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گوشــت ســفید اصفهــان بــا  رئیــس اتحادیــه فروشــندگان 
ــع مــرغ موفــق  اشــاره به اینکــه هنــوز ســامانه رهتــاب در توزی
کیلــو  نبــوده اســت، گفــت: پیــش از ایــن، یــک مغــازه دار صــد 
ــرد می فروخــت،  ــرد ُخ ــه صــورت ُخ ــا شــب ب مــرغ را از صبــح ت
کنــون همیــن میــزان را دو ســاعته می فروشــد و تمــام  امــا ا
می کنــد. محمدعلــی فروغــی بــا اشــاره بــه وضعیــت بــازار مــرغ 
کــرد: در حــال حاضــر قیمــت مــرغ در  در اصفهــان، اظهــار 
ســطح عرضــه در حاشــیه نــرخ مصــوب ۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومــان 
کمتــر  کشــتار مــرغ در اصفهــان  گرچــه  گفــت: ا اســت.  وی 
نشــده، امــا همــواره بــا کمبــود مــرغ در بــازار روبــرو هســتیم، 
کــه میــزان تقاضــای مــردم بــرای خریــد بــاال اســت. رئیــس  چرا
اتحادیه فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهــان افــزود: با توجه 
به اینکــه قیمــت مــرغ نســبت به ســایر محصــوالت گوشــتی و 
پروتئینی مناســب و ارزان تر اســت، همچنان مردم تقاضایی 
باالیــی بــرای خریــد دارنــد.  وی درباره اینکــه آیــا قیمــت مــرغ رو 
بــه افزایــش خواهــد رفــت یــا خیــر؟ توضیــح داد: ایــن بســتگی 
کــه بتواننــد نهاده هــای  بــه سیاســت های متولیــان امــر دارد 
تولیــد مــرغ را تامیــن کننــد، امــا پیش بینــی می شــود تــا اواخــر 
شــهریور مــاه بــازار مــرغ بــه همیــن صــورت مدیریــت و هدایــت 
شــود.  فروغــی دربــاره ثبــت نــام مــرغ فروشــی ها در ســامانه 

کــرد: بــه غیــر از فروشــگاه های زنجیــره ای  رهتــاب، اظهــار 
همچــون رفــاه و کوثــر، مــرغ فروشــی ها بایــد در ســامانه رهتاب 
کننــد.  وی افــزود: روزانــه حــدود ۱۰۰ مــرغ فــروش  ثبــت نــام 
اصفهانی برای ثبت نام در ســامانه رهتاب در اتحادیه حضور 
کــه موجــب ازدحــام باالیــی شــده اســت. رئیــس  می یابنــد 
اتحادیه فروشــندگان گوشــت ســفید اصفهان ابــراز امیــدواری 
کــرد ســامانه رهتــاب بتوانــد در توزیــع مــرغ موفــق عمــل کنــد، 
گرچــه هنــوز موفق عمل نکــرده اســت. وی افــزود: بــا وجودی  ا
ــا  کــه مغازه هــا شــلوغ نیســت، امــا هــر مــرغ فروشــی، مــرغ را ب
ــا دو ســاعت   نــرخ ۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومــان تنهــا در مــدت یــک ی

می فروشــد. فروغــی بــا اشــاره به اینکــه مغازه های مرغ فروشــی 
ــت:  ــد، گف ــع می آورن ــرای توزی ــرغ را ب ــخصی از م ــهمیه مش س
پیش از این، یک مغازه دار یکصد کیلو مرغ را از صبح تا شــب 
کنــون همین یکصد کیلــو مــرغ را  خــرد خــرد می فروخــت، امــا ا
کــه مــردم بــا  طــی دو ســاعت می فروشــد و تمــام می کنــد، چــرا 
گر نیاز نداشته باشد،  توجه به خرید مرغ با کارت ملی حتی ا
هنــوز خریدهــای هیجانــی می کنند.به گفتــه رئیــس اتحادیه 
فروشندگان گوشت سفید اصفهان، مرغ ۲۵ هزار و ۹۵۰ تومانی 
 که در سامانه رهتاب ثبت شده، با کارت ملی به مردم عرضه 

می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان گوشت سفید اصفهان:

غ مغازه ها دو ساعته تمام می شود مر
خبرربخ

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری اصفهــان با اشــاره به اینکه شــهرک طالی 
گفــت: در  کمــک می کنــد،  اصفهــان بــه بهبــود وضعیــت صادرات ایــن مصنــوع ارزشــمند 
ســال های اخیــر بــه دلیــل تحریم هــا و قوانیــن و مقــررات بانــک مرکــزی، صــادرات طــال از 
اصفهــان در شــرایط مطلوبــی قــرار نــدارد و صــادرات طالی اســتان شــاید حــدود ۱۰ درصد 
ســال های ۹۱ و ۹۲ اســت.  حســن قاضی عســگر دربــاره شــهرک طــالی اصفهــان، اظهــار 
کــرد: در حــال حاضــر شــهرک تخصصــی طالی اصفهان بــا دریافت مصوبه شــورای برنامه 

گــذاران اســت. ریــزی و توســعه اســتان، در مرحلــه تحویــل زمیــن بــه ســرمایه 
کنــار  وی بــا بیان اینکــه شــهرک تخصصــی طــال و جواهــر اصفهــان در جــاده فــرودگاه و در 
گفت: ایــن شــهرک صنعتــی خصوصــی  شــهرک صنعتــی جــی احــداث خواهــد شــد، 
هماننــد یــک ســیتی ســنتر طــال و جواهر اســت که تمــام کارگاه های ســازنده طــال و جواهر 

و... در آن مســتقر خواهنــد شــد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان عنوان کرد؛

شرایط نامطلوب صادرات طال از اصفهان

میالد محمدی: 

کنیم یک حرکت هایی می زنیم! صعود 
۶

رئیس اتاق اصناف ایران:

فعاالن اقتصادی آرامش ندارند

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:  

اصفهان و پورتو خواهرخوانده 
می شوند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد :

کشور  اصفهان رتبه نخست 
در طرح های نیمه تمام صنعتی

تولید یخچال ۱۱۵ درصد افزایش یافت :

روند شتابان تولید لوازم خانگی

که برگ سبز خودرو  سردفترانی 
را سند رسمی ندانند تعقیب 

کیفری می شوند!
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حفاری معدن داران و اعتراضی
که نتیجه ندارد

مستند »سلبریتیسم« 
در اصفهان رونمایی می شود

۳

۵

احمدرضا پری تبار - شهردار شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر باســتناد مصوبــه شــماره ۵91/ش مــورخ 99/۰۴/11 شــورای محتــرم 
گذاری ۳ واحد تجاری و 1 واحد خدماتی تحت مالکیت  اسالمی شــهر درنظردارد نســبت به وا
خــود واقــع در خیابــان فردوســی - فرعــی ۳ شــرقی مربوط به پارکینگ طبقاتی فردوســی بــا اجاره 
کارشناســی رسمی دادگســتری به اشــخاص  بهاء ماهیانه بصورت یکســاله براســاس قیمت پایه 

حقیقــی و حقوقی اقــدام نماید.
متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مزایده می بایســتی در ســاعات اداری به 
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز  واحــد حســابداری شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۳/29 بــه دبیرخانــه حراســت تحویــل نماینــد. شــهرداری در رد یا قبول یک 

کلیه پیشــنهادها مختار اســت. 11۴۴۵۰8 / م الفیا 

نوبت چاپ اول
گهی تجدید مزایده عمومی )نوبت چهارم( آ

محمد مغزی نجف آبادی - شهردار نجف آباد

شــهرداری نجــف آبــاد درنظــردارد بــه اســتناد مصوبــه شــماره 99/2۵۵9 مــورخ 99/۰9/2۴ شــورای 
ک مســکونی )از محــل منابــع داخلــی(، واقع  محتــرم اسالمی شــهر نســبت بــه فــروش عرصــه یــک پــا
ک ثبتــی ۴۰8/7 واقــع در منطقــه  در خیابــان قــدس غربــی، محلــه نویــد، ملــک شــمالی بــه شــماره پــال
دو، بــه مســاحت کل 2۰2/۳۴ مترمربــع با قیمت پایه کارشناســی کل بــه مبلــغ 1۳/1۵2/1۰۰/۰۰۰ ریال 

و حســب مشــخصات موجــود در مــدارک مزایــده اقــدام نمایــد.
متقاضیــان جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مزایده تا پایــان وقت اداری روز ســه شــنبه 
مــورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعــه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و 

ســوم مزایــده هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهد شــد.
ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط بــه مزایــده در اســناد مزایــده منــدرج اســت و شــهرداری نجــف آبــاد در 

11۴118۳ / م الفرد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختار می باشــد.

نوبت دوم
گهی مزایده آ

گرفته اند۴ که نفس شهر را  برج هایی 

رضا غالمرضایی - شهردار نصرآباد

باتوجــه بــه درخواســت شــفاهی مــورخ 1۴۰۰/2/28 امــور عمرانی، ایــن شــهرداری درنظــردارد نســبت بــه خریــد قیــر ازطریق اســناد خزانه اســالمی بند ب اخــزا 911 به مبلغ 
۵/۶29/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه سررســیدهای 1۴۰2/۰9/۰۶ )مبلــغ ۴/99۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال( و 1۴۰2/1۰/2۵ )مبلــغ ۶۳9/۰۰۰/۰۰۰ ریــال( و بعــد از آن خریــد و پخــش آســفالت در 
کــه در ســامانه ســتاد ثبــت نــام نموده انــد دعــوت بــه عمــل می آیــد آخرین قیمت  کارخانه هــای تولیــد آســفالت  کلیــه تولیدکننــدگان قیــر و  معابــر شــهر اقــدام نمایــد. لــذا از 

کثــر تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/2۵ به دبیرخانه شــهرداری ارســال نمایند پیشــنهادی خــود را حدا

شرایط مزایده:
1( شرکت کنندگان می بایست رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.

2( باعنایــت بــه بنــد 2 مــاده ۵ آییــن نامه مالی شــهرداریها پیشــنهاددهندگان بایســتی معــادل ۵ درصد کل اعتبار به مبلــغ 281/۴۵۰/۰۰۰ ریــال را بصورت ضمانت نامه 
بانکــی بــا حداقــل اعتبــار ســه ماهــه یــا فیــش واریــز نقدی بــه شــماره حســاب ۶29۳۰7۶۳2 شــهرداری نصرآباد نزد بانک کشــاورزی ضمیمه پیشــنهاد خود نمایند.

کت مهــر و موم  کثر تا روز ســه شــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰۳/2۵ در پا ۳( باعنایــت بــه بنــد 1 مــاده ۵ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها پیشــنهاددهندگان بایــد پیشــنهاد خود را حدا
شــده تحویل دبیرخانه شــهرداری نمایند.

کلیــه اعضــای کمیســیون عالــی  ۴( باعنایــت بــه مــاده ۶ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها پیشــنهادات تحویلــی در ســاعت 1۵ روز چهارشــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰۳/2۶ بــا حضــور 
معامــالت شــهرداری بــاز و قرائــت می گــردد.

کثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری کمیسیون اعالم می گردد. ۵( باعنایت به ماده 7 آیین نامه مالی شهرداریها رای کمیسیون حدا
کــه بعــد از مهلــت مقــرر،  کلیــه پیشــنهادات مختــار بــوده و پیشــنهاداتی  کمیســیون در رد یــا قبــول یــک یــا  ۶( باتوجــه بــه بنــد ۵ مــاده ۵ آییــن نامــه مالــی شــهرداریها 

مخــدوش و یــا بــدون ســپرده باشــند ترتیــب اثــر نخواهــد داد.
7( باعنایــت بــه مــاده 8 آییــن نامــه مالــی شــهرداریها ســپرده نفــرات اول دوم و ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا نفــر اول نــزد شــهرداری باقــی خواهــد مانــد و چنانچــه نفــر اول از 
کتبــی شــهرداری در مــدت 7 روز از تنظیــم قــرارداد از تحویــل قیــر خــودداری نمایــد ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد بــا نفــر دوم منعقــد می گــردد  تاریــخ ابــالغ 

11۴19۵1 / م الفو درصــورت عــدم مراجعــه درمــورد نفــرات دوم و ســوم نیــز همینگونــه رفتــار خواهــد شــد.

کل قیر قابل تحویل مبلغ  میزان قیر تحویلی قیمت واحد قیر مبلغ اسناد خزانه ردیف
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گهی مزایده مرحله اول نوبت دوم آ
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خبر

دبیــر اتحادیــه دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل، 
گرفتن عرضه موبایل  تبلت و لوازم جانبی از پیشه 
گفــت: افزیــش عرضــه  نســبت بــه تقاضــا خبــر داد و 
ــان توســط برخــی از  ــه زی موجــب فــروش موبایــل ب

شــرکت ها شــده اســت.
بیان اینکــه  بــا  اســحاقی  امیــر  گزارش ایمنــا،  بــه 
حجــم قابــل توجــه موبایل وارد کشــور شــده اســت، 
کــرد  کنــد  کرونــا عرضــه را  کــرد: تعطیل هــای  اظهــار 
گوشــی موبایــل  و حــاال بــا حجــم عرضــه بــاالی از 
در بــازار روبــه رو هســتیم. وی ادامــه داد: بــر اســاس 
گمــرک در دو ماهــی ابتــدای ســال ۱۵ میلیــون  آمــار 
کــه بخــش عمــده  کشــور شــده  گوشــی موبایــل وارد 

ــه فــروش نرســیده اســت. آن هنــوز ب
گفتــه دبیــر اتحادیــه دبیــر انجمــن واردکننــدگان  بــه 
گوش هــای موبایــل آمــده  موبایــل، تعــداد بــاالی 
کــرده و  کننــدگان رقابت ایجــاد  عرضــه بیــن تأمیــن 
برخــی از آن هــا مجبــور بــه فــروش گوشــی ها بــه زیــان 

هستند.
که ابالغ افزایش  اســحاقی در پاســخ به این پرســش 
گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر بــه ۱۲  حقــوق ورودی 
گوشــی ها را افزایــش  نــوع  درصــد قیمــت در ایــن 
گوشــی های بــاالی ۶۰۰ دالر  گفــت:  نــداده اســت، 
را  وارداتــی  گوشــی های  حجــم  از  درصــد  تنهــا ۵ 
تشــکیل می دهنــد به همیــن دلیــل افزایش حقوق 
بــر قیمــت  تأثیــر چندانــی  گوشــی ها  ورودی ایــن 
بــازار موبایــل نــدارد، ضمن اینکــه افزایــش عرضــه 
نیــز اجــازه بــاال رفتــن قیمت هــا بــه رغــم اجرای ایــن 

ــت. ــداده اس ــون را ن قان
حقــوق  افزایــش  قانــون  بیشــتر  توضیــح  در  وی 
افزود: ایــن  دالر،   ۶۰۰ بــاالی  گوشــی های  ورودی 
بــه تصویــب  بودجــه ســال ۱۴۰۰  رونــد  قانــون در 
مجلــس رســید و مدتــی اجــرای آن بالتکلیــف بــود 
تا اینکــه چنــد روز پیــش بــه طــور رســمی به گمــرکات 

ابــالغ شــد.
دبیــر اتحادیــه دبیــر انجمــن واردکننــدگان موبایــل 
کــرد: در راســتای اجرای ایــن قانــون وزارت  تصریــح 
کــه تمامی پرونده هــای  صمــت دســتور داده اســت 
دیگــر  بــار  دالر   ۶۰۰ بــاالی  گوشــی های  واردتــی 
بازگشــایی و مابه التفــاوت از تجــار دریافــت شــود.

کــرد: بــا توجــه بــه شــرایط  اســحاقی پیــش بینــی 
ورودی  حقــوق  افزایــش  اجــرای  موجــود 
موبایل هــای بــاالی ۶۰۰ دالر تــا ۲ مــاه آینــده اثر خود 

بــازار نشــان خواهــد داد. بــر  را 

عرضه موبایل
بیشتر از تقاضا شد

خبرربخ

کــه تولیدکننــدگان لــوازم  بررســی ها نشــان می دهــد 
گذشــته، برنامــه افزایــش  خانگــی همچــون ســال 
کار قــرار داده انــد و رونــد شــتابان  تولیــد را در دســتور 
تولیــد لــوازم خانگــی در مــاه نخســت امســال نیــز 

ادامــه یافتــه اســت.
گذشــته  ادوار  طــی  خانگی ایــران  لــوازم  صنعــت 
نقــش چندانــی در بــازار داخلــی نداشــت، به شــکلی 
لــوازم  کــه ســاالنه میانگیــن ۷ میلیــون دســتگاه 
خانگــی در کشــور تولیــد می شــد و ســهم عمده بــازار 
در اختیــار برندهــای خارجــی بــود؛ بــه عنــوان نمونه 
کــرد. طبــق  می تــوان بــه اواســط بــه دهــه ۹۰ اشــاره 
گرفتــه در ســالهای ۹۵ و ۹۶ تــا  بررســی های صــورت 
ــوازم خانگــی در اختیــار برندهــای  ــازار ل ۶۰ درصــد ب
خارجــی بــود و ۴۰ درصــد به تولید داخل اختصاص 
که ایــن محصــوالت نیــز از عمــق ســاخت  داشــت 

داخــل بســیار پایینــی برخــوردار بودنــد.
امــا طــی ســه ســال گذشــته مجموعــه ای از اتفاقات 
موجــب شــده تیــراژ و کیفیت تولید و عمق ســاخت 
داخــل لــوازم خانگــی افزایــش چشــمگیری پیــدا 
ــوان  ــل می ت ــن عوام ــه مهمترین ای ــه از جمل ک ــد  کن
لــوازم  بــازار  از  کــره ای  تولیدکننــدگان  خــروج  بــه 
کرد؛ ایــن  اشــاره  ارز  نــرخ  افزایــش  و  خانگی ایــران 
ــوازم  عوامــل موجــب شــد تولیدکننــدگان داخلــی ل
کننــد تــا بــا افزایــش تولیــد  خانگــی مجــال پیــدا 
داخلــی، ضمــن اشــتغال زایی، ســهم خــود را از بــازار 

ــد. ــش دهن ــز افزای ــی نی داخل
کــه در حــال حاضر این صنعت  آمــار نشــان می دهــد 
۳۰۰ هــزار نفــر اشــتغال مســتقیم و یــک میلیــون نفــر 
اشــتغال غیرمســتقیم دارد و ۵۰۰ بنــگاه فعــال در 

حــوزه صنعــت لــوازم خانگــی فعــال هســتند.
در سال ۹۹ در اقالم اصلی لوازم خانگی خودکفا 

شدیم

دفتــر  گــردان مدیــرکل  کیــوان  رابطــه  در همیــن 
ــرق و فلــزی و لوازم خانگــی وزارت صمــت  صنایــع ب
گفــت: تــا حــدود پنــج ســال  گــو بــا مهــر،  گفــت و  در 
پیــش بخــش زیــادی از نیــاز بــازار بــا واردات کاالهای 
کامــل خارجــی تأمیــن می شــد، امــا امــروز شــاهد 
هســتیم؛  بــازار  در  داخلــی  تولیــدات  عرض انــدام 
گذشــته بــرای  کــه ســال  بــه عنــوان مثــال در حالــی 
کشــور  تولیــد ۱۲ میلیــون دســتگاه لــوازم خانگــی در 
برنامه ریــزی شــده بــود، امــا توانســتیم ۱۴ میلیــون 
 ۷۱ افزایــش  بیانگــر  کــه  کنیــم  تولیــد  دســتگاه 

درصــدی نســبت بــه ســال ۹۸ بــود.
وی بــا بیان اینکــه در ســال ۹۹ در اقــالم اصلــی لــوازم 
ــرای امســال نیــز  خانگــی خودکفــا شــدیم، افــزود: ب
افزایــش تولید نســبت بــه ســال ۹۹ را در نظر گرفتیم 
تــا وضعیــت حضورمــان در بازارهــای صادراتــی را نیــز 
کــه در ایــن زمینــه در حــال بررســی  بهبــود ببخشــیم 

بازارهــای هــدف هســتیم.
گفــت: از ســویی دیگــر بــه دنبــال راه انــدازی  گــردان 
ســالم  رقابــت  برای ایجــاد  مختلــف  شــرکت های 
رقابــت  طریــق  از ایــن  تــا  هســتیم  درون بنگاهــی 
که  بیشــتری را بیــن بنگاه هــا در بازار ایجاد کنیم چرا
کیفیــت محصــوالت  بــا افزایــش رقابــت پذیــری، 
باالتــر مــی رود. وقتــی ســهم بــازار محــدود اســت 
بــا هــم رقابــت می کنند، ایــن  بــازار  و همــه در آن 
موضــوع صــد در صــد بــه پاییــن آمــدن قیمــت تمام 

شــده منجــر می شــود.
وزارت  آمارهــای  بررســی  گــزارش،  اســاس این  بــر 
صمــت از وضعیــت تولیــدات صنعتــی طــی ســال 
جــاری نشــان می دهــد که تولیدکننــدگان همچون 
کار  ســال گذشــته، برنامه افزایش تولید را در دستور 
ــوازم  ــد شــتابان افزایــش تولیــد ل ــد و رون ــرار داده ان ق
کشــور در مــاه نخســت امســال  خانگــی در داخــل 

کــه بــر اســاس آمــار  نیــز ادامــه یافتــه اســت بــه طــوری 
ــوازم خانگــی در فروردیــن  ــواع ل تجمیعــی، تولیــد ان
امســال بــا رشــد قابــل توجهــی همــراه بــوده اســت.

رشد ۱۱۵.۲ درصدی تولید یخچال و فریزر
جــاری  ســال  فروردیــن  طــی  مبنــا،  همیــن  بــر 
۱۰۲ هــزار و ۴۰۰ دســتگاه یخچــال و فریــزر توســط 
ــت، این در  ــده اس ــد ش ــی تولی ــدگان داخل تولیدکنن
گذشــته ۴۷  ــه در فروردیــن مــاه ســال  ک حالیســت 
هــزار و ۶۰۰ دســتگاه از ایــن محصــول تولیــد شــده 

بــود.
ــزر در فروردیــن  بدیــن ترتیــب تولیــد یخچــال و فری
امســال نســبت بــه فروردیــن ســال قبــل رشــد ۱۱۵.۲ 

درصــدی یافتــه اســت.
رشد ۶۸.۹ درصدی تولید ماشین لباسشویی

همچنیــن در فروردیــن مــاه امســال ۶۸ هــزار و ۷۰۰ 
دســتگاه ماشــین لباسشــویی در کشــور تولید شده 
کــه در مــدت مشــابه ســال  اســت. این در حالیســت 

قبــل ۴۰ هــزار و ۷۰۰ دســتگاه تولیــد شــده بــود.
بنابراین تولید ماشــین لباسشــویی در ماه نخست 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 

۶۸.۹ درصــدی یافتــه اســت.
تولید ۶۴.۷ درصدی کولر آبی

همچنیــن در فروردیــن مــاه امســال ۱۱۱ هــزار و ۸۰۰ 
که این رقم  کشــور تولید شــده  کولر آبی در  دســتگاه 
در مــدت مشــابه ســال قبــل ۶۷ هــزار و ۹۰۰ دســتگاه 

بــوده اســت.
ــن  ــون در فروردی ــواع تلویزی ــد ان ــب تولی ــن ترتی بدی
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 

۶۴.۷ درصــدی داشــته اســت.
گذشــته ۲۰۰ میلیــون  گــردان، ســال  طبــق اعــالم 
دالر لــوازم خانگــی صــادر شــده و پیش بینی امســال 
صــادرات ۶۰۰ میلیــون دالری لــوازم خانگــی اســت.

تولید یخچال ۱۱۵ درصد افزایش یافت :

روند شتابان تولید لوازم خانگی 

گزارشربخ

گــرم خردادمــاه شــاید قطعــی بــرق بــرای  گرما در 
بــرای  امــا  کنــد؛  کارشــان را تعطیــل  برخــی تنهــا 
کرونایــی جانشــان را! زیــرا دســتگاه های  بیمــاران 
کــه بیمــاران نیازمنــد بخصــوص  کســیژن ســازی  ا
مبتالیــان بــه کرونــا از آن در خانــه اســتفاده می کنند 
کافــی اســت ادامــه حیــات شــما بــه  برقــی اســت. 
ــا بفهمیــد قطعــی بــرق  جریــان بــرق وصــل باشــد ت
کرونایــی بدحــال، تهدیــدی بــرای  بــرای بیمــاران 
کســیژن ساز به  جانشــان اســت، زیرا دســتگاه های ا
جریــان بــرق وصل انــد. از طرفــی بــا توجــه  به شــرایط 
کپســول های  کرونایی ایــن روز هــا، افزایــش قیمــت 
کرونا  کســیژن بــه دردســر تکراری بیمــاران مبتال بــه  ا

تبدیــل شــده اســت.
کنار دســتگاه  گر بیمارتان بدحال اســت حتما در  »ا
کســیژن هم بگیرید، چون  کســیژن ســاز، کپســول ا ا
گاه و بیــگاه قطــع می شــود.« این ســخن یکــی  بــرق 
ــه  ک کارمنــدان بخــش تجهیــزات پزشــکی اســت  از 
گــر بیمارتــان  ا گهانــی  نا بــا قطعی هــای  می گویــد 
کســیژن ســاز در  بدحــال باشــد بــدون دســتگاه ا
خاموشــی ها تاب نخواهــد آورد. این در حالی اســت 
گــذار در بــازار تجهیــزات پزشــکی نشــان  کــه گشــت و 
کســیژن ســاز ســر به  می دهد قیمت دســتگاه های ا

گردنــه اســت! گویــی ســر  کشــیده اســت؛  فلــک 
کسیژن  با وجود گذشت از پیک کرونا، دستگاه ا

ساز برای اجاره کم است
کســیژن می گوید:  کرایه دهنــدگان دســتگاه ا یکــی از 
کســیژن ســاز ۱۰ لیتــری نــدارم و اجــاره ماهیانــه  االن ا

که  دســتگاه ۵ لیتری ۵ میلیون تومان اســت. االن 
گــر بیمارتــان بدحال اســت  قطعــی بــرق زیــاد اســت ا
کســیژن هم داشــته باشــید. کپسول  باید کپســول ا
هــم ماهیانــه یــک میلیــون آب می خــورد و هــر وقت 
تمــام شــود بــرای شــارژ می آییــم و هزینــه هر بار شــارژ 

۱۲۰ تــا ۱۳۰ هــزار تومــان اســت.
کار  کســیژن بــرای هــر بیمــار دو ســاعت  کپســول ا
دیگــری  مرکــز  کــه  اســت  حالــی  در  می کند. ایــن 
قیمــت ۱۰ لیتــری را ۱۳ میلیــون تومــان ماهیانــه 

می کنــد. اعــالم 
کسیژن ساز  قیمت نجومی کپسول و دستگاه ا

در دیوار
کــف بــازار  وضعیــت در ســایت دیــوار بــا آنچــه در 
کمی متفــاوت اســت. صاحبــان برخــی از  دیده ایــم 
گهی ها کلی فروشان این دستگاه هستند و برخی  آ
کپســول خریده انــد و  گذشــته  کــه در  دیگــر، افــرادی 
حــاال بــا داغ شــدن بــازار، می خواهند ایــن محصــول 

را بــه قیمــت مناســبی بــه فــروش برســانند.
یکــی از فروشــندگان بــا بیان اینکــه دســتگاه ایرانی 
گفــت:، چــون نظارتــی بــر  اجــاره نکنیــد یــا نخریــد، 
تولیــد نیســت، بعضــا اجنــاس نامناســبی تولیــد و 
کــه ممکــن  راهــی بــازار می شــود. به ایــن صــورت 
کســیژن خــوب کار نکنــد. اســت دســتگاه در تولیــد ا
کسیژن ســاز متفــاوت  ا اوضــاع دســتگاه های  امــا 
کپســول  اســت؛ تعداد ایــن دســتگاه  ها نســبت به 
اســت  کمتــر  بســیار  دیــوار  ســایت  در  کســیژن  ا
از  به طورمیانگیــن  فــروش  بــرای  آن  قیمــت  و 
بــرای  میلیون تومــان   ۱۳ تــا  میلیون تومــان   ۶.۵

خرده فروشی اســت.
کســیژن در دیــوار  کرایه دهنــدگان دســتگاه ا یکــی از 
کســیژن ســاز ۵ لیتــری از ۴  می گویــد: دســتگاه های ا
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان تــا ۵ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 
تومــان بســته بــه کشــور ســازنده آن ها متغیر اســت. 
دســتگاه ۱۰ لیتــری نیــز از ماهیانه ۱۲ میلیون شــروع 
کــه اصــال پیــدا نمی شــود و  می شــود و آمریکایــی نیــز 

گــر پیــدا شــود بــاالی ۱۵ میلیــون تومــان اســت. ا
کسیژن ۵۰۰ هزار  در پیک کرونا قیمت کپسول ا

تومان افزایش یافت
گاه کــه نخواســت نامش فــاش شــود، از  یــک منبــع آ
کســیژن ســاز در زمــان وقــوع پیک  کمبــود دســتگاه ا
کرونــا ســبب  گفــت: مــوج جدیــد  کرونــا خبــر داد و 
کســیژن حــدود  کپســول ا ــه قیمــت  ک شــده اســت 
۵۰۰ هــزار تومــان افزایــش بیابــد. هرچنــد قیمــت 
کســیژن ســازی کــه االن ۲۵ میلیــون تومان اســت،  ا

کرونــا ۲ تــا ۳ میلیــون تومــان بــود. در آغــاز 
کســیژن ســاز ایرانی از  ایــن فــرد ادامــه داد: دســتگاه ا
۱۵ میلیــون، چینــی ۲۱ میلیــون، دســتگاه تــرک ۱۹ 
کــه پیــدا شــود ۱۰۰  میلیــون و آمریکایــی بــه شــرطی 

میلیــون تومــان قیمــت دارد.
کســیژن  گاه افــزود: البتــه دســتگاه ا ایــن منبــع آ
و  می شــود  وارد  قاچــاق  صــورت  بــه  آمریکایــی 
کیفیــت بســیار خوبــی دارد. البتــه در بخــش  البتــه 
گذشــته، امــا  اجاره ایــن دســتگاه ها با اینکــه پیــک 
کمبــود وجــود دارد، چــون خیلــی از بیمــاران  هنــوز 
کــه بدحــال بودنــد هنــوز از آن اســتفاده می کننــد و 

بدحال انــد.

کسیژن ساز: قیمت نجومی کپسول و دستگاه ا

کسیژن هست، اما گران  ا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه شــهرک طــای اصفهان 
بــه بهبــود وضعیــت صادرات این مصنوع ارزشــمند 
بــه  اخیــر  ســال های  در  گفــت:  می کنــد،  کمــک 
دلیــل تحریم هــا و قوانیــن و مقــررات بانــک مرکــزی، 
صــادرات طــا از اصفهــان در شــرایط مطلوبــی قــرار 
نــدارد و صــادرات طــای اســتان شــاید حــدود ۱۰ 

درصــد ســال های ۹۱ و ۹۲ اســت. 
طــای  شــهرک  دربــاره  قاضی عســگر  حســن 
شــهرک  حاضــر  حــال  در  کــرد:  اظهــار  اصفهــان، 
دریافــت مصوبــه  بــا  اصفهــان  تخصصــی طــای 
شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان، در مرحلــه 

اســت. گــذاران  بــه ســرمایه  زمیــن  تحویــل 
وی بــا بیان اینکــه شــهرک تخصصــی طــا و جواهــر 
شــهرک  کنــار  در  و  فــرودگاه  جــاده  در  اصفهــان 
گفت: ایــن  صنعتــی جــی احــداث خواهــد شــد، 
ــیتی  ــک س ــد ی ــی همانن ــی خصوص ــهرک صنعت ش
کارگاه هــای  کــه تمــام  ســنتر طــا و جواهــر اســت 
ســازنده طــا و جواهــر و... در آن مســتقر خواهنــد 

شــد.
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
احداث ایــن  و  طراحــی  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
جهانــی  الگوهــای  مطالعــه  براســاس  مجموعــه 
همچــون ترکیــه، اســپانیا و ترکیــه خواهــد بــود و قــرار 
ــا سیســتم ایمنی  اســت شــهرک طــای اصفهــان ب
فــوق پیشــرفته و سیســتم تصفیه پســاب مــدرن به 

کار خــود ادامــه دهــد.
کــرد: حضور تمــام بخش های تولید طا  کیــد  وی تا
در ایــن شــهرک موجــب هم افزایــی در ایــن صنعــت 
می شــود و امیدواریــم اســتان اصفهــان بــا اســتفاده 

از ایــن زیرســاخت دوبــاره بتوانــد بــه پتانســیل های 
صادراتــی خــود در حــوزه طــا و جواهــر برگــردد.

