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معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان گفت: هر یک از شــهروند 
کارت ملــی  غ بــا نــرخ مصــوب را بــا ارائــه  کیلوگــرم مــر ان اصفهــان در هــر هفتــه میتواننــد ۶ 
کننــد. اســماعیل نــادری اظهــار داشــت: بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان  خریــد 
گــرم ۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومان اســت و غیــر از این تخلف  غ  کیلوگــرم گوشــت مــر اصفهــان نــرخ هــر 
غ بــا نــرخ مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار اســتان در بیشــتر  محســوب می شــود. وی افــزود: مــر
غ متأســفانه  فروشــگاه ها و شهرســتان ها عرضــه می شــود امــا برخــی فروشــگاه های مــر
غ تحت پوشــش ســامانه رهتاب بین  همچنــان گران فروشــی می کننــد بــا توجــه به اینکــه مــر
غ آن  غ توزیــع می شــود در صــورت تخلــف واحــد خرده فروشــی، ســهمیه مــر فروشــندگان مــر

قطــع می شــود.
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جاده هایی که گاه گاه به حادثه سالم می کنند : 

خداحافظی با نیمی از نقاِط حادثه خیز

معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان:  

هر اصفهانی با کارت ملی هر هفته امکان خرید 
غ را دارد کیلوگرم مر  ۶

رئیس فدراسیون والیبال: 

از مردم ایران عذرخواهی می کنم
۶

اقساط وام اجاره چقدر است؟ 

الزاِم اداراِت دولتی به مدیریِت درسِت انرژی:

درست مصرف کنید تا »برق« 
از سرتان نپرد

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:

استان اصفهان دیگر ظرفیت 
گندم ندارد تولید 

جهش تولید

رشد چشمگیر ۵۷۸ درصدی 
صادرات فوالد مبارکه 

در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰

احتمال تغییر در نتیجه 
انتخابات شورای شهر بهارستان 

در صورت اثبات تخلفات
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مدیر پروژه رینگ چهارم اصفهان:  

۲۹.۵ درصد رینگ چهارم در محدوده 
شهر اصفهان احداث شده است

کوتاه  کار پاتوق فیلم  آغاز به 
با یک جشن

۳

۵

شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظردارد ازطریق مناقصه عمومی خرید  را 
مطابق جدول زیر از فروشندگان  ذیصالح انجام دهد.

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۴/19

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت 8:۰۰ روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۴/2۰

 محل دریافت اسناد:
 سایت اینترنتی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

WWW.abfaesfahan.ir
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

WWW.iets.mporg.ir 
شماره تلفن گویا:

 8 - ۶۶8۰۰3۰ 3 - ۰31 ) داخلی 388(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰۴/۰۵

گهیمناقصهعمومی آ
نوبت دوم 

مبلغ تضمین 
)ریال(

نوع 
بودجه موضوع مناقصه  شماره

مناقصه

1.138.۰۰۰.۰۰۰ جاری

  خرید لوله پلی اتیلن تک
 جداره آب شرب در قطر های:
،2۰۰ ،1۶۰ ،12۵ ،11۰ ،9۰ ،7۵ 

 2۵۰، 3۰۰ و ۴۰۰ میلیمتر جهت
گلپایکان و ستاد منطقه 

۴۰۰ - 2 - 99

جوادنصری-شهردارفالورجان

ــه شــماره ۵/1۶1 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰9 شــورای اسالمی شــهر  ــه اســتناد مصوب شــهرداری فالورجــان ب
فالورجــان و بودجــه ســال 1۴۰۰، درنظــردارد عملیــات نظافــت و رفــت و روب ســطح شــهر و جمــع 
گهــی مناقصــه  ــر ۴2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ازطریــق برگــزاری آ ــغ ب ــا اعتبــاری بال آوری و حمــل زبالــه را ب

گــذار نمایــد. عمومی بــه مــدت یکســال شمســی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل وا
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ  کننــدگان بایــد پیشــنهادات خــود را حدا شــرکت 

1۴۰۰/۰۴/۰9 بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد.
کــه بعــد از مــدت  کلیــه پیشــنهادات مختــار بــوده و بــه پیشــنهاداتی  کمیســیون در رد یــا قبــول یــک یــا 

گهــی مناقصــه رســیده و یــا مبهــم و مخــدوش باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. مقــرر در آ
گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه چاپ آ

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی WWW.FALAVARJAN.IR مراجعه فرمائید.
11۵1232 / م الف

نوبت دوم
گهیمناقصه« »آ

محمدمغزینجفآبادی-شهردارنجفآباد

شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 99/331۰ مــورخ 99/12/1۰ شــورای محتــرم اسالمی شــهر نجــف 
گذاری اســتیجاری غرفه های شــماره 3 و ۵ و ۶ )دباغی( کشــتارگاه دام شــهرداری نجف آباد، با قیمت  آباد، نســبت به وا

پایــه کارشناســی طبــق مشــخصات و شــرایط موجــود در مــدارک مزایــده بــه شــرکت کننــدگان واجد شــرایط اقــدام نماید.
کننــدگان بایــد توانایــی و رزمــه کاری مرتبــط و همچنیــن صالحیــت الزم با موضــوع مزایده  شــرایط شــرکت در مزایــده: شــرکت 

کارشــناس و مطلع شــهرداری دارا باشــند. را به تشــخیص فرد 
مهلــت و محــل دریافــت اســناد مزایــده: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد 

مزایــده، تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۴/1۴ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعه نمایند.
کننــدگان بایــد مبلــغ ضمانــت شــرکت در مزایــده را طــی فیــش واریــزی بــه حســاب ســپرده شــماره ۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2  شــرکت 
شــهرداری نجــف آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکی ارائه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و ســوم مزایده هــرگاه حاضر به 

انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
کلیــه  ســایر اطالعــات مربــوط بــه مزایــده در اســناد مزایــده منــدرج اســت و شــهرداری نجــف آبــاد در رد یــا قبــول یــک یــا 

می باشــد. مختــار  11۵123۴ / م الفپیشــنهادات 

نوبت چاپ دوم
گهیمزایده)نوبتدوم( آ
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بــرای  نــام  ثبــت  جــاری  ســال  خــرداد   ۲۶ از 
دریافــت وام ودیعــه مســکن آغــاز شــده اســت و 
کــه نحــوه بــاز  تــا پایــان شــهریور مــاه ادامــه دارد 
پرداخت ایــن تســهیالت در دو مــدل خواهــد بود.  
ســتاد ملــی کرونــا مصــوب کــرد تــا پرداخــت ودیعه 
کــه  کنــد  مســکن بــرای ســال جــاری ادامــه پیــدا 
مصوبه ایــن تســهیالت بــا افزایــش مبلــغ هفتــه 
طبق ایــن  و  شــد  ابــالغ  بانک هــا  بــه  گذشــته 
واجــد  اشــخاص  نــام  ثبــت  مهلــت  مصوبــه، 
کمــک ودیعــه  شــرایط بــرای دریافــت تســهیالت 
اجــاره مســکن تــا پایــان شــهریورماه ۱۴۰۰ تمدیــد 
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  کــه  می شــود 
جــاری  ســال  آذر  پایــان  تــا  کثــر  حدا موظفنــد 

کننــد. تســهیالت مذکــور را پرداخــت 
بــرای  همچنیــن، ســقف مبلغ ایــن تســهیالت 
کالن شــهر تهــران ۷۰ میلیــون تومــان، ســایر کالن 
شــهرها ۴۰ میلیــون تومــان و ســایر شــهرها ۲۵ 
میلیــون تومــان تعییــن می شــود و بر ایــن اســاس، 
شــرایط و مقــررات مترتــب بر ایــن تســهیالت در 
ــود  ــوت خ ــه ق ــز ب ــاری نی ــال ج ــال ۱۳۹۹، در س س

باقــی اســت.
یکــی از شــرایط دریافــت ودیعه مســکن این اســت 
بایــد  تســهیالت  دریافت ایــن  متقاضیــان  کــه 
متاهل یا سرپرست خانوار باشند. از سوی دیگر، 
نــرخ ســود این وام ۱۳ درصــد و مــدت بازپرداخــت 
ســایر  بــرای  و  ســاله  پنــج  تهرانی هــا  بــرای  آن 
شــهرها ســه ســاله اســت و متقاضیــان می توانــد 
 https://www.tem.mrud.ir ســایت  طریــق   از 
بــرای دریافــت تســهیالت اجــاره مســکن ثبت نــام 

کنند.
مــدل  دو  در  تســهیالت  پرداخت ایــن  نحــوه   
کســی وام را یکســاله بگیــرد  گــر  خواهــد بــود و ا
فقــط ســود ۱۳ درصــد را به طــور ماهیانه پرداخت 
بانــک  بــه  ســال  ســر  را  پــول  اصــل  و  می کنــد 

برمی گردانــد.
ــه صــورت  ــراد وام را ب ــه اف ک  روش دوم ایــن اســت 
ع آن را در  کــه اصــل و فــر پنــج ســاله دریافــت کننــد 
اقســاط ماهیانــه با نــرخ ســود ۱۳ درصــد پرداخت 

کــرد. خواهند 
بنابرایــن، مســتاجران بایــد در تهــران ماهانــه یک 
کالن شــهرها یــک  میلیــون و ۵۹۰ هــزار تومــان، 
ــهرها ۸۴۰  ــایر ش ــان و س ــزار توم ــون و ۳۴۰ ه میلی

کننــد. هــزار تومــان پرداخــت 
گفتــه معــاون وزیــر راه و شهرســازی  البتــه، طبــق 
۲۳۰ هــزار نفــر بــرای دریافــت وام اجــاره ثبــت نــام 
گــروه بــه بانــک  کرده انــد و تــا دو هفتــه دیگــر اولیــن 
بــرای دریافت ایــن تســهیالت معرفــی خواهنــد 
کــه از دو هفتــه دیگــر متقاضیان ایــن وام را  شــد 

دریافــت می کننــد. 

اقساط وام اجاره 
چقدر است؟ 

بــا توجــه به اینکــه آمارهــا از ثبــت رکــورد نــرخ تــورم خبرربخ
جــاری  ســال  مــاه  ســومین  در  درصــدی   ۴۳
کنــون  حکایــت دارد و اقدامــات بانــک مرکــزی تا
کارســاز نبــوده و  بــرای مهار ایــن متغیــر اقتصــادی 
وزارت اقتصــاد نیــز از فرصــت انتشــار اوراق اســتفاده 
اقتصــادی معتقــد  یــک تحلیلگــر  نکــرده اســت، 
بــرای  مــدت  در ایــن  اوراق  شــدن  منتشــر  اســت 
کــه در ایــن  اقتصاد ایــران خطراتی ایجــاد می کنــد 
انتشــار  بــه  را  بایــد دولــت  بانــک مرکــزی  زمینــه، 
کاهــش بیــش از انــدازه نــرخ بهــره  اوراق تشــویق و از 
کامــران نــدری دربــاره  کنــد.   بیــن بانکــی جلوگیــری 
علــت رســیدن تــورم ســاالنه در اردیبهشــت مــاه بــه 
کــه دولــت در ایــن  کــرد: از آنجــا  ۴۳ درصــد، اظهــار 
مــدت فــروش اوراق نداشــته و تحقــق درآمدهــای 
ــه ســمت برداشــت از  ــر اســت، ب ــی نیــز زمان ب مالیات
منابــع بانــک مرکــزی رفته اســت که این عــدم عالقه 
بــه انتشــار اوراق مســاله جــدی اســت و نســبت بــه 
آینــده اقتصاد ایــران از منظــر تورم و متغیرهای پولی 
نگرانی ایجــاد می کنــد. وی بــا ابــراز نگرانــی از ســخت 
گفــت:  شــدن مهــار تــورم در ماه هــای پیــش رو، 
کــه پایــه پولــی بــا رشــد مواجــه می شــود،  زمانــی 
کــه  کاهــش می یابــد  نــرخ بهــره در بــازار بیــن بانکــی 
ــع توســط بانک هــا نیــز  کســری مناب هزینــه تامیــن 
کــم می شــود و ســرعت خلــق نقدینگــی در بانک هــا 
می گیرد. ایــن  اوج  هــم  پولــی  تصاعــد  ضریــب  و 
کارشــناس اقتصــادی ادامــه داد: در ایــن شــرایط، 
کاهــش بیــش از انــدازه  بانــک مرکــزی بایــد مانــع 
نــرخ بهــره در بــازار بیــن بانکــی شــود و اجــازه ندهــد 
تــا نــرخ بهــره بیــن بانکــی از ۱۸ درصــد پایین تــر بــرود. 

کنــد تــا اوراق  همچنیــن، ســریع تر دولــت را تشــویق 
کنــار  گزارش ایســنا، در  کنــد. بــه  بیشــتری را منتشــر 
ســایر عوامــل موثــر بر افزایــش تورم چون شــوک های 
ــی و  ارزی و سیاســی، سیاســت های نامناســب پول
کنتــرل و نظــارت بــر خلــق نقدینگــی در  ارزی، عــدم 
کشــور  بانک هــا و ســاختار معیــوب بودجــه ریــزی 
کلیــدی تغییــرات پایــه پولــی  یکــی از ایــن عوامــل 
کــه آمارهــای پولــی اردیبهشــت ماه نشــان  اســت 
می دهــد در دو مــاه نخســت امســال ۳/ ۷ درصــد 
کــه تامیــن بودجــه بــرای  بــه پایــه پولــی اضافــه شــده 
پرداخــت حقــوق در قالــب تنخواه گــردان عامل ایــن 
افزایــش بــوده اســت.  همچنیــن، ســهم شــبه پول 
در نقدینگــی افزایــش داشــته در حالی کــه ســهم 
کــه به ایــن معناســت  کاهــش داشــته اســت  پــول 
ســپرده های  و  اوراق  چــون  دارایی هایــی  کــه 
گرفتــه اســت.  بانکــی، در اولویــت خریــد مــردم قــرار 
امــا کارشناســان معتقدنــد کــه دولــت از ایــن فرصــت 
بــرای تامیــن مالــی اســتفاده نکــرده اســت و عملکرد 
چهــار هفتــه ای وزارت اقتصــاد در فــروش اوراق ایــن 
در  وزارتخانــه  که ایــن  می کنــد  تاییــد  را  موضــوع 
چهــار حــراج اخیــر خــود در ســال جاری نتوانســته 
جــای  بــه  و  کنــد  عمــل  موفــق  اوراق  فــروش  در 

اســتفاده از ایــن ابــزار غیرتورمی بــه ســمت اســتفاده 
کــه پیامــدی  از منابــع بانــک مرکــزی رفتــه اســت 
جــز افزایــش تــورم و تشــدید فشــارهای معیشــتی بــر 
که آمارها  مردم نداشــته اســت .  این در حالی اســت 
کــه نــرخ تــورم ســاالنه در دومیــن  نشــان می دهــد 
ماه ســال رکورد چند ســاله خود را شکســته و به ۴۳ 
کــه رونــد نــرخ تــورم نقطــه ای  درصــد رســیده اســت 
ــام  ــه ارق ــه ترتیــب ب ــوده و ب ــز افزایشــی ب ــه نی و ماهان
۴۷.۶ و ۲.۵ رســیده اســت. بنابرایــن، در شــرایطی 
که اعداد و ارقام باالیی از نقدینگی و تورم در دو ماه 
ــه ثبــت رســیده اســت، این خطــر در انتظــار  ــر ب اخی
گیــری نرخ رشــد  کــه شــاهد اوج  اقتصاد ایــران اســت 
حجم پول و تورم باشــیم. درحالیکه وزارت اقتصاد 
بــه عنــوان یکــی از ســازمان های مســئول درحالیکــه 
می توانســت از انتشــار اوراق بــه عنــوان بــرگ برنــده 
در مهــار تــورم یــا اوج گیــری بیــش از اندازه ایــن متغیــر 
کنــد، بــا رفتــن بــه ســمت منابــع بانــک  اســتفاده 
کــرده  مرکزی ایــن بــازی را بــه یــک باخــت تبدیــل 
کــه  اســت. از ســوی دیگــر، شــواهد بیانگر ایــن اســت 
کارســاز  اقدامــات بانــک مرکــزی بــرای مهــار تــورم نیــز 
کنون  نبــوده و در ایــن شــرایط حســاس، این بانک تا
تــورم  نــرخ  تعدیــل  بــرای  خــود  هــدف  و  برنامــه 
هدف گــذاری شــده در ســال گذشــته را اعــالم نکــرده 
کارشناســان،  در شــرایط  اســت . همچنیــن بــه زعــم 
فعلــی وزارت اقتصــاد بایــد بیشــتر اوراق منتشــر کنــد 
و کمتــر بــه ســمت منابــع بانــک مرکــزی بــرای تامین 
بودجــه بــرود و بانــک مرکزی نیز باید مانــع از کاهش 
بیــش از انــدازه نــرخ بهــره در بــازار بیــن بانکــی شــود و 
اقدامــات ســازنده تری بــرای مهار تــورم انجــام دهد. 

باخت در مهار تورم!

خبرربخ

بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن  امــور  معــاون 
گفــت: هــر یــک از شــهروند ان  و تجــارت اصفهــان 
کیلوگــرم مــرغ بــا  اصفهــان در هــر هفتــه میتواننــد ۶ 

کننــد. کارت ملــی خریــد  نــرخ مصــوب را بــا ارائــه 
اســماعیل نــادری اظهــار داشــت: بــر اســاس مصوبــه 
ســتاد تنظیم بــازار اســتان اصفهان نــرخ هر کیلوگرم 
گــرم ۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومــان اســت و غیــر  گوشــت مــرغ 

از ایــن تخلــف محســوب می شــود.
نــرخ مصــوب ســتاد تنظیــم  بــا  افــزود: مــرغ  وی 
ــازار اســتان در بیشــتر فروشــگاه ها و شهرســتان ها  ب
مــرغ  فروشــگاه های  برخــی  امــا  می شــود  عرضــه 
بــا  می کننــد  گران فروشــی  همچنــان  متأســفانه 
توجــه به اینکــه مــرغ تحت پوشــش ســامانه رهتاب 
بیــن فروشــندگان مــرغ توزیــع می شــود در صــورت 
تخلــف واحد خرده فروشــی، ســهمیه مــرغ آن قطع 

می شــود.

قطع سهمیه فروشگاه ها در صورت گران فروشی
بازرگانــی ســازمان صنعــت، معــدن  امــور  معــاون 
به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان  تجــارت  و 
فروشــگاه های مــرغ تنهــا از طریــق ســامانه رهتــاب 
می توانند مرغ خریداری کنند، گفت: فروشــندگان 
گــران فروشــی، ســهمیه مــرغ  کــه بــه دلیــل  متخلــف 
بــه  امــکان دسترســی  آنهــا قطــع می شــود دیگــر 

ســامانه رهتــاب و ثبــت ســفارش ندارنــد.
بازرســی های  و  گشــت  در  بیان اینکــه  بــا  نــادری 

یــک هفتــه اخیــر دسترســی بیــش از ۱۰ واحــد خــرده 
فروشــی مــرغ متخلــف بــه ســامانه رهتــاب قطــع 
کــرد: فروشــندگان بایــد مــرغ را بــه  شــد، خاطرنشــان 
نــرخ مصــوب ســتاد تنظیــم بــازار اســتان بفروشــند 
کننــده نیــز در ایــن زمینــه  ــا توزیــع  کشــتارگاه ی گــر  و ا
تخلف می کند، فوری به پشــتیبانی سامانه رهتاب 
یــا بــا شــماره گیری ۱۲۴ بازرســی ســازمان صمــت، 
ــا آنهــا برخــورد شــود. ــا ب کننــد ت گــزارش  تخلفــات را 

معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صنعــت و معــدن 
معــدود  جــز  اصفهــان  بیان اینکــه  بــا  تجــارت  و 
کــه مــرغ بــا نــرخ مصــوب در بــازار  اســتان هایی اســت 
عرضــه می شــود، اضافــه کــرد: برای کنتــرل بــازار مقرر 
کارت ملــی  کننــدگان در هنــگام خریــد  شــد مصــرف 
کــه در ســامانه رهتــاب ثبــت می شــود  کننــد  ارائــه 
ــه ای ۶  ــد هفت ــی می توان کارت مل ــه  ــا ارائ ــرد ب ــر ف و ه
کیلوگــرم مــرغ بخــرد و بــا توجــه بــه ثبــت در سیســتم 

ــدارد. ــداری وجــود ن بیــش از ســهمیه امــکان خری

معاون امور بازرگانی سازمان صمت اصفهان:  

غ را دارد کیلوگرم مر کارت ملی هر هفته امکان خرید ۶  هر اصفهانی با 

گزارشربخ

کشــاورزی  مهندســی  نظــام  ســازمان  رئیــس 
اســتان  که ایــن  بیان ایــن  بــا  اصفهــان  اســتان 
گنــدم نــدارد بــر لــزوم توســعه  دیگــر ظرفیــت تولیــد 
کیــد  کشــت تا کشــت های نوآورانــه و تغییــر الگــوی 
ــه  ــه ب ک ــور در نشســت خبــری  ــرد. مهــدی تقی پ ک
مناســبت بیســتمین ســالروز تأســیس ســازمان 
نظــام مهندســی کشــاورزی و منابــع طبیعــی برگزار 
گام دوم  کــه در بیانیــه  کــرد: همانطــور  شــد، اظهــار 
انقــالب ابــالغ شــده این ســازمان ســه رویکــرد بــه 
اســتفاده  رســاندن مشــارکت های مردمــی،  اوج 
از ظرفیت هــای بخــش خصوصــی و اســتفاده از 
فناوری های روز در کشــاورزی برای دانش گســتری 
در این بخش را به عنوان آشــکارترین وســیله عزت 
کار خــود قــرار داده اســت. کشــور مبنــای  و قــدرت 

وی افــزود: در ســال گذشــته، برنامه هــا بــا دو رویکرد 
از ظرفیــت بخــش خصوصــی و  اســتفاده  اصلــی 
اشــتغال  برای ایجــاد  شــد؛  انجــام  دانش گســتری 
و افزایــش تولیــد مردم بنیــاد هدف ایجــاد ۵۰ هــزار 
کشــور بــا همــکاری وزارت جهــاد  شــغل مؤثــر در 
بــر  کــه تمرکــز آن  کشــاورزی در حــال اجــرا اســت 
فعالیت هــای نوظهــور همچــون طرح هــای دریــا 
پایــه، پــرورش و تولیــد انبوه جانــواران، فعالیت های 
کشــاورزی بیابــان پایــه  کشــاورزی اقلیــم محــور و 
بــوده قــرار دارد.رئیــس ســازمان نظــام مهندســی  
گذشــته  گفت: در ســال  کشــاورزی اســتان اصفهان 
کشــاورزی و منابــع طبیعــی غیــر  کــز خدمــات  مرا
دولتــی بــه عنوان شــبکه خصوصــی انتقال و اشــاعه 
دانــش و فنــاوری جدید راه اندازی شــد تا دسترســی 
کنــد،  کشــاورزان بــه خدمــات مــورد نیــاز را فراهــم 
کــه در هــر دهســتان حداقــل یکــی  هدف ایــن اســت 

کــز راه انــدازی شــود. از ایــن مرا
فارغ التحصیالن کشاورزی بیشترین تعداد 

جویای کار را دارند
ــز انتقــال  ــدازی ۱۱۳ مرک ــا بیان اینکــه راه ان ــور ب تقی پ
تکنولوژی های نوین از جمله اقدامات انجام شده 
ــرد: مهم ترین ایــراد نظــام آمــوزش  ک اســت، عنــوان 
بخــش  غ التحصیــالن  فار کــه  اســت  عالی ایــن 
کارآفریــن نیســتند، توانمندســازی این  کشــاورزی 
کارشناســان بــر عهــده ســازمان نظــام مهندســی 
از  اســتفاده  بــا  بایــد  لــذا  اســت،  کشــاورزی 
کز مهارت آموزی توســعه  ظرفیت هــای مردمــی، مرا
کــز با اســتفاده  داده شــود. وی ادامــه داد: در ایــن مرا
کــه تأییدیــه ســازمان را دارد،  از واحدهــای تولیــدی 

کارآمــوز  بــه عنــوان  تعــدادی از اعضــای ســازمان 
معرفــی شــده و در محیط واقعــی دوره های مهارتی 
کار منجــر بــه جــذب افــراد و  را طــی می کنند ایــن 

افزایــش توانمنــدی آنــان خواهــد شــد.
اصفهان دارای بیشترین مرکز توان افزایی در 

سطح کشور است
وی ادامه داد: در اســتان اصفهان بیشــترین تعداد 
کــز تــوان افزایــی در ســطح کشــور راه اندازی شــده  مرا
اســت. این اســتان بــا ۱۳۵ مرکــز خدمــات کشــاورزی 
کشاورزی رتبه اول را در سطح  و منابع طبیعی غیر 

کشور دارد.
صدور بیش از ۴۸ هزار مجوز تأسیس گلخانه 

در کشور
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان 
اصفهــان گفــت: در ســال گذشــته در کشــور ۴۸ هزار 
گلخانــه ای،  و ۵۸۴ مجــوز فعالیــت در حوزه هــای 
کــی، دام، طیــور، شــیالت و گیــاه  پــرورش قــارچ خورا
پزشــکی صــادر شــده اســت. بــا سیاســت توســعه 
گلخانــه ای حــدود ۵۹ میلیــون و ۸۶۸  کشــت های 
کشــور تأســیس  گلخانــه در  هــزار و ۶۴۷ مترمربــع 
کــه از ایــن تعــداد ۱۹ میلیــون و ۳۱۵ هــزار و  شــد 
قالــب ســه هــزار و ۹۲۹ پروانــه  ۲۲۹ مترمربــع در 
کرده انــد. تقی پــور افــزود:  کار  بهره بــرداری شــروع بــه 
دریافــت پروانــه تأســیس و مجوزهــای ســاخت و 
ســاز، اخــذ تســهیالت بانکــی و پروانــه بهره بــرداری 
کــه بــرای شــروع فعالیــت بخــش  مراحلــی اســت 
تســهیل صــدور  بــرای  کشــاورزی طــی می شــود، 
مجوزهــا اقداماتــی از جملــه حــذف اســتعالمات 
گاز انجــام شــده اســت همچنین  بخــش آب، بــرق و 
کمتــر از یــک هکتــار دارنــد  کــه ســطح  گلخانه هایــی 
بــا رعایــت الزامات زیســت محیطی اســتعالم نــدارد.

قوانین بانک مرکزی مانع تسهیل صدور مجوزها 
شده است

تقی پــور افــزود: بانــک مرکــزی بخشــنامه ای ابــالغ 
و  کارشناســان  کانــون  آن  اســاس  بــر  کــه  کــرده 
ــای  ــه هزینه ه ک ــده  ــدازی ش ــی راه ان ــاوران بانک مش
هفــت برابــری را بــرای توجیــه اقتصــادی طرح هــا بــر 
کرده اســت. مدیرعامل  دوش متقاضیــان تحمیل 
بانک کشــاورزی در ســال های گذشــته درخواستی 
که ایــن بانــک آمادگــی  کــرده  بــه بانــک مرکــزی ارائــه 
کشــاورزی را دارد  پذیــرش پشــتیبانی طرح هــای 
امــا همــکاری الزم از ســمت بانــک مرکــزی نشــده و 
کشــاورزی چنــد  هزینه هــای راه انــدازی طرح هــای 
برابــر شــده اســت. وی ادامــه داد: مجــوز فعالیــت بــا 
میــزان آب مصرفــی تعییــن شــده )بــرای دام ســبک 
۲.۵ متــر مکعــب و در شــیالت ۳ ۵ متــر مکعــب( از 
ارائــه ســند معــاف شــده اســت، همچنیــن امــکان 
پرینــت پروانــه و اعتبارســنجی آن در ســامانه ســانکا 
بــدون نیــاز بــه حضــور فیزیکــی فراهــم شــده و اعتبــار 
ــه درج شــده اســت  ــا هولوگرامی کــه در آن پروان آن ب

تضمیــن خواهــد شــد.
رتبه نخست اصفهان در صدور مجوز تأسیس 

گلخانه
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی اســتان 
گفــت: افزایــش نظــارت بــر فرایندهــای  اصفهــان 
کاهــش مــدت زمــان صــدور پروانه هــا  کار و  انجــام 
کــه ســبب  از جملــه اقدامــات انجــام شــده اســت 
تأســیس  مجوزهــای  صــدور   ،۹۹ ســال  در  شــد 
بــرداری رشــد چشــمگیر داشــته باشــد و  و بهــره 
که از ســال ۱۳۸۹ به ســازمان  یک ســوم مجوزهایی 
گــذار شــده بــود در ایــن ســال محقــق شــد. الزم  وا
گذشــته اصفهــان  ــه در ســال  ک ــادآوری اســت  ــه ی ب

رتبــه نخســت صــدور مجــوز در حــوزه محصــوالت 
گلخانــه ای را داشــته اســت.

