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مدیــر واحــد کنتــرل کیفــی شــرکت فــوالد مبارکــه گفــت: بــازده کیفــی محصــوالت شــرکت فوالد 
مبارکه در رکوردی جدید به ۹۱ درصد رســید. علیرضا کی یگانه اظهار داشــت: در اردیبهشــت 
مــاه ســال جــاری، همزمــان بــا رشــد چشــمگیر تولید شــرکت باالترین بــازده کیفــی محصوالت 
شــرکت در نواحــی فــوالد ســازی، نــورد گــرم، نــورد ســرد و فــوالد ســبا بــه دســت آمــد کــه منجــر به 
کســب رکورد ۹۱ درصد در کل شــرکت و بهبود ۲ درصد نســبت به ســال قبل شــد که در شــرکت 

فــوالد مبارکــه رکورد محســوب می شــود. 
وی افــزود: رکــورد بــازده کیفــی شــرکت فــوالد مبارکه از آنجا مهم اســت که تمــام نواحی تولیدی 
کیفــی خــود را در ایــن مــاه بــا توجــه بــه حجــم و ظرفیــت تولیــد محصــوالت  باالتریــن عملکــرد 

کیفــی بــه دســت آوردنــد. 

فوالد مبارکه در شاخص کیفیت محصوالت رکورد زد؛

بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه 
به ۹۱ درصد رسید

مدافع پرسپولیس در تور اولسان افتاد؛ 

پیشنهاد قهرمان آسیا 
کنعانی زادگان! به حسین 

۶

خ مصوب است: غ همچنان زیر نر قیمت تخم مر

جوجه یک روزه؛ 1٧ هزار تومان

یکی از خشک ترین تابستان های پنج دهه اخیر ایران 
در پیش است: 

حیات وحش اصفهان 
تشنه است

تصویب بسته حمایت از تولید و 
صادرات گمرکات استان اصفهان 

تولید برق، مشروط 
به رفع تشنگی واحد های 

نیروگاه اصفهان 

انبار توزیع مطبوعات اصفهان 
باالخره جابه جا شد
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استاندار اصفهان:  

رشد ۳۵ درصدی قطار شهری بهارستان  
در یکسال گذشته قابل توجه است

مدیرعامل آبفای استان اصفهان :

نهادینه کردن  مدیریت مصرف آب  در 
جامعه  از وظایف روابط عمومی است

۳

۳

حسین امیری: مدیر امور مالی - حبیب قاسمی: شهردار شهرضا

گــذاری انجــام  ــه دوم از جلســه شــماره ۳۶۶ مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ شــورای اسالمی شــهر وا ــه اســتناد مصوب شــهرداری شــهرضا درنظــردارد ب
گــذار نمایــد. خدمــات متوفیــات را ازطریــق مناقصــه عمومی بــه افــراد یــا شــرکت های واجــد شــرایط بــرای مــدت یکســال وا

گهــی بــه مــدت  روز 1۰ روز جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه شــهرداری مراجعــه و یــا بــا تلفــن  لــذا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ انتشــار آ
۵۳2۴1۰1۰ داخلــی 2۴1 مســئول امــور قراردادهــای شــهرداری تمــاس حاصــل نماینــد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ســاعت 1۴:۳۰ روز ســه شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/18 دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع 
در واحد حراســت شــهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 1۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/19 در محل شهرداری شهرضا
به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشــنهاددهندگان بایــد حداقــل ۵% مبلــغ پایــه مناقصــه را ضمانت نامه بانکی و یــا وجه نقد به حســاب ســپرده ۳1۰۰۰۰۰۰۵2۰۰2 بانک ملی 
ک و مهــر شــده تحویل نمایند. کــت الــف ال در پا

سپرده نفر اول، دوم و سوم درصورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.
11۴2۴9۶ / م الف شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

گهی مناقصه آ
)مرحله اول - نوبت دوم(

گذاری انجام خدمات متوفیات )آرامستان( وا

حسین امیری: مدیر امور مالی - حبیب قاسمی: شهردار شهرضا

شــهرداری شــهرضا درنظــردارد بــه اســتناد ردیــف بودجــه شــماره 2۰212 ســال 1۴۰۰ نســبت بــه اجــرای عملیــات آمــاده ســازی و زیرســازی 
گــذار نمایــد. ــا شــرکت های واجدالشــرایط وا ــه افــراد ی آرامســتان جدیــد، اقــدام و ازطریــق مناقصــه عمومی ب

گهــی بــه مــدت  روز 1۰ روز جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه شــهرداری مراجعــه و یــا بــا تلفــن  لــذا متقاضیــان میتواننــد از تاریــخ انتشــار آ
۵۳2۴1۰1۰ داخلــی 2۴1 مســئول امــور قراردادهــای شــهرداری تمــاس حاصــل نماینــد.

آخرین مهلت دریافت و تحویل اســناد و محل آن: ســاعت 1۴:۳۰ روز ســه شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/18 دبیرخانه محرمانه شــهرداری واقع 
در واحد حراســت شــهرداری مرکزی

تاریخ گشایش اسناد: ساعت 1۵:۰۰ روز چهارشنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/19 در محل شهرداری شهرضا
به پیشنهادات مخدوش، مشروط یا خارج از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نخواهد شد.

پیشــنهاددهندگان بایــد مبلــغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )ســیصد و پنجــاه میلیــون ریــال( ضمانــت نامــه بانکــی و یــا وجــه نقــد بــه حســاب ســپرده 
ک و مهــر شــده تحویــل نماینــد. کــت الــف ال ۳1۰۰۰۰۰۰۵2۰۰2 بانــک ملــی در پا

سپرده نفر اول، دوم و سوم درصورت برنده شدن در مناقصه و عدم عقد قرارداد به ترتیب به نفع شهرداری ضبط میگردد.
11۴2۵۰۴ / م الف شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

گهی مناقصه آ
)مرحله اول - نوبت دوم(

اجرای عملیات آماده سازی و زیرسازی آرامستان جدید

۴

با تحویل خانه های مهر در شهرضا :

پرونده مسکن ِمهر در استان اصفهان بسته شد
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بــر اســاس تــازه تریــن امــار رســمی بانک مرکــزی، نــرخ 
رشــد نقدیگــی در ســال ۹۹ بــه ۴۰.۶ درصــد رســید 
کــه باالتریــن نــرخ رشــد نقدینگــی طــی ۴۳ ســال 
اخیــر اســت.  بــر اســاس تــازه تریــن امــار رســمی بانک 
مرکــزی، نــرخ رشــد نقدیگــی در ســال 99 بــه ۴۰.۶ 
درصــد رســید کــه باالتریــن نــرخ رشــد نقدینگــی طی 
کل بانــک  ۴۳ ســال اخیــر اســت. همتــی رئیــس 
مرکــزی در »چهــل و نهمیــن اجــاس هیــات مدیــره 
اتحادیــه پایاپــای آســیا« خبــر داد، حجــم نقدینگــی 
در پایــان ســال 1۳99 بــا ۴۰.۶درصــد افزایــش نســبت 
کــه نســبت بــه  بــه پایــان ســال 1۳98 همــراه بــود 
رشــد ســال 1۳98 )۳1.۳ درصــد(، 9.۳ واحــد درصــد 
افزایــش نشــان داد. ذکر ایــن نکتــه ضــروری اســت که 
رشد نقدینگی در سال 1۳99 عمدتًا از محل افزایش 
خالــص دارایی هــای خارجــی بانــک مرکــزی صــورت 

گرفتــه اســت.
به گزارش تسنیم، حجم نقدینگی در پایان سال 

91 برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است
 حجــم نقدینگــی در دولــت احمدی نــژاد از ۶8 هــزار 
بــه ۴۶۰ هــزار  پایــان ســال 8۳  میلیــارد تومــان در 
پایــان ســال 91 رســید و رشــد  میلیــارد تومــان در 
ــت خاتمی هــم  ــرد و در دول ک ــه  ۵7۰درصــدی را تجرب
حجــم نقدینگــی از 11۶۵۵ میلیــارد تومــان در پایــان 
پایــان  در  تومــان  میلیــارد  هــزار  بــه ۶8  ســال 7۵ 
کــه رشــد ۴8۶درصــدی را نشــان  ســال 8۳ رســید 
می دهد. جالب اســت که حجم نقدینگی در دولت 
به انــدازه  تقریبــًا  هــم  مرحوم هاشمی رفســنجانی 
دولــت حســن روحانــی افزیــش یافتــه اســت بــا فاصله 
بســیار ناچیــز. نقدینگــی 1۵۶8 میلیــارد تومانــی در 
ــان  ــه 11۶۵۵ میلیــارد تومــان در پای ــان ســال ۶7 ب پای
کــه رشــد ۶۴۳.۳ درصــد داشــته  ســال 7۵ رســید 
اســت. در دوران جنگ هم نقدینگی کمترین رشــد 
ــان ســال ۵9  را داشــته و از ۴۵۰ میلیــارد تومــان در پای
کــه از  بــه 1۵۶8 میلیــارد تومــان در ســال ۶7 رشــد 
رشــد 2۴8درصــدی خبــر می دهــد. گفتنی اســت،به 
لطف سیاســت های اقتصــادی دولت روحانــی، نرخ 
تــورم نیــز رکــورد 7۵ ســاله را شکســته اســت؛ انطــور کــه 
برخــی نمایندگان مجلــس اعــام کردند نــرخ تــورم در 
کــرده اســت. طبــق  فروردیــن مــاه از ۵۰ درصــد عبــور 
روایــت رســمی مرکز امــار نیــز نــرخ تــورم در اردیبهشــت 
ماه از ۴1 درصد عبور کرده است؛ هرچند مجلسی ها 
معتقدنــد تورم بــراوردی بانک مرکزی به مراتب باالتر 
از تــورم اعامی مرکــز آمــار اســت. یکــی از مهمتریــن 
کــه  عوامل ایجــاد تــورم ســاختاری در اقتصاد ایــران 
بــه کاهــش قــدرت خریــد مردم و فقر معیشــتی منجر 
شــده اســت، افزایــش بی ضابطــه نقدینگی اســت که 
به دلیل عدم هدایت آن به ســمت تولید، از بازارهای 
ســفته بازی ســر در مــی آورد و منجــر بــه رشــد ســطح 

عمومی قیمتهــا می شــود.

دولت آقای روحانی رکورد رشد نقدینگی را هم شکست:

رشد نقدینگی برای اولین بار ۴۰درصدی شد 

گزارشربخ

کیفــی شــرکت فــوالد مبارکــه  کنتــرل  مدیــر واحــد 
کیفی محصوالت شــرکت فوالد مبارکه  گفت: بازده 

در رکــوردی جدیــد بــه ۹۱ درصــد رســید.
ــه اظهــار داشــت: در اردیبهشــت  کــی یگان علیرضــا 
مــاه ســال جــاری، همزمان با رشــد چشــمگیر تولید 
کیفی محصوالت شــرکت در  شــرکت باالترین بازده 
گــرم، نــورد ســرد و فــوالد  نواحــی فــوالد ســازی، نــورد 
کســب رکــورد ۹۱  کــه منجــر بــه  ســبا بــه دســت آمــد 
کل شــرکت و بهبــود ۲ درصــد نســبت بــه  درصــد در 
کــه در شــرکت فــوالد مبارکــه رکــورد  ســال قبــل شــد 

محســوب می شــود.
کیفــی شــرکت فــوالد مبارکــه  وی افــزود: رکــورد بــازده 
تولیــدی  نواحــی  تمــام  کــه  اســت  مهــم  آنجــا  از 
باالتریــن عملکــرد کیفــی خــود را در این مــاه با توجه 
کیفــی بــه  بــه حجــم و ظرفیــت تولیــد محصــوالت 

دســت آوردنــد.
کیفــی شــرکت فــوالد مبارکــه  کنتــرل  مدیــر واحــد 
کــرد: در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، بــازده  اعــام 
گــرم  کیفــی واحــد فــوالد ســازی ۹۵.۳ درصــد، نــورد 
۹۹.۴ درصــد نــورد ســرد ۹۶ درصــد و فــوالد ســبا 
کنــار  کســب این رکــورد در  کــه  ۹۸.۴ درصــد شــد 
کمــی، منجــر بــه ســود آوری شــرکت،  افزایــش تولیــد 
کاهــش  رضایتمنــدی مشــتریان و بــه دنبــال آن 

ــود. ــد ب ــات خواه ضایع
وی در پایــان از تمــام مدیــران نواحــی تولیــدی و 
کــه درکنــار پرســنل نواحــی  کیفــی  کنتــرل  کارکنــان 
عیــوب  موقــع  بــه  اعــام  و  ردیابــی  در  تولیــدی 
و  تشــکر  کردنــد،  اهتمــام  خطــوط  مشــکات  و 

کــرد. قدردانــی 
اهتمام ویژه ناحیه فوالدسازی همراه با رکورد 

کمی تولید به کیفی سازی محصوالت
غامرضــا ســلیمی نیز در توضیــح رکــورد تولیــد کیفی 
گــری  ریختــه  و  فوالدســازی  ناحیــه  محصــوالت 
مــداوم شــرکت فــوالد مبارکــه در اردیبهشــت مــاه 
کــرد: در راســتای تحقــق شــعار ســال، شــرکت  اظهــار 
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان ســازمانی متعالــی و پیشــرو 
کیفــی ســازی  ــه  کمــی در تولیــد ب ــورد  ــا رک همــگام ب

محصــوالت اهتمــام ویــژه ای دارد.
گــذاری در بنگاه هــای  گرچــه هــدف  وی افــزود: ا
کمی محصــوالت  افزایــش  بــر  بــزرگ  اقتصــادی 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  در  امــا  اســت  تولیــدی 
مــداوم،  گــری  ریختــه  و  فوالدســازی  ناحیــه  و 
گــذاری  کیفیــت محصــوالت هــم هــدف  شــاخص 

اســت. شــده 
گــری مــداوم  مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریختــه 
گذشــته  ســال  در  گفــت:  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
کیفــی  پارامترهــای  تمــام  بــه ســال ۹۸،  نســبت 
کاهــش  شــامل ذوب هــای خــارج از اســتاندارد و 
ــا ۲.۵  ــود ۰.۵ ت ــا بهب ــدی ب ــوالت تولی ــوب محص عی
کــه بایــد نســبت بــه مقیــاس  درصــدی همــراه بــود 
تولیــد ۷ میلیــون تــن فــوالد خــام ســنجیده شــود.

کیفــی ســازی محصــوالت  ــد  ــرد: رون ک ــه  وی اضاف
در  و  داشــت  تــداوم  ســال  ابتــدای  مــاه  دو  در 
کیفــی ســازی محصــوالت  اردیبهشــت مــاه رکــورد 
گیــری شــرکت فــوالد مبارکــه ثبــت  در تاریــخ شــکل 
شــد. بازده کیفی محصوالت شــرکت فوالد مبارکه 
که ســهم ناحیه فوالدســازی و  به ۹۱ درصد رســید 
گــری مــداوم، در رســیدن به ایــن شــاخص  ریختــه 

ویــژه و مهــم اســت.
کیــد بر اینکــه افزایــش کمــی در تولیــد بــر  ســلیمی با تا
بهبود کیفیت محصوالت مؤثر است، تصریح کرد: 
کیفــی ســازی محصــوالت در ناحیــه فوالدســازی و 
ــه شــامل  ــری مــداوم شــرکت فــوالد مبارک گ ریختــه 
درصــد  بــا ۲.۳۵  اســتاندارد  از  خــارج  ذوب هــای 
کــه  و میــزان بهبــود ۰.۲۸ درصــدی، همــراه شــد 
کیفــی در ایــن بخــش اســت و  بهتریــن شــاخص 
مهمتریــن پارامتــر بازده کیفی محصــوالت تولیدی 

در شــرکت فــوالد مبارکــه محســوب می شــود.
ناحیــه  در  تختــال  عیــوب  درصــد  افــزود:  وی 
گــری مــداوم شــرکت فــوالد  فوالدســازی و ریختــه 

مبارکه که ســهم مهمــی در بــازده کیفی محصوالت 
کــه در اردیبهشــت مــاه با  شــرکت فــوالد مبارکــه دارد 

۷.۶ بــوده اســت.
گــری مــداوم  مدیــر ناحیــه فوالدســازی و ریختــه 
گفــت: یکــی از پارامترهــای  شــرکت فــوالد مبارکــه 
درصــد  ناحیــه  محصوالت ایــن  کیفــی  ســنجش 
گــرم بــا منشــأ فوالدســازی اســت  ناخالصــی نــورد 
ــردار  ــره ب ــرکت های به ــرد و ش ــورد س ــه ن ــه در ناحی ک
در  کــه  می شــود  شناســایی  تختــال  محصــول 
ــه  ــت و ب ــش یاف کاه ــد  ــه ۲.۵۲ درص ــته ب گذش ــاه  م
گذشــته  پایین تریــن مقــدار ممکــن در دو ســال 
کیفــی فوالدســازی  ــازده  ــرد: ب ک رســید. وی اضافــه 
در اردیبهشــت مــاه بــه ۹۵.۳ درصــد افزایــش یافــت 
ــوب  ــورد محس ــک رک ــازده ی ــن ب ــزان بهبود ای ــه می ک

می شــود.
بازده کیفی محصوالت نورد گرم در فوالد مبارکه 

به ۹۹.۴ درصد رسید 
مدیــر  نــژاد  حاجیــان  علــی  گــزارش،  بر ایــن  بنــا 
گــرم نیــز در راســتای تحقــق شــعار ســال  ناحیــه نــورد 
گــرم موفــق  کــرد: تاشــگران ناحیــه نــورد  اظهــار 
کیفــی  بــازده  افزایــش  رکــورد جدیــد در  ثبــت  بــه 
گــرم، در اردیبهشــت  نــورد  ماهیانــه محصــوالت 
مــاه شــدند. این موفقیــت بــزرگ در شــرایط ســخت 
تحریــم و بیمــاری کرونا با تاش و همدلی همکاران 
اهــداف  تحقــق  راســتای  در  و  گــرم  نــورد  ناحیــه 

ســازمانی بــه دســت آمــده اســت.
تولیــد  افزایشــی  رونــد  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 

انتظــارات  رفتــن  بــاال  و  کیفــی  گــرم  محصــوالت 
افزایــش  اخیــر،  ســالهای  در  مشــتریان  کیفیتــی 
گــرم، همــواره از جملــه اهــداف  کیفیــت محصــوالت 
گــرم بــوده اســت. رکــورد قبلــی  مهــم ناحیــه نــورد 
گــرم در ســه ســال  کیفــی محصــوالت نــورد  بــازده 
گذشــته، مربــوط بــه شــهریورماه ۱۳۹۸و بــه مقــدار 
که ایــن رکــورد در اردیبهشــت مــاه  ۹۶.۴ درصــد بــود 

بــه مقــدار ۹۹.۴ درصــد ارتقــا یافتــه اســت.
کــرد: عمــده مصارف  مدیــر ناحیــه نــورد گرم تصریح 
گــرم فــوالد  گــرم تولیــدی ناحیــه نــورد  ورق هــای 
ســیاالت  انتقــال  لوله هــای  ســاخت  در  مبارکــه، 
)آب، نفــت و گاز(، پروفیــل و لوله هــای ســاختمانی، 
صنایــع خــودرو ســازی، صنایــع لــوازم خانگــی و 
فلــزی  اســکلت  فشــار،  تحــت  صنعتــی، مخــازن 
کشــتی ســازی  و صنایــع ســوله ســازی، صنایــع 
و  ســبک  فلــزی  صنایــع  دریایــی،  ســازه های  و 
گالوانیــزه و  کننــدگان ورق هــای  ســنگین، تولیــد 
کــه عاوه بر تأمین نیازهــای داخل  رنگــی و … اســت 
گــرم نیــز در شــرایط  کشــور، صــادرت محصــوالت 

ســخت تحریــم صــورت پذیرفتــه اســت.
کیفی محصوالت ناحیه  کرد: افزایش  وی اضافه 
گــرم، در ادامــه دســت آورده ای کســب رکــورد  نــورد 
کاهــش مصــرف آب تــا مقــدار ۰.۲۲ مترمکعــب بــه 
گــرم )صرفــه جویــی ۱۵۵  ازای هــر تــن تولیــد کاف 
هــزار مترمکعــب آب در ســال( و همچنیــن کســب 
کاهــش قراضــه و افزایــش بــازده وزنــی تــا  رکــورد 
گذشــته تحقــق  مقــدار ۹۷.۴۶ درصــد در ســال 

یافتــه اســت.
بــه تمامــی  را  نژاد ایــن دســتاورد مهــم  حاجیــان 
گــروه فــوالد مبارکــه تبریــک   همــکاران و ذی نفعــان 
شــرکت  عالــی  مدیریــت  حمایت هــای  از  و  گفتــه 
و  گــرم  نــورد  ناحیــه  همــکاران  تمــام  زحمــات  و 

کــرد. کمــال تشــکر  پشــتیبانی ســایر نواحــی 
ارتقا کیفیت محصوالت تولیدی مجتمع فوالد 

سبا همگام با رکورد تولید 
کــرد: مجتمــع فــوالد  مصطفــی عطایــی پــور اظهــار 
ســبا در دومیــن مــاه از ســال جــاری در راســتای 
کیفــی  تحقــق شــعار ســال، عــاوه بــر ثبــت رکــورد 
بــا  بــه میــزان ۹۸.۴ درصــد مطابــق  محصــوالت 
ســفارش مشــتری، بــه رکــورد تولیــد محصــوالت بــه 
میــزان ۱۲۹.۳۴۰ تــن و رشــد ۶ درصــدی نســبت بــه 
برنامــه تدویــن شــده دســت یافت؛ ایــن رکــورد در 
کــه رکوردکیفــی قبلــی در ایــن  حالــی بــه دســت آمــد 
واحــد صنعتــی ۹۷.۶۱ درصــد در مردادمــاه ســال 

۱۳۹۳ حاصــل شــده بــود.
کــرد: اجــرای  مدیــر مجتمــع فــوالد ســبا تصریــح 
اقدامــات اصاحــی تعریف شــده درخصوص بهبود 
تختال هــای  دمــای  و  شــکلی  ابعــادی،  شــرایط 
گــری ســبا در بهبــود کیفیت  تحویلــی واحــد ریختــه 

محصــوالت تولیــدی نقــش داشــته اســت.
و  تجهیزاتــی  شــرایط  بهبــود  کــرد:  اضافــه  وی 
گیــری مجتمــع فــوالد ســبا و  دســتگاه های اندازه 
گــزارش و بررســی رونــد  کیفیــت و  برگــزاری جلســات 
عیــوب اصلــی در راســتای اقدامــات اصاحــی هــم 
کیفــی ســازی محصــوالت مجتمــع ســبا  درتحقــق 

مؤثــر بــوده اســت.
ــات  ــی و تعام کیف ــی های  ــا بازرس ــور ارتق ــی پ عطای
از ارکان مهــم  را  کیفیــت و تولیــد  بیــن تیم هــای 
کیفــی ســازی محصــوالت در ایــن واحــد  دســتاورد 
ــازی  ــی س کیف گفــت: اهمیــت  ــی برشــمرد و  صنعت
ــت  ــبا در رضای ــع س ــدی در مجتم ــوالت تولی محص
کــه  چــرا  اســت  نهفتــه  نهایــی  مشــتری  منــدی 
کیفیــت تریــن محصــول  مشــتری درصــدد تهیــه با
کیفــی  کمــی و  افزایــش  پایــان  در  وی  اســت. 
محصــوالت تولیــدی در مجتمــع ســبا را ماحصــل 
بهبــود  راســتای  در  واحــد  پرســنل این  همدلــی 
مســتمر و کاهش توقفات اضطراری، افزایش آماده 
بــه کاری خــط و تعریــف پروژه های بهبــود در جهت 
افزایــش ســرعت تولیــد دانســت و ازحمایت هــای 
تمــام پرســنل که با روحیه جهــادی درصدد تحقق 

ــرد. ک شــعار ســال هســتند، تشــکر 

کیفیت محصوالت رکورد زد؛ فوالد مبارکه در شاخص 

بازده کیفی محصوالت شرکت فوالد مبارکه به ۹۱ درصد رسید

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

معــاون امــور هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری 
توســعه  گونــه  هــر  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  اصفهــان 
صنعــت در شــعاع ۵۰ کیلومتــری اصفهان ممنوع 
توســعه  طــرح  حاضــر  حــال  در  گفــت:  اســت، 
و  اســت  منتفــی  محمودآبــاد  صنعتــی  شــهرک 
مدیریــت اســتان نیــز مخالف ایــن توســعه اســت.  
با ایســنا  گفت وگــو  در  عســگر  قاضــی  حســن 
دربــاره توســعه ۲۷۰ هکتــاری شــهرک  صنعتــی 
ــرد: هیــات امنــای شــهرک  ک ــاد، اظهــار  محمودآب
کــه برخــی مجوزها  صنعتــی جی ایــن ادعــا را دارنــد 
کرده انــد و امــروز شــاهد  را بــرای توســعه دریافــت 
امنای ایــن  هیــات  اعضــای  بیــن  نظــر  تفــاوت 
متولــی  و  مربوطــه  دســتگاه های  و  شــهرک 

هســتیم. 
ــی  ــا برپای ــع  ب ــور قط ــه ط ــه ب ــاد بر اینک ــا اعتق وی ب
جلســات مختلف ایــن موضــوع بایــد حــل شــود، 
کــرد: بــا توجــه به اینکــه اعضای این شــهرک  کیــد  تا
صنعتی مجوزهای الزم را ندارند، توســعه شــهرک 

صنعتــی محمودآبــاد غیرقانونــی اســت.
معــاون امــور هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری 

اصفهــان درباره اینکه چرا وزارت صمت همچنان 
گفــت: بــه  کیــد دارد،  بر ایــن توســعه این شــهرک تا
نظــر می رســد وزارت صمــت در جریــان زیــر برخــی 
مســائل نبــوده و در حــال حاضــر طــرح توســعه 

شــهرک صنعتــی محمودآبــاد منتفــی اســت.
ــت  ــعه صنع ــه توس گون ــر  ــه ه ــد بر اینک کی ــا تا وی ب
کیلومتــری اصفهــان ممنــوع اســت،  در شــعاع ۵۰ 
تصریح کرد: بنابر مصوبات گذشته شورای برنامه 
ریــزی و براســاس مالحظــات زیســت محیطی این 
شهرک در شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان قرار دارد، 
بنابراین نه تنها توســعه شــهرک صنعتی محمود 
آبــاد دچــار اشــکال اســت، بلکــه مدیریــت اســتان 

نیــز مخالف ایــن توســعه اســت.

بنیــاد  روســتایی  مســکن  و  بازســازی  معــاون 
تســهیالت  اســالمی گفت:  انقــالب  مســکن 
ریــال  میلیــارد  یــک  بــه  روســتایی  خانه هــای 
افــزود:  مهدیــان  عزیــزاهلل  می یابــد.   افزایــش 
مســکن  بانکــی  تســهیالت  ســقف  افزایــش 
شــرایط  وجــود  بــا  گذشــته  ســال  از  روســتایی 

اســت. شــده  تورمی پیگیــری 
کــرد: بنیاد مســکن انقالب اســالمی در  وی اضافــه 
تالش اســت تا افزایش ســقف تســهیالت مســکن 

روســتایی در ســالجاری محقق شود.
خانــه  هــزار   ۲۰۰ امســال  خاطرنشــان کرد:  وی 
کشــور توســط بنیــاد مســکن و ارائــه  روســتایی در 
تســهیالت بانکــی بازســازی و نوســازی می شــود.
بنیــاد  روســتایی  مســکن  و  بازســازی  معــاون 

ــه بازســازی و  مســکن انقــالب اســالمی با اشــاره ب
نوســازی مسکن مناطق ســیل زده ۲ سال پیش 
گفت: ایــن پــروژه بــه مراحــل آخریــن خــود رســیده 

و بــزودی تکمیــل می شــود.
در  دیــده  آســیب  خانه هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: هــزار ۶۰۰ واحــد  زلزله هــای ماه هــای اخیــر  
ــد و ۲۵۰  ــه و بویراحم کهگیلوی ــتان  ــتان اس در اس
واحــد نیــز در ســمیرم بــرای رفــع مشــکل مســکن 

ــد. ــد ش ــداث خواه ــده اح ــیب دی ــردم آس م
بــه گفته مهدیــان، تامیــن اعتبار این پــروژه انجام 
آمــاده  بــر  بنیــاد مســکن  تــالش  شــده اســت و 
تــا  واحدهــای مســکونی  تحویل ایــن  و  ســازی 

پیــش از  فــرا رســیدن زمســتان امســال اســت.
وی احــداث ۱۲ هــزار واحــد مســکن محرومــان را 
از دیگــر پروژه هــای مهــم بنیــاد مســکن اعــالم کــرد 
کنــون بیــش از ۶۰ هــزار واحد مســکونی  و گفــت: تا
آن آمــاده و در حــال تحویــل متقاضیــان اســت و 
مابقــی نیــز تــا پایان شــهریورماه تحویل می شــود.
 ۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار واحدمســکن روســتایی در 
قالب بازســازی واحدهای مســکونی حادثه دیده 
و بهســازی مســکن روســتایی نوســازی شــده اند 
کشــور را  کل مســکن  روســتایی  کــه ۵۰ درصــد 

شــامل می شــود.

