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ســازمان  رییــس  و  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر  معــاون 
کامــل  اجــرای  گفــت:  آبخیــزداری  و  مراتــع  جنگل هــا، 
کاداســتر )حدنــگاری( اراضــی ملــی در راســتای جلوگیــری 
پایــه  بــر  منابــع،  بــر  بهینــه  مدیریــت  و  زمین خــواری  از 
امســال  شــهریور  پایــان  تــا  ســازمان،  هدف گذاری ایــن 

می شــود.  تکمیــل 
مســعود منصــور در آییــن بهره بــرداری از ۲ طــرح آبخیــزداری 
کاداســتر اراضــی ملــی در ۶ ماهــه  کاشــان افــزود: پــس از  در 
نخســت امســال، ۶ ماهه دوم نیز صرف تدقیق، بازنگری و 

کوچــک باقی مانــده خواهــد شــد. اصــاح عرصه هــای 
کیــد بــر فعالیت هــای انجــام شــده در ســال ۹۹ و ۲  وی بــا تا
کاداســتر اراضــی ملــی ادامــه  مــاه ابتدایــی امســال در حــوزه 
کــه بــرای  کاداســتر جنگل هــا و اراضــی ســاحلی نیــز  داد: 
ــده آن در ۶  ــی مان ــید و باق ــان رس ــه پای ــت ب ــم اس ــور مه کش

ماهــه نخســت امســال انجــام می شــود.
۱۲۵ میلیون هکتار عرصه نیازمند آبخیزداری 

معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی با اشــاره به اینکه نزدیــک ۱۲۵ 
کشور نیازمند عملیات آبخیزداری  میلیون هکتار از عرصه 
ــون  کن ــت: تا ــار داش ــت، اظه ــی اس ــایش آب ــار فرس ــرای مه ب

نزدیــک ۳۱ میلیــون هکتــار عملیــات انجــام شــده اســت.
منصــور با بیان اینکه منابع طبیعــی با روند موجــود و انجام 
کثــر ۲ میلیــون هکتــار عملیــات آبخیــزداری  ســاالنه حدا

نیازمند تقویت و ســرعت بیشــتر در این عرصه اســت، افزود: 
منابــع اعتبــاری چنــد ســال از صنــدوق توســعه ملــی تامیــن 
کــه امیــد اســت در بودجه هــای ســنواتی نیــز جبــران  شــده 
شــود تــا انجــام  عملیــات آبخیــزداری دســت کم در دو و نیــم 

میلیــون هکتــار اراضــی بــه ۲ برابــر افزایــش یابــد.
کــه منابــع طبیعــی دســت کم  وی یــادآور شــد: در صورتــی 
ســالی پنــج تــا ۱۰ میلیــون هکتار عملیــات آبخیــزداری انجام 

دهــد می تــوان زودتــر بــه نقطــه مطلــوب رســید.
طرح زراعت چوب 

رییــس ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری، اجــرای 

دیگــر  از  را  ســبز  صنایــع  جملــه  از  چــوب  زراعــت  طــرح 
کــرد: اجرای ایــن  برنامه های ایــن ســازمان اعــام و اضافــه 
کشــور و تقویــت  طــرح افــزون بــر تامیــن نیــاز صنایــع چوبــی 
و توســعه این صنعــت در تولیــد و اشــتغال موثــر نیــز اســت.
منصــور ادامــه داد: اجــرای طــرح زراعــت چــوب بــا توجــه 
بــه ممنــوع بــودن وارادت چــوب بــا پوســت بــه صــورت 
غیرمســتقیم در جلوگیــری از قاچاق چــوب و قطع درختان 
کشــفیات در حــوزه  کیــد بــر افزایــش  تاثیــر دارد. وی بــا تا
گفــت:  کمتــر چــوب مکشــوفه  قاچــاق چــوب امــا بــا میــزان 

ــت. ــی اس ــع طبیع ــی مناب ــر حفاظت ــت چت ــل آن تقوی دلی

نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی دام، طیــور، آبزیــان و 
ــا حضــور ۱۷۰ شــرکت داخلــی و  دامپزشــکی روز سه شــنبه ب
کار  نماینــدگان برندهــای معتبر جهانــی در اصفهان آغــاز به 
کــرد.  ایــن نمایشــگاه بــه مــدت پنــج روز تــا ۲۱ خــرداد جــاری 
ــگاه های  ــل دائمی نمایش ــای مح ــع فض ــزار مترمرب در ۱۷ ه
کاالهــا و  بین المللــی اســتان اصفهــان بــا هــدف معرفــی 
نــو در صنعــت دام و  محصــوالت جدیــد و فناوری هــای 
طیور، ایجــاد فرصــت تعامــل بــا تولیدکننــدگان، بازرگانــان و 
کاری و اخــذ  متخصصان، ایجــاد فرصــت عقــد قراردادهــای 
اســتان های  از  مشــارکت کنندگانی  برپاســت.  نمایندگــی 

اصفهــان، البــرز، تهران، فارس، گلســتان، خراســان رضوی، 
آذربایجــان غربــی، آذربایجــان شــرقی، قزویــن، قــم، یــزد، 

چهارمحــال و بختیــاری و مرکــزی در آن حضــور دارنــد.
زمینه هــای  در  فعــال  شــرکت های  نمایشــگاه  در ایــن 
ک دام و  ماشــین آالت دامپــروری، تجهیــزات آبزیــان، خــورا
طیــور، افزودنــی دام و طیــور و آبزیــان، خدمــات دامپــروری، 
مــواد ژنتیکــی، انــواع شــیردوش، فــن و مه پــاش هوشــمند 
دامــداری،  پیــش  ســاخته  ســازه های  زینتــی،  ماهــی  و 
کنســانتره  پاســتوریزاتور، مبدل هــای حرارتــی انواع مخازن، 
دام و طیــور، لــوازم مرغــداری، لــوازم و تجهیــزات صنعتــی 
گرمایشــی،  و  تهویــه  ســامانه های  گلخانــه،  و  مرغــداری 

آخریــن  مرتبــط  آزمایشــگاه های تخصصــی  و  داروســازی 
کردنــد. دســتاوردها و محصــوالت خــود را ارائــه 

نماینــدگان  عنــوان  بــه  شــرکت   پنــج  همچنیــن 
ــد   رســمی برندهای خارجــی در ایــن نمایشــگاه حضــور دارن
و بــه ارائــه توانمندی هــا و ظرفیت هــای خــود می پردازنــد.

کــه در  کردســتان عــراق  کشــاورزی و منابــع آبــی اقلیــم  وزیــر 
مراســم افتتاح ایــن نمایشــگاه حضــور داشــت، گفــت: اقلیم 
کردســتان همــکاری و ارتبــاط خوبــی با ایــران در زمینه هــای 
مختلــف سیاســی و اقتصــادی دارد و امــروز نیــز هیاتــی از این 
اقلیــم در نمایشــگاه دام و طیــور اصفهــان به منظور توســعه 

همکاری هــای تجــاری حضــور یافتنــد.
کشــاورزی  بیگــرد طالبانــی بــا اشــاره بــه توســعه بخــش 
بــه  مــا  افــزود:  کشــور ایران و اصفهــان،  و دام و طیــور در 
و  نیازمندیــم  کشــاورزی  توســعه  بــرای  تجربه های ایــران 
کردســتان بــر روی تجــار و فعــاالن بخــش  درهــای اقلیــم 

اســت. بــاز  زمینــه  در ایــن  خصوصی ایــران 
گذشــته بــا ســفر بــه تهــران،  وی بــا بیان اینکــه در ۲ روز 
کرد: وزارت  کید  جلســه هایی درباره سدســازی داشــتیم، تا
کردســتان از تجربه هــای  کشــاورزی و منابــع آبــی اقلیــم 

کشــور ایران در توســعه ســاخت ســد اســتفاده می کنــد.
ــا تشــکر از مســووالن و مــردم اســتان اصفهــان از آنهــا  وی ب
کــه چند مــاه آینــده در اقلیم  کــرد تــا در نمایشــگاهی  دعــوت 
حضــور  می شــود،  برگــزار  کشــاورزی  زمینــه  در  کردســتان 

یابنــد.

رییسسازمانجنگلها:

کاداستر اراضی منابع طبیعی تا شهریور تکمیل می شود

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور در اصفهان افتتاح شد

خبرربخ

خبرربخ

بــازار  چشــم انداز  محتمل تریــن  اســت:  معتقــد  مســکن  اقتصــاد  کارشــناس  یــک 
کلــی خریــد بــا هــدف  کاهــش بهــای واقعــی مســکن اســت و در چنیــن شــرایطی به طــور 
کارشــناس اقتصاد مســکن در پاســخ  ســرمایه گذاری توصیه نمی شــود. فخرالدین زاوه 
کــه چشــم اندار بــازار مســکن در ســال ۱۴۰۰ را چگونــه ارزیابــی می کنیــد،  به ایــن پرســش 
ــازار  ــی ب ــرایط فعل ــت ش ــت نخس ــب اس ــش مناس ــن پرس ــخ به ای ــرای پاس ــد؛ »ب می گوی
گذشــته را  کنیــم. به نظــر می رســد رفتــار بــازار مســکن در حــدود ســال  مســکن را درک 
بیــش از همــه بتــوان براســاس خصلــت دارایــی بــودن مســکن )در مقابــل جنیــه ی 
ــه  ســال ۱۳۹۸ به تدریــج شــواهد اتمــام  مصرفــی آن( توضیــح داد. در حالی کــه در میان
کــه از ســال ۱۳۹۶ آغــاز شــده بــود، در بــازار مشــاهده می شــد، این  دوره  افزایــش قیمــت، 
کــه تــا  شــواهد به ســرعت محــو شــدند و دوره  جدیــدی از افزایــش قیمت هــا آغــاز شــد 

اوایــل نیمــه ی دوم ۱۳۹۹ به طــول انجامیــد.«

سرمایهگذاریدرمسکنمقرونبهصرفهاست؟

مسکن چشم انتظار انتخابات ۱۴۰۰

مدافعتیمفوتبالسپاهان:

کوچک ترین  کورس قهرمانی نباید  در 
فرصتی را از دست بدهیم

۶

یکاقتصاددان:

نامزدهای ریاست جمهوری 
برنامه اقتصادی روشنی ندارند

سایه شوم ریزگردها 
بر سر دیار زاینده رود

نائبرئیساتاقاصنافایران:

کاهش قدرت خرید مردم 
بیشترین آسیب را به صنوف زد

آخرین جزئیات پروژه مرکز 
همایش های بین المللی اصفهان

کوتاه شعارهای انتخاباتی  سقف 

2

۳

۴

بهره برداری از ۴۱۵۰ میلیارد ریال 
پروژه در منطقه ۵ شهر اصفهان

۳
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۴

معاونبهرهبرداریذوبآهناصفهانمطرحکرد؛

کم آبی و قطعی برق ضرر ذوب آهن از 

گالری های حوزه هنری  میزبانی 
اصفهان از سه نمایشگاه

۳

۵

۴

هنوز مصونیت کرونایی 
در استان ایجاد نشده است : 

کسیناسیون  وا
تنها یک درصد 
از مردم اصفهان
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کاهــش  گفــت:  اتــاق اصناف ایــران  رئیــس  نائــب 
قــدرت خریــد مــردم، افزایش شــدید اجاره بهــا، عدم 
برخورداری از تســهیالت بانکی پایدار با درصد ســود 
پاییــن و تامیــن اجتماعــی عمــده شــکایات اصنــاف 
کرونــا بــوده اســت. جــالل الدیــن محمــد  در دوره 
گــو بــا مهــر، در مــورد وضعیــت  گفــت و  شــکریه در 
اصنــاف طی ســال جاری، اظهار داشــت: مشــکالت 
ــت؛ در  ــی اس ــود باق ــوت خ ــه ق ــاف ب ــادی اصن اقتص
بحــث حمایــت فقــط صــدور و تمدیــد پروانــه در 
کــه تــا پایــان شــهریور در  نظــام مالیتــی داشــتیم 
ســامانه ثبت شــوند. در خصوص تســهیالت بانکی 
هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت. نایــب رئیــس اتــاق 
ــه تعطیــالت ناشــی  ــا توجــه ب اصناف ایــران افــزود: ب
کرونــای اصنــاف، بیشــتر چک هــا برگشــت خــورد  از 
از ســویی دیگــر نیز ایــن تعطیــالت باعــث می شــود 
ــود.  ــع نش ــی رف ــای آت ــرای ماه ه ــاف ب ــدات اصن تعه
فکــر نکنیــد بعــد از یک ماه تعطیلی اصناف تعطیل 
هســتند، همــه چیــز بــرای آنهــا عــادی می شــود. 
حتــی یــک روز تعطیلــی بــرای اصنــاف می تواند تأثیر 

ــد. ــته باش کار داش ــب و  کس ــدت در  بلندم
۴ اعتراض عمده اصناف

مــردم،  خریــد  قــدرت  کاهــش  داد:  ادامــه  وی 
از  افزایــش شــدید اجــاره بهــا و عــدم برخــورداری 
تســهیالت بانکــی پایــدار بــا درصــد ســود پاییــن از 
جملــه اعتراضــات اصنــاف اســت؛ همچنیــن برخــی 
کمــک دولــت بودنــد و تــا  کــه مشــمول  از صنــوف 
۵ کارگــر، معافیــت داشــتند، تأمیــن اجتماعــی بــرای 
مشــاغل جدید ایــن معافیــت را حــذف کرده اســت و 
بیمــه تمــام کارگــران را بایــد کارفرمــا به صــورت کامل 
گر بخواهــد خویش فرما  متقبــل شــود. کارفرمــا هم ا
کمــک دولــت محــروم می مانــد. شــکریه  بشــود از 
ک،  پوشــا فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  افــزود: 
فروشــی ها،  اغذیــه  داران،  رســتوران  تــاالرداران، 
و  تولیدکننــدگان  و  خانه هــا  قهــوه  هتلــداران، 
فروشــندگان کفــش و کیــف از جمله صنوفــی بودند 
کرونــا دیدنــد.  از شــیوع  را  آســیب  بیشــترین  کــه 
همچنیــن باشــگاه های ورزشــی بــه شــدت آســیب 
گفــت: امــا  دیدنــد. نایــب رئیــس اتــاق اصناف ایــران 
موضــوع مهم تــر از کرونــا، کاهش قدرت خریــد مردم 
که ایــن عامــل موجــب شــد صنــوف  بــوده اســت 

کافــی نداشــته باشــند. فــروش 

نائبرئیساتاقاصنافایران:
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ســخنگوی اجــرای قانون جدیــد چک گفت: تاریخ 
ســه ســال اعتبــار چــک در اصالحیــه جدیــد حــذف 
کنون فرجه زمانی ســه ســاله بر روی  شــده اســت و ا

دســته چک وجــود نــدارد.
گــزارش بانــک مرکــزی؛ خانــم آمنــه نادعلــی زاده  بــه 
بــه تشــریح اصالحیــه قانــون جدیــد چــک پرداخت 
و افــزود: بــا توجــه به اینکــه از ابتــدای فروردیــن ۱۴۰۰ 
ــد  ــز )بنفــش( بای ــا رنــگ متمای ــد ب چک هــای جدی
در ســامانه صیــاد ثبــت بشــوند. تقریبــا ۳۰ هــزار 
فقــره از ایــن چک هــای جدیــد توســط بانک هــا بــه 
ــون  ــدود ۲ میلی ــت و ح ــده اس ــع ش ــتریان توزی مش
فقــره از ایــن چک هــا در ســامانه صیــاد ثبــت شــده 
اســت. رونــد ثبــت چــک در ســامانه صیــاد صعودی 
کــه در ابتــدا روزی هــزار فقره  بــوده اســت بــه گونه ای 
کنون ایــن رقــم بــه روزانــه  کــه ا ثبــت چــک داشــتیم 
۱۰۰ هــزار فقــره ثبــت رســیده اســت. طبــق ســرانه در 
۲۴ ســاعت، تقریبــا در هــر دقیقــه ۷۰ فقــره چــک 

ــود. ــت می ش ثب
کــه ثبــت  کــرد: از ایــن تعــداد چک هــا  وی اضافــه 
صــدورش در ســامانه صیــاد اتفــاق افتــاده اســت، 
ذی  و  گیرنده هــا  توســط  درصــدش   ۶۶ حــدود 
نفعــان چــک تأییــد شــده اســت. برایــن اســاس 
رونــد تاییــد چــک صعــودی بــوده اســت، ولــی الزم 
گیرنــده یــا ذی نفــع از پذیــرش  کــه  کیــد اســت  بــه تأ
کــه در ســامانه صیــاد ثبــت نشــده اســت،  چکــی 
گیرنــده و ذی نفــع  کنــد و الزامــا خــود  خــودداری 
کار هــم از  چــک نیــز تاییــد آن را انجــام دهــد. با ایــن 
ثبــت چــک مطمئــن می شــود و هــم مراتــب تاییــد 
گــر مــورد تاییــدش نبود  کــرده اســت و ا خــود را اعــالم 
کنــد؛  در ســامانه مراتــب عــدم تاییــدش را اعــالم 
بنابرایــن فرآینــد تاییــد، امــری بــا اهمیتــی اســت کــه 

کنــد. ــه آن توجــه  ــد ب ذی نفــع بای
گفــت: چک هــای ثبــت نشــده بــه  نادعلــی زاده 
کاغــذی بــی ارزش  لحــاظ حقوقــی در حکــم تکــه 

کــه در مراجــع قضایــی می تواننــد از آن  نیســت، چرا
ــون  ــا قان ــد. ام ــری دارن ــد و روال پیگی کنن ــتفاده  اس
کــه چکــی  کــرده اســت در زمانــی  اشــخاص را مکلــف 
گیرنــده را در  را صــادر می کننــد اطالعــات مربــوط بــه 
گر ایــن ثبــت اتفــاق نیفتــد  کننــد و ا ســامانه ثبــت 
کنــد،  گیرنــده بــدون ثبت ایــن چــک را دریافــت  و 
کنــد  ــد وجه ایــن چــک را پرداخــت  بانــک نمی توان
کشــیده  بــه مراجــع قضایــی  کار  و در ایــن مــوارد 

می شــود.
افــزود:  چــک  جدیــد  قانــون  اجــرای  ســخنگوی 
بــرای  نبودن اینترنــت  دســترس  در  دلیــل  بــه 
همــگان و عــدم امــکان اســتفاده اقشــار مختلــف از 
اپلیکیشــن های موجــود اشــاره، در مراحــل اولیــه 
کــه عملیــات مربــوط  کرده ایــم  مــا شــعب را موظــف 
بــه ثبــت و تاییــد چــک را بــه نیابــت از مشــتریان 
انجــام دهنــد و فرم هــای ویــژه ای را نیــز طراحــی و 
کردیــم و شــعب نیــز می تواننــد  بــه شــعب ارســال 
ــد  کنن ــت  ــا را دریاف ــتری این فرم ه ــت از مش ــه نیاب ب
و عملیــات ثبــت و تاییــد و انتقــال چــک را بــرای 
مشــتری انجــام دهنــد. بــه غیــر از درگاه حضوری نیز 
ــود  ــای خ ــا خودپرداز ه ــده اند ت ــف ش ــا مکل بانک ه
کار  کــه تمهیــدات فنی ایــن  کننــد  را مجهــز و فعــال 
در حــال تــدارک اســت. در بانــک مرکــزی نیــز انتقــال 
و تاییــد چــک بــه صــورت پیامکــی را هــم راه انــدازی 
و  شــود  تمــام  تســت ها  متعاقب اینکــه  می کنیــم 
نتیجــه تســت ها موفقیــت آمیــز باشــد، در خــرداد از 

آن رونمایــی خواهــد شــد.
گفــت: دســتگاه های خودپــرداز هنــوز  نادعلــی زاده 
بــه ســامانه صیــاد وصــل نیســتند و بانک هــا در 
کــه بتوانند  کننــد  تالشــند تمهیــدات فنــی را فراهــم 
متصــل  ســامانه  به ایــن  را  خــود  خودپرداز هــای 

کننــد.
وی افــزود: حقوقی هــا، چــون منحصــرا از ســمت 
بانــک ســرویس دهی می شــوند، شــرایط برداشــت 

در  صرفــا  شــرایط  که ایــن  دارد  وجــود  حســاب  از 
بانــک نگهــداری می شــود و فقــط بانــک می توانــد 
بــه مشــتری حقوقــی خــودش ســرویس را ارائه کند. 
کــه مشــتریان حقوقــی  بــه همیــن خاطــر اســت 
اپلیکیشــن  طریــق  از  چــک  صــدور  زمــان  در 
ســرویس دهی نمیشــوند و از طریق اینترنــت بانــک 
و همراه بانک ســرویس دهی می شــوند. همچنین 
در تالشــیم تا برای دسترســی حقوقی ها به ســامانه 
صیــاد از طریــق اپلیکیشــن ها نیز تمهیداتــی در نظر 

بگیریــم.
گــر ذی نفــع چــک بــدون  نادعلــی ازده ادامــه داد: ا
ثبت چک آن را بپذیرد متضرر خواهد شــد. در این 
کــه فیزیــک  صــورت صادرکننــده چــک بعــد از ایــن 
چــک را تحویــل داد ممکــن اســت دیگــر متقاعــد 
کند؛ بنابراین این قانون  که در ســامانه ثبت  نشــود 
در حمایــت از حقــوق ذی نفعــان اســت و بایســتی 
که ثبت  کند  کنترل  ذی نفع برود استعالم بگیرد و 
چــک برایــش اتفــاق افتــاده اســت یــا خیــر و مراتــب 
تاییــدش را اعــالم کنــد. پس ایــن یــک وظیفه اســت 
که بر دوش ذی نفعان اســت و حســنش این اســت 
کــه دارای چــک برگشــتی باشــد  کــه صادرکننــده ای 
گر  نمی توانــد چــک را صادرکنــد؛ بنابرایــن ذی نفــع ا
ــزم  ــده را مل ــد و صادرکنن کن ــه  ــوع توج ــن موض به ای
کــه ثبــت چــک را برایــش انجــام دهــد می توانــد  کنــد 

از ایــن مزیــت هــم منتفــع شــود.
گفــت:  چــک  جدیــد  قانــون  اجــرای  ســخنگوی 
برخــی شــرکت ها روزانــه هــزار چــک صــادر می کننــد 
لذا این هــا  نــدارد،  گروهــی وجــود  ثبــت  امــکان  و 
هــم بایــد ســمت بانک هــا ســرویس دهــی شــود 
ــا  ــان مهی ــرایطی را برایش ــد ش ــا بای ــا قاعدت و بانک ه
گروهــی برایشــان  کــه امــکان ثبــت و تاییــد  کننــد 
فراهــم شــود و بــه تازگــی هــم چنــد بانــک هــم شــروع 
کار را انجــام دهنــد، امــا هنــوز  کردنــد تــا بتوانند ایــن 

کامــل اجرایــی نشــده اســت. بــه صــورت 
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گرچــه دیگــر نوبرانــه نیســتند، امــا بــه قیمــت بــاال  ا
فروختــه می شــوند، میوه هایــی خــوش طعــم و 
ــیار  ــک و بس کوچ ــه های  کیس ــا در  ــه تنه ک ــی  رنگ

ــوند.  ــده می ش ــردم دی ــت م ــم در دس ک
ــا افزایــش دمــای هــوا  ــه هــر ســال ب ک ــا وجــودی  ب
قیمــت میوه هــای نوبرانــه می شــکند و بــا افزایــش 
عرضــه میــوه، قیمت هــا متعــادل می شــود، امــا 
گونــه نیســت و میوه هــای  امســال شــرایط این 
تابســتان بــا قیمت هــای بــاالی ۵۰ هــزار تومــان 
بــه بــاال و حتــی ۷۵ هــزار تومــان در بــازار عرضــه 
میــزان  کــه  می گوینــد  داران  مغــازه  می شــوند. 
گذشــته  خریدهــای مــردم هماننــد ســال های 
خریــد  آنهــا  اســت،  بــاال  قیمت هــا  و  نیســت 
بــه  میــوه  خریــد  بیشــتر  و  اما انــدک  می کننــد، 
کــه البته ایــن  گرمــک و هندوانــه رفتــه  ســمت 
از  میوه هــا هــم امســال قیمــت باالیــی دارنــد، 
ســوی دیگــر فعــاالن بازار میــوه، دلیل ایــن گرانی را 
کشــور می دانند، اما دلیل  کمبود میوه در ســطح 
هــر چــه باشــد مــردم از قیمــت نجومی میوه هــای 
می گوینــد،  و  دارنــد  گالیــه  بــازار  در  تابســتانه 
کیفیــت  بلکــه  اســت،  گــران  میــوه  تنهــا  نــه 
محصــوالت بســیار پاییــن آمــده و همچنیــن طــی 
گذشــته نــه تنهــا تغییــری چندانــی در  یــک ســال 
درآمدها ایجــاد نشــده، امــا میــوه چنــد برابــر ســال 

گذشــته شــده اســت.
رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بــار اصفهــان 
ــاالی میوه هــای تابســتانه به ایســنا،  در قیمــت ب
باغــات  ســردرختی های  تمــام  امســال  گفــت: 
میــوه منطقــه شــهریار و بخشــی از باغــات اســتان 
کمبــود  که ایــن موجــب  آذربایحــان را ســرما زد 

میــوه در بــازار شــده اســت.
ناصــر اطــرج بــا بیان اینکــه باغــات میــوه منطقــه 
کشــور را  شــهریار تقریبــا میــوه ســطح زیــادی از 
تامیــن می کنــد، افــزود: از ســوی دیگــر بخشــی 
از باغــات میــوه اصفهــان نیــز دچــار ســرمازدگی 
شــد، همچنیــن در حــال حاضــر میــوه باغــات 
اصفهــان بــه تهران و ســایر شــهرها مــی رود که این 
عوامــل بــه همــراه افزایــش تقاضــا، موجب کمبود 
گرانــی آن شــده  میوه هــای تابســتانه در بــازار و 

اســت.
زردآلــوی  میــزان  امــروز  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
گذشــته اســت،  ــازار ۴۰ درصــد ســال  موجــود در ب
کــرد: چنــد مــدل زردآلــو با کیفیت متفاوت  اظهــار 
کــه قیمــت ممتــاز آن بیــن ۳۰ تــا ۵۰  در بــازار اســت 
هــزار تومــان بــوده، اما ایــن نــرخ در هفتــه جــاری و 

کمتــر می شــود. بعــد از چنــد روز تعطیلــی 
رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بــار اصفهــان 
افــزود: براســاس آخریــن نرخ گذاری قیمــت زردآلو 
در میــدان میــوه و تــره بــار اصفهــان بیــن ۴۰ هــزار 
گیــالس آزادی و قاهــری ۳۵  تــا ۱۳ هــزار تومــان، 
هــزار تومــان، گیــالس تــک دانــه بیــن ۶۰ تــا ۴۰ هزار 

تومــان و هلــو بیــن ۲۵ تــا ۱۲ هــزار تومــان اســت.
بــه  مرتبــط  را  تابســتانه  میوه هــای  گرانــی  وی 
کمبــود عرضه ایــن محصــوالت در بــازار دانســت 
پاییــن  قــدرت خریــد  بــه دلیــل  کــرد:  کیــد  تا و 
کمی بــرای میوه هــای تابســتانه  مــردم، مشــتری 
گــر نــرخ پایینــی بــرای میوه هــای  وجــود دارد، امــا ا
تابســتان در میــدان میــوه و تــره بــار تعییــن کنیم، 
هیــچ بــاری وارد اصفهــان نمی شــود و شــاهد بــازار 

ســیاه میــوه خواهیــم بــود.
بــازار  در  میــوه  قیمــت  رصــد  بــا  افــزود:  اطــرج 
کالنشــهرها  ســایر  بــا  آن  مقایســه  و  اصفهــان 
همچــون تهــران، شــیراز و...، قیمــت میوه هــای 
از ســایر  تــر  پاییــن  بــازار اصفهــان  تابســتانه در 

اســت. شــهرها 
وی بــا بیان اینکــه امــروز خریــد هندوانــه بــه عنوان 
ــیاری از  ــوان بس ــا، در ت ــن میوه ه ــی از ارزان تری یک
مــردم نیســت، امــا ناچاریــم بــرای تامیــن میــوه 
گــذاری در حاشــیه قیمــت  ــا قیمــت  اصفهــان، ب
کنیــم،  کالنشــهرها، بــار میــوه را روانــه شــهر  دیگــر 

کــرد: امــروز دیگر تمــام مردم قــدرت خرید  تصریــح 
میــوه ندارنــد و ایــن قیمت هــا بــرای افــرادی اســت 
ــه طــور قطــع  ــد هســتند، ب کــه دارای قــدرت خری
گیــالس ۵۰ هــزار  کارمنــد عــادی تــوان خریــد  یــک 

تومــان بــه بــاال را نــدارد.
رئیــس اتحادیــه میادیــن میــوه و تــره بــار اصفهــان 
احتمــال  هــوا  شــدن  گــرم  بــا  البتــه  افــزود: 
تابســتان  بــار  میوه هــای  قیمــت  کاهش انــدک 

دارد. وجــود 
انتقاد از قیمت گذاری باالی میوه های 

تابستان
از ســوی دیگــر رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و 
ســبزی فروش شهرســتان اصفهان درباره قیمت 
گفــت:  به ایســنا،  تابســتان  میوه هــای  بــاالی 
مشــکل قیمــت بــاالی میــوه عالوه بر خشکســالی 
گــذاری بــاالی  گــران فروشــی و نــرخ  کــم آبــی،  و 

ــت. ــازار اس ــوه در ب ــالم می ــی اق برخ
گــذاری  نوروزعلــی اســماعیلی بــا انتقــاد از قیمــت 
بــاالی میوه هــای تابســتان در میــدان میــوه و تــره 
بــار اصفهــان، افــزود: فروشــندگان میــوه در ســطح 
گــذاری میــوه  عرضــه هیــچ دخالتــی در قیمــت 

ندارنــد.
ــه قیمــت ۷۰  گیــالس ب ــا بیان اینکــه عرضــه  وی ب
و یــا ۷۵ هــزار تومــان در ســطح عرضــه بســیار بــاال 
گفــت: متاســفانه امــروز مغــازه داران هــم  اســت، 

ــار  ــره ب ــوه و ت ــدان می ــاال از می ــت ب ــا قیم ــوه را ب می
خریــد می کننــد.