و  بی نــام  مجوزهــای  صــدور  افــزود:  تقی پــور 
اســتان  ســرمایه گذاری  درگاه  در  آن  بارگــذاری 
اصفهــان از جملــه اقدامــات انجام شــده اســت، ۳۵ 
مجــوز بــدون نــام در حــوزه محصوالت گلخانــه ای و 
کی صادر شــد،  پنــج مجــوز بــرای پــرورش قــارچ خورا
کــه تمایــل بــه ســرمایه گذاری  امــروز ســرمایه گذارانی 
در ایــن بخــش داشــته باشــند، می تواننــد از ایــن 
حمایــت  داد:  ادامــه  وی  کننــد.  اقــدام  طریــق 
عنــوان  بــه  کشــاورزی  تولیــدات  و  کشــاورزان  از 
گســترش دانــش  کشــور، اشــاعه و  ملی تریــن تولیــد 
کشــاورزی و اقتصــادی  و مردمی کــردن بهــره وری 
ظرفیت هــای  و  تــوان  بــه  اتــکا  بــا  تولیــد  کــردن 
تولیــدی، محــور فعالیت هــای ســازمان در ســال 
جــاری اســت. رئیــس ســازمان نظــام مهندســی 
گفــت: نظــام دریافــت  کشــاورزی اســتان اصفهــان 
کارمزد محوری  حق الزحمه از دستمزد محوری به 
تغییــر یافتــه اســت. این موضــوع منجــر بــه افزایــش 
ــان  کارشناس ــتر  ــالش بیش ــرداران و ت ــت بهره ب رضای
می شــود. در اســتان اصفهــان تــالش شــده قابلیــت 
کشــاورزی  دارایی هــای  و  ثــروت  شــوندگی  نقــد 
ــزود:  ــور اف ــردان ملمــوس شــود. تقی پ ــرای بهــره ب ب
رأی دیــوان عدالــت اداری مبنــی بــر ابطــال بنــد ب 
مــاده ۱۰ قانــون حفــظ اراضــی یکــی از موانــع بخــش 
کــه صــدور مجــوز فعالیت هــای  کشــاورزی اســت 
ــرداران  ــد بهره ب ــث ش ــرده و باع ک ــل  ــاورزی را قف کش
بــرای احــداث گلخانــه ملــزم بــه گرفتــن مجــوز تغییر 

کاربــری شــوند.
توسعه پرورش دام سبک در شرق اصفهان

تقــی پــور افــزود: توســعه فعالیت هایــی از جملــه 
پــرورش دام ســبک در شــرق اســتان اصفهــان در 
ســال های اخیــر بــرای جایگزینی کشــت های زراعی 
انجــام شــده اســت، بزرگتریــن مجتمــع پــرورش 
احــداث  حــال  در  اصفهــان  شــرق  در  غ  مــر شــتر 
اســت، آموزش هــای الزم توســط بیــش از دو هــزار 

کارشــناس بــه بهره بــرداران داده شــده اســت.
غ التحصیــالن دانشــگاهی در رشــته  ــاره فار وی درب
کشــاورزی اســتان اصفهــان گفت: هیچ همــکاری از 
طــرف وزارت علــوم بــرای پذیرش دانشــجو به انــدازه 
نیــاز وزارت جهادکشــاورزی انجــام نشــده اســت، 
کشــاورزی در اســتان اصفهــان  غ التحصیــالن  فار
کار را دارد و حــدود ۳۰  بیشــترین تعــداد جویــای 

درصــد از آنهــا بیــکار هســتند.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان اصفهان:

استان اصفهان دیگر ظرفیت تولید گندم ندارد
گذشــته فقــط ۱۲۶ میلیــون دالر صــادرات  در ســال 
کــه کمتــر از ۰.۵ درصــد  صنایــع دســتی انجــام شــده 

صــادرات غیــر نفتی ایــران اســت.
گــروه  صنایــع دســتی ایران در حــوزه تجــارت دارای 
کــه  کاالیــی و ردیــف تعرفه هــای متفاوتــی اســت 
»صنایــع دســتی و آثار هنری« و همچنیــن »فرش و 

کفپوش هــای دســتباف« از جملــه آنهاســت.
کفپوش هــای  کاالیــی »فــرش و  گــروه  بر ایــن اســاس 
فرش هــای  انــواع  شــامل  عمدتــًا  دســتباف« 
ک و جاجیــم اســت،  گلیــم، ســوما گبــه،  دســتباف، 
ــار هنــری«  کاالیــی »صنایــع دســتی و آث ــروه  گ ــی  ول
گســترده ای از اشــیا هنــری و صنایــع دســتی  طیــف 
کــه از مرصــع کاری،  را بــه خــود اختصــاص می دهــد 
نقاشــی،  تابلوهــای  تــا  معــرق کاری  کاری،  مینــا
اســتثنای  )بــه  تزئینــی  اشــیا  ســایر  و  مجســمه 
چینــی( از ســفال، خاتــم کاری، صنایــع دســتی قلــم 

و قلمــکاری روی مــس را شــامل می شــود.
ارونقــی،  ســوی  از  گزارشــی  رابطــه  همیــن  در 
بــر  گمرک ایــران،  گمرکــی  امــور  و  فنــی  معــاون 
اســاس اطالعــات دفتــر آمــار و پــردازش اطالعــات 
تجــارت  وضعیــت  آخریــن  دربــاره  گمرک ایــران 

اســت. کــرده  ارائــه  دســتی  صنایــع 
صادرات ۱۲۶ میلیون دالری صنایع دستی

ســال  در  غیرنفتــی  صــادرات  گــزارش،  طبق ایــن 
۱۳۹۹ بالــغ بــر ۱۱۳.۶ میلیــون تــن و بــه ارزش حــدود 
کــه از ایــن میــزان صــادرات در  ۳۵ میلیــارد دالر بــوده 
گــروه  مجمــوع بالــغ بــر ۱۲۶ میلیــون دالر به ایــن دو 

اختصــاص یافتــه اســت.
کمتــر از  ایــن میــزان تنهــا حــدود ۰.۴ درصــد یعنــی 
۰.۵ درصــد از کل صــادرات غیرنفتی طی ســال های 

گذشــته را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
سهم تأمل برانگیز صادرات فرش و کفپوش 

دستباف
از مجمــوع صــادرات انجــام شــده ۵.۷ هــزار تــن بــه 
کفپوش هــای دســتباف«  کاالیــی »فــرش و  گــروه 
داشــته  اختصــاص  دالر  میلیــون   ۷۹ ارزش  بــه 
کــه نســبت بــه ســال ۱۳۹۸ بــا وجــود رشــدی ۲۲ 
درصــدی در وزن بــا کاهــش یــک درصــدی در ارزش 

دالری مواجــه بــوده اســت.
صــادرات  کل  از  کاالیــی  گــروه  ارزشــی این  ســهم 
گذشــته تنهــا ۰.۲۴ درصــد بــوده  غیرنفتــی در ســال 

اســت.
بازارهایــی ماننــد چیــن و هنــد در صــادرات صنایــع 
گرفتــه و بخــش عمــده ای از  دســتی از ایــران پیشــه 

کــرده اســت. بــازار جهانــی را از آن خــود 
صادرات ۶۸ میلیون دالری فرش دستباف

گــروه صنایــع دســتی از ایــن  امــا جزئیــات صــادرات 
کــه حــدود ۴۰۰۰ تــن فــرش دســتباف  حکایــت دارد 
کــه نســبت  بــه ارزش ۶۸ میلیــون دالر صــادر شــده 
بــه ســال ۱۳۹۸ حــدود ۲۸ درصــد از لحــاظ وزنــی و 

چهــار درصــد از نظــر ارزشــی افزایــش دارد.
کســتان  آلمــان، امــارات متحــده عربــی، ژاپــن، پا
کشــور عمــده و نخســت خریــدار  و اســترالیا پنــج 

اســت. بــوده   ۱۳۹۹ ســال  در  فرش های ایرانــی 
ژاپن مشتری عمده گبه ایرانی

در رابطــه بــا صــادرات »گبــه« نیــز شــامل ۲۶۳ تــن به 
کــه نســبت بــه ســال  ارزش چهــار میلیــون دالر بــوده 
کاهش ۱۷ درصدی در وزن و همچنین  گذشته آن 
کاهــش ۳۱ درصــدی در ارزش دارد. ایــن در حالــی 
ــا  ــه ژاپــن، ســوئیس، چیــن، آلمــان و ایتالی ک اســت 
گبه ایرانــی  کشــورهای عمــده و نخســت خریــدار 
کــه در مجمــوع ۳.۹ میلیــون دالر از  بــوده اســت 
ســال  در  را  گبه های ایرانــی  صــادرات  کل  ارزش 
گذشــته بــه خــود اختصــاص داده اســت، در ایــن 
میــان ســهم ژاپــن بــه تنهایــی بالــغ بــر ۸۶ درصــد و 

ارزش ۳.۵ میلیــون دالر بــوده اســت.
جاجیم فقط یک میلیون دالر صادر شد

در ســال ۱۳۹۹ حــدود ۳۰۶ تــن جاجیــم دســتباف 
کــه  بــه ارزش یــک میلیــون دالر از ایــران صــادر شــده 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن رشــد ۸۵ 
ارزش دالری  درصــدی در وزن و ۲۱ درصــدی در 
ــده  ــتان عم کس ــتان، پا ــر، ترکمنس ــراق، قط دارد. ع
خریــداران جاجیم ایرانــی بودنــد. عــراق بــا ســهم 
کل صــادرات جاجیــم در  حــدود ۵۵ درصــدی از 

کاال قــرار دارنــد. رتبــه نخســت خریداران ایــن 

ک وضعیت صادرات گلیم و سوما
ک« این  امــا در رابطــه بــا صــادرات »گلیــم و ســوما
گرچــه صادرات ایــن  کــه ا گــزارش نشــان می دهــد 
کاال بــا وزن ۱.۵ هــزار تــن و ارزشــی بیــش از شــش  دو 
کاهــش حــدود ۲۵  گرفتــه امــا  میلیــون دالر صــورت 
درصــدی در ارزش دالری را بــا وجــود افزایــش از نظــر 
وزنــی بــه دنبــال داشــته اســت. عــراق، آلمــان، قطر و 
ک ایرانی بوده  ژاپــن عمــده خریــداران گلیــم و ســوما
کاال را  کــه بیــش از ۸۷ درصــد از ارزش صادرات ایــن 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
فقط ۰.۱۴ صادرات غیر نفتی برای صنایع دستی 

و آثار هنری است
کاالیــی صنایــع دســتی و آثــار هنــری نیــز  گــروه  در 
ــه وزن تقریبــی ۱۱ هــزار  گذشــته ب ــواع آن در ســال  ان
تــن و بــا ارزشــی بالــغ بــر ۴۷ میلیــون دالر صــادر 
شــده اســت. این میــزان تنهــا حــدود ۰.۱۴ درصــد 
کل درصــد صــادرات غیرنفتــی بــوده اســت. در  از 
بیــن اقــالم صنایــع دســتی و آثــار هنــری صــادر شــده 
صنایــع مرصــع کاری بــا وزنــی حــدود ۸۰۰ کیلوگــرم و 
کاالی صادراتی  با ارزش ۳۲ میلیون دالر نخستین 
کــه  گذشــته بــوده  کاالیــی در ســال  گــروه  در ایــن 
ــمه  ــادر شــد اســت. همچنیــن مجس ــه ص ــه ترکی ب
دومیــن  دســتی  ســفال  از  تزئینــی  اشــیا  ســایر  و 
گــروه بــا وزن ۷.۷ هــزار تــن و  کاالی صادراتی ایــن 
کــه مقصــد  بــا ارزش بالــغ بــر ۱۱ میلیــون دالر بــوده 
گــروه صنایــع دســتی ســفالی،  عمــده صادراتی ایــن 
ــی،  کویــت، امــارات متحــده عرب کشــورهای عــراق، 
کــوالژ، مصنوعــات  عمــان و قطــر بــوده اســت. ترمــه، 
شــده،  کار  کیــف  شــده،  خاتــم کاری  چوبــی 
مصنوعــات شیشــه ای دست ســاز از دیگــر صنایــع 

گــروه بــوده اســت. دســتی صــادر شــده در ایــن 

معاون فنی گمرک اعالم کرد: 

گذشته جزئیات صادرات صنایع دستی در سال 

خبر

گذاری نظام مالیاتی بر مبنای هوشمندسازی ریل 
در  مــدرن  فناوری هــای  پیشــرفت  و  ظهــور 
حــوزه دیجیتــال و رایانــه، انقــالب شــگرفی در 
کــه دامنــه  حــوزه مناســبات انســانی پدیــد آورد 
اجتماعــی،  سیاســی،  بخش هــای  همــه  آن 
و  درنوردیــد  را  فرهنگــی  حتــی  و  اقتصــادی 
و  تــارک عملــی  در  را  زندگــی  از  نوینــی  ســبک 
نظــری انســان قــرن بیســت و یکــم بــه وجــود 
آورد. در ایــن میــان شــاید یکــی از موثرتریــن و 
کارگشــاترین جلوه هــای ظهور دنیــای دیجیتال 
در دنیــای مــدرن، حــذف بســیاری از فعالیت هــا 
کــه چــه بــه لحــاظ مــادی و  و اقداماتــی بــود 
معنــوی و چــه از منظر وقــت و زمان، هزینه های 
پدیــد  روزمــره  فعالیت هــای  بــرای  را  بســیاری 
آورده بــود. از مهمترین ایــن هزینه هــا، بحــث 
کــه بــه  نظــام دیوانســاالری و حواشــی آن اســت 
گســتردگی دامنــه فعالیت هــای دولت هــا  دلیــل 
هزینه هــای هنگفــت و سرســام آوری را بــرای 
ظهــور  بــا  بــود.  آورده  پدیــد  دنیــا  کشــورهای 
فناوری هــای دیجیتــال بســیاری از ایــن هزینــه 
از  مثبتــی  چشــم اندازهای  و  گردیــده  حــذف 
جنبه هــای مختلــف زندگــی همچــون حفــظ 
کاهــش ترافیــک و آلودگــی هــوا  محیــط زیســت، 
کاهــش هزینه هــای اقتصــادی بــه وجــود  و نیــز 

آمــده اســت.
مالیاتــی،  نظــام  اثربخشــی  و  کارآیــی  افزایــش 
کالن  سیاســت های  و  اهــداف  مهمتریــن  از 
بــه  حرکــت  و  مــی رود  شــمار  بــه  اقتصــادی 
کنــون  ســمت نظــام مالیاتــی هوشــمند، هم ا
مهمتریــن سیاســت راهبــردی ســازمان امــور 
ــتی  ــود؛ سیاس ــوب می ش ــور محس کش ــی  مالیات
ــره  ــد و به ــررات جدی ــن و مق ــرای قوانی ــا اج ــه ب ک
فناوری هــای  ظرفیــت  از  کثــری  حدا گیــری 
نویــن و دســتیابی بــه یــک پایــگاه اطالعاتــی 
دقیــق و جامــع از معامالت اقتصــادی و مودیان 
مالیاتــی محقــق خواهــد شــد. در نظــام مالیاتــی 
نقــش  گــر  اقتصادی ایفا فعــاالن  هوشــمند، 
نخســت در نظم بخشــی به اقتصاد و شــفافیت 
کاال و ارائــه خدمــات و ســاماندهی  مبــادالت 
کشــور  کاال و خدمــات در  گــردش  بــه جریــان 
بــا  کشــور،  مالیاتــی  امــور  ســازمان  هســتند. 
پیاده ســازی ســامانه های هوشــمند مالیاتــی 
یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت 
کشــور ایجاد  عدالت و رشــد و شــکوفایی اقتصاد 
ســامانه ها،  از ایــن  هــدف  کــه  چرا می کنــد. 
مکانیــزه  اقتصــادی،  اطالعــات  شفاف ســازی 
کشــور، تحقــق عدالــت  کــردن نظــام مالیاتــی در 
مالیاتــی و تکریــم و رعایــت حقــوق شــهروندان 
کشــور  اســت. ازایــن رو ســازمان امــور مالیاتــی 
بــرای شــفاف شــدن هــر چــه تمامتــر اقتصــاد 

کــردن فضــای مبــادالت  غیررســمی، نظــام منــد 
مفاســد  از  جلوگیــری  کشــور،  در  اقتصــادی 
اقتصــادی و همچنیــن رفــاه حــال مؤدیــان و 
جلوگیــری از اتــالف وقــت آن هــا، اقــدام به ایجــاد 

اســت. نمــوده  فهوشــمند  ســامانه های 
گفتــه شــد در نظــام مــدرن مالیاتــی،  همانگونــه 
از  علی الــراس،  شــیوه  از  اســتفاده  جــای  بــه 
شــیوه های ریــزداده مبنــا و دیتــا محــور اســتفاده 
می شود و در حقیقت، تشخیص مالیات نه به 
شــکل ســنتی و بــا تکیــه بــر میانگین ها، شــواهد 
و یــا قرائــن، بلکــه بــه اســتناد داده هــا و اطالعــات 
مالــی واقعــی مــودی انجــام می گیــرد. براســاس 
نقشــه راه هوشمندســازی نظام مالیاتی کشور، 
قانون پایانه های فروشــگاهی یکی از مهمترین 
پروژه هــای تعریف شــده به منظور مدرن ســازی 
محســوب  مالیاتــی  نظــام  هوشمندســازی  و 
می شــود و درآینــده نزدیک ایــن قانــون بــه طــور 
کامــل اجرایــی خواهــد شــد. مهمتریــن اهــداف 
تدریجــی  شفاف ســازی  قانــون،  اجرای ایــن 
مبــادالت و فعالیت هــای اقتصــادی و تجــاری 
مالیات ســتانی  زیرســاخت  راســتای ایجاد  در 
مالیاتــی،  نســبی  عدالــت  هوشــمند، ایجاد 
کنترلــی و نظارتــی در  توســعه و تقویــت ابعــاد 
نظام مالیاتی و بهبود فضای کســب و کار اســت. 
تحقــق اهــداف دولــت الکترونیــک و اقتصــاد 
مقاومتــی و همچنیــن مدیریت جریان مالــی در 
نظــام مالیاتــی کشــور از  دیگــر اهداف ایــن قانــون 

ــد. ــمار می آین بش
کنار ایــن اقدامــات تحول آفریــن، تــالش بــرای  در 
توســعه فرهنــگ مالیاتــی و تغییــر رفتــار مودیــان 
در جهــت تمکیــن مالیاتــی هــر چــه بیشــتر نیــز 
از دیگــر برنامه هــای مهــم ســازمان محســوب 
کــه بــا تکیه بــر اســتراتژی های مختلف  می شــود 

رســانه  ای و فرهنگــی بــه پیــش مــی رود.

پروژه هــای  یافتــن  پایــان  بــا  آخر اینکــه  حــرف 
نظــام  اجــرای  مالیاتــی،  جامــع  طــرح  مهــم 
گام  مالیــات هوشــمند بــه عنــوان اصلی تریــن 
بــرای تحقــق نظــام مــدرن مالیاتــی در دســتور 
گــذار  کنــون  ا هــم  و  گرفتــه  قــرار  ســازمان  کار 
 )E-TAX( الکترونیکــی  مالیــات  وضعیــت  از 
مهمتریــن    )I-TAX(هوشــمند مالیــات  بــه 
برنامــه راهبــردی ســازمان بــه شــمار مــی  رود. 
نظــام  شــده،  تدویــن  راه  نقشــه  براســاس 
مالیانــی هوشــمند نظامی اســت »یکپارچــه«، 
بــر  مبتنــی  محــور«،  »مــؤدی  مبنــا«،  »داده 
شــامل  و  هوشمندســاز  نویــن  فناوری هــای 
فرآیندهــای  قبیــل  از  ویژگی هایــی  و  اجــزای 
کیفیــت  هوشــمند، دسترســی بــه داده هــای بــا 
و  مودیــان  اقتصــادی  کنش هــای  تمــام  از 
مجهــز بــه تکنولــوژی علــوم داده، سیســتم های 
»خود تطبیــق« و »یادگیرنــده« و ســامانه  های 
ــن  ــر. در چنی ــاز و تصمیم گی ــی تصمیم س تحلیل
مالیاتــی،  نظــام  عدالــت  و  کارآیــی  نظامــی، 
بــه  مالیــات  پرداخــت  و  داوطلبانــه  تمکیــن 
شــده  عمومی تبدیــل  فرهنــگ  و  رفتــار  بــاور، 
و  افزایــش رضایــت ذینفعــان  و ضمــن  اســت 
شــفافیت  و  مالــی  رویدادهــای  شفاف ســازی 
مالیاتــی، تامیــن اعتبــارات هزینــه ای بودجــه 
عمومی کشــور و عدالــت اجتماعــی را در پــی  دارد.
کتمــان درآمــد در اظهارنامــه مالیاتــی برابــر   •
اســت بــا عــدم برخــورداری از نرخ صفر، معافیت 
یــا مشــوق های مالیاتــی و تعلق جرایــم غیر قابل 

بخشــش مالیاتــی
• ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خدمتی نوین 

در ارائــه خدمــات غیر حضوری مالیاتی
www.intamedia.ir

  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

گزارش تحلیلی
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بر اســاس آمار منتشــر شــده صادرات شــرکت های 
قابــل توجــه  بــا جهــش  کشــور  فــوالدی  بــزرگ 
۱۴۶درصــدی همــراه شــده اند، به ایــن صــورت 
که اردیبهشــت امســال و از ابتدای ســال ۱۴۰۰ کل 
ــل توجهــی همــراه  ــا رشــد قاب صــادرات شــرکتها ب
شــده اند و در مجمــوع دو مــاه ابتدایــی ســال، 
میــزان صــادرات انجــام شــده توســط این شــرکتها 
یــک میلیــون و ۱۴۰ هــزار و ۶۱۴ تــن بــوده اســت که 
نشــان دهنــده رشــد ۱۴۶ درصــدی در مقایســه بــا 

گذشــته اســت. مــدت مشــابه ســال 
بر اســاس آمار منتشــر شــده صادرات شــرکت های 
قابــل توجــه  بــا جهــش  کشــور  فــوالدی  بــزرگ 
۱۴۶درصــدی همــراه شــده اند، به ایــن صــورت 
که اردیبهشــت امســال و از ابتدای ســال ۱۴۰۰ کل 
ــل توجهــی همــراه  ــا رشــد قاب صــادرات شــرکتها ب
شــده اند و در مجمــوع دو مــاه ابتدایــی ســال، 
میــزان صــادرات انجــام شــده توســط این شــرکتها 
کــه  یــک میلیــون و ۱۴۰هــزارو ۶۱۴ تــن بــوده اســت 
نشــان دهنــده رشــد ۱۴۶ درصــدی در مقایســه بــا 

گذشــته اســت. مــدت مشــابه ســال 
بــزرگ  فــوالد شــرکت های  همچنیــن صــادرات 
فوالدی ایــران طــی اردیبهشــت ۱۴۰۰ در مقایســه 
بــا اردیبهشــت ســال ۹۹ رشــد ۱۸۷ درصــدی را 
کــه  کــی از آن اســت  نشــان میدهــد. آمارهــا حا
میــزان صــادرات انجــام شــده در اردیبهشــت بــه 

مقــدار ۶۳۲ هــزار و۶۳۳ تــن بــوده اســت.
کــه در  بــا نگاهــی بــر آمــار منتشــر شــده می بینیــم 

۲ ماهه امســال بیشــترین صادرات فوالد توســط 
فــوالد  و  آهــن  فــوالد خوزســتان، ذوب  شــرکت 
مبارکــه بــوده اســت؛ امــا در ایــن میان بررســی های 
تجــارت  و  گمــرک  آمارهــای  از  گرفتــه  صــورت 
خارجی نشــان می دهد بیشــترین رشــد صادرات 
گذشــته در  در ایــن مــدت در مقایســه بــا ســال 
کــه در دوماهــه ابتــدای ســال  فــوالد مبارکــه بــوده 
)فروردیــن و اردیبهشــت( رشــد بیــش از ۵ برابــری 
)۵۷۸ درصــد( و در اردیبهشــت مــاه جهش بیش 
از ۱۱ برابــری )۱۱۲۳ درصــد( در صــادرات داشــته 

اســت.
کــه طــی  ایــن نــکات در حالــی مطــرح می شــود 
منفــی  جــو  و ایجــاد  فضاســازی  گذشــته  ســال 
بــرای شــرکت فــوالد مبارکــه بــه وجــود آمــد مبنــی 
ــزان  ــدن می ــم ش ک ــادرات و  ــزان ص ــش می کاه ــر  ب
غافــل  بــزرگ؛  فوالدســاز  ارزی  ایــن  درآمدهــای 
کــه از ســوی  از اینکــه طــی ســال ۹۹ و قوانینــی 
بــه  کاهــش صــادرات  بــر  مبنــی  وزارت صمــت 
دســتی  پاییــن  واحدهــای  از  حمایــت  منظــور 
ــز  ــرکت نی ــن ش ــود و ای ــده ب ــادر ش ــه ص فوالدمبارک
گرفتــه  در راســتای سیاســتگذاری های صــورت 
در ایــن زمینــه بخــش عمــده ای از تولید خــود را در 
بــازار داخلــی عرضــه کرد و صــادرات را کاهــش داد.

تقریبــا  کــه  اســت  مهــم  نیــز  نکتــه  گفتن ایــن 
ــور توســط مجموعــه  کش ــوالد  ــاز ف ــد از نی ۵۰درص
واســطه  بــه  و  می شــود  تامیــن  فوالدمبارکــه 
کــه بســیاری از صنایع  فعالیت ایــن شــرکت اســت 
کشــور همچــون صنعــت خودروســازی،  داخلــی 

لــوازم خانگــی، نفــت و پتروشــیمی نیاز خــود بــه 
ــن  ــه تامی ــوالت فوالدمبارک ــه را از محص ــواد اولی م
می کننــد تــا ضمــن مصــرف محصــوالت داخلی با 
کیفیــت، دیگــر نگرانــی بــرای واردات مــواد اولیــه و 
کما اینکــه  مشــکالت فــراوان آن نداشــته باشــند. 
در ســال ۹۹ نیــز بــا تمــام مشــکالت و چالش هایی 
توانســت  شــرکت  بود، ایــن  تولیــد  راه  ســد  کــه 
رکوردهــای قابــل توجهی همچــون رکــورد تولید ۷ 
میلیــون تختــال را بــه ثبــت برســاند و در ادامه این 
رونــد خــود در تولیــد، در فروردیــن ۱۴۰۰ نیــز بــه 
رکــورد تولیــد ۷۰۰هزارتــن تختــال برســد و امســال 
ــا عزمی راســخ در  گذشــته ب را نیــز همچــون ســال 

کنــد. جهــت جهــش تولیــد آغــاز 
سخن آخر...

کشــور در حــال فاصلــه  کــه اقتصــاد  در شــرایطی 
اســت،  نفــت  بــه  وابســته  اقتصــاد  از  گرفتــن 
صــادرات محصــوالت فــوالدی بــه عنــوان یکــی از 
گزینه هــای مناســب بــرای رســیدن به ایــن هــدف 
کثری  اســت، بنابرایــن الزم اســت تا حمایــت حدا
کشــور وجــود  از تولیدکنندگان ایــن صنعــت در 
داشــته باشــد تــا فعــاالن حاضــر در ایــن بخــش نیــز 
بتواننــد بــا انگیــزه و قــدرت بیشــتری در راســتای 
ــرای ســال ۱۴۰۰  کشــور ب اهــداف تعریــف شــده در 
زدایی هــا  مانــع  و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  یعنــی 
کــه بــا تولیــد بیشــتر  گام بردارنــد به ایــن صــورت 
کیفیــت بــه پشــتیبانی از صنایــع  ــا  محصــوالت ب
وابســته به فوالد پرداخته و با تامین نیازشــان در 

ــد.   گام بردارن ــع زدایــی تولیــد  جهــت مان

جهش تولید

رشد چشمگیر ۵۷۸ درصدی صادرات فوالد مبارکه 
در دوماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ 

خبرربخ

خبر

بــه  منجــر  رود  زاینــده  در  آب  نبــودن  جــاری 
کامــل چاه هــای فلمــن شــده  خشــک شــدن 

اســت.
کیفیــت آب و  مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر 
فاضــالب شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان بــه 
کــه در فضــای مجــازی در خصــوص  شــایعاتی 
آلــوده بــودن آب چاه هــای فلمــن منتشــر شــده 
گفــت: امســال آبدهــی تمــام  کــرد و  اســت اشــاره 
چاه هــای فلمــن در حاشــیه زاینــده رود، بــه صفر 
رســیده و از مــدار بهــره بــرداری خــارج شــده اند.

گفتــه می شــود  کــه  فهیمــه امیــری افزود: ایــن 
پســاب نیــروگاه بــرق اســالم آبــاد وارد چاه هــای 
کــرده اســت صحــت  فلمــن شــده و آن را آلــوده 
نــدارد زیــرا اوالً ایــن نیــروگاه پاییــن تــر از چاه هــای 

فلمــن واقــع شــده و پســاب آن وارد رودخانــه 
کلــی  نمی شــود، ثانیــًا چاه هــای فلمــن بــه طــور 

خشــک شــده و آبــی بــرای اســتحصال نــدارد.
وی بــا بیان ایــن کــه آب مورد نیاز ۵7 شــهر و 38۰ 
روســتای اســتان از تصفیــه خانــه آب باباشــیخ 
کیفیــت آب شــرب  گفــت:  علــی تامیــن می شــود 
و حفــظ ســالمت شــهروندان خــط قرمــز آبفــای 
اســتان اصفهــان اســت و بــه همیــن دلیــل آب 
توزیــع شــده در شــبکه آبرســانی اصفهــان بــزرگ 
کنتــرل  کارشناســان  بــه صــورت مســتمر توســط 
ــز بهداشــت  کیفــی آزمایشــگاه شــرکت آبفــا و مرک
محیــط اســتان مطابــق بــا اســتاندارد های ۱۰۵۳ 

ــرار می گیــرد.  و ۱۰۱۱  مــورد پایــش و آزمایــش ق
کیفیــت آب و  مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر 
بــا  اصفهــان  اســتان  آبفــای  شــرکت  فاضــالب 
گونــه مــوارد ابتــال بــه  کــه هیــچ  اشــاره به ایــن 
از  شــرب  آب  طریــق  از  گوارشــی  بیماری هــای 
گــزارش نشــده  ســوی مرکــز بهداشــت اســتان 
کــه بارها اعــالم کرده ایم،  اســت افــزود: همانگونه 
ــهر و 9۴8  ــانی 98 ش ــبکه آبرس ــود در ش آب موج
روســتای تحت پوشــش آبفــای اســتان اصفهان 
کامــاًل ســالم اســت و نیــاز بــه جوشــاندن و یــا 

تصفیــه مجــدد نــدارد.

نصــِف نقــاط حادثــه خیــِز جاده هــای اصفهــان 
اداره  راهــداری  معــاون  اســت.  شــده  حــذف 
کل راهــداری و حمــل ونقــل جــاده ای اســتان 
اصفهــان گفــت: ۶۷ نقطــه از مجمــوع ۱۰۹ نقطــه 
پــر تصــادف شناســایی شــده در ایــن اســتان جزِو 
کــه  کشــوری محســوب می شــود  نقــاِط مصــوِب 
۵۰ درصــد آن هــا در چهــار ســال اخیــر حــذف 
ســایِر  حــذف  دادخــواه،  فــرزاد  اســت.  شــده 
نقــاط پــر تصــادف اســتان اصفهــان را از دیگــر 
کــرد و  افــزود:  برنامه های ایــن ســازمان عنــوان 
طــرح و راهــکاِر رفِع ایــن نقــاط مشــخص شــده 
کمبــود اعتبــارات، ســرعت رفِع ایــن  اســت؛ امــا 
ــه وجــود برخــی  ــرده اســت. وی ب ک ــم  ک نقــاط را 
نقــاط حادثــه خیــز در مســیر ارتباطــی مبارکــه، 
کــرد  اشــاره  و طبــس  و خــور  انــارک  و  بروجــن 
گفــت: برخــی از نقــاط پــر تصــادِف اســتان بــا  و 
کامــل رفــع می شــود  احــداِث بانــِد دوم بــه طــور 

و  راه  طرح هــای  احــداث  اولویــت  در  کــه 
شهرســازی اصفهــان قــرار دارنــد.

قیمت هــا،  افزایــش  بیان اینکــه  بــا  دادخــواه 
ــم  ــه ه ــاط ب ــن نق ــرای حذف ای ــا را ب ــادالت م مع
گذشــته  گفــت: بــرآورِد ریالــِی دو ســال  ریخــت، 
بــرای حــذف ۱۵ نقطــه پــر تصادف اســتان حدود 
کار  کــه در زمان حاضر، این  ۶ میلیــارد تومان بود 
بــا ۳۰ تــا ۴۰ میلیارد تومان هم قابل اجرانیســت.