قاضــی عســگر یــادآور شــد: متاســفانه در ســال های 
اخیــر بــه دلیــل تحریم هــا و قوانیــن و مقــررات بانــک 
شــرایط  در  اصفهــان  از  طــا  صــادرات  مرکــزی، 
اســتان  از  طــا  صــادرات  و  نــدارد  قــرار  مطلوبــی 
اصفهــان شــاید حــدود ۱۰ درصــد ســال های ۹۱ و ۹۲ 
اســت. وی افــزود: شــاید افزایــش قیمــت طــا بــرای 
مشــتریان داخلــی مهــم باشــد، امــا بــرای صــادرات 
اهمیــت چندانــی نــدارد و صادرات ایــن مصنــوع 
ارزشــمند بــه نــرخ ارز و در مجموع به سیاســت های 

ارزی دولــت در آینــده برمی گــردد.
اســتانداری  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه قــرار اســت این شــهرک 
گفــت:  در مــدت ســه ســال بــه بهره بــرداری برســد، 
جاذبــه  اصفهــان  طــا  شــهرک  قطــع  طــور  بــه 
توریســتی خواهــد داشــت، از ســوی دیگــر صاحبــان 
شــهرک های  امتیــازات  از  می تواننــد  آن  فراینــد 

کننــد. صنعتــی خصوصــی اســتفاده 
هدفگذاری هــای  از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
شــهرک تخصصــی طــا و جواهــر اصفهــان توســعه 
از ســوی دیگــر معرفــی  و  گردشــگری  و  صــادرات 

صنعــت و هنــر طــا و جواهــر اصفهــان اســت.

گــذاری  مدیــرکل دفتــر جــذب و حمایــت از ســرمایه 
بیشــتر  مشــکل   : گفــت  اصفهــان  اســتانداری 
بازپرداخــت  اســتان  تولیدی ایــن  واحدهــای 
کــه بــرای رفع ایــن معضــل  تســهیات بانکــی اســت 
کارگــروه تســهیل بانکــی مراجعــه می کننــد.  بــه 

کارگــروه تســهیات  محســن ایروانی پــس از برگــزاری 
بانکی اســتان اصفهان گفت: بیشــترین مشــکات 
مطــرح شــده فعــاالن اقتصــادی بــر ســر اختــاف 
کننــده تســهیات  مالــی بیــن بانک هــا و دریافــت 
و نیــز نرخ هــای فراتــر بانــک مرکــزی و مشــکات 

بازپرداخــت مشــتریان اســت.
وی افــزود: امــکان بازپرداخــت و اســتفاده از قانــون 
۷.۵ درصد بدهی توســط کارگروه تســهیات فراهم 

شــد و فعــاالن اقتصــادی می تواننــد بــا پرداخــت 
بخشــی از بدهــی ۶ مــاه تنفــس بگیرنــد و ســپس ۶۰ 
مــاه مشــمول اقســاط شــوند تــا عــاوه بــر  پرداخــت 

کننــد. بدهــی از تســهیات بانکــی اســتفاده 
وی ادامــه داد: برخــی دریافــت کننده نــرخ ارز بودند 
کــه در نوســانات ارزی مجبورنــد  ارز را بــه نــرخ روز 
کــه با ایــن شــرایط حجــم زیــادی از  کننــد  پرداخــت 
کار خارج می شــدند. گردونه  واحدهای تولیدی از 
کارگروه تســهیل بر اســاس اختیاراتی  ایروانی گفت: 
کــه دارد بــا بانک هــا توافــق می کند تــا راهــکاری برای 
متقاصیــان درنظــر گرفتــه و مدتــی که تعهد دارنــد از 
گردش  گرفته تا ســرمایه در  تســهیات ارزی و ریالی 
کــرد:  ۱۰  و ثابــت را تعییــن تکلیــف کننــد. وی اضافــه 
پرونــده بــا حــدود یــک هــزار و ۴۰۰ نفــر اشــتغال امــروز 

در ســتاد تســهیل مورد بررســی قرار گرفت. مدیرکل 
دفتر جذب و حمایت از ســرمایه گذاری اســتانداری 
و متوقــف  تعطیــل  اجــازه  کــرد:  کیــد  تا اصفهــان 
شــدن واحدهــای تولیــدی بــر ســر اختافــات بانکی 
کجــا فعــاالن اقتصــادی در نــرخ  را نمی دهیــم و هــر 
ســود، کارمزد و محاســبات بانکی اعتراض داشــتند 
از طریــق شــورای حــل اختــاف و خبــرگان بانکــی 
بررســی و بــر اســاس قوانیــن بانکــی اقــدام می کنیــم.

اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون  همچینــن 
امــروز  جلســه  در  گفــت:  اصفهــان  اســتانداری 
از  کــدام  هــر  مــورد  در  بانکــی  تســهیات  کارگــروه 
درخواســت های فعــاالن بانکــی مــا یــک مصوبــه 
راســتای  در  بانک هــا  تــا  کردیــم  صــادر  حمایتــی 

کننــد. اقــدام  زدایــی  مانــع  و  پشــتیبانی 
ســید حسن قاضی عســکر افزود: کارگروه تسهیات 
کننــده مشــکات بخــش  بانکــی در واقــع تســهیل 
اقتصــادی اســت و دســت اندرکاران بانکــی مــوارد را  
کــدام در انجــام وظیفــه خــود  بررســی  دادیــم و هــر 
کــرده باشــند، بــه قــوه قضایییــه معرفــی  کوتاهــی 

می شــوند.
ــه  ــی ب ــه حمایت ــدود ۳۰ مصوب ــرد: ح ک ــح  وی تصری
منظــور حــل مشــکات فعــاالن اقتصــادی  اســتان 

اصفهــان امــروز بــه تصویــب رســید.

دانشــگاه  اســتاد  و  اقتصــادی  کارشــناس  یــک 
اقتصاد ایــران چندیــن و چنــد  گفــت: مشــکات 
ســه  اقتصاد ایــران،  فضــای  و  دارد  قدمــت  ســال 
ماهــه آرامــش نخواهــد یافــت. مهــدی ابوطالبــی بــا 
اشــاره بــه اظهــارات یکــی از نامزدهــای ســیزدهمین 
بــر  مبنــی  جمهوری ایــران  ریاســت  انتخابــات 
کشــور در بــازه  بازگشــت آرامــش بــه نظــام اقتصــادی 

کــرد: فضــای انتخابــات  زمانــی ســه ماهــه، اظهــار 
افــکار عمومی بــه جهــت  بــر تغییــر  لــزوم تمرکــز  و 
گزینــش نامزدهــای مــورد نظــر همــواره بــا مطالبــات 
اقتصــادی و معیشــتی از ســوی مــردم و وعده هــای 
مبتنــی بــر نظــام اقتصــادی و راهبردهــای مالــی 
از ســوی نامزدهــا همــراه بــوده اســت. وی افــزود: 
ماهــه،  ســه  اقتصادی ایــران،  نظــام  مشــکات 
یــک ســاله، چهارســاله و حتــی هشــت ســاله بــه 
کــه یــک نامــزد انتخابــات  وجــود نیامــده اســت 
ریاســت جمهــوری بخواهــد در صــورت پیــروزی در 
ســیزدهمین انتخابــات ریاســت جمهوری ایــران، 
ســه ماهــه بــه نظــام اقتصــادی، آرامــش تزریق کند؛ 
ســال  چنــد  و  چندیــن  اقتصاد ایــران  مشــکات 
قدمــت دارد و فضــای اقتصاد ایــران، ســه ماهــه 

آرامــش نخواهــد یافــت.

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
گفت: ایــن اســتان در زمینــه طرح هــای  اصفهــان 
نیمــه تمام صنعتــی با پیشــرفت بــاالی ۶۰ درصد، 

کشــور را دارد.  ُرتبــه نخســت 
طــرح   ۵۵۷ و  هــزار  یــک  افــزود:  موفــق  ایــرج 
تولیــدی و صنعتــی بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ۶۰ 
درصــد بــا اعتبــار افــزون بــر ۱۸۳ هــزار و ۲۵ میلیــون 
بــا  کــه  اجراســت  حــال  در  اســتان  در ایــن  ریــال 
بهره بــرداری از آنهــا حــدود ۶۲ هــزار و ۳۱ فرصــت 

شــد. خواهــد  شــغلی ایجاد 
ــا عنــوان  ــه نامگــذاری ســال ۱۴۰۰ ب ــا اشــاره ب وی  ب
تصریــح  مانع زدایی هــا«  پشــتیبانی ها،  »تولیــد؛ 
و  ســاخت  تکمیــل  فراینــد  از  حمایــت  کــرد: 
برنامه هــای  اولویــت  در  طرح هــا  راه اندازی ایــن 

اســت. اســتان  اقتصــادی 
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
بــر  صنعتــی  طرح هــای  کــرد:  بیــان  اصفهــان 
بــرای  و  رده بنــدی  فیزیکــی،  پیشــرفت  اســاس 
دریافــت تســهیالت بــه بانک هــای عامــل معرفــی 

. ند می شــو
موفــق بــا بیان اینکــه ســه هــزار و ۷۱۲ طرح صنعتی 
بــا پیشــرفت فیزیکــی بیــن یــک تــا ۶۰ درصــد نیــز در 
کــرد: ۵۶۸  اســتان درحــال اجراســت، خاطرنشــان 
فقــره از ایــن طرح هــا پیشــرفت فیزیکــی ۴۱ تــا ۶۰ 
درصــد، ۳۹۵ طــرح رشــد ۲۱ تــا ۴۰ درصــد و ۲ هــزار 

و ۷۴۹ طــرح هــم رشــد صفــر تــا ۲۰ درصــد را دارد.
حــدود ۱۰۱  را  طــرح  اشــتغالزایی این  میــزان  وی 
کــرد و ادامــه داد: میــزان  هــزار و ۷۰۲ نفــر اعــالم 
درصــد   ۶۰ تــا  صفــر  طرح هــای  ســرمایه گذاری 
 ۸۷۳ و  هــزار   ۵۹۴ بــر  افــزون  اصفهــان  اســتان 

اســت. ریــال  میلیــون 

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
اصفهــان گفت: این اســتان در شــاخص پیشــرفت 
فیزیکــی پروانــه تاســیس و طرح توســعه ُرتبه ســوم 

کشــور را دارد.
گفتــه وی، ایــن اســتان بــا ۷۵ شــهرک صنعتــی  بــه 
از  نیــز  خصوصــی  صنعتــی  شــهرک  و ۱۰  دولتــی 
جایگاه نخست کشور از نظر شهرک های صنعتی 
کشــور برخــوردار اســت و در بخــش معــدن هــم  در 
کشــف و ۸۵۴  گواهــی  کتشــاف، ۲۱  بــا ۱۷۰ پروانــه ا
ُرتبــه  فعــال  معــادن  نظــر  از  بهره بــرداری  پروانــه 

کشــور را دارد. نخســت 
کوچــک، متوســط  موفــق حمایــت از شــرکت های 
و واحدهــای صنفــی را از اولویت هــای امســال این 
کــردن  خــارج  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  ســازمان 
واحدهــای تولیــدی از رکــود و حــل مشــکالت آنهــا 
ــه  ک ــی  ــژه در روزهای ــف به وی ــای مختل در بخش ه
کرونــا روبــه رو هســتیم، بــا جدیــت دنبــال  بــا شــیوه 

خواهــد شــد.
ــا بیــش از پنــج میلیــون نفــر جمعیــت  اصفهــان ب
کوچــک و بــزرگ  بیــش از ۹ هــزار واحــد تولیــدی 
اشــتغال  و  ریــال  میلیــارد  هــزار  ســرمایه ۲۲۱  بــا 
۲۶۳ هــزار نفــر و حــدود ۱۸۰ هــزار واحــد صنفــی، 

می آیــد. بشــمار  کشــور  اســتان  صنعتی تریــن 
ایــن اســتان یکــی از ُقطب هــای معدنــی و صنایــع 
ــد و ۸۲۸  ــمار می آی ــه ش ــور ب کش ــه آن در  ــته ب وابس
معــدن بــا اشــتغال ۹ هــزار نفــر و ســرمایه گذاری 

ثابــت ۶۸۹ میلیــارد تومــان دارد.
درصــد،   ۱۱ کشــور  صنعــت  در  اصفهــان  ســهم 
اشــتغال صنعتــی ۸  و  ســرمایه گذاری ۱۰ درصــد 
درصــد و رتبه این منطقــه در طرح های نیمه تمام 
صنعتــی و تعــداد معــادن کشــور اول و از نظر ذخایر 

معدنــی دوم اســت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان عنوان کرد؛

شرایط نامطلوب صادرات طال از اصفهان

مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری: 

بازپرداخت تسهیالت بزرگترین مشکل واحدهای تولیدی اصفهان با بانکهاست

یک کارشناس اقتصادی:

فضای اقتصاد ایران، سه ماهه آرامش نخواهد یافت

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد :

اصفهان رتبه نخست کشور 
در طرح های نیمه تمام صنعتی 

خبر

رئیــس اتــاق اصناف ایــران با بیان اینکه مدتهاســت 
گفت: از  کار در آرامش نیستند،  کسب و  که فعالین 
کارهــا در  کــه نــرخ ارز افزایــش یافته، کســب و ا زمانــی 

رویارویــی بــا حــوزه اقتصــاد دچــار نگرانی شــده اند.
بــه گــزارش فارس، ســعید ممبینی در دیــدار فعاالن 
اقتصــادی بخــش خصوصی با یکــی از کاندیداهای 
کــه در اتــاق  ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری، 
کلــی  گفــت: یــک اصــل  بازرگانی ایــران برگــزار شــد، 
ــش  ــا آرام ــه ب ک ــت  ــن اس ــن اقتصادی ای ــرای فعالی ب
کار خود بپردازند و تولید  کســب و  خاطر بتوانند به 
کننــد و ثــروت را در خدمــت توســعه ســرمایه  ثــروت 
کــه  گــذاری و اشــتغال قــرار دهنــد امــا مدت هاســت 

کار آرامــش ندارنــد. کســب و  فعالیــن 
از دغدغه هــای جــدی فعالیــن  افــزود: یکــی  وی 
کاهــش ارزش پــول ملــی بــود،  کشــور  اقتصــادی در 
ــا نشــان دادن یــک  کــه شــما ب ــم  ــه خاطــر داری مــا ب
هــزار تومانی ایــن هشــدار را دادیــد و ایــن نگرانــی 

واحدهــای  از  بســیاری  امــروز  و  کردیــد  مطــرح  را 
گذشــته بــه  اقتصــادی مــا در طــول دو ســه ســال 
کاهــش ارزش پــول ملــی سرمایه هایشــان  دلیــل 
تحلیــل رفته اســت و نرخ ارز مــداوم موجب دغدغه 
کــه نــرخ ارز افزایــش یافتــه اســت  اســت، از زمانــی 
ــرای بســیاری از  ــا حــوزه اقتصــاد ب ــوان رویارویــی ب ت

کننــده شــده اســت. کارهــا نگــران  کســب و 
کــرد: امــروز  رئیــس اتــاق اصناف ایــران خاطرنشــان 
تئوری هــای مختلفــی در مــورد نــرخ ارز وجــود دارد 
کاهــش نــرخ ارز ضــرر می زنــد  کــه  و برخــی معتقدنــد 

ــه هــر حــال آقــای  ــد ب و برخــی نظــرات دیگــری دارن
رضایــی از آنجــا که شــما همواره ایده های مثبتی در 
رابطــه بــا تقویت پــول ملی داشــته اید، برای فعالین 

کننــده اســت. کار امیــدوار  کســب و 
طبــق  اصناف ایــران  اتــاق  کــرد:  اظهــار  ممبینــی 
بــه  مشــاوره  ارائــه  وظیفــه  صنفــی  نظــام  قانــون 
دســتگاه های اجرایــی را داریــم، همواره پیش بینی 
کمبــود  تشــکل های اتــاق در نوســانات قیمــت و 
کاال در بــازار می توانســت مــورد اســتفاده  کاهــش  و 
بهینــه قــرار بگیــرد امــا متأســفانه در بســیاری مــوارد 
توجهــی به ایــن پیشــنهادات و توصیه هــا نشــده 

اســت.
گر شــما به عنوان  کرد: امیدواریم ا وی خاطرنشــان 
رئیــس جمهــور انتخــاب شــدید نقــش تشــکل های 
بازرگانــی  اتــاق  و  اصنــاف  اتاق هــای  و  اقتصــادی 
گیری هــا  از پیــش در تصمیــم  بیــش  را  تعــاون  و 

ــد. ــت دهی دخال

رئیس اتاق اصناف ایران:

فعاالن اقتصادی آرامش ندارند
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اهالــی  کشــاورزان  و  معــدن  حــوزه  مطالبه گــران 
ــی  ــادن را غیرقانون ــت مع ــان، فعالی کاش ــقان  جوش
کشــاورزان و مــردم منطقــه  و موجــب خســارت بــه 

می داننــد. 
اهالــی  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
جوشــقان کاشــان سال هاســت بــه فعالیــت معادن 
در اطراف ایــن روســتا معتــرض هســتند و خواســتار 
حــل مشــکالت زیســت محیطی و انجــام تعهــدات 
معــدن داران هستند.کشــاورزان اهالــی جوشــقان 
کاشــان، فعالیــت معــادن را موجــب خشــکی  قالــی 
کشــاورزی  بــه  خســارت  و  روســتا  درختان ایــن 
جهــاد  کارشناســان  گفتــه  طبــق  و  می داننــد 
کشــاورزی فاصلــه معــادن از روســتا مغایــر بــا قوانیــن 
محیط زیســت اســت. وجــود معــادن عــالوه بر ایجاد 
مشــکالت زیســت محیطی، چهــره روســتا را زشــت 
کــرده اســت، فعالیــت معــادن در  منطقــه بــرای 
گیاهــان و حیوانــات مضــر و زیــان آور اســت و  مــردم، 
کارشناســان  بــه رغــم اعتراضــات مردمی و اظهارنظر 
در مــورد حــل مشــکالت زیســت محیطی و انجــام 
کنــون اقــدام عملــی بــرای  تعهــدات معــدن داران تا
نجــات منطقــه جوشــقان قالــی صــورت نگرفتــه 

اســت.
کاشــان در خصــوص  روح الــه دهقانــی، دادســتان 
اعتراض مردم جوشــقان قالــی در خصوص معادنی 
کــه در ایــن منطقــه باعث بــروز مشــکالت زیســت 
محیطــی بــرای شــهروندان منطقــه شــده اســت، 
ــان،  کاش ــدار  ــا فرمان ــه ب ک ــدی  ــا بازدی ــرد: ب ک ــار  اظه
اداره محیــط زیســت، منابــع طبیعــی، امــور آب و 
همــه بخش هــای مختلــف از معــادن جوشــقان 
گزارش هایــی تهیــه و آمــاده ارســال  قالــی داشــتیم، 
بــه نهاد هــای ذی ربــط اســت تــا حقــوق مــردم را 

کنیــم. اســتیفا 
حاشیه سود معادن غیرمجاز که مطالبه گران را 

هم به بند کشید
گذشــته هــم در  در همیــن راســتا، بهمــن مــاه ســال 
نشســت مطالبه گــران حــوزه صنعــت معــدن نیــز 
مطالباتــی در مــورد نحــوه برخــورد قانونــی بــا معادن 
درخواســت  اهــم  شــد.  برگــزار  آن  از  برداشــت  و 

مطالبه گــران در ایــن نشســت بــه شــرح زیــر بــود:
نبــود نظــارت دقیــق و صحیــح بــر مراحــل مختلــف 
کــه وظیفــه ذاتــی وزارت  کتشــاف تــا بهره بــرداری  از ا
قانونــی  مفــاد  اجــرای  اهمــال در  اســت.  صمــت 

معــادن توســط ادارات صمــت در اســتان ها.
میــان  ک  اشــترا از  حاصــل  منافــع  تعــارض 
نظارت شــونده و نظارت کننــده در مــوارد متعــدد.
کیفیــت مــواد  اهمــال در تعییــن دقیــق میــزان و 
و  تعییــن  همچنیــن  و  شــده  برداشــت  معدنــی 

آن. پرداخــت  و  دولتــی  حقــوق  دریافــت 
بالتکلیفــی و نبــود شــفافیت در عمــل بــه قانــون 

محلــی. تعاونی هــای  حــوزه  در  معــادن 
مســؤولیت های  موضــوع  بــه  نداشــتن  توجــه 
اجتماعــی بهره بــرداران از معادن نســبت به شــهر ها 
و روســتا های پیرامــون محــل بهره بــرداری در قبــال 
اســتفاده از امکانــات عمومی، ایجــاد خســارت در 
جاده هــای  هــوا،  و  آب  کوسیســتم،  ا طبیعــت، 

مواصالتــی.  
توجــه نداشــتن بــه ظرفیــت طبیعــی پهنه هــای 
کــه  معدنــی  مــواد  بی رویــه  برداشــت  و  معدنــی 
می شــود. نســلی  بیــن  حقــوق  تضییــع  موجــب 

ــه افــراد معــدود و خــاص بــدون  گــذری معــادن ب وا
توجــه بــه معیار هــای حقیقــی، اهلیــت ســنجی 
و  گــذری  وا ضوابــط  حــوزه  در  شــفافیت  عــدم  و 
فرآینــد آن. اســتفاده نکــردن از فناوری هــای بــروز 

کــه موجــب  کتشــاف و اســتخراج مــواد معدنــی  در ا
تضییــع  و  زیســت  محیــط  بــه  مضاعــف  آســیب 
ــی اســت  حقــوق بیــت المــال می شــود. این در حال
کــه تشــکیل پرونده های مختلف حقوقــی، کیفری 
و امنیتــی بــرای مطالبه گــران مردمی انقالبی سراســر 
کشــور در حــوزه معــادن، بــر خــالف رویــه مــد نظــر 
ریاســت دســتگاه قضــا در حمایــت از مطالبه گــران و 

ســوت زنان در حــال وقــوع اســت.
این مهم نیازمند حمایت جدی ریاســت دســتگاه 
قضــا از مطالبه گــران، ســوت زنــان و مبارزان با فســاد 
پرونده هــای  بــه  مجــدد  رســیدگی  همچنیــن  و 
مجرمانــه  نیــت  احــراز  جهــت  از  مذکــور  قضایــی 

اســت.
االســالم  حجــت  هــم  قبــل  روز  چنــد  همیــن 
گرگیــن یکــی از مطالبه گــران مردمی کــه  امیرحســین 
در برابر ایــن زیاده خواهــی بانــد مافیایــی معــادن در 
ــرای  ــود، ب ــرده ب ک ــی قیــام  ــا دســت خال جوشــقان ب
از ذی نفعــان معــادن  برخــی  بــا شــکایت  مدتــی 

بازداشــت شــد.
سراســری  و  جــدی  مطالبــه  بــا  کــه  اتفاقــی 
کشــور و نیــز همراهــی برخــی  مطالبه گــران اســتان و 
مســؤوالن قضایــی بــر طــرف شــد، امــا اصــل مســأله 

همچنــان پــار بــر جاســت.
لزوم رعایت مسائل زیست محیطی و بهداشتی 

در منطقه
کــرد:  ســید جــواد ســاداتی نژاد  در ایــن بــاره اظهــار 
کــه در حــوزه زیســت محیطی  معــادن و مشــکالتی 
و بهداشــتی در مکان هــای نزدیــک روســتا هســتند 
از منطقــه  نقطــه  کــه در چندیــن  اســت  بحثــی 

ــتیم. ــه هس ــا آن مواج ــان ب کاش
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
شــورای اســالمی گفت: ضرورت دارد رعایت مســائل 
زیســت محیطی و بهداشــتی در ایــن منطقــه اتفــاق 
کشــاورزی  کشــاورزان و محصــوالت  بیفتــد تــا بــه 

آســیبی نرســد.
کــه معــدن داران بــه تعهــدات  او بــا اشــاره به ایــن 
مســائل  رعایــت  گفــت:  نمی کننــد،  عمــل  خــود 
ــه تعامــل بیــن  ــاز ب زیســت محیطی و بهداشــتی نی
اجتماعی ایــن  مســؤولیت های  و  معــدن  حــوزه 
به ایــن  مشــکل  بیشــترین  کــه  اســت  روســتا ها 

می گــردد. بــر  بخــش 
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
شــورای اســالمی بیان کرد: ضوابط زیســت محیطی 
در مــورد معــادن در جوشــقان قالــی بررســی شــود تــا 

کنند. مــردم بتواننــد بــا آرامــش زندگــی 

حفاری معدن داران و اعتراضی که نتیجه ندارد 
گزارشربخ

خبرربخ

در نشســت رئیــس اداره آمــوزش همگانی  آبفای  
بــر  کارگــر،  خانــه  رابطــان  بــا  اصفهــان  اســتان 
همــکاری و تعامل ایــن تشــکل مردمی بــا آبفــای 
کیــد  اصفهــان در خصــوص مصــرف بهینــه آب تا
که با حضور  شــد. محســن شــفیعا در جلســه ای 
کارگــر برگزار  ۶۰ نفــر از رابطــان و تشــکل های خانــه 
شــد،گفت: انتظــار مــی رود تشــکل های خانــه 
کارگــر در انعــکاس و انتشــار محتوا هــای آموزشــی 
بــا محوریــت مدیریــت مصــرف آب در فضــای 
مجــازی  بــا آبفــای اســتان اصفهــان همــکاری 

کننــد.
کارگر را حامیان یا ســفیران آب  وی رابطان خانه 
در ادارات نامیــد و اظهــار داشــت: حضــور رابطان 
کارگــر در ادارات می توانــد نقــش موثــری در  خانــه 
فرهنــگ ســازی مصــرف درســت آب در میــان 

کارکنــان دســتگاه های اجرایی ایفــا نماینــد.
اعضــای  امــور  رئیــس  نشســت  ادمه ایــن  در 
کارگــر اســتان  گفــت: خانــه  کارگــر اصفهــان  خانــه 
اصفهــان از لحــاظ تعــداد اعضــا و ارائــه خدمــات 

کشــور رتبــه اول را داراســت. آموزشــی در 
محمــود امانی پور افــزود: با توجه به محدودیت 
کشــور و اســتان یکــی از مهمتریــن  منابــع آبــی در 
کارگــر  کــه امســال خانــه  برنامه هــای آموزشــی 
گرفتــه آمــوزش  ــرای اعضــا در نظــر  در اصفهــان ب

مصــرف بهینــه آب اســت.
کارگــر اســتان اصفهــان  وی اظهــار داشــت:  خانــه 
در زمینــه فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه آب در 
جامعــه نهایــت همــکاری را بــا آبفــای اســتان 

کار قــرار می دهــد. اصفهــان در دســتور 
ــه پنــج  اضافــه می شــود در پایان ایــن نشســت ب
کاهنــده  ــوازم  نفــر از رابطــان حاضــر در جلســه، ل

مصــرف اهــدا شــد. 

کارگر و آبفای اصفهان  تعامل رابطان خانه 
با محوریت مدیریت مصرف آب

خبرربخ

کافــی  گفــت: زمیــن  معــاون وزیــرراه و شهرســازی 
بــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن در اختیــار داریــم و 
تنهــا در برخــی نقــاط بــا متقاضــی بیشــتر بــا مشــکل 
کــه بــه زودی ایــن  کمبــود زمیــن مواجــه شــده ایم 

ــود. ــع می ش ــز رف ــکل نی مش
احمــد اصغــری مهرآبــادی در دیــدار بــا مســئوالن 
ســه شــهر »میمــه«، »وزوان« و »الیبیــد« بــرای رفــع 
اقــدام ملــی مســکن در ایــن منطقــه،  مشــکالت 
ــام،  ــان یافتــن مهلــت ثبــت ن ــا پای اظهــار داشــت: ب
بیــش از یــک میلیــون و چهــل هــزار نفــر در ســامانه 

ــد. کردن ــام  طــرح اقــدام ملــی مســکن ثبــت ن
وی بــا بیان اینکــه از میــان ثبــت نــام کنندگان بیش 
کنون  از ۲۹۰ هــزار نفــر واجــد شــرایط بودند، افــزود: تا
۱۲۵ هــزار نفــر از میــان ثبــت نــام شــدگان هزینــه 
کــه زمیــن موردنیــاز بــرای  کرده انــد  موردنظــر را واریــز 

ســاخت مســکن این افــراد تأمیــن شــده اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی زمیــن بــه میــزان کافی 
کثــر نقــاط در دســترس داریــم،  برای ایــن طــرح در ا

کــه متقاضــی  کــرد: البتــه در برخــی نقــاط  کیــد  تا
زیادتــری وجــود دارد تــا حــدودی بــا مشــکل کمبــود 
کــه امیدواریــم بــه زودی  زمیــن مواجــه هســتیم 
و  راه  وزارت  اســت  گفتنــی  شــود.  رفــع  مشــکل 
کمــک بــه تأمیــن مســکن،  شهرســازی در راســتای 
طــرح »اقــدام ملــی تأمیــن مســکن« را در قالــب 
برنامه ریــزی  مســکونی  واحــد  هــزار  احــداث ۴۰۰ 
کرده اســت؛ بنیاد مســکن انقالب اسالمی مدیریت 
احــداث ۱۰۰ هــزار واحــد مســکونی از ایــن برنامــه را در 
کشــور بــا اولویــت شــهرهای بــا جمعیــت  شــهرهای 

ــر عهــده دارد. کمتــر از ۱۰۰ هــزار نفــر ب

گردشــگری  مجتمــع  اصولــی  موافقــت  مجــوز 
اداره  رییــس  شــد.  صــادر  گلپایــگان  کوچــری 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
گرفتــن  گفــت: »بــا در نظــر  گلپایــگان  شهرســتان 
ســد  منطقــه  در  گردشــگری  کــز  مرا کمبــود 
کوچــری و در راســتای توســعه زیرســاخت های 
گردشــگری  کــز  مرا افزایــش  و  گردشــگری 
گلپایــگان، بــا پیگیری هــای انجــام  شهرســتان 
گردشــگری  مجتمــع  اصولــی  موافقــت  شــده، 
مصطفــی  قانونــی  شــد.«  صــادر  کوچــری 

که بــا عرصه ای  گردشــگری  افزود: ایــن مجموعــه 
بیــش از ۲۰۰ هــزار مترمربــع و زیربنــای ۴۰ هــزار 
ــرای  کوچــری ب گردشــگری  مترمربــع در منطقــه 
تفریحــی  و  پذیرائــی  اقامتــی،  خدمــات  ارائــه 
بــا چشــم انداز ســد جدیــد  ســاخته می شــود، 
حــوزه  در  بــزرگ  طرح هــای  از  یکــی  کوچــری 
گفــت:  گردشــگری شهرســتان خواهــد بــود. وی 
از  اســتعالم های،  دریافــت  تمامــی  مراحــل 
اداره های اســتان و شهرســتان دریافت شــده که 
پــس از تاییــد نقشــه های اجرائــی طــرح عملیات 

می شــود. آغــاز  آن  اجرائــی 

گفــت: ســه هــزار  دبیــر ســتاد انتخابــات اصفهــان 
و ۴۵۳ شــعبه اخــذ رای بــرای برگــزاری انتخابــات 
بیســت و هشــتم خــرداد امســال در ایــن اســتان 

تعییــن شــد.
کل روابــط عمومــی و امــور بیــن  گــزارش اداره  بــه 
الملــل اســتانداری اصفهــان، علی اصغــر رفیعی نژاد 
در جلســه ســتاد انتخابــات اظهــار داشــت: از ایــن 
تعــداد شــعبه، ســه هــزار و ۱۰۱ شــعبه ثابــت و یکهــزار 
و هفــت شــعبه روســتایی پیــش بینــی شــده اســت. 
دبیر ســتاد انتخابات اصفهان ادامه داد: بیشترین 
تعداد شــعبه های اخذ رای در شهرســتان اصفهان 

بــا یــک هزار و ۱۱۲ شــعبه اســت.
بیســتمین جلســه  امــروز در  اظهــار داشــت:  وی 
ســتاد انتخابات اســتان که در اســتانداری اصفهان 

