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رییس اداره آب و فاضالب آران و بیدگل گفت: مصرف آب 
گرمــا نزدیــک بــه ۲ برابــر افزایــش  در ایــن شهرســتان بــا آغــاز 
یافــت.  حســین میرزاییــان افزود: میانگین مصــرف آب هر 
شــهروند آران و بیــدگل در فصــل زمســتان روزانــه ۱۴۵ لیتــر 
گرمــا بــه ۲۷۰  کــه مقــدار مصــرف آب بــا شــروع فصــل  اســت 

لیتــر بــرای هــر شــهروند می رســد.
کولرهــای  گرمــا در آران و بیــدگل  ــا شــروع  وی ادامــه داد: ب
آبــی هــم در بیشــتر خانه هــای شــهروندان فعــال می شــود 
کــه مصــرف آب را بــه ۲ برابــر در تابســتان افزایــش می دهــد.

وی، میانگیــن جهانــی مصــرف آب را روزانــه ۱۲۳ لیتــر برای 
آران و  نفــر برشــمرد و اظهــار داشــت: این مقــدار در  هــر 
بیــدگل بــه طــور متوســط روزانــه حــدود ۲۲۴ لیتــر و نزدیک 

بــه ۲ برابــر میانگیــن جهانــی اســت. 
رییــس اداره آب و فاضــالب آران و بیــدگل بــا اشــاره بــه 
کاهــش افــزون بــر ۵۰ درصــدی بارندگی هــا در ســال زراعــی 
متوســط  طــور  بــه  گذشــته  ســال های  گفــت:  جــاری 
ســاالنه ۱۲۶ میلی متــر بارندگــی در ایــن شهرســتان ثبــت 
یافتــه  کاهــش  میلی متــر   ۶۰ بــه  امســال  کــه  می شــد 
گرفتــه، آران و  ــا تدابیــر صــورت  ــا بیان اینکــه ب اســت. وی ب

بیــدگل امســال قطعــی آب نخواهــد داشــت، افــزود: البتــه 
وضعیــت آب در ایــن شهرســتان خــوب نیســت و مصــرف 
میرزاییــان  اســت.  الزم  حیاتــی  مایــع  هوشــمندانه این 
اظهــار داشــت:  از ســال ۱۳۹۴ مطالعه های ایجــاد فاضالب 
ــه  ــاز ب ــه نی ک ــت  ــده اس ــروع ش ــدگل ش ــهری در آران و بی ش
بــرای اجــرا دارد. وی،  بروزرســانی و اختصــاص بودجــه 
کم آبــی در آران و بیــدگل را جــدی برشــمرد  خشکســالی و 
و افــزود: اضافــه برداشــت های آب از ســفره های زیرزمینــی 
موجــب نشســت زمیــن در برخــی مناطــق شهرســتان 
گرفتــه شــود. رییــس اداره  کــه بایــد جــدی  شــده اســت 
ــرد: ســاخت  ک آب و فاضــالب آران و بیــدگل خاطــر نشــان 
ــهر و  ــفید ش ــاد، س ــوش آب ــهرهای ن ــن در ش ک ــیرین  آب ش
ابوزیدآبــاد انجــام شــده اســت و ســاخت آن در شــهر آران و 
بیــدگل هــم در حــال پیگیــری اســت. وی افــزود: گســترش 
فرهنگ مصرف آب، شناسایی مناطق پرمصرف و دادن 
اخطار و مدیریت مصرف و افزایش سهمیه آب دریافتی از 
زاینــده رود از راهکارهــای کوتــاه مــدت مدیریــت آب در آران 

و بیــدگل اســت.
میرزاییــان بــا اشــاره به اینکــه مدیریــت نشــدن آب در آران و 
بیــدگل، مرگ خاموش این شهرســتان را به همــراه خواهد 
کنــون ۵۵ حلقــه چاه آب شــیرین در  کــرد: ا داشــت، اضافــه 
کــه آبدهــی آن هــا بــه نصــف کاهش  شهرســتان وجــود دارد 

یافتــه و عمــق چاه هــا بــه ۲۳۰ متر رســیده اســت.

رییس اداره آب و فاضالب آران و بیدگل:

مصرف آب در آران و بیدگل ۲ برابر شد
خبرربخ

عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه مرغــداران کشــور، آشــفته بــازار چنــد ســال اخیــر در صنعــت 
طیــور کشــور را ناشــی از عملیاتی نشــدن مصوبه های مجلــس ازجمله قانــون ارزش بهره 
بــری وقانــون جامــع دامپــروری دانســت.  عطــااهلل حســن زاده در همایــش چالش هــا و 
فرصت هــای صنعــت طیــور و نقشــه راه صنعــت طیــور در دولــت ســیزدهم گفــت، بیشــتر 
تولیــد کننــدگان صنعــت طیــور کشــور بــه خصــوص در اســتان مازنــدران کــه از قطب های 
گوشــت ســفید محســوب می شــود، در بدتریــن شــرایط تولیــد و برخــی  اصلــی تولیــد 
واحدهــا بــا حداقــل ظرفیــت فعالیــت می کننــد. وی بــا بیان اینکــه بیــش از ۲ هــزار و ۴۰۰ 
غ مازنــدران در حــال فعالیــت  گوشــت مــر مرغــداری بــا تولیــد ســاالنه حــدود ۲۰۰ هــزار تــن 
کشــور را تأمیــن می کنــد، تصریــح  اســت و ایــن اســتان بــه تنهایــی حــدود ۱۱ درصــد از نیــاز 
کــه ظرفیت ایجــاد شــده صنعــت طیــور اســتان بــرای تولیــد  کرد، ایــن در حالــی اســت 

غ در ســال اســت. گوشــت مــر ســاالنه بیــش از ۵۰۰ تــا ۶۰۰ هــزار تــن 

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران کشور تشریح کرد:

غ و مردم منتظر در صف آشفته بازار مر

روابط عمومی شهرداری گز برخوار

شهرداری گز برخوار درنظردارد:
به اســتناد مجوز شــورای محترم اسالمی شــهر و مفاد بودجه ســال های 1۴۰۰ و 1۴۰1 
شمســی، امور مرتبط با حفظ، نگهداری، حراســت و توســعه فضای سبز شهری 
را ازطریــق مناقصــه عمومی بــرای مــدت یکســال بــه اشــخاص حقوقــی واجد شــرایط 
گــذار نمایــد. متقاضیــان می تواننــد جهــت دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه، تــا  وا
پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه بــه تاریــخ 1۴۰۰/۰۴/۰9 بــه اداره خدمــات و ایمنــی 
گــز برخــوار مراجعــه نماینــد. ضمنــا اطالعــات تکمیلــی مناقصــه  شــهری، شــهرداری 
 WWW.GAZBORKHAR.IR فــوق ازطریــق وب ســایت شــهرداری بــه نشــانی

دردســترس می باشــد.
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گهی مناقصه عمومی آ

جواد زرینچه: 

نظر منتقدان در مورد اسکوچیچ را 
قبول ندارم

۶

مقام مسئول ارشد بانکی:

رقم فعلی وام مسکن پاسخگوی 
نیاز خریداران نیست

پشت پرده نسخه نویسی الکترونیک: 

بازار سیاه دارو تعطیل می شود!

دستور رئیس سازمان تملیکی به مدیران استانی؛ 

ک قاچاق در صورت  سیگار و پوشا
کشف، قطعا امحا می شوند

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان: 

نمایشگاه های  بین المللی، اقتصاد 
اصفهان را یک گام جلو می برد

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

پیمان خواهرخواندگی 
شهرهای پورتو و اصفهان 

بزودی امضا می شود
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در میدان نقش جهان اصفهان:

همایش تجلیل از نقش آفرینان 
کشور صنعت ناِن 

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان: 

گذاری پساب  فوالد مبارکه با شبکه 
کمتر از آب تازه روی آورد به مصرف 

۳

۳
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ک استان اصفهان اداره کل ثبت اسناد و امال

ک استان اصفهان مناقصه گزار: اداره کل ثبت اسناد و امال
ک استان اصفهان موضوع مناقصه: خرید 12۰ دستگاه رایانه موردنیاز اداره کل ثبت اسناد و امال

ک کشور محل تامین اعتبار: سازمان ثبت اسناد و امال
مهلت دریافت اسناد: از روز پنج شنبه 1۴۰۰/۰۳/2۰ لغایت روز سه شنبه مورخ 1۴۰۰/۰۳/2۵

گــران و  کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصــه  محــل دریافــت اســناد: 
کت هــا ازطریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس )www.setadiran.ir( انجــام  بازگشــایی پا
گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت  خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه 

گواهــی امضــاء الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند.
ک استان به نشانی www.es.ssaa.ir درج شده است. گهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد و امال آ

کت های مناقصه: روز شنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۵ تا ساعت 1۴ تاریخ تحویل پا
کت ها: ساعت 1۰ صبح روز یکشنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۶ تاریخ بازگشایی پا

کــه دارای حداقــل رتبــه بنــدی ۴ شــورای عالــی  گــروه و رشــته شــغلی: شــرکت هایی اجــازه شــرکت در مناقصــه را دارنــد 
انفورماتیــک در بخــش )تولیــد و ارائــه رایانه هــای غیــر main frame( و یــا تولیــد و ارائــه دســتگاههای جانبــی و یــا تولیــد و 
کثر مبلغ  ارائه قطعات و ملزومات و یا خدمات پشــتیبانی و دارای تائیدیه از ســازمان نظام صنفی رایانه باشــند و حدا

مجــاز عقــد قــرارداد آنهــا از جمــع مبلــغ اعــالم شــده در بــرگ پیشــنهاد قیمت کمتر نباشــد.
کت هــای مناقصــه: پیشــنهاد قیمــت بــه انضمام کلیــه مــدارک اعالم شــده ازطریق ســامانه تــدارکات  محــل تحویــل پا
کــت الــف حــاوی ضمانــت نامه بانکی به نشــانی اصفهــان خیابان چهاربــاغ باال بعد  گــردد و پا الکترونیــک دولــت اعــالم 
ک اســتان اصفهــان تحویل و  از چهــارراه نیکبخــت روبــروی بیمارســتان شــریعتی دبیرخانــه اداره کل ثبت اســناد و امال

رســید دریافت شــود.
ک اســتان  کل ثبــت اســناد و امــال نــوع و مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه: مبلــغ ضمانتنامــه بانکــی دروجــه اداره 
اصفهــان بــه مبلــغ 1/8۰9/1۰۰/۰۰۰ )معــادل یــک میلیــارد و هشــتصد و نــه میلیون و یکصد هــزار ریال( جهت شــرکت در 
مناقصــه شــماره 1۰۳/1۴۰۰/۳ می باشــد کــه می بایســت بــرای مــدت 9۰ روز معتبــر بــوده و پــس از آن نیــز بــا اعــالم کارفرما 
کــه فاقــد ضمانتنامــه یــا امضــاء، مخــدوش و مشــروط و ضمانتنامه هــای  قابــل تمدیــد باشــد. ضمنــًا بــه پیشــنهاداتی 
کمتــر از میــزان مقــرر، چــک تضمیــن شــده و چــک شــخصی و نظایــر آن و پیشــنهاداتی کــه پس از انقضــاء مدت مقــرر در 

گهــی واصــل شــود، مطلقــًا ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. آ
»سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است«.

ک: اصفهــان خیابــان چهاربــاغ بــاال بعــد از چهــارراه نیکبخــت روبــروی بیمارســتان  آدرس اداره کل ثبــت اســناد و امــا
ک اســتان اصفهــان شــریعتی اداره کل ثبــت اســناد و امــال
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نوبت دوم

گهی مناقصه عمومی یک مرحله ای آ
شماره 1۰۳/1۴۰۰/۳ )تجدید مناقصه شماره 1۰۳/1۴۰۰/2(

افزایش وام مسکن روستایی به 
۱۰۰ میلیون تومان 
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خبر

از  مســکن  بنیــاد  روســتایی  مســکن  کل  مدیــر 
میلیــون   ۱۰۰ بــه  روســتایی  مســکن  وام  افزایــش 
در  ســهرابی  حمیدرضــا  آقــای  داد.  خبــر  تومــان 
وام  تســهیالت  گفــت:  ملــی  رســانه  بــا  مصاحبــه 
ــه ۱۰۰ میلیــون تومــان افزایــش  مســکن روســتایی ب
ــرده و دوره بازپرداخــت آن ۲۰ ســاله خواهــد  ک پیــدا 
بــود. مدیــرکل مســکن روســتایی بنیــاد مســکن 
افزود: ایــن تســهیالت بــه صــورت یارانــه ای و بــا نــرخ 
کن در داخل بافت روســتا  ۵ درصد اســت و افراد ســا
می تواننــد براســاس ضوابــط طرح هــادی و پروانــه 
کــز صــدور پروانــه دریافت می کنند  کــه از مرا ســاختی 
کــرده و پــس از تشــکیل  بــه بنیــاد مســکن مراجعــه 
را  تســهیالت  دســتورالعمل ها  براســاس  پرونــده 
کننــد. وی بــا بیان اینکــه پیــش از ایــن،  دریافــت 
ســقف این تســهیالت ۵۰ میلیــون تومــان بــود، ابــراز 
کــرد تــا ظــرف بیســت روز آینــده امــکان  امیــدواری 
پرداخــت تســهیالت جدیــد در شــعب بانک هــای 
گذشــته مصوبــه  فراهــم شــود. هفتــه  اســتان ها 
هیئــت وزیــران در خصــوص تســهیالت مســکن 
روســتایی از ســوی معــاون اول رئیس جمهــور بــه 
ــه،  ــه و بودج ــازمان برنام ــازی، س وزارت راه و شهرس
بانــک مرکــزی و بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی ابالغ 
ــه بانــک مرکــزی مکلــف  ــر اســاس این مصوب شــد. ب
اســت نســبت به تعیین بانک های عامل و سهمیه 
کــدام بــرای بهســازی و نوســازی ۲۰۰ هــزار واحــد  هــر 
مســکونی روســتایی، حاشــیه شــهر ها و شــهر های 
کنــد. ســازمان برنامــه و  اقــدام  نفــر  زیــر ۲۵ هــزار 
ــد مابه التفاوت ایــن  ــد ش ــز مکلــف خواه بودجــه نی
نرخ ســود را با نرخ ســود تســهیالت مصوب شــورای 
کــه در حــال حاضــر ۱۸ درصــد اســت، از  پــول و اعتبــار 
محــل بودجه ســنواتی بــه بانک مرکــزی بازپرداخت 
کنــد. بنیاد مســکن نیز مکلــف به همــکاری با بانک 
مرکزی در زمینه تعیین ســهمیه هر اســتان مبنی بر 
تعــداد واحد هــای مســکونی مشــمول دریافت ایــن 

تســهیالت در آن اســتان، شــده اســت.

معــاون اجرایــی شــرکت حمــل و نقــل ریلــی شــرکت 
کرامــت، تســهیالت  گفــت: بــه مناســبت دهــه  رجــا 
ســفر بــا قطارهــای شــرکت رجا با تخفیــف ۲۵ درصد 
کرامــت« ارائــه می شــود.  بــه  بــا عنــوان طــرح »دهــه 
گــزارش روابط عمومی شــرکت حمل و نقــل رجا رضا 
عصــاری معــاون اجرایــی شــرکت حمــل و نقــل ریلی 
کــه شــرکت رجــا بــه مناســبت  رجــا بــا اعالم ایــن خبــر 
و  )ع(  رضــا  امــام  مبــارک  والدت  گرامی داشــت 
کرامت، تسهیالت  حضرت معصومه )س( در دهه 
ســفر بــا قطارهای ایــن شــرکت را بــه صــورت تخفیف 
کرامــت« ارائــه  ۲۵ درصــد بــا عنــوان طــرح »دهــه 
ــازه حرکتــی  ــرای ب گفت: ایــن تســهیالت ب می کنــد، 
ــام  ــرای انج ــال ۱۴۰۰ ب ــاه س ــر م ــا اول تی ــرداد ت ۲۲ خ
گفــت: در  ســفرهای ضــروری هم وطنــان اســت. او 
قالــب طــرح مذکــور بــه مســافران بــا نام هــای مبارک 
کــه در بازه هــای زمانــی ذکــر  »معصومــه« و »رضــا« 
شــده از طریــق کانال هــای فــروش رجا )ســایت رجا، 
آژانس هــای مســافرتی(،  تلفنــی ۱۵۳۹ و  ســامانه 
بلیــت قطارهای ایــن شــرکت بــا مبــدا یــا مقصــد 
درصــد  کننــد، ۲۵  خریــداری  را  مشــهد«  و  »قــم 
تخفیــف اعطــا می شــود. عصــاری افــزود: اعمال این 
تخفیفــات بــدون نیــاز بــه هیچ گونــه مراحــل اداری 
در فرآینــد خریــد بلیــت، بــه صــورت خــودکار و بــدون 
محدودیــت در مســیرهای منتهــی بــه مشــهد یا قم 
صــورت می پذیــرد. معــاون اجرایــی شــرکت رجــا 
اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی در  در خصــوص 
قطارهــای رجــا اظهــار داشــت: بــا شــیوع ویــروس 
کشــور، این شــرکت اقدامــات متعــددی  کرونــا در 
بــا   « )سفر+ســالمت(  هوشــمند  »ســفر  شــعار  بــا 
کنتــرل  از:  اعــم  بهداشــتی  پروتکل هــای  انجــام 
وضعیــت ســالمتی و بهداشــت مأمــوران قبــل از 
ــفر،  ــول س ــدأ و ط ــا در مب ــی قطاره ــزام، ضدعفون اع
اســتفاده از ظــروف یکبــار مصــرف پذیرایــی، رعایــت 
فاصله گــذاری اجتماعــی در قطارهــا، جانمایــی و 
ــدم  ــا، ع ــده در قطاره کنن ــی  ــواد ضدعفون ــه م تعبی
و  آغــاز  و...  کرونایــی  بیمــاران  بــه  بلیــت  فــروش 
کــرده اســت. ســامانه ارتبــاط بــا مشــتریان  اجرایــی 
شــرکت حمــل و نقــل ریلــی رجــا از طریــق تلفــن 
۱۵۳۹ بــه صــورت شــبانه روزی آمــاده پاســخ گویی 
کشــور در  گرامــی در اقصــی نقــاط  بــه هموطنــان 
و  قطــار  بــا  ســفر  بــا  مرتبــط  اطالعــات  خصــوص 

ــت. ــان اس ــای آن ــنهادها و انتقاده ــت پیش دریاف
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تخفیف ۲۵ درصدی 
بلیت قطار در 

کرامت«  »دهه 
خبرربخ خبرربخ

کشــور،  عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه مرغــداران 
آشــفته بازار چند ســال اخیر در صنعت طیور کشــور 
را ناشــی از عملیاتــی نشــدن مصوبه هــای مجلــس 
ازجملــه قانــون ارزش بهــره بــری وقانــون جامــع 

دامپــروری دانســت.
در  زاده  حســن  عطــااهلل  گزارش ایســکانیوز،  بــه 
همایــش چالش هــا و فرصت هــای صنعــت طیــور و 
نقشــه راه صنعــت طیــور در دولــت ســیزدهم گفت، 
کشــور بــه  کننــدگان صنعــت طیــور  بیشــتر تولیــد 
کــه از قطب هــای  خصــوص در اســتان مازنــدران 
اصلی تولید گوشــت ســفید محســوب می شــود، در 
بدتریــن شــرایط تولیــد و برخــی واحدهــا بــا حداقــل 

ظرفیــت فعالیــت می کننــد.
وی بــا بیان اینکــه بیــش از ۲ هــزار و ۴۰۰ مرغــداری 

غ  گوشــت مــر بــا تولیــد ســاالنه حــدود ۲۰۰ هــزار تــن 
مازنــدران در حــال فعالیــت اســت و ایــن اســتان بــه 
کشــور را تأمیــن  تنهایــی حــدود ۱۱ درصــد از نیــاز 
کــه  اســت  حالــی  در  کرد، ایــن  تصریــح  می کنــد، 
ظرفیت ایجــاد شــده صنعــت طیــور اســتان بــرای 
گوشــت  تولیــد ســاالنه بیــش از ۵۰۰ تــا ۶۰۰ هــزار تــن 

غ در ســال اســت. مــر
الزام آورشدن اجرای قانون های مصوب مجلس 

از سوی دولت
کشــور، در  عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه مرغــداران 
بخــش دیگــری ادامــه داد، قانون هایــی ازجملــه 
افزایــش بهــره بــری، قیمــت تضمینــی و حمایــت 
از دامپــروری در ســال های قبــل توســط مجلــس 
وجــود  بــا  امــا  شــده  اســالمی تصویب  شــورای 

کــه تشــکلهای مختلــف صنعــت طیــور  فریادهایــی 
در  دارنــد،  صنعــت  از ایــن  حمایــت  بــرای  کشــور 
کنــون بــه  راســتای حمایــت از آنها ایــن قوانیــن تا

مرحلــه اجــرا توســط دولــت نرســیده اســت.
کشــور  حســن زاده، با اشــاره به اینکه ســرانه مصرف 
کیلوگــرم بــا  کیلوگــرم بــه ۳۰ تــا ۳۵  از حــدود ۴/۵ 
گوشــتی  غ  حجــم بــاالی واحدهــای تولیــدی مــر
کشــور افزایــش یافتــه و ظرفیــت ســازی خوبــی در 
کــرد، متأســفانه  کشــور انجــام شــده اســت، اضافــه 
دولــت هیــچ وقــت از ظرفیــت خوبــی صنعــت طیــور 
کشــورهای همســایه  غ بــه  کشــور بــرای صــادرات مــر
کــه عمــده مصرف کننــده هســتند و واردات ســاالنه 
از اروپــا دارنــد، حمایــت واســتفاده درســت نکــرده 
اســت. وی افــزود: حتی ایــن پتانســیل درجهــت 
تنظیــم و تعــادل بخشــی بــازار مصــرف داخلــی نیــز 
کمتــر اســتفاده شــده و بــه جــای حمایــت واقعــی 
غ  گوشــت مــر از تولیدکننــدگان، اقــدام بــه واردات 

می کنــد.
مرغــداران  اتحادیــه  مدیرعامــل  کــه  زاده  حســن 
اســتان مازنــدران نیــز هســت، یــادآور شــد، وضعیــت 
غ درایــن اســتان بــه وضــع چــه کنــم  فعلــی تولیــد مــر
کننــدگان رســیده وانتظــار  کنــم از ســوی تولیــد  چــه 
کــه بخــش کشــاورزی بــه خصــوص صنعــت  هســت 
کشــور مــورد توجــه جــدی دولــت  پرســود طیــور 

ســیزدهم قــرار بگیــرد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه مرغداران کشور تشریح کرد:

غ و مردم منتظر در صف  آشفته بازار مر

گزارشربخ

رئیــس هیئــت مدیــره بانــک تخصصــی بخــش 
گفــت: مبلــغ فعلــی تســهیالت خریــد  مســکن 
مســکن، امــروزه پاســخگوی بازار مســکن نبــوده و 
لذا باید موانع قانونی افزایش ســقف تســهیالت از 

ــا مراجــع ذی ربــط رفــع شــود. طریــق رایزنــی ب
گــزارش بانــک عامــل بخــش مســکن، عیســی  بــه 
بانــک  یــک  بانــک  بیان اینکــه  بــا  نــژاد  کاظــم 
بانــک دولتــی  گفت: ایــن  تخصصــی هســتیم، 
بیــش از ۸۰ ســال قدمــت دارد و در طــول خدمــت 
گذشــته، تمــام اقدامــات و تــالش خــود  ســالیان 
را در راســتای تأمیــن مســکن اقشــار متوســط و 

گرفتــه اســت. کار  کم درآمــد بــه 
وی بــا اشــاره بــه مشــارکت بانــک عامــل بخــش 
ــزرگ ملــی افــزود: در ایــن  مســکن در طرح هــای ب
زمینــه بانــک بنا به وظیفــه ذاتی و سیاســت های 
کالن ابالغــی، چندیــن طــرح بــزرگ و ملــی را اجــرا 
کــه یکــی از ایــن طرح هــای بــزرگ،  کــرده اســت 
مشــارکت در تأمیــن مالــی پــروژه بــزرگ مســکن 

مهــر اســت.
رئیــس هیئــت مدیــره بانــک تخصصــی بخــش 
کیــد بر اینکــه بــا تأمیــن مالــی بانــک  مســکن بــا تأ
مذکــور، بیــش از ۲ میلیــون واحــد مســکونی مهــر 
گفــت: تعداد اندکــی  تعییــن تکلیــف شــده اســت، 
از واحدهــای مســکن مهــر نیــز باقــی مانــده اســت 
کــه بــا تــالش بانــک نســبت بــه تعییــن تکلیف این 
ع وقــت اقــدام خواهــد شــد. واحدهــا نیــز در اســر

عــالوه  حــال  عیــن  در  داد:  ادامــه  نــژاد  کاظــم 
کارنامــه خوبــی در حــوزه تأمیــن  بر اینکــه بانــک 
گذاشــت، در  مالــی مســکن مهــر از خــود به جــای 
حــوادث غیرمترقبــه، مســکن روســتایی و بافــت 
ــی  ــی در راســتای تأمیــن مال ــز اقدامات فرســوده نی
بانــک  و  گرفتــه  صــورت  موصــوف  واحدهــای 
کم درآمــد جامعــه را بــا  توانســته بخشــی از اقشــار 
اجــرای چنیــن طرح هایــی صاحــب مســکن و 

ــد. کن ــرپناه  س
کنــار همه ایــن طرح هــا،  وی همچنیــن گفــت: در 
باوجــود تنگناهــای مالــی، بانــک در طــرح اقــدام 
ملــی مســکن نیــز مشــارکت داشــته، بــه طــوری 
کــه پروژه هــای احداثــی در قالــب طــرح موصــوف 
توســط منابــع واریــزی متقاضیــان و همچنیــن 
منابــع داخلــی بانــک تأمین مالــی شــده و احداث 

می شــوند.
بخــش  عامــل  بانــک  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
کارنامــه  کســب  مســکن، بــا اظهــار امیــدواری از 
موفــق توســط بانــک تخصصــی مســکن در ســال 
سیاســت های  و  برنامه هــا  خصــوص  در   ،۱۴۰۰
کنــار تأمیــن مالــی، بایــد به  آینــده بانــک گفــت: در 

ــرد. ک ــه  ــم توج ــف ه ــی و تکالی ــائل قانون مس
ــر اســاس مصوبــه بانــک مرکــزی  وی ادامــه داد: ب
جمهــوری اســالمی ایران، در حــال حاضــر بانــک 
می توانــد از محــل خریــد اوراق گواهــی حــق تقــدم 
اســتفاده از تســهیالت توســط متقاضی و ارائه آن 
بــه بانــک تــا ســقف ۱۴۰ میلیــون تومــان به صورت 

انفــرادی )بــا احتســاب ۴۰ میلیون تومــان جعاله( 
و تــا ســقف ۲۴۰ میلیــون تومــان بــرای زوجیــن )بــا 
احتســاب ۴۰ میلیــون تومــان جعالــه( متناســب 
بــا شــهر محــل وقــوع ملــک تســهیالت پرداخــت 
کنــد که ایــن مبلغ امروزه پاســخگوی بازار مســکن 
ــقف  ــش س ــی افزای ــع قانون ــد موان ــذا بای ــوده و ل نب
تســهیالت از طریــق رایزنــی بــا مراجــع ذی ربــط 

رفــع شــود.
سیاســت های  در  امــا  داد:  ادامــه  نــژاد  کاظــم 
راهبــردی امســال انبوه ســازان دارای صالحیــت 
که در تهران نســبت به ســاخت مســکن  حرفه ای 
کننــد  بــا اســتفاده از فناوری هــای نویــن اقــدام 
می تواننــد بــه ازای هــر واحد از ۴۵۰ میلیون تومان 
کنند؛ ایــن تســهیالت  تســهیالت بانــک اســتفاده 
در قالــب اختیــارات بانــک قابل اجــرا بــود امــا یــک 
ســری موضوعــات و محدودیت هــا بــرای پرداخت 

تســهیالت نیازمنــد اصــالح قوانیــن اســت.
ابالغ شــده  اخیــرًا  تســهیالت  افزود: ایــن  وی 
خواهنــد  اســتقبال  آن  از  انبوه ســازان  قطعــًا  و 
ســاخت  هزینه هــای  پاســخگوی  کــه  چرا کــرد 

اســت. مســکونی  واحدهــای 
رئیــس هیئــت مدیره بانــک گفت: حتی در ســال 
کــه عــالوه بــر  جــاری ضوابطــی پیش بینی شــده 
تأمیــن مالــی ســاخت، در حــوزه تکمیــل و تجهیــز 
واحدهــای مســکونی نیــز ۱۵۰ میلیــون تومــان بــه 
ازای هــر واحــد در اختیــار ســازندگان واحدهــای 

گیــرد. مســکونی قــرار 

مقام مسئول ارشد بانکی:

رقم فعلی وام مسکن پاسخگوی نیاز خریداران نیست

خبرربخ

خبرربخ

مدیرعامــل ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال 
ک قاچــاق  تملیکــی از امحــای ســیگار و پوشــا
دارای حکم قطعی قضائی خبر داد.  محمدعلی 
افتخــاری در مکاتبــه ای بــا مدیــران اســتانی اعالم 
ک قاچاق دارای حکم قطعی  کرد ســیگار و پوشــا
قضائــی بایــد امحــا شــود. وی گفت: وفق بنــد ۵۸ 
کشــور  کلــی برنامــه ششــم توســعه  سیاســت های 
کاال و ارز  مبنــی بــر پیشــگیری و مقابلــه بــا قاچــاق 
از مبــادی ورودی تــا حمــل و عرضــه آن در بــازار و 
در راســتای اجــرای مفــاد مــاده ۳ قانــون مبــارزه بــا 
کاال و ارز و بنــا بــه دســتور معــاون قضائــی  قاچــاق 
کشــور در امــر مبــارزه بــا قاچــاق و  کل  دادســتان 
جرایــم ســازمان یافتــه کــه همگی مقرر داشــته اند 
ک برنــد  ســیگار های مکشــوفه قاچــاق و پوشــا
امحــاء شــود، بــه همــه اســتان ها ابــالغ می شــود 
ک  همــه اقــالم مکشــوفه قطعــی ســیگار و پوشــا

برنــد دارای حکــم قطعــی، امحــاء شــود.
در متن این نامه آمده است:

»بر اســاس منویات مقام معظم رهبری )مدظله 
کــه  کاالی قاچــاق  العالــی( در خصــوص امحــاء 
فرمودنــد »در موضــوع قاچاق بنده به مســئولین 
کــه وقتــی شــما آن بانــد قاچاقچــی را پیدا  گفتــه ام 
کــه چنــد  کالن قاچــاق را  می کنیــد و آن جنــس 
کشــور می کنید، ایــن  هــزار تــن وزن آن اســت وارد 
جنــس را جلــوی چشــم همــه آتش بزنیــد.« اعالم 
کلــی برنامــه  کــرد، وفــق بنــد ۵۸ سیاســت های 
ششــم توســعه اجتماعــی، فرهنگــی و اجتماعــی 
و اقتصــادی ابالغــی از ســوی معظــم لــه در امــر 
پیشــگیری و مقابلــه بــا قاچــاق کاال و ارز از مبادی 
ورود تــا حمــل و عرضــه آن در بــازار و در اجــرای 

کاال و ارز  ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــون مب ــاده ۳ قان ــاد م مف
هماهنگــی  برنامه ریــزی،  سیاســت گذاری،  کــه 
و نظــارت در حــوزه امــور اجرایــی، پیشــگیری و 
کاال و ارز را از صالحیت هــای  مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز  مصرحــه ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 

بــر می شــمارد.«
در ادامه این مکاتبه آمده است:

»عطــف بــه نامه هــای شــماره ۲۰۰۷۱۷/۰۰/ ص 
ص   /۲۰۰۷۱۱/۰۰ شــماره  و   ۲۶/۲/۱۴۰۰ مــورخ 
۲۶/۲/۱۴۰۰ ســتاد مزبــور و نیــز بنــد )ج( نامــه 
شــماره ۱۴۰/۱۴۰۰/۸۴۶۰/۹۰۰۰ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰ 
کشــور در  کل  معــاون محتــرم قضائــی دادســتان 
کــه  امــر مبــارزه بــا قاچــاق و جرایــم ســازمان یافتــه 
همگــی مقــرر داشــته اند ســیگار های مکشــوفه 
کلیــه  گــردد، بــه  ک برنــد امحــاء  قاچــاق و پوشــا
کشــف  اســتان ها ابــالغ می گــردد: »همــه اقــالم 
ک برنــد دارای حکــم  شــده قطعــی ســیگار و پوشــا

قطعــی، امحــاء شــود
ــر  ــه غی ــذاری البس گ ــورد وا ــت در م ــًا الزم اس ضمن
برنــد در حــد رفــع نیــاز ســازمان های حمایتــی، 
مــورخ   ۰۰۱۰۰۲۳۲۸ بخشــنامه  اســاس  بــر 
ــران  ــردد. مدی گ ــدام  ــازمان اق ۱۲/۲/۱۴۰۰ ایــن س
موظــف  اســتانی  محتــرم  ادارات  رؤســای  و 
بــه  نســبت   ۱۵/۴/۱۴۰۰ تاریــخ  تــا  می باشــند 
کننــد و  انهــدام مزبــور طبــق آمــار پیوســت اقــدام 
گــزارش آن را مســتقیمًا به اینجانــب اعــالم دارنــد.
ــدام  ــئولیت اق ــت، مس ــر اس ــه ذک ــان، الزم ب در پای
آئین نامــه   ۱۰ مــاده   ۱ تبصــره  اســاس  بــر  فــوق 
ــا قاچــاق  ــارزه ب ــون مب اجرایــی مــواد ۵۵ و ۵۶ قان
اســتانی  رؤســای  و  مدیــران  برعهــده  ارز  و  کاال 

اســت.«
نظــر  از  نوشــت  گزارشــی  در  اسوشــیتدپرس 
ــاد  ــن اقتص ــی می کنند، ای ــران زندگ ــه در ای مردمی ک
کــه حــرف اول و آخــر را در انتخابــات پیــش  اســت 

می زنــد.  رو 
در  اسوشــیتدپرس  خبرگــزاری  گزارش ایســنا،  بــه 
بــودن انتخابــات ریاســت  بــه در پیــش  گزارشــی 
جمهوری ایــران پرداخــت و نوشــت: تقریبــا ۶ ســال 
و حصــول  آمدنــد  بــه خیابان هــا  پیش ایرانی هــا 
توافــق هســته ای بــا قدرت هــای جهانــی را جشــن 
گرفتنــد. از نظــر مردم ایــران، برجــام مقدمــه ای بــود 
بــرای ورود مجدد ایــران بــه عرصــه اقتصــاد جهانــی 
و ایجــاد فرصت هــای بــی نظیری بــرای فروش نفت 
در بازارهــا و خریــد هواپیماهــای جدیــد. امروز ایــن 
رویــا در نتیجــه تــورم بــاال، کاهــش ارزش پــول ملی و 
افزایــش نــرخ بیــکاری کمرنگ تر از گذشــته اســت و 

کــرد.   کرونــا هــم شــرایط را بــرای اقتصــاد بدتــر 
از دیــد غربی هــا برنامــه هســته ای ایران مهــم تریــن 
از نظــر  امــا  تهــران اســت  بــا  مســاله در مواجهــه 
ــاد  ــن اقتص ــی می کنند، ای ــران زندگ ــه در ای مردمی ک

کــه حــرف اول و آخــر را در انتخابــات پیــش رو  اســت 
کــس بعــد از رییــس جمهــور روحانــی  می زنــد. هــر 
کار بیایــد، چــاره ای جــز تــاش بــرای اصــاح  ســر 

اقتصاد ایــران نخواهــد داشــت.  
یــک شــهروند ۵۰ ســاله در ایــن رابطــه می گویــد: 
همــه  شــد  اعــام  هســته ای  توافــق  کــه  روزی 
خوشــحال بودنــد و )قیمــت( دالر روز بــه روز پاییــن 
کــه یــک نفــر زیــر توافــق  کمی بعــد  تــر می رفــت. امــا 
زد و از آن خــارج شــد، بازنــده اصلــی مــردم بودنــد.  
اسوشــیتدپرس در ادامــه بــا اشــاره بــه پیامدهــای 
ــر  ــال ۲۰۱۸ ب ــام در س ــکا از برج ــروج آمری ــترده خ گس

روی اقتصاد ایــران نیــز نوشــت: شــاید هیــچ مثــال 
بهتــری از ریــال را نتــوان بــرای توصیــف پیامدهــای 
کــرد. هــر دالر در ســال  بازگشــت تحریم هــا پیــدا 
۲۰۱۵ حــدود ۳۲۰۰ تومــان قیمــت داشــت و امــروز 
حــدود ۲۳ هــزار و ۸۰۰ تومــان قیمــت می خــورد. 
شــهروندان بــرای حفــظ ارزش پــول خــود اقــدام بــه 
گرانبهــا کردنــد. در بــورس  خریــد ارز، ملــک و فلــزات 
گــذاری تبدیل  کــه به مقصــد جذابی برای ســرمایه 
کل از بــاالی دو میلیــون واحــد  شــده بــود شــاخص 
گوســت ۲۰۲۰ بــه ۱.۱ میلیــون واحــد رســیده  در آ

اســت.
عــوام  برنامه هــای  آمریکایــی،  خبرگــزاری  ایــن 
نقــدی و طرح هــای  یارانه هــای  پســندانه نظیــر 
تــورم  رشــد  اصلــی  دالیــل  از  عمومــی را  مســکن 
در ایران دانســته و در ادامه افزوده اســت: بدون آن 
کــه درآمــد واقعــی وجــود داشــته باشــد، هزینه ایــن 
و  شــده  تامیــن  پــول  چــاپ  طریــق  از  برنامه هــا 
کاهــش  جــز  نتیجــه ای  وضعیــت  مشــخصا این 
بیشــتر ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم نداشــته 

اســت.  