راهــداری و حمــل  کل  اداره  راهــداری  معــاون 
گفــت: رفــع نقــاط پــر  ونقــل جــاده ای اصفهــان 
تصــادف باقیمانــده در ایــن اســتان بــه ۱۸۰ تــا ۲۰۰ 

میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد.
گفــت: نقــاط پــر تصــادف بــر اســاس آمــار  وی 
تصادفــات و تعــداد تلفــات شناســایی می شــود 
ســوانح  از ایــن  بخشــی  در  انســانی  عامــل  کــه 
دخیــل اســت و احتمــال جابه جایی ایــن نقــاط 
تــردد،  بــاالی  حجــم  دادخــواه،  دارد.  وجــود 
دور  و  شــهری  بــرون  و  درون  تــردِد  اختــالِط 
برگردان هــای همســطح را در محــور اصفهــان- 
بهارســتان، باعــث تبدیل ایــن مســیر بــه  یکــی 
گفــت:  از راه هــای پــر تصــادف اســتان برشــمرد و 
کــوی راه حــق در ایــن  ُکنــدرو و زیرگــذِر  احــداِث 

گرفتــه اســت. کار قــرار  مســیر در دســتور 
و  هــزار  راه،  آزاد  کیلومتــر  اصفهــان دارای ۳۹۹ 
کیلومتــر راه  کیلومتــر بزرگــراه، دو هــزار و ۷۹۱   ۶۵۹

کیلومتــر آزاد راه اســت. همســنگ و ۲۹ 

تاکید آبفای استان اصفهان بر سالمت آب شرب؛ 

چاه های فلمن کاماًل خشک شده است
جاده هایی که گاه گاه به حادثه سالم می کنند : 

خداحافظی با نیمی از نقاِط حادثه خیز 
خبرربخ خبرربخ

باطرِی کک ســازی شــماره ۲ شــرکت ســهامی ذوب 
خصوصــی  بانــک  مشــارکت  بــا  اصفهــان  آهــن 

بازســازی شــد.
علیرضــا بگلــوری، مدیــر عامــل بانــک اقتصــاد نوین 
کارخانــه ذوب آهــن  در بازدیــد از خطــوط تولیــد 
عنــواِن شــریِک  بــه  نویــن  اقتصــاد  بانــک  گفــت: 
تجارِی ایــن مجتمــِع عظیــِم صنعتــی، همــکاری 
الزم را در تأمیــن ارزی و ریالــی طرح های این شــرکت 

خواهــد داشــت.
اشــاره  بــا  نیــز  آهــن اصفهــان  عامــل ذوب  مدیــر 
به اینکــه فصــل جدیــد ارتباط ایــن شــرکت بــا بانــک 
اقتصاد نوین از ســه ســال گذشــته آغاز شــده است، 

گفــت: امــروز بــه نقطــه مطلوبــی در ارتبــاط و تعامــل 
لحــاظ  بــه  کــه  رســیده ایم  ســازمان  دو  بین ایــن 
ســرعت عمــل در ارائــه خدمــات و درِک درســت از 
ــرای ســایر  کننــده، الگویــی ب نیاز هــای یــک تولیــد 

بانک هاســت.
زمینه هــای  از  یکــی  افــزود:  زاده  یــزدی  منصــور 
همکاری، بازســازی و نوســازی باتری شماره ۲ کک 
ســازی ذوب آهــن اصفهــان اســت کــه نقــش زیــادی 
کاهــش هزینه هــای تمــام شــده و اقتصادی تــر  در 
شــدن تولید ایــن شــرکت و هــم نقــش مؤثــری در 
کاهــش واردات و وابســتگی ارزی  کاهــش آالیندگی، 

دارد.
وی گفــت: از دیگــر ویژگی های ایــن باتــری کــه بانک 

اقتصــاد نویــن، در تأمیــن ســرمایه آن همــکاری 
کــه بــا تکیــه و تــوان متخصصان  می کند، ایــن اســت 
کــه در  ذوب آهنــی ســاخته می شــود و از تجربــه ای 
ریومپینــگ باتــری شــماره یــک داشــتیم، اســتفاده 

ــم. می کنی
بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  آهــن  ذوب  مدیرعامــل 
در هــای  و  یــک  شــماره  باتــری  کامــل  ســاخت 
فلکســیبل باتــری شــماره ۳ بــه دســِت متخصصان 
ذوب آهنــی، در ســاخت باتــری شــماره ۲ از ایــن 
تجربیــات اســتفاده می شــود و ذوب آهــن قــادر بــه 
کشــور  کک ســازی در دیگــر صنایــع  ســاخت باتــری 

کشــور های دیگــر نیــز اســت. و یــا حتــی 
وی بــا اشــاره بــه نقــش مهــم باتــری ۲ در تکمیــل 
افــزود:  آهــن  ذوب  اولیــه  مــواد  تأمیــن  زنجیــره 
شــماره ۲  باتــری  زیرســاخت های  خوشــبختانه، 
فراهــم اســت و بــرآورِد ســرمایه مــورد نیــاِز آن نیــز هــزار 

و ۲۰۰ میلیــارد تومــان اســت.
منصــور یــزدی زاده گفــت: امیدواریم با ســاخت این 
تــن  هــزار   ۵۵۰ آهــن،  ذوب  کک  تولیــد  باتــری، 
کِک ایــن شــرکت بــه  افزایــش یابــد و مجمــوِع تولیــِد 
کل نیاز ایــن  کــه  یــک میلیــون و ۹۰۰ هــزار تــن برســد 
مجتمــع عظیــم صنعتــی را بــرای تولید ۳ میلیــون و 

کــرد. ۶۰۰ هــزار تــن فراهــم خواهــد 
مدیــر عامــل ذوب آهــن اصفهــان ابــراز امیــدواری 
کــه عــالوه بر ایــن طــرح، در خصــوص تأمیــن  کــرد 
ــن  ــاد نوی ــک اقتص ــا بان ــز ب ــه نی گندل ــن و  ــنگ آه س
توافق هــای خوبــی صــورت بگیــرد و ذوب آهــن از 
بیشــتر  بانــک  پشــتیبانی های این  و  حمایت هــا 

گــردد. بهره منــد 

بــا  خورشــیدی  نیــروگاه  راه انــدازی۶۰  قــرارداد 
شــد. منعقــد  شــهرضا  در  خانگــی  مشــترکان 

گفــت: ۴۰  شــهرضا  شهرســتان  بــرق  امــور  مدیــر 
کیلــو  نیــروگاه خورشــیدی خانگــی بــا ظرفیــت ۴۰۵ 
وات ســاعت به بهره برداری رســیده و ۲۰ نیروگاه در 
حال ســاخت اســت. مجتبی باقی افزود: سیاســت 

کلــی وزارت نیــرو بــر تمرکــز زدایی تولید برق و توســعه 
گفــت: در  کوچــک اســت. وی  گازی  نیروگاه هــای 
گازی در شــهرضا  کوچــک  همیــن زمینــه ۳ نیــروگاه 
ــق  ــرق محق ــگاوات ب ــزار و ۳۰۰ م ــد ه ــاخته و تولی س

کیلــو وات دیگــر در حــال اجراســت. شــده و ۵۰۰ 
در حــال حاضــر ۸۷ هــزار و ۹۳۲ مشــترک از خدمــات 

امــور بــرق شــهرضا اســتفاده می کنند.

نخســتین ســایت عملیاتی-آموزشــی امدادرســانِی 
بــه  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  در  متمرکــز 
روابــط  اعــالم  اســاس  بــر  رســید.  بــرداری  بهــره 
گاز اســتان اصفهــان، مدیرعامــل  عمومی شــرکت 
گاز اســتان اصفهــان در آییــن افتتاح ایــن  شــرکت 
گاز اســتان اصفهان به لحاظ  ســایت گفت: شــرکت 
کریــدور مرکــزی  گرفتــن در  قدمــت، وســعت و قــرار 
کشــور از جایــگاه اســتراتژیکی برخــوردار و همچنین، 
ابتــکار، خالقیــت و اقدامــات خوب ایــن شــرکت و 
کارکنــان آن بســیار قابــل توجــه  تجربیــات ارزنــده ی 
اســت. ســید مصطفــی علــوی افزود: ایــن شــرکت 
بــا توجــه بــه دارا بــودن وســعت عظیمــی از شــبکه، 
کیلومتــر و تعــداد بیــش از یــک  حــدود ۲۷ هــزار 
میلیــون و ۱۰۰ هــزار علمــک، امــداد متمرکــز را بــه 
کار قــرار  عنــوان یکــی از طرح هــای بهبــود در دســتور 
داد و توانســت اقدامات قابل توجهی در این زمینه 
گازرســانی را همــواره در  کنــد. وی، شــبکه های  اجــرا 
معــرض تهدیدحــوادث طبیعــی و انســانی برشــمرد 
گفــت: در حــال حاضــر، ۶۵۰ نیــروی امــدادی در  و 
اســتان اصفهــان بــرای ارائــه خدمــات بــه ۱۱۲ شــهر و 
گاز، ۲۴ ساعته آماده  ۱۰۶۶ روستای تحت پوشش 
گاز اســتان اصفهــان  هســتند. مدیرعامــل شــرکت 

افــزود: امدادرســانی در کالنشــهر اصفهــان بــه لحاظ 
گاز، زیرســاخت های  داشــتن شــبکه های قدیمــِی 
کانال هــای زیرزمینــِی آب و  شــهری نظیــر متــرو، 
گاز  پیــادروی  شــیر های  و  مخابــرات  فاضــالب، 
طرح هــای  بــرای  کــه  متعــددی  حفاری هــای  و 
عمرانــِی شــهری صــورت می گیــرد، از اهمیت باالیی 
برخورداراســت. آقــای علــوی در زمینــه خدمــات 
ــهر ها  ــدادی از ش ــتان و تع ــز اس ــانی در مرک امدادرس
گفــت: اعــالم حــوادث در  بــه صــورت متمرکــز هــم 
ــز پیــام و فوریت هــای شــرکت، دریافــت و ثبــت  مرک
می شــود و بالفاصلــه، نزدیکتریــن خــودرو و نیــروی 
ــی  ــی اس ردیاب ــی پ ــتم ج ــق سیس ــدادی از طری ام
را  امــدادی  عملیــاِت  اجــرای  دســتور  و  می شــود 
مراحــل  تمــاِم  بر اینکــه  عــالوه  می کنــد؛  دریافــت 

گــزارش می شــود. امــدادی رصــد و 

مشــکالت پیــش روی شــرکت های پتروشــیمی 
کشــت وصنعــت قیــام در حــال رفــع   اصفهــان و 

شــدن اســت.
اصفهــان  اســتان  انقــالب  عمومــی و  دادســتان 
حمایــت از تولیدکننــدگان و صنعتگــران را دســتور 
گفــت: مشــکل  کار اصلــی قــوه قضائیــه دانســت و 
صادرات و مطالبات شــرکت پتروشــیمی اصفهان 
ســتاد  در  المــال،  بیــت  بــه  دســت اندازان  از 
در  قضائیــه  قــوه  مقاومتــی  اقتصــاد  اســتانی 
ــرای رفع ایــن مشــکالت  دســت بررســی اســت و ب
اقــدام خواهــد شــد. علــی اصفهــان در بازدیــد از 
شــرکت کشــت و صنعــت قیــام اصفهــان، مشــکل 
نهاده هــای  آزاد  تهیــه  را  دامداری هــا  اصلــی 
اخیر ایــن  مشــکالت  گفــت:  و  دامی دانســت 
شــرکت در ســتاد اقتصــاد مقاومتــی مطــرح شــد 
کمــک دســتگاه های متولــی در حــال رفــع  و بــا 

شــدن اســت. وی افــزود: مصرف کننــدگان هــم 
کوچــک نشــوند  بایــد دیــده شــوند تــا ســفره ها 
و مــردم بتواننــد از تولیــدات داخلــی بــا قیمــت 

کننــد. مناســب اســتفاده 
تــن   ۵۰۰ روزانــه  پتروشــیمی اصفهان  شــرکت 
محصــوالت آروماتیکــی ازجملــه بنــزن، تولوئــن، 
ارتوزایلیــن، پارازایلیــن و مخلــوط زایلیــن تولیــد 
کــه ۴۰ درصــد آن در داخل کشــور مصرف  می کنــد 

و ۶۰ درصــد آن صــادر می شــود.

دســتگاه های خدمــت رســان دولتــی در اصفهــان 
می بایســت در کاهــش مصــرف برق پیشــرو باشــند.

مدیــر روابــط عمومی شــرکت توزیــع برق شهرســتان 
اصفهــان بــا اشــاره بــه مصوبــه هیــات وزیــران مبنــی 
ــرق در ادارات خدمــت رســان  کاهــش مصــرف ب ــر  ب
ــتگاه ها در  ــه، دس ــن مصوب ــر پایه ای ــت: ب گف ــی  دولت
ســاعات اداری بایــد ۵۰ درصــد و بعــد از ســاعات 

کاهــش  اداری ۹۰ درصــد از مصــرف بــرِق خــود را 
بــا اشــاره بــه شــروع فصــل  کبــری  دهنــد. علــی ا
کــرد: بــرای  کیــد  گرمــا و بــاال رفتــن میــزان مصــرف تا
همــه  خاموشــی ها،  کاهــش  و  جویــی  صرفــه 
مشــترکان خــود را بــا الگو هــای صحیــِح مصــرِف 
کننــد. وی بــا بــا بیان اینکــه میــزان  بــرق منطبــق 
گفــت: اداره  مصــرف تمــام ادارات رصــد می شــود، 
آمــوزش و پــرورش ناحیــه ۲ اصفهــان شــیوه نامه هــا 
کامــال رعایــت می کنــد و از ادارات نمونــه در ایــن  را 
را  موضــوع  که ایــن  اداراتــی  بــا  امــا  اســت.  طــرح 
گفتــه  رعایــت نکننــد، چــه برخــوردی می شــود؟به 
محمدرضــا نوحــی، معــاون هماهنگــِی شــرکت برق 
گروِه دو نفره، تمــام ادارات  منطقه ای اصفهــان، ۴۰ 
کــه در صــورت رعایــت  را مســتمرا پایــش می کننــد 
نکردِن ایــن قانــون، بعــد از تذکــر و اخطــاِر ابتدایــی، 

برقشــان قطــع می شــود.

با مشارکت بخش خصوصی:

کک سازی در ذوب آهن  بازسازی باطرِی 

به منظور تمرکز زدایی در تولید برق :

انعقاد قرارداد ایجاد نیروگاه های خورشیدی 
در شهرضا 

افتتاح نخستین سایِت امدادرسانِی متمرکز در شرکت گاز اصفهان:

آیا امدادرسانِی گازی مثل برق سریعتر می شود؟ 

با حضور شورای قضایی استان اصفهان در شاهین شهر:

بررسی مشکالت دو واحد تولیدی بزرگ اصفهان  الزاِم اداراِت دولتی به مدیریِت درسِت انرژی :

کنید تا »برق« از سرتان نپرد  درست مصرف 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

از  گفــت:  اصفهــان  چهــارم  رینــگ  پــروژه  مدیــر 
مجمــوع حلقــه حفاظتــی واقــع شــده در محــدوده 
کنــون ۱۳.۵ کیلومتــر معــادل  شــهرداری اصفهــان تا

۲۹.۵ درصــد مســیر احــداث شــده اســت.
کــرد: یکــی از  ســید ســلمان قاضــی عســگر اظهــار 
کــه در ســطح پروژه هــای  پروژه هــای شــهر اصفهــان 
ملــی محســوب می شــود و در دوره پنجــم مدیریــت 
شــهری اصفهــان آغــاز شــده و بــا جدیــت اجــرای آن 
در حــال پیگیــری بــوده، احــداث رینــگ حفاظتــی 
ترافیکــی شــهر اصفهــان  یــا حلقــه چهــارم  شــهر 
کــه مجموعــه ای از پل هــا و تقاطع هــای غیــر  اســت 

همســطح را شــامل شــده اســت.
وی افــزود: پــروژه رینــگ حفاظتــی شــهر از شــرق 
کارخانــه  کنــار  اصفهــان از تقاطــع غیــر همســطح در 
قنــد آغــاز می شــود، شــمال اصفهــان را دور می زنــد 
و بــه شــهرهای اطــراف همچــون خمینــی شــهر، 

درچــه و شــهر ابریشــم می رســد. مدیــر پــروژه رینــگ 
 ۷۸.۲ مجمــوع  از  داد:  ادامــه  اصفهــان  چهــارم 
کیلومتــر کل حلقــه حفاظتــی شــهر، ۴۵.۸ کیلومتــر 
معــادل حــدود ۶۰ درصــد مســیر در محــدوده ۱۱ 
منطقــه شــهرداری اصفهــان و مابقــی در مســیر 
پنــج شــهر دیگــر اســتان قــرار دارد. وی خاطرنشــان 
کــرد: از مجمــوع حلقــه حفاظتــی واقــع شــده در 
 ۱۳.۵ کنــون  تا اصفهــان  شــهرداری  محــدوده 

کیلومتــر معــادل ۲۹.۵ درصــد مســیر احــداث شــده 
کــه شــامل تقاطــع بلــوار رضــوان بــه طــول  اســت 
کیلومتــر، تقاطــع شــهدای اشــکاوند و شــهید  یــک 
کیلومتــر، میــدان اســتقالل  باالیــی بــه طــول دو 
کیلومتــر، تقاطــع آفتــاب و بخشــی از  یــک و نیــم 
کیلومتــر،  دو  طــول  بــه  محــدوده  در ایــن  رینــگ 
کیلومتــر، تعریــض  تقاطــع ورودی شــهر رویاهــا یــک 
مســیر رو بــه روی نمایشــگاه بین المللــی اصفهــان 
کیلومتــر، تقاطــع شــهید ســلیمانی یــک و  دو و نیــم 
کیلومتر چهــارم تا  کیلومتــر و مســیر حدفاصــل  نیــم 
کیلومتــر اســت. قاضــی عســگر  هفتــم بــه طــول ســه 
کلیدی  گفــت: حلقــه حفاظتی شــهر نقشــی بســیار 
در رفــع معضــالت چندیــن ســاله در حــوزه ترافیــک، 
تصادفــات جــاده ای و آلودگــی هــوا دارد، در واقع این 
ابــر پــروژه نتایــج مثبتــی را در دراز مــدت عایــد مــردم 

کــرد. اصفهــان و شــهرهای همجــوار آن خواهــد 

مدیر پروژه رینگ چهارم اصفهان :

۲۹.۵ درصد رینگ چهارم در محدوده شهر اصفهان احداث شده است

خبر خبر

گفت:  کل راه و شهرســازی اســتان اصفهان  مدیر 
ــته  ــان بس ــتان اصفه ــر در اس ــکن مه ــده مس پرون
تعییــن  در  اســتان  نخســتین  اصفهــان  و  شــد 
تکلیــف طرح هــای فاقــد متقاضــی مســکن مهــر 

اســت. 
کل واحد هــای  گفــت: تعــداد  علیرضــا قــاری قــرآن 
مســکن مهــر اســتان اصفهــان ۱۶٠ هــزار و ۴۳۷ 
در  اســتان  نخســتین  اصفهــان  و  اســت  واحــد 
تعیین تکلیف طرح های فاقد متقاضی و پیشتاز 
ــت. ــهرداری ها اس ــه ش ــر ب ــکن مه ــل مس در تحوی

او افزود: با افتتاح طرح های مســکن مهر مشــکل 
کــم درآمد حل شــد.  خانــه دار شــدن گروه هــای 

گفــت: طــرح مســکن مهــر اســتان  قــاری قــرآن 
اصفهــان در شــهر های بــاالی ۲۵ هــزار نفــر ۷۴ 

ــه شــامل ۱۴ هــزار و ۴۲  ک ــوده  هــزار و ۲۶۴ واحــد ب
ــه  ــم نام ــد تفاه ــی، ۸ هــزار و ۴۱۸ واح ــد تعاون واح
ســه جانبــه و ۵۱ هــزار و ۸۰۴ واحــد خودمالکــی 
ــل  ــا تحوی ــده واحد ه ــزان عم ــن می ــه از ای ک ــت  اس
متقاضیان شــده و مابقی واحد ها تعیین تکلیف 

و بــه خودمالــک تبدیــل شــده اســت.
اصفهــان  اســتان  ســازی  شــهر  و  راه  کل  مدیــر 
کل واحد هــا در برنامــه  کــرد: تعــداد  جمع بنــدی 
مســکن مهــر اســتان اصفهــان ۱۶۰ هــزار و ۴۳۷ 

واحــد بــوده اســت.
قاری قرآن گفت: اســتان اصفهان جزو نخســتین 
کــه تمــام واحد هــای فاقــد  اســتان هایی اســت 
ــر اســاس  متقاضــی و زیــر ۳۰ درصــد پیشــرفت را ب
کــرده و بعضــی از ایــن  شــیوه نامــه، تعییــن تکلیــف 

طرح هــا بــه خودمالــک تبدیــل شــده اســت.
ــه پیشــتاز بــودن اســتان  ــا توجــه ب کــرد: ب او بیــان 
اصفهــان در تحویــل و آمــاده ســازی مســکن مهــر 
بــه شــهرداری ها، این اســتان ۷۲ ســایت مســکن 
بــه  را  هکتــار  مجمــوع ۵۴۸  مســاحت  بــا  مهــر 
که ایــن موضــوع  شــهرداری تحویــل داده اســت 
جــزو نقــاط قــوت اســتان در طــرح مســکن مهــر 

اســت. 

اصفهان، پیشتاز در تحویل و آماده سازی 
مسکن مهر 

محمــد باقــر قالیبــاف رییــس مجلــس شــورای 
اســالمی به عنــوان ســخنران ویــژه مراســم یــادواره 
پــروژه  افتتــاح  جهــت  و  تیــر  هفتــم  شــهدای 
حادثــه  یافــت.  خواهــد  حضــور  اردســتان  در 
بمب گــذاری در دفتــر مرکــزی حــزب جمهــوری 
کــه در هفتــم تیــر ۱۳۶۰ منجــر بــه  اســالمی ایران 
کشته شــدن هفتاد و پنج نفر از اعضای این حزب 
کــه  شــد واقــع در سرچشــمه تهــران در جلســه ای 
بــرای بررســی انتخابــات ریاســت جمهــوری آینــده 
کشــته شــدن  ــه  ــزار می شــد، رخ داد و منجــر ب برگ
اعضــای حــزب جمهــوری اســالمی که در مجلــس 
شورای اسالمی و هیئت دولت عضویت داشتند، 
حســینی  محمــد  ســید  حادثــه  در ایــن  و  شــد 
کل  کشــور و دبیــر  بهشــتی رئیــس دیــوان عالــی 
حزب از جمله کشــته شــدگان بود. در این مراســم 
نیز ســه نفر از شــهدای این فاجعه به ترتیب ســید 
نــوراهلل طباطبایی نــژاد نماینــده مــردم در مجلس 
شــورای اســالمی، محمــود تفویضــی زواره معــاون 
وزارت راه و ترابری و حســن بخشــایش عضو حزب 
جمهــوری اســالمی از شهرســتان اردســتان بودنــد 
ــه همیــن مناســبت در ایــن چهــل ســال هــر  کــه ب
ســاله مراســمی در مســجد جامــع یک هزارســاله 
اردســتان بــا حضــور شــخصیت های اســتانی و 
کشــوری برگــزار می شــود. شهرســتان اردســتان کــه 

شــهدای زیــادی را تقدیــم انقــالب اســالمی کرده 
شــهیدان  راه ایــن  بدرقــه  بــا  هــم  برهــه  در ایــن 
توانســته اند در حفــظ نظــام و دســتاورد های آن 
کوشــا باشــند بــه همیــن مناســبت در چهــل ســال 
کشــور دچــار  کــه  گذشــته  گذشــته بــه جــز دوســال 
بیمــاری کرونــا بــوده اســت این مراســم ها بــا شــکوه 
خاصــی برگــزار می شــود و از سراســر شهرســتان 
خود را به این مراســم می رســانند. امســال مراســم 
شــهدای هفتــم تیــر در تاریــخ ششــم تیرمــاه بعــد از 
نمــاز مغــرب و عشــاء در مســجد جامــع اردســتان 
ــم شــب  ــژه مراس ــه ســخنران وی ک ــود  ــزار می ش برگ
ــاف  ــر قالیب ــد باق ــر محم ــتان دکت ــر اردس ــم تی هفت
خواهــد بــود که بــا دعوت نماینده مردم اردســتان 
در مجلــس شــورای اســالمی انجام شــده اســت 
کارخانه هــای مهــم  ــا در ایــن ســفر یکــی از  و ضمن
شهرســتان نیــز توســط رییــس قــوه مقننــه افتتــاح 

خواهــد شــد.

برای شرکت در مراسم شهدای هفتم تیر :

رئیس مجلس به اردستان سفر می کند 
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گزارش

کمیسیون های تخصصی مجلس ۴ اصفهانی در جمع هیأت رئیسه 
خبرربخ

ــی  ــیون های تخصص کمیس ــه  ــات رئیس ــب هی ترکی
مجلس شــورای اســامی در ســال دوم فعالیت شــان 
مشــخص شــد و ۴ نماینــده ااســتان اصفهــان نیــز 
کمیســیون ها حضــور  در جمــع هیــأت رئیســه این 

ــد.  دارن
کمیســیون امنیــت ملــی و  اعضــای هیــأت رئیســه 
سیاســت خارجی مجلس یازدهم در اجاســیه دوم 

انتخــاب شــدند.
در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  مقتدایــی،  عبــاس 
مجلــس شــورای اســامی که در ســال اول مجلــس 

کمیســیون امنیــت ملــی  یازدهــم هــم نائــب رئیــس 
و سیاســت خارجــی بــود، بــار دیگــر مــورد اعتمــاد 
ــه عنــوان نائــب  گرفــت و ب کمیســیون قــرار  اعضــای 

رئیــس دوم بــرای اجاســیه دوم مجلــس یازدهــم 
انتخــاب شــد.

بــه همیــن ترتیــب زهــرا شــیخی نماینــده مــردم 
اصفهان به عنوان سخنگوی کمیسیون بهداشت 
و درمــان، ســمیه محمــودی نماینده مردم شــهرضا 
به عنوان سخنگوی کمیسیون آئین نامه داخلی و 
ســیدجواد ساداتی نژاد نماینده مردم کاشــان و آران 
کشــاورزی،  کمیســیون  و بیــدگل بــه عنــوان رئیــس 
آب و منابــع طبیعــی، دیگــر اصفهانی هــای حاضــر 
کمیســیون های مجلــس شــورای  در هیــأت رئیســه 

اســامی برای ســال دوم هســتند.

گزارشربخ

کوهســتانی صفــه در جنــوب  در جــوار بوســتان 
اصفهــان از ســال ها قبــل بــاغ وحشــی راه انــدازی 
خطــه  تفریحی ایــن  جذابیت هــای  بــر  تــا  شــد 
گردشــگر پذیر بیافزاید اما سرنوشــت وحوش دربند 
کــه جمعــی از  ــه ای شــد  گون ــه  ــاغ ب قفــس در ایــن ب
فعــاالن و دوســتداران حیوانــات بــا تشــکیل پویــش 
را  صفه«مطالبــه ای  وحــش  بــاغ  بــه  مردمی »نــه 
کننــد. بابــت تعطیلــی آن مطــرح و بــر آن پافشــاری 

 ســرانجام زندگــی غــم انگیــز حیوانــات در اســارت، 
صرافــت  بــه  را  اصفهــان  شــهری  امــور  مدیریــت 
تصمیــم  وحــش  بــاغ  برای ایــن  کــه  آن انداخــت 
کرونا  دیگــری بگیــرد اما ایــن موضــوع مانــد تا  اینکــه 
کــه بــاغ وحش  کــرد  ناخواســته شــرایطی را تحمیــل 
کننــده شــد.این مــدت فرصتــی  خالــی از بازدیــد 
کــرد تــا  گیــران فراهــم  را بــرای مســووالن و تصمیــم 
ــه صــورت  ــاغ وحــش ب ــود و نبود ایــن ب ــه ب بیشــتر ب

کننــد. تخصصــی فکــر 
البتــه تعطیلــی بــاغ وحــش چندیــن بــار بــه صحــن 
علنــی شــورای اسامی شــهر اصفهــان رفــت و بــا 

مخالفت هایــی هــم مواجــه شــد.
بودنــد  معتقــد  شــهر  شــورای  اعضــای  از  برخــی 
اصفهــان  صفــه  وحــش  بــاغ  وضعیــت  هرچنــد 
نســبت بــه بــاغ وحش هــای مــدرن دنیــا مناســب 
نیســت امــا در مقایســه بــا برخــی از بــاغ وحش هــای 
کشــور مطلــوب اســت و حتــی می تــوان بــه عنــوان 
یــک فرصــت نیــز بــه آن نگریســت و به جــای مکانی 
پنــج هکتــاری آن، بــرای احــداث یــک بــاغ وحــش 

کــرد. طبیعــی ۴۰ هکتــاری برنامه ریــزی 
گیــری جــدی بــرای  البتــه تعلــل بــرای تصمیــم 
تعییــن تکلیف بــاغ وحش صفه به دلیل جلســات 
کــه دوســتداران محیــط زیســت،  مختلفــی بــود 
کارشناســان حامی حیوانــات، مدیــران شــهری و 
کمیســیون اجتماعــی  فعــاالن مدنــی بایــد توســط 
کــه در شــرایط  ــد  ــزار می کردن شــورای شــهر آن را برگ

کرونــا مرتــب بــه تعویــق افتــاد.
شــورای  اجتماعــی  کمیســیون  نظــر  البتــه 
اسامی شــهر اصفهــان مبتنــی بــر تعطیلی ایــن بــاغ 
وحــش بــود امــا معتقــد بودند ایــن تصمیــم بایــد 
قابلیــت اجرایــی داشــته باشــد و بــه تاییــد شــورای 

شــهر برســد.
کمیســیون اجتماعــی  کــورش محمــدی رییــس 
شــورای شــهر اصفهــان دربــاره تاخیــر در تصمیــم 

گیــری در بــاره وضعیــت بــاغ وحش صفه اصفهان 
ــات در  ــزرگ مــا، رهاشــدن حیوان ــی ب گفــت: نگران
طبیعــت و امــکان ادامه حیات آنهاســت، زیرا این 
حیوانــات بــه زندگــی در اســارت و قفــس عــادت 
کارشناســی در طبیعــت رهــا  گــر بــدون  کرده انــد و ا
گرســنگی  شــوند دچــار خطراتــی همچــون مــرگ، 
بــه همیــن دلیــل به دنبــال  و شــکار می شــوند 
تعییــن سرنوشــت حیوانــات بــاغ وحــش صفــه 

بودیــم.
محمــدی گفــت: ســاالنه حــدود یک میلیــارد و ۲۰۰ 
تــا ۲ میلیــارد تومــان صــرف نگاهــداری بــاغ وحــش 
ــه  ــر شــورای شــهر تصمیــم ب گ ــه ا ک صفــه می شــود 
امــور  راســتای  در  رقــم  بگیرد، ایــن  آن  تعطیلــی 

گردشــگری هزینــه خواهــد شــد.
در  صفــه  وحــش  بــاغ  محــل  کــرد:  اضافــه  وی 
اســت  اصفهــان  صفــه  گردشــگری  محــدوده 
و  گردشــگری  فضــای  بــه  آن  شــدن  تعطیــل  و 
کوسیســتم طبیعــی صفــه کمــک می کنــد زیرا این  ا
بافــت  بــه  الحــاق  بــرای  مناســبی  مــکان  محــل 

اســت. منطقــه  طبیعــی  و  تفریحــی 
بخشی از حیوانات باغ وحش صفه به کوه کاله 

قاضی منتقل می شوند
سیدرســول موســوی فعال حامی حیوانــات در این 

گذشــته  ســال  مــاه  دی  از  گفــت:  به ایرنــا  بــاره 
انتقــال  بــرای  کشــور  زیســت  بــا معــاون محیــط 
بابــت  از ایــن  کــرده بودیــم و  حیوانــات صحبــت 
کــه برخــی  مشــکلی نبــود تــا نهایــت قــرار بر ایــن شــد 
از حیوانــات غیــر بومی ایــن بــاغ وحــش بــه اســتان 
دیگــر  اســتان های  از  برخــی  و  گلســتان،قزوین 

منتقــل شــوند.
 وی افــزود: مــکان فعلــی بــاغ وحــش صفــه محــل 
نگهــداری حیوانــات بومی و حیوانات آســیب دیده 
کمــپ  می شــود و برخــی دیگــر از حیوانــات نیــز بــه  

کاه قاضــی جهــت نگهــداری انتقــال می یابنــد.
شهرداری انگیزه درآمدزایی از حیوانات نداشت 

شــهرداری  پنــج  منطقــه  مدیــر  رضایــی  احمــد 
کلــی  کــه مســاحت  گفــت  اصفهــان نیــز به ایرنــا 
کــه ۳.۵ هکتــار آن  پــارک وحــش پنــج هکتــار اســت 
کلیه ایــن  کــه   مــکان ســازی شــد بــا ذکر ایــن نکتــه 
ــا هماهنگــی و تحــت نظــارت ســازمان  اقدامــات ب
حفاظــت از محیــط زیســت و ســازمان دامپزشــکی 

گرفــت. انجــام 
وی افــزود: در ســال ۱۳۹۴ مجــوز رســمی فعالیت 
ســازمان  تاییــد  از  پــس  صفــه  وحــش  پــارک 
دامپزشــکی توســط ســازمان حفاظــت از محیــط 
تمــام  و  شــد  صــادر  اصفهــان  اســتان  زیســت 

ــد  ــد غــذا، خری اقدامــات در زمینــه نگهــداری، خری
قــرارداد  عقــد  حتــی  و  قفس هــا  احــداث  دارو، 
هماهنگی ایــن  بــا  پیمانــکار  و  دامپزشــک  بــا 

شــد. انجــام  ســازمان ها 
رضایــی بــا اشــاره به اینکــه شــهرداری اصفهــان از 
گــذاری در پــارک  ســال ۱۳۸۸ اقــدام بــه ســرمایه 
کــرد:  مبالغــی صــرف  کــرده اســت، تصریــح  وحــش 
ســاخت و تکمیــل و اســتاندارد ســازی طبــق نظــر 
کارشناســان محیــط زیســت و مبالغــی نیــز صــرف 
ک و دارو و درمان ایــن حیوانــات  نگهــداری، خــورا

شــد و هیچــگاه درآمــد زایــی مــد نظــر نبــود.
وی گفــت: ســاالنه بالغ بر یک میلیارد تومــان برای 
ــان  ــه دارو و درم ــه و تغذی ــش صف ــاغ وح ــت ب نظاف

