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کتابی در حریم چهارباغ از فهرســت آثار ملی ایران، خانه ساســون نیز از این فهرســت خارج  بعد از خروج خانه 
شده است، گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان بدون حفظ داشته هایش تنها یک پوسته بزک شده خواهد بود 
 که شناســنامه های تاریخی  آن از کف می رود. خانه  اســحاق ساســون با معماری اواخر قاجار - اوایل پهلوی

ــا همیــن مشــخصه از دیگــر خانه هــای  کتابــی ب ــاغ اســت، خانــه   از شــمار خانه هــای ارزشــمند حریــم چهارب
تاریخی ایــن محــور بــود کــه حــاال هــر ۲ یکــی پــس از دیگــری پیــش از  ابــاغ طــرح حریــم محــور تاریخــی فرهنگــی 
اصفهــان از فهرســت آثــار ملــی خــارج شــدند.حفظ آثــار  ارزشــمند محــور تاریخــی فرهنگــی اصفهــان بــه عنــوان 
تنهــا بخــش باقیمانــده از بافت ارزشــمند تاریخی شــهر اصفهــان ضــرورت تــام دارد، خروج از فهرســت آثار ملی، 
گــذار  کــه بــه ســبب دارا بــودن  تخریب هــای عامدانــه  و بی توجهــی به ایــن شناســنامه های ارزشــمند چهاربــاغ 

معمــاری خانه هــای اصفهــان در دوران صفــوی، قاجــار و پهلــوی از اهمیــت باالیــی برخــوردار هســتند...

۵

مرگ هنوز اطراف مطبوعات می چرخد

رئیــس اتحادیــه زنبــورداران اســتان اصفهــان گفــت: 
ک،  ــا نوعــی سم پاشــی خطرنــا امســال شــهرداری ب
از  توجهــی  قابــل  تعــداد  رفتــن  بیــن  از  باعــث 

شــد. عســل  زنبور هــای 
گــودرز میرزایــی رئیــس اتحادیــه زنبــورداران اســتان 
ــگاران جــوان  ــا  باشــگاه خبرن گفتگــو ب اصفهــان در 
 ۲۰ تاریــخ  از  شــهرداری  ســال  هــر  بیان اینکــه  بــا 
اردیبهشــت بــه بعــد اقــدام بــه سم پاشــی می کــرد، 
گفــت: امســال از ۲۵ فروردیــن و بــدون اطاع رســانی 

کرده اســت. قبلــی اقــدام بــه سمپاشــی 
او ادامــه داد: ایــن سم پاشــی فقــط بــرای آفــت شــته، 
آن هــم بــرای درختــان بدون گل بود، اما متأســفانه 
که  کاج و... سمپاشی شده،  درختان اقاقیا، عرعر، 

گرده افشــانی آن هــا مــورد عاقــه زنبور عســل اســت.
اســتان اصفهــان در  به اینکــه  اشــاره  بــا  میرزایــی 
کلونــی و رتبــه  ســال های قبــل رتبــه ســوم تعــداد 
دوم تولیــد فرآورده هــای زنبــور عســل را داشــت، 
کمبــود بارندگــی و  کــرد: امســال بــا مشــکات  بیــان 
وزش باد هــای شــدید مواجــه هســتیم و ایــن عمــل 
کار را بــرای مــا ســخت تر  نابجــای شــهرداری هــم 
ــه زنبــورداران اســتان اصفهــان  ــرد. رئیــس اتحادی ک
افــزود: بــا توجــه به اینکــه زنبــور تا مســافت ۴کیلومتر 
کنــد و از طرفــی امســال زنبــورداران  ــد پــرواز  می توان
گل در بیابــان رو بــه باغ هــای اطــراف شــهر  بــا نبــود 
آورده بودنــد، سم پاشــی باعــث تلفــات زیــادی از 
گفــت: شــهرداری این اتفــاق را  آن هــا شده اســت. او 
همــراه با اطاع رســانی در صداوســیما می دانــد و در 
نهایــت از زنبــورداران عذرخواهــی می کنــد، در حالی 
کتبــی  کــه بایــد در قالــب بخشــنامه یــا اطاع رســانی 

بــه اتحادیــه مــا اعــام می کــرد.
میرزایــی ادامــه داد: چــرا شــهرداری بــرای اقدامــات 
انجــام  را  تبلیغــات  بیشــترین  ناچیــز  و  جزئــی 
می دهــد، امــا دربــاره چنیــن اتفــاق مهمی کــه باعــث 
کــه هــر نفــر حــدود ۱۵۰  از بیــن رفتــن ســرمایه ۱۰۰نفــر 
گاهــی بخشــی  میلیــون تومــان ســرمایه داشــته، آ

نداده اســت؟ انجــام  را  الزم 
او افــزود: حتــی آن هــا حاضــر نیســتند نــوع ســمی را 
کرده انــد بــه مــا بگوینــد تــا بتوانیــم  کــه اســتفاده 

جلوی ایــن ضــرر را بگیریــم.

گفــت:  بیــدگل  و  آران  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
گذشــته از  گل محمــدی طــی یــک مــاه  ۷۲۰ تــن 
گلســتان های شهرســتان آران و بیــدگل برداشــت 

شــده اســت.
گفت وگــو بــا مهــر، بــا اشــاره بــه  مصطفــی آبانــی در 
آغــاز فصــل برداشــت از اواســط فروردیــن مــاه در 
بخش هــای مختلــف شهرســتان آران و بیــدگل 
ابوزیدآبــاد،  بیــدگل،  و  آران  شــهرهای  گفــت: 
سفیدشــهر و نــوش آبــاد و روســتای بخش مرکزی 
گل محمــدی در آران و  کشــت  از مناطــق مهــم 

ــدگل اســت. بی
در ایــن  محمــدی  گل  کشــت  زیــر  ســطح  وی 
گفــت: از هــر  کــرد و  شهرســتان را ۱۸۰ هکتــار اعــام 
هکتــار بــه طــور متوســط چهار تــن گل َتر برداشــت 

شــد.
اضافــه  بیــدگل  و  آران  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
ع در ۳۰ مرکــز  کــرد: گل هــای برداشــت شــده از مــزار
فــرآوری ســنتی و صنعتی ایــن شهرســتان تبدیــل 
خشــک  گل  و  مربــا  اســانس،  نــاب،  گاب  بــه 

می شــود.
کــرد: بــا توجــه بــه نیــاز آبــی  آبانــی خاطــر نشــان 
بــودن  صرفــه  بــه  مقــرون  همچنیــن  و  پاییــن 
ــه در  ک ــت  ــالی اس ــد س ــدی چن گل محم ــت  کاش
اســت  یافتــه  رواج  شهرســتان  کشــاورزان  بیــن 
و پیــش بینــی می شــود بــا توجــه بــه اســتقبال 
تــا  کشــت این محصــول  زیــر  کشــاورزان ســطح 

ســال آینــده بــه ۳۰۰ هکتــار برســد
از  حمایــت  بــرای  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  وی 
گل از مرحلــه  کار، خریــد توافقــی  گل  کشــاورزان 
کاشــت تــا تولیــد محصــول و فــرآوری آن در ایــن 

می شــود. انجــام  شهرســتان 
آران و  گل محمــدی در  توافقــی  آبانــی قیمــت 
کیلوگــرم ۲۴ هــزار تومــان  بیــدگل را بــه ازای هــر 
گفت: ایــن مبلــغ نســبت بــه ســال  کــرد و  اعــام 

گذشــته ۱۰۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
شهرســتان آران و بیــدگل ۱۴ هــزار هکتــار بــاغ و 

دارد. مزرعــه 

ایراندوســت بــا اشــاره به اینکــه حــدود ۴۰۰ واحــد 
از مرغداری هــای اســتان در مــدار تولیــد نیســتند 
کــه در حاشــیه  کاربــری مرغداری هایــی  گفــت: 
شــهرها هســتند یــا ســاختمان فرســوده دارنــد 

تغییــر می کنــد.
تولیــدات  بهبــود  معــاون  حسین ایراندوســت 
اســتان  کشــاورزی  جهــاد  دامی ســازمان 
کــه ظرفیــت  گفــت: مرغداری هایــی  اصفهــان 
بــا جاده هــا،  آن هــا  فاصلــه  کــم دارنــد،  تولیــد 
شــهر ها و روســتا ها زیــاد اســت و یــا سالنشــان 
آن  بازســازی  کــه  اســت  فرســوده  به انــدازه ای 
توجیــه اقتصــادی نــدارد واحد هــای متــروک بــه 

می آینــد. شــمار 
کــه  او افــزود: مقــرر شــده امســال بــه متقاضیانــی 
آمایشــی  نظــر  از  مختلــف  شهرســتان های  در 
احــداث  مجــوز  دارنــد  قبولــی  قابــل  شــرایط 
از  بنابرایــن  شــود؛  داده  جدیــد  واحد هــای 
کــه تعییــن  مالکان ایــن واحد هــا می خواهیــم 

کننــد. تکلیــف 
تولیــدات دامی ســازمان جهــاد  بهبــود  معــاون 
گــر  ا کــرد:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی 
واحــدی امــکان بازســازی داشــته باشــد جهــاد 
ــر  گ کمــک می کنــد، امــا ا ــه مالــک آن  کشــاورزی ب
بازســازی توجیــه اقتصادی نداشــته باشــد پروانه 
شــان را ابطــال می کنیــم و یا ایــن ســالن ها رابــه 
شــاخه های دیگــر دامپــروری از جملــه پــرورش 

گوســفند، بلدرچیــن و... ســوق می دهیــم.
ایراندوســت افــزود: بــا اضافــه شــدن ســالن های 
جدیــد و مــدرن بــه چرخــه تولیــد، می توانیــم 
گوشــتی  غ  رتبه دوم اســتان را در زمینه تولید مر
کنیــم و ظرفیــت تولیــد را تــا ۵۰ درصــد  حفــظ 
بــه  انــرژی  افزایــش دهیــم همچنیــن مصــرف 
کاهــش پیــدا می کند و ســود آوری بیشــتر  شــدت 

می شــود.
ــت  ــتاندارد رعای ــه اس ک ــالن هایی  ــت: در س گف او 
کمتر از ۳ درصد، اما در ســالن های  شــود تلفات 

ســنتی یــا فرســوده تلفــات تــا ۲۰ درصــد اســت.
معــاون بهبــود تولیــدات دامی ســازمان جهــاد 
کرد: در ســالن  کشــاورزی اســتان اصفهان اضافه 
گوشــت یــک  ــرم  کیلوگ ــه ازای هریــک  صنعتــی ب
ک مصــرف می شــود، امــا  گــرم خــورا کیلــو و ۷۰۰ 
در ســالن های بهینــه ســازی نشــده بیــش از ۲ 

کیلــو و ۵۰۰گــرم دان مصــرف می شــود.

گرده های 
سمی زنبور های عسل را 

کرد تارومار 

۷۲۰ تن گل محمدی 
از باغستان های آران و 

بیدگل برداشت شد

معاون سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان:

واحد های مرغداری 
متروک استان اصفهان برای 

بازگشت به مدار تولید، 
تغییر کاربری می دهند

خبرربخخبرربخ

خبرربخ

مردمی کمیتــه  مشــارکت های  توســعه  معــاون 
امــداد اســتان اصفهان گفت: باتوجه به اینکــه در 
ســال های قبــل برخــی ســارقان اقــدام بــه ســرقت 
از صندوق هــای صدقــات می کردند ایمــن ســازی 
صندوق هــای صدقــات در دســتور کار قــرار گرفــت 
کنــون بیــش از ۹۸ درصــد صندوق هــای  و هــم ا

صدقــات در اســتان ایمن ســازی شــده اند.
با ایســنا،  گــو  و  گفــت  در  طاهــری،  حمیدرضــا 
کمیتــه امــداد در  کــه  کــرد: یکــی از وظایفــی  اظهــار 
کنــار خدمــت رســانی بــه اقشــار نیازمنــد بــه عهــده 
کمک هــای مردمی اســت تــا در  دارد، جمــع آوری 
کمک هــای  کنــار اعتبــارات دولتــی بــا جمــع آوری 
بــه  بهتــری  رســانی  خدمــت  مردمی بتــوان 

خانواده هــای نیازمنــد و ایتــام داشــت.
و محســنین،  کــرام  ا وی صدقــات، طرح هــای 
ســال  طــول  مختلــف  مناســبت های  و  زکات 
ــان، جشــن  مثــل مــاه مبــارک رمضــان، عیــد قرب
جملــه  از  را  عاطفه هــا  جشــن  و  نیکــوکاری 
ــران  ــزود: طرح ای ــمرد و اف ــای مردمی برش کمک ه
همــدل نیــز همزمان با مــاه مبارک رمضان شــروع 
شــد و در حــال حاضــر بیــش از یکصــد آشــپزخانه 
گــرم بــرای  در ســطح اســتان طبــخ و توزیــع غــذای 
خانواده هــای تحــت حمایــت را انجــام می دهند.
وی همچنیــن به فعالیت شــبکه های نیکوکاری 
اشــاره و تصریــح کــرد: بیــش از ۴۲۰ مرکــز نیکوکاری 
از  هــدف  کــه  داریــم  اســتان  ســطح  در  فعــال 
گــذاری امــور بــه خیریــن  کــز وا راه اندای ایــن مرا
اســت، البتــه نظــارت الزم را بــرای فعالیت ایــن 
کــز داریــم امــا تــاش می کنیــم با توانمندســازی  مرا
کــز نیکــوکاری آنهــا را بــه ســمت فعالیت هــای  مرا
بتواننــد در زمینــه  تــا  تخصصــی ســوق دهیــم 

اشــتغال، برنامه هــای فرهنگــی، تامیــن جهیزیه، 
ــد. کنن ــت  ــاوره و... فعالی مش

مردمی کمیتــه  مشــارکت های  توســعه  معــاون 
از  یکــی  را  توانمندســازی  اســتان،  امــداد 
ویــژه  بــه  امــداد  کمیتــه  جــدی  فعالیت هــای 
کنــار خدمــت رســانی بــه  در دو دهــه اخیــر در 
خانواده هــای نیازمنــد برشــمرد و افــزود: ســال 
گذشــته ۲۷۰ میلیارد تومان تســهیات در اختیار 
دادیــم  قــرار  اســتان  در  نیازمنــد  خانواده هــای 
کــه حــدود ۱۳ هــزار و ۹۴۵ فرصــت شــغلی بــرای 
خانواده ها ایجــاد شــد. پیــش از آن نیــز ۱۰ هــزار 
و ۲۳۸ نفــر از افــراد تحــت پوشــش آموزش هــای 
فنــی حرفــه ای دیدنــد و تســهیات الزم در اختیــار 

گرفــت. آنهــا قــرار 
گذشــته ۱۸۵ خانــوار  بــا بیان اینکــه ســال  وی 
کفــاف  درآمدشــان  کــه  خانواده هایــی  از 
کمیتــه  هزینه هــای زندگــی را مــی داد از حمایــت 
کــرد: البتــه  امــداد اســتان خــارج شــدند، تصریــح 
برنامــه داریــم امســال و ســال های آینــده بــا بانک 
کــه از خانواده هــا تهیــه شــده بــر روی  اطاعاتــی 
توانمندســازی و اشــتغال خانواده هــا بــه صــورت 

کنیــم. کار  ــژه  وی
کرونــا بــر اقشــار  گیــری  وی در مــورد تاثیــر همــه 
آســیب پذیــر جامعــه، گفت: همــه گیــری کرونا به 
همــه اقشــار جامعــه آســیب زد امــا خانواده هــای 
آســیب دیدنــد.  بیشــتر  در ایــن دوران  ضعیــف 
گذشــته اعتبــارات خوبــی از  با ایــن وجــود ســال 
کردیــم و  کمک هــای مردمی جــذب  مرکــز و نیــز 
کــه تــوان اشــتغال داشــتند نیــز  برخــی خانواده هــا 
بــه ســمت تولیــد ماســک و تجهیــزات حفاظتــی 
کــه از آنهــا حمایــت و پشــتیبانی شــد تــا  رفتنــد 

ــوند. ــار مشــکل نش دچ

بــا  پــرورش اســتان اصفهــان  آمــوزش و  مدیــرکل 
بیان اینکــه هــدف نهایــی طــرح کــوچ کنتــرل اضافه 
گفــت: از ۲۵ طــرح تحولــی  وزن نســل آینــده اســت، 
در وزارت آمــوزش و پــرورش ۱۵ بســته تحولــی بــه 
کــوچ  ادارات اســتان ها ابــاغ شــده اســت و طــرح 
کــه بــه  یکــی از بســته های خــوب و موفــق بــوده 

نتیجه هــای مطلــوب رســیده اســت.
کنتــرل وزن و چاقــی  محمــد اعتــدادی در وبینــار 
دانش آمــوزان )کوچ( ایــن طــرح را یکــی از طرح هــای 
و  دانســت  پــرورش  و  آمــوزش  موفــق  و  خــوب 
کنتــرل وزن و چاقــی  کــرد: بســته تحولــی  اظهــار 
خــوب  بســته های  از  یکــی  )کــوچ(  دانش آمــوزان 
کــه از ۲۵ طــرح تحولــی در وزارت  و موفــق بــوده 
آمــوزش و پــرورش ۱۵ بســته تحولــی بــه اســتان ها 
کــه نتیجــه مطلوبــی داشــته اســت، یکــی  ابــاغ شــد 
از دالیــل موفقیت ایــن طــرح همــت بــاال و پشــتکار 
همــکاران فرهنگــی در سراســر اســتان ها و اصفهــان 

بــوده اســت.
و  کــودک  متخصصــان  همــکاری  بــا  افــزود:  وی 
نوجــوان بــا آمــوزش و پــرورش بهتــر می توانیــم بــه 
نتایــج مطلــوب در ایــن زمینــه دســت یابیــم و امــروز 
ــا عنــوان »مشــارکت بیــن  روز آخــر هفتــه ســامت ب
بخشــی و مســئولیت پذیری« اســت و هدف نهایی 
که  کنترل اضافه وزن نســل آینده اســت  کوچ  طرح 
در ایــن امــر مهــم نیازمنــد همــکاری نهادهــای دیگــر 

بــا آمــوزش و پــرورش هســتیم.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان گفــت: 
در واقــع همــکاری ســایر نهادها بــا آمــوزش و پرورش 
باعث می شــود شــاهد غوغــای چاقی دانش آمــوزان 
و اضافه وزن نسل آینده نباشیم، متأسفانه شیوع 
کرونــا باعــث شــده در حــوزه آســیب های  ویــروس 
اجتماعــی، ســامت روان و چاقــی دانش آمــوزان 
بــا مســائل متعــددی مواجــه شــویم، الزم اســت 

ــای  ــوان و نهاده ــودک و نوج ک ــوزه  ــان ح متخصص
دیگــر در ایــن زمینــه بــا ارائــه تدابیــر مفیــد آمــوزش و 

کننــد. پــرورش را یــاری 
چاقی ۱۴ درصد نوآموزان و ۲۰ درصد 

دانش آموزان استان اصفهان
نیــک خــواه، مدیــرکل آمــوزش و پرورش شهرســتان 
ــرد:  ک ــار  ــار اظه ــن وبین ــهر در اختتامیه ای فریدون ش
جغرافیایــی  ســخت  شــرایط  بــا  فریدون شــهر  در 
بــا همــکاری مربیــان ســامت و مراقبــان و تــاش 
چاقــی  و  وزن  کنتــرل  زمینــه  در  توانســتیم  زیــاد 
کنیــم و خوشــبختانه  دانش آمــوزان انجــام وظیفــه 
روســتاهای  وجــود  بــا  فریدون شــهر  شهرســتان 
چاقــی  و  وزن  کنتــرل  در  اول  رتبــه  صعب العبــور 

اســت. کــرده  کســب  را  دانش آمــوزان 
نحــو  بــه  حســاس  طــرح  افزود: ایــن  نیکخــواه 
کنــون اجــرا شــده اســت و ۱۴ درصــد  مطلوبــی تا
دانش آمــوزان  درصــد   ۲۰ و  اســتان  نوآمــوزان  از 
کــه در آینــده  دچــار اضافــه وزن و چاقــی هســتند 
کنــون  کــوچ از آغــاز تا آســیب هایی دارد و در طــرح 
اثــر  در  دانش آمــوزان  زودرس  بلــوغ  روی  بحــث 
چاقی بوده اســت و اســتفاده زیاد از فضای مجازی 
زنــگ خطــری  کــم تحرکــی  و  آنهــا  زیــاد  و چاقــی 

می شــود. محســوب 
و  گاهــی  آ کــه  مناطقــی  در  کــرد:  تصریــح  وی 
اطاعــات خانواده هــا از ایــن مــوارد زیــاد نیســت بایــد 
گاهــی بیشــتر  برای ایجــاد حساســیت بــرای کســب آ
آنهــا بسترســازی شــود  تــا خانواده هــا اســترس و 

نگرانــی در ایــن زمینــه نداشــته باشــند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرســتان فریدون شــهر 
خاطرنشــان کرد: لزوم بسترســازی و فرهنگ سازی 
بــرای ارائــه آموزش هــا در ایــن زمینــه ضــروری اســت 
تــا اطاعــات صحیــح در اختیــار دانش آمــوزان بــرای 
هدایت گری بیشــتر آنها در کنترل وزن و پیشــگیری 

از چاقــی قــرار بگیرد.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان اعالم کرد

ایمن سازی ۹۸ درصد صندوق های صدقات 
در استان اصفهان

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان:

۱۴ درصد نوآموزان استان اصفهان 
از چاقی رنج می برند

خبرربخخبرربخ

معضل خروج از فهرست آثار ملی، این بار خانه تاریخی ساسون؛

نگرانی  کارشناسان از تهدید 
ثار تاریخی حریم چهارباغ اصفهان آ

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران: 

 تیم ملی جای بهترین هاست 
نه فقط اعضای آن دو تیم

۶

بررسی  وضعیت خط فقر در ایران:

الزمه زندگی عادی در ایران؛ 
درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان!

استاندار اصفهان:

تسهیالت مالی، بیمه ای و مالیاتی 
به صنوف متاثر از کرونا اعطا شود

آیا دالر در سال ۱۴۰۰ 
گران می شود؟

کسی زیر بار مشکالت  چرا 
تنظیم بازار نمی رود؟!

مدیر کل پست استان اصفهان اعالم کرد؛ 

افزایش ۱۸۰ درصدی 
ترافیک سرویس 

مرسوالت اینترنتی در اصفهان

2

2

۳

2

۳

پیش بینی برداشت ۱۳۰ هزار ُتن 
گندم در استان اصفهان

بیابان زایی یا بیابان زدایی!
سرعت پیشرفت کدامیک 

در نصف جهان بیشتر است؟

۳

۴
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خبر

انبارهــا  تــن میــوه در  کــه هــزاران  در شــرایطی 
کــس مســئولیت آن را بــه  فاســد شــده، هیــچ 
دو  کــه  اســت  حالــی  در  نمی گیرد. ایــن  گــردن 
کشــاورزی و صمــت )صنعــت،  وزارتخانــه جهــاد 
معــدن و تجــارت( در تنظیــم بــازار از جملــه بــازار 
ــد، امــا وضعیــت فعلــی  ــت دارن شــب عیــد دخال

کــی از ســوء مدیریــت اســت. بیشــتر حا
بــار  اتحادیــه  رئیــس  اخیــرا  گزارش ایســنا،  بــه 
گفتــه هــزاران تــن پرتقــال و ســیب در  فروشــان 
کــه دوبــاره  انبارهــا فاســد شــده اســت؛ موضوعــی 
ــرای وزارت صمــت و وزارت جهــاد  ــه چالشــی ب ب
خــود  نــه  امــا  بــار  اســت. این  شــده  کشــاورزی 
زیرمجموعــه  تشــکل های  بلکــه  وزارتخانه هــا 
ــه رئیــس  ک ــی  ــد و در حال کردن آن هــا اظهــار نظــر 
کشــاورزی معتقــد اســت همــه  نظــام صنفــی 
از تولیــد یعنــی عرضــه و  مســئولیت های بعــد 
ــا وزارت صمــت اســت، امــا رئیــس  فــروش و... ب
اتــاق اصنــاف می گویــد دپــوی مقــداری میــوه در 
انبارهــا و ســردخانه ها ربطــی بــه وزارت صمــت و 
تنظیــم بــازار میــوه شــب عیــد نــدارد و مقصر ایــن 
کــه میــوه را در انبارهــا  اتفــاق خریدارانــی هســتند 
کردنــد و حاضــر نبودنــد در  و ســردخانه ها دپــو 
کــه تقاضــا در بــازار وجــود داشــت، میــوه را  زمانــی 

کننــد. ــا قیمــت مناســب و پاییــن عرضــه  ب
کــه تداخــل وظایــف  اما ایــن اولیــن بــار نیســت 
کــدام تقصیــر  دو وزارتخانــه باعــث شــده هیــچ 
گــردن نگیرنــد. جدیدتریــن  مشــکالت بــازار را بــه 
ــازار پرتالطــم  و مهم تریــن نمونه ایــن وضعیــت ب
غ  گذشــته قیمــت مصــوب مــر ــود. ســال  غ ب مــر
در ســتاد تنظیــم بــازار دو بــار افزایــش یافــت و در 
نهایــت قیمــت مصــوب آن ۲۰ هــزار و ۴۰۰ تومــان 
گوشــت  کیلــو  شــد، امــا در اســفندماه قیمــت هــر 
غ بــه بیــش از ۴۰ هــزار تومــان هــم رســید. در  مــر
ــازار  ــا وجود اینکــه دبیــر ســتاد تنظیــم ب نهایــت ب
ــا پایــان  غ ت کــرده بــود قیمــت مصــوب مــر اعــالم 
ــاه  ــن م ــد، ۱۲ فروردی ــر نمی کن ــان تغیی ــاه رمض م
گــری وزارت  ــا متولــی  غ ب قــرارگاه ســاماندهی مــر
نــرخ  خــود  کاری  جلســه  اولیــن  در  کشــاورزی 
غ را ۴۵۰۰ تومــان افزایــش داد. بر ایــن  مصــوب مــر
گــرم بــرای  غ  کثــر قیمــت مصــوب مــر اســاس  حدا
کننــده  کیلویــی ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان  مصــرف 

تعییــن شــد.
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  مســئوالن   
کمبــود عرضــه  را  غ  مــر گرانــی  علــت  )صمــت( 
متوجــه  آن  مســئولیت  کــه  می کردنــد  عنــوان 
کشــاورزی اســت. در طــرف دیگــر  وزارت جهــاد 
می گفــت  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  امــا  ماجــرا 
کــرده و  توزیــع  بــازارگاه  را در ســامانه  نهاده هــا 
کــه  ــازار اتفــاق می افتــد  گران فروشــی در ســطح ب
در ایــن  اســت.  صمــت  وزارت  بــا  مســئولیتش 

ــده  ــام ش ــت تم ــد قیم ــداران می گوین ــان مرغ می
و  اســت  مصــوب  نــرخ  از  بیــش  آن هــا  بــرای 
غ خبــر  همچنیــن از انحــراف شــدید در توزیــع مــر
می دادنــد. البتــه اخبــاری هــم از حضــور دالالن 
گــران  ک پرنــدگان را  کــه یــا خــورا منتشــر می شــد 
ــا در میــدان بهمــن تهــران بخشــی از  می کننــد ی

غ را بــه بــازار آزاد می برنــد. مــر
چه کسی مسئول تولید و تنظیم بازار 

کاالهای اساسی است؟
اما اینکــه چرا ایــن دو وزارتخانــه همــواره یکدیگــر 
را مقصــر وضعیــت بــازار می داننــد احتمــاال بــه 

یــک قانــون قدیمی بــر می گــردد. 
بــر اســاس قانــون انتــزاع یــا همــان قانــون تمرکــز 
دولــت  کشــاورزی،  بخــش  بازرگانــی  وظایــف 
بــه  مربــوط  وظایــف  همــه  کــه  شــده  مکلــف 
محصــوالت  بــازار  تنظیــم  و  واردات  تــا  تأمیــن 
کشــاورزی و مــواد غذایــی بــا یــک مرحلــه تبدیــل 
ع  از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت منتــز را 
بــا  کنــد.  گــذار  وا جهادکشــاورزی  وزارت  بــه  و 
کار آمــدن دولــت یازدهــم، اجــرای قوانیــن  روی 
کار   بالتکلیــف از جملــه قانــون انتــزاع در دســتور 

قرار گرفت.
ابــالغ  بــا   ۱۳۹۸ ســال  مــرداد  نهایــت  در  امــا 
لغــو  قانــون  جمهور، ایــن  رئیــس  اول  معــاون 
شــد و رســما بخشــی از وظایــف بازرگانــی بخــش 
و  یافــت  انتقــال  صمــت  وزارت  بــه  کشــاورزی 
ــت  گرف ــورت  کار ص ــیم  ــه تقس ــان دو وزارتخان می
گیــری  کــه بــه نظــر می رســد خبــر احتمــال شــکل 
ــا  معاونــت بازرگانــی در نهــاد ریاســت جمهوری ی
تشــکیل وزارت بازرگانــی در ایــن تصمیــم تاثیــر 
داشــته اســت. بر ایــن اســاس شــرکت بازرگانــی 
و ایــن شــرکت  رفــت  بــه وزارت صمــت  دولتــی 

کــه بــه خریــد تضمینــی محصــوالت  مکلــف شــد 
روغنــی،  دانه هــای  گنــدم،  شــامل  کشــاورزی 
برنــج و خریــد توافقــی شــکر مطابــق مصوبــات 
مربــوط  دســتورالعمل های  و  اقتصــاد  شــورای 
ــور دام در  ــتیبانی ام ــرکت پش ــا ش ــد؛ ام کن ــدام  اق
کشــاورزی مانــد و مکلــف شــد در  وزارت جهــاد 
کارگــروه تنظیــم  اجــرای سیاســت ها و مصوبــات 
بــازار، همــکاری و هماهنگــی الزم را انجــام دهــد. 
کاالهــای  بنابرایــن مســئولیت ذخایــر راهبــردی 
شــکر،  روغــن،  برنــج،  گنــدم،  شــامل  نهایــی 
غ و همچنیــن تنظیــم  گوشــت قرمــز و گوشــت مــر
کاالهــا بــه وزارت صمــت منتقــل  شــد و  بازار ایــن 
ــه و  کنجال ــواع  ــامل ذرت، ان ــای دامی ش نهاده ه
گرفت. جــو برعهــده وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار 
امــا آبــان مــاه ســال ۱۳۹۹ دوبــاره تغییراتــی در این 
زمینه ایجــاد شــد و بــا مصوبــه ســتاد هماهنگــی 
اقتصــادی دولــت، مقــرر شــد مســئولیت تنظیــم 
کاالهــای اساســی و ضــروری، از جمله  کلیــه  بــازار 
کشــاورزی و دامــی در مرحلــه توزیــع  محصــوالت 
وزارت  عهــده  بــر  همچنــان  فروشــی  خــرده  و 
صنعــت، معــدن و تجــارت باشــد، اما مســئولیت 
غ  غ و تخــم مــر ــازار مــر تولیــد، عرضــه و تنظیــم ب
تــا مرحلــه عمــده فروشــی بــه قیمــت مصــوب بــه 

کشــاورزی محــول شــد. وزارت جهــاد 
بنابرایــن مجموع ایــن شــرایط و تقســیم وظایــف 
تنظیــم بــازار بین ایــن دو وزارتخانــه باعــث شــده 
کشــاورزی  جهــاد  وزارت  و  صمــت  وزارت  کــه 
گــردن  بــه  را  بــازار  مشــکالت  تقصیــر  همــواره 
گــردن دالالن بیندازنــد و هیــچ  یکدیگــر یــا بــه 
کــه چــرا  وقــت هــم به ایــن ســوال پاســخ ندهنــد 
از دســت دالالن  بــازار  گرفتــن  بــرای  راه حلــی 

ندارنــد.
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کارشــناس بازارهــای مالــی بــا بیان اینکــه  یــک 
در ماه هــای پیــش رو و حتــی پــس از انتخابــات 
گفــت:  بیشــتر شــاهد ثبــات بــازار ارز هســتیم، 
کالن بــه نفــع  کاهــش جــدی نــرخ دالر در ســطح 
کاالهــا را  اقتصاد ایــران نبــوده و مزیــت صادراتــی 

ــرد. ــز از بیــن خواهــد ب نی
کــرد:  گــو بــا  ایمنــا اظهــار  گفــت و  میثــم رادپــور در 
در ســال ۹۷ و ۹۹، بازار دالر افزایش قیمت جدی 
ــی ۲۵ هــزار  ــازار دالر حوال ــرد، بعــد از آن ب ک ــه  تجرب
کنــون نیــز کمی بــه دلیل  تومــان در نوســان بــود و ا
کــرات  امیــدواری بــه نتیجــه بخــش بــودن مذا
کاهــش جــدی  کــرده اســت. انتظــار  کاهــش پیــدا 
گر به کمتر  تــر قیمــت را نداریــم قیمــت دالر حتــی ا
از ۲۰ هــزار تومــان هــم برســد در آن محــدوده ثابت 
نخواهــد مانــد و مجــدد به بیــش از ۲۰ هــزار تومان 

می رســد.
وی بــا اشــاره به اینکــه ظاهراً ایــن روزهــا انتظــار 
کاهــش یافتــن قیمــت دالر جــدی شــده اســت، 
افــزود: ماه هــای پیــش رو و حتی پس از انتخابات 
بیشــتر شــاهد ثبــات بــازار ارز هســتیم، بنابراین به 
نظــر نمی رســد جــا بــه جایــی رو بــه پاییــن جــدی 

داشــته باشــیم.
بــه  اشــاره  بــا  مالــی  بازارهــای  کارشــناس  ایــن 
کــه در حال انجام اســت،  کــرات ویــن  تأثیــرات مذا
گفــت: کیفیــت توافــق مهم تــر اســت تجربه نشــان 
کــرات اساســًا بــه توافقــات  داده در ایــن نــوع مذا
جزئــی دســت می یابیــم ممکــن اســت در مســائل 
هســته ای بــه توافقــات جزئــی برســیم اما مســائل 
اصلــی کشــور مــا با ایــاالت متحــده در نهایــت حــل 

نخواهــد شــد.
کــرات جــاری را بــا برجــام  گــر مذا رادپــور افــزود: ا
قبلــی مقایســه کنیم خواهیــم دید بــا وجود اینکه 
زیــادی داشــته  تأثیــرات  تصــور می شــد برجــام 
و مشــکالت بــازار ارز و نقــل و انتقــاالت ارزی تــا 
حــد زیــادی حــل می شــود، این اتفاقــات نیفتــاد 
یافــت  کاهــش  فقــط ۱۵ درصــد  قیمــت دالر  و 
و تــا چهــار ســال نیــز بــا تــالش دولــت در همــان 

محــدوده تثبیــت شــد.
کاهــش قیمــت جــدی تــر  وی ادامــه داد: انتظــار 
کمتــر از ۲۰ هــزار تومــان  و رســیدن قیمــت دالر بــه 
برســد  مقــدار  به ایــن  گــر  ا و  داشــت  نمی تــوان 
شــاهد  را  قیمــت  افزایــش  بــرای  فشــار  مجــدد 
گــر قیمــت مبــدا دالر را همــان ۲۵  خواهیــم بــود. ا
هــزار تومــان در نظــر بگیریــم نهایتــًا شــاهد کاهش 

۱۵ درصــدی قیمــت دالر خواهیــم بــود.
گفــت: موضــوع  ــی  کارشــناس بازارهــای مال ایــن 
کشــور مــا جــدی  گاه در  گــذاری هیــچ  ســرمایه 
تشــکیل  نــرخ  اســت  مدت هــا  اســت  نشــده 
کشــور در  کاهش و اقتصاد  ســرمایه ثابت در حال 
کوچــک شــدن اســت. عــالوه بر ایــن تولیــد  حــال 

کاهــش  ــده اســت و  ــیب دی ــی آس ــص داخل ناخال
قیمت دالر منجر به خروج ســرمایه خواهد شــد.
یابــد  کاهــش  دالر  قیمــت  گــر  ا افــزود:  رادپــور 
از  را  سرمایه هایشــان  می خواهنــد  کــه  افــرادی 
کار را ســریع تر و راحــت تــر  کنند ایــن  کشــور خــارج 
کاهش هــای جــدی قیمــت  انجــام می دهنــد و 
دالر چنیــن تقاضاهایــی را بــه دنبــال دارد. ایــن در 
گذشــت شــاهد  کــه  کــه در ســالی  شــرایطی اســت 
تــورم ۵۰ درصــدی بودیــم و نبایــد انتظــار داشــته 
باشــیم دالر ارزان شــود بنابراین در سطح اقتصاد 
کــه قیمــت دالر  کشــور نیســت  کالن نیــز بــه نفــع 

کاهــش یابــد.
بــه  کاال و خدمــات  بیان اینکــه قیمــت  بــا  وی 
کاهــش قیمــت دالر  شــدت چســبنده اســت و بــا 
کــرد:  بــه ســادگی کاهــش نخواهــد یافــت، تصریــح 
کاال  تــورم ناشــی از افزایــش قیمــت دالر در قیمــت 
گذاشــته و ضــرر آن را متحمــل  و خدمــات تأثیــر 
شــده ایم. افزایــش قیمــت دالر فقــط می توانــد 
قصــد  دولــت  گــر  ا کنــد  صادراتی ایجــاد  مزیــت 
کاهــش قیمــت دالر را داشــته باشــد این مزیــت را 

نیــز از دســت خواهیــم داد..
کیــد بر اینکــه  کارشــناس بــازار ســرمایه بــا تا ایــن 
کاهــش و افزایــش قیمــت دالر نیــز نوعــی بی ثباتی 
گــر چــه در ابتــدا تصــور می شــود  گفــت: ا اســت، 
کشــور باشــد  کاهــش قیمــت دالر بــه نفــع اقتصــاد 
کاال و خدمــات در  کاهــش قیمــت  ــه  امــا منجــر ب

کشــور نخواهــد شــد. 
و  داشــتیم  تنشــی  بــدون  و  آرام  اقتصــاد  گــر  ا
نقدینگــی به ایــن ســرعت رشــد نمی کــرد، قیمــت 

نمی رســید. میــزان  به ایــن  دالر 
رادپــور افــزود: تحریم هــا بــه طــور مســتقیم و غیــر 
مســتقیم آســیب های جــدی بــه اقتصاد ایــران 
کســری بودجــه  کــه از جملــه آن می تــوان بــه  زده 
کــرد. تصمیــم  اشــاره  دولــت و خــروج ســرمایه 
گیری هــای غلطــی که در ســطح کالن وجــود دارد 
ــه  ــادی و تحریمی توجی ــر ع ــرایط غی ــن ش ــز با ای نی

می شــود.
کــرد: تــا زمانــی که در چنین شــرایطی  وی تصریــح 
هســتیم در بلنــد مــدت شــاهد ثبــات قیمت هــا 
کنتــرل تــورم نخواهیــم بــود. پــس از افزایــش  و 
ــا تغییــر  ۷۰۰ درصــدی قیمــت ارز ممکــن اســت ب
کیفیت مناسبات سیاسی امسال قیمت دالر در 

همیــن محــدوده ثابــت بمانــد.