رئیــس اتحادیــه صنــف میــوه و ســبزی فــروش 
کیــد بر اینکــه خریــد دو  شهرســتان اصفهــان بــا تا
کیلویــی بــرای  قلــم میــوه تابســتانه یــک و یــا نیــم 
می خــورد،  آب  تومــان  هــزار  حــدود ۲۰۰  مــردم 
افــزود: قیمــت بــاالی میــوه در بــازار مــردم را ناچــار 
کیلــو و یا یک مرتبــه میوه های  کــه تنهــا نیم  کــرده 
مغــازه  دیگــر  ســوی  از  کننــد،  خریــد  را  فصــل 
کمتــری بــرای فــروش از میــدان  داران نیــز میــوه 
کــه قــدرت خریــد مــردم بســیار  می آورنــد، چــرا 
کــرد: بــه طــور  کیــد  کاهــش یافتــه اســت. وی تا
ــره  قطــع امــروز قیمــت میــوه در میــدان میــوه و ت
بــار باید کارشناســی تعیین شــود و بــر روند قیمت 

گــذاری میوه هــا نظــارت شــود.
اســماعیلی بــا اشــاره بــه قیمــت انــواع میوه هــا در 
ســطح عرضــه اصفهان، گفــت: در حــال حاضر هر 
گرمــک و طالبــی ۱۰  کیلــو هندوانــه ۵ هــزار تومــان، 
هــزار تومــان، خربــزه ۱۰ هــزار تومــان، مــوز خارجــی 
گیــالس آزادی ۴۲ هــزار تومــان،  ۲۸ هــزار تومــان، 
گیــالس تــک دانــه بیــن ۷۰ تــا ۷۵ هزار تومــان، هلو 
ــو بیــن ۴۰ تــا ۳۰  ــا ۱۵ هــزار تومــان، زردآل بیــن ۲۷ ت
ــان،  ــزار توم ــا ۳۰ ه ــن ۳۸ ت ــور بی ــان، انگ ــزار توم ه
گلخانــه ای ۵۰ هــزار تومــان و انبــه از  تــوت فرنگــی 

۵۰ هــزار تومــان بــه پاییــن اســت.
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گفــت: اولیــن مناظــره  کارشــناس اقتصــادی  یــک 
ریاســت  انتخابــات  دوره  ســیزدهمین  انتخاباتــی 
جمهوری نشان داد که کاندیداها برنامه اقتصادی 
کلــی و  دقیــق و روشــنی ندارنــد و صرفــا بــه بیــان 
بدیهیات گویی چون تقویت تولید، رشــد صــادرات 

کردنــد.   و... بســنده 
میثم هاشــم خانــی در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: 
در طول پخش اولین مناظره انتخاباتی، حرف های 
شــفاف و صریــح اقتصــادی زده نشــد و بخــش اعظم 
مناظره به جواب های متقابل کاندیداها به یکدیگر 
گویــی دربــاره مســائل اقتصــادی پرداختــه  کلــی  و 
که ایــن یــک مناظــره  گــر کســی نمی دانســت  شــد. ا
اقتصادی اســت، با دیدن آن هم متوجه نمی شــد، 

زیــرا در کل مناظــره اقتصــادی نبــود.
وی افــزود: یــک دهــم از کل زمان مناظره حرف های 

کلــی و بدیهــه  کــه آن هــا هــم  مشــخصی زده شــد 
کــه قابــل ســنجش نیســتند.  گویــی بودنــد 

ــا اشــاره بــه دو موضــوع  کارشــناس اقتصــادی ب ایــن 
مناظــره  اولیــن  در  شــده  فرامــوش  اقتصــادی 
انتخاباتــی گفت: دو موضــوع امروز اقتصاد یکی تورم 
بــاال و دیپلماســی اقتصــادی و روابط خارجی کمک 
کننــده بــه اقتصــاد اســت کــه به آن ها اشــاره ای نشــد، 
کاندیداهــا به ایــن  درحالیکــه انتظــار می رفــت همــه 

کننــد. موضوعــات توجــه 
هاشم خانی ادامه داد: همچنین، در طول مناظره 
کــه بتــوان  تقریبــا صحبت هــای خاصــی گفتــه نشــد 
موضوعــات  دربــاره  را  کاندیداهــا  دیــدگاه  تفــاوت  
تمــام  بنابرایــن،  کــرد.  درک  مختلــف  اقتصــادی 
ــادی  ــوری برنامــه اقتص ــای ریاســت جمه کاندیداه
کنــون در حال فکر  دقیقــی ندارنــد و از آغاز تبلیغات تا

کــه اتفــاق تلخــی اســت.  کــردن هســتند 

طبــق اعــام انجمــن صنایــع شــوینده، بهداشــتی و 
کثــر ۲۵  آرایشــی ایران، محصوالت ایــن صنعــت حدا

درصــد افزایــش قیمــت خوردنــد.
انجمــن صنایــع شــوینده، بهداشــتی و آرایشــی ایران 
در بخشــنامه ای بــه شــرکت های عضو ایــن انجمــن، 
افزایــش ۲۵ درصــدی قیمــت محصــوالت را اعــام 

کــرد.
پیــرو  احترامــًا  اســت:  آمــده  بخشــنامه  در ایــن 
عضو ایــن  شــرکت های  مکــرر  درخواســت های 

انجمــن در خصــوص افزایــش قیمــت محصــوالت 
صنعــت بــر اســاس افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و 
ســایر نهاده هــای تولیــد، انجمــن صنایــع شــوینده، 
ــود  ــد خ ــه تعه ــه ب ــا توج ــی ایران ب ــتی و آرایش بهداش
در مــورد عــدم کمبــود محصــوالت در ســطح عرضــه، 
شــوینده،  محصــوالت  قیمــت  افزایــش  شــرایط 
بهداشــتی و آرایشــی را مطابــق بــا جــدول ذیــل پــس 
از ارســال لیســت محصــوالت شــرکت و اخــذ تاییدیــه 
از ایــن تشــکل با درج قیمت های جدیــد از ۱۷ خرداد 

۱۴۰۰ بــر روی محصــوالت، اعــام مــی دارد.

قیمــت نیــم ســکه نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
گــران شــد.  گذشــته حــدود ۶۰.۵درصــد 

گــزارش اقتصادآنایــن ؛ قیمــت نیــم ســکه  بــه 
گذشــته حــدود  ــه مــدت مشــابه ســال  نســبت ب
کــه از  گــران شــده این درحالیســت  ۶۰.۵درصــد 

ابتــدای امســال تــا امــروز ۷۵۰تومــان کاهش یافته 
ــا قیمــت  اســت.  نیــم ســکه ۱۷خــرداد ســال۹۹ ب
ســه میلیــون و ۷۳۵هــزار تومــان معاملــه می شــد 
کــه قیمــت روز آن بــا دو میلیــون و ۲۶۵هزار تومان 
افزایــش بــه شــش میلیــون تومــان رســیده اســت.
ایــن ســکه در ۲۷مهــر مــاه۹۹ بــه باالتریــن قیمــت 

کــرد. یعنــی ۹میلیــون و ۱۰۰هــزار تومــان صعــود 
نگاهــی بــه رونــد قیمــت نیــم ســکه از ابتــدای 
کــه ارزش آن طــی  امســال هــم نشــان می دهــد 
گذشــته حــدود ۷۵۰هــزار تومــان  دو مــاه و نیــم 

کاهــش یافتــه اســت.
پایین تریــن قیمــت نیــم ســکه از ابتــدای امســال 
ــا ارزش  ــاه ب ــت م ــه اردیبهش ــه نیم ــوط ب ــم مرب ه

چهــار میلیــون و ۹۰۰هــزار تومــان اســت.

کارشــناس اقتصــاد مســکن معتقــد اســت:  یــک 
بهــای  کاهــش  بــازار  چشــم انداز  محتمل تریــن 
واقعــی مســکن اســت و در چنیــن شــرایطی به طــور 
توصیــه  ســرمایه گذاری  هــدف  بــا  خریــد  کلــی 

نمی شــود.
کارشــناس اقتصــاد  اقتصــاد۲۴ - فخرالدیــن زاوه 
کــه چشــم اندار  مســکن در پاســخ به ایــن پرســش 
ارزیابــی  چگونــه  را   ۱۴۰۰ ســال  در  مســکن  بــازار 
ــرای پاســخ به ایــن پرســش  ــد؛ »ب می کنیــد، می گوی
مناســب اســت نخســت شــرایط فعلی بازار مســکن 
ــکن  ــازار مس ــار ب ــد رفت ــر می رس ــم. به نظ کنی را درک 
گذشــته را بیــش از همــه بتــوان  در حــدود ســال 
براســاس خصلــت دارایــی بودن مســکن )در مقابل 
جنیــه ی مصرفــی آن( توضیــح داد. در حالی کــه در 
میانــه  ســال ۱۳۹۸ به تدریــج شــواهد اتمــام دوره  
کــه از ســال ۱۳۹۶ آغــاز شــده بــود،  افزایــش قیمــت، 
در بــازار مشــاهده می شــد، این شــواهد به ســرعت 
محــو شــدند و دوره  جدیــدی از افزایــش قیمت هــا 
ــا اوایــل نیمــه ی دوم ۱۳۹۹ به طــول  کــه ت آغــاز شــد 

انجامیــد.«
بازار مسکن تحت تاثیر ریسک های 

غیراقتصادی
او افــزود: »به نظــر می رســد افزایــش ریســک های 
غیراقتصــادی بــازار دارایی هــای مختلف من جمله 
مســکن را تحــت تأثیــر قــرار داد و برخــی اشــخاص 
بــرای حفــظ ارزش دارایــی خــود در برابــر تورم هــای 
ــا بازنگــری در پرتفــوی ثــروت وارد  ــاال و ی انتظــارِی ب

بــازار مســکن شــدند.«
بازار مسکن چشم انتظار انتخابات ریاست 

جمهوری
کارشــناس ادامــه می دهــد؛ »بایــد توجــه شــود  ایــن 
کــه  پیــش از آن افزایــش قیمت هــا و رشــد اندک 
مصرفــی  خانوار هــای  اغلــب  پس انــداز  و  درامــد 
در مقایســه بــا رشــد شــدید افزایــش بهــا، منجــر 
ــازار  ــه خــروج بخــش عمــده  تفاضــای مصرفــی از ب ب
که ایــن ادعــا خــود را در آمــار معامــالت  شــده بــود 
واحد هــای  متــراژ  و  ســن  توزیــِع  هم چنیــن  و 

می دهــد.« نشــان  معامله شــده 
گفته ایــن اقتصــاددان، فعــاالن بــازار را در ایــن  بــه 
گران و ســرمایه گذاران حرفــه ای  دوران اغلــب ســودا

چنیــن  در  می دهنــد.  و  می دادنــد  تشــکیل 
کاهــش  کاخ ســفید و  ــا خــروج ترامــپ از  شــرایطی ب
کاهــش  احتمــال ســناریو های بدبینانــه، شــاهد 
برداشته شــدن  و  غیراقتصــادی  ریســک های 
افزایــش  ســمت  بــه  قیمت هــا  محــرک  نیــروی 
واقعــی  ارزش  کاهــش  اســاس  برایــن  بودیــم. 
گزینــه بــرای بهــای مســکن به نظــر  محتمل تریــن 
کوزه چــی »بهــای  می رســد. بــه قــول مرحوم هــادی 
ــد«.  ــب می مان ــورم عق ــی از ت ــور ملموس ــک به ط مل
ــم، انتظــار  گذشــته شــاهد بودی براســاس آن چــه از 
و دســت نگاه داشــتن فعــاالن بــازار بــرای روشــن 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  نتیجــه ی  شــدن 
کــه می توانــد تأثیــر منفــی بــر  مــورد دیگــری اســت 
فعالیت هــا در حوزه هــای مختلــف از جملــه بخــش 

مســکن بگــذارد.
چشم اندازه بازار اجاره در ۱۴۰۰

او در خصــوص  بــازار اجــاره در ۱۴۰۰ هــم توضیــح 
ســطوح  مســکن،  بهــای  »برخــالف  می دهــد؛ 
بــر  چیــز  هــر  از  بیــش  اجــاره  بــازار  در  قیمت هــا 
مبنــای تــوان مالــی متقاضیــان مصرفــی مســکن 
)مســتاجران( تعییــن می شــود. از منظــر اســمی، 
ــه افزایــش  کــه منجــر ب افزایــش بی امــان نقدینگــی 
اســت  عاملــی  می شــود،  اســمی خانوار ها  درآمــد 
افزایــش  کــه به طــور پیوســته در ایــران در جهــت 
کاال هــا و خدمــات من جملــه  بهــای اســمی کلیه ی 
کارشــناس  بهــای اجــاره نیــرو وارد می کنــد.« ایــن 
کــه  عوامــل مختلفی  حــوزه مســکن اضافــه می کنــد 
هم چــون اداره  نامناســب اقتصــادی، آثــار بیمــاری 
دشــواری های  و  جهــان  و  اقتصاد ایــران  بــر  کرونــا 
مــراودات بین المللــی جملگــی چشــم انداز رشــد 
درآمــد واقعــی قابل توجهی را برای خانوار ها ترســیم 
نمی کنــد و بر ایــن اســاس افزایــش قابــل توجهــی در 
ــوان واقعــی پرداخــت اجــاره  مســکن مســتاجران  ت

ــت. ــار نیس ــورد انتظ م
»آیــا ســرمایه گذاری در حــوزه مســکن در ســال ۱۴۰۰ 
مقــرون بــه صرفــه اســت؟«،  زاوه در خصوص ایــن 
پرســش می گویــد؛ »مشــخصه  اصلــی فعالیــت در 
بــازاِر پیــِش رو، دشــوارِی فــروش اســت. بــا توجــه 
هــم  بــازار  چشــم انداز  محتمل تریــن  آن کــه  بــه 
کاهــش بهــای واقعــی مســکن برشــمرده شــد، در 
هــدف  بــا  خریــد  کلــی  به طــور  شــرایطی  چنیــن 
بــرای  مگــر  نمی شــود،  توصیــه  ســرمایه گذاری 
از منظــر فعالیــت  بــا شــرایط خــاص.  طرح هــای 
کــه به رغــم  ساخت وســاز، الزم بــه یــادآوری اســت 
دشــواری فــروش، بخــش مهمــی از نیــاز بــه مســکن 
در ســال های گذشــته بــه خوبــی پاســخ داده نشــده 
اســت، بنابراین نوآوری در ارایه  محصول متناســب 
بــا نیــاز و خصوصیــات بخش هــای مختلــف بــازار 
کــه احتمال موفقیــت در این بــازار را  راهــکاری اســت 

می دهــد.« افزایــش 

یکاقتصاددان:

نامزدهای ریاست جمهوری 
برنامه اقتصادی روشنی ندارند

گران شد محصوالت شوینده ۲۵ درصد 

افزایش ۶۰.۵ درصدی قیمت نیم سکه طی یکسال

سرمایهگذاریدرمسکنمقرونبهصرفهاست؟

مسکن چشم انتظار انتخابات ۱۴۰۰ 

تخم گــذار  غ  مــر اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
ــه  گفــت: در ۵ ماهــه اخیــر نســبت ب اســتان تهــران 
گذشــته، میزان جوجه ریزی ۸  مدت مشــابه ســال 

کاهــش یافتــه اســت. ــا ۹ میلیــون قطعــه  ت
ناصــر نبــی پــور در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه افزایش 
ــون قیمــت هــر  کن ــم ا گفــت: ه غ  ــم مــر قیمــت تخ
غ درب مرغــداری بیــن ۱۵ هــزار و  کیلوگــرم تخــم مــر

ــا ۱۵ هــزار و ۳۰۰ تومــان اســت. ۲۰۰ ت
وی بــا اشــاره به اینکــه حــدود ۳ مــاه و نیــم نرخ تخم 
غ زیــر قیمــت مصــوب بــود و تولیدکننــدگان بــه  مــر
غ  شــدت زیــان کردنــد، افــزود: وقتی قیمــت تخم مر
پاییــن بــود هیچکس یاد تولیدکننده نمی افتــاد اما 
کــه قیمــت بــاال رفتــه، بــه طــور مــداوم تمــاس  االن 

می گیرنــد و مــا را بازخواســت می کننــد.
افــزود:  گرانــی  بــه دالیل ایــن  اشــاره  بــا  پــور  نبــی 
غ هــای بــا ســن بــاالی ۹۰ هفتــه نهــاده  دولــت بــه مر
نمی دهــد و بــا توجــه به شــرایط تولیــد و بازار نهــاده، 
غ هــای بــاالی ۹۰ هفتــه را بــه  تولیدکننــدگان نیــز مر

کشــتارگاه می فرســتند ضمن اینکه به دلیل شرایط 
غ های  تولیــد و زیان شــدید تولیدکنندگان، آنــان مر
بــا ســن کمتــر و حــدود ۸۵ هفتــه را نیــز بــه کشــتارگاه 
فرســتادند و فقــط در اردیبهشــت مــاه ۲ تــا ۲.۵ 
کــه موجب  غ بــه کشــتارگاه رفت  میلیــون قطعــه مــر

کاهــش تولیــد شــده اســت.
کرد: همچنین  ایــن فعــال بخش خصوصی اضافــه 
میــزان جوجه ریــزی طــی ۵ مــاه اخیــر )دی، بهمــن، 
ــه  اســفند و فروردیــن و اردیبهشــت مــاه( نســبت ب
مــدت مشــابه ســال گذشــته حــدود ۸ تــا ۹ میلیــون 

کاهــش یافته اســت. قطعــه 

غ هاست کشتار مر غ نتیجه  افزایش قیمت تخم مر

خبر
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بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب  بــرداری  بهــره  معــاون 
بیان اینکــه ذوب آهــن در وضعیــت فعلــی کــم آبی 
نزدیــک ۷۵ درصــد تولیــد نیروگاه هــای بــرق خــود 
گفــت: در حــال حاضــر بــه  را از دســت داده اســت، 
کــم آبــی، نیروگاه هــای ذوب آهــن نزدیــک  دلیــل 
۷۰ مــگاوات بر ســاعت تولیــد بــرق دارند، بنابراین 
شــبکه  از  بــرق  مــگاوات   ۱۰۰ خریــد  بــه  ناچــار 

سراســری هســتیم. 
مهــرداد توالئیــان دربــاره تاثیــر قطعی هــای مکــرر 
کــرد:  بــرق بــر تولیــد مجموعــه ذوب آهــن، اظهــار 
ــا ســایر فوالدی هــای  شــرایط تولیــد ذوب آهــن ب
ــه ســایر فوالدی هــا  ک کشــور متفــاوت اســت، چرا
ــد و اصــل فراینــد آنهــا  ــوره قــوس الکتریکــی دارن ک
گونــه  براســاس بــرق اســت، امــا ذوب آهن ایــن 

نیســت.
مــوارد  آهــن شــاید در  بیان اینکــه ذوب  بــا  وی 
مختلــف متضــرر شــود، اما وابســتگی این صنعت 
گفت:  کمتر از ســایر صنایع اســت،  به برق بســیار 
بنابرایــن محدودیت هایــی که شــبکه توزیــع برق 
کــرده و مانــع  بــرای پیک هــای مصــرف مشــخص 
صنعتــی  مجموعه هــای  و  شــرکت ها  فعالیــت 

می شــود، در مــورد ذوب آهــن صــادق نیســت.
ــرداری ذوب آهــن اصفهــان البتــه  معــاون بهــره ب
ــک ۲۰۰  ــد نزدی ــوان تولی ــن ت ــرد: ذوب آه ک ــد  کی تا
ــرف  ــک مص ــواره در پی ــرق را دارد و هم ــگاوات ب م

بــه خصــوص فصــل گــرم، نه تنها نیازی به شــبکه 
بــه شــبکه سراســری  نــدارد، بلکــه حتــی  بــرق 
کــم آبــی بــر تولیــد  کمــک می کنــد، امــا  بــرق نیــز 

نیروگاه هــای ذوب آهــن اثرگــذار بــوده اســت.
کیــد بر اینکــه متاســفانه ذوب آهــن در  وی بــا تا
وضعیــت فعلــی کــم آبــی نزدیــک ۷۵ درصد تولید 
نیروگاه هــای بــرق خــود را از دســت داده اســت، 
کرد: ایــن موضــوع موجــب شــده تــا ذوب  تصریــح 
کنــد،  کشــور وارد  آهــن، بــاری را بــه شــبکه بــرق 
ــد  ــد تولی ــر نمی توان ــود را دیگ ــرق خ ــاز ب ــه نی ک چرا
کنــد، از ســوی دیگر ایــن مســئله هزینــه زیــادی 
بابــت خریــد بــرق روی دســت ذوب آهن گذاشــته 

اســت.
گفــت: ذوب آهــن امــروز نــه تنهــا ناچــار اســت  وی 
بــرق مــورد نیــازش را از شــبکه دریافــت کنــد، بلکــه 
سراســری  شــبکه  بــه  کمکــی  نمی توانــد  دیگــر 
گــر هماننــد  بــرق داشــته باشــد، در صورتیکــه ا
کــم آبــی نبودیــم، تــوان  گذشــته دچــار  ســال های 

تولیــد بــرق را داشــتیم.
بــه گفتــه توالئیــان، ذوب آهن اصوال در تابســتان 
و پیک هــای مصــرف بــه شــبکه سراســری فــروش 
بــرق دارد، امــا امســال شــرایط این مجموعــه ویــژه 

و نیروگاه هــای آن تقریبــا متوقــف شــده اســت.
اصفهــان  آهــن  ذوب  بــرداری  بهــره  معــاون 
جــز  بــه  آهــن  ذوب  کــرد:  اضافــه  همچنیــن 
کــم آبــی، طبــق قــراردادی در ســاعات  ســال های 

پیــک مصــرف، بــه شــبکه سراســری بــرق تحویــل 
ــه تنهــا  می دهــد، امــا امســال در پیــک مصــرف ن
نمی توانــد بــرق تحویــل دهــد، بلکــه بــرای تامیــن 
بــرق خــود، انــرژی را از شــبکه سراســری خریــداری 

می کنــد.
وی بــا بیان اینکــه شــرکت ذوب آهــن بیــن ۱۵۰ 
تــا ۱۷۰ مــگاوات در ســاعت مصــرف بــرق دارد، 
گــر نیروگاه هــای ذوب آهــن در مــدار  توضیــح داد: ا
باشــد تولید برق تا ســقف ۲۰۰ مگاوات در ســاعت 
کــه در پیــک مصــرف، مــازاد تولیــد خــود را  دارنــد 
در  امــا  می فروشــد،  بــرق  سراســری  شــبکه  بــه 
کــم آبــی، نیروگاه های ایــن  حــال حاضــر بــه دلیــل 
صنعــت نزدیــک ۷۰ مــگاوات بر ســاعت تولید برق 
دارنــد، بنابرایــن ناچــار بــه خریــد ۱۰۰ مــگاوات بــرق 

از شــبکه سراســری هســتیم.
بــه  امســال  تابســتان  بیان اینکــه  بــا  توالئیــان 
گفــت:  کــرد،  کــم آبــی ذوب آهــن دو ضــرر  دلیــل 
تامیــن  مشــکل  بــر  عــاوه  کنــون  ا آهــن  ذوب 
آب خــود، نــه تنهــا بــرق بــه شــبکه سراســری 
نمی فروشــد بلکــه بــرق مــورد نیــازش را از شــبکه 

می کنــد. خریــداری 
وی دربــاره تاثیــر قطعــی بــرق بــر تولیــد ذوب آهــن، 
گرچــه ذوب آهــن اصفهــان امســال  کــرد: ا کیــد  تا
کاهــش تولیــد نداشــته،  ــرق،  کمبــود ب براســاس 
کــم آبــی ضــرر زیــادی به ایــن مجموعــه بــزرگ  امــا 

کــرده اســت. صنعتــی وارد 

کرد؛ ح  معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان مطر

ضرر ذوب آهن از کم آبی و قطعی برق
خبرربخ

مدیــر منطقــه پنج شــهرداری اصفهــان گفت: 
چهــار هــزار و ۱۵۰ میلیــارد ریــال پروژه هــای 
قالــب  در  منطقــه  خدماتی ایــن  و  عمرانــی 
برنامــه افتتاحیه هــای هفتگــی شــهرداری بــه 

ــرداری رســید. بهــره ب
مجموعــه  کــرد:  اظهــار  رضایــی  احمــد 
کــودک(  و  )مــادر  ملکیــان  آیلیــن  ورزشــی 
یکــی از پروژه هــای موردافتتــاح منطقــه پنــج 

اســت. شــهرداری 
وی افــزود: مجموعه ورزشــی مــادر و کودک در 
زمینــی بــه مســاحت یــک هــزار و ۴۰۰ متر مربع 
بــا زیــر بنــای دو هــزار و ۱۰۰ متــر مربــع احــداث 
ــال  ــرای اجــرای آن ۳۵ میلیــارد ری ــه ب ک شــده 
و بــرای آزادســازی فضــای آن ۶۰ میلیــارد ریــال 

هزینــه شــده اســت.
مدیــر منطقــه پنــج شــهرداری اصفهــان بــا 
که ایــن مجموعــه شــامل دو ســالن  بیان ایــن 
بدنســازی و یــک ســالن اصلــی بــا مســاحت 
ظرفیــت ۳۰  بــا  پارکینگــی  و  مربــع  متــر   ۵۰۰
بــرای  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  خــودرو 
ســهولت دسترســی شــهروندان راهروی ضلع 
ســاخت  بــا  همزمــان  مجموعــه  شــرقی این 
ــه صــورت معمــاری ســنتی بازســازی  ــروژه ب پ

شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه تعریــض پــل شــهید ســتاری، 
کاهــش بــار  گفــت: تعریض ایــن پــل بــه منظــور 
ترافیکــی در رینــگ ســوم بــا هزینــه ای بالــغ بــر 

۸۰ میلیــارد ریــال انجــام شــده اســت.
رضایــی ادامــه داد: پــل شــهید ســتاری بــه 
کــه  طــول ۶۰۰ متــر و عــرض ۱۴.۸ متــر بــوده 
ســه متــر بــه عــرض آن اضافــه شــده اســت.

اصفهــان  شــهرداری  پنــج  منطقــه  مدیــر 
اهلل  آیــت  خیابــان  نخســت  فــاز  احــداث 
طاهــری )حدفاصــل خیابــان شــهدای صفــه 
ســاختمان  و  لشــگر(  بهــداری  خیابــان  تــا 
پســت بــرق را از دیگــر پروژه هــای مــورد افتتــاح 
بانــد  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  در ایــن منطقــه 
شــمالی بلــوار نظــام ســپاهان شــهر و تعریــض 
کلینیک  باند جنوبی و ســاماندهی پارکینگ 

شــهدا نیــز مــورد بهره بــرداری قــرار  گرفــت.

براســاس بنــد ۲-۳۴-۴ آییــن نامــه عملیاتــی 
و شــرایط عمومــی تعرفه هــای آب و فاضــاب 
کنتــور و یــا  کشــور، نصــب مســتقیم پمــپ بــر روی 

شــبکه توزیــع آب شــهری تخلــف اســت.
آبفــای  درآمــد  و  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
موضــوع  بر ایــن  کیــد  تا بــا  اصفهــان  اســتان 
کــه اقــدام بــه نصــب  گفــت: بــرای مشــترکینی 
مســتقیم پمــپ بــر روی کنتــور و یــا شــبکه توزیــع 
کتبــی در صــورت  کننــد پــس از صــدور اخطــار  آب 
اصــاح نکــردن شــرایط، نســبت بــه قطــع موقــت 
انشــعاب تــا زمــان برچیــدن پمــپ اقــدام خواهــد 
شــد و در صــورت تکرار ایــن تخلــف پیگیری هــای 

قانونــی بــه عمــل خواهــد آمــد.
از  اســتفاده  افــزود:  صالــح  محســن  ســید 
تأسیســات داخلی ایجاد فشــار برای مشــترکین، 
صرفــًا در صــورت اتصــال پمــپ بــه مخــزن ذخیره 
شــبکه  آب  کــه  صــورت  به ایــن  اســت،  مجــاز 
کنتــور بــه صــورت آزاد وارد  توزیــع پــس از عبــور از 
مخزن مناســبی شــده و از آنجا توســط پمپ، به 

تأسیســات داخلــی مجموعــه پمپــاژ شــود.
آبفــای  درآمــد  و  مشــترکین  خدمــات  معــاون 
نصــب  کــه  مشــکاتی  بــه  اصفهــان  اســتان 
کنتــور آب ایجــاد می کند  مســتقیم پمــپ بــر روی 
کــرد و اظهــار داشــت: در صــورت اتصــال  اشــاره 
ــراد  ــع، ضمن ای ــبکه توزی ــه ش ــپ ب ــتقیم پم مس
آبرســانی،  تأسیســات  بــه  احتمالــی  خســارات 

تأثیــر  تحــت  شــدت  بــه  نیــز  کنتــور  عملکــرد 
دادن  نشــان  موجــب   می توانــد  و  قرارگرفتــه 
مصــرف غیــر واقعــی و تحمیــل آب بهــای بیشــتر 
از مقــدار واقعــی مصــرف بــه مشــترک متخلــف 
ــار  ــود فش کمب ــه  گای ــه  ــخ ب ــح در پاس ــود. صال ش
مجتمع هــای  در  بــاال  طبقــات  کنان  ســا آب 
کــرد:  بــر اســاس آئیــن نامــه  مســکونی تصریــح 
عملیاتــی، تامیــن فشــار در طبقــات بــاال بر عهده 
کنان مجتمع هــا بایــد بــا  مشــترک اســت و ســا
مشــکل  مخزن، ایــن  و  پمــپ  درســت  تعبیــه 
کننــد و در ایــن رابطــه رعایــت حقــوق  را حــل 
شــهروندی و عــدم تجــاوز بــه حقــوق دیگــران 

بســیار حائــز اهمیــت اســت.
وی از مشــترکین خواســت ضمــن رعایــت الگوی 
شکســتگی  هرگونــه  گرمــا،  فصــل  در  مصــرف 
خطــوط لولــه، هــدر رفــت آب، وجــود انشــعابات 
غیرمجــاز و نصــب مســتقیم پمــپ بــدون مخــزن 
ذخیــره بــر روی شــبکه آب را بــه ســامانه ارتباط با 
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گویــی می باشــد اطــاع دهنــد. پاســخ 

بهره برداری از ۴۱۵۰ میلیارد ریال پروژه 
در منطقه ۵ شهر اصفهان

معاون خدمات مشترکین و درآمد  آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

غیر قانونی بودن نصب مستقیم  پمپ بر روی کنتور 
و شبکه توزیع آب

خبرربخ

خبرربخ

عاقه منــدان بــرای شــرکت در نخســتین جشــنواره 
شــهری  بــرای  جوانــان  طرح هــای  و  ملی ایده هــا 

ــا پایــان خــرداد فرصــت دارنــد. بهتــر در اصفهــان ت
بــرای  عاقه منــدان  دبیرخانــه،  اعــام  بــر  بنــا 
بــه  خــرداد  پایــان  تــا  خــود  ثبت ایده هــای 
یــا  و   http://rnt.kashan.ir نشــانی اینترنتی 
کننــد. مراجعــه   https://shahrdaranejavan.ir
ایده هــای ارائه شــده در جشــنواره ملــی »ایده هــا و 
طرح هــای جوانــان بــرای شــهری بهتــر« بــا تشــکیل 
یــک بانــک اطاعاتــی، بــرای پیگیــری و اجــرا بــه 
شــهر های مبــدا ارســال می شــود و پــس از جشــنواره 
نیــز ارتبــاط با ایــده پــردازان در حــوزه توانمندســازی 
و اســتفاده از ظرفیت هــای فکــری، علمــی و اجرایــی 

آن هــا ادامــه دارد.
این جشــنواره در ۱۲ رشــته ازجمله عمران » شهری 

ســیما  زیباســازی،  »معمــاری،  شهرســازی«،  و 
و تبلیغــات شــهری، منظــر و مبلمــان شــهری«، 
 )HSE( ایمنــی ســامت و محیــط زیســت شــهری «
گردشــگری، بافــت تاریخــی و میــراث مانــدگار«،   « ،«
»اقتصــاد شــهری و درآمد هــای پایــدار«، »فرهنگــی، 
ــل  ــت حم ــی« و » مدیری ــری و ورزش ــی، هن اجتماع
و نقــل، ترافیــک شــهری و حمــل نقــل عمومــی و 
و  آپ هــا  اســتارت  اطاعــات،  فنــاوری   « ک«،  پــا

هوشــمند ســازی شــهری«، برگــزار می شــود.