دستور رئیس سازمان تملیکی به مدیران استانی؛ 

کشف،  ک قاچاق در صورت  سیگار و پوشا
قطعا امحا می شوند 

اسوشیتدپرس:

اقتصادحرفاولوآخررادرانتخاباتایرانمیزند

خبر

گفــت: بــا  مدیــر عامــل اتحادیــه صنعــت دامپــروران 
کمبــود بــارش و نبــود علوفــه، دامــداران  توجــه بــه 
دام هــای مولــد خود را به کشــتارگاه می برند که این 
امــر زنــگ خطری برای تولید گوشــت کشــور اســت. 
جــواد آزاد مدیــر عامــل اتحادیــه صنعــت دامپــروران 
گو با باشــگاه خبرنگاران جوان، با اشــاره  در گفت و 
بــه تاثیــر شــرایط خشکســالی بــر بــازار دام ســبک 
کنونــی دامــداران بــه علــت  کــرد: در شــرایط  اظهــار 
کشــتارگاه  نبــود علوفــه، دام هــای مولــد خــود را بــه 
می برنــد که ایــن موضــوع زنــگ خطری بــرای تولید 

کشــور محســوب می شــود.
وی افــزود: بــا عرضــه دام هــای مولــد، قیمــت در این 
کــه با ایــن وجــود در  کاهــش یافتــه اســت  فصــل 
کــه زایــش  فصــل آینــده دیگــر دامی وجــود نــدارد 

کنــد.
کیلــو دام ســبک را  کنونــی هــر  آزاد متوســط قیمــت 
گفــت: علــی رغــم آنکــه  کــرد و  ۵۰ هــزار تومــان اعــالم 
قیمــت دام بــه ۶۳ هــزار تومــان رســیده بــود، امــا 
حــذف دام هــای مولــد ناشــی از نبــود نهــاده دولتــی 

کاهــش قیمــت دام شــده اســت. منجــر بــه 
ــت  گوش ــی  گران ــه  ــا بیان اینک ــئول ب ــام مس ــن مق ای
گفــت: در حــال حاضــر  ارتباطــی بــه دامــدار نــدارد، 
کمتــر  کیلــو دام ۵۰ هــزار تومــان یــا  کــه قیمــت هــر 
گوشــت بــا قیمــت ۱۱۰ هــزار تومــان  کیلــو  اســت، هــر 
ــا  کــه عرضــه ب کننــده برســد  بایــد بدســت مصــرف 

نرخ هــای باالتــر ارتباطــی بــه دامــدار نــدارد.
مدیــر عامــل اتحادیــه صنعــت دامپــروران دربــاره 
گوشــت بیــان  تاثیــر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی بــر بــازار 
گرفتــه بــا حــذف ارز ۴۲۰۰  کــرد: بنابــر بــرآورد صــورت 
تومانــی قیمــت گوشــت بــه بــاالی ۲۷۰ هــزار تومــان 
کمتریــن  کــه دام ســبک  خواهــد رســید، در حالــی 

بهــره را از ارز ۴۲۰۰ تومانــی می بــرد.
کیلــو جــو در بــازار آزاد را ۶  کنونــی هــر  آزاد قیمــت 
کــرد و  هــزار تومــان و ذرت ۵ تــا ۶ هــزار تومــان اعــالم 
افــزود: در حــال حاضــر نهــاده دامــی ۲ تــا ۳ برابــر نــرخ 
کلــی  مصــوب در بــازار عرضــه می شــود و بــه طــور 

گــذار اســت. گوشــت اثــر  تامیــن علوفــه بــر بــازار 
وی بــا اشــاره به اینکــه تامیــن علوفــه بــه شــرایط 
شــرایط  در  کــرد:  بیــان  دارد،  اقلیمی بســتگی 
کمبــود بــارش، علوفــه ای در مرتــع  خشکســالی و 
یــا  بــودن  کــه در چنیــن شــرایطی  نــدارد  وجــود 
نبــودن علوفــه بــرای ادامــه تولیــد حائــز اهمیــت 

اســت.
آزاد حمایــت از جامعــه دام عشــایر را ناشــی از ســو 
ــود آنکــه  ــا وج گفــت: ب ــت دانســت و  ــت دول مدیری
کشــور را تشــکیل  کمتــر از ۳۰ درصــد دام  عشــایر 
و  عشــایر  بیــن  دولــت  متاســفانه  امــا  می دهــد، 
گــر  کــه ا ســایر دامــداران تبعیــض قائــل شــده اســت 
ــرای  ــز دامی ب ــرد، در پایی ــورت نگی ــت الزم ص حمای

عرضــه بــه بــازار نخواهیــم داشــت.
ایــن مقــام مســئول از بحران جــدی بازار گوشــت در 
گفت: با توجه به  شــش ماهه دوم ســال خبر داد و 
فــروش دام هــای مولــد و نبــود زایش در فصل پاییز، 
قیمــت گوشــت افزایــش می یابــد که این موضــوع از 

ارز ترجیحــی و حــذف آن مهــم تر اســت.
در  دامپــروران  صنعــت  اتحادیــه  عامــل  مدیــر 
کیــد بــر حمایــت از دامــدار تصریــح  پایــان بــا تا
کــرد: بــا توجــه بــه حــذف دام هــای مولــد دیگــر 
کــه در شــش ماهــه دوم  دامی باقــی نمی مانــد 
کــرد،  ســال بتــوان راجــع بــه قیمــت صحبــت 
از ایــن رو دولــت بایــد حمایــت همــه جانبــه از 

باشــد . داشــته  دامــداران 

کمبود علوفه، قیمت تمام شده تولید گوشت را باال برد: 

گوشت به صدا در آمد  زنگ خطر تولید 

اهمیت فرهنگ مالیاتی 
کشور در اقتصاد 

کــه  مهمی اســت  بســیار  موضــوع  مالیــات 
موجــب تحــوالت چشــمگیری در ابعــاد مختلــف 
می شــود.  کشــورها  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
درک ضــرورت دریافــت مالیــات از ســوی مــردم 
زمینــه ســاز نهادینــه شــدن فرهنــگ مالیاتــی در 
کشورهاســت. فرهنــگ مالیاتــی بــه عنوان یکــی از 
مولفه های اصلی در مقوله مالیات ستانی، یکی 
از راه هــای نســبتا جدیــد وصول مالیات اســت که 
کارایــی روزافزون نظام  ارتقــای آن ســبب  افزایــش 
ــدف  ــا ه ــات ب ــتر مالی ــع آوری بیش ــی و جم مالیات
رشــد اقتصــادی و درنتیجــه پیشــرفت در امــور 
رفاهــی و عمرانی کشــورمی شــود. به عبــارت دیگر 
فرهنــگ مالیاتــی تعامــل بیــن مالیــات دهنــده 
نمی توانــد  کشــور  یــک  اســت.  مالیاتــی  اداره  و 
بــدون توجــه به ایــن مهــم بــه اهدافــش برســد.

عواملــی ماننــد طرز تلقــی افــراد، بینــش و نگرش، 
اجتماعــی،  ارزش هــای  آرمان هــا،  برداشــت ها، 
گیــری  شــکل  در  گاهــی  آ و  تحصیــالت  میــزان 
فرهنگ مالیاتی نقش بسزایی دارند. همچنین 
عواملــی ماننــد بی ســوادی و فرار مالیاتــی در افت 
درآمدهــای دولــت و درنتیجــه رکــود اقتصــادی و 
عقــب افتادگی کشــور در تمامی زمینه هــا موثرند. 
گاهــی از چگونگــی مصــرف مالیــات، موجــب  آ
می شــود پرداخــت آن جــزء وظایــف مــردم تلقــی 
کــه مالیــات  دریافتی  گیــرد  شــود و ایــن بــاور شــکل 
کــز  صــرف امنیــت، رفــاه اجتماعــی، ســاخت مرا
درمانــی، فعالیت هــای عمرانــی و زیربنایــی شــده 
کــه از مزایای  و درنهایــت  ایــن خود مردم هســتند 
ــی،  آن بهره منــد می شــوند. در یــک نظــام مالیات
توجــه بــه فرهنــگ آن بــه عنــوان یــک زیرســاخت 
اساســی و مدیریــت آن یــک امــر مهــم و ضــروری 
اســت. درحقیقــت درآمدهــای مالیاتــی نقــش 
مهمــی در تامیــن هزینه هــای مربوط بــه خدمات 
عمومــی و عمرانی ایفــا می کنــد و اتــکای دولــت 
بــه آن، ســالمت، عدالــت و رونــق اقتصــادی را بــه 

دنبــال دارد. ایــن مهــم ســبب برقــراری عدالــت و 
کاهــش فاصلــه طبقاتــی در جامعــه می شــود. بــا 
ــازمان  ــده، س ــاد ش ــب ی ــت مطال ــه اهمی ــه ب توج
کشــور در راســتای فرهنــگ ســازی  امــور مالیاتــی 
کشــور، اقدامــات بســیاری را انجــام  مالیاتــی در 
ــالح  ــه اص ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک داده اســت 
قانــون مالیات هــای مســتقیم با هدف شــفافیت 
قوانین مالیاتی برای درک بهتر مودیان مالیاتی، 
اطــالع رســانی از طــرق مختلــف ماننــد صــدا و 
ســیما، جرایــد، تبلیغــات محیطــی، نصــب بنــر، 
کــرد.  درواقــع  تابلوهــای اطــالع رســانی و... اشــاره 
تــالش در راســتای ایجاد یــک فرهنــگ مالیاتــی 
پیشــرو در کشــور می توانــد تأثیر مهمــی در کاهش 
درآمدهــای  بــه  وابســتگی  کاهــش  هزینه هــا، 
نفتــی، افزایــش درآمدهــای دولــت و درنتیجــه 
افزایــش عدالــت اجتماعــی و رفــاه عمومی شــود. 
در  رایــج  پدیــده  یــک  بــه  مالیاتــی  تمکیــن 
کشــورهای پیشــرفته تبدیل شــده و توجه تعداد 
زیــادی از محققــان را بــا هــدف شناســایی عوامــل 
اســت.  کــرده  بــه خــود جلــب  آن  بــر  تاثیرگــذار 
هرچــه جامعــه دارای فرهنــگ مالیاتــی غنی تــری 
امــور  ســازمان  توســط  مالیــات  وصــول  باشــد، 
مالیاتــی بــا موفقیــت و ســهولت بیشــتری همــراه 
اســت و مودیــان مالیاتــی نیــز بــا رغبت و احســاس 
مســئولیت بیشــتری اقــدام بــه انجــام وظایــف 

ــد. ــود می کنن ــی خ قانون
• کتمــان درآمــد در اظهارنامه مالیاتی برابر اســت 
بــا عــدم برخــورداری از نــرخ صفــر، معافیــت یــا 
مشــوق های مالیاتــی و تعلــق جرایــم غیــر قابــل 

بخشــش مالیاتــی
• ابــالغ الکترونیکــی اوراق مالیاتــی خدمتی نوین 

در ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مالیاتــی
www.intamedia.ir
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اســتان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  مدیــرکل 
ــده تصــرف اراضــی  گفــت: ۲۴۱ فقــره پرون اصفهــان 
ملــی بــه مســاحت یکهــزار و ۱۷۱ هکتــار ســال ۱۳۹۹ 

در ایــن اســتان رفــع تصــرف شــد. 
پرونــده  فقــره  افــزود: ۶۱۰  کاظمــی  علــی  محمــد 
تخریــب و تصــرف بــا مســاحت چهــار هــزار هکتــار 
ــه پــس از اجــرای  ک گذشــته تشــکیل شــد  در ســال 
احــکام قضایــی و خلــع یــد ۲۴۱ فقــره پرونــده بــه 
مســاحت یکهــزار و ۱۷۱ هکتــار رفــع تصــرف شــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن تصرف هــا به طــور عمــده 
ــورت  ــهرها ص ــراف ش ــر و اط ــای باارزش ت در مکان ه
در  قضایــی  رای  طبــق  داد:  ادامــه  بــود،  گرفتــه 
ــا دادســتان، اجــرای احــکام و نیــروی  هماهنگــی ب
طبیعــی  منابــع  بــه  تصرف هــا  ایــن  انتظامــی 

شــد. بازگردانــده 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان بــا 
بیــان اینکــه از ابتــدای امســال نیــز ۶۹ فقــره پرونــده 
تصرفــی بــه مســاحت ۲۲۶ هکتــار تشــکیل شــده 
تعــداد  ایــن  از  مــورد  داشــت: ۳۴  اظهــار  اســت، 
پرونــده اراضــی تصرفــی بــه مســاحت ۲۶۴ هکتــار 

ــد شــد. ــا خلــع ی رفــع تصــرف ی
اراضــی  از  اینکــه حفاظــت  بــر  کیــد  تا بــا  کاظمــی 
ملــی وظیفــه اصلــی ســازمان جنگل هــا، مراتــع و 
گفــت: ۴۹ نفــر نیروهــای رســمی،  آبخیــزداری اســت 
پیمانــی و قــرارداد معیــن در قالــب نیروهــای یــگان 
کل در ســطح اســتان فعالیــت  حفاظــت ایــن اداره 

می کننــد.
قــرارداد  نیروهــای دارای  یــادآوری حضــور  بــا  وی 
گشــت های مراقبــت در ســطح اســتان  در قالــب 
اصفهــان بــا اشــاره بــه انعقــاد ۲۲ قرار داد تیم گشــت 
در قالــب یــک قــرارداد بــرای هــر شهرســتان ادامــه 
گشــت در ســطح  داد: نزدیــک بــه ۷۱ نفــر نیــروی 

اســتان فعالیــت می کننــد.
قاچاق چوب در فریدونشهر و سمیرم

کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان  مدیــر 
دربــاره قاچــاق چــوب نیــز بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده 
قاچــاق چــوب در شهرســتان های فریدونشــهر و 
ســمیرم اســت و داخــل اســتان خیلــی مشــکلی 
از  چــوب  عمــده  به طــور  گفــت:  نــدارد،  وجــود 
اصفهــان  وارد  مجــاور  و  گرســی  زا اســتان های 

کــه در ۲ مــورد قابــل برخــورد اســت. می شــود 
خودروهــای  بــا  برخــورد  یکــی  افــزود:  کاظمــی 
کامیــون بــه  کــه از انتقــال آن بــا  حمــل چــوب اســت 

ســمت ســواری و ســواری های شــخصی رفتنــد و 
در صنــدوق عقــب حتــی روی صندلی هــای جلــو 
چــوب حمــل می کننــد کــه از ورود این موارد توســط 
گشــت های منابعــی طبیعــی بــا  نیــروی انتظامــی و 
صــدور پرونــده رفــع تخلــف بــه جــرم حمل ممانعت 

می شــود.
کیــد بــر اجــرای سیاســت بازدارندگــی منابع  وی بــا تا
طبیعــی افــزون بــر نظــارت و ممانعــت از تخلــف 
گفــت: بــا رویکــرد بازدارندگــی در ســه شهرســتان 
نجف آبــاد، خمینی شــهر و فالورجــان کــه بیشــترین 
کوره هــای زغــال را دارد بــا دســتور دادســتان  حمــل 
انبارهــای نگهــداری چــوب و مکان  کوره هــای زغال 
بازرســی می شــود و در صورتیکــه چــوب جنگلــی را 
آنجــا تبدیــل کنند منابع طبیعــی مانع آنان شــده و 
افــزون بــر ضبــط چوب بــه نفع دولــت برای متخلف 

پرونــده تنظیــم می شــود.
گفتــه وی، بــه هیچ وجــه اجــازه تبدیــل و خریــد  بــه 
ــهر  ــل ش ــا و داخ کوره ه ــی در  ــا جنگل ــی ی ــوب باغ چ

نمی شــود. داده 
کشف ۱۳۶ فقره پرونده قاچاق چوب

کشــف ۱۳۶ فقــره پرونــده قاچــاق چــوب  کاظمــی از 
کیلوگــرم در ســال ۹۹ خبــر داد  نزدیــک بــه ۵۶۵ هــزار 
کشــف و  کیلوگــرم زغــال نیــز  و افــزود: ۳۴ هــزار و ۶۸۰ 

بــه نفــع دولــت ضبــط شــد.
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان  مدیــر 
دربــاره اجــرای طــرح زراعــت چــوب ســازمان نیــز بــا 
توجــه بــه ممانعــت از قطــع درختــان جنگل هــای 
اراضــی  در  متقاضــی  گــر  ا اظهــار داشــت:  شــمال 
مســتثنیات در اراضــی ملــی وجــود داشــته باشــد 
بــر پایــه مــاده ۳ قانــون حفاظــت و بهــره بــرداری 
گذاشــته  زمیــن بــرای زراعــت چــوب در اختیارشــان 

می شــود.
اجرای ۳۷۰ هکتار جنگل کاری

نزدیــک ۳۷۰ هکتــار  اجــرای  اظهــار داشــت:  وی 
کــه  جنــگل کاری در قالــب طــرح زراعــت چــوب را 
کاشــان  عمــده آن بــه وســعت ۲۰۰ هکتــار در شــهر 
هکتــاری  طــرح ۲۰۰  گفــت:  و  کــرد  کیــد  تا اســت 
ــا اســتفاده از پســاب در حــال اجــرا اســت. کاشــان ب
کاظمــی بــا اشــاره بــه توزیــع نهــال رایــگان منابــع 
طبیعــی و اعطــای تســهیالت بــه بهره بــرداران طــرح 
زراعــت چــوب تصریــح کــرد: بقیــه شهرســتان هــا نیز 
کــه دارنــد و پســاب خریــداری  بــر اســاس میــزان آبــی 
شــده می تواننــد طرح زراعــت چــوب را بــا دریافــت 
کم آبــی اجــرا  گونه هــای ســازگار بــا  نهــال رایــگان و 

کنند.
نگاهــی بــه وضعیــت عرصــه هــای طبیعــی اصفهان 
شهرســتان،   ۲۴ بــا  خطــه  ایــن  کــه  کیســت  حا
کــه  مســاحتی معــادل ۱۰.۷ میلیــون هکتــار دارد 
حــدود ۹.۸  معــادل  را  آن   از  درصــد  از ۹۰  بیــش 
میلیــون هکتــار عرصه هــای منابــع طبیعــی و ملــی 
و از ایــن میــزان حــدود ۴۰۳ هــزار هکتــار را جنــگل 
معــادل )۴ درصــد(، ۶ میلیــون هکتــار مرتــع معــادل 
)۶۴ درصــد( و ســه میلیــون هکتــار بیابــان معــادل 

)۳۲ درصــد( دربرگرفتــه اســت.
جنگل هــای اســتان اصفهــان بــه طــور عمــده در ۲ 
شهرســتان فریدونشــهر بــا ۴۰ هــزار هکتــار و ســمیرم 

بــا ۲۵ هــزار هکتــار قــرار دارنــد.
کمتــر از ۰.۱ هکتــار  ســرانه جنــگل در ایــن منطقــه 
کــم، گونه های  اســت امــا با وجود ســطح به نســبت 
گونــه درختــی ودرختچــه ای(  خــوب و متنــوع )۳۵ 

در آن رشــد می کننــد.
اســتان اصفهــان واقــع در مرکــز کشــور اقلیم خشــک 
و نیمــه خشــک دارد و از ایــن پهنــه ۳.۲ میلیــون 
هکتــار معــادل ۳۲ درصــد ســطح اســتان را اراضــی 
کــه بطــور عمــده  بیابانــی و شــنزار تشــکیل می دهــد 
کنده اســت. در بخش های شــمالی و شــرقی آن پرا

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان: 
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معــاون توســعه و بهــره بــرداری فاضــالب آبفــای 
اصفهان گفت:شــرکت فوالد مبارکه و ذوب آهن 
گــذاری بــه اســتفاده از پســاب  بــا صنعــت شــبکه 
کــه شهرســتانهای لنجــان و  کــرده انــد چرا اقــدام 
مبارکه و فالورجان و فوالدشــهر فاقد زیرســاخت 
هــای شــبکه فاضــالب بودند که ایــن دو صنعت 
اقــدام بــه احــداث شــبکه جمــع آوری، خطــوط 
فاضــالب  تصفیــه خانــه  تاسیســات  و  انتقــال 

کردنــد.
امیرحســین حکمتیــان در گفــت وگو با ایراســین 
بــزرگ  صنایــع  موثــر  اقدامــات  بــه  اشــاره  بــا 
ــت:  ــار داش ــه آب اظه ــرف بهین ــان در مص اصفه
شــرکت فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن بــا صنعــت 
اقــدام  پســاب  از  اســتفاده  بــه  گــذاری  شــبکه 
کــه شهرســتانهای لنجــان و مبارکه  کــرده انــد چرا
و فالورجــان و فوالدشــهر فاقــد زیرســاخت هــای 
شــبکه فاضــالب بودند که این دو صنعــت اقدام 
بــه احداث شــبکه جمــع آوری، خطوط انتقال و 

کردنــد.  تاسیســات تصفیــه خانــه فاضــالب 
ــگاه  ــروگاه و پاالیش ــر نی ــی نظی ــزود: صنایع وی اف
هم با احداث تصفیه خانه تکمیلی در راســتای 

کــرده انــد. گیــری از پســاب اقــدام  بهــره 
معــاون توســعه و بهــره بــرداری فاضــالب آبفــای 
کــرد: شــرکت فــوالد مبارکــه  اصفهــان تصریــح 
در قالــب قــرارداد بیــع متقابــل بــا شــرکت آبفــای 
اســتان اصفهــان نســبت بــه تامیــن منابــع مالــی 
مــورد نیــاز در راســتای احــداث شــبکه و تصفیــه 
ــتان  ــهرهای شهرس ــالب در ش ــای فاض ــه ه خان
کرکونــد،  زیباشــهر،  دیزیچــه،  شــامل  مبارکــه 
مبارکــه و همچنیــن در شــهرهای زاینــده رود، 
و  ورنامخواســت  لنجــان،  ســده  شــهر،  زریــن 
کــرد تــا  گــردان در شهرســتان لنجــان اقــدام  چــم 
از پســاب حاصلــه از احــداث ایــن شــبکه هــای 

کنــد. فاضــالب در بخــش صنعــت اســتفاده 

کنــون  ۵۰۰  وی افــزود: در طــی ایــن قــرارداد تا
گــذاری فاضــالب و احــداث یــک  کیلومتــر لولــه 
تصفیــه خانــه و ۶ بــاب ایســتگاه پمپــاژ فاضــالب 
گرفتــه و بــر اســاس آن ۴۵۰ لیتــر در ثانیــه  انجــام 
از پســاب حاصلــه در صنعــت فــوالد اســتفاده 
کــه این امر نقش مهمــی در کاهش  خواهــد شــد 
بارگــذاری آب مصرفــی بــر رودخانــه زاینــده رود 

ــت. ــته اس داش
معــاون توســعه و بهــره بــرداری فاضــالب آبفــای 
کــرد: بــا توجــه بــه اعتبــارات  اصفهــان تصریــح 
بــرای  گذشــته  ســنوات  در  دولتــی  محــدود 
احــداث تاسیســات فاضــالب در شهرســتانهای 
مبارکــه و لنجــان، قطعــا تــا ۳۰ ســال آینــده مــردم 
این شــهرها از خدمات دفع بهداشــتی فاضالب 
بهــره منــد نمــی شــدند؛ امــا بــا مشــارکت شــرکت 
فــوالد مبارکــه و شــرکت آبفــای اصفهــان در ایــن 
پــروژه، طــی ۵ ســال شــاهد پیشــرفت فیزیکــی 

بــاالی ۹۰ درصــد هســتیم.  
شــامل  طــرح  ایــن  منافــع  کــرد:  اضافــه  وی 
ارتقــاء اســتانداردهای زیســت محیطی منطقه، 
افزایــش ســطح بهداشــت عمومــی و حفاظــت 
کاهــش  و  زیرزمینــی  آبهــای  منابــع  از  کیفــی 
در  نیــاز صنعــت  مــورد  بارگــذاری آب مصرفــی 

اســت. رود  زاینــده  رودخانــه 
معــاون توســعه و بهــره بــرداری فاضــالب آبفــای 
گفــت: ایــن پــروژه بــه عنــوان یکــی از  اصفهــان 
کشــور  پــروژه هــای شــاخص زیســت محیطــی در 
طــی بازدیــد نماینــده ســازمان یونســکو مــورد 

ــد.   ــع ش ــین واق تحس
شــبکه  احــداث  پــروژه  امیدواریــم  گفــت:  وی 
تاسیســات  و  انتقــال  خطــوط  آوری،  جمــع 
تصفیــه خانــه فاضالب در شهرســتانهای مبارکه 
و لنجــان بــا مشــارکت شــرکت فــوالد مبارکــه و 
ــا پایــان ســال ۱۴۰۱ بــه  آبفــای اســتان اصفهــان ت

کامــل و نهایــی برســد. بهــره بــرداری 

معاون توسعه و بهره برداری فاضالب آبفای اصفهان: 

فوالد مبارکه با شبکه گذاری پساب 
به مصرف کمتر از آب تازه روی آورد

خبرربخ

ــتان  ــع اس ــار از مرات ــون، ۱۹ هکت کن ــال تا ــدای س از ابت
مدیــرکل  اســت.  شــده  حریــق  طعمــه  اصفهــان 
اشــاره  بــا  اصفهــان  اســتانداری  بحــران  مدیریــت 
کنــون، ۹ مــورد حریــق  بــه اینکــه از ابتــدای ســال تا
در باغ هــا، مراتــع و پوشــش های جنگلــی اســتان 
گفــت: ایــن  اصفهــان بــه وســعت ۱۹ هکتــار رخ داده، 
حریق هــا شــامل ۲ هکتــار بــاغ در منطقــه اردســتان، 
۷.۵ هکتــار مراتــع در لنجــان و ســمیرم، ۴ هکتــار 
جنــگل در ســمیرم و ۲ هکتــار در دهســور شهرســتان 

کنــون اتفــاق افتــاده  فریدون شــهر از ابتــدای ســال تا
است. منصور شیشه فروش افزود: در سال گذشته، 
۱۰۵ حریــق در اســتان اتفــاق افتــاد و ۵۸۰ هکتــار از 
مراتع و جنگل ها در ســال گذشــته دچار آسیب شد. 
کــردن آتــش و  کــرد: گردشــگران از روشــن  وی توصیــه 
همچنین رها کردن اشیای براق در مراتع خودداری 
کنند و باغداران نیز پوشش گیاهی خشک باغ های 
کننــد و کشــاورزان نیــز تــه مانــده  خــود را جمــع آوری 
محصوالت خود را آتش نزنند. شیشــه فروش افزود: 
ــع صعب العبــور  ــه وجــود جنگل هــا و مرات ــا توجــه ب ب

در اســتان اصفهــان نیــاز اســت ســازمان جنگل هــا و 
مراتع یک دستگاه بالگرد مجهز به سبد آب پاش به 

اســتان تحویــل دهــد.

معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــالب 
اســالمی از بازنگــری طــرح هــادی در 116 روســتای 

اســتان اصفهــان خبــر داد. 
محمدرضــا شــاملو ظ در حاشــیه جلســه بررســی 
مشــکالت عمرانــی روســتاهای منطقــه بــادرود در 
کــرد: طــی ســفر دو  جمــع اصحــاب رســانه اظهــار 
روزه کــه بــه دعــوت نماینده نطنز، بــادرود و قمصر 
به حوزه انتخابیه داشــتم از نزدیک از روســتاهای 
از  بازدیــد  ضمــن  نزدیــک  از  و  بازدیــد  منطقــه 
پروژه هــای اجــرا شــده توســط بنیــاد مســکن در 
گرفتــم. جریــان مشــکالت ایــن روســتاها نیــز قــرار 

معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن انقــالب 
انتخابیــه  حــوزه  روســتاهای  افــزود:  اســالمی 
گردشــگری،  لحــاظ  از  قمصــر  و  بــادرود  نطنــز، 
پویایــی  و  زندگــی  تاریخــی،  بافت هــای  وجــود 
و تولیــد در موقعیــت خوبــی قــرار دارنــد و بنیــاد 
مســکن بــا همــکاری بخشــداری ها و دهیاری هــا 
فعالیت هــای مشــترکی بــرای توســعه روســتاها 
مســکن  بنیــاد  وظیفــه  و  می دهنــد  انجــام 
اعطــای اعتبــارات ملــی بــرای توســعه و عمــران 
کــرد: عــالوه بــر اعتبــارات  روستاهاســت. وی بیــان 

کمک هــای دهیــاران و اعتبــارات  ملــی، خیریــن، 
برنامه ریــزی  کمیتــه  در  کــه  دارایــی  تملــک 
شهرســتان ها بــه تصویــب می رســد، می توانیــم 
گســترده تری در ســال ۱۴۰۰ بــرای  فعالیت هــای 

توســعه عمــران روســتاها داشــته باشــیم.
روســتاها  از  میدانــی  بازدیــد  در  گفــت:  شــاملو 
مقرر شــد ســاماندهی معابر، آســفالت و بهســازی 
بوســتان های  ســاماندهی  روســتایی،  معابــر 
روســتایی، تأمیــن زمیــن بــرای مســکن اهالــی 
روســتا در مــاه آینــده عملیاتــی شــود و امیدواریــم 
کلیــه مصوبــات در راســتای  تــا پایــان ســال ۱۴۰۰ 
توســعه روســتاهای منطقه نطنز، بادرود و قمصر 
عملیاتــی و در اختیــار مــردم عزیــز روســتاها قــرار 
بگیــرد. معــاون عمــران روســتایی بنیــاد مســکن 
ــازل  ــناد من ــدور اس گفــت: در ص ــالمی  ــالب اس انق

روســتایی مشــکل خاصــی وجــود نــدارد و اســتان 
کشــور را دارد و بــا همــکاری  اصفهــان رتبــه برتــر 
ک اســتان اصفهــان و  ســازمان ثبت اســناد و امــال
بنیاد مســکن، اســناد منازل روســتاها صادر شده 
که برای خانه های آن ســند صادر  و هر روســتایی 
نشــده باشــد ســریعًا پرونده آن به جریان انداخته 
عزیــز  روســتاییان  وقــت  ع  اســر در  تــا  می شــود 
کــرد: بــا توجــه  صاحــب ســند شــوند. وی اذعــان 
بــه اســناد مالکیــت دفترچــه ای روســتایی بــدون 
مختصــات جغرافیایــی هســتند و ممکــن اســت 
در ایــن خصــوص مشــکالتی ایجــاد شــود در حــال 
تعویــض اســناد مالکیــت دفترچــه ای بــا اســناد 
تک بــرگ دارای مختصــات جغرافیایــی هســتیم 
کــدام از اهالــی روســتاها بــا مراجعــه بــه بنیــاد  و هــر 
مســکن کار تبدیل اســناد آنها انجام خواهد شد.

وی بــا اشــاره بــه اتمــام دوره ۱۰ ســاله طــرح هــادی 
روســتایی و مشــکالت روســتاییان بــرای ســاخت  
کشــور دوره  گفــت: در ۱۳ هــزار روســتای  و ســاز، 
۱۰ ســاله طــرح هــادی آنهــا بــه اتمــام رســیده و 
طــرح  بازنگــری  گســترده ای  طــرح  در  امســال 
ــز در  انجــام خواهــد شــد و در اســتان اصفهــان نی
۱۱۶ روســتا، بازنگــری طرح هــای انجــام می شــود.

از ابتدای سال تاکنون: 

حریق در ۱۹ هکتار از مراتع استان اصفهان 

بازنگری طرح هادی در ۱۱۶ روستای استان اصفهان
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کمیتــه امــداد امــام خمینــی)ره( شــهرضا  رییــس 
بــه  اشــتغالزا  فقــره تســهیالت  از اختصــاص ۵۱۰ 
روســتاییان و عشــایر مســتقر در ایــن شهرســتان 

خبــر داد.
ــرزاق میرزایــی در جلســه شــورای اشــتغال و  عبدال
ســرمایه گذاری ایــن شهرســتان افــزود: مبلــغ هــر 
وام ۵۰۰ میلیــون ریــال و ســرجمع اعتبــار تخصیص 

یافتــه افــزون بــر ۱۵۰ میلیــارد ریــال اســت.
کــرد: عمــده تســهیالت اشــتغال  وی خاطرنشــان 
کشــاورزی،  روســتاییان و عشــایر در بخش هــای 
دامــداری و صنایــع و خدمــات مرتبــط بــه ایــن 

حوزه هاســت.
رییــس کمیتــه امداد شــهرضا با اشــاره به وضعیت 
کم آبــی تابســتان امســال در بیشــتر  خشکســالی و 
کــرد: خســارت جــدی  مناطــق اســتان تصریــح 
کنــار آســیب هــای ناشــی از شــرایط  ایــن پدیــده در 
کــم درآمد  کرونایــی، شــرایط ســختی را بــرای اقشــار 

کــرده اســت. و ضعیــف ایجــاد 
میرزایــی ادامــه داد: ۲۶۰ فقــره تســهیالت ایجــاد 
کار و اشــتغال بــه ارزش ۸۸ میلیــارد و ۶۳۰ میلیــون 
ریــال تــا پایــان اردیبهشــت امســال بــه متقاضیــان 

ــده در ایــن نهــاد پرداخــت شــد. دارای پرون
وی تعهــد ایجاد اشــتغال کمیتــه امداد در ســامانه 
کــرد و افــزود: ۲۳۴ فقــره  رصــد را ۱۹۶ فقــره اعــالم 
کــه ۱۳۹ فقــره  در ایــن ســامانه ثبــت اشــتغال شــده 
آن مربــوط بــه مددجویــان تحــت پوشــش ایــن 
نهــاد حمایتــی اســت. بخشــدار مرکــزی شــهرضا 
نیــز در ایــن جلســه اظهــار داشــت: ۴۰ میلیــارد ریال 
تســهیالت در ۱۲ ماهه گذشــته به روستاییان این 

شهرســتان پرداخــت شــده اســت.
حســین بهزادفــر بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ایــن 
تســهیالت مربــوط بــه نهادهــای حمایتــی اســت، 
کــرد: هشــت میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون ریــال  کیــد  تا
تکمیــل  ضــروری،  مایحتــاج  خریــد  تســهیالت 
ســاخت و ســاز در روســتاها، تهیــه جهیزیــه و دارو 
و درمــان بیمــاران صعب العــالج در همیــن مــدت 

ــت. ــده اس ــت ش پرداخ
واحــد   ۱۵۰ احــداث  مســوول،  ایــن  گفتــه  بــه 
روســتاهای  در  محرومــان  مســکن  ســاختمانی 
شهرســتان نیــز از چنــد مــاه قبــل آغــاز شــده اســت 

دارد. فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد  و ۷۰ 

رییــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای  
شهرســتان خــور و بیابانــک از آغــاز عملیــات روکــش 
گــرم محــور اصلــی خــور بــه پلیــس راه و  آســفالت 

پلیــس راه بــه جنــدق خبــر داد.
مهــدی طاهــری افــزود:  بــرای اجــرای ایــن طــرح 
گرفته شــده  بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر 
کــرد: بــرای آســفالت ۱۳۰ کیلومتر  اســت. وی اضافــه 
بیابانــک۹۰۰  و  خــور  روســتایی  و  اصلــی  راه هــای 
گفــت: در ۲ ســال  میلیــارد ریــال نیــاز اســت. وی 
ایــن  روســتایی  راه هــای  از  کیلومتــر  گذشــته ۱۷۰ 
شهرســتان بــا اعتبــار ۱۷۰ میلیــارد ریال روکش شــده 
اســت. طاهــری افــزود: در آینده نزدیــک و در صورت 
کیلومتــر از راه هــای روســتایی نیــز  تامیــن قیــر، ۵۰ 

روکــش آســفالت حفاظتــی می شــود.
کیلومتــر راه اصلــی و  خــور و بیابانــک بیــش از ۷۰۰ 
روســتایی دارد بــا ایــن وجــود ایــن شهرســتان حتــی 
یــک متــر هــم جــاده ۲ بانــده نــدارد و جاده هــای 
حادثه آفریــن  و  دوطرفــه  آن  روســتایی  و  اصلــی 
نقشــه برداری  عملیــات  و  مطالعاتــی  کار  اســت. 
شهرســتان،  اصلــی  جاده هــای  شــدن  دوبانــده 
انجــام و اجــرای طــرح  دوبانــده شــدن نیــز از ســمت 

مشــجری بــه چوپانــان آغــاز شــده اســت.
بــا  دو خطــه شــدن جاده هــای این شهرســتان، آمار 
تصــادف و ســوانح جــاده ای در حــد قابــل توجهــی 

کاهــش می یابــد.
و  خــور  شهرســتان  اساســی  مشــکالت  از  یکــی 
بیابانــک، راه هــای ارتباطــی و مواصالتــی آن اســت و 
بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تــردد در جاده هــای آن و 
نبــود زیرســاخت های حمــل  و نقــل مناســب، بایــد 
افزایــش ایمنــی راه  هــای این خطــه را جدی گرفت.

ایــن شهرســتان از شــمال بــا شهرســتان دامغــان در 
اســتان ســمنان، از جنــوب بــا شهرســتان اردکان در 
اســتان یزد، از شــرق با شهرســتان طبس در استان 
خراســان جنوبــی و از غــرب بــا روســتای چوپانــان در 

شهرســتان ناییــن هــم مرز اســت.

اختصاص ۵۱۰ فقره 
تسهیالت اشتغالزا به 
روستاییان و عشایر 

مستقر در شهرضا

آغاز عملیات روکش 
گرم محور اصلی  آسفالت 

خور به پلیس راه

کوتاه از آبفا منطقه شهرضا

عملیات توســعه شبکه فاضالب مسجد جامع 
شــهرضا بــا طــول 105 متــر انجــام شــد. بــا توجــه 
بــه درخواســت هیــات امنــای مســجد جامــع 
کیــد فرمانــدار  تاریخــی شــهرضا و همچنیــن تا
، طــرح جمــع آوری فاضــالب ایــن مســجد بــا 
هزینــه ای بالــغ بــر یــک میلیــارد ریــال، اجــرا و بــه 
گــذاری  اتمــام رســید.  عملیــات حفــاری و لولــه 
ایــن طــرح توســط شــرکت آب ســامان شــاهرود 
بــا لولــه پلــی اتیلــن فاضالبــی قطــر 250 بــه طــول 

105 متــر اجــرا شــد.

عملیــات بــرق رســانی به چاه محمدیه شــهرضا 
با هدف آبرســانی مناســب به ســطح شهر انجام 
ــزارش روابــط عمومــی آبفــا شــهرضا،  گ ــه  شــد. ب
بــا اضافــه شــدن ظرفیــت آبدهــی چــاه روســتای 

ــرداری در مواقــع اوج  ــه مــدار بهــره ب ــه ب محمدی
کمکــی بســیار  گذشــته، اهــرم  مصــرف در ســال 
مهمــی جهــت مدیریــت فشــار شــبکه و توزیــع 

متعــادل آب ایجــاد شــد. 
کنــون بــه  گفتنــی اســت پمپــاژ آب از ایــن چــاه تا
دلیل عدم وجود سیســتم برق رســانی، توســط 
دیــزل ژنراتــور انجــام می   شــد امــا بنــا بــر ضــرورت و 
حجم آب تولیدی مناســب، تهیه برآورد تأمین 
بــرق ایــن چــاه در دســتور کار واحــد بهــره بــرداری 
و توســعه آب آبفــا شــهرضا قــرار گرفــت و عملیات 

بــرق رســانی بــه ایــن چــاه انجــام شــد.

خــط آبرســانی 600 میلی متــر شــهرضا منتهــی 
بــه مخــازن 10 هــزار متــر مکعبــی اصــالح شــد.

کیــپ امــداد و حــوادث  ایــن عملیــات توســط ا
کیــپ بحــران شــبکه  کمــک ا آبفــا شــهرضا و بــا 
اصــالح  منظــور  بــه  اســتان،  آبفــای  توزیــع 
خطــوط انتقــال آب ورودی مخــازن 10 هزار متر 

مکعبــی بــه خــط انتقــال 600 میلــی متر شــبکه 
گرفــت. توزیــع شــهری بــا موفقیــت صــورت 

ــا انجــام ایــن اصالحــات و  ــر اســت ب شــایان ذک
حــذف اتصــاالت اضافــی، بســتر مناســبی برای 
گازی بــه آب ژاول  گنــد زدایــی از  تغییــر ســامانه 

نیــز مهیــا شــد.

گذاری فاضالب مسجد  اجرای عملیات لوله 
جامع شهرضا 

برق رسانی به چاه محمدیه شهرضا 

اصالح خط انتقال آب قطر 600 میلیمتر 
در شهرضا 

کشــور  ــان  در همایشــی از نقــش آفرینــان صنعــت ن
در میــدان نقــش جهــان اصفهــان تجلیــل شــد. 
مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی اســتان اصفهــان 
در ایــن مراســم، هــدف از برگــزاری ایــن همایــش 
را تجلیــل از فعــاالن صنعــت نــان در بخش هــای 
کــرد و گفت:  تحقیقاتــی، آموزشــی و تولیداتــی بیــان 
در ایــن همایــش از بیــش از ۱۰۰ نفــر از تولیدکننــدگان 
برتر نان و پیشکســوتان این صنعت از اســتان های 
خراســان  جنوبــی،  خراســان  مرکــزی،  اصفهــان، 

ــاد و سیســتان  رضــوی، تبریــز، خوزســتان، خــرم آب
 ، ضیائــی  محســن  شــد.  تجلیــل  بلوچســتان  و 

اصفهــان را پایتخــت آمــوزش نان هــای ســنتی در 
کــرد و افــزود: ایــن شــهر همچنیــن  کشــور معرفــی 
مرکــز قلــب ســالم، غــذای ســالم و نــان ســالم در 
ــه  ــا خواج ــت. محمدرض ــده اس ــناخته ش ــور ش کش
در  کامــل  نــان  هــواداران  باشــگاه  مدیرعامــل 
گردهمایــی پژوهشــگرانی از  گفــت: در ایــن  کشــور 
کشــور، تولیــد  پژوهشــکده های تحقیقاتــی سراســر 
کننــدگان آرد و ماشــین آالت وتجهیــزات نانوایــی 
دســتاورد های خــود در عرصه نــان را معرفی کردند.

در میدان نقش جهان اصفهان:

کشور  همایش تجلیل از نقش آفرینان صنعت ناِن 

خبر

مدیرعامــل شــرکت نمایشــگاه های بین المللــی 
نمایشــگاه های  برپایــی  گفــت:  اصفهــان 
و  شــرکت ها  حضــور  و  اســتان  در  بین المللــی 
هیات هــای خارجــی در آن، اقتصــاد اصفهــان و 

می بــرد.  جلــو  گام  یــک  را  کشــور 
علــی یارمحمدیان افــزود: برپایی نمایشــگاه های 
بیــن اللملــی بــا ایجــاد ارتباطــات تجــاری بیــن 
تاجــران خارجــی،  فعــاالن بخــش خصوصــی و 
بــه ایجــاد بازارهــای جدیــد بــرای صنعتگــران و 
کشــور  تولیدگــران مــا و رونــق تولیــد در اســتان و 

می شــود. منجــر 
کیــد بــر اینکــه مــا بایــد بــا تجــار کشــورهای  وی بــا تا
دیگــر بویــژه همســایه بــه منظــور ایجــاد بازارهــای 
اظهــار  کنیــم،  برقــرار  خوبــی  ارتبــاط  هــدف، 
کشــورهای همســایه از جملــه عــراق،  داشــت: در 
افغانســتان و ترکیــه ظرفیــت خوبــی برای بدســت 

گرفتــن بــازار صــادرات وجــود دارد.
ــه برپایــی نوزدهمیــن نمایشــگاه  ــان ب یارمحمدی
بیــن المللــی دام و طیــور در اصفهــان اشــاره و 
هــای  هیــات  نمایشــگاه  ایــن  در  کــرد:  اضافــه 
کردســتان از غرفــه هــای  خارجــی از عــراق و اقلیــم 
تولیدکننــدگان و فعــاالن بخش خصوصــی بازدید 

کردنــد. و ارتبــاط خوبــی برقــرار 
وی بــا بیــان اینکــه وزیران کشــاورزی عراق و اقلیم 
کردنــد،  کردســتان نیــز از ایــن نمایشــگاه بازدیــد 
کــرد: ظرفیــت هــای زیــادی در عــراق  خاطرنشــان 
ــکی  ــور و دامپزش ــت دام و طی ــاالن صنع ــرای فع ب
کشــورمان وجــود دارد بــه همیــن دلیــل در ایــن 
نمایشــگاه از هیــات هــای اقتصــادی و مســووالن 

کننــد. عراقــی دعــوت شــد تــا از غرفــه هــا بازدیــد 
یارمحمدیــان بــا اشــاره بــه حضــور نمایندگی هــای 
کشــورهای افغاســتان و ترکیــه در نمایشــگاه بیــن 
گفــت: بــا توجــه بــه  المللــی دام و طیــور اصفهــان، 
کــره هایــی که قبل و حین برگزاری نمایشــگاه  مذا
گرفــت، امیــد اســت قراردادهــای خوبــی  صــورت 
در جهــت توســعه ارتباطــات تجــاری و صــادرات 

منعقــد شــود.
ــر اســتقبال هیــات هــای خارجــی  کیــد ب ــا تا وی ب
ــرد:  ک ــح  ــان تصری ــور اصفه ــگاه دام و طی از نمایش
ایرانــی  از غرفــه هــای  کــه  بازدیدهایــی  آنهــا در 
داشــتند بــه بررســی مشــکالت واردات و صــادرات 
نیــز پرداختنــد و بــرای رفــع آنها بحــث و تبادل نظر 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه حضــور شــرکت هــای خارجــی 
در نمایشــگاه بیــن المللــی امســال بدلیــل شــرایط 
ناشــی از شــیوع کرونــا کمتــر بــود، اظهار امیــدواری 
کــه بــا برطرف شــدن این شــرایط در مــاه های  کــرد 
آتی شــاهد حضور بیشــتر شــرکت های خارجی در 

نمایشــگاه های مختلف باشــیم.
نوزدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی دام، طیــور، 
ــا  ــاری ب ــرداد ج ــم خ ــکی هجده ــان و دامپزش آبزی
حضور ۱۷۰ شــرکت داخلی و نمایندگان برندهای 

کــرد. کار  معتبــر جهانــی در اصفهــان آغــاز بــه 
ایــن نمایشــگاه بــه مــدت پنــج روز تــا ۲۱ خــرداد 
جــاری در ۱۷ هــزار مترمربــع فضــای محــل دائمــی 
اصفهــان  اســتان  بین المللــی  نمایشــگاه های 
کاالهــا و محصــوالت جدیــد و  بــا هــدف معرفــی 
فناوری هــای نــو در صنعــت دام و طیــور، ایجــاد 
و  بازرگانــان  تولیدکننــدگان،  بــا  تعامــل  فرصــت 
متخصصــان، ایجــاد فرصــت عقــد قراردادهــای 

کاری و اخــذ نمایندگــی برپاســت.
اصفهــان،  اســتان های  از  مشــارکت کنندگانی 
البــرز، تهــران، فــارس، گلســتان، خراســان رضوی، 
آذربایجــان شــرقی، قزویــن،  آذربایجــان غربــی، 
قــم، یــزد، چهارمحــال و بختیــاری و مرکــزی در آن 
حضــور دارنــد. همچنیــن پنــج شــرکت  بــه عنــوان 
نماینــدگان رســمی برندهــای خارجــی در ایــن 
نمایشــگاه حضــور دارنــد  و بــه ارائــه توانمندی هــا 

و ظرفیت هــای خــود می پردازنــد.
مختلــف  صنایــع  اصلــی  مناطــق  از  اصفهــان 
ــش  ــود و نق ــوب می ش ــور محس کش ــاورزی در  کش
کنــد  بســزایی در تولیــد انــواع محصــوالت ایفــا مــی 
بطوریکــه بــا تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و ۳۷۰ 
هــزار تــن شــیر در جایــگاه نخســت و بــا تولیــد ۲۰۰ 
غ در  غ و ۱۰۰ هــزار تــن تخم مــر گوشــت مــر هــزار تــن 

کشــوری قــرار دارد. جایــگاه دوم 

مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اصفهان: 

نمایشگاه های بین المللی، 
گام جلو می برد اقتصاد اصفهان را یک 
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نظــام ســامت  الکترونیــک در  ارائــه خدمــات 
ــواره  ــه هم ک ــت  ــی اس ــه موضوعات ــور، از جمل کش
کــه اتفاق  کمتــر دیده ایم  بحــث آن می شــود، امــا 
مثبتــی رخ داده باشــد. لذا حــذف دفترچه های 

کاغــذی درمــان، آغازگر ایــن اقدامــات اســت.
کــز درمانــی یکــی  مهــر: بیمارســتان یــا دیگــر مرا
ــه هــر فــردی در طــول  ک از مکان هایــی هســتند 
کســی را نمی تــوان  عمــر بــه آن مراجعــه می کنــد و 
گــذرش بــه بیمارســتان یــا مطــب و  کــه  یافــت 

داروخانــه نخــورده باشــد.
کــز  مرا بــه  فــرد  مراجعــه  و  درمانــی  فراینــد  امــا 
درمانــی خالــی از چالــش نبــوده و نیســت و بــا 
ــه اهمیــت موضــوع ســامت و درگیــری  توجــه ب
تــک تــک افــراد جامعــه، نیــاز اســت تــاش جدی 
بــرای حــل معضات نظام ســامت انجام شــود.
بــا توجــه بــه اهمیــت نظــام ســامت و پیــاده 
و  ســاز  بیمه هــا  اجتماعــی،  عدالــت  ســازی 
کردن این  کارهــای متفاوتــی را برای ســاختارمند 
کــه دفترچــه بیمــه یکــی  کردنــد  فراینــد طراحــی 
از ارکان ایــن طــرح بــود. امــا دفترچه هــای بیمــه 
کاهــش ســرعت  پــس از مدتــی بــه یکــی از عوامــل 
ــل  ــاران تبدی ــی بیم ــد درمان ــده فراین کنن ــد  کن و 
داروخانــه  و  مطــب  بیــن  را  بیمــاران  و  شــدند 

می کردنــد. ســرگردان 
تاریــخ  شــدن  منقضــی  نســخه،  قلم خوردگــی 
نســخه یــا کمرنــگ بــودن مهــر پزشــک از عواملــی 
کننــده و  کــه نســخه را بــرای ســازمان بیمــه  بــود 
می کرد. ایــن  قبــول  قابــل  غیــر  داروخانــه  تبعــا 
رفــت و برگشــت بیمــار بیــن پزشــک و داروخانــه 
می توانســت از چنــد ســاعت تــا چنــد روز شــروع 
فراینــد درمانــی را به تعویق و ســامت بیمــار را به 

خطــر بیانــدازد.
عصر تکنولوژی و امکانات عهد 

ناصرالدین شاه
ریشــه رفــت و آمــد بیمــار و دالیــل عــدم قبــول 
نســخه توســط داروخانــه و بیمــه، قدیمی بــودن 

کشــور اســت.  سیســتم نســخه نویســی 
 در عصر ارتباطات و ســرعت برق آســای پیشرفت 
ــوژی هنــوز نظــام نســخه نویســی  و علــم و تکنول
کاغــذی و مهــر و امضــای  کشــور بــر پایــه برگــه 

اســت. پزشــک 
آن  شــدن  الکترونیکــی  بــا  مذکــور  مشــکات 
ابتدایــی  تکنولوژی هــای  از  بهره گیــری  و 

اســت. رفــع  قابــل  رایانــه  و  مانند اینترنــت 
نسخه نویسی الکترونیک پلی از جنس 

پیشرفت
گذشــته در اســناد و  بــا وجــود آنکــه از ۱۵ ســال 
ــذی و  کاغ ــه  ــذف دفترچ ــتی، ح ــن باالدس قوانی
ــد  کی ــورد تا ــی م ــدن نسخه نویس ــی ش الکترونیک
گذشــته ســازمان تأمیــن  بــوده اســت، از ســال 
اجتماعــی اولیــن قدم هــای اجرایــی ســازی این 
تمامی نســخ  و  داد  قــرار  دســتور  در  را  قانــون 
دارویــی در ســامانه تأمیــن اجتماعــی توســط 

می شــد. ثبــت  داروخانه هــا 
کــه یکــی  همچنیــن ســازمان تأمیــن اجتماعــی 
ــا  ــه ب ــی امــر بیم ــای متول ــترده ترین نهاده گس از 
حــدود ۴۰ میلیــون تحــت پوشــش اســت، در 
گذشــته بــه عمــر دفترچه هــای  اســفندماه ســال 
نویســی  نســخه  امــر  در  و  داد  پایــان  کاغــذی 

الکترونیکــی پیشــگام شــد.
ســامت  بیمــه  از  انتظــار  که ایــن  حالــی  در 
وزارت  ذیــل  نهــاد  یــک  عنــوان  بــه  می رفــت 
و  خدمت رســانی  نظــام  توســعه  در  بهداشــت 
شــود. پیش قــدم  ســامت  نظــام  پیشــرفت 

یک تیر و چند نشان
کاغــذی و نسخه نویســی  حــذف دفترچه هــای 
الکترونیکــی به عنــوان دروازه ای به ســوی پرونده 
الکترونیــک ســامت، آورده هــای بســیاری بــرای 
بهبــود کارآمــدی نظــام ســامت کشــور دارد که به 

اختصــار بــه آن پرداختــه می شــود.
کــه ســالیانه  گفتــه مســئوالن امــر، مبلغــی  بنابــر 
ــغ  کاغــذی می شــود، بال صــرف صــدور دفترچــه 

ــر ۴۰۰ میلیــارد تومــان اســت. ب
کــه برابــر بــا هزینــه الزم بــرای تأســیس  مبلغــی 
یــا ۸۰۰۰ وام  یــک بیمارســتان ۴۰۰ تختخوابــی 
تومــان  میلیــون   ۵۰ ارزش  بــه  جوانــان  ازدواج 

اســت.
پایان رفت و آمدهای غیر ضروری بیماران

مهم تریــن  از  یکــی  شــد  اشــاره  کــه  همانطــور 
کــز  علــل رفت وآمــد بیمــاران بیــن داروخانــه و مرا
درمانــی قلم خوردگــی یــا مشــکات مربــوط بــه 
کــه ریشــه در دســت نویس  مهــر پزشــک اســت 

بــودن نســخه دارد.
نسخه نویســی،  فراینــد  شــدن  الکترونیکــی  بــا 
یــا  بــه داروخانــه  بــه مراجعــه اضافه تــر  نیــازی 

بــود. نخواهــد  پزشــک  مطــب 
خداحافظی با قاچاق معکوس و بازار سیاه 

دارو
کاغــذی، بســاط خریــد  بــا حــذف دفترچه هــای 
و فــروش دفترچه هــا و نســخه های ســاختگی 
گــران قیمــت بیماری هــای خــاص  از داروهــای 
شــد.  خواهــد  جمــع  ام اس  یــا  ســرطان  مثــل 
سوءاســتفاده از نســخه الکترونیکــی بــه دلیــل 
مشــخص بــودن پیشــینه پزشــکی همــه افــراد، 
داروهــای  و  بــود  خواهــد  ناممکــن  تقریبــًا 
گران قیمــت از بــازار ســیاه دارو یــا ســودجویان و 

نمی آورنــد. در  ســر  دارو  دالالن 
داروهایی که دیگر کمیاب نیستند

که عمدتــًا بــرای بیماری های  کمیــاب  داروهــای 
کنندگان  خاص و نادر تجویز می شوند، مصرف 
محــدودی در کشــور دارنــد امــا وجود ایــن داروهــا 
و دسترســی بیمــاران بــه آن امری حیاتی اســت.

کشــور  بــا توجــه بــه دقیق تــر شــدن بــرآورد نیــاز 
بــودن  شــفاف  و  مشــخص  و  داروهــا  به ایــن 
کنندگان ایــن داروهــا، نظــام توزیع ایــن  مصــرف 
کارآمدتــر و بهینه تــر خواهــد شــد. داروهــا بســیار 

اعتبار تا ابد
کاغــذی همیشــه  تمدیــد اعتبــار دفترچه هــای 
یکــی از دغدغه هــای تحــت پوشــش این بیمه هــا 

بــوده اســت.
بــه  مجبــور  را  مــردم  ســاعت ها  کــه  فراینــدی 
کارگــزاری می کــرد. بــا حــذف  حضــور در شــعب 
کاغــذی و اســتحقاق ســنجی از طریــق  دفترچــه 
کــد ملــی افــراد دیگــر نیــازی بــه مراجعــه به شــعب 
گرفتــاری و معطلی هــای چنــد  کارگــزاری بیمــه و 
ســاعته بــرای تمدیــد اعتبــار دفترچــه نخواهــد 

بــود.
اشتباهات پزشکی

کــه بــه دلیــل  مــوارد متعــددی دیــده شــده اســت 
ناخوانــا بــودن نســخه، داروی اشــتباه یــا داروی 
درســت بــا دســتور اســتفاده اشــتباه بــه بیمــار 
تحویــل داده شــده اســت و تبعــا ســامت بیمــار 
بــه خطــر افتــاده اســت. بــا حــذف دفترچــه و 
کاغــذی و دســت نویس، مشــکل  نســخه های 
ناخوانــا بــودن اســامی داروها بــرای متصدیــان 
داروخانــه مرتفــع خواهــد شــد و دیگــر شــاهد 
اســتفاده  دســتور  یــا  اشــتباه  داروی  تحویــل 

نادرســت بــه بیمــار نخواهیــم بــود.
تعارض منافع، ترمز پیشرفت نظام سالمت

کاغذی  که اشــاره شــد حذف دفترچه  همانطور 
نسخه نویســی  فراینــد  شــدن  الکترونیکــی  و 
کــه بــه طــور حتــم تأثیــرات مثبتــی  طرحــی بــود 
ــت.  ــد داش ــامت خواه ــام س ــدی نظ کارآم را در 
کــه بــا اقدامــات شــجاعانه ســازمان  طرحــی ملــی 

تأمیــن اجتماعــی آغــاز شــد.
امــا بایــد توجــه داشــت هــر طــرح بــزرگ ملــی 
دارای  راه  ابتــدای  در  گزیــر  نا وســعت  به ایــن 
مرتفــع  زمــان  مــرور  بــه  کــه  اســت  مشــکاتی 

شــد. خواهــد 
کــه در  امــا در ایــن میــان هســتند افــراد ذی نفعــی 
مســیر پیشــرفت نظــام ســامت ســنگ اندازی 
می کننــد و بــه اهــداف صنفــی و منفعــت طلبانــه 
بــا بهانه هایــی غیــر منطقــی ســعی در بزرگنمایــی 
مشــکات اجرایی ایــن طــرح و ســیاه نمایی این 

طــرح مفیــد دارنــد.
اجــرای هرچــه بهتر ایــن طــرح و مرتفــع شــدن 
کــه مــردم در این ایــام بــا آن دســت  مشــکاتی 
همــه  همــکاری  گــرو  در  بودنــد،  گریبــان  بــه 
اجزای ایــن طــرح از پزشــکان تــا داروخانــه داران 

اســت.

پشت پرده نسخه نویسی الکترونیک:   

بازارسیاهداروتعطیلمیشود!