گفــت:  معــاون فناوری هــای نویــن بانــک مرکــزی 
بــا دو تصمیــم مهــم، بــه زودی شــاهد عــدم وجــود 
بانکــی  شــبکه  در  هویــت  بــدون  کنش هــای  ترا
صفحــه  در  محرمیــان«  »مهــران  بــود.  خواهیــم 
توییتــری خــود بــا اشــاره به اینکــه امــروز دو گام مهــم 
کنش های بانکی برداشــته شــد،  برای شــفافیت ترا
کــد  فاقــد  کنش هــای  ترا پــس  از ایــن  داد:  ادامــه 

شــهاب در پایــا برگشــت می خــورد.
کنش هــای  وی در ادامــه یــادآور شــد: همچنیــن ترا
کــه حســاب آن توســط بانک عامــل به بانک  ســاتنا 
مرکــزی معرفــی و در ســامانه ســیاح ثبــت نشــده 
کــرد:  کیــد  اســت، برگشــت می خــورد. محرمیــان تا
کنش هــای بــدون  بــه زودی شــاهد عــدم وجــود ترا

هویــت در شــبکه بانکــی خواهیــم بــود. 
کــد ملــی اشــخاص  کنش هــای بــدون  جلــوی ترا
حقیقــی و شناســه ملــی اشــخاص حقوقــی در پایــا 

گرفتــه می شــود.
ایــن اقــدام در راســتای اجــرای سیاســت های بانک 
مرکــزی در  ســامانه »نهــاب« اجــرا می شــود؛ در ایــن 

ســامانه شــماره شناســایی بــرای هــر فــرد در شــبکه 
بانکــی اختصــاص می یابــد. برهمیــن اســاس نیــز 
کدملــی اشــخاص حقیقــی، شناســه ملی اشــخاص 
گیــر اتبــاع خارجــی بایــد بــه شــبکه  کــد فرا حقوقــی و 

بانکــی اعــالم شــود.
کــرده بــا اجرای ایــن  کــه بانــک مرکــزی اعــالم  آنطــور 
کــد را ندارنــد  که ایــن  کنش هــای افــرادی  طــرح، ترا
به تدریج محدود و متوقف می شــود. اســتارت این 
کنش هــای  گذشــته بــا ترا کار در بهمــن مــاه ســال 
ــز  ــا نی ــای پای کنش ه ــروز در ترا ــد و از ام ــاتنا زده ش س
اجرایــی می شــود، این طــرح بناســت در مراحــل 

گســترش یابــد. بعــدی 

کــرد: بیــش از ۱۰ هــزار و ۶۸۱ نفــر  بانــک مرکــزی اعــالم 
ــا ابــالغ قانــون بودجــه  ــا پایــان ۴ اردیبهشــت ماه ب ت
۱۴۰۰ بــه شــبکه بانکــی از تســهیالت قرض الحســنه 
ــا اشــاره  ازدواج بهره منــد شــده اند. بانــک مرکــزی ب
بــه مکاتبــه یکــی از نماینــدگان مجلــس شــورای 
کل بانــک مرکــزی در خصــوص  اســالمی با رییــس 
پرداخــت تســهیالت قرض الحســنه ازدواج بــه افــراد 
در  نامــه  آن  همزمــان  انتشــار  و  قانــون  مشــمول 

ــرد. ک گزارشــی را منتشــر  فضــای مجــازی، 
هفتــم  در  کشــور  کل  ســال ۱۴۰۰  بودجــه  قانــون 
فروردیــن ۱۴۰۰ بــه شــبکه بانکــی ابــالغ شــده اســت و 
همــه بانک هــا و موسســات عامــل ملــزم بــه اجــرای 
کنــون نیــز بانک هــا  قانــون هســتند. همچنیــن ا
در حــال اخــذ مــدارک و اعطــای تســهیالت قــرض 
ــون  ــالغ قان ــا اب الحســنه ازدواج هســتند؛ چنانکــه ب
ــاه ۱۴۰۰  ــت م ــان ۴ اردیبهش ــا پای ــاری، ت ــال ج در س
حــدود هفــت هــزار و ۷۸۱ میلیــارد ریال از تســهیالت 

یــاد شــده بهره منــد شــده اند.
در ســال ۱۳۹۹ تعداد ۸۲۴ هزار و ۶۵۴ نفر به میزان 
۴۳۰ هــزار میلیــارد ریــال از تســهیالت قرض الحســنه 
ازدواج بهره منــد شــده اند و باتوجــه بــه اخبار انتشــار 
یافتــه مبنــی بر افزایش ســقف فردی قرض الحســنه 
نفــر  تعــداد ۸۱ هــزار  اواخــر ســال ۱۳۹۹  ازدواج در 
بــرای  خــود  پرونده هــای  تکمیــل  شــرف  در  کــه 

دریافــت وام ازدواج بوده انــد، نســبت بــه تکمیــل 
پرونــده اقــدام نکردنــد و لــذا صرفــًا افــراد یادشــده در 
ــد  ــورت واج ــوده و در ص ــال ۱۳۹۹ ب ــار س ــف انتظ ص
شــرایط بــودن در ســال جدیــد از قانــون یــاد شــده، 
بهره منــد خواهنــد شــد. آمــار عملکــرد تســهیالت 
قرض الحســنه نســبت بــه ســپرده های پس انــداز 
کســر ذخیــره قانونــی( در  قرض الحســنه )پــس از 
پایــان آذرمــاه ســال ۱۳۹۹، بالــغ بــر ۱۱۰ درصــد بــوده 
کل  ــش از  ــی بی ــت مبلغ ــی از پرداخ ک ــه حا ک ــت  اس
بــرای  بانک هــا  قرض الحســنه  پس انــداز  منابــع 
بابــت  جملــه  )از  قرض الحســنه  تکالیــف  انجــام 
قرض الحســنه ازدواج، افــراد تحــت پوشــش کمیتــه 
امــداد و بهزیســتی، ســیل زدگان فروردیــن ۱۳۹۹، 
کــرده  دیــه و...( اســت. بانــک مرکــزی خاطــر نشــان 
گزارش هــای  بــر  اســت: هرگونــه قضــاوت مبتنــی 
مردمی یــا مصاحبه هــای یــک وزارتخانــه و پیــش از 
اخــذ اطالعــات از مرجــع قانونــی و انتشــار همزمــان 
کل بانــک مرکــزی، در  بــه ریاســت  نامــه ارســالی 
فضــای مجــازی و ایراد اتهــام، در دوره های مختلف 
مجلــس قانونگــذاری، بی ســابقه بــوده اســت. افراد 
مشــمول قانــون در حــدود تــوان تســهیالت دهی 
قرض الحســنه،  حســاب های  محــل  از  بانک هــا 
مســتحق دریافــت تســهیالت یــاد شــده بــوده و 
هرگونــه مصاحبــه یــا مکاتبــه، تغییــری یــا تأثیــری در 

ــت. ــد داش ــون نخواه ــرای قان اج

گرانمیشود؟ کنشهایبدونهویتآیادالردرسال۱۴۰۰ خداحافظیباترا
درشبکهبانکی

بانک مرکزی گزارش داد؛

اعطایبیشاز۱۰هزاروامازدواجدرسال۱۴۰۰

گزارشربخ

گــزارش و بررســی ســازمان تأمیــن اجتماعــی،  بنــا بــر 
 ۷ حــدود   ۱۴۰۰ ســال  در  فقــر  خــط  متوســط 
میلیــون تومــان در مــاه اســت با ایــن  حــال بــه نظــر 
می رســد این رقــم بــرای شــهرهای بــزرگ عــددی 
بیــش از ایــن و در حــدود ۱۰ میلیــون تومــان باشــد.
هزینه هــای  میــزان  از  آمار ایــران  مرکــز  داده هــای 
کــف هزینــه  کــه  زندگــی چنیــن نشــان می دهــد 
هــر  بــرای  تهــران  چــون  کالن شــهری  در  زندگــی 
خانــوار حــدود ۱۰ میلیــون تومــان در مــاه اســت؛ این 
اســتان  ارزان تریــن  در  زندگــی  هزینــه  کــف  آمــار 
کشــور یعنــی سیســتان و بلوچســتان را حــدود ۶.۵ 
میلیــون تومــان و به طور متوســط در ســطح کشــور 

بیــش از ۸ میلیــون تومــان نشــان می دهــد.
هزینه هــا در حالــی بــه چنیــن ســطحی رســیده 
وجــه  هیــچ  بــه  دســتمزدها  ســطح  کــه  اســت 
پاســخگوی نیــاز خانوارهــا نیســت و در ســطوح 
می گــذرد  هــم  هرچــه  البتــه  دارد.  قــرار  پایینــی 
وضعیت معیشــتی مردم، دشــوارتر از سال گذشته 
می شــود چــون درآمدهــا همچنــان ثابــت و مخارج 

می یابــد. افزایــش 
کــه بــا بازگشــت  در ســال های اخیــر عــالوه بر ایــن 
ــا رشــد لجــام  ــرو بوده ایــم، از ســویی ب تحریم هــا روب
ــا، عاملــی  کرون ــورم و از طرفــی نیــز  ــرخ ت گســیخته ن
کــه جمــع همه ایــن  بــرای رکــود بیشــتر شــده اســت 
عوامــل معنایــی جــز ســقوط بخــش بیشــتری از 

جامعــه بــه زیرخــط فقــر نــدارد.
کــه اشــاره شــد ناشــی از  گونــه  کــه همــان  فقــری 
عوامــل متعــدد چــون رشــد نــرخ تــورم، افزایــش 
سرســام آور قیمت هــا در بــازار، بیــکاری، عملکــرد 
ضعیــف مســئوالن در مدیریــت اقتصــاد بــه همــراه 
کشــور اســت و چنیــن  کاهــش درآمدهــای ارزی 
کــم  عواملــی باعــث شــده تــا ســفره قشــر ضعیــف و 

کوچک تــر شــود. درآمــد جامعــه روز بــه روز 
رقم خط فقر، متفاوت است

بــر اســاس پژوهش هــای انتشــار یافته از ســوی مرکز 
آمار ایــران، نــرخ تــورم نقطــه ای اســفندماه ســال 
گذشــته ۴۸٫۷ درصــد بــوده اســت؛ یعنــی خانوارهــا 
کاالهــا و  ۴۸٫۷ درصــد بیشــتر از اســفند ۹۸ بــرای 
ــه  ک ــی  ــد در صورت کرده ان ــه  ــان هزین ــات یکس خدم
درآمــد بســیاری از خانوارهــا جوابگوی ایــن تــورم 
نبــوده و فشــار اقتصــادی زیــادی را متحمــل شــدند 

گســتره فقــر در جامعــه اســت. کــه نمایانگــر 
کــه وضعیــت تــورم و فقــر  حــال ســوال این اســت 

کــه  در ســال ۱۴۰۰ چگونــه خواهــد بــود؟ ســئوالی 
کارشناســان اقتصــادی در پاســخ بــه آن می گوینــد 
ســال ۹۹  از  کمتــر  ســال ۱۴۰۰  در  تــورم  احتمــااًل 

نخواهــد بــود. 
هرچنــد نــرخ رشــد اقتصــادی در ســال ۱۴۰۰ ممکن 
اســت مثبــت شــود امــا میزان ایــن رشــد بســیار 
اســت بنابرایــن بــه نظــر نمی رســد ســال ۱۴۰۰ خلــق 
کشــور صــورت بگیــرد  اقتصــاد  زیــادی در  ثــروت 
به ایــن ترتیــب بــه احتمــال قــوی فقــر همچنــان 
کــه  کســانی  کــرد و تعــداد  افزایــش پیــدا خواهــد 

زیرخــط فقــر هســتند زیادتــر می شــود.
کارشــناس  یــاری،  ســعید  خصــوص  در ایــن 
ــران  ــر در جامعه ای ــط فق ــا خ ــه ب ــادی در رابط اقتص
می گویــد: بــرای تعییــن خــط فقــر نمی تــوان از عــدد 
کــه  کشــوری قــرار داریــم  خاصــی نــام بــرد زیــرا در 
مخــارج در شــهرها و مناطــق مختلــف متفــاوت 
فقــر ۱۰  گــر در منطقــه ای خــط  ا بنابرایــن  اســت 
میلیــون تومــان تخمیــن زده شــود در منطقــه ای 
دیگــر ممکــن اســت بــه ۴ میلیــون تومــان برســد 
چــون مخــارج هــر شــهری بــا شــهر دیگــر متفــاوت 
اســت. از طرفــی در یــک شــهر خــاص هــم نمی توان 
کــرد  عــدد ثابتــی را بــرای همــه شــهروندان اعــالم 

و  شــغل  تحصیــالت،  اســاس  بــر  رقــم  زیرا ایــن 
موقعیــت اجتماعــی تغییــر می کنــد.
خط فقر تا ۱۰ میلیون تومان می رسد

وی توضیــح می دهــد: بــه عنــوان مثــال خــط فقــر 
در کالن شــهرها بــرای یــک خانــواده ۴ نفــره که جزء 
ــد حــدود  ــرار دارن ــر و فرهنگــی ق کارگ کارمنــد،  قشــر 
ــا ارتقــای  ــی ب ــرآورد می شــود ول ۹ میلیــون تومــان ب
شــغلی عدد افزایش می یابد و تا ۲۰ میلیون تومان 
ــهرهای  ــا در ش ــر همیــن خانواره گ ــد. ا ــم می رس ه
کوچک تــر باشــند خــط فقر بــرای آن هــا از ۴ میلیون 
تومــان شــروع شــده و تــا ۱۰ میلیون تومان می رســد 
که ایــن موضــوع بــا عنــوان شــاخص زندگــی تعریــف 

می شــود و قابلیــت توجــه زیــادی دارد.
کارشــناس اقتصــادی تصریــح می کنــد: امــا  ایــن 
راهکارهایــی  کــه  اســت  آن  دارد  اهمیــت  آنچــه 
مدبرانــه بــرای کاهــش خــط فقــر اجرا شــود. ممکن 
اســت عــده ای افزایــش یارانه هــای دولتــی را عامــل 
حمایت هــا  ولی ایــن  بداننــد  فقــر  خــط  کاهــش 
کاهــش خــط فقــر نیســت  راهــکار اصولــی بــرای 
بلکــه مــدت زمانی انــدک مرهمی بــر زخــم مــردم 
گاه باعــث تــورم هــم  کــه  می گــذارد و جــدای از آن 

می شــود.

یــاری خاطرنشــان می کنــد: برخی نیز اشــتغال زایی 
کاهــش خــط فقــر  بــرای  بــه عنــوان راهــکاری  را 
مطــرح می کننــد ولــی طبــق آمارهای منتشــر شــده 
کــه زیرخــط فقــر  در بیــش از نیمــی از خانواده هایــی 
کار اســت  قــرار دارنــد حداقــل یــک نفــر مشــغول بــه 
کــه وجــود دارد درآمــد پایین ایــن فــرد  امــا مشــکلی 
را  هزینه هــا  کفــاف  درآمــدش  کــه  اســت  شــاغل 
کــه خانــواده زیــر  نمی دهــد و موجــب شــده اســت 

خــط فقــر قــرار بگیــرد.
کــه از تولیــد داخــل  وی اظهــار می کنــد: تــا زمانــی 
خــط  بــا  نمی تــوان  نشــود  اساســی  حمایــت 
کــرد زیــرا تولیــد داخــل بــه معنــای  فقــر مقابلــه 
اشــتغال زایی و درآمدزایــی بیشــتر اســت. همــان 
امــا  کــه سال هاســت شــنیده می شــود  شــعاری 
کــردن آن برداشــته  بــرای اجرایــی  قدمی واقعــی 

نمی شــود.
کارشــناس اقتصــادی تصریــح می کنــد: بــدون  ایــن 
کیفیــت  کــه تولیــدات فــراوان و با شــک در کشــوری 
باشــد، نه تنها مشــکل بیکاری حل می شــود بلکه 
فراوانــی کاال بــه کاهــش نرخ هــا و درنتیجــه کاهــش 

رشــد فقــر نیــز می انجامــد.
شرایط کارگران بسیار دشوار است

کــه در رابطــه بــا خــط فقــر بســیار  امــا موضوعــی 
ــر  کارگ ــر  ــتمزد قش ــا دس ــط ب ــت مرتب ــوس اس محس
ــرای  کــه ســبد معیشــت آن هــا را ب ــه  گون اســت این 
کــه  تعییــن دســتمزد در نظــر می گیرنــد در حالــی 
خــط فقــر، اصلی تریــن مؤلفــه ی تعییــن دســتمزد 
کارگــران  کشــور اســت بنابرایــن چــون دســتمزد  در 
بــر اســاس شــاخص های صحیح تعریف نمی شــود 
کاســته می شــود و به  هر ســاله از قدرت خریدشــان 

ــد. ســمت فقیــر شــدن پیــش می رون
کارگــری اظهــار می کنــد: در  اصغــر رهنمــا، نماینــده 
کــه قیمت هــای اجنــاس  گرفته ایــم  شــرایطی قــرار 
هــر مــاه تفــاوت فاحشــی بــا مــاه قبــل و حتــی هفتــه 
کارگــران بــر اســاس  قبــل دارد امــا تعییــن دســتمزد 
نــرخ ســبد معیشــت اســت؛ قابــل تأمــل اســت 
کــه نمی تــوان نــرخ کاالهــا در یــک مــاه آینــده  زمانــی 
ــاه  ــت ۱۲ م ــه وضعی ــس چگون ــرد پ ک ــی  را پیش بین
پیش رو پیش بینی می شــود و دســتمزدها تعیین 

شــود؟
وی تصریــح می کنــد: بنابرایــن بهتر اســت بــه جای 
گرفتــن ســبد معیشــت، خــط فقــر بــرای  در نظــر 
ــه  گرفتــه شــود. چگون تعییــن دســتمزدها در نظــر 
کمتــر از ۴ میلیــون تومــان در  کــه دســتمزد  کارگــری 
مــاه دریافــت می کنــد می توانــد در برابــر خــط فقــری 
ــا توجــه  کــه ۹ میلیــون اعــالم می شــود دوام آورد؟ ب
کــه بانــک مرکــزی نــرخ تــورم را ۴۱ درصــد  به ایــن 
ــد در  ــا چنیــن مبلغــی می توان ــرده اســت آی ک اعــالم 

ــورم ۴۱ درصــدی خــود را نشــان دهــد؟ ــر ت براب
کارگران  کارگری قطعــًا دســتمزد  بــه گفته ایــن فعال 
بــا دخــل و خرجشــان، همخــوان نیســت و الزم 
اســت راهکارهایــی واقعــی بــرای حل ایــن مشــکل 
کــه قــدرت خرید ایــن  ارائــه و اجــرا شــود؛ اینچنین 
افــراد باالتــر رود و قیمت هــا کنتــرل شــود و چندیــن 
کاالهــای اساســی در  مرتبــه اجــازه افزایــش نــرخ 
یــک ســال صــادر نشــود مگــر در طــول ســال چنــد 
کــه بــه دفعــات  کارگــر افزایــش می یابــد  بــار دســتمزد 

کاالهــا بــاال مــی رود؟ قیمــت 
مجــوز  کــرات  بــه  نبایــد  می دهــد:  ادامــه  رهنمــا 
افزایــش قیمت هــا در طــول ســال صــادر شــود یــا 
کار از ســوی دولــت مجــوزی دریافــت  شــورای عالــی 
کــه در زمان هــای بحرانــی، دســتمزدها هــم  کنــد 
گــران شــدن اجنــاس، افزایــش یابــد در  همــراه بــا 
غیر ایــن صــورت تــورم همچنــان افزایــش می یابــد و 
خــط فقــر باالتــر مــی رود و روز بــه روز تعداد بیشــتری 

بــه زیــر خــط فقــر خواهنــد رفــت.

بررسیوضعیتخطفقردرایران:

الزمه زندگی عادی در ایران؛ درآمد ماهانه ۱۰ میلیون تومان!
خبر

پــوش  ســرخ  روزهــا  بورس ایــن  کــه  حالــی  در 
افزایــش  دلیــل  بــه  نیــز  مســکن  بــازار  و  اســت 
ــد خانوارهــا، در  کاهــش قــدرت خری قیمت هــا و 
ــهیالت  ــازار اوراق تس ــا ب ــرد، ام ــر می ب ــه س ــود ب رک
گرفته  مســکن ســبزپوش شــده و رونــد صعــودی 

اســت.
ــر در  ــای اخی ــرمایه در روزه ــازار س ــه ب ک ــی  در حال
گذشــته  یکــی از بدتریــن شــرایط یــک ســال نیــم 
اعتبــار  یــا  ســهام  ارزش  شــدید  ریــزش  نظــر  از 
اوراق بهــادار بــه ســر می بــرد و از ســوی دیگــر، 
بــازار مســکن نیــز بــه رکــود شــدید تورمی مبتــال 
بــه  خانوارهــا  مســکن  خریــد  قــدرت  و  شــده 
دهــه  چنــد  در  ممکــن  حالــت  پایین تریــن 
گواهــی  گذشــته رســیده اســت، امــا بــازار اوراق 
کــه تــا هفته هــای  حــق تقــدم تســهیالت مســکن 
گذشــته رونــد نزولــی داشــت، در شــرایط رشــد 
 ۶ دوشــنبه  امــروز  معامــالت  در  سبزپوشــی  و 
گرفتــه اســت. اردیبهشــت بــازار فرابــورس قــرار 
گذشــته  کــه در هفته هــای  ایــن در حالــی اســت 
نیــز  تومــان  هــزار   ۴۰ کانــال  تــا  اوراق  نرخ ایــن 
کاهــش یافتــه بــود؛ امــا در معامــالت امــروز بــه 
کانــال ۵۰ هــزار تومانــی بازگشــته اســت. میانــه 
مســکن،  تســهیالت  اوراق  به اینکــه  توجــه  بــا 
عــالوه بــر متقاضیــان دریافــت وام خرید مســکن، 
دریافــت  متقاضیــان  و  ســازندگان  ســوی  از 
تســهیالت ســاخت مســکن نیــز مــورد اســتفاده 
قــرار می گیــرد، بــه نظــر می رســد افزایــش تقاضای 
دلیــل  بــه  می توانــد  عمدتــًا  اوراق  خرید ایــن 

افزایــش ســقف وام ســاخت مســکن باشــد.
بانــک  اخیــر  روزهــای  طــی  اســت  گفتنــی 
ســقف  افزایــش  از  مســکن  بخــش  تخصصــی 
ســازندگان  بــرای  مســکن  ســاخت  تســهیالت 
حرفــه ای و انبــوه ســازان و همچنیــن تســهیالت 
بافت هــای  در  واقــع  واحدهــای  نوســازی 
فرســوده در ســقف های بــه ترتیــب ۴۵۰ و ۳۰۰ 
اســت. داده  خبــر  تهــران  در  تومــان  میلیــون 

معتقدنــد  ســرمایه  بــازار  کارشناســان  برخــی 
از دیگــر دالیــل رشــد قیمــت اوراق تســهیالت 
مســکن هــم می تــوان بــه سوءاســتفاده برخــی 
گــذاران  گاهــی ســرمایه  دالالن بــازار ســرمایه از ناآ
ــد و فــروش  ــازار از محدودیت هــای خری در ایــن ب
کــرد؛ در حالــی  اوراق تســهیالت مســکن اشــاره 
امــکان  تســهیالت مســکن،  اوراق  کــه خریــدار 

فــروش آنهــا تــا ۴ مــاه از زمــان خریــد را نــدارد، 
امــا برخــی از ســفته بازان و ســیگنال فروشــان در 
بــازار ســهام، خریــد اوراق مســکن را بــه مشــتریان 
کــه ســقف وام مســکن  خــود با ایــن تصــور اشــتباه 
پیشــنهاد  رســیده،  تومــان  میلیــون   ۴۵۰ بــه 
و  خریــد  تقاضــای  افزایــش  بــا  کــه  می دهنــد 
اخیــر  روزهــای  در  اوراق  قیمت ایــن  درنتیجــه 

مواجــه شــده اســت.
ــه اوراق تســهیالت مســکن صــادره  ک از آنجایــی 
در فروردیــن امســال در روزهــای اخیــر بــا نمــاد 
معامالتــی تســه ۰۰۰۱ وارد بــازار ســرمایه شــده، بــا 
فــروش ۲۲ هــزار برگــه و متوســط قیمــت ۵۲ هــزار 
و ۴۶۷ تومــان بــه یکــی از ُپرفروش تریــن اوراق 

مســکن امــروز تبدیــل شــد.
نمــاد تســه ۹۹۱۲ )اوراق مســکن اســفند ۹۹( نیــز 
بــا فــروش ۲۸ هــزار برگــه و متوســط قیمــت ۵۳ 
هــزار و ۹۲ تومــان توانســت ُپرتقاضاتریــن نمــاد 
معامالتــی امــروز در بازار اوراق تســهیالت مســکن 
باشــد. نمــاد تســه ۹۹۰۶ نیــز در یکــی از معامــالت 
فــروش  بــه  تومــان  و ۱۶۰  هــزار  قیمــت ۵۴  بــه 
گران تریــن تســه امــروز را بــه خــود  کــه رکــورد  رفــت 
اختصــاص داد. ارزان تریــن نمــاد اوراق هــم بــه 
نــام تســه ۹۸۰۲ )اوراق مســکن اردیبهشــت ۹۸( 
کــه در آســتانه انقضــای تاریــخ اعتبار آن اســت، با 

قیمــت ۳۹ هــزار تومــان ثبــت شــد.
ســایر نمادهــای معامالتــی در بــازار امــروز اوراق 
تســهیالت مســکن در بــازه ۵۱ تــا ۵۳ هــزار تومــان 

در نوســان بــود.
مســکن  خریــد  وام  ســقف  به اینکــه  توجــه  بــا 
زوجیــن تهرانی در حال حاضــر ۲۴۰ و فردی، ۱۴۰ 
میلیــون تومــان اســت، متقاضیــان دریافت ایــن 
گرفتــن متوســط ۵۳ هــزار  تســهیالت، بــا در نظــر 
تومــان بــرای خرید ایــن برگه هــا می بایســت بــه 
ترتیــب ۲۵ میلیــون و ۴۴۰ هــزار و ۱۴ میلیــون و 

کننــد. ۸۴۰ هــزار تومــان پرداخــت 

رشدقیمتاوراقتسهیالتمسکنعلیرغمرکود
بازارهایمسکنوسرمایه
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مبارکــه  فــوالد  شــرکت  مــداوم  ریخته گــری  مدیــر 
درخصــوص رکــورد ثبــت شــده تولیــد تختــال در 
برنامه ریــزی  و  درایــت  بــا  گفــت:   1۴۰۰ فروردیــن 
مدیریــت عالــی شــرکت فــوالد مبارکــه و همــت و 
کارکنــان ســاعی ناحیــه فوالدســازی و  تــاش وافــر 
گــری مــداوم، پــس از ثبــت رکــورد ســاالنه  ریختــه 
کمــک رکــورد  کــه بــا  7 میلیــون تختــال در ســال 99 
ثبت شــده دراســفند بــه میــزان ۶۶2 هزارتن تختال 
محقــق شــد، در فروردیــن امســال توانســتیم این 
رونــد را ادامــه داده و رکــورد تولیــد 7۰۰هزارتــن تختال 

ــه ثبــت برســانیم. را ب
قاســم خوشــدل پــور در گفــت وگــو بــا خبرنــگار فوالد 
بــا بیان ایــن مطلــب در ادامــه افــزود: برنامه ریــزی 
بــرای ســال 1۴۰۰ بــا شــعار تولیــد، پشــتیبانی ها و 
مانــع زدایی هــا، از همــان روز اول در فوالدمبارکــه بــه 
مرحلــه اجــرا درآمد. حضــور مدیرعامل فوالدمبارکه 
در لحظــه تحویــل ســال در ســایت فوالدســازی 
باعــث شــد تــا کارکنان دلگرمی مضاعفــی پیدا کنند 
و عــزم خــود را بــر افزایــش تولیــد ســال بــه ویــژه در 

فروردیــن مــاه نشــان دهنــد. 

وی افــزود: پیــرو برنامه ریــزی بــرای تولیــد تختــال 
از ســوی  بــه میــران 7۰۰هزارتــن، پشــتیبانی الزم 
شــرکت  مختلــف  معاونت هــای  و  مدیریــت  
فوالدمبارکــه جهــت تامیــن مــواد اولیــه و انرژی های 
مــورد نیــاز بــرای تولیــد انجــام شــد و در نهایــت بــا 
پشــتکار پرسنل توانســتیم در این راستا رکوردهایی 
کــه  در بخــش ذوب داشــته باشــیم. به ایــن ترتیــب 
در روز اول فروردیــن تثبیــت رکــورد 1۴۰ ذوب و در۶ 
فروردیــن 1۴1 ذوب و در روز آخــر فروردیــن نیــز رکــورد 
1۴۴ ذوب ثبــت شــد و در نهایــت توانســتیم ضمــن 
شکســتن رکــورد روزانــه، تولیــد ۷۰۰ هزارتــن در مــاه را 

کنیــم. محقــق 
خوشــدل پــور افــزود: بــا توجــه بــه افزایــش ظرفیــت 
گــرم فــوالد  تولیــد تختــال نســبت بــه واحــد نــورد 
کــه  مبارکــه، بایــد مــازاد نیــاز بــه فــروش می رســید 
بنابرایــن  بــود.  صــادرات  طریــق  از  آن  از  بخشــی 
کیفیــت تختــال تولیــدی، نــگاه  عــاوه بــر حفــظ 
کمیــت  کنــار حفــظ  صادراتــی ویــژه بــه تختال هــا در 
کنــار هــم  نیــز وجــود داشــت، همه ایــن مــوارد در 

در  حــال  با ایــن  شــد؛  کار  سختترشــدن  موجــب 
کرونــا برنامه ریــزی بــرای تولیــد، رفــع  شــرایط شــیوع 
کوره هــا بــه  مشــکات و آمــاده بــودن ماشــین ها و 
کــه آمــاده بــکار  خوبــی انجــام شــد. به ایــن شــکل 
بــودن تجهیــزات، اســتفاده درســت از زمان هــا و 
گری مداوم توســط  پشــتیبانی الزم از ناحیه ریخته 
تعمیرگاه مرکزی و خدمات فنی پشــتیبانی صورت 
کمترین زمان توانســتیم تجهیزات را به  گرفت و در 

مــدار تولیــد برگرداننــد. 
حضــور  تغییرزمــان  وجــود  بــا  داد:  ادامــه  وی 
کمبــود  کرونا، ایــن  نیــروی انســانی بدلیــل شــیوع 
توســط نیروهــای فعــال مجموعــه جبــران شــد 
تــا در نهایــت باعــث افتخارآفرینــی بــرای ناحیــه 
شــرکت  و  مــداوم  گــری  ریختــه  و  فوالدســازی 

گردیــد. فوالدمبارکــه 
وی ادامــه داد: بــا توجــه به اینکــه برنامــه امســال 
شــرکت فوالدمبارکــه عبــور از ظرفیــت اســمی خود 
گرفتــه شــده، این  یعنــی 7.2میلیــون تــن در نظــر 
کمــک بســیاری بــرای محقــق ســاختن  تولیــد ویــژه 
ــه در ماههایــی از  ک ــرد، به ایــن شــکل  ک آن خواهــد 
کــه محدودیت های انــرژی برای تولیــد وجود  ســال 
کــه  تولیــد پوشــش داده شــود. چرا دارد،کاهــش 
گذشــته تولیــد 7.2میلیــون تــن بــه دلیــل  ســال 
برخــی مشــکات همچــون محدودیت هــای انــرژی 

محقــق نشــد.
بــه گفتــه خوشــدل پــور، در اســفند 99 میــزان تولیــد 
ــه  ــبت ب ــدد نس که ایــن ع ــود  ــن ب ــال ۶۶2هزارت تخت
کــه در شــهریور 99 ثبــت شــده بــود  رکــورد قبلــی 
کنــون نیــز بــا تولیــد  2۳ هزارتــن افزایــش داشــت. ا
7۰۰ هزارتــن تختــال، افزایــش ۳8هزارتنــی را شــاهد 
ریختــه  ظرفیــت  کــه  درحالیســت  هســتیم. این 
کل ناحیــه فوالدســازی بــر اســاس ظرفیــت  گــری و 
ســاالنه 7.2میلیــون تــن و ظرفیــت تولیــد ماهیانــه 
که ایــن عــدد در نیمــه اول ســال  ۶۰۰هزارتــن اســت 

ــت. ــش اس ــل افزای ــن قاب ــه ۶۳۰ هزارت ب
وی ادامــه داد: تولیــد 7۰۰هزارتــن تختــال نشــان 
و  تجهیــزات  از  کثــری  حدا وری  بهــره  دهنــده 
نیــروی انســانی اســت و نویــد تولیــد فراتــر از ظرفیــت 

دارد. را  اســمی ناحیه 
کــه ناحیــه فوالدســازی در  گفتــه وی، رونــدی  بــه 
ــی،  ــی در پ ــای پ ــا و موفقیته ــه رکورده گرفت ــش  پی
کردن محصوالت جدید به سبد  همچنین اضافه 
کــه در فروردیــن مــاه  تولیــدی فــوالد مبارکــه اســت 

نیــز تختــال 2۰2۵میلیمتــر نیــز تولیــد شــد.
کــرد: اهــداف و برنامه هــای ســال 1۴۰۰  وی اظهــار 
کــه روی  کــه بــا بهینــه ســازی  بر ایــن اســاس اســت 
تجهیــزات و ماشــین آالت انجــام می شــود ظرفیــت 

تولیــد را افزایــش دهیــم. 

آیــا  خصوص اینکــه  در  ادامــه  در  پــور  خوشــدل 
گرفتــه منجــر بــه  میــزان افزایــش تولیــد صــورت 
باالرفتــن مصــرف آب نیــز شــده یــا خیــر نیز اینگونــه 
ــم  ــن حج ــه به ای ــا توج ــبختانه ب ــخ داد: خوش پاس
افزایــش  از تولیــد، میــزان آب صنعتــی مصرفــی 
ــر تــن تختــال  نداشــته و بــه میــزان ۴ مترمکعــب ب

کاهــش یافتــه اســت. 
درواقــع بــا تنــاژ بــاالی تولیــد میــزان مصــرف آب را 
نیــز کاهــش داده ایــم تــا بهــره وری در مصــرف آب نیز 

محقــق شــود.

گفــت: بایــد از حمایت هــای مدیریــت  وی در پایــان 
عالــی شــرکت فوالدمبارکــه، معاونت هــا و مدیریــت 
ــه در  ک کارکنــان پشــتیبانی و همچنیــن ســتادی  و 
تامین و پشتیبانی تولید نقش خود را به خوبی ایفا 
کــرده تشــکر ویــژه داشــته باشــم. همچنین پرســنل 
کــه تــاش زیــادی در  گــری مــداوم  ناحیــه ریختــه 
محقــق کردن ایــن تولید ویــژه داشــتند و از تک تک 
دقایــق اســتفاده کردنــد و باعث ایــن رکــورد بی تظیر 

شــدند نیــز تقدیــر و تشــکر فــراوان داشــته باشــم.

