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ک نامتعارف  گفت: تنها راه جلوگیری و شناســایی پوشــا ک اســتان اصفهان  نایب رئیس اتحادیه پوشــا
ک اســت.  کــد گذاری پوشــا در داخــل بــازار اســتان اصفهــان 

ک استان اصفهانگفت: هرساله با فرارسیدن فصل تابستان بزرگترین  رضا باطنی نایب رئیس اتحادیه پوشا
که وجود  ک اســتان اصفهان مقابله با لباس های نامتعارف در بازاربوده چرا دغدغه مســئوالن اتحادیه پوشــا

ک اســتان وارد کرده است. کی لطمه بســیاری به کارگاه های تولید پوشــا چنین پوشــا
کافــی بــرای  ک نامتعــارف در بــازار، نبــود بازرســان  او ادامــه داد: متاســفانه یکــی ازدالیــل برخــورد نکــردن بــا پوشــا
انجــام نظــارت و همــکاری نکــردن دســتگاه های اجرایــی در پایتخت اســت چرا که نظارت بایســتی از تهــران آغاز 
و ســپس در اســتان های دیگــر ماننــد اصفهــان ســرعت بگیــرد، البتــه جــدای از ایــن مــوارد راهــکار اصلــی اتحادیــه 

گــذاری لباس هــای موجــود در بــازار اســت. کــد  ک اســتان اجــرای طــرح  پوشــا

ک نامتعارف: کد گذاری تنها راه مقابله با پوشا

رد پای قاچاقچیان 
ک نامتعارف به اصفهان در ورود پوشا

سایت پرتغالی خبر داد:

»سردار« همبازی طارمی می شود؟
۶

رئیس اتحادیه چلوکبابی، رستوران و تاالرهای 
پذیرایی اصفهان:

ضرر و زیان تاالر داران اصفهان 
جبران پذیر نیست

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب  آبفای استان اصفهان: 

سالمت شهروندان، 
خط قرمز آبفای اصفهان است

مرغداران با کمبود نهاده های دامی مواجه هستند:

کاهش شدید تولید احتمال 

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

ارائه پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی 
نرخ نان

تعمیرات موفقیت آمیز 
 A مگامدول

واحد شهید خرازی فوالد مبارکه 
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۳

گشایش هشتمین نمایشگاه مبلمان
 و دکوراسیون مدرن در اصفهان 

کوتاه در اصفهان گرم نقد فیلم  تنور 

۳

۵

۳

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

جمع آوری خودرو های فرسوده رها شده در اصفهان 
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مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان اصفهان گفت: 
ــه  ــادرت ب ــه مب ک غ  ــر ــف م ــروش متخل ــده ف ۲۴ عم
ــه  ــد ب ــرده بودن ک ــرم  گ غ  عرضــه خــارج از شــبکه مــر
پرداخــت بیــش از ۶۸۹ میلیــارد ریال جریمه نقدی 

در حــق صنــدوق دولــت محکــوم شــدند. 

تعزیــرات  کل  عمومــی اداره  روابــط  گــزارش  بــه 
صالحــی  غالمرضــا  اصفهــان،  اســتان  حکومتــی 
مشــترک  گشــت  شــبانه روزی  تــالش  بــا  افــزود: 
فــروش  عمــده   ۲۴ اســتان  حکومتــی  تعزیــرات 

شــدند. شناســایی  متخلــف 
وی ادامــه داد: پرنده ایــن متخلفــان برای رســیدگی 
به شــعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی اصفهان 

ارجاع شــد.
کــرد:  مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی اســتان تصریــح 
شــعبه مذکــور پــس از رســیدگی و احــراز تخلــف، ۲۴ 
از ۶۸۹  بیــش  بــه پرداخــت  را  متهم ایــن پرونــده 
نقــدی در حــق صنــدوق  ریــال جریمــه  میلیــارد 

کــرد. دولــت محکــوم 
اســتان  بــازار  تنظیــم  ســتاد  مصوبــه  اســاس  بــر 
گــرم  غ  مــر گوشــت  کیلوگــرم  هــر  نــرخ  اصفهــان، 
۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومــان اســت و غیــر از ایــن تخلــف 

می شــود. محســوب 
غ زنــده در اســتان  بطــور متوســط روزانــه ۶۵۰ ُتــن مــر
غ بــا قیمــت  تولیــد می شــود و بدلیــل عرضــه مــر
ــرخ ۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومــان،  ــا ن ــه ای ب ُمصــوب و یاران
غ بجــای  بیشــتر مــردم تمایــل بــه اســتفاده از مــر

گوشــت دارنــد.
بــر اســاس آخریــن آمــار، نزدیــک بــه ۲۵۰ هــزار واحــد 

صنفــی در اســتان اصفهــان فعالیــت دارنــد.

غ در اصفهان ۶۸۹ میلیارد ریال جریمه شدند ۲۴ عمده فروش متخلف مر

گزارشربخ

اتحادیــه تعمیــرکاران خــودرو می گویــد:  رئیــس 
ــات  ــای قطع ــه ج ــتوک ب ــات اس ــتفاده از قطع اس
گســترگی  اورجینــال در تعمیــر خــودرو بــه دلیــل 
باند هــای توزیــع موضوعــی نیســت کــه یــک شــبه 

کــرد. بتــوان آن را حــل و فصــل 
کــه خــودرو خــراب می شــود،  اقتصــاد۲۴ - زمانــی 
کــردن  گرفتــاری صاحــب خودرواســت! پیــدا  اول 
کــردن بــا قطعــه  قطعــه اصــل بــرای جایگزیــن 
خــراب تــا دســتمزد های تعمیــر یــا تعویــض قطعــه 
کــه بــدون هیچ  از صاحــب خــودرو مــواردی اســت 
ضابطه فشــار اقتصادی شــدیدی را به مردم وارد 

می کنــد.
ایــن روز هــا تعمیــر یــا تعویــض قطعــه ای از خــودرو 
کــه صاحــب خــودرو  ــران تمــام می شــود  گ آنقــدر 
کمتــر  ترجیــح می دهــد خطــر را بــه جــان بخــرد و 

بــه ســراغ تعمیــرکار اتومبیــل بــرود.
 از ســوی دیگــر نبــود قطعــات اســتاندارد خــودرو، 
حضــور باندهــای توزیــع قطعــات تقلبــی را بیشــتر 
کــه امنیــت جــان مــردم را بــه  کــرده تــا جایــی 
خطر انداختــه، امــا هیــچ مرجعی پاســخگوی این 

هــرج و مــرج نیســت.
مشــتریان از افزایــش قیمــت دســتمزد تعمیــر و 
گاهــی حتــی  گالیــه دارنــد.  نــرخ قطعــات خــودرو 
ــر آب  گران ت ــد قطعــه  هزینــه تعمیــر قطعــه از خری

می خــورد.
مردم خودروی خود را کمتر به تعمیرگاه ماشین 

می برند
رئیــس  آئیــن  نیــک  علیرضــا  رابطــه  در همیــن 
اتحادیــه تعمیرکاران خودرو گفــت: مراجعه مردم 
بــرای تعمیــر خــودرو بــه تعمیرگاه هــای ماشــین 
کــم شــده اســت. هــر ســاله بــا فــرا رســیدن  بســیار 
تابســتان فعالیــت تعمیــرکاران بــه دلیــل فصــل 
مســافرت ها افزایــش می یابــد. امســال هماننــد 
ــی قطعــات خــودرو  گران ــه دلیــل  گذشــته ب ســال 

مــردم قیــد مســافرت را زده انــد.
وی تصریــح داشــت:هزینه زیــادی بــرای تعویــض 
و تعمیــر قطعــات و ســایرمواد مصرفــی خــودرو در 
ســبد خانوار هــا تحمیــل شــده اســت. از ایــن روبــه 
که به مردم تحمیل شــده  دلیل فشــار اقتصادی 
واحد هــای صنفی ایــن رســته شــغلی نیــز در رکــود 

بــه ســر می بــرد.
 ۱۴۰۰ ســال  در  بر اینکــه  کیــد  تأ بــا  آئیــن  نیــک 
شــرایط بــرای تعمیــرکاران خــودرو بسیارســخت تر 

گفت: افزایش قیمت قطعات  از ســال قبل شــده 
متفــاوت اســت. امــا درکل نــرخ قطعــات ســال 
جــاری حــدود ۵۰ درصــد افزایــش داشــته اســت.
وی تصریــح داشــت: بــرای خودرویــی مانند پراید 
ــه  ــر توجی ــدارد تعمی ــادی ن ــه ارزش زی ک ــدل ۷۰  م
اقتصــادی نــدارد و هزینــه تعمیــر لــوازم آن مرقــون 

بــه صرفــه نیســت.
کمبــود  نتیجــه  گرانــی  آئیــن؛  نیــک  گفتــه  بــه 
قطعــات اســت و ایــن عــدم دسترســی آســان برای 
تهیه قطعه، مهم ترین مشــکل تعمیرکاران شده 

ــت.  اس
عــدم تأمیــن قطعات خودرو هــا عاملی بــرای ورود 
قطعــات بــی کیفیت و تقلبی به بازارشــده اســت.

خودروچــه  تــردد  بــرای  نگرانــی  موضــوع  ایــن 
درســطح شــهر وچــه درجــاده بیشــترکرده اســت.

مصرف کننــده  تعمیــرکاران  کــرد:  کیــد  تأ وی 
هســتند. قطعــات 

ــا نایــاب  کمیــاب و ی ــازار  کــه قطعــه ای در ب زمانــی 
که ایــن  می کنــد  بیــکار  را  تعمیــرکاران  می شــود 
از  اقتصــادی  رکــود  و  گرانــی  بــر  عــالوه  موضــوع 
حتــی  و  تعمیــرکاران  فعلــی  چالــش  مهم تریــن 

اســت. صاحبــان خــودرو شــده 
افزایش دستمزد ها کافی نیست

مصــوب  نــرخ  داد:  ادامــه  صنفــی  فعــال  ایــن 
کنتــرل  در  تعمیــرکاران  دســتمزد  و  خدمــات 
اتحادیــه اســت. نــرخ مصــوب خدمــات و تعمیــر 
قطعــات و لــوازم خــودرو متفــاوت اســت. امــا ســال 

۱۴۰۰ نرخ دســتمزد نســبت به ســال گذشــته تنها 
افزایــش ۲۰ درصــدی داشــته اســت.

درصــدی   ۳۰ حقــوق  آئیــن؛  نیــک  گفتــه  بــه 
کــه  کارگــر، مالیــات، بیمــه چالش هایــی اســت 
تعمیــرکاران بــا آن مواجــه هســتند. از ایــن رو ایــن 
هزینه هــای  جوابگــوی  درکل  افزایــش  میــزان 

یــک واحــد صنفــی نیســت. جــاری 
گفــت:  خــودرو  تعمیــرکاران  اتحادیــه  رئیــس 
نرخ هــای مصــوب دســتمزد و تعمیــر قطعــات و 
لــوازم خــودرو بایــد در واحــد صنفــی در معــرض 

دیــد مشــتریان قــرار بگیــرد.
گــر از مشــتری فراتــر ازایــن نرخ هــا دریافــت شــود  ا
واحــد  اعــالم  بــا  و  می شــود  محســوب  تخلــف 
صنفی، اتحادیه قطعًا به این شــکایات رســیدگی 

ــرد. ک خواهــد 
معضلی به نام تعمیرکاران سیار

واحــد   ۴۵۰۰ بر اینکــه  کیــد  تأ بــا  آئیــن  نیــک 
تعمیــرکاران خــودرو مجــوز دارد در تهــران فعــال 
صنــف،  معضل ایــن  بزرگ تریــن  گفــت:  اســت 
فعالیــت تعمیــرکاران ســیار بی نــام و نشــان در 

اســت. شــهر  ســطح  و  اتوبان هــا  حاشــیه 
مدت هاســت  متأســفانه  داشــت:  تصریــح  وی 
کــه طــی مکاتباتــی بــه شــهرداری مناطــق تهــران 
کــن درخواســت رســیدگی به ایــن  و ســازمان اما
نامه هــای  کنــون  تا امــا  اســت،  شــده  مشــکل 

درخواســتی بــی پاســخ مانــده اســت.
کنتــرل و  عــدم همــکاری شــهرداری درخصــوص 

جمــع آوری ایــن تعمیــرکاران ســیار شــرایط را برای 
کــرده اســت. مجــوزداران ســخت تر 

وی ادامــه داد: اتحادیــه هــر زمــان و در هــر جایــی 
کــرده  قطعــات تقلبــی را رصــد و اطــالع رســانی 
اســت و با ایــن موضــوع برخــورد و در نهایــت جمع 

آوری شــده اســت. 
امــا توزیــع قطعات تقلبی در ســطح شــهربه دلیل 
گســترده  باند هــای فعــال در پشــت پــرده بســیار 

اســت.
اتحادیــه تعمیــرکاران خــودرو می گویــد:  رئیــس 
ــات  ــای قطع ــه ج ــتوک ب ــات اس ــتفاده از قطع اس
کــه  اورجینــال در تعمیــر خــودرو موضوعــی اســت 
کــه توزیــع  کــرد. چــرا  بایدبــه آن نــگاه منطقــی 
قطعــات تقلبــی درســطح شــهر بســیار حســاب 

گســترده می باشــد.  شــده و 
بــدون  قطعــات  آوری ایــن  جمــع  رو  از ایــن 
کار  هماهنگــی ســازمان ها و وزارت خانــه مرتبــط 

نیســت. آســانی 
نیــک آئیــن گفــت: مــردم از وجــود قطعــات تقلبی 
کافــی دارنــد، امــا  گاهــی  و غیراســتاندارد مطلــع و آ
بــه دلیــل نیــاز ناچــار بــه اســتفاده تحمیلــی آن 
کــه تعمیــرکاران بــه دنبــال  شــده اند. در حالــی 
دسترســی  امــا  هســتند،  اســتاندارد  قطعــات 
به ایــن نــوع قطعه هــا ســخت و بیــش از انــدازه 

گــران شــده اســت.
وی ادامه داد: در سایه فقدان نظارت، قیمت ها 
گــران شــدن  بــاال مــی رود و عرضــه قطعــه پــس از 
کــه  پــرده ای دارد  از دســت های پشــت  نشــان 
گرفتــه  بایــد بــا نظــارت جلــوی ســودجویی آن هــا 
کــه تأمیــن حفــظ جــان مــردم بیــش از  شــود. چــرا 
گروه هــای منفعــت  ســودجویی برخــی افــراد و یــا 

طلــب در ایــن بــازار ارزشــمند اســت.
بی تفاوتی شهرداری به درخواست جمع آوری 

غیر مجاز ها
ایــن فعــال صنفــی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
جابجایــی  از  مشــتری ها  از  برخــی  بر اینکــه 
گفــت:  دارنــد  گالیــه  کهنــه  بــا  نــو  قطعه هــای 
تعویــض قطعــات نــو بــا کهنــه پدیــده ای اســت که 
بیشــتر شــکایت هایی ارســالی از ســوی مردم را به 

اســت. داده  اختصــاص  خــود 
قطعــات  تعویــض  راســتای  در  داد:  ادامــه  وی 
ــازو  ــر مج ــرکاران غی ــه تعمی ــوط ب ــه مرب کهن ــا  ــو ب ن
ســیار می باشــد رســیدگی به ایــن مــورد از حیطــه 

اختیــارات اتحادیــه خــارج اســت.

باندهایتوزیعقطعاتاستوکیکشبهجمعنمیشود:

افزایش ۵۰ درصدی نرخ قطعات خودرو 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
اســتان  کنــون در  تا گفــت:  اســتانداری اصفهــان 
اصفهــان مصوبــه ای مبنــی بــر افزایــش قیمــت نــان 

نداشــته ایم.  اصفهــان  اســتان  در 
ولی اهلل هادیــان بــا اشــاره بــه وضعیــت قیمــت نــان 
در اســتان اصفهــان اظهــار داشــت: قیمــت نــان 
یارانــه ای و نیمــه یارانــه ای مشــخص اســت و فروش 

ــر تخلــف محســوب می شــود.  ــا قیمــت مغای ب
ــوز در زمینــه  ــاری هن ــال ج ــا بیان اینکــه در س وی ب

افزایــش قیمــت نــان مصوبــه ای در اســتان اصفهان 
پــز  آزاد  نانوایــان  از  تعــدادی  گفــت:  نداشــته ایم، 
هستند، آزاد پزها قیمت متفاوتی دارند و تعدادی 

از آنهــا تابلــوی قیمــت نــان دارنــد.
کمبود آرد نداریم

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  دفتــر  مدیــرکل 
اســتانداری اصفهــان ادامــه داد: واحدهای نانوایی 
در ایــن  نــان  قیمــت  کــه  کرده انــد  اعــام  پــز  آزاد 
واحدها بیشــتر از ســایر نانوایی ها است. وی گفت: 
در زمینــه تأمیــن آرد برای نانوایی ها مشــکلی وجود 
گــران  نــدارد و نانوایی هــا نبایــد به ایــن بهانــه نــان را 
کننــد، امــا برخــی از افزایش هزینه انرژی گایــه دارند 
کار داریــم. کــه بررســی این موضــوع را نیــز در دســتور 

رئیــس اتحادیه چلوکبابی، رســتوران و تاالرهای 
خــرج  و  دخــل  گفــت:  اصفهــان  پذیرایــی 
در  نداشــت  همخوانــی  گذشــته  در  تــاالرداران 
حــال حاضــر نیــز بــا وجــود شــرایط اقتصــادی 
راهــکاری بــرای بــرون رفــت از ضررهــای مالــی 

نــدارد.  وجــود  جدیــد 
اتحادیــه  رئیــس  عــکاف زاده  امیرحســین 
پذیرایــی  تاالر هــای  و  رســتوران  چلوکبابــی، 
کاهــش آمــار  کــه بــا  گفــت: هــر چنــد  اصفهــان 
کرونــا  تاالرهــا بازگشــایی شــدند امــا  مبتایــان بــه 
کننــدگان بــه تاالر هــای اصفهــان  تعــداد مراجعــه 
کاهــش  مختلــف  مراســم های  برگــزاری  بــرای 
کرونــا  کــه بــه خاطــر شــیوع  یافتــه اســت چــرا 
رقبــت بــه برگــزاری مراســم خصوصــا بــا تعــداد 
ــت و  ــردم نیس ــال م ــورد اقب ــاد م ــای زی مهمان ه
فرآینــد برگــزاری مراســم  باخص مراســم عروســی 

کــرده اســت. در اصفهــان تغییــر 
او ادامــه داد: ضــرر و زیــان تــاالرداران در روزهــای 
کرونایــی و اعمــال محدودیت هــا جبــران پذیــر 

گذشــته   نیســت، دخــل و خــرج تــاالرداران در 
همخوانــی نداشــت  در حــال  حاضــر نیــز بــا وجود 
شــرایط  اقتصــادی راهــکاری بــرای بــرون رفــت از 

ضررهــای مالــی جدیــد وجــود نــدارد.
و  رســتوران  چلوکبابــی،  اتحادیــه  رئیــس 
گــر  ا کــرد:  اعــام  اصفهــان  پذیرایــی  تاالر هــای 
شــرایط بــه حالــت عــادی و قبــل  بازگــردد و بتوان 
کــرد نهایتا  بــا در نظر  مراســم های پرشــور را برگــزار 
گرفتــن وضعیــت اقتصــادی صرفــا هزینه هــای 
جــاری تاالرهــا تامیــن می شــود و راه حلــی بــرای 
کرونــا  بازگشــت بــه  شــرایط قبلــی وجــود نــدارد، 
باعــث شــده  بخاطــر  شــرایط اقتصــادی فرهنــگ 
کنــد، فقــط بایــد امیــدوار بــود بــا  مــردم تغییــر 
ــردم  ــاد م ــا اقتص کرون ــاری  ــی بیم ــت قطع شکس

کنــد. بهبــود پیــدا 
تاالرهــای  درصــد   ۴۰ الــی   ۳۰ کــرد:  عنــوان  او 
اصفهــان تعطیــل هســتند، تعــداد افــراد  شــرکت 
کــه  کــم شــده  کننــده  در مراســم ها بــه قــدری 
خانــه  در  و  خانوادگــی  صــورت  بــه  مراســم ها 
کاهــش  برگــزار می شــوند همیــن موضــوع باعــث 

کار ایــن قشــر  مراجعــه بــه تاالرهــا شــده و کســب و 
را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

رئیــس اتحادیه چلوکبابی، رســتوران و تاالر های 
کــرد: شــیوه نامه های  پذیرایــی اصفهــان بیــان 
کــه ابــاغ شــده در تاالرهــا  بهداشــتی همانگونــه 
کمی بــه  اقبــال  مــردم  امــا  می شــود  رعایــت 
برگــزاری مراســم در تــاالر دارنــد از طرفــی بــه دلیــل 
تعــداد محدود مهمانــان برگزاری مراســم در تاالر 
کــه ۵۰۰ تــا ۶۰۰ نفــر  بــه صرفــه نیســت و تاالر هایــی 
تــاالر را در  ظرفیــت دارنــد نمی تواننــد محیــط 

اختیــار ۵۰ نفــر بگذارنــد.
۷۸ هــزار لیتــر روغــن موتــور خودرو هــای ســنگین 
احتــکار شــده از دو انبــار در اصفهــان کشــف و ضبط 

شــد.
ــا اشــاره  رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان ب
بــه نیــاز مبــرم صنعــت حمــل و نقــل بــه روغــن موتور 
روغن هــا ۲۸  ارزش ایــن  افــزود:  بــازار  نوســانات  و 
میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت و دو نفــر نیــز در این 

رابطــه بــه تعزیــرات حکومتــی معرفــی شــدند.
ســرهنگ ریاحــی بــا اشــاره بــه اشــراف اطاعاتــی 
گفــت:  پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان اصفهــان 
کــه مبداشــان شــامل،  اخیــرا ســه محمولــه قاچــاق 

کــی کاالی  لــوازم خانگــی، لــوازم التحریــر و مــواد خورا
کشــف و ضبــط شــده اســت. قاچــاق نیــز 

وی ادامــه داد: ارزش ایــن محموله هــای قاچــاق ۲۰ 
میلیــارد ریــال بــرآورد شــده و ۳ نفــر نیــز در ایــن رابطــه 

دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایی شــدند.

ک اســتان اصفهــان  نایــب رئیــس اتحادیــه پوشــا
ک  گفــت: تنهــا راه جلوگیــری و شناســایی پوشــا
کــد  اصفهــان  اســتان  بــازار  در داخــل  نامتعــارف 

اســت.  ک  پوشــا گــذاری 
ک اســتان  رضــا باطنــی نایــب رئیــس اتحادیــه پوشــا
اصفهانگفت: هرساله با فرارسیدن فصل تابستان 
ک  پوشــا اتحادیــه  مســئوالن  دغدغــه  بزرگتریــن 
ــا لباس هــای نامتعــارف  اســتان اصفهــان مقابلــه ب
کی لطمــه  کــه وجــود چنیــن پوشــا در بازاربــوده چرا
ک اســتان وارد  بســیاری بــه کارگاه هــای تولید پوشــا

کــرده اســت.
برخــورد  ازدالیــل  یکــی  متاســفانه  داد:  ادامــه  او 
نبــود  بــازار،  در  نامتعــارف  ک  پوشــا بــا  نکــردن 
کافــی بــرای انجــام نظــارت و همــکاری  بازرســان 
نکــردن دســتگاه های اجرایــی در پایتخــت اســت 
کــه نظــارت بایســتی از تهــران آغــاز و ســپس  چــرا 
ســرعت  اصفهــان  ماننــد  دیگــر  اســتان های  در 
بگیــرد، البتــه جــدای از ایــن مــوارد راهــکار اصلــی 
گــذاری  کــد  ک اســتان اجــرای طــرح  اتحادیــه پوشــا

اســت. بــازار  در  موجــود  لباس هــای 
ک اســتان اصفهــان  نایــب رئیــس اتحادیــه پوشــا
رونــد  در  می توانــد  گــذاری  کــد  کرد: ایــن  کیــد  تا

کی کــه بــا عــرف اجتماعــی جامعــه  شناســایی پوشــا
ــد. کن ــزایی  ــک بس کم ــت  ــازگار اس ــا ناس ــور م کش

نظــر  بایــد در  را  ادامــه داد: ایــن موضــوع  باطنــی 
ــیاری از ایــن  ــی ورود بس ــه تازگ ــه ب ک ــیم  ــته باش داش
ک نامتعــارف بــه داخــل بــازار از ســوی برخــی  پوشــا
کارگاه هــای غیــر قانونــی خانگــی صــورت می گیــرد 
کــردن بــا آن هــا ورود دیگــر ســازمان های  کــه برخــورد 

نظارتــی را می طلبــد.
کــرد: پیــش بینــی می شــود بیــش از ۱۰۰  او اضافــه 
ک نامتعــارف خانگــی در  کارگاه تولیــدی پوشــا هــزار 

ســطح اســتان اصفهــان وجــود داشــته باشــد.
ک اســتان اصفهــان  نایــب رئیــس اتحادیــه پوشــا
تولیــد  کارگاه هــای  از ایــن  بســیاری  کــرد:  کیــد  تا
ک نامتعــارف خانگــی محصــول خــود را بــه  پوشــا
دالالن می فروشــند و از طــرف دالالن ایــن اجنــاس 
ــتریان  ــت مش ــه دس ــی ب ــی منطق ــای ب ــا قیمت ه ب
ــای  می رســد. باطنــی ادامــه داد: یکــی دیگــر از مزای
گــذاری، تشــخیص لباس هــای قاچــاق از  کــد  طــرح 
کــه می تواند کمک  لباس هــای تولیــد داخــل اســت 
ک  شــایانی به تولیدکنندگان داخلی در حوزه پوشــا
گــذاری ابتــدا بایــد  کــد  گفــت: اجرایــی طــرح  کنــد. او 
گیــرد و بعــد بــا پشــتیبانی اصفهــان  از تهــران انجــام 

رونــد انجــام آن تســریع شــود.

گوشــتی بــا  غ  رئیــس انجمــن پــرورش دهنــدگان مــر
گفــت:  کمبــود شــدید نهاده هــای دامــی،  اشــاره بــه 
غ را بــا خطــر مواجــه  ادامــه رونــد فعلــی تولیــد مــر
می کنــد.  محمــد یوســفی، رئیــس انجمــن پــرورش 
گوشــتی بــا اشــاره به اینکــه در حــال  غ  دهنــدگان مــر
کمبــود نهاده هــای  حاضــر مشــکل اصلــی تولیــد 
گفــت: متأســفانه از ســامانه بــازارگاه  دامی اســت، 
ــی از  ــود و برخ ــع نمی ش ــاده توزی ــی نه کاف ــدازه  به ان
تولیــد کننــدگان بیــش از دو ماه اســت که پــول واریز 
کرده انــد امــا ســهمیه دان آنهــا هنوز نرســیده اســت.

وی بــا اشــاره به اینکــه بــا توجــه بــه شــرایط موجــود و 
نوســان لحظــه ای قیمــت نهاده هــا نمی تــوان نــرخ 
کــرد،  غ تعییــن و اعــالم  تمــام شــده تولیــد بــرای مــر
ــده ۱۷ هــزار تومــان  غ زن ــزود: قیمــت مصــوب مــر اف
ــان  ــزار و ۹۰۰ توم ــرم ۲۴ ه گ غ  ــر ــوب م ــت مص و قیم
غ را  اســت امــا فقــط میادیــن میــوه و تــره بــار مــر

به ایــن قیمــت عرضــه می کننــد و در فروشــگاه های 
ســطح شــهر، قیمــت باالتــر از ایــن میــزان و بســته به 

نقــاط مختلــف بیــن ۲۵ تــا ۳۰ هــزار تومــان اســت.
ایــن فعــال بخــش خصوصی تصریــح کرد: مــا نگران 
غ داری هســتیم بــه جهت اینکــه  آینــده صنعــت مــر
وضعیــت تأمیــن نهاده هــا اصــاًل خــوب نیســت. 
می کنیــد  بینــی  پیــش  آیــا  درباره اینکــه  یوســفی 
غ با ایــن وضعیت طــی هفته هــای آینده  قیمــت مــر
کنــد؟ اظهــار داشــت: در حــال حاضــر  افزایــش پیــدا 

کــه مطــرح اســت، مســئله بــودن و  بحــث اصلــی 
کــه دان در اختیــار مرغــداران  نبــودن اســت. زمانــی 
قــرار نگیــرد، جوجــه ریزی نیســت و براســاس برنامه 
ریــزی و پیــش بینی هــای انجــام شــده، صــورت 
غ مــادر نیــز تولیــد  گرفــت و واحدهــای مــر نخواهــد 
کاهــش می دهنــد. بنابراین ایــن احتمــال  خــود را 
کاهــش شــدید تولیــد مواجــه  کــه بــا  وجــود دارد 
ــای  ــود نهاده ه کمب ــه  ــاره به اینک ــا اش ــویم. وی ب ش
دامی طــی ســالهای اخیــر بــرای صنعــت دام و طیــور 
گفــت:  کــرده اســت،  کشــور مشــکالت اساســی ایجاد 
در حــال حاضــر دامــداران نیــز دام های آبســتن خود 
را بــه کشــتارگاه می برنــد که ایــن واقعًا فاجعه اســت.