معاون بازســازی و مســکن روســتایی بنیاد مســکن 
و   ۹۲ ســال  از  گفــت:  اســامی اصفهان  انقــاب 
گذشــته  ابتــدای فعالیــت دولــت تــا پایــان ســال 
۲۶ هــزار و ۳۹۳ مســکن روســتایی در ایــن اســتان 
بهســازی شــده اســت.  محســن قــوی بیــان افــزود: 
بهســازی مســکن روســتایی اســتان اصفهــان در 
ــق  ــر مناط ــا دیگ ــان ب ــژه همزم ــرح وی ــک ط ــب ی قال
و ایمن ســازی  تعمیــر  بهبــود،  هــدف  بــا  کشــور 
گرفــت. وی جمــع  مســکن های روســتایی انجــام 
را  شــده  یــاد  طــرح  بــه  یافتــه  تخصیــص  اعتبــار 
حــدود یــک هــزار و ۱۸۹ میلیــارد تومــان اعــام و 
کــرد: از ایــن رقــم حــدود ۷۶۷ میلیــارد  خاطرنشــان 
تومان تخصیص یافت. معاون بازســازی و مســکن 
ــه  ــان اضاف ــتان اصفه ــکن اس ــاد مس ــتایی بنی روس
در  روســتایی  مســکن  بهســازی  بیشــترین  کــرد: 
ســال های مــورد اشــاره مربــوط بــه ســال ۹۵ با هفت 
هــزار و ۴۳۷ مــورد بــود و پــس از آن ســال ۹۸ و ۹۳ 
بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص داد. قــوی 
ــه اهمیــت ســاماندهی، بازســازی  ــا اشــاره ب بیــان ب
کرد: ایــن امــر  و بهســازی منــازل روســتایی تصریــح 
کاهــش خطــرات  نقــش شــایانی در بهبــود زندگــی و 
ــی دارد. وی  ــی و غیرطبیع ــوادث طبیع ــی از ح ناش

کیــد بــر اهمیــت تــداوم طــرح ویــژه بهســازی  بــا تا
تخصیــص  اظهارداشــت:  روســتایی  مســکن 
ــه  کافــی و تســهیات بانکــی مــورد نیــاز ب اعتبــارات 
متقاضیــان امــری ضــروری اســت تــا بر ایــن اســاس 
بتوان ایمــن ســازی و نوســازی منــازل روســتایی را 
بــا شــتاب بیشــتری پیــش بــرد. اســتان اصفهــان 
دارای بیــش از یــک هــزار و ۷۰۰ روســتا و آبــادی بــا 
جمعیــت نزدیــک بــه ۶۰۰ هــزار نفــر اســت و نزدیــک 
بــه ۹۰۰ روســتای این بیــش از ۲۰ خانــوار دارد. بنیــاد 
مســکن انقــاب اسامی نخســتین نهــاد ســازندگی 

کــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی با فرمــان  اســت 
از  خدماتــی  و  شــد  تشــکیل  خمینــی)ره(  امــام 
کــم  جملــه بسترســازی تامیــن مســکن قشــرهای 
درآمــد جامعــه، ســاماندهی، بازســازی و بهســازی 
ســکونتگاه های مناطق خســارت دیده روســتایی، 
اعطــای  روســتایی،  طرح های هــادی  اجــرای 
تســهیات قــرض الحســنه، صــدور اســناد مالکیــت 
روســتایی بــا همــکاری اداره ثبــت و اســناد و اجــرای 
طرح بهســازی و مقاوم ســازی مســکن روســتایی را 
کــرده اســت. کــم درآمــد جامعــه ارائــه  بــه قشــرهای 

دارای  معروف ایــران  شــهرهای  از  یکــی  اصفهــان 
کــدام داســتان  کــه هــر  محله هــای قدیمی اســت 
کــه  خــاص خــود را دارد. »محلــه بیدآبــاد« اصفهــان 
در قســمت شــمالی زاینــده رود قــرار دارد، ایــن روزهــا 
بــه عنــوان یکــی از محله هــای معــروف تاریخی ایــن 
شــهر شــناخته می شود.  جالب اســت بدانید که در 
قــرن چهــارم هجری این محله بیــرون از دروازه های 
کن این محله بیشــتر  شــهر قرار داشــته و افرادی ســا
حاشیه نشــینان شــهر اصفهــان بوده انــد. پهنــاور 
بــودن و جمعیــت باالی ایــن محــل در زمان هــای 
کــه مــردان بــزرگ و خیــری  قدیــم باعــث شــده اســت 
ماننــد »علی قلــی آقــا« اقدام به ســاخت مکان های 
ــرای عمــوم  ــه ب ک کننــد  ــات رفاهــی  عمومــی و امکان
مــردم در ایــن منطقــه قابــل اســتفاده باشــد. این 
توانســت  خــود  رونــق  دوران  در  پهنــاور  محلــه 
دانشــمندان، بــزرگان و علمای گرانقــدری را پرورش 

بــه  می تــوان  محلــه  بزرگان ایــن  جملــه  از  دهــد. 
ابوعبــداهلل بــن اســحاق ماقــه بیدآبــادی، آقا محمد 
بــن مــأ محمــد رفیع بیگلدنــی بیدآبــادی و…اشــاره 
کــرد. بیدآبــاد بــه چهاربــاغ عّباســی و محــات بزرگــی 
چــون عّباس آبــاد، درب کوشــک، دردشــت نزدیــک 
اســت. این محلــه بعــد از صفویــه نیــز از موقعیــت 
ممتــازی برخــوردار بــوده و بناهــا و آثــار بســیاری 
را دارا اســت. از آن جملــه می تــوان بــه مجموعــه 
کــه شــامل مســجد، حمــام،  کــرد  علیقلی آقــا اشــاره 
کاروانســرا، جــوی بابــا حســن،  بازارچــه چهارســوق، 
بقعه شــیخ ابومســعود رازی، بازارچه بیدآباد، خانه 
بخردی می شــود. محله بیدآباد از چهارباغ پایین، 
خیابــان جامــی و مقبــره شــیخ ابومســعود شــروع 
شــده و بــا عبــور از بازارچــه و مجموعــه علیقلــی آقــا و 
خیابــان مســجد ســید از طریــق بازارچــه بیدآبــاد بــه 
بازارچه شاطرباشــی و خیابان کوشــک می رســد و از 
آنجــا از طریــق بازارچــه رحیــم خــان بــه مــادی فــدن 
کوشــک و بــا  و مجموعــه مســجد و مدرســه درب 
امتــداد یافتــن بــه مــوازات خیابــان مســجد ســید به 

خیابــان چهاربــاغ پاییــن منتهــی می شــود.
علت ایجــاد  بــه  حاضــر  حــال  در  محلــه  ایــن 
خیابان هــا و معابــر جدیداالحــداث بــه بلوک هــای 

اســت. شــده  تقســیم  کوچک تــری  شــهری 

جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
گفــت: تولیــد انــواع محصــوالت  کشــاورزی اصفهــان 
گذشــته نســبت  دامی در این اســتان در پایان ســال 
بــه هشــت ســال قبــل افــزون بــر ۱.۴ برابــر افزایــش 
افــزود: تولیــد  یافتــه اســت.  حسین ایراندوســت 
ســال  در  اســتان  دامی در ایــن  محصــوالت  انــواع 
۹۲، یــک میلیــون و ۳۳۲ هــزار و ۶۵۸ ُتــن بــود کــه در 
پایــان ســال قبــل بــه یــک میلیــون و ۸۸۰ هــزار و ۶۱۰ 
تــن رســید. وی بــا بیان اینکه برنامه ریــزی، حمایت 
و افزایــش مشــارکت بخــش خصوصــی ســبب رشــد 
ــرد:  ک ــان  ــت خاطرنش ــده اس ــوالت ش ــد محص تولی
کامــل  گذشــته بطــور  جهــش تولیــد در ســال های 
مشــهود بــود و ایــن امــر می توانــد در ســال جــاری نیــز 
بــا رفــع موانــع و پشــتیبانی بیشــتر تــداوم پیــدا کنــد.

جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
در  اســتان  کرد: ایــن  اضافــه  اصفهــان  کشــاورزی 
کشــور رتبــه اول را بــا  بخــش تولیــد شــیر خــام در 
تولیــد ســاالنه بالــغ بــر یــک میلیــون ۴۸۵ هــزار تــن 
و همچنیــن رتبــه نخســت در زمینــه تولیــد شــیر بــه 

گاو شــیری را در اختیــار دارد. ازای هــر راس 

ایراندوســت ادامــه داد: اســتان اصفهــان در زمینــه 
کیــان بــا داشــتن یــک  غ و ســایر ما تولیــد گوشــت مــر
گوشــتی بــه ظرفیــت  هــزار و ۸۴۰ واحــد مرغــداری 
بیش از ۳۶.۹ میلیون قطعه و تولید ســاالنه  بیش 
غ رتبــه دوم کشــوری و در  از ۱۹۱ هــزار تــن گوشــت مــر
ظرفیت واحدهای مرغداری گوشتی رتبه نخست 
را داراســت. وی جمــع  دام هــای ســبک و ســنگین 
کــرد و  در اســتان را هفــت میلیــون واحــد اعــام 
گوشــتی  گفــت: حــدود ۲ هــزار دامــداری صنعتــی 
و شــیری در ایــن منطقــه مشــغول بــه کار هســتند و 
حــدود ۲۲ هــزار و ۷۰۰ واحــد دامداری نیمه صنعتی 

نیــز در ایــن اســتان فعالیــت می کننــد.
اســتان اصفهــان دارای ۵۶۸ هــزار هکتــار اراضــی 

اســت.  کشــاورزی 

فراخوان شرکت در جشنواره ملی ایده ها 
و طرح های جوانان برای شهری بهتر 

از سال ۹۲ تا ۹۹؛
افزون بر ۲۶ هزار مسکن روستایی در استان اصفهان بهسازی شد

محله بیدآباد اصفهان
تولید محصوالت دامی استان اصفهان

 ۱.۴ برابر افزایش یافت

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

انگار قطعه ای از بهشــت اســت بر روی زمین، تلفیق 
زیبایی هــای آفرینــش؛ بلنــدای کــوه و دشــتی پهناور 
غــرق در گل، چشــم نــواز هــر بیننــده ای اســت، عطــر 
گل محمــدی شــامه نــواز خاطــر اســت و  دل انگیــز 

آرام بخــش روح. 
ــدود ۱۵۰۰  ــاع ح ــی و در ارتف ــی مل ــار اراض در ۱۳۳ هکت
کوهســتانی  متــری از ســطح دریــا از دل ســنگاخ 
درختچــه گل محمــدی بــه همــت، ذوق، وســع دید 
و آینده نگــری مــردم شــهر میمــه از توابــع شهرســتان 
بهره بــرداری  راســتای  در  میمــه  و  شاهین شــهر 
ک  خــا و  آب  منابــع  از  اقتصــادی  و  راهبــردی 
روییــده و خاطــره  ســاز بهــاری نــاب و دل انگیــز بــرای 
گردشــگران مســافران و... اســت. بازدیدکننــدگان 

عبدالرضــا شــیبانی، مدیــر شــرکت تعــاون روســتایی 
گلســتان میمــه و قنــوات ســه گانه، بــا بیان اینکه ایــن 
شــرکت بــا ۱۵۰۰ عضــو بزرگ تریــن شــرکت تعاونــی 

اســتان اصفهــان از نظــر تعــداد اعضــا اســت، اظهــار 
گلســتان میمــه و قنــوات ســه گانه بــر  کــرد: شــرکت 
طبــق الگــوی کشــت خــود دارای ۱۳۰ هــزار درختچــه 
گل محمــدی بــوده و فــاز ســوم این شــرکت نیــز بــا ۶۰ 
هکتار وســعت امسال به ســال اقتصادی و بهره وری 

خــود رســیده  اســت.
وی بــا بیان اینکــه نگهــداری بــه منظــور بهره بــرداری 
مناســب از درختچه هــای گل محمدی هزینه های 
بــه  بــا توجــه  افــزود: امســال  زیــادی در پــی دارد، 
ســرمازدگی ناشــی از بــرودت هــوا و کاهش بارندگی ها 
کاهش  گلســتان های گل محمدی اســتان با  همه 

میــزان غنچــه دهــی روبــرو هســتند.
مدیرعامل شــرکت تعاون روســتایی گلســتان میمه 
و قنــوات ســه گانه، بــا اشــاره بــه آغــاز بهره بــرداری از 
ــر کشــت، ادامــه داد: درختچــه  ــار ســطح زی ۶۰ هکت
ــر  ــاروری و غنچه دهــی عــاوه ب ــرای ب گل محمــدی ب
آبیــاری مرســوم نیازمنــد آبیــاری زمســتانه حاصــل از 
بارش هــای فصلــی اســت و بــا توجه به شــرایط جوی 
خواهیــم  غنچه دهی هــا  کاهــش  شــاهد  امســال 
بــود، امــا بــا آغــاز بهره بــرداری از فــاز ســوم، )۶۰ هکتــار( 
گل   ۱۶۰ تــا ۱۷۰ تــن 

ً
پیش بینــی می شــود، حــدودا

محمــدی برداشــت شــود کــه ۲۰ تا ۳۰ درصد نســبت 
بــه ســال گذشــته بیشــتر اســت.

میمه، عجین با عطر بهشت
خبر

گفــت: در بــاال دســت بیــش از یــک هــزارو  طغیانــی 
کــه یکــی از علــل مهــم  ۲۰۰ آب بنــد وجــود دارد 

مشــکات زاینــده رود اســت. 
در  اصفهــان  مــردم  نماینــده  طغیانــی  مهــدی 
مهــم  علــت  اســامی گفت:  شــورای  مجلــس 
پیچیدگــی مســئله زاینــده رود، پیــش بینــی و 
و  جــدی  مدیریــت  نبــود  نکــردن،  پیشــگیری 

اســت. بــوده  طوالنــی  مــدت  بــه  متمرکــز 
اســتان  نماینــدگان  اخیــر  نشســت  دربــاره  وی 
در ایــن  گفــت:  آب  مســئله  درمــورد  اصفهــان 
جلســات ســعی شــد، درمــورد پیچیدگی هــا و راه 
حل هــای مربــوط به جریــان دائمی آب زاینــده رود 

گفتگــو شــود. و تابســتان پیــش رو 
شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اســامی افزود: در بــاال دســت بیــش از ۱۲۰۰ آب 
کــه ســر چشــمه زاینــده رود  بنــد بــر روی انهــار 
بودنــد، احــداث شــده و وجــود همیــن ســد های 

کوچــک و آب بند هــا حجــم قابــل توجهــی را درگیر 
کــرده و در کنار ایــن آب بند ها کشــاورزی راه افتاده 

ــت. اس
کــرد: جلوگیــری نکــردن بــه موقــع  کیــد  طغیانــی تا
از ایجــاد آب بند هــا و نبــود هماهنگــی دســتگاه ها، 
را  ســاماندهی  شــده،  داده  مجوز هــای  بعضــا 
دشــوار کــرده و حتــی از لحاظ اجتماعی مشــکات 

ــت. ــود آورده اس ــه وج ــده ای را ب عدی
از  دیگــر  متعــدد  مــوارد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

جملــه، برداشــت های مختلــف بــه شــکل پمپــاژ 
و چاه هــای غیــر مجــاز و چاه هــای مجــازی اســت 
کرده انــد،  بــه بعــد رســمیت پیــدا  کــه از زمانــی 
همچنیــن طــرح انتقــال از زاینــده رود بدون اینکــه 

منابــع آن پیــش بینــی شــود.
شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اســامی ادامه داد: در بلنــد مــدت مســئله جریــان 
کشــاورزان مــد نظــر  دائمــی آب و احیــای حقابــه 
بــرای  مقطعــی  و  مــدت  کوتــاه  در  امــا  اســت، 
کــه از کشــاورزی و از محــل حقابه هایی  جمعیتــی 
کــه داشــتند زندگــی می گذراندند، ایده هایــی برای 

ــان مطــرح اســت. تامیــن منابعش
و  منابــع  جبــران  راهکار هــای  دربــاره  طغیانــی 
گفــت: بــه صــورت مقطعــی و بــه  زیان هــای وارده 
دو روش ایــن مشــکل حــل می شــود، نخســت بــه 
شــکل رهاســازی بخشــی از حقابه هــا و دوم اینکــه 

گیــرد. ــان دیــدگان صــورت  ــی زی جبــران مال

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبر داد؛  

آب بندها مهمترین علت خشکی زاینده رود 

پــروژه مرکــز همایش هــای بین المللــی  مدیــر 
از پیشــرفت ۹۳ درصــدی آن خبــر  اصفهــان 
گفــت: در ایــن پــروژه ۲۳ هکتــار فضــای  داد و 
از  بیــش  شــاهد  کــه  می شــود  انجــام  ســبز 
۹۸ درصــد از عملیــات اجرایــی آن هســتیم. 
کــرد: ســالن اصلــی پــروژه  محســن ترابــی اظهــار 
بین المللــی اصفهــان در  مرکــز همایش هــای 
قســمت دکوراتیــو ســقف بــه وســعت ســه هــزار 
درصــد   ۹۹ حاضــر  حــال  در  مترمربــع   ۳۰۰ و 
کــه در قســمت  پیشــرفت دارد. وی بــا بیان ایــن 
دکوراتیــو بدنــه پیشــرفت بیــش از ۹۸ درصــدی 
کــرد: تجهیــز  را شــاهد هســتیم، خاطرنشــان 
ســالن اصلــی از یــک مــاه پیــش آغــاز شــده اســت 
و نصــب تجهیــزات از قبیــل صندلــی و موکــت تــا 
یــک هفتــه آینــده انجــام می شــود؛ همچنیــن 
شــامل ۱۱۴  اصلــی  عمومی ســالن  نورپــردازی 
عــدد چــراغ، عملیــات مهندســی و زیرســاخت 
و بخشــی از نصــب آن انجــام شــده اســت. مدیــر 
پــروژه مرکــز همایش هــای بین المللــی اصفهــان 
کنکــورس )بدنــه  کــه در فضــای  بــا بیان ایــن 
خارجــی ســالن اصلــی( ۹۷ درصــد پیشــرفت 
کــه شــامل پنــج هــزار مترمربــع لــوور چوبــی  دارد 
کنکــورس  کــف فضــای  گفــت: پوشــش  اســت، 
کــه شــامل  بیــش از ۹۲ درصــد پیشــرفت دارد 
شــش هزار و ۵۰۰ مترمربع ســنگ اســلب اســت. 
اداری شــامل  کــرد: فضــای  وی خاطرنشــان 
۲۴ دفتــر و فضــای البــی و غذاخــوری و ســالن 
جلسات شاهد پیشرفت ۹۲ درصدی هستیم 
تکمیــل می شــود.  مــاه  پایــان خــرداد  تــا  کــه 
ســالن هال  درصــدی  پیشــرفت ۹۹  از  ترابــی 
گفــت: پوشــش  کنفرانــس( خبــر داد و  )ســالن 
ســقف این ســالن نیــز شــامل ۲۶ هــزار متــر ورق 
کنــون ۹۸  کامپوزیــت تــا  زیــپ و ۲۲ هــزار متــر 
گفــت:  درصــد پیشــرفت داشــته اســت. وی 
محوطــه ســازی و مســیر ویــژه شــامل اجــرای ۳۱ 
هــزار مترمربع ســنگ کــف، ۹۶ درصد پیشــرفت 
داشته است، خاطرنشان کرد: روشنایی مسیر 
ویــژه شــامل ۶۳۰ عــدد چــراغ پــار دی و ۳۲۰ 
عــدد چــراغ چهــار متــری، ۹۵ درصــد پیشــرفت 
روشــنایی  سیســتم  همچنین ایجــاد  دارد 
محوطــه شــامل ۱۸۴ عــدد چــراغ ۹ متــری، ۹۸ 
درصد پیشــرفت داشــته اســت. مدیر پروژه مرکز 
همایش هــای بین المللــی اصفهــان بــا اشــاره به 
فضــای ســبز محوطه، گفــت: ۲۳ هکتــار فضای 
کنون ۹۸  ســبز در این پروژه انجام می شــود که تا
درصد از عملیات اجرایی آن انجام شــده اســت 
همچنین ساخت ویاهای VIP شامل هشت 
دســتگاه ویــا بــه مســاحت ۴۵۰ متــر پیشــرفت 
کنــون  کــه تا ۹۸ درصــدی دارد. وی بــا بیان ایــن 
ــده و  ــل ش ــروژه تحوی ــای پ ــد قرارداده ۷۵ درص
۲۵ قــرارداد جــاری در حــال انجــام اســت، گفــت: 
پیشــرفت فیزیکــی پــروژه مرکــز همایش هــای 

بین المللــی اصفهــان ۹۳ درصــد اســت.

گفــت:  مدیــر منطقــه ۱۰ شــهرداری اصفهــان 
از  یکــی  کــه  میــاد  کــوی  پــارک  احــداث 
کن  خواسته های چندین ساله شهروندان سا
کار شــهرداری  در ایــن محلــه بــود، در دســتور 
منطقــه قرار گرفتــه و تا مهرماه ســال جاری مورد 
بهره بــرداری قــرار می گیــرد. حمیــد شــهبازی 
کــوی میــاد بــه  کــرد: بــرای احــداث پــارک  اظهــار 
مســاحت چهــار هــزار و ۵۰۰ مترمربــع اعتبــاری 
گرفتــه شــده  افــزون بــر ۱۵ میلیــارد ریــال در نظــر 
کــرد: امــروزه بــا توجــه بــه  کیــد  اســت. وی تا
افزایــش حجــم ترافیــک و آلودگی هــای زیســت 
محیطی، توســعه فضای سبز و کاشــت درخت 
در  نشــاط بخش  محیطــی  همچنین ایجــاد 
شــهر از ضروریــات مهــم در زندگــی شهرنشــینی 
کرد: وجود مکان هایی مانند  کید  است. وی تا
بوســتان ها، فضای ســبز و پر درخت در شــهرها 
ــا ویژگی هــای زیســت  ــه عنــوان مکان هایــی ب ب
محیطی و اجتماعی، می تواند عاوه بر کاهش 
پیامدهــای منفــی بــه ارتقــای زندگــی شــهری و 
توســعه پایــدار شــهر بینجامــد. مدیــر منطقــه ۱۰ 
شــهرداری اصفهــان همــکاری و مشــارکت مردم 
در حفــظ و توســعه فضــای ســبز شــهری را مهــم 
دانست و تصریح کرد: شهروندان باید در زمینه 
توســعه فضــای ســبز و تلطیــف آن همــکاری 
کرد: ایــن  کننــد. وی تصریــح  داشــته و تــاش 
منطقه بیشترین پارک های محله ای را در بین 
مناطــق ۱۵ گانــه دارد، از ایــن رو با توجه به وجود 
کمبــود آب بــرای حفــظ و توســعه  مشــکات 
فضای ســبز، یک مخــزن ذخیــره آب در خیابان 
گرفتــه شــده اســت همچنیــن  مصلــی در نظــر 
پروژه کلکتور آب در خیابان خزایی برای تأمین 

منابــع آبــی اجرایــی شــده اســت.

آخرین جزئیات پروژه 
مرکز همایش های 

بین المللی اصفهان

مدیر منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان 
اعالم کرد:

بهره برداری 
کوی میالد  از پارک 

تا مهر ۱۴۰۰

چه خبر از شهر؟ربخ

خبر
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خسارت ساالنه کانون های 
بحرانی فرسایش بادی به منابع 

زیستی و اقتصادی پیرامون خود در 
سطح استان اصفهان بر اساس نرخ 

تورم تا ابتدای سال ۱۳۹۹، ۱۲۴ میلیارد 
تومان بوده است

از سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور نیز انتظار داریم 

از طرح های تأمین آب اصفهان دفاع 
کرده و مانع آنها نشود؛ محیط زیست 

کشور باید برای احیای گاوخونی اقدام 
کرده و نقش خود را برای حفظ زاینده 

رود و بهبود وضعیت آلودگی هوای 
اصفهان ایفا کند

گزارشربخ

بیابانــی شــدن پهنه هــای  زاینــده رود و  خشــکی 
تــاالب  جملــه  از  اصفهــان  اســتان  از  وســیعی 
گاوخونــی، کانون هــای بحرانــی گردوغبــار را افزایــش 
داده و ایــن خطــه در چهــار فصــل ســال هــوا نــدارد. 
ســال  تــا  کــه  بــادی  فرســایش  :کانون هــای  مهــر 
گذشته هشت شهرستان آران و بیدگل، اردستان، 
نائیــن  نطنــز،  برخــوار، خوروبیابانــک،  اصفهــان، 
گریبانگیــر ۱۰  کــرده بــود امســال  کاشــان را درگیــر  و 

شهرســتان اســتان اصفهــان اســت.
کــه بــه تازگــی توســط دو ســازمان  برپایــه مطالعاتــی 
و  مراتــع  جنگل هــا،  و  زیســت  محیــط  حفاظــت 
کانون های بحرانی  کشــور انجام شــده،  آبخیزداری 
گــرد و غبــار در اســتان اصفهــان در یــک ســال اخیــر 
از ۱۶ نقطــه بــه ۱۸ منطقــه افزایــش یافتــه و ایــن دو 
کــه حــدود پانــزده هــزار هکتار  کانــون بحرانــی جدیــد 
وســعت دارد نــه در نواحــی کویــری و بیابانی شــمال 
گلپایــگان  و شــرق اســتان بلکــه در دو شهرســتان 
اصفهــان  غــرب  جنــوب  و  غــرب  در  شــهرضا  و 

ــت. ــده اس ــایی ش شناس

اســتان اصفهــان بــا اقلیمی خشــک و نیمه خشــک 
دارای ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار اراضی بیابانی 
کانــون فرســایش بــادی  کــه بــا شناســایی دو  اســت 
گــرد  جدیــد، ســال جــاری وســعت نقــاط بحرانــی 
و غبــار داخلــی اســتان بــه حــدود یــک میلیــون و 
ــا خشکســالی های  ــار می رســد. ب پانصــد هــزار هکت
کشــور،  آب  منابــع  ســوءمدیریت  و  پــی  در  پــی 
کانون هــای داخلــی و خارجــی ریزگــرد اصفهــان را 
کــرده و شــیب تنــد بیابانزایــی ادامــه دارد  احاطــه 
و حــاال فاجعــه خشــکی هامون و هورالعظیــم در 
گاوخونــی  سیســتان و بلوچســتان و خوزســتان در 
اصفهــان در حــال تکــرار شــدن اســت. مطالعــات 
گــرد و غبــار ســازمان زمیــن شناســی و  پهنــه بنــدی 
کــه ۲۰ درصــد  کتشــافات معدنــی نشــان می دهــد  ا
کشــور در اســتان اصفهــان و  کانون هــای بحرانــی  از 
بــه طــور عمــده در شــمال و شــرق این اســتان بــوده 
و ترکیبــات تشــکیل دهنــده ریزگردها مــواد معدنی، 

کانی هــای رســی و دوده )کربــن ســوخته( اســت.
کــه انتظــار می رفــت اصفهــان در فصــل  در حالــی 
تأمــل  آمــار  امــا  بکشــد  نفــس  ک  پــا هــوای  بهــار 
کیفــی هوای ایــن کالنشــهر نشــان  برانگیــز وضعیــت 
ک نداشــته  کنــون هــوای پــا کــه امســال تا می دهــد 
کشــیده اســت در  امــا ۲۷ روز هــوای ناســالم نفــس 
حالــی کــه در مــدت مشــابه ســال های ۹۷ و ۹۸ تنها 

ــود. ک و ســالم ثبــت شــده ب ــا روزهــای پ
گسترش پهنه های گرد و غبار در مناطق 

وسیعی از اصفهان
ایــن در حالــی اســت که اصفهان در ســال های اخیر 
در اواخــر مــاه خــرداد و ابتــدای تیــر بــر اثر خیــزش گرد 
ــه  ک شــدید روزهــای بســیار ناســالمی را تجرب و خــا
می کنــد؛ نویــد حاجــی بابایــی معــاون توســعه و 
پیــش بینــی اداره کل هواشناســی اســتان اصفهــان 
در ایــن بــاره می گویــد: هفته هــای پیــش رو احتمــال 
ک شــدید وجــود دارد زیــرا بــا  گــرد و خــا وقــوع بــاد و 
گــرد و  کــم بارشــی امســال، پهنه هــای  توجــه بــه 
غبــار در بســیاری از مناطــق اســتان به ویــژه در نیمه 
گســترش یافتــه  شــرقی، شــمال و مرکــز اصفهــان 
گــرد و  اســت و بــه محــض شــروع وزش بــاد، شــدت 
ــه ســال های قبــل بیشــتر خواهــد  ک نســبت ب خــا

گرفــت. بــود و منطقــه وســیعی را در بــر خواهــد 
همچنیــن مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری 
روزهــای  بــودن  ناســالم  علــت  نیــز  اصفهــان 
را  آن  اطــراف  شــهرهای  و  کالنشــهر  بهاری ایــن 
ــد و اظهــار  ــار می دان ــرد و غب گ کانون هــای  فعالیــت 
کــه رودخانــه زاینــده  می کنــد: حــدود ۱۰ مــاه اســت 
کشــاورزی کشــت  ع  رود آب نــدارد و بســیاری از مــزار
کــه بــا وزش نســیمی به  نشــده و رهــا شــده اســت 

ک تبدیــل می شــوند. گــرد و خــا کانــون 
اصفهان در احاطه سه منشأ گرد و غبار 

داخلی و خارجی
منصــور شیشــه فــروش بــا اشــاره به اینکــه بخشــی از 
گــرد و غبــار اصفهــان داخلــی اســت می گوید: اســتان 
کانون هــای ریزگــرد از اســتان های  مــا در احاطــه 
کانون هــای خارجــی از  مجــاور قــم، ســمنان و یــزد و 
عــراق و عربســتان اســت. او بــا بیان اینکــه بخشــی از 
گــچ و آجــر  گــرد و غبــار هــوا ناشــی از فعالیــت معــادن 
در شهرســتان اصفهــان اســت، اضافــه می کند: ایــن 
کــه بیشــتر در منطقــه ســجزی، فســاران  معــادن 
و برخــوار فعالیــت می کننــد بــا همــکاری ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت مقرر شــد الزامات زیســت 
کــرده و بــرای جابــه جایــی از  محیطــی را رعایــت 

کننــد. کیلومتــری شــهرها همــکاری  شــعاع ۵۰ 
محیــط  ســازمان  می کنــد:  ابــراز  فــروش  شیشــه 
بایــد ماننــد طــرح احیــای  نیــرو  زیســت و وزارت 
دریاچــه ارومیــه بــرای احیــای زاینــده رود نیــز نــگاه 
ملــی داشــته باشــند و در بخــش آب از وزارت نیــرو 
انتظــار داریــم برای جلوگیری از تشــدید فرونشســت 
کــه  را  و خســارات طرح هــای تأمیــن آب اســتان 
از  بــا جلوگیــری  و  کــرده  متوقــف اســت، اجرایــی 

بارگذاری هــای بیــش از توان ایــن حوضــه مریــض، 
کنــد. بــرای احیــای زاینــده رود اقــدام 

او می گویــد: از ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
کشــور نیــز انتظــار داریــم از طرح هــای تأمیــن آب 
کــرده و مانــع آنهــا نشــود؛ محیــط  اصفهــان دفــاع 
گاوخونــی اقــدام  کشــور بایــد بــرای احیــای  زیســت 
کــرده و نقــش خــود را برای حفظ زاینده رود و بهبود 

ــد. کن ــا  ــوای اصفهان ایف ــی ه ــت آلودگ وضعی
مسائل زیست محیطی استان اصفهان 

پیچیده است
کــه معــاون محیــط زیســت  ایــن درحالــی اســت 
انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کشــور با 
بیان اینکه مســائل اصفهان بســیار پیچیده است، 
می گویــد: پیش تــر فکــر می کــردم مشــکالت زیســت 
محیطــی شــهر تهــران خیلــی پیچیــده اســت امــا 
گــرد و غبــار، صنایــع و آب را دیــدم  وقتــی مطالعــات 
کــه اصفهــان واقعــًا مســائل  به ایــن نتیجــه رســیدم 
جــدی دارد و ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــه 