گامی بزرگ در جهت عبور از ظرفیت اسمی 7.2 میلیون تنی فوالد مبارکه:

تولید 7۰۰هزارتن تختال در فروردین ۱۴۰۰
خبرربخ

خبر

خبر

پیــش بینــی می شــود حــدود ۱۳۰ هــزار تن محصول 
ع دیــم و آبی اســتان اصفهان برداشــت  گنــدم از مــزار

شود.
کشــاورزی اســتان  رســتمی معاون ســازمان جهــاد 
کاهــش بارندگی هــا  گفــت: امســال در پــی  اصفهــان 
ــام مختلــف ســال  و جــاری نبــودن زاینــده رود در ای
محصــول  تــن  هــزار  حــدود ۱۳۰  می شــود  بــرآورد 
ع دیــم و آبی ایــن اســتان برداشــت  گنــدم از مــزار

شــود.
کاهــش  هــوا،  دمــای  افزایــش  بــا  رســتمی افزود: 
میــزان محصــول در هــر هکتــار از اراضــی کشــاورزی را 
کاهــش ســطح  کشــت آبــی  در پــی دارد و در بخــش 

گنــدم را امســال شــاهد هســتیم. کشــت  زیــر 
ــیر این  گرمس ــق  ــدم در مناط گن ــت  ــت: برداش گف او 
کاشــان در اواخــر  اســتان ازجملــه آران و بیــدگل و 
اردیبهشــت آغــاز می شــود و در مناطــق سردســیر و 
کوهســتانی همچــون فریــدن، فریدونشــهر و بوییــن 
میاندشــت پایــان تیــر و اوایــل مــرداد برداشــت آغــاز 

خواهــد شــد.
مدیــر ســازمان تعــاون روســتایی اســتان اصفهــان 
گنــدم  ــد تضمینــی  گذشــته خری گفــت: ســال  هــم 
کیلوگــرم  کــه امســال بــه ازای هــر  ۲۵ هــزار ریــال بــود 
۴۰ هــزار ریــال رســید و بــا پیگیری هــای وزیــر جهــاد 

کشــاورزی ۱۰ هــزار ریــال هــم بعنــوان جایــزه تحویــل 
گرفتــه شــد و در مجمــوع بــه ازای  گنــدم در نظــر 

گنــدم بــه ۵۰ هــزار ریــال رســید. هرکیلوگــرم 
گذشــته ۹۳  محســن حــاج عابــدی افــزود: ســال 
درصــد گنــدم تضمینی ایــن اســتان معــادل ۱۱۲هزار 

کــرد. تــن را ســازمان تعــاون روســتایی خریــداری 
ــی  ــش بین ــن پی ــزار ت ــته ۳۲۰ ه گذش ــال  گفت:س او 
که ایــن رقــم  گنــدم در اســتان اصفهــان بــود  تولیــد 
امســال بــه حــدود ۲۰۰ هــزار تــن رســیده اســت و 
مجموعــه تعــاون روســتایی بــرای خریــد تضمینــی 

گنــدم در اســتان از آمادگــی الزم برخــوردار اســت.
کشــاورزی اصفهــان حــدود ۵۶۳ هــزار  زمین هــای 
هکتــار، برابــر ســه و نیم درصد از وســعت این اســتان 
بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع آبــی  کــه  اســت 
گذشــته، تنهــا حــدود ۲۹۰ هــزار هکتــار از  ســال های 

کشــت زراعــی و باغــی مــی رود. آن زیــر 

گفــت: بــا شــیوع  کل پســت اســتان اصفهــان  مدیــر 
و  خریــد  درخواســت  افزایــش  دنبــال  بــه  و  کرونــا 
رشــد این  اصفهــان،  اســتان  در  فروش اینترنتــی 
گذشــته افزایــش ۱۸۰ درصــدی را  ســرویس در ســال 
داشــته و ترافیــک بســته و امانــت در اســتان نســبت 
بــه ســال قبــل از آن ۶۲ درصــد افزایــش یافته اســت.
گفت وگــو با ایســنا، بــه خدمــات  حمیــد باقــری در 
پســت اســتان بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس 
کرونــا بــا توجــه بــه افزایــش درخواســت های خریــد و 
فروش اینترنتی در ســطح استان اشــاره کرد و افزود: 
کرونــا  کل از زمــان شــیوع ویــروس  کارکنان ایــن اداره 
ــا توجــه بــه ســاختار  ــا شــعار خدمــت بــه مــردم و ب ب
کرونــا بیشــترین  خــود از ابتــدای شــیوع ویــروس 
خدمــت رســانی را بــه مــردم انجــام داده انــد و بعــد از 
کنار  که ایثارگرانه در  کادر درمان جزو اقشاری بودند 
مردم ایســتادند تــا آنهــا در خانه بمانند و بســیاری از 
گســترده پســتی  نیازهــای خــود را از طریــق شــبکه 

کننــد. برطــرف 
کــرد: بــرای تبدیــل پویــش »در خانــه  کیــد  وی تا
بــه عمــل، نقــش پســت  کنیــد«  بمانیــد، خریــد 
کــه پیشــگام  بیشــتر از هــر زمانــی پررنــگ شــد، چرا
در ارائــه خدمــت بــه مــردم بــرای مقابلــه بــا ویــروس 
ــا  کل پســت اســتان اصفهــان ب ــر  ــا اســت. مدی کرون
ــال  ــان س ــا پای ــا ت کرون ــیوع  ــدای ش ــه از ابت بیان اینک
۹۹، خریــد و فروش های اینترنتــی افزایــش یافتــه 
کــرد: در ایــن شــرایط نامه هــا بــه  اســت، تصریــح 
بســته های پســتی بــا حجــم و وزن زیــاد تبدیــل 
شــد، از ایــن رو امانت هــای پســتی نســبت بــه ســال 
گذشــته رشــد ۶۲ درصــدی داشــت و بایــد توجــه 
گر ایــن امانت هــای پســتی از ســوی مــردم  داشــت ا
جابجــا می شــد زیــان  جبــران ناپذیــری بــر ســامت 

عمومــی در ســطح اســتان وارد می کــرد.
ــرای  ــه تعــدادی از خدمــات پســت ب ــا اشــاره ب وی ب
جلوگیری از شــیوع ویــروس کرونا، گفــت: راه اندازی 
ســیمکارت های  توزیــع  ســیار،  پســت  واحــد 

عصرگاهــی  باجه هــای  خانوار، ایجــاد  سرپرســت 
بــرای جلوگیــری از ازدحــام مراجعــان و راه انــدازی 
کاهــش  بــرای  کشــور  مرکــزی  منطقــه  »هــاب« 
از  امنیــت پســت و...  باالبــردن  ســیر مرســوالت، 

اســت. فعالیت هــا  جمله ایــن 
باقــری یــادآور شــد: با توجــه به افزایــش ۱۸۰درصدی 
اســتان  ترافیــک ســرویس مرســوالت اینترنتی در 
ــری از  گی ــره  ــود و به ــات موج ــام امکان ــیج تم ــا بس ب
کردیــم  تــاش  خصوصــی،  بخــش  ظرفیت هــای 
تحویــل  موقــع  بــه  مــردم  امانــات  و  بســته ها  تــا 
داده شــود. وی افــزود: بــا توجــه بــه تعطیــل بــودن 
مختلــف  موج هــای  در  فروشــگاه ها  از  بســیاری 
کرونــا، نیــاز مــردم بــه دریافــت خدمات پســتی بیش 
از پیــش افزایــش یافــت و بســیاری از خانواده هــا 
کرونــا خریدهــای خــود  بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه 
کــه موزعیــن پســت  را اینترنتــی انجــام می دهنــد، 
مرســوالت  رســاندن  مشــغول  شــب  از  پاســی  تــا 

ــتند. هس
کرد: پســت  مدیر کل پســت اســتان اصفهان اظهار 
اســتان اصفهــان بــا ارایــه خدمــات نیابتــی ســایر 
کاهــش ترددهــای غیرضــرور  ســازمان ها موجــب 
شــده اســت و در حفــظ ســامت مــردم در مقابلــه بــا 

ــا نقشــی مهمی ایفــا می کنــد.    کرون ــروس  وی
وی بــا اشــاره بــه راه اندازی هــاب پســتی منطقــه 
ــا،  کرون کشــور در اصفهــان در پیــک شــیوع  مرکــزی 
فروش های اینترنتــی  و  خریــد  افزایــش  بــا  گفــت: 
کرونا و همچنین در اسفند  ناشی از شیوع ویروس 
۱۳۹۹ نخســتین بــار حجــم لجســتیکی عملیــات 
تخلیــه و بارگیــری مرســوالت در هاب مرکزی پســتی 
کشــور در اصفهان از مرز ۷۰ کامیون در روز گذشــت.
در  اصفهــان  اســتان  پســت  کــرد:  کیــد  تا باقــری 
راســتای ارایــه خدمــات و تعهــدات بــه مــردم در 
الزم  زیرســاخت های  تکمیــل  خــود  برنامه هــای 
کشــور را دارد تــا امــکان تخلیــه و  در هــاب مرکــزی 
کوتاهترین زمان  بارگیری به تمام مناطق کشــوردر 

ممکــن فراهــم شــود.

ــهرداری  کنتــرل ترافیــک ش ــت و  ــز مدیری ــر مرک مدی
کرونــا  گفــت: بــر اســاس تصمیــم ســتاد  اصفهــان 
کنتــرل ترافیــک  در اســتان عامــان راهــور در مرکــز 
شــهرداری حضــور یافتــه و از طریــق تصاویــر بالــغ بــر 
۴۴۰ دوربین نظارتی ســطح شــهر نســبت به اعمال 

ــردد شــبانه اقــدام می کننــد. قانــون منــع ت
ــرد:  ک ــو با ایمنــا، اظهــار  گ گفــت و  کریمــی در  هــادی 
کرونــا، اعمــال  کاهــش شــیوع  یکــی از روش هــای 
کنتــرل منــع ترددهــای  محدودیــت اســت از ایــن رو 
ــت  ــزه ثب ــای مکانی ــتفاده از دوربین ه ــا اس ــبانه ب ش
گرفــت تــا در ارتبــاط بــا  تخلــف مــورد توجــه قــرار 

کــه در ســاعات مصــوب ســتاد کرونا در شــهر  کســانی 
ــون انجــام شــود. ــد اعمــال قان ــردد دارن ت

بــر اســاس  کــه در حــال حاضــر  بــا بیان ایــن  وی 
کرونــا ســاعت اجــرای منــع تــردد  مصوبــه ســتاد 
شــبانه در شــهرها از ۲۲ تــا ۳ بامــداد اســت، تصریــح 
کــه مــوج جدیــد شــیوع   بــا توجــه به ایــن 

ً
کــرد: اخیــرا

گرفــت  کرونــا تصمیــم  کرونــا اتفــاق افتــاده، ســتاد 
عــاوه بــر نظــارت دوربین هــای مکانیــزه، پلیــس 
راهــور نیــز در مرکز مدیریت و کنترل ترافیک مســتقر 

شــود.
ــهرداری  کنتــرل ترافیــک ش ــت و  ــز مدیری ــر مرک مدی
ــل  ــکاری و تعام ــا هم ــرد: ب ک ــان  ــان خاطرنش اصفه
انجــام شــده بین شــهرداری و پلیس راهــور، عامان 
کنتــرل ترافیــک شــهرداری حضــور  راهــور در مرکــز 
بــر ۴۴۰ دوربیــن  بالــغ  از طریــق تصاویــر  و  یافتــه 
نظارتــی ســطح شــهر نســبت بــه اعمــال قانــون منــع 

تــردد شــبانه اقــدام می کننــد.
کــرد: شــهروندان ســاعات مصــوب شــده  کیــد  وی تا
کننــد تــا مشــمول اعمــال  منــع ترددهــا را رعایــت 

قانــون نشــوند.

پیش بینی برداشت ۱۳۰ هزار ُتن گندم 
در استان اصفهان

مدیر کل پست استان اصفهان اعالم کرد؛

افزایش ۱۸۰ درصدی ترافیک سرویس 
مرسوالت اینترنتی در اصفهان

مدیر مرکز مدیریت و کنترل ترافیک شهرداری اعالم کرد:

ثبت تخلفات کرونایی 
از طریق ۴۴۰ دوربین نظارتی شهر

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: الزم اســت تســهیات  اســتاندار اصفهــان 
کارهــا و  کســب و  بــه  مالــی، بیمــه ای و مالیاتــی 
از دوران شــیوع ویــروس  کــه  واحدهــای صنفــی 
کرونــا، متاثــر و تعــدادی از آنهــا تعطیــل شــدند، اعطا 

شــود.
عبــاس رضایــی  در جلســه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا 
ــا در دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، افــزود:  کرون
گردشــگری در  برخــی از واحدهــای صنفــی ماننــد 
آســیب  بســیار  کرونــا  دوران  در  اصفهــان  اســتان 
دیدنــد و ۱۳ تــا ۱۴ مــاه تعطیــل بودنــد امــا صبــوری 
و همراهــی آنهــا در رعایــت محدودیت هــا بســیار 

ارزشــمند اســت.
هتل هــای  ِاشــغال  درصــد  بیان اینکــه  بــا  وی 
کمتــر از ۱۰ درصــد بــود،  اصفهــان در نــوروز امســال 
اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه مشــکات و مســائل 
مختلــف  صنفــی  واحدهــای  بــرای  آمــده  پیــش 
کرونا ایــن  پیشــنهاد مــا بــه ســتاد ملــی مدیریــت 
که تســهیات مالی، بیمه ای و مالیاتی برای  اســت 
گرفتــه  کارهــای متاثــر از ایــن دوران در نظــر  کســب و 

شــود.
اصفهــان  پیشــنهادهای  از  دیگــر  یکــی  رضایــی، 
کرونــا را بررســی مجــدد  بــه ســتاد ملــی مدیریــت 
گروه هــای شــغلی و تجدیــد نظــر و تفکیــک مشــاغل 
کــرد: برخــی از گروه های اقتصادی،  عنــوان و اضافــه 
اجتماعــی و مذهبــی می توانــد بــا رعایــت دقیــق 
شــیوه نامه های بهداشــتی فعالیت داشته باشند.
وی همچنیــن بــا بیان اینکــه اصفهــان بدلیــل قــرار 
داشتن در چهارراه ارتباطی کشور و شرایط ویژه ای 
کــه دارد خواهــان اختیــارات خاصــی اســت، تصریــح 
کرد: ایــن روزهــا بحــث ویروس جهــش یافته هندی 
مطــرح اســت و بــرای پیشــگیری از شــیوع آن بایــد 
همه ســفرهای زمینی به سیســتان و بلوچســتان، 
ــود در  ــو ش ــوی لغ ــان رض ــی و خراس ــان جنوب خراس

غیر ایــن صــورت دچــار مشــکل خواهیــم شــد.
اســتاندار اصفهــان دیگر پیشــنهادهای این اســتان 
ســایت  را ایجــاد  کرونــا  مدیریــت  ملــی  ســتاد  بــه 
یکپارچــه با توجه به برگــزاری انتخابات خــرداد ۱۴۰۰ 
کار مضاعف فرمانداری ها و همچنین سامانه ای  و 
بــرای نظــارت کامل بــر روی رعایت شــیوه نامه های 
کرونایی عنــوان کرد. بهداشــتی و محدودیت هــای 
کرونــا  کیــد بر اینکــه در دوران  وی همچنیــن بــا تا
همراهــی و همصدایــی خوبــی در اصفهــان شــاهد 
گفــت: در مجمــوع حــدود هفــت هــزار و  هســتیم، 
۶۷۰ مصوبــه بــرای مدیریــت و مقابلــه بــا ویــروس 

کرونــا در اســتان داشــتیم و اطــاع رســانی خوبــی 
در ایــن زمینــه انجــام شــد.

کمیتــه اطــاع رســانی،  رضایــی بــه ۲۶۷ مصوبــه 
۲۳۷ مصوبــه کمیتــه ســامت، ۱۰۹ مصوبــه کمیتــه 
امنیتــی، انتظامــی و اجتماعــی و ۲۳۰ کمیته حمل 
کــرد:  و نقــل در اســتان اصفهــان اشــاره و اضافــه 
همــه اداره هــا و دســتگاه های اجرایــی در ایــن زمینه 

همــراه بودنــد.
وی بــا بیان اینکــه جلســه هایی نیــز بــا متولیــان 
امــور مذهبــی بــرای رعایــت پروتکل های بهداشــتی 
کــرد: تــاش بر ایــن بــود تــا  داشــتیم، خاطرنشــان 
خودمــان مشــکات موجــود را تــا جــای ممکن حل 
کــه اقداماتــی در زمینه هــای مختلــف ماننــد  کنیــم 

چک هــای برگشــتی انجــام شــد.
کــه بــا حضــور ســعید نمکــی وزیــر  در ایــن جلســه 
بهداشــت برگــزار شــد، جمعــی از مســووالن اســتان 
اصفهــان بــه بیــان مســائل و مشــکات خــود در 
کوویــد ۱۹ پرداختنــد. زمینــه همه گیــری بیمــاری 

همچنین اســتاندار اصفهان در مراســم آغاز مرحله 
کرونــا انســتیتو  کســن  کارآزمایــی بالینــی وا ســوم 
گفــت: همــه  کوبــا   پاســتور ایران و انســتیتو فینــای 
کنار همه سختی هایی  کووید ۱۹ در  گیری بیماری 
کــه داشــت بــه فرصت بی بدیلــی برای کشــورمان در 

کسیناســیون تبدیل شــد. جهــت توســعه علــم وا
کادر  رضایــی بــا اظهــار قدردانــی از وزیــر بهداشــت و 
درمــان و بهداشــت، افــزود: بــه مــردم اصفهــان برای 
کرونــا  کســن  کارآزمایــی بالینــی وا آغــاز مرحلــه ســوم 
پاســتور تبریــک می گویــم و مردم ایــن خطــه بــا فهــم 

و دانــش بــاالی خــود همراهــی خوبــی در ایــن زمینه 
دارنــد.

کسیناسیون  وی با بیان اینکه همه مردم منتظر وا
هســتند از مســووالن وزارت بهداشــت خواســت 
کســن های بیشــتری تخصیــص یابــد و  تــا تعــداد وا
کــرد کــه اصفهــان بدالیــل مختلفــی از جمله  کیــد  تا
دارای  کشــور  ارتباطــی  چهــارراه  در  داشــتن  قــرار 
کوویــد ۱۹ اســت  گیــری  شــرایط خاصــی در همــه 
و  از خوزســتان  بیمارانــی  کرونــا  اوج  و در شــرایط 

کــرد. چهارمحــال و بختیــاری را پذیــرش 
کــرد: در اصفهــان میــزان مــرگ و  رضایــی تصریــح 
کرونــا نســبت بــه جمعیــت آن و در  میــر ناشــی از 
مقایســه با ســایر اســتان ها کمتر اســت با وجودیکه 

جمعیــت ســالمندان بیشــتری نیــز داریــم.
پیشــنهادهای  از  برخــی  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
اصفهــان در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــه تصویب 
گــر اختیــارات بیشــتری بــه  نرســیده اســت، افــزود: ا
اســتان ها داده شــود می توانیــم آنچــه مــد نظرمــان 

اســت را بهتــر انجــام دهیــم.
بیمــاران  کنــون مجمــوع  تــا  اســفند ســال ۹۸  از 
کوویــد۱۹ در کشــور بــه بیــش از ۲ میلیــون و ۴۰۰ هــزار 
نفــر رســید و بیــش از ۶۹ هــزار نفــر بــر اثر ایــن بیمــاری 

جــان باختنــد.
گیــری بیماری  بــر اســاس آخریــن رنــگ بنــدی همه 
کووید ۱۹ همه شهرســتان های اســتان اصفهــان در 
وضعیــت قرمــز و نارنجــی هســتند و در زمــان حاضــر 
کرونــا در  حــدود ۲ هــزار و ۵۰۰ بیمــار دارای عائــم 

بیمارســتان های این خطــه بســتری هســتند.

استاندار اصفهان:

کرونا اعطا شود تسهیالت مالی، بیمه ای و مالیاتی به صنوف متاثر از 

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا 
امســال  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  اصفهــان  اســتان 
اصفهــان جــزو شــهرهای بــا تنــش آبــی اســت، 
گفــت: در برنامــه توزیــع آب امســال، اصــا برنامــه 
جیــره بنــدی آب بــرای اصفهــان نداریــم، امــا افــت 
کــه نیــاز  فشــار آب قطعــا خواهیــم داشــت، چرا

مــردم بــا تولیــد آب برابــری نمی کنــد.
بحرانــی  وضعیــت  بــه  اشــاره  بــا  کبــری   ا ناصــر 
کــرد: بــه دلیــل  ذخیــره ســد زاینــده رود، اظهــار 
ذخیره انــدک ســد زاینــده رود بــه طــور قطــع در 
گــرم پیــش رو در حــوزه شــرب و خانگــی  ماه هــای 
گــر مــردم  شــاهد افــت فشــار آب هســتیم، امــا ا
ســرانه مصــرف آب شــرب خــود را ۱۵ لیتر مدیریت 
گــذر  کننــد، بــدون دغدغــه از تابســتان امســال 

کــرد. خواهیــم 
کــه رودخانــه  گذشــته  وی بــا اشــاره بــه یــک دهــه 
اســت،  داشــته  جریــان  مقطعــی  صــورت  بــه 
رودخانــه  کــه  دهــه ۹۰  اوایــل  در  داد:  توضیــح 
خشــک شــد، وضعیــت ســفره های آب زیرزمینی 
غنــی تــر بــود و مصــارف و جمعیــت هماننــد امــروز 
گــرم، شــرایط  نبــود و در ایــن ســال ها در فصــول 
کردیــم، امــا شــرایط امســال  یکســانی را تجربــه 
کــم آب اســت، البتــه ســال ۹۸  هماننــد ســال ۹۷ 
میــزان بارش هــا و ذخایــر آبــی اســتان مناســب تــر 

ــود. ب
سالی آبی سخت پیش روی اصفهان 

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا 
اســتان اصفهــان، امــا بــه تفــاوت امســال بــا ســال 
کــرد و گفــت: امســال اصفهــان از لحــاظ  ۹۷ اشــاره 
خشــکی و بارش هــا هماننــد ســال ۹۷ اســت، 
کــه هماننــد ســال ۹۹ در وضعیــت  با ایــن تفــاوت 
که ایــن شــرایط را بســیار  کرونــا هســتیم  شــیوع 

کــرده اســت. ــر  ســخت ت
ــا  کرون ــا شــیوع  گذشــته ب وی توضیــح داد: ســال 
مصــرف آب بیــن ۱۲ تــا ۱۵ درصــد افزایــش یافــت، 
البتــه زاینــده رود در برهــه ای جــاری بــود و نــه تنها 
چاه هــای فلمــن آبدهــی داشــت، بلکــه چاه هــای 
دیگــر نیــز حجــم تولیــد مناســب آب داشــتند، امــا 
تابســتان امســال شــرایط بســیار ســختی را پیــش 

رو داریــم.
اصفهان درگیر تنش آبی است

جــزو  اصفهــان  امســال  کــرد:  کیــد  تا کبــری  ا
کــه تنهــا یــک  شــهرهای بــا تنــش آبــی اســت، چرا
چهــارم ســد زاینده رود ذخیــره آب دارد و بارش ها 
مدیریــت  انتظــار  و  نداشــته  مناســبی  میــزان 

مصــرف از ســوی مــردم داریــم.
وی بــا بیان اینکــه در پیــک مصــرف بــا افزایــش 
ــش  ــرف آب افزای ــد مص ــا ۳۵  درص ــن ۳۰ ت ــا بی دم
کــرد: در شــرایط نرمــال فروردیــن  می یابــد، اظهــار 
کولرهــا هنــوز روشــن نیســت، امــا بــا افزایــش  مــاه، 
دمــای هــوا و بــه مــرور از خــرداد مــاه بــه بعــد، 
مصــرف آب تــا حــدود ۳۵ درصــد باالتــر خواهــد 

رفــت.
چاه های فلمن را نداریم

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا 
اســتان اصفهــان یــادآور شــد: بــه طــور معمــول در 
ماه هــای تیــر و مــرداد، دمــای ثبــت شــده بیــن ۳۵ 
تــا ۴۲ درجــه اســت و بــا توجــه بــه نبــود بارش هــا 
کرونــا تابســتان امســال شــرایط  و تــداوم شــیوع 

ســختی را خواهیــم داشــت.
وی بــا اشــاره به اینکــه تابســتان امســال بــه دلیــل 
ــه زاینــده رود، چاه هــای فلمــن  خشــکی رودخان
گفــت: بــه طــور قطــع  ظرفیــت آبدهــی نــدارد، 
کمــک  بزرگتریــن  آب  بهینــه  مصــرف  فرهنــگ 

از ایــن  گــذر  بــرای  امســال  تابســتان  در  مــردم 
شــرایط اســت و از ســوی دیگر شــرکت آبفا امســال 
اقدامــات فنــی در راســتای مدیریــت فشــار شــبکه 

کمبــود آب داریــم. کــه  خواهــد داشــت، چرا
سرانه مصرف آب را به ۱۴۲ لیتر برسانیم

آب  شــبکه  در  کــه  زمانــی  کــرد:  کیــد  تا کبــری  ا
مدیریــت فشــار داشــته باشــیم، بــه طــور قطــع 
مصــرف آب مــردم کمتــر می شــود، امــا بایــد توجــه 
داشــت که مجتمع های مســکونی منبــع ذخیره 
آب دارنــد و مــا نمی توانیــم داخــل ســاختمان ها 
کــه در ایــن شــرایط فرهنــگ  کنیــم  را مدیریــت 

مصــرف آب از ســوی مــردم ضــرورت دارد.
وی افزود: در ســال ۹۹ به صورت متوســط ســرانه 
مصــرف آب شــرب هــر اصفهانی ۱۵۷ لیتر بــود، اما 
گــر مــردم در روز ۱۵ لیتــر مصــرف خــود را مدیریــت  ا
کــرده و ایــن ســرانه را بــه ۱۴۲ لیتــر برســانند بــدون 
هیچ دغدغه ای از تابســتان امســال گذر خواهیم 

کرد.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آبفــا 
داریــم  ســعی  کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان 
قطعــی آب نداشــته باشــیم و در برنامــه توزیــع 
آب امســال، اصــا برنامــه جیــره بنــدی آب بــرای 
قطعــا  آب  فشــار  افــت  امــا  نداریــم،  اصفهــان 
کــه نیــاز مــردم بــا تولیــد آب  خواهیــم داشــت، چرا
برابــری نمی کنــد، در ایــن شــرایط درگیر افت فشــار 
گزینه مصرف بهینه  می شویم، بنابراین بهترین 

کاهــش ســرانه آب اســت. آب بــرای 
آبفــا  شــرکت  دیگــر  ســوی  از  داد:  ادامــه  وی 
مدیریــت  و  آب  فشــار  مدیریــت  بــه  اقــدام  نیــز 
عادالنــه توزیــع آب در اســتان اصفهــان می کنــد و 
امیدواریــم با ایــن اقدامــات توزیــع بهتــری در آب 

شــرب داشــته باشــیم.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان:

آب اصفهان  جیره بندی نمی شود، اما افت فشار داریم

کاهش میزان آب صنعتی مصرفی 
به میزان ۴ مترمکعب بر تن تختال 

در برابر افزایش تولید

در ماه های آتی شاهد تثبیت و 
افزایش تولید تختال خواهیم بود
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خبر
اعالم شرایط برگزاری مراسم شب های قدر 

در اصفهان

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان محیط زیست:

تغییر مسیر لوله انتقال نفت در قمیشلو

معاون آموزش متوسطه آموزش وپرورش اصفهان:

امتحانات پایه های نهم و دوازدهم حضوری برگزار می شود

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
اصفهــان گفــت: شــرایط برگــزاری مراســم شــب های 
ــه متولیــان اعــام شــده اســت و  قــدر مشــخص و ب
ــر دو  کث ــاز و حدا ــای ب ــرات در فض ــت نف ــا محدودی ب

ســاعت این مراســم برگــزار خواهــد شــد.
بــا  مقابلــه  ســتاد  غامی ســخنگوی  اهلل  حجــت 
کرونــای اســتان اصفهــان امــروز در جمــع خبرنگاران 
بــا بیان اینکــه وضعیــت اســتان اصفهــان در زمینــه 
در  و  اســت  صعــودی  همچنــان  کرونــا  شــیوع 
گفــت: در  کرونــا بــه ســر می بریــم،  وضعیــت قرمــز 
زمینــه تعــداد بیمــاران مبتــا و فوتی هــا نســبت بــه 

اوایــل فروردیــن بیــن پنــج تــا هفــت برابــر داریــم.
اســتان  ورودی هــای  در  تــردد  بیان اینکــه   بــا  او 
کنتــرل اســت، ابــراز داشــت:  بــه شــدت در حــال 
خودرو هــای غیربومــی در ورود بــه اســتان متوقــف و 

می شــوند. برگردانــده 
الزم باشد مترو را به صورت کامل تعطیل می کنیم
اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
اصفهــان بــا بیان اینکــه برای اینکــه بــار حمــل و نقل 
کامــل  عمومی کــم شــود طــرح زوج و فــرد را بــه طــور 
کــرد:  کردیــم تا ایمنــی را بــاال ببریــم، تصریــح  لغــو 
کاهــش  در ایــن زمینــه ســاعت فعالیــت متــرو نیــز 
کامــل  یافــت و چنانچــه نیــاز باشــد متــرو را بــه طــور 

کــرد. تعطیــل خواهیــم 
لزوم لغو تردد در اصفهان با ۴ استان برای 

جلوگیری از شیوع کرونای هندی
او بــا بیان اینکــه پیشــنهاد لغــو همــه ســفر ها بــه 
خراســان  رضــوی،  خراســان  شــمالی،  خراســان 
اســتان  بــه  بلوچســتان  و  سیســتان  و  جنوبــی 
اصفهــان و برعکــس را بــه ســتاد اســتانی مقابلــه 
ــت  ــرد: درخواس ک ــه  ــم، اضاف کرده ای ــام  ــا اع کرون ــا  ب
کامــل پرواز هــا را نیــز داده ایــم و پیشــنهاد  توقــف 
نیــز چنیــن  کرمــان  یــزد و  می کنیــم اســتان های 

کننــد. اعمــال  را  محدودیت هایــی 
اســتان این  دو  چنانچه ایــن  کــرد:  غامی اضافــه 

ممنوعیــت را اعمــال نکننــد ســفر ها از اصفهــان بــه 
ــزد نیــز محــدود خواهــد شــد. کرمــان و ی

گفــت: چنانچه ایــن اتفــاق محقــق شــود نســبت  او 
کرونــای  بــه بخــش قابــل توجهــی از ورود ویــروس 
جهش یافته هندی به اســتان اصفهان جلوگیری 

کرده ایــم.
کز خرید مناسب  فاصله گذاری اجتماعی در مرا

نیست
کرونای استان اصفهان  سخنگوی ستاد مقابله با 
بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر در بخشــی از مــوارد در 
زمینــه رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی تــا ۹۰ 
درصــد انجــام شــده و در برخــی از مــوارد همچنــان 
شــرایط خوبــی را نداریــم، افــزود: در زمینــه اســتفاده 
از ماســک شــرایط اســتان خوب است، اما در زمینه 
کــز خریــد همچنــان با مشــکل  فاصلــه گــذاری در مرا

مواجه هســتیم.
در  مراســم ها  از  برخــی  همچنــان  داد:  ادامــه  او 
کــه عامــل شــیوع  اســتان اصفهــان برگــزار می شــود 

کرونــا اســت.
غامــی در پاســخ بــه ســئوالی مبنــی بر اینکــه اصناف 
فعالیــت  ممنوعیــت  ادامــه  بــا  کرده انــد  اعــام 
کرونا  همکاری نمی کنند و ســتاد اســتانی مقابله با 
کــرد: در ایــن  در ایــن زمینــه چــه نظــری دارد، اضافــه 
ــن  ــد در ای ــه بای ک ــی  کس ــت  ــه داش ــد توج ــه بای زمین
کادر  ــاب آوری داشــته باشــد،  ــان ت زمینــه اعــام پای
درمــان اســت و همــه بایــد تابــع مصوبــات ســتاد 

کرونــا باشــند.
او در خصــوص برگــزاری مراســم شــب های قــدر در 
کرد: در این زمینه تصمیم  اســتان اصفهان تصریح 
ــه صــورت محــدود از نظــر  کــه مراســم ب گرفتــه شــد 
کثــری دو ســاعت  تعــداد، فضــای بــاز و زمــان حدا
برگــزار شــود و محدودیــت تــردد شــبانه در ایــن ســه 

شــب لغــو شــده اســت.
کرونای استان اصفهان  سخنگوی ستاد مقابله با 
کــرد: همــه محدودیت ها تــا مادامی کــه رنگ  کیــد  تا

بندی تغییر نکنــد ادامه خواهد داشــت.

مدیرکل دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق ســازمان 
حفاظت محیط زیســت درباره تغییر مســیر خط 
لولــه انتقــال نفــت مــارون- اصفهــان در پناهــگاه 

قمیشــلو توضیحاتی ارائه داد.
رضــا اقتــدار در گفت وگــو بــا مهر درباره تغییر مســیر 
خــط لولــه انتقــال نفــت مــارون- اصفهــان بــه 
بخشــی از پناهــگاه حیــات وحــش و پــارک ملــی 
قمیشــلو، اظهــار داشــت: این خــط انتقــال نفــت 
نیســت؛  ملــی  پــارک  در  و  پناهــگاه می گــذرد  از 
گذشــته  خــط نفتــی مــارون- اصفهــان ســالیان 
ــار  ــال انفج ــون احتم کن ــده و ا ــه رد ش از آن منطق
دور  تــا  دور  زیــرا  دارد  وجــود  شــهری  حریــم  در 
کنــون بــه  خــط ســاخت و ســاز مســکونی شــده و ا

لحاظ ایمنــی بایــد جابــه جــا شــود.
وی بــا اشــاره به اینکــه خط لوله نفــت در مجاورت 
ســاختمان ها اســت، افــزود: بــا توجــه بــه قدمــت 
گــر انفجــار رخ دهــد تلفــات انســانی  خــط لولــه ا
کــرد از ایــن رو طــرح تغییر  ســنگینی ایجاد خواهــد 
گــزارش ارزیابی آن  مســیر خــط لوله انتقال نفــت و 

ارائــه شــده اســت.
مدیرکل دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق ســازمان 
کــرد:  خاطرنشــان  زیســت  محیــط  حفاظــت 
وجــود  پناهــگاه  در  راهــی  ارزیابی هــا  براســاس 
کــه محیط بانــان از آنجــا تــردد می کننــد و  دارد 
منتهــی الیــه مــرز منطقــه اســت امــا در مجــاورت 
زیســتگاه های حســاس منطقــه قــرار نــدارد از ایــن 
به ایــن  را  نفــت  لولــه  قــرار شــد مســیر خــط  رو 
محــدوده تغییــر دهنــد و مســیر قبلــی و محــدوده 
کــه از مــواد نفتــی خالــی شــد بازســازی  آن زمانــی 

می شــود و تأثیــر چندانــی بــر منطقــه نــدارد.
تغییــر مســیر خــط لولــه انتقــال نفــت بــرای حیات 

وحــش مشــکلی ایجاد نمی کنــد
لولــه  تغییــر مســیر خــط  بیان اینکــه  بــا  اقتــدار 
انتقــال نفــت بــرای حیــات وحــش مشــکلی ایجاد 
نمی کنــد، ابــراز داشــت: این خــط لولــه زیرزمینــی 
اولیــه  حالــت  بــه  هــم  ک  خــا و  می شــود  کار 
ک  ک نباتــی حفــظ شــده و خــا برمی گــردد، خــا
مــازاد از منطقــه خــارج می شــود از ایــن رو تأثیــر 
ــد  ــه نخواه ــی منطق ــیمای طبیع ــر س ــی ب چندان

داشــت.
برخــی  در  محیط زیســت  کــرد:  تصریــح  وی 
کنــد زیــرا در این  موقعیت هــا مجبــور اســت کمک 
منطقــه خطر انفجــار در محدوده و حریم شــهری 
گزینــه دیگــری نیــز وجــود نداشــته اســت. بــوده و 
مدیرکل دفتر زیســتگاه ها و امور مناطق ســازمان 
حفاظت محیط زیست همچنین درباره تبدیل 
گاوخونی به منطقه حفاظت  تــاالب بین المللی 
شــده، اظهــار داشــت: بــا توجه به اینکــه گاوخونی 
منطقــه ای تاالبی اســت متولــی اولیه بررســی آن، 

گر نیاز  دفتــر حفاظــت و احیــای تاالب هــا اســت و ا
کــه آنجــا را منطقــه حفاظــت شــده اعــام  دیدنــد 
ــاورزی را  کش ــاد  ــت و جه ــوز وزارت صم ــد مج کنن
بایــد اخــذ کنــد و بــه شــورای عالــی محیــط زیســت 
کامــل بــود دفتــر  گــر اطاعــات اولیــه  ارســال شــود ا
را  تکمیلــی  اقدامــات  ســازمان  زیســتگاه های 
انجــام خواهــد داد. پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات 
وحــش قمیشــلو بــا وســعتی بالــغ بــر ۱۱۳ هــزار 
کیلومتــری شــمال غــرب اصفهــان  هکتــار در ۴۵ 
قــرار دارد. ایــن منطقــه اســتپی بــا حیــات وحــش 
غنــی در میــان شــهرهای شاهین شــهر و خمینــی 
شــهر، در شــرق شــهرهای نجف آبــاد و تیــران واقــع 
شــده و بــه عنــوان ذخیــره گاه زیســتکره در ســطح 

جهانــی حائــز اهمیــت اســت.
خــط لولــه ۳۲ اینچــی مــارون- اصفهــان بعــد از 
خــط لولــه انتقــال نفــت آالســکا، دومیــن خــط 
گــذر دنیاســت. این خــط لولــه ۴۳۰  لولــه ســخت 
گــرس،  زا کوه هــای  رشــته  مســیر  از  کیلومتــری 
ــر و  ــد و لی کارون ســه و چهــار، تنگه هــای آون ســد 

می گــذرد. مختلــف  گردنه هــای 
از  خــام  نفــت  بشــکه  هــزار  حــدود ۵۵۰  روزانــه 
میــدان نفتــی مــارون خوزســتان از ایــن خــط لولــه 
چهارمحــال  خوزســتان،  اســتان های  مســیر  از 
اصفهــان  پایانــه  وارد  اصفهــان  و  بختیــاری 
می شــود و مــازاد آن بــه پاالیشــگاه های تهــران و 

انتقــال می یابــد. تبریــز 
که ۵۰ درصد  این خط بیش از چهل ســال اســت 
از پاالیشــگاه های  نیــاز شــماری  ک مــورد  خــورا
کشــور بــه ویــژه مرکــز پاالیــش نفــت اصفهــان را 
تأمیــن می کنــد. پاالیشــگاه اصفهــان روزانــه ۳۷۵ 

هــزار بشــکه نفــت پاالیــش می کنــد. 
نفت ایــران  مخابــرات  و  لولــه  خطــوط  شــرکت 
منطقــه اصفهــان از ســال ۱۳۵۶ فعالیــت خــود را 
آغــاز کــرده و در ۱۰ کیلومتری شمال شــهر اصفهان 
ــزار و۶۹۷  ــاع ه ــان و در ارتف ــگاه اصفه ــار پاالیش کن

ــا واقــع شــده اســت. متــری از ســطح دری
یکــی از چالش هــای مطــرح شــده این پــروژه در 
ســال های اخیــر رعایــت نشــدن حریــم خــط و 
گسترش واحدهای مسکونی شهری و روستایی 
کــه از جملــه آنهــا می تــوان  عنــوان شــده اســت 
بــه توســعه در مجاورت ایــن خــط در محــدوده 
شــهرهای ویاشــهر، نجف آبــاد و خمینی شــهر و 

ــرد. ک شــهر میــداوود اســتان خوزســتان اشــاره 
لولــه انتقــال نفــت مارون-اصفهــان از دهــه ۶۰ 
کــه آخریــن  کنــون حــوادث متعــددی داشــته  تا
ــه  ــه در منطق ــار لول ــتگی و انفج ــه آن شکس حادث
بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان  ســرخون 
بــه  توجــه  بــا  و  بــود  گذشــته  ســال  آذرمــاه  در 
فرســودگی این خــط همــواره نگرانــی دربــاره وقــوع 

دارد. وجــود  مشــابه  احتمالــی  حــوادث 

معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش و پرورش اســتان 
اصفهــان از برگــزاری حضــوری امتحانــات پایه هــای 
نهــم و دوازدهــم بــا رعایــت پروتکل هــا بهداشــتی 
کرونــا و برگــزاری غیرحضــوری و  و مجــوز ســتاد ملــی 
مجــازی امتحانــات دیگــر پایه هــای تحصیلــی خبــر 
گفت وگــو بــا  ایمنــا،  داد. محمدرضــا ناظــم زاده در 
در خصــوص برگــزاری امتحانــات مقاطــع تحصیلــی 
کــرد: مطابــق اعــام وزارت آمــوزش  مختلــف، اظهــار 
و پــرورش بــه اســتان ها امتحانــات پایه هــای نهــم و 
دوازدهــم بــا رعایــت پروتکل هــا بهداشــتی بــا مجــوز 
کرونــا بــه صــورت حضــوری و امتحانــات  ســتاد ملــی 
دیگــر پایه هــای تحصیلــی بــه صــورت غیرحضــوری 

برگــزار خواهــد شــد.
کــه در دوره ابتدایــی و متوســطه  وی بــا بیان ایــن 
امتحانات به صورت مجازی و غیرحضوری اســت، 
افــزود: بــرای امتحانــات غیرحضــوری و مجــازی از 
آزمون هــای عملکــردی و پژوهش هــای طــول ســال 
ــم از  ــه معل ک اســتفاده می شــود و در واقــع مــواردی 
کــرده، مبنای ایــن  یافته هــای دانش آمــوز برداشــت 
آزمون هــا اســت و بــر اســاس این یافته هــا نمــرات 

پایــان ســال دانــش آمــوزان را ارائــه می دهــد.
پــرورش  و  آمــوزش  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
کــرد: امتحانــات حضــوری در  اصفهــان، تصریــح 
هــر شــرایطی در مناطــق زرد، آبــی و قرمــز اســتان ها 
بــرای پایــه نهــم و دوازدهــم بــا رعایــت پروتکل هــای 
برگــزار  بهداشــتی  کــز  مرا نظــارت  بــا  و  بهداشــتی 

می شــود.