حیوانــات هزینــه می شــود.
مدیــر منطقــه پنــج شــهرداری اصفهــان افــزود : 
در مــواردی دیگــر حیوانــات خانگــی شــهروندانی 
را  خــود  حیوانــات  از  نگهــداری  شــرایط  کــه 
ــارک  ــه پ ــم ب ــا مزاح ــده و ی ــا ش ــات ره ندارند،حیوان
اضافــه  وی  می شــوند.  منتقــل  صفــه  وحــش 
ــکان  ــان ام ــق نظرکارشناس ــات طب ــن حیوان کرد: ای
از  هــدف  و  ندارنــد  را  طبیعــت  در  ســازی  رهــا 
نگهــداری آنهــا ادامــه حیــات و زندگــی آرام  آنهــا در 

اســت. صفــه  وحــش  پــارک 

» باغ وحش صفه« اصفهان 
و دغدغه بی پایان دوستداران محیط زیست

بــار دیگــر ســخن از انتقــال آب از ســد ونــک ســولگان 
بــه دشــت رفســنجان برای تعــادل بخشــی باغ های 
گــوش  بــه  بــا چــراغ ســبز محیــط زیســت  پســته 
کــه بــا شــعار محیــط زیســت بــر  می رســد. دولتــی 
کنون در واپســین روزهای پایــان دوره  روی کار آمــد ا
خــود بــرای نابــودی آب هــای یــک منطقــه بــا وجــود 
ــه میــدان آمــده اســت. آب  خشکســالی و بی آبــی ب
انتقالی ایــن طــرح از حوالــی روســتای ونــک ســمیرم 
اصفهــان به حوضه مــورد مذکور وارد می شــود و این 
در حالی اســت که کشــاورزان و باغداران شهرستان 
ــه دلیــل بی آبــی خســارت های بســیاری  ســمیرم ب
کشــاورزی  را متحمــل شــده اند و آبــی بــرای رونــق 
ندارنــد. نماینــدگان اصفهــان و خوزســتان بــا اطــاع 
و  طــرح  راه اندازی ایــن  خصــوص  در  جلســاتی  از 
بــا اعمــال نفــوذ معــاون اول رئیــس جمهــور وقــت، 
کنــش نشــان دادنــد و طــی نامــه ای بــه  ســریع وا
رئیــس جمهــور خواســتار تذکــر بــه رئیــس ســازمان 

کشــور بــرای توقــف آن شــدند. محیــط زیســت 
هشدار برای توقف جلسات انتقال آب

ــگار مهــر در  ــا خبرن ــو ب گفت وگ عبــاس مقتدایــی در 
خصوص ایــن طــرح و تــاش بــرای توقــف آن اظهــار 
گایه هــای مــردم اصفهــان را نســبت بــه  داشــت: 
انتقــال آب از ونــک- ســولگان و سرشــاخه های رود 
کارون بــه دشــت های رفســنجان بــه وزیــر نیــرو در 

مجلــس شــورای اســامی انتقال دادم.
وی افــزود: نامــه ای را بــا امضــا نماینــدگان اصفهــان 
کــه  کردیــم  و خوزســتان بــه رئیــس جمهــور ارســال 
کشــور تذکــر جــدی دهــد  بــه رئیــس محیــط زیســت 
و در مجلــس نیــز بــا معــاون پارلمانــی رئیــس جمهور 
کــه جلســات انتقــال آب از اصفهــان  هشــدار دادیــم 

کنــد. بــه رفســنجان را متوقــف 
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خاطــر نشــان 
کــرد: مــردم اصفهــان بــه هیــچ وجــه نمی پذیرنــد که 
آقــای جهانگیــری بــا اعمال نفــوذ خــود آب اصفهان 
را دوبــاره بــه منطقــه دیگــری ببــرد و تــاش بیهــوده 
کــه مســائل زیســت محیطــی و قانــون بایــد  نکننــد 

ــر آن محکم ایســتاده ایم. رعایــت شــود و در براب
ناراحتی مردم سمیرم در ازای شادابی درختان 

پسته
بــا  مهــر  بــا  گفت وگــو  در  ســلیمی نیز  اصغــر 
محیــط  بحــران  باعــث  طــرح  بیان اینکه ایــن 
کشــور، بیــکاری، مهاجــرت و صدمــه بــه  زیســتی در 
اســتان های ذینفــع و تبعــات اجتماعــی می شــود، 
گفت: ایــن طــرح بــا ۶۷۵ کیلومتــر خط انتقــال و ۶۷ 
کــه  کیلومتــر مســیر تونــل از زیــر شهرســتان ســمیرم 
چنــد ســالی اســت بــا خشکســالی ها دســت و پنجــه 
بــرای چشــمه های آن باقــی  آبــی  نــرم می کنــد و 

نمانــده، عبــور می کنــد.
کشــاورزی در تصمیمــات  وی ادامــه داد: تفکــرات 
ــت  ــز اس ــدارد و فاجعه آمی ــی ن ــتی جای ــط زیس محی
کشــاورزی هــم وجــود داشــته  گــر دیــد  ا و حتــی 
باشــد، نباید بین ســیب سمیرم و پسته رفسنجان 
تفــاوت قائــل شــوند. بحــران بی آبــی و خشکســالی 
کــه شهرســتان ســمیرم را تهدیــد  چندســالی اســت 
و باعــث خشــکیدن درختــان ســیب آنکــه چهــره 

بین المللــی دارنــد شــده اســت.
شــورای  مجلــس  در  ســمیرم  مــردم  نماینــده 
اســامی با بیان اینکه ایــن پــروژه باعــث مهاجــرت 
کن شهرســتان ســمیرم در ازای شــاداب تر  مردم ســا
کیلومتــر آن طــرف  شــدن درختــان پســته تــا ۷۰۰ 

ــی  ــتی و آب ــط زیس ــع محی ــت: مناب گف ــود،  ــر می ش ت
کشــور اســت و بایــد تــاش  متعلــق بــه همــه مــردم 
کــرد آســیبی بــه آن نرســانیم و بــر ســر آن معاملــه 

نکنیــم.
طرحی ضد محیط زیستی با شعار حمایتی

کــرد: از تمــام ظرفیت هــای قانونــی بــرای  کیــد  وی تا
جلوگیــری از ایــن طــرح غیــر علمــی، اقتصــادی و 
ضــد محیــط زیســتی بــا همراهــی ســایر نماینــدگان 
کــرد؛ و خطاب بــه دولت می گویم  اســتفاده خواهــم 
بــه  مشــکلی  امــا  پیشــکش  مشــکات  حــل  کــه 

ــد. ــکات نیافزایی مش
حــل  بــرای  کــه  معتقدنــد  کارشناســان  همــه 
نمی تــوان  تمامی مناطــق  در  کم آبــی  مشــکات 
یــک نســخه واحــد پیچید، بنابراین شــاید بــا انجام 
چنیــن اقداماتــی وضعیــت رفســنجان و دریاچــه 
ارومیــه تــا حــدودی بهبــود یابــد امــا اجرای ایــن 
کــه ســمیرم بــا مشــکات جــدی  طــرح در شــرایطی 
ــت  ــی نیس ــته و صحیح ــدام شایس ــت، اق ــرو اس روب
و این در حالی اســت که در دولت قبلی و مســئوالن 
مربوطه ایــن پــروژه را متوقــف کرده بودنــد. بنابراین 
بــا وجــود علــم بــه خشکســالی اصفهــان بــه ویــژه در 
ــا هــدف ســود بیشــتر و  ــًا ب شهرســتان های آن صرف
گرفــت و  ــده را در نظــر  ــد منفعــت یــک ع ــت نبای ران

ــع طبیعــی بی بهــره باشــند. ســایر مــردم از مناب

چراغ سبز محیط زیست به اجرای طرح انتقال آب ونک- سولگان

علــی ســلیمانپور از اعــام آمــار درگیــری و نــزاع در 
کــرد و گفــت: ســازمان پزشــکی  اصفهــان خــودداری 
قانونــی کشــور بــازوی کارشناســی دســتگاه قضایــی 
در رســیدگی بــه پرونده هایــی با محتوای پزشــکی و 
پیراپزشــکی اســت و حــدود یک ســوم پرونده هایی 
گشــایش می یابــد به ایــن  کــه بنــا بــه دادخواســت 

ــود. ــاع می ش ــازمان ارج س
وی افــزود: بیــش از ۹۵ درصــد از اظهــار نظرهــای 
ــام  ــتان انج ــی اس ــکی قانون ــه در پزش ک ــی  کارشناس
و   اســت  قضایــی  مراجــع  وثــوق  مــورد  می شــود 
اســتان اصفهان به لحاظ تعداد مراجعان ســرپایی 
کشــور پــس از اســتان های تهــران و  رتبــه ســوم را در 

خراســان رضــوی دارد.
مدیــرکل پزشــکی قانونــی اســتان اصفهــان تصریــح 
کــرد: در ســال ۹۹ حــدود ۱۱۶ هــزار پرونــده در اســتان 
گرفــت  ــرار  کارشناســی ق مــورد بررســی و اعــام نظــر 
گذشــته ۱۳۰ هــزار پرونــده بــود  که ایــن آمــار در ســال 
کاهش ۵/۱۰ درصدی  گذشــته  که نســبت به ســال 

را نشــان می دهــد.
وی تصریــح کــرد: ســال گذشــته ۳ هــزار و ۴۷۹ مــورد 
پرونــده فوتــی ارجــاع شــده به نظام پزشــکی اســتان 
کاهــش ۸/۳ درصــدی  کــه  اصفهــان وجــود داشــت 

را نشــان می دهــد.
ســلیمانپور افــزود: در ســال ۹۸،یــک هــزار و ۵۰ فــوت 
کــه در ســال  ناشــی از حــوادث ترافیکــی داشــتیم 
۹۹ ایــن عــدد بــه ۶۸۹ مــورد رســید و ایــن میــزان 
کاهــش تعــداد  کاهــش چشــمگیر اســت و عــاوه بــر 
فوتی هــای حــوادث ترافیکی، تعــداد مصدومان نیز 

ــت. کاهــش داش ۲۲ درصــد 

ــه  ــا بیان اینک ــان ب ــی اصفه ــکی قانون ــرکل پزش مدی
ــی  ــای تخصص ــر واحده ــگاه ها از دیگ ــد آزمایش واح
ــرد: آزمایشــگاه ســم  ک کل اســت، اضافــه   ایــن اداره 
شناســی، آســیب شناســی، سرولوژی)بررســی لکــه( 

و ژنتیــک تشــکیل شــده اســت.
گفــت: در آزمایشــگاه ســم شناســی در طــول  وی 
کــه  کردیــم  کار  ســال ۱۳۹۹، بالــغ بــر ۳۵ هــزار نمونــه 
آزمایش هایــی منطبــق بــا ســم شناســی از برخــی 
اســتان های دیگــر نیــز بــه آزمایشــگاه مــا ارجاع شــده 

اســت.
ســلیمانپور افزود: در آزمایشــگاه ســرولوژی پنج هزار 
و ۲۰۰ نمونه و وجود یا عدم وجود آغشــتگی لباس، 
دســتمال یــا پارچــه بــه خــون، بــزاق و ترشــحات 
گرفــت و نمونه هایــی از  جنســی مــورد بررســی قــرار 

اســتان یــزد داشــتیم. 
در  بیانکــرد:  اصفهــان  قانونــی  پزشــکی  مدیــرکل 
گذشــته  آزمایشــگاه ژنتیــک )DNA( نیــز در ســال 
هــزار و ۵۰۰ نمونــه اســتخراج و مــورد بررســی قــرار 

گرفــت.
گذشــته حــدود ۸  ــا بیان اینکــه در چهارســال  وی ب
کــه مرتکــب  هــزار و۸۰۰ نمونــه از زندانیــان اســتان 
جرایــم خشــن شــده بودنــد، اخــذ شــد و حــدود 
چهــار هــزار پروفایــل از این نمونه ها اســتخراج شــدو 

گرفــت. در بانــک هویــت ژنتیــک اســتان قــرار 
کشــورهای اســامی به ویژه ایــران  وی ادامــه داد: در 
ــه  ــی ب ــقط درمان ــا س ــت ام ــرام اس ــن ح ــقط جنی س
کــه حفــظ جنیــن بــرای مــادر خطــر جانــی  آن معنــا 
داشــته و یــا جنیــن واجــد نقــص واضــح در خلقــت 
نظــر  بــه  بنــا  باشــد  ذهنــی  ماندگــی  عقــب  یــا  و 

کارشناســی پزشــکی قانونــی امــکان پذیــر اســت.
کرد: در پزشکی قانونی براساس قانون  وی تصریح 
موجــود و دســتورالعمل ها در مــوارد ســقط درمانــی 
کارگروهــی  زمینــه  و در ایــن  نظــر می کنیــم  اعــام 
تشــکیل شــده است که کارشناســان خبره سازمان 
پزشــکی قانونــی کشــور نیــز یکــی از اعضــای تشــکیل 
دهنــده آن هســتند و درحــال بازبینی ایــن فراینــد 
و نحــوه رســیدگی به ایــن پرونده هــا هســتند و هــر 
زمانــی تبدیــل بــه قانــون جدیــد و دســتورالعمل 
از آن تبعیــت  تــازه شــود ادارات پزشــکی قانونــی 
فرایندهــای  افــزود:  ســلیمانپور  کــرد.  خواهنــد 
ــور  ــر ام ــی ب ــی در ایــن زمینــه مبتن کارشناس اداری و 
تجربــی اســت و شــالوده آن مبتنــی بــر علــوم تجربــی 
و  تحقیــق  هرچقــدر  بنابرایــن  اســت،  پزشــکی  و 
کار دارد، بــه ویژه ایــن موضــوع  بازنگــری شــود جــای 
کــه ابعــاد و پیوســت های دیگــر هــم دارد و  مهــم 
صــرف اعــام نظــر پزشــک نیســت ودر حــال حاضــر 
اعــام نظــر تخصصــی در مورد ایــن موضــوع از طــرف 

ــون موجــود اســت. ــی براســاس قان پزشــکی قانون
ــرد: بازنگــری و ارزیابــی مجــدد مبانــی  ک کیــد  وی تا
اعــام نظــر در مــورد ســقط جنیــن درمانــی موضــوع 
پســندیده ای اســت و هرچقــدر فرایندهــا پختــه تــر، 
علمی تــر و مطابقــت بیشــتری بــا مبانــی فقهــی و 

پزشــکی داشــته باشــد بهتــر خواهــد بــود.
کــرد: نگرانــی اصلــی از ســقط  ســلیمانپور تصریــج 
جنیــن جنایــی اســت و نــه درمانــی، امــا در مــوارد 
گرچــه زیــاد نیســت، امــا  ســقط جنیــن درمانــی نیــز ا
هرچقــدر فرایندهــا بازنگــری و دقــت بیشــتری در 

ــت. ــر اس ــود بهت ــاظ ش ــاد آن لح ابع

» نزاع و درگیری« بیشترین علت مراجعه به پزشکی قانونی اصفهان است

قای رئیسی  آ
معجزه نمی خواهیم 

فقط امید را زنده نگهدار !
ابراهیــم رئیســی بــه عنــوان رییــس جمهــور 
کامــا  منتخــب مردم ایــران در شــرایط ویــژه و 
شــده  دار  عهــده  را  ســمت  حساســی  ایــن 

اســت.  
کــه درگیــر  کشــورمان چنــد ســال اســت  الــف: 
یــک جنــگ اقتصــادی تمــام عیــار و پرونــده 
هنــوز بــاز هســته ای اســت. رشــد اقتصــادی تــا 
همیــن چنــدی پیــش منفــی و در حــال حاضر 

بســیار ناچیــز اســت.
نقدینگــی بســیار بســیار افزایــش یافتــه و در 
عیــن حــال شــکاف اجتماعــی و اقتصــادی 
کــه محصــول ســال ها بــی اعتنایــی بــه اصــاح 
خوبــی  بــه  اســت  اقتصــادی  ســاختارهای 
کاما  هویداست و اثرات اجتماعی و روانی آن 

در میــان مــردم احســاس می شــود. 
از زمامــداران اجرایــی  ســرخوردگی سیاســی 
کشــور و ناامیدی از اصاح امور در میان اقشــار 
کــه  مختلــف جامعــه ریشــه دوانیــده، امــری 
اثــرش را در مشــارکت سیاســی نیــز نشــان داد.
هنــوز  دولــت  غلــط  تصمیمــات  برخــی 
مســتقر در برخــی حوزه هــا نیــز باعــث شــده 
در مجمــوع میــراث پــر هزینــه و پــر زحمتــی 
امــا  بمانــد.  برجــای  بعــدی  دولــت  بــرای 
کــه در ایــن روزهــای  همه این هــا را نگفتیــم 
کنیــم چــرا  آخــر دولــت مســتقر آن را ســرزنش 
کاری  کــردن  کــه در ایــن روزهــای آخر ســرزنش 

بــی فایــده اســت. 
بــه  اشــاره  اســت  یــادآوری  انگیزه ایــن  آنچــه 
کــه تیــم اجرایــی جدیــد  دشــواری راهــی اســت 
در ابتــدای آن قــرار دارد و ضــرورت درافکنــدن 
کارآمــد  طرح هــا و ایده هایــی بســیار متفــاوت و 

کشــور.  در نحــوه مدیریــت 
نظــام مدیریتــی کشــور طــی ســه دهه گذشــته 
فــردی  زحمــات  از  جــدا  و  مجمــوع  -در 
کدســت در برخــی  کارآمــد و پا برخــی مدیــران 
کارآمــد و در  نا و  پــر هزینــه  ســال ها- بســیار 
عیــن حــال زیــاده خــواه و بهره منــد از امتیازات 

گــون و نــاروا بــوده اســت. گونا

طــول  در  مدیریتــی  نظــام  آن ایــن  از  جــدا 
کم تحرک  همه این ســال ها بســیار ســنگین و 
ــا مشــکات  کــه تناســبی ب ظاهــر شــده اســت 

کشــور نــدارد.  گــون امــروز  گونا
ــر از  ــی فرات ــه تــوش و توان تغییر ایــن وضعیــت ب
کــه انگیزه هایــی  معمــول نیــاز دارد و مدیرانــی 
بســیار واال بــرای خدمتگــزاری داشــته باشــند 
و  تخصــص  و  باشــد  همه این هــا  گــر  ا امــا 
تجربــه ای که الزمــه اصاح امور در این شــرایط 
گــره ای از  پیچیده اســت نباشــد یقینــا نه تنهــا 
گــره بر  مشــکات کشــور بــاز نخواهــد شــد بلکه 

ــار می شــود. ــره ب گ
در  منتخــب  جمهــور  رییــس  خوشــبختانه 
زمینــه تعهــد و انگیزه هــای خدمتگــزاری بــی 
شــایبه فــردی خوشــنام و مــورد اعتمــاد مــردم 
اســت و حتــی مخالفــان سیاســی او نیــز بر ایــن 
که ایــن امــر یقینــا  ویژگــی صحــه می گذارنــد 
کنــار تجربــه طوالنــی قضایــی او و شــناخت  در 
گلوگاه هــای مســاله برانگیــز در نظــام مدیریتــی 
کشــور خواهــد  کار شــرایط امــروز  بســیار بــه 
آمــد. روحیــه تعامــل و اعتــدال وی نیــز در ایــن 
کمــک زیــادی در اســتفاده از ظرفیت هــای  راه 
کارآمــد همــه جریان هــای  گمنــام و  اجرایــی 
کــه الزمه ایــن شــرایط  کــرد  سیاســی خواهــد 

دشــوار اســت. 
انگیــزه  و  تعهــد  وجــود  حتــی  حــال  با ایــن 
خدمتگــزاری بــاال، تعامل و تعــادل در تصمیم 
ظرفیت هــای  همــه  از  اســتفاده  و  گیــری 
مدیریتــی  فراجناحــی نیــز نمی توانــد همــه 
مشــکات را باهــم و بــه طرفــه العینــی، معجزه 
وار برطــرف کنــد.  واقــع بینی و عقانیت حکم 
می کنــد بــا اولویــت بنــدی مشــکات و تــاش 
ــه قــدم از  ــه صــورت قــدم ب ــرای حــل آن هــا ب ب
کار  ــچ  ــردن و هی ک کار  ــه  ــه هم ــادن در ورط افت

ــود.  ــز ش ــردن پرهی نک
کنــار هــم می توانــد  مجموع ایــن ویژگی هــا در 
کنــد  افقــی روشــن را پیــش روی مــردم ترســیم 
کــه مشــاهده حرکــت تدریجــی و امیدوارانــه بــه 
ســوی آن بــرای رضایتمنــدی عمومی کافــی 
کــه هیچکــس از دولت هــا انتظــار  اســت چــرا 

کــردن نــدارد.  معجــزه 
تمــام ماجــرای رضایتمنــدی عمومی به ایجــاد 
امیــد واقعــی و مشــاهده تــاش بــرای رســیدن 
کــه  چیــزی  می شــود  خاصــه  مقصــود  بــه 
شــوربختانه در بســیاری از ســال های گذشــته 

از مــردم دریــغ شــده اســت.

نگاه رسانه
احتمال تغییر در نتیجه انتخابات شورای شهر بهارستان 

در صورت اثبات تخلفات
خبرربخ

عضــو هیــأت نظــارت بــر ششــمین دوره انتخابــات 
گفــت: مســتندات  شــورا ها در شهرســتان اصفهــان 
تخلفــات مطــرح شــده دربــاره انتخابــات شــورای 

شــهر بهارســتان در حــال بررســی اســت. 
احمــد  جــوان،   خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
دوره  ششــمین  بــر  نظــارت  هیــأت  مقیمی عضــو 
گفــت:  ــات شــورا ها در شهرســتان اصفهــان  انتخاب
مســتندات تخلفات مطرح شــده دربــاره انتخابات 
که  شــورای شــهر بهارســتان در حال بررســی اســت، 
گــر بــه اثبــات برســد در نتیجه انتخابات بهارســتان  ا

تأثیــر ویــژه خواهــد داشــت.
او اظهــار داشــت: در فرآینــد رد و تأیید صاحیت ها، 
گزارشــات  براســاس اطاعــات، اســناد، مراجعــات و 
مردمــی، حساســیت روی موضــوع خریــد و فــروش 
رأی و بــه قــول اهالــی بهارســتان رأی هــای اتوبوســی 

و مینی بوســی مطــرح بــود.
عضــو هیــأت نظــارت بــر ششــمین دوره انتخابــات 
لــذا  داد:  ادامــه  اصفهــان  شهرســتان  شــورا های 
هــم  گذشــته  در  موضــوع  که ایــن  آن جایــی  از 
ســابقه داشــته اســت و ایــن مســأله غصــه ای در 
کــه  شــدیم  مصمــم  بــود،  بهارســتان  مــردم  دل 
کنیــم؛  پیگیــری  را  موضــوع  جدی ایــن  به طــور 
بــا  پیشــگیرانه ای  اقدامــات  منظــور  همیــن  بــه 
نظامــی در حــد  و  امنیتــی  نهاد هــای  هماهنگــی 
کــرد: بــا توجــه بــه  امــکان انجــام شــد. او تصریــح 
انتخابــات ریاســت جمهوری و همچنیــن مســأله 
مراقبت هــای  انتخابــات،  در  کثــری  حدا حضــور 
ــردد اتوبوس هــا و  کنتــرل ت امنیتــی و نظامی ماننــد 
مینی بوس هــا تــا میــزان قابــل قبولــی موثــر بــود.

مقیمی افــزود:، امــا به دلیــل آن که فراوانی داشــت 
ک غیربومی بعضــًا  و ماشــین های ســواری بــا پــا
حتــی از یکــی دو روز قبــل بــه اســم مهمان در شــهر 
حضــور داشــتند، وضعیــت را متفــاوت ســاخته 

بــود.
عضــو هیــأت نظــارت شهرســتان اصفهــان عنــوان 

میدانــی  بازدیــد  چنــد  هــم  انتخابــات  روز  کــرد: 
ویــژه هیــأت  ناظــر  بازدیــد میدانــی  داشــتیم؛ در 
ــو  ــوان عض ــه عن ــن ب ــور م ــن حض ــارت و همچنی نظ
هیــأت نظــارت بــه همــراه حجت االســام میرزایــی، 
شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
کــه  بــود  گویای ایــن  اســامی در شــهر نمایانگــر و 
صــورت  ترســی  و  واهمــه  هیــچ  بــدون  تخلفــات 

می گرفــت.
کــرد: از همــان روز و فــردای انتخابــات،  او  اضافــه 
پیگیــری اعضــای هیأت هــای اجرایــی و نظــارت و 
همچنیــن نهاد هــای امنیتــی، انتظامــی و قضایــی 
صــورت  جــدی  طــور  بــه  موضــوع  بررســی  بــرای 

پذیرفــت.
اولویــت  حاضــر  حــال  در  آنکــه  بیــان  مقیمی بــا 
کار هیأت هــای  رســیدگی این موضــوع در دســتور 
اجرائــی و نظــارت قــرار گرفتــه اســت، افزود: فهرســت 
گزارشــات واصلــه بــرای هیــأت نظــارت هــم بیــش از 
گــزارش از ســوی ناظریــن هیأت هــای نظــارت   ۴۰
نماینــده  تذکــر  از ۵۰  بیــش  اجرائــی در شــعب،  و 
هیــأت نظــارت بــه شــعب، بیــش از ۳۰ شــکایت از 
کاندیدا هــای شــورای شــهر بهارســتان بــه هیــأت 
نظــارت، بیــش از ۱۰۰ قطعــه فیلــم و عکــس از ثبــت 
انتخابــات و امضــاء طومار هــای  تخلفــات در روز 
کنین  فیزیکــی و الکترونیکــی بیــش از ۱۰۰۰ نفــر از ســا

ــت. ــتان اس ــهر بهارس ش
عضــو هیــأت نظــارت بــر ششــمین دوره انتخابــات 
شــورا های شهرســتان اصفهان بیان داشــت: موارد 
کــه در اختیار  مطــرح شــده و همچنین مســتنداتی 
کــه  ســایر نهاد هــا اســت، در حــال بررســی اســت، 
گــر بــه اثبــات برســد در نتیجه انتخابات بهارســتان  ا

تأثیــر ویــژه خواهــد داشــت.
او  تصریــح کــرد: البته ایــن مســأله صرفــا درخصــوص 
ــت  ــتان اس ــهر بهارس ــورای اسامی ش ــات ش انتخاب
گزارشــات مــا مربــوط بــه انتخابــات شــورای  و همــه 
ــات  ــا انتخاب ــی ب ــچ ارتباط ــت و هی ــهر اس اسامی ش

ریاســت جمهــوری نــدارد.
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کــه همیشــه  پــل خواجــو از آن جملــه آثــاری اســت 
و  داشــته  را  شناســنامه  حکــم  اصفهــان  بــرای 
از ایــن رو بــا توجــه بــه توســعه ســاخت و ســازها و 
رشــد عمــودی آنهــا، رعایــت حریــم منظری ایــن 
اثــر تاریخــی شــاخص،  بــه همــراه قوانیــن شــهری و 
ضوابــط حرایــم تعریــف شــده، اهمیــت دوچنــدان 

دارد.
ارتفــاع بناهــا در حریــم درجــه یــک پل هــای تاریخــی 
اصفهان، ۱۲ متر اســت؛ به گفته شــهرداری منطقه 
ــار  ــده، چه ــاد ش ــکونی ی ــع مس ــان، مجتم ۳ اصفه
گرچــه از  کــه  طبقــه بــر روی پیلوت)همکــف( اســت 
حریــم درجــه یــک، خارج اما با احتســاب طبقــات و 
کریدور  همکف، با ارتفاع بیشتر از ۱۵ متر درست در 
دیــداری و منظــر پــل تاریخــی خواجــو قــرار می گیــرد 
اتفــاق ناخوشــایندی در  ؛ آنچــه موجــب چنیــن 
بنــای  تاریخــی شــده، ســاخت دو  اثــر  منظر ایــن 
گذشــته  ــا همیــن ارتفــاع در ســال های  مســکونی ب
کــه  بــر همیــن اســاس و طبــق طــرح تفصیلــی  بــوده 
اقــدام بــه صــدور پروانــه ســاخت بــرای بنــای یــاد 

شــده شــده اســت.  
کارشناســان شهرســازی معتقداند  در این میان اما 
ضوابــط طــرح تفصیلــی به عنــوان طــرح باالدســتی 
بــه تنهایــی کافی نیســت و خــاء قوانیــن الزم االجرا 
و ضوابــط طراحــی منظــر دلیــل مخــدوش شــدن 
منظــر آثــار و المان هــای تاریخــی شــهر اصفهــان 

کــه تــا برطــرف شــدن این  اســت. آنــان بر ایــن باور انــد 
خــاء قانونــی بایــد در شــهر اصفهــان، شــهرداری 
بافــت تاریخــی بــا قوانیــن و ضوابطــی جــدا از ضوابط  
بــه واســطه آن  تــا  نقــاط شــهر ایجاد شــود  ســایر 
بتــوان  منظــر آثــار و بافت هــای تاریخــی را از چنیــن 

ــرد. ک ــظ  ــری حف ــای بص آلودگی ه
گفتــه می شــود نوعــی ناهماهنگــی  عــاوه بر ایــن، 
بیــن میــراث فرهنگــی و شــهرداری موجــب ارتفــاع 
پــل  دیــداری  کریــدور  در  ســاختمان  گرفتن ایــن 
طبــق  می گویــد  است.شــهرداری  شــده  خواجــو 
ضوابــط طــرح تفصیلــی اقــدام بــه صــدور پروانــه 
کــرده اســت و معاونــت میــراث فرهنگی اصفهــان در 
کــه شــهرداری بایــد بــه دلیــل  مقابــل معتقــد اســت 
کل میــراث فرهنگــی  حساســیت موضــوع از اداره 

می گرفــت. اســتعام 
روایت میراث فرهنگی از ماجرای ساخت و ساز 

در منظر پل خواجو
کل  اداره  فرهنگــی  میــراث  معــاون  ناصرطاهــری 
دســتی  صنایــع  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
اســتان اصفهــان در پاســخ بــه آنچــه موجــب شــده 
مجتمــع  یــک  ســاختمانی  عملیــات  تــا  اســت 
به ایرنــا  شــود،  گرفتــه  ســر  از  دوبــاره   مســکونی 
طریــق  از  میــراث  کل  اداره  از اینکــه  بعــد  گفــت: 
مراجــع قضایــی علیــه مالــک و شــهرداری منطقــه 
۳ بــه خاطــر صــدور پروانــه ســاختمانی در حریــم پل 
خواجو بدون استعام از میراث فرهنگی، پیگیری 

گرفتن دســتور توقف شــد.   کــرد، موفــق بــه  حقوقــی 
پرونــده  در دادســرای شــعبه  پنجــم شــهید توالیــی 
کــه بــا خبــر شــدیم عملیــات  در حــال انجــام بــود 
ســاختمان، مجــدد بــه جریــان افتــاده اســت. بــا 
یــگان حفاظــت  میــراث  بــا  مــن  تلفنــی  تمــاس 
کار ســاختمان داشــتیم  فرهنگــی ســعی در توقــف 
کنــون دســتور قضایــی جدیــدی دریافــت  کــه تا چــرا 
نشــده و تــا تکمیــل رونــد قضایــی و حقوقــی  ادامــه 

عملیــات غیرقانونــی اســت.
کــه رای مبنــی بــر منــع  وی افــزود: حتــی در صورتــی 
تعقیب هم صادر شــود، ما فرصت بیســت روزه ای 
بــرای اعتــراض بــه رای دادگاه خواهیــم داشــت؛ امــا 
ــع  ــر رف ــی ب ــی مبن ــام قضای ــتور مق ــش دس ۲ روز پی
کار  توســط  دســتور توقــف عملیــات و اجــازه ادامــه 
فرهنگــی  میــراث  کل  اداره  شــد.  صــادر  دادســرا 
مکاتبــه ای بــا دادســرا  در ایــن رابطــه انجــام داده 
اســت و بر ایــن اســاس با توجه بــه اقدامات حقوقی 
انجام شــده توســط اداره کل میراث فرهنگی، باید 