تنهایــی از پــس آن بــر نمی آیــد.
خســارت  به اینکــه  اشــاره  بــا  تجریشــی  مســعود 
گذشــته چهــار میلیــارد  آلودگــی هــوای تهــران ســال 
دالر و شــهر اصفهان به تنهایی هشــت میلیارد دالر 
کــه مــا  بــود، اضافــه می کنــد: طرح هــای انتقــال آبــی 
کشــور مشــکل داریــم مربــوط بــه اصفهــان اســت  در 
و انتقــال آب، مســائل اصفهــان را بــه دیگــر مناطــق 

کشــور می کشــاند.
اصفهان با مسائل اجتماعی و مهاجرت ها 

مواجه است
گردوغبــار،  ــا بیان اینکــه مســئله اصفهــان تنهــا  او ب
آب و کشــاورزی نیســت، تصریــح می کنــد: اصفهــان 
را  صنعــت  اســت؛  پیچیــده ای  مســائل  درگیــر 
کــه  کنــد و خــط انتقــال آبــی  نمی تواننــد جــا بــه جــا 
ــود،  ــیده ش کش ــان  ــمت اصفه ــوده س ــرار نب ــاًل ق اص
کنــون  کــه ا آنقــدر مشــکل اســتان پیچیــده شــده 
فشــار می آورنــد یــک خــط لولــه از ایــن پــروژه نیــز 
بــه اصفهــان منتقــل شــود. مســئله اصفهــان دیگــر 
ــا  گــرد و غبــار هــوا و اشــتغال نیســت و ایــن اســتان ب
اتفــاق  کــه  مســائل اجتماعــی و مهاجرتی هایــی 
زیســت  محیــط  معــاون  اســت.  مواجــه  افتــاده، 
کشــور  انســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت 
کمــک بــه حــل  دربــاره اقدام ایــن ســازمان بــرای 
گاوخونــی و وضعیــت  مشــکل حوضــه زاینــده رود و 
گــرد و غبــار اصفهــان می گویــد: اقدامــات ســازمان 
محیــط زیســت بــه وظایف آن برمی گردد و قســمتی 
گــرد  کانون هــای  کمیــت و دولــت اســت. مــا  هــم حا
و غبــار کشــور را شناســایی کردیــم و از صنــدوق ملــی 
کــه در آن  گرفــت  توســعه نیــز منابعــی در اختیــار قــرار 
کانون هــای بحرانــی وجــود  کــه  مرحلــه در مناطقــی 
دارد اقداماتــی بــرای کنترل گرد و غبار اجرا می شــود 

ــوده اســت. ــه اصفهــان نیــز بخشــی از آن ب ک
حل مشکالت اصفهان با کمک 

دانشگاهیان
اســتان  دانشــگاه های این  از  می گویــد:  تجریشــی 
کمــک بــه حــل مســائل زیســت محیطــی  بــرای 
گذشــته  ســال  مــاه  بهمــن  و  کردیــم  دعــوت 
کنسرســیومی از هفت دانشــگاه اصفهان، دانشــگاه 
خوراســگان  آزاد  دانشــگاه  نــور،  پیــام  صنعتــی، 
کاشــان و  دانشــگاه های علــوم پزشــکی اصفهــان و 
پــارک علــم و فنــاوری تشــکیل شــد و صنــدوق ملــی 
کــه بــرای پژوهش هــا  کــرد  محیــط زیســت نیــز اعــالم 

می کنــد. حمایــت 
از دانشــگاهیان درخواســت  اظهــار می کنــد:  وی 
کردیــم کــه به عنــوان بازوی علمی محیط زیســت به 
لحاظ سیاســی، آمایشــی و اقدامات الزم برای حل 
مســائل اســتان اصفهــان و حوضــه آبریــز زاینــده رود 
کنسرســیوم، مجموعــه  کنند، ایــن  مــا را راهنمایــی 
گــر خــوب نتیجــه دهــد  دولتــی و ذینفــع نیســت و ا
کشــور دســتگاه های  گرفــت زیــرا در  بایــد از آن الگــو 
دولتــی ممکــن اســت بــه بخشــی نگری برســند و 

کالنــی بــرای حــل مشــکل نداشــته باشــند. نــگاه 
اختصاص ۵۰ میلیون یورو برای مقابله با گرد 

و غبار کشور
گــرد و غبار  او بیان اینکــه ســال جــاری برای مقابله با 
ــعه  ــی توس ــدوق مل ــی از صن کم ــی  ــول خیل ــور پ کش
گذشــته ۳۵۰  تزریــق شــد، ادامــه می دهــد: ســال 
میلیــون یــورو بــرای مقابلــه بــا ریزگردهــا تخصیــص 
کاهــش  کــه امســال بــه ۵۰ میلیــون یــورو  داده شــد 
کار، این عدد  گســتردگی  که در برابر وســعت و  یافت 

قابــل توجــه نیســت.
تجریشــی بــا بیان اینکــه مشــارکت مــردم و الگوهــا 
نیســت،  پــول  چیــز  همــه  و  کنــد  تغییــر  بایــد 
در  کــه  رویکــردی  تغییــر  می کنــد:  خاطرنشــان 
ســازمان جنگل هــا رخ داده و بــر اســاس تجربــه ای 
کردیــم، جمــع بنــدی  کــه بــه ویــژه در ارومیــه پیــدا 
کاری بــه صــالح نیســت  کــه نهــال  ما ایــن اســت 
کاشــته شــده  ــا قبــل انقــالب  کــه ت زیــرا نهال هایــی 
در برخــی مناطــق تــا ۳ درجــه افزایــش دمــا را شــاهد 
کاش داشــته  بودیــم و بارش هــا حداقــل ۲۰ درصــد 
کشــور  اســت. از ایــن رو ســازمان جنگل هــا و مراتــع 
بــه ســمت راهکارهایــی از قبیــل قــرق مناطــق رفتــه 
گذشــته یــک میلیــون و ۲۵۰  اســت و در ســه ســال 

کشــور انجــام شــده  هــزار هکتــار قــرق در مناطــق 
اســت.

ح های  کمبود اعتبارات دولتی مانع اجرای طر
مقابله با بیان زایی در اصفهان

منابــع  کل  اداره  فنــی  معــاون  پیونــد  در همیــن 
طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان می گویــد: 
تنــد  شــیب  بــا  مقایســه  در  بیابان زدایــی  رونــد 
که ایــن  کنــد اســت  بیابانزایــی در اســتان بســیار 
کمبــود اعتبــارات  موضــوع از یــک ســو بــه دلیــل 
کــه چهارچــوب خاصــی دارد امــا از  دولتــی اســت 
ســوی دیگــر بــرای مقابلــه بــا بیابانزایــی نیــاز بــه 
همــکاری و هم افزایــی همــه دســتگاه ها اســت و 
گــر صــرف برعهــده دو اداره منابــع طبیعی و محیط  ا

باشــد زمان بــر اســت. زیســت اســتان 
کانون هــای  بیان اینکــه  بــا  نریمانــی  حســینعلی 
گیاهــی  فرســایش بــادی، مناطــق فاقــد پوشــش 
کــه بــا وزش بــاد بیــش از چهــار متــر بــر ثانیــه  هســتند 
ک ایجــاد می کننــد، می افزایــد: خســارت  گــرد و خا
کانون هــای بحرانــی فرســایش بــادی بــه  ســاالنه 
منابــع زیســتی و اقتصــادی پیرامــون خــود در ســطح 
اســتان اصفهــان بــر اســاس نرخ تــورم تا ابتدای ســال 
۱۳۹۹، ۱۲۴ میلیــارد تومــان بوده اســت که خســارات 
کشــاورزی، جاده هــا، آســیب بــه خودروهــا، هزینــه 
الیروبــی و … را شــامل می شــود. او بــا اشــاره به اینکــه 
برغــم کمبــود اعتبــارات دولتــی می تــوان بــا همکاری 
دســتگاه های اســتان اقدامــات بازدارنــده ای در برابــر 
کــرد، اظهــار می کنــد: از جملــه در  بیابانزایــی اجــرا 
بخــش کشــاورزی، تأمیــن آب و مدیریــت مصــرف آن 
کنــون شــرکت آب منطقــه ای  کــه هم ا اهمیــت دارد 
استان درباره آب های زیرزمینی با نصب کنتورهای 

کــرده اســت. هوشــمند اقــدام 
لزوم توجه به زراعت چوب در اصفهان

ایــن مقــام مســئول بــا بیان اینکــه بهــره بــرداری 
غیراصولــی از معــادن، برداشــت بیــش از حــد منابــع 
آب زیرزمینــی و چــرای بــی رویــه دام در مراتــع از 
جملــه عوامــل انســانی و تغییــر اقلیم عامل طبیعی 
مؤثــر بــر پیــش روی بیابــان اســت، اضافــه می کنــد: 
گونه هــای بــا  کشــت و اســتفاده از  تغییــر الگــوی 
کویــری ضــروری  کــم بــه ویــژه در مناطــق  نیــاز آبــی 
کاشــت  اســت و زراعــت چــوب را می تــوان جایگزیــن 
گرمــک، طالبــی و هندوانــه  گونه هــای آب َبــر ماننــد 
کــه ســودآور اســت و آب  کــرد  در مناطــق بیابانــی 
حــذف  نریمانــی  می شــود.  مصــرف  نیــز  کمتــری 
معــادن ســطحی در مناطــق بیابانــی نزدیــک بــه 
از  را  ســکنه  دارای  و  اقتصــادی  و  زیســتی  منابــع 
می گویــد:  و  می دانــد  ضــروری  اقدامــات  دیگــر 
ک را بایــد در  معــادن ســطحی ماننــد رس، گــچ و خــا
کــرده و نیــاز خــود را از اســتان های  اصفهــان حــذف 
ک ایــن  گــچ و خا کــه البتــه دربــاره  کنیــم  مجــاور 
گذشــته بــا  اتفــاق افتــاده اســت و در هفــت ســال 
پیگیــری اســتانداران مختلــف و همــت جمعــی 
معــادن  ســفره  اســتان،  دســتگاه های  مدیــران 
گــچ ســطحی در شــرق اصفهــان برچیــده شــد و 
امســال نیــز فعالیــت آخریــن معــدن بــا اتمــام پروانــه 

بهره بــرداری، متوقــف خواهــد شــد. 

کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری  معــاون فنــی اداره 
برنامه های ایــن  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتان 
ســال  در  بیابانزایــی  بــا  مقابلــه  بــرای  ســازمان 
هکتــار  هــزار  ســه  می کنــد:  خاطرنشــان  جــاری، 
بیــدگل،  و  آران  شهرســتان های  در  نهــال کاری 
نائیــن، اصفهــان و برخــوار و ۲۱۰۰ هکتــار عملیــات 
آبیــاری و مراقبــت بــرای ســال جــاری پیش بینــی 
شــده اســت؛ همچنیــن پنــج هــزار هکتــار مدیریــت 
روان آب، پنــج هــزار هکتــار مدیریــت جنگل هــای 
غیــر  بادشــکن  کیلومتــر   ۱۰۰ دست کاشــت، ایجاد 
زنــده و ۱۰۰ کیلومتــر تــل رســوب گیر در سراســر اراضــی 
بیابانی شهرســتان های اســتان از دیگر برنامه های 
پیش بینی شــده برای مقابله با بیابانزایی در ســال 
کــه در مجمــوع بــه ۲۵ میلیــارد تومان  جــاری اســت 
کــه مســئوالن اســتانی  اعتبــار نیــاز دارد. در حالــی 
محیط زیســتی  بــزرگ  چالش هــای  حــل  بــرای 
اصفهــان چشــم انتظــار مســاعدت های ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت و وزارت نیــرو هســتند، 
اســتانی  و  صنعتــی  قطــب  را  اصفهــان  دولــت، 
ــدی  ــی و برنامــه ج ــی مل ــد و نگاه ــوردار می دان برخ
بــرای نجــات دیــار زاینــده رود نــدارد. طرح هــای 
گــرد و غبــار، آزاد ســازی حریــم و بســتر  مقابلــه بــا 
ــه  کمبــود بودجــه ب ــه دلیــل  ــه زاینــده رود ب رودخان
کنــدی پیــش مــی رود و پهنــه ۴۷ هــزار هکتــاری 
کانــون بالقوه  گاوخونــی بــه بیابــان تبدیــل شــده که 
کشــور بــوده و ایــن غــول خفتــه ۱۴ اســتان  ریزگــرد در 

را تهدیــد می کنــد.

سایهشومریزگردهابرسردیارزایندهرود
کنــون2۶۰ هــزار نفــر دوز  در اســتان اصفهــان تا
کرونــا را  کســن  اول و ۴۵  هــزار نفــر دوز دوم وا

کرده انــد.  دریافــت 
مرکــز  گیــردار  وا بیماری هــای  رئیــس  فدایــی 
همــه  گفــت:  اصفهــان  اســتان  بهداشــت 
نارنجــی  وضعیــت  در  اســتان  شهرســتان های 
و تنهــا دو شهرســتان در وضعیــت زرد هســتند 

کرونــا و عــدم رعایــت شــیوه  انــگاری  و عــادی 
نامه هــا شــیوع مــوج جدیــد را بــه همــراه خواهــد 

داشــت.
کنــون در اســتان بالــغ بــر ۲۶۰ هــزار  وی افــزود: تا
کرونــا و بیــش از ۴۵ هــزار  کســن  نفــر دوز اول وا
که ایــن رقــم  کرده انــد  نفــر دوز دوم را دریافــت 
حــدود  اصفهــان  اســتان  جمعیــت  قبــال  در 
کرونایی ایجــاد  یــک درصــد اســت و مصونیــت 

نمی کنــد.
گیــردار مرکــز بهداشــت  رئیــس بیماری هــای وا
اســتان اصفهــان ادامــه داد: از همــه مــردم تقاضا 
پیامــک  و دریافــت  نــام  ثبــت  بــا  فقــط  داریــم 
و  کننــد  مراجعــه  کرونــا  کســن  وا تزریــق  بــرای 
عــوارض  دربــاره  فضــای مجــازی  شــایعات  بــه 

کرونــا توجــه نکننــد. کســن  وا

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
نســبت مرگ ومیــر در میان بیماران مبتــال به کووید 
۱۹ بســتری در بیمارســتان های اســتان در چند ماه 
اخیــر رونــد کاهشــی داشــت و خرداد امســال به پنج 

درصد رســید. 
کرونا در اســتان  آرش نجیمی افــزود: نگاهــی بــه آمــار 
کــه در نیمــه نخســت  اصفهــان نشــان می دهــد 
خــرداد امســال از میــان بیمارانی که نتیجه آزمایش 
کرونــای آنهــا مثبت و قطعی بود و در بیمارســتان ها 
آنهــا جــان  پنــج درصــد  بودنــد، حــدود  بســتری 
باختند. وی با بیان اینکه بیشترین نسبت مرگ و 
میــر در بیمــاران مثبــت کرونایی بســتری مربــوط به 
دی مــاه پارســال بــا ۲۴ درصــد بــود، اظهــار داشــت: 
عواملــی ماننــد افزایــش بیمــاران بدحــال و بســتری 
ــن  ــژه )ICU( در ای ــای وی ــش مراقبت ه ــده در بخ ش

شــاخص اثرگــذار اســت.
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
کل مــوارد مثبــت  بــه نمــودار هفتگــی شناســایی 
ــا در یــک ســال اخیــر نیــز  کرون )بســتری و ســرپایی( 
کــرد: بــر اســاس این آمــار، بیشــترین  اشــاره و اضافــه 
کوویــد ۱۹ در  کل مــوارد مبتــال بــه  نــرخ شناســایی 
اســتان مربــوط بــه اواخــر فروردیــن امســال بــا حدود 

۱۵ هــزار مــورد شناســایی در یــک هفتــه اســت.
مثبــت  کل  مــوارد  تعــداد  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
)بســتری و ســرپایی( کرونــا در اســتان اصفهــان پس 
از یــک رونــد کاهشــی از آبان تا اوائل بهمن پارســال، 
از نیمــه دوم بهمــن مجــدد رونــد افزایشــی بــه خــود 
گرفــت بطوریکــه در اواخــر فروردیــن امســال بــه اوج 
خــود رســید. نجیمی ادامــه داد: رونــد شناســایی 
کرونــا در اســتان از اواخــر فروردیــن  کل مــوارد مثبــت 
کاهــش یافــت و در اوائــل خــرداد  امســال شــروع بــه 

بــه حــدود ۲ هــزار نفــر در یــک هفتــه رســید.

ــا بیان اینکــه در زمــان حاضــر تعــداد بیمــاران  وی ب
کرونــا بســتری در بیمارســتان های  دارای عالئــم 
کمتــر از یکهــزار نفــر رســیده اســت،  اصفهــان بــه 
مــوج چهــارم  اوج  کرد: ایــن شــاخص در  تصریــح 
کرونــا در ســال جــاری در اســتان بــه ۲ هــزار و ۵۰۰ نفــر 

ــید. ــم رس ه
کسن کرونا در استان  تزریق ۳۰۰ هزار دوز وا

اصفهان
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
کســن  همچنیــن از تزریــق حــدود ۳۰۰ هــزار دوز وا
گفــت: حــدود ۲۶۰  ــا در ایــن اســتان خبــر داد و  کرون
ــت دوم  ــزار دوز در نوب ــت اول و ۴۰ ه ــزار دوز در نوب ه

گروه هــای هــدف تزریــق شــده اســت. بــه 
وی بــا بیان اینکــه تا کنون حــدود ۶۵ درصــد از گروه 
کســن  ســنی بــاالی ۸۰ ســال در اســتان اصفهــان وا
افزود: ایــن شــاخص در  کردنــد،  را دریافــت  کرونــا 
تــا ۸۰ ســال معــادل ۶۵ درصــد،  گــروه ســنی ۷۵ 
گــروه ۶۵ تــا  بیــن ۷۰ تــا ۷۴ ســال حــدود  ۵۹ و در 
کیــد  ۶۹ ســال حــدود ۱۰ درصــد اســت. نجیمی تا
گروه هــای  کسیناســیون  کــه در زمــان حاضــر وا کــرد 
هــدف بــاالی ۶۵ ســال فقــط از طریــق ثبــت نــام 
 salamat.gov.ir  بــه نشــانی  در ســامانه ســالمت 
و اعــالم فراخــوان انجــام می شــود و افــراد بــدون 
کــز بهداشــت و  داشــتن فراخــوان از مراجعــه بــه مرا

کننــد. کسیناســیون خــودداری  وا
بــر اســاس آخریــن آمــار دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اصفهــان در زمــان حاضــر حــدود ۹۴۰ بیمــار دارای 
کرونــا در بیمارســتان های اســتان )بــه جــز  عالئــم 
کــه ۲۲۳  کاشــان و آران و بیــدگل( بســتری هســتند 

نفــر آنهــا بدحــال هســتند.
اســتان اصفهــان حــدود پنج میلیــون و ۳۰۰ هزار نفر 

جمعیت در ۲۴ شهرستان دارد.

هنوز مصونیت کرونایی در استان ایجاد نشده است : 

کسیناسیون تنها یک درصد از مردم اصفهان  وا
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

کرونایی بستری  نسبت مرگ ومیر در بیماران 
کاهش یافت در اصفهان 

خبرخبر

خبر

کاشــان پــس از ۱۲ ســال  زنــدان جدیــد شهرســتان 
از آغــاز ســاخت این زنــدان، بــا ۱۲ هــزار و ۵۰۰ متــر 
مربــع اعیــان، بنــا و ســاختمان و ســه اندرزگاه بــه 

رســید.  بهره بــرداری 
محمــود ضیایــی فــرد مدیــرکل زندان هــای اســتان 
ــد  ــدان جدی ــرداری از زن اصفهــان در مراســم بهــره ب
کاشــان بــر تناســب ندامتــگاه و تعــداد زندانیــان آن 
کــرد: یکــی از مهمتریــن مولفه هــا  کیــد و اظهــار  تا
برنامه هــای  اجــرای  و  دقیــق  برنامه ریــزی  بــرای 
اصالحــی در زندان هــا، تناســب تعــداد زندانــی بــا 
کــم بــاالی  ظرفیــت آن اســت. وی بــا اشــاره بــه ترا
کاشــان، افــزود: بــا  تعــداد زندانیــان در زنــدان قبلــی 
توجــه بــه قانــون انتقــال زندان هــا از ســال ۸۰ کلنگ 
کاشــان آغــاز شــد و پــس  ســاخت ندامتــگاه جدیــد 
از ۱۲ ســال این واحــد امــروز بــه بهره بــرداری رســید.
مدیــرکل زندان هــای اســتان اصفهــان با بیان اینکه 
کاشــان ۶۰ میلیــارد  بــرای ســاخت زنــدان جدیــد 
شــده  هزینــه  دولتــی  اعتبــارات  محــل  از  تومــان 
گفت: ایــن پــروژه در ۵۱ هکتــار بنــا شــده و   اســت، 
۱۲ هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع اعیــان، بنــا و ســاختمان و 

دارد. ســه اندرزگاه 
ضیایــی فــرد بــا بیان اینکــه ندامتگاه جدید کاشــان 
مالقــات،  ســالن  نظیــر  قســمت هایی  شــامل 
نیــاز اســت،  مــورد  نمازخانــه و دیگــر ســالن های 
گفــت: در راســتای افزایــش ســطح امنیــت زنــدان 
کاشــان ســه میلیــارد تومــان ویــژه مباحــث امنیــت، 
نظیــر دوربیــن مــدار بســته و دیگر موارد هزینه شــده 

اســت.
سیاست قوه قضاییه به حداقل رسیدن 

جمعیت زندان ها است
محمدرضا حبیبی-رئیس کل دادگســتری اســتان 
بر اینکــه  کیــد  تا بــا  مراســم  در ایــن  نیــز  اصفهــان 
کاشــان  کــم تجدیــد نظــر در  اســتقرار شــعب محا

یــک اقــدام عملــی در راســتای تحــول بــود، در مــورد 
گفــت: سیاســت  کاشــان  ســاخت ندامتــگاه جدیــد 
گســترش زندان هــا نیســت، بلکــه  نظــام توســعه و 
سیاســت تمــام مدیــران قــوه قضاییــه بــه پیــروی از 
ــه فرمایــش رهبــر  ــر پای ع اســالم و ب دســتورهای شــر
کــه جمعیــت زندان ها به  معظــم انقالب ایــن اســت 

حداقــل برســد.
و  آییــن  دســتورهای  پایــه  بــر  بیان اینکــه  بــا  وی 
مکتــب مــا هــدف از مجــازات زنــدان بــه هیــچ وجــه 
نیســت،  مجــرم  از  انتقام گیــری  و  انتقام جویــی 
کــرد: سیاســت نظــام در راســتای فرمایــش  تصریــح 
کــه فرمــود  راحــل اســت  امــام  و سیاســت گذاری 
»زندان هــا بایــد تبدیــل بــه دانشــگاه شــود«، بــر 
همیــن مبنــا هدف اصلی از اعمال حبس، برگشــت 

بــه زندگــی شــرافتمندانه اســت.
رییس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان 
کــرد: هــدف از اعمــال حبــس در مــورد افــراد خــاص 
بــر  مجازات هــا  ســایر  کــه  اســت  محــدودی  و 
ناهنجاری هــای آنــان موثــر واقــع نشــده و قاضــی 
مجبــور بــه مجــازات و حکــم زنــدان در مــورد آنهــا 
شــده کــه حضورشــان در جامعــه مفســده آور اســت.

حبیبــی بــا اشــاره به اینکــه هــدف اصلــی از ســاخت 
ندامتــگاه، بازســازی شــخصیت زندانــی و بازگشــت 
کار بــه زندگــی شــرافتمندانه  افــراد مجــرم و خطــا
اســت، یــادآور شــد: در دیــن مقــدس اســالم و به تبع 
آن در قوانیــن و مقــررات جمهــوری اســالمی ایران 
گامــی در  ســاخت ندامتــگاه بــه عنــوان زیرســاخت  و 

راســتای پــرورش شــخصیت مجرمــان اســت.
کید  وی بــر رعایــت حــق و حقوق زندانی و متهم را تا
گــر قــرار اســت زندانــی مجــازات شــود،  کــرد و افــزود: ا
کــه مهمتریــن حــق طبیعــی  کــردن آزادی  محــدود 
هــر انســان اســت می توانــد مجازاتــی بــرای برگشــت 

بــه زندگی شــرافتمندانه  باشــد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان:

محدود کردن آزادی، مهمترین مجازات زندانیان 
است

کوتاه شعارهای  سقف 
انتخاباتی 

دکتر محسن سلگی 
آرمانهــا  از  چنــدان  امســال  انتخابــات  در 
آرمان هــای  بلنــد  افــق  نیســت.  خبــری 
وعده هــای  کوتــاه  ســقف  بــه  انقالبــی 

اســت.  یافتــه  تنــزل  روزمــره  معیشــتی 
الــف:از انتخابــات ۹۲به ایــن ســو شــعارها از 
نمــاد بــه ســمت نشــانه )بــه معنــای صرفــا 
نشــان دادنــی و ملمــوس(  رفــت. از آرمــان بــه 

ســمت آرم رفتیــم آن هــم نــه خیلــی آرام !
ــت  ــد آزادی و عدال ــی مانن ــای آرمانهای ــه ج ب
اســالمی و  انقــالب  اصلــی  شــعارهای  کــه 
ــانه ها  ــر نش ــا ب ــد، نامزده ــام بودن ــرت ام حض
کردنــد.  کیــد  و در واقــع نشــان دادنی هــا تأ
کلی نشســت. جزئی،  امــور جزئــی جــای امــور 
کــه آرمــان  کلــی، جزئــی. در حالــی  کلــی شــد و 
گرایــی واقــع بینانــه توضیــح دهنــده توجــه 
کل اســت. نامزدهــای  هم هنــگام بــه جــز و 
کنــار توجــه به معاش  انقالبــی می بایســت در 
و مــواردی ماننــد مســکن و تحریــم و فســاد بــر 
کننــد. دوری از  کیــد  آرمانهــای انقــالب نیــز تا
کــه فســاد و ناشایســت  همیــن آرمانهــا بــود 
گرایــی و متانــت را  ســاالری و دوری از علــم 

رقــم زد.
گــرا اســت.  کل  انقالبــِی راســتین و ایدئــال، 
کلیــات و هــم جزییــات و  بــرای همیــن، هــم 

نیــز آرمــان و واقعیــت را بــا هــم می بینــد.
نــگاه جزءگــرای ِصــرف یــا صرفــًا جزءنگــر مــا را 
بــی ِخــرد و خــرده پــا و در بهتریــن حالت ربات 
ــرای  گ ــگاه آرمــان  می کنــد و از ســوی دیگــر، ن

ِصــرف مــا را تخّیلــی می ســازد.
سیاســت،  بــه  افراطــی  جزءگــرای  نــگاه  از 
نــگاه  یــا  می آیــد  در  مکــر  و  حیلــه  یــا 
گرایــی  آرمــان  از  اشــعری.  ساده اندیشــانه 

بــر  ســر  مآبــی  کیشــوت  دن  هــم،  ِصــرف 
گرایــی درســت مســتلزم  کل  امــا  مــی آورد. 
توجــه همزمــان بــه آرمــان و واقعیــت اســت.
و  راحــل  امــام  ماننــد  کســانی  ادبیــات  در 
قــوه  از  آبــادی،  شــاه  اهلل  آیــت  استادشــان 
ــه میــان آمــده  واهمــه و قــوه عاقلــه ســخن ب

اســت.
از مطلــق العنانــی و یکــه تــازی قــوه واهمــه 
می آیــد.  در  حیلــه  سیاســت  کــه  اســت 
البتــه امــام )ره( افــزون بــر سیاســت حیلــه 
ــا سیاســت شــیطانی، از سیاســت حیوانــی  ی
کــه تنهــا  هــم ســخن می گفــت؛ سیاســتی 
معطــوف بــه نیازهــای مــادی یا جزئئ اســت. 
بر ایــن اســاس محصــول سیاســت جــزء بیــن، 
زیســت شــیطانی و در بهتریــن حالــت حیات 

حیوانــی اســت.
انقــالب  مطلــوب  و  تــراز  سیاســتمرد 
کــه هــر دو قــوه واهمــه  اسالمی کســی اســت 
کــرده و بــه ســازگاری  و عاقلــه را بــا هــم متحــد 
برســاند. چنیــن مردانــی برازنــده قــوه مدبــره 

هســتند. کشــور 
بــه ســبب فراموشــی یــا تقلیــل آرمانــی ماننــد 
و  بــازی  پارتــی  و  فســاد  کــه  بــود  عدالــت 
در  شــد.  جــدی  ســاالری اینقدر  خانــدان 
اثــر توجــه نکــردن بــه همیــن عدالــت و نیــز 
کــه افــق عــام و بس وســیع انقالب  آزادی بــود 
اســالمی، تنــگ و تنــگ تــر شــد و برخــی خــود 

را صاحــب آن دانســتند.
ــود و  ــردم ب ــه م ــرای هم ــه ب ــی مردمی ک انقالب
بــه تعبیــر میشــل فوکــو، مواجهــه همــه مــردم 
نــزد  بــود،  پهلــوی  کمیــت  حا همــه  علیــه 
برخــی بــه اشــرافیت و مــرام طبقاتــی تغییــر 

یافــت.