بســته حمایــت از تولیــد و صــادرات گمرکات اســتان 
اصفهــان در دو محــور پشــتیبانی و مانــع زادیــی 
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی  در شــورای 
گفــت:  گمــرکات اســتان  تصویــب شــد. مدیــرکل 
در  پشــتیبانی ها  و  تولیــد  از  حمایــت  محور هــای 
ســه محــور اعطــای تســهیات در پرداخــت حقــوق 
واحد هــای  بــرای  ویــژه  تســهیات  ارائــه  ورودی، 
تولیــدی و تســهیات مصــوب جهــت اعطــاء بــه 
شــرکت های فعــال مجــاز اقتصــادی تقســیم بنــدی 
کوهســتانی پــزوه افــزود: در  شــده اســت. رســول 
گذشــته بیــش از ۳۴۰ میلیــارد ریــال ضمانــت  ســال 
نامــه بانکــی بابــت مــواد اولیــه واحد هــای تولیــدی 
و ماشــین آالت خــط تولیــد و قطعــات منفصلــه 
و ســایر مــوارد وصــول شــد. وی تعــداد انبار هــای 

اختصاصــی اســتان اصفهــان را ۳۴ بــاب برشــمرد و 
کامیــون بــه  گذشــته ۱۰ هــزار و ۴۸۶  گفــت: در ســال 
ــزار و  ــده اند و ه ــص ش ــره ترخی ــل یکس ــورت حم ص
۴۲۶ فقــره اظهارنامــه واردات و دو هــزار و ۹۲۹ فقــره 
اظهارنامــه صــادرات در محــل واحد هــای تولیــدی 

کاال انجــام شــده اســت. ارزیابــی 

تخم گــذار  غ  مــر اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
کیلوگرم  اســتان تهــران بــا اشــاره به اینکــه قیمت هــر 
غ درب مرغــداری بــه 11 هزار تومان رســیده  تخــم مــر
بحــران  نزدیــک شــاهد  آینــده ای  اســت،گفت:در 

غ خواهیــم بــود. ــازار تخــم مــر درب
ناصــر نبــی پــور در گفتگــو بــا مهــر قیمــت هــر کیلوگرم 
غ را درب مرغــداری بیــن 1٠ هــزار و 9٠٠ تــا 11  تخــم مــر
کــرد و گفــت: بــا اتمــام مــاه مبارک  هــزار تومــان اعــام 
غ  رمضــان و افزایــش جزئــی مصــرف قیمــت تخــم مر

بیــن ۴٠٠ تــا ۵٠٠ تومــان افزایــش یافتــه اســت.
مصــوب 1۴  نــرخ  بــا  قیمــت  داد: ایــن  ادامــه  وی 
کــرده ٣ هــزار تومــان  کــه دولــت تعییــن  هزارتومانــی 
فاصلــه دارد. نبــی پــور بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت 
ســایر  افزایــش  نیــز  دامــی و  نهاده هــای  مصــوب 
مؤلفه هــای تولیــد، گفــت: مــا بــا مســئوالن مربوطــه 
غ مکاتبــات  بــرای افزایــش نــرخ مصــوب تخــم مــر
فراوان داشــته ایم و حتی مســتندات الزم را نیز ارائه 
کســی توجهــی به ایــن مســأله  کنــون  کرده ایــم امــا تا

ــداده اســت. نشــان ن

بــه  رونــد موجــود منجــر  ادامــه  کــرد:  کیــد  تا وی 
ورشکســتگی تولیدکنندگان می شــود و در آینده ای 
غ، بدتــر از آنچــه خواهــد  نزدیــک وضعیــت تخــم مــر

غ شــاهد بودیــم. ــاره مــر کــه درب شــد 
برخی واحدها دو ماه است جوجه ریزی 

کرده اند و نتوانستند نهاده بگیرند
ایــن فعــال بخــش خصوصــی بــا اشــاره به اینکــه 
گــذار بیــن 1۵ تــا 17  قیمــت جوجــه یــک روزه تخــم 
کــه  گفت: ایــن در حالــی اســت  هــزار تومــان اســت، 
گــذار 8 هــزار  نــرخ مصــوب جوجــه یــک روزه تخــم 
تومــان اســت. نبی پور همچنیــن از تأخیر در تأمین 
کــرد و افــزود: در اســتان  نهاده هــای دامی انتقــاد 
کــه جوجــه  تهــران برخــی واحدهــا، دو مــاه اســت 

ریختنــد امــا نتوانســتند نهــاده بگیرنــد.
کــرد: یکــی از واحدهــا، حــدود ۵ مــاه  وی اضافــه 
بــازارگاه ذرت خریــداری  از طریــق ســامانه  اســت 
کــرده امــا شــرکت واردکننــده هنــوز نهاده ایــن واحــد 
را تحویــل نــداده اســت. نبــی پــور افــزود: میزان ایــن 
کــه واحــد تولیــدی بیــش از 1٠٠  ــوده  ذرت 77 تــن ب

کــرده اســت. میلیــون تومــان بــرای آن پرداخــت 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نظر مدیریت استان را اعالم کرد:

مخالفت با توسعه شهرک صنعتی محمودآباد

معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

تسهیالت خانه های روستایی 
به یک میلیارد ریال افزایش می یابد

تصویب بسته حمایت از تولید و صادرات گمرکات 
استان اصفهان 

غ همچنان زیر نرخ مصوب است: قیمت تخم مر

جوجه یک روزه؛ ١٧ هزار تومان

خبر

تولیدکننــدگان  انجمــن  مدیــره  هیــات  رئیــس 
صــوت و تصویــر کشــور بــا بیان اینکــه عــدم پرداخت 
و  قاچاقچیــان  ســوی  از  دولــت  هزینه هــای 
کاهــش نــرخ ارز باعــث شــده در مــواردی  همچنیــن 
کاالهــای تولیــد داخــل  قیمــت تلویزیــون قاچــاق از 
بــا  تولیدکننــدگان  کــرد:  تصریــح  شــود،  ارزان تــر 
کــه هزینه هــای  قاچاقچیــان رقابــت می کننــد چرا
نیــروی انســانی، انــرژی، مالیــات و عــوارض دولتــی را 

نمی کننــد.   پرداخــت 
ســیدعلیرضا موســوی مجد در گفت وگو با ایسنا، با 
اشــاره بــه قاچــاق لــوازم خانگی از جمله تلویزیــون از 
گفت: قاچاقچیان  کشــور،  مرزهای غربی و جنوبی 
مقــداری از پــول را از مشــتری دریافــت می کننــد، 
منــزل  در  و  می کننــد  وارد  بانــه  از  را  کاال  ســپس 
کارت خــوان ســیار دریافــت  مشــتری، هزینــه را بــا 
از  بیش تــر  حاضــر  حــال  در  بنابرایــن  می کننــد. 
ــا فروشــگاه اینترنتی  کاالهــای قاچــاق در مغازه هــا ب
مواجه هســتیم که حتی دســتگاه پز و کارت بانکی 
ــا  ــوان ب ــل رهگیــری هســتند و می ت مشــخص و قاب

کــرد.  آن هــا برخــورد 
فریب تبلیغات را نخورید!

ــا  ــر ب ــوت و تصوی ــدگان ص رئیــس انجمــن تولیدکنن
بیان اینکــه برخــی از مــردم ترجیــح می دهنــد بــه 
کاالی سامســونگ قاچــاق  جــای برنــد داخلــی، 
کــه  کــرد: همیــن مشــتریان زمانــی  بخرنــد، تصریــح 
کاال ایــراد پیــدا می کنــد دچــار مشــکل می شــوند، 
ندارنــد.  گارانتــی  قاچــاق  محصــوالت  کــه  چــرا 
کشــور  که ارز از  بنابراین با شــرایطی مواجه هســتیم 
خــارج می شــود، امــا خدمــات پــس از فــروش در 
اختیــار مــردم نیســت و مــا هــم حداقــل روزانــه بــا 

کــه نمی توانیم  پنــج مورد شــکایتی مواجه هســتیم 
ــه مــردم  ــرای آنهــا انجــام دهیــم. بنابرایــن ب کاری ب
کــه فریــب تبلیغــات را نخورنــد.  هشــدار می دهیــم 
گفتــه وی در حــال حاضــر همــه تلویزیون هــای  بــه 
سامســونگ، ال جــی، ســونی و ســایر برند هــای 
ــازار قاچــاق هســتند و پشــت  خارجــی موجــود در ب
آن هــا نیــز نوشــته شــده در چــه کشــورهایی ســاخته 

شــدند. 
موســوی بــا بیان اینکــه قاچــاق تلویزیــون بــه دلیــل 
کاالهــای لــوازم خانگــی بیشــتر  آســان بــودن از ســایر 
اســت، در پاســخ بــه ســوالی دربــاره بــرآورد از حجــم 
گفــت: آمــار خیلــی  کاالی قاچــاق موجــود در بــازار 
زیــاد اســت و بهتــر اســت من ایــن رقــم را نگویــم! در 
ــادی  ــداد زی ــوری تع ــان جمه ــر در خیاب ــال حاض ح
تلویزیــون قاچــاق وجــود دارد. وضعیت برای تولید 
کننــدگان داخلــی عــذاب آور اســت، چرا که بــا در نظر 
گرفتــن مالیات هــا و هزینه هــای مختلــف، شــرایط 

حداقــل ۲۵ درصــد بــه نفــع قاچاقچــی اســت. 
ــرای بازگشــت برندهــای خارجــی  هنــوز تصمیمی ب

گرفتــه نشــده
ــر در  رئیــس انجمــن تولیدکننــدگان صــوت و تصوی
پایان درباره بازگشــت شرکت های سامســونگ و ال 
گفــت: هنــوز تصمیمی در ایــن رابطــه  جــی به ایــران، 
ــت های  ــع سیاس ــم تاب ــا ه ــت و م ــده اس ــه نش گرفت
مــردم  نفــع  و  نظــام  مصلحــت  کشــور،  صنعتــی 
هســتیم و در حــال حاضــر تولیــد در حــال انجــام 
کــه  شــود  توجــه  نکتــه  به ایــن  بایــد  امــا  اســت. 
محصوالت ایــن شــرکت ها در ایــران مونتاژ نمی شــد 
بلکــه ماشــین آالت مســتقر شــده بــود و ســاخت 

قطعــات نیــز انجــام می شــد.

قاچاق تلویزیون بالی جان تولیدکنندگان
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رییــس دانشــگاه اصفهــان بــا بیان اینکــه اصفهــان 
نظــر  از  را  کشــور  دوم  مقــام  تهــران،  از  پــس 
 ۱۱ از  گفــت:  دارد،  عالــی  آمــوزش  شــاخص های 
هــزار دانشــجو در ســال ۹۲ بــه ۱۶ هــزار دانشــجو 
رســیده ایم و نیمــی از اســاتید دانشــگاه اصفهــان در 

هســتند.  اســتادیار  و  دانشــیار  جایــگاه 
کــرد: ســازمان برنامــه و  هوشــنگ طالبــی اظهــار 
بودجــه در ایــن دولــت نــگاه ویــژه ای بــه دانشــگاه ها 
جهــت  بــه  بــزرگ  دانشــگاه های  اســت.  داشــته 
حضــور اســاتید بــزرگ و برجســته محیطــی بــرای 
رشــد، توســعه و تولیــد علــم خواهنــد بــود و بودجــه 

گــذاری بزرگــی اســت. کــز ســرمایه  در ایــن مرا
ــان  ــان و همس کارکن ــد  ــش ۵۰ درص ــزود: افزای وی اف
ســازی حقــوق اعضــای هیــات علمی بــه فــال نیــک 

گرفتــه می شــود.
غ التحصیــل  رئیــس دانشــگاه اصفهــان بــا بیــان فــار
شــدن بیــش از ۱۲۰ هــزار نفــر از دانشــگاه اصفهــان به 
گفــت: دانشــگاه  کــرد و  قدمت ایــن دانشــگاه اشــاره 
کشــور همــراه بــا  اصفهــان جــز پنــج دانشــگاه برتــر 
علــوم پزشــکی، صنعتــی، هنــر و دو دانشــگاه بــزرگ 
آزاد در، اســتان اصفهان در راســتای تعلیم و تربیت 

گام برمــی دارد. دانشــجویان 
کــرد: بعــد از تهــران، اســتان اصفهــان  طالبــی اضافــه 
مقــام دوم را از نظــر شــاخص های آمــوزش عالــی بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. از ۱۱ هــزار دانشــجو در 
ســال ۹۲ به ۱۶ هزار دانشــجو رســیده ایم و وضعیت 
اســاتید و اعضــای هیــات علمی بهتــر شــده اســت 
و نیمــی از اســاتید دانشــگاه اصفهــان در جایــگاه 

دانشــیار و اســتادیار هســتند.
وی بــه فعالیت هــای پژوهشــی دانشــگاه اشــاره کرد 
گفــت: بروندادهــای علمی تقریبــا بــا افزایــش دو  و 
برابــری همــراه بــوده اســت و از ۵۹۰ مــورد در ســال 
۹۲ بــه حــدود ۱۳۰۰ مقالــه رســیده اســت. همچنین 
ــه  ــش یافت ــز افزای ــگاهی نی ــرون دانش ــای ب قرارداده

اســت.
گفــت: در حــوزه انســانی  رئیــس دانشــگاه اصفهــان 
کــه  نیــز شــاخص ها از ۱.۵ بــه ۰.۹ رســیده اســت 
کیفــی منابــع  نشــان دهنــده بهبــود شــاخص های 

انســانی در دانشــگاه اصفهــان اســت.
مربــع  متــر  هــزار   ۵۰ حــدود  داد:  ادامــه  طالبــی 
ســاختمان احداثــی و حــدود ۵۰ هــزار متــر مربــع 
بازســازی در دانشــگاه داشــتیم، از حــدود ۱۵ ســال 
پیــش طــرح جدیــد عمرانــی  بــا حمایــت دولــت 

ــار نبــوده  نداشــتیم و هیــچ ردیــف بودجــه در اختی
کمــک خیریــن از  اســت. درآمدهــای دانشــگاه و 
جملــه مــوارد مــورد اســتفاده برای اتمــام و بازســازی 

طرح هــا در ایــن زمینــه بــوده اســت.
گفتــه رئیــس دانشــگاه اصفهــان ســاختمان  بــه 
ورزشــگاه والیــت از ردیــف بودجــه دولتــی اســتفاده 
کنــون ۹۲ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته  کــرده و ا
کــه  اســت. این پــروژه بــه برکــت بودجــه ای اســت 
کار در اختیار  مقام معظم رهبری در ابتدای شروع 

گذاشــتند.
کنــار  در  همجــواری  را  ســالن  ویژگی ایــن  طالبــی 
کرد و گفت: دانشــجویان  خوابــگاه دانشــگاه، اعــام 

ــد.  کنن ــتفاده  ــت اس ــن ظرفی ــد از ای می توانن
کــرد رونــد احداث ایــن  وی در پایــان ابــراز امیــدواری 

ســالن بــه زودی بــه اتمــام برســد.
آبیاری ۱۲۰ هکتار فضای سبز دانشگاه با 

بازچرخانی آب
در ادامــه ولــی اهلل میرخانــی - معــاون اداری و مالــی 
دانشــگاه اصفهــان اظهــار کــرد: پروژه هــای مختلــف 
مدیریــت ســبز در دانشــگاه اجــرا شــدو بیــش از ۱۲۰ 
هکتــار فضــای ســبز دانشــگاه بــه کمــک بازچرخانی 

آب از فاضــاب خوابگاه هــا آبیــاری می شــود.
میرخانــی بــه هوشمندســازی موتورخانه هــا اشــاره 
کاهــش ۲۰ درصــد  گفت: ایــن پــروژه منجــر بــه  کــرد و 
کاهــش رســوبات در موتورخانه هــا  گاز و  مصــرف 
دانشــگاه  مالــی  و  اداری  معــاون  اســت.  شــده 
شــبکه  ســازی  بهینــه  خصــوص  در  اصفهــان، 
آبرســانی دانشــگاه توضیــح داد: بــا توجــه بــه بحــران 
کاربــردی اســت. پروژه هــای  آب ایــن پــروژه بســیار 

بازســازی آسانســورها، توســعه و نگهــداری فضــای 
ســبز دانشــگاه و... از دیگــر برنامه هــای دانشــگاه 

اصفهــان اســت.
بهســازی  و  نوســازی  پروژه هــای  بــه  میرخانــی 
گفــت: در ناحیــه نــوآوری  کــرد و  دانشــگاه اشــاره 
چندیــن پــروژه در ایــن زمینه انجام شــد. همچنین 
کز خدماتی و رفاهی  چند ســاختمان آموزشــی و مرا

ــد. ــازی ش ــش بهس ــن بخ در ای
گفــت:  کــرد و  وی بــه خوابگاه هــای دانشــگاه اشــاره 
در ایــن بخــش یــک شــهر شــش هــزار نفــری جــای 
کــه نیازمنــد بهســازی اســت. طــرح  گرفتــه اســت 

ــم انجــام شــود. ــه شــده و امیدواری تعمیــرات ارائ
گفــت:  معــاون اداری و مالــی دانشــگاه اصفهــان، 
ارزشــمند  آثــار  نگهــداری  بــرای  دانشــگاه  مــوزه 
زمین هــای  مجموعــه  بازســازی  و  شــد  احــداث 
ــز  ــی نی ــش خصوص ــک بخ کم ــا  ــگاه ب ــس دانش تنی

انجــام شــد.
میرخانــی در خصــوص پروژه های احداث دانشــگاه 
گفــت: تکمیــل ســاختمان های نیمــه تمــام انجــام 
ــاختمان های  ــل س ــا تکمی ــدف اول م ــرا ه ــد. زی ش
نیمــه تمــام بــود و هــر ســاختمان جدیــد دانشــگاه 
کمــک خیــران  ــه واســطه  کلنــگ آن زده شــد ب ــه  ک
و یــا اســتفاده از درآمدهــای دانشــگاه بــوده اســت و 

ردیــف بودجــه دولتــی نداشــتیم.
وی از اجــرای چنــد پــروژه در دانشــگاه خبــر داد 
مالی ایــن  هزینه هــای  کــه  صورتــی  در  گفــت:  و 
پروژه هــا تامیــن شــود اجــرای آنهــا شــروع می شــود. 
بــرای  تجهیــزات  تومــان  میلیــارد   ۶۰ همچنیــن 

اســت. شــده  خریــداری  دانشــگاه 

رئیس دانشگاه اصفهان:

استان اصفهان مقام دوم آموزش عالی کشور را دارد
خبرربخ

خبر

مدیرعامــل شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان، در 
نخســتین  نشســت رابطــان و مســئوالن روابــط 
عمومی آبفــای اســتان اصفهان در ســال جــاری، 
بــر اهمیــت نقــش روابــط عمومــی در نهادینــه 
کیــد  کــردن مدیریــت مصــرف آب در جامعــه تا

کــرد. 
ــک  ــدود ی ــه  در ح ک ــن  ــا بیان ای ــی ب ــم امین هاش
کشــور  کــم آبــی در  کــه بــا بحــران  دهــه اســت 
مصــرف  فرهنــگ  هنــوز  امــا  هســتیم  مواجــه 
بهینــه آب در جامعــه نهادینــه نشــده، تصریــح 
کــرد: بایــد همــه قشــرها در جامعــه مراقــب آب 
کــه در ایــن میان فعــاالن در عرصــه روابط  باشــند 
عمومی بایــد مبانــی مراقبــت از آب را بــه مــردم 
ــازی  ــای مج ــش فض ــه نق ــد. وی ب ــوزش دهن آم
در  آب  مصــرف  مدیریــت  ســازی  فرهنــگ  در 
کــرد و اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه   جامعــه اشــاره 
گســتردگی شــبکه های اجتماعی در جامعه باید 
از ایــن ظرفیــت در زمینــه ارتقای ســواد آبــی مردم 

بهــره منــد شــد.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
به ایــن کــه در چنــد ســال اخیــر در زمینه فرهنگ 
ســازی مصــرف بهینــه آب در جامعــه اقدامــات 
نشــان  خاطــر  اســت،  شــده  انجــام  موثــری 
ســاخت: ترویــج مصــرف بهینــه آب در جامعــه  
مختــص روز و هفتــه خاصــی نیســت بلکــه بایــد 
گــون مــردم را  گونا در طــول ســال بــه شــیو ه هــای 

ــرد.  ک ــب  ــم ترغی ــر مه ــن ام به ای
امینــی اســتفاده از ظرفیــت نخبــگان را در ترویــج 
مصــرف بهینــه آب بســیار حائــز اهمیت برشــمرد 
کــرد: بایــد از ظرفیــت ائمــه جمعــه،  و تصریــح 
روحانیــون، هنرمنــدان و دیگــر نخبــگان جامعــه 

کــرد. در ترویــج مصــرف بهینــه آب اســتفاده 
گــروه مروجیــن مصــرف آب از  وی بــه تشــکیل 
کــرد و اظهــار  ســوی دفتــر روابــط عمومی اشــاره 
بایــد  کرونــا  ویــروس  رغــم شــیوع  بــه  داشــت: 
مروجیــن، نقــش نظارتــی خــود را بــه خوبی ایفــا 

کننــد تــا از هــدر رفــت آب جلوگیــری شــود.
افــزود:  اصفهــان  اســتان  بفــای 

ّ
آ مدیرعامــل   

بــا تنــش  کاهــش بارش هــا  بــه دلیــل  امســال 
گــذر از ایــن  کــه بــه منظــور  آبــی مواجــه هســتیم 
بحــران همــه بایــد مدیریــت مصــرف آب را جدی 

ــد. بگیرن
در پایان ایــن نشســت از مدیــران حامی روابــط 
عمومــی، پیشکســوتان عرصــه روابــط عمومــی  و 
روابــط عمومی هــای برتــر ادارات آبفــای مناطــق 

خودگــردان تقدیــر بــه عمــل آمــد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان :

نهادینه کردن  مدیریت مصرف آب 
در جامعه  از وظایف روابط عمومی است

خبرربخ

گفــت: بــه  معــاون تکنولــوژی شــرکت فــوالد مبارکــه 
منظــور اجــرای طــرح تحــول دیجیتــال درشــرکت 
تفاهمنامه ایجــاد  شــنبه  امــروز  فوالدمبارکــه، 
فــوالد  شــرکت  عامــل  مدیــران  شــبکه ۵Gمیــان 
امضــا می شــود ســید مهــدی  و ایرانســل  مبارکــه 
نقــوی دربــاره جزئیــات تفاهــم نامــه شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــا اپراتور ایرانســل اظهــار داشــت: شــرکت 
برنامــه ای ۵ ســاله  گذشــته  فــوالد مبارکــه ســال 
کــرده و در  جهــت هوشمندســازی خــود تعریــف 
تــاش اســت تــا بــا اجرای ایــن برنامــه بــه شــرکتی 
هوشــمند مبتنــی بــر نســل چهــارم اقتصــادی یعنی 
از  یکــی  افــزود:  وی  شــود.  تبدیــل   ۴.۰  I همــان 
ابعــاد نســل چهــارم تحــول دیجیتــال هوشــمندی 
کارخانجــات اســت بــه همیــن دلیــل رهنگاشــتی 
بــه منظــور دســتیابی به ایــن هــدف در افــق ۱۴۰۴ 
کــرده و در دســت اجــرا دارد؛ از مهمتریــن  طراحــی 
الزامات ایجــاد زیرســاخت های ارتباطــی بــرای یــک 
کارخانه هوشــمند اســت. معاون تکنولوژی شرکت 
ــی  ــن اساس ــه رک ک ــا  ــه داد: از آنج ــه ادام ــوالد مبارک ف
تحــول دیجیتــال، داده و اطاعــات اســت و انتقــال 
اطاعــات بــا ســرعتی بســیار بــاال و کیفیــت مطلــوب 
نقــش اساســی در آن بــازی می کنــد لــذا متولیــان 
مخابــرات و ارتباطــات در فــوالد مبارکه ایجاد ایــن 
ــات  ــم ارتباط ــل پنج ــی نس ــی یعن ــاخت حیات زیرس
یــا اصطاحــًا نســل صنعتــی ارتباطــات را دســتور 
کــرد: در تاریــخ ۸  کار قــرار دادنــد. وی خاطرنشــان 
خــرداد ســال جــاری تفاهم نامــه ای جهت ایجــاد 
زیرســاخت شــبکه نســل پنجــم توســط مدیــران 
عامــل فــوالد مبارکــه و ایرانســل بــه امضــا خواهــد 

ــرای  ــران ب ــوزه صنعت ای ــدام در ح ــن اق که ای ــید  رس
اولیــن بــار رخ خواهــد داد. شــایان ذکــر اســت این 
ســاختار  ســومین  عنــوان  بــه  ارتباطــی  پوشــش 
کشــور پــس از تهــران و شــیراز، در شــرکت  موجــود در 
فــوالد مبارکــه بــه عنــوان اولیــن شــرکت صنعتــی در 

کشــور ایجاد خواهــد شــد. کل 
امضای قرارداد هوشمندسازی حمل سرباره در 

شرکت فوالد مبارکه
اظهــار  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  تکنولــوژی  معــاون 
داشــت: همچنیــن در ایــن روز در راســتای تحقــق 
گذشــته توســط  کــه در ســال  پروژه هــای فــوالد +۲۲ 
کلیــد خــورده اســت،  مدیرعامــل محتــرم شــرکت 
قــرارداد  لجســتیک،  هوشمندســازی  فــاز  اولیــن 
امضــا  و ایریســا  شرکت ایرانســل  توســط  اجرایــی 
خواهد شــد. این قرارداد مربوط به هوشمندسازی 
ــه عنــوان  ــه ب حمــل ســرباره در شــرکت فــوالد مبارک
کنتــرل،  کنــون  یکــی از ۲۲ پروژه ایــن طــرح اســت. تا
برنامه ریــزی و اجــرای حمــل ســرباره ها اپراتــور محور 
انجــام می شــود  انســانی  نیــروی  توســط  و  بــوده 
بنابرایــن در تــاش هســتیم هوشمندســازی فــوالد 
مبارکــه را بــا اســتفاده از فرایندهای نوظهــور اجرایی 

کنیــم.

گفــت:  رییــس ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان 
ــوری  ــت جمه ــات ریاس ــیزدهمین دوره انتخاب س
و ششــمین دوره شــوراهای اســامی در شــهرهای 
اصفهــان و شــاهین شــهر از توابــع اســتان اصفهان 

بــه صــورت الکترونیکــی برگــزار می شــود. 
و  تعرفه هــا  توزیــع  حاشــیه  قاســمی در  حیــدر 
اقــام انتخابــات ریاســت جمهــوری و شــوراهای 
اســتان اصفهــان  و روســتاهای  اسامی شــهرها 
فرآینــد  و  مراحــل  افــزود:  خبرنــگاران  جمــع  در 
گذشــته در ســتاد  انتخابــات از حــدود ســه مــاه 
بخشــداری های  و  فرمانداری هــا  انتخابــات، 
اســتان شــروع شــده و در دســت انجــام اســت و 
همــه مراحــل تا امروز بر اســاس تقویم و زمانبندی 

مــی رود. پیــش 
وی ادامه داد: هماهنگی  الزم در ستاد انتخابات 

و فرمانداری هــا و بخشــداری  انجــام شــده اســت 
کلــی همــه برنامه هــا طبــق زمانبنــدی و  و بطــور 

تقویــم انتخابــات بــه خوبــی پیــش رفتــه اســت.
رییــس ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان اظهــار 
داشــت: تعرفه هــا و اقــام انتخاباتــی بــا هماهنگــی 
انجــام شــده از تهــران منتقــل شــده اســت و امــروز 
کــه ۵۲ بخــش را هــم در بــر  بیــن ۲۴ شهرســتان 
می گیــرد توزیــع می شــود و در مخــازن مربوطــه قرار 

می گیــرد.
وی بــا اشــاره بــه توزیــع تعرفه هــای ســه، پنــج، 
کــرد: تعرفه هــای ســه و  هفــت، ۹ و ۱۳ نفــره بیــان 
پنــج نفــره مربــوط بــه شــوراهای اسامی روســتا و 
تیره های عشــایری و تعرفه های پنج، ۹ و ۱۳ نفره 
مربــوط بــه انتخابات شــوراهای شــهرهای اســتان 

اصفهــان اســت.
کــرد: حــدود ســه میلیــون  قاسمی خاطرنشــان 
و ۶۴۴ هــزار نفــر از جمعیــت پنــج میلیــون و ۱۲۰ 
در ســیزدهمین  اســتان  نفری ایــن  و ۸۵۰  هــزار 
دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری و ششــمین 
دوره انتخابــات شــوراهای اسامی اسامی شــهر و 

روســتا واجــد شــرایط رای دادن هســتند.
اســتان اصفهــان بیــش از پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار 
نفر جمعیت در ۲۴ شهرستان دارد که ۸۸ درصد 

از جمعیــت آن در ۱۱۱ شــهر زندگــی می کنند.

گفــت: ۱۵۰  بودجــه  و  برنامــه  رییــس ســازمان 
ــرای  ــده ب ــای آین ــار در روزه ــان اعتب ــارد توم میلی
اطمینــان از اتمــام ســامانه دوم آب شــرب بــه 

اصفهــان تخصیــص خواهــد یافــت. 
محمدباقــر نوبخــت پــس از اتمــام برنامه هــای 
گــوی تلویزیونــی  گفــت و  ســفر بــه اصفهــان در 
گذشــته در ســفر بــه اصفهــان بــرای  افــزود: ســال 
پرداخــت ۳۰۰ میلیــارد تومــان جهــت تکمیــل 
طــرح ســامانه دوم آبرســانی بــه اصفهــان قــول 
کــه بطــور صــد در صــد تخصیــص  مســاعد دادم 

یافــت.
طــرح ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان بــا هــدف 
آبرســانی بــه ۱۴ شهرســتان اســتان اصفهــان)۷۳ 
کیلومتــر  بــه طــول ۲۷  شــهر و ۷۸ دهســتان( 
کــه  از طریق ایــن ســامانه  در حــال اجراســت، 

عملیــات اجرایــی آن از ســال ۸۸ آغــاز شــد، قــرار 
اســت آب مــورد نیــاز اصفهــان بطــور مســتقیم از 
دریاچــه ســد زاینــده رود در چــادگان و از خروجــی 
تونــل در نزدیکــی شــهر تیــران، منتقــل و تامیــن 

شــود.
داشــت:  اظهــار  جمهــوری  رییــس  معــاون 
برای اینکــه بــرای هفــت تــا ۱۰ ســال آینــده نگرانــی 
 ۱۴ و  اصفهــان  مــردم  آشــامیدنی  آب  تامیــن 
شهرســتان رفــع  شــود بایــد ۱۵۰ میلیــارد تومــان 
دیگــر بمنظــور تکمیل این طــرح پرداخت شــود.

اهمیت ایــن  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
گــو بــا اســتاندار اصفهــان  گفــت و  موضــوع در 
داشــته  اطمینــان  کــه  شــد  بر ایــن  کیــد  تا
باشــم این طــرح قبــل از اتمام ایــن دوره خدمتــم 

شــود. تکمیــل  دولــت  در 
پیگیــری  و  قــول  بــه  بیان اینکــه  بــا  نوبخــت 

کرد:  اســتاندار اصفهــان اطمینــان دارم، تصریــح 
ــا پایــان خــرداد آب  کــه ت مقــرر شــد با ایــن شــرط 
وارد لوله هــای ســامانه دوم آبرســانی اصفهــان و 
بــه آب فعلــی اضافــه شــود، ۱۵۰ میلیــارد تومــان 

اعتبــار دیگــر بــه فوریــت تامیــن شــود.
کــه بــا تخصیص ایــن  کــرد  وی اظهــار امیــدواری 
اعتبــار طــرح مذکــور تمــام شــود و مــردم اصفهــان 

نگــران آب آشــامیدنی نباشــند.

کــه آب نیــروگاه اصفهــان تامیــن شــود،  در صورتــی 
کامــل تولیــد  تولیــد بــرق در ایــن نیــروگاه بــا ظرفیــت 

می شــود.
مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق اصفهــان 
بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر تمــام واحد هــای 
بــا  پایــدار  بــرق  تولیــد  بــرای  نیــروگاه  بخاری ایــن 
اســت  صــد  در  صــد  آمادگــی  در  کامــل  ظرفیــت 
گفــت: بــا توجــه بــه محدودیــت آب، ایــن نیــروگاه 
ــا ۲۵ درصــد ظرفیــت در حــال تولیــد  کنــون ب هــم ا

بــرق اســت.
صــورت  در  نیــروگاه  افزود: ایــن  سعیدمحســنی 
کامــل  ــا ظرفیــت  ــد ب تامیــن آب مــورد نیــاز می توان
و  دهــد  تحویــل  سراســری  شــبکه  بــه  را  بــرق 
کاهــش خاموشــی های شــهر اصفهــان  ســهمی در 

باشــد. داشــته 

وی افــزود: متخصصان ایــن شــرکت بــا تمــام تــوان 
واحد هــای  تمــام  کرونایــی،  ســخت  شــرایط  در 
بخــاری نیــروگاه اصفهــان را قبــل از پیــک تابســتان 

ــد. کردن ــاده  آم
نیــروگاه اصفهــان در جنــوب غربــی اصفهــان و در 
کــه دارای  مجــاورت رودخانه زاینده رود واقع شــده 
پنــج واحــد بخــاری مولــد بــرق بــا ظرفیت هــای 
متنــوع و مجموع تــوان اســمی تولید ۸۳۵ مگاوات 

بــرق اســت.