کــرد: بــا توجه به شــرایط موجــود از  یوســفی تصریــح 
کــه فکــری اساســی بــرای  دولتمــردان می خواهیــم 
کــه  کننــد چــرا  تأمیــن نهاده هــای مــورد نیــاز تولیــد 
ادامــه رونــد فعلــی خطــرات بســیار زیــادی را متوجــه 

کــرد. کشــور خواهــد  تولیــد و در نتیجــه 
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احتمال کاهش شدید تولید

خبر

تازه تریــن اطالعــات منتشــر شــده از ســوی مرکــز 
آمار ایــران نشــان می دهــد نــرخ تــورم در خردادمــاه 
از ۴۲.۸ درصــد بــرای دهــک اول تــا ۴۹.۱ درصــد 
اســت.  بــوده  نوســان  در  دهــم  دهــک  بــرای 
گــروه  محــدوده تغییــرات تــورم دوازده ماهــه در 
کی هــا، آشــامیدنی ها و دخانیــات«  عمــده »خورا
بیــن ۴٨.٧ درصــد بــرای دهــک دهــم تــا ٢.۵۴ 
همچنیــن  اســت.  دوم  دهــک  بــرای  درصــد 
ــای  ــده »کااله ــروه عم گ ــورد  ــور در م ــاخص مذک ش
کــی و خدمــات« بیــن ٣٢.٠ درصــد بــرای  غیــر خورا
دهــک اول تــا ۴٩.٢ درصــد بــرای دهــک دهــم 

اســت.
جزئیات نرخ تورم دهک ها

خانواده هــا بــر اســاس مجمــوع درآمــد و هزینــه 
می شــوند.  دســته بندی  گــروه   ۱۰ در  ســالیانه 
گــروه و دهــک  کم درآمدتریــن  دهــک نخســت، 
گــروه از خانواده هــا را تشــکیل  دهــم پردرآمدتریــن 
مختلــف  دهک هــای  در  تــورم  نــرخ  می دهنــد. 
متفــاوت اســت. بــر اســاس تازه تریــن آمــار اعــداد 
مربــوط بــه تــورم در میــان دهک هــای مختلــف 
هزینــه ای، فاصلــه تورمی دهک هــا در خــرداد ۱۴۰۰ 
کــه نســبت بــه مــاه قبــل  بــه ۶.۸ درصــد رســید 
کاهــش داشــته  )۷.۴ درصــد( ٠.۶ واحــد درصــد 

کی ها،  گــروه عمــده »خورا اســت. فاصلــه تورمــی در 
ــل  ــاه قب ــه م ــبت ب ــات« نس ــامیدنی ها و دخانی آش
گــروه عمــده »کاالهــای  ٠.٢ واحــد درصــد افزایــش و 
کــی و خدمــات« نســبت بــه مــاه قبــل  غیــر خورا
می دهــد.  نشــان  را  کاهــش  درصــد  واحــد   ٠.١
مجــزا  یکدیگــر  از  را  درآمــدی  دهک هــای  آنچــه 
کاال در ســبد مصرفــی خانــوار اســت.  می کنــد، وزن 
کمتــر،  درآمــد  علــت  بــه  کم درآمــد  دهک هــای 
کمتــری را بــه تفریــح و ســرگرمی و حتــی  هزینــه 
بهداشــت و درمــان اختصــاص می دهنــد. از ایــن 
کمتر  کاالها در ســبد مصرفی آنها  جهت، وزن این 
کی هــا و  اســت. در مقابــل بیشــترین ســهم را خورا
ــد. آنهــا بیشــتر مخــارج خــود را  آشــامیدنی ها دارن

کاالهــا و در واقــع ضروریــات  معطوف ایــن دســته از 
زندگــی می کننــد.

گــر تــورم در اثــر افزایــش قیمــت  بر ایــن اســاس، ا
کنــد، در آن صــورت فشــار  کــی رشــد  کاالهــای خورا
بــر قشــر ضعیــف افزایــش خواهــد یافــت. از طرفــی 
کانــال افزایــش قیمــت کاالهای  گــر تــورم در  دیگــر، ا
کنــد، آنــگاه فشــار  کــی و خدماتــی رشــد  غیرخورا
ــد یافــت و  کاهــش خواه ــار ضعیــف  ــر اقش تورمی ب
شــاخک های تورمی پردرآمدهــا فعال تــر می شــود. 
در  آشــامیدنی ها  و  کی هــا  خورا اهمیــت  ضریــب 
کشــور، ۱۷ درصــد اســت  باالتریــن دهــک درآمــدی 
کــی و  کاالهــای غیرخورا و ۸۲ درصــد اهمیــت بــه 

خدمــات اختصــاص دارد.

مرکز آمار اعالم کرد:

نرخ تورم دهک های درآمدی در خرداد ۱۴۰۰

مزایای مالیات بر ارزش افزوده 
چیست؟

مالیــات بــه  عنــوان یکــی از منابــع درآمــد اصلــی 
دولت هــا، در تمام کشــورهای جهــان از جایگاه 
اســت،  برخــوردار  واالیــی  و  ویــژه  اهمیــت  و 
ــا انگیــزه ســاختن  کشــوری ب ــه هــر  ک به طــوری 
زندگــی بهتــر بــرای شــهروندان خویش ســعی در 
گرفتــن مالیــات بــه  مطلوب ترین شــکل ممکن 

از مــردم دارد.
کــه یکــی از آنهــا  مالیــات انــواع مختلفــی دارد 
مالیــات بــر ارزش افــزوده می باشــد. مالیــات بــر 
ارزش افــزوده نــه تنهــا مالیــات نســبتا ســاده ای 
اســت، بلکــه رایج ترین مالیــات در دنیــای امروز 
نیــز محســوب می شــود. از دیــدگاه اقتصــادی، 
و  ســتانده  ارزش  مابه التفــاوت  افــزوده  ارزش 
ارزش داده اســت، امــا در تدویــن قانــون، ارزش 
کاالهــا و خدمــات  افــزوده را تفــاوت بیــن ارزش 
خدمــات  و  کاالهــا  ارزش  بــا  شــده  عرضــه 
یــک دوره  یــک شــخص در  خریــداری شــده 
ــف  ــه تعری ــه ب ــا توج ــد. ب ــف می کنن ــن تعری معی
مذکــور، مالیــات بــر ارزش افــزوده نوعــی مالیــات 
کــه در مراحــل مختلــف  چنــد مرحلــه ای اســت 
زنجیــره تولیــد یــا خدمــات ارائــه شــده اخــذ 
می گردد. ایــن مالیــات در واقــع نوعــی مالیات بر 
کــه خریــد کاالها  فــروش چنــد مرحلــه ای اســت 
و خدمــات واســطه ای را از پرداخــت مالیــات 

معــاف می کنــد.
تامیــن  بــا  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  اجــرای 
درآمدهــای مالیاتــی پایدار و همچنیــن افزایش 
درآمدهای مالیاتی، در راســتای شــفاف ســازی 
بخــش  آشکارســازی  اقتصــادی،  مبــادالت 
اصــالح  بــه  و  می باشــد  زمینــی  زیــر  اقتصــاد 
کمــک  کشــور  مالیاتــی  نظــام  کلــی  ســاختار 
افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  می کنــد.  بســزایی 
کــه در  دارای مزایــای بســیار زیــادی می باشــد 

زیــر بــه بخشــی از آنهــا اشــاره می شــود.
موجــب  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  ١-اجــرای 
اقتصــادی  مبــادالت  تمــام  شــدن  روشــن 

ینهــان  اقتصادهــای  آن  دنبــال  بــه  و  شــده 
کشــف و اصــالح  زیــر زمینــی   بــه عبارتــی  یــا 
کاالهــای  کننــدگان  مصــرف  می شــوند٢- 
پرداخــت  بــه  موظــف  غیرضــروری  و  لوکــس 
مالیات هــای بیشــتری می باشند۳-گســترش 
پایه هــای مالیاتــی بر اســاس مصــرف ۴-بودجه 
کشــور از طریــق افزایــش درآمدهــای مالیاتــی 
می گــردد.  تامیــن  دولتهــا  بــرای  اتــکا  قابــل 
درآمدهــای مالیاتــی ناشــی از این نظــام مالیاتی 
که بطور مســتقیم  به معنی درآمدهایی اســت 
و بــا اعمــال نرخ ایــن نظــام مالیاتــی بــر عرضــه 
ــود۵-عدالت  ــل می ش ــات حاص ــا و خدم کااله
گرفتــن  مالیاتــی برقــرار می گــردد و ایــن امــر مانــع 
مالیات هــای بیشــتر از محصــول یــا خدمــات 
می شــود۶-تولید  اقتصــادی  واحــد  نهایــی 
نقش بســزایی در اقتصاد یک کشــور دارد از این 
گذاری و تولید و صادرات  رو حمایت از سرمایه 
کاال بــه دلیــل مشــمول  ضــروری اســت. واردات 
واقــع شــدن از این مالیــات و هزینه های گمرکی 
از تولیــد کننده داخلــی حمایت می کند٧- این 
نظــام مالیاتــی خــود اجــرا بــوده و براســاس خــود 
اظهاری می باشــد٨-مالیات مســتند و مبتنی 
بــر مدارک٩-محاســبات آن در درمقایســه بــا 
ســایر نظامهــای مالیاتــی بســیار آســان اســت 
١۰-امکان کنترل حسابرسی١١-سرعت وصول 
بــاالی آن بــا توجــه به تعییــن دوره های مالیاتی 
ــران ســه ماهــه درنظرگرفتــه  ــدت )درای ــاه م کوت
ــه پیمانهــای  شــده است(.١٢-تســهیل ورود ب
١۳-مشــارکت  المللــی  بیــن  و  منطقــه ای 

گیــری. مســتقیم مــؤدی در فراینــد مالیــات 
کــه پرداخــت مالیــات  در نهایــت بایــد بگوییــم 
توســط ســازمان ها و اشــخاص کمک زیادی به 
اقتصاد یک کشــور می کند و ســبب می شــودکه 

کشــور در نهایت به توســعه و پیشــرفت برســد.
روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

گزارش تحلیلی
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غــات  فنــون  و  علــوم  انجمــن  رئیــس  نایــب 
اصفهــان بــا بیان اینکه هنوز نــرخ نــان در اصفهان 
نانوایــان  اتحادیــه  گفــت:  اســت،  نشــده  گــران 
اصفهــان پیشــنهاد افزایــش حــدود ۳۰ درصــدی 
نــرخ نــان را بــه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان داده 
اســت، البتــه هنــوز در ایــن بــاره تصمیــم نهایــی 

اتخــاذ نشــده اســت. 
محمدرضــا خواجــه در خصــوص افزایــش قیمــت 
کــرد: هنــوز بــا افزایــش  نــان در اصفهــان، اظهــار 
نرخ نان موافقت نشــده اســت و اتحادیه نانوایان 
آنالیــز و پیشــنهادات خــود را بــرای افزایــش قیمــت 

ــه داده اســت. ارائ
وی بــا بیان اینکــه تصمیــم داریــم پیــش از دولــت 
کنــد، افــزود: بــه طــور  جدیــد، نــرخ نــان تغییــر 
معمــول افزایــش نــرخ نــان بایــد از صبــح فروردیــن 
بــه  از ایــن زمــان بگــذرد  اعــام شــود و هــر چــه 

معنــای تضییــع حقــوق نانوایــان اســت.
غــات  فنــون  و  علــوم  انجمــن  رئیــس  نایــب 
گفــت: در حــال حاضــر هزینــه بیمــه و  اصفهــان 
کارگــران افزایــش یافتــه اســت، از ســوی  دســتمزد 
دیگــر ۷۰ درصــد هزینه هــای پخــت نــان در طــول 
ــوان  ــد و نمی ت ــار افزایــش می یاب ــا ســه ب ســال دو ی
توقــع  و ایــن  را داشــت  نــان  نــرخ  ثبــات  انتظــار 

اســت. بی جایــی 
کیــد بر اینکــه در حــال حاضــر نــرخ نــان در  وی بــا تا
ــرد:  ک ــار  ــت، اظه ــده اس ــران نش گ ــوز  ــان هن اصفه
اردیبهشــت امســال پیشــنهاد افزایــش نــرخ نــان 
کردیــم تــا بــه  را بــه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان ارائــه 
عنــوان مثــال نــان تافتــون ســاده ۵۰۰ تومانــی بــه 

۷۰۰ تومــان افزایــش یابــد.
کــرد: اتحادیــه نانوایــان اصفهــان  خواجــه تصریــح 
پیشــنهاد افزایــش حــدود ۳۰ درصــدی نــرخ نــان 
را بــه ســتاد تنظیــم بــازار اســتان داده اســت، البتــه 
هنــوز در ایــن خصــوص تصمیــم نهایــی اتخــاذ 

نشــده اســت.
کیــد بر اینکه افزایش نــرخ نان در اصفهان  وی بــا تا
و یــا دیگــر شــهرها بــه طــور قطــع با تاییــد نهادهای 
نمی شــود،  انجــام  خودســرانه  و  اســت  مرتبــط 
گــر قیمــت نــان ســالیانه افزایــش  کــرد: ا تصریــح 
پیــدا می کــرد، امــروز با کمبود کارگــر نانوایی مواجه 

نمی شــدیم.
غــات  فنــون  و  علــوم  انجمــن  رئیــس  نایــب 
اصفهــان بــا بیان اینکــه متاســفانه دولــت چهــار یــا 
ســه ســال یــک بــار نــرخ نــان را افزایــش می دهــد، 
گذشــته تنهــا بــا یــک بــار  گفــت: طــی هشــت ســال 
که ایــن اتفــاق  افزایــش نــرخ نــان موافقــت شــد 
کارگــران نانوایــی  ــان و فــرار  کیفیــت ن باعــث افــت 

شــده اســت.
ــا بیان اینکــه بــاال رفتــن قیمــت نــان در ایــن  وی ب
مــدت تنهــا بــه دلیــل افزایــش قیمــت آرد بــوده، نه 
دســتور افزایــش نــرخ نــان، گفــت: متاســفانه امــروز 
شــاهد چنــد نرخــی بــودن نــان هســتیم و یکــی 
کــه رئیــس جمهــور آینــده بایــد انجــام  از اقداماتــی 
دهــد وحــدت رویــه و ادغــام نــرخ آرد دولتی و نیمه 

دولتــی اســت.
کیــد بر اینکــه پــول افزایــش نــرخ آرد و  خواجــه بــا تا
گرانــی نــان بــه جیــب نانــوا نمــی رود،  بــه دنبــال آن 
افــزود: بــه دلیل اینکــه قیمت نان طی این هشــت 
ســال تنهــا یــک بــار مجــوز رســمی گرفته اســت، 
کارگــران نانوایــی مواجــه  امــروز بــا قحــط الرجــال 
هســتیم و نانوایی هــا بــه دنبــال خریــد دســتگاه 

بــرای پخــت نــان هســتند.
کــه آیــا نانوایــان آزادپــز  وی در پاســخ به ایــن ســوال 
هــر زمــان اجــازه افزایــش قیمــت نــان دارنــد، گفت: 
آزادپــز  نانوایــی  حــدود ۲۰  اصفهــان  اســتان  در 

کــه بــا تابلــو مشــخص هســتند. واقعــی داریــم 
نایــب رئیس انجمن علــوم و فنون غات اصفهان 
بــا اشــاره بــه دو نــرخ دیگــر نــان در نانوایی هــا، 
گفــت: مــا همــواره بــا افزایــش خودســرانه نــرخ نــان 
گونــه افزایــش  کنــون هیــچ  مقابلــه می کنیــم و تا

خودســرانه نــان در اصفهــان نداشــته ایم.

نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان:

ارائه پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی نرخ نان
خبرربخ

خبر

مدیــر مرکــز پایش و نظارت بر کیفیــت آب، آبفای 
گفــت: مــردم اصفهــان برغــم  اســتان اصفهــان 
کیفیــت و ســامت  تغییــر مــزه آب آشــامیدنی، از 
آب مطمئن باشــند.  فهیمه امیری در نشســت 
کنتــرل و نظــارت بــر ســامت آب  هم اندیشــی 
کــه در ســاختمان مرکــزی  آشــامیدنی  اســتان 
آبفــای اصفهــان برگــزار شــد، افــزود: عمــده آب 
آشــامیدنی مورد نیاز شــهرها و روستاهای تحت 
از  بــزرگ«  »اصفهــان  آبرســانی  طــرح  پوشــش 
تصفیــه خانــه »باباشــیخعلی« تامیــن می شــود.

کــم آبــی و تنهــا در  کــرد: در شــرایط  وی اضافــه 
بــا  چاه هــا  از  تعــدادی  مصــرف،  اوج  ســاعات 
هماهنگــی و نظــارت مرکــز پایــش و نظــارت بــر 
کیفیــت آب،بــه مــدار توزیــع آب آشــامیدنی وارد 
ــا ورود آب چاه هــا  می شــود. امیــری ادامــه داد: ب
بــه شــبکه در برخــی از ســاعات، ممکــن اســت 
کننــد، امــا  مــردم تغییــری در مــزه آب احســاس 
کیفیــت و ســامت آب آشــامیدنی اصفهــان از 
هــر لحــاظ قابــل اطمینــان اســت، زیــرا ســامت 
شــهروندان، خــط قرمــز شــرکت آب و فاضــاب 
داد:  ادامــه  وی  می شــود.  محســوب  اســتان 
وظایــف  از  روزانــه  جــداول  طبــق  ُکلرســنجی 
و  شســت  و  آبفاســت  آزمایشــگاه های  اصلــی 
شــوی مــداوم مخزن هــا و ســرویس و نگهــداری 
دســتگاه ها و تجهیــزات آزمایشــگاه طبــق برنامــه 

انجــام می شــود. مدیــر مرکــز پایــش و نظــارت بــر 
کیفیــت آب و فاضــاب آبفــای اســتان اصفهــان 
کرد: هرگونه شکایت مشترکین از کیفیت  کید  تا
آب بصورت موردی و حضوری بررســی می شــود 
و همــکاران آبفــا در همــه ســاعات شــبانه روز و در 

ــتند. ــردم هس ــت م ــران در خدم ــرایط بح ش
کــه آب چــاه در روســتایی  وی افــزود: در صورتــی 
کیفیــت مناســب نداشــته باشــد بطــور قطــع 
بــرای آشــامیدن اســتفاده نمی شــود و آب مــورد 
ســیار  تانکــر  بوســیله  مناطــق  گونــه  نیاز ایــن 
کــرد: ۲۲  آبفــا تامیــن می شــود. امیــری تصریــح 
آزمایشگاه میکروبی و پنج آزمایشگاه شیمیایی 
و  ســامت  ســنجش  کار  اســتان،  ســطح  در 
روســتاهای  و  تمــام شــهرها  در  را  آب  کیفیــت 
ــده  ــر عه ــان ب ــای اصفه ــش اداره آبف ــت پوش تح
ــد. شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان  دارن
افــزون بــر یــک میلیــون و ۱۸۰ هــزار مشــترک را زیــر 

دارد. پوشــش 

تعمیــرات ســالیانه مگامــدول A واحــد شــهید 
ــا موفقیــت انجــام شــد. ــه ب خــرازی فــوالد مبارک
رئیس تعمیرات احیای مستقیم فوالد مبارکه با 
اشــاره بــه فعالیــت بیــش از ۳۵ هــزار نفــر برای ایــن 
بــا برنامــه ریزی هــای انجــام  گفــت:  تعمیــرات 
شــده تعویــض باندل هــای حرارتــی، تعمیــرات 
ابــزار  بــرق و  کــوره، ســرویس تجهیــزات  داخــل 
دقیــق، بهینه ســازی و تعویــض شــبکه های بــرج 
کلیــه خطــوط ســیاالت  خنک کننــده و ســرویس 
و اســکرابر ها بــا همــکاری مناســب واحد هــای 
تعمیــرات مرکــزی، مرکــز نســوز، حمــل  و نقــل و 
دفتــر فنــی بــا موفقیــت انجــام شــد. نــادر اروج 
نــژاد بــا بیان اینکــه تعمیــرات ســالیانه واحد هــای 
آماده ســازی های  نیازمنــد  مســتقیم  احیــای 
دقیق، ارزیابی ریســک های ایمنی و ســازماندهی 
گفــت: بــرای اولیــن بــار  نیــروی انســانی اســت، 

پــروژه اجــرا و بهینه ســازی ســاختار نســوز اســتک 
اجکتــور مــگا مــدول A شــهید خــرازی واحــد احیــا 
مســتقیم شــماره ۲ در شــات دان خردادمــاه بــا 
موفقیــت انجــام شــد. محســن زمانــی رئیــس 
تعمیرات نســوز ســایر نواحــی فــوالد مبارکه گفت: 
بــا توجــه بــه ناهمــوار بــودن طــرح اولیــه نســوز در 
گــرم، واحــد  اســتک اجکتــور و عــدم خــروج هــوای 
تعمیــرات نســوز ســایر نواحــی اقــدام بــه تخریــب و 
بازســازی مجدد ایــن نســوز ها در ارتفــاع ۱۹ تــا ۲۷ 

کــرد. متــری 

گفــت: حرفــه آموزی معتــادان  اســتاندار اصفهــان 
تــا  گرفتــه شــود  گذشــته جــدی  از  بایــد بیــش 
کنــار درآمدزایــی دوبــاره بــه  به ایــن طریــق آنــان در 

ــد.  مصــرف مــواد مخــدر بازنگردن
عباس رضایی جلســه شــورای هماهنگی مبــارزه 
اســتانداری  محــل  در  اســتان  مخــدر  مــواد  بــا 
کســب درآمــد بایــد در  اصفهــان افــزود: آمــوزش و 
ــی  ــای متول ــوی نهاده ــدون از س ــه م ــب برنام قال
به خصــوص ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر تعریــف 

ــود. ش
از  پــس  دولــت  نیســت  قــرار  داد:   ادامــه  وی 
بهبــودی معتــادان تــا آخــر عمــر مخــارج آنــان را 
کنــد بنابراین ایــن افــراد بایــد مشــاغل و  تامیــن 

ِحــرف مختلــف بیاموزنــد تــا زندگــی خــود را تامین 
ــت  ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــان ب ــتاندار اصفه ــد.  اس کنن
بازگردانــدن معتــادان بــه زندگی ســالم و عــادی به 
کــرد: دولــت  عنــوان رویکــرد جــدی دولــت اضافــه 
روزانــه ۲۸ هــزار تومــان بــرای درمــان و بازپــروری 
معتــادان هزینــه می کنــد و قــرار اســت این رقــم بــه 

بیــش از ۴۰ هــزار تومــان در روز افزایــش یابــد. 
فنــی  نیروهــای  آمــوزش  بــر  کیــد  تا بــا  رضایــی 
پروژه هــا  و  طرح هــا  اجــرای  بــرای  متخصــص 
ــامانه  ــل طــرح س ــرای تکمی ــال ب ــرای مث گفــت: ب
دوم آبرســانی اصفهــان بــزرگ نیازمنــد جوشــکار 
ماهــر و بــه تعــداد الزم هســتیم و ایــن امر می طلبد 
گذشــته  کــه در تربیــت نیروهــای فنــی بیــش از 

کوشــا باشــیم.

فعالیت هــای  حــوزه  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
مرتبــط بــا مبــارزه بــا مــواد مخــدر نبایــد بــه دنبــال 
گیــری از نهادهــای مختلــف باشــیم تصریــح  یقــه 
بیــن  همدلــی  و  افزایــی  هــم  همــکاری،  کــرد: 
دســتگاه ها ضــرورت اصلــی امــر مقابلــه بــا افزایــش 
تعــداد معتــادان و خریــد و فــروش مــواد مخــدر 

اســت.
ضرورت بهره گیری از ظرفیت نیکوکاران و 

تشکل های مردمی
ــم  ــر ه ــت ب ــن نشس ــز در ای ــان نی ــتان اصفه دادس
ــواد  ــا م ــارزه ب ــا مب ــط ب ــتگاه های مرتب ــی دس افزای
گفت: ایجــاد بســتر مناســب  کــرد و  کیــد  مخــدر تا
بــرای حضــور مــردم در ایــن مســیر ضــروری اســت.

علــی اصفهانــی تصریح کرد: مبــارزه با مــواد مخدر 
ــش  ــری بی گی ــره  ــد به ــان نیازمن ــتان اصفه در اس
تشــکل های  و  نیکــوکاران  ظرفیــت  از  پیــش  از 

مردمی اســت.
فرمانــده نیــروی انتظامی اســتان اصفهــان نیــز 
مــواد  بــا  مبــارزه  بــرای  گفــت:  جلســه  در ایــن 
کــه زحمــات  مخــدر نبایــد به گونــه ای رفتــار شــود 
کــه در گذشــته فعالیت  نهادهــای دیگــر و افــرادی 

داشــتند زیــر ســووال بــرود.
خاطرنشــان  میرحیــدری  محمدرضــا  ســردار 
گذشــته  کــه تدابیــر و تصمیمــات  کــرد: نیــاز اســت 
بدرســتی اجــرا شــود تــا شــاهد عملکــرد مناســب 

در ایــن موضــوع باشــیم.
در پایان ایــن جلســه از شــماری از خانواده هــای 
شــهدای مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان 

تجلیــل شــد.

مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب  آبفای استان اصفهان:

سالمت شهروندان، خط قرمز آبفای اصفهان است

 A تعمیرات موفقیت آمیز مگامدول
واحد شهید خرازی فوالد مبارکه 

استاندار اصفهان:

حرفه آموزی معتادان باید جدی گرفته شود

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

صنعــت  در  داخــل  ســاخت  مــدرن  تجهیــزات 
بنیــاد  رئیــس  ســفر  بــا  همزمــان  نوشــیدنی ایران 
مســتضعفان بــه اســتان اصفهــان بــه بهــره بــرداری 
توســعه  و  تحقیــق  موسســه  مدیرعامــل  رســید. 
مختــص  کــه  دســتگاه ها  گفت: ایــن  دانشــمند 
طراحــی  از  پــس  اســت،  نوشــیدنی  کارخانجــات 
از  یکــی  در  بنیــان،  دانــش  شــرکتی  در  تولیــد  و 
کارخانه هــای تولیــد نوشــیدنی در گروه بنیــاد، برای 
کشــور طراحــی و ســاخته شــد. نخســتین بــار در 
بادکــن  دســتگاه  بیان اینکــه  بــا  خطیبــی  علــی 
پریفــرم از تجهیــزات پیشــرفته مــورد نیــاز در خــط 
 ۵۷ از  بیــش  بــا  نوشــیدنی  بطری هــای  تولیــد 
ــرداری  ــه بهره ب میلیــارد تومــان هزینــه، طراحــی و ب
ســاخت این  و  طراحــی  بــا  افــزود:  اســت  رســیده 

دســتگاه کــه تــا پیــش از ایــن جــزو تجهیــزات وارداتی 
کشــور بــود، نیــاز خطــوط  کارخانه هــای نوشــیدنی 
ــد  ــن می کن ــیدنی ها را تامی ــای نوش ــد بطری ه تولی
کشــور  و از خــروج بیــش از ۵.۸ میلیــون دالر ارز از 
کیــد بر اینکــه طراحــی و  جلوگیــری شــد. وی بــا تا
اجــرا  مــاه  از ۶  کمتــر  در  دســتگاه ها  ســاخت این 
کارگیری این دســتگاه ها،  شــده اســت، گفــت: بــا بــه 
کارخانجــات افزایــش  راندمــان خطــوط تولید ایــن 
یافــت و خطــوط تولید ظرفیت عملی ۴۰۵ میلیون 

بطــری در ســال را دارا می شــوند.
کــه باعــث افزایــش ظرفیــت ۲۵  ایــن دســتگاه ها 
می شــود،  نوشــیدنی  تولیــد  خطــوط  درصــدی 
همزمــان بــا ســفر غیــر رســمِی ســید پرویــز فتــاح بــه 
اصفهــان و بازدیــد از یکــی از کارخانجــات نوشــیدنی 

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــتان، ب ــن اس ــاد در ای بنی

بــه منظور کاســتن از اثرات زیســت محیطــی، روزانه 
کانال هــای  ۳۰ متــر مکعــب شــیرابه پســماند در 

ــود. ــر می ش ــان تبخی ــون اصفه گ ال
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
از  ناشــی  شــیرابه  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان 
پســماند های خانگــی و مدیریــت اصولــی آن باعــث 
گفــت:  آلودگــی شــدید محیــط زیســت می شــود 
کارخانــه  ورود روزانــه هــزار تــن پســماند خانگــی بــه 
پــردازش پســماند و فشــار و جــا بــه جایی ایــن مقــدار 
می شــود.  شــیرابه ها  تولید ایــن  باعــث  پســماند 

اقدامــات  منظــور  بــه  گفــت:  محمــدی  رحیــم 
زیرســاختی و توســعه یافتــه بــرای مدیریــت شــیرابه 
گون هــای تبخیــری شــیرابه و حــدود یــک  طــرح ال
کانال هــای انتقالــی بــا هــدف جلوگیــری از  کیلومتــر 

ک احــداث شــده اســت. نفــوذ آن بــه درون خــا
در  موجــود  شــیرابه  حاضــر  حــال  در  افــزود:  وی 
گون هــای  ال بــه  کانال هــا  طریق ایــن  از  کارخانــه 
تبخیــری منتقــل می شــود تــا در فرآینــد تبخیــر از 

کــی ممانعــت شــود. نشــت آن بــه منابــع آبــی و خا
افزود: ایــن مقــدار پســماند در فصــول  محمــدی 
گــرم ســال منجــر بــه تولیــد روزانــه بیــن ۵۰ تــا ۶۰ متــر 
کــه بــه طــور میانگیــن  مکعــب شــیرابه می شــود 
در ایــام ســال روزانــه بــه حــدود ۳۰ تــا ۴۰ متــر مکعــب 
از  جلوگیــری  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی  می رســد.  
تولید ایــن حجــم از شــیرابه بایــد در مبــدأ صــورت 
گیــرد، تصریــح کرد: شــهروندان با آبگیــری و رطوبت 
زدایــی، می تواننــد از ایجاد شــیرابه در پســماند های 

کننــد. شــهری جلوگیــری 
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری 
اثــرات  شــیرابه  کاهــش  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان 
کیفیــت بهداشــت و محیــط زیســت  مســتقیمی بر 
ــوده  کــی را آل ــع آبــی و خا گفت: ایــن مایــع مناب دارد 
کــه میــزان آلودگــی آن بســیار  می کنــد بــه طــوری 
بیشــتر از فاضــاب شــهری تخمیــن زده می شــود و 
کاهــش حجــم آن از پیامد هــای منفــی  در صــورت 
نیــز  دارد  جامعــه  ســامت  بــرای  کــه  زیانبــاری  و 

می شــود. پیشــگیری 

هشــتمین نمایشــگاه مبلمان و دکوراســیون مدرن 
)صنعتــی و کارگاهــی( در اصفهــان گشــایش یافت.