نگاه رسانه

خبرربخ

گفــت:  اصفهــان  اســتان  راه  پلیــس  رییــس 
مالــکان ســه هــزار و ۱۰۰خــودرو بــه دلیــل بــی 
کرونــا  توجهــی بــه اجــرای مصوبــات ســتاد ملــی 
در  تــردد  و محدودیــت  بــر ممنوعیــت  مبنــی 
دوازدهــم  ۱۲روز  گذشته)ســاعت  روز  پنــج 
هفدهــم  دوشــنبه  ۱۲روز  ســاعت  تــا  خــرداد 

شــدند.  جریمــه  اســتان  ســطح  در  خــرداد( 
با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  ع  زار اصغــر  ســرهنگ 
و  هــزار   ۶ مــدت  در ایــن  داشــت:  اظهــار 
۹۰۸دســتگاه خــودرو بــا تذکــر پلیــس مواجــه 
شــدند و چهــار هــزار و ۴۵۱ دســتگاه خــودرو بــه 
مبــدِاء برگشــت داده شــدند و ســه هــزار و ۱۰۰ 
دســتگاه خــودرو هــم ۵۰۰ هــزار تومــان جریمــه 

شــدند.
گفتــه وی، تــردد بیــن اســتان های همجــوار  بــه 
و  قرمــز  وضعیــت  دارای  شــهرهای  بیــن  و 
نیمــه  تعطیــالت  در  اســتان  داخــل  نارنجــی 
حســاس  وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  خردادمــاه 

بــود. ممنــوع  کرونــا  ویــروس  شــیوع 
رییــس پلیــس راه اســتان اصفهــان از همــکاری 
مــردم بــه دلیــل خــودداری از ســفر و بــه دنبــال 
کاهــش قابــل توجــه ســفر به ایــن اســتان  آن 
انتظــار  گفــت: از هموطنــان  کــرد و  قدردانــی 

داریــم بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری بــه 
توجــه  کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  توصیه هــای 
کننــد و بــا مامــوران پلیــس همــکاری داشــته 

باشــند.
کــه بــا توجــه بــه  وی از شــهروندان خواســت 
کرونایــی بــرای حفــظ ســالمت خــود  شــرایط 
و دیگــران از ســفرهای غیــر ضــروری بپرهیزنــد؛ 
ضمــن آنکــه راننــدگان در هــر شــرایطی عــالوه 
ســرعت  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــر 
مطمئنــه  و قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی را بــه 

کننــد. کامــل رعایــت  طــور 
ح  طــر کرونــا  ملــی  ســتاد  مصوبــه  اســاس  بــر 
ورود  ممنوعیــت  و  تــردد  محدودیــت 
ک غیــر بومی بــه  خودروهــای شــخصی بــا پــال
ظهــر   ۱۲ ســاعت  تــا  دوازدهــم  از  اصفهــان 

شــد. اجــرا  امســال  خــرداد  هفدهــم  

بیش از سه هزار دستگاه خودرو تعطیالت خرداد 
در اصفهان جریمه شدند
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برتــر،  مــوزه  انتخــاب  آییــن  در ســیزدهمین دوره 
»مــوزه مــردم شناســی ارامنــه جلفــای نــو« واقــع در 
کســب رتبــه  ــه  کلیســای وانــک اصفهــان، موفــق ب

نخســت در چهــار شــاخص شــد.
گزارش ایمنــا، ســیزدهمین دوره آئیــن انتخــاب  بــه 
کمیتــه ملــی موزه هــا بــا شــعار  مــوزه برتــر توســط 
موزه هــا:  »آینــده  موزه هــا:  المللــی  بیــن  شــورای 
 ۱۴۰۰ اردیبهشــت  در  دوبــاره«  تصــور  و  بازیابــی 
مــوزه داری در  و  مــوزه  برترین هــای  و  برگــزار شــد 
۱۳ شــاخص از پیــش اعــام شــده معرفــی شــدند. 
مــوزه مــردم شناســی ارامنــه جلفــای نــو واقــع در 
شــاخص  چهــار  در  وانــک  کلیســای  مجموعــه 
گــردآوری،  اعمــال اســتانداردهای فیزیکــی یعنــی 
 ۳ در  و  اول  رتبــه  نــوآوری  و  خاقیــت  معرفــی، 
شــاخص نگهــداری و حفاظــت، مناســب ســازی 
ــرای معلــوالن و آمــوزش، رتبــه دوم و در شــاخص  ب
مــوارد  کرد. ایــن  کســب  را  ســوم  رتبــه  پژوهــش 
ــازد  ــر« را می س ــوزه »برت ــه م ک ــت  ــاخص هایی اس ش
بــه چــه معنــا اســت و مهمتریــن  امــا مــوزه برتــر 

چیســت؟ آن  شــاخص 
گری ارامنه  واروژ میناسیان، رئیس شورای خلیفه 
بــاره  می گویــد:  اصفهــان و جنوب ایــران، در ایــن 
مــوزه برتــر مــوزه ای اســت که همیشــه و در هــر حال، 
فعــال و پویــا بــوده و خاقیــت و نــوآوری داشــته 
باشــد. یــک مــوزه تنهــا چینــش و نمایــش تعــدادی 
اثــر ارزشــمند نیســت بلکــه مهمترین شــاخصه یک 
مــوزه موفق، برقــراری ارتباط میان بازدید کنندگان 
کــه بــا پویایــی و نــوآوری  بــا آثــار و فضــای مــوزه اســت 

امــکان پذیــر می شــود.
که ایــن مــوزه در آن موفــق بــه  وی شــاخص هایی 
کســب رتبــه شــده اســت را اینگونــه شــرح می دهــد:

شاخص اعمال استانداردهای فیزیکی
مرمــت تخصصــی فضــای داخلــی و خارجــی مــوزه 
کاربری  توســط متخصــص میــراث فرهنگــی، تغییــر 
مــوزه،  بــه  نمایــش  ســالن  از  کنونــی  ســاختمان 
کــف بــرای  اســتفاده از پوشــش مخصــوص بــر روی 
ک در موزه،  گرد و خا جلوگیری از ساییدگی و ایجاد 
اتاق هــا و بخش هــای نهــان در معمــاری  کشــف 
ســاختمان، نورپــردازی اســتاندارد فضــای داخلــی 
کلیســای  کل مجموعــه، تجهیــز آرشــیو  و خارجــی 
وانــک بــا جدیدتریــن امکانات مرمت نســخ خطی، 
و  ســبز  فضــای  قدیمی، ایجــاد  کتــب  و  نقشــه ها 
گل کاری متناســب بــا فصــول، تعبیــه نیمکت هــای 
مناســب در محوطــه بیرونــی مــوزه جهــت اســتفاده 
کنندگان، ایجــاد اقامتگاه_هتــل مناســب  بازدیــد 

در نزدیکــی ســاختمان مــکان مــوزه بــرای اقامــت 
مســافرین و گردشــگران داخلــی و خارجــی از جملــه 
کــه مــوزه مــردم شناســی ارامنــه  مــواردی اســت 
جلفــای نــو در »شــاخص اعمــال اســتانداردهای 

فیزیکــی« واجــد آنهــا بــود.
شاخص گردآوری

ایده تأســیس مــوزه مردم شناســی ارمنیان جلفای 
نــو از حــدود ۱۰ ســال پیــش مــورد بحــث و پژوهــش 
گــری و مجمع نماینــدگان ارامنه  شــوراهای خلیفه 
بــوده و گروه هــای مطالعاتی مختلفــی در این زمینه 
تشــکیل شــد و مکان هــای مختلفــی بــرای آن در 
اعان هــای  ســال ها  طی ایــن  شــد.  گرفتــه  نظــر 
مختلفــی در خصــوص جمــع آوری اشــیا مرتبــط 
با ایــن موضــوع در میــان ارامنــه منتشــر شــد و در 
ک به نمایش گذاشته  نتیجه آن، کل اشــیا و پوشــا
کن در جلفــای  شــده در مــوزه توســط ارامنــه ســا
اصفهــان و شــهرهای اطــراف اهــدا شــد. از افــرادی 
کردنــد در مراســم  کــه به ایــن مــوزه اشــیایی را اهــدا 
کــز  افتتاحیــه تقدیــر شــد، برخــی اشــیا نیــز از مرا
آموزشــی، فرهنگــی و هنــری ارامنــه در اصفهــان 

ــت. ــده اس ــل ش ــوزه منتق ــن م به ای
از طرفــی بــرای همــه اشــیا شناســنامه تهیــه شــده و 
مشــخصات این اشــیا در تارنمــای میــراث فرهنگــی 
ثبــت شــده اســت، بــه دلیــل داشــتن بخــش موقــت 
ــش  ــورد نمای ــوع م ــاله موض ــر س ــر ه ــوزه و تغیی در م
گــروه پژوهــش بــه صــورت مــداوم در پــی  در آن، 

ــرای مــوزه اســت. ــد ب ــردآوری اشــیا جدی گ
شاخص معرفی

ارائــه لیســت خبرنامه هــا، وب ســایت ها، روزنامه هــا 
و مجاتــی که به معرفی مــوزه پرداخته اند، طراحی 

زبان هــای  بــه ۳  مــوزه  معرفــی  بروشــور  چــاپ  و 
ارمنی، فارســی و انگلیســی به صورت مجزا، معرفی 
گهــی تصویــری ســی و ســومین جشــنواره  مــوزه در آ
نوجوانــان  و  کــودکان  فیلم هــای  بین المللــی 
جمهــوری  خبرگــزاری  بــا  مصاحبــه  اصفهــان، 
گزارش هــای تصویری  اســامی ایران، ارائــه الیوهــا و 
گرهــا، شــرکت  آمــاده شــده توســط خبرگزاری هــا و با
برتــر  رتبه هــای  کســب  و  در مســابقات معمــاری 
از جملــه فعالیت هــای مــوزه در حــوزه« شــاخص 

ــود. معرفــی« ب
شاخص خالقیت و نوآوری

طراحــی  بســتر  بــا  هماهنــگ  بازدیــد  ســناریوی 
اســتفاده نمادیــن از نــور طبیعــی بــرای نمایــش 
غســل تعمیــد بــه نمــاد تولــد، اســتفاده از بنــای برج 
ــران  کلیســاهای وی ــری  گال ناقــوس در پــس زمینــه 
شــده، شــروع ســناریوی بازدیــد بــا ورودی محقــر و 
کــوچ ارامنــه، اســتفاده از  کوچــک بــه نمــاد ســختی 
ک به منظــور نمایش منطقه بایری  کــف ســازی خا
کــه در اختیــار ارامنــه قــرار داده شــد، نمایــش بــدون 
حفــاظ برخــی از اشــیای مــوزه و افزایــش تعامــات 
بیــن مخاطــب و اشــیای مــوزه، ارتبــاط متقابــل 
کنجــکاوی در مخاطــب  ــا محیــط و ایجــاد حــس  ب
بــا اســتفاده از طراحــی برخــی قســمت ها )ماننــد 
ــه دیوارنگاره هــای خانه هــای تجــار(،  روزنه هایــی ب
کف ســازی  بــا  درگیــر ســاختن حــواس مخاطــب 
طراحــی  اول،  ســالن  در  موضــوع  بــا  متناســب 
گرافیــک محیطــی و هویــت بصــری مــوزه  داخلــی و 
کلیســای  متناســب و همخــوان بــا بســتر مجموعــه 
ــه  ــوزه دائمی ب ــت در م ــش موق ــی بخ ــک، طراح وان
امــکان  نوآوری، ایجــاد  و  پویایــی  منظور ایجــاد 

راهنمــای صوتــی برای مجموعه، فروشــگاه صنایع 
از محصــوالت هنری ایرانــی- و ســوغاتی  دســتی 
ارمنــی نیــز در حــوزه » شــاخص خاقیــت و نــوآوری« 

انجــام شــد.
در زمان همه گیری کرونا، بازدید موزه از ۱۰۰ در 

صد به ۳ درصد رسید
گــری ارامنــه اصفهــان ادامــه  رئیــس شــورای خلیفــه 
می دهــد: بــرای معرفــی مــوزه مــردم شناســی ارامنــه 
جلفــای نــو، مــا مــداوم بــا خبرگزاری هــا در ارتبــاط 
گــزارش خبری  بوده ایــم و بــرای هــر برنامــه جدیــدی 
بــرای مــوزه  داشــتیم. برنامــه افتتاحیــه مجللــی 
کــه بازخــورد بســیار خوبــی در خبرگزاری ها  داشــتیم 
اســامی ایران  جمهــوری  خبرگــزاری  بــا  داشــت. 
کــه از شــبکه های تلویزیونــی  مصاحبــه ای شــده  
پخــش شــده، شــرکت در جشــنواره های مختلــف 
کــودک و  از جملــه جشــنواره بیــن المللــی فیلــم 
نوجــوان و فیلمبــرداری در فضــای مــوزه، شــرکت در 
مســابقات مختلــف از جملــه مســابقات معمــاری و 
کســب موفقیــت و معرفــی مــوزه در زمینــه معمــاری 
خــارج  هــم  و  در ایــران  هــم  داخلــی  و  خارجــی 
ــا آنهــا،  گر هــا و برگــزاری الیــو ب ــا با از ایــران، ارتبــاط ب
ارائــه بروشــور ســه زبانــه و تبلیغات شــفاهی، همگی 
ــی  ــد ول ــرای معرفــی مــوزه بوده ان راه هــای دیگــری ب
تبلیــغ،  بهتریــن  معرفی هــا،  همه ایــن  وجــود  بــا 
»کیفیــت« اســت و مــا توانســته ایم با ایجــاد مفهــوم 
کیفیــت و برتــری آن را  و جذابیــت بصــری در مــوزه، 

کنیــم. بــرای بازدیدکننــدگان تأمیــن و تضمیــن 
تأثیــر  تبلیغــات  کــه  به ایــن  اشــاره  بــا  میناســیان 
زیــادی بــر افزایــش میــزان بازدیدهــا داشــته اســت، 
گشــایش مــوزه بــا وجــود  اظهــار می کنــد: از زمــان 

افزایــش قیمــت ورودی بــه دلیــل اضافــه شــدن 
بخــش جدیــد در مجموعــه، افزایــش ۳۰ درصــدی 
مقــدس  پرگیــچ  آمنــا  ِدیــر  مجموعــه  در  بازدیــد 
مــوزه  همچنیــن  داشــته ایم  وانــک(  )کلیســای 
کمکــی شــد بــرای مــوزه خاچاطــور  مــردم شناســی 
کــه پیشــینه بیشــتر و ظاهــر ســنتی تری  گساراتســی 
ــد  ــر بازدی ــای پ ــت موزه ه ــم در فهرس ــاز ه ــا ب دارد، ت
گیــری  گیــرد. ولــی متأســفانه در زمــان همــه  قــرار 
کرونــا و اعمــال محدودیت هــا بازدیدهــا از ۱۰۰ درصــد 

بــه ۳ درصــد رســید.
مسئوالن اصفهان با همکاری های همه جانبه 

انتظارات ما را برآورده کرده اند
گســترش مــوزه از  وی ادامــه می دهــد: بــه منظــور 
گرفتــه شــده تــا  همــان ابتــدا بخــش موقتــی در نظــر 
هــر ســاله آثــار جدیــدی در رابطــه بــا مــردم شناســی، 
تاریــخ و ارامنــه جلفای نو به نمایش گذاشــته شــود 
که ایــن خــود باعــث پژوهــش و گردآوری های جدید 
و در نتیجــه نــوآوری و پویایــی بیشــتر شــده و راهــی 
بــرای جلوگیــری از یکنواختــی مــوزه شــد. همانطــور 
کــه قباً ایــن بخــش موقــت بــه ادوات موســیقی 
مــوزه  بــه  ادوات  بعدًا ایــن  و  داشــت  اختصــاص 
گنجینــه موســیقی ارامنــه جلفــا، منتقــل  ــد،  جدی
ــر و ســینما  کنــون در ایــن بخــش تاریــخ تئات شــد و ا
کــه توســط  شــامل اولیــن دســتگاه پخــش فیلــم 
تونــی هوهانســیان بــه هتــل جهــان در اصفهــان 
آورده شــد، به نمایش گذاشــته شــده اســت. رئیس 
گــری در خصــوص حمایت هــای  شــورای خلیفــه 
مســئوالن اســتان از ایــن مــوزه، تصریــح می کنــد: 
در افتتاحیــه مــوزه مــردم شناســی ارامنــه جلفــای 
ــو دکتــر عبــاس رضایــی اســتاندار اصفهــان، دکتــر  ن
اصفهــان،  شــهر  شــورای  وقــت  رئیــس  معیــن 
مرحــوم فریــدون الهیــاری مدیــرکل ســازمان میــراث 
گردشــگری اســتان،  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
حجــت االســام و المســلمین انصــاری مدیــرکل 
وقت فرهنگ و ارشــاد اسامی اســتان، دکتر عیدی 
رضایــی  مهنــدس  شــهرداری،  فرهنگــی  معــاون 
و  رئیــس  اصفهــان،  منطقــه ۵  شــهرداری  مدیــر 
اعضــای انجمــن مــوزه داران اصفهــان و ریاســت 
کلــی  موزه هــای اســتان حضــور داشــتند و بــه طــور 
همیشــه  اســتان  مســئوالن  معنــوی  حمایــت 
گــری بــوده و همیشــه  شــامل حــال شــورای خلیفــه 
بــا حضورشــان در مراســم و برنامه هــای مختلــف و 
اعطــای مجوزهــای الزم بــرای پروژه هــای مختلــف 
باعــث دلگرمی مــا بوده انــد و بــا همکاری هــای همــه 

کرده انــد. جانبــه خــود انتظــارات مــا را بــرآورده 
گزارش از: آفرین عدیلی

درخشش »موزه مردم شناسی ارامنه« در میان موزه های برتر

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳77
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/۰8

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اما
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهی می شــود تا شــخص  نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آ
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
احمــدی  دخــت  پرویــن  خانــم  شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰117، 1۴۰۰/۰2/19،  رای   )1
غ بــه مســاحت 212۵۰ مترمربــع  فرزنــد رحمــت الــه ششــدانگ یــک واحــد پــرورش شــترمر
ک ۳ فرعــی از 87 اصلــی واقــع در مزرعــه علــی آبــاد آقــا دهاقــان انتقــال پنــج حبــه و یــک  پــا
ــی شــماره  ــر الکترونیک ــوق ثبــت دفت ک ف ــا ــدانگ پ ــاع از 72 حبــه شش ــم حبــه مش ده

1۳992۰۳۰2۰19۰۰1۰۳7 بــه نــام متقاضــی
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۳۵21 / م الف

گهی مفاد آراء هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  آ
ک زواره سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال

گهی مفاد آراء »قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند  آ
رســمی که دراجــرای مــاده یــک قانــون مذکــور توســط هیــأت مســتقر در اداره ثبت اســناد و 
ک زواره صــادر گردیــده و دراجــرای مــاده ۳ قانــون مذکور در دو نوبت به فاصلــه ۱۵ روز  امــا
گهی می شــود و در روســتاها عاوه بر انتشــار  ازطریق روزنامه های کثیر االنتشــار و محلی آ
گهــی، رای هیئــت بــا حضــور نماینده شــورای اسامی روســتا در محل الصاق می گــردد تا  آ
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد در شــهرها از تاریــخ انتشــار اولیــن  شــخص یــا اشــخاصی 
گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه  آ
ک زواره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض  اداره ثبــت اســناد و امــا
ــه دادگاه عمومی محــل  ــم دادخواســت ب ــه تقدی ــه اداره ثبــت ظــرف یکمــاه مبــادرت ب ب
نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و بــه اداره ثبــت زواره تســلیم نماینــد، درایــن 
صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت. درصورتی کــه اعتراض 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه  در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض، 

عمومی محــل را ارائــه نکنــد، اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد.
صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.

1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰21۰۰۰۰18 مــورخ 1۴۰۰/۰2/29، آقــای محمدرضــا رســولی 
امیرآبــادی فرزنــد دخیــل بشــماره ملی 1189۰2217۶ تمامت شــصت و دو ســهم مشــاع از 
ک ثبتی شــماره 2۴ اصلی دهســتان گرمســیر  12۰۰ ســهم ششــدانگ مزرعه نجف آباد پا
ــا قدرالحصــه از  ــع )ب ــه مســاحت ششــدانگ ۳2۰۰۰۰ مترمرب ک بخــش 17 ثبــت اصفهــان 
که مبدأ و مســیر آن در بیابان و مظهر آن در مزرعه موردثبت  یکرشــته قنات اختصاصی 
ــداری عــادی مــع الواســطه از رحیمــه خاتــون ســاربانی و غضنفــر زمانــی  می باشــد( خری

نجــف آبــادی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/19

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰2
خیراهلل عصاری
ک زواره رئیس اداره ثبت اسناد و اما

11۴۵1۴7 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳۳۵
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/۰2

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اما
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهی می شــود تا شــخص  نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامه کثیراالنتشــار و محلی آ
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۴۰، 1۴۰۰/۰1/2۵، آقــای اســداهلل امینــی فرزنــد یــداهلل 
ک 9۶۳ فرعــی از 121 اصلــی بــه مســاحت  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه مفــروزی از پــا
ک فوق موضوع ســند ۵89۶9 مورخ  17/۳8 مترمربــع واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقال پــا

7۰/12/2۴ دفتــر دو شــهرضا
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۵۵1۶ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳97
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/12

که دراجرای  ک دهاقان  مفاد آراء هیأت حل اختاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اما
مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو 
گهی می شــود تا شــخص  کثیراالنتشــار و محلی آ نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه 
گهی و در  که به آراء مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ یا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۶، 1۴۰۰/۰2/۰7، آقــای ســیف الــه آقاحســینی فرزنــد 
محمدحســین ششــدنگ یک قطعه زمین با کاربری کشــاورزی )محل احداث گلخانه( 
ک ۰ فرعــی از 1۴9 اصلی  بــه اســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی به مســاحت ۴9۰۰ مترمربــع پــا
واقــع در مزرعــه صولنجــان دهاقــان انتقــال یــک ســوم حبــه از یــک حبــه و یــک دهم حبه 

ک مذکــور مالکیت متقاضی از 72 حبــه از ششــدانگ پــا

تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۶۵8۶ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳۳8
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/۰2

که دراجرای  ک دهاقان  مفاد آراء هیأت حل اختاف مســتقر در اداره ثبت اســناد و اما
مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو 
گهی می شــود تا شــخص  کثیراالنتشــار و محلی آ نوبت به فاصله 1۵ روز ازطریق روزنامه 
گهی و در  که به آراء مذکور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از تاریخ انتشــار آ یا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت  نمایــد و 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰77، 1۴۰۰/۰2/۰7، آقای ابوالقاســم برهمت فرزند رضا 
ک 9۶۳ فرعــی از 121 اصلــی بــه مســاحت  ســه دانــگ مشــاع یکبــاب مغــازه مفــروزی از پــا
ک فــوق موضــوع ســند شــماره ۵89۶9 مــورخ  ۶7/۰8 واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــا

1۳7۰/12/2۴ دفتــر دو شــهرضا بــه نــام ابوالقاســم برهمت
2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰78، 1۴۰۰/۰2/۰7، خانــم محتــرم طبائــی عقدائــی 
ک 9۶۳ فرعــی  فرزنــد مرحــوم حاجــی ســیدداوود ســه دانــگ یکبــاب مغــازه مفــروزی از پــا
ک فــوق موضــوع  از 121 اصلــی بــه مســاحت ۶7/۰8 واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــا
ســند شــماره ۵89۶9 مــورخ 1۳7۰/12/2۴ دفتــر دو شــهرضا بــه نــام خانم محترم طبائی 

عقدائی
تاریخ انتشار نوبت اول: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۳/19
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۳

ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما
11۴۵۴99 / م الف

گهی آ

خبر

»خطــوط  و  مــردم«  »امــام  آفتــاب«،  »ســوگ 
که ایــن  اســت  نــام ســه نمایشــگاهی  خامــوش« 
هنــری  حــوزه  مختلــف  گالری هــای  در  روزهــا 
بــه  برپــا شــده و پذیــرای عاقه منــدان  اصفهــان 

تجسمی اســت.  هنرهــای  حــوزه ی 
مجتبــی شــاهمرادی، رئیــس حــوزه هنــری اســتان 
گفــت:  بــاور به ایــن امــر  اصفهــان بــا اعام ایــن خبــر 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره ی امــام خمینــی  کــه 
)ره( بــا توجــه بــه ابعــاد مختلــف شخصیتی ایشــان 
در حــوزه ی هنــری اصفهــان بایــد وجــه تمایــزی 
بــا دیگــران داشــته باشــد، مــا را بــر آن داشــت تــا 
نمایشــگاه های »ســوگ آفتــاب« و »امــام مــردم« 
کنیــم. وی ادامــه داد: نمایشــگاه »ســوگ  را برپــا 
گالــری ســعدی، ســه اثــر از ســه هنرمنــد  آفتــاب« در 
خوشــنویس اصفهان به نام های مجتبی شــریفی، 
محســن ســلیمانی و علــی خیــری را بــا اشــعاری از 
امــام خمینــی )ره( و تذهیبــی از زهــرا جعفــری در 

معــرض دیــد عمــوم قــرار می دهــد.
کــرد:  رئیــس حــوزه هنــری اســتان اصفهــان تصریــح 
نمایشــگاه »امــام مــردم« نیــز منتخبــی از تصاویــر 
ــه  ــا ب کــه ب ــو« اســت  فــاز یــک پــروژه ی »هیســتو فوت
گذاشــتن تصاویــر امــام خمینــی )ره( بــر در  نمایــش 
و دیــوار مغازه هــای بــازار بــزرگ اصفهــان، بخشــی 
خاطــره ی  و  یــاد  در  را  انقــاب  مصــور  تاریــخ  از 

مخاطبــان زنــده می کنــد.
هنرمنــدان  خانــۀ  در  نمایشــگاه  افزود: ایــن  وی 

برپاشــده و تا ۲۰ خردادماه هر روز از ســاعت ۹ تا ۱۲ و 
۱۳ تــا ۲۰ پذیــرای عاقه منــدان اســت.

شــاهمرادی، همچنیــن از برپایــی دومیــن رویــداد 
و  بوســتان  گالری هــای  در  خامــوش«  »خطــوط 
گفــت:  گلســتان عمــارت ســعدی نیــز خبــر داد و 
کــه تــا دوم تیــر مــاه برپاســت،  در ایــن نمایشــگاه 
شــاهد آثــاری از اقــام کوفی، محقــق، ریحان، ثلث، 
رقــاع، توقیــع، دیوانــی و تعلیــق از اســاتیدی چــون 
ناصــر طاووســی، محســن ســلیمانی، ســیدمحمد 
ســخندری،  اســکندری  غفــور  جزایــری،  وحیــد 
همایــون مقــدس و شــهاب الدین ارفعــی هســتیم.

رئیــس حــوزه هنــری اســتان اصفهــان خاطــر نشــان 
کــرد: در گالــری تــک اثــر هــم عاقه منــدان می تواننــد 
آثاری از استاد حبیب اهلل فضائلی به همراه اسباب 
کتابــت و قلم های ایشــان را بــه همــراه قران هــای 
چاپــی نفیــس و تعــدادی از کتب مرتبط با پژوهش 
زبان هــای  بــه  خوشنویســی  و  خــط  حــوزه ی  در 
عربی، فارســی، انگلیســی و ترکی از نزدیک ببینند.

میزبانی گالری های حوزه هنری اصفهان از سه نمایشگاه

خبرربخ

آثــار  ارســال  مهلــت  آخریــن  یافتــن  پایــان  بــا 
کارتــون، در ۱۳  بــه نخســتین مســابقه فصــل 
آغــاز  رســیده  آثــار  و داوری  بررســی  خردادمــاه 

شــد.
کاریکاتــور اصفهــان  پیــام پورفــاح، مدیــر خانــه 
از پایــان زمــان ارســال آثــار بــه مســابقه فصلــی 
گفــت:  و  داد  خبــر  اصفهــان  کاریکاتــور  خانــه 

کارتونیســت  هنرمنــدان  از  نفــر   ۵۳ کنــون  تا
مســابقه  در  کشــور  کل  کاریکاتوریســت  و 
 ۱۲۹ و  کرده انــد  شــرکت  کارتــون  یــک  فصــل 
اســت.  شــده  ارســال  مســابقه  بــرای  نیــز  اثــر 
میــان  از  مســابقه  داوران ایــن  افــزود:  وی 
کاریکاتــور  کاریکاتوریســت های باســابقه خانــه 

شــده اند. انتخــاب  اصفهــان 
مجتبــی حیدرپنــاه، منصــوره دهقانــی و مهنــاز 
در  حرفــه ای  ازکاریکاتوریســت های  یزدانــی 
ــابقه  ــن مس ــه داوری آثار ای ک ــتند  ــان هس اصفه

را بــر عهــده دارنــد.
کاریکاتــور حــوزه هنــری اصفهــان  مدیــر خانــه 
کــرد: پــس از پایــان داوری آثــار و انتخــاب  کیــد  تا
بــه  آن هــا  نمایشــگاه  زودی  بــه  برگزیــده  آثــار 
صــورت مجــازی برگــزار می شــود و پــس از پایــان 

اعــام می شــود. داوری، نتایــج 

داوری نخستین مسابقه فصل کارتون آغاز شد

گهی تاسیس  آ
ک در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/2۶ بــه  شــرکت بــا مســئولیت محــدود شــهراد پخــش پارتــا
شــماره ثبــت ۶78۰8 بــه شناســه ملــی 1۴۰1۰۰2۴81۶ ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیل 
گهــی میگــردد. موضــوع  کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم آ گردیــده 
فعالیــت :تهیــه و تولیــد و توزیــع و پخش و بســته بنــدی، فرآوری، پخــش و فروش کلیه 
کیفیــت و صــدور و  کنتــرل  کاال و  محصــوالت و فرآورده هــای صنایــع غذایــی، بازرســی 
کارخانجات و صنایع اعم از مواد  کیفی اســتاندارد، تامین و توزیع مواد اولیه  مشــاوره 
اولیــه، نیمــه ســاخته و ســاخته شــده تولیــدی، تامیــن قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز، 
خریــد و فــروش مــواد اولیــه صنایــع مواد غذایــی، صــادرات و واردات انواع مــواد غذایی، 
شــرکت در نمایشــگاههای داخلی و بین المللی، افتتاح حســاب بانکی و دریافت وام 
کلیــه امــور بازرگانــی مرتبــط بــا موضــوع شــرکت و خریــد و فــروش و  و تســهیات، انجــام 
کلیــه فعالیتهــا درزمینــه تهیــه  کاالهــای مجــاز، ارائــه  کلیــه  پخــش و صــادرات و واردات 
تولیــد ســاخت مونتــاژ تجهیــز و راه انــدازی خطــوط تولیــد کارخانجات صنعتی صنایع 
غذائی و صنایع تبدیلی، واردات تکنولوژی و صنایع مادر و ماشــین االت و تجهیزات 
کلیه مناقصات  تولیدی و صنعتی، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت، شرکت در 
و مزیــدات دولتــی و خصوصــی اعــم از داخلــی و خارجــی. درصــورت لــزوم پــس از اخــذ 
مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت : از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود 
مرکــز اصلــی: اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، شــهر اصفهــان، 
ک 12۴، ســاختمان  محلــه ملــک، خیابــان ملــک، خیابــان هشــت بهشــت غربــی، پــا
کدپســتی 81۵۴7۴9۴۰7 ســرمایه شــخصیت  امیــد هشــت بهشــت، طبقــه همکــف 
ــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هریــک از  حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 1,۰۰۰,۰۰۰ ری
شــرکا آقای شــهاب رنجبر قهجاورســتانی به شــماره ملی 1272۰8۴۴۵۰ دارنده 99۰۰۰۰ 
ریــال ســهم الشــرکه خانــم مائده ندیمی هرندی بــه شــماره ملــی 127211۳۵۵8 دارنده 
1۰۰۰۰ ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره آقــای شــهاب رنجبــر قهجاورســتانی بــه 
شــماره ملــی 1272۰8۴۴۵۰ و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت 
نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم مائــده ندیمی هرنــدی بــه 
ــه مــدت نامحــدود  ــره ب ــه ســمت رئیــس هیئــت مدی شــماره ملــی 127211۳۵۵8 و ب
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت ازقبیــل چــک،  دارنــدگان حــق امضــا: 
کلیــه نامه هــای عــادی و اداری  ســفته، بــروات، قراردادهــا، عقــود اســامی و همچنیــن 
بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد. اختیــارات مدیرعامــل: 
گهی هــای شــرکت  طبــق اساســنامه روزنامــه کثیراالنتشــار ســیمای شــهر جهــت درج آ
گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت  تعییــن 
ک اســتان اصفهــان اداره ثبــت شــرکت ها و  کل ثبــت اســناد و امــا نمی باشــد. اداره 

موسســات غیرتجــاری اصفهــان )11۴۶۵۴۳( 

پیام قاسمی-  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خمینی شهر

آقای حسین مسی ورثه خانم طلعت مسی

ک 712 فرعــی از 112 اصلــی بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان  باعنایــت به اینکــه دراجــرای قوانیــن و مقــررات اصاحــات ارضــی اســتان اصفهــان مالکیــت شــما از پــا

مشــمول اصاحــات ارضــی و مصوبــه مــورخ 1۳7۰/۳/2 مجمــع محتــرم تشــخیص مصلحــت نظــام اســامی گردیده کــه می بایســتی بــه موجــب آن میزان 

ع، آقــای حســین اصغری اندانــی فرزنــد حیدرعلی منتقل  ۵7 )پنجــاه و هفــت( حبــه و ســه پنجــم حبــه مشــاع از 72 حبــه شــش دانــگ بــه وارث قانونــی زار

ع یــا وراث وی تنظیــم گردیــده،  گــردد. لــذا چنانچــه دراجــرای تبصــره 2 مصوبــه مــورخ 1۳7۰/۳/2 مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام، توافقنامــه ای بــا زار

یــک نســخه از آن را به ایــن مدیریــت ارائــه نماییــد. درغیراینصــورت بــا حضور در دفترخانه اســناد رسمی شــماره 7۳ خمینی شــهر نســبت به انتقال ســهام 

ع فــوق اقــدام فرمائیــد. 11۴۶88۳ / م الفزارعانــه بــه وراث زار

وزارت جهاد کشاورزی 
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

اطالعیه
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خبر

کادرفنــی تیــم ملــی هندبــال بانوان ایــران از ۶۰ 
بازیکــن برای شــرکت در نخســتین مرحلــه اردوی 
آمادگــی قبــل از حضــور در مســابقات قهرمانــی 

ــرد. ک ــوت  ــیا دع آس
به گزارش فدراســیون هندبال، نخستین مرحله 
کشــورمان  از اردوی تیــم ملــی هندبــال بانــوان 
بــه منظــور آمادگــی هــر چــه بیشــتر بــرای شــرکت 
در رقابت هــای هندبــال قهرمانــی زنــان آســیا و 
انتخابــی جهانــی از ۲۰ تــا ۲۶ خردادمــاه جــاری در 
شــهر مشــهد برگزار می شود و بانوان هندبالیست 
گــروه زیــر نظــر کادر فنی تمرینات  کشــورمان در دو 

خــود را برگــزار می کننــد.
بــر اســاس اعــام ســازمان تیم های ملــی هندبال، 
کادر فنــی تیــم ملــی بانــوان متشــکل از عــزت اهلل 

رزمگــر مدیرفنــی، خدیجــه قانــع مربــی، نشــمین 
جعفــری  فاطمــه  و  فنــی  مشــاور  شــافعیان 
ــه  ــراپ، اســامی ۶۰ بازیکــن دعــوت شــده ب فیزیوت
نخســتین اردوی تیــم ملــی هندبــال بانــوان را 
کــه دعــوت شــدگان می بایســت در  کــرد  اعــام 
تاریــخ ۲۰ و ۲۳ خــرداد بــا حضــور در محــل برگــزاری 
اردو خــود را بــه سرپرســت تیــم ملــی هندبــال 

ــد. کنن ــی  ــوان، معرف بان
آســیا ۲۴  زنــان  رقابت هــای هندبــال قهرمانــی 
کــره  کشــور  شــهریور تــا ۳ مهرمــاه ســال جــاری در 

جنوبــی برگــزار می شــود.