مدیرعامــل شــرکت صنایــع شــیر ایران در اســتان 
بــه ۱۸  لبنی ایــران  : محصــوالت  گفــت  اصفهــان 
قدوســی   عبــداهلل  می شــود.  صــادر  دنیــا  کشــور 
از یکــی از شــرکت های تولیــد لبنیــات  در بازدیــد 
کنــون روزانــه شــرکت صنایــع  گفــت: هــم ا گلپایــگان 
شــیر ایران ۳۵۰۰ تــن شــیر خــام دریافــت می کنــد 
دارد.  اختصــاص  بــه صــادرات  آن  کــه ۱۵ درصــد 
وی  افــزود: پارســال صنایــع شــیر ایران ۱۶۰۰ میلیــارد 
کشــور های همســایه؛ اوراســیا و روســیه  تومــان بــه 
که از عمده مشتریان تولیدات لبنی کشور هستند 
کــه ۸۰ درصــد  صــادرات محصــوالت لبنــی داشــتند 

آن رفــع تعهــد ارزی اســت.
گفــت:  شــیر ایران  صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
صنایــع  شــرکت  لبنــی  محصــوالت  صــادرات 

گذشــته ۷۴  کشــور در ســال  شــیر ایران بــه خــارج از 
که ایــن ارزآوری امســال افزایــش  میلیــون دالر بــود 

می یابــد.
مدیــر عامــل شــرکت صنایــع شــیر ایران بــه تاثیــر 
کــرد  نیــز اشــاره  اولیــه  مــواد  تامیــن  تحریم هــا در 
در  مهندســان  فنــی  دانــش  کمــک  بــا  افــزود:  و 
کشــور بســیاری از مشــکات  مجموعه صنایع شــیر 

اســت. مرتفــع شــده  تحریم هــا 

معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛ 

 ۵G امضای تفاهم نامه ایجاد شبکه
با همکاری فوالد مبارکه و ایرانسل 

انتخابات الکترونیکی در ۲ شهر استان اصفهان برگزار می شود

رییس سازمان برنامه و بودجه کشور :

۱۵۰ میلیارد تومان برای اتمام سامانه دوم آب شرب اصفهان تخصیص می یابد

تولید برق، مشروط 
به رفع تشنگی واحد های نیروگاه اصفهان 

صدور محصوالت لبنی ایران به ۱۸ کشور دنیا 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بــا بهــره بــرداری از ۵۱ واحد مســکن مهر در شــهرضا، 
بــه  اســتان  در  مهــر  مســکن  واحد هــای  تمــام 
متقاضیان تحویل و پرونده مسکن مهر در استان 

بســته شــد.
در  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
آییــن افتتــاح ۵۱ واحــد مســکونی مســکن مهــر در 
گفــت: ۷۲ واحــد از طرح هــای  سروســتان شــهرضا 
کــه ۲۱ واحــد  مســکن مهــر اســتان باقــی مانــده بــود 
بهــره  بــه  کنــون  ا واحــد  و ۵۱  ســال ۹۹  پایــان  در 

بــرداری رســید.

علیرضــا قــاری قــرآن افــزود: ۷۰ هــزار واحــد مســکن 
ملــی در اســتان پیــش بینــی شــده اســت کــه در ســه 

کنــون ۹۵ هــزار متقاضــی ثبــت  مرحلــه ثبــت نــام تا
کرده انــد. نــام و ۱۸ هــزار نفــر وجــه ثبــت نــام را واریــز 

گفــت: در شــهرضا نیــز ۳ هــزار و ۲۰۰ نفــر در ایــن  وی 
طــرح ثبــت نــام و ۵۰۰ نفــر واجــد شــرایط وجــه ثبــت 

کردنــد. نــام را واریــز 
ــزود:  ــان اف ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
قــرارداد ســاخت واحد هــای مســکن ملــی نیــز بــا 
بنیــاد مســکن منعقــد و زمیــن طــرح فراهــم شــده 
کــه طــی دو ســال  اســت و پیــش بینــی می شــود 
ــد. ــرداری برس ــه بهــره ب ــی ب ــای مســکن مل واحد ه

با تحویل خانه های مهر در شهرضا :

پرونده مسکن ِمهر در استان اصفهان بسته شد 

خبر خبر

گفــت: رونــد توســعه طــرح قطــار  اســتاندار اصفهــان 
شــهری اصفهــان بــه بهارســتان در یــک ســال بــا 
دســتور رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه ۳۵ درصد 

کــه قابــل توجــه اســت.  داشــته 
بازدیــد رییــس ســازمان  عبــاس رضایــی هنــگام 
برنامــه و بودجــه از طــرح قطــار شــهری اصفهــان 
بــه بهارســتان، اظهــار داشــت: این طــرح در یــک 
ســال اخیــر رشــد خوبــی داشــته اســت امــا در جریان 
کــرد  عملیاتــی شــدن بــه مشــکات خاصــی برخــورد 
و تغییــر محــل تأمیــن اعتبــارات و همچنیــن تأمیــن 

ریــل، اجرای ایــن پــروژه را بــه تأخیر انداخــت.
ــا بیان اینکــه تغییــر محــل تأمیــن اعتبــارات و  وی ب
همچنیــن تأمین ریل و انعقــاد قرارداد بــا ذوب آهن 
کــرد، ادامــه  اجرای ایــن پــروژه را بــا تأخیــر رو بــه رو 
کــه تــا پایــان شــهریور  داد: ایــن نویــد را می دهیــم 

ــرداری برســانیم. ــه بهــره ب ــروژه را ب امســال این پ
اســتاندار اصفهــان بــا قدردانــی از دســتور مســاعد 
رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــرای تکمیل ایــن 
کــرد: از هــر طریــق ممکــن تــاش  طــرح  اضافــه 
می کنیــم تا ایــن طــرح را بــا ســرعت عمــل بــه پیــش 

ببریــم.
آماده تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح مترو 

اصفهان- بهارستان هستیم
گفــت: برای  رییــس ســازمان برنامه و بودجه کشــور 
تکمیل طرح قطار شــهری اصفهان- بهارســتان با 
توجــه به ســرعت بــاالی اجــرای آن، آماده مشــارکت 

کار تــا پایــان دولت دوازدهم هســتیم.  در ایــن 
قطــار  طــرح  از  بازدیــد  در  نوبخــت  محمدباقــر 
نشســت  در  و  بهارســتان   - اصفهــان  شــهری 
مشــترک بــا مدیــران اجرایی ایــن پــروژه بــر ضــرورت 
کیــد و  ــرداری از آن تا ــد بهره ب ــه رون شتاب بخشــی ب
کــه  کار بســیار بزرگــی اســت  کرد: ایــن پــروژه  اضافــه 
کمتــر از یــک  ُکنــدی دنبــال شــده امــا در  ســال ها بــا 
ــرده اســت. ک ــی پیــدا  گذشــته، ســرعت خوب ســال 

گذشــته ۲۰۰ میلیــارد  وی بــا بیان اینکــه تیــر ســال 
تومــان بــرای اتمام ایــن طــرح تخصیــص یافــت، 
ادامــه داد: منابــع مالــی جدیــد بــرای تکمیــل طــرح 
متــرو اصفهــان- بهارســتان را تــا ۲۰۰ میلیــارد تومــان 

هــم تخصیــص خواهیــم داد.
خاطرنشــان  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رییــس 
ســاخت: انتظــار مــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه در 
کــه  دوران دولــت تدبیــر و امیــد بــود، امــا در صورتــی 

امــکان تکمیــل آن وجــود داشــته باشــد، آمادگــی 
خــود را بــرای افزایــش اعتبــار آن اعــام می کنیــم.

ــرد: پیشــرفت ۱۵ درصدی ایــن طــرح  ک وی اضافــه 
کــم اســت امــا در صــورت امــکان تکمیــل  خیلــی 
طــرح، مــا آمــاده تامیــن اعتبــار جدیــد بــرای ُحســن 

ختــام آن هســتیم.
اتمام مترو اصفهان - بهارستان ۳۴۰ میلیارد 

تومان اعتبار می خواهد
مدیرعامــل شــرکت عمــران بهارســتان هــم در ایــن 
بازدیــد بــا بیان اینکــه طــرح قطــار شــهری اصفهــان 
بــه بهارســتان تــا تیــر پارســال  ۳۵ درصــد در بخــش 
زیرســازی و ۱۵ درصــد پیشــرفت در بخــش روســازی 
داشــته اســت، اظهــار داشــت: این طــرح پــس از 
تخصیص اعتبار حــدود ۲۰۰ میلیارد تومانی رییس 
سازمان برنامه و بودجه و با تخصیص ۲۰۰ میلیارد 
تومــان از منابــع داخلــی شــرکت شــهرهای جدیــد، 

کــرده اســت. پیشــرفت خوبــی پیــدا 
کنون ایــن پــروژه بــا ۹۰  محمدرضــا احمــدی افــزود: ا
درصد پیشــرفت در بخش زیرســازی و ۶۰ درصد در 

بخــش روســازی همراه اســت.
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان 
بــا ۱۵  نیــز  بهارســتان  بر اینکه ایســتگاه  کیــد  تا بــا 
درصد پیشــرفت در دســت بهره برداری اســت، ابراز 
کــه تــا قبــل از پایــان ســال جاری ایــن  کــرد  امیــدواری 

پــروژه بــه بهــره بــرداری برســد.
میلیــارد   ۳۴۰ بــه  پــروژه  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
کــرد: اجــرای برق  تومــان اعتبــار دیگــر نیــاز دارد بیان 
ــال  ــان س ــا پای ــات را ت ــی از تأسیس ــری و بخش باالس

کــرد. جــاری تکمیــل خواهیــم 
احمــدی گفــت : بخش عمــده ای از این اعتبــارات را 
از محل منابع داخلی شــرکت عمران و بخش دیگر 
کمک ســازمان مدیریت برنامه و بودجه  را از محل 

تأمین خواهیــم کرد.

مدیــر منطقــه هشــت شــهرداری اصفهــان از آغــاز 
ــد در ایــن  ک هــای پســتی جدی عملیــات نصــب پا
گفت: ایــن پــروژه در راســتای  منطقــه خبــر داد و 
ــف )GNAF( در اصفهــان  ــروژه ملــی جی َن اجــرای پ

برنامه ریــزی شــده اســت.
از  اســتفاده  امــروزه  کــرد:  کیهانــی اظهــار  محمــد 
اطاعــات مکانــی و ســرویس های مــکان مبنــا در 
فعالیت های شــهری، ارائه خدمات به شــهروندان 
بــه طــور چشــمگیری رو بــه افزایــش بــوده و بخــش 
عمــده ای از فعالیت هــا و خدمــات شــهر، وابســته 
بــه وجــود و به کارگیــری اطاعــات مکانــی و توصیفی 

ک هــای پســتی ســاختمان ها اســت. پا
وی افــزود: بــر همیــن اســاس بــا همــکاری معاونــت 
برنامه ریــزی و توســعه ســرمایه انســانی شــهرداری 
منطقه هشــت، اداره کل پســت اســتان و با نظارت 
ســازمان زیباســازی شــهرداری، عملیات برداشــت، 
ک هــای شــهری،  به روزرســانی و صحت ســنجی پا
کدهای پســتی و بانک هــای اطاعاتــی مرتبــط در 

منطقــه ۸ شــهرداری اصفهــان آغــاز شــد.
اصفهــان  شــهرداری  هشــت  منطقــه  مدیــر 
اجــرای  راســتای  در  پــروژه  کرد: ایــن  خاطرنشــان 
اصفهــان  در   )GNAF( جی َنــف  ملــی  پــروژه 

اســت. شــده  برنامه ریــزی 
وی ادامــه داد: GNAF در حقیقــت یــک سیســتم 
ــی افــراد  ــز نمایــش اطاعــات موقعیــت مکان متمرک
ک و شــماره  شــامل شــهر و محــل ســکونت، پــا
واحــد مســکونی و اطاعــات پیرامونــی متعــددی 
ماننــد معابــر اطــراف، انــواع دسترســی ها، تعــداد 
بهره منــدی  میــزان  و  ســاختمان  کنان  ســا
بــرق  ســاختمان از خدمــات شــهری مثــل آب و 
کــد  کــه بــا اجــرای آن همــه مکان هــا بــا یــک  اســت 

یکتــا شــناخته شــده و مــردم از ســردرگمی درباره 
می شــوند. خــارج  آدرس دهــی 

کیهانــی گفــت: در ایــن راســتا و با توجــه به مطالبات 
مــردم مناطــق مختلــف از ابتــدای ســال جــاری، 
عملیــات برداشــت، به روزرســانی و صحت ســنجی 
اصفهــان  پســتی  کدهــای  و  شــهری  ک هــای  پا
عملیــات  ادامــه  در  و  گرفــت  قــرار  کار  دســتور  در 
ک هــای جدیــد پســتی از منطقــه  تهیــه و نصــب پا
بــه  اشــاره  بــا  وی  شــد.  آغــاز  شــهرداری  هشــت 
کــه روی  ک هــای جدیــد  از پا اســتفاده  مزایــای 
کــرد: وجــود  ســاختمان ها نصــب می شــود، اظهــار 
کــه حــاوی اطاعــات   )QR code( بارکدهــای پســتی
تجــاری،  مســکونی،  واحدهــای  پســتی  کدهــای 

دارد. به روزرســانی  قابلیــت  اســت،  و...  اداری 
اصفهــان  شــهرداری  هشــت  منطقــه  مدیــر 
کــرد: نبــود نیــاز بــه تعویــض فیزیکــی  خاطرنشــان 
ک نصــب شــده در صورت ایجــاد تغییــرات در  پــا
عرصــه و اعیــان هــر ملــک، نمایــش آدرس پســتی 
ــر اســاس آخریــن وضعیــت بانــک  صحیــح ملــک ب
اطاعــات  و  اســامی معابر  بــا  مرتبــط  اطاعاتــی 
بــودن  اســتفاده  قابــل  و  پســت  اداره  توصیفــی 
کــه بــه  ک هــای جدیــد در همــه ســامانه هایی  پا
نحــوی از طریــق موقعیت هــای مکانــی در حــال 
ســرویس دهی به شــهروندان اســت، از دیگر مزایای 
ک هــای جدیــد بــر روی ســاختمان ها بــه  نصــب پا

مــی رود. شــمار 
تحقــق  راســتای  در  پــروژه  داد: ایــن  ادامــه  وی 
مطالبــات مردمی در تمامی مناطــق ۱۵ گانه تعریف 
ــا پایــان ســال جــاری در هفــت  شــده و امیدواریــم ت
گانــه  منطقــه و در ســال آینــده در تمامی مناطــق ۱۵ 

ــه اتمــام برســد. شــهرداری اصفهــان ب

استاندار اصفهان:  

رشد ۳۵ درصدی قطار شهری بهارستان 
گذشته قابل توجه است در یکسال 

مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان خبر داد:

ک های پستی جدید  آغاز عملیات نصب پال
در منطقه ۸ اصفهان
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در راســتای تحقــق شــعار جهانــی روز تنــوع زیســتی 
۲۲ می بــا عنــوان » مــا بخشــی از راه حــل طبیعــت 
هســتیم«، منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل شــرکت 
همراهی ایــرج  بــا  اصفهــان  آهــن  ســهامی ذوب 
حشــمتی مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
اصفهــان، برخــی از معاونــان و مســئوالن ســتادی و 
محیــط بانــان از پــارک ملی و پناهگاه حیــات وحش 
قمیشــلو بازدیــد بــه عمــل آورد. اداره کل حفاظــت 
محیط زیســت اســتان اصفهان در راستای آشنایی 
مدیــران صنایــع بــزرگ بــا مناطــق تحــت مدیریــت 
حفاظــت محیط زیســت اســتان اصفهان، ضــرورت 
حفــظ نگهداری ذخایر ژنتیک،کارکردهــا و خدمات 
کوسیســتمی که توســط محیــط زیســت در مناطق  ا
تحــت مدیریــت ارائــه می شــود؛ در ســال جــاری، 
مجموعــه ای از بازدیدهــا را بــرای فعــاالن صنعتــی 
نخســتین  راســتا  در ایــن  می کنــد.  برگــزار  اســتان 
مدیرعامــل  زاده  یــزدی  منصــور  توســط  بازدیــد 
کــه  گرفــت  آهــن اصفهــان صــورت  شــرکت ذوب 
کل  ــه آهــو، میــش،  حیــات وحــش منطقــه از جمل
کــرد. پــارک ملــی و پناهــگاه  بــز را از نزدیــک مشــاهده 
حیــات وحش قمیشــلو با مســاحت ۱۱۳ هــزار هکتار 
در ۴۵ کیلومتــری شــمال غــرب شــهر اصفهــان واقــع 
شــده و دارای ســه زیســتگاه مهــم تپــه اســتپی و 
کوهســتانی و  تپــه ماهــوری و زیســتگاه  دشــتی، 
گیــر اســت. این منطقــه مهــم زیســتی عــاوه بــر  بــرف  
گیاهــی، زیســتگاه  گونــه  برخــورداری از بیــش از ۳۷۱ 
گونه هــای مختلــف حیــات وحــش از جملــه آهــو، 
کبــک، تیهــو و  گــرگ،  کل بــز،  قــوچ، پــازن، میــش، 
کفتار اســت. اســتان اصفهان دارای یک اثر طبیعی 
ملــی، ۲ پــارک ملــی، پنــج پناهــگاه حیــات وحــش، 
چهــار منطقــه حفاظــت شــده، ۱۱ منطقــه شــکار 

ــی اســت. ــاالب بین الملل ممنــوع و یــک ت

محمدباقــر  شهرســازی،  و  راه  وزارت  از  نقــل  بــه 
نوبخــت معــاون رئیس جمهــور بــه همــراه اســتاندار 
جدیــد  شــهر  عمرانــی  پروژه هــای  از  اصفهــان 
کــه احمدی  کــرد. در ایــن بازدید  بهارســتان بازدیــد 
نیــز حضــور  مدیرعامــل شــهر جدیــد بهارســتان 
داشــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــر توجــه 

کــرد. کیــد  کیفیــت در اجــرای پروژه هــا تا بــه 
از  معــاون رئیس جمهــور ضمــن اظهــار رضایــت 
اســتان اصفهــان  ســرعت پیشــرفت پروژه هــای 
گفــت:  و از جملــه متــروی اصفهان-بهارســتان، 
ســرعت پیشــرفت متــروی اصفهان-بهارســتان 
کــه در  اســت  کــی  اســت و شــواهد حا مناســب 
کیفیــت در اولویــت اجــرا، قــرار  اجرای ایــن پــروژه 

گرفتــه اســت.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه بــا اعام اینکــه 
ــروژه  ــا بودجــه پ ــی دارد ت ــان آمادگ ــازمان همچن س
کنــد، افــزود:  متــرو اصفهــان- بهارســتان را تأمیــن 
قــدردان زحمــات شــرکت عمــران بهارســتان بــرای 
پــروژه متــرو اصفهــان - بهارســتان هســتیم چــرا کــه 

اقدامــات شایســته ای انجــام شــده اســت.
رضایــی اســتاندار اصفهان نیــز در این بازدید ضمن 
قدردانــی از فعالیت هــای انجــام شــده، یــادآور شــد: 
پــروژه متــرو اصفهــان - بهارســتان طــی ۱۰ ســال ۳۵ 
درصــد رشــد داشــت و بــه یکباره رشــد خوبــی را طی 

۱۱ مــاه اخیر داشــته اســت.
اســتاندار اصفهــان افــزود: امســال بــرای چهارمیــن 
بــار از ایــن پــروژه بازدیــد رسمی داشــتم و طــی ۱۱ ماه 

اخیر ایــن پــروژه ۳۵ درصــد رشــد داشــته اســت.
احمــدی مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد 
و  از حمایت هــا  تشــکر  و  بــا قدردانــی  بهارســتان 
بازدیدهــای رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه و 
ــه  ــا ادام ــرد ب ک ــدواری  ــراز امی ــان، اب ــتاندار اصفه اس
تأمیــن بودجــه الزم، ایــن پــروژه بــه ســرعت تکمیــل 

گیــرد. شــده و مــورد بهــره بــرداری قــرار 
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید بهارستان با 
اشــاره به اینکــه پــروژه متــروی اصفهان-بهارســتان 
ظرفیــت حمــل ۲۷ هزار نفــر مســافر را دارد، توضیح 
داد: بخــش عمــده ای از ایــن اعتبــارات را از محــل 
کنیم و بخش  منابع داخلی شــرکت عمران تأمین 
دیگــری را از محــل کمــک ســازمان مدیریــت برنامه 

کرد. و بودجــه تأمیــن خواهیــم 

محیط زیست:

مدیرعامل ذوب آهن 
اصفهان از پارک ملی 

کرد قمیشلو بازدید 

پیشرفت ۷۰ درصدی 
ساخت متروی شهر 
جدید بهارستان به 

اصفهان
خبرربخ خبرربخ

گزارشربخ

کــه مســئوالن دغدغــه تأمیــن آب شــرب  ایــن روزهــا 
شــهرها و روســتاها را دارنــد و از جیــره بنــدی آب 
گلــوی طبیعــت  ســخن می گوینــد، خشکســالی، 
رنجــور را بــی رحمانــه می فشــارد. خشکســالی در 
کننــده جمعیــت و  بیــن عوامــل مختلــف تهدیــد 
کشــور از جملــه تخریــب  گونه هــای حیــات وحــش 
زیســتگاه، تصادفــات جــاده ای و شــکار غیــر مجــاز، 
وحش ایــران  حیــات  تهدیــد  عامــل  مهم تریــن 

اســت.
دهــه  پنــج  تابســتان های  خشــک ترین  از  یکــی 
کنــون  اخیر ایــران در پیــش اســت و تشــنگی از هــم ا
بــر مناطــق حفاظــت شــده و زیســتگاه های حیــات 

ــرده اســت. ک وحــش اســتان اصفهــان غلبــه 
بی آبی تداعی مرگ

برپایــه آمــار هواشناســی اســتان، امســال ۸۰ درصــد 
اســتان درگیر خشکســالی کم تا بســیار شدید است 
واز ابتــدای ســال آبــی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ ســهم اصفهان از 
بارندگی هــا ۱۰۶ میلی متــر بــوده و ایــن اســتان بــر اثــر 
تشــدید خشکســالی ۳۳ درصــد و نســبت بــه بلنــد 

کاهــش بارندگــی دارد. مــدت ۲۹ درصــد 
کاهــش بارندگــی و خشکســالی شــدید، آبدهــی  ــا  ب
چشــمه ها در مناطق حفاظت شــده کاهش یافته 
و بســیاری از چاه هــا خشــک شــده اند. این روزهــا 
تشــنگی حیات وحش را از زیستگاه هایشــان فراری 
داده و حیوانــات بــه هــوای آب و غــذا در آغوش مرگ 

می رونــد.
عرصه های محیط زیستی اصفهان درگیر بی 

گیر سابقه ترین خشکسالی فرا
کل  کبــری، معــاون پایــش و نظــارت اداره  حســین ا

حفاظــت محیط زیســت اصفهــان می گویــد: ســال 
آبــی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ بــی ســابقه ترین خشکســالی و 
گیــر در ســطح اســتان اصفهــان شــاهد هســتیم  فرا
و مناطــق حفاظــت شــده و عرصه هــای محیــط 
ــه  ــز از ایــن معضــل مســتثنی نیســت و ب زیســتی نی

شــدت درگیر انــد.
مناطــق  در  خشکســالی  شــدت  می افزایــد:  وی 
چهارگانــه تحــت مدیریــت از بســیار شــدید تــا حــاد 
و بحرانــی متفــاوت اســت و از غــرب و جنــوب غــرب 
اســتان هرچــه بــه ســمت مناطــق شــرقی برویــم 
خشکســالی بحرانی تر بــوده و حفاظــت عرصه های 
کــرده  زیســت محیطــی را بــا چالــش جــدی مواجــه 

اســت.
هشدار درباره شیوع بیماری های مرگبار بین 

حیات وحش
حفاظــت  کل  اداره  نظــارت  و  پایــش  معــاون 
می کنــد:  خاطرنشــان  اصفهــان  زیســت  محیــط 
گیــر، اثــرات مســتقیم و غیــر  خشکســالی های فرا
داشــته  زیســتی  محیــط  مناطــق  بــر  مســتقیم 
منبــع  و  )علوفــه(  گیاهــی  تولیــد  جمله اینکــه  از 
کاهــش یافتــه  غذایــی حیــات وحــش بــه شــدت 
اســت و حتــی در برخــی مناطــق شــرقی اســتان 
اثــر  بــر  نیــز  آبــی  منابــع  اســت.  رســیده  بــه صفــر 
خشکســالی های پــی در پــی رو بــه خشــکی مــی رود 
و ســختی تأمین آب پایدار برای حیات وحش را دو 

می کنــد. چنــدان 
کبــری بــا ابــراز نگرانی از این شــرایط، اضافه می کند:  ا
گرمــای شــدید در پیــش اســت و  فصــل تابســتان و 
در ایــن وضعیــت احتمــال شــیوع بیماری هــا، مــرگ 
کاهــش زاد و ولــد و ناتوانــی  و میــر حیــات وحــش، 

حیوانات در نگهداری از بچه هایشان را دو چندان 
گیــری که این  می کنــد؛ همچنیــن اثــر بســیار بــد و فرا
کــه وحــوش بــه هــوای  وضعیــت رقــم زده ایــن اســت 
یافتــن غــذا بــه خــارج از مناطــق حفاظــت شــده 

مهاجــرت می کننــد.
تصادفات جاده ای و شکار، تهدید حیات 

وحش تشنه
کــه  وی ادامــه می دهــد: مــا بــا بضاعــت و نیرویــی 
شــبانه  مــا  کارشناســان  و  محیط بانــان  داریــم، 
روزی در حــال حفاظــت هســتند امــا وقتــی وحوش 
از مناطــق حفاظــت شــده دور شــوند  ناچــار  بــه 
مشــکات عدیــده ای بــرای حفاظت ایجــاد می کنــد 
زیــرا هنگامی کــه از چتــر حفاظتــی خــارج می شــوند 
ممکــن اســت در دام شــکارچیان بیافتنــد و یــا بــر اثــر 
کــه در  تصادفــات جــاده ای تلــف شــوند؛ معضلــی 
حاشــیه جاده مناطق موته، قمیشــلو و عباس آباد 

شــاهد هســتیم.
معــاون پایــش و نظــارت اداره کل حفاظــت محیــط 
شــرایط  امســال  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  زیســت 
بســیار ســختی در مناطق چهارگانه محیط زیســت 
اســتان ایجاد شــده و بــی شــک حفاظــت پایدار ایــن 
عرصه هــا نیازمنــد مشــارکت همــه اقشــار و حمایــت 
مســئوالن در تأمیــن اعتبــارات الزم برای بــرون رفت 
کاهــش اثــرات خشکســالی اســت،  از مشــکات و 
گفــت: مــا بــرای تأمیــن علوفــه حیــات وحــش و 
آب پایــدار بــه شــدت نیازمنــد اعتبــارات مناســب 

هســتیم.
مردم و مسئوالن برای حفظ میراث طبیعی 

کمک کنند
ــاز از  ــارات مــورد نی ــرای تأمیــن اعتب ــزود: ب کبــری اف ا
برنامــه  اســتانداری، ســازمان مدیریــت و  طریــق 
ریــزی اصفهــان و ســازمان حفاظت محیط زیســت 
کردیم و با ســازمان مدیریت بحران  کشــور پیگیری 
کــه امیــد اســت این تاش هــا  کشــور مکاتباتــی شــده 
نتیجــه بخــش باشــد امــا بــا وجــود پیگیری هــای 
کنــون مــا در ســطح اســتانی و ملــی برای اســتفاده  تا
از هــر ظرفیتــی بــرای تأمین اعتبارات،مشــکل آنقدر 
همراهــی  نیازمنــد  شــدت  بــه  کــه  اســت  گیــر  فرا
هســتیم.  حقوقــی  و  حقیقــی  مردم،نهادهــای 
کــه پویــش نــذر  گونــه ای اســت  امســال شــرایط بــه 
طبیعــت بایــد فعال تــر از ســال های قبــل باشــد تــا بــا 
کمــک عوامــل وکارشناســان محیط زیســت و برنامه 
ریزی هــا و هــم افزایی مردم و مســئوالن این شــرایط 

کمتــری پشــت ســر بگذاریــم. ســخت را بــا اثــرات 

یکی از خشک ترین تابستان های پنج دهه اخیر ایران در پیش است:

حیات وحش اصفهان تشنه است
مشــترک  مجــازی  نشســت  در  مســائلی،  نویــد 
انجمــن  و  اجتماعی ایــران  مــددکاران  انجمــن 
آوران  »نــان  خصــوص  در  اصفهــان  کار  کــودکان 
کــودکان کار و خیابــان  کوچــک« و تحلیــل وضعیــت 
کار در  کــودکان  کــرد: تشــکل های  در ایــران، اظهــار 
که ایــن تشــکل ها  اســتان اصفهــان فعــال هســتند 
کــودکان  بــا شناســایی و ارزیابــی وضعیــت خانــواده 
کارآفرینــی، مســائل  کار، حمایت هــای الزم در مــورد 
آموزشــی، تفریحــی، ورزشــی و حقوقــی را برای ایــن 

قشــر انجــام می دهنــد.
کودکان کار اتباع گویش و لهجه اصفهانی 

دارند
کار در  کــودکان  کــرد: انجمــن حمایــت از  وی اضافــه 
کــودک دســتفروش را  کنــون تعــداد ۷۵۰  اصفهــان تا
که ۹۵ نفر از این  کرده اســت  در اصفهان شناســایی 
کــودکان  کــودکان از اتبــاع خارجــی هســتند و ایــن 
گویــش  کــرده و  ســالیان متوالــی در اصفهــان زندگــی 
و لهجــه اصفهانــی دارنــد. مدیــر انجمــن حمایــت از 
کرد: فقر اقتصــادی و  کار اصفهــان، تصریح  کــودکان 
کودکان می شــود،  فرهنگی باعث دستفروشــی این 
کارگــر، معلــول یــا بیــکار  بــرای مثــال پــدر خانــواده 
کار در خیابــان تــاش می کنــد  کــودک بــا  اســت و 
کــودکان  هزینه هــای زندگــی را در بیــاورد و عــده ای از 
کار  کار و خیابــان هــم بــه دلیــل فقــر فرهنگــی به ایــن 
گروهــی  مشــغول هســتند. وی ادامــه داد: فرهنــگ 
کــودک آنهــا بیــرون از خانــه  کــه  از اتباع ایــن اســت 
کار  کنــد و شــاید چنــدان نیــاز اقتصــادی هــم بــه  کار 
کــودک نداشــته باشــند، متأســفانه مــردم در ســطح 
کــودکان  شــهر نمی تواننــد تشــخیص دهنــد آیا ایــن 
ــه دلیــل فقــر  ــا ب ــه و نیازمنــد هســتند ی ــان آور خان ن
کار می پــردازد و خانــواده آنهــا نیــاز  فرهنگــی به ایــن 
کــودک نــدارد. مســائلی  کار  اقتصــادی چندانــی بــه 
کودکــی  گــر  کــرد: شــهروندان بایــد بداننــد ا کیــد  تا
کــودک  را در خیابــان می بیننــد فرشــته نجــات آن 
نیســتند و در مــورد نــوع برخــورد صحیــح با ایــن 

کــودکان در جامعــه برنامه هــای آموزشــی  گــروه از 
کار  کــودکان  داشــتیم. مدیــر انجمــن حمایــت از 
کــرد: قانونــی در اردیبهشــت مــاه  اصفهــان، اظهــار 
کــه دســتگاه های متولــی  ســال ۹۹ مصــوب شــد 
قانــون  در ایــن  کار  کــودکان  حقــوق  از  حمایــت 
ــن  کاری در ای ــم  ک ــای  ــده و مجازات ه ــخص ش مش
زمینــه هــم آمــده اســت، امــا متأســفانه هنوز ایــن 
قانــون بــه مرحلــه اجــرا نرســیده و بــی توجهی هایی 

بــه آن صــورت می گیــرد.
بی هویتی بسیاری کودکان کار اتباع

کار اتبــاع  کــودکان  کــرد: بســیاری از  وی خاطرنشــان 
کنونــی مــدارک  در شــهر اصفهــان بــه دلیــل شــرایط 
هویتــی ندارنــد و در ایــن مــورد پیگیری هــای زیــادی 
گــر در  کــودکان ا گــروه از  شــده اســت، متأســفانه این 
خیابــان دچــار آســیب شــوند مــدارک هویتــی بــرای 
حمایــت از آنهــا نداریــم. مدیــر انجمــن حمایــت 
و  تشــکل ها  گفــت:  اصفهــان،  کار  کــودکان  از 
کار فعالیت  کودکان  خیریه های بسیاری در بخش 
دارنــد، و بــا وجــود تعــدد آنهــا ســازمان ها هــم به ایــن 
کــه تمایــل بــه فعالیــت در  تشــکل ها و خیریه هــا 
کار و خیابــان دارنــد مجــوز فعالیــت  کــودکان  حــوزه 
تعــدد  کرد: ایــن  تصریــح  مســائلی  می دهنــد. 
دســتگاه های دارای مجــوز و رفتارهــای حمایتــی 
کــودکان کار افزایــش پیــدا  آنهــا موجــب شــده تعــداد 
کنــد تــا عضو ایــن خیریه هــا شــوند و بــه نظرم ایــن 

اتفــاق یــک آســیب در جامعــه اســت.
کار اصفهــان،  کــودکان  مدیــر انجمــن حمایــت از 
کــرد: نکتــه مهم دیگر جــای خالی مــددکاران  اظهــار 
بــه  بهینــه  خدمــات  ارائــه  بخــش  در  اجتماعــی 
کمبــود  کار و خیابــان اســت و امروزه ایــن  کــودکان 
ــد مــددکاران اجتماعــی  ــده می شــود، بای بســیار دی
حضــور داشــته باشــند تــا توانمنــدی و نقــاط ضعف 
کــودکان را بشناســند و  گــروه از  خانواده های ایــن 
در اصفهــان جــای خالــی مــددکاران اجتماعــی را بــه 

وضــوح شــاهد هســتیم.