برگزاری حضوری امتحانات هنرستان ها در 
مناطق زرد و آبی

در  هنرســتان ها  امتحانــات  برگــزاری  دربــاره  وی 
امتحانــات  بــرای  گفــت:  آبــی،  و  زرد  وضعیــت 
آبــی  و  زرد  مناطــق  وضعیــت  گــر  ا هنرســتان ها 
شــود امتحانــات حضــوری برگــزار می شــود و تــا ۱۵ 
مردادمــاه بــه آمــوزش و پــرورش فرصــت داده شــده 
کــه شــرایط رنگ بنــدی شــهرها  اســت در صورتــی 
کارگاهــی هنرســتان ها  زرد و آبــی باشــد آزمون هــای 
امتحانــات  و  می شــود  برگــزار  عملــی  صــورت  بــه 
هنرســتان ها هــم بــه صــورت حضــوری و عملــی 

خواهــد بــود.
کــرد: بــا توجــه بــه وضعیــت  ناظــم زاده، خاطرنشــان 
قرمز کرونایی استان، هنرستان ها تعطیل هستند 
کارگاه هــای عملــی دانش آمــوزان برگزار نمی شــود،  و 
ــی و  کاس هــای مجــازی مقاطــع تحصیل ــزاری  برگ
هنرســتان ها تــا پایــان اردیبهشــت مــاه ادامــه دارد.

آزمون هــای حضــوری  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 
از  نگرانــی  و  دوازدهــم  و  نهــم  پایــه  دانش آمــوزان 
توصیــه  خانواده هــا،  در  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
وزارت  از  و  نیســت  اســتانی  تصمیــم  کرد: ایــن 
آمــوزش و پــرورش بــه همــه اســتان ها ابــاغ شــده 
کشــوری اســت، الزم اســت خانواده هــا  و موضــوع 
کننــد، همــکاران  اعتمــاد  پــرورش  و  آمــوزش  بــه 
کثــر تــاش خــود را می کننــد تــا  فرهنگــی هــم حدا
برگــزاری امتحانــات دانش آمــوزان بــا رعایــت موازین 
بهداشــتی، فاصلــه اجتماعــی و در جهــت حفــظ 

ســامت آنهــا برگــزار شــود.
پــرورش  و  آمــوزش  متوســطه  آمــوزش  معــاون 
کــرد: الزم اســت والدیــن بــه دانش  کیــد  اصفهــان، تا
کننــد مــوارد بهداشــتی را رعایــت  آمــوزان توصیــه 
کننــد تــا بــدون پیــش آمــدن مشــکل و بــا رعایــت 
بتواننــد  بهداشــتی  پروتکل هــای  کامــل  اصــول 

امتحانــات خــود را بگذراننــد.

گزارشربخ

گــرم و خشــک و بیابانــی اســتان اصفهــان  اقلیــم 
بــا خشکســالی دهه هــای اخیــر روز بــه روز شــدت 
می گیــرد و مســئوالن راهــکار مقابله با این معضــل را 

در اجــرای طرح هــای بیابــان زدایــی دیده انــد.
 اصفهــان یکــی از آلوده ترین کانشــهر کشــور اســت، 
گــرد و غبــار،  کانون هــای  بیابــان زایــی، فعــال شــدن 
بین المللــی  تــاالب  و  زاینــده رود  شــدن  خشــک 
از  صنعتــی  واحد هــای  فعالیــت  و  گاوخونــی 
مهمتریــن دالیــل آلودگــی آن بــه شــمار مــی رود.
ــک  ــه خش ــک و نیم ــان، خش ــتان اصفه ــم اس اقلی
از ایــن پهنــه ســه میلیــون و ۲۰۰ هکتــار  اســت و 
معــادل ۳۲ درصــد ســطح اســتان را اراضــی بیابانــی 
در  عمــده  طــور  بــه  کــه  داده  تشــکیل  شــنزار  و 
کنــده اســت  بخش هــای شــمالی و شــرقی آن پرا
دو  در  فقــط  عمــده،  به طــور  جنگلــی  پوشــش  و 
شهرســتان فریدونشــهر بــا ۴۰ هــزار هکتــار و ســمیرم 
گــرد  بــا ۲۵ هــزار هکتــار قــرار دارد. بیابــان زایــی، 
پدیده هــای  از جملــه  ریزگرد هــا  انتشــار  و  غبــار  و 
مخرب و دردسرســاز نصف جهان به شــمار می رود 
کــه بیــش از یکــی دو دهــه مشــکات عدیــده ای 
برای ایــن منطقه ایجــاد کــرده اســت. از ســویی دیگر 
شــرایط اقلیمــی و خشــک شــدن زنــده رود، ســبب 
کشــاورزی اســتان اصفهــان  از بیــن رفتــن پوشــش 
کــه در ســال های اخیــر، گســترش آلودگــی هوا  شــده 

و انتشــار ریزگرد هــا را بــه همــراه داشــته اســت.
همــه ســاله بــه منظــور مقابلــه بــا پدیــده بیابــان 
کاهــش خطــر و تمهدیــد شــن های روان،  زایــی و 
کویری و بیابانی می شود  فعالیت هایی در مناطق 
حفاظــت  می تــوان  آن  نتایــج  مهمتریــن  از  کــه 
کشــاورزی  صنعتــی،  اقتصــادی،  تاسیســات  از 
کــز ســکونتگاهی، حفــظ محیــط  حفاظــت از مرا
گــرد و غبــار  کاهــش آلودگــی ناشــی از ایجــاد  زیســت و 
فعالیت هــای  بــرای  مناســب  زمینــه  نیز ایجــاد  و 
اقتصــادی، عمرانــی و زیــر بنایــی و... را نــام بــرد.

ع به کانون انتشار ریزگرد ها در پی  تبدیل مزار
خشکی زاینده رود

منصــور شیشــه فــروش مدیــرکل مدیریــت بحــران 
گــو بــا خبرنــگار  گفــت و  اســتانداری اصفهــان در 
بــرای  گفــت: بیــش از ۱۰۰ روز هــوای ناســالم  مــا  
گروه های حســاس و غیر حســاس در ســال گذشــته 
کــه پدیــده  کانشــهر اصفهــان نشــان می دهــد  در 
آالینده هــا و ریزگرد هــا در ایــن منطقــه بســیار جــدی 
و  بیابان زدایــی  طرح هــای  بایــد  بنابرایــن  اســت 

ــد. ــی هــوا ادامــه یاب کاهــش آلودگ

کیــد بــر لــزوم تخصیــص اعتبــار بــرای اجــرای  او بــا تا
خشــکی  داد:  ادامــه  بیابان زدایــی  طرح هــای 
زده  دامــن  معضــل  به ایــن  رود  زاینــده  رودخانــه 
کشــاورزی  اســت، حــدود ۱۵۰ هــزار هکتــار از اراضــی 
گذشــته رهــا و  اصفهــان در بیــش از هشــت مــاه 
گــرد و غبــار تبدیــل  کانــون انتشــار ریزگرد هــا و  بــه 
شــده اســت. مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
کــرد: از طــرف دیگــر متاســفانه  اصفهــان تصریــح 
کنــون  گذشــته تا کــه از ســال  بســتر زاینــده رود نیــز 
گــرد و  خشــک شــده بــه یکــی دیگــر از منابــع انتشــار 
غبــار تبدیــل و بــرای محیــط اطراف خطرســاز شــده 
اســت. شیشــه فــروش افــزود: حــوادث جــاده ای در 
نــوروز امســال بیشــتر بــه دلیــل انتشــار ریزگرد هــا بــه 
کــه ســبب بــروز خســارات  دنبــال وقــوع تندبــاد بــود 
کنــار اهمیت به  مالــی و جانــی شــد. او ادامــه داد: در 
اجــرای طرح هایــی بیابان زدایی و کاشــت نهــال در 
مناطــق بیابانــی بایــد بــه اجــرای طرح هــای انتقــال 
آب بــه منظــور بهبــود وضــع آبــی اســتان توجه شــود 
گزنــد  کشــاورزی و بســتر رودخانــه را از  تــا زمین هــای 

کنیــم. خشــکی بیشــتر، حفــظ 
جنگل کاری، مهم ترین گام مقابله با بیابان 

زایی
آبتین میرطالبی رئیــس اداره بهره بــرداری اداره کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان اصفهان گفت: 
کانون هــای  کنــون بیــش از ۳۰۸ هــزار هکتــار از  تا
بــه  تبدیــل  اســتان  در  بــادی  فرســایش  بحرانــی 
کــه حــدود ۱۵  کاشــت شــده  جنگل هــای دســت 
کشــور  کاشــت  درصــد جنگل هــای بیابانــی دســت 
را تشــکیل می دهــد. او افــزود: تولیــد نهــال، یکــی از 
اساســی ترین طرح هــای اداره جنگلــکاری اســت 
البتــه نکتــه مهــم، تولیــد نهال هــای اســتاندارد و 
ســازگار بــا شــرایط آب و هــوا و اقلیــم اســتان اصفهان 
اســت. نهال هــای تولیــدی در اجــرای طــرح ملــی 
نهضت ســبز و توســعه درختکاری بین ســازمان ها، 

دســتگاه ها و مــردم توزیــع و غــرس می شــوند.
رئیــس اداره بهــره بــرداری اداره کل منابــع طبیعی و 
کرد: جلوگیری  آبخیزداری اســتان اصفهان تصریح 
زیســتگاه  حفــظ  زمیــن،  و  ک  خــا فرســایش  از 
کســیژن و مقابلــه بــا آلودگــی هــوا  جانــوران، تولیــد ا
کشــت نهــال و توســعه پوشــش  از جملــه اهــداف 

ــه شــمار مــی رود. گیاهــی ب
کــرد: مطالعــات و تهیــه طرح هــای  میرطالبــی بیــان 
مدیریــت مناطــق بیابانــی و مدیریــت جنگل هــای 
فرســایش  بحــران  کانون هــای  و  کاشــت  دســت 
بــادی بــه منظــور ارائــه راهکار هــا و پیشــنهاد های 

اجرایی با اصول علمی، اجرای عملیات بیولوژیک 
بیابان زدایــی مشــتمل بــر نهــال کاری و بذرپاشــی 
گونه هــای مقــاوم بــه شــرایط محیطــی مناطــق،  بــا 
تولیــد نهــال گونه هــای مقــاوم به خشــکی و شــرایط 
که احیای زیستی  بیابانی و مالچ پاشی در مواردی 
منطقــه امــکان پذیــر نیســت از جملــه اقداماتــی 

گذشــته شــده اســت. ــه در ســال های  ک اســت 
پنج هزارهکتار جنگل کاری در سال گذشته

منابــع  کل  اداره  کاظمی سرپرســت  محمدعلــی 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهان گفت: ســال 
از عرصه هــای  هــزار هکتــار  پنــج  گذشــته حــدود 
 استان با هدف توسعه پوشش گیاهی جنگلکاری 

شده است.
کاری  او ادامــه داد: اعتبــار امســال طــرح جنــگل 
اســتان بیــش از ۵ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون تومــان 
کــه در شهرســتان های ناییــن، شاهین شــهر  اســت 

ــت. ــده اس ــرا ش ــان اج کاش ــه و  و میم
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  سرپرســت اداره 
اســتان اصفهــان افــزود: اجــرای طرح هــای جنــگل 
ســازگار  گیاهــان  محوریــت  بــا  اســتان  در  کاری 
نیمــه خشــک ماننــد  و  بــا آب و هــوای خشــک 
اســکوپیا )نوعــی درخــت بــادام(، اقاقیــا، تــوت، زبان 

گنجشــک، ســنجد و زیتــون انجــام می شــود.
رتبه اول اصفهان در ایجاد جنگل های دست 

کاشت
حســینعلی نریمانــی رئیــس اداره بیابــان زدایــی 

اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره کل 
هکتــار  هــزار   ۱۰۰ وجــود  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
تصریــح  اســتان  غــرب  در  طبیعــی  جنگل هــای 
ــرن  ــم ق ــک نی ــه نزدی ک ــون  کن ــال ۱۳۴۹ تا ــرد: از س ک
کاشــت  می گــذرد، ۳۰۸ هــزار هکتــار جنــگل دســت 

کردیــم. اســتان ایجاد  در  ســاز  انســان  و 
او بــا بیان اینکــه ۳ برابــر جنگل هــای طبیعــی در 
کردیم، گفت:  کاشــت اضافه  اســتان جنگل دست 
رتبــه نخســت ایجاد جنــگل دســت  اصفهــان در 
کشــور قــرار دارد. ایــده آل ما ایــن اســت  کاشــت در 
ــش  ــش از پی ــه بی ــال کاری در جامع ــگ نه ــه فرهن ک
ترویــج شــود تــا با کاشــت گیاهــان و نهال در منــازل، 
غبــار و خســارات  و  گــرد  از  بیابــان و...  جاده هــا، 

باشــیم. طوفان ایمــن 
مقابله با کانون بیابان زایی و فرسایش بادی در 

شرق اصفهان
رئیــس اداره بیابــان زدایــی اداره کل منابــع طبیعــی 
گفــت: بیابان هــای  و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 
ســجزی در منطقــه شــرق اصفهــان در اولویــت و 
کانــون بحــران درجــه یک فرســایش بــادی و بیابانی 
ــا اشــاره  ــی ب شــناخته می شــود. حســینعلی نریمان
کانــون بحــران فرســایش بــادی، مناطقــی  به اینکــه 
گــرد و غبــار بــه منابــع زیســتی  کــه بــا طوفــان و  اســت 
و اقتصــادی آســیب وارد می شــود ادامــه داد: یکــی از 
کــه دشــت ســجزی در اولویــت طــرح بیابان  دالیلــی 
ــا وزش باد هــای  کــه ب گرفته ایــن اســت  زدایــی قــرار 

شــرقی و شــمالی که بیشــتر در نیمه اول سال اتفاق 
می افتــد، بــه فــرودگاه، راه آهــن، جــاده ترانزیــت، 
کشــاورزی خســارت  شــهرک های صنعتــی و اراضــی 

زیــادی وارد می شــود.
روند بیابان زایی در استان اصفهان ثابت است

گرفتــه فقــط در  گفــت: بــا بررســی های صــورت  او 
دشــت ســجزی بــه دلیــل عوامــل انســانی بیابــان 
کــرده، امــا بیشــتر بیابان هــای اســتان  پیشــروی 
و  اقلیمی هســتند  تاثیــر عوامــل  تحــت  اصفهــان 

افزایــش آن هــا رونــدی ثابــت داشــته اســت.
رئیــس اداره بیابــان زدایــی اداره کل منابــع طبیعــی 
بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  اســتان  آبخیــزداری  و 
کانــون بحــران  منطقــه ســجزی شــامل ۲ بخــش 
کــرد: یکــی از ایــن  فرســایش بــادی اســت، اظهــار 
قســمت ها شــمال جاده ترانزیت اصفهان-نایین- 
بندرعبــاس و دیگــری جنــوب جــاده اســت. طــرح 
بیابــان زدایــی قســمت شــمال از ســال ۵۸ آغــاز و 
کاری مصنوعی شــده  نزدیک ۱۰ هزار هکتار جنگل 
و در قســمت جنوبــی هم ۲ هــزار هکتار نهال مقاوم 
کشــت و در مجمــوع در دشــت ســجزی ۱۲ هــزار 

کاری شــده اســت. ــار نهــال  هکت
۱۲۴ میلیارد تومان، خسارت کانون های 

فرسایش بادی در سال گذشته
کانون هــای بحرانــی  بــا اشــاره به اینکــه  نریمانــی 
بــه ۱۸ منطقــه  از ۱۶  اصفهــان  اســتان  گردوغبــار 
ســال  مطالعــات  طبــق  گفــت:  یافتــه  افزایــش 

گذشــته ســازمان های حفاظــت محیــط زیســت و 
کانــون  کشــور، دو  جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری 
بحرانــی جدیــد فرســایش بــادی در بخش هایــی 
گلپایــگان و شــهرضا شناســایی  از شهرســتان های 
ــر از ۱۵  کمت ــه مســاحت هــر دو در مجمــوع  ک شــده 

هــزار هکتــار اســت.
گــرد و  کانون هــای بحرانــی  او مجمــوع مســاحت 
ک استان را یک میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اعام  خا
کانون هــای بحرانــی  کــرد و افــزود: خســارت ســالیانه 
فرســایش بــادی بــه منابــع زیســتی و اقتصــادی 
پیرامــون خــود در اســتان اصفهــان بــر اســاس نــرخ 
ــان  ــارد توم ــال ۱۳۹۹، ۱۲۴ میلی ــدای س ــا ابت ــورم ت ت
کشــاورزی، جاده هــا، آســیب بــه  کــه خســارات  بــود 
خودروهــا، هزینــه الیروبــی و … را شــامل می شــود.

تکمیل طرح های بیابان زدایی، نیازمند تامین 
اعتبار

رئیــس اداره بیابــان زدایــی اداره کل منابــع طبیعــی 
گفــت: ســه هــزار  و آبخیــزداری اســتان اصفهــان 
هکتار نهال کاری در شهرســتان های آران و بیدگل، 
ناییــن، اصفهــان و برخــوار و آبیــاری و مراقبــت ۲۱۰۰ 
هکتار عرصه برای امســال پیش بینی شــده اســت.
نریمانــی ادامــه داد: همچنیــن پنــج هــزار هکتــار 
مدیریــت  هکتــار  هــزار  پنــج  روان آب،  مدیریــت 
کیلومتــر   ۱۰۰ دست کاشــت، ایجاد  جنگل هــای 
کیلومتــر تــل رســوب گیر در  بادشــکن غیــر زنــده و ۱۰۰ 
سراســر اراضــی بیابانــی اســتان از دیگــر برنامه هــای 
پیش بینــی شــده بــرای مقابلــه بــا بیابانزایــی اســت 
کــه بــه ۲۵ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد و در 

صــورت تاییــد ســازمان اجرایــی خواهنــد شــد.
کــه ۱۰ هــزار هکتــار از منطقــه  گفــت: بــرآورد شــده  او 
مســتعد  و  پوشــش  بــدون  همچنــان  ســجزی 
کاشــت نهــال  گــر بــا  کــه ا فرســایش بــادی اســت 
گرد  تثبیــت نشــود، می توانــد در آینده طوفان هــای 

و غبــار، خســارت های زیــادی بــه بــار مــی آورد.
رئیــس اداره بیابــان زدایــی اداره کل منابــع طبیعــی 
ــرآورد  ــه ب ــاره ب ــا اش ــان ب ــتان اصفه ــزداری اس و آبخی
ریالی ادامه طرح بیابان زدایی ســال ۹۹ در منطقه 
ــرح ۸۰  ــام ط ــرای اتم ــرد: ب ک ــار  ــان اظه ــرق اصفه ش
کــه در صــورت تامیــن  میلیــارد تومــان نیــاز اســت 
اعتبــار در طــول چهــار ســال، ۱۰ هــزار هکتــار باقــی 
کســیژن  کاری و منجــر بــه تولیــد ا مانــده هــم نهــال 
ک می شــود. و جلوگیــری از فرســایش و تثبیــت خــا

روند بیابان زدایی در مقایسه با سرعت 
بیابانزایی در استان کند است

در  بیابان زدایــی  رونــد  بیان اینکــه  بــا  نریمانــی 

مقایســه با ســرعت بیابانزایی در اســتان بســیار کند 
کرد: ایــن مســئله از یــک ســو بــه دلیــل  اســت، بیــان 
کــه چهارچــوب  اســت  دولتــی  اعتبــارات  کمبــود 
خاصــی دارد، امــا از ســوی دیگــر بــرای مقابلــه بــا 
بیابانزایــی نیــاز بــه همــکاری و هم افزایــی همــه 
گرفقــط برعهــده دو اداره منابع  دســتگاه ها اســت و ا
طبیعــی و محیــط زیســت اســتان باشــد زمان بــر 
پاشــی در  مالــچ  امســال  بیان اینکــه  بــا  او  اســت. 
گفــت: در شهرســتان آران و  کار نیســت،  دســتور 
گذشــته مطالعــات پنــج هــزار هکتــار  بیــدگل ســال 
ــه علــت تأمیــن نشــدن بودجــه،  انجــام شــد، امــا ب
ــه در  ــد و در ادام ــی ش ــچ پاش ــدودی مال ــطح مح س
کیلومتــر بادشــکن غیــر زنــده و ۲۰  مســاحت ۳۵ 
ک  گــرد و خــا کنتــرل  گیــر بــرای  کیلومتــر تــل رســوب 
بــه دلیــل نبــود  گرفتیــم و امســال  بــکار  منطقــه 
کــه  اعتبــار مالــچ پاشــی نخواهیــم داشــت. هرچنــد 
ــی در  ــیار مثبت ــات بس ــته اقدام گذش ــال های  در س
انجــام  اصفهــان  اســتان  در  بیابان زدایــی  زمینــه 
اقلیمــی و آب و هوایــی  امــا شــرایط  اســت  شــده 
که ایــن  اصفهــان در حــال حاضــر نشــان می دهــد 
اقدامــات کافــی نیســت و ســرعت رو بــه رشــد بیابان 
زایــی در اســتان، تــا چنــد ســال آینــده تبدیــل بــه 
کــه عــاوه بــر تغییــرات  بحرانــی جــدی می شــود 
منفــی زیســت محیطــی، تبعــات جبــران ناپذیــری 
گفتــه  هــم بــرای ســامت مــردم بــه همــراه دارد. بــه 
موثــر  طرح هــای  اصفهــان  اســتان  مســئوالن 
ــار و  ــن اعتب ــد تامی ــی نیازمن ــان زدای ــا بیاب ــه ب مقابل
که ایــن امــر نــگاه ویــژه دولــت  انتقــال آب  اســت 
زمانیکــه  تــا  می طلبــد،  را  کشــوری  مســئوالن  و 
اســتان اصفهــان بــرای تامیــن آب شــرب مردمــش 
بــا مشــکل مواجــه اســت و هــر روز بــر ســر انتقــال آب 
ــا اســتان های همجــوار بحــث و جــدل  و حــق آبــه ب
بــه نظــر می رســد.  دارد، حل ایــن معضــل بعیــد 
کــم آبــی در  کشــاورزی و  بــا خشــک شــدن اراضــی 
اصفهــان،  اســتان  بــزرگ  و  کوچــک  روســتاهای 
مــردم از روســتا بــه شــهر مهاجــرت می کننــد و روز بــه 
روز رونــد شهرنشــینی افزایــش می یابــد، حــال آنکــه 
کمبــود آب شــرب دســت و پنجــه  مــردم در شــهر بــا 
ــه از  ک گرفتــار ریزگردهایــی هســتند  ــرم می کننــد و  ن
کشــاورزی وارد  زمین هــای بیابــان و خشــک شــده 
کاش تــا قبــل از اینکــه مــردم  ریه هایشــان می شــود، 
ــار  ــر ب ــا زی ــه مهاجــرت شــوند و ی شــهر هــم مجبــور ب
ریزگردهــا جــان بدهنــد فکــری برای ایــن مشــکل 
که نوش دارو بعد از مرگ  بزرگ اندیشــیده شــود چرا

ســهراب دردی را درمــان نمی کنــد.

بیابان زایی یا بیابان زدایی!سرعت پیشرفت کدامیک در نصف جهان بیشتر است؟

پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  داروی  و  غــذا  معــاون 
اصفهان از ورود ۵ هزار قلم انسولین در استان خبر 
ــا پایــان هفتــه در داروخانه هــا توزیــع  گفــت: ت داد و 
خواهــد شــد و بیمــاران دیابتــی می توانند انســولین 
کننــد. ابوالفضــل اصانــی معــاون  خــود را دریافــت 
علــوم پزشــکی اصفهــان  غــذا و داروی دانشــگاه 
فراورده هــای  بــه  اشــاره  بــا  خبرنــگاران  جمــع  در 
گفــت: مــا دو نــوع فــراورده انســولینی  انســولین، 
کــه نــوع ویــال آن بــه فراوانــی و بــه راحتــی در  داریــم 
داروخانه هــای اصفهــان وجــود دارد که حتی تاریخ 
کمبــود  انقضــای آن هــا بــه پایــان می رســد. او افــزود: 
قلم هــای انســولین را شــاهد هســتیم و قلم هــای 
کــه فــراوان اســت و  کارســین، النتــوس  انســولین 
مشــکلی هم نداریم، نورورپید هم وضعیت خوبی 
دارد، ولــی انســولین نوومیکــس نســبت بــه بقیــه 
ــوم  ــگاه عل ــذا و داروی دانش ــاون غ ــت. مع ــر اس کمت

پزشــکی اصفهــان بــا بیان اینکــه ســهمیه اصفهــان 
تمــام شــد، گفــت: در مرحلــه قبل ۵ هزار قلم رســید 
کــه کل ســهمیه بــه داروخانــه امام ســجاد داده شــد 

ــد. کردن ــرای دریافــت آن مراجعــه  و همــه ب
او ادامــه داد: ســهمیه جدیــد ۵۰۰۰ قلمــی وارد شــده 
کــه تــا پایــان هفتــه در داروخانه هــا توزیــع خواهــد 
شــد و بیمــاران دیابتــی می تواننــد انســولین خــود را 

کننــد. دریافــت 

کرد: ایــن ســه نــوع قلــم وارداتــی  اصانــی تصریــح 
هســتند و قلم هــای تولیــد داخــل نیســتند و لــذا 
کــه گاهــی ورود آن  مشــکل ما در این قســمت اســت 

ــا تاخیــر انجــام می شــود. ب
او بــا اشــاره به اینکــه در اســتان اصفهــان بیــش از 
کــرد:  یکصــد هــزار بیمــار دیابتــی وجــود دارد، اظهــار 
ــال انســولین می گرفتنــد،  قبــا بیمــاران دیابتــی وی
که بیماران  کنون قلم انســولین می گیرند چرا  ولی ا
تمایــل بــه اســتفاده قلــم دارنــد و قلــم هــم وارداتــی 
اســت. معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهان خاطرنشــان کرد: ســال گذشته ۲ میلیون 
کــه توزیــع شــد  و ۷۰ هــزار قلــم ســهمیه اســتان بــوده 
و هیــچ بیمــاری بــدون دارو نمانــد، امســال هــم بــه 
ــا  ــا، ترخیــص قلم هــا ب کرون علــت وجــود مشــکات 
که  تاخیر مواجه شــد و چنین مشــکاتی را رقم زده 

امیدواریــم حــل شــود.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

۵ هزار قلم انسولین تا پایان هفته در اصفهان توزیع خواهد شد
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کتابــی در حریــم چهاربــاغ از  بعــد از خــروج خانــه 
فهرســت آثــار ملی ایــران، خانــه ساســون نیــز از ایــن 
فهرســت خارج شــده اســت، گذر فرهنگی چهارباغ 
اصفهــان بــدون حفــظ داشــته هایش تنهــا یــک 
پوســته بــزک شــده خواهــد بود که شناســنامه های 
تاریخــی  آن از کــف مــی رود. خانــه  اســحاق ساســون 
ـ اوایــل پهلــوی از شــمار  بــا معمــاری اواخــر قاجــار 
خانه هــای ارزشــمند حریــم چهاربــاغ اســت، خانــه 
خانه هــای  دیگــر  از  مشــخصه  همیــن  بــا  کتابــی 
کــه حــاال هــر ۲ یکــی پــس از  تاریخی ایــن محــور بــود 
دیگــری پیــش از  ابــاغ طــرح حریــم محــور تاریخــی 
خــارج  ملــی  آثــار  فهرســت  از  اصفهــان  فرهنگــی 
شــدند.حفظ آثار  ارزشــمند محور تاریخی فرهنگی 
اصفهــان بــه عنــوان تنهــا بخــش باقیمانــده از بافت 
ارزشــمند تاریخی شــهر اصفهــان ضــرورت تــام دارد، 
خــروج از فهرســت آثــار ملــی، تخریب هــای عامدانــه  
ارزشــمند  شناســنامه های  به ایــن  بی توجهــی  و 
گــذار معمــاری  کــه بــه ســبب دارا بــودن  چهاربــاغ 
خانه هــای اصفهــان در دوران صفــوی، قاجــار و 
از  هســتند  برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از  پهلــوی 
و  کارشناســان  روزهــای  نگرانی های ایــن  جملــه 

فعــاالن میــراث فرهنگــی اســت.
آرای  عالــم  کوچــه  در  ساســون  اســحاق  خانــه 
چهاربــاغ عباســی اصفهــان متعلــق بــه دوران اواخــر 
کــه توســط اســحاق  ـ اوایــل پهلــوی اســت  قاجــار 
کــه در  ساســون بنــا شــد، ســبک معماری ایــن بنــا 
کــه  ســال ۸۶ در فهرســت آثار ایــران بــه ثبــت رســید 
کوشــکی در ۲ اشــکوب بنــا شــده اســت. بــه صــورت 
ــوده اســت  ایــن بنــا از تزئینــات فاخــری برخــوردار ب
کــه  شــوربختانه در چنــد ســال اخیر بیشــتر تزئینات 
ارزشمند بنا اعم از درها و کاشیکاری های ارزشمند 
آن بــه علــت عــدم نگهــداری و مراقبت هــای الزم  از 
بیــن رفتــه اســت یــا بــه ســرقت رفتــه و همچنیــن آثار 
تخریــب عمــدی نیــز در بنــا مشــهود اســت. آخریــن 
ساســون  ارزشــمند  خانــه  وضعیــت  از  بازدیدهــا 
ــا  ــود ره ــال خ ــه ح ــه ب ــن خان که ای ــد  ــان می ده نش
ــی و خــروج از فهرســت  ــرای ویران ــا شــرایط ب شــده ت
گــره  پنجره هــای  شــود.   فراهــم  ملی ایــران  آثــار 
چینی شــده با شیشــه های الوان، کاشیکاری های 
کاشــی های هفــت رنــگ و معــرق و  زیبــا شــامل 
آئینــه کاری از ویژگی هــای  شــاخص خانــه ساســون 
کــه مطابق  بــوده اســت.   همه اینهــا در حالــی اســت 
قانــون ۵۵۸ و ۵۵۹ قانــون مجــازات اســامی هرکس  

از  یــا  آثــار ملــی خرابــی وارد و  ابنیــه فهرســت  بــه 
مصالــح و قطعــات آثــار تاریخــی فرهنگــی آن ســرقت 
ــا اســترداد امــوال  ــر جبــران خســارت ی کنــد عــاوه ب
مســروقه مجــازات حبــس دارد. شــرایط رهــا شــده 
خانه ارزشــمند اســحاق ساســون موجبات تخریب 
و آســیب بــه عناصــر بــارز تزئینــات و معماری ایــن اثــر 
را فراهــم آورده و حــاال حکــم خــروج از فهرســت آثــار 
ملی، ایــن خانــه ارزشــمند  را در خطر تخریب جدی 
قــرار داده اســت. علیرضــا خواجویــی مســئول ثبــت 
گردشــگری و  کل میــراث فرهنگــی،  و حریــم اداره 
صنایــع دســتی اســتان  اصفهــان بــا ابــراز نگرانــی از 
حکــم خــروج خانــه اســحاق ساســون و بــا توجــه بــه 
قرارگیــری آن در حریــم  چهاربــاغ عباســی به ایرنــا 
گفــت: میــراث فرهنگــی تنهــا در مــورد مالکیــن آثــار 
تاریخــی متعلــق بــه بخــش خصوصــی می توانــد 
کنــد. متاســفانه خانه هــا  و ســایر  اعمــال قانــون 
کــه در مالکیــت بخــش خصوصــی  کــن تاریخــی  اما
قــرار ندارنــد بــه شــیوه های مختلــف بــا تکیــه بــه 
پشــتوانه های مختلــف بــا دور زدن قوانیــن میــراث 
و  گرفتــه  نوســازی  و  تخریــب  مجــوز  فرهنگــی، 
مبــادرت بــه ســاخت و ســازهای غیراصولــی و خارج 
از ضوابــط میــراث فرهنگــی می کننــد و  حتــی بــرای 
آثــار بــه ثبــت رســیده در فهرســت آثــار ملــی نیــز حکم 
کارشــناس  می شــود. این  گرفتــه  ثبــت  از  خــروج 
ــه ارزشــمند  میــراث فرهنگــی اصفهــان افــزود:  خان
شــانزده  طــی  ساســون  اســحاق  بــه  منصــوب 
ســال برغــم مکاتبــات متعــدد میــراث فرهنگــی بــه 
ــه حــال خــود رهــا شــده اســت  صــورت هدفمنــد ب
و تمــام  در و پنجره هــای ارزشــمند بنــا بــه ســرقت 
ــه قوانیــن میــراث فرهنگــی   ــا توجــه ب رفتــه اســت ب
آثــار  مرمــت  و  نگهــداری  وظیفــه  بر اینکــه  مبنــی 
کــه در اختیــار نهادهــای مختلــف قــرار دارد  تاریخــی 

بــر عهــده متصرفیــن می باشــد، رهاســازی و عــدم 
قانــون  از  تخطــی  و  عمــدی  تخریــب  رســیدگی،  
کرد: با توجه  کید  محســوب می شــود. خواجویی تا
ــه ثبــت رســیده تاریخــی  ــزوم حفــظ بناهــای ب ــه ل ب
کــه در حریــم چهاربــاغ  و بــه خصــوص بناهایــی 
نمــودن  پررنــگ  منظــور  بــه  دارنــد  قــرار  عباســی 
تاریخــی  محــور  گردشــگری این  فرهنگــی  حــوزه 
مرمــت و جبــران خســارت وارد شــده اســت بــه بنــا 
کاربــری مناســب  توســط متصرفیــن و احیــای آن بــا 
عبدالرضــا  دارد.  ضــرورت  گردشــگری  فرهنگــی 
کل میــراث فرهنگــی  اخــوان فرازنــده مشــاور اداره 
ــم محــور تاریخــی فرهنگــی  اصفهــان در طــرح حری
گــو با ایرنــا بــر اهمیــت حفــظ  گفــت  و  اصفهــان در 
چهاربــاغ  حریــم  ارزشــمند  و  تاریخــی  خانه هــای 
کیــد کــرد. وی گفــت:  خانه ساســون در کنار چند  تا
کنــار مــادی فرشــادی و  ــه ارزشــمند دیگــر و در  خان
کــه ســال گذشــته بــا حکــم  کتابــی  همچنیــن خانــه 
دیــوان عدالــت اداری از فهرســت آثــار ملی ایــران 
خــارج شــد، یــک نــوع ســبک معمــاری و مرتبــط بــا 
یــک دوره خاصــی از معمــاری خانه هــای اصفهــان  
کــه  کارشــناس بافت هــای تاریخــی  هســتند. این 
از مشــاوران تعییــن حریــم محــور تاریخــی فرهنگــی 
خانه هــای  گفت: ایــن  به ایرنــا  اســت  اصفهــان 
تاریخــی بخشــی از هویــت چهاربــاغ  عباســی در 
بناهــا  حذف ایــن  بــا  و  هســتند  متاخــر  دوران 
خســارات جبران ناپذیــری  بــه پیشــینه تاریخــی 
شــهر اصفهــان وارد خواهــد شــد. وی در ایــن رابطــه 
ــه  ک ــزود: اصفهــان جــزو اولیــن شــهرهایی اســت  اف
ولــی  شــد  مصــوب  تاریخــی اش  بافــت  محــدوده 
ــت  ــه در  باف ک ــتگی  ــتگی و پیوس ــون آن همبس کن ا
تاریخــی بــوده اســت از بیــن رفتــه و بــا توجــه بــه 
تخریب هــا و تعرض هــا،  گسســت این بافت تاریخی 

روز افــزون شــده اســت.  حریــم چهاربــاغ و محــور 
فرهنگــی تاریخــی اصفهــان تصویــب شــد امــا هنــوز 
ابــاغ نشــده اســت. فرازنــده در رابطــه بــا حفظ بدنه 
کــه خانــه ساســون در الیه هــای آن  غربــی چهاربــاغ 
قــرار گرفته اســت به ایرنا گفــت: بدنه غربی چهارباغ 
ک بــه عنــوان عرصــه چهاربــاغ  بــه حــد یــک پــا
محســوب می شــود و ســاخت و ســازها بایــد درایــن  
کثــر بناهــا بایــد بــه دلیــل  کنتــرل  شــود و  ا محــدوده 
ــا اشــاره بــه  واجــد ارزش بــودن حفــظ شــوند. وی ب
اهمیــت محــور تاریخــی فرهنگــی اصفهــان و بــه 
خصــوص محــور چهاربــاغ گفــت: بــا تهدیــد  بناهای 
ارزشــمند حریــم  چهاربــاغ، محــور ارزشــمند تاریخی 
فرهنگــی اصفهــان تضعیــف خواهــد شــد و از ایــن 
ــد  ــه  حال ایــن رون ــی فکــری ب ــد از نظــر حقوق رو  بای
خــروج آثــار تاریخی  از فهرســت آثار ملی کرد. پیشــتر 
ــردم  ــازمان  های م ــته س گذش ــال  ــاه س ــن م در بهم
نهــاد کشــور و بــه خصــوص فعــاالن میــراث فرهنگی 
اصفهــان در نامــه ای بــه قوه قضاییه  تجدید نظر در 
رویــه حقوقــی دیوان عدالــت اداری در صدور احکام 
در خصــوص  میــراث فرهنگــی را خواســتار شــدند. 
آنهــا بــا بــاور به اینکه بناهای ثبت شــده در فهرســت 
گرچــه از جنبــه مادی در تملک شــخصی  آثــار ملــی ا
از جنبــه  امــا  افــراد حقیقــی و حقوقــی هســتند  
معنــوی مشــاع و از ســرمایه های ملــی و شناســنامه 
هویت ایرانــی هســتند ابــراز نگرانــی آنهــا از ایــن بابــت 
کــه در صــورت بی توجهــی بــه ادامــه  بــوده و هســت 
رویــه جاری، ایــن رونــد باعــث شــکل گیری و نفــوذ 
جریــان ســودجو بــرای جلــب نظــر و تطمیــع مالکان 
بناهــای تاریخــی و تشــویق آنهــا بــرای شــکایت بــه 
و دریافــت مجــوز تخریــب  اداری  دیــوان عدالــت 
یــا افزیــش ارتفــاع خواهــد شــد و شــمار زیــادی از 
بناهای تاریخی در شهرهایی چون اصفهان از این 

رهگــذر  قربانــی خواهنــد شــد.
بناهــا و خانه هــای  از  برخــی  اخیــر  در ســال های 
ارزشــمند بــه حکم دیــوان عدالت اداری از فهرســت 
آثــار  ملی ایــران خــارج و توســط صاحبــان و متولیان 
کتابــی ســال  تخریــب و نوســازی شــده اند. خانــه 
گــذار  گذشــته و خانــه اســحاق ساســون بــا معمــاری 
از قاجــار بــه پهلــوی از خانه هــای ثبــت ملــی و دارای 
ارزش تاریخــی اصفهــان در حریــم چهاربــاغ و محــور 
که حکم خروج  تاریخی فرهنگی اصفهان هســتند 
ــه  ــا توجــه ب گرفتند. ایــن بناهــا ب ــار ملی ایــران را  از آث
قرارگیــری در محــدوده و حریــم چهاربــاغ عباســی از 

اهمیــت حفــظ و نگهــداری برخــوردار هســتند.