گزارشــی از نحــوه توزیــع تعرفه هــای روز  برگــزار شــد، 
انتخابــات و توزیــع آن در ۲۴ شهرســتان اســتان، 

ــد. ــن ش ــذ رای تعیی ــعبه های اخ ــداد ش ــه و تع ارای
رفیعی نــژاد بــا بیان اینکــه انتخابــات الکترونیکــی 
برگــزار  فقــط در ۲ شــهر اصفهــان و شاهین شــهر 
کــرد: انتخابــات الکترونیکــی  می شــود، خاطرنشــان 
فقــط بــرای ششــمین دوره شــوراهای اسالمی شــهر 

ــزار خواهــد شــد. برگ
ــا اشــاره به اینکــه  ــات اصفهــان ب دبیــر ســتاد انتخاب
تبلیغــات انتخاباتــی از ۲۰ خــرداد آغــاز می شــود، 
کــرد: از نامزدهــای انتخاباتــی و هــواداران  اضافــه 
آنهــا می خواهیــم در زمــان مقــرر و با حفظ شــئونات 
ــکات  ــی تبلیغــات انجــام دهنــد و ن اخالقــی و قانون
اعــالم  انتخابــات  ســتاد  ســوی  از  کــه  بهداشــتی 

کننــد. می شــود را رعایــت 

مشــکالت فــرار بــار و ســپردن بــار بــه شــرکت های 
حمــل و نقــل غیــر بومی ضــرورت ســاخت ســالن 

اعــالم بــار را در شــهرک رازی بیشــتر می کنــد.
معــاون عمرانــی فرمانــداری شهرســتان شــهرضا 
گفت: نبود ســاماندهی در تقســیم بار و ســپردن بار 
بــه راننــدگان غیــر بومــی و شــرکت های حمــل و نقــل 
اصفهان، موجب اعتراض کامیونداران شهرضایی 

شــده اســت. 
گفــت: برخــی شــرکت های شــهرک  احمــد امانــی 

کشــوری و واحــد حمــل و نقــل بــار  رازی هــم مجــوز 
اختصاصــی دارنــد که این امر ســاماندهی بارنامه ها 

را دچــار مشــکل می کنــد. 
ــون  کامی ــزار  ــش از ۵ ه ــل و بی ــل و نق ــرکت حم ۹ ش
کامیونــت در بخــش حمــل بــار در شــهرضا فعــال  و 
اســت و بیــش از هــزار نفــر عضــو شــرکت تعاونــی 
کامیونــداران و ۲ هــزار نفــر نیــز عضــو انجمــن صنفــی 

کامیــون داران شــهرضا هســتند.
بزرگ تریــن  شــهرضا  کامیــون داران  اتحادیــه 

اســت. کشــور  در  صنــف  اتحادیه ایــن 

گفــت:  مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان اصفهــان 
صــدور ســند مالکیت بــرای هشــت هــزار و ۳۰۰ واحد 
مســکونی شــهری و روســتایی در برنامه امسال این 
گرفتــه اســت.  غالمحســین خانــی افــزود:  نهــاد قــرار 
صــدور ســند مســکن شــهرهای زیــر ۲۰ هــزار نفــر 
بــر عهــده بنیــاد مســکن و  جمعیــت و روســتاها 
کنــون  ــه تا ک ک اســت  ســازمان ثبــت اســناد و امــال
بیــش از ۲۴۰ هــزار فقــره ســند دراســتان اصفهــان 
گذشــته  کــرد: ســال  صــادر شــده اســت. وی اضافــه 
ک اصفهان  بــا همــکاری اداره کل ثبت اســناد و امال
و همــکاری مالــکان بیــش از هفــت هــزار و ۵۸۰ فقــره 

ســند صــادر و بــه صاحبــان آن هــا تحویــل شــد.
مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان اصفهان همچنین 
گفــت:  کــرد و  بــه آســفالت معابــر روســتایی اشــاره 
گذشــته ۱۸۰ میلیــارد ریــال بــرای آســفالت  ســال 
معابــر روســتاها بــه اســتان اختصــاص یافــت و بیــن 
روســتاها توزیــع شــد. وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت 
اصفهــان  روســتاهای  اشــتغال زایی  و  اقتصــادی 
گفــت: در ســال های اخیــر طــرح اقتصــادی بــرای 
۱۲۱ روســتای اســتان بــه تصویــب رســید و بر ایــن 
اســاس برنامه هــای راهبردی بــا در نظر گرفتن توان 
و قابلیت هــای هــر روســتا پیــش بینــی و با مشــارکت 

اهالــی و ســرمایه گذاران اجرایــی می شــود.
خانــی تصریــح  کــرد: بــا تصویــب طــرح بهســازی 

بافــت فرســوده بــرای ۱۲ روســتای اســتان اصفهــان 
و نیــز مطالعــه طــرح هدف گردشــگری برای هشــت 
روســتا فرصت هــای خوبــی بــرای درآمــد اقتصــادی 
گردشــگری فراهــم شــد و  در ایــن زمینــه  در صنعــت 
روســتای مورچــه خــورت و طــرح بافــت بــا ارزش 

کویــرات تهیــه شــد. بــرای روســتای علــی آبــاد 
وی بــا بیان اینکــه طرح هــادی بــرای ۹۱۹ روســتای 
بــاالی ۲۰ خانــوار جمعیــت اســتان تهیــه  بــرای  ۵۲۰ 
روســتا بازنگــری و بــرای ۸۱ روســتا بازنگــری مجــدد 
کــرد: ۹ میلیــارد و ۶۰۰  شــده اســت، خاطرنشــان  
میلیــون ریــال امســال بــرای بازنگــری ۱۴۶ روســتا و 
ــال بــرای اجرای ایــن طــرح در ۲۰۶  ۷۲۵ میلیــارد ری

روســتا پیــش بینــی شــده اســت.
مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
مســکن  حــوزه  در  محرومیت زدایــی  اجــرای  بــه 
ــر  گذشــته افــزون ب کــرد: در پنــج ســال  خاطرنشــان  
۵۱ هــزار مســکن شــهری و بیــش از ۷۲ هــزار مســکن 
روســتایی بــرای اقشــار آســیب پذیــر بــا همــکاری 
خیــران و مســووالن محلــی احــداث و ۷۳ واحــد 
در  آن هــا  از  بخشــی  کــه  شــد  بازســازی  مســکن 

کشــور بــوده اســت. مناطــق خــاص 
کــه  اصفهــان دارای ســه هــزار و ۴۹۷ روستاســت 
ــوار در  ــاالی ۲۰ خان ــت ب ــاب آن دارای جمعی ۹۳۵ ب
۲۴ شهرســتان، ۵۰ بخش و ۱۲۵ دهســتان مســتقر 

هســتند.

معاون وزیرراه و شهرسازی در دیدار مسئوالن شهرمیمه: 

زمین کافی برای طرح اقدام ملی مسکن در اختیار داریم

صدور مجوز موافقت اصولی مجتمع گردشگری 
کوچری گلپایگان 

۳۴۵۳ شعبه اخذ رای در استان اصفهان تعیین شد 

ضرورِت ساخت سالن اعالم بار 
در شهرک رازی شهرضا 

مدیرکل بنیاد مسکن استان اصفهان:

سند بیش از هشت هزار خانه 
در اصفهان امسال صادر می شود 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ خبرربخ

اهالــی محلــه همــت آبــاد اصفهــان از بافت فرســوده 
همراهــی  خواســتار  و  ناراضی انــد  منطقــه   ایــن 

مســئوالن بــرای احیای ایــن محلــه هســتند.
محلــه  اهالی ایــن  از  یکــی  حســن پور  محمــد 
تقدیــم  بســیاری  شــهدای  محلــه  می گوید: ایــن 
کــرده و همچنیــن  انقــالب اســالمی و میهــن  بــه 
زمین هایمــان را هــم بــرای توســعه فضــای گلســتان 
شــهدای اصفهان دادیم. یکی از اهالی این منطقه 
کمبــود امکانــات و بی توجهــی مســئوالن  هــم از 
خیابان های ایــن  می افزایــد:  و  می کنــد  انتقــاد 
ــوده و همچنیــن پیــاده  کــم عــرض ب محلــه بســیار 
کــه  ــد بــه طــوری  رو هــای وضعیــت نامناســبی دارن
در بعضــی از خیابان هــا فقــط عــرض پیــاده رو به ۳۵ 

می رســد. ســانتی متر 
در  اصفهــان  شــهرداری   ۶ منطقــه  مدیــر  برکــت 
ــا بخــش خبــری ۲۰ شــبکه  ارتبــاط زنده اینترنتــی ب
اصفهــان بــا بیان اینکــه در خیابــان شــهید خلیلــی 
)محلــه همــت آبــاد( آزادســازی زمین هــا و منــازل 
ادامــه  همچنــان  ســازی  آزاد  و ایــن  شــده  اجــرا 
کارآمــد بــا  گفــت: در ایــن زمینــه بافت هــای نا دارد 
همــکاری ســازمان مســکن و شهرســازی تجمیــع 
ازای دریافــت  بــه مــردم محلــه هــم در  و  شــدند 
زمیــن، آپارتمــان تحویــل می دهیــم. همــت آبــاد 
محلــه ای در دل محله هــای برخــوردار منطقــه ۶ 
کــه بافــت فرســوده آن بــا بافت های  اصفهــان اســت 
مجــاور و محله هــای همســایه ناهمگــون اســت.

خیابــان  بــه  شــرق  و  شــمال  از  کــه  محلــه  ایــن 
سپهســاالر، از غــرب بــه خیابــان ســجاد و از جنــوب 
بــه خیابــان ســیم خــاردار محــدود می شــود، همــان 
که روزگاری به دلیل اســکان  مفت آباد قدیم اســت 
کنان این محله از اواســط دهه  غیررســمی اولین ســا

گرفــت.  ۵۰ شــکل 
اصفهــان ۲۳۰۰ هکتــار بافــت فرســوده دارد و همــت 
آبــاد ۳ درصــد از بافــت فرســوده )بافــت فرســوده ۶۳ 

هکتــاری( اصفهــان را شــکل می دهــد.

اصفهــان  آبــی  تنــش  دارای  روســتا های 
قــرار  آب  تامیــن  طرح هــای  اولویــت  در 

. نــد می گیر
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
آب  تامیــن  طرح هــای  گفــت:  اصفهــان 
روســتا های  اولویــت  بــا  اصفهــان  اســتان 
از  و  شــده  بازنگــری  آبــی،  تنــش  دارای 

می شــوند. بهره منــد  ملــی  اعتبــارات 
آب  پایــدار  تامیــن  افــزود:  امینــی  هاشــم 
روســتا ها از اولویت های ایــن شــرکت اســت و 
تــا پایــان امســال حداقــل ۶۵ روســتای دیگــر 
از چرخــه آبرســانی ســیار حــذف خواهنــد 

شــد.
کیلومتــر اجــرا و  وی بــا اشــاره بــه حــدود ۳۰۰ 
اصــالح شــبکه های آب روســتایی در قالــب 
گفــت: از  گذشــته،  طــرح ۱۰۰-۳۰۰ در ســال 
کاهــش قابــل  مهم تریــن نتایج ایــن طــرح 
و  روســتا ها  در  درآمــد  بــدون  آب  توجــه 
کاهــش  کــه بــه  مدیریــت مصــرف آن هــا بــود 
منجــر  روســتا ها  در  آب  مصــرف  ســرانه 

می شــود.
بــه  اســتان  روســتا های  کندگــی  پرا وی 
از  را  ناییــن  و  اردســتان  در  خصــوص 
ــا  ــه آن ه ــدار ب ــانی پای ــی آبرس ــکالت اصل مش
گفــت: از حــدود ۴۶۰ هــزار نفــر  دانســت و 
جمعیــت روســتایی زیــر پوشــش، ۴۲۰ هــزار 
نفــر از روســتاییان در قالــب مجتمع هــای 
آبرســانی  پایــدار  صــورت  بــه  روســتایی 

. ند می شــو
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان درباره وضعیــت تصفیه خانه های 
گفــت:  ســاخت  حــال  ِدر  فاضــالب 
تصفیه خانــه فاضــالب فوالدشــهر تــا دهــه 
بهــره  مــدار  وارد  و  تکمیــل  امســال  فجــر 
تصفیه خانه هــای  و  می شــود  بــرداری 
پیشــرفت  بــا  چــادگان  و  نطنــز  فاضــالب 
کنونــی حــدود ۷۰ درصــد بــه شــرط تامیــن 
آن  تکمیــل  مراحــل  عمرانــی،  اعتبــارات 

می گیــرد. ســرعت 
فاضــالب  تصفیه خانــه  پکیــج  افــزود:  وی 
شــهر تودشــک نیز به شــرط تامین اعتبارات 
بــرداری  عمرانــی، امســال وارد مــدار بهــره 

ــد.  ــد ش خواه
و  قدمــت  بــه  اشــاره  بــا  امینــی  هاشــم 
فرســودگی شــبکه فاضــالب در شــهر های 
اصفهــان، خمینــی شــهر و شــاهین شــهر، 
کلکتور هــای  از  عمــده ای  بخــش  افــزود: 
روش هــای  بــا  اصفهــان  شــهر  فرســوده 
نویــن و معمــول اصــالح شــده و بــا دریافــت 
ــارات  ــورو از قســمت دوم اعتب ۵۰ میلیــون ی
فاینانــس و برگــزاری مناقصــه بیــن المللــی، 

می شــود. اجــرا  اصالحــات  ادامــه 
وی در بارهتوســعه خدمــات الکترونیکــی 
کنــون  گفــت: هــم ا آبفــای اســتان اصفهــان 
گانــه شــرکت در  ۹۵ درصــد از خدمــات ۲۳ 
شــهر ها و روســتا ها بــه صــورت غیرحضــوری 

ارائــه می شــود.

چــاه شــماره یــک شهرســتان چــادگان در 
راســتای تأمیــن نیــاز آبــی در فصــل تابســتان 

تجهیــز شــد.
منطقــه  عمومی آبفــا  روابــط  گــزارش  بــه 
چــادگان، بــا توجــه بــه پیــش بینــی نیــاز آبــی 
در تابســتان ســال جــاری و همچنیــن تنــش 
آبــی در مجتمــع ســه روســتاییه علــی عــرب، 
کلبعلــی در شهرســتان  معــروف آبــاد و ده 
کــه بــا اتصــال به شــبکه توزیع شــهر  چــادگان 
از آب پایــدار بهــره مند شــده اســت، چــاه تازه 
تأســیس شــماره یــک شــهر این شهرســتان 

شــد تجهیــز شــد.
در ایــن اقــدام عــالوه بــر نصــب الکتروپمــپ در 
چــاه مذکــور نســبت بــه احــداث حوضچــه 

گردیــد. شــیرآالت مربوطــه نیــز اقــدام 
کــه قبــل از مراحــل  الزم بــه توضیــح اســت 
کیفیــت  پمپــاژ و ذخیــره ســازی از وضعیــت 

آب اطمینــان حاصــل شــده اســت.

محله ای محروم در منطقه برخوردار:
احیای همت آباد اصفهان 

با همت مسئوالن 
روستاهای دارای 

تنش آبی 
در اولویت تامین آب 

نصب و تجهیز چاه 
شماره یک شهرستان 

چادگان 

۳۷۰ پنــل خورشــیدی بــا بیــش از ۳۷ میلیــارد ریــال 
ــع  ــهر توزی ــتان فریدونش ــایر شهرس ــن عش ــه بی هزین
شد. رحمت اهلل حمامیان قائم مقام شرکت توزیع 
بــرق اســتان گفت: هزینه هر پنل خورشــیدی کــه در 
اختیــار عشــایر قــرار می گیــرد ۱۰۰ میلیــون ریــال اســت 
کــه ۹۰ درصــد هزینــه از محــل دریافــت عــوارض بــرق 
تامیــن شــده اســت و تنهــا ۱۰ درصــد هزینــه از عشــایر 
دریافــت می شــود. مختار اســفندیاری مدیــرکل امور 
کنــون ۲۳۰۰  عشــایری اســتان هــم بــا بیان اینکــه تا
پنــل خورشــیدی بیــن عشــایر اســتان توزیــع شــده 
گفت: در اســتان اصفهان ۱۲ هزار خانوار عشــایری با 
کــه  جمعیتــی افــزون بــر ۶۰ هــزار نفــر زندگــی می کننــد 
گاز، ۶۰۰ هــزار لیتــر  ســاالنه بیــش از ۲۰ هــزار ســیلندر 
نفت ســفید و ۲۰ تا ۴۰ حمام خورشــیدی بین آن ها 

ــدار شهرســتان  توزیــع می شــود. رضــا صفــری فرمان
فریدونشــهر هــم جمعیــت عشــایراین شهرســتان 
کــرد  را ۲۳ هــزار نفــر بــا بیــش از ۲۴۰ هــزار دام اعــالم 
گفــت: در ســه ســال اخیــر بیــش از ۱۰۰ میلیــارد  و 
ریــال اعتبــارات بــرای توســعه زیرســاخت های حــوزه 

عشــایری شهرســتان اختصــاص یافتــه اســت.

با بیش از ۳۷ میلیارد ریال هزینه :

توزیع ۳۷۰ پنل خورشیدی بین عشایر شهرستان 
فریدونشهر 

خبر

خبر

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
اصفهــان از امضــای تفاهم نامــه خواهرخواندگــی 
دو شــهر اصفهــان و پورتــو طــی چنــد هفتــه آینــده 

ــر داد. خب
پایتخــت  پورتــو  بیان اینکــه  بــا  حجتــی  ایمــان 
از  پــس  فرهنگــی و دومیــن شــهر مهــم پرتغــال 
کشــور محســوب می شــود، اظهــار  پایتخت ایــن 
کــرد: پیشــنهاد اولیه ایــن خواهرخواندگــی از ســوی 
ســفارت ایران در لیســبون مطــرح و پــس از ابــراز 
عالقمنــدی شــهرداری های دو شــهر، این موضوع 
وارد فرآیندهــای رســمی جهت امضــای پیمــان 

شــد.
بــا  مطابــق  و  اســاس  همیــن  بــر  داد:  ادامــه  او 
کشــور جمهــوری اســالمی ایران در  قوانیــن وزارت 
خصــوص امضــای پیمان هــای خواهرخواندگــی، 
اداره بین الملــل شــهرداری اصفهــان الیحه ایــن 
شــورای  بــه  تصویــب  جهــت  را  خواهرخواندگــی 
کــه در جلســه علنــی روز  کــرد  اسالمی شــهر ارســال 

_یکشــنبه ۹ خــرداد ۱۴۰۰_ بــه تصویــب رســید.
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
پرونده ایــن  به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
کشــور  بــه وزارت  بررســی  بــرای  خواهرخواندگــی 
پیش نویــس  افــزود:  اســت،  شــده  ارســال  نیــز 
تفاهم نامه خواهرخواندگی در حال حاضر توسط 
شــهرداری های  بین الملــل  امــور  کارشناســان 
اصفهــان و پورتــو در حــال تدویــن اســت و احتمــااًل 
ظــرف دو هفتــه آینــده متــن نهایــی در جریــان 
نشســت آنالیــن شــهردار اصفهــان و پورتــو بــه طــور 

رســید. خواهــد  طــرف  دو  امضــای  رســمی به 
از  نیــز همچــون اصفهــان  گفتــه وی، پورتــو  بــه 
جملــه شــهرهای فرهنگــی و تاریخی اروپا به شــمار 
کــه در ســال ۲۰۰۱ توانســت عنــوان پایتخت  می آیــد 

فرهنگی ایــن قــاره را بــه خــود اختصــاص دهــد. 
کــه بافــت  عــالوه بر ایــن، هســته مرکزی ایــن شــهر 
را تشــکیل می دهــد در ســال ۱۹۹۶  تاریخــی آن 
توســط یونســکو در فهرســت میــراث جهانــی بشــر 

بــه ثبــت رســید.
کــرد: پورتــو نیــز شــبیه بــه  حجتــی خاطرنشــان 
اصفهان در حوزه ای چون معماری ســرآمد کشــور 
و قــاره خــود اســت به طــوری که یکی از معتبرترین 
کــز علمی معمــاری جهــان در ایــن شــهر واقــع  مرا

شــده اســت.
شهروند دیپلمات ها به یاری پیوند اصفهان 

و پورتو آمدند
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
اصفهــان همچنیــن از برگــزاری رویــدادی فرهنگــی 
گفــت:  ــو خبــر داد و  ــا محوریــت اصفهــان در پورت ب
قــرار اســت در قالــب ابتــکار شــهروند دیپلمــات 
شــهرداری  بین الملــل  امــور  اداره  همــکاری  بــا 
اصفهــان و انجمــن دوســتی پرتغــال و ایــران، ۲۵ 
ژوئــن مصــادف بــا چهــارم تیرمــاه ســال جــاری 
رویــدادی بــا محوریــت فرهنــگ اصفهــان در محل 

ــزار شــود. ــو برگ ــه شــهر پورت کتابخان ســالن 
کــرد:  وی بــا اشــاره بــه جزئیات ایــن رویــداد، اظهــار 
در این برنامه فرهنگی، عالوه بر برپایی نمایشــگاه 
عکــس اصفهــان از زاویــه دوربیــن عکاســان شــهر، 
پیــام ویدئویــی شــهردار اصفهــان منتشــر خواهــد 
شــد و برخــی اقــالم فرهنگــی بــه زبــان انگلیســی 
شــهر  ظرفیت هــای  و  ویژگی هــا  معرفــی  جهــت 
ــی قــرار  اصفهــان در اختیــار بازدیدکننــدگان پرتغال
موســیقی  اجــرای  همچنیــن  گرفــت.  خواهــد 
ســنتی ایران، شــعرخوانی و نکوداشــت شــعرای 
رویــداد  بخش های ایــن  دیگــر  از  بزرگ ایرانــی 

فرهنگــی خواهــد بــود.

 مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان: 

اصفهان و پورتو خواهرخوانده می شوند

خبرربخ

خبرربخ
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مدیــر گروه پژوهشــی ســامانه اطالعــات جغرافیایی 
گفــت: ســاختمان های بلنــد  دانشــگاه اصفهــان 
هــوای  آلودگــی  تشــدید  موجــب  شــهر،  اطــراف 

می شــود.  اصفهــان 
گــروه پژوهشــی ســامانه  علــی زنگــی آبــادی مدیــر 
اطالعــات جغرافیایــی )GIS( و برنامه ریــزی شــهری 
توپوگرافــی  شــرایط  گفــت:  اصفهــان  دانشــگاه 
)پســتی و بلنــدی(، اصفهــان را بــه صــورت یــک 
اســت  درآورده  اطــراف  از  شــده  محصــور  دشــت 
و ســاخت این برج هــا در حواشــی شــهر موجــب 

تشــدید آلودگــی هــوا خواهــد بــود.
کــرد: یکــی از علــل دیگر آلودگی هوای شــهر  او اضافــه 
نیــز موقعیــت جغرافیایــی آن و قرارگیــری در مرکــز و 

کشــور اســت. شــاهراه مواصالتــی 
مدیــر گروه پژوهشــی ســامانه اطالعــات جغرافیایی 
قرارگرفتــن  اظهارداشــت:  اصفهــان  دانشــگاه 
شــهر اصفهــان در چنیــن موقعیتــی باعــث تــردد 
خودرو هــای ســنگین از داخــل و اطــراف شــهر شــده 
اســت و برهمیــن اســاس آالیندگــی خودرو هــای 
ســنگین افزایــش بی رویــه آلودگــی هــوا را در بــردارد.

گــروه پژوهشــی GIS و برنامه ریــزی شــهری  مدیــر 
مطالعــات  بــه  بی توجهــی  از  اصفهــان  دانشــگاه 
گفــت: گســترش صنایــع آالینــده  کــرد و  علمی گالیــه 
پیرامــون شــهر اصفهــان در حــدود ۵۰ ســال اخیــر 
و اســتقرار صنایــع فــوالدی، نیروگاه هــا و صنایــع 
شــهر  آلودگی ایــن  عامــل  مهمتریــن  شــیمیایی 

اســت.
شورای شهر باید بیشتر ناظر طرح های توسعه 

شهری اصفهان باشد
اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  از  آبــادی  زنگــی 
خواســت بــر طرح هــای اجرایــی در این شــهر نظارت 

گفــت: شــرایط برخــورداری از  کامــل داشــته باشــد و 
ک برای ایــن شــهر بایــد بــه ســمتی پیــش  هــوای پــا
کــه امــکان ســکونت ســه میلیــون شــهروند در  رود 
شــهر و بیــش از ۴ میلیــون را در حریــم مصــوب آن در 

۱۰ ســال آینــده فراهــم باشــد.
کــم بــر  کاهــش بارندگــی و نظــام غلــط حا او بــر تاثیــر 
اقتصــاد کشــور در آلودگــی هــوای کالنشــهر اصفهــان 
گفــت: تــردد زیــاد و بــی مــورد برخــی  کــرد و  کیــد  تا
شــهروندان در شــهر و ضعــف فرهنــگ اســتفاده از 
ــار محدودیــت حمــل و  حمــل و نقــل عمومی درکن
کرونایــی از ســایر عوامــل  نقــل عمومــی و نیــز شــرایط 

ــت. ــهر اس ــن ش ــی هوای ای آلودگ
ــروه پژوهشــی GIS و برنامــه ریــزی شــهری  گ مدیــر 
دانشــگاه اصفهــان همچنیــن بخشــی از مشــکالت 
بــه نحــوه  را  آلودگــی هوای ایــن شــهر  موجــود در 
برنامه ریــزی شــهری و منطقــه ای مربــوط دانســت 
و گفــت: هزینــه جریمه هــای حاصــل از خودرو هــای 
ــا افزایــش قیمــت  بــدون معاینــه فنــی و آالینــده و ی
توســعه  و  هــوا  آلودگــی  رفــع  صــرف  بایــد  بنزیــن 
حمــل و نقــل عمومی شــود، اما ایــن اقــدام صــورت 

نمی گیــرد.
سالمت هوای اصفهان دستخوش گسترش 

صنایع بزرگ است
او در ارائــه راهــکار بــرای رفــع آلودگــی هــوای اصفهــان 
گفــت: بایــد از گســترش صنایــع، نیروگاه ها و صنایع 
هســته ای در اطــراف شــهر ممانعــت شــود در حالــی 
کــه فــاز ۲ و ۳ صنایــع بــزرگ یــز در اطــراف شــهر در 
کــه بــه زیــان ســالمت  حال ایجــاد یــا گســترش اســت 

هــوای اصفهــان خواهــد بــود.
گــروه پژوهشــی GIS و برنامه ریــزی شــهری  مدیــر 
دانشگاه اصفهان به آالیندگی حمل و نقل شهری 

اشاره و خاطرنشان کرد: استاندارد های پیشگیری 
از آلودگــی هــوا بــه ویــژه بــرای اتوبوس هــای شــهری و 

خدماتــی بایــد بــا جدیــت اجرایی شــود.
کشــاورزی  او از ســوزاندن باقــی مانــده محصــوالت 
کــرد و افــزود: بــرای ســوزاندن اراضــی  ابــراز نگرانــی 
کشــاورزی بایــد جریمه هــای ســنگین وضــع شــود و 
ــه جــای ســوزانده  ــج ب گنــدم، جــو و برن ســاقه های 
تبدیلــی  صنایــع  گســترش  راســتای  در  شــدن 

اســتفاده شــوند.
زنگــی آبــادی اظهارداشــت: گســترش متــرو و حمــل 
ونقــل عمومــی، جایگزینــی خودرو هــای هیبریــدی 
و از رده خــارج ســاختن خودروهــا، اتوبوس هــا و 
کســی های فرســوده برخــی از راهکار هــا بــرای رفــع  تا

آلودگــی هــوا هســتند.
ــرح  ــح ط ــرای صحی ــگاه اج ــتاد دانش ــن اس از دید ای
کنتــرل آلودگــی هــوا و داشــتن نــگاه علمــی و  جامــع 
براســاس طــرح  اقــدام  دانش بنیــان مســووالن و 
مطالعاتــی نیــز می توانــد بــه رفــع آلودگــی هــوای 

کنــد. کمــک  اصفهــان 
وظایف ارگان های اصفهان در پیشگیری از 

آلودگی هوا مشخص نیست
کــرد: درخصوص پیشــگیری و رفع آلودگی  او عنــوان 
هــوا نقــش و وظیفــه ارگان هــای مربوطــه مشــخص 
اساســی  و  کاربــردی  کنتــرل  ابزار هــای  و  نیســت 
و  زیســت  محیــط  ماننــد  نهاد هایــی  اختیــار  در 

شــهرداری نیســت.
زنگــی آبــادی بــر لــزوم تدویــن قوانیــن پیشــگیرانه و 
کیــد  بازدارنــده و مدیریــت یکپارچــه آلودگــی هــوا تأ
ــران  ــد نیرو هــای متخصــص و مدی ــزود: بای ــرد و اف ک
گرفتــه  کار  بــه  مربــوط  بخش هــای  در  شایســته 
شــوند. او حکمروایــی خــوب شــهری را در این راســتا 
مؤثر دانســت و اضافه کرد: تمام شــهر باید در مســیر 
واحــد حرکــت کننــد و تضاد هــای مدیریتــی و برنامه 
ریــزی بیــن دســتگاه های مرتبط نظیــر شــهرداری و 

پلیــس راهــور نیــز بایــد مرتفــع شــود.
این اســتاد دانشــگاه تصریح کرد: به منظور کاهش 
آلودگــی هــوای شــهر، پارکینگ هــای خودرو هــای 
ســنگین و فضا هایــی کارگاهــی بایــد بــه مکان هایی 
دورتــر از حاشــیه شــهر اصفهــان منتقــل شــود و از 
اســتقرار و بارگذاری هــای جدیــد در حریــم مصــوب 
کالبــدی  کیلومتــری محــدوده  شــهر و شــعاع ۳۰ 
فعلــی بایــد بــه شــدت جلوگیــری شــود و مســیر های 
ــا شــعاع ۵۰  وزش بــاد ســالم بــه ســمت شــهر بایــد ت
کیلومتــری بایــد از آالینده هــای محیطــی آزادســازی 

ک شــود. و پــا

گرفتهاند کهنفسشهررا برجهایی

کردن تنظیم وکالتنامه  دادســتان اصفهان موکول 
ک خــودرو بــه تنظیــم ســند  تعویــض مجــدد پــال
قطعــی در دفاتر اســناد رســمی را خالف قانــون اعالم 
کــه از ایــن امــر ســرباز بزننــد را تهدید به  و ســردفترانی 

کــرد.  تعقیــب کیفــری 
گــزارش تســنیم، علــی اصفهانــی، دادســتان  بــه 
ارســال  بــا  مــاه  اصفهــان هفتــه نخســت خــرداد 
ک اصفهان،  نامــه ای بــه اداره کل ثبــت اســناد و امــال
کــردن تنظیــم وکالتنامــه تعویض  کــرد: مقیــد  اعــالم 
ک بــه انجــام انتقــال در دفاتــر اســناد  مجــدد پــال
رســمی خالف قوانیــن موضوعــه از جملــه مــاده ۳۰ 

قانــون دفاتــر اســناد رسمی اســت.
اســناد  دفاتــر  اســتنکاف  پــی  در  کــه  نامــه  ایــن 
بــه تعویــض  رســمی از تنظیــم وکالتنامــه مربــوط 
کــه اســناد مالکیــت از ناحیــه  ک در مــواردی  پــال
پلیــس راهنمایــی و رانندگــی صــادر شــده اســت و 
کافــی بــودن بــرگ ســبز صــادره از ســوی  بــه معنــای 
نیــروی انتظامی برای اثبات مالکیت خودروســت و 
دیگــر بــه حضــور در دفاتــر اســناد بــرای تنظیــم ســند 

نیســت. نیــازی  رســمی خودرو 
منصــور  دســتور  بــا  و  حاضــر  حــال  در  نامــه  ایــن 
ک اســتان  امــال ثبــت اســناد و  نــادری، مدیــرکل 
کل و  اصفهــان در ادارات اســناد و بازرســی این اداره 

واحدهــای ثبتــی تابعــه الزم االجــرا اســت.
در متــن نامــه علــی اصفهانــی، دادســتان اصفهــان 
ک اســتان اصفهــان  بــه اداره کل ثبــت اســناد و امــال

آمــده اســت:
خصــوص  در  واصلــه  گزارشــات  بــه  توجــه  »بــا 

اســتنکاف دفاتــر اســناد رســمی از تنظیــم وکالتنامــه 
کــه اســناد  ک در مــواردی  مربــوط بــه تعویــض پــال
مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادر 

شــده اســت، مــوارد ذیــل متذکــر می گــردد.
- بــر اســاس اطــالق صــدر مــاده 29 قانــون رســیدگی 
بــه تخلفــات رانندگــی نقــل و انتقــال خــودرو بــه 

موجــب ســند رسمی اســت.
- ماده 1287 قانون مدنی اســناد رســمی را عالوه بر 
موارد تنظیمی در دفاتر اســناد رسمی شــامل اســناد 
تنظیمی نــزد مأموریــن رســمی در حــدود وظایــف و 

صالحیت دانســته اســت.
- مطابــق بــا مــاده 22 اصالحــی قانــون حمــل و 
کاالهــای خارجــی از قلمــرو جمهــوری  نقــل و عبــور 
وظایــف  و  صالحیت هــا  جملــه  از  اســالمی ایران 
نیــروی انتظامی مســئولیت صــدور اســناد مالکیــت 
قانــون  و  اســت  گردیــده  ک خــودرو عنــوان  پــال و 
رســیدگی به تخلفات رانندگی نیز به صورت صریح 

ــدارد. ــار ن ــخ این اختی ــر نس ــی ب ــی داللت ــا ضمن ی
- بــا توجــه بــه مــوارد معنونه قســمت ذیل مــاده 29 
فوق االشــاره صرفــًا ناظــر بــر تشــریفات نقــل و انتقــال 
ــر اســناد رســمی و منصــرف از ایجــاد  خــودرو در دفات
محدودیــت بــا تعیین تکلیــف راجع به ســایر اعمال 
اقدامــات  بــه  مربــوط  وضعیت هــای  و  حقوقــی 

قانونــی پلیــس راهنمایــی و رانندگــی اســت.
- بــا توجــه بــه رأی وحــدت رویــه شــماره 18۶۳ 
مــورخ 1۳99/12/2 هیئــت عمومی دیــوان عدالــت 
ــر ابطــال بندهــای 2 و ۳ بخشــنامه  اداری مبنــی ب
 1۳9۴/8/27 مــورخ   9۴/1۴72۰۴ شــماره 

ک  معاونــت امــور اســناد ســازمان ثبــت اســناد و امال
کــردن تنظیــم وکالتنامــه تعویــض  کشــور، مقیــد 
ک بــه انجــام انتقــال در دفاتــر اســناد  مجــدد پــال
رســمی خالف قوانیــن موضوعــه از جملــه مــاده 9۰ 
ــردفتران و  ــون س کان ــمی و  ــناد رس ــر اس ــون دفات قان

می باشــد. دفتریــاران 
ــاده 22  ــتای م ــت و در راس گف ــش  ــب پی ــر مرات ــا ب بن
ــف مــاده ۳  کیفــری و بنــد ال ــون آییــن دادرســی  قان
دســتورالعمل نحــوه مقابلــه بــا تــرک وظایــف قانونی 
کارمنــدان و پیشــگیری از آن و بنــد ۳  مدیــران و 
مــاده 2 دســتورالعمل نظــارت و پیگیــری حقــوق 
کلیــه دفاتــر اســناد  عامــه مقــرر اســت مراتــب بــه 
رســمی ابالغ و بــا مــوارد عــدم ترتیــب اثــر دادن بــه 
درخواست تنظیم وکالتنامه برخورد و در خصوص 
دفاتــر  عملکــرد  بــه  راجــع  شــکایت  اعــالم  نحــوه 
متخلــف نیــز بــه نحــو مقتضــی اطالع رســانی شــود. 
کــه بــا  بدیهــی اســت راجــع بــه ســردفتران دفاتــری 
تحمیل شرایط غیرقانونی موجب محرومیت حق 
ــا قلــب واقعیــت  ــب ی مراجعیــن شــده و از قبــل فری
حقوقــی و اجبــار بــه تنظیــم اســناد انتقــال خــودرو 
تحصیــل وجــه و منفعت نمایند، تعقیب کیفــری و 

اقــدام حقوقــی نیــز امکانپذیــر خواهــد بــود.«
بــه نظــر می رســد این اقــدام دادســتان اصفهــان 
بــه دنبــال شــکایت های مردمــی از عملکــرد برخــی 
بــه  مراجعــان  اجبــار  رســمی در  اســناد  دفاتــر  از 
تنظیــم ســند قطعــی خــودرو قبــل از تنظیــم ســند 
وکالــت بــر روی بــرگ ســبز صــادره از ســوی نیــروی 

اســت. گرفتــه  انتظامی صــورت 

سردفترانیکهبرگسبزخودروراسندرسمیندانندتعقیبکیفریمیشوند!