کودک دستفروش  در اصفهان شناسایی ۷۵۰ 

خبر

خبر

ــا بیان اینکــه در مشــترکان  منصــور شیشــه فروش ب
می شــود،  بــرق  محدودیــت  اعمــال  صنعتــی 
و  بــارش  کاهــش  دمــا،  افزایــش  داشــت:  اظهــار 
شــده  ســبب  مخزنــی  ســدهای  منابــع  کاهــش 
کــم برقی ایجــاد شــود. مدیــرکل مدیریــت بحــران 
اســتانداری اصفهــان بــا بیان اینکــه بــا توجــه بــه 
گیــر  آسانســور  در  نفــر  از ۱۴۰  بیــش  بــرق  قطعــی 
آزادســازی  امــداد  نیروهــای  توســط  کــه  افتادنــد 
شــدند، افــزود: ماینرهــا تهدیدی بــرای صنعت برق 
ــا  ــام ماینره ــوری تم کش ــه  ــاس مصوب ــر اس ــت، ب اس
حتــی مجازهــا هــم بایــد کار نکننــد و تعطیــل شــوند 
کــه در اســتان اصفهــان ماینرهــای مجــاز نداریــم کــه 

ع  پروانــه داشــته باشــند. وی بــا اشــاره به اینکــه مــزار
اســتخراج رمــز ارز در آینــده در منطقــه شــرق و غــرب 
اســتان پیش بینی شــده اســت، بیــان کــرد: در چند 
کمــک شــرکت بــرق ۳ هــزار و ۵۰۰  گذشــته بــا  روز 
کــه ۴ مــگاوات مصــرف  کشــف شــد  ماینــر غیرمجــاز 
بــرق می کردنــد، هــر مــگاوات به انــدازه ۲ هــزار منــزل 
منــزل  هــزار  به انــدازه ۸  مــگاوات  و ایــن ۴  اســت 
ــا اشــاره  کــرده اســت. شیشــه فروش ب بــرق مصــرف 
کارگاه های صنعتی  به اینکه ماینرهای غیرمجاز در 
گفــت:  کشــف شــده اســت،  کوره هــای زیرزمینــی  و 
کنــون ۸ هــزار و ۵۰۰ ماینــر غیرمجــاز  از اول ســال تا
کل ۹.۵  کــه در  کشــف شــده  در اســتان اصفهــان 

مــگاوات بــرق مصــرف می کردنــد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا 
اشــاره به اینکه همه اســتان در معرض خشکســالی 
اســت، خاطرنشــان کــرد: وزارت نیــرو بایــد نیروگاه ها 
کــم بــاری را جبــران  را در اســتان توســعه دهــد و 
کنــد، ســاالنه ۲ هــزار مگاوات کمبــود برق در اســتان 

اصفهــان داریــم.

کشف 8۵۰۰ ماینر غیرمجاز 
در اصفهان از ابتدای امسال خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

حجت االسام والمسلمین احمد عبداللهی نژاد در 
جلســه ســتاد امــر بــه معــروف و نهی از منکــر اصفهان 
دانشــگاه  تصدی گــری  بــا  پژوهشــکده  افزود: ایــن 
حوزه هــای  از  اســتفاده  بــا  و  اســامی اصفهان  آزاد 
اســتان  دانشــگاه های  ســایر  ظرفیــت  و  علمیــه 
تشــکیل می شــود. وی اظهــار داشــت:  ضــرورت 
گــر در  کــه ا تشــکیل این پژوهشــکده بــر آن مبناســت 
جامعــه معروفــی بــر زمیــن مانــد و یــا منکــری در حــال 
اتفــاق اســت، روش برخــورد علمی با ایــن مســاله را  
کنــد  بخــش دانشــگاهی بســنجد و طرحــی را آمــاده 
تــا در مراحــل تصویــب قــرار بگیــرد کــه بتوایــم برخــورد 

ریشــه ای بــا منکــرات داشــته باشــیم. دبیــر ســتاد 
احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اصفهــان 
افــزود: یکــی از موضوعــات دیگــری کــه در ایــن جلســه 
گرفــت آمــوزش ۶ ســاعته امــر بــه  مــورد تصویــب قــرار 
کــه چیســتی، چرایــی،  معــروف و نهــی از منکــر بــود 
چگونگــی، مســائل قانونی، حقوقــی و مهارتــی آن به 
تمامی کارکنــان ســتاد و دســتگاه های موضــوع مــاده 
۱۸ قانــون حمایــت از آمــران بــه معــروف آمــوزش داده 
گفته وی مقرر شــد تا  یک بســته آموزشــی  شــود. به 
توســط صــدا و ســیما نیــز تهیــه شــود تــا هــر کســی بــه 
تناســب موقعیتــش بــا امــر بــه معــروف آشــنا شــود و 
کــه بــرای آنهــا در نظــر  گیــری آموزش هایــی  پــس از فرا

کنــد. گواهــی دریافــت  گرفتــه شــده اســت 
ــژاد  حجت االســام والمســلمین احمــد عبداللهی ن
کــه مصوبــه پژوهشــکده  گفــت  نیــز در ایــن جلســه 
کــه در رابطــه بــا بعضــی از مســائل  شــهروند مســوول 
اجتماعــی اســت بایــد پــس از اقدامــات پژوهشــی در 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان به این ســتاد اعام 

شــود.

عبــاس عابــدی، در خصوص حادثه ترکیدن باطری 
فوریت هــای  تکنســین  کــرد:  اظهــار  آمبوالنــس، 
»رامیــن  اصفهــان،  مبارکــه  شهرســتان  پزشــکی 
شــهرانی« در تاریــخ ۱۷ مــرداد مــاه ســال ۹۴ در حیــن 
مأموریــت در اثــر ترکیــدن باطــری آمبوالنــس دچــار 

آســیب شــدید ریه هــا شــد.
اورژانــس  نیــروی  ابتای ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 

نیــروی  داد: ایــن  ادامــه   ،۱۹ کوویــد  بیمــاری  بــه 
ــه امســال در یکــی  ک ــد  اورژانــس تحــت درمــان بودن
کرونایــی متأســفانه  از مأموریت هــای انتقــال بیمــار 
مبتــا به ایــن بیمــاری شــد. ســخنگوی اورژانــس 
کــرد: در حــال حاضــر حــال  اصفهــان خاطرنشــان 
عمومی این تکنســین به دلیل آســیب شــدید ریه ها 
ــور  ــه ط ــت و ب ــختی اس ــرایط س ــس در ش ــی نف و تنگ

کســیژن اســت. کامــل وابســته بــه ا

اداری  نهادهــای  افــزود:  اســماعیلی  بشــیر 
گســترده و فراینــد اداری ســخت انگیــزه فعالیــت 
و  می بــرد  بیــن  از  را  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــت  ــام فعالی ــه انج ــت ب ــر رغب کمت ــرمایه گذاران  س

می کننــد. پیــدا  مولــد  اقتصــادی 
بــا  مقایســه  در  موضــوع  کرد: ایــن  بیــان   وی 
چالــش  یافتــه  توســعه  کشــورهای  از  بســیاری 
کــه مانــع از رونــق اقتصــاد و افزایــش  بزرگــی اســت 
درآمــد غیرنفتــی می شــود و باید نهادهــای اداری 
گذاشــته  کوچــک و با ایــن اقــدام بــر چابکــی اثــر 

شــود تــا شــاهد تســهیل شــرایط باشــیم.
مجلــس  تــاش  افــزود:  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
و  قوانیــن  تســهیل  اســامی برای  شــورای 

در  تســریع  بــرای  اجرایــی  مدیــران  همــکاری 
کاهــش دیــوان ســاالری اداری  صــدور مجوزهــا و 
معظــم  رهبــر  منویــات  و  شــعار  تحقــق  بــرای 
انقــاب الزم اســت و همــواره بایــد  از اقدامــات 

شــود. پشــتیبانی  جدیــد 
کرد: ایــن دســته از اقدامات مشــارکت  وی اضافــه  

و  داد  خواهــد  افزایــش  را  اجتماعــی  اعتمــاد  و 
خواهیــم  مختلــف  حوزه هــای  در  را  آن  اثــرات 
و  اداری  بوروکراســی  رســوخ  اســماعیلی  دیــد. 
چــارت ســازمانی ســنگین در بخــش خصوصــی را 
نیــز چالشــی دیگــر فراروی اقتصاد کشــور دانســت 
و  خصوصــی  ســازمان های  نبایــد  گفــت:  و 
مردمی بــه ســمت ســاختار اداری ســنگین برونــد 
بلکــه آنــان نیــز بایــد بیشــترین نیــروی خــود را در 

ــد. کنن ــت  ــدف هدای ــازار ه ــن ب ــد و تعیی تولی
وی یــادآور شــد: برخــی از نهادهــا باتشــکیات 
پیچیــده فعالیــت در عرصــه اقتصــاد و تولیــد را 
که ایــن موضــوع مانع پیشــرفت  کرده انــد  ســخت 
مســیرهای  تســهیل  بــا  اســت  الزم  و  می شــود 

کــرد. اداری رونــد فعالیت هــا را آســان 

ــا بیان اینکــه جلســه ســتاد  حجــت اهلل غامــی، ب
بــا حضــور رییــس جمهــوری  کرونــا امــروز  ملــی 
کرونــا اســتان ها بــه صــورت  و مســووالن ســتاد 
وبینار برگزار شــد، اظهار داشــت: اســتان اصفهان 
کــرده اســت امــا بایــد  کرونــا عبــور  از پیــک چهــارم 
کــه درگیر مــوج پنجم  مراقــب ویــژه داشــته باشــیم 

نشــویم.
وی افــزود: بــا توجــه بــه مناســبت ها و تعطیلــی 
کرونــا اســتان اصفهــان  ۱۴ تــا ۱۶خــرداد، ســتاد 
گرفــت ۱۲ تــا ۱۷خــرداد امســال ســفرهای  تصمیــم 

کنــد. بیــن اســتانی را ممنــوع 
کرونا اســتان اصفهان  ســخنگوی ســتاد مقابله با 
کــه اســتان اصفهــان بــا  کــرد: همــان طــور  تصریــح 
هماهنگــی الزم توانســت  درتعطیــات عیــد فطــر 
کنــد،  از۱۲  کنتــرل  ممنوعیــت تــردد بــه اســتان را 
کلیــه ســفرهای بیــن  اســتانی در ۹ محــور  خــرداد 

کنتــرل و برگشــت داده می شــود. اصلــی اســتان 
موازیــن  رعایــت  منظــور  داد:بــه  ادامــه  وی 
کاهــش حجــم ســفرها، منــع تــردد  بهداشــتی و 
بیــن اســتانی و  اعمــال قانــون و جرایــم ۵۰۰ و یــک 
میلیــون تومانــی بــرای شهرســتان های قرمــز و 

گرفتــه شــده اســت. نارنجــی در نظــر 
وی همچنیــن بــه فعالیت هــای تاالرهــای عقــد 
گفــت: فعالیــت تاالرهــا بــا  کــرد و  و عروســی اشــاره 
تمامی پروتکل هــای  رعایــت  و  نفــر  ظرفیــت ۳۰ 

ــت. ــع اس ــتی بامان بهداش
رعایــت  ســبب  بــه  هم اینــک  غامی گفــت: 
گســترش  دســتورالعمل های بهداشــتی و تــاش 
شــبکه بهداشــت و درمــان و علــوم پزشــکی از ۲۴ 
شهرســتان های  اصفهــان،  اســتان  شهرســتان 
شــهر،چادگان،  فریــدون  میاندشــت،  و  بوئیــن 
کرون، برخوار و خور و بیابانک،  خوانسار،تیران و 
کرونایــی قــرار  دهاقــان و ناییــن در وضعیــت زرد 

گرفته انــد.
بــا  و  کشــوری  بــه صــورت  کرونــا  وبینــار ســتاد   
حضور اســتاندار و رییس دانشــگاه علوم پزشــکی 
کرونــا در اســتانداری  و ســایر اعضــای  ســتاد ملــی 

ــزار شــد. اصفهــان برگ
بــر اســاس اعــام دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان 
در  کرونــا  عائــم  دارای  بیمــار   ۱۳۱ و  یکهــزار 
کاشــان و آران  بیمارســتان های اســتان )بــه جــز 
کــه ۲۶۸ نفــر آنهــا در  و بیــدگل( بســتری هســتند 
قــرار  درمــان  تحــت  ویــژه  مراقبت هــای  بخــش 

دارنــد.

تشکیل پژوهشکده شهروند مسوول 
برای برخورد با منکرات در اصفهان

شرایط سخت تکنسین اورژانس به دلیل ابتال به بیماری کرونا

بوروکراسی اداری از موانع اصلی بخش تولید است

اجرای محدودیت تردد در ۹ محور ارتباطی استان اصفهان
خبرربخ

خبرربخ

ــز بهداشــت شــماره  فیــاض معــاون بهداشــتی مرک
گفــت: مرکــز بهداشــت شــماره یــک  یــک  اصفهــان، 
کرونــا را  کســن  کنــون دو مرکــز تجمیعــی تزریــق وا تــا 
کــرده یکی مرکز پل شهرســتان و دیگری  راه انــدازی 
کــز روزانــه حــدود  کــه در ایــن مرا مرکــز حــرم زینبیــه 
کســن دریافــت میکننــد و ظرفیــت  دوهــزار نفــر وا

تزریــق باالتــر هــم وجــود دارد.
وی افــزود: مرکــز بهداشــت شــماره دو اصفهــان هــم 
مرکــز تجمیعــی مصــا و ۹ مرکــز درمانگاهــی تزریــق 

ــدازی و مدیریــت می کنــد. کســن را راه ان وا
یــک  معــاون بهداشــتی مرکــز بهداشــت شــماره 

تزریــق  بــرای  شــهروندان  داد:  ادامــه  اصفهــان 
کســن در ســامانه SALAMAT.GOV.IR ثبــت  وا
کســن  کنند تا پیامک محل و ســاعت تزریق وا نام 

برایشــان ارســال شــود.
تزریــق  یــک هفتــه دیگــر  گفــت: حــدود  فیــاض 
ــان می رســد. ــه پای کســن افــراد بــاالی ۷۰ ســال ب وا
طبــق  فقــط  داریــم  تقاضــا  مــردم  از  افــزود:  وی 
کــز مراجعــه  فراخــوان و پیامــک دریافتــی بــه مرا
نماینــد تــا از تجمــع جلوگیــری شــود، مــردم نگــران 
مــاه  خــرداد  پایــان  تــا  کــه  امیدواریــم  و  نباشــند 
ــه اتمــام  ــاالی شــصت ســال هــم ب ــراد ب کســن اف وا

برســد.

کشــور  گردشــگری  معــاون وزارت میــراث فرهنگــی و 
گردشــگری فقــط هفــت  بــا بیان اینکــه راهنمایــان 
را پرداخــت می کننــد  بیمــه خــود  از حــق  درصــد 
گفــت: جریمــه ای بــرای امهــال تســهیات بانکــی 
اعمــال  پیــرو  نــدارد.  وجــود  گردشــگری  فعــاالن 
محدودیت هــا بــرای تــردد در ایــام تعطیــات خــرداد 
مــاه، ولــی تیمــوری معــاون گردشــگری وزارت میراث 
فرهنگــی در صفحــه مجــازی خــود نوشــت: بــا توجــه 
ــا اصــرار و  گردشــگری ب ــز  ک به اینکــه از دی مــاه ۹۹ مرا
پیگیری های وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در 
کز  گــروه یک مشــاغل قرار گرفته، بــدون تردید این مرا
کــه بــا وســایل  می تواننــد میزبــان مســافرانی باشــند 
حمــل و نقــل عمومی بــه شــهرهای مختلف ایــران 
غ از هــر گونــه دغدغــه رنگ بندی ســفر می کنند.  فــار
فعالیت هــای  مــورد  در  گیــری  تصمیــم  مبنــای 
گردشــگری در شــهرها و اســتان های مختلــف، رنــگ 

بنــدی کرونایــی اســت کــه از ســوی ســتاد ملــی کرونــا 
اعــام می شــود. در تــردد بــه / از شــهرهای قرمــز و 
نارنجی از طریق وســایل نقلیه شــخصی ممنوعیت 
گردشــگری از  داریــم. وی نوشــت: بیمــه راهنمایــان 
دغدغه های اساســی این بخش در ســالیان گذشته 
بــوده کــه خوشــبختانه با تاش هــای به عمــل آمده، 
ــان  کارفرمای گردشــگری مشــمول بیمــه  ــان  راهنمای
گذشــته وجــه  شــده اند و از ســه ماهــه آخــر ســال 
مصــوب بــرای پرداخــت بیســت درصــد حــق بیمــه 
کارفرمایــی حــدود دو هــزار نفــر از راهنمایــان فعــال 
کشــور بــه حســاب ســازمان تأمیــن اجتماعــی واریــز 
شــده اســت. فهرســت واجدیــن شــرایط بــا همکاری 
کانــون سراســری انجمن هــای صنفــی راهنمایــان 
و  راهنمایان ایرانگــردی  جامعــه  و  گردشــگری 
جهانگردی و بر مبنای یکسری شاخص های مورد 
کــه ظــرف هفتــه آتــی در اختیــار  توافــق تهیــه شــده 

ســازمان تأمیــن اجتماعــی قــرار می گیــرد.

کسن کرونا در اصفهان فعالیت سه مرکز تجمیعی وا

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی کشور بیان کرد؛

سفر در تعطیالت خرداد ممنوع
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شــهرداری  کشــمکش،  ســال  چندیــن  از  بعــد 
اصفهــان بــه منظور ایمن ســازی، ورودی پارکینــگ 
توانســت،  و  کــرد  مســدود  را  عباســی  مجتمــع 
انبــار توزیــع مطبوعــات را از مرکــز شــهر بــه مجتمــع 
ســاختمانی  بــه  کنــد؛  منتقــل  اللــه  مطبوعاتــی 
ســازمان  ســوی  از  هنــوز  نیــز،  آن  که ایمنــی 
آتش نشــانی و خدمات ایمنــی، بــه تأییــد نهایــی 

اســت! نرســیده 
شــهرداری   ،۱۳۹۹ ســال  شــهریورماه  یکــم  از 
منطقــه ی ســه ی اصفهــان، بــا نصــب بنــر و قــرار 
دادن بلوک هــای بتنــی، مانــع ادامــه ی فعالیــت 
نامناســب  و  نمــور  کــه در مجتمــع  کســانی شــد 
عباســی، شــغل شــریف انبارداری توزیع مطبوعات 
را بــر عهــده داشــتند و به گفته ی حســین کارگر، این 
اقــدام، فقــط به منظــور رفــع خطــر و ایمــن ســازی آن 

مــکان بــود.
بــا  پیــش،  روز  چنــد  همیــن  تــا  امــا  انبــارداران 
سرســختی از تخلیه ی ایــن مــکان ســرباز می زدنــد، 
میزشــان، مجتمــع  روی  گزینــه ی  تنهــا  کــه   چرا
کنــار  مطبوعاتــی اللــه، جایــی دور از مرکــز شــهر  و 
رغبــت  موتــوری  پیــک  هیــچ  کــه  بــود  اتوبــان 
نمی کــرد خطــر آمــدن بــه آن را بــرای گرفتــن روزنامه، 
رســاندنش بــه مرکــز شــهر و چیــده شــدن آن، روی 
نخ هــای  فــروش  مدت هاســت  کــه  دکه هایــی 
سیگارشــان از فــروش نســخه های روزنامــه بیشــتر 

اســت، بــه جــان بخــرد.

گزارشــی دربــاره ی  گذشــته  ســوم شــهریورماه ســال 
کهنــه ی انبــار توزیــع مطبوعــات  کــردن زخــم  ســرباز 
کیهــان،  روزنامه هــای  سرپرســتان  کــرد،  منتشــر 
اصفهــان،  اســامی در  جمهــوری  و  همشــهری 
کــرده و پیشــنهاد  به ایــن تصمیــم شــهرداری انتقــاد 
کــه تــا انجام ایمن ســازی مجتمــع عباســی،  دادنــد 
محلــی موقــت در مرکز شــهر بــرای توزیــع مطبوعات 
انبــار،  نهایت، ایــن  در  امــا  شــود  گرفتــه  نظــر  در 
کــرد  روزهــای گذشــته بــه همــان محلــی نقل مــکان 

کــه شــهرداری اصفهــان می خواســت.
روزنامــه ی  سرپرســت  رضایــی،  محمدرضــا   
درباره ی ایــن  اصفهــان  اســامی در  جمهــوری 
نقل مــکان می گویــد: مجتمــع مطبوعاتــی اللــه از 
ســال ۱۳۹۲ وجــود داشــت امــا بــه خاطــر دور بــودن 
تــا مرکــز شــهر، انتقــال انبــار توزیــع  فاصلــه ی آن 

نمی دانســتیم. درســت  آن  بــه  را  مطبوعــات 
ــم  ــش ه ــال پی ــش س ــدود ش ــود: ح ــادآور می ش او ی
بــر  بــود و قــرار شــد عــاوه  بحــث انتقــال مطــرح 
گیاهــان  ــازار  ــه، ب زیرزمیــن مجتمــع مطبوعاتــی الل
کــه در مجاورت ایــن مــکان بــود نیــز بــه انبــار  دارویــی 
توزیــع تبدیــل شــود و بعــد شــهرداری اصفهــان یک 
شــبکۀ توزیع ایجــاد کند تــا ما بتوانیــم از این طریق، 
بعــد مســافت را جبــران و نشــریات را به شــریان های 
کنیــم امــا باوجــود تصویــب مبلــغ ۳۰۰  شــهر تزریــق 
میلیــون تومانــی بــرای تحقق ایــن امــر در شــورای 

شــهر وقــت، چنین ایــده ای هرگــز عملیاتــی نشــد.
رضایــی، دربــاره ی مشــکات اســکان انبــار توزیــع 

توضیــح  مطبوعاتــی  مجتمــع  در  مطبوعــات 
بــردن  بــرای  موتورســوار  پیک هــای  می دهــد: 
روزنامــه بــه مجتمــع مطبوعاتــی اللــه نمی آینــد و 
گرفته ایــم  کار  مــا به ناچــار چنــد موتورســوار را بــه 
تــا روزنامه هــا را بــه مرکــز شــهر ببرند. ایــن باعــث 
کــه هزینــه ی توزیــع در ایــن اوضــاع نــا خــوب  شــده 
اقتصــادی بــرای مطبوعــاِت نیمه جــان ســه برابــر 
کــه شــهرداری در ایــن خصــوص  شــود و الزم اســت 

کمــک الزم را داشــته باشــد.
اســامی در  جمهــوری  روزنامــه ی  سرپرســت 
اصفهــان تصریــح می کنــد: وعده هایــی مبنــی بــر 
رفع مشــکات از ســوی شــهرداری و شورای شهر به 
مــا داده شــده و همــه، امیدوارانــه منتظــر عملیاتــی 

شــدن آن هســتیم.
ســازمان  ســخنگوی  آهنگــران،  کاوه  فرهــاد 
آتش نشــانی و خدمات ایمنــی شــهرداری اصفهــان 
کــه امــروز، خانه ی  نیــز درباره ی ایمنی ایــن مجتمــع 
بخــش اعظمــی از خانــواده ی رســانه ی این شــهر 
ســاختمان  کل   بــرای  می کنــد:  اظهــار  اســت، 
مجتمع مطبوعاتی از ما طرح ایمنی خواســته شــد 
کــه تهیــه کردیــم و بــه آن هــا ارجــاع دادیــم. طبق این 
طرح، ایمن ســازی در حــال انجــام اســت امــا هنــوز 
نشــده.  درخواســتی  مــا  از  نهایــی  بازدیــد  بــرای 
از  شــود  مطــرح  درخواســت  به محض اینکه ایــن 
ــود  ــری وج ــر خط گ ــم و ا ــد می کنی ــاختمان بازدی س
گواهــی  تــا  تائیــد می کنیــم  را  نداشــت، ایمنی آن 

کار آن صــادر شــود. پایــان 

انبار توزیع مطبوعات اصفهان باالخره جابه جا شد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰۳۰1
تاریخ: 1۴۰۰/۰2/21

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰18۵، 1۴۰۰/۰2/۰9 هیــات اول موضــوع قانــون 
تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
ــه بامعــارض متقاضــی آقــای  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تیــران تصرفــات مالکان
محمدرضــا دادخــواه فرزنــد احمــد بشــماره شناســنامه 2۴۰ صــادره از ششــدانگ 
کــه  ک فرعــی 1۳9۴/1 فرعــی  یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت 98۶/82 مترمربــع پــا
کهــای ثبتــی بــه شــماره 789۴ تبدیــل شــده  درراســتای اجــرای استانداردســازی پا
ــذا بــه  گردیــده اســت. ل اســت. خریــداری باواســطه از حیــدر ســلطانی تهرانــی محــرز 
گهــی می شــود درصورتــی  منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن  می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت 
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/۰9

سیدمحمدحسن مصطفوی
ک تیران رئیس ثبت اسناد و اما

11۳۴۳81 / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
فرزنــد  جوانــی  سیدحســین  آقــای   ،1۴۰۰/۳/۵ تاریــخ:   ،2۰27۰۰۴۶۴۳ شــماره: 
کــه ســند مالکیــت  ســیدناصر بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
ک ثبتــی 1۵2۰2/1۶۰۰ بخــش ۵  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــا
ــه شــماره الکترونیکــی 1۳9۶2۰۳۰2۰27۰۰178۶ شــماره چاپــی  ــه ب ک ثبــت اصفهــان 
کشــی مفقــود  99۳9۶2 ســری د ســال 9۴ بنــام وی صــادر شــده اســت بعلــت اســباب 
ــاده  ــی م ــق تبصــره یــک اصاح ــوده طب ــی نم ــند المثن ــدور س ــت ص ــده و درخواس ش
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه  گهــی می شــود  12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور  )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض  نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معامله تســلیم نماید تــا مراتب  خــود را 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر  گــردد. ا کننــده مســترد  صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیت 
ع وقــت  گهــی: دراســر مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ

- مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق اصفهــان - 11۴128۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰۵2۶2، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۴، نظربه اینکــه خانــم عــزت نورمحمــد 
فرزنــد امیرقلــی شــماره شناســنامه 81۵ تاریــخ تولــد 1۳۳8/۰8/11 صــادره از نجــف 
کل ســهم ۶ بعنــوان  آبــاد دارای شــماره ملــی 1۰9۰99118۵ بــا جــزء ســهم 1/۵ از 
ک  ــا ــان پ ــه و اعی ــگ عرص ــش دان ــاع از ش ــگ مش ــم دان ــج ده ــز پن ــک ممی ــک ی مال
ــت  ــتند مالکی ــماره مس ــا ش ــان ب ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــی 11۵1۶/1۰۳۴ واق ثبت
17۰۶1 تاریــخ 1۳9۳/۰۳/۰7 دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 2۵۰ شــهر اصفهــان 
اســتان اصفهــان، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی ۶۳2۳۰۰ ســری ه 
گردیــده اســت و  ســال 98 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 1۳992۰۳۰2۰27۰11811 ثبــت 

گردیــده و  مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائــی ازبیــن رفتــه و مفقــود 
کنــون تقاضــای صــدوv ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد  ا
گهــی  تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود  می شــود. چنانچــه 
گهــی ظــرف مــدت ده روز  ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن  اعتــراض خــود را 
اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  ارائــه 
ــه  ــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام ب ــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ی ی
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۴۰۵21 / م الــف ثبــت اســناد و امــا
اخطار اجرایی