عالــی فضــای مجــازی  عضــو حقیقــی شــورای 
کــودک  بــا اشــاره بــه جزئیــات طــرح صیانــت از 
گفــت: برچســب  و نوجــوان در فضــای مجــازی 
کــودک در فضــای مجــازی  گــذاری محتــوای ویــژه 

گرفــت. کار قــرار  در دســتور 
بــا  بــا مهــر،  گفتگــو  محمدحســن انتظــاری در 
کــودکان  ک ویــژه  بیان اینکه ایجــاد زیســت بــوم پــا
اطاعــات  ملــی  شــبکه  بســتر  در  نوجوانــان  و 
اســامی از  فرهنگ ایرانــی  چارچــوب  در  و 
عالــی  شــورای  اخیــر  مصوبــه  اهــداف  جملــه 
گفــت: در ایــن مصوبــه  فضــای مجــازی اســت، 
سیاســت ها و اقدامات کان کشور در پیشگیری 
کــودکان و نوجوانــان در فضــای  از آســیب های 
ــه  ک مجــازی تعییــن شــده اســت. به ایــن معنــی 
نحوه ایجــاد محیــط صیانت شــده برای ایــن گروه 
ســنی و رده بنــدی خدمــات و محتــوا در فضــای 

گرفتــه اســت. کار قــرار  مجــازی در دســتور 
کــودکان در  وی بــا بیان اینکــه نحــوه مراقبــت از 
کانــی  فضــای مجــازی و پیــاده ســازی اقدامــات 
گزارش  نظیر مشــاوره و ایجاد خطوط اضطراری و 
دهی، ارتقای ســواد رســانه ای و اقدامات نظارتی 
کیــد کرد: این  در ایــن مصوبه دیده شــده اســت، تا
وظایــف بــرای وزارتخانه هــای آمــوزش و پــرورش و 
ارشــاد و نیــز ســازمان صــدا و ســیما تعریــف شــده 

اســت.
عالــی فضــای مجــازی  عضــو حقیقــی شــورای 
گفــت: هــدف از ایــن مصوبه ایــن اســت کــه زیســت 
بــر بســتر شــبکه ملــی  کــودک  ک ویــژه  بــوم پــا
کنــار آن نیــز قــرار اســت  اطاعات ایجــاد شــود. در 

گــذاری  برچســب  بومی بــا  اجتماعــی  شــبکه 
نوجوانــان  و  کــودکان  مختــص  الزم  فضــای  و 
متناســب بــا ســن و ســال آنهــا و فرهنگ ایرانــی 

شــود. اســامی ایجاد 
گــذاری محتــوای  کیــد بر اینکــه برچســب  وی بــا تا
مطابق ایــن  مجــازی  فضــای  در  کــودک  ویــژه 
کار قــرار می گیــرد، خاطرنشــان  مصوبــه در دســتور 
کان در ایــن مصوبــه میــان صــدا و  کــرد: اقدامــات 
ســیما، وزارت آمــوزش و پــرورش و وزارت ارشــاد 
کار شــده اســت. در ایــن زمینــه وزارت  تقســیم 
ــاخت های  ــاد زیرس ــف به ایج ــز مکل ــات نی ارتباط
فضــای  ملــی  مرکــز  نیــز  نهایــت  در  اســت.  الزم 
خواهــد  نظــارت  مصوبــه،  روی ایــن  مجــازی 
را  ســند  ســازی این  پیــاده  انتظــاری  داشــت. 
کــه بخــش  کــرد  دارای اهمیــت بســیار عنــوان 
کــه  کاربــران فضــای مجــازی را  بزرگــی از جمعیــت 
حــدود ۴۰ درصــد بــرآورد می شــوند، در برمی گیــرد 
کــه بخــش بزرگــی از فضــای  ــا وجــودی  گفــت: ب و 
مجازی کشــور تحت تســلط پلتفرم های خارجی 
کــه بایــد امــکان نظــارت  اســت، این ســند آنطــور 
ــودکان و  ک ــرای  ــالم را ب ــای س ــازی فض ــاده س و پی
نوجوانان نخواهد داشــت مگر اینکه این موضوع 

در دولــت آینــده حــل و فصــل شــود.
پیــاده  و  اجــرا  کــه  کــرد  امیــدواری  اظهــار  وی 
ســازی این ســند بــا مدیریــت قوی تــری پیگیــری 
شــود تــا در نهایــت شــاهد محیط امنــی در فضای 
کشــورمان  کــودکان و نوجوانــان  مجــازی بــرای 
کشــورهای  در  حتــی  کــه  موضوعــی  باشــیم. 

کیــد اســت. اروپایــی و آمریکایــی نیــز مــورد تا

عضو شورای عالی فضای مجازی مطرح کرد؛ 

کودک  گذاری محتوای ویژه  برچسب 
در فضای مجازی

خبر

خبرربخ  
کل هواشناســی  معــاون توســعه و پیش بینــی اداره 
ک از اواخــر  گردوخــا ــه تشــدید  ــا اشــاره ب اصفهــان ب
ــی  ــال بحران ــار امس گردوغب ــت:  گف ــاه  ــرداد و تیرم خ
در  شــرقی  بادهــای  وزش  ســرعت  زیــرا  نیســت 
منطقه شــدید نخواهد بود. نوید حاجی بابایی در 
ک هــر  گفتگــو بــا مهــر اظهــار داشــت: پدیــده گردوخــا
گــرم بــه ویــژه ماه هــای خــرداد و تیــر  ســال در فصــول 
بــه علــت تغییــر الگوهــای جــوی و افزایــش ســرعت 
بادهای شــرقی و شــمال شــرقی، در مناطق شــرق، 
کــه بــه  مرکــز و شــمال اســتان اصفهــان رخ می دهــد 
طــور عمــده مناطق مرکــزی اســتان را درگیر می کند.

گــرد و  کــه شــدت وقــوع پدیــده  او با ایــن توضیــح 
ک و ســرعت بــاد  ک بــه دو عامــل رطوبــت خــا خــا
در  بــاد  عامــل  افــزود:  دارد،  بســتگی  منطقــه  در 
ک بســیار مهــم اســت زیــرا هــر قــدر  گــرد و خــا وقــوع 
ســرعت بــاد بیشــتر باشــد وقوع ایــن پدیده شــدیدتر 
خواهــد بــود. معاون توســعه و پیش بینــی اداره کل 
هواشناســی اســتان اصفهــان ابــراز داشــت: بــه رغــم 
کــم بارشــی رو بــه رو بــوده  آنکــه اصفهــان امســال بــا 
و شــرایط خشکســالی شــدت یافتــه اســت، بررســی 
هفته هــای  کــه  می دهــد  نشــان  الگوهــا  آخریــن 
پیــش رو ســرعت وزش بادهــای شــرقی و شــمالی 
در اســتان شــدید و بحرانــی نیســت و به ایــن ترتیــب 
ک هــا نرمــال پیش بینــی  گــرد و خا امســال وقــوع 
گــر الگوهــای جــوی تغییــر  می شــود، بــا وجود ایــن ا
یابنــد و شــرایط بحرانــی شــود هواشناســی هشــدار 
ــا بیان اینکــه  ــرد. حاجــی بابایــی ب ک صــادر خواهــد 
ک از اواخــر ماه خــرداد و ابتدای تیر  پدیــده گــرد و خــا
کــرد: امســال شــرایط  شــدت می گیــرد، خاطرنشــان 
ک بحرانی نیســت و انتظار داریم یک ســال  گردوخا
نرمــال و طبیعــی باشــد زیــرا ســرعت بــاد در منطقــه 

مــا خیلــی شــدید نخواهــد بــود.
عمده مساحت اصفهان دچار خشکسالی 

هیدرولوژیک
او بــا بیان اینکــه عمــده مســاحت اســتان اصفهــان 
درگیــر خشکســالی هیدرولوژیــک اســت، گفت: ایــن 

نــوع خشکســالی بیشــترین شــدت را در منطقــه مــا 
کنونــی بــه علت اینکــه بــارش  دارد زیــرا ســال آبــی 
مناســبی در سرچشــمه های زاینــده رود و غــرب 
پدیــده  شــدت این  نــداد،  رخ  اصفهــان  اســتان 
بیشــتر شــد. معــاون توســعه و پیــش بینــی اداره 
شــدت  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  هواشناســی  کل 
بــاال  اســتان  مرکــزی  خشکســالی در بخش هــای 
کــرد: بررســی ها در دوره یــک ســاله  اســت، اضافــه 
نشــان می دهــد بیــش از ۹۲ درصد اســتان اصفهان 
کــه متأســفانه  اســت  کنــون درگیــر خشکســالی  ا
اثرات آن بر منطقه ما محســوس اســت؛ همچنین 
مطالعات در یک دوره ۱۰ ســاله تا پایان اردیبهشــت 
که ۸۰ درصد از مســاحت  کی اســت  ســال جاری حا

کــم تــا شــدید اســت . اســتان دچــار خشکســالی 
حاجــی بابایــی اظهــار داشــت: اصفهــان امســال بــه 
اســتقبال یک تابســتان زودرس رفت و زمان شــکل 
گیــری و تقویــت الگوهــای تابســتانه در ســال جــاری 
زودتــر از موعــد بــود و ایــن ســبب شــد در بیشــتر 
مناطــق اســتان افزایــش دمــای فراتر از نرمــال بین ۲ 

تــا چهــار درجــه ســانتیگراد را شــاهد باشــیم.
افت و خیز گرما در تابستان

او افــزود: با ایــن حــال الگوهــای هواشناســی نشــان 
آینــده  ماه هــای  در  خردادمــاه،  از  پــس  می دهــد 
ــا  دمــا تعدیــل خواهــد یافــت و مــاه تیــر بیــن یــک ت
۲ درجــه دمــا باالتــر از نرمــال خواهــد بــود و از ایــن رو 
گرمــای آزاردهنــده خــرداد را در تیــر تجربــه  اصفهــان 

کــرد. نخواهــد 
معــاون توســعه و پیــش بینــی اداره کل هواشناســی 
تابســتان  گرمــای  کــرد:  اســتان اصفهــان اضافــه 
امســال مســتمر نخواهــد بــود و افزایــش دمــا یکســره 
گرمــا در  گفــت  افتــاد و می تــوان  اتفــاق نخواهــد 

تابســتان پیــش رو افــت و خیــز دارد.
ــن دو  ــا بی ــش دم ــن از افزای ــی همچنی ــی بابای حاج
تــا ۴ درجــه ســانتی گراد از فــردا شــنبه خبــر داد و 
گفــت: دمــای هــوا در هفتــه آخــر خــرداد مــاه افزایــش 
گرمــا تــداوم نخواهد  محســوس خواهــد داشــت امــا 
ــد. کاهــش می یاب داشــت و مجــدد در ابتــدای تیــر 

گردوغبار تابستان امسال بحرانی نیست ؛ 

۹۲ درصد اصفهان درگیر خشکسالی 
آیا مناظره های تلویزیونی را باید 

گرفت؟!  جدی 
مهدی نورمحمدزاده /الف

یــک- اصطــاح مناظــره، غالبا در گفتگــو یا تقابل 
دو اندیشــه یــا تفکــر معنــا پیــدا می کنــد و می توانــد 
در تعییــن عیــار اســتداللی و منطقــی طرفیــن 
مناظــره مفیــد باشــد. در طــول تاریــخ مناظــرات 
علمــی و دینــی بیــن صاحبان اندیشــه و فکــر رونق 
گاه بــه اثبــات و رد منطقــی نظریــات  داشــته و 
طرفیــن مناظــره منجــر شــده اســت. رعایــت ادب 
و داشــتن روحیــه حقیقــت جویــی، اول شــرط 
مناظــرات علمی اســت! تا ایــن خصلــت نباشــد، 

حقیقــت همچنــان محجــوب می مانــد!
دو- مناظــرات سیاســی، در همــه جــای دنیــا 
بیــش از آنکــه اثباتــی و اســتداللی باشــد، عاطفــی 
و هیجانــی اســت. طرفیــن مناظــرات سیاســی 
و طرفــداران آنهــا اغلــب از موضعــی فرامنطقــی و 
شــعاری بــا موضوعــات مناظــره روبــرو می شــوند. 
و  آرمانهــا  منافــع،  روحیــات،  بــه  باتوجــه  مثــا 
را  کاندیــدا  یــک  قبــا  خــود  شــخصی  احــوال 
انتخــاب می کننــد و بعــد ســعی می کننــد بــرای 
نظرات ایشــان جنبــه اســتداللی و منطقــی جــور 
کننــد! در ایــن نــوع مناظــرات معموال هیــچ طرف 
طرفــداران  حتــی  و  نمی شــود  اقنــاع  مناظــره 
هــم در اســتنباط نتیجــه مناظــره، نظراتشــان 
کــه عــده ای  خــاف هــم اســت! بــی خــود نیســت 
همتــی و عــده ای دیگــر رییســی یا جلیلــی را برنده 
ــه روایــت ســتادهای  مناظــره می داننــد! حتــی ب
کانــی و مهرعلیــزاده و رضایــی هــم با  انتخاباتــی، زا

اختــاف فاحــش برنــده مناظــره شــده اند!
ســه- مناظــره در معنــای امــروزی، هنــر اقنــاع 
دانــش  بــر  عــاوه  فرآینــد  عمومی اســت. این 
تخصصــی، از مهارتهــای زبانــی، روانــی و حتــی 
نیــز متاثــر اســت. طرفیــن  نمایــش و بازیگــری 
کــه  مناظــره، مخصوصــا در نوعــی سیاســی آن 
ذاتــا فاصلــه زیــادی از علــم و دانــش تخصصــی 
دارد، متاســفانه بیــش از اثبــات خــود بــه رد طــرف 
کــه انتخــاب سیاســی به  مقابــل می پردازنــد، چــرا 

غلــط عرصــه انتخــاب بیــن بد و بدتر تفســیر شــده 
اســت و در چنیــن فضایــی، بــه طــور  طبیعــی 
تخریــب بیشــتر جــواب می دهــد! البتــه شــگرد 
کاندیداهــا دیگــر خیلــی نــخ نمــا  نمایشــی بعضــی 
شــده اســت، دوره شــعر ترکــی خوانــدن و معرفــی 
هــزار  اســکناس  کشــیدن  بیــرون  و  دادگاه  بــه 
کــه  تومانــی بــرای جلــب آراء، خیلــی وقــت اســت 

تمــام شــده اســت!
چهــار- اول شــرط یــک مناظــره عادالنــه، موضــع 
کــه بــا محــدود  برابــر طرفیــن مناظــره اســت. آنهــا 
چهره هــای  حــذف  و  سیاســی  ســایق  کــردن 
بــه  کاندیداهــا،  نهایــی  ترکیــب  در  شــاخص 
کــم اثــری  چنیــن لیســت نامتوازنــی رســیدند، در 
و ســقوط مناظرات ایــن دوره ســهیم هســتند. 
لیســت  داخل ایــن  همتــی  کــه  کنیــد  فــرض 
نبــود، آیــا اصــا امــکان مناظــره فراهــم می شــد؟! 
کــم یــا  بــا فقــدان نماینــده جریــان سیاســی حا
دولت، جلســه ســه ســاعته  مناظره بیشتر شبیه 
کاندیداهــا بــرای  مهمانــی خانوادگــی می شــد و 
بــاز می کردنــد و می گفتنــد و  همدیگــر نوشــابه 

می خندیدنــد!
پنــج-  برخــی متفکــران و صاحــب نظــران علــم و 
فرهنــگ تمایلــی بــه مناظــره عمومی نداشــتند، 
و  غلــط  و  ناقــص  برداشــت های  نگــران  چــون 
تبعــات تلــخ آن بودنــد. آنهــا مخالفــان خــود را بــه 
ــوت  ــا دع ــق آنه ــادی دقی ــود و نق ــار خ ــه آث مطالع
کشــف  کــه فهــم و  می کردنــد و معتقــد بودنــد 
حقیقــت جــز بــا تعمــق و پرداخــت مفصــل بــه 
ــی،  ــای هیجان ــود و فض ــل نمی ش ــوع حاص موض
نافی ایــن  مناظــرات،  شــمار  ثانیــه  و  تبلیغــی 
دقــت و تعمــق اســت. شــاید با ایــن نــگاه، مــا هــم 
مناظــرات تلویزیونــی را نبایــد زیــاد جــدی بگیریم 
از  آخــر  باشــیم!  انتظــار معجــزه داشــته  از آن  و 
رجزخوانــی و شــعرخوانی و دعــوای مشــروطی و 
ســواد ششــم حضــرات کاندیداهــا، چــه حقیقتــی 

روشــن خواهــد شــد؟!

نگاه رسانه

خبر

بــا  زیســت،  محیــط  حفاظــت  ســازمان  رییــس 
صــدور بخشــنامه ای بخشــی از اختیــارات و وظایف 
کــرد. کل اســتان ها تفویــض  ســازمان را بــه ادارات 
ــت  ــط زیس ــازمان محی ــس س ــری رئی کانت ــی  عیس
و  مســؤولیت ها  از  بخشــی  بخشــنامه،  در ایــن 

کــرد: تفویــض  بدیــن شــرح  را  اختیاراتــش 
۱. اعــام نظــر بــرای تکمیــل شــبکه های مخابراتــی 
گــذاری  وا بــدون  چهارگانــه  مناطــق  داخــل  در 

ملــی. عرصه هــای 
۲. تصمیم گیــری و اقــدام دربــاره مرمــت و ترمیــم 
ع در داخــل مناطــق تحــت  جاده هــای بیــن مــزار

مدیریــت.
و  ذیربــط  دســتگاه های  ســایر  بــا  هماهنگــی   .۳

در  روســتاهای  محــل  جابه جایــی  بــرای  اقــدام 
معــرض تهدیــد بایــای طبیعــی در داخــل مناطــق 
تحــت مدیریــت، مشــروط بــه تعییــن محــل جدیــد 

روســتا داخــل مســتثنیات.
زون هــای  از  بهره بــرداری  در  تصمیــم  اتخــاذ   .۴

تفرجــی مناطــق مبتنــی بــر دســتورالعمل مشــارکت 
در اجــرای برنامه هــای مصــوب طبیعت گــردی در 

مناطــق تحــت مدیریــت بــه اســتان ها.
۵. صــدور مجــوز اســکله های قایقرانــی تفریحــی 
در مناطــق چهارگانــه تحــت مدیریــت ســاحلی - 

دریایــی.
گــزارش  ۶. بررســی و تصمیم گیــری در خصــوص 
شــرکت های  محیطــی  زیســت  اثــرات  ارزیابــی 
کشــت و  تــا ۳۵۰ هکتــار، مجتمع هــای  صنعتــی 
)بــه اســتثنای  گردشــگری  صنعــت و پروژه هــای 

شــمالی(. اســتان های 
نحــوه  ســاماندهی  و  همیــاری  کارت  صــدور   .۷

زیســت. محیــط  همیــاران  فعالیــت 

در روزهای آخر مسئولیت عیسی کالنتری؛

محیط زیست بخشی از اختیارات را به استان ها تفویض کرد

خبرربخ

مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
بحرانی تریــن  زاینــده رود  اســامی گفت:  شــورای 
بــا  ســال  بــه  ســال  و  اســت  کشــور  آبریــز  حوضــه 
افزایــش برداشــت های غیرمجــاز بــه مشــکات این 
رودخانــه افــزوده می شــود.  مهــدی ُطغیانــی  در 
افــزود:  مجمــع نماینــدگان شهرســتان اصفهــان 
کنــون شــاهد آن هســتیم  کــه ا خشــکی رودخانــه 
همــه ســاله اتفــاق می افتــد امــا هیچــگاه چــاره ای 
کــرد:  موثــر بــرای حــل آن نبــوده اســت. وی اضافــه 
زاینــده رود هیچــگاه  بــه موضــوع  ورود دولت هــا 
کنــون  کارشناســی نبــوده اســت و از همیــن روی مــا ا
کشــاورزان  بــا رودخانــه ای خشــک و نبــود آب بــرای 

شــده ایم. روبــرو 
نماینده اصفهان در مجلس شــورای اسامی ادامه 
کنــون بــرای زاینــده رود وجــود  کــه ا داد: مشــکاتی 
دارد از زمــان دولــت ســید محمــد خاتمی بــه وجــود 
آمــد، آن زمــان قــرار بــود پــس از اجــرا و تکمیــل طــرح 
انتقال آب بهشت آباد، ۹۸ میلیون متر مکعب آب 
بــرای مصــرف آشــامیدنی و صنعــت یــزد اختصــاص 
کنــد امــا بــا وجود اینکــه طــرح اجــرا نشــد آب را  پیــدا 

بــه آن اســتان انتقــال دادنــد.
در  دیگــر  ســوی  از  کــرد:  خاطرنشــان  طغیانــی 
کــه شــرکت  دوران محمــود احمــدی نــژاد وقتــی 
آب منطقــه ای اصفهــان و چهارمحــال و بختیــاری 
کیــد شــخص رییــس  کردنــد بــا اجــازه و تا را جــدا 
ــه  ــت ب ــت اس ــت های آب از باالس ــوری برداش جمه
صــورت غیرقانونــی آغــاز شــد و ایــن برداشــت های 
غیرمجــاز بــه روش هــای مختلــف از جملــه پمــپ، 

چــاه و ســد و بنــد همچنــان ادامــه دارد.
در  مجلــس  اقتصــادی  کمیســیون  ســخنگوی 
باالدســت رودخانه زاینده رود و در اســتان همجوار 

یــک هــزار و ۲۲۲ ســازه آبــی ماننــد بنــد وجــود دارد و 
ســبب شــده کــه حجــم قابــل توجهــی آب نتوانــد به 

ســوی پاییــن دســت جــاری شــود.
ــی  ــات شــورای عال ــا بیان اینکــه اجــرای مصوب وی ب
آب بهتریــن راهــکار بــرای احیــای زاینــده رود اســت 
کــه مســووالن بــرای اجــرای آن  گفــت: امــا می بینیــم 

تردیــد، دودلــی و تزلــزل داشــته اند.
ایــن نماینــده مجلــس اظهارداشــت: در مصوبــات 
شــورای عالــی آب حقابه هــا و دیگــر آمــار و ارقــام بــه 
کمیتــی  خوبــی مشــخص شــده اســت امــا اقتــدار حا
ــدارد. وی  کامــل و جامــع آن وجــود ن ــرای اجــرای  ب
با اشــاره به اینکه تقاضای آب آشــامیدنی در اســتان 
اصفهــان بــه دلیــل افزایــش چشــمگیر جمعیــت 
آب  مصــرف  کــرد:  تصریــح  اســت  شــده  بیشــتر 
اصفهــان در ســال ۳۲ تنهــا ۳۰ میلیــون مترمکعــب 
کنــون حــدود ۳۲۱ میلیــون مترمکعــب  بــود امــا ا
ــرآورد می شــود و حتــی پیــش بینــی می کنند ایــن  ب
رقــم بــه ۴۰۰ میلیــون متــر مکعــب در طــول یــک 
ســال افزایــش یابــد. طغیانــی با بیان اینکــه از انتقال 
هرگونــه آب بــه اســتان اصفهــان اســتقبال می کنیــم 
فــارس  خلیــج  آب  انتقــال  مثــال  بــرای  گفــت: 

می تــوان  امــا  اســت  خــوب  گرچــه  ا اصفهــان  بــه 
کمتــر بــرای طرح هــای انتقــال آب و احیــای  مبالــغ 
ــور  ــتان های همج ــتان و اس ــود اس ــده رود در خ زاین
کــرد زیــرا انتقــال هــر متــر مکعــب از خلیــج  هزینــه 
فــارس ۶۰ هــزار تومــان هزینــه دارد. زاینــده رود بــه 
کیلومتــر بزرگتریــن رودخانــه  طــول افــزون بــر ۴۰۰ 
گــرس  کوه هــای زا کــه از  منطقــه مرکزی ایــران اســت 
در  و  می گیــرد  سرچشــمه  زردکــوه  بویــژه  مرکــزی 
ــه ســمت شــرق پیــش مــی رود  کویــر مرکزی ایــران ب
گاوخونــی در شــرق اصفهــان  و در نهایــت بــه تــاالب 
کــه نقشــی اصلــی و مؤثــر  می ریــزد. ایــن رودخانــه 
در پایــداری محیــط زیســت، تامین آب آشــامیدنی، 
رونــق کشــاورزی و اقتصــاد منطقه مرکزی و هســتی 
گاوخونــی داشــته، در دهه هــای اخیــر بــه  تــاالب 
باالدســت،  در  غیرقانونــی  برداشــت های   علــت 
کــم جمعیــت و  انتقــال آب بــه حوضــه دیگــر، ترا
کاهــش نســبی بارندگی هــا، بــه یــک  تــا حــدودی 
رودخانــه بــا جریــان دوره ای تبدیــل و در پاییــن 
گــرم بویــژه تابســتان و حتــی دیگــر  دســت در فصــول 
کــه در حــال ســپری  فصــول ماننــد چنیــن روزهایــی 

ــا خشــکی مواجــه شــده اســت. ــردن هســتیم ب ک

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

زاینده رود بحرانی ترین حوضه آبریز کشور است
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گزارشربخ

مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
گفــت: ویژگی هــای مشــترک فرهنگــی،  اصفهــان 
ــال  ــو پرتغ ــهرهای پورت ــن ش ــی بی ــاری و تاریخ معم
خواهرخواندگــی  تکویــن  خاســتگاه  اصفهــان،  و 
کــه پیمــان آن نیــز بــزودی بــه امضــا  دو شــهر اســت 

می رســد. 
پورتــو به عنــوان دومیــن شــهر مهــم پرتغــال پــس از 
پایتخت ایــن کشــور از شــهرهای فرهنگــی و تاریخی 
کــه در ســال ۲۰۰۱، عنــوان  اروپــا بــه شــمار مــی رود 
پایتخــت فرهنگی این قاره را نیــز به خود اختصاص 
داد. بافــت تاریخی ایــن شــهر در ســال ۱۹۹۶ توســط 
یونســکو در فهرســت میــراث جهانــی بشــر بــه ثبــت 
رســید. پورتــو ماننــد اصفهــان در معمــاری ســرآمد 
کــه  کشــور و قــاره خــود محســوب می شــود بطــوری 
کــز علمی معمــاری جهــان در  یکــی از ُمعتبرتریــن مرا
ــه  ــا توجــه ب آن واقــع اســت. ایمان ُحجتــی افــزود: ب
ویژگی هــای مشــترک  پورتــو و اصفهان، تفاهمنامه 
خواهرخواندگــی ۲ شــهر وارد فراینــد رســمی برای 
شــهرداری  بطوریکــه  شــده  پیمــان  امضــای 
بــه شــورای  را  اصفهــان، الیحــه خواهرخواندگــی 
کــه بتازگــی بــه تصویــب  کــرده  اسالمی شــهر ارســال 

رســیده اســت.
وی با بیان اینکه پیشــنهاد اولیه خواهرخواندگی از 
ســوی ســفارت ایران در لیســبون)پایتخت پرتغــال( 
مطــرح شــد، افــزود: پرونده ایــن خواهرخواندگــی 
کشــور نیــز ارســال شــده  بــرای بررســی بــه وزارت 

ــت. اس
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری 
چهــارم  بــا  مصــادف  ژوئــن  گفــت: ۲۵  اصفهــان 
بــا عنــوان  ابتــکاری  تیــر ســال جــاری، رویــدادی 
امــور  اداره  همــکاری  بــا  دیپلمــات«  »شــهروند 
بین الملــل شــهرداری اصفهــان و انجمــن دوســتی 
پرتغــال و ایــران در ســالن کتابخانــه شــهر پورتــو برگزار 

می شــود.
ُحجتی، برپایی نمایشــگاه عکــس اصفهــان از زاویه 
دوربیــن عکاســان شــهر، توزیــع اقــالم فرهنگــی بــه 
بــا هــدف معرفــی ظرفیت هــای  انگلیســی  زبــان 
ســنتی ایران،  موســیقی  اجــرای  منطقــه، 
و  بزرگ ایرانــی  شــاعران  نکوداشــت  شــعرخوانی، 
پخــش پیــام ویدیویــی شــهردار اصفهــان را از دیگــر 

کــه در پرتغــال برگــزار  رویدادهــای فرهنگــی برشــمرد 
خواهــد شــد. وی بــا بیان اینکــه اصفهــان بــا ۱۳ 
شــهر، خواهرخوانده اســت و در ۹ شــبکه شــهرهای 
ســال های  در  افــزود:  دارد،  عضویــت  جهانــی 
بــا خواهرخوانده هایــش  ارتبــاط اصفهــان  اخیــر، 
نمونــه  عنــوان  بــه  و  اســت  کــرده  پیــدا  توســعه 
توانســتیم چــراغ  کرونــا«  در عرصــه »دیپلماســی 
همچــون  شــهرها  از  برخــی  بــا  روابــط  خامــوش 
بارســلون اســپانیا و فلورانس ایتالیــا را روشــن و بــا 
ــورگ روســیه و شــیان چیــن،  شــهرهای َســن پترزب
گــوی ویدیویــی  گفــت و  نشســت های تخصصــی و 
کردیــم. وی افــزود: نخســتین  شــهرداران را برگــزار 
ارزش خواهرخواندگــی اصفهــان بــا هــر شــهر مبتنــی 
کــردن  کنــار آن فعــال  بــر روابــط فرهنگــی اســت و در 

دیگــر ظرفیت هــا نیــز انجــام می شــود.
مثابه ایجــاد  بــه  را  خواهرخواندگــی  ُحجتــی، 
ــی  ــی و تاریخ ــانی، فرهنگ ــاد انس ــتگی و اتح همبس
کــرد و افــزود: شــهرها از طریــق بازاریابــی  توصیــف 
ــر  ــری باالت ــود را از منظ ــهر خ ــند ش ــهری می کوش ش
کننــد و بواقــع خواهرخواندگــی  در جهــان معرفــی 
در راســتای معرفــی بهتــر شــهر در نظــام بین الملــل 

بخصــوص بــه مــردم شــهرهای همتــراز اســت.
ــد  ــر پیون ــالوه ب ــی ع ــرد: خواهرخواندگ ک ــه  وی اضاف
ویژگی هــای مشــترک، نمــود اهمیــت دوســتی بیــن 
مــردم دو شــهر و راهــی بــرای فضاســازی مثبــت بین 
اذهــان ملت هــا و مــردم شــهرهای خواهــر خوانــده 
بین الملــل  امــور  و  ارتباطــات  مدیــرکل  اســت. 
گفــت: عــالوه بــر پورتــو، قــرارداد  شــهرداری اصفهــان 
ــا ۲ شــهر ســمرقند ُازبکســتان و  خواهــر خواندگــی ب

حیدرآبــاد هنــد نیــز طــی شــده و بــزودی امضــای هــر 
کرونایــی بصــورت  ســه قــرارداد بــا توجــه بــه شــرایط 

مجــازی بیــن شــهرداران منعقــد خواهــد شــد.
پیمــان  خواهرخواندگــی  پژوهشــی،  منابــع  در 
کــه بیــن  همــکاری بلندمــدت و رســمی دو شــهر 
شــهرداران برای ایجــاد همبســتگی و اتحــاد بیشــتر 
انســانی و فرهنگــی منعقــد می شــود، تعریــف شــده 
ــان جنــگ جهانــی دوم در  ــا پای ــد ب اســت. این پیون
ســال ۱۹۴۵ میــالدی، نخســتین بــار بین شــهرهای 
گرفــت و در ایــن دوره  کشــورهای اروپایــی شــکل 
شــهرها خواهــان مشــارکت و تبــادل تجربیــات خــود 
کــه  شــدند  ویرانی هایــی  بازســازی  راســتای  در 

گذاشــته بــود. جنــگ از خــود برجــا 
امــروزه شــهرهای خواهرخوانــده یــا خواهرشــهرها، 
از  گســترده ای  غیردولتــی  و  غیرانتفاعــی  شــبکه 
تشــکیل  را  بین المللــی  همــکاری  و  شــهروندان 
ــهرهای  ــهرها، ش ــه ش ــا به اینگون ــد. در اروپ می دهن
می گوینــد.  نیــز  دوســتی  شــهرهای  یــا  دوقلــو 
همیــن  از  نیــز  اســترالیا  و  شــمالی  آمریــکای  در 

می شــود. اســتفاده  اصطالح)شــهرخواهر( 
اصفهــان در زمــان حاضــر با ۱۳ شــهر، خواهرخوانده 
اســت و در ۹ شــبکه شــهرهای جهانــی عضویــت 
شــی آن  شــهرهای   بــا  کنــون  تا اصفهــان  دارد. 
آلمــان،  فرایبــورگ  مالــزی،  کواالالمپــور  چیــن، 
کســتان،  پا الهــور  کوبــا،  فلورانس ایتالیا، هاوانــا 
َســن پترزبــورگ روســیه، یــاش رومانــی، بارســلون 
کار ســنگال، بعلبــک  اســپانیا، ایروان ارمنســتان، دا
کویــت، پیمــان  کشــور  کویــت پایتخــت  لبنــان و 

کــرده اســت. خواهرخواندگــی منعقــد 

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان:

پیمان خواهرخواندگی شهرهای پورتو و اصفهان 
بزودی امضا می شود

خبر خبر

امــروز متعلــق بــه دنیــای پــر نقــش و نــگار دســت 
ساخته هاســت، روزی بــرای ارج نهــادن بــه آثــار 

هنــری: روز جهانــی صنایــع دســتی.
صنایــع  جهانــی  روز  را  ســال  هــر  ژوئــن  دهــم 
کشــور  کــه در تقویــم  دســتی نامیده انــد؛ روزی 
مــا مصــادف بــا بیســتم خــرداد مــاه ســومین مــاه 

از فصــل بهــار اســت.
گــر صنایــع دســتی را یکــی از مولفه هــای توســعه  ا
و  توجــه  بدانیــم،  منطقــه  هــر  در  اقتصــادی 
تقویت ایــن بخــش می توانــد، راهــکاری مناســب 
کســب  برای ایجــاد فرصت هــای شــغلی جدیــد و 

درآمــد پایــدار باشــد.
بــه  کشــور  دســتی  صنایــع  قطــب  اصفهــان 
کرونــا  کنــون بــه واســطه وجــود  شــمار مــی رود و ا
صدمــات جبــران ناپذیــری بر ایــن بخــش وارد 
کــه ســهم عمــده ای در  شــده اســت؛ بخشــی 

دارد. اصفهــان  اشــتغال 
گفتــه هنرمنــدان صنایــع دســتی اصفهــان  بــه 
همیــن  بــه  صنعــت  فعلی ایــن  شــرایط  گــر  ا
ــا چــه  کنــد، معلــوم نیســت ب شــکل ادامــه پیــدا 
نوعــی  بــه  شــویم  روبــرو  عدیــده ای  مشــکالت 
کنــون اقتصاد ایــن صنعــت رو بــه نابــودی  کــه ا

اســت.
کوید۱۹ این بــار صنایع  کوچــک بــه نــام  ویروســی 
که  دســتی اســتان را در بحــران دیگــری قــرار داده 
ضربــه آخــر را بــر پیکــر نیمه جــان و خســته این 

صنعــت وارد ســاخته اســت.
میــراث  ســازمان  دســتی  صنایــع  معــاون 
گردشــگری اســتان  فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
اصفهــان بــا بیان اینکه ایــن اســتان بــه لحــاظ 
حجــم، ۶۰ تــا ۷۰ درصــد تولیــد صنایــع دســتی 
گفــت:  ــه خــود اختصــاص داده اســت  کشــور را ب
کاری، منبــت،  کاری، مینــا در رشــته های خاتــم 

قلــم زنــی شــهرت جهانــی دارد.
جعفــر جعفرصالحــی افــزود: از ۶۰۲ رشــته صنایع 
مــورد   ۲۹۹ دنیــا  در  شــده  شناســایی  دســتی 
رشــته   ۱۹۶ تعــداد  از ایــن  و  به ایــران  مربــوط 

مربــوط بــه اســتان اصفهــان اســت.
کارگاه  گفــت : بــا توجــه بــه فعالیــت ۳۰ هــزار  وی 
صنایــع  تولیــدی  کارگاه  هــزار   ۴۵۰ و  انفــرادی 
کرونــا  دســتی میــزان خســارت ناشــی از شــیوع 
حــدود  گذشــته  مــاه  ســه  در  اســتان  در ایــن 
و  می شــود  بینــی  پیــش  تومــان  میلیــارد   ۶۰۰

البته ایــن میــزان براســاس هزینه هــای ماهانــه 
از ایــن  بیــش  خســارت ها  و  تولیدی هاســت 

اســت. میــزان 
روز هــا  که ایــن  تولیدکنندگانــی  و  فعــاالن 
بــرای  متخصــص  کارگــران  اخــراج  بــه  مجبــور 
کــردن  خالــی  و  تحمیلــی  هزینه هــای  کاهــش 

هســتند. خــود  اجــاره ای  فروشــگاه های 
اتحادیــه شــرکت های تعاونــی صنایــع  رییــس 
کاربــردی  دســتی اصفهــان بهتریــن راه نجــات را 
صنایــع  رونــق  گفــت:  و  کــرد  بیــان  آن  کــردن 
ــوده  ــه همیــن دلیــل ب ــه ب دســتی در دوره صفوی
کنــون هــم شــناخت بازار هــای هــدف، نیــاز  و ا
ســنجی، اقلیــم شناســی و تولیــد محصــوالت بــا 
ــروری  ــتریان ض ــلیقه مش ــناخت س ــه ش ــه ب توج

اســت.
کــه خــود از هنرمنــدان  غالمعلــی فیــض اللهــی 
کاری اســت  شــاخص اصفهــان در رشــته مینــا
ــرای  کیــد برتفــاوت تولیــد صنایــع دســتی ب ــا تا ب
گردشــگران خارجــی و صــادرات بــا تولیــد بــرای 
کشــور، تاســیس یــک پژوهشــکده بــرای  داخــل 
شناســایی نیــاز و عالیــق کشــور های مختلــف بــه 
ــزود:  ــا را ضــروری دانســت و اف ــتی م ــع دس صنای
خانه هــای  بایــد  بین الملــل  عرصــه  در  دولــت 
کنــد  کشــور های مختلف ایجــاد  فرهنگــی را در 
و بــه بهانه هــای مختلــف، هنرمنــدان را رایــگان 

کنــد. به ایــن نمایشــگاه ها دعــوت 
پیکــِر رنــج دیــده صنایــع دســتی این روز هــا بیــش 
گذشــته در انتظــار نســخه های نجــات بخــش  از 
کرونــا و تبعات ناشــی  بــرای رهایــی از گردبــاِد تنــد 
از ایــن ویــروس منحــوس اســت؛ بــه راســتی تنهــا 
راه نجــات پیکــر نیمــه جان صنایع دســتی از این 
بحــران در انداختــن طرحــی نــو بــه همــت دولــت 
فعــاالن  و  بازاریــان  دانشــگاهیان،  همراهــی  و 

صنایــع دســتی اســت.
نگارنده: مرضیه نادری

مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری گفــت: 
پایــدار«  پایــه »مــد  بــر  ک  توســعه صنعــت پوشــا
موجــب تقویــت تولیــد و اشــتغال در ایــن زمینــه 

می شــود. 
شــادی فضلــی، در آییــن اختتامیــه، »رویــداد ملــی 
کــه همزمــان  مــد پایــدار بــا رویکــرد صنایــع دســتی« 
بــا »روز جهانــی صنایــع دســتی« در مرکــز تخصصــی 
شــد،  برگــزار  اصفهــان  شــهرداری  آفتــاب  بانــوان 
ک نقــش مهمــی در تقویــت  افــزود: صنعــت پوشــا
تولید و اشــتغال ُمولد دارد و توســعه این صنعت بر 
پایــه مــد پایــدار می توانــد موجــب اعتــالی آن شــود.