منتظــر دســتور مقــام قضایــی باشــیم.
روایت شهرداری از ساخت و ساز در منظر پل 

خواجو
شــهرداری  حقوقــی  مســوول  انتشــاری   ایمــان 
گفت: ایــن مجتمــع  ــا  ــاره به ایرن منطقــه ۳ درایــن ب
چــون در شــعاع مــازاد ۱۵۰ متــر از پــل خواجــو قــرار 
گرفتــه، از دیــدگاه مــا قانونــی اســت امــا بــه خاطــر 
از  فرهنگی،می خواســتیم  میــراث  نگرانی هــای 

کــه  بــا صــدور دســتور  کنیــم  کار جلوگیــری  ادامــه 
قضایــی مبنــی بــر رفــع توقــف عملیــات، امــکان آن 

هــم نیســت.
پیلــوت  روی  طبقــه  چهــار  بنــا  افزود: ایــن  وی 
پروانــه  نیســت؛  هــم  تنهــا  و  بــوده  )همکــف( 
ترتیــب  همیــن  بــه  هــم  مجــاور  ســاختمان های 

اســت.
نــگاه مســوول حقوقــی شــهرداری منطقــه ۳،  از 
چــون پیشــتر ۲ بــاب ســاختمان دیگــر بــا همیــن 
ارتفــاع در ایــن محــدوده ســاخته شــده  ســاختمان 
محــل مناقشــه خــط آســمان را قطــع نکــرده اســت.
گفــت  مســوول حقوقــی شــهرداری منطقــه ۳ در 
ــی  ــراث فرهنگ ــی از می کوتاه ــن  ــا افزود: ای ــو با ایرن وگ
کــه ۲ ســاختمان  اســت. آیــا میــراث فرهنگــی زمانــی 
اســت؟!  بــوده  خــواب  شــده اند،  ســاخته  دیگــر 
مالــک طبــق ارتفــاع ۲ ســاختمان دیگــر و نــه مــازاد 
آنهــا، در ایــن محــدوده، پروانــه می خواهــد. مــا هــم 
کــه خــط آســمان را قطــع نمی کنــد و بــه  می بینیــم 
آن پروانــه ســاخت داده ایــم. طبــق ضوابــط،  ارتفــاع 
۱۲ متــری تــا شــعاع ۱۵۰ متــری پــل مجــاز اســت امــا  
فاصله ایــن ســاختمان تــا پــل بیشــتر از ایــن مقــدار 

اســت.
روایت مقام قضایی از ماجرای خواجو

جواد مصلحی  قاضی شــعبه ۵ بازپرســی دادسرای 
عمومــی و انقــاب اصفهــان نیــز در این رابطــه به ایرنا 
گفــت: از نــگاه مــا تخلفــی صــورت نگرفتــه اســت. 
گفتنــد مــا   نماینــدگان میــراث فرهنگــی آمدنــد و 
جهــت پیشــگیری از تخلــف اعــام شــکایت کردیم. 
ــوای  ــا دع ــوا ام ــه دارد. دع ــهرداری پروان ــک از ش مال
بیــن شــهرداری و میــراث فرهنگــی اســت و مالــک، 
کــه وســط  دعــوای  یــک شــخص حقوقــی اســت 
میــراث  و  شــهرداری  یعنــی  عمومــی،  نهــاد  دو 
فرهنگــی  فــدا می شــود. این حــق النــاس اســت؛ 
بــه خاطر اینکــه ۲ نهــاد عمومی بــا  نمی خواهیــم 
هــم مشــکاتی دارنــد، حــق یــک شــخص حقیقــی 
که هنوز مرتکب  غیردولتی تضعیع شــود، در حالی 

جرمی هــم نشــده اســت.
گــر جرمــی رخ بدهــد بازپــرس وظیفــه  وی افــزود: ا
رســیدگی و برخورد با مجرم را دارد. بازپرس وظیفه 

پیشــگیری از وقــوع جــرم را نــدارد. 
کــه ببینــم آیــا جرائــم میــراث  وظیفــه ما ایــن اســت 
فرهنگــی در خصــوص  پــل  خواجــو بــه عنــوان یــک 
اثــر ملــی رخ داده اســت یــا خیــر! ما ایــن موضــوع 
کــه هنــوز جرمی واقــع  کردیــم و دیدیــم  را  بررســی 
را  ســاز  و  ســاخت  ادامــه  بخواهیــم  کــه   نشــده 

 متوقف کنیم.
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کارخانــه زمــرد پ 2، محکــوم بــه بــه موجــب رأی  گــز  پــدر: تقــی نشــانی محــل اقامــت: 
کــه قطعیــت  گــز  شــماره 19۴ تاریــخ 99/۶/22 حــوزه ۶ شــورای حــل اختــاف شــهر 
یافتــه اســت. محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه: پرداخــت مبلــغ شــصت و ســه میلیــون 
و دویســت و بیســت و پنج هزار ریال بابت اصل خواســته و مبلغ دو میلیون و شــصت 
و پنــج هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت تأخیر تأدیه وفق شــاخص 
اعامی بانــک مرکــزی بــا محاســبه دایره اجــرا از تاریــخ 99/۴/2۵ لغایت زمــان پرداخت 
در حــق خواهــان و پرداخــت نیــم عشــر اجرایی در حق صنــدوق دولت مــاده 3۴ قانون 
اجــرای احــکام: همینکــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیــه مکلــف 
اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــراء بگــذارد یا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم 
بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرای حکم و اســتیفا محکوم به از آن میســر باشــد 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد، بایــد ظــرف مهلــت مزبــور  و درصورتــی 
گــر مالــی نــدارد، صریحــًا  کنــد و ا صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 

گــز - 11۵37۶8 / م الــف اعــام نمایــد. شــعبه ۶ 
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰۰8۴۶۴، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/2، نظربه اینکــه ســند مالکیــت ســه دانگ مشــاع 
ک ثبتــی شــماره 1397 فرعــی از ۴11 اصلــی واقــع در بخــش 1۶ ثبتــی  از ششــدانگ پــا
ــه شــماره چاپــی 997۵8۴  ــد شــهریار ب ــور فرزن ــم شــهره جــال پ ــام خان ــه ن اصفهــان ب
در صفحــه ۴۶8 دفتــر ۴8 ذیــل شــماره ۴۰۵1 ثبــت و صــادر شــده آقــای محمدحســن 
قســامی فرزند بهــروز وکیــل نامبــرده بموجــب وکالتنامــه شــماره 1193۰9، 1۴۰۰/۰2/2۰ 
کتبــی بــه شــماره  دفترخانــه اســناد رســمی 71 اصفهــان نامبــرده باارائــه درخواســت 
وارده بــه شــماره 2۶۰111۰2 مورخــه 1۴۰۰/۰3/19 بــه انضمــام دو بــرگ شــهادت شــهود 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره ۶1۵۴1۰ مورخــه 1۴۰۰/۰2/3۰ بــه شــماره یکتــا 
گواهــی دفترخانــه 378 اصفهــان رســیده، مدعــی میباشــند  1۴۰۰21۵۵۶28۰۰۰۰71 بــه 
کــه ســند مالکیــت بــه علــت جابجائــی مفقــود شــده و درخواســت صــدور المثنــای ســند 
ک در رهــن و  گواهــی دفتــر امــا ک مذکــور طبــق  مالکیــت ملــک فــوق را نموده انــد. پــا
بازداشــت نمی باشــد. لــذا مراتــب فــوق بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ 
گهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام  آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد، از تاریــخ 
ــه اصــل ســند  ــًا ضمــن ارائ کتب گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  انتشــار این آ
مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس 
گــر ظــرف  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده ســند مســترد  و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله 
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. رئیــس 

ک منطقــه شــمال اصفهــان - 11۵۴۶۵9 / م الــف اداره ثبــت اســناد ثبــت و امــا

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

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰3۶۶۵ مــورخ 1۴۰۰/۰3/13 هیــات آقــای حســام 
کدملــی 1293۰73۰1۶ صــادره  الدیــن یــزدان بخــش بــه شناســنامه شــماره 3۵7۶ 
اصفهــان فرزنــد علیرضــا نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
ک 139۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  بــه مســاحت 129/39 مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی  ثبــت اداره ثبــت اســناد و امــا
مــع الواســطه از مالکیــت اســداله طوطیــان و رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰3۶۶۵ 
کدملــی  مــورخ 1۴۰۰/۰3/13 آقــای محمدحســن امیــری بــه شناســنامه شــماره 119۰ 
12921۶۵۰91 صــادره اصفهــان فرزنــد بهــروز نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ک 139۰۰ اصلــی واقــع در  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 129/39 مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبق مبایعه  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت اســداله طوطیــان لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم 
کــه اشــخاص نســبت  گهــی می شــود. درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهی به  بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
ــم  ــه مراجــع قضایــی تقدی یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 
مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰۵، 
ک شــمال  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/2۰، رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا

اصفهــان - 11۵3877 / م الــف

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

موضــوع  هیــأت  جلســه   ،1۴۰۰/۰3/3۰ تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰3۰2۰۰۶۰۰2۰8۵ شــماره: 
ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
رســمی مصوب139۰/۰9/2۰ بــا حضــور امضــاء کننــدگان زیــر در وقت مقرر/فــوق العاده 
ــه  ــوط ب ــه 139911۴۴۰2۰۰۶۰۰27۴۵ مرب کاس ــده  ــکیل وپرون ــأت تش ــه هی در دبیرخان
تقاضــای آقــای / خانــم احمــد رجائــی خوزانــی مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت 
ک شــماره ۵8 فرعــی از 73 اصلــی واقــع در بخــش 1۴  بــه ششــدانگ یــک بــاب خانــه پــا
حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تحــت بررســی اســت. هیــأت پــس از مطالعــه پرونــده 
و ماحظــه تقاضــای اولیــه و مســتندات و تطابــق نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق پرونــده 
ــه  ــر مبــادرت ب ــه شــرح زی و بررســی پاســخ وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــام و ب
صــدور رای می نمایــد. رأی هیــأت: باتوجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و مســتندات 
کارشــناس  گــزارش  ضمیمــه شــامل صفحــه ۴79 دفتــر 77 و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه  منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی 
ملــک موردتقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی داشــته و تصرفــات 
کــه  کارشــناس  گردیــده و بررســی های محلــی  متقاضــی نســبت بــه موردتقاضــا احــراز 
ع بــودن تصرفــات متقاضــی دارد. لــذا مالکیــت آقــای  حکایــت از عــدم تعــارض و بامنــاز
کدملــی 11۴۰3۶23۴8  / خانــم احمــد رجائــی خوزانــی بــه شناســنامه شــماره 1۰937 
کبــر در قســمتی از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 191/19  صــادره فرزنــد علــی ا
ک شــماره ۵8 فرعــی از 73 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۴ حــوزه ثبــت  مترمربــع پــا
ملــک خمینــی شــهر تاییــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صــادر می نمایــد. شــمااًل اول 
گــذر دوم بــه صــورت پــخ بــه طــول ۴/۵3  بــه طــول ۶/۰7 متــر درب و دیواریســت بــه 
گــذر، جنوبــًا  گــذر، شــرقًا بــه طــول 1۶/۴۰ متــر درب و دیواریســت بــه  متــر دیواریســت بــه 
ک 73/۵8 باقیمانــده، غربــًا بــه طــول 19/72 متــر بــه  بــه طــول 11/۰2 متــر بــه دیــوار پــا
دیوار باقیمانده حقوق ارتفاقی ندارد. دراجرای ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامه اجرائــی آن مقرر 
ک وفــق مقــررات پــس از طــی تشــریفات ثبتــی نســبت  مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــا
بــه صــدور ســند مالکیــت ملــک مورد اشــاره بــه نام متقاضی مذکــور اقدام نمایــد. نوبت 
اول: 1۴۰۰/۰۴/۰۵، نوبــت دوم: 13۴۰۰/۰۴/2۰، قائــم مقــام رئیــس واحد ثبتی خمینی 

شــهر ســید امیرحســین حســن زاده - 11۵338۴ / م الــف

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

موضــوع  هیــأت  جلســه  تاریــخ: 1399/12/18،  شــماره: 1399۶۰3۰2۰۰۶۰1۴9۶7، 
ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
رســمی مصوب139۰/۰9/2۰ بــا حضــور امضــاء کننــدگان زیــر در وقت مقرر/فــوق العاده 
کاســه 139911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۰87 مربــوط بــه  در دبیرخانــه هیــأت تشــکیل وپرونــده 
کبــر مجیری اندانــی مبنــی بــر صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه  تقاضــای آقــای / خانــم ا
ک شــماره فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش حــوزه ثبــت ملــک  ششــدانگ قســمتی از پــا
خمینــی شــهر تحــت بررســی اســت. هیــأت پــس از مطالعه پرونــده وماحظــه تقاضای 
اولیه و مستندات و تطابق نقشه ارائه شده با سوابق پرونده و بررسی پاسخ وضعیت 

ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد. رأی 
هیأت: باتوجه به تقاضانامه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه شــامل ثبت در صفحه 
کارشــناس منتخب و پاســخ وضعیت  گزارش  ۴۵۰ دفتر ۴۵۴ و ماحظه نقشــه ملک و 
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک موردتقاضــا و انتقــال  ثبتــی 
ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضی نســبت بــه موردتقاضا 
ع  احــراز گردیــده و بررســی های محلــی کارشــناس کــه حکایــت از عــدم تعــارض و بامناز
ــه  ــی ب کبــر مجیری اندان ــم ا ــذا مالکیــت آقــای / خان ــودن تصرفــات متقاضــی دارد. ل ب
ــه 2  ــه نســبت ب ــی ال ــد ول کدملــی 11۴12۴9۶۵۰ صــادره فرزن شناســنامه شــماره 12۵۶ 
دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان درحــال ســاخت بــه مســاحت 17۵/۵9 
ک شــماره 832 فرعــی از 111 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  مترمربــع پــا
ملــک خمینــی شــهر تاییــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صــادر می نمایــد. شــمااًل بــه 
گــذر، شــرقًا بــه طــول 18/1۵ متــر دیواریســت  طــول 1۰/21 متــر درب و دیواریســت بــه 
گــذر، غربــًا بــه طــول  بــه باقیمانــده، جنوبــًا بــه طــول 1۰/۰7 متــر درب و دیواریســت بــه 
1۶/۶3 متــر دیواریســت بــه باقیمانــده حقــوق ارتفاقــی نــدارد. دراجــرای مــاده 1 قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
ک وفــق مقــررات پــس از  آئیــن نامــه اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــا
طی تشــریفات ثبتی نســبت به صدور ســند مالکیت ملک مورداشــاره به نام متقاضی 
مذکــور اقــدام نمایــد. نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰۵، نوبــت دوم: 11۴۰۰/۰۴/2۰، قائــم مقــام 
رئیــس واحــد ثبتــی خمینــی شــهر سیدامیرحســین حســن زاده - 11۵377۵ / م الــف

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

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴97، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰3/29، مفــاد آراء 
ک دهاقــان که دراجرای مــاده 1  هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اما
قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبت 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا  کثیراالنتشــار و محلــی آ بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتراض خــود را بــه اداره ثبت محل  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 تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــه نماین ــل ارائ ــت مح ــه ثب ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی گواه ــد و  نمای
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط به ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بــود. درصورتی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهی تقدیــم دادخواســت به 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰۰7۰، 1۴۰۰/۰2/۰7، آقــای جــواد حــاج خدابخشــی 
عطاآبــادی فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکــدرب بــاغ بــه مســاحت ۵7۰/2۰ مترمربــع 
ک مزرعــه غلغلــه عطاآبــاد دهاقــان انتقال  ک 23۴ فرعــی از 138 اصلــی واقــع در امــا پــا
عــادی مــع الواســطه ازطــرف مالکیــن آقــای عبــاس حســینعلی زاده عطاآبــادی فرزنــد 
حســینعلی و خانــم شــهربانو حســینعلی زاده فرزنــد رجبعلــی تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 
شــنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۵، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: یــک شــنبه 1۴۰۰/۰۴/2۰، اداره ثبــت 

ک شهرســتان دهاقــان - 11۵2237 / م الــف اســناد و امــا

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی

موضــوع  هیــأت  جلســه  تاریــخ: 1399/12/18،  شــماره: 1399۶۰3۰2۰۰۶۰1۴9۶۵، 
ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
رســمی مصوب139۰/۰9/2۰ بــا حضــور امضــاء کننــدگان زیــر در وقت مقرر/فــوق العاده 
کاســه 139911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۰89 مربــوط بــه  در دبیرخانــه هیــأت تشــکیل وپرونــده 
تقاضــای آقــای / خانــم مهنــاز پرنــده خوزانــی مبنــی بــر صدور ســند مالکیت نســبت به 
ک شــماره فرعــی از اصلــی واقــع در بخــش حــوزه ثبــت ملــک  ششــدانگ قســمتی از پــا

خمینــی شــهر تحــت بررســی اســت. هیأت پــس از مطالعــه پرونــده و ماحظه تقاضای 
اولیــه و مســتندات و تطابــق نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق پرونــده و بررســی پاســخ 
وضعیــت ثبتــی ختم رســیدگی را اعام و به شــرح زیر مبــادرت به صــدور رای می نماید. 
رأی هیــأت: باتوجــه بــه تقاضانامــه ارائه شــده و مســتندات ضمیمه شــامل دفتــر ۴۵۴ 
کارشــناس منتخــب وپاســخ وضعیــت  گــزارش  صفحــه ۴۵۰ و ماحظــه نقشــه ملــک و 
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال  ثبتــی 
ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی داشــته و تصرفــات متقاضی نســبت بــه موردتقاضا 
ع  احــراز گردیــده و بررســی های محلــی کارشــناس کــه حکایــت از عــدم تعــارض و بامناز
بــودن تصرفــات متقاضــی دارد. لــذا مالکیــت آقــای / خانــم مهنــاز پرنــده خوزانــی بــه 
کبــر نســبت به۴  شناســنامه شــماره ۵888 کدملــی 11۴228۶91۶ صــادره فرزنــد علــی ا
دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان در حال ســاخت به مســاحت 17۵/۵9 
ک شــماره 832 فرعــی از 111 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت  مترمربــع پــا
ملــک خمینــی شــهر تاییــد و رأی خــود را بــا حــدود ذیــل صــادره می نمایــد. شــمااًل بــه 
گــذر، شــرقًا بــه طــول 18/1۵ متــر دیواریســت  طــول 1۰/21 متــر درب و دیواریســت بــه 
گــذر، غربــًا بــه طــول  بــه باقیمانــده، جنوبــًا بــه طــول 1۰/۰7 متــر درب و دیواریســت بــه 
1۶/۶3 متــر دیواریســت بــه باقیمانــده حقــوق ارتفاقــی نــدارد. دراجــرای مــاده 1 قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 
ک وفــق مقــررات پــس از  آئیــن نامــه اجرائــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــا
طی تشــریفات ثبتی نســبت به صدور ســند مالکیت ملک مورداشــاره به نام متقاضی 
مذکــور اقــدام نمایــد. قائــم مقــام رئیــس واحــد ثبتــی خمینــی شــهر سیدامیرحســین 

حســن زاده - 11۵3779 / م الــف
ک گهی افراز پال آ

شــماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰291۵، تاریــخ ارســال  نامــه : 1۴۰۰/۰3/27، بــر اســاس 
ک 99/2317  تقاضــای ســعید هارونی فرزنــد جمعــه مبنی بر افراز مالکیت خــود از پــا
واقــع در خمینــی شــهر بخــش چهــارده ثبــت اصفهــان چــون متقاضــی مزبــور اعــام 
داشــته قــادر بــه اعــام نشــانی خوانــدگان ششــدانگ نمی باشــد لــذا بدینوســیله بــه 
آقایــان و خانم هــا قربانعلــی، منصــور، ســیاوش،  ســکینه، رقیــه و زری تــاج فرزنــدان 
ک  کــه بــه هــر نحــوی قائــل بــه وجــود حقــی در پــا مرحــوم جمعه هارونــی و هرکســی 
مذکــور می باشــد بــا توجــه بــه عــدم ابــاغ واقعــی ویــا عــدم توانائــی متقاضــی در ارائــه 
ــردد  ــاغ می گ ــی مالکیــن اب ــام وراث احتمال ــه ن ــد و همچنیــن عــدم ارائ نشــانی جدی
مــورخ 1۴۰۰/۰۴/21 ســاعت 12:3۰ نماینــده ثبــت ونقشــه و بــردار ثبــت در محل وقوع 
ملــک حاضــر بــوده و عــدم حضــور شــما مانــع رســیدگی نخواهــد بــود لــذا مراتــب  فقــط 
گهــی می شــود تــا ذینفــع جهــت پیگیری هــای مربوطــه اقدام  یــک مرتبــه در روزنامــه آ
ــین  ــهر سیدامیرحس ــی ش ــوزه ثبــت ملــک خمین ــی ح ــد ثبت ــت واح ــد. سرپرس نمای

حســن زاده - 11۵3۶۵۰ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰۰7۰۴3، تاریــخ: 1۴۰۰/3/31، چــون آقــای اصغــر تورجــی زاده فرزنــد تقــی 
ک 11۰ فرعــی از 1۴873 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  مالــک ششــدانگ پــا
گواهــی شــده و  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
 بــه تاییــد دفتــر 33۶ رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند مالکیت
کــه   ۰۴ - 2۵3۵/۰2/8۴۵۵9 اصفهــان بــه شــماره چاپــی ۰217۴9/2 ســری - ســال - 
در دفتــر 39 خروجــی صفحــه 7۵ بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت،  گواهــی دفتــر امــا گردیــده و طبــق  و تســلیم 
گردیــده اســت و تقاضــای  محدودیــت و رهنــی نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد. طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن 
ــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از  ک گهــی می شــود  ــون ثبــت مراتــب آ نامــه قان
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از  آنچــه در ایــن آ
کتبــًا ضمــن  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا  گــردد. ا کننــده مســترد  اصــل ســند بــه ارائــه 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 
متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. سیداســدا... موســوی رییــس منطقــه ثبــت اســناد و 

ک شــمال اصفهــان - 11۵۴1۵3 / م الــف امــا

گهی آ

کــه پــس از شــیوع  کوتــاه اصفهــان  پاتــوق فیلــم 
در  را  طوالنی مــدت  وقفــه  یــک  کرونــا  ویــروس 
کــرده، بنــا دارد بــا برپایــی  برنامه هــای خــود تجربــه 
کوتــاه،  فیلــم  جشــن  دوره  ســومین  و  دومیــن 
کنــد.  حمیدرضــا وفاخــواه،  کار  بــه  آغــاز  دوبــاره 
کوتــاه انجمــن ســینمای  دبیــر اجرایــی پاتــوق فیلــم 
جوانــان اصفهــان بــا اعام ایــن خبــر می گویــد: اولین 
کوتــاه اصفهــان ســال ۱۳۹۷  جشــن پاتــوق فیلــم 
برگــزار شــد و هــدف مــا از برپایــی جشــن، این بــود که 
کــران شــده در نشســت های  بهتریــن فیلم هــای ا
هفتگــی پاتــوق را انتخــاب و از سازندگانشــان تقدیــر 
جــوان  اســتعدادهای  معمواًل ایــن  چــون  کنیــم؛ 
در رقابت هــای ملــی دیــده نمی شــوند. او ادامــه 
را  دوره  دومیــن  فراخــوان  ســال ۱۳۹۸  می دهــد: 
کردیم و همه چیز مهیای برپایی اختتامیه  منتشر 
کرونــا آمــد و همه چیــز بــه هــم   کــه یک بــاره  بــود 
ریخــت. فکــر می کردیــم خــرداد یــا تیــر ۱۳۹۹ مشــکل 
را معرفــی  برگزیده هــا  بتوانیــم  و  باشــد  حل شــده 
کنیم، اما نشــد و امســال به این نتیجه رســیدیم که 
کرونــا باشــیم.  نبایــد منتظــر برچیــده شــدن بســاط 
دبیــر اجرایــی جشــن دوم و ســوم پاتــوق فیلــم کوتاه 
اصفهــان تصریــح می کنــد: مــا به تازگــی فراخــوان 
ســومین دوره را منتشــر و دوره دوم و ســوم را در 

هــم ادغــام کردیم. عطیه ســلطانی، فریبــرز آهنین، 
امیــن  و  شــیرازی  سیســتان، هامون  احمدرضــا 
قشــقاییان نیــز عضــو هیــأت انتخاب ایــن جشــن 

هســتند.
ــش  ــوز پخ ــر مج ــال حاض ــد: در ح ــواه می افزای وفاخ
هفتــم  ششــم،  روزهــای  و  گرفته ایــم  را  فیلم هــا 
ســوره  ســالن  در  آثــار  نمایــش  تیرمــاه  هشــتم  و 
بررســی فیلم هــا  و  نقــد  آغــاز می شــود. جلســات 
از صفحــه  آنایــن  نیــز شــب نمایــش، به صــورت 
نشــانی  بــه  گرام  در اینســتا کوتــاه  فیلــم  پاتــوق 
شــد. خواهــد  پخــش   @esfahanshortfilmclub

کرونــا  کــه شــیوع ویــروس  او خاطرنشــان می کنــد 
گرفتــه  امــکان برنامه ریــزی بلندمــدت را از همــگان 
ــا شــب  ــه راه باشــد، ت و امیــدوار اســت همه چیــز روب
دهــم تیرمــاه بتواننــد به صــورت نیمه حضــوری و 

نیمــه مجــازی، برگزیده هــای دومیــن و ســومین 
جشــن پاتــوق فیلم کوتــاه اصفهــان را معرفی کنند.

کوتــاه اصفهــان، رفــع  دبیــر اجرایــی پاتــوق فیلــم 
نیازهای ایــن شــهر را در حــوزه فیلــم کوتــاه، نیازمنــد 
کــه بــا تغییــر  کان می دانــد  یــک سیاســت گذاری 
مدیــران تغییــر نکنــد تــا ســرمایه های شــهر مجبــور 
آقــای  می گویــد:  وفاخــواه  نشــوند.  مهاجــرت  بــه 
ک خودش  کیارســتمی معتقد بــود فیلم ســاز در خــا
ک خــودش  ریشــه دارد، امــا وقتــی فیلم ســاز در خــا
غریبــه اســت، نــه مســئوالن حمایتــی از او می کننــد 
و نــه خانــواده شــغل او را بــه رســمیت می شناســند، 

کــوچ هســت؟ چــاره ای هــم جــز 
او بــا اشــاره بــه چنــد برابــر شــدن هزینــه فیلم ســازی 
ــا پنــج میلیــون  توضیــح می دهــد: ســابقًا می شــد ب
کوتــاه ســاخت امــا االن بایــد  تومــان یــک فیلــم 
حداقــل ۱۵۰ میلیــون تومــان پس انــداز برای ایــن 
کار داشــت. انجمــن ســینمای جوانــان اصفهــان 
امــا  کمــک معنــوی ای دریــغ نمی کنــد،  از هیــچ 
کوتــاه  کــه می تواننــد بــه فیلــم  ســایر نهادهایــی 
فیلم ســازان  حــق  در  نمی کننــد،  و  کننــد  کمــک 
کــه  جــوان اصفهــان جفــا می کننــد؛ در حــق کســانی 
بی هیــچ چشمداشــتی در این حــوزه فعالیــت دارند 
کوتــاه در نصف جهان روشــن باشــد. تــا چــراغ فیلــم 

کوتاه با یک جشن کار پاتوق فیلم  آغاز به 
فیلم

اجرای 8۰ عنوان برنامه تابستانه در محالت منطقه 12 شهرداری
خبرربخ

منطقــه  اجتماعــی  فرهنگــی  اداره  رئیــس 
برنامه هــای  ویــژه  آغــاز  از  اصفهــان  12شــهرداری 
گانه ایــن منطقــه خبــر داد. تابســتانه در محــات 1۰ 

کــرم قپانچــی اظهــار داشــت: بیــش از 8۰ عنــوان  ا

کــه  شــده  ریــزی  برنامــه  تابســتان  ویــژه  برنامــه 
ــن  ــب جش ــا)ع( در قال ــام رض ــا والدت ام ــان ب همزم
تمامــی  در  و  آغــاز شــده  رواق«  یــک  »هــر محلــه 

محــات منطقــه در حــال اجــرا اســت.
برگــزاری  قالــب  در  برنامه هــا  ایــن  افــزود:  وی 
کارگاه هــای  نمایشــگاه،  مســابقه،  جشــنواره، 
آموزشــی و همچنیــن ویژه برنامه های منطقــه ای، 
محلــی و شــهری شــکل اجرایــی بــه خــود خواهنــد 

گرفــت.
کثری ایــن برنامه هــا  وی بــا اشــاره بــه مخاطــب حدا
افزایــش شــور  راهبردهایــی همچــون  ادامــه داد: 
و نشــاط اجتماعــی شــهروندان، تقویــت هویــت 
کیفیــت و  تاریخــی، فرهنــگ ســازی بــرای افزایــش 
ــواده،  ــم خان ــر تحکی ــه ام ــه ب ــداری ازدواج و توج پای
پیشــگیری از اعتیــاد بــه مــواد مخــدر و مشــروبات 
افزایــش  ورزشــی،  فعالیت هــای  افزایــش  الکلــی، 
ســواد اطاعاتــی و رســانه ای، هــم افزایــی نهادهــای 
مدنــی و خیریه هــا و در نهایــت افزایــش تعلــق اقشــار 
حاشــیه نشــین بــه جامعــه شــهری در اجــرای ایــن 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت ــر  ــا در نظ برنامه ه
کــرد: براســاس این راهبردهــا   قپانچــی خاطرنشــان 
و متناســب بــا پتانســیل و ظرفیت هــای موجــود در 
هــر محلــه و نیازهــای اهالــی آن محلــه، برنامه هــای 

فرهنگــی و اجتماعــی بــه اجــرا در می آینــد.
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بــا اعــام یوفــا از ابتــدای فصــل ۲۲-۲۰۲۱ قانــون گل 
زده در خانــه حریــف از تمامی مســابقات فوتبــال 
اروپــا حــذف خواهــد شــد. بــا اعــام یوفــا از ابتــدای 
ــف از  ــه حری گل زده در خان ــون  فصــل ۲۲-۲۰۲۱ قان
تمامی مســابقات فوتبــال باشــگاهی اروپــا حــذف 
لیــگ  مســابقات  اســاس  بر ایــن  شــد.  خواهــد 

کنفرانــس اروپــا  قهرمانــان اروپــا، لیــگ اروپــا و لیــگ 
بــدون قانــون گل زده در خانــه حریــف برگــزار خواهد 
شــد. در صــورت تســاوی تیم هــا در دو بــازی رفــت و 
برگشــت، این رقابــت بــه وقــت اضافــه خواهــد رفــت 
و پــس از آن ضربــات پنالتــی تیــم برنــده را مشــخص 

می کنــد.

گل زده در خانه حریف، حذف شد قانون 
کریســتیانو رونالــدو بعــد از رســیدن بــه رکــورد علــی 
کاپیتــان ســابق  دایــی و دریافــت پیــام محبــت آمیــز 
تیــم ملی ایــران، به تمجیــد از این اســطوره پرداخت. 
کاپیتــان تیــم  کریســتیانو رونالــدو،  گزارش ایســنا،  بــه 
ملــی پرتغــال در جریــان دیــدار بــا تیــم ملی فرانســه در 
یــورو ۲۰۲۰، بــا زدن دو گل، تعــداد گل های ملی خود 

را بــه عــدد ۱۰۹ رســاند و بــه علــی دایــی رســید تــا هــر دو 
گلزن بازی های ملی جهان  مشــترکا عنوان بهترین 

کنند. را تصاحب 
گرام  بعــد از ایــن اتفــاق، علی دایی پســتی را دراینســتا
خاطــر  بــه  رونالــدو  بــه  تبریــک  بــا  و  کــرد  منتشــر 
بخــش  الهــام  انســانی  را  او  رکــورد،  شکســتن این 
ــدو ســاعاتی بعــد از ایــن موضــوع، در  دانســت.  رونال
کنــش بــه اظهــارات  گرامی خود در وا استوری اینســتا
علی دایی نوشــت: »قهرمانان واقعی برای همیشــه 
قهرمــان می ماننــد. مــن خیلــی مفتخــرم کــه چنین 
ســخنان مهربانــه ای از طــرف یک الگــوی بزرگ مثل 
شــما )در مــورد خــودم( خواندم. ممنون علی دایی«

رونالــدو همچنان ایــن فرصــت را دارد تــا بــا زدن صد و 
دهمیــن گل ملــی اش و بیشــتر، به تنهایــی رکــورددار 

بیشــترین گل زده ملــی در جهــان لقب بگیرد. 