کــه بــه مــدت پنــج روز دایر اســت،  در ایــن نمایشــگاه 
۹۰ شــرکت داخلــی محصوالت و خدمات خــود را به 

نمایش گذاشــته اند.
از  تولیدکنندگانــی  میزبــان  نمایشــگاه  ایــن 
گیــان،  فــارس،  اصفهــان،  تهــران،  اســتان های 
گلســتان، آذربایجــان شــرقی، قزویــن، البــرز، یــزد، 

اســت. قــم  و  همــدان 
در این نمایشــگاه شرکت های معتبری مانند هایپر 
مبــل، شــوکران، پارســا، مبــل جــال و مهســتان 
در  را  خــود  خدمــات  و  کاال هــا  محصــوالت، 

کاســیک،  اســتیل،  راحتــی،  مبــل  زمینه هــای 
ســرویس خــواب، ناهارخــوری، دکوراســیون داخلی 

گذاشــتند. کاالی خــواب را بــه نمایــش  و 
هشــتمین نمایشــگاه مبلمان و دکوراســیون مدرن 
محلــی بــرای ارائه ایده هــای طراحــی داخلــی بــرای 
ــواع ســبک ها و همــه نیاز هــای آن، از  ــا ان ــاق ب هــر ات
ســبک های پایــه ای تــا لوکــس و مرفــه را فراهــم کرده 

اســت.
تــا  نمایشــگاه  از ایــن  بازدیــد  بــرای  عاقه منــدان 
محــل  بــه   ۱۹ تــا   ۱۰ ســاعت  از  تیرمــاه  دوازدهــم 
دائمی برپایــی نمایشــگاه های بیــن المللــی اســتان 
کمربندی شــرق، روبروی منطقه  اصفهان واقع در 

کننــد. روشــن دشــت مراجعــه 

ــا اطــاع بعــدی  ــرق مشــترکان خانگــی اصفهــان ت ب
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  نمی شــود.  قطــع 
گفــت: بــه دلیــل برنامه ریــزی  اســتانداری اصفهــان 
گرفتــه اعمــال خاموشــی بــرای مشــترکان  صــورت 
خانگــی در اصفهــان لغــو شــد و تــا اطــاع ثانــوی 
اعمــال نمی شــود. منصــور شیشــه فــروش افــزود: 
بیشــترین خاموشــی ها بــرای شــهرک های صنعتــی 
کشــاورزی اســت. وی بــا بیان اینکــه در  و بخــش 

ســال جــاری بــه دلیــل بحــران آب ظرفیــت تولیــد 
برق آبی نســبت به ســال گذشــته ۵۰ درصد کاهش 
گفــت: افزایــش ســه درجــه ای دمــا بــه  یافتــه اســت، 
ویــژه در خــرداد مــاه منجــر بــه افزایــش مصــرف بــرق 
کشــاورزی و صنعتــی شــد.  در مشــترکان خانگــی، 
شیشــه فروش با اشــاره به افزایش دما در نیمه دوم 
تیرمــاه اشــاره کــرد وافزود: اقدامات پیشــگیرانه برای 
کاهــش مصــرف بــرق بــه منظــور جلوگیــری از قطعــی 
بــرق در مصــارف خانگــی در ایــن زمینــه در دســتور 
کار اســت. مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
ــز  ــاری ۲۳۵ مرک ــال ج ــه در س ــا بیان اینک ــان ب اصفه
تولیــد رمــزارز بــا پنــج هــزار و ۲۰۰ دســتگاه ماینــر در 
اســتان اصفهان کشــف و ضبط شــده اســت، افزود: 
کــز همچنــان بــا جدیــت  رونــد شناســایی این مرا
انتظامی پیگیــری  نیــروی  و  بــرق  اداره  ســوی  از 
می شــود و از شــهروندان درخواســت داریــم نســبت 

ــند. ــته باش ــکاری داش ــز هم ک ــن مرا ــه معرفی ای ب

بهره برداری از تجهیزات مدرن ساخت داخل 
در صنعت نوشیدنی ایران در اصفهان 

به منظور کاستن اثرات زیست محیطی:

تبخیر روزانه ۳۰ مترمکعب شیرابه پسماند در اصفهان 

گشایش هشتمین نمایشگاه مبلمان
 و دکوراسیون مدرن در اصفهان 

لغو اعمال خاموشی برای مشترکان خانگی اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان از آغــاز 
کســن داخلــی »کوو ایــران برکــت« در اســتان  تزریــق وا
کســن در مرحلــه نخســت بــه  خبــر داد و گفت: ایــن وا
کســن  مجریان برگزاری انتخابات تزریق می شــود.  وا
کار محققان ایرانــی  کــه حاصــل  »کوو ایــران برکــت« 
اســت بتازگــی مجــوز مصــرف را بــا اتــکا بــه دانــش 
کشــور   ۶ از  یکــی  بــه  و ایــران  کــرد  بومی دریافــت 
کرونــا در جهــان تبدیــل شــد. کســن  تولیدکننــده وا

کسیناســیون  وا افــزود:  چنگیــز  طاهــره  دکتــر 
عمومی کوو ایــران برکــت در اصفهان با تحویــل ۲ هزار 
دوز آغــاز شــد و در مرحلــه نخســت، بــه ۲ هــزار نفــر از 
مجریــان برگــزاری انتخابات بیســت و هشــتم خــرداد 

امســال تزریــق می شــود.
کســن ها قبــل از  وی بــا بیان اینکــه مقــرر بود ایــن وا
انتخابــات بــه افــراد مذکــور تزریــق شــود، خاطرنشــان 
کــرد: مــا محمولــه ۲ هــزار دوزی را چنــد روز قبــل از 
کار  کردیــم امــا ترجیــح دادیــم  انتخابــات دریافــت 
کوتــاه  کسیناســیون بطــور فشــرده و در فرصــت  وا
باقی مانــده بــه انتخابــات انجــام نشــود بنابرایــن 
کسیناســیون بــه بعــد از ۲۸ خــرداد موکــول  اجــرای وا
کســن داخلــی »کرونا پاســتور«  شــد. چنگیــز در بــاره وا
اســتفاده  مجــوز  صــدور  محــض  بــه  گفــت:  نیــز 
کسیناســیون بــا آن  کار وا کســن،  اضطــراری از ایــن وا
آغــاز می شــود کــه به احتمــال زیاد ایــن کار تــا اواخر تیر 

امســال صــورت می گیــرد.
کسیناســیون  وی بــا بیان اینکــه در زمــان حاضــر وا
دوز دوم افــراد بــاالی ۷۰ ســال در اســتان اصفهــان 
کسیناســیون دوز اول  در حــال اجراســت، افــزود: وا
گــروه بعــدی یعنــی ســالمندان بــاالی ۶۵ ســال و 
ــز  ــال نی ــاالی ۶۰ س ــر ب ــای پرخط ــراد دارای بیماره اف
آغــاز می شــود.  بــا رســیدن محموله هــای جدیــد 
ــا اشــاره  رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ب
به اینکه هفته گذشــته یک محموله ۵۸ هزار دوزی 
کســن  و ایــن هفتــه یــک محمولــه ۶۳ هــزار دوزی وا
ــان  ــد، خاطرنش ــل داده ش ــان تحوی ــه اصفه ــا ب کرون
و  »اســپوتنیک«  نــوع  از  کســن ها  وا کرد: ایــن 
»ســینوفارم« اســت. وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه بــا 
کرونــا، رونــد  کســن  رســیدن محموله هــای جدیــد وا
کسیناســیون در اســتان اصفهان شتاب بیشتری  وا

بگیــرد.

کسن »کوو ایران برکت« در اصفهان آغاز شد تزریق وا

خبر خبر

کانشــهر  امســال ۸۰ درصــد اتوبوس هــای فرســوده 
اصفهــان بازســازی می شــود تــا ســرویس دهی بــه 

کیفیــت مطلــوب ارائــه شــود. شــهروندان بــا 
مدیــر عامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان 
گفــت: برنامــه ریــزی امســال این شــرکت  و حومــه 
کــه  بازســازی ۷۰۰ دســتگاه اتوبــوس شــهری اســت 
۸۰ درصــد اتوبوس هــای شــهر را شــامل می شــود.
کنــون ۹۷ دســتگاه  ســید عبــاس روحانــی افــزود: تا
اتوبوس بازســازی شــده با شــکل ظاهری مناســب، 
گرمایــش  امکانــات فنــی و سیســتم ســرمایش و 
مطلــوب وارد چرخــه نــاوگان اتوبوســرانی اصفهــان 
گفــت: در ایــن بازســازی حتــی  شــده اســت. وی 
کولــر  بــرای اتوبوس هــای بــدون ســامانه ســرمایش، 

نصــب شــده اســت.
مدیــر عامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی اصفهــان و 
ــا  ــرارداد ب حومــه افــزود: ۱۸۹ دســتگاه اتوبــوس در ق

کننــده در حال بازســازی  کارخانجات تولید  یکــی از 
اســت و تعــدادی دیگــر از اتوبوس هــا در تعمیــرگاه و 

توقفــگاه اتوبوســرانی بازســازی می شــود. 
بــا  گفــت: قــرارداد بعــدی  ســید عبــاس روحانــی 
یکــی از شــرکت های تولیــد کننــده مســتقر در تهــران 
نهایــی شــده و تعــدادی اتوبــوس را بــرای بازســازی 

بــه آن شــرکت تحویــل داده می شــود.

در  فرســوده  خــودروی  دســتگاه   ۱۰۲ امســال 
اســت. شــده  آوری  جمــع  اصفهــان  کانشــهر 

حســن محمدحســینی مدیــرکل پیشــگیری و 
رفــع تخلفات شــهری شــهرداری اصفهــان گفت: 
بــه منظــور جمــع آوری خودرو هــای فرســوده رهــا 
شــده در معابر شــهر در ســه ماهه نخست امسال 
۱۹۷ اخطاریــه صــادر و ۱۰۲ خــودروی فرســوده رها 
شــده جمع آوری شــد.  حســن محمدحسینی با 
بیان اینکــه بــرای جلوگیــری از نصــب تابلو هــای 
غیرمجــاز هــم هــزار و ۴۷۰ اخطاریــه صــادر و ۷۰۱ 
مــورد نصــب تابلــوی غیرمجــاز رفــع تخلــف شــده 
گفــت: در ایــن مــدت بــرای رفــع ســد معبــر هــم 
هفــت هــزار و ۶۸۶ تذکــر و دو هــزار و ۲۳۵ اخطاریه 
صــادر و شــش هــزار و ۶۸۸ متصــدی صنــف هــم 

رفــع تخلف شــده اســت. وی افــزود: امســال برای 
جلوگیــری از ادامــه فعالیت و تعطیلی کارگاه های 
ســاختمانی متخلــف یــا بــدون مجــوز و پروانــه، از 
ــرات  ــاختمان، از تعمی ــات ۳۲۸ س ــش طبق افزای
از  ســاختمان،   ۱۲۶ و  هــزار  غیرمجــاز  داخلــی 
فعالیــت  و  تبدیــل وضعیــت ۳۴۵ ســاختمان 
کارگاه ســاختمانی متخلــف  و ۱۳۱  هــزار  چهــار 
جلوگیــری شــده اســت. حســن محمدحســینی 
افــزود: در ایــن مــدت در اجــرای بنــد ۲۰ قانــون 
کارگاه هــای  شــهرداری ها بــرای رفــع مزاحمــت 
صنفــی مزاحــم، ۱۱۷ رأی اجــرا و ۱۷۵ رأی نیــز بــر 
اســاس بنــد ۱۴ قانــون شــهرداری ها مبنــی بــر رفع 
خطــر از بنا هــای حادثــه آفریــن، چاله ها و اشــیای 

مشــرف بــر معابــر عمومی اجــرا شــد.

تالش برای بازسازی ۸۰ درصد اتوبوس های 
فرسوده در اصفهان   

جمع آوری خودرو های فرسوده رها شده 
در اصفهان 
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وضعیــت  آخریــن  خصــوص  در  چنگیــز  طاهــره 
کــرد:  کسیناســیون در اســتان اصفهــان، اظهــار  وا
کســن بــه اصفهــان رســیده و  محمولــه جدیــد وا
فراخــوان تزریــق دوز دوم افــراد بــاالی ۷۰ ســال اعالم 

شــده اســت.
کســن ســینوفارم  کنــون ۶۳ هــزار دوز وا وی افــزود: ا
کســن نیــز در راه  وارد شــده و دیگــر محموله هــای وا
ــاالی ۷۰ ســاله ها  کسیناســیون دوز دوم ب اســت. وا
گروه هــا طبــق زمانبنــدی وزارت  و دوز اول دیگــر 

ــود. ــام می ش ــتان انج ــت در اس بهداش
کسن برکت ورود ۲ هزار دوز وا

در  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
کســن تولیــد داخــل بــا نــام  خصــوص اختصــاص وا
برکــت بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، گفــت: 
کــه  کســن برکــت بــه دســت مــا رســیده  دو هــزار دوز وا
کننده  کسیناســیون افراد مشــارکت  در نظر داریم وا
انجــام  ســهمیه  با ایــن  انتخاباتــی  ســتادهای  در 

ــود. ش
بــه  گفــت:  نیــز  کونژوگــه  کســن  وا دربــاره  چنگیــز 
محــض دریافــت مجــوز مصــرف اضطــراری احتمــاال 
کســن را نیــز در اختیــار خواهیــم  تــا آخــر تیرماه ایــن وا

داشــت.
وی در پاســخ بــه سوال ایســنا در خصــوص خطــر 
تشــخیص  و  کرونــا  هنــدی  یافتــه  جهــش  نــوع 

کنــون مــوردی  گفــت: تا آن در اســتان اصفهــان، 
در اصفهــان ثابــت نشــده، امــا بــا توجــه به اینکــه 
کشــور درگیر ایــن نــوع ویــروس شــده و مــوج  جنــوب 
قرمــزی از ســمت حاشــیه شــمالی خلیــج فــارس و 
کشــور وارد  دریــای عمــان بــه ســمت مرکــز و شــمال 

می شــود، بایــد آمادگــی داشــته باشــیم.
کیــد براینکــه گونــه غالــب کرونــا در حــال  چنگیــز بــا تا
نــوع جهــش یافتــه هنــدی اســت، از  حاضر ایــن 
گفــت: در طــول ۱۸  کادر درمــان خبــر داد و  آمادگــی 
مــاه گذشــته کادر درمــان اســتان اصفهــان در آمــاده 
کامــل بــه ســر می برنــد و خســتگی ناپذیــر بــه  بــاش 

ارائــه خدمــات مشــغولند.
توصیه به داوطلبان کنکور در شرایط کرونایی

 رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان در پاســخ 
بــه  توصیــه  خصــوص  در  دیگر ایســنا  ســوال  بــه 
کــرد:  کرونــا، اظهــار  کنکــور در شــرایط  داوطلبــان 
حفــظ  را  خــود  آرامــش  بایــد  کنکــور  داوطلبــان 
همــه  و  اســت  آزمــون  یــک  صرفــا  کنکــور  کننــد. 
زندگــی داوطلبــان بــه آن وابســته نیســت، بنابرایــن 
بــه خــدا در  تــوکل  و  آرامــش  بــا  بایــد  کنکوری هــا 

جلســه امتحــان حاضــر شــوند.
چنگیــز ادامــه داد: در شــرایط حاضــر داوطلبان باید 
بــا رعایــت پروتکل های بهداشــتی در جلســه آزمون 
حضــور یابنــد و اســتفاده از ماســک ســه الیــه در 
تمــام جلســه امتحــان الزامی اســت. تمــام ضوابــط 

و پروتکل هــای بهداشــتی در جلســه امتحــان بــه 
کامــل رعایــت می شــود و ناظــران بهداشــتی  طــور 
ــود  ــی وج ــد و نگران ــور دارن ــان حض ــه امتح در جلس
کافــی  نــدارد. وی داوطلبــان را بــه مصــرف مایعــات 
کافــی بــه  کــرد و افــزود: مصــرف مایعــات  تشــویق 
دانــش آمــوزان کمــک کننده اســت. داوطلبان باید 
کننــد، در  در محــل آزمــون تمام پروتکل ها را رعایت 
کــرده و بــا حفــظ  طــول مســیر از ازدحــام خــودداری 
فاصلــه اجتماعــی جلوی انتشــار ویــروس را بگیرند.  
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان از والدیــن 
از همراهــی  امــکان  تــا حــد  داوطلبــان خواســت 
گفــت: حضــور  کننــد و  فرزنــدان خــود خــودداری 
ــر خســتگی  کنونــی، عــالوه ب خانواده هــا در شــرایط 
موجــب ازدحــام و رعایــت نکــردن فاصلــه اجتماعی 

می شــود.
کرونــا  چنگیــز بــا بیان اینکــه داوطلبــان مبتــال بــه 
در محــل جــدا از دیگــر داوطلبــان خواهنــد بــود، 
کــرد: بــر اســاس تکمیــل فــرم خوداظهــاری  تصریــح 
داوطلبــان، از افــراد مبتال به بیمــاری در مکانی جدا 

گرفتــه می شــود. آزمــون 
کنکــور ذات فاصلــه اســت،  وی بــا بیان اینکــه ذات 
فاصلــه  حفــظ  کنون ایــن  ا کــرد:   خاطرنشــان 
اســت.  شــده  تشــدید  کرونــا  شــرایط  دلیــل  بــه 
ضمن اینکــه نظــارت در تمــام حوزه هــای آزمــون 

می شــود. انجــام  بهداشــت  مســئوالن  توســط 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

موردی از کرونای جهش یافته هندی 
در اصفهان مشاهده نشده است

گــو با ایرنــا  گفــت و  کریمــی در  ســرهنگ جهانگیــر 
گــر اوقــات فراغــت بــه درســتی توســط  افــزود: ا
پــرورش  متولــی  دســتگاه های  و  خانــواده 
نوجوانــان از جملــه آمــوزش و پــرورش مدیریــت 
کــه می توانــد نوجــوان را  شــود یــک فرصت اســت 
کنــد تــا بــا بهره گیــری مطلــوب از آن بتوانــد  آمــاده 
ســال تحصیلــی آتــی خــود را بــا نشــاط بیشــتر 

ــد. کن ــروع  ش
فراغــت  اوقــات  ســویی  از  داشــت:  اظهــار  وی 
فرصت ســوزی  موجــب  نشــود  مدیریــت  گــر  ا
بــه عنــوان تهدیــد اولیــه بــرای جامعــه هــدف 
دوســتی های  خیلــی  آن  پــی  در  و  می شــود 
نابــاب شــکل می گیــرد و یکســری آســیب های 
اجتماعــی عمیــق را به دنبــال خواهــد داشــت.

معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اصفهــان 
موجــود  پرونده هــای  و  ســوابق  بــه  اشــاره  بــا 
گفــت: در آســیب هایی از جملــه ســوء مصــرف 
مــواد مخــدر در بســیاری از مــوارد اولیــن آشــنایی 
بــا  مخدرهــا در ســن پیــش از ۱۷ ســالگی و  در 
کــه  داده  روی  همســاالن  و  دوســتان  جمــع 
کــه  ۲۳ درصــد علــل  آمارهــا هــم نشــان داده 
گرفتــن در جمــع همســاالن  گرایــش اعتیــاد قــرار 

اســت.
وی آســیب های اخالقــی را از دیگــر مــواردی یــاد 
ــواده  ــارت خان ــدون نظ ــای ب ــه در جمع ه ک ــرد  ک
گرفتــه و آینــده یــک نوجــوان و جــوان را بــه  شــکل 

کشــانده اســت. تباهــی 
تجربــه  کــرد:  کریمی خاطرنشــان  ســرهنگ 
نشــان  پلیســی  دیــدگاه  از  گذشــته  ســال های 
کــه یکســری آســیب ها درخصــوص  داده اســت 
نظــارت نداشــتن بــر دانــش آمــوزان بــه عنــوان 
قشــر نوجــوان و حســاس جامعــه در تــردد بــه 

می یابــد. بــروز  محله هــا  و  پارک هــا  خیایــان، 
اســتفاده  بــاره  در  کریمی همچنیــن  ســرهنگ 

بــه  موضــوع  گفت: ایــن  مجــازی  فضــای  از 
دغدغــه بــرای خانواده هــا تبدیــل شــده اســت 
گــر مــدت زمــان حضــور آنهــا در ایــن فضــا  ولــی ا
هــم از ســوی خانــواده نظــارت و مدریــت نشــود 

دارد. بدنبــال  را  خــود  خــاص  آســیب های 
هــم  آســیب  بیشــترین  کــرد:  وی خاطرنشــان 
کــه  کن محالتــی اســت  متوجــه نوجوانــان ســا
به دلیــل  و  دارنــد  دراختیــار  کمتــری  امکانــات 
آنهــا  خانــوار  ســبد  در  پاییــن،  درآمــد  ســطح 
یــا   و  کــم  سرگرمی بســیار  و  تفریــح  هزینه هــای 

نــدارد. وجــود 
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی اصفهــان 
از  قبــل  و  کرونــا  شــیوع  از  پیــش  تــا  افــزود: 
بــا حضــور  تابســتان جلســات مســتمری  آغــاز 
دســتگاه های مســوول بــرای مدیریــت اوقــات 
کــه بــا توجــه  فراغــت دانش آمــوزان برگــزار می شــد 
بــه مجــازی شــدن آموزش ها ایــن جلســات در 
ســالجاری بــه شــدت و قــوت ســال های قبــل 

برگــزار نشــده اســت.
اوقــات  بــرای  برنامه ریــزی  بیان اینکــه  بــا  وی   
فراغــت مختــص تمــام طــول ســال اســت ولــی 
بــا توجــه بــه فراغــت بیشــتر نوجوانــان و تعطیلــی 
مــدارس در تابســتان بایــد نظارت هــا و تدابیــر 

بیشــتری دیــده شــود.
کمیتــی  حا حــوزه  در  کریمی افــزود:  ســرهنگ 
و  وظایــف دســتگاه ها و نهادهــا نیــز هریــک بــا 
ــد  ــار بای ــات در اختی ــته ها و امکان ــه داش ــه ب توج
بــا اطالع رســانی و اعــالم  وارد میــدان شــوند و 
اســتفاده  زمینــه  کــردن  فراهــم  بــرای  آمادگــی 

کننــد. نوجوانــان و جوانــان اقــدام 
ورزشــی،  امکانــات  و  برنامه هــا  اعــالم  وی 
فــوق  کالس هــای  یــا  و  مختلــف  اردوهــای 
و  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــا  برنامــه 
فاصله گــذاری اجتماعــی را از جملــه اقدامــات 
فراغــت  اوقــات  مدیریــت  بــرای  کمیتــی  حا

برشــمرد. نوجوانــان 
معــاون اجتماعــی فرمانــده انتظامی اصفهــان به 
که هفتــه ای یکبــار برای  کــرد  خانواده هــا توصیــه 
گــردش و تفریــح  فرزنــدان خــود برنامه ریــزی و یــا 
کالس هــای  شــرایط اســتفاده از حضــور آنهــا در 
حضــوری و یــا مجــازی هنری، فرهنگــی، علمی و 

کننــد. ادبــی را فراهــم 

بهداشــت  مدیــر  میرجهانیــان،  ســیدمهدی 
در  اصفهــان  اســتان  بهداشــت  مرکــز  محیــط 
اســتان  در   ۱۴۰۰ کنکــور  تمهیــدات  خصــوص 
کــرد: تدابیــر ویــژه ای  اصفهــان، به ایمنــا، اظهــار 
کنکور اندیشــیده شــده و در حوزه هــای  بــرای روز 
کارشناســان بهداشــت حضــور خواهنــد  کنکــور 
داشــت عــالوه بر ایــن تمــام نــکات الزم بــه حوزه هــا 
ــالغ شــده و در ایــن زمینــه جلســات متعــددی  اب
ــکل و در  ــدون مش ــور ۱۴۰۰ ب کنک ــا  ــم ت کردی ــزار  برگ

کامــاًل بهداشــتی برگــزار شــود. شــرایط 
بــه  از زمــان ورود دانش آمــوزان  وی ادامــه داد: 
کنکــور تــا زمــان خــروج آن هــا تمــام  حوزه هــای 
تدابیــر پیشــگیرانه الزم اندیشــیده شــده اســت و 
بــرای حوزه هایــی که تعــداد دانش آمــوزان آن زیاد 
کارشــناس در آن ها مســتقر خواهند  اســت تا ســه 
شــد که از ســاعت شــش صبح در حوزه ها مســتقر 
کرونــا نیــز  خواهنــد شــد، داوطلبــان مشــکوک بــه 
کــه بــرای آن هــا در نظــر  در بخشــی از حوزه هــا 

گرفتــه شــده اســت امتحــان می دهنــد.
مدیــر بهداشــت محیــط مرکــز بهداشــت اســتان 
ــد  ــز بای ــرد: داوطلبــان نی ک اصفهــان خاطرنشــان 
کننــد و حتمــًا ماســک و  تمــام نــکات را رعایــت 
ــه همــراه داشــته باشــند و  ــاز را ب وســایل مــورد نی
کننــد، زیــرا  گــذاری اجتماعــی را رعایــت  فاصلــه 
کثــر فضاهــا بســته اســت البتــه در تمــام حوزه هــا  ا
پک هــای بهداشــتی در اختیــار داوطلبــان قــرار 
می گیــرد همچنیــن والدیــن نبایــد پشــت درب 
حوزه هــا تجمــع کننــد البتــه نیروهــای انتظامی بر 

رعایت ایــن مــوارد نظــارت دارنــد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم و اهمیــت تهویــه هــوا در 
کــرد:  کیــد  تا بســته،  ســر  امتحانــی  حوزه هــای 
نظــارت  بــا  صندلی هــا  میــز  حوزه هــا  تمــام  در 

گندزدایــی خواهــد شــد  کارشناســان بهداشــت 
دســترس  در  نیــز  کننــده  ضدعفونــی  مــواد  و 
داوطلبــان قــرار دارد و مکان هایــی را نیــز بــرای 
گرفته ایــم،  نظــر  در  دســت ها  شست وشــوی 
از  کیــپ  ا  ۸۰ تــا   ۷۰ بیــن  اصفهــان  اســتان  در 
ــد  ــور دارن ــور حض کنک ــای  ــان در حوزه ه کارشناس
کیــپ  و در شهرســتان اصفهــان نیــز حــدود ۶۳ ا
کارشناســان بهداشــت طــی ســه روز بــر رونــد  از 
کنکــور نظــارت دارنــد. حمدرضا ایروانــی،  برگــزاری 
دانشــگاه  آزمون هــای  برگــزاری  ســتاد  رئیــس 
کنکــور ۱۴۰۰  اصفهــان در خصــوص نحــوه برگــزاری 
گفــت: دســتورالعمل های بهداشــتی و  به ایمنــا، 
گــذاری اجتماعــی در برگزاری ایــن آزمــون  فاصلــه 
از  پیشــگیری  منظــور  بــه  شــود،  رعایــت  بایــد 
تجمــع در مقابــل درب هــای ورودی، داوطلبــان 
از ســاعت ۶:۳۰ الــی ۷:۳۰ صبــح بــه حوزه هــای 
کننــد، بــه دلیــل شــرایط ویــژه  امتحانــی مراجعــه 
ــا الزم اســت داوطلبــان  کرون در خصــوص شــیوع 
حداقــل نیــم ســاعت قبــل از شــروع فرآینــد آزمــون 
در حوزه امتحانی مربوطه حضور داشته باشند.
وی ادامــه داد: داوطلبــان الزم اســت در هنــگام 
ورود  کارت  پرینــت  آزمــون،  جلســه  بــه  ورود 
کارت ملــی معتبــر  بــه جلســه و شناســنامه یــا 
ــت  ــه رعای ــه ب ــا توج ــند و ب ــته باش ــراه داش ــه هم ب
دســتورالعمل های بهداشــتی، حوزه هــای آزمون 
گرفتــن هرگونــه وســایل اضافــی ماننــد  از تحویــل 
تلفــن همــراه و ماشــین حســاب معــذور هســتند 
بنابرایــن توصیــه می شــود بــه غیــر از مــوارد اعــالم 
کارت و بــرگ راهنمــای  شــده در اطالعیــه پرینــت 
شــرکت در آزمــون و اوراق تشــخیص هویتــی از 
همــراه داشــتن ســایر وســایل جــدًا خــودداری 

شــود.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان: 

کوتاهی درمدیریت اوقات فراغت زمینه ساز 
آسیب های اجتماعی است

رئیس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان خبر داد؛ 

کنکور ۱۴۰۰ کیپ بهداشت بر برگزاری  نظارت ۸۰ ا

خبرخبر

کنکــور سراســری ۱۴۰۰ در روزهــای ۹ تــا ۱۲ تیــر جــاری 
بــا یــک میلیــون و ۳۶۷ هــزار و ۸۵۲ داوطلــب برگــزار 
می شــود؛ توزیــع کارت ورود بــه جلســه این آزمــون از 
امــروز ۶ تیــر مــاه در درگاه ســازمان ســنجش آمــوزش 

کشــور آغاز شــد.
محمــد رضا ایروانــی افــزود: تعــداد داوطلبــان آزمــون 
کشــور در ســال  سراســری ورود بــه دانشــگاه های 
بــه ســال ۱۳۹۹ حــدود ۲ درصــد  جــاری نســبت 

کاهــش یافتــه اســت.
دانشــگاه  آزمون هــای  برگــزاری  ســتاد  رییــس 

اصفهــان ادامــه داد: بیشــترین تعــداد داوطلبــان 
آزمــون سراســری ورود بــه دانشــگاه ها در اســتان 
کل  اصفهــان در رشــته علــوم تجربــی بــا ۳۸ درصــد 

هســتند. داوطلبــان 
ــال در ۲۷  ــری امس ــور سراس کنک ــه  ــا بیان اینک وی ب
شــهر اســتان اصفهــان و بــا رعایــت شــیوه نامه های 
گــذاری اجتماعــی از ۹ تــا ۱۲ تیــر  بهداشــتی و فاصلــه 
کــرد: ۳۸ هــزار و ۹  جــاری برگــزار می شــود، اضافــه 
داوطلب شــامل ۲۳ هزار و ۱۵۴ زن و ۱۴ هزار و ۸۵۵ 

مــرد در شــهر اصفهــان بــه رقابــت می پردازنــد.