شــماره 1۳8۰/97، محکــوم علیــه: 1( قربانعلــی حــدادی، 2( ابوالفضــل مختــاری بــه 
نشــانی:  1 و 2 مجهــول المــکان محکــوم لــه: مجتبــی ســفری بــا وکالــت آقــای مجتبــی 
حقیقــی بــه نشــانی: نجــف آبــاد شــهرک آزادگان مســکن مهــر ورودی اول مجتمــع 
مســکونی هســتی طبقــه چهــارم واحــد 1۵، بــه موجــب رای شــماره 1۵۵1 تاریــخ 
کــه قطعیــت  97/12/2۳ حــوزه یازدهــم شــورای حــل اختــاف شهرســتان نجــف آبــاد 
یافتــه اســت. محکــوم علیــه محکــوم اســت بــه نحــو تضامنــی بــه پرداخــت مبلــغ 
ــت اصــل خواســته و پرداخــت  ــال(  باب ــال )یکصــد و ســی میلیــون ری 1۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
مبلــغ 1/72۰/۰۰۰ ریــال )یــک میلیــون و هفتصــد و بیســت هــزار ریــال(  بعنــوان  هزینــه 
دادرســی و ابطــال تمبــر از بــاب تســبیب و نیــز پرداخــت حــق الوکالــه وکیــل و پرداخــت  
خســارت تاخیردرتادیــه از تاریــخ ســر رســید 97/۶/2۰ )بیســتم شــهریور نــود و هفــت(  
کــه توســط اجــرای احــکام محاســبه و وصــول میگــردد و در حــق  لغایــت اجــرای حکــم  
محکــوم لــه صــادر و اعــام می نمایــد و نیــز پرداخــت  نیم عشــر دولتــی. مــاده ۳۴ قانون 
کــه اجرائیــه بــه محکــوم علیــه ابــاغ شــد، محکــوم علیه مکلف  اجــرای احــکام: همیــن 
اســت ظــرف ده روز مفــاد آن را بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبی بــرای پرداخت محکوم 
کــه اجــرای حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه از آن میســر  کنــد  بــه بدهــد یــا مالــی معرفــی 
کــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت  باشــد و در صورتــی 
گــر مالــی نــدارد،  کنــد و ا مزبــور صــورت جامــع دارایــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم 
صریحــًا اعــام نمایــد. شــعبه 11 شــورای حــل اختــاف نجــف آبــاد - 11۴172۳ / م الــف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۶۰۰7۰7۵، تاریخ: 1۴۰۰/۳/۴، چون محســن ســعید فرزند شــکراله بوکالت 
ازطرف ایــران غفــاری جــزی بــه موجب وکالتنامه شــماره ۳۴۵8۶ مــورخ 1۳9۳/۶/1۵ 
که هویت و امضاء شــهود  دفترخانه 18۶ اصفهان با تســلیم 2 برگ استشــهاد محلی 
کــه ســند  گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر ۳۵7 اصفهــان رســیده مدعــی اســت  رســمًا 
ک 1۳9۰۰/۶2۰۴ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  مالکیــت تمامــت ششــدانگ پــا
بــه شــماره چاپــی 1۶۵۳27 و دفتــر الکترونیــک شــماره 1۳992۰۳۰2۰2۶۰۰۳1۳۵ بــه 
نام ایــران غفــاری جــزی فرزنــد علــی دارای ســابقه ثبــت و صدور ســند می باشــد و طبق 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده و در رهــن و وثیقــه نمی باشــد. بــه  گواهــی دفتــر امــا
گردیــده اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت  علــت جابجایــی ســند مالکیــت مفقود 
المثنــی نمــوده اســت طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت 
گهــی  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  مراتــب آ
ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  آ
مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه 
ــا درصــورت  ــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و ی گ ــردد. ا گ کننــده مســترد  ــه  ارائ
اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی 
ک شــمال اصفهــان -  تســلیم خواهــد شــد. رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــا

11۴۰۴7۶ / م الــف
ک درخصوص  گهی ابالغ اخطاریه موضوع ماده 1۴9 قانون ثبت اسناد و امال آ

ک ثبتی شماره 1۵182/1۳۰۳1 بخش ۵ ثبت اصفهان پال
کبــر ســلیمی بنی  شــماره: 2۶۰۰۰78۳، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۵، نظربه اینکــه آقــای علــی ا
ثبــت  قانــون  مــاده 1۴9  مقــررات  دراجــرای  کدملــی ۴۶2۳۰198۰2  حســن  فرزنــد 

ک عرصه  ک فــوق را نمــوده اســت و باتوجــه به اینکه پــا تقاضــای اصــاح مســاحت پــا
اولیــه )1۵182/2818( بــه مالکیــت شــرکت تعاونــی مســکن نیــروی انتظامی اصفهــان 
تفکیــک آپارتمانــی گردیده اســت بدینوســیله باتوجه به افزایش مســاحت آپارتمــان از 
9۳/۶۳ مترمربــع بــه 9۶/۶۳ مترمربــع و واریــز مبلــغ دویســت و ســه هــزار و چهارصد و 
ســی و چهار ریال طبق قبض شــماره 981۰۶2777۵8۰۶989 مورخ 1۳98/12/1۴ و 
گردیده اســت و باتوجه به اینکه  شــماره پیگیــری 27778۶ بــه صنــدوق ســپرده واریــز 
گواهــی ذیــل نامــه شــماره 2۶۰۰۰78۳ مــورخ 1۴۰۰/1/۳1 ارســالی بــه شــرکت  مطابــق 
پســت اصفهــان مبنــی بــر عــدم شناســائی مخاطــب در آدرس مقیــده در نامــه مرقــوم 
کبــر ســلیمی بنی( و باتوجــه بــه دســتور  بدینوســیله حســب تقاضــای نامبــرده مالــک )ا
گــزارش مربوطــه مراتــب مطابــق  مــورخ 1۴۰۰/۳/۴ ازســوی ریاســت محتــرم ذیــل 
ــرکت  ــاع ش ــت اط ــراء جه ــمی الزم االج ــناد رس ــاد اس ــرای مف ــه اج ــن نام ــاده 18 آئی م
مرقــوم مبنــی بــر مراجعــه نماینــده و یــا وکیــل شــرکت همــراه بــا معرفــی نامــه مکتــوب 
ک منطقــه شــمال اصفهــان در آدرس اصفهــان  و معتبــر بــه اداره ثبــت اســناد و امــا
میــدان اللــه خیابــان پرویــن اعتصامی کوچــه جنــب آتــش نشــانی و انجــام تشــریفات 
ــار  کثیراالنتش ــه  ــت در روزنام ــوم یکنوب ــپرده مرق ــه س ــت وج ــور دریاف ــه منظ ــی ب قانون
گهــی ظــرف مــدت 1۰ روز از تاریــخ انتشــار ابــاغ شــده محســوب خواهــد  منتشــر و ایــن آ
گذشــت ده ســال  شــد و درصــورت عــدم مراجعــه و عــدم دریافــت مبلــغ مرقــوم پــس از 
گهــی:  وجــه مرقــوم بــه حســاب خزانــه دولت ایصــال خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ
ــاح  ــان ف ــمال اصفه ــه ش ک منطق ــا ــناد و ام ــت اس ــس اداره ثب ــت - رئی ــن فرص  اولی

- 11۴17۵۵ / م الف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰۰۴۳۴8، تاریــخ: 1۴۰۰/2/29، نظربه اینکــه ســند مالکیــت 7۳ ســهم 
ک ثبتــی شــماره  مشــاع از 1۴۰ ســهم مشــاع از 17۰۰ ســهم ششــدانگ قطعــه زمیــن پــا
1۰ فرعــی مجــزا شــده از 1۵128 اصلــی در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان ذیــل صفحــه ۳۵2 
ک بشــماره مسلســل ۰۵۴۳۶۵ و شــماره ثبــت ۶۳۴81 بنــام آقــای  دفتــر ۳89 امــا
محمــد ابراهیمی فرزنــد محمدحســین ثبــت و صــادر شــده اســت و ذیــل ســند قطعــی 
شــماره ۵۴8۵1 مــورخ 1۳۶۳/8/2۴ دفترخانــه 82 اصفهــان به بنیاد مســکن انقاب 
اســامی اصفهان انتقــال شــده اســت. مالــک بموجــب نامــه شــماره 1۳/1۴۰۰/1۵۶1 
مــورخ 1۴۰۰/1/2۵ و شــماره وارده 2۶۰۰۴۳۴8 مــورخ 1۴۰۰/2/۶ بــه انضمــام دو بــرگ 
کــه امضــاء شــهود آن ذیــل شــماره 19۵1۳ مــورخ و شــماره شناســه  شــهادت شــهود 
گواهــی دفترخانــه 1۰9 اصفهان رســیده، مدعی اســت که  1۴۰۰۰21۵۵8۳۵۰۰۰۰۳7 بــه 
ســند مالکیــت بــه علــت جابجائــی مفقــود گردیــده و درخواســت صــدور المثنای ســند 
مالکیــت ملــک فــوق را نمــوده اســت. لــذا مراتــب فــوق به اســتناد تبصره یــک اصاحی 
ــه  ــا چنانچ ــود ت ــی می ش گه ــت آ ــک نوب ــت در ی ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آیی ــل م ذی
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقومــم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد 
کتبــًا  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــو.د را  خــود می باشــد، از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ 
کننــده ســند مســترد  نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض  گــردد. بدیهــی اســت ا
ــت  ــند مالکی ــدور س ــه ص ــدام ب ــود اق ــه نش ــه ارائ ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س اص
ک منطقه شــمال  المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و اما

اصفهــان محمدعلــی فــاح - 11۴1۴8۴ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰۵۴۶۳، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۴، نظربه اینکــه رضــا محبتــی نــژاد فرزنــد 
محمــود شــماره شناســنامه 92۵1۴ تاریــخ تولــد 1۳۶1/11/۰۳ صــادره از اصفهــان 
کل ســهم ۶ بعنــوان مالــک  دارای شــماره ملــی 1281921۴91 بــا جــزء ســهم ۶ از 
ک 1۵19۰/2۰21۴ بخــش ۵ ثبــت اصفهان با شــماره  شــش دانــگ عرصــه و اعیــان پــا
اســناد رسمی شــماره  تاریــخ 1۳97/1۰/2۳ دفترخانــه  مالکیــت 1979۵  مســتند 
2۴۶ شــهر اصفهــان اســتان اصفهــان، موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپی 
۵۰2917 ســری ب ســال 97 بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 1۳972۰۳۰2۰27۰2۶27۴ 
خ  مــور بــه شــماره 28۳9۰  کــه  استشــهاد  بــرگ  باارائــه دو  اســت.  گردیــده  ثبــت 
گواهــی شــده اســت و مدعــی  1۴۰۰/2/1۳ دفتــر اســناد رســمی 8۰ شــاهین شــهر 
کنــون  گردیــده و ا اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائــی ازبیــن رفتــه و مفقــود 

تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره 
گهی می شــود.  یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند  چنانچــه 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض  مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم  خــود را 
کننــده  و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت  گــردد. بدیهــی اســت ا مســترد 
ــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند  اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ی
مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۴1787 / م الــف امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰۵۰۰۶، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/۶، نظربه اینکــه آقــای محمدعلــی محمــودی 
کریمی نســبت  کریمی بوانــی احــدی از ورثــه خانــم مهــری  دهکــی وکیــل خانــم منــور 
ــناد  ــه اس ــد دفترخان ــه تایی ــه ب ک ــهود  ــهاد ش ــرگ استش ــلیم 2 ب ــا تس ــدانگ ب ــه شش ب
رسمی شــماره ۴۳2 اصفهــان رســیده اســت، مدعــی شــده اند ســند مالکیــت ۶ دانــگ 
کــه طبــق  ک 1۵2۰1/۳۳87  بــه شــماره چاپــی ۰۴22۴9 ســری الــف / ۳2 ســال 89 پــا
ــام  ــان بن ــت اصفه ــش ۵ ثب ــع در بخ ــر 1۳۴ واق ــه ۵۴1 دفت ــماره 2۳191 صفح ــت ش ثب
کبــر به شــماره شناســنامه ۵ ســابقه ثبــت و صدور ســند مالکیت  کریمی فرزنــد ا مهــری 
گواهــی حصــر وراثــت 99۰997۶79۴۰۰۴۳۳8 مــورخ  کــه نامبــرده بموجــب  داشــته 
1۳99/12/2۴ شــعبه 1۰ حقوقــی حصــر وراثــت فــوت نموده اســت و وراث حین الفوت 
کریمی بوانــی )خواهــران( والغیــر، مفقــود  کریمی بوانــی و منــور  وی عبارتنــد از اقلیمــا 
گردیــده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه 
کســی مدعــی انجــام معاملــه  گهــی می شــود. چنانچــه  ــون ثبــت در یــک نوبــت آ قان
نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجود ســند مالکیت نــزد خود میباشــد از تاریخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  آ
ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصل 
گــر ظــرف مــدت مقــرر  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  ســند مالکیــت بــه ارائــه 
ــه  ــه ارائ ــا ســند معامل ــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ی اعتراضــی نرســید ی
نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۴19۰7 / م الــف شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا
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تاریــخ: 1۴۰۰/۰2/29، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری  شــماره: 99۰۰2۰9 اجــرا، 
کاســه 99۰۰2۰9  لــه خانــم نســترن عموشــاهی  شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده 
بــه طرفیــت آقــای رحمــان مهــدی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ ۶۰ مثقــال طــا در حــق 
محکــوم لــه و مبلــغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت حــق االجــرا درنظــردارد یــک دســتگاه 
ســواری پــژو ۴۰۵ بــه رنــگ نــوک مــدادی مــدل 1۳8۳ بــه شــماره انتظامــی ۳۴7 ن 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش آن را معــادل ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰  کــه  ۳۳ ایــران ۴۳  
لــذا جلســه مزایــده در  بفــروش برســاند.  ازطریــق مزایــده  را  ارزیابــی نمــوده  ریــال 
تاریــخ پنجشــنبه 1۴۰۰/۰۳/27 ســاعت 1۰:۰۰ صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی 
دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار می گــردد. طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل 
از روز مزایــده بــه نشــانی پارکینــگ رحمتــی خمینــی شــهر، خیابــان دهنــو مراجعــه و 
کــه باالتریــن قیمــت را  کســی اســت  مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نماینــد خریــدار 
پیشــنهاد نمایــد. خریــدار می بایســتی ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس 
و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نماید 
در غیر اینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر هزینه هــای مزایــده به نفــع دولت ضبط 
ــه  ــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال ب خواهــد شــد. شــایان ذک
خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال 
را طــی فیــش چهار نســخه ای به حســاب ســپرده دادگســتری خمینی شــهر نــزد بانک 
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل  ملــی واریــز و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل 
از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را 
کارت ملــی و اصــل فیش ســپرده تحویل اجــرا نمایند. مدیر  کپــی  تکمیــل و بــه همــراه 
 و دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علی حســن زاده 
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خبر خبر

بــا  پیونــد  در  عباســی  میدانــگاه  و  مجموعــه 
بــه  مشــهور  مادرشــاه  کاروانســرای  بازآفرینــی 
هتــل عباســی در دهــه پنجــاه توســط شــهرداری 
اصفهــان بنــا شــد. این بنــا بــا شــماره ثبــت ۳۱۹۴۵  
و بــا ارزش گــذاری فرهنگــی از ســوی وزارت میــراث 
فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی، ثبــت ملــی 
و در اردیبهشــت امســال  بــه اســتانداری اصفهــان 
جهــت اطــاع  بــه دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــد.

 معماری ایرانی اســامی مجموعه فرهنگی عباسی  
ــه عنــوان پیشــخوان خدمــات فرهنگــی، فــروش  ب
صنایــع دســتی، خدمــات پذیرایــی و چشــم انداز 

هتــل عباســی طراحــی و اجــرا شــد.
ایــن مکان  در ســال های پــس از انقاب  مرکز فروش 

کاالهــای فرهنگــی بــوده اســت؛میدانگاه  کتــاب و 
کارکــرد و ارزش گــذاری فرهنگــی جایــگاه  عباســی  بــا 
ویــژه ای در حافظــه جمعــی شــهروندان اصفهــان و 

کتــاب دارد.  بــه خصــوص دوســتداران 
کســیم ســیرو« معمار  هتــل عباســی بــا طرحی از »ما
کاروانســرای صفــوی »مادرشــاه«  فرانســوی از دل 
توســط  اثــر  بیرونی ایــن  نمــای  شــد،  بازآفرینــی 
دانــش  و  معمار ایرانــی   » گبــای  یاســی  »الیــاس 
ــوزار پاریــس طراحــی و  آموختــه دانشــگاه تهــران و ب

ســاخته شــد.
گردشــگران و  بعدهــا بــه دلیــل توجــه و اســتقبال 
همچنین میزبانــی دولت از دولتمــردان و مهمانان 
خارجــی بــه شــهرداری اصفهــان پیشــنهاد داده 
شــد تــا بــرای همخوانــی بیشــتر، خانه هــای مقابــل 
هتــل خریــداری و یــک میدانــگاه طراحــی و اجــرا 
شــود و به ایــن ترتیــب میدانــگاه معاصــر اصفهــان و 
مجموعــه عباســی  در ســال ۵۰ شمســی بــا طراحــی 

گبــای بنــا شــد. الیــاس یاســی 
کنــون بیــش از ۲۲ هــزار بنــا و اثــر تاریخی در اســتان  تا
اصفهــان شناســایی شــده و یکهــزار و ۸۵۰ مــورد آن 

بــه ثبــت ملــی رســیده اســت.

موزه هــای  از   »degli Uffizi  « اوفیتــزی  گالــری 
کــه  می شــود  محســوب  در ایتالیــا  هنــر  معــروف 
گیــج  تعــداد آثــار و تنــوع ســبک های نقاشــی آن 
ــه ســاختمان بســیار  ک  degli Uffizi .کننــده اســت
گرفتــه و یکــی  زیبایــی دارد، در شــهر فلورانــس قــرار 
از قدیمی تریــن و مشــهورترین موزه هــای هنــر اروپــا 

و جهــان محســوب می شــود.
برتــر  مــوزه  بــه عنــوان پنجمیــن   »degli Uffizi «
میــادی شــناخته شــده  جهــان در ســال ۲۰۲۱ 
اســت. این مــوزه حــدود ســال ۱۵۶۰ و توســط » 
Giorgio Vasar »، بــه ســبک اواخــر دوره رنســانس 
جهانــی  میــراث  فهرســت  در  و  شــده  ســاخته 

یونســکو ثبــت شــده اســت.
آثــار بی نظیــری از هنرمنــدان مشــهور نظیــر میــکل 
آنــژ، داوینچــی، رافائــل، ســاندرو بوتیچیلــی در ایــن 
گذاشــته شــده اســت بــه طــوری  مــوزه بــه نمایــش 
کننــدگان می تواننــد ســاعت ها از وقــت  کــه بازدیــد 
هنری ایــن  شــاهکارهای  تماشــای  بــه  را  خــود 
گــذر زمــان را  بنــای تاریخــی اختصــاص دهنــد و 
احساس نکنند. degli Uffizi، بزرگترین مجموعه 
از آثــار هنــری دوره رنســانس را در خــود جــای داده 
گالــری  در ایــن  بســیاری  معــروف  نقاشــی های  و 
کــه از بیــن آنهــا می تــوان بــه  نگهــداری می شــود 
کــرد. در بخش هــای  نقاشــی »تولــد ونــوس« اشــاره 
گالــری نیــز می تــوان نقاشــی های پرتــره و  انتهایــی 

ــرد. ک هلنــدی را مشــاهده 

و   ۱۹۹۵ ســال  از  مــوزه  ســاختمان این  نوســازی 
طــی یــک برنامــه ۶۵ میلیــون دالری آغــاز شــده 
کــه بخشــی از اهداف ایــن برنامــه شــامل دو برابــر 
گالــری، نوســازی همچنیــن افزایــش  کــردن فضــای 
گرفتــه در آن می شــود. از  تعــداد آثــار هنــری قــرار 
دیگــر اهــداف برنامه هــای بازســازی این مجموعــه 
کافــی برای ایجــاد  می تــوان بــه توســعه فضاهــای 
کنفرانس هــای مختلــف  نمایشــگاه های موقــت و 
کــرد. قدیمی تریــن آثــار degli Uffizi، شــامل  اشــاره 
یونــان  هنــری  شــکوه  دوران  از  مجســمه هایی 
باســتان و جدیدترین آنها نیز نقاشــی هایی ونیزی 
قــرن هجدهــم می شــود، اما بخش عمــده آثــار آن را 
مجموعــه ای از دوران رنســانس تشــکیل می دهد.
بســیار  معمــاری  بــا  در ســاختمانی  گالــری  ایــن 
گرفتــه و بازدیــد از آن بــرای  زیبــای )U ( شــکل قــرار 
کمتــر  کــودکان  افــراد دارای ناتوانی هــای جســمی، 
روزنامه نــگاران،  دانشــگاه،  اســاتید  ســال،   ۱۸ از 
راهنمایــان تــور، محققــان و معلمان رایگان اســت.

میدانگاه و مجموعه عباسی اصفهان ثبت ملی شد ایتالیا میزبان پنجمین موزه برتر جهان در سال ۲۰۲۱
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کــرد: ســومین دوره  ســید رسول هاشــمیان، اظهــار 
کانــون  همــکاری  بــا  نــاژوان  عکاســی  جشــنواره 
عکــس انجمن ســینمای جــوان اســتان اصفهــان و 
دانشــگاه هنــر و مدیریــت طــرح ســاماندهی نــاژوان 

در حــال برگــزاری اســت.
کــرد: محــور آثار ایــن جشــنواره پــارک  وی تصریــح 

کز گردشــگری،  جنگلی طبیعت زیبــای نــاژوان، مرا
جاده هــای  و  تاریخــی  عمارت هــای  و  قلعه هــا 
ســاماندهی  طــرح  مدیــر  بــود.  خواهــد  ســامت 
ــاژوان افــزود: هماننــد دو جشــنواره قبلــی هیئــت  ن
داوران بــه منتخــب آثــار عاوه بر لــوح تقدیر هدایای 

ــرد. ک ــد  ــدا خواه ــدی اه نق
وی بــا بیان ایــن کــه عاقــه منــدان به شــرکت در این 
جشــنواره می تواننــد آثــار خــود را تــا دهــم خــرداد 
مــاه از طریــق واتســاپ بــه شــماره ۰۹۱۳۴۲۴۴۹۴۵ 
کــرد: در دوره تابســتان  کننــد، خاطرنشــان  ارســال 
جشــنواره قریــب بــه ۷۰ نفــر و در دوره پاییــز ۱۲۰ نفــر 
گفــت:  کردند. هاشــمیان  در ایــن جشــنواره شــرکت 
امــکان بازدیــد نمایشــگاه تصاویــر نــاژوان، پــس از 
دریافــت همــه آثــار، بــه صــورت مجــازی در دســترس 
همــه شــهروندان و گردشــگران قــرار خواهــد گرفــت.

پــس از وضــع قرنطینــه هفــت روزه بــه فرانســه بــرای 
مســافران ورودی از بریتانیا، مشــکات جدید برای 

کن ایجــاد شــده اســت. حضــور در جشــنواره فیلــم 
کــه فرانســه  ایــن تصمیــم پــس از آن وضــع شــد 
بــا  هنــدی،  کرونــای  ویــروس  انتقــال  تــرس  از 
کسیناســیون،  وا نتایــج  بــودن  مثبــت  وجــود 

کــرد. وضــع  جدیــدی  محدودیت هــای 
ایــن قرنطینــه بــرای مســافران بریتانیایــی وضــع 

ــه هفتــه پیــش آمــار  ک شــده و دلیــل آن ایــن اســت 
کوویــد در فرانســه بــه  مبتایــان بــه نــوع جدیــد 
کــه هفتــه پیشــتر  ۳۴۲۴ مــورد رســید در حالــی 

بــود. نفــر  آمار ایــن مبتایــان ۲۱۱۱ 
کــه بــرای ســفر اعمــال  بــر مبنــای محدودیت هایــی 
مــاه می اجرایــی شــود،  از ۳۱  قــرار اســت  و  شــده 
کــه از انگلیــس راهــی فرانســه می شــوند،  افــرادی 
مجبــور به قرنطینه هفت روزه برونــد و پس از انجام 
کشــور شــوند. کوویــد منفــی می تواننــد وارد  تســت 

عکاسی:
برگزاری جشنواره بهاری عکاسی ناژوان

قرنطینه حضور در جشنواره کن را دشوار می کند
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گفتــه  کــه  باشــگاه اســتقالل درســت در حالــی 
ــورس قــرار دارد،  ــه فراب می شــود در آســتانه ورود ب

بــا ۶ مشــکل بــزرگ روبــرو اســت. 
گــزارش مهــر، وجــود چندیــن ســوال بــدون  بــه 
پاســخ بــا محوریــت باشــگاه اســتقالل در آســتانه 
ورود ۱۰ درصــد از ســهام این باشــگاه بــه فرابــورس، 
باشــگاه  هواداران ایــن  نگرانــی  موجــب  بیشــتر 
بــا  از آینــده نامعلــوم شــده اســت. این باشــگاه 
که ایــن ابهامــات  ابهامــات فراوانــی مواجــه اســت 
عملکــرد تیــم مدیریتی ایــن باشــگاه را زیــر ســئوال 

ــت. ــرده اس ب
۱- جا ماندن از کورس قهرمان

شــانس  هنــوز  کاغــذ  روی  آبی پوشــان  با اینکــه 
که ایــن شــانس  قهرمانــی دارنــد، امــا واضــح اســت 
بســیار کمرنــگ بــوده و شــاید تنهــا وقــوع اتفاقــات 
غیــر قابــل پیــش بینی باعــث قهرمانی آنهــا در این 
فصــل شــود. در حــال حاضــر آبی پوشــان ۱۱ امتیــاز 
صــورت  در  و  داشــته  فاصلــه  جــدول  صــدر  بــا 
پیــروزی در دیــدار معوقــه مقابــل شــهرخودرو این 
کاهــش می یابــد. بــاز هــم بــا  فاصلــه بــه ۸ امتیــاز 
توجــه به اینکــه تنهــا ۷ هفتــه تــا پایان فصــل زمان 
باقــی اســت، شــانس جبــران ۸ امتیــاز در ۷ هفتــه 
کــه دو تیــم ۴۸  خیلــی زیــاد نیســت. بــه خصــوص 

امتیــازی در جــدول حضــور دارنــد.
۲- وضعیت نامعلوم دو بازیکن خارجی

خلــق  قانــون  یــک  اســاس  بــر  کــه  فصلــی  در 
الســاعه اســتفاده از بازیکــن و مربــی خارجــی در 
فوتبال ایــران ممنــوع شــد، حضــور دو بازیکــن 
بــا کیفیــت خارجــی بــرای اســتقالل یــک غنیمــت 
بــود. امــا رفتارهای مالی نامناســب باشــگاه با این 
ســئوال  اخیــر،  ماه هــای  طــول  در  بازیکــن  دو 
»میلیــچ«  و  »دیاباتــه«  با اینکــه  اســت.  برانگیــز 
کرده انــد، امــا  بــرادری خــود را بــه اســتقالل ثابــت 

کان مطالباتشــان پرداخــت نشــده و هیــچ  کمــا
چــراغ ســبزی هــم از ســوی باشــگاه بــرای تمدیــد 

با ایــن دو بازیکــن داده نشــده اســت.
۳- دستیاران مجیدی

کمالونــد از نیمکــت اســتقالل بــه  جدایــی فــراز 
ســود این تیــم نشــد و ایــن را عملکــرد آبی پوشــان 
کــه مجیــدی بــه منظــور  نشــان داد. در حالــی 
جبران ایــن خــالء درخواســت دســتیار خارجــی 
دارد، امــا هنــوز اتفــاق مثبتــی در ایــن زمینــه روی 

نــداده اســت.
۴- تمدید قراردادها

در فوتبــال حرفــه ای عــرف اســت بعــد از بــه صــدا 
در آمــدن ســوت آغــاز نیــم فصــل دوم، باشــگاه ها 
بــه ســراغ تمدیــد بــا بازیکنــان مــورد نظرشــان 
می رونــد. در لیســت اســتقالل ۱۰ بازیکــن حضــور 
کــه در پایــان فصــل قراردادشــان بــه اتمــام  دارنــد 
آنهــا  از  هیچیــک  کــه  اســت  بعیــد  و  می رســد 
در لیســت تمدیــد قــرار نداشــته باشــند. با ایــن 
وضعیــت هنــوز باشــگاه اســتقالل اقــدام بــرای 
کــره و تمدیــد بــا ســید حســین حســینی،  مذا
ســیاوش یزدانــی، هرویــه میلیــچ، مســعود ریگــی، 
داریــوش  رضاونــد،  آرش  اســماعیلی،  فرشــید 
شــجاعیان، شــیخ دیاباتــه، ارســالن مطهــری و 

نکرده انــد. نــادری  محمــد 
۵- بالتکلیفی هیات مدیره

بعــد از بازداشــت اســماعیل خلیــل زاده رییــس 
هیــات مدیــره باشــگاه اســتقالل، دو ابهــام بــزرگ 
انتخــاب  ک  مــال اول اینکــه  ابهــام  آمــد.  پیــش 
اعضــای هیــات مدیــره باشــگاه اســتقالل چــه 
بــوده و آیا ایــن نفــرات از فیلترهــای نظارتــی عبــور 
کــه چنیــن  نمی کننــد؟ و ســئوال دوم اینکــه حــاال 
بــرای او پیــش آمــده وزارت ورزش در  مشــکلی 
کامــاًل انفعالــی  کــرده و موضعــی  قبــال آن ســکوت 

وضعیــت  ســرعت  بــا  نبایــد  آیــا  اســت.  گرفتــه 
هیــات مدیــره یکــی بزرگ تریــن تیم هــای ورزشــی 
ــه تنهایــی  کشــور مشــخص شــود؟ این مشــکل ب
می توانــد پیامدهــای بیشــتری هــم برای باشــگاه 
حــق  آن  اولیــن  کــه  باشــد  داشــته  اســتقالل 
کــه باعــث شــده فعــاًل مدیران ایــن  امضــا اســت 
ــی خــود  باشــگاه در اســتفاده از حســاب های مال

باشــند. داشــته  محدودیت هایــی 
۶- پنجره ای که گاهی باز است

پنجره نقل و انتقاالتی آبی پوشــان باز هم بســته 
شــد و البتــه بســته ماند. ایــن اتفاقــی جدیــد و 
نیســت و  اســتقالل  باشــگاه  عجیــب در حــوزه 
در چنــد ســال اخیــر معمــواًل پنجره ایــن باشــگاه 
بســته بوده اســت. پنجــره نقــل و انتقاالتی آبی ها 
که با کمی اغراق بتوان گفت  آنقدر بســته هســت 
ــا  ــوده و در اغلــب موارد ایــن باشــگاه ب ــاز ب گاهــی ب
ــوده  ــی مواجــه ب محدودیت هــای نقــل و انتقاالت

اســت.
اســتقالل بزرگ تریــن ضربــه از محدودیت هــای 
لیــگ  گذشــته  فصــل  در  را  انتقاالتــی  و  نقــل 
تنهــا  نــه  کــه  شــد  متحمــل  آســیا  قهرمانــان 
کند، بلکه  نتوانســت از بازیکنان جدید اســتفاده 
ــجاعیان را  ــوش ش ــتفاده از داری ــکان اس ــی ام حت
هم از دســت داد تا مجید نامجو مطلق ســرمربی 
ــی در  ــته و خال ــاًل بس کام ــتانی  ــا دس ــا ب ــت آبیه وق

کنــد. گروهــی حضــور پیــدا  مرحلــه 
کــه در مقطــع مهمــی از دوره  باشــگاه اســتقالل 
مشــکالت  بــا  می بــرد،  ســر  بــه  خــود  حیــات 
کــه عمــده  گریبــان اســت  متعــددی دســت بــه 
تریــن آنهــا در بــاال ذکــر شــد و بــه نظــر می رســد تیــم 
مدیریت ایــن باشــگاه بایــد قبــل از هــر اتفاقــی و 
ورود بــه فرابــورس، قــادر بــه حل ایــن مشــکالت و 
بازگردانــدن اســتقالل بــه مســیر اصلــی باشــند.