ــوژه این  ــوان س ــک به عن ــاب عروس ــزود: انتخ وی اف
کــه  چرا اســت  آن  ویــژه  و  ممتــاز  وجــه  رویــداد، 
عروســک ها به عنــوان ســفیران فرهنگــی، نقــش 
بســزایی در ترویــج فرهنــگ و همچنیــن فرهنــگ 
مــورد  پیــام  صلــح و دوســتی دارنــد و می تواننــد 
کننــد.  نظــر جشــنواره را بــه  شــکل مؤثــری منتقــل 
وی ادامــه داد: هــدف اصلی ایــن رویــداد احیــای 
لباس هــای قومیتــی و ملی بــا رویکرد حفظ محیط  
زیســت و مــد پایــدار بــوده و دوخــت تنپوش هــای 
قومی، محلی با اســتفاده از دورریزهای پارچه، این 

دو هــدف را محقــق ســاخته اســت.
فضلــی اظهــار داشــت: از دیگــر اهداف ایــن برنامــه، 
ک بــر پایــه مــد پایــدار اســت  توســعه صنعــت پوشــا
و امیــد اســت چنیــن برنامه هایــی موجــب تقویــت 
بــا رویکــرد  ک  تولیــد و اشــتغال در زمینــه پوشــا
حفــظ محیــط  زیســت و احیــای فرهنــگ بومــی و 

محلی ایرانــی شــود.

مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری نیــز 
گرامیداشــت روز صنایــع  در ایــن مراســم ضمــن 
دســتی، فقــدان آقــای فریــدون اللهیــاری مدیــرکل 
فقیــد میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان را تســلیت 
گفــت و  بــه حمایت های ایشــان از صنایــع دســتی 

ــرد.  ک اســتان اشــاره 
اختتامیــه رویــداد ملــی مد پایــدار با رویکــرد صنایع 
دســتی همزمــان بــا روز جهانــی صنایــع دســتی بــا 

انتخــاب ۶ شــرکت کننده ُمنتخــب برگــزار شــد.
تنپوش هــای  دوخــت  قالــب  در  رویــداد  ایــن 
ــرای عروســک ها از ابتــدای  قومیتی ایــران و ملــل ب
اردیبهشــت ۱۴۰۰ بــا همــکاری دفتــر امــور بانــوان و 
ــاق  ــواده، شــهرداری، شــورای اسالمی شــهر، ات خان
بازرگانــی و تعــدادی دیگــر از دســتگاه های اجرایــی 

ــود. ــرده ب ک ــکار  اصفهــان، آغــاز ب
بــر اســاس نتایــج سرشــماری نفــوس و مســکن  
ســال ۹۵، جمعیــت اســتان اصفهــان پنــج میلیون 

و ۱۲۰ هــزار و ۸۵۰ نفــر اعــالم شــده بــود.
زنــان در زمــان حاضــر ۴۹ درصــد از جمعیت ایــن 

اســتان را تشــکیل می دهنــد.

شهر خالق جهانی صنایع دستی 
کرونا دلگیر از شبیخون 

ک می شود مد پایدار موجب تقویت صنعت پوشا

گهی مزایده آ
دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای  تاریــخ: 1۴۰۰/۰۳/18،  اجــرا،  شــماره: 99۰272۴  
شهرستان خمینی شهر در پرونده کالسه 99۰272۴ له خانم مریم نجارپور علیه پریسا، 
کبــر همگی ســعیدی و محبوبــه چوپان  محمــد، زهــرا، حمیــد، رجبعلــی، مریــم، مجیــد، ا
زاده ومرضیه ایــزدی و مهــری، مرتضــی، کریــم همگــی نجارپور به خواســته دســتور فروش 
ک ثبتــی 122/1۶۶ واقــع در خمینــی شــهر بلــوار منتظــری کوچه  درنظــردارد ملکــی بــه پــال
کدپســتی 8۴198۶۳۵۴1  ک اول بــه  کــه پــال کــه بــه صــورت دو منــزل مجــزا می باشــد   ۶1
کدپســتی 8۴198۶۵۵۶1 لغایــت 8۴198۶۵۵۶۳ می باشــد را ازطریــق  ک دوم بــه  و پــال
کــه ســاختمان  مزایــده بــه فــروش رســاند ملــک مذکــور بصــورت دو منــزل مجــزا می باشــد 
ــع و  ــاحت عرصــه 2۶۴/29 مترمرب ــه مس ــامل یــک طبقــه مســکونی ســر نبــش ب اول ش
کــه بنابــه اســتعالم شــهرداری در ســمت جنــوب 2/8۰ متــر و  اعیانــی 19۳/88 مترمربــع 
ســمت غــرب 2/۵ متــر بــه همــراه یــک پــخ عقــب نشــینی می باشــد. اســکلت ســاختمان 
ازنــوع دیــوار باربــر، ســقف تیرچوبــی، نمــا کاهــگل و نمــای حیــاط آجرنمــا و ســیمان، کــف 
گاز می باشــد. ســاختمان دوم شــامل:  حیــاط موزاییــک و دارای انشــعابات آب، بــرق و 
یــک منــزل مســکونی ســه طبقــه )زیرزمیــن، همکــف و اول( بــه مســاحت عرصــه 211/1۴ 
که زیرزمین درحد سفتکاری و طبقات  مترمربع و اعیانی حدود ۵1۳ مترمربع می باشد 
کاری و درحــال بهــره بــرداری می باشــد. اســکلت ســاختمان  همکــف و دوم درحــد نــازک 
کــف حیــاط موزاییــک و بنــا فاقــد نمــا می باشــد.  از نــوع دیــوار باربــر، ســقف تیرچــه بلــوک، 
طبــق اســتعالم از شــهرداری منطقــه، ملــک در طبقــه زیرزمین تغییر کاربــری از انبــاری به 
کمیســیون مــاده صــد ارجــاع  کــه بــه  مســکونی و اضافــه ســاخت ۵۶ مترمربــع می باشــد 
نگردیــده و طبقــه اول بدلیــل بــاز نکــردن درب بازدیــد صــورت نگرفتــه اســت در ضمــن در 
گــذر دارد و همچنیــن مبلــغ 22/7۳1/۴۵۵  کســری  ضلــع جنــوب مقــدار ۰/۳ مترمربــع 
ریــال بابــت عــوارض تفکیکــی و مبلــغ 9/97۰/۰۰۰ ریــال بابــت عــوارض نوســازی بدهــکار 
کارشــناس رسمی دادگســتری ســاختمان اول را 7/9۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و  کــه  می باشــد 
ک را  2۰/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال  که شــش دانگ پال ســاختمان دوم را 12/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابــی نمــوده  اســت لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ شــنبه 1۴۰۰/۰۴/۰۵ ســاعت 9 صبــح 
ــردد.  ــزار می گ در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگ
طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه نشــانی فــوق مراجعــه و مــورد مزایــده را از 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار  کسی است  نزدیک بازدید نمایند خریدار 
کارشناســی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از  می بایســتی ده درصــد قیمــت 
تاریخ مزایده به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه 
کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت  پــس از 
اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال به خریدار نــدارد. تذکر: متقاضیان شــرکت 
در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب 
ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر نــزد بانک ملــی واریــز و با در دســت داشــتن اصل فیش 
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و  و اصــل 
کارت ملی و اصل فیش ســپرده  کپی  درخواســت شــرکت در مزایده را تکمیل و به همراه 
تحویــل اجــرا نماینــد. مدیــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر 

کریمــی - 11۴718۳ / م الــف 
گهی مزایده آ

دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای   ،1۴۰۰/۰۳/18 تاریــخ:  اجــرا،   ،99۰2181 شــماره: 
شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده کالســه 99۰2181 لــه خانم ربیســا حاجی هاشــمی به 
طرفیــت آقــای مهــدی خــوش اخــالق بــه خواســته مطالبــه تعــداد 2۰۰ عــدد ســکه بهــار 
آزادی و 7۰ مثقــال طــال در حــق محکــوم لــه و مبلــغ 2۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت حــق االجــرا 
درنظردارد مقدار 1/8۵۶ دانگ مشــاع از دو دانگ مشــاع به اســتثنای یک هشــتم بهای 
کــه بــه صــورت  ک ثبتــی 1۵7/۶۵ باقــی مانــده بخــش 1۴  عرصــه و اعیانــی ملــک دارای پــال
کارخانه سنگبری و دارای ۳8۶۴ مترمربع عرصه واقع در خمینی شهر میدان  یک باب 
ک 12 دارای  کانــال آب دســت چــپ پــال صنعــت دو شــاخ فرعــی 12کوچــه ســنجدی ادامــه 
کدپســتی 8۴19۶۶۳78۴ کــه دارای اعیانــی یــک ســوله با مســاحت 7۶8 مترمربــع دارای 
کارشــناس رسمی دادگســتری  گاز اســت و  انشــعاب بــرق ســه فــاز kw 18۰ و انشــعاب آب و 
را  علیــه  محکــوم  دانــگ  دو  ارزش  و  ریــال   7۶/1۰۴/۰۰۰/۰۰۰ را  آن  ششــدانگ  ارزش 

2۵/۳۶8/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده را ازطریــق مزایــده بفــروش برســاند. لــذا جلســه 
مزایــده در تاریــخ چهارشــنبه 1۴۰۰/۰۴/۰9 ســاعت 1۰ صبــح در محــل اجرای احکام مدنی 
دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر برگزار می گــردد. طالبین می تواننــد ۵ روز قبــل از روز 
کســی  مزایــده بــه نشــانی بــاال مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نماینــد خریــدار 
ــد قیمــت  ــتی ده درص ــدار می بایس ــد. خری ــنهاد نمای ــه باالتریــن قیمــت را پیش ک اســت 
پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یک ماه از تاریخ مزایده به حســاب ســپرده 
دادگســتری واریــز نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر هزینه هــای مزایــده 
بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در 
تحویــل مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد 
بهــای مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر 
کارت ملــی نیــم ســاعت  نــزد بانــک ملــی واریــز و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل 
قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماینــد. مدیــر  کپــی  تکمیــل و بــه همــراه 
و دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علــی حســن زاده - 

11۴7289 / م الــف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰28۳
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/27

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امال
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 روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی آ
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض 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 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۳۵، 1۴۰۰/۰1/2۴، آقای ابراهیم ممتاز فرزند ســتارعلی 
ک 171  ــال ــع مجــزی شــده از پ ــه مســاحت ۶2۶1 مترمرب ــه ب گلخان ــاب  ششــدانگ یــک ب
اصلــی واقــع در اراضــی مزرعــه ســه چــاه همگین بخش ثبتــی دهاقان درازاء کســر مالکیت 

رســمی خود متقاضــی مفــروز می گــردد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۳
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۳۶911 / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳۰9
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/29

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امال
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 روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی آ
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض 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.
فرزنــد  ســالمت  مریــم  خانــم  شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰7۳۶، 1۳99/11/12،  رای   )1
ک  رمضانعلی ششــدانگ یکباب خانه به مســاحت 117/7۳ مترمربع مجزی شــده از پال
کــه قبــاًل ۳۰۳ و ۳۰2 فرعی بوده اســت انتقال عادی به رســمی مع  1۰۰۰ فرعــی از 12۵ اصلــی 

الواســطه ازطــرف ابراهیــم نجفیــان دهاقانــی مالک رســمی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۳
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۳82۳۶ / م الف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۳1۴
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰2/29

ک دهاقان کــه دراجرای  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امال
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 روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی آ
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض 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 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰797، 1۳99/12/2، آقــای احســان محمــودی فرزنــد 
آیــت الــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 1۴/7۴ مترمربــع 
ک ۳7 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملــک دهاقــان انتقــال  مجــزی شــده از پــال
ــور موضــوع ســند  ک مذک یــک ســوم ســه حبــه و نیــم مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــال

انتقــال 11۵128 مــورخ 1۳7۳/۶/2 دفتــر ســه شــهرضا ازطــرف آیــت الــه محمــودی
2( رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰79۶، 1۳99/12/2، خانــم الهــام محمــودی فرزند آیت 
الــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 1۴/7۴ مترمربــع مجــزی 
ک ۳7 فرعــی از 121 اصلــی واقــع در حــوزه ثبــت ملک دهاقان انتقال یک ســوم  شــده از پــال
ک مذکور موضوع ســند انتقــال 11۵128  ســه حبــه و نیــم مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــال

مــورخ 1۳7۳/۶/2 دفتــر ســه شــهرضا ازطــرف آیــت الــه محمودی
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/۰8

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۳/2۳
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۳92۰۵ / م الف

گهی تبصره ۳ ماده 12۰ آئین نامه قانون ثبت آ
ــم فاطمــه  ــال نامــه: 1۴۰۰/۰۳/1۰، خان ــخ ارس شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰22۵1، تاری
ک شــماره ۵۳۵  کــه ششــدانگ پــال ــد باقــر اعــالم نمــوده  صغــری شــاه نظــری درچــه فرزن
فرعــی از 88 اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 
کــه نــزد آقــای مجتبــی شــاه نظــری درچــه  1۰۰ دفتــر ۳9 متعلــق بــه مرحــوم باقــر شــاه نظــری 

کــه  فرزنــد باقــر )احــدی از ورثــه( می باشــد و چــون اخطــار بــه نامبــرده شــده و اظهــار نمــود 
ــذا مراتــب طبــق تبصــره ۳  ســند مالکیــت نزد ایشــان نمی باشــد تســلیم ننمــوده اســت ل
گهــی می شــود که دارنده ســند مالکیــت مذکــور از تاریخ  مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز ســند مذکــور را تســلیم نمایــد و یــا آنکــه مجــوز قانونی  انتشــار این آ
نگهداشــتن آنــرا ظــرف مــدت مرقــوم به ایــن اداره اعــالم نمایــد درصــورت انقضــاء مــدت و 
عــدم وصــول اعتــراض موجــه ســند مالکیــت وراث طبــق قوانیــن و مقــررات صــادر خواهــد 
ک خمینی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۴7298 / م الف شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امال

گهی تبصره ۳ ماده 12۰ آئین نامه قانون ثبت آ
ــه  ــم فاطم ــه: 1۴۰۰/۰۳/1۰، خان ــال نام ــخ ارس ــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰2221، تاری ــماره نام ش
ک شــماره ۶۴۰ فرعی  صغــری شــاه نظــری درچــه فرزنــد باقر اعــالم نموده که ششــدانگ پال
از 88 اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان موردثبــت صفحــه 2۰8 دفتــر 
۴1ٌ متعلــق بــه مرحــوم باقــر شــاه نظــری کــه نــزد آقــای مجتبی شــاه نظــری درچــه فرزند باقر 
)احــدی از ورثــه( می باشــد و چــون اخطــار به نامبرده شــده و اظهار نمود که ســند مالکیت 
نزد ایشــان نمی باشــد تســلیم ننموده اســت لذا مراتب طبق تبصره ۳ ماده 12۰ آیین نامه 
گهــی  کــه دارنــده ســند مالکیــت مذکــور از تاریــخ انتشــار این آ گهــی می شــود  قانــون ثبــت آ
ظــرف مــدت ده روز ســند مذکــور را تســلیم نمایــد و یــا آنکــه مجــوز قانونــی نگهداشــتن آنــرا 
ظــرف مــدت مرقــوم به ایــن اداره اعــالم نمایــد درصــورت انقضــاء مــدت و عــدم وصــول 
اعتــراض موجــه ســند مالکیــت وراث طبــق قوانیــن و مقــررات صــادر خواهــد شــد. رئیــس 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۴7297 / م الــف اداره ثبــت اســناد و امــال
اخطار اجرایی

نــام خانوادگــی:  نــام و  شــماره پرونــده: ۵8/9۴ حــل 8، مشــخصات محکــوم علیــه: 
محمدرضــا روزگاریــان نــام پــدر: تقــی نشــانی: مجهــول المکان مشــخصات محکوم لــه: نام 
و نــام خانوادگــی: ابوالفضــل حاجــی حیــدری نــام پــدر: یدالــه با وکالت خانم مریم مشــتاقی 
ــه موجــب رای شــماره 172 تاریــخ 9۴/۰۴/۳۰ حــوزه هشــتم شــورای حــل  ــه ب محکــوم ب
اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر که قطعیــت یافته اســت. محکوم علیه محکوم اســت 
بــه: پرداخــت مبلــغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته و 1۵۰/۰۰۰ ریــال بابــت هزینــه 
گهی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه  دادرســی و 18۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه نشــر آ
و پرداخــت خســارت تاخیــر تادیه نســبت بــه ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال از 9۳/2/28 و نســبت به 1۰ 
میلیــون ریــال از 9۴/1/2۵ تــا زمــان اجــرای حکــم در حــق محکــوم لــه اجرایــی و پرداخــت 
حــق االجــرای دولتــی درحــق صنــدوق دولــت رای صــادره غیابــی اســت. مــاده ۳۴ قانــون 
کــه اجرائیــه بــه محکوم علیه ابالغ شــد محکوم علیه مکلف اســت  اجــرای احــکام: همیــن 
ظــرف ده روز مفــاد آنــرا بــه موقــع اجــرا بگــذارد یــا ترتیبــی بــرای پرداخت محکوم بــه بدهد یا 
که  که اجرای حکم و اســتیفاء محکوم به از آن میســر باشــد و درصورتی  کند  مالی معرفی 
خــود قــادر بــه اجــرای مفــاد اجراییــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت مزبــور صــورت جامــع دارایــی 
گــر مالــی نــدارد صریحــًا اعــالم نمایــد. قاضی شــعبه  خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد و ا

هشــتم شــورای حــل اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر تقدیســی - 11۴7122 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

طاهــری  شــهرام   ،1۴۰۰/۰۳/19 تاریــخ:  نامــه:1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰2۵۵1،  شــماره 
کدملــی 1817۳2۴8۴۵ متولــد  ورنوســفادرانی فرزنــد اصغــر بــه ش ش 1۴۰9 آبــادان و 
گواهــی  ــه هویــت و امضــا شــهود رســمًا  ک ــرگ استشــهادیه محلــی  1۳۵8 اســتناد یــک ب
شــده مدعــی اســت نــه حبــه و ســه پنجــم حبــه مشــاع باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی از 
ک شــماره ۶2 فرعــی از 122 اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش  72 حبــه ششــدانگ پــال
ک ۴29 صفحــه ۳7۳ بــه نام ایشــان ثبــت و ســند  کــه در دفتــر امــال 1۴ ثبــت اصفهــان 
گردیــده و دراثــر جابــه جایــی مفقــود شــده و معاملــه دیگــری نیــز انجــام  صــادر و تســلیم 
نگردیــده اســت. چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبق 
گهی می شــود که هرکس  تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجود ســند  مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه  مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
و اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا 
گر ظــرف مهلت مقرر  گــردد. ا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه کننده مســترد 
اعتراضــی نرســد یــا در =صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت 
ک  مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 11۴7۳۰2 / م الــف

گهی آ

تلویزیونربخ

عوامــل تولیــد فصــل ســوم ســریال »روزگار جوانــی« 
کارگردانــی  کنندگــی ســپهر محمــدی و  بــه تهیــه 
تجــاری  یــک مجتمــع  در  کنــون  ا توســلی  اصغــر 
در غــرب تهــران مشــغول تصویربــرداری هســتند 
دوربین ایــن  مقابــل  طهــوری  الهــام  تازگــی  بــه  و 
ســریال رفتــه اســت. تولیــد فصــل ســوم مجموعــه 
تلویزیونــی »روزگار جوانــی« در شــبکه پنــج ســیما 
کنــون ۸۰ درصــد  از بهمــن مــاه ۹۹ شــروع شــده و تا
ــت و  ــیده اس ــان رس ــه پای ــریال ب ــرداری س از تصویرب
همزمــان تدویــن نیــز در حــال انجــام اســت. این 
گــروه فیلــم و ســریال  ســریال در ۳۰ قســمت بــرای 
شــبکه پنــج ســاخته می شــود و بازیگرانــی چــون 

بیــوک میرزایــی، آریــا توســلی، ســعید زارعــی، ســینا 
کرمــی، امیــر مســعود واعــظ و عیســی حســینی و 
بــا حضــور بازیگــران مهمــان رســول نجفیــان، زهــرا 
داودنــژاد، اللــه صبــوری، ســیاوش چراغــی پــور، 
خســرو  حصــاری،  ســولماز  قدیریــان،  محمــود 
ــل اول  ــد. فص ــش می کنن ــای نق ــدی در آن ایف احم
»روزگار جوانــی« ســال ۱۳۷۷ بــه تهیه کنندگــی اصغر 
کارگردانــی شــاپور قریــب و اصغــر توســلی و  توســلی، 
نویســندگی اصغــر فرهــادی روی آنتــن شــبکه پنــج 
رفــت. همچنیــن فصــل دوم این مجموعه در ســال 
کارگردانــی اصغر توســلی و  ۱۳۷۸ بــه تهیه کنندگــی و 
کبــر محلوجیــان و فرهــاد نقدعلی  نویســندگی علی ا

برای ایــن شــبکه تولیــد شــد.

گار جوانی«  تصویربرداری فصل سوم »روز
گذشت از ۸۰ درصد 
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خبر

فصــل  بازیکــن  ســفیدی،  ســنگ  محمدرضــا 
گیتــی پســند قــرارداد خــود  گذشــته تیــم فوتســال 
کریمی بازیکــن  کــرد، همچنیــن مهــدی  را تمدیــد 
کشــاورز  گرد  گذشــته ســن ایچ ســاوه نیز شــا فصل 

گیتــی پســند شــد.  در 
محمدرضــا ســنگ ســفیدی بازیکــن ملــی پــوش 
گیتــی پســند پــس  گذشــته تیــم فوتســال  فصــل 
کــره بــا مدیران ایــن باشــگاه قــرارداد خــود را  از مذا
کــرد. جهــت فصــل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با ایــن تیــم تمدیــد 
توافــق  و  کشــاورز  تاییــد محمــد  بــا  همچنیــن 
مهــدی  پســند  گیتــی  باشــگاه  مدیــران 

کریمی بازیکن تیم ملی فوتســال و فصل گذشــته 
ســن ایچ ســاوه جهــت فصــل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ راهــی 

گیتــی پســند شــد.
گیتــی پســند،  گــزارش روابــط عمومی باشــگاه  بــه 
پیــش از ایــن نیــز ســپهرمحمدی، فرهــاد توکلــی، 
گل  علیرضــا وفائــی و ســعید احمدعباســی آقــای 
فصــل گذشــته لیــگ  قــرارداد خــود را گیتی پســند 
کردنــد و احمــد پــری آذر نیــز بــه عنــوان  تمدیــد 
گیتــی پســند قــرارداد  کشــاورز بــا  دســتیار محمــد 

کــرد. امضــا 
گذشــته  گیتــی پســند در فصــل  تیــم فوتســال 

لیــگ برتر فوتســال باشــگاه های کشــور بــا هدایت 
وحیــد شمســایی در جایــگاه دوم ایســتاد و نایــب 

قهرمــان شــد.

در نقل وانتقاالت پیش فصل لیگ برتر فوتسال ۱۴۰۰؛

سنگ سفیدی تمدید کرد، کریمی راهی گیتی پسند شد هــزار و ۲۰۰ والیبــال نوجــوان زیــر ۱۷ ســال از سراســر 
کشــور برای تیم ملی نوجوانان شناســایی شدند.
ســرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان با بیان اینکه 
ــان  ــای جه ــی از قدرت ه ــون یک کن ــران ا والیبال ای
کــه  گفــت: در طــرح اســتعدادیابی والیبــال  اســت 
کشــور بــه صــورت جــدی آغــاز  از ۲ مــاه پیــش در 
کمتــر  شــده، بیــش از ۱۲۰۰ والیبالیســت نوجــوان 
از ۱۷ ســال بــرای تیــم ملــی نوجوانــان شناســایی 

شــدند.
محمــد وکیلــی، از ایــن تعــداد حــدود ۲۰۰ نفــر را 
کــردو افــزود: از تعــداد  از اســتان اصفهــان اعــام 
حــدود ۱۰۰ نفــر انتخــاب و بــه مرحلــه بعــدی در 

تهــران دعــوت خواهنــد شــد.
ک  سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان گفت: ما
انتخــاب اســتعداد های برتــر در بیــن والیبالیســت 

مســتعد و حرفــه ای قــد بلنــد، مهارت هــای فردی 
و گروهــی و تکنیک هــای خــاص والیبــال اســت.

بازیکــن  نهایــی ۳۰  اردو هــای  در  افــزود:  وکیلــی 
انتخــاب و بــه تیــم ملــی نوجوانــان بــرای اعــزام بــه 
کــه به ترتیب  رقابت هــای قهرمانــی آســیا و جهــان 
دعــوت  شــد  خواهــد  برگــزار  و ۱۴۰۲  ســال ۱۴۰۱ 

خواهنــد شــد.

کریمی بــرای فصــل آتــی رقابت هــای لیــگ  مهــدی 
گیتــی پســند اصفهــان  کشــور بــه تیــم  برتــر فوتســال 
تیــم  رســانه ای  مدیــر  شــریف  جــواد  پیوســت.  
کریمی بــا  گفــت:  گیتــی پســند اصفهــان  فوتســال 
گیتــی  تاییــد ســرمربی و توافــق مدیــران باشــگاه 
پســند برای  فصل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به این تیم پیوســت. 

گذشــته در  وی اظهــار داشــت: این بازیکــن فصــل 
تیــم ســن ایچ ســاوه بازی هــای درخشــانی از خــود 
بــه نمایــش گذاشــت. مدیــر رســانه ای تیم فوتســال 
گیتــی پســند اصفهــان افــزود: همچنیــن ســعید 
گل  احمــد عباســی بازیکــن ملــی پــوش و آقــای 
لیــگ برتــر فصــل گذشــته،فرهاد توکلــی ملــی پــوش 
فوتســال، محمــد رضــا ســنگ ســفیدی بــه مــدت 
یــک فصــل قــرارداد خــود با ایــن تیــم تمدیــد کردنــد. 
کــرد: احمــد پــری آذر نیــز به عنــوان  شــریف بیــان 
ــند  ــی پس گیت ــک  ــاری روی نیم ــل ج ــی در فص مرب
گفــت: پــری آذر فصــل قبــل مربــی  می نشــیند. وی 
ــر فوتســال بــود و ســابقه حضــور در  گا در لیــگ برت را

تیــم ملــی و قهرمانــی آســیا را نیــز دارد.
گیتــی پســند تنهــا نماینــده اصفهــان در لیــگ برتــر    

کشــور اســت. فوتســال 

ــان  ــون جوان ــی پارابدمینت ــم مل ــی تی اردوی انتخاب
بــه دلیــل مشــکل دو ورزشــکار اصفهانــی بــه تعویــق 
افتــاد. نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون بدمینتــون 
دلیــل تعویــق اردو را مشــکل دو ورزشــکار اصفهانــی 
ــتان  ــه از اس ک ــه ای  ــه نام ــه ب ــت: باتوج گف ــت  دانس
دو  براینکــه  مبنــی  کردیــم  دریافــت  اصفهــان 
حضــور  اردو  در  نمی تواننــد  اســتان  ورزشــکار این 

داشــته باشــند، این اردو بــه تعویــق افتــاد.