بــه  ورود  سراســری  آزمــون  حوزه هــای  ایروانــی 
دانشــگاه های  را  اصفهــان  شــهر  در  دانشــگاه ها 
اصفهــان، صنعتــی اصفهــان، شــهید اشــرفی، پیــام 
کــرد. نــور و آزاد و حوزه هــای آمــوزش و پــرورش اعــالم 
ــه ای در یکــی  گان ــرد: حــوزه جدا ک وی خاطرنشــان 
بــرای  اصفهــان  الزهــرا)س(  بیمارســتان  کــز  مرا از 
کــه در خوداظهــاری از ابتــال بــه بیمــاری  داوطلبانــی 
گرفتــه شــده اســت. کوویــد ۱۹ خبــر دادنــد، در نظــر 
ــان در  ــداد از داوطلب ــه تع ــه چ ــخ به اینک وی در پاس
کرونــا  اســتان اصفهــان در خــود اظهــاری از ابتــال بــه 
که ایــن آمــار هنــوز بــه اســتان  گفــت  خبــر دادنــد، 

اعــالم نشــده اســت.
بهداشــت  کارشناســان  کــه  کــرد  کیــد  تا ایروانــی 
همــه  در  سراســری  آزمــون  برگــزاری  روزهــای  در 
گــر داوطلــب مشــکوک بــه  حوزه هــا حضــور دارنــد و ا
کرونــا شناســایی شــود، او را از ســایر داوطلبــان جــدا 

می کننــد.
اصفهــان بــا حدود ۱۷۰ دانشــگاه و موسســه آموزش 
هــزار عضــو  و هفــت  هــزار دانشــجو  بــا ۲۰۰  عالــی 
کشــور  هیــات علمــی، دومیــن اســتان دانشــگاهی 
کل  از  درصــد  هفــت  حــدود  اســتان  اســت؛ این 

کشــور را در خــود دارد. دانشــجویان 

بانوان ۶۰ درصد داوطلبان کنکور سراسری اصفهان را تشکیل می دهند
خبرربخ خبرربخ

آیت اهلل ســید ابوالحســن مهــدوی در دیــدار اعضای 
کلیوی ایــران،  انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران 
خیــر  و  انجمــن  فعالیت هــای  از  تشــکر  ضمــن 
کــه  مقــدم بــه مهمانــان، اظهــار داشــت: نکتــه اولــی 
کــه  کنم ایــن اســت  می خواهــم دربــاره آن صحبــت 
کــه بیمــاران در آن مبتــال بــه مســائل  تمــام شــقوقی 
شــرعی هســتند، همه این ها را جمع آوری و اســتفتا 
کلیــه آدم زنده، این هــا را بــه  کنیــد؛ مثــل اســتفاده از 
کتــاب در بیاوریــد و به بیمــاران بدهید  صــورت یــک 
تا پاســخ مســائل شــرعی را داشــه باشــند و حتی این 
کشــورهای مســلمان هــم مفیــد  کتــاب بــرای ســایر 
ــود. امــام جمعــه موقــت اصفهــان ادامــه  خواهــد ب
داد: نکتــه دوم بحــث اطالع رســانی اســت؛ در وهله 
کارهــا و فعالیت هــا  اول اطالع رســانی نســبت بــه 
و در وهلــه بعــد نســبت بــه نیازهــا؛ مثــل نیازهایــی 
کــه در زمینــه خریــد و تأمیــن دســتگاه های دیالیــز و 
کلیــوی داریــد. وی افــزود:  دســتگاه های بیمــاران 
کنیــد  در ایــن زمینــه می توانیــد از خیــران اســتفاده 
و از آن هــا درخواســت کنیــد؛ طوری ایــن دســتگاه ها 
بــه  همجــوار  اســتان های  از  کــه  کنیــد  تأمیــن  را 
کاهــش  داخــل اصفهــان نیاینــد و ایــن عــالوه بــر 
مشــکالت مالــی بیمــاران، موجــب کاهــش شــلوغی 
و بیماری هــای دیگــر می شــود.  مهــدوی در ارتبــاط 
گفــت: نکتــه ســوم بحــث  بــا بحــث تغدیــه هــم 

کــه بایــد در مــورد تغذیــه و ارتبــاط  تغذیــه اســت 
کلیــوی صحبــت شــود؛ چــون  ــا بیماری هــای  آن ب
ــی از  ــد؛ یک ــالع ندارن ــاره اط ــن ب ــردم در ای ــی از م خیل
کار را انجــام داد؛ نمــاز  کــه می توان ایــن  جاهایــی 
جمعــه اســت، همچنیــن از طریــق صــدا و ســیما 
کار مبــادرت  و روزنامه هــا هــم می توانیــد به ایــن 
کنیــد. نماینــده مــردم اصفهــان در مجلس خبرگان 
رهبــری بــا اشــاره بــه احادیــث ائمــه در دفــع بیمــاری 
کــه دفــع بیمــاری  کــرد: یکــی از چیزهایــی  تصریــح 
می کنــد، صــدای اذان اســت که ایــن از امــام رضــا)ع( 
کــه اذان تــا هفــت الــی هشــت ســاعت  روایــت شــده 
کــه در بیمارســتان ها  اثــر دارد و ایــن خــوب اســت 
ســه وقــت روز اذان بگوینــد تا ایــن موجــب شــود اثــر 

کال از بیــن بــرود. بیمــاری 
بــه زحمــات پرســتاران و  بــا اشــاره  پایــان  وی در 
کــرد:  کمــک بــه مریضــان خاطرنشــان  پزشــکان در 
کــه دعــای مریــض مســتجاب  روایت ایــن اســت 
کنیــد  کــه به ایــن افــراد خدمــت  اســت؛ این یعنــی 
از  مرخصــی  از  بعــد  حتــی  آن هــا  حــال  پیگیــر  و 

باشــید. بیمارســتان 
پناهی فــر،  اعظــم  نیــز  دیــدار  ابتدای ایــن  در 
از بیمــاران  مدیرعامــل انجمــن خیریــه حمایــت 
کلیــوی، ضمــن تقدیــر و تشــکر از آیــت اهلل مهــدوی، 
گزارشــی از عملکرد ایــن خیریــه در زمینــه  بــه ارائــه 

پرداخــت. کلیــوی  بیمــاران  از  حمایــت 

کــه شــهید بهشــتی  نجفعلــی علیــان بــا بیان ایــن 
نســبت بــه اجــرای عدالــت در نظــام اســالمی و 
پاســخگو بودن مســئوالن اعتقاد راســخ داشتند، 
ــوه قضائیــه اجــرای عــدل و  ــرد: هــدف ق ک اظهــار 
عدالــت اســت و معیــار و شــاخص عــدل هــم عمل 

بــه قانــون اســت.
کم  وی افزود: در نظام اســالمی قانون اســالمی حا
قانــون   ۱۵۶ اصــل  اســاس  بــر  بنابرایــن  اســت 
اساســی مهمترین وظیفه قوه قضائیه گســترش 
نــوع  هــر  اســت،  آن  از  پاســداری  و  عدالــت 
جرمی انحــراف از عدالــت محســوب می شــود و 
اجــرای عدالــت بــه عهــده دادگســتری ها گذاشــته 

شــده اســت.
کــه در  گلپایــگان بــا بیان ایــن  رئیــس دادگســتری 
گلپایــگان رســیدگی بــه پرونده هــای  دادگســتری 
قضائــی بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن انجــام 
گذشــته  کــرد: در یــک ســال  می شــود، تصریــح 
در راســتای شفاف ســازی پرونده هــای قضائــی 
دفتــر خدمــات قضائی راه اندازی شــد تا شــکایات 
بــه  الکترونیکــی  صــورت  بــه  دادخواســت ها  و 
ــکایت،  ــرح ش ــاس ط ــر اس ــال و ب ــتری ارس دادگس
پرونــده بــه ســامانه دادســرا یــا دادگاه ارجاع شــود.
بــا  گلپایــگان  دادگســتری  در  گفــت:  علیــان 
راه انــدازی باجــه الکترونیکــی قضائــی، از ابتــدای 

کنــون ۳۰۰ جلســه دادرســی بــه صــورت  ســال تا
الکترونیکــی برگــزار شــده اســت.

وی از راه انــدازی ســامانه ســهام در دادگســتری 
راه اندازی ایــن  بــا  افــزود:  و  داد  خبــر  گلپایــگان 
ــه صــورت آنالیــن دارایی هــای منقــول  ســامانه ب
و غیرمنقــول افــراد، در واحــد اجــرای احــکام قابــل 

شناســایی و بررســی اســت.
کــه  گلپایــگان بــا بیان ایــن  رئیــس دادگســتری 
ســامانه چک هــای برگشــتی بــه منظــور عملیاتــی 
اســت،  شــده  راه انــدازی  چــک  قانــون  شــدن 
و  تشــخیص  منظــور  بــه  ســاما  ســامانه  گفــت: 
که توســط دادگســتری  شناســایی هویت افرادی 
گلپایــگان تحت تعقیــب هســتند راه اندازی شــد.

علیــان از فعــال شــدن ســامانه نوبت دهی شــعب 
قضائــی در دفتــر خدمــات قضائــی گلپایــگان خبــر 
کــرد: بــه منظــور حفــظ حریــم  داد و خاطرنشــان 
خصوصــی افــراد ســامانه ثبت ثنــا راه اندازی شــده 
ــی  ــای قضائ ــد ابالغیه ه ــش از ۹۵ درص ــت، بی اس
گلپایــگان از طریق ایــن ســامانه بــا  دادگســتری 
ارســال پیامــک اعــالم می شــود. وی بــا بیان ایــن 
ــتری  ــه دادگس ــا ۱۸۰۰ نفــر ب ــه بیــن ۱۵۰۰ ت ــه روزان ک
کــرد:  گلپایــگان مراجعــه می کننــد، خاطرنشــان 
گلپایــگان واقعــه طــالق ۵.۶ درصــد نســبت  در 
یافتــه اســت.  کاهــش  گذشــته  یــک ســال  بــه 
کرد: در ســه  گلپایگان تصریح  رئیس دادگســتری 
ماهــه نخســت امســال، در شــورای حــل اختــالف 
گلپایــگان یــک هــزار و ۲۰۱ پرونــده تشــکیل شــده و 
بــه همیــن میــزان نیز پرونــده مختومه داشــته ایم 
و ۲۰۰ پرونــده بــه صلــح و ســازش منجــر شــده 
گذشــته در  گفــت: در یــک ســال  اســت. علیــان 
گلپایــگان ۳۵ هــزار و ۵۵۱ پرونــده  دادگســتری 
تشــکیل شــده و بــه ۳۴ هــزار و ۶۱۶ پرونــده نیــز 
رســیدگی و بــرای آنهــا حکــم قطعــی صــادر شــده 

اســت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری: 

خیران به کمک بیماران کلیوی بیایند
رئیس دادگستری گلپایگان خبر داد: 

گلپایگان کاهش ۵.۶ درصدی آمار طالق در 

خبرربخ

خبرربخ

کمایــی بــا اشــاره بــه وضعیــت بیمــاری  فرزانــه 
میــزان  اظهارداشــت:رعایت  شــهرضا،  در  کرونــا 
پیــدا  کاهــش  زیــادی  حــد  بــه  پروتکل هــا 
درصــد  حــدود ۸۰  ســوم  مــوج  در  اســت،  کــرده 
امــا  می شــد  رعایــت  بهداشــتی  پروتکل هــای 
کــه خود  کنــون بــه ۷۰درصــد کاهــش یافته اســت  ا
می توانــد یکــی از عوامــل ورود شهرســتان بــه مــوج 

پنجــم شــود.
در  کشــور  اســتان  پنــج  به اینکــه  توجــه  بــا  وی 
کرونــا قــرار دارنــد، افــزود: ســوش  وضعیــت قرمــز 
کرونــای دلتــای  نــوع  از  پنــج اســتان  قالب ایــن 
کــه بــه دلیــل قــدرت ســرایت بــاال و  هنــدی اســت 
گوارشــی باعــث افزایــش میــزان  درگیــری سیســتم 

مــرگ ومیــر شــده اســت.
کرد: تقریبًا  رئیس مرکز بهداشــت شــهرضا تصریح 
کــز  کننــدگان بــه مرا کرونــای تمــام مراجعــه  تســت 
بهداشــتی شــهرضا مثبــت می شــود و ایــن افــراد 
ــد آن  کــه بای ــد  ــا ۱۰نفــر در ارتبــاط بوده ان حداقــل ب
کننــد تــا احتمــال بیمــاری  افــراد را بــه مرکــز معرفــی 

آنهــا هــم رهگیــری شــود.
کــرد: در دو هفتــه قبــل از اینکــه افزایــش  وی بیــان 
بیمــاران بســتری را داشــتیم، افزایــش بیمــاران 
صعــودی  رشــد  و  هســتیم  شــاهد  را  ســرپایی 

بیمــاری را بــه وضــوح خواهیــم دیــد.
در  کسیناســیون  وا رونــد  بــه  اشــاره  بــا  کمایــی 
شــهرضا، گفــت: در نوبــت اول ۱۲ هــزار و ۳۷۵ نفر و 
و در نوبــت دوم ســه هــزار ۴۹۱ نفــر در شــهرضا علیه 

کســینه شــدند. کرونــا وا بیمــاری 
کســن را  کــه دوز دوم وا کــرد: افــرادی  وی بیــان 
کرده انــد ۸۰ الــی ۹۰ درصد ایمــن شــدند  دریافــت 
امــا به ایــن معنــا نیســت کــه دیگــر آن افراد بــه کرونا 

مبتــا نمی شــوند.
رئیــس مرکــز بهداشــت شــهرضا از ثبــت عارضــه 

گفــت:  کســن ۲۳۵ نفــر در شــهرضا خبــر داد و  وا
کســن درد،  بیشــترین عــوارض بعــد از تزریــق وا
کنــون عارضــه  ضعــف و خســتگی بــوده اســت و تا

نداشــتیم. حــادی 
تفریح هــای  کــه  تابســتان  فصــل  افــزود:  وی 
خانوادگــی در پــارک و تفرجگاه هــا بیشــتر می شــود 
افزایــش  نیــز  کرونــا  بعــدی  مــوج  بــروز  احتمــال 
می یابــد و بر ایــن اســاس از شــهروندان درخواســت 
کــه پروتکل هــای بهداشــتی را همچنــان  داریــم 

کننــد. جــدی تــر از قبــل رعایــت 

علــی رحیمی اظهــار داشــت: در ســال جــاری بــه 
گرمســیری و  دلیــل خشکســالی شــدید در مناطــق 
کــوچ زود هنــگام عشــایر بــه شهرســتان  بــه تبــع آن 
کــه همــراه بــا خشکســالی بهــاره در ایــن  ســمیرم 
مــکان بــود، زندگــی عشــایر بــا مشــکات زیــادی 

مواجــه شــده اســت.
ســمیرم  شهرســتان  عشــایر  امــور  اداره  رئیــس 
از  آشــامیدنی  آب  دامــی و  علوفــه  افزود:کمبــود 
مهم ترین مشــکات عشــایر در خشک ســالی ســال 
کــه بــا پیگیــری انجــام  شــده نــاوگان  جــاری اســت 
آبرســانی ســیار بــا چهــار دســتگاه تانکــر بــه نخــو 

می شــود. انجــام  شایســته 
کــرد:  توزیــع نهاده هــای دامــی از قبیــل  وی تصریــح 
تعاونــی و  کنســانتره  توســط شــرکت های  و  جــو 

همین طــور اداره امــور عشــایر نیــز بصــورت مــداوم  
صــورت می پذیــرد و امیدواریــم بــا تأمیــن منابــع 
کل امــور عشــایر اســتان  کمک هــای مدیــر  کافــی و 

بتوانیــم از مشــکات عشــایر بــرای رونــق تولیــد و 
گوشــت قرمــز بکاهیــم. رحیمی خاطرنشــان  عرضــه 
کــرد: بیشــترین نیــاز آب در بخــش مرکــزی، وردشــت 
کــه حــدود  و قســمتی از بخــش پادنــا ســفلی اســت 
دور،  مســافت های  و  می باشــد  خانــوار   ۴۰۰
کار  کمبــود امکانــات  جاده هــای پــر پیــچ و خــم و 

کــرده اســت. آبرســانی بــه عشــایر را ســخت 
رئیــس اداره امــور عشــایر شهرســتان ســمیرم بیــان 
کــرد: عشــایر قشــقایی پنــج مــاه از ســال در ۴۵۵ 
هــزار هکتــار از مراتع ییاقی ســمیرم هســتند و برای 
تامیــن علوفــه مــورد نیــاز دامهایشــان از ایــن مراتــع 

اســتفاده می کننــد.

رئیس مرکز بهداشت شهرضا:

کسینه شدند کرونا وا بیش از ۱۵ هزار نفر در شهرضا طی دو نوبت علیه 

رئیس اداره امور عشایر شهرستان سمیرم:

کمبود علوفه دامی؛ مهم ترین مشکل عشایر استان است

کنکور
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مجموعــه  کرد: ایــن  اظهــار  حمیــدی  حســین 
بــارز  ویژگی هــای  و  صفــات  بیــان  بــه  ۱۰جلــدی، 
اخالقــی شــهبد بهشــتی پرداختــه اســت و در ایــن ۱۰ 
جلد، روی ۱۰ ویژگی اخالقی شــهید بهشــتی دســت 
گذاشــتیم، هــر جلــد مخصــوص یکــی از صفــات 
اخالقی ایشــان اســت؛ بــرای مثــال یک جلــد درمورد 
نظــم، یــک جلــد درمــورد مدیریــت و یــک جلــد 

درمــورد معنویــت شــهید بهشــتی اســت.
کتــاب مجموعــه آقــای بهشــتی در ادامــه  نویســنده 
عنــوان شــهید شــاخص  بــه  را  کرد: ایشــان  بیــان 
از  و  اصفهــان  شــهر  شــاخص  شــهید  و  کشــوری 
کردیــم؛  اســالمی معرفی  جمهــوری  بنیان گــذاران 
ولــی نــوع نــگاه مــا بــرای بیــان صفــات اخالقــی و 
ویژگی هــای شخصیتی ایشــان، شناساندن ایشــان 
ــه همیــن  ــوده اســت؛ ب ــه قشــر نوجــوان و جــوان ب ب
کوتــاه زندگی ایشــان  کوتــاِه  دلیــل از داســتان های 
کردیــم. وی بــا اشــاره به اینکــه هــر جلــد  اســتفاده 
کــه از کتاب هــای  کتــاب شــامل ۲۰ مینیمالــی اســت 
کــه همــراه تصویــر  کار شــده  قبــل درمورد ایشــان 
کتــاِب ۱۰ جلــد، هــر جلــد  گفــت: مجموعــه  می آیــد، 
۲۰ مینیمــال و ۲۰ تصویــر دارد، مجموعــا  شــامل 
کامــل و  کــه یــک آلبــوم تصویــری  ۲۰۰ تصویــر اســت 
کوتــاه از زندگــی شــهید اســت. حمیــدی  ۲۰۰ بــرش 
آقــای  مجموعــه  نامگــذاری  علــت  درخصــوص 
کــه  کــرد: علــت اول ایــن اســت  بهشــتی خاطرنشــان 
اســم، ســادگی الزم را بــرای قشــر نوجــوان و جــوان 
داشــته باشــد، اینکه بگوییــم آیــت اهلل بهشــتی یــا 
دکتــر بهشــتی، شــاید ارتبــاط الزم را برای ایــن ســن 
برقــرار نکند؛ علــت دوم نیز بار معنایی و مفهومی آن 
اســت، به ایــن معنــی کــه آقــای بهشــتی یــا آقایــی که 
اخالقــی  ویژگی هــای  بهشــتی شــود،  می خواهــد 
ــده نگــه دارد.  کنــد و د رخــود زن را در خــود نهادینــه 
کتــاب مجموعــه آقــای بهشــتی در پایــان  نویســنده 
کنیــم،  ــم اسمی ســاده انتخــاب  کردی گفــت: ســعی 
بــزرگ،  کتاب ایــن شــخصیت  کــه  در عیــن حــال 
اقتصــاددان،  مجتهــد، دولتمــرد، سیاســت مدار، 
گنجانده  جامعه شــناس و عالم اهل قلم  را در خود 

اســت.

شهید بهشتی را با زبان 
ساده بشناسیم

کتابربخ

گزارشربخ

و  شــناخت  پایــه  بــر  تاریخــی  بناهــای  مرمــت 
مطالعه بافت های تاریخی و آثار باســتانی تحقق 
و  ســاختاری  کالبــدی،  احیــای  بــه  و  می یابــد 
عملکــردی بنــا منجر می شــود. این احیــا و حیات 
گــرم چشــیده،  ــه تــن ســرد و  ــاره بخشــیدن ب دوب
ــه  ــه ای ب ــر، دریچ ــای پی ــورده بن ــرک خ ــی و ت زخم
گذشــته بــاز می کنــد و تاریــخ را بــه زبــان  ســوی 
کــه در فرآیند ایــن احیــا  مــی آورد. حــال بمانــد 
اغلــب دو دســتگی و شــاید چنــد دســتگی هایی 
ــت  ــه هوی ــرر ب ــز ض ــه ای ج ــه نتیج ک ــد  رخ می ده
بناهــای تاریخی نــدارد. هویتی که باید در نتیجه 
شــهرداری،  مالــکان،  میــان  تبــادل  و  انســجام 
گــذاران بخــش  یــا ســرمایه  میــراث فرهنگــی و 

خصوصــی دوبــاره زنــده شــود.
حســین پورنــادری عضــو هیــأت علمی دانشــگاه 
به ایمنــا  موضــوع  درباره ایــن  اصفهــان  هنــر 
در  تاریخــی  فرهنگــی  آثــار  کــه  با ایــن  می گویــد: 
اصفهــان دوســتداران بســیاری دارد، امــا در عمــل 
ســودجویان  منفعــت  بــر  بنــا  تصمیم گیری هــا 
اســت، از طرفــی رویه هــای »غیــر شــفاف« و گاهــی 
اوقــات » پنهانــی« نیــز در ایــن حــوزه تعیین کننده 

بــه نظــر می رســد.
کوتــاه  کــه پــای ســودجویی  وی می افزایــد: زمانــی 
مــدت بــه میــان آیــد برخــی از نیروهــای مداخله گر 
بــه نیروهــای ســودآور و مخرب تبدیل می شــوند. 
گر ایــن نیروهــا قدرتمنــد باشــند میــزان تخریــب  ا

ســنگین تر خواهــد بــود.
در ایــن بیــن حتــی برخــی مالــکان خصوصــی نیــز 
می زننــد.  »پنهانــی«  رویه هــای  به ایــن  دســت 
نمونــه آن اخبــاری مبنــی بر تخریب خانه تاریخی 
شــکری بــه دســت مالــک خصوصــی آن بــود کــه با 

کام مانــد. ورود بــه موقــع میــراث فرهنگــی نــا
ایــن عضــو هیــأت علمی دربــاره دیــدگاه اقتصــادی 
اظهــار  تاریخــی،  بناهــای  خصوصــی  مالــکان 
کــه وقتــی  اســت  می کنــد: تجربــه نشــان داده 
مرمــت بناهــای تاریخــی بــه دســت دانشــگاه ها 
و یــا خــود ســازمان میــراث باشــد، بــه صورتــی 
مشــاوران  از  برخــی  می شــود.  انجــام  دقیــق 
بافت هــای  در  کــه  هــم  متعهــد  مرمتگــران  و 
کننــد در ایــن زمینــه اقداماتــی  تاریخــی زندگــی 
کــه  کســانی  انجــام می دهنــد، امــا مالــکان و یــا 
بــا دیدگاه هــای اقتصــادی و تجــاری دســت بــه 
کار مرمــت می زننــد، فقــط بخشــی از ضوابــط و 
کار آن هــا  محدودیت هــا را رعایــت می کنند. ایــن 
موجــب تخریــب می شــود و از طرفــی سرمشــقی 
ــع  ــرد. در وض ــرار می گی ــر ق ــودجویان دیگ ــرای س ب
گــران در شــهرهای  کنونــی، بیشــترین مداخلــه 

هســتند. گــروه  تاریخی ایــن 
علیرغــم همه ایــن ســودجویی ها و خودنگری هــا 
کــه بایــد احیــای بنــای  پورنــادری معتقــد اســت 
شــهر  »احیــای  از  چشــم اندازی  در  را  تاریخــی 
گرفــت. وی می گویــد: معنــای  تاریخــی« در نظــر 
کامــل  بناهــای تاریخــی در بافت هــای تاریخــی 

کــه بنــای تاریخــی  می شــود. این یعنــی نیــاز اســت 
گیــر مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین  در زمینــه فرا
بایــد احیــای بنــای تاریخــی را در چشــم اندازی از 

گرفــت. »احیــای شــهر تاریخــی« در نظــر 
ایــن عضــو هیئــت علمی تصریــح می کنــد: بحــث 
پرداختــن بــه احیــای یــک اثــر بــه تنهایــی بخشــی 
کار برنامه ریزی احیای میراث فرهنگی توســط  از 
مرمتگــران اســت. در عیــن حــال مرمــت، تنهــا 
گاهــی یــک اثــر  کالبــد بنــا نیســت.  محــدود بــه 
بســیار ســاده ممکــن اســت هســته اولیــه یــا حلقه 
ــه مطالعــات بعــدی  ــرای دســتیابی ب ــم شــده ب گ

باشــد.
پورنــادری می افزایــد: از طــرف دیگــر تســهیالت 
مــردم  تــا  اســت  الزم  شــفافی  مشــوق های  و 
مرمــت  بــه  تاریخــی  بافت هــای  در  کنان  ســا و 
شــوند.  عالقمنــد  خــود  ک هــای  پال احیــای  و 
کــه عنوانــی  متأســفانه تحت ایــن بافــت فرســوده 
نامناســب محســوب می شــود، حیثیــت و اعتبــار 
گرفتــه  ارزش هــای معنــوی آثــار تاریخــی بــه بــازی 

می شــود.
کیــد می کنــد: مــردم بیشــترین شــکایت را از  وی تا
مداخله هــای بــی جــا و مخــرب دارند و متأســفانه 
مــردم  دارنــد،  خــالف  رویه هــای  کــه  آنهایــی 
کــه ندانــد ارزش حفــظ  کیســت  نیســتند. امــروزه 
مواریــث فرهنگــی چــه ســرمایه های فرهنگــی و 
ــرای شــهر فعلــی و آینــده اصفهــان  اقتصــادی را ب

در بــر دارد؟!