ساراســادات خادم الشــریعه، بانوی اول شطرنج 
کشــورمان در بیــن ۱۰ بازیکــن برتــر جهان در ســال 

گرفت. ۲۰۲۱ قــرار 
ساراســادات خــادم الشــریعه در ســال ۲۰۱۴ موفــق 
شــطرنج  دومی مســابقات  عنــوان  کســب  بــه 
قهرمانــی جوانــان جهــان شــد. خادم الشــریعه 
تنهــا نماینده ایــران در پایــان دور ششــم گرندپری 
مانسیســک  خانتــی  در  بانــوان ۲۰۱۶  شــطرنج 

ــود. ــیه ب روس
کــه در تهــران  گرندپــری ۲۰۱۶  خــادم الشــریعه در 
کــرد.  کســب  برگــزار شــد مقــام دوم مســابقات را 

خادم الشــریعه در دی مــاه ۱۳۹۸ از حضــور در 
تیــم ملــی اســتعفا داد، امــا پــس از چنــد مــاه 

دوری مجــددًا بــه تیــم ملــی بازگشــت.

تیــم  اردوی  بــه  اســتان اصفهــان  بازیکــن  ســه 
کادر فنــی  ــوان دعــوت شــدند.  ــال بان ملــی هندب
تیــم ملــی هندبــال بانــوان اســامی ۲۹ بازیکــن را 
بــرای حضــور در دومیــن اردوی تیــم ملــی بانــوان 
کــرد که از اســتان اصفهان راضیه ســهرابی،  اعــام 
اردو  نــوروزی در ایــن  براتپــور و حدیثــه  فاطمــه 

حضــور خواهنــد داشــت.

و  ورزش  کل  عمومــی اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
اعــام  اســاس  بــر  اصفهــان،  اســتان  جوانــان 
کادر فنــی تیــم ملــی  ســازمان تیم هــای ملــی، 
رزمگــر  اهلل  عــزت  از  متشــکل  بانــوان  هندبــال 
نشــمین  مربــی،  قانــع  خدیجــه  مدیرفنــی، 
شافعیان مشاور فنی و ناهید مقبول سرپرست، 
بــرای حضــور در دومیــن  را  بازیکــن  اســامی ۲۹ 
کــه از اســتان  کــرد  اردوی تیــم ملــی بانــوان اعــام 
و  براتپــور  فاطمــه  ســهرابی،  راضیــه  اصفهــان 
خواهنــد  حضــور  اردو  در ایــن  نــوروزی  حدیثــه 

داشــت.
روز  عصــر  بایــد  شــدگان  دعــوت  اســاس  برایــن 
شــنبه ۵ تیرمــاه ســال ۱۴۰۰ بــا حضــور در آدرس 
فدراســیون  شــمالی،  ســئول  خیابــان  تهــران، 
بــه  را  خــود  اســامی ایران  جمهــوری  هندبــال 

کننــد. سرپرســت تیــم معرفــی 

خصــوص  در  را  خــود  رای  انضباطــی  کمیتــه 
تیــم  بازیکــن  از  پرســپولیس  باشــگاه  شــکایت 
کــرد.  فدراســیون فوتبــال اعــام  ســپاهان صــادر 
انضباطــی در خصــوص شــکایت  کمیتــه  کــرد: 
باشــگاه پرســپولیس از  محمــد محبــی، بازیکــن 

کلــی رفتــار  تیــم ســپاهان مبنــی بــر نقــض اصــول 
و تحریــک بــه نفــرت، خشــونت و تقاضــای اعمــال 
مــاده ۱۰۰ آییــن نامــه انضباطــی بــه منظــور صــدور 
دســتور موقــت و جلوگیــری از حضــوری وی در 
کمیتــه بــا  کــه اعضای ایــن  کــرد  مســابقات، اعــام 
گزارشــات و مســتندات پرونــده مربوط به  بررســی 

بازی دو تیم ســپاهان و پرســپولیس در هفته ۲۲ 
لیــگ برتــر فوتبــال، ضمــن رد درخواســت باشــگاه 
پرســپولیس بــه منظــور صــدور دســتور موقــت بــه 
جهــت عــدم ضــرورت آن، رای خــود را بــه شــرح 

کــرد: زیــر صــادر 
گزارشــات مقامــات  بــه مســتندات و  بــا توجــه 
رسمی مســابقه دو تیــم ســپاهان و پرســپولیس 
و  وجــود  تصویــری  مســتندات  مشــاهده  و 
گزراشــی مبنــی  همچنیــن عــدم وجــود هرگونــه 
بــر تخلــف محمــد محبــی، بازیکــن تیــم ســپاهان 
از ســوی مقامــات رسمی مســابقه و بــه لحــاظ 
ــپولیس  ــگاه پرس ــکایت باش ــان، ش دفاعیات ایش
از بازیکــن مذکــور را وارد ندانســته و وفــق مــاده ۹۵ 
مقــررات انضباطــی رای به برائت محمد محبی را 

صــادر و ابــاغ می کنــد.
ایــن رای ظــرف مهملــت ۷ روز از تاریخ ایــن ابــاغ 
کمیتــه اســتیناف  قابــل تجدیــد نظــر خواهــی در 

اســت.

باشــگاه  تنهــا  اصفهــان  اریــس  باشــگاه  مدیــر 
از  نفــر  ســه  اعــزام  از  اســتان  در  شــنا  تخصصــی 
کســب  بــرای  باشــگاه  ملــی پوش ایــن  گران  شــنا
ســهمیه المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو به کشــور بلغارســتان 
ــه ظرفیــت و توان ایــن  ــا توجــه ب گفــت: ب خبــرداد و 
گران کســب ســهمیه المپیــک دور از دســترس  شــنا

نیســت. 
اصفهانــی  گران  شــنا افــزود:  زاده  جابــر  مســعود 
تیم ملــی شــنا بــا نــام و یــاد مرحــوم اســتاد شــریعت 
باشــگاه  طــرف  از  و ایــران  اصفهــان  پدرشــنای 
ســهمیه  کســب  بــرای  اریــس  شــنای  تخصصــی 
مســابقات انتخابــی المپیــک توکیــو بــه بلغارســتان 

کردنــد. ســفر 
وی بــا بیان اینکه ایــن ســه ملــی پــوش اصفهانــی 
گامــر دیانچیــان ســرمربی پایــگاه ملــی شــنای  را 
امیــد اســت    : گفــت  اصفهــان همراهــی می کنــد 
ــهران  ــن س ــری و متی ــاد افق ــاوری، مهرش ــا ی علیرض
خــود  شــانس   شــنای ایران  تیم ملــی  عضــو  ســه 
کســب ســهمیه المپیــک در بلغارســتان  را بــرای 

کننــد و بــا توجــه بــه توانمنــدی می تواننــد  امتحــان 
به ایــن مهــم دســت یابنــد. جابــرزاده بــا بیان اینکــه 
کــه یــک باشــگاه بــه صــورت  بــرای اولیــن بــار اســت 
در  شــرکت  بــرای  شــنا  ازورزشــکاران  تخصصــی 
رقابت هــای انتخابــی المپیــک حمایــت می کنــد 
شــنا  بخــش  در  اصفهــان  اســتان  کــرد:  تصریــح 

دارد. خوبــی  ظرفیت هــای  و  اســتعدادها 

و  حمایــت  نیازمنــد  ورزشــکاران  افزود: ایــن  وی 
کســب عنوان هــای ملــی و بیــن  برنامــه ریــزی بــرای 
کــه توجــه ویــژه مســوالن امــر را  المللــی هســتند 

می طبــد.
ــه دلیــل  ســی ودومیــن دوره بازی هــای المپیــک ب
کوویــد ۱۹ بــا یکســال تاخیــر  یکــم تــا  شــیوع بیمــاری 

۱۷ مــرداد ۱۴۰۰ بــه میزبانــی ژاپــن برگــزار می شــود. 

و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توســعه  امــور  معــاون 
گفــت: بــا توجــه بــه ضــرورت اولویت بنــدی  جوانــان 
رشــته های ورزشــی، ۱۶ رشــته در ایــن اســتان بــرای 
رقابت هــای  عرصــه  در  مــدال   و  ســهمیه   کســب 

المپیــک  و بازی هــای آســیایی تعییــن شــد. 
حســین زیبایــی افــزود: ۱۶ رشــته ورزشــی وجــود 
گذشــته در  کــه اســتان اصفهــان در ۴۰ ســال  دارد 
آنهــا موفــق بــه کســب ۷۲۰ مــدال بین المللــی شــده 
کل ورزش و جوانــان درصــدد زیــر پوشــش  و اداره 

قــراردادن قهرمانان ایــن ۱۶ رشــته اســت.
و  قایقرانــی  وزنه بــرداری،  بوکــس،  افــزود:  وی 
در  و  رشته هاســت  مهمترین  ایــن  جــزو  تکوانــدو 
صــورت اســتعدادیابی صحیــح، آمــوزش و حمایــت 
در  اصفهــان  اســتان  رشــته ها،  ورزشــکاران این  از 
المپیک هــای آینــده می توانــد نتایــج درخشــانی 
کنــون نــگاه مــا بــه المپیــک  داشــته باشــد و  از هم ا

اســت. پاریــس   ۲۰۲۴
پایگاه هــای شهرســتانی  زیبایــی اظهــار داشــت: 
برای ایــن ۱۶ رشــته تعییــن و در مرحلــه نخســت 
نجف آبــاد،  شــهرضا،  اصفهــان،  در  پایگاه هایــی 
بــا  تــا  اســت  شــده  دایــر  کاشــان  و  خمینی شــهر 
بــرای  پشــتوانه ای  مرحلــه ای،  اســتعدادیابی 

شــود. ملی ایجــاد  و  اســتانی  تیم هــای 
ــزرگ اســتان و باشــگاه های  وی حمایــت صنایــع ب
و  دانســت  ضــروری  رشــته  از ایــن ۱۶  را  حرفــه ای 
کارگروهــی اقتصــادی درصــدد  کمــک  گفــت: مــا بــه 
ــت از  ــرای حمای ــتان ب ــای اس ــتفاده از ظرفیت ه اس
ورزش قهرمانــی هســتیم تــا قهرمانــان اصفهــان در 
بــاره معیشــت، تغذیــه و اردوی تدارکاتــی نگرانــی 

کننــد. ــا فــراغ بــال تمریــن  نداشــته باشــند و ب
و  ورزش  کل  اداره  ورزش  توســعه  امــور  معــاون 
کرد: در ۴۰ ســال گذشــته،  جوانان اصفهان تصریح 
ســهراب  توســط   ۲۰۱۶ ســال  در  تنهــا  اصفهــان 

بــه  موفــق  اســتان،  شایســته  وزنه بــردار  مــرادی 
دریافــت مــدال در المپیــک شــد و ایــن تــک مــدال 
بــرای ورزش اســتان با ایــن همــه ظرفیــت، بســیار 

کــم اســت. 
وی ادامه داد: امســال یکصد ورزشــکار در ۲۰ رشــته 
آســیایی ۲۰۲۲  بازی هــای  در  کــه  داریــم  ورزشــی 
»هانگژو« چین شــانس کســب ســهمیه دارند و این 

یــک ظرفیــت بــزرگ بــرای اســتان اصفهــان اســت.
معاون امور توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان 
بازی هــای  در  اســتان  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 
کارتــا ۴۶ ســهمیه شــامل ۳۱ ورزشــکار و  ۲۰۱۸ جا
ــه پیــش بینــی ما ایــن  ک ۱۵ مربــی و همــراه داشــت 
گــر خــوب برنامه ریــزی شــود از ایــن تعداد  کــه ا اســت 
آســیایی  بازی هــای  در  نفــر  مطــرح ۶۰  ورزشــکار 
که ایــن  ۲۰۲۲ »هانگــژو« حضــور خواهنــد داشــت 
نویدبخــش رشــد دو برابــری در تعــداد ورزشــکاران 

حاضــر اســتان در بازی هــای آســیایی اســت.
ورزش  توســعه  امــور  معاونــت  حمایــت  بــر  وی 
کید کرد و گفت،  قهرمانی از ورزشکاران اصفهانی تا
بــا رایزنــی با فدراســیون ســنگنوردی توانســتیم یک 
ورزشــکار اصفهانــی عضــو تیــم ملــی در فهرســت 
کــه  را  روســیه  نــوردی  یــخ  مســابقات  اعزامی بــه 
بدالیــل غیرفنی حذف شــده بــود، دوبــاره تیم ملی 

برگردانیــم.
امیرحســین  نــام  حــذف  از  همچنیــن  زیبایــی 
ســاله   ۲۲ رکابــزن  قهدریجانــی  جمشــیدیان 
اصفهانــی دارای مدال هــای آســیایی از فهرســت 
تیــم اعزامی بــه مســابقات المپیــک توکیو نیــز انتقاد 
کل ورزش و جوانــان اســتان  کــرد و از تــاش اداره 
بــرای اعزام ایــن دوچرخه ســوار بــه المپیــک خبــر 

داد.
حــدود ۳۱۱ هــزار ورزشــکار ســازمان یافتــه و بالــغ بــر 
یــک هــزار و ۷۰۰ باشــگاه ورزشــی در اســتان اصفهــان 

فعالیــت می کننــد.

رونالدو از علی دایی تشکر کرد

بانوی شطرنج ایران در بین ۱۰ بازیکن برتر جهان:

سارا خادم الشریعه افتخاری بزرگ برای ایران رقم زد

سه بانوی اصفهانی در تیم ملی هندبال ایران 

شکایت پرسپولیس از مهاجم سپاهان رد شد

گران اصفهانی برای کسب سهمیه المپیک در بلغارستان مسابقه می دهند شنا

۱۶ رشته مدال آور جهانی ورزش استان اصفهان 
تعیین شد گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

گفــت: ناهماهنگــی  رئیــس فدراســیون والیبــال 
موجــود بیــن بازیکنــان والیبــال باعث شــد که ایران 

کنــد.  گــذار  خیلــی از بازی هــا را وا
محمدرضــا داورزنــی رئیــس فدراســیون والیبــال 
دربــاره عملکــرد ملــی پوشــان والیبال ایــران در لیگ 
ملت هــای والیبــال گفت: قبــل از هر چیــزی احترام 
ک مــردم شــریف ایران  می گــذارم بــه احساســات پــا
نســبت بــه والیبــال و جوانــان کشــورمان و ایــن نــوع 
کــه فدراســیون بــرای  برنامــه ریــزی و اســتراتژی 
کار بــرد، برای اینکــه بتوانــد  حضــور در المپیــک بــه 
کــه مــا  بــه یــک ترکیــب مناســب برســد و باعــث شــد 
کــه مــردم دوســت داشــتند از تیــم ملــی  گونــه  آن 
بــازی خــوب  خــود در مســابقات لیــگ ملت هــا 
کار برنیامدیــم. از همــه مــردم  ببیننــد از عهده ایــن 
کــه  عذرخواهــی می کنــم و بــه آنــان قــول می دهــم 
تــاش خــود را تــا فرصــت باقــی مانــده بــه المپیــک 
کــه مــردم در جریــان  می کنیــم تا ایــن نــکات ضعفــی 
کنیــم. مســابقات لیــگ دیدنــد را بتوانیــم برطــرف 

شــنوندگان  همــه  صحبت هــای  داد:  ادامــه  او 
کــه دلســوزانه بــرای تیــم بحــث  کارشناســان را  و 
کــه آلکنــو  می کردنــد را شــنیدم. قطعا ایــن نیســت 
دور از دســترس باشــد و تمــام نــکات بــه او منتقــل 
خواهــد شــد و پاســخگوی تصمیمــات و اقداماتــی 
کــه در مســابقات انجــام دادند خواهند بــود. در این 
کــم نمی توانســتیم بــه تکنیــک بازیکنــان  فرصــت 
ــز  ــه ج ــدند ب ــاب ش ــه انتخ ک ــی  ــم و بازیکنان بپردازی
کریمی کــه بــا تاخیــر بــه تیــم اضافــه شــد و  جــواد 
می بایســت از ابتــدا همــراه تیــم بــود بقیــه افــراد در 
پســت های مختلــف جــزو بهترین هــای مــا بودنــد.

گفــت: تنهــا تیمی کــه از لحــاظ بازیکــن  داورزنــی 
داشــت،  همــراه  بــه  جــدی  تغییــرات  مربــی  و 
را  کارهایــی  زمیــن  در ایــن  بایــد  بــود.  تیم ایــران 
کــه  گفتیــم  کــه مــا هــم بــه آلکنــو  انجــام مــی داد 
در ایــن مــدت می خواهیــم بــه تیــم شــناخت پیــدا 
کنیــد. زمانــی اســت یــک مربــی از ایــران عملکــرد 
ــه و  ــه لحــاظ اعــداد و آمــار مــورد تجزی بازیکنــان را ب
کــرد و دقیقــا  کار را  تحلیــل قــرا می دهــد و او هم ایــن 
کــه بازیکنــان در چنــد ســال اخیــر در  می دانســت 
رقابت هــای مختلــف جهانــی چــه عملکــردی را 
داشــتند. بــر مبنای ایــن هــم امســال یــک تعــدادی 
کــه بــه آن هــا افتخــار می کنیــم مثــل  بازیکــن جدیــد 
کــه  کاظمــی، بردیــا ســعادت  میثــم صالحــی، صابــر 
گرفتنــد و فرصتــی بــود بــرای آلکنــو  در ترکیــب قــرار 

کــه از آن هــا بــازی بگیــرد. بعضــی اوقــات آلکنــو اصــرار 
کــه یــک بازیکــن در ترکیــب بمانــد تــا بتوانــد  داشــت 

ــد. ــود بخش ــود را بهب ــرایط خ ش
 وی افــزود: مــا چنــد بــازی مهــم در پیــش داریــم. 
کار در المپیــک داریــم  ســه بــازی جــدی در ابتــدای 
کــه ســاعت ۹ صبــح برگــزار می شــود. مــا یا مربــی باید 
کــه می خواهــد بــا لهســتان،  بتوانــد بــه آن ترکیبــی 
کــه بتوانــد از مصــاف  کانــادا برســد  ژاپن، ایتالیــا و یــا 

گــذر و از ایــن مرحلــه از المپیــک  آن هــا 
بــرای  موضــوع  کند. ایــن  عبــور 

کــه  آلکنــو بســیار مهــم بــوده 
ضعــف  کــه  دریافــت  در 
از  بتوانــد  اســت  مــا  عمــده 

ــه ســرویس های  ک ــی  بازیکنان
پــر قــدرت می زننــد اســتفاده 

کنــد و از آن مرحلــه بــه مرحله بعد 
برســد. آلکنــو بایــد فرصــت مــی داد 

همچــون  بازیکنانــی  بــه 

اســفندیار و شــریفی. از طــرف دیگــر وضعیــت امیــر 
کــه از ابتــدای بازی هــا امــکان  غفــور بــه گونــه ای بــود 
اســتفاده از ایــن بازیکــن وجــود نداشــت و به دســتور 
کــه از متخصصــان فــن بود نمی توانســتیم  پزشــکی 
از او اســتفاده کنیــم. تا اینکــه او بــه مرحله ای رســید 
و  بازی هــا داد  را در  او  اجــازه حضــور  کــه پزشــک 
کــه  در ایــن مرحلــه آلکنــو یــک بــازی را هــم بــه او داد 
کنــد.  رئیــس فدراســیون والیبــال  بتوانــد بــازی 
کــس  هــر  از  بیــش  کــرد:  اظهــار  کشــور 
کــه بــرای والیبــال  دیگــری بازیکنانــی 
از ایــن  کشــیدند  زحمــت  کشــور 
هســتند  ناراحــت  بســیار  باخــت 
کردنــد  را  خــود  تمامی تــاش  و 
کننــد.  بــرآورده  را  انتظــارات  کــه 
هیــچ مشــکلی در بیــن تیــم نبــود و 
کــه  تمــام ناراحتــی بچه ها ایــن بــود 
نمی خواســتند نتیجه بدی را کســب 
از  تعــدادی  کننــد. 

ــار در  کــه بــرای اولیــن ب بازیکنــان مــا جدیــد بودنــد 
ســطح جهانــی بــازی می کردنــد. بعضــی اوقــات 
بازیکــن خــوب مــا مثــل ســعید معــروف پاس هایــی 
کســی  کــه مــی داد منجــر بــه اشــتباه بقیــه می شــد و 
رخ  اتفاقــات  دســت  از ایــن  کــه  نداشــت  انتظــار 
دهــد و ایــن هماهنگــی بیــن تیــم و بیــن دو نســل 
کار دشــواری بــود. بعضــی جاهــا صحنه هایــی را 
کــه فــوق العــاده بــود و یــک هماهنگــی  می دیدیــد 
گاهــی اوقــات  آرمانــی بیــن تیم ایجــاد می شــد و 
هــم ناهماهنگــی بســیار مشــهود بــود. قطعــا بعــد از 
برگشــت آلکنــو کنفرانس خبــری خواهیم داشــت تا 

بــه همــه ســواالت پاســخ دهــد.
کــرد: یــک تعــدادی از بازیکنــان  داورزنــی عنــوان 
کار می کننــد  مــا در لیــگ داخلــی خیلــی خــوب 
و یــک وقتــی در مقابــل تیم هــای قدرتمنــد دنیــا 
می خواهنــد تحــت فشــار قــرار بگیرنــد. یــک بازیکن 
ــاع می شــود روحیــه خــود  ــار دف ــا دو ب وقتــی یــک ی
گــر در ایــن مرحلــه بــه هــم  را از دســت می دهــد و ا
المپیــک دچــار  کــه در  از ایــن اســت  بریــزد بهتــر 
کــه بچه هــا  آشــفتگی شــود. آلکنــو بایــد می دیــد 
در شــرایط مختلــف چــه عملکــردی از خــود نشــان 
از  بایــد  کــه  اســت  مســائلی  و این هــا  می دهنــد 
کــه قرار  دل ایــن بازی هــا و بــه آن تعــداد از بازیکنانــی 
اســت در المپیــک بــازی کنند برســیم. تمــام تاش 
کــه بتوانیــم در  کادر فنــی و فدراســیون این اســت 
زمــان باقــی مانــده آنچــه در ایــن رویــداد اتفــاق افتــاد 
و بســیار هــم بــرای مــا و مــردم تلــخ بــود را برطــرف 
ــه عنــوان خــادم مردم ایــن قــول را  کنیــم. مــن ب
کــه مجــدد امیــد و نشــاط را در دل  می دهــم 
کنیــم.  محمدرضــا داورزنــی رئیــس  مــردم زنــده 
کــه بــا رادیــو ورزش صحبــت  فدراســیون والیبــال 
می کــرد، گفــت: ســعی می کنیم ترکیــب نهایی تیم 
کنیم. ایــن موضــوع بــه  ملــی را در هفتــه آتــی اعــام 
وضعیــت ســامتی بازیکنــان بســتگی دارد. چــون 
کــه آســیب  کریــم  بــه هــر حــال بازیکنــی مثــل جــواد 
دیدگــی داشــت و از زمانــی کــه تیم رفته بــود در حال 
کــه در تهــران  درمــان اســت و بازیکنــان دیگــری هــم 
کردن هســتند احتمال این وجود  مشــغول تمرین 
کــه بعــد از بررســی های مختلــف از ترکیــب تیــم  دارد 

حــذف یــا بــه ترکیــب اضافــه شــوند. 
کمیتــه تعییــن  داورزنــی همچنیــن از تشــکیل یــک 
توانمنــدی  مجموعــه  بررســی  بــرای  وضعیــت 
کــه می خواهنــد در لیــگ برتــر حضــور  تیم هایــی 

داشــته باشــند، خبــر داد.

رئیس فدراسیون والیبال: 

ازمردمایرانعذرخواهیمیکنم
گزارشربخ

گزارشربخ

مدیرعامــل باشــگاه  فرهنگــی ورزشــی ذوب آهــن 
منتظــر  باشــگاه ها  دیگــر  و  مــا  گفــت:  اصفهــان 
که ایــن رأی  کمیتــه اســتیناف هســتیم، چــرا  رأی 
یــک  ســالۀ  چنــد  زحمــات  سرنوشــت  می توانــد 
کنــد و تأخیــر پدیــد آمــده بــرای  باشــگاه را مشــخص 

مــا نیــز ســوال برانگیــز اســت. 
کمیتــه انضباطــی فدراســیون  پــس از اعــام رأی 
فوتبــال، در خصــوص تخلف باشــگاه پیــکان  تهران 
ــا  ــازی ب ــان ب ــض، در جری ــش تعوی ــتفاده از ش در اس
کــه منجــر بــه تغییــر نتیجه ایــن دیــدار و اعام  ســایپا 
ــه  ــر صفــر ســایپا شــد، این رأی ســایپا را ب ــرد ســه ب ب
حاشــیه امــن بــرای ســقوط نکــردن بــه دســته یــک 
بــرد و در مقابــل، شــرایط را بــرای ذوب آهــن ســخت 
کــرد، بــه همیــن دلیــل تیم هــای نســاجی، پیــکان 
ــگاه  ــدند. باش ــرض ش ــن رأی معت ــن به ای و ذوب آه
ذوب آهــن اعتــراض خــود را در ایــن خصــوص بــه 
کمیتــه اســتیناف اعــام و حتــی پیــکان نیــز اعتراض 
کرد، اما بعد  کمیته اســتیناف ارســال  کتبی ای را به 
گذشــت بیــش از دو هفتــه، هنــوز فدراســیون و  از 

ــد. کمیتــه اســتیناف رأی خــود را اعــام نکرده ان
کنــش به ایــن مســئله در  مجتبــی فریدونــی، در وا
کــرد: مــا همچنــان منتظــر  گفت وگــو با ایســنا اظهــار 
کنــون  کمیتــه اســتیناف هســتیم و اینکــه تــا  رأی 
رأی قطعــی صــادر نشــده، بــرای مــا هم جای ســوال 
دارد. مشــخص اســت کــه صــدور رأی بــه نفع ســایپا 
خــاف قوانیــن و مقــررات اســت و بایــد ســریع تر 

ــود. ــخص ش ــوع مش ــن موض تکلیف ای
اخــاق  کمیتــه  بــا  کــه  جلســه ای  دربــارۀ  وی 
فدراســیون داشــته، توضیــح داد: مســئلۀ خاصــی 
نبــود. بــه عنــوان مدیرعامل باشــگاه ذوب آهن باید 
بتوانــم از حــق تیم هــای زیــر مجموعۀ باشــگاه دفاع 
کاری نیــاز باشــد انجــام  کنــم و در ایــن زمینــه هــر 

می دهیــم.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن اصفهان در خصوص 
افزایــش رشــته های تحــت پوشــش باشــگاه، گفت: 
عــاوه بــر تیمــداری در رشــته های فصــل گذشــته در 
رشــته های دو و میدانــی، وزنــه بــرداری، قایقرانــی و 
چنــد رشــته انفــرادی در بخش بانوان نیز تیمــداری 
نماینــدگان  بتوانیــم  امیدواریــم  و  کــرد  خواهیــم 
خــوب و شایســته ای در لیگ های کشــوری داشــته 

و بــه نتایــج خوبــی برســیم.
فریدونــی بــا اشــاره به تمدید قــرارداد فــرزاد کوهیان، 
ســرمربی تیم بســکتبال ذوب آهن و حضور ارســان 
کوهیــان یکــی از مربیــان  گفــت:  کاظمی در ایــن تیــم 
کــه  کشــورمان اســت  خــوب و باتجربــه بســکتبال 
بــه توافقــات انجــام شــده  بــا توجــه  نیــز  امســال 
کــرد. همچنیــن بــا توجــه  قــرارداد خــود را تمدیــد 
کردیــم  کــه در اختیــار داریــم ســعی  بــه بودجــه ای 
کــه  بازیکنــان و نفــرات خوبــی را بــه خدمــت بگیریــم 
کبری،  در همین راستا بازیکنانی مثل محمدرضا ا
فریــد اصانــی، ســجاد مشــایخی و محمدحســین 
ــان  ــد و ارس کردن ــد  ــود را تمدی ــرارداد خ ــدی ق احم
کاظمــی و امیرعلی قلــی زاده نیز این فصل در ترکیب 

تیــم بســکتبال ذوب آهــن خواهنــد بــود.
وی امضــای تفاهم نامه با هیئت های تنیــس روی 
میز و شطرنج در زمینه استعدادیابی ویژه فرزندان 
خانــواده ذوب آهــن را تحولــی بــزرگ در ایــن رشــته ها 
کــه ویــژه  گفــت: بــر اســاس این تفاهم نامــه  خوانــد و 
بــا  اســت  قــرار  اســت،  ذوب آهــن  بــزرگ  خانــواده 
برگــزاری بزرگ ترین جشــنواره اســتعدادیابی کشــور، 
ــراد شــاغل در ذوب آهــن در رشــته های  ــدان اف فرزن
تنیــس روی میــز و شــطرنج در فرایند اســتعدادیابی 
کرده و در ادامه وارد فرایند تربیت و آموزش  شــرکت 
شــوند و زیــر نظــر هیئت هــای مربوطــه قــرار بگیرنــد.

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن: 

علت تأخیر در صدور رأی کمیته استیناف را نمی دانیم

برگــزاری تورنمنــت بیــن المللــی فوتســال ایران در 
ــه  کــه از انصــراف ارمنســتان ب ــی منتفــی شــد  حال
عنــوان اصلی تریــن دلیــل لغــو آن یــاد می شــود.