از هیات مدیره تا مربی خارجی؛

۶ مشکل بزرگ استقالل در آستانه ورود به فرابورس ــر  ــه عنــوان هیئــت برت هیئــت جــودوی اصفهــان ب
ــد. ــاب ش ــور انتخ کش

حــوزه  گفــت:در  اســتان  جــودو  هیئــت  رئیــس 
زیرســاختی یــک مــکان مناســب در خانــه جــودوی 
گلپایــگان،  اســتان و ســه ســالن در شهرســتان های 
حمیدرضــا  اســت.  شــده  مبارکه ایجــاد  و  تیــران 
دوره هــای  برگــزاری  بــه  اشــاره  بــا  عصــارزادگان 
آموزشــی بــه صــورت مجــازی افــزود: مســابقات و 

ــف  ــای مختل کمربند ه ــاء  ــای داوری و ارتق کالس ه
بــه خصــوص مشــکی بــا رعایــت دســتور العمل های 

بهداشــتی برگــزار شــده اســت.
گفــت: اســتان اصفهــان در رقابت هــای ســال  وی 
گذشــته بــا ۱۴ ورزشــکار عنــوان دوم مســابقات را 

ــرد. ک ــب  کس
کشــورمان  عصــارزادگان بــا اشــاره بــه تعلیــق جــودو 
حکــم  افزود: ایــن  جهانــی  فدراســیون  ســوی  از 
ولــی  ناعادالنــه و هــم ناجوانمردانــه اســت،  هــم 
ورزشــکاران همچنــان بــا انگیزه هســتند و بازهــم در 
کشــورمان افتخــار  میدان هــای بیــن المللــی بــرای 
کســب می کننــد. وی افــزود: آهن فــروش، باجــالن، 
ورزشــکاران  از  ســجادی فر  نیک اقبــال،  روحانــی، 
بــزرگ هســتند و قــرار اســت دو نفــر از آن هــا بــرای 

کننــد. رقابت هــا در ایتالیــا شــرکت 
ارزیابی هــای  طبــق  اســتان  جــودو  هیئــت 
فدراســیون جــودو در حوزه های مختلــف به عنوان 

انتخــاب شــده اســت. برتــر ســال ۹۹  هیئــت 

ــم  ــرایط تی ــاره ش ــی درب گزارش ــی  ــانه عراق ــک رس ی
کشــور در مســابقات مقدماتــی  ملــی فوتبال ایــن 

ــرد.  ک جــام جهانــی ۲۰۲۲ منتشــر 
رقابت هــای مقدماتی جام جهانــی ۲۰۲۲ در گروه 
کشــور بحریــن  C بــه زودی بــه صــورت متمرکــز در 
بــه   egyscoop عراقــی  رســانه  می شــود.  برگــزار 
بررســی دیــدار تیــم ملــی فوتبــال عــراق برابر ایــران، 

کامبــوج و بحریــن پرداخــت. کنــگ،  هنــگ 
ایــن رســانه نوشــت: »تیــم ملــی فوتبــال عــراق در 
مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر مســابقات 

ــگ  ــران و هن ــای ملی ای ــر تیم ه ــیار مهمی براب بس
کنــگ دارد. شــیر های بیــن النهریــن قــرار اســت در 
دیــداری تدارکاتــی امشــب ســاعت ۲۱ برابر نپال به 

میــدان برونــد. 
عــراق بــه ســختی در حــال تمریــن اســت تــا جــواز 
کنــد.  کســب  را  قطــر  جهانــی  جــام  در  حضــور 
موفقیت ایــن تیــم برابر ایــران و بحریــن از ســایر 

اســت.« مهم تــر  بازی هــا 
عــراق در بازی هــای دوســتانه قبلــی خــود برابــر 
ازبکســتان و کویــت بــه برتــری و برابر تاجیکســتان 

بــه تســاوی رســیده بــود.

برترین هــای مســابقات قــوی تریــن مــردان اســتان 
ــه ذوب آهــن اصفهــان معرفــی  کارخان ــه میزبانــی  ب
کمیتــه قوی تریــن مــردان هیــات  شــدند. رئیــس 
گفت: ۲۲ ورزشکار  بدنسازی و پرورش اندام استان 
مســابقات  مقدماتــی  مرحلــه  در  رقابــت  از  پــس 
قوی تریــن مــردان اســتان به ایــن دوره از مســابقات 
راه یافتنــد. وحیــد رمضانــی افزود: ایــن مســابقات با 
همــکاری هیــات بدنســازی و پرورش انــدان اســتان 
کارخانــه  و بــه میزبانــی و مشــارکت ورزش همگانــی 
ذوب آهــن اصفهــان برگــزار شــد و نفــرات برتــر بــه 
کــه مهــر و یــا آبــان امســال برگــزار  مســابقات کشــوری 

ــوند.  ــزام می ش ــد، اع ــد ش خواه
احســانی رئیــس ورزش همگانــی ذوب آهــن هــم 

بســیاری  در  ســاالنه  کارخانــه  بیان اینکه ایــن  بــا 
می کنــد  شــرکت  اســتانی  و  داخلــی  رقابت هــای 
آهــن  کارخانــه ذوب  کارکنــان  از  تعــدادی  افــزود: 
بــرای رقابــت در ایــن مســابقات و مشــارکت  هــم 
در فعالیت هــای ورزشــی و حفــظ آمادگــی شــرکت 

کردنــد.

کشــی جــام جهانــی فوتســال ســه  مراســم قرعــه 
می شــود.  برگــزار   ۱۹:۳۰ ســاعت  شــنبه 

فیفــا هنــوز به صورت رسمی ســیدبندی مســابقات 
اســت،  نکــرده  اعــالم  را  فوتســال  جهانــی  جــام 

ملــی  تیــم  معتبــر،  رســانه های  اعــالم  طبــق  امــا 
فوتســال ایران در ســید دوم ایــن رقابت ها قــرار دارد.

برزیــل،  اســپانیا،  یعنــی  فوتســال  برتــر  کشــور   ۵
آرژانتیــن و پرتغــال در کنــار لیتوانــی میزبــان در ســید 

نخســت حضــور دارنــد.
گوئــه،  در ســید دوم، عــالوه بر ایــران، تیم هــای پارا
کاســتاریکا، تایلنــد، مصــر و جمهــوری چــک حضــور 
کشــورمان بــا هیچکــدام  دارنــد، بنابرایــن تیــم ملــی 

کشــور ها همگــروه نخواهــد شــد. از ایــن 
قرعــه کشــی جــام جهانی فوتســال بــه احتمــال زیاد 
طبــق همیــن ســید بنــدی روز شــنبه در ســوئیس 
برگــزار خواهــد شــد. این مراســم از ســاعت ۱۹:۳۰ بــه 

وقت ایــران آغــاز خواهــد شــد.

کرونایــی  قانــون ۵ تعویــض بــه دلیــل تــداوم شــرایط 
تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ تمدیــد شــد. 

 ۵ قانــون   )IFAB( فوتبــال  بین المللــی  هیئــت 
تعویــض را تــا پایــان ســال ۲۰۲۲ تمدید کرد تا شــاهد 

برگــزاری اولیــن جــام جهانــی تاریــخ بــا ۵ تعویــض 
ــیم. باش

پیــش از ایــن یوفــا از تمدیــد قانــون ۵ تعویــض خبــر 
جــام  قانــون  تصویب ایــن  بــا  کنــون  ا بــود.  داده 

جهانــی ۲۰۲۲ بــا ۵ تعویــض برگــزار خواهــد شــد.

تیــم ملــی والیبال ایــران بــا شکســت مقابــل ژاپــن در 
گزارش ایمنا، تیم  کرد. بــه  رنکینگ جهانی ســقوط 
ملــی والیبال ایــران در روز نخســت رقابت های لیگ 
ملت هــای والیبــال بــا نتیجــه ۳ بــر صفــر مغلــوب 
ــان روز نخســت مســابقات لیــگ  ژاپــن شــد. در پای
ملت هــا تیــم ملــی والیبال ایــران پــس از ســال ها 
جایــگاه هشــتم در رنکینگ جهانــی را از دســت و به 

کــرد. رده نهــم ســقوط 

تیم ملی ژاپن نیز در جایگاه هشتم قرار گرفت.

ــی  ــم مل ــد، تی ــال تایلن ــیون فوتب ــوت فدراس ــا دع ب
کوچــک دعــوت  فوتســال ایران بــه جــام جهانــی 

ــد. ش
پــس از منتفــی شــدن حضور ایــران در تورنمنــت 
شــش جانبه تایلند، حاال دعوتنامه رسمی تایلند 
در  فوتســال ایران  ملــی  تیــم  حضــور  بــرای 

رســید. تورنمنت اینترکنتینانتــال 
گرهــای زیــادی در خصــوص  کــه امــا و ا در حالــی 

برگــزاری تورنمنــت تایلنــد بــا توجــه بــه شــرایط 
کرونــا مطــرح شــده بــود ســرانجام دعوتنامه ایــن 
کشــور بــرای تیم ملــی فوتســال ایران بــه فدراســیون 

ــید. ــال رس فوتب
ایــن توررنمنــت بــه دلیــل حضــور ۱۲ تیــم از جهــان 
بــه جــام جهانــی کوچــک معــروف شــده و می تواند 
تدارکات مناســبی برای تیم ملی فوتســال پیش از 

حضــور در جــام جهانی باشــد.
بنــا بــه اعــالم تایلنــد، تورنمنت اینترکنتینانتــال 
گــروه از ۱۰ تــا  بــا حضــور ۱۲ تیــم و در قالــب چهــار 
۲۰ جــوالی )۱۹ تــا ۲۹ تیــر( در ســالن بانکــوک آره نــا 

)ســالن جام جهانــی ۲۰۱۲( برگــزار خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه حضور ایــران در تورنمنــت شــیراز در 
نیمــه تیــر، بایــد دیــد کادرفنــی بــرای حضــور در ایــن 
کــرد یــا  کیفیــت برنامــه ریــزی خواهــد  تورنمنــت با

نــه؟

جودو اصفهان، برترین هیئت کشور 

رسانه عراقی: 

تیم ملی فوتبال عراق برابر ایران کار سختی دارد 

قوی ترین مردان استان اصفهان مشخص شدند 

زمان قرعه کشی جام جهانی فوتسال مشخص شد 

اولین جام جهانی تاریخ فوتبال با ۵ تعویض در قطر 

سقوط یک پله ای والیبال ایران در رنکینگ جهانی

کوچک دعوت شد تیم ملی فوتسال به جام جهانی 
گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

ــپاهان  ــران س ــوان و آینده داردخت ــان ج دروازه ب
در فصــل ۹۸-۹۹ و در مرحلــه پلــی آف توانســت 
عملکــرد درخشــانی از خــود بــه نمایــش بگــذارد. 
مینــا نافعــی، متولــد اســفند ۱۳۷۷ در اصفهــان 

اســت.
کــه در  او دروازه بــان جــوان و آینــده داری اســت 
حــال حاضــر ســنگربان تیــم ســپاهان اســت و 
در فصــل ۹۸-۹۹ و در مرحلــه پلــی آف توانســت 
عملکــرد درخشــانی از خــود بــه نمایــش بگــذارد.
فوتبالیســت  دختــر  صحبت های ایــن  پــای 
 ۲۳ در  اســت  توانســته  کــه  نشســتیم  موفــق 
ــه ســمت خــود جلــب  ســالگی همــه نگاه هــا را ب

کنــد.
ورزش را از چند سالگی شروع کردی؟

بــه ورزش فوتســال  از مدرســه  از ۱۳ ســالگی و 
پرداختــم. همیشــه داخــل دروازه بــودم و از توپ 
نمی ترســیدم. ســال بعــد در مســابقات مــدارس 
ــر معرفــی شــدم و  گل ــه عنــوان  ــار ب ــرای اولیــن ب ب
بهتریــن دروازه بان اســتان شــناخته شــدم. بعد 
گذشــت ســه ســال از حضــورم در مســابقات  از 
فوتســال اســتان، بــه اردوی تیم ملی فوتبــال زیر 

۱۶ ســال دعــوت شــدم.
چطور به دروازه بانی فوتبال روی آوردی؟

شــرکت  ملــی  تیــم  اردوی  در  کــه  بــار  اولیــن 
وقــت  ســرمربی  پســند  مــورد  عملکــردم  کــردم 
گرفــت و بــرای مســابقات  )خانــم مهینــی( قــرار 
آســیایی چیــن بــه عنــوان دروازه بــان اول اعــزام 
ــه مــن در دروازه فوتبــال  شــدم. این اولیــن تجرب

بــود و بعــد از آن در فوتبــال مانــدگار شــدم.
چرا بیشتر فوتبالیست ها در بانوان ابتدا از 

فوتسال وارد ورزش حرفه ای شده اند؟
به ایــن دلیــل که ســابقه فوتســال در ایران بیشــتر 
کادمی هــای فوتبــال  از فوتبــال اســت و از طرفــی آ

کمتر از تیم های فوتســال هســتند. بســیار 
نقطه آغاز حضورت در لیگ برتر از کدام تیم 

رقم خورد؟
از اولیــن بــار بــا تیــم آینــده ســازان میهــن وارد 
ــی لیــگ را  ــر شــدم و با ایــن تیــم قهرمان لیــگ برت
ــل ۹۸-۹۷  ــد از آن در فص ــم. بع ــت آوردی ــه دس ب
ــه عنــوان دروازه  تیــم ســپاهان تشــکیل شــد و ب
کــردم. در  کار  بــان دوم در ایــن تیــم شــروع بــه 
آن زمــان دروازه بــان اول تیــم زمــرد ســلیمانیان 
کــه در اوج بــود و همیشــه ســعی می کــردم  بــود 

کــه زمــرد از فوتبــال  از او یــاد بگیــرم. ســال بعــد 
کــرد و  کــرد شــرایط بــرای مــن تغییــر  خداحافظــی 

کــردم. کســب  تجربیــات بیشــتری 
در فصلی که گذشت از دیدگاه خودت چه 

عملکردی داشتی؟
لیــگ  اول  هفتــه  ســه  در  اخیــر  فصــل  در ایــن 
حضــور  تمرینــات  در  و  شــدم  مبتــال  کرونــا  بــه 
نداشــتم، امــا در نهایــت بعــد از باخــت ســنگینی 
کــه در مقابــل ســیرجان داشــتیم بــه صــالح دیــد 
مربــی در چهــار بــازی آخــر ســنگربان تیــم بــودم. 
معمــوال بعــد از شکســت تیــم انتظــارات از دروازه 
بان هــا بیشــتر اســت و ایــن بــرای مــن مســئولیت 

ســنگینی بــود.
فکر می کنی چرا در چهار بازی حساس پایان 

فصل سنگربان تیم بودی؟
ــود و در تمرینــات تــالش  ــاد ب انگیــزه ام بســیار زی
کنــم. بر ایــن  ــازی  ــم ب ــه بتوان ک ــردم  ــادی می ک زی
ــت  ــابقه اس ــی از مس ــن بخش ــه تمری ک ــدم  معتق
ــم  ــی ه ــابقه خوب ــی مس کن ــن  ــوب تمری ــر خ گ و ا
خواهــی داشــت. مــن فکــر می کنــم به ایــن دلیــل 

کــرده بــود. مربــی بــه مــن اعتمــاد 
بزرگترین چالش بانوان دروازه بان در ایران 

چیست؟
فکــر می کنــم مهمتریــن معضــل مــا بــه مربــی 
تجربــه  مربی هایــی  در ایــران  مــا  برمی گــردد. 

کــم  حضــور در دروازه را داشــته باشــند خیلــی 
پیــدا می شــود و در زمینــه فنــی و دانــش افزایــی 

ــد. ــاز دارن ــا نی ــه ارتق ــز ب نی
کنیــم  کار  گــر بخواهیــم بــا مربیــان مــرد  از طرفــی ا
ــر از  ــی دیگ ــت. یک ــرح اس ــری مط ــکالت دیگ مش
پیــش روی دروازه  کــه همیشــه  چالش هایــی 
شکســت  زمــان  در  کــه  اســت  بان هاســت این 
یــک تیــم همــه انگشــت ها بــه ســمت ســنگربان 
تیــم اســت و مقصــر اصلــی شــناخته می شــود، 
گــر بــه پیــروزی برســند هیچکس نمی پرســد  امــا ا

ــان چنــد ســیو موفــق داشــته اســت. دروازه ب
تا به حال مقصر اصلی در شکست تیم 

شناخته شده شده ای؟
نفــر  یــک  بــازی  فوتبــال  کــه  می دانیــم  همــه 
نیســت و همــه ۱۱ نفــر در یــک رقابت نقــش دارند 
گل ممکــن اســت از نفــر اول  و در دریافــت یــک 
تــا اخریــن مدافــع و دروازه بــان مقصر باشــند، اما 
برخــی مواقــع همــه هجمه هــا صرفــا بــه دروازه 
بــان وارد می شــود و ایــن اتفــاق بــرای مــن نیــز 
کنــش مــن  پیــش آمــده اســت. در ایــن شــرایط وا

ــت. ــتباه اس ــرش اش ــکوت و پذی س
سنگین ترین شکستی در دروازه تجربه کردی 

چه بوده است؟
در رقابت هــای ملــی و دوســتانه در مقابــل تیــم 
کردیــم و از ایــن  گــذار  آمریــکا ۶ بــر صفــر بــازی را وا

ســنگین تر امــکان نداشــت. آن زمــان ۱۶ ســال 
ســن داشــتم و باتوجــه بــه عملکــردم ســرمربی 
گل هــای  گــر مــن دروازه بــان نبــودم  می گفــت ا
بــازی،  آن  از  بعــد  بودیــم.  خــورده  بیشــتری 
بازیکنــان آمریــکا و مربــی دروازه بان هــای آن هــا 
مــرا تحســین و عملکــردم را مــورد تمجیــد قــرار 
ــا وجــود ناراحتــی، از  ــه همیــن دلیــل ب ــد. ب دادن
گرفتــه بــود  کــه مــورد توجــه قــرار  عملکــرد مثبتــم 

خوشــحال بــودم.
نقش حمایتی خانواده چقدر تا االن تاثیرگذار 

بوده است؟
آن هــا بــا شکســت مــن بیشــتر از خــودم ناراحــت 
خوشــحال  مــن  از  بیشــتر  ام  پیــروزی  بــا  و 
می شــوند. همیشــه از تمرینــات بــا مصدومیــت 
گاهــی نیــز از لحــاظ روحــی تحــت  برمی گــردم و 
فشــار و عصبــی هســتم، اما همیشــه با من مــدارا 

کــرده و درکــم می کننــد.
وضعیت دروازه بانی زنان در ایران را چگونه 

توصیف می کنی؟
در حــال حاضــر دروازه بان هــای بســیار خوبــی در 
لیــگ بانــوان هســتند. زهــرا خواجــوی توانســت 
رکــورد خوبــی از خــود بــه جــای بگــذارد و ایــن 
کــه االن  باعــث افتخــار همــه اســت. همــان طــور 
ســطح لیــگ در حــال پیشــرفت اســت از بابــت 

آینــده نیــز نگــران نیســتیم.

مشکالت اصلی فوتبال زنان ایران به چه 
مواردی خالصه می شود؟

بانــوان فوتبالیســت ایران از نظــر مالی در مضیقه 
هســتند و ایــن در مقایســه بــا قرارداد هــای آقایان 
کشــور ها بســیار رقــم  کشــور و حتــی بانــوان ســایر 

پاییــن تــری اســت.
البتــه در فصــل قبــل تعــدادی از قرارداد هــا بــا 
که ایــن نشــانه پیشــرفت  رشــد مواجــه بودنــد 
اتفــاق  تیم هــا  همــه  بــرای  امیــدوارم  و  اســت 
کــه اصلی تریــن مشــکل تیــم داری  بیفتــد. چــرا 
بــر  امکانــات  و  مالــی  مســائل  بــه  بانــوان  در 
نیــز هنــوز دچــار  لحــاظ فرهنگــی  از  می گــردد. 
کــه هنــوز بــه مــن می گوینــد  ضعــف هســتیم چــرا 
ــد؟! در  ــازی می کنن ــال ب ــم فوتب ــا ه مگــر دختر ه
نمی شناســد. فوتبــال جنســیت  کــه  صورتــی 

گران در رقابت ها به چه  وضعیت تماشا
صورت است؟

کرونــا  دلیــل شــیوع  بــه  امســال  از اینکــه  جــدا 
مســافت  بعــد  نداشــتند،  حضــور  گران  تماشــا
اصفهــان،  تــا  صفاییــه  ورزشــگاه  فاصلــه  و 
پیــدا  حضــور  امــکان  کمتــری  گران  تماشــا
کــه بازی هــا در  گذشــته  می کننــد. امــا ســال های 
ــا  ــور خانواده ه ــا حض ــردوس و ب ــاغ ف ــه ب مجموع
شــور  و  هیجــان  از  رقابت هــا  میشــد،  برگــزار 
ــم  کت و خان ــود. آقــای ســا بیشــتری برخــوردار ب
کشــیده اند  حقانــی بــرای مــا زحمــات زیــادی 
کــه  می شــویم  خوشــحال  نیــز  مــورد  در ایــن  و 
بــا لطــف او امــکان برگــزاری بازی هــای امســال 

شــود. فراهــم  اصفهــان  شــهر  در  ســپاهان 
تا چند سالگی ورزش حرفه ای را ادامه 

می دهی؟
ایــن بیشــتر بــه شــرایط جســمانی ورزشــکار بــر 
کــه  آســیب هایی  بــه  توجــه  بــا  کــه  می گــردد 
می بینــد چقــدر توانایــی دارد. امــا فکــر می کنــم 
تــا ۳۰ ســالگی بتوانــم در اوج باشــم. بعــد از آن 
ــران  ــل دیگ ــم را در مقاب ــه دارم تجربیات ــم عالق ه

بگــذارم و وارد مربیگــری بشــوم.
سخن پایانی؟

گذشــت همــه تالشــمان بــرای  کــه  در فصلــی 
کــه  کســب امتیاز هــای بیشــتر بــود و خوشــحالم 
توانســتیم روی ســکو باشــیم و مقــام ســوم را 
کنیــم. از مدیرعامــل  باشــگاه شــپاهان و  کســب 
کــش  مدیــر امــور بانــوان و همــه مربیــان زحمــت 

مجموعــه ســپاهان تشــکر می کنــم.

گفتگو با دروازه بان تیم بانوان سپاهان؛

هنوز می پرسند مگر دختران فوتبال بازی می کنند! 
گزارشربخ تیــم  مدافــع  کنعانــی زادگان  محمدحســین 

اولســان  تیــم  از  پیشــنهادی  بــا  پرســپولیس 
گزارش »ورزش  هیوندای مواجه شــده اســت.  به 
کــه تیــم ملــی اردوی تدارکاتــی  ســه«، در شــرایطی 
خــود را بــا حضــور ســتاره های فوتبال ایــران برگــزار 
کــرده، یکــی از بازیکنــان حاضــر در اردو احتمــاال 
مــرور  را  جــذاب  پیشــنهادی  ذهنــش،  گوشــه 
کــره جنوبــی و پوشــیدن  می کنــد؛ بــازی در لیــگ 
گذشــته  که فصل  پیراهن تیم اولســان هیوندای 
پرســپولیس را از قهرمانــی بــاز داشــت.  یکــی از 
خبرنــگاران حــوزه فوتبــال کــره جنوبــی بــه »ورزش 
کــه باشــگاه اولســان هیونــدای  ســه« خبــر داد 
کنعانــی  بــرای ترمیــم خــط دفاعــی خــود بــه ســراغ 
کــرده  زادگان رفتــه و پیشــنهاد رســمی خود را ارائــه 
و باتوجــه بــه رقــم پیشــنهاد و همچنیــن اتمــام 

زیــادی  امیــد  اولســان  بازیکــن،  قرارداد ایــن 
لیــگ  پایــان  از  پــس  انتقــال  انجام ایــن  بــه 

کــه دو فصــل  کنعانــی  برتر ایــران دارد.   حســین 
بــه  کالــدرون  گابریــل  و در دوره  پیــش 

عضویــت پرســپولیس درآمــد، در ایــن 
بازیکنان ایــن  بهتریــن  جــزو  مــدت 
ــوده و  ــران ب ــا فوتبال ای ــه بس ــم و چ تی
حــاال نمــود نمایش هــای درخشــان 
خــود را در پیشــنهادات خارجــی خــود 

می بینــد. پیش تــر منابــع موثــق خبــر 
توجــه  مــورد  کنعانــی  کــه  بودنــد  داده 
حتــی  و  دارد  قــرار  قطــری  تیم هــای 
قــرارداد خــود را هــم بــه امضــا رســانده اما 
حــاال شــاید پیشــنهاد اولســان مقصــد 

ــه بیشــترین  ک ــی زادگان  کنعان او را تغییــر بدهــد. 
تعــداد بــازی باشــگاهی خــود را بــا پرســپولیس 
انجــام داده و ۶۳ بــار پیراهن ایــن تیــم را پوشــیده، 
برچســب 7۰۰ هــزار دالری را روی خــود می بینــد 
و احتماال ایــن رقــم در پایــان فصــل برایــش تغییــر 
کــرد. او 27 ســاله اســت و از نظــر ســنی  خواهــد 
شــرایط مناســبی دارد و قراردادش با پرســپولیس 
نیــز بــه اتمــام خواهــد رســید تــا بــا فــراغ بــال مقصــد 
مــورد نظــرش را برگزینــد.  ایــن در حالــی اســت 
کــه پرســپولیس پیشــنهاد تمدیــد قــرارداد را بــه 
کــرده امــا هنــوز مدافــع سرخپوشــان  کنعانــی ارائــه 
برای تمدید به باشــگاه پرســپولیس نرفته اســت. 
کــره  گــر او بــا قرمزهــا مذا کــه حتــی ا نکتــه مهم ایــن 
کنــد، رقــم و مــدت قــرارداد، احتمــاال بزرگتریــن 
اختــالف نظــر طرفیــن را شــکل خواهــد داد و 
شــاید همیــن موضــوع منجــر بــه جدایــی 

دوبــاره شــود. 
کــره جنوبــی و لیــگ  کــی لیــگ  دو راهــی 
ســخت  از  یکــی  قطــر،  ســتارگان 
ممکــن  راهی هــای  دو  تریــن 
ــود امــا  کنعانــی خواهــد ب ــرای  ب
حضــور در تیــم قهرمــان آســیا 
و همچنیــن ســطح زندگــی 
جنوبــی،  کــره  کشــور  در 
کــه  هســتند  مســائلی 
شــاید ســبب شــوند تا این 
پــوش،  ملــی  مدافــع 
بلیــت خــود را بــه مقصــد 

بگیــرد. اولســان 

مدافع پرسپولیس در تور اولسان افتاد؛ 

کنعانی زادگان!  پیشنهاد قهرمان آسیا به حسین 

خبر
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مــوارد ابتــا بــه ســرطان روده بــزرگ در افــراد زیــر 
ــت  ــش اس ــال افزای ــر در ح ــه اخی ــی ده ــال ط ۵۰ س
کمتــر موفقیــت در درمان ایــن  و بــه دلیــل شــانس 
کــه بــه طــور معمــول در ســطح باالتــر  نــوع ســرطان 
متاســتاز می شــود، این بیمــاری را بــه یکــی از شــایع 
کــرده  کشــنده جهــان تبدیــل  تریــن بیماری هــای 

اســت.
بــر اســاس آخریــن آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی، 
ســرطان روده بــزرگ و راســت روده بــا ۱.۹۳ میلیــون 
مــورد ابتــا در جهــان از شــایع تریــن بیماری هــای 
کشــنده در ســطح جهــان اســت. بــه تازگــی تجزیــه 
و تحلیــل جدیــد از داده هــای ۱۳ مطالعــه نشــان 
کــه عوامــل غیــر ژنتیکــی در پشــت افزایش  می دهــد 
کــه تغییــر رژیــم غذایــی و  مــوارد ابتــا وجــود دارد 
ســبک زندگــی از عوامــل مشــکوک در افزایــش بــی 
کنــون  گرچــه تا رویه ایــن بیمــاری عنــوان شــده، ا

گســترده ای انجــام نشــده اســت. تحقیقــات 
و  کنتــرل  کــز  مرا اعــام  آخریــن   ،۲۰۱۷ ســال  در 
کــه  پیشــگیری از بیمــاری )CDC( نشــان می دهــد 
۵۲ هــزار و ۵۴۷ مــرگ ناشــی از ســرطان روده بــزرگ 
گــزارش شــده اســت. ســرطان  در ایــاالت متحــده 
روده بــزرگ بــا تشــخیص زود هنــگام قابــل درمــان 
ــه  ــکا ب ــر اســت. در نتیجــه، انجمــن ســرطان آمری ت
کــه از ۴۵ ســالگی غربالگــری  افــراد توصیــه می کنــد 

ســرطان روده بــزرگ را انجــام دهنــد.
 JNCI Cancer مجلــه  در  کــه  جدیــدی  مطالعــه 
شــده،  منتشــر   SpectrumTrusted Source
کــرده  بررســی  را  کننــده  نگــران  رونــد  دلیل ایــن 
اســت. این مطالعــه جدیــد اولین تحقیق گســترده 
در زمینــه ارتبــاط احتمالــی بیــن شــروع زودرس 
تغییــرات  بــزرگ و عواملــی ماننــد  ســرطان روده 
ســبک زندگــی اســت. این مطالعــه نشــان می دهــد 
کــه عوامــل غیــر ژنتیکــی، از جملــه مصــرف بیشــتر 
گوشــت قرمــز و الــکل، بــا شــروع زودرس ســرطان 
افــرادی  همچنیــن  اســت.  مرتبــط  بــزرگ  روده 
ضدالتهــاب  داروهــای  ســایر  یــا  آســپرین  کــه 
در  بیشــتر  نیــز  نکردنــد  غیراســتروئیدی مصــرف 

معــرض ابتــا به ایــن بیمــاری قــرار دارنــد.
گذشــته، عــادات غذایــی بــه  در طــول نیــم قــرن 
کــرده و ایــن تغییــرات ممکــن اســت  شــدت تغییــر 
عاملــی در افزایــش بیمــاری باشــد. تغییــر ســبک 
زندگــی در شــیوع ســایر بیماری هــا از جملــه دیابــت 

نیــز نقــش دارنــد. از اواخــر دهــه ۱۹۶۰، غذاهــای 
فــرآوری شــده و نوشــیدنی های غیــر الکلــی بیشــتر 
مصــرف می شــود، عــاوه بر ایــن، مصــرف میــوه و 
کــه منجــر بــه دریافت کمتر  ســبزیجات کمتــر شــده 
کلســیم می شــود. این تغییــرات  فیبــر، فــوالت و 
کــم تحرکــی، شــاخص های تــوده بدنــی  غذایــی بــا 
باالتــر )BMI( و مصــرف بیشــتر الــکل در میــان افــراد 

ــوده اســت. همــراه ب
روی  بــر  داده  مجموعــه  یــک  پژوهــش،  در ایــن 
۳۷۶۷ مــورد ســرطان روده بــزرگ در افــراد زیــر ۵۰ 
کنتــرل متمرکــز شــد.  ســال بــه همــراه ۴۰۴۹ فــرد 
بــه ۲۳ هــزار و ۴۳۷  مــورد دیگــر عوامــل مربــوط 
مورد ایــن بیمــاری را در افــراد بــاالی ۵۰ ســال بــا 
گــروه کنتــرل بررســی کرد. هر مــورد از طریق   ۳۵۳۱۱
گزارش هــای آســیب شناســی یــا  ســوابق پزشــکی، 
گواهی هــای مــرگ تأییــد شــد و نمونــه محــدود بــه 

ــود. ــی ب ــراد اروپای اف
بــا  بــزرگ  کــه ســرطان روده  محققــان دریافتنــد 
شــروع زودرس بــا چندیــن عامــل مرتبــط اســت 
کــه بــه طــور  کــه قــوی تریــن ارتبــاط بــا افــرادی بــود 
غیراســتروئیدی  داروهــای  و  آســپرین  از  منظــم 

نمی کردنــد.  اســتفاده 
در مرحلــه بعــدی، مصــرف بیشــتر الــکل - بیــش 
کــه  گــرم در روز - دخیــل بــود. عامــل بعــدی  از ۲۸ 
بیشــترین ارتبــاط را با ایــن بیمــاری دارد، مصــرف 
گوشــت قرمز بود. احتمال ابتا به ســرطان  بیشــتر 
گوشــت قرمــز بــا ۱۰  روده بــزرگ بــا مصــرف بــی رویــه 

درصــد افزایــش همــراه اســت.
کمتــر از دبیرســتان حتــی پــس  افــراد بــا تحصیــات 
از ســازگاری بــا ســایر عوامــل ماننــد رژیــم غذایــی 
کــه  نیــز در معــرض خطــر بیشــتری قــرار دارنــد. چرا
تحصیــات  پژوهــش،  محققان ایــن  عقیــده  بــه 
پاییــن بــا وضعیــت اقتصادی-اجتماعــی پاییــن 
ارتبــاط دارد و ممکــن اســت بــه تبــع آن دسترســی 
ــه بهداشــت و مراقبت هــای بهداشــتی این افــراد  ب

کمتــر باشــد.
محققــان همچنیــن دریافتند که مصــرف فیبر کم 
بیشــتر از ســرطان روده بــزرگ بــا ســرطان رکتــوم در 

ارتبــاط اســت.
همچنین ایــن مطالعــه ارتباطــی بیــن ابتــای اولیه 
کافــی فــوالت،  ســرطان روده بــزرگ و دریافــت نا
کــرد. همچنیــن در ایــن  کلســیم مشــخص  فیبــر و 
کــه ســیگار، BMI باالتــر  پژوهــش مشــخص شــد 
و ســابقه دیابــت بــا شــروع زودرس ســرطان روده 

ــدارد. ــی ن ــزرگ ارتباط ب
داد: ایــن  توضیــح  پژوهــش،  ارشــد این  محقــق 
بــرای  توجــه  قابــل  اولیــه  تــاش  یــک  مطالعــه 
شناســایی عوامــل منجــر بــه افزایــش اوایــل شــروع 
زمینــه  اســت. این تحقیــق  بــزرگ  ســرطان روده 
اولیــه را بــرای شناســایی هدفمنــد بــرای افــراد در 
کاهــش بــار  کــه در  معــرض خطــر فراهــم می کنــد 

اســت. ضــروری  بیمــاری  افزایش ایــن 
وی افــزود: بــه مطالعــات بیشــتر بــا نشــانگر زیســتی 

کامل تــری نیــاز داریــم.

