
رئیس پلیس راهور استان اصفهان 

خودروسازهای داخلی به ایمنی توجه ندارند

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  117۳ - یکشنبه  1۳  تیر  1۴۰۰ -  2۳ ذی القعده  1۴۴2
۴  جوالی     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

2

۳

کارونــی درحالــی درخواســت افزایــش قیمت ایــن محصــول را بــه ســازمان حمایــت مصــرف  تولیدکننــدگان ما
گنــدم صنــف  که ایــن ســازمان، افزایــش قیمــت را بــه بعــد از اعــام نــرخ  کننــدگان و تولیدکننــدگان داده انــد 
کــرده و همیــن موجــب اعتــراض تولیدکننــدگان شــده اســت. اقتصــاد ۲۴: با اعــام نرخ  و صنعــت موکــول 
گنــدم ازســوی دولــت و افزایــش ۱۰۰ درصــدی آن، درخواســت افزایــش قیمــت ازســوی  تضمینــی خریــد 
تولیدکننــدگان دور از ذهــن نیســت. این درحالــی اســت کــه ســال گذشــته این محصــول افزایــش قیمتــی 
۵۶ درصــدی داشــت و اینــک زمزمه هــای افزایــش قیمــت جدیــد بــه زودی بــه واقعیــت 

می پیونــدد.
کارونی؟ افزایش ۷۰ درصدی قیمت ما

کارونــی از احتمــال افزایــش بیــش از  کارخانجــات ما کارفرمایــان  انجمــن صنفــی 
۷۰ درصدی ایــن محصــول در ســال جــاری درحالــی خبــر داده که دلیــل آن را افزایش قیمت 

کارونــی اســت اعام می کنــد... کــه مــاده اولیــه اصلی تولیــد ما خریــد تضمینــی گنــدم 

کارونی صادر نشده است؛ هنوز مجوزی برای افزایش قیمت ما

کارونی گران می شود  ما

اسکوچیچ:

مطمئنم با حمایت مردم 
به جام جهانی قطر صعود می کنیم

۶

کشاورزی اصفهان  توسعه 
با ارتقای محصوالت سالم 

گواهی شده و 

در سه ماه نخست ۱۴۰۰: 

مصرف سوخت سی ان جی 
در اصفهان ۱۰ درصد 

افزایش یافت

کارت  جزئیات صدور و اقساط 
رفاهی ۷ میلیونی

۸۵۳ معدن در استان پروانه بهره برداری دارند:

فعالیت  ۵11 معدن 
در استان اصفهان

پیشگیری از اعتیاد؛ 
شاید وقتی دیگر!
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در ۲ ماهه نخست امسال؛

کشور  تولید ۸۶ درصد اسلب 
گروه فوالد مبارکه انجام شد توسط 

کام خانه شکری هنوز تلخ است
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد براســاس مــاده ۳7 قانــون برنامــه ششــم توســعه، مــاده 
2 قانــون تشــکیل شــرکت های آب و فاضــاب مصــوب ســال 1۳۶9 و مــاده 27 الحــاق برخــی مــواد بــه قانــون 
تنظیــم بخشــی از مقــررات مالــی دولــت )2(، تکمیــل تاسیســات فاضــاب شــهرهای فوالدشــهر و ایمانشــهر 
کاربــری معیــن و بــا حجــم مشــخص بــرای دوره زمانــی  را درازای تخصیــص پســاب تصفیــه شــده بــه منظــور 

گــذار نمایــد. گــذار واجــد شــرایط وا محــدود و معیــن بــه روش بیــع متقابــل و بــا شــرایط ذیــل، بــه ســرمایه 
ح مختصری از پروژه: الف شر

موضــوع پــروژه: تامیــن مالــی تکمیــل تاسیســات شــبکه جمــع آوری و خــط انتقــال فاضــاب شــهرهای 
گــذاری بخشــی از پســاب حاصله (به  ابریشم،کلیشــاد، ســودرجان، پیربکــران، بهــاران، قهدریجــان درازای وا

روش بیــع متقابــل(
سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضاب استان اصفهان

دوره احداث: ۳ )سه( سال
دوره بهره برداری تجاری: باارائه مدل مالی

محل اجرا: شهرهای منطقه فاورجان
ب شرایط کلی برای سرمایه گذاری:

گــذار حقوقــی بــا داشــتن ســابقه مدیریتــی قابــل قبــول، تامیــن و تخصیــص ســرمایه موردنیــاز را بــه  ســرمایه 
کننــدگان تکمیــل و  کــه توســط شــرکت  عهــده خواهــد داشــت.بدیهی اســت پــس از بررســی مــدارک ارزیابــی 
کــرات قــراردادی دعــوت بعمــل خواهــد آمــد. گــذاران واجــد شــرایط جهــت مذا تحویــل می شــود، از ســرمایه 

سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 

تا ساعت 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ  1۴۰۰/۰۴/2۶
تاریخ گشایش اسناد مزایده: از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰۴/27

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.abfaesfahan.ir شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن گویا: 8، ۳۶۶8۰۰۳۰، ۰۳1 )داخلی 2۰1(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰۴/1۳

گهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار آ
تامین مالی تکمیل تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب شهرهای ابریشم،کلیشاد سودرجان، 

گذاری بخشی از پساب حاصله )به روش بیع متقابل( پیربکران، بهاران، قهدریجان درازای وا
نوبت دوم مزایده شماره 1۰2 - 2 - ۴۰۰

روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

کاهش 17 درصدی حوادث فوتی در جاده های اصفهان 
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واحــد احیــا مســتقیم فــوالد سفیددشــت بــا ثبــت 
ســومین رکــورد متوالــی تولیــد ماهیانــه، بهــار 1۴۰۰ را 

گذاشــت. پشــت ســر 

مدیــر عملیات ایــن شــرکت بــا اعالم ایــن خبــر افــزود: 
بــا تولیــد 821۴۵ تــن آهن اســفنجی در ســومین ماه 
ســال، رکــورد تولید ایــن محصــول در واحــد احیــا 
ــن  که ای ــت  ــا یاف ــت ارتق ــوالد سفیددش ــتقیم ف مس
میــزان نســبت به رکــورد اردیبهشــت ماه، 1۰۴۵ تــن 

افزایــش تولیــد را نشــان می دهــد.
کــرد: بــا تولید ایــن میــزان  ایمــان ســلیمانی تصریــح 
محصــول در خردادمــاه، عــالوه بــر ثبــت ســومین 
رکــورد متوالــی در تولیــد ماهیانــه، تولیــد تجمعــی 
بــه میــزان 12  نیــز  ســه ماهه نخســت ســال 1۴۰۰ 
درصــد مــازاد بــر برنامــه محقــق شــد. وی همچنیــن 

بااشــاره بــه عملکــرد موفقیت آمیــز بزرگ تریــن واحد 
صنعتــی اســتان در ارزیابــی ســالیانه مجمــع امــور 
کســب این گونه  گــروه فــوالد مبارکــه،  شــرکت های 
کارکنان،  موفقیت هــا را مرهــون تــالش شــبانه روزی 
شــرکای  ســایر  و  تأمین کننــدگان  پیمانــکاران، 
کســب وکار شــرکت دانســت. ســلیمانی در پایــان 
شــرکت  ســهام داران  حمایت هــای  از  تقدیــر  بــا 
)فــوالد مبارکــه و ایمیــدرو( درجهــت دســت یابی بــه 
امیــدواری  ابــراز  توفیقــات پی درپی ایــن شــرکت، 
ــان ســال جــاری تولیــد تختــال در واحــد  ــا پای ــرد ت ک

گــردد. فوالدســازی و ریخته گــری میســر 

ثبت سومین رکورد متوالی تولید ماهیانه در فوالد سفیددشت 

گزارشربخ

اســتان  کشــاورزی  توســعه  راهکارهــای  از  یکــی 
گواهــی  و  ســالم  محصــوالت  ارتقــای  اصفهــان 
کنــار چالش هــا،  شــده اســت، زیرا ایــن خطــه در 
قابلیت هــای فراوانــی دارد و بــا تقویــت تولیــد بــه 
اشــتغال  و  درآمدزایــی  مســیر  مورداشــاره  روش 

می شــود. هموارتــر 
بــه گزارش ایرنــا، تولیــد محصوالت کشــاورزی ســالم 
جایــگاه  گذشــته  ســال های  در  شــده  گواهــی  و 
و  کــرده  پیــدا  جهــان  کشــورهای  بیــن  خاصــی 
درآمدزایــی چشــمگیری ازطریــق فــروش تولیــدات 

آن رقــم زده اســت.
اســتفاده بی رویــه از کود¬های شــیمیایی و ســموم 
کشــور و باقــی ماندن ایــن  ترکیبــات  دفــع آفــات در 
در محصــوالت ســبب شــده اســت تــا اصلی تریــن 
کشــور در وهلــه  کشــاورزی در  راهبــرد بــرای توســعه 
اول، افزایــش ســطح ســالمت جامعــه با اولویــت قرار 
گرفتــن تولیــد محصــول ســالم و در وهلــه بعــد تولیــد 

گواهــی شــده، ســالم و ارگانیــک باشــد. محصــول 
از پشــتوانه های قانونــی اجــرای برنامــه تولیــد ســالم 
پنجــم  برنامــه  تکالیــف  بــه  می تــوان  کشــور،  در 
گرفتــن حداقــل ۲۵  توســعه در تحــت پوشــش قــرار 
ــا  درصــد از ســطح تولیــد بــه محصــوالت ســالمت ت
پایــان برنامــه پنجــم و نیــز مــاده ۲۹ قانــون افزایــش 
ــرل  کنت ــر  ــی ب ــاورزی مبن کش ــش  ــره¬ وری در بخ به
بــرای  کیفیــت  گواهــی  صــدور  و  بازرســی  کیفــی، 
و  اســتانداردها  تعریــف  و  کشــاورزی  محصــوالت 

ــرد. ک ــاره  ــه اش ــا عرض ــد ت ــد تولی ــای فراین معیاره
تولیــد ســالم در  برنامــه  اجــرای  از  نهایــی  هــدف 
کشــور، ســوق داوطلبانه کشــاورزان به ســمت تولید 
کشــور بــا اســتفاده از امکانــات  محصــول ســالم در 
که ایــن برنامــه بطــورر  غیردولتــی اســت بــه نحــوی 
کشــاورزان به ایــن بــاور  داوطلبانــه ادامــه یافتــه و 
کــه بــه منظور ایجــاد اطمینــان  خاطــر در  برســند 
مصرف کننــدگان بایــد بــه تولیــد محصــول ســالم 

روی آورده و بــه عرضــه آن در بــازار بپردازنــد.
بنــد  اجرایــی  آیین نامــه  در  ســالم  محصــول  امــا 
توســعه،  برنامــه چهــارم  قانــون   )۶۱( مــاده  »ب« 
ــر  ــاری از عناص ــه ع ک ــود  ــه می ش گفت ــی  ــه محصول ب
بارعایــت  یــا  بــوده  آالینــده  ســمی و  ترکیبــات  و 
کثــر باقی مانــده مجــاز )MRLs(  تولیــد شــده  حدا
گفــت  تعریــف می تــوان  به ایــن  بااســتناد  باشــد، 
اعمــال  یــا می ¬توانــد ماحصــل  محصــول ســالم 
ارگانیــک  تولیــد  روش هــای  و  دســتورالعمل ها 
کــه در ایــن حالــت عــاری  )کشــاورزی زیســتی( باشــد 

از عناصــر و ترکیبــات ســمی و آالینــده اســت و بــه آن 
محصــول ارگانیــک اطــالق می شــود یــا محصــول بــه 
دنبــال اعمــال ســایر دســتورالعمل ها و روش هــای 
تولیــدی به دســت آمــده باشــد و عناصــر ســمی و 
کثــر باقی مانــده مجــاز  کمتــر از حدا آالینــده در آن 
 Good« دســتورالعمل ها  از ایــن  یکــی  کــه  باشــد 
خــوب  عملیــات  یــا    »Agricultural Practices
کــه بــه  کثــر باقی مانــده مجــاز اســت  کشــاورزی حدا

تولیــد محصــول GAP  منتهــی می شــود.
در دنیــا اســتانداردهای معتبــری در ســطوح ملــی، 
بــرای عملیــات خــوب  بین المللــی  و  منطقــه ای 
کشــاورزی تدویــن شــده اســت و ایــران نیــز از ایــن 
بــر  کیــد  تا بــا  و  کــرده  اســتقبال  جهانــی  حرکــت 
کیفــی تولیــدات و  کنتــرل  اعمــال اســتانداردهای 
کشــاورزی در تدویــن قوانیــن برنامــه  فرآورده هــای 
گام¬ هــای اولیــه را در ایــن مســیر  پنجــم توســعه، 
بــا تدویــن اســتانداردهای ملــی تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی  خــوب  عملیــات  براســاس  کشــاورزی 
کــه  آنجایــی  از  دیگــر،  ازســوی  اســت.  برداشــته 
ســالمت  تشــخیص  شــاخص  و  عمــل  ک  مــال
محصــول و آزمــون میــزان باقی مانــده آالینده هــا 
کشــاورزی ، انطبــاق آن هــا بــا حــدود  در محصــوالت 
مجــاز اســت، یکــی دیگــر از اقدامــات خــوب صــورت 
کشــاورزی و ســازمان  گرفتــه توســط وزارت جهــاد 
مجــاز  حــدود  تدویــن  اســتاندارد ایران،  ملــی 
باقی مانــده ســموم و آفت کش هــا و فلــزات ســنگین 

در محصوالت کشــاورزی به صورت اســتانداردهای 
ملــی اســت.

تولید ۲۵ هزار ُتن محصوالت گواهی شده و 
سالم در استان اصفهان

و  زیســت  محیــط  گــروه  رییــس  پیونــد،  در ایــن 
کشــاورزی اســتان  ســالمت غــذا ســازمان جهــاد 
بــا  مرتبــط  طرح هــای  اظهارداشــت:  اصفهــان 
محصوالت گواهی شــده و ســالم از ســال ۹۵ به طور 
کــرد و در آن زمــان  کار خــود را آغــاز  رســمی در اســتان 
کشــاورزی این  زمین هــای  از  یــک هکتــار  حــدود 

خطــه به ایــن شــیوه اختصــاص یافــت.
مرجــان نکوخــو افــزود: در طــول ســال ها فعالیــت 
اســتان  کشــاورزی  مســاحت  میــزان  مســتمر 
ــه  گواهــی شــده و ســالم ب اصفهــان در محصــوالت 

یــک هــزار و ۵۰۰ هکتــار افزایــش یافــت.
گواهــی شــده و  وی ادامــه داد: تولیــد محصــوالت 
کنــون به حــدود ۲۵ هزار  ســالم در اســتان اصفهــان ا
ــه شــامل محصــوالت زراعــی،  ک ــن رســیده اســت  ُت

گلخانــه ای در ۲۱ شهرســتان می شــود. باغــی و 
استحصال ۲۰ گونه گیاهی به روش گواهی شده 

در نصف جهان
غــذا  ســالمت  و  زیســت  محیــط  گــروه  رییــس 
گفــت:  کشــاورزی اســتان اصفهــان  ســازمان جهــاد 
گواهــی شــده و ســالم در اســتان  تعــداد محصــوالت 
گونــه شــامل زراعــی، باغــی و  کنــون بــه بیــش از ۲۰  ا
کــه می تــوان بــه ســیب  گلخانــه ای رســیده اســت 

زمینــی، پیاز، گوجه فرنگی، ســیب درختــی، خرما، 
انگــور، فلفــل دلمــه ای و خیــار به عنــوان اصلی تریــن 

کــرد. آنهــا اشــاره 
وی افــزود: تعــداد محصــوالت در اســتان اصفهــان 
بــه روش گواهــی شــده و ســالم قابلیت افزایــش دارد 
کــه قــارچ، انــواع ســبزی و صیفــی  به ایــن صــورت 
ــه  ک ــرا  ــعه داد زی ــن روش توس ــوان از ای ــات را می ت ج
کوتاه تــری  محصوالتــی ماننــد ســبزی دوره رشــد 
ــا تولیــد آن می تــوان بهــره وری را بــه شــدت  دارد و ب
افزایــش داد ازســوی دیگــر محصــوالت ماننــد کــدو و 
بادمجــان گواهــی شــده و ســالم در اســتان اصفهان 

قابلیــت تولیــد دارد.
کــرد: موضــوع نظــارت و نمونــه  نکوخــو تصریــح 
ک و محصــوالت ازجملــه فرایندهــای  بــرداری از خــا
کــه  گواهــی شــده و ســالم هســتند  تولیــد بــه روش 
جلــو  خــاص  اجرایــی  دســتورالعمل  بــا  مطابــق 
کــه مقــدار ســموم اســتفاده شــده  مــی رود، از آنجــا 
در ایــن نــوع محصــوالت میــزان خاصی باید داشــته 
گیــری دقیــق ازســوی آزمایشــگاه های  باشــد اندازه 
کــه ازحیــث محصــول  مختلــف انجــام می شــود 
ــاال از یــک ســو و حفــظ  ــا امنیــت غــذای ب ســالم و ب

محیــط زیســت شــک و تردیــدی برجــا نمانــد.
بهبود صادرات باتوجه به محصوالت سالم 

کشاورزی
قابلیت هــای  اســتان اصفهــان  کــرد:  اضافــه  وی 
متعــددی بــرای توســعه و پیشــرفت در صنعــت 

ــه  ک ــالم دارد  ــده و س ــی ش گواه ــوالت  ــت محص کش
خــود نقشــی اساســی در بهبــود صــادرات و جــذب 

بازارهــای دیگــر خواهــد داشــت.
گروه محیط زیســت و ســالمت غذا ســازمان  رییس 
کــرد: نکتــه  کشــاورزی اصفهــان خاطرنشــان  جهــاد 
و  جنــوب  و  غــرب  و  شــرق  در  توجه اینکــه  قابــل 
شــمال اســتان ظرفیت تولید دارد و به دلیل وجود 
گون  آب و هــوای مختلــف می توان محصوالت گونا

کــرد. کشــت  و متنــوع را 
بهبود بازاریابی و فروش نیاز اساسی محصوالت 

گواهی شده کشاورزی
گــروه محیــط زیســت و ســالمت غــذا جهــاد  رییــس 
کــرد: بازاریابــی و فــروش  کشــاورزی اصفهــان اضافــه 
بــه عنــوان رکــن اصلــی درآمــد زایــی درحــد مطلــوب 
کــه  خــود محقــق نشــده اســت و ایــن امــر می طلبــد 
ــا همــکاری دســتگاه های مرتبــط فرهنگ ســازی  ب
کنــون  تا ارتبــاط  در ایــن  و  گیــرد  انجــام  مناســب 
ــزار شــده اســت. کالس هــای آموزشــی مختلــف برگ

بیمارستان ها محل مناسب برای عرضه 
محصوالت گواهی شده

عضــو کمیته ســالمت غــذا و مشــاور معاونــت زراعت 
وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: باید ایــن نکتــه مهــم 
کــز درمانــی و بــه  کــه بیمارســتان ها و مرا را پذیرفــت 
کــز تخصصــی درمانــی ماننــد قلــب بهتــر  ویــژه مرا
می تواننــد از ایــن محصــوالت بــرای حفــظ ســالمتی 
کافــی بــرروی  کننــد زیــرا نظــارت  بیمــاران اســتفاده 

ــود دارد. ــا وج آن ه
یــک تولیدکننــده محصــوالت گواهــی شــده و ســالم 
در غرب اســتان اصفهان درارتباط با مشــکالت این 
کــرد: مطالبــه عمومی بــرای  صنعــت خاطرنشــان 
ــه چشــم  ــر ب کمت ــوع محصــوالت  اســتفاده از ایــن ن
می خــورد و بایــد بــرای فرهنگ ســازی و همچنیــن 
محصــوالت  نــوع  از ایــن  مــردم  بیشــتر  شــناخت 
بیشــتر تــالش شــود. امیــر مباشــری خاطرنشــان 
گواهــی شــده و ســالم  کــرد: اســتفاده از محصــوالت 
تاثیــرات مطلوبــی نظیــر حفظ ســالمتی بــرای مردم 
دارد و ازطــرف دیگــر بــرای حفــظ محیــط زیســت 
ک  ازجهــت انتشــار نیافتــن انــواع ســموم در آب و خا

ســودمند اســت.
کننده بخش خصوصی اظهارداشــت: از  این تولید 
گواهــی شــده و ســالم ازلحــاظ  کــه محصــوالت  آنجــا 
دارنــد  باالیــی  ضمانــت  درصــد  غذایــی  امنیــت 
می تــوان در فروشــگاه ها جایگاه هــای اختصاصــی 
بــرای آن هــا تشــکیل داد تــا مــردم بــا خیــال راحــت 

کننــد. بتواننــد آن هــا را خریــداری و اســتفاده 

توسعه کشاورزی اصفهان با ارتقای محصوالت سالم و گواهی شده

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

رفــع  بــرای  پیشــنهاداتی  از  گمــرک  فنــی  معــاون 
کامیــون  کامیون هــای اســقاطی و واردات  مشــکل 
بــه ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای خبــر 
گزارش ایمنا، مهــرداد جمال ارونقی معاون  داد. بــه 
کامیــون  ــا ظرفیــت واردات  گمــرک دررابطــه ب فنــی 
کامیون هــای اســقاطی و رفــع موانع ایــن  براســاس 
موضــوع بــه ســازمان راهــداری پیشــنهاداتی را ارائــه 

کــرد.
در ایــن نامــه آمــده اســت: عطــف بــه نامــۀ شــمارۀ ٧١ 
/ ٤٥٢٧٥ مــورخ ۱۴۰۰.۴.۱ مدیــر محتــرم نوســازی 
و  نــاوگان عمومی حمــل  ریــزی  برنامــه  و  توســعه 
نقــل جــاده ای بــه اســتحضار می رســاند باتوجــه 
وضعیــت  گــذاری،  شــماره  زمــان  در  به اینکــه 
کامیون هــای وارداتــی مشــخص می شــود  ظرفیــت 
کارت  و  مالکیــت  شناســنامه  در  زمــان،  آن  در  و 
ــه  ک ــردد  خــودرو، ظرفیــت، توســط ناجــا درج می گ

کامیون هــای اســقاطی بــا ظرفیت  برابــری ظرفیــت 
امــکان  بــه صــورت دقیــق  کامیون هــای وارداتــی 
پذیــر اســت، پیشــنهاد می گــردد جهت جلوگیــری از 

گمــرکات: کامیون هــا در  تجمــع و انباشــت 
کامیون هــای اســقاطی پــس از  - شــمارۀ شاســی 
گــذاری بــه ناجــا اعــام  ترخیــص و قبــل از شــماره 

گــردد؛
ــور  ــپ موت ــرت در تای ــه مغای ــروز هرگون ــورت ب - درص
یــا ســایر مشــخصات، درصــورت صــدور مجوزهــای 

قانونــی، بارعایــت ســال ســاخت و بخشــنامه های 
اباغــی، ضمن درج مشــخصات صحیح موتــور و… 
در ســوابق گمــرک، بــدون اســتعام مجــدد، نســبت 
گــردد تــا مراتــب در زمــان  کاال اقــدام  بــه ترخیــص 

گیــرد. گــذاری ملحــوظ نظــر قــرار  شــماره 
ترخیــص  عــدم  باعــث  کــه  مــواردی  از  یکــی   -
گردیــده تاخیــر در  گمــرکات  کامیون هــای وارداتــی از 
ــه  ک ــد رهگیــری بانــک می باشــد  ک صــدور و ارســال 
درایــن خصــوص نیــز پیشــنهاد می گــردد درصــورت 
تاییــد و پذیــرش موضــوع توســط آن وزارتخانــه، 
و  اقــدام  کامیون هــا  فــوری  ترخیــص  بــه  نســبت 
گــذاری  کــد رهگیــری بانــک بــه زمــان شــماره  ارائــه 

گــردد. کامیون هــا موکــول 
- باتوجــه به احتمــال وجود ایــرادات جزئی درحین 
گمــرک آمادگــی دارد تــا پذیــرای  گمرکــی،  تشــریفات 
حضــور نماینــدگان آن ســازمان در گمــرکات اجرایی 

بــرای رفــع مشــکات احتمالــی موجود باشــند.

کــرده  مکلــف  را  بانــک  پنــج  مرکــزی  بانــک 
کارت اعتبــاری هفــت میلیونــی )کارت  اســت تــا 
کــه ســود  کننــد  رفاهــی( بــرای متقاضیــان صــادر 

اســت. درصــد   ۱۸ کارت  تســهیات این 
کارت  بــه تازگــی بانــک مرکــزی شــیوه نامــه صــدور 
ــارت،  ــی، تج ــت، مل ــک مل ــج بان ــه پن ــی را ب رفاه
کــه  کــرده اســت  کارگــران ابــاغ  صــادرات و رفــاه 
طبــق آن هــر یــک از ایــن بانک هــا بایــد تــا ســقف 
و  کننــد  صــادر  رفاهــی  کارت  فقــره  هــزار   ۲۰۰
طبــق اعــام مدیــر اداره اعتبــارات بانــک مرکــزی 
کنــون بانــک ملــی بــه طــور مقدماتــی صــدور  تا
کــرده اســت  کارت هفــت میلیونــی رفاهــی را آغــاز 
کثــر تــا دو هفتــه آینــده ســایر بانک هــای  و حدا
کــه  امــکان را خواهنــد داشــت  نیز ایــن  عامــل 
کارت هــای رفاهــی را دراختیــار متقاضیــان قــرار 

ــد. دهن
دارنــدگان  ازجملــه  حقیقــی  تمامی اشــخاص 
کنــون هیــچ میــزان از ســهام  کــه تا ســهام عدالــت 
که  خود را نفروخته اند و همه سرپرســتان خانوار 
حداقــل یکــی از یارانه هــای نقــدی یــا معیشــتی را 
دریافــت می کننــد، می تواننــد تــا ســقف هفــت 

کننــد. کارت رفاهــی دریافــت  میلیــون تومــان 
ــت  درایــن بیــن، ۶۰ درصــد ارزش روز ســهام عدال
ــزی  ــذاری مرک گ ــپرده  ــرکت س ــام ش ــاس اع )براس
و تســویه وجــوه( و حســاب های یارانــه نقــدی و 
معیشــتی طبــق اعــام ســازمان هدفمندســازی 
کســورات مربــوط بــه  یارانه هــا و بــا درنظرگرفتــن 
اقســاط وام هــای پرداخــت شــده قبلــی، می تواند 
بــه عنــوان وثیقه هــای قابــل قبــول از مشــتری 

گیــرد. مــورد پذیــرش قــرار 
کارت رفاهــی ۱۸ درصــد و  نــرخ ســود تســهیات 

کــه  مهلــت بازپرداخــت آن نیــز ۱۸ ماهــه اســت 
بااحتســاب ســود ۱ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان 
کارت رفاهــی هریــک از  بــر مبلــغ هفــت میلیونــی 
کارت بایــد ماهانــه تقریبــًا  کنندگان ایــن  دریافــت 

۴۵۸ هــزار تومــان بپردازنــد.
البتــه، طبــق اعام بانــک مرکزی در آینــده نزدیک 
بــه جــز پنــج بانــک ذکــر شــده ســایر بانک هــا نیز به 

کرد. کارت رفاهــی اقــدام خواهند  صــدور 

درخواســت  درحالــی  کارونــی  ما تولیدکننــدگان 
ســازمان  بــه  را  محصــول  قیمت ایــن  افزایــش 
تولیدکننــدگان  و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت 
ــه  ــت را ب ــش قیم ــازمان، افزای ــن س که ای ــد  داده ان
گنــدم صنــف و صنعــت موکــول  بعــد از اعــالم نــرخ 
ــدگان  ــراض تولیدکنن ــب اعت ــن موج ــرده و همی ک

شــده اســت.
خریــد  تضمینــی  نــرخ  اعــالم  بــا   :۲۴ اقتصــاد 
درصــدی  افزایــش ۱۰۰  و  دولــت  ازســوی  گنــدم 
ازســوی  قیمــت  افزایــش  درخواســت  آن، 
تولیدکننــدگان دور از ذهــن نیســت. این درحالــی 
گذشــته این محصــول افزایــش  کــه ســال  اســت 
قیمتــی ۵۶ درصــدی داشــت و اینــک زمزمه هــای 
افزایــش قیمــت جدیــد بــه زودی بــه واقعیــت 

می پیونــدد.
کارونی؟ افزایش ۷۰ درصدی قیمت ما

کارونی  انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ما
درصدی ایــن  از ۷۰  بیــش  افزایــش  احتمــال  از 
کــه  محصــول در ســال جــاری درحالــی خبــر داده 
دلیــل آن را افزایــش قیمــت خرید تضمینی گندم 
کارونی اســت اعالم  کــه مــاده اولیــه اصلی تولیــد ما
کــه  می کند. ایــن انجمــن بر ایــن عقیــده اســت 
افزایــش ۱۰۰ درصــدی نــرخ خریــد تضمینــی گندم 
کارونــی موثــر  بــر افزایــش قیمــت تمــام شــده ما

اســت.
کارونی معطل اعالم نرخ  افزایش قیمت ما

گندم صنف و صنعت
کارخانجــات  کارفرمایــان  مشــاور انجمــن صنفــی 
گفــت: احتمــال افزایــش بیــش از ۷۰  کارونــی  ما

کارونــی وجــود دارد. درصــدی قیمــت ما
رســول مــژده شــفق ادامــه داد: تولیدکننــدگان 
کارونــی در ســال  بــرای تعییــن قیمــت دقیــق ما
جــاری، منتظــر اعــالم نرخ گندم صنــف و صنعت 
هســتند و ایــن تاخیــر در اعالم قیمت مشکل ســاز 

شــده اســت.
سازمان حمایت مجوزی برای افزایش قیمت 

کارونی نداده است ما
کاال هــای مصرفــی ســازمان  معــاون نظــارت بــر 
حمایــت از مصــرف کننــدگان در گفتگــو با اقتصاد 
کارونی مدت هاست  گفت: تولیدکنندگان ما  ۲۴
را  محصــول  قیمت ایــن  افزایــش  درخواســت 

داده انــد.
ســیدداوود موســوی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی 
ــا ســازمان حمایــت با ایــن درخواســت  بر اینکــه آی
کنــون  گفــت: تا کــرده اســت یــا خیــر،  موافقــت 
ســازمان حمایــت مجــوزی بــرای افزایــش قیمــت 

کارونــی نــداده اســت. ما
کارونی نیازمند بحث  افزایش قیمت ما

کارشناسی است
کاال هــای مصرفــی ســازمان  معــاون نظــارت بــر 
کننــدگان بابیان اینکــه بــرای  حمایــت از مصــرف 
گذاری  کارونی، بحث سیاســت  تعیین قیمت ما
گفــت: مــا هنــوز بــه تعییــن  گنــدم مهــم اســت، 

کارونــی ورود نکرده ایــم. قیمــت ما
قیمتــی  افزایــش  نبایــد  داد:  ادامــه  موســوی 
کارونــی اتفــاق بیفتد مگراینکه ســازمان  دربــاره ما
کنــد تــا مشــخص  کارشناســی  حمایــت بحــث 
و  عــدد  چــه  محصــول  قیمت ایــن  کــه  شــود 

رقمی می شــود.
کارونی بازنگری در نرخ ما

کاال هــای مصرفــی ســازمان  معــاون نظــارت بــر 
ــرخ  ــوز ن ــت: هن گف ــدگان  کنن ــرف  ــت از مص حمای
گنــدم صنــف و صنعــت را مشــخص نکرده انــد.
کــه  اســت  ماجرا ایــن  اصــل  گفــت:  موســوی 
و  صنــف  فــروش  گنــدم  نــرخ  شــود  مشــخص 
صنعــت چــه عــدد و رقمی می شــود و مــا براســاس 
کارونی باشــد  گــر نیــاز بــه بازنگری در قیمت ما آن ا
بازنگــری می کنیــم تــا مشــخص شــود چــه تغییــر 

قیمتــی خواهیــم داشــت.