پارابدمینتــون جوانــان پســران قــرار بــود در روز هــای فریبــا مــددی افــزود: اردوی انتخابــی تیــم ملــی 
ــا جمعــه در اســتان ســمنان و اردوی  چهارشــنبه ت

دختــران در اســتان فــارس برگــزار شــود 
کرونــای یکــی از ایــن بازیکنــان  گفــت: تســت  وی 
ــه دلیــل عمــل  مثبــت شــده و بازیکــن دیگــر هــم ب

کــه داشــته در مرحلــه ریــکاوری اســت. جراحــی 
مــددی افــزود: بــا هماهنگــی بــا مربــی تیــم ملی ایــن 
تا ایــن  افتــاده  بــه تعویــق  تــا ســه هفتــه  بــه  اردو 

کننــد. بازیکــن بتواننــد در اردو شــرکت 

شبکه تلویزیونی قطر از مهدی قایدی به عنوان 
المــاس فوتبال ایــران نــام بــرد. یکی از شــبکه های 
وضعیــت  بررســی  بــه  قطــر  تلویزیــون  ورزشــی 
کشــورمان در آن قــرار دارد،  کــه تیــم ملــی  گروهــی 
پرداخــت و از مهــدی قایــدی بــه عنــوان چهــره ای 
لحظــات  برنامــه  در ایــن  کــرد.  یــاد  ارزشــمند 
االهلــی  بــا  اســتقال  رفــت  جــدال  از  کوتاهــی 

ــتان  ــا ازبکس ــران ب ــتان و همچنیــن بازی ای ــزار شــد، پخــش شــد عربس گذشــته برگ ــه پاییــز ســال  ک
و مجــری برنامــه بــا اشــاره بــه توانمندی هــای 
گفــت: مهــدی  مهاجــم جــوان آبی پوشــان ایرانی 
قایــدی قطعــًا می توانــد در مســابقات حســاس 
گان اســکوچیچ  کمــک حــال درا ــران  تیــم ملی ای
بازیکــن فوق العــاده تکنیکــی حکــم  شــود. این 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــد ب ــه بای ک ــاس را دارد  ــک الم ی

کــرد ممکــن از وجــودش اســتفاده 

بــا توجه به عملکرد علیرضــا بیرانوند در تیم فوتبال 
آنتــورپ، احتمــال بازگشــت دروازه بــان تیــم ملــی 

به ایــران بســیار زیــاد اســت. علیرضــا بیرانونــد دروازه 
بان ایرانــی ســابق تیــم فوتبــال پرســپولیس فصــل 
کره با چند تیــم اروپایی  گذشــته باالخــره پــس از مذا
راهــی بلژیــک شــد تــا در تیــم آنتــورپ و خــارج از ایران 
نیــز توانایــی خــود را نشــان دهــد.   با ایــن وجــود 
ــرد  ــه عملک ک ــازی  ــد ب ــز چن ــه ج ــد ب ــا بیرانون علیرض
ــتر  ــل بیش ــول فص ــان داد، در ط ــود نش ــی از خ خوب
نیمکت نشــین بود.   البته مصدومیت بیرانوند در 
ابتــدای فصــل نیــز باعــث شــد تــا دروازه بــان شــماره 

یــک تیــم ملــی از شــرایط ایده آل فاصلــه بگیــرد.
گذشــته رســانه های بلژیکــی اعــام  طــی روز هــای 

کــه باشــگاه آنتــورپ بــه دنبــال دروازه بــان  کرده انــد 
تــا احتمــال  آینــده اســت  بــرای فصــل  جدیــدی 
ــا توجــه  گذشــته شــود. ب ــد بیشــتر از  خــروج بیرانون
به اینکــه تیم هــای اروپایــی عاقــه ای بــه جــذب 
دروازه بــان ذخیــره ندارنــد و بیرانونــد نیــز تمایلــی بــه 
نیمکــت نشــینی نــدارد، احتمــاال بازگشــت به ایــران 
بــه آن  بیرانونــد می توانــد  کــه  اســت  راهــی  تنهــا 
گــر از لیــگ ژاپــن یــا چیــن  کنــد. البتــه بیرانونــد ا فکــر 
کند، می تواند در شــرق آســیا نیز  پیشــنهاد دریافت 
بــه فوتبــال خــود ادامــه دهــد، امــا حضــور در لیــگ 

ســتارگان قطــر منتفــی اســت.

ســرمربی تیــم ملــی فوتســال دو اصفهانــی را بــه 
کــرد. چهارمیــن اردوی تیــم ملــی فوتســال دعــوت 

الشــریعه  ناظــم  گــزارش فدراســیون فوتبــال،  بــه 
محمــدی،  ســپهر  فوتســال  ملــی  تیــم  ســرمربی 
محمدحســین درخشــانی از اصفهــان را بــه همــراه 
۱۸ بازیکــن دیگــر بــه چهارمیــن اردوی تیــم ملــی 

کــرد.  فوتســال دعــوت 
چهارمیــن اردوی تیــم ملــی فوتســال بزرگســاالن از 

)چهارشــنبه( در مرکــز ملــی فوتبــال آغــاز  شــد.
 PCR در اولیــن روز از ورود بازیکنــان بــه اردو تســت

ــج،  ــام نتای ــد و پــس از اع گرفتــه  ش کلیــه نفــرات  از 
تمرینــات از صبــح پنجشــبه شــروع شــد.
این اردو تا ۲۳ خرداد در تهران ادامه دارد. مجمــع انتخاباتی هیــات قایقرانی اســتان اصفهان 

۲۲ خــرداد ۱۴۰۰ برگــزار می شــود. مجمــع انتخاباتــی 
هیــات قایقرانــی اســتان اصفهان روز شــنبه بیســت 
و دوم خردادمــاه ۱۴۰۰ ســاعت ۱۱ صبــح بــا حضــور 
سید محمد طباطبایی مدیرکل ورزش و جوانان، 
رئیــس فدراســیون قایقرانــی و دیگــر اعضای مجمع 
اصفهــان  ورزشــکاران  ســرای  اجتماعــات  درتــاالر 
برگــزار می شــود. بــرای تصدی پســت ریاســت هیات 
قایقرانــی اســتان بهــزاد رحمانــی، ســلمان قاضــی 

عســگر، هادی قاضــی عســگر، مهــدی نجاریــان، 
کرده انــد. فاطمــه توکلــی و علیرضــا زمانــی ثبــت نــام 

ســاماندهی  و  میادیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  شــهری  مشــاغل 
ســالن های مجموعــه ورزشــی بــاغ غدیــر بــا هزینــه 
۴۷ میلیــارد ریــال تعمیــر و بــه بهــره برداری رســید.

محمــد مجیــری در مراســم افتتــاح ســالن های 

بــا  غدیــر  بــاغ  ورزشــی  مجموعــه  بدنســازی 
کرونــا فرصتــی شــد  بیان اینکــه شــیوع بیمــاری 
بــرای بازســازی این مجموعــه ورزشــی افــزود: بــرای 
کامــل اســتخر مجموعــه ورزشــی غدیــر  بازســازی 
۴۷ میلیــارد ریــال هزینــه شــد البتــه بخــش بدنــه 
ســازی را نیــز بــا مشــارکت بخــش خصوصــی اجــرا 

شــد. 
کــرد: بــاغ غدیــر یکــی از بــی نظیر تریــن  وی تصریــح 
کــه دارای  مجموعه هــای وزرشــی اصفهــان اســت 
دو اســتخر و ســالن بدنســازی مجــزا بــرای آقایــان و 

بانــوان اســت.
زمیــن چمــن مصنوعی، هاردکورت تنیــس، زمین 
بســکتبال و والیبال ایــن مجموعــه را بــه یکــی از 
مجموعه هــای ورزشــی بــی نظیــر اســتان بــدل 

ــت. ــرده اس ک

احتمال اینکــه در باشــگاه اســتقال تــا پیــش از 
انتخابــات ریاســت جمهــوری اتفــاق خاصــی روی 
ــاد نیســت. ــر و تحولی ایجــاد شــود زی ــا تغیی داده ی
آژیــر قرمــز در آبی تریــن باشــگاه ایران مدتهاســت 
بــه صــدا در آمــده و وضعیت ایــن باشــگاه صــدای 
درآورده  را  ســرمربی  و  مدیــره  هیــات  هــواداران، 

اســت.
بــه  اعتــراض  در  مدیــره  هیــات  حتــی  با اینکــه 
بــه  اقــدام  باشــگاه  سیاســت های مدیریتی ایــن 
کار طــی  کــرد و در ادامــه  اســتعفای دســته جمعــی 
نشســتی کــه در وزارت ورزش بــا حضــور مدیرعامل 
گردیــد بــه وضعیت ایــن باشــگاه  انجــام شــد مقــرر 
رســیدگی شــود، اما همچنان تغییری در روند این 

تیم ایجــاد نشــده اســت.

پیگیری هــا در خصــوص آخریــن اتفاقات محتمل 
کــرد احتمال اینکــه در  در ایــن باشــگاه مشــخص 
هفتــه پیــش رو اتفــاق خــاص یــا تحولــی در ایــن 
کــم اســت و مجموعــه  باشــگاه ایجاد شــود بســیار 
تصمیــم ســاز در ایــن حــوزه هرگونــه تصمیــم مهــم 
را بــه بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری محــول 

ــرده  اســت.  ک

آماده سازی آینده سازان والیبال ایران 

مهدی کریمی به تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان 
پیوست

به دلیل مشکل دو ورزشکار اصفهانی:

تعویق اردوی انتخابی تیم ملی پارابدمینتون جوانان 

الماس فوتبال ایران به روایت شبکه تلویزیونی در قطر 

پرونده حضور بیرانوند در اروپا بسته شد؟

آغاز چهارمین اردوی تیم ملی فوتسال ایران :

دعوت دو بازیکن اصفهانی به اردوی تیم ملی فوتسال  مجمع انتخاباتی هیات قایقرانی استان اصفهان،
 ۲۲ خرداد 

بهره برداری از مجموعه های ورزشی باغ غدیر 
اصفهان 

پیگیری مشکالت استقالل 
به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شد گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

پیــروزی  بررســی  بــا  فوتبال ایــران  کارشــناس 
تاثیــر  از  بحریــن  مقابــل  تیــم  قاطعانه ایــن 
گفــت:  مثبــت آن روی بــازی بــا عــراق خبــر داد و 
دیدارهای ایــران و عــراق در ۵۰ ســال اخیــر همیشــه 
ــا  ــوده اســت.  تیــم ملــی فوتبال ایــران ب پیچیــده ب
کنــگ و  کســب دو پیــروزی متوالــی مقابــل هنــگ 
ــی  ــروه C مقدمات گ بحریــن در شــروع دور برگشــت 
انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ شــانس صعــود خــود 
گــروه را افزایــش داد تــا بــا امیــدواری بــرای  از ایــن 

کامبــوج و عــراق آمــاده شــود. دیــدار بــا 
گان اسکوچیچ با ۱۲ امتیاز از ۶ دیدار  گردان درا شا
قبلــی خــود چــاره ای جــز تــداوم پیروزی هایــش 
نــدارد تا ایــن تیــم بتوانــد بــه عنــوان صدرنشــین 
راهــی دور نهایــی انتخابــی جام جهانی قطر شــود.
امیــر حــاج رضایی در گفتگو با  مهر، ضمن بررســی 
عملکــرد تیــم ملی فوتبال ایران به مســائلی مهم تر 
کتیــک فنــی تیــم ملــی در دو دیــدار باقیمانــده  از تا

کــه در پــی می خوانیــد: کــرد  اشــاره 
هنگ کنگ بازی روحیه بخش شد

دربــاره  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  اســبق  مربــی 
تغییــرات بــه وجــود آمــده در تیــم ملی ایــران بــا 
تیــم  شــروع  گفــت:  اســکوچیچ  گان  درا حضــور 
کنــگ را نمی تــوان بــه عنــوان  ملی ایــران بــا هنــگ 
کتیــک تیــم ملــی منظــور  بــرای تا نمــره قبولــی 
کــرد. بــرد قاطعانــه ای داشــتیم امــا ناهماهنگــی در 
بســیاری از دقایــق بــازی بــرای تیــم ملی ایــران رقــم 
خورد. ایــن اشــتباهات بــه خاطر آســودگی بــازی به 
ضررمــان نشــد تــا بتــوان از دیــدار بــا هنــگ کنگ به 
عنــوان ســه امتیــاز روحیــه بخــش و تدارکاتــی اســم 

بــرد.
دو روی سکه مقابل بحرین

کارشــناس فوتبال ایــران بــا اشــاره بــه پیــروزی ســه 
بــر صفــر تیم ملی مقابل بحریــن ادامــه داد: ترکیب 
تیــم ملی ایــران در شــروع دیــدار بــا بحرین مناســب 
گلزنــی نبــود. تیمی کــه می خواهــد بــه  بــا تفکــرات 
گل برســد نیــاز فــراوان به تغذیه مهاجمانــش دارد.
ــازی  ــرد: هرچــه از زمــان ب ک حــاج رضایــی تصریــح 
گذشــت ضعــف انفــرادی بازیکنــان بحریــن مقابــل 
ســتاره ای ایران مشــهودتر شــد. همیــن امــر نیــز 
کادر فنــی تیــم ملــی در بینــدو نیمــه  ســبب شــد 
ــا حضــور  ــرده و ب ک بهتریــن تدبیــر را تصمیم گیــری 
را  میانــی  هجومی خــط  بــار  قــدوس،  ســامان 
کــه وحیــد امیــری را آزادانه  افزایــش دهــد. تغییــری 

در میانــه میــدان قــرار داد تــا بــی محابــا روی دروازه 
بحرین ایجــاد خطــر شــود.

سالطین طالیی خودنمایی کردند
امیــر حــاج رضایــی بــا اشــاره بــه توانمنــدی فــردی 
ــن  ــرد: ۱۶ بازیک ک ــد  کی ــران تا ــم ملی ای ــان تی بازیکن
ســتاره های  داریــم.  آســیا  ســطح  در  اول  طــراز 
کشــوری  کــه آرزوی هــر  جهانــی در ترکیــب داریــم 
فوتبال ایــران  طایــی  ســاطین  آنهــا  اســت. 
هســتند. بــه نظــرم بهترین هــا را در اختیــار داریــم. 
بــازی  و  بــا شــناخت دقیــق  آنهــا  بــاالی  هــوش 
خوانــی بهتر کادر فنی در نیمــه دوم باعث پیروزی 
و خودنمایــی خــط حمله ایــران مقابــل بحریــن 
شــد. وی ادامــه داد: بــازی بــا بحریــن بــه دلیــل 
حساســیت ها و حاشیه های همیشــگی اش مهم 
ــا در  ــت آنه ــچ وق ــورت هی ــود؛ در غیر این ص ــده ب ش

نبوده انــد. بازیکنان ایــران  قواره هــای 
بازی خوانی و انعطاف اسکوچیچ ستودنی 

است
تصمیمــات  دربــاره  فوتبال ایــران  پیشکســوت 
بحریــن  مقابــل  تعویض هایــش  در  اســکوچیچ 
گفــت: او و دســتیارانش نشــان دادنــد بــا هــوش 
عمــل می کننــد. قبــل از هــر مســابقه ســه مرحلــه 
بــرای شــناخت حریــف داریــم. بخــش اول آنالیــز 
تیم هــا اســت. مرحلــه دوم طراحــی بــرای رســیدن 
تیــم بســیار  یــک  بــه نتیجــه اســت. مهندســی 
اهمیــت دارد امــا ســخت تر از ایــن مرحلــه، اجــرای 

کتیک هــا در زمیــن مســابقه اســت. تا
حــاج رضایــی یــادآور شــد: تیــم ملی ایــران در نیمــه 
اجــرای  بــا بحریــن دچــار مشــکل در  بــازی  اول 
کادر فنی در  گاهی و بلوغ  کتیک هایش شد اما آ تا
بیــن دو نیمــه کمــک کرد تا تیــم ملی ایران شــرایط 

کید کرد: فکر  را بــه نفــع خودش تغییر دهــد. وی تا
ــم  ــای تی ــل را از هافبک ه ــترین دریب ــم بیش می کن
ملــی دیدیــم. بحرینی هــا نمی توانســتند جلــوی 

قــدرت فکــری بازیکنان ایــران را بگیرنــد.
پیروزی دلچسب و لذیذ

ــر  ــه ب ــروزی س ــر پی ــوص تأثی ــی در خص ــاج رضای ح
بــرد  داشــت:  اظهــار  بحریــن  مقابــل  صفر ایــران 
کمــک زیــادی بــه تیــم ملــی در  مقابــل بحریــن 
کــرد. بــردی تاریخی  مســیر صعــود بــه جام جهانــی 
کــه اعتمــاد بــه نفــس اعضــای تیــم ملــی را بــرای 
ادامــه رقابت هــا افزایــش داد. پیــروزی دلچســب و 
تاریخــی کــه مســیر موفقیــت در بــازی بــا عــراق را نیز 

ــرد. ک همــوار 
کامبوج ساده است عراق خیلی پیچیده

ملی ایــران  تیــم  مانــده  دیــدار  دو  دربــاره  وی 
کامبــوج را می بریــم امــا  کــرد: بــدون شــک  تصریــح 
دیدارهــای تیــم ملی ایــران در ۵۰ ســال اخیــر بــا 
کار ســختی  عــراق همیشــه پیچیــده بــوده اســت. 
داریــم امــا مــن فکــر می کنــم نبــوغ بازیکنان ایــران بــا 
عــراق هــم قابل مقایســه نیســت. در دیدار بــا عراق 
کوچک تریــن اشــتباه را نداریــم. شــرط بــردن  حــق 

همیــن اســت.
توصیه غیرفنی برای صعود به جام جهانی!

کرد:  کارشــناس فوتبال ایران در پایان خاطرنشــان 
ــد.  کنن ــد  ــی را نق ــم مل ــد تی ــت دارن ــا دوس خیلی ه
کارشــناس شــده اند.  کارشــناس هــم  افــراد غیــر 
کســی مــن را قبــول دارد از او خواهــش می کنــم  گــر  ا
تحلیل هایــش را بــرای زمــان دیگــری نگــه دارد. 
االن وقت حمایت اســت و آقایان بســته های فنی 
خــود را بــرای تخریــب ســرمربی و بازیکنــان بــه یــک 

کننــد. هفتــه دیگــر موکــول 

تحلیل امیر حاج رضایی از شرایط تیم ملی فوتبال:

شرط پیروزی ایران بر عراق
گزارشربخ

تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در دیــداری تدارکاتی 
مقابل مس رفســنجان به تســاوی رســید. 

دیــداری  رفســنجان  مــس  و  ســپاهان  تیم هــای 
تدارکاتی را در زمین دانشگاه تربیت بدنی دانشگاه 
تهــران برگــزار کردنــد که ایــن بــازی بــا نتیجه تســاوی 

بــه پایــان رســید. 
بــرای مــس  اول  نیمــه  محمدرضــا ســلیمانی در 
کــرد و ســجاد شــهباززاده نیــز در  گلزنــی  رفســنجان 
نیمــه دوم گل ســپاهان را بــه ثمــر رســاند تــا بــازی بــا 
نتیجــه یــک بــر یــک بــه اتمــام برســد؛ قضاوت ایــن 
ــر عهــده ســیدمهدی ســیدعلی داور لیــگ  ــدار ب دی

ــود. ــورمان ب کش ــال  ــری فوتب برت
در جریان ایــن دیــدار، خبــر درگذشــت بــرادر رحمــان 
بــه  ســپاهان  دروازه بان هــای  مربــی  احمــدی 
کاروان زرد پوشــان را  کــه  اعضای ایــن تیــم داده شــد 

تحــت تاثیــر قــرار داد.
حسینی: علیه حاج صفی هجمه رنگی ایجاد 

شد                                     
 ســید محمدرضا حســینی پس از تساوی سپاهان 
ــازی دوســتانه اظهــار  مقابــل مــس رفســنجان در ب
کــردان داشــتیم.  داشــت: اردوی خیلــی خوبــی در 
دو بــازی خیلــی خــوب برگــزار کردیــم. چنــد مصدوم 
ــی  ــا همیــن نفــرات فعل ــا ب و ملی پــوش داشــتیم ام
بازی هــای  در  کردیــم.  برگــزار  خوبــی  بازی هــای 
کارهــای فنــی   کیفیــت و فشــار  دوســتانه بیشــتر 
مهــم اســت. هافبک ســپاهان در مورد اینکــه بــرای 
قهرمانــی در لیــگ برتــر، تنــه بــه تنــه بــا پرســپولیس 
ــه آخــر لیــگ فکــر   ــد ب گفــت: نبای حرکــت می کننــد، 
کنیــم. بایــد پــس از هــر بــازی بــه بــازی بعــدی فکــر 
کســب ۳ امتیــاز در هــر بــازی مهــم و هــر  کنیــم. 
مســابقه بــرای مــا یــک فینــال اســت.  همــه بازی هــا 

از ایــن  هســتند.  پرهیجــان  و  نفس گیــر  ســخت، 
هیجــان و شــرایط موجــود لــذت می بریم. امیــدوارم 
کــه هــواداران آخــر  بازی هــای خوبــی انجــام بدهیــم 
فصــل از مــا راضــی باشــند. ان شــااهلل امســال یــک یــا 

دو جــام بــه اصفهــان ببریــم.
کــه انتقاداتــی بــه لیســت تیــم ملــی  وی در مــورد 
مطرح شد و برخی معتقدند سپاهان می توانست 
بازیکنــان بیشــتری را در تیم ملــی داشــته باشــد، 
کــرد:  بــه نوبــه خــودم بــرای تیــم ملی کشــورم  عنــوان 
ملــی  تیــم  ســربلندی  می کنــم.  موفقیــت  آرزوی  
ســربلندی همــه  ما اســت. در  مــورد دعوت شــدن یا 

نشــدن بــه تیــم ملــی صحبتــی نــدارم.
حســینی افــزود: تیم ملــی در ایــن دو بــازی خــوب 
کــرد. مقابــل بحریــن بــا آن شــرایط  و باهــوش بــازی 
کــه انجــام داده بودنــد،  کارهــای رســانه ای  جــوی و 
کتیــک خــوب  کردنــد. تا کار  همــه بازیکنــان خــوب 
و بــرد لــذت بخشــی داشــتیم. امیــدوارم بچه هــا بــا 
کــه بــه  کارشــان ادامــه بدهنــد  همیــن قــدرت بــه 

کنیــم. گــروه صعــود  عنــوان تیــم اول از ایــن 
کــه پــس  هافبــک ســپاهان در مــورد هجمه هایــی 
از بــازی بــا بحریــن علیــه احســان حاج صفی ایجــاد 
کــردن  گفــت: او قطعــا نیــازی بــه صحبــت  شــد، 
کاپیتــان تیــم ملــی و ســپاهان اســت.  ــدارد.  مــن ن
کــه  حــاج صفــی وزنــه بزرگــی بــرای تیــم ملــی اســت 
گــره بــازی را بــه  می توانــد در بازی هــای حســاس 
گر ایــن شــرایط،  کنــد. ا عنــوان یــک لیــدر و رهبــر، بــاز 
هجمــه رنگــی و شــیطنت ها نباشــد خیلــی بهتــر 
ــه  ــی ضرب ــم مل ــه تی ــائل ب ــن مس ــت. امیدوارم ای اس
گــروه صعود کنیم  نزنــد و تکــرار نشــود تا بــه راحتی از 
و در مراحــل بعــدی هــم بــا اقتــدار و  پــر قــدرت ظاهــر 

شــویم.

بــا  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  پیشــین  مدافــع 
بیان اینکــه اســکوچیچ از بحریــن شــناخت خوبــی 
گفــت: نقــش او را در ُبــرد مقابــل حریــف  داشــت، 

نکنیــم. کمرنــگ  همیشــگی مان 
بــر  ســه  پیــروزی  خصــوص  در  زرینچــه  جــواد 
انتخابــی  مرحلــه  از  بحریــن  برابــر  صفر ایــران 
جام جهانــی اظهــار داشــت: شــرایط بــرای تیــم ملــی 
تــا حــدودی ســخت شــد امــا بازیکنــان مــا نمایــش 
قابــل قبولــی داشــتند و نمی تــوان انتظــار زیــادی از 

داشــت. آنــان 
ــًا  ــا تقریب ــان م ــاع، بازیکن ــط دف در درون دروازه و خ
بدون اشتباه بودند البته باید هماهنگی بیشتری 
پیــدا کننــد در خط هافبک هم بخصــوص در نیمه 
دوم، هافبک هــای مــا بــازی بهتــری از خــود ارائــه 
دادنــد و توانســتند موقعیت ســازی کننــد و در خــط 
کــه مهاجمــان مــا از توپ هــای  حملــه هــم دیدیــم 
کــرده و ســه بــار دروازه  بــه دســت آمــده، اســتفاده 

کردنــد. بحریــن را بــاز 
هــر چقــدر زمــان بازی هــا بگــذرد، تیــم ملــی مــا 
هماهنگ تــر و یکدســت تر خواهــد شــد و ایــن بــر 

افــزود. خواهــد  تهاجمی مــا  قــدرت 
زرینچــه در مــورد عملکــرد لژیونرهــای حاضــر در 
کــه چنــد لژیونــر خوب  تیــم ملــی گفــت: خوشــحالم 
ــه  ــا ب ــه آنهــا در اروپ ک ــی  ــم، تجربیات در تیــم ملی داری
کمــک مــا  کامــًا در ایــن بــازی بــه  دســت آوردنــد، 
کــه نمایــش قابــل قبــول و هماهنــگ  آمــد و دیدیــم 
بــودن طارمــی و آزمون باعث شــد که طلســم دروازه 
بحریــن شکســته شــده و تیــم مــا توانســت دروازه 

کنــد. بحریــن را بــاز 
در مجمــوع لژیونرهــای مــا 
در  حضورشــان  زمــان  در 
و  اســترس  بــدون  زمیــن، 
حســاب شــده بــازی کردنــد 
بــا  کار  داده  نشــان  و ایــن 

مربیــان اروپایــی و تیم هــای 
رونــد  در  چقــدر  حرفــه ای 

فوتبــال آنهــا تأثیــر گذاشــته اســت.
مدافــع پیشــین تیــم ملــی فوتبال ایــران 

کــه نقش ســرمربی  بــا انتقــاد از کســانی 
کمرنــگ  تیــم ملــی را در ایــن پیــروزی 

گفــت: متأســفانه برخــی  می داننــد، 
می گوینــد بــدون اســکوچیچ هــم 
ببریــم؛  را  بحریــن  می توانســتیم 
چنیــن اظهارنظرهایــی درســت 

کادر فنــی  نیســت؛ مگــر می شــود تیــم ملــی بــدون 
باشــد؟ اســکوچیچ بــا توجــه بــه حضــور چندیــن 
بازیکنــان  از  ســاله اش در ایــران شــناخت خوبــی 

دارد.
کادر فنــی حریــف را بــه خوبــی آنالیــز  او و اعضــای 
کــرده بودنــد بنابرایــن نمی توان نقش این ســرمربی 
کــرد. کمرنــگ توصیــف  را در پیــروزی برابــر بحریــن 

هیــچ مربــی دلــش نمی خواهــد تیمــش شکســت 
بخــورد و اســکوچیچ هــم از ایــن قاعــده مســتثنی 
کادر فنــی از امــروز تمرکزشــان  نیســت. او بــه همــراه 
گذاشــت تــا  را بــرای دو دیــدار باقی مانــده خواهنــد 
بتواننــد با ایــن دو پیــروزی بــه مرحلــه صعــود کنند.

زرینچــه دربــاره دیــدار آینــده تیــم ملــی برابــر کامبــوج 
گفــت: نباید ایــن بــازی را دســتکم بگیریــم.

کرده ایــم در مقابــل تیم هــای  متأســفانه عــادت 
بــزرگ، بــازی قابــل قبولــی ارائــه داده امــا مقابــل 
ــه ندهیــم.  ــر نمایــش خوبــی ارائ حریفــان ضعیف ت
شکســت های کامبوج نبایــد ما را فریــب دهد، باید 
بــا تمــام قــوا مقابل کامبوج بــازی کرده تا با پیــروزی 
برابر ایــن دیــدار، خــود را آمــاده حســاس ترین بــازی 

کنیــم. یعنــی جــدال برابــر عــراق 
وی در مــورد آخریــن دیدار ایــران برابــر تیــم ملــی 
عــراق اظهــار داشــت: مــا نبایــد بــه نتایجــی کــه عراق 
کنیــم.  کســب می کنــد، توجــه  تــا زمــان بــازی بــا مــا 
کــه دو بــازی آینــده  تمرکــز مــا بایــد بــر روی ایــن باشــد 
خــود را بــا موفقیــت بــه پایــان رســانده و بــه مرحلــه 

کنیــم. بعــد صعــود 
کادر  عراق یک تیم فیزیکی و جنگنده است و باید 
کــه بتواننــد  فنــی نفراتــی را برای ایــن دیــدار برگزینــد 
در مقابــل عــراق هــم تمرکز خوبی داشــته و هم از 
لحــاظ فنــی، نمایش قابل قبولــی ارائه دهند. 
مدافــع پیشــین تیــم ملــی فوتبال ایــران در 
کشــورمان  کــرد: تیــم ملــی  پایــان خاطرنشــان 
در آســتانه صعــود بــه مرحله بعد اســت. 
گــر تیم  کشــور بایــد ا مســئوالن فوتبــال 
ملــی بــه مرحلــه بعــد صعــود 
دقیقــی  برنامه ریــزی  کــرد، 

داشــته باشــند.
آمــاده کــردن چنــد بازی 
اردوهــای  و  تدارکاتــی 
می توانــد  خــوب 
تیــم  صعــود  ضامــن 
بــه  کشــورمان  ملــی 
باشــد. جام جهانــی 

تساوی طالیی پوشان 
در دیداری تدارکاتی مقابل مس 

جواد زرینچه: 

نظر منتقدان در مورد اسکوچیچ را قبول ندارم

خبرخبر
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اهمیت خوردن صبحانه برای ســامتی، ۱۳ ماده 
ــن  ــوی و مهمتری ــه مق ــک صبحان ــرای ی ــی ب غذای
فوایــد خــوردن صبحانــه حــاوی مــواد مغــذی را در 

بســته خبــری ســامت ایمنا بخواینــد.
کــره بــادام  غ، آب میــوه، حلیــم،  پنیــر، تخــم مــر
زمینــی، غــات، ســاندویج الویــه، ماســت چکیده، 
میــوه و ســبزی، پنکیــک خانگــی، عدســی، فرنــی، 
کــرم کنجــد ۱۳ مــاده غذایــی بــرای یــک صبحانــه  و 

مقــوی اســت.
بهترین گزینه های یک صبحانه سالم

ــا ســه بــرش نــان از  صبحانــه مناســب شــامل دو ی
کمی عســل یــا  کــره و  گــرم  انــواع غــات، حــدود ۵ 
ــا اســت. پروتئیــن مــورد نیــاز بــدن را در وعــده  مرب
و  شــیر  مصــرف  طریــق  از  می توانیــد  صبحانــه، 
گــر بــه شــیر حساســیت داریــد  کنیــد. ا پنیــر تأمیــن 
یــا میانــه تــان بــا پنیــر خــوب نیســت، ماســت را 

ــد. کنی ــن  جایگزی
گزینه هایــی  ماســت میــوه ای و ماســت بســتنی 
کنیــد،  کــه می توانیــد جایگزیــن شــیر  هســتند 
ــا دانه هــای ســبوس  ــه حــق تقــدم ب ــرای صبحان ب
گــردو، دارچیــن، نوشــیدنی  دار و پروتئینــی اســت. 
ــن  ــم بهتری ــوه ه ــی و می ــدون چرب ــیر ب ــا ش ــویا ی س

گزینه هــای یــک صبحانــه ســالم هســتند.
کــم شــیرین  گــر دارچیــن را بــه چــای یــا مربــای  ا
کنیــد بــرای تنظیــم قنــد خونتــان  تــان اضافــه 
خــوب اســت، منابــع بســیار خــوب بــرای تأمیــن 
بــدن  بــرای  الزم  معدنــی  مــواد  و  ویتامین هــا 
هســتند می توانیــد بــه عنــوان صبحانــه حتــی یک 
گــر صبحانــه را  کنیــد. ا ــا آب میوه هــا را میــل  مــوز ی
کنیــد در وســط روز نیــاز بیشــتری بــه قنــد  حــذف 
پیــدا می کنیــد و میــان وعــده پــر قندتــری میــل 

می کنیــد.
کاهــش وزن می تواند مفید باشــد،  صبحانــه برای 
صبحانــه  کــه  کســانی  داده  نشــان  تحقیقــات 
از خــوردن آن  کــه  کســانی  از  می خورنــد بیشــتر 
ســرباز می زننــد در وزن ایــده آل خــود می ماننــد و 
ــه  ــوردن صبحان ــوند. خ ــه وزن نمی ش ــار اضاف دچ
فوایــد زیــادی بــرای ســامتی و بهتــر بــودن فــرد 
دارد، خــوردن صبحانــه ســوخت بــدن و مغــز را 
کیــد دارنــد  تأمیــن می کنــد، متخصصــان تغذیــه تا
صبحانــه بایــد در دو ســاعت اول بعــد از بیــداری 
کامــل و ســالم بایــد  میــل شــود، یــک صبحانــه 
کالــری رژیــم غذایــی  حــدود ۲۰ تــا ۳۵ درصــد از 

روزانــه افــراد را شــامل شــود.