افزایش ابتال به سرطان روده بزرگ در افراد زیر 
۵۰ سال طی دهه اخیر

خبرربخ

مراقبت کودکربخ

خبرربخ

رژیم درمانیربخ

خبرربخ

خبرربخ

کارربخ

کــودکان تــازه بــه دنیــا آمــده بــه روش  مراقبــت از 
کــودکان زودرس می شــود! کانگــرو باعــث نجــات 

کــودکان زودرس بســیار  احتمــال از دنیــا رفتــن 
باالســت. مراقبت هــای زیــادی هــم در ایــن بــاره 
بایــد انجــام بشــه مثــا تغذیــه بــا شــیر مــادر و... 
ولــی عمومــا زمــان انجام ایــن مراقبت هــا بعــد 
پایــدار  پایداره)شــرایط  شــرایط  بــه  رســیدن  از 
یعنــی نــوزاد بــه تنهایــی بتونــه نفــس بکشــه( امــا 
بیشــترین مــرگ و میــر نوزادهــا قبــل از تثبیــت 
وضعیــت پایــداره! پــس بایــد دنبــال راه چــاره ی 

بهتــری بــود
پنــج  در  نــوزاد   ۳2۰۰ روی  کــه  پژوهشــی  در 
کارکنان موظف شــدند  بیمارســتان انجــام شــد، 

ــع  ــه وض ــیدن ب ــل از رس ــوزادان رو بافاصله)قب ن
پایــدار( روی ســینه ی مادرهــا بچســبونن! نتایج 
نشــون دادن ایــن حرکــت 2۵ درصــد احتمــال 

میده. ایــن  افزایــش  رو  نــوزادان  مونــدن  زنــده 
نتیجــه ی ارزنــده باعــث شــده اجرای ایــن روش 

الزامی شــود. ســریعا  بیمارســتان ها  در 

هنگامی کــه احســاس افســردگی میکنیــد تنفــس 
عنــوان  تحــت  آن  از  کــه  انجــام دهیــد  زا  انــرژی 

می شــود. یــاد  بهاســتریکا 
ابــن تنفــس موجــی از انــرژی بــه شــما بخشــیده و 

ــود. ــان می ش ــدن ذهنت ــد ش ــبب نیرومن س
ابتــدا شــانه هایتان را رهــا ســاخته و چنــد نفــس 

کامــل از شــکم بکشــید. عمیــق و 
خــارج  بینــی  طریــق  از  را  هــوا  شــدت  بــا  پــس 
ســازید.به دنبــال آن دم هــای عمیــق و باشــدت 

بگیریــد  ســیکل  هــر  در  ثانیــه  یــک  ســرعت  بــا 
میباشــند  گــم  دیافرا ناحیــه  از  کامــل  تنفس هــا 
سر،گردن،شانه ها،قفســه ســینه نســبتا آرام و بــی 
حرکــت بــوده و فقــط شــکم بــه ســمت داخــل و 
خــارج حرکــت میکنــد. ســیکل تمریــن تنفســی 
کنیــد، ســپس بــه مــدت  مزبــور را بــا ۱۰ تنفــس آغــاز 
۱۵ تــا ۳۰ ثانیــه بــه تنفــس طبیعــی خــود بــاز گردید 
کــه در بدن ایجــاد  گاهــی خــود را بــه احساســی  و ا
شــده معطــوف نماییــد ســیکل بعــدی را بــا ۲۰ 
تنفــس ادامــه دهیــد و نهایتــا پــس از اینکــه بــه 
مــدت ۳۰ ثانیــه بــه تنفــس عــادی خودباز گشــتید 
ســیکل ســوم را بــا ۳۰ تنفــس ادامــه دهیــد بــه افراد 
کــه بیــن هــر ســیکل  مبتــدی توصیــه میگــردد 

اســتراحت داشــته باشــند.
ــس  ــه ح گون ــر  ــا ه ــف ی ــردرد خفی ــاس س ــر احس گ ا
ناراحتــی داشــتید بــرای چنــد لحظــه دســت از 
کشــیده ســپس بــه ادامــه تمریــن بــا فشــار  تمریــن 

کمتــری ادامــه دهیــد.

کــه  می کننــد  ادعــا  نابــاوری  کمــال  در  زوج  یــک 
ســه ســال تمــام بــه جــز در برخــی موقعیت هــای 
اجتماعــی و آن هــم بــرای تســت طعــم میوه هــا لــب 
بــه هیــچ غذایــی نزده انــد. پژوهش هــای متعــددی 
بــر  مــدت  کوتــاه  داری هــای  روزه  مثبــت  تاثیــر 
ســامتی بــدن را نشــان می دهــد، امــا یــک زوج پــای 
کــه زندگــی  گذاشــته و ادعــا می کننــد  خــود را فراتــر 

»بــدون غــذا« را تجربــه می کننــد.
کالیفرنیــا زندگــی می کننــد حــس  کــه در   ایــن زوج 
کرده انــد  فرامــوش  کامــل  طــور  بــه  را  گرســنگی 
هفتــه  در  بــار  ســه  فقــط  کــه  شــده اند  مدعــی  و 
ســبزیجات  آب  یــا  میــوه  تکــه  یــک  به انــدازه  و 

نــد. می خور
کاســتلو« ۳۴ ســاله می گویــد: در طــول دوره  »کامیا
ــار غــذا خــورده ام و رژیــم  ــارداری خــود تنهــا پنــج ب ب
هــوا خــواری را مــن و همســرم بــرای خــود انتخــاب 

کرده ایــم.
کــه فــرد اعتقــاد دارد   رژیــم هواخــواری بــاوری اســت 
ــرژی الزم را  ــد و ان ــده  می مان ــذا زن ــوردن غ ــدون خ ب
از نیــروی حیــات طبیعــت ماننــد بــاد و خورشــید 

دریافــت می کنــد.
کــه  می کننــد  ادعــا  نابــاوری  کمــال  در  زوج  ایــن 
ســه ســال تمــام بــه جــز در برخــی موقعیت هــای 
اجتماعــی و آن هــم بــرای تســت طعــم میــوه لــب بــه 

هیــچ غذایــی نزده انــد.
وی ادامــه می دهــد: در ابتــدا تصمیــم داشــتم در 
زمــان بــارداری رژیــم بــدون غذای خود را تغییر دهم 
گرســنگی  امــا در طول ایــن دوران هرگــز احســاس 
نکــردم. دوران بــارداری اولیــن فرزنــد مــن بــه صورت 
ــا آشــنا  گرســنگی حســی ن ــارداری هواخــواری« و  »ب
کــه فرزنــدم به انــدازه  بــرای مــن بود.می دانســتم 
ــد  ــد خواه ــه و رش ــن تغذی ــق م ــروی عش ــی از نی کاف
کــرد و در بررســی های بــارداری، پزشــک این بــاور 

کافــی  کــرد و از ســالم بــودن و رشــد  مــن را تاییــد 
ــر داد. ــرم خب پس

کاســتلو می گویــد:  کامیا  ریــکاردو همســر ۳۶ ســاله 
هواخــواری  رژیــم  دربــاره  فرزندانمــان  با اینکــه 
اطاعــات دارنــد ولــی مــا آنهــا را بــرای پیــروی ازایــن 
رژیــم تحــت فشــار نمی گذاریــم. مــا می خواهیــم 
آنهــا هرچــه دوســت دارنــد بخورنــد و طعــم غذا های 

ــد. کنن ــان  ــف را امتح مختل
احســاس  کنــون  تــا  ســال ۲۰۰۸  از  کــه  زوج  ایــن 
بــه  خــواری  گیــاه  رژیــم  از  نکرده انــد،  گرســنگی 
ــم  ــه رژی ــت ب ــواری و در نهای ــوه خ ــواری، می ــام خ خ

کردنــد. پیــدا  تمایــل  هواخــواری 
ــم هــوا  ــا رژی گفتنــی اســت؛ این زوج ادعــا می کننــد ب
بیشــتری  شــادی  و  ســامتی  احســاس  خــواری 
رژیــم  با ایــن  دارنــد  اعتقــاد  همچنیــن  می کننــد، 
کمتــر شــده و توانایــی مالــی بیشــتری  خــرج زندگــی 

کــردن دارنــد. بــرای ســفر 

وزارت  رســانی  اطــاع  عمومــی و  روابــط  مرکــز 
بهداشــت، در اطاعیــه ای آورده اســت: بــه اطــاع 
هموطنــان متولــد ســال ۱۳۳۰ بــه قبــل )گــروه 

دریافــت  می رســاند،  بــاال(  بــه  ســال   ۷۰ ســنی 
کان مســتلزم ثبــت نــام  کمــا کرونــا  کســن  نوبــت وا
در ســامانه SALAMAT.GOV.IR و اخــذ نوبــت 
خواهــد بــود و همــه افــراد ثبت نام شــده به ترتیب 
ســنی بــه صــورت هوشــمند نوبــت دهــی خواهند 
کسیناســیون بــه هر  شــد و محــل و زمــان دقیــق وا

فــرد از طریــق پیامــک اطــاع داده می شــود.
ــز  ک ــراد در مرا ــور اف ــت حض ــر اس ــه ذک ــدا الزم ب موک
ــت  ــک نوب ــاس پیام ــر اس ــط ب ــیون فق کسیناس وا
کسیناســیون در  کــز وا بــود و مرا دهــی خواهــد 
ــه  ک ــرادی  ــرش اف ــان از پذی ــور همچن کش ــر  سراس

کننــد، معذورنــد. بــدون نوبــت مراجعــه 

کــس  گــرم در اول صبــح: هیــچ  بــا نوشــیدن آب 
کــه دچــار پیــری زودرس شــود.  دوســت نــدارد 
کــه وجــود ســموم در بــدن  واقعیت ایــن اســت 
باعــث پیــری زودرس می شــود. وقتــی ســموم در 
ــاری و پیــری  ــوند ایجاد بیم ــته می ش ــدن انباش ب
ک می کند.  می کننــد. آب گــرم بــدن را از ســموم پــا
بنابرایــن ســلول های پوســت را ترمیــم و قابلیــت 

ارتجاعــی پوســت را افزایــش می دهــد.

کامپیوتــر عمــا در حــال تبدیــل شــدن بــه یکــی 
از ملزومــات زندگــی مــدرن اســت. با ایــن وجــود 
اســتفاده از ایــن وســیله ماننــد بســیاری از ابزار های 
ــرد در دراز  ــورت نگی ــت ص ــه روش درس ــر ب گ ــر ا دیگ
مــدت آســیب هایی را بــه بــدن وارد می کند. ایــن 
علــت  بــه  کــه  کســانی  در  بخصــوص  مشــکل 
از  زیــادی  مدت هــای  روزانــه  کارشــان  وضعیــت 
اســتفاده می کننــد اهمیــت بیشــتری  کامپیوتــر 

دارد.
کامپیوتــر می توانــد بعــد از  اســتفاده نادرســت از 
مدتــی موجــب مشــکاتی در سیســتم بینایــی و 
اســکلتال شــود. این مشــکات جــدای از تغییراتــی 
کــه میتوانــد در شــخصیت و رفتــار فــرد بــروز  اســت 

کنــد و از حوصله ایــن بحــث خــارج اســت.
را  اســکلتال میتوانــد خــود  مشــکات سیســتم 
گــردن و شــانه نشــان دهد. کمــر درد،  بصــورت درد 
گزگــز  درد بــازو، ران و مــچ دســت ها، بیحســی و 
دســت ها و بســیاری دیگــر از مشــکات در اندام هــا 
کامپیوتــر  می توانــد بــه علــت اســتفاده نادرســت از 

راه هایــی  بررســی  بــه  مقالــه  آید. ایــن  بوجــود 
گــردن و  کــه بــا رعایــت آنهــا مشــکات  میپــردازد 
شــانه به علت اســتفاده نادرســت از کامپیوتر کمتر 

ــد. بوجــود آی
بــاالی مانیتــور  بایــد در ســطح  ۱- چشــم شــما 

باشــد.
۲- کمر شما کامًا به صندلی تکیه بدهد.

۳- کــف پــا را طــوری تنظیــم کنیــد تــا زانو در ســطح 
لگن باشــد.

کنــاری صندلــی  ۴- ســاعد خــود را روی حفــاظ 
بگذاریــد.

کــف  ۵- برجســتگی جلــوی مــچ دســت در ناحیــه 
دســتتان را روی یــک پــد نــرم بگذاریــد.

۶- شانه خود را شل نگه دارید.

کانگرو  کودکان زودرس با روش  نجات 

یوگا؛ تنفس انرژی زا 

که با رژیم »هواخواری« زنده اند داستان عجیب زوجی 

افراد باالی ۷۰ سال 
کسن ثبت نام کنند برای تزریق وا

می توانید از پیری زودرس جلوگیری کنید

مشخصات صندلی مناسب کار با کامپیوتر خبر

کثر ایــن ادعاهــای مبنــی بــر ســامت در  گــر چــه ا ا
مــورد چــای رازیانــه از طــب ســنتی آمــده اســت امــا 
خــواص  پزشــکی  علمــی و  پژوهشــهای  از  برخــی 
گیــاه را تاییــد می کننــد بخصوص  شــبه دارویی ایــن 
کــه موجــب تقویــت ســامتی  اســانس روغنــی آن را 
کــه فوایــد  می شــود. تحقیقــات نشــان می دهــد 
چــای رازیانــه مربــوط بــه اسانســهای روغنــی آن 
اســت از جملــه: کاهــش تشــکیل لخته هــای خون، 
افزایــش ترشــح شــیر و تامیــن سیســتم تولیــد مثلــی 
کســیدان، اثرات  زنــان، عمــل کردن به عنوان آنتی ا
کتــری، فعالیــت ضــد قارچــی، خــواص ضــد  ضــد با

کنتــرل مایت هــا التهابــی، ضــد دیابــت، 
پــودر  دانه هــای  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
کــه  کتریهایــی  شــده رازیانــه در محلــول در مقابــل با
سوءهاضمه، اسهال و همچنین برخی عفونتهای 

بیمارســتانی موثــر اســت.
بــا توجــه بــه یــک تحقیــق، رازیانــه در جمــع آوری 
کــه موجــب بیمــاری می شــوند،  رادیکالهــای آزاد 

می تــوان  را  رازیانــه  عصاره هــای  اســت.  موثــر 
کمــک بــه افــراد در جلوگیــری از بســیاری از  بــرای 
ک ســامتی از  بیماریهــای مزمــن و شــرایط خطرنــا
جملــه ســرطان، تصلــب شــرایین یــا ســفت شــدن 

کنــد. عــروق و التهــاب جلوگیــری 
کنترل درد آرتروز

بــرای افــراد مبتــا بــه آرتــروز، چــای رازیانــه می توانــد 
روشــی مفیــد بــرای کاهــش درد باشــد. یک تحقیق 
کــه رازیانــه  کــور، نشــان داد  بالینــی تصادفــی دو ســر 
کاهــش می دهــد و ممکــن اســت  درد و ســفتی را 
جایگزیــن مناســبی بــرای طــب مکمــل در زنــان 

مبتــا بــه آرتــروز زانــو باشــد
چای رازیانه بهبود دهنده خواب

یــک وعــده چــای داغ رازیانــه روشــی عالــی بــرای رفع 
خســتگی پس از یک روز طوالنی اســت و قرار دادن 
کرده، ســامت شــما را هم تقویت  رازیانه در این دم 
کنــد  ــد عضــات را آرم  ــه می توان ــرد. رازیان ک خواهــد 
ــه همیــن دلیــل  گوارشــی- و ب - از جملــه عضــات 

پس از نوشــیدن آن ممکن اســت احســاس آمادگی 
بیشــتری بــرای خــواب داشــته باشــید. داروهــای 
قدیمــی از رازیانــه بــرای درمــان بــی خوابــی اســتفاده 

می کردنــد.
کسیدان ها در بدن افزایش دهنده مقدار آنتی ا

کــه  کســیدانهایی اســت  چــای رازیانــه حــاوی آنتــی ا
بــدن شــما برای مبــارزه با چیزهای مضــر در محیط 
کــه معمــوال در معرض آنهــا قرار می گیرید، نیــاز دارد. 
کســیدانها  که چای رازیانه می نوشــید، آنتی ا وقتی 
کســیداتیو  کــه بــا صدمــه ا بــه ملکولهــای خــون 
باعــث  می شــوند. این  متصــل  می کننــد،  مبــارزه 
کبــد می شــود، بــه تولیــد  کلیــه و  کاهــش فشــار روی 
کمــک می کنــد و حتــی عائــم  ســلولهای جدیــد 

ــد. ــش می ده کاه ــری را  پی
دهان را خوشبو می کند

چــای رازیانــه یکــی از روشــهای اصلــی بــرای رفــع 
بــوی بــد دهــان اســت. این ممکــن اســت بــه دلیــل 
کتــری باشــد کــه عوامــل بیماریزایــی  خــواص ضــد با
کــه موجــب بــوی بــد دهــان می شــوند، از بیــن  را 
می بــرد. برای ایــن مــورد، نوشــیدن یــک فنجــان 
چــای رازیانــه قبــل از رفتــن بــه رختخــواب یــا موقعی 
ــد بــوی بــد  کــه صبــح از خــواب بیــدار می شــوید بای

دهــان در ابتــدای صبــح را از بیــن ببــرد.
چای رازیانه ضد یبوست

ضــد  چــای  چندیــن  آن  از  یکــی  رازیانــه  چــای 
گوارشــی را آرام می کنــد  کــه عضــات  یبوســت اســت 
کــه دچــار مشــکات دفــع مدفــوع  و بــرای شــما 
ــای  ــداری چ ــیدن مق ــت. نوش ــد اس ــتید، مفی هس
کســازی بــدن و حرکــت ســموم از طریق  رازیانــه بــه پا

کــرد. کمــک خواهــد  گوارشــی  سیســتم 

فواید چای رازیانه
خبرربخ

 onychomcosis کــه بــه عنــوان قــارچ انگشــتان پــا 
ــا التهــاب، ضخیــم شــدن،  شــناخته می شــود ب
ناخــن  و  پــا  انگشــت  درد  و  شــدن  زرد  تــورم، 
 رخ می دهــد. عامــت دیگــر تخریــب ناخــن پــا 

است.
ایــن عمــل بوســیله ph غیــر طبیعــی پوســت 
کــه می توانــد بــه علــت بهداشــت  خ می دهــد  ر
گرفتــن در  نامناســب، سیســتم ایمنی بــد، قــرار 
گــردش  معــرض ســطوح باالیــی از رطوبــت، و 
چ  قــار درمــان  آیــد.  بوجــود  ضعیــف  خــون 
ــا آن  ــا از ایــن مشــکل جلوگیــری و ی انگشــتان پ

کــرد. را برطــرف خواهــد 
روغــن تــی تــری یــا درخــت چــای: ابتــدا ناحیــه 
تــی  روغــن  ســپس  و  بشــویید  را  دار  مشــکل 

تــری را مســتقیما روی آن بزنیــد.
بگذاریــد بــه مــدت ۱۰ دقیقــه بمانــد تــا جــذب 
ماســاژ  را  آن  ســپس  شــود  پوســت  و  ناخــن 

کنیــد. کار را تکــرار  دهیــد. هــر روز ایــن 
جــوش شــیرین: بــا اســتفاده از جــوش شــیرین 
کنیــد. آن را روی انگشــت  و آب خمیــر درســت 

کنیــد. پــا و ناخــن آن اســتفاده 
بمانــد  دقیقــه   ۱۰ مــدت  بــه  دهیــد  اجــازه 
همچنیــن  شــما  کنیــد.  ک  پــا را  آن  ســپس 
می توانــی یــک حمــام پــا را بوســیله مخلــوط 
کوچــک  کــردن جــوش شــیرین در یــک تشــت 
کنیــد و اجــازه دهیــد تــا پــای شــما  آب درســت 

بخــورد. خیــس  بمانــد  آن  در 
ذرت: یــک پیمانــه درت و دو ســهم آب را در 
پــای  به انــدازه  کــه  آب  کوچــک  تشــت  یــک 

کنیــد. شــما باشــد مخلــوط 
بــرای  تــه نشــین شــود  بگذاریــد ذرت در آب 
یــا هــر دو  پــا  مــدت یکســاعت و ســپس یــک 
ــا بیشــتر  ــه مــدت نیــم ســاعت ی ــای خــود را ب پ

بخیســانید. آن  در 
میــزان  بــه  ســیب:  ســرکه  یــا  ســفید  ســرکه 
و  کنیــد  مخلــوط  را  ســرکه  و  آب  از  مســاوی 
ناحیــه عفونــی را بــه مــدت ۳۰ دقیقــه در هــر 
روز در آن بخیســانید. بعــد از آن پایتــان را بــه 

کنیــد. خشــک  کامــل  طــور 

درمان خانگی قارچ 
انگشتان پا

خبر پژوهش

دیــده  غیرمســلح  چشــم  بــا  معمــوال  قارچ هــا 
نمی شــوند، امــا همــه جــا وجــود دارنــد. از میــان 
گونــه  صــد  چنــد  تنهــا  قــارچ،  گونــه  میلیون هــا 
شــوند.  انســان ها  بیمــاری  باعــث  می تواننــد 
نــام  بــه  کپک هــا  از  گروهــی  قــارچ ســیاه توســط 
کپــک اغلــب  موکورمایســت ها ایجاد می شــود. این 
و  کمپوســت  پوســیده،  میوه هــای  و  ک  خــا در 

می شــود. یافــت  حیوانــی  فضــوالت 
عفونت موکورمایکوزیس نادر اســت و معموال برای 
ــه  ک ــرادی  ــرای اف ــراد ســالم بی خطــر اســت، امــا ب اف
کشــنده  سیســتم ایمنی ضعیفــی دارنــد، می توانــد 
باشــد. اعــداد دقیــق مرتبــط بــا نــرخ تشــخیص این 
بــرآورد  طبــق  امــا  نیســت،  مشــخص  بیمــاری 
 Journal of Fungi مجلــه ی  در  کــه  مطالعــه ای 
نــرخ ســاالنه این عفونــت در هنــد  منتشــر شــد، 

حــدود ۱۴۰ مــورد در یــک میلیــون نفــر اســت.
معمــوال فــرد پــس از استنشــاق اســپورهای قــارچ 
کــه در هــوا وجــود دارنــد، دچــار موکورمایکوزیــس 
می شــود. عفونــت همچنین می توانــد در نتیجه ی 
جراحــت پوســت یــا پــس از خــوردن غــذای آلــوده 
بــه قارچ ایجــاد شــود. مــوارد موکورمایکوزیــس در 
کوویــد ۱۹ موضــوع جدیــدی  بیمــاران مبتــا بــه 

چینــی  پژوهشــگران  جــوالی ۲۰۲۰،  در  نیســت. 
کردنــد و دریافتنــد  کوویــد ۱۹ را مطالعــه  مــوارد اولیــه 
کشــور، بیمــاران به شــدت بیمــار  کــه در چندیــن 
کــه سیســتم ایمنی ضعیفــی داشــتند،  و افــرادی 
دچــار عفونت هــای قارچــی مختلفــی شــده بودنــد. 
در میان ایــن افــراد، افــراد مبتا بــه دیابت، نوتروپنی 
طوالنی مــدت )نوعی اختــال خونی نــادر( و افرادی 
کــه پیوند عضو داشــتند، درمعرض خطــر باالتر ابتا 
بــه موکورمایکوزیــس قــرار داشــتند. پژوهشــگران 
کــه تخمیــن تعــداد دقیــق  به ایــن نتیجــه رســیدند 
کــه دچــار آن موکورمایکوزیــس شــده اند،  افــرادی 
دشــوار اســت زیــرا بیشــتر مــوارد ممکــن اســت مــورد 
ــا بــه اشــتباه تشــخیص  توجــه قــرار نگرفتــه باشــد ی

داده شــده باشــد.
موکورمایکوزیــس  نســبت به  گاهــی  آ افزایــش 
می توانــد افزایــش تشــخیص در مــوارد را در هنــد 
ــف  ــرل ضعی کنت ــت  ــت تح ــا دیاب ــد، ام ــح ده توضی
کوویــد ۱۹ اســتفاده  کــه بــرای درمــان  و داروهایــی 
می شــوند و سیســتم ایمنی را ســرکوب می کننــد، 
مرتبــط  بیمــاری  با ایــن  نیــز  دگزامتــازون  ماننــد 

بوده انــد.
کــه در صــورت  دگزامتــازون اســتروئید ارزانــی اســت 
اســتفاده در بیمــاران به شــدت بیمــار می توانــد نرخ 
ــا  ــد. ام ــش ده کاه ــد ۱۹ را  کووی ــی از  ــر ناش مرگ و می
گســترده از آن توانایی بدن در مبارزه با  اســتفاده ی 
کاهش می دهد. اســتروئیدها همچنین  عفونت را 
می تواننــد موجــب افزایــش قنــد خــون افــراد مبتــا 
بــه دیابــت شــوند و محیــط غنــی از قنــدی را ایجــاد 
گرچــه  کنــد. ا کــه قــارچ بتوانــد در آن رشــد  کننــد 
و  تشــخیص  نیســت،  مســری  موکورمایکوزیــس 

درمــان آن بســیار دشــوار اســت.