پیشنهاد گمرک به سازمان راهداری برای کامیون های اسقاطی

جزئیات صدور و اقساط کارت رفاهی ۷ میلیونی

هنوز مجوزی برای افزایش قیمت ماکارونی صادر نشده است

کارونی گران می شود  ما

بــرای  مشــموالن  مهلــت  پایــان  تــا  هفتــه  یــک 
پرداخــت مالیــات خریــد ســکه از بانک مرکــزی باقی 
کــه درایــن بیــن ابهامی وجــود دارد  مانــده اســت 
مبنــی براینکــه خریــد ســکه از صرافــی  و طالفروشــی 
کــه معــاون  نیــز مشــمول مالیــات می شــود یــا خیــر 
مالیاتــی  امــور  ســازمان  مالیاتــی  درآمدهــای 

کــرد. توضیحاتــی درایــن زمینــه ارائــه 
از ســال ۱۳۹۷  بانــک مرکــزی  از  خریــداران ســکه 
کــه خریــداران  مشــمول پرداخــت مالیــات هســتند 
گذشــته تــا پایــان ۱۵ تیرمــاه ســال  ســکه در ســال 
گــر مالیات  جــاری بایــد مالیــات متعلقــه بپردازنــد و ا
خــود را در ایــن مــدت نپردازنــد، بــه مالیــات متعلقــه 
آنهــا بــه ازای هــر مــاه دیرکــرد معــادل ۲.۵ درصــد 

جریمــه اضافــه می شــود.
کــه امــکان پرداخــت مالیــات  همچنیــن، مودیانــی 
کامــل تــا ۱۵ تیــر ســال جــاری  مقطــوع را بــه صــورت 
بــه  تــا چهــار مــاه  کثــر  ندارنــد، مالیــات آنهــا حدا

صــورت مســاوی قســط بنــدی می شــود.
کــه بیــش از پنــج تــا  کســی  طبــق دســتورالعمل، 
ــه ازای هــر  ــد ب ــزی بخــرد، بای ۱۵ ســکه از بانــک مرک
قطعه ســکه بایــد ۹۶۰ هزار تومان مالیــات پرداخت 
کنــد و نســبت بــه مــازاد ۱۵ تــا ۲۵ ســکه بــه ازای هــر 
قطعــه بایــد معــادل یــک میلیــون و ۲۸۰ هــزار تومان 

مالیــات بپــردازد.
عــالوه برایــن، نســبت بــه مــازاد ۲۵ تــا ۱۰۵ ســکه بــه 
ازای هــر قطعــه بایــد معــادل یک میلیــون و ۶۰۰ هزار 
تومــان مالیــات پرداخت شــود که نکتــه قابل توجه 
دربــاره مالیــات ســکه، افزایش قابــل توجه رقــم آن و 

کاهــش ســطح معافیت مالیاتی اســت.
درایــن راســتا، تمامی اشــخاص حقیقــی خریــدار 
کــه  ســکه از بانــک مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران 
کثــر )۱۰۵(  در ســال ۱۳۹۹ نســبت بــه دریافــت حدا
تــا  کثــر  حدا بایــد  کرده انــد،  اقــدام  ســکه  قطعــه 
پایــان ۱۵ تیــر مــاه ســالجاری بــا مراجعــه بــه ســامانه 
عملیات الکترونیــک مودیان مالیاتی ســازمان امور 
کشــور بــه نشــانی my.tax.gov.ir  نســبت  مالیاتــی 

کننــد. بــه پرداخــت مالیــات متعلقــه اقــدام 
همچنیــن، برای اینکــه از مشــمولیت خــود بــرای 
بانــک مرکــزی  از  پرداخــت مالیــات خریــد ســکه 
کنیــد، بایــد ابتــدا در ســامانه عملیــات  اطــالع پیــدا 
الکترونیــک مودیــان مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی 
گــر بــا  کنیــد و ا بــه نشــانی my.tax.gov.ir ثبــت نــام 
کــد ملــی خــود در ایــن ســامانه شــما مشــمول  درج 
پرداخــت مالیــات باشــید، بــه شــما اعــالم می شــود.

ســپس بایــد بــه ســامانه پرداخــت مالیــات مقطــوع 
و انتخــاب تعــداد اقســاط مراجعــه و مالیــات خــود را 

کنیــد. براســاس سررســید قبــوض پرداخــت 
کــه در ســال ۱۳۹۸ ســکه  کســانی  عــالوه برایــن، 
نیــز  نپرداخته انــد  را  آن  مالیــات  امــا  خریده انــد 
کــه بیشــتر از ۱۸۵ ســکه خریــده باشــند،  درصورتــی 
کســانی  کننــد و  می تواننــد امســال اظهارنامــه پــر 
کــرده باشــند نیــز  کمتــر از ۱۸۵ ســکه خریــداری  کــه 
می تواننــد طبــق دســتورالعمل ســال ۱۳۹۸ مالیات 
کــه بــرای اطــالع از دســتورالعمل  خــود را بپردازنــد 
مراجعــه  لینــک  به ایــن  می توانیــد   ۱۳۹۸ ســال 

کنیــد.

یک هفته مانده تا پایان مهلت مشموالن پرداخت مالیات

پاسخ به ابهامات مالیات سکه 

خبر

 مالیات بر ارزش افزوده؛ 
چیستی و چرایی

مالیــات  نوعــی  افــزوده  بــرارزش  مالیــات 
کــه بــر مصــرف وضــع شــده  غیرمســتقیم اســت 
کــه تولیدکننــدگان، توزیــع  اســت. بدیــن معنــا 
و  کاال  واردکننــدگان  همچنیــن  و  کننــدگان 
خدمــات در زنجیــره توزیــع، عرضــه و واردات 
کاالهــا و خدمــات باید مالیات بپردازند و هنگام 
عرضــه آنهــا از خریــدار دریافــت کنند. این چرخه 
کننــده  کاال و خدمــات بــه مصــرف  تــا عرضــه 
ــده ای  کنن ــرف  ــا مص ــد. ام ــه می یاب ــی ادام نهای
کــه بایــد مالیــات بــر ارزش افــزوده  نهایــی اســت 
را متحمــل شــود. مالیــات بــرارزش افــزوده روش 
کــه مــورد توجــه  جدیــد اخــذ مالیــات اســت 
ــا  ــور م کش ــت. در  ــوده اس ــورها ب کش ــیاری از  بس
مالیــات بــرارزش افــزوده نیــز از اهمیــت خاصــی 
برخــوردار اســت. مطالعــه آثار ایــن مالیــات بــر 
کشــور از اهمیــت  کالن اقتصــادی  متغیرهــای 
نشــان  بررســی ها  اســت.  برخــوردار  خاصــی 
کــه اجــرای قانــون مالیــات بــرارزش  می دهــد 
افزوده اثر قیمتی بســیار ناچیزی در پی داشــته 

اســت.
مالیــات بــرارزش افــزوده بــه خــودی خــود تــورم 
گــر عامــالن اقتصــادی  ا امــا  نــدارد  بــه همــراه 
ــار  ــده انتظ ــده و تولیدکنن کنن ــرف  ــد مص همانن
ســعی  و  باشــد  داشــته  را  قیمت هــا  افزایــش 
نماینــد خــود را در قبال ایــن افزایــش قیمت هــا 
محافظت نمایند ممکن اســت اجــرای مالیات 
بــرارزش افــزوده تــورم شــتابان را دامــن بزنــد. 
افزایــش  انتظــار  بیــش  و  کــم  گرچــه  ا درواقــع 

دارد. وجــود  قیمت هــا 
درمــورد آثــار اقتصــادی مثبــت مالیــات بــرارزش 

کــرد: افــزوده می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره 
تاثیر مالیات برارزش افزوده بر سرمایه گذاری

تاثیر مالیات برارزش افزوده بر تراز تجاری
و  مصــرف  بــر  افــزوده  بــرارزش  مالیــات  تاثیــر 

ز نــدا پس ا
تاثیــر مالیــات بــرارزش افــزوده درایجــاد ثبــات 

اقتصــادی
تاثیر مالیات برارزش افزوده بر کسری بودجه

اصــالح  منظــور  بــه  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات 
گذاشــته شــد.  کشــور بــه اجــرا  ســاختار مالیاتــی 
کالن  مطالعــه آثار ایــن مالیــات بــر متغیرهــای 
ــژه ای برخــوردار  کشــور از اهمیــت وی اقتصــادی 
زیــر و  ارایــه خدمــات  کاالهــا و  اســت. عرضــه 
همچنیــن واردات آنها حســب مــورد از پرداخت 

مالیــات معــاف می باشــند.
محصوالت کشاورزی فراوری شده

دام و طیور زنده
آبزیان و زنبور عسل

انواع کود و سم و بذر
گوشــت، قنــد و شــکر و...  آرد خبــازی، نــان، 
کتــاب، مطبوعــات، دفاتــر تحریــر و انــواع دارو، 
درمانــی،  خدمــات  درمانــی،  مصرفــی  لــوازم 
خدمــات بانکــی و اعتبــاری و... حمــل ونقــل 
درون  و  شــهری  بــرون  عمومی مســافری 
ــواع خدمــات پژوهشــی و آموزشــی.  شــهری، ان
کــه مالیــات بــر ارزش  کــرد  در آخــر بایــد اشــاره 
افــزوده از جملــه سیاســت های دولت هــا اســت 
کاهــش نابرابــری درآمدهــا اتخــاذ  کــه بــا هــدف 
ــر ارزش افــزوده  هرکــس  می کننــد. در مالیــات ب
بیشــتری   مالیــات  می کنــد  مصــرف  بیشــتر 
و  کاالهــا  مثــال  طــور  بــه  می کنــد  پرداخــت 
خدماتــی که مورد نیاز طبقات پاییــن درآمدی 
هســتند مثل ) مــواد غذایــی، خدمــات درمانی 
کاالهــا  و آموزشــی...( شــامل معافیــت شــده و 
اســتفاده  مخصــوص  فقــط  کــه  خدماتــی  و 
جواهــرات،   ( مثــل  جامعــه  بــاالی  طبقــات 
مــواد غذایــی لوکــس، ماشــین های لوکــس،...( 
ــذ  ــگاه اخ ــن ن ــوند با ای مشــمول مالیــات می ش
مالیــات بــر ارزش افــزوده سیاســت درســت و 

اصولــی اســت. 
  روابــط عمومــی اداره کل امور مالیاتی اســتان 

اصفهان

گزارش تحلیلی
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واحدهــای  خــام  فــوالد  تولیــد  ماهانــه  عملکــرد 
 ۱۴۰۰ ســال  اول  ماهــه   ۲ در  کشــور  فوالدســازی 
منتشــر شــد و براســاس آن بیشــترین حجــم تولیــد 
شــده متعلــق به اســلب بــه میــزان ۲ میلیــون و ۲۴۱ 
کــه مجموعــه فــوالد مبارکــه  هــزار و ۲۰ تــن اســت 
ســهم ۸۶ درصــدی از تولید ایــن محصــول را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت.
ازســوی ایمیدرو،  شــده  منتشــر  جــدول  برپایــه 
و  فروردیــن  طــی  ارفــع  فــوالد  و  آهــن  شــرکت 
اردیبهشــت ۱۴۰۰ توانسته اســت ۱۵۸ هزار و ۹۱۱ تن 
بیلــت فــوالدی تولید کند. همچنین جهــان فوالد 
ســیرجان نیز در این مدت توانســته بیلت فــوالدی 
بــه مقــدار ۱۷۲ هــزار و ۲۳۴ تــن را بــه تولیــد برســاند.

اولیــن  عنــوان  بــه  اصفهــان  آهــن  ذوب  شــرکت 
امســال  اول  ماهــه   ۲ در  فوالدی ایــران  شــرکت 
توانســته اســت بیلــت فــوالدی بــه مقــدار ۱۷۱ هــزار 
ــه مقــدار ۲۴۸ هــزار و ۳۷۷  و ۵۲۴ تــن و بلــوم نیــز ب

کنــد. ــن تولیــد  ت
ــو نیــز در واحــد  شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرمل
زیرمجموعه خــود )فوالد چادرملو( تولیــد ۲۰۴ هزار 
و ۶۰۹ تــن بیلــت فــوالدی را بــه ثبت رســانده اســت.

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه 
در شــرکت زیــر مجموعــه خــود یعنــی فــوالد بردســیر 

طــی ۲ ماهــه اول امســال توانســت بیلــت فــوالدی 
کنــد. بــه میــزان ۱۳۴ هــزار و ۲۴۰ تــن تولیــد 

شــرکت فــوالد آلیاژی ایــران طــی ۲ ماهــه اول ســال 
۱۴۰۰، ۳ محصــول را در ســبد تولیــدی خــود جــای 
که اینــگات بــه مقــدار ۸  داده اســت. به ایــن شــکل 
هــزار و ۳۰۹ تــن، بلــوم آلیــاژی - مهندســی به میزان 
۳۲ هــزار و ۱۴۱ تــن و بیلــت آلیــاژی - مهندســی نیــز 

کنــد. بــه مقــدار ۴۸ هــزار و ۷۱۳ تــن تولیــد 
ــده  ــن تولیدکنن ــوان بزرگتری ــه عن ــان ب ــوالد خراس ف
محصــوالت فوالدی در شــرق کشــور نیــز طی مدت 
یادشــده توانســته اســت بیلــت فــوالدی بــه مقــدار 
کنــد و فــوالد بنــاب نیــز  ۲۰۰ هــزار و ۷۶۶ تــن تولیــد 
در ایــن ۲ مــاه تولیــد ۷۸ هــزار و ۷۴۶ تــن بیلــت را بــه 

ثبــت رســانده اســت.
فــوالد خوزســتان یکــی دیگر از تولیدکننــدگان بزرگ 
فوالدســاز ایران اســت. این شــرکت نیــز در فروردیــن 
و اردیبهشــت امســال توانســت اســلب بــه مقــدار 
۳۰۸ هــزار و ۳۲۷ تــن، بیلــت فــوالدی ۲۰هــزار و 
۶۶۶ تــن و بلــوم نیــز بــه مقــدار ۳۰۶ هــزار و ۳ تــن 

کنــد. تولیــد 
کاوه جنــوب طــی مــدت یادشــده عــدد ۲۸۹  فــوالد 
ــه  ــرای تولیــد بیلــت فــوالدی را ب ــن ب هــزار و ۷۴۷ ت

ثبــت رســانده اســت.
ــروه  گ ــه عنــوان بزرگتریــن  مجموعــه فوالدمبارکــه ب

کشــور نیــز طــی ۲ مــاه اول امســال در  فوالدســاز 
شــرکتهای زیرمجموعــه خــود رکوردهــای تولیــد 
بــه نســبت قابــل قبولــی را بــه ثبــت رســانده اســت. 
شــرکت فــوالد ســبا طــی مــدت یادشــده توانســته 
اســت اســلب بــه مقــدار ۲۶۰ هــزار و ۹۵۷ تــن تولیــد 
کنــد؛ همچنین فوالد هرمزگان نیز تولیــد ۲۷۵ هزار 
و ۵۸۵ تــن اســلب را بــه ثبــت رســانده؛ امــا باالتریــن 
میــزان تولیــد در کارخانــه فوالدمبارکــه انجــام شــده 
کــه تولیــد یــک میلیــون و  اســت به ایــن ترتیــب 
کارنامــه ۲ مــاه اول  ۳۹۶ هــزار و ۱۵۱ تــن اســلب را در 

امســال خــود بــه ثبــت رســانده اســت.
کنــار دیگــر  ــروه ملــی صنعتــی فوالد ایــران هــم در  گ
کشور توانسته  تولیدکنندگان محصوالت فوالدی 
اســت در کارنامــه ۲ ماهــه تولید خود رقــم ۲۵ هزار و 

۴۱۱ تــن بیلــت فــوالدی را بــه ثبــت برســاند.
مــاه  طــی ۲  تولیــد  حجــم  باالتریــن  درمجمــوع 
فروردیــن و اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــه اســلب اختصــاص 
کــه بــه میــزان ۲ میلیــون و ۲۴۱ هــزار و ۲۰ تــن  دارد 
تولیــد شــده و بعــد از آن بیلــت فــوالدی بــا رقــم یــک 
میلیــون و ۴۵۶ هــزار و ۸۵۴ تــن در جایــگاه دوم 
ــوالد  ــه ف ــان مجموع ــن می ــت. درای ــه اس گرفت ــرار  ق
مبارکــه با تولید یک میلیــون و ۹۳۲ هــزار و ۶۹۳ تن 
کشور  کل اسلب  توانسته است ۸۶ درصد از تولید 

را بــه خــود اختصــاص دهــد.

در ۲ ماهه نخست امسال؛

تولید ۸۶ درصد اسلب کشور 
توسط گروه فوالد مبارکه انجام شد

خبرربخ

خبر

و  آمــوزش  مرکــز  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
توانمندســازی معتــادان بــاغ فــدک اصفهــان 
مــاه   ۲ تــا  شــهر  شــهرداری این  همــت  بــه 

بــرداری می رســد. بــه بهــره  آینــده 
گــو با ایرنــا افــزود:  گفــت و  عبــاس رضایــی در 
 ایــن مرکــز براســاس مــاده ۱۶ قانــون اصــاح 
قانــون مبــارزه بــا مــواد مخــدر و الحاق مــوادی 
بــه آن درحــال ســاخت اســت و تکمیــل آن 
نقش بســزایی در نگهــداری، درمــان، آموزش 
و بازپــروری معتــادان منطقه خواهد داشــت.

تشــکیل  و  کرد: ایجــاد  خاطرنشــان  وی 
ســازی  توانمنــد  و  آمــوزش  اردوگاه هــای 
معتــادان بــرای درمــان آمــوزش و بازپــروری 
آنــان ازســوی نهادهــای مرتبــط بایــد جــدی 
گرفتــه شــود تــا بتوانیــم شــاهد بازگردانــدن 
بــه زندگــی عــادی  آنــان  از  شــمار بیشــتری 

باشــیم.
ضــروت  بــر  کیــد  تا بــا  اصفهــان  اســتاندار 
ازســوی  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه  بــه  توجــه 
تمامی نهادهــا ادامــه داد: دیگــر اردوگاه هــای 
بیشــتر  را  خــود  ظرفیــت  بایــد  نیــز  موجــود 

آیــد. به دســت  الزم  کارایــی  تــا  کننــد 
رضایــی بااشــاره بــه اهمیــت آمــوزش و حرفــه 
گفــت: هــر آنچــه بــه مباحــث  آمــوزی بــه آنــان 
توجــه  معتــادان  آمــوزی  حرفــه  و  آموزشــی 
کــه آنــان پــس از  کنیــم ســبب خواهــد شــد 
ــه  درمــان، بتواننــد شــغل داشــته باشــند و ب

ــد. ــاز نگردن ســراغ مــواد مخــدر ب

گذشــته بــا موضــوع  وی بــه جلســه هفتــه 
اســتانداری  در  مخــدر  مــواد  بــا  مبــارزه 
بررســی  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره  اصفهــان 
راه هــای انتقــال مــواد مخــدر بــه اســتان از 
دیگــر  ازســوی  و  بــود  جلســه  آن  مباحــث 
راه انــدازی پاســگاه ســیار بــا امکاناتــی نظیــر 
مــورد  جلســه  آن  در  گلولــه  ضــد  کانکــس 

گرفــت. قــرار  کیــد  تا و  ارزیابــی 
تشــکیل  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتاندار 
ــتان  ــت دادس ــا مدیری ــزی ب ــه ری ــه برنام کمیت
اصفهــان بــرای آمــوزش و آزادســازی معتــادان 
کــه  تفاهمنامــه  درقالب ایــن  اظهارداشــت: 
تشــکیل  را  آن  ضلــع  دیگــر  نیــز  شــهرداری 
می دهــد بــا هماهنگــی دادســتان برخــی از 
زیرنظــر  آموزش هــای الزم  از  پــس  معتــادان 
کارهای  شــهرداری های شــهرهای اســتان بــه 

خدماتــی مشــغول خواهنــد شــد.
متجاهــر  معتــادان  بازگردانــدن  بــر  رضایــی 
و  کیــد  تا خــود  شــهرهای  غیربومی بــه 
آنــان  بر ایــن شــده  قــرار  کــرد:   خاطرنشــان 
پــس از درمــان و بازپروری توســط بهزیســتی، 
موطــن  انتظامی بــه  نیــروی  پشــتیبانی  بــا 

شــوند. بازگردانــده  خــود  اصلــی 
مرکــز آمــوزش و توانمندســازی معتــادان بــاغ 
فــدک اصفهــان بــا مســاحتی بالــغ بــر چهــار 
نگهــداری  قابلیــت  مترمربــع   ۵۰۰ و  هــزار 
۶۰۰ معتــاد مــرد را دارد و بخــش بانــوان نیــز 
را  زنــان  از  توجهــی  قابــل  شــمار  می توانــد 

کنــد. نگهــداری 

استاندار اصفهان:

مرکز توانمندسازی معتادان باغ فدک اصفهان 
تا ۲ ماه آینده تکمیل می شود

گفــت: از ابتــدای شــیوع خبرربخ ــدار خــور و بیابانــک  فرمان
کنــون ۱۵ میلیــارد ریــال تســهیات  کرونــا تا ویــروس 
ــا  کرون ــده از  کارآفرینــان و متقاضیــان آســیب دی ــه  ب
ــاس  ــده اســت. عب ــتان پرداخــت ش در ایــن شهرس
نظــام االســامی در کارگــروه اشــتغال این شهرســتان 
ــه ۲۰۰ نفــر و  کنــون ب گفت: ایــن مقــدار تســهیات تا
کرونــا  اعطــا شــده  ۱۰۲ واحــد آســیب دیــده ناشــی از 
ــیب  ــد آس ــون ۱۳۳ واح کن ــه داد: تا ــت. وی ادام اس
دیــده از کرونــا در خوروبیابانــک بــا ظرفیــت اشــتغال 
کرده انــد.  نــام  ثبــت  »کارا«  ســامانه  در  نفــر   ۱۷۵
کرونایی  فرمانــدار خــورو بیابانــک گفت: تســهیات 
بــا نــرخ ۱۲ درصــد و بازپرداخــت ۲۴ ماهــه بــه ۱۴ 
اداره  رییــس  شــد.  پرداخــت  اقتصــادی  رســته 
کار و رفــاه اجتماعــی خوروبیابانــک نیــز از  تعــاون، 
ــال تســهیات  اعطــای ۲ میلیــارد و ۴۰۰ میلیــون ری
مشاغل خانگی در این شهرستان خبر داد و گفت: 
بــا پرداخت ایــن تســهیات زمینــه اشــتغال ۳۵ نفــر 
فراهــم شــد. وحیــد نقــوی افــزود: بــا راه انــدازی ســه 
طــرح پشــتیبان و هشــت طــرح مســتقل مشــاغل 
خانگــی و بــا رشــد ۱۳۷ درصــدی، رتبه اول را اســتان 

واحدهــای  مجمــوع  از  گفــت:  وی  داشــته ایم. 
گــروه صنفــی،  فعــال خوروبیابانــک ۹۵ درصــد در 
از  کــه ۶۰ درصــد  دامــداری هســتند  و  کشــاورزی 
آنهــا در روســتاهای این شهرســتان دایرنــد. رییــس 
ــاه اجتماعــی خــور و بیابانــک  کار و رف اداره تعــاون، 
و  صنفــی  واحــد   ۴۰۰ حــدود  کــرد:  خاطرنشــان 
کارگاهــی در ایــن شهرســتان وجــود دارد کــه ۱۰ کارگاه 
کارگــر هســتند.  از ایــن تعــداد دارای بیــش از ۳۰ نفــر 
کنــون افــزون بر چهــار هــزار و ۲۰۰ نفر  وی افــزود: هــم ا
کشــاورزی، اصنــاف و خدمــات  در حــوزه صنعــت، 
نقــوی  هســتند.  فعالیــت  مشــغول  شهرســتان 
گذشــته در  گفــت: شهرســتان خوروبیابانــک ســال 
جذب تســهیات مشــاغل خانگی رتبه اول اســتان 

ــاص داد. ــود اختص ــه خ ــان را ب اصفه

ســازمان  معدنــی  صنایــع  و  امورمعــادن  معــاون 
گفــت: ۸۵۳  صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان 
معــدن در ایــن اســتان پروانــه بهره بــرداری دارنــد کــه 

۶۰ درصد ایــن معــادن فعــال اســت.
محمــد ســرجوقیان افــزود: بیــش از ۴۰۰ معــدن در 
اســتان اصفهــان درزمینــه ســنگ های تزیینــی و 
کــه شــامل  مصالــح ســاختمانی فعالیــت می کننــد 
انــواع ســنگ های ســاختمانی، مرمریــت، مرمــر، 

گرانیــت و تراورتــن اســت.
گروه هــای مــواد معدنــی  گفــت: اصفهــان انــواع  وی 
را در خــود جــای داده اســت و ازنظــر ظرفیــت مــواد 
معدنــی به عنــوان یکی از اســتان های مطرح کشــور 

محســوب می شــود.

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان اظهــار 
داشــت: ظرفیــت اسمی اســتخراج معــادن اســتان 
ــواع مــواد معدنــی اســت  ســاالنه ۵۰ میلیــون تــن ان
امــا به صــورت واقعــی نزدیــک بــه ۳۰ میلیــون تــن 

می شــود. اســتخراج 
کــرد: انــواع مــواد معدنــی ازجملــه طــا،  وی اضافــه 
ســرب، روی، آهــن، مــس، باریــت و بنتونیــت در 

اســتان اصفهــان وجــود دارد.
 ۵۲ گذشــته  ســال  بابیان اینکــه  ســرجوقیان 
ــد  ــادر ش ــتان ص ــد در اس ــرداری جدی ــره ب ــه به پروان
کلــی ســاالنه حــدود  کــرد: به صــورت  خاطرنشــان 
۵۰ تــا ۶۰ فقــره پروانــه جدیــد برای معادن در اســتان 

صــادر می شــود و ۵۰ معــدن فعــال می شــود.