ج از فهرست آثار ملی، این بار خانه تاریخی ساسون؛ معضل خرو

نگرانی  کارشناسان از تهدید آثار تاریخی حریم چهارباغ اصفهان

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

برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی در واحد ثبتی منطقه شمال اصفهان تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضیان 
ک موردتقاضا به شــرح زیر به منظور  محــرز گردیــده اســت. لذا مشــخصات متقاضیــان و امــا
کــه اشــخاص نســبت  گهــی میشــود. درصورتــی  اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
بــه صــدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته باشــند میتواننــد از تاریخ انتشــار اولین 
ک محــل تســلیم و پــس  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــا اداره ثبــت اســناد و امــا آ
از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
قضایــی تقدیــم نماید. بدیهی اســت درصورت انقضای مدت مذکــور و عدم وصــول اعتراض 

نســبت بــه صــدور ســند مالکیت طبــق مقــررات اقــدام خواهد شــد.
1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴1۰۳ مــورخ 1۳99/11/27 آقــای سیدمیرزا هاشــمی بزمــه 
ــد موســی نســبت  ــه شناســنامه شــماره 2 کدملــی 11297۰18۳2 صــادره فریدونشــهر فرزن ب
ک  بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 19۰.۴۳ مترمربــع پــا
ک شــمال  شــماره 117 فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و اما

اصفهــان خریــداری از مالکیــت مالــک رســمی حاج اســداله ســورانی ها
مــورخ 1۳99/11/27 خانــم جمیلــه ســلیمانی  رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴1۰۴   )2
خویگانــی بــه شناســنامه شــماره 1۴ کدملــی 11۵9۶۶1۴۰۵ صــادره فریــدن فرزنــد عوضعلــی 
نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 19۰.۴۳ مترمربع 
ک  ک شــماره 117 فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و اما پــا

شــمال اصفهــان خریــداری از مالکیــت مالــک رســمی حاج اســداله ســورانی ها
الــه داســتانپور  آقــای روح  مــورخ 1۳99/12/2۰  رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۵2   )۳
حســین آبــادی بــه شناســنامه شــماره ۳۵۰۳ کدملــی 12872۶1۶۴7 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک  محمدحســن بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۵۴.۶۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهان که خود  1۵۰82 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و اما

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
شــهبازی  محمــد  آقــای  مــورخ 1۳99/۰9/۰8  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰227  رای   )۴
ســیداحمدیانی بــه شناســنامه شــماره 1۵۰1 کدملــی 128۶۳1۴۴1۰ صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک  محمود نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان انبار به مســاحت 87۳.۳۰ مترمربع پا
ک شــمال اصفهــان  شــماره 1۵189 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

خریــداری از مالکیــت مالــک رســمی حاج حســن صــدری نیــا
۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳97 مــورخ 1۳99/11/1۳ آقــای محمــد علــی رنجکــش 
کدملــی 1288127۶۶9 صــادره اصفهــان فرزنــد  آدرمنابــادی بــه شناســنامه شــماره 21۰۶ 
مســیب نســبت به ســه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مســاحت ۶7.۴۰ مترمربع 
ک  ک شــماره 8۰ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و اما از پا

شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد.
۶( رای شماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳98 مورخ 1۳99/11/1۳ خانم زهرا طالبیان شهرضائی 
به شناســنامه شــماره ۵۴۴۳ کدملی 1287۳9۵7۶7 صادره اصفهان فرزند حســن نســبت 
ک شــماره  به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت ۶7.۴۰ مترمربع از پا
ک شــمال  8۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خود متقاضــی مالک رسمی میباشــد. اصفهــان 
کبــر شــبانی نهوجی  7( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰2۴۳ مــورخ 1۳99/۰9/۰9 آقــای علــی ا
به شناسنامه شماره ۵ کدملی 11898۴۰۵۰2 صادره اردستان فرزند حیدر بصورت ششدانگ 
ک 1۵189 اصلی واقع در اصفهان بخش ۵  یکباب ساختمان به مساحت 2۴۰ مترمربع از پا

ک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. اداره ثبت اسناد و اما
کوهــی بــه  8( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰۴ مــورخ 1۳99/1۰/28 آقــای حســن ها
شناســنامه شــماره 1۴۳2 کدملــی ۴۶792۵۶97۴ صــادره فارســان فرزنــد آقــا خــان بصــورت 
ک شــماره ۶2 فرعــی از 1۴91۵  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۶7.۵۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان خریداری مبایعه  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش اداره ثبــت اســناد و اما

نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت شــیخ علینقــی نجفــی زاده
بــه  شــیرانی  کبــر  ا آقــای   1۳99/12/2۰ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۵۴ شــماره  رای   )9

کدملــی 1291۴1۶218 صــادره اصفهــان فرزنــد حســین بصــورت  شناســنامه شــماره ۳2 
ک 1۳9۰۰ اصلی واقع در اصفهان  ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت ۶۰.1۳ مترمربع از پا
ک شمال اصفهان که خود متقاضی مالک رسمی میباشد. بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما
1۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۰۵7 مــورخ 1۳99/11/۰7 آقــای عبــاس محمــدی علــون 
آبادی به شناســنامه شــماره 2۴ کدملی ۵۶۵9۴9۵۳۶2 صادره کوهپایه فرزند رضا نســبت 
ک  به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 1۶۵.7۰ مترمربع از پا
ک  شــماره 778۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضی مالک رسمی میباشــد.
11( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۰۵8 مــورخ 1۳99/11/۰7 خانــم کبــری شــریفی جبلی به 
شناســنامه شــماره ۶۳ کدملــی ۵۶۵9۵۳۳272 صــادره اصفهــان فرزنــد علی نســبت به ســه 
ک شــماره  دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 1۶۵.7۰ مترمربع از پا
ک شــمال  778۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

اصفهــان کــه خــود متقاضی مالک رسمی میباشــد.
کورنــگ بهشــتی  12( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰2۵1 مــورخ 1۳99/۰9/1۰ خانــم عــزت 
کریــم بصــورت  بــه شناســنامه شــماره 7۳7 کدملــی 128۵۳1۴۵۴9 صــادره اصفهــان فرزنــد 
ک شــماره ۵۳ فرعــی از 1۵177  ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 218.۵۶ مترمربــع از پــا
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
1۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳۶ مــورخ 1۳99/12/1۳ خانــم فاطمــه محمــود 
قهســاره بــه شناســنامه و کدملــی 1272187111 صــادره اصفهــان فرزنــد خســرو نســبت بــه ۳۵ 
ســهم مشــاع از 1۴8.8۵ ســهم ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 1۵۰.۶۳مترمربع 
ک شــماره 118 فرعــی از 1۴91۵ اصلی واقــع در اصفهان  )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی آن( از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری مقــدار 2۳ مترمربــع بصــورت  بخــش۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
ــاع  ــهم مش ــدار 12۶ س ــه زهــرا صفــری و مق ــی ب ــع الواســطه از مالکیــت حســن زارع ــادی م ع
بــه خســرو محمــود قهســاره )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی( کــه بموجــب گواهــی حصــر وراثت  
اصفهــان فــوت وراث عبارتنــد از زهــرا صفــری )همســر( فاطمــه و علیرضــا محمــود قهســاره 
)فرزنــدان(، ام البنیــن ســعیدی قهســاره )مادر(کــه نامبــرده یک ششــم ســهم االرث خــود را به 

زهــرا صفــری انتقــال نمودنــد.
بــه  مــورخ 1۳99/12/1۳ خانــم زهــرا صفــری  1۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳۵ 
شناســنامه شــماره 1۶ کدملــی 11898۴9۴۳7 صــادره اردســتان فرزنــد حســنعلی نســبت بــه 
۴۳.8۵ ســهم مشــاع از 1۴8.8۵ ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵۰.۶۳ 
ک شــماره 118 فرعــی از 1۴91۵  مترمربــع )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی 21 ســهم مشــاع ( از پــا
ک شــمال اصفهان خریــداری مقدار  اصلــی واقــع در اصفهــان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و اما
2۳ متــر مربــع بصــورت عــادی مــع الواســطه از مالکیــت حســن زارعــی بــه زهــرا صفــری و مقــدار 
کــه بموجــب  12۶ ســهم مشــاع بــه خســرو محمــود قهســاره )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی( 
گواهــی حصــر وراثــت اصفهــان فــوت وراث عبارتنــد از زهــرا صفــری )همســر( فاطمــه و علیرضــا 
محمود قهســاره )فرزندان(، ام البنین ســعیدی قهســاره )مادر( که نامبرده یک ششم سهم 

االرث خــود را بــه زهــرا صفــری انتقــال نمودنــد.
آقــای علیرضــا محمــود  1۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳8 مــورخ 1۳99/12/1۳ 
قهســاره بــه شناســنامه و کدملــی 127۴1۰۰۴9۶ صــادره اصفهــان فرزنــد خســرو نســبت بــه 7۰ 
ســهم مشــاع از 1۴8.8۵ ســهم ششــدانگ یکباب ســاختمان  به مســاحت 1۵۰.۶۳مترمربع 
ک شــماره 118 فرعــی از 1۴91۵ اصلی واقــع در اصفهان  )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی آن( از پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری مقــدار 2۳ مترمربــع بصــورت  بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
عــادی مــع الواســطه از مالکیــت حســن زارعــی بــه زهــرا صفــری و 12۶ ســهم مشــاع بــه خســرو 
محمــود قهســاره )باســتثناء بهــا ثمنیــه اعیانــی( کــه بموجــب گواهــی حصــر وراثــت اصفهــان 
فــوت وراث عبارتنــد از زهــرا صفــری )همســر( فاطمــه و علیرضــا محمــود قهســاره )فرزنــدان( ام 
البنیــن ســعیدی قهســاره )مــادر( کــه نامبــرده یــک ششــم ســهم االرث خــود را به زهــرا صفری 

انتقــال نمودند
1۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳12۴ مــورخ 1۳99/11/۰7 شــرکت توزیــع نیــروی بــرق 
شهرســتان اصفهان به شناســه ملی 1۰8۶1۳7۵8۴۳ بصورت ششــدانگ ساختمان پست 
ک ۳۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبت  بــرق بــه مســاحت ۴9.71 مترمربــع از پــا
ــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت  ک شــمال اصفهــان خری اســناد و امــا

موسســه تامین مســکن بسیجیان

کبــر شــفیعیان بــه  17( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۴۶ مــورخ 1۳99/12/19 آقــای ا
شناسنامه شماره ۳9۳ کدملی 128۶77۶۰۴1 صادره اصفهان فرزند محمد شفیع نسبت 
ک  بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵8.11 مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهان که خود  1۴9۴1 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
18( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۴۵ مــورخ 1۳99/12/19 خانــم فاطمــه مســجدی بــه 
شناســنامه شــماره 1۰1۶ کدملی 128۶9۴۰99۰ صادره اصفهان فرزند محمد نســبت به ســه 
ک 1۴9۴1 اصلی  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانه به مســاحت 1۵8.11 مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

مالک رسمی میباشــد.
19( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰21۶87 مــورخ 1۳99/1۰/12 آقــای عبدالعلــی توکلــی بــه 
شناسنامه شماره 88 کدملی 128۴217۳۶1 صادره اصفهان فرزند رضا بصورت ششدانگ 
ــع در  ــی واق ــی از 1۵177 اصل ــماره ۳۴ فرع ک ش ــا ــع پ ــاحت 81 مترمرب ــه مس ــه ب ــاب خان یکب
ک شــمال اصفهــان خریــداری مبایعه نامــه عادی  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

مــع الواســطه از مالکیــت علــی امیــن الرعایا
2۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۰۳ مــورخ 1۳99/12/1۴ آقــای محمدعلــی رســتمی 
شــاپورآبادی بــه شناســنامه شــماره ۳۳ کدملــی ۶۶۰977۶229 صــادره برخــوار و میمه فرزند 
حسن نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت 2۶۰.۴۴ مترمربع 
ک شــماره ۴۶9 فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و  از پــا

ک شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد. امــا
21( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰۰2 مــورخ 1۳99/12/1۴ خانــم مهین صادقی درمیانی 
به شناســنامه شــماره 2 کدملی ۶۶۰9797۳۶۶ صادره دولت اباد فرزند رضا  نســبت به ســه 
ک شــماره ۴۶9  دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 2۶۰.۴۴ مترمربع از پا
ک شــمال اصفهان  فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبت اســناد و اما

که خود متقاضی مالک رسمی میباشــد.
عباســی  ســعید  آقــای   1۳99/11/۰۶ مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22981 شــماره  رای   )22
هفشــجانی به شناســنامه شــماره 17 کدملی ۴۶8972۵8۴۵ صادره کیار فرزند محمدقلی 
ک 1۴۰17 اصلــی  بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۰7.18 مترمربــع از پــا
ک 1۴۰17.2۰۴ تبدیــل شــده اســت« واقــع در اصفهــان  »کــه دراجــرای استانداردســازی بــه پــا
ــع  ــادی م ــه ع ــه نام ــداری مبایع ــان خری ــمال اصفه ک ش ــا ــناد و ام ــت اس ــش ۵ اداره ثب بخ

الواســطه از مالکیــت عبدالرحیــم شــیرانی
کانتــری بــه  2۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳8۴ مــورخ 1۳99/11/1۳ آقــای علــی 
شناســنامه شــماره 117 کدملی 1۰9197۰79۳ صادره نجف اباد فرزند براتعلی نســبت به ســه 
ک شماره  دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 2۴۰.۵۳ مترمربع از پا
ک شــمال اصفهان  1 فرعــی از 1۴۰17 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبت اســناد و اما

کــه خود متقاضــی مالک رسمی میباشــد.
کانتــری بــه  2۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳8۳ مــورخ 1۳99/11/1۳ آقــای غامرضــا 
شناســنامه شــماره 78 کدملی 1۰91998۵7۴ صادره نجف اباد فرزند براتعلی نســبت به ســه 
ک شماره  دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 2۴۰.۵۳ مترمربع از پا
ک شــمال اصفهان  1 فرعــی از 1۴۰17 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبت اســناد و اما

کــه خود متقاضی مالک رسمی میباشــد.
شــماره  اصاحــی  رای  و  مــورخ 1۳99/۰8/18  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰19۶۳۰  رای   )2۵
1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵۰18    مــورخ 1۳99/12/17 خانــم مــاه ســلطان غامــی قلعــه ناظــری بــه 
شناســنامه شــماره 2۵ کدملــی ۵۴99۶۰۶۶۵1 صــادره تیــران فرزنــد نادعلــی بصــورت چهــار و 
نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه، ششــدانگ بــه مســاحت 1۰8.۰۵ مترمربــع از 
ک شــماره ۴78 فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ حــوزه ثبــت ملک شــاهین  پــا

شــهر خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت علــی ســفید دشــتی
یــادگاری  حمیــد  آقــای  مــورخ 1۳99/1۰/28  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰2  رای   )2۶
کدملــی 1292199۶87 صــادره اصفهــان فرزنــد  بهارانچــی بــه شناســنامه شــماره ۴۶87 
ک  ــا ــع از پ ــاحت ۴۴9.7۰ مترمرب ــه مس کارگاه ب ــاب  ــدانگ یکب ــورت شش ــین بص عبدالحس
ک شــمال  شــماره 11 فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا

کریــم مهرعلــی اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت 
ــه  27( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰7۰۳ مــورخ 1۳99/۰9/27 آقــای مرتضــی پورســینا ب

شناســنامه شــماره 129 کدملــی 1291۰27۵21 صــادره اصفهــان فرزنــد اصغــر نســبت بــه ســه 
ک شــماره 11  کارگاه بــه مســاحت 27۰.۰1 مترمربــع پــا دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب 
ک شــمال اصفهــان  فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا

خریــداری از مالکیــت مالــک رســمی ابوالفضل قدوســی دهنــوی 
28( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۰7۰2 مــورخ 1۳99/۰9/27 آقــای ســعید مســتأجران 
بــه شناســنامه شــماره 2۵ کدملــی 129۰277۶72 صــادره اصفهــان فرزنــد مرتضی نســبت به 
ک شــماره 11  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت 27۰.۰1 مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان  فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا

خریــداری از مالکیــت مالــک رســمی ابوالفضل قدوســی دهنــوی
کریمــی بــه  29( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰۶ مــورخ 1۳99/1۰/28 آقــای عبــاس 
کدملــی 127227۴۵8۶ صــادره اصفهــان فرزنــد محمــد مهــدی بصــورت  شناســنامه و 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان )باســتثناء بها ثمنیه اعیانــی( بــه مســاحت 1۰1.79 مترمربــع از 
ک  ک شــماره ۳۰۰ فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی واقــع در اصفهــان بخش ۵ اداره ثبت اســناد و اما پــا
شمال اصفهان خریداری مبایعه نامه عادی مع الواسطه از مالکیت سیف اله امینی ازادانی
۳۰( رای شماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳1۳۰ مورخ 1۳99/11/۰7 خانم اشرف صادقی میرلطف 
ــم  ــد قاس ــان فرزن ــادره اصفه ــی 128۶88۶۶۴۳ ص ــماره ۳۳۴8 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــه ب ال
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳9.72 مترمربــع از 
ک  ک شــماره 7۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا

شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
۳1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳129 مــورخ 1۳99/11/۰7 آقــای حجــت الــه رحیمــی بــاد 
افشانی به شناسنامه شماره ۳ کدملی ۵۶۵9۵7۵۵۴۴ صادره اصفهان فرزند علی محمد 
نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۳9.72 مترمربــع از 
ک  ک شــماره 7۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا

شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضی مالک رسمی میباشــد.
۳2( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۴2۴ مــورخ 1۳99/1۰/2۴ خانــم عصمــت ابراهیمیــان 
خوراسگانی به شناسنامه شماره 8۴۶7 کدملی 128۳78۶۴۵1 صادره اصفهان فرزند رضا 
ک شــماره 1۵178  نســبت به ششــدانگ یکباب ساختمان به مســاحت 7۶.۶۵ مترمربع پا
ک شــمال اصفهــان خریــداری از  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کفر مالکیــت مالک رســمی فضل الــه پا
۳۳( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۳99 مــورخ 1۳99/11/1۳ خانــم پروانــه رســتمی بــه 
شناســنامه شــماره ۳۵ کدملــی 11۵9۶87۴98 صــادره داران فرزنــد رجبعلــی نســبت بــه پنــج 
ک شــماره 1۶۴  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۴.79 مترمربع از پــا
ک شــمال  و 1۶۳ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
اصفهــان خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت علــی یخچالــی و نورالــه 

ذوالفقــاری
۳۴( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳۴۰۰ مــورخ 1۳99/11/1۳ آقــای عبــاس ســوادکوهی بــه 
شناسنامه شماره 1۵29 کدملی 129۳۰۵2۵۴1 صادره اصفهان فرزند منوچهر نسبت به یک 
ک شــماره 1۶۴ و  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ۳۴.79 مترمربــع از پــا
ک شمال اصفهان  1۶۳ فرعی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخش ۵ اداره ثبت اسناد و اما

خریــداری مبایعــه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت علی یخچالــی و نورالــه ذوالفقاری
۳۵( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵12 مــورخ 1۳99/1۰/28 آقــای علیرضــا آتــش دلیگانــی 
بــه شناســنامه شــماره 1۶۳۳ کدملــی ۵11۰18228۰ صــادره برخــوار فرزنــد ابوالقاســم بصــورت 
ک شــماره 1۴۰ فرعــی از  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۳2۴.۵۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان مالکیــت  99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا
رســمی موضوع ســند صلح مشــروط باینکه منافع و اختیار فســخ صلح نامه در زمان حیات 
مصالــح، مختــص او و در صــورت فــوت مصالــح و عــدم فســخ رســمی صلحنامه، منافــع تابــع 

عیــن خواهــد بــود.
۳۶( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳7۳7 مــورخ 1۳99/11/21 آقــای علیقلــی مــرادی 
ــد نجفقلــی  کدملــی ۴۶89۵7۶7۴2 صــادره اردل فرزن ــه شناســنامه شــماره ۳۰۳  نیــک ب
ک شــماره 711 فرعی  نســبت به ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 21۳.7۵ مترمربع پا
که خود  ک شــمال اصفهان  از 99 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اســناد و اما

متقاضــی مالک رسمی میباشــد.
گهی در صفحه 7 ادامه آ

گهی آ

مدیــر خانــه مطبوعــات اصفهــان بــا شــرح آنچــه 
گــران شــدن کاغــذ بــر ســر مطبوعــات آورده، از دولــت 
کــرد تنهــا در روز خبرنگار از این قشــر یاد نکند  تقاضــا 
کاغــذ مازنــدران،  کارخانــه تولیــد  و عــاوه بــر احیــای 
ــانه ها  ــود رس ــه خ ــم ب ــذ را ه کاغ ــر واردات  ــر خطی ام

بســپارد.
از ســال  کــرد: متأســفانه  گلنــاری اظهــار  منصــور 
کاری رســانه های مکتوب به شــدت  ۱۳۹۷ شــرایط 
کــه مهم ترین  تحــت تأثیــر چنــد مســئله قــرار گرفــت 
کاغــذ بــود و باعــث شــد تیــراژ  گرانــی  کمبــود و  آن، 

مطبوعــات بــه یک چهــارم و یک پنجــم برســد.
کاغذســازی  کارخانــه  وی ادامــه داد: از تعطیلــی 
کاغــذ  کــه بــه اســم واردات  مازنــدران و دالرهایــی 
گرفتــه شــد و هیــچ کاغــذی را بــه بــازار داخلــی تزریــق 
گرفتــه تــا ســوء مدیریت هــا، همــه و همــه  نکــرد 
کــه مــرگ،  کــرد  کاری  دست به دســت هــم داد و 

مــدام دور ســر مطبوعــات بچرخــد.
گفــت: افزایــش  مدیــر خانــه مطبوعــات اصفهــان 
کاغــذ هیــچ ضابطــه و منطقــی  بی رویــه قیمــت 
کــه بخواهــد بــرای  کــس بــه هــر شــکلی  نــدارد و هــر 
آن قیمــت تعییــن می کنــد. اهالــی مطبوعــات هــم 
کارشــان کاغذ است، مجبورند  چون وســیله اصلی 
کننــد و  تهیــه  کاغــذ  کــه شــده،  بــه هــر قیمتــی 
متأســفانه دولــت نیــز از مدیریت این شــرایط، غافل 

اســت.
گلنــاری بــا بیان اینکــه مــا بــه شــدت به ایــن وضــع 
کاغــذ بایــد  کــه مســئله  معترضیــم و معتقدیــم 
کــرد:  به صــورت ریشــه ای حــل شــود، تصریــح 
کشــورهای دنیــا در ایــران هــم بایــد  مثــل خیلــی از 
کاغــذ در اختیــار خــود  واردات و توزیــع و اســتفاده 

رســانه ها باشــد.

کــه هیــچ نســبتی  وی افــزود: وقتــی چنــد دالل 
بــر عهــده  را  کاغــذ  واردات  ندارنــد  بــا مطبوعــات 
می گیرنــد، حــال و روز مــا بهتــر از ایــن نمی شــود.

مدیــر خانــه مطبوعــات اصفهــان پیشــنهاد داد 
گیــر توســط دســت اندرکاران واقعــی  یــک تعاونــی فرا
رســانه ها تشــکیل شــود و دولــت بــا حمایــت از ایــن 
کاغــذ را بــه آن  بســپارد تــا  تعاونــی، واردات و توزیــع 
پــای دالل هــا از ایــن زیرســاخت فرهنــگ جامعــه 
کوتــاه شــود و نگرانــی روزمــره مدیــران رســانه ها، 

حداقــل در ایــن بخــش برطــرف شــود.
کــرد: مــا بــا نماینــدگان مجلــس  وی خاطرنشــان 
کرده ایــم و بیانیه هایــی هــم  دراین بــاره صحبــت 
از ســوی همــکاران دیگــر اســتان ها صــادر شــده 
کــه مخالــف آن نیســتیم، امــا احســاس می کنیــم 
کســینه  کــه مســئوالن نســبت به ایــن بیانه هــا وا
شــده اند و دیگــر اثربخشــی آن از بیــن رفتــه اســت! 
ــاز هــم از صــدور نامــه و بیانیــه غافــل  بااین همــه، ب

نخواهیــم شــد.
گلنــاری، بــا اشــاره به ماجراهای مصوبه الــزام حذف 
گذشــته  کــه روز  گهی هــای دولتــی بــه نشــریات  آ
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی از اصــاح آن خبــر 
که ایــن طــرح در زمــان  گفــت: درســت آن بــود  داد، 
کارشناســی بررســی می شــد تــا مــا  خــودش بــا نــگاه 
گایــه مــا از مســئوالن  به ایــن وضعیــت نرســیم. 
و مدافــع حقــوق  به عنــوان متولــی  ارشــاد  وزارت 
رســانه در دولــت و مجلس ایــن اســت کــه چــرا اجــازه 

ــد مســئله به اینجــا برســد؟ داده ان
مدیر خانه مطبوعات اصفهان یادآور شــد: یکی دو 
گرفتــه  گهــی ثبتــی دادگســتری از مــا  ســال گذشــته آ
شــد و بخشــی از درآمــد مطبوعــات از بیــن رفــت. 
کاهــش درآمــد رســانه های  جایگزینــی هــم بــرای 

مکتــوب در نظرگرفتــه نشــد. 
ما مخالف اجرای قانون نیســتیم، اما در این کشــور 
ــد و  ــزاق می کنن ــات ارت ــر از راه مطبوع ــزار نف ــا ه ده ه
در این شــرایط نباید یک مصوبه باعث بیکاری این 
و...  تایپیســت  صفحــه آرا،  روزنامه نــگار،   همــه 

شود.
کــرد: امــروزه بــا هزینه هــای موجود  وی خاطرنشــان 
برای ایجــاد هــر شــغل بایــد بیــن ۲۰۰ تــا ۴۰۰ میلیــون 
تومــان هزینه شــود، حاال حســاب کنید بــرای چند 
گهــی  کــه از راه صرفه جویــی در اعطــای آ هــزار نفــری 
کار بیــکار می شــوند بایــد  دولتــی بــه مطبوعــات از 

چقــدر هزینــه شــود؟
گلنــاری توضیــح داد: خیلــی از مواقــع هزینــه نکردن 
بــه معنــای صرفه جویــی و اســراف نکــردن نیســت، 
درواقــع وقتــی دولــت مصوبــه ای را اجــرا می کنــد 
کار بیــکار  کــه پیــرو آن بســیاری از اهالــی رســانه از 
می شــوند، نه تنهــا صرفه جویــی نکــرده بلکــه ضــرر 

کــرده اســت. هــم 
شــد:  یــادآور  اصفهــان  مطبوعــات  خانــه  مدیــر 
بســیاری از همــکاران مــا از ســال ۱۳۹۷، هم زمــان 
ــه  کارکنــان خــود را ب کاغــذ تعــداد  ــا شــروع بحــران  ب
کاهــش داده انــد و متأســفانه  کمتــر،  نصــف و حتــی 
روز  تنهــا  نیســت.  آن هــا  جوابگــوی  هیچ کســی 

خبرنــگار از خبرنــگار یــاد می شــود و بــس.
دلیــل  بــه  چاپــی  مطبوعــات  کــرد:  تصریــح  وی 
کــه گفته شــد به نوعــی در حــال احتضارند  مســائلی 

و چیــزی از آن هــا باقــی نمانــده اســت.
گلنــاری بــا اشــاره بــه ســایر هزینه هــای رســانه ها، 
ــزان  ــت می ــاله دول ــر س ــرف ه ــک ط ــرد: از ی ک ــار  اظه
کــه یــک روی ســکه آن  حقــوق  را افزایــش می دهــد 
ــا توجــه  خوشــحالی حقوق بگیــر اســت )کــه البتــه ب
بــه نــرخ تورم، این خوشــحالی موقتــی اســت( و روی 
کــه نتیجــه اش  دیگــر آن نگرانــی حقــوق دهنــده، 
نتیجــه تعدیــل  تولیــد و در  افزایــش هزینه هــای 
اســت  کیفــی  کمــی و  به صــورت  انســانی  نیــروی 
و ایــن معضــل نیــز عامــل دیگــری بــر رشــد منفــی 
رســانه های مکتوب و تهدید امنیت شــغلی هزاران 

می شــود. روزنامه نــگار 
مدیــر خانه مطبوعات اصفهــان ابراز امیــدواری کرد 
ــام  ــکیل نظ ــه تش ــی ازجمل ــرای طرح های ــا اج ــه ب ک
دســت اندرکاران،  رتبه بنــدی  رســانه ها،  صنفــی 
گیــر و نهادینــه شــدن طــرح  تشــکیل تعاونــی فرا
طرح هــای  و  برنامه هــا  در  رســانه ای  پیوســت 
فرهنگــی، اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی، رونــق 

بــه پیکــرۀ رســانه ها بازگــردد.

مرگهنوزاطرافمطبوعاتمیچرخد
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ترکیــب تیــم ملــی تکواندو ایــران بــرای حضــور در 
مســابقات تیمی مشــترک المپیک توکیو مشــخص 
جهانــی  فدراســیون  پیشــنهاد  اســاس  بــر  شــد. 
 )IOC( کمیته بین المللی المپیک تکواندو و تایید 
تیمی مشــترک  رقابت هــای  بــار  نخســتین  بــرای 
تکوانــدو بــه صورت آزمایشــی در بازی های المپیک 
توکیــو برگــزار می شــود و تیم ایــران و چیــن موفــق 
شــدند ســهمیه حضــور در ایــن رویــداد را بــه دســت 
آورنــد. بــا اعــام ســازمان تیم هــای ملــی، تیــم ملــی 
تکواندو ایــران بــا ترکیب امیرمحمد بخشــی، عرفان 

ناظمــی، یلــدا ولــی نــژاد و ملیکا میرحســینی در این 
ــداد حضــور پیــدا می کنــد. روی

طبــق مســابقات قبلــی که به این شــیوه برگزار شــده 
کثــر ۵  اســت هــر تیــم می بایســت حداقــل ۴ و حدا
کــه یــک  تکوانــدوکار در ترکیــب خــود داشــته باشــد 
ورزشــکار بــه عنــوان نفــر ذخیــره اعــام می شــود و ۲ 
هوگوپــوش مــرد بــا یکدیگــر و ۲ تکوانــدوکار زن نیــز بــا 

هــم مبــارزه می کننــد.
المپیــک  بازی هــای  در  تکوانــدو  رقابت هــای 
توکیــو قــرار اســت طــی روزهــای ۲ تــا ۷ مــرداد مــاه 
برگــزار شــود امــا تاریــخ دقیــق برگــزاری مســابقات 

اســت. نشــده  اعــام  تیمی هنــوز 

ترکیب تیم تکواندو ایران در مسابقات تیمی المپیک مشخص شد

مربــی تیــم فوتبــال ســپاهان بــا بیان اینکــه قهرمــان 
لیــگ برتــر در هفتــه پایانــی مشــخص می شــود، 
گفت: اســتقال و پرســپولیس کیفیت خوبی دارند 
و بــاال و پاییــن شــدن در صــدر جــدول تــا روز آخــر 

ادامــه خواهــد داشــت.
گفتگــو بــا مهــر، بــا اشــاره بــه  علیرضــا مرزبــان در 
صدرنشــینی  و  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  شــرایط 
دوباره ایــن تیــم گفــت: بعد از آنکه فصل گذشــته به 
پایان رســید، در تیم ســپاهان تغییراتی ایجاد شــد. 
کیفیت بازیکنان بررســی شــود و  نیاز به زمان بود تا 
پلــه پلــه جلو بیاییم. شــروع بــدی در لیگ داشــتیم 
و از پنــج بــازی، دو باخــت آوردیم اما مســائل داخلی 
کردیم، تغییراتی در سیستم هجومی دادیم  را حل 

و ســاختار دفاعــی را بهبــود دادیــم.
ــی  ــازی خوب ــه ب ک ــت  ــم اس ــا مه ــرای م ــزود: ب وی اف
گرفتــن نتیجــه، فوتبــال زیبــا  کنــار  ارائــه بدهیــم. در 
کار اســت و روی آن  و قابــل قبــول هــم در دســتور 

تمرکــز داریــم.
کــرد: ما تنها تیم  کید  مربــی تیــم فوتبال ســپاهان تا
مدعــی قهرمانــی نیســتیم. اســتقال و پرســپولیس 
کــه  بــه مــا نزدیــک هســتند. احساســم این اســت 
لیــگ  مســابقات  از  فصــل  قهرمانی ایــن  تکلیــف 
اســتقال  می شــود.  مشــخص  آخــر  هفتــه  و  روز 
و پرســپولیس در آســیا بازی هــای خوبــی انجــام 
داده انــد و بــا انگیــزه بــه لیگ ایــران بــر می گردنــد.

مرزبــان ادامــه داد: مــا خودمــان را از حــاال مدعــی 

احتــرام  تیم هــا  ســایر  بــه  نمی دانیــم.  قهرمانــی 
کارمــان اســت.  ــم و ایــن احتــرام ســرلوحه  می گذاری
قهرمــان  می خواهیــم  بگوییــد  می توانیــد  شــما 
شــویم ولــی نمی توانیــد خودتــان را تنهــا مدعــی 

قهرمانــی بدانیــد.
ــه دســت شــدن صــدر جــدول  ــاره دســت ب وی درب
کرد: این  بین ســپاهان و پرســپولیس، خاطرنشــان 
ادامــه  آخــر  روز  تــا  پاییــن شــدن در صــدر  و  بــاال 
خواهــد داشــت. هــم پرســپولیس و هــم اســتقال 
ادامــه  در  مــا  دارند. اینکــه  خوبــی  فنــی  کیفیــت 
امتیــاز از دســت بدهیــم دور از ذهــن نیســت. تنهــا 
کــه آرامــش  کــه بایــد انجــام بدهیم ایــن اســت  کاری 
کنیــم. مربــی ســپاهان در خصــوص  خــود را حفــظ 
ــپولیس در  ــا پرس ــم ب ــن تی ــق بازی ای ــال تعوی احتم
هفتــه بیســت و دوم بــه دلیــل مطــرح شــدن بحــث 
و  تمریــن  برنامــه  گفــت:  پرســپولیس،  قرنطینــه 
ــا پرســپولیس طبــق  آمــاده ســازی مــا بــرای بــازی ب
روال قبــل ادامــه دارد. ســامت بازیکنــان و مربیــان 
پرســپولیس بــرای مــا هــم حائز اهمیت اســت چون 
ــی  بعضــی از دوســتان مــن در ایــن تیــم هســتند ول
کــه بــازی مــا بــا  از ســازمان لیــگ اعــام شــده اســت 
پرســپولیس برگزار خواهد شــد. من روز گذشته این 

موضــوع را شــنیدم.
کــرد: پرســپولیس در لیــگ قهرمانان  کیــد  مرزبــان تا
کرونــا می دهــد و هنــگام بازگشــت  آســیا دائــم تســت 
گرفتــه می شــود.   از ایــن تیــم تســت 

ً
به ایــران مجــددا

بنابرایــن جــای نگرانی نیســت.

نماینده اصفهان نتوانست در مسابقات زون آسیا 
ســهمیه المپیک به دســت بیاورد.

بــه میزبانــی  آســیا  مســابقات شمشــیربازی زون 

تاشــکند ازبکســتان برگــزار شــد که یک اصفهانــی در 
ترکیــب تیــم ملــی در ایــن مســابقات حضور داشــت.

اپــه  اســلحه  نماینــده  طــادی  رضایــی  محمــد 
 ۳ کســب  بــا  مقدماتــی  مرحلــه  در  آقایان ایــران 
یک هشــتم  مرحلــه  بــه  شکســت   ۲ و  پیــروزی 
راه یافــت. در ایــن مرحلــه رضایــی ۱۵ بــر ۹ از ســد 
گذشــت، در مرحلــه یک چهــارم  نماینــده مالــزی 
نهایــی رضایــی ۱۵ بــر ۱۱ بــه نماینــده ویتنــام باخــت 

بازمانــد. راه  از ادامــه  و 
نتوانســت  اصفهانــی  شمشــیرباز  ترتیــب  به ایــن 
ســهمیه المپیک شمشــیربازی در اســلحه اپه را به 

دســت بیــاورد.