چرانامزدهایانتخاباتدربارهمحیطزیستصحبتنمیکنند؟

چشماندازترسناکبحرانآبدرایران
شــکلی  بــه  مقام های ایرانــی  امــا  کنــون  ا
ــه  ــاره بحــران رو ب غیرمعمــول زنــگ خطــر را درب
کــم آبــی بــه صــدا درآورده انــد؛ بحرانــی  گســترش 
گســترده ای را بــرای  کــه می توانــد درگیری هــای 
دسترســی به ایــن منبــع حیاتــی در ایران ایجــاد 
گفتــه »رضــا اردکانیــان« وزیــر نیــرو،  کنــد. بــه 
تابســتان پیــش رو خشــک ترین تابســتان در 

ــود پنــج دهــه اخیــر خواهــد ب
کمبــود  کــه بــا  دولت ایــران هشــدار می دهــد 
ــوان تامیــن  تامیــن آب مواجــه شــده اســت و ت
همزمــان  داشــت.  نخواهــد  را  کافــی  آب 
درگیری هــای بیــن اســتانی بــر ســر منابــع آب که 
کاهــش می یابــد در جریــان  بــه شــکل فزاینــده 

اســت.
گــزارش آفتاب نیــوز؛ نشــریه »آســیا تایمــز«  بــه 
ــی  کم آب ــودن  ــه جــدی ب ــا اشــاره ب گزارشــی ب در 
کــه  اســت  »مشــهور  می نویســد:  در ایــران 
مخالفت هــا  بــا  مواجهــه  هنــگام  مقامــات 
دامنــه  و  عمومی شــدت  نارضایتی هــای  و 
که با آن مواجه هســتند  بحران هــای مختلفــی 
کنــون امــا  کــم اهمیــت جلــوه می دهنــد. ا را 
مقام های ایرانــی بــه شــکلی غیرمعمــول زنــگ 
کــم آبــی  گســترش  خطــر را دربــاره بحــران رو بــه 
می توانــد  کــه  بحرانــی  درآورده انــد؛  صــدا  بــه 
گســترده ای را بــرای دسترســی  درگیری هــای 

کنــد. در ایران ایجــاد  منبــع حیاتــی  به ایــن 
بــه گفتــه »رضــا اردکانیــان« وزیــر نیــرو، تابســتان 
پیــش رو خشــک ترین تابســتان در پنــج دهــه 
کــه نگــران افزایــش  گفتــه  اخیــر خواهــد بــود. او 
کــه  چــرا  اســت  آشــامیدنی  آب  بــرای  تفاضــا 
ــت توانایــی تامیــن بی وقفــه آب در ســطح  دول
کنــون بــا شــدیدترین  کشــور را نــدارد. ایــران ا
خشکســالی در نیــم قــرن اخیــر مواجــه اســت؛ 
تغییــرات اقلیمی باعث کاهش شــدید بارندگی 
ــده  ــته ش گذش ــال های  ــه س ــبت ب ــران نس در ای
از  نتوانســته اند  مقام های ایرانــی  اســت. 

کم آبــی بکاهنــد. تاثیــرات منفــی 
کالنتــری« رئیــس ســازمان محیــط  »عیســی 
که ایــران  گفتــه بــود  زیســت در تاریــخ 17 مــه 
کمبــود منابــع آبــی در حــال نابــودی  بــه دلیــل 
کــه در راســتای  کــرده  کالنتــری اشــاره  اســت. 
اجمــاع کشــورها در نشســت مرتبــط با زمیــن در 
کشــورها  ریودوژانیــرو در ســال 1992 میــالدی از 
منابــع  از  درصــد   ۴۰ تنهــا  تــا  شــد  خواســته 

آب تجدیدپذیــر خــود را مــورد اســتفاده قــرار 
دهند. ایــن میــزان امــا در ایــران سال هاســت 
ــی  ــر آب ــه بیــش از 1۰۰ درصــد اســتفاده از ذخای ک
گفتــه بــود  کالنتــری همچنیــن  بــوده اســت. 
ــه تصمیماتــی  ــد نســبت ب مقام های ایرانــی بای
گرفتــه و بــه تخریــب  کــه در چهــار دهــه اخیــر 
محیــط زیســت منجــر شــده اند، نســبت بــه 

تاریــخ پاســخگو باشــند.
کــه  زده  تخمیــن  هواشناســی ایران  ســازمان 
میــزان بارندگــی در اســتان های جنوبی ایــران 
کم تــر  در سیســتان و بلوچســتان 82 درصــد 
بــوده  بلندمــدت  در  بارندگــی  میانگیــن  از 
کــه اســتان هرمزگان  اســت. این در حالــی اســت 
هــم مــرز بــا خلیــج فــارس و خلیــج عمــان 8۶ 
کم تــر در مقایســه بــا الگــوی  درصــد بارندگــی 
کــرده  غالــب بارندگــی در آن منطقــه را تجربــه 
»دولت ایــران  می نویســد:  نشــریه  اســت. این 
ســرمایه گذاری زیادی را بر روی ســاخت ســدها 
در سراســر آن کشــور انجام داده اســت. به گفته 
کارشناســان محیط زیست این موضوع نقشی 
منفــی در تبخیــر آب های تجدیدپذیر داشــته و 
باعــث تضعیــف منابــع آبــی کشــور شــده اســت. 
دهه هــای  در  ســدها  از  بی رویــه  اســتخراج 
ــغ  ــی بال ــر آب ــن ذخای ــن رفت ــث از بی ــته باع گذش
بــر 1۳۰ میلیــارد متــر مکعــب شــده اســت و تــراز 
در  نیــز  زیرزمینی ایــران  ســفره های  آب هــای 
کاهــش ذخایــر  حــال حاضــر منفــی اســت. این 
آب همزمــان بــا فشــار شــدید بــر دولــت بــرای 

کم تــر توســعه  تامیــن آب آشــامینی مناطــق 
یافتــه، روســتاها و شــهرهای دورافتــاده اســت 
کــه خــود باعــث دشــوار شــدن دســتیابی بــه 
ــق  ــن مناط ــاورزی در ای کش ــی  ــدف خودکفای ه

شــده اســت.
کشــاورزی 92 درصــد از منابــع  در ایــران بخــش 
آب هــای تجدیدپذیر ایــران را مصــرف می کنــد 
اما ایــن میــزان بســیار باالتــر از میانگین جهانی؛ 
کاهــش منابــع آب،  7۰ درصــد اســت. بــه دلیــل 
بــرای  بــا یکدیگــر  کشــاورزان در حــال رقابــت 
گزینه هــا بــه منظــور حفــظ  اســتفاده از تمــام 
منابــع آبــی از جملــه حفــر چاه هــای غیرقانونــی 
هســتند و بــا نصــب پمــپ ســاالنه ۴.7 میلیــارد 
متــر مکعــب آب را بــه طــور غیرقانونــی برداشــت 
کــه خــود مانعــی بــر ســر راه تحقــق  می کننــد 
دارد  قصــد  کــه  اســت  دولــت  چشــم انداز 
برداشــت از چاه هــای زیرزمینــی بــه میــزان 11 

کاســته شــود. میلیــارد متــر مکعــب 
حــدود 8۰ تــا 9۰ درصــد از آب ایــران در بخــش 
در  می گیــرد  قــرار  اســتفاده  مــورد  کشــاورزی 
کشــور  کــه سیســتم های آبیــاری در آن  حالــی 
هنــوز عمدتــا ســنتی و بــا بازدهــی بســیار پاییــن 
سیســتم های  اجــرای  و  نصــب  هســتند. 
ع  مــزار در  ویــژه  بــه  بــاال  بازدهــی  بــا  آبیــاری 
کنــدی داشــته اســت.  کوچک تــر رونــد بســیار 
بنابراین، ایــران نیــاز بــه اســتفاده از منابــع آب 
کــه معمــواًل در  زیرزمینــی عمیــق داشــته اســت 
کوتاه مــدت قابــل تجدیــد نیســتند. مقیــاس 

کمبود آب و مشکالت آن تنها گریبانگیر بخش 
کشــاورزی نیســت بلکــه تامیــن آب آشــامیدنی 
برای شــهروندان را نیز شــامل می شــود. »قاسم 
تقــی زاده خامســی« معــاون آب وزیــر نیــرو ســال 
کــه نزدیــک  کــرد  گذشــته در مصاحبــه ای اشــاره 
بــه ده میلیون ایرانــی فاقــد دسترســی پایــدار بــه 

آب هستند.
در  روســتا   ۶۰۰۰ کــه  کــرد  خاطرنشــان  وی 
ــات  ــاًل از امکان کام ــه  ک ــود دارد  ــر ایران وج سراس
کافــی بی بهــره هســتند و  کارآمــد تامیــن آب 
تنهــا بــا اســتفاده از تانکرهــا می تواننــد مقادیــر 
کننــد.  تأمیــن  کنان  ســا بــرای  را  محــدودی 
نیــز در مصاحبــه ای در ســال 2۰18  کالنتــری 
ــرای  ــر ســطح فعلــی مصــرف آب ب گ ــود ا گفتــه ب
ــد  ــی بمان ــر باق ــدون تغیی ــاورزی ب کش ــارف  مص
پرجمعیت ایــران  شــرقی  و  جنوبــی  مناطــق 
کامــل  ــه طــور  ــر از 2۵ ســال ب کم ت ظــرف مــدت 

می شــوند. تخلیــه 
ــی  ــران آب راه حل ــرای بح ــا ب ــر م گ ــود ا ــه ب گفت او 
کشــور  پیــدا نکنیــم حــدود ۵۰ میلیون ایرانــی از 
مهاجــرت می کننــد و شــاید اصــال ســرزمین و 
موجودیتــی بــه نام ایــران تــا آن زمــان وجــود 

ــد. ــته باش نداش
ایــن نشــریه در ادامــه می افزایــد: با ایــن وجــود، 
متاسفانه حل بحران آب از اولویت های اصلی 
کارزار  کشــور نیســت و حتــی در  سیاســتگذاران 
انتخابــات ریاســت جمهوری اخیــر نیــز هیــچ 
یــک از نامزدهــا در مــورد محیــط زیســت برنامــه 

ــد. ــه نداده ان جامعــی ارائ
صحبــت  زیســت  محیــط  دربــاره  هیچ کــس 
نمی کنــد و ایــن بــرای کشــوری چون ایــران کامال 

ک اســت.  ترســنا
از ســوی دیگــر، احــداث نیروگاه هــای تامیــن 
اســت  گران قیمــت  در ایــران  شــیرین کن  آب 
گفتــه  و مقــرون بــه صرفــه نخواهــد بــود. بــه 
کارشناســان اســاس مشــکل در ایــران آن اســت 
کــه بیــش از حــد از منابــع آب شــیرین در آن 
ادامــه  صــورت  در  می شــود.  اســتفاده  کشــور 
رونــد فعلــی بایــد منتظــر درگیری های بیشــتر بر 
ســر آب در اســتان های اصفهــان، چهارمحال و 
کمبــود بیشــتر  بختیــاری و خورســتان باشــیم. 
آب و مشــکالت مرتبــط بــا تخصیــص ناعادالنــه 
منابــع آب می تواننــد باعث ایجــاد تنش هــای 

بیشــتری شــوند«.

تحلیل

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهــان از دســتگیری دو ضــارب چمــاق بدســت 
کــه محیط بان پارک ملی قمیشــلو را مصــدوم کرده 

بودنــد، خبــر داد.
دو شــکارچی غیرمجــاز عصــر روز چهارشــنبه پنجــم 
ــز آهوهــا  گری ــه در تعقیــب و  ک ــی  خــرداد مــاه در حال
در پناهــگاه حیــات وحــش و پــارک ملــی قمیشــلو 
بودنــد، بــا محیــط بــان رضاقلــی خســروی درگیــر 
شــدند و بــا ضربــات شــدید چــوب و چماق ایــن 
محیــط بــان را از ناحیه ســر مصــدوم کــرده و متواری 

ــدند. ش
بیمارســتان  بــه  بعــد  بان اندکــی  محیــط  ایــن 
شاهین شــهر منتقــل و بســتری شــد. بــر اثــر ضربــات 
شــدید ســر و بینــی محیــط بــان شکســته بــود و بــا 
ــه ســر او وارد شــده  ــه ب ک ــی  ــه شــدت ضربات توجــه ب
بــود و احتمــال آســیب مغــزی وجــود داشــت مــورد 

گرفــت. آزمایــش قــرار 
در همیــن پیونــد فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط 
طبــق  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  اســتان  زیســت 
نتیجه آزمایشــات انجام شــده، این محیــط بان جز 
شکســتگی از ناحیــه ســر و بینــی، مشــکل خاصــی 

ــدارد. ن
وی اضافــه کــرد: دو شــکارچی غیرمجاز کــه اقدام به 
کــرده بودنــد،  ضــرب و جــرح محیــط بــان خســروی 
دســتگیر شــدند و پرونــده آنهــا در مراجــع قضائــی در 

حال رســیدگی اســت.
فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت اســتان 
اصفهان گفت: در هفته های اخیر شــاهد هســتیم 
ــدید و  ــالی ش ــل خشکس ــه دلی ــوار ب ــوش علفخ وح
ع اطــراف  گیــر، بــرای یافتــن آب و غــذا بــه مــزار فرا
پــارک پنــاه می برنــد و ایــن امــر برخــی از متخلفــان 
شــکار و صیــد را بــه تعــدی بــه مناطــق حفاظــت 

شــده ترغیــب می کنــد.
۲۱ اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، حــدود ۲۱ روز 
پیــش نیــز در حادثــه ای مشــابه درگیــری مســلحانه 
شــکارچیان غیرمجــاز بــا محیــط بانــان بــه مصــدوم 
شــدن دو محیط بــان منجــر شــد؛ در ایــن حادثــه 
ــرای  ــا دو سرنشــین ب ــدام ب ســه موتورســیکلت هرک
پــارک ملــی قمیشــلو  بــه دنبــال آهوهــای  شــکار 
کــه محیطبانــان متوجــه حضــور آنهــا شــدند  بودنــد 
گریــز و تیرانــدازی متخلفــان  و در جریــان تعقیــب و 
بــه خــودروی محیط بانــان و ناهمــواری منطقــه، 
خــودرو پیــکاپ واژگــون و دو محیــط بــان مصــدوم 

ــدند. ش
داشــت:  اظهــار  نیــز  بــاره  در ایــن  جمشــیدیان 
گــرم مجهــز بودنــد پــس از  کــه بــه ســالح  متخلفــان 
درگیــری متــواری شــدند. این افــراد نیــز شناســایی 
شــدند و تالش هــا برای دســتگیری آنهــا ادامــه دارد.

پــارک ملــی و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو بــا 
مســاحت ۱۱۳ هــزار هکتــار، یکــی از قدیمی تریــن 
مناطــق حفاظــت شــده در ســطح جهــان اســت که 
دارای ۲۸ گونــه پســتاندار، ۸۱ گونــه پرنــده، دو گونه 
دوزیســت و ۳۱ گونــه خزنــده اســت. قمیشــلو مامــن 
گونــه شــاخص »قــوچ اصفهان« اســت که بــه عنوان 
نمــاد حیــات وحــش جانوری ایــن اســتان معرفــی و 
ثبــت شــده اســت. پــارک ملــی قمیشــلو ۳۰ محیــط 

ــان دارد. ب

جت الــه غالمــی در هشــتاد و هفتمیــن نشســت 
کرونــا اظهــار  ســتاد اســتانی پیشــگیری و مقابلــه بــا 
کنــون بــه مــرز  کســینه شــدن شــهروندان ا کــرد: وا
۷۰ تــا ۷۵ ســال رســیده اســت و بــزودی وارد مرحلــه 
بعــدی می شــود و افــراد بــاالی ۷۰ ســال بایــد بــرای 
ــز مربوطــه مراجعــه  ک ــه مرا کسیناســیون ب انجــام وا
کرونــای اســتان  کننــد. ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا 
کرونایــی  اصفهــان بــا اشــاره بــه تشــریح وضعیــت 
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه های  توســط  اســتان 
کرونــا در  کاشــان اظهــار داشــت: رونــد  اصفهــان و 
دارد.  نزولــی  رونــد  اســتان  شهرســتان های  کثــر  ا
کــرد: شهرســتان های خمینی شــهر،  وی اضافــه 
گلپایــگان بــا شــیب مالیــم یــا  دهاقــان، مبارکــه و 
کــه الزم اســت  کاهــش شــیوع کرونــا مواجه هســتند 
بــه صــورت ویــژه دســتورالعمل ها در ایــن زمینــه 
رعایــت شــود. غالمی همچیــن بــا اشــاره بــه مراســم 
۱۴ تــا ۱۵ خــرداد داد جــاری  تصریح کرد: اصل بحث 
مــا در ایــن چنــد روز تعطیلــی، رعایــت دقیــق طــرح 
جامــع هوشــمند و محدودیــت پنجگانه در اســتان 
اســت. ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا کرونــای اســتان 
اصفهــان همچنیــن در بــاره انتخابــات پیــش رو 

اظهار داشت: در این زمینه مصوبه و دستورالعمل 
کــه آن را بــرای پیشــگیری از مــوج  ۱۵ بنــدی داریــم 
کــرد: از  کیــد  کــرد. وی تأ کرونــا اجرایــی خواهیــم 
در  بازرســی  کز ایســت  مرا ظهــر،  ســاعت ۱۲  امــروز 
محورهــای اصلــی اســتان مســتقر و ایســتگاه های 
کنتــرل خواهــد شــد و اجــازه ورود  بیــن اســتانی 
ــه اســتان نخواهیــم داد.  خودروهــای غیربومــی را ب
غالمی گفــت: شــهرهای قمصــر، نیاســر، چــادگان، 
ســمیرم، نطنــز، باغبهــادران، خوانســار و بوییــن 
محــدود  دارنــد،  ســفر  جاذبــه  کــه  میاندشــت  و 
اعمــال  بــا  تــا  می شــود  مســدود  آنهــا  ورودی  و 
رونــد  ســفرها،  حجــم  کنتــرل  و  دســتورالعمل ها 
کرونــا در اســتان ســیر نزولــی داشــته باشــد.  شــیوع 
کرونــای اســتان اصفهــان  ســخنگوی ســتاد مقابلــه 
کــه  افــزود: جرایــم یــک میلیونــی بــرای خودروهایــی 
از شــهرهای قرمــز بــه اســتان می آینــد و جرائــم ۵۰۰ 
هــزار تومانــی بــرای خودروهــای شــهرهای نارنجــی 
کــرد: ترددهــای  و زرد اعمــال می شــود. وی اضافــه 
طرح هــای  کــه  شــهرهایی  بــرای  اســتانی  بــرون 
گردشــگری دارنــد اعمــال خواهــد شــد و  جــاذب 
در ایــن زمینــه بــا فرمانــداران هماهنــگ شــده اســت 

کننــد. ــزار  ــا جلســات شهرســتانی را برگ ت

گفــت:  اســتان اصفهــان  کل دادگســتری  رییــس 
فعالیــت  میــدان  بیشــتر  چــه  هــر  ســازی  ناامــن 
ک  هنجارشکنان و اراذل و اوباش و مجرمان خطرنا
دارد.   قــرار  قضایــی  دســتگاه  هدف گــذاری  در 
محمدرضا حبیبی در نشست مشترک و تخصصی 
افــزود:  قضایی،انتظامــی در دادگســتری اصفهــان 
حمایــت دادســتان ها و مقامــات قضایــی از پلیــس 
در انجــام ماموریت ها،ایجــاد انگیــزه و پیشــرفت را 
بــه دنبــال خواهــد داشــت. وی حمــل و اســتفاده از 
ســالح را یکــی از جرایــم مهم برشــمرد و گفــت: با رصد 
اطالعاتــی دقیــق اجرای طرح های مختلف پلیســی 
و حضــور بموقــع نیــروی انتظامی و صــدور دســتورات 

قاطــع قضایــی در چارچــوب قانــون بــا قاچاقچیــان، 
در  غیرمجــاز  ســالح  حامــالن  و  اســتفاده کنندگان 
ســطح اســتان برخــورد و احــکام بازدارنــده قانونــی آن 
با قاطعیت اجرا خواهد شد. رییس کل دادگستری 
ــه آلودگــی  اســتان اصفهــان، همچنین ایجــاد هرگون
صوتــی بــا خودرو و موتورســیکلت در ســطح شــهر را از 
کید کرد: ایجــاد آلودگی های  دیگــر جرایم دانســت و تا
صوتــی از طریــق خــودرو و موتورســیکلت بخصــوص 
در هنــگام شــب در شــان اصفهــان نیســت و مــا از 
پلیــس درخواســت داریــم بــا ورود جــدی و در صــورت 
گونــه جرایــم برخــورد  لــزوم تشــکیل پرونــده با ایــن 
کنــد. وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر لــزوم 
کــم  کاهــش ورودی پرونــده بــه محا تــالش بــرای 

کیــد و اظهــار داشــت: نیــروی انتظامی می توانــد در  تا
برخــی از موضوعــات غیــر جنایــی بــا تذکــر لســانی و یــا 
ــده  ــی پیشــگیرانه و بازدارن ــارات قانون اعمــال و اختی
کاهــش  ــده قضایــی جلوگیــری و در  از تشــکیل پرون
آمــار ورودی پرونــده بــه دســتگاه قضایــی نقش مهم 
کیــد بــر لــزوم  کنــد. حبیبــی ضمــن تا و موثری ایفــا 

استمرار برگزاری جلسات مشترک تخصصی پلیس 
گفــت: تعامــل و هم اندیشــی و  و دســتگاه قضایــی 
همــکاری متقابــل میان ایــن دو مجموعــه باعــث 
پایــدار و اجــرای  ارتقــای نظــم و امنیــت  حفــظ و 
گــزارش  صحیــح قوانیــن در جامعــه می شــود.  بــه 
روابط عمومی دادگســتری کل اســتان اصفهان، این 
ــا  نشســت مشــترک تخصصــی قضایــی- انتظامی ب
حضــور مســووالن قضایــی و روســای پلیس هــای 
ــرات  ک ــی از مذا ــد. بخش ــزار ش ــتان برگ ــی اس تخصص
زمینه ســازی  و  برنامه ریــزی  بــه  نشســت  در ایــن 
پــای  مــردم  کثــری  بــرای مشــارکت و حضــور حدا
برگــزاری  امنیــت  تامیــن  نیــز  صندوق هــای رای و 

انتخابــات پیــش رو اختصــاص داشــت.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان: 

ضاربانمحیطباناصفهانیدستگیرشدند
سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان: 

کثرشهرستانهایاستان روندکرونادرا
روندنزولیدارد

رییس کل دادگستری استان اصفهان: 

هدفدستگاهقضاییناامنکردنمیدانعملهنجارشکناناست

خبر

خبر
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قهرمــان   ،)Alexi Pappas( پاپــاس«  »الکســی 
بازی هــای المپیــک، بازیگــر، فیلمســاز و نویســنده 

آمریکایــی اســت. 
کتــاب »شــجاعت«، خاطــرات صادقانــه خود  او در 
ــد و در آن  ــت می کن ــم روای ــچ خ ــر و پی ــی پ را از زندگ
کــه چگونــه ســخت ترین لحظــات  نشــان می دهــد 
زندگــی از مــرگ مــادرش بــه دلیــل خودکشــی تــا 
افســردگی پــس از المپیــک بــه او انگیــزه زندگــی 

می دهــد.
ایــن بازیگــر و نویســنده آمریکایــی بــا فیلم هــای 
2۰1۶( Tracktown(, Olympic Dreams )2۰19( و
Tall as the Baobab Tree )2۰12( شــناخته شــد 
بــه شــهرت دســت یافــت و در بیــن مخاطبــان 

کــرد. محبوبیــت زیــادی پیــدا 
تغییــر مســیر زندگــی و قهرمــان شــدند هنگامی کــه 
مــادرش  بــود،  ســاله  چهــار  پاپــاس  الکســی 
کــرد و ایــن موضوع مســیر زندگــی او را به  خودکشــی 

شــدت تغییــر داد.
هنگامی کــه پــدر او بــه دنبــال راهــی بــرای مشــغول 
نگه داشــتن دختــر داغ دیــده اش، او را در تیم های 
کــرد، زنــان ورزشــکار اولیــن زنانــی  ورزشــی ثبــت نــام 
کــه پاپــاس آنهــا را تحســین می کــرد و در  بودنــد 
کــه رویایــی  نتیجــه او بــه دختــری تبدیــل شــد 
جــز قهرمــان بازی هــای المپیــک شــدن نداشــت 
و بــا وجــود ســختی ها و مشــقت های این راه بــه 
آرزوی خــود ادامــه داد و از نظــر روحــی و جســمی کار 
گذاشــت و اجــازه نــداد هیــچ  ســختی را پشــت ســر 
چیــزی مانــع رســیدن او بــه هدفــش شــود. او بــرای 
نخســتین بــار در ســال ۲۰۱۶ بــه عنــوان دونــده زن 

بــه بازی هــای المپیــک راه یافــت.
از نظــر پاپــاس، شــجاعت یــک فرآینــد درونی اســت 
کــه  و تمامــًا بــه احســاس و ایمانــی بــر می گــردد 

ــد.  ــه خــود داری نســبت ب
وی می گوید:

مثل یک فرد شجاع دوندگی کن
مثل نوزاد بخواب

مثل یک دیوانه رؤیاپردازی کن

ــا ســخنرانی  مســتند ســینمایی »سلبریتیســم« ب
اســتاد اصغــر طاهــرزاده در ســینما ســوره حــوزه 

هنــری اســتان اصفهــان رونمایــی می شــود.
گــزارش روابــط عمومی حــوزه هنــری اســتان  بــه 
مســتند  کــران  ا و  رونمایــی  مراســم  اصفهــان، 
»سلبریتیســم« در ســاعت ۱۷ روز جمعه ۱۴ خرداد 
بــا حضــور اهالــی ســینما و اصحــاب رســانه و عالقــه 
منــدان در ســینما ســوره واقــع در خیابــان آمــادگاه 

روبــروی هتــل عباســی برگــزار می شــود.
و  نویســندگی  بــه  اســت  اثــری  »سلبریتیســم« 
کنندگــی ســید مهــدی خیــام  کارگردانــی و تهیــه 
گــروه فرهنگــی هنــری رهــوا تهیــه  کــه در  الحســینی 

شــده اســت.
مدیرتصویربرداری ایــن اثــر روح اهلل جوانــی و مدیــر 

تولیــد آن نیــز محمدرضــا طالبــی آهویی اســت.
مســتند سلبریتیســم بــه بررســی فرهنــگ شــهرت 
ــت  ــاد و سیاس ــواده، اقتص ــر، خان ــوذ آن در هن و نف
کاوی  وا بــا  دارد  تــالش  اثــر  می پردازد. ایــن 
ــی فرهنــگ شــهرت را  رســانه های ایرانی و غیرایران
گــون مــورد نقــد قــرار دهــد. تأثیــرات  گونا از زوایــای 
و  کنــد  آشــکار  را  سلبریتیســم  پدیــده  پنهــان 
چگونگــی مواجهــه با ایــن پدیــده جدیــد را دریابــد.
از نظرات بیش از شصت نفر از اساتید، هنرمندان 
و چهره هــای مشــهور ایرانی و غیرایرانــی در ایــن اثــر 
اســتفاده شــده اســت. این اثــر در پنــج قســمت بــه 
تولیــد رســیده اســت. قســمت اول ایــن مجموعــه 
همــراه بــا اســاتید، مــردم و چهره هــای مشــهور بــه 
تعریــف فرهنــگ شــهرت، جایــگاه آن و تأثیــرات 

مثبــت و منفــی آن می پــردازد.
از  الگوبــرداری  چگونگــی  بــه  دوم  قســمت 
نســل  در  شــهرت  فرهنــگ  تأثیــر  و  ســلبریتی ها 

اســت.  پرداختــه  نوجــوان 
فعالیت هــای  بــه  مجموعــه  ســوم این  قســمت 
خیرخواهانــه ســلبریتی های ایرانی و غیرایرانــی و 
نســبت آنهــا بــا نظــام ســرمایه داری می پــردازد. 
قســمت چهــارم نســبت فرهنــگ شــهرت و دنیای 
موســیقی، نقــش رســانه ملــی در تقویــت فرهنــگ 
شــهرت و برنامــه عصــر جدیــد را مــورد بررســی قــرار 
داده اســت و در نهایــت قســمت پنجــم بــه نســبت 
نقــش  و  سیاســت  دنیــای  و  شــهرت  فرهنــگ 
چهره هــای مشــهور در انتخابات ایــران و آمریــکا 

پرداختــه اســت.