محققان » دانشــگاه مینه ســوتا« آمریکا در مطالعه 
اخیرشــان روش جدیــدی را بــرای ارســال و حفــظ 

کرده انــد. کســن ها ایجاد  موثــر وا
بــه نقــل از نیــو اطلس، گروهی از محققان دانشــگاه 
 ،)Chun Wang( »مینه سوتا به رهبری »چان وانگ 
زیــر  گــر  ا کــه  کرده انــد  تولیــد  پلیمــری  یــک ویفــر 
کســن های مبتنــی بــر  گیــرد، می توانــد وا زبــان قــرار 
پروتئیــن را بــرای درمــان بیماری هــا بــه بــدن ارســال 

کنــد.
ــه  در حــال حاضــر برخــی از داروهــا را بیماران اینگون
)بــا قــرار دادن زیــر زبــان( مصــرف می کننــد. بــا حــل 
شــدن قــرص، دارو از طریــق غشــای مخاطــی زیــر 
زبانی در زیر زبان جذب شــده و ســپس وارد جریان 

خــون می شــود.
کســن های  وا از  بســیاری  مــورد  در  حــال  با ایــن 
کار را انجــام داد  مبتنــی بــر پروتئیــن نمی شــود این 
کــه مولکول هــای دارو بســیار بــزرگ هســتند و  چرا
کننــد. از آنجــا  نمی تواننــد بــه ســرعت از غشــا عبــور 
که ایــن قــرص دقیقــًا در یــک نقطــه نمی مانــد تــا 
کافــی بــرای  کامــًا حــل شــود، مولکول هــا زمــان 
عبــور ندارنــد. بعــاوه، از آنجــا که ایــن مولکول هــا نیــز 
کامــًا شــکننده هســتند، برای اینکــه خــراب نشــده 
و موثــر باقــی بماننــد، غالبــًا بایــد بــه طــور مــداوم در 
دمای بســیار ســرد ذخیره شــوند. دانشــمندان این 
گرفتن این مشــکل ویفر آزمایشــی  مطالعه با در نظر 

کردنــد. جدیــد را ایجــاد 
کربوکســی متیــل  ایــن ویفــر از دو پلیمــر بــه نام هــای 
ســلولز )CMC( و آلژینــات مشــتق از جلبــک دریایــی 

ــده  ــکیل ش ــده، تش ــه ش ــن اضاف کس ــا وا ــه آنه ــه ب ک
ک بــه ویفــر  کربوکســی متیــل ســلولز چســبنا اســت. 
اجــازه می دهــد تــا بــه خوبــی بــه غشــا زیــر زبــان 
که ایــن امــر نیــز ســبب می شــود غلظــت  بچســبد 
کنــد.  باالیــی از مولکول هــای دارو بــه بــدن راه پیــدا 
گفتنــی اســت وظیفه آلژینــات در ایــن کار محافظت 
از ایــن مولکول هــا اســت و اجــازه می دهــد آنهــا در 

دمــای اتــاق ذخیــره شــوند.
در آزمایشــات آزمایشــگاهی انجــام شــده بــر روی 
موش هــا، ویفــر بــا موفقیــت بــرای انتقــال زیرزبانــی 
انســانی  نقص ایمنــی  ویــروس  پروتئین هــای 
کســنی فعــال  کــه هنــوز وا اســتفاده شــد. در حالــی 
بــرای اچ آی وی وجــود نــدارد، محققــان یــک روش 
کــه می توانــد پــس از ایجــاد  نویــن را نشــان داده انــد 
کارســاز باشــد. این فنــاوری می توانــد  کســن  آن وا
کســن  بــه طــور بالقــوه بــرای انتقــال دارو از طریــق وا
نیــز  کوویــد-۱۹  جملــه  از  بیماری هــا  ســایر  در 
 اســتفاده شــود. یافته های ایــن مطالعــه در مجلــه 

» Journal of Controlled Release«  منتشر شد.

کووید ۱۹  قارچ سیاه، عفونت مرتبط با 
در هند چیست؟ 

روشی جدید برای ارسال دارو به بدن
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مراســم  در  عجیب وغریــب  رســم های  از  یکــی 
عروســی یونانی هــا اجــرا می شــود. شــاید برایتــان 
کــه در ایــن مراســم، مهمانــان  باورکردنــی نباشــد 
پرتــاب  دهــان  آب  دامــاد  و  عــروس  به ســمت 
آب  پرتــاب  معتقدنــد  یونــان  مــردم  می کننــد! 
دهــان شــیطان و بــا را دفــع می کنــد و در فرهنــگ 
البته ایــن  اســت.  خوش یمنــی  از  نشــانه ای  آنهــا 
رســم فقــط مختــص عروســی ها نیســت. در مراســم 
دیگــری همچــون غســل تعمیــد نــوزاد نیــز بــرای 

بــا اجــرا می شــود. از شــیطان و رفــع  دوری 
گوئه! اشاره کردن با لب و دهان در نیکارا

ــه  کــه می دانیــد، وقتــی قصــد اشــاره ب همــان طــور 
جایــی یــا شــخصی را داریــم، معمــوال از انگشــت 
گــر در  کمــک می گیریــم )البتــه ا اشــاره یــا شســت 
امــا  نباشــد!(.  ادب  خــاف  رفتــار  لحظه ایــن  آن 
گوئــه، مــردم در زمــان  جالــب اســت بدانیــد در نیکارا
ــا همدیگــر، به جــای اســتفاده  صحبــت و ارتبــاط ب
کمــک لب هــا و دهانشــان بــه  از انگشــت اشــاره، بــا 
شــخص یــا موضــوع موردنظرشــان اشــاره می کننــد. 
به جــای  صــورت  عضــات  بــار  واقع، ایــن  در 
ماهیچه هــای دســت درگیــر ماجــرا می شــوند. این 
فراینــد بــا جمع شــدن لــب و دهــان شــروع می شــود 

یــا  و در حیــن مکالمــه، لب هــا را به ســمت جلــو 
کــه قصــد اشــاره بــه  کناره هــا و به ســمت موضوعــی 

آن را دارنــد هدایــت می کننــد.
۱۲ سپتامبر، روز زایش در روسیه!

بــا  معمــوال  کشــور  هــر  در  مرســوم  فرهنگ هــای 
شــیوه های منحصربه فــردی در روابــط زناشــویی و 
کــه در بیشــتر مواقع هم  تولیدمثــل رخنــه می  کننــد 

نتیجــه ای مؤثــر دارنــد. 
رســم عجیب وغریــب بعــدی متعلــق بــه روســیه 
اســت: شــیوه ای منحصربه فــرد برای تشــویق مردم 
کاهــش میــزان  بــه فرزنــدآوری! جمعیــت روســیه بــا 
زادوولــد همــراه اســت. میــزان مــردان و زنــان در ایــن 
کاهش  کشــور برابر نیســت و طول عمر مردان روس 

یافتــه اســت. 
همیــن موضــوع ســبب شــده اســت تــا در تقویــم 
رسمی روســیه، ۱۲ ســپتامبر بــه روز زایــش شــناخته 
شــود. در ایــن روز مشــاغل از طــرف دولــت تعطیــل 
می شــوند. ۱۲ ســپتامبر در روســیه تعطیــل اســت 
رفتــن  دغدغــه  آنکــه  بــدون  جــوان  زوج هــای  تــا 
کار را داشــته باشــند، در خانــه بماننــد  بــه محــل 
کننــد تــا  و فرصتــی بــرای خلــوت بــا یکدیگــر پیــدا 

احتمــال بــاروری افزایــش یابــد.

چوپانــی پــدر خردمنــدى داشــت. روزى بــه پــدر 
کــه  گونــه  گفــت: اى پــدر دانــا و خردمنــد! بــه مــن آن 
از پیــروان آزمــوده انتظــار مــی رود یــک پنــد بیامــوز! 

کــن،  گفــت: بــه مــردم نیکــی  پــدر خردمنــد چوپــان 
کنــد  کــه طــرف را لــوس  ولــی به انــدازه، نــه بــه حــدى 

و مغــرور و خیــره ســر نمایــد.

آداب و رسوم عجیب کشورهای مختلف جهان

پرتاب آب دهان در مراسم ازدواج یونانی ها! 
حکایت پند آموز کوتاه پدر

آداب و رسوم حکایت

هدســت  دربــاره ی  متعــددی  اخبــار  کنــون  تا
ــا  کــه واقعیــت مجــازی و افــزوده را ب معــروف اپــل 
یکدیگــر ترکیــب می کنــد، منتشــر شــده اســت؛ امــا 
کوتاهــی در فضــای مجــازی بــه  گــزارش  به تازگــی 
کــه از بــه تعویــق افتــادن  گذاشــته شــده  ک  اشــترا
در ایــن  می دهــد.  خبــر  آن  معرفــی  برنامــه ی 
کــه شــرکای زنجیــره تأمیــن  گــزارش آمــده اســت 
انتظــار داشــتند دســتگاه مذکــور در ســه ماهه 
گذشــته وارد فــاز دوم آزمایــش نمونــه اولیــه شــود؛ 
اما ایــن اتفــاق نیفتــاده اســت. البتــه مشــخص 
کــه آیا ایــن ادعــا درســت اســت و می تــوان  نیســت 

کــرد. به ایــن ســخنان اعتمــاد 
عنــوان  بــا  گجــت  از ایــن  گزارش هــا  از  یکــی  در 
یــاد   )AR Glasses( افــزوده  واقعیــت  عینــک 

: د می شــو
برخــاف انتظــار شــرکای زنجیــره تأمیــن اپل، ایــن 
شــرکت آزمایــش نمونــه اولیــه P2 را بــرای عینــک 
واقعیــت افــزوده خود در ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۱ 
ــع  ــای مناب گفته ه ــاس  ــر اس ــت. ب ــرده اس ــاز نک آغ
گاه در ایــن صنعــت، چنیــن اتفاقــی بدیــن معنــا  آ
کــه احتمال تولید انبوه دســتگاه مذکــور در  اســت 

کــم اســت. ســه ماهه اول ســال ۲۰۲۲ بســیار 
زیــرا  اســت،  تــا حــدودی مبهــم  ایــن موضــوع 
ــه  گان گفتــه می شــود اپــل روی دو محصــول جدا
می کنــد.  کار  زمینــه  در ایــن  متفــاوت  بســیار  و 
اولیــن دســتگاه، یــک هدســت ترکیبــی از واقعیت 
مجــازی و افــزوده اســت؛ شــبیه بــه همــان گجتــی 
به عنــوان  آن  از  و  ســاخته  مایکروســافت  کــه 
HoloLens 2 یــاد می کند. ایــن محصــول در اصــل 
یــک هدســت VR بــا دوربین هــای خارجــی اســت 
کــه بــه آن قابلیت هــای AR را نیــز اضافــه می کنــد.

کــه تنهــا از فنــاوری  گجــت اســت  مــورد دوم، یــک 

واقعیــت افــزوده اســتفاده می کنــد و فــرم طراحــی 
آن بســیار بــه عینــک  ســنتی نزدیــک اســت. در 
 Apple Glasses ــه ک واقع، ایــن دســتگاهی اســت 
به عنــوان  گزارش هــا  طبــق  و  می شــود  نامیــده 
گفتــه  کــرد و  کار خواهــد  گجــت همــراه آیفــون 
می شــود عملکرد آن شــبیه به ســاعت هوشــمند 

اپــل اســت.
گزارش هــای مختلفــی دربــاره ی زمــان  کنــون  تا
عرضه ی ایــن دو محصــول منتشــر شــده اســت 
هدســت  آن هــا،  جدیدتریــن  اســاس  بــر   کــه 
VR/AR اپــل در ســال جــاری میــادی عرضــه 
از  رونمایــی  زمــان  تــا  هنــوز  امــا  شــد؛  خواهــد 
در  داریــم.  فاصلــه  ســال  چنــد  اپــل  عینــک 
گــزارش خــود بــه  نتیجــه، احتمــاال Digitimes در 
ــا  ــتباه ب ــه اش ــا از آن ب ــاره دارد ام ــل اش هدســت اپ
نــام AR glasses یــاد می کنــد. بــا توجــه به ایــن 
ســردرگمی و اشــتباه در نام ایــن دو محصــول، بــه 
کافی  نظــر نمی رســد وب ســایت مذکــور اطاعــات 

در رابطــه بــا آن هــا داشــته باشــد.
کمی بعــد از  گجــت   بــه نظــر می رســد عرضه ایــن 
شــروع تولیــد انبــوه آن باشــد تا ایــن شــرکت بتوانــد 
کاربــران آمــاده  شــرایط را بــرای فــروش و تقاضــای 
ــوان متوجــه  ــا توجــه به ایــن مســئله می ت کنــد. ب
گــر قــرار باشــد اپل در ســه ماهه اول ســال  کــه ا شــد 
آینــده میــادی وارد مرحلــه ی تولیــد انبوه باشــد، 
احتمــاال در اواخــر همــان فصل یا اوایل ســه ماهه 
البتــه  بــود.  خواهیــم  عرضــه  آغــاز  شــاهد  دوم 
کــه بر اســاس  گزارشــی در ایــن زمینــه منتشــر شــده 
آن، احتمــاال اپــل در حــال برنامه ریــزی عرضــه در 

اواخــر ســه ماهه دوم اســت.
مــورد  در  اظهارنظــر  بــرای  منبــع  معتبرتریــن 
و  رونمایــی  برنامه هــای  احتمالــی  زمان بنــدی 
کــو  عرضــه هدســت و عینــک اپــل، مینــگ چــی 
گفــت می توانیــم انتظــار  گذشــته  اســت. او مــاه 
دیدن هدســت AR/VR را در ســال آینده داشــته 
باشــیم؛ درحالی که Apple Glasses تا ســال ۲۰۲۵ 

بــه بــازار عرضــه نمی شــود.
نیــز  دور  نســبتا  آینــده ی  دربــاره ی  فــرد  ایــن 
کــه اپل قصد  کــرده و معتقــد اســت  تحلیل هایــی 
دارد در نهایــت بــا اســتفاده از ایــن فنــاوری، لنــز 
کــه دارای قابلیــت واقعیــت  چشــمی ارائه بدهــد 
افــزوده اســت؛ امــا مطمئنا ایــن اتفــاق زودتــر از 

نمی دهــد. رخ   ۲۰۳۰ ســال 

کاربــران »پی پــل« و »ونمــو« در آینــده نزدیــک 
کیــف پول های  می تواننــد رمزارزهــای خــود را بــه 

کننــد. شــخص ثالــث منتقــل 
کاربــران می تواننــد بــا اســتفاده  در حــال حاضــر، 
فــروش  یــا  بــه خریــد  نســبت  پلتفرم هــا  از ایــن 
کننــد، امــا نمی تواننــد آن هــا را بــه  رمزارزهــا اقــدام 

کننــد. پلتفــرم دیگــری منتقــل 
پلتفرم هــا  که ایــن  نیســت  مشــخص  هنــوز 
کیــف  چــه زمانــی قابلیــت انتقــال رمزارزهــا بــه 
کاربــران خــود  را در دســترس  پول هــای دیگــر 

قــرار می دهنــد. با ایــن حــال »خــوزه فرنانــدز دا 
نایــب رئیــس پی پــل در مصاحبــه ای  پونتــه« 

کاربــران  کــرد که ایــن تغییــر بــه زودی بــرای  تاییــد 
رابطــه  پونتــه در ایــن  اعمــال خواهــد شــد. دا 
گفــت: مــا می خواهیــم )پلتفــرم خــود( را تــا جایی 
بــه  کنیــم و  کــه ممکــن اســت شــفاف ســازی 
کــه از  مصرف کننــدگان خود ایــن اجــازه را بدهیــم 
کــه می خواهنــد پرداخت هــای خــود  هــر طریقــی 

را انجــام دهنــد.
ــارت،  ــام تج ــرای انج ــود را ب ــای خ ــا رمزارزه آن ه
کــرد و  خریــد و فــروش وارد پلتفــرم مــا خواهنــد 
می خواهیــم آن هــا بتواننــد رمزارزهــا را بــه مقصــد 

مــورد نظــر خــود ببرنــد.

ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــد پ ــز رش ــاون مرک مع
تهــران از راه انــدازی آزمایشــگاه اینترنت اشــیاء بــه 
کمــک معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری 
و شــرکت همــراه اول در ناحیه اینترنــت اشــیاء پــارک 
گفــت:  علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران خبــر داد و 
کــه  کســانی  ــرای  در ایــن آزمایشــگاه دغدغــه فنــی ب
ــر روی اینترنــت اشــیاء را دارنــد، از میــان  کار ب قصــد 

مــی رود.
میثم یوســفی با بیان این که آزمایشــگاه یک نمونه 
اول(،  صنعت)همــراه  ارتبــاط  از  موفــق  مــوردی 
دانشــگاه و دولت)معاونت علمی و فناوری ریاســت 
کــرد: بدیــن ترتیــب در  جمهــوری( اســت، اظهــار 
کنــار هــم جمــع شــدیم تــا  پــارک علــم و فنــاوری در 
کســب  کــه بــر روی  کســانی را  بتوانیــم دغدغــه فنــی 
کنیــم. کار می کننــد، رفــع  کارهای اینترنــت اشــیاء  و 
صحیح اینترنــت  واژه  بیان این کــه  بــا  وی 
اشــیاء اینترنت چیزهاســت، افزود: ایــن بــه معنــای 
اتصــال هــر چیــزی به اینترنــت اســت، اعم از انســان، 
هــدف  بــا  کــه  و...  گیــاه  و  گل  اشــیاء،  حیــوان، 

می شــود. انجــام  بیشــتر  بهــره وری 
ــگاه  ــاوری دانش ــم و فن ــارک عل ــد پ ــز رش ــاون مرک مع
کنتــرل  و  ارتبــاط  با ایــن  بیان این کــه  بــا  تهــران 
بــه  و  جمــع آوری  دیتاهایــی  می تــوان  دور  راه  از 

گفــت: از مــوارد  دانــش و اطاعــات تبدیــل شــود، 
منــازل  در  آن  از  اســتفاده  اشــیاء  کاربرد اینترنــت 
کــه می تــوان توســط آن دمــای  هوشــمند اســت 

کــرد. کنتــرل  منــزل را 
یوســفی بــا اشــاره بــه کاربرد اینترنــت اشــیاء در حــوزه 
کنتــرل خــودرو، افــزود:  حمــل و نقــل بــرای پایــش و 
همچنیــن به کمک این فنــاوری و سنســورهای کار 
گذاشــته شــده می تــوان به ایــرادات خــودرو پیــش از 
کشــاورزی  ــرد، در حــوزه  حــاد شــدن مشــکل پــی ب
ک  کمــک سنســورهایی در خــا هــم می تــوان بــه 
ک  میــزان رطوبــت و مــواد مغــذی و معدنــی خــا

گرفــت. را انــدازه 
وی IoT Arena را از دســتاوردهای دانشــگاه تهــران 
در حوزه اینترنــت اشــیاء برشــمرد و افــزود: ناحیــه 
نــوآوری بــه لحــاظ جغرافیایی منطقه ای در ســمت 

کارگــر شــمالی اســت.

ســید شــهریار زینــی در خصــوص آخریــن وضعیــت 
خــودروی برقی ایرانــی ســاخت یــک شــرکت دانــش 
یــک  در  برقــی  گفــت: ســاخت خــودروی  بنیــان 
و  اســت  انجــام  حــال  در  بنیــان  دانــش  شــرکت 

پیشــرفت خوبــی داشــته اســت.
کان ســتاد توســعه فناوری هــای  مدیــر طرح هــای 
حمــل و نقــل پیشــرفته معاونــت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهــوری ادامــه داد: معاونــت علمــی در 
به ایــن  برقــی  خودروهــای  تولیــد  راســتای 

بــاال  را  بومی ســازی  عمــق  کــه  رفــت  ســمت 
بــه واســطه  را  ببــرد و ماژول هــای اصلــی خــودرو 
کنــد. شــرکت های دانــش بنیــان، داخلــی ســازی 

شــرکت ها  گذشــته  ســال  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
شــدند،  شناســایی  بومی ســازی  برای ایــن 
گفت: ایــن شــرکت ها در زمینــه شــارژر، باتــری پــک، 
درایــو و موتــور الکتریکــی، سیســتم انتقــال حــرارت 
و… فعالیــت می کننــد و قــرارداد بــرای ســاخت اینها 

منعقــد شــده اســت.
زینــی ادامــه داد: قــرار اســت نمونــه اولیــه Ap یــا 

آزمایشــی آن خردادمــاه آمــاده شــود امــا بــرای تولیــد 
بــه  و اینکــه  اســت  الزم  کمی زمــان  اولیــه  نمونــه 

گــذاری احتیــاج دارد. ســرمایه 
گفتــه وی پیــش بینــی می شــود نمونــه Ep یــا  بــه 
نمونــه نزدیــک بــه مهندســی تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ 
ــود. ــد و رونمایــی ش ــته باش ــی داش پیشــرفت خوب
اســت  به ایــن  مشــروط  رونمایــی  افزود: ایــن  وی 
بــرای ســاخت این خــودرو  بــه خوبــی  کــه منابــع 
تخصیــص داده شــود وگرنــه پیــش بینــی می کنیــم 

اردیبهشــت ســال بعــد رونمایــی شــود.

از  درخواســتی  )Viasat(طــی  ویاســت  شــرکت 
مانــع   FCC آمریــکا  فــدرال  ارتباطــات  کمیســیون 
شــده  اســتارلینک  بعــدی  ماهواره هــای  پرتــاب 
کــرده تــا  اســت. این شــرکت آمریکایــی درخواســت 
پیــش از ارســال ماهواره هــای بعــدی یــک بررســی 
فلکی ایجــاد شــده  ابــر  از  زیســت محیطــی  کامــل 
بــه ســرعت در حــال  کــه  اســپیس ایکس  توســط 
گیــرد. ویاســت بــه طــور رســمی از  رشــد اســت انجــام 
درخواســت  آمریــکا  فــدرال  ارتباطــات  کمیســیون 
کــرده تــا مجــوز بعــدی اســپیس ایکس را تــا ۲۷آوریــل 
بــه تاخیــر بینــدازد. در حــال حاضــر اســپیس ایکس 
حــدود ۱۶۰۰ ماهــواره در مــدار دارد. آخریــن دســته 
ماهــواره   ۵۲ شــامل  اســتارلینک  ماهواره هــای 
کــه در پانزدهــم مــاه مــی در مــدار زمیــن  جدیــد بــود 
گــروه از  گرفت. ایــن دســته از ماهواره هــا آخریــن  قــرار 
ماهواره هــای مجــوز دار اســپیس ایکس بــوده و ایــن 
مــدار  شــرکت طبق ایــن مجــوز ۱۵۸۴ ماهــواره در 
کیلومتــری زمیــن قــرار داده اســت. ویاســت   ۵۵۰
کــرده تــا پیــش از ارائــه  از ایــن کمیســیون درخواســت 

مجــوز جدیــد نســبت بــه اثــرات زیســت محیطــی 
دســتگاه های موجــود در مدار زمیــن بپــردازد. از ۱۶۰۰ 
ماهواره اســتارلینک حدود ۷۰۰ماهواره در ماه ژانویه 
ــز  بــه فضــا پرتــاب شــده اســت. پرتــاب بعــدی از مرک
کارنــاوال فلوریــدا و در تاریــخ ۲۶ می توســط  فضایــی 
گرفت. ایــن ســیزدهمین  فالکــون ۹ انجــام خواهــد 
گرچه  پرتاب اســتارلینک در ســال ۲۰۲۱خواهد بود. ا
شــده  داده  درخواســت های  بــه  هنــوز  اســپیس 
کــرد قصــد دارد در  پاســخی نــداده امــا ویاســت اعــام 
صــورت رد درخواســت وی توســط FCCدرخواســت 
خــود را بــه دادگاه اســتیناف منطقه کلمبیای آمریکا 

کــرد. ارســال خواهــد 

بــا خداحافظــی رســمی ال جی از دنیــای موبایــل، 
کــردن جــای خالی ایــن  سامســونگ و اپــل بــرای پــر 
شــرکت در بــازار موبایــل، برنامــه جالبــی  را دنبــال 
بــرای  خوبــی  فرصــت  کاربــران  بــه  کــه  می کننــد 
تعویــض گوشــی های ال جــی بــا برخــی موبایل های 

گلکســی را می دهــد. آیفــون و 
ضمــن   ،۱۴۰۰ ســال  شــروع  بــا  همزمــان  ال جــی 
کــه قصــد دارد  کــرد  تاییــد خداحافظــی خــود، اعــام 
مرتبــط  محصــوالت  ماننــد  زمینه هــا  ســایر  روی 
بــا خــودروی برقــی، هــوش مصنوعــی، رباتیــک و 

اتوماســیون خانگــی تمرکــز داشــته باشــد.
دارنــد  فرصــت  تــا ســوم مهرمــاه  ال جــی  کاربــران 
یکــی  بــا  را  خــود  قدیمی ال جــی  موبایل هــای 
آیفــون ۱۲  یــا  آیفــون ۱۲   ۵G ۴ وG گوشــی های از 
برنامــه  نیــز  سامســونگ  کننــد.  تعویــض  مینــی 
مشــابهی را بــرای طرح تعویض گوشــی های ال جی 
گلکســی تــا هفتــه دوم تیــر مــاه اجــرا می کنــد.  بــا 
می تواننــد  ال جــی  موبایــل  گوشــی های  کاربــران 
دســتگاه های خــود را بــا ســری گلکســی S21، ســری 
گلکســی  گلکســی زد فلیپ ۵G و  گلکســی نوت ۲۰، 

کننــد. زد فولــد ۲ تعویــض 

شایعه: معرفی هدست واقعیت مجازی و افزوده اپل به 
تعویق افتاد

امکان انتقال رمزارزها از پی پل و ونمو 
به کیف  پول های شخص ثالث فراهم می شود

IOT راه اندازی آزمایشگاه اینترنت اشیاء در ناحیه نوآوری

ساخت قطعات خودروی برقی توسط یک شرکت دانش بنیان

درخواست Viasat از FCC به منظور توقف ارسال 
ماهواره های استارلینک

اپل و سامسونگ طرح تعویض موبایل را برای جذب 
کاربران ال جی دنبال می کنند
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ســوپ جــو قرمــز از محبــوب تریــن ســوپ های 
رســتورانی اســت و تقریبــا در تمــام رســتوران ها بــه 
ــب اســت  عنــوان پیــش غــذا ســرو می شــود. جال
کــه ســوپ جــو را  ــر خــاف تصــور عمــوم  بدانیــد ب
پیــش غــذا می دانند ایــن ســوپ بــه خاطــر وجــود 
کــه در آن وجــود دارد  ویتامین هــا و مــواد معدنــی 

کامــل اســت. یــک غــذای 
مواد الزم برای تهیه سوپ جو:

پیاز متوسط ۲ عدد
هویج کوچک یا متوسط ۲ عدد

روغن مایع ۱ قاشق غذاخوری
غ نصف یک سینه کامل سینه مر

جعفری خرد شده ۲ قاشق غذاخوری

جو پوست کنده ۱ پیمانه ) لیوان متوسط (
رب گوجه فرنگی ۲ قاشق غذاخوری َسر ُپر

نمک، فلفل سیاه و زردچوبه به اندازه کافی
طرز تهیه سوپ جو:

پیــاز خــرد شــده را داخــل قابلمــه بریزیــد و تفــت 
دهیــد تــا پیــاز نــرم شــود ســپس هویج هــا را بــه 
کنید.ســپس مقــداری  صــورت نگینــی ریــز خــرد 
کنیــد و تفــت  زردچوبــه و فلفــل ســیاه اضافــه 

دهیــد. 
غ پختــه شــده را ااضافــه کنیــد. بعــد جو  ســینه مــر
خیــس خــورده از شــب قبــل را بــه همــراه ۴ لیــوان 
ــز  ــی نی ــه پایان ــد و در ۳۰ دقیق ــه بریزی آب در قابلم
رب ســرخ شــده، نمــک و فلفــل ســیاه بــه همــراه 

کنیــد.  جعفــری خــرد شــده را مــواد اضافــه 
هــر بازیکــن نــام شــخصی معــروف را روی یــک 
پیشــانی  بــه  کارت  ســپس  می نویســد.  کارت 
داشــته  نگــه  )یــا  می شــوند  زده  بازیکــن  هــر 
می شــوند(. بازیکــن بــه نوبــت فقــط ســواالت بله 
کــه در  یــا خیــر را می پرســند تــا هویــت شــخصی را 

کننــد. کارت اســت مشــخص 
دوز 

از پرطرفدارتریــن بازی هــای خانگــی دو نفــره دوز 
کاغذ و  می باشــد، بــرای انجام ایــن بــازی بــه یــک 
خــودکار نیــاز داریــد. در یــک صفحــه یــک جــدول 

۳ در ۳ بکشــید و هــر یــک از طرفیــن یــک عامــت 
انتخــاب  بــرای خودشــان  دایــره(  یــا  ) ضربــدر 
کننــد یکــی از ردیف هــای  می کننــد و بایــد تــاش 
آن خودشــان  از  را  قطــری  یــا  عمــودی  افقــی، 

. کنند
پاس پرتقال

گــردن خود  بازیکنــان یــک پرتقــال را بیــن چانه و 
می کننــد  ســعی  آنهــا  ســپس  می دارنــد.  نگــه 
بــدون اســتفاده از دستانشــان، پرتقــال را از یــک 
کســی  گر  کنند. ا بازیکــن بــه بازیکن دیگر منتقل 

پرتقــال را بینــدازد می بــازد.

که« مربی شــنا و شــیرجه ژاپنی، وقتی  »کیاچیرو آراتا
گمــان  ــرای تمریــن در آب شــیرجه زد اصــا  آن روز ب
کاشــف شــهر باســتانی  نمی کــرد اســمش بــه عنــوان 
گونــی ثبــت شــود.  شــهری که تمــام نظریه های  یونا
علمــی را زیــر ســوال بــرده اســت. نکتــه جالب ایــن 
که ایــن بنــای بــزرگ در دل آن  کــه صخــره ای  اســت 
کنــده کاری شــده بیــش از 1۰هــزار ســال پیــش در آب 
کــه بســیار پیشــتر از دوران ســاخت اهــرام  فــرو رفتــه 
ثاثــه مصر اســت! امــا انســان های این دوره در غارها 
زندگــی می کردنــد و ســاختن چنیــن بنــای عظیــم و 
ــه نظــر می رســد. این  عجیبــی زیــر آب واقعــا بعیــد ب
اثــر تاریخــی هــرم ماننــد از چنــد پلــه بــا زاویــه قائمــه 

ــده  ــکیل ش ــتون هایی تش ــا س ــراه ب ــتقیم هم و مس
اســت.

پژوهشگران مطمئن نیستند که این بنای تاریخی 
بــه دســت بشــر ســاخته شــده اســت؛ بشــر در آن 
زمــان، بنا هــای خــود را روی زمیــن می ســاخت، نــه 
گذرگاه هــای  زیــر آب اما ایــن خرابه هــای مغــروق و 
کنده کاری هــای پیچیــده، خیابان هــای  طــاق دار، 
نظــر  غول پیکــر  پله هــای  و  شــده  ســنگ فرش 
ــرده اســت. آن هــا  ک ــه خــود جلــب  دانشــمندان را ب
کشــف کردنــد کــه بقایای ایــن شــهر مربــوط بــه بیش 
گمــان  از 1۰ هــزار ســال قبــل بــوده اســت و حتــی 
می کنند ممکن اســت این بنا بخشــی از یک تمدن 

عظیــم زیــر آب رفتــه اســت.

سوپ جو قرمز

معرفی انواع بازیهای دورهمی:

کی هستم من 

دیدنی های جالب جهان:

گونی؛ تمدن مغروق شهر آبی یونا

تغذیهربخ

بازیربخ

دیدنی هاربخ

)AFP( جشنواره بادبادک در انگلیس

انگورستان ملک؛ باغ دوره نادری
در زمان سلطنت نادرشاه افشار باغ انگوری که متعلق به مردم اصفهان بود به عنوان مالیات از آنها گرفته شد و به تصرف دولت درآمد. در زمان 

سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به تصرف مسئول امور مالی حکومت اصفهان درآمد و بعد ها فرزند این شخص به نام حاج محمد ابراهیم خان که 
لقب ملک التجار داشت بنای انگورستان را احداث کرد و به برگزاری مراسم عزاداری و تعزیه اختصاص داد. معمار سازنده این بنا استاد حسین چی 
است و تاریخ وقف نامه آن سال ۱۳۴۱ هجری قمری است. آنچه از این بنا باقی مانده است یک حیاط وسیع و یک سفره خانه است که مساحت 

تقریبی آن با حیاط یکی است. این سفره خانه تمامی جبهه حیاط را در بر می گیرد. تزئینات این بنا بیانگر هنر گچبری و آینه کاری و کاشیکاری 
هنرمندان خاق و مبتکر اصفهانی می باشد.

عکس روز

گردشگری
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