گفــت: ذوب آهــن در آســیا  مربــی فوتبــال اصفهــان 
کــردن دربــاره ســقوط این  یــک برنــد اســت و فکــر 
تیــم بــه دســته های پایین تر اشــتباه اســت اما نباید 
ــرف  ــم برط ــکات این تی ــه مش ــه هم ک ــرد  ک ــوان  عن
ــرای بهبــود شــرایط خــود  ــد ب شــده و ذوب آهــن بای

کنــد. گذشــته تــاش  بیــش از 
بــا   ، تســنیم  بــا  گفت وگــو  در  چرخابــی  حســین 
کادر فنــی تیــم فوتبــال ذوب آهــن  ــه تغییــر  اشــاره ب
گذشــته و عملکرد ایــن تیــم اظهــار  در هفته هــای 
داشــت: ذوب آهــن در چنــد ســال اخیــر شــرایط 
خوبــی نداشــته و تغییراتــی هــم از نظــر مدیریتــی و 
کــه اصــًا بــه نفــع تیم نبوده  اســت  کادر فنــی داشــته 
امــا بــه نظــر مــن انتخــاب ســیدمجتبی حســینی 
و  به جــا  بســیار  قبلــی  انتخاب هــای  بــه  نســبت 
کربکنــدی  گرفتــن رســول  کار  درســت بــوده و بــه 
کادر فنــی تیــم و  بــه عنــوان یــک پیشکســوت در 
کمیته فنی متشــکل از پیشکســوتان هم  تشــکیل 

حرکتــی مثبــت بــرای باشــگاه بــوده اســت.
وی ادامــه داد: ایــن تغییــرات ســبب شــده رونــد 
ــه  ــد ب باشــگاه در حــال حاضــر مثبــت باشــد امــا بای
کــه تیــم ذوب آهن امســال ســال  یــاد داشــته باشــیم 
ســختی را پیــش رو دارد چــون امســال همــه تیم هــا 
چــه در انتهــای جــدول و چــه در صدر جدول بســیار 
بــا انگیــزه نشــان داده انــد و بــا توجــه بــه شرایطشــان 
بــرای قهرمانــی در بــاالی جــدول و بــرای بقــاء در 

لیــگ بســیار تــاش می کننــد.
تصریــح  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  ســابق  ســرمربی 
ــرد: حســینی در تیــم ذوب آهــن عملکــرد مثبتــی  ک
داشــته امــا  نمی تــوان گفــت عملکرد این تیم خیلی 
ــه  ک ــت  ــن اس ــل ذکر ای ــه  قاب ــت. نکت ــوده اس ــی ب عال
کارهــای دفاعــی خیلــی پیشــرفت  ذوب آهــن در 
داشــته  و توانســته مشــکات خود را به خصوص در 

کنــد. ــاع فــردی برطــرف  دف
در  ذوب آهــن  شــرایط  بیان اینکــه  بــا  چرخابــی 
ــاد پنالتــی مــی داد و  ــه زی ک ــود  ــه شــکلی ب گذشــته ب
ــزود:  ــد، اف بازیکنــان در هــر شــرایطی خطــا می کردن
در  زیــادی  خطــای  تیمی کــه  اســت  مشــخص 

خوبــی  تمریــن  می شــود،  مشــاهده  بازیکنانــش 
ــور  ــا حض ــه ب گرچ ــداده و ا ــورت ن ــردی ص ــاع ف در دف
حســینی این مشــکل تــا حــدودی رفــع شــده امــا 
کامــل برطــرف شــده  کــه بــه طــور  گفــت  نمی تــوان 

اســت.
کــرد:  ــا اشــاره بــه تعطیلــی لیــگ خاطرنشــان  وی ب
تعطیــات در لیــگ بایــد بــه نفــع ذوب آهــن باشــد 
کــرده و وقفــه  چــون مربی ایــن تیــم بــه تازگــی تغییــر 
کــه مربــی در تمرینــات  در بازی هــا ســبب می شــود 
تفکــرات خــودش را ارائــه دهــد و با تمرینات بیشــتر، 

بهتــر بــا عملکــرد تیمــش آشــنا شــود.
مربــی فوتبــال اصفهــان دربــاره بــازی پیش روی این 
کرد: ایــن بــازی  تیــم مقابــل اســتقال تهــران بیــان 
یــک بــازی بســیار ســخت بــرای هــر 2 تیــم بــه شــمار 
ــی در  مــی رود چــون هــم اســتقال بازی هــای خوب
گذاشــته و هم تیم ذوب آهن روند  آســیا به نمایش 
قابــل توجــه و مثبتــی از خــود نشــان داده و ایــن آمــار 

نویدبخــش یــک بــازی مهــم و پــر هیجــان را دارد.
چرخابــی گفــت: یکــی از بدشانســی های ذوب آهــن 
ــه تیــم  ــه در قرعه کشــی ب ک ــود  در جــام حذفــی آن ب
ــه می توانســت  ک ــی  ــرد، در حال ک اســتقال برخــورد 
در ایــن قرعه کشــی بــه مصــاف تیــم راحت تــری بــرود 
تهــران  در  ذوب آهــن  داشــت  امیــد  می تــوان  امــا 
بتوانــد از ســد تیــم اســتقال بگــذرد و بــه مرحلــه  
باالتــری بــرود امــا هیچ چیز مشــخص نیســت و باید 

کــرد. تــا پایــان بــازی صبــر 
وی بــا اشــاره بــه امتیــازات از دســت رفتــه ذوب آهــن 
بــه  تیــم  ســقوط این  خطــر  و  بیســتم  لیــگ  در 
کــردن  فکــر  کــرد:  تصریــح  پایین تــر  دســته های 
به ایــن موضــوع اشــتباه اســت چــون ذوب آهــن در 
کــه تــازه بــه  آســیا یــک برنــد اســت و بــا تیم هایــی 

زیــادی دارد. فــرق  لیــگ آمده انــد، 
کــرد: بــه نظــر  مربــی فوتبــال اصفهــان خاطرنشــان 
موضــوع  نگران ایــن  نبایــد  اصــًا  هــواداران  مــن 
گــر رونــد  که ایــن تیــم ا باشــند و پیش بینــی می کنــم 
رو بــه جلــوی خــود را در پیــش بگیــرد، در پایــان 
فصــل لیــگ را بــا یــک جایــگاه مناســب بــه پایــان 

آخریــن می رســاند. کســب  هرچنــد  گفــت:  مشــتاقی  بهــرام 
ســهمیه المپیــک در بلغارســتان چنــدان ســاده 
نیســت، امــا بــرای رســیدن به ایــن مهــم شــانس 
کشــتی  داریــم. بهــرام مشــتاقی دربــاره رقابت هــای 
داشــت:  اظهــار  قزاقســتان  گزینشــی  فرنگــی 
گزینشــی قزاقســتان  خوشــبختانه در رقابت هــای 
محمدرضا گرایی و محمدهادی ســاروی با کســب 
کردنــد و فقــط در  ســهمیه خیــال همــه را راحــت 
کیلوگــرم حســین نــوری روی یــک اشــتباه  وزن ۸۷ 
نتوانســت بــه ســهمیه برســد و حتمــًا خودش ایــن 
کــرد. هرچنــد  کامــی را هرگــز فرامــوش نخواهــد  نا
کشــتی اســت و جذابیــت ورزش بــه همیــن ُبــرد و 
واپســین  در  نــوری  کاش  اما ایــن  باخت هاســت، 

کــرده بــود. لحظــات بیشــتر دقــت 
مــورد  در   ۱۹۷۴ آســیایی  قهرمان بازی هــای 
کمتــر از ۱۰ روز دیگــر  کــه  کســب ســهمیه  مســابقات 
در بلغارســتان برگــزار می شــود نیــز گفــت: بایــد قبول 
گزینشــی پیــش  کار ســختی در آخریــن مرحلــه  کــرد 
روداریــم و بــا توجــه بــه حضــور تمــام مدعیــان از 
سراســر جهان کســب ســهمیه آسان نیســت، اما ما 
هــم به عنــوان یکــی از قطب های کشــتی دنیا حرف 
بــرای گفتــن داریــم و ایــن شــانس را خواهیم داشــت 

کیلوگــرم بــه ســهمیه برســیم. کــه در وزن ۸۷ 
کــرد: درســت اســت امســال  مشــتاقی خاطرنشــان 
کرونایــی  المپیــک متفاوتــی را بــه دلیــل شــرایط 
کــرد، اما ایــن  کــه وجــود داشــت تجربــه خواهیــم 
موضــوع بــرای همــه ورزشــکاران مصــداق دارد و 

کامــل راهــی  امیــدوارم در وهلــه نخســت بــا ترکیــب 
توکیــو شــویم و بعــدازآن بچه های ایــران بــا بهتریــن 
عملکــرد صاحــب خوش رنگ تریــن مدال هــا شــوند 
تــا دل میلیون ها ایرانــی شــاد شــود. رقابت هــای 
کســب ســهمیه المپیــک روز هــای ۱۶ تــا  گزینشــی 
برگــزار  بلغارســتان  اردیبهشــت ماه در صوفیــه   ۱۹
کشــتی فرنگــی  گفتنــی اســت تیــم ملــی  می شــود. 
در رقابت هــای جهانــی ۲۰۱۹ قزاقســتان در اوزان 
کیلوگــرم توســط علیرضــا نجاتــی،  ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ 
محمدعلــی گرایــی و امیــر قاســمی منجزی صاحب 
ســهمیه المپیــک شــد و دو ســهمیه دیگــر را نیــز 
در  ســاروی  محمدهــادی  و  گرایــی  محمدرضــا 
گزینشــی ۲۰۲۱  کیلوگــرم مســابقات  اوزان ۶۷ و ۹۷ 

قزاقســتان بــه دســت آوردنــد.

کــه  وینگــر تیــم فوتبــال ســپاهان معتقــد اســت 
شــانس ۳ مدعــی قهرمانــی، بــرای بــاال بــردن جــام 
در ایــن فصــل برابــر اســت. محمدرضــا حســینی 
عملکــرد  بــا  ارتبــاط  در  تســنیم،  بــا  گفت وگــو  در 
گفــت: تیــم مــا  فوق العــاده ســپاهان در ایــن فصــل 
در چنــد هفتــه ابتدایــی نتوانســت نتایــج مــورد 
نظــرش را بگیــرد ولی در ادامه خوشــبختانه شــرایط 
کادر فنــی و تــاش  بهتــر شــد و توانســتیم بــا درایــت 

ــم.  ــی بگیری ــج خوب ــان نتای بازیکن
کــه در  تــا االن هــم خــوب جلــو آمدیــم، هــر چنــد 
از  بعضــی از بازی هــا واقعــا امتیازهــای حساســی 
کســب آن امتیازهــا می توانســت  کــه  دســت دادیــم 
تیــم مــا را در موقعیــت بهتــری قــرار دهــد. از طرفــی 
کثــر تیم هــا هــم بــا توجــه بــه قــدرت فنــی و شــرایط  ا
بــازی  تدافعــی  مــا  جلــوی  ســپاهان،  کتیکــی  تا
در  وی  می کنــد.  ســخت  را  کار  که ایــن  می کننــد 
ارتبــاط بــا شــانس ســپاهان بــرای قهرمانــی در لیــگ 

ــازی ســپاهان و  امســال و اینکــه برخــی معتقدنــد ب
پرســپولیس سرنوشــت قهرمانــی را تعییــن خواهــد 
گفــت: مــا بعــد از بــازی بــا پرســپولیس 8 بــازی  کــرد، 
کــه امتیازهای ایــن بازی هــا  دیگــر خواهیــم داشــت 

ــا پرســپولیس نــدارد.  ــا امتیــاز بــازی ب فرقــی ب
پرســپولیس  بــا  بــازی  کــه  نیســت  اصا اینطــور 
قهرمــان را تعییــن کند و تا پایــان لیگ همه بازی ها 
بــرای مــا مهــم هســتند. فقــط موضــوع مهم ایــن 
کــه بتوانیم ایــن رونــد را ادامــه داده و در پایــان  اســت 

لیــگ بــه موفقیــت برســیم. 

هــواداران  تــا  اســت  قهرمانــی  مــا  هــدف  تمــام 
کنیــم. حســینی در پاســخ  ســپاهان را خوشــحال 
کــه »از بیــن ســپاهان، پرســپولیس  به ایــن پرســش 
و اســتقال شــانس کــدام تیــم بــرای قهرمــان شــدن 
کــرد:  چیــزی در ایــن زمینــه  بیشــتر اســت؟« تصریــح 
ــل پیش بینــی نیســت و اعتقــاد من ایــن اســت  قاب
کــه شــانس هــر ۳ تیــم بــرای قهرمانــی برابــر اســت 
کــه  چــون بازی هــای نســبتا زیــادی باقــی مانــده 
کــدام از ایــن ۳ تیــم شــانس بدهــد.  می توانــد بــه هــر 
طبیعتا هر تیمی که تمرکز بیشــتری داشــته باشــد و 
کمتــر اشــتباه کنــد قهرمــان خواهــد شــد. امیدواریم 
نهایــت  در  و  داده  ادامــه  را  خــوب  مســیر  ما ایــن 

قهرمــان شــویم. 
خــودش  عملکــرد  خصــوص  در  ســپاهان  وینگــر 
گفــت: خوشــبختانه یکــی از بهتریــن  در ایــن فصــل 
فصل هــای فوتبالــی ام را ســپری می کنــم و تمــام 
عملکــرد  لیــگ  پایــان  تــا  کــه  اســت  هدفم ایــن 

مثمرثمــری در تیــم داشــته باشــم.

مربی تیم فوتبال سپاهان:

قهرمان لیگ هفته آخر مشخص می شود

کامی شمشیرباز اصفهانی از کسب سهمیه المپیک نا

مربی فوتبال اصفهان: 

همه مشکالت ذوب آهن برطرف نشده است

پیشکسوت کشتی فرنگی:

 در بلغارستان شانس کسب آخرین سهمیه المپیک را داریم

وینگر تیم فوتبال سپاهان:

بازی با پرسپولیس نمی تواند قهرمان را تعیین کند

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســرمربی تیــم ملــی فوتبال ایــران بــا حضــور در 
برنامــه فوتبــال برتــر بــه ســئواالت محمدحســین 
گان اســکوچیچ، سرمربی  میثاقی پاســخ داد.  درا
تیــم ملــی فوتبال ایــران یــک مــاه دیگــر ماموریــت 
بســیار مهمــی را در پیــش خواهــد داشــت. او بایــد 
ــا تیــم ملــی در چهــار دیــدار باقــی مانــده  همــراه ب
جهانــی  جــام  مقدماتــی  نخســت  مرحلــه  در 
کــه بــه صعــود بــه دور  کنــد  کســب  2۰22 نتایجــی 
نهایــی مقدماتــی بیانجامــد، کاری که با توجه به 
نتایج کســب شــده در دور رفت، دشــوار اســت اما 
کاما  اســکوچیچ با امید و مثبت نگری به صعود 

خوشــبین اســت.
کــرد برخــی ابهامــات را  او در ایــن مصاحبــه ســعی 
کنــد و دربــاره بعضــی دعوت هــای بحــث  برطــرف 

برانگیــزش توضیــح بدهــد. 
ایرانیهای لیگ قهرمانان انرژی مثبتی ایجاد 

کردند
مــن از عملکــرد تیم های ایرانــی در لیگ قهرمانان 
آســیا راضــی هســتم. آنهــا برتــری خــود را نشــان 
بازی هــای  در  کــه  امیــدوارم  هــم  مــن  دادنــد 
مــاه آینــده مــان برتــری خــود را نشــان دهیــم. 
بازی هــای فشــرده ای در حــال برگــزاری اســت و بار 
زیــادی روی بازیکنــان وارد شــد. ولــی همــه چیــز 
تــا االن بــه نفــع تیم های ایرانــی بود. ایــن انــرژی 
ــه  ک ــت  ــزی اس ــان چی ــد هم ــاد ش که ایج ــی  مثبت
مــن می خواهــم. فکــر می کنــم بــا تــاش بازیکنــان 
کمــک فدراســیون و حمایــت  کادر فنــی و بــه  و 
مــردم و رســانه ها تیــم ملــی قدرتمنــدی را آمــاده 

می کنیــم. 
کرونا حوصله ما را سر برد 

ایــن بــرای مــن هــم ســخت و خســته کننــده بــود. 
کرونــا  کســان دیگــر مــن هــم از ایــام  مثــل همــه 
حوصله ام ســر رفته اســت. به عنوان مربی وقتی 
در زمین تمرین هســتم خوشــحالم. دفتر کار من 
زمیــن چمــن اســت و نبــودن در آن جــا خســته 
کننــده اســت. مــا ســه اردوی موفــق داشــتیم و 
خــوب عمــل کردیــم. از ایــن اردوها برای شــناخت 
سیســتم های  و  کردیم. ایده هــا  اســتفاده  هــم 
جدیــدی را در تیــم ملــی امتحــان کردیــم. بــه طور 

کلــی قدم هــای مثبتــی برداشــتیم.
در فیفا دی دست مان بسته بود

تیــم ملــی به ایــن دلیــل ســخت  شــغل مربــی 
کوتاه ایده هایــش را  کــه بایــد در فواصــل  اســت 

انتقــال دهــد. مــا در اردوی اخیــر فرصــت خوبــی 
کــه می توانســتیم بــه بازیکنــان بگوییــم  داشــتیم 
فنــی  کادر  و  مربیــان  قبــا  می خواهیــم.  چــه 
ــتری  ــای بیش ــا بازی ه کرون ــدون  ــتند ب می توانس
مــان  دســت  دی  فیفــا  در  مــا  بدهنــد.  انجــام 
ــود و می خواســتیم فقــط از ایــن شــانس  بســته ب
کنیــم.  کــه بازیکنــان را امتحــان  کنیــم  اســتفاده 
اســتفاده  احســن  نحــو  بــه  امــا  فرصــت  از ایــن 
ــا  ــم ام ــر دادی ــان را تغیی ــازی م ــتم ب ــم. سیس کردی
بــود.  با ایــن وجــود حرکاتمــان در زمیــن ثابــت 
کــه بــا تغییــر  گونــه بــه نظــر برســد  شــاید از دور ایــن 
سیســتم حــرکات بازیکنــان تغییــر می کنــد اما این 

گونــه نیســت.
باز کردن یک پنجره تازه 

ــم می توانســت  ــازی انجــام می دادی ــر مــا ســه ب گ ا
کمــک می کنــد بــه مــا مضــر هــم  کــه  در حالــی 
کــه هفــت مــاه پیــش یــا  باشــد. چــون چیــزی 
کــرده  دو مــاه پیــش افتــاد ارزش خــود را حفــظ 
اســت. ولــی مطمئنــا ارزش اردوی اخیــر خیلــی 
بیشــتر بــود. شــاید برخــی از بازیکنــان را در اختیــار 
ــرای  کردیــم خودمــان را ب نداشــته باشــی. ســعی 
کنیــم. عملکرد مقطعــی بازیکنــان را  آینــده آمــاده 
زیــر نظــر داشــتیم. مــا ســه اردو برگــزار کردیــم و فکــر 
کــه بازیکنــان می دانند که مــن از آنها چه  می کنــم 
کــردم بــاز کردن پنجــره بود  کــه  می خواهــم. کاری 
کــه یــک ســری هــوای تــازه بــه داخــل بیایــد. قبــل 
گر ایــن  از مــن بعضــی از چیزهــا ســر جایــش نبــود. ا
گونــه نبــود من اینجــا نبــودم. باید ایــن اجــازه را بــه 
کاری را باید انجام بدهم را بکنم.  که  من بدهید 
مــن ذهنیــت و رفتــار بازیکنان ایرانــی را خیلــی 
کــه در ایــن زمــان  خــوب می دانــم. مهم ایــن بــود 

بــه آنهــا نشــان دهــم چــه انتظــاری دارم. 
ایده های من در تیم ملی

کرونــا نیســت و داشــتن بازیکنان  االن زمــان قبــل 
در اردو خیلــی ســخت اســت. نصــف بازیکنــان را 
بــه دالیــل کرونایی در اختیار نداشــتیم. بعضی از 
بازیکنــان در قرنطینــه بودنــد، بعضی هــا مصــدوم 
بودنــد. خیلــی ســخت بــود و مــن نمی خواســتم 
یــک بازی بی هدف داشــته باشــیم. مــا در اردوی 
آخــر تمرکزمــان روی بــازی بــود. جلــو ازبکســتان و 
بوســنی قبل از بازی فقط دو روز فرصت داشــتیم 
کــه در مــورد دفــاع، کاشــته و... تمریــن کنیم. این 
به مربیان باشــگاهی هم بســتگی دارد چون آنها 
که بازیکنان را آماده می کنند. در اردوی  هســتند 

ــاعت  ــا 2۴ س ــم ام ــازی ترتیــب دادی ــم دو ب اول ه
مانــده بــه بــازی بــا مالــی همــه چیــز به هــم ریخت 
از فدراســیون ها  بعضــی  کنســل شــد.  بــازی  و 
۴ بــازی را ترتیــب دادنــد. بازیکنــان متوجه ایــن 
تیــم  بــه  تــازه ای  هــوای  کــه  شــدند  موضــوع 
ملــی آورده ایــم. ما ایده هــای بســیاری در بــازی 
گرفتیم.مــن  بــا ســوریه داشــتیم و نتیجــه هــم 
ــرد دوســتانه  ــاد چنــد ب انتظاراتــم باالســت و در ب
کاما هوشــیار هســتم و  نمی خوابــم. بــه موضــوع 

کاری انجــام دهیــم. کــه چــه  کامــا می دانــم 
هیچ وقت نمی توانی همه را راضی کنی 

کســانی ایده و  کــه نقــد شــویم و  مــن دوســت دارم 
نظــر بدهنــد. بعــد از بــازی با بوســنی مربی ســابق 
یوگســاوی و مربــی ســابق ژاپن با مــن ۴۵ دقیقه 
کــه یــک توصیــه  صحبــت کردنــد. بــه مــن گفتنــد 
بــه تــو می کنیــم. وقتی ســرمربی تیم ملی هســتی 
کنــی و بایــد  هیــچ وقــت نمی توانــی همــه را راضــی 
کــردم بــه  راه خــودت را بــروی. مــن هــم ســعی 

کنــم.  توصیــه شــان عمــل 
دنبال دفاع راست استاندارد بودم 

ــم در  ــه ه ک ــودم  ــت ب ــاع راس ــک دف ــال ی ــن دنب م
دفــاع کمــک کنــد و هــم در حملــه. در ایــران دفــاع 
راســت ها بعضی هــا خصوصیــات دفاعــی خوبــی 
ندارنــد و بعضی هــا هــم اصــا در دفــاع شــرکت 
به انــدازه  جوابــم  کــه  می کنــم  فکــر  نمی کننــد. 
کافــی قانــع کننــده باشــد. در بســیاری از پســت ها 
کاس جهانــی داریــم و در بعضــی از  بازیکنانــی در 
گونــه نیســت. این طبیعــی اســت.  بازی ها ایــن 

ــن را  ــه بازیک ک ــت  ــم نیس ــا مه ــی از موقع ه بعض
ــه  ــن ب ــذاری. م ــی اش بگ ــت تخصص در پس
کــه ارتبــاط تیــم چگونــه  دنبال ایــن هســتم 
کــه عملکردمــان را نســبت بــه بــازی  اســت 
بــا بحریــن و عــراق بهتــر کنیم. مــا در بخش 
کردیم. ایــن  خودگذشــتگی  هجومــی از 

تــوازن تیــم را بــه هــم زده بــود. تــاش 
ــه  ک ــازم  ــی را بس ــه تیم ک ــت  ــن اس من ای

مــن  باشــد.  داشــته  را  تیــم  شــکل 
دوســتانه  بازی هــای  در  می توانــم 

کنــم. امتحــان 
در خط حمله کالسمان 

جهانی است 
احتــرام  هــواداران  بــه  مــن 

می گــذارم. مــن بــه خاطر اینکه 
یــا  اســتقال  در  بازیکنــی 

پرســپولیس بــازی می کنــد انتخابــش نمی کنــم. 
مــن بهتریــن بازیکنــان را انتخاب می کنــم. خیال 
کافی  تــان راحــت در بازی هــای دوســتانه بــه قــدر 
هوشــمند عمــل می کنــم. دســتمان را با صحبت 
کــه  از مشــکات رو نمی کنــم و ســعی می کنیــم 
کنیــم. ولــی در  مشــکات مــان را خودمــان حــل 
حملــه خــوب هســتیم و در بعضــی از پســت ها 

بایــد بهتــر شــویم. 
رییس جدید بلندپرواز است 

بــه بحریــن ناعادالنــه اســت  اعطــای میزبانــی 
ولــی مــن انتظــار داشــتم. از تــاش فدراســیون 

بــرای تغییر ایــن شــرایط تشــکر می کنــم. 
می دانــم  کــه  هســتم  مربــی 

کنــم.  چــه  شــرایط  در ایــن 
ســعی  جدیــد  رئیــس 

جدیــد  انــرژی  کردنــد 
بیاورنــد و بلنــد پــروازی 
را مــن در ایشــان شــاهد 
تصمیــم  بودم. ایــن 
ــت  ــه اس ــا ناعادالن قطع
ولــی بــازی هــر جایــی 
آنهــا راهــی جــز  باشــد 
مواجهــه بــا مــا ندارنــد. 

آســیا  باشــگاههای  در 
عیــار  باشــگاههای ایرانی 

و  دادنــد  نشــان  را  خــود 
مطمئن هستم 

ــه  ک

کمــک می کنــد. مــا  بــه  خــدا 
 ما به دنبال انجام کار خوب بدون جنجال 

هستیم
در  مــن  و  داشــت  وجــود  فراوانــی  مشــکات   
روزهــای اخیر ایــن را بــه خوبــی دیدم که چیزهای 
گــر اوضــاع بــه گونه ای  کــرده اســت. ا زیــادی تغییــر 
کــه مــن دیــدم پیــش بــرود اوضــاع بــرای تیــم ملــی 
هــم خــوب خواهــد بــود. کوهــی از مشــکات مثل 
پرونــده ویلموتــس بــود و راحت نبود که کســی در 

کار را انجــام دهــد.  فدراســیون بیایــد و 
مربیگــری تیــم ملــی هــم در ایــن مقطــع ســخت 
کار خــوب بــدون  ــی مــا بــه دنبــال انجــام  اســت ول
جنجــال هســتیم. آقــای رئیــس هــم 
کــه باهــم صحبــت  در ایــن مــدت 
بودنــد.  خــوب  کردیــم 
مطمئــن می کنم شــما را که 
قبــل از بازی هــا همــه چیــز را 
کــه مشــکلی  چــک می کنیــم 
از  قبــل  نیایــد.  پیــش 
کیــش  در  اردو  برگــزاری 
اجــازه  و  مــی روم  خــودم 
نمی دهــم مشــکلی در ایــن 
موردهــا پیــش بیایــد. مــا بایــد 
کــه  گاه باشــیم از ایــن موضــوع  آ
امتیــازات کمتــری داریم و جا 
اشــتباه  بــرای 

کنیــم. نداریــم. بایــد اوضــاع را بهتــر 
 تالش مان ساختن یک تیم واقعی است

ــه هــم در  ک ــودم   مــن دنبــال یــک دفــاع راســت ب
دفــاع کمــک کنــد و هــم در حملــه. در ایــران دفــاع 
راســت ها بعضی هــا خصوصیــات دفاعــی خوبــی 
ندارنــد و بعضی هــا هــم اصــا در دفــاع شــرکت 
به انــدازه  جوابــم  کــه  می کنــم  فکــر  نمی کننــد. 
کافــی قانــع کننــده باشــد. در بســیاری از پســت ها 
کاس جهانــی داریــم و در بعضــی از  بازیکنانــی در 
گونــه نیســت. این طبیعــی اســت.  بازی ها ایــن 
بازیکــن  کــه  نیســت  مهــم  موقع هــا  از  بعضــی 
بــه  مــن  بگــذاری.  اش  تخصصــی  پســت  در  را 
کــه ارتبــاط تیــم چگونــه اســت  دنبال ایــن هســتم 
کــه عملکردمــان را نســبت بــه بــازی بــا بحریــن 
مــا در بخــش هجومــی از  کنیــم.  بهتــر  عــراق  و 
کردیم. ایــن تــوازن تیــم را بــه هــم  خودگذشــتگی 
کــه تیمی را بســازم  زده بــود. تــاش من ایــن اســت 
کــه شــکل تیــم را داشــته باشــد. مــن می توانــم در 

کنــم. بازی هــای دوســتانه امتحــان 
 سید جالل نمونه ای از سخت کوشی است

کلــی می توانــم بگویــم که ســید جال   بــه صــورت 
کوشــی اســت. او الگویــی  نمونــه ای از ســخت 
بــرای بازیکنــان جــوان اســت. مــن در انتخــاب 
کان  بازیکنــان تیــم ملــی ســعی می کنــم تصاویــر 
کــه مــن از  تــری را ببینــم. االن درســت نیســت 
بازیکنــان اســم ببــرم. نســبت بــه همــه بازیکنــان 

احتــرام دارم.
 نمی توانیم با ۶ مهاجم بازی کنیم

بعضــی  در  بازیکــن  انتخــاب   
زیــاد  رقابــت  کــه  پســت ها  از 
اســت دردســر شــیرینی اســت 
بــه  وقت هــا  از  بعضــی  ولــی 
فــان  چــرا  می گوینــد  مــن 
مهاجــم را دعــوت نکــردی. 
 ۶ بــا  نمی توانیــم  کــه  مــا 
در  کنیــم.  بــازی  مهاجــم 
قبلــی مشــکل  بازی هــای 
بــا  بازیکنانــی  داشــتیم. 
مشــابه  خصوصیــات 
ســعی  کــه  داشــتیم 
کردیــم از خیــر بعضــی از 
ــن  ــم. م ــا بگذری چیزه
تیــم درســت  هدفــم 
تــری ســاختن اســت. 

یــک  مهاجــم   ۴ سیســتم  یــک  در  نمی توانــم 
گلرهایمــان  شــکلی بگــذارم. رقابــت خوبــی بیــن 
داریــم و بهتریــن را انتخــاب می کنیــم. بعضــی از 
ــازی می کننــد  ــان در باشگاههایشــان ب دروازه بان
کان تــر را  و فــرم خوبــی دارنــد. مــا بایــد تصویــر 
ببینیم و مربی دروازه بانان باتجربه باالیی داریم 

می گذاریــم. وقــت  چیزهــا  همه ایــن  بــرای  و 
نمی توانــم  و  دارد  ادامــه  رقابت هــا  کــه  االن 
نظــر قطعــی بدهــم. بازی هــا را نــگاه می کنیــم و 
نمی خواهیــم تمرکــز تیم هــا را االن بــا صحبــت در 

کنیــم.  مــورد بازیکنــان شــان پــرت 
کــه  البتــه بازی هــای امشــب را از دســت دادیــم 
ــان  ــا بازیکن ــی وقت ه ــت )!(. خیل ــر شماس تقصی

انتظاراتــم را بــراورده نمی کننــد.
آمــاده  بهتــر  را  بازیکنــان  از مربیــان می خواهــم 
اســت. چــون  یــک مســئولیت ملــی  کنم. ایــن 
مــا فقــط چنــد روز قبــل از بازی هــا بازیکنــان را 

می بینیــم. 
می خواهم از فوتبال ایران محافظت کنم

کــه در فکــرم باشــد را صادقانــه  مــن هــر چیــزی 
می گویــم. مــن انــرژی جدیــدی دیــدم و واقعــا از 

شــرایط راضــی هســتم.
کنــش  گــر چیــزی بــه نظــرم درســت نباشــد وا ا
نشــان می دهــم چــون می خواهــم از فوتبال ایران 
کنــم. همــه چیــز رو بــه جلــو حرکــت  محافظــت 

می کنــد.
خــودش  جــای  یــا  باشــد  خــراب  چیــزی  گــر  ا
کت بمانــم. البتــه  کــه ســا نباشــد آدمی نیســتم 
وقتــی اوضــاع خــوب پیــش نــرود مقصــر همیشــه 
ســرمربی اســت! مــا فقــط بــه بــرد فکــر می کنیــم. 
را  بــازی  یــک  کــه  به ایــن  کردنــد  مــردم شــروع 
کنیــم چــه می شــود؟ مــا بــازی بــه بــازی  مســاوی 
پیــش می رویــم و مشــکات را حــل می کنیــم. تیم 
خوبــی داریــم و توانایــی و کیفیــت انجــام کارهــای 

ــم.  ــزرگ را داری ب
وقتــی آنهــا بــه مــا فکــر می کننــد مطمئــن هســتم 
کــه مــا  گاهنــد  کــه حــس راحتــی ندارنــد و به ایــن آ
ســه بــازی پشــت ســر هــم را بردیــم و بــا تغییراتــی 
کــه اتفــاق افتــاده و مربــی و بازیکنــان و ایده هــای 
کــرد.  کــه آمــده اوضــاع تغییــر خواهــد  جدیــدی 
کــه بــه تیــم ما ایمــان  فقــط از هــوادران می خواهــم 
داشــته باشــند. تیــم فــوق العــاده ای داریــم. بــا 
کــه بــه مــا می دهنــد می توانیــم بــه جام  انگیــزه ای 

کنیــم. جهانــی صعــود 

سرمربیتیمملیفوتبالایران:

 تیم ملی جای بهترین هاست نه فقط اعضای آن دو تیم
گزارشربخ
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آلزایمــر بیمــاری زجردهنده ای اســت. هم بــرای فرد 
و هــم بــرای اطرافیانش. ایــن بیمــاری نرودژنراتیــو 
پیچیــده  و  متقابــل  کنش هــای  وا نتیجــه  در 
کــه تــا بــه امــروز بــه  چندیــن مکانیســم بــروز می کنــد 
کامــل شناســایی و درک نشــده اند. یادتــان  طــور 
باشــد این بیمــاری یــک بیمــاری مزمــن و تا بــه امروز 
غیرقابــل درمــان بــوده اســت. در نتیجــه بهتریــن 
ــه  ــا ب ــا ی ــگیری از ابت ــه و پیش ــرای مقابل ــاش ب راه ت

تأخیر انداختــن آن اســت.
ارزش زندگــی بــه خاطــرات اســت و امیــد بــه آینــده. 
تصــورش را بکنیــد خاطــره ای در ذهــن نمانــده و 
کــه بخواهــی بــه آن امیــد  کــه آینــده چیســت  ندانــی 
ببنــدی! آلزایمــر بیمــاری زجردهنــده ای اســت. هم 
بــرای فــرد و هــم بــرای اطرافیانش. ایــن بیمــاری 
و  متقابــل  کنش هــای  وا نتیجــه  در  نرودژنراتیــو 
کــه تــا بــه  پیچیــده چندیــن مکانیســم بــروز می کنــد 
کامــل شناســایی و درک نشــده اند.  ــه طــور  امــروز ب
یادتــان باشــد این بیمــاری یــک بیمــاری مزمــن و 
تــا بــه امــروز غیرقابــل درمــان بــوده اســت. در نتیجــه 
بهتریــن راه تــاش بــرای مقابلــه و پیشــگیری از ابتا 
کار الزم  یــا بــه تأخیر انداختــن آن اســت. برای ایــن 
کــه تغییراتــی در عادت هــای زندگی تان ایجاد  اســت 

کنیــد. کنیــد و البتــه بــه ژنتیکتــان نیــز دقــت 
نگاهی اجمالی به آلزایمر

بیمــاری آلزایمــر رایج تریــن زوال عقل در ســالمندان 
بــوده و از هــر ۴ فــرد یــک فــرد بــاالی 8۵ ســال را 
درگیــر می کنــد. عوامــل متعــددی در ابتــا به ایــن 
کــه از جملــه آن می تــوان بــه  بیمــاری تأثیــر دارنــد 
آمــوزش  ســطح  زیســت،  محیــط  ســال،  و  ســن 
کــرد. عــاوه برایــن  جامعــه و عوامــل ژنتیکــی اشــاره 
عادت هــای غذایــی نادرســت نیــز زمینــه را بــرای 

آســیب های مغــزی مهیــا می کننــد.
عوامل افزایش دهنده خطر ابتال به آلزایمر

همچنــان  بیمــاری  منشــأ این  وجود اینکــه  بــا 
ناشــناخته اســت، امــا متخصصــان بر ایــن عقیــده 
در  اختــال  کســیداتیو،  ا اســترس  کــه  هســتند 
عوامــل  جــزو  التهــاب  و  میتوکنــدری  عملکــرد 
اصلی ایــن بیمــاری اســت. دقیق تر اینکــه، افزایــش 
کــه بــه  رادیکال هــای آزاد در بــدن عاملــی اســت 
و  می زنــد  آســیب  پروتئین هــا  و  لیپیدهــا   ،DNA
به ایــن ترتیــب زمینــه را بــرای ابتــا بــه آلزایمــر آمــاده 
کــه مشــکاتی ماننــد چاقــی  می کنــد. بایــد بدانیــد 
ســلول های  مقاومــت  بــاال،  فشــارخون  مفــرط، 

بــدن نســبت بــه انســولین و بیمــاری دیابــت نیــز 
کــه بــدن را در برابر ایــن  جــزو آســیب هایی هســتند 

می کننــد. آســیب پذیرتر  بیمــاری 
تغذیه و بیماری آلزایمر

اخیــرًا محققــان به این نتیجــه رســیده اند که برخی 
مــواد مغــذی اثــرات برخــی عوامــل بیمــاری زا را در 
ابتــا و رشــد آلزایمــر از بیــن می برنــد. به ویژه اینکــه 
نقــش امــگا ۳ هــا، ویتامین هــای E و B و همچنیــن 
درمــان  و  پیشــگیری  در  »اوریدیــن«  و  »کولیــن« 
بیمــاری آلزایمــر بــه اثبــات رســیده اســت. رژیم هــای 
غذایــی حاوی ایــن مــواد غذایــی نیــز می توانند تأثیر 

مؤثــری در مقابلــه با ایــن بیمــاری داشــته باشــند.
اشــاره  مغــذی  مــواد  و  رژیم هــا  به ایــن  ادامــه  در 

می شــود:
رژیم غذایی مدیترانه ای

در محافــل علمــی، از رژیــم مدیترانــه ای بــه عنــوان 
یــک روش درمانــی بالقــوه و محافــظ ســلول های 
غذایــی  رژیــم  ویژگی ایــن  می شــود.  یــاد  عصبــی 
غــات  میوه هــا،  ســبزیجات،  بــاالی  مصــرف 
رژیــم  اســت.  گیاهــی  چــرب  اســیدهای  و  کامــل 
اســت  مؤثــر  تغذیــه ای  مــدل  یــک  مدیترانــه ای 
چــون سرشــار از اســیدهای چــرب اشــباع نشــده 
چــرب  اســیدهای  زیتــون،  روغــن  به ویــژه  مونــو 
اشــباع نشــده پلــی موجــود در ماهی هــا می باشــد. 
عــاوه برایــن از دیگــر ویژگی هــای مثال زدنی ایــن 
کســیدان ها  رژیــم می تــوان بــه وجــود انــواع آنتی ا
کاتچین هــا، فاوونوئیدهــا،  ماننــد آنتوســیانین ها، 

لوتئیــن و همچنیــن ویتامین هــای  و   ایندول هــا 
کــرد. مــواد معدنــی  کمپلکــس، D و E اشــاره   A، B
و  پتاســیم  و  منیزیــم  کلســیم،  ماننــد  مفیــدی 
همچنیــن یــد، ســدیم و ســلنیوم نیــز جــزو مــواد 
کــه بــه میــزان زیاد  معدنــی بســیار مفیــدی هســتند 

در ایــن رژیــم وجــود دارنــد.
محققــان مطالعــات بالینــی متعــددی در خصوص 
آلزایمــر  بیمــاری  و  عقــل  زوال  بــر  رژیــم  تأثیر ایــن 
گــروه از  کــه روی یــک  انجــام داده انــد. پژوهشــی 
ــج آن  ــده و نتای ــام ش ــی انج ــای آمریکای داوطلب ه
در Archives of Neurology به چاپ رســیده اســت 
بیشــتر  را  رژیــم  که ایــن  افــرادی  می دهــد  نشــان 
ــه بیمــاری آلزایمــر در  ــد خطــر ابتــا ب کرده ان رعایــت 
ــر شــده اســت. عــاوه برایــن، محققــان  کمت آن هــا 
غذایــی  رژیــم  نــوع  که ایــن  کرده انــد  مشــاهده 
کســتری  می توانــد از حجــم زیادی از ســلول های خا
کنــد. همچنیــن ثابــت شــده اســت  مغــز حفاظــت 
کــه رژیــم مدیترانــه ای باعــث تجمع کمتریــن میزان 
پپتیــد آمیلوئیــد شــده اســت. این ترکیبــات باعــث 

ــوند. ــر می ش ــه آلزایم ــا ب ــر ابت ــش خط افزای
رژیم دش DASH و مواد مغذی برای پیشگیری 

از ابتال به آلزایمر
غذایــی  رژیــم  ســبک  یــک   DASH دش  رژیــم 
کــه توســط انســتیتوی ملــی قلــب، ریــه و  اســت 
خون ایــاالت متحــده آمریــکا طراحــی شــده اســت. 
ویژگی ایــن رژیــم غذایــی بــه دلیــل دارا بــودن مــواد 
کــه فشــارخون را پاییــن می آورنــد و از  مغــذی اســت 

بــروز عوامل ایجادکننــده بیماری های قلبــی عروقی 
ــل و  ــاری زوال عق ــروز بیم ــز در ب ــش مهمی نی ــه نق ک
آلزایمــر دارنــد پیشــگیری می کنند. نتایج پژوهشــی 
بــه   Neurology par Tangney et al کــه در مجلــه
کــه رعایــت  چــاپ رســیده اســت نشــان می دهــد 
کردن ایــن رژیــم به طور چشــمگیری با کاهــش زوال 
عقــل و خطــر ابتــا بــه بیمــاری آلزایمــر ارتبــاط دارد.