دعوت از ۶۰ بازیکن برای حضور در نخستین اردوی تیم ملی هندبال بانوان

مهــدی طارمی بــا درخشــش در فصــل اخیــر بــا 
پیراهــن پورتــو توانســت باالتــر رونالــدو در بیــن ۱۰ 

گیــرد. بازیکــن تاثیرگــذار فصــل جــای 
گل  مهــدی طارمی کــه توانســت عنــوان بهتریــن 

کنــد،  لیــگ قهرمانــان اروپــا را بــه نــام خــود ثبــت 
حــاال در جمــع مؤثرتریــن بازیکنــان فوتبــال اروپــا 
گرفتــه و آمــاری بهتــر از کریســتیانو رونالــدو بــه  قــرار 

ثبــت رســانده اســت.
گل  گل و ۱۸ پــاس  طارمــی در پورتــو توانســت ۲۳ 
گل در بیــن  گل و پــاس  را بــه ثبــت رســاند و بــا ۴۱ 

گیــرد. مؤثرتریــن بازیکــن فوتبــال اروپــا قــرار 
گل و  گل و ۹ پــاس  رابــرت لواندوفســکی بــا ۴۸ 
گل توانســت در رده اول قــرار  تأثیرگــذاری در ۵۷ 
گیــرد. کریســتیانو رونالــدو در این فصــل ۳۶ گل به 
ثبت رســاند و با ۴ پاس گل نتوانســت در جمع ۱۰ 

گیــرد. نفــر اول قــرار 
لیســت مؤثرتریــن بازیکنــان فوتبــال اروپــا را در زیــر 

کنید: مشــاهده 

کمــان  ــا  ــدازی ب ــوری قهرمــان جــوان تیران هــادی ن
جهــان کــه سرنوشــت خــود را بــا تــاش و پشــتکار بــه 

خوبــی تغییــر داد.
در  گفــت:  ســاله  جهــان ۳۳  تیرانــدازی  قهرمــان 
دلخــراش  حادثــه ای  در   ۹۰ ســال  آغــاز  آســتانه 

تصــادف دچــار ضایعــه نخاعــی و بــرای همیشــه 
ویلچــر نشــین شــد .

هــادی نــوری افــزود: پس از یک ســال خانه نشــینی 
شــرایط  پذیرش ایــن  بــا  کــه  رســید  بــاور  به ایــن 
ســخت در رشــته های ورزشــی معلــوالن فعال شــد.
گفت: پس از فعالیت در رشــته های بســکتبال  وی 
بــا ویلچــر و رشــته های پرتابــی بــه تیرانــدازی عاقــه 
گرایــش  کامپونــد  منــد و در رشــته ریکــرو و ســپس 
پیــدا و بــا تمریــن مجــوز شــرکت در تیــم ملــی را پــس 

کــرده اســت. از چهــار مــاه دریافــت 
ــای  ــا در بازی ه ــان ط ــده دو نش ــان دارن ایــن قهرم
گفــت: باحضــور در رقابت هــای  آســیایی اینچئون 
جهانــی و آســیایی صاحــب نشــان های رنگارنــگ 
شــده و توانســته اســت بــرای نخســتین بــار جــواز 
کنــد. کســب  حضــور در پارالمپیــک را در ایــن مــاده 

گردان امیــر قلعه نویــی در ادامــه اردوی تدارکاتی  شــا
ذوب آهــن  مقابــل  مقــدس،  مشــهد  در  خــود 

کــرد. خواهــد  صف آرایــی  اصفهــان 
به گزارش روابط عمومی باشــگاه گل گهر ســیرجان، 
گل گهــر جهــت حفــظ آمادگــی خــود  تیــم فوتبــال 
بــرای ادامــه رقابت هــای لیــگ برتــر، اردویــی یــک 
هفتــه ای را از شــنبه هفتــه جــاری در مشــهد آغــاز 

کــه تــا شــنبه هفتــه آینــده ادامــه خواهد  کــرده اســت 
ــت. داش

همچنیــن دو بــازی دوســتانه برای ایــن اردو تــدارک 
گل گهــر روز  ــر همیــن اســاس،  ــده شــده اســت. ب دی
چهارشــنبه در ورزشــگاه ثامــن بــه دیــدار پدیــده 
مــی رود و روز جمعــه هــم دیــداری دیگر بــا ذوب آهن 
اصفهــان در ورزشــگاه امــام رضــا )ع( انجــام خواهــد 

داد.

در  گفــت:  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  مدافــع 
کــورس قهرمانــی تیــم مــا بایــد حواســش باشــد 
کوچک تریــن فرصتــی را از دســت ندهــد چــون 
رقابــت  بــرای قهرمانــی بســیار حســاس اســت. 
کــرج  کــردان  اردوی  در  روزهــا  ســپاهانی ها این 
حضــور دارنــد و خــود را بــرای ادامــه رقابت هــای 

لیــگ برتــر آمــاده می کننــد. 
ــازی  ــا در ایــن اردو یــک ب گردان محــرم نویدکی شــا
دوســتانه نیــز مقابــل صنعــت نفــت آبــادان برگــزار 
که ایــن بــازی بــا تســاوی بــه پایــان رســید. کردنــد 
شــایان مصلح، مدافع ســپاهانی ها در گفت وگو با  
کــرد: شــرایط مان  ایســنا درباره ایــن اردوی آمادگــی 
کردان اردوی آمادگی مان  خوب اســت و در کمپ 
را داریــم پشــت ســر می گذاریــم و امیدواریم شــرایط  

بدنی مــان روز بــه روز بهتــر شــود. 
گــرم اســت اما این جــا  کشــور  هــوا در تمــام نقــاط 
کمی خنک تــر اســت و امکانــات خوبــی بــرای مــا 
مهیــا شــده اســت و همــه چیــز دســت بــه دســت 
هــم داده تــا بتوانیم اردوی خوبی داشــته باشــیم.
وی ادامــه داد: تیم مــان شــرایط خوبــی دارد و باید 
بــرای بــازی ســخت مقابــل فــوالد که دو ســه هفته 
دیگــر برگــزار می شــود، آمــاده شــویم. بازی هــای 
ســختی را پیــش رو داریــم و هــر بــازی بــرای مــا 

حکــم فینــال را دارد. تیــم مــا باید حواســش باشــد 
کوچک تریــن فرصتــی را از دســت ندهــد زیــرا 

رقابــت  بــرای قهرمانــی بســیار حســاس 
اســت.

بایــد حواس مــان باشــد بــازی بــه 
بــازی جلــو برویــم و امتیــازات الزم 

کنیــم. بایــد در هــر بــازی  کســب  را 
ــم. ــت بیاوری ــه دس ــاز ب ــه امتی س

دربــاره  ســپاهان  تیــم  مدافــع 
وقفه هــای زیــاد لیــگ گفــت: بــه دلیل 

بازی هــای آســیایی و بازی هــای تیــم 
ملــی بــه هــر حــال یک ســری 

که ایــن باعــث  وقفه هــا در تیــم ملــی پیــش آمــد 
شــد یــک ســری وقفه هــا در رونــد بازی هــا بــه 

وجــود بیایــد. 
حفــظ  را  شــرایط مان  بایــد  مــا 
کنیــم تــا بتوانیــم بــه موفقیــت 

برســیم. 
لیــگ  پایــان  تــا  هفتــه  چنــد 
امیــدوارم  و  نمانــده  بیش تــر 
فصــل  پایــان  تــا  بتوانیــم 
وضعیت خوب خودمان را حفظ 
کنیــم و در نهایــت قهرمانــی را 
بگیریــم. جشــن 

ریحانــه مبینی- قهرمان پرش طــول آران و بیدگلی 
کشــورمان بــا پرشــی بــه طــول ۶ متــر و ۲۳ ســانتیمتر 

قهرمان مســابقات بین المللی ترکیه شــد. 
کــه رکــوردار پــرش طول ایــران اســت  ریحانــه مبینــی 
ک پرشــی بــه  کشــوری ارا و در مســابقات قهرمــان 
طــول ۶ متــر و ۷ ســانتیمتر داشــت، توانســت در 
مســابقات بیــن المللــی دو و میدانــی ترکیــه در ماده 
پــرش طــول عملکــرد خوبــی از خــود بــه نمایــش 

ــذارد.  بگ
کــه بــه همــراه  قهرمــان پــرش طــول بانوان ایــران 
ــی بانوان ایــران در ایــن  کاروان تیــم ملــی دو و میدان
مقدماتی ایــن  دور  در  کــرد،  شــرکت  مســابقات 
مســابقات بــا پــرش ۶ متــر و ۲۵ ســانتیمتر راهــی 

فینــال شــود، پرنــده پــرش طولی ایــران هرچنــد 
امــا  پریــد،  کمتــر  ســانتیمتر  دو  مرحلــه  در ایــن 
توانســت با ایســتادن بــر ســکوی نخســت بــه مــدال 
گذشــته رکوردهــای  طــا برســد. مبینــی از ســال 
کــه در  خوبــی از خــود بــه جــای گذاشــته، بــه طــوری 
شــهریور ســال گذشــته توانســت بــا پرشــی بــه طــول 
۶ متــر و ۱۷ ســانتیمتر، پــس از ۴۵ ســال رکورد ایــران 
کنــد، حــدود شــش مــاه بعد ایــن پرنــده  را جابجــا 
در مســابقات دو ومیدانــی جــام امــام رضــا)ع( در 
مشــهد رکــورد خــود را بــا ثبــت پــرش ۶ متــر و ۲۶ 

ســانتیمتر شکســت.
در ایــن مســابقات فرزانــه فصیحــی دیگــر دونــده 
اصفهانــی تیم ملــی دو ومیدانی بانــوان در مــاده ۱۰۰ 

متــر بــه قهرمانــی و مــدال طــا دســت یافــت.

نشســت مشــترک رئیــس فدراســیون فوتبــال بــا 
کشــور در حالــی  کل ســازمان امــور مالیاتــی  رئیــس 
کــه مهم تریــن موضــوع در ایــن جلســه  برگــزار شــد 

کشــور بــود. حــل مشــکات مالیاتــی فوتبــال 
پیــش از عزیمــت رئیــس فدراســیون فوتبــال بــه 
ــرای همراهــی تیــم ملــی در رقابت هــای  بحریــن ب
انتخابــی جــام جهانــی، شــهاب  دور مقدماتــی 
الدین عزیزی خادم نشستی را با امیدعلی پارسا، 
کرد  رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتــی کشــور برگــزار 
و دو طرف در خصوص مشــکات مالیاتی موجود 
در فوتبــال کشــور بــه بحــث و گفت وگــو پرداختنــد.

عزیــزی خــادم در ایــن جلســه مشــترک خطــاب بــه 
گفت: متأســفانه  کل ســازمان امور مالیاتی  رئیس 
در دوره مدیریت هــای گذشــته و خیلی قدیمی به 
مســأله مالیــات توجــه جــدی و الزم بــه مســئله 
مالیاتــی صــورت نگرفتــه و ایــن فدراســیون عــزم 
جــدی دارد تــا میــراث بــه جــای مانــده از مشــکات 
ــدم  ــه ع ــه ب ــا توج ــد. ب کن ــل  ــل و فص ــی را ح مالیات
آشــنایی مدیــران بــه مســائل مالیاتــی درگذشــته، 
جمع بنــدی  و  نتیجــه  یــک  بــه  می خواهیــم 
گیر  کنون دامن  که ا مناســب برســیم تا مشــکاتی 
بســیاری از نهادهای فوتبالی اســت برطرف شــود.
کــرد: بایــد بــه طــور ریشــه ای ابــر مشــکل  کیــد  وی تا
مالیات در فوتبال به یک راه حل منطقی برســد و 

معضــات موجــود در ایــن زمینه رفع شــود.
کل ســازمان  در ادامــه امیــد علــی پارســا، رئیــس 
کار  کــرد: بــا یــک ســاز و  کشــور اعــام  امــور مالیاتــی 
مناســب یک بــار بــرای همیشــه این مشــکل را حل 
کــرد. نــه تنها معضــل فدراســیون فوتبال  خواهیــم 
بلکه باشــگاهایی مانند پرســپولیس و اســتقال را 
حــل می کنیــم تــا ثمــره آن در تمــام فوتبــال اثــر گــذار 

باشد.

ستاره ایرانی باالتر از رونالدو در کنار مسی:

طارمی در بین ۱۰ بازیکن تاثیرگذار فوتبال اروپا

بهترین انتخاب قهرمان تیراندازی
در حساس ترین شرایط 

گردان قلعه نویی با ذوب آهن مصاف شا

مدافع تیم فوتبال سپاهان: 

در کورس قهرمانی نباید کوچک ترین فرصتی را از دست بدهیم

پرواز طولی پرنده آران و بیدگلی 
در مسابقات بین المللی ترکیه

جلسه ای برای حل مشکل مالیاتی فوتبال ایران

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

ســخنگوی باشــگاه ذوب آهــن می گوید منصفانه 
نیســت بیاینــد بــازی ســایپا و پیــکان را ســه بــر 
صفــر بــه ســود ســایپا کننــد و ایــن یک ظلم آشــکار 

اســت. 
کربکنــدی دربــاره وضعیــت ذوب آهــن و  رســول 
کــرد: تیــم بعــد از  اردوی آمادگی ایــن تیــم اظهــار 
چهار روز استراحت صبح و بعد از ظهر تمریناتش 
کــرد و یــک دیــدار دوســتانه مقابــل  را پیگیــری 
کــرد و یــک ســفر هــم بــه مشــهد دارد  پدیــده برگــزار 
تــا یــک بــازی مقابــل پدیــده و یــک بــازی مقابــل 
گل گهــر برگــزار کنــد. بــه هــر حــال بــه خاطر شــرایط 
کرونــا برگــزاری بــازی دوســتانه کمی ســخت اســت 
امــا بچه هــا به مشــهد خواهنــد رفــت و مقابل این 

دو تیــم قــرار می گیریــم.
کــه »رای بــازی ســایپا  وی در پاســخ به ایــن ســوال 
گفــت: امیــد داریــم  و پیــکان برمی گــردد یــا خیــر« 
کنــون کمی ایــن ماجرا سیاســی  نتیجــه برگــردد و ا
شــده اســت و نماینــدگان مجلــس اصفهــان و 
قائمشــهر شــدیدا دارنــد فشــار می آورند. اینجــا 
کســی بیشــتر اســت امــا طبــق  بایــد دیــد زور چــه 
گیــرد،  اصــول نبایــد ســه امتیــاز بــه ســایپا تعلــق 
چــون چنیــن اتفاقــی چنــد ســال پیــش بــرای تیم 
مــا هــم افتــاد و اتفاقــا با ســایپا هــم بازی داشــتیم. 
بایــد ســه بازیکــن خارجــی اســتفاده می کردیــم اما 
در یــک دقیقــه آخــر یــک بازیکــن دیگــر را هــم وارد 

کســر یــک امتیــاز و  کــه جریمــه اش  کردیــم  زمیــن 
جریمــه مالــی بــود.

کــرد:  اضافــه  ذوب آهــن  باشــگاه  ســخنگوی 
ــازی ســایپا و پیــکان  ــه نیســت بیاینــد ب منصفان
کننــد و ایــن یــک  ــه ســود ســایپا  ــر صفــر ب را ســه ب
ظلــم آشــکار اســت. ماشــین ســازی هــم بــا مــا 
بــازی داشــت و همیــن تخلــف را انجــام داد امــا 
ــن  ــرای بازیک ــط ب ــد و فق ــام ندادن ــی انج کار خاص

گرفتنــد. دوازدهــم یــک اخطــار در نظــر 
وی دربــاره شــایعاتی در مــورد پیشــنهاد اســتقال 
و پرســپولیس بــه برخــی از بازیکنــان ذوب آهــن 
کــرد: بازیکنــان مــا فعــا قــرارداد دارنــد و مــا  بیــان 
واقعــا اصــا به ایــن مســائل فکــر نمی کنیــم. مــا 
فعــا می خواهیــم خودمــان را در لیــگ حفــظ 
کنیــم و بعــد از آن در ایــن رابطــه و در رابطــه بــا 
گرفــت. هنوز هیچ  فصــل آینده تصمیــم خواهیم 

اقدامی بــرای هیــچ بازیکنــی نشــده اســت.
کربکنــدی ادامــه داد: بازیکنــی که قــراردادش یک 
ســاله اســت بعــد از پایــان قــراردادش هــر جایی که 
می خواهــد می توانــد بــرود. البتــه قــرارداد بیشــتر 
بازیکنان 2 ســاله اســت اما برای برخی های شــان 
بــازی  شــایعات  اســت. این  ســاله  یــک  هــم 
بازیکنــان اســت و با ایــن بــازار آشــفته فوتبــال، هــر 
کســی هــر قیمتــی می دهــد و هــر حرفــی را می زنــد. 
کل هنــوز هیــچ پیشــنهادی بــه باشــگاه ارائــه  در 

نشــده اســت.

وی دربــاره ادامــه رقابت هــای لیگ گفت: امســال 
ــورد. در  ــم خ ــن رق ــرای ذوب آه ــی ب ــرایط خاص ش
ــرای فــوالد پنالتــی  ــازی اول داور در دقیقــه 9۴ ب ب
گرفــت و بــازی بعــد دقیقــه یــک بازیکــن مــا اخــراج 
شــد. این اشــتباهات در ۳،۴ هفتــه اول بــر علیــه 
تیــم مــا شــد و بــه مــا خیلــی لطمــه زد. از آن روز 
تیــم مــا در مســیر بــدی قــرار گرفــت و نتایــج خوبی 
کســب نکــرد. یــک شــرایط خــاص بــرای مــا رخ داد 
کــه ما پیــدا کردیــم قرار  و دیگــر تیم هــا در شــرایطی 

نگرفتند.
ســخنگوی باشــگاه ذوب آهن اضافه کرد: امسال 
ــرای مــا بــد شــروع شــده و بــد ادامــه  همــه چیــز ب
ــا  ــود. م ــام ش ــوب تم ــدوارم خ ــا امی ــرده ام ک ــدا  پی
فعــا تمرکزمــان روی امســال اســت و بایــد ســعی 
کنیــم. بایــد  کنیــم تیــم را از ایــن شــرایط خــارج 
کارش  کــه بتوانــد بــا آرامــش  کنیــم  تیمی درســت 
را انجــام دهــد تــا هــواداران هم ایــن چنیــن نگــران 

نباشــند.
کــه  خصــوص  در ایــن  شــایعاتی  دربــاره  وی 
ذوب آهــن در صــورت ســقوط منحــل خواهــد 
کرد: ایــن مســائل شــایعه اســت و  شــد، عنــوان 
بودجــه باشــگاه مــا بــرای ســال آینــده بســته شــده 
اســت. ان شــاءاهلل ذوب آهــن ســقوط نمی کنــد و 
گــر چنیــن اتفاقــی هــم رخ دهــد  کــرده ا خدایــی نا
تیــم شــرکت می کنــد و بحــث تعطیلــی و انحــال 

وجــود نــدارد.

سخنگوی باشگاه ذوب آهن: 

امسال شرایط خاصی برای ذوب آهن رقم خورد
گزارشربخ در حــال حاضــر تکلیــف نیمکــت دو تیــم مدعــی 

و  اســت  شــده  مشــخص  فوتســال  برتــر  لیــگ 
وضعیــت چنــد تیــم دیگــر از جملــه قهرمــان چهار 
گذشــته این مســابقات در ابهــام قــرار دارد.  دوره 
باوجود اینکــه هنــوز زمــان شــروع فصــل آینــده 
ــر فوتســال مشــخص نشــده  مســابقات لیــگ برت
کار  بــه  باشــگاه های مدعــی دســت  امــا  اســت 
شــده اند تــا تیــم خــود را بــرای فصــل آینــده جمــع 
کننــد. گیتــی پســند کــه چهــار ســال از رســیدن بــه 
عنــوان قهرمانــی بازمانــده اســت، اولین تیمی بود 

کــرد. کــه ســرمربی خــود را معرفــی 
بعــد از قطــع همــکاری بــا وحیــد شمســایی، این 
کشــاورز رفــت و او را  تیــم اصفهانــی ســراغ محمــد 
کــرد. کشــاورز  بــه عنــوان ســرمربی جدیــد انتخاب 
گیتــی  ســابقه بــازی و حتــی ســرمربیگری در تیــم 
گا  پســند را دارد و فصــل قبــل هــم هدایــت تیــم را
را بــر عهــده داشــت. بــه نظــر می رســد در ســال 
گیتــی پســند تمــام ظرفیتــش را  جــام جهانــی، 
گرفتــن عنــوان قهرمانــی بــا کشــاورز بــه  بــرای پــس 

کار ببنــدد.
گذشــته نخســتین فصــل  ــه ســال  ک ــد  ــراپ الون ک
بــا  می کــرد،  تجربــه  را  برتــر  لیــگ  در  حضــورش 
حضــور چنــد بازیکن مدعــی و ملی پوش از جمله 
مهدی جاوید در دور پایانی لیگ به عنوانی بهتر 
ــرای جبــران  از پنجمی دســت نیافت. ایــن تیــم ب
اتفاقــات فصــل قبــل، ســراغ جــواد اصغــری مقــدم 
ســرمربی ســن ایچ رفــت. اصغــری مقــدم هرچنــد 
در ســه ســال حضورش در ســن ایچ قهرمان نشــد 

امــا تیمــش همــواره عــاوه بــر مســائل اخاقــی، از 
گذشــته تــا دو  نظــر فنــی یــک مدعــی بــود و ســال 
هفتــه مانــده بــه پایان مســابقات در صــدر جدول 

قــرار داشــت.
گیتــی پســند، تیم هــای مدعــی  کــراپ و  بــه جــز 
کادر  دیگــر هنــوز چیــزی بــه صــورت رســمی برای 
مــس  نکرده انــد.  اعــام  و  تعییــن  خــود  فنــی 
قهرمــان  متوالــی  ســال  چهــار  کــه  ســونگون 
از  زیــاد  احتمــال  بــه  اســت،  شــده  لیگ ایــران 
جملــه تیم هایی اســت کــه ســرمربی اش را عوض 
می کنــد. علیرضا افضــل در دو ســال حضــورش در 
مــس با ایــن تیــم قهرمــان شــد اما به نظر می رســد 
فصــل بعــد در مــس نخواهــد بــود. گفتــه می شــود 
حمیــد بــی غم جدی ترین گزینه مســی ها اســت 
کــه آخریــن قهرمانی ایــران در جــام  و ایــن مربــی 
باشــگاه های آســیا را بــا همیــن تیــم مــس رقــم زده 
بــود، بــه نیمکــت نماینــده ورزقــان نزدیک اســت.
ســن ایچ هــم بــا جدایــی اصغــری مقــدم بــا خــاء 
بزرگی مواجه شــده اســت. مســئوالن این باشــگاه 
ــد.  ــر دارن ــرمربیگری در نظ ــرای س ــی را ب گزینه های
گــر علیرضــا افضــل از مــس جــدا شــود، یکــی از  ا
نفــرات مدنظــر باشــگاه ســن ایچ خواهــد بــود. 
کــی از احتمــال  همچنیــن بعضــی از خبرهــا حا
ــت. ــن ایچ اس ــن زاده در س ــن حس ــور محس حض
منصــوری،  شــهید  البــرز،  مقاومــت  آرا،  فــرش 
شــهروند ســاری و… هــم از تیم هایــی هســتند 
ــه  کــه احتمــال دارد در هفته هــای آینــده اقــدام ب

کننــد. معرفــی ســرمربی خــود 

ــل  ــل و فص ــرای ح ــپولیس ب ــگاه پرس ــران باش مدی
کــردن  بدهی هــای خــود راهــی جــز پیــش خــور 
میــزان  تــا  نکردنــد  پیــدا  آســیایی  پاداش هــای 
بدهی های ایــن باشــگاه بیشــتر شــده و راه نفــس 

قهرمــان چهــار دوره اخیــر لیــگ را ببنــدد!
جعفــر ســمیعی مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس 
ــر حفــظ  از زمــان حضــور در ایــن باشــگاه تصمیــم ب
گرفــت و بــر  آرامــش در ارکان مدیریتــی مختلــف 
از  خــاف مدیــران عامــل پیشــین سرخپوشــان 
گریــزان اســت. ســمیعی به ایــن  کــردن  مصاحبــه 
منظــور ابراهیــم شــکوری معــاون اجرایی خــود را به 

ــرد. ک ــاب  ــگاه انتخ ــخنگوی باش ــوان س عن
شــکوری نیــز از هــر فرصتی بــرای اظهار نظــر در مورد 
کــرد. معــاون اجرایــی  مســائل باشــگاه اســتفاده 
باشــگاه پرســپولیس نه تنها عاقه به پاســخگویی 
تعریــف و  بلکــه  در رســانه های رســمی را داشــت 
تمجید از او و تیم مدیریتی پرســپولیس در فضای 
مجــازی نیــز برایــش از اهمیــت باالیــی برخــوردار 

بــود.
کــه مأمــور بــود سیاســت های باشــگاه  شــکوری 
کنــد دربــاره شــفافیت های  پرســپولیس را بازگــو 
کــرد تــا جعفــر  مالــی سرخپوشــان ابهاماتــی را ایجــاد 
ســمیعی مجبــور شــود بــه ناچــار پــای ســواالت 
خبرنگاران نشســته و درباره جزئیات مســائل مالی 

کنــد. صحبــت 
کمتــر از ۹ مــاه  کــه  مدیرعامــل باشــگاه پرســپولیس 
از حضــورش در ایــن مقــام می گذرد بیشــترین وقت 
کــه  گذاشــت  خــود را روی پرداخــت بدهی هایــی 
هیــچ نقشــی در انباشــته شــدن آن هــا نداشــت. او 
مجبــور شــد بــه خاطــر بدهــی بــه برانکو ایوانکوویــچ 
کاری  ــای اول  ــی در روز ه ــی پول ــا ب ــتیارانش ب و دس

روبــرو شــود. ســمیعی کــه با کوهــی از خواســته های 
گرفتــن  مالــی اعضــای تیــم روبــرو شــد چــاره ای جــز 
کــه در ســه مرحلــه  قــرض پیــدا نکــرد. قرض هایــی 
دریافت شــد تا پرســپولیس در پایان ســال ۱۳۹۹ با 
وجــود دریافتــی ۱۱۰ میلیــارد تومــان از کارگــزار، مبلــغ 

۷۵ میلیــارد تومــان نیــز قــرض بگیــرد.
مدیره ایــن  هیــأت  اعضــای  و  ســمیعی  واقــع  در 
باشــگاه چــاره ای جــز گرفتن قرض نداشــتند. پولی 
کــه قــرار اســت از محــل درآمــد نایــب قهرمانی ایــن 
تیــم در لیــگ قهرمانــان ۲۰۲۰ و همچنیــن صعــود از 

گروهــی فصــل ۲۰۲۱ پرداخــت شــود. مرحلــه 
کــه شــعار شــفافیت مالــی داده بــود نــه  ســمیعی 
تنها درباره قرض ســنگین از یک شــرکت ارتباطاتی 
توضیحــی نداده اســت بلکه شــکوری نیــز در قامت 

کــرده اســت. ســخنگو ســکوت 
معــاون اجرایــی باشــگاه پرســپولیس در تازه تریــن 
گذاشــتن روی ایــن  مصاحبــه اش ضمــن ســرپوش 
کــه قــرار بــود  کــردن پاداشــی  قــرض و پیش خــور 
صــرف امــورات باشــگاه بــرای برنامه هــای جــاری 
شــود بــار دیگــر روی توجــه شــخصی و مدیریتــی 
کــرده اســت. باشــگاه در فضــای مجــازی صحبــت 

کنــون، تنهــا ۶۰ درصــد از قرارداد هــای  کــه تا قرضــی 
فصــل جــاری اعضــای تیــم را پوشــش داده اســت 
و هیــأت مدیره ایــن باشــگاه بایــد ظــرف مــدت ۳۰ 
کالــدرون  گابریــل  روز بدهــی ۵۸۰ هــزار دالری بــه 

کنــد. ســرمربی پیشــین آرژانتینــی را پرداخــت 
بایــد دیــد مدیــران باشــگاه کــه برای حل مشــکات 
شــده اند  هــواداران  کمک هــای  خواهــان  مالــی 
کــردن پاداش هــای آســیایی این  بــرای پیــش خــور 
کنشــی نشــان خواهنــد داد و چگونــه از  تیــم چــه وا

ــر می آینــد. پــس آن ب

تکلیف دو تیم مشخص شد: 

» بی غم « سرمربی قهرمان لیگ برتر فوتسال می شود؟
درآمد پرسپولیس از لیگ قهرمانان پیش خور شد

خبرخبر

مجموع 
تأثیرگذاری 

در فصل

 تعداد
 پاس
گل

تعداد 
گل نام باشگاه نام بازیکن ردیف

۵۷ ۹ ۴۸ بایرن مونیخ رابرت لواندوفسکی ۱

۵۳ ۱۱ ۴۲ پاری سن ژرمن کیلیان امباپه ۲

۵۳ ۱۲ ۴۱ دورتموند ارلینگ برات هالند ۳

۵۲ ۱۴ ۳۸ بارسلونا لیونل مسی ۴

۵۰ ۱۷ ۳۳ تاتنهام کین هری  ۵

۴۸ ۲۶ ۲۲ کس آژا دوشان تادیچ ۶

۴۶ ۱۲ ۳۴ سالزبورگ اتریش کا پاتسون دا ۷

۴۵ ۱۷ ۲۸ منچستریونایتد برونو فرناندز ۸

۴۱ ۱۱ ۳۰ ویارئال جرارد مورنو ۹

۴۱ ۱۸ ۲۳ پورتو مهدی طارمی ۱۰
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خواص جگر:

گر طرفدار  ا
غ هستید  جگر مر

این مطلب را بخوانید

گرسنگی  بدون تحمل 
کنید کم  وزن 

خبرربخ

دانستی هاربخ

غ سرشــار از آهــن اســت که نقــش مهمی در  جگــر مــر
روند خونسازی دارد و بسیاری از بیماریها را درمان 
می کند.ولی ایــن غــذای ســنتی بــه علت اینکــه مواد 
هورمونــی بــه مرغهــا تزریــق می کننــد بــه یکــی از 
کــه  غذاهــای مضــر بــرای بــدن تبدیــل شــده اســت 
مصــرف آن بــرای افــراد مضــر اســت. در ایــن بخــش  
کــه  غ آشــنایتان می کنیــم  بــا نکاتــی دربــاره جگــر مــر
ــر  غ تغیی ــر ــر م ــوردن جگ ــورد خ ــان در م ــاید نظرت ش

کند.
غ: جگر مر

غ مفیــد بــرای مبــارزه بــا اســترس، خــوردن  جگــر مــر
کار  کــه خیلــی ســخت  کســانی  غ بــرای  جگــر مــر
مــواد  اســت.  مفیــد  دارنــد،  اســترس  و  می کننــد 
ــا اســترس مبــارزه  غ، ب مغــذی موجــود در جگــر مــر
خــواب  وضعیــت  بهبــود  موجــب  و  می کننــد 
می شــود. تقویــت ذهــن، انــرژی و سیســتم ایمنی: 
غ سرشــار از آهــن، زینــک، فســفر و منیزیــم  جگــر مــر
اســت و ذخیــره ســلول های قرمــز خــون را افزایــش 
می دهــد و ســبب تقویــت ذهــن سیســتم ایمنی 
می شــود. ســامت دندان هــا و اســتخوان ها بــا جگر 
ــی  ــدی عال غ فوای ــود در جگــر مــر ــفر موج غ: فس مــر
بــرای ســامت دندان هــا و اســتخوان ها دارد و بــه 
کمــک  کــودکان  رشــد اســتخوان ها و دندان هــا در 
غ بــرای حفــظ ســامت پوســت،  می کنــد. جگــر مــر
کــه  غ حــاوی پروتئیــن اســت  مــو و ناخــن؛ جگــر مــر
کمــک  بــه حفــظ ســامت پوســت، مــو و ناخن هــا 
غ  غ؛ جگــر مر می کنــد. درمــان کــم خونــی بــا جگــر مر
کــه نقــش  سرشــار از آهــن و ویتامیــن ب 12اســت 

مهمــی در رونــد خونســازی دارد. 
ویتامیــن B12 می توانــد بــه تولیــد ســلول های قرمــز 
کــرده و عملکــرد ســلول ها را افزایــش  کمــک  خــون 
دهــدو در تولیــد ســلول های قرمز خــون و جلوگیری 

کــم خونــی نقــش دارد.  از 
غ  غ: جگــر مــر ــا خــوردن جگــر مــر تقویــت بینایــی ب
آلفــا  رتینــول،  شــکل  بــه   A ویتامیــن  از  سرشــار 
بــرای  کــه  اســت  لیکوپــن  و  کاروتــن  بتا کاروتــن، 

اســت. مفیــد  بینایــی  تقویــت 
غ در  غ: جگــر مــر جلوگیــری از آلزایمــر بــا جگــر مــر
مبــارزه بــا آلزایمر تاثیــر دارد و ویتامن B12 موجــود در 

کمــک می کنــد. ــه تقویــت حافظــه  آن ب
غ بــرای ســامت بافت هــای بــدن:  خــواص جگــر مــر
غ حــاوی 2.۳ میلی گرم ریبوفاوین اســت  جگــر مــر
گوشــه های  کــه از تــرک یــا پوســته پوســته شــدن 
دهــان جلوگیری می کنــد. ریبوفاوین، بــرای تولید 
مثــل، رشــد و ترمیــم بافت هــای بــدن از جملــه 

پوســت ضــروری اســت.