)Bravey( شجاعت
اثر الکسی پاپاس

مستند »سلبریتیسم« 
در اصفهان رونمایی 

می شود خبرربخ

خبرربخ

هنر:ربخ

استاد تاریخ هنر و پژوهشگر در زمینه خوشنویسی 
گفــت: بــرای ارتبــاط بیشــتر نســل جدید و گســترش 
هنــر خطاطی باید درب های موزه، گنجینه اســناد 
و مجموعه هــای شــخصی بــرای عمــوم بــه نمایــش 

گذاشــته شود.
ــزاری نمایشــگاه  ــیه برگ ــهیدانی در حاش ــهاب ش ش
»خطــوط خامــوش« در اصفهــان اظهــار داشــت: 
گــری خطــوط  اصفهــان حــق همیشــگی بــر احیا
اسالمی دارد و استاد حبیب اهلل فضایلی مهم ترین 
و اولیــن فــردی بــود کــه خطــوط اســالمی را یکپارچــه 
کــردن اقــالم خوشنویســی  کــرد و در زنــده  عرضــه 

ســهم بســزایی داشــت.
مکتــب  عصــاره  فضایلی ایــن  اســتاد  افــزود:  وی 
اصفهــان نــه تنهــا بــه قلــم و هنــر بلکــه بــه نظــر و 
پژوهــش تــا حــدود بســیاری راه را بــر همــگان همــوار 
کافــی اســت دو شــاهکار »اطلــس خــط« و  کــرد. 
»تعلیــم خــط« را از تاریخ خوشنویســی معاصر ایران 
کــه در تاریــخ  کنیــم، آنــگاه معلــوم نبــود  حــذف 

می افتــاد. اتفاقــی  چــه  خط ایــران 
استاد فضایلی، مهم ترین ستون تاریخ 

خوشنویسی
بــا  پژوهشــگر خوشنویســی  و  هنــر  تاریــخ  اســتاد 
بیان اینکــه مهم تریــن ســتون تاریــخ خوشنویســی 
گفت: اســتاد فضایلی  نقش اســتاد فضایلی اســت، 
کــه دسترســی بــه تصاویــر و امکانــات  در ســال هایی 
کــردن  کتیبه هــا و ســفر  وجــود نداشــت بــا دیــدن 
ســعی در تمریــن خطــوط مختلــف داشــت و وی از 

پیشــگامان احیــای خطــوط اسالمی اســت.
خطــوط  از  برخــی  خاموشــی  خصــوص  در  وی 
کــرد: اولیــن بــار پیشــگامان و بــزرگان خــط،  تصریــح 
قلــم  بــه  تبدیــل  و  نهادینــه  را  کنــده  پرا خطــوط 
گونه هــای مختلــف  می کننــد امــا همــواره اقــالم و 
کــه همچنــان  و متنوعــی از خطــوط وجــود داشــته 

کشــف نشــده اســت، بنابرایــن اولیــن خاموشــی بــا از 
بیــن رفتن بســیاری از خطوط اتفــاق می افتد و بعد 
گانــه خوشنویســی بــه  از آن اقــالم شــناخته شــده ۶ 

عنــوان اقــالم رســمی مطرح می شــوند.
خاموشی خطوط در دوران صفوی و پهلوی

شــهیدانی بــا بیان اینکــه خاموشــی دوم خطــوط در 
گفــت: بــا پیدایــش قلــم  دوره صفــوی رخ می دهــد، 
گرفتــن عالقه مندی ایرانیــان  نســتعلیق، شــدت 
ــود  ــث می ش ــم باع ــوع قل ــن ن ــط و رواج ای ــن خ به ای

کنــار برونــد. کمرنــگ و  کــه دیگــر اقــالم بــه تدریــج 
وی افــزود: خاموشــی ســوم از دوره پهلــوی بــه دلیل 
رواج ســایر هنرهــا، مدرنیســم و شــبه مدرنیســم 
کــه در خوشنویســی و ســایر هنرهــا  آغــاز می شــود 
کــه ســنتی عمــل می کردنــد  و رفتارهای ایرانی هــا 
از  برخــی  حتــی  کــه  می شــود  گسســت ایجاد 
کاغــذ منســوخ شــده  ــراش و ســاخت  شــیوه های ت

اســت.
اسناد تاریخی و هنر خط را در معرض عموم 

قرار دهید
استاد تاریخ هنر و پژوهشگر در زمینه خوشنویسی 
کــرد: هنگامی کــه بــه جاذبــه اقــالم  خاطــر نشــان 
هنرمنــدان  تــالش  اســالمی و  تاریخــی  خطــوط  و 
گــری آنهــا توجــه می کنیــم، متأســفانه  بــرای احیا

کــه بســیاری از آنها در زیر قوانیــن و قواعد  می بینیــم 
بی رویــه موزه هــای داخلــی و یــا اســناد و مــدارک 

بــرای عمــوم قابــل مشــاهده نیســتند.
وی ادامــه داد: بنابرایــن الزمــه احیــا و گســترش این 
نــوع از هنرهــا در معــرض عمــوم قــرار دادن اســت 
کــز فرهنگــی رخ  کــه بــه همــت نمایشــگاه ها و مرا
کــه همــه مــردم و عالقــه منــدان بتواننــد  می دهــد 

کننــد. از ایــن اســناد تاریخــی اســتفاده 
تقدم ارزیابی خط بر خوشنویسی

شــمیرانی یادآور شــد: خطوط و اقالم خوشنویســی 
حــال  هــر  بــه  امــا  می آینــد  وجــود  بــه  تدریجــی 
افرادی ایــن خطــوط و اقــالم را نهادینــه و نظام منــد 
گرمجموعــه ای از تحــوالت خــط را ارزیابــی  کردنــد و ا
کنیــم آنــگاه می توانیــم بــه خوشنویســی بپردازیــم.

رویــداد ملــی خطــوط  بــه دومیــن  اشــاره  بــا  وی 
آثــار  نمایــش  بــا  رویــداد  گفت: ایــن  خامــوش 
خطــوط  کارگاه هــای  برگــزاری  و  ملــی  منتخــب 
ســنتی و بازخوانــی خطــوط برگــزار شــده اســت و 
تــا تاریــخ ۲ تیرمــاه در عمــارت ســعدی اصفهــان 
همچنیــن  بــود.  خواهــد  عالقه منــدان  میزبــان 
کتابخانــه تخصصــی خــط  کــه  در تــالش هســتیم 
کنیــم تــا مکانــی بــرای  و خوشنویســی راه انــدازی 
ارتبــاط و دیــدار اســاتید و عالقه مندان فراهم شــود.

استاد تاریخ هنر و پژوهشگر خوشنویسی:

خاموشی خطوط دیگری را رقم نزنیم

گهی فقدان سند مالکیت آ
خانم معصومه صادقی علویجه فرزند ابوالقاســم )احدی از وراث مرحوم ابوالقاســم صادقی علویجه( 
باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویت و امضاء شــهود کــه تحــت شــماره 18۳۵۴، 1۴۰۰/۰2/۰7 
که ســند مالکیت دو و یک - چهارم  گواهی شــده مدعی اســت  توســط دفترخانه 182 علویجه  رســما 
ک شــماره 188۵ فرعــی واقــع در علویجــه یک اصلی بخش  دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکــدرب بــاغ پــال
ک ذیــل ثبــت ۵۵8۶/۶81 بنــام ابوالقاســم نامبــرده ثبــت  کــه در ۵89 دفتــر ۴۳ امــال 1۵ ثبــت اصفهــان 
گــم شــدن یــا ازبیــن رفتــن: بــه  و ســند صــادر  شــده و و معاملــه دیگــری هــم انجــام نشــده اســت. نحــوه 
علــت بــی احتیاطــی مفقــود شــده اســت. چــون درخواســت صدورالمثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را 
گهی می شــود که هرکس  نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبت مراتــب آ
گهی ذکرشــده( نســبت بــه آن یا وجود ســند مالکیت مذکور  مدعــی انجــام معاملــه )غیــراز آنچــه در این آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن  نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه  گــردد. ا کننــده مســترد 
نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. تاریخ انتشــار: پنج شنبه 

ک مهردشــت محمدعلــی ناظمــی - 11۴1722 / م الــف  1۴۰۰/۰۳/1۳ - سرپرســت ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

خانــم معصومــه صادقــی علویجــه فرزنــد ابوالقاســم )احــدی از وراث مرحــوم ابوالقاســم صادقــی علویجه( 
کــه تحــت شــماره 18۳۵۴، 1۴۰۰/۰2/۰7  کــه هویــت و امضــاء شــهود  باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی 
توســط دفترخانــه 182 علویجــه رســما گواهــی شــده مدعــی اســت که ســند مالکیت ســه - چهــارم دانگ 
ک شــماره 188۵ فرعــی  واقــع در  علویجــه یــک اصلــی  بخــش 1۵  مشــاع  از ششــدانگ یکــدرب بــاغ، پــال
ک ذیــل ثبــت ۵۶29/۶81  بنــام شــوکت صادقــی علویجــه فرزنــد  کــه در8۵ دفتــر ۴۴ امــال ثبــت اصفهــان 
محمــود ثبــت وتســلیم شــده و بعــدا طــی ســند قطعــی 887۶۵،  1۳۶2/۰1/۰7 دفترخانــه 72 اصفهــان 
ــا  گــم شــدن ی ــه ابوالقاســم نامبــرده انتقــال شــده  و معاملــه دیگــری هــم انجــام نشــده اســت. نحــوه  ب
ازبیــن رفتــن: بــه علــت بــی احتیاطــی مفقود شــده اســت. چــون درخواســت صدورالمثنی ســند مالکیت 
گهی می شــود که  نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامه قانــون ثبت مراتب آ
گهــی ذکرشــده( نســبت بــه آن یا وجود ســند مالکیت  هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــراز آنچــه در ایــن آ
کتبــا  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  مذکــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه 
گــر ظــرف مهلت مقرر اعتراضی نرســید یــا درصورت اعتــراض اصل ســند ارائه  گــردد. ا ارائــه کننــده مســترد 
نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد. تاریخ انتشــار: پنج شــنبه 

ک مهردشــت محمدعلــی ناظمــی - 11۴171۵ / م الــف  1۴۰۰/۰۳/1۳ - سرپرســت ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

خانم معصومه صادقی علویجه  فرزند ابوالقاسم )احدی از وراث مرحوم ابوالقاسم صادقی علویجه( 
باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود کــه تحــت شــماره 18۳۴۶، 1۴۰۰/۰1/۳1 
توســط دفترخانه 182 علویجه رســما گواهی شــده رســما گواهی شــده مدعی اســت  که ســند مالکیت 
ک 1۶7۰ فرعــی  واقــع در علویجه یک  یــک ســهم و نیــم مشــاع از نــه ســهم ششــدانگ یــک درب بــاغ پــال
ک ذیــل ثبــت 78۵9 بنــام محمدمهــدی  کــه در 1۳7 دفتــر ۴7  امــال اصلــی بخــش 1۵ ثبــت اصفهــان 
محققــی علویجــه ثبــت و صــادر گردیــده اســت و بعــدا طــی ســند قطعــی شــماره 11۳۳۵، 1۳۵۴/۰1/17 
دفتــر ۴2 نجــف آبــاد بــه نامبــرده ثبــت و ســند صــادر شــده و معاملــه دیگــری هــم انجــام نشــده اســت. 
گــم شــدن یــا ازبیــن رفتــن: بــه علــت جابجائــی مفقــود شــده اســت. چــون درخواســت صــدور  نحــوه 
المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبت 
گهــی ذکرشــده( نســبت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــراز آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  مراتــب آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره  بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مذکــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نمایــد تا مراتب 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا  گــردد. ا کننــده مســترد  صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم 
ک مهردشــت  خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: پنــج شــنبه 1۴۰۰/۰۳/1۳ - سرپرســت ثبــت اســناد و امــال

محمدعلــی ناظمــی - 11۴1718 / م الــف 
گهی فقدان سند مالکیت آ

خانم معصومه صادقی علویجه فرزند ابوالقاســم )احدی از وراث مرحوم ابوالقاســم صادقی علویجه( 
باســتناد دو  بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضاء شــهود کــه تحــت شــماره 18۳۴۶، 1۴۰۰/۰1/۳1 

توســط دفترخانــه 182 علویجــه  رســما گواهــی شــده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت یــک ســهم و نیــم 
ک 1۶7۰ فرعــی واقــع در علویجــه یــک اصلــی بخــش 1۵  مشــاع  از نــه ســهم ششــدانگ یکــدرب بــاغ پــال
ک ذیل ثبت 78۵8 بنام یداله محققی علویجه ثبــت و صادر  کــه در 1۳۵ دفتــر ۴7 امــال ثبــت اصفهــان 
گردیــده اســت و بعــدا طــی ســند قطعــی شــماره 11۳۳۵، 1۳۵۴/۰1/17 دفتــر ۴2 نجــف آبــاد بــه نامبــرده  
ثبــت و ســند صــادر شــده و معاملــه دیگــری هــم انجام نشــده اســت. نحوه گم شــدن یا ازبیــن رفتن: به 
علــت جابجائــی مفقــود شــده اســت. چــون درخواســت صدور المثنی ســند مالکیــت نامبــرده را نموده 
گهی می شــود کــه هرکس مدعی  طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبت مراتب آ
گهــی ذکرشــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مذکــور نــزد  انجــام معاملــه )غیــراز آنچــه در ایــن آ
کتبــا ضمــن  ــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  گهــی ت خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه  گــردد. ا کننــده مســترد 
نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تســلیم خواهد شــد. تاریخ انتشــار: پنج شنبه 

ک مهردشــت محمدعلــی ناظمــی -  11۴17۰1 / م الــف 1۴۰۰/۰۳/1۳ - سرپرســت ثبــت اســناد و امــال

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 ثبتی اراضی و  آ

ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰27۳

تاریخ: 1۴۰۰/۰2/2۰
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰11۵، 1۴۰۰/۰1/۳۰ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 
تیران تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زهرا دادخواه فرزند محســن به شــماره ملی 
۵۴9۰1۰1989 صــادره تیــران در ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک درب بــاغ بــه مســاحت ۶۴۳/7۵ 
ک فرعــی 1۶22 فرعــی از یــک اصلــی واقــع در تیــران بخــش دوازده ثبت اصفهــان خریداری  مترمربــع پــال
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب  از مالــک رسمی باواســطه آقــای حیــدر گل آرا محــرز 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت  گهــی می شــود درصورتــی  در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند. بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور 

و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰2/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/1۳

سیدمحمدحسن مصطفوی
ک تیران رئیس ثبت اسناد و امال

11۳۶12۳ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۶۰۰۰۵81، تاریخ: 1۴۰۰/۳/۶، چون آقای ســیدعباس حســینی فرزند ســیدمصطفی مالک 
ک ۴۵7۳ فرعــی از ۴۵2 اصلــی واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان بــا تســلیم 2 بــرگ  ششــدانگ پــال
استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا گواهــی شــده و بــه تاییــد دفتــر ۳۵7 رســیده مدعی 
کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند مالکیــت 11۵8۳، 1۳9۵/۰7/۰1 بــه شــماره چاپــی ۶1۳۵9۵  اســت 
کــه در دفتــر الکترونیــک 1۳992۰۳۰2۰2۶۰1727۰ بــه نام نامبرده ســابقه ثبت و ســند  ســری ه ســال 98 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده اســت  گواهــی دفتــر امــال گردیــده و طبــق  مالکیــت صــادر و تســلیم 
محدودیــت و رهنــی نــدارد و بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیده اســت و تقاضای صدور ســند مالکیت 
گهی می شــود  المثنــی نموده انــد. طبــق تبصــره یــک اصالحی مــاده 12۰ آییــن نامه قانون ثبت مراتب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یا ســند مالکیت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
کتبــًا  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ضمن ارائه اصل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نمایید تا مراتب صورت مجلس و اصل ســند 
گــر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرســد و یــا درصورت اعتراض اصل ســند  بــه ارائــه کننــده مســترد گــردد. ا
ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضی تســلیم خواهد شــد. محمدعلــی فالح 

ک شــمال اصفهــان - 11۴۳298 / م الــف رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

گهی آ

خبر

داوری  گفــت:  کریــم  قــرآن  المللــی  بیــن  داور 
مســابقات قــرآن امــری پیچیــده اســت و بایــد بــا 
نگاهــی تخصصــی حاصــل از علــم و تجربه ایــن 

امــر انجــام شــود.
محمدرضــا ســتوده نیــا ضمــن قدردانــی از اداره 
و  اصفهــان  اســتان  خیریــه  امــور  و  اوقــاف  کل 
ــرای برگــزاری  ــز امــور قرآنــی ســازمان اوقــاف ب مرک
دوره ارزیابــی و ســاماندهی داوران قرآنــی اظهــار 
امــکان  کرونــان  شــیوع  بــه  توجــه  بــا  داشــت: 
ارزیابــی حضــوری وجــود نداشــت و ایــن ارزیابــی 

کنفرانســی برگــزار شــد. بــه صــورت ویدئــو 
وی بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان در ارزیابــی 
کشــوری  میــزان  خواهــران  و  بــرادران  تجویــد 
بــود، افــزود: در ایــن بخــش امکانــات خوبــی برای 
کیفیــت برگــزاری نیــز  برگــزاری دوره فراهــم شــد و 

ــود. قابــل قبــول ب
ــا اشــاره به اینکــه  ــم ب کری داور بیــن المللــی قــرآن 
و  ارزیابــی  ســوم  مرحلــه  در  کننــدگان  شــرکت 
آزمــون  دو  در  کریــم  قــرآن  داوران  ســاماندهی 
کتبــی موفــق بــوده و به ایــن مرحلــه راه یافته انــد، 
صوتــی  فایل هــای  مرحلــه  در ایــن  داد:  ادامــه 
از داروان دریافــت  را  پخــش شــد، توضیحاتــی 
تخصصــی  نــگاه  از  داوران  ســطح  و  کردیــم 
کــرد: همــه تــالش  کیــد  مشــخص شــد. وی تا
کار  خــود را بــرای از بیــن بــردن جانبداری هــا بــه 
بردیــم و تنهــا از رو توانایــی و صالحیــت افــراد 
ــا بیان اینکــه از  داوری انجــام شــد. ســتوده نیــا ب
قبــل منابــع بــه داوران اعــالم شــده بــود، تصریــح 
کــه صالحــت علمی ایــن  کــرد: بایــد توجــه داشــت 
ضمن اینکــه  شــده  احــراز  دوره  در ایــن  داوران 

تحصیــالت  حتمــًا  داوران  نیســت  نیــازی 
باشــند. دانشــگاهی داشــته 

داوران باید بافت تالوت قرآن را به خوبی 
بشناسند

کیــد بر اینکــه داوری مســابقات قــرآن  وی بــا تا
پیچیــده اســت، اضافــه کرد: این امــر فرمول های 
کــه هر  خــاص خــودش را دارد و ماننــد هنــر اســت 
اســتادی ســبکی خــاص دارد و بایــد بــا بافــت 

تــالوت قــرآن بــه خوبــی آشــنا باشــد.
کریــم بــا بیان اینکــه  ایــن داور بیــن المللــی قــرآن 
دارد،  زیــادی  اهمیــت  داور  تشــخیص  میــزان 
ابــراز داشــت: ممکــن اســت ۱۰ درصــد خطــا در 
شــنوایی داوران باشــد ماننــد مســابقات فوتبــال 
کــه هیئــت نظارت ایــن موضــوع را بررســی  و … 

می کنــد.
رشــته  نیــز  دانشــگاه ها  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
غ  علــوم و فنــون قرائــات را داریــم، ادامــه داد: فــار
التحصیالن ایــن رشــته متخصــص هســتند و بــه 
خوبــی می تواننــد در امــر داوری مســابقات قــرآن 

ــد. کنن ورود 
شــخص  تخصــص  کــرد:  تصریــح  نیــا  ســتوده 
کــه  رشــته ای  از  عمیــق  شــناخت  متقاضــی ، 
کنــد، عدالــت و تقــوا و نفــوذ  می خواهــد داوری 
ناپذیــری از ویژگی های برجســته و اصلــی داوری 

قــرآن اســت.
وی مهم تریــن چالــش داوری را تفاوت داوری ها 
گفــت: داوری هــا می توانــد ســلیقه ای  دانســت و 
باشــد، تفــاوت تشــخیص ها وجــود دارد و از ایــن 
ــازی این  ــان س ــمت یکس ــه س ــم ب ک ــم  ک ــد  رو بای

کنیــم. امــر حرکــت 

داور بین المللی قرآن کریم:

داوری مسابقات قرآن امری پیچیده است

خبر

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  اللهیــاری،  فریــدون 
کــه  گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اصفهــان 
مدت هــا از بیمــاری ســرطان خــون رنــج می بــرد، 
ــر  عصــر  ۱۱ خردادمــاه جــاری در ســن ۵۳ ســالگی ب
کرونــا در بیمارســتان  اثــر عــوارض ناشــی از ابتــال بــه 

الزهــرا)س( اصفهــان درگذشــت.
گفت وگــو بــا  در همیــن راســتا ناصــر طاهــری در 
فــارس در اصفهــان، اظهــار داشــت: آقــای الهیــاری 
کرونــا درگیــر بیمــاری  پیــش از ابتــال بــه بیمــاری 
از حــدود ۱۷ روز پیــش  امــا  بــود  ســرطان خــون 

کــه پــس از انجــام آزمایــش  کرونــا شــد  مشــکوک بــه 
کرونا شــده  اســت. مشــخص شــد مبتال به بیماری 

معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان ادامه 
داد: او پیــش از آنکــه هوشــیاری خــود را از دســت 
کاری  دهد حتی در بیمارستان هم پیگیر مسائل 
گذشــته بیهــوش شــده و  بــود امــا از حــدود ۱۰ روز 

ســطح هوشــیاریش پاییــن آمــد.
گفــت: پــس از  کادر درمــان   وی بــا تشــکر از زحمــات 
گذشــت چنــد روز از بســتری وی، پزشــک معالــج و 

کارهــای الزم انجــام شــده  کــرد  کادر درمــان او اعــالم 
کــه فکــر می کردیم  و تمــام مراقبت هــا و مســیرهایی 
ممکــن اســت نتیجــه دهــد، انجــام گرفتــه امــا حال 

کار افتــاد. کامــال از  وی وخیم تــر شــد و ریه هــای او 
کار  کــه ریه هــا از  کــرد: پــس از آن  طاهــری اضافــه 
دســتگاه ها  طریــق  از  کسیژن رســانی  ا افتادنــد، 
روز  یعنــی  اقــدام  آخریــن  در  می گرفتــه  صــورت 
ــدن خــارج شــود و  ــه از مــدار ب ــرار شــد ری گذشــته ق
کار ریه را انجام  که  دســتگاهی به وی متصل شــود 
که ایــن امــر هــم جواب گــو نبــود و عصــر روز  دهــد 

کــرد. گذشــته دار فانــی را وداع 
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی، 
اصفهــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
بــه  را  ک  دردنــا ضایعــه  بنده ایــن  کــرد:  تصریــح 
همــکاران خــودم، اصحــاب رســانه، اهالــی هنــر و 

دانشــگاهیان تســلیت عــرض میکنــم.
و  کســپاری  خا مراســم  جزییــات  پیرامــون  وی 
تشــییع مرحــوم فریدون الهیــاری، مدیــرکل میراث 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان  فرهنگــی، 
اصفهــان اظهــار داشــت: مراســم تشــییع، ســاعت 
۱۵ روز پنجشنبه از مقابل اداره کل میراث فرهنگی 
و ســپس در دانشــگاه اصفهــان برگــزار می شــود و 
امامــزاده نجم الدیــن  ک ســپاری در  مراســم خــا

جوی آبــاد خمینی شــهر خواهــد بــود.

کسپاری مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان اعالم جزئیات مراسم تشییع و خا

موسیقیربخ

خبرربخ

اثــر موســیقی »پنجره هــای رو بــه نــور« بــا موضــوع 
انتخابــات در واحــد شــعر و موســیقی مرکــز اصفهــان 

تولیــد و آمــاده پخــش شــد.
بــه  نــور«  بــه  رو  »پنجره هــای  موســیقی  قطعــه 
آهنگســازی و تنظیــم مرتضــی شــفیعی، شــعر ایرج 
قنبــری و خوانندگــی ســعید صالحــی در ســاختار 

ارکســترال بــا موضــوع انتخابــات در واحــد شــعر و 
موســیقی این مرکــز تولیــد و در مرکــز موســیقی و 

ســرود ســازمان تصویــب شــد.
و  اســتانی  شــبکه های  از  پخــش  آمــاده  اثــر  ایــن 

اســت. سراســری 
معاونــت  در  موســیقی  نماهنگ ایــن  همچنیــن 

ســیمای مرکــز اصفهــان تولیــد شــده اســت.

کارگــردان  و  بازیگــر  نویســنده،  صحــت؛  ســروش 
در  آهنگســاز ایرلندی،  واربــک؛  اســتیفن  و 
سی وهشــتمین  پایانــی  روز  آموزشــی  کارگاه هــای 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر، تجربه هــای خــود را 
بــا هنرجویــان و عالقه منــدان بــه ســینما درمیــان 

می گذارنــد.
کارگاه  عنــوان  ســینما«  در  زندگــی  »تجربه هــای 
کارگاه واربک  صحــت و »اهمیت احســاس« عنــوان 
در روز آخــر برگزاری ایــن رویــداد ســینمایی اســت.
ســروش صحــت، متولــد ۱۳۴۴، در اصفهــان اســت. 
کارگردانــی بــرای  غ بهتریــن  او در ســال ۱۳۹۸ ســیمر
فیلــم جهــان بــا مــن برقــص را از ســی وهفتمین 

کــرد. جشــنواره جهانــی فیلــم فجــر از آن خــود 

فیلم هــای  در  نقــش  تجربه ایفــای  صحــت 
گاوخونــی،  ســینمایی قاعــده تصــادف، تقاطــع، 
ــز  ــران و... را نی ــران ته ــج گاه، طه گی ــن پترزبورگ،  س

دارد. خــود  کاری  درکارنامــه 
اســتیفن واربــک، آهنگســاز و بازیگــر تئاتر ایرلنــدی 
اســت، او موســیقی فیلم هایی از جمله دی ان ای، 
کارگردانی  کــه گفــت نــه )بــه  مــردی بــا کاله، حســین 
کــودکان، هم پســند،  احمدرضــا درویــش(، بــازی 
کردن، خانم  دوران زندگــی آن هــا، آهســته ســروصدا
کــه بــرای  تولــد و شکســپیر عاشــق را ســاخته اســت 
فیلم شکســپیر عاشــق جایزه اســکار را نیز به دســت 

آورد.
تلویزیونــی  پــروژه   ۴۰ از  بیــش  بــرای  اســتیفن، 
موســیقی نوشــته اســت، پنج بــار نامــزد جایــزه بفتــا 

شــد و در ســال ۲۰۱۳ ، ایــن جایــزه را بــرای هنــری 
کــرد. او  کارگردانــی ریچــار آیــر دریافــت  چهــارم بــه 
کــه قطعاتــی منتخــب  گــروه موســیقی خــود را دارد 
از موســیقی فیلم هایــش را اجــرا می کننــد. اســتیفن 
کنســرتو و موســیقی بالــه پیترپــن را  چنــد قطعــه 

نوشــته اســت.
فیلم دو کارگاه اول جشــنواره، در نخســتین سانس 
که  کران می شــود  ســالن شــماره ۲ پردیس چارســو ا
برای تماشای آن باید از سایت سینماتیکت بلیت 
کارگاه  مجازی فردا )چهارشــنبه  تهیه  شــود. این دو 
۱۲ خرداد( به ترتیب از ســاعت ۲۰:۳۰ و ۲۲ از طریق 
فیلــم  جهانــی  جشــنواره  گرام  صفحات اینســتا
جشــنواره،  مخاطبــان  باشــگاه  گرام  فجر، اینســتا
ــش  ــنواره پخ ــایت جش ــنواره، س ــارات جش ــال آپ کان
می شــود و بــرای عمــوم عالقه منــدان بــه ســینما 
شــادمهر  اســت.  دســترس  در  رایــگان  به صــورت 
کارگاه ها را برعهده دارد و  راســتین، مدیریت بخش 
ســحر عصــر آزاد بــه  عنــوان کارشــناس در ایــن بخــش 

حاضــر اســت.
فجــر،  فیلــم  جهانــی  جشــنواره  سی وهشــتمین 
از ۵ تــا ۱۲ خــرداد ۱۴۰۰ بــه دبیــری محمدمهــدی 
کارگردان و تهیه کننده سینما  عســگرپور نویسنده، 

در تهــران، درحــال برگــزاری اســت.