ــود  ــرار ب ــزارش مهــر، ســالن صــدرای شــیراز ق گ ــه  ب
اواســط تیــر مــاه میزبان یک تورنمنت بین المللی 
ــر  ــاوه ب ــا ع ــد ت ــی باش ــم خارج ــد تی ــور چن ــا حض ب
افتتاح ایــن ســالن مــدرن، تیم ملی فوتســال ایران 
هــم دیدارهایــی تدارکاتــی را قبــل از جــام جهانــی 

انجــام بدهــد.
گرفتــه قــرار بــود تیم هــای  کــرات صــورت  طبــق مذا
تیــم  و  شــوند  دعــوت  تورنمنــت  به ایــن  بزرگــی 
کــه خــود را آمــاده حضــور در جــام  ملی ایــران هــم 
جهانــی لیتوانــی می کنــد، در تقابــل بــا حریفــان 

قدرتمنــد محــک جــدی بخــورد.
تورنمنــت  در  کننــده  شــرکت  اســامی تیم های 
کشــورهایی چــون ونزوئــا،  صــدرا در نهایــت بــه 
امــا  رســید  ارمنســتان  و  عــراق  عمــان،  آنگــوال، 
برگــزاری مســابقات بــا همیــن تیم هــا هــم مقــدور 

نشــد.
دالیــل  از  یکــی  می دهــد  نشــان  پیگیری هــا 
اصلــی لغــو تورنمنــت صــدرا، انصــراف ارمنســتان 
گفتــه  بــوده اســت.  از حضــور در ایــن رقابت هــا 
کیــد زیــادی بــر  می شــود اسپانســر مســابقات تا
کشــور ارمنســتان در تورنمنــت داشــته  حضــور 
کشــور بــرای عــدم حضــور  و بعــد از تصمیم ایــن 
در ایران، ایــن دوره از بازی هــای آمــاده ســازی هــم 

منتفــی شــده اســت.
کــه منتفــی شــدن  موضــوع مهــم دیگر ایــن اســت 
تورنمنــت صــدرا تقریبــًا از یــک هفته پیش قطعی 
شــده بــود امــا کمیتــه فوتســال اقدامی بــرای اعــزام 
که ایــران از ماه هــا  تیــم ملــی بــه تورنمنــت تایلنــد 
قبــل بــه آن دعــوت شــده بــود، انجــام نــداد. البتــه 
ظاهــرًا بــرای حضــور تیــم ملــی در تورنمنــت تایلنــد 
همچنــان فرصــت وجــود دارد ولــی تمایلــی بــه 

انجــام آن وجــود نــدارد.
ملــی  تیــم  احتمــااًل  صــدرا،  تورنمنــت  لغــو  بــا 
فوتســال ایران در تهــران بــه مصــاف عمــان بــرود؛ 
لیســت  صــدرا  در  حضــور  بــرای  تیمی کــه  تنهــا 
کــرده بــود. البتــه عمــان در  نهایــی خــود را ارســال 
میــان تیم هــای آســیایی در فوتســال محلــی از 
اعــراب نــدارد و بــرای تیــم ملی ایــران حریف دســته 

می شــود. محســوب  ســوم 

عمان حریف دسته سوم برای تیم ملی؛

ارمنستان عامل لغو 
تورنمنت فوتسال ایران

خبر
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ســرفه،تنگی  عالئمی ماننــد  روزهــا  ایــن 
اســت  ممکــن  و....  مــداوم  نفس،ســرفه های 
کرونــا شــده باشــید  کــه دچــار  کنــد  شــما را نگــران 
در ایــن شــرایط توصیــه می شــود حتمــا از پزشــک 
کمــک بگیریــد زیــرا شناســایی  متخصــص خــود 
کرونــا  دقیــق نــوع بیمــاری و تشــخیص آســم یــا 
پزشــک  حیطــه  در  تنهــا  عالئــم  بودن ایــن 

اســت. متخصــص 
اســت  ممکــن  کرونــا  عالئــم  تخصصــی  نظــر  از 
تــا شــدید داشــته و  طیــف وســیعی از خفیــف 
حتــی تهدیــد کننــده زندگــی باشــد. از ســوی دیگر 
آســم را می تــوان بــه عنــوان یــک بیمــاری التهابــی 
در مجــاری تنفســی ریه هــا نامید. ایــن شــرایط 
می توانــد بــه دلیــل آلــرژی، عوامل محیطی مانند 
گرده ایجــاد شــود. عالئــم  گــرد و غبــار و  آلودگــی، 
کــه بــا  کرونــا و آســم وجــود دارد  خاصــی از ویــروس 

یکدیگــر همپوشــانی دارنــد.
شــباهت  هفــت  بررســی  بــه  گــزارش  در ایــن 
کرونــا و حملــه آســم می پردازیــم. برخــی  بیــن 
بیمــاری  دو  مشــترک این  عالئــم  مهمتریــن  از 

از: عبارتنــد 

خستگی
سرفه و خس خس سینه

نفس نفس زدن
گلو درد

از دست دادن اشتها
آبریزش بینی

احساس درد در قفسه سینه
روش تشخیص تفاوت کرونا و آسم

ایــن دو بیمــاری عالئــم هشــدار دهنــده یکســانی 
دارنــد ولــی مهمتریــن تفــاوت آن هــا دمــای بــدن 
مبتــال  اســت  داریــد، ممکــن  تــب  گــر  ا و  اســت 
تــب عالمــت ذکــر شــده  زیــرا  کرونــا باشــید  بــه 
کرونــا اســت امــا بــه عنــوان نشــانه آســم شــناخته 
نمی شــود. از ســوی دیگــر آســم معمــوال بــا عالیــم 
فصــول  در  عمومــا  و  بــوده  همــراه  حساســیت 
کرونــا بــه بیمــاران  خاصــی رخ می دهــد. در دوران 
دارای آســم توصیــه می شــود این نــکات را رعایــت 

کننــد:
در مکان هــای شــلوغ و پرجمعیــت تــردد نکــرده و 
و از حضــور در جمع هــای دوســتانه و خانوادگــی تا 

حــد ممکــن خــودداری کنید.
از تماس با افراد بیمار اجتناب کنید.

کــرده، ماســک  فاصلــه اجتماعــی خــود را حفــظ 
کنیــد. بزنیــد و دســتان خــود را مرتبــا تمیــز 

و  داشــته  همــراه  را  خــود  استنشــاقی  و  داروی 
کــه داروی خــود را در  کنیــد  اطمینــان حاصــل 

می کنیــد. مصــرف  مناســب  زمــان 
کافــی در خانــه داشــته  حتمــا ذخیــره داروئــی 

باشــید.
گــر هرگونــه تغییــر غیرطبیعــی در بــدن یــا عالئــم  ا
کاهــش بویایــی و چشــایی را  کوویــد ماننــد تــب یــا 
کــرده و  کردیــد، بــا پزشــک خــود مشــورت  تجربــه 

کنیــد. بالفاصلــه درمــان خــود را آغــاز 
کننــده آســم ماننــد اســتفاده از  از عوامل ایجــاد 

کنیــد. عطــر یــا اســپری خــودداری 
کپــک  گــرد و غبــار و  خانــه خــود را تمیــز و بــدون 

ــد. ــه داری نگ
از تماس با حیوانات خانگی اجتناب کنید.

ســطوح غالبــًا لمــس شــده ماننــد میــز، شــیر آب، 
ظرفشــویی، توالــت و دســتگیره های در را ضــد 

کنیــد. عفونــی 
نکات مهم

کننده هــا  بــه یــاد داشــته باشــید ضــد عفونــی 
می تواننــد منجــر بــه حملــه آســم شــوند، بنابراین 
کنیــد ســطوح را بــا صابــون مایــع تمیــز  ســعی 

کنیــد.
و  پارانوئیــد  اســترس،  احســاس  آســم  بیمــاران 
کــرد. از ایــن رو، آنهــا بایــد یــوگا  اضطــراب خواهنــد 
تــا بــدون اســترس  و مدیتیشــن انجــام دهنــد 
بماننــد. اســترس نداشــته باشــید زیــرا می توانــد 
کــه  باعــث حملــه آســم شــود. فعالیت هایــی را 

دوســت داریــد در خانــه انجــام دهیــد.
کننــده آســم و عالئمی کــه  دربــاره عوامل ایجــاد 
تجربــه می کنیــد، یک دفترچه یادداشــت داشــته 

باشــید. 
ایــن امــر بــرای جلوگیــری از عوامــل محــرک در 
آینــده نزدیــک بــرای شــما مفیــد خواهــد بــود.

کرونا را با آسم اشتباه نگیرید!
خبرربخ

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

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰13۰۰۰7۵۶، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰3/23، 
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰13۰۰۰۰۴1 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰3 هیــات موضــوع 
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریدونشــهر تصرفــات 
مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای هوشــنگ مؤمنــی موگوئــی فرزنــد جلیل 
بشــماره شناســنامه 9۰2 صــادره از نجــف آبــاد در ششــدانگ یــک بــاب خانــه 
ک ثبتــی 12 اصلــی واقــع در فریدونشــهر،  بمســاحت 93۴/2۰ مترمربــع از پــال
روســتای حاجــی آبــاد )گــوراب(، بخش ســیزده حوزه ثبت ملک فریدونشــهر 
ــذا  گردیــده اســت. ل ــداری از مالــک رســمی آقای جلیــل مومنــی محــرز  خری
ک موردتقاضــا بشــرح فــوق بــه منظــور اطــالع  مشــخصات متقاضــی و امــال
گهی می شــود. درصورتی که اشــخاص  عمــوم در دو نوبــت بــه فاصله 1۵ روز آ
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند میتوانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبت اســناد  از تاریــخ الصــاق آ
محل تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، 
دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت 
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: شــنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۵، 
تاریخ انتشــار نوبت دوم: یکشــنبه 1۴۰۰/۰۴/2۰، محســن مقصودی رئیس 

ک فریدونشــهر - 11۵33۶3 / م الــف اداره ثبــت اســناد و امــال

گهی فقدان سند مالکیت آ
کبــر  شــماره: 2۶۰۰۶977، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/2، چــون آقــای / خانــم ا
کبر بالســویه مالکین  نبوی منش و نســرین اســالمبولچی فرزند علی / ا
ک  2۵۰ ســهم مشــاع از ۵۰1 ســهم مشــاع از ۴7۶9۵ ســهم ششدانگ پال
9973 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبت اصفهان با تســلیم 
کــه هویــت و امضاء شــهود رســمًا گواهی شــده  ۴ بــرگ استشــهاد محلــی 
کــه ســند مالکیــت  و بــه تاییــد دفتــر 18۶ اصفهــان رســیده مدعــی اســت 
فــوق بــا مســتند مالکیــت 1۵۴1۵8، 138۰/12/13 دفتــر 2 اصفهــان بــه 
کــه در دفتــر 893 صفحــه 272  شــماره چاپــی ۴39999 ســری - ســال - 
گردیــده  بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت،  گواهــی دفتــر امــال و طبــق 
گردیــده  محدودیــت و در رهــن نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود 
نموده انــد. طبــق  المثنــی  مالکیــت  تقاضــای صــدور ســند  و  اســت 
گهــی  تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ می شــود 
ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از 
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود  تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایید  را 
گــردد.  کننــده مســترد  تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
ــا درصــورت اعتــراض اصــل  گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و ی ا
ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
تســلیم خواهــد شــد. سیداســداله موســوی رییــس منطقه ثبت اســناد 

ک شــمال اصفهــان -11۵۴871 / م الــف و امــال

گهی آ

دانستنی ها سرطان

کــه  کشــمش »شــرینی طبیعــت« قلمــداد شــده 
ــه  ــه ب ک ــی  ــری اســت و در صورت کال ــد و  ــار از قن سرش
میزانــی متعــادل مصــرف شــود، برای ســالمتی بدن 
گــوارش غــذا  مفیــد اســت. این مــاده غذایــی بــه 
کــرده، ســطح آهن خــون را باال بــرده و قدرت  کمــک 
گــزارش  در ایــن  می کنــد.  حفــظ  را  اســتخوان ها 
کشــمش  می خواهیــم بــه برخــی از فوایــد سرشــار 

کنیــم: اشــاره 
کمک به هضم غذا

خــوردن چند عدد کشــمش بــه صــورت روزانه برای 
کشــمش حــاوی فیبرهایــی  معــده مفیــد اســت. 
کــه تأثیــری ملیــن بــر معــده دارد و بــه رفــع  اســت 
چنــد  روزانــه  خــوردن  می کنــد.  کمــک  یبوســت 
کار معــده و دفع  عــدد کشــمش بــه نظم بخشــیدن 

ــد. ــک می کن کم ــدن  ــوع از ب ــموم و مدف ــم س منظ
اسیدیته را کاهش می دهد

کشــمش حاوی مقادیر مناســبی پتاسیم و منیزیم 
کاهــش اســیدیته، دفــع ســموم و  کــه بــه  اســت 
جلوگیــری از بیماری هایــی ماننــد آرتــروز، نقــرس، 
کمــک می کنــد. کلیــه و بیماری هــای قلبــی  ســنگ 

درمان کم خونی
 B کافــی آهــن و ویتامیــن کشــمش حــاوی مقــدار 
کمــک می کنــد.  کــم خونــی  کــه بــه درمــان  اســت 
کشــمش بــه تولیــد  همچنیــن مــس موجــود در 

کمــک می کنــد. گلبول هــای قرمــز خــون نیــز 
حفاظت از بدن در برابر سرطان

کشــمش، از بــدن  کســیدان های موجــود در  آنتــی ا
کــه می تواننــد ســبب  در برابــر رادیکال هــای آزادی 
مراقبــت  شــوند،  بــزرگ  روده  ســرطان  و  تومــور 

می کننــد.
مراقبت از دهان و دندان

کشــمش حاوی »اولئانولیک اســید« اســت که یک 
مــاده شــیمیایی ضــروری بــرای حفــظ دندان هــا از 

کــرم خوردگــی و ایجــاد حفره در آن به شــمار مــی رود. 
کتری هــا در دهــان جلوگیــری  کشــمش از رشــد با
ــرایط  ــا در ش ــا دندان ه ــود ت ــبب می ش ــد و س می کن
کــه حــاوی مقــدار زیــادی  خوبــی قــرار بگیرنــد؛ چــرا 

کلســیم اســت.
کمک به افزایش وزن

ــا افزایــش وزن بدهیــد،  ــد ت ــر بســیار دوســت داری گ ا
کشــمش بهترین دوســت  که  باید به شــما بگوییم 
ــت و  ــز اس گلوک ــوز و  ــار از فروکت ــرا سرش ــت، زی شماس
کــم  انــرژی زیــادی بــه شــما می دهــد؛ بــی آنکــه بــا ترا

کلســترول بــد ســبب این امــر شــود.
حفاظت از استخوان ها

کــه  کلســیم اســت  کشــمش حــاوی مقادیــر زیــادی 
بــرای ســالمت اســتخوان مفیــد اســت و از شــما در 

برابــر آرتــروز و نقــرس محافظــت می کنــد.
حفاظت از پوست

کــه  کشــمش حــاوی ویتامین هــای A و E اســت 
بــه تحریــک رشــد ســلول های جدیــد در الیه هــای 
باعــث بهبــود  کمــک می کنــد و  بیرونــی پوســت 
رطوبــت پوســت شــده و ســبب می شــود تــا پوســت 
شــما شــاداب تر و جوانتــر شــود. مصــرف منظــم 
پوســت  زیبایــی  و  درخشــش  باعــث  کشــمش 
ترمیــم  در  تســریع  باعــث  همچنیــن  می شــود. 
کــرده  پوســت شــده، ســلول های پوســت را تجدیــد 

و از افتادگــی پوســت جلوگیــری می کنــد.
حفاظت از مو

کشــمش سرشــار از مــواد غذایــی مفیــد بــرای مــو 
آنتــی  و  پتاســیم  آهــن،  ب،  ویتامیــن  ماننــد  بــه 
مــو  وضعیــت  بهبــود  بــرای  الزم  کســیدان های  ا
کشــمش  مشــت  یــک  روزانــه  بنابرایــن  اســت؛ 
بخوریــد تــا موهایــی ســالم و قــوی داشــته باشــید. 
 » C  همچنیــن حــاوی مقــدار زیــادی »ویتامیــن
کمــک می کنــد. کــه حفــظ رنــگ طبیعــی مــو  اســت 

کــه می تــوان  یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهــد 
بــرای درمــان ســرطان ســینه بــه جــای خــارج کردن 
پســتان از بــدن، از روش انجمــاد تومور هــا اســتفاده 
گــزارش وب ســایت »آی ۲۴«، مطالعــه ای  کــرد.  بــه 
می تــوان  کــه  اســت  داده  نشــان  ســابقه  بــی 
کنــدی دارنــد را  کــه رونــد رشــد  ســرطان های ســینه 
با استفاده از فناوری انجماد تومور بسیار هدفمند 

کــرد و بــدون نیــاز بــه جراحــی از بیــن بــرد. درمــان 
که ایــن روش در زنــان  آزمایشــات نشــان می دهــد 
کــم خطــر و بــاالی ۶۰  مبتــال بــه ســرطان پســتان 
ســال، مؤثــر اســت. دکتــر ریچــارد وایــن جــراح ســینه 
در مرکــز تحقیقات ســرطان غربــی در ایاالت متحده 
کنــی از طریــق  می گویــد: Cryoablation یــا ریشــه 
کــه تومور هــای پســتان را بــا  انجمــاد راه حلــی اســت 
خیــال راحــت، ســریع و بــدون درد یا نیــاز به جراحی 
از بیــن می بــرد.  وی افزود: ایــن روش بافت هــای 
بیمــار را در معــرض ســرمای شــدید قــرار می دهــد تــا 
بــدون نیــاز بــه بیهوشــی در کلینیــک آن هــا را از بیــن 
کــه شــامل تقریبــًا ۲۰۰ زن  ببرد. ایــن مطالعــه جدیــد 
کــه پــس از حــذف ســرطان پســتان  بــود، نشــان داد 

کــم خطــر، بیمــاران به مدت ۳ ســال بدون ســرطان 
باقــی ماندند.

دکتــر وایــن بیــان کــرد: از ایــن روش درمانــی می تــوان 
کلیــه،  اســتخوان،  ســرطان های  درمــان  بــرای 

ــرد. ک ــتفاده  ــز اس ــر نی ــواع دیگ ــتات و ان پروس
گفتــه محققــان، بــر خــالف روش المپکتومی یــا  بــه 
ــدن،  ــتان از ب ــردن پس ک ــارج  ــتکتومی یعنی خ ماس
کرایوکتومی یــا روش انجمــاد تومور ها انــدازه پســتان 
را حفــظ می کنــد، خطــر عفونــت را کاهــش می دهــد 
و از ایجــاد زخــم جلوگیــری می کنــد و همچنیــن بــه 
بیمــاران امــکان می دهــد تــا بــه ســرعت فعالیــت 

طبیعــی خــود را از ســر بگیرنــد.

کشمش  فواید بی نظیر 
که تا به حال نمی دانستید برای معده 

کشف روشی جدید برای درمان سرطان سینه

کاهش اثر بخشی  کارموجب  این 
برخی از داروها می شود

کنید؟ چه موقع باید پروبیوتیک مصرف 

داروهاربخ

دانستنی هاربخ

مــواد شــیمیایی موجــود در دود ســیگار و قلیــان 
ممکن اســت بــا داروهایی از دســته اعصــاب وروان، 
ضــد افســردگی ها، آرام بخش هــا، ضدبارداری هــای 
و  استنشــاقی  کورتیکوســتروئیدهای  کــی،  خورا
کلــی  بتابلوکرهــا تداخل ایجــاد نماینــد. و بــه طــور 
ــات  ــتعمال دخانی ــه اس ک ــا  ــت از آن ج گف ــوان  می ت
می دهــد  افزایــش  را  کبــدی  آنزیمهــای  فعالیــت 
داروهــا  اثربخشــی این  کاهــش  باعــث  می توانــد 
گــردد. اســتفاده از دخانیــات اثــر برخــی از داروهــای 
کاهــش می دهــد و در  داروهــای اعصــاب و روان را 
تضعیــف  باعــث  ضدافســردگی  داروهــای  دســته 
ــر شــدن برخــی داروهای ایــن  ــی اث ــا ب اثربخشــی و ی

دســته می شــود. از ســوی دیگــر مصــرف ســیگار 
آثــار جانبــی داروهــای  و قلیــان موجــب افزایــش 
ضدبــارداری ترکیبــی، بــه ویــژ عوارضــی همچــون 
گیــری لختــه خــون در وریــد، ســکته مغــزی  شــکل 
داروهــای  مصــرف  رو  از ایــن  می گــردد.  قلبــی  و 
کــه در رده ســنی  زنانــی  ترکیبــی در  ضدبــارداری 
معیــن بــوده و اســتعمال ســیگار در آن هــا بیــش 
تاثیــر  اســت.  ممنــوع  می باشــد  مجــاز  ســقف  از 
ــد  ــم مانن ــالت آس ــتفاده در حم ــورد اس ــای م داروه
مصــرف  بــا  استنشــاقی  کورتیکوســتروئیدهای 
کنتــرل  بــرای  لــذا  می یابــد  کاهــش  دخانیــات 
پزشــک  توســط  دارو  دوز  بایــد  آســم  حمــالت 
اســتعمال دخانیــات  تنظیــم  شــود. همچنیــن 
کــه  تاثیــر داروهــای اختــالالت قلبــی - بتابلوکرهــا را 
فشــار خــون و ریتــم قلبــی را تنظیــم می کنــد کاهــش 
می دهــد.   خانواده هــا می تواننــد نقــش موثــری در 
پیشــگیری از مصــرف دخانیــات در فرزندان داشــته 

باشــد.
هــم چنیــن در هنــگام مصــرف دارو بایــد پزشــک 
ــا انتخــاب دارو و  معالــج را از ایــن امــر مطلــع نمــود ت
گیــرد. گاهــی صــورت  ــا آ ــا تغییــر دوز دارو ب تنظیــم ی

مانــدگاری  کــه  می دهنــد  نشــان  تحقیقــات 
پروبیوتیک هــا در صــورت مصــرف بــا غــذا بســیار 
افزایــش می یابــد. مصــرف آن هــا درســت قبــل یــا 
کمــک بــه  هنــگام خــوردن غــذا بهتریــن راه بــرای 
اســت. روده  بــه  بــرای ورود  آن هــا  مانــدن  زنــده 

شــما  pHمعــده  تعــادل  بــه  مربــوط  همه این هــا 
گیــری  pH انــدازه  بــا  معــده  اســیدیته  اســت. 
می شــود. هرچــه PH کمتــر باشــد، اســیدیته بیشــتر 

ــر باشــد، قلیایــی بیشــتری  اســت. هرچــه PH باالت
کــه در بــاال ذکــر شــد، معــده خالــی  دارد. همانطــور 
بســیار اســیدی اســت. PH بســیار پاییــن حــدود 
کثــر  ۲ تــا ۳ اســت. این محیــط بــرای زنــده مانــدن ا
حــال،  با ایــن  اســت.  ســخت  بســیار  کتری هــا  با
بعــد از غــذا، PH محتــوای معــده بــه طــور موقــت 
بــه مقــدار قلیایــی در حــدود ۷ افزایــش می یابــد. 
کــه احتمــال  کاهــش اســیدیته به ایــن معنــی اســت 

کمتــر اســت. تخریــب پروبیوتیک هــا 

 Beneficial Microbes ژورنــال در  کــه  مطالعــه ای 
کــه مصــرف پروبیوتیــک  منتشــر شــد، نشــان داد 
بــه همــراه غــذا می توانــد در بقــای آن هــا تفــاوت 
کننــدگان در  داشــته باشــد. هنگامی کــه شــرکت 
مطالعــه، پروبیوتیک هــای خــود را ظــرف ۳۰ دقیقه 
از وعــده غذایــی یــا در طــول وعــده غذایــی مصــرف 
زنــده  بــه  قــادر  مفیــد  کتری هــای  با می کردنــد، 
مانــدن در تعــداد بســیار بیشــتری نســبت بــه ۳۰ 

ــد. ــذا بودن ــد از غ ــه بع دقیق

که برای الغری مناسب اند ادویه هایی  کسن کرونا را تزریق کرد؟ آیا می توان دو نوع متفاوت وا

کودکان را تضعیف می کند ماسک زدن، سیستم ایمنی 

ادویه هاربخ کروناربخ

کودکانربخ

کاهــش وزن می شــوند،  ادویه هــا نــه تنهــا منجــر بــه 
خــون  فشــار  نظیــر  مزمــن  بیماری هــای  از  بلکــه 
ــوع ۲، حملــه قلبــی، و... پیشــگیری  ــاال، دیابــت ن ب

می کننــد:
ســوزاندن  مهمــی در  نقــش  تنهــا  نــه  زنجبیــل: 
چربی هــای اضافــه دارد، بلکــه بــه لطــف خــواص 
ضــد التهابــی اشــت، دســتگاه گــوارش را آرام می کند. 
کــه هــر روز یــک فنجــان  ســاده ترین راه ایــن اســت 
کنیــد.  چــای زنجبیــل را در وعــده صبحانــه مصــرف 
کــه زنجبیــل می توانــد مانــع  جالــب اســت بدانیــد 
ــی  چاقــی ناشــی از رژیم هــای غذایــی سرشــار از چرب
شــود و می تــوان از زنجبیــل بــه عنــوان مکملــی بــرای 

کــرد. درمــان چاقــی اســتفاده 
دارچیــن: دارای مزایای ســالمتی متعــددی از جمله 
کاهــش ســطح اســید بــدن، تنظیــم فراینــد هضــم، 
مبارزه با آنفلوآنزا، کاهش سطح قند خون و تنظیم 
کلســترول بــد و در نهایــت  گلیســیرید و  میــزان تــری 
افزایــش متابولیســم اســت. بــرای اســتفاده از ایــن 
کنیــد. راه دیگــر،  مزایــا، دارچیــن را بــه دســرها اضافــه 

نوشــیدن چــای دارچیــن بــه طــور روزانــه اســت.
زیره: ایــن ادویــه متابولیســم را افزایــش می دهــد و 
ــواص را  ــیعی از خ ــف وس ــش وزن، طی کاه ــر  ــالوه ب ع
دارد از جملــه: بهبــود فراینــد هضــم، کاهــش التهاب 
و از بیــن بــردن نفــخ، جلوگیــری از یبوســت، و از بیــن 

بــردن بافت هــای چربــی.
کاهــش وزن،  کــردن دوره  کوتــاه  فلفــل ســیاه: بــرای 
شــما می توانیــد فلفــل ســیاه را هــر روز در رژیم غذایی 
تــان بگنجانیــد. عــالوه بر ایــن نقش ایــن ادویــه در 
ســرعت بخشــیدن به فرایندهــای گوارشــی، کاهش 
کــم آبــی بــدن، تنظیــم فشــار  گاز، جلوگیــری از  تولیــد 

خــون و... شــناخته شــده اســت.
هــل: توانایی ایــن ادویــه در کمــک بــه فرآینــد گــوارش 
و بهبــود عملکــرد ســوخت و ســاز باعــث می شــود 
کاهــش وزن ایــده آل باشــد. پژوهــش نشــان  بــرای 
ــوی هــل نیــز روشــی  ــذ و ب ــه طعــم لذی ک داده اســت 
فوق العاده برای تســکین افســردگی به طور طبیعی 

اســت.
ــدن،  ــای ب ــش دم ــا افزای ــردل ب ــای خ ــردل: دانه ه خ
ــری می شــود. شــما  کال ــه افزایــش ســوخت  منجــر ب
می توانیــد ســه قاشــق چــای خــوری از دانه هــای 
خــردل را قبــل از شــروع تمرینــات ورزشــی بخوریــد تــا 
ــره  ــتر به ــری بیش کال ــت دادن  ــای آن در از دس از مزای

ببریــد.
ادویــه  که ایــن  داده  نشــان  مطالعــات  زردچوبــه: 
می توانــد تشــکیل بافــت چربــی را کاهــش دهــد پس 
مصــرف آن راه خوبــی بــرای جلوگیــری از اضافــه وزن 
نیــز هســت. مصــرف زردچوبــه بــرای پیشــگیری از 
دیابــت و جلوگیــری از افزایــش مقاومــت به انســولین 

نیــز مفیــد اســت.

کروناویــروس  بــرای  گونــی  گونا کســن های  وا
ــه دالیــل  گرفتــه اســت و ب ــرار  کنــون در اختیــار ق ا
متفــاوت ممکــن اســت پــس از تزریــق دوز اول 
کســن از یک نوع دوز دوم آن در اختیار نباشــد. وا

نــوع  دو  از  اســتفاده  اســت  ممکــن  گرچــه 
و  اول  دوز هــای  بــرای  کرونــا  کســن  وا متفــاوت 
 ) Mix and Match کسیناســیون )شــیوه دوم وا
بی خطــر و موثــر باشــد، امــا پژوهشــگران هنــوز در 
گــردآوری داده هــا در ایــن باره هســتند. دکتر  حــال 
کســن در ســازمان  کیــت اوبرایــن، رئیــس واحــد وا
کســن های  جهانــی بهداشــت می گویــد همــه وا
کوویــد-۱۹ در سراســر جهــان طــوری  تاییدشــده 
بــرای  را  دســتگاه ایمنی  کــه  شــده اند  طراحــی 
تحریــک  ویــروس  ضــد  آنتی بادی هــای  تولیــد 
گرچــه شــیوه عمــل آن هــا را بــرای تحریــک  کننــد، 

اســت. متفــاوت  دســتگاه ایمنی 
آیا می دانید منظور از سرور ابری چیست ؟

او می گویــد: »بــر اســاس اصــول اساســی چگونگــی 
کــردن دو نــوع  کســن، بــه نظــر مــا ترکیــب  عمــل وا

کرونــا هــم موثــر خواهــد بــود.« کســن  وا
کســفورد در انگلیــس  دانشــمندان در دانشــگاه آ
دوزی  دو  ترکیب هــای  آزمایــش  حــال  در 
بوســیله  ساخته شــده  کرونــای  کســن های  وا
کــس و فایزر/ شــرکت های آســترازنکا، مدرنا، نواوا

کوچکتــری  کارآزمایی هــای  بیونتــک هســتند. 

از ایــن نــوع هــم در اســپانیا و آلمــان در حــال انجام 
اســت.

گفــت: »الزم اســت در مــورد هــر یــک از  اوبرایــن 
کســن ها شــواهد الزم را بــه دســت  ترکیب هــای وا

ــم.« آوری
تــا بــه حــال شــواهد محــدود بــه دســت آمــده 
کســن  کــه تزریــق دوز اول از نــوع وا نشــان داده انــد 
کســن  آســترازنکا و ســپس تزریق دوز دوم از نوع وا
فایــزر بی خطــر و موثــر اســت بــه نظــر می رســد 
بــا احتمال اندکــی  کســن  نــوع وا ترکیب ایــن دو 
لــرز  بیشــتر عــوارض جانبــی ماننــد درد بــدن و 

همــراه باشــد.
علت ایــن افزایــش عــوارض جانبــی ممکن ایــن 
کســن  کــه ترکیــب کــردن دو نــوع متفاوت وا باشــد 
کرونــا می توانــد پاســخ ایمنی قوی تری ایجاد کند. 
مقامــات بهداشــتی در برخــی کشــور ها در شــرایط 
کرونــا را  کســن  کــردن دو نــوع وا معینــی مخلــوط 

کرده انــد. توصیــه 
کســن کرونــای شــرکت آســترازنکا بــا  پــس از آنکــه وا
یــک عارضــه نــادر لختــه شــدن خون مرتبط شــد، 
کشــور های اروپایــی ماننــد آلمــان،  بســیاری از 
کســن  کــه از ایــن وا ــه افــرادی  فرانســه و اســپانیا ب
کــرده  کسیناسیونشــان اســتفاده  بــرای دوز اول وا
کســن مدرنــا یــا فایــزر  کردنــد، از وا بودنــد، توصیــه 

کننــد. بــرای دوز دومشــان اســتفاده 
مقامات بهداشتی در انگلیس و آمریکا می گویند 
دوم  دوز  بــرای  امــکان  صــورت  در  بایــد  افــراد 
کســن مشــابهی استفاده  کسیناسیونشــان از وا وا
آســترازنکا  کســن  از وا اول  بــرای دوز  گــر  ا کننــد. 
می شــد  توصیــه  آن هــا  بــه  کرده انــد،  اســتفاده 
کــه ســابقه لختــه شــدن خــون  فقــط در صورتــی 
در رگ هــا یــا ســایر بیماری هــای زمینه ســاز لختــه 
کســن دیگــری اســتفاده  شــدن خــون دارنــد، از وا

کننــد.