پیــروی از رژیم هــای غذایــی ســخت باعث می شــود 
کــه افــراد معمــوال از احســاس گرســنگی در طــول روز 
شــکایت کننــد. بســیاری به دلیــل همین احســاس 
گرســنگی رژیم هــای خــود را دنبــال نمی کننــد، امــا 
پزشــکان معتقدند دنبــال کردن برخی شــیوه های 
احســاس  بــدون  موثــر  کاهــش وزن  بــه  زندگــی 
تئــوری، شــما  کمــک می کنــد. در ایــن  گرســنگی 
گذرانــدن ســاعت  ها در ســالن  های  می  توانیــد بــا 
کالــری را از بیــن ببریــد اما ایــن  ورزشــی مقــداری از 
کار در عمــل، اتفاقــی واقعــی و یــا خوشــایند نیســت، 
از طرفــی تحمــل رژیم هــای ســخت بــرای همــه افراد 
گــر هــر  امکان پذیــر نیســت. در عوض ایــن روش هــا ا
گرفتــه شــوند بدون تــاش زیــاد و تحمــل  روز بــه کار 

کمــک می  کنیــد: کاهــش وزن خــود  گرســنگی بــه 
  فعالیت بدنی منظم 

ترجیــح  نشســتن  بــه  را  که ایســتادن  افــرادی   
می  دهنــد و به طورکلــی تحــرک بیشــتری دارنــد، 
کســانی که مــدام  کالــری بیشــتر از  روزانــه تــا ۳۵۰ 
که ایــن  در حالــت نشســته هســتند، می  ســوزانند 
مقــدار چیــزی در حدود ۱۷ کیلوگرم در ســال اســت.
فواصــل مشــخص: مطالعــات  غــذا در    مصــرف 
کــه بیــن وعده  هــای  بســیاری پیشــنهاد می  دهنــد 
غذایــی خــود فاصله  هــای مشــخصی قــرار دهیــد و 
کنیــد. غذاخــوردن  همگــی را در یک انــدازه تنظیــم 
در فواصــل زمانــی مشــخص بــا ســوزاندن میــزان 
کنش بهتر به  کالــری بیشــتری بعداز غذاخــوردن، وا
انســولین و کمتــر بــاال رفتن ســطح کلســترول خون 

همــراه اســت. 
مصرف آب کافی، نوشیدن آب سرعت متابولیسم 
بــدن را هــم زیــاد کنــد. نوشــیدن ۲ لیــوان آب میــزان 
ــش داده و  ــد افزای ــا ۳۰ درص ــدن را ت ــاز ب سوخت وس
اثــر آن تــا ۹۰ دقیقــه باقــی می مانــد؛ یک ســوم این 
افزایــش سوخت وســاز ناشــی از تــاش بــدن بــرای 
گرم کــردن آب و بقیــه آن ناشــی از تــاش بــدن بــرای 
جــذب آب اســت. افزایــش مصــرف روزانــه آب تــا 
کمــک می کنــد تــا در طــول ســال  ۸ لیــوان بــه شــما 

کنیــد. کــم  کیلوگــرم  حــدود ۳ و نیــم 

کــه  اســت  شــایعی  شــکایت  ســینه  قفســه  درد 
توســط عواملــی از شکســتگی دنــده تــا ســرطان 
گهانــی،  ریه ایجــاد می شــود. درد قفســه ســینه نا
ک اســت. بســیاری  کننــده و دردنــا ــا خســته  تیــز ی
از مــوارد درد قفســه ســینه بــه بیماری هــای جــدی 
مرتبــط نیســت و خــود به خود یــا با حداقــل درمان 
گــزارش مدیــکال نیوزتــودی،  برطــرف می شــود. بــه 
با ایــن حــال مــوارد دیگــر بــه مداخلــه فوری پزشــکی 

نیــاز دارنــد.
دالیل احتمالی بروز درد قفسه سینه

دالیــل زیــادی بــرای درد قفســه ســینه وجــود دارد.
ــا معاینــه فیزیکــی و اســکن علــت اصلــی  پزشــک ب
بــروز درد را تشــخیص می دهــد. دالیــل رایــج درد 

قفســه ســینه عبارتنــد از:
جراحت

ــر ســقوط، تصــادف  ــه قفســه ســینه در اث آســیب ب
دنــده  قفســه  درد  علــت  تریــن  شــایع  ورزش  و 
دنده هــای  از:  عبارتنــد  آســیب  انــواع  اســت. 
کبــود شــده،ترک خوردگــی  شکســته، دنده هــای 

شــده. کشــیده  دنده ها،عضلــه 
کاستوکندریت

کوســتوکندریت یــا ســندرم تیتــس یکــی دیگــر از 
دالیــل عمــده درد قفســه ســینه بــه شــمار می آیــد.

ایــن شــرایط بــا التهــاب غضــروف اســتخوان ســینه 
ــه طــور معمــول  مشــخص می شــود. این عارضــه ب

کــه دنده هــای  در غضروف هایــی اتفــاق می افتــد 
نــام مفصــل  بــه  ناحیــه ای  بــه جنــاغ  را  فوقانــی 
استرنوکوســتال متصــل می کنــد.درد قفســه ســینه 
کوســتوکندریت از وضعیــت خفیــف تــا  بــه علــت 
شدید متغیر است.عائم شامل حساسیت و درد 

هنــگام لمــس ناحیــه قفســه ســینه اســت.
پلوریت:

کــه بــا نــام پلوریــت نیــز شــناخته می شــود  پلوریــس 
بــه عنــوان یــک بیمــاری التهابــی روی پوشــش 
ریه هــا و قفســه ســینه را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. 
که در دیواره قفســه  پلور بافت های نازکی هســتند 
ســینه و ریه هــا قــرار دارنــد. در حالــت ســالم آنهــا بــه 
آرامــی روی یکدیگــر ســر می خورند.با ایــن حــال، 
التهــاب باعــث مالــش آنهــا روی هــم و منجر بــه درد 

قابــل توجهــی می شــود. 
فیبرومیالژیا

فیبرومیالژیــا بــه عنــوان یــک بیمــاری مزمــن باعــث 
ــج  کال ــط  ــا توس ــود. فیبرومیالژی ــدن می ش درد در ب
ــه بیــن 2  ک ــرآورد شــده اســت  ــکا ب ــوژی آمری روماتول
تــا ۴ درصــد از مــردم تــا 9۰ درصــد نیــز زنــان را تحــت 

تاثیــر قــرار می دهــد.
آمبولی ریه

آمبولــی ریــوی هنــگام ورود شــریانی به ریه مســدود 
می شود.انســداد اغلــب بــه دلیــل لختــه شــدن 
کــه از یکــی از پاهــا بــاال رفته اســت،همچنین  خــون 
درد در قفســه ســینه آمبولــی ریــه عائــم زیــر را ایجــاد 

می کند:تنگــی نفــس، تنفــس ســریع و پــی در پــی، 
ســرفه از جملــه ســرفه همــراه بــا خــون، اضطــراب، 

ســبکی ســر،تعریق،ضربان نامنظــم قلــب
آمبولــی ریــه به عنــوان یک بیماری جــدی به دلیل 
کســیژن در خــون بــه ریه هــا و ســایر اندام ها  کاهــش ا
آســیب می رســاند.هر فــردی بــا عائــم آمبولــی ریــه 

کند. بایــد به پزشــک مراجعــه 
قفسه سینه

قفســه دنده از 2۴ دنده تشــکیل شــده است که 12 
تــای آن در 2 طــرف قــرار گرفتــه اســت و از اندام هــای 
قفســه ســینه در مقابــل آســیب از جملــه قلــب و 

ریه هــا محافظــت می کنــد.
کــه  دنده هــا بــه اســتخوان ســینه متصــل شــده اند 
کــه از مرکــز قفســه ســینه  اســتخوان بلنــدی اســت 
کــه  پاییــن مــی رود. آنهــا در جلــو توســط غضــروف 
یــک بافــت محکــم و در عیــن حــال انعطــاف پذیــر 
اســت متصــل می شــوند.در پشــت آنهــا بــه ســتون 
کبــد در انتهای تحتانی  فقــرات متصــل می شــوند. 
قفســه ســینه در ســمت راســت و طحال در ســمت 

چــپ قــرار دارد.
از هــر دو اســتخوان دنــده محافظــت می شــود. 
کیســه صفرا و کلیه ها درســت زیر قفســه ســینه قرار 
گــر هــر یــک از اجــزای قفســه ســینه از جمله  دارنــد. ا
اســتخوان ها یــا غضروف هــا یا اندام هــای اطــراف در 
معــرض آســیب یــا بیمــاری قــرار داشــته باشــد فــرد 
در قفــس ســینه یــا نزدیــک آن درد خواهــد داشــت.

عالئم درد قفسه سینه
درد قفســه ســینه ممکــن اســت در قفســه ســینه 
کــه  زیــر دنده هــا یــا بــاالی دریچــه رخ دهــد. از آنجــا 
دالیــل مختلفــی بــرای درد قفســه ســینه وجــود 
دارد عائــم متفــاوت اســت در نتیجــه درد ممکــن 
ــه  گهانی،ب ک،نا کننده،دردنا اســت:  تیــز، خســته 
آرامی شــدید شــود،مقدار ثابت،متناوب،تشــدید 
هنــگام نفس کشــیدن یــا حرکت، ســایر عائم موثر 
کبــودی،  بــر قفســه ســینه شــامل مــوارد زیــر اســت: 

مایــم، تنفــس دشــوار
چه موقع به پزشک مراجعه کنیم؟

از  بســیاری  بــه  می تــوان  را  ســینه  قفســه  درد 
آســیب های زمینــه ای یــا شــرایط پزشــکی نســبت 
داد. در هــر صــورت وجــود درد غیرقابــل توضیــح 
ــه پزشــک را پررنــگ  ــاز مراجعــه ب ــینه نی ــه س قفس
گــر درد یــا فشــار در قفســه ســینه شــدید  می کنــد. ا
باشــد و تنفــس دشــوار شــود فــرد بایــد بافاصلــه 
کنــد زیرا ایــن عائــم می توانــد  بــه پزشــک مراجعــه 

حملــه قلبــی را نشــان دهــد.

علت های مختلف درد قفسه سینه را بشناسید
خبرربخ

خبرربخ

نشــان  کــه  دارد  وجــود  مطالعــه   1۵۰۰ از  بیــش 
ســفید  قســمت  از  کــه  نارگیــل،  روغــن  می دهــد 
گرفتــه  میــوه نارگیــل یــا بــه اصطــاح گوشــت نارگیــل 
کی هاســت.  خورا تریــن  ســالم  از  یکــی  می شــود، 
در ایــن مطالعــات اثــرات مثبــت مصــرف منظم ایــن 
رفــع  بــرای  و  رســیده  اثبــات  بــه  کــی  خورا مــاده 
شــده  توصیــه  تغذیــه ای  مشــکات  از  بســیاری 
بــه  روغــن  از ایــن  تغذیــه  متخصصــان  اســت. 
گســترده بــرای درمــان چاقی هــا اســتفاده  شــکل 
کــه روغــن نارگیــل یــک  می کننــد. علــی رغم ایــن 
نــوع چربــی بــه حســاب می آیــد، امــا خود ایــن مــاده 
چــرب باعــث الغــری انســان می شــود. حــدود 9۰ 
درصــد از روغــن نارگیــل را چربی هــای اشــباع شــده 
کــه عــاوه بر اینکــه  تشــکیل می دهنــد؛ چربی هایــی 
کاهــش وزن هــم  چاقی ایجــاد نمی کننــد، باعــث 
کــه چربی هــای اشــباع شــده بــه  می شــوند، زیــرا 
ســرعت توســط بــدن جــذب شــده و در ســوخت 
حــاوی  نارگیــل  وغــن  می شــوند.  مصــرف  وســاز 
گلیســیرید زنجیــره ای(  مقادیــر زیــادی MCT )تــری 

کاهــش وزن موثــر باشــد.  کــه می توانــد در  اســت 
تقویــت  را  بــدن  فراینــد متابولیســم در  MCTهــا 
می کننــد و هضــم را بهبــود می دهنــد. وقتــی غــذا 
خــوب هضم شــود، احتمال جمع شــدن چربــی در 
بــدن کاهــش می یابد. مطالعات نشــان داده اســت 
گــرم روغــن نارگیــل بــه کاهش  کــه روزانــه مصــرف 28 
کمــک می کنــد. از ایــن طریــق چربــی ناحیــه   BMI

کاهــش می یابــد. پهلوهــا 
روغن نارگیل اشتها را کم می کند

چربــی موجــود در روغــن نارگیــل شــما را ســیر نگــه 
مــی دارد، بنابرایــن پــس از مصــرف روغــن نارگیــل 
بــه  اشــتها  می کنیــد.  گرســنگی  احســاس  کمتــر 

کــم می شــود و از ایــن طریــق بــه الغــر  خــوردن غــذا 
کمــک می کنــد. شــدن 

همیشــه نیــم ســاعت قبــل از وعــده غذایــی روغــن 
نارگیــل را مصــرف کنیــد تا به شــما احســاس ســیری 
دهــد؛ بنابرایــن غــذای کمتــری خواهیــد خــورد و به 

کاهــش وزن می انجامــد.
محافظت از دندان و لثه ها در برابر پوسیدگی

روغــن نارگیــل می توانــد یــک ســاح قدرتمنــد در 
کتری هــای دهــان از جملــه »اســترپتوکوک  برابــر با
ک دنــدان،  کــه باعث ایجــاد پــا موتانــس« باشــد 
پوســیدگی و بیماری هــای لثــه می شــود. در یــک 
کــه شستشــوی  مطالعــه تحقیقاتــی مشــخص شــد 
دهــان بــا روغــن نارگیل، که بــه عنوان روغــن جاذب 
شــناخته می شــود، به انــدازه شستشــو بــا دهــان 
کاهش ایــن  باعــث  کننــده،  ضدعفونــی  شــویه 
کتری هــا می شــود. در مطالعــه دیگــری مشــخص  با
شــد، شستشــوی روزانــه دهــان بــا روغــن نارگیــل 
بــه  ک  پــا و  التهــاب  چشــمگیر  کاهــش  باعــث 
بیماری هــای  بــه  مبتــا  نوجوانــان  در  خصــوص 

التهــاب لثــه می شــود.

روغنی نابودگر برای چربی های بدن

خبر

بــا توجــه بــه قطعــی بــرق در روزهــای اخیــر و لــزوم 
کــه بیمــار مکــررا بــا  حفــظ زنجیــره ســرد، در صورتــی 
قطعــی بــرق مواجه اســت بهتر اســت یک دماســنج 
کنــار محــل نگــه داری  کنــد و در  گانــه تهیــه  جدا
دارو در یخچــال قــرار دهــد. نگــه داروی داروهــای 
یخچالــی و رعایــت زنجیــره ســرد یکــی از اصــول مهم 
ــا  ــه بیمــاران حیــن تحویــل دارو اســت. ب آمــوزش ب
توجــه بــه قطعــی مکــرر بــرق در روزهــای اخیــر و لــزوم 

حفــظ زنجیــره ســرد نــکات زیــر توصیــه می شــود:
یخچــال«  دمــای  در  داری  »نگــه  از  منظــور   -1
گــراد« می باشــد. بــه  دمــای »2-8 درجــه ســانتی 
کــه قطعــی  همیــن منظــور )حتــی در زمانهایــی 
کــه  بــرق نیســت(، بایســتی بــه بیمــاران آمــوزش داد 
کننــد  دمــای یخچــال را در فواصــل منظــم چــک 
ــازه خــارج نباشــد. همچنیــن داروهــای  ــا از ایــن ب ت
یخچالــی تحــت هیــچ شــرایطی نبایــد در فریــزر قــرار 

ــد یــخ بزننــد. ــد و نبای بگیرن
بــرق  بــا قطعــی  بیمــار مکــررا  کــه  2- در صورتــی 
گانــه  مواجــه اســت بهتــر اســت یــک دماســنج جدا
در  دارو  داری  نگــه  محــل  کنــار  در  و  کنــد  تهیــه 
دماســنج های  گرچــه  ا دهــد.  قــرار  یخچــال 
امــا  شــوند،  اســتفاده  می تواننــد  هــم  جیــوه ای 
دماســنج های دیجیتالی هوشــمند برای ایــن مورد 
مناســبتر اســت. مخصوصــا در محل هایــی ماننــد 
تهیــه  دماســنج هایی  اســت  بهتــر  داروخانه هــا، 
کمترین دما را طی روز نشــان  که بیشــترین و  شــود 
می دهنــد و برخــی از آن هــا مجهــز بــه زنــگ هشــدار 

بــرای  دماســنج ها  نمونه ایــن  می باشــند.  نیــز 
اســتفاده خانگــی و صنعتــی بــا قابلیت هــای ذکــر 
شــده موجــود می باشــد. برخــی نمونه هــا قابلیــت 
 )data logger( ثبــت دمــا در ســاعت های مختلــف
کــه از نظــر اقتصــادی بــرای مصــرف در  نیــز دارنــد 

داروخانــه می توانــد قابــل توجیــه باشــد.
کنــار داروهــا را  ۳-در زمــان قطعــی بــرق، دماســنج 
در فواصــل منظــم )مثــا هــر نیــم الــی یــک ســاعت( 
کنیــد. در  کنیــد و عــدد دمــا را یادداشــت  چــک 
کــه زمــان قطعــی بــرق کوتــاه باشــد و دمــای  صورتــی 
ــاز  ــرود، نی ــر ن ــراد باالت گ ــانتی  ــال از 8 درجــه س یخچ
بــه نگرانــی نیســت و دمــای اســتاندارد بــرای نگــه 
داری دارو رعایــت شــده اســت. دقت کنیــد در زمان 
قطعــی بــرق، بــرای حفــظ ســرمای یخچــال، حتــی 
االمــکان از باز و بســته کردن بــی مورد درب یخچال 

کنیــد. جلوگیــری 
۴- بــه هیــچ عنــوان در زمــان قطعــی بــرق داروهــای 
یخچالــی را بــه بهانــه حفــظ دمــای ســردتردر فریــزر 

قــرار ندهیــد.
کــه در بــازه زمانــی  کــه در صورتــی  کنیــد  ۵-دقــت 
ــرق مکــررا قطــع می شــود، بخصــوص  چنــد روزه، ب
بــرای داروخانه هــا بهتــر اســت مجمــوع ســاعتهایی 
کــه دارو در دمــای باالتــر از 8 درجه ســانتی گراد بوده 
کنیــد. بــرای مثــال: یــک خــرداد  اســت را حســاب 
)1 ســاعت(، دو خــرداد )دو ســاعت(، ســه خــرداد 
)یــک ســاعت( و ســپس جهــت اســتعام ســامت 
محصــول بــا شــرکت ســازنده یــا نمایندگی مــورد نظر 

کنیــد. تمــاس حاصــل 
و  کوچــک  حجــم  بــا  داروهــای  مــورد  ۶-در 
ــار  ــه بیم ک ــود  ــه می ش ــی توصی ــای خانگ یخچال ه
مقــداری یــخ خشــک یــا ظــرف یــخ در فریــزر داشــته 
باشــد و در زمــان قطعــی بــرق بافاصلــه یخ هــا را 
کــرده و در نزدیکــی دارو قــرار دهــد.  از فریــزر خــارج 
کــه یخ هــا نبایــد در تمــاس مســتقیم با  کنیــد  دقــت 
دارو باشــند و باید در تماس با جعبه دارو یا نزدیک 
گیــرد. جعبــه دارو بــا فاصلــه یــک ســانتی متــر قــرار 

کــه بیمار  کــم اســت  کــه شــرایطی حا  7- در صورتــی 
گــردد،  از زمــان دقیــق قطعــی برق نمی تواند مطلع 
مثــا در زمان هایــی که بیمار خــارج از منزل بوده یا 
خــواب می باشــد، بهتر اســت قبل از خــروج از منزل 
کس هــای  یــا قبــل از خــواب، یخ هــای خشــک یــا با
یــخ را در دو طــرف دارو قــرار دهــد تــا در صــورت 
قطــع احتمالــی دمــای مناســب تــا حــدودی حفظ 
گــردد. البته ایــن روش لزومــا تضمین کننــده دمای 
2-8 درجــه ســانتیگراد در طــول مــدت قطعی برق 
از  می تــوان  بیشــتر  اطمینــان  بــرای  نمی باشــد. 
کرد  کنار دارو اســتفاده  دماســنج های ذکر شــده در 
ــی  ــده داروهــای یخچال کیف هــای نگــه دارن ــا از  و ی
اســتفاده  انســولین(  دارنــده  نگــه  کیــف  )ماننــد 
بــا  کــه  دارنــد  محفظــه ای  کیف هــا  نمود. ایــن 
قــرار دادن یــخ خشــک داخــل آن، طبــق ویژگــی 
ــا 8 ســاعت(  ــا زمــان مشــخصی )مثــا ت محصــول ت
می تواننــد دمــا را در محــدوده 2-8 درجــه ســانتی 

کننــد. گــراد حفــظ 

نگهداری دارو:

در زمان قطع برق چگونه داروهای یخچالی را نگه داریم؟

پژوهش

تــاش  خانم هــا  خصوصــا  مــردم  از  بســیاری 
کــه از طریــق مکمل هــای دارویــی ســطح  می کننــد 
شــاید  امــا  دهنــد  افزایــش  را  خــود  خــون  کاژن 
کــه بدانیــد اصلــی تریــن مــواد  برایتــان جالــب باشــد 
ســازنده این داروها از اســتخوان و پوســت حیوانات 
و ماهی هــا ســاخته شــده اند. در ادامه ایــن مطلــب 

کــرد: کاژن آشــنا خواهیــم  شــما را انــواع 
کی هــا حــاوی  پــودر، قــرص و نوشــیدنی: این خورا
کاژن هیدرولیــز شــده هســتند  کاژنــی یــا  ترکیبــات 

کــه بــه راحتــی توســط بــدن جــذب می شــود.
گرفتــه می شــود و میتوانــد  کاژن  ژالتیــن: ژالتیــن از 
اســتحکام پوســت شــده و حتــی  نرمــی و  باعــث 

کنــد. اســتخوان ها را تقویــت 

آیا مکمل های غذایی کالژن ساز مفید هستند؟
نشــان  کــه  شــده  انجــام  مختلفــی  تحقیقــات 
ســاز  کاژن  کــی  خورا مکمل هــای  می دهنــد 
امــا  شــوند  پوســت  اســتحکام  باعــث  می تواننــد 
کــه دکتر نازنین ســعیدی متخصص پوســت  آنطــور 
می گویــد  جفرســون  دانشــگاه  اســتادیار  و  مــو  و 
تاثیر ایــن داروهــا چنــدان محســوس نیســت امــا 
قطعــا در تقویــت پوســت موثــر اســت.  عــاوه بر ایــن، 
ــد  ــم میتوانن ــی ه ــن س ــاوی ویتامی ــای ح ژالتین ه
کنند. ایــن مــواد  کاژن در بــدن را تقویــت  تولیــد 
پوکــی  بــه  مبتــا  افــراد  در  می تواننــد  همچنیــن 
کــه  اســتخوان نیــز مفیــد واقــع شــوند. در پژوهشــی 
ســال 2۰1۵ پیرامــون همیــن مســاله انجــام شــد 

کــه از داروهــای مکمــل  گردیــد زنانــی  مشــخص 
حــاوی کاژن اســتفاده می کننــد کمتــر بــه دردهای 
مفصلــی دچــار می شــوند و مفصل هــای موجــود در 
کمتــری دچار می شــوند. زانوهایشــان بــه دردهــای 

کالژن چیست؟
کاژن اصلــی تریــن پروتئیــن موجــود در بافت هــای 
پوســت،  جملــه  از  بــدن  ســاختاری  و  ارتباطــی 
تاندون هاســت.  و  ماهیچه هــا  اســتخوان ها، 
ســاختار فیبری ایــن مــاده باعــث شــکل دهــی و 
اســتحکام بــدن می شــود. چهــار نــوع مختلــف از 
ــا  ــا آنه ــه ب ــه در ادام ک ــت  ــود اس ــدن موج کاژن در ب

آشــنا خواهیــد شــد:
کــه در  کاژن اســت  نــوع  تریــن  رایــج  یــک:  نــوع 
ــت  ــا یاف ــا و تاندون ه ــتخوان، دندان ه ــت، اس پوس

می شــود.
تایپ دو که در مغز استخوان وجود دارد

تایپ سه که در پوست، ماهیچه ها و رگ های 
خونی وجود دارد

کــه در غشــاهای پایــه بــدن و الیه هــای  تایــپ پنــج 
کــه کل بــدن را فــرا  مختلــف ســلولی یافــت می شــود 

ــد. گرفته ان
منابع غذایی با باالترین ســطح کاژن در پوســت و 
گاو و ماهــی بــه وفــور یافــت می شــوند امــا  اســتخوان 
بــدن هــم میتوانــد بــه خــودی خــود بــا جــذب دیگــر 
کند. به همین خاطر  منابع پروتئینی کاژن تولید 
کاژن در میــان بزرگســاالن ســالم بــه نــدرت  کمبــود 

دیــده می شــود.

کالژن چیست و در چه موادی یافت می شود؟

اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان خمینی شهر

کــن ذیــل را جهــت   اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خمینــی شــهر بــه موجــب مــاده 11 آییــن نامــه اجرایــی قانــون اوقــاف درنظــردارد اما
گذار نماید. بهره برداری به مدت یکسال ازطریق مزایده )بدون حق( به اجاره وا

مراحل و شرایط شرکت در مزایده:
کــه 1۰  1( متقاضیــان بایــد بــا مراجعــه بــه حســابداری اداره اوقــاف شهرســتان خمینــی شــهر فیــش مربــوط بــه مزایــده را اخــذ و مبلــغ مندرجــه 

کارشناســی می باشــد را بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده واریــز نماینــد. درصــد حداقــل قیمــت پایــه 
ج قیمــت بصــورت عــددی و حروفــی، نــام و نــام خانوادگــی، شــماره تلفــن ثابــت و  2( متقاضــی بایــد برگــه پیشــنهاد قیمــت خــود را امضــاء و بــا در
کــت قــرار  کارت ملــی و آدرس محــل ســکونت و قســمت دوم فیــش واریــز شــده را جــدا و بــه همــراه برگــه پیشــنهادی خــود در داخــل پا کپــی  همــراه 
کــه  کــت سربســته و امضــاء شــده بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه تحویــل و رســید دریافــت نمایــد. الزم بــه ذکــر اســت  داده و بصــورت پا

ج نمایــد. کــت نیــز بایــد نــام و نــام خانوادگــی را در بــرروی پا
۳( متقاضیــان می تواننــد پیشــنهادهای خــود را بــه انضمــام رســید پرداخــت وجــه ســپرده از تاریــخ 1۴۰۰/۰۳/18 لغایــت 1۴۰۰/۰۴/۰1 )پایــان 
کتبــی و  کوچــه 9۴ تحویــل نماینــد. مزایــده بصــورت  وقــت اداری( بــه دبیرخانــه اداره اوقــاف واقــع در خمینــی شــهر خیابــان شــریعتی شــمالی 
خ 1۴۰۰/۰۴/۰2 در محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خمینــی شــهر تشــکیل و  کمیســیون مزایــده ســاعت 9 صبــح روز چهارشــنبه مــور

پیشــنهادهای رســیده را بررســی و اتخــاذ تصمیــم خواهــد نمــود.
کمیسیون در قبول یا رد هریک از پیشنهادها مختار می باشد.  )۴

۵( برنــده مزایــده موظــف اســت تــا ۳ روز پــس از اعــام نتایــج مزایــده توســط اداره اوقــاف، بــه اداره اوقــاف شهرســتان مراجعــه تــا مقدمــات تنظیــم 
قــرارداد اجــاره فراهــم شــود. درصــورت عــدم مراجعــه و یــا عــدم اقــدام بــه موقــع، انصــراف تلقــی شــده و ســپرده وی بــه نفــع موقوفــه ضبــط و بــه 
هیــچ عنــوان عــودت نخواهــد شــد و نفــر دوم جایگزیــن برنــده مزایــده خواهــد شــد. این موضــوع بــه صــورت ترتیبــی و بــا دعــوت اداره اوقــاف محل 

کتبــی ادامــه خواهــد داشــت و درصــورت عــدم مراجعــه برنــدگان ردیف هــای اول و دوم و ســوم، مزایــده تکــرار خواهــد شــد. بصــورت تلفنــی یــا 
۶( سپرده نفرات اول و دوم و سوم تا تنظیم قرارداد بنام برنده مزایده یا نفرات جایگزین، عودت داده نخواهد شد.

