؛ مدتهاســت 
کارمندان و نظامیان بازنشســته به مدد وابســتگی 
کــه صندوق هــای بازنشســتگی مرتبــط بــه آن هــا بــا 
بودجــه دولتــی دارد از وضعیــت خدماتــی- رفاهــی 
مقابــل  در  امــا  برخوردارنــد،  بهتــری  نســبت  بــه 
کــه مســتمری  کســانی  ــران بازنشســته و ســایر  کارگ
گزیرنــد  بگیــر ســازمان تامیــن اجتماعــی هســتند نا
ــه مراتــب محدودتر ایــن ســازمان  ــه خدمــات ب ــا ب ت
ــرای دریافــت وام  ــه آزمــودن شــانس خــود ب از جمل
ــی بســنده  ضــروری احتمــاال هفــت میلیــون تومان
تامیــن  ســازمان  کــه  علــت  به ایــن  تنهــا  کننــد، 
بــا  یــک موسســه عمومی غیــر دولتــی  اجتماعــی 
اســتقال مالــی و اداری اســت و مدیریــت دولتــی 
آن تــا بــه امــروز حاضــر نشــده تــا طبــق قانــون بابــت 
نزدیــک بــه ۳۰۰ هــزار میلیــارد تومان بدهی انباشــته 

کنــد. ــا آن تســویه حســاب  ب

داستان خبر مهم نوبخت برای بازنشستگان:

محل تامین اعتبارات کارگران بازنشسته کجاست؟ 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق تهــران لغــو قیمــت 
گــذاری دســتوری، برقراری امنیت ســرمایه گــذاری، 
کســتری و لغو تحریم هــا را  اخــذ مالیــات از بخش خا
از جملــه مطالبــات مهم فعاالن اقتصــادی از دولت 

کــرد.  ســیزدهم عنــوان 
عبــاس آرگــون در گفت وگــو با مهــر در مورد مطالبات 
بخش خصوصی از دولت ســیزدهم اظهار داشــت: 
کار  یکــی از مطالبــات مهــم، بهبــود فضــای کســب و 
کشــور اســت؛ برای ایــن امــر نیــز بــه رفــع قوانیــن  در 
مخــل و زائــد کســب و کار، کاهــش بروکراســی صــدور 
مجوزهــا، حذف ســازمان های مداخله گر و مــوازی، 
اخــذ  از  جلوگیــری  الکترونیــک،  دولــت  اســتقرار 
تصمیمات خلق الســاعه، ثبات بخشــی به قوانین 
کــردن اقتصــاد  و مقــررات جهــت پیــش بینــی پذیــر 
آتــی بــرای ســهولت برنامه ریــزی، حــذف مقــررات 

رانــت زا و حــذف امضاهــای طایــی نیــاز داریــم.
ضرورت لغو قیمت گذاری دستوری

عضــو هیأت نماینــدگان اتــاق بازرگانی تهران افــزود: 
کوچــک  از ســویی دیگــر نیــز حجــم دولــت بایــد 
شــود زیــرا بخــش عمــده ای از درآمدهــای جــاری 
کشــور صــرف هزینه هــای دولــت می شــود؛ دولــت 
ــه  ــت ب ــری و عاملی ــده و از تصدی گ ــک ش ــد چاب بای
ســمت نظــارت و هدایــت حرکــت کنــد و هزینه های 
ــت  ــه دول ــد. ضمن اینک ــش ده کاه ــود را  ــاری خ ج
کنــد. وی ادامــه  نبایــد بــا بخــش خصوصــی رقابــت 
کــه دولــت بایــد  داد: نکتــه مهــم دیگر ایــن اســت 
بــه  بــردارد و  گــذاری دســتوری دســت  از قیمــت 
کنــد؛ در همیــن راســتا  ــازار اعتقــاد پیــدا  مکانیــزم ب

بایــد از توســعه بخــش خصوصــی بــه عنــوان بخــش 
کنــد.  کشــور حمایــت  پیشــران و رشــد اقتصــادی 
همچنیــن الزم اســت از اتخــاذ تصمیمات سیاســی 
کلــی بایــد  بــرای اقتصــاد اجتنــاب شــود. بــه طــور 
کاهــش نااطمینانی هــا در اقتصــاد باشــیم و  شــاهد 
عــدم قطعیت هــا در بخــش اقتصــادی و سیاســی 

کــم شــود.
دولت باید به مردم پاسخگو باشد

کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه اتــاق  نایــب رئیــس 
گفــت: در دولــت ســیزدهم بایــد  بازرگانــی تهــران 
شــاهد شــفافیت عملکــرد و پاســخگویی بــه مــردم 
مبــارزه  کــه  می کنــد  کمــک  شــفافیت  باشــیم. 
گیــرد  ــا علــل و منشــاء های فســاد صــورت  جــدی ب
و ســرمایه اجتماعــی مــردم تقویــت و بــا قاچــاق 
کاال نیــز مبــارزه جــدی شــود. وی بــا بیان اینکــه 
کشــور  ســرمایه گذاری ها بایــد بــر اســاس مزیت هــای 
باشــد، اظهــار داشــت: موضــوع مهــم دیگــر لــزوم 
ــرا در ایــن ســال ها تحریم هــا  لغــو تحریم هاســت؛ زی
و  کــرده  کشــور وارد  اقتصــاد  بــه  را  زیــادی  هزینــه 
در  چــه  و  واردات  بخــش  در  چــه  کشــور  تجــارت 
بخــش صادرات مختل شــده اســت. تجــار به دلیل 
تحریــم مجبــور بــه پرداخــت هزینه هایــی باالتــر از 
حــد اســتاندارد هســتند. تجار از منابــع خاصی باید 
ــد؛  ــد ندارن ــوان خری ــع ت ــه مناب ــد و از هم کنن ــد  خری
هزینه هــای حمــل و نقــل بیشــتر شــده اســت و نقل 
و انتقــال پــول از مجــاری قانونــی انجــام نمی شــود. 
کشــور باشــیم و  گفــت: بایــد شــاهد ثبــات در  آرگــون 
گــذاری  ــا ســرمایه  ــد ت کاهــش یاب عــدم قطعیت هــا 

توســعه یابــد.

بــا  تهــران  ک   امــا مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس 
شــش  در  مســکن  قیمــت  افــت  پیش بینــی 
در  رئیســی  آیــت اهلل  گفــت:  ســال،  دوم  مــاه 
کشــور  بدتریــن و ســخت ترین شــرایط اقتصــادی 

شــد. رئیس جمهــور 
کــه آیــت اهلل  مصطفی قلــی خســروی بــا بیان ایــن 
شــرایط  ســخت ترین  و  بدتریــن  در  رئیســی 

اســت،  شــده  رئیس جمهــور  کشــور  اقتصــادی 
مــرد  بابت این کــه  مردم ایــران  بــه  کــرد:  اظهــار 
روز هــای ســخت هســتند، تبریــک می گویــم آن ها 
پــای صندوق هــای رای  را  بــا شــکوهی  حضــور 

داشــتند.
کــه آیــت اهلل رئیســی قاطعیــت و  وی بــا بیان ایــن 
پشــتکار دارد که ایــن دو ویژگــی می تــوان بــه آینده 
کــرد:  کشــور امیــدوار بــود، تصریــح  خــوب اقتصــاد 
بــا توجــه به این کــه مســکن دغدغــه آقــای رئیســی 
کــرده، می توانیــم  کیــد  اســت و بار هــا بــر حــل آن تا
پیــش بینــی کنیم در شــش مــاه دوم ســال با افت 

قیمــت مســکن مواجــه خواهیم شــد.
کــرد: از ســوی بــه دلیــل نــوع نــگاه  وی اضافــه 
بخــش  از  قطعــا  ســیزدهم،  جمهــور  رئیــس 
خصوصــی بــرای اداره امــور بهــره می بــرد و ایــن 
بــود. کشــور خواهــد  بــه نفــع اقتصــاد  مســئله 

گرانفروشــی در  غ تخم گذار  دبیرکانــون سراســری مر
غ توســط مرغــداران  گله هــای مــر مغازه هــا و حــذف 

غ دانســت.  را دالیــل افزایــش قیمــت تخــم مر
گو با ایسنا در پاسخ به این  کش در گفت و  فرزاد طا
غ در هفته هــای  کــه چــرا قیمــت تخــم مــر  ســوال 
گفــت: قیمــت تخــم  اخیــر افزایــش داشــته اســت؟  
غ درب مرغداری هــا افزایــش چندانــی نداشــته  مــر
غ  مــر تخــم  هرکیلــو  در  همچنــان  مرغــداران   و 
گر در سطح مغازه ها   ۲٠٠٠ تومان ضرر می دهند. اما ا
ــدگان  کنن ــرف  ــت مص ــه دس ــاال ب ــا ی ب ــا قیمت ه ب
گرانفروشــی بــوده و ناشــی از عــدم  می رســد این امــر 

کنتــرل موثر ایــن واحدهــا اســت. نظــارت و 
غ بســته بندی  کــه تخم مر وی ادامــه داد: تــا زمانــی 
و قیمــت دار نشــود شــرایط به ایــن شــکل ادامــه دار 
خواهــد بــود، زیــرا بیــش از ۳۶۰ هزاربــاب مغــازه و 
غ  کــه تخــم مــر کشــور وجــود دارد   فروشــگاه و... در 
کار  ــازه  ــداد مغ ــن تع ــارت برای ــد و نظ ــه می کنن عرض

بســیار ســختی اســت.
کــرد:  گــذار اضافــه  غ تخــم  دبیرکانــون سراســری مــر
غ اجبــاری  در حــال حاضــر بســته بنــدی تخــم مــر
ــه اقــدام  ــه صــورت فل نیســت و برخــی از مغازه هــا ب
غ می کننــد. فــروش فلــه تخــم  بــه فــروش تخــم مــر
غ نیــز راه  را بــرای افزایــش قیمــت بــاز می کنــد،  مــر
غ الــزام بــه بســته بنــدی  گــر تخــم مــر کــه ا در حالــی 

شــود و قیمــت آن مشــخص شــود راه ســودجویی و 
گرانفروشــی  بســته خواهــد شــد.

بــه  صحبت هایــش  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
کــرد  غ نیــز اشــاره  افزایــش قیمــت مصــوب تخــم مــر
غ بایــد از هرکیلــو  گفــت: قیمــت مصــوب تخــم مــر و 
کیلویی ۱۸ هزارتومان برســد. زیرا  ۱۴ هزارتومــان بــه 
غ بــا قیمــت ۱۴ هزارتومــان  فــروش هرکیلــو تخــم مــر
بــرای مرغــداران ضــرر اســت و ایــن ضــرر باعــث شــده 

کننــد  گله هایشــان  حــذف  بــه  اقــدام  مرغــداران 
ــی  ــای نگران ــه ج ــه البت ک ــد  ــش یاب کاه ــز  ــد نی و تولی

نیســت.
ــا صــادرات  ــه آی ک کــش در پاســخ به ایــن ســوال  طا
غ اثرگــذار بــوده  هــم در افزایــش قیمــت تخــم مــر
گفــت: در حــال حاضــر صــادرات  اســت یــا خیــر، 
باعــث افزایــش قیمــت نشــده اســت و از طرفــی 

در ایــن بخــش مزیــت صادراتــی هــم نداریــم.

فضای کسب و کار باید بهبود پیدا کند:

قیمت گذاری دستوری لغو شود 

پیش بینی روند قیمت ها در بازار مسکن 
در دولت سیزدهم 

غ دالیل افزایش قیمت تخم مر

خبر

کارهــای ســنتی بــرای مدیریــت و قیمــت  ســاز و 
کارایــی نــدارد و بایــد از  گــذاری محصــوالت دیگــر 
کاال بــه عنــوان بــازاری شــفاف  ظرفیت هــای بــورس 

و ضابطه منــد اســتفاده شــود. 
 باشــگاه خبرنــگاران جــوان نوشــت: طــی تحقیقــات 
بــا  شــده  انجــام  میدانــی  مصاحبه هــای  و 
غ  مــر ناراضــی  کننــدگان  توزیــع  و  تولیدکننــدگان 
بــه  بــرق و شــرایط  از قطعی هــای مکــرر  و ماهــی 
ــر  ــی دیگ ــه یک ــا، ب ــن قطعی ه ــد از ای ــده بع ــود آم وج
زمینــه  در ایــن  موجــود  مشــکات  مهم تریــن  از 
برخوردیــم. بســیاری از تولیدکننــدگان و فعــاالن از 
وجــود دالالن و واســطه های ســودجو خبــر دادنــد 
کــه مهم تریــن عامــل بــه وجــود آمــدن شــرایط فعلــی 

غ و ماهــی هســتند. در بــازار مــر
فــروش  و  دامــداری  متخصــص  عیوضــی  علــی 
موقــع  بــه  فــروش  گفــت:  شــیات  محصــوالت 
آن هــا،  فاســد شــدن  از  محصــوالت و جلوگیــری 
مدیــران را مجبور به معامله بــا دالالن و فــروش دام 
خــود بــه قیمــت بســیار پایین بــه آن هــا کرده اســت.

او ضمــن ارائــه راهــکاری بــرای مقابلــه بــا دالالن 
گفــت: بــا ورود و مشــارکت نهادهــا و تولیدی هــای 
کاال می تــوان بــه یــک  غ و ماهــی در بــازار بــورس  مــر
قیمــت شــفاف و روشــن در رابطــه با ایــن دو قلــم 

ــید. ــس رس جن
کاال از  ــورس  کشــف قیمــت در ب ــر اســت  ــه ذک الزم ب
طریــق حــراج حضــوری و بــه صــورت شــفاف صورت 
گرفتــه و بــا حــذف رانــت، باعــث فســاد زدایــی از بــازار 
کــم  کاال،  ــورس  معامــات می شــود. معامــات در ب

ــه  ــازمان یافت ــد، س ــارت، قانونمن ــل نظ ــه، قاب هزین
کاال، مبالــغ و مــدت  کمیــت  کیفیــت و  و همچنیــن 

معاملــه تضمیــن شــده اســت.
علــی بیگــی متخصــص و فعــال در حــوزه پــرورش 
ــراز تاســف و نارضایتــی در  و عرضــه ماهــی ضمــن اب
گفــت: بــه عنــوان یــک تولیــد  خصــوص بــازار فعلــی 
کننــده ماهــی در بــازار بــا تــاش زیــاد  کننــده و عرضــه 
کــرده ام محصــوالت تولیــدی را بــی هیــچ  ســعی 
کننــده  واســطه بــه بــازار عرضــه و بــه دســت مصــرف 

برســانم.
وی بــا بیان اینکــه خواســتار ورود و عرضــه محصــول 
ــا ورود  ــه داد: ب ــت، ادام کاالس ــورس  ــازار ب ــود در ب خ
کاال می توان ایــن قیمت هــای نجومــی را  بــه بــورس 
ــورس  ــرد. محمدرضــا اسامی کارشــناس ب از بیــن ب
 کاال در خصــوص عــدم حضــور محصــوالت دامــی 

کاال  غ و ماهــی( در بــازار بــورس  )بــه خصــوص مــر
گفــت: یکــی از ارکان مهــم برای حضــور در بورس کاال 
وجــود شــفافیت در معامات و مقدار بار موجــود در 
کــه بســیاری بــه علت ایــن شــفافیت ها  انبــار اســت 
از ورود  ایــن محصــوالت در ایــن حــوزه جلوگیــری 
می کننــد و دولــت بایــد از نهادهــای ناظــر بخــواد 

کننــد. ــازار عرضــه  محصــوالت خــود را به ایــن ب
بــرای پیگیــری بیشــتر در رابطــه بــا عــدم حضــور 
ــی  ــراغ مصطف ــه س ــازار ب ــن ب ــوالت دامی در ای محص
کاال رفتیــم. او  کارشــناس بــورس  محمــد باقــری 
کاال بــر اســاس میــزان تقاضــا  کــرد: بــورس  اظهــار 
از  یکــی  و  می کنــد  بــازار  وارد ایــن  را  محصــوالت 
عــدم  محصــوالت  نبود ایــن  دالیــل  اصلی تریــن 

تقاضــای بــورس بــرای شــرکت دادن محصــوالت 
دامی اســت. دقیقــا همیــن اتفــاق بــرای محصوالت 
کــه بعــد از مدتــی میــزان تقاضــای  کشــاورزی افتــاد 
کاال  کاهــش یافــت و بــه همیــن دلیــل از بــورس  بــازار 

گذاشــته شــدند. کنــار 
کشــاورزی  او در رابطــه بــا خــارج شــدن محصــوالت 
ــی از  ــاورزی یک کش ــوالت  ــرح داد: محص ــه ش  اینگون
کاالی اساســی اســت و بــا ارز  زیــر مجموعه هــای 
دولتــی واردات آن انجــام می شــود. بــه همین دلیل 
گــذاری دســتوری برای این  دولــت اقــدام بــه قیمــت 
کــرد و بــه دلیــل نبــود هیــچ گونــه  نــوع از محصــوالت 
گــذاری در بــورس،  محدودیــت در شــیوه قیمــت 
گذاشــته  کنــار  کشــاورزی از ایــن بــازار  محصــوالت 
ــا محصــوالت  شــدند و همیــن موضــوع در رابطــه ب
زمانــی  گفــت:  او  می کنــد.  صــدق  دامــی  نیــز 
می شــوند  وارد  کاال  بــورس  دامی بــه  محصــوالت 
کــه تحریم هــا برداشــته شــوند و دولــت دخالتــی در 

ــذاری نداشــته باشــد. گ بحــث قیمــت 
همچنیــن او بــا بیــان یکــی دیگــر از دالیــل عــدم 
غ و ماهــی ادامــه داد: بــه دلیــل نبــود  حضــور مــر
یــک قیمــت واحــد و شــفاف در مورد ایــن اجنــاس 
کاال شــوند بــه دلیــل رقابتــی  کــه وارد بــورس  گــر  ا
گــر ارزش  گــذاری در فضــای بــورس، ا بــودن قیمــت 
ــراد  ــه اف ــد هم کن ــدا  ــش پی ــام افزای ــن اق و قیمت ای
کاال را در ایــن زمینــه مقصــر معرفــی  جامعــه بــورس 
می کننــد. در آخــر بایــد گفــت تا این شــرایط در رابطه 
کــم اســت این اقــام بــه بــازار  بــا محصــوالت دامی حا

کاال راه پیــدا نمی کننــد. بــورس 

کاال باز می شود؟  غ و ماهی هم پایشان به بورس  مر

پایانه های فروشگاهی و 
شفافیت اقتصادی

کاری  شــفافیت اقتصــادی و جلوگیــری از پنهــان 
در معامــات اقتصــادی از مهــم تریــن و اساســی 
تریــن  راه کارهــای موجــود جهــت رشــد و اعتــای 
اقتصادی در کشورهای توسعه یافته می باشد. 
ــای  ــن برنامه ه ــده تری ــی از عم ــاس یک ــن اس  بر ای
کشورهای صنعتی دنیا تاش جهت  اقتصادی 
شــفاف ســازی اقتصــادی و مبــارزه جدی ایشــان 
کــه ابهــام و  ــا اقتصــاد زیرزمینــی می باشــد. چرا ب
عــدم شــفافیت پاشــنه آشــیل همــه نظام هــای 
اقتصــادی پویــا و در حــال رشــد بــوده و از همیــن 
مقابلــه  شــدت  بــه  شــوم  پدیــده  با ایــن   روی 

می گردد.
کشــور در طــول  از ســوی دیگــر نظــام مالیاتــی 
از  گذشــته منشــا اجــرای بســیاری   یــک دهــه 
سیاســت های موفــق اقتصــادی در عرصــه نظــام 
کشــور  ــی در  ــی و متعاقــب آن انضبــاط مال مالیات
بــوده اســت. اجــرای موفــق قانــون مالیــات بــر 
ارزش افــزوده در طــول بیــش از یک دهه گذشــته 
و نیــز دســتاوردهای ســازمان امــور مالیاتی کشــور 
ــده  گردی ــی ســبب  در زمینــه نظــام جامــع مالیات
تــا در ایــن برهــه حســاس بــه یکــی از مســیرها 
کشــور در زمینــه تامیــن  و معبرهــای مطمئــن 
ــود.  ــدل ش ــور ب ــاری و عمومی کش ــای ج هزینه ه
امــا در کنــار همــه دســتاوردهای مــادی کــه نظــام 
کشــور  کان  اقتصــاد  عرصــه  در  مالیاتی ایــران 
داشــته اســت، توجــه بــه دســتاوردهای معنــوی 
و افزایــش رضایــت عمومی جامعــه و در صــدر آن 
بحــث عدالــت مالیاتــی می توانــد یکــی از عمــده 
کشــور  تریــن دغدغه هــای ســازمان امورمالیاتــی 

باشــد.
غ  فــار اقتصــادی  شــفافیت  یقیــن  طــور  بــه 
کاال  قاچــاق  برابــر  در  اصلــی  مانعــی  از اینکــه 
اقتصــادی  کار  و  کســب  رونــق  باعــث  و  بــوده 
گردیــده و همیــن  در ســطح بازارهــای داخلــی 
کاهــش نــرخ بیــکاری می گــردد، از  زمینــه ســاز 
ســوی دیگــر یکــی از ملزومــات جــدی در جهــت 
بســط عدالــت اجتماعــی و اقتصــادی می باشــد. 
کــه شــفافیت اقتصــادی موجــب می شــود تــا  چرا
نظــام مالیاتــی بتوانــد براســاس شــواهد و قرایــن 
واقعــی اقــدام بــه اخــذ مالیــات نمــوده و بــا اعمــال 
عدالــت مالیاتــی، زمینه ســاز عدالت اقتصــادی و 

اجتماعــی شــود.
کشــور در راســتای  بر ایــن اســاس نظــام مالیاتــی 
موفــق  چشــم اندازهای  و  سیاســت ها  اجــرای 
خویــش قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه 
مودیــان را پــس از تصویــب نهایــی در مجلــس 
بــه  بــرای  آن  ابــاغ  و  اسامی رســید  شــورای 
دولــت اجرایــی نمــود تــا بــرگ زریــن دیگــری در 
کشــور رقــم بخــورد. بــر  نظــام مالــی واقتصــادی 
گردید  مبنای ایــن قانــون، بانــک مرکزی موظــف 
کشــور،  تــا بــا همــکاری ســازمان امــور مالیاتــی 
ظــرف مــدت یــک ســال پــس از اباغ قانــون فوق، 
کارتخــوان  نســبت بــه ســاماندهی دســتگاه های 
الکترونیکــی  پرداخــت  درگاه هــای  یــا  و  بانکــی 
بــا  اقــدام نمــوده و با ایجــاد تناظــر بیــن آن هــا 
ــای  ــادی بنگاه ه ــماره اقتص ــت و ش ــوز فعالی مج
فــروش،  پایانه هــای  از  یــک  بــه هــر  اقتصــادی 

شناســه یکتــا اختصــاص دهــد.
ــا بهــره  کشــورهای دنیــا ب کــه اغلــب  در شــرایطی 
منــدی از فناوری هــای روز بشــری توانســته اند 
بــه دســتاوردهای بزرگــی در عرصه هــای مختلــف 
گــذاری و اجــرای قوانیــن موفق اقتصادی  قانــون 
و اجتماعــی دســت یابنــد، بــدون شــک اعمــال 
نقــش  می توانــد  قوانینــی  چنیــن  اجــرای  و 
بــه ســزایی در ایجــاد شــفافیت مالــی در نظــام 
کشــور داشــته و تبعــات مثبــت آن در  اقتصــادی 
کشــور  دیگــر بخش هــای سیاســی و اجتماعــی 
کــه  قابــل رویــت خواهــد بود. ایــن در حالــی اســت 
کنار مقوله ابهام زدایی و شفافیت اقتصادی  در 
تفــاوت اجــرای قانــون  از وجــوه تمایــز و   یکــی 
مودیــان  ســامانه  و  فروشــگاهی  پایانه هــای 
ضمانت هــای  کشــور  اقتصــادی  نظــام  در 
ــا  گردیــده ت کــه ســبب  اجرایی ایــن قانــون اســت 
گیــر و موثــر در اجــزای   روح قانــون بــه شــکلی فرا
داشــته  جریــان  اقتصــادی  فعالیت هــای 
 باشــد. بر ایــن اســاس و در فصــل پنجــم قانــون 
مودیــان،  ســامانه  و  فروشــگاهی  پایانه هــای 
گــذار بــه بیــان ضمانت هــای اجرایی ایــن  قانــون 
قانــون پرداختــه و در ذیــل بندهــای 22 تــا 2۶ 
قانــون، تخلفــات احتمالــی و جریمه هــای ناشــی 

ــت. ــته اس ــان داش ــل بی ــه تفصی از آن را ب
کتمان درآمد در اظهارنامه مالیاتی برابر اســت   •
بــا عــدم برخــورداری از نــرخ صفــر، معافیــت یــا 
ــل  ــم غیــر قاب ــی و تعلــق جرای مشــوق های مالیات

بخشــش مالیاتــی
• ابــاغ الکترونیکــی اوراق مالیاتی خدمتی نوین 

در ارائــه خدمــات غیر حضــوری مالیاتی
www.intamedia.ir
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گفــت: تــداوم مســیر حمایــت  شــهردار اصفهــان 
و پشــتیبانی از نــوآوران در شــهرداری اصفهــان 
کرد  گــر فــردی به آن خللــی وارد  ضــروری اســت و ا
کشــور بی توجهــی  بــه حــل مســائل اقتصــادی 

کــرده اســت. 
یــک  افتتــاح  مراســم  در  نــوروزی  قــدرت اهلل 
ســرمایه  جســورانه)  ســرمایه گذاری  شــرکت 
گفــت:  اصفهــان  در  پذیــر(   خطــر  گــذاری 
گردشــگری از  کنــار مــواردی ماننــد  کارآفرینــی در 
برنامه هــای شــهرداری اصفهــان بــود و اقدامــات 
زیــادی بــه منظــور حمایت از نــوآوری، خالقیت و 
گرفــت. فناوری هــای نویــن در ایــن دوره صــورت 
وی بــا اشــاره به اینکــه بیشــتر اعضــای شــورای 
مبتنــی  کارهــای  بــه  اصفهــان  اسالمی شــهر 
کــرد:  بــر علــم و دانــش عالقــه دارنــد، تصریــح 
امــروز شــاهد ایجاد زیرســاخت ها و اتفاق هــای 
کــه بســیاری  عظیمــی در ســطح شــهر هســتیم 
از آنهــا ملمــوس بــود امــا تعــدادی ماننــد شــرکت 
ســرمایه گذاری جســورانه، قابل دیدن نیســتند.
نــوروزی بــا بیان اینکــه طرح هایــی ماننــد شــرکت 
گــذاری خطرپذیــر می تواننــد ســکوی  ســرمایه 
گــر  پرشــی بــرای جهــش بــزرگ باشــند، افــزود: ا
به ایــن اقدامــات نوآورانــه توجــه نشــود، تبدیــل 
بــه عاملــی بــرای تکمیل فــرار مغزها خواهد شــد.
شــرکت های  تاســیس  بیان اینکــه  بــا  وی 
خطرپذیــر، ســابقه ۸۰ ســاله در دنیــا دارد، اظهــار 
کشــورمان  تازگــی در  بــه  امــا موضــوع  داشــت: 
اعضــای  توجــه  گــر  ا و  اســت  کــرده  پیــدا  رواج 
فعلــی شــورای شــهر اصفهــان نبــود شــاید بــاز هم 

می مانــد. مهجــور 
بــا بیان اینکه ایــن خدمــات  شــهردار اصفهــان 
کار  دانش ایــن  کــه  می کننــد  درک  کســانی  را 
قبیــل  جایگاه ایــن  گــر  ا کــرد:  کیــد  تا دارنــد،  را 
ــل  ــه دلی ــت ب ــن اس ــورمان پایی کش ــات در  اقدام
کــه بایــد ارتقــا  درک نکــردن درســت آن اســت 

یابــد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای بخــش علــم و 
فنــاوری اصفهــان از جملــه دانشــگاه های بــزرگ 
کــرد: مــا بــرای  و برتــر و صنایــع بــزرگ، اضافــه 
ــا، اشــتغالزایی و جلوگیــری  داشــتن اقتصــاد پوی

از فــرار مغزهــا بایــد از ســرمایه های موجــود بــه 
کنیــم و بــه ســراغ آنهــا برویــم. درســتی اســتفاده 

شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکه لحظــه ای غفلت 
از دنیــای علــم و فنــاوری بــه عقــب ماندگــی مــا از 
کــرد: برنامه هــای  دنیــا منجــر می شــود، تصریــح 
ســال ۱۴۰۵ شــهرداری اصفهــان چشــم اندازی 
کــه می خواهنــد بــر  کســانی اســت  بــرای همــه 
کرســی قــدرت بــرای خدمــت به مردم بنشــینند.

کیــد بر اینکــه آینــده بودجــه ریــزی  ــا تا ــوروزی ب ن
شــهرداری اصفهــان نیــز بایــد بــه ســمت حمایت 
مــا  افــزود:  رود،  پیــش  فنــاوری  و  نــوآوری   از 
۴۵ روز دیگــر فرصــت داریــم تــا به ایــن موضــوع 
شــتاب  و  خالقیــت  نــوآوری،  حــوزه  در  مهــم 
همچنیــن  نــوروزی  بپردازیــم.  دهنده هــا 
گردشگری زیرساخت های  کرد: در  خاطرنشــان 
خوبــی در ســطح شــهر فراهــم شــد امــا شــرایط 
کشــور، تحریم هــا، برهــم خــوردن برجــام و شــیوع 
قلــب  بــر  قــوی  موشــک های  کرونــا،  ویــروس 
کار را  ــود و  ــان ب ــگری ایران و اصفه گردش ــش  بخ

کــرد. بــا مشــکل مواجــه 
رییــس شــورای اسالمی شــهر اصفهان نیــز در این 
گفــت: یکــی از مهمتریــن دغدغه هایــی  مراســم 
ــان دوره ســوم شــورای شــهر اصفهــان  ــه در پای ک
کــه  بــود  شــهر  جوانان ایــن  اشــتغال  داشــتم، 

هنوز ایــن موضــوع ادامــه دارد.

علیرضــا نصــر اصفهانــی بــا بیان اینکــه مــا هرچــه 
کار را بــه مــردم می دهیــم بــاز هــم  آدرس اداره 
شــهر  شــورای  بــه  نگاهشــان  و  نمی پذیرنــد 
اســت، افــزود: اشــتغال، یکــی از مهمتریــن امــور 
گرفتاری هــای مــردم اســت بــه همیــن دلیــل  و 
ســرمایه  شــرکت  ماننــد  طرح هایــی  اجــرای 
گــذاری جســورانه بــا هــدف بهــا دادن بــه جوانــان 
و ایجــاد بســتر بــرای اشــتغالزایی، ضــروری اســت.
کارآفرینــی را افتخــار بزرگــی دانســت و تصریح  وی 
کــرد: مرکــز پژوهش هــای شــورای اسالمی شــهر 
گذشــته در ایــن زمینــه  اصفهــان در چهــار ســال 
خــوش درخشــید و امــروز شــاهد اجرایــی شــدن 

کارهــای برجســته آن هســتیم. یکــی از 
نصــر اصفهانــی بــا اشــاره بــه تصویــب ۵۵ طــرح در 
پنجمیــن دوره شــورای اسالمی شــهر اصفهــان، 
گفــت: بخــش عمــده ای از ایــن طرح هــا بــه مرکــز 

ــردد. ــر می گ پژوهش هــای شــورا ب
مصــوب  طــرح   ۵۵ کــرد:  خاطرنشــان  وی 
پنجمیــن دوره شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
بــا تعــداد طرح هــای چهــار دوره قبــل برابــری 
جســورانه  ســرمایه گذاری  شــرکت  می کنــد. 
اجــرای  در  مشــارکت  به منظــور  هدهــد 
طرح هــای فناورانــه و نوآورانــه بــا ســرمایه گذاری 
ــا ۶ ســهامدار  ــر هفــت میلیــارد تومــان و  ب ــغ ب بال

کــرد. آغــاز  را  عمــده فعالیــت خــود 

شهردار اصفهان:

تداوم مسیر حمایت از نوآوران 
در شهرداری اصفهان ضروری است

خبرربخ

خبر

ارتباطــات  عمومــی و  روابــط  دفتــر  ســوی  از 
کشــور،  مردمی شــرکت مهندســی آب وفاضــالب 
عناویــن روزهــای هفتــه مدیریــت مصرف بهینه 

آب در ســال جــاری اعــالم شــد. 
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت 
کــه  آب و فاضــالب اســتان اصفهــان بــا بیان ایــن 
هفته اول تیرماه، هفته مدیریت مصرف بهینه 
کــرد:  گــذاری شــده اســت، اعــالم  آب و بــرق، نــام 
روز یکــم تیرمــاه تحــت عنــوان مدیریــت مصــرف 
که ایــن عنــوان  بــا  آب، بــرق و خانــواده اســت 
هــدف  فراهــم کردن زمینه مشــارکت خانواده ها 
در مدیریــت مصــرف و افزایــش نقــش زنــان در 

اصــالح الگــوی مصــرف انتخــاب شــده اســت. 
صرفــه  هفتــه  دوم  روز  خورســندی،  مهــرداد 
افــکار  بــرق،  جویــی را مدیریــت مصــرف آب و 
عمومــی و رســانه خوانــد و بیــان داشــت: هــدف از 
گســترده تر  گــذاری روز دوم تیرمــاه اســتفاده  نــام 
از ظرفیــت وســایل ارتبــاط جمعی و شــبکه های 
گاهــی عمومــی و  اجتماعــی بــه منظــور افزایــش آ
آب  مصرف کننــدگان  دانــش  ســطح  باالبــردن 

ــت. ــع اس ــت مناب ــه محدودی ــبت ب نس
وی روز ســوم هفتــه صرفــه جویــی را مدیریــت 
ســازمان های  صنعــت،  بــرق،  و  آب  مصــرف 
کــرد و  اعــالم  عمومــی و موسســات خصوصــی 
خاطــر نشــان ســاخت: این روز بــا هــدف تبییــن 
کاهنده مصرف  نقش تولیدکنندگان تجهیــزات 
کاهنــده مصــارف آب  در توســعه فناوری هــای 
و  صنایــع  توســعه  ضــرورت  تشــریح  انــرژی،  و 
بهره  بــرداری از معــادن متناســب با ظرفیت های 
نقــش  تبییــن  و  کشــور  انــرژی  و  آبــی  منابــع 
اعمــال رویه هــای  ســازمان ها و موسســات در 
صحیــح مصــرف آب و انــرژی در تاسیســات و 

گــذاری شــده اســت.  ســاختمان و غیــره نــام 
روز چهــارم هفتــه صرفــه  عنــوان  خورســندی 
و  بــرق  و  آب  مصــرف  مدیریــت  را  جویــی 
کــرد و خاطــر نشــان  آموزه هــای دینــی  اعــالم 
گــذاری  تبییــن اهمیــت  ــام  ســاخت: هــدف از ن

از  اســراف  از  پرهیــز  و  کــردن  مصــرف  صحیــح 
منظر تعالیم دینی و معرفی شــیوه های صحیح 

مصــرف بــا اتــکا بــه تعالیــم دینــی اســت.
و  آب  مصــرف  مدیریــت  را  پنجــم  روز  وی 
بــرق، خدمــات شــهری و روســتایی و جلــب 
و  دانســت  خیریــن  مردمــی و  مشــارکت های 
کــرد: تشــویق و ترغیــب دســتگاه های  تصریــح 
کاهــش  خدمات رســان شــهری و روســتایی بــه 
مصــارف آب و انــرژی،  تشــویق و ترغیــب مــردم و 
خیریــن بــرای ســرمایه گذاری بــه منظــور توســعه 
و  انتقــال  و  تولیــد  زیرســاخت های  بهبــود  و 
توزیــع آب و انــرژی و جلــب مشــارکت صنایــع 
و صاحبــان منابــع مالــی در انجــام مســئولیت 
اجــرای  بــا  انــرژی  و  آب  حــوزه  در  اجتماعــی 
نــام  اهــداف  از  ســازی  فرهنــگ  برنامه هــای 

اســت. بــوده  روز  گذاری ایــن 
روز  عنــوان  کــه  به ایــن  اشــاره  بــا  خورســندی  
ششــم هفتــه صرفــه جویــی مدیریــت مصــرف 
آب و بــرق غــذا، منابــع طبیعــی و حفــظ محیــط 
زیســت اســت، افــزود: تشــریح نقــش آب و انــرژی 
در امنیــت غذایی، تشــریح نقش منابع طبیعی 
در توســعه اقتصــادی جوامــع و ضــرورت حفــظ 
محیــط زیســت بــرای بقــا و تــداوم تمــدن بشــری 
و تشــریح نقــش اجــرای طرح هــای جمــع آوری 
همچنیــن  و  فاضــالب  بهداشــتی  تصفیــه  و 
بازچرخانی آب در حفظ و ارتقای کیفیت منابع 

گذاری ایــن روز اســت. آبــی از اهــداف نــام 
مدیــر روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی آبفــای 
اســتان اصفهــان، مدیریــت مصــرف آب و بــرق، 
اقتصــاد و حقــوق شــهروندی را شــعار روز هفتــم 
بیــان  و  کــرد  اعــالم  جویــی  صرفــه  هفتــه  در 
گــذاری بــا هــدف تشــریح ارزش  داشــت: این نــام 
اقتصــادی آب و بــرق،  تشــریح نقــش و ارزش 
منابــع  حفــظ  در  مصــرف  کاهــش  اقتصــادی 
و جلوگیــری از آلودگــی محیــط زیســت و لــزوم 
رعایــت قانــون از ســوی همــگان و اطالع رســانی 
در خصــوص انــواع جرایــم و تخلفــات در بخــش 

آب و بــرق انجــام شــده اســت. 

عناوین روزهای هفته مدیریت مصرف بهینه آب 
سال 1۴۰۰ اعالم شد

خبرربخ

کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
شــورای اســالمی گفت: بــرای تامیــن ارز محصــوالت 
کاالهــای اساســی بانک مرکــزی در راســتای تامیــن 
غذایــی مــردم پرداخــت ارز را در اولویــت قــرار دهــد. 
کــرد:  امســال درگیــر  ســید جــواد ســاداتی نژاد اظهــار 
کــه در  خشکســالی بی ســابقه ای در کشــور هســتیم 

چنــد ده ســال اخیــر بــی ســابقه بــوده اســت.
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
شــورای اســالمی گفت: همیــن خشکســالی باعــث 
کشــاورزی  مــا را بــه  شــده بخشــی از محصــوالت 
و  داده ایــم  دســت  دیمــی از  اراضــی  در  خصــوص 

ظرفیــت برداشــت نداشــتیم.
کاالهــا  وی بــا بیان اینکه ایــن اتفــاق باعــث شــده در 
و محصــوالت اساســی بــه دلیــل خشکســالی دچــار 
ــزود: چــاره ای جــز واردات  محدودیــت شــده ایم، اف
ــه قبــل از آن صــادر  ک ــی  ــم در حال محصــوالت نداری
محصــوالت  ازر  تامیــن  بــرای  لــذا  بودیــم  کننــده 

کاالهــای اساســی بانــک  مرکــزری در راســتای تامین 
غذایــی مــردم پرداخــت ارز را در اولویــت قــرار دهــد.
کمیســیون این مســأله  ــا بیان اینکــه  ســاداتی نژاد ب
ــرد:  ک ــان  ــد، خاطرنش ــری می کن ــت پیگی ــا جدی را ب
غ نطفــه دار و  تامیــن ارز درخصــوص واردات تخم مر
غ منجمــد بــا توجــه بــه تســریع جوجــه ریــزی که  مــر
کمبود جوجه  غ داشــتیم با  گذشــته در مر در ســال 

یــک روزه مواجــه هســتیم.
کشــاورزی آب و منابــع طبیعــی  کمیســیون  رئیــس 
مجلــس شــورای اســالمی گفت: در راســتای تامیــن 
 پروتئیــن ســفید الجــرم ماهیانــه نیــاز بــه تامیــن
کــه  غ نطفــه دار وجــود دارد  ۲۰ میلیــون تخــم مــر
نیــاز بــه تامیــن ارز داریــم.  وی بــا اشــاره به اینکه ایــن 
ضــرورت دارد آقــای کمیجانــی  رئیــس بانــک مرکزی 
مســائل امنیــت غذایــی را در اولویــت اول خــود قــرار 
بانــک  اســت  ما ایــن  انتظــار  کــرد:  دهد،تصریــح 
امنیــت  بــرای  ارز  تامیــن  اولــش  اولویــت  مرکــزی 

غذایــی مــردم باشــد.

شــهید  بیمارســتان  طبقاتــی  پارکینــگ  طــرح 
صدوقــی اصفهــان پایان یافــت و آماده بهره بــرداری 
شــد. این پارکینــگ طبقاتــی بــا زیربنــای ۱۵ هــزار 
مترمربــع در ۱۲ طبقــه بــا ظرفیــت ۴۰۰ خــودرو بــه 

مــدت چهــار ســال احــداث شــده اســت.
ــه  ــرای خدمــات رســانی هرچــه بهتــر ب همچنیــن ب

بیمــاران در شــرایط بحــران، امــکان اســتقرار ۴۰۰ 
تخت بســتری به همراه امکانات مورد نیاز از قبیل 
پــد هلــی کوپتــر، سیســتم تهویــه مطبــوع، آسانســور 
گاز هــای طبــی و اتــاق احیــا  تخــت بــر و برانــکارد بــر، 

فراهــم شــده اســت.
ایــن طــرح بــا همــکاری گروه ۴۰ ســپاه و بیمارســتان 

صدوقی ســاخته شــده اســت.

گاو خفــت فریدونشــهر بــا ظرفیــت یــک  کــی  ســد خا
میلیــون و ۴۰۰ هــزار مترمکعــب آبگیــری شــد.

رئیــس اداره امــور عشــایری شهرســتان فریدونشــهر 
گاوخفــت فریدونشــهررا ۵۲۰ متــر  طــول تــاج ســد 
گفــت:  کــرد و  کــف را ۱۸ متــر اعــالم  و ارتفــاع آن از 
ــال از محــل  ــرای ســاخت این ســد ۱۵۰ میلیــارد ری ب
اعتبــارات ملــی ســازمان امــور عشــایری هزینه شــده 
کنتــرل ســیالب ها؛ جمــع  اســت. اصغــر دویســتی 
آوری آب های روان وفصلی و تامین آب آشــامیدنی 

وکشــاورزی عشــایر منطقه  را از اهداف ســاخت این 
کــرد. وی افــزود: بــا تکمیــل و بهــره  ســد عنــوان 

برداری از این ســد آب آشــامیدنی بیش از ۸۰ خانوار 
عشایری و دام هایشان تامین و بیش از ۲۵۰ هکتار 
از اراضــی دیــم و زمین هــای پاییــن دســت ســد قابل 

کشــت شــده اســت.
رئیــس اداره امــور عشــایری شهرســتان فریدونشــهر 
گاوخفت  حجم ورودی سالیانه روان آب ها به سد 
در فصــول پربــارش را ۴ میلیــون مترمکعــب عنــوان 
کــرد و گفــت: ســاخت این ســد نقش تاثیر گــذاری در 
توســعه و آبادانــی منطقه عشــایری گاوخفــت و رفع 

مشــکل آب آشامیدنی عشــایر دارد.

منــوط  گفــت:  اصفهــان  آهــن  ذوب  مدیرعامــل 
کــف عرضــه بــرای  کــردن صــادرات فــوالد بــه رعایــت 
بــازار داخلــی زمانــی تاثیــر  از تنــش در  جلوگیــری 
کــه توســط همــه واحدها رعایت شــود.   مثبــت دارد 
منصــور یــزدی زاده افــزود: درحال حاضــر ذوب آهــن 
اصفهــان، فــوالد مبارکــه، فــوالد خوزســتان، فــوالد 
فــوالدی  بــزرگ  شــرکت های  عمــده  و  خراســان 
کــف عرضه هــا را رعایــت می کننــد ولــی متاســفانه 

ســایرین رعایــت نمی کننــد. 
کیــد وزارت صمــت هــم  گفــت: مســئله مــورد تا وی 
کاال و پرهیــز  عرضــه محصــوالت فــوالدی در بــورس 
از فــروش در بــازار آزاد اســت تــا ســایر واحدهــا هــم 
بــه میــدان بیاینــد و بــا فرمــول افزایــش عرضــه بتوان 
گــر همــه  ــذا ا کــرد. ل ــازار داخلــی را حفــظ  ثبــات در ب

کاال عرضــه  شــرکت ها محصوالتشــان را در بــورس 
کننــد، دولــت هــم اطمینــان خاطــر پیــدا می کنــد و 
کــف  کــه صــادرات را بــه رعایــت  دیگــر دلیلــی نــدارد 
چنیــن  در  افــزود:  زاده  یــزدی  بزنــد.  گــره  عرضــه 
شــرایطی دیگــر دلیلــی بــر دخالــت دولــت نیســت و 
تنظیــم بــازار هــم بــه عهــده ســازوکار بورس گذاشــته 
کــه بــازار را بــر اســاس اصــول عرضــه و تقاضا  می شــود 

کنــد و بــه جلــو پیــش رود. اداره 
کوچــک،  گــر همــه واحدهــا از بــزرگ و  بنابرایــن ا
بــورس کاال را بــه عنوان محور اصلی عرضه بپذیرند 
کاال هــم شــرایط الزم بــرای عرضــه و  و البتــه بــورس 
کنــد، قیمت هــا  معامــالت همــه واحدهــا را فراهــم 
هــم متأثــر از یــک ســری مؤلفه هــا نظیــر نوســان نــرخ 
ارز و نرخ هــای جهانــی و تــورم انتظــاری بــه طــور 

منطقــی شــکل می گیــرد.

۴۰ مــورد احــکام قطعــی و آزادســازی چهــار هکتــار از 
اراضــی بســتر و حریــم رودخانــه در اســتان اصفهــان 

اجــرا شــد.
ســواحل  و  رودخانه هــا  مهندســی  دفتــر  مدیــر 
ــا تعامــل  گفــت: ب شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
متصرفــان  بــا  رودخانــه  حفاظــت  یــگان  عوامــل 
مجــاور رودخانــه حــدود ۷ هکتــار از اراضــی بســتر و 
ــه بــه وســیله خــود اشــخاص بــدون  حریــم رودخان

صــرف هزینــه اعــاده بــه وضــع ســابق شــده اســت.
احمدرضــا صادقــی بــه تنش هــای آبــی موجــود و 
ضــرورت ویــژه در جلوگیــری از برداشــت های غیــر 
کنــون  گفــت: از آذر پارســال تــا  کــرد و  مجــاز اشــاره 
بیــش از ۳۰ مــورد از ایــن ادوات شناســایی، جمــع 

آوری و توقیــف شــده اســت.
وی افــزود: از ابتــدای آذرپارســال تــا کنــون ۱۵ مــورد از 
ادوات تخلیــه نخالــه شناســایی و بــا طــرح شــکایت 
ــتای  ــا در راس ــف و ی ــی ادوات توقی ــع قضای در مراج
ک ســازی، جمــع آوری نخاله هــا و ســاماندهی  پــا

گرفتــه شــده اند. کار  رودخانــه بــه 
ســواحل  و  رودخانه هــا  مهندســی  دفتــر  مدیــر 
کنــون ۹  گفــت: تا شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان 
مورد برداشــت شــن و ماســه از بســتر فعال رودخانه 
کــه ضمــن جلوگیــری از برداشــت غیــر  گــزارش شــده 
مجــاز مصالــح و تخلیــه آنهــا، متخلفــان بــه مراجــع 

قضایــی معرفــی شــده اند.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسالمی:

اولویت اول بانک مرکزی تامین ارز 
برای امنیت غذایی مردم باشد 

پایان طرح پارکینگ طبقاتی 
بیمارستان شهید صدوقی اصفهان 

بهره برداری سد خاکی گاو خفت:

روزهای پربرکت و سبز در انتظار جامعه عشایر فریدونشهر 

منصور یزدی زاده عنوان کرد:

کاال رفع محدودیت های صادراتی با عرضه در بورس 

آزادسازی ۴ هکتار از اراضی بستر و حریم رودخانه 
در استان اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

آرا  شــماره  براســاس  گفــت:  اصفهــان  فرمانــدار 
اعضــای اصلــی وعلــی البــدل شــورای اسالمی شــهر 

اصفهــان معرفــی شــدند.
ــا اشــاره  حســین سیســتانی در جمــع خبرنــگاران ب
بــه اتمــام شــمارش آرا و تائیــد آرا توســط هیئت های 
اجرایــی و نظــارت اعضــای اصلــی و علــی البــدل 

شــورای شــهر اصفهــان معرفــی شــدند.
وی افــزود: بــر اســاس مــاده ۵۲ قانــون انتخابــات 
شــوراهای اسالمی شــهر و روســتا و مــاده ۷۰ آئیــن 

ــات شــوراهای اسالمی شــهر و  نامــه اجرایــی انتخاب
کــه نســبت  روســتا از امــروز بــه مــدت دو روز افــرادی 
بــه  می تواننــد  دارنــد  شــکایت  لیســت  به ایــن 

کننــد. فرمانــداری مراجعــه 
قابــل  شــکایاتی  کــرد:  کیــد  تا اصفهــان  فرمانــدار 
کی یــا  کــه مشــخصات شــا رســیدگی خواهــد بــود 
کیان شــامل نــام و نــام خانوادگــی، نــام پــدر،  شــا
ــا  کی ی ــا ســکونت و امضــای شــا کار ی نشــانی محــل 

کیان را داشــته باشــد. شــا
اعضــای شــورای شــهر اصفهــان در ششــمین دوره 

بــه شــرح زیــر اســت
مجید نادراالصلی

رسول میرباقری
محمدرضا فالح

محمد نورصالحی
احمدرضا مصور

ابوالفضل قربانی
فرزانه کالهدوزان

سید امیر سامع
مصطفی نباتی نژاد

منوچهر مهروی پور
عباس حاج رسولی ها

علی صالحی
اعضــای علــی البــدل شــورای شــهر اصفهــان نیــز 

بــه شــرح زیــر اســت
رضا امینی

عبدالرسول امامی
کمال آبادی احمد شریعتی 

مهدی فوقی
حامد یزدیان

عباسعلی علی خاصی
علیرضا نصر اصفهانی

فرماندار اصفهان:

منتخبان ششمین دوره شورای شهر اصفهان معرفی شدند

خبر خبر

گفــت: نقــش بی بدیــل اســتان  اســتاندار اصفهــان 
دفــاع  بخش هــای  در  کشــور   ملــی  توســعه  در 
انقــالب و  مقدس، ایثــار و شــهادت، شــکل گیری 
کمک هــای اجتماعــی مــردم اصفهــان در حــوادث 
طبیعــی کشــور، در نخســتین کنگــره اســتان تبیین 

خواهــد شــد. 
»نخســتین کنگــره اســتان اصفهــان و توســعه ملی، 
چالش هــا و فرصت هــای پیــش رو » از ٢٢ تــا ٢۴ تیــر 
در دانشگاه صنعتی اصفهان در دو قالب حضوری 

و مجــازی برگــزار می شــود.
عبــاس رضایــی در جلســه هماهنگــی برگزاری ایــن 
کنگــره در اســتانداری افــزود: بایــد جایــگاه اصفهــان 
نگــرش  بــا  مختلــف  عرصه هــای  توســعه  در  را 
زمینه هــا  دیگــر  و  خالقیــت  مجاهدت پــروری، 
کــرد. وی هــدف از برگــزاری  کنگــره برجســته  در ایــن 
 ایــن نشســت را برجسته ســازی نقــش اســتان در 
توســعه صنعتــی، هنــری، اجتماعــی، فرهنگــی، 
ــدف  ــت: ه گف ــمرد و  ــور برش کش ــوزوی  ــی و ح دفاع
مهم این نشســت، جمــع آوری داشــته های اســتان 
در بخش هــای مختلــف اســت تــا بتوانیــم با بررســی 
چالش هــای پیــش رو و آینــده و تحویــل آن در قالــب 
ُکنــد شــدن آهنــگ  بســته هایی بــه مدیــران آتــی، از 

کنیــم.  توســعه اســتان جلوگیــری 
دبیرخانــه  دائمی کــردن  بــا  کــرد:  اضافــه  رضایــی 
نگهداشــتن این  زنــده  ضمــن  می توانیــم  کنگــره 
خودبــاوری در اســتان در جهــت رفــع نقــاط ضعــف 

کنیــم. و تقویــت نقــاط قــوت خــود اقــدام 
در  مانــدگار  چهره هــای  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــا  کــرد:  خاطرنشــان  اصفهــان  اســتان  توســعه 

کنگــره می تــوان بــه شناســایی و معرفی  برپایی ایــن 
کــه می تواننــد در آینــده بــا  چهره هــای جدیــدی 
آفریــن  نقــش  اســتان  در  خــود  ارزنــده  اقدامــات 

پرداخــت. باشــند، 
اســتاندار اصفهــان اظهــار داشــت: مهمترین هدف 
کنگــره بایــد بــر مبنــای فرصت ســازی و نــه  برگــزاری 
فرصــت ســوزی و در جهــت پیشــبرد برنامه هــای 

اســتان باشــد.
و  اصفهــان  اســتان  کنگــره  »نخســتین  دبیــرکل 
توســعه ملــی، چالش هــا و فرصت  هــای پیــش رو« 
نیــز تبییــن نقــش اصفهــان در توســعه علمی کشــور، 
صنعــت، فنــاوری، مدیریــت، هنــر، فرهنــگ دینــی، 
کشــاورزی، منابــع طبیعــی و دیگــر عرصه هــا را از  

برشــمرد.  نشســت  محورهای ایــن 
ســیدمهدی ابطحــی افــزود: توجــه بــه چالش هــای 
ارائــه  و  یکپارچگــی  آینده، ایجــاد  و  موجــود 
ظرفیت هــای برجســته تمــام شهرســتان ها، فراهم 
شناســایی  بــرای  پشــتیبان  ُمســتندات  آوردن 
ــرات  ــش و تفک ــا، دان ــتفاده از ایده ه ــا، اس ظرفیت ه
نســل جــوان در جهــت بهبــود وضعیــت اســتان، از 

کنگــره اســت. اهــداف دیگر ایــن 
کنگــره در  وی بــا اشــاره بــه برنامه ریزی های ایــن 
قالــب ١۴ کمیتــه اظهــار داشــت: آیین افتتاح کنگره 
بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی بصــورت محدود 

کشــوری  برگــزار می شــود.  بــا حضــور ســخنرانان 
کنگــره اســتان اصفهــان و توســعه ملــی،  نخســتین 
چالشــها و فرصتهــای پیــش رو از ٢٢ تــا ٢۴ تیــر در 
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان در پــو قالب حضــوری و 

ــزار می شــود. مجــازی برگ

کنتــرل فنــاوری برداشــت ریــزش  بــا اجــرای طــرح 
کاهــش یافــت. ع  گنــدم در مــزار دانه هــای طالیــی 

کشــاورزی اســتان بــا اشــاره  معــاون ســازمان جهــاد 
گنــدم بــرای کاهش  بــه تشــدید نظــارت بر برداشــت 
کمبایــن  گفــت: حــدود ۴۵۰ دســتگاه  ضایعــات آن 
گنــدم در اســتان اصفهــان فعــال  در زمــان برداشــت 

اســت.
کاهــش یــک  اصغــر رســتمی با بیان اینکــه حتــی 
درصــدی ریــزش محصــول می توانــد درصــد زیــادی 
کــرده و بــه تولیــد و  کــم  از ضایعــات محصــول را 
کنــد افــزود: عوامــل  درآمــد بیشــتر کشــاورزان کمــک 
مختلفــی ماننــد بــاد و طوفــان، حیوانــات وحشــی 
و پرنــدگان، تاریــخ و زمــان برداشــت توپوگرافــی و 
ناهمــواری زمیــن، نــوع بذر مصرفی و دســتگاه های 

ــر اســت.  ــدم موث گن ــات  ــزان ضایع برداشــت در می
گیاهــی ســازمان جهــاد  معــاون بهبــود تولیــدات 
کشــاورزی اســتان اصفهان گفت: امســال در استان 
حــدود ۶۴ هــزار هکتــار گندم آبــی و دیم و حــدود ۵۱ 

کشــت شــده اســت. هــزار هکتــار جــو در 
وی با بیان اینکه برداشت گندم در شهرستان های 
کاشــان،  شــمال اســتان از جملــه آران و بیــدگل، 
اردســتان و نطنــز بــه پایــان رســیده افــزود: در بخــش 
مرکــزی اســتان از جملــه شهرســتان های اصفهــان، 
کشــاورزان  شــهرضا، برخوار و شــاهین شــهر و میمه 
و در مناطــق  گنــدم هســتند  برداشــت  در حــال 
نیمه سردســیر و سردســیر اســتان از جمله فریدن، 
گنــدم، اواخر تیــر به پایان  فریدونشــهر هم برداشــت 

می رســد.

در قالب نخستین کنگره استان : 

نقش بی بدیل اصفهان 
کشور تبیین می شود در توسعه ملی 

گندم  کنترل فناوری برداشت  اجرای طرح 
در استان اصفهان 
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گفــت:  کل دادگســتری اســتان اصفهــان  رئیــس 
انتخابــات ۲۸ خــرداد  نفــر در زمینــه  بــرای ۴۶ 
ــث  ــًا بح ــه عمدت ک ــت  ــده اس ــده ش ــکیل پرون تش

خریــد و فــروش رأی مطــرح بــود.
بــا  خبــری  نشســت  در  حبیبــی  محمدرضــا 
کــه بــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه  خبرنــگاران 
کرامــت و آغــاز  برگــزار شــد ضمــن تبریــک دهــه 
بایــد  بــا بیان اینکــه همــه  قــوه قضائیــه  هفتــه 
در  پرشــور  حضــور  دلیــل  بــه  مــردم  قــدردان 
باشــیم، اظهــار داشــت:  انتخابــات ۲۸ خــرداد 
اشــکال  در  را  زیــادی  سم پاشــی های  دشــمن 
مختلــف داشــت امــا بــا درایــت و هوشــیاری مــردم 
و با کمک خداوند، مســیر مســتقیم روشــن شد و 

کردنــد. مــردم بــه درســتی رفتــار 
مــردم  حماســی  حضــور  بیان اینکــه  بــا  وی 
ابــراز  کــرد،  دوچنــدان  را  مســئوالن  مســئولیت 
داشــت: مــردم منتظــر تحــول بــزرگ در ســاختار 
اجرایی کشور هستند و امیدواریم موفقیت های 
رئیــس جمهــور آینــده همچــون موفقیــت وی در 

قــوه قضائیــه را شــاهد باشــیم.
کم یک صدایی باشد باید در قوای حا

بــا  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
کــم یــک صدایــی  بیان اینکــه بایــد در قــوای حا
گــر همــه قــوا یکســان نباشــند  باشــد، ادامــه داد: ا
مشــکالتی بــه ویــژه در عرصــه بین المللی ایجــاد 

خواهــد شــد.
وی گفــت: بــا انتخــاب حجت االســالم رئیســی به 
عنوان رئیس جمهور به شــکوفایی اقتصــادی در 

کشــور و تحقق شــعار ســال امیدوار هستیم.
حبیبــی در ادامــه ضمــن قدردانــی از مجریــان 
اســتان  در  خــرداد  انتخابــات ۲۸  بــر  ناظــران  و 
گذشــته  مــاه  یــک  از  اظهــار داشــت:  اصفهــان 
ــی انجــام شــد، هــر چنــد  برنامه ریزی هایــی خوب
برای ایجــاد  زیــادی  برنامه ریزی هــای  بیــرون  از 
اختــالل در انتخابــات داشــتند و همــه اقدامــات 

خنثــی شــد.
اســتان  ســطح  در  را  زیــادی  مــوارد  گفــت:  وی 
کــه قصــد خرابــکاری داشــتند  اصفهــان داشــتیم 
کــه بــه موقــع از ســوی دســتگاه های اطالعاتــی 
شناســایی شــدند، برخی از آنها دســتگیر و برخی 

ــه رو شــدند. ــر رو ب ــا تذک ب
در دادگاه های تجدید نظر استان اطاله 

دادرسی را نداریم

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان در ادامه 
ــی اســتان  ــزارش عملکــردی دســتگاه قضائ گ ــه  ب
کــرد و افــزود: می تــوان گفــت در دادگاه های  اشــاره 
تجدیــد نظــر اســتان اطالــه دادرســی را نداریــم و 

کاهــش را در ایــن بخــش داشــته ایم. رونــد 
کــم بــدوی در ســال ۹۹  وی بــا بیان اینکــه در محا
افزایــش موجــودی داشــتیم، گفت: علت ایــن امر 
کــه  کاهــش مجــازات حبــس بــود پرونده هایــی 
قبــاًل در دادســرا بررســی می شــد در حــال حاضــر در 

کــم بــدوی بررســی می شــود. محا
بــا  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
بیان اینکــه در دو ســال گذشــته در مرکــز اســتان ۱۰ 
شــعبه در بخــش دادگاه هــای بــدوی اضافه شــده 
و ایــن رونــد را در ســال جــاری نیــز ادامــه خواهیــم 
گفــت: با ایــن اقــدام شــاهد کاهش جمعیت  داد، 

در ایــن دادگاه هــا خواهیــم بــود.
هر قاضی در اصفهان ماهانه ۲۰۰ پرونده را 

بررسی می کند
حقوقــی  دادگاه هــای  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
کثر ۱۵۰  کثــر ۱۲۰ و در دادگاه هــای کیفری حدا حدا
ــود،  ــی ش ــی بررس ــک قاض ــط ی ــد توس ــده بای پرون
کــه در اســتان  کرد: ایــن در حالــی اســت  اضافــه 
اصفهــان بــرای هــر قاضــی بیــش از ۲۰۰ پرونــده 

می شــود. بررســی 
کی صــدرا  کثیرالشــا حبیبــی در خصــوص پرونــده 
نفــت پارســیان اظهــار داشــت: این پرونــده بیــش 
متهم ایــن  داشــت،  کی  شــا و ۶۰۰  هــزار  یــک  از 
پرونــده بیــش از ۴۰ میلیــارد تومــان پــول مــردم را 
برای ایجــاد بنــگاه تولیــدی در اختیــار گرفتــه بــود، 
کــه بــه دلیــل پرداخــت ســود بــاال با کمبــود مواجه 
شــد، بــرای متهم ایــن پرونــده ۲۰ ســال حبــس 
توســط دولــت  متهــم  اموال ایــن  و  صــادر شــد 
شــد  مقــرر  ضمن اینکــه  می شــود  آوری  جمــع 
کیان پرونــده  قبــل از توقیــف امــوال خســارات شــا

پرداخــت شــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه ۱۰ عنــوان اول اتهامــات اســتان اصفهــان ابــراز 
اســتان  مجرمانــه  عناویــن  بیشــترین  داشــت: 
اصفهــان ســرقت های خــرد، توهین به اشــخاص 
عــادی، ضــرب و جــرح عمــدی و ایــراد صدمــه 
بدنــی غیــر عمــدی ناشــی از تصادفات چهــار جرم 

اول در اســتان اصفهــان اســت.
۲۸ پرونده قتل در اصفهان به صلح و سازش 

ختم شد
ــا همــت شــورای حــل اختــالف  گفــت: ب حبیبــی 
۲۸ پرونــده قتــل بــه صلــح و ســازش ختــم شــد، 

در  ســازش  و  صلــح  درصــد   ۳۲ شــاهد  گفــت: 
که ایــن اتفــاق بســیار  اســتان اصفهــان بوده ایــم 

خوبــی اســت.
وی بــا بیان اینکــه وارده اجــرای احــکام شــورای 
کــه ۸۶  حــل اختــالف ۶۷ هــزار و ۹۱۸ فقــره بــوده 
هــزار پرونــده مختومــه شــده اســت، ابــراز داشــت: 
میــزان نقــض آرا شــوراها نیــز مطلــوب اســت و تنها 

شــامل ۱۰ درصــد پرونده هــا می شــود.
رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
به اینکــه دســتگاه قضائــی اســتان اصفهــان بــا 
ــه رو اســت، ادامــه داد:  کمبــود فضــا رو ب مشــکل 
برای ایــن امــر مجتمــع بــزرگ قضائی اصفهــان را با 
کار داریم، ایــن  وجــود تنگناهــای مالــی در دســتور 
پــروژه بــا قــدرت در حــال بهــره بــرداری اســت و بــا 
افتتاح ایــن پــروژه بــا ۴۰ هــزار متــر زیربنــا، وضعیــت 
قضائی ایجــاد  مجتمع هــای  بــرای  را  خوبــی 

کــرد. خواهیــم 
ساختمان قضائی در ۶ حوزه بهره برداری 

می شود
وی ادامــه داد: در راســتای توســعه دسترســی 
ســال  یــک  طــی  قضائــی  امکانــات  بــه  مــردم 
گذشــته دادگاه فوالدشــهر راه انــدازی شــده اســت 
کــه در آن منطقــه پرونده هــای جرایم خشــن  چــرا 

را داشــتیم.
گفــت: راه انــدازی دادگاه بخــش پادنــا  حبیبــی 
برای ایــن  قاضــی  داریــم،  کار  دســتور  در  نیــز  را 
دادگاه تعییــن شــده و امیدواریــم بــا همــکاری 
مــردم محلی ایــن مرکــز تجهیــز و هــر چــه زودتــر 

شــود. بهره بــرداری 
کــرد: در ۶ حوزه باغ بهادران، کاشــان،  وی اضافــه 
زواره، فوالدشــهر، بــن رود و جلگــه نیــز ســاختمان 

قضائــی افتتاح خواهد شــد.
۶۹ هزار زندانی در اصفهان به مرخصی رفتند

رئیــس کل دادگســتری اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
بــه آمــار مرخصی زندانیــان گفت: بیــش از ۶۹ هزار 
کــه بــی ســابقه  مرخصــی بــه زندانیــان داده شــد 

بــوده اســت.
وی در خصــوص تخلفــات انتخاباتــی در اســتان 
تخلــف  زمینــه  در ایــن  داشــت:  ابــراز  اصفهــان 
تأثیرگــذاری نداشــتیم و تنهــا بــه دلیــل برگــزاری 
کشــور تأخیــر در  انتخابــات الکترونیــک در سراســر 
که ایــن امــر نیــز سراســری  زمــان برگــزاری داشــتیم 

ــود. ب
گفــت: بــرای ۴۶ نفــر در زمینــه انتخابــات  حبیبــی 
کــه  اســت  شــده  پرونــده  تشــکیل  خــرداد   ۲۸
عمدتــًا بحــث خریــد و فــروش رأی مطــرح بــود.
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه دوگانگــی رســیدگی به 
کشــور اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه  شــکایات در 
بایــد همــه اقدامــات رســیدگی بــه جرایــم در یــک 
دســتگاه بررســی شــود و بــرای مثــال در زمینــه 

تعزیــرات حکومتی ایــن امــر بایــد محقــق شــود.
در  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
خصــوص توســعه صنایــع در شــهرک صنعتــی 
کــرد: مــا مخالــف توســعه  محمــود آبــاد نیــز اضافــه 
شــهرک و راه انــدازی واحدهــای آالینــده هســتیم.

تعلیق ۶ قاضی در سال گذشته در اصفهان
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت زاینــده رود 
حــق  گــذاری  وا بــه  نیــرو  وزارت  توجهــی  بــی  و 
امــر  برای ایــن  داشــت:  ابــراز  اصفهــان  آبه هــای 
از  و  کنــد  پرداخــت  خســارت  بایــد  نیــرو  وزارت 
روش هــای مختلــف و اجرای طرح های مناســب 

کنــد. حــق آبــه را تأمیــن 
حبیبــی با بیان اینکه دســتگاه قضائــی در برخورد 
بــا متخلفــان هیــچ تعارفی بــا کســی نــدارد، گفت: 
در ایــن زمینــه در ســال گذشــته فعالیــت ۶ قاضــی 
تعلیــق شــده اســت و ایــن امــر بیانگــر اجــرای مــر 

قانــون اســت.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد؛

تعلیق ۶ قاضی، سال گذشته در اصفهان

اســتان  دادگســتری  انســانی  منابــع  معــاون 
گفــت: طــی یــک ســال اخیــر ۵۰۰ نفــر بــه  اصفهــان 
بخــش اداری و قضائــی دســتگاه قضائــی اســتان 

اصفهــان اضافــه شــده اســت.
بــا  خبــری  نشســت  در  ســجودی  رضــا  ســید 
کــه بــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه  خبرنــگاران 
بــا  رو  پیــش  تبریک ایــام  ضمــن  شــد،  برگــزار 
راســتای  در  اخیــر  ســال  یــک  طــی  بیان اینکــه 
ارتقای کمی و کیفی منابع انســانی دســتگاه قضا 
در اســتان اصفهــان تالش هــای خوبــی صــورت 
گذشــته  گرفتــه اســت، اظهــار داشــت: در ســال 
۴۳۴ همــکاری اداری و ۶۶ همــکار قضائــی بــه 
ــی اســتان اصفهــان اضافــه شــد. سیســتم قضائ

اجرای سند تحول قوه قضائیه در بدنه 
دستگاه قضائی استان اصفهان

بــه  رئیســی  آقــای  ورود  بــا  بیان اینکــه  بــا  وی 
دســتگاه قضــا ســند تحــول قــوه قضائیــه تدویــن 
و  دادگاه هــا  بدنــه  در  ســند  شــد این  ســعی  و 
ــن  ــرد: برای ای ک ــه  ــود، اضاف ــی ش ــراها اجرای دادس
امــر از ظرفیت هــای دانشــگاهی اســتفاده شــد 
بــا دانشــگاه های اســتان  را  و تفاهم نامه هایــی 
اصفهــان،  دانشــگاه های  جملــه  از  اصفهــان 

کاشــان و نجــف آبــاد منعقــد شــد.
اســتان  دادگســتری  انســانی  منابــع  معــاون 
ــه اقدامــات صــوت  ــا اشــاره ب اصفهــان در ادامــه ب
گرفته در زمینه آشــنایی با روش های پیشــگیری 
کــرد: برای ایــن امــر هشــت  از وقــوع جــرم تصریــح 
نشــریه در قــوه قضائیــه تولیــد و منتشــر می شــود 
ــد. ــری می کن ــوم براب ــریه های وزارت عل ــا نش ــه ب ک

وی در ادامــه بــا بیان اینکــه توجــه بــه آســیب های 

امــری ضــروری  کاهــش جــرم  بــرای  اجتماعــی 
کــرد: برای ایــن امــر پیشــگیری را در  اســت، اضافــه 
اولویــت قــرار داده ایــم و پژوهش هایــی را نیــز در 

کار داریــم. دســتور 
ســجودی بــا بیان اینکــه شــهروندان می تواننــد 
اطالعــات  جمــع آوری  ســامانه  طریــق  دو  از 
مردمی »ســجام« و ۱۲۹ اطــالع رســانی در زمینــه 
پیشــگیری از وقــوع جــرم را داشــته باشــند، ادامــه 
داد: ایــن مســائل همــه مــوارد از جملــه حاشــیه 
بیــت  و  ازدواج، حقــوق عامــه  نشــینی، طــالق 

المــال و … را در بــر می گیــرد.
اضافه شدن ۸۸۰ کارشناس رسمی دادگستری 

طی یک سال
کارشــناس و  وی همچنیــن بــه افزایــش تعــداد 
وکال در مراجــع قضائــی اســتان اصفهــان اشــاره 
گفــت: ۸۰۰ نفــر در یــک مرحلــه و ۸۰ نفــر در  کــرد و 
یک جلســه کارشــناس رسمی دادگســتری اضافه 

شــدند.
دادگســتری  جــرم  وقــوع  از  پیشــگیری  معــاون 
استان اصفهان ادامه داد: طرح میانجیگری نیز 
کمیســیون های  در حــال پیگیــری اســت، رصــد 
کار اســت و در ایــن  شــبه قضائــی نیــز در دســتور 
راســتا ضروری اســت مردم نیز با دســتگاه قضائی 

همــکاری داشــته باشــند.
وی بــا اشــاره بــه فرهنگســازی در زمینــه اســتفاده 
اضافــه  نیــز  از مجازات هــای جایگزیــن حبــس 
گذشــته  کــرد: در شهرســتان اصفهــان، در ســال 
۱۰ رأی حبــس بــه جــزای نقــدی روزانــه، دو هــزار و 
۲۳۷ رأی بــه جــزای نقــدی کلــی و ۱۲ رأی بــه دوره 

مراقبت هــای ویــژه تغییــر یافتــه اســت.

معاون منابع انسانی دادگستری استان اصفهان: 

۵۰۰ نفر به دستگاه قضائی استان اصفهان 
افزوده شد

خبر

از  حمایــت  بــرای  گفــت:  اصفهــان  دادســتان 
کــودک و خانــواده راه انــدازی پردیســی را در  حقــوق 
ــن  ــی بی ــر هماهنگ ــن ام ــم و برای ای کار داری ــتور  دس
دســتگاه های مســئول و بخــش خصوصی ایجــاد 

شــده اســت.
ــگاران  ــا خبرن ــری ب ــت خب ــی در نشس ــی اصفهان عل
کــه بــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه برگــزار شــد 
کرامــت و میــالد امــام رضــا )ع(،  ضمــن تبریــک دهــه 
گرامی داشــت یــاد و خاطــره  هفتــه قــوه قضائیــه و 
ــژه شــهدای هفتــم تیــر مــاه و تبریــک  ــه وی شــهدا ب
ســیزدهمین  در  مردم ایــران  آفریــن  غــرور  حضــور 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری و ششــمین دوره 
ــار  ــتا اظه ــهر و روس ــوراهای اسالمی ش ــات ش انتخاب
داشــت: مشــارکت در انتخابــات توصیــه شــده بــود 
و ایــن توصیــه بحــق عملیــات شــد و مــردم بــا حضــور 
خــود افتخــار دیگــری را بــرای نظــام اســالمی به ثبــت 
ــه آرمان هــای  ــد ب ــا دوره جدی رســاندند و بتوانیــم ب
اصیــل انقــالب اســالمی  بازگردیــم و اعتمــاد عمومــی 

کمیــت برگردانیــم.  مــردم را بــه نظــام حا
اقدامات اجرایی دادستانی بر اقدامات قضائی 

غلبه پیدا کرده است
اشــاره  بــا  اصفهــان  انقــالب  عمومــی و  دادســتان 
ــا توجــه بــه مطالبــات مردمــی و حقوقــی  به اینکــه ب
کــه مــردم دارنــد اقدامــات اجرایــی دادســتانی بــر 
ابــراز  کــرده اســت،  اقدامــات قضائــی غلبــه پیــدا 
داشــت: بیشــترین مطالبــات مــردم حقــوق عامــه 
کثــر دادســتان های مــا بیشــتر بــه  اســت و از ایــن رو ا

کرده انــد. ورود  اجرایــی  کارهــای 
گذشــته یــک  وی بــا بیان اینکــه طــی یــک ســال 
گــزارش مردمــی را در نظــام پیگیــری  هــزار و ۸۹۰ 
داشــتیم، افــزود: از ایــن تعــداد ۷۹۰ پرونــده تشــکیل 
از  پیشــگیری  بــرای  موضــوع   ۳۰ قالــب  در  شــد 
گفــت: میــراث  ــوده اســت. اصفهانــی  وقــوع جــرم ب
هــوا،  آلودگــی  بیمارســتان ها،  فرهنگی، ایمنــی 
کــودکان و معلــوالن، زاینــده رود و … از  حمایــت از 
کــه بــه  جملــه موضوعــات در دســت بررســی بــوده 
دنبــال ۷۵۲ مکاتبــه داشــتیم و ۸۴۰ جلســه بــا ۲۸۹ 
کــه ۵۸ درصــد از آن اجرایــی  مصوبــه داشــته ایم 

شــده اســت.
پردیس خانواده و کودکان در دادستانی 

اصفهان راه اندازی می شود
وی بــا بیان اینکــه راه انــدازی مســیرهای دوچرخــه 
اســت،  بــوده  کارشناســی  بــدون  اصفهــان  در 
کار درســت اســت امــا بــا توجــه  ادامــه داد: اصــل 
در ایــن  بایــد  خیابان هــا  بــودن  عــرض  کــم  بــه 
زمینــه بازنگری ایجــاد شــود. دادســتان اصفهــان 
کــودک و  بــا بیان اینکــه بــرای حمایــت از حقــوق 
کار داریم،  خانواده راه اندازی پردیســی را در دســتور 
گفــت: برای ایــن امــر هماهنگــی بیــن دســتگاه های 

مســئول و بخــش خصوصی ایجــاد شــده اســت.
وی بــا بیان اینکــه بــرای برخــورد بــا اراذل بــه صــورت 
کــرد، ادامــه داد: در این زمینه  جــدی رفتــار خواهیم 
محدودیــت  زندان هــا  از  افــراد  به ایــن  مرخصــی 
کســی امنیــت جامعــه را  داریــم و اجــازه نمی دهیــم 

بــر هــم زنــد.
اصحاب رسانه با فردی که جوسازی هایی به 

بهانه شفافیت دارد، برخورد کنند
اصفهانــی در خصــوص رفتار یکی از فرزندان شــهید 
کــه جوســازی هایی بــا شــعار شــفافیت  در اصفهــان 
را دارد، ابــراز داشــت: برای ایــن فــرد چندیــن پرونــده 
تشــکیل شــده، یــک مــورد تبرئــه شــده و یــک مــورد 

در جریــان رســیدگی اســت.
وی ادامــه داد: بارهــا به ایــن فــرد تذکــر داده شــده 
نگــه  را  او  حرمــت  و  اســت  شــهید  فرزنــد  اســت، 
امــا  کردیــم  را  داشــته ایم، رعایــت حرمــت و ادب 
انتظار ایــن اســت کــه اصحــاب رســانه بــا روش هایی 
کننــد و رویه ایــن فــرد را  کــه دارنــد با ایــن فــرد برخــورد 

ــد. ــراد اســت را از بیــن ببرن ــه هتــک حرمــت اف ک
دادســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه مجازات هــای 
جایگزیــن حبــس هدف قــوه قضائیه اســت، گفت: 
گذشــته بیــش از ۱۲ رأی  بر ایــن اســاس در ســال 
در ایــن زمینــه صــادر شــده اســت و قضــات را در ایــن 

ــم. کرده ای زمینــه تشــویق 
حکم توقف ساخت هتل چهارباغ صادر شد

دادســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه مجازات هــای 
جایگزیــن حبــس هدف قــوه قضائیه اســت، گفت: 
گذشــته بیــش از ۱۲ رأی  بر ایــن اســاس در ســال 
در ایــن زمینــه صــادر شــده اســت و قضــات را در ایــن 

ــم. کرده ای زمینــه تشــویق 
میــراث  حــوزه  پرونده هــای  خصــوص  در  وی 
فرهنگــی و صیانــت از آثــار تاریخــی اصفهــان ابــراز 
ــه ابــالغ حریــم تاریخــی و میراثــی در  ــزام ب داشــت: ال

زمینــه ارتفــاع ســازی وســاخت و ســاز در ایــن زمینــه 
انجــام شــده اســت، هتــل چهاربــاغ را در ایــن زمینــه 
دســتور توقــف دادیــم و اعــالم کردیم ایــن پــروژه بایــد 
ــرداری  ــره ب ــی به ــراث فرهنگ ــط می ــاس ضواب ــر اس ب

شــود.
اصفهانــی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیت نامناســب 
حوضه آبریز زاینده رود اظهار داشت: خوشبختانه 
برای ایــن امــر یــک مدیــر واحــد تعییــن شــد، مــا 
ــا  کشــاورزان هســتیم، جلســاتی را ب پیگیــر حقــوق 
زودی  بــه  امیدواریــم  و  داشــته ایم  جدیــد  مدیــر 

ــد. شــرایط در اســتان اصفهــان بهبــود یاب
نمی توانیم آمار فوتی های آبان در اصفهان را 

اعالم کنیم
وی در خصــوص ورود دادســتان بــه بــازار ســرمایه و 
کرد: ایــن امــر سراســری اســت امــا  بــورس نیــز اضافــه 
ــرعت  ــه س ــد ب ــان باش ــتان اصفه ــژه اس ــواردی وی م

کــرد. پیگیــری خواهیــم 
آبــان  حــوادث  خصــوص  در  اصفهــان  دادســتان 
۹۸ نیــز ابــراز داشــت: متأســفانه اتفاقــات نامناســبی 
در این ایــام پیــش آمــد، معترضــان واقعــی اتوبــوس 
آتــش نمی زننــد، بانــک را خــراب نمی کننــد بلکــه 
کار را انجــام می دهنــد و با ایــن افــراد  معاندان ایــن 
بــه صــورت ویژه برخورد شــدند، برخی شــهید تلقی 
کردنــد امــا نمی توانیم  شــدند و برخــی دیــه دریافــت 
کنیــم و چنانچــه در ســطح  آمــار مــرگ و میــر را اعــالم 

کــرد. کشــوری صــالح بداننــد اعــالم خواهیــم 
وی در خصــوص آخریــن وضعیــت پرونــده فــردی 
گفت: ایــن  اســت،  زمــان  امــام  می کــرد  ادعــا  کــه 
فــرد بــا قــرار بازداشــت موقــت دســتگیر و بــه زنــدان 
منتقــل شــد، اختــالالت روانــی و ســابقه بســتری در 
بیمارســتان مــدرس را دارد امــا در نهایــت منتظــر 
اعــالم نتایــج پزشــکی قانونــی هســتیم تــا حکــم 

نهایــی در خصوص ایــن فــرد صــادر شــود.

دادستان اصفهان خبر داد؛

راه اندازی پردیس کودکان در دادستانی اصفهان

۲ برابر شدن تعداد قهر کنندگان با صندوق: 

آرای باطله از ۳ درصد به ۱۳ درصد رسید! 
چهــار ســال پیــش در چنین ایامــی، بیــش از ۴۱ 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر در انتخابــات ریاســت 
کردنــد. در آن انتخابــات ۵۶  جمهــوری شــرکت 
میلیــون نفــر واجــد شــرایط رای دادنــد بودنــد.

رأی  تعــداد  امــا،  جمعــه  روز  اقتصــاد۲۴- 
کاهــش  کمتــر از ۲۹ میلیــون نفــر  دهنــدگان بــه 
یافــت؛ یــک افــت فاحــش ۱۲ میلیــون نفــری؛ 
تعــداد واجدیــن شــرایط  هــم در شــرایطی   آن 

۴ میلیون نفر افزایش یافته اند.
بــه بیــان دیگــر، در انتخابــات ریاســت جمهــوری 
ســال ۱۳۹۶، تعــداد ۱۵ میلیــون نفــر از واجدیــن 
شــرایط شــرکت نکــرده بودنــد، امــا در انتخابــات 
حــدود بــه  و  شــده  برابــر  دو  عــدد   ۱۴۰۰ ایــن 

۳۰ میلیون نفر رسیده است.
تاریــخ  در  بــار  اولیــن  بــرای  ترتیــب،  بدیــن 
جمهــوری اســالمی میزان مشــارکت بــه نصــف 

کــرد و عــدد معنــی دار  واجدیــن شــرایط ســقوط 
۴۸.۸ درصــد بــه ثبــت رســید. همچنیــن در نظــر 
کــه انتخابــات ریاســت جمهــوری  داشــته باشــیم 
کــه  همزمــان بــا انتخابــات شــورا ها برگــزار شــد 

ــارکت  ــًا مش ــودن، ذات ــی ب ــی محل ــل ویژگ ــه دلی ب
زاســت.

کــه بخــش قابــل توجهــی از رای   نکته اینجاســت 
دهنــدگان در انتخابــات ریاســت جمهــوری، رأی 

ســفید یــا باطلــه داده انــد. هیــچ کــس تصــورش را 
هــم نمی کــرد روزی در جمهــوری اســالمی، آرای 
باطلــه بــا ۱۴ درصــد، رتبــه دوم انتخابــات را بــه 

خــود اختصــاص دهــد. 
کــه  بخشــی دیگــر از مــردم نیــز بــا علــم به ایــن 
عبدالناصر همتی برنده نخواهد شــد، به عنوان 
اعتــراض بــه روند هــای موجــود، بــه او رأی دادند.
جمهــوری  مســووالن  شــرایطی،  چنیــن  در 
اضطــراری  وضعیــت  خــود  بیــن  اســالمی باید 
کننــد و بــه بررســی فــوری و غیرمتعصبانــه  اعــالم 
چرایــی عــدم حضــور بیــش از نیمــی از مــردم در 

بپردازنــد. انتخابــات 
ــر  ــون نف ــه ۲۹ میلی ک ــدن  کوبی ــادانه  ــل ش ــر طب ب
پــای صنــدوق آمدند، ندیــدن آن ۳۰ میلیون نفر 
دیگــری اســت کــه ماننــد رای دهنــدگان، مالکان 

مشــاع ملک ایــران هســتند.

تحلیل رسانه

خبرربخ

خبرربخ

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان از مراجعه 
کز پزشــکی قانونی  ۳۹۵ مصــدوم حــوادث کار به مرا
اســتان در دو ماهــه ابتدایــی امســال خبــر داد و 
گفــت: ســقوط از بلنــدی بیشــترین ســهم را در آمــار 
کــه نیمــی از  کار دارد، بــه طــوری  تلفــات حــوادث 
کار بــه دلیــل ســقوط از بلنــدی  تلفــات حــوادث 
کــرد: آمــار قرباینــان  اســت.  علــی ســلیمانپور اظهــار 
تصادفــات در در دو ماهــه ابتدایــی امســال نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ۲۵.۴ درصــد و نســبت 
بــه مــاه پیــش از آن )فروردیــن مــاه( ۵.۵ درصــد 

بیشــتر شــده اســت.
وی بــا بیان اینکــه در دو ماهــه ابتدایــی امســال ۱۴۸ 
گفت: ایــن  نفــر در حــوادث رانندگــی جــان باختنــد، 
رقــم در مــدت مشــابه ســال قبــل ۱۱۸ نفــر بــود و بــه 
کرونایــی در ســال  نظــر می رســد محدودیت هــای 
گذشــته، کاهــش آمــار تلفــات حــوادث رانندگــی را در 

پــی داشــته اســت.
مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان با بیان اینکه از کل 
تلفــات حــوادث رانندگــی در دو ماهــه امســال، ۳۱ 
گفــت: در دو ماهــه  نفــر زن و ۱۱۷ نفــر مــرد بوده انــد، 
ابتدایــی امســال ۳ هــزار و ۴۷۲ مصــدوم حــوادث 
کردنــد  کــز پزشــکی قانونــی مراجعــه  رانندگــی بــه مرا
ــه از ایــن تعــداد ۹۲۷ نفــر زن و دوهــزار و ۵۴۵  نفــر  ک

ــد. ــرد بوده ان م
کــرد: در دو ماهــه ابتدایــی  وی همچنیــن اعــالم 

کار جــان  ســال جــاری ۲۱ نفــر در حــوداث ناشــی از 
که ایــن رقــم در مقایســه بــا  خــود را از دســت دادنــد 

مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش داشــته اســت.
کار در  ســلیمانپور بــا اشــاره به اینکه تلفــات حــوادث 
دو ماهــه ابتدایــی ســال قبــل ۱۲ نفــر و همگــی مــرد 
کار در این مدت  بودنــد، افــزود: کل تلفــات حــوادث 

۲۱ نفــر و همگــی مــرد بودنــد.
وی ســقوط از بلنــدی را دارای بیشــترین ســهم در 
گفــت: نزدیــک  کار دانســت و  آمــار تلفــات حــوادث 
کار بــه دلیــل ســقوط از  بــه نیمــی از تلفــات حــوادث 
کــه در دو ماهــه ابتدایــی  بلنــدی اســت، بــه طــوری 
کار بــه دلیــل  امســال نیــز ۱۲ نفــر از قربانیــان حــوادث 
که  ســقوط از بلندی جان خود را از دســت داده اند 

کل تلفــات را در بــر می گیــرد. ۵۷ درصــد 
گــزارش روابــط عمومــی اداره کل پزشــکی قانونی  بــه 
اســتان اصفهــان، مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان 
افــزود: پــس از ســقوط از بلنــدی، اصابــت جســم 
ســخت بــا ۶ فوتی، ۲۸ درصد از کل تلفــات حوادث 
کار را بــه خــود اختصــاص داده و در رتبــه دوم دالیــل 

کار قــرار دارد. مــرگ در حــوادث 
مراجعــه  درصــدی   ۲۴.۲ افزایــش  از  ســلیمانپور 
کــز پزشــکی قانونــی  کار بــه مرا مصدومــان حــوادث 
اســتان در دو ماهــه امســال خبــر داد و خاطرنشــان 
کار بــه  کــرد: در ایــن مــدت ۳۹۵ مصــدوم حــوادث 
کــه ۳۶ نفــر  کردنــد  کــز پزشــکی قانونــی مراجعــه  مرا

آنــان زن و ۳۵۹ نفــر آنــان مــرد بودنــد.

کشــور بــر مبنــای حداقــل  دانشــجویان سراســر 
حقــوق )۲ میلیــون و ۶۵۶ هــزار تومــان( و بــا نــرخ 
۱۲ درصــد حــق بیمــه و تنهــا بــا پرداخــت ۳۱۸ هزار 
تومــان می تواننــد تحــت پوشــش حمایت هــای 

گیرنــد. تأمیــن اجتماعــی قــرار 
گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی ســازمان تأمیــن  بــه 
گنجــه در نشســت شــورای  اجتماعــی، امیــری 
حــال  در  دانشــجویان  کــرد:  اظهــار  معاونــان، 
حتــی  یــا  هســتند  بیمــه  فاقــد  کــه  تحصیــل 
تحــت تکفــل والدیــن خــود بــوده و از خدمــات 
ــتمری  ــوان مس ــه عن ــا ب ــد و ی ــره مندن ــی به درمان
کارت  ــه  ــا ارائ بگیــر ســازمان هســتند می تواننــد ب
دانشــجویی معتبــر از طریــق مراجعــه بــه شــعب و 
یا ســامانه خدمــات غیر حضوری ســازمان تأمین 
اجتماعــی eservices.tamin.ir با ارائه درخواســت 
و احــراز شــرایط مقــرر نســبت بــه انعقــاد قــرار داد و 

ــد. کنن ــدام  ــود اق ــه خ ــق بیم ــت ح پرداخ
وی افــزود: پرداخــت حــق بیمــه بــه ســه شــکل 
کــه نــرخ ۱۲ درصــد شــامل  امــکان پذیــر اســت 
خدمات بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی 
خدمــات  شــامل  کــه  درصــد   ۱۴ نــرخ  اســت. 
بازنشســتگی و فــوت قبــل و بعــد از بازنشســتگی 
اســت و نرخ ۱۸ درصد که خدمات بازنشســتگی، 
فــوت قبــل و بعــد از بازنشســتگی و از کارافتادگی را 

شــامل می شــود.
کــه  صورتــی  در  کــرد:  تصریــح  گنجــه  امیــری 
دانشــجویان متقاضــی دریافــت خدمــات درمانی 
هســتند و تحــت حمایــت بیمــه درمانــی تبعــی 

والدیــن خــود نیســتند در صــورت درخواســت 
بیمــه درمــان، ســرانه درمــان به ایــن مبلــغ اضافــه 
کــه بــر مبنــای حداقــل حقــوق ماهیانــه  می شــود 

۷۱ هــزار و ۶۰۰ تومــان اســت.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی غــرب تهــران بــزرگ 
کــه ۱۰ ســال قبــل از تاریــخ  گفــت: متقاضیانــی 
درخواســت، یــک ســال ســابقه پرداخــت حــق 
ــد از معاینــات اولیــه  کامــل( را دارن ــرخ  ــا ن بیمــه )ب
معــاف خواهنــد بــود. همچنیــن نــرخ ۱۲ درصــد 
نیــاز بــه انجــام معاینــات اولیــه نــدارد و متقاضیان 
ــه دارای ســابقه  ک ــی  ــرخ ۱۴ درصــد نیــز در صورت ن
پرداخت حق بیمه قبلی بیش از ۵ ســال باشــند 
پــس از تعییــن میانگین دســتمزد می تواننــد ۳۶۰ 
روز آخــر دســتمزد مبنــا را بیــن حداقــل دســتمزد 
کثــر میانگیــن مذبــور بــه اختیــار انتخــاب  و حدا

کننــد.
گنجــه افــزود: حداقــل ســن درخواســت  امیــری 
کثر درخواست  بیمه دانشــجویان ۱۸ ســال و حدا
۵۰ سال تمام برای متقاضیان بیمه دانشجویی 
ــه البتــه در صــورت داشــتن مــازاد ســنی  ک اســت 
معــادل مــازاد ســن نســبت بــه ۵۰ ســال مــورد نیــاز 

اســت.
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی غــرب تهــران بــزرگ در 
کــرد: در حــال حاضــر تعــداد  پایــان خاطرنشــان 
از دانشــجویان در شــعب  نفــر  یــک هــزار و ۷۱۰ 
غــرب تهــران بــزرگ تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن 
کــه از این تعداد  اجتماعی دانشــجویان قــرار دارند 
یــک هــزار و ۳۷۰ نفــر مــرد و ۳۴۰ نفــر از آنــان بانــوان 

می باشــند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان: 

نیمی از تلفات حوادث کار 
به دلیل سقوط از بلندی است

خبرجزییات و رقم پرداختی استفاده از بیمه دانشجویی
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بــه  ســمیرم  شهرســتان  در  بافــی  گلیــم  ســابقه 
گلیــم  کــه  می گــردد  بــر  دور  بســیار  زمان هــای 
ــرای نگهــداری و حمــل اشــیا  ــداز و ب به عنــوان زیران
و آذوقــه همچنیــن زینــت دادن بــه خانه هــا بســیار 

می شــد. اســتفاده 
گلیم بافی سمیرم هنری فرامرزی

مریــم محمدی،کارشــناس صنایــع دســتی اداره 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
گفــت: توســعه  شهرســتان ســمیرم بــه خبرنــگار مــا 
گلیــم در روســتا های شهرســتان ســمیرم  بافــت 
ســبب شــده تا بیش از ۲۰۰ نفر به صورت تخصصی 

و حرفــه ای مشــغول فعالیــت شــوند.
او افــزود: حــدود ۱۰۰ هنرمنــد برتــر در زمینــه بافــت 
کــه بیشــتر  گلیــم در ایــن شهرســتان فعــال هســتند 
آن هــا توانســته اند بــا راه انــدازی کارگاه هــای کوچک 
کننــد. گلیــم فراهــم  زمینــه اشــتغالزایی را در بافــت 

کارشــناس صنایــع دســتی اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان ســمیرم 
ادامــه داد: در حــال حاضــر بیــش از ۲۰کارگاه تولیــد 
کــه پیــش  گلیــم در شهرســتان ســمیرم دایــر اســت 
کارگاه هــا در ســال آینــده  بینــی می شــود تعداد ایــن 

بــه ۴۰بــاب برســد.
ماهیانــه  تولیــد  ســرانه  کــرد:  اظهــار  محمــدی 
گلیــم در شهرســتان ســمیرم حــدود ۲۰۰متــر مربــع 
ــت بیشــتر از  ــا حمای ــا ب اســت و در صــدد هســتیم ت
هنرمندان این رشــته رقم تولید را را افزایش دهیم.

گردشــگران در  او بــه محدودیت هــای ســفر بــرای 
ــرد: با اینکــه  ک ــه  ــا پرداخــت و اضاف کرون پــی شــیوع 
بــه  گردشــگران  ورود  کرونــا  گیــری  همــه  پــی  در 
شهرســتان محــدود شــد و بــه صنــوف مختلــف 

از جملــه صنایــع دســتی خســارت قابــل توجهــی 
وارد شــد، امــا خوشــبختانه بــا اســتفاده از فضــای 
مجــازی توانســتیم در نمایشــگاه های بیــن المللــی 
صنایع دســتی کشــور ها مختلفی همچون روســیه 
بــه  را  خــود  محصــوالت  و  شــرکت  گرجســتان  و 

ــم. کنی ــی  ــان معرف جهانی
کارشــناس صنایــع دســتی اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان ســمیرم 
عــراق  و  ارمنســتان  گرجســتان،  کــرد:  اظهــار 
خریــداران اصلــی صنایــع دســتی ســمیرم هســتند، 
امــا مهمتریــن مشــتری محصــوالت مــا عربســتان 
کــه از بافته هــای ســنتی ســمیرم در خانــه  اســت 

کعبــه اســتفاده می کنــد.
گلیم بافی، در ۱۵روستای سمیرم

ســعید ســلیمانی رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان ســمیرم 
در  کــه  سال هاســت  ســمیرم  شهرســتان  گفــت: 
همچــون  داری  بافته هــاِی  مختلــف  حوزه هــای 
تزییــن  روپشــتی،  رومیــزی،  کف پــوش،  بافــت 
منــازل و مبلمــان، روکــش صندلــی ماشــین، تابلــو 
گلیــم فعــال بــوده و از ایــن  فــرش، پــادری، جاجیــم و 
طریــق در اشــتغالزایی و درآمدزایــی موفــق عمــل 
گلیــم و جاجیــم  ــرده اســت. او افزود:محصــوالت  ک
ســمیرم بــا نقش هــای بســیار زیبــا و منحصــر بــه فرد 
در نمایشــگاه های بیــن المللــی نگاه هــای زیــادی را 

ــت. ــرده اس ک ــب  ــود جل ــوی خ ــه س ب
گردشــگری و صنایع  رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
دســتی شهرســتان ســمیرم بــا اشــاره به اینکــه بافت 
گلیــم حــدود دو مــاه زمــان می بــرد ادامــه  هــر قطعــه 
گلیــم در شهرســتان  کاربــردی بافــت  داد: نخ هــای 

ســمیرم یلــه، ابریشــمی و مریونس هســت.

کیــد کرد: بــا همراهی بخش خصوصی  ســلیمانی تا
گلیــم در ۱۵ روســتای  گســترش بافــت  امــروز شــاهد 
شهرســتان هســتیم.در همیــن زمینــه طرح هــای 
کــه نمــاد فرهنــگ عشــایری  قدیمــی و ســنتی گلیــم 

منطقــه و رو بــه فراموشــی بــود بــار دیگــر احیــا شــد.
کرونــا بــه گردشــگری  او بــه خســارت ناشــی از شــیوع 
کرد:خوشــبختانه ســال  ســمیرم اشــاره و اضافــه 
گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  کل  اداره  گذشــته 
از ۶۰۰  بیــش  و صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
میلیــارد تومــان تســهیالت بــرای جبــران زیان هــای 
ــه ســمیرم اختصــاص داد. ــا ب کرون ناشــی از شــیوع 

روستای مهرگرد، شناسنامه بافته های داری 
سمیرم  

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  اللهیــاری  فریــدون 
اصفهــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
کوویــد- ۱۹  اثــر ابتــال بــه بیمــاری  بــر  خــرداد مــاه 
گفتگــو قبــل از فــوت وی تنظیــم  درگذشــت. این 

بــود. شــده 
گردشــگری و صنایــع   مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
گفــت:  دســتی اســتان اصفهــان بــه خبرنــگار مــا 
گــرس  روســتای مهرگــرد در دامنــه سلســله جبــال زا
از  قشــقایی،  قشــالق ایل  و  ییــالق  مســیر  در 
کانــون مهــم صنایــع دســتی  گذشــته  ســده های 
روســتایی و عشــایری بــه ویــژه بافته هــای داری از 

گبــه بــوده اســت. گلیــم و  جملــه قالــی، 
کن در روســتای  او افزود: از مجموع ۲۸۵ خانوار ســا
کارگاه هــای خانگــی  مهرگــرد بیــش از ۲۰۰ خانــوار در 
بافته هــای داری بــه تولید ایــن محصــوالت بــه ویــژه 

گلیــم اشــتغال دارند.
گردشــگری و صنایــع  مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
کنــون  کــرد: هــم ا کیــد  دســتی اســتان اصفهــان تا
هنرمنــدان فعال مهرگرد )روســتای ملی بافته های 
داری( دارای ۴ نشــان بیــن المللــی و ۲۸ نشــان 
ملــی صنایــع دســتی هســتند و می تــوان روســتای 
مهرگــرد را شناســنامه صنایــع بافندگــی شهرســتان 

ســمیرم دانســت.
تــا چنــد مــاه آینــده تســهیالتی  بــا بیان اینکــه  او 
کار در ایــن روســتا اختصــاص  بــرای توســعه کســب و 
ــا بــا وجــود  می یابــد ادامــه داد: در تــالش هســتیم ت
گردشــگری  کرونــا، ســریع تر زمینــه رونــق  شــرایط 
بخــش  خســارت  جبــران  هــدف  بــا  را  داخلــی 
گردشــگری البته با نظارت دســتگاه های بهداشتی 

ــم. کنی ــم  فراه

رونق بافته های داری، 
هنری سنتی که چشم به فردا دارد

ک شهرضا گهی تحدید حدود عمومی اداره ثبت اسناد و امال آ
ک و  گهــی نوبتــی قبلــی و بــه موجب مــاده 1۴ قانون ثبــت، تحدید حدود امــال پیــرو آ
مســتغالت زیر واقع در بخش یک ثبتی شــهرضا به شــرح ذیل انجام خواهد شــد:

بخش یک ثبتی شهرضا
یکم: شماره های فرعی از 1 اصلی ابنیه

11۵( محمد طاهری فرزند عباسعلی: ششدانگ یک باب خانه
1۶28( الهه نادم فرزند احمد وغیره: ششدانگ یک باب خانه

1۶28.1 باقیمانــده( الهــه نــادم فرزنــد احمــد وغیره: ششــدانگ قســمتی از یک باب 
ک 1۶28 فرعــی جمعًا تشــکیل یک بــاب خانه  کــه بــه انضمــام ششــدانگ پــال خانــه 

را داده اســت.
3۴۵8 باقیمانــده( ابراهیــم آقابزرگــی شــهرضا فرزنــد عبــاس: ششــدانگ قســمتی از 
ک 3۴۵9  کــه بــه انضمــام ششــدانگ پــال یــک بــاب مغــازه بــا تحتانــی و فوقانــی آن 

فرعــی جمعــًا تشــکیل یــک بــاب مغــازه بــا تحتانــی و فوقانــی آن را داده اســت.
1۰۰7۰( زهــرا کاویانپــور فرزنــد ســلیمان: ششــدانگ قســمتی از یــک بــاب خانه محل 
ک ۴112 فرعی جمعًا تشــکیل یــک باب  دیــوار حصــار کــه بــه انضمــام ششــدانگ پــال

خانــه را داده اســت.
دوم: شماره های فرعی از 2 اصلی مزرعه فضل آباد

9۵۵3( شکوفه یزدی فرزند علی: ششدانگ یک باب خانه دو طبقه
1۵۶۵2( فرزین سلوکی فرزند فرامرز وغیره: ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام

1۵۶۶1( زیبا سهرابی کرویه فرزند حسن علی وغیره: ششدانگ یک باب خانه
در روز چهارشنبه 1۴۰۰/۰۴/23

1۶۵3۴( زینب فرهید فرزند زکی: ششدانگ یک باب خانه
1۶۶۰7( رمضان قرقانی فرزند آقابیگ: ششدانگ یک قطعه زمین

17۶9۶( ایرج انتظامی فرزند داراب: ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده
177۵8( مدینــه کشــاورز مویــدی فرزنــد ســیدمرتضی: ششــدانگ یک قطعه زمین 

کنی شــده پــی 
1778۰( بهنام محمودیه فرزند ایرج: ششدانگ یک قطعه زمین

18192( علی سبزواری فرزند جمشید: ششدانگ یک قطعه زمین محصور
18193( محسن رستگار فرزند حسین: ششدانگ یک باب خانه

کبر وغیره: ششدانگ یک باب خانه 1819۴( فهیمه حیدری شهرضا فرزند ا
در روز پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/2۴

1819۵( احســان شــجاعی فرزنــد حســن: ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور که 
ک 1۴81 فرعــی بــوده. قبــاًل قســمتی از پــال

1819۶( زهــرا طالبیــان فرزنــد عبدالرحیــم وغیــره: ششــدانگ یک بــاب خانه که قباًل 
ک 1۴81 فرعــی بوده. قســمتی از پــال

18197( رامیــن رهنمــا فرزنــد محمدحســین: ششــدانگ یک قطعــه زمین پی کنی 
شده

182۰1( حمیده محمودیه فرزند عزیزاله وغیره: ششدانگ یک باب خانه
182۰2( سلطنت محمدیان کرویه فرزند هادی : ششدانگ یک قطعه زمین

1821۵( لیال سلیمانی پور فرزند جانعلی: ششدانگ یک باب خانه
1821۶( حسینعلی قدمی شهرضا فرزند حیدر: ششدانگ یک قطعه زمین

کبر: ششدانگ یک باب خانه 1822۰( معین فرهادی فرزند علی ا

 در روز شنبه 1۴۰۰/۰۴/2۶
1823۰( مســیح الــه خــرم دیــن فرزنــد محمد: ششــدانگ یک قطعه زمین پی کنی 

شده
18231( صمــد نــادری دره شــوری فرزنــد جــان احمــد: ششــدانگ یــک قطعــه زمین 

کنی شــده پــی 
18232( علیرضا عباس پور فرزند جعفر: ششدانگ یک قطعه زمین

ــن  ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی ــینعلی: شش ــد حس ــرد فرزن ــی ف کمیل ــی  1823۶( مجتب
محصــور بــا اشــجار موجــود در آن

18237( زهــرا یزدانــی فرزنــد محمدابراهیــم: ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور 
بــا اشــجار موجــود در آن

182۵۴( داریوش عاشوری فرزند خداوردی: ششدانگ یک قطعه زمین
182۶۴( خسرو بهرامی فرزند بهرام: ششدانگ یک قطعه زمین پی کنی شده

18279( مجتبــی جعفــری بابوکانــی فرزنــد عبدالکریــم وغیــره: ششــدانگ یــک بــاب 
خانه

18291( ناهید رحمانی فرزند مرادعلی: ششدانگ یک باب خانه
در روز یک شنبه  1۴۰۰/۰۴/27

سوم: شماره های فرعی از 3 اصلی مزرعه موغان
۶138( رحمت اله جوی فرزند محمدعلی: ششدانگ یک قطعه زمین محصور

۶2۰۰( محمد غضنفری فرزند اله یار: ششدانگ یک قطعه زمین
چهارم: شماره های فرعی از ۴ اصلی مزرعه برزوک آباد

11۰۰ باقیمانده( مریم امیرزاده فرزند رحمت اله وغیره: ششدانگ یک باب خانه
19۵7( اســماعیل صیــادی هونجانــی فرزنــد ولــی الــه وغیــره: ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه
273۶( روح انگیز دهقان فرزند قیصر: ششدانگ یک باب خانه
292۰( علی شهریاری فرزند مسعود: ششدانگ یک قطعه زمین
2922( پروین امیری فرزند علی بابا: ششدانگ یک قطعه زمین

292۴( لیال امیرزاده فرزند حسین: ششدانگ یک باب خانه
در روز دوشنبه 1۴۰۰/۰۴/28

کنــی  292۵( حامــد حاتمی پــور فرزنــد فتحعلــی: ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــی 
شــده

پنجم: شماره های فرعی از 21 اصلی مزرعه رشکنه
321۰( سیدحسام الدین نورالهی فرزند سیدعلی: ششدانگ یک باب خانه

3211( همــا جهانمــردی فرزنــد بهنــام وغیــره: ششــدانگ قســمتی از یک بــاب خانه 
ک 3۰8۴ فرعی جمعًا تشــکیل یک  کــه بــه انضمام ششــدانگ پال محــل راه متروکــه 

بــاب خانــه را داده اســت.
321۴( شکیبا عکاشه فرزند احمد وغیره: ششدانگ یک باب خانه

ششم: شماره های فرعی از 23 اصلی مزرعه سودآباد
28۵( جمال شفیعی فرزند عبدالوهاب وغیره: ششدانگ یک قطعه زمین

1217( میترا محمدی فرزند اصغر: ششدانگ یک باب خانه
31۵۵( فرزانه نصر فرزند قدرت اله وغیره: ششدانگ یک باب خانه دو طبقه

31۵۶( طیبه موالئیان فرزند غالمرضا: ششدانگ یک قطعه زمین
در روز سه شنبه 1۴۰۰/۰۴/29

31۵9( اسماعیل ولیخانی فرزند عوضعلی: ششدانگ یک باب خانه
31۶۰( فهیمه صالحپور فرزند عبدالکریم وغیره: ششدانگ یک باب خانه

هفتم: شماره فرعی از 32 اصلی مزرعه دست قمشه
3۰۵1( طاهره سادات نوابی فرزند سیدنور اله: ششدانگ یک باب خانه

هشتم: شماره فرعی از 33 اصلی مزرعه مهرقویه
1221( میتــرا احمدیــان شــهرضائی فرزنــد حبیــب الــه وغیــره: ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه
نهم: شماره های فرعی از ۵۰ اصلی مزرعه اله آباد

21۵۵( ســیده زهره موســوی فرزند ســیدمحمد هادی وغیره: ششــدانگ یک باب 
ک 1۵۴ فرعی بــوده. کــه قباًل قســمتی از پــال خانــه 

2917( لعیابیگم مدینه فرزند سیدعلی: ششدانگ یک قطعه زمین
292۰( محبوبه غالم الدین فرزند عبدالخالق وغیره: ششدانگ یک باب خانه

کبر: ششدانگ یک قطعه زمین 2929( مسلم حسین پناه فرزند علی ا
در روز پنج شنبه  1۴۰۰/۰۴/31

293۰( صبا فرشاد فرزند محمدحسن وغیره: ششدانگ یک باب خانه
2931( فرح باستی فرزند علیرضا وغیره: ششدانگ یک باب خانه

2933( افسر نادری درشوری فرزند سهراب: ششدانگ یک باب خانه
293۴( تهمینــه جهانــی جوانمــردی فرزنــد ابراهیــم وغیــره: ششــدانگ یــک بــاب 

خانــه
293۵( صدیقه رحیم پور فرزند رحیم وغیره: ششدانگ یک باب خانه

293۶( مصطفی قبادپور قورد فرزند حیدر: ششدانگ یک باب خانه نیمه تمام
دهم: شماره فرعی از 1۰۶ اصلی مزرعه ارش آباد

۵9۴( مریم قدیری فرزند عبدالرحیم : ششدانگ یک باب خانه
در روز شنبه 1۴۰۰/۰۵/۰2

بخش دو ثبتی شهرضا
ک مزرعه اسفرجان یازدهم: شماره های فرعی از 22۵ اصلی امال

1۵32( مهین دخت امیری فرزند رمضانعلی: ششدانگ یک قطعه ملک ساده
1789( مهین دخت امیری فرزند رمضانعلی: ششدانگ یک قطعه زمین
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در روز یک شنبه 1۴۰۰/۰۵/۰3

تعییــن و تحدیــد حــدود بــه ترتیــب از ســاعت 8 صبــح در محــل شــروع و انجــام 
ک و مجاوریــن  خواهــد شــد. لــذا بــه موجــب مــاده 1۴ قانــون ثبــت بــه صاحبــان امــال
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند. چنانچــه  اعــالم می شــود 
ک یــا نماینــده قانونــی آنهــا درموقــع تحدیــد حــدود حاضــر  هــر یــک از صاحبــان امــال
ــا حــدود اظهــار شــده ازطــرف  ــون ثبــت ملــک آنهــا ب ــق مــاده 1۵ قان نباشــند مطاب
ک  مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
کــه درموقــع مقــرر حاضــر نبوده انــد، مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صورتجلســه تحدیــد حــدود فقــط تــا ســی روز پذیرفتــه خواهد شــد و طبق تبصــره 2 
ماده واحده تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض میبایســت ظرف 
مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض به ایــن اداره با تقدیم دادخواســت اعتراض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن اداره  خــود بــه مراجــع ذیصــالح قضائــی 
ارائــه نمایــد. ضمنــًا چنانچــه روز تحدیــد حــدود بــا تعطیلــی پیــش بینــی نشــده ای 

گــردد، عملیــات تحدیــد حــدود روز بعــد انجــام خواهــد شــد. مواجــه 
تاریخ انتشار:  روز سه شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰1

ک شهرضا مرتضی قدیری رئیس اداره ثبت اسناد و امال
11۵3227 /  م الف

گهی آ

میراث آموزش

غیردولتــی  ســازمان های  هماهنگــی  شــورای 
گردشــگری  و  صنایع دســتی  فرهنگــی،  میــراث 
بــه مدیریــت  بــا ارســال نامــه ای خطــاب  کشــور، 
موقوفــۀ صارمیــۀ اصفهــان، خواســتار ارتقای ایمنی 
و  نقش جهــان  شــدۀ  جهانــی  ثبــت  میــدان 
آتــش  بــروز  از  جلوگیــری  بــرای  آن  پیرامــون  بــازار 
ســوزی شــد. الیــار عاصمــی زاده، رئیــس شــورای 
میــراث  غیردولتــی  ســازمان های  هماهنگــی 
کشــور  گردشــگری  و  صنایع دســتی  فرهنگــی، 
کــرد: نــوروز امســال،  گفت وگــو با ایســنا اظهــار  در 
دچــار  نقش جهــان  میــدان  حجره هــای  از  یکــی 
آتش ســوزی شــد و نگرانــی از اینکــه مبــادا حادثــۀ 
تلــخ آتش ســوزی بــازار تبریــز، بــرای بــازار اصفهان نیز 
تکــرار شــود، موجــب شــد کــه جمعــی از دوســتداران 
بــه  اصفهــان،  فرهنگــی  میــراث  تشــکل های  و 
شــکل جدی تــری پیگیــر ارتقــای سیســتم اطفــای 

باشــند. بــازار  حریق ایــن 
وی ادامــه داد: به منظــور پیــش برد ایــن امــر، بــا اداره 
کل میــراث فرهنگــی اصفهــان، وزارتخانــه میــراث 
کراتی  فرهنگــی و موقوفات صارمیه مکاتبــات و مذا
هماهنگــی  شــورای  نیــز،  کنــون  ا و  انجام شــده 
فرهنگــی،  میــراث  غیردولتــی  ســازمان های 
کشــور، بــا ارســال یــک  گردشــگری  صنایع دســتی و 
کــه بایــد هــر چــه ســریع تر عملیاتــی  نامــه، مــواردی 

شــود، یــادآور شــده اســت.
کپســول ها  شــارژ  کــرد:  تصریــح  عاصمــی زاده 
آتش نشــانی، نصب سیســتم اعالم و اطفای حریق 
و جابه جایــی مشــاغل پرخطــر پیرامــون میــدان 
کــه در نامــه  نقش جهــان، ازجملــه مــواردی اســت 
ــع  ــوارد قان ــن م ــا به ای ــا تنه ــاره کرده ایم، ام ــه آن اش ب
بــرای  بهتــری  اتفاق هــای  امیدواریــم  و  نیســتیم 
کــه یــک اثر جهانی  حفاظــت از ایــن میــدان تاریخــی 

اســت، رخ دهــد.
شــورای  کــه  نامــه ای  متــن  در  گزارش ایســنا،  بــه 
میــراث  غیردولتــی  ســازمان های  هماهنگــی 

کشــور،  گردشــگری  و  صنایع دســتی  فرهنگــی، 
خطــاب بــه مدیریــت موقوفــۀ صارمیــۀ اصفهــان 

اســت: آمــده  کــرده  ارســال 
کــه  »ضمــن آرزوی توفیــق روزافــزون، همان گونــه 
ــان  ــدان  نقش جه ــی و می ــازار تاریخ ــتحضرید ب مس
ازجملــه ثروت هــای فرهنگی ایــران و جهــان بــوده 
کــه روزانــه پذیــرای تعــداد زیــادی از شــهروندان و 
گردشــگران داخلــی و خارجــی اســت. ولیکــن بــه 
دالیــل متعــددی در معرض آســیب هایی همچون 
حجره هــای  آتش ســوزی  )نظیــر  آتش ســوزی 

اطــراف میــدان در نــوروز امســال( قــرار دارد.
شــورای هماهنگی ســازمان های غیردولتی میراث 
گردشــگری متشــکل از  فرهنگــی، صنایع دســتی و 
انجمن های حوزه میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری پیــرو ارتقــای امنیــت  این آثــار جهانی و 

گــوار اتفــاق بــازار تبریــز درخواســت: عــدم تکــرار نا
کپســول های آتش نشــانی اهدایــی میــراث  ۱.شــارژ 

فرهنگی
کلیــد محافــظ جــان و سیســتم اعــالم  ۲.نصــب 

حریــق
۳.جابجایی مشاغل پرخطر

 از ایــن محــدوده را دارد. امیــد اســت بــا همراهــی 
رویدادهــای  سبب ســاز  بیشــتر  همکاری هــای  و 
میــراث  از  حفاظــت  حــوزه  در  خوشــایندی 
کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم  باشــیم.«  ســرزمینمان 
رونوشــتی از ایــن نامــه، بــرای ریاســت اوقــاف و امــور 
کشــور، مدیــرکل امــور وزارتــی و بین الملــل  خیریــه 
وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، 
معاونــت محتــرم میــراث فرهنگــی وزارت میــراث 
گردشــگری و صنایع دســتی، اســتاندار و  فرهنگــی، 
تولیت محتــرم موقوفه صارمیه اصفهــان، مدیرکل 
مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان  و مدیــرکل 
دفتــر امــور مجامــع و تشــکل های وزارت میــراث 
ــال  ــز ارس ــتی نی گردشــگری و صنایع دس ــی،  فرهنگ

 شــده اســت.

ثبت نام رایگان دوره دوم آموزش مبانی نویسندگی 
بــه همــت واحــد آفرینش هــای ادبــی حــوزه هنــری 
اســتان اصفهــان آغــاز شــد. این دوره شــامل آمــوزش 
عناصــر داســتان، آشــنایی اولیــه بــا خاطــره نــگاری و 
ــدان  ــت و عالقه من ــی و... اس ــتان نویس ــول داس اص
ــا دهــم تیــر می تواننــد در ایــن دوره آموزشــی ثبــت  ت
امیــری  احمدرضــا  دوره   کنند.مدرس ایــن  نــام 
کارشــناس و مــدرس واحــد آفرینش هــای  ســامانی، 
دوره  و ایــن  اســت  اصفهــان  هنــری  حــوزه  ادبــی 
اســتعداد های  شناســایی  هــدف  بــا  کالس هــا  از 
زمینــه  در  آن هــا  تعالــی  بــه  کمــک  و  نویســندگی 
داســتان نویســی بــرای افــراد ۱۸ تــا ۳۵ ســال رایــگان 
ــه  ــزار می شــود. این دوره آموزشــی شــش ماهــه ب برگ
صــورت حضــوری و در ۲۴ جلســه برگــزار خواهــد شــد 
کانــون  غ التحصیالن ایــن دوره بــه عضویــت  و فــار
ادبیــات داســتانی حــوزه هنــری اســتان اصفهــان 
موفــق  هنرجویــان  همچنیــن  آمــد،  درخواهنــد 
آمــوزش  دوره ی  وارد  هرســال،  مقدماتــی  دوره ی 

بعــد خواهنــد شــد.  داســتان پیشــرفته ی ســال 
کالس های ایــن دوره در ســاعت ۱۶ تــا ۱۸ روز هــای 
شــنبه در ســالن ســعدی حــوزه هنــری واقــع در 
خیابان اســتانداری، گذرســعدی، عمارت سعدی، 
برگزارمی شــود. عالقــه منــدان می تواننــد بــرای ثبــت 
نــام در ایــن دوره بــا شــماره تمــاس ۳۲۲۲۰۰۵۶ و یــا بــا 
واتســاپ ۰۹۱۳۵۹۱۸۲۴۲ تماس بگیرند. نخســتین 
گذشــته  دوره آموزش »مبانی نویســندگی« در ســال 
بــه صــورت رایــگان برگــزار شــد و در پایان از هشــت نفر 

ــر قدردانــی شــد. از نفــرات برت

تکراریکهشداربرایمیداننقشجهان ثبتنامدومیندورهرایگان»مبانینویسندگی«
دراصفهان

هنرربخ

که  مدیر موزه ی هنرهای معاصر اصفهان خبر داد 
مرمت ایــن مــوزه، بــا اختصاص مبلغ ســه میلیــارد و 
پانصــد میلیــون تومان آغاز شــده و تا شــش ماه بعد 
نیــز ادامــه خواهــد داشــت. مهــدی تمیزی به ایســنا 
کــه عهــده دار مدیریــت  گفــت: از بهمــن ســال ۱۳۹۶ 
ــه  ــدت س ــی م ــدم، ط ــر ش ــای معاص ــوزه ی هنره م
کالبــد مــوزه و طرح هــای مرمتــی  مــاه، هــم بــر روی 
گنجینــه ی مــوزه،  آن و هــم بــر روی مجموعــه ی 
بررســی هایی را انجــام دادم و ســپس، مســئله نیــاز 
ضــروری مــوزه ی هنرهــای معاصــر را بــه مرمــت را 
ــه امــکان داشــت مطــرح  ک بارهــا و بارهــا هرجایــی 
در  امســال  خوشــبختانه  داد:  ادامــه  وی  کــردم. 
بودجــه ۱۴۰۰ مبلــغ ســه میلیــارد و پانصــد میلیــون 

گرفتــه شــد و  تومــان بــرای مرمت ایــن مــوزه در نظــر 
از ۲۷ خردادمــاه، پیمانــکاران ســازمان نوســازی و 
بهســازی شــهرداری اصفهان پــروژه ی مرمــت را آغاز 
کرده انــد. مدیــر مــوزه ی هنرهــای معاصــر اصفهــان 
کــه مرمــت آن در اولویــت  کــرد: بخشــی  خاطرنشــان 
کــه  قــرار دارد، ســاختمان ضلــع شــمالی مــوزه اســت 
ــی  کش های ــته و نا ــی داش ک ــیار خطرنا ــت بس نشس

گرفتــه شــود. کل بنــا بایــد در نظــر  هــم بــرای 
کــه »فعالیــت   تمیــزی، در پاســخ به ایــن ســؤال 
مــوزه در زمــان مرمــت بــه چــه شــکل خواهــد بــود؟« 
کــرد: در شــش ماهی که برای مرمــت موزه ی  اظهــار 
گرفته شــده، نمایشــگاه  هنرهــای معاصــر در نظــر 
نخواهیــم داشــت، امــا چنــد خــرده برنامــه داریم که 
آن را در ســالن ها اجــرا می کنیــم؛ ازجملــه رونمایی از 

کتــاب »هنــر معاصــر«.
وی دربــاره کتــاب »هنــر معاصــر« توضیــح داد: چنــد 
کارشناسان موزه، تعدادی مقاله غیرایرانی را  تن از 
کــرده و مــوزه ی هنرهــای معاصــر  ترجمــه و ویرایــش 
آن را بــه چــاپ رســانده اســت. نشســت رونمایــی و 
ــا  کتــاب نیــز دهــم تیرمــاه، ب گفت وگــو درباره ی ایــن 
حضــور کارشناســان هنــر معاصر و مترجمــان کتاب 

برگــزار خواهــد شــد.

آغاز مرمت موزه هنرهای معاصر اصفهان

فراخوانربخ

جشنوارهربخ

جشنوارهربخ

فراخــوان جشــنواه ملــی ترویــج نجــوم ادیــب در 
ــر اعــام دبیرخانه ایــن  اصفهــان اعــام شــد. بناب
جشــنواره ملــی در دو بخــش فراخوان مقاله های 
نجومی برگــزار  عکــس  مســابقات  علمــی و 
می شــود. خورشــید و منظومــه شمســی، نجــوم 
اختــر  فضایــی،  آوری  فــن  و  علــوم  رصــدی، 
فــرا  فیزیــک، اختــر زیســت شناســی، ســیارات 
کیهــان شناســی محور های ایــن  خورشــیدی و 
ــا پایــان شــهریور  جشــنواره اســت.عاقه مندان ت
ــه نشــانی اینترنتی  عکس هــا و مقــاالت خــود را ب
w w w . n o j o u m . e s f a h a n f a r h a n g . i r 

ارسال کنند.
آخریــن مهلــت ثبــت نــام دهــم آذر اعــام شــده 

اســت.
جشــنواه ملــی ترویــج نجــوم ادیــب ویژه منجمان 

دوره  آمــوزان  دانــش  و  دانشــجویان،  آماتــوذ، 
مجــازی  نمایشــگاه  بــا  همــراه  متوســطه  دوم 
رصــد  و  مقاله هــا  پوســتر  ارســالی،  عکس هــای 
آنایــن و دیگــر برنامــه جنبــی ۱۶ تــا ۱۸ آذر برگــزار 

می شــود.

جشــنواره  اجرایــی  مدیــر  حجتــی،  ایمــان 
کــودکان و نوجوانــان در  بین المللــی فیلم هــای 
گــو بــا صاحــب نیــوز؛ اظهــار کرد: جشــنواره  گفــت و 
کــودک و نوجــوان تــا دوره ســی  بیــن المللــی فیلــم 
و دوم در مــرداد مــاه برگــزار می شــد. در جشــنواره 
کــه محــرم و صفــر از  ســی و ســوم بــا توجــه به ایــن 
گرفتــه بــود و امــکان برگــزاری در  مهرمــاه فاصلــه 
آن زمــان وجــود داشــت جشــنواره را در مهرمــاه 
کردیــم. زمــان برگــزاری اصلــی جشــنواره  ۹۹ برگــزار 
ــه واســطه اینکه  ــوده، امــا ب همیشــه در مهرمــاه ب
ماه هــای قمــری محــرم و صفر همزمان شــده بود 
بــا برگــزاری جشــنواره زمــان جشــنواره بــرای چنــد 

ســال بــه تابســتان موکــول شــد.
وی افــزود: وقتــی یــک رویــداد بین المللــی تاریــخ 
مشــخصی نداشــته باشــد، اتفــاق خوبــی نیســت 
و باعــث می شــود دیــد بیــن المللــی خوبــی در 
آن وجــود نداشــته باشــد. امســال مجــددًا قــرار 
گذشــته ببریــم   شــد این رویدادهــا بــه ســال های 

کنیــم و تاریخــی ثابــت داشــته  و در مهرمــاه برگــزار 
باشــد، تا از نظر بین المللی جشــنواره بتواند سود 
ببــرد. فراخــوان جشــنواره هفتــه پیــش منتشــر 
ــت  ــه عل ــان ب ــودکان و نوجوان ک ــن   ــد. همچنی ش
کرونــا بیشــتر در خانه هــا بودنــد و از نظــر مــا، آن هــا 

ــه برنامه هــای فرهنگــی خوبــی نیــاز دارنــد. ب
و  جشــنواره  دبیرخانــه  داشــت:  ابــراز  حجتــی 
اســتان  ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان 
اصفهــان و حــوزه هنــری اصفهــان می خواهــد 
زمینه هایــی  کــه  کنــد  اســتفاده  تابســتان  از 
ــود  ــم  ش ــنواره فراه ــی جش ــان اصل ــرای مخاطب ب
امســال  جشــنواره  بــه  فرآینــدی  نــگاه  یــک  و 
تاریخــش در  باشــیم. وقتــی جشــنواره  داشــته 
تقویم هــای بین المللــی ثابــت شــده باشــد یــک 
امتیــاز مثبــت بــه حســاب می آیــد. وی تصریــح 
کــرد: در هفتــه جــاری بــه یــک برنامــه اجرایــی 
و  اصفهــان  هنــری  حــوزه  همــکاری  بــا  کامــل 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
می رســیم و برنامه هــای جشــنواره را در تابســتان 
ــنواره  ــی جش ــر اجرای ــرد. مدی ک ــم  ــی خواهی معرف
نوجوانــان،  و  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی 
گفــت: فراخــوان جشــنواره بــرای حرفه ای هــای 
گذشــته منتشــر شــده اســت و  ســینما در هفتــه 
کــودک و  کــه در حــوزه  مــا از همــه فیلمســازانی 
کــه  نوجــوان فعالیــت می کننــد دعــوت می کنیــم 
کننــد همیچنیــن در ایــن  فراخــوان مــا را مطالعــه 

کننــد. دوره از جشــنواره شــرکت 

داســتان این ســریال، روایــت زندگــی پــدر و دختــری 
کــه در رشــته ورزشــی رزمی فعــال بوده انــد و  اســت 
اتفاقــات چنــد ســال اخیر زندگــی شــان، روند زندگی 
کــه وارد باندهــای  آن هــا را تغییــر داده بــه نحــوی 
پخــش مــواد مخــدر شــده اند. داســتان این ســریال 

کــه در ۷ قســمت  ــر پلیســی اجتماعــی اســت  در ژان
و جهــت پخــش از شــبکه های سراســری در هفتــه 
کنون ایــن ســریال در  ناجــا تولیــد می شــود. هــم ا
اصفهــان و شــیراز در حــال تولیــد اســت و تهیــه 
کنندگی آن را رضا وفاداری برعهده دارد ، نویســنده 
نیــز  حســین مومنــی اســت و  پــای شــبح  ی رد 

کارگردانــی آن بــر عهــده امیــر حســین عنایتــی اســت.
امیــر حســین عنایتــی پیــش از ایــن تجربــه موفــق 
ساخت فیلمهای سینمایی عروس بندر ، سه دزد 
و ناخــدا شــعهمیر و همچنیــن ســریالهای دوراهــی 
، ســایه ها ، مــن و میهــن و فرشــتگان بــی بــال را 
داشــته اســت. وی ســاخت فیلمهــای ســینمایی 

حرمــت ، تــاوان ، بازگشــت ، دریــادالن ، وقــت رویــا ، 
اولیــن نمایــش ، نفــر ســوم و ... را نیــز برای تلویزیون 
کارنامــه خــود دارد.  در مینــی ســریال »ردپــای  در 
ــی،  مهــدی  ــی ماننــد شــهرام عبدل شــبح« بازیگران
لیــا برخــورداری، جمشــید جهانــزاده،  صبایــی، 
مریــم خدارحمی،بهرام ابراهیمی، رابعه اســکویی، 

افشــین ســنگ چــاپ، احســان طالــب زاده،احمــد 
ممتــاز  نــدا  خردســال  هنرمنــد  و  مقامی دوســت 

نقــش آفرینــی می کننــد. 
حســین  امیــر  ســریال  تصویربرداری ایــن  مدیــر 
مدیــر  الهــی  حبیــب  مجتبــی  و  اســت  عنایتــی 

اســت. دار  عهــده  را  صدابــرداری 

فراخوان جشنواه ملی ترویج نجوم ادیب 
در اصفهان

مدیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان خبر داد؛

برگزاریجشنوارهبینالمللیفیلمکودکونوجوان
امسالهمدرمهرماه

 رد پای شبح در اصفهان و شیراز
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ملــی  تیــم  جنجالــی  مربــی  ویلموتــس  مــارک 
کارشــناس مســابقات یــورو  فوتبال ایــران، بــه عنــوان 
ــه  ک در شــبکه ZDF حضــور دارد.  مــارک ویلموتــس 
بــه دلیــل ســال ها بــازی در تیــم شــالکه چهــره ای 
ــث  ــت، در بح ــان اس ــال آلم ــده در فوتب ــناخته ش ش
کارشناســی مربــوط بــه مســابقات یــورو در شــبکه 
کــه جنجالی تریــن  ZDF حضــور دارد. ویلموتــس 

کــرده  ــام خــودش ثبــت  ــه ن پرونــده ورزشــی ایران را ب
اســت، پــس از کارلــوس کــی روش هدایت تیم ملــی را 
گرفت ولی پس از نتایج ضعیف و شکســت  برعهده 
برابــر عــراق و بحریــن در انتخابــی جــام جهانــی، از 
کار برکنــار شــد. او در انتظــار حکــم نهایــی فیفــا روی 
ــادی روی  ــر زی ــت تاثی ــن اس ــه ممک ک ــت  پرونده ایس
اتفاقات یک ســال آینده فوتبال ایران داشــته باشــد.

سرمربی سابق تیم ملی کارشناس کدام شبکه تلویزیونی شد؟ 
رشــته  جــوان  رکابــزن  الرعایائــی  امیــن  ابوالفضــل 
ســرعت بــه ســپاهان پیوســت. ابوالفضــل امیــن 
کشــور در  الرعایائــی ســتاره جــوان دوچرخه ســواری 
کت  کــره بــا محمدرضــا ســا رشــته ســرعت پــس از مذا
بــه ســپاهان پیوســت. امیــن الرعایائــی افتخاراتــی 
کشــور در ســال  همچــون ســتاره مســابقات جوانــان 
۱۳۹۹، عضو ثابت تیم ملی جمهوری اســامی ایران 
کســب ۱۶  گذشــته در رشــته ســرعت،  در ۴ ســال 
مــدال طــا و نقره و برنز در مســابقات قهرمانی کشــور 

کارنامــه خــود دارد. کشــوری را در  و لیــگ 

هافبــک تونســی مســیر خــود را از الدحیــل بــه الریان 
ــر داد لموشــی  ــه« قطــر خب ــر داد. نشــریه »الرای تغیی
ســرمربی الدحیــل بــا حضــور فرجانــی ساســی ملــی 
پــوش تونســی باشــگاه الزمالــک مصــر در ایــن تیــم 
کنــد.  کــرد تــا مســیر این بازیکــن تغییــر  مخالفــت 
بــه  الریــان  باشــگاه  رســیده  گزارش هــای  طبــق 

صــورت جــدی با ایــن بازیکــن تیــم ملــی تونــس وارد 
کــرات شــد و مســیر ساســی از الدحیــل بــه الریان  مذا

کــرد.  تغییــر پیــدا 
پیــش از ایــن یــک رســانه تونســی مدعــی شــده بــود 
کــه باشــگاه پرســپولیس بــه ساســی پیشــنهاد داده 
باشــگاه ایرانی  ســوی  از  خبــر  بافاصله ایــن  ولــی 

تکذیــب شــد.

فدراســیون فوتبال با ارســال نامه ای به فدراســیون 
فوتبــال عربســتان خواهــان حضــور تیم های ایــن 

ک ایــران شــده اســت.  کشــور در خا
دیــدار  برگــزاری  کــه  می شــود  ســالی  چنــد  حــاال 
باشــگاه های عربســتانی و ایرانی به دالیل سیاســی 
کشــور ثالــث برگــزار می شــود، امــا  متوقــف شــده و در 
کــه شــیوع ویــروس  همیــن چنــد هفتــه پیــش بــود 
کرونــا ســبب شــد تا بــار دیگــر تیم هــای فوتبال ایرانی 
گروهــی  مرحلــه  و  بگذارنــد  کشــور  به ایــن  پــا 
کــه  گروهــی  رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا در 

فوالدخوزســتان و اســتقال در آن حضور داشــتند، 
کشــور برگــزار شــد. ک ایــن  در خا

کــه  همیــن موضــوع دلیــل اصلــی نامــه ای اســت 
از ســوی فدراســیون فوتبال ایــران بــه فدراســیون 
فوتبــال عربســتان ارســال شــده و از آنهــا خواســته 
تــا زمینــه برگــزاری بــازی تیم هــای عربســتانی در 

فراهــم شــود. ک ایــران دوبــاره  خا
تیم هــای اســتقال و فوالدخوزســتان در شــرایطی 
ســایر  همینطــور  و  عربســتانی  تیم هــای  مقابــل 
گــروه ســوم و چهــارم بــه میــدان  تیم هــای دیگــر 
رفتنــد که ایــن کشــور میزبانــی خوبــی از آنهــا داشــت 
و در جریــان برگــزاری بازی هــا نیــز شــاهد حاشــیه 
خاصــی نبودیــم. همچنیــن بایــد به ایــن نکتــه نیــز 
کــه عربســتان در ســید دوم رقابت هــای  کــرد  اشــاره 
گرفتــه و بــا توجــه  مرحلــه نهایــی جــام جهانــی قــرار 
گرفتن ایــران در ســید اول، ایــن احتمــال  بــه قــرار 
کــه در  کشــوری باشــد  کــه یکــی از ۵  وجــود دارد 
مرحلــه نهایــی بایــد دو بازی بســیار تعیین کننــده و 

کنیــم. ــزار  سرنوشــت ســاز را مقابــل آنهــا برگ

فدراســیون فوتبال ایــران تصمیــم بــه پیگیــری تغییر 
در ســیدبندی مرحلــه نهایــی انتخابی جــام جهانی 
در قــاره آســیا شــد. فدراســیون جهانــی فوتبــال در 
ــر خــاف اعــام قبلــی خــود  اقدامی غیــر منتظــره و ب
کــرد تــا  اقــدام بــه انتشــار رنکینــگ تیم هــای آســیایی 
ســیدبندی بازی هــای مرحلــه نهایی انتخابــی جام 
جهانــی ۲۰۲۲ قطــر را در قــاره کهن دســتخوش تغییر 
ــا تیم هــای فوتبــال  کند. ایــن موضــوع ســبب شــد ت
کــه درخواســت میزبانی ایــن  امــارات  و  عربســتان 

کرونــا  بازی هــا را نیــز بــا توجــه بــه شــیوع جهانــی 
گیرنــد و  گلــدان قــرار  بــه AFC داده بودنــد در یــک 
احتمــال بــازی مســتقیم آنهــا منتفــی شــود. اتفاقــی 

کــه شــائبه حمایــت فیفــا و AFC از میزبانــی آنهــا را 
که امارات و عربستان سعودی دیگر  افزایش داد چرا
می تواننــد بــه راحتــی در دو گروه قرار گرفتــه و بازی ها 
را در صــورت متمرکــز شــدن میزبانــی کنند.تغییــرات 
بــه وجــود آمــده در ایــن خصــوص باعــث پیگیــری 
رســانه ها شــد تــا نظــر شــهاب الدین عزیــزی خــادم را 
کنــد. رئیــس فدراســیون فوتبــال  نیــز بــه خــود جلــب 
از کمیتــه بین الملــل خواســت تــا بــا ارســال نامه های 
گانه به نهادهای بین المللی فوتبال پیگیر این  جدا

تغییــرات شــده و از فیفــا در ایــن بــاره پاســخ بگیــرد.

برنامه مســابقات مرحله یک چهــارم نهایی جام 
حذفــی فوتبال اعام شــد. 

تیــم فــوالد مبارکــه ســپاهان در روز پنجشــنبه ۲۴ 
تیــر از ســاعت ۲۱:۳۰ در ورزشــگاه شــهدای فــوالد 
اهــواز بــه مصــاف تیــم فــوالد خوزســتان مــی رود.

برنامــه بــازی ســایر تیم هــا در مرحلــه یک چهــارم 
نهایــی جــام حذفــی بــه شــرح زیــر اســت: 

پنجشنبه ۲۴ تیر
 -۱۹:۴۵ ســاعت  اســتقال-   - پرســپولیس 

تهــران آزادی  ورزشــگاه 
ســاعت  ک-  ارا ســیرجان-آلومینیوم  گهــر  گل 
ســیرجان ســلیمانی  شــهید  ورزشــگاه   -۲۰:۳۰

پنجشنبه ۳۱ تیر
ملــوان بنــدر انزلی-خیبــر خــرم آبــاد- ســاعت ۲۰ - 

ورزشــگاه تختــی انزلی

بانــوی تکوانــدوکار اصفهانــی موفــق شــد عنــوان 
قهرمانــی مســابقات قهرمانــی آســیا را بــه دســت 
مســابقات  دوره  چهارمیــن  و  بیســت  بیــاورد.  
 ۱۸۹ حضــور  بــا  لبنــان   ۲۰۲۱ آســیا  قهرمانــی 
کشــوردر ســالن »نوهــاد نوفــال«  تکوانــدوکار از ۲۱ 

بیــروت آغــاز و بــه مــدت ۳ روز ادامــه داشــت.
نــگار اســماعیلی تکوانــدوکار اصفهانــی وزن اولــی 
بــر  بــا غلبــه  کــه  کشــورمان در ایــن رویــداد بــود 
تمامی حریفــان خــود بــا شایســتگی بــر ســکوی 

آسیا ایســتاد. قهرمانــی 
کــه بــرای نخســتین  بــار اســت حضــور در  نــگار 
ــد در  ــه می کن ــیا را تجرب ــاالن آس ــابقات بزرگس مس
نخســتین دیــدار بــا »زیــودا آیریماتــو« از قزاقســتان 
کــرد و ۲۹ بــر ۹ بــه برتــری رســید؛ او در ادامــه  مبــارزه 

گارســس« هوگوپــوش فیلیپینــی  ــر »ورونیــکا  براب
دارنــده مــدال برنــز قهرمانــی نوجوانــان آســیا قــرار 

ــر ۴ پیــروز شــد. گرفــت و ۲۲ ب
کیلوگــرم در مرحلــه  هوگوپــوش وزن منفــی ۴۶ 
نیمــه نهایــی »شوخســانام ازامــوا« از ازبکســتان 

ــگار  ــر ۷ شکســت داد و فینالیســت شــد؛ ن را ۲۸ ب
کــره  نماینــده  کانــگ«  »می رئــو  نیــز  فینــال  در 
جنوبــی قهرمــان نوجوانــان جهــان و آســیا را ۳۱ 
گــردن  بــر ۹ شکســت داد تــا نشــان زریــن طــا را بــر 

بیاویــزد.

رئیــس هیئــت والیبــال اســتان مشــکات مالــی را 
اصلی تریــن دغدغــه هیئت هــای ورزشــی دانســته 
و گفــت: بــرای هــر بــار اعــزام تیم هــای پایــه، بیــن ۳۰۰ 
تــا ۴۰۰ میلیــون تومــان هزینــه می شــود و دوســتان 
کنــون بــرای پرداخــت  کســی تا کــه چــه  کننــد  اعــام 
کــرده اســت؟  تیمــور باجــول  هزینه هــا بــه مــا کمــک 
دربــاره عملکــرد هیئــت والیبــال اســتان در 3 مــاه 
نخست ســال، اظهار داشت: کمیته استعدادیابی 
هیئــت در ایــن مــدت فعالیــت داشــته و در حضــور 
گرفتــه  مربــی تیــم ملــی نوجوانــان از 17۰ نفــر تســت 
شــد کــه از ایــن تعــداد 9 نفــر بــرای تیــم ملــی انتخــاب 
شــدند. عــاوه بــر آن در ایــن مــدت بــا همــکاری 
کاس هــای مربیگــری درجــه 3 را  یــک دانشــگاه 
کردیــم. وی ادامــه داد: در حــوزه ملــی، 3  برگــزار 
بازیکــن اصفهانــی از جملــه امیــر غفــور، محمدجواد 
معنوی نــژاد و مســعود غامی بــرای حضــور در لیــگ 
ملت هــا بــه تیــم ملــی دعــوت شــدند. همچنیــن 
در ایــن مــدت در هــر 2 بخــش بانوان و آقایــان اردوی 
آمادگــی تیم هــای نوجوانــان، جوانــان و امیدهــای 
قهرمانــان  مســابقات  بــه  اعــزام  بــرای  را  اســتان 
والیبــال  هیئــت  رئیــس  کردیــم.  برگــزار  کشــوری 
کرونــا  اســتان اصفهــان در پاســخ به اینکــه شــیوع 
چــه تأثیــری بــر فعالیت هــای آنهــا داشــته اســت، 
کرونــا بــر کل مجموعــه ورزش تأثیرگــذار بــوده  گفــت: 
گــر  کادمی هــا بیشــترین ضــرر را دیدنــد؛ حتــی ا و آ

پروتکل هــا  رعایــت  بــا  می خواســتند  کادمی هــا  آ
و  می ترســیدند  خانواده هــا  هــم  بماننــد  فعــال 
کادمی هــای  اجــازه نمی دادنــد فرزندان شــان در آ
بــا  کننــد.  پیــدا  حضــور  والیبــال  اســتعدادیابی 
تمام این تفاســیر هیئت والیبال توانســت با رعایت 
ــرای  ــاز ب ــای ب ــاد فض ــتی و ایج ــای بهداش پروتکل ه
کادمی هــا، فعالیــت خــود را ادامــه دهــد. از طــرف  آ
دیگــر مــا توانســتیم بــر اســاس تقویــم هیئــت پیــش 
برویــم و هیئــت والیبــال در زمــان شــیوع کرونــا فعال 
بــوده اســت. وی اصلی تریــن دغدغــه هیئت هــای 
گفــت: بارهــا  ورزشــی را مشــکات مالــی خوانــده و 
کــردن بــه ابــزار خــوب،  کار  گفتــم هــر مدیــری بــرای 
کارآزمــوده نیــاز دارد؛ منابــع  منابــع مالــی و پرســنل 
مالــی معضــل تمــام هیئت هــای ورزشــی اســت. بــه 
طــور مثــال بــرای اعــزام تیم هــای پایــه حــدود 3۰۰ تــا 
۴۰۰ میلیــون تومــان هزینــه می شــود و از دوســتانی 
کــه برخــی ادعاهــا را مطــرح می کننــد می خواهــم 
کنــون بــرای پرداخــت  کســی تا کــه چــه  کننــد  اعــام 
کــرده اســت؟ رئیــس هیئــت  هزینه هــا بــه مــا کمــک 
قــرار  گــر  ا کــرد:  اضافــه  اصفهــان  اســتان  والیبــال 
ــه  ــد مســئوالن ب اســت از ورزش حمایــت شــود، بای
کمکــی  کــه چــه  کننــد  طــور شــفاف و بــا ســند اعــام 
کرده انــد و شــعار ندهنــد. با ایــن حــال  و بــا وجــود 
انجــام  را  خــود  وظایــف  مــا  مشــکات  تمام ایــن 
می دهیــم و خوشــبختانه هیئــت والیبــال اســتان 

ــت. ــور اس کش ــر  ــای برت ــزء هیئت ه ــان ج اصفه

تیــم فوتبــال ذوب آهــن در دیــداری تدارکاتــی بــا تیم 
صنعــت ابریشــم بــا نتایــج پرگل به پیــروزی رســید.

فــوالد  ورزشــگاه  در  کــه  تدارکاتــی  دیــدار  در ایــن 

شــهر برگــزار شــد ذوب آهــن درمصــاف بــا صنعــت 
ابریشــم این تیم را با نتیجه ۵ بر صفر شکســت داد.

گل های ایــن دیــدار را دارکــو بیــدوف مهاجــم صــرب، 
علــی خدادادی، ایــوان مارکوویــچ، پیمــان رنجبری 

و عکاشــه بــرای ذوب آهــن بــه ثمــر رســاندند.
تیــم فوتبــال ذوب آهــن در ادامــه مســابقات لیــگ 
تیــر  چهــارم  کشــور،  باشــگاه های  فوتبــال  برتــر 
تیــم  میزبــان  اصفهــان  شــهر  فــوالد  ورزشــگاه  در 

بــود. خواهــد  ک  ارا آلومینیــوم 
تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهان بــا ۲۱ امتیــاز در رده 

۱۵ جــدول رقابت هــا جــای گرفتــه اســت.

رکابزن ملی پوش سپاهانی شد 

ساسی با یک پرسپولیسی همبازی می شود

نامه فدراسیون فوتبال ایران به عربستانی ها! 

فدراسیون فوتبال پیگیر اقدام عجیب فیفا 

مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی: 

سپاهان ۲۴ تیر به مصاف فوالد خوزستان می رود 

بانوی اصفهانی قهرمان تکواندو آسیا شد 

رئیس هیئت والیبال اصفهان: 

با تمام مشکالت جزء هیئت های برتر کشور هستیم 

پیروزی تیم فوتبال ذوب آهن در بازی تدارکاتی
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

میــز  روی  تنیــس  کنفدراســیون  رئیــس  نایــب 
آســیا و عضــو ژوری مســابقات المپیــک توکیــو 
گفــت: متاســفانه کشــورهای عربــی بــا هزینه های 
کــه انجــام دادنــد، قانونــی  غیراخاقــی و متعارفــی 
کــه در هیئــت رئیســه تصویــب شــده بــود بــه  را 
گانــه  نفــع خــود برگرداندنــد تــا یــک ســهمیه جدا

منطقــه ای داشــته باشــند. 
افشــین بدیعــی در گفــت وگو با ایســنا در خصوص 
کنفدراســیون در دوران  برنامه هــای انجــام شــده 
کرونــا، اظهارکــرد: در یــک ســال و  شــیوع ویــروس 
کــه تمــام دنیــا درگیــر پاندمی کرونــا بــود  نیــم اخیــر 
و تمــام فعالیت هــا زمین گیــر شــده بــود، بــا برنامــه 
توســعه ای توانســتیم به بهترین نحو برنامه های 

کشــور عضــو انجــام دهیــم. خــود را بــرای ۴۵ 
وی افــزود: بــا توجــه بــه برگــزار نشــدن کاس هــای 
گرفتــه  کشــورها در نظــر  کــه بــرای تمــام  ســاالنه 
کاس هــا بــه صــورت  می شــد، بودجــه برگــزاری 
تجهیــزات یــا پــول نقــد در اختیــار فدراســیون 
بتواننــد  آنهــا  خــود  تــا  شــد  داده  قــرار  کشــورها 
خــود  شــرایط  اســاس  بــر  را  فعالیت هایــی 
برنامه ریــزی کننــد، برای ایــران نیز ایــن کار را ســال 

گذشــته و امســال انجــام دادیــم.
آینــده  برنامه هــای  خصــوص  در  بدیعــی 
گفــت: مســابقات قهرمانــی  کنفدراســیون آســیا، 
مجمــع  و  رئیســه  هیئــت  جلســات  آســیا، 
کــه شــهریور مــاه در  عمومی کنفدراســیون آســیا 
قطــر برگــزار می شــود و المپیــک توکیــو را در پیــش 
کســب ســهمیه  داریــم. مســابقات مقدماتــی و 
ــه یــک  ک ــزار شــد و افتخــار می کنیــم  المپیــک برگ
بازیکــن و یــک داور از ایــران در المپیــک حضــور 
دارنــد. بنــده هــم بــه عنــوان یکــی از شــش عضــو 
هیئــت ژوری افتخــار پیدا کــردم در این هیئت که 
از هــر قــاره یــک عضــو دارد، نماینــده قــاره آســیا در 
مســابقات تنیس روی میز المپیک توکیو باشــم.

نایــب رئیس کنفدراســیون تنیــس روی  میــز آســیا 
در خصــوص تاثیــر وقفــه پاندمی کرونــا بــر عملکــرد 
کرد: ایــن مســئله بــرای همــه  بازیکنــان، اضافــه 
کــه بــه همــه  بــه صــورت یکســان بــود، توصیــه ای 
ــی  کیفیــت فیزیکــی و بدن ــه  ک ــود  داشــتیم، این ب
خــود و همچنیــن تمرینــات ســرویس را در منــزل 
کننــد، البته این  و فضــای خصوصــی خــود حفــظ 
کار بازیکنــان تاثیــر داشــته و  کیفیــت  وقفــه بــر 
کمی پاییــن آمــده اســت. کیفیــت آنهــا بی تردیــد 

ســهمیه  قبــل  دوره هــای  در  داد:  ادامــه  وی 
آســیا 11نفــر بــود و رقابت هــای میکــس دوبــل را 
نداشــتیم، امــا امســال مســابقات میکــس دوبــل 
اضافــه شــد و ســهمیه آســیا بــه شــش نفــر کاهــش 
کم کــردن ســهمیه موجــب شــد،  کــرد و ایــن  پیــدا 
گذشــته ســهمیه  نتوانیــم هماننــد ســال های 

ــیم. ــته باش ــتری داش بیش
کــه آیــا ممکــن  بدیعــی در پاســخ به ایــن ســوال 
گفــت: قبــل  کنــد یــا خیــر،  اســت این قانــون تغییــر 
ــزار  ــی برگ ــاتی در قســمت فن از هــر المپیــک جلس
ــد  ــه هیئــت رئیســه می آی می شــود و نتیجــه آن ب
و متناســب بــا المپیــک تغییراتــی انجــام می شــود 
کــه امیدواریــم بــرای دوره هــای بعدی بتوانیم این 
قانــون را بــه حالــت قبلی برگردانیم، تــاش کردیم 
کــه  ســهیمه ها بیشــتر شــود و نظرمان ایــن بــود 
و  شــود  عمومی برگــزار  صــورت  بــه  مســابقات 
بــه صــورت منطقــه ای نباشــد، امــا متاســفانه 
بــه  توجــه  بــا  و  دارنــد  نفــوذ  عربــی  کشــورهای 
ــورهای  کش ــرای  ــهیمه ب ــک س ــهمیه بندی، ی س
کــه بازیکنــان آنهــا از  گرفتــه شــد  عربــی در نظــر 
مــا ضعیف تــر هســتند، پیشــنهاد من ایــن بــود 
ــا  ــد، ام ــه ای نباش ــورت منطق ــه ص ــهمیه ب ــه س ک

هزینه هــای  بــا  عربــی  کشــورهای  متاســفانه 
بــه  کــه  پیشــنهادی  داشــتند،  کــه  نامتعارفــی 
کنفدراســیون آســیا رســانده بودیــم را  تصویــب 

ــد. ــر دادن تغیی
کرســی های بین المللی،  کســب  وی در ارتباط با 
کــرد: متاســفانه در قــاره ســختی قــرار  خاطرنشــان 
کــره و ژاپــن و  کشــورهای چیــن،  گرفته ایــم و بــا 
که ایــن رشــته از آِن آنهــا اســت مواجــه  شــرق آســیا 
هســتیم، امــا مــا توانســتیم بــه خوبــی خودمــان را 
کنیــم، کشــورهای آســیایی حســاب بســیار  ثابــت 
کرده انــد،  بــاز  مــا  بازیکنــان  روی  بــر  را  ویــژه ای 
نوشــاد عالمیــان یکــی از بازیکنــان پرافتخار ایــران 
کشورها ایســتادن چــه در  اســت، در مقابل ایــن 
بازیکنــی، مربیگــری یــا مدیریــت ســخت اســت و 
کنار ایــن موضــوع مســئله همســایگی  البتــه در 
کــه میلیون هــا دالر  کشــورهای عربــی را داریــم  بــا 
گرفتــن  کشــورهای عربــی  بــرای  هزینــه می کننــد، 
کمیته  که دولت و  کرســی سیســتم خاصی دارند 
بودجه هــای  و  می کنــد  هزینــه  آنهــا  المپیــک 
کــه بخشــی از ایــن بودجــه را بــه  خــاص دارنــد 
صــورت قانونــی بــا برپایــی مســابقات مختلــف، 
دعــوت از تیم هــا، افــراد و اشــخاص بانفــوذ و دیگــر 

خــوب  خیلــی  میزبانی هــای  ارائــه  و  برنامه هــا 
تامیــن می کننــد و بخشــی را هــم بــه شــکل دیگــر 
کــه در اخاقیــات ما ایــن مســائل  هزینــه می کننــد 
نمی گنجــد و بودجــه آن را هــم نداریــم، بنابرایــن 
کار ســخت  در چنیــن شــرایطی فقــط و فقــط 
کــردن و روابــط  و تــاش و از طرفــی خــوب فکــر 
ــد  ــل می توان ــوب و مجموعه ایــن  عوام عمومی خ
کرســی های بیــن المللــی  مــا را در حفــظ و تقویــت 

کنــد. کمــک 
وی ادامــه داد: در عیــن حــال توصیــه من ایــن 
گــر وزارت ورزش، کمیتــه ملی المپیک  کــه ا اســت 
کشــورهای  مثــل  نمی تواننــد  فدراســیون ها  و 
کرســی  دارنــد و  کــه  کننــد، از نفراتــی  عربــی هزینــه 
ســالها در ایــن پســت تــاش می کنند از نظــر روحی 

کنــد. حمایــت 
آینــده  دوره  انتخابــات  بــه  اشــاره  بــا  بدیعــی 
انتخابــات  در ایــن  گفــت:  آســیا  کنفدراســیون 
و  شــد  خواهــد  مشــخص  کرســی ها  تلکیــف 
کــه بــه شــدت  بی شــک رقبایــی خواهیــم داشــت 
در حــال تــاش و هزینه کــردن هســتند و بعــد از 
مشــخص شــدن هیئت رئیســه برنامه های چهار 

می شــود. مشــخص  آینــده  ســال 

نایب رئیس کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا:

کشورهایعربیبرایگرفتنکرسیهزینههایزیادیکردهاند
گزارشربخ

خبر

رئیــس فدراســیون فوتبال گفــت: اهمیت تیم ملی 
فوتســال کمتــر از تیــم ملــی فوتبــال بــرای مــا نیســت 
کمــک و حمایتــی دریــغ  و در ایــن مســیر از هیــچ 

کــرد. نخواهیــم 
گــزارش فدراســیون فوتبــال، »شــهاب الدیــن  بــه 
ملــی  تیــم  تمریــن  حاشــیه  در  خــادم«  عزیــزی 
کــه امــروز در  فوتســال اظهــار کرد: خیلی خوشــحالم 
کنــار شــما هســتم. بخاطــر حضــور تیــم ملــی فوتبال 
در مســابقات مرحلــه دوم انتخابــی جــام جهانــی 
کنــار شــما باشــم. امــا مهــرداد  قطــر نتوانســتم در 
کمیتــه  رئیــس  ســراجی، عضــو هیــأت رئیســه و 
کادر فنــی تمــام مســائل را بــا  فوتبــال بــه همــراه 

جدیــت پیگیــری می کننــد.
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  فوتبــال  رئیــس فدراســیون 
برگــزاری بازی هــای مقدماتــی جــام جهانــی از بحث 
کنــار  فوتســال غافــل نشــدیم، حضــور ســراجی در 
شــما عزیــزان دال بر ایــن مدعاســت و بــا پیگیــری 
مســتمر او خیالمــان از ایــن بابــت راحــت اســت. 
امیــدوارم بتوانیــم بــا یــک برنامه ریــزی مســنجم، 
پرقــدرت در مســابقات جــام  و  حضــوری موفــق 

جهانــی داشــته باشــیم.
عزیــزی خــادم بــا اشــاره بــه حضور تیــم ملــی در ژاپن 

کمیتــه فوتســال در  کــه در  گفــت: بــا برنامه هایــی 
گرفتــه شــده، تیم ملــی با باالترین ســطح  نظــر 
آمادگــی عــازم مســابقات جــام جهانــی خواهد 
شــد. فدراســیون فوتبــال در حــال پیگیــری و 

برنامه ریــزی جهــت حضــور تیــم ملــی فوتســال 
کنــار  ژاپــن  در  نیــز  خــودم  اســت.  ژاپــن  در 
ــال  ــی فوتس ــم مل ــم تی ــتم. مطمئن ــما هس ش
دارد  فوتبــال  فدراســیون  کــه  راهبــردی  بــا 
برنامه ریــزی دقیقــی در ایــن راه انجــام خواهد 
کمتــر از تیــم  داد. اهمیــت تیــم ملــی فوتســال 
ملــی فوتبــال بــرای مــا نیســت و در این مســیر از 
کــرد. کمــک و حمایتــی دریــغ نخواهیــم  هیــچ 

وی افــزود: تیــم ملــی فوتســال ایران در رنکینــگ 
بــه  دارد.  قــرار  ســطح  باالتریــن  در  جهانــی 

کــه مــا بایــد در خصــوص  کاری  حــول قــوه الهــی 
پشــتیبانی انجــام خواهیــم دهیــم. امیدوارم ایــن 
اردوهــا مثمرثمــر باشــد. تیــم ملــی فوتســال ایران 
مقــام  کســب  بــرای  جهانــی  جــام  مســابقات  در 
مــی رود. امیــدوارم یــک بــار دیگــر قــدرت تیــم ملــی 

فوتســال ایران بــه رخ جهانیــان بکشــیم.
ــه حمایــت همــه جانبــه  ــا اشــاره ب عزیــزی خــادم ب
فعلــی  فدراســیون  گفــت:  فوتســال  ملــی  تیــم  از 

کار  حمایــت همــه جانبــه از فوتســال را در دســتور 
دارد و در ایــن راه برنامه ریــزی دقیقــی انجــام دادیم. 
ــکیل  ــیون تش ــه فدراس ــأت رئیس ــن در هی همچنی
کردیــم و ایــن  تیــم ملــی »ب« فوتســال را مصــوب 
تیــم می توانــد پشــتوانه تیــم ملــی فوتســال مــا در 
کار را هــم در تیــم ملــی  آینــده باشــد. مــا همیــن 
جوانــان بانــوان انجــام دادیــم. بایــد از تمام ظرفیت 
کنیــم. فدراســیون فوتبال تمام  بازیکنان اســتفاده 
کنــار تیــم ملی فوتســال اســت. از نظر پــاداش  قــد در 
کــرد هــر جــا  و امکانــات حتمــًا برنامه ریــزی خواهیــم 
کاســتی وجود داشــته باشــد،  کمی و  که نیاز باشــد، 

حتمــًا بــه آن می پردازیــم.

کــرد: لیــگ برتــر  رئیــس فدراســیون فوتبــال اضافــه 
فوتســال ایران بــه صــورت حرفــه ای برگــزار می شــود. 
کــه در در تیــم ملــی فوتبــال  امیــدوارم همانطــور 
لژیونــر زیــادی داریــم در فوتســال هم ایــن اتفــاق 
کــه  بیافتــد. در تیــم فوتبــال بزرگســاالن نکتــه ای 
باعــث خوشــحالی مــا بود، ایــن اســت که به نســبت 
ادوار گذشــته، نــگاه تمــام بچه هــای تیــم ملــی ملی 

را  باید ایــن فضــا  اســت.  حرفــه ای 
هــم در فوتســال جــا بیاندازیــم، 
مــا  بــرای  نکتــه  که ایــن  چــرا 
حیــف  اســت.  مهــم  خیلــی 

کــه فوتســال مــا بــه عنــوان  اســت 
از بهتریــن تیم هــای دنیــال  یکــی 

نتواند لژیونرهای بیشتری داشته 
بهترین هــا  آرزوی  باشــد. 

دارم.  شــما  تــک  تــک  بــرای  را 
انشــااهلل در مســابقات جــام جهانی لیتوانی 
ســکو  بــاالی  را  فوتســال ایران  ملــی  تیــم 
کمــپ  ــه  ــا اشــاره ب بیینــم. عزیــزی خــادم ب
گفــت:  کرمــان  تیم هــای ملــی در اســتان 
تفاهــم نامــه ای بیــن فدراســیون فوتبــال 
کــه  و ایــن اســتان منعقــد شــده اســت 
تمــام تیم هــای ملــی از جملــه فوتبال، 
فوتســال آقایــان و بانــوان از امکانــات 
اســتفاده  احســن  نحــو  بــه  آنجــا 

کننــد.
فوتبــال  فدراســیون  رئیــس 
گفــت: در ایــن ســه ماهــه ای 
تــا آغــاز مســابقات جــام  کــه 
جهانــی لیتوانــی داریــم حضــور 
مسئولین فدراســیون و حمایت ها 
ــر می شــود. تیــم  ــر و پررنگ ت مطمئنــًا قوی ت
ملــی فوتســال بــرای مــا خیلــی مهــم اســت و 
قطعــًا بــه اعتبــار فدراســیون فوتبــال اضافــه 
مهمی اســت  بســیار  نکتــه  می کند. ایــن 
و فدراســیون به ایــن موضــوع بــه درســتی 

دارد. اشــراف 

عزیزی خادم:

کنار تیم ملی فوتسال است فدراسیون فوتبال تمام قد 
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کاســنیان مشــتق  گیاهــی از خانــواده  ایــن مــاده از 
گلیکوزیــد  کــه شــامل 8 نــوع مختلــف  شــده اســت 
گیــاه خالــص و اســتخراج  کــه از  اســت، ترکیباتــی 
می شــوند، یعنــی: اســته  ویوســاید، ربادیوســاید آ، 

.A اســتویولبیوزید، دولکوزیــد ،F و C، D، E
گلیکوزیدها برای تولید محصوالت اســتیویا  از ایــن 
گلیکوزیــد  تریــن  متــداول  می شــود،  اســتفاده 
ربادیوســاید آ بــه عنــوان مــاده اصلــی بســیاری از 
ــا  محصــوالت اســتیویا اســت. عــاوه برا ایــن، 2۰۰ ت

کارز اســت. 3۰۰ برابــر شــیرین تــر از ســا
کننده هــای ســاخته شــده از ربادیوســاید  شــیرین 
گرفتــه  نظــر  در  جدیــد  کننده هــای  شــیرین  آ 
گزینه هــای مناســبی بــرای شــیرین  می شــوند زیــرا 
کننده هــای مصنوعــی بــه دلیــل اســتخراج از منابع 

طبیعــی محســوب می شــوند هســتند.
محصــوالت اســتیویا طــی فرآینــد طوالنی برداشــت 
و  آب  اســتخراج  کــردن،  خشــک  ســپس  بــرگ، 
گیاه اســتیویا  کــه  تصفیــه تهیــه می شــوند در حالــی 

ــدی اســت. ــوی ب ــخ و ب دارای طعــم تل
کارز و در چــای یــا  از اســتیویا می تــوان بــه جــای ســا
قهوه، لیموناد، اســموتی اســتفاده کرد یا آن را روی 

ماســت بپاشید.
بســیاری از افــراد از بــرگ خشــک اســتیویا بــرای 
اســتفاده  خــود  قهــوه  یــا  چــای  کــردن  شــیرین 

. می کننــد
ــر  اســتفاده از ایــن عصــاره در نوشــیدنی ها راحــت ت
بــه  مــاده  تایمزســوفاندیا، این  گــزارش  اســت.به 

عنــوان یــک مــاده تشــکیل دهنــده در بســیاری از 
محصــوالت در سراســر آســیا و آمریــکای جنوبــی 
استفاده می شود مانند:بستنی،دسرها،سس ها، 
نــان، نوشــیدنی بــدون  ماســت، ترشــی و شــور، 

الکل،آدامــس
فواید استیویا برای سالمتی

برخــی از مزایــای اســتیویا بــرای ســامتی در ادامــه 
توضیــح داده شــده اند:

دیابت
کننده هــای  تحقیقــات نشــان می دهنــد شــیرین 
ــد و  ــی وارد نمی کنن ــم غذای ــه رژی ــری ب کال ــتیویا  اس
جایگزیــن خوبــی بــرای بیمــاران مبتــا بــه دیابــت 
ــر میــزان انســولین در  هســتند زیــرا هیــچ تاثیــری ب

ــدارد. ــدن ن ب
در برخــی مــوارد بیمــاران مبتــا بــه دیابــت نــوع 
گون خــود را بعد  2کاهــش قنــد خــون و پاســخ گلوکا

کردنــد. گــزارش  کــه شــامل اســتیویا بــود  از غــذا 
سرطان

کســیدانی بــه نــام  اســتیویا حــاوی ترکیبــات آنتــی ا
گــزارش شــده خطــر ابتــا بــه  کــه  کامفــرول اســت 
کاهــش می دهــد، همچنین  ســرطان لوزالمعــده را 
گلیکوزیــد بــه نــام اســتویوزید نیــز بــه افزایــش  یــک 
مــرگ ســلول های ســرطانی در انســان و بــه کاهــش 
برخی از مســیرهای میتوکندریایی کمک می کند.

کاهش وزن
دالیــل زیــادی بــرای چاقــی و افزایــش وزن وجــود 
گرفتــه تــا مصــرف زیــاد مــواد  دارد از ارثــی بــودن 
کــه دارای چربــی زیــادی هســتند. غذایــی شــیرین 

کــه  کمی اســت  کالــری بســیار  اســتیویا فاقــد قنــد و 
می توانــد بــدون داشــتن طعــم و مــزه بــه یــک رژیــم 
کنــد. یک تحقیق نشــان می دهد  متعــادل کمــک 
بیمــاران چــاق بــه میــزان قابــل توجهــی انســولین 
کمتــری دارنــد و بعــد از خــوردن اســتیویا علیرغــم 

کمتــر از آنهــا راضــی بودنــد. کالــری  دریافــت 
رژیم غذایی کودکان

ــا وعده هــای غذایــی  ــودکان ب ک رژیم هــای غذایــی 
و میــان وعده هــای شــکر محــور پــر می شــود. این 
گروه سنی بیشتر مستعد چاقی هستند، بنابراین 
میــان  و  نوشــیدنی ها  دنبــال  بــه  بایــد  والدیــن 
کــه بــدون  وعده هــای جایگزیــن اســتیویا باشــند 
افزایــش ســطح قنــد طعــم خوبــی بــه آنها ببخشــد.

فشار خون
یــک مطالعــه نشــان می دهــد اســتیویا فشــار خــون 
گلیکوزیدهــای خاصــی در آن  کاهــش می دهــد.  را 
کــه ممکــن اســت فشــار خــون را عــادی  وجــود دارد 
گرچه ایــن  کنــد. ا کــرده و ضربــان قلــب را تنظیــم 

مزیــت اســتیویا تاییــد نشــده اســت.
اثرات جانبی مصرف استیویا

اســت  جانبــی  عــوارض  از  عــاری  اســتویا  عصــاره 
ــیار  ــتیویا بس ــوالت اس ــتفاده از محص ــرط اس ــه ش ب
تصفیــه شــده و در حــد متوســط هیــچ عارضــه 
کــرد، امــا در مــورد بــرگ خــام  جانبی ایجــاد نخواهــد 
اســتویا نیــز نمی تــوان همیــن حــرف را زد. برخــی از 

عــوارض جانبــی بــرگ اســتویا عبارتنــد از:
بــه کلیه هــا، سیســتم تولیــد مثــل و سیســتم قلبــی 

عروقــی آســیب می رســاند.
کــه قنــد خــون  کنــش نســبت بــه داروهایــی  بــا وا
کاهــش  را پاییــن می آورنــد فشــار خــون را خیلــی 

دهنــد.
برخــی از افــراد ممکــن اســت نفــخ یــا حالــت تهــوع را 
کــه برخــی دیگــر بــا احســاس  تجربــه کننــد در حالــی 
ســرگیجه، درد عضانی و بی حســی دســت و پنجه 

نــرم می کننــد.
در صــورت بــارداری نبایــد از برگ هــای خــام اســتویا 
کافــی بــرای پشــتیبانی  کنید.تحقیقــات  اســتفاده 
نــدارد،  از ایمنــی برگ هــای خــام اســتیویا وجــود 
در  را  اســتویا  محصــوالت  اســت  بهتــر  بنابرایــن 
کنیــد. کامــل مصــرف  بــا اســتویا بــرگ  مقایســه 

صــرف نظــر از عــدم مطالعــه در مــورد برگ هــای 
گیــاه در طــول قرن هــا توســط  خــام اســتیویا این 
میلیون هــا نفــر مصــرف می شــود، بنابرایــن مصرف 
آن بــی خطــر و جایگزینی ایــده آل بــرای قنــد و شــکر 

می شــود. محســوب 

جایگزین گیاهی قند که اصال کالری ندارد!
خبرربخ

پژوهشربخسرطانربخ

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰3۴8
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/۰۴

ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و  کــه دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  کثیراالنتشــار و محلــی آ
گهی و در روســتاها از  مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معترض بایــد ظرف یکمــاه از تاریخ 
ــه  ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــادرت ب ــل مب ــت مح ــه اداره ثب ــراض ب ــلیم اعت تس
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل  دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی  حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه  واصــل نشــود یــا معتــرض 
ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور 

ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( دولــت جمهــوری اســامی ایران - وزارت آمــوزش و پــرورش - بــه نمایندگــی 
کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان ششــدانگ قســمتی از یکــدرب  اداره 
ک هــای ثبتــی ۶8۴ فرعــی از 127 اصلــی به مســاحت 8۴8/۶3  بــاغ تحــت پا
ک  مترمربــع انتقــال ازطــرف مشــهدی صــادق آقابابائــی فرزنــد اســمعیل و پــا
انتقــال  بــه مســاحت 9۶3/۵1 مترمربــع  از 127 اصلــی  فرعــی  ثبتــی 32۶ 
ازطــرف خانــم میمنــت علویــان فرزنــد رضاقلــی و اقــدس تقیــان دهاقانــی 
ک ثبتــی 327 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1۶11/72  فرزند هاشــم و پــا
مترمربــع انتقــال ازطــرف آقای عبدالحســین احمدیــان دهاقانی فرزند هاشــم 
ک ثبتــی 328 فرعــی از 127  و جمشــید احمدیــان فرزنــد جعفرقلــی و پــا
کیامرث ایزدخواســتی  اصلــی بــه ســاحت 1۶۴1/97 مترمربــع انتقــال ازطــرف 
ــه مســاحت  ک ثبتــی 329 و 382 فرعــی از 127 اصلــی ب ــد شــکراله و پــا فرزن
فرزنــد  ابراهیــم چیــت ســاز  ازطــرف حاجــی  انتقــال  3۴8۴/3۴ مترمربــع 
ثبتــی 33۰  ک  پــا و  ابراهیــم  فرزنــد  زاده  ابراهیــم  محمــد  و  محمدهاشــم 
فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 233۵/۰۴ مترمربــع انتقــال ازطــرف آقــای 
ک ثبتــی 332 فرعــی از 127 اصلــی  حســن اشــراقی دهاقانــی فرزنــد رضــا و پــا
بــه مســاحت 12۰1/2۶ مترمربــع انتقــال ازطــرف اســداله ســعیدی دهاقانــی 
ک ثبتــی  کبــر شــریعتی دهاقانــی فرزنــد اســماعیل و پــا کبــر و ا فرزنــد علــی ا
ک  ــا ــا پ ــه قب ک ــع  ــاحت 11۵8/۵3 مترمرب ــه مس ــی ب ــی از 127 اصل 11۴9 فرع
بــه  از 127 اصلــی  ثبتــی 11۴8 فرعــی  ک  پــا و  بــوده اســت  37۵/2 فرعــی 
ک 37۵/1 فرعــی بــوده اســت  کــه قبــا پــا مســاحت 12۵8/3۵ مترمربــع 
ک ثبتــی 37۵ فرعــی  ــد محمــد و پــا ــادی فرزن آقــای مهــدی صادقــی عطاآب
ــی  ــای عل ــرف آق ــال ازط ــع انتق ــاحت 1۶9۶/33 مترمرب ــه مس ــی ب از 127 اصل
ک ثبتــی 11۵۰ فرعــی از 127 اصلــی  ــا ــه پ ــد لطــف ال ــی فرزن میرباقــری دهاقان
ک 381/1 فرعــی بــوده اســت  کــه قبــا پــا بــه مســاحت ۶3۵/۰3 مترمربــع 
انتقــال ازطــرف آقــای یوســف اســماعیلی عطاآبــادی فرزنــد محمداســماعیل 
ک ثبتــی 381  و آقــای ابراهیــم اســمعیل زاده عطاآبــادی فرزنــد نصرالــه و پــا
فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 797/۵2 مترمربــع انتقــال ازطــرف عبــاس 
ک ثبتــی ۶82 فرعــی از 127  کبیــری عطاآبــادی فرزنــد اســماعیل و تحــت پــا
کربائــی حســینقلی  اصلــی بــه مســاحت 1۶۶2/۰9 مترمربــع انتقــال ازطــرف 

بــه  اصلــی  از 127  فرعــی  ثبتــی ۶8۰  ک  پــا و  محمدعلــی  فرزنــد  مهربانــی 
مســاحت 1322/۶۶ مترمربــع انتقــال ازطــرف آقــای حســن قاســمی دهاقانی 
ک ۶79/1 بــوده اســت  کــه قبــا پــا ک ثبتــی 117۵ فرعــی از 127 اصلــی  و پــا
بــه مســاحت ۵17/1۵ مترمربــع انتقــال ازطــرف حیــدر امیــن حیــدری فرزنــد 
ک ثبتــی 38۴ فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1۴7۰/۵7  محمــود و پــا
فرزنــد  عطاابــادی  ذوالفقــاری  نصرالــه  نــام  ازطــرف  انتقــال  مترمربــع 
ک ثبتــی 38۵ فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 12۶۰/88  محمدجــان و پــا
مترمربــع انتقــال ازطــرف آقــای علــی اصغــر وصــال دهاقانــی فرزنــد علــی و 
ک ثبتــی 378 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 239۴/۵۵ مترمربــع  پــا
ک ثبتــی 377 فرعــی  انتقــال ازطــرف عبدالحســین مرادیــان عطاابــادی و پــا
از 127 اصلــی بــه مســاحت 22۴۶/9۵ مترمربــع انتقــال ازطــرف مهــدی خــان 
طاهــر زاده فرزنــد نجفقلــی و خانم ایــران طاهــرزاده فرزنــد مهــدی و تحــت 
ک ثبتــی 389 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1393/۰1 مترمربع انتقال  پــا
ک ثبتــی 39۰ فرعــی از  ــد عبــاس و پــا ازطــرف محمداســماعیل ناطقــی فرزن
ک ثبتــی  ــا ــع انتقــال ازطــرف و پ ــه مســاحت 1۰8۴/9۴ مترمرب ــی ب 127 اصل
391 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1۵39/9۶ مترمربــع انتقــال ازطــرف و 
ک ثبتــی ۶۵9 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت ۵81/2۵ مترمربــع انتقــال  پــا
ک ثبتــی  ازطــرف خانــم فاطمــه میرباقــری عطاابــادی فرزنــد حســن و پــا
ــوده اســت  ک ثبتــی ۶۶3/1 فرعــی ب ــا ــه قبــا پ ک ــی  123۵ فرعــی از 127 اصل
بــه مســاحت 1۵3۵/۶۴ مترمربــع انتقــال ازطــرف نادعلــی عطاآبــادی فرزنــد 
ک ثبتــی ۶73 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت 1978/۰2  محمدعلــی و پــا
مترمربــع انتقــال ازطــرف نــام نادعلــی عطاآبــادی فرزنــد علــی محمــد و خانــم 
ک ثبتــی ۶۵7 فرعــی از 127 اصلــی بــه مســاحت  کریــم و پــا کرمی فرزنــد  زینــت 

ــد احمــد ــع انتقــال ازطــرف غامرضــا مومنــی فرزن 78۶/73 مترمرب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰1

داود جعفری
کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان
ازطرف علی جبرئیلی یلمه

11۴۴399 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰3۵۰
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/۰۴

ک  امــا و  اســناد  ثبــت  اداره  در  مســتقر  اختــاف  حــل  هیــأت  آراء  مفــاد 
ــده  گردی ــادر  ــه ص ــن نام ــاده 8 آیی ــون و م ــاده 1 قان ــرای م ــه دراج ک ــان  دهاق
اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق 
کــه  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  کثیراالنتشــار و محلــی آ روزنامــه 
گهــی و در  ــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ ــه آراء مذک ب
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف 
ــم  ــه تقدی ــادرت ب ــل مب ــت مح ــه اداره ثب ــراض ب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری یکم
گواهــی تقدیــم دادخواســت  دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت 
ــه اعتــراض  ک ــی  ــود. درصورت ــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد ب ــه ارائ منــوط ب
گواهــی تقدیــم دادخواســت  در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت 

خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه 
ــود. نخواهــد ب

احمدرضــا  آقــای   ،1۴۰۰/۰2/۰7  ،1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰۰7۵ شــماره  رای   )1
صفــاری فرزنــد قدمعلــی تمامــت هفــت حبــه و دو دهــم حبــه مشــاع از 
ک 2 فرعــی از 9۰ اصلــی بــه مســاحت  18 حبــه از 72 حبــه ششــدانگ پــا
۶۶۰۰۰۰ مترمربــع واقــع در بخــش ثبتــی دهاقــان انتقــال عــادی بــه رســمی مع 

الواســطه ازطــرف میرســیدعلی دانــش پــژوه مالــک رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰3/17

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰1
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11۴۰۴71 / م الف

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
خ 1۴۰۰/۰2/2۶ هیــات ســه  برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰2389 مــور
ــی  کدمل ــماره ۵۶2۶9  ــنامه ش ــه شناس ــروش زاده ب ــل ف ــت نی ــم پریدخ خان
ششــدانگ  بــه  نســبت  عباســعلی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1281۶۵9711
ک شــماره 1۴8 فرعــی از  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 22۰ مترمربــع پــا
ک شــمال  1۴۰39 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

ــک رسمی میباشــد. ــه خــود متقاضــی مال ک اصفهــان 
گهــی  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی  می شــود. درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم  از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۴/۰1 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1۴۰۰ /۰۴ /1۶
ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما

11۵23۰۴ / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/3/27 تاریــخ:   ،2۰27۰1۰117 شــماره: 
ک ثبتی 2 فرعی مجزی شــده از 12۵۴3  ششــدانگ یکباب خانه شــماره پا
خ  کــه طبــق رای شــماره 1879۵ مــور اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
1399/11/13 بــه نــام خانــم رضــوان علــی محمــدی فرزنــد مجتبــی نســبت 
خ 1399/11/13 بــه نــام ذبیــح  بــه 8 حبــه مشــاع و رای شــماره 1879۴ مــور
خ  ــه علــی محمــدی نســبت بــه 1۶ حبــه مشــاع و رای شــماره 18791 مــور ال
ــه 1۶ حبــه مشــاع و رای  1399/11/13 حمیدرضــا علــی محمــدی نســبت ب
خ 1399/11/13 مســعود علــی محمــدی نســبت بــه 1۶  شــماره 18792 مــور
خ 1399/11/13 حبیــب الــه علــی  حبــه مشــاع و رای شــماره 18778 مــور
محمــدی نســبت بــه 1۶ حبــه مشــاع صــادره از هیــات حــل اختــاف موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند 
ک منطقــه شــرق اصفهــان ششــدانگ  رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــا
ک 12۵۴3 اصلــی  گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــا صــادر 

ــتور  ــه دس ــت اینک بناب ــوده اس ــی نب ــان قانون ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ واق
ــد  ــون ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده تحدی قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قان
حــدود ملــک مرقــوم روز شــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰۴/28 ســاعت 9 صبــح در 
کلیــه مالکین  گهــی بــه  محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضور یابند.  و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهد شــد 
و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک 
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع 
را به ایــن منطقــه  گواهــی طــرح دعــوی خــود  اقــدام و  ذیصــاح قضایــی 
ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را  ــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و  میتوان
اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه 
اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. مهــدی 

شــبان رئیــس ثبــت شــرق اصفهــان - 11۵1۰۵1 / م لــف

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰1۰۴3۰، تاریخ: 1۴۰/3/3۰
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  یــک  مــاده  دراجــرای 
ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی 
گهــی می شــود  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ متقاضــی صــادر 
ــن  ــخ اولی ــد از تاری ــراض دارن ــور اعت ــه آراء مذک ــه ب ک ــخاصی  ــا اش ــخص ی ــا ش ت
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در 
مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام  دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارائــه 
نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول 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 

ــود. ــه دادگاه نخواهــد ب ب
کیانــی  خ 1۴۰۰/۰2/۰۴، عــزت  1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰12۴1 مــور
از اصفهــان بشــماره  ابــری فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 17 صــادره 
ملــی 12913237۴۰ در چهــار دانــگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی محصــور 
ک 12۶۶9 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  احداثــی بــرروی قســمتی از پــا
بــه مســاحت 1121/9۰ مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک 
خ 1۴۰۰/۰2/۰۴، پرویــز فروغــی  2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰1237 مــور
ابــری فرزنــد محمــد بشــماره شناســنامه 2۰۶ صــادره از اصفهــان بشــماره 
محصــور،  مزروعــی  زمیــن  قطعــه  یــک  دانــگ  دو  در   129127۶۰۵1 ملــی 
ک 12۶۶9 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  احداثــی بــرروی قســمتی از پــا
بــه مســاحت 1121/9۰ مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از 

می باشــد. رسمی مشــاعی  مالــک 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۴/۰1 اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1۴۰۰ /۰۴ /1۶
ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵2228 / م الف

گهی آ

ــد شــامل این مــوارد  کلیهمی توان ــم ســرطان  عائ
باشــد: خــون در ادرار )ایــن شــایع ترین عامــت 
اســت(؛ درد ناراحــت کننــده در پهلو بین قســمت 
فوقانــی شــکم و کمــر؛ دمــای بــاال، تعریــق شــبانه و 
احســاس خســتگی زیــاد؛ الغــر شــدن بــدون دلیل 
ــکم،  ــه ش ــوده در ناحی ــک ت ــود ی ــخص، و وج مش

پهلــو یــا پشــت.
گرچــه  عائــم دیگــری از ایــن بیمــاری وجــود دارد ا
برخــی از آنهــا را می تــوان بــه عنــوان عفونــت ادراری 
گرفت. اینهــا می توانــد  کلیــه اشــتباه  یــا ســنگ 
کاهــش اشــتها و فشــار  شــامل خســتگی مفــرط، 

ــاال مــداوم باشــد. خــون ب
از ایــن  شــاخصی  می توانــد  نیــز  شــبانه  تعریــق 
بیماری باشــد. برخی از افراد دچار درد اســتخوان 
تــورم  موجــب  می توانــد  مــردان  در  می شــوند؛ 

رگهــای بیضــه شــود.
کلیــه را  کــه فکــر می کننــد عائــم ســرطان  افــرادی 

کننــد. دارنــد بایــد بــه پزشــک مراجعــه 
هشــدار  انگلیــس  ســرطان  تحقیقــات  مرکــز 
کلیــه بــا  کــه ۴۲ درصــد از مــوارد ســرطان  می دهــد 
ســبک زندگی و ســایر عوامل خطر از جمله چاقی 

و ســیگار مرتبــط هســتند.
کــه  اســت  داده  نشــان  همچنیــن  تحقیقــات 
ازای هــر ۱۰  بــه  کلیــه  بــه ســرطان  ابتــاء  خطــر 
بیشــتر  درصــد   ۲۳ قــد،  افزایــش  متــر   ســانتی 
می شــود. همچنین ایــن خطــر در افــراد دیابتــی 

بیشــتر اســت.
متخصصــان بهداشــت دقیقــًا نمی داننــد چــه 
کلیــه می شــود، با ایــن  عواملــی باعــث ســرطان 
حــال عوامــل ژنتیکی و محیطی می تواننــد در این 

امــر نقــش داشــته باشــند.

را  پروتئین هــا  بیــن  تعامــل  جدیــد  تحقیقــات 
شــرح  اســترس  بــه  پاســخ  و  بــدن  کنتــرل  در 
کــه توســط یــک تیــم بیــن  می دهد. ایــن مطالعــه 
المللــی بــه سرپرســتی محققــان بیمارســتان مــک 
لیــن انجــام شــده، در مجلــه Cell Reports منتشــر 

اســت. شــده 
مکانیســم های بیولوژیکــی پــس زمینه هــای روانــی 
مرتبــط بــا اســترس، از جملــه اختــال افســردگی 
و اختــال اســترس پــس از ســانحه )PTSD(،بــه 
خوبــی درک نشــده و حــاال تیمــی از محققــان بــه 

دنبــال پاســخی برای ایــن پرســش هســتند.
جکوب هارتمــن_  پروفســور  تحقیقــات  طبــق 
دســتیار دانشــمند مغــز و اعصــاب در آزمایشــگاه 
ــوژی در مــک لیــن و مربــی روانپزشــکی در  نوروبیول
دانشــکده پزشــکی هاروارد و نویســنده اصلی ایــن 
غیرتنظیمــی در  اســترس  پاســخ  یــک  مقالــه، 
بــدن می توانــد بــرای مغــز آســیب رســان باشــد و 
باعــث تشــدید حساســیت بــه اختــاالت خلقــی و 

شــود. اضطرابــی 

ــخ  ــم پاس ــه در تنظی ک ــزی  ــی مغ ــه اصل ــک منطق ی
اســترس نقــش دارد، هیپوکامــپ اســت. ایده این 
کــه  کــرد  خطــور  مــا  ذهــن  هنگامی بــه  مطالعــه 
تمایزهای جالبی را در محلی ســازی هیپوکامپ از 
ســه پروتئیــن مهــم تنظیــم کننــده فشــار مشــاهده 

ــم. کردی
بافــت  در  محققــان  آزمایــش  گزارش ایســنا،  بــه 
غیرانســانی و بافــت مغــزی پــس از مــرگ نشــان داد 
گلوکوکورتیکوئید  گیرنده  که چگونه پروتئین هــای 
)GR(، گیرنده مینرالوکورتیکوئید )MR( و پروتئین 
اتصــال دهنــده FKBP۵( ۵1 FK۵۰۶( بــا یکدیگــر 

تعامــل دارنــد.
یافته های ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه هدف 
گــذاری درمانــی GR،  MR و FKBP۵ ممکــن اســت 
در دســتکاری تنظیــم اســترس مرکــزی و محیطــی 
یکدیگــر باشــد. عــاوه بر ایــن، داده هــا تا حــد زیادی 
نقش تأیید نشــده ســیگنالینگ MR در اختاالت 

روانپزشــکی مرتبــط بــا اســترس را نشــان می دهد.
یافته های ایــن مطالعــه بینــش جدیــدی را بــرای 

ــاز می کنــد. تحقیقــات آینــده ب

تعریق شبانه نشانه اولیه این بیماری 
ک است کشف جزییات جدید در مورد پاسخ بدن به استرسخطرنا

دانستنی هادانستی ها

متخصصــان اثــر ســرکه ســیب را بــه عنــوان درمانــی 
بــرای طیــف وســیعی از بیماری هــا تجزیــه و تحلیــل 
کــه مقادیــر بــاالی  گرفته انــد  کردنــد. آنهــا نتیجــه 
اســید اســتیک و ســایر ترکیبــات ســرکه ســیب در 
واقــع می توانــد بــر ســامت انســان تأثیــر بگــذارد، 
که دقیقًا نحوه وقوع آن مشخص نیست.  هرچند 
تحقیقــات نشــان می دهــد ســرکه ســیب می توانــد 
کاهــش  بــه مقابلــه بــا دیابــت نــوع ۲ و همچنیــن 
همچنیــن  ســیب  کند.ســرکه  کمــک  کلســترول 
می توانــد بــه التهــاب کمک کــرده و به عنوان کمک 

کاهــش وزن شــناخته شــده اســت. ــه  ب
ــه مصــرف  ک ــد  کرده ان بســیاری از محققــان عنــوان 
داشــتن  بــرای  راه  بهتریــن  ســیب  ســرکه  روزانــه 

علمی کمی بــرای  شــواهد  امــا  اســت،  ســالم  کبــد 
اثبات ایــن موضــوع وجــود دارد. بهتریــن راه بــرای 
کبــد، عــدم مصــرف الــکل و رعایــت  حفــظ ســامت 

رژیــم غذایــی ســالم اســت.
بــه گفتــه محققــان، بــا رژیــم غذایــی ســالم می تــوان 
کــرد، زیرا  کبــدی کمــک  بــه مقابلــه بــا بیماری هــای 
کــه بیشــترین  تحقیقــات نشــان می دهــد افــرادی 
کبــد چــرب غیرالکلــی را  خطــر ابتــاء بــه بیمــاری 
دارنــد افــراد چــاق، مبتایــان بــه بیمــاری متابولیک 
طوالنــی  مــدت  بــرای  کــه  هســتند  افــرادی   و 

بی تحرک می مانند.
یــک رژیــم غذایــی فــرآوری شــده نیــز بــا بیمــاری کبد 

چــرب مرتبط اســت:
ســایر فوایــد ســرکه ســیب عبارتنــد از: تامیــن مقــدار 
مناســب آنزیم برای بدن؛ افزایش مصرف پتاســیم؛ 
حفاظــت از سیســتم ایمنی ســالم؛کمک بــه کنتــرل 
کمــک بــه هضــم  وزن؛ افزایــش تعــادل pH در بــدن؛ 
کتری هــای خــوب روده و بهبــود  ســالم؛ افزایــش با
کمک به دفع ســموم از بدن؛  عملکرد ایمنی بدن؛ 
نــرم کننــده پوســت و کمــک بــه حفــظ ســامت آن؛ 

کنــه در صــورت اســتفاده موضعــی. بهبــود آ

کــه در اثــر  گهانــی اســت  حملــه قلبــی بیمــاری نا
خون رســانی نامناســب و مســدود شــدن رگ هــا 
قلبــی ممکــن اســت، رخ دهد.کلســترول یــک ماده 
کــردن عــروق خونــی و  ــا مســدود  کــه ب مومی اســت 
نرســیدن خــون بــه قلــب، عملکرد این انــدام حیاتی 
ــه قلبــی شــکل می گیــرد.  را مختــل می کنــد و حمل
کــه در حملــه قلبــی موثــر  یکــی دیگــر از عوامــل هــم 
اســت فشــار خــون باالســت. یافتــن راه هایــی بــرای 
کلســترول برای جلوگیری  کاهش فشــار خون باال و 
از تهدیــد بــه حملــه قلبــی اهمیــت دارد. در مطالعه 
ــد دانشــمندان ژاپنــی مشــخص شــده اســت  جدی
کاهــش  گوجــه فرنگــی بــدون نمــک باعــث  کــه  آب 
کلســترول LDL در بزرگســاالن  در  فشــار خــون و 
معــرض خطــر بیماری هــای قلبــی عروقــی شــد. 
کــه در  کلســترول LDL نوعــی کلســترول مضــر اســت 
داخــل دیــواره عــروق تجمــع می کنــد. دانشــمندان 
بــا  را  زن  و ۲۹۷  مــرد  کننــده  شــرکت  ژاپنــی ۱۸۴ 
گوجــه در  کــه بــه میــزان دلخــواه آب  رژیمی غذایــی 
ــه مــدت یکســال تحــت نظــر قــرار  آن وجــود دارد، ب
دادند. پس از یکســال این دانشــمندان مشــاهده 

کردنــد کــه فشــار خــون ۹۴ شــرکت کننــده مبتا به 
فشــار خــون بــاال یــا فشــار خــون درمــان نشــده بــه 
کاهــش یافتــه بود.محققــان  طــور قابــل توجهــی 
کــه فشــارخون سیســتولیک  کردنــد  ژاپنــی اعــام 
)عــدد باالیــی بــه هنــگام خوانــش( از میانگیــن 
۱۴۱.۲ بــه ۱۳۷.۰ میلــی متــر جیــوه و فشــارخون 
دیاســتولیک )عــدد پایینــی( از متوســط ۸۳.۳ 
کاهــش یافــت. بــه  بــه ۸۰.۹ میلــی متــر جیــوه 
نظــر کارشناســان بهداشــتی فشــار خــون مناســب 
ــوه و ۱۲۰/۸۰  ــر جی ــی مت ــن ۹۰/۶۰ میل ــواًل بی معم
کلسترول  میلی متر جیوه است.همچنین سطح 
کننــده  از میانگیــن ۱۵۵.۰ بــه  مضــر  ۱۲۵ شــرکت 
گــرم در دســی لیتــر کاهــش یافتــه بود. ۱۴۹.۹ میلــی 

کبد مفید است کاهش فشار خون و سرکه سیب برای حفظ سالمت  گوجه بدون نمک باعث  آب 
کلسترول می شود
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مواد الزم:
کالباس : ۲۰۰ گرم     

    قارچ سرخ شده : ۱ پیمانه
    پنیر پیتزا : ۲۰۰ گرم

غ : ۱ عدد     زرده تخم مر
    شیر : ۱ لیوان

    آرد : ۳ پیمانه
    پیاز : ۱ عدد

    سیر : ۲ حبه
    گوجه فرنگی : ۵ عدد

    خمیر مایه : ۱ قاشق چایخوری
    آویشن : به میزان الزم

    پودر نعناع : به میزان الزم
    نمک و فلفل : نصف قاشق چایخوری

    روغن : ۳ قاشق غذاخوری
طرز تهیه پیتزا کالزونه ایتالیایی

همــان  یــا  کالزونــه  پیتــزا  کــردن  درســت  بــرای 
پیراشــکی پیتزایــی بایــد ابتــدا فــر را بــر روی دمــای 
گــراد تنظیــم نماییــد تــا بــه  ۱۸۰ درجــه ســانتی 

خوبــی داغ شــود. آرد را درون ظرفــی ریختــه و 
گــودی درســت نماییــد و  وســط آن را حالــت یــک 
خمیــر مایــه و نمــک و شــیر را بــه آن اضافه نمایید 

ــا بــه خمیــر تبدیــل شــود.  و خــوب هــم بزنیــد ت
کالزونــه  پیتــزا  تهیــه  طــرز  بعــدی  مرحلــه  در 
روی خمیــر بدســت آمــده را بــا پارچــه ای تمیــز 
بپوشــانید و حدود دو ســاعت آن را در مکانی گرم 

قــرار دهیــد.
ــز پوســت  گوجــه هــا را نی ــاز را حلقــه نماییــد و  پی
ــز  کالبــاس را نی کنیــم. ســیر و  کنــده و حلقــه مــی 
ریــز کنیــد. رب گوجــه فرنگــی و نمــک و فلفــل را بــا 
یکدیگــر مخلــوط نماییــد و خوب هــم بزنید. کف 
کــرده و خمیــر را بــه دو قســمت  ســینی را چــرب 
مســاوی تقســیم نمایید. نصفی از خمیر را درون 
سینی قرار داده و ترکیب آرد و رب را بر روی خمیر 
بمالیــد. گوجــه هــای حلقه شــده را بــر روی خمیر 
گوجــه هــا پــر  ــا ایــن  قــرار داده و ســطح خمیــر را ب
نماییــد و ســپس روی آن نمــک و آویشــن و فلفــل 
و نعنــاع را قــرار دهیــد. در مرحلــه بعــدی ســیر و 
کالبــاس و قــارچ و پنیــر و پیــاز را بــه مــواد اضافــه 
کنیــد. قســمت باقــی مانــده از خمیــر را بــر روی 
مــواد قــرار مــی دهیــم و اطــراف خمیرهــا را مرتــب 
کــرده و بــا چنــگال یــا قاشــق دور تــا دور آن را مرتــب 
کنیــد. در مرحلــه پایانــی تهیه پیتــزا کالزونــه، روی 
غ و شــیر مــی پوشــانیم و  پیتــزا را بــا زرده تخــم مــر
گــرم قــرار دهیــد  حــدود ۲۰ دقیقــه آن را در مکانــی 

کنیــد. ســپس آن را بــه درون فــر منتقــل 

سعدی در بیان حکایتی می گوید:
موســی علیه الســام، درویشــی را دید از برهنگی به 
ریــگ انــدر شــده. گفــت:ای موســی! دعا کــن تا خدا 
کــه از بــی طاقتی بــه جان  عزوجــل مــرا کفافــی دهــد 
ــرد و برفــت. پــس از چنــد روز  ک ــا  آمــدم. موســی دع
گرفتــار و خلقــی  کــه از مناجــات بــاز آمــد، مــرد را دیــد 
گــرد آمــده. گفــت: ایــن چــه حالت اســت؟  انبــوه بــرو 
کرده و کســی را کشــته.  گفتند:خمر خورده و عربده 

کنــون بــه قصــاص فرمــوده اند. ا
گــر  ْرِض؛ ا

َ
ْزَق ِلِعبــاِدِه َلَبَغــَو ِفــی ااْل »َوَلــْو َبَســَط اهّللُ  الــِرّ

گشــود،  خداوند دِر هر نوع روزی را بر بندگانش می 
کردنــد«. )شــورا:27(  در زمیــن ســتم پیشــه مــی 
موســی علیــه الســام، بــه حکمــت جهــان آفریــن 

کــرد و از تجاســر خویــش اســتغفار. اقــرار 
سعدی

نگاه به فرودستان و شکر نعمت
سعدی گوید:

گــردش  هرگــز از دور زمــان ننالیــده بــودم و روی از 
کــه پایم برهنه  آســمان درهــم نکشــیده، مگــر وقتی 
مانــده بــود و اســتطاعت پــای پوشــی نداشــتم. بــه 
کــه  کوفــه درآمــدم، دل تنــگ. یکــی را دیــدم  جامــع 
پــای نداشــت. ســپاس نعمــت حــق بــه جــای آوردم 

کــردم. کفشــی صبــر  و بــر بــی 

کالزونه ایتالیایی طرز تهیه پیتزا  حکمت خداوندی

دستپخت کوتاه حکایت 

کار شــده و  خوشــبختانه پومــا بازهــم دســت بــه 
کتانی هــای جدیــدی را بــا همــکاری برنــد مشــهور 

کــرده اســت. ایتالیایــی یعنــی فــراری معرفــی 
کــه فــراری ION F پومــا نامیــده  کفش هــا  ایــن 
 SF۹۰ فــراری  ویژگی هــای  برخــی  از  می شــوند 
گرفتــه و طراحــی شــیک و روانــی  اســتراداله الهــام 

دارنــد. 
خطــوط یــک دســت و تمیــز SF۹۰ اســتراداله بــه 
کتانی هــا قابــل مشــاهده هســتند  وضــوح در ایــن 
 و باعــث ایجــاد ظاهــری اســپورت و درعین حــال 

بی حاشیه شده اند.
کتانــی  بــکار رفتــه در بخــش عقــب   TPU پانــل
ــا فــوم PU پوشــیده شــده و از اســپویلر  یــاد شــده ب
الهــام  ایتالیایی هــا  ســوپرکار  دینامیــک  جلــوی 
کتانی هــای  قرمــز  رنــگ  البتــه  اســت.  گرفتــه 
موردبحــث نیــز جــزو اصول اصلــی برند فــراری بوده 
کتانی هــا را بــا رنــگ مشــکی نیــز  هرچنــد پومــا ایــن 

می کنــد. عرضــه 
کتانــی یــاد شــده متریالــی بــرای  در بخــش باالیــی 

راحتــی بیشــتر بــکار رفتــه و بخــش جــوراب ماننــد 
بــاالی کفــش نیز به صــورت یکپارچه دوخته شــده 

اســت.
 ION F ــای کتانی ه ــه  ک ــت  ــن نیس گفت ــه  ــازی ب نی
کلکســیون مــد جدیــد فــراری بــوده و از  بخشــی از 
ارتبــاط بیــن خطــوط محصــوالت فــراری و آناتومی 

گرفتــه اســت. انســان الهــام 
مــا معتقدیــم در آینــده محصــوالت بیشــتری بــا 
کلکســیون مد جدید فراری تولید خواهند  برنامه 
کتانی هــای جدیــد پومــا توســط برخــی  شــد. ایــن 
فروشــگاه های منتخــب پومــا و فــراری و بــا قیمــت 

۴۵۰ دالر )حــدود ۱۱ میلیــون( عرضــه می شــوند.

کمــک  کــه بــا   بشــر از زمــان هــای بســیار قدیــم 
تهیــه  مرهــم  و  ضمــاد  ضــروری  هــای   روغــن  

می  شد، با عطر آشنا بوده است.
امــروزه عطــر دارای بیشــترین غلظــت روغن هــای 
اساسی، حدود 20% تا 30% است و در نتیجه عطر 
کرمــی تــر شــده و بــه رایحــه ای مانــدگار تــر و طوالنی 
مــدت تــر تبدیــل شــده اســت و ممکــن اســت 
 تقریبــا 6 ســاعت روی پوســت بمانــد و پارچــه هــا 
ــد و  کنن ــظ  ــک روز آن را حف ــش از ی ــد بی ــی  توانن م
ایــن باعــث مــی  شــود که عطــر با باالتربن قیمــت از 
بیــن همــه گزینــه های عطرســازی اســتفاده شــود 
گرفتــه  و بــه وضــوح بــرای اســتفاده روزمــره در نظــر 

نمــی  شــود. 
تفاوت ادکلن و ادوپرفیوم

بسیاری از افراد عطر ِا دو را با عطر معمولی اشتباه 
کلیــدی »ِا دو«  کلمــه  گیرنــد. بــا ایــن حــال   مــی  
کیــد مــی  کنــد عصــاره ای در  ــه تا ک )از آب( اســت، 
آن حــل شــده اســت. بخشــی از ماده هــای روغنی 
کمتــر از  کمــی  موجــود در عطــر ِادو یــا آب معطــر 

ــت. ــا 20% اس ــدود 15% ت ح
ایــن عطــر هــا حــدود 4 ســاعت روی پوســت باقــی 
مــی  ماننــد و در مقایســه بــا عطرهــا، نســبتا ســبک 
هســتند و در طول روز قابل اســتفاده می باشــند. 

فرق بین ادکلن و ادوتویلت و ادوپرفیوم
ِا دو تویلــت بــرای اولیــن بــار در قــرن چهاردهــم 
گفتــه  نیــز  بهشــتی«  آن »آب  بــه  و   تولیــد شــد 

می  شد.
که حاوی  امروزه نوعی عطر ســبک و مایم اســت 
کــه بــا  5% تــا 15% اســانس عطــر خالــص مــی باشــد 
ــا 3  ــدود 2 ت ــوال ح ــت و معم ــده اس ــل ش ــکل ح ال
ســاعت مانــدگاری دارد و دارای عطــر و بــوی مایــم 

گــرم تابســتان مناســب  کــه بــرای روزهــای  اســت 
ک اشــاره  مــی باشــد و چنانچــه دنیــای مــد نمنــا
مــی کنــد امــروزه این نوع عطر از محبوبیت باالیی 

برخــوردار اســت. 
ِا دو ادکلن

بــه معنــی »آب از ادکلــن« اســت، ایــن نــوع عطــر 
در آمریــکای شــمالی بــرای رایحــه هــای مردانــه 
اســتفاده مــی  شــود.امروزه ِادو ادکلــن معمــوال بــه 
معنــای رایحــه هــای معطــر ســبک، تــازه و یــا میــوه 
کــه از روغــن هــای اساســی 2% تــا 4% بــا  ای اســت 
آب و الکل تشکیل شده است و معموال حدود 2 
ســاعت مانــدگاری دارد و ایــن عطر ســبک معموال 
توســط افــراد جــوان اســتفاده مــی  شــود. تفــاوت 

ادکلــن پرفیــوم بــا تویلــت
 ِفِرش

ُ
ا

»ُا ِفــِرش« بــه معنــی »آب تــازه« اســت و نمایــان 
گزینــه عطــر اســت - غلظــت  تریــن  گــر ســبک 
مــاده روغــن تقریبــا 1% تــا 3% اســت.رایحه ایــن 
کمتــر از یــک ســاعت روی پوســت باقــی مــی  عطــر 
 مانــد و باعــث مــی  شــود آثــار معطــر آن تقریبــا قابــل 
تشــخیص نباشــد.رایحه هــای آن معمــوال ســاده 
و بــا طــراوت هســتند و ایــن عطــر هــا معمــوال از 
از  هرســاعت  در  و  برخوردارنــد  کمتــری  قیمــت 
روز، از جملــه هنــگام فعالیــت هــای ورزشــی قابــل 

ــتند. ــتفاده هس اس

کفش ۱۱ میلیون تومانی دیده اید؟

چگونه می  توان تفاوت ادکلن و ادوپرفیوم را بیان کرد؟

سرگرمیربخ

دانستی هاربخ

 لبخند بزن!

غار نمکدان قشم

خبر فوری! روباهی روباه دیگری را جلوی دوربین می بیند و به نظر می رسد دومی حرف های زیادی برای گفتن دارد. جای تعجب است که آیا دیدار 
آن دو تصادفی بوده یا ممکن است یک قرار ماقات مخفیانه ی برنامه ریزی شده باشد؟!

غار نمکدان قشم بزرگترین غار نمکی جهان است و 6600 متر طول دارد. این غار در 90 کیلومتری شهر قشم و 2 کیلومتری ساحل واقع شده است. 
پس همزمان با ساحل گردی می توانید از این غار 570 ساله دیدن کنید.

عکس روز

گردشگری

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان:

توسعه پارک های محلی در مناطق 15 گانه طی چهار سال اخیر
گزارش

ســبز  فضــای  و  هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
کلکتــور  کیلومتــر  گفــت: 80  شــهرداری اصفهــان 
بــرای اتصــال مناطق کمتربرخوردار شــهر اصفهان 
بــه شــبکه آبرســانی فضــای ســبز طــی چهــار ســال 

اخیــر احــداث شــد.
گــزارش اداره ارتباطــات رســانه ای شــهرداری  بــه 
سلســله  در  نــژاد  مرتضایــی  فــروغ   اصفهــان، 
نشســت هــای بــا رســانه در نشســت مجــازی بــا 
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه بــا بیــان اینکه ســرانه 
فضــای ســبز در شــهر اصفهــان 28.2 مترمربــع 
کــه از ایــن میــزان، 20 مترمربــع در اختیــار  اســت 
در  فضــای ســبز  کــرد:  اظهــار  اســت،  شــهرداری 
گانــه و نــاژوان  اختیــار شــهرداری در مناطــق 15 
وجــود دارد و وظیفــه نظــارت بــر ایــن فضــا به عهده 

ســازمان پــارک هاســت.
ســبز  فضــای  و  هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان در خصــوص وضعیــت ســال 
کنــده  96 افــزود: فضــای ســبز شــهر اصفهــان پرا
کیلومتــر مــادی داریــم و 300 هــزار  بــود و بــا 330 
کنــار مــادی نیــاز بــه برنامــه ریــزی داشــتیم  درخــت 
که مهمترین برنامه آب در ســه مرحله تامین آب، 

ــود. ــرف ب ــال و مص انتق
 96 ســال  رود  زاینــده  رودخانــه  داد:  ادامــه  وی 
ــود،  ــارک هــا ب ــد ســازمان پ ــه آغــاز مدیریــت جدی ک
بســته بــود و از طــرف دیگــر 40 میلیــون مترمربــع 

 فضــای ســبز بایــد بــدون آب و رودخانــه نگهــداری 
مــی شــد، عمــده فضــای ســبز اصفهــان براســاس 
و  بــود  گرفتــه  شــکل  رودخانــه  حرکتــی  الگــوی 

کنــار مــادی هــا بودنــد. کهنســال در  درختــان 
وی بــا بیــان اینکــه در آن دوران عمــده چــاه هــا 
و در  کمــی داشــت  بســیار  دبــی  و  بــود  خشــک 
از رودخانــه فاصلــه  بــه خصــوص  کــه  مناطقــی 
گــروه آب دهــی  زیــادی داشــتند، عمــده چــاه هــا در 
کــرد: در مناطــق شــمال و  ناچیــز رفتــه بــود، اظهــار 
جنــوب ماننــد مناطــق 2، 14، 10، 6، 4 کــه فاصله از 
کردیم  رودخانه داشــتند باید برنامه ریزی آب می 

گزینــه پســاب بــود. کــه تنهــا 
کــرد: در آن زمــان، رایزنــی و  مرتضایــی نــژاد بیــان 
کــه اســما 140 لیتــر  گونــه ای بــود  برنامــه ریــزی بــه 
در ثانیــه پســاب در جنــوب شــهر وجــود داشــت و 
در شــمال هــم پســاب شــاهین شــهر برنامــه ریــزی 

شــد.
که  وی با اشــاره به اینکه 630 لیتر در ثانیه پســابی 
امــروز پیــش بینــی شــده 35 درصد نیــاز آبی فضای 
کــرد: پســاب  کنــد، تصریــح  ســبز را تامیــن مــی 
عناصــر ســنگین دارد و بــرای ایــن موضــوع تصفیــه 
خانــه هایــی را پیــش بینــی و تعاماتــی بــا شــرکت 
هــای دانــش بنیــان شــکل دادیم که ماحصــل آن، 
برنامــه ریــزی برای احداث تصفیه خانه در شــمال 

و جنــوب بــود.

ســبز  فضــای  و  هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
 شهرداری اصفهان افزود: در اصفهان چالش های 
زیــادی بــروی آب و پســاب و دســتورالعمل هــای 
کــه نهایتا تامین  کســتری داریــم  اســتفاده از آب خا
کار  آب بــه خوبــی انجــام شــد؛ بــه مــوازات ایــن 
ــاس  ــی براس ــت و رینگ گرف ــورت  ــاب ص ــال پس انتق
طــرح راهبــردی آب ســازمان پــارک هــا، در شــمال و 
جنــوب پیش بینی شــد تــا مناطق کمتر برخــوردار 
را بــه هــم متصــل کنــد که در این راســتا 80 کیلومتر 

کلکتــور اجــرا شــد.
استفاده از پساب برای آبیاری دو رینگ فضای 

سبز شهر
پیــش  مخازنــی  پــروژه  ایــن  در  داد:  ادامــه  وی 
گرفــت،  بینــی شــد و نهایتــا در مرحلــه مصــرف قــرار 
سیســتم هــای فرســوده بازبینــی و براســاس وضــع 
موجــود اعتبــار خوبی برای تعمیر پیش بینــی و به 

روزرســانی شــد.
کــرد: پایــش پســاب هــم در  مرتضایــی نــژاد بیــان 
گرفــت و واحــد پایــش پســاب  ایــن دوره صــورت 
در ســازمان راه انــدازی شــد هرچنــد از پســاب در 
مناطــق حاشــیه ای اســتفاده و در بخــش هــای 

ــم. کنی ــی  ــتفاده م ــر اس کمت ــزی  مرک
وی افــزود: براســاس دســتورالعمل هــای ســازمان 
کشــور  زیســت  محیــط  و  جهانــی   بهداشــت 
در  ســاالنه  و  فصلــی  ماهانــه،  هــای  گــزارش 

کــه پســاب مصــرف مــی شــود، دریافــت  مناطقــی 
گیــری   و بــار میکروبــی و عناصــر ســنگین انــدازه 
مــی شــود. مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا و فضــای 
ســبز شــهرداری اصفهــان در خصــوص سیاســت 
ســازمان بــرای حفــظ و توســعه فضــای ســبز شــهر 
کــرد: بایــد ســرانه حفــظ شــود و پیــش بینــی  بیــان 
کــه امــکان توســعه براســاس  کردیــم مــکان هایــی 
گونــه هــای گیاهــی مقــاوم باشــد در دســتور کار قــرار 

گیــرد.
توسعه پارک های محلی در مناطق 15 گانه طی 

چهار سال اخیر
 وی با اشاره به اینکه در مناطق 15 گانه پارک های 
کنــار رینــگ چهــارم  کــرد و در  محلــی توســعه پیــدا 
و ســالن اجــاس و نمایشــگاه فضاهــای ســبز ایجاد 
ســبز،  فضــای  توســعه  بــرای  کــرد:  اظهــار  شــد، 
چهاربــاغ بــه عنــوان محور اصلــی اجرا شــد و بخش 
کــه درختــان از بیــن  200 متــری میــدان انقــاب 
 رفتــه بــود بــا جابجایــی درختــان بــه صــورت فنــی 

ترمیم شد.
مرتضایــی نــژاد دامــه داد: بــرای محــور چهاربــاغ 
نظــرات  براســاس  هــا  گل  و  هــا  گونــه  کاشــت 
شــهروندان انجــام شــد و در پــروژه هــای عمرانــی 
گرفــت بــه  جابجایــی تخصصــی درختــان صــورت 
طوریکــه در در مســیر متــرو اصفهــان – بهارســتان 
هــزار و 650 درخــت بــه پردیــس هنــر جابجــا شــد و 

کنــون کــه دو ســال از عمر آنهــا می گذرد، وضعیت  ا
خوبــی دارنــد.

کمیســیونی ویــژه بــرای  وی بــا اشــاره بــه تشــکیل 
گفــت: بــرای ایــن منظــور  حفــظ درختــان شــهر 
دقــت بیــش از حــد بــه خــرج دادیــم تــا بــا وجــود 
پــروژه هــای متعــدد عمرانــی درختان آســیب دیده 

بــه حداقــل برســد.
قرار نیست در ناژوان پارکی ساخته شود

ســبز  فضــای  و  هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرداری اصفهــان بــا بیــان اینکه نیاز شــهروندان 
این است که پارک های تفرجگاهی داشته باشیم 
 و براســاس ســرانه پاییــن تفرجــگاه، زمیــن هایــی 
گفــت: در نــاژوان هــم بــه عنــوان ریــه  تملــک شــد، 
گذشــته تملک  که طی 10 ســال  شــهر زمین هایی 

شــده بــود کاشــته شــد.
پارکــی  نــاژوان  در  نیســت  قــرار  داد:  ادامــه  وی 
ــاغ  کاشــت ب ــا  ســاخته شــود و ایــن منطقــه بایــد ب
کاشــت بــاغ هــای  کــه در ایــن زمینــه  شــکل بگیــرد 
بــاغ  رز،  عنــاب،  بــه،  توســتان،  مثــل  موضوعــی 

گیاهــان دارویــی انجــام شــد.
ــان 700  ــی درخت ــه زندگ ــاره ب ــا اش ــژاد ب ــی ن مرتضای
کــرد: بــرای حفــظ  ســاله در شــهر اصفهــان بیــان 
ایــن گونــه هــا، پــروژه درختــان کهنســال شــکل و بــا 
گرفــت،  کــه در دســتورالعمل هــا صــورت  تغییراتــی 
شــرکت هــای دانــش بنیانــی کــه طــرح هایــی بــرای 

کردنــد. حفــظ درختــان داشــتند بــا مــا همــکاری 
کارهــای  وی افــزود: در ایــن چهــار ســال ســعی شــد 
علمی و زیربنایی انجام شــود و هنوز مشــکاتی در 
20 میلیــون مترمربــع فضــای ســبز شــهر اصفهــان 
ــدن  ــر ش کمت ــت  ــا در جه ــاش م ــه ت ک ــود دارد  وج

مشــکات بــوده اســت.
ســبز  فضــای  و  هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
کرد: در سال 97 تنش  شهرداری اصفهان تصریح 
خشکســالی ســنگین داشــتیم امــا تجربــه امســال 
کــه عمــده چــاه هــا وابســته به  ســخت تــر اســت چرا
کــه بــا  رودخانــه و میانگیــن دمــا هــم باالتــر اســت 
کردیــم بــا مکمــل هایــی  خشــکی رودخانــه ســعی 
کــه بــه مخــازن اضافــه مــی شــود، جلــوی تنــش 
ــتفاده  ــا از تانکــر اس ــی مــکان ه ــم و در برخ را بگیری

ــم. کردی
خزان ناشی از شوک گرمایی باال به درختان 

چنار
ســبز  فضــای  و  هــا  پــارک  ســازمان  مدیرعامــل 
ــه اینکــه در بحــث  ــا اشــاره ب شــهرداری اصفهــان ب
علمــی دو نــوع خــزان داریم، افزود: خزان زمســتانه 
پاییــز  در  شــود  مــی  ســبب  بــرگان  پهــن  بــرای 
کــم شــدن طــول  کاهــش دمــا و  درختــان بــر اثــر 
 روز وارد فــاز خــزان مــی شــوند و درخــت بــه خــواب 

می رود تا از سرما محافظت شود.
ــتانه  ــزان تابس ــزان، خ ــن خ ــرد: دومی ک ــار  وی اظه

ــه درخــت  ــوع خــزان هــم شــوکی ب اســت در ایــن ن
تــا  کنــد  مــی  هــا  بــرگ  ریــزش  بــه  شــروع  و  وارد 
کنــد؛ در روزهــای اخیــر در  درخــت خــود را حفــظ 
ــه  ک گرمــای 43 درجــه و شــوکی  ــا  شــهر اصفهــان ب
بــه درختــان بــه خصــوص بــه چنارهــا وارد شــد، 
 خــزان تابســتانه روی داد امــا بــا آبرســانی و آبیــاری 
گــر شــوک ناشــی از خشــکی نباشــد  مــی توانیــم ا
کار  ایــن  بــرای  کــه  کنیــم  کــم  را  گرمــا  شــوک 
کردیــم تــا شــوک را  دســتورالعمل آبیــاری را دو برابــر 
کنــون در خیلــی از پارک های شــهر  جبــران کنیــم، ا

کنتــرل شــده اســت. ایــن مشــکل 
ــه اینکــه ســرانه فضــای  ــا اشــاره ب ــژاد ب مرتضایــی ن
مترمربــع   28.2 و  کولوژیــک  ا اصفهــان  در  ســبز 
 اســت کــه خطــرات محیــط زیســتی را پیــش گیــری 
کنــد امــا بایــد دنبــال ســرانه هــای تفرجگاهــی  مــی 
گفــت: ســرانه تفرجگاهــی  در دل محــات باشــیم، 
کــه بایــد  شــهر اصفهــان پاییــن و حــدود 3.4 اســت 

بــه 8 مترمربــع برســد.
کمربنــد ســبز در ســمت  وی بــا اشــاره بــه تمرکــز 
کــرد: از دو ســال  شــرق شــهر و در منطقــه 13 اظهــار 
گذشــته طــی رایزنــی بــا اداره کل منابع طبیعــی 53 
گرفــت و در  هکتــار زمیــن در اختیــار شــهرداری قــرار 
کنار شــهرک پرتو کمربند ســبز ایجاد شــد و در حال 
رایزنــی بــرای اضافــه شــدن 120 هکتــار مجــاور هــم 

کمربند ســبز هســتیم. بــه 
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