تولید موسیقی ویژه انتخابات در صدا و سیمای مرکز اصفهان

سروش صحت و استیفن واربک از زندگی و احساس می گویند
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ســوپرگل مهــدی طارمی بــه یکــی از نامزدهــای 
فصــل  در  اروپــا  قهرمانــان  لیــگ  گل  بهتریــن 

گرفــت. نــام   2۰21-2۰2۰
کســب عنــوان بهتریــن  ســایت یوفــا از نامزدهــای 
گل فصــل لیــگ قهرمانــان اروپــا پــرده برداشــت 
کــه مشــخصًا ســوپرگل طارمــی در دیــدار مقابــل 

ــرار دارد. ــا ق ــن آنه ــی در بی چلس
مهــدی طارمــی در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی 
از  یکــی  چلســی  مقابــل  اروپــا  قهرمانــان  لیــگ 
گل های ایــن رقابــت را بــه ثبــت رســاند  زیباتریــن 
تــا شانســی بزرگ برای رســیدن بــه جایزه بهترین 
گل پوشــکاش داشــته باشــد. گل ایــن رقابــت و 

گل  بهتریــن  عنــوان  کســب  نامزدهــای  دیگــر 
لیــگ قهرمانــان اروپــا بــه شــرح زیــر اســت:

گالدبــاخ ( در بــازی  ۱- الســاندر پلیــا )مونشــن 
ــا شــاختار ب

بــا  بــازی  در  مادریــد(  )رئــال  بنزمــا  کریــم   -  ۲
چلســی

۳- لــوکا مودریــچ )رئــال مادریــد( در بــازی بــا 
شــاختار

۴- لئو مسی )بارسلونا( در بازی با پاریس
۵- اولیویه ژیرو )چلسی( در بازی با اتلتیکو
ک شهیر ۶- نیمار )پاریس( در بازی با باشا

۷- مانــور ســولومان )شــاختار(در بــازی بــا رئــال 
مادریــد

ک  باشــا بــا  بــازی  در  )الیپزیــگ(  آنجلینــو   -۸
شــهیر

کیلیان امباپه )پاریس( در بازی با بارسا  -۹

طارمی در بین نامزدهای بهترین گل لیگ قهرمانان اروپا 
رئیــس فدراســیون هندبــال بــا حضــور تیــم ملــی 
بانــوان در رقابت هــای قهرمانی آســیا موافقــت کرد.
کنفدراســیون هندبال آســیا از تیم ملی بانوان برای 
ثبــت نــام در رقابت هــای قهرمانــی زنان آســیا در کره 

کرد. جنوبی دعــوت 
ایــن رقابت هــا از ۲۴ شــهریور تــا ۳ مهــر برگــزار خواهــد 
شــد و در صــورت حضــور ۱۲ تیــم در ایــن مســابقات، 
در  حضــور  جــواز  رقابت هــا  برتر ایــن  تیــم  شــش 
کســب  مســابقات قهرمانــی زنــان جهــان ۲۰۲۳ را 
کمتــر از ۱۲  کــرد. در غیر اینصــورت و حضــور  خواهنــد 

تیــم، ســهمیه آســیا پنــج تیــم خواهــد بــود. 
رئیس فدراســیون هندبال در این خصوص، گفت: 

کــه انجــام دادیــم، بــا وجــود  پــس از بررســی هایی 
گرفتیــم از ایــن  هزینه هــا و محدودیت هــا، تصمیــم 
ــوان  ــال بان ــرای رشــد و توســعه هندب فرصــت هــم ب
کنیــم و بــا مشــخص شــدن  کشــورمان اســتفاده 
زمــان و مکان ایــن رقابت هــا و اعــالم رســمی زمان 
کنفدراســیون هندبــال آســیا،  ثبــت نــام از ســوی 
رقابت هــای  در  شــرکت  بــرای  را  خــود  آمادگــی 
قهرمانــی زنــان آســیا بــه صــورت رســمی اعالم کردیم 
کــه نمی خواســتیم این شــانس را از دختــران  چــرا 

ــم.  کشــورمان بگیری هندبالیســت 
ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــزود: البت ــدل اف ک ــا پا علیرض
مســابقات،  برگــزاری  زمــان  بــاره  چندیــن  تغییــر 
در  رقابت هــا  برگزاری ایــن  از  نبــودن  مطمئــن 
تاریخــی مشــخص و روشــن نبــودن تعــداد تیم های 
صعودکننده به رقابت های جهانی نمی توانســتیم 
زودتــر از ایــن زمــان تصمیم گیری کنیم چــرا که باید 
ــه امیدخــدا  تمامی شــرایط را در نظــر می گرفتیــم. ب
بانــوان  ملــی  تیــم  کادرفنــی  آینــده  روز  چنــد  در 
هــم معرفــی و اردو های ایــن تیــم را بالفاصلــه آغــاز 
کشــورمان در  کــرد تــا بانــوان هندبالیســت  خواهیــم 
بهتریــن شــرایط ممکــن تمرینــات خــود را زیــر نظــر 

کننــد. کادرفنــی تیــم ملــی برگــزار 

ســرمربی تیــم ملی فوتبــال در خصوص شــرایط این 
جهانــی  جــام  مقدماتــی  رقابت هــای  در  تیــم 

کــرد.  توضیحاتــی را بیــان 
ــال در  ــی فوتب ــم مل ــرمربی تی ــکوچیچ س گان اس درا
مــورد شــرایط این تیــم در آســتانه دیدارهــای مرحله 
گفــت: اردوی خوبــی در  مقدماتــی جــام جهانــی 
کیــش داشــتیم.  مصدومی نداریــم. خودمــان را از 

کرده ایــم. لحــاظ روحــی و روانــی آمــاده 
کــرد: زمیــن چمــن کیــش کیفیــت مطلوبی  او بیــان 
پیــش  مــا  و همــه چیــز طبــق خواســته  داشــت 
کردنــد،  کــه مــا را همراهــی  کســانی  رفــت. از همــه 
تشــکر می کنــم. بــه دلیــل غیــر قابــل بینــی بــودن 

اوضــاع، چنــد بازیکــن بیشــتر به بحریــن بردیم. فکر 
کســی بــه لیســت تیــم ملــی اضافــه شــود  نمی کنــم 
تیــم بــا انگیــزه ای داریــم و می توانیــم نتایــج خوبــی 
برگشــت  و  رفــت  ادامــه داد: موضــوع  او  بگیریــم. 
کــه آنقــدر بــه آن  اخبــاری، مســئله بغرنجــی نیســت 
پرداختــه می شــود. بــه دلیل اینکه ۴ بــازی در پیش 
کنیم  داریم، منطقی نبود دیدار دوســتانه ای برگزار 

و فشــار بیشــتری روی بازیکنــان بیاوریــم.
ــی  ــرد: معتقــدم تصمیــم منطقــی و خوب ک او بیــان 
گرفتیــم. تــالش می کنیــم تــا برنــده شــویم. تمرکــز مــا 
کــه مــردم از مــا  کار خودمــان اســت. می دانیــم  روی 
حمایــت می کننــد. قــول می دهــم بهتریــن عملکرد 

را داشــته باشــیم.

تابلــوی  آخریــن  روســیه  ورزشــی  مطــرح  رســانه 
کشــور  نقل وانتقال هــای تابســتانی لیــگ برتر ایــن 

کــرد.  را منتشــر 
کســپرس روســیه،  گــزارش روزنامــه اســپورت ا بــه 
آتاالنتــا و رم )ایتالیــا(، بوروســیا دورتمونــد )آلمــان( 
و ســویا )اســپانیا( ۴ تیــم خواهــان جــذب ســردار 

آزمــون، مهاجــم زنیــت ســن پترزبورگ هســتند.
خــود  پیشــین  تابلــوی  در  روســی  رســانه  ایــن 
تیم هــای خواهــان ســردار آزمــون را 7 تیــم اعــالم 

بــود. کــرده 
گــزارش؛ عــالوه بــر ســردار آزمــون 7  بــر اســاس این 
بازیکــن دیگــر زنیــت نیــز از ایــن تیــم جــدا خواهنــد 

شــد.

در  اســت  قــرار  پدیــده  و  آهــن  ذوب  تیم هــای 
چارچــوب دیــداری دوســتانه بــه مصــاف یکدیگــر 

برونــد.
همزمــان بــا تعطیلــی چنــد هفتــه ای لیــگ برتــر و 
ــده و  ــگاه پدی ــئوالن دو باش ــی مس ــی هماهنگ ط
گردان مهــدی رحمتــی  ذوب آهــن قــرار اســت شــا

و ســید مجتبــی حســینی _ ۱۵ خردادمــاه _ در 
دیــداری دوســتانه در اصفهــان به مصاف یکدیگر 
برونــد. بــه احتمــال فراوان ایــن دیــدار در ورزشــگاه 

فــوالد شــهر برگــزار خواهــد شــد.
گردان مهــدی رحمتــی یــک روزه اســت  ســفر شــا
ــی  ــاره راه ــده دوب ــدار پدی ــن دی ــد از برگزاری ای و بع

مشــهد خواهــد شــد.

تپانچــه زن اصفهانــی در مســابقات تیرانــدازی 
قهرمانــی اروپــا در مــاده میکــس تپانچــه بــادی در 

جایــگاه یازدهم ایســتادند.
در  اروپــا  قهرمانــی  تیرانــدازی  مســابقات  در 
گلنــوش ســبقت  مــاده میکــس تپانچــه بــادی 
الهــی تپانچــه زن اصفهانــی بــا هــم تیمی خــود 
ســجاد پورحســینی بــا امتیــاز ۵۷۴ در جایــگاه 

یازهم ایســتادند.
در ادامه ایــن رقابت هــا در مــاده میکــس تپانچــه، 
تیــم اول ایــران بــا ترکیب هانیــه رســتیمان و جــواد 

گرفــت. فروغــی بــا امتیــاز ۵۷۶ در رده ششــم قــرار 
مســابقات تیرانــدازی قهرمانــی اروپــا از یکــم تــا ۱۳ 
کرواســی در حــال  خــرداد بــه میزبانــی اوســیک 

برگــزاری اســت.

اتومبیلرانــان اســتان اصفهــان در مســابقات رالــی 
کردنــد. کســب  کشــور مقــام نخســت را 

کشــور  خانوادگــی  تفریحــی  رالــی  مســابقات  در 

ــزار  ــران برگ ــه در ته ک ــری  ــامیار مظاه ــت س بزرگداش
شــد محمــد مــرادی و مهتاب الســادات میرعالیــی 
حرفــه ای  کالس  بخــش  در  اصفهــان  اســتان  از 

کردنــد. کســب  را  نخســت  مقام هــای 
این رالی در ســه کالس حرفه ای، آماتور و کالســیک 
بــا حضــور بیــش از صد دســتگاه خــودرو با حضــور در 

پیســت مجموعه ورزشــی آزادی تهران برگزار شد.
شــرکت کنندگان مســیر ۱۱۰ کیلومتری را در مدت ۴ 
کردنــد. رالی تفریحی خانوادگی کشــور  ســاعت طــی 
کمیتــه رالــی فدراســیون موتورســواری  بــه همــت 
شــیوه نامه های  رعایــت  بــا  کشــور  اتومبیلرانــی  و 
کامــل قوانیــن  بهداشــتی و همچنیــن بــا رعایــت 

ــزار شــد. راهنمایــی و رانندگــی برگ

تاریــخ پیشــنهادی شــروع و پایــان مســابقات و 
کشــور بــرای ارایــه بــه  نقــل و انتقــاالت لیگ هــای 

فیفــا اعــالم شــد.
گــزارش ســازمان لیــگ فوتبال ایــران، تاریــخ  بــه 
پیشنهادی شروع و پایان مسابقات و همچنین 
طــرف  از  کشــور  لیگ هــای  انتقــاالت  و  نقــل 
ســازمان لیــگ بــه فدراســیون فوتبــال بــرای ارایــه 

ــت: ــرح اس ــن ش ــا به ای ــه فیف ب
کشــور ۱۴۰۱- فصــل مســابقات لیــگ حرفــه ای 

 ۱۴۰۰
شروع مسابقات ۲ مهر ۱۴۰۰

پایان مسابقات ۳۰ خرداد ۱۴۰۱
زمــان نقــل و انتقــاالت ابتــدای فصــل )تابســتانی( 

مســابقات حرفــه ای ۲۳ مــرداد تــا ۱۶ آبــان ۱۴۰۰
زمــان نقــل و انتقــاالت نیــم فصــل )زمســتانی( 
مســابقات حرفــه ای ۱۶ دی ۱۴۰۰ تــا ۱۳ بهمــن 

۱۴۰۰
کشــور )فصل ۱۴۰۱- فصل مســابقات لیگ آماتور 

)۱۴۰۰
شروع مسابقات ۳ مهر ۱۴۰۰

پایان مسابقات ۵تیر ۱۴۰۱
زمــان نقــل و انتقــاالت ابتــدای فصــل )تابســتانی( 

مســابقات آماتــور ۲۶ مــرداد ۱۴۰۰ تــا ۱۹ آبــان ۱۴۰۰
زمــان نقــل و انتقــاالت نیــم فصــل )زمســتانی( 
مســابقات آماتــور ۲۷ دی ۱۴۰۰ تــا ۲۴ بهمــن ۱۴۰۰

فصل مسابقات لیگ بانوان کشور ۱۴۰۰-۱۴۰۱
شروع مسابقات ۹ مهر ۱۴۰۰ 

پایان مسابقات ۲۰ اسفند ۱۴۰۰
زمــان نقــل و انتقــاالت ابتــدای فصــل )تابســتانی( 
کشــور ۱۳ شــهریور ۱۴۰۰ تــا ۱۹  مســابقات بانــوان 

مهــر ۱۴۰۰
زمــان نقــل و انتقــاالت نیــم فصــل )زمســتانی( 

تــا ۱۲ دی ۱۴۰۰ آذر ۱۴۰۰  مســابقات ۲۰ 

اعضــای تیم فوتبال ســپاهان بــرای برپایــی اردوی 
آمــاده ســازی، پایــان هفته راهی کردان می شــوند.
تیــم فوتبــال ســپاهان در فرصــت تعطیــالت لیــگ 
برتــر قصــد دارد بــرای حفــظ آمادگــی بازیکنانــش 
کــرج بــه  کــردان  اردویــی دو هفتــه ای در منقطــه 

ــد. کن ــزار  ــبانه روزی برگ ــورت ش ص
بــا برنامــه ریــزی انجام شــده قرار اســت چهــار دیدار 
کــه دو حریــف ســپاهان  تدارکاتــی هــم انجــام دهــد 
نســاجی و مس رفســنجان هســتند و دو تیم دیگر 

هنوز مشــخص نشــده اند.

بانوان هندبالیست و مسابقات قهرمانی آسیا 

 سرمربی تیم ملی فوتبال: 

تیم با انگیزه ای داریم و می توانیم نتایج خوبی بگیریم 

کاهش مشتریان سردار آزمون به ۴ تیم 

دیدار دوستانه ذوب آهن و پدیده در اصفهان

رتبه یازدهم تپانچه زن اصفهانی در مسابقات تیراندازی قهرمانی اروپا 

کسب مقام های برتر اتومبیلرانان اصفهانی 
در مسابقات رالی کشور 

تاریخ پیشنهادی شروع و پایان 
مسابقات لیگ های فوتبال 

برگزاری اردوی دو هفته ای تیم فوتبال سپاهان 
کرج  در  گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

مهاجــم ریزنقــش تیــم ملــی فوتبال ایــران از حضــور 
کــرد و آن  در خــط حملــه تیــم ملی ابراز خوشــحالی 

را باعــث افتخــار خود دانســت.
گــزارش خبــر ورزشــی، مهــدی قایــدی تنهــا  بــه 
ســهمیه اســتقالل در تیــم ملــی در برنامــه فوتبــال 
کنــار بزرگانــی  کــه  گفــت: باعــث افتخــار اســت  برتــر 
ســردار،  آقــای  طارمــی،  مهــدی  آقــای  مثــل 
آقــای  کاوه رضایــی و  آقــای  آقــای جهانبخــش، 
ــط  ــن فق ــا م ــم. ام کن ــازی  ــم ب ــرد می توان انصاری ف
که اینجــا دعــوت شــده ام خیلــی خوشــحالم  از ایــن 
کشــورم بــازی  کــه بتوانــم بــرای  و هــر چنــد دقیقــه 
کنــم، تمــام ســعی و تالشــم را می کنــم تــا بتوانــم دل 

کنــم. مردم ایــران را شــاد 
قایــدی ادامــه داد: صددرصــد بازی هــای ســختی 
داریــم امــا مــا تیــم ملی ایــران هســتیم و مهره هــای 
خیلــی خوبــی داریــم و می توانیم راحــت از پس این 

بازی هــای بــزرگ بــر بیاییــم.
مهاجم تیم ملی اضافه کرد: حتمًا همه بازیکنان 
ــه بحریــن  ــه ب ک تیــم ملی ایــن طــور فکــر می کننــد 
کــه  برویــم و بــا چهــار پیــروزی برگردیــم. مطمئنــم 
بــا چهــار بــرد می توانیــم یــک افتخــار دیگــر بــرای 

کشــورمان بــه دســت آوریــم.
تیــم  بــرای  کــه  قایــدی دربــاره شــرایط ســختی 
گفــت: بایــد بــه فکــر  ملی ایجــاد شــده اســت نیــز 
گــر  ا مــا  اســت.  گذشــته  گذشــته  بــود.  آینــده 
راحــت  بیاوریــم  دســت  بــه  بــرد  چهــار  بتوانیــم 
کنیــم و فقــط هــم بــه همیــن  می توانیــم صعــود 
مســئله فکــر می کنیــم. وی دربــاره رفاقــت خــود بــا 
گفــت:  کنعانــی زادگان  دیگــر ملی پوشــان از جملــه 
غ  حســین )کنعانــی زادگان( پســر ماهــی اســت و فــار
از استقالل و پرسپولیسی بودنش، دوست خوب 
مــن اســت و دوســتش دارم. بــا خیلــی از بازیکنــان 
کــرده ام. البتــه بــا ســردار  جــز بچه هــای لژیونــر بــازی 
هــم ارتباطــم خــوب اســت امــا االن همگــی بــا هــم 
ــه می توانیــم یکــدل باشــیم و آن  ک ــم  رفاقتــی داری

کــه می خواهیــم بــه دســت آوریــم. نتیجــه ای را 

مهدی قایدی:
کنعانی زادگان را خیلی 

دوست دارم

مهــم  دیدارهــای  در  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم 
از پنجشــنبه همیــن  مقدماتــی جــام جهانــی 
رفــت؛  خواهــد  حریفــان  مصــاف  بــه  هفتــه 
ســیروس دیــن محمــدی، نظــر خــود را در مــورد 

می گویــد. تیــم  عملکرد ایــن 
کشــورمان از  گزارش ایمنــا، تیــم ملــی فوتبــال  بــه 
پنجشــنبه همیــن هفتــه و در ادامــه بازی هــای 
دور مقدماتــی جــام جهانــی بــه مصــاف حریفــان 
گروهــی  کنــون چهــار دیــدار  مــی رود. تیــم ملــی تا
کــرده  خــود در انتخابــی جــام جهانــی را برگــزار 
ــا ۶ امتیــاز از ۴ مســابقه و علیرغــم داشــتن  ــه ب ک
کمتــر نســبت بــه ســایر تیم هــا، در  یــک بــازی 
گــروه قــرار دارد. باخــت مقابــل بحریــن  رده ســوم 
ــرای راهیابــی بــه  کار ایــران ب و عــراق در آبــان ۹۸ 
کــرده اســت چــرا  دور بعــدی مســابقات را دشــوار 
کــه عــالوه بــر معادلــه دشــوار AFC بــرای صعــود، 
ک بــودن نتیجــه رو در رو بــه جــای تفاضــل  مــال

کنــد. گل می توانــد تیــم ملــی را متضــرر 
پیرامــون  بحــث  بــرای  و  در همیــن خصــوص 
کشــورمان در مســابقات پیــش  وضعیــت تیــم 
رو بــا ســیروس دیــن محمــدی پیشکســوت و 
گویــی انجــام  گفــت و  بازیکــن اســبق تیــم ملــی 

کــه در ادامــه می خوانیــد: داده ایــم 
وضعیت تیم ملی کشورمان را در منامه 

بحرین چطور می بینید؟
کشــورمان خیلــی ســخت  بازی هــا بــرای تیــم 
بــه  گذشــته  در  شــرایط  کــه  چــرا  اســت 
ــا امتیــازات مهمــی را از  ــه ای پیــش رفــت ت گون
دســت بدهیــم امــا تجربــه نشــان داده اســت 
ــای  کاره ــخت  ــای س ــه روزه ــا همیش ما ایرانی ه
کادر  کــه  امیــدوارم  می دهیــم.  انجــام  بزرگــی 
حاشــیه ای  مســائل  درگیــر  بازیکنــان  و  فنــی 
ک  کــه همیشــه در خــا نشــوند و بــا توجــه بــه آن 
می آورنــد  پیــش  برایمــان  را  مســائلی  بحریــن 
بــا تمرکــز  مراقــب همــه چیــز باشــیم در واقــع 
کامــاًل حرفــه ای بتوانیــم عــالوه بــر دو تیــم  الزم و 
گــروه، تیم هــای بحریــن و عــراق  پاییــن جــدول 
را از پیــش رو برداریــم و بــه جــام جهانــی نزدیــک 

شــویم.
در خصوص وضعیت بازیکنان تیم ملی 

صحبت کنید، فکر نمی کنید یکی از بهترین 
نسل های تیم ملی را در اختیار داریم؟

بهتریــن  از  یکــی  اســت.  طــور  همیــن  بلــه 

بیشــتر  کــه  با ایــن  داریــم.  را  ملــی  تیم هــای 
معتبــر  خیلــی  لیگ هــای  در  لژیونرهایمــان 
نیســتند امــا هــر جــا هســتند بــرای تیم هایشــان 
می درخشــند و بازیکنانــی مثــل ســردار آزمــون، 
مهــدی طارمــی، علــی قلــی زاده در بهتریــن فــرم 
خــود قــرار دارنــد. امیــدوارم همیــن بازیکنــان بــا 
عملکــرد خــوب در بازی هــای پیــش رو زمینــه 
ترانســفر شدنشــان بــه لیگ هــای معتبــر اروپایــی 

کننــد. را فراهــم 
ترکیب پیشنهادی شما از بین بازیکنان 

دعوت شده به اردوی تیم ملی کدام 
بازیکنان هستند؟

کیفیــت  کــه  کنــم  الزم اســت به ایــن مــورد اشــاره 
بازیکنانمــان خیلــی خــوب اســت. در واقــع در 
هــر پســت ســه یــا چهــار بازیکــن آمــاده داریــم 
کننــد. همگــی در  کمــک  کــه می تواننــد بــه تیــم 
آمادگی هــای  اختــالف  و  هســتند  ســطح  یــک 
جزئــی اســت امــا ترکیــب پیشــنهادی ام ۴-۲-

را  بیرانونــد  علیرضــا  دروازه  خــط  در  اســت،   ۴
کــه وی تجربــه خوبــی  انتخــاب می کنــم چــرا 
دفــاع،  خــط  در  دارد.  مختلــف  مســابقات  در 
گنجــی را  شــجاع خلیــل زاده و مرتضــی پــور علــی 
بــه دلیــل تجربــه خوبشــان بــه عنــوان مدافعــان 
مرکــزی راهــی زمیــن می کنــم همچنیــن در دفــاع 
راســت صــادق محرمــی و در دفــاع چــپ میــالد 
محمــدی را انتخــاب می کنــم. محمــدی یکــی 
از بازیکنــان مــورد عالقــه مــن اســت. او بازیکــن 
ــی دارد و  ــای خوب ــه چرخش ه ک ســرعتی اســت 
کــم دریبــل می خــورد.  بــه همیــن دلیــل خیلــی 

در خــط میانــی ســعید عــزت اللهــی و احمــد نــور 
اللهــی را بــه عنــوان دو هافبــک میانــی در نظــر 
می گیــرم. هــر دو بازیکــن در بهتریــن فــرم خــود 
بــه خــط  کمــک زیــادی  هســتند و می تواننــد 
دفــاع و حملــه داشــته باشــند در واقــع عــزت 
اللهــی بــه دلیــل پاس هــای بلنــد و نــور اللهــی 
کوتــاه خــوب می تواننــد مکمــل  بــه دلیــل پــاس 
ــوان  ــه عن ــم ب ــری ه ــد امی ــند. وحی ــر باش یکدیگ
وینگــر چــپ و ســامان قــدوس بــه عنــوان وینگــر 
راســت می تواننــد در ترکیــب باشــند. در خــط 
بــه  می تواننــد  قایــدی  طارمــی و  هــم  حملــه 
عنــوان آماده تریــن مهاجمانمــان مورد اســتفاده 
قــرار بگیرنــد و در اصــل بین ایــن دو یکــی ســر زن و 

دیگــری ســرعتی اســت.
ترکیب پیشنهادی شما ۲-۴-۴ بود در همین 

راستا برخی کارشناسان معتقدند مربی تیم 
ملی ترکیب مورد نظر خود را از بین تیم های 

آماده لیگ مثل پرسپولیس و سپاهان 
انتخاب می کند، نظر شما در این خصوص 

چیست؟
ــان چیســت. دلیلش ایــن  بلــه می دانــم منظورت
کمی داشــته ایم  تدارکاتــی  بــازی  کــه  اســت 
و ایــن امــکان وجــود دارد ســرمربی تیــم ملــی از 
ترکیب هــای پرســپولیس و ســپاهان یــا سیســتم 
اصــل  در  کنــد.  اســتفاده   ۴-۴-۲ معــروف 
کنــار یکدیگــر بوده انــد و  بازیکنان ایــن دو تیــم در 

هماهنگــی خوبــی دارنــد.
فکر می کنید دو بازی اول یعنی دیدار با 

کامبوج و هنگ کنگ را می توانیم به عنوان 

بازی های تدارکاتی به حساب بیاوریم؟
کادر فنــی  اصالً ایــن تفکــر نبایــد بیــن بازیکنــان و 
باشــد. همیــن دو تیــم هــم می تواننــد برایمــان 
کــه  دردسرســاز شــوند. بــه تورنمنتــی می رویــم 
هــر بــازی حکــم یــک فینــال را دارد و مطمئــن 
باشــید این دو تیــم برنامــه خوبــی برایمــان دارنــد. 
کــم  دســت  را  کامبــوج  و  کنــگ  هنــگ  نبایــد 
بگیریــم. بایــد از ابتــدای مســابقات خیلــی قــوی 
ظاهــر شــویم و یکــی پــس از دیگــری تیم هــا را از 
پیــش رو برداریــم. در خصــوص برنامــه ستاره ســاز 
کنیــد، بــه عنــوان یکــی از داوران در ایــن  صحبــت 
برنامــه حضــور داشــتید. در حــال حاضــر آخریــن 
برنامه هــا را ضبــط می کنیــم و دور جدیــد هــم 
از ۲۰ خــرداد آغــاز می شــود. شــاید عــده ای فکــر 
کنند ایــن برنامــه هیــچ فایــده ای بــرای شناســایی 
ــت.  ــتباه اس ــور اش ــن تص ــدارد اما ای ــتعدادها ن اس
ســتاره ســاز محــل خوبــی بــرای فوتبــال دوســتان 
و بــه ویــژه اســتعدادها شــده اســت. آنها می بینند 
کــه جایــی بــرای دیــده شدنشــان وجــود دارد و 
تــالش می کننــد تــا به ایــن نقطــه برســند. حــدود 
۶۰ هــزار فیلــم بــرای برنامــه ارســال شــده اســت و 
ــده  ــخت ش ــاب س ــرای انتخ ــان ب کارم ــه  ک ــن  با ای
مــورد  برنامــه  که ایــن  هســتیم  خوشــحال  امــا 
گرفته اســت. متأســفانه در  توجــه خانواده هــا قرار 
کم نیســت و همه  فوتبــال پایــه فضــای خوبــی حا
چیــز بــر اســاس رابطــه و پــول شــکل می گیــرد، در 
ســتاره ســاز ســعی می شــود همــه چیــز بــر اســاس 

شایســتگی افــراد باشــد.
شوت های معروفتان را هم در این برنامه 

می زنید…
)با خنده( در خیابان فردی در همین 

خصوص گفت آقای دین محمدی چرا اینطور 
شوت می زنی؟ اینطور بچه مردم را می کشی. 

گر  به او گفتم آقای محترم نوجوان ۱۶ ساله ا
نتواند شوت یک پنجاه ساله را بگیرد پس 

چطور می خواهد در آینده برای خودش 
کسی بشود؟

باشــگاه های  کــه در  بــود  مــن ۱۶ ســالم  خــود 
کــه  کــردم یــک طــوری مــرا زدنــد  تبریــز بــازی 
فوتبــال  شــدم.  خانه نشــین  هفتــه ای  چنــد 
گر این ســختگیری نباشــد چطور  جنــگ اســت، ا
گــر می خواهنــد  می خواهنــد بــه جایــی برســند. ا
فضــای طــور دیگــری باشــد بایــد برونــد مارپلــه 

کننــد! بــازی 

پیشکسوت فوتبال کشور؛

نباید هنگ گنگ و کامبوج را دست کم بگیریم
گزارشربخ کــه  به ایــن ســوال  پاســخ  ملــی در  تیــم  مدافــع 

انجــام  کاری  تیــم ملــی چــه  در صــورت صعــود 
کــرد. بیــان  را  بامــزه ای  جمــالت  می دهــی 

میــالد محمــدی بعــد از اینکــه یــک فصــل موفــق را 
همــراه با تیم خنت پشــت ســر گذاشــت بــه همراه 
کیــش حضــور یافــت و  تیــم ملی ایــران در اردوی 
گذشــته نیز این جزیره را به مقصد  بعد از ظهر روز 

کــرد. منامــه ترک 
کــه یــک روز پیــش از تــرک  گویــی  گفــت و  او در 
کیــش بــا برنامــه فوتبــال برتــر داشــت و امشــب 
و  شــیطنت ها  بــا  همیشــه  مثــل  شــد،  پخــش 
جمله هــا بامــزه اش لحظــات جذابــی را رقــم زد:

بــرادرش  از  یــادی  بــا  را  صحبت هایــش  میــالد 
کــه در ایــن اردوی تیــم ملــی  کــرد  مهــرداد شــروع 
حضــور نــدارد: خدایــی مهرداد ایــن فصــل خیلــی 
کــه  انشــاهلل  اســت.  خالــی  جایــش  بــود  خــوب 

می کنیــم. صحبــت  باهــم  و  می شــود  دعــوت 
کادر  زمــان ویلموتــس تیــم بــه مشــکل خــورد امــا 
ــخت  ــیپلین و س ــا دیس ــی ب ــان خیل ــی جدیدم فن
کــوش اســت و شــرایط اردو هــم خــدا را شــکر عالــی 
ــود. تیــم آن موقــع یــک دســت نبــود. االن خــدا  ب
را شــکر جدیــت و شــرایط تمرینــات خــوب پیــش 
مــی رود و بایــد ببینیــم خدا چــه می خواهــد. مردم 
هــم دعایمــان کننــد تــا بــه یک نتیجــه ای برســیم. 
آن موقــع تیــم یــک ذره دیســیپلین نداشــت ولــی 
کامــاًل درک کرده ایــم. بایــد  االن شــرایط حســاس را 
هــر چــه داریــم را بگذاریــم. شــرایط خیلــی حســاس 
کننــد؛ هــوا هــم آن جــا  اســت. مــردم دعایمــان 
کوتــاه و بامــزه  گــرم اســت. وی در پاســخی  خیلــی 

کنــش بــه ســوال میثاقــی در مــورد گرمــای  در وا
هــوای بحریــن و عــادت میــالد محمــدی بــه 
گفــت: بــه هــر حــال مــا  هــوای مطبــوع بلژیــک 

آن وریــم و فــالن! )باخنــده(
شرایط تیم ملی با باشگاه کمی فرق می کند

خــدا را شــکر تیــم خوبــی داریــم. بهتریــن بازیکنــان 
کمی فــرق  ــا باشــگاه  ــم. شــرایط تیــم ملــی ب را داری
کار می کنیــم  می کنــد. در باشــگاه خیلــی راحــت 
ــا  ــاز داری ت ــان نی ــک ذره زم ــه ی ــی ب ــم مل ــا در تی ام
خــودت را جــا بیانــدازی. نــه مــن بلکــه هــر بازیکنی 
کــه در اروپــا بــازی می کنــد حتــی بازیکنــی مثــل 
ــا تیــم  ــازی اش در باشــگاه ب ــدو، ب کریســتیانو رونال
ملــی خیلــی فــرق می کنــد. همــه چیز خــوب پیش 
خیلــی  تمرینــات  در  اســکوچیچ  خــود  مــی رود. 
ــم آن جــا و هــر چــه  ــد بروی گیــر اســت و بای ســخت 

ــم. ــم بگذاری داری
گرما و سرمای هوا برایمان مهم نیست

ســاعت  را  کامبــوج  بــا  مــان  بــازی  بحرینی هــا 
ولــی  گــرم اســت  کــه هــوا خیلــی  ۵ انداخته انــد 
خودشــان ســاعت ۷ بــازی می کننــد. مهم نیســت 
گــرم باشــد یــا ســرد! مــن در محلــه  کــه برایمــان هــوا 
مــان هــم بــازی کنــم می ترســم بــازی را پیش بینی 
کنــم و فقــط بایــد در زمیــن هــر چــه داریــم بگذاریم.

صعود کنیم یک حرکت هایی زنیم!
گــوی خــود را بــا جمــالت  گفــت و  میــالد محمــدی 
بســیار جــذاب و غیــر منتظــره بــه پایــان رســاند. 
گــر تیــم ملــی بــه  کــه ا او در پاســخ به ایــن ســوال 
مرحلــه بعــدی صعــود کنــد چــه کار می کنی گفت: 
می نشــینیم یــک حرکت هایــی باهــم می زنیــم! 
کل بچــه محل هــا را شــیرینی  صدایــش را درنیــار! 
می دهیــم. آمدنــی محــل بودیــم و اتفاقــًا فتــح 

اهلل اینــا هــم بودنــد، 
بهــروز و بایــرام و...