صبحانــه بــه افــراد انــرژی الزم بــرای شــروع روز را 
کــه در ایــن وعــده میــل  می دهــد، مــواد غذایــی 
کلســیم، آهــن،  می کنیــد یکــی از منابــع اصلــی 
ــراد  ــدن اف ــت، ب ــر اس ــن و فیب ــن ب، پروتئی ویتامی
به ایــن مــواد معدنــی مغــذی برای اینکــه بتوانــد 
کنــد نیــاز دارد، مهم تریــن فوایــد  روز خــود را شــروع 

خــوردن صبحانــه عبارتنــد از:
بهبود حافظه و میزان تمرکز

کربوهیــدرات  یــک  کــه  گلوکــز  ســطح  صبحانــه 
را در خــون  اســت  مغــز  بــرای عملکــرد  ضــروری 
شــما بازیابــی می کنــد، صبحانــه می توانــد حافظــه 
و میــزان تمرکــز را بهبــود دهــد و می توانــد افــراد 
کنــد، زیــرا تنــش را در بــدن افــراد  را خوشــحال تر 
کاهــش داده و همیــن موضــوع باعــث بهبــود خلق 
کــه روی  آنهــا می شــود. در مطالعاتــی  و خــوی 
کــه صبحانــه  گرفــت نشــان داد  کــودکان صــورت 
می توانــد رفتــار و ارتباطــات و نمره هــای آن هــا را 
کنــد، ماننــد هــر عضــو دیگــری مغــز نیــز بــرای  بهتــر 

کــردن نیــاز بــه انــرژی دارد. کار  بهتــر 
تنظیم هورمون های زنانه

دیگرتأثیــر خــوردن صبحانه تنظیــم هورمون های 
گــوارش  زنانــه اســت و بهبــود عملکــرد سیســتم 
و  معــده  زخــم  آمــدن  بــه وجــود  از  و جلوگیــری 

مشــکل های روده بــرای دفــع مــواد زائــد.
انــرژی مــورد نیــاز مــردم بســتگی بــه ســطح فعالیت 
آن هــا و نــوع زندگــی آن هــا دارد امــا معمــواًل مــردان 
بــه انــرژی بیشــتری نســبت بــه بانــوان نیــاز دارنــد. 

کــودکان در ســن رشــد نیــز بــه انــرژی  همینطــور 
تــا  پســران ۷  مثــال  بــرای  دارنــد  نیــاز  بیشــتری 
ــری دریافــت  ــد چیــزی حــدود ۱۹۷۰کال ۱۰ســاله بای
کننــد و دختــران ۷ تــا ۱۰ ســال بــه ۱۷۴۰کالــری نیــاز 
مــردان  بــرای  بزرگســاالن  در  میــزان  دارند. ایــن 
کالــری و بــرای خانم هــا بــه ۲۵۰۰کالــری  بــه ۲۵۰۰ 

می رســد.
جلوگیری از بیماری های قلبی ودیابت

صبحانــه عاملــی بــرای جلوگیــری از بیماری هــای 
کاهــش بــه  قنــدی مثــل دیابــت اســت، عاملــی در 
وجــود آمــدن ناراحتی هــای قلبــی در ســن های 
بدنــی  صبحانــه  خــوردن  بــا  اســت  مختلــف، 
کتری هــا و ویروس هــا خواهیــد  مقاوم تــر در برابــر با
عملکــرد  بهبــود  اثــر  در  اتفــاق  که ایــن  داشــت 

اســت. بــدن  سیســتم ایمنی 
سالمت درازمدت

از فوایــد صبحانــه می تــوان به ایــن موضــوع اشــاره 
کــه بــه ســامت طوالنــی مــدت بــدن افــراد  کــرد 
کمــک می کنــد، صبحانــه یــک فرصــت عالی اســت 
کنــار هــم جمع  کــه در صــورت امــکان خانــواده را در 
کنیــد و دســته جمعــی از خــوردن آن لــذت ببریــد 
کــودکان تــان بــه  وعــادت صبحانــه خــوردن را در 
وجــود آوریــد و آن را در نوجوانــی آن هــا حفــظ کنیــد 
کــودکان بعد از رســیدن بــه نوجوانی قبل  کثــر  زیــرا ا
از رفتــن بــه مدرســه ســخت صبحانــه می خورنــد.
صبحانــه خوردن یکــی از عادت های خوبی اســت 

کل طــول عمــر بایــد حفــظ شــود. کــه در 

صبحانه خوردن چه فوایدی دارد؟
خبرربخ

خبر

کــردن هوای  کیــزه  گیاهــان آپارتمانــی در پا برخــی از 
خانــه نقــش موثــری دارنــد. 

ــر  ــاوه ب ــان ع گیاه ــی از  ــد، برخ ــت بدانی ــب اس جال
زیبایــی، هــوای خانــه شــما را نیــز تمیــز و تصفیــه 
کفپــوش  می کننــد. پروژه هایــی همچــون نصــب 
یــا نقاشــی دیوار هــای خانــه منجــر بــه انتشــار مــواد 
شــیمیایی مضــر و آلودگــی هــوای خانــه می شــوند، 
گیاهــان مناســب  گیــری  امــا انتخــاب دقیــق و قــرار 
خانــه در نهایــت می توانــد خانــه شــما را بــه مکانــی 

کنــد. ــرای اســتراحت تبدیــل  ســالم تر ب
ژربرا جامزونی

عــاوه بــر زیبایــی و رنــگ شــاد قرمــز، زرد، نارنجــی یــا 

کننــده موثــری از  ک  صورتــی، گل ژربــرا جامزونــی پــا
کلــر اتیلــن و بنــزن اســت  ســموم فرمالدئیــد، تــری 
کــه در طیــف وســیعی از مــواد خانگــی از رنگ هــا تــا 
الیــاف مصنوعــی یافت می شــود. گیــاه را در اتاقی با 
ک را مرطــوب،  نــور طبیعــی فــراوان قــرار دهیــد و خــا

امــا خــوب زهکشــی شــود.
 پیچک انگلیسی

کاهــش  گیــاه ســریع و آســان بــوده و در   رشــد این 
ذرات موجود در هوا مؤثر اســت. پیچک انگلیســی 
تصفیــه کننده مناســبی برای هــوای حمام یــا اتاق 
کــه  اســت. عــاوه بر ایــن، مطالعــات نشــان داده انــد 
پیچــک همچنیــن می توانــد بــه مقابلــه بــا ســطح 

کنــد. روزانــه چهــار ســاعت از  قالــب در خانــه کمــک 
نور مستقیم خورشید را به پیچک انگلیسی خود 
ک و ســم زدایــی عشــق را بــه  بدهیــد و بــا هــوای پــا

شــما بــاز می گردانــد.
 گیاه مار

گیــاه در اتــاق خــواب خــود، شــما  بــا اســتفاده از ایــن 
ــو  یــک خــواب عالــی را تجربــه می کنیــد. قســمت ن
کســیژن را آزاد می کنــد و بــه  گیــاه شــبانه ا زرد ایــن 
کمــک می کنــد هنــگام خــواب بهتــر نفــس  شــما 
ــرای  گیاهــان ب گیــاه یکــی از بهتریــن  بکشــید. این 
تصفیــه هــوا از فرمالدئیــد، زایلــن، بنــزن، تولوئــن و 
کــه آب زیــاد  کلــر اتیلــن اســت. مراقــب باشــید  تــری 
ک  ندهید، زیرا ریشــه ها مســتعد پوســیدگی در خا

مرطــوب هســتند.
گل داودی

گل  آشــپزخانه یــا اتــاق نشــیمن خــود را بــا یــک 
داودی زیبــا کنید. ایــن شــکوفه های زیبــا بــه فیلتــر 
ک و بنزن کمک  بســیاری از ســموم از جمله آمونیا
کــه اغلــب در پاســتیک، مــواد شــوینده  می کننــد، 
عاشــق  گیــاه  می شــوند. این  یافــت  چســب  و 
نــور خورشــید اســت، بنابرایــن آن را در محلــی در 

نزدیکــی پنجــره آفتابگیــر قــرار دهیــد.
گل عنکبوتی یا گل گندمی

گندمی بــی ســر و صــدا بــا ســموم از جملــه  گل  گیــاه 
کربــن، فرمالدهیــد و زایلــن می جنگــد.  منوکســید 
گــر حیوانــات خانگــی دارید، ایــن یکــی از معــدود  ا
کــه بــرای حیوانــات غیــر  گیاهــان خانگــی اســت 

سمی اســت.

گیاهانیکههوایخانهراتصفیهمیکنند
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

زیــره دانــه ای معطــر و ضــد نفخ اســت که در آشــپزی 
نــوع زیــره ســبز و  کاربــرد دارد و در دو  و پزشــکی 
ــی«  ــه »زیره ایران ــه دومی ب ک ــود دارد  ــیاه وج ــره س زی

ــت. ــروف اس مع
زیــره یــک ادویــه منحصــر بــه فــرد اســت کــه مدت هــا 
اســتفاده  گیاهــی  داروهــای  و  آشــپزی  در  اســت 
یــادآور  آن  کــی  خا و  کمی تلــخ  طعــم  می شــود. 
گشــنیز، انیســون و رازیانــه اســت.  شــیرین بیــان، 
کامــل یــا آســیاب شــده  می تــوان از آن بــه صــورت 
کاری و خورشــت  ــان، شــیرینی،  در غذاهــا ماننــد ن

کــرد. اســتفاده 
مواد مغزی زیره سیاه 

گســترده ای از مــواد مغــذی  زیــره ســیاه از طیــف 
کــه بســیاری از آنهــا در  ضــروری برخــوردار اســت، 
رژیم هــای غربــی وجــود ندارد. اینهــا شــامل آهــن، 

کلســیم و فیبــر هســتند. روی، 
گــرم( زیــره مــواد   فقــط 1 قاشــق غذاخــوری )۶.7 

مغــذی زیــر فراهــم می کنــد:
کالری: 22

پروتئین: 1.۳ گرم
چربی: ۰.9 گرم

کربوهیدرات: ۳.۳۴ گرم
فیبر: 2.۶ گرم

DV ٪۶.7 :مس
آهن: ۶.1٪ برای خانمها

DV منیزیم: ۵.۴٪ از
منگنز: ۴.8٪ برای خانمها

DV کلسیم: ۳.۶٪ از
روی: ۴.۶٪ برای خانمها

 مهمترین خواص زیره سیاه 
گــرم  و خشــک  اســت .  طبــع  زیــره  ســیاه  خیلــی  
زیــره  ســیاه  دارای  خــواص  مــدر، بادشــکن ، مقــوی ، 
کــرم ،  زیادکننــده  شــیر، قاعــده آور، نیرودهنــده ، ضــد 
هضــم  کننــده ، ضــد تشــنج ، قابــض ، معــرق ، مقــوی 

معــده ، قاطــع  اســپرم  اســت .
مشکالت دستگاه گوارش

زیــره ســیاه حــاوی خــواص یــک داروی مســکن 
می کنــد.  کمــک  روده  تســکین  بــه  و  اســت 
کــه ســایر مشــکالت  همچنین ایــن قابلیــت را دارد 

کنــد.  درمــان  نیــز  را  روده ای 
کاهش التهاب 

کســیدانی و ضــد التهابی قوی  زیــره خاصیــت آنتی ا
کنــش  کــه التهــاب یــک وا نشــان می دهــد.در حالــی 
التهــاب مزمــن می توانــد  اســت،  بدنــی طبیعــی 
منجــر بــه بیماری هــای مختلفــی ماننــد بیمــاری 
التهابی روده )IBD  ( شــود. عالئم آن ممکن اســت 
و  اســهال  گاز،  عضــالت،  گرفتگــی  زخــم،  شــامل 

گوارشــی باشــد. تحریــک بافــت 

کــه  برخــی عــادات بــد در زندگــی مــا وجــود دارنــد 
آن هــا  از  بایــد  و  می شــوند  وزن  کاهــش  از  مانــع 
الیوم، ایرینــا  گــزارش روســیا  بــه  کــرد.   خــودداری 
بیســاروا، متخصــص تغذیــه روس بــا اشــاره به اینکــه 
وزن  کاهــش  از  مانــع  بــد  عادت هــای  یکســری 
کــرد: اول از همــه و مهمتر اینکــه،  می شــوند، اظهــار 
کنــد و در  کــه متابولیســم را  بایــد زندگــی بــی تحــرک 
کنیم. ایرینــا  تجمــع چربی هــا نقــش دارد، متوقــف 
بیســاروا افــزود: یکــی دیگــر از این عــادات بد، خــوردن 
میــوه  هنــگام شــب اســت؛ در حالیکــه میــوه بایــد در 
نیمــه اول روز تــا ســاعت ۴ بعــد از ظهــر خــورده شــود. 
گرچــه حــاوی قند هــای طبیعــی هســتند،  میوه هــا ا
کارز هســتند؛  گلوکــز، فروکتــوز و ســا اما ایــن قند هــا 
توصیــه  شــب  هنــگام  آن هــا  خــوردن  بنابرایــن 
کمــک  وزن  افزایــش  بــه  امــر  زیرا ایــن  نمی شــود، 
کــرد: عــادت دیگری  می کند. ایــن متخصــص اضافه 

کاهــش وزن اختالل ایجــاد  کــه در  نیــز وجــود دارد 
می کنــد و آن دیــر خوابیــدن اســت؛ زیــرا هنگامی کــه 
بــه موقــع بخوابید ایمنــی بــدن تقویــت و تعــادل 
هورمون هــا حفــظ می شــود. او بــا اشــاره به اینکــه 
کافــی داشــته باشــد، یکــی  بــدن بایــد اســتراحت 
کاهــش وزن را ســریع  دیگــر از عادت هــای بــد بــرای 
کــه »وقتــی  کــرد؛ و هشــدار داد  غــذا خــوردن عنــوان 
خیلــی ســریع غــذا می خوریــم، بــدن وقــت الزم برای 
هضــم غــذا را نــدارد و ســیری اتفــاق نمی افتــد؛ از ایــن 
رو، ایــن احتمــال بــه وجــود می آیــد کــه خیلی بیشــتر 
از نیــاز واقعــی خــود غذا بخوریم. بیســاروا افزود: یکی 
کــه بعضــی افــراد  دیگــر از عادت هــای بد ایــن اســت 
ترجیــح می دهنــد صبحانــه نخورنــد، امــا الزم اســت 
حداقــل یــک وعــده غذایــی ســبک داشــته باشــیم؛ 
زیــرا صبحانه روند متابولیســم را شــروع می کنــد و به 
بــدن انــرژی می دهــد. همچنین نخــوردن صبحانه 

کاهــش وزن نمی کنــد. ــه  کمکــی ب

کــه بــه  در ســوپرمارکت مــردم اغلــب هــر چیــزی را 
دستشــان می رســد، در ســبد قــرار می دهنــد و 
که ایــن غــذا ســالم اســت یــا ناســالم. نمی فهمنــد 
از  دســته  آن  بــه  کــه  اســت  ما ایــن  پیشــنهاد 
کــه حتــی در بهترین ســوپرمارکت ها  محصوالتــی 

هــم تولیــد می شــود، توجــه نکنیــد. 
گوشت چرخ کرده

گوشــت  تولیدکننــدگان  از  بســیاری  گفتــه  بــه 
کــرده دارای مقــدار زیــادی چربــی، پوســت  چــرخ 
گوشــت  و اســتخوان اســت؛ بنابرایــن بهتــر اســت 
گوشــت چــرخ  کنیــد و  تــازه را در بــازار خریــداری 
کــه در آن  کنیــد  کــرده خوشــمزه را خودتــان تهیــه 

1۰۰ درصــد از ترکیــب آن مطمئــن باشــید.
شکالت های فله ای

شــیرینی ها  مانــدگاری  کــه  اســت  موضوع ایــن 
کوتــاه اســت و جعبه هــای بــزرگ شــیرینی  نســبتًا 
نگهــداری  اســتانداردی  شــرایط  در  همیشــه 
کاری  ــورد چــه  ــندگان در ایــن م ــود. فروش نمی ش
انجــام می دهنــد؟ آن هــا تاریخ هــای برچســب 
قیمــت را جــدا می کننــد؛ بنابرایــن نبایــد تعجــب 
کــرد کــه چــرا بعضی آب نباتها خیلی ســفت اســت 

و بــوی عجیبــی دارد.
پنیر رنده شده

کــه تاریــخ تولیــد و انقضــای  ایــن اتفــاق می افتــد 

که در بســته بندی  برخی از این پنیر ها با شــرکتی 
اعــالم شــده مطابقــت ندارنــد. 

عــالوه بر ایــن، در برخــی از انــواع پنیرهــا، بــه عنــوان 
کننــدگان می تواننــد  مثــال، در پارمــزان، تولیــد 
کننــد تــا حجــم  بــا خیــال راحــت ســلولز را اضافــه 
را افزایــش دهنــد و از تشــکیل توده هــای داخــل 
بســته جلوگیــری کننــد افزایــش دهنــد. پس بهتر 
کنیــد و رنــده  اســت پنیــر را خودتــان خریــداری 

کنیــد.
غ کبابی مر

گوشــتی تهیــه می شــود  غ اغلــب از  ــوع مــر ایــن ن
چنــد  گوشــت  نیســت. این  فــروش  قابــل  کــه 
روز در مایــع مخصــوص خیســانده می شــود و 
ســپس ســرخ می شــود تــا تــرد شــود. اغلــب اتفــاق 
گــرم بــه ســرعت بــه  کبابــی  غ  کــه مــر می افتــد 
غ  غ هــای قدیمی بــرای مــر فــروش می رســد و از مر

مرینــاد شــده اســتفاده می شــود.
ساالد های آماده

خــوب اســت کــه ســاالد های آمــاده ۵ تــا 1۵ دقیقه 
قبــل از مصــرف شــما آمــاده شــده باشــند امــا 
متاســفانه اغلــب آن هــا تمــام روز را در محیــط گرم 
قــرار می دهنــد. عــالوه بر ایــن، بــرای تهیــه چنیــن 
ســاالدهایی، اغلــب از مایونــز ارزان قیمــت و بــا 
کیفیــت پاییــن و گاهی اوقات از ســایر محصوالت 

گذشــته، اســتفاده می شــود. تاریــخ انقضــا 

خواص درمانی بی نظیر زیره سیاه

الغر نمی شوید مگر اینکه ۵ عادت اشتباه را
کنار بگذارید   

کی ها را هرگز از سوپرمارکت خریداری نکنید این خورا

گیاهــی  کــه رژیــم غذایــی  ایــن نکتــه ثابــت شــده 
می توانــد خطــر ابتــا بــه دیابــت، فشــار خــون 
قلبــی و  بیماری هــای  بــاال، و  کلســترول  بــاال، 

کاهــش دهــد. ســکته ها را 
ــرای  ــی ب ــن راه ــم همچنی ــوع رژی ــن ن انتخاب ای
جلوگیــری از ابتــا بــه ســرطان هیــا روده بــزرگ، 
اســت  ســرطان ها  ســایر  و  پروســتات  ســینه، 
حفــظ  بــرای  مناســب  راهــی  کــه  ضمن ایــن 
ســامت محیــط زیســت محســوب می شــود.

غذایــی  رژیــم  انتخــاب  از  قبــل  حــال  با ایــن 
گیــاه خــواری بایــد  گیاهــی و رفتــن بــه ســوی 

کنیــد: دنبــال  مهمــی را  نــکات 
خــواران  گیــاه  بخوریــد:  آهــن  کافــی  به انــدازه 
گیاهــی سرشــار از آهــن  کــه منابــع  بایــد بداننــد 
حیوانــی  منابــع  به انــدازه  جذبشــان  قــدرت 
مــاده  حاوی ایــن  گیاهــی  منابــع  نیســت. 
تیــره  ســبزیجات  حبوبــات،  شــامل  معدنــی 
گــردان و  غ، دانه هــای آفتــاب  رنــگ، تخــم مــر
کــدو تنبــل و همچنیــن برخــی غــات غنی شــده 
افــرادی  از  بیشــتر  بایــد  خــواران  گیــاه  اســت. 
بــه بدنشــان  را  آهــن  گوشــت می خورنــد،  کــه 
گیــاه خــوار بایــد  برســانند. این میــزان در مــردان 
ــان ۳2.۴ میلــی  گــرم در روز و در زن 1۴.۴ میلــی 

گــرم در روز باشــد.
گیــاه  گــر از آندســته  امــگا ۳ را فرامــوش نکنیــد: ا
کــه ماهــی را نیــز بــه همــراه  خوارانــی هســتید 
حــذف  تــان  غذایــی  رژیــم  از  گوشــت  و  غ  مــر
کــه امــگا ۳ موجــود در  کرده ایــد بایــد بدانیــد 
ضــروری  قلــب  ســامت  حفــظ  بــرای  ماهــی 
گیاهــی سرشــار از این  اســت. با ایــن حــال منابــع 
کتــان،  دانه هــای  شــامل  چــرب  اســیدهای 
کنــف، ســویا  کلــزا،  گــردو، روغــن  دانه هــای چیــا، 

و جلبــک دریایــی اســت. مــردان روزانــه بــه 1.۶ 
گــرم از ایــن چربی هــا  گــرم امــگا ۳ و زنــان بــه 1.1 
گیاهــی حاوی این  نیــاز دارنــد. شــما باید منابــع 
اســیدهای چــرب را بیشــتر از منابــع حیوانــی 

کنیــد. مصــرف 
اجتنــاب  ناســالم  گوشــتی  غیــر  غذاهــای  از 
گوشــت قرمــز و  کنیــد: قــرار نیســت بــا حــذف 
ــه مصــرف بیــش از حــد  گوشــتی ب ــع  ســایر مناب
تصفیــه  دانه هــای  شــیرین،  میوه هــای  آب 
کارونــی  شــده، نــان ســفید، برنــج ســفید و ما
روی بیاورید. ایــن محصــوالت قنــد خــون را بــه 
ســرعت افزایــش می دهنــد و منجــر بــه افزایــش 
شــما  پــس  می شــوند  انســولین  بــه  مقاومــت 
ــه  ــد. ب ــرار می گیری ــت ق ــه دیاب ــا ب ــرض ابت در مع
جــای انتخاب ایــن محصــوالت ناســالم ســراغ 
کامــل ماننــد جــوی دو ســر، برنــج  دانه هــای 
و...  کامــل  گنــدم  توت هــا،  انــواع  قهــوه ای، 

برویــد.
گیاهــی  منابــع  نکنیــد:  فرامــوش  را  پروتئیــن 
شــامل پروتئیــن عبارتنــد از عــدس، لوبیــا، تخــم 
کلــم  غ، دانه هــا، آجیــل، محصــوالت ســویا،  مــر
بروکلــی، جــو و...میــزان نیــاز روزانــه بــه پروتئیــن 
ــه  ــا ب ــر حســب ســن و وزن متفــاوت اســت. ام ب
گــرم و زنــان به  کلــی مــردان روزانــه بــه ۵۵۶  طــور 

گــرم از پروتئیــن نیــاز دارنــد.  ۴۶
معــدود  از  یکــی  ســویا  بخوریــد:  ســویا 
کامــل  کــه بــه طــور  گیاهــی اســت  پروتئین هــای 
توســط بــدن جــذب و اســتفاده می شــود. ســویا 
ــرای  ــروری ب ــه ض ــیدهای آمین ــام اس ــاوی تم ح
ضمن ایــن  اســت.  بــدن  عملکــرد  از  حمایــت 
ــب  ــامت قل ــرای س ــباع آن ب ــر اش ــی غی ــه چرب ک

می رســد. نظــر  بــه  ســودمند 

در  می تــوان  کــه  دارد  شــماری  بــی  فوایــد  ســیر 
کــه  یافــت. همچنیــن قرن هاســت  سراســر دنیــا 
ــرار  ــه عنــوان یــک مــاده دارویــی مــورد اســتفاده ق ب
می گیــرد. مصــرف ســیر بــا شــکم خالــی از جوانــب 
گرفتــه و نتایــج متفاوت  مختلــف مــورد بررســی قــرار 

می باشــد. 
کسازی کنیم؟ چگونه ریه ها را با سیر تمیز و پا

کــه خــود  بــرای اســتفاده از مزایــای ســیر بهتــر اســت 
کنیــد. در ایــن صــورت  دارو هــای خانگــی را تهیــه 
کســازی  می توانیــد بــه بهبــود ســامت ریه هــا و پا

آن هــا از تمــام آلودگی هــا امیــدوار شــوید.
کسازی ریه ها ترکیب سیر و آویشن برای پا

مخلــوط ســیر و آویشــن ســموم ریه هــا را از بیــن 
می بــرد. خــواص ســیر بــا ترکیــب اثــرات ضــد عفونــی 
ریه هــا  ســامت  ارتقــا  موجــب  آویشــن  کننــده 

می شــود.
مواد الزم

۱۰ حبه سیر
۳ شاخه آویشن تازه

روغن زیتون به میزان الزم
روش تهیه:

حبه هــای ســیر را با هــاون بکوبیــد تــا بــه شــکل 
خمیــر آمــاده شــود. ســپس برگ هــای آویشــن تــازه 
ــه  ــا ب ــد ت ــاره آن را بکوبی ــد و دوب کنی ــه  ــه آن اضاف را ب
صــورت یکدســت ترکیــب شــوند. این ترکیــب را در 
ظــرف شیشــه ای تمیــز ریختــه و روی آن را بــا روغــن 
زیتــون طبیعــی بپوشــانید. بعــد از یــک شــب از ایــن 

کنیــد. ترکیــب اســتفاده 
روش استفاده:

اجــازه دهیــد تــا یــک شــب از تهیــه ترکیــب ســیر و 
آویشــن ســپری شــود تــا آویشــن بــه خوبــی در ســیر، 
مخلــوط و خیــس شــود. صبــح روز بعــد یــک قاشــق 
کنیــد.  غذاخــوری از آن را بــه صــورت ناشــتا میــل 
ــن داروی  ــه از ای ــدت دو هفت ــه م ــه و ب ــرف روزان مص
کســازی ریه هــا  ــد در پا ــر بســیار مفیدی گیاهــی، تاثی

خواهــد داشــت.
شربت سیر، زنجبیل، پیاز، زردچوبه و شکر

آنتــی  بــاالی  میــزان  از  خانگــی  داروی  ایــن 
ضدالتهابــی  و  زدا  ســم  ترکیبــات  و  کســیدان ها  ا
شــربت  در ایــن  موجــد  مزایــای  اســت.  برخــوردار 
باعــث چنــد برابــر شــدن خــواص ســیر می شــود. 
ــواص  ــز دارای خ ــه نی ــاز و زرد چوب ــل، پی ــرا زنجبی زی
و  دفاعــی  قــدرت  کــه  هســتند  ویروســی  ضــد 
می کنند. ایــن  تقویــت  را  بــدن  سیســتم ایمنی 
گیاهــی مــواد زائــد جمــع شــده در ریه هــا را از  شــربت 

می برنــد. بیــن 
مواد الزم

۳ حبه سیر له شده
۱ تکه ریشه زنجبیل تازه

نیم کیلو پیاز
۲۰۰ گرم شکر

نیم لیتر آب
زردچوبه ۱ قاشق چای خوری

روش تهیه
آب و شــکر را روی حــرارت مایــم بــا یکدیگــر مخلوط 
کنــده را اضافــه  کنیــد. ســپس پیاز هــای پوســت 
ــرده و هــم بزنیــد. بعــد از آن زنجبیــل و ســیر های  ک
کنیــد و هــم بزنیــد. بعــد از  لــه شــده را نیــز اضافــه 
جوشــیدن شــربت، شــعله را کمتــر کنیــد و مــدام آن 
را هــم بزنیــد تــا آب ترکیــب بــه نصــف برســد. بعــد از 
کــردن شــعله، ترکیــب را از صافــی عبــور  خامــوش 
داده و اجــازه دهیــد تــا خنک شــود. این شــربت را در 

کنیــد. یخچــال نگهــداری 
روش مصرف

قاشــق  یــک  ناشــتا،  صــورت  بــه  صبــح  روز  هــر 
کنیــد و یا اینکــه آن  غذاخــوری از ایــن شــربت را میــل 
را بــا آب ولــرم مخلــوط کــرده و بنوشــید. دو هفتــه به 
کنیــد و بعــد از  طــور مــداوم از ایــن شــربت اســتفاده 
آن، یــک هفته اســتراحت کــرده و دوباره مصــرف آن 
کنیــد. در هــر دو رش ســیر یــک عضــو مهــم در  را آغــاز 
کــه موجــب  دارو هــای خانگــی شــما ه شــمار می آیــد 
داشــته  توجــه  امــا  می شــود.  ریه هــا  کســازی  پا
ســبک  کنــار  در  را  گیاهــی  دارو هــای  باشــید این 

زندگــی ســالم اســتفاده نمائیــد.

گیاهخوارشوید؟اولاینجارابخوانید گیاهیمیخواهید کردنریههابااینشربت ضدعفونی

خبرخبر

گهی تبصره ۳ ماده 12۰ آئین نامه قانون ثبت آ
نامــه: 1۴۰۰/۰۳/1۰، خانــم فاطمــه  ارســال  تاریــخ  نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰22۵۴،  شــماره 
ک شــماره ۵۴۵ فرعــی  کــه ششــدانگ پــا صغــری شــاه نظــری درچــه فرزنــد باقــر اعــام نمــوده 
از 88 اصلــی واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان مــورد ثبــت صفحــه 1۴8 دفتــر 
کــه نــزد آقــای مجتبــی شــاه نظــری درچــه فرزنــد باقــر  ۳9 متعلــق بــه مرحــوم باقــر شــاه نظــری 
کــه ســند مالکیــت  )احــدی از ورثــه( می باشــد و چــون اخطــار بــه نامبــرده شــده و اظهــار نمــود 
نزد ایشــان نمی باشــد تســلیم ننمــوده اســت لــذا مراتــب طبــق تبصــره ۳ مــاده 12۰ آییــن نامــه 
گهــی ظرف  کــه دارنــده ســند مالکیــت مذکــور از تاریــخ انتشــار این آ گهــی می شــود  قانــون ثبــت آ
مــدت ده روز ســند مذکــور را تســلیم نمایــد و یــا آنکــه مجــوز قانونــی نگهداشــتن آنــرا ظــرف 
مــدت مرقــوم به ایــن اداره اعــام نمایــد درصــورت انقضــاء مــدت و عــدم وصــول اعتــراض موجه 
ســند مالکیــت وراث طبــق قوانیــن و مقــررات صــادر خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی -11۴7۳۰۰ / م الــف امــا

گهی آ

احمدرضا پری تبار - شهردار شاهین شهر

شــهرداری شــاهین شــهر باســتناد مصوبــه شــماره 1۶9/ش مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 شــورای 
محتــرم اسامی شــهر درنظــردارد عملیــات زیرســازی و جــدول گذاری معابر محله فــدک را 

گــذار نمایــد. بااعتبــار اولیــه 19/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا
متقاضیــان جهــت کســب اطاعــات بیشــتر و اخــذ اوراق مناقصــه می بایســتی در ســاعات 
کثر تــا پایان وقت  اداری بــه واحــد عمــران شــهرداری مراجعــه و پیشــنهادهای خــود را حدا
اداری روز شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰۴/12 به دبیرخانه حراســت تحویل نمایند. شــهرداری در 

11۴81۵۴ / م الفرد یــا قبــول یــک یــا کلیه پیشــنهادات مختار اســت.