کارشناســان در انگلیــس، رعایــت فاصلــه  گفتــه  بــه 
اجتماعــی و اســتفاده از ماســک بــه دلیــل ادامــه 
اســت  ممکــن    )۱۹-Covid( کوویــد-۱۹  بحــران 
ــدن  ــتم ایمنی ب ــا سیس ــد ام ــات ده ــیاری را نج بس

کــودکان را نیــز تضعیــف می کنــد.
کنــون  گذشــته تا کــودکان در ۱۵ مــاه  گفتــه آنــان  بــه 
بیمــاری زای  عوامــل  بــا  زیــادی  برخوردهــای 
آنفلوانزای فصلی نداشــته اند به همیــن دلیل بدن 
آنان نتوانســته اســت مصونیت الزم، برای مبارزه با 
عوامــل بیمــاری زا در روزهــای پــس از همه گیــری 

کنــد. کرونا( ایجاد  )پســا
ویــروس  نگــران  ویروس شناســان  همچنیــن 
ــه  ــر ب ــه منج ک ــتند  ــی )RSV( هس ــدادی تنفس انس
عفونــت ریــوی جــدی و گاهــی مــرگ در کــودکان زیــر 

گاردیــن در ایــن مــورد  یــک ســال می شــود؛ روزنامــه 
کســنی برای ایــن بیمــاری  کــه هیــچ وا ــرد  ک ــزارش  گ

وجــود نــدارد.
کارشناســان در روزهــای قبــل از  طبــق تحقیقــات 
همه گیــری، RSV  بیــش از ســایر اشــکاالت فصلــی 

کــودکان را روانــه بیمارســتان می کــرد. با ایــن حــال، 
اســتفاده از ماســک  و رعایــت فاصلــه  اجتماعــی، 
ــودکان را از ابتــال به ایــن بیمــاری طــی همه گیــری  ک
دور نگــه داشــته اســت امــا بــا بازگشــت بــه حالــت 
کــودکان  کشــنده تر خواهــد بــود و    RSV ،عــادی

زیــرا در  مبتــال می شــوند  بیمــاری  به ایــن  دوبــاره 
نهایــت ماســک ها، فاصله هــای اجتماعــی و ســایر 
کوویــد-۱۹ لغــو می شــوند. پروتکل هــای مربــوط بــه 
گفتــه محققــان »بیمــاری آنفلوآنــزا مــن را  بنــا بــه 
کســن  بــا آن وا بــرای مقابلــه  امــا  نگــران می کنــد 
وجــود دارد بنابرایــن افــراد آســیب پذیر همچنــان به 

داشــت.« خواهنــد  دسترســی  کســن ها  وا
ســاالنه  همه گیــری،  از  قبــل  اســت،  شــایان ذکر 
کــودک زیــر پنــج ســال بــه  بیــش از ۳۰هــزار نــوزاد و 
دلیل ابتال به RSV  در بیمارســتان های انگلســتان 

بســتری می شــدند.
گذشــته  کــه »مــا در زمســتان  آن هــا بر ایــن باورنــد 
گــر  شــاهد مــوارد ابتــال بــه آنفلوآنــزا نبودیــم بنابرایــن ا
ــن  ــردد، ممک ــزا برگ ــاره آنفلوآن ــال دوب ــتان امس زمس

اســت نتایــج آن ناخوشــایند باشــد.«
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان نطنــز درنظــردارد طبــق مجــوز شــماره 1۴۰۰/87727، 1۴۰۰/2/7 ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، نســبت به ســرمایه گــذاری برروی 
گــذاری بخــش خصوصــی بــه صــورت  موقوفــه حمــام خورشــید بــه مســاحت 22۵ مترمربــع واقــع در نطنــز محــل مســجدجامع نطنــز میــدان درب حالجــی بــا ســرمایه 
کثر تا پایان  ROLT )مرمــت، بهــره بــرداری و اجــاره، تحویــل( اقــدام نمایــد. لــذا متقاضیــان می تواننــد ضمــن بازدید از محل، پیشــنهادات خود را براســاس مــوارد زیر حدا

وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/۰۴/19 تحویــل دبیرخانــه اوقــاف محــل نمایند.
1( نوع کاربری پیشنهادی جهت بهره برداری: سفره خانه سنتی

2( حداقل مبلغ سرمایه گذاری ثابت و قابل تحویل در پایان مدت بهره برداری برابر با طرح مصوب اداره میراث فرهنگی: ۵/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
کثر 1۰ سال کثر 12 ماه، مدت بهره برداری: حدا 3( مدت مرمت: حدا

۴( مبلــغ اجــاره در زمــان مرمــت تــا 12 مــاه از زمــان تحویــل ملــک ماهیانــه ۵۰۰ هــزار تومــان و بــرای ســال اول بهــره بــرداری ماهیانــه یــک میلیــون تومــان بــا افزایــش %2۰ 
ســالیانه تــا 9 ســال بعــد.

۵( ارائه یک فقره ضمانت نامه بانکی معادل 12۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دروجه اوقاف محل با سررسید دو ماه از زمان صدور.
ک برنــده مزایــده اعــالم ســرمایه گــذاری و اجــاره بیشــتر نســبت بــه ارقــام اعالم شــده میباشــد و به پیشــنهادهای مبهــم و فاقد ضمانت نامــه بانکی و  الزم بذکــر اســت مــال

بعــد از موعــد مقــرر ترتیب اثــر داده نخواهد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت برنــده اســتعالم در زمــان عقــد قــرارداد موظــف بــه ارائــه ۵۰% مبلــغ ســرمایه گــذاری بصــورت ضمانــت نامه بانکــی و یا وثیقه بانکــی بــه اداره اوقاف محل 

میباشــد کــه پــس از مــدت زمان یکســاله مرمت مســترد خواهد شــد.

اداره کل اوقاف و امورخیریه استان اصفهان 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان نطنز

11۵۵۰۵3 / م الف

گهی مزایده نوبت دوم آ

شهرداری کمشچه

ک زمیــن  کمشــچه بــه اســتناد صورتجلســه شــماره 9۶ مــورخ 1۴۰۰/11/13 شــورای اسالمی شــهر درنظــردارد نســبت بــه فــروش دو پــال شــهرداری 
مســکونی ازطریــق مزایــده اقــدام نمایــد.

کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۴۵۴8۰۴3۰  کمشــچه مراجعــه و یــا جهــت  متقاضیــان می تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری 
تمــاس حاصــل نمایند.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/22 می باشد.
گهی برعهده برنده مزایده می باشد. هزینه چاپ آ

11۵۵۰۵1 / م الف

نوبت چاپ اول
گهی مزایده مرحله دوم آ
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مواد الزم:
غ: یک عدد سینه، دو عدد ران     مر

    ســبزیجات )هویــج، ذرت، نخــود فرنگــی(: چهــار 
قاشــق ســوپخوری ) از کنسرو سبزیجات استفاده 

نمایید(
    قارچ: چهار عدد

    فلفل دلمه ای: یک عدد
    پیاز: یک عدد

    کره: به اندازه کافی
    سس مایونز و ماست: به مقدار کافی

    آبلیمو، نمک، فلفل: به میزان دلخواه
    زعفران دم کرده )اختیاری(:یک سوم لیوان

طرز تهیه:
غ ابتــدا ســینه و ران را  بــرای تهیــه ســاندویچ مــر
کــره  کوچــک تکــه نماییــد و همــراه بــا  بــه قطعــات 
کمــی روی حــرارت تفــت دیــد ســپس مقــداری آب 
کــرده را درون آن بریزیــد.  همــراه بــا زعفــران دم 
تــا  کــرده درب ظــرف را بگذاریــد  کــم  حــرارت را 
گوشــت ها بــه آرامی پختــه شــوند. حــاال پیــاز را 
کــره ســرخ نمایید.  کــرده در روغــن یــا  نگینــی خــرد 
غ پخته  وقتــی کمی پیــاز طالیی شــد تکه هــای مر
ــه  ــد ب کرده ای ــز  ــه ری ک ــه همــراه فلفــل دلمــه ای را  ب
کمی فلفــل  آن اضافــه نماییــد و تفــت دهیــد تــا 

کــه  را  نــرم شــوند. ســپس قارچ هــا  دلمه ای هــا 
همــراه  بــه  نموده ایــد  قطعــه  دلخــواه  در انــدازه 
ســبزیجات اضافــه نماییــد و بــه تفــت دادن ادامــه 

دهیــد.
غ  مــر ســاندویچ  تهیــه  طــرز  از  مرحلــه  در ایــن 
ــا  ــز را ب ــه ســس مایون گان مکزیکــی، در ظرفــی جدا
ماســت و آبلیمــو رقیــق نماییــد و نمک و فلفــل آن 
کنیــد و ســپس آن را بــه مــواد روی حــرارت  را انــدازه 
کامــل مــواد  اضافــه نماییــد. بعــد مخلــوط شــدن 
بــا ســس، آن را از روی حــرارت برداریــد و بــا ســیب 
گــت ســرو نماییــد.  زمینــی ســرخ شــده و نــان با
گــت قبــل از  همچنیــن می توانیــد درون نــان با
ریختــن مــواد و بعــد از ریختــن مــواد روی آن پنیــر 
کمــی درون فــر قــرار  گریــل نماییــد و  پیتــزا بریزیــد و 
دهید تا پنیر پیتزا باز شــود و ســپس ســرو نمایید.

کــره می ســاخت و  کــه همســرش  مــرد فقیــری بــود 
او آن را به یکی از بقالی های شــهر می فروخت، آن 
کیلویــی  کره هــا را بــه صــورت دایره هــای یــک  زن 
بقالی هــای  از  یکــی  بــه  را  آن  مــرد  می ســاخت. 
شــهر می فروخــت و در مقابــل مایحتــاج خانــه را 

می خریــد.
و  کــرد  شــک  کره هــا  به انــدازه  بقــال  مــرد  روزی 
کنــد. هنگامی کــه آنهــا  گرفــت آنهــا را وزن  تصمیــم 
ــود. او از مــرد  ــرم ب گ ــره ۹۰۰  ک ــدازه هــر  کرد، ان را وزن 
گفــت:  فقیــر عصبانــی شــد و روز بعــد بــه مــرد فقیــر 
کــره را بــه عنــوان یــک  کــره نمی خــرم، تــو  دیگــر از تــو 
کیلــو بــه مــن می فروختــی در حالــی کــه وزن آن ۹۰۰ 

گــرم اســت.

مــرد فقیــر ناراحــت شــد و ســرش را پایین انداخــت 
کیلــو شــکر از  گفــت: مــا وزنــه تــرازو نداریــم و یــک  و 
ــه عنــوان  ــو شــکر را ب کیل ــم و آن یــک  شــما خریدی

ــم. ــرار می دادی ــه ق وزن

غ مکزیکی ساندویچ مر مرد فقیر و بقال

دستپخت کوتاه حکایت 

بــه طــور قطــع می تــوان بــا بازی هــای مختلــف یــک 
کــردن اوقــات فراغــت  تجربــه عالــی بــرای ســپری 
داشــت و داشــتن ســرگرمی با انجــام بــازی موبایلــی 
امــروزه بــه یــک عــادت تبدیــل شــده اســت. بــه 
گــزارش برتریــن بازی هــای  همیــن دلیــل در ایــن 

شــده اند. معرفــی  رایگان اندرویــد 
بازی هــای  بهتریــن  داریــم  گــزارش  در ایــن  آنچــه 
رایگان اندرویــد اســت برای اینکــه بتوانیــد آن هــا را 
راحــت و بــدون انجــام خرید هــای درون برنامــه ای 
از  شــده  تشــکیل  فهرســت  کنید. ایــن  بــازی 

اســت. بهترین هــا 
بهترین بازی های رایگان اندروید

Alto’s Odyssey
Legends :9 Asphalt

Brawl Stars
Call of Duty: Mobile

Critical Ops
EA Sports games

Final Fantasy Brave Exvius
Genchin Impact

Legends of Runeterra
Nintendo games

Alto’s Odyssey بازی
بــازی Alto’s Odyssey یــک انتخــاب خــوب بــرای 
از ویژگی هــای  بــازی رایگان اندرویــد اســت.  یــک 

گرافیــک زیبــا و ســبک آرامــش  آن مکانیــک ســاده، 
بخــش آن اســت. بازیکنــان در ایــن بــازی بایــد بــا 
کوتــاه از برخــورد بــا موانــع جلوگیــری  پرش هــای 

کننــد.
همچنیــن مــواردی بــرای جمــع آوری وجــود دارد 
گزینه هــای مختلــف  کــه می تــوان بــا آن هــا بــرای 
کــرد. بــازی بســیار متکی  سفارشــی ســازی، معاملــه 
کاغــذ دیــواری اســت. آن هــا  گرافیــک مناســب و  بــه 
ســاده، امــا موثــر هســتند و رنگ هــای تیــره و شــیب 
دار فضــای خوبــی را بــرای بازی ایجــاد می کننــد. 
کامــال  بارگیــری و بــازی بــا برخــی تبلیغــات محــدود، 

رایــگان اســت. 
امــا  دارد،  وجــود  برنامــه ای  درون  خرید هــای 
همــه آن هــا بــرای مــوارد سفارشــی ســازی اســت، 
بنابرایــن کامــاًل اختیــاری اســت و بــر روی بــازی تأثیر 
کــودکان و ســرگرم  نمی گذارد. ایــن بــازی مناســب 

کننــده اســت.
بازی آسفالت ۹: افسانه ها

بازی هــای  از محبوب تریــن  یکــی   Asphalt بــازی
 Asphalt اســت.  مســابقه ای  اتومبیلرانــی 
بزرگتریــن   Asphalt Xtreme و   Airborne  :۸
 Asphalt ،ســری های این بــازی بودنــد. با ایــن حــال
شــد. این  منتشــر   ۲۰۱۸ جــوالی  در   Legends  :۹
کــه شــامل  جدیدتریــن بازی ایــن مجموعــه اســت 
۵۰ اتومبیــل، یــک ســری چالش هــا و یــک ســری 

بــازی اســت. بــرای  مطالــب 

ــازی مســابقه ای شــامل چنــد نفــره آنالیــن،  ایــن ب
تــک نفــره و مــوارد دیگــر اســت و از مکانیــزم خــودکار 
شــتاب  نمی توانیــد  بنابرایــن  می کنــد  اســتفاده 
کنیــد، البته ایــن باعــث عصبانیــت  کنتــرل  خــود را 
بــازی  گرافیــک  بازیکنــان شــده اســت.  از  برخــی 
نیــز دارد. ایــن  اجتماعــی  و عناصــر  اســت  خــوب 
گــزارش چنــد  یــک بــازی freemium اســت. در ایــن 
گوشــی های  بــازی مســابقه ای عالــی دیگــر بــرای 

هوشــمند اندرویدی معرفــی خواهــد شــد.
Brawl Stars بازی

 Supercell آخرین بازی محبوب Brawl Stars بازی
چنــد  عناصــر  بــا  جــدال  و  نــزاع  یــک  اســت. این 
 MOBA نفــره آنالیــن و همچنیــن برخــی از عناصــر
اســت. بازیکنــان در یــک بــازی بــه همــراه چنــد نفــر 
از هــم تیمی هــا، بــا حریفان درگیر می شــوند و ســعی 
ــازی وجــود  ــت ب ــده شــوند. چنــد حال می کننــد برن
دارد، از جملــه یــک حالــت نــزاع مســتقیم، یــک 
کــه شــما بلور هــا را جمــع می کنیــد، یــک  حالــت 
گنــج حریــف را می دزدیــد، و  کــه در آن   Heist حالــت
کــه در آن می توانیــد مخالفــان   Bounty یــک حالــت
 Supercell خــاص خــود را شکســت دهیــد. شــرکت
را   Clash of Clans و   Clash Royale همچنیــن 
ــت  ــن فهرس ــتند در ای ــه می توانس ک ــت  ــاخته اس س

حضــور داشــته باشــند.
Call of Duty: Mobile بازی

بــازی Call of Duty: Mobile یکــی از جدیدتریــن 

کمی منتظــر می مانیــم  بازی هــا اســت. مــا معمــواًل 
تــا ببینیــم یــک بــازی چگونــه اســت، اما ایــن بــازی 
بســیار محبــوب و بســیار خــوب اســت. این بــازی 
کال  شــامل FPS PvP آنالین کالســیک مانند همه 
آو دیوتی هــا اســت. با ایــن حال، ایــن شــامل یــک 
 PUBG Mobile حالــت جنگ رویــال ۱۰۰نفره ماننــد

و Fortnite اســت.
ایــن امــر آن را در ردیــف یــک بــازی FPSمنظــم و 
خــوب ماننــد Critical Opsو همچنیــن یــک نبــرد 
خــوب ماننــد PUBG Mobile قــرار می دهد. ایــن 
امــا  دارد،  برنامــه ای  درون  خرید هــای  بــازی 
مقــدار زیــادی از آن بــه عنــوان جوایــز درون بــازی 
بــه  و  اســت  خــوب  بــازی  اســت.  دســترس  در 
دوســت  را  بــازی  واقعاً ایــن  مــردم  می رســد  نظــر 
بنابرایــن  اســت  جدیــد  نســبتًا  بــازی  دارند. ایــن 
ــان  ــت زم گذش ــا  ــه ب ک ــود دارد  ــکاالتی در آن وج اش

برطــرف خواهــد شــد.
Critical Ops بازی

بــازی Critical Opsدر میــان نســل جدید تیراندازان 
در ایــن  بهترین هــا  از  یکــی  و  اســت  شــخص  اول 
در  تروریســت ها  بــا  بــازی،  در ایــن  اســت.  زمینــه 
گر  ســطوح مختلــف در شــهر مبــارزه خواهید کــرد یا ا
بخواهیــد می توانیــد در آن تروریســت باشــید. این 
ــازی دارای یــک جامعــه چنــد نفــره آنالیــن قــوی  ب
کــه می توانیــد بــا دوســتان خــود نیــز بــازی  اســت 
کنیــد. بــه نظــر می رســد این بــازی تمــام نمــرات 
بــه طــور  و  بــه خــود اختصــاص داده  را  مناســب 
مــداوم بــروز می شــود. تنهــا نکتــه منفــی آن ایــن 

اســت
 PUBG، کــه در آن تعــداد زیــادی بازیکــن ماننــد  

نــدارد. یــا Call of Duty وجــود   Fortnite
EA Sports بازی های

شــاید بتوان گفت شــرکت EAسهم بســیار زیادی از 
بــازار بازی هــای ورزشــی را در اختیــار دارد. آن ها تنها 
کــه ســاالنه در بیشــتر  توســعه دهنــده ای هســتند 
ورزش هــا از جملــه فوتبــال، بســکتبال و یــو آف ســی 
و ســایر مســابقات فعالیت می کنند. البته همه این 
گرافیک هــا  بازی هــا عناصــر بســیار مشــابهی دارنــد. 
معمــواًل بســیار مناســب هســتند و کنترل هــا نیــز به 

کلــی خوب هســتند. طــور 
با ایــن حــال، بازی هــای ورزشــی EAدارای طراحــی 
EAتنهــا  شــرکت  متأســفانه  و  بــوده  ســنگینی 
کثــر ورزش هــا بــازی  کــه بــرای ا ســازنده ای اســت 
می ســازد و بــه همیــن دلیــل، بــه طــور پیــش فــرض 

بهترین هــا را در اختیــار دارد.

ویــژه ای  پهپــاد  ســاخت  بــه  موفــق  محققــان 
هــوش  از  اســتفاده  بــا  می توانــد  کــه  شــده اند 
مصنوعــی موقعیــت افــرادی کــه در حــال فریــاد زدن 
هســتند را شناســایی کرده و به کمک انها بشتابد.
 Fraunhofer گروهــی از محققــان موسســه آلمانــی
می توانــد  کــه  ســاخته اند  پهپــادی   FKIE
موقعیــت مکانــی فریادهــای انســان ها را تشــخیص 
بدهد. ایــن پهپــاد بــه منظــور یافتــن بازمانــدگان 
بالیــای طبیعــی و آســان تر کردن ارســال کمک های 

اولیــه بــه آنها ایجــاد شــده اســت.
کارنــا وارال بــه عنــوان یکی از مهندســان اصلی این  ما
پــروژه در ایــن رابطــه بــه واشــتنگتن پســت اظهــار 
کــه:» پهپاد هــا می تواننــد در مــدت زمــان  داشــت 
کمتــری نســبت بــه امدادگــران یــا ســگهای آمــوزش 
دیــده روی زمیــن مســاحت بیشــتری را پوشــش 
گــر ســاختمانی فروریختــه باشــد  پهپــاد  دهنــد، ا
می توانــد بــه امدادگــران هشــدار داده و کمک کند و 
کــه دیگــران  نمی تواننــد پــرواز  بــه مکان هایــی بــرود 

ــه آن برســانند.« کــرده و خودشــان را ب
ایــن محققــان بــرای ســاخت این  پهپــاد در ابتــدا 

کردنــد و صداهایــی  صــدای فریــاد خــود را ضبــط 
تولیــد کردنــد کــه شــخص در حــال کمک خواســتن 
از ایــن  آنهــا  ســپس  کــرد.  اســت ایجاد  ممکــن 
صداهــای ضبــط شــده بــرای آمــوزش بــه الگوریتــم 
کردنــد و نرم افزار  هــوش مصنوعی ویژه ای اســتفاده 
کــردن صداهــای محیطــی  یــاد شــده را بــرای فیلتــر 

نظیــر صــدای موتــور پهپــاد تمریــن دادنــد.
سیســتم  از  غیــر  بــه  پهپــاد  اجرای ایــن  ســایر 
چندانــی  تغییــر  آن  در  رفتــه  کار  بــه  نرم افــزاری 
نداشــته اســت و پیچیدگــی زیــادی ندارد. ایــن تیــم 
از میکروفون هــای موجــود در تلفن هــای همــراه 
کاهــش  کار نیــز  کــرده اســت و دلیل ایــن  اســتفاده 

وزن و افزایــش ســرعت پهپــاد یــاد شــده بوده اســت. 
کــه تیــم ســازنده این  کــرد  ورال در ایــن رابطــه اظهــار 
پهپــاد چندیــن تســت موفقیــت آمیــز را در محیــط 
یــاد شــده  بــه ســرانجام رســانده اند و پهپــاد  بــاز 
ــه  ــد ثانی ــا چن ــت تنه ــته اس ــت ها توانس ــن تس در ای
پــس از کشــف صــدای فریــاد، موقعیت مکانــی صدا 
ــدی  ــدم بع ــرای ق ــان ب ــن محقق ــن بزند. ای را تخمی
میکروفون هــای  بــه  را  پهپــاد  تا ایــن  دارد  قصــد 
کرده و قدرت آن در تشخیص  فرکانس باالتر مجهز 
را  طوالنی تــر  مســافت های  در  حرکــت  و  صــدا 

افزایــش بدهــد.
ایــن اولیــن باری نیســت که می بینیم دانشــمندان 
یــک پهپــاد  توانایی هــای  افزایــش  بــرای  از صــدا 
تیمــی از  گذشــته،  ســال  کرده انــد.  اســتفاده 
ــد  کردن ــتمی ایجاد  ــردو سیس ــگاه پ ــان دانش محقق
ــا اســتفاده از  ــا ب ــاد اجــازه مــی داد ت ــه یــک پهپ ــه ب ک
ــد.  کن ــیریابی  ــو مس ــک بلندگ ــون و ی ــار میکروف چه
با ایــن حال ایــن پــروژه جدیــد موفقیــت آمیــز بــه 
کــه در آینــده ای نــه  نظــر می آیــد و احتمــال دارد 
چنــدان دور از ایــن پهپاد هــا بــه منظــور نجــات جان 

اســتفاده شــود. انســان ها 

موســیقی می توانــد شــما را بخندانــد یــا بگریانــد، 
کنــد. برخــی می گوینــد  شــما را برانگیزانــد یــا آرام 
بــه  امــا  اســت،  روح  دهنــده  شــفا  موســیقی 
جز این هــا موســیقی ممکــن اســت بــرای ســالمت 

قلــب شــما هــم ســودمند باشــد. 
ک هــای چربــی در  گرچــه موســیقی نمی توانــد پال
شــریان های شــما را بزدایــد و دریچــه معیوب قلب 
کنــد. امــا می توانــد بــه بهبــودی  را شــما را ترمیــم 
کنــد، پس  تــان پــس از عمــل جراحــی قلــب کمک 
از حملــه قلبــی یــا ســکته مغــزی شــما را زودتــر بــه 
زندگــی طبیعــی بازگردانــد، اســترس شــما را بکاهد 

و فشــارخون شــما را پاییــن بیــاورد.
در دهه هــای اخیــر پژوهش هــا نشــان داده انــد 
کــه موســیقی می توانــد در درمــان افــراد از بیمــاری 
آلزایمــر تــا درد مزمــن و مشــکالت ســوء مصــرف 

گــردان ســودمند باشــد. مــواد روان 
از جمله ایــن پژوهش هــا می تــوان به ایــن مــوارد 

کــرد: اشــاره 
یــک بررســی نشــان داد بیمــاران قلبی بســتری که 
گــوش می کننــد،  بــرای ۳۰ دقیقــه در روز موســیقی 

کمتــر، ســرعت ضربــان قلــب پاییــن تــر  فشــارخون 
ــه  ک ــد  ــی دارن ــه بیماران ــبت ب ــر نس کمت ــی  و ناراحت

گــوش نمی دهنــد. موســیقی 
کــه  رســید  نتیجــه  به ایــن  دیگــر  بررســی  یــک 
گذرانده انــد   کــه حملــه قلبــی را از ســر  بیمارانــی 
کت  فقــط بــرای ۲۰ دقیقــه در روز در محیطــی ســا
گــوش می دهنــد،  بــه موســیقی آرامــش بخــش 
کت  کــه در اتاقی ســا نســبت بــه بیماران مشــابهی 
بــدون موســیقی اســتراحت می کننــد، اضطــراب و 

ــد. ــری دارن کمت ــویش  تش
کــه مــدت  در یــک بررســی دیگــر مــردان و زنانــی 
کوتاهــی پــس از جراحــی قلــب بــه موســیقی گــوش 

داده بودنــد، نســبت به افــرادی که پس از جراحی 
گرفتــه بودنــد، اضطــراب  کتی قــرار  در اتــاق ســا
ــد. کردن ــزارش  گ کمتــری را  کمتــری داشــتند و در 

جریــان  گیــری  دیگر انــدازه  بررســی  یــک  در 
ســالم  داوطلبــان  از  گروهــی  ســاعد  در  خــون 
کــه بــه موســیقی یــا نوارهــای آرامــش بخشــی  را 
شــد.  انجــام  می کردنــد،  گــوش  )ریلکسیشــن( 
ــه موســیقی شــادی  هنگامی که ایــن داوطلبــان ب
گــوش  بخشــی  آرامــش  نوارهــای  یــا  بخــش 
عمــده ای  طــور  بــه  خــون  جریــان  می کردنــد، 
موســیقی  بــه  هنگامی کــه  و  می یافــت  افزایــش 
گــوش می کردنــد، جریــان  برانگیزاننــده اضطــراب 

می یافــت. کاهــش  خــون 
ــه  ک ــالمندی  ــان س ــر داوطلب ــی دیگ ــک بررس در ی
بــه  بــرای چهــار هفتــه  بــرای ۲۵ دقیقــه در روز 
می کردنــد،  گــوش  بخــش  آرامــش  موســیقی 
تــا ۱۲  کثرشــان  یــا فشــار حدا فشــار سیســتولی 
نمــره و فشــار دیاســتولی یــا حداقلشــان تــا ۵ نمــره 
کــه  گــروه  کاهــش می یافــت، درحالیکــه در یــک 
در  تغییــری  نمی کردنــد،  گــوش  موســیقی  بــه 

نــداد. رخ  فشــارخون 

ساخت پهپادی با امکان ردیابی فریاد های انسان برای عملیات نجاتبا کیفیت ترین بازی های اندرویدی کدامند؟

موسیقی می تواند قلب شما را آرام کند

پژوهشربخفناوریربخ

موسیقیربخ

پــارک ملــی مادیــدی یکــی از آخریــن مکان هــای 
ــه توســط تمــدن انســانی  ک ــره زمیــن اســت  ک روی 

دســت نخــورده باقــی مانــده اســت.

رنگ کردن مو هنگام بروز آلرژی ممنوع
گــر موهــای شــما بــه رنــگ مــو حساســیت دارد و  ا
ــارش  ــار خ ــد، دچ ــگ می کنی ــان را رن ــی موهایت وقت
بیــش از حــد یــا ریــزش مــو و درد می شــوید، دســت 
کــردن  گاهــی اوقــات رنــگ  کــردن برداریــد.  از رنــگ 
مــو ســبب قرمــزی پوســت ســر شــده و بــا ســوزش و 

گاهــی اوقــات ورم همــراه اســت.
 رنگ کردن موهای خشک و شکننده ممنوع

اســتفاده زیاد از رنگ مو ســبب خشــک و شــکننده 
شــدن موهــا می شــود. فیبرمــو دارای الیــه ای به نام 
کوتیکــول اســت و رنــگ زدایــی و شستشــوی رنــگ 
مــو هــم باعــث از بیــن رفتن کوتیکول شــده و ســبب 
می شــود مــو حالــت پریشــان، خشــک و شــکننده 

کــردن  گــر شــما بــاز هــم اقــدام بــه رنــگ  کنــد. ا پیــدا 
کنیــد، باعــث ریــزش  موهــای آســیب دیــده خــود 

موهــا و آســیب جــدی بــه آنهــا خواهیــد شــد.
رنگ کردن مو در صورت روشن شدن موهایتان 

ممنوع
گــر رنــگ موهایتــان ســفید شــده اســت و ریشــه ها  ا
کســتری و ســفید  از عســلی طالیــی بــه بلونــد خا
کــه دیگــر دســت  پالتینــی رســیده، زمــان آن اســت 
ــه جای اینکــه  ــد. ب ــردن موهایتــان برداری ک از رنــگ 
ــا ریشــه های نقــره ای آن  کنیــد ت ــر  موهــا را روشــن ت
کــه می رویــد  را بپوشــانید تــا رنگــش بــا رنــگ مویــی 
کــردن  رنــگ  کال  باشــد،  نداشــته  فــرق چندانــی 
موهایتــان را متوقــف کنیــد و بگذاریــد موهایتــان به 

ــند. ــان باش ــادی خودش ــگ ع رن

کولنت غوره ای: نور سا
کولنت غــوره ای بایــد در مکانــی قــرار داده شــود  ســا
گلدانــش را می تــوان بــر  کــه نــور دریافــت می کنــد. 
کــه رو بــه جنــوب یــا غــرب  روی یــک پنجــره قــرار داد 
هســتند و چنانچــه در ایــن بخــش از نــکات باغبانــی 
گر 2 تا 3 ســاعت نور  گیــاه ا ک گفته ایــم  ایــن  در نمنــا
مســتقیم و غیــر مســتقیم را بــرای بقیــه روز دریافــت 

کنــد، خــوب خواهــد بــود.
ــردن چنیــن جایــی نیســتید،  ک ــه پیــدا  ــادر ب ــر ق گ ا
ــرار دهیــد. ــور فلورســنت ق ــر ن می توانیــد آن هــا را زی
ــور  ــا 1۶ ســاعت ن در طــول فصــل رشــد، حــدود 1۴ ت

ــت. ــی اس کاف ــر روز  ــی در ه مصنوع

کولنت غوره ای: ک سا شرایط خا
کشــی خــوب بســیار مهــم اســت، بــه همیــن  زه 
ــه  ک ماســه ای ارائ کــه اســتفاده از خــا دلیــل اســت 
گلــدان  می شــود. هــم چنیــن می توانیــد از مخلــوط 
کار  گیاهــان آبــدار بــه  کــه بــرای  کنیــد،  اســتفاده 
گلــدان و شــن  ک  می رود.همچنیــن می توانیــد خــا
کــه  کنیــد  کنید.دقــت  را بــه نســبت 3:1 مخلــوط 

ک خــوب آبکشــی شــده باشــد. خــا
کولنت غوره ای: آب دادن به سا

کــه  اســت  آبــدار  گیاهــان  از  غــوره ای  کولنت  ســا
می توانــد رطوبــت را در شــاخ و برگ هایــش حفــظ 
گیــاه مقــاوم در برابــر خشکســالی اســت و  کند.ایــن 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه آبیــاری گاه بــه گاه کافــی 
ــار در مــاه  ــا دو ب خواهــد بود.شــما می توانیــد یــک ی

گیــاه آب بدهیــد. به ایــن 
کاهــش دهیــد. ایــن تعــداد را در طــول زمســتان 

ک مرطــوب  کــه خــا گونــه ای بایــد باشــد  آبیــاری بــه 
گلــدان ســوراخ های زه  کــه  باقــی بماند.دقــت کنیــد 
ــه طــور مرتــب  گیــاه ب گر ایــن  کشــی داشــته باشــد، ا
را  گیــاه  کــه  می شــود،  گل  ک  خــا شــود،  آبیــاری 
مســتعد پوســیدگی ریشــه ای خواهــد کرد.بگذاریــد 

کمی خشــک شــود. ک قبــل از آبیــاری  خــا

پارک ملی مادیدی

چه زمانی رنگ کردن مو عوارض دارد؟

کولنت غوره ای  چگونه می توان از سا
مراقبت کرد؟

عجایب جهانربخ

بانوانربخ

گیاهانربخ

العطش!

کویر ریگ جن

پس از یک جلسه آموزش فشرده ی  یوگای سنجاب به کل حیوانات جنگل، یک آبرسانی مناسب، ضروری است! حتی 
گر فقط قدری از قطره های کوچک آب باشد. ا

کویر ریگ جن در جنوب غربی و غرب دشت کویر، از شمال به جنوب سمنان و جنوب شرق گرمسار، از غرب محدود به پارک 
ملی کویر و تنگ ظلمات از شرق به محور ارتباطی جندق-معلمان و از جنوب به شمال انارک و چوپانان محدود است.
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