میالد محمدی: 

کنیم یک حرکت هایی می زنیم!  صعود 

خبر
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ــود  ــت وج ــارش پوس ــرای خ ــددی ب ــل متع دالی
ــه بیماری هــای  ــوط ب ــه برخــی از آنهــا مرب ک دارد 
پوســتی اســت و برخــی مربــوط بــه بیماری هــای 

جــدی تــر دیگــر ماننــد ســرطان و ایــدز.
ــود  ــت وج ــارش پوس ــرای خ ــددی ب ــل متع دالی
ــه بیماری هــای  ــوط ب ــه برخــی از آنهــا مرب ک دارد 
پوســتی و برخــی دیگــر مربــوط بــه بیماری هــای 
گاه  اســت.  و ایــدز  ســرطان  ماننــد  تــر  جــدی 
ــه  ــادر ب ــرد، ق ــه ف ک ــت  ــدید اس ــان ش ــارش چن خ
ــرای  ــادی ب ــی ع ــکان زندگ ــوده و ام ــدن نب خوابی

فــرد وجــود نــدارد.
ــا خــارش پوســت  ــه خــود را ب ک بیماری هایــی 

نشــان می دهنــد
در  اغلــب  بــدن،  سراســر  در  شــدید  خــارش 
ــا مبتــا بــه  کلیــوی ی کــه دچــار بیمــاری  افــرادی 
کلیــوی هســتند، رخ می دهــد. نارســایی مزمــن 

کــه ۴2 درصــد  در واقــع یــک مطالعــه نشــان داد 
از بیمــاران دیالیــزی دچــار خــارش متوســط تــا 

کلیــوی بودنــد.  شــدید 
کــه چــرا بیمــاری  کشــف نکــرده اســت  علــم هنــوز 
پزشــکان  امــا  می شــود،  خــارش  باعــث  کلیــه 
کــه با ایجــاد ســموم در بــدن، زمانــی  معتقدنــد 
کلیه هــا قــادر بــه حــذف مــواد زایــد از جریــان  کــه 

خــون نیســتند، اتفــاق می افتــد.
کبــد: خــارش پیوســته می توانــد یــک  بیمــاری 
کــم  کبــدی باشــد.  نشــانه خامــوش بیمــاری 
کبد  خونــی، می توانــد یــک نشــانه اولیه بیمــاری 

باشــد.
آرامــی   بــه  بــدن  پوســت  گــر  ا درماتوفیزیــک: 
و  می شــود  نــازک  ناخن هــا  شــود،  خراشــیده 
کــه 1۵ تــا ۳۰  پوســت قرمــز بــه جــای می مانــد 
دقیقــه طــول می کشــد تــا قرمــزی پوســت ناپدید 
وجــود  درماتوفیزیســم  اســت  ممکــن  و  شــود 

باشــد. داشــته 
بیمــاری نخاعــی: ظاهــر شــدن خــارش مــداوم 
می توانــد  دانــه(  یــا  جــوش  کمر)بــدون  وســط 
عصبانیــت  از  نشــانه ای  نوروپاتــی،  ی  نشــانه 
که بیماری  باشــد. تحقیقات نشــان داده اســت 
ســتون فقــرات، چــه بــه علــت ســن یــا آســیب، 
کنــد و آن را خــراب  می توانــد بــر عصــب فشــار وارد 
کــه باعــث احســاس خــارش در پوســت  کنــد، 

می شــود.
یــک  در  اســت  ممکــن  نوروپاتــی  خارش هــای 
ســمت بــدن و یــا هــر دو طــرف رخ دهــد، امــا 

گــر خــراش تســکین نداشــته باشــد، هشــداری  ا
یــا  بــزرگ اســت. هنگامی کــه بیمــاری نخاعــی 
افتــاد، ممکــن اســت  اتفــاق  ســایر بیماری هــا 
کــه از فلفــل  کــرم کپسایســین،  خــارش عصبــی بــا 
گرفتــه شــده اســت، درمــان شــود، این روش  داغ 
بــرای ســوزاندن اعصــاب بــه طور نامنظم بــر روی 

پوســت شــلیک می شــود.
روی  تــاول  و  زخــم  جــای  ک:  ســلیا بیمــاری 
کپل هــا و یــا مــوی ســر، بســیار  زانو هــا، آرنج هــا، 
خارشــی هســتند و نشــانه هایی از حساســیت 
ک می باشــند. هنگامــی  پوســتی بیمــاری ســلیا
ک میلوتین   کــه یــک فــرد مبتــا به بیمــاری ســلیا
مخاطــی  سیســتم ایمنی  می کنــد،  مصــرف 
نــام  بــه  بــادی  آنتــی  نوعــی  تولیــد  بــا  روده  در 

می دهــد. پاســخ   ایمونوگلوبولیــن 
ماننــد  لنفوم هــا  درصــد   ۳۰ تــا   ۵ از  لنفــوم: 
هوجکیــن و غیــر هوجکیــن می توانــد خــارش 
بــدون  یــا  تحریــک  بــا  خــارش  باشــد،  داشــته 
بیمــاری  عامــت  اولیــن  می توانــد  تحریــک، 
از  ناشــی  احتمــاال  کــه  باشــد  هوجکیــن 
ســیتوکین ها، مولکول هــای ســیگنال ســلولی 
کــه موجــب التهــاب در پاســخ بــه عفونــت  اســت 

. د می شــو
اســتاد  روخســر،  کامــرون  تیروئیــد:  بیمــاری 
کــوه ســینا و  دانشــیار پوســت در بیمارســتان 
مرکــز  در  زیبایــی  جــراح  و  پوســت  متخصــص 
می گویــد:  نیویــورک  لیــزر  و  پوســت  زیبایــی 
بیمــاری تیروئیــد، از نظــر فعــال بــون یــا غیــر فعال 
بــودن، می توانــد احساســات عجیــب و غریــب در 

ــی آن را  ــس چگونگ ک ــچ  ــد. هی کن ــت ایجاد  پوس
ــد، امــا ممکــن اســت تغییــرات در غــدد  نمی دان
عــرق، باعــث خشــکی پوســت شــود. پوســت 
خشــک در افــراد مبتــا بــه هیپوتیروئیــدی رایــج 
گیرنده هــای  ــرا بافــت پوســت حــاوی  اســت، زی
ــه فعالیــت ســلولی را  ک ــد اســت  ــون تیروئی هورم
در صــورت عــدم وجــود هورمــون تیروئید کاهش 

می دهــد.
آلــرژی: آلــرژی یکــی از شــایع تریــن بیماری هــای 
بســیاری  واقــع،  اســت.در  جهــان  در  مزمــن 
ماننــد  چتــری  زیــر  در  پوســتی  آلرژی هــای  از 
تحریــک  و  می گیرنــد  قــرار  تماســی  درماتیــت 
کــه هنــگام تمــاس بــا  خــارش روی پوســت شــما 

می شــود. آلرژن ایجــاد 
تجربــه  را  یائســگی  نهایــت  در  گــر  ا یائســگی: 
گهانــی  کردیــد، ممکــن اســت متوجــه تغییــر نا
در ظاهــر شــوید، از جملــه پوســت خشــک و از 
کــه یــک ســاختار ضروری  دســت دادن اســتروژن 
کاژن اســت و منجــر بــه پوســت  بــرای تولیــد 
کمبــود روغن های  نــازک تــر و خشــن تــر بــه دلیــل 
طبیعــی می شــود و رطوبــت پوســت شــما را از 

بیــن می بــرد.
ســرطان پســتان: بیمــاری پگــت نــوک پســتان، 
یــک شــکل بســیار نــادر از ســرطان پســتان اســت 
کــه ســلول های ســرطانی در داخــل یــا اطــراف 
گــزارش  نــوک پســتان جمــع می شــوند. طبــق 
موسســه ملــی ســرطان، بیمــاری پگــت نــوک 
متحــده  در ایــاالت  درصــد   ۵ از  کمتــر  پســتان 

اســت.

ک است خارش این قسمت از بدن خطرنا
خبرربخ

خبرربخ کم آبی بدنربخ

خبرربخ

خبرربخ

دالیل خوردن روزانه خرما:
کلســترول و  کلســترول خون: خرما فاقد  1- کاهش 
حــاوی چربی بســیار کمی اســت. این میوه شــیرین 
کلســترول خون  کنترل ســطح  می تواند به شــما در 

کمــک کند.
2- غنــی از پروتئیــن: خرمــا غنــی از پروتئیــن اســت 
کنــد. و می توانــد نیــاز شــما به ایــن مــاده را برطــرف 
سرشــار  خرمــا  ویتامین هــا:  از  غنــی  منبــع   -۳
و   B۵  ،B۳  ،B2  ،B1 ماننــد  ویتامین هایــی  از 
گــر هــر روز چنــد عــدد خرمــا  همچنیــنA اســت. ا
کنیــد، دیگــر مجبــور بــه مصــرف مکمل هــای  میــل 

بــود. نخواهیــد  ویتامیــن 
کــه  فلوئــور  از  جــدا  خرمــا  آهــن:  از  غنــی   -۴
دندان هــای شــما را ســالم نگــه مــی دارد، حــاوی 
کــه از کمبــود آهــن  آهــن هــم هســت و بــرای کســانی 

می شــود. توصیــه  بســیار  می برنــد  رنــج 
۵- بهبــود هضــم غــذا: خرمــا بــرای هضم غذا بســیار 
گــر چنــد عــدد خرمــا را در آب خیــس  مفیــد اســت. ا
شــما  سیســتم هاضمه  کنیــد،  مصــرف  روزانــه  و 

عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت.
۶- شــادابی و ســامت پوســت: خرما پوســت شــما 
روی   D و   C ویتامین هــای  می کنــد.  شــاداب  را 

قابلیــت ارتجاعــی پوســت اثــر می گــذارد.

تعریــق،  بــا  روز  هــر  بــدن  از  آب  دادن  دســت  از 
ــک و  ــق اش ــوع و از طری ــس زدن و مدف ــس، نف تنف
گــزارش وب  بــزاق )تــف( امــری طبیعــی اســت. بــه 
ام دی، بــه طــور معمــول مایعــات از دســت رفتــه را 
می تــوان بــا نوشــیدن مایعــات و خــوردن غذاهــای 
کــرد. در صــورت از دســت  حــاوی آب جایگزیــن 
بیــش از حــد آب و عــدم نوشــیدن یــا خــوردن مــواد 
کــم آب می شــود. بیــش از  غذایــی حــاوی آب بــدن 

حــد معمــول آب از دســت می دهیــد بــا:
تب، اسهال، استفراغ، تعریق بیش از حد

کــم آبــی شــود، امــا  هــر فــردی ممکــن اســت دچــار 
احتمــال آن بــرای برخــی از افــراد بیشــتر اســت:

زیــاد  بــه احتمــال  کــودکان خردســال  و  نــوزادان 
بیشــتر دچــار اســهال و اســتفراغ شــدید می شــوند 
و در اثــر تــب شــدید بیشــترین میــزان آب بــدن 
خــود را از دســت می دهنــد. در نظــر داشــته باشــید 
بــه شــما بگوینــد تشــنه  کوچکترهــا نمی تواننــد 

هســتند یــا نوشــیدنی می خواهنــد.
بزرگترهــای مســن اغلــب متوجــه تشــنگی خــود 
جابــه  توانایــی  میانســال  افــراد  گــر  ا نمی شــوند. 
ــی  ــه راحت ــت ب ــن اس ــند ممک ــته باش ــی نداش جای

بــه دلیــل شــرایط  یــا  نتواننــد مایعــات بنوشــند 
کننــد. کافــی دریافــت  پزشــکی نتواننــد مایعــات 

گلــودرد  کــه مبتــا بــه ســرماخوردگی یــا  افــرادی 
ــد. ــیدن ندارن ــوردن و نوش ــه خ ــی ب ــتند تمایل هس

افــراد مبتــا بــه یــک بیمــاری مزمــن ماننــد دیابــت 
نــوع 1 یــا 2 در صــورت کنترل نشــدن بیمــاری مقدار 
زیــادی ادرار می کننــد، همچنین آنها ممکن اســت 
کنند  از داروهایــی ماننــد قرص هــای مدر اســتفاده 

کــه باعــث ادرار بیــش از حــد می شــود.
افــرادی کــه در هــوای گرم و مرطوب بیرون فعالیت 
ــر  ــه طــور موث می کننــد برخــی اوقــات نمی تواننــد ب
خنــک شــوند زیــرا عــرق آنهــا تبخیــر نمی شــود. این 
امــر می توانــد منجــر بــه افزایــش دمــای بــدن و نیــاز 

بــه نوشــیدن آب بیشــتر شــود.

ــد  ــی نبای ــا شــکم خال کــه ب لیســت مــواد غذایــی 
کــه  گوجــه فرنگــی  خــورد منتشــر شــده اســت: 
حــاوی ویتامیــن C و بســیاری از مــواد مغــذی 
دیگــر بــه وفــور هنــگام صبحانــه یافــت می شــود. 
گوجــه  خــوردن  از  اســت  الزم  حــال،  با ایــن 
فرنگــی بــا معــده خالــی بــه دلیــل داشــتن اســید 
دســتگاه  اســیدیته  می توانــد  کــه  تاننیــک  
گــوارش را افزایــش دهــد و در نتیجــه باعــث ورم 
بــه مبتایــان  کنیــد.  معــده شــود، خــودداری 
ــود  ــه می ش ــده توصی ــم مع ــای زخ ــه بیماری ه ب

کنــار بگذارنــد. گوجــه فرنگــی را  صبح هــا 
گازدار  نوشــیدنی های  نبایــد  شــما  ثانیــا، 
زیرا ایــن  کنیــد،  مصــرف  خالــی  معــده  بــا  را 
و  شــکم  نفــخ  باعــث  می تواننــد  نوشــیدنی ها 
همچنیــن اســیدیته محیــط معــده را افزایــش 
بــه  منجــر  می توانــد  نهایــت  در  کــه  دهنــد، 
گاها مری شــود. فرســایش و ســرطان در معده و 
پفکــی در  نبایــد شــیرینی  بر ایــن، شــما  عــاوه 
هنــگام صبــح بخوریــد. بــا وجــود از بیــن رفتــن 
گرســنگی، مخمــر موجــود در ایــن میــان وعده هــا 

باعــث تحریــک مخــاط معــده می شــود
غــذای تنــد نیــز بــه عنوان چاشــنی صبحانــه ضرر 
دارد زیــرا بــر روی غشــای مخاطــی نیز تأثیر منفی 
می گــذارد و باعــث قولنــج، دل درد و ســوهاضمه 
کی هــای ممنوعــه تنــد شــامل  می شــود. خورا

فلفــل تنــد ســبز، فلفــل قرمــز، ســیر، و زنجبیــل 
اســت.

شــیرینی  خــوردن  متخصصــان  بر ایــن،  عــاوه 
را در صبــح توصیــه نمی کننــد، زیــرا وقتــی قنــد 
وارد معــده خالــی می شــود، از اشــباع خــون بــا 
می توانــد  می کند. ایــن  جلوگیــری  انســولین 
منجــر بــه مشــکات بینایــی و منجــر بــه دیابــت 

شــود.
ــرار دادن ماســت در لیســت غذاهــای ممنــوع  ق
محتــوای  دارد.  اهمیــت  بســیار  صبحگاهــی 
ترشــح  بــا  ماســت،  در  کتوباســیل ها  ال بــاالی 
اســید در معــده خالــی خــوب نیســت. بــا ترشــح 

مفیــد  کتری هــای  با تنهــا  نــه  معــده،  اســید 
کلــی ســطح اســیدیته  می میرنــد، بلکــه بــه طــور 
دلیــل،  همیــن  بــه  می یابــد.  افزایــش  معــده 
متخصصــان توصیــه می کننــد یــک یــا دو ســاعت 
بعــد از وعــده غذایــی اصلــی در صبــح، ماســت 

بخوریــد.
گابــی را بــا معــده خالــی  در آخــر، بهتــر اســت 
بــه  کــه  اســت  فیبــر  از  سرشــار  زیــرا  نخوریــد، 
دیواره هــای معــده آســیب می رســاند و منجــر بــه 
ســوهاضمه می شــود. بنابرایــن توصیه می شــود 
گابــی را بعــد از یــک بشــقاب جــو دوســر یــا ســایر 

غــات بخوریــد.

گذشــته  بــه نقــل از اســپوتنیک، ظــروف ســفالی در 
بــه دلیل فوایدشــان مورد اســتفاده قرار می گرفتند، 
زیــرا آن هــا نــه تنهــا جایگزیــن ظــروف شیشــه ای یــا 
ظــروف دیگــر می شــوند، بلکــه مصــرف آب در ایــن 
ظــروف ســفالی می توانــد فوایــد درمانــی بــرای بــدن 

داشــته باشــد.
ظــروف  از  اســتفاده   Health Shots ســایت  وب 
کــرده و بســیاری  ســفالی را بــرای ذخیــره آب توصیــه 

از مزایــای آن را برشــمرده اســت:
ذخیــره آب در ظــروف ســفالی بــه خنــک شــدن 
ظــروف  زیرا ایــن  می کنــد،  کمــک  آب  طبیعــی 
مخروطــی حــاوی منافــذ کوچــک روی ســطح خود 
ــر  ــه ســرعت تبخی ــذ ب ــوده و آب از طریق ایــن مناف ب

می شــود.
فراینــد تبخیــر آب داخــل ظــرف، تضمیــن می کنــد 
امــر  بــرود و ایــن  بیــن  از  گرمــای آب درون آن  کــه 

کاهــش دمــای آب می شــود. باعــش 
بــه  طبیعــی  قلیایــی  رس  ک  خــا همچنیــن، 
و  می دهــد  نشــان  کنــش  وا اســیدی  غذا هــای 
تعــادل مناســبی در ســطح pH ایجــاد و در نتیجــه 
اســیدیته و مشــکات معــده را برطــرف می کنــد؛ 
زیــرا بیشــتر از آنچــه می خوریــم در بــدن اســیدی 
می شــود و ســمومی تولید می کنــد کــه بر معــده تأثیر 

می گــذارد.
آب ذخیــره شــده در ظــروف ســفالی فاقــد هــر نــوع 
مــواد شــیمیایی اســت، بنابرایــن نوشــیدن روزانــه 
آب از ایــن ظــروف، بــه دلیــل داشــتن مــواد معدنــی 
موجــود در آب می توانــد باعــث افزایــش متابولیســم 

و بهبــود رونــد هضــم شــود.
ــفالی در  ــروف س ــده در ظ ــره ش ــن آب ذخی همچنی
ــه  ــد و ن ــک می کن کم ــدن  ــی در ب گرمازدگ ــا  ــارزه ب مب
تنها ایــن ظــروف بــرای خنــک ســازی آب بلکــه برای 
تصفیــه طبیعــی آن نیــز مفیــد هســتند؛ زیــرا بافــت 
ظریــف و متخلخــل آلودگی هــای موجــود در آب را 
کرده و نوشــیدن آن را نســبتاً ایمن می کند. تصفیه 

۶ دلیل برای اینکه چرا باید روزانه خرما بخوریم؟
چه کسانی در معرض خطر کم آبی هستند؟

کم آبی در بدن علل بروز 

غذاهایی که ناشتا نباید بخورید

ظروف سفالی:

فواید مصرف آبی که 
در ظروف سفالی نگهداری می شود

خبر خبر

اســترالیا  کاتولیــک  دانشــگاه  متخصصــان 
کــه  ســامت متابولیســم 2۴ مــرد بــی تحــرک را 
در معــرض ابتــا بــه دیابــت نــوع دو بــوده و رژیــم 

کردنــد. بررســی  داشــتند،  پرچربــی  غذایــی 
نتیجــه  به ایــن  مطالعــات  در ایــن  محققــان 
عصرگاهــی  و  صبحگاهــی  ورزش  کــه  رســیدند 
بهبــود  را  ریــوی  و  قلبــی  سیســتم  ســامت 
کــه  می بخشــد امــا تنهــا ورزش آخــر شــب اســت 
گلوکــز خــون در طول شــب  باعــث کاهــش میــزان 

می شــود.
کنتــرل قنــد خــون  ایــن یافته هــای جدیــد بــرای 
کــه بــا دیابــت دســت و پنجــه نــرم  در بیمارانــی 
می کننــد، از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و 
ــی آنهــا را  کیفیــت زندگ ــد  ــادی می توان ــا حــد زی ت
گــزارش ســیناپرس، محققــان  افزایــش دهــد. بــه 
کــه در  کنتــرل  گــروه تحــت  که ایــن  کردنــد  اعــام 
کرده انــد، بــا کاهش  اوایــل شــب اقــدام بــه ورزش 

قنــد خــون متمرکــز شــبانه روبــرو شــده اند.
کــه مبتایــان بــه دیابــت نــوع  یکــی از مشــکاتی 
دو بــا آن روبــرو هســتند، افزایــش بیــش از حــد 
قنــد شــبانه اســت و در زمــان خــواب، مقــدار 
گلوکــز خــون آنهــا بــه باالتریــن حد خود می رســد. 
امــا طبــق بررســی های انجــام شــده، می تــوان 
برطــرف  را  مشــکل  شــبانگاهی این  ورزش  بــا 
ــبانه را  ــون ش ــد خ ــا قن ــه تنه ــت، ن ــن حرک کرد. ای
کاهــش می دهــد، بلکــه کاهــش کلســترول را هــم 

بــه دنبــال دارد.
کنتــرل  تحــت  گــروه  ســیناپرس،  گــزارش  بــه 

محققــان، 2۴ مــرد ۳۵ تــا ۴۵ ســاله بــا نمایــه 
گــروه  کــه در  تــوده بدنــی بیــن 27 تــا ۳۵ بــود 
گرفتــه بودند. ایــن افــراد  اضافــه وزن یــا چــاق قــرار 
بــه مــدت 11 روز متوالــی از رژیم پرچربی اســتفاده 
کردنــد. هیــچ یــک از آنهــا مبتــا به دیابت نــوع دو 
یــا بیمــاری قلبــی و عروقــی نبودنــد امــا در همــه 
به ایــن بیماری هــا وجــود  ابتــا  اســتعداد  آنهــا 

داشــت.
گــروه تقســیم  پژوهشــگران، این افــراد را بــه ســه 
گــروه دوم شــب ها   گــروه صبح هــا و  کردنــد: یــک 
کامــا بــی  گــروه ســوم هــم  ورزش می کردنــد و 

ــد.  تحــرک بودن
گذشــت ۵ روز، مزایــای متابولیکــی  آنهــا بعــد از 
تمرینــات روزانــه ورزشــی شــبانگاهی را نســبت 
کاهــش قنــد  بــه ورزش صبحگاهــی در قالــب 
کلســترول، تــری  خــون ناشــتا، میــزان انســولین، 

کردنــد. گلیســیرید و چربــی LDL مشــاهده 
در ایــن  دانشــمندان  ســیناپرس،  گــزارش  بــه 
کــه ورزش شــبانگاهی  کیــد می کننــد  یافته هــا تأ
متابولیکــی  اختــال  دچــار  کــه  افــرادی  بــرای 
صبحگاهــی  ورزش  از  مؤثرتــر  بســیار  هســتند 

می کنــد. عمــل 
کــه افــراد در  کیــد می کننــد  امــا آنهــا در ادامــه تأ
کننــد  ــه فرصــت پیــدا  ک ــی از شــبانه روز  هــر زمان
بایــد تحــرک بدنــی داشــته باشــند و تنهــا نبایــد 
کننــد. بــه  بــه ورزش در زمانــی خــاص بســنده 
کــردن در هــر ســاعتی می توانــد  طورکلــی، ورزش 
بــرای بــدن فوایــدی را بــه همــراه داشــته باشــد.

کارشناســان تغذیــه معتقدنــد: باتوجــه به اینکــه 
کاهش  کــودکان در حال رشــد هســتند نیــازی به 
وزن ندارنــد و خانواده هــا بایــد بــا رعایت یکســری 

کنند. کنتــرل  نــکات رونــد افزایــش وزن آنهــا را 
بهداشــت  و  ســامت  موسســه  گــزارش  بــه 
گمــان  خانواده هــا  از  بســیاری  عمومی کشــور، 
بایــد  باشــد،  چــاق  آنهــا  کــودک  گــر  ا می کننــد 
کنند، این تفکر  کاهــش وزن را بــرای او اجــرا  رژیــم 
کــودک مبتــا به اضافــه وزن یا در  اشــتباه اســت و 
معــرض اضافــه وزن نبایــد رژیمی جهت از دســت 
حــذف  جــای  بــه  باشــند.  داشــته  وزن  دادن 
گروه هــای اصلــی غذایــی یــا حــذف  بســیاری از 
شــام یــا صبحانه بهتر اســت مصــرف مــواد غذایی 
کــه ارزش غذایی چندانی ندارند شــامل  پرکالــری 
مصــرف شــیرینی، آبنبــات، شــکات، چیپــس، 
نوشــابه،  کــره،  مربــا،  سرشــیر،  خامــه،  پفــک، 
کردنــی و چــرب محــدود شــود. غذاهــای ســرخ 
ــودکان  ک ــرای  ــاداش ب ــوان پ ــه عن ــا ب کی ه از خورا
اســتفاده نشــود و تعــداد وعده هــا افزایــش امــا 
کاهــش یابــد، میــوه بــه عنــوان میــان  حجــم غــذا 
گرفتــه و خانواده هــا  کــودک در نظــر  وعده هــای 
کننــد تــا مصــرف صبحانــه بــه صــورت  تــاش 
هیچــگاه  و  آیــد  در  کــودک  بــرای  عــادت  یــک 
مصرف ایــن وعــده مهــم غذایــی فرامــوش نشــد.
ــر  ــودکان شــب ها زودت ک ــد:  ــزارش می افزای گ ایــن 
بخوابــد، بــه آنهــا انتخــاب مــواد غذایــی مناســب 
ذائقــه  زیــرا  شــود  داده  آمــوزش  نامناســب  و 

کــم  گیــری اســت و غذاهــا  کــودک در حــال شــکل 
کــودک بــه  کــم چــرب باشــد تــا  کــم قنــد و  نمــک، 
کــرده و فعالیــت  گونــه غذاهــا عــادت  طعم ایــن 

کــودک افزایــش یابــد. بدنــی 
گــزارش وزارت بهداشــت، حــدود 1۴  بــر اســاس 
کــودکان 1۵ تــا 2۳ ماهــه در ایــران اضافــه  درصــد 
وزن دارنــد و ایــن میــزان در اســتان های شــمالی 
گیــان، مازنــدران، اردبیــل، آذربایجــان  ماننــد 
شــرقی و غربــی بــه 2۰ درصــد می رســد، 2۰ درصــد 
دانــش آمــوزان 7 تــا 18 ســاله ایرانی اضافــه وزن 
دارنــد و بــا توجــه بــه تغذیــه نامناســب، افزایــش 
آمــاده، چــرب و شــور ســایر  مصــرف غذاهــای 
کشــور شــیوع چاقــی  کــم تحرکــی در  تنقــات و 
گروه هــای ســنی در  ــه وزن در بیــن همــه  و اضاف

حــال افزایــش اســت.
7۶درصــد بــار بیماری هــا و مــرگ و میــر در ایــران 
کــه علــت  گیــر اســت  ناشــی از بیماری هــای غیــر وا
توصیــه  و  اســت  نامناســب  تغذیــه  آن  اصلــی 
کثــر 1۰ درصــد  کــه حدا وزارت بهداشــت آن اســت 
کالــری مــورد نیــاز روزانــه از طریــق مصــرف شــکر  از 
و قنــد ســاده ماننــد قنــد، شــیرینی، شــکات، 

کیــک تامیــن شــود. بســتنی و 
مصــرف زیــاد قندهــای ســاده موجــب رســوب آن 
ــه  ک ــود  ــی می ش ــورت چرب ــه ص ــا ب ــدن و رگه در ب
گیــر مثــل  عامــل مهــم انــواع بیماری هــای غیــر وا
ســرطان، بیماری هــای قلبــی و عروقــی و دیابــت 

اســت.

ورزش فقط در این ساعت از شبانه روز قند خون را 
پایین می آورد

کودکان ممنوع گرفتن  رژیم 

افسردگی

»ســلین وتــر«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن 
کــه  بــاره می گویــد: »مــا مدتــی اســت می دانیــم 
بیــن زمــان خــواب و خلــق و خــو رابطــه وجــود 
کــه اغلــب از پزشــکان بالینــی  دارد، امــا ســوالی 
خــواب  از  زود  چقــدر  اســت:  می شــنویم این 

دارد؟« فایــده  بیدارشــدن 
کــه حتــی  وی در ادامــه می افزایــد: »مــا دریافتیــم 
کاهــش  یــک ســاعت تغییــر در زمــان خــواب بــا 

قابــل توجــه خطــر ابتــاء بــه افســردگی ارتبــاط 
دارد.«

مطالعــات مشــاهده ای قبلــی نشــان داده اســت 
بــه مــدت  بــدون توجــه  کــه شــب زنــده دارهــا 
خــواب شــأن، دو برابــر بیشــتر از افــراد ســحرخیز 
کــه  آنجــا  از  امــا  می شــوند.  افســردگی  دچــار 
اختــاالت خلقــی خــود می تواننــد الگــوی خــواب 
کننــد، محققــان هنــوز در رمزگشــایی  را مختــل 

علــل آن هســتند.
گونــه ژنتیکــی متــداول، از جملــه  بیــش از ۳۴۰ 
انــواع موســوم بــه »ژن ســاعت« PER۲، شــناخته 
ــراد  ــخصی اف ــپ ش کرونوتی ــه روی  ک ــت  ــده اس ش
تأثیــر می گــذارد، و ژنتیــک در مجمــوع ٪۴۲-۱۲ 
توضیــح  را  مــا  خــواب  بنــدی  زمــان  اولویــت  از 

می دهــد.
ــک  ــد ی ــی بردن ــود پ ــی های خ ــان در بررس محقق
ســاعت کاهــش مــدت زمــان خــواب بــا ۲۳ درصــد 
مرتبــط  افســردگی  اختــاالت  ریســک  کاهــش 

اســت.
در توضیــح علت ایــن موضــوع، برخــی تحقیقــات 
گرفتــن در معــرض نــور  کــه قــرار  نشــان می دهــد 
که افراد ســحرخیز بیشــتر آن  بیشــتر در طول روز، 
را دریافــت می کننــد، منجــر بــه انبوهــی از تأثیــرات 
کــه می توانــد بــر روحیــه تأثیــر  هورمونــی شــده 

بگــذارد.
کیــد می کنــد که یــک آزمایــش بالینی  محققــان تأ
تصادفــی بــزرگ بــرای تعییــن قطعی اینکــه آیــا زود 
کاهــش دهــد،  خوابیــدن می توانــد افســردگی را 

ضــروری اســت.

کاهش خطر افسردگی با این اقدام به ظاهر ساده!
خبرربخ

در مطالعــه اخیــر محققــان دانشــگاه لونــد ســوئد، 
ارتبــاط بیــن تعــداد و ســن نســبی خواهــر و برادرهــا و 
خطــر ناشــی از حــوادث قلبــی عروقــی کشــنده و غیــر 

کردنــد. کشــنده را بررســی 
یــک خانــواده  کــه عضــو  نتایــج نشــان می دهــد 
بزرگ تــر بــا چنــد خواهــر و بــرادر بــودن یا فرزنــد دوم یا 
ســوم خانــواده بــودن می توانــد خطــر بروز مشــکات 
قلبــی عروقــی را افزایــش دهــد. طبــق اعام ســازمان 
کــه  بهداشــت جهانــی، بیماری هــای قلبــی عروقــی 
بــر قلــب و عــروق خونــی تأثیــر می گذارنــد، از علــل 

اصلــی مــرگ و میــر در جهــان هســتند.
زندگــی  ســبک  کتورهــای  فا و  خانوادگــی  ســابقه 
مانند اســتعمال دخانیات و رژیم غذایی نادرســت 
بــرای  شــده  شــناخته  پرخطــر  عوامــل  جملــه  از 
بیماری هــای قلبــی عروقــی از جملــه بیمــاری کرونــر 

قلــب و ســکته مغــزی هســتند.

کــه عمدتــًا تحــت تأثیــر  عــاوه بــر ســابقه خانوادگــی 
ــه  ک ــود دارد  ــواهدی وج ــی اســت، ش ــل ژنتیک عوام
نشــان می دهــد ســاختار خانــواده، بــه ویــژه ترتیــب 
تولــد و تعــداد افــراد خانــواده، می توانــد خطــر مــرگ 
ناشــی از مشــکات قلبــی عروقــی را تحــت تأثیــر قــرار 
دهد.یــک مطالعــه مشــاهده ای بــزرگ روی افــراد  
کــه تعــداد خواهــر و  ۳۰-۵۸ ســاله نشــان می دهــد 
برادرهــا و ترتیــب تولد می تواند بر خطــر کل حوادث 
قلبــی عروقــی در طــی یــک دوره پیگیــری ۲۵ ســاله 
تأثیــر بگذارد. ایــن مطالعه شــامل داده های مربوط 
کــه از  بــه ۱.۳۶ میلیــون مــرد و ۱.۳۲ میلیــون زن بــود 

ســال ۱۹۹۰ تــا ۲۰۱۵ تحــت نظــر بودنــد.
ــواده،  ــدازه خان ــد از نظر ان کردن ــاهده  ــان مش محقق
کــه بیــش از یــک خواهــر و بــرادر  مــردان و زنانــی 
کــه خواهــر و بــرادر  کســانی  دارنــد، در مقایســه بــا 
کمتــر در معــرض خطــر مــرگ هســتند.  ندارنــد، 
کــه بیــش از ســه خواهــر و بــرادر  امــا مــردان و زنانــی 
دارنــد، بــا ریســک باالتــر مشــکات قلبــی عروقــی 

مواجــه هســتند.
در مورد ترتیب تولد هم، بچه های اول در مقایســه 
کمتــر مشــکات قلبــی  بــا بچه هــای بعــد، بــا خطــر 
عروقــی روبــرو هســتند. در عــوض، بچه هــای اول 
بــا ریســک باالتــر مــرگ بــه هــر دلیلــی روبــرو هســتند.
محققــان بــر انجــام تحقیقــات بیشــتر بــرای پــی 

کیــد دارنــد. تا رابطــه  بــه وجود ایــن  بــردن 

ارتباط بین تعداد خواهر و برادر و مشکالت قلبی
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طرز تهیه: 
قبــل  از  کــه  روغــن داغ  کوبیــده و داخــل  را  ســیر 
درتابــه و روی اجــاق آمــاده شــده اســت میریزیــم تــا 
کمی ســیر ها ســرخ شــود. ســپس بادمجان هــای 
گوجه هــا را بــه  کبابــی و ســاطوری شــده بــه همــراه و 
کار  کــرده و ســرخ می کنیــم ؛ ایــن  همــان تابــه اضافــه 
کمی روغــن  کشــیده شــده و  کــه آب آنهــا  را تــا زمانــی 
بیافتــد ادامــه می دهیــم. حــال کمی نمــک و فلفــل 

بــه آن اضافــه می کنیــم و مایــه را در یــک طــرف تابــه 
قــرار می دهیــم و در طــرف دیگــر خالــی تابــه تخــم 
غ هــا را شکســته و مخلــوط می کنیــم و انقــدر  مر
هــم می زنیــم تــا بســته شــده و ســرخ شــود. بعــد 
غ هــا )یعنی تمــام محتویات  بادمجان هــا و تخــم مر

تابــه( را بــا هــم مخلــوط می کنیــم. 

ــد  گوینــد: روزی خلیفــه از محلــی می گذشــت، دی  «
کــه بهلــول، زمین را بــا چوبی اندازه می گیرد. پرســید: 
چــه می کنــی؟ گفت: می خواهم دنیا را تقســیم کنم 
تــا ببینــم بــه مــا چه قدر می رســد و به شــما چــه قدر؟ 
کــه بــه مــن بیشــتر  هــر چــه ســعی می کنــم، می بینــم 
ع )حــدود یــک متــر( نمی رســد و بــه تــو هــم  از دو ذار

بیشــتر از ایــن مقــدار نمی رســد.«

میرزا قاسمی حکایت پند آموز عبرت

دستپخت کوتاه حکایت 

ک چین ایــن روزهــا موضوعــی اســت که  فنــاوری بــا
کثــر افــراد جامعــه جــای خــود را  گفتمــان ا تقریبــا در 
دارد. ایــن فنــاوری کــه در دهــه ی گذشــته رفته رفته 
کــرده اســت و هــرروز توســط افــراد بیشــتری  رشــد 
شــناخته می شــود، تاریخچــه ی بیشــتر از ده ســاله 
ــن  ــی ایده ی چنی ــه های اساس ــوان ریش دارد و می ت

شــبکه ای را در  هــزاره ی پیشــین یافــت. د
تلقــی  دیجیتــال  ارز  را  چیــن  ک  بــا افــراد  اغلــب 
کار  گــزاره را بــه  جــای یکدیگــر بــه  می کننــد و ایــن دو 
کــه ارز دیجیتــال  کنیــم  کیــد  می برنــد. در ابتــدا تأ
ک چیــن در حال  ک چیــن بــود؛ اما با بخشــی از بــا
حاضــر فنــاوری بســیار بزرگ تــر از ارز دیجیتــال بــه 
شــمار مــی رود و جایگاه خــاص و ویژه ای بــرای خود 

کــرده اســت. کامپیوتــر پیــدا  در علــوم 
ک چین چیست؟ بال

 Chain و Block کلمــه ک چیــن از دو  عبــارت بــا
کــه به صــورت تحت اللفظــی  تشــکیل شــده اســت 
امــا  کــرد؛  ک هــا معنــی  از با می تــوان زنجیــره ای 
ک چیــن نیــاز بــه  بــرای درک مفهــوم فنــاوری بــا
تعریــف تمــام تکه هــای پــازل داریــم. خالــی از لطــف 
چیــن  و  ک  بــا کلمــه ی  دو  بدانیــد  کــه  نیســت 
به صــورت  کاموتــو  نا ساتوشــی  اصلــی  اســناد  در 
کلمــه ی  کار رفته انــد و در ســال ۲۰۱۶  گانــه بــه  جدا

ک چیــن بــه شــهرت رســیده اســت. مرکــب بــا
Blockchain Technology / ک چین فناوری بال

ک چیــن پایــگاه  گفــت بــا کلــی می تــوان  به طــور 
کنش هایی  داده ای متشــکل از فهرســت سوابق ترا
که همواره رشــد می کند و بر تعداد آن افزوده  اســت 
ک )Block( می گوینــد  می شــود. به ایــن ســوابق بــا
کــه از طریــق رمزنــگاری )Cryptography( بــه یکدیگر 
از  زنجیــره ای  در  ک هــا  با می شــوند.  متصــل 
نودهایــی )Node( بــا شــبکه ی همتا به همتــا قــرار 
کــه تشــکیل  می گیرنــد و بــه مخــزن ذخیره ســازی 
 )Digital Ledger( کل دیجیتــال  دفتــر  می شــود، 
ک چیــن به عنــوان  می گوینــد. بــه  عبارتــی  دیگــر، بــا
 )Distributed Ledger( کلــی توزیع شــده نوعی دفتــر 
دارایــی  تاریخچــه ی  کــه  می شــود  شــناخته 
دیجیتــال را بــا اســتفاده از غیر متمرکزســازی و هش 
رمزنگاری )Cryptographic Hash( غیر قابل تغییر و 

شــفاف می کنــد.
ک چین از آغاز و نوآوری های این  سیر تاریخی بال

فناوری
گذشــته برخــی فناوری هــا  در طــول چنــد دهــه ی 
تأثیــر فراوانــی تمــام ســطوح جامعــه داشــته اند و 

کردنــد. بــرای  انقابــی در نــوع زندگــی افراد ایجــاد 
کــه روزانــه  مثــال، معرفــی تلفــن همــراه و تــا بــه امــروز 
قابلیت هــای  بــا  جدیــد  هوشــمند  گوشــی های 
خیره کننــده رونمایــی می شــوند و نه تنهــا صنعــت 
گروه ها  ســرگرمی، بلکه نوع کســب درآمد بخشــی از 

ــد. کردن را متحــول 
کنــون امــا در میانــه ی انقاب فناورانــه ی دیگری با  ا
ک چیــن بــه ســر می بریــم؛ شــبکه ای  نــام شــبکه بــا
که هر لحظه رشــد و خود  توزیع شــده از پایگاه داده 

را تثبیــت می کند.
بــا نگاهــی مختصر به دهه ی گذشــته می تــوان دید 
ک چیــن، تولد بیت  کــه نخســتین نــوآوری بــزرگ با
کویــن به عنــوان نخســتین رمــزارز بــود. ارزش بــازار 
ــا ۲۰ میلیــارد  کویــن در حــال حاضــر بیــن ۱۰ ت بیــت 
کاربــر  دالر شــناور اســت و روزانــه توســط میلیون هــا 
ــرای پرداخت هــای متفــاوت اســتفاده می شــود. ب

ک چیــن اساســا  دومیــن نــوآوری مربــوط بــه بــا
کــه فنــاوری پایــه ای بیــت  درک ایــن موضــوع بــود 
کــرد و آن را بــرای  کویــن را می تــوان از رمــزارز جــدا 
تســهیل دســتیابی بــه اهــداف دیگــر مــورد اســتفاده 
تولــد  فنــاوری،  نــوآوری  ایــن  ســومین  داد.  قــرار 
»قــرارداد هوشــمند« بــود که در نســل دوم سیســتم 
ــا نــام اتریــوم معرفــی شــد و آینــده ی  ک چیــن ب بــا
کــرد. درخشــانی را می تــوان بــرای آن پیش بینــی 

چهارمیــن نــوآوری بــزرگ در شــبکه های مبتنــی 
Proof-( اثبــات ســهام  ک چیــن، معرفــی  بــا بــر 
Proof-( کار  اثبــات  روش  جــای  بــه    )of-Stake

of-Work( بــرای برقــراری امنیــت شــبکه بــود. در 
از  چیــن  ک  بــا شــبکه های  اغلــب  حاضــر  حــال 
کار بــرای حفــظ امنیــت شــبکه بهــره  فراینــد اثبــات 
ــه بیشــترین  ک گروهــی  ــر اســاس آن،  ــه ب ک ــد  می برن
ک هــا  قــدرت پردازشــی بــرای تولیــد )اســتخراج( با
را در اختیــار دارد، تصمیــم نهایــی را اتخــاذ می کنــد 
اجمــاع  بــه  ک هــا  با و  کنش هــا  ترا دربــاره ی  و 
توجــه   بــا   PoS فراینــد  مقابــل،  در  امــا  می رســد؛ 
تحــت  کــه  بومی شــبکه  کوین هــای  مقــدار  بــه 
مالکیــت دارنــد و در اختیــار آن می گذارنــد، بــه افــراد 
کنــش  اجــازه می دهــد در تولیــد و اعتبارســنجی ترا
افــراد  بــه  عبارتــی  دیگــر،  کننــد.  بلــوک مشــارکت 
ک چیــن، مجــوز  بــا ســرمایه گذاری در شــبکه بــا
اعتبارســنجی و اســتخراج و دریافــت پــاداش بیشــتر 

کــرد. کســب خواهنــد  را از شــبکه 
ک چیــن،  پنجمیــن نــوآوری در افــق فنــاوری بــا
ک چیــن مقیاس بنــدی  Scaled Blockchain )بــا
ک  شــده( اســت. در حــال حاضــر، در دنیــای بــا
تمــام  شــبکه،  در  موجــود  کامپیوتــر  هــر  چیــن 
کنش هــا را پــردازش می کند. ایــن مســئله ســبب  ترا
چیــن  ک  بــا می شــود.  شــبکه  ســرعت  کنــدی 
کاهــش  بــدون  می توانــد  مقیاس بندی شــده 
ــود.  ــردازش ش ــرعت پ ــش س ــب افزای ــت، موج امنی
کامپیوترهــای  در ایــن روش، بــا تشــخیص تعــداد 
کنش و تقســیم  مورد نیاز برای اعتبارســنجی هر ترا
کار پــردازش بیــن آن هــا، نتیجه با ســرعت بیشــتری 

می شــود.  مرتــب 

کیفی محصوالت  »آزمایشــگاه ارزیابی عملکردی و 
امنیــت فضــای مجــازی« با تمرکز بــر ارتقای کیفیت 
محصــوالت بومی حــوزه امنیــت دربرابــر نمونه هــای 
خارجــی آغــاز به کار کرد. ســازمان فنــاوری اطاعات 
کیفــی محصــوالت بومی حــوزه  بــا هــدف ارتقــای 
امنیــت دربرابــر رقبــای خارجــی، آزمایشــگاه ارزیابــی 
کیفــی محصــوالت امنیــت فضــای  عملکــردی و 
فضــای  ســامان دهی  کــرد.  راه انــدازی  مجــازی 
امنیــت  حــوزه  بومــی در  محصــوالت  کســب وکار 
فضــای تولیــد و تبــادل اطاعــات، حفــظ امنیــت 
گواهــی محصــوالت  کشــور، صــدور  زیرســاخت های 
آزمایشــگاه های  از ایجــاد  حمایــت  امنیتــی، 
تخصصــی امنیتــی، حمایــت از تولیــد پشــتیبانی و 
به کارگیــری محصــوالت داخلــی در حــوزه امنیتــی 

ازجملــه اهداف ایــن آزمایشــگاه اســت.
مراســم رونمایی ایــن آزمایشــگاه امــروز، ۱۱ خــرداد 
۱۴۰۰، مجــازی برگــزار شــد. اداره کل ارزیابــی امنیتــی 

محصــوالت فــاوا از ســال ۱۳۹۱ عهــده دار راه انــدازی 
آزمایشــگاه های تخصصــی حــوزه امنیــت اطاعــات 
ــی و آزمایــش محصــوالت و صــدور  کار ارزیاب ــوده و  ب
بااین حــال،  اســت.  داده  انجــام  را  گواهی نامــه 
ارزیابی هــا  در  محصــوالت  کارایــی  و  کیفیــت 
مشــخص نیســت و همیــن موضــوع باعث ایجــاد 
مشــکل در جنبه هــای رقابتــی و صادراتــی آن هــا 
شــده اســت؛ درنتیجه ایــن وضعیــت، آزمایشــگاه 
حــوزه  محصــوالت  کیفــی  و  عملکــردی  ارزیابــی 
امنیــت راه انــدازی شــد. ســازمان فنــاوری اطاعــات 
کارایــی و صحــت خروجــی  ــی و  ــا ارزیاب قصــد دارد ب
محصــوالت بومــی و ارتقــای آن هــا در حــوزه امنیــت 
کنــد تــا امــکان صــادرات محصــوالت  اشــتغال ایجاد 
فراهــم شــود. مدیــر  امنیــت در فضــای مجــازی 
اداره کل ارزیابــی امنیتــی محصــوالت فــاوا در همین 
 ،SIM زمینــه بــه بومی ســازی محصوالتــی ازجملــه
ضدبدافــزار، فایــروال، کنترل صنعتی و VPN اشــاره 

کــه در دســت ارزیابــی هســتند. می کنــد 

در دنیای اشــباع شــده تلفنهای هوشــمند، سرعت 
شارژ به راه دیگری تبدیل شده تا سازندگان خود را 
از رقیبانشان متمایز کنند.  شرکتهایی که در تاش 
برای جلب توجه هســتند مدام رکوردها را شکســته 
و بــه نقطــه عطــف جدیدی می رســند. در تــازه ترین 
رکوردشــکنی، شرکت شیائومی چین سیســتم شارژ 
ــورد جهانــی  ــه رک ک ــرد  ک ســریع جدیــدی را آزمایــش 
شــارژ بــا ســیم و بــی ســیم را شکســت. این شــرکت بــا 
اســتفاده از فناوری هایپــر شــارژ در یــک مدل گوشــی 
تغییــر یافتــه ام ۱۱ پــرو کــه باطــری آن mAh ۴۰۰۰ بود، 
گوشــی را با اتصال برق ۲۰۰ وات در ســه دقیقه  شــارژ 
و ۲۳ ثانیــه از صفــر بــه ۵۰ درصــد رســاند و در هشــت 
کــرد. در آزمایــش بــی  کامــل شــارژ  دقیقــه بــه طــور 
کشــید شــارژ  ــی، هفــت دقیقــه طــول  ســیم ۱۲۰ وات
گوشــی بــه ۵۰ درصــد برســد و در ۱۵ دقیقــه ۱۰۰ درصد 
کــه شــیائومی مدعی  شــد. بــرای اولیــن بــار نیســت 
رکوردزنــی ســرعت شــارژ می شــود. دســتاورد اخیــر 
 Ultra ۱۰ Mi ارتقــای شــارژ ســیمی ۱۲۰ واتــی در مــدل
کــه می توانــد در ۲۳ دقیقــه تلفــن را  را نشــان داد 
کند. ایــن شــرکت پیــش از ایــن  کامــل شــارژ  بــه طــور 
کــه می تــوان یــک مــدل تغییر یافته  نشــان داده بــود 
Pro ۱۰ Mi را در یــک اتصــال ۸۰ واتــی بــه صــورت بــی 
گــزارش  کــرد. بــر اســاس  ســیم در ۱۹ دقیقــه شــارژ 
انگجــت، رقیبــان شــیائومی هم از ایــن غافلــه عقــب 
نمانده انــد. شــرکت Vivo فســت شــارژ ۱۲۰ واتــی 
گوشــی  کــه می توانــد یــک  خــود را نمایــش داده 
بــازی بــا باطــری mAh ۴۰۰۰ را در ۱۵ دقیقــه شــارژ 
ــریع  ــارژ س ــاوری ش ــوز فن ــه مج ک ــو  ــرکت اوپ ــد. ش کن
خــود را بــه وان پــاس داده اســت، در یــک سیســتم 
۱۲۵ واتــی یــک گوشــی بــا باطــری mAh ۴۰۰۰ را در ۲۰ 
دقیقــه و بــا فنــاوری AirVOOC بــی ســیم ۶۵ واتــی 

در ۳۰ دقیقــه شــارژ می کنــد.

گفتــه می شــود تأمین کننــدگان اپــل تولیــد انبــوه 
اجــزای پنــل mini-LED را بــرای اســتفاده در نســل 
بعــدی مک بــوک پــرو، در ســه ماهه ســوم ۲۰۲۱ آغــاز 

کــرد. خواهنــد 
گفتــه ی دیجی تایمــز و بــا اســتناد بــه منابــع  بــه 
نزدیــک بــه زنجیــره تأمیــن محصــوالت اپــل، غــول 
دنیــای فنــاوری قصــد دارد در ســال جــاری میــادی 
کامپیوترهــای مــک مجهــز بــه نمایشــگر LCD بــا نور  
روانــه ی  و  رونمایــی  را   mini-LED پس زمینــه ی
تأمیــن   GLT معلــوم، شــرکت قــرار  از  کنــد.  بــازار 
اجــزای نمایشــگر mini-LED را بــرای مدل هــای 
بعــدی مک بــوک پــرو در بــازه ی ســه ماهه ی ســوم 

۲۰۲۱ بــر عهــده دارد.
که اپل قصد  گزارش در حالی منتشــر می شــود  این 
دارد در تاریــخ ۱۷ خــرداد، رویــداد توســعه دهندگان 
۲۰۲۱ را برگــزار کنــد و تــا پیــش  از ایــن، منابع معتبری 
بعــدی  نســل  معرفــی  از  پراســر  جــان  همچــون 
کالبــد و قلــب تپنــده ای جدیــد  مک بــوک پــرو بــا 
در ایــن مراســم خبــر داده بودنــد؛ امــا بــا توجــه بــه 
بــازه ی تولیــد نمایشــگرهای جدیــد، احتمــاال در 
ــرو  ــوک پ ــداد پیــش  رو شــاهد رونمایــی از مک ب روی

نخواهیــم بــود.
ــال ۲۰۱۶  ــر س ــرو را اواخ ــوک پ ــار مک ب ــن ب ــل آخری اپ
پــرو  مک بــوک  کــه  تابه حــال  و  کــرد  بازطراحــی 
۱۳ اینچــی مجهــز بــه پردازنــده  M1 عرضــه شــده، 
طراحــی آن بــدون تغییــر باقــی  مانــده اســت. اولیــن 
 )Retina( مک بــوک پــرو مجهــز بــه نمایشــگر رتینــا
در ســال ۲۰۱۲ روانــه ی بــازار شــد و تــا ســال ۲۰۱۶ و 
عرضــه ی مک بــوک پــرو ســوپر رتینا، تغییــر خاصــی 
 LED مینــی  پنــل  از  اســتفاده  بنابرایــن  نکــرد؛ 
نمایشــگر  بخــش  در  تغییــر  بزرگ تریــن  می توانــد 

گذشــته باشــد. مک بــوک پــرو در ۵ ســال 

از  افزایــش درآمــد  بــا وجــود  اپــل  گفتــه می شــود 
اســت  در صدد ایــن  محصــوالت،  آنایــن  فــروش 
بیش ازپیــش  را  خرده فروشــی اش  فروشــگاه های 
گســترش دهــد. فروشــگاه های خرده فروشــی اپــل 
به عنــوان مکانــی بــرای تهیــه و تجربــه محصــوالت 
در  غوطه ورشــدن  درعین حــال  و  کوپرتینویی هــا 
فرهنــگ ســازمانی این شــرکت مشــهور هســتند. 
در  آنایــن  فــروش  چشــمگیر  رشــد  وجــود  بــا 
ســال های اخیــر، اپــل بــا برنامه ریــزی بــرای افتتــاح 
فروشــگاه های جدیــد در سراســر جهــان همچنــان 
می خواهــد روی فروشــگاه های خرده فروشــی اش 

کنــد. بیشــتر ســرمایه گذاری 
 ،Deirdre O’Brien ،معاون ارشد خرده فروشــی اپل
که ایــن  کــرده اســت  در مصاحبــه اخیــرش اعــام 
شــرکت از تــاش خــود برای ایجــاد فروشــگاه های 
در ایــن  نمی کاهــد.  خرده فروشــی  شــگفت انگیز 
کــه اپــل در دوره شــیوع  گــزارش، آمــده شــده اســت 
کرونــا و تبعــات آن، افزایــش درخورتوجهــی  ویــروس 
ــا  ــرا تقریب ــت؛ زی ــرده اس ک ــه  ــن تجرب ــروش آنای در ف
کثــر فروشــگاه های فیزیکــی اپــل مجبــور شــدند  ا
بــرای چندیــن مــاه تعطیــل شــوند. بااین حال، ایــن 

کوپرتینو  که شــرکت مســتقر در  بدان معنی نیســت 
کنــد. از بخــش خرده فروشــی چشم پوشــی 

کــه بــه مراجعــه حضــوری بــه  کســانی  اوبرایــن بــه 
اطمینــان  عاقه مند نــد،  اپــل  فروشــگاه های 
کــه فروشــگاه های جدیــد در حــال آمــدن  می دهــد 
گرچــه وب ســایت  هســتند. وی اســتدالل می کنــد ا
اپــل بــرای ارائــه اطاعــات بیشــتر دربــاره دســتگاه ها 
هیچ چیــز  اســت،  عالــی  شــرکت  خدمات ایــن  و 
ــول  ــه محص ــرای تجرب ــگاه ب ــه فروش ــن ب ــد رفت مانن
در  می گویــد:  در این بــاره  اوبرایــن  نــدارد.  وجــود 
وب ســایت آنایــن مــا مــردم می تواننــد اطاعــات 
در  امــا  بگیرنــد؛  یــاد  محصــوالت  دربــاره  زیــادی 
فروشــگاه آن هــا می توانند محصــوالت را )از نزدیک( 
لمــس و در ذهنشــان بــرای خــود احساســاتی ایجاد 
فروشــگاه های  داریــم  قصــد  بنابرایــن،  کننــد؛ 

کنیــم. بیشــتری ایجاد 
فروشــگاه  اپــل  گذشــته  هفتــه  اســت  گفتنــی 
 Via( کاروســو خرده فروشــی جدیــدی در ویــا دل 
ــرد.  ک ــاح  ــی رم افتت ــز تاریخ ــع در مرک del Corso( واق
ســاختمان Palazzo Marignoli بــرای حفــظ تاریــخ 
و فرهنــگ محلــی بــا معمــاری اصلــی اش مرمــت 

شــد.

راه اندازی آزمایشگاه ارزیابی محصوالت امنیت بال ک چین چیست؛ فناوری دمکراتیک و خودمختار
فضای مجازی

شیائومی مدعی شد
شارژ کامل تلفن 

در ۸ دقیقه!

شایعه: آغاز تولید نمایشگر 
نسل بعدی مک  بوک پرو 

در سه  ماهه سوم ۲۰۲۱

افزایش تعداد فروشگاه های خرده فروشی اپل

فناوریربخ

فضای مجازیربخ

فناوریربخ مک بوکربخ

اپلربخ

کیــف دیجیتالــی  اتحادیــه اروپــا در ُشــُرف رونمایــی 
کــه می توانــد رقیبــی بــرای سیســتم پرداخت  اســت 
امــکان  شــهروندان  بــه  و  باشــد  اپــل  دیجیتــال 
گواهینامــه  می دهــد از اســناد دیجیتالــی ماننــد 
کشــورهای  کارت هــای پرداخــت را در  رانندگــی و 

ــد. کنن ــتفاده  ــو اس عض
دیجیتــال  پرداخــت  سیســتم  درحال حاضــر، 
اپــل، تنهــا رقیــب جــدی بــرای پــی پــال محســوب 
در  سیســتم  محبوبیت ایــن  روزبــه روز  و  می شــود 
گفتــه می شــود  حــال افزایــش اســت؛ به طوری کــه 
بیــش از ۹۰ درصــد فروشــگاه های آمریکایــی از ایــن 
شــیوه پرداخت پشــتیبانی می کنند و فعالیت های 
افزایــش  نیــز در حــال  نقــاط جهــان  آن در ســایر 
و  پــی  گــوگل  سیســتم عامل اندروید،  در  اســت. 
سامســونگ پــی وجــود دارد؛ امــا آن هــا بــا اپــل پــی 

کننــد. نمی تواننــد رقابــت 
در  به کلــی  رونــد  اســت این  ممکــن  بااین حــال، 
کنــد؛ زیــرا  کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا تغییــر 
گفتــه می شــود اتحادیــه اروپــا در حــال برنامه ریــزی 
کــه در همه  برای ایجــاد کیف پــول دیجیتالــی اســت 
کار می کنــد و می تــوان آن را رقیبــی  کشــور عضــو   ۲۷

گرفــت. ــرای اپــل در نظــر  جــدی ب
بــه  به منظــور دســتیابی  تــاش  بــا  پــروژه مذکــور 
اســتانداردی واحــد بــرای نســخه های دیجیتالــی 
درحال حاضــر،  شــد.  آغــاز  شناســایی  کارت هــای 
برنامه هــای  اروپــا  اتحادیــه  مختلــف  کشــورهای 
کار دارنــد؛ امــا معمــوال آن هــا  مشــابهی برای ایــن 
شــناخته  عضــو  دیگــر  کشــورهای  از  برخــی  در 
تمامی شــهروندان  باتوجه به اینکــه  نمی شــوند. 
اتحادیــه اروپــا حــق قانونــی زندگــی و کار و تحصیل را 
در هریــک از کشــورهای عضــو دارند، وقتی شــهروند 
یکــی از کشــورهای اتحادیــه اروپــا نمی توانــد از کارت 

شناســایی دیجیتالش برای دسترسی به خدمات 
کنــد، بــا مشــکات  کشــور دیگــر اســتفاده  دولتــی در 
متعــددی مواجــه می شــود. برای حل این مســئله، 
اســتاندارد جدیــدی موســوم بــه eiDAS تدویــن 

شــد.
مشــاغل  و  افــراد  می دهــد  اطمینــان   eiDAS
می تواننــد بــا اســتفاده از طرح های ملی شناســایی 
الکترونیکــی )eIDs( خــود دسترســی بــه خدمــات 
اتحادیــه  کشــورهای  ســایر  در  عمومی موجــود 
اروپــا را بــا اطمینــان از ایــن موضــوع داشــته باشــند 
کــرد و وضعیــت  کار خواهنــد  کــه آن هــا در مرزهــا 
کاغــذی ســنتی خــود  حقوقــی مشــابه معادل هــای 
داخلــی  بــازار  به نوعــی  یادشــده  پروتــکل  دارنــد. 
اروپایــی بــرای خدمــات مطمئن ایجــاد می کنــد؛ 
نرســید؛  به اثبــات  موردانتظــار  البته این ایــده 
رونمایــی  ُشــُرف  در  جدیــدی  نســخه  بنابرایــن، 
کــه بــه شــهروندان امــکان می دهــد از اســناد  اســت 
رانندگــی  گواهینامــه  ماننــد  دیگــری  دیجیتالــی 
کشــورهای  کارت هــای پرداخــت اضافــه نیــز در  و 
کننــد. موفقیــت برنامــه ممکــن  عضــو اســتفاده 
کــه آیــا اتحادیه  اســت به ایــن بســتگی داشــته باشــد 
کارت هــای پــرواز هواپیمــا  اروپــا از مدارکــی ماننــد 
کنســرت پشــتیبانی می کنــد  و بلیت هــای تئاتــر و 
کــه قــوت  ــا خیر. ایــن دقیقــا همــان جایــی اســت  ی

می شــود. محســوب  اپــل  کیف پــول 

کارت گرافیــک جدیــد انویدیــا که مبتنی بر معماری 
گفتــه می شــود بیــش از ۱٫۵ برابــر تــوان  امپــر اســت، 

پردازشــی بیشــتر از Ti 2۰8۰ RTX دارد.
گزارش هــای مختلــف،  پــس از انتشــار شــایعات و 
ــی  ــود را معرف ــتاوردهای خ ــن دس ــا جدیدتری انویدی
گرافیــک جدیــد انویدیــا،  کارت  کــرد. از میــان دو 
کــه درواقــع  مهم تریــن آن هــا Ti ۳۰8۰ RTX اســت 
جانشــینی بــرای مــدل Ti 2۰8۰ RTX محســوب 
اســاس  بــر  انویدیــا  گرافیــک  کارت  می شــود. این 
گرافیکی GA1۰2 ســاخته شــده اســت و  پردازنــده ی 

کــودا تشــکیل می شــود.  از ۱۰,۲۴۰ هســته ی 
 RTX کــه چنیــن اتفاقــی در حالــی رقــم می خــورد 
کــودا برخــوردار اســت تــا  ۳۰9۰ از ۱۰,۴۹۶ هســته ی 
 RTX گرافیکــی ســری کارت  همچنــان ســریع ترین 

۳۰ باقــی بمانــد.
در جایــگاه بعــدی، انویدیــا Ti ۳۰7۰ RTX را معرفــی 
 RTX کرده اســت که نســخه ای تقویت شــده از مدل
۳۰7۰ محســوب می شــود. Ti ۳۰7۰ RTX بر مبنای 
از  و  گرافیکــی GA1۰۴ ســاخته شــده  پردازنــده ی 
 RTX ۶۱۴۴ هســته ی کــودا تشــکیل می یابد. مــدل

کــودا اســتفاده می کنــد. ۳۰7۰ از ۵۸۸۸ هســته ی 

در حــال حاضــر ویرانه هــای آرامگاه هالیکارناســوس 
در شــهر بــدروم ترکیــه واقــع شــده و در ســال های 
۳۵۳ تــا ۳۵۰ قبــل از میــاد مســیح بــرای پادشــاه 
شــد.  ســاخته  هخامنشــیان  ســاتراپ  و  کاریــا 
آرامگاه هالیکارناســوس به شــکل مکعــب ســاخته 
شده و در هر ضلع آن هم ۱۰ ستون قرار گرفته است. 
طراحــی جذاب ایــن آرامــگاه در کنــار مجســمه هایی 

کــه ســاخته شــده اند، توانســته جذابیــت آرامــگاه را 
ــادی افزایــش دهــد. یکــی از صحنه هــای  ــا حــد زی ت
کــه در آرامگاه هالیکارناســوس مشــاهده  جالبــی را 
می شــود، صحنه هایــی از جنــگ میــان آمــازون و 
یونانی هــا اســت؛ امــا نکتــه جالــب آن اســت که تمام 
جنگجویــان، بانــوان بوده اند. این آرامگاه به وســیله 
ــه  ــه مســیحیان خشــمگین رو ب ــه و البتــه حمل زلزل

نابــودی رفتــه اســت.

رقابت اتحادیه اروپا با سیستم پرداخت دیجیتال اپل

پردازنده گرافیکی:

معرفی انویدیا کارت های گرافیک
Ti ۳۰7۰ و Ti ۳۰8۰ RTX 

آرامگاه هالیکارناسوس

دیجیتالربخ

فناوریربخ

عجایب جهانربخ

کم... یه ذره... نزدیک تر بیا!...« »فقط... یه 

کاخ چهلستون

احتماال اسکرات، همان سنجاب دندان شمشیرِی انیمیشن »عصر یخبندان« تجدید حیات کرده و همچنان در تعقیب آخرین بلوط است. البته 
در این جا منظور از بلوط همان گردوی موجود در عکس است. همچنین ژست یوگای با شکوهی هم گرفته که قابل توجه است!

کاخ چهلستون یکی از نمونه  باغ های سلطنتی به جامانده از دوره صفوی در شهر اصفهان است که با نام باغ موزه چهلستون نیز شناخته می شود. 
در واقع، این باغ بخش کوچکی از باغ وسیع جهان نما است که شاه عباس اول با احداث کوشکی در میان آن هسته نخستین کاخ چهلستون 

را ایجاد کرد. این کاخ در شرق خیابان چهارباغ پایین، جنوب خیابان سپه و غرب میدان نقش  جهان قرار دارد.

عکس روز

گردشگری
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