احیای گوشه هایی از تاریخ
ســینما،گفت:  کارشــناس  گلشــیری،  ســیاوش 
مختلفــی  دوره هــای  در  شــده  کــران  ا فیلم هــای 
فیلم هــا  من ایــن  اعتقــاد  بــه  و  ساخته شــده اند 
کلــی داشــتند؛ از منظــر آسیب شناســی  چند ایــراد 
ــد در آن  ــه بیشــتر فیلم هــا بای ک ــم ظرفــی  ــد بگوی بای
گنجایــش دیــده شــدن نداشــت. ســاخته می شــد 
فیلــم  ســاختار  آثــار  از  بعضــی  در  داد:  ادامــه  وی 
متناســب نبود و هیچ کدام از قســمت ها در خدمت 
یکدیگــر نیســتند. در بعضــی از فیلم هــا مختصــات 
رعایــت نشــده بــود. همچنین مــا شــاهد قدمی فراتر 

روایــت  آثــار  بعضــی  در  هســتیم.  کوتــاه  فیلــم  از 
ــده  ــل نش کام ــت  ــا روای ــه و ی ــکل نگرفت ــتانی ش داس
اســت. همچنیــن عمدتاً ایــن فیلم هــا بــا یــک پایــان 
شــوک برانگیز بسته شــده اند و مقدمه چینی بســیار 
کارگــردان ســینما  طوالنــی دارنــد. عطیــه ســلطانی، 
کــرد: فیلم ســازها بایــد توجــه  نیــز در ادامــه اظهــار 
کــه انتخــاب می کننــد بــه  داشــته باشــند روایتــی 

ســاختار مرتبــط باشــد.
فیلم کوتاه »گارسون«

کله  شــا کــرده  تــالش  گارســون  فیلــم  ســلطانی: 

متفاوتــی داشــته باشــد. اما ایــن موضــوع باعــث 
اضافــه شــدن پالن هــای زیادی شــد که شــاید بودن 
آن لزومی نداشــت و کارکــرد دراماتیــک هم نداشــت. 
کــه  گارســون یکــی از فیلم هایــی اســت  گلشــیری: 
مقدمه چینی طوالنی دارد و مسئله اصلی شخص 
محور مشــخص نیســت. در نمونه های مشــابه این 
کــه بــه اســتراق ســمع اشــاره دارنــد هــم مــا  فیلــم 
از ایرادهــای  یکــی  هســتیم.  موضــوع  شــاهد این 
دیگر ایــن اثــر پایان بنــدی مســتقل اســت کــه انــگار با 

ــدارد. قســمت های دیگــر فیلــم ارتباطــی ن
فیلم کوتاه »تابستان به کوچه آمدیم«

ســلطانی: این فیلــم بــرای خــود من چیــزی بود بین 
کــه هیچ کــدام  خــرده پیرنــگ و یــک شــاه پیرنــگ 
کــه قــرار  کامــل نبــود. از طرفــی عنــوان فیلــم می گویــد 
است یک نوستالژی را ببینیم. اتفاق بعد از بحرانی 
که شــخصیت های فیلم درگیر آن می شــوند اتفاقی 
گر ایــن پــالن نبــود  متفــاوت نیســت. و حتــی شــاید ا
هیــچ تغییــری در فیلم ایجــاد نمی شــد و چه بســا 
گلشــیری: مــا در ایــن اثــر بــا داســتانی  بهتــر هــم بــود. 
کــه قــرار اســت بــه یــک تغییــر منجــر  روبــرو هســتیم 

شــود. امــا متأســفانه اثــر فراتــر از یک ایــده نمــی رود.

کوتاه در اصفهان گرم نقد فیلم  تنور 

هنرربخ

ســعید محســنی، دبیر علمی_ادبی ســومین جایزه 
کــرد: مســاعدت، همراهــی  ملــی جمالــزاده اظهــار 
و  اعتباربخشــی  در  رســانه  همگامی اصحــاب  و 
جلب توجــه عمومی بــه جایــزه جمالــزاده در جامعــه 
چشــمگیر بــوده و بــا توجــه بــه تأثیــر آن در حیــات 
همــت  نیازمنــد  جایــزه،  برگزاری ایــن  امتــداد  و 
خبــری  جامعــه  ســوی  از  بیشــتری  مســاعدت  و 
هســتیم. وی بــا بیان اینکه تعــداد هــزار و ۴۶۸ اثــر در 
دبیرخانه سومین دوره جایزه جمالزاده ثبت شده، 
افزود: نشست اول شورای سیاست گذاری سومین 
دوره جایــزه جمالــزاده در اســفند ۹۹ برگــزار شــد و 
مهلــت فراخــوان آثــار تــا ۲۵ اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــود 
کــه از مجمــوع آثــار ثبت شــده در دبیرخانــه ســومین 
ــر شــرایط  ــزاده یــک هــزار و ۲۸۸ اث دوره جایــزه جمال
منــدرج در فراخــوان را داشــتند. دبیــر علمی_ادبــی 
ــزاده، بخش هــای  ســومین دوره جایــزه ملــی جمال
نــگاره اصفهــان،  آزاد، زندگــی  را  جایــزه جمالــزاده 
زندگــی نــگاره کرونــا و زندگی نگاره مدارس برشــمرد و 
گفــت: در ســومین دوره جایــزه جمالــزاده ۸۵۲ اثــر در 
بخــش داســتان آزاد، ۱۶۸ اثــر در بخــش زندگــی نگاره 

اصفهــان، ۱۹۵ اثــر در بخــش زندگــی نگاره کرونــا و۷۳ 
اثر در بخش مدارس مرحله اولیه بررســی و انتخاب 
را پشــت ســر گذاشــتند. محســنی ادامه داد: مهدی 
باتقــوا، ســیاوش قربانــی پور و مرضیه گالبگیــر ۲۸ اثر 
در بخــش آزاد را بــرای ورود بــه مرحلــه داوری نهایــی 
برگزیدنــد و ســارا خســروی، نســترن مکارمی و هــادی 
منوچهــری ۲۷ اثــر در بخــش زندگــی نــگاره اصفهــان 

کردنــد.  را تائیــد 
ــر در جایــزه ادبــی دیگــر رتبــه  کــه دو اث به ایــن دلیــل 
کســب کــرده بودنــد از دور رقابــت در جایــزه جمالزاده 
بــه داوری  اثــر در ایــن بخــش  خــارج و نهایتــًا ۲۵ 
کــرد: مهســا  نهایــی ارســال شــدند. وی تصریــح 

صامتــی، حامــد علــی بیگــی و ســمیه یوســفی ۲۰ اثــر 
را در بخــش زندگــی نــگاره انتخــاب کردند و مهرانگیز 
بیدمشــکی، شــبنم غفــاری و نــدا تســلیمیان نیــز ۱۹ 
اثــر را در بخــش مــدارس برگزیدنــد. نتیجــه نهایــی 
اطالع رســانی  جــاری  هفتــه  پایــان  هــم  داوری 
می شــود.مهدی تمیــزی، معــاون فرهنگــی هنــری 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری 
کــه  گفــت: مفتخریــم  اصفهــان نیــز در ایــن نشســت 
ــد و  ــزار می کن ــزاده را برگ ــی جمال ــزه مل ــان جای اصفه
شــوراهای علمــی، ادبــی، نویســندگان و مخاطبانی 
کرده انــد بــر رونــق و شــکوه این  کــه آثــار خــود را ارســال 

ــد. ــی می افزاین ــزه مل جای

خبرهای تازه  از جایزه جمالزاده

نقد فیلم

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

شــماره: 2۰27۰۰9۶۰۴، تاریــخ: 1۴۰۰/۰۳/2۴، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن 
برحســب  رســمی و  فاقــد ســند  و ســاختمانهای  اراضــی  ثبتــی  تکلیــف وضعیــت 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال  مــاده ۳ قانــون مذکــور آراء ذیــل 
گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵  عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  روز آ
تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم 
ــه  ــبت ب ــد نس ــت دارن ــراض فرص ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری ــک م ــت ی ــوده و در مهل نم
ح دعــوی  بــر طــر گواهــی مبنــی  ارائــه  و  بــه دادگاه صالحــه  تقدیــم دادخواســت 
اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود 
و درصــورت انقضــاء مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت 
بــه دادگاه  صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 
خ 1۴۰۰/۰۳/19، نجفقلــی  نخواهــد بــود. رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳72۴ مــور
جوهــری فرزنــد علــی قلــی بشــماره شناســنامه 12۳ صــادره از شــهرضا بشــماره ملــی 
1199779۴2۳ در ششــدانگ یکبــاب خانــه مخروبــه احداثــی بــرروی قســمتی از 
ک 1 واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 1۵۰ مترمربــع.  قطعــه زمیــن پــال
خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی آقای نعمــت الــه زارعــی 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۳/2۶ اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ  هفدانــی 
ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان   1۴۰۰/۰۴/1۰ - رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

- 11۴91۶8 / م الف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

چهــار  هیــات   1۴۰۰/۰1/2۵ خ  مــور  1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1۰97 شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
ک شــمال اصفهــان تصرفــات  رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــال
بــه شناســنامه شــماره ۵۴  آقــای محمــد معینــی  مالکانــه بالمعــارض متقاضــی 
کدملــی ۶۶۰9۵18۵72 صــادره دولــت ابــاد فرزنــد صفرعلــی نســبت بــه ششــدانگ 
ک شــماره ۳72 فرعــی از 1۵177  یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴9/2۴ مترمربــع پــال
کــه  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در 
کــه اشــخاص نســبت بــه  گهــی می شــود. درصورتــی  دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی  صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف 
مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 
اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت 
اول: 1۴۰۰/۰۳/2۶، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰ - اداره ثبــت اســناد و 

ک شــمال اصفهــان - 11۴9۶8۶ / م الــف امــال

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

دو  هیــات   1۳99/12/2۶ خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵1۳۶ شــماره  رای  برابــر 
کدملــی 1289۵97۶۴2  آقــای امیــر مینایــی شــادی بــه شناســنامه شــماره 27۶9 
بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بصــورت  عبدالغنــی  فرزنــد  اصفهــان  صــادره 
ک شــماره 1۰7 فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی )کــه در  مســاحت 222/92 مترمربــع از پــال
ک 1۴۴۵8/1291۳ تبدیــل شــده اســت( واقــع در اصفهــان  استانداردســازی بــه پــال
کــه خــود متقاضــی مالــک  ک شــمال اصفهــان  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال

رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  گهــی می شــود. درصورتــی  آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۳/2۶ اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ  شــد.  خواهــد  صــادر  مالکیــت 
ک شــمال اصفهــان -  انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۰ - اداره ثبــت اســناد و امــال

11۴9711 / م الــف

گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ
وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

خ 1۴۰۰/۰1/1۴ هیــات دو آقــای علــی  برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰۴۴۰ مــور
کدملــی ۶۶۴979۶78۶ صــادره ری فرزنــد  کبــر جعفــری بــه شناســنامه شــماره ۳  ا
احمــد بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۰۵/91 مترمربــع از 
ک شــماره 17 فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  پــال
ــذا  ــد. ل ــک رسمی میباش ــی مال ــود متقاض ــه خ ک ــان  ــمال اصفه ک ش ــال ــناد و ام اس
گهــی می شــود.  بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اعتراضــی  متقاضــی  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  کــه  درصورتــی 
ــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن  گهــی ب داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
تســلیم  تاریــخ  از  مــاه  یــک  مــدت  ظــرف  رســید،  اخــذ  از  پــس  و  تســلیم  اداره 
ــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت  اعتــراض، دادخواســت خــود را ب
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۳/2۶ اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ  شــد.  خواهــد  صــادر  مالکیــت 
ک شــمال اصفهــان امــال و  اســناد  ثبــت  اداره   ،1۴۰۰/۰۴/1۰ نوبــت دوم:   انتشــار 

 - 11۴97۳2 / م الف

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

شــماره: 2۰27۰۰98۴7، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۵، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده 
ــر تاییــد انتقــال عــادی و  کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی ب ۳ قانــون مذکــور آراء ذیــل 
گهــی  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن  می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
ح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات  گواهــی مبنــی بــر طــر دادگاه صالحــه و ارائــه 
ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور 
ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. 1( رای شــماره 
گــر فرزنــد محمــود  خ 1۴۰۰/۳/1۳، علیرضــا غــالف  1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳۵72 مــور
بشــماره شناســنامه 2۶7۵ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 128۶8۴9۳۶۵ در 
کشــاورزی احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن  دو دانــگ یکبــاب قطعــه زمیــن 
ک 1۰۶98 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۶7۵/8 مترمربــع.  پــال
خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی حاج محمدعلــی، 2( رای 
فرزنــد  گــر  غــالف  محمــود   ،1۴۰۰/۳/1۳ خ  مــور  1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳۵7۰ شــماره 
علــی بشــماره شناســنامه 27۰ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 128۶2۰7۳98 در 
کشــاورزی احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن  دو دانــگ یکبــاب قطعــه زمیــن 
ک 1۰۶98 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۶7۵/8 مترمربــع.  پــال
خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی حاج محمدعلــی دارای، 
گر فرزند  خ 1۴۰۰/۳/1۳، احمد غالف  ۳( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳۵71 مور

محمــود بشــماره شناســنامه ۴۰8 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 128۳۶27272 
کشــاورزی احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه  در دو دانــگ یکبــاب قطعــه زمیــن 
 ۶7۵/8 مســاحت  بــه  اصفهــان  ثبــت   ۵ بخــش  در  واقــع   1۰۶98 ک  پــال زمیــن 
مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی حاج محمدعلی 
دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۳/2۶ اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ  دارای 
ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان   1۴۰۰/۰۴/1۰ - رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

- 11۴978۳ / م الف

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

شــماره: 2۰27۰۰9۶98، تاریــخ: 1۴۰۰/۰۳/2۴، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال  مــاده ۳ قانــون مذکــور آراء ذیــل 
گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵  عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
ــد از  ــور اعتــراض دارن ــه آراء مذک ــه ب ک ــا اشــخاصی  ــا شــخص ی گهــی می شــود ت روز آ
تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم 
نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت 
ح  طــر بــر  مبنــی  گواهــی  ارائــه  و  صالحــه  دادگاه  بــه  دادخواســت  تقدیــم  بــه 
ارائــه حکــم قطعــی دادگاه  بــه  ثبــت موکــول  اقدامــات  اقــدام نماینــد و  دعــوی 
خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 
مراجعــه  از  مانــع  مالکیــت  ســند  صــدور  و  شــد  خواهــد  صــادر  مالکیــت  ســند 
خ  بــود. 1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰17۰۶ مــور بــه دادگاه نخواهــد  متضــرر 
بشــماره  ســیدمحمد  فرزنــد  ابــادی  امامی نجــف  سیدحســین   ،1۴۰۰/۰2/12
 127۰۶۴۵۴۳9 ملــی  بشــماره  اصفهــان  از  صــادره   127۰۶۴۵۴۳9 شناســنامه 
ک ۳۵  ــال ــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پ ــی ب ــه احداث در ســه دانــگ یکبــاب خان
واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۰۶/8۰ مترمربــع خریــداری مــع 
شــماره  رای   )2 سیدحســین،  رســمی آقای  مالــک  از  عــادی  بصــورت  الواســطه 
گورتــی فرزنــد حســن  خ 1۴۰۰/۰2/12، مهنــاز بدیعــی  1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰17۰7 مــور
بشــماره شناســنامه 127۰92۵1۳1 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 127۰92۵1۳1 
ک ۳۵  ــال ــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پ ــی ب ــه احداث در ســه دانــگ یکبــاب خان
واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۰۶/8۰ مترمربــع خریــداری مــع 
الواســطه بصــورت عــادی از مالــک رســمی آقای سیدحســین تاریــخ انتشــار نوبــت 
منطقــه  رییــس   -  1۴۰۰/۰۴/1۰ دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۳/2۶ اول: 

ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۴9۵7۵ / م الــف ثبــت اســناد و امــال

ک فریدونشهر گهی تحدید حدود عمومی ثبت اسناد و امال آ
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰1۳۰۰۰8۴2

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۴/۰1
ک و مســتغالت و  گهــی نوبتــی قبلــی تحدیــد حــدود عمومی قســمتی از امــال پیــرو آ
کــه بموجــب  ابینــه فریدونشــهر بخــش 1۳ ثبــت اصفهــان ثبــت شــده در فریدونشــهر 

گهــی میشــود: ح ذیــل آ مــاده 1۴ قانــون ثبــت بــه شــر
ک 2۳۰ اصلــی و فروعــات  ک و ابنیــه فریدونشــهر - محلــه وحــدت آبــاد پــال امــال
گلــی فرزنــد داود ششــدانگ )عرصــه( یکبــاب خانــه بــه  زیــر: 271( آقــای احســان 
مســاحت 127/1۰ مترمربــع واقــع در فریدونشــهر محلــه وحــدت آبــاد بخــش 1۳ 
ثبــت اصفهــان بــرای روز پنجشــنبه 1۴۰۰/۰۴/۳1 از ســاعت 1۰ صبــح بــه بعــد در 
محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجــب مــاده 1۴ قانــون ثبــت بــه صاحبــان 
کــه در روز مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند.  ک مجاوریــن اعــالم میشــود  امــال
تعییــن  آنهــا درموقــع  قانونــی  نماینــده  یــا  ک  امــال از صاحبــان  چنانچــه هریــک 
حــدود حاضــر نباشــد مطابــق مــاده 1۵ قانــون ثبــت ملــک آنهــا بــا حــدود اظهارشــده 
ازطــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
کــه درموقــع مقــرر حاضــر نبوده انــد مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ  ک  امــال

ــد. ــد ش ــه خواه ــا ۳۰ روز پذیرفت ــدی ت ــس تحدی ــورت مجل ــم ص تنظی
تاریخ انتشار: پنج شنبه  1۴۰۰/۰۴/1۰

ک شهرستان فریدونشهر رئیس اداره ثبت اسناد و امال
محسن مقصودی

11۵۵۳79 / م الف

گهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( آ
شــماره   ،۰8/۰۴/1۴۰۰ گهــی:  آ تاریــخ   ،1۴۰۰۰۳9۰2۰۰۳۰۰۰۰9۵ گهــی:  آ شــماره 
گهــی مزایــده پرونــده اجرائــی بــه شــماره بایگانــی  پرونــده: 1۳9۶۰۴۰۰2۰۰۳۰۰19۵۵  آ
ک ثبتــی 2۶۶ فرعــی از 122  9۶۰۳۴97، تمامــت یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
اصلــی واقــع در بخــش 2۰ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۳28/78 مترمربــع بــه نشــانی 
ک ۳8  ــال ــی پ ــه رجای کوچ ــی  ــام خمین ــوار ام ــدالن بل کن ــتای  ــتجا روس ــان دس اصفه
ک بــا شــماره چاپــی 28۰81۰ بــه  کــه ســند مالکیــت آن در صفحــه 2۳۰ دفتــر ۳9 امــال
کــه  شــماره ثبــت 8۳89 ثبــت و صــادر شــده اســت بــا حــدود شــماال در ســه قســمت 
قســمت دوم آن غربــی اســت اول دیواریســت بطــول 7/۵۰ بــه باقیمانــده 122 اصلــی 
دوم دیواریســت بطــول ۰/22 ســانتیمتر بــه باقیمانــده 122 اصلــی ســوم دیواریســت 
بطــول ۴/۳۳ متــر باقیمانــده 122 اصلــی شــرقا دیــوار بدیــوار بطــول 2۶/92 متــر 
بشــماره 2۶۵ فرعــی جنوبــا درب و دیــوار بطــول 12/2۰ متــر بگــذر غربــا دیــوار بدیــوار 
کارشــناس رسمی دادگســتری ملک  که طبق نظر  بطول 27/۶9 بشــماره 2۶7 فرعی 
ــا ســاختمان یــک طبقــه و دارای قدمــت حــود  موردنظــر یکبــاب منــزل مســکونی ب
بیســت ســال و به مســاحت عرصه ۳28/78 مترمربع و اعیانی حدود 17۶ مترمربع 
کــف واحدهــا  ســاخته شــده بــا اســکلت دیــوار آجــری و ســقف فلــزی و طــاق ضربــی و 
کاری و رنــگ آمیــزی ســرویس بهداشــتی بــا  کــف حیــاط موزاییــک بدنــه ســفید  و 
درب هــای داخلــی آلومینیــوم و چوبــی و پنجره هــای خارجــی فلــزی، دارای سیســتم 
کــف موزائیــک،  گرمایــش بخــاری و آشــپزخانه بــا بدنــه ســرامیک و  کولــر و  ســرمایش 
دارای ایــوان مســقف در قســمت جنوبــی ســاختمانی و همچنیــن یــک قســمت 
کــف موزائیــک، و  بــه صــورت نیمــه ســاز و در محــل پارکینــگ بدنــه ســیمان زنــی بــا 
کابینــت فلــزی بــا نمــای پالســتر ســیمانی، دارای یــک واحــد پارکینــگ مســقف و در 
کــف موزائیــک دارای ایوان مســقف در قســمت  محــل پارکینــگ بدنــه ســیمان زنــی بــا 
جنوبــی ســاختمانی و همچنیــن یــک قســمت بــه صــورت نیمــه ســاز و بــدون ســقف 
گوشــه جنــوب شــرقی حیــاط بــه مســاحت حــدودی 9 مترمربــع و دارای  ســازه ای در 
گاز مســتقل می باشــد. ملکــی مرحــوم حســین بهرامی کــه  انشــعابات آب و بــرق و 
خ 87/۰۴/29 تنظیمــی در دفترخانــه  بموجــب ســند نکاحیــه شــماره ۳۶۳ مــور
ــادی و  ــم نیکخــواه حبیــب آب ــم مری ازدواج شــماره 17۰ اصفهــان درقبــال طلــب خان
خ  گردیــده اســت از ســاعت 9 الــی 12 روز یکشــنبه مور ۰/۰۵ اجرائــی متعلقــه بازداشــت 
1۴۰۰/۴/27 در شــعبه اول اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهان واقــع در اصفهــان 
خیابــان جــی خ 7 تیــر نبــش میــدان هفــت تیــر شــعبه مهریــه ازطریــق مزایــده بــه 
فــروش میرســد. مزایــده از مبلــغ پایــه هفتــاد و ســه میلیــون و پانصــد هــزار تومــان 
معــادل )مبلــغ 7۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریــال( شــروع و بــه هرکــس خریــدار باشــد بــه باالتریــن 
روزنامــه  در  مرتبــه  یــک  گهــی  آ می شــود. این  فروختــه   

ً
نقــدا پیشــنهادی  قیمــت 

ــردد و درصــورت تعطیلــی  ســیمای شــهر در تاریــخ 1۴۰۰/۴/1۰ چــاپ و منتشــر می گ
روز مزایــده بــه روز بعــد موکــول می گــردد. توضیحــًا جهــت شــرکت در جلســه مزایــده 
کل ثبــت  ده درصــد از مبلــغ پایــه مزایــده را بــه حســاب تمرکــز وجــوه ســپرده اداره 
ک اصفهــان و شناســه واریــز )دریافــت از حســابداری اداره اجــرای اســناد  اســناد و امــال
کتبــی و ارائــه  کالســه فــوق واریــز و بــه همــراه تقاضــای  رســمی اصفهان( بابــت پرونــده 
کارت شناســایی معتبــر الزامی اســت. برنــده مزایــده مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلغ 
ــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع  ــده ب فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزای
کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت  نمایــد و درصورتــی 
واریــز نکنــد، مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبوده و به حســاب خزانه واریز خواهد شــد. 
ضمنــًا چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در 
 همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد. اداره اجــرای اســناد رســمی اصفهان 
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بــا امضــای  تیــم ملــی  بازیکــن  کیانــوش شــیرپور 
گیتــی پســند اصفهــان  قــراردادی بــه تیــم فوتســال 
پیوســت.  مدیر روابط عمومی باشــگاه گیتی پسند 
گفت: باشگاه با درخواست سرمربی  روز سه شنبه 
گیتی پســند برای جذب کیانوش شــیرپور موافقت 
ــند  ــی پس گیت ــم  ــه تی ــل ب ــک فص ــرای ی ــرد و وی ب ک
پیوســت. جــواد شــریف افزود: ایــن بازیکــن فصــل 

قبــل در تیــم مقاومــت البــرز بــازی می کــرد.
این بازیکن ســابقه حضور در تیم فوتســال شهروند 

کارنامه خــود دارد. ســاری را نیز در 
نایــب  قبــل  پســند، فصــل  گیتــی  تیــم فوتســال 

شــد. برتــر  لیــگ  قهرمــان 
کشــاورز را بــه عنــوان  کنــون محمــد  ایــن تیــم هــم ا

ســرمربی در اختیــار دارد.

یک بازیکن تیم ملی به گیتی پسند اصفهان پیوست

کــرد ســردار آزمــون بــه  یــک ســایت پرتغالــی اعــام 
لیســت خریــد تیــم فوتبــال پورتــو اضافــه شــده 

اســت. 
از  نقــل  بــه  پرتغــال   »mercado-azul« ســایت 

انتقــال  احتمــال  از  روســی  رســانه های 
ســردار آزمــون مهاجم ایرانی تیم 
فوتبــال زنیــت ســنت پترزبــورگ 

ــو خبــر داد. ــه تیــم پورت ب
کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا باشــگاه  ایــن ســایت 
کــرد پورتــو همچنــان بــه  ــو دارد اعــام  پورت
ــی  ــرای جــای خال دنبــال یــک جایگزیــن ب

»موســی مــاره گا« در خــط حملــه اســت و 
گزینــه اصلــی تیــم پرتغالی  »آلفــردو مورلــس« 

اســت امــا ســردار آزمــون هــم بــه لیســت 
خریدهــای پورتــو اضافــه شــده اســت.
آزمــون فصــل گذشــته در ۲۹ بــازی برای 

گل بــه ثمــر رســاند و  تیــم زنیــت، ۱۹ 
تــا ســال ۲۰۲۲ با ایــن تیــم روســی 

دارد. قــرارداد 
هرچند از چند ماه گذشــته خبرهای زیادی 

از احتمــال انتقــال آزمــون بــه تیم هایــی از ایتالیــا، 
انگلیــس و اســپانیا مطــرح شــده ولــی باشــگاه 
زنیــت هنــوز بــه صــورت رســمی در این 

ارتبــاط موضعگیــری نداشــته اســت.
حضــور آزمــون در تیــم پورتــو می توانــد 
فوتبال ایــران  هــواداران  بــرای 
مهــدی  باشــد.  توجــه  قابــل 
تیــم  طارمی مهاجــم 
فصــل  ملی ایــران 
گذشــته در تیــم پورتــو 
و  داشــت  حضــور 
در  وی  عملکــرد 
بــا  فصــل  نخســتین 
ــو، رضایــت  پیراهــن پورت
کارشناســان  و  تیــم  هواداران ایــن 
داشــت. پــی  در  را  پرتغــال  فوتبــال 
زوج طارمــی و آزمــون در تیــم ملی ایــران 
هــم همــواره خــط حمله ایــران را زهــردار 
کــرده اســت و همــکاری احتمالی آنها 
در تیــم پورتــو می توانــد جــذاب 

باشد.

مدیــر روابط بین الملل ســازمان لیــگ فوتبال ایران 
گفــت: بــا اعــام AFC تغییــرات جدیــد قوانیــن بــرد 
بیــن المللــی فوتبــال) IFAB( از ۱۰ مــرداد ۱۴۰۰ در 
تمامی مســابقات ملــی و باشــگاهی اجــرا خواهــد 

شــد.

محمدرضــا  لیــگ،  ســازمان  ســایت  گــزارش  بــه 
کنفدراســیون فوتبال  کــرد: با اعام  کســرایی، اظهار 
گوســت ۲۰۲۱ برابــر بــا ۱۰ مــرداد ۱۴۰۰  آســیا از اول آ
 )IFAB ( تغییرات جدید در قوانین برد بین المللی
کــه زیــر نظــر  در تمامی مســابقات ملــی و باشــگاهی 

AFC برگــزار می شــود الزم االجراســت.
وی افــزود: در تغییــرات جدیــد قوانینــی مثــل قانون 
زمــان مســابقه،  قانــون ۷  زمیــن مســابقه،  یــک 
قانــون ۱۱ آفســاید، قانــون ۱۲ خطــا و ســو رفتــار و.... 
مهم اینکــه  نکتــه  اســت.  شــده  تغییراتی ایجــاد 
اجرای تغییرات جدید در مســابقات مرحله نهایی 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ و همچنین مســابقات 
مرحلــه یــک هشــتم نهایی لیــگ قهرمانان آســیا در 

شــهریور اجرایــی خواهــد شــد.

پنــج اصفهانــی بــه اردوی آماده ســازی تیــم ملــی 
نوجوانــان بســکتبال دعــوت شــدند.

نوجوانــان  ملــی  تیــم  ســرمربی  ویســی  ســیامک 
بســکتبال ایران، ارشــیا امینــی، نویــد کیانپــور، فــرزاد 
موســوی، حســین مهدیــان و مرتضــی ناجی آبــادی 

را بــه همــراه ۱۷ بازیکــن دیگر بــه اردوی آماده ســازی 
کــرد. تیــم ملــی نوجوانــان بســکتبال ایران دعــوت 

بــرای شــرکت در رقابت هــای قهرمانــی  ایــن اردو 
نوجوانــان زیــر ۱۶ ســال آســیا ۲۰۲۱ از یازدهــم تــا 
مجموعــه  بســکتبال  تــاالر  در  تیرمــاه  شــانزدهم 

می شــود. برگــزار  آزادی  ورزشــی 

کید  کمیته داوران فدراســیون فوتبال تا سرپرســت 
کــه بــا اعتــراض باشــگاه ها، داوران بازی هــای  کــرد 

لیــگ برتــر تغییــر نمی کننــد. 
بــا نزدیــک شــدن بــه هفته هــای پایانــی لیــگ برتــر 
فوتبال، حساســیت ها روی قضاوت داوران بیشــتر 

هــم می شــود.
در ایــن میــان بعضــی از باشــگاه ها بــرای یکســری از 

مســابقات خود درخواســت تغییــر داور را داشــته اند 
و ایــن رویــه و اعتــراض هنــوز هــم در بعضــی از تیم هــا 
کمیتــه  وجــود دارد. خــداداد افشــاریان سرپرســت 
داوران و عضــو هیــات رئیســه فدراســیون فوتبــال 
گفــت: بضاعــت داوری مــا همیــن  در ایــن خصــوص 
ــم و  ــوش بدهی گ ــگاه ها را  ــرف باش ــه ح ــت.  اینک اس
داوران را تغییــر بدهیم این طــور نیســت؛ داوران را 

عــوض نمی کنیــم.

رئیــس هیئــت شــنا و شــیرجه اســتان اصفهــان 
گفــت: اســتخرهای سرپوشــیده بــا دســتورالعمل 
جدیــد ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــا قــرار گرفتــن در گروه 
دو رشــته های ورزشــی آمــاده بازگشــایی هســتند. 
گرامی رئیــس هیئت شــنا و شــیرجه اســتان  پیمــان 
ــد ســتاد  اصفهــان درخصــوص دســتورالعمل جدی
گفــت:  کرونــا بــرای فعالیــت اســتخر ها  مقابلــه بــا 
اســتخر های ســر پوشــیده با دســتور ســتاد مقابله با 
که امروز برای ما ارســال شــده  کرونا و دســتورالعملی 
گرفتنــد و  گروه بنــدی دو رشــته های ورزشــی قــرار  در 
آمــاده بازگشــایی هســتند. او ادامــه داد: نامــه ای که 
از طــرف ســتاد مقابلــه بــا کرونــا بــه دســت ما رســیده 
باید به دســت مســئوالن بهداشــت نیز برسد و پس 

از تاییــد اســتخر ها در شــرایط رنــگ بنــدی نارنجــی 
بــا حفــظ پروتکل هــای بهداشــتی و رعایــت فاصلــه 
۲،۵ متــری بازگشــایی می شــوند. رئیــس هیئــت 

گفت: اســتخر ها در  شــنا و شــیرجه اســتان در پایان 
صــورت موافقــت نهایــی مســئوالن بهداشــت بــرای 

اســتفاده همــگان بازگشــایی خواهنــد شــد.

والیبــال  تیــم  ســرمربی  راد  محمــدی  رحمــان 
ــال  ــی والیب ــم مل ــه تی ــت ب ــان، موق ــپاهان اصفه س

پیوســت. کســتان  پا
ــن  گفت: ای ــپاهان  ــگاه س ــط عمومی باش ــر رواب مدی
کســتان  ســرمربی بــرای هدایــت تیم ملــی والیبال پا
کــه مقرر  بــرای بازی هــای آســیایی به ایــن تیــم رفــت 
شــده بعــد از اتمــام بازی هــای آســیایی و قبــل از 
بازی هــای لیــگ برتــر بــه باشــگاه ســپاهان برگــردد.

باشــگاه والیبــال فــوالد مبارکه ســپاهان در اصفهان 
برتــر  لیــگ  بــه   ۱۳۹۷ ســال  ودر  شــده  تأســیس 

کــرد. صعــود  والیبال ایــران 
محمــدی راد به عنــوان بازیکــن ســابقه حضــور در 
تیــم ملی ایــران را در مســابقات بازی هــای آســیایی 

ــود دارد. کارنامــه خ ــان ۲۰۰۲ در  بوس
وی بــه همــراه دیگــر بازیکنــان تیــم بــه مــدال نقــره 

مســابقات دســت یافتنــد. 
از ســوابق وی در کار مربیگــری در رده ملــی می تــوان 
کــواچ و لوزانــو بعنــوان  بــه همــکاری بــا والســکو، 

کــرد. دســتیار اشــاره 
آســیایی ۲۰۱۴،  بازی هــای  طــای  مــدال  کســب 
لیــگ جهانــی و ششــمی قهرمانی  مقــام چهــارم 
در  و حضــور  المپیــک  کســب ســهمیه  و  جهــان 
المپیــک ۲۰۱۶ ریــو و صعــود بــه دور دوم ایــن بازی ها 

از افتخارات ایــن مربــی جــوان اســت.

قــرارداد میلیــچ هنــوز تمدیــد نشــده و احتمــال 
جدایــی او در پایــان فصــل وجــود دارد.

ترکیــب  در  میلیــچ  کــه  اســت  هفتــه ای  چنــد 
اســتقال قــرار نمی گیــرد و ایــن طــور عنــوان شــده 
ــد  کن ــتراحت  ــد اس ــت بای ــل مصدومی ــه دلی ــه ب ک
حتــی احتمــال رســیدن او بــه بــازی پنجشــنبه بــا 
ک بســیار کم اســت و احتمااًل بازهم  آلومینیوم ارا
محمــد نــادری در پســت دفــاع چپ بــازی خواهد 

کــرد. 
ــان از اعضــای ســابق  حــدود دو مــاه پیــش عبدی

بــرای  توافــق  از  خبــر  اســتقال  مدیــره  هیئــت 
ــا میلیــچ داد اما ایــن اتفــاق رخ  ــرار داد ب ــد ق تمدی
نــداد و حــاال شــنیده می شــود احتمــال جدایــی 

کــروات در پایــان فصــل وجــود دارد. مدافــع 
گــر آمــاده باشــد، بازیکن خــوب و مفیدی  میلیــچ ا
ــی و مصدومیــت باعــث  اســت امــا مشــکات مال
در  بگیرد. ایــن  فاصلــه  اوج  دوران  از  تــا  شــده 
کــه در ســه چهــار بــازی آخر اســتقال  حالــی اســت 
محمــد نــادری عملکــرد خوبــی داشــته و تــا حــد 
کــرده  زیــادی رضایــت فرهــاد مجیــدی را جلــب 

اســت.

کرامــت بانــوان بــا حضــور چهــار  مســابقات جــام 
تیم  »اعضا و مســئوالن هیئت فوتبال شهرســتان 
»داوران«  و  »مربیــان«  »رســانه ها«،  اصفهــان«، 

برگــزار شــد.
کرامــت بانــوان بــا حضــور چهــار  مســابقات جــام 
تیــم اعضــا و مســئوالن هیئــت فوتبــال شهرســتان 

اصفهــان، رســانه، مربیــان و داوران برگــزار شــد.
در  دقیقــه   ۱۵:۳۰ ســاعت  از  رقابت هــا  ایــن 
گلنــار  ــا حضــور نرگــس قدوســی و  ورزشــگاه الوی ب
حســینی معاونــت ورزش بانــوان و مســئول روابــط 
عمومی اداره کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان 

کشــی در اولیــن بــازی  کــه طبــق قرعــه  آغــاز شــد 
تیــم اعضــا و مســئوالن هیئــت فوتبــال شهرســتان 
اصفهــان با تیم رســانه ها بــازی داشــت؛ در دومین 
مســابقه تیــم داوران و مربیــان بایــد بــه مصــاف 
کــه در نهایــت تیــم رســانه و مربیــان بــا  هــم رفتنــد 
کردنــد و  غلبــه بــر حریفــان خــود بــه فینــال صعــود 
تیــم اعضــا و مســئوالن هیئــت فوتبــال شهرســتان 
اصفهــان و داوران بــرای رده بنــدی رو در روی هــم 

گرفتنــد. قــرار 
مربیــان،  تیم هــای  رقابت هــا  پایان ایــن  در 
رســانه ها و اعضــا و مســئوالن هیئــت فوتبــال بــه 
کردنــد و  کســب  ــا ســوم را  ترتیــب مقام هــای اول ت

کــرد. کســب  تیــم داوران مقــام چهــارم را 
عنــوان  بــه  رســانه  تیــم  از  علــم  قائــد  عســل 
تیــم  از  منصــوری  راضیــه  دروازه بــان،  بهتریــن 
شهرســتان  فوتبــال  هیئــت  مســئوالن  و  اعضــا 
تکنیکی تریــن بازیکــن و فرزانــه اســماعیلی زاده از 
گل ایــن رقابت هــا شــناخته  تیــم مربیــان خانــم 

شــدند.
که ایــن رقابت هــا را قضــاوت  در پایــان از داورانــی 

کردنــد، تجلیــل شــد.

سایت پرتغالی خبر داد:

»سردار« همبازی طارمی می شود؟ 

لیگ قهرمانان آسیا و مقدماتی جام جهانی 
با قوانین جدید فوتبالی

پنج اصفهانی در جمع اردونشینان تیم ملی نوجوانان 
بسکتبال 

خداداد افشاریان:

با اعتراض باشگاه ها داوران را عوض نمی کنیم

گشایی  استخرهای سرپوشیده آماده باز

کستان رفت  محمدی راد به پا
احتمال جدایی میلیچ از استقالل

تیم بانوان رسانه مقام دوم مسابقات فوتسال جام 
کرامت را به دست آورد

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

گانــه،  رییــس فدراســیون فوتبــال در احکامی جدا
را  فدراســیون  مختلــف  کمیته هــای  اعضــای 

کــرد. منصــوب 
الدیــن  شــهاب  ســوی  از  کــه  حکــم   ۲۴ در 
عزیــزی خــادم، رئیــس فدراســیون فوتبــال بــه 
کمیته هــای مختلــف  امضــا رســیده، اعضــای 

شــدند: منصــوب  زیــر  شــرح  بــه  فدراســیون 
ولــی اهلل خســروی و قاســم کوهســتانی بــه عنوان 
کمیتــه جوانــان، ســیده شــهره موســوی،  عضــو 
عبــاس  موقــر،  علــی  صفــار،  اصولــی  احســان 
کمیتــه  حیــدر نــوری و حمیــد بیگــی بــه عنــوان 
فوتبــال مجــازی، منصوربیــک وردی،  موقــت 
جــواد ششــکانی، حســین جعفــر زاده و آبختــی 
کمیتــه اســتان ها،  ســنجابی بــه عنــوان عضــو 
علــی  هنرپیشــه،  غامعلــی  رحمانــی،  رضــا 
کافــی بــه عنــوان عضــو  طاهــری و محمدرضــا 
کمیتــه فوتســال، فرشــاد تفکــری، صمــد نوتــاش 
بــازی جوانمردانــه و  کمیتــه  بــه عنــوان عضــو 
مســئولیت اجتماعــی، پریــا شــهریاری، قاســم 
رنجبریان، قربانعلی الماســخاله، فرشاد فاحت 
ــاحلی،  ــال س ــه فوتب کمیت ــو  ــوان عض ــه عن زاده ب
بــه  ســاجقه  محســن  و  مهرعلــی  حمیدرضــا 
تلویزیــون،  و  بازاریابــی  کمیتــه  عضــو  عنــوان 
کمیتــه داوران. حســین زرگــر بــه عنــوان عضــو 

بــه  فدراســیون  رئیــس  حکــم  از  قســمتی  در 
اســت:  آمــده  مختلــف  کمیته هــای  اعضــای 
تجــارب  و  تعهــد  تخصــص  بــه  عنایــت  »بــا 
رئیســه  هیــأت  مصوبــه  و  ارزشــمندتان 
فدراســیون در تاریــخ ۱۲ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ و 
طبــق مــاده ۴۶ اساســنامه فدراســیون فوتبــال و 
کمیته هــای  ــت  ــه عضوی ــاغ ب ــه موجب ایــن اب ب

می شــوید. منصــوب  شــده  یــاد 
دیگــر  و  متســمرتان  تــاش  بــا  اســت  امیــد 
کمیته های  همکاران در راســتای مســئولیت در 
جوانــان، موقــت فوتبــال مجــازی، اســتان ها، 
اجتماعــی،  مســئولیت  و  جوانمردانــه  بــازی 
فوتبــال ســاحلی، بازاریابــی و تلویزیــون، داوران« 
فدراســیون  در  پیــش  از  بیــش  ارتقــا  شــاهد 

باشــیم.
انجــام  در  افزونتــان  روز  بهــروزی  و  موفقیــت 
وظایــف مهمی کــه بــر عهــده داریــد از خداونــد 

داریــم.« مســئلت  منــان 

کمیته های  اعضای 
مختلف فدراسیون 

فوتبال منصوب شدند
ــوان  ــه بان ک ورزش از مهمتریــن عرصه هایــی اســت 
بــا حضــور فعــال در آنهــا اســتعداد و توانایــی خــود 
زمینــه  اخیــر  دهه هــای  در  داده انــد.  نشــان  را 
بانــوان  ورزشــی  فعالیت هــای  بــرای  مســاعدتری 
فراهــم شــده و بــه تبــع آن زنــان بــا اســتعداد در 

درخشــیده اند. بیشــتری  ورزشــی  میادیــن 
کــه در لیــگ عــراق  نخســتین بانــوی دروازه بانــی 
کــه از فوتســال بانــوان  کــرد، امیــدوار اســت  گلزنــی 
پرطرفــدار  رشــته  تا ایــن  شــود  حمایــت  بیشــتر 
کنــد. اعظــم آخونــدی  در ایــران روز بــه روز پیشــرفت 
اولیــن بانــوی لژیونــر فوتســال ایران اســت که ســابقه 
حضــور در مســابقات قهرمانــی بانــوان مالدیــو را 
دارد. او در حــال حاضــر بــه الــزوراء عــراق پیوســته 
کــه در تیم هــای ســایپا، ملــی  اســت. این دروازه بــان 
کــرده،  حفــاری، پاالیــش نفــت آبــادان نیــز بــازی 
فوتســال  ملــی  تیــم  عضــو  و  ســال ۱۳۶۵  متولــد 
زنان ایــران اســت. اعضای ایــن تیــم توانســتند در 
ســال ۲۰۱۵ عنــوان قهرمانــی فوتســال بانــوان در 
مســابقات جــام ملت هــای آســیا در مالزی را کســب 
کننــد. دروازه بــان تیــم ملــی فوتســال بانوان ایــران 
همچنیــن همراه ایــن تیــم ملــی در جــام جهانــی 
رده هفتمی ایــن  کســب  بــه  منجــر  کــه  گواتمــاال 
مســابقات شــد نیــز حضــور داشــت.  ایمنــا با ایــن 
ــه در  ک ــام داده  ــی انج گوی ــت و  گف ــکار  ــوی ورزش بان

می خوانیــد: ادامــه 
از چه سالی ورزش را شروع کردید؟

از ســال ۷۹ که فوتســال برای دختران آمد شــروع به 
کــردم. در همان ســال با تیم اصفهان  کــردن،  بــازی 
کــه  کشــوری نوجوانــان اعــزام شــدیم  بــه مســابقات 

توانســتیم مقام ســوم را کســب کنیم.
آیا از ابتدا دروازه بان بودید؟

دروازه  درون  هــم  و  می کــردم  بــازی  هــم  اوایــل 
می ایســتادم، اما اینکــه بــه صــورت جــدی درون 
کــه در تمرینــات تیــم  دروازه قــرار بگیــرم، زمانــی بــود 
از جلســات  یکــی  بودیــم و در  کشــوری اصفهــان 
کــه  گفتنــد  تمرینــی منصــور ابراهیــم زاده بــه مــن 
می توانــم در دروازه بانــی موفــق باشــم و همیــن 
کــه بیشــتر روی دروازه بانــی تمرکــز کنــم. باعــث شــد 

چرا پست دروازه بانی را انتخاب کردید؟
کــه داشــتم و دروازه بــان  شــاید بــه دلیــل روحیاتــی 
بایــد از نظر بســیاری از شــرایط روحــی و روانی بتواند 
کــه  خــود را بــا شــرایط وفــق بدهــد. پیــش از زمانــی 
کنــم، در والیبــال نیــز پاســور بــودم  فوتســال بــازی 

و ایــن دو پســت شــباهت هایی باهــم دارنــد و البتــه 
عاقــه هــم داشــتم. امســال اتفــاق ویــژه ای رقــم 
زدیــد و بــه لیگ عراق پیوســتید. از این انتقــال برای 

مــا بگوییــد. 
مــن ســال قبــل نیــز از تیــم الــزوراء پیشــنهاد داشــتم 
کــه در میانه هــای لیــگ خودمــان  امــا از آنجایــی 
بودیــم و باشــگاه قــرارداد داشــتم و اجــازه حضــور 
در عــراق را ندادنــد. امســال پیــش از شــروع لیــگ 
ــه ۲  ــا ب کرون ــه دلیــل  ــد امــا ب ــه مــن پیشــنهاد دادن ب
بــازی ابتدایــی لیــگ عــراق نرســیدم و متأســفانه 
ــرد. پــس از آن خــدا را  ک ــذار  گ تیــم مــن بازی هــا را وا
شــکر تأثیــر مثبتــی در تیــم داشــتم و عــاوه بر کیلین 
کنــم. تجربــه بســیار خوبــی بــود بــه  گلزنــی  شــیت، 
دلیل اینکــه چالــش جدیــدی در زندگی ورزشــی من 

گرفتــم. ــاد  بــود و چیزهــای زیــادی ی
فوتسال عراق را در مقایسه با ایران چگونه 

می بینید؟
فوتســال عــراق ۱۰ ســال قدمــت دارد و از نظــر فنــی ما 
قهرمــان آســیا هســتیم و صــد در صــد کیفیــت لیگ 
ما باالتر از ســایر کشــورهای آســیا اســت اما این گونه 
کــه بــه  کــه تیم هــا ضعیــف باشــند. زمانــی  هــم نبــود 
عنــوان لژیونــر بــه تیــم دیگــری می رویــم، آنهــا انتظــار 
کنیــم و مفیــد واقــع شــویم.  دارنــد بیشــتر تــاش 

از نظــر مالــی لیــگ عــراق بهتــر از ایــران اســت امــا 
امیــدوارم اسپانســرها بــه لیگ ایــران جذب شــوند و 

هــر روز شــاهد پیشــرفت فوتســال ایران باشــیم.
بهترین خاطره ورزشی خود را بگویید.

یکــی از بهتریــن خاطره هــای ورزشــی مــن، اولیــن 
کــه در فینــال  قهرمانــی مــا بــا تیــم ملــی در آســیا بــود 
بــا نتیجــه ۱ بــر صفــر ژاپــن را بردیــم. حــس وصــف 
کــه مــا توانســتیم بــرای نخســتین  نشــدنی داشــت 
کــه اولین هــا  کار را انجــام بدهیــم، چــرا  مرتبه ایــن 
یــک  بازی هــا  آن  در  هســتند.  مانــدگار  همیشــه 
گفتــه بــودم و هنــوز  کــه بــه بچه هــا  ذکــری داشــتیم، 
هــم برخــی بازیکنــان، در شــرایط ســخت خود ایــن 

ذکــر را می گوینــد.
به طور کلی فوتسال بانوان ایران را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
فوتســال ایران هرســال در حــال پیشــرفت اســت 
رفتــه  بــاال  بســیار  لیــگ  گذشــته ســطح  و ســال 
کــه در پلــی آف حضــور داشــتیم، تــا روز  بــود. ۴ تیــم 
آخــر مشــخص نبــود چــه تیمی قهرمــان می شــود. 
کــه اسپانســرها و رســانه ها حمایت  امیــدوار هســتم 
کنیــم  کــه روز بــه روز در فوتســال پیشــرفت  کننــد 
ــم.  ــادی در ایــن رشــته داری چــون اســتعدادهای زی
گــر بــه فوتســال بانــوان بهــا داده شــود،  فکــر می کنــم ا

کــه در آســیا قهرمــان شــده ایم، در جهــان  همانطــور 
گفتــن خواهیــم داشــت. نیــز حــرف بــرای 

گلزنی آن هم برای یک دروازه بان چه حسی 
دارد؟

گل خــوردن اســت  گل زدن همیشــه شــیرین تر از 
گل زدم، بســیار حــس  ــه در لیــگ عــراق  ک ــی  و زمان
گلزنــی عــاوه بــر تمرینــات  خوبــی داشــتم. بــرای 
چــون  و  بــودم  کــرده  نیــز  تصویرســازی  زیــاد، 
تمرینــات زیــادی بــرای آن انجــام داده بــودم، بســیار 

شــدم. خوشــحال 
شرایط فوتسال اصفهان را چگونه می بینید؟

کــه در لیــگ برتــر تیــم داری  اصفهــان ۳ ســال اســت 
فوتبــال  هیئــت  و  نامی نــو  نیــز  امســال  می کنــد. 
نماینــده  عنــوان  بــه  برتــر  لیــگ  در  شهرســتان 
اصفهــان حضــور داشــتند. نامی نــو بــا توجــه بــه 
کــرد، نتایج بــدی نگرفت اما  کــه جذب  مهره هایــی 
بازیکنان ایــن تیــم از نظــر حمایــت، راضــی نبودنــد.

صحبت های پایانی شما را می شنویم...
کــه از ابتدای فوتســال با  از خانــواده و تمــام مربیانــی 
کــرده ام. امیــدوارم همــه آدم ها برای چیزی  کار  آنهــا 
ــه راحتــی تســلیم  کننــد و ب کــه می خواهنــد تــاش 
بــاور داشــته  بــه هرچیــزی  کــه  نشــوند و بداننــد 

باشــند، می رســند.

اولینلژیونرفوتسالبانوانایران:

بههرچیزیکهباورداشتهباشید،میرسید
گزارشربخ تیــم فوتبال پرســپولیس برای حاشــیه امنیــت در 

راه رســیدن بــه پنجمیــن قهرمانــی متوالــی خــود 
بایــد بــه بیســت پیــروزی در لیــگ برتــر برســد. 
به ایــن مهــم »۶«  بــرای رســیدن  سرخپوشــان 

دیــدار حســاس پیــش رو دارنــد.
گــزارش مهــر، بــرد یــک بــر صفــر پرســپولیس  بــه 
گل  مقابــل مــس رفســنجان و تســاوی بــدون 
هفتــه  در  خوزســتان  فــوالد  مقابــل  ســپاهان 
ــر فوتبــال  بیســت و چهــارم رقابت هــای لیــگ برت
گل محمــدی بــا ۵۱  گردان یحیــی  باعــث شــد شــا
امتیــاز بــه تنهایــی در صــدر جــدول قــرار بگیرنــد.
کــه هفته هــا شــانه بــه  پرســپولیس و ســپاهان 
شــانه همدیگــر بــرای مانــدن در صــدر جــدول 
پیــش می رفتند ایــن بــار در فاصله ۶ هفتــه مانده 
پیــدا  امتیــازی  اختــاف دو  بازی هــا  پایــان  بــه 
کردنــد تــا هــر بــازی آنهــا تأثیــر بســزایی در تعییــن 

ــر بیســتم داشــته باشــد. قهرمــان لیــگ برت
هواداران دنبال وفای بازیکنان پرسپولیس 

به »۶«
برای اینکــه  محمــدی  گل  یحیــی  گردان  شــا
هــواداران خــود را دچــار اســترس و دلهــره بــرای از 
دســت دادن قهرمانــی پــس از چهار فصل متوالی 
نکننــد بایــد در ۶ بــازی باقیمانــده خــود تــا پایــان 
فصــل جــاری رقابت هــای لیــگ برتــر بــه پیــروزی 
کــه بــرای امضــای پنجمیــن  برســند. مســابقاتی 
نقــش  )گات(  پرســپولیس  متوالــی  قهرمانــی 

دارد. ویــژه ای 
بــا  کــه خاطــره خوبــی  پرســپولیس  طرفــداران 
عــدد ۶ دارنــد بــه خــوش یمــن بودن ایــن عــدد 

همچنــان معتقدنــد و منتظــر بردهــای متوالــی 
بازی هــا  برنامــه  فشــرده ترین  در  خــود  تیــم 

هســتند.
»پنج« در انتظار تبدیل »گالت«

سرخپوشــان پایتخــت رکــورد پوکــر قهرمانــی در 
لیــگ برتــر را وارد فرهنــگ فوتبــال باشــگاهی ایران 
کردند و حاال برای پنجمین قهرمانی قصد دارند 
کنند. »گات« در فرهنگ  واژه ای جدید را اضافه 
فوتبــال دنیــا بــه معنــی پنــج موفقیــت متوالــی در 
کــه  ــان مســابقات یــک جــام اســت. اتفاقــی  جری
کنــون در ســطح فوتبــال باشــگاهی ایران رقــم  تــا 
نخــورده بــود تــا کمتــر هــوادار فوتبــال آن را شــنیده 

باشــد.
همه چیز در قید »۲۰« است

پرســپولیس برای اینکــه قهرمانــی خــود در لیــگ 
کنــد بایــد ۶ دیــدار نهایــی اش تــا  برتــر را قطعــی 
پایــان فصــل را بــا پیــروزی پشــت ســر بگذارد. ایــن 
کنــون ۱۴ بــرد، یــک باخــت و ۹ تســاوی  تیــم تا
ــه  ــرده اســت و برای اینکــه وفــای خــود ب ک کســب 
گات را بــه  ۶ را بــرای هوادارانــش نشــان دهــد و 
کنــد بایــد تــاش  فرهنــگ فوتبالی ایــران اضافــه 
خــود را بــرای کســب ۲۰ پیــروزی در یــک فصــل بــه 

کار بنــدد.
گردانش در پرســپولیس  عددی که از یحیی و شــا
بعیــد نیســت. آنها در فصل گذشــته بــه ۲۱ بــرد در 
پایــان فصــل ۹۹-۹۸ رســیدند تــا پوکر را بــه ارمغان 
بیاورنــد و حــاال کافــی اســت بــه عــدد ۲۰ در مقابــل 
تعــداد بردهــای خود برســند تــا رکوردی جدیــد در 

فوتبال باشــگاهی کشــور رقم بزنند.

زردها مانع بزرگ مقابل سرخ ها؛ 

نقش »۶« در تعیین قهرمان لیگ بیستم

خبر
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گزارشربخ

فاطمــه شــیرانی افــزود: نخســتین و مهمتریــن 
کرونا  کسیناســیون  کــه برای مــردم در وا مســاله ای 
مطــرح اســت، حفــظ آرامــش و خونســردی اســت 
کــه افــراد از چنــد روز  بــه همیــن دلیــل نیــاز اســت 
کســن بــا اســتراحت و خــواب  قبــل از دریافــت وا
کننــد و اضطراب نداشــته  کافــی، ذهــن خــود را آرام 

باشــند.
کافــی  کیــد بر اینکــه اســتراحت و خــواب  وی بــا تا
اســت،  ضــروری  نیــز  کســن  وا دریافــت  از  پــس 
اظهــار داشــت: بــا توجــه به اینکه ایــن روزهــا بیشــتر 
گروه سالمندان  کرونا از  کسن  کنندگان وا دریافت 
کــه بــه بــدن خــود اســتراحت  هســتند نیــاز اســت 
نرمــش و فعالیــت بدنــی مالیــم  و  کافــی دهنــد 

ــند. ــته باش داش
شــیرانی بــا بیان اینکــه مــردم می تواننــد بــا رعایــت 
دســتور غذایــی مناســب در قبــل و بعــد از دریافــت 
کســن کرونا، ایمنــی بــدن خــود را تقویــت کنند تا  وا
بــه کمترین عــوارض احتمالی دچار شــوند، یکی از 
کسیناســیون کرونا  نــکات مهــم در اصــول تغذیه وا
را نوشــیدن آب و مایعــات به انــدازه زیــاد از یــک 

کســن دانســت. هفتــه قبــل از دریافــت وا
ایــن متخصــص تغذیــه بــا اشــاره به اینکــه مصــرف 
قهــوه  و  کمرنــگ  چــای  ماننــد  گــرم  مایعــات 
کرونــا  کســن  مالیــم نیــز قبــل و بعــد از دریافــت وا
گــر مصرف ایــن مایعــات  موثــر اســت، ادامــه داد: ا
همــراه بــا چاشــنی هایی ماننــد زعفــران، دارچیــن 

یــا زنجبیــل باشــد در افزایــش آرامــش و تقویــت 
سیســتم ایمنی بــدن موثــر اســت.

وی با بیان اینکه خوردن صبحانه قبل از دریافت 
گفت: ایــن صبحانــه بایــد  کســن ضــروری اســت،  وا
منبعی از غالت، پروتئین و سبزیجات مانند نان، 
گــردو باشــد و غذایــی ماننــد شــیر برنــج نیــز  پنیــر و 

بســیار مناســب است.
کســیدان از جملــه  وی اســتفاده از منابــع آنتــی ا
غــالت کامــل، ســبزیجات، میــوه و انــواع مغزیجات 
مصرف ایــن  کــرد:  اضافــه  و  خوانــد  ضــروری  را 
کاهــش التهــاب بــدن و افزایــش  مــواد غذایــی بــه 

می شــود. منجــر  قدرت ایمنــی 
کیــد بــر مصــرف روزانــه  ایــن متخصــص تغذیــه بــا تا
گــرم  گــرم( و ۳۰ تــا ۴۰  ۲ تــا ســه واحــد میــوه )۱۴۰ 
کــرد: افــراد مختلــف باید قبل  ســبزیجات، تصریــح 
کســن، نظــم بیشــتری بــه مصــرف  از دریافــت وا

ســبزی و میــوه خــود دهنــد.
شــیرانی اســتفاده از مــواد غذایــی دارای ُامــگا ۳ 
کانــوال را نیــز  گــردو و روغــن  ماننــد انــواع ماهــی، 
مهــم دانســت و اظهــار داشــت: مصــرف نمــک و 
ــه ویــژه در میــان ســالمندان از یــک هفتــه  شــکر ب
کنتــرل شــود  ــا بایــد  کرون کســن  قبــل از دریافــت وا
زیــرا مصــرف مــوادی ماننــد نوشــابه و شــربت های 
منجــر  بــدن  کاهش ایمنــی  بــه  شــیرین  بســیار 

خواهــد شــد.
چــرب،  کــم  لبنیــات  مصــرف  بــر  کیــد  تا بــا  وی 
منابــع ویتامیــن ســی و منیزیــم را قبــل و بعــد از 

گفــت: مــردم بایــد همــواره  کرونــا،  کسیناســیون  وا
کــه برنامــه غذایــی متعــادل و متنــوع  کننــد  تــالش 
کسیناسیون  گهانی نوبت وا گر نا داشــته باشند و ا
کرونــا بــه آنهــا اعــالم شــد، از نظــر تغذیــه آمادگــی 

داشــته باشــند.
کسیناســیون افراد  این متخصص تغذیــه درباره وا
ــا  ــد ب ــه دیابــت، توضیــح داد: ایــن افــراد بای مبتــال ب
کســن،  حفــظ آرامــش خــود، قبــل از دریافــت وا
گــر  کننــد و ا داروهــای خــود را بــه موقــع مصــرف 
احســاس ضعف و خســتگی داشــتند چای یا شــیر 

کننــد. بــا یــک قاشــق عســل یــا ۲خرمــا مصــرف 
ــی  کرد:داشــتن اضطــراب و نگران شــیرانی تصریــح 
در میــان افــراد مبتــال بــه دیابــت مســاله ســاز اســت 
زیرا ایــن موضــوع بــه ترشــح هورمــون اســترس زا 
ــر روی وضعیــت بــدن آنهــا و  کــه ب منجــر می شــود 

گذاشــت. کارکــرد انســولین تاثیــر منفــی خواهــد 
مبتــال  خــون  فشــار  بــه  کــه  افــرادی  دربــاره  وی 
گفت:آنهــا بایــد مــواد غذایــی حــاوی  هســتند نیــز 
کلسیم، منیزیم و پتاسیم مانند سبزیجات دارای 
کیــوی مصــرف و از خــوردن  بــرگ ســبز، مــوز، انبــه و 

کننــد. غذاهــای آمــاده و فــوری پرهیــز 
شــیرانی بــا اشــاره به اینکــه مطالــب نادرســت و 
نامعتبــر زیــادی در فضــای مجــازی در ایــن زمینــه 
کــه در نوبــت  کــرد: افــرادی  وجــود دارد، تصریــح 
کرونــا قــرار دارنــد بــرای اطمینــان  کســن  دریافــت وا
بیشــتر می تواننــد بــه متخصــص یــا مشــاور تغذیــه 

کننــد. مراجعــه 

نوشیدن آب زیاد و استراحت قبل و بعد از 
کسیناسیون کرونا ضروری است وا

دانستنی ها دانستنی ها

عفونــی شــدن هــر قســمت از دســتگاه ادراری 
کتــری، قــارچ یــا ویــروس باعــث عفونــت  توســط با
دســتگاه ادراری می شــود. در ادامــه روش هــای 
معرفــی  را  عارضــه  درمان ایــن  بــرای  خانگــی 

می کنیــم.
1. آب کرن بری

کــه جــزء توت هــا محســوب می شــود،  کــرن بــری 
عفونــت  درمــان  بــرای  عالــی  ی  گزینــه  یــک 
حــاوی  میــوه  می رود. ایــن  شــمار  بــه  ادراری 
کتــری ای  کــه از نفــوذ با پروآنتوســیانیدین اســت 
کولــی بــه دیواره هــای میزنــای حلوگیــری می کند. 
عــالوه بر ایــن خــواص آنتــی بیوتیکــی دارد و در 

مبــارزه بــا عفونت هــا اثرگــذار اســت.
مواد الزم:

آب کرن بری شیرین نشده: نصف لیوان
طرز تهیه:

بــرای پیشــگیری از عفونــت، هــر روز نصــف لیــوان 
کــرن بــری شــیرین نشــده را بنوشــید. آب 

چهــار  روز  هــر  هســتید،  عفونــت  دچــار  گــر  ا
کلیه هایتــان  ــا از  ــری بنوشــید ت ــرن ب ک لیــوان آب 

شــود. محافظــت 
کنیــد.  کــرن بــری خــودداری  کــردن  از شــیرین 
گــر مــزه ی ایــن نوشــیدنی را دوســت نداریــد،  ا
کنیــد.  می توانیــد آن را بــا آب ســیب و آب رقیــق 
که نوشــیدن مقدار زیادی  در نظر داشــته باشــید 
کمــک می کنــد. آب بــه درمــان عفونــت ادراری 

هر چند وقت یکبار؟
کــرن بــری در روز  کــم چهــار لیــوان آب  دســت 

تــا عفونتتــان برطــرف شــود. بنوشــید 

2. سرکه سیب
کــردن مــو و از بیــن بــردن جــوش از  درخشــان 
جملــه خــواص ســرکه ی ســیب هســتند. این 
دســتگاه  عفونــت  درمــان  در  غذایــی  ی  مــاده 

دارد.  بســزایی  نقــش  هــم  ادراری 
ســرکه ی ســیب سرشــار از آنزیم هــای ضــروری 
ــد  ــه از رش ک ــت  ــیم اس ــل پتاس ــذی مث ــواد مغ و م
کننــده ی عفونــت ادراری  کتری هــای  ایجــاد  با

می کننــد. جلوگیــری 
ســرکه ی ســیب سرشــار از اســید اســتیک اســت 
کمــک می کنــد  کتری هــای خــوب  کــه بــه رشــد با
با ایــن  می بــرد.  بیــن  از  را  بــد  کتری هــای  با و 
کــه ســرکه ی ســیب  حــال بایــد حواســتان باشــد 
و  دهــد  افزایــش  را  ادرار  ی  اســیدیته  می توانــد 
ــا مصــرف  ــر ب گ ــد. بنابرایــن ا کن ــتر  ــوزش را بیش س
ادرار  هنــگام  ســوزش  دچــار  ســیب  ی  ســرکه 

کنیــد. شــدید، مصــرف آن را قطــع 
مواد الزم:

سرکه ی سیب: دو قاشق غذاخوری
عسل: یک قاشق غذاخوری

آب لیموترش: نصف یک عدد
آب: یک فنجان

طرز تهیه:
یــک لیــوان بزرگ بردارید و در آن ســرکه ی ســیب، 
کرده  آب لیموترش، عســل و آب را با هم مخلوط 

و آن را میــل کنید.
هــر چنــد وقــت یکبار؟ ایــن نوشــیدنی ســالم را دو 
کنیــد تــا از شــر عفونــت خــالص  بــار در روز مصــرف 

شــوید.

نمی توانیــد صبــح را بــدون نوشــیدن یک فنجان 
گــر شــما هم عــادت  چــای یــا قهــوه شــروع کنیــد؟ ا
داریــد بــا معــده خالــی چــای یــا قهوه بنوشــید باید 
گفت ایــن نوشــیدنی ها ممکــن اســت بهتریــن و 
راحــت تریــن نوشــیدنی ها محســوب شــوند، امــا 
نوشــیدن آن هــا بالفاصلــه بعــد از بیــدار شــدن در 

ســکوت بــه بــدن آســیب می رســاند.
چــای و قهــوه ماهیتــی اســیدی دارند و نوشــیدن 
آن هــا بــا معــده خالــی تعــادل اســید و بــاز را مختــل 
یــا  اســیدیته  بــه  منجــر  می توانــد  کــه  می کنــد 
حــاوی  چــای  همچنیــن  شــود،  ســوءهاضمه 
ترکیبــی بــه نــام تئوفیلیــن دارای اثــر دهیدراتــه 
شــدن اســت و بــه احتمــال زیــاد باعــث یبوســت 

می شــود.
قهــوه  یــا  چــای  نوشــیدن  از  بعــد  صبــح  اول 
کتری هــای موجــود در دهــان قنــد را تجزیــه  با
در  اســید  افزایــش ســطح  باعــث  کــه  می کننــد 
می شــود،  دنــدان  مینــای  فرســایش  و  دهــان 
همچنیــن برخــی افــراد صبــح بعــد از نوشــیدن 
چــای یــا قهــوه ترکیــب شــده بــا شــیر نیــز احســاس 
نفــخ می کننــد. بهتریــن زمــان بــرای نوشــیدن 
چــای بــه طــور معمــول یــک تــا 2 ســاعت پــس از 
خــوردن غــذا اســت. می توانیــد آن هــا را صبــح نیــز 
بنوشــید، امــا نبایــد معــده خالــی باشــد و چــای یــا 

قهــوه نخســتین چیــزی نیســتند کــه بعــد از بیــدار 
می خوریــد. شــدن 

کثــر افــراد عصــر چــای همــراه بــا میــان وعده هــای  ا
دیگــر می نوشــند. نوشــیدن قهــوه قبــل از ورزش 
بــه طــور معمــول توصیــه می شــود، زیــرا در تامیــن 
کمــک  کالــری اضافــی بــه شــما  انــرژی و ســوزاندن 
ــا در نظــر داشــته باشــید از نوشــیدن  می کنــد، ام
قهــوه درســت قبــل از زمــان خــواب خــودداری 
کنیــد، زیــرا باعث ایجــاد اختــالل در چرخــه خــواب 
می شــود و حتــی ممکــن اســت چندیــن بــار در 

طــول شــب باعــث بیــداری شــما شــود.
یــک  از خــواب می توانیــد  بیــدار شــدن  از  بعــد 
کمی نمــک و  بــا  گــرم و لیموتــرش  فنجــان آب 
گزینــه  فلفــل ســیاه بنوشــید. این نوشــیدنی یــک 
می شــود،  محســوب  وزن  کاهــش  بــرای  عالــی 
همچنین باعث افزایش عملکرد سیستم ایمنی 
گیلــوی یــا آب آملــه نیــز  بــدن می شــود. چــای 
بــرای تقویت ایمنــی  گزینه هــای موثــر  برخــی از 

بــدن هســتند.
گــر صبــح خیلــی تنبــل هســتید و نمی خواهیــد  ا
کافــی اســت آب  کار زیــادی انجــام دهیــد فقــط 
کتــان بنوشــید. این ترکیــب  ولــرم را بــا پــودر تخــم 
کســیدان شــگفت انگیــز  بــه عنــوان یــک آنتــی ا

متابولیســم شــما را بهبــود می بخشــد.

روش های طبیعی برای درمان عفونت ادراری گرم  هرگز صبح خود را با این دو نوشیدنی 
آغاز نکنید

آسم

روزنامــه جــام جــم نوشــت: »آســم یــک بیمــاری 
افزایــش  از  ناشــی  و  ســرایت  قابــل  غیــر  ارثــی 
بــه عوامــل  حساســیت سیســتم ایمنی نســبت 
کــه باعــث تنگــی نفــس و  محیــط زندگــی اســت 
از  یکــی  می شــود.  ســینه  خس خــس  و  ســرفه 
کــه می توانــد  علــل تشــدید آســم اســترس اســت 

کنــد امــا بــه طــور مســلم آســم، یــک  آن را تشــدید 
اختــالل روانــی نیســت. آســم بــا التهــاب در مجاری 
هوایــی همــراه بــا ترشــح زیــاد خلــط بــوده و عوامــل 
آلــرژی زا و عوامــل تحریک کننــده اصلی تریــن علــل 
بــروز آن در افــراد مســتعد اســت ولــی هیجان هــای 
باعــث  می توانــد  نیــز  روانــی  و  روحــی  عاطفــی، 
بــه  مبتــال  افــراد  در  حمــالت  شــروع  یــا  تشــدید 
کــودکان شــود. اســترس عــالوه بــر  آســم به ویــژه در 
کــه بــر ســایر قســمت های بــدن  مشــکالت و اثراتــی 
ــروز ســایر  ــد باعــث ب دارد در طوالنی مــدت می توان
بیماری هــا و اختــالالت شــود. می توانــد با ســرکوب 
عادی ایــن  فعالیت هــای  در  سیســتم ایمنی 
سیســتم تداخل ایجاد کرده و مشــکالت شدیدی 
را بــرای فــرد مبتــال در پــی داشــته باشــد. همچنین 

اســترس و افســردگی می توانــد از علــل چاقی برخی 
کــه خــود چاقــی یکــی از علــل تأثیرگــذار  افــراد باشــد 

در تشــدید آســم اســت.
گروه هــای  ــا فعالیــت بدنــی و ورزش در همــه  لــذا ب
کــودکان و نوجوانــان می تــوان  ســنی به ویــژه در 
هــم مانعــی بــرای کم تحرکــی و چاقــی باشــیم و هــم 
باعــث رشــد ظرفیت هــای ریــوی شــویم. اینها نیــز 
ــی  ــر محیط ــل خط ــر عوام ــدن را در براب ــت ب مقاوم
مناســب،  آموزش هــای  بــا  می دهــد.  افزایــش 
بیشــتر بیمــاران می تواننــد بیمــاری خــود را کنتــرل 
نظــام  دســتورالعمل های  از  پیــروی  بــا  و  کننــد 
گاهــی جامعــه و  بهداشــت و درمــان و افزایــش آ
را  آســم  بیمــاری  کشــور می تــوان  خانواده هــا در 

کنتــرل درآورد.« تحــت 

آسم یک  اختالل روانی نیست
چشمربخ

سرطانربخ

پژوهشربخ

بانوانربخ

پژوهشربخ

دانستنی هاربخ

و  درد  بــروز  باعــث  روماتیســمی مفاصل  التهــاب 
التهــاب در مفاصــل بیمــار می شــود. امــا مطالعــات 
نشــان می دهــد کــه التهاب ایجــاد شــده در مفاصــل 
همچنیــن می تواند قســمت های مختلفــی از بدن 

کنــد. از جملــه چشــم ها را نیــز درگیــر 
ــس را  ــردم انگلی ــر از م ــون نف ــش از 1۰ میلی ــروز بی  آرت
بیمــاری درمــان قطعــی  اســت. این  کــرده  درگیــر 
بــرای  متعــددی  موقتــی  درمان هــای  امــا  نــدارد 
کیفیــت  کــه می توانــد  کاهــش عالئــم آن وجــود دارد 

زندگــی بیمــاران را تــا حــد زیــادی افزایــش دهــد.
 عالئم ایــن بیمــاری بســته بــه نوع ایــن بیمــاری، 
متفــاوت اســت امــا معمــوال بــا عالئــم درد مفاصــل، 
اطــراف مفاصــل و محــدود  و  التهــاب در داخــل 
می شــود.  مشــاهده  مفاصــل  حــرکات  شــدن 
هــم  چشــم ها  روی  همچنیــن  بیمــاری  اما ایــن 

ــروز  تأثیــر می گــذارد. معمــوال هــر التهابــی ماننــد آرت
کالژن تأثیــر بگــذارد، روی ســفید چشــم و  کــه روی 
کالژن تشــکیل  کامــل از  کــه بــه طــور  قرنیــه چشــم 
ــذارد. ســندروم خشــکی چشــم  ــر می گ شــده اند، اث
یکــی از مشــکالت چشــمی مرتبط بــا آتــروز اســت. 
عالئم ایــن مشــکل خشــکی، تــاری دیــد، احســاس 
جســم خارجــی در چشــم اســت. این عالئــم باعــث 

عفونــت و زخــم شــدن قرنیــه می شــود.
بــا  جشــمی مرتبط  بیماری هــای  از  دیگــر  یکــی 
کــه چشــم بــه دالیلــی چــون  آرتــروز، زمانــی اســت 
مصــرف برخــی داروهــا یــا آســیب بــه غــدد تولیــد 
اشــک نمی توانــد غشــای ســالمی از اشــک را حفــظ 
نگــه  را مرطــوب  تنهــا چشــم  نــه  کند. ایــن غشــا 
حفــظ  خارجــی  اجســام  ورود  از  بلکــه  مــی دارد، 
کمــک  مناســب  دیــد  داشــتن  بــه  کــه  می کنــد 

می کنــد.
مشــکل  تریــن  شــایع  خشــک  چشــم  ســندروم 
چشــمی در مبتالیــان بــه التهــاب مفاصــل اســت و 
زنــان 9 برابــر بیشــتر از مــردان به ایــن مشــکل دچــار 
می شــوند. بیــش از ۴۰۰ هــزار نفــر در انگلیــس بــا 
و  دســت  روماتیســمی مفاصل  التهــاب  بیمــاری 
پنجــه نــرم می کنند. ایــن بیمــاری از دهــه ۴۰ و ۵۰ 
ــر بیشــتر از  ــان ســه براب ــی آغــاز می شــود و در زن زندگ

مــردان اســت.

محققــان اظهــار داشــتند کــه خــوردن گوشــت قرمــز 
کمتــر، توصیــه اســتاندارد پزشــکی بــرای پیشــگیری 
از ســرطان روده بــزرگ اســت، امــا نحــوه جهــش 

ســلولی در ایــن زمینــه هنــوز مشــخص نیســت.
 DNA در ایــن مطالعــه اخیــر، داده هــای مربــوط بــه 
۹۰۰ بیمــار مبتــال بــه ســرطان روده بــزرگ )کلورکتــال( 
بررســی شــد. تجزیه و تحلیــل داده هــا، یک امضای 
کــه قبــاًل هرگــز  جهــش متمایــز را نشــان داد، الگویــی 
مشــخص نشــده بــود امــا نشــان دهنــده نوعــی 

آســیب DNA بــه نــام »آلکیالســیون« بــود.

در گوشــت قرمــز، مواد شــیمیایی ای وجــود دارد که 
می توانند باعث آلکیالســیون شــوند. سطح باالیی 
از آســیب آلکیالســیون تومور فقط در بین بیمارانی 
ــش از ۱۵۰  ــط بی ــور متوس ــه ط ــه ب ک ــود  ــده می ش دی
گــرم گوشــت در روز مصــرف می کنند، تقریبــًا معادل 

دو یــا چنــد وعــده غذایــی.
گروهــی از پژوهشــگران در ســال ۲۰۱۹  از ســوی دیگــر 
کــرده بودنــد  گیــری جنجالــی اعــالم  در یــک نتیجــه 
کاهــش مــرگ و میرهــای ناشــی از ابتــال بــه  کــه بــه 
کمــک پرهیــز از مصــرف  ســرطان روده بــزرگ بــه 

ــد. ــادی ندارن گوشــت قرمــز اطمینــان زی

کــه شــیرین  کــرده اســت  کشــف  تحقیقــات جدیــد 
باعــث  می تواننــد  رایــج  مصنوعــی  کننده هــای 
کتری هــای ســالم روده و تحریــک آن هــا  بیمــاری با
بــرای حملــه به دیــواره روده شــوند که این امر منجر 

بــه مشــکالت جــدی ســالمتی می شــود.
علــوم  بین المللــی  مجلــه  در  کــه  مطالعــه  ایــن 
اولیــن تحقیقــی  مولکولــی منتشــر شــده اســت، 
کــه اثــرات بیماری زایــی برخــی از شــیرین  اســت 
کننده هــای مصنوعــی پرکاربرد از جمله ســاخارین، 
کتــری روده  ســوکرالوز و آســپارتام را بــر روی دو نــوع با

مــورد بررســی قــرار داده اســت.
شــیرین  کــه  بــود  داده  نشــان  قبلــی  مطالعــات 
نــوع  و  تعــداد  می تواننــد  مصنوعــی  کننده هــای 
اما ایــن  دهنــد،  تغییــر  را  روده  کتری هــای  با
ــا هدایــت دانشــگاه  ــی، ب ــد مولکول تحقیقــات جدی
داده  نشــان   ،)ARU( انگلیــس  راســکین  آنگلیــا 
کننده هــا همچنیــن می تواننــد  کــه شــیرین  اســت 
اســاس  بــر  کننــد.  زا  بیمــاری  را  کتری هــا  با
بیمــاری زا  کتری هــای  با مطالعــه  یافته های ایــن 
می تواننــد خــود را بــه ســلول های Caco-۲ متصــل 
کــه دیــواره روده را  کننــد، ســلول های اپیتلیالــی 

پوشــانده اند.
کــه از دیــواره روده   E. faecalis کتری هایــی ماننــد با
عبــور می کننــد، می تواننــد وارد جریــان خــون شــده 

کبــد و طحــال جمــع شــده و  و در غــدد لنفــاوی، 
ــادی از جملــه ســپتی  باعث ایجــاد عفونت هــای زی
کــرد در  کشــف  سمی شــوند. این مطالعــه جدیــد 
غلظــت معــادل دو قوطــی نوشــابه غیــر رژیمــی، هــر 
ســه شــیرین کننده مصنوعی بــه طــور قابل توجهی 
چســبندگی ســلول های Caco-۲ روده را افزایــش 
افزایــش  باعــث  متفــاوت  طــور  بــه  و  می دهنــد 
کتری هــای در حــال رشــد  بیوفیلم هــا می شــوند. با
در بیوفیلم هــا نســبت بــه درمــان ضــد میکروبــی 
ترشــح  احتمــال  و  دارنــد  کمتــری  حساســیت 
کتور هــای حــدت، )مولکول هــای  ســموم و بیــان فا
عامــل بیمــاری( را بــاال می بــرد. در ایــن مطالعــه هــر 
کتری هــای  کننــده باعــث حملــه با ســه شــیرین 
بیمــاری زا در روده بــه ســلول های Caco-۲ موجــود 
ــه  ک ــه اســتثنای ســاخارین  ــواره آن شــدند، ب در دی

ــت. ــه E. coli  نداش ــی در حمل ــل توجه ــر قاب تاثی
ــد  ــدار داده ش ــه هش گرفت ــورت  ــق ص ــک تحقی در ی
کــه بیــش از نیمــی از مــواد آرایشــی معــروف ماننــد 
ــیمیایی  ــواد ش ــاوی م ــرو ح ــژه و اب ــل م ــب و ریم رژ ل
جملــه  از  بیماری هایــی  باعــث  کــه  سمی اســت 
ســرطان می شــود. یکــی از ایــن مــواد شــیمیایی 
که به طور  ســمی، پلی و فلوروآرکیل )PFAS( اســت 
کار رفتــه  ــه  ــژه ای در مــواد آرایشــی تولیــد شــده ب وی
اســت. مــواد پلــی و فلوروآرکیــل، مــواد شــیمیایی 
کــه توســط انســان ها تولیــد شــده و در  هســتند 
چندین صنعت در سراسر جهان از جمله ساخت 

گرفته انــد. لــوازم آرایشــی مــورد اســتفاده قــرار 

مــواد  کثــر  ا کــه  اســت  شــده  ثابــت  مطالعــه  در   
شیمیایی سرطان زا یا سمی هستند و نباید از آنها 
کرد.  در تولیــدات مــواد مصرفــی انســان ها اســتفاده 

دانشــمندان این مطالعــه روی بیــش از ۲۰۰مــاده 
کردنــد  کانــادا آزمایــش  آرایشــی پرفــروش در آمریــکا و 
و میــزان باالیــی از فلوروآرکیــل در آنهــا مشــاهده 

ــد. کردن
ــواد  ــه  م ک ــد  ــان داده ش ــته نش گذش ــات  در تحقیق
پلــی و فلوروآرکیــل را بــا طیــف وســیعی از مســائل 
بهداشــتی از جملــه ســرطان کلیــه، فشــار خــون باال 

و بیمــاری تیروئیــد مرتبــط اســت.
کــه  کردنــد  اضافــه  نوتــردام  دانشــگاه  محققــان 
همچنیــن خطر اضافــی آلودگی محیطــی در ارتباط 
کــه  بــا تولیــد و دفع ایــن محصــوالت وجــود دارد 
ــد افــراد بیشــتری را تحــت تأثیــر قــرار دهــد. می توان

پروتئیــن یکــی از مهمتریــن مــواد مغــذی مــورد نیــاز 
برای عملکرد ســالم بدن اســت. این عنصر ســازنده 
بــدن بایــد بخشــی اساســی از رژیــم غذایــی باشــد و 
بــرای داشــتن یــک ســبک زندگــی ســالم بایــد مــورد 

گیــرد. توجــه قــرار 
همــه مــا بــر اســاس ســبک زندگــی و عوامل ســالمت 
نیازهــای پروتئینــی متفاوتــی داریــم. بــه عنــوان 
کــم تحــرک  مثــال، یــک ورزشــکار فعــال بیــش از فــرد 
اصلــی  عالئــم  محققــان  دارد.  نیــاز  پروتئیــن  بــه 
ــر عنــوان می کننــد: ــه شــرح زی کمبــود پروتئیــن را ب

از دست ندادن چربی
گــر بــی وقفــه در حــال تمریــن هســتید،خوب غــذا  ا
می خوریــد و هنــوز تفــاوت قابــل مشــاهده ای در 
مســیر کاهــش چربــی خود مشــاهده نمی کنیــد، به 
کافــی مصــرف  پروتئیــن نیــاز دارید.وقتــی پروتئیــن 
نکنیــد، بــدن نمی توانــد ماهیچه هــا را بــه درســتی 
کــه در نهایــت بــه جــای چربــی ســوزی  کنــد  ترمیــم 

منجــر بــه از دســت دادن عضالت می شــود. مصرف 
کــم پروتئیــن همچنیــن می تواند ســطح انــرژی را به 

کاهــش دهــد. میزان اندکــی 
داشتن خلق و خوی ناپایدار

کــم پروتئیــن بــا خلــق و خــوی ناپایــدار،  مصــرف 
تحریــک پذیــری و مــه مغــزی ارتبــاط دارد.پروتئیــن 
بــرای ســنتز انــواع هورمون هــا و انتقــال دهنده هــای 
عصبــی مســئول روحیــه مــا بســیار مهــم اســت. 
کــه باعــث می شــود  هماننــد ســروتونین، هورمونــی 
فــرد احســاس امنیــت و خوشــبختی کند. از دســت 
دادن پروتئیــن می توانــد باعث نوســانات در روحیه 

فــرد شــود.
اشتهای بیش از حد

ــرای شــاداب  ــه مــواد مغــذی خاصــی ب ــدن نیــاز ب ب
کافــی  بــودن و فعــال بــودن دارد.وقتــی پروتئیــن نا
باشــد، موجــب کاهــش ســطح قنــد خــون می شــود 
کــه باعــث می شــود بدن بــرای رفــع ســریع آن، ایجاد 
کنــد. بــرای اطمینــان از ثابــت بــودن ســطح  اشــتها 

از پروتئیــن مصــرف  قنــد خــون، غذاهــای غنــی 
کنید.

میزان قدرت و استحکام استخوان ها
کلســیم بــرای یکپارچگــی اســکلت ضــروری اســت، 
امــا آیــا می دانیــد ۵۰درصــد اســتخوان های مــا از 
نظــر حجــم پروتئیــن هســتند. همــراه بــا ویتامیــن 
کلســیم، پروتئیــن غذایــی بــرای ســالمتی و  D و 
طــول عمــر اســتخوان بســیار مهــم اســت.پروتئین 
کــم  ترا زیــادی در حفــظ  افزایــش ســن نقــش  بــا 

دارد. اســتخوان 

کتوژنیــک )KMT( بــر اســاس  درمــان متابولیکــی 
گزینــه بالقــوه  کتوژنیــک بــه عنــوان یــک  رژیم هــای 
کنتــرل بیمــاری، پیشــرفت  یــا درمــان مکمــل بــرای 

تومــور مغــزی در معــرض توجــه اســت.
ایــن نــوع درمــان، یــک روش تغذیــه ای غیرســمی، 
ــم  ــا بکارگیــری رژی ــه ب ک ــا جایگزیــن اســت  مکمــل ی
کربوهیــدرات و پرچــرب، بــرای درمــان  کــم  غذایــی 
انــواع بدخیمی هــا از جمله گلیوبالســتوما اســتفاده 

می شــود.
کتوژنیــک  گذشــته، رژیم هــای  طــی چنــد دهــه 
در  شــده اند،  برجســته  تناســب اندام  حــوزه  در 
ع رنــج  کــه از بیمــاری صــر حقیقــت بــرای افــرادی 
بــوده  اهمیــت  حائــز  موضــوع  می بردند، ایــن 
اســت. عــالوه بــر تأثیــر درمانــی طوالنــی مــدت رژیــم 

ــالمت  ــم در س ــی متابولیس ــش حیات ــک، نق کتوژنی
و بیمــاری سیســتم عصبــی مرکــزی و سراســر بــدن 
نیــز شــناخته شــده اســت. نتایــج مطالعــات جدیــد 
کــه اســتفاده از متابولیســم شــخصی  نشــان داد 
بــرای مقابلــه بــا برخی تومورها ممکن اســت، مفید 
کالــج بوســتون در مطالعــه خــود  باشــد. محققــان 
مشــاهده کردنــد پــس از اتخــاذ یــک رژیــم کتوژنیــک 
کــه او از درمــان تومــور  بــر روی یــک بیمــار نشــان داد 
ــور  ــد توم ــا رش ــود و  ب ــده ب ــاع ورزی ــود امتن ــزی خ مغ
گلیوبالســتوما  ُکشــنده مواجــه شــد.  گلیوبالســتوما 
)GBM( یــک تومــور مغــزی بــا رشــد ســریع و شــدید 
کــه بــه عنــوان آستروســیتومای درجــه چهــار  اســت 
بافــت  بــه  کــه  تومــوری  می شــود،  شــناخته  نیــز 
اطــراف مغــز نفــوذ می کند، ایــن تومــور ســاالنه تقریبًا 

۱۵۰۰۰ نفــر را می کشــد و غیرقابــل درمــان اســت.
گفتــه محققــان، مــدت زمــان زنــده مانــدن بعــد  بــه 
از ابتــالء بــه GBM، بــا وجــود تغییــر در اســتاندارد 
ــد بیخطــر، هنــوز  درمــان و ایجــاد درمان هــای جدی
تومــاس  اســت.  نداشــته  چشــمگیری  افزایــش 
سیفرید، محقق گفت: GBM، همانند تومورهای 
بدخیــم، بــرای ســنتز انــرژی و زنــده مانــدن، بــه 
ــل تخمیــر  محدودیــت همزمــان ســوخت های قاب

گلوتامیــن وابســته اســت. گلوکــز و  ماننــد 

گر چشمتان ملتهب شده  ا
شاید روماتیسم مفصل دارید

آیا ارتباطی بین مصرف گوشت قرمز و سرطان 
وجود دارد؟

شیرین کننده های مصنوعی 
برای سالمت روده مضر هستند

آیا مواد آرایشی باعث بیماری سرطان می شوند؟

ک کمبود پروتئین در بدن عوارض وحشتنا

رژیم غذایی موثر در کنترل بیماری تومور مغزی
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مواد الزم:
پیاز: یک عدد

کــه  آرد نخودچــی: بــه میــزان الزم )بــه میزانــی 
بــه دســت نچســبد( گوشــت 

گوجــه  ــا رب  ــده شــده: ۴ عــدد ی گوجــه فرنگــی رن
ــوری ــوپ خ ــق س ــی: ۲ قاش فرنگ

نمک، فلفل و ادویه: به میزان الزم
نعناع خشک: یک قاشق سوپ خوری

روغن مایع: ۲ قاشق سوپ خوری
گوســفندی چــرخ شــده و بــدون چربــی:  گوشــت 

ــرم گ  ۲۵۰
پیاز سرخ شده: ۲ عدد

آب جوش: ۲ پیمانه
طرز تهیه:

بــرای شــروع پخــت خــورش قیمــه ریــزه اصفهانــی 
ابتــدا پیــاز را رنــده کنیــد.

ــفندی را  گوس ــت  گوش ــاز،  ــدن پی ــده ش ــد از رن بع
گوشــت و پیــاز را در ظــرف مناســبی  کنیــد.  چــرخ 
مخلــوط و ســپس ورز دهید. ایــن ورز دادن بــه 

ــد. ــک می کن کم ــت  گوش ــبندگی  چس
حــاال آرد نخودچــی را بــه مجمــوع مــواد اضافــه 

کنیــد. هــر چه ایــن ورز  و دوبــاره ورز دادن را آغــاز 
دادن را بیشــتر ادامــه دهیــد بــه همــان نســبت 
کوفتــه ریــزه نیــز بهتــر خواهــد شــد. در  کیفیــت 
مرحلــه بعــدی طــرز تهیــه قیمــه ریــزه اصفهــان، 
داخــل میکس گوشــت و پیاز کمی نعنــاع بریزید. 
گاه  درون یــک قابلمــه، روغــن مایــع بریزیــد و آن 
یــا رب را درون  گوجــه فرنگی هــای رنــده شــده 
کنیــد و  روغــن تفــت دهیــد. ۲ عــدد پیــاز را خــرد 

کنیــد. داخــل رب و روغــن ســرخ 
حــاال بایــد منتظــر طالیــی شــدن پیاز هــا بمانیــد. 
عمــل ســرخ کــردن پیــاز را از دســت ندهیــد. چون 
طعــم و مــزه آب قیمــه ریــزه را عالــی و متفــاوت 
گوجــه و پیــاز اضافــه  می کنــد. ۲ پیمانــه آب بــه 
کــه آب ریختــه شــده در قابلمــه بــه  کنیــد. زمانــی 
گوشــت و آرد نخودچــی  جــوش آمــد، از مخلــوط 
گــردو برداریــد و ایــن مخلــوط را در  به انــدازه یــک 
گرد شــدن این  کنیــد. برای بهتر  گرد  دســت خــود 
گــرم بزنیــد. آن  مخلــوط، دســت خــود را درون آب 
کوفته هــای  گاه در ادامــه طــرز تهیــه قیمــه ریــزه، 
ــی  ــه فرنگ گوج ــوش و  ــده را درون آب ج ــاده ش آم
بریزیــد. مراحــل تهیــه قیمــه ریزهاجــازه دهیــد به 
مــدت ۳۰ الــی ۴۵ دقیقــه بپــزد. آب اضافی ایــن 
کشــیده شــود یعنــی غــذا غلیــظ  کامــاًل  غــذا بایــد 
کوفتــه خوشــمزه می توانیــد بــه  شــود. از آب ایــن 

کنیــد. عنــوان ســس اســتفاده 
بعــد از پختــن قیمــه ریزه هــا، آن هــا را در ظــرف 
مناســبی بچینیــد و بــر روی آن هــا ســس یــا همان 
آب غلیــظ شــده غــذا را بریزیــد و در صــورت تمایل 

کنیــد.  اطــراف آن را بــا ســبزیجات تزییــن 

ــه بیــرون از  ــردش ب گ ــرای  ــم نیشــابور ب ک روزی حا
شــهر رفتــه بــود که مرد میانســالی را در حــال کار بر 

کشــاورزی دیــد. روی زمیــن 
کاخ  کــم پــس از دیــدن آن مــرد بی مقدمــه بــه  حا
کاخ بیاورنــد.  کشــاورز را بــه  برگشــت و دســتور داد 
مقابــل  در  لــرز  و  تــرس  بــا  بی نــوا  روســتایی 
کــم لبــاس  کم ایســتاد. بــه دســتور حا تخــت حا

پوشــاندند.  او  بــر  گران بهایــی 
گفــت یــک قاطــر راهــوار بــه همــراه افســار و  کــم  حا

پــاالن خــوب بــه او بدهیــد.
ــود و آرام قــدم  ــه از تخــت پاییــن آمــده ب ک ــم  ک حا
گفــت: می توانــی بــر ســر  کشــاورز  مــی زد بــه مــرد 
کــه دهقــان بینــوا  کارت برگــردی. ولــی همیــن 
کشــیده ای محکــم  کــم  کنــد حا خواســت حرکــت 

گــردن او نواخــت.  پــس 
جفــا،  حکمت ایــن  و  عطــا  آن  از  حیــران  همــه 

بودنــد. کــم  حا توضیــح  منتظــر 
کم از کشاورز پرسید: مرا می شناسی؟ حا

کم  کشــاورز بیچــاره گفــت: شــما تاج ســر رعایــا و حا
شهر هستید.

کم گفت: آیا بیش از این مرا می شناسی؟ حا
کــی از اســتیصال و درماندگــی او  ســکوت مــرد حا

بــود.
ــل  ــال قب گفــت: بخاطــر داری بیســت س ــم  ک حا
کــه مــن و تــو بــا هــم دوســت بودیــم در یــک شــب 
کــه در رحمــت خــدا بــاز بــود، مــن رو بــا  بارانــی 
کــردم و گفتــم خدایــا بــه حق این بــاران و  آســمان 
کــن و تــو محکــم بــر  کــم نیشــابور  رحمتــت مــرا حا
کــه ای ســاده دل! مــن  گفتــی  گــردن مــن زدی و 
کار  سال هاســت از خــدا یــک قاطــر بــا پــاالن بــرای 
کشــاورزی ام می خواهــم هنــوز اجابــت نشــده آن 

وقــت تــو حکومــت نیشــابور را می خواهــی؟
یــک بــاره خاطرات گذشــته در ذهن دهقــان مرور 

شد.
که می خواســتی،  کم گفت:  این قاطر و پاالنی  حا
 ایــن کشــیده هــم تالفــی همــان کشــیده ای که به 
کــه بــرای  مــن زدی. فقــط می خواســتم بدانــی 
خــدا حکومــت نیشــابور یــا قاطــر و پــاالن فــرق 
کــه  نــدارد. فقط ایمــان و اعتقــاد مــن و توســت 

فــرق دارد.
از خــدا بخــواه فقــط بخــواه و زیــاد هــم بخــواه 
خــدا بی نهایــت بخشــنده و مهربــان اســت و در 
بــه خواســته ات  ولــی  بخشــیدن بی انتهاســت 

 ایمــان داشــته بــاش.

قیمه ریزه اصفهان کم نیشابور و کشاورز بیچاره حا

دستپخت کوتاه حکایت 

کــه بــرای  Flexstack نــام تکنولــوژی stacking اســت 
می باشــد.   S-29۶۰ اترنــت  ســوییچ های  ســری 
Flexstack-Plus نیــز برای ســوییچ های کاتالیســت 
ســری X-29۶۰ و XR-29۶۰ اســتفاده می شــود. 
 Flexstack-Plus و   Flexstack تکنولــوژی  دو  هــر 
کســترنال خــاص بــرای اســتک  نیــاز بــه یــک مــاژول ا
 Flexstack کابــل و همینطــور  یکدیگــر  بــا  شــدن 
بدون ایــن  کــه  دارنــد،  ماژولهــا  بــا  ارتبــاط  بــرای 
مــاژول stacking عمــل نمی کند.اتصــال ســوئیچ ها 
بــه یکدیگــر از طریــق اتصــال بــه وســیله این مــاژول 
ســوئیچ های  کــه  می شــود  باعــث  مخصــوص، 
درون اســتک بــه صــورت یــک ســوئیچ واحــد عمــل 
FlexStack- و   FlexStack تکنولــوژی  می کننــد. 

Plus بــا اســتفاده از ســاختارهای درونــی، ماننــد 
N Redundancy+1، دسترســی بــاال )HA( و قابلیت 
پیــش تنظیمــی، میتواننــد مجمــوع هزینه هــا را 
کــه بــه صــورت  کــه در ســوئیچ هایی  کاهــش دهنــد، 

standalone اســتفاده می شــود، وجــود نــدارد.
 FlexLinks و EtherChannel مثــل HA ویژگی هــای
کار می کنــد، موجــب  کــه بیــن اعضــای یــک اســتک 
بــاال رفتــن طــول عمــر و اتصــاالت شــبکه می شــود. 
اســت.   FlexStack پایــه  بــر   FlexStack-Plus
FlexStack، در ســال 2۰1۰ در ســری ســوئیچ های 
ســال  در   FlexStack-Plus تکنولــوژی  و   S-29۶۰
 XR-29۶۰ و X-29۶۰ بــا ماژولهــای ســری  2۰1۳
از ســری ســویچ های اترنــت )کاتالیســت( سیســکو 
بهبــود  نوعــی  بــه   FlexStack-Plus.شــد معرفــی 

یافتــه FlexStack اســت.

پهنــای بانــد آن بــه دو برابــر افزایــش یافتــه و اجــازه 
عضــو  بیشــتری  ســوییچ های  تعــداد  می دهــد 
 FlexStack-Plus بانــد  پهنــای  شــوند.  اســتک 
بــرای اعضــای یک اســتک تنهــا ۴Gbps در مقایســه 
شــما  می باشــد.   FlexStack بــرای   2۰Gbps بــا 
 ،FlexStack-Plus می توانیــد از طریــق تکنولــوژی
 ،FlexStack و در XR-29۶۰ یــا x-29۶۰ 8 ســوئیچ
تنهــا ۴ ســوئیچ S-29۶۰ را عضــو یک اســتک کنید.
نکتــه مهمی کــه در ارتبــاط بــا ســری های XR وجــود 
کــه الیســنس های OS  میتوانــد در  دارد اینســت 
IP Based(( برخــی از پــارت نامبر هــا از الیــه ســوم

کنــد. پشــتیبانی 
 معرفی محصول سوییچ سیسکو

۴8LPS-L-WS-C29۶۰S 
Redundancy و HA قابلیت

 ،Flexstack تکنولــوژی  پرســرعت  اتصــاالت 
عضــو  هــر  از  را   )Redundant( پایــدار  ارتباطــات 
در  مــی آورد.  فراهــم  دیگــر  عضــو  بــه  اســتک 
 data path( مســیر داده اضافــی ،stacking معمــاری

اســت. شــده  داده  قــرار   )redundancy
ــتک،  ــو درون اس ــر 2 عض ــن ه ــه بی ک ــکل  ــن ش به ای
کابــل اســتک قــرار داده  2 مســیر فیزیکــی از طریــق 
یــک  درون  ســوییچ های  اتصــال  کــه  می شــود 
کابــل اســتک، یــک مســیر redundant را  ــا  اســتک ب

فراهــم می کنــد.
قابلیــت stacking،در دســترس بــودن ســوییچ های 
اترنــت را بــه وســیله قابلیــت redundancy بــرای هــر 
پورت هــای uplink ایجــاد  و  فیزیکــی  ســوییچ  دو 
پایــدار  همیشــگی  ارتبــاط  یــک  )یعنــی  می کنــد. 

فراهــم می کنــد.( زیــرا، تمــام اجزای اســتک با لینک 
مســتقل بــه ســوییچ الیــه بــاال متصــل می شــوند و 
بــا از دســت رفتــن )قطــع شــدن( یکــی از ســوییچ ها 
دردســترس  از اینترفیس هــای uplink،از  یکــی  یــا 
بــودن شــبکه جلوگیــری به عمل نمی آید. یــا در کل 

شــبکه down نمی شــود.
از آنجاییکــه هــر ســوییچ logical چندیــن پــورت 
uplink دارد، ســوییچ logical هنــوز هــم متصــل بــه 
شــبکه اســت زیــرا حداقــل یــک پــورت uplink فعــال 

دارد.
Mixed FlexStack

 S-29۶۰ بــا نســخه های پیشــین Flexstack-plus
و   X-29۶۰ ترکیــب اســت.  ســازگار   Flex-stack و 
S-29۶۰ بــه عنــوان اعضــای یــک Stack شــدنی 
اعضایــی  اســنک  یــک  اســت. هنگامیکــه درون 
ماننــد X-29۶۰ و S-29۶۰ وجــود داشــته باشــند، 
Flexstack-Plus توانایی هــای خــود را در حــد یــک 
کــه پهنــای بانــد  Flexstack پاییــن مــی آورد طــوری 
اســتک بــه ۴۰Gbps می رســد و بیشــینه اعضــای 

یــک اســتک بــه ۴ عضــو می رســد.
Why Stack Ethernet Switches؟

مجمــوع  اترنــت،  ســویچ های  کــردن  اســتک 
ــداری  ــای نگه ــبکه و هزینه ه ــر ش ــای مدی هزینه ه
دســتگاه های  زیــرا  می دهــد،  کاهــش  را  شــبکه 
کمتــری بــرای مدیریــت وجــود دارنــد و همچنیــن، 
زمان دردســترس بودن )uptime( شــبکه به وســیله 
قابلیــت redundancy افزایــش می یابــد. شــکل 1 دو 
روش توســعه ســوییچ های اترنــت در الیــه access را 

نشــان می دهــد.

ســیاره »زهره«شــاید یــک ســیاره ی ســمی و داغ 
باشــد، امــا شــواهد جدیــد نشــان می دهــد که این 
ســیاره بیــش از آنچــه تصــور می کردیــم بــه زمیــن 

شــباهت دارد.
کــه در حرکتنــد  زمیــن صفحــات تکتونیکــی دارد 
کوه هــا و اقیانوس هــای وســیع  و باعــث تشــکیل 

می شــوند.
طبــق  بــر  امــا  نــدارد،  را  صفحــات  زهره ایــن 
کــه در هفته نامه ی«مقــاالت  مطالعــات جدیــد 
کادمی ملــی علوم ایــاالت متحده آمریکا«منتشــر  آ
از  بخش هایــی  می رســد  نظــر  بــه  اســت  شــده 
کــه از بلوک هایــی تشــکیل شــده  ســطح زهــره 
ــر  ــان را تغیی ــط اطراف ش ــد و محی ــت می کنن حرک

می دهنــد.
کــه نــازک و صــاف هســتند، کمپی  ایــن صفحــات 
)campi( خوانــده می شــوند. کمپی هــا می تواننــد 
وســعتی  یــا  باشــند  کوچــک  به اندازه ی ایرلنــد 

به انــدازه ی آالســکا داشــته باشــند.
کاوشــگر  ایــن یافته هــا بــا اســتفاده از داده هــای 
مــاژالن )Magellan( ناســا بــه دســت آمــده اســت.

کاوشــگر  در اوایــل دهــه ی ۱۹۹۰ از رادار های ایــن 
گــذر از جــو ســیاره و مشــاهده ی ســطح آن  بــرای 
اســتفاده شــد. دانشــمندان بــا نگاهــی دوبــاره 
کشــف  کمپــی  به ایــن نقشــه ها توانســتند ۵۸ 
کنــار کوه هایــی کوچــک و  کنند. ایــن کمپی هــا در 
کوه هــا و شــیار ها  حفره هایــی قــرار دارنــد، اما ایــن 

گرفته انــد؟ ــه شــکل  چگون
گفتــه ی پــل بیــرن )Paul Byrne(، دانشــمند  ــه  ب
ســیارات در دانشــگاه ایالتی کالیفرنیای شــمالی و 
نویســنده ی اصلی ایــن مقالــه: تنهــا یــک توضیــح 

منطقــی وجــود دارد.

کــه توســط مــواد مــذاب زیــر  کمپی هــا  حرکــت 
ســمت  بــه  می شــوند  جابه جــا  خــود  ســطح 
ــرده و باعــث فشــرده  ک ــت حرکــت  زمین هــای ثاب

می شــود.  کوه هــا  تشــکیل  و  آن هــا  شــدن 
باعــث  می شــوند  دور  کمپی هــا  هنگامی کــه 
شــیار هایی  و ایجــاد  زمیــن  ســطح  شــدن  بــاز 

. د می شــو
اینکه ایــن تغییــرات در مناطــق پســت ســیاره ی 
ــه  ک ــدازه ای  گ ــت.  ــه اس ــل توج ــره رخ داده قاب زه
صــد  چنــد  قدمــت  می دهــد  حرکــت  را  آن هــا 
میلیــون ســالی دارد و ایــن ســطوح جوان تریــن 

هســتند. ســیاره  زمین های ایــن 
ــه تازگــی  که ایــن اتفاقــات ب ایــن بــدان معناســت 
در منظومــه ی شمســی رخ داده اســت. امــا آیــا 

حرکت ایــن صفحــات امــروزه نیــز ادامــه دارد؟
و  ناســا   )VERITAS( وریتــاس  ماموریت هــای 
را  پاســخ  جواب ایــن  اروپــا   )EnVision( انویــژن 
رادار هــای  کــه  کاوشــگر ها  یافت. ایــن  خواهنــد 
کمپی هــا را بــا وضــوح  خــاص خــود را دارند ایــن 
بــاال بررســی خواهنــد کرد تــا دانشــمندان دریابند 
کاوشــگر  کار  شــروع  زمــان  از  صفحــات  آیا ایــن 

کرده انــد یــا خیــر. مــاژالن حرکــت 
گفــت ســیاره ی  گــر جــواب بلــه باشــد می تــوان  ا

زهــره از نظــر زمین شناســی فعــال اســت.
 ،)Joseph O’Rourke( روک  او  جــوزف  دکتــر 
آریزونــا  دانشــگاه ایالتی  از  ســیارات  دانشــمند 
می گویــد: توضیــح علت ایــن حــرکات تکتونیکــی 

دارد.  زیــادی  کاربرد هــای  شــگفت انگیز 
در جهــان تعــداد بی شــماری ســیاره هم انــدازه ی 
فعالیت هــای  و  دارد  وجــود  زهــره  و  زمیــن 
تکتونیکــی آن هــا سرنوشــت آن هــا را مشــخص 

می کنــد. 

فنــاوری  ســلطنتی  »موسســه  پژوهشــگران 
پانســمان  نوعــی  ملبورن«)RMIT(اســترالیا، 
کــه بــه حســگرهای  کرده انــد  هوشــمند ابــداع 
کامــل  ــه طــور  ــر زخــم ب گ داخلــی مجهــز اســت و ا
بهبــود نیافتــه باشــد، بــه بیمــار هشــدار می دهــد.

این پانســمان های ضــد میکروبی چند منظوره، 
کــه  بــه حســگرهای فلورســنت مجهــز هســتند 
در صــورت آغــاز عفونــت، زیــر نــور ماوراءبنفــش 
ــرای  ــوان از آنهــا ب ــه شــدت می درخشــند و می ت ب

کــرد. ــر رونــد بهبــودی اســتفاده  نظــارت ب
ضــد  قــوی  ویژگی هــای  هوشــمند،  پانســمان 
کتــری و ضــد قارچــی »منیزیــم هیدروکســید«  با
می کنــد. تقویــت  را   )Magnesium hydroxide(

هزینــه  هوشــمند،  پانســمان های  تولید ایــن 
کمتری نســبت بــه تولید پانســمان های متــداول 
کتری هــا و قارچ هــا بــه  دارد امــا در مقابلــه بــا با
همان انــدازه موثــر اســت و قــدرت ضــد میکروبــی 
کان  آنهــا تــا یــک هفتــه طــول می کشــد. »وای 
سرپرســت این   ،)Vi Khanh Truong(»ترونــگ
ضــد  پانســمان های  ابــداع  گفــت:  پژوهــش 
میکروبــی مقــرون به صرفه مجهز به حســگرهای 
داخلــی، پیشــرفت چشــمگیری را در مراقبــت از 

زخــم نشــان خواهــد داد.
وی افــزود: در حــال حاضــر تنهــا راه بــرای بررســی 
که  پیشــرفت زخم ها، برداشــتن پانســمان اســت 
ک بــه شــمار مــی رود و بــه  ک و خطرنــا راهــی دردنــا

عوامــل بیمــاری زا فرصــت حملــه می دهــد.
تروونــگ ادامــه داد: پانســمان های هوشــمند ما، 
کاهــش التهــاب  کتری هــا و  عــالوه بــر مقابلــه بــا با
حســگرهایی  زخــم،  بهبــود  بــه  کمــک  بــرای 
کنتــرل عفونــت در بــر  درخشــان بــرای ردیابــی و 
دارنــد. توانایــی بررســی زخــم بــه ســادگی، نیــاز بــه 
کاهــش می دهــد و بــه  تغییــر مکــرر پانســمان را 

کمــک می کنــد. محافظــت بیشــتر از زخــم 

کــه پانســمان های چند  وی افــزود: مــا امیدواریــم 
منظــوره مــا بــا پژوهش هــای بیشــتر، به بخشــی از 
کــم هزینــه مبتنــی بــر  نســل جدیــد فناوری هــای 
کــه بــرای مراقبــت از زخــم  منیزیــم تبدیــل شــوند 

کار می رونــد. بــه 
پانسمان های نسل جدید

ــازار پانســمان پیشــرفته جهانــی در حــال  ارزش ب
حاضر ۹/۶ میلیارد دالر تخمین زده شــده اســت 
کــه بــه خاطــر نوآوری هــای حــوزه  و انتظــار مــی رود 
فنــاوری، افزایــش تعــداد مــوارد جراحــی و شــیوع 
ــد  ــی از بیماری هایــی مانن ــای مزمــن ناش زخم ه
دیابــت، تــا ۹/۹ میلیــارد دالر رشــد داشــته باشــد.
ضــد  مــاده  یــک  عنــوان  بــه  منیزیــم  گرچــه  ا
میکروبــی، ضــد التهابــی و بســیار زیســت ســازگار 
شــناخته شــده اســت امــا پژوهش هــای عملــی 
کمــی در مــورد نحــوه اســتفاده از آن در پانســمان 

دارد. وجــود 
کــه بــه ابــداع  ایــن نخســتین پژوهشــی اســت 
نانوورقه هــای منیزیــم هیدروکســید می پــردازد. 
کرده انــد  ابــداع  نانوورقه هایــی  پژوهشــگران، 
مــوی  از  نازک تــر  برابــر  هــزار   ۱۰۰ تــا  هــزار   ۱۰ کــه 
قــرار  نانوالیــاف  روی  را  آنهــا  و  هســتند  انســان 
بــدن   pH بــه  نســبت  ورقه هــا  دادند. ایــن 
کنــش نشــان دادنــد. همیــن ویژگــی، آنهــا را بــه  وا
حســگرهایی ایده آل بــرای ردیابــی ترمیــم زخــم 
تبدیــل می کنــد. نانوورقه هــا زیــر نــور ماوراءبنفش 
و در محیط های قلیایی به شــدت می درخشــند 
کم رنــگ می شــوند  و در محیط هــای اســیدی، 
کــه نشــان دهنده ســطوح pH اســت و مراحــل 
بهبــود زخــم را مشــخص می کنــد.  بررســی های 
بــرای  کــه نانوورقه هــا  آزمایشــگاهی نشــان داد 
امــا  غیرسمی هســتند  انســانی،  ســلول های 
بیــن  از  را  دارو  برابــر  در  مقــاوم  پاتوژن هــای 
 ACS Applied« می برند. ایــن پژوهش، در مجلــه
رســید. چــاپ  بــه   »Materials and Interfaces

گی غیرمنتظره  در سیاره  »زهره«مقایسه اجمالی سوییچ های سیسکو کشف یک ویژ ترمیم بهتر زخم به روش نوین
فناوریربخاینترنتربخ پژوهشربخ

اصلی ترین سبزی های ترشی مخلوط
برخی از ســبزی ها دارای منیزیم و کلیســم هســتند 
کمی طعــم تنــد و تیــز  کــه بــه ترشــی  ماننــد ترخــان 
می دهــد و اصلــی تریــن ســبزی ترشــی ترخــان، مرزه 

و نعناع هســتند. 
مــرزه و نعنــا زمانی که باهم ترکیب بشــوند مــزه فوق 

العاده ای به ترشــیتان می دهند.
سبزی های خشک و تازه مناسب ترشی

برخــی از ســبزی ها را می توانیــد بــه صــورت خشــک 
کنیــد مانند:شــوید، پونــه، نعنــا،  شــده اســتفاده 

ــرزه. ــون و م ترخ
کــردن  دار  طعــم  بــرای  کــه  تــازه ای  ســبزی های 
کنید:شــوید،  ترشــی ها می توانیــد از آن هــا اســتفاده 

ترخــون، رزمــاری، آویشــن، پونــه و مــرزه.
سبزی هایی که به ترشی طعم و عطر میدن

بــرای هــر نــوع ترشــی ســبزی مخصوصــی بایــد 
اســتفاده شــود بــرای همیــن در ادامــه بــه صورت 

ــا  مجــزا هریــک از ترشــی های محبوب ایرانــی را ب
ســبزی مناســب همــان ترشــی دســته بنــدی 

کرده ایــم.
سبزی ترشی هفت بیجار

گــر شــما ســرماخورده هــم باشــید  کــه ا یــک ترشــی 
کنیــد، ترشــی هفــت بیجــار  می توانیــد اســتفاده 
اســت. راز خوشــمزه بــودن ترشــی هفــت بیجــار در 
کــه در آن اســتفاده  پونــه، نعنــاع و ریحانــی اســت 

می شــود.

کشــور ویتنــام، زمــان جــزر  در ســاحل شــهر هون یــن 
ــه  و مــد و پاییــن آمــدن آب، مرجان هــای دریایــی ب

چه سبزی هایی ترشی را خوشمزه تر می کند؟خوبــی قابــل رویــت و دیــدن هســتند.

ستاره آبی

خانه داریربخ

عجایب جهانربخ

سنجاب قرمز

دره ستارگان قشم

پرواز تا اوج آسمان ها.

ک باعث شکل گیری این دره شده است، این دره در ۵ کیلومتری روستای برکه خلف واقع شده است. از نظر علمی فرسایش خا
 اما اهالی روستا اعتقاد دارند این دره به دلیل افتادن یک ستاره روی زمین تشکیل شده است.
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