ج از موعــد مقــرر تحویــل دبیرخانــه شــود و یــا فاقــد قیمــت، مشــروط، مبهــم، قلــم خــورده و یــا بــدون امضــاء و یــا  کــه خــار 7( بــه پیشــنهادهایی 
بــدون فیــش واریــزی باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.

کلیــه  کارشناســی برعهــده برنــده مزایــده می باشــد.  گهــی دیــواری، بنــر، روزنامــه و...( و حــق الزحمــه  گهــی )آ کلیــه هزینه هــای نشــر آ  )8
برعهــده مســتأجر می باشــد. و...  عــوارض شــغلی  بیمه هــا،  بــه  مربــوط  هزینه هــای 

ــه غیــر، تحــت هیــچ  گــذاری مورداجــاره را ب ــود و حــق وا ــه رعایــت شــئونات و مقــررات محــل مورداجــاره خواهــد ب 9( مســتأجر ملــزم و مکلــف ب
عنوانــی نخواهــد داشــت و حــق هیچگونــه اضافــه نمــودن بنــا و... بــه ملــک موقوفــه را نخواهــد داشــت و درصــورت اقــدام، تمامی بنــا و... 

ــه اعتراضــی نخواهنــد داشــت. ــر حــق هیچگون ــود و مســتأجر و اشــخاص غی ــه موقوفــه خواهــد ب مســتحدثه متعلــق ب
ــه مقــدار مقــرر توســط اداره  ــا ســفته ب ــر مقــررات ضمانت هــای الزم اعــم از چــک ی ــا ضامنیــن وی براب 1۰( از برنــده مزایــده و همچنیــن ضامــن ی

اوقــاف درخصــوص تخلیــه و تســویه حســاب نهایــی و تأدیــه حقــوق موقوفــه اخــذ خواهــد شــد.
کلیــه شــرایط قــرارداد اجــاره خواهــد بــود. تأخیــر در  11( برنــده مزایــده پــس از تنظیــم قــرارداد مســتأجر موقوفــه خواهــد بــود و ملــزم بــه رعایــت 
پرداخــت اجــاره بهــاء و یــا تخلــف از هریــک از شــروط قــرارداد موجب ایجــاد حــق فســخ بــرای بقیــه مــدت و مطالبــه هرگونــه خســارت وارده بــرای 

اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خواهــد شــد.
کســب اطاعــات بیشــتر بــا تلفــن ۳۳۶2۶۰71 داخلــی ۳ تمــاس و یــا جهــت بازدیــد از محــل مورداجــاره در ســاعات  متقاضیــان می تواننــد جهــت 

اداری روزهــای مقــرر در بنــد ۳ بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان خمینــی شــهر مراجعــه نماینــد.

گهی مزایده« »آ

11۴۶9۰۴ / م الف

مبلغ سپرده 
شرکت در 

مزایده

قیمت پایه 
کارشناسی 

ماهیانه
آدرس کد رقبه موقوفه وضعیت

1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 7/۵۰۰/۰۰۰ ریال
 خمینی شهر، بلوار منتظری،

 جوی گاردر، جنب مسجد موسی
بن جعفر

2۰۰۵2271۰۰۰۰۶  صاحب
سلطان نقدی مسکونی

1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال  کوشک خ فرهادی کوچه حضرت
معصومه )س( بن بست سوم 2۰19۳7۰۶1۰۰۰۰1 گلچهره عارفی مسکونی

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال
 خمینی شهر خ شهید صدوقی

 کوچه مدرسه ناموس چهارراه مکتب
الصادق کوچه مکتب الصادق

2۰۰۴891۵1۰۰۰۰۰۵
 حسن ولد

 مرحوم
کرباعلی

آموزشی
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بسته جگر
۲ عدد پیاز متوسط

نمک، فلفل، زردچوبه
۳ حبه سیر

فلفــل دلمــه، هویــج، قــارچ، ســیب زمینــی بــه 
دلخــواه بزنیــد. خوشــمزه تــره

طرز تهیه:
آب  در  میریزیــم  دقیقــه   ۷ مــدت  بــه  را  جگــر 
بجوشــه. بعــد جــدا تــوی تابــه در دار پیــاز نگینــی 
کــرده رو تفــت میدیــم و ســپس هویــج و  خــرد 
فلفــل دلمــه و قــارچ خــال شــده و ادویــه را به پیاز 
اضافــه بعــد جگــرا رو اضافــه می کنیــم درب تابــه رو 

کــه قــارچ پــس میــده رو حــرارت  میزاریــم تــا بــا آبــی 
خیلــی مایــم بپــزه و چنــد دقیقــه بعــد درب تابــه 
کمی جگــر هــم  رو برداشــته وقتــی بــه روغــن افتــاد 

تفــت میدیــم.

بخیلی ســفارش ســاخت کوزه و کاســه ای را به کوزه 
کــوزه ات چــه نویســم ؟  گــر پرســید: بــر  کــوزه  گــر داد. 
گفــت بنویــس »فمــن شــرب منــه فلیــس  بخیــل 
کــس از آن آب بنوشــد از مــن نیســت «  منــی؛ هــر 
کاســه ات چــه  گــر پرســید: بــر  کــوزه  )بقــره 2۴9( بــاز 
گفــت بنویــس » و مــن لــم یطعمــه  نویســم؟ بخیــل 
کــس از آن بخــورد از مــن نیســت.۱۷  فانــه منــی؛ هــر 

کوتــاه امــا پنــد آمــوز. حکایــت 

ک جگر سفید خورا بخل

دستپخت کوتاه حکایت 

شــرکت مایکروســافت تحــت پــروژه ای بــا عنــوان 
کوچــک را درون یــک  »Natick«، یــک مرکــز داده 
ــا  ــوت ی ــرار داده و آن را ۱۱۷ ف ــی ق ــر دریای ــتوانه زی اس
حــدود ۳۵۰۰ متــر زیــر آب شــناور ســاخت؛ تیم پــروژه 
ناتیــک عقیــده دارنــد که ایــن روش بازدهی انــرژی و 

اعتبــار دیتاســنتر ها را افزایــش می دهــد.
کــز داده هــا و ســرور های ارتباطــی یکــی  فاصلــه از مرا
ــه  ــه اطاعــات می باشــد ب از مشــکات دسترســی ب
کــه داده هــا را  کــزی  کاربــر از مرا عبــارت دیگــر هرچــه 
پــردازش و ســپس در اختیــار آن هــا قــرار می دهــد 
کاهــش ســرعت  کــه بــا  بیشــتر باشــد عــاوه بــر آن 
بایــد  شــد  خواهنــد  رو  روبــه  ارســال  و  دریافــت 
به ایــن  دسترســی  بــرای  بیشــتری  هزینه هــای 
رفع ایــن  بــرای  کننــد.  پرداخــت  ســرویس ها 
ــا  مشــکل، شــرکت مایکروســافت تحــت پــروژه ای ب
را درون  کوچــک  یــک مرکــز داده   ،»Natick« نــام
یــک اســتوانه زیــر دریایــی قــرار داده و آن را ۱۱۷ فــوت 
یــا حــدود ۳۵۰۰ متــر زیــر آب شــناور ســاخته اســت؛ 
روش  که ایــن  دارنــد  عقیــده  ناتیــک  پــروژه  تیــم 
عــاوه بــر آن کــه بازدهــی انــرژی و اعتبار دیتاســنتر ها 
را افزایــش می دهــد باعــث می گــردد بــا نزدیک تــر 
کــه در نواحــی ســاحلی  کاربرانــی  شــدن ســرور ها بــه 
قــرار دارنــد تاخیــر در ارتباطــات بــا آن هــا را نیــز بــه 
گــزارش  کاهــش دهــد. در ایــن  صــورت چشــمگیری 
کــرد شــما را با این پروژه جدید آشــنا  ســعی خواهیــم 

نماییــم.
زمانیکــه شــما از لــپ تــاپ یــا سیســتم یــا حتــی 
اســتفاده  خودتــان  هوشــمند  گوشــی های 

گرمــا می کنند، ایــن  می کنید ایــن تجهیــزات تولیــد 
کیفیــت ســرویس دهــی  کاهــش  گرمــا باعــث  تولیــد 
و عــاوه بــر آن، احتمــال از بیــن رفتــن داده هــا را نیــز 
کــه یــک مرکــز داده  کنیــد  زیــاد می کنــد. حــال تصــور 
کــز داده بــزرگ می شــود بــه  )وقتــی صحبــت از مرا
کــز داده ای مثــل  عنــوان یــک ITPRO منظــور مــا مرا
گــوگل، یاهــو و فیســبوک اســت( چقــدر می توانــد بــا 
گرمــا تولیــد نمایــد؟! صد هــا ســرور، ســویچ و روتــر 

یکــی از راهکار هایــی که اینگونــه شــرکت ها در پیــش 
کــز داده خــود بــه مناطق  می گیرنــد انتقــال دادن مرا
سردســیری از جملــه قطــب شــمال و جنــوب اســت 
کــه هزینه هــای آن هــا را بــه شــدت بــاال می بــرد، 
بایــد فراهــم  نیــز  ارتباطــی  زیــرا تمامی بســتر های 
شــود، امــا در ایــن میــان مایکروســافت یــک راهــکار 
نهایــی آن  آزمایــش  و در حــال  ابــداع  را  خاقانــه 
کــز داده هــای خــودش را  اســت؛ مایکروســافت مرا
تحــت عنــوان پــروژه »Natick« بــه زیــر اقیانوس هــا و 
کــه خنــک و ســرد هســتند منتقــل می کنــد  دریا هــا 
کــه با اینــکار می توانــد انقابــی عظیــم در ایــن زمینــه 

بــه وجــود بیــاورد.
پروژه» Natick« چگونه عمل می کند؟

مایکروســافت در ســال ۲۰۱۵ یــک دیتاســنتر را بــه 
کالیفورنیــا زیــر آب قــرار  مــدت چنــد مــاه در ســاحل 
کامپیوتر هــا در ایــن  کــه آیــا  داد تــا مشــخص شــود 
محیــط دوام خواهنــد آورد یــا خیــر؟، بعــد از ایــن 
پــروژه جدیــدی  آزمایــش، شــرکت مایکروســافت 
کــه در  را در ســال ۲۰۱۸ بــا نــام »ناتیــک« آغــاز نمــود 
کپســول بــه اعمــاق  آن دیتاســنتری را بــه شــکل 
آب های اســکاتلند فرســتاد که درون آن ۸۶۴ ســرور 

و ۶/۲۷ پتابایــت حجــم حافظه در عمق ۳۶ متری 
ــد. ــرار داده ش ــا ق دری

تیم پروژه ناتیک در مایکروســافت عقیده داشــتند 
ــنتر ها  ــار دیتاس ــرژی و اعتب ــی ان ــن روش بازده که ای
خشــکی  روی  کــه  چــرا  می دهــد.  افزایــش  را 
زنگ زدگــی  همچــون  مشــکاتی  بــا  دیتاســنتر ها 
نیــز  دمــا  کنتــرل  و  می شــوند  مواجــه  رطوبــت  و 
ــا  ــا ب امــری بســیار دشــوار اســت. امــا محیــط زیردری
کمتــری را برای ایــن  دمــای ثابــت مشــکات بســیار 
دیتاســنتر ها ایجاد می کنــد. شــرکت مایکروســافت 
گذشــت نزدیــک  کمــک محققیــن خــود بعــد از  ــا  ب
کپســول ســرور های  بــه ســه ســال در ســال ۲۰۲۰ 
کامپیوتــری خــود را از زیــر آب خــارج نمودند که پس 
از بــاز نمــودن آن بــه نتایــج جالبــی برخــورد نمودند. 
»جــان روچ« از محققــان مایکروســافت در مــورد 
نتایج ایــن آزمایــش گفت:این پــروژه، مرحله نهایی 
کــرد مفهــوم  کــه ثابــت  یــک تــاش چندســاله اســت 
کــز داده در زیــر آب از نظــر لجســتیکی، زیســت  مرا
محیطــی و اقتصــادی عملــی اســت. وی افــزود: 
کــه محققــان متوجــه آن  یکــی از اولیــن مــواردی 
کــه مرکــز داده در بســتر دریــا از نــرخ  شــدند این بــود 
خرابــی کمتــری نســبت بــه یــک مرکــز داده معمولی 
برخــوردار بــوده و از ۸۵۵ ســرور موجــود فقط هشــت 
کار افتاده اند. ایــن آمــار  مــورد آن هــا طی ایــن زمــان از 
کــه دیتاســنتر زیردریایــی نســبت  بــدان معناســت 
بــه دیتاســنتر های موجــود در خشــکی هشــت برابــر 
نقص هــا  کاهــش  می شــود.  نقــص  دچــار  کمتــر 
اهمیــت باالیــی دارد، زیــرا تعمیــر ســرور زیردریایــی 

فراینــد دشــوار و زمان بــری خواهــد بــود.

معرفــی  خــرداد  بیســتم   CE نــورد  پــاس  وان 
گوشــی ۳۱۵ دالری ارزان تــر از  خواهــد شــد. این 

وان پــاس نــورد خواهــد بــود.
ژوئــن  دهــم   ۵G نســخه  CE نــورد  پــاس  وان 
ــمی اش  ــروش رس ــی و ف ــرداد( رونمای ــتم خ )بیس
از شــانزدهم ژوئــن )بیست وششــم خــرداد( آغــاز 

ــاس در  ــی وان  پ گوش ــن  ــد. جدیدتری ــد ش خواه
هنــد ۲۲،۹۹۹ روپیــه ) حــدود ۳۱۵ دالر( قیمــت 
خواهــد داشــت و شــامل تخفیفاتــی خواهــد بــود 

کاهــش می دهــد. کــه قیمتــش را 
 Nord Core انتظــار مــی رود نســخه  دیگــری بــا نــام
کمی ضعیف تــر  کــه  شــود  معرفــی  نیــز   Edition
گفتــه می شــود در نســخه   از نــورد اصلــی باشــد. 

ــان مجموعــه دوربیــن  ادیشــن پنــل پشــتی میزب
ســه گانه متشــکل از دوربیــن اصلــی و دوربیــن 
اولتراوایــد و دوربیــن عمق ســنج خواهــد بــود و 
کــرو در ایــن نســخه  به احتمــال زیــاد حســگر ما

تعبیــه نخواهــد شــد.
کنــون اطاعاتــی از بانــک HDFC در وب ســایت  ا
وان پــاس در هنــد نمایــش داده شــده اســت 
گوشــی هوشــمند  کاربــران درصــورت خریــد  کــه 
نــورد N1 )همــان ۵G Nord CE(  از  وان پــاس 
تخفیــف ۱،۰۰۰ روپیــه ای برخــوردار خواهنــد شــد و 
خواهنــد توانســت آن را بــه قیمــت ۲۲ هــزار روپیــه 

کننــد. تهیــه 
بنابــر اطاعــات منتشرشــده، مطمئــن خواهیــم 
کــه قیمــت وان پــاس نــورد ســی  ای قیمــت  بــود 
۲۲۹۹۹ روپیــه خواهــد بــود؛ زیــرا درحال حاضــر، 
مــدل وان پــاس نــورد در هنــد ۲۴،۹۹۹ روپیــه 
گران تــر از مــدل نــورد CE اســت.  کــه  قیمــت دارد 
جزئیــات  باقی مانــده  روزهــای  در  امیدواریــم 

گوشــی منتشــر شــود. بیشــتری از ایــن 

گران، اپــل در مراســم  گفتــه یکــی از افشــا طبــق 
معرفــی  ســخت افزاری  محصــول   2۰21  WWDC

نمی کنــد.
اپــل تــا ســاعاتی دیگــر رویــداد WWDC امســال را در 
به صــورت مجــازی برگــزار و در آن، پیش نمایشــی 
ارائــه  را  نرم افــزری اش  دســتاوردهای  آخریــن  از 
گمــان می رفــت غــول دنیــای  می کنــد. پیش ازایــن، 
محصــوالت  برخــی  مذکــور  رویــداد  در  فنــاوری 
ســخت افزاری نظیــر مک بــوک پــرو جدیــد را نیــز 
قلــب  و  کالبــد  احتمــاال  کــه  می کنــد  رونمایــی 
بااین حــال،  داشــت.  خواهنــد  جدیــدی  تپنــده 
گر خوش نــام محصــوالت اپــل،  l۰vetodream، افشــا
کنفرانس  که در  کرده اســت  با ارســال توییتی اعام 
جهانــی توســعه دهندگان، این شــرکت محصــول 

نمی کنــد. رونمایــی  ســخت افزاری  
یکــی  توییــت  بــه  پاســخ  در  یادشــده  گر  افشــا
»آیــا  کــه  مضمــون  با ایــن  دنبال کنندگانــش  از 
 2۰21  WWDC در  ســخت افزاری  اطاعیه هــای 
هیــچ  می کنــد  بیــان  داشــت؟«  خواهــد  وجــود 
ســخت افزاری در ایــن رویــداد معرفــی نخواهــد شــد. 
کاربــری  اپــل رابــط  گفتــه می شــود  افزون برایــن، 
جدیــدی حداقــل بــرای یکی از سیســتم عامل های 
ــخص  ــه مش ــد؛ البت ــی می کن ــزاری اش رونمای نرم اف

بــود. کــدام سیســتم عامل خواهــد  نیســت 
معرفــی  دربــاره  ضدونقیضــی  شــایعات  کنــون،  تا
 21 WWDC مک بــوک پــرو ۱۴ و ۱۶ اینچی در رویــداد

منتشــر شــده اســت. 
کــه غــول دنیــای فنــاوری  عــده ای بر ایــن باورنــد 
ســی ودومین  در  را  جدیــدش  نوت بوک هــای 
رویــداد توســعه دهندگان معرفــی می کنــد و عــده ای 
کمبــود  دیگــر مدعــی هســتند این شــرکت به دلیــل 
مدارهــای  بــر  تبعاتــش  و  نیمه هــادی  جهانــی 
 mini-LED نمایشــگرهای  در  کــه  مجتمــع 
اســتفاده می شــود، تــا اواخــر نیمــه  دوم ســال ۲۰۲۱ 
کنــد. را نمی توانــد عرضــه  یادشــده  محصــوالت 

کــه  گــزارش داده بــود  ِگرمــن از بلومبــرگ قبــا  مــارک 
اوایــل  پــرو  بازطراحی شــده مک بــوک  مدل هــای 

تابســتان امســال رونمایــی می شــوند.

گلکسی  گلکسی زد فولد ۳ و  طبق تازه ترین اخبار، 
کثــر ۲۰ درصــد ارزان تــر از مدل هــای  زد فلیــپ ۳ حدا

قبلی شــان راهی بــازار خواهند شــد.
آینــده  نســل  رونمایــی  بــرای  زیــادی  هیجــان 
دارد.  وجــود  سامســونگ  تاشــو  گوشــی های 
کره ای  به گــزارش Sammobile، انتظــار مــی رود غــول 
گلکســی زد فلیــپ  گلکســی زد فولــد ۳ و  مــاه آینــده 
زیــادی  اطاعــات  کنــون،  تا کنــد.  رونمایــی  را   ۳
اســت.  شــده  منتشــر  دســتگاه ها  درباره  ی ایــن 
گــران هســتند.  گوشــی های هوشــمند تاشــو بســیار 
کــه  اســت  شــده  منتشــر  خوشــی  خبــر  به تازگــی 
گلکســی زد  گلکســی زد فولــد ۳ و  به نظــر می رســد 
فلیــپ ۳ ارزان تــر از نســل های قبلــی خــود خواهنــد 

بــود.
 ۲۰۲۰ فوریــه  را  فلیــپ  زد  گلکســی  سامســونگ، 
گوشــی  کــرد و قیمت ایــن  )بهمــن ۱۳۹۸( معرفــی 
گلکســی زد فولــد  هنــگام عرضــه ۱،۳۸۰ دالر بــود. 
2 نیــز ســپتامبر ۲۰۲۰ )شــهریور ۱۳۹۹( بــا قیمــت 
۱،۹۹۹ دالر روانــه بــازار شــد؛ پــس، انتظــار مــی رود 
گوشــی های آینــده  نیــز همیــن بــازه قیمتــی را تجربــه 

کننــد.
به وجــد  را  سامســونگ  طرفــداران  کنــون  ا آنچــه 

فولــد  زد  گلکســی  کــه  اســت  آورد، ایــن  خواهــد 
گلکســی زد فلیــپ ۳ تــا ۲۰ درصــد ارزان تــر از  ۳ و 
ــا  ــود؛ بنابرایــن، ب ــد ب ــان خواهن ــای قبلی ش مدل ه
کاهــش قیمــت حــدود ۴۰۰ دالری، صاحــب آخریــن 
گوشــی  گوشــی تاشــو خواهیــد شــد. خریــد  مــدل 
کاهــش قیمتــی حتمــا بهتــر  تاشــو جدیــد بــا چنیــن 

گلکســی زد فولــد ۲ خواهــد بــود. از خریــد 
ــرای  ــونگ ب ــل سامس ــی از دالی ــد یک ــر می رس به نظ
گوشــی های هوشــمند تاشــو، جلــب  ــردن  ارزان ترک
توجــه افــراد بیشــتر بــرای خریــد دســتگاه های تاشــو 
نســل بعــد اســت. بــرای مثال، کســانی که توجیهی 

گوشــی ۲،۰۰۰ دالری پیــدا نکردنــد،  بــرای خریــد 
خریــد  بــرای  دالر   ۱،۶۰۰ صــرف  بــا  دارد  احتمــال 
گلکســی زد فولــد ۳ ترغیــب شــوند. درحال حاضــر، 
قیمت ایــن گوشــی ها مشــخص نیســت؛ امــا انتظــار 
کاهــش قیمــت امیدوار کننــده ای داریــم و قیمــت 
دســتگاه ها نیــز بســته به هر کشــور متفــاوت خواهد 

بــود.
گوشــی های  ــاره زمــان معرفــی  ــی درب هنــوز اطاعات
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــر نش ــو منتش ــد تاش ــمند جدی هوش
را  آن هــا  آینــده  مــاه  سامســونگ  مــی رود  انتظــار 

کنــد. رونمایــی 
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رونمایی نمی کند

گلکسی زد فولد ۳ و گلکسی زد فلیپ ۳ ارزان تر از نسل  قبل خواهند بود

فناوریربخفناوریربخ

موبایلربخ

فناوریربخ

کــه موفقیــت امــری  شــاید این  طــور بــه نظــر برســد 
گانــه  نســبی اســت و بــرای هــر فــرد بــه طــور جدا
کــه  اســت  واقعیت ایــن  امــا  می شــود،  تعریــف 
کــه البتــه یــک  کلــی اســت  موفقیــت یــک چارچــوب 
نیــز  مشــخص  ویژگی هــای  و  مشــخصات  ســری 
دارد. بــا شــناخت دقیق این مشــخصات می توانید 
هــر چنــد وقــت یکبــار زندگــی خــود را ارزیابــی کنید تا 
کــه از یــک زندگــی موفــق برخــوردار هســتید  ببینیــد 
یــا خیــر؛ همچنیــن می توانیــد بــرای اصــاح فــردی 
برنامــه  بریزیــد و پایه هــای موفقیــت خــود را تقویــت 

کنیــد.
گر ایــن ویژگی هــا را در خــود می بینیــد، بــه شــما   ا
تبریــک می گوییــم؛ زیرا به احتمال بســیار زیاد شــما 

نیــز یــک فــرد موفــق هســتید.
اشتیاق برای یادگیری و پیشرفت هرچه بیشتر

ــب  کس ــرای  ــتیاق ب ــی اش ــوان نوع ــت را می ت موفقی
اشــتیاق  دانســت. این  بیشــتر  دســتاوردهای 
معموال به شــکل تمایل برای یادگیری و پیشــرفت 
بــه  مــدام  موفــق  فــرد  می شــود.  نمایــان  بیشــتر 
کــه چیزهــای بیشــتر یــاد بگیــرد. دنبال ایــن اســت 

ایــن یادگیــری می توانــد در قالــب آموختــن یــک 
کســب  یــا  کســب وکار  بــا  مهــارت شــغلی مرتبــط 
ــه   دانــش بیشــتر در مــورد یــک موضــوع مــورد عاق

گــر شــما نیز چنین تمایلــی را در خود  فــردی باشــد. ا
می بینیــد، از یــک زندگــی موفــق و رضایت بخــش 

برخــوردار هســتید.
 استقبال از تغییرات مداوم

از  ندارنــد،  پویــا  و  قدرتمنــد  ذهــن  کــه  افــرادی 
کــه ســر راه آنهــا ظاهــر می شــود، هــراس  تغییراتــی 
تغییــرات  از ایــن  موفــق  افــراد  مقابــل،  در  دارنــد. 
عنــوان  بــه  را  تغییــر  گــر  ا می کننــد.  اســتقبال 
نشــانه ای از رشــد و پیشــرفت پذیرفته ایــد، جــزو آن 
کــه از یــک زندگــی موفــق  دســته از افــرادی هســتید 

برخوردارنــد.
نگرش مثبت نسبت به ایده های جدید و 

غیرمعمول
کــه می خواهنــد بــه موفقیــت پایــدار دســت  کســانی 
کنــش عملــی مثبــت نســبت  یابنــد، عــاوه بــر وا
مطــرح  و  کــردن  مطــرح  از  بایــد  تغییــرات،  بــه 

کننــد. اســتقبال  نیــز  جدیــد  شــدن ایده های 
همگام بودن با پیشرفت فناوری

ایــن افــراد هــم در زندگــی شــغلی و هــم در زندگــی 
نوآوری هــا وفــق می دهنــد  بــا  را  شــخصی، خــود 
کــه مملــو از فناوری هــای  تــا بتواننــد در جهانــی 
گــر شــما  مختلــف اســت بــه اهــداف خــود برســند. ا
نیــز همــگام بــا فنــاوری پیــش می رویــد، جــزو افــراد 

موفــق هســتید.

باغ هــای معلــق بابل یا باغهای معلق ســمیرامیس 
ــی( یکــی از عجایــب  کنون ــل )عــراق  و دیوارهــای باب

هفتگانــه بوده انــد.
از ایــن باغ هــا بــه عنــوان شــاهکارهای مهندســی 
متشــکل از مجموعــه ای از باغ هــای ردیفــی شــامل 
طیــف متنوعــی از درخت هــا، بوته هــا، و شــاخه ها 
کــوه ســبز بزرگــی ســاخته شــده از آجــر یــاد  شــبیه بــه 

شــده اســت.
بخت النصــر  دســتور  بــه  ظاهــرًا  آثــار  هردو ایــن 
دوم در حــدود ســال ۶۰۰ پیــش از میــاد ســاخته 

شده اســت.
ایــن آثــار در نوشــته های مورخــان یونانــی ماننــد 
اســترابو و دیــودوروس ســیکولوس ذکــر شده اســت 
ابهاماتــی  آنهــا  وجــود  مــورد  در  همچنــان   ولــی 

هست.
در حقیقــت در هیچ یــک از نوشــته های بابلــی در 

مــورد وجود ایــن بــاغ مطلبــی ذکــر نشده اســت.
نینــوا  باغهــای  بــا  منطقــه  قرنها ایــن  طــول  در 
آن  در  موجــود  کی هــای  حکا در  ولــی  درآمیختــه 
نواحــی روش هــای انتقــال آب رودخانــه فــرات بــه 
کــه برای ایــن باغهــا احتیــاج بوده اســت ,  ارتفاعــی 

شده اســت. آورده 
 این باغها برای خوشحال کردن همسر بخت  النصر 

که بیمار بوده است ساخته شده اند.
بــا  مــاد(  )پادشــاه  هوخشــتره  دختــر  امیتیــس 
تــا میــان دو قــوم صلــح  کــرد  بخت النصــر ازدواج 

گــردد. برقــرار  پایــدار 
کــه آمیتیــس از آن می آمــد ســرزمینی  ســرزمین مــاد 
و  گیاهــان  از  پوشــیده  و  کوهســتانی  و  سرســبز 
در  بابــل  ســرزمین  ولــی  بــود  مختلــف  درختــان 
گرفتــه  منطقــه ای مســطح و فاتــی خشــک قــرار 

بــود.
یکــی از دالیــل بیمــاری آمیتیــس هــم دوری او از 
ســرزمین خــوش آب و هــوای خــود بــود بنابرایــن 
گرفــت باغهــای معلــق بابــل را  بخت النصــر تصمیــم 
کــه  در ارتفــاع بــرای همســر خــود بســازد واژٔه معلــق 
حقیقــت  در  می شــود  اســتفاده  باغهــا  برای ایــن 
کــه باغهــا به وســیله طنــاب یا  به ایــن معنــی نیســت 
ریســمان بــه یکدیگــر متصــل بوده اند بلکــه احتمااًل 
کلمــه ای یونانــی بــه معنــای  ترجمــه ی اشــتباه 

تــراس یــا بالکــن بوده اســت.
می نویســد:  میــاد  از  قبــل  اول  قــرن  در  اســترابو 
تراســها در طبقاتــی روی یکدیگــر واقــع شــده بودنــد 
و هرکــدام دارای ســتونهای ســنگی مکعــب شــکل 
گیاهان پوشــیده شــده  توخالی بوده اند که توســط 
بــود. تحقیقــات بیشــتر در منطقــه بابــل منجــر بــه 

پایه های ایــن ســتون ها شده اســت. یافتــن 

گی آدم های »موفق « ویژ

باغ های معلق بابل

موفقیتربخ

عجایب جهانربخ

بازسازی چهره زنی از عصر نوسنگی با استخراج دی ان ای

عمارت عالی قاپو

پژوهشگران، موفق شدند با استخراج دی ان ای زنی ۵۷۰۰ ساله از یک صمغ تصویر چهره  اش را بازسازی کنند. پژوهشگران اعام کردند که این 
صمغ از پوست درخت غان تهیه شده بود. پژوهشگران توانستند از بزاق باقیمانده روی این صمغ ژنوم کامل انسان را استخراج کنند. تجزیه 
و تحلیل ها نشان داد که صمغ توسط یک زن جویده شده که از نظر ژنتیکی به اقوام شکارچی گردآور تعلق داشته که در مرکز اروپا می زیستند. 

پژوهشگران عقیده دارند که این زن احتماال پوستی تیره، موهای مشکی و چشمانی آبی داشته است.

کاخ عالی قاپو در میدان نقش جهان اصفهان از زیباترین نمونه های معماری دوره صفویان به شمار می آید. عمارت عالی قاپو با معماری برجسته 
و تزیینات قابل توجه از هنرمندان سرشناس ایرانی، توجه بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را به خود جلب می کند. از مهم ترین بخش های 
کاخ عالی قاپو می توان به سر در ورودی کاخ، تاالرهای مجلل، تاالر موسیقی در باالترین طبقه و آثار هنری برجسته در نقاط مختلف عمارت عالی 

قاپو اشاره کرد. پایه های اصلی این عمارت، بر چوب بنا شده اند و همین بر جذابیت معماری کاخ عالی قاپو می افزاید.

عکس روز

گردشگری
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