نوبت چاپ اول
گهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( آ



www.presssimayeshahr.ir روزنامه اقتصادی، اجتماعی سیمای شهر
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: بابک ایران پور

 آدرس: اصفهان . میدان الله . مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان . 
 طبقه اول . واحد 1۰

گهی ها :  ۳۵۵۴۴۰27 تلفن روابط عمومی و امور آ

نمابر:  ۰31-۳۵۵۴۴۰19
امور مالی:  ۳۵۵۴۴۰17

info@simayeshahr.ir :پست الکترونیکی
سامانه پیام کوتاه: ۵۰۰۰۵12۰33

نمره ارزیابی کیفی: ۴1

عضو شرکت تعاونی مطبوعات کشور
عضو انجمن صنفی مدیران رسانه کشور

چاپ: شاخه سبز

روزنامه اقتصادی، اجتماعی
سال پنجم - شماره  11۵۵ 

یکشنبه  23  خرداد  1۴۰۰ -  2 ذی القعده  1۴۴2 - 13  ژوئن     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

ــود  ــراه خ ــای هم ــا تلفن ه ــه م ــا، هم گزارش ایرن ــه  ب
کــه  از برنامه هایــی  امــا برخــی  را دوســت داریــم، 
کرده ایــد  اعتمــاد  آن هــا  بــه  و  داریــد  دوستشــان 
می تواننــد حریــم خصوصی شــما را در معرض خطر 
قــرار دهنــد. الزم بــه یــادآوری اســت که برای ســرقت 
کــردن حســاب های بانکــی  هویــت و حتــی هــک 

ــت. ــاز اس کمی نی ــیار  ــات بس ــما، اطالع ش
محافظت فعال

گــر قبــل از بارگیــری هرگونــه برنامــه ســاده، چنــد  ا
کنیــد، می توانیــد از هــک  نکتــه ســاده را رعایــت 
کنیــد. فقــط از فروشــگاه های  شــدنتان پیشــگیری 
کنیــد. همچنیــن بهتــر  قانونــی برنامه هــا را دانلــود 

کنیــد. کمی تحقیــق  اســت ابتــدا 
۱- نرم افزار های اسکن

طراحــی  اســکنر ها  عنــوان  بــه  کــه  برنامــه ای 
برخــی  باشــند.  ک  خطرنــا می تواننــد  شــده اند 
کــی هســتند  از ایــن برنامه هــا، برنامه هــای خطرنا
کــه از هرچــه اســکن می کنیــد پشــتیبانی می گیرنــد 
و حتــی می تواننــد مجموعــه بزرگــی از ویــروس را بــه 
تلفــن شــما منتقــل کننــد. بــرای همیــن بهتر اســت 
بــه جــای اســتفاده از نرم افزار هــای اســکنر از همــان 

کنیــد. کالســیک اســتفاده  اســکنر های 
۲- برنامه های هواشناسی

کنیــد. چندیــن  برنامــه آب وهوایــی خــود را بررســی 
بــا  کــه  دارد  وجــود  آب وهــوا  مختلــف  برنامــه 
تروجان هــا یــا بدافزار هــای دیگر پوشــانده شــده اند. 
بــرای دانســتن آب وهــوا حتمــا نبایــد یــک برنامــه 
یــک  بــه  کنیــد. مراجعــه  گوشــیتان نصــب  روی 

کار شــما را راه می انــدازد. ســایت هــم 
۳- فیس بوک

را  اجتماعــی خــود  برنامه هــای شــبکه  مــا  همــه 
گــر می خواهیــد یــک برنامــه را از  دوســت داریــم. امــا ا
کــه حــاوی اطالعــات شــما  کنیــد  گوشــیتان حــذف 
اســت این برنامــه قطعــا بایــد فیــس بــوک باشــد. 
گســترده جمــع آوری داده ایــن برنامه هــا  مقیــاس 
حیرت انگیــز اســت و بیشــتر از شــرکت هایی ماننــد 
گــوگل بــدون اجــازه اســت. فیــس بــوک بــه دلیــل 
جمــع آوری اطالعــات در مــورد شــما مشــهور اســت 

گــر از ســرویس های آن اســتفاده نکنیــد. حتــی ا
۴- واتساپ

 iOS نســخه هــر دو  واتســاپ  آســیب پذیری های 
کاربــران  و اندرویــد بــه مهاجمــان اجــازه می دهــد تــا 
را بــا ارســال یــک پیــام خــاص بــه تلفن شــما را هدف 
موفقیت آمیــز،  بهره بــرداری  از  پــس  دهنــد.  قــرار 

مهاجمــان بــه میکروفــون، دوربین، لیســت تماس 
و مــوارد دیگــر، دسترســی پیــدا می کنند. ایــن بــدان 
کــه مهاجمــان توانایــی انجام بســیاری از  معناســت 

ک را خواهنــد داشــت. جاسوســی های ترســنا
گرام ۵- اینستا

بــه فیــس  گرام هــر دو متعلــق  و اینســتا واتســاپ 
کــه  کــه بخشــی از مــواردی اســت  بــوک هســتند، 
گرام  می اندازد. اینســتا خطــر  بــه  را  آن هــا  همــه 
کــه  می کنــد  درخواســت  را  مجــوز  چندیــن 
شــامل تغییــر و خوانــدن مخاطبیــن و محتــوای 
فضــای ذخیره ســازی شــما، تعییــن محــل تلفــن، 
گــزارش تمــاس شــما اســت. حتــی نگــران  خوانــدن 
روزرســانی ها ممکــن  بــه  کــه  اســت  کننده تر ایــن 
اســت بــه طــور خــودکار قابلیت هــای اضافــی بــه 
کننــد. مــردم باید به یاد داشــته  گوشــی شــما اضافه 
کــه در فیــس بــوک و بســیاری از شــبکه های  باشــند 
نــه  هســتید،  محصــول  شــما  دیگــر،  اجتماعــی 
مشــتری. اطالعــات در مــورد شــما، آنچــه انجــام 
می دهیــد، جایــی کــه می رویــد، با کســی کــه ارتباط 

برقــرار می کنیــد و غیــره، ارزشــمند اســت.
۶- پیام رسان فیس بوک

در  گانــه  جدا برنامــه  یــک  مســنجر  کــه  آنجــا  از 
کــه بــا اســتفاده از  فیــس بــوک اســت. پیام هایــی 
و دریافــت  ارســال   Facebook Messenger برنامــه
کــه  می کنیــد رمزگــذاری نشــده اند، به ایــن معنــی 
تمــام پیام هــای شــما بــه طــور واضــح بــرای هــر 
ــل  ــب قاب ــای مناس ــا مجوز ه ــوک ب ــس ب ــد فی کارمن
که ایــن شــرکت در حــال  مشــاهده اســت. در حالــی 
ــه  برنامه ریــزی برای ایجــاد حالــت مکالمــه محرمان

کــه رمزگــذاری شــداند، اما ایــن گزینه هنــوز در  اســت 
دســترس نیســت.

۷- برنامه های چراغ قوه
برنامه هــای چــراغ قــوه رایــگان اغلــب دارای خطــر 
امنیــت ســایبری زیــادی هســتند. بســیاری از ایــن 
برنامه ها رایگان هستند، اما از تبلیغات پشتیبانی 
می کننــد و آن هــا معمــواًل مجوز هایــی ماننــد ضبط 
صــدا و اطالعــات تمــاس را درخواســت می کننــد. 
که ایــن برنامه هــا را بــه طــور  توصیــه اول ایــن اســت 
گذرواژه هــای خــود را بــرای هــر  کنیــد.  کامــل حــذف 
کــه در تلفــن  شــبکه اجتماعــی یــا حســاب ایمیل 

کنیــد. خــود اســتفاده می کنیــد را بــه روز 
۸- نرم افزار دورَدش

برنامــه  یــک  راحــت دوَردش،  برنامــه محبــوب و 
کاربــران  کــه خیلــی زود بیــن  تحویــل غــذا اســت 
کــه بهــار امســال توســط  گزارشــی  محبــوب شــد. در 
کــه نشــان  روزنامــه واشــنگتن پســت ارائــه شــد، 
داده هــای  از  نگران کننــده ای  میــزان  دهنــده 
که ایــن برنامــه ردیابــی می کنــد و بــا  شــخصی اســت 
ک می گــذارد. تحقیقــات  نهاد هــای دیگــر بــه اشــترا
کــه وقتــی برنامــه را بــاز می کنیــد،  نشــان داده اســت 
ارســال  ثالــث  شــخص  بــرای  را  خــود  داده هــای 
می کنید. ایــن داده هــا شــامل اطالعاتــی ماننــد نام، 

آدرس ایمیــل و آدرس فیزیکــی شــما اســت.
۹- برنامه های کودکان

مــا بچه هایمــان را دوســت داریــم و تلفن هایمــان 
ــا و  ــورد بازی ه ــد در م ــا بای ــم. ام ــت داری ــم دوس را ه
ــد  ــد بای کمی دارن ــه نظــارت  ک ــه  کودکان برنامه هــای 

کــرد. احتیــاط 

هفــت مــدل جدیــد آیفــون ۱۳ بــه پایــگاه نظــارت 
کــه یــک  داده اوراســیا )EEC( اضافــه شــده اشــت 
بایگانــی اجبــاری قبــل از عرضه محصول محســوب 

می شــود.
اوراســیا  اقتصــادی  کمیســیون  اطالعــات  بانــک 
)EEC( در پایــگاه داده خــود مجموعــه ای از پــارت 
از  کــه  اســت  کــرده  اضافــه  را  جدیــد  نامبرهــای 
گوشــی ها آیفــون یــاد  آن هــا به عنــوان نســل بعــدی 

می شــود. 
مذکــور  مدل هــای  اپل اینســایدر،  گــزارش  بنابــر 
کــه  می کننــد  اجــرا  را   1۴  iOS سیســتم عامل 
آیفــون بودنشــان را تأییــد می کنــد و بــه احتمــال 
قریــب بــه یقیــن مدل هــای خانــواده ی آیفــون ۱۳ 
مدل هــای  شــماره  کلــی،  به طــور  بــود.  خواهنــد 
 ،A 2 ۶ ۳ ۴ ،A 2 ۶ ۳ ۵ ،A 2 ۶ ۴ ۳ ،A 2 ۶ ۴ ۰
ــی واحــد  A2۶۴۵،A2۶28،A2۶۳۰ در یــک بایگان
بــه پایــگاه داده EEC وارد شــده اند و EEC تعــداد 
مدل هــا را بــه دو یــا چنــد بخــش مختلــف تقســیم 
کــرده اســت؛ امــا بــه نظــر نمی رســد که این نشــانه ای 
از تفــاوت تکنولوژیکــی بیــن مدل هــا یــا دامنــه ی 
تفــاوت هفــت  کــه  مــی رود  گمــان  باشــد.  آن هــا 
بــه پیکربنــدی نظیــر حافظــه ی  مــدل یادشــده 

باشــد. مربــوط  رم  و  ذخیره ســازی 
گوشــی های آیفــون را تــا نیمــه ی  اپــل نســل بعــدی 
روانــه ی  و  معرفــی  میــالدی  جــاری  ســال  دوم 
گزارش هــای  بااین حــال،  کــرد.  نخواهــد  بــازار 
کی از آن اســت  منتشرشــده از زنجیره ی تأمین، حا
کــه غــول دنیــای فنــاوری تعــداد زیــادی سیســتم 

VCM )موتــور ســیم پیچ صوتــی( را بــرای بهبــود 
فوکــوس دوربیــن آیفــون ۱۳ ســفارش داده کــه تولید 
انبــوده آن هــا در انتهــای مــاه جــاری آغــاز می شــود. 
تولیــد  تایوانی هــا،  می شــود  گفتــه  عالوه برایــن، 
کرده انــد؛  پردازنــده ی A1۵ را زودتــر از موعــد آغــاز 
کــه احتمــاال قلــب تپنــده ی خانــواده  پردازنــده ای 
را  آن  قــدرت پردازشــی  و  بــود  آیفــون ۱۳ خواهــد 

ــرد. ک ــد  ــن خواه تأمی
بــا   ۱۳ آیفــون  ســری  کــه  اســت  بر ایــن  اعتقــاد 
ســخت افزار بهبودیافتــه و تغییــرات جزئــی طراحــی 
مــاه ســپتامبر  بــازه ی  در  اپــل  ُســنتی  رویــداد  در 
)شــهریور( رونمایــی و پــس از مدتــی روانــه ی بــازار 
در  فنــاوری  دنیــای  غــول  مــی رود  انتظــار  شــود. 
ســری آیفــون ۱۳ از بریدگــی کوچک تــری برای تعبیه 
حسگرهای فیس آی دی استفاده کند. همچنین 
گوشــی های ۲۰۲۱  کــه شاســی  ــزارش شــده اســت  گ
کمی ضخیم تــر و مــاژول دوربیــن نیــز بزرگ تــر  اپــل 
کــه ســری  خواهــد بــود. شــواهد نشــان می دهــد 
آیفــون ۱۳ از فنــاوری پروموشــن و قابلیــت نمایشــگر 
کــه هــر دو  کــرد  همیشه روشــن پشــتیبانی خواهــد 
می تواننــد باعــث تخلیــه ی انــرژی بیشــتر شــوند. از 
ســوی دیگــر، اپــل در نظــر دارد تــا از فنــاوری جدیــد 
در   )LTPO( دماپاییــن  پلی کریســتالی  کســید  ا
نمایشــگر آیفــون ۱۳ و ۱۳ پــرو مکــس  بهــره بگیــرد 
کــه بــرای تأمیــن انــرژی پروموشــن بســیار حیاتــی و 
 LTPO کم مصرف مفید اســت. ترکیبی از نمایشــگر 
و افزایــش ظرفیــت باتــری می توانــد باعــث افزایــش 
گوشــی های آیفــون  واقعــی عمــر باتــری در ســری 

شــود.

گوشــی جدیــد  کــه  گــزارش اخیــر نشــان می دهــد 
 Chinese گواهینامــه ــرًا  Xiaomi Mi MIX ۴ اخی

کــرده اســت. network را دریافــت 
گــزارش آن اســت  امــا نکتــه جالــب توجــه در ایــن 
بــا  جدیــد  گوشــی  که ایــن  می شــود  ادعــا  کــه 
یــک سیســتم شــارژ ســریع پشــتیبانی می شــود 
را  موجــود  رکورد هــای  »تمــام  می توانــد  کــه 
 Mi گوشــی کــه  بشــکند«. این بــدان معناســت 
MIX ۴ از ســریع ترین و قدرتمندتریــن سیســتم 
که ایــن  بــود  خواهــد  برخــوردار  تاریــخ  شــارژ 
بــه  را  گوشــی پرچمــدار  موضــوع می تواند ایــن 

کامــاًل خــاص بــدل ســازد. یــک محصــول 
مقــدار  چــه  تــا  جدیــد  شــارز  سیســتم  اما ایــن 
ــه می دهــد؟ واقعیــت ان  ســرعت و قــدرت را ارائ
کــه اطالعــات مــا در ایــن زمینــه ناقــص  اســت 
کــرد.  اســت، امــا می تــوان حدس هایــی را مطــرح 
در مــاه فوریــه ســال میــالدی جــاری، مقــررات 
موقتــی مربــوط بــه مدیریــت رادیویــی تجهیــزات 
شــارژ بــی ســیم توســط وزارت صنعــت و فنــاوری 
ــد  ــاب می کن که ایج ــد  ــادر ش ــن ص ــات چی اطالع
کــه قــدرت انتقــال نیــروی تجهیــزات شــارژ بــی 
ســیم تلفــن همــراه و قابــل حمــل نبایــد بیــش از 

۵۰ وات باشــد.
اســت  ممکــن   ۴  Xiaomi Mi MIX بنابرایــن، 
وات  کثــر ۵۰  حدا ســیم  بــی  شــارژ  فنــاوری  بــا 
عرضــه شــود، امــا بــرای شــارژ ســیمی، این تلفــن 
هوشــمند احتمــااًل از سیســتم شــارژ باالتــری 

می کنــد. اســتفاده 

پیــش از ایــن، شــرکت شــیائومی از سیســتم شــارژ 
کــه می توانــد بــه  جدیــدی ســخن بــه میــان آورد 
ــد؛  کن ــل  ــرژی را منتق ــیمی 2۰۰ وات ان ــورت س ص
 Mi گزارشــات موجــود، شــیائومی بنابرایــن طبــق 
MIX ۴ ممکن اســت با فناوری شــارژ ســریع 2۰۰ 

وات ارائــه شــود.
گــزارش فــرارو، با ایــن حــال، ادعا هایــی نیــز  بــه 
که ایــن دســتگاه  کــه مدعــی اســت  وجــود دارد 
ممکن اســت از شــارز تا 2۰۰ وات اســتفاده نکند. 
گوشــی MIX ۴ از حداقــل  ــه  ک برخــی می گوینــد 
فنــاوری  بعــالوه  وات  ســیمی 12۰  ســریع  شــارژ 
شــارژ ســریع بــی ســیم 7۰ وات اســتفاده خواهــد 

کــرد.
ارقــام  و  اعــداد  از ایــن  کــدام  هــر  هرحــال،  بــه 
ــود و  ــد ب ــی خواهن ــورد تاریخ ــک رک ــود ی ــرای خ ب
بــرای  را  از ایــن سیســتم های  شــیائومی هریک 
گیــرد، یــک رکــورد تاریخــی را  گوشــی جدیــد بــکار 

بــه ثبــت خواهــد رســاند.
با ایــن همــه مســئله شــارژ بــا قــدرت بــاال چنــدان 
موضــوع ســاده ای نیســت و اولیــن و مهمتریــن 
موضــوع مــورد توجــه در آن ایجــاد امنیــت شــارژ 

اســت.
گفتــه مهندســان شــیائومی، شــارژ ســریع  طبــق 
2۰۰ وات از چهــار طریــق اصلــی دمــای شــارژ، 
ولتــاژ شــارژ، جریــان شــارژ و پروتــکل شــارژ، مــورد 
گرفتــه اســت و درکل ۴۰  بازبینــی امنیتــی قــرار 
گرفتــه  اقــدام امنیتــی در خصــوص آن صــورت 
اســت تــا در ایــن زمینــه هیــچ مشــکلی را بــرای 
کاربــران و دســتگاه ها الکترونیکی ایجــاد نکنــد.

 A۳۰s گلکســی  بــرای   ۱۱ به روزرســانی اندروید 
سامسونگ در روسیه منتشر شده که با پچ امنیتی 
مــاه مــی ۲۰۲۱ )اردیبهشــت و خــرداد ۱۴۰۰( همــراه 
گلکســی A۳۰s سامســونگ  اســت. درحــال حاضــر 
که اندرویــد ۱۱ را بــا رابــط  آخریــن دســتگاهی اســت 
ــری One UI ۳.1 دریافــت می کنــد. جدید تریــن  کارب
یادشــده  گوشــی  بــرای  نســخه ی سیســتم عامل 
شــماره ی ســاخت A۳۰7FNXXU2CUF2 داشــته 
و همچنیــن پــچ امنیتی مــاه مــی ۲۰۲۱ )اردیبهشــت 

کاربــران روســیه  را به همــراه دارد.  و خــرداد ۱۴۰۰( 
کــه به روزرســانی اندروید  کردنــد  گزارشــی اعــالم  در 
کرده انــد. طبــق  گوشی هایشــان دریافــت  ۱۱ بــرای 
اخبــار منتشــر شــده، سامســونگ در به روزرســانی 
 A۳۰s گلکســی جدیــد ویژگی هــای آشــنایی را بــرای 
ماننــد مجوز هــای یکبارمصــرف، حباب هــای چــت 
 Digital در  بیشــتر  ویژگی هــای   ،)Chat Bubbles(
Wellbeing و Dynamic Lockscreen را بــه ارمغــان 
طــی  آپدیــت  که ایــن  مــی رود  انتظــار  مــی آورد. 
هفته هــای آینــده در ســایر مناطــق منتشــر شــود.
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ح کرد: مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی فوالدسنگ مبارکه مطر

شرکت فوالد سنگ در مسیر صنعت سبز و توسعه پایدار
گزارش

مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ 
گاه  هیــچ  فــوالد ســنگ  گفــت: شــرکت  مبارکــه 
از مســائل محیــط زیســتی غفلــت نکــرده اســت 
کــه بر ایــن بــاور اســت رســیدن بــه توســعه پایدار  چرا

بایــد همــگام بــا محیــط زیســت باشــد. 
گرامیداشــت هفتــه  گزارش ایراســین، مراســم  بــه 
محیــط زیســت، در شــرکت معدنــی و صنعتــی 
فوالدســنگ مبارکــه بــا حضــور مهــرداد فقیهیــان، 
مدیرعامــل شــرکت فوالدســنگ، پرویــن صالحی، 
نماینــده شهرســتان مبارکــه در مجلــس شــورای 
اســالمی و مهــدی انصــاری، رئیــس محیط زیســت 
فرمانــدار  نماینده هــای  و  مبارکــه  شهرســتان 
اداره  و  بهداشــت  اداره  و  مبارکــه  شهرســتان 

صمت ایــن شهرســتان برگــزار شــد. 
در ایــن مراســم، مهــرداد فقیهیــان، مدیرعامــل 
شــرکت معدنــی و صنعتــی فوالدســنگ مبارکــه، 
ضمــن خیرمقــدم بــه مدعویــن اقدامــات محیــط 
پرســنل این  بــا همــکاری  را  زیســتی این شــرکت 
گفــت:  کــرد و  شــرکت در قالــب پاورپوینــت تشــریح 
ــی  ــی و صنعت ــگ معدن ــق هلدین ــتای تحق در راس
فــوالد ســنگ قــدم اول را راســخ برداشــتیم و بــا 
کوره هــای ۶۰۰ تنــی،  ایــن دانــش  اجــرای فــاز ســوم 
کــه جایگاه ایــن  را بــرای کشــور بــه ارمغــان می آوریــم 
شــرکت را بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد آهــک ســازی 

تثبیــت می شــود. 
وی چشــم انداز افــق ۱۴۰۴ شــرکت فــوالد ســنگ 
کنونــی، بــه عنــوان  مبارکــه را درحفــظ موقعیــت 

ــنگ  ــینه و س کلس ــک  ــده آه کنن ــد  ــن تولی بزرگتری
کــرد و ادامــه  آهــک صنعتــی در خاورمیانــه معرفــی 
داد: در همین مســیر تامین ۱۰۰ درصد نیاز ســنگ 
آهــک، فروســیلیس، دولومیــت و تامیــن ســنگ 
گــروه فــوالد مبارکــه انجــام  آهــن و مــواد معدنــی 

ــت. ــده اس ش
پروژه تکمیل نصب و راه اندازی خط خردایش ۲

در  اقــدام  دســت  در  جــاری  پروژه هــای  بــه  وی 
کــرد و توضیــح  داخــل شــرکت فــوالد ســنگ اشــاره 
خــط  راه انــدازی  و  نصــب  تکمیــل  پــروژه  داد: 
خردایــش ۲ بــا ظرفیــت یــک میلیــون و ۸۰۰ هــزار 
افزایــش ظرفیــت خــط  هــدف  بــا  در ســال  تــن 
خردایــش و تولیــد ســنگ آهــک دانــه بنــدی شــده 
پایــان  تــا  کــه  اجراســت  حــال  در  پروژه هــای  از 
گذشــته ۷۲.۵ درصــد پیشــرفت داشــته و  ســال 
امیدواریــم در شــهریورماه بــه بهــره بــرداری برســد. 
هــزار   ۱۰۰ پــروژه  مالی ایــن  منابــع  بینــی  پیــش 
میلیــون ریــال اســت و محل تامین منابع مالــی آن 

افزایــش ســرمایه آورده ســهامدار خواهــد بــود.
احداث خط سنگ شکن اولیه B با ظرفیت ۴ 

میلیون تن
فقیهیــان پــروژه احــداث خــط ســنگ شــکن اولیــه 
B بــا ظرفیــت ۴ میلیــون تــن در ســال را دیگــر پــروژه 
در دســت اقــدام در درون شــرکت فــوالد ســنگ 
گفت: ایــن پــروژه بــه منظــور افزایــش  برشــمرد و 
ظرفیــت تولیدســنگ دانــه بنــدی شــده تــا پایــان 
کــه تــا  ســال گذشــته، ۲۴ درصــد پیشــرفت داشــت 

پایــان اســفندماه بــه ۸۵ درصــد پیشــرفت خواهــد 
رســید. پیــش بینــی منابــع مالی ایــن پــروژه ۵۰۰ 
هــزار میلیــون ریــال و از محل افزایش ســرمایه آورده 

ــود. ــن می ش ــهامداران تامی س
احداث کارخانه تولید فروسیلیس با ظرفیت 

۲۴ هزار تن
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ 
مبارکــه، بــه تشــریح پروژه هــای جــاری در دســت 
اقــدام درخــارج از شــرکت فــوالد ســنگ پرداخــت 
تولیــد  کارخانــه  احــداث  طــرح  داد:  توضیــح  و 
ــا  ــال ب ــن در س ــزار ت ــت ۲۴ ه ــا ظرفی ــیلیس ب فروس
ــروه فــوالد  گ هــدف تولیــد فروســیلیس مــورد نیــاز 
بینــی  پیــش  اســت.  اقــدام  دســت  در  مبارکــه 
می شــود این پــروژه از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ با ســرمایه 
۱۲ میلیــون یــورو به اضافــه ۲۰۰۰۰۰۰ میلیــون ریال و 
از محل افزایش ســرمایه آورده ســهامدار، عملیاتی 

ــرداری برســد. ــه بهــره ب ــا ســال ۱۴۰۴ ب شــود و ت
احداث کارخانه ۴۰۰ هزار تنی آهک در هرمزگان

کارخانــه آهــک در هرمــزگان  وی بــه طــرح احــداث 
کــرد  بــه ظرفیــت ۴۰۰ هــزار تــن در ســال هــم اشــاره 
وافزود: ایــن پــروژه بــه منظــور تامیــن آهــک مرغوب 
جهــت فــوالد هرمــزگان وصــادرات مــازاد بــر نیــاز 
فــوالد هرمــزگان در دســت اقدام اســت و امیدواریم 
ــرمایه  ــا س ــال ب ــس از دو س ــراء و پ ــال ۱۴۰۱ اج در س
۱۲ میلیــون یــورو و ۳۵۰۰۰۰۰ میلیــون ریــال از محــل 
افزایــش ســرمایه آورده ســهامدار بــه بهــره بــرداری 

برســد.

احداث بریکت سازی در فوالد سبا و فوالد 
سفید دشت

ســازی  بریکــت  احــداث  طــرح  پــروژه  فقیهیــان 
از  هــم  را  فــوالد ســفید دشــت  و  ســبا  فــوالد  در 
پروژه هــای جــاری در دســت اقــدام در خــارج از 
گفت: ایــن  کــرد و  شــرکت فــوالد ســنگ معرفــی 
پــروژه بــا هــدف بازیابــی ریزدانه تولید شــده آهک و 
دولومیــت در اثــر حمل به محصول قابل اســتفاده 
از مهرمــاه ســال جــاری بــه مــدت یــک ســال و نیــم 
گــذاری شــده اســت تــا پــس از یــک ســال و  هــدف 
نیــم بــا ســرمایه ۲ میلیــون یــورو و ۱۰۰۰۰۰۰ میلیــون 
ریــال و از محــل افزایــش ســرمایه آورده ســهامدار به 

ــرداری برســد. بهــره ب
تجهیز معادن تملک شده

وی آخریــن پــروژه در دســت اقــدام در خــارج از 
شــرکت فــوالد ســنگ را تجهیــز معــادن تملــک 
کرد: ایــن پــروژه بــا قابلیــت  شــده برشــمرد و اظهــار 
اســتخراج و بهــره بــرداری از معــادن آهــن، آهــک و 
دولومیــت از اوائــل ســال ۱۴۰۱ بــا اعتبــار پیش بینی 
شــده ۲۰۰۰۰۰۰ میلیــون ریــال و از محــل افزایــش 

ســرمایه آورده ســهامدار عملیاتــی می شــود.
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ 
مبارکــه، مهمتریــن اهــداف، برنامه هــا و پروژه های 
در   ۱۴۰۰ ســال  در  را  شــرکت  کالن ایــن  توســعه 
راســتای تحقــق هلدینــگ فــوالد ســنگ دانســت 
کشــف  گواهــی  کتشــاف و  و افــزود: اخــذ پروانــه ا
ــتان  ــو( در شهرس ــک )فین ــنگ آه ــدوده س دو مح
بندرعبــاس و تملــک دو معــدن ســنگ آهــن در 
اســتان کرمان )داوران( و اســتان هرمزگان )کودی( 
بــه همــراه تملک یک محدوده یا معدن ســیلیس 
کرمانشاه و همچنین  در استان همدان یا استان 
تملــک یــک معــدن دولومیــت در اســتان اصفهان 
و پیگیــری تملــک دو معــدن مزایــده ای ســنگ 
آهن در اســتان های سیســتان و بلوچســتان و یزد 

گــذاری شــده اســت. در همیــن راســتا هــدف 
کاهش منابع و مصارف اهداف کالن زیست 

محیطی فوالد سنگ
گفتــه مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی  بــه 
فوالدســنگ مبارکــه، اقدامــات زیســت محیطــی 
انجــام شــده در شــرکت فــوالد ســنگ مبارکــه بــا 
کیــد بر اینکــه غفلــت از محیــط زیســت اهــداف  تا
توســعه را تضعیــف می کنــد، در حــال انجــام اســت. 
بــر  شــرکت  محیطی ایــن  زیســت  کالن  اهــداف 
کاهش منابع و مصارف در راســتای حفظ محیط 
 iso۵۱ زیســت اســت و در تــالش بــه دســت آوردن
ــا ارتقــاء  ــه ای و ب گلخان گازهــای  کاهــش  ــا هــدف  ب
عملکــرد هســتیم.   وی بــا اشــاره به اینکــه توســعه 
پایــدار یعنــی، هماهنگــی و ســازگاری بــا طبیعــت، 

گفــت: اقدامــات محیــط زیســتی این شــرکت در 
بخــش مکانیــزه واحــد اســتخراج و دانــه بنــدی 
گــن  کــردن یــک دســتگاه دریــل وا بــر جایگزیــن 
گیــر موضعــی، بــا ۲ دســتگاه دریــل  مجهــز بــه غبــار 

کیــد دارد. گیــر تا گن هــای قدیمی فاقــد غبــار  وا
نصب و راه اندازی ۶ دستگاه غبارگیر

 ۶ راه انــدازی  و  نصــب  بــه  اشــاره  بــا  فقیهیــان 
دســتگاه غبارگیــر و انجــام ســرویس دروه ای غبــار 
تصریــح  مربوطــه،  فیلتر هــای  تعویــض  و  گیر هــا 
کمپرســور های مکنــده  کــرد: راه انــدازی و ســرویس 
در خــط خردایــش، نصــب اســکرو ســنگ شــکن 
اولیــه و ثانویــه و نصــب شــوت های کمکــی هدایت 
کروبه هــای نظافــت صنعتــی بــه تعــداد  کننــده خا
گالری هــا و خــط خردایــش از  ۳۶ عــدد در طرفیــن 
دیگــر اقدامــات انجــام شــده درایــن بخــش اســت.
نــوار  گالــری  روی  پوشــش  نصــب  افــزود:  وی 
ســنگ  برداشــت  دپو هــای  آبپاشــی  نقاله هــا، 
کنــون، نصــب  معــدن قبــل از بارگیــری از ســال۹۴ تا
ک هــا جهــت مرطــوب  دوش هــای آبپــاش دامپترا
ســازی بــار ســنگ معــدن قبــل از تخلیــه بــه ســنگ 
شــکن اولیــه ســال ۹۳، نصــب دوش آبپــاش ســرچ 
پایــل ســنگ شــکن اولیــه بــه منظــور مرطــوب 
ســازی بــار خروجــی از تونــل آب قبــل از ریــزش بــه 
کر۰-۶  دپوســال ۹۵ و نصــب دوش آبپــاش اســتا
اقدامــات  دیگــر  از  دانه هــا ســال ۹۵  ریــز  دپــوی 
کنترلــی مکانیــزه در واحــد اســتخراج و دانــه بنــدی 
شــرکت معدنــی و صنعتــی فوالدســنگ مبارکــه 

اســت.
تشریح اقدامات کنترل مکانیزه فوالد سنگ

مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ 
مبارکــه، اقدامــات کنترلــی مکانیــزه در واحــد آهــک 
برشــمرد و توضیــح داد: نصــب و  را هــم  ســازی 
راه انــدازی ۷ دســتگاه غبارگیــر، تهیــه و نصــب ترالی 
جمــع آوری خروجــی غبارگیرهــا، نصــب پوشــش 
کامــل غبــار  گالــری نــوار نقاله ها، ایزوالســیون  روی 
گیر ها و تعویض  کوره ۲، ســرویس دوره ای غبار  گیر 
بتنــی  محوطــه  احــداث  و  مربوطــه  فیلتر هــای 
جهــت نگهــداری ریــز دانه هــای آهــک بــا مســاحت 
۴۰۰۰ مترمربــع از اقدامــات زیســت محیطــی انجــام 

شــده در ایــن بخــش اســت.
و  محیطــی  کنترلــی  اقدامــات  کــرد:  بیــان  وی 
میدانــی شــرکت معدنــی و صنعتــی فوالدســنگ 
گیری  مبارکه، شــامل آســفالت جاده معدن و لکه 
جاده هــای دسترســی داخلــی شــرکت، احــداث 
بــه مســاحت تقریبــی ۷۵  فضــای ســبز شــرکت 
کــه بیــش از انتظــار  هکتارطــی ســال های ۷۵ تــا ۹۹ 
اداره محیــط زیســت این شهرســتان اســت، ایجاد 
آبیــاری قطــره ای بــرای ۳۰ هکتــار از فضــای ســبز 

کنــون، ســاخت  شــرکت از ابتــدای ســال ۱۳۹۹ تا
ســبد های فلــزی درب دار بــه منظــور جمــع آوری 
و حمل  زباله در ۲۲ نقطه از ســطح شــرکت، جمع 
آوری زباله هــای الکترونیــک در ظــروف مخصــوص 
و تعریــف شــده و ســاخت تصفیــه خانــه فاضــالب 
گفتــه  هــوازی بــا ظرفیــت ۴۰۰ نفــری اســت. بــه 
کــی شــرکت از  فقیهیــان پتــاس پاشــی معابــر خا
۴ســال گذشــته تــا کنــون ) محلــول SSR۴۰۰ کلرید 
کلریــد منیزیوم(، ایجــاد انبــار ضایعــات و  کلســیم و 
جمــع آوری ضایعــات فلــزی و غیــر فلزی بالغ بــر۵۰۰ 
کوره هــای آهــک  تــن و اخــذ پروانــه بهــره بــرداری 
ســازی بــا رعایــت اســتاندارد های زیســت محیطــی 
بــه همــراه نوســازی نــاوگان حمــل و نقــل ســنگ از 
دیگــر اقدامــات کنترلــی محیطی و میدانی شــرکت 
معدنــی و صنعتــی فوالدســنگ مبارکــه اســت. 
زیســت محیطــی  پایش هــای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
توضیــح داد: در ایــن راســتا اقداماتــی نظیــر انجــام 
پایش های خود ارزیابی زیســت محیطــی در قالب 
خــود اظهــاری بــه صــورت فصلــی از خروجــی غبــار 
گیر هــا، صــوت محیطــی و پســاب تصفیــه خانــه 
کنترل های شــبانه روزی بازرسان واحد فاضالب، 
HSE  از صحــت عملکــرد مکانیزم هــای تعریــف 
گــرد و غبــار و...تعریف مثلــث راهبردی  شــده مهــار 
در مهــار ۹۹ درصــدی گــردو غبار ســرچ پایل ســنگ 
ک هــا  شــکن )۱- آبپاشــی معــدن ۲- دوش دامپترا

ــت. ــده اس ــراء ش ــل( اج ــرچ پای