معــادن  در  نفــر  هــزار   ۹ حــدود  کــرد:  بیــان  وی 
ــور  ــتند و بط کار هس ــه  ــغول ب ــان مش ــتان اصفه اس
غیرمســتقیم بــه ازای هریــک شــغل در معــادن ۱۰ تــا 

می شــود. غیرمســتقیم ایجاد  شــغل   ۱۲
معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اصفهــان بابیان اینکــه 
ــوان  ــت عن ــی را تح ــد مبلغ ــاالنه بای ــدن کاران س مع
کننــد،  بــه حســاب خزانــه واریــز  حقــوق دولتــی 
کرد: ایــن رقــم بــرای هــر معــدن متفــاوت  تصریــح  
کــه در ســال  و براســاس پروانــه بهره بــرداری اســت 
گذشــته بیــش از ۶۰۰ میلیــارد ریــال از ایــن اســتان 
بــه حســاب خزانــه واریــز شــد. وی گفــت: فرســودگی 
تســهیات  نشــدن  پرداخــت  و  آالت  ماشــین 
معــدن  بخــش  مشــکات  مهمتریــن  به عنــوان 
براســاس  افــزود:  ســرجوقیان  اســت.  اصفهــان 
قانــون بایــد پروانه هــای معــادن به عنــوان وثیقــه 
توســط بانک هــا پذیرفتــه شــود اما باتوجــه به اینکه 
بانک هــا اطاعــات چندانــی ازایــن نــوع فعالیــت 
بهــره  و  نمی کننــد  قبــول  را  مــدارک  ندارند ایــن 
بــرداران معــادن بــرای دریافــت تســهیات بــا چالش 

جــدی مواجــه هســتند.
اســتان اصفهــان ازحیــث تعــداد معــادن فعــال رتبــه 
کل معــادن دارای مجــوز پروانــه بهــره  اول، تعــداد 
بــرداری رتبــه دوم و ازنظــر میــزان ذخیــره قطعــی 
رتبــه ســوم و میــزان اســتخراج اســمی رتبه پنجــم را 

کشــور دارد. در 

نماینــده مــردم شــاهین شــهر، میمــه و برخــوار در 
کشــاورزان غــرب و دشــت برخــوار  گفــت:  مجلــس 
برای اینکــه درختــان چندین ســاله خشــک نشــود، 
درختــان  آبیــاری  بــرای  آب  بازگشــایی  خواســتار 
گــزارش خبرنــار مــا از شــاهین  منطقــه هســتند. بــه 
بــه  بااشــاره  شــهر، حســینعلی حاجــی دلیگانــی 
کشــاورزان  اعتــراض  و  زاینــده رود  آب  بازگشــایی 
کشــاورزان شــرق  شــرق اصفهــان اظهــار داشــت: 
کــه آب در ایــن فصــل بــاز نشــود و در  معتقــد بودنــد 
کشــاورزان  فصــل پاییــز بازگشــایی شــود. وی افــزود: 
غــرب و دشــت برخــوار برای اینکــه درختــان چندین 
ســاله خشــک نشــود، خواســتار بازگشــایی آب برای 

آبیــاری درختــان منطقــه هســتند.
مشکل بی آبی در عدم اجرای برنامه هاست

برخــوار  و  میمــه  شــهر،  شــاهین  مــردم  نماینــده 
آبیــاری  بــرای  کــرد:  نشــان  خاطــر  مجلــس  در 
کــه  درختــان باید ایــن آب بــاز شــود امــا قــرار بــوده 
کــه هنــوز  در تاریــخ پنجــم تیر ایــن اتفــاق بیافتــد 

اســت. نشــده  تصمیمی گرفتــه 
رود  دائمی زاینــده  جریــان  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفت: ایــن موضــوع را بایــد بــا دولــت جدید پیگیری 
ــرای رفــع  ــه اتفــاق بیافتــد و البتــه برنامــه ب ک کنیــم 

کــه نیــاز بــه  کشــور وجــود دارد  مشــکات بی آبــی در 
دارد. شــدن  اجرایــی 

ک با شکایات  پیگیری اجرای قانون هوای پا
مردمی

کشــور  گفــت: مشــکل بــی آبــی در  حاجــی دلیگانــی 
در نبــود برنامــه و طــرح نیســت بلکــه عــدم اجرایــی 
آنهــا مشــکل آفریــن شــده اســت و البتــه بــا رفــع آنهــا 

اختافــات منطقــه ای نیــز حــل خواهــد شــد.
وی همچنیــن درخصــوص اجــرای قانــون هــوای 
که آلودگی  کز صنعتی  ک توســط دســتگاه ها و مرا پا
گزارشــات  گــر شــکایت و یــا  گفــت: ا تولیــد می کننــد، 
مردمی نســبت به ایــن موضــوع و عمــل نکــردن بــه 
ــه دســت  ــا ماده هــای و تبصره هــای آن ب ــون و ی قان
مــن برســد، آنــگاه می توانــم از بعــد نظارتــی اقــدام 
کلی ایــن موضوع  کنــم درغیرایــن صورت بــه صورت 

قابــل پیگیــری نیســت.

۱۵ میلیارد ریال تسهیالت کرونایی به متقاضیان خور 
و بیابانکی پرداخت شد 

۸۵۳ معدن در استان پروانه بهره برداری دارند:

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس خبر داد: فعالیت ۵11 معدن در استان اصفهان

گشایی آب زاینده رود فقط  باز
برای آبیاری درختان غرب اصفهان 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

سرپرســت مدیریــت جهــاد کشــاورزی شــهرضا از آغاز 
گرمــک از ســطح ۲۲۰ هکتــار از  برداشــت طالبــی و 

ع ایــن شهرســتان خبــر داد. مزار
امیــر صفرپــور در حاشــیه بازدیــد از زمین هــای زراعــی 
ع بخــش ُپــرزان، در  گفــت: عــاوه بــر مــزار منطقــه 
دشــت مهیــار نیز عملیــات برداشــت این محصوالت 

تابســتانی آغــاز شــد.
کــرد: پیــش بینــی می شــود امســال  وی تصریــح 
ع  هشــت هزار و ۳۰۰ تن طالبی از این دشــت ها و مزار
برداشــت و روانــه بــازار مصــرف اســتان، شهرســتان و 

ســایر شــهرهای همجــوار شــود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرضا بااشاره 
گرمک در ســال  به برداشــت ۹ هزار و ۱۰۰ تن طالبی و 
گذشــته افــزود: امســال باتوجــه بــه خشکســالی و 
کمبــود منابــع آبــی شــاهد کاهــش ســطح زیــر کشــت 
طالبــی بودیــم. بــه گفتــه صفرپــور، ســطح زیر کشــت 
طالبی بدلیل خشکسالی از ۴۰۰ هکتار در سال های 
عــادی بــه ۲۶۰ هکتــار در ســال ۹۹ و ۲۲۰ هکتــار در 

کاهــش یافتــه اســت. ســال ۱۴۰۰ 
این مســوول، متوســط تولید طالبــی و گرمــک در هر 

گفــت:  کــرد و  ع را حــدود ۳۸ تــن بــرآورد  هکتــار از مــزار
ــه  ــتان ب ــن شهرس ــی در ای ــت صیف ع کش ــزار ــه م هم

آبیــاری نویــن و تحــت فشــار مجهــز هســتند.
از مجمــوع ۱۷ هــزار هکتــار زمیــن زراعــی شــهرضا، 
چهار هزار و ۶۰۰ هکتار به کشــت پاییزه و ۲ هزار و۴۰۰ 

هکتــار بــه کشــت بهــاره اختصــاص دارد.
ــردار شــهرضایی در بخــش  هفــت هــزار و ۵۰۰ بهــره ب
زراعــت و باغبانــی از جملــه انــار، هنداونــه، خیــار، 
خربــزه، طالبــی، ســبزی و صیفی جات ایــن خطــه 

فعــال هســتند.

ع شهرضا گرمک از مزار آغاز برداشت طالبی و 

خبر خبر

گفــت:  رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 
کارخانه هــای تولیــد خــودروی داخلــی به ایمنــی 
ــه مــرگ راننــده  ــد و ایــن امــر منجــر ب توجــه ندارن
خــودروی پــژو در تصــادف هفتــه اخیــر در بزرگــراه 

کشــوری اصفهــان شــد. شــهید 
ســاعت ۱۱ و ۳۰ دقیقــه روز سه شــنبه هشــتم تیــر 
براثــر برخــورد یــک دســتگاه پــژو ۴۰۵ بــا تیــر پایــه 
کشــوری در  روشــنایی حاشــیه بزرگــراه شــهید 
مســیر غرب به شــرق آن، بانوی ۳۵ ســاله راننده 
خــودرو در دم جــان باخــت و دیگــر سرنشــین 
خــودرو بــه علت جراحات شــدید به بیمارســتان 

منتقــل شــد.
گفت وگــو بــا  ســرهنگ محمدرضــا محمــدی در 
مهــر بابیان اینکــه مشــابه این حادثــه دلخــراش 
می شــود،  تکــرار  زیــاد  شــهر  بزرگراه هــای  در 
اظهــار داشــت: مــوارد خــروج خودروهــا از جــاده 
و برخــورد بــا موانــع بــه ویــژه تیــر چــراغ بــرق، 
کــم  پایه هــای روشــنایی، درختــان، پــل و … 
بزرگــراه  در  ویــژه  بــه  حــوادث  و ایــن  نیســت 
کشــوری بیشــتر رخ  شــهید آقــا بابایــی و شــهید 

می دهــد.
نشــان  راهــور  کارشناســان  بررســی  افــزود:  او 
غیرمجــاز  ســرعت  و  راننــده  خطــای  می دهــد 
بــروز  نیــز ۵۰ درصــد در  راه  نقــص  ۵۰ درصــد و 
کشــوری  حادثــه روز سه شــنبه در بزرگــراه شــهید 
کــه پیش تــر نیــز مکاتباتــی  نقــش داشــته اســت 
برای ایجــاد حفــاظ درحاشــیه بزرگــراه و ایمنــی راه 
بــا شــهرداری منطقــه شــده بــود. رئیــس پلیــس 
کــرد: قانــون  راهــور اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
علم کارشناســی معتقد اســت راه باید بخشــنده 
گــر راننــده خطایــی کرد ایــن بخشــندگی  باشــد و ا
راه خطــای او را پوشــش دهــد و نتیجه یک خطا 
باعــث مــرگ و آســیب سرنشــینان خودرو نباشــد 
اما ایمنــی و بخشــندگی راه را در ایــن دو بزرگــراه 
کمتــر شــاهد بودیــم و از ایــن رو  شــهر اصفهــان 

کارشناســان مــا علــت حادثــه روز سه شــنبه را 
۵۰ درصــد خطــای انســانی و ۵۰ درصــد قصــور 
در  کــه  دادنــد  تشــخیص  مربوطــه  ســازمان 
گذشــته برای ایمنــی منطقــه مکاتبــه شــده بــود.
ســرهنگ محمــدی درعیــن حال علــت تصادف 
و علــت فــوت و مصدومیــت شــدید سرنشــینان 
خــودرو را در ایــن حادثــه متفــاوت دانســت و ابــراز 
داشــت: فــوت راننــده پــژو ۴۰۵ بــه دلیــل ناایمــن 
گــر مشــابه همیــن  بــودن خــودرو اســت زیــرا ا
حادثــه بــا خودرویــی اســتاندارد رخ داده بــود 

ــرد. ــوت نمی ک ــین ف سرنش
آنهــا  بدنــه  و  برخــی خودروهــا  بابیان اینکــه  او 
کــرد:  ایمنــی خودروهــا   ایمنــی نــدارد، تصریــح 
و  اســت  ســازنده  کارخانه هــای  متوجــه 
کــه به ایــن موضــوع مهــم  شــهروندان نیــاز اســت 
ــا علــت فــوت  کننــد زیــرا علــت تصــادف ب توجــه 
گــر بدنــه خودرو ایمــن  می توانــد متفــاوت باشــد؛ ا
گــواری ماننــد مــرگ  و مقــاوم باشــد حــوادث نا
سرنشــین خــودرو را رقــم نمی زنــد. رئیــس پلیس 
ــی  ــه مکاتبات ــان بابیان اینک ــتان اصفه ــور اس راه
بودجــه ای  و  شــده  مناطــق  شــهرداری  بــا 
برای ایمنــی بزرگراه های شــهر پیش بینی شــده، 
ادامــه داد: حفــاظ بــرای بســیاری از بزرگراه هــا 
کنــون نصــب نیوجرســی  تعبیــه شــده اســت امــا ا
گاردریل هــا  در حاشــیه راه هــا مدنظــر اســت زیــرا 
ــوادث  ــی ح ــا در برخ ــراه و آزاد راه ه ــی بزرگ در برخ
ماننــد آلــت قتالــه وارد خودرو شــده و باعث قطع 
عضــو و حتــی مــرگ افــراد می شــود. ســرهنگ 
نیوجرســی  نصــب  بابیان اینکــه  محمــدی 
کــرد:  درحاشــیه راه ها ایمــن تــر اســت، اضافــه 
کــه  شــهرداری های مناطــق مختلــف اصفهــان 
بزرگــراه در حــوزه آنهــا وجود دارد ایمن ســازی را در 
کار دارنــد امــا در محــدوده بزرگــراه شــهید  دســتور 
ــال  ــر درح ــا تاخی ــوری ب کش ــهید  ــی و ش ــا بابای آق

پیگیــری اســت.

پخــش  ملــی  شــرکت  عملیاتــی  و  فنــی  معــاون 
فرآورده هــای نفتی منطقه اصفهــان گفت: مصرف 
گاز طبیعــی خودروهــا یــا ســی ان جــی  ســوخت 
)CNG( در ایــن اســتان در ســه مــاه نخســت امســال 
گذشــته ۱۰ درصد  درمقایســه با مدت مشــابه ســال 

افزایــش یافتــه اســت.
گاز طبیعــی فشــرده یــا ســی ان جی، ســوختی اســت 
بنزیــن،  بــرای  جایگزینــی  به عنــوان  بیشــتر  کــه 
ســی ان جی  مــی رود؛  بــه کار  مایــع  گاز  و  گازوییــل 
نســبت بــه ســایر ســوخت های فســیلی، آلودگــی 
کمتری ایجــاد می کنــد و فراوانــی و قیمــت مناســب 
گــزارش روابــط عمومی شــرکت ملــی پخش  دارد. بــه 
ساســان  اصفهــان،  منطقــه  نفتــی  فرآورده هــای 
تیمــوری افــزود: در فصــل بهــار امســال بــا وجــود 
محدودیــت در ســفرهای درون و بیــرون شــهری بــه 
کرونــا، حــدود ۱۳۸ میلیــون  دلیــل شــیوع ویــروس 
مترمکعب ســوخت ســی ان جی در اســتان مصرف 
ک  کــرد: اســتفاده از این ســوخت پا کیــد  شــد. وی تا
از لحــاظ اقتصــادی به صرفــه  اســت و ســبب کاهش 
آلودگــی هــوا و جلوگیــری از اتــاف ســرمایه های ملــی 
خواهد شــد. تیموری خاطرنشــان کرد که پایش ها 
و بازبینی های الزم توســط کارشناســان این شــرکت 
ســازی  اســتاندارد  و  الزم  مــوارد  رعایــت  دربــاره 
 )CNG( جایگاه هــای عرضــه ســوخت ســی ان جــی
ــرای سوخت رســانی ایمن در جایگاه هــا ه صــورت  ب

ماهانــه و مســتمر انجــام می شــود.
گــزارش اشــاره ای به میــزان مصرف بنزین در  در ایــن 

ســه ماه نخســت امسال نشــده است.
پخــش  ملــی  شــرکت  عملیاتــی  و  فنــی  معــاون 
فرآورده هــای نفتــی منطقــه اصفهــان همچنیــن از 
ثبــت نــام ۱۰ هــزار دســتگاه خــودروی عمومی بــرای 
گازســوز شــدن به صورت رایگان در اســتان خبر داد 

کنون هشــت هــزار و ۶۰۰ خــودرو از آنها گاز  و گفــت: تا
ســوز شــده اســت.

تیمــوری بابیان اینکــه ثبــت نــام بــرای اجرای ایــن 
کــرد: در ایــن  طــرح همچنــان ادامــه دارد، اضافــه 
کســی و وانــت  طــرح بــرای خودروهــای عمومی تا
بــرای  و  اســت  رایــگان  کــردن  گازســوز  هزینــه 
کســی های اینترنتی بیــن ۲۰ تــا ۲۵ درصــد هزینــه  تا

می شــود. اخــذ 
بــه گفتــه وی، اصفهــان دراجــرای طرح دوگانه ســوز 
کــردن خودروهــای عمومی به صــورت رایــگان رتبــه 

کشــور را دارد. چهــارم 
خودروهــای  کــردن  دوگانه ســوز  رایــگان  طــرح 
کســی و وانت بارهــا از ســال  عمومی شــامل ون، تا
برای ایــن کار  موردنیــاز  اعتبــار  شــد؛  آغــاز  گذشــته 
از محــل صرفه جویــی در مصــرف ســوخت مایــع 
کــه عــاوه بــر کمــک بــه اقتصــاد  تامیــن خواهــد شــد 
ملــی، کاهــش آلودگــی زیســت محیطی و همچنین 

افزایــش فرصــت صــادرات را فراهــم می کنــد.
از ســال   )CNG( ان جــی  مصــرف ســوخت ســی 
کشــور تقریبــا ثابــت بــود امــا پــس  ۱۳۹۱ تــا ۱۳۹۸ در 
از اجــرای طــرح ســهمیه بندی بنزیــن، تقاضــا بــرای 
قابــل  مقــدار  بــه  ک  پــا از ایــن ســوخت  اســتفاده 
کــه بیشــتر آن خودروهــای  توجهــی افزایــش یافــت 

حمــل و نقــل عمومــی و بــاری اســت.
مصــرف بنزیــن در اســتان اصفهــان در ســال ۹۹ 
کاهــش  نســبت بــه ســال ۹۸ معــادل ۱۵.۳ درصــد، 
و مصــرف ســوخت ســی ان جــی معــادل ۶ درصــد 

افزایــش یافــت.
و ۱۶۴  خصوصــی  بنزیــن  ســوخت  جایــگاه   ۲۹۸
جایــگاه ســی .ان .جی در اســتان اصفهــان وجــود 
گاز  کــه حــدود ۳۵ جایــگاه عرضــه ســوخت  دارد 

کانشــهر اصفهــان اســت. طبیعــی فشــرده در 

رئیس پلیس راهور استان اصفهان

خودروسازهای داخلی به ایمنی توجه ندارند
در سه ماه نخست ۱۴۰۰:

مصرف سوخت سی ان جی 
در اصفهان ۱۰ درصد افزایش یافت
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کرونــا همــه معــادالت جهانــی را به هــم زده و همه 
ــات  ــا معض ــرده، ام ک ــود جلــب  ــه خ ــا را ب توجه ه
اقتصــادی نــرم و خزنــده زیــر پوســت اجتمــاع 
ــه روز زخــم آســیب های اجتماعــی  ــده و روز ب دوی
اعتیــاد  غــول  روزهــا  می کند. ایــن  تــر  عمیــق  را 
زیــر ســایه مشــکات اقتصــادی، فقــر، بیــکاری 
در  و  می کنــد  رشــد  درحالــی  حاشیه نشــینی  و 
کــه برنامه هــای  بطــن جامعــه ریشــه می دوانــد 
پیشــگیری و مقابلــه بــا اعتیــاد بــه خاطــر همــه 
مشــکات  مســائل  مســائل  و  کرونــا  گیــری 

می شــود. کمرنگ تــر  روز  بــه  روز  اقتصــادی 
محســن یارمحمدیــان دبیــر شــورای هماهنگــی 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان اصفهــان بابیــان 
 اینکــه پیشــگیری از اعتیــاد جــزو مباحــث نــرم 
افــزاری اســت کــه در کنــار مباحــث ســخت افــزاری 
همچون ایجــاد مکان هــای نگهــداری و درمــان 
گفــت: دســتگاه های  اعتیــاد دنبــال می شــود، 
و  می کننــد  کار  پیشــگیری  حــوزه  در  مختلــف 
کمــک آمــده و درایــن زمینــه  ســمن ها نیــز بــه 

فعالیــت می کننــد.
در  اعتیــاد  از  پیشــگیری  براینکــه  بااذعــان  وی 
کرونــا ســخت شــده، افــزود:  گیــری  شــرایط همــه 
آمــوزش حضــوری جامعــه کمرنگ شــده و بیشــتر 
کــه  آموزش هــا در فضــای مجــازی انجــام می شــود 
متفــاوت از شــرایط حضــوری اســت. درمجمــوع 
کارهایــی انجــام  شــرایط خوبــی نداریــم، البتــه 
می شــود، امــا مطلــوب نیســت. یارمحمدیــان 
بــه صــورت  اقتصــادی  بابیان اینکــه مشــکات 
جــدی در حــوزه مــواد مخــدر تاثیرگــذار اســت، 
کار  افــزود: تا ایــن مســائل حــل نشــود نمی توانیــم 
کار کنیم تا وقتی شــرایط  کنیــم، درواقــع هرچقدر 
اقتصادی نامطلوب اســت نمی توانیم به نتیجه 
ــد  مطــوب برســیم. وقتــی وضعیــت اقتصــادی ب
اســت معضاتــی مثــل حاشــیه نشــینی و بیکاری 
کــه خــود معضــات  و مهاجــرت زیــاد می شــود 

ــه دنبــال مــی آورد. دیگــری ب
دو بال پیشگیری از اعتیاد

وی ادامــه داد: بــا موعظــه و خطابــه و پیشــگیری 
کنیــم؟ پیشــگیری  کار  مگــر چقــدر می توانیــم 
کافــی  و فرهنــگ ســازی در حــوزه اعتیــاد قطعــا 
کــه بایــد بــا همدیگــر  نیســت؛ اینها دو بــال اســت 
پیــش بــرود. بــه طــور مثــال در مــدارس عواقــب و 
خطــرات اعتیــاد را می گوییم، اما جــوان و نوجوان 
کــه علنــا خریــد و  مــا در محلــه ای زندگــی می کنــد 
حتــی  و  می شــود  انجــام  مخــدر  مــواد  فــروش 

کــودکان هــم ممکــن اســت بــه فکــر خریــد و فروش 
مــواد مخــدر بیفتنــد.

ــدر  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــورای هماهنگ ــر ش دبی
مســائل  تــا  براینکــه  کیــد  باتا اصفهــان  اســتان 
نشــود  درســت  اقتصــادی  مشــکات  مســائل 
کنتــرل  نمی توانیــم شــیوع اعتیــاد در جامعــه را 
کنیــم، افــزود: البتــه تاش خــود را می کنیم و همه 

دســتگاه ها درایــن زمینــه فعالیــت می کننــد.
کــرد: بــه خاطــر همیــن اســت  وی خاطرنشــان 
می کنیــم  کــه  تاش هایــی  همــه  باوجــود  کــه 
می بینیــم مثــل تردمیــل بــر می گردیــم ســر جــای 
تــاش  بایــد  و  نیســت  امــا چــاره ای  خودمــان، 

خودمــان را بکنیــم.
کوچ پیشگیری به فضای مجازی

کل  کبــر ابراهیمی معــاون پیشــگیری اداره  علــی ا
بهزیستی استان اصفهان نیز درمورد راهکارهای 
پیشــگیری از اعتیاد گفت: پیشــگیری به معنای 
گســترش دانــش و  اســتفاده از فرصت هــا بــرای 
مهــارت ســازی اســت تــا مــردم توانمنــد شــده، یاد 

کنند. بگیرنــد و مشــارکت 
وی افــزود: مفهــوم پپشــگیری در چنــد جملــه 
فرصت هــای  از  اســتفاده  می شــود؛  خاصــه 
ســازی،  مهــارت  دانــش،  گســترش  موجــود، 

در  آنهــا  مشــارکت  و  مــردم  توانمندســازی 
ارتقــای ســامت روانــی و اجتماعــی. یکــی از آنهــا 
که این فرصت قبا به  پیشــگیری از اعتیاد اســت 
صــورت حضــوری و غیرحضــوری فراهــم بــود، امــا 
کرونــا محــدود شــد و نمی توانیــم  گیــری  بــا همــه 

وارد ایــن فضــا شــویم.
بهزیســتی  کل  اداره  پیشــگیری  معــاون 
کنونــی همــه  اســتان بابیــان  اینکــه در شــرایط 
دســتگاه های متولــی پیشــگیری رو بــه فضاهــای 
ــازی،  ــای مج ــزود: فض ــد، اف ــوری آورده ان غیرحض
رســانه ها، انیمیشــن، بروشــور، فضاهــای شــهری 
آن  از  می تــوان  کــه  اســت  فرصت هایــی  و... 
کــرد.  اســتفاده و پیام هــای پیشــگیری را منتقــل 
کشــور بســیار متنــوع  فضاهــای پیشــگیری در 
شــده و از ایــن طریــق می تــوان اقــدام بــه اطــاع 

کــرد. گاه ســازی مــردم  رســانی و آ
پیشگیری با تمرکز بر نهاد خانواده

کــه تمرکــز بــر  کیــد براینکــه تــا زمانــی  ابراهیمی باتا
نهاد خانواده نداشته باشیم در حوزه پیشگیری 
کــرد: پیشــگیری  موفــق نخواهیــم شــد، اظهــار 
مبتنــی بــر خانــواده، بســیار ســاده اســت نــه فقــط 
کــه  در حــوزه پیشــگیری از اعتیــاد. چــون زمانــی 
در خانــواده، پــدر و مــادر بــه هــم عشــق می ورزنــد 

گرم، ایمــن، صمیمــی و  ــدان در یــک فضــای  فرزن
کننــده تریبــت می شــوند و بــه خاطــر  محافظــت 
بــه ســمت مــواد مخــدر و آســیب های  کمبــود 
ابتــدا  بایــد  والدیــن  بنابرایــن  نمی رونــد.  دیگــر 
مهارت هــای زندگــی خانوادگــی و زناشــویی را یــاد 
بگیرنــد، بعــد از آن مهــارت فرزندپــروری را یــاد 
کــودک  بگیرنــد و بعــد نهادهــای مختلــف از مهــد 
تــا آمــوزش و پــرورش درگیر ایــن موضــوع شــوند.

مقاومت در برابر یادگیری
مــردم  خانــه  مدیرعامــل  احمــدی  خــان  صبــا 
ــتان  ــکان در شهرس ــامت پرتی ــفیران س ــاد س نه
حــوزه  در  دهــه  یــک  بــه  نزدیــک  کــه  فریــدن 
گفــت:  پیشــگیری از اعتیــاد فعالیــت می کنــد نیــز 
عمــده فعالیت های ما پیشــگیری از آســیب های 
گاه ســازی  اجتماعــی بــه ویــژه اعتیــاد و آمــوزش و آ
کــرد: باتوجــه بــه برنامه هایــی  اســت. وی اظهــار 
کــه می گیریــم  کــه برگــزار می کنیــم و بازخوردهایــی 
گاهــی در مــردم نســبت بــه مــواد مخــدر  عــدم آ
درایــن  می کنیــم  ســعی  بنابرایــن  دارد،  وجــود 
ــع اصلــی  کنیــم، امــا یکــی از موان زمینــه فعالیــت 
درمقابــل  همچنــان  کــه  اســت  افــراد  روحیــه 

یادگیــری مقاومــت می کننــد.
ایــن فعــال اجتماعــی ادامــه داد: بســیاری از افــراد 

کارگاه هــای آموزشــی  کســب اطــاع و شــرکت در 
کــه اعتیــاد  را جالــب نمی داننــد و می گوینــد مــا 
پیــدا نمی کنیــم و درمقابــل آن ایمــن هســتیم! 
بنابرایــن یکــی از معضــات اصلــی مــا بــه دیــدگاه 

برمی گــردد. افــراد 
موازی کاری ادارات و پایین آمدن بهره وری

ــه مــردم نهــاد ســفیران ســامت  مدیرعامــل خان
کــه  پرتیــکان ادامــه داد: موضــوع دیگر ایــن اســت 
پیشــگیری از اعتیــاد در بســیاری از ادارات دولتــی 
ماننــد بهزیســتی، بهداشــت و درمــان، ورزش و 
جوانــان و نهادهــای دیگــر دنبــال می شــود، امــا 
مــوازی کاری و فعالیت هــای مختلــف، بهــره وری 
کار را پاییــن مــی آورد. متاســفانه این فعالیت هــا 
هدفمنــد نیســت و بهــره وری را پاییــن مــی آورد.
خان احمدی همچنین با بیان اینکه مشــکات 
را  اجتماعــی  فعالیت هــای  کرونــا،  و  اقتصــادی 
کــرد: متاســفانه  تحــت شــعاع قــرار داده، تصریــح 
اجتماعــی  فعالیــت  کــه  افــرادی  از  بســیاری 
زندگــی  اولیــه  نیازهــای  تامیــن  بــه  می کردنــد 
ــه آمــوزش و  ــه همیــن دلیــل نیــاز ب برگشــته اند، ب
ارتقــای فرهنــگ در جامعــه ضعیف و باعث شــده 
مردم درمقابل مباحث اجتماعی و پیشــگیری از 

آســیب هایی مثــل اعتیــاد بــی توجــه شــوند.

پیشگیری از اعتیاد؛ شاید وقتی دیگر!