MIND رژیم مایند
رژیــم ماینــد MIND ترکیبــی از رژیــم مدیترانــه ای 
رژیــم روی  تأثیر ایــن  رژیــم دش DASH اســت.  و 
بــه تأخیر انداختــن بــروز بیماری هــای نورودژنراتیــو 
مــورد  آلزایمــر  بیمــاری  بــه  ابتــا  خطــر  کاهــش  و 
گرفتــه اســت. این رژیــم  بررســی های زیــادی قــرار 
روی چنــد مــاده غذایــی مفید برای مغــز پایه گذاری 

ــتند: ــر هس ــوارد زی ــامل م ــه ش ک ــت  ــده اس ش
حبوبات

میوه های خشک
روغن زیتون

میوه های قرمزرنگ سرشار از ُپلی فنول ها
سبزیحات برگ سبز سرشار از پولیفنول

کم چــرب: ماهی هــای سرشــار از امــگا  گوشــت های 
غ. ۳ و مــر

عــاوه برایــن، چنــد مــاده غذایــی پرمصرفــی نیــز 
کــه از  کــه در ایــن رژیــم حــذف شــده اند  وجــود دارد 
گوشــت قرمــز،  جملــه مهم تریــن آن هــا می تــوان بــه 

کــرد. کــره و مارگاریــن، پنیــر و شــیرینیجات اشــاره 
رژیم کتوژنیک

کربوهیــدرات  کتوژنیــک نوعــی رژیــم الغــری بــا  رژیــم 
کــه امــروزه طرفــداران زیــادی  کــم و چربــی زیــاد اســت 
کــرده اســت. این رژیــم بیــش از 1۰۰ ســال اســت  پیــدا 
کــه وجــود دارد و مــردم آن را دنبــال می کننــد و به ویــژه 
کــه نســبت بــه دارو مقــاوم  در درمــان بیمــاری صــرع 

شــده مؤثــر عمــل می کنــد.
کــه رژیــم غذایــی معمــول از ۵۵ درصــد   از آنجایــی 
و 1۵  چــرب  اســیدهای  درصــد  کربوهیــدرات، ۳۰ 
درصــد پروتئیــن تشــکیل شــده اســت امــا در رژیــم 
کتوژنیــک کربوهیــدرات 8 درصــد، اســیدهای چــرب 
9۰ درصــد و پروتئیــن 7 درصــد برنامــه غذایــی را 
تشکیل می دهند. در نتیجه ایجاد چنین تغییراتی 
در عادت هــای غذایــی کمی دشــوار بــه نظــر می رســد 
را  آن  طوالنی مــدت  در  بخواهیــد  ویژه اینکــه  بــه 
کنید. ایــن رژیــم زیــاد ســیرکننده نیســت و  دنبــال 
توصیــه می شــود قبــل از رعایــت چنیــن رژیمی مــوارد 
احتیاط را در نظر بگیرید و حتمًا با متخصص تغذیه 

کنیــد. مشــورت 
تأثیر رژیم کتوژنیک در پیشگیری از ابتال به 

بیماری آلزایمر
از  کتوژنیــک  رژیــم  متخصصــان  عقیــده  بــه 
و ایــن  می کنــد  محافظــت  مغــزی  ســلول های 
تأثیــر بــه تغییراتــی بیوشــیمیایی مربــوط می شــود 
رخ  بــدن  در  کنونــی  اجســام  تولیــد  از  بعــد  کــه 
و  نتیجــه ســوخت  کتونــی در  می دهــد. اجســام 
ســاز چربی هــا تولیــد شــده و عملکــرد میتوکنــدری 
را بهبــود می دهد. ایــن ترکیبــات همچنیــن تأثیــر 
کــه بــه عقیــده متخصصــان  کســیدانی دارنــد  آنتی ا
برای پیشــگیری از ابتا به بیماری هــای نرودژنراتیو 
مصــرف  برایــن  عــاوه  می کننــد.  عمــل  مؤثــر 
اســیدهای چــرب اشــباع نشــده پلــی )امگا ۳ هــا( که 
در ایــن رژیــم بــه وفــور وجــود دارند بــا کاهش التهاب 
و  حساســیت  باعــث  آزاد  رادیکال هــای  اثــرات  و 
تحریک پذیــری غشــای ســلول های عصبــی و در 

نتیجــه مراقبــت بیشــتر از آن هــا می شــود.
حرف آخر

بیمــاری  کمابیــش  آلزایمــر  آخر اینکــه،  حــرف 
تنهــا  نــدارد.  درمانــی  و  اســت  ناشــناخته ای 
تــا  کــه  از دســتتان برمی آید ایــن اســت  کــه  کاری 
می توانیــد بدنتــان را بــا مصــرف مــواد مغــذی در 
و  کنیــد  قــوی  آزاد  رادیکال هــای  و  التهــاب  برابــر 
کســیدان های بدنتــان را بــاال ببریــد تــا  میــزان آنتی ا
کــه ســلول های عصبــی را نابــود  از تجمــع ترکیباتــی 

شــود. جلوگیــری  می کننــد 

تغذیه علیه فراموشی!

چند رژیم غذایی خوب برای پیشگیری از ابتال به آلزایمر
خبرربخ

گهی از صفحه ۵ ادامه آ
کرمانی القریشی  ۳7( رای شماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰22۵۰1 مورخ 1۳99/1۰/28 آقای حسن 
کدملــی 111۰71982۵ صــادره فاورجــان فرزنــد رضــا بصــورت  بــه شناســنامه شــماره 128 
ک شماره 1 فرعی از 1۵1۵۴ اصلی  ششدانگ یکباب خانه به مساحت 7۵.81 مترمربع از پا
ک شــمال اصفهان خریداری مبایعه نامه  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و اما

عــادی مــع الواســطه از مالکیــت فتــح الــه زارعــی فرزنــد علی پنــاه موضــوع اظهارنامه ثبتی
عاطفــه  خانــم   1۳99/11/۰8 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۳182 شــماره  رای   )۳8
کدملــی 11712۴71۰9 صــادره زریــن شــهر  صادقی هاردنگــی بــه شناســنامه شــماره ۶227 
فرزنــد صفرعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 227.۶2 مترمربــع از 
ک شــمال اصفهــان  ک ۳۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت فاطمــه فرقانــی تیرانــی
۳9( رای شــماره 1۳98۶۰۳۰2۰2۶۰21۰9۵ مــورخ 1۳98/11/۳۰ آقــای بهــزاد امینــی فــرد بــه 
شناســنامه شــماره 19۳۰ کدملی 128۳۵۶8721 صادره اصفهان فرزند صفرعلی نســبت به 
ک شــماره 1۳879 اصلــی  ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ۵۴.78 مترمربــع پــا
کــه خــود متقاضــی  ک شــمال اصفهــان  واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

مالــک رسمی میباشــد.
۴۰( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴۶۴۵ مــورخ 1۳99/12/۰9 خانــم نرگــس افشــاری 
اســفیدواجانی به شناســنامه شــماره 1878 کدملــی 129۳2۴1۴2۳ صــادره اصفهان فرزند 
ک  محمدرضــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 182.9۰ مترمربــع پــا
ک  شــماره 27۰ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

شــمال اصفهــان خریــداری ازمالکیــت مالــک رســمی عصمت نجفــی
۴1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۴8۳۰ مــورخ 1۳99/12/1۳ خانــم بــی بــی یزدانــی 
کدملــی ۵1298۰821۵ صــادره دهاقــان فرزنــد  بخــش پــوده بــه شناســنامه شــماره ۳7 
ک شــماره  کبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 2۰.۶۶ مترمربــع پا علــی ا
ک شــمال اصفهــان  1۳8۵۳ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

خریــداری ازمالکیــت مالــک رسمی عباســعلی امیــن الرعایائــی خوابجانــی
ســیدعبداله  آقــای   1۳99/12/27 مــورخ   1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰2۵1۴9 شــماره  رای   )۴2
کدملــی ۵7۵9۶۰۵1۵1 صــادره فریــدن فرزنــد ســیدعزیز  موســوی بــه شناســنامه شــماره 8 
ک شــماره 2۳ فرعی  بصورت ششــدانگ یکباب تعمیرگاه به مســاحت 7۰.2۶ مترمربع پا
ــان  ــمال اصفه ک ش ــا ــناد و ام ــت اس ــش ۵ اداره ثب ــان بخ ــع در اصفه ــی واق از 1۴۰۳9 اصل

خریــداری مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت محمــد حســین مارانــی
بــه  صالــح  منصــور  آقــای   1۴۰۰/۰1/21 مــورخ   1۴۰۰۶۰۳۰2۰2۶۰۰۰811 شــماره  رای   )۴۳
ــد حســین نســبت  کدملــی 129۳19۵1۵۴ صــادره اصفهــان فرزن شناســنامه شــماره ۴27 
ک شــماره ۴۵9 فرعــی از  بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 192 مترمربــع پــا
کــه  ک شــمال اصفهــان  1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

ــک رسمی میباشــد. خــود متقاضــی مال
بدیهــی اســت درصــورت طــی شــدن مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات 

ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰1/2۴     
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰2/۰8  

شماره ثبت در دبیرخانه:2۶۰۰19۰1
ک شمال اصفهان رئیس ثبت اسناد و اما
محمدعلی فاح

11218۵۳ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰2۶
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/1۵

ک دهاقان که دراجرای ماده  مفاد آراء هیأت حل اختاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اما

گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت بــه  1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهی می شــود تا شــخص یا اشــخاصی  فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
گهــی و در روســتاها از تاریخ  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و  الصــاق آ
رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبت محل 
مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت 
را بــه ثبــت محــل ارائــه نمایند. بدیهی اســت دراینصــورت اقدامات ثبت منوط بــه ارائه حکم 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونی واصل نشــود یا معترض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صدور ســند 
مالکیــت خواهــد نمــود. صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰781، 1۳99/11/21، خانــم فاطمــه احمدیــان فرزنــد 
محمدرضــا تمامــت ۵12/۵ ســهم مشــاع از 1۶۴۰/۶ ســهم ششــدانگ دو درب بــاغ شــماره 
۶۵ فرعــی از 122 اصلــی واقــع در اراضــی حیدرآبــاد دهاقان به مســاحت ششــدانگ 1۶۴۰/۶ 
مترمربع انتقال عادی به رســمی مع الواســطه ازطرف ســیدرضا مرتضوی دهاقانی )مالک 

رسمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰1/2۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰2/۰8
داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان

1119۰9۰ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰۳2
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/17

ک دهاقان که دراجرای ماده  مفاد آراء هیأت حل اختاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اما
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت بــه  1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهی می شــود تا شــخص یا اشــخاصی  فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
گهــی و در روســتاها از تاریخ  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و  الصــاق آ
رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبت محل 
مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت 
را بــه ثبــت محــل ارائــه نمایند. بدیهی اســت دراینصــورت اقدامات ثبت منوط بــه ارائه حکم 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونی واصل نشــود یا معترض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صدور ســند 
مالکیــت خواهــد نمــود. صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضرر بــه دادگاه نخواهــد بود.
کیــان فــر فرزنــد  1( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰7۳8، 1۳99/11/12، آقــای مصطفــی 
کــه  ک شــماره ۳1۴ فرعــی از 12۳ اصلــی  یوســف ششــداتگ قســمتی از یــک درب بــاغ پــا
ک ۳1۰ فرعــی جمعــًا تشــکیل یــک واحــد را می دهــد بــه مســاحت  بانضمــام قســمتی از پــا
8۴1/9۶ مترمربــع واقــع در خلــف جمبــد دهاقــان انتقــال عــادی مــع الواســطه ازطــرف 

یوســف مقنــی دهاقانــی فرزنــد حســن
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰1/2۴

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰2/۰8
داود جعفری مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دهاقان
ازطرف علی جبرئیلی یلمه

11198۳۶ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳۰۰۰1۵7۳، آقــای مهــدی یوســفیان فرزنــد مرتضــی و خانــم عصمــت 
رشــیدی فرزند رشــید  باســتناد یک برگ استشــهاد محلی که هویت و امضاء شــهود رســما 
ک ثبتی  گواهــی شــده مدعــی شــدند کــه ســند مالکیــت یک دانــگ مشــاع  از ششــدانگ پا
شــماره 9۵1/۵ واقــع در قطعــه هفــت نجــف آبــاد بخــش 11 ثبــت اصفهان شــده اند که ســند 

ک بنــام مهــری فاضــل فرزند مهدی ثبت و ســند  مالکیــت آن در صفحــه 191 دفتــر ۶2۰ امــا
بشــماره چاپــی 88۴۵99 صــادر و تســلیم گردیــده و بموجــب ســند انتقــال 8۵2۴7 مورخه 
گردیــده و معاملــه  1۳97/12/2۵ دفترخانــه 1۶ نجــف آبــاد بــه نامبــردگان بالســویه انتقــال 
دیگــری هــم انجــام نشــده اســت. نحــوه گم شــدن یا ازبین رفتــن: به علت جابجائی مفقود 
شــده اســت. چــون درخواســت صدورالمثنی ســند مالکیت نامبــرده را نمــوده طبق تبصره 
کــه هرکــس مدعــی  گهــی می شــود  یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکرشــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت  انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض  مذکــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ــب  ــا مرات ــد ت ــه تســلیم نمای ــند معامل ــند مالکیــت و س ــل س ــه اص ــا ضمــن ارائ کتب ــود را  خ
گــر ظــرف مهلت مقــرر اعتراضی  گــردد. ا صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و 
بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰2/۰8 - مهــدی صادقــی وصفــی 

مدیــر واحــد ثبتــی ملــک نجــف آبــاد ازطــرف آفریــن میــر عباســی - 11281۴9 / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره  رای  موجــب  بــه  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/2/۵ تاریــخ:   ،2۶۰۰19۵2 شــماره: 
1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰12۰17۰ مورخــه 1۳99/۰9/۰2 هیــأت قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت 
ــه مســاحت  ــه ب ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی ششــدانگ یکبــاب خان
ک شــماره 1۵182/1۶۰۳۶ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان در  211/97 مترمربــع تحــت پــا
مالکیــت آقــای علیرضــا صالحــی فرزند اســفندیار مســتقر گردیــد و پرونده ثبتی فاقد ســابقه 
تحدیــد حــدود می باشــد. لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 1۳ قانــون فــوق الذکــر و طبــق 
تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود ملک مرقــوم در روز ســه شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/۰۴ ســاعت 
گهــی بــه کلیــه مالکیــن و  9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و بــه موجب ایــن آ
مجاورین اعام میگردد تا در روز و ســاعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین 
و مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلس تحدید حــدود و 
فقــط تــا )۳۰( روز پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت 
بایــد از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره ظــرف یــک مــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن واحــد ثبتــی ارائــه  ذیصــاح قضائــی تســلیم و 
نمایــد و درغیرایــن صــورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند بــه دادگاه مربوطه 
مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و اداره 
ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهــد. تاریــخ 
ک منطقــه  گهــی: روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۰2/۰8 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا انتشــار آ

شــمال اصفهــان فــاح - 112817۶ / م الــف
گهی مزایده آ

ــهر در  ــی ش ــتان خمین ــتری شهرس ــی دادگس ــکام مدن ــرای اح ــرا، اج ــماره: 99۰۰7۰7 اج ش
کاســه 99۰۰7۰7 لــه خانــم الهــام مهرابــی بــه طرفیــت آقــای حکمــت اهلل مهرابــی  پرونــده 
بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 2۰ مثقــال طــای ســاخته شــده 18 عیــار، 1۵ عــدد ســکه، 19۳ 
گــرم طــا در حــق محکــوم لــه و مبلــغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت حــق االجــرا درنظــردارد مقــدار 
۳ دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک بــاب منــزل مســکونی یــک طبقــه بــه مســاحت حــدود 
1۶7 مترمربــع عرصــه و حــدود 1۰7 مترمربــع اعیانــی در یــک طبقــه بــا اســکلت بتنــی ســقف 
تیرچــه بلــوک، فاقــد نمــای خارجــی کف موزاییــک و موکــت، دیوارهای ســالن تا ارتفــاع 1/2 
متــر ســرامیک بقیــه گــچ ســفید، دیــوار اتــاق خواب ها گچ ســفید، درب و پنجــره آلومینیوم، 
ــا  ــپزخانه  ب ــام و آش ــرویس وحم ــرامیک، دارای س ــاط س ــای حی ــک نم ــاط موزایی ــف حی ک
گازی دارای انشــعابات آب،  گرمایش بخاری  کولر آبی و  کابینت فلزی، سیســتم ســرمایش 
کســی حــق  گاز می باشــد. شــایان ذکــر اســت ملــک درتصــرف محکــوم علیــه اســت و  بــرق و 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش آن را معــادل ۶/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰  نســبت بــه آن نــدارد. 
ریــال ارزیابــی نمــوده را ازطریــق مزایــده بفــروش برســاند. لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ شــنبه 
1۴۰۰/۰۳/۰1 ســاعت 1۰:۰۰ در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی 
کوشــک  شــهر برگــزار می گــردد. طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه نشــانی 
خیابــان معلــم جنوبــی انتهــای بــن بســت شــماره ۴ ســمت راســت  مراجعــه و مــورد مزایــده 
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد.  کســی اســت  را از نزدیــک بازدیــد نماینــد. خریــدار 
خریــدار می بایســتی ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک 
مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد 
اولیــه پــس از کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکر اســت 

اجــرای احــکام مدنــی تکلیفی در تحویل مــال به خریدار ندارد. تذکر: متقاضیان شــرکت در 
مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب ســپرده 
دادگســتری خمینــی شــهر نــزد بانــک ملــی واریــز و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل 
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده به اجــرای احکام مدنی مراجعه و درخواســت 
شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه کپــی کارت ملــی و اصل فیش ســپرده تحویــل اجرا 
نماینــد. مدیــر و دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علــی 

ــف ــن زاده - 1127۴۴2 / م ال حس

گهی آ

خبر

گرفتــن  هــر چنــد ســاده بــه نظــر می رســد امــا دوش 
کــردن بــدن و لیــف و صابــون زدن و  فراتــر از خیــس 
گرفتــن عــاوه بــر تمیــز  آبکشــی بــدن اســت. دوش 
شــدن بــدن، دالیــل بیشــتری هــم دارد، مثــًا آرام 
کــردن و در خیلــی از  شــدن، احســاس شــادابی 
مــوارد، درمــان یــک ســری از عــوارض و ناراحتی هــا.
کارهایــی  معمول تریــن  از  یکــی  گرفتــن  دوش 
می دهنــد  انجــام  انســان ها  همــه ی  کــه  اســت 
و جــزو روتین هــای روزمــره بــه حســاب می آیــد. 
بعــد از قــرن هجدهــم، عــادات بهداشــتی بخشــی 
گرفتــن  از جامعــه شــدند. در همــان زمــان دوش 
بــرای بــدن مضــر تلقــی می شــد و تعجبــی نــدارد که 

کیــدًا ممنــوع بــود. بــرای بچه هــا ا
گرفتــن  هــر چنــد ســاده بــه نظــر می رســد امــا دوش 
کــردن بــدن و لیــف و صابــون زدن و  فراتــر از خیــس 
گرفتــن عــاوه بــر تمیــز  آبکشــی بــدن اســت. دوش 
شــدن بــدن، دالیــل بیشــتری هــم دارد، مثــًا آرام 
کــردن و در خیلــی از  شــدن، احســاس شــادابی 
مــوارد، درمــان یــک ســری از عــوارض و ناراحتی هــا.

موضوعی بحث برانگیز
کثــر  کــه ا گرفتــن عادتــی اســت  هــر چنــد دوش 
آدم هــا در تمــام دنیــا آن را انجــام می دهنــد امــا 
گونــی در مــورد آن وجــود دارد. گونا نقطــه نظــرات 
گرفتــن  یکــی از عادت هــا در برخــی افــراد، دوش 
کارهــای روزانــه و  صبحگاهــی و پیــش از شــروع 
ســپس یــک بار دیگر شــب قبــل از خــواب وقتی که 
کارهــا تمــام شــد )روزی دو بــار( اســت. این  همــه ی 
افــراد عقیــده دارند ایــن زمان هــا بهتریــن وقــت 
گرفتــن هســتند امــا در واقــع زمــان  بــرای دوش 
کامــًا شــخصی بــوده و بســتگی بــه  گرفتــن  دوش 

ــی دارد. کس ــر  ــرایط ه ش
کلــی افــراط در هیــچ زمینــه ای خــوب  بــه طــور 
کــه بــرای بــدن  نیســت. بنابرایــن بهتریــن آبــی 
توصیــه شــده اســت آب ولــرم می باشــد، یعنــی 
گــرم شــاید  گــرم نباشــد. آب خیلــی  کــه خیلــی  آبــی 
گــر مکرراً ایــن  احســاس آرامــش بــه شــما بدهــد امــا ا

کار را بکنیــد پوســت تان خشــک خواهــد شــد
کثیــف  کــه:  بگیریــد  دوش  وقتــی  بایــد  شــما 

هســتید
ــرای  ــل ب ایــن قانع کننده تریــن و بدیهی تریــن دلی
کــه تقریبــًا همــه افــراد بــه  گرفتــن اســت  دوش 
کامــًا  حرکتــی  گرفتــن  دوش  دارنــد.  عــادت  آن 

اســت. ک کننــده  پا و  ضدعفونی کننــده 
شــما بایــد وقتــی دوش بگیریــد کــه: می خواهیــد 

احســاس آرامــش و نشــاط کنیــد

ــراد  ــا اف ــد ام ــه نظــر خیلی هــا مســخره بیای شــاید ب
و  آرامــش  احســاس  بــه  رســیدن  بــرای  زیــادی 
گرفتــن می توانــد  شــادابی دوش می گیرنــد. دوش 
نوعــی ریلکسیشــن برای عضاتی باشــد که بــه رها 

شــدن از تنــش واقعــًا نیــاز دارنــد.
پوستتان را هم در نظر بگیرید

یکــی از موضوعــات مربــوط بــه دوش گرفتــن کــه در 
بحــث و مناقشــات در ایــن مــورد مطــرح می شــود 
بــه پوســت برمی گــردد. پوســت مؤلفــه ای اســت 
گرفتــن اهمیــت زیــادی دارد. پوســت  کــه در دوش 
کــه در  کتری هاســت  دارای الیــه ای محافــظ از با
ــوالت  ــتفاده از محص ــا اس ــن ی گرفت ــاد دوش  ــر زی اث
نامناســب بهداشــتی مربــوط بــه حمــام می توانــد 
تحــت تأثیــر قــرار بگیــرد )صابون هــا، لوســیون ها 

و...(.
پزشــکان و کارشناســان برای پیشــگیری از آســیب 
ــار دوش  ــه ی محافــظ، یــک ب رســاندن به ایــن الی
در  نیــز  را  می دانند. ایــن  کافــی  را  روز  در  گرفتــن 
گرفتن هــا  کــه تعــداد دوش  نظــر داشــته باشــید 
بــه مــرور زمــان می توانــد منجــر بــه مشــکاتی در 
بافــت عصبــی پوســت شــود، مثــًا درماتیــت و 
آلــرژی. و برخــی دیگــر نیز یــک روز درمیان را توصیه 

می کننــد.
دوش گرفتن در صبح

توصیه شــده اســت تنها در صورتی صبح ها دوش 
کــه دالیــل زیــر بخشــی از روتیــن روزانه تــان  بگیریــد 

است:
. سحرخیز هستید

. هر روز صبح صورتتان را اصاح می کنید
. وقتــی از خــواب بیــدار می شــوید خواب آلــود و 

کســل هســتید
. شب زیاد عرق می کنید

گرفتــن در شــب بــر خوابتــان اثــر منفــی  . دوش 
می گــذارد

. پوستتان چرب است
دوش گرفتن در شب

معمــواًل دالیــل مربــوط بــه دوش گرفتــن در شــب، 
گرفتــن در صبح هســتند: معکــوس دالیــل دوش 

. صبح ها وقت کمی دارید
. طی روز خیلی خسته می شوید

. روز ُپرکاری دارید
. فعالیت ورزشی یا بدنی زیاد دارید

. طی روز زیاد عرق می کنید
. با دوچرخه این طرف و آن طرف می روید

. نیاز دارید قبل از خواب بدنتان را ریلکس کنید

 چرا و چه زمان هایی باید دوش بگیرید؟

گهی تغییرات  آ
شــرکت صنایــع پتــرو فــرا ســاحل الکترونیــک شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره ثبــت 
ــوق  ــع عمومی ف ــه مجم ــتناد صورتجلس ــه اس ــی 1۰2۶۰۵1711۵ ب ــه مل ۳11۴۵ و شناس
العــاده مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۴ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: مرکــز اصلــی شــرکت از واحــد 
ثبتــی اصفهــان بــه واحــد ثبتــی تهــران بــه نشــانی اســتان تهــران، شهرســتان تهــران، 
ــه زاده،  ــب ال ــهیدمحمد حبی ــان ش ــاذر، خیاب ــه اب ــران، محل ــهر ته ــزی، ش ــش مرک بخ
ک ۵، ســاختمان شــماره 2، ق 8،  کمــه )بوســتان ســوم(، پــا خیابــان شــهید رضــا ترا
کدپســتی 1۴71۶7۴۳۴9 تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه  طبقــه دوم، واحــد جنوبــی 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت  کل ثبــت اســناد و امــا گردیــد.اداره  اساســنامه اصــاح 

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )1128۶۶9(

گهی تغییرات  آ
شــرکت صنعتــی توز ایــران شــرکت بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت 1991۳ و 
شناســه ملــی 1۰1۰122۰۴21 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مورخ 
1۳99/12/۰1 تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد : ســید محمــود طباطبائــی اقدم به شــماره 
ملــی 1729۶778۰۰ بــا پرداخــت ۵99۴۰۰۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه و معصومــه حســین 
زاده بــه شــماره ملــی 1729۳۶۴۴7۰ بــا پرداخــت 999۰۰۰۰۰۰ ریــال و سیداحســان 
و  ریــال  پرداخــت 999۰۰۰۰۰۰  بــا  ملــی ۰۰79۰1۶278  شــماره  بــه  اقــدم  طباطبائــی 
سیداســماعیل طباطبائــی اقدم به شــماره ملــی ۰۰۶۵8۵1۶۴1 بــا پرداخــت 999۰۰۰۰۰۰ 
ریــال و لیــا طباطبائــی اقــدم به شــماره ملــی ۰۰۶1۴89212 بــا پرداخــت 999۰۰۰۰۰۰ ریال 
ســهم الشــرکه خــود را افزایــش دادنــد. ســرمایه شــرکت از مبلــغ 1۰۰۰۰۰۰۰ ریــال نقــدی بــه 
1۰ میلیــارد ریــال افزایــش یافــت و مــاده ۴ اساســنامه بــه شــرح زیــر اصــاح شــد. ســرمایه 
شــرکت 1۰ میلیــارد ریــال نقدی اســت که تمامــا پرداخت و دراختیار مدیرعامل شــرکت 
قــرار گرفتــه اســت و مدیرعامــل اقــرار بــه دریافــت آن نمود. شــرکاء و میزان ســهم الشــرکه 
هریــک بدین شــرح می باشــد: ســید محمــود طباطبائی اقــدم دارنــده ۶میلیــارد ریال. 
معصومه حســین زاده دارنده 1میلیارد ریال. ســید اســماعیل طباطبائی اقدم دارنده 
1 میلیــارد ریــال. سیداحســان طباطبائــی اقــدم دارنــده 1 میلیــارد ریــال. لیا طباطبائی 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبت  اقــدم دارنــده 1 میلیــارد ریــال. اداره کل ثبت اســناد و اما

شــرکت ها و موسســات غیرتجــاری اصفهــان )1128۳9۴(

گهی تغییرات  آ
کویــرات شــرکت تعاونــی بــه  شــرکت تولیدکننــدگان فــرش دســتباف روســتایی 
شــماره ثبــت ۳88 و شناســه ملــی 1۰2۶۰۰8۳۶9۴ بــه اســتناد صورتجلســه هیئت 
مدیــره مــورخ 1۳99/12/11 و نامــه شــماره 1۰۴/2۰/۳۴۰۵ مــورخ 1۳99/12/18 
اداره صنعــت و معــدن و تجــارت آران و بیــدگل تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: 
باتوجــه به فوت غامحســین بیغمی بــا شــماره ملــی 12۶2۴۳۵9۶1 رئیس هیئت 
مدیــره خیرالــه ریجنــی بــا شــماره ملــی 12۶2۴۶۳7۴2 عضــو اصلــی هیئــت مدیــره 
بــه عنــوان رئیــس هیئــت مدیــره و حســین جالــی بــا شــماره ملــی 12۶۰۶۳۳۶۰8 
عضــو علــی البــدل هیئــت مدیــره به عنــوان عضــو اصلی هیئت مدیــره بــرای مدت 
باقــی مانــده تــا تاریــخ )1۴۰1/۰۴/۰1( جایگزیــن شــدند و دیگر اعضــای اصلی و علی 
البــدل هیئــت مدیــره بــه ســمت خــود ابقــا شــدند و حســین جالــی مدیرعامــل 
کلیه اوراق و اســناد تعهدآور شــرکت با امضای  شــرکت در ســمت خود ابقا شــدند. 
مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره متفقــًا همــراه با مهر شــرکت معتبر خواهــد بود 
و درغیــاب رئیــس هیئــت مدیــره نائــب رئیــس هیئــت مدیــره حــق امضــا خواهــد 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــا داشــت. اداره 

موسســات غیرتجــاری آران و بیــدگل )1128۳9۵(
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 ،AMOLED نمایشــگر  بــا   ۱۰ ردمی نــوت 
و  توانمندتــر  تراشــه ی  اســتریو،  اســپیکرهای 
شایســته  جایگزینــی  خوش ســاخت تر  بدنــه ی 
از  بــرای ردمی نــوت ۸ و ردمی نــوت ۹، دو مــورد 
بــا  گوشــی های بازار ایــران اســت.  پرفروش تریــن 
زومیــت  شــیائومی همراه   ۱۰ ردمی نــوت  بررســی 

شــوید.
ردمی نــوت ۸ بــا ۱۵ میلیــون بازدیــد و ردمی نــوت 
و  نخســت  جایــگاه  در  بازدیــد  میلیــون  بــا ۱۰   ۹
گوشــی های هوشــمند  هشــتم از پربازدیدتریــن 
بخــش محصــوالت زومیــت هســتند؛ محصوالتــی 
کــه به لطــف ترکیــب جادویــی مشــخصات فنــی 
رضایت بخــش و قیمــت مقرون به صرفــه، حتــی 
بعــد از گذشــت چندیــن و چند ماه از معرفی  شــان 
موجــود  محصــوالت  پرفروش تریــن  بیــن  در 
 ۲۰۲۱ ســال  در  حــال  دارنــد.  قــرار  بازار ایــران  در 
ردمی نــوت ۱۰ وظیفــه ی خطیــری بــردوش دارد و 
کــه بــا مشــکالت  کنــد  کاربرانــی را جلــب  بایــد نظــر 
عدیــده ی اقتصــادی دســت وپنجه نــرم می کننــد 
و به دنبــال توانمندتریــن و مقرون به صرفه تریــن 
گوشــی بــازار هســتند. ردمی نــوت ۱۰ در بســیاری 
درمقایســه با  معنــاداری  پیشــرفت  زمینه هــا  از 
گذاشــته تجربــه می کنــد؛ میــان رده ی  نســل های 
 ،OLED کنون از نمایشــگر اقتصــادی شــیائومی ا
ســریع تری  پردازنــده ی  و  اســتریو  اســپیکرهای 
کوچک تــر و ســبک تر از  بهــره می بــرد و بدنــه ی آن 
کنــون بســته  گذشــته شــده اســت. ردمی نــوت 1۰ ا
بــه مقــدار رم و حافظــه ی ذخیره ســازی در بــازه ی 
قیمتــی ۵ تــا ۷ میلیــون تومــان به فــروش می رســد 
شــیائومی نظیر  خــود  از  محصوالتــی  بــا  بایــد  و 
به همــراه  پــرو   ۹ ردمی نــوت  و   ۳ پوکو ایکــس 
گلکســی A۵1 سامســونگ رقابت  گلکســی A۳2 و 
زومیــت  همــراه   ۱۰ ردمی نــوت  بررســی  بــا  کنــد. 

باشــید.
طراحی و کیفیت ساخت ردمی نوت ۱۰

گســترده ای  ظاهــری  تغییــرات   ۱۰ ردمی نــوت 
می کنــد؛  تجربــه  گذشــته  نســل  درمقایســه با 
کنون بــه  میــان رده ی اقتصــادی جدیــد شــیائومی ا
دســتگاه پرچــم دار مــی ۱۱ شــباهت بســیاری دارد؛ 
به شــکل  دوربیــن  برآمدگــی  مــات،  پشــتی  پنــل 
ِگرد، نمایشگر کشیده تِر  مســتطیلی با گوشــه های 
۲۰:۹ و کاهش وزن چشم گیر از جمله ی مهم ترین 

به حســاب می آیــد. تغییــرات ردمی نــوت 1۰ 

ــاد ۸٫۳ × ۷۴٫۵ × ۱۶۰٫۵ میلی متــری  به لطــف ابع
گوشــی  ۱۰، ایــن  گرمی ردمی نــوت  وزن ۱۷۸٫۸  و 
کنــون باریک تــر، کم عرض تــر، کوتاه تــر و  هوشــمند ا
کوتاه تــر از ردمی نــوت ۹ اســت، به خوبــی در دســت 
جــای می گیــرد و بــدون نیــاز بــه جابه جایی مــداوم 
بخش هــای  تمــام  می تــوان  به راحتــی  گوشــی، 
دسترســی  آن  فیزیکــی  کلیدهــای  یــا  نمایشــگر 

ــت. داش
ردمی نوت ۱۰، خوش دست تر، سبک تر و 

جذاب تر از گذشته
ردمی نــوت ۱۰ در رنگ هــای ســفید، ســبز و مشــکی 
کــه دو رنــگ اول پوشــش کامــال  به فــروش می رســد 
مــات دارنــد. مــدل ســفید ظاهــری صدفــی دارد، 
لکــه یــا آثــار انگشــت را بــه خــود نمی گیــرد و به لطــف 
بــه  را  لذت بخشــی  حــس  خاصــش،  پوشــش 
کاربــر انتقــال می دهــد. ردمی نــوت 1۰ به موجــب 
دریافــت گواهــی IP۵۳، روی کاغــذ در برابــر پاشــش 

گردوغبــار هــم مقــاوم خواهــد بــود. آب یــا 
گوشــه های  بــا  دوربیــن  مســتطیلی  برآمدگــی 
ــتی  ــای پش ــری در نم ــز دیگ ــش از هرچی ــرَدش بی ِگ
کــه  چــرا  می کنــد؛  خودنمایــی   ۱۰ ردمی نــوت 
برخــالف محصــوالت دیگــر، به جــای آنکــه روی 
پنــل پشــتی قــرار بگیــرد، با ایجــاد بریدگــی در پنــل، 
گذاشــته شــده اســت، از همیــن رو  کار  در دل آن 
شــکافی بین برآمدگی دوربین و پنل پشــتی وجود 
گوشــی، بــه محلــی  کمی اســتفاده از  کــه بــا  دارد 
تبدیــل می شــود. گردوغبــار  بــرای جمع شــدن 

IP۵۳ ظاهر شبیه به می ۱۱ و گواهی
نمایشــگر   ،۱۰ ردمی نــوت  جلویــی  نمــای  در 
کمتــر درمقایســه با  ــا ۰٫۱ اینــچ قطــر  ۶٫۴۳ اینچــی ب
کــه گوشــه های  نســل گذشــته به چشــم می خــورد 
باالیــی  و  کنــاری  حاشــیه  های  دارد.  ِگــردی 
نمایشــگر ردمی نوت ۱۰ نســبتا باریک هســتند؛ اما 
متأســفانه ضخامــت حاشــیه ی پایینــی به حــدود 
 AMOLED نمایشــگر  از  می رســد.  میلی متــر   ۵
گلــس ۳  ــال  گوری ــوت ۱۰ پوششــی از جنــس  ردمی ن
گلــس  گوریــال  کــه درمقایســه با  محافظــت می کنــد 
پســرفت  به نوعــی  قبــل،  نســل  در  به کاررفتــه   ۵

می شــود. محســوب 
کروم ماننــدش  پوشــش  بــا  ردمی نــوت ۱۰  فریــم 
فــوالدی  فریــم  بــه  شــبیه  حس وحالــی 
گران قیمــت انتقــال می دهــد؛ امــا  دســتگاه های 
کامــال پالســتیکی دارد. لبه  هــای  در واقــع، جنســی 
کنــاری ماننــد محصــوالت دیگــر محــدب هســتند؛ 

امــا لبه هــای بــاال و پاییــن، پوششــی مــات، ســطح 
کامــال تخــت و ضخامــت بیشــتری دارنــد.

صفحه نمایش و اسپیکر ردمی نوت ۱۰
 ۱۰ ردمی نــوت  اصلــی  پیشــرفت های  از  یکــی 
گذشــته، بــه بخــش نمایشــگر  درمقایســه  با نســل 
آن بازمی گــردد؛ میــان رده ی اقتصــادی محبــوب 
چینی ها در نســل جدید از نمایشــگر ۶٫۴۳ اینچی 
پیکســل   ۱۰۸۰  ×  ۲۴۰۰ وضــوح  بــا   AMOLED
نمایشــگر  نوســازی  نــرخ  البتــه  می بــرد؛  بهــره 
اســت.  هرتــز   ۶۰ کان  کمــا و  نکــرده  تغییــری 
شیائومی نمایشــگر ۸ بیتــی ردمی نــوت ۱۰ فضــای 
رنگــی DCI-P۳ را پوشــش می دهــد و روشــنایی 

نیــت می رســد. بــه ۱۱۰۰  آن 
گوشــی های شــیائومی، ردمی نــوت  ماننــد عمــوم 
۱۰ نیــز ســه پروفایــل رنگــی Auto و Saturated و 
کاربــر می گــذارد و تنظیمــات  Standard را دراختیــار 
دارد.  قــرار   Auto حالــت  روی  نیــز  پیش فــرض 
 Auto براســاس بررســی های زومیــت، دو پروفایــل
گســترده ی DCI P۳ را  و Saturated فضــای رنگــی 
کامــل پوشــش می دهنــد؛ امــا مطابــق  به صــورت 
از  کاملــی  پوشــش   ،Standard پروفایــل  انتظــار، 

فضــای رنگــی مرســوم sRGB دارد.
نمایشگر AMOLED جذابیت بصری 

ردمی نوت ۱۰ را دوچندان می کند
دقیق تریــن رنگ هــا را پروفایــل Standard با اندکــی 
گرمی به تصویــر می کشــد؛ درحالی کــه  تمایــل بــه 
هــر دو پروفایــل Auto و Saturated نســبتا ســرد 
پروفایــل  دارنــد.  بیشــتری  خطــای  و  هســتند 
Saturated در نمایــش رنگ هــای طیــف ســبز و آبی 
ــر مــی رود و بیشــترین  ــز فرات از فضــای DCI-P۳ نی
کــه از نــام پروفایل هــا  خطــا را دارد. همان طــور 
 Auto پروفایــل  بــا   ۱۰ ردمی نــوت  برمی آیــد،  نیــز 
 Saturated پروفایــل  بــا  و  زنــده  رنگ هــای 
رنگ هــای بســیار اشــباعی را به نمایــش می گــذارد. 
بــا   ۱۰ ردمی نــوت  ســازگاری  شــیائومی درباره ی 
امــا  ارائــه نمی دهــد؛  محتــوای HDR اطالعاتــی 
براســاس بررســی های زومیت، نمایشــگر دســتگاه 
بــا اســتانداردهای HDR1۰ و HLG ســازگاری دارد 
کنــش  و بــه پخــش محتــوای HDR در یوتیــوب وا
پخــش  بــا  کــه  بدین مفهــوم  می دهــد؛  نشــان 
لــزوم، روشــنایی  چنیــن محتوایــی، در صــورت 
نمایشــگر برای نمایش جزئیات بیشــتر و تجربه ی 

ــد. ــر می کن ــر، تغیی ــری بهت بص
نمایشگر ۱۱۰۰ نیتی، کنتراست عالی و 

اسپیکرهای استریو
گوشــی های  معــدود  از  یکــی   ۱۰ ردمی نــوت 
ــا ۶ میلیــون تومــان  ــازه ی قیمتــی ۵ ت هوشــمند ب
می آیــد؛  به حســاب  اســتریو  اســپیکرهای  بــا 
اسپیکرهای این گوشی در دو لبه ی پایین و باالی 
گرفته انــد.  فریــم )جــدا از اســپیکر مکالمــه( قــرار 
کانــال بلنــدی یکســانی دارد؛  صــدای خروجــی دو 
در مجمــوع بلنــدی صــدای ردمی نــوت ۱۰ فراتــر از 
رقبــای هم قیمــت قــرار می گیــرد؛ اما مطابــق انتظار 
در ســطح دســتگاه های پرچــم دار بــازار نیســت. 
بــا نگه داشــتن بلنــدی صــدا در حــد متوســط، 
رســید؛  خواهــد  گوشــتان  بــه  شــفاف  صدایــی 
درحالی کــه بــا افزایــش حجــم صــدا، فرکانس هــای 

میانــی و بــاال به هــم می ریزنــد.
عملکرد و باتری ردمی نوت ۱۰

 ۱۱ تراشــه ی  را   ۱۰ ردمی نــوت  پردازشــی  قــدرت 
می کنــد؛  تأمیــن   ۶۷۸ گون  اســنپدرا نانومتــری 
ــامبر ۲۰۲۰  ــای دس ــین روزه ــه در واپس ک ــه  ای  تراش
گون ۶۷۸ با وجود قدمت  رونمایی شــد. اســنپدرا
گون ۶۷۵، تراشــه ی دو  ۵ ماهــه  اش، بــه اســنپدرا
کوالــکام، شــباهت های بســیاری دارد،  ســاله ی 
با ایــن تفــاوت کــه فرکانس بیشــینه ی هســته های 

ــز بیشــتر اســت. پرقــدرت، ۲۰۰ مگاهرت
گیگاهرتــزی Gold ۴۶۰ Kryo و  ۲ هســته ی ۲٫۲ 
 Silver ۴۶۰  Kryo گیگاهرتــزی  هســته ی ۱٫۷   ۶
گون ۶۷۸  به عنــوان پردازنــده ی مرکــزی اســنپدرا
انجام وظیفــه می کنند. ایــن هســته ها به ترتیــب 
هســته های  از  سفارشی شــده ای  نســخه های 
Cortex-A7۶ و Cortex-A۵۵ به شــمار می آینــد. 
هســته های Gold و Silver به ترتیــب از ۲۵۶ و ۶۴ 
درحالی کــه  می برنــد؛  بهــره   L2 کــش کیلوبایــت 
کــش سیســتمی نیز بــرای تراشــه در  یــک مگابایــت 
 Adreno گرافیکــی گرفتــه شــده اســت. مــاژول  نظــر 
گون  گرافیکــی اســنپدرا ۶12 به عنــوان پردازنــده ی 
ــه  ۶۷۸ عمــل می کنــد و فرکانــس بیشــینه ی آن ب
ســیگنال  پردازنــده  ی  می رســد.  مگاهرتــز   ۸۴۵

ــه ی  ــه در تراش ــال Hexagon ۶8۵ به کاررفت دیجیت
گون ۶78 نیــز به همــراه CPU و GPU در  اســنپدرا
مجمــوع تونایی انجــام ۳ تریلیون عملیات برثانیه 

را در پردازش هــای هــوش مصنوعــی دارد.
کانالــه ی  گون ۶۷۸ بــا رم LPDDR۴X دو  اســنپدرا
۱۸۶۶ مگاهرتــزی ســازگاری دارد و به کمــک مــودم 
LTE Snapdragon X12 از اتصــال LTE بــا ســرعت 
دانلود و آپلود بیشینه ی ۶۰۰ و ۱۵۰ مگابیت برثانیه 
کوالکام  پشــتیبانی می کند. تراشــه ی میــان رده ی 
قابلیــت پشــتیبانی از شــبکه های وای فــای ۵٫۰ و 

کاربــر قــرار می دهــد. بلوتــوث ۵٫۰ را نیــز دراختیــار 
بهبود ۶۰ درصدی CPU، عملکرد نه چندان 

خوب GPU و شارژدهی عالی
 Spectra تصویــر  ســیگنال  پردازنــده ی  به لطــف 
 ۱۰ ردمی نــوت  در  به کاررفتــه  تراشــه ی   ،2۵۰L
قابلیــت فیلم بــرداری قابلیــت فیلم بــرداری ۴K بــا 
کــه  نــرخ بالغ بــر ۳۰ فریم برثانیــه را نیــز دارد؛ هرچنــد 
میــان رده ی شــیائومی از این قابلیــت صرفــا روی 
دوربیــن اصلــی خــود اســتفاده می کنــد! پخــش 
 ،2۶۴.H ،2۶۵.H ُکدک هــای ویدئوهــای ۴K بــا 
دیگــر  قابلیت هــای  جملــه ی  از   VP9 و   VP8
گون ۶۷۸ به حســاب می آیــد. تراشــه ی اســنپدرا
ردمی نــوت ۱۰ در ســه نســخه ی ۴ | ۶۴، ۴ | ۱۲۸ و 
کــه هــر ســه  گیگابایتــی به فــروش می رســد   ۱۲۸ | ۶
 LPDDR۴X 2٫2 و رم UFS نســخه از حافظــه ی
 microSD ــد. به لطــف درگاه مســتقل بهــره می برن
نیــز می تــوان حافظــه ی ذخیره ســازی دســتگاه را 
ارتقــا داد. مــا باالتریــن نســخه ی ردمی نــوت ۱۰ را 
گیگابایــت حافظــه بــرای  گیگابایــت رم و ۱۲۸  بــا ۶ 
بررســی دراختیــار داشــتیم. حافظــه ی ردمی نــوت 
۱۰ به ترتیــب بالغ بــر ۱۰ درصــد در زمینــه ی نوشــتن 
و ۷۰ درصــد در زمینــه ی خوانــدن ترتیبــی داده هــا 
ســریع تر از نســل گذشــته عمل می کند؛ پیشرفتی 
کــه در نهایــت بــه اجــرا و نصــب ســریع تر اپ هــا 

می انجامــد.
پاره ای از رقبا از تراشه ی سریع تر و سازگار با 

اتصال ۵G بهره می برند
هســته های  از   ۶78 گون  اســنپدرا تراشــه ی 
گون  پردازشــی یکســانی بــا تراشــه های اســنپدرا
تعجــب  مایــه ی  بنابرایــن  دارد؛   7۳۰ و   72۰G
-CPU کــه ردمی نــوت ۱۰ در پردازش هــای نیســت 
محــور بــا دســتگاه هایی همچــون گلکســی A۵2 و 
ردمی نــوت ۹ پــرو برابــری کند و برتــری ۶۰ درصدی 
باشــد.  گذشــته اش داشــته  نســل  درمقایســه با 

میــان رده ی اقتصــادی شــیائومی در پردازش های 
عمــل  قبــل  از  بهتــر  درصــد  حــدود ۵  گرافیکــی 
می کنــد؛ امــا براســاس بنچمــارک PCMark ظاهــرا 
کاربری هــای روزمــره حــدود ۱۰  ردمی نــوت ۱۰ در 

درصــد ضعیف تــر اســت.
کاهــش ۲۰ میلی آمپرســاعتی ظرفیت  شــیائومی با 
گذشــته، ردمی نــوت  باتــری درمقایســه با نســل 
بــا باتــری ۵۰۰۰ میلی آمپرســاعتی به فــروش  ۱۰ را 
می رســاند؛ درعــوض شــارژر ۱۸ واتــی ردمی نــوت 
۹ را در نســل جدیــد بــه ۳۳ وات ارتقــا داده انــد. 
شــارژردهی  دربــاره ی  اطالعاتــی  چینی هــا 
امــا می گوینــد شــارژر  ردمی نــوت 1۰ نمی دهنــد؛ 
ســریع جدید دســتگاه می تواند ظرف ۲۵ دقیقه، 

کنــد. ۵۰ درصــد از باتــری را شــارژ 
دوربین ردمی نوت ۱۰

 ۱۰ ردمی نــوت  دوربین هــای  مجموعــه ی 
نســل  بــا  بســیار اندکی  ســخت افزاری  تفــاوت 
ــدی  ــادی جدی ــان رده ی اقتص ــد؛ می ــته دارن گذش
شــیائومی همانند قبــل از ترکیــب دوربیــن وایــد ۴۸ 
مگاپیکســلی، دوربیــن اولتراوایــد ۸ مگاپیکســلی، 
عمق ســنج ۲  و  مگاپیکســلی  کــرو ۲  ما دوربیــن 
مگاپیکســلی در پنــل پشــتی و دوربیــن ســلفی 
۱۳ مگاپیکســلی در نمــای جلویــی خــود بهــره 

می گیــرد.
هیــچ   ۱۰ ردمی نــوت  دوربیــن  کاربــری  رابــط 
تفاوتــی بــا میان رده هــای دیگــر شــیائومی ندارد. 
جابه جایــی بیــن حالت هــای دوربیــن بــا طریــق 
کاربــری  ســوایپ بــه طرفیــن روی نــوار پاییــن رابــط 
از  غیــر  می گیــرد؛  صــورت  عمــودی(  حالــت  )در 
کــه داخــل منــوی همبرگــری در نــوار  کــرو  حالــت ما
کاربــری قــرار دارد. داخــل منظره یــاب  باالیــی رابــط 
نیــز میان برهایــی بــرای جابه جایــی بیــن دوربیــن 
اولتراوایــد، وایــد و بزرگ نمایــی دیجیتــال ۲ برابــری 

می خــورد. به چشــم 
کاربــری دوربین آیکون های  روی نــوار باالیــی رابط 
و  فیلترهــا  مصنوعــی،  هــوش   ،HDR فلــش، 
گرفته انــد؛ درحالی کــه از طریــق  Google Lens قــرار 
منــوی همبرگــری می تــوان بــه مــواردی همچــون 
نسبت های تصویر، تایمر، Gridlines و تنظیمات 
دوربیــن دسترســی داشــت. ردمی نــوت 1۰ امــکان 
عکاســی ۴۸ مگاپیکســلی بــدون دسترســی بــه 
کاربــر می گــذارد و حالــت  AI و HDR را دراختیــار 
Night آن نیــز صرفــا بــا دوربیــن اصلــی در دســترس 

قــرار دارد.

اصلــی  دوربیــن  عکس هــای  ثبــت  امــکان 
نیــز  مگاپیکســلی  وضــوح ۴۸  بــا   1۰ ردمی نــوت 
عکس هایــی  آن  نتیجــه ی  کــه  دارد  وجــود 
ســافت تر و گرم تــر بــا حجــم ۱۵ مگابایت اســت. این 
جزئیــات  بخش هــا  از  پــاره ای  در  عکس هــا 
بیشــتری از عکس هــای ۱۲ مگاپیکســلی دارنــد؛ 
امــا به انــدازه ی آن هــا چشــم نواز نیســتند.دوربین 
را  رنگ هــا  مناســب  نــور  در   ۱۰ ردمی نــوت  وایــد 
از  راضی کننــده ای  واقعیــت، ســطح  بــه  نزدیــک 
گســتره ی دینامیکــی را متوســط ثبــت  جزئیــات و 
کنتــرل  عکس هــا  در  نیــز  نویــز  ســطح  می کنــد، 
می شــود؛ امــا آثــاری از شــارپ کردن بیــش از حــد 
به ویــژه در شــاخ وبرگ درختــان به چشــم می آیــد. 
کــم، عکس هــا نســبتا تاریــک و بــا جزئیــات  در نــور 
از دســت رفته در مجــاورت منابــع نــور مصنوعــی 
حــدودی  تــا   Night حالــت  می شــوند،  تولیــد 
جزئیــات را در نواحــی روشــن تصویــر بازمی گردانــد؛ 

می شــود! آن  سافت شــدن  باعــث  امــا 
جمع بندی

ردمی نــوت ۱۰ تقریبــا در تمامی زمینه هــا پیشــرفت 
و   ۸ ردمی نــوت  درمقایســه با  چشــم گیری 
ردمی نوت ۹ تجربه می کند. شــاید چشــم گیرترین 
باشــد؛  نمایشــگر  و  طراحــی  زمینــه ی  در  تغییــر 
کنــون طراحــی  میــان رده ی اقتصــادی چینی هــا ا
چشــم نوازتری دارد، به راحتــی در دســت جــای 
می گیــرد، آثــار انگشــت و چربــی را جــذب نمی کنــد 
و از همــه مهم تــر به لطــف بهره گیــری از نمایشــگر 
زمینــه ی  در  را  خیره کننــده ای  بهبــود   OLED
کنتراســت تجربــه می کنــد.  و  ســطح روشــنایی 
اســپیکرهای اســتریوی ردمی نــوت ۱۰ نیــز صــدای 

رســاتر و غنی تــری تولیــد می کننــد.
به فــروش   ۱۱ شــیائومی با اندروید  جدیــد  گوشــی 
دریافت کننــدگان  فهرســت  در  و  می رســد 
MIUI 12.۵ نیــز قــرار دارد. ماژول هــای دوربیــن 
گذشــته ندارنــد؛  ردمی نــوت ۱۰ تفــاوت فاحشــی بــا 
امــا به لطــف تراشــه ی جدیــد، باالخــره می تــوان بــا 
گون  مــاژول اصلــی فیلم هــای ۴K گرفت. اســنپدرا
۶۷۸ به انــدازه ی نمونــه ی به کاررفتــه در پــاره ای از 
رقبا قدرتمند نیست؛ اما پیشرفت چشمگیری را 
گوشــی شــیائومی به ارمغان می آورد. در حال  برای 
ــی  ــب قیمت ــه برچس ــا ب ــد م ــن نق ــر اصلی تری حاض
نســخه   ی ۶  قیمــت  بازمی گــردد؛  ردمی نــوت ۱۰ 
کنون با دســتگاه هایی  گوشــی هم ا گیگابایتی این 
بــا مــودم ۵G یــا تراشــه ی قوی تــر برابــری می کنــد.

بررسی ردمی نوت ۱۰ شیائومی
فناوریربخ

تریــن اصــول  از مهــم  قــوی یکــی  داشــتن ذهــن 
کــه  کســانی  و  می باشــد  موفقیــت  بــه  رســیدن 
می خواهنــد قــدرت ذهنــی و هــوش خــود را افزایــش 
کــه دارنــد را تــرک  دهنــد بایــد عــادات نامناســبی 
کنند.داشتن ذهن قوی و قدرتمند برای موفقیت 
کاری الزم اســت پــس بــا شــناخت موانــع  در هــر 
رســیدن به ایــن مهــم هرکســی می توانــد بــه بهتریــن 
کار و زندگــی اســتفاده  نحــو از قــدرت ذهنــی خــود در 

کنــد.
1- مقایسه می کنید:

باشــید  داشــته  آمــاده  ذهــن  می خواهیــد  گــر  ا
کنید ایــن بــرای  کــه مقایســه  پیشــنهاد می کنیــم 
کــه شــما بــه اطرافتــان نــگاه می کنیــد و  زمانــی اســت 
می اندیشــید کــه دیگــری از شــما ثروتمندتــر، الغرتر، 
کــه از ایــن  بــا اســتعدادتر و موفــق تــر از شماســت 
موضــوع می توانیــد به عنــوان هدف اســتفاده کنید 
کــه در نهایــت امــر شــما هــم موفــق می شــوید و هــم 

ــت. ــد داش ــری خواهی ــال ت ــن فع ذه
2- به چیزهایی که مهم نیستند فکر می کنید:

مشــکل این اســت کــه شــما ذهنتــان را بــا چیزهایی 
کــه مهم نیســتند پــر کرده ایــد که این کار شــما منجر 
ــه اســترس اضافــی و تــرس و اشــتباه خواهــد شــد  ب

و در آینــده باعــث بــروز برخــی مشــکالت می شــود؛ 
آنهــا مهــم هســتند برای اینکــه  کاربــرد  کلمــات و 
موفق باشــید و حافظه خوبی داشــته باشــید باید از 
چیزهایــی پیــش پاافتــاده بگذریــد تا بتوانیــد موفق 
شــوید. توجه خود را روی مطالب مهم و چیزهایی 
کنیــد کــه باعــث پیشــرفت شــما می شــوند را صــرف 

۳- حرف های آدم های صاحب نظرات اشتباه 
را گوش می کنید:

کســی می تواننــد نظــرات خــود  کــه هــر  با ایــن حــال 
کــه  ک بگذارد ایــن به ایــن معنــا نیســت  را بــه اشــترا
کنید بعضی  شــما باید به حرف هر شــخصی گوش 
از افــراد ممکــن اســت کــه بــا حرف های شــان شــما را 

از هــدف تــان منــع ســازند.
کــه در مورد ایــن اشــخاص بــی ادبــی  الزم نیســت 
کنید بلکه شــما میتوانید از اشــخاصی که میتوانند 
شــما را بــه بهترین نحو راهنمایی کننــد، راهنمایی 

کــه شــخصی حرفهــای ناامیــد  گــر دیدیــد  بگیریــد. ا
ــک  ــد ی ــواب او را ندهی ــه ج ــد برای اینک ــده میزن کنن
کنید و سپس آن  لبخند مودبانه بزنید و از او تشکر 

کنیــد مجلــس را تــرک 
۴- باور ندارید که هر کاری را به تنهایی می توانید 

انجام دهید:
شــما احتمــااًل باهــوش هســتید و دارای مــدارک 
دســتاوردهای  می توانیــد  شــما  و  هســتید  عالــی 
گــر بــاور داشــته  کنیــد ا بزرگــی در زندگــی خــود کســب 
کــه خودتــان به تنهایــی می توانید هــر کاری  باشــید 
را انجــام دهیــد زودتــر موفق می شــوید و بــرای موفق 
کــس احتیــاج نخواهیــد  ــان بــه هیــچ  شــدن خودت
داشــت ؛ تنهــا عامــل مهــم در موفقیــت شــما این 
کــه از  کــه شــما خودتــان را بــاور داشــته باشــید  اســت 

کاری می توانیــد بــر بیاییــد. پــس هــر 
۵- زمان زیادی را در سفرهای غیرضروری 

می گذرانید:
کســی بــه مســافرت میــرود  بــه طــور معمــول هــر 
کــه باعــث بهبــود  امــا مســافرت چیــزی نیســت 
یافتــن ســطح ذهــن مــا شــود بهتــر اســت بــه جــای 
کارهایــی بــرای رســیدن بــه  مســافرت های طوالنــی 
کــه در غالب ســفرهای کوتاه  هدفتــان انجــام دهید 

کنــد. شــما را ر تقویــت ذهنتــان یــاری 

ترک این ۵ عادت مساوی است با ذهن قوی

کفــش  کفش هــا بــه خصــوص  اســتفاده از برخــی 
کتانــی و چــرم موجــب بــد بــو شــدن پا و خــود کفش 
می شــود، بــرای رفــع بــوی کفش هایتــان می توانید 

کنیــد. از چنــد روش عالــی خانگــی اســتفاده 
بوهــای  از  می تــوان  چگونــه  کــه  می دانیــد  آیــا 
کــرد؟  جلوگیــری  کفــش  بــد  بــوی  چــون  بــدی 
کفــش عــرق می کننــد و در  خــب، پاهــای مــا در 
کــه  معــرض دیگــر عوامــل محیطــی قــرار می گیرنــد 
کفــش  در نهایــت منجــر به ایجــاد بــوی بــد درون 
یــک  همــه  بــرای  کــه  وضعیــت  می شــوند. این 
گاهــی  وضعیــت ناخوشــایند می باشــد می توانــد 
اوقــات باعــث اســترس افــراد شــود بــه ویــژه زمانــی 
کــه می خواهنــد کفــش خود را با کســی بــرای مدتی 
بــه قــرض بدهند. مشــکل اصلــی در ایــن زمینه این 
کــه مــا نمی دانیــم چگونــه می تــوان از بــوی  اســت 
بــد کفش هایمــان جلوگیــری کنیــم و ممکن اســت 
شــما برای جلوگیری از این مشــکل چندین ســری 
پاهایتــان را بشــویید و امــا باز ایــن مشــکل تکــرار 

شــده اســت.
1. روش رفع بوی کفش با برگهای 

اسطوخودوس
برگ هــای اســطوخودوس یــک راه حــل آســان و در 
گــزار در ایــن امــر می باشــد و  عیــن حــال بســیار تاثیــر 
کفــش مــا  ــد در  ــه تمایــل دارن ک ــد بوهایــی  می توان
کنــد. برگ هــای اســطوخودوس  بماننــد را حــذف 
کــه می تواننــد  کتــری دارنــد  خــواص معطــر و ضــد با

کننــد. مشــکل شــما را حــل 
مواد الزم:

• ۶ ساقه اسطوخودوس
نحوه آماده سازی:

ســاقه هارا بصــورت جــدا از هــم بــه مــدت چنــد 
ســاعت در معرض نور خورشــید بگذارید تا خشــک 

شــوند.
روش استفاده :

ســاقه ها را ۳ بــه ۳، هنگامی کــه شــب ها بــه اتــاق 
دهیــد  قــرار  کفش هایتــان  در  می رویــد،  خــواب 
بماننــد  کفش هایتــان  در  صبــح  تــا  بگذاریــد  و 
گــر  کنیــد، حتــی ا کار را نیــز بایــد هــر روز تکــرار  و ایــن 

بــد ندهنــد. بــوی  کفش هایتــان 
2. رفع بوی کفش و پا با بابونه

ســاقه های  هماننــد  بابونــه  گل هــای  گرچــه 
ــد در  ــی می توانن ــتند ول ــر نیس ــطوخودس معط اس
ــر باشــند. آنهــا  کفش هایتــان موث ــد  ــوی ب کنتــرل ب
رطوبــت بیــش از حــد را جــذب می کننــد و از رشــد 

می کننــد. جلوگیــری  کتری هــا  با
مواد الزم:

• ۵ قاشق غذاخوری گل بابونه خشک)۵۰ گرم(
• کیسه های پارچه ایی کوچک

نحوه آماده سازی :
کیســه ها بریزیــد و  گل هــای خشــک بابونــه را درون 

کیســه ها تعــدادی حفره ایجــاد نماییــد. در 
روش استفاده:

ــه مــدت یــک شــب  کفش هایتــان ب کیســه ها را در 
کفش هایتــان را  کهبــوی بــد  قــرار دهیــد و بگذاریــد 
بگیرند. شــما همچنین می توانید برای جلوگیری 
کنیــد. از بــوی بــد، از ایــن کیســه ها هــر روز اســتفاده 

۳. نشاسته ذرت و رفع بوی کفش چرم و 
کتانی :

نشاســته ذرت یکــی از مــواد بســیار توصیــه شــده 
کــه  بــرای از بیــن بردن ایــن نــوع بوهــا اســت، چرا
همچنیــن  و  دارد  را  رطوبــت  جــذب  توانایــی 

می کنــد. تنظیــم  را   pH می توانــد 
می توانــد  کفــش  در  ذرت  نشاســته  از  اســتفاده 
کــه از ورود قارچ هــا و  کنــد  محیطــی خشــک ایجاد 

می کنــد. جلوگیــری  کتری هــا  با
مواد الزم:

• ۴ قاشق غذا خوری نشاسته ذرت)۴۰ گرم(
• ۴ قطره روغن درخت چای

آماده سازی:
نشاسته ذرت را با روغن درخت چای مخلوط 

کنید.
روش استفاده :

ــوط  ــوری از مخل ــق چایخ ــد قاش ــش چن کف ــر  در ه
کفش هایتــان  کــه تمــام شــب در  بریزیــد و بگذاریــد 
کار را انجــام  کثــر ۳ بــار در هفته ایــن  بماننــد. حدا

کفــش از بیــن بــرود. دهیــد تــا بــوی بــد 
۴. راه و روش رفع بوی کفش با پوست لیمو:

پوســت لیمــو حــاوی عطــر و بــوی قــوی ســیتریکی 
ــه در  ک ــد بوهــای ناخوشــایندی  ــه می توان ک اســت 

کنــد. کفــش بوجــود می آینــد را خنثــی 
کتــری و  روغنهــای طبیعــی آنهــا حــاوی مــواد ضد با
کــه آنهــا را قــادر بــه از بیــن بــردن  ضــد قــارچ هســتند 
کــه باعث ایجاد ایــن مشــکل  میکروارگانیســم هایی 

می شــوند را می کننــد.
مواد الزم:

• پوست دو لیمو
آماده سازی:

پوست لیمو را به قطعات کوچکی تبدیل کنید.
روش استفاده:

کوچــک پوســت لیمــو را بــه مــدت 12  تکه هــای 
ســاعت در کفــش قــرار دهیــد و ایــن کار را تــا زمانیکه 

کنیــد. کفــش از بیــن نــرود را تکــرار  بــوی بــد 

ــواع  ــش ان ــت و دان کمی مراقب ــا  ــد ب ــما می توانی ش
ســبزیجات پرمصــرف را در خانــه خــود پــرورش 
دهیــد و تفــاوت ســبزیجات ارگانیــک خانگــی را بــا 

کنیــد. محصــوالت بیــرون مشــاهده 
1. دانه خود را درست انتخاب کنید:

گــر شــما یــک مبتــدی در باغبانــی هســتید، بهتــر  ا
کــه رشــد  کنیــد  کــه دانه هایــی را انتخــاب  اســت 
آنهــا آســان اســت. برخــی از بهتریــن انتخاب هــا 
گوجــه فرنگــی، نخــود، لوبیــا،  کاهــو،  عبارتنــد از 
تربچــه، رباب،ریحــان، آویشــن و غیــره امــا توصیــه 

کنیــد. کــم شــروع  ــا مقــدار  می کنیــم ب
2. از فضای خود استفاده کنید:

کنــون  ــد، ا کرده ای کاشــتن خــود را انتخــاب  ــه  دان
زمــان تعییــن فضــای مــورد نیــاز شــما و البتــه 
ســبزی  بــاغ  بــرای  مناســب  مــکان  انتخــاب 
کافــی باشــد  کــه بایــد دارای نــور خورشــید  اســت 
گیــرد و از بــاد و ســرما  و در نزدیکــی منبــع آب قــرار 

شــود. محافظــت 
کردیــد،  هنگامی کــه محــل مناســب را انتخــاب 
بایــد تصمیــم بگیریــد کــه چگونه بیشــتر از فضای 
خود اســتفاده کنید در حقیقت، شــما می توانید 
دانه هــا را در ظــروف در بالکــن خــود رشــد دهیــد، 
بدیهــی اســت کــه فضــای زیــادی الزم نیســت. هر 
کنیــد بــار بیشــتری  چــه بیشــتر بــه بــاغ رســیدگی 

بدســت میاوریــد.
۳. طراحی و طرح بندی:

ــود دارد.  ــود وج ــاغ خ ــدی ب ــرح بن ــرای ط دو راه ب
اولین کاشــت ردیف ســنتی اســت که شایع ترین 
گیاهان  طرح باغ ســبزی اســت. شــما به ســادگی 
گــر چــه  تــک فایــل را در ردیــف قــرار میدهیــد. ا
کشــت ردیفــی بــه نظر منطقی و آســان اســت، این 
روش فقــط بــرای باغهــای بــزرگ ســبزی مناســب 
اســت و با ایــن واقعیــت که فضای کمتــری داریم، 

رویکــرد متفاوتــی بــرای آن وجــود دارد.
۴. انتقال محصوالت:

مــا توصیــه می کنیــم از سیســتم چرخــش ســه 
کاشــت همــان محصــول در  کــه بــه معنــی  ســاله 
همــان محــل تنهــا یــک بــار در هــر ۳ ســال اســت 
کنیــد به ایــن ترتیــب شــما اطمینــان  اســتفاده 
مــواد  دارای  ســبزیجات  کــه  می کنیــد  حاصــل 
کافــی هســتند و همچنیــن بــه دفــع هــر  مغــذی 
گونــه آفــات حشــرات و یــا بیماری هــای که ممکن 
ک پــس از برداشــت محصول ایجــاد  اســت در خــا

کمــک می کنــد. شــود، 
۵. زمین را آماده کنید:

گر باغ شــما قبال کشــت نشــده باشد، سبزیجات  ا
در ســال اول بســیار عالــی خواهد بــود با این حال، 
ک را بــرای نتایــج خــوب آمــاده کنیــد ؛ بــه  بایــد خــا
ک اضافــه  ســادگی مــواد طبیعــی خــوب را بــه خــا
کنید. همیشــه بهتر اســت قبل از کاشت گیاهان 

کیــت  کنیــد، بــا اســتفاده از یــک  ک را آزمایــش  خــا
ک را تعییــن کنید. ک، pH خــا آزمایــش خــا

۶. شروع کاشت دانه:
نهال هــای خــود را در اواخــر زمســتان در داخــل 
هــوا  و  آب  کــه  زمانــی  تــا  دهیــد  رشــد  خانــه 
گــرم شــود آمــاده می شــوند این  کافــی  به انــدازه 
گوجــه فرنگــی، فلفــل و  ــرای ســبزیجات ماننــد  ب
گــرم بــرای  کــه نیــاز بــه یــک دوره رشــد  بادمجــان 

تولیــد محصــول دارنــد، مــورد نیــاز اســت.
شــما همچنیــن می توانیــد محصــوالت فصــل 
کلــم در داخــل خانــه شــروع  ســرد ماننــد بروکلــی و 
کنیــد تــا در اوایــل بهــار یــا پاییــز آمــاده شــوند بــرای 

ک بریزیــد.  شــروع در ظــروف ۴ اینچــی خــا
آن را خیس کنید و بگذارید خشــک شــود سپس 
ک  ــا ــدی خ ــته بن ــتورالعمل بس ــق دس ــذر را طب ب
کنیــد و فرامــوش  ک را بــه آرامی خیــس  کنیــد، خــا
کــه یــک برچســب بــا نــام گیــاه قــرار دهیــد. نکنیــد 

 7. کاشت گیاهان فصل گرم:
ــا، ذرت،  ــی ماننــد ســیب زمینــی، لوبی محصوالت
خیــار، خربــزه، فلفــل، گوجه فرنگــی بایــد در اواخر 
گــر قبــال آنهــا را کاشــته اید،  بهــار بــکار بــرده شــوند. ا
کــه بــه خوبــی از انهــا  کنیــد  اطمینــان حاصــل 

ــد. ــت می کنی محافظ
8- کاشت محصوالت زمستانی:

ســبزیجات  یــا  و  زمســتانی  ســرد  محصــوالت 
زمســتانی، آب و هــوای ســرد را ترجیــح می دهنــد 
و در درجــه حــرارت متوســط 1۵ درجــه خنــک 
گــرم مــورد نیــاز اســت،  کــه در فصــل  تــر از آنچــه 
بهتــر رشــد می کننــد، معمــوال آنهــا ریشــه های 
کــی و بــرگ دارنــد، در حالــی که تعــداد کمی از  خورا

کــی را تولیــد می کننــد. دانه هــای خورا
9. مراقبت از باغ سبزی:

کار  می شــود،  انجــام  کارهــا  همــه  هنگامی کــه 
کــه مراقبــت از بــاغ اســت،  واقعــی شــروع می شــود 
گیاهــی  مهمتریــن بخــش نگهــداری از ســبزی 
شــما آبیــاری اســت امــا در صورتــی کــه بــاران کافــی 
ــر  کمت ــا  ــه و ی ــچ آب در هفت ــدود یک این ــد، ح باش

کنیــد.  فراهــم 
یــک قانــون وجــود دارد که به شــما کمک خواهد 
گــر  کنیــد ا ک را چــک  کــرد - همیشــه روی خــا

خشــک اســت، بایــد بــاغ خــود را آب دهیــد.
1۰. برداشت محصول :

کــرده باشــید و تمامی مراحــل را  گــر برنامــه ریــزی  ا
بــه درســتی انجــام داده باشــید برداشــت خوبــی 

خواهیــد داشــت. 
انجــام  مرحلــه  چنــد  در  محصــول  برداشــت 
می شــود، بســته بــه انــواع ســبزیجات. بهتــر اســت 
کــرده و همــه چیــز را  کــه یــک ســبد را جمــع آوری 
کــه بــه طــور روزانــه آمــاده شــده اســت جمــع آوری 

کنیــد.

رفع بوی بد کفش با مواد خانگی کاشت 1۰ نوع سبزیجات پرمصرف در خانه آموزش 
خانه داریگیاهان آپارتمانی

ــا  ــه ب ک آش جــو یکــی از آن غذاهــای جــذاب اســت 
رعایــت فــوت و فن هایــش می توانید یــک آش لذیذ 

کنیــد و از آن لــذت ببریــد. را درســت 
مواد الزم برای تهیه آش جو:

• جو پوست کنده: ۱ پیمانه
• بلغور گندم یا گندم پوست کنده: ۴/۱ پیمانه

• پیاز بزرگ: ۱ عدد
• عدس: ۲/۱ پیمانه
• نخود: ۲/۱ پیمانه

• لوبیا چیتی: ۲/۱ پیمانه
• نعنا: ۳ قاشق غذاخوری

ک گوشت: به مقدار نیاز • آب قلم یا استا
• سبزی آش: ۵۰۰ گرم

• پیاز داغ، سیر داغ و کشک: به میزان الزم
• نمک، فلفل و زردچوبه: به میزان الزم
• روغن برای سرخ کردن: به میزان الزم

طرز تهیه و دستور پخت آش جو:
کنیــد و  ۱. حبوبــات را از ۲۴ ســاعت قبــل خیــس 
چنــد بــار آب آن را عــوض کنیــد. جــو را هم به همراه 

کنیــد. گنــدم خیــس 
کنیــد و ســپس  ۲. پیــاز را بــه صــورت نگینــی خــرد 
تفــت دهیــد تــا طالیــی رنــگ شــود. بعــد نمــک، 
کنید و ســپس آب قلم را  فلفل و زردچوبه را اضافه 

کنیــد. بــه مخلــوط اضافــه 

۳. اجــازه بدهیــد تــا آب بــه جوش بیایــد و بعد جو و 
کنید. کنده را اضافه  گندم پوســت 

گذشــت،  کــه از پخــت جــو  ۴. بعــد از یــک ســاعتی 
گــر عــدس را جدا پخته  عــدس را اضافــه کنیــد ولــی ا
بودیــد، بایــد بعــد از پخت کامل جــو آن را به قابلمه 
کامــاًل  کــه  کنیــد. در قابلمــه را بــه صورتــی  اضافــه 
ــدس  ــا ع ــراه ب ــو هم ــا ج ــد ت ــرار دهی ــد ق ــپ نباش کی

بپــزد.
بعــد  را  لوبیــا  و  نخــود  پخــت،  عــدس  وقتــی   .۵
کنیــد. )از قبــل  کــردن بــه آش اضافــه  از آبکــش 

بپزیــد( را  حبوبــات 
کنیــد. آش را چنــد  ۶. ســپس ســبزی آش را اضافــه 
بــار بــه هــم بزنید تــا همه مــواد درون آش بــه صورت 

یکنواخــت پختــه شــوند و در ضمــن آش ته نگیرد.
قاشــق   ۶ داغ،  نعنــا  کــردن  درســت  بــرای   .۷
بعــد  و  بریزیــد  تابــه  داخــل  را  روغــن  غذاخــوری 
کمــی داغ شــد، ۳ قاشــق پــودر نعنــا  از اینکــه روغــن 
کنیــد. کــه داشــتیم بــه روغــن اضافــه  خشــکی را 

کمتــر از ۱ دقیقــه نعنــا خشــک را بــا روغــن  ۸. بــرای 
تفــت دهیــد و بالفاصلــه از روی حــرارت برداریــد؛ 
چــون حــرارت بیــش از حــد خیلــی ســریع باعــث 
ــود و  ــا داغ می ش ــدن نعن ــره رنــگ ش ــوختن و تی س

طعــم خیلــی تلخــی هــم پیــدا می کنــد.
کنید و بعد  ۹. ســپس نعنا داغ را به آش جو اضافه 
اجــازه دهیــد تــا آش جــا بیفتــد. در ایــن مــدت هــم 

چندیــن بــار آش را هــم بزنیــد تــا تــه نگیرد.

کنید با این دستور پخت لذیذترین آش جو را درست 
دستپختربخ

موفقیتربخ
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