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همزمــان بــا والدت بــا ســعادت حضــرت امــام علــی بــن موســی الرضــا )ع( متــروی 
اصفهــان بــه شــهر جدیــد بهارســتان آزمایــش شــد.

کیلومتــر از مســیر متــروی  در ایــن ســفر آزمایشــی، بــرای اولیــن بــار بیــش از یــک 
اصفهان-بهارســتان بــا حضــور غالمی معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری 
گرفــت. کوچــک( بــا موفقیــت مــورد آزمایــش قــرار  اصفهــان بــا درزیــن )لوکوموتیــو 

متــروی بهارســتان از جملــه مهمتریــن طرح هــای عمرانــی اســتان اصفهــان اســت 
کــردن مراحــل آمــاده ســازی و بهــره بــرداری اســت. شــهر جدیــد  کــه در حــال طــی 
کیلومتــری جنــوب شــرقی اصفهــان در امتــداد محــور اصفهــان -  بهارســتان در ۱۵ 

کوه هــای الشــتر واقــع شــده اســت. شــیراز و دامنــه 

کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  معاون راهداری اداره 
اصفهــان گفــت: اعتبــارات مالی راهداری اســتان متناســب 

بــا نیازهــا و میــزان جاده های موجود نیســت. 
راهــداری  پروژه هــای  از  بازدیــد  در  دادخــواه  فــرزاد 
کــرون در  غــرب اســتان در نشســت بــا فرمانــدار تیــران و 
ــردد  ــزود: میــزان جاده هــا و ت فرمانداری ایــن شهرســتان اف
در راه هــای اصلــی و فرعــی اســتان در اعتباربخشــی به ایــن 

کمتــر مــورد توجــه قــرار می گیــرد. اســتان، 
گرچــه همــه راه هــا و مســیرهای ارتباطــی  کــرد:  وی بیــان 
اســتان آســفالت اســت امــا بــرای بازســازی و اصــالح، مــورد 

پیش بینــی و مطالعــه قــرار نمی گیــرد.
جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره  معــاون   
گفــت: بدلیــل فرســایش آســفالت مســیرهای  اصفهــان 
اصلــی و فرعــی، همــواره بایــد اصالحــات انجــام شــود امــا در 
مطالعــات و برنامه ریــزی مغفــول مانــده و تخصیــص اعتبــار 
کشــور  کمتــر از دیگــر اســتان های  به ایــن حــوزه، بســیار 

اســت.
وی بــا بیان اینکــه بــا وجــود محدودیت  اعتبــاری پروژه های 
راهــداری در حــال اجراســت، تصریح کــرد: اصــالح آســفالت 
جاده هــای اصلــی، احــداث زیرگــذر، اصــالح هندســی و 
راه ســازی در محورهــای مواصالتــی غــرب اســتان در حــال 

اجراســت. 
یکــی  ســامان  بــه  تیــران  جــاده  بیان اینکــه  بــا  دادخــواه 
کــرد:  تصریــح  می شــود،  محســوب  ُپرحادثــه  نقــاط  از 
گام هــای مختلــف انجــام شــده اســت  تعریــض مســیر در 
ــه  ــد ب ــزودی بــه صــورت ۲ بان و جــاده منطقــه باغــات نیــز ب

می رســد.  بهره بــرداری 
کیلومتــر از راه هــای اســتان اصفهــان  اصــالح و احــداث هــزار 
نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  کل  اداره  اداره  کار  دســتور  در 
جاده ای اســتان اصفهان قرار دارد. اســتان اصفهان دارای 
۱۱ هــزار و ۵۰۰ کیلومتــر راه اســت کــه بدلیــل موقعیــت خاص 
آن در مرکــز بــه عنــوان چهــار راه ترانزیــت بــار و مســافر کشــور، 
ُرتبــه اول حمــل بــار و ُرتبــه ســوم حمــل مســافر را داراســت.
جاده هــای غــرب اســتان اصفهــان بدلیــل ارتبــاط بیــن 
کشــور مثــل خوزســتان و چهارمحــال و  اســتان های دیگــر 
گردشــگری و تفریحــی نیازمنــد اصــالح  بختیــاری و منطقــه 

ــش اســت. ــع چال و رف

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و 

نقل جاده ای اصفهان:

اعتبارات مالی راهداری 
اصفهان متناسب 

با نیازها نیست
خبرربخ

فراخــوان نخســتین رویداد »بوتکمــپ« تخصصی هوش 
مصنوعــی، هوشمندســازی و فناوری هــای دیجیتــال 
ــوآوری هــوش  ــز ترویــج و ن اعــالم شــد. مدیــر اجرایــی مرک
همــت  بــه  رویــداد  گفت: ایــن  اســمارتک،  مصنوعــی 
و  پژوهــش  معاونــت  اعتبــاری،  شــهید  پژوهشــکده 
اتــاق  اصفهــان،  اســتان  دانشــجویی  بســیج  فنــاوری 
بازرگانــی اصفهــان و بــا حمایــت ســتاد اقتصــاد دیجیتــال 
برگــزار می شــود. امیــن قاســمی با بیان اینکه ایــن رویــداد 
کارگاه تخصصــی اســت افــزود: ۱۲۰  شــامل ۱۷۰ ســاعت 
کارگاه تخصصــی در حــوزه هــوش مصنوعــی، ۲۰  ســاعت 
کار و مهارت هــای  کســب و  کارگاه آموزش هــای  ســاعت 
حــل مســئله و کشــف نیــاز، همچنیــن حــدود ۵۰ ســاعت 
نشســت تخصصــی و آنالیــن بــا شــرکت های دانش بنیان 
کــردن تنش هایــی  فعــال جهــت انتقــال تجربــه و مطــرح 

کار وجــود دارنــد از برنامه های ایــن  کســب و  کــه در حــوزه 
رویــداد اســت.

مســئول پژوهشــکده شــهید اعتبــاری دانشــگاه صنعتــی 
کننــدگان در ایــن رویــداد پــس  گفــت: شــرکت  اصفهــان 
از آزمــون تخصصــی و آنالیــن و انجــام تســت های روان 
حضــوری  مصاحبه هــای  و  شــخصیتی  و  شناســی 
می شــوند  تیم ســازی  الزم  امتیــاز  کســب  صــورت  در 
فرآینــد  وارد  باشــند  داشــته  که ایــده  تیم هایــی  و 
کار شــده و از ۵۰ میلیــون تــا  کســب و  شــتاب دهی و رشــد 
یــک میلیــارد تومــان بســته به ایــن که ایــده در چــه مرحله 

گــذاری می شــود. اســت بــرای آن هــا ســرمایه 
گفــت: عالقه منــدان بــه شــرکت در ایــن رویــداد تــا ۲۰  وی 
کننــد و  تیرمــاه فرصــت دارنــد در ایــن رویــداد ثبــت نــام 
دوره هــای آموزشــی از ۲۰ تیــر بصــورت آنالیــن آغــاز شــده و 

ــا ۵ مــاه ادامــه دارد. ــه مــدت ۴ ت ب

گفــت: روابط ایــن  مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان اصفهــان 
ــه  ــب تفاهمنام ــورگ در قال ــن  پترزب ــت« س ــا »زنی ــگاه ب باش
خواهرخواندگی و در ابعاد مختلف علمی و ورزشــی توســعه 

می یابــد. 
باشــگاه فوتبــال زنیــت روســیه در شــهر ســن  پترزبــورگ قــرار 
کنــون در لیــگ برتر ایــن کشــور و لیــگ قهرمانــان  دارد و هم ا
ملــی  تیــم  بازیکــن  آزمــون  ســردار  می کنــد؛  بــازی  اروپــا 
کت  فوتبال ایــران در ایــن تیــم حضــور دارد. محمدرضــا ســا
در جشــنواره علمــی و فرهنگــی » اصفهــان - ســن پترزبورگ 
کــه در دانشــگاه اصفهــان برگزار شــد، افزود: باشــگاه فوالد   «
مبارکه ســپاهان به منظــور توســعه ارتباط های بین المللی 
و همکاری های فنی و ورزشــی، تفاهمنامه های همکاری 
و خواهرخواندگــی بــا تعــدادی از باشــگاه های خارجــی دارد 
ــگاه و  ــن باش ــه ای بین ای ــز تفاهمنام ــش نی ــاه پی ــد م و چن

»زنیــت« ســن پترزبــورگ منعقــد شــد.
وی بــا اشــاره به اینکــه باشــگاه زنیــت، امســال قهرمــان 
لیــگ فوتبــال روســیه شــد، اظهــار داشــت: این تفاهمنامــه 
برگــزاری  ورزشــی،  علمــی و  همــکاری  بــرای  بســتری 
ــان و  ــرای زن رویدادهــای دوســتانه و رقابت هــای ورزشــی ب
مردان در رشــته فوتبال بین ۲ باشــگاه، تبادل تجربه ها در 
زمینــه فوتبــال پایــه و برگزاری کارگاه های آموزشــی مشــترک 
بــرای ارتقــای مربیگــری، اســتعدادیابی و بازاریابــی فوتبــال 
کــرد:  اســت. مدیرعامــل باشــگاه ســپاهان خاطرنشــان 
فــردا چهارشــنبه هیاتــی از باشــگاه زنیــت بــرای هماهنگــی 
در ایــن زمینــه و تبییــن ابعــاد همــکاری بــه اصفهــان ســفر و 
از امکانات و زیرســاخت های باشــگاه ســپاهان  و ورزشــگاه 

ــد می کننــد. نقــش جهــان بازدی
وی، همکاری بین ۲ این باشــگاه را حرکتی در راه گســترش 
روابط بین الملل و بســتری برای برگزاری رویدادهای مهم 
گفــت: ســردار آزمــون یکــی  کشــور دانســت و  ورزشــی بیــن ۲ 
از بازیکنــان شــاخص فوتبال ایــران در باشــگاه زنیــت اســت 
کــه آمــوزش فوتبــال را از ۱۴ ســالگی در باشــگاه ســپاهان آغــاز 

کت خاطرنشــان کرد: باشگاه سپاهان با دانشگاه  کرد. ســا
اصفهــان نیــز تفاهمنامــه همــکاری در زمینه های مختلف 

علمــی، فرهنگــی و ورزشــی منعقد کرده اســت.
شــهرداری  بیــن  همکاری هــا  امــروزه  کــرد:  کیــد  تا وی 
اصفهــان و ســن پترزبــورگ، دانشــگاه اصفهــان و باشــگاه 
ســپاهان تبدیــل بــه برنامه هــای عملیاتــی شــده اســت 
کــه بــه توســعه روابط ایــران و روســیه نیــز در ابعــاد مختلــف 

می کنــد.  کمــک 
 - اصفهــان  علمی فرهنگــی  جشــنواره  نخســتین 
خواهرخواندگــی  تقویــت  به منظــور  ســن پترزبورگ 
میــان ۲ شــهر و بــا هــدف توســعه روابــط دانشــگاهی در 
دانشــگاه اصفهــان و بــا همــکاری دانشــگاه ســن پترزبورگ، 
کنســولگری روســیه در اصفهــان،  شــهرداری اصفهــان، 
ســپاهان  باشــگاه  پترزبــورگ،  ســن   شــهر  اســتانداری 
اصفهــان و بخــش خصوصــی برگــزار شــد. در ایــن رویــداد 
عــالوه بــر ســخنرانی  مســووالن شــهری و دانشــگاهی، میــز 
»روســکی  مرکــز  و  اصفهــان  در  ســن پترزبورگ  همــکاری 
میــر« در دانشــگاه اصفهــان بــا هــدف آمــوزش زبــان روســی 
راه انــدازی شــد. کالنشــهر اصفهــان بــا نزدیک بــه ۲ میلیون 
نفــر جمعیــت، مرکــز اســتان اصفهــان و یکــی از قطب هــای 
گردشــگری،  فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، اقتصــادی، 
کالنشــهر بــا  صنعتــی و علمی کشــور بشــمار می آید؛ ایــن 
کویــت،  کوآالالمپــور،  کار،  شــهرهای شــیان، فلورانــس، دا
الهور، هاوانــا،  پترزبــورگ،  ســن  فرایبــورگ،  بارســلونا، 

دارد. خواهرخواندگــی  عقــد  بعلبــک  و  یاش، ایــروان 
ســن پترزبــورگ دومیــن شــهر بــزرگ روســیه پــس از مســکو 
کــز علمــی و فرهنگــی معتبــری اســت؛ باشــگاه  دارای مرا
زنیت این شــهر در ســال ۱۹۲۵میالدی تأســیس شــد و یکی 

از پرافتخارتریــن تیم هــای روســیه اســت.
باشــگاه فوتبــال فــوالد مبارکــه ســپاهان اصفهــان در ســال 
کنــون  هم ا و  شــد  پایه گــذاری  اصفهــان  شــهر  در   ۱۳۳۲
کشــور حضــور دارد و در چنــد دوره  در لیــگ برتــر فوتبــال 

قهرمان ایــن لیــگ شــده اســت.

خبرربخ

خبرربخ

فراخوان نخستین رویداد » بوتکمپ « 

روابط باشگاه های سپاهان اصفهان 
با »زنیت« سن  پترزبورگ توسعه می یابد

همزمان با والدت با سعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع(: 

تست مسیر متروی اصفهان 
به شهر جدید بهارستان  

رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال اعالم کرد: 

عامالن حمله به اتوبوس پرسپولیس 
در دادگاه

۶

در نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای 
تجاری کسب وکار بررسی شد؛ 

مهم ترین مسائل پیش روی 
پیمانکاران توسعه 
شرکت فوالد مبارکه

کاهش ۷۵ درصدی خروجی آب 
چشمه لنگان فریدونشهر

یک کارشناس و فعال بازار سرمایه:

بورس ایران، 
غیردولتی نخواهد شد!

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: 

فعالیت معدن جوشقان قالی 
باید متوقف شود

گیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:  مسوول بیماری های وا

۲ درصد جمعیت اصفهان 
کسینه شدند کرونا وا علیه 

2

۳

۴

2

۳

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان:

خسارت های ناشی از پمپ غیر مجاز
برای مشترک بیش از مزایای آن است

آغاز جشنواره علمی فرهنگی اصفهان 
و سن پترزبورگ

۳

۵

2

 با پذیرش افزایش نرخ خرید شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار:

   افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات
     از هفته آینده

ــه  ــه ب ــده حمل ــا پرون ــه ب ــال در رابط ــر فوتب ــگ برت ــابقات لی ــزاری مس ــه برگ کمیت ــس  ریی
اتوبوس پرســپولیس با نارنجک دســتی در اصفهان، زمان پایان بیســتمین دوره لیگ 
برتر، علت قطع برق ورزشــگاه آزادی در دیدار اســتقالل و پدیده و برنامه مســابقات تیم 
ملــی فوتبال ایــران توضیــح داد.  ســهیل مهــدی در رابطــه با اینکــه بــه چــه علــت دیــروز 

)دوشــنبه( در دیــدار تیم هــای فوتبــال اســتقالل و 
پدیده در ورزشــگاه آزادی دو بار برق ورزشــگاه 

کــرد: بحــث فرســودگی  قطــع شــد، اظهــار 
ســال های  در  زیرســاخت ها  و  بافت هــا 
کشــور مشــکل آفرین  گذشــته برای فوتبال 
بــه دلیــل  بــوده و در فصــل ســرد ســال 

بــارش بــاران و بــرف مســائل مختلفــی بــه 
ــا... ــد ام ــود می آی وج
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رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت تیــران و 
ــال تســهیالت  ــارد ری گفــت: چهــار هــزار میلی ــرون  ک
کارخانــه داران و  بانکــی در هشــت ســال اخیــر بــه 
شهرســتان  صنعتی ایــن  بخــش  ســرمایه گذاران 
افزود:اختصــاص  آقایــی  ســتار  شــد.  پرداخــت 
بازاریابــی و هدف گــذاری مناســب در  نقدینگــی، 
موجــب  کــرون  و  تیــران  صنعتــی  شــهرک های 
افزایــش اشــتغال، رونــق تولیــد و رشــد اقتصــادی 
گفتــه وی تقاضــا  ــه  در ایــن منطقــه شــده اســت. ب
کارخانــه و شــرکت های صنعتــی  گســترش  بــرای 
در ایــن ســال ها افزایــش یافتــه اســت و برخــی از ایــن 
کمبــود نیــروی انســانی روبــرو  کــز تولیــدی بــا  مرا
هســتند. رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت 
کــرون بــا بیان اینکــه بیــش از چهــار هــزار  تیــران و 
نفــر در شــهرک صنعتــی تیــران، رضوانشــهر و ناحیــه 
گفــت:  کار هســتند،  ــه  صنعتــی وپشــت مشــغول ب
کارخانــه فعــال و راه انــدازی شــهرک  بــا توســعه ۱۵ 
خصوصی صنایع دارویی شــهید مدرس و شــهرک 
خصوصی عســگران جهــش دیگــری در حوزه تولید 
کــرد:  و اشــتغال رقــم خواهــد خــورد. وی اضافــه 
اقدامــات اولیــه برای ایــن ۲ بخــش صنعتــی انجــام 
گــذاری  شــده و در شــهرک خصوصــی عســگران وا
گرفتــه اســت.  زمیــن بــه متقاضیــان نیــز صــورت 
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت تیران و کرون 
بــا اشــاره به اینکــه بخــش معدنی و مشــاغل خانگی 
منطقــه  در ایــن  اقتصــادی  فرصت هــای  دیگــر  از 
کــرد: افــزون بــر هشــت هــزار میلیــارد  اســت، تصریــح 
گــذاری در بخــش معدنــی صــورت  ریــال ســرمایه 
کــه زمینــه ســاز اشــتغال ۱۷۵ نفــر شــد. وی  گرفــت  
گذشــته ۲۲۵ مجــوز  یادآورشــد: در هشــت ســال 
مشــاغل خانگــی از طــرف صنعت، معــدن و تجارت 
صــادر شــد و بیــش از ۱۶ میلیــارد ریــال تســهیالت 
بانکی مســتقل و پشــتیبان به این دســته از فعاالن 
اقتصــادی اختصــاص یافــت. بــه اعتقــاد آقایــی، 
کوچــک، مشــاغل خانگــی و اصنــاف  کارخانه هــای 
کــدام ظرفیــت مناســبی بــرای نقــش آفرینــی  هــر 
اقتصــادی دارنــد و با حمایت از آن، ایجاد اشــتغال و 
رشــد درآمدی را خواهیم داشــت. شهرستان تیران 
کــرون دارای ســه شــهرک و یــک ناحیــه صنعتــی با  و 
۴۰۰ واحــد اســت و شــهرک صنعتــی رضوانشــهر بــه 
عنــوان مرکــز تخصصــی ســنگ محســوب می شــود.

در هشت سال اخیر،

چهار هزار میلیارد ریال وام 
به صنایع شهرستان تیران 

و کرون پرداخت شد
خبرربخ

گفــت:  ســرمایه  بــازار  فعــال  و  کارشــناس  یــک 
نظــام  بــر  کــم  حا فضــای  دلیــل  بــه  بورس ایــران 
اقتصــادی و عالقــه صاحبــان بنگاه هــای خــرد و 
کالن صنعتــی و اقتصــادی بــه شــبه دولتــی شــدن، 

شــد. نخواهــد  غیردولتــی  هیــچ گاه 
کنش  گــو بــا  ایمنــا، در وا عبــاس ثابتــی راد در گفــت و 
کــه در روزهــای  بــه وعــده غیردولتــی شــدن بــورس 
اخیــر از ســوی یکــی از نامزدهــای انتخابــات ریاســت 
کرد: نفس و ذات بازار  جمهوری مطرح شد، اظهار 
ســرمایه بــه عنــوان یــک ظرفیــت مهــم اقتصــادی و 
مالــی در هــر کشــوری، غیردولتی و خصوصــی بودن 
کشــورهای توســعه یافتــه یــا طــراز  آن اســت و اغلــب 
اول در حــال توســعه می کوشــند تــا نقــش دولــت در 

کنند. کمرنــگ  بــازار ســرمایه را 
ــازار ســرمایه  وی افــزود: بورس ایــران بــه رغــم ذات ب
در کشــورهای توســعه یافته که شــفاف و غیردولتی 
کامــاًل از ســوی دولــت هدایــت می شــود و  اســت، 
کمیــت از ایــن بــازار، بــورس  بــدون پشــتیبانی حا
اعتبــار  اقتصــادی  فعــاالن  میــان  در  لحظــه ای 

نخواهــد داشــت زیــرا اقتصاد ایــران دولتــی اســت 
خصوصــی  شــرکت های  برخــی  اصلــی  هــدف  و 
ــدن  ــل ش ــز تبدی ــاد نی ــت و اقتص ــاخص در صنع ش
بــه بنگاه هــای بــزرگ اقتصــادی شــبه دولتی اســت.
ایــن کارشــناس و فعــال بازار ســرمایه تصریح کــرد: بر 
اســاس اطالعــات منتشــر شــده از ســوی یــک نامــزد 
انتخابــات ریاســت جمهــوری، بیــش از ۹۰ درصــد از 
بــازار ســرمایه از ســوی دولــت هدایــت می شــود و بــا 
توجــه بــه وعده ایــن نامــزد بــرای هدایــت غیردولتــی 
بگوییــم؛  بایــد  احتمالــی اش  دولــت  در  بــورس 
نظــام  بــر  کــم  حا فضــای  دلیــل  بــه  بورس ایــران 

اقتصــادی و عالقــه صاحبــان بنگاه هــای خــرد و 
کالن صنعتــی و اقتصــادی بــه شــبه دولتــی شــدن، 
کید  هیچ گاه غیردولتی نخواهد شــد. ثابتی راد با تا
بر اینکــه پشــتیبانی نکــردن دولــت، از هــم پاشــیدن 
کــرد:  بــازار ســرمایه را در پــی خواهــد داشــت، اضافــه 
و  ســرمایه گذار  حقوقــی  شــرکت های  از  بســیاری 
ســرمایه پذیر در بــازار ســرمایه دولتــی هســتند و بــه 
همیــن دلیل خــروج دولــت از بازار ســرمایه می تواند 
بــازار  بــرای  نابودکننــده ای  و  انفجــاری  تبعــات 
ســرمایه ایران و فعــاالن اقتصــادی مشــارکت کننده 

در آن داشــته باشــد.
تخصیــص  و  غیردولتــی  هدایــت  داد:  ادامــه  وی 
ــه  ــرمایه ب ــازار س ــا ب ــط ب ــی مرتب ــای مدیریت فراینده
بخــش خصوصــی بایــد بــه صــورت دراز مــدت و 
کــه در  بــر اســاس راهبردهــای جدیــد اقتصــادی 
کشــورهای توســعه یافته اســتفاده می شــود صورت 
بگیــرد تــا بتوانیــم شــاهد ثبــات بــازار ســرمایه و حتی 
رشــد محســوس آن پــس از تفویــض فرایندهــای 

مدیریتــی بــه بخــش خصوصــی باشــیم.

یک کارشناس و فعال بازار سرمایه:

بورس ایران، غیردولتی نخواهد شد!

گزارشربخ

در نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای 
کســب وکار پیمانــکاران توســعه، بــا توجــه  تجــاری 
کرونــا،  بــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
مدیــران عامــل شــرکت های صفافــوالد، مدیریــت 
احــداث، بــرق آرا، احیاءفراینــد، پیشــتازان بردیــن، 
سیمین ســپاهان،  تامــکار،  بهســازان، ایریتک، 
مهندســی،  و  فنــی  فراتحقیــق،  آب وآتــش، 
همــت کاران، ســامان انرژی، دژپــاد، جرثقیل پــوالد 
و ایــران کارت به عنــوان نماینــدگان شــرکای تجــاری 
کردنــد. شــرکت کننده دیدگاه هــای خــود را مطــرح 
گــزارش روابــط عمومی شــرکت فوالد مبارکــه، در  بــه 
نشســت مشــترک شــرکت فــوالد مبارکــه و شــرکای 
کســب وکار پیمانــکاران توســعه، بــا توجــه  تجــاری 
کرونــا،  بــه رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی 
مدیــران عامــل شــرکت های صفافــوالد، مدیریــت 
احــداث، بــرق آرا، احیاءفراینــد، پیشــتازان بردیــن، 
سیمین ســپاهان،  تامــکار،  بهســازان، ایریتک، 
مهندســی،  و  فنــی  فراتحقیــق،  آب وآتــش، 
همــت کاران، ســامان انرژی، دژپــاد، جرثقیل پــوالد 
و ایــران کارت به عنــوان نماینــدگان شــرکای تجــاری 
کردنــد. شــرکت کننده دیدگاه هــای خــود را مطــرح 
درابتــدا، احمــدی، مدیرعامل شــرکت صفافــوالد، 
ضمــن تشــکر از برگــزاری نشســت مذکــور، نبــود 
کســری نقدینگــی  خریدهــای اعتبــاری در بــازار، 
را  بانک هــا  از  تســهیالت  اخــذ  امــکان  عــدم  و 
کــرد و گفت: تأخیر  به عنــوان موانــع موجود مطرح 
در تأییــد طرح هــای مهندســی و تأخیــر در ابــالغ 
قراردادهــا و عــدم تکافــوی تعدیل هــا در قــرارداد 
افزایــش نرخ هــا ازجملــه مســائل پیــش روی ایــن 

شــرکت اســت.
گفــت: نبــود  مدیرعامــل شــرکت مدیریــت احــداث 
بــرآورد صحیــح و به روزشــده قیمــت قراردادهــا، 
عــدم بررســی و تأییــد خواســت بهره بــرداران در 
و ایجــاد  اجرایــی  مشــکالت  و  مناقصــه  اســناد 
تغییــرات در قــرارداد و تأخیــر در تصمیم گیری هــا از 
دیگر مســائل پیش روی شــرکت مدیریت احداث 
کشــور  ــا بزرگ تریــن واحــد صنعتــی  در همــکاری ب

اســت.
کــرد: فراینــد طوالنی مــدت  میرابوطالبــی تصریــح 
در کمیته هــای ســرمایه گذاری، تأخیــر و تعویــق در 
تصمیم گیری های دســتگاه نظارت، ناهماهنگی 
توســعه و بهره بــرداری و نبــود سیســتم ارزیابــی 
عملکــرد رتبه بنــدی پیمانــکاران در جهــت تقویت 

تیــم نظــارت را از موانــع پیــش روی ایــن شــرکت 
برشــمرد.

همکاری ایــن  هــم  بــرق آرا  شــرکت  مدیرعامــل 
گذشــته  شــرکت را بــا فــوالد مبارکــه در ســه دهــه 
گفــت: برای ایجــاد  کــرد و  به صــورت پیوســته اعــالم 
تأمیــن  زنجیــره  کــه  اســت  نیــاز  برد-بــرد  رابطــه 
موفــق باشــد. مشــکالت ونــدور لیســت ها، عــدم 
تطابــق بــا خواســته بهره بــردار و عــدم بررســی و 
تأییــد خواســت بهره بــرداران در اســناد مناقصــه از 

اســت. شــرکت  مســائل این 
مصــدق بــا اشــاره به اینکــه یکــی از مســائل دوره 
از  ناشــی  هشــتاد  دهــه  در   SUPPLY CHAIN
صــرف  گفــت:  اســت،  تأمین کننــدگان  ارزیابــی 
انــرژی مدیران تأمین کننده بابت حواشــی پیمان 
و عدم ســهیم بودن پیمانکاران در موفقیت های 
فــوالد مبارکــه از موانــع پیــش روی ایــن شــرکت 

اســت.
مرتجــی، مدیــر شــرکت احیاءفراینــد، بــه اشــکاالت 
در  تعدیــل  فرمول هــای  ازجملــه  محتوایــی 
کاهشــی  ضرایــب  نبــودن  منطقــی  و  قراردادهــا 
گفــت: تأخیــر در ابــالغ  در فرمول هــا پرداخــت و 
قراردادهــا و افزایــش نرخ هــا، عــدم تعدیل پذیــری 
ــر در پرداخت هــا، تعــدد امضاهــا در  ــرارداد، تأخی ق
فرایندهــای قــراردادی ازجملــه صورت وضعیت هــا 

و دســتورکارها و... و همچنیــن تأخیــر در بررســی 
مغایــرت  و  و ایــراد  قطعــی  صورت وضعیت هــای 
از  کرونــا  دوران  پرداخــت  دســتورالعمل  در 

اســت. شــرکت  مشــکالت این 
کاظمی، مدیرعامل شــرکت بهســازان  گفت: کســر 
علی الحســاب پرداختــی و دیــون پیــش از قطعــی 
شــدن پــروژه، طوالنی مــدت بــودن فرایندهــای 
قــراردادی بــه دلیــل بروکراســی اداری، جزیــره ای 
بــودن حوزه هــای تصمیم گیــری و کاهش اهمیت 
ــروژه در حوزه هــای تصمیم گیــری از مســائل این  پ

شــرکت اســت.
طوالنــی  شــرکت ایریتک  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
اضافــه  قراردادهــا،  ابــالغ  مراحــل  بــودن 
مــوازی  مختلــف  کنترلــی  شدن ایســتگاه های 
عــدم  و...،  مبلــغ  افزایــش  تمدیدهــا،  ازجملــه 
گمراه کننــده،  و  نادرســت  قیمت هــای  حــذف 
گرفتــن تخفیــف از پیمانــکاران و مشــکالت ناشــی 
از آن و عــدم همخوانــی تعدیل هــای قراردادهــا 
کار و پــروژه در فــوالد مبارکــه از موانع ایــن  بــا نــوع 

اســت. شــرکت 
تامــکار  شــرکت  محتــرم  مدیرعامــل  برکتیــن، 
گهانــی  هــم ناهمخوانــی تعدیل هــا بــا افزایــش نا
ــازار را یکــی از موانــع موجــود در ایــن  قیمت هــای ب
کــه ارزیابــی  گفــت: نیــاز اســت  کــرد و  شــرکت اعــالم 

کارفرمــا انجــام شــود و  ســهم قصــور پیمانــکار و 
کمیتــه ای بابــت ارزیابــی قصــور طرفیــن قــرارداد 
تشــکیل شــود و رویــه ثابــت و یکســان بــرای تمــام 

پیمانــکاران بازتعریــف شــود.
بــه گفته مؤمن زاده، مدیرعامل شــرکت ســیمین 
تســریع  مانــع  پیچیــده  بروکراســی  ســپاهان، 
اقدامــات اســت؛ امــا شــیرازی، مدیرعامل شــرکت 
آب و آتــش، بــه توقــف تمــام فرایندهــا در قــرارداد 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  موقــت  تحویــل  از  پــس 
قیمــت  بــا  کــه  زمانــی  در  تعدیل هــا  پرداخــت 
ــی تفاســیر  ــرارداد متناســب نیســت، ناهمخوان ق
کاهــش  در قراردادهــای EPC بــا اســتانداردها و 
بروکراســی در فــوالد مبارکــه بخش هایــی از موانــع  

ایــن شــرکت اســت.
انــرژی،  حســینی، مدیرعامــل شــرکت ســامان 
تجــاری  شــرکای  از  حمایــت  فرهنــگ  تقویــت 
از مســائل  یکــی  را  فــوالد مبارکــه  کســب وکار در 
گفــت: تالش هــای  مهم ایــن شــرکت دانســت و 
کاهــش عواقــب  شــرکت فــوالد مبارکــه در راســتای 
کرونــا و تأثیــر آن در اجــرای پروژه هــا  دوران شــیوع 
کــه زمان بــر  کفایــت ضــرر و زیــان را نمی کنــد؛ چرا
بــودن تأییــد و تصویــب افزایــش مبلغ ها مشــکلی 
حــل  را  پیمانــکاران  نقدینگــی  مشــکالت   از 

نکرده است.

در نشست مشترک شرکت فوالد مبارکه و شرکای تجاری کسب وکار بررسی شد؛ 

مهم ترین مسائل پیش روی پیمانکاران توسعه شرکت فوالد مبارکه

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کمیســیون عمــران مجلــس شــورای  یــک عضــو 
وضعیــت  کــه  کنونــی  شــرایط  در  اســامی گفت: 
اقتصــادی و معیشــتی مــردم خوب نیســت افزایش 
 ۴۰ افزایــش  و  نیســت  منطقــی  پــرواز  نرخ هــای 
درصــدی قیمــت بلیــت پروازهــا صحــت نــدارد. 
مبنــی  اخبــار  برخــی  دربــاره  فیــروزی  رحمــت اهلل 
بــر افزایــش ۴۰ درصــدی قیمــت بلیــت پروازهــای 
بلیــت  قیمــت  افزایــش  کــرد:  اظهــار  داخلــی، 
اســت.  شــایعه  و  کــذب  داخلــی  پروازهــای 
شــرکت های هواپیمایــی البتــه خواهــان افزایــش 
قیمــت بلیت ها هســتند، امــا دســتورالعملی در این 
 بــاره ابــاغ نشــده اســت و شــرکت های هواپیمایــی 

ندارنــد. را  نرخ هــا  افزایــش  حــق 
وی افــزود: کمیســیون عمــران مجلــس بــا دقت این 
مــوارد را زیــر نظــر دارد. بنــده بــا زنگنــه – رئیــس 
کیــد  کشــوری صحبــت و تأ ســازمان هواپیمایــی 
کــه شــرکت های هواپیمایــی حــق افزایــش  کــردم 

نــرخ پروازهــای داخلــی را ندارنــد.
ایــن عضو کمیســیون عمــران مجلس تصریــح کرد: 
مــردم در وضعیــت اقتصــادی خوبــی قــرار ندارنــد و 
شــرکت های هواپیمایــی نیــز بایــد به ایــن موضــوع 
کــه شــرکت های  کننــد. البتــه قبــول داریــم  توجــه 
هواپیمایــی ضــرر زیــادی متحمــل شــده اند، امــا 
شــرایط کشــور به شــکلی نیســت که افزایش قیمت 

در برخــی خدمــات را شــاهد باشــیم.
کــرد: ســازمان هواپیمایــی  فیــروزی خاطرنشــان 
کشــوری بایــد روی قیمت هــا نظارت دقیق داشــته 
باشــد و دولــت نیــز بایــد وظیفــه نظارتــی خــود را 

انجــام دهــد. 
ــد  کن ــوارد ورود  ــن م ــد در ای ــی می توان ــس زمان مجل
گــزارش  نظارتــی  دســتگاه های  مثــال  بــرای  کــه 
کشــوری وظایــف  کــه ســازمان هواپیمایــی  دهنــد 
خــود را بــه درســتی انجــام نمی دهــد. مجلــس بــه 
ــوق  ــا از حق ــد، ام کن ــد ورود  ــی نمی توان کار جزئ ــر  ه

ملــت نیــز در صــورت لــزوم دفــاع می کنــد.

گاوداران،  رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفــی 
از افزایــش چهــل و دو درصــدی قیمــت شــیر 

خــام خبــر داد.
بــا   گفتگــوی  احمــد مقدســی در  آقــای ســید 
صــدا و ســیما بــا اشــاره بــه تعییــن قیمــت ۶۴۰۰ 
کیلوگــرم شــیرخام بــا چربــی  تومانــی بــرای هــر 

گفت: ایــن نــرخ پــس  گاوداری  ۳.۲ درصــد درب 
از انجــام امــور اداری امــروز توســط وزارت جهــاد 

کشــاورزی ابــاغ می شــود.
بــازار،  تنظیــم  ســتاد  دســتور  بــه  افــزود:  وی 
کشــاورزی متشــکل  کارگروهــی در وزارت جهــاد 
ــی وزارت  ــت بازرگان ــور دام، معاون ــت ام از معاون
کشــاورزی و تشــکل های مربوطــه شــکل  جهــاد 
تومــان   ۶۴۰۰ قیمــت  کارگــروه  که ایــن  گرفــت 
هــر  ازای  )بــه  شــیرخام  کیلوگــرم  هــر  بــرای  را 
یــک دهــم چربــی مثبــت و منفــی ۸۰ تومــان( 
کــرد: قــرار اســت  کــرد. مقدســی تصریــح  تعییــن 
امــروز معاونــت توســعه بازرگانــی وزارت جهــاد 
کشــاورزی در نامه ای ایــن قیمــت را بــه ســتاد 
تنظیــم بــازار اعــام و ســتاد تنظیــم بــازار نیــز آن 

کنــد. ع وقــت ابــاغ  را در اســر

کارت اعتبــاری رفاهــی  از ایــن پــس بایــد پنــج بانــک، 
را بــرای متقاضیــان صــادر کننــد کــه ســقف مبلــغ آن 
بــرای هــر فــرد هفــت میلیــون تومــان و بازپرداخــت 

کثــر ۱۸ مــاه اســت.   کارت حدا تســهیات این 
بانک مرکزی در راستای افزایش قدرت خرید اقشار 
مختلف جامعه و بهبود فرایند تامین مالی زنجیره 
کارت رفاهــی و تامیــن  تولیــد، شــیوه نامــه اعطــای 
مالــی زنجیــره تولیــد را بــه پنــج بانــک »ملی ایــران«، 
»رفــاه  و  »تجــارت«  »صادرات ایــران«،  »ملــت«، 
کــرد.   هــر یــک از بانک هــای نــام بــرده  کارگــران« ابــاغ 
کارت بــرای  شــده می تواننــد حداقــل ۲۰۰ هــزار فقــره 
کلیــه اشــخاص حقیقــی از جملــه دارنــدگان ســهام 
کنــون هیــچ میــزان از ســهام خــود را  کــه تا عدالــت 
نفروخته انــد و کلیــه سرپرســتان خانــوار کــه حداقــل 
یکــی از یارانه هــای نقــدی یــا معیشــتی را دریافــت 
می کننــد، بــا ســقف فــردی معــادل هفــت میلیــون 

کننــد. تومــان صــادر 
شرایط وثایق برای دریافت کارت رفاهی

در ایــن زمینــه، ســهام عدالــت بــر اســاس ارزشــیابی 
کثــر ۶۰ درصــد قیمــت روز ســهام مذکــور) بــر  حدا
و  مرکــزی  گــذاری  ســپرده  شــرکت  اعــام  اســاس 
و  نقــدی  یارانــه  حســاب های  و  وجــوه(  تســویه 
معیشــتی طبــق اعــام ســازمان هدفمندســازی 
کســورات مربــوط بــه  گرفتــن  یارانه هــا و بــا در نظــر 
اقســاط وام هــای پرداخــت شــده قبلــی، می توانــد 
بــه عنــوان وثیقه هــای  قابــل قبــول از مشــتری مورد 

پذیــرش قــرار گیــرد.  همچنیــن، مهلــت بازپرداخت 
اعتبــار اعطایــی بــه تشــخیص موسســه اعتبــاری 
کثــر ۱۸ مــاه اســت کــه اعتبــار کارت رفاهــی برای  حدا
کاال و خدمــات در فروشــگاه ها و پذیرنــده  خریــد 
بانک هــای  اعامی توســط  قــرارداد  طــی  کارت 
عامــل و طــرف قــرارداد در ســامانه رفاهی ایرانیــان 
کنش هــای مالــی دیگــر چــون  امکانپذیــر اســت و ترا
کارت مزبــور مجــاز  برداشــت وجــه و انتقــال وجــه از 

نیســت.  
نرخ سود تسهیالت کارت رفاهی چند؟ 

عــاوه برایــن، نــرخ ســود تســهیات این شــیوه نامــه 
در قالــب مصوبــات شــورای پــول و اعتبــار اســت 
و موسســه اعتبــاری می توانــد بــا عقــد قــرارداد بــا 
پذیرنده هــا نســبت بــه اعمــال تخفیــف بــه مشــتری 
اعتبــاری  از ســوی دیگــر، مؤسســه  کنــد.   اقــدام 
می توانــد تســویه مطالبــات محقــق شــده پذیرنــده 

کنــش  ترا انجــام  طریــق  از  کــه  شــخصی   ( کارت 
کاال و خیدمــات بــه مشــتری  گــذاری  مبــادرت بــه وا

می کنــد( را از روش هــای زیــر انجــام دهــد:
۱_ اســتفاده از ابزارهــای تأمیــن مالــی زنجیــره تولیــد 
گام، اعتبــار اســنادی داخلــی  از قبیــل صــدور اوراق 
کاالهــا  ریالــی و بــرات الکترونیکــی بــه منظــور خریــد 
کارت و انتقــال در  و خدمــات مــورد نیــاز پذیرنــده 
مقــررات  و  تأمیــن در چارچــوب ضوابــط  زنجیــره 

ــه  مربوط
۲_ بازپرداخت اقساطی مطالبات متناسب با قرارداد 

بانک عامل و پذیرنده کارت
همچنیــن، موسســه اعتبــاری می توانــد نســبت بــه 
استفاده از بیمه نامه اعتباری، از شرکت های بیمه 
کاهــش ریســک  دارای مجــوز از بیمــه مرکــزی بــرای 
بازپرداخت تسهیات در دامنه مشتریان متقاضی 

هــر موسســه بــا تعــداد حداقــل ۲۵ نفــر اقــدام کنــد. 

ســخنگوی انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم 
طــی  بــازار  در  قاچــاق  کاالی  افزایــش  از  خانگــی 
کــه اخبــار ضــد و  گفــت  هفته هــای اخیــر خبــر داد و 
نقیضــی دربــاره احتمــال ترخیــص محمولــه بــوش 

می شــود.  شــنیده 
اظهــار  با ایســنا،  گفت وگــو  غزنــوی در  حمیدرضــا 
کاالهــای  ــازار مملــو از  کــرد: طــی هفته هــای اخیــر ب
قاچــاق شــده و ایــن موضــوع تولیدکننــدگان را بــرای 
کــه  کــرده اســت، چــرا  کاال بــا مشــکل مواجــه  عرضــه 

کمتــر شــده اســت.   متقاضــی آنهــا 
آیا واردات لوازم خانگی برای مرزنشینان قانونی 

شده؟ 
ــوازم  ــه ل ک گفتــه وی اخیــرا جریانی ایجــاد شــده  ــه  ب
ــه وفــور وارد  ــه صــورت قانونــی و ب خانگــی را از مــرز ب
کاالی  می کنــد و بــه همیــن دلیــل بــازار مملــو از 
ــه نظــر می رســد  ــه عبارتــی ب قاچــاق شــده اســت. ب
واردات بــرای مرزنشــینان بــه صــورت شــبه قانونــی 

انجــام می شــود.
ســخنگوی انجمــن صنفــی تولیدکننــدگان لــوازم 
خانگــی همچنیــن بــا اشــاره بــه افزایــش بیــش از ۷۰ 
گذشــته،  درصــدی تولیــد لــوازم خانگــی در ســال 
ــه افزایــش تولیــد در ســال  ــا توجــه ب ــرد: ب ک تصریــح 
گذشــته و همچنین در دو ماه ابتدایی ســال جاری 
بــه نظــر می رســد خارجی هــا از ایــن موضــوع ناراحت 
ــد. از طــرف دیگــر  کرده ان ــازار حملــه  ــه ب هســتند و ب

کــم اســت.   رکــود نیــز بــر بــازار حا
همچنیــن بــه گفته وی اخبــار ضد و نقیضــی درباره 
احتمــال ترخیــص محموله بوش شــنیده می شــود 
کــه ســخنگوی انجمن صنفــی تولیدکنندگان لــوازم 
خانگــی معتقــد اســت ترخیــص آن نشــان می دهــد 
احتمــااًل قــرار اســت واردات لــوازم خانگــی آزاد شــود 

کاالی خارجــی اســت. و چــراغ ســبزی بــه واردات 
ماجرای بوش چیست؟ 

کــه بیــش از دو ســال از ممنوعیــت واردات  در حالــی 
ســال  پاییــز  می گــذرد،  کشــور  بــه  خانگــی  لــوازم 

کانتینــر  گذشــته بــا رای دیــوان عدالــت اداری،  ۴۲۰ 
لــوزام خانگــی بــوش در گمــرک شــهید رجایــی آماده 
ترخیــص شــد؛  بــه طــوری کــه مرحلــه ثبت ســفارش 
و تایید منشــأ ارز آن که گفته می شــد نیمایی است 
کــه وزارت صمت تامین  انجــام شــده بــود؛ هــر چنــد 

ارز نیمایــی را تاییــد نکــرد.
بــه  خانگــی  لــوازم  محمولــه  ترخیص ایــن  گرچــه 
دلیل ایــرادات وارده متوقــف شــد، اما ایــن ماجــرا 
ابعــاد دیگــری هــم داشــت. جریــان از ایــن قــرار بــود 
دریــا  کاال  کاســپین  پــی شــکایت شــرکت  در  کــه 
ــت  ــوان عدال ــوش( در دی ــوالت ب ــده محص )واردکنن
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  علیــه  اداری 
گذشــته،   ســال  در  گمرک ایــران  و  مرکــزی  بانــک 
گمــرک محکــوم شــده و از ایــن رو  وزارت صمــت و 
وزارت صمــت ملکــف بــه تمدیــد ثبــت ســفارش 
ــه ترخیــص شــد  و البتــه بانــک  گمــرک موظــف ب و 
گویــا گمــرک در زمــان مقرر  مرکــزی تبرئــه شــد. البتــه 
نســبت به رای صادره اعتراض و با ارائه مســتندات 
کــرد کــه در نهایت  درخواســت تجدیدنظــر را مطــرح 
بــه  اداری،  بــدوی دیــوان عدالــت  نقــض رأی  بــا 
کی  شــا کاالهــای  ترخیــص  از  شــد  اعــالم  گمــرک 
)کانتینرهــای لــوازم خانگی بــوش( جلوگیری شــود.  
ــه وزارت  ک ــا اســناد منتشــر شــده نشــان مــی داد  ام
صمــت در رابطــه بــا محکومیــت خــود در مهلــت 
۲۰ روزه مقــرر  اعتــراض و درخواســت تجدیــد نظــر 
را مطــرح نکــرد و ایــن درخواســت تجدیــد نظــر بعــد 
از ایــن مهلــت مطــرح شــد کــه در نهایــت بــا توجــه به 
اتمــام مهلــت تعیین شــده،  اعتراض پذیرفته نشــد 
و در نهایــت وزارت صمــت مکلــف بــه تمدیــد ثبــت 
ســفارش شــد. بــه عبــارت دیگــر بــر اســاس آنچــه در 
رأی تجدیدنظــر آمــده، تاریــخ تقدیــم دادخواســت 
امــا  بــوده،  مــاه ســال ۱۳۹۸  تیــر  تجدیدنظــر ۲۳ 
تجدیدنظرخواهــی خــارج از مهلــت ۲۰ روزه مقــرر در 
قانــون تشــکیالت و آییــن دادرســی دیــوان عدالــت 
ــت  ــرار رد دادخواس ــه آن ق ــه در نتیج ک ــوده  اداری ب

تجدیدنظــر صــادر و اعــالم شــده اســت.

یک عضو کمیسیون عمران مجلس:

افزایش ۴۰ درصدی قیمت بلیت پروازهای داخلی 
صحت ندارد

افزایش ۴2 درصدی قیمت شیر خام

جزئیات دریافت کارت اعتباری ۷ میلیونی

هجوم برندهای خارجی لوازم خانگی به کشور

انتشــار خبــر پذیــرش افزایــش نــرخ خریــد شــیرخام 
کنون نیــز تاثیر خود  توســط ســتاد تنظیــم بازار هــم ا
گذاشــته و دامداران پیشــاپیش قیمت شــیرخام  را 

را بــاال برده انــد. 
ــا  ســخنگوی انجمــن صنایــع فرآورده هــای لبنــی ب
کیــد بر اینکــه شــیرخام ۶۵ درصــد هزینــه تولیــد  تا
گفــت: در  محصــوالت لبنــی را شــامل می شــود، 
مصوبــه جدیــد ســتاد تنظیــم بــازار قیمــت خریــد 
کیلوگــرم شــیرخام از دامــدار ۶ هــزار ۴۰۰ تومــان  هــر 
کــه بــا در نظرگرفتــن هزینــه  تعییــن شــده اســت 
بــه  لبنــی  کارخانــه  حمــل قیمــت تحویــل درب 
۶ هــزار ۶۰۰ تومــان خواهــد رســید، با ایــن شــرایط 
قیمــت محصــوالت لبنــی نیــز حــدود 7۰ درصــد 

کــرد. افزایــش را تجربــه خواهــد 
بــا  با ایلنــا  گفت وگــو  در  طبــاء  بنــی  محمدرضــا 
بیان اینکه تصمیــم درباره افزایش قیمت شــیرخام 
گرفتــه شــده  هفتــه پیــش در ســتاد تنظیــم بــازار 
کــرد: بر اســاس تصمیم ســتاد تنظیم  اســت، اظهــار 
ــرم شــیرخام  کیلوگ ــد هــر  ــازار قیمــت مصــوب خری ب
ــه ۶ هــزار و ۴۰۰ تومــان افزایــش یافتــه  از دامــداران ب
گرفتــن هزینــه  اســت. وی ادامــه داد: بــا در نظــر 
حمــل قیمــت تحویــل درب کارخانــه بــه ۶ هــزار ۶۰۰ 

ــید. ــد رس ــان خواه توم
ــر  ــی ه ــوب قبل ــت مص ــد: قیم ــادآور ش ــاء ی ــی طب بن
کــه در  کیلوگــرم شــیرخام ۴ هــزار و ۵۰۰ تومــان بــود 
گذشــته توســط ســتاد تنظیــم بــازار  آذرمــاه ســال 

ابــالغ شــد.
بــا قیمــت  کیــد بر اینکــه هیچــگاه شــیر  بــا تا وی 
کارخانه هــای لبنــی نرســیده  مصــوب بــه دســت 
اســت، افــزود: دامــداران قیمــت مصــوب ۴ هــزار 
کــه بــه نظــر  و ۵۰۰ تومــان رعایــت نمی کننــد، چرا
کفــاف هزینــه تولیــد را نمی دهــد. آنها ایــن قیمــت 

کیــد بر اینکــه اعــالم  ــا تا ســخنگوی انجمــن لبنــی ب

برخــی  توســط  شــیرخام  قیمــت  افزایــش  خبــر 
چهره هــای صنفــی قبــل از اعــالم رســمی و تصمیــم 
نهایــی مســئوالن کار اشــتباهی بــوده اســت، گفت: 
انتشــار خبــر پذیــرش افزایــش نــرخ خریــد شــیرخام 
کنون نیــز تاثیر خود  توســط ســتاد تنظیــم بازار هــم ا
گذاشــته و دامداران پیشــاپیش قیمت شــیرخام  را 
مــاه  آذر  برده انــد و عمــال مصوبــه قیمتــی  بــاال  را 
کان معتبر  کما که  سازمان حمایت و ستاد تنظیم 

اســت، نقــض شــده اســت.
کــرد: همــواره نظــارت ارگان های  بنــی طبــاء تصریــح 
کارخانه هــای لبنــی اعمــال  نظارتــی ســختگیرانه بــر 
می شــود، امــا ســایر قیمت هــای مصــوب در زنجیــره 
ــرار  ــی ق ــچ نظارت ــت هی ــیرخام تح ــت ش ــد قیم مانن
کــه قیمــت مصــوب آن ۴۵۰۰  کنــون  نــدارد و هــم ا
تومــان اســت، بــه قیمتــی بیــش از ۵ هــزار تومــان 

مبادلــه می شــود.
کــرد: بــا ابــالغ نــرخ مصــوب جدیــد  وی پیــش بینــی 
درصــد   7۰ لبنــی  محصولــت  قیمــت  شــیرخام، 
کمتــر  افزایــش خواهــد داشــت و تعییــن قیمتــی 
از ایــن مقــدار بــه معنــی ضــررده شــدن محصــوالت 
گــذاری و پرداخــت یارانــه  ضــروری مشــمول قیمــت 

از جیــب تولیدکننــدگان اســت.
لبنــی  فرآورده هــای  صنایــع  انجمــن  ســخنگوی 
زمــان احتمالــی ابــالغ نــرخ جدیــد را در هفته هــای 

آتــی دانســت.
گــذاری  بنــی طبــاء بــا بیان اینکــه مــا موافــق قیمــت 
کننــده  دســتوری نیســتیم و آن را بــه ضــرر مصــرف 
دولــت  مســئوالن  داد:  پیشــنهاد  می دانیــم، 
و  شــیرخام  جدیــد  دولــت  مســئوالن  یــا  فعلــی 
ــروه  گ ــه  کاالیــی ب ــروه یــک  گ محصــوالت لبنــی را از 
دو انتقــال دهنــد تــا رونــد عرضــه و تقاضــا قیمت هــا 
کنــد و ســازمان  را در بازار ایــن محصــوالت تعییــن 

حمایــت بــر آن نظــارت داشــته باشــد.

با پذیرش افزایش نرخ خرید شیرخام توسط ستاد تنظیم بازار:

افزایش ۷۰ درصدی قیمت لبنیات از هفته آینده

خبر
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راه  نقشــه  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 
همکاری های ســه ســاله اصفهــان و ســن پترزبورگ 
امــروز  گفــت:  اســت،  روابــط  زمینــه ســاز توســعه 
بــه چتــر حمایتــی در  طــرح شــهروند دیپلمــات 
اســت. شــده  تبدیــل  بین المللــی  فعالیت هــای 

قــدرت اهلل نــوروزی در جشــنواره علمی فرهنگــی 
اصفهان و ســن پترزبورگ اظهار کرد: شــهر اصفهان 
قــرارداد  شــانزدهمین  انعقــاد  آســتانه  در  امــروز 

خواهرخواندگــی خــود قــرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه وجــود ۱۳ خواهرخوانــده اصفهــان 
کرد: خواهرخواندگی با شهرهای حیدرآباد  تصریح 
هنــد، ســمرقند ازبکســتان و پرتــو در پرتغــال در 
مراحــل نهایــی اســت و می توانــد زمینــه را بــرای 
توســعه دیپلماســی و روابــط بیــن شــهرها فراهــم 

کنــد.
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه شــهرداری عضــو 
ســال  ســه  در  کــه  بــود  بین المللــی  ســازمان   ۱۰
گذشــته بــه ســه ســازمان جهانــی دیگــر نیــز پیوســته 
اســت، ادامــه داد: از جمله ایــن ســازمان ها شــبکه 
شــهرهای یادگیرنــده یونســکو، شــبکه شــهرهای 
کــه اصفهــان بــه عنــوان  کــودک اســت  دوســتدار 
را  آن  کاندیداتــوری  نشــان  شــهر ایران  نخســتین 
کرد همچنین شــبکه شــهرهای هوشمند  دریافت 
بــرای  را  زمینــه  می توانــد  مــوارد  تمامی ایــن  کــه 

کنــد. افزایــش تعامــات فراهــم 
ــه مشــارکت مــردم در برنامه هــا  ــرد: ب ک وی تصریــح 

اعتقــاد ویــژه داشــتیم از ایــن رو در برنامــه راهبــردی 
اصفهــان ۱۴۰۵ بــا جلــب نظــر تمــام ذی نفعان ایــن 
برنامــه تدویــن شــد و در آن تمــام اقشــار جامعــه بــه 

ویــژه دانشــگاهیان نقــش داشــتند.
نــوروزی افــزود: مصمــم بودیــم در راســتای توســعه 
دیپلماســی و تعامــل بــا ســایر شــهرها چتــر حمایتی 
گشــوده و زمینــه بــرای مشــارکت همــگان فراهــم 
شــود و امــروز شــهروند دیپلمــات بــه چتــر حمایتــی 
در فعالیت هــای بین المللــی تبدیــل شــده اســت.
تبادل تجربیات با اجرای طرح شهروند دیپلمات

گفــت:  ــه طــرح شــهروند دیپلمــات  ــا اشــاره ب وی ب
شــهروندان  تمــام  دارد  نظــر  در  طــرح  امروز ایــن 
کشــور  کــه در شــهرهای خــارج از  اصفهانــی و ایرانــی 
کــه بــا توجــه بــه  کنــد  زندگــی می کننــد را دعــوت 
دانــش خــود طرح هــا و تجربیاتشــان را در زمینــه 

توســعه شــهری انتقــال دهنــد.
در ایــن  الزم  کــرات  مذا افــزود:  اصفهــان  شــهردار 
کنــون ۲۰۰ طــرح از تمــام  راســتا انجــام شــده و تا
کشــور بــه دســت شــهرداری  نقــاط دنیــا و داخــل 
کــه بســیاری از طرح هــا راهــی  اصفهــان رســیده 
می گشــاید،  شــهری  پیشــرفت  و  توســعه  بــرای 
البته ایــن مســیر ادامــه پیــدا می کنــد و در قالب ایــن 
طــرح دانشــگاهیان نیز ایده هــای خــود را انتقــال 
کــه بــرای بهزیســتی و آبادانــی شــهر و رفــاه  می دهنــد 
هرچــه بیشــتر شــهروندان بســیار مثمــر ثمــر خواهــد 
بــود. وی ادامــه داد: در جلســه ای بــا اســتاندار و 
شــورای شــهر ســن پترزبــورگ توافق هــای خوبــی 

در حوزه هــای مختلــف انجــام و مقــرر شــد ســند 
بــا  که ایــن ســند  »راهــکار تعامــل« منعقــد شــود 
حضــور تمــام مســئوالن مربوطــه در اســتان آمــاده و 
بــه ســنت پترزبــورگ ارســال شــده تــا پــس از بررســی 

ــه امضــا طرفیــن برســد. ب
راه همکاری هــای  نقشــه  بیان اینکــه  بــا  نــوروزی 
ســه ســاله اصفهــان و ســن پترزبــورگ زمینــه ســاز 
توســعه روابــط اســت، ادامــه داد: همــه دســتگاه ها 
می تواننــد در آینــده بــر اســاس این ســند همــکاری 
داشته باشند و البته بیشترین نقش را دانشگاه ها  
ــا بیان اینکــه خواهرخوانده هــا  ایفــا می کننــد. وی ب
نیســتند،  شــهرداری  خواهرخوانده هــای  فقــط 
کــرد: در طــرح شــهروند دیپلمــات تــاش  اظهــار 
کردیم شــهرداری فقط به عنوان دســتگاه تسهیلگر 
کشــورها  کــه ظرفیــت تعامــل بــا دیگــر  کســانی  بــرای 

ــد، باشــد. را دارن
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه دانشــگاه اصفهــان 
ســن  ویــژه  بــه  خواهرخوانده هــا  بــا  تعامــل  در 
پترزبــورگ پیشــتاز بوده و توانســته گام هــای مؤثری 
گفــت: شــهرداری اصفهــان بــا توجــه بــه  بــردارد، 
گذشــته متعهــد اســت تمــام  عملکــرد چهــار ســال 
کنــد و ایــن چتــر حمایتــی  دســتگاه ها را حمایــت 
گشــوده  کلــی  شــهروند دیپلمــات بایــد بــه صــورت 
افتــاده  اتفــاق  امروز ایــن  خوشــبختانه  کــه  شــود 

اســت.
فــوالد  باشــگاه  امــروز  گــر  ا کــرد:  خاطرنشــان  وی 
زنیــت  باشــگاه  و  اصفهــان  در  ســپاهان  مبارکــه 

و  همــکاری  خواهرخواندگــی  قالــب  در  روســیه 
تعامــل دارنــد و ایــن تعامــل بیــن دانشــگاه اصفهــان 
ــرار شــده، سیاســت هایی  ــز برق ــورگ نی و ســن پترزب
اســت کــه بایــد تثبیــت شــود، تــداوم یابــد و در قالــب 
کــه بیــن دو شــهر اصفهــان و ســن  ســند راهبــردی 

پترزبــورگ امضــا می شــود، پیــش رود.
با دیپلماسی قوی نقش مدیریت شهری را از 

دولت جلوتر برده ایم
نــوروزی بــا بیان اینکــه توانســتیم بــا دیپلماســی 
قــوی نقــش مدیریــت شــهری را از دولــت جلوتــر 
پیــش ببریــم، گفــت: بــا تعامل هــای بــه وجــود آمده 
قطعــًا امــروز بارســلونا جایــگاه چند ســال پیــش را در 
کــه روابــط اصفهان و بارســلونا  اصفهــان نــدارد، چــرا 
پرفــروغ شــده و بایــد از ایــن موقعیــت بــرای منفعــت 

کنیــم. شــهروندان بــه نحــو شایســته اســتفاده 
بیــن  عصبانیــت  و  قهــر  دیگــر  کــرد:  اظهــار  وی 
اصفهــان و کویــت وجــود نــدارد چــرا کــه تفاهم هــای 
خوبــی حاصــل شــده و جایــگاه اصفهــان در عرصــه 

کــرده اســت. بین المللــی ارتقــا پیــدا 
کرد: هر چهارشــنبه ارتباط  کید  شــهردار اصفهان تأ
مســتقیم بــا شــهرداران شــهرهای خواهرخوانــده و 
ســفرا برقــرار اســت که ایــن بــه معنای ایجــاد ظرفیت 

بــزرگ بــرای بهبــود وضعیت شــهر اســت.
کــه  وی بــا ابــراز خرســندی از اتفاقــات خوشــایندی 
طــی چهــار ســال گذشــته در اصفهــان رقــم خــورده، 
و  بین الملــل  روابــط  حــوزه  در  شــهرداری  گفــت: 
دیپلماسی عمومی دستاوردهای خوبی به دست 
ــده و  ــا تمامی شــهرهای خواهرخوان آورده اســت و ب
ســازمان های بین المللــی روابــط خوبی برقــرار کرده 
که ایــن اقدامــات توانســته اصفهــان را در عرصــه 

کنــد. بین المللــی مطــرح 
نــوروزی بــا بیان اینکــه جشــنواره علمــی و فرهنگــی 
بــرای  مؤثــری  گام  پترزبــورگ  ســن  و  اصفهــان 
دو  کــرد:  تصریــح  اســت،  بعــدی  حرکت هــای 
ــای  ــورگ قابلیت ه ــن پترزب ــان و س ــگاه اصفه دانش
باالیــی دارنــد و اینگونه جلســات باید اســتمرار یابد.
بــرای حرکــت  را  راه هــا  کــه  کســانی  از  افــزود:  وی 
مصلحــت  و  ملــی  منافــع  تأمیــن  علمی جهــت 
و  می کنیــم  قدردانــی  کردنــد  همــوار  اجتماعــی 
امیدواریــم هــر روز در شــهر شــاهد تحــوالت بــزرگ 

باشــیم.

شهردار اصفهان در جشنواره علمی فرهنگی اصفهان و سن  پترزبورگ:

»شهروند دیپلمات« 
به چتر حمایتی فعالیت های بین المللی تبدیل شده است

خبرربخ
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خبر

نصــب مســتقیم پمــپ نــه تنهــا موجــب عــدم 
مدیریــت عادالنــه آب در شــبکه توزیع می شــود، 
کنتــور،  انشــعاب و  بلکــه خســارات متعــددی بــه 

حتــی شــبکه توزیــع آب وارد می کنــد. 
و درآمــد شــرکت  معــاون خدمــات مشــترکین 
آبفــای اســتان اصفهــان افــزود: نصــب غیــر مجــاز 
پمپ باعث مکش مســتقیم آب از شــبکه شــده 

و فشــار شــبکه را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد.
اثــر  در  کــه  بر ایــن  کیــد  تا بــا  صالــح   محســن 
خامــوش و روشــن شــدن های مکــرر پمــپ بــه 
دلیــل تغییــر ســرعت عبــور جریــان آب، عملکــرد 
کنتــور غیرواقعــی خواهــد شــد،  گیــری  و انــدازه 
اظهــار داشــت: بــه همیــن دلیــل ممکــن اســت 
مشــترک در مــاه بعــد از نصــب پمــپ، قبــض آب 
بهائــی بــا مبلــغ بســیار بیشــتر از مبلــغ دوره هــای 
کــه بــه دلیــل تخلــف  کنــد  مشــابه قبلــی دریافــت 
در نصــب پمــپ هیــچ اعتراضــی برای ایــن دســته 

از مشــکات قابــل پذیــرش نیســت.
کــه  تحــت هــر شــرایطی نصــب  وی بــا بیان ایــن 
مســتقیم پمــپ بــرروی شــبکه ممنــوع اســت و 
کــرد: در مــاده ۴-۳۴  پیگــرد قانونــی دارد، اعــام 
و ۳9-۴ آییــن نامــه عملیاتــی شــرکت های آب 
کــه پمــپ  و فاضــاب در خصــوص متخلفینــی 
را بــه صــورت مســتقیم بــه شــبکه توزیــع آب 

وصــل می کننــد، جریمــه قطــع انشــعاب تــا زمــان 
گرفتــه شــده و در صــورت  برچیــدن پمــپ درنظــر 
تکــرار پیگــرد از طریــق مراجــع قضائــی صــورت 

می گیــرد.
صالــح  در خصــوص روش صحیــح نصــب پمــپ 
کمبــود فشــار آب بایــد  گفــت: بــرای حــل مشــکل 
کنتــور، یــک مخــزن ذخیــره نصــب شــود  بعــد از 
کــرد تــا از مکــش  و پمــپ را بعــد از مخــزن نصــب 
مســتقیم آب از شــبکه توزیــع جلوگیــری شــود. 

آبفــای  درآمــد  و  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
اســتان اصفهــان به مزایــای روش صحیح نصب 
کــرد و اظهــار داشــت: وجــود ذخیــره  پمــپ اشــاره 
آب در زمان نوســانات شــبکه، کاهش هزینه آب 
مصرفــی، توزیــع آب با فشــار مناســب در طبقات 
بــاالی ســاختمان و جلوگیــری از ســوختن پمــپ 
بر اثر نوســانات فشــار شــبکه از مهم ترین مزایای  

روش صحیــح نصــب پمــپ بــه شــمار می آیــد.

نماینــده مــردم نائیــن و خــور و بیابانــک در مجلــس 
گفــت: همه مشــکات شهرســتان ها بــه ویژه خــور و 
گاز و  بیابانک و نائین از نبود زیرساخت آب و برق و 

جاده هــای مناســب ناشــی می شــود.
الهــام آزاد بــا اشــاره بــه ظرفیت هــای پنهــان و عــدم 
وجــود زیرســاخت مناســب در شهرســتان نائیــن و 
خــور و بیابانــک اظهــار داشــت: با توجه به اینکه این 
شهرســتان ها یــک ســوم وســعت اســتان اصفهــان 
کشــور  را در بــردارد و پهناورتریــن شهرســتان های 
هســتند امــا بــه بهبــود زیرســاخت های آنهــا توجــه 

کافــی نمی شــود.
چهــارراه  وجــود  بــا  همچنیــن  داد:  ادامــه  وی 
کــه دارد متأســفانه  بــودن آن و مســیر مواصاتــی 
از  کــه  جاده هایــی  و  دارد  نابســامانی  جاده هــای 
ــزد مــی رود  ــه ســمت ی ــه نائیــن و نائیــن ب کاشــان ب
و مهم تــر از آن جــاده اردســتان بــه ســمت نائیــن 

وخیمی دارنــد. اوضــاع 
۳۵۱ روز آفتابی و غفلت از نصب نیروگاه 

خورشیدی در نائین
گاز پایــدار در شهرســتان  آزاد همچنیــن از فقــدان 
گاز CNG در  کــرد:  گفــت و تصریــح  خــور و بیابانــک 
حال حاضر اســتفاده می شــود و همچنان بسیاری 
گاز اصلــی شــهری  از شهرســتان ها و روســتاها بــه 

ــده اند. ــل نش متص
کیــد بر اینکــه زیرســاخت های الزم در ایــن  ــا تا وی ب
شهرســتان ها مهیــا نیســت، ادامــه داد: بیــکاری از 

کــه بــه دلیــل  معضــل جوانان ایــن منطقــه اســت 
نبــود زیرســاخت نمی توان شــغل پایدار ایجــاد کرد و 
بــا توجــه به اینکــه ۳۵۱ روز هوای ایــن شهرســتان ها 
نیروگاه هــای  نصــب  ظرفیــت  اســت،  آفتابــی 
کــه از ایــن طریــق تولیــد بــرق  خورشــیدی را دارد 

گیــرد. صــورت 
احیای گردشگری سالمت در روستاها

نماینــده مــردم نائیــن، خــور و بیابانــک در مجلــس 
احیــای صنعــت گردشــگری و فــرش نائیــن را از دیگر 
گفــت:  کــرد و  برنامه هــای توسعه بخشــی عنــوان 
گردشــگری ســامت در روســتاهای این شهرســتان 
درمانــی  توریســم  مباحــث  و  اســت  امکان پذیــر 
گرفتــه  ــرار  کار ق و ایجــاد زیرســاخت های در دســتور 

ــت. اس
کنــون پیگیــری شــده  وی یــادآور شــد: این مــوارد تــا 
امــا ســرمایه گذار بــا مشــاهده نبــود زیرســاخت کافی 
آب و بــرق و گاز از ادامــه دادن خــودداری می کنــد و از 
که نگاه ویژه به این مناطق  مســئوالن خواســتاریم 

داشــته باشند.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای استان اصفهان:

خسارت های ناشی از پمپ غیر مجاز
برای مشترک بیش از مزایای آن است

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس:

جاده های نامناسب سد بهبود وضعیت نائین و خورو 
بیابانک است

خبرربخ

خبرربخ

همزمــان بــا والدت بــا ســعادت حضــرت امــام 
علــی بــن موســی الرضــا )ع( متــروی اصفهــان بــه 

ــد بهارســتان آزمایــش شــد. شــهر جدی
در ایــن ســفر آزمایشــی، بــرای اولیــن بــار بیــش 
اصفهــان- متــروی  مســیر  از  کیلومتــر  یــک  از 
ــا حضــور غامی معــاون هماهنگــی  بهارســتان ب
امــور عمرانــی اســتانداری اصفهــان بــا درزیــن 
کوچــک( بــا موفقیــت مــورد آزمایــش  )لوکوموتیــو 

گرفــت. قــرار 
مهمتریــن  جملــه  از  بهارســتان  متــروی 
کــه  طرح هــای عمرانــی اســتان اصفهــان اســت 
در حــال طــی کــردن مراحــل آمــاده ســازی و بهــره 
بــرداری اســت. شــهر جدیــد بهارســتان در ۱۵ 
کیلومتــری جنــوب شــرقی اصفهــان در امتــداد 
محــور اصفهــان - شــیراز و دامنه کوه های الشــتر 

واقــع شــده اســت.

در حــال حاضــر جمعیت ایــن شــهر حــدود ۲۰ 
ــه پیــش بینــی می شــود پــس  ک هــزار نفــر اســت 
از احــداث قطــار شــهری بهارســتان-اصفهان، 
جمعیت ایــن شــهر تــا ســال ۱۴۲۵ )افــق بهــره 

بــرداری طــرح( بــه ۳۲۰ هــزار نفــر برســد.
طــرح قطــار شــهری اصفهــان - بهارســتان بــه 
طــول ۱۴.۷ دهــم کیلومتــر در قالب ۹.۵ کیلومتر 
کیلومتر رو زمینی در حال  زیرزمینی و ۴.۶ دهم 
اجراســت؛ عملیــات اجرایی ایــن طــرح از اســفند 

ســال ۹۰ آغــاز شــد.

 ۷۵ فریدونشــهر  لنــگان  چشــمه  آب  خروجــی 
اداره  سرپرســت  اســت.  یافتــه  کاهــش  درصــد 
گفــت: متوســط  منابــع آب شهرســتان فریدونشــهر 

بارش های ایــن شهرســتان در ســال زراعــی جــاری 
کــه نســبت بــه  ۳۵۰ میلیمتــر ثبــت شــده اســت 
پارســال بــا ۶۳۲ میلیمتــر بــارش، ۴۵ درصــد کاهــش 
نشــان می دهــد. محســن میرزایــی میــزان خروجــی 
آب چشــمه لنــگان در خــرداد امســال را ۲ و هفــت 
دهــم مترمکعب در ثانیه بیــان کرد و افــزود: خروجی 
چشــمه لنــگان در مــدت مشــابه ســال گذشــته ۱۰ و 
هشــت دهم مترمکعب بر ثانیه بود. وی همچنین 
میزان آورد تونل چشــمه لنگان را درســال گذشــته را 
۱۷۰ میلیــون مترمکعب بیان کــرد و گفت: با کاهش 
شــدید نــزوالت جــوی، آورد امســال این تونــل ۴۹ 
میلیــون مترمکعــب اســت. رودخانه چشــمه لنگان 

یکــی از سرشــاخه های اصلــی زاینــده رود اســت.

بــر  نظــارت  و  مدیریــت  ســازمان  عامــل  مدیــر 
پنــج  آمــوزش  از  اصفهــان  شــهرداری  کســیرانی  تا
گفــت: تغییــر رفتــار و  کســی خبــر داد و  هــزار راننــده تا
نگــرش راننــدگان و تکریم آن ها در ســازمان و ســطح 
شــهر همچنین تغییر نگرش بازرســان به رانندگان، 
کاس هــای آموزشــی بــوده اســت. ره آورد برگــزاری 

حمایت هــای  کــرد:  اظهــار  منوچهــری  هــادی 
مــادی، اعتبــاری و افزایــش اعتمــاد در راننــدگان 
یکــی از مهم تریــن اقدامات ایــن مجموعــه در ایــن 
دوره مدیریــت شــهری بــوده اســت. وی افــزود: ارائــه 
هــزاران الســتیک و روکــش صندلــی رایــگان، هــزاران 
کرونــا، وام هــای  بســته معیشــتی در زمــان شــیوع 
دو تــا پنــج میلیــون تومانــی و تخفیف کارت شــهری 
کســی از جملــه اقدامــات حمایتــی  ــه راننــدگان تا ب

ســازمان بوده اســت. مدیر عامل ســازمان مدیریت 
کســیرانی شــهرداری اصفهان با اشــاره  و نظارت بر تا
کــرد: در  بــه اعتمادســازی در بیــن راننــدگان، اظهــار 
کســی و عوامــل  گذشــته فاصلــه ای بیــن راننــدگان تا
گاهــی  ــود و  ــده ب ــود آم ــه وج کســیرانی ب ــازمان تا س
کــه خوشــبختانه در  شــاهد بدبینی هایــی بودیــم 

حــال حاضــر بــا اقدامــات انجــام  شــده این موضــوع 
کمتریــن میــزان رســیده اســت. بــه 

کــه  کــرد: در حــال حاضــر آرامشــی  وی خاطرنشــان 
پــس از تغییر نگرش شــاهد آن هســتیم ثمــره تاش 
مهم تریــن  تعامــل  کنون ایــن  ا و  اســت  ســاله  دو 

ــت. ــازمان اس ــتاورد س دس

ــم  ــا چ ــاق ت ــم ط ــد چ ــدوده س ــت آب در مح برداش
کمتــر شــده  آســمان اســتان اصفهــان ۴۶ درصــد 

اســت.
سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهره بــرداری آب 
منطقــه ای اصفهــان در ســومین جلســه پیگیــری 
ــا  ــی اســتان ب ــم آب ک ــا  ــروه ســازگاری ب کارگ ــات  مصوب
اشــاره به اینکه با همکاری ذی نفعان در باالدســت 
و پیگیری ها، کاهش ۴۶ درصدی برداشــت عملی 
شــده اســت گفــت:، امــا درصورتیکــه در طول مســیر 
کنتــرل و نظــم برداشــت اجــرا نشــود،  باالدســت این 

کاهــش مصــرف پایــدار نخواهــد بــود.
محمــود چیتیان افــزود: در حال حاضر ذخیره ســد 
زاینــده رود ۴۴۴ میلیــون مترمکعــب و ۶۹ درصــد 

ســد خالــی اســت.
سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهره بــرداری آب 
منطقــه ای اصفهــان، ورودی ســد زاینــده رود را ۲۳ 

کــرد  ــر ثانیــه بیــان  و خروجــی آن را ۲۶ مترمکعــب ب
گفــت: میــزان بارش هــای تجمعــی پارســال ۸۲۰  و 
کــه درمقایســه بــا مــدت مشــابه  میلی متــر اســت 
گذشــته ۳۰ درصــد و متوســط بلندمــدت ۳۹  ســال 

کمتــر شــده اســت. درصــد 
کمتــر از نرمــال  چیتیــان، پیــش بینــی بارش هــا را 
دانســت و افــزود: بــارش در ســه مــاه آینــده در برخــی 
کمتــر از نرمــال و بــرای زمســتان نیــز در  از اســتان ها 

تمــام اســتان ها این چنیــن خواهــد بــود.

همزمان با والدت با سعادت حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع(: 

تست مسیر متروی اصفهان به شهر جدید بهارستان   

کاهش ۷۵ درصدی خروجی آب چشمه لنگان فریدونشهر 

کسی اصفهان آموزش ۵ هزار راننده تا

کاهش ۴۶ درصدی برداشت آب 
در محدوده سد چم طاق تا چم آسمان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

عملیــات اجرایی مجمـــوعه فرهنگی توان بخشــــی 
ــاد، مجمـــوعه مســکونی ۹۰ واحــدی  ــار نجـف آبـ  ایثـ
شهیدسلیمانی بهارســتان و تکمیل مرکز فرهنگی 
ورزشی جانبازان امام حســـین )ع( خمینی شـــهر با 
ارتبــاط ویدیــو کنفرانســی معــاون رییــس جمهوری 
کشــور  امور ایثارگــران  و  شــهید  بنیــاد  رییــس  و  
ــران  ــهید و امور ایثارگ ــاد ش کل بنی ــر  ــد.  مدی ــاز ش آغ
گفــت:  اســتان اصفهــان هنــگام آغاز ایــن طرح هــا 
رویکــرد راهبــردی حمایت از ایثارگران نیازمند توجه 
کشــور متناســب بــا و شــرایط و  مجموعــه مدیریــت 

امکانــات موجــود اســت. 
ســاخت  گفــت:  افــزود  احمدی نیــا  مســعود 
ــار نجـــف آبـــاد  مجمـــوعه فرهنگــی توان بخشــی ایثـ
بــا مســاحت پنــج هــزار متــر و ۲هــزار ۸۰۰ متــر زیــر 
کلنـــگ زنی احــــداث مجمـــوعه مســکونی ۹۰  بنــا، 
واحــدی شهیدســلیمانی ویژه شــهدای فاطمیون 
در بهارســتان اصفهــان و شــروع عملیــات اجرایــی 
امــام  جانبــازان  ورزشــی  فرهنگــی  مرکــز  تکمیــل 
حســـین علیــه الســـام خمینــی شـــهر بــا مســاحت 
ــا جــذب اعتبــار ویــژه ۱۰۰ میلیــارد  پنــج هــزار و ۴۰۰ ب
ــاون رییــس جمهــوری و رییــس  ریالــی در ســفر معـ
بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران به اســتان اصفهــان در 

گرفــت. کار قــرار  دســتور 
وی ادامــه داد: امــروز پــس از تامیــن و جــذب اعتبــار 
۱۰۰ میلیــارد ریالــی عملیــات اجرایی ایــن طرح هــا 
آغــاز شــده اســت. همچنیــن امــام جمعــه نجف آباد 
کرد: ایمان، ایثــار و روحیــه  در ایــن مراســم تصریــح 
انقــاب  آورنــده  به وجــود  علــت  طلبــی  شــهادت 
اســامی و دفــاع مقــدس بــود و همیــن علــت عامــل 

حفــظ و تــداوم انقــاب اسامی اســت. 
حجــت االسام والمســلمین مصطفــی حســناتی 
گــر بخواهیم ایــن مســیر تــداوم بایــد  کــرد: ا کیــد  تا
راهــی جــز حفــظ و حراســت از مســیر ایثار و شــهادت 
و تکریم ایثارگران نیست. رییس مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان نیز در این ارتباط ویدئو کنفرانســی 
کــرد و افــزود:  کیــد  بــر ضــرورت حمایــت از ایثارگــران تا
مجلــس آمادگــی دارد در راســتای حــل مشــکات 
جامعه ایثارگری ایــن طرح هــا را در اولویــت قــرار دهد 
کنــد. خادمی اظهــار  و بــا تمــام تــوان از آن حمایــت 
کــرد: اســتان اصفهــان همــواره در مســیر دفــاع از 
ــوده  آرمان هــای انقــاب و دفــاع مقــدس پیشــتاز ب

و ایــن پیشــتازی می زننــد توجــه ویــژه اســت.

عملیات اجرایی سه 
طرح بنیاد شهید در 

اصفهان آغاز شد

کشــاورزی  گلرنــگ از هــزار هکتــار اراضــی  برداشــت 
اســتان اصفهــان آغــاز شــد. مدیــر زراعــت ســازمان 
کشــاورزی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه  جهــاد 
گلرنــگ در  ــار  ســال گذشــته بیــش از ســه هــزار هکت
اســتان کشــت شــدگفت: امســال حــدود ۶۰ تــن بــذر 
کشــاورزان اســتان تامیــن و توزیــع  یارانــه دار بــرای 
کــه بــه دلیــل خشکســالی و عــدم بازگشــایی آب  شــد 
از محــل رودخانــه زاینــده رود ســطح کشــت این گیاه 
کشــت امســال در  کاهــش یافتــه و بــرآورد می شــود 
حــدود ۱۰۰۰ هکتــار باشــد. پیمــان فیــروز نیــا بــا اشــاره 
گلرنــگ شــامل  به اینکــه در ســال جــاری ۴ رقــم بــذر 
گلدشــت و یک رقم وارداتی  محلی اصفهان، صفه، 
کشــاورزان توزیــع شــدافزود: متوســط تولیــد  بیــن 
دانــه گلرنــگ از هــر هکتــار حــدود ۱۵۰۰ کیلــو گــرم دانه 
می باشــد که امســال حــدود ۱۵۰۰ تن دانه گلرنــگ در 
اســتان تولیدمی شــود. فیروزنیا با بیان اینکه اســتان 

اصفهان از گذشــته مرکز کشــت و تولید گلرنگ بوده 
اســت افزود: ایــن گیــاه عــاوه بــر مقاومت به خشــکی 
در برابــر شــوری نیز تحمــل خوبــی دارد و برای همین 
ــی توســعه  در مناطــق خشــک و شــور اســتان بخوب
یافتــه اســت. مدیــر زراعت ســازمان جهاد کشــاورزی 

اســتان اصفهــان مهم ترین مناطق کشــت این گیاه 
مبارکــه  و  اردســتان  اصفهــان،  شهرســتان های  را 
گیــاه بــرای روغــن  کــرد و افــزود: از دانه ایــن  عنــوان 
گل آن در صنایــع  از  ک پرنــدگان و  کشــی و خــورا

رنگــرزی و صنایــع غذایــی اســتفاده می شــود.

ع استان اصفهان  گلرنگ از مزار آغاز برداشت 

خبر

کشــاورزی اصفهــان بــا  رییــس ســازمان جهــاد 
کیــد بــر لــزوم توقــف فعالیــت معــدن جوشــقان  تا
قالــی گفت: ایــن موضــوع بــا حمایــت رحمــت اهلل 
فیروزی پــور نماینــده مــردم نطنــز و قمصــر در 
پیگیــری  حــال  اســامی در  شــورای  مجلــس 
اســت.  مهــرداد مرادمنــد افــزود: بــه دغدغه هــای 
مــردم منطقــه جوشــقان قالــی واقــف هســتیم و 
ــرای رفــع مشــکل فعالیــت  ــوان خــود را ب همــه ت

کار می گیریــم. معدن ایــن منطقــه بــه 
وی، فعالیــت مجــدد معــدن در جوشــقان قالــی 
بحــث خیلــی مهم ایــن منطقــه  را نخســتین 
کــه بــه همــراه  گفــت: پــس از بازدیــدی  دانســت و 
زنــده یــاد صفــاری نماینــده پیشــین مــردم نطنــز 
و قمصــر در مجلــس شــورای اســامی و مکاتبــات 
گرفــت،  ــه پــس از آن صــورت  ک و پیگیری هایــی 

منجــر بــه توقــف عملیات ایــن معــدن شــد.
اصفهــان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
بــا یــادآوری برگــزاری نشســت شــورای آمایــش 
ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان  ســرزمین 
دربــاره  تمامی دســتگاه ها  حضــور  بــا  اســتان 
معــدن جوشــقان قالــی اظهــار داشــت: حتــی 
بــا جانمایــی معــدن مخالفــت شــد، امــا بــرای 
کردنــد  پیگیری هایــی  آن  مجــدد  راه انــدازی 
کمــک و اســتفاده  کــه می طلبــد مســووالن بــا 
از ظرفیــت  دســتگاه های متبــوع بــرای توقــف 

کننــد. مجــدد فعالیــت معــدن تــاش 
کارشناســان،  مرادمنــد بــا بیان اینکــه بــه نظــر 
ســرمایه گذاری در معــدن اشــتباه اســت، افــزود: 
ــه  ک ــه  ــی منطق ــاخت های اصل ــه زیرس ــدن ب مع

بحــث تامیــن آب آن هســت ضــرر می زنــد.
کیــد بر اینکه مانــدگاری مردم جوشــقان  وی بــا تا

قالــی بــه دلیل منابــع آبی موجــود در این منطقه 
گــر قــرار باشــد این منابــع آبــی  گفــت: ا اســت، 
بســیار مهم و با ارزش نباشــد، ســایر موار اولویت 
اســکان  محــل  و  منطقــه  برای ایــن  مزیتــی  و 

ــد. ــاله در آن نباش چندهزارس
اجرای ۱۷۰۰ لوله گذاری آبیاری نوین

اصفهــان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  رییــس 
هکتــار   ۷۰۰ و  یک هــزار  اجــرای  یــادآوری  بــا 
کامــو و ۲  لوله گــذاری آبیــاری نویــن در منطقــه 
گفت: ایــن ســازمان  مزرعــه در جوشــقان قالــی 
آمادگــی اجرای ایــن طــرح در چــوگان نیــز دارد.

گذشــته ۹ میلیــارد و  وی بــا بیان اینکــه ســال 
بــرای چهــار هــزار  اعتبــار  ۵۰۰ میلیــون تومــان 
گرفتــه شــده بــود، خاطــر  و ۵۰۰ قنــات در نظــر 
ــار  ــان اعتب ــارد توم ــال ۲۴ میلی ــرد: امس ک ــان  نش
ملــی مضــاف بــر پیگیــری دریافــت اعتبــار، بــه 
گانــه بــرای یکــی ۲ شهرســتان از طریــق  طــور جدا
ــژه پیش بینــی  ــه صــورت وی نماینــده مجلــس ب
که این اعتبار را دریافت  شــده اســت و شــهرهای 
کردنــد از ردیــف اعتبــار ملــی حــذف می شــوند.

کمــک ویــژه و دریافــت تســهیات از  مرادمنــد 
اتحادیــه و تعاونی هــای مرتــع داران و از صنــدوق 
گفــت: اعضــای هیــات  ــرد و  ک کیــد  حمایــت را تا
ــا بــه عنــوان ســرمایه  مدیــره وام هایــی بگیرنــد ت
کنیــم. شــهر جوشــقان  کمــک شــما  گــردش  در 
قالــی بیــش از ۳۰ هــزار راس دام ســبک دارد و 
کاشــان محســوب  مرکــز ییــاق دام هــای ســبک 
می شــود. شــهر جوشــقان قالــی از توابــع بخــش 
کاشــان با نزدیک به هفت  قمصر در شهرســتان 
کیلومتــری  نفــر جمعیــت در فاصلــه ۸۰  هــزار 

کاشــان قــرار دارد. جنــوب 

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان: 

فعالیت معدن جوشقان قالی باید متوقف شود
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کالنشــهر اصفهــان در ســه ماهــه بهــار ۱۴۰۰ حتــی 
ک نداشــت اما بیشــترین روزهای  یــک روز هــوای پــا

کشــید.  آلــوده را در ایــن مــدت نفــس 
کل حفاظــت  ــه آمــار اداره  ــر پای کالنشــهر اصفهــان ب
جــاری  ســال  ابتــدای  از  اســتان  محیط زیســت 
بــرای  ناســالم  روز   ۲۶ ســالم،  روز   ۶۶ کنــون  تا
گروه هــای حســاس و یــک روز ناســالم بــرای عمــوم 

کــرد. را تجربــه 
ک نداشــت  اصفهان در حالی بهار امســال هوای پا
کــه در مــدت مشــابه ســال ۱۳۹۸، ۱۹ روز و در ســال 

ک نفــس کشــید. ۱۳۹۹ تنهــا یــک روز هــوای پــا
کالنشــهر  کارشناســان اصفهان آلوده ترین  گفته  به 
کشــور بشــمار مــی رود و خســارت آلودگــی هــوا به این 
شــهر دو برابر پایتخت، یعنی حدود هشــت میلیارد 

دالر در ســال بــرآورد می شــود.
ک را مدیون بارندگی ها هستیم هوای پا

امــور  مدیــر  صادقیــان  بابــک  پیونــد  همیــن  در 
آزمایشــگاه های حفاظــت محیط زیســت اســتان 
ک  پــا روزهــای  تعــداد  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 
ک را  ارتبــاط مســتقیمی با بارندگــی دارد و هــوای پــا
کــه امســال بــر  مدیــون بارش هــا هســتیم در حالــی 
اثــر خشکســالی بارش هــا و نــزوالت جــوی در بهــار 
ک را  کاهــش یافتــه و نبایــد انتظــار داشــتن هــوای پــا
ک مدیــون بارندگی ها  داشــته باشــیم زیــرا هــوای پــا

اســت.
وی افــزود: بــه علــت کاهــش بارندگــی امســال تعداد 

کــه ســال  ک صفــر شــده در حالــی  روزهــای هــوای پــا
۱۳۹۸ بارش هــا خــوب بــود و اصفهــان ۱۹ روز هــوای 
کــرد، وقتــی بارندگــی نمی شــود و از  ک تجربــه  پــا
ک کاهــش می یابد،  ســوی دیگــر رطوبت ســطح خا

کنــده می کنــد. ک را در هــوا پرا گــرد و خــا وزش بــاد 
محیــط  حفاظــت  آزمایشــگاه های  امــور  مدیــر 
کــرد: بنــا بــه  زیســت اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
گزارش هــای هواشناســی و منابــع طبیعــی اســتان، 
اســت  فعــال شــده  بــادی  کانون هــای فرســایش 
گــرد و غبــار را شــاهد هســتیم؛ هــر چنــد  و پدیــده 
که ایــن پدیــده از نظــر شــدت نســبت بــه ســال های 
گــرد و غبــار  کمتــر اســت امــا تعــداد وقــوع  گذشــته 

افزایــش یافتــه اســت.
کــرد: از ایــن رو وقتــی شــاخص  صادقیــان اضافــه 
کیفــی هــوا روی عــدد ۱۰۰ و مــرز ســالم و ناســالم قــرار 
می گیــرد، هــوا را ناســالم اعــالم می کنیــم امــا شــدت 
گــرد و غبارهــای امســال در مقایســه بــا ســال های 
کــه شــش هفــت برابــر اســتاندارد اتفــاق  گذشــته 
می افتــاد، کمتــر اســت و در ســه ماهه امســال به جز 
ــاالی ۱۵۰  ــه در فروردیــن شــاخص ها ب ک یــک مــورد 
AQI رفت و برای عموم ناســالم شــد در ســایر روزها 
شــاخص ها بیــن ۱۰۰ تــا AQI ۱۳۰ و ناســالم بــرای 

گروه هــای حســاس بــوده اســت.
آالینده ازن گاهی بر ذرات معلق غالب می شود

کــرد: طبــق آمــار بــاالی ۹۸ درصــد مــوارد  وی اضافــه 
 pm آنچــه بــر کیفیــت هــوا تأثیــر گــذار اســت شــاخص
2.۵ اســت امــا در تابســتان بــا توجــه بــه زاویــه تابــش 

خورشــید و میانگیــن ســاعتی طــول روز نســبت بــه 
کنــش بیــن ترکیبــات نیتــروژن دار و  شــب شــاهد وا
آالینــده ثانویــه مثــل ازن هســتیم که ایــن االینــده بــر 
اثــر فعــل و انفعــاالت در محیــط و اتمســفر بــه وجــود 
ــاال مــی رود، در تابســتان این  می آیــد و غلظــت آن ب
در  ازن  میــزان  گاهــی  و  اســت  زیادتــر  کنش هــا  وا
هــوای اصفهــان بــر ذرات pm 2.۵ و pm 1۰ غالــب 

می شــود.
محیــط  حفاظــت  آزمایشــگاه های  امــور  مدیــر 
زیســت اصفهــان بــا بیان اینکــه نمی تــوان ســهم 
در  را  نقــل  و  حمــل  و  ســاز  انســان  آالینده هــای 
گرفــت، ابــراز  کیفیــت هــوای بهــار نادیــده  کاهــش 
داشــت: نیمــه اول ســال بــه دلیــل فعــال شــدن 
آالینده هــا ذرات  غالــب  غبــار،  و  گــرد  کانون هــای 
کانون هــای  گــر  معلــق pm2.۵ و pm 1۰ اســت امــا ا
کنیــد، ســهم حمــل و  فرســایش بــادی را هــم مهــار 

نقــل بــر آلودگــی هــوا بــی تأثیــر نیســت.
صادقیــان بــا بیان اینکه در تابســتان به دلیــل وزش 
گــرد و غبــار،  بــاد، نبــود بارندگــی و خشکســالی و 
آالینــده pm1۰ بــاال مــی رود امــا تأثیــر آالینده هــای 
کــم می شــود، افــزود:  انســان ســاز بــر اثــر تخلیــه هــوا 
گــرد و غبــار در زمســتان بــه حداقــل می رســد امــا 
ــا  ــود و آالینده ه کن می ش ــا ــوا س ــا ه ــی دم ــر وارونگ ب
روی ســطح زمیــن می ماننــد و بــه دلیــل مانــدگاری 
شــاهد  کــه  اســت  مختلــف  منابــع  آالینده هــای 
آلودگــی هــوا در زمســتان هســتیم اما ایــن آالینــده 
در نیمــه اول ســال بــه دلیــل جریانــات جوی تخلیه 

می شــود.
مطالعــات یــک دوره ۱۰ ســاله تا اردیبهشــت امســال 
اســتان  مســاحت  درصــد   ۸۰ کــه  اســت  کــی  حا
کــم تــا شــدید اســت و  اصفهــان درگیــر خشکســالی 
کانون هــای  بــر اثــر تــداوم خشکســالی ســال جــاری 
ــه  ــه ب ــان از ۱۶ نقط ــی اصفه ــادی بحران ــایش ب فرس
۱۸ در مســاحت یــک میلیــون و پانصــد هــزار هکتــار 

ــت. ــیده اس رس
بــه گفتــه منصــور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت 
بحــران اســتانداری اصفهان، این اســتان در احاطه 
ــتانی  ــرون اس ــی، ب ــرد داخل ــده ریزگ ــون عم کان ــه  س
)ســمنان، یزد، کرمان، جنوب خراســان( و خارجی 

کشــورهای عربســتان و عــراق اســت. از 
همچنیــن براســاس آمــار دفتــر مخاطــرات ســازمان 
کشــور حــدود  کتشــافات معدنــی  زمیــن شناســی و ا
کشــور در  گــرد و غبــار  کانون هــای  ۱۵ تــا ۲۰ درصــد 

اســتان اصفهــان اســت.

در بهار 1۴۰۰:

ک نداشت اصفهان یک روز هم هوای پا
اعضــای ششــمین دوره شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان بــرای قدردانــی از اعتمــاد مــردم بــه آنهــا 

کردنــد. و حضــور در انتخابــات پیامــی را صــادر 
اعضــای ششــمین دوره شــورای اسالمی شــهر 
اصفهــان بــرای قدردانــی از اعتمــاد مــردم بــه آنهــا 

کردنــد. و حضــور در انتخابــات پیامــی را صــادر 
متن این پیام به شرح زیر است...

»بسم اهلل الرحمن الرحیم
مردم شریف شهر شهیدان اصفهان

کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم  انتخابــات ۲۸ خــرداد 
بــر  نظــر رحمــت خداونــد  از  رهبــری جلــوه ای 
بــزرگ  »پیــروزی  بــا  اســالمی بود،  جمهــوری 

رســید. پایــان  بــه  ملت ایــران« 
انتخــاب آیــت اهلل رئیســی نشــان دهنــده عــزم 
گام نهــادن در مســیری اســت  شــما مــردم، بــرای 
گشــوده  کــه بــا اتحــاد همــه نیروهــای انقــالب، 
ــام  ــای واالی نظ ــه افق ه ــول ب ــا وص ــود و ت می ش

جمهــوری اســالمی ادامه خواهــد داشــت.
شــورای  انتخابــات  منتخبیــن  نفــر   ۱۳ مــا 
اسالمی شــهر اصفهــان ضمــن قدردانی از حســن 
نیروهــای  مجمــع  فهرســت  بــه  شــما  اعتمــاد 
انقــالب اســالمی، در پیشــگاه خداونــد متعــال 
کــه  می شــویم  متعهــد  بزرگــوار  مــردم  شــما  و 
کــه در میثــاق نامــه پیــش از انتخابات  همچنــان 
مصــروف  را  خــود  تمامی تــوان  کردیــم  کیــد  تا
شــهر  آبادانــی  و  پیشــرفت  و  معنــوی  تعالــی 
 نمائیــم و نســبت بــه مــوارد ذیــل متعهــد بــه اجــرا

 باشیم:
کــه صاحبــان اصلــی  ۱. پاســخگوی عمــوم مــردم 
گری مجمع  انقالب هســتند باشــیم و از مطالبه 
اســتقبال  اســالمی اصفهان  انقــالب  نیروهــای 

کنیم.
۲. از تفرقــه و انشــعاب بپرهیزیــم و خــود را بــه 

کارشناســی ملتــزم بدانیــم. نظــرات 
تصمیمــات  و  امــور  همــه  در  را  شــفافیت   .۳
کــم ســاخته و ایــن امــر مهــم  مدیریــت شــهری حا

کنیــم. از شــورای اسالمی شــهر شــروع  را 
و  اســالم  بــرای  ســربازی  را  خــود  همــواره   .۴
پــی  در  و  دانســته  انقــالب  و  امــام  آرمان هــای 

باشــیم. عزیــز  اصفهــان  فرهنــگ  اعتــالی 
در  را  شــهرمان  مردمــان  دیــن  و  فرهنــگ   .۵
اولویــت تصمیمــات و اقدامــات خود قــرار دهیم.
مــردم  همــه  نماینــدگان  عنــوان  بــه  پایــان  در 
صاحــب  از  اسالمی شــهر  شــورای  در  اصفهــان 
کارشناســی  نظــرات  می کنیــم  دعــوت  نظــران 
خــود را بــرای احقــاق حقــوق اصفهــان و تبدیــل 
کــه  آن بــه »شــهر زندگــی« اعــالم نماینــد؛ شــهری 
بایــد مملــو از آرامــش، نشــاط، عدالــت، امنیــت و 

آســایش باشــد.
عباس حاج رسولی ها

سید امیر سامع
غالمحسین صادقیان

محمدرضا فالح
ابوالفضل قربانی

فرزانه کالهدوزان
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منوچهر مهروی پور
رسول میرباقری

مجید نادراالصلی
مصطفی نباتی

محمدنورصالحی
علی صالحی

گیــر معاونت بهداشــتی  مســوول بیماری هــای وا
گفــت: نزدیک  دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
پوشــش این  زیــر  جمعیــت  از  درصــد   ۲ بــه 
کرونــا  کامــل علیــه  دانشــگاه در اســتان به طــور 

کردنــد.  کســینه شــدند و ۲ دوز را دریافــت  وا
کنــون حــدود ۲۷۰ هــزار  رضــا فدایــی افــزود: تا
کاشــان و آران و  نفــر در اســتان اصفهــان ) بــه جــز 
کرونــا و حــدود ۹۰ هــزار  کســن  بیــدگل( دوز اول وا

کردنــد. ــا را دریافــت  کرون کســن  نفــر ۲ دوز وا
کرونــا   کســن  وی بــا بیان اینکــه میــزان پوشــش وا
بیــن ســالمندان بــاالی ۷۰ ســال اســتان بیــن 
۶۵ تــا ۷۰ درصــد اســت، اظهــار داشــت: شــماری 
از ســالمندان بــا وجــود ارســال پیامــک، بــرای 
کــز بهداشــتی مراجعــه  کســن بــه مرا دریافــت وا

ــد. نکردن
کادر  کسیناســیون  کیــد بر اینکــه وا فدایــی بــا تا
کارکنان ایــن  درمــان و بهداشــت آثــار خوبــی بیــن 
کاهــش تعــداد  کادر  از نظــر اعتمــاد بــه نفــس و 
ــح  ــت، تصری ــته اس ــد ۱۹ داش کووی ــه  ــان ب مبتالی
کسیناســیون  کــه وا گفــت  کــرد: هنــوز نمی تــوان 
اســت  آثــاری داشــته  کرونــا در ســطح جامعــه 
بــه جمعیــت  کمی نســبت  زیــرا درصــد بســیار 

کردنــد. کســن را دریافــت  اســتان، این وا
وی بــا اشــاره بــه تحویــل محموله جدیــد ۵۰ هزار 
کرونــا بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی  کســن  دوزی وا
کــرد:  اصفهــان از نــوع »ســینوفارم«، خاطرنشــان 
کرونــا  کســن  در زمــان حاضــر تزریــق دوز دوم وا
ــدود یــک مــاه پیــش دوز اول  ــه ح ک ــرادی  ــه اف ب
کردنــد در حــال اجراســت و  کســن را دریافــت  وا
بــا رســیدن محمولــه جدیــد، تعــداد بیشــتری از 

ــیده  ــا رس ــق دوز دوم آنه ــد تزری ــه موع ک ــرادی  اف
کســینه می شــوند. اســت، وا

علــوم  دانشــگاه  گیــر  وا بیماری هــای  مســوول 
از  بخشــی  کــرد:  اضافــه  اصفهــان  پزشــکی 
کســن های جدیــد نیــز بــرای تزریــق دوز اول  وا
کنــون بــه  کــه تا گروه هایــی  بــه افــراد مخاطــب در 
ــا معرفــی شــدند،  کرون کســن  منظــور دریافــت وا

می شــود. اســتفاده 
کــه پیامــک  فدایــی از مــردم خواســت تــا زمانــی 
را  کرونــا  کســن  وا دریافــت  بــرای  فراخــوان 
کــز بهداشــت  دریافــت نکردنــد از مراجعــه بــه مرا
ــز  ــرای تزریــق دوز دوم نی گفــت: ب کننــد و  ــز  پرهی
گروه هــای ســنی مختلــف، پیامــک ارســال  بــه 

خواهــد شــد.
کسیناســیون بــه  وی بــا بیان اینکــه ســرعت وا
کــه در اختیــار دانشــگاه  کســن هایی  میــزان وا
زمــان  در  کــرد:  تصریــح  دارد،  بســتگی  اســت، 
حاضــر ســرعت آن در اصفهــان چنــدان مطلــوب 
بیشــتری  کســن های  وا بــه  نیــاز  مــا  و  نیســت 

داریــم.
کرونا در اصفهان همزمان  کسیناســیون علیه  وا
فرمــان  بــا   ۹۹ بهمــن   ۲۱ اســتان ها،  ســایر  بــا 

رییــس جمهــوری آغــاز شــد.
ــر اســاس آخریــن آمــار دانشــگاه علــوم پزشــکی  ب
بیمــار  حــدود ۸۷۰  حاضــر  زمــان  در  اصفهــان 
ــتان  ــتان های اس ــا در بیمارس کرون ــم  دارای عالئ

بســتری هســتند.
جمعیــت زیــر پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان حــدود چهــار میلیــون و ۸۰۰ هــزار نفــر 

ــت. اس

پیام قدردانی منتخبان شورای شهر اصفهان 
از مردم

گیر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:  مسوول بیماری های وا

کسینه شدند ۲ درصد جمعیت اصفهان علیه کرونا وا

خبرخبر

بــه ضــرس  گفــت:  اداری  رئیــس دیــوان عدالــت 
قاطــع بــرگ ســبز پلیــس ســند رسمی اســت امــا در 
کــه بــرای جلوگیــری از مشــکالت  قانــون ذکــر شــده 
ــد و فروش هــا ممکــن اســت رخ  کــه در خری بعــدی 
ــمی مراجعه  ــناد رس ــر اس ــه دفات ــت ب ــر اس ــد بهت ده

کننــد. 
گــزارش فــارس، حجــت االســالم محمــد مصدق  بــه 
رئیــس دیــوان عدالــت اداری در نخســتین نشســت 
خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه بــه مناســبت هفته 
کــرد: در اجــرای اصــل ۱۷۳  قــوه قضاییــه اظهــار 
قانــون اساســی، دیــوان عدالــت اداری بــه عنــوان 
یکــی از افتخــارات جمهــوری اســالمی در ســال ۱۳۶۱ 
که ایــن نهــاد  تأســیس شــد. مــا افتخــار می کنیــم 
برای تظلم خواهی همه آحاد مردم تشــکیل شــده 
اســت. در واقع دیوان عدالت اداری تشــکیل شــده 
کمــه و  ــا هــر جــا حــق هر ایرانــی توســط قــدرت حا ت
ــد و در  کن ــیدگی  ــه آن رس ــد ب ــع ش ــت تضیی کمی حا

کشــورها این نهــاد وجــود نــدارد. بســیاری از 
کــه  رئیــس دیــوان عدالــت اداری افــزود: هــر احــدی 
کمیــت تضییــع می شــود بــه  حقــش در برابــر حا
گر  دیــوان عدالــت مراجعــه و حــق خواهی می کنــد، ا
کــه حــق فــردی را تضییع  آئیــن نامــه ای صــادر شــود 
کنــد از طریــق هیــأت عمومی دیــوان عدالــت اداری 

ــود. ــل می ش باط
کــرد: دیــوان عدالــت اداری بایــد رصــد  وی تصریــح 
کــه بخش نامه هــا و آیین نامه هایــی خــالف  کنــد 
قانــون توســط نهادهــای اداری تصویــب نشــود و 
هیئــت عمومی دیــوان مصوباتــش در حکــم قانــون 
اســت و احکامــش برای همه دســتگاه اجرایــی الزم 

االتبــاع اســت.
مصــدق دربــاره ســاختار کنونــی دیــوان عنــوان کــرد: 
ــا ۷ معاونــت اداره می شــود  ــت اداری ب دیــوان عدال
دادگاه هــا  شــعب  بــه  مربــوط  آن  معاونــت  کــه ۳ 

ــه عبارتنــد از معاونــت امــور اقتصــادی،  ک می شــود 
کــه هــر  کار و تأمیــن اجتماعــی  امــور اســتخدامی، 
کــدام شــعب خودشــان را دارنــد. در حــال حاضــر ۷۵ 
شــعبه دادگاه و ۱۲۰ قاضــی در دیــوان عدالــت اداری 

مشــغول هســتند.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری بــا اشــاره بــه ابالغ ســند 
گفــت: تحــول دیــوان عدالــت اداری  تحــول قضائــی 
در ایــن ســند دیــده شــده اســت امــا مصادیــق آن را 
کنیــم، بــر اســاس همیــن  خودمــان بایــد تدویــن 
ســند برنامه هــای جــاری را در ســال ۱۴۰۰ تدویــن 
گســترش  کــردن هیأت هــا و  کــه تخصصــی  کرده ایــم 

اقدامــات پیشــگیری از اولویت هــای مــا اســت.
آرای  اجــرای  ضمانــت  دربــاره  ادامــه  در  مصــدق 
دیــوان عدالــت اداری گفت: این تصور غلطی اســت 
کــه آرای دیــوان عدالــت  کــه بیــن مردم ایجــاد شــده 
کــه بیــش از ۹۰ درصــد  اداری اجــرا نمی شــود؛ چرا
احــکام صــادره از دادگاه هــای دیــوان عدالــت بــدون 
گونــه تنشــی اجــرا می شــود، ممکــن اســت  هیــچ 
حــدود ۱۰ درصــد بــرای اجــرای آن مشــکل باشــد 
کــه البته ایــن مشــکل بــه نهادهــا و ســازمان ها بــر 
کــه بــه عنــوان مثــال بــرای اجرای حکــم در  می گــردد 

ــازه زمانــی آمادگــی ندارنــد. آن ب
کــه جمــع بنــدی و  گفــت: دســتور داده ایــم  مصــدق 
کــه از ســال ۹۸ کــدام از پرونده هایــی که  اعــالم شــود 
آرای آن صــادر شــده اســت، بــه مرحلــه اجرای حکم 

نرفته اســت.
رئیــس دیــوان عدالــت اداری در ارتبــاط بــا موضــوع 
ــازه زمانــی رســیدگی بــه  گفــت: ب ــه دادرســی ها  اطال
یــک پرونــده بــه صــورت عــادی زیــر ۵۰ روز اســت 
کنــون  امــا معمــوال تبــادل لوایــح طــول می کشــد. ا
ــه در  ک ــی  ــه پرونده های ک ــتیم  ــی هس ــال بررس در ح
۲ ســال پیــش تشــکیل شــده اند چــرا هنــوز جــواب 
نگرفته انــد و بــرای تعییــن و تکلیــف آن هــا هرچــه 

ــم. کنی ــدام  ــریع تر اق س
وی بــا اشــاره بــه اصــالح قانون دیــوان عدالــت اداری 
کرد: ایــن  و فراینــد تصویــب آن در مجلــس بیــان 
و  اســت  گذشــته  کمیســیون  مراحــل  از  الیحــه 
کــه در چنــد مــاه آینــده تصویــب  مــژده می دهــم 
ــه صــورت جــدی  ــد ب خواهــد شــد. در الیحــه جدی
بــه موضــوع مقابلــه بــا فســاد و حفــظ حقــوق عامــه 
پرداختــه شــده اســت، بــه عنــوان مثــال نظریــه ای 
کــه در دیــوان عدالــت اداری نیــاز  مطــرح شــده بــود 
بــه دادســتان اســت امــا پــس از بررســی ها اینگونه 
کــه نیــازی بــه دادســتان اداری  نتیجه گیــری شــد 
و ایجــاد چنیــن نهــادی نیســت امــا وظایــف آن در 
گــذار  قانــون جدیــد بــه یکــی از معاونــان دیــوان وا
شــده اســت؛ یعنــی در واقــع یکــی از معاونیــن بــه 

عنــوان مدعی العمــوم فعالیــت می کنــد.
مصــدق در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بر اینکــه آیــا رأی 
دیــوان عالــی در ارتبــاط با موضوع برگ ســبز خــودرو 
ــرگ ســبز خــودرو همــان ســند  ــه ب ک اعــالم می کنــد 
کــه  مالکیــت اســت یــا خیــر، افــزود: بــرگ ســبزی 
توســط نیروی انتظامی صادر می شــود ســند اســت 
که توســط مقامات مســئول صادر شــده اســت.  چرا
کــه در ایــن پرونــده دارای ابهــام اســت  امــا موضوعــی 
گفتــه می شــد بعــد از صــدور برگ  کــه  مســأله ای بــود 
کــرد که مــا در این  ســبز حتمــًا بایــد بــه دفاتــر مراجعه 
زمینــه موارد مختلفــی داریم که از تقاضای تحقیق 
در ایــن زمینــه را داده ایــم و در اولیــن فرصــت اعــالم 

می کنیــم.
کــرد: بــه ضرس  کیــد  رئیــس دیــوان عدالــت اداری تأ
قاطــع بــرگ ســبز پلیــس ســند رسمی اســت امــا 
کــه بــرای جلوگیــری  در قانــون ذکــر شــده اســت 
فروش هــا  و  خریــد  در  کــه  بعــدی  مشــکالت  از 
ممکــن اســت رخ دهــد بهتــر اســت بــه دفاتــر اســناد 

کننــد. رســمی مراجعه 

رئیس دیوان عدالت اداری:

برگ سبز پلیس سند رسمی است 

خبرربخ

خبرربخ

اصفهــان  مریــم  بــن  عیســی  بیمارســتان  رئیــس 
در ایــن  کوویــد  بیمــاران  فــوت  درصــد  میانگیــن 
گذشــته ۱۰.۱ درصــد  بیمارســتان را طــی ۱۳ مــاه 
که نســبت به میانگین بیمارســتان های  کرد  اعالم 
رضــا  امیــن  اســت.   تــر  پاییــن  اصفهــان  اســتان 
بــا  ســالمت  داغ  عصرانــه  وبینــار  در  طباطبائــی 
گیــری  همــه  خطــر  کاهــش  مدیریــت  موضــوع 
کوویــد۱۹ در بیمارســتان عیســی بــن مریــم اظهــار 
کــرد: بیمارســتان عیســی بــن مریــم اصفهــان بــا 
بیمارســتان  قدیمی تریــن  فعالیــت،  ســال   ۱۲۰
کــه در طــول ســال های  اســتان اصفهــان اســت 
گذشــته بــه عنــوان ســانتر ترومــا، ارتوپــدی و زایمــان 
شــناخته شــده و نزدیــک بــه ۱۲۰ هــزار تولــد در ایــن 
ــه  ــا بیان اینک ــت. وی ب ــده اس ــت ش ــتان ثب بیمارس
حاضــر  حــال  در  مریــم  بــن  عیســی  بیمارســتان 
ــر آموزشــی دانشــگاهی اســت  تنهــا بیمارســتان غی
گفت: ایــن  می شــود،  اداره  درمــان  کادر  بــا  کــه 
کــه همزمــان  بیمارســتان اولیــن بیمارســتانی بــود 
کرونــا تبدیــل بــه بیمارســتان  گیــری  بــا شــروع همــه 
کــه ســابقه  کرونــا در اصفهــان شــد، درحالــی  ریفــرال 
چندانــی از مدیریــت بیمــاران داخلــی و عفونــی و 
نیــز زیرســاخت های انســانی و تجهیــزات و امکانات 
ــا  نداشــت. رئیــس بیمارســتان عیســی بــن مریــم ب
اشــاره بــه مدیریــت ریســک در بالیــا یــا مدیریــت 
بــه  را  پاندمی کرونــا  وقتــی  کــرد:  تصریــح  بحــران، 
عنــوان یــک بال یا بحران درنظر بگیریم، باید رویکرد 
مــا بــرای مدیریــت آن تابع قواعــد و قوانین مدیریت 
ریســک باشــد. در این راســتا مهمترین شــاخص در 
کــه باید بیشــترین نقــش را داشــته  فــاز پاســخگویی 
کــردن مدیریــت  باشــد درمــان اســت، امــا محــدود 
بحــران بــه درمــان نمی توانــد همــه زوایــا را پوشــش 
کرونــا  گیــری  دهــد. وی بــا اشــاره بــه مقایســه همــه 
کشــور  کــه همــه اجــزای  ــا زمــان جنــگ تحمیلــی  ب
وارد عرصــه مقابلــه بــا بحران شــدند، افــزود: البته در 
برخــی جاهــا حتــی هماهنگــی الزم وجود نداشــت، 
کــه در پاندمی همــه اجــزا بایــد پایبنــد بــه  درحالــی 

مدیریــت بحران باشــند، ضمن اینکه ظرفیت های 
کــرده باشــیم، امــا  الزم را درون مجموعه ها ایجــاد 
گــر از پیــش آمــاده نباشــیم موفــق نخواهیــم شــد.  ا
طباطبائــی بــا یادآوری اینکــه پیــش از شــروع همــه 
گیــری کرونــا در بیمارســتان عیســی بــن مریــم تالش 
شــده بــود اصــول و مفاهیــم اولیــه مدیریــت ریســک 
گذاشــته شــود و همکارانمــان  ک  در بالیــا بــه اشــترا
با این مفاهیم بیگانه نبودنــد، ادامــه داد: از ابتدای 
کوویــد  فعالیت ایــن بیمارســتان بــه عنــوان ریفــرال 
بنــا بر ایــن بــود که به اصــول مدیریت بحــران پایبند 
باشــیم، البتــه مدیریــت ریســک در برابــر حــوادث 
ــم  ــا مفاهی ــی دارد، ام ــای مختلف ــف و روش ه تعاری

ــود. اصلــی از پیــش تعریــف شــده ب
رئیــس بیمارســتان عیســی بــن مریــم بــا بیان اینکــه 
کاهــش و ظرفیت هــا را افزایــش  هرچقــدر ریســک را 
کنیــم، تصریــح  کنتــرل  دهیــم می توانیــم بحــران را 
گــر چرخــه مدیریتــی درســت اجــرا شــود بــا  کــرد: ا
ــارج  ــران خ ــا را از بح کرون ــم  ــان می توانی ــت زم گذش

کنیــم. کثــر بــه یــک فوریــت تبدیــل  کــرده و حدا
بــن  عیســی  بیمارســتان  یادآوری اینکــه  بــا  وی 
کامــل درگیــر بــود،  کرونــا بــه طــور  مریــم در ســه مــوج 
ــن  ــد و اولی ــروع ش ــفند ۹۸ ش ــوج اول از اس ــت: م گف
که بعد  کرونا در اصفهان بودیم  بیمارستان ریفرال 
از یــک وقفــه دو ماهــه از ریفرال خارج شــده و دوباره 
از شــهریور ۹۹ ریفرال شــدیم. در بســیاری از زمان ها 
بــاالی صــد در صــد تخت هــای  اشــغال  ضریــب 
تخت هــای  حتــی  و  داشــتیم  را  بیمارســتانی 
اورژانــس اشــغال بــود، تــا اواخر اســفند ۹۹ کــه دوباره 

ــدیم. ــارج ش از ریفــرال خ
ــوت  ــد ف ــن درص ــه میانگی ــا اعالم اینک ــی ب طباطبائ
کوویــد۱۹ در بیمارســتان عیســی  بیمــاران مبتــال بــه 
بــود،  گذشــته ۱۰.۱ درصــد  مــاه  مریــم در ۱۳  بــن 
گفت: این میزان نســبت به میانگین اســتان پایین 
تــر اســت، با اینکــه بیمــاران انتخاب نمی شــدند و در 
مقاطعی تنها بیمارستان ریفرال و در زمانی تنها با 
بیمارســتان الزهــرا)س( دو مرکــز ریفــرال در اصفهــان 

بودیــم.

مدیــرکل بیمه ســالمت اصفهان 
بــا بیان اینکــه بیــش از یــک میلیــون و ۵۰۰ هــزار نفــر 
در اســتان زیــر پوشــش بیمــه ســالمت قــرار دارنــد، 
گفــت: ۷۵ درصــد از ایــن افــراد، خدمــات رایــگان 
گــزارش روابــط عمومــی اداره  دریافــت می کننــد.  بــه 
کل بیمــه ســالمت اســتان اصفهــان، حســین بانک 
اظهار داشــت: بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از 
کارکنان دولت،  جمعیت اســتان در قالب صندوق 
ســایر اقشار روستاییان و عشایر، ایرانیان و سالمت 
قــرار  ســالمت  بیمــه  پوشــش  تحــت  همگانــی، 
دارنــد. وی ادامــه داد: اشــتباهات ناشــی از ناخوانــا 
بــودن ُنســخ تجویــزی یکــی از مشــکالت بخــش 
کــه بــا بهره گیــری از نسخه نویســی  درمــان اســت 
رفتــه اســت  بیــن  از  الکترونیک، ایــن اشــتباهات 
بیمــاران  بــه  درمــان  حــوزه  در  زیــادی  کمــک  تــا 
کنــد. مدیــرکل بیمــه ســالمت اصفهــان بــا اشــاره 
از جملــه  الکترونیــک  مزایــای نسخه نویســی  بــه 
آن  آمــاری  و شــفافیت  باالبــودن ســرعت، دقــت 
افــزود: شفاف ســازی اطالعــات و آمــار ســازمان های 
بیمه گــر، شفاف ســازی اطالعــات بیمه شــدگان و 
موسســات طرف قــرارداد و تکمیــل بانک اطالعاتی 
پرونــده ســالمت بــرای حوزه هــای تصمیم گیــر نظام 
از دیگــر اهــداف نســخه نویســی  کشــور  ســالمت 
ــرد: بیمه شــدگان  ک الکترونیــک اســت. وی اضافــه 
شــهروندی  خدمــات  ســامانه  بــه  مراجعــه  بــا 
 بیمــه ســالمت)خدمات غیرحضــوری( بــه آدرس

 https://eservices.ihio.gov.ir/esc و یــا بــا اجــرای 
ُکد دستوری #۱۶۶۶* می توانند از آخرین وضعیت 
کــرد: هــر  بیمــه ای خــود مطلــع شــوند. بانــک اظهــار 
موضوعــی در زمینــه بیمه کــردن افــراد زیــر پوشــش 
ــه عنــوان بزرگتریــن  ســازمان بیمــه ســالمت ایران ب
طریــق  از  کشــور،  پایــه  درمــان  بیمه گــر  ســازمان 
www.ihio. ســایت رســمی این ســازمان بــه آدرس

gov.ir یــا از طریــق صــدور پیــام در رســانه ها اطــالع 
رســانی خواهد شــد. وی در عین حال هشــدار داد: 
در صــورت تمــاس بــا بیمه شــدگان در بــاره دریافــت 
مبلــغ بــرای کارت اعتبــاری، آنها نباید به هیچ وجه 
کنند. به ایــن افــراد ســودجو و فرصت طلــب اعتماد 
وی یــادآور شــد: بیمــه ســالمت هرگــز بــرای بیمــه 

کــردن افــراد از تمــاس تلفنــی اســتفاده نمی کنــد 
ــه  ک ــا مــواردی  ــه ی ــرای بیمــه پای ــه تمــاس ب و هرگون
موجــب تهدیــد همشــهریان در باره  بیمه پایــه آنان 
یــا ابطــال دفاتــر بیمه شــدگان و مــواردی از این قبیل 
باشــد، جعلــی اســت و مــردم باید ایــن موضــوع را از 
طریــق ســامانه تلفنــی شــبانه روزی ۱۶۶۶ ســازمان 
بیمه ســالمت ایران و یا ُپرتال شــکایات ســازمان به 

آدرس shekayat.ihio.gov.ir اطــالع دهنــد.
دفاتر سازمان بیمه سالمت از ابتدای تیر چاپ 

نمی شود
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان اصفهــان، اجــرای 
کاربــرد دفترچه هــای  کاهــش  نســخه الکترونیــک و 
ســازمان  اقدامــات  مهمتریــن  از  یکــی  را  بیمــه 
کاربــرد  کاهــش  گفــت:  کــرد و  بیمــه ســالمت اعــالم 
اســتقرار  بدنبــال  نیــز  درمانــی  دفترچه هــای 
در  الکترونیــک  پیچــی  نســخه  و  نسخه نویســی 
گرفــت. وی ادامــه داد:  کار قــرار  کشــور، در دســتور 
چــاپ دفاتــر بیمــه ســالمت همگانــی از ابتــدای 
و  روســتاییان  بیمــه  دفاتــر  چــاپ  اردیبهشــت، 
شــهرهای زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت از ابتدای خرداد 
کارکنــان  و چــاپ دفاتــر ســایر بیمه شــدگان شــامل 
دولــت، ســایر اقشــار و ایرانیــان از ابتــدای تیر متوقف 
شــده اســت و بیمه شــدگان بــرای دریافــت خدمات 
ُکــد ملــی خــود اســتفاده می کننــد. بانــک  درمانــی از 
کــه بــه هر دلیــل آماده  کــز درمانــی  اظهــار داشــت: مرا
ارائــه خدمــات درمانــی الکترونیــک بــه شــهروندان 
ُکــد  نیســتند، ُمجازنــد از طریــق ســربرگ مرکــز و درج 
کننــد. از حــدود  ملــی بیمــار، خدمــات خــود را ارائــه 
۴۰ میلیون نفر زیر پوشــش بیمه ســالمت همگانی 
در کشــور، بیــش از یــک میلیــون و ۵۰۰ هزار نفرشــان 
کن هســتند که از این تعداد  در اســتان اصفهان ســا
کارمنــد دولــت، ۴۳۰ هــزار نفــر  حــدود ۴۰۰ هــزار نفــر 
بیمه ســالمت همگانــی، ۱۷ هــزار نفر بیمه ایرانیان، 
۶۷۰ هــزار نفــر بیمــه روســتایی و حــدود ۹۰ هــزار نفــر 
ــار هــزار و  ــتند.    چه ــار جامعــه هس ــایر اقش جــزو س
کل  ۸۶۰ موسســه در اصفهــان طــرف قــرارداد اداره 
بیمه ســالمت هســتند که این اســتان پس از تهران 
کز طــرف قــرارداد را در  از لحــاظ تعــداد، بیشــترین مرا

کشــور دارد.

رئیس بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان اعالم کرد 

میانگین ۱۰.۱ درصدی فوت بیماران کووید 
در بیمارستان عیسی بن مریم

۷۵ درصد از جمعیت زیرپوشش بیمه سالمت 
اصفهان،خدمات رایگان دریافت می کنند

خبر
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 گزارشربخ
کــه صناعتــش  هنــر می بــارد از انگشــتاِن هنرمنــدی 
کارگاِه  دارد؛  گفتــن  بــرای  تــازه  حرفــی  جهــان  در 
کمی دورتــر از میــدان امــام )ره(  آفرینــش هنــری او 
ــع  ــه صنای ــد و عرض ــز تولی ــن مرک ــان و بزرگتری اصفه
ــت  ــت بهش ــان هش ــی خیاب ــور در حوال کش ــتی  دس
گرمــا؛ راهــی  اســت؛ روزی از همیــن روز هــای فصــِل 
گــر هنــر دســت اســتاِد  کارگاهــش شــدم تــا نظــاره 
کمی تجربــه  هنرمنــد باشــم و از ایــن رهگــذر هــم 
کرونایــی  گردانش را در ایــن روز هــای  کاری او و شــا

کنــم. کاوی  وا
اینجا هنر می چکد

کــه شــاید  کوچــک هنرمنــد اصفهانــی  کارگاه  در 
نمی رســد  هــم  مربــع  متــر   ۱۰۰ بــه  وســعتش 
دست ســاخت های ذهــِن خــاِق او وکارآموزانــش 
کــه بــا قلــم و رنــگ و نقاشــی، نقشــی  دیــده می شــود 
ــه  غ ب ــر ــتر م ــای ش ــره پوکه ه ــر پیک ــده را ب از دل برآم
تصویــر می کشــند. اســتاد حســن پیــکام، نگارگــر، 
کار، مینیاتوریســت و تذهیــب کار اســت کــه به  مینــا
کالبــد بی جــان اشــیای  مــدد همه ایــن هنر هــا بــر 
مختلــف، روح مســیحا می دمــد؛ هنرمند ۵۳ ســاله 
هنــری  غ،  مــر شــتر  پوکه هــای  بــا  کارگاه،  در ایــن 

ســنتی و اصیــل می آفرینــد.
کــه از کودکــی، روح و جســمش بــا هنر  اســتاد پیــکام 
سرشــته شــده از ســرآمدان رشــته ی هنــر نگارگــری 
ــی  ــب و نقاش ــا تذهی ــر ب ــن هن ــا ترکیب ای ــت. او ب اس
غ و اشــیای دیگــر، مــروج  بــر روی پوکه هــای شــتر مــر
ســبکی نویــن از هنر هــای اصیل ایــران زمیــن شــده 

اســت.
از آموزش تا کارآفرینی زیر سایه هنر

کارگاه اســتاد  کرونا هنر را بن بســتی نیســت حتی با 
ــت؛  گردانش اس ــا ــای او و ش ــو از طرح ه ــکام ممل پی
طرح هــای شمســه، ترمــه، اســلیمی و مینــا بــر روی 
پوکه هــای ســخت نقــش می بنــدد تــا بــا دســتان پــر 

تاش ایــن هنرمنــدان روانــه بــازار شــود.
مرضیــه مظاهــری یکــی از دانــش آموخته هــای هنــر 
اســتاد پیکام اســت این هنرمند ۳۴ ســاله توانســته 
غ در مرکز شــهر  بــا دایــر کــردن کارگاه طراحــی شــتر مر
اصفهــان زمینــه ی اشــتغالزایی ۶ نفــر را فراهم کند، 
کــه رشــته تحصیلــی اش هــم هنر اســت می گوید:  او 
هنــر،  با ایــن  اش  تحصیلــی  رشــته ی  ترکیــب  بــا 
درصــدد اســت هنــری فاخــر و مانــدگار از پوکه هــای 

کنــد. غ خلــق  بــی ارزش شــتر مــر
گردشگری که سفیر فرهنگی ایران شد

شــیخ  بــازار  در  پیــکام  اســتاد  کوچــک  فروشــگاه 
گردشــگران  اصفهــان،  امــام  میــدان  اهلِل  لطــف 

کــرده اســت، ِاالریــو از  خارجــی را هــم مجــذوب خــود 
کشــور ایتالیا یکــی از جهانگردانــی اســت کــه ســفرش 
کرونــا همزمــان شــد و چنــد  بــه اصفهــان بــا شــیوع 

ــود. ماهــی مهمــان اســتاد پیــکام ب
گردشــگر ایتالیایی بــه صنایــع دســتی  عاقه ایــن 
کارگاه اســتاد پیکام نقاشــی  اصفهان باعث شــد در 
غ را تــا حــدی فــرا بگیــرد؛ ِاالریــو در  روی شــتر مــر
مــدت ســه مــاه اقامــت در اصفهان، ســفیر فرهنگی 
کنــون بــه واســطه  کــه ا فعــال و عاقــه منــدی شــد 
او، آثــار اســتاد پیــکام در میان ایتالیــا هــم خواهــان 
کــرده و قــرار شــده همــکاری اش با ایــن  زیــادی پیــدا 
گردشــگر کــه حــاال بــه کشــورش برگشــته ادامــه یابد.
رییس اتحادیه شــرکت های تعاونی صنایع دســتی 
گــروی  اســتان اصفهــان موفقیت ایــن هنرمنــد را در 
خاقیــت، شناســایی بــازار هــدف، نــوآوری وبکــر 
بــودن هنر و مشــتری مــداری او می دانــد و می گوید: 
غ اثــری  اســتادپیکام بــا پوکه هــای تخــم شــتر مــر
ــواع  ــد و ان ــق می کن ــاال خل ــزوده ب ــا ارزش اف ــری ب هن
طرح هــای اســلیمی، اشــعار، آیــات قــرآن و بنا هــای 

ــر روی ایــن پوکه هــا نقــش می زنــد. تاریخــی را ب
وقتی کرونا هم حریف هنرنمایی ات نمی شود

کرونــا نشــده و  اســتاد پیــکام تســلیِم دوراِن ســخت 
کار هــای  کــرده و بــه  ازفرصــت پیــش آمــده اســتفاده 
عقــب مانــده اش ســرو ســامانی داده اســت، هنــر 
کروناایــن هنرمنــد  را بــن بســتی نیســت حتــی بــا 
قدیمــی و  صندوقچه هــای  تهیــه  بــا  اصفهانــی 
در  کــه  باســتانی  ورزش هــای  چوبــی  میله هــای 
ک می خــورد  پســتوی های خانه هــای قدیمی خــا
بــر روی ســطوح این اشــیا نقــش آفرینــی می کنــد.

کرونایــی تمرکــزش را بــر تولیــدات  او درایــن روز هــای 
جدیــد قــرار داده و بــا نقــش زدن بــر ســطوح اشــیای 
مختلــف و ارائــه آثــار متنــوع، بــازار فــروش بیشــتری 

بدســت آورده اســت.
اســتاد پیکام بــرای آموزش کارآمــوزان روش مجازی 
کارگاه  را برگزیــده اســت، او می گویــد: بــا وجــود کرونــا، 
تعطیــل نشــده و تعــدادی از کارآموزان هــم در منزل 

اثــر هنــری خلــق می کنند.
ــا اســتقبال مشــتریان خارجــی، هنر ایــن هنرمنــد  ب
اصفهانی در این شــرایط ســخت کرونایی، صادرات 
کشــور های دیگــر از جملــه امــارات، ترکیــه،  هــم بــه 

آلمان، ایتالیــاو امریــکا داشــته اســت.
هنرمندان را دریابیم

اســتان  هنرمنــد  هــزار  از ۷۰  یکــی  پیــکام  اســتاد 
کــه شــبانه روز بــرای جهانــی شــدن  اصفهــان اســت 
کــرده، او می گوید:تن هــا  هنــر نصــف جهــان تــاش 
دغدغــه اش، رشــد هنــر دســِت اصفهــان بــوده و 
هســت؛ این هنرمنــد اصفهانــی معتقــد اســت:پیکِر 
رنــج دیــده صنایــع دســتی در ایــن روز هــای کرونایی 
گذشــته در انتظــار حمایت هــای نجــات  بیــش از 
بخــش اســت و پرداخــت تســهیات بــا مبلــغ پاییــن 
جوابگــوی  چک هــا  مــدت  کوتــاه  اســتمهال  و 

ــت. ــدان نیس ــی هنرمن ــکات مال مش
اصفهــان شــهر صنعتگــران ماهــر در ســال ۲۰۱۴ بــه 
عنــوان شــهر بیــن المللــی جهــان در صنایــع دســتی 
گفته  که به  و هنر های ســنتی مطرح شــد؛ اســتانی 
امیــری کارشــناس میــراث فرهنگــی صنایــع دســتی 
گردشــگری اصفهــان، ۶۰ تــا ۷۰ در صــِد صنایــع  و 
کشــور را تولیــد می کنــد و بــا ۱۰۴ اثــر صنایــع  دســتی 
دســتی دارای نشــان اصالــت یونســکو، مقــام اول 
کشــور را دارد، امــا تــِن رنجــوِر صنایــع دســتی، بــرای 
کرونــا و بازگشــت بــه روز هــای پــر  گردبــاِد  رهایــی از 
رونــق، همــت همــه جانبــه مســئوالن را می طلبــد؛ 
بــه قــول اســتاد پیــکام هنرمنــدان را یــک نــگاه بــس 

اســت... هنرمنــدان را دریابیــم.

هنر را بن بستی نیست حتی با کرونا
خبر میراث

المللــی  بیــن  جشــنواره  نخســتین  مجــری 
گفــت: برای این جشــنواره  صنایــع دســتی ایران 
گرفتــه شــده  بیــش از ۴۰ جایــزه نقــدی در نظــر 
کــه مهم تریــن آن هــا نشــان بیــن المللــی دســت 
کــه بــه ۶ طــرح برگزیــده بــه صــورت  خــاق اســت 
نقــدی و از بیــن آن هــا بــه خاق تریــن طــرح و 
همچنیــن بــه ۵ نفر از پیشکســوتان جایــزه ویژه 

گرفــت.  تعلــق خواهــد 
مهــم  قســمت  دومیــن  افــزود:  کیانپــور  ســتار 
کــه  جشــنواره »نشــان ملــی همــای زریــن« اســت 
در ۲۰ رشــته صنایــع دســتی و هنر هــای ســنتی 
)پررونــق:  رونــق  کــم  و  پررونــق  بخــش  دردو 
قلمــکار - مینــا ســازی - قالــی - ســفالگری - 
بافــی - خاتــم ســازی  گلیــم   - منبــت چــوب 

- ملیلــه ســازی - قلمزنــی - زیــورآالت ســنتی 
زیلوبافــی -  رودوزی هــای ســنتی - چــرم -   -
نگارگــری - شیشــه گری ســنتی - معــرق چوب و 
گیــوه  کاری - حجــاری ســنگ -  کــم رونــق: آئینــه 
بافــی - قفــل ســازی( بــه افــراد حائــز شــرایط و 
کننــده در بخش هــای  رتبه هــای برتــر مشــارکت 
متعدد ایــن مســابقه تخصیــص یافتــه و اعطــا 

می شــود. 
گفــت: جایــزه نشــان بیــن المللــی »دســت  وی 
خــاق« در راســتای پاســداری و نکوداشــت مقــام 
شــامخ و ارزنــده ی هنرمنــدان حــوزه ی صنایــع 
دســتی و هنر هــای ســنتی، بــه عنــوان عالی تریــن 
نشــان این حــوزه در عرصه هــای بیــن المللــی در 
گرفتــه شــده، بــرای اولیــن ســال برگــزاری بــه  نظــر 
۶ نفــر )۳ هنرمنــد داخلــی و ۳ هنرمنــد خارجــی( 

اعطــا خواهــد شــد.
صنایــع  المللــی  بیــن  جشــنواره  نخســتین 
دســتی ایران بــه میزبانــی اصفهان، شــهر جهانی 
برگــزار  تیرمــاه ۱۴۰۰  تــا ۲۹  دســتی ۲۶  صنایــع 

می شــود.
بیشــتر  اطاعــات  کســب  بــرای  عاقه منــدان 
ــه نشــانی  ــگاه اطــاع رســانی جشــنواره ب ــه پای ب
کننــد. مراجعــه   WWW.HIFESTIVAL.IR

گفت: ایــن  شــهردار محمــد آبــاد جرقویــه ســفلی 
بنــای تاریخــی در زمینی به مســاحت دو هــزار و ۵۰۰ 
متــر مربــع، بــا ۱۷ متــر ارتفــاع و ۱۰ متــر قطــر ۵۰ درصــد 

تخریــب شــده بــود.
ــرای تکمیــل  ــا اشــاره به اینکــه ب حســین دهقــان ب
بازســازی این بنــای تاریخــی ســه میلیــارد ریــال نیــاز 
کارشناســان میــراث  گیــری از  اســت افــزود: بــا بهــره 
فرهنگی واعتبــارات شــهرداری ۳۰ درصد این بنای 

تاریخــی مرمــت وبازســازی شــده اســت.
ــاد  کبوترخانــه در ضلــع شــرقی شــهر محمدآب ایــن 

قــرار داردو ۲۵ هزارکبوتــر رادر خــود جــا می دهــد.

اصفهان، میزبان اولین جشنواره بین المللی 
صنایع دستی ایران

کبوتران خسته در محمد آباد مرمت استراحتگاه 

جشنوارهربخ

خبرربخ

جشنوارهربخ

سینماربخ

رسانهربخ

میراثربخ

مرز هــا  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  دانشــگاه  رئیــس 
روســیه  و  مشــترک ایران  همکاری هــای  و 
گفت:همکاری هــای علمــی در ســطح عالــی یکــی از 
کشــور ایران و  گســترش روابــط دو  زمینه هــای موثــر 

اســت. روســیه 
کنــون ۵  تا به اینکــه  اشــاره  بــا  طالبــی  هوشــنگ 
و  دانشــگاه های ایران  بیــن  تخصصــی  نشســت 
روســیه برگزار شــد افزود: برگزاری جشــنواره دانشگاه 
گســترش  بــر  آغــازی  پترزبــورگ  ســن  و  اصفهــان 
همکاری هــای دو طــرف اســت. وی بــا اشــاره بــه 
امضــا دو تفاهــم نامــه بیــن دانشــگاه های اصفهــان 
همکاری هــای  گفت:افزایــش  پترزبــورگ  ســن  و 
مهمتریــن  زبــان  و  ادبیاتــی  پژوهشــی،  علمــی، 

مفاد ایــن تفاهــم نامه ها اســت. بوریس میســتروف 
در ایــن  هــم  اصفهــان  در  روســیه  کنســول  ســر 
ــا اعــام حمایــت سرکنســولگری روســیه  نشســت ب
بــرای حمایــت از افزایــش ظرفیت هــای دو طــرف 
از  طــرف  دو  زبان هــای  آمــوزش  گســترش  گفــت: 

گیــرد. کیــد قــرار  کــه بایــد مــورد تا نکاتــی اســت 

مهــدی احمــدی، در مراســم افتتــاح بنیــاد خیریــن 
حامی دانشــگاه فرهنگیــان اســتان اصفهــان اظهــار 
ناچــار  دانشــگاه  توســعه این  بــرای  مــا  داشــت: 
بــه اســتفاده از ظرفیــت خیریــن هســتیم و روال 
کشــورهای اروپایی و  اســتفاده از خیران در برخی از 

ــت. ــوم اس ــم مرس ــزی ه ــه مال ــامی از جمل اس
کید  وی به ایجــاد بانــک اطاعاتــی خیــران اســتان تا
گفــت: مــا بــه کمــک خیــران در دانشــگاه های  کــرد و 
کشــور نیــاز  تربیــت معلــم، بیــش از دیگــر امــور خیــر 

داریــم.
فرهنگیــان  دانشــگاه  خیریــن  بنیــاد  مدیرعامــل 
کــرد: ما باید ظرفیت دانشــگاه فرهنگیان و  تصریــح 
فرهیختــگان آن را بــه مــردم و خیــران معرفی کنیم، 
آشــنایی  دانشــگاه  با ایــن  مــردم  از  بســیاری  زیــرا 
ندارنــد. وی ادامــه داد: شــعار بایــد بــه شــعور شــود 
و اســتان اصفهــان بــه عنــوان الگــو می تواند ایــن 
خود، ایــن  کمک هــای  بــا  و  کنــد  آغــاز  را  حرکــت 

دانشــگاه مقــدس را نجــات دهــد.

گفــت: مــا در تهــران ۳۱ نماینــده مجلــس  احمــدی 
خیریــه  مرکــزی  ســتاد  افتخــاری  عضویــت  بــه  را 
فرهنگیــان درآوردیــم و از مجلــس و امتیــازات آن 

می کنیــم. اســتفاده 
به ایــن  کــه  خیــری  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
از  بایــد  می کنــد  کمــک  فرهنگــی  مجموعه هــای 
امتیازاتــی برخــوردار باشــد و نماینــدگان مجلس نیز 

دارنــد. زمینــه  در ایــن  موثــری  نقــش 
مدیرعامــل بنیــاد خیریــن دانشــگاه فرهنگیــان  از 
کــرد تــا در ایــن  اســتاندار اصفهــان نیــز درخواســت 
ارتقــاء دانشــگاه  بــرای  را  کمک هــای الزم  زمینــه 

فرهنگیــان انجــام دهنــد.
ــه ترکیــب ۹ نفــره هیــات مدیره ایــن  ــان ب وی در پای
گفت: از اســتان اصفهان انتظار  کرد و  خیریه اشــاره 
داریــم تــا بــا تمــام تــوان خــود و بصــورت پیوســته بــه 

یاری ایــن مجموعــه بشــتابد.
گزارش ایرنــا، بیســت و چهارمیــن بنیــاد خیریــه  بــه 
کشور، امروز در اصفهان  حامی دانشگاه فرهنگیان 

کــودکان و گشــایش یافت. کانــون پــرورش فکــری  کــز  ســه عضــو مرا
ــنواره«آثار  ــر جش ــای برت ــان رتبه ه ــان اصفه نوجوان
هنری زیســت محیطی بانوان و کودکان« را کســب 

کردنــد.
کانــون پــرورش فکــری  گــزارش پایــگاه خبــری  بــه 
کــودکان ونوجوانــان اســتان، از بیــن ٢۶ اثــر ارســالی 
به ایــن  اســتان  فکــری  پــرورش  کانــون  اعضــای 
جشنواره، پس از داوری نهایی، پرنیا قاسمی عضو 
گــری الهــام فخــاری، نگیــن یــار  مرکــز تیــران بــا مربــی 
گــری ســهیا مفیــدی و  علــی ازمرکــز داران بــا مربــی 
گــری  ــا مربــی  فاطمــه معصومــی از مرکــز مجتمــع ب
ســیده مهســا احمــدی بــه عنــوان برگزیــده بخــش 
زیســت محیطــی  نقاشــی جشــنواره«آثار هنــری 

ــدند. ــناخته ش ــودکان« ش ک ــوان و  بان
جشــنواره مجازی«آثــار هنــری زیســت محیطــی 

گرامیداشــت  مناســبت  بــه  کــودکان«  و  بانــوان 
هفتــه محیــط زیســت در قالــب نقاشــی بــا موصــوع 
جاذبه هــای بکــر و طبیعــی، جلوه هــای تخریــب 
ــتفاده از  ــا اس ــری ب ــار هن ــق آث ــت و خل ــط زیس محی
مــواد بازیافتنــی و مدیریــت پســماند از ١٧ تــا ٢٣ 
کل حفاظــت محیــط  بــه میزبانــی اداره  خــرداد 

زیســت اســتان اصفهــان برگــزار شــد.

بــه نقــل از روابــط عمومی ســازمان ســینمایی، در 
کرونــا در ســینما پیشــنهاد  کارگــروه  آخریــن جلســه 
شــورای صنفــی نمایــش مبنــی بــر حمایت ســازمان 
کشــاندن  ــا قابلیــت  ــران دو فیلــم ب ک ســینمایی از ا
مرتضــی  توســط  ســینما  ســالن های  بــه  مــردم 
از  پــس  و  شــد  مطــرح  شــورا  دبیر ایــن  شایســته 
بحــث و تبــادل نظــر، مقــرر شــد این پیشــنهاد در 
کامل تــر شــود و در جلســه  شــورای صنفــی نمایــش 
گیــری  کارگــروه در هفتــه آینــده تصمیــم  فوق العــاده 

شــود.
ــین  ــید حس ــی از س ــین انتظام ــه حس ــن جلس در ای
ســیدزاده مدیرعامــل صنــدوق اعتبــاری هنــر بابــت 
پیگیــری اختصــاص وام چهــار درصــدی جهــت 
تســویه بدهــی ســینماها بــه دفاتــر پخــش قدردانــی 
ســینمای  تنهــا  اداری  موانــع  کــرد  درخواســت  و 
باقیمانــده در ایــن لیســت نیــز با وجــود اتمام مهلت 

مقــرر انجــام شــود.
گزارشــی توســط معاون توسعه مدیریت  همچنین 
و منابــع ســازمان ســینمایی در خصــوص پرداخــت 
کرونــا در  کارگــروه بررســی آســیب های  حمایت هــای 
ســینما طــی ماه هــای فروردیــن و اردیبهشــت ارائــه 
شــد و حیــدری خلیلــی از پرداخــت ۲۱ میلیــارد ریال 
اردیبهشــت مــاه تــا پایــان هفتــه و ۳۵ میلیــارد ریــال 
فروردیــن مــاه تــا پایــان تیرمــاه طبــق لیســت منتشــر 

شــده خبــر داد.
انتشــار  بــر  ســینمایی  ســازمان  رئیــس  ادامــه  در 
جزئیات حمایت های ســتاد کرونا در ســال گذشته 
ماننــد دو ماهــه ابتــدای امثــال طــی روزهــای آینــده 

کــرد. کیــد  تا
ــر  ــی، منوچه ــد رحمت ــن، محم ــی فروت ــعید رجب س
شاهســواری، محمــد قاصــد اشــرفی، محمدرضــا 
فرجــی و مســعود نجفــی از دیگــر حاضــران در ایــن 

ــد. ــه بودن جلس

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در صفحه شخصی 
خــود از تصویــب چگونگــی محاســبه بهــای آب، 
گاز، خدمــات پســتی، پروانــه ســاختمان  بــرق، 
کتابفروشــان و  کســب بــرای ناشــران،  و عــوارض 

مطبوعــات نوشــت.
صفحــه  اســامی در  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزیــر 
شــخصی خــود در فضــای مجــازی از تصویــب 
گاز،  بــرق،  آب،  بهــای  محاســبه  چگونگــی 
خدمــات پســتی، پروانــه ســاختمان و عــوارض 
کتابفروشــان و مطبوعــات  کســب بــرای ناشــران، 

نوشــت.
ســید عبــاس صالحــی، وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
نوشــت:  خــود  شــخصی  صفحــه  اســامی در 
گاز، خدمات  »موضوع محاسبه بهای آب، برق ، 

پســتی، پروانــه ســاختمان و عــوارض کســب برای 
تعرفــه  بــا  مطبوعــات  و  کتابفروشــان  ناشــران، 
آموزشــی و یــا فرهنگــی، بــر اســاس مــاده ۹۲ قانون 
برنامــه ششــم توســعه، بــه تصویــب جلســه امــروز 

ــید. ــت رس ــات دول هی
از هیــات محتــرم دولــت بویــژه وزرای نیــرو، نفت و 

کشور سپاســگزارم.« ارتباطات 

گمــرک بــازار بــزرگ  کاروانســرای  مرمــت تزئینــات 
کاشــان آغــاز شــد.

دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گمــرک  کاروانســرای  گفــت:  کاشــان  گردشــگری  و 
یــا شــریف خــان یکــی از آثــار ارزشــمند مجموعــه 
کــه پیشــینه آن از  کاشــان اســت  تاریخــی بــازار شــهر 
گچبــری،  نظــر معمــاری و تزئینــات وابســته شــامل 
کاشــیکاری، آجــرکاری و نقاشــی بــه دوره صفویــه تــا 

می رســد. قاجــار 
یــا  افــزود: ســرای شــریف خان  مهــران ســرمدیان 
گمــرک بــه مســاحت تقریبــی دو هــزار متــر مربــع در 
کــه ورودی  ضلــع غربــی میــدان فیــض قــرار دارد 
اصلــی آن، بــا داالن بلنــدی بــه بازار بــزرگ نزدیک به 

کاشــان بــاز می شــود. ضرابخانــه قدیــم 
گمــرک، از بنا هــای شــریف  کاروانســرای  گفــت:  وی 
ضرابی و دارای سه طبقه ساختمان که طبقه اول 
شــامل زیرزمین های تابســتانی، حجره ها و انبار ها 
و طبقــه دوم کــه یــک متــر از کــف صحــن کاروان ســرا 
بــا  تاجرنشــین  حجره هــای  شــامل  اســت  باالتــر 
صندوق خانــه و راهــرو و یک ایــوان بلنــد سرتاســری 

جلــو حجره هــا در چهــار طــرف اســت.

ــتی و  ــع دس ــی، صنای رئیــس اداره میــراث فرهنگ
کاروانســرای  کاشــان، افــزود: ســاخت  گردشــگری 
کاشــان  گمــرک را بــه یکــی از دولتمــردان متمــول 
گویــا تــا  بــه نــام شــریف خــان نســبت داده انــد و 
اواخــر دوره صفویــه بــا عنــوان ســرای شــریف خــان 
شــهرت داشــته و پــس از آن بــرای خریــد و فــروش 
گرفتــه  گمــرک نــام  کاروانســرای  فــرش بــه عنــوان 

اســت.
گفت: بیشتر تزئینات و نقاشی های این  سرمدیان 
کــه  بنــا در راهــروی متصــل بــه راســته بــازار قــرار دارد 
شــامل نقــوش ختایــی و اســلیمی، شمســه و ترنــج 
کــه بــا رنگ هــای متنوعــی همچــون طایــی،  اســت 

اخــرا، ســبز زنــگاری و الجــوردی اجــرا شــده اند. 
تزئینــات  مرمــت  اول  مرحلــه  افــزود:  ســرمدیان 
گمــرک  کاروانســرای  نقاشــی های راهــروی ورودی 
تثبیــت،  کســازی،  پا شــامل  کاشــان  بــزرگ  بــازار 
و  ترنــج  ســازی  مــوزون  و  بخشــی  اســتحکام 
لچکی های بخش ورودی را اســتاد مرتضی شــبانی 

کــرده اســت. اجــرا 
کاشــان  گمــرک بــازار بــزرگ  کاروانســرای  گفــت:  وی 
ــه  کشــور ب ــار ملــی  ــه شــماره ۳۶۲۶ در فهرســت آث ب

ثبــت رســیده اســت.

آغاز جشنواره علمی فرهنگی اصفهان 
و سن پترزبورگ

خیران اصفهانی به کمک دانشگاه فرهنگیان بشتابند

ثار هنری زیست  درخشش اصفهانی ها در جشنواره آ
محیطی بانوان و کودکان

تشکیل جلسه فوق العاده
برای بررسی حمایت  از سینما

خبر خوش وزیر فرهنگ 
برای ناشران، کتابفروشان و مطبوعات

کاروانسرای گمرک نونوار می شود

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۶۰111۰2، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۳1، نظربه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ 
ک ثبتــی شــماره 7۶99 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبتــی اصفهــان  پــا
بــه نــام آقــای عبــاس مظفــری فرزنــد جمعــه بــه شــماره چاپــی ۴19۳7۳ در صفحــه 
2۰9 دفتــر ۳2 ذیــل شــماره ۶9۵7 ثبــت و صــادر شــده و نامبــرده باارائــه درخواســت 
کتبــی بــه شــماره وارده 2۶۰111۰2 مورخــه 1۴۰۰/۰۳/19 بــه انضمــام دو بــرگ شــهادت 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 81۶۳1 مورخــه 1۴۰۰/۰۳/19 بــه شــماره  شــهود 
ــه 187 اصفهــان رســیده، مدعــی  گواهــی دفترخان ــه  یکتــا 1۴۰۰21۵7۰۳9۰۰۰۳۴۳ ب
کــه ســند مالکیــت بــه علــت جابجائــی مفقــود شــده و درخواســت صــدور  میباشــند 
گواهــی دفتــر  ک مذکــور طبــق  المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد. پــا
ــک  ــره ی ــتناد تبص ــه اس ــوق ب ــب ف ــذا مرات ــد. ل ــت نمی باش ــن و بازداش ک در ره ــا ام
گهــی می شــود  اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند  تــا چنانچــه 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتراض  مالکیــت نــزد خــود می باشــد، از تاریخ انتشــار این آ
خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و 
کننده ســند  رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت  گــردد. بدیهــی اســت ا مســترد 
ــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند  اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ی
ک  ــا ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ــد. رئی ــد ش ــررات خواه ــق مق ــی طب ــت المثن مالکی

منطقــه شــمال اصفهــان موســوی - 11۵۳۳۶8 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

ک  شــماره: 2۶۰۰7۴۵8، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۳1، نیــم دانــگ مشــاع از شــش دانــگ پــا
ثبتــی شــماره 1۳882 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــا شــماره مســتند مالکیــت 
ذیــل صفحــه ۵۶1 دفتــر 81  اصفهــان  مــورخ 1۳22/2/1 دفترخانــه ۴   2۴۶۳۳
خروجــی بنــام آقــای کریــم پهلوانــی نــژاد خوابجانــی فرزند عباس شــماره شناســنامه 
گواهــی حصــر وراثــت شــماره  ۵127 ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت دارد. بموجــب 
1۰8 مــورخ 1۳۶8/2/1۰ شــعبه 9 دادگاه عمومی حقوقــی اصفهــان نامبــرده فــوت 
شــده اســت وراث وی عبارتنــد از همســر متوفــی بنــام جواهرســلطان پهلوانــی نــژاد 
خوابجانــی و فرزنــدان باســامی صدیقه، بتــول، حســین، رضــا و علی همگی پهلوانی 
ک مالکیت آقای علی پهلوانی  نژاد خوابجانی والغیر مطابق با سیســتم جامع اما
نــژاد خوابجانــی بــه میــزان 1/۵ حبــه مشــاع از ۶ حبــه مشــاع از 72 حبــه شــش دانگ 
باســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی آن ثبت گردیده اســت بموجــب گواهی حصــر وراثت 
شــماره ۳۵18 مــورخ 1۳87/۶/18 شــعبه اول حصــر وراثــت اصفهــان علــی پهلوانــی 
ــم فــوت شــده اســت وراث حیــن الفــوت وی عبارتنــد از  کری ــد  ــی فرزن ــژاد خوابجان ن
محمــد، مهــدی، مریم، محبوبه، مرضیه، فاطمــه، زهرا )فرزندان( و جواهرســلطان 
پهلوانــی نــژاد خوابجانــی )مــادر( و حبیبــه شــیخان ســودانی )همســر متوفــی( والغیر 
بقانــون ارث همســر متوفــی بهــاء ثمنیــه اعیانــی و مــادر یــک ششــم از َتَرکــه و مابقــی 
پســر دوبرابــر دختــر بقانــون ارث خانــم فاطمــه پهلوانــی نــژاد خوابجانــی باارائــه 
کتبــی بــه شــماره وارده 2۶۰۰7۴۵8 مــورخ 1۴۰۰/2/27 بــه انضمــام دو  درخواســت 
بــرگ شــهادت شــهود که امضاء شــهود آن ذیــل شــماره 1۶7۳19 مــورخ 1۴۰۰/2/2۶ 
و شــماره شناســه 1۴۰۰۰21۵۵۶2۶۰۰۰2۵2 به گواهی دفترخانه 82 اصفهان رســیده 
گردیــده و  کــه ســند مالکیــت مزبــور بــه علــت جابجائــی مفقــود  اســت، مدعــی اســت 
درخواســت صــدور المثنــای ســند مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد. لــذا مراتب فوق 
بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیل مــاده 12۰ آیین نامه قانون ثبــت در یک نوبت 
گهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا  آ
گهی ظرف مــدت ده  وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد، از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن  روز اعتــراض خــود را 
اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه 
ــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی  گ ــردد. بدیهــی اســت ا گ کننــده ســند مســترد  ــه  ارائ
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقدام 
به صدور ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. رئیس اداره ثبت اســناد 

ک منطقــه شــمال اصفهــان موســوی - 11۵۳۶۳7 / م الــف و امــا

گهی تبصره یک ذیل ماده 1۰۵ اصالحی آیین نامه قانون ثبت آ
شــماره: 2۰27۰1۰۳۳۳، تاریخ: 1۴۰۰/۳/29، ســرکار خانم خانم غامی سمســوری 
ــاس  ــوم عب ــرم مرح ــر محت ــان، همس ــوزه 1۳ اصفه ــادره از ح ــنامه 17 ص ــه شناس ب
گواهــی انحصــار وراثــت ۴7۳  غامی سمســوری نظربه اینکــه جنابعالــی طبــق 
مــورخ 1۳77/۳/2۳ شــعبه ششــم دادگاه عمومی حقوقــی اصفهــان مالــک بهای 
ک ۳۳1 فرعــی از 772۵  ثمنیــه اعیانــی ده حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــا
ک 772۵/۵۶۳ مفــروز  کــه تحــت پــا اصلــی بخــش ۵ ثبــت اصفهــان می باشــید 
کارشناســان رسمی دادگســتری طــی نامــه شــماره 1/۵۶۶2/۰1  کانــون  شــده و 
ک مرقــوم  مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۴ اعــام نمــوده بهــای ثمنیــه اعیانــی ششــدانگ پــا
کــه بــه حســاب ســپرده این  کارشناســی، یــک میلیــون ریــال میباشــد  طبــق نظــر 
گهــی و از تاریــخ انتشــار آن بــه مــدت یکمــاه  گردیــده اســت. لــذا مراتــب آ اداره واریــز 
فرصــت داریــد. چنانچــه نســبت بــه ارزیابــی فــوق الذکــر اعتــراض داریــد بــه دادگاه 
ــه نماییــد  گواهــی آن را به ایــن اداره ارائ صالحــه مراجعــه و طــرح دعــوی نمــوده و 
ک مذکــور  درغیراینصــورت بهــای ثمنیــه اعیانــی ســند مالکیــت ششــدانگ پــا
ک شــرق  حــذف می گــردد. مهــدی شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

اصفهان - 11۵۳۵۵9 / م الف 
گهی تصمیم عدم ا فراز آ

کــدل خانم هــا و آقایــان اشــرف  خواهــان: ماریــا رحمانــی خیرالهــی خوانــده: محمــد پا
کــرم و مجیــد و محمــود همگــی چاووشــی خانم هــا و آقایــان  و حمیدرضــا و علــی و ا
ــدی  ــلم و مه ــه و مس ــن و مرضی ــه و محس ــد و فاطم ــی محم ــین و عل ــری و حس کب
کاظــم زاده نــوش آبــادی غامعلــی آتشــی نــوش آبــادی و عبــاس و میثــم  همگــی 
جهــان فــرد خانم هــا و آقایــان آســیه و احمــد و اســمعیل و اعظــم و امیرحســین و 
کبــر و علیرضــا  انســیه و حســین و حمیدرضــا و رمضــان و زهــرا و طاهــره و علــی و علــی ا
و علــی محمــد و فاطمــه فرخنــده و محبوبــه و محمــد همگی حق پرســت و ماشــااله 
خــداداد نــوش آبــادی و ســیدمحمد و ســیدمصطفی خردمنــد و لیــا زارعیــان نــوش 
ــی و الهــام  ــادی آران کبرشــمس آب ــادی و علــی ا ــادی و یوســف شبســتانی نــوش آب آب
شــه پناهــی و محمدرضــا شــیخی مفــرد و علــی آقــا و فاطمــه همگــی صفــا و ســیما و 
کبــری و مهــدی همگــی صمــدی و احســان قــدرت الهــی و ســعید محمدعلــی زاده 
آرانــی و حســین مفرحــی و سیدمحســن و ســیدمحمود و طاهــره همگــی منعمیــان 
گوهــر میــراب زاده و مهــرداد میرابــی نــوش  و محمدتقــی منیــری نــوش آبــادی و 
آبــادی و خانم هــا و آقایــان زینــب و مرضیــه و مصطفــی همگــی میرزاجانــی نــوش 
آبــادی و احمدرضــا میرشــمس و شــمس الســادات میرشــمس و زهــرا هرزچــی و 
مرتضــی وکیلــی نــوش آبــادی و شــهرداری نــوش آبــادی نظربه اینکــه ماریــا رحمانــی 
خیرالهــی طــی تقاضــای وارده بشــماره 11۶97مورخــه1۳99/12/۶ تقاضــای افــراز 
قدرالســهم خــود از ششــدانگ زمیــن بشــماره ۳ فرعــی مجــزی ۶ اصلــی واقــع بخــش 
گــزارش شــماره  2حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل را از ایــن اداره نمــوده اســت و باتوجــه بــه 
ک  کــه جریــان ثبتــی پــا 11۶97بــه تاریــخ99/12/2۳ متصــدی امــر اعــام داشــته اند 
موردتقاضــا خاتمــه یافتــه اســت لــذا بــه اســتناد مــاده یــک قانــون افــراز و فــروش 
ک مشــاع مصــوب ســال 1۳۵7, طبــق مــاده ۳ آییــن نامــه قانــون فــوق، امــر بــه  امــا
نقشــه بــردار ارجــاع گردیــد بــا بازدیــد از محــل، نســبت بــه تهیه نقشــه اقــدام گــردد که 
گردیــده اســت.  مراتــب پــس از ابــاغ و انجــام تشــریفات قانونــی وفــق مقــررات انجــام 
گــزارش عــدم افــرازی بــه شــماره 11۶97 مورخــه 1۴۰۰/۰۴/۰1 و بــه اســتناد  باتوجــه بــه 
کاربــری اراضــی زراعی و باغ هــا مصــوب 1۳7۴/۰۳/۳1  تبصــره ۳ مــاده 1 قانــون حفــظ 
و اصاحــی مصــوب 1۳8۵/۰8/۰1 و باتوجــه به اینکــه مــورد افــراز در اراضــی زراعــی و 
خــارج از محــدوده قانونــی شــهر قــرار داشــته لــذا از جهــاد کشــاورزی اســتعام گردیده 
کشــاورزی بــه موجــب نامــه شــماره 1۴۰۰۳۰۰/18۵۶ مورخــه  اســت منتهــا جهــاد 
کــه  1۴۰۰/۰۳/2۳ بــا افــراز ســهم مشــاعی متقاضــی موافقــت ننمــوده و اعــام نمــوده 
ک فــوق امــکان پذیــر نمی باشــد و خــاف ضوابــط می باشــد.  ازنظر ایــن اداره افــراز پــا
لــذا مراتــب جهــت هرگونه دســتور تقدیــم می گردد. این تصمیم مطابق مــاده۶ آئین 
ک مشــاع صــادر و رای عــدم افرازی به پیوســت نقشــه  نامــه قانــون افــراز و فــروش امــا
عــدم افــرازی بــه خواهان و خوانده اباغ می گردد تاچنانچه اعتراضی داشــته باشــند 
گهــی اعتــراض  وفــق مقــررات مــاده 2 قانــون افرازظــرف مــدت 1۰ روز از تاریــخ انتشــار آ
کتبــا بــه دادگســتری محتــرم آران و بیــدگل تســلیم نمائیــد. حامــد فکریــان  خــود را 

ک آران و بیــدگل - 11۵۳92۳ / م الــف رییــس اداره ثبــت اســناد و امــا

گهی آ
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خبر

کارلــوس کی روش  خبرنــگار عراقی مدعی شــد که 
ــرای  کشــور ب درخواســت فدراســیون فوتبال ایــن 
گــزارش  کــرده اســت.  بــه  کاتانــچ را رد  جایگزینــی 
اســپورت عــراق، شکســت تیــم ملــی فوتبــال عراق 
برابر ایــران باعــث شــد تــا فدراســیون فوتبــال عــراق 
بــا وجــود صعود این تیــم به دور بعد انتخابی جام 
ــکاری  ــع هم ــلوونیایی قط ــچ اس کاتان ــا  ــی ب جهان
کــی روش بــه عنــوان اصلی تریــن  کارلــوس  کنــد. از 
گزینــه جایگزینــی کاتانچ در تیم ملی عراق ســخن 
کشــور  رســانه های این  حتــی  و  آمــد  میــان  بــه 
مدعی شــدند که وزیر ورزش از رئیس فدراســیون 
کلمبیــا وارد  ــا مربــی ســابق  کــه ب خواســته اســت 
کــره شــود. عمــار علــی، خبرنــگار عراقــی در  مذا

گفــت و گویــی که با اســپورت عــراق داشــت، اعالم 
کــی روش درخواســت فدراســیون فوتبــال  کــه  کــرد 

گرفتــن هدایت ایــن تیــم را رد  عــراق بــرای برعهــده 
کــرده اســت.

کی روش به عراقی ها جواب منفی داد

مدیرعامــل باشــگاه فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن 
» امیــر عطابخــش« را بــه عنــوان مدیراجرایــی تیــم 

کــرد.  فوتبــال ذوب آهــن منصــوب 
روابــط  مدیــر  رمضانــی  مهــدی  محمــد 
ورزشــی  فرهنگــی  باشــگاه  عمومی مدیرعامــل 
افــزود: مجتبــی فریدونــی  ذوب آهــن  اصفهــان 
را  عطابخــش«  امیــر   « باشــگاه  مدیرعامل ایــن 
بــه عنــوان مدیراجرایــی تیــم فوتبــال ذوب آهــن 

کــرد. منصــوب 
ســوابقی  از ایــن  پیــش  عطابخــش  گفــت:  وی 

گهــر  گل  همچــون عضــو هیــات مدیــره باشــگاه 
ســونگون،  مــس  ورزشــی  مشــاور  ســیرجان، 
سرپرست تیم والیبال ذوب آهن و سرپرستی تیم 
کارنامــه خــود دارد. بســکتبال فوالدماهــان را در 
رمضانــی افــزود: تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان 
روز جمعــه هفتــه جــاری در ادامه لیگ برتر فوتبال 
کشــور در ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهــان میزبــان  
بــا  بتوانیــم  ک اســت و امیدواریــم  ارا آلومینیــوم 

تــالش بازیکنــان پیــروز میــدان شــویم.
کنــون تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان بــا ۲۱  هــم ا
امتیــاز در مــکان ۱۵ لیــگ ۱۶ تیمی ایــران قــرار دارد.

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان در ســالروز تاســیس 
ســتارگان  گفــت:  اصفهــان  آهــن  ذوب  باشــگاه 
کار در ذوب آهــن اصفهــان  فوتبــال بایــد بــا ســختی 
ــازی از ایــن سختکوشــی  ــا در زمیــن ب آشــنا شــوند ت
الگــو بگیرنــد و بــا تمــام تــوان در مقابــل حریفــان 

حاضــر شــوند. 
تاســیس  ســالروز  مــاه،  خــرداد   ۳۱ مناســبت  بــه 
از  ســال   ۵۳ کــه  اصفهــان  آهــن  ذوب  باشــگاه 
همــراه  بــه  باشــگاه  مســئوالن این  می گــذرد،  آن 
کادرفنــی و بازیکنــان تیــم فوتبــال بــا حضــور در ایــن 
مجتمــع عظیــم صنعتــی، ضمــن بازدیــد از خــط 
جبهــه  اول  خــط  تالشــگران  بــا  دیــدار  و  تولیــد 
کــوره بلنــد و نــورد، در آییــن  صنعــت در بخش هــای 
ــزدی زاده  ــور ی ــور منص ــا حض ــت این روز ب گرامیداش
کردنــد. مدیرعامــل و مســئولین ذوب آهــن شــرکت 

منصــور یــزدی زاده در ایــن مراســم، حضــور اعضــاء 
تیــم فوتبــال ذوب آهــن در ایــن مجتمــع عظیــم 
گفت: ایــن  و  دانســت  مفیــد  بســیار  را  صنعتــی 
ــا  حضــور، موجــب آشــنایی این ســتارگان فوتبــال ب
ــا در  کار در ذوب آهــن اصفهــان می شــود ت ســختی 
زمیــن بــازی از ایــن سختکوشــی الگــو بگیرنــد و بــا 

تمــام تــوان در مقابــل حریفــان حاضــر شــوند.
ــن  ــد از ای ــم بع ــی ه ــگران ذوب آهن ــزود: تالش وی اف

دیدارهــا، بازیکنــان و قهرمانــان ورزشــی باشــگاه 
کــه بــرای  کنــار خــود حــس می کننــد  ذوب آهــن را در 

اعتالی ایــن برنــد تــالش می کننــد.
یــک  را  درآمــد  کســب  آهــن،  ذوب  مدیرعامــل 
گفت: قهرمانان  موضوع فرعی در ورزش دانســت و 
ورزشــی، ورزش و فوایــد آن را بایــد همــواره بــه عنوان 
یــک اصــل مهــم در ذهن داشــته باشــند، همچنان 
کــه در دیــن مبیــن اســالم توصیه هــای بســیاری 
کســب نشــاط و ســالمتی از ایــن  نســبت بــه ورزش و 

طریــق شــده اســت.
بــرای قهرمانــی همــواره قابــل  تــالش  افــزود:  وی 
ســتایش اســت، امــا حفــظ اخــالق و رســیدن بــه 
درجات پهلوانی، از قهرمانی ماندگارتر و ارزشمندتر 
کــه نام هایی چــون پوریــای ولی و  اســت، همچنــان 
تختــی بــه دلیــل منــش پهلوانــی جاودانه شــده اند.

گزارش ایســنا، یــزدی زاده، شــهدای میهــن را  بــه 
کامــل پهلوانــان بــا اخــالق در میــدان دفــاع  نمونــه 
مقــدس دانســت و گفت: ورزشــکاران بایــد در زمین 
بااخــالق و جنگنــده باشــند و قطعــًا موفقیــت و 

ــد. ــد ش ــل خواه ــی آن حاص ــز در پ ــهرت نی ش
مرتضــی یزدخواســتی، عضــو موظف هیئــت مدیره 
ذوب آهــن اصفهــان نیز ضمن گرامیداشــت ســالروز 
گفت: ایــن  تاســیس باشــگاه ذوب آهــن اصفهــان 
باشــگاه بــا پیشکســوتان و قهرمانــان خــود تاثیــر 
کشــور در رشــته های  بســزایی در پیشــرفت ورزش 
مختلــف داشــته اســت و تاریــخ پرافتخــار ۵۳ ســاله 

دارد.
قدمــت  و  تجربــه  از ایــن  اســتفاده  بــا  افــزود:  وی 
بیــش از نیــم قرنــی و همچنیــن بــا همدلــی و اتحــاد 
کــه امــروز تیــم فوتبــال ذوب  می توانیــم از شــرایطی 
روزهــای  و  بگیریــم  آهــن در جــدول دارد فاصلــه 

خــوب در پیــش اســت.

کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــه بهانــه آغــاز مجــدد 
مســابقات لیــگ قهرمانــان آســیا 2۰21 در منطقــه 
رقابت هــا  قهرمانان ایــن  معرفــی  بــه  شــرق 

پرداخــت. 
توئیتــر رســمی لیگ قهرمانــان آســیا بــا آغــاز مجــدد 
مســابقات مرحله گروهی 2۰21 در منطقه شــرق به 

معرفــی قهرمانان ایــن رقابت هــا پرداخــت.

کنــون ۳9 دوره از ایــن رقابت هــا  طبــق اعــالم AFC تا
برگــزار شــده و 2۴ تیــم مختلــف قهرمانــی آســیا را 
در  قهرمانــی  بــا  اســتقالل ایران  کرده انــد.  تجربــه 
کهــن  ســال های 197۰ و 199۰ بــا دو قهرمانــی قــاره 

پرافتخاریــن تیم ایــران بــه شــمار می آیــد.
پــاس تهــران هــم بــا قهرمانــی در ســال 1992 دومیــن 
تیم ایرانــی دارنــده قهرمانــی آســیا بــه شــمار می آیــد. 
ســوال توئیتــر رسمی کنفدراســیون فوتبــال آســیا از 
ــدام تیــم در نســخه لیــگ  ک ــه  ک ــود  کاربرانش ایــن ب

قهرمانــان آســیا 2۰21 قهرمــان می شــود.
گروهــی منطقــه غــرب آســیا دو  ــه  بازی هــای مرحل
ــان رســید و تیم هــای اســتقالل،  ــه پای مــاه پیــش ب
کتــور موفــق شــدند بــه مرحله یک  پرســپولیس و ترا
کنند و  هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیا راه پیدا 
قــرار اســت بــه ترتیــب بــا تیم هــای الهــالل، اســتقالل 

کنند. تاجیکســتان و النصــر رقابــت 

گران اصفهانــی تیم ملــی شــنای ایران از طــرف  شــنا
ــرای مســابقات  باشــگاه تخصصــی شــنای اریــس ب
انتخابــی المپیــک توکیــو ســاعت ۱۹ امــروز راهــی 
شــنای  ملی پــوش  ســه  می شــوند.   بلغارســتان 
دیالنچیــان  گامــر  به همــراه  اصفهــان  اســتان 
ســرمربی پایگاه ملی شــنای اصفهان، برای شــرکت 
و  ۲۰۲۰توکیــو  المپیــک  انتخابــی  رقابت هــای  در 
کشــور بلغارســتان شــدند.  کســب ســهمیه راهــی 
علیرضا یاوری، مهرشاد افقری و متین سهران سه 
عضــو تیم ملــی شــنای ایران در آخرین شانس شــان 
بــرای کســب ســهمیه المپیــک در بلغارســتان برای 

گران به آب خواهنــد زد.  رقابــت بــا دیگر شــنا
نکتــه حائزاهمیت ایــن اســت که برای نخســتین بار 

گران حمایــت  یــک باشــگاه تخصصــی شــنا از شــنا
گر از طــرف یــک باشــگاه  می کنــد و ایــن ســه شــنا

ــک  ــی المپی ــای انتخاب ــنا در رقابت ه ــی ش تخصص
شــرکت می کننــد.

مســووالن ورزشــگاه نقــش جهــان بــرای حفاظــت از 
گرمــا ابنــکار جالبــی بــه  چمن ایــن ورزشــگاه در برابــر 

خــرج داده انــد. 
ورزشــگاه نقش جهان به عنوان یکی از مجهزترین 
و زیباتریــن ورزشــگاه های ایران محســوب می شــود 
و همواره وضعیت این ورزشــگاه در شــرایطی ایده آل 

بوده اســت.

هم چنیــن چمــن بــا کیفیت این ورزشــگاه توانســته 
بــه زیبایی هــای لیــگ برتر ایــران بیافزایــد و در طــول 
کیفیت حفظ شده است.  چند فصل گذشته این 
مســووالن این ورزشــگاه توانســته اند با ایــده ای تــازه 
کیفیــت چمــن را در ســطح ایده آل خــود نگــه دارنــد. 
در تصویــر زیــر مشــاهده می شــود این چمــن توســط 
گرمــای شــدید این روزهــای  ســایه بان و فــن در برابــر 

کشــور محافظت می شــود.

فرهنگــی،  ســازمان  تفریحــی  و  ورزشــی  معــاون 
گفــت :  اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان 
تاریــخ شــفاهی پیشکســوتان این  تدویــن  طــرح 
خطــه بــا معرفــی حــدود ۶۰ نفــر از پیشکســوتان 

می شــود.  تدویــن  شــاخص  ورزشــی 
حبیــب الــه ناظریــان بــا بیان اینکــه پیشکســوتان 
ســرمایه پنهان جامعه هســتند افزود: طرح تدوین 
تاریــخ شــفاهی پیشکســوتان ورزشــی اصفهــان، 
ــار در ســطح اســتان اصفهــان در  ــرای نخســتین ب ب
حــال انجــام اســت و در تــالش هســتیم تــا همــه 
بــزرگان رشــته های مختلــف ورزشــی را در ایــن طــرح 

کنیــم. معرفــی 
کــرد: در جریــان تدویــن تاریــخ شــفاهی  وی تصریــح 
بــزرگان  از  ارزشــمندی  تاریخچــه  پیشکســوتان، 
گــردآوری می شــود  ورزش اســتان در دوران معاصــر 
و در مرحلــه بعــدی نیــز بنــا بــه اولویــت بــه ســراغ 

قهرمانــان ورزشــی خواهیــم رفــت.
فرهنگــی،  ســازمان  تفریحــی  و  ورزشــی  معــاون 

اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان همچنین 
از معرفــی ۱۶۰ پیشکســوت رشــته های مختلــف 
شــهر  ســطح  ورزشــی  در ایســتگاه های  ورزشــی 

اصفهــان در قالــب تابلوهــای معرفــی خبــر داد.
وی اظهارداشــت: بــا توجــه به فعالیت ۱۶۰ ایســتگاه 
شــهرداری  ۱۵گانــه  مناطــق  ســطح  در  ورزشــی 
فعــال  و  پیشکســوت   ۱۶۰ اطالعــات  اصفهــان، 
گــردآوری  ورزشــی شــاخص در رشــته های مختلــف 
شــده که با همکاری ســازمان زیباســازی شهرداری 
اطالعــات  و  نــام  شــامل  تابلوهایــی  اصفهــان، 
پیشکســوت بــه همــراه عکــس در ایســتگاه ورزشــی 
نصــب خواهد شــد. ناطریــان ادامه داد: در راســتای 
نظــر  بــا  شــهر  ورزشــی  پیشکســوتان  بزرگداشــت 
مســاعد شــهرداری مقــرر شد ایســتگاه های فعــال 
ورزش صبحگاهی و عصرگاهی به نام پیشکسوتان 
کن در همــان مناطــق شــهری مزیــن  ورزشــی ســا
کــرد: جمــع آوری اطالعــات  شــود. وی خاطرنشــان 
پیشکســوتان ورزشــی و نصــب تابلوهــای بــا عنــوان 
»موســپیدان ورزشــی« در محوطه معاونت ورزشــی 
از جملــه فعالیت هــای صــورت گرفتــه در ســال های 
گذشــته در راســتای نکوداشــت پیشکســوتان بــوده 

اســت.
اســتان اصفهــان بــا ۲۴ شهرســتان، ۱۱۱ شــهر، ۵۲ 
بخــش و ۱۳۲ دهســتان، پنــج میلیــون و ۳۸۶ هــزار 

نفــر جمعیــت دارد.
بیــش از ۳۱۱ هــزار ورزشــکار ســازمان یافته در اســتان 
اصفهــان فعالیــت می کننــد و افــزون بر یکهــزار و ۳۵۰ 

باشــگاه ورزشــی در این خطــه وجــود دارد.

عــده ای از هــواداران تیم فوتبال اســتقالل باردیگر 
کردند.  در اعتراض به شــرایط این باشــگاه تجمع 
تیــم  هــواداران  از  تعــدادی  گزارش ایســنا،  بــه 
در  بــار  چندمیــن  بــرای  اســتقالل  فوتبــال 
ــا حضــور در مقابــل ســاختمان  ماه هــای اخیــر ب
مجلــس شــورای اســالمی با اعتــراض به وضعیت 
مدیریتی ایــن باشــگاه، علیــه مدیرعامــل شــعار 

دادنــد.
کــه در میــدان بهارســتان تجمــع  هواداران اندکــی 
کــرده بودنــد، دست نوشــته هایی در اعتــراض بــه 
عملکــرد مدیریتــی باشــگاه در دســت داشــتند و 
شــعارهایی را علیــه »مــددی« ســر می دادنــد. آنها 
خواســتار برکنــاری مدیرعامل باشــگاه هســتند. 

در روزهای اخیر باشــگاه اســتقالل درگیر حواشــی 
مدیریتــی زیــادی اســت. اختــالف بیــن هیــات 
و مدیرعامــل  و ســرمربی  و مدیرعامــل  مدیــره 
فرهــاد  کــه  اســت  بگونه ایــی  باشــگاه  در ایــن 
علیــه  بارهــا  اخیــر  روزهــای  طــی  در  مجیــدی 
کــرده اســت. شــرایط تیــم و باشــگاه اظهارنظــر 

فرهــاد مجیــدی در تازه تریــن اظهــارات خــود بــا 

گفتــه بــود  انتقــاد از ســخنان معــاون وزیــر ورزش 
کــه علی نــژاد، معــاون وزیــر ورزش نبایــد از جایــگاه 

کنــد. خــود سواســتفاده 
پیــش از ایــن نیز البتــه معــاون وزیــر ورزش خطاب 
کــرده بــود که ســرمربی  کیــد  بــه فرهــاد مجیــدی تا
که به شرح وظایفش  استقالل نباید در مسائلی 
کند. او مجیدی را تهدید  ارتباطی ندارد دخالت 

کــرده بود. بــه برخــورد مطابق قــراردادش 
باشــگاه  مدیرعامــل  نیــز  اســتقالل  هــواداران 
ــره و از  ــا هیــات مدی ــه از یــک طــرف ب ک اســتقالل 
ســوی دیگــر بــا ســرمربی اختــالف دارد را عامــل 
اصلی ایــن وضعیــت می داننــد و در تجمــع امــروز 

نیــز برکنــاری او را خواســتار شــدند.

مدیراجرایی تیم فوتبال ذوب آهن 
معرفی شد

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:   

بازیکنان ذوب آهن از سختکوشی تالشگران خط 
تولید الگو بگیرند

نوستالوژی AFC از 2۴ قهرمان آسیا:

استقالل پرافتخارترین تیم ایران 

ملی پوشان شنای اصفهانی در راه بلغارستان 

ابتکار اصفهانی ها برای نگهداری چمن نقش جهان 

تاریخ شفاهی پیشکسوتان ورزش اصفهان 
تدوین می شود

هواداران شعار اخراج مددی سر دادند:

تجمع استقاللی ها مقابل مجلس 

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

برتــر  لیــگ  مســابقات  برگــزاری  کمیتــه  رییــس 
فوتبــال در رابطــه بــا پرونــده حملــه بــه اتوبــوس 
پرســپولیس بــا نارنجــک دســتی در اصفهــان، زمان 
پایــان بیســتمین دوره لیــگ برتــر، علــت قطــع بــرق 
ورزشــگاه آزادی در دیدار اســتقالل و پدیده و برنامه 

مســابقات تیــم ملــی فوتبال ایــران توضیــح داد. 
ســهیل مهــدی در رابطــه با اینکــه بــه چــه علــت 
فوتبــال  تیم هــای  دیــدار  در  )دوشــنبه(  دیــروز 
اســتقالل و پدیــده در ورزشــگاه آزادی دو بــار بــرق 
کــرد: بحــث فرســودگی  ورزشــگاه قطــع شــد، اظهــار 
گذشــته  ســال های  در  زیرســاخت ها  و  بافت هــا 
بــرای فوتبــال کشــور مشــکل آفریــن بــوده و در فصل 
ــائل  ــرف مس ــاران و ب ــارش ب ــل ب ــه دلی ــال ب ــرد س س
مختلفــی بــه وجــود می آیــد امــا در مــورد قطعــی 
ــرم  گ ــل  ــه در فص ــه به اینک ــا توج ــته ب گذش ــرق روز  ب
ســال بــه ســر می بریــم، تابلوهــای نــوری بــرق زیــادی 
گرمــا و حــرارت  مصــرف می کننــد و ایــن مصــرف بــرق 
بــاال هــوا،  باالیی ایجــاد می کنــد و در ایــن دمــای 
چنیــن مســاله ای پیــش می آیــد و بحــث قطعــی 

ــرق نبــود. ب
گران در فصــل آینــده  وی در مــورد حضــور تماشــا
کــرد: تصمیــم در این رابطه  لیــگ برتــر فوتبال، بیان 
بــر عهــده ســتاد ملــی مقابلــه با کروناســت و بــا توجه 
کــم اجتماعــی همــراه  به اینکــه در ورزشــگاه ها بــا ترا
کسیناســیون  هســتیم امیــدوار هســتیم با انجــام وا
در  گران  تماشــا حضــور  شــاهد  عمومی بتوانیــم 

ورزشــگاه ها باشــیم.
پرونده حمله به اتوبوس پرسپولیس در اصفهان

برتــر  لیــگ  مســابقات  برگــزاری  کمیتــه  رییــس   
فوتبال ایــران در رابطــه بــا آخریــن وضعیــت پرونــده 
حملــه بــه اتوبــوس پرسپولیســی ها در اصفهــان 
ــود،  ــابقه ب ــژه مس ــر وی ــدار ناظ ــه وی در آن دی و اینک
کــه پرســپولیس از  کــرد: در مســیری  خاطرنشــان 
کــرد، چنــد نارنجــک  هتــل بــه ورزشــگاه حرکــت 
کــه دو  دســتی بــه ســمت اتوبــوس پرتــاب می شــود 
مــورد آن بــه شیشــه جلــو و عقــب اتوبــوس برخــورد 

می کنــد.
مهــدی افــزود: ســعی بر ایــن شــد تــا فضــا مدیریــت 
شــود و در نهایــت مســابقه برگــزار شــد امــا چون ایــن 

اتفــاق خــارج از فضــای ورزشــگاه رخ داد، پلیــس و 
یــگان امــداد، پیگیــری را انجام دادند و مشــخص 
کمتــر از ۱۸ ســال  کــه متاســفانه دو نوجــوان  شــد 

کــرده بودنــد  نارنجک هــای دســتی را پرتــاب 

گرفتنــد  کــه در اختیــار رکــن قضایــی منطقــه قــرار 
دادگاه  از  را  خــود  قضایــی  مســیر  پرونــده  و ایــن 

می کنــد. عمومی دنبــال 
وی بــا بیان اینکــه دو باشــگاه ذوب آهــن و ســپاهان 
اصفهــان نیــز از ایــن اتفــاق ابــراز تاســف و این اقــدام را 
تقبیح کردند، گفت: در مورد شــکایت پرســپولیس 
کــه  کــرد  در کمیتــه انضباطــی نیــز بایــد خاطرنشــان 
ارکان قضایی فدراســیون فوتبال، مســتقل اســت و 

ســازمان لیــگ در ایــن رابطــه دخالتی نــدارد.
مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر

رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال 
در مــورد زمــان برگــزاری مســابقات انتخابــی جــام 
کــرد: تقریبــا تــا فروردین  جهانــی ۲۰۲۲ قطــر، اعــالم 
ماه ســال آینده ۱۰ مســابقه خواهیم داشــت و بنابر 
برنامــه اعــالم شــده در شــهریور ۲ مســابقه، در مهــر 
۲ مســابقه و بــه همیــن ترتیب تــا فروردین ماه تیم 
ملــی درگیــر مســابقات اســت و بــا توجــه بــه زمــان 
گرفتــه مســابقات بایــد بــه صــورت  بنــدی صــورت 
گیــرد و طبــق قانــون بایــد  رفــت و برگشــت صــورت 
شــرایط میزبانی را در ایران داشــته باشــیم. مهدی 
در مــورد زمــان مســابقات لیــگ قهرمانان آســیا نیز، 
کــرد: در مورد ایــن مســابقات هنــوز برنامــه  بیــان 
جدیــد اعــالم نشــده اســت و بــر اســاس تقویــم قبلــی 
فعــال برنامــه دنبــال می شــود و بــه نظــر می رســد بــا 
کنفدراســیون فوتبال آســیا،  توجه به رضایتمندی 
مســابقات در مرحلــه حذفــی همچنــان بــه صــورت 

متمرکــز برگزار شــود.
زمان پایان لیگ ۲۰ و شروع 

لیگ ۲۱
وی در مــورد برنامــه زمــان 
بندی مســابقات لیــگ برتر 
کــرد:  فوتبال ایــران، اعــالم 
ریــزی  برنامــه  اســاس  بــر 

گرفتــه  صــورت 

ــا قبــل از ۱۰ مــرداد ســال جــاری  امیــدوار هســتیم ت
بیســتمین دوره لیــگ برتــر فوتبال ایــران را بــه پایــان 
برســانیم و بالفاصلــه دو هفتــه پــس از مســابقات 
لیــگ برتــر، نیمــه نهایــی و فینــال جــام حذفــی را 

خواهیــم داشــت.
رییــس کمیته برگزاری مســابقات لیگ برتر فوتبال 
بــه  لیــگ  نــکات مبهــم ســازمان  از  یکــی  افــزود: 
منظــور برنامــه ریــزی مســابقات ســال آینــده لیــگ 

برتــر فوتبــال، برنامــه تیــم ملــی اســت.
بــه  پرسپولیســی ها  اعتــراض  مــورد  در  مهــدی 
بــه  و اینکــه  برتــر  لیــگ  مســابقات  ریــزی  برنامــه 
چــه علــت بایــد در مســابقات خــود قبــل از تیــم 
گفــت: از نظــر  فوتبــال ســپاهان بــه میــدان برونــد، 
قانونــی فقــط موظــف هســتیم کــه دو هفتــه پایانــی 
کنیــم و پیــش از ایــن نیــز تــا قبــل  را همزمــان برگــزار 
از ایجاد رقابت بین ســپاهان و پرســپولیس در صدر 
جــدول، چنین اعتراضی را بین هواداران اســتقالل 
و پرســپولیس را داشــتیم و سازمان لیگ نمی تواند 
بنابــر نوســان های جــدول لیــگ برتــر برنامــه را تغییر 
دهــد و در انتهــای جــدول نیــز چنیــن مســاله ای 
کــرد تا  مطــرح اســت و تمــام تــالش خــود را خواهیــم 
کــه  مســابقات در شــرایط مســاوی برگــزار شــود چــرا 
در جایــگاه بــی طــرف قــرار داریــم امــا در برخی مواقع 
واقعــا جــدول و شــرایط مســابقات چنیــن امکانــی را 

بــرای مــا فراهــم نمی کنــد.
ورزشگاه های دارای اولویت نصب VAR در ایران

وی همچنیــن در مــورد درخواســت ۳ ورزشــگاه 
ویدیویــی  داور  کمــک  فنــاوری  نصــب  بــرای 
کــرد: تخمیــن زده می شــود  VAR، بیــان 
که ایــن تجهیــزات حــدود چهــار تــا پنــج 
میلیــارد تومــان در هــر ورزشــگاه هزینــه 
شــامل  ورزشــگاه  چنــد  و  باشــد  داشــته 
آزادی، نقــش جهــان، فــوالد و امــام رضــا در 

اولویــت قــرار دارنــد.

رییس کمیته برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال اعالم کرد: 

عامالن حمله به اتوبوس پرسپولیس در دادگاه
گزارشربخ

تیــم فوتســال ایران امکان حضــور در دو تورنمنت 
فوتســالی را از دســت داد.  تیم ملی فوتســال ایران 
قصــد داشــت از اواســط تیــر در تورنمنــت فوتســال 
صــدرا شــرکت کنــد؛ رقابت هایــی کــه گویــا طلســم 
کنــون چندبــار خبــر برگــزاری و ســپس  شــده و تا
منتفــی شــدن آن منتشــر شــده اســت. آخریــن 
بــار از تیم هایــی چــون عــراق، عمــان و ارمنســتان 
همــراه با ایــران بــه عنــوان چهــار تیم این تورنمنت 
یــاد شــده بــود و ناظــم الشــریعه قصــد داشــت 
ــد امــا  گردانش را در ایــن رقابت هــا محــک بزن شــا
کــه تیم هــا آمادگــی حضــور  در نهایــت خبــر رســید 
در ایــن بازی هــا را ندارنــد و ایــن تورنمنــت منتفــی 
کــه در همیــن زمــان از  اســت. این در حالــی اســت 
تیــم ملی فوتســال ایران برای حضــور در تورنمنت 
چنــد جانبــه تایلنــد هــم دعــوت بــه عمــل آمــده 
کــه ترجیــح  کــرد  بــود امــا ناظــم الشــریعه اعــالم 
شــرکت  تورنمنــت  در ایــن  ملــی  تیــم  می دهــد 
نکنــد و در تورنمنــت صــدرا بــه میــدان بــرود و 
بازیکنــان ســپس در اختیــار تیم هــای باشــگاهی 
خــود قــرار بگیرنــد. حضــور در تایلنــد منتفــی شــد 
تــا حاال ایــران هــر دو تورنمنــت را از دســت بدهــد. 
کمیته  چند روز پیش مهرداد سراجی سرپرست 
که »مطمئن  کرد  کید  گفت وگویی تا فوتســال در 
ــزاری  ــی مناســب و برگ ــا آمادگ ــی ب باشــید تیــم مل
بــازی تدارکاتــی بــه جــام جهانــی می رود.« ایــن در 
کــه ســراجی پیــش از ایــن مدعــی بــازی  حالــی بــود 

دوســتانه فوتســال ایران بــا اســپانیا هــم شــده بــود 
کــه نــه تنها ایــن اتفــاق عملــی نشــد بلکــه دو بــازی 
دوســتانه ایران بــا ژاپــن و تورنمنــت صــدرا هــم 

منتفــی شــد.
از  بایــد  شــرایطی  در  فوتســال ایران  ملــی  تیــم 
بــه  فوتســال  جهانــی  جــام  در  شــهریور  اواخــر 
کــه هنــوز هیــچ بــازی تدارکاتــی ای  میــدان بــرود 
انجــام نــداده اســت. بعــد از انصــراف عجیب ایــن 
کــه چنــد تیــم معتبــر  تیــم از تورنمنــت تایلنــد 
جهــان در آن حاضــر بودنــد ناظــم الشــریعه اعــالم 
کــه ترجیــح می دهــد تیــم ملــی در تورنمنــت  کــرد 
کــه  صــدرا بــه میــدان بــرود امــا حــاال خبــر رســیده 
تنهــا عمــان بــرای حضــور در این مســابقات اعالم 
کــرده و خبــری از ســایر تیم هــا نیســت تــا  آمادگــی 

ــازی لغــو شــود. عمال ایــن ب
از ســوی دیگــر تیــم ملــی بــرای برگــزاری دو بــازی 
برنامــه  نیــز  مــاه  مــرداد  در  ژاپــن  بــا  دوســتانه 
ــه محــک جــدی در ایــن دو  ــود و ب کــرده ب ریــزی 
که ایــن بــازی  دیــدار امیــد داشــت امــا خبــر رســید 
بــازی  لغــو شــده و چشــم بادامی هــا قیــد  نیــز 
بــا قــدرت اول فوتســال آســیا را زده انــد. دیــروز 
کــه بــالروس نیــز بــرای بــازی با ایــران  خبــر رســید 
درخواســت داده امــا هنــوز برگزاری ایــن بــازی و 
حتــی زمــان آن هــم قطعــی نیســت تــا نگران ایــن 
کــه تیــم ملــی بــدون بــازی تدارکاتــی بــه  باشــیم 

ــرود. لیتوانــی ب

باشــگاه ذوب آهــن نســبت بــه بالتکلیفــی پرونــده 
شــکایت از هافبــک تیم اســتقالل و عدم صــدور رای 

کــرد.  از ســوی فدراســیون فوتبــال انتقــاد 
از  فصــل  ابتدای ایــن  در  آهــن  ذوب  باشــگاه 
پــی جدایــی  برتــر فوتبــال و در  لیــگ  مســابقات 
بــه  انتقالــش  و  تیــم  از ایــن  پــور  مهــدی  مهــدی 
اســتقالل تهــران، از وی شــکایت بــه فدراســیون 
کــرد. مدیــران باشــگاه ذوب آهــن  فوتبــال شــکایت 
ــرارداد  ــور با ایــن باشــگاه ق ــد مهــدی پ معتقــد بودن

داشــته اســت و نمی توانســته ذوب آهــن را بــدون 
کنــد. تــرک  رضایت نامــه  گرفتــن 

طوالنــی شــدن رســیدگی بــه پرونــده شــکایت از 
کربکنــدی عضــو هیــات  مهــدی پــور انتقــاد رســول 
مدیــره و ســخنگوی ذوب آهــن را در پــی داشــت.

گفــت: بازی هــای لیــگ برتــر در حــال  کربکنــدی 
تمــام شــدن اســت امــا هنــوز پاســخ شــکایت مــا از 
که ایــن  گفته انــد  مهــدی پــور نیامــده اســت. بــه مــا 
پرونــده در کمیته اســتیناف اســت. آنقــدر زمــان را از 
کــه نمی دانــم چــه اتفاقــی رخ خواهــد  بیــن می برنــد 
داد. پنــج یــا شــش هفتــه دیگــر مســابقات لیــگ 
تمام می شــود ولی کمیته اســتیناف همچنان رای 

پرونــده را صــادر نکــرده اســت.
وی افزود: اخیرًا یکی از مســئوالن کمیته اســتیناف 
نشــده  بررســی  پرونــده  که ایــن  اســت  گفتــه 
کاری و از دســت دادن زمــان  اســت. این اهمــال 

اســت.

هم صدرا پرید، هم تایلند:  

تیم ملی فوتسال بدون بازی تدارکاتی 
به جام جهانی می رود؟

چرا رای صادر نمی شود؟ 

انتقاد باشگاه ذوب آهن از بالتکلیفی 
پرونده هافبک استقالل

خبرخبر
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کــه بیشــتر در  پارکینســون نوعــی بیمــاری اســت 
ممکــن  امــا  می شــود،  دیــده  ســالخورده  افــراد 
علت ایــن  کنــد.  درگیــر  هــم  را  جوان ترهــا  اســت 
ــی در  ــلول های عصب ــی س ــب تدریج ــاری تخری بیم
کنترل کننــده   کــه  بخش هایــی از مغــز میانــی اســت 

حــرکات بــدن هســتند. 
افــرد مبتــا بــه پارکینســون در بعضــی نقــاط از بــدن 
ماننــد دســت، ســر و… دچــار لــرزش می شــوند و 
کنترلــی بــر روی ایــن لرزش هــا داشــته  نمی تواننــد 
کــه  باشــند. یافته هــای جدیــد بیانگــر آن اســت 
تعــادل و  بــه حفــظ  کمــک  بــرای  کــردن  ورزش 
تحــرک بهتــر در افــراد مبتــا بــه پارکینســون بســیار 
مفیــد اســت. دبیــر هیئت پزشــکی ورزشــی اســتان 
اصفهــان در خصــوص نقــش ورزش در افــراد مبتــا 
گفــت: پارکینســون نوعــی بیمــاری  بــه پارکینســون 
کــه در حالــت پیشــرفته می توانــد  عصبــی اســت 
اختاالتــی مثــل حــس عــدم تعــادل، وضعیــت 
ناپایــدار در ایســتادن ثابــت و یــا حتــی راه رفتــن 
فرد ایجــاد کنــد، اما غالبا مــا آن را در لرزها مشــاهده 
می کنیــم و ایــن تفکــر را در فــرد و اطرافیان ایجــاد 
کــه فــرد ممکــن اســت تعــادل خــود را از  می کنــد 

دســت داده و ســرنگون شــود.
مهــدی محمــدی در گفــت و گو با ایســنا، اظهارکرد: 
ورزش منظــم و روزانــه نقــش مهمــی در پیشــگیری 
ــادآوری  ــد ی ــه بای ــون دارد، البت ــرفت پارکینس و پیش
بایــد  فــرد  و  نقــش مکمــل دارد  نقــش،  کنم ایــن 
اقدامــات درمانــی خــود را زیــر نظــر پزشــک انجــام 

کمــک  کنــد تــا  دهــد و ورزش را بــه آن هــا اضافــه 
کننــده باشــد.

کــه افــراد مبتــا بــه  وی در خصــوص ورزش هایــی 
گفت: اولین  پارکینســون می توانند به آن بپردازند، 
کــه پیشــنهاد می شــود این  و مهم تریــن مــوردی 
کمــک  کــه  کــه ورزش هایــی انتخــاب شــوند  اســت 
می کنــد در فــرد حــس بهتری ایجــاد شــود و چه بهتر 
کنــد،  کــه خــود فــرد آن را بــر حســب عاقــه انتخــاب 
کــه قســمتی  امــا حرکاتــی را بیشــتر توصیــه می کنیــم 
کنــد،  کمــک  از آن بــه عملکــرد قلبــی - عروقــی فــرد 
بنابرایــن ورزش هایــی مثــل دوچرخه ســواری ثابت 
و متحــرک )ســه چرخــه مناســب تــر اســت(، اســکی 
فضایــی، تایچــی، یــوگا، دویدن هــای آرام، پیاتــس 

کننــده باشــند. کمــک  و ایروبیــک می تواننــد 
وی افــزود: بــا توجــه بــه نیــاز بــه قــدرت بدنــی و 
ســبک  بســیار  وزنه هــای  از  اســتفاده  عضانــی 
نیــز پیشــنهاد می شــود، فشــار دادن و بــاال بــردن 
انگشــتان پا، اســکات اصاح شــده، نشســتن و بلند 
کــه  شــدن روی صندلــی نیــز از دیگــر حرکاتــی اســت 
کــه بــه راحتــی در خانــه  مناســب این افــراد اســت 

می تواننــد انجــام دهنــد.
کــرد:  کیــد  تا ورزشــی  پزشــکی  متخصــص  ایــن 
کــه  کنند ایــن اســت  کــه بایــد افــراد توجــه  نکتــه ای 
کــردن خــود اختصــاص  زمــان زیــادی را بــه ورزش 
ندهنــد باعث خســتگی شــود، بنابرایــن زمانی بین 
۳۰ تا۲۰ دقیقه می تواند زمان مناســبی برای انجام 
ــون  ــه پارکینس ــا ب ــراد مبت ــرای اف ــی ب ــرکات ورزش ح
کنــار آن حتمــا بایــد نکات ایمنــی را در  باشــد و در 

ــد. ــرار دهن ــه ق ــورد توج ــگام ورزش م هن
افــراد  بــرای  تعادلــی  ورزش هــای  داد:  ادامــه  وی 
کــه  مبتــا بــه پارکینســون بســیار مناســب اســت 
می توانــد بــه صورت ایســتا یــا دینامیــک باشــد، بــه 
بــرای چنــد  پــا  یــک  عنــوان مثال ایســتادن روی 
کــردن پا، ایســتادن و یــا راه رفتــن  ثانیــه و عــوض 
تخته هــای  البته ایــن  تعــادل  تخته هــای  روی 
کمی بــا زمیــن باشــد  تعــادل بایــد در فاصلــه بســیار 
خاصی ایجــاد  مشــکل  ســرنگونی  صــورت  در  کــه 
نشــود. ایجاد حــس تعــادل در فــرد موجب می شــود 

ــد. کن ــدا  ــری پی ــس بهت ــه نف ــاد ب اعتم
کــرد: تاثیــر انجــام حــرکات ورزشــی عــاوه  وی اضافــه 
کمــک جســمانی، از نظــر روانــی نیــز بــه بیمــاران  بــر 
کمــک می کنــد، ورزش بــه  مبتــا بــه پارکینســون 
کاهــش عائــم خســتگی، خلق وخــو، مشــکات 

کمــک می کنــد. خــواب و ســامت روانــی 
اثــر  بــر  پارکینســون  کــرد:  خاطرنشــان  محمــدی 
کاهــش دوپامیــن و اختــال جســم ســیاه مغز ایجــاد 
از  را  عصبــی  پیام هــای  ســیاه  جســم  می شــود. 
طریــق نخــاع بــه عضــات مختلــف ارســال می کنــد 
و ایــن فرآینــد از طریــق مــاده شــیمیایی دوپامیــن 
باعــث  مــاده  کمبود ایــن  کــه  می گیــرد  صــورت 
کنتــرل عضــات می شــود.  و  تعــادل  در  اختــال 
روش هایــی مانند تحریک مغز، به ترشــح دوپامین 
کــه البتــه درمــان  کننــده نیســتند،  کمــک می کننــد 
کاهــش می دهنــد. بــا انجــام حــرکات  بلکــه عایــم را 
ورزشــی و افزایــش دوپامیــن در مغــز حس بهتــری در 

افــراد مبتــا بــه پارکینســون ایجاد می شــود.

دبیر هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان:

پارکینسون دارید، ورزش کنید
خبرربخ

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

گهــی مفــاد آراء »قانــون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند  آ
رســمی که دراجــرای مــاده یــک قانــون مذکــور توســط هیــأت مســتقر در اداره ثبــت اســناد و 
ک زواره صــادر گردیــده و دراجــرای مــاده ۳ قانــون مذکــور در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز  امــا
گهی می شــود و در روســتاها عاوه بر انتشــار  کثیر االنتشــار و محلی آ ازطریق روزنامه های 
گهــی، رای هیئــت بــا حضــور نماینــده شــورای اسامی روســتا در محل الصاق می گــردد تا  آ
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد در شــهرها از تاریــخ انتشــار اولیــن  شــخص یــا اشــخاصی 
گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه  آ
ک زواره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض  اداره ثبــت اســناد و امــا
ــل  ــه دادگاه عمومی مح ــت ب ــم دادخواس ــه تقدی ــادرت ب ــاه مب ــرف یکم ــت ظ ــه اداره ثب ب
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه اداره ثبــت زواره تســلیم نماینــد، درایــن  نمــوده و 
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکم قطعــی دادگاه اســت. درصورتی کــه اعتراض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه  در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض، 

عمومی محــل را ارائــه نکنــد، اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

آقــای محمدرضــا رســولی  1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰21۰۰۰۰18 مــورخ 1۴۰۰/۰2/29، 
امیرآبــادی فرزنــد دخیــل بشــماره ملــی 1189۰2217۶ تمامت شــصت و دو ســهم مشــاع از 
گرمســیر  ک ثبتی شــماره 2۴ اصلی دهســتان  12۰۰ ســهم ششــدانگ مزرعه نجف آباد پا
ــه از  ــا قدرالحص ــع )ب ــدانگ ۳2۰۰۰۰ مترمرب ــاحت شش ــه مس ک ــان  ــت اصفه ــش 17 ثب بخ
یکرشــته قنــات اختصاصــی کــه مبدأ و مســیر آن در بیابــان و مظهــر آن در مزرعه موردثبت 
ــی  ــون ســاربانی و غضنفــر زمان ــداری عــادی مــع الواســطه از رحیمــه خات می باشــد( خری

نجــف آبــادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰۳
خیراهلل عصاری
ک زواره رئیس اداره ثبت اسناد و اما

11۴۵1۴8 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳97
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/12

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

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۶، 1۴۰۰/۰2/۰7، آقــای ســیف الــه آقاحســینی فرزنــد 
کاربری کشــاورزی )محل احداث گلخانه(  محمدحســین ششــدنگ یک قطعه زمین با 
ک ۰ فرعــی از 1۴9 اصلی  بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت ۴9۰۰ مترمربــع پــا
واقــع در مزرعــه صولنجــان دهاقــان انتقــال یــک ســوم حبــه از یــک حبــه و یــک دهــم حبه 

ک مذکــور مالکیــت متقاضی از 72 حبــه از ششــدانگ پــا

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۶۵89 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳۳۵
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/۰2

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

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
ــداهلل  ــد ی ــای اســداهلل امینــی فرزن 1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۴۰، 1۴۰۰/۰1/2۵، آق
ک 9۶۳ فرعــی از 121 اصلــی بــه مســاحت  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه مفــروزی از پــا
ک فوق موضــوع ســند ۵89۶9 مورخ  17/۳8 مترمربــع واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــا

ــر دو شــهرضا 7۰/12/2۴ دفت
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۵۵2۳ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳۳8
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/۰2

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

دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰77، 1۴۰۰/۰2/۰7، آقــای ابوالقاســم برهمــت فرزنــد 
ک 9۶۳ فرعــی از 121 اصلــی بــه مســاحت  رضــا ســه دانــگ یکبــاب مغــازه مفــروزی از پــا
ک فــوق موضــوع ســند شــماره ۵89۶9 مــورخ  ۶7/۰8 واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــا

1۳7۰/12/2۴ دفتــر دو شــهرضا بــه نــام ابوالقاســم برهمــت
2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰78، 1۴۰۰/۰2/۰7، خانــم محتــرم طبائــی عقدائــی 
ک 9۶۳ فرعــی  فرزنــد مرحــوم حاجــی ســیدداوود ســه دانــگ یکبــاب مغــازه مفــروزی از پــا
ک فــوق موضــوع  ــه مســاحت ۶7/۰8 واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــا از 121 اصلــی ب
ســند شــماره ۵89۶9 مــورخ 1۳7۰/12/2۴ دفتــر دو شــهرضا بــه نــام خانــم محترم طبائی 

عقدائی
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۵۵۰8 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳77
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/۰8

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

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
احمــدی  دخــت  پرویــن  خانــم  شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰117، 1۴۰۰/۰2/19،  رای   )1
غ بــه مســاحت 212۵۰ مترمربــع  فرزنــد رحمــت الــه ششــدانگ یــک واحــد پــرورش شــترمر
ــه و  ــج حب ــال پن ــان انتق ــا دهاق ــاد آق ــی آب ــه عل ــع در مزرع ــی واق ــی از 87 اصل ک ۳ فرع ــا پ
ک فــوق ثبــت دفتــر الکترونیکی شــماره  یــک دهــم حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــا

1۳992۰۳۰2۰19۰۰1۰۳7 بــه نــام متقاضــی
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۳۵2۳ / م الف

اخطار اجرایی
مشــخصات محکــوم علیــه: منصــور بیدارونــد فرزنــد نورعلــی نشــانی محــل اقامــت: 
کویــک فرزنــد عبــاس نشــانی محــل  مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: فریبــا 
اقامــت: شــاهین شــهر ردانــی پــور بلــوار نبــوت خ عــدل نیم فرعــی ۴ غربــی پ 7، محکوم 
ــل  ــورای ح ــی ش ــوم حقوق ــوزه س ــخ 99/۵/2۵ ح ــماره 1۶۵ تاری ــب رای ش ــه موج ــه ب ب
اختــاف شهرســتان شــاهین شــهر محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت از تاریــخ 
99/۳/۳1 تاریــخ تقدیــم دادخواســت بــه پرداخــت روزانــه مبلــغ 2۳۰/۰۰۰ ریــال معــادل 
ماهیانــه مبلــغ ۶/9۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت نفقــه فرزنــد مشــترک بــه نــام فریــد و از تاریــخ 
99/۳/۳1 تاریــخ تقدیــم دادخواســت بــه پرداخــت روزانــه مبلــغ 18۰/۰۰۰ ریــال معــادل 
ماهیانــه مبلــغ ۵/۴۰۰/۰۰۰ ریــال بابت نفقه فرزند مشــترک به نــام باربد در حق محکوم 
لــه و صــادر می نمایــد. پرداخــت نیــم عشــر دولتی برعهده محکوم علیه می باشــد. ماده 
کــه اجراییــه بــه محکــوم علیه اباغ شــد محکوم علیه  ۳۴ قانــون اجــرای احــکام همیــن 
مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت 
کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن  کنــد  محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف  میســر باشــد و درصورتــی 
گــر مالــی  کنــد و ا مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
نــدارد صریحــا اعــام نمایــد. مظاهــر محمــدی پــور قاضــی شــعبه ســوم حقوقــی شــورای 

حــل اختــاف شــاهین شــهر - 11۵۳۴۶۶ / م الــف
اخطار اجرایی

مشــخصات محکــوم علیــه: نــام: عبــاس نــام خانوادگــی: نــوری نشــانی محــل اقامت: 
مجهــول المــکان مشــخصات محکــوم لــه: نــام: محمــد نــام خانوادگــی: عارفیــان نــام 
ــب  ــه موج ــه ب ــوم ب ــرد پ 2، محک ــه زم کارخان ــز  گ ــت:  ــل اقام ــانی مح ــی نش ــدر: تق پ
گــز  رأی شــماره 19۴ تاریــخ 99/۶/22 حــوزه ۶ شــورای حــل اختــاف شهرســتان 
کــه قطعیــت یافتــه اســت. محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ شــصت 
و ســه میلیــون و دویســت و بیســت و پنــج هــزار ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ 
دو میلیــون و شــصت و پنــج هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت 
ــا محاســبه دایــره اجــرا از تاریــخ  تأخیــر تأدیــه وفــق شــاخص اعامی بانــک مرکــزی ب
99/۴/2۵ لغایــت زمــان پرداخــت در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر اجرایی در 
حــق صنــدوق دولــت مــاده ۳۴ قانــون اجــرای احــکام: همینکــه اجرائیــه بــه محکــوم 
علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع 
کــه  کنــد  اجــراء بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکــوم بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کــه خــود را قادر به  اجــرای حکــم و اســتیفا محکــوم بــه از آن میســر باشــد و درصورتــی 
اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود 
گــر مالــی نــدارد، صریحــًا اعــام نمایــد. دفتــر شــعبه  کنــد و ا را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
ششــم مجتمــع شــماره یــک شــورای حــل اختــاف شهرســتان شــاهین شــهر و میمه 

- 11۵۳7۶8 / م الــف

گهی آ

پوست چاقی

گفــت: ریــزش  یــک فــوق تخصــص پوســت و مــو 
مــوی ناشــی از کرونــا درمــان می شــود، ولــی تــا شــش 

مــاه صبــر الزم دارد. 
و  پوســت  تخصــص  فــوق  نخعــی،  محمدجــواد 
کیــد بر اینکــه ریــزش  مــو در برنامــه »طبیــب« بــا تأ
دائمی نیســت،  کرونــا  ویــروس  از  ناشــی  مــوی 
تأثیــر  عــروق  روی  کرونــا،  ویــروس  کــرد:   اظهــار 
گذاشــته، خون رســانی را تحــت تأثیــر قــرار داده و 
سیســتم ایمنی بدن را فعال می کند، همین باعث 
ریــزش مــو می شــود، البتــه مــا بــا دو مقوله ریــزش مو 
کرونــا مواجــه هســتیم یکــی ریــزش مــوی  در بحــث 
کرونــا و اســترس آن و ریــزش  ناشــی از تــرس درگیــری 
کــه ناشــی از خــود بیمــاری  مــوی دوم هــم داریــم 
کــه عــروق خون رســان و سیســتم ایمنی  کروناســت 
مــو را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و باعــث ریــزش مــو 

می شــود.
او افــزود: معمــوال بعــد از ســه هفتــه از درگیــری کرونــا 
کرونــای خفیــف ویــروس  گاهــی بــا وجــود  حتــی 
گاهــی  گذاشــته و  ــر پوســت و مــو  تأثیــر خــودش را ب
ــان و  ــر درم ــاوم در براب ــدید مق ــری ش کهی ــات  ضایع
زخم هــای پوســتی ایجاد می کنــد و در مــو هــم در 
هفتــه ســوم یــک ریــزش مــوی شــدیدی می دهــد 
کــه گاهــی در حمــام فرد احســاس می کند موهایش 
در  شــدیدی  اســترس  خود ایــن  و  شــده  نصــف 

می کنــد. فرد ایجــاد 
ایــن پزشــک متخصــص ادامــه داد: در واقــع ۸۵ 
درصــد مو هــا همیشــه در حــال رشــد و ۱۵ درصــد 
و ســه درصــد در  آن هــا در دوره خــواب هســتند 
کــه می گوئیــم  دوران ریــزش هســتند، همان هایــی 
در بیــن ۸۰ تــا ۱۵۰ ریــزش مــو در روز طبیعــی اســت و 

ــار مــو طبیعــی اســت. ــر ۸۰ ت ــان زی در آقای

ــا  کرون ــه ویــروس  ک کاری  ــا اشــاره به اینکــه  نخعــی ب
کــه در فــاز رشــد  کــه مو هایــی  می کند ایــن اســت 
هســتند بــه یکبــاره وارد فــاز ریزش می کنــد، توضیح 
شــوک  فــرد  بــه  می شــود  باعــث  اتفــاق  داد: ایــن 
کرونــا داریم ایــن  کــه در بحــث  وارد شــود؛ درمانــی 
گــر ویتامین هــای بیوتیــن، بپانتیــن و  کــه ا اســت 
ویتامین هــای دســته اچ، روی و یــا سیســتین را 
ــه  ــش هفت ــرض ش ــم در ع ــم، می توانی کنی ــرف  مص
جلــوی ریــزش مــو را بگیریــم بعــد از آن مو هــای از 

برمی گــردد. دســت داده شــده 
کــرد: متأســفانه شــاهد اســتفاده دارو هایی  او  بیــان 
کــه هیــچ اثــری ندارنــد، مثــل اســتفاده ســر  هســتیم 
خود از ماینوکسیدیل که باعث ریزش موی بیشتر 
در دو هفته شــده و پس از پاســخ دادن هم بدن به 
کــه قطــع شــود دوبــاره  آن وابســته شــده و هــر زمــان 
مــو دچــار ریــزش می شــود، پــس بایــد محلول هایــی 
که غیر ماینوکســیدیل ها هســتند،  کنیــم  اســتفاده 
چــون در ایــن نــوع درمــان، ماینوکســیدیل هیــچ 

جایگاهی نــدارد.
کــرد: در  کیــد  ایــن فــوق تخصــص پوســت و مــو تا
چــون  نگردیــد،  درمــان  دنبــال  مجــازی  فضــای 
ریــزش مــوی ناشــی از کرونــا درمــان می شــود، ولی تا 
گر داروی نامناســبی  شــش ماه صبر الزم دارد، ولی ا
اســتفاده شــود، مو هــا دیگــر برنمی گــردد، پــس بهتــر 
اســت از تزریقــات ویتامین هــای دســته بــی، زینــک 
می بــرد  بــاال  را  بــدن  سیســتم ایمنی  کــه  روی  و 
کــه جلــوی ریــزش مــو را بگیرنــد  و محلول هایــی 
کنیــم،  کننــد اســتفاده  کمــک  و بــه خون رســانی 
ــک  ــا روانپزش ــد ب ــا داری کرون ــرس از  ــر ت گ ــن ا همچنی
کنیــد، چــون ریــزش مــوی ناشــی از فوبیــا  مراجعــه 

ــل برگشــت اســت. غیرقاب

باعــث  شــکم  چاقــی  عوامــل  بــا  شــدن  آشــنا 
حــذف  بــرای  مناســب  راهــکار  تــا  می شــود 
کنیــد.  چربی های ایــن ناحیــه از بــدن را انتخــاب 
کــه تنهــا در  گــر از آن دســته افــرادی هســتید  ا
قســمت شــکم و پهلــو چربــی اضافــه داریــد و 
تمایــل داریــد چربی های آن منطقه را بســوزانید؛ 
توصیــه می شــود بــه راهکار هــای بیــان شــده در 
ــا  کنیــد امــا قبــل از آن بهتــر اســت ب ادامــه توجــه 
عوامــل چاقــی شــکم آشــنا شــوید. آشــنا شــدن بــا 
عوامــل چاقــی شــکم باعــث می شــود تــا راهــکار 
مناســب بــرای حــذف چربی های ایــن ناحیــه از 

ــد. کنی ــاب  ــدن را انتخ ب
عوامــل ژنتیکــی از مهم تریــن دالیــل چاقی ناحیه 
محــل  واقــع  در  می شــوند.  محســوب  شــکم 
ذخیــره چربــی در بــدن افــراد تحــت تاثیــر ژنتیــک 
بــه خصــوص در وعــده شــام  اســت. پرخــوری 
و آن هــم دیرهنــگام از دالیــل دیگــر محســوب 

می شــود.
منطقــه  چاقــی  در  مهــم  عوامــل  دیگــر  از 
کمبــود  ماننــد  مــواردی  بــه  شــکمی می توان 
هورمــون  افزایــش  دلیــل  بــه  اســترس  خــواب، 
کــم تحرکــی به طور کلی ســبک زندگی  کورتیــزول، 
یکجــا نشــینی و تغییــرات هورمونــی بــه عنــوان 
کــرد. مثــال در زنــان در دوران یائســگی اشــاره 
مصــرف برخــی دارو هــا ماننــد دارو هــای دیابــت، 
اختــاالت خلقــی، پرفشــاری خــون،  میگــرن، 
مصــرف  و  ضدبــارداری  قرص هــای  کورتون هــا، 
کربوهیدارت هــای تصفیــه شــده و شــکر بــه  زیــاد 
دلیــل مقاومــت انســولین از دیگــر عوامــل مهــم 
شکمی محســوب  ناحیــه  چربــی  افزایــش  در 
می شــوند. از مهم تریــن راهکار هــای خاصــی از 
چربی هــای شــکمی می توان بــه مــوارد زیــر اشــاره 

ــرد. ک

ورزش کنید
توصیــه می شــود تمرینــات هــوازی و قدرتــی در 
بیشــتر روز هــای هفتــه و افزایش شــدت تمرین ها 
را در صــورت لــزوم بــه مــرور زمــان انجــام دهیــد. 
همچنیــن بهتــر اســت تمــام عضــات بــدن را در 

کنیــد. کارگیــری  ــه  فعالیت هــای ورزشــی ب
استرس را کنترل کنید

کورتیــزول باعــث  بــا افزایــش  در واقــع اســترس 
ذخیــره چربــی در شــکم می شــود. همچنیــن 
اســترس تمایــل فــرد به مصرف غذا هــای پرکالری 

و چــرب را افزایــش می دهــد.
مصرف مواد غذایی مضر را کم یا ترک کنید

توصیــه می شــود مصــرف غذا های فــرآوری شــده، 
چربی هــای اشــباع، غــات تصفیــه شــده ماننــد 
نــان ســفید و بیســکوئیت و قند هــای تصفیــه 
شــده در نوشــابه ها و دســر ها را تــا حــد امــکان 

کاهــش دهیــد.
هر شب حداقل ۷ ساعت بخوابید

کــم خوابــی و افزایــش اســترس نســبت به اشــتها و 
سیســتم مغــز اثــر می گــذارد.

رعایت تعادل، تناسب و تنوع در مصرف 
موادغذایی مفید

رعایــت مهم تریــن اصــل تغذیــه یعنــی تعــادل، 
تناســب و تنــوع بــرای مصــرف مــواد غذایــی بــه 
خصوص ایــن افــراد ضــروری اســت؛ بنابرایــن 
کنیــد میــوه و ســبزیجات تــازه، غــات  ســعی 
ماننــد   ۳ امــگا  منابــع  دار،  ســبوس  و  کامــل 
گــردو و ســالمون و چربی هــای تــک غیراشــباع 
ماننــد روغــن زیتــون را در حــد اعتــدال مصــرف 

کنیــد.
سطح هورمون های بدن خود را بررسی کنید

افزایــش ســطح هورمــون تستســترون در خانم هــا 
کاهــش وزن را دشــوار می کنــد.

یک فوق تخصص پوست و مو: 

کرونادائمینیست ریزشمویناشیازویروس
راهکارهایخالصشدنازچربیهایشکمی

گهی تغییرات  آ
 شــرکت تولیــدی همــا لوکــس شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ۳۳۴9 
و شناســه ملــی 1۰2۶۰2۳9۶۰9 بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العاده 
مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۶ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: محــل شــرکت بــه شهرســتان 
برخوار، بخش حبیب آباد، دهســتان برخوارشــرقی، روســتا شــهرک صنعتی دولت 
ک ۳7، طبقه همکف و کدپســتی  آبــاد، بلــوار امــام خمینــی، خیابــان ولی عصــر، پا
ــه شــرح  8۳۴1۶۶۵۴7۶ انتقــال یافــت و درنتیجــه مــاده مربوطــه در اساســنامه ب
ــت  ــان اداره ثب ــتان اصفه ک اس ــا ــناد و ام ــت اس کل ثب ــد. اداره  گردی ــاح  ــوق اص ف

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )11۵۴۶21(

گهی تغییرات  آ
 شــرکت خدمــات مالــی و حســابداری محاســبان بدیــع ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 99 
و شناســه ملــی 1۰8۶۰۰۰9۵۳۴ بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ 
1۴۰۰/۰1/28 ســرمایه شــرکت از مبلــغ یــک میلیــون ریــال به مبلغ یک میلیارد ریــال از محل 
مطالبــات نقــدی حــال شــده و صــدور ســهام جدیــد افزایش یافت که تمامــا پرداخت گردید 
و مــاده مربــوط در اساســنامه بدیــن شــرح اصــاح گردیــد: ســرمایه نقــدی شــرکت مبلــغ یک 
میلیــارد ریــال منقســم بــه یکصــد هــزار ســهم بــا نــام عــادی هریــک بــه ارزش ده هــزار ریــال 
ک  که تمامًا توســط ســهامداران پرداخت شــده اســت اداره کل ثبت اســناد و اما می باشــد 
اســتان اصفهان مرجع ثبت شــرکت ها و موسســات غیرتجاری خور و بیابانک )11۵۴۶2۳(

گهی تغییرات  آ
 شــرکت نــوروز تــدارک آپادانــا بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 
۵8۵۶۶ و شناسه ملی 1۴۰۰۶81۰9۵۰ به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی فــوق العــاده مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 آقــای محمدرضــا نــوروزی بــه 
شــماره ملــی 127۰8۳۵۳۳۵ بــا پرداخــت مبلــغ ســه میلیــارد ریــال بــه 
ــال  صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ ۵2۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ری
افزایــش داد. خانــم زهــرا عباســیان بــه شــماره ملــی 1282۶۶۳۶۴1 بــا 
پرداخت مبلغ 1۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خود 
را به مبلغ ۵۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای ناصر نوروزی اصفهانی 
بــه شــماره ملــی 128۰8۵۶79۳ با پرداخت مبلــغ 119۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به 
عنوان شــریک جدید وارد شــرکت و درنتیجه ســرمایه شــرکت از مبلغ 
۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال بــه 7۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریــال افزایــش یافــت و ماده مربوطه 
کل ثبــت  گردیــد. اداره  در اساســنامه شــرکت بــه شــرح فــوق اصــاح 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات  اســناد و امــا

غیرتجــاری اصفهــان )11۵۴۶22(
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کلــم را از وســط بــه دو نیــم تقســیم  گل      در ابتــدا 
بــه  بــه درون غــذا ســاز ریختــه و  نماییــد.آن را 
کــه ۴  زمانــی  تــا  را  کار  کنید. ایــن  خوبــی خــرد 
کلــم خــرد شــده تهیــه شــود، ادامــه  گل  ــه  پیمان

دهیــد.
باقــی  و  شــده  خــرد  کلم هــای  گل  همچنیــن 
ــدی  ــخ بع ــرای طب ــزر ب ــد در فری ــده را می توانی مان
کلم هــا را در ظــرف مــورد  کنیــد.گل  نگهــداری 
نظــر ریختــه و ســپس در طــی ۸ دقیقــه بــه درون 

کروفــر قــرار دهیــد تــا مقــداری نــرم شــود. ما
کلم هــای خــرد و نــرم شــده را در طــی ۱۰ دقیقــه بــه 
کنــاری بگذاریــد و در طــی آن به ســراغ انجام کاری 
غ، پــودر ســیر، و پنیــر مــوزارال  دیگــر بروید.تخــم مــر
کلم هــا  کنیــد و ســپس بــه  را بــا یــک دیگــر ترکیــب 

کاســه بــا یــک  اضافــه نمایید.مــواد را بــه درون 
کنیــد. دیگــر خیلــی خــوب مخلــوط 

کنیــد  مــواد را بــه ۱۲ قســمت مســاوی تقســیم 
و ســپس بــه درون ســینی از قبــل چــرب شــده 
بچینیــد. مــواد را در طــی ۱۵ دقیقــه بــه درون فــر 

قــرار دهیــد تــا طالیــی رنــگ شــوند.
کــه لبه هــای پیتــزای  در ایــن زمــان امــکان دارد 
کــه مشــکلی  کمی ســوخته و ســیاه شــود  شــما 
کــه ســخت بگیریــد، تنهــا  نــدارد و نیــازی نیســت 
ــردن از فــر جــدا  ک آن هــا را بایســتی پــس از خــارج 
نماییــد. بــر روی ایــن پیتزا هــا هر نــوع تاپینگی که 
دوســت داریــد بــرای تزئین بــه صورت دلخــواه قرار 
دهیــد کــه در این میــان می توانید از گوجه فرنگی 
کمــک بگیریــد. حلقــه شــده و الیه هــای پنیــز نیــز 
پیتــزا را برای آب شــدن پینر باری دیگــر در حررات 

مالیــم فــر قــرار دهیــد.

گفــت: بچــه بلنــد شــو  شــبی پــدری بــه پســرش 
آرد  کــه  بگیــر  را  همســایه مان  مــن  یــک  ســنگ 
بکشــیم، بعدهــم مــادرت نــان بپزد. همین طــور که 

گربــه ای داخــل خانــه شــد. حــرف مــی زد 
گربــه را مــن ده دفعــه کشــیدم، یک  پســر گفت: ایــن 

من اســت.

گــز خانه همســایه را بگیر  پــدر گفــت: خــوب بــرو نیــم 
تــا ببینــم مــادرت از قالــی چقدر بافته اســت.

کــردم، نیم  پســر گفــت: مــن ده دفعــه دم گربه را متر 
گز اســت.

گفــت: بلنــد شــو ببیــن بــاران  پــدر ناراحــت شــد و 
می آیــد یــا نــه؟

گربــه همیــن حــاال از حیــاط آمــده،  گفت: ایــن  پســر 
ــاران  ــر اســت ب ــر ت گ ــر اســت، ا دســت بکــش ببیــن ت

می آیــد.
کــه دیــد هــرکاری بــه بچــه می دهــد از زیــرش در  پــدر 
گفــت: خــوب بلنــد شــو یــک قلیــان چــاق  مــی رود، 

کن بکشــیم.
پســر کــه دید ایــن کار را نمی توانــد کلک بزند، گفت: 
کردم، ایــن یکــی را دیگــر خــودت  کارهــا را مــن  همــه 

بکن.

پیتزا گل کلم پدر و پسر

دستپخت کوتاه حکایت 

بــه دالیــل زیــادی خــودروی الکتریکــی هیوندای 
آیونیــک ۵  Ioniq ۵ محصــول جذابــی اســت. 
کامــاًل لوکس ایــن شــرکت  اولیــن خــودروی برقــی 
بــه شــمار مــی رود و از فنــاوری شــارژ ۸۰۰ ولــت 
کــه بســیار  بــرای شــارژ ســریع باتــری بهــره می بــرد 

ــه نظــر می رســد. جالــب ب
1 . آیونیک ۵ به اقتصاد خانواده کمک می کند

هیونــدای قیمــت آیونیــک ۵ را در ایاالت متحده 
تأییــد نکــرده اســت؛ امــا فکــر می کنیــم از حــدود 
۴۰ هــزار دالر شــروع شــود. البتــه هیوندای انتظار 
بــر درآمــد  دارد مشــتریانش هــر ســال بتواننــد 
خــود بیفزایند. طبق اســناد هیونــدای، آیونیک 
کرده انــد  کــه به تازگــی ازدواج  ۵ زوج هــای جوانــی 
و خانواده هــای جــوان بــا یــک فرزنــد را هــدف 
گفتــه می شــود  قــرار داده اســت. در ایــن ســند 
»ترقی خواهــان   ،۵ آیونیــک  هــدف  مشــتریان 
فعــال بلندپــرواز« و احتمــااًل در اواخــر دهــه ســوم 
زندگــی خــود هســتند و هرســاله بیــن ۱۳۰ تــا ۱۶۰ 
هــدف  می کنند. ایــن  کســب  درآمــد  دالر  هــزار 
کــه برنــدی  خیلــی بزرگــی بــرای هیونــدای اســت 
بــا محصــوالت ارزان باشــد و بتوانــد در اقتصــاد 

کنــد. کمــک  خانــواده بــه آن هــا 
بــه ســطح درآمــد ۱۳۰ هــزار  کــه هنــوز  کســانی 
خــودروی  از ایــن  می تواننــد  نرســیده اند،  دالر 
کننــد و در  برقــی به عنــوان ژنراتــور ســیار اســتفاده 
کار خود  اســتراحت های ناهــار در پارکینگ دفتــر 
کننــد و  گ برپــا  جایگاهــی بــرای پخت هــات دا

ــد. ــه دســت آورن چنــد دالر بیشــتر درآمــد ب
2. آیونیک ۵ کمتر از تسال مدل Y صدا تولید 

می کند
خودرویــی  روزنامه نــگاران  منتظــر  هنــوز  مــا 
ــع بیــن آیونیــک ۵  ــا مقایســه ای جام ــتیم ت هس
و تســال مــدل Y داشــته باشــند؛ امــا وقتی ایــن 
گزینــه ی  اتفــاق بیفتــد، از دیــدن تســال به عنــوان 

نهایــی راننــده تعجــب نکنیــد.
طبــق داده هــای هیونــدای در ســند یادشــده، 
مهندســان این شــرکت تســال مــدل Y را به طــور 
در خــور توجهــی چابک تــر ارزیابــی می کننــد؛ امــا 
خریــداران مــدل Y بایــد هزینــه ی بیشــتری برای 
راحتــی ســواری خــود بپردازنــد. آن هــا همچنیــن 
ــدازه  ــًا به ان ــک ۵ تقریب ــه آیونی ک ــتند  ــار داش اظه
کم صــدا و در داخــل  کت و  جگــوار I-Pace ســا
کم صداتــر از تســال مــدل Y اســت.  کابیــن، بســیار 
کــه راحتی  تحقیقــات هیونــدای نشــان می دهد 

پاســخ  از  پــس  مهــم  ویژگــی  دومیــن  ســواری 
کــه خریــداران بــه  سیســتم انتقــال قــدرت اســت 

دنبــال آن هســتند.
۳. شعاع حرکتی آیونیک ۵ مدل AWD در 

حالت Eco، برابر مدل RWD است
آیونیــک ۵ برای ایــاالت متحده دارای دو نســخه 
اســت: یکــی مــدل دوربــرد RWD بــا موتــور ۲۲۵ 
کــه چرخ هــای عقــب را هدایــت  اســب بخــاری 
 AWD دوربــرد  نســخه ی  دیگــری  و  می کنــد 
ــه  ــار ب ــب بخ ــدرت ۳۲۰ اس ــا ق ــور دوم را ب ــه موت ک
ــه جــای  ــد. هــر دو نســخه ب ــو می افزای محــور جل
کــه در اروپــا نصــب  کیلــووات ســاعتی  بســته ۷۲ 
را  ســاعت  کیلــووات   ۷۷٫۴ باتــری  می شــود، 
کــه بــه فکــر خریــد  کســانی  دریافــت می کننــد. امــا 
نســخه AWD و برنامه ریــزی بــرای رانندگــی در 
همــه جــا در حالــت Eco هســتند، ممکــن اســت 
داشــته   RWD نســخه ی  بــه  هــم  نیم نگاهــی 
گــر نمودارهــای هیونــدای را به درســتی  باشــند. ا
باشــیم، در حالــت Eco نســخه ی  کــرده  درک 
کار  AWD بــا اســتفاده از هــر دو موتــور شــروع بــه 
می کنــد و ســپس بــه حالــت تــک موتــوره محــرک 
ــا آن مســیر را ادامــه می دهــد. عقــب مــی رود و ب

گاز را بیشــتر  در ایــن حالــت هرچــه راننــده پــدال 
وجــود  بــه  شــرایط  در  تغییــری  دهــد،  فشــار 

نمی آیــد.
کامفــورت، آیونیــک ۵ همــان منطــق  در حالــت 
و  بــاال  ســرعت های  در  امــا  می کنــد؛  اعمــال  را 
گاز را بیشــتر فشــار  کــه راننــده پــدال  شــرایطی 

کــرد. بدهــد، موتــور جلــو را نیــز درگیــر خواهــد 

۴. درپوش شارژ آیونیک ۵، ۰٫۲ ثانیه 
سریع تر از تسال مدل ۳ باز می شود

کــه نشــان می دهــد  در اینجــا آمــاری وجــود دارد 
را  خــود  محصــوالت  چگونــه  خودروســازان 
وب ســایت  حتــی  می کننــد.  مقایســه  رقبــا  بــا 
Car & Driver زمــان بــاز شــدن درپــوش شــارژ 
خــودرو را اندازه گیــری نمی کنــد؛ امــا از اطالعــات 
کــه درپــوش شــارژ آیونیــک  هیونــدای می دانیــم 
بــرای  می شــود.  بــاز  ثانیــه   ۱٫۳ مــدت  در   ۵
مقایســه، بــد نیســت بدانیــد درپوش شــارژ تســال 
مــدل ۳ بــه ۱٫۵ ثانیــه زمــان بــرای بــاز شــدن نیــاز 

دارد.
۵. مزیت آیونیک ۵ بر جگوار I-Pace در 

شتاب گیری
در اینجــا بــه یکــی دیگــر از آمارهــای شــگفت آور 
می کنیــم.  اشــاره  هیونــدای  ســند  در  موجــود 
در  هیونــدای،  مهندســان  گفتــه ی  طبــق 
 I-Pace جگــوار  دماغــه  شــتاب گیری  شــرایط 
کــه احتمــااًل  حــدود ۸۱ میلی متــر بــاال می آیــد 
کارولینــای شــمالی چنــدان خــوب نخواهــد  در 
بــود؛ زیرا این ایالــت اخیــرًا ممنوعیــت عجیبــی 
کــه دماغــه  بــرای وانت هــا و شاســی بلندهایی 
آن هــا در هنــگام شــتاب گیری بــاال می آیــد وضــع 

کــرده اســت.
طبــق اســناد هیونــدای، دماغــه تســال مــدل ۳ در 
ــد؛  ــاال می آی ــر ب ــت شــتاب گیری ۶۷ میلی مت حال
ــه آیونیــک ۵ تقریبــا فاصلــه ی خــود را  درحالی ک
بــا زمیــن حفــظ می کنــد و دماغــه آن فقــط ۴۵ 

میلی متــر منحــرف می شــود.

بــه   Facetime برنامــه  ورود  از  اپــل 
در  گامی کــه  داد،  خبــر  دســتگاه های اندرویدی 
نــوع خــود اولیــن مــورد از ورود برنامه هــای اپــل 
به اندرویــد محســوب می شــود، اســتفاده از ایــن 
ویژگــی و برنامه هــا منحصــرًا در سیســتم یکپارچه 
کنفرانــس  اپــل و دســتگاه های آن بــود. اپــل در 
کــه مدتــی قبــل برگــزار شــده بــود از  WWDC خــود 
توســعه فیــس تایــم از طریــق وب برای اندرویــد و 

کــرد. وینــدوز توضیحاتــی را ارائــه 
نحوه استفاده از FaceTime در 

تلفن های اندرویدی
گرچــه اپــل بــه دارنــدگان تلفن های اندرویــدی  ا
می دهــد،  را  ســرویس  از ایــن  اســتفاده  اجــازه 
به اندرویــد  مختــص  مســتقیمًا  امــر  اما ایــن 
نیســت، زیــرا اپــل زحمــت تهیــه برنامــه خاصــی 
بــرای سیســتم عامل هــای دیگــر را نمی کشــد، 
را توســعه  بلکــه فقــط نســخه وب ایــن برنامــه 
کــه از طریــق لینــک دعــوت ویــژه قابــل  می دهــد 
دسترســی اســت. این دعــوت بــه طــور انحصــاری 
گوشــی های آیفــون ارســال می شــود، بنابرایــن  از 
گوشــی آیفــون  کاربــر بــرای شــروع مکالمــه بایــد 

را  نامــه  کاربــر می توانــد دعــوت  داشــته باشــد. 
کنــد و پــس از  مســتقیمًا از طریــق برنامــه ارســال 
اجــرای آن بــر روی آیفــون، روی لینــک ارســال 
ــخه  ــن نس ــر در ای کارب ــد.  کن ــک  کلی ــه  ــوت نام دع
بــه  می خواهــد  کــه  را  شــخصی  هــر  می توانــد 
کنــد. همچنیــن در ایــن  مکالمــه خــود اضافــه 
کاربــر می توانــد لینــک دعــوت را از طریــق  نســخه 
کــه ترجیــح می دهــد بــرای  هــر شــبکه اجتماعــی 
وقتــی  کنــد.  ارســال  مخاطبینــش  و  دوســتان 
لینــک بــرای کاربر تلفن اندرویدی فرســتاده شــد، 
او می توانــد در ایــن برنامــه ثبــت نــام کند و ســپس 
کــه آیفــون یا یکــی از محصــوالت  هماننــد کســانی 

کنــد. اپــل را دارنــد از ایــن برنامــه اســتفاده 

نمایــش  صفحــه  دارای   Doogee گوشــی 
۶.۳۹ اینچــی HD+ Dot بــا رزولوشــن ۷۲۰*۱۵۶۰ 
پیکســل اســت. دوربیــن ســلفی تعبیــه شــده 
 ۱۶ حســگر  دارای  گوشــی  نمایشــگر این  در 
ــه در  ــن چهارگان ــک دوربی ــت. ی ــلی اس مگاپیکس
پنــل پشــتی گوشــی ذکــر شــده تعبیــه شــده اســت 
مگاپیکســلی،  اصلــی ۴۸  دوربیــن  شــامل  کــه 
مگاپیکســلی،  هشــت  عریــض  فــوق  دوربیــن 
دوربیــن  و  مگاپیکســلی  دو  کــروی  ما دوربیــن 
می شــود. مگاپیکســلی  دو  عمــق  تشــخیص 

 IP۶8 گواهی حفاظتی  Pro Doogee S97 گوشــی
کــرده اســت و انــرژی مورد نیاز  و IP۶9K را دریافــت 
آن بــا اســتفاده از یــک باتــری بــزرگ هشــت هــزار و 
تأمیــن می شــود. این  آمپــر ســاعتی  ۵۰۰ میلــی 
باتری تا ســه روز شــارژدهی دارد و تقریبًا طی یک 
ســاعت ۵۰ درصد شــارژ می شــود و از فناوری شــارژ 
گوشــی ذکــر  بــی ســیم نیــز پشــتیبانی می کنــد. 
شــده بــه پردازنــده مدیاتــک Helio G9۵ مجهــز 

گیگابایــت حافظــه رم و  شــده اســت و بــا هشــت 
گیگابایــت حافظــه ذخیــره ســازی داخلــی   ۱۲۸

پشــتیبانی شــده اســت.
عــالوه بر ایــن، یــک حســگر اثــر انگشــت نیــز در لبــه 
گوشــی Pro Doogee S97 تعبیــه شــده اســت. 
ژوئن ایــن   ۲۵ تــا   ۲۱ تاریــخ  از  می تواننــد  افــراد 
 AliExpress آنالیــن  ســایت  وب  از  را  محصــول 
گوشــی بــا قیمــت ۳۲۹ دالر و  کنند. ایــن  تهیــه 
در رنگ هــای نارنجــی، قرمــز و مشــکی در اختیــار 

گرفــت. کاربــران قــرار خواهــد 

کروم با بیش از دو  گوگل  گوگل یعنی  مرورگر شــرکت 
میلیــارد کاربر فعال بخش عمــده ای از بــازار مرورگر را 

در اختیــار خود قرار داده اســت.
کــه  کــرده اســت  گــوگل اعــالم   امــا بــه تازگــی شــرکت 
ــر  یــک مشــکل بســیار امنیتــی ناشــناخته در مرورگ
کــروم پیــدا شــده اســت. این مشــکل امنیتــی ماننــد 
که به  مشــکالت امنیتی عادی موجود در مرورگرها 
وســیله یــک وصله امنیتی بــر طرف می شــود نبوده 
کــه بســیاری از هکرهــا از ایــن مشــکل  و از آنجایــی 
مطلــع بوده انــد و از آن ســوء اســتفاده می کردنــد در 

گرفتــه اســت. دســته بندی ایــرادات روز صفــر قــرار 
گــوگل اطالعــات مربــوط  طبــق معمــول شــرکت 
به این ایــراد امنیتــی را بــرای خــود محفــوظ نگــه 
کافــی بــرای عرضــه وصلــه  داشــته اســت تــا زمــان 
تنهــا  و  باشــد  داشــته  را  آن  بــه  مربــوط  امنیتــی 
بــه  از ایــن آســیب پذیــری  جزئیــات در دســترس 
وجــود جــاوا اســکریپت ای پــی آی بــرای رندرینــگ 

می شــود. مربــوط 
ــره  ــن حف ــدن از ای ــان مان ــرای در ام ــوگل ب گ ــرکت  ش

نســخه  از  بایــد  کــه  اســت  کــرده  اعــالم  امنیتــی 
اســتفاده  کــروم  بعــد مرورگــر  بــه   ۹۱.۰.۴۴۷۲.۱۱۴
کــه نســخه آن هــا جدیدتــر از  کننــد و در صورتــی 
نســخه اعالم شــده باشــد، مرورگر آن ها ایمن اســت. 
بــرای مشــاهده نســخه مرورگــر نیــز کافــی اســت افراد 
ــه و وارد  ــود مراجع ــر خ ــات مرورگ ــش تنظیم ــه بخ ب
امنیتــی  نقــص  شــوند. این  کــروم  دربــاره  بخــش 
هفتمین ایــراد امنیتــی شناســایی شــده در مرورگــر 
کــروم از آغــاز امســال و دومیــن نقــص امنیتــی پیــدا 
گــوگل در  گذشــته اســت. شــرکت  شــده در هفتــه 
کــرده اســت  کــروم نیــز اعــالم  رابطــه بــا نســخه اخیــر 
کــه در ایــن بروزرســانی ســه نقــص امنیتــی بســیار 
کــروم برطــرف شــده اســت.  ک موجــود در  خطرنــا
گــوگل معمــوال بــه ســرعت بروزرســانی های  شــرکت 
کــروم را عرضــه می کنــد و عرضــه بروزســانی  امنیتــی 
کننده ایــن حفــره امنیتــی نیــز بــه ســرعت  برطــرف 
از  بســیاری  و  گــوگل  شــرکت  گرفــت.  انجــام 
کــه بهتــر اســت  کردنــد  شــرکت های امنیتــی اعــالم 
از  خــود  اطالعــات  امنیــت  حفــظ  بــرای  کاربــران 

کننــد. کــروم اســتفاده  آخریــن نســخه 

یــک  قبــل  ســال  میلیــون   ۶۶ حــدود  در 
باعــث  و  کــرد  برخــورد  زمیــن  بــه  شهاب ســنگ 
نابــودی بخشــی از دایناســورهای زمیــن شــد. امــا 
دایناســورهای بریتانیــا خیلــی زودتــر از ایــن منقــرض 
شــدند یعنــی در حــدود ۱۱۰ میلیــون ســال قبــل. 
کــش شــمالی  مرا بریتانیــا در محــل  زمــان  آن  در 
ــا جنــوب اســپانیا قــرار داشــت، ســطح آب   ــی ی کنون
دریاهــا بــه ســرعت در حــال افزایــش بــود و فضــای 
زندگــی دایناســورها در حــال از بیــن رفتــن بــود. امــا 
ســاحلی شــنی در جنــوب انگلســتان در نزدیکــی 
(، مکانــی   Dover(صخره هــای ســفید شــهر دوور
مناســب بــرای زندگــی بــود. در ایــن مــکان بــرای 
گوشــت خوار ماهی هــای مــرده و بــرای  حیوانــات 
گیــاه تــازه در ســاحل  گیاه خــواران میــزان زیــادی 
دایناســورهایی  از  پــر  مــکان  داشــت. این  وجــود 
کــه در ماســه ها حرکــت می کردنــد. محققــان  بــود 
گونه از دایناســورها  ردپای فســیل شــده ی چندین 
رســوبات  درون  ردپاهــا  کردند. ایــن  کشــف  را 
کــه  حفــظ شــده اند. این ردپاهــا نشــان می دهــد 
دایناســورهای زیــادی با انــدازه ی متوســط در ایــن 
گونه هــای  کــه شــامل  مــکان زندگــی می کرده انــد 
می شــود.  آنکیلوســورها  و  پایــان  پرنــده  تروپــادا، 

ــنگ ها آخریــن  ــات محققان ایــن س ــه تحقیق ــا ب بن
شــواهد وجــود دایناســور در بریتانیــا اســت و تعجــب 
کشــف  کســی آن را  کــه چــرا پیــش از ایــن  می کنــم 
نکــرده بــود، زیرا ایــن ســنگ ها بــرای بیــش از صدهــا 
ســال در معــرض نــور خورشــید بوده انــد. آنهــا بر ایــن 
کشــف  کــه در ســال ۲۰۱۱  کــه ســنگ هایی  باورنــد 
کاشــفان  شــده با ایــن ســنگ ها متفــاوت هســتند و 
تصــور کردنــد که ممکن اســت ردپا باشــند. به گفته 
گرچــه ســال ها  دیرینه شناســی از دانشــگاه ادینبــرو ا
از زمانی که دایناســورها در این ســاحل راه می رفتند 
گذشــته اســت اما ایــن بخــش از کنت دوبــاره تبدیل 
کنار ایــن  ــه یــک ســاحل شــده و مــا می توانیــم در  ب
کنیم. ایــن ردپاهــا جدیدتریــن  دایناســورها حرکــت 
کرده ایــم  کشــف  کنــون  کــه تا فســیل هایی هســتند 
امــا ممکــن اســت توســط آخریــن دایناســوری کــه در 
کــرده تشــکیل نشــده باشــد و روزی  بریتانیــا زندگــی 

کنیــم. کشــف  ردپاهــای جدیدتــری 

کنون نمی دانستید ورود برنامه Facetime به دستگاه های اندرویدی۵ حقیقت درباره هیوندای آیونیک ۵ که تا گی هایی دارد؟ گوشی Pro Doogee S97 چه ویژ

ک در گوگل کروم نقص امنیتی فوق العاده خطرنا

کشف ردپایی متعلق به آخرین دایناسور بریتانیا

اپلربخفناوریربخ فناوریربخ

فناوریربخ

دانستنی هاربخ

معمــوال درختــان در زمیــن ریشــه می کننــد امــا 
 ایــن تصویــر نشــان می دهــد. 

جوانه هــای موجــود در درختــان بریــده شــده یــا 
ســوخته می تواننــد بــه درخــت دیگــری تبدیــل 

شوند.

کفــش مناســب اندازه پــا اولیــن نکتــه  انتخــاب 
کفــش اســت. پــا درون  مهــم در انتخــاب و خریــد 

کنــد. کفــش بایــد احســاس راحتــی 
 کفش مناسب سایز پای خود را انتخاب کنید

ــا اســت و هنــگام  ــه بزرگتــر از پ ک کفشــی  ــد  از خری
کنیــد.  ــد خــودداری  ــا بیــرون می آی راه رفتــن از پ
گــر انگشــتان پــا بــه قســمت جلویــی  همچنیــن ا
وارد  فشــار  پــا  بــه  و  می کنــد  برخــورد  کفــش 
کنیــد.  می شــود، بایــد ســایز بزرگتــری را انتخــاب 
کــه  کفــش تنــگ را بــه امیــد روزی  یادتــان باشــد 

بالخــره جــا بــاز می کنــد، نخریــد.
کفــش اســپرت  کــه بــرای خریــد   فرقــی نــدارد 
کفــش راحتــی اقدام می کنیــد یا کفش  مردانــه یــا 
مجلســی مردانــه و زنانــه، در ابتــدا بایــد ســایز 
کفــش  پــای خــود را بدانیــد. در خرید اینترنتــی 
گــر شــما ســایز پــای خــود را ندانیــد می توانیــد  ا
کفشــی  تــا  کنیــد  اســتفاده  راهنمــای ســایز  از 
کنید  کنیــد. دقــت  با انــدازه پــای خــود خریــداری 
کــز خریــد آنالیــن معتبر ایــن  خریــد از برخــی مرا
امــکان را بــه شــما می دهــد در صــورت مناســب 

نبــودن ســایز، کفــش را تعویض یــا مرجوع کنید.
در هنگام خرید به جنس کفش توجه کنید

کفش مناسب،   یک نکته مهم دیگر در انتخاب 
وقــت  هیــچ  اســت.  کفــش  جنــس  بــه  توجــه 
جنــس  گــر  ا نپوشــید.  بی کیفیــت  کفش هــای 
بــدن  آســیب  باعــث  نباشــد،  مناســب  کفــش 
می شــود و صدمات جبران ناپذیری را به ســتون 
گــردن، پــا و زانــو وارد می کنــد. پــس  کمــر،  فقــرات، 
کیفیــت جنــس را در اولویــت  کفــش  بــرای خریــد 
کــه  کفــش قراردهیــد؛ فرامــوش نکنیــد  بــا قیمــت 
کفــش می کنیــد بابــت  کــه بــرای خریــد  هزینــه ای 

ســالمتی خــود شــما اســت.
چــرم  محصــوالت  انتخــاب  مثــال  عنــوان  بــه 
مشــهد، می توانــد یــک انتخــاب مناســب بــرای 
کــه طرفــدار  کفــش باشــد. فرقــی نــدارد  خریــد 
باشــید؛  چــرم  یــا  جیــر  پارچــه ای،  کفش هــای 
کیفیــت انجام  کنیــد خریدتــان را از برنــد با  دقــت 

دهیــد.
کفش مناسب استایل خود را انتخاب کنید

افــراد شــیک پــوش توجــه زیــادی بــه انتخــاب 
کفــش مناســب اســتایل خــود دارنــد. هــر کفشــی 
را بــا هــر اســتایلی نمی تــوان پوشــید. بــه عنــوان 
کــت  مثــال در یــک اســتایل رســمی، بــه همــراه 
ــش  کف ــا  ــی ی ــش راحت کف ــد  ــه نبای ــلوار مردان و ش
ورزشــی مردانــه پوشــید. همچنیــن بــرای یــک 
اســتایل ورزشــی زنانــه، بــه همــراه شــلوار راحتــی 
و سویشــرت یــا هــودی دخترانــه، مطمنن کســی 
نمی کنــد. در  اســتفاده  بلنــد  پاشــنه  کفــش  از 
کفش هــای  کــه  ادامــه چهــار اســتایل ترنــد ســال 

خاصــی دارنــد را معرفــی می کنیــم.

درخت عجیب

۳ نکته مهم که در هنگام خرید کفش 
باید به آن توجه کرد!

عجایب جهانربخ

مدربخ

له گل ال سنجاب و 

گیسوم پارک جنگلی 

کرد.  گل توقف  که فقط برای استشمام رایحه ی روح نواز یک  درزندگی هیچ لحظه ای لذت بخش تر از آن دمی نیست 
کار یک ژست باشکوه نمی گیرند؟ راستی، چرا افراد در هنگام انجام این 

یکی از نقاط دیدنی استان گیالن و شهرستان تالش پارک جنگلی گیسوم است. در جنوب گیسوم، رضوانشهر به فاصله ۱۴کیلومتر و شمال آن، 
شهر هشتپر )تالش( با فاصله حدود ۲۰کیلومتر قرار دارد.

عکس روز

گردشگری
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