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
اول  ماهــه  در ۳  اداره  راه  اعــام  براســاس  گفــت: 
امســال در حــوادث جــاده ای اســتان 1۳1 نفــر فوتــی 
کــه حــوادث  و هــزار و 7۰9 نفــر مجــروح داشــته ایم 
جرحــی 1۵  حــوادث  و  کاهــش  درصــد  فوتــی 17 

درصــد افزایــش داشــته اســت.
منصــور شیشــه فروش بااشــاره بــه حادثــه بــه وجــود 
ابــراز  ضمــن  خبرنــگاران،  اتوبــوس  بــرای  آمــده 
همــدردی و تســلیت بــه خانــواده خبرنــگاران اظهار 
گذشــته  داشــت: چنیــن حوادثــی را در ســال های 
ماننــد واژگونــی ســرویس شــرکت پاالیــش نفــت در 
واژگونــی مینی بــوس  خمینی شــهر در ســال ۹۹، 
در  اتوبــوس  واژگونــی   ،۹۸ ســال  در  خوانســار  در 
محــدوده شــهر اصفهــان و در ورودی سپاهان شــهر 
کــه منجــر بــه فــوت و زخمی شــدن  افــراد  داشــته ایم 
شــده اســت. مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
 ۵۰۰ و  هــزار  روزانــه  به اینکــه  بااشــاره  اصفهــان 
نفت کــش از انبــار شــهید منتظــری بــه اســتان های 
اســتان  افــزود:  می کننــد،  سوخت رســانی  دیگــر 
اصفهــان بــه دلیل قرار گرفتــن در چهــارراه ارتباطی، 
کــه  شــرکت های زیــادی در حــوزه حمــل و نقــل دارد 
در محــور جنــوب و شــمال قــرار دارنــد؛ تانکر هــای 
و  می آینــد  دیگــر  اســتان های  از  کــه  ســوختی 
حادثــه  دچــار  بعضــا  می کننــد،  عبــور  اســتان  از 

می شــوند و خســاراتی را بــه بــار می آورنــد.
دلیــل  بــه  اصفهــان  اســتان  بابیــان  اینکــه  وی 
موقعیت جغرافیایی مستعد وقوع حوادث است، 
کــرد: حادثــه  اتوبــوس خبرنــگاران منجــر شــد  بیــان 
کــه بــه منظــور جلوگیــری از رخــداد چنیــن حوادثــی 
در اســتان جلســه ویــژه ای را بــا حضــور پلیــس راه، 
پلیــس راهــور، راهــداری و مســؤوالن آزادراه هــا برگــزار 
کنیــم و برنامه ریزی هــای الزم را درایــن خصــوص 

داشــته باشــیم.

 ۳ در  تصادفــات  آمــار  بــه  بااشــاره  شیشــه فروش 
گفــت:   ماهــه اول ســال جــاری در اســتان اصفهــان 
براســاس اعــام اداره  راه در ۳ ماهــه اول امســال در 
حــوادث جــاده ای اســتان ۱۳۱ نفــر فوتــی و هــزار و 
۷۰۹ نفــر مجــروح داشــته ایم، در فوتی هــای ناشــی 
کاهــش و در حــوادث  از ایــن حــوادث ۱۷ درصــد 

جرحــی بــا ۱۵ درصــد افزایــش روبــه رو بوده ایــم.
فوت ۵۱ نفر در حوادث شهری اصفهان

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
بابیان اینکــه در حــوادث شــهری در ۳ ماهــه اول 
ســال جــاری ۵۱ نفــر جــان خــود را از دســت داده انــد، 
کــرد: ۲۶ نفــر موتورســوار، ۱۳ نفــر عابــر پیــاده و  بیــان 
۱۲ نفــر نیــز در ســایر مــوارد در حــوادث شــهری جــان 
اصول ایمنــی  رعایــت  داده انــد،  ازدســت  را  خــود 
موتورســواران  توســط  کاه ایمنــی  از  اســتفاده  و 
ضــروری اســت و عابــران پیــاده و خودروهــا نیــز بایــد 

کننــد. موارد ایمنــی را رعایــت 
و ۱۰۸  اصفهــان  شــهرداری  به اینکــه  بااشــاره  وی 
شــهر اســتان مکلــف بــه تشــکیل جلســه درراســتای 
شناســایی و برطرف ســاختن نقاط پرخطر شــهری 
کــرد: ۱۰۹  بــا همــکاری پلیــس راهــور شــدند، اضافــه 
نقطــه پــر حادثــه در جاده هــای اســتان داشــته ایم 
کــه نیمــی از آن اصــاح و باقــی مانــده آن در دســتور 
کار اداره راه اســتان اصفهــان قــرار دارد، اداره راه در 
ســال جــاری تصمیــم بــه اصــاح ۸۰۰ کیلومتــر جاده 

و رفــع خطــر از آن هــا دارد.
تمــاس  شــماره  بابیــان  اینکــه  فــروش  شیشــه  
دســتگاه  هــای امــدادی ۱۱۵ و ۱۱۲ و پلیــس ۱۱۰ بایــد 
ــزود:  ــد، اف ــترس باش ــام وقــت دردس ــورت تم ــه ص ب
رعایت نکات ایمنی درراستای پیشگیری از رخداد 
کیــد اســت و مقــرر شــد  حــوادث همــواره مــورد تأ
در تابســتان یــک مــاه آمــوزش بــه تمامی بخش هــا 

درخصــوص رعایــت اصول ایمنــی داده شــود.

کاهش 17 درصدی حوادث فوتی 
در جاده های اصفهان 

خبر

خبر

گفــت: سالهاســت وزارت نیــرو  دادســتان اصفهــان 
کشــاورزان  بــرای تامیــن حقآبــه  هیــچ برنامــه ای 
ــدارد درحالیکــه ۹ ســال پیــش مصــوب  اصفهــان ن
ارتبــاط  درایــن  جامعــی  برنامــه  کــه  بــود  شــده 
کنــد. علــی اصفهانــی عصــر پنــج شــنبه  تدویــن 
کــه بــا  در مجمــع مطالبه گــران اســتان اصفهــان 
محوریــت شــبکه ســازی و هــم افزایــی هســته های 
اســتان  مســائل  نظــام  بررســی  و  مطالبه گــری 
کــه  برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بــه یقیــن در جایــی 
کــم نیســت  فســاد وجــود داشــته باشــد عدالتــی حا
دینــی  چارچــوب  در  پــروری  عدالــت  ازســویی  و 

دربــردارد. را  مــردم  رضایت منــدی 
بــه  حتــی  عدالــت  اجــرای  به اینکــه  بااشــاره  وی 
شــکل نســبی ضــرورت دارد، ابــراز داشــت: مبــارزه بــا 
فقــر، فســاد، تحقــق عدالــت اجتماعــی و مبــارزه بــا 
ــوده اســت امــا  تبعیــض جــزء آرمان هــای انقــاب ب
کان و میانــی  در ۴۰ ســال اخیــر بــه دلیــل مدیریــت 
ــا  ــن آرمان ه ــتند از ای ــی داش ــی و لیبرال ــر غرب ــه تفک ک
کــه فســاد در  گرفتیــم  و  بــه جایــی رســیدیم  فاصلــه 

ــران افزایــش یافــت. ســطح جامعــه و مدی
دادســتان اصفهــان بابیان اینکــه  در شــروع دهــه 
پنجــم انقــاب اســامی خداوند بــر ســر مــا منــت 
نهــاد و بــا نشــان دادن طلیعــه انتخابــات فرصــت 
کــرد: مــردم بــا وجــود  کیــد  دیگــری بــه مــا داد، تا
تهدیدهــا، منفــی بافی هــا و مســائل دیگــر پــا پیــش 
گذاشــتند و ایــن حضــور یک معجــزه و اتمام حجتی 
اختیــار  در  دیگــری  فرصــت  و  بــود  مســئوالن  بــر 
ــا بــه  گذاشــت ت دســت اندرکاران و مســئوالن نظــام 

برگردیــم. انقــاب  آرمان هــای 
همگرایی سه قوه درراستای ایجاد تحول 

انقالبی
ــوه  ــی در ســه ق کنــون شــرایط خوب وی ادامــه داد: ا
فراهــم شــده تــا نیروهــای انقابــی و شــاخص این 
گام دوم  تــا در  مســیر آغــاز شــده را ادامــه دهنــد 
درادامــه  اصفهانــی  شــود.  تحولی ایجــاد  انقــاب 
بااشــاره به اینکــه در مســیر مطالبه گــری انتقــادات 
نبایــد شــخصی و مصداقی باشــد، تصریــح کرد: این 
کــه  عیــوب بایــد بــه شــکل مصداقــی بیــان شــود 
درایــن صــورت هــم تأثیر بهتری داشــته و هم ضمیر 
کیــد براینکــه  مرجــع خــود را می شناســد. وی باتا
در ایــن مســیر نبایــد خســته شــویم و بــا نســبت بــه 
گفــت: مطالبه گری نباید  کنیم،  خودمــان اغمــاض 
ــراد  از ســر خصومــت باشــد؛ در همــه دســتگاه ها اف
کــه مطالبه گــری  خــوب و بــدو حتــی نفــوذی داریــم 
کار آنهــا جلوگیــری می کنــد. و ایــن نــوع اعام هــا از 
یکــی  ســوال  بــه  پاســخ  در  اصفهــان  دادســتان 
برخــی  آیــا  با اینکــه  درارتبــاط  گــران  مطالبــه  از 
دســتگاه ها حــق دارنــد موبایــل یــک نفــر را دراختیار 
گرفتــه، تمامی مکالمــات داخــل آن را پیــاده ســازی 

کــرده و یــا حتــی منتشــر کننــد، گفــت: مطابــق اصــل 
ســمع  اســتراق  حــق  کســی  اساســی  قانــون   ۲۵
صوت هــای شــخصی را نــدارد مگــر بــا حکــم قضائــی 
بــرای مــواردی کــه اهمیت حقوقــی ویــژه ای دارد اما 
حتــی اســتخراج و انتشــار این مــوارد میــز جــرم اســت 

و امــکان شــکایت در ایــن ارتبــاط وجــود دارد.
نباید به مطالبه گران بحق برچسب امنیتی 

زده شود
از  دیگــری  بخــش  در  اصفهــان  دادســتان 
صحبت هــای خــود بااشــاره به اینکــه برچســب ضــد 
کــه مطالبــات بــه  امنیتــی نبایــد بــه کســی زده شــود 
کــه در  کنیــم  حقــی دارد، بیــان داشــت: بایــد دقــت 
تجمعــات افــرادی دســتگیر شــدند که جــزء اصناف 
شــبکه های  بــه  وصــل  بلکــه  نبودنــد  معتــرض 
خارجــی هســتند که ایــن نوع موارد مســتثنا اســت.

کــه شــکایت  وی در پاســخ به ایــن دغدغــه و انتقــاد 
گفــت: طبیعــی اســت  از مطالبه گــران زیــاد اســت، 
موظــف  مــا  و  دارد  شــکایت  حــق  کــس  هــر  کــه 
بــه رســیدگی هســتیم و البته ایــن شــکایت بایــد 
مســتدل و غیرمغرضانــه باشــد و درغیرایــن صــورت 

قابــل پیگیــری نیســت.
اصفهانــی در پاســخ بــه رســیدگی بــه مطالبــات و 
کشــاورزان اصفهانــی درارتبــاط بــا حــق  شــکایات 
گفــت: درابتــدا بایــد به ایــن  آبه هــای قانونــی آنهــا 
کــه مــا فقــط در اســتان اصفهــان  کنیــم  نکتــه دقــت 
می توانیــم در ارتبــاط بــا شــکایات دخالــت کنیــم اما 
مــوارد غیرقانونــی اســتان های دیگــر را بایــد بــه دیگــر 

مســئوالن انعــکاس دهیــم.
حقــوق  و  کشــاورزی  بحــث  در  بابیان اینکــه  وی 
آنهــا در دو ســال اخیــر بیشــترین جلســات را دربــاره 
حقــوق آنهــا داشــتیم، گفــت: مــن شــخصا درارتباط 
ــه شــورای امنیــت  ــار ب کشــاورزان دو ب ــا مشــکات  ب
کشــور  کــردم، بارهــا بــا وزیــر نیــرو و  کشــور مراجعــه 
بــه  انعــکاس  را  مشــکات  و  کردیــم  صحبــت 

کشــور دادیــم. کل  دادســتانی 
کشاورزان اصفهانی بحق هستند

کشــاورزان  بابیان اینکــه  اصفهــان  دادســتان 
کید کرد:  اصفهــان در مطالبــات خــود حق دارنــد، تا
کــه شــورای عالــی آب  متاســفانه مصوبــات قانونــی 
دارد اجرایــی نمی شــود امــا قــول داده ام مــواردی 
کــه بــه اســتان خودمــان مربــوط اســت درحــد تــوان 

کنــم. کشــاورزان پشــتیبانی  ــی و از  عملیات
صنف کشاورزی استان مجاور زیر بار تشکیل 

کمیته رفع اختالف نمی رود
کمیته هــای  کــرد: درایــن مــدت مــدت  وی اضافــه 
مشــترکی بــرای نظــارت بــر برداشــت های غیرمجــاز 
اســتان اصفهان و چهارمحال شــکل دادیم و سعی 
کشــاورزان  کمیته هــای مشــترک میــان  در ایجــاد 
ــا  ــم ام ــت ها داری ــر برداش ــارت ب ــرای نظ ــتان ب دو اس
کشــاورزی  کــه صنــف  عملیاتــی نشــده اســت چرا

چهارمحــال زیــر بــار نرفتــه اســت.
کشــور  کیــد براینکــه موضــوع آب در  اصفهانــی باتا
کــرد: پارســال میــزان  مدیریــت نمی شــود، تصریــح 
زیــادی آب از خوزســتان در دشــت و بیابان هــای 
گر مدیریت شــده  مجاور ایــن اســتان هــدر رفــت که ا

کمبــود آب نداشــتیم. بــود 
کید براینکه در ســمیرم و فریدون نیز میزان  وی باتا
کــه مدیریــت نمی شــود،  زیــادی آب وجــود دارد 
گفــت: سالهاســت هنــوز وزارت نیــرو هیــچ برنامــه ای 
ــی  کشــاورزان اصفهــان نــدارد در حال ــه  ــرای حق آب ب
کــه برنامــه  کــه ۹ ســال پیــش مصــوب شــده بــود 

کنــد. جامعــی درایــن ارتبــاط تدویــن 
تامین آب شرب اصفهان در معرض خطر 

جدی
کــه  مطلــب  ابراز ایــن  بــا  اصفهــان  دادســتان 
کــه حقآبــه بــا  کننــد  کشــوری بایــد دقــت  مســئوالن 
کــه یــک حــق قانونــی و  حــق نکشــت فــرق دارد چرا
خریــداری شــده اســت، گفــت: آلودگی هــوا و محیط 
کــه دادســتانی حــق  زیســت از دیگــر مــواردی اســت 
ورود دارد امــا نــه تنهــا حقآبه هــای محیــط زیســت 
اصفهان تخصیص نیافته بلکه آب شرب اصفهان 
گــر ســامانه دوم محقــق نشــود در خطــر اســت. نیــز ا

دادستان اصفهان:

کشاورزان اصفهان ندارد وزارت نیرو برنامه ای برای تامین حقآبه 
گهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آقــای  چهــار  هیــات   1۴۰۰/۰۳/۰2 خ  مــور  1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰28۳8 شــماره  رای  برابــر 
کدملــی 129۰۴۳1۵9۰ صــادره اصفهــان  مصطفــی صادقیــان بــه شناســنامه شــماره 17 
فرزنــد محمــود نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی از یکبــاب خانــه 
ــع  ــه مســاحت ۵/97 مترمرب ــه درآمــده ب ک 1۵187/۳18۰ بصــورت یکبابخان ــا پــا ــه ب ک
ک شــماره ۵۵ فرعــی از 1۵187 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد  پــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد و رای شــماره  ک شــمال اصفهــان  امــا و 
بــه  کبــری  ا آزاده  خانــم  چهــار  هیــات   1۴۰۰/۰۳/۰2 خ  مــور  1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰28۳9
خــداداد  فرزنــد  اصفهــان  صــادره   1287۳12۶۰8 کدملــی   ۳1۵8 شــماره  شناســنامه 
ک  پــا بــا  کــه  از یکبــاب خانــه  بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ قســمتی  نســبت 
ک شــماره  1۵187/۳18۰ بصــورت یکبابخانــه درآمــده بــه مســاحت ۵/97 مترمربــع پــا
ک  امــا ثبــت اســناد و  از 1۵187 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  ۵۵ فرعــی 
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم  شــمال اصفهــان 
کــه اشــخاص نســبت  گهــی می شــود. درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه  بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
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: 1۴۰۰/۰۴/1۳، 
ک شــمال  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/28، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــا

اصفهــان - 11۵8۶8۶ / م الــف

گهی هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های  آ
فاقد سند رسمی

موضــوع  هیــات  جلســه   ،1۴۰۰/۰۳/۰2 تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰۰۶۰۰2۰۶۰ شــماره: 
ســند  فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون 
فــوق   / مقــرر  وقــت  در  زیــر  کننــدگان  امضا حضــور  بــا  رســمی مصوب1۳9۰/۰9/2۰ 
کاســه 1۳9911۴۴۰2۰۰۶۰۰2۰۰۴ مربــوط  العــاده در دبیرخانــه هیــات تشــکیل و پرونــده 
بــه تقاضــای آقــای / خانــم عبــاس خوانســاری ورنوســفادرانی مبنــی بــر صــدور ســند 
در  واقــع  اصلــی  از  فرعــی  شــماره  ک  پــا از  قســمتی  ششــدانگ  بــه  نســبت  مالکیــت 
ــه  ــس از مطالع ــات پ ــت. هی ــی اس ــت بررس ــهر تح ــی ش ــک خمین ــت مل ــوزه ثب ــش ح بخ
پرونــده و ماحظــه تقاضــای اولیــه و مســتندات و تطابــق نقشــه ارائــه شــده بــا ســوابق 
ح زیــر مبــادرت  پرونــده و بررســی پاســخ وضعیــت ثبتــی ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــر
بــه صــدور رای می نمایــد. رای هیــات: باتوجــه بــه تقاضانامــه ارائــه شــده و مســتندات 
ضمیمــه شــامل مــع الواســطه از حمیــد عموتقــی و فاطمــه وطنخــواه ثبــت در صفحــه 
1۴۰۳92 و 1919 و 1۰۳918  ثبــت در صفحــه 218 دفتــر 711 و ماحظــه نقشــه ملــک 
کــه حکایــت از احــراز مالکیــت  کارشــناس منتخــب و پاســخ وضعیــت ثبتــی  گــزارش  و 
متقاضــی نســبت بــه ملــک موردتقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک رســمی به متقاضــی 
بررســی های  و  گردیــده  احــراز  موردتقاضــا  بــه  نســبت  متقاضــی  تصرفــات  و  داشــته 
ــی  ــات متقاض ــودن تصرف ع ب ــاز ــارض و بامن ــدم تع ــت از ع ــه حکای ک ــناس  کارش ــی  محل
دارد. لــذا مالکیــت آقــای / خانــم عبــاس خوانســاری ورنوســفادرانی بــه شناســنامه 
بــه  نســبت  محمدعلــی  فرزنــد  صــادره   11۳۰1۳۴1۵۶ کدملــی   11۳۰1۳۴1۵۶ شــماره 
ک شــماره 199۶ فرعــی از  ــع پــا ــه مســاحت 1۴7.7۰ مترمرب ــه ب ششــدانگ یکبــاب خان
87 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش حــوزه ثبــت ملــک خمینــی شــهر تاییــد و رای خــود 
ــوار  ــه دی ــت ب ــر دیواریس ــول 7/2۰ مت ــه ط ــماال ب ــد. ش ــادر می نمای ــل ص ــدود ذی ــا ح را ب
ک 87/199۶،  ک 87/۴۳9۵، شــرقا بــه طــول 2۰/1۳ متــر دیواریســت بــه دیــوار پــا پــا
کوچــه بــن بســت ۵ متــری، غربــا  جنوبــا بــه طــول 7/۴۰ متــر درب و دیواریســت بــه 
ک  کی بــه خانــه پــا بــه طــول 2۰/۳7 متــر دیواریســت بــه دیــوار و دیواریســت اشــترا
ــن  ــون تعیی ــاده 1 قان ــرای م ــدارد. دراج ــی ن ــوق ارتفاق ــروض از 199۶ حق 87/۵9۳۵ مف
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 1۳ آئیــن 

ک وفــق مقــررات پــس از طــی  ــی آن مقــرر مــی دارد اداره ثبــت اســناد و امــا نامــه اجرائ
ــام متقاضــی  ــه ن ــه صــدور ســند مالکیــت ملــک مورداشــاره ب تشــریفات ثبتــی نســبت ب
مذکــور اقــدام نمایــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۳، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 
ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی -  1۴۰۰/۰۴/28 - رییــس اداره ثبــت اســناد و امــا

11۵8۴21 / م الــف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۶۰1۴1۵8، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/9، چــون احمــد نصراصفهانــی بــه وکالــت ازطــرف 
استشــهاد محلــی  بــرگ   2 تســلیم  بــا  نظرعلــی  فرزنــد  باغبادرانــی  کاویانــی  مصطفــی 
گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر 99 اصفهــان رســیده  کــه هویــت و امضــا شــهود رســما 
ک ۴7۵/1۰۳۵ واقــع در بخــش 1۶  پــا کــه ســند مالکیــت ششــدانگ  مدعــی اســت 
کــه در صفحــه 127 دفتــر 117 ذیــل شــماره  ثبــت اصفهــان بــه شــماره چاپــی ۰۰9۳12 
گردیــده و بــه موجــب ســند انتقــال  1۴72۰ بــه نــام مالــک اولیــه ثبــت و ســند صــادر 
کاویانــی  خ 2۵۳۵/9/۳۰ دفتــر 92 اصفهــان بــه نامبــرده )مصطفــی  شــماره ۳1۴۶۰ مــور
ک معاملــه دیگــری  گواهــی دفتــر امــا باغبادرانــی( انتقــال قطعــی یافتــه اســت و طبــق 
کشــی ســند مالکیــت  انجــام نشــده و در رهــن و وثیقــه نمی باشــد. بــه علــت اســباب 
گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت طبــق  مفقــود 
کــه  گهــی می شــود  تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن  هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن  یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــا ضمــن ارایــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــردد.  کننــده مســترد  تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارایــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارایــه نگــردد  ا
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رییــس منطقــه 

ک شــمال اصفهــان - 11۵8۵2۰ / م الــف ثبــت اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

احــد  زاده  مومــن  ســعید  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/۴/9 تاریــخ:   ،2۰27۰۰۶8۰9 شــماره: 
خ  بــه شــماره ۵۵181 مــور کــه  بــرگ استشــهاد  از ورثــه حســین مومــن زاده باارائــه دو 
ک  گواهــی شــده اســت ســند مالکیــت ششــدانگ پــا 1۴۰۰/۳/2 دفترخانــه ۶2 اصفهــان 
ــر 9۵ خروجــی نقــل  ــه صفحــه ۳۵۶ دفت ــه ب ک 1۵19۰/2۴7۳ در صفحــه ۵88 دفتــر 1۳7 
گردیــده اســت بــه شــماره ثبــت 1۶۵۶۳ و شــماره چاپــی المثنــی ۶979۵۵ بــه نــام خانــم 
عزیــزه نجفــی فرزنــد محمدعلــی ســابقه ثبــت و ســند داشــته ســپس مــع الواســطه طــی 
حســین  بــه  ششــدانگ  دفتــر 82  خ 1۳۶2/2/2۶  مــور شــماره ۴999۵  انتقــال  ســند 
خ  گردیــده اســت و ســپس طــی ســند انتقــال شــماره 9۴۵۳2 مــور مومــن زاده انتقــال 
1۳82/12/19 دفتــر 19 اصفهــان تمامــت ســه دانــگ مشــاع از حســین مؤمــن زاده فرزنــد 
محمــد شــماره شناســنامه ۶ تاریــخ تولــد 1۳21/۰1/2۰ دارای شــماره ملــی 1189۶۶9۶2۵ 
گواهــی حصــر وراثــت  گردیــده )ضمنــا طبــق  کریمی ماربینــی انتقــال  بــه خانــم خورشــید 
خ 1۳97/۶/18 شــعبه 1۰ حصــر وراثــت وراث حیــن الفــوت یــک همســر  شــماره 17۳۳ مــور
و دو دختــر و چهــار پســر بــه نامهــای فاطمــه، محبوبــه، مجیــد، مســعود، ســعید و محمــد 
کریمی ماربینــی عیــال میباشــند و ســهم االرث  همگــی مومــن زاده و خانــم خورشــید 
خ 1۳99/12/19  احتمالــی دو نفــر از ورثــه طبــق نامه شــماره 1۳99۰۵8۰2۰۰۳۰178۰۵ مــور
خ  شــعبه اول اجــرای اســناد رسمی ســهم ســعید و طبــق نامــه شــماره 9۶۳۴71 مــور
1۳97/۴/9 شــعبه دوم اجــرای احــکام مدنــی ســهم مجیــد بازداشــت میباشــد و مدعــی 
کنــون  گردیــده و ا اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجایــی ازبیــن رفتــه و مفقــود 
تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک 
گهــی می شــود. چنانچــه  اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود 
کتبــا ضمــن ارایــه  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
ــر  گ ــردد. بدیهــی اســت ا گ کننــده مســترد  ــه  ــه ارای صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت ب
ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند 
معاملــه ارایــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 
ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۵8۶۰۰ / م الــف مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا

گهی آ
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کــه نمایــش  گفــت: بــه جای ایــن  کارگــردان  یــک 
ــه  در ســالن ها تماشــا شــود، اجــرای »ننــه دالور ب
روایــت دالور ســی ســاله« روی پشــت بــام تاالر هنر 
انجــام خواهــد شــد. در ماه های گذشــته تصمیم 
کار  کــه رونــد اجــرا را تغییــر دهیم، ایــن  گرفتیــم 
گــروه  و  مخاطــب  شــرایط ایمنی  رعایــت  بــرای 

ــازه انتخــاب شــد. ــدی ت همچنین ایجــاد رون
کــرد: ژانــر نمایــش »ننــه  دالور خســرونیا اظهــار 
اجتماعــی  ســاله«  ســی  دالور  روایــت  بــه  دالور 
اســت و متــن آن برداشــتی از نمایشــنامه »ننــه 
دالور و فرزندان او« نوشــته برتولت برشــت اســت. 
کــه بــه صــورت گروهــی درگیر این  یــک ســال اســت 

نمایــش هســتیم.
افــزود:  نمایــش،  بــه مضمون ایــن  بااشــاره  وی 
کــه  اســت  ننــه دالور  دربــاره خانــواده  نمایــش 
کار  گاری ســیار  ــا یــک  گرفتــار شــده و ب در جنگــی 
خریــد و فــروش انجــام می دهــد. درحیــن نمایــش 
کشــته می شــوند،  فرزنــدان ننــه دالور یکــی یکــی 

کار خــود را ادامــه می دهــد. امــا او همچنــان 
اجــرای  اولیــن  داد: ایــن  ادامــه  کارگــردان  ایــن 
کــه در تــاالر هنــر اجــرا می شــود  نمایــش اســت 
برخــی  بــرای  درادامــه  کــه  دارد  احتمــال  و 

شــود. فرســتاده  جشــنواره ها 

کــرد: تئاتــر بــه پیــش و پــس  خســرونیا اضافــه 
غ از بیمــاری، بــه  کرونــا تقســیم می شــود. فــار از 
کــه مردم ایــن روزهــا بــا آن  دلیــل رونــد اجتماعــی 
ــد  ــگاه جدی ــا ن ــد ب ــا بای ــتند، نمایش ه ــر هس درگی
گر ایــن نــوع نــگاه در آثــار نمایشــی  آمــاده شــود. ا
باشــد مخاطــب بــرای حضــور در ســالن های تئاتــر 

تشــویق می شــود و اســتقبال می کنــد.
کــرد: بــه  وی دربــاره محــل اجــرای تئاتــر، تصریــح 
کــه نمایــش در ســالن ها تماشــا شــود،  جای ایــن 
اجــرای »ننــه دالور بــه روایــت دالور ســی ســاله« 
روی پشــت بــام تــاالر هنــر انجــام خواهــد شــد. در 
کــه رونــد اجــرا  ماه هــای گذشــته تصمیــم گرفتیــم 
کار برای رعایت شرایط ایمنی  را تغییر دهیم، این 
گــروه همچنین ایجــاد رونــدی تــازه  مخاطــب و 

انتخــاب شــد.
ــم  کردی ــرد: ســعی  ک ــردان خاطــر نشــان  کارگ ایــن 
دســته مخاطبــان جدیــدی را وارد حــوزه نمایــش 
ــو دارد  ــی ن ــه نگاه ک کارهایــی  ــد مــن  ــم. از دی کنی
تئاتــر  مدت هــا  کــه  مخاطبــی  می شــود  باعــث 
نشــان  رغبــت  کالســیک  تئاتــر  بــه  یــا  ندیــده 
افــزوده  بــه جمــع مخاطبــان تئاتــر  نمی دهــد، 
ــم با ایــن دســته از  کردی شــوند. مــا بیشــتر تــالش 

کنیــم. مخاطبــان ارتبــاط برقــرار 
ــزود: همیشــه در تغییــر موقعیت هــا  خســرونیا اف

کــه نســل جــوان می توانــد نــگاه خــود را  اســت 
کنــد. چیزی که باعث شــده دراین شــرایط  ثابــت 
کــه بــرای آنهــا  کنیــم روحیــه جــوان تیــم اســت  کار 
شــرایط مهــم نیســت بلکــه نتیجــه و هــدف مهــم 

اســت.
بــه  کمتــری  اعتمــاد  همیشــه  داد:  ادامــه  وی 
کــه  کســانی  جوانــان و نــگاه آنــان وجــود دارد و بــه 
کار بیشتری روی صحنه  تجربه بیشتری دارند و 
که ایــن افــراد  برده انــد نــگاه بهتــری می شــود. چــرا 
کار  دیگــر امتحــان خــود را پــس داده انــد و نتیجــه 

آنهــا معلــوم اســت.
کــرد: نــه در اصفهــان  کارگــردان خاطرنشــان  ایــن 
جــوان  گــروه  یــک  وقتــی  جــا  همــه  در  بلکــه 
کننــد، مشــکالت بیشــتری  می خواهنــد فعالیــت 
گریبانگیــر مــا  ســر راهشــان قــرار دارد. ایــن مســاله 
گفتمــان از ایــن  کردیــم بــا  هــم بــوده، امــا ســعی 
مرحلــه بگذریــم و از فرصــت خود اســتفاده کنیم.

خســرونیا اضافه کرد: حمایت های بســیار خوبی 
ازســوی شــهرداری و حــوزه هنــری از مــا شــد تــا 
کار را انجــام دهیــم. امیــدوارم از ایــن  بتوانیم ایــن 

کار اســتقبال خوبــی بشــود.
گفتنــی اســت، نمایش »ننــه دالور به روایــت دالور 
ســی ســاله« تــا بیســت و ســوم تیــر مــاه در تــاالر هنر 

اجــرا خواهد داشــت.

نمایشی روی پشت بام تاالر هنر اصفهان 
خبر خبر

پادشــاهی«  »آخریــن  تلویزیونــی  مجموعــه 
چهــار  شــبکه  از  تیرمــاه   ۱۲ شــنبه  بامــداد  از 
روابــط  گــزارش  بــه  شــد.  خواهــد  پخــش  ســیما 
پادشــاهی  آخریــن  ســیما،  چهــار   عمومی شــبکه 
)بــا نــام اصلــی the last kingdom( ســریالی تاریخــی - 
کــه براســاس ســری رمان هــای  ماجراجویانــه اســت 
نــام  بــه   )Bernard Cornwell( ول  کــورن  برنــارد 
شــده  ســاخته  کســون«  سا داســتان  »مجموعــه 
نهــم  قــرن  اواخــر  اســت. داســتان این ســریال در 
بــه هفــت  انگلیــس  کــه  زمانــی  اتفــاق می افتــد، 

پادشــاهی تقســیم شــده بــود. ارتــش وایکینگ هــا 
کــرده و در نهایــت بــر ســرزمین  به ایــن قلمــرو حملــه 
کســون ها چیــره می شــوند و درادامــه داســتان  سا
یــک  عنــوان  بــه  کــه  را دنبــال می کنیــم  »اوتــرد« 
کســون بــه دنیــا آمــده، اما به دســت وایکینگ ها  سا
کشــوری  پــرورش یافتــه و حــاال او ســعی می کنــد تــا 

کنــد. ــذاری  گ ــه  ــد را پای جدی
فصــل اول ایــن ســریال در ســال ۲۰۱۵ منتشــر شــد و 
کــرد بــه طــوری که پس  بــه ســرعت محبوبیــت پیــدا 
از تولیــد چهــار فصل، فصل پنجــم آن درحال تولید 
اســت. تأمین برنامه شــبکه چهار سیما، فصل اول 
تــا ســوم این ســریال را در ۲۶ قســمت بــرای پخــش 
کــه از ســاعت صفــر روز  کــرده اســت  آمــاده ســازی 
ــا بامــداد شــنبه ۱۲ تیــر، قســمت  جمعــه، ۱۱ تیــر و ی
و ۱۸ همــان  و در ســاعت های ۱۱  پخــش  آن  اول 
دیویــد  دریمــون،  الکســاندر  می شــود.  تکــرار  روز 
کوکس در این  داوســون، توبیاس زانتلمان و امیلی 

کرده انــد. ســریال نقــش آفرینــی 

یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان 
»حاجــی  ســتاره دار  خانــه  مالــک  فراخوانــدن  بــا 
شــکری«، مانــع ادامــه تخریب ایــن بنــا از داخــل 
کــه  کــی از آن اســت  گزارش هــا حا شــده بــود، امــا 
رفت وآمدهــای  و  شــده  شکســته  خانــه  در ایــن 

بــه آن، همچنــان ادامــه دارد. مشــکوک 
محمدرضــا زادهــوش، یکــی از دوســتداران میــراث 
می گویــد:  به ایســنا  اصفهــان  اســتان  فرهنگــی 
در ایــن ســال ها درجریــان تخریــب بناهایی بــوده ام؛ 
کــه در دعــوای میــان وراث،  خانه هایــی تاریخــی 
کــه ادامــه  تکه تکــه می شــود و نمونــه آن، خانــه ای 
خیابــان خلجــا یعنــی خیابــان زاهــد در آن افتــاد. 
گفتــه اســت و روی  ــال زاده  ــه را جم وصف ایــن خان
نقشــه ســید رضاخــان، ثبت شــده، همــان هنــگام 
کــه همه چیــز تاریخــی بــوده و تنهــا خیابــان امــروزی 
وجــود  )طالقانــی(  خــوش  خیابــان  اصفهــان، 

داشــته، این خانــه خانــه شــاخصی بــوده اســت.
او ادامــه می دهــد: خانــه دیگــر، خانــه الفــت بــود، 
ــم  ــانیم و نمی دان ــت برس ــه ثب ــم آن را ب کردی ــالش  ت
دقیقــا چــه شــد، بــه ما گفتنــد ثبت  شــده اســت؛ اما 
تخریب شد. ظاهرا صاحبان آن، اصفهان نبودند. 
شــورای شــهر و مدیــران میــراث فرهنگــی درجریــان 
کــه  گفــت  بودنــد؛ امــا تخریــب شــد. شــهرداری هــم 
مــا بــرای مالــکان آن، قوانین ســخت گیرانه ای وضع 

می کنیــم، امــا چــه فایــده؟ تخریــب شــد.
میــراث  از  یکــی  کــه  می کنــد  تصریــح  زادهــوش 
ــرگاه  ــت و ه ــش داش ــب نق ــن تخری ــتان در ای نادوس
کــه  او پیگیــری می کــرد، بنــگاه معامــالت مســکنی 

کلیــد آن را داشــت بــه خانــه، آب می بســت.
او دربــاره وضعیــت فعلــی خانــه حاجــی شــکری 
)ع(  رضــا  امــام  میــالد  شــب  می دهــد:  توضیــح 
بــود. مــن از چهاربــاغ پاییــن بــه بیدآبــاد رفتــم و 
کــه بــه در خانــه شــکری  ســاعت ۱۰ و ۲۵ دقیقــه بــود 
کمی شــلوغ بــه نظــر می رســید. در  کوچــه  رســیدم. 
ــه  ک ــود  ــه ای ب ــکری به گون ــی ش ــه تاریخ ورودی خان
گویــای رفت وآمــدی  درعیــن قفــل و زنجیــر بــودن، 
ــن  ــت. قوانی ــوم نیس ــرار؟ معل ــا اش ــکان و ی ــود، مال ب

کــه آثــار تاریخــی  نادرســت و مجریــان نادرســت کاری 
را بــه ویرانــه ای تبدیــل می کننــد و ویرانه هــا پایــگاه 
فرهنگــی  میــراث  دوســتدار  می شــود. این  اشــرار 
کــه  می پرســد: چنــد عاقــل ممکــن اســت فــردی را 
پولــی دارد و عالقــه ای بــه آثــار تاریخــی، بــه خریــد 
کت با اداره میراث فرهنگی،  خانه ای تاریخی و شرا
کننــد و چنــد تــن حاضــر هســتند خانــه  تشــویق 
آن هــا در فهرســت آثــار ملــی، ثبــت شــود؟ عبدالرضــا 
میــراث  حفاظــت  یــگان  فرمانــده  بافرانــی  عــرب 
فرهنگــی اســتان اصفهــان در پاســخ به ایــن ســوال 
کــه چــه اتفاقــی در خانــۀ حاجی شــکری درحــال رخ 
دادن اســت اظهار می کند: مســوول یگان حفاظت 
شهرســتان اصفهان بازدیدی از این خانه داشــت و 
اعــالم کــرد کــه هیــچ تخریــب جدیــدی انجام  نشــده 
میــراث  کل  اداره  کــه  می شــود  یــادآور  او  اســت. 
فرهنگــی اســتان اصفهــان نســبت بــه تخریب ایــن 
کی شــده و پرونده تشــکیل داده و فعال کار  خانه شــا

متوقــف  شــده اســت.
ــتان  ــی اس ــای تاریخ ــر بناه ــار، مرمتگ ــن افش محس
اصفهــان امــا به ایســنا می گویــد: شکســتن در خانــه 
حاجــی شــکری و رفت وآمــد افــراد مشــکوک بــه آن 
عمــدی و عــادی اســت؛ مشــابه این رفتــار را در ســایر 
خانه هــای تاریخــی نیــز دیده ایــم، چــون مقدمــه ای 
بعــد،  و  همســایه ها  کــردن  کی  شــا بــرای  اســت 

مشــارکت در تســریع تخریــب.
او معتقد اســت که میراث نادوســتان غیرمتعهدی 
و  تاریخــی  خانه هــای  مالــکان  بــه  کــه  هســتند 
ســتاره دار پیشــنهاد می دهنــد بــرای ســریع تر طــی 
شــدن مراحــل تخریب و ســپس ساخت وســاز، باید 
تخریــب از درون را درپیــش بگیرنــد، در و پنجره هــا 
ــن  ــا را پایی ــد، طاق ه کنن ــاز  ــا آب ب ــای بن ــد، پ را ببرن
بریزنــد و کاری کننــد کــه محــل، بــه پاتــوق معتادهــا 
کارتن خواب هــا تبدیــل شــود تــا بعــد، بــا شــکایت  و 

ــر باشــد. همســایه ها راه تخریــب هموارت
حاجــی  خانــه  ارزش  کــه  می کنــد  کیــد  تا افشــار 
و  تاریخــی  بافــت  در  گرفتــن  قــرار  بــه  شــکری 
هم جــواری بــا خانه هــای ثبــت ملی شــده »طوســی 
زاده« و »مصورالملکــی« اســت و نبایــد اجــازه داد 

بــرود. از دســت  بــه ســادگی  بافــت،  که ایــن 
بایــد  می گویــد:  تاریخــی  بناهــای  مرمتگــر  ایــن 
کــرد تا  نســبت بــه مســتندنگاری این خانه هــا اقدام 
درصــورت کارشــکنی و تخریــب نیــز، مالــک محکــوم 
بــه بازســازی عیــن بــه عیــن شــود بلکه ایــن رونــد 
بافــت  باقیمانــده  و انــدک  یابــد  خاتمــه  جــاری، 

کنــد. تاریخــی اصفهــان از نابــودی نجــات پیــدا 

آغاز پخش یک سریال تاریخی از شبکه چهار  کام خانه شکری هنوز تلخ است

خبرربخ

 با برگزاری انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران
اســتان اصفهــان، اعضای هشــتمین دوره هیات 

مدیره ایــن انجمــن معرفی شــدند.
مرتضــی باباصفــری، عضــو هیــات رئیســه نظــارت 
روزنامه نــگاران  صنفــی  انجمــن  انتخابــات  بــر 
اظهــار  با ایســنا  گفت وگــو  در  اصفهــان  اســتان 
صنفــی  انجمــن  دوره  انتخابات ایــن  کــرد: 
روزنامه نــگاران اســتان،  )چهارشــنبه نهم تیرماه( 
در دفتــر موقــت انجمن صنفــی با حضور نماینده 

کار به صــورت الکترونیکــی برگــزار شــد. اداره 
کار محدودیت هایی  وی ادامه داد: امســال اداره 
کــه  داشــت  رای دهنــدگان  و  نامزدهــا  بــرای  را 
کمی بحث برانگیــز شــده بــود و در آخــر، انتخابــات 

کامــل برگــزار شــد. بــا صحــت و ســالمت 
کــرد: خوشــبختانه امســال  باباصفــری تصریــح 
انتخابــات انجمــن صنفــی پرشــور بــود، از ۱۵۴ 
عضــو واجــد شــرایط رای دهــی، ۹۶ عضــو در آن 
مشــارکت داشــتند و مهلــت رأی گیــری نیــز راس 

ســاعت ۱۲ بــه اتمــام رســید.
حشــمت اهلل انتخابی، مهــدی جانی پور، حســن 
مقیمــی و احمــد طبق چــی دیگــر اعضــای هیــأت 
رئیســه انتخابــات هیــأت مدیــرۀ انجمــن صنفــی 
نتیجه ایــن  درنهایــت،  و  بودنــد  روزنامه نــگاران 

انتخابــات بــه شــرح زیــر اعــالم شــد:
اعضای اصلی هیات مدیره

فاطمه شفیعی با ۶۳ رای
وحید صلواتی با ۵۹ رای
محسن راعی با ۵۵ رای

نفیسه آقاجان با ۵۲ رای
نرجس رضایی با ۴۸ رای
طاهره شفیعی با ۴۷ رای

مهرناز مهدی آزاد با ۴۴ رای
اعضای علی البدل هیات مدیره

کاویانی با ۴۲ رای فاطمه 
احسان عالیخانی با  ۴۰ رای

بازرس اصلی
رضا فتوح

بازرس علی البدل
امیر امین الرعایا

اعالم نتایج انتخابات روزنامه نگاران اصفهان

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

خانــم  چهــار  هیــات  مــورخ 1۳99/12/1۴  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۶8  رای  برابــر 
فرزانــه زینعلــی بــه شناســنامه شــماره 11۳9 کدملــی 1289۵۰28۳8 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک شــماره  بهمــن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۶۳/79 مترمربــع پــال
ک شــمال  ۶۳ فرعــی از 1۴۴۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عادی مــع الواســطه از مالکیت مالک رســمی حیدر 
گهــی  اســماعیلی لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  کــه اشــخاص نســبت ب ــی  می شــود. درصورت
گهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم  داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
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 خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 
ک  1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان - 11۴98۶7 / م الــف

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

1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1111 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار آقــای رضــا 
کدملــی ۶۶۰9۵۵11۴۶ حــوزه 17 اصفهــان  ــه شناســنامه شــماره 8۵  کربکنــدی ب معینــی 
ــه مســاحت  ــه ب ــدانگ یکبــاب خان ــاع از شش ــه ســه دانــگ مش ــبت ب ــی نس ــد قربانعل فرزن
ک شــماره 2۳۰ فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  182/۵۶ مترمربــع پــال
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.  ک شــمال اصفهــان  ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰111۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار خانــم زهــرا معینــی 
کدملــی ۶۶۰92۴۳1۵8 صــادره برخــوار و میمــه فرزنــد حســن  بــه شناســنامه شــماره 17۰7 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 182/۵۶ مترمربــع 
ک شــماره 2۳۰ فرعــی از 1۵177 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  پــال
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع  ک شــمال اصفهــان  امــال
کــه اشــخاص  گهــی می شــود. درصورتــی  عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهی  نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 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 نمایند. 
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبق مقررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت 
ک شمال اصفهان - 11۴9828 / م الف دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییس اداره ثبت اسناد و امال

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

خانــم  ســه  هیــات   1۴۰۰/۰2/27 مــورخ   1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰2۴۴۰ شــماره  رای  برابــر 
بهاره ایزدپناه به شناســنامه شــماره ۴۶8۰۰2۰8۶۵ کدملی ۴۶8۰۰2۰8۶۵ صادره میانکوه 
فرزنــد نصــرت الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 9۳/۴۳ مترمربع 
ک شــمال  ک شــماره 1۳9۰۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال پــال
اصفهــان خریــداری طبــق مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی محمد 
گهــی می شــود.  صــدری لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  درصورتــی 
ــلیم و  ــن اداره تس ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــد اولی ــند می توانن باش
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 خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 
ک  1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان - 11۴9881 / م الــف

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

1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰1۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۰8 هیــات دو موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
ــه بالمعــارض  ک شــمال اصفهــان تصرفــات مالکان واحــد ثبتــی اداره ثبــت اســناد و امــال
متقاضــی آقــای غالمرضــا کوچکــی زفــره به شناســنامه شــماره 8 کدملــی ۵۶۵9۵۴7۵۵9 
کوهپایــه فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  صــادره 
ک شــماره 1۵ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع  مغــازه بــه مســاحت 2۳/7۰ مترمربــع از پــال
ــی  ــود متقاض ــه خ ک ــان  ــمال اصفه ک ش ــال ــناد و ام ــت اس ــش ۵ اداره ثب ــان بخ در اصفه
مالــک رسمی میباشــد. 2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰1۰9 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۰8 هیــات 
کدملــی ۵۶۵9۰2۵۵11  دو خانــم بتــول محمدپــور زفــره بــه شناســنامه شــماره 2۵11 
صــادره اصفهــان فرزنــد رحمــت الــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــماره 1۵ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در  مغــازه بــه مســاحت 2۳/7۰ مترمربــع از پــال
کــه خــود متقاضــی مالــک  ک شــمال اصفهــان  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
گهــی  رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  می شــود. درصورتــی 
ــن اداره  ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــد اولی ــند می توانن ــته باش داش
تســلیم و پس از اخذ رســید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار 
نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت 

ــف ک شــمال اصفهــان - 11۵۰1۴2 / م ال اســناد و امــال

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

شــماره: 2۰27۰۰989۴، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۶، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکور 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی  آرا ذیــل 
کــه به  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از 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 دارند نســبت به 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعوی اقــدام نمایند و 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــا مهلــت 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. رای شماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰۳1۴9 
مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۵ براتعلــی حالجــی خوراســگانی فرزند شــعبانعلی بشــماره شناســنامه 8 
صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 1291۳۰۳۵۳7 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی 
ک 1۳ فرعــی از ۵7۳۶ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــال
ــداری طــی ســند رســمی. تاریــخ انتشــار نوبــت اول:  ــع. خری ــه مســاحت 79/72 مترمرب ب
ک  1۴۰۰/۰۳/29، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییس منطقه ثبت اسناد و امال

شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵۰۴۳8 / م الــف

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

گل افروز هــارون  برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴2۴۴ مــورخ 1۳99/11/۳۰ هیــات دو 
کدملــی 11291988۶۳ صــادره فریدونشــهر فرزنــد  رشــیدی بــه شناســنامه شــماره 1۳۵ 
ک  کوچــک علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 179/۳۰ مترمربــع از پــال
ک  شــماره ۳۳ فرعــی از 1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. خریــداری طبــق مبایعــه نامــه  شــمال اصفهــان 
گوانجــی و ورثــه  گوانجــی احــد از وراث داراب خــان  گــذاری ازطــرف یدالــه و شــکراله  عــادی وا
احمد هــارون الرشــیدی لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز 
گهی می شــود. درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی  آ
گهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم  داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ

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 خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 
ک  1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان - 11۵۰۵89 / م الــف

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

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1۰۵۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۴ هیــات چهــار آقــای علیرضــا 
کدملــی 129۳۳۶۳8۵۵ صــادره اصفهــان  عــرب لودریچــه بــه شناســنامه شــماره ۳۳1 
ک شــماره  کبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵2 مترمربــع پال فرزنــد ا
ک شــمال اصفهــان  ــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال 1۵178 اصل
خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت مالک رســمی یداله عرب لودریچــه لذا به 
گهــی می شــود. درصورتــی کــه  منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
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 مالکیت صادر خواهد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، 
ک شــمال  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

اصفهــان - 11۵۰۶1۴ / م الــف

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

زهــرا  خانــم  ســه  هیــات  مــورخ 1۴۰۰/۰1/18  شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰۶9۵  رای  برابــر 
کدملــی ۴۶22۰۰۵8۳2 صــادره شــهرکرد فرزنــد  بــه شناســنامه شــماره 11  کرمی کتکــی 
عبدالرحمــن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۴9/7۶ مترمربــع 
ک شــمال  ک شــماره 1۴۶۳۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال پــال
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  اصفهــان 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور  گهــی می شــود. درصورتــی  در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه مــدت دو ماه  ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
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 
ــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت  درصــورت انقضــای مــدت مذک
صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 
ک شــمال اصفهــان - 11۵۰۶۳۵ / م الــف 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

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

ــون تعییــن تکلیــف  ــاده یــک قان ــخ: 1۴۰۰/۳/2۶، دراجــرای م شــماره: 2۰27۰۰99۶1، تاری
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکور 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی  آرا ذیــل 
کــه  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ صــادر 
ــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  ــور اعتــراض دارن ــه آرا مذک ب
به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد 
ــر طــرح دعــوی  گواهــی مبنــی ب نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارائــه 
اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصورت 
انقضــا مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد 
و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰2287 مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۵، ناصر هــادی خاتــون آبــادی فرزنــد عبــاس 
بشــماره شناســنامه 271 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 128۳897۰۶7 در ششــدانگ 
ک 9۳۳۴ - 9۳۳۵ واقــع در  یکبــاب ســاختمان احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــال
بخش ۵ ثبت اصفهان به مســاحت 21۴/9۰ مترمربع. خریداری طی ســند رســمی. تاریخ 

انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس منطقــه 
ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵۰۶۳۶ / م الــف ثبــت اســناد و امــال

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

برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2279۵ مــورخ 1۳99/11/۰2 هیــات دو آقــای مهــدی 
نعمــت بخــش بــه شناســنامه شــماره 1۳81 کدملــی 12879۳۵7۶1 صــادره اصفهــان فرزند 
ک شــماره  علیخــان بصــورت ششــدانگ یکبــاب مغازه بــه مســاحت 29/۶۳ مترمربــع از پال
ک شــمال  ۵۵ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مســعود احمدی لذا 
گهــی می شــود. درصورتــی  بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
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: 1۴۰۰/۰۳/29، 
ک شــمال اصفهان  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امال

- 11۵۰۶7۵ / م الــف

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

شــماره: 2۰27۰۰99۶2، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۶، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ قانــون مذکور 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی  آرا ذیــل 
کــه به  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از 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 دارند نســبت به 
تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارایــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعوی اقــدام نمایند و 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضا مهلت و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت 
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰178۳8 
مــورخ 1۳99/1۰/2۵، حســن طغیانــی خوراســگانی فرزنــد حاجــی اســماعیل بشــماره 
شناســنامه 8۰۶1 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 128۳782۴۰۵ در ششــدانگ یکبــاب 
ک 9 فرعی از ۵۳۰۶ واقع در بخش ۵  ســاختمان احداثی برروی قســمتی از قطعه زمین پال
ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۳۵/۳8 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی. تاریخ انتشــار 
نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس منطقــه ثبــت 

ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵۰۶7۳ / م الــف اســناد و امــال

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

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1۴21 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳1 هیــات چهــار آقــای حســین 
کدملــی ۴۶221۰1۳۶1 صــادره شــهرکرد فرزنــد  گرجــی مرغملکــی بــه شناســنامه شــماره ۵1 
ک  خدارحــم نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 11۶/۶۶ مترمربــع پــال
ک  شــماره 82 فرعــی از 1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــال
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت مالــک 
گهی  رســمی احمد زارعــی لــذا بــه منظــور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 1۵ روز آ
ــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی  کــه اشــخاص نســبت ب ــی  می شــود. درصورت
گهــی به مــدت دو ماه اعتراض خــود را به این اداره تســلیم  داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
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 خواهد شــد. تاریخ انتشــار نوبــت اول: 
ک  1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

شــمال اصفهــان - 11۵۰71۰ / م الــف

گهی آ
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خبر

درمانــی  خدمــات  کمیتــه  در  عضویــت  تعرفــه 
فدراسیون پزشکی ورزشی از ٣٠ به ٤٠ هزارتومان 

افزایــش یافــت.
درمانــی  خدمــات  کمیتــه  در  عضویــت  تعرفــه 
فدراســیون پزشــکی ورزشــی از ٢٥ مهرمــاه ســال 
امــروز  یافــت و  افزایــش  تومــان  بــه ٣٠ هــزار   ٩٩
بنابــر تصویــب مجمع عمومی ســاالنه فدراســیون 
کمیتــه  در  عضویــت  تعرفــه  ورزشــی،  پزشــکی 

خدمــات درمانــی بــرای ورزشــکاران بــه ٤٠ هــزار 
تومــان افزایــش یافــت.

بایــد  ورزشــکاران  مصوبــه  اجرای ایــن  زمــان  از 
هزینــه ٤٠ هــزار تومانــی را به عنوان تعرفه عضویت 
کمیتــه خدمــات درمانــی فدراســیون پزشــکی  در 
ــد  ــه ازای آن می توانن ــد و ب کنن ــت  ــی پرداخ ورزش
از خدمات تخصصی فدراســیون پزشــکی ورزشی 

بهره منــد شــوند.

با تصویب مجمع عمومی ساالنه فدراسیون پزشکی ورزشی:

تعرفه خدمات درمانی ورزشکاران ٤٠ هزار تومان شد

ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال پــس از مشــخص 
مرحلــه  قرعه کشــی  در  حریفان ایــران  شــدن 
گفــت:  ســوم انتخابــی جام جهانــی در قــاره آســیا 

مطمئنــم با حمایت تمامی شــما مردم ایــران، 
خواهیــم  راه  قطــر  جهانــی ۲۰۲۲  جــام  بــه 

یافــت.
گان اســکوچیچ،  گزارش ایســنا، درا بــه 

ســرمربی تیــم ملــی فوتبال ایــران 
در یادداشــتی دربــاره  قرعه کشــی 

گــروه   و  جام جهانــی  انتخابــی  
در ایــن  فوتبــال  ملــی  تیــم 
مســابقات گفت: نه ترجیحی 
دیگــر  بــا  هم گروهــی  درمــورد 
تیم هــا داشــتیم و نــه تیمی کــه 
آن  بــا  مواجهــه  از  بخواهیــم 
از  هرکــدام  کنیــم.  اجتنــاب 

کیفیــت هســتند و مــا  تیم هــا بــه نوبــه ی خــود با
قائلیــم. احتــرام  تمامی رقیبان مــان  بــرای 

کنون  ســرمربی تیم ملی فوتبال ایــران ادامــه داد: ا
کــه بدانیــم درمقابــل چــه  تنها ایــن مهــم اســت 
کنیــم تــا بهتــر  تیم هایــی بایــد صف آرایــی 
بتوانیــم تیــم خودمان را برای مســابقات 
ــان  ــه تیم م ــن ب ــم. م کنی ــاده  ــش رو آم پی
حمایــت  بــا  مطمئنــم  و  دارم  بــاور 
بــه  مردم ایــران،  تمامی شــما 
جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر راه 
خواهیــم یافــت. اســکوچیچ 
بعــد از بازی هــای تیــم ملــی 
در بحریــن، بــرای پشــت ســر 
مرخصــی  دوران  گذاشــتن 
و  شــده  کرواســی  راهــی 
بــاز  به ایــران  زودی  بــه 

می گــردد.

قهرمانــی  جــاده  دوچرخه ســواری  مســابقات  در 
گنج خانلو از تیم سپاهان در جایگاه  کشور، محمد 
گرفــت.  کشــور قــرار  دوم بهتریــن رکابزنــان جــاده 
ســواری  دوچرخــه  رقابت هــای  روز  نخســتین  در 
کشــور، در مــاده اســتقامت ســعید  جــاده قهرمانــی 
صفــر زاده از اســتان آذربایجــان شــرق مــرد المپیکــی 
دوچرخــه ســواری ایران بــه عنــوان نفــر نخســت روی 

ســکوی قهرمانی ایســتاد و محمد گنج خانلو از تیم 
ســپاهان و میثــم رضایــی از تیــم هورســان قزویــن 
گرفتنــد. در ایــن  در جایگاه هــای دوم و ســوم قــرار 
رقابتهــا، امیرحســین جمشــیدیان از تیــم ســپاهان 
ــنی  ــاده رده س ــتقامت ج ــرادی اس ــته انف ــز در رش نی
کشــور ســوم شــد. این مســابقات در  امیــد قهرمانــی 
منطقه توریســتی نمک آبــرود در اســتان مازنــدران و 
بــا حضــور ۶۵ دوچرخــه ســوار برتــر کشــور برگــزار شــد.

ســایت چمپیونــات آســیا خبــر از حضــور شــهریار 
مغانلــو مهاجــم پرســپولیس در روســیه داد.

عجیــب  خبــری  در  آســیا«  »چمپیونــات  ســایت 
کند، ایــن  گــر آزمــون تیــم زنیــت را تــرک  مدعــی شــد ا
باشــگاه روســی ســراغ شــهریار مغانلــو مهاجــم فعلی 
نوشــت:  ســایت  رفت. ایــن  خواهــد  پرســپولیس 
کــه درصــورت جدایــی ســردار  »شــنیده شــده اســت 
آزمــون، زنیــت یک مهاجم دیگر از ایــران را خریداری 
می کنــد. تــا بــه امــروز، آزمــون پیشــنهادات زیــادی از 
کــرده اســت. در یــان  ــا دریافــت  ــر اروپ پنــج لیــگ برت
آتاالنتــا،  نــام تیم هایــی چــون رم،  پیشــنهادات، 
گــر آزمــون  تورینــو و بورســیا دورتمنــد مطــرح اســت. ا
بــه باشــگاه دیگری برود، ســنت پترزبــورگ هموطن 
او را جــذب می کنــد.« ســایت چمپیونــات درادامــه 
خبــر خــود آور:  »زنیــت قصــد دارد شــهریار مغانلــو را 
کالرا پرتغال اســت به خدمت  که بازیکن تیم ســانتا
بگیــرد. شــهریار بــا قــرارداد ۶ ماهــه و قرضــی در تیــم 

پرســپولیس ایران بــازی می کنــد. پرســپولیس او را 
کــرده  کمــک در لیــگ قهرمانــان آســیا جــذب  بــرای 
کــه در مــاه  گروهــی لیــگ قهرمانــان  بــود. در مرحلــه 
آوریل در هندوســتان برگزار شــد، مغانلو ۴ گل برای 

گل داد.« پرســپولیس زد و یــک پــاس 
منتشــر  دانشــجو  خبرگــزاری  آنچــه  براســاس 
کرده، ایــن ســایت بابیان اینکــه مدیــران زنیــت برای 
کالرا  ســانتا باشــگاه  ســراغ  مهاجم ایرانــی  جــذب 

ــر  کــه مغانلــو عــالوه ب رفته انــد، همچنیــن خبــر داد 
زنیــت، مشــتری دیگــری از لیــگ روســیه دارد.

کالرا پرتغــال  گذشــته بــه تیــم ســانتا مغانلــو فصــل 
با ایــن تیــم  قــراردادی ســه ســاله  منتقــل شــد و 

پرتغالــی بســت.
کــه به صــورت قرضی مغانلــو را  باشــگاه پرســپولیس 
بــه خدمــت گرفتــه اســت، قصــد دارد ایــن مهاجــم را 

بــرای فصــل بعــد هــم دراختیار داشــته باشــد.

ــال  ــر فوتس ــگ برت ــه لی ــه ب ــد راه یافت ــای جدی تیم ه
مشــخص شــدند. 

کشــور  مرحلــه نهایــی لیــگ دســته یــک فوتســال 
فصــل ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بــه پایــان رســید.

کالردش و فــوالد  در پایــان، دو تیــم زنــدی بتــن 
فوتســال  بزرگســاالن  برتــر  لیــگ  بــه  زرند ایرانیــان 

کردنــد. صعــود   ۱۴۰۰-۱۴۰۱ فصــل  کشــور 
پیــش از ایــن دو تیــم کوثــر اصفهــان و ایمــان شــیراز از 

کــرده بودنــد. لیــگ برتــر بــه لیــگ یــک ســقوط 

کمیتــه و  بــه نظــر می رســد بــه زودی ســاختمان 
ــن  ــود. اولی ــا می ش ــال جابه ج ــگ فوتس ــازمان لی س
کار آمــدن  و شــاید عجیب تریــن اتفــاق پــس از روی 
کمیتــه فوتســال مطــرح شــدن  مهــرداد ســراجی در 
لیــگ  ســازمان  ســاختمان های  فــروش  بحــث 
گرچه ایــن اتفــاق بــا دســتور رییــس  فوتســال بــود. 
امــا مدیــران  فدراســیون فوتبــال رخ خواهــد داد 
کنش چندانی نداشــتند.  فوتســالی نســبت به آن وا
گیــری کردند  درایــن بــاره مدیــران باشــگاه ها موضع 
کنــار  ــه از لیــگ  ک ــد  کردن ــد  و حتــی چنــد تیــم تهدی
خواهنــد کشــید امــا کمیته فوتســال پاســخ روشــنی 
ســراجی،  مهــرداد  اســت.  نــداده  اتفــاق  به ایــن 
کمیتــه فوتســال چنــدی پیــش درایــن  سرپرســت 
کــه درآســتانه جــام جهانــی موضوعــات  گفــت  بــاره 
به ایــن  اســت  بهتــر  و  دارد  وجــود  هــم  مهم تــری 
قضیــه پرداختــه نشــود. اخیــرا امــا خبــری منتشــر 
کــه نشــان می دهــد فــروش ســاختمان های  شــد 
علیرضــا  اســت.  جــدی  فوتســال  لیــگ  ســازمان 
امامی فــر، رییــس مرکــز ملــی فوتبال پــس از بازســازی 
برخــی از قســمت های مرکــز ملــی فوتبــال و رفــع 
برخی از مشــکالت تجهیزات مجموعه »پ« گفت: 
فوتبــال،  رییــس فدراســیون  بــه دســتور  باتوجــه 
بــه زودی ســاختمان فوتســال را افتتــاح خواهیــم 
کــرد تــا مجموعــه فوتســال نیــز در مرکــز ملــی فوتبــال 

گذشــته و با امکانات  فعالیت های خود را همچون  
کاملتری  ادامه دهند. این اتفاق نشان  و تجهیزات 
کــه بــا افتتــاح خانــه فوتســال  دهنده ایــن اســت 
عمــال همــه فعالیت هــای فوتســالی ها به ایــن مــکان 
منتقــل شــده و دو واحــدی که پیــش از این با هزینه 
باشــگاه های فوتســال خریــداری شــده بــود بــرای 
پرداخــت بدهی هــای فدراســیون فوتبال بــه فروش 
خواهــد رفــت. البتــه دور بــودن ســاختمان فوتســال 
از فدراســیون فوتبــال درایــن بحــث لحــاظ نشــده و 
گیری هــای  کــه قراردادهــا و تصمیــم  باتوجــه به ایــن 
فوتســال در فدراســیون فوتبــال جنبــه قانونــی پیــدا 
کــه پیــش از ایــن باتوجــه  می کنــد؛ شــرایط مناســبی 
بــه نزدیکــی دو ســاختمان وجــود داشــت ازبیــن 
مــی رود. درهرصــورت بایــد دیــد بــا نقــل و انتقــال 
چــه  درنهایــت  ســاختمان  به ایــن  فوتســالی ها 
فرجامــی در انتظــار ســاختمان های ســازمان لیــگ 

ــود. ــد ب ــئول خواه ــان س ــال در خیاب فوتس

کادر فنــی  کریــم باقــری در  آخریــن وضعیــت حضــور 
بــا  او  همــکاری  ادامــه  و  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم 
باشــگاه پرسپولیس مشخص شــد. به گزارش ایرنا، 
فنــی  کادر  یــک  شــماره  مرد ایرانــی  باقــری  کریــم 
نیمکــت  بــه  برانکو ایوانکوویــچ  بــا  پرســپولیس 
پرســپولیس بازگشــت تــا بــه یکــی مربیــان بــا ثبــات 
فوتبال ایــران تبدیــل شــود. بســیاری از هــواداران 
پرســپولیس آقــا کریــم را تاثیرگــذار ترین فــرد در ایجاد 
آرامــش در پرســپولیس می شناســند امــا بــا حضــور 
کاپیتــان  اســکوچیچ قــرار شــد مــرد آرام ســرخ ها و 
کادر فنــی تیــم ملــی نیــز کمــک  اســبق تیــم ملــی بــه 

کنــد. بــا پایــان یافتن مرحله مقدماتــی جام جهانی 
دوره اول همــکاری باقــری بــا اســکوچیچ بــه پایــان 
کــروات خواهــان ادامــه همکاری  رســید و حــاال مــرد 
ــرمربی  ــدی س گل محم ــی  ــت. یحی ــری هس ــا باق ب
کادر فنــی  پرســپولیس پیــش از حضــور باقــری در 
تیــم ملــی بــا جدایــی موقــت همبــازی ســابق خــود 
موافقــت کــرده بــود و حــاال بایــد دیــد آیــا او همچنان 
موافــق حضــور باقــری در تیــم ملــی هســت یــا خیــر.
گفتــه مســووالن باشــگاه پرســپولیس باقــری  بــه 
ــا پرســپولیس خواهــد  ــان فصــل ب ــا پای ــد ت بــی تردی
مانــد و یحیــی گل محمــدی هــم اعــالم کــرده کــه بــه 
حضور ایــن مربــی نیــاز دارد. بدیــن ترتیــب باقــری 
ملــی  تیــم  بازی هــای  و  اردوهــا  در  حضــور  بــرای 
مشــکلی نــدارد امــا پــس از آن بایــد بــه پرســپولیس 
بازگــردد و این تنها شــرط یحیی گل محمــدی برای 

ادامــه فعالیــت باقــری در تیــم ملــی اســت.
تیــم ملــی در روز ۱۶ شــهریورماه آخریــن دیــدار خــود 
کــرد و  در انتخابــی جــام جهانــی قطــر برگــزار خواهــد 
پــس از آن نیــز پرســپولیس ۲۳ شــهریورماه بایــد در 
مرحلــه یــک هشــتم نهایی لیــگ قهرمانان آســیا به 

مصــاف اســتقالل تاجیکســتان بــرود.

اسکوچیچ:

مطمئنم با حمایت مردم 
به جام جهانی قطر صعود می کنیم

رقابت های دوچرخه سواری جاده قهرمانی کشور:

گنج خانلو از سپاهان دوم شد

مغانلو جایگزین سردار آزمون در زنیت می شود؟

لیگ برتری های جدید فوتسال مشخص شدند خانه فوتسال، جانشین ساختمان هایی که قرار است 
فروخته شود!

آبا باقری از پرسپولیس جدا می شود؟

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

گفــت: بــرای شــرکت بانــوان در  شــهرام شــاه زمانــی 
رشــته موتورســواری و حضــور در پیســت مانعــی 
وجــود نــدارد. لبــاس مخصوص ایــن رشــته حجاب 
بانوان را حفظ میکند. دو میلیارد هزینه بازسازی 

پیســت نقــش جهــان اســت.
شــهرام شــاه زمانــی رئیــس هیئــت اتومبیل رانــی و 
موتورســواری اســتان اصفهــان در اولیــن نشســت 
خبــری بــا خبرنــگاران، ضمــن تســلیت درگذشــت 
درخصــوص  جــاده ای،  ســانحه  در  خبرنــگاران 
پتانســیل های موجود این رشــته در اســتان، اظهار 
ــیون  ــد فدراس ــس جدی ــف رئی ــه لط ــال ب ــرد: امس ک
اتومبیل رانــی، اعــزام تیم هــای موتورســواری بانوان 
را درپیــش رو داریــم. بانــوان بــا موتورهــای مینــی 
جیپــی در پیســت های اســتان تمریــن می کننــد و 
درحــال تشــکیل تیــم بانــوان موتورســوار هســتیم. 
ورزش  یــک  بانــوان  بــرای  موتورســواری  ورزش 
راحــت و باهیجــان اســت و بــرای پرداختــن به ایــن 
ورزش بــا مشــکلی مواجــه نیســتند زیــرا لباس های 
در  کاله  و  موتورســواری  تکــه  یــک  و  مخصــوص 
جلوگیــری  احتمالــی  آســیب های  از  کنار اینکــه 

می کنــد حجــاب بانــوان را نیــز حفــظ می کنــد.
کــه بــا امــام  شــاه زمانــی بااشــاره بــه صحبت هایــی 
جمعــه اصفهــان درخصــوص موتــور ســواری بانوان 
امــام جمعــه اصفهــان  بــا  گفــت:  اســت  داشــته 
پیســت  در  بانــوان  ســواری  موتــور  درخصــوص 
مخصــوص صحبت هایــی شــده اســت و آیــت اهلل 
طباطبایــی بــه خوبــی پذیــرای مــا بودنــد و متوجــه 
هســتند که این امر در ســطح خیابان نیســت بلکه 
در یــک پیســت مخصــوص اســت. مــا بــا آســودگی 
گــر مشــکالتی داشــته باشــیم  خاطــر می توانیــم ا
با ایشــان درمیــان بگذاریــم و درپــی حــل مشــکل 
ــا بانوانمــان بتواننــد از هیجان ایــن  کنیــم ت تــالش 

کننــد. رشــته اســتفاده 
وی افــزود: در بحــث موتــور ســواری بانــوان در دو 
هیئــت  ســمت  از  فعالیت هــای  گذشــته  ســال 
بــدون  فعالیت هــا  اما ایــن  می شــد،  انجــام 
برنامــه و هــدف بــود و درزمینــه قهرمــان پــروری 
ــروه  کارگ ــکیل  ــا تش ــت. ب ــده اس ــام نش ــی انج حرکت
انجــام داده ایــم هــم در  کــه  برنامه ریزی هایــی  و 
کــراس و هــم در بخــش موتورهــای ســبک  بخــش 
و زیــر ۲۵۰ سی ســی، از رده هــای پایــه شــروع بــه 
کرده ایــم. بســتر  اســتعدادیابی و قهرمــان پــروری 
ــور  ــوان فراهــم اســت و اعــالم می کنــم موت ــرای بان ب

ــان در  ــش جه ــت نق ــوان در پیس ــرای بان ــواری ب س
محیطی ایمــن و محصــور بــرای بانــوان آزاد اســت. 
در  اختصاصــی  زمان هــای  در  می تواننــد  بانــوان 
رشــته  هیجان ایــن  از  و  کننــد  شــرکت  کالس هــا 

ورزشــی لــذت ببرنــد.
شــاه زمانی بااشــاره بــه بســتر فراهــم شــده بــرای 
بانــوان برای رســیدن به قهرمانی در موتورســواری، 
در  قهرمان ایــران  اللهــی  نعمــت  خانــم  گفــت: 
در  باوجود اینکــه  و  اســت  بانــوان  کــراس  رشــته 
پایتخــت درحــال تمریــن هســتند  پیســت های 
حتــی  و  می داننــد  اصفهــان  ورزشــکار  را  خــود 
اعــزام  بین المللــی  مســابقات  بــه  کــه  زمانــی  در 
می شــود، اعــالم می کنــد از اســتان اصفهــان و بــا 
کرده ام. ایــن  تیــم ملی ایــران در رقابت هــا شــرکت 
موضــوع افتخــاری بــرای بانــوان اصفهانــی اســت. 
کــراس، موتورهای  تعــداد زیــادی از بانوان در رشــته 
ازبین ایــن  کــه  فعالیت هســتند  درحــال  جیپــی 
کشــوری اعــزام خواهیــم  بانــوان بــرای مســابقات 
داشــت تا به کســب عنوان و مدال برســیم و بیشــتر 

بانــوان را در ایــن عرصــه نشــان دهیــم.
وی ادامــه داد: بانــوان بااســتعداد و فعالــی را در 
کارتینــگ و اتومبیــل رانــی در اســتان داریــم  رشــته 
کرده انــد  کســب  ــای متعــددی نیــز  کــه قهرمانی ه
کــم اســت.  ــوان فعــال در ایــن رشــته  امــا تعــداد بان
خیلــی از بانــوان نمی داننــد می تواننــد در رشــته 

کنند. مسئله  اتومبیل رانی و موتورسواری شرکت 
اطــالع رســانی بســیار مهــم اســت تــا بتوانیــم از بیــن 
مشــتاقان این رشــته اســتعدادیابی انجــام دهیــم.

شرکت در مسابقات اتومبیل رانی استانی برای 
همه افراد آزاد است

پیــش  فعالیت هــای  درخصــوص  زمانــی  شــاه 
روی هیــات اتومبیل رانــی و موتورســواری اســتان 
گفــت: در چنــد روز آینــده در ســطح شــهر بنرهــای 
تــرک دی پخــش خواهــد شــد. افــراد در تــرک دی 
کــم از پیســت های اســتان  می تواننــد بــا هزینــه 
اصفهــان اســتفاده نماینــد همچنیــن بــا حضــور 
مربــی نــکات ابتدایــی رانندگــی حرفــه ای را آمــوزش 
کننــده اســتعدادیابی  ببیننــد. ازبیــن افــراد شــرکت 
ــا از  ــم ت ــذب هیئــت می کنی ــی را ج ــود و نفرات می ش

ــم. ــام دهی ــروری انج ــان پ ــان قهرم ــن آن بی
وی افــزود: دو رانــد مســابقه در پیــش داریــم. در 
تاریــخ ۲۵ تیــر مــاه مســابقه اســاللوم همگانــی را 
کــه بنرهــای آن در ســطح شــهر  پیــش رو داریــم 
درحــال توزیــع اســت. در ایــن مســابقه بانــوان در 
کالس جــدا  گانــه و آقایــان نیــز در ســه  کالس جدا
بــه رقابــت می پردازند. همچنین بــرای ورزشــکاران 
در ۷  می شــود.  برگــزار  حرفــه ای  کالس  باســابقه 
مــرداد مــاه اولیــن مســابقه پنج گانــه رالــی شــهری را 
کــرون، خمینــی  از مبــدا چهــار شهرســتان تیــران و 
ــان  ــد اصفه ــه مقص ــاهین ب ــاد و ش ــف آب ــهر، نج ش

یــک مســیر  را پیــش رو داریــم. در ایــن مســابقه 
شــهری داریــم، زمــان بســیار مهــم اســت و قوانیــن 
ــه  ــد ب راهنمایــی و رانندگــی و ســرعت مطمئــن بای
طــور دقیــق رعایــت شــود. بــا افتخــار اعــالم می کنــم 
بــرای اولیــن بــار مســابقه رالــی در اســتان اصفهــان 
بــا تیــم قدرتمنــد رالی اســتان قــرار اســت اجرا شــود. 
کشــوری  همچنیــن ۲۵ تیرمــاه مســابقات آفــرود 

کــه شــش نفــر اعزامی خواهیــم داشــت. اســت 
کــه بــه عنوان  شــاه زمانــی بااشــاره بــه زمــان ۳۶ روزه 
گفــت:  اســت،  فعالیــت  درحــال  هیئــت  رئیــس 
در بــازه یــک مــاه از انتخابــات هیئــت تــا حــال، 
که حمید  کشوری را شاهد بودیم  مسابقات درگ 
کالس مثبــت ۱۰۰۰ ســی ســی موتورهــای  زارعــی در 
کرد  ســنگین در اولین راند مســابقات درگ شــرکت 

ــرد. ک کســب  و مقــام اول را 
اســتانی،  فعالیــت هیئت هــای  درخصــوص  وی 
کــه بــه  کــرد: در همیــن زمــان یــک مــاه  تصریــح 
عنــوان رئیــس هیئــت انتخــاب شــده ام، جلســات 
متعــددی را بــا هیئت هــای شهرســتان داشــتم. 
ــور ســواری از حــدود  در رشــته اتومبیــل رانــی و موت
کــه داریــم تنها ۱۲ شهرســتان هســتند.  ۲۲ هیئتــی 
شهرســتانی  هیئت هــای  فعالیت هــای  روی 
نظارتــی نبــود و ســاماندهی انجــام نشــده بــود. 
هیئت هــای  تــا  شــده  انجــام  برنامه ریزی هایــی 
شهرســتانی ســاماندهی شــوند و درپی یک هدف 

کنیــم زیــرا شهرســتان ها می تواننــد هیئــت  حرکــت 
کننــد. اســتان را بــه اهدافــش نزدیــک 

پیست نقش جهان مخروبه شده است
وی درخصــوص وضعیــت چند ســال اخیر پیســت 
کــرد: پیســت نقــش جهــان  نقــش جهــان، اظهــار 
در وضعیــت نامناســبی قــرار دارد. آســفالت پیســت 
کلــی پیســت مخروبــه شــده  ازبیــن رفتــه و بــه طــور 
کــه بــرای بازســازی آن حــدودا ۲ میلیــارد  اســت 
ــه  ک ــا رایزنی هایــی  ــاز اســت و امیــدوارم ب تومــان نی
ــاره بازســازی  انجــام خواهیــم داد ایــن پیســت دوب
پیســت  دومیــن  جهــان  نقــش  پیســت  شــود. 
بزرگ ایــران اســت، مــا بــا قــدرت می گویــم در رشــته 
خواهیــم  قهرمــان  ســال  پایــان  تــا  ریــس  موتــور 
داشــت. وی افــزود: در برنامه هــای پیــش رو هیئت 
همــکاری بــا شــهرداری را داریم و برنامه های مبنی 
برگــزاری مســابقات موتــور ســواری محلــه ای  بــر 
قــرار  کار  دســتور  در  را  جهــان  نقــش  پیســت  در 
داده ایــم. در ایــن مســابقات افــراد می توانند زیرنظر 
را  موتورســواری  حرفــه ای  و  اصول ایمنــی  مربــی 
کننــد  آمــوزش ببیننــد و هیجانــات خــود را تخلیــه 
ــی  ــا از صدمــان و ســانحه های دل خــراش رانندگ ت

کاســته شــود.
که پای آفرودکاران  شــاه زمانی بااشــاره به تخلفاتی 
نوشــته  ســنگین  موتــور  رشــته  ورزشــکاران  و 
کــه زیرنظــر هیئــت  کــرد: افــرادی  می شــود، تصریــح 
در رشــته آفــرود فعالیــت می کننــد بســیار قانونمنــد 
کــه هیــچ  هســتند و تمــام تــالش خــود را می کننــد 
آســیبی بــه محیط زیســت نرســانند حتی ایــن افراد 
ک ســازی طبیعــت  درقالــب برنــا مه هایــی بــه پــا
کــه تخلــف افــرادی  می پردازنــد و ناحقــی اســت 
کــه بــدون مجــوز و خــود در رشــته آفــرود فعالیــت 
می کننــد را بــه آفرودبــازان حرفــه ای نســبت داد. 
کــه بــدون مجــوز در  همچنیــن تخلفــات افــرادی 
شــهر بــا موتــور ســنگین تــردد می کننــد نبایــد مبنــا 
قــرار دهنــد زیــرا افــرادی کــه زیرنظــر هیئــت فعالیــت 
ــا پیســت  ــه ت ــا مســیر خان ــد جــز در پیســت و ی دارن
تــرددی در شــهر ندارنــد و تمــام فعالیت هایشــان 

زیرنظــر اســت.
رئیــس هیئــت اتومبیــل رانــی و موتورســواری در 
پایــان گفت: هیئــت موتورســواری و اتومبیلرانی هر 
روز از ســاعت ۸ تــا ۱۴ فعــال اســت و عالقــه منــدان 
کســب اطالعــات یــا ثبــت نــام  می تواننــد جهــت 
کالس هــای آموزشــی و حضــور در مســابقات بــه 

کننــد. هیئــت مراجعــه 

رییس هیئت اتومبیل رانی:

موتورسواری بانوان در پیست بالمانع است
گزارشربخ

مبنــی  شــرطی  می گویــد  آهــن  ذوب  باشــگاه 
بــر دریافــت یــک میلیــارد تومــان بــرای فســخ 
قــرارداد یکــی از بازیکنــان خــود درنظرنگرفتــه 

اســت.
چنــد روزی اســت صحبت هایــی مبنــی بر شــرط 
مطــرح  باشــگاه های  از  یکــی  میلیــاردی  یــک 
فوتبــال زنــان بــرای موافقــت بــا فســخ قــرارداد 
گــوش می رســد. پــس  یکــی از بازیکنانــش بــه 
باالخــره  باشــگاه،  چنــد  درمــورد  گمانه زنــی  از 
که ایــن بازیکــن زهــرا خواجــوی،  مشــخص شــد 
دروازه بــان ملــی پــوش تیــم ذوب آهــن اســت 
کــه قصــد دارد بــه تیــم دیگــری بپیونــدد امــا گفته 
می شــود باشــگاه این شــرط عجیــب  را برایــش 
درنظرگرفتــه اســت. این بازیکــن قــردادی ســه 
کــه یــک ســال  ســاله بــا باشــگاه ذوب آهــن بســته 
آن بــه پایــان رســیده و بــرای فســخ قــرارداد خــود 
بایــد رضایت نامــه بگیــرد. البتــه مســووالن ذوب 
کنــش  وا موضــوع  به ایــن  دیگــری  جــور  آهــن 
کــه چنیــن شــرطی  کردنــد  نشــان دادنــد و اعــالم 

بــرای خواجــوی درنظرنگرفته انــد.
نصیــری، مدیــر ورزش زنــان باشــگاه ذوب آهــن 
ــدی را  ــن بن ــت:  چنی گف ــنا  ــورد به ایس ــن م درای
گفتیم خیلی ارزشــمند  درنظرنگرفته ایــم. بــه او 
امــا  دارد  ارزش  مقــدار  ما ایــن  ازنظــر  و  اســت 
کــه دلــش بــا ذوب آهــن نباشــد فایــده  بازیکنــی 
گفتیــم باشــگاه مقابــل  نــدارد. بــه همیــن دلیــل 
بایــد بــه مــا نامــه بزنــد و مدیرعامــل درمــورد 
شــاید  می کنــد.  صحبــت  رضایت نامــه  مبلــغ 

اصال ایــن مبلــغ نباشــد. بــه هرحال ایــن بازیکــن 
ســه ســال قــرارداد دارد و مــا او را می خواهیــم بــه 
کنیــم  همیــن دلیــل بایــد جــوری بــا او صحبــت 
گــر نخواهــد تیم  کــه مانــدگار شــود امــا درنهایــت ا

مقابــل بایــد نامــه بزنــد.
کمیتــه  و  مدیرعامــل  آهــن  ذوب  افــزود:  او 
کــه بعــد از دریافــت نامه باشــگاه  انضباطــی دارد 
مقابــل درمــورد مبلــغ رضایــت نامــه تصمیــم 
باشــگاه  عامــل  مدیــر  اصــال  شــاید  می گیــرد. 
ــد  کن ــخ  ــگان فس ــرد و رای ک ــق  ــا تواف ــا م ــل ب مقاب
کنــون نامــه ای بــرای مــا ارســال نکرده انــد. امــا تا

در  آهــن  ذوب  باشــگاه  زنــان  ورزش  مدیــر 
کــه آیــا امــکان دارد پــس  پاســخ به ایــن ســوال 
از دریافــت نامــه از باشــگاه مقابــل همیــن مبلــغ 
کــرد: نمی دانــم.  گرفتــه شــود؟ بیــان  در نظــر 
گفتــم اول بــه مــا نامــه  بــه خانــم خواجــوی هــم 
کــه مبلــغ درنظرگرفتــه شــد، زنــگ  بزننــد بعــد 
ــد. کردی ــد چرا ایــن مبلــغ را تعییــن  ــد و بگوی بزن

کــه باتوجه  نصیــری در پاســخ بــه ســوال دیگــری 
بــه شــرایط فوتبــال زنــان آیــا چنیــن شــرط هایی 
ــال  ــوی اص ــم خواج ــت: خان گف ــت؟  ــی اس اخالق
حاضــر نمی شــود بــه باشــگاه مقابــل بگویــد بــه 
مــا نامــه بزننــد. شــاید اصال اینگونــه نبــود. طــرح 
چنیــن مبالغــی در ابتــدا شــاید بحــث مدیریتــی 
کــه ســقفی را درنظرمی گیرنــد تــا شــاید  باشــد 
بازیکــن راضــی شــود و بمانــد امــا همــه چیــز بعــد 
باشــگاه مقابــل مشــخص  از  نامــه  از دریافــت 

می شــود.

ماجرای رضایت نامه یک میلیاردی 
در فوتبال زنان چیست؟

خبر

والیبــال نشســته ایران  اصفهانــی  پــوش  ملــی 
گفــت: اتحاد و دوســتی بازیکنــان تیم مثال زدنی 
بــه موفقیــت در پارالمپیــک توکیــو  کــه  اســت 

کمــک می کنــد.
محمدرضــا ســبحانی نیا افــزود: رفاقــت و ارتبــاط 
ــد  ــه بازیکنــان فعلــی در تیــم ملــی دارن ک خوبــی 
نســبت بــه دوره هــای قبــل بیشــتر و بهتــر اســت 
کــه بــی شــک در دســتیابی بــه مــدال آوردگاه 

ــود. ــر خواهــد ب المپیــک، موث
تهــران  در  ملــی  تیــم  اردوی  بابیان اینکــه  وی 
ــای  ــزود: اردوه ــت. اف ــدن اس ــپری ش ــال س درح
تیم ملی والیبال نشسته وضعیت خوبی دارد و 
زیرســاخت ها و امکانــات مــورد نیــاز فراهــم شــده 
اســت. این ملــی پــوش معلــول افــزود: اردوهــای 
بــوده  فشــرده  و  ســنگین  بســیار  شــده  برگــزار 
اســت، بــه طوریکــه حتــی در زمان اســتراحت که 
بازیکنان به شهرهایشــان بازمی گردند تمرینات 
آمــاده ســازی انفــرادی ادامــه دارد تــا عملکردهــا 

بهبــود یابــد.
ســبحانی نیا دربــاره بازی هــای تدارکاتــی اضافــه 
کــرد: براســاس آنچــه اعــالم شــده در هفته هــای 
پیــش روی اردوی تدارکاتــی مشــترک با تیم ملی 
روســیه و بــه احتمــال زیــاد درجریــان آن چهــار 

بــازی دوســتانه با ایــن تیــم خواهیــم داشــت.

کنــار  کــه در  وی افــزود: روســیه قهرمــان قــاره اروپــا 
»بوســنی و هرزگوین« حریفان قدرتمندی برای 
کشــورمان بوده انــد، بــی شــک در پارالمپیــک 
گفتــن دارنــد، بنابراین  توکیــو حــرف زیــادی برای 
بهبــود  در  کشــور،  با ایــن  دوســتانه  رقابــت 
کتیکی ایــران موثــر اســت. وضعیــت تکنیکــی و تا
در  نشســته  والیبــال  اصفهانــی  پــوش  ملــی 
توکیــو دربــاره حریفــان قوی ایــران  پارالمپیــک 
مســابقات  کــه  آنجــا  از  گفــت:  آوردگاه  آن  در 
ــن  ــد بنابرای کرده ان ــذف  ــو ح ــدری را در توکی ضرب
ک  خطرنــا مــا  بــرای  می تواننــد  تمامی تیم هــا 
باشــند، ازایــن رو بایــد بــا بیشــترین تــوان و انگیزه 

بــه میــدان رفــت.
کــه قرار بــود از تاریخ ۲۴  المپیک تابســتانی ۲۰۲۰ 
ــا ۹ اوت ســال ۲۰۲۰ )۱۹  ژوئیــه )۳ مــرداد ۱۳۹۹( ت
کشــور  ــه میزبانــی شــهر توکیــو در  مــرداد ۱۳۹۹( ب
گیــری بیمــاری  ژاپــن برگــزار شــود بــه دلیــل همــه 

کوویــد ۱۹ بــه ســال ۲۰۲۱ )۱۴۰۰( موکــول شــد.

ملی پوش اصفهانی؛

اتحاد بازیکنان والیبال نشسته ایران 
مثال زدنی است

خبرربخ
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شناسایی یک مزیت تازه 
برای روغن ماهی 

خبرربخ

یــک مطالعــه پزشــکی فوائد جدیــدی را به لیســت 
کــرده  مزایــای مکمل هــای روغــن ماهــی اضافــه 
کاهــش عالئــم  کــه بــه مبــارزه بــا افســردگی و  اســت 

کمــک می کنــد. آن 
کــه توســط  گــزارش لبنانــون، طبــق مطالعــه ای  بــه 
شــد،  انجــام  لنــدن  کالــج  کینــگ  بیمارســتان 
اثــرات  دارای  کــه   »۳ »امــگا  چــرب  اســید های 
ضدالتهابــی و مفیــد بــرای ســالمت قلب هســتند، 
باعث بهبود خلق وخو و تســکین عالئم افســردگی 

می شــوند.
الســاندرا پورچینــی نویســنده ارشــد این مطالعــه 
ــگ  کین ــج  کال ــاب در  ــوم اعص ــمند عل ــک دانش و ی
لنــدن، می گویــد: مطالعــه مــا مکانیســم هایی را 
کــه اســید های چــرب امــگا ۳ بــا افســردگی مقابلــه 
کــه بــه مــا در آینــده بــرای  می کننــد روشــن می کنــد 
توســعه درمان ایــن اختالل خلقــی کمک می کند.
درطول مطالعه که شــامل افراد مبتال به افســردگی 
شــدید بــود، بــه آن هــا دوز اســید های اشباع نشــده 
ــالل  ــم اخت ــه داده و عالئ ــدت ۱۲ هفت ــه م ــگا ۳ ب ام

قبــل و بعــد از آزمایش اندازه گیــری شــد.
طبــق نتایــج بــه دســت آمده، عالئــم افســردگی در 
کاهــش  افــراد شــرکت کننده بــه میــزان ۶۴ درصــد 
بــر عــدم  یافــت. دانشــمندان در همیــن حیــن 
امــکان دســتیابی بــه مقادیــر بــاالی امــگا ۳ فقــط 
ــد  ــه بای ک ــد  کردن کیــد و اعــالم  ــا مصــرف ماهــی تا ب
برای ایــن منظــور از مکمل هــای غذایــی اســتفاده 

ــود. ش
بیولوژیــک  روانپزشــکی  اســتاد  پاریانتــه  کارمــن 
گفــت: »ایــن تحقیقــات  و نویســنده این مقالــه 
می دهــد  قــرار  مــا  دراختیــار  مهمــی را  اطالعــات 
کمــک می کنــد تــا  کــه در آزمایشــات بالینــی بــه مــا 
کنیــم.« ــا اســید های چــرب درمــان  افســردگی را ب
وی افــزود: افزایــش اســید های چــرب امــگا ۳ در 
رژیــم غذایــی مــا از طریــق مکمــل می توانــد عالئــم 
کاهــش دهــد، البتــه ســازوکار های این  افســردگی را 
کامــال فهمیــده  رابطــه مثبــت هنــوز پیچیــده و 
نشــده اســت و نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتری دارد.

کــردن، مصــرف ادویه هــا،  کافــی، ورزش  خــواب 
روزه داری متنــاوب، مصــرف ســبزیجات، انجــام 
کاهــش وزن و  دادن یــوگا، نوشــیدن چــای ســبز، 
تــرک کردن ســیگار به کاهش التهــاب بدن کمک 

شــایانی می کنــد.
بــدن  سیســتم ایمنی  طبیعــی  پاســخ  التهــاب 
دربرابــر آســیب یــا بیمــاری اســت. سیســتم ایمنی 
و  محرک هــا  دیــده،  آســیب  ســلول های  بــدن 
پاتوژن هــا را شناســایی می کنــد و رونــد بهبــود را 
اســت  رونــد ممکــن  بنابراین ایــن  آغــاز می کنــد 
گاهــی اوقــات  باعــث بــروز التهــاب در بــدن شــود. 
و  عــوارض  بــروز  باعــث  مــدت  طوالنــی  التهــاب 
آســیب های جــدی می شــود و خطــر ابتــالء بــه 
بیماری هــای قلبــی عروقــی، دیابــت، ســرطان، 
آرتــروز و بیمــاری روده تحریک پذیــر افزایــش پیــدا 
می کنــد. درادامــه بــه بررســی چنــد روش ســاده 

کاهــش التهــاب بــدن می پردازیــم: بــرای 
خواب کافی

کافــی نخوابنــد التهــاب  کــه افــراد به انــدازه  زمانــی 
بــدن آن هــا تــا حــدودی افزایــش پیــدا می کنــد 
بنابرایــن افــراد بایــد هــر شــب بیــن هفــت تــا ۹ 
ــراد  ــه اف ک ــده اســت  ــد. توصیــه ش ــاعت بخوابن س
کیفیــت خــواب خــود  کمیــت و  بــه منظــور بهبــود 
هــر شــب ســر ســاعت مشــخص بخوابنــد و صبــح 
نیــز در ســاعت تعییــن شــده بیــدار شــوند. قبــل از 
کــردن بــه صفحــه نمایــش لــپ  خوابیــدن از نــگاه 
کننــد و در یــک  گوشــی و تلویزیــون دوری  تــاپ، 

اتــاق آرام، تاریــک و خنــک بخوانــد.
ورزش کردن

متوســط  شــدت  بــا  ورزش هایــی  دادن  انجــام 
ماننــد پیــاده روی بــه مــدت ۲۰ دقیقــه باعــث 
بــدن  در  التهابــی  ضــد  کنــش  وا یــک  می شــود 
گــر افــراد  کــه ا فرد ایجــاد شــود. بــه نظــر می رســد 
پنــج روز در هفتــه و هــر روز بــه مــدت ۳۰ دقیقــه 
کاهــش التهــاب بــدن  کننــد، می تواننــد بــه  ورزش 
خــود کمــک کنند. افــراد می توانند در ابتدا هــر روز 
کننــد ســپس مــدت زمــان  فقــط ۲۰ دقیقــه ورزش 

آن را افزایــش دهنــد.
مصرف ادویه ها

افــزودن  می دهــد  نشــان  مطالعــات  نتایــج 
ادویه هایــی ماننــد زردچوبــه، رزمــاری، دارچیــن، 
کنــد شــدن  زیــره و زنجبیــل بــه غــذای اصلــی بــه 
بــروز  بــه  منجــر  کــه  بــدن  فرآیندهــای  ســرعت 
التهــاب می شــود کمک شــایانی می کنــد بنابراین 

مصرف ایــن ادویه هــا خطــر ابتــالء بــه بیماری های 
قلبــی عروقــی، ســرطان و مشــکالت تنفســی را 
کاهــش می دهد، ایــن بیماری هــای معمــواًل بــه 

دلیــل افزایــش التهــاب بــدن رخ می دهــد.
روزه داری متناوب

کــه روزه داری  نتایــج مطالعــات نشــان می دهــد 
کمــک زیــادی  کاهــش التهــاب بــدن  متنــاوب بــه 
نــوع  برای ایــن  مختلفــی  روش هــای  می کنــد. 
روزه داری وجــود دارد یکــی از ایــن روش هــا بدیــن 
کــه افــراد فقــط می تواننــد از ســاعت  صــورت اســت 
کننــد و  ۱۰ صبــح تــا شــش بعدازظهــر غــذا مصــرف 
ــند.  ــخ بنوش ــوه تل ــا قه ــد آب ی ــس از آن می توانن پ
کــه روزه داری متنــاوب خطــر  محققــان معتقدنــد 
کاهــش می دهــد  ابتــالء بــه بیماری هــای قلبــی را 
و حساســیت به انســولین، سالمت مغز و بیماری 

التهابــی روده را بهبــود می بخشــد.
مصرف سبزیجات

کلــم  کلــم بروکلــی،  کلــم بــرگ،  ســبزیجاتی ماننــد 
کســیدان و ترکیبــات  پیــچ و اســفناج دارای آنتــی ا
کاهــش التهــاب بــدن  کــه بــه  مؤثــر دیگــر هســتند 
کمــک می کنــد بنابرایــن  و حفاظــت از ســلول ها 
غذایــی  مــواد  افراد ایــن  اســت  شــده  توصیــه 
تاثیــر  تــا  دهنــد  جــای  خــود  روزانــه  رژیــم  در  را 
رادیکال هــای آزاد تولیــد شــده در بــدن خنثــی 

شــود و متعاقبــا التهاب کاهش پیــدا کند. توصیه 
کــه زنــان روزانــه یــک فنجــان و نیــم و  شــده اســت 
ــا بــرگ ســبز تیــره  مــردان دو فنجــان ســبزیجات ب

ــد. کنن ــرف  مص
انجام دادن یوگا

یــوگا معمــوال بــر تنفــس تمرکــز دارد و میــزان تولیــد 
بــه  یــا هورمــون اســترس را  کورتیــزول  هورمــون 
کاهــش می دهــد. زمانــی  میــزان قابــل توجهــی 
کــه یــوگا بخشــی از برنامــه روزمــره افــراد قــرار بگیــرد، 
اضطــراب  و  افســردگی  احســاس  کمتــر  آن هــا 
که مشــخص اســت اســترس،  می کنند. همانطور 
اضطــراب و افســردگی باعــث بــروز التهــاب در بــدن 
کتورهــا بــه  کردن ایــن فا کنتــرل  می شــود بنابرایــن 
کاهــش التهــاب و خطــر ابتــالء بــه بیماری هــای 
مرتبــط بــا آن کمــک شــایانی می کنــد عــالوه بر ایــن 
انجــام دادن یــوگا باعــث می شــود عالئــم التهــاب 
کلســترول بــاال و ســطح ناپایــدار قنــد  بــدن ماننــد 

کنتــرل شــوند. خــون 
نوشیدن چای سبز

چــای ســبز سرشــار از ترکیباتــی بــه نــام پلــی فنــول 
کــه می توانــد تاثیــر رادیکال هــای آزاد تولیــد  اســت 
شــده در بــدن را از بیــن ببــرد و بــا آن هــا مقابلــه 
کنــد، رادیکال هــای آزاد معموال باعث بروز التهاب 
در بــدن می شــوند. نتایج مطالعــات دراین زمینه 

کــه مصــرف منظــم چــای ســبز  نشــان می دهــد 
عــالوه بر ایــن کــه التهــاب بــدن را کاهــش می دهد، 
قــادر اســت خطــر ابتــالء به بیماری هــای مفصلی، 

کاهــش دهــد. آلزایمــر و ســرطان را 
کاهش وزن

کــه اضافــه وزن دارنــد از التهــاب  معمــواًل افــرادی 
بــدن نیــز رنــج می برنــد بنابرایــن توصیــه شــده 
کــردن  افــراد بااســتفاده از ورزش  که ایــن  اســت 
یــا پیــروی از رژیم هــای غذایــی ســالم وزن خــود 
کاهــش وزن ســالم  کاهــش دهنــد عــالوه بر ایــن  را 
ــت،  ــد دیاب ــا مانن ــواع بیماری ه ــه ان ــالء ب خطــر ابت
نیــز  را  ســرطان  و  عروقــی  قلبــی  بیماری هــای 
کاهــش می دهــد البتــه الزم اســت افــراد قبــل از 
شــروع هــر برنامــه کاهــش وزن با پزشــک مشــورت 

کننــد. ــا بتواننــد بهتریــن راه را انتخــاب  کننــد ت
ترک کردن سیگار

اســت.  مضــر  ســالمتی  بــرای  کشــیدن  ســیگار 
ســیگار مشــکالت زیادی بــه وجود مــی آورد و خطر 
ابتــال بــه انــواع بیماری هــا را نیــز افزایــش می دهــد. 
کشــیدن افزایــش  یکــی از معایــب اصلــی ســیگار 
التهــاب بــدن اســت بنابرایــن تــرک ســیگار باعــث 
کاهــش التهــاب بــدن می شــود درایــن صــورت 
خطــر ابتــال بــه بیماری هــای مرتبــط بــا التهــاب 

کاهــش پیــدا می کنــد.

چند روش ساده برای کاهش التهاب بدن
خبرربخ

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

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰1۳8۴ مــورخ 1۴۰۰/۰1/۳۰ هیــات ســه آقــای حیــدر 
بهمنــی حیدرآبــادی بــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی ۵۶۴9۶8۶۶۳7 صــادره جرقویه 
فرزند حســینعلی نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 2۳۰ مترمربع 
ک  ک شــماره ۳۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــال پــال
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت مالــک 
ــه منظــور اطــالع عمــوم  ــذا ب ــان برخــواری ل رســمی خانمها حشــمت و عصمــت عابدی
کــه اشــخاص نســبت  گهــی می شــود. درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه  بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت 
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: 1۴۰۰/۰۳/29، 
ک شــمال  تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

اصفهــان - 11۵۰777 / م الــف

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

شــماره: 2۰27۰۰98۶۵، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۵، دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده ۳ 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم  قانــون مذکــور آرا ذیــل 
ــا  ــود ت ــی می ش گه ــه 1۵ روز آ ــه فاصل ــت ب ــده در دو نوب گردی ــادر  ــی ص ــروزی متقاض مف

کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف  شــخص یــا اشــخاصی 
مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول  صالحــه و ارائــه 
بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــا مهلــت و عــدم وصــول 
ــت  ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــد ش ــادر خواه ــت ص ــند مالکی ــررات س ــق مق ــراض طب اعت
مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰27۰۰2۳27 
ــنامه ۳۵  ــماره شناس ــی بش ــد محمدعل ــعودی فرزن ــد مس ــورخ 1۴۰۰/۰2/2۵، ناهی م
صــادره از شــهرکرد بشــماره ملــی ۴۶22۰۳7۶71 در ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی 
ک 1 فرعــی از اصلــی 12۴۳۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت  بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــال
اصفهــان بــه مســاحت 1۴۰/۴9 مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی. تاریــخ انتشــار 
ــه  ــس منطق ــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، ریی ــار نوب ــخ انتش ــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاری نوب

ک شــرق اصفهــان مهــدی شــبان - 11۵۰787 / م الــف ثبــت اســناد و امــال

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

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰27۶9 مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰1 هیــات چهــار خانــم ملک 
کدملــی 129۰892288  ســادات قدوســی شــمس آبــادی بــه شناســنامه شــماره ۴878 
صــادره اصفهــان فرزنــد ســیدنبی الــه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره ۳ فرعــی از 1۳۵۶۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  22۵/8۰ مترمربــع پــال
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع  اداره ثبــت اســناد و امــال
الواســطه از مالکیــت مالــک رســمی محمدعلی خیــام عابــد و مهیــن خیــام عابــد لــذا بــه 
گهــی می شــود. درصورتــی  منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس  می تواننــد اولیــن آ

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: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳، رییــس اداره ثبــت اســناد و 

ک شــمال اصفهــان - 11۵۰۶88 / م الــف امــال

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

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴۳۶، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰۳/22، مفــاد آرا 
کــه دراجرای مــاده 1  ک دهاقان  هیــات حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا  کثیراالنتشــار و محلــی آ بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
گهــی و در  کــه بــه آرا مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارایــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهد بــود. درصورتی 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه محــل ارایــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 
صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود. رای اصالحــی 
 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۴1 شــماره  رای  و   1۴۰۰/۰۳/22  ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰2۰8 شــماره 
مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵، آقــای ناصــر رضوانــی دهاقانــی فرزند عبدالکریم ششــدانگ یکباب 
ک 9۶۳ فرعــی از 121 اصلــی واقــع در ابنیــه  مغــازه بــه مســاحت 1۵/98 مترمربــع پــال
ک فــوق موضــوع ســند شــماره ۶21۶ مــورخ 1۳82/۰2/۰7 دفتــر ۵9  دهاقــان انتقــال پــال
دهاقــان تاریــخ انتشــار نوبــت اول: شــنبه 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: یــک 

ک دهاقــان - 11۴8۶۶8 / م الــف شــنبه 1۴۰۰/۰۴/1۳، اداره ثبــت اســناد و امــال

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

شــماره  رای  برابــر   ،1۴۰۰/۰۳/22 تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰89 شــماره: 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰8۰ هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای رحمــان بخشــی فرزنــد حیــدر 
بشــماره شناســنامه 112 صــادره از خوانســار در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 1۰۳۰18/2۴ مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از 
ک 1۰ فرعــی از 182 اصلــی واقــع در بوییــن میاندشــت اراضــی زراعــی خریــداری از  پــال
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم  مالــک رســمی آقای علــی بهارلــو محــرز 
کــه اشــخاص  گهــی می شــود. درصورتــی  مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم  تاریــخ انتشــار اولیــن آ
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 
ــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.  مذک
تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳ - 

ــف ــدن -  11۵۰798/ م ال ک فری ــال ــناد و ام ــت اس ــس ثب ــا امامی ریی ــی الرض موس

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

شــماره  رای  برابــر   ،1۴۰۰/۰۳/22 تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰88 شــماره: 
ــی  ــت ثبت ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــات اول موض 1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰81 هی
اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
ــدر  ــد حی ــی فرزن ــم بخش ــای رحی ــی آق ــارض متقاض ــه بالمع ــات مالکان ــدن تصرف فری

بشــماره شناســنامه 11۳ صــادره از خوانســار در یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک 
قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 1۰۳۰18/2۴ مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از 
ک 1۰ فرعــی از 182 اصلــی واقــع در بوییــن میاندشــت اراضــی مزروعــی روســتای  پــال
گردیــده اســت. لــذا  قــره بلطــاق خریــداری از مالــک رســمی آقای علــی بهارلــو محــرز 
گهــی می شــود.  بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 
مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۳/29، تاریــخ انتشــار 
ک فریدن  نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۳ - موســی الرضــا امامی رئیــس ثبــت اســناد و امــال

-  11۵۰97۵/ م الــف

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

آقــای  دو  هیــات  خ 1۴۰۰/۰۳/۳۰  مــور شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۴۶۳1  رای  برابــر 
کدملــی 127۰2۶۰979 صــادره اصفهــان  گیــوه چیــان بــه شناســنامه و  محمدجــواد 
کارگاه ســنگبری بــه مســاحت 12۰/۰7  فرزنــد رضاعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب 
اســناد  ثبــت  اداره  واقــع در اصفهــان بخــش ۵  ک 1۵189 اصلــی  پــال از  مترمربــع 
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  و امــال
گــذار شــده اســت. لــذا  کبــر احــد از وراث وا کــه توســط ا مالکیــت حســن صــدری نیــا 
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 
ــن  ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــد اولی ــند می توانن ــته باش داش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدی دادخواســت خــود را ب
مالکیــت  مقــررات ســند  اعتــراض طبــق  عــدم وصــول  و  مــدت مذکــور  انقضــای 
انتشــار  تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۴/1۳ اول:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ  شــد.  خواهــد  صــادر 
ک شــمال اصفهــان   نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/28، رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

- 11۵8۶77 / م الف

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

برابــر آراء صــادره هییتهــای اول و دوم  موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف آبــاد 
ــذا مشــخصات  ــده اســت. ل گردی ــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز  ــات مالکان تصرف
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت  متقاضیــان و امــال
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند  گهــی می شــود. درصورتــی  بــه فاصلــه 1۵ روز آ
مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ک محل تســلیم  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره ثبــت اســناد و امــال آ
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. رای شــماره 111۵ و 111۶و 1117 و 1118 
ــه ســه  ــد غالمرضــا نســبت ب ــم میتــرا یوســفی فرزن و 1119 مورخــه 1۴۰۰/۰2/27 خان
- چهــارم دانــگ مشــاع و آقــای مهــدی یوســفی فرزنــد غالمرضــا نســبت بــه 1/۵ 
ــگ  ــه 1/۵ دان ــبت ب ــا نس ــد غالمرض ــفی فرزن ــا یوس ــای محمدرض ــاع و آق ــگ مش دان
مشــاع و خانــم زهــرا یوســفی فرزنــد غالمرضــا نســبت بــه ســه – چهــارم دانــگ مشــاع 
و آقــای علیرضــا یوســفی فرزنــد غالمرضــا نســبت بــه 1/۵ دانــگ مشــاع از ششــدانگ 
ک شــماره 7۳2   یکبابخانــه بــه مســاحت 1۰7/۴7 مترمربــع مجــزی شــده از پــال
اصلــی واقعــی در قطعــه ۴ از بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان متقاضــی مالــک 
ــت اول: 1۴۰۰/۰۴/1۳، تاریــخ انتشــار  رســمی  مشــاعی می باشــد. تاریــخ انتشــار نوب
دوم: 1۴۰۰/۰۴/28 - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 

ــف ــاد - 11۵8۵۳۶ / م ال ــف آب نج

گهی آ

خبر

نتایــج تحقیقــات جدیــد »CU Boulder« نشــان 
تمریــن  دقیقــه  پنــج  فقــط  روزانــه  کــه  می دهــد 
ــار  ــی(، فش ــالت تنفس ــرای عض ــی ب ــات قدرت )تمرین
کاهــش داده و در ســالمت عــروق موثــر  خــون را 
کــه در ژورنــال انجمــن قلــب  اســت. ایــن مطالعــه 
ــکا منتشــر شــده، قــوی تریــن شــواهد درمــورد  آمری
تاثیــرات مثبــت تمرینــات قدرتــی عضــالت تنفســی 
بــا مقاومــت بــاال در بهبــود ســالمت قلــب را نشــان 
می دهــد. بیماری هــای قلبــی عامــل مــرگ و میــر 
در ایــاالت  فقــط  و  اســت  جهــان  ســطح  در  بــاال 
متحــده، ۶۵ درصــد از بزرگســاالن بــاالی ۵۰ ســال 
فشــار خــون بیــش از حــد نرمــال دارنــد و درمعــرض 
ســکته  یــا  قلبــی  حملــه  بــرای  بیشــتری  خطــر 
ــد  ــر از ۴۰ درص کمت ــال  ــن ح ــد. باای ــرار دارن ــزی ق مغ
از دســتورالعمل های توصیــه شــده بــرای تمرینــات 
ورزشــی رعایــت می شــود. دانیــل، نویســنده اصلــی 
مقاله، گفت: داشــتن ســبک زندگی سالم می تواند 
بــه افــراد در حفظ ســالمت قلــب و عروق کمک کند 
و انجــام تمرینــات هــوازی در هــر زمانــی در روز بــرای 
افــراد میســر اســت و بایــد در برنامــه روزانــه گنجانــده 

ــود. ش
بــا  تنفســی  عضــالت  قدرتــی  تمرینــات   )IMST(
مقاومــت بــاال اساســا ورزش هــای تقویــت عضــالت 
کــه موجــب افزایــش تعــداد تنفــس می شــود  اســت 
کمــک  بــرای  راهــی  عنــوان  بــه  دهــه ۱۹۸۰  در  و 
بــه  کــه  بــه بیمــاری تنفســی  بــه بیمــاران مبتــال 
شــدت دچــار عضــالت تنفســی می شــدند ازطریــق 
کــه مقاومــت  استنشــاق از طریــق دســتگاه دســتی 
را ایجــاد می کنــد اســتفاده شــد. بیمــاران مبتــال بــه 
بیماری هــای ریــوی توانســتند بــا انجام ایــن ورزش 
به مدت ۳۰ دقیقه و رعایت رژیم مناسب، ظرفیت 
ریه هــای خــود را افزایــش دهنــد و راحت تــر نفــس 
بکشــند. در ســال ۲۰۱۶، محققــان دانشــگاه آریزونــا 
نتایج تحقیقاتی را منتشــر کردند که نشــان می داد 
فقــط ۳۰ دقیقــه انجام ایــن ورزش در روز آن هــا را 

کــرده  از آپنــه یــا وقفــه تنفســی در خــواب خــالص 
اســت. امــا عــالوه بــر خــواب آرام تــر، مطالعــات نشــان 
کــه درعــرض شــش هفتــه انجام ایــن ورزش،  داد 
فشــار خــون افــراد نیــز تــا حــدودی پاییــن آمــده و 
تاثیــر آن حتــی از مصــرف قرص هــای مربوطــه نیــز 
بهتــر بــوده اســت. محققان ایــن پژوهــش دریافتنــد 
که ایــن ورزش نــه تنهــا زمانبنــدی بیشــتری نســبت 
بــه برنامه هــای ورزشــی ســنتی دارد، بلکــه ممکــن 

ــر باشــد. اســت فوایــد آن طوالنــی ت
گــروه درمانی ایــن پژوهــش بهبــود ۴۵ درصــدی   
گســترش  توانایــی  یــا  عروقــی  عملکرد اندوتلیــال 
عــروق پــس از تحریــک و افزایــش قابــل توجه ســطح 
گشــاد شــدن  کلید مولکولی برای  کســیدنیتریک،  ا
نشــان  را  ک هــا  پال تجمــع  از  جلوگیــری  و  عــروق 
ــی  ــور طبیع ــه ط ــک ب ــید نیتری کس ــطح ا ــد. س دادن
کاهــش می یابــد و نشــانگرهای  بــا افزایــش ســن 
کــه  کســیداتیو بــه وجــود می آیــد  التهــاب و اســترس ا

می تواننــد خطــر حملــه قلبــی را افزایــش دهــد.
کــه روش  گــروه از محققــان معتقدنــد  کنون ایــن  ا
کــه فشــار  ــد  کرده ان درمانــی جدیــدی را شناســایی 
خــون را بــدون دادن ترکیبــات دارویــی بــه افــراد و بــا 
کاهــش می دهــد. تبعیــت از ورزش هــای هــوازی، 

ایــن تمریــن ممکن اســت بــه ویژه برای زنان یائســه 
مفیــد باشــد. محققان می گویند این عمــل لزوما به 
معنــای جایگزینــی ورزش نیســت، بلکــه می توانــد 
کــه دسترســی  کســانی ایت  گزینــه مفیــد بــرای  یــک 
کــز تفریحــی ندارنــد  بــه مســیرهای پیــاده روی یــا مرا
و یــا بــه دالیــل بهداشــتی در انجــام فعالیت هــای 
هــوازی مشــکل دارنــد یــا فقــط می خواهنــد ابــزار 
دیگــری بــرای حفــظ ســالمت خــود اســتفاده کنند. 
محققــان خواســتار تحقیــق بیشــتر در مورد ایــن 
را درنظردارنــد   IMST کــه کســانی  روش شــدند. 
کننــد. باایــن  بایــد ابتــدا بــا پزشــک خــود مشــورت 
 IMST کنــون کــه تا گــروه محققــان گفتند  حال ایــن 

بــه طــرز قابــل مالحظه ای ایمــن بــوده اســت.

مزایای ۵ دقیقه ورزش در روز 

حسن شفیعی - شهردار تیران

شــهرداری تیــران درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره ۴۰۰/1۰۰/۳۳۶ مــورخ 1۴۰۰/۰۴/۰8 شــورای اسالمی شــهر تیــران نســبت بــه اجــاره محــل 
گهی  اســتقرار کانکــس اغذیــه فروشــی، واقــع در ابتــدای بلــوار شــهید بهشــتی شــرقی جنــب مدرســه، ازطریق مزایــده عمومی با شــرایط منــدرج در آ

اقــدام نماید.
گهی به شــهرداری تیــران مراجعه  متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ و تحویل فــرم شــرکت در مزایــده از تاریخ چاپ این آ
نمایند. الزم بذکر اســت مهلت تحویل اســناد به دبیرخانه محرمانه حراســت شــهرداری تیران پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ 1۴۰۰/۰۴/27 

می باشد.
11۵9۳8۰ / م الف

نوبت چاپ اول
گهی مزایده نوبت اول آ

شهرداری کمشچه

ک زمین مســکونی  شــهرداری کمشــچه به اســتناد صورتجلســه شــماره 9۶ مورخ 1۴۰۰/11/1۳ شــورای اسالمی شــهر درنظردارد نســبت به فروش دو پال
ازطریــق مزایده اقــدام نماید.

متقاضیــان می تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده بــه شــهرداری کمشــچه مراجعــه و یــا جهت کســب اطالعات بیشــتر با شــماره تلفــن ۴۵۴8۰۴۳۰ تماس 
حاصل نمایند.

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

11۵۵۰۵1 / م الف

نوبت چاپ دوم
گهی مزایده مرحله دوم آ
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مؤلفه هــای  از  یکــی  موبایــل  گوشــی  قیمــت 
مشــخصات،  بررســی  اســت.  آن  خریــد  اصلــی 
گوشــی  معایــب  و  مزایــا  شناســایی  مقایســه، 
شــیائومی 9C Redmi می توانــد عالقمنــدان بــه 
کند. دنیای موبایل را در انتخابی مناســب یاری 
کــه  کــه شــیائومی قصد دارد  بــه نظــر می رســد 
از ســری  را  فــروش ممکــن در ســال  بیشــترین 
محبــوب Redmi نصیــب خــود ســازد بــه همیــن 
گوشــی ها را روانــه بــازار  دلیــل تعــداد زیــادی از ایــن 
کــرده اســت بــرای مثــال عــالوه بــر مــدل اســتاندارد 
کــه در تاریــخ ۳۰ ژوئــن راهــی بــازار شــد،   9 Redmi
کــه قابلیــت NFC در برخــی از بازارهــا  ازآنجایــی 
طرفــدار بیشــتری دارد شــیائومی برای ازدســت 
 9c ردمــی نســخه  هــم  بــازار  بخــش  ندادن ایــن 

کــرده اســت. NFC را هــم در بــازار عرضــه 
9C Redmiمشخصاتشیائومی

9C Redmiبدنهشیائومی
گوشــی 9C Redmi چنــد ویژگــی جالــب  طراحــی 
خریــد  درهنــگام  می توانیــد  کــه  دارد  توجــه 
کــه  مدنظــر قــرار دهیــد. جالــب اســت بدانیــد 
شــیائومی در این نســخه همانند نسخه معمولی 
کرده و  خود از ماژول مســتطیلی شــکل اســتفاده 
سنســور اثرانگشــت، بــاز هــم در کنار گوشــی جای 

نگرفتــه اســت.
اثــر  سنســور  نــوع  از ایــن  اســتفاده  مزیــت 
نگــران  کــه حداقــل دیگــر  اســت  انگشــت این 
و  بــود  نخواهیــد  دوربین هــا  لنــز  شــدن  لــک 
دسترســی انگشــتان بــه آنهــا ســریع تر اســت، 
گوشــی شــیائومی 9C Redmi  هم ایــن  امــا در 
کلــی  کــه بــه طــور  سنســور در جایــی واقــع شــده 

اســت. دور  لنزهــا  از 
جنــس بدنــه 9C Xiaomi Redmi از پالســتیک 
مقــاوم بــوده و بافــت خــاص اســتفاده شــده روی 
کــه از لغزندگی ایــن میــان رده  آن عــالوه بر ایــن 
شــدن  لــک  از  اســت  شیائومی کاســته  خــوب 
توســط انگشــتان دســت جلوگیــری می کنــد و 
ــه آن داده  ــز ب ــتحکم را نی ــی های مس گوش ــوه  جل
گــر در طــول روز چالش هــای زیــادی  اســت. پــس ا
دیــدن  آســیب  نگــران  داریــد  خــود  وســایل  بــا 

گوشــی شــیائومی9C Redmi  نباشــید.
کــه  گوشــی های موبایلــی  برخــالف بســیاری از 
جــک هدفــون در لبــه پایینی واقع شــده اســت در 
9C Redmi لبــه باالیــی میزبــان جــک ۳.۵ میلــی 
متــری هدفــون اســت، امــا فاقــد پــورت مــادون 

قرمــز اســت. بلندگــوی اصلــی میکروفــون و درگاه 
Micro USB  هــم در لبــه پاییــن 9C Redmi جــای 

داده شــده اســت.
9C Redmiدوربینشیائومی

کــه بهترین ترکیب  کــرده  شــیائومی همواره ســعی 
ســری  گوشــی های  بــرای  را  افــزاری  ســخت 
برخــی  کــه  جایــی  تــا  درنظربگیــرد  ردمی خــود 
از ایــن مدل هــا ازنظــر دوربیــن از جملــه مدل هــای 
کــه  محبــوب بــازار اســت، امــا بــه نظــر می رســد 
شــیائومی درارائه این نســخه یک عقبگرد داشــته 
کــه نســخه اســتاندارد این مــدل،  و باوجود ایــن 
گانه داشــته اســت اما این مدل تنها  دوربین ســه 
دو لنز دارد و در آن خبری از لنز سنسور تشخیص 
عمق نیست. لنز اصلی آن ۱۳ مگاپیکسلی بوده 
کــرو هــم مجهــز شــده اســت.  و بــه یــک لنــز ما
دوربیــن ســلفی هــم پنــج مگاپیکســلی اســت. بــه 
 9C Redmi کــه دوربیــن طــور کلــی می تــوان گفــت 
در روشــنایی روز عکس هــای قابــل قبولــی را ارائــه 
می دهــد، امــا نبایــد از آن انتظــار یک گوشــی گران 

قیمــت بــازار را داشــته باشــید.
9C Redmiسختافزارشیائومی

کــه  بــاز هــم شــرکت مدیــا تــک همــان شــرکتی 
را  رده  میــان  تراشــه های  عظیمــی از  بخــش 
تامیــن می کنــد در ســاخت این مــدل هــم همــکار 
شــیائومی بوده اســت. تراشــه مدیاتــک اســتفاده 
گوشــی های دیگــری  شــده در ایــن دســتگاه در 
قــرار  مورداســتفاده  هــم   ۱۱ ریلمی ســی  مثــل 
هســته ای  هشــت  پردازنــده  اســت. این  گرفتــه 
کثــر فرکانــس ۲.۳ گیگاهرتــز را ارائــه می دهــد.  حدا

گوشــی شــیائومی9C Redmi  حتــی ســخت ترین 
امــا  می کنــد،  اجــرا  را  بازی هــا  ســنگین ترین  و 
گوشــی هوشــمند  که ایــن یــک  فرامــوش نکنیــد 
ارزان قیمــت و بــرای ســرگرمی مداوم در بازی هــا 
گیمر هســتید  گر  درنظرگرفته نشــده اســت. پس ا
در  ردمــی را  محبــوب  ســری  باالتــر  کالس هــای 

ــد. ــرار دهی ــر ق ــی مدنظ گوش ــد  خری
نســخه  دو  هــم  رم  و  حافظــه  مقــدار  ازنظــر 
گوشــی شــیائومی گیگابایتــی از  ۲/۳۲ و ۳/۶۴ 

9C Redmi  در بــازار موجــود بــوده و ازبین ایــن 
مدل هــا می توانیــد بســته بــه نیــاز خــود یکــی را 
 9C Redmi کنیــد. یکــی از نــکات مثبــت  انتخــاب 
کارت  اختصاصــی  درگاه  از  برخــورداری  هــم 
کارت  حافظــه اســت ازایــن رو بــه همــراه دو ســیم 
برخــوردار  هــم  بیشــتری  حافظــه  از  می توانیــد 
شــوید. 9C Redmi یــک سیســتم عامــل مرتبــی را 
دریافــت کــرده کــه روی اندرویــد ۱۰ بــا رابــط کاربری 
 Redmiســاخته شــده اســت. رابــط کاربــری MiUI
9C  شیائومی بســیار ســریع بــوده و هیــچ تاخیری 
گــذار بیــن تب های  دراجــرای برنامه هــا و گشــت و 
مختلــف وجود ایجــاد نمی کنــد. همــه برنامه هــا 
کاربــری بســیار  بــه ســرعت بــاز می شــوند و تجربــه 
کنــدی را دراختیــار  کوچک تریــن  نــرم و بــدون 
شــما قــرار می دهــد. ویژگــی مهــم دیگــر وجــود 
 Wi-Fi 9 از شــبکهC Redmi .اســت NFC مــاژول
 GPS دوگانه، بلوتوث ۵.۰ و پشتیبانی از سیگنال

دقیــق و ســریع هــم برخــوردار اســت.
9C Redmiباتریشیائومی

 9C (NFC  Redmi( قــوت  نقــاط  از  دیگــر  یکــی 

برخــورداری از یــک باتــری پنــج هــزار میلی آمپــری 
کــه مــدت زمــان زیــادی شــما را از شــارژ  اســت 
کــه  به ایــن  باتوجــه  می کنــد.  بی نیــاز  مجــدد 
کیفیــت تصویــر نمایشــگر +HD بــوده بــه نســبت 
کمتری را  نمایشــگرهای FULL HD شــارژ بســیار 

کــرد. مصــرف خواهــد 
جدیــد  تراشــه  ســازی های  بهینــه  همچنیــن 
بســیار  عملکــرد  هــم  گوشــی  در ایــن  مدیاتــک 
خــوب باتــری را درپــی داشــته اســت. بــه طــور 
کــه در زمــان تماشــای  گفــت  میانگیــن می تــوان 
ویدئوهــای یوتیــوب بــه مــدت یــک ســاعت و 
کثــر روشــنایی  )9C NFC Redmi) تنهــا  بــا حدا
امــا  را مصــرف می کنــد  از شــارژ خــود  ۹ درصــد 
که این میزان ممکن اســت  درنظرداشــته باشــید 
گــر  کمتــر یــا بیشــتر شــود. ا بســته بــه مــواردی 
ــد  ــتید بای ــور نیس ــدن صب ــارژ ش ــان ش ــورد زم درم
گفــت که برخــورداری از پورت شــارژ کمی قدیمی و 
فســت شــارژ اســتاندارد ۱۰ وات کمی زمان خواهد 

بــرد ولــی بــه طــول عمــر آن مــی ارزد.
یــک  را  گوشــی  قابلیــت NFC ایــن  از  اســتفاده 
باالتــر  بــازار  رده  پاییــن  گوشــی های  از  ســطح 
گوشــی های  که ایــن قابلیــت بیشــتر در  آورده چــرا 
ــر دیــده  گــران قیمت ت پرچمــدار و میان رده هــای 

می شــود.
9C Redmiمزایایشیائومی

نمایشگر روشن با غنای رنگ خوب
باتری بزرگ و طول عمر فوق العاده

NFC وجود
9C Redmiمعایبشیائومی
Micro USB استفاده از پورت
9C Redmiقیمتشیائومی

باتوجــه بــه نتایــج بررســی ها در زمــان انتشــار این 
مطلــب قیمــت شــیائومی9C Redmi  بــا حافظــه 
تنــوع  دلیــل  بــه  و  ســه  رم  بــا  گیگابایــت   ۶۴
گارانتــی دهنــده و تنــوع رنگ تفاوت  شــرکت های 
درحــدود ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان تــا ســه 
میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان را در بــازار بــه خــود 

اختصــاص داده اســت.
باتوجــه بــه نتایــج بررســی ها در زمــان انتشــار این 
مطلــب قیمــت شــیائومی 9C Redmi بــا حافظــه 
تنــوع  دلیــل  بــه  و  دو  رم  بــا  گیگابایــت   ۳۲
تنــوع رنــگ در  گارانتــی دهنــده و  شــرکت های 
تــا ســه  تومــان  هــزار  و ۹۰۰  حــدود دو میلیــون 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان را در بــازار بــه خــود 

اســت. داده  اختصــاص 

آســیب پذیری  دو  شناســایی  از  مایکروســافت 
کــه ســطح دسترســی روی  در وینــدوز خبــر داده 
بــرای  را  آســیب پذیر  وینــدوزی  سیســتم های 
مهاجــم فراهــم می کنــد و بــرای مقابلــه بــا آن الزم 
آســیب پذیر  محصــوالت  ســریع تر  هرچــه  اســت 

شــود. به روزرســانی 
-CVE۲۰۲۱ اخیــرًا یــک آســیب پذیری بــا شناســه
ســرویس  در   (۱۰ از   ۷.۸( بــاال  شــدت  و   ۱۶۷۵
کــه  اســت  شــده  کشــف  وینــدوز   Print Spooler
بهره بــرداری از آن امــکان ارتقــای امتیــاز و افزایــش 
وینــدوزی  سیســتم های  روی  دسترســی  ســطح 
آســیب پذیر را بــرای مهاجــم فراهــم می کنــد و مرکــز 
ماهــر )مدیریــت امــداد و هماهنگــی رخدادهــای 
بــرای  مهاجــم  کــه  داده  هشــدار  رایانــه ای) 
بهره بــرداری بــه امتیــاز یــا دسترســی باالیــی نیــاز 

نــدارد.
آســیب پذیری  یــک  وجــود  از  مایکروســافت 
کــه  داد  خبــر   Print Spooler ســرویس  در  دیگــر 
-CVE۲۰۲۱ شناســه  و   PrintNightmare نــام  بــا 
از ایــن  بهره بــرداری  می شــود.  شــناخته   ۳۴۵۲۷
آســیب پذیری روزصفــرم امکان اجــرای کــد از راه دور 
با دسترســی SYSTEM روی سیســتم آسیب پذیر، 
نصــب برنامــه، مشــاهده، تغییــر یــا حــذف اطالعات 
کامــل  ــا دسترســی  ــری ب کارب و ایجــاد حســاب های 
را بــرای مهاجــم احــراز هویت شــده فراهــم می کنــد. 
ســرویس Print Spooler بــه صــورت پیش فــرض در 

سیســتم های وینــدوزی در حــال اجــرا اســت و برای 
اجــرا نیــاز بــه اتصــال بــه یــک دســتگاه پرینتــر نــدارد. 
مایکروســافت از ایــن آســیب پذیری بــه عنــوان یــک 
کــرده اســت بنابرایــن  آســیب پذیری بحرانــی یــاد 
هرچه ســریع تر نســبت بــه به روزرســانی محصوالت 

ــد. کنی ــدام  ــیب پذیر اق آس
کنترل کننــده  کــه بــه عنــوان  در وینــدوز ســرورهایی 
سیســتم های  و  می کننــد  فعالیــت   (DC( دامنــه 
 »NoWarningNoElevationOnInstall« فیلــد  کــه 
»یــک«  مقــدار  بــا   ،group policy تنظیمــات  در 
تنظیم شــده باشــد، دریافــت وصله امنیتــی در رفع 
آســیب پذیری مؤثــر نخواهــد بــود و بایــد نســبت بــه 
 Print Spooler ســرویس ( Disable( کــردن غیرفعــال 
کنــون وصلــه  اقــدام شــود. تا در ایــن سیســتم ها 
امنیتــی کــه آســیب پذیری را بــه طــور کامــل برطــرف 
کنــد، توســط مایکروســافت منتشــر نشــده اســت و 
کســپلویت این آســیب پذیری طــی چنــد روز  کــد ا
اخیــر در ســطح اینترنت منتشــر شــده و دراختیــار 

گرفتــه اســت. عمــوم قــرار 
کســپلویت  ا کدهــای  از  یکــی  به اینکــه  باتوجــه 
دامنــه  کنترل کننده هــای  خــاص  طــور  بــه 
داده  قــرار  هــدف  را   (  DC Active Directory(
بــه  وینــدوز ســرور  از  گــر  ا توصیــه می شــود  اســت 
اســتفاده   (DC( دامنــه  کنترل کننــده ی  عنــوان 
در  را  وینــدوز   Print spooler ســرویس  می کنیــد، 
کــه  سیســتم های  و  دامنــه  کنترل کننده هــای 
از خدمــت پرینــت اســتفاده نمی کننــد بــا تغییــر 

درصــورت  تــا  کنیــد  غیرفعــال   ،(Group Policy(
کل شــبکه  گرفتــن توســط مهاجمــان،  هــدف قــرار 
قــرار  مهاجمــان  اختیــار  تحــت  ســازمان  داخلــی 
کــه ســرویس بایــد  نگیــرد. توجــه داشــته باشــید 
ــه متوقــف )Stopped)؛  غیرفعــال شــود )disabled) ن
کــردن ســرویس، مهاجــم  زیــرا درصــورت متوقــف 

کنــد. راه انــدازی  را  آن  مجــددا  می توانــد 
کــه عمومــا کالینت ها نیــاز بــه اســتفاده از این  ازآنجــا 
ســرویس دارنــد بــه جــای غیرفعــال کردن ســرویس، 
کــه  می تــوان پیکربنــدی آن را طــوری تغییــر داد 
امــکان برقــراری اتصــال از ســایر کالینــت از بیــن بــرود 
و به ایــن منظــور بــه صــورت محلــی یــا بــا اســتفاده از 
 Allowمطابق شــکل زیــر Group Policy تنظیمــات
را   Print Spooler to accept client connections
ــیب پذیری های  ــد. آس کنی ــم  روی Disabled تنظی
نیــز  موجــود در ســرویس Print Spooler پیش تــر 
کامپیوتــری مــورد  توســط بدافزارهــا و ویروس هــای 

گرفته انــد. بهره بــرداری قــرار 

انتظار می رود که شــرکت هنــدی Noise بــه زودی 
 ColorFit از ســاعت هوشــمند جدیــد خــود بــه نــام

Qube رونمایــی کند.
کــه  می دهــد  نشــان  شــده  منتشــر  اطالعــات 
ســاعت هوشــمند Noise ColorFit Qube بســیار 
شــبیه ســاعت Noise ColorFit Pro۳ اســت؛ البته 
کــه ظاهر ایــن دو ســاعت هوشــمند  باوجود ایــن 
دارای  امــا  اســت،  یکدیگــر  بــه  شــبیه  بســیار 

اســت. متفاوتــی  ویژگی هــای 
ســاعت هوشــمند Noise ColorFit Qube دارای 
 HD صفحــه نمایــش ۱.۴ اینچــی تمــام لمســی
صفحــه  کــه  گفــت  می تــوان  بنابرایــن  اســت 
 ۳ ColorFit Pro نمایــش آن از ســاعت هوشــمند
کــرده اســت  بزرگ تــر اســت. شــرکت ســازنده ادعــا 

کــه باتــری ســاعت هوشــمند جدیــد تــا هفــت روز 
گجــت پوشــیدنی  شــارژدهی دارد. عــالوه بر ایــن، 
ذکــر شــده از هشــت حالــت ورزشــی ازجملــه راه 
رفتــن، دوچرخه ســواری، دویــدن، یوگا، تردمیل، 
کوهنــوردی، پیــاده روی و اســپینینگ پشــتیبانی 

می کنــد.

بــه   Noise ColorFit Qube هوشــمند  ســاعت 
حســگر ســنجش ضربــان قلــب ۲۴ ســاعته مجهــز 
آب  دربرابــر   IP۶8 گواهــی  داشــتن  بــا  و  اســت 
گجــت  ویژگی های ایــن  دیگــر  از  اســت.  مقــاوم 
می تــوان بــه کنتــرل چرخه خــواب، نمایــش دادن 
کــرد.  کنتــرل موزیــک اشــاره  وضعیــت آب و هــوا و 
کــه ســاعت هوشــمند ذکــر شــده  بــه نظــر می رســد 
ــی  ــتری زغال کس ــی، خا ــکی زغال ــگ مش ــه رن در س
ــد  ــازار خواه ــا قیمــت ۶۷.۲۹ وارد ب ــژ و ب و طالیی ب
کــرده  اعــالم   Flipkart وب ســایت  البتــه  شــد، 
که ایــن محصــول بــا قیمــت ۳۳.۶۴ دالر  اســت 
گرفــت. هنــوز  کاربــران قــرار خواهــد  دردســترس 
 Noise هوشــمند ســاعت  عرضــه  دقیــق  زمــان 
امــا  اســت،  نشــده  مشــخص   ColorFit Qube

کــه بــه زودی وارد بــازار شــود. انتظــار مــی رود 

 9C Redmiکدرویندوزمشخصاتشیائومی شناسایی٢آسیبپذیریخطرنا

گیهاییدارد؟ ساعتهوشمندNoiseColorFitQubeچهویژ

فناوریربخفناوریربخ

فناوریربخ

اصفهان و سمرقند خواهرخوانده شدند

جاری شدن زاینده رود 

گزارش

گزارشتصویری

خواهرخواندگــی  نامــه  تفاهــم  امضــای  آئیــن 
اصفهــان و ســمرقند توســط شــهرداران این دو 

شــهر بــه صــورت برخــط برگــزار شــد. 
خواهرخوانــده  چهاردهمیــن  لقــب  ســمرقند 
اصفهــان را بــه خــود می گیــرد و شــهرهای پورتــو 
)پرتغــال) و حیدرآبــاد )هند) هم دو شــهر دیگری 
هســتند که اصفهان درآســتانه عقــد تفاهم نامه 

خواهرخواندگــی بــا آنهــا قــرار دارد.
اصفهــان و ســمرقند می تواننــد بــا بهره گیــری 
فرهنگــی  و  تاریخــی  بنــای  و  کات  اشــترا از 
خــود، تعامــالت فرهنگــی  ایــران و ازبکســتان را 
کننــد و نقطــه ارتبــاط فرهنگــی دو  نمایندگــی 

کشــور باشــند.
امضای ایــن  فــردای  از  می تواننــد  شــهردار  دو 
تفاهــم نامــه پیوند دهنده بخش هــا و نهادهای 
شــأن  همتایــان  بــا  خــود  شــهرهای  مختلــف 
باشــند در این راســتا می تــوان اتاق هــای بازرگانی 
و همچنیــن دانشــگاه های اصفهــان و ســمرقند 

یکدیگــر  بــه  خواهرخواندگــی  ســایه این  در  را 
ــه  ــا همکاری هــای بیــن شــهری ب ــرد ت ک مرتبــط 
ــه  ــد و صرفــا ب ــعه یاب ــه توس ــه جانب ــدت و هم ش

شــهرداری های دو شــهر محــدود نشــود.
بازرگانــی  اتــاق  و  دانشــگاه ها  حاضــر  درحــال 
اصفهــان در حــوزه تعامــالت بین المللــی جایــگاه 
کــه  کشــور دارنــد. همانگونــه  ویــژه ای در ســطح 
در متــن تفاهم نامــه خواهرخواندگــی دو شــهر 
همــکاری  شــده،  اشــاره  ســمرقند  و  اصفهــان 
می توانــد  شناســی  باســتان  زمینه هــای  در 
گیــرد. باتوجــه به اینکــه  موردتوجــه دو شــهر قــرار 
اصفهــان و ســمرقند هــردو از جملــه شــهرهای 
تاریخــی جهــان بــه شــمار می آینــد و همچنیــن 
نظربه اینکــه مرکــز باســتان شناســی در ســمرقند 
باســتان  درزمینه هــای  همــکاری  دارد  قــرار 
قــرار  توجــه دو شــهر  مــورد  شناســی می توانــد 
گیــرد. ترغیــب شــهروندان دو شــهر بــرای توســعه 
و  اصفهــان  میــان  شــهروندی  که ایــن دیپلماســی  ســمرقند بــا اســتفاده از ظرفیت هایــی 

کشــور طرف مقابل  شــهر و شــهروندان احیانا در 
دارنــد از دیگــر نــکات قابــل توجــه اســت.

آغازروابطهمکاری۲شهراصفهانو
سمرقند

قــدرت اهلل نــوروزی، شــهردار اصفهــان در ایــن 
کــه امــروز بــا  کــرد: بســیار خرســندم  آئیــن اظهــار 
داشــتن ۱۳ خواهرخوانــده آغــاز روابــط همــکاری 
دو شــهر اصفهــان و ســمرقند را اعــالم می کنیــم.

وی افــزود: بــا امضای ایــن تفاهــم نامــه خواهــر 
خواندگــی بیــن دو شــهر اصفهــان و ســمرقند 
کهــن و تاریخــی، بســتر  بــه عنــوان شــهرهای 
همــکاری و فعالیت هــای فرهنگــی و گردشــگری 
و ســایر فعالیت هــا برای ایران و ازبکســتان فراهم 

ــود. ــد ب خواه
شــهر  از  بعــد  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهردار 
ســمرقند، اصفهان با پورتو )پرتغال) و حیدرآباد 

)هنــد) قــرارداد خواهرخواندگــی امضــا خواهــد 
کــرد.

بابیان اینکــه ســمرقند و اصفهــان هــر دو  وی 
کو هســتند و ایــن می تواند منجــر به ایجاد  عضــو ا
کــو بــرای فعالیت هــای چنــد جانبه  شــبکه های ا
کــه موفقیــت بزرگــی بــه شــمار می آیــد،  باشــد 
خواهرخواندگــی  نامــه  تفاهــم  کــرد:  تصریــح 
همــکاری  بــرای  فقــط  ســمرقند  و  اصفهــان 
ــهرداری نیســت، بلکــه از فــردا تمــام  ــن دو ش بی
ــاق  ــه دانشــگاه ها و ات نهادهــای مربوطــه ازجمل
کــز می توانند تحــت لوای این  بازرگانــی و ســایر مرا
کننــد. تفاهــم نامــه فعالیت هــای خــود را آغــاز 

نــوروزی تصریــح کــرد: اصفهــان و ســمرقند هــردو 
از شــهرهای تاریخــی دنیــا هســتند و امضــای 
شــهر  دو  بیــن  خواندگــی  خواهــر  تفاهم نامــه 
کــرد تــا هــردو در عرصــه  زمینــه را مســاعد خواهــد 
بیشــتری  فعالیت هــای  تاریخــی  مطالعــات 

داشــته باشــند.
گفــت: باتوجــه به اینکــه هــر دو  شــهردار اصفهــان 
شــهر درزمینه دیپلماســی شــهری تجربه خوبی 
در ایــن  اخیــر  ســال های  در  اصفهــان  و  دارنــد 
ــی  ــته و فرصت ــی داش ــرفت های خوب ــوزه پیش ح
کشــور فراهــم شــده  بــرای شــهروندان دو شــهر و 

اســت.
کرد: ایــن فرصــت زمینــه را  وی اظهــار امیــدواری 
بــرای انتقــال تجربیــات و تعامــل شــهروندان دو 

کنــد. شــهر فراهــم 
ســمرقند  و  اصفهــان  کــرد:  کیــد  تا نــوروزی 
کات و بناهــای  می تواننــد بــا بهره گیــری از اشــترا
تاریخــی و فرهنگی خود تعامــالت فرهنگی ایران 
کننــد و نقطــه ارتبــاط  و ازبکســتان را نمایندگــی 

کشــور باشــند. فرهنگــی دو 
وی ادامــه داد: اصفهان و ســمرقند به عنــوان دو 
کــو می توانند ایجادگر شــبکه  شــهر مهم منطقــه ا

کوچــک باشــند و الگــوی موفقــی از  شــهرهای 
چندجانبه گرایــی بیــن شــهری را شــکل دهنــد.

نــوروزی ضمــن دعــوت از هنرمنــدان ســمرقند 
بــرای شــرکت در ســی و چهارمیــن جشــنواره 
نوجوانــان  و  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی 
گفــت:  ــزار می شــود،  کتبــر ســال ۲۰۲۱ برگ ــه در ا ک
کتــاب،  درزمینــه  مشــترک  آثــار  و  تولیــدات 
موســیقی، ویدئــو و همچنین تولیــد محتواهای 
رســانه ای و مجــازی در دو شــهر بــرای معرفــی 
خواهــر خوانده های جدید و ترغیب شــهروندان 
ســمرقندی بــرای ســفر به اصفهــان و بالعکــس از 

ــت. ــه اس ــل توج ــوارد قاب ــر م دیگ
وی ضمــن قدردانــی از »عظیــم منــوراف« رئیــس 
کــه اولیــن بــار  مرکــز تمــدن اسالمی ازبکســتان 
اصفهــان  بــه  ســفر  درجریــان   ۱۳۹۷ ســال  در 
پیشــنهاد خواهرخواندگــی اصفهــان و ســمرقند 
کــرد، از اهتمــام ســفارت جمهــوری  را مطــرح 
ــادی«  ــه ویــژه »نیرآب اســالمی ایران در تاشــکند ب

و همکارانشــان در طــول ماه هــای گذشــته بــرای 
ــز  ــمرقند نی ــان و س ــان اصفه ــد می ــراری پیون برق

کــرد. قدردانــی 
خواهرخواندگی،روابطبینالملل۲کشوررا

توسعهمیدهد
نیــز  ســمرقند  شــهردار  اف«،  آبــالق  »بابرمیــرزا 
کــرد: امضای ایــن ســند بــرای  در ایــن آئیــن اظهــار 
برقــراری روابــط دوســتانه و خواهر خواندگی بین 
گــذاری  کشــور دوســت و بــرادر پایــه  دو شــهر و دو 

خواهــد شــد.
کشــور  وی افــزود: همــکاری بیــن دو شــهر و دو 
ــث  ــترک باع ــی مش ــن و دارای جهان بین ــم دی ه
ــود. ــور می ش کش ــی دو  ــط بین الملل ــعه رواب توس
شــهردار ســمرقند آمادگــی خــود را بــرای امضــای 
یادداشت تفاهم نامه خواهرخواندگی اصفهان 
کــه  گفــت: خرســندم  کــرد و  و ســمرقند اعــالم 
پــس از گذشــت ۶۰۰ ســال دوبــاره راه دوســتی را با 

کردیــم. اجــداد خــود آغــاز 

خروجی آب از سد زاینده رود براساس مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی با حجم محدودی صرفا برای جلوگیری از خشک شدن درختان باغات غرب استان افزایش یافت. باتوجه به ذخیره سد زاینده رود آب رها شده تا محدوده  کانال نکوآباد در شهرستان مبارکه جریان دارد و زاینده رود در شهر اصفهان جریان پیدا نمی کند.

مرتضیصالحی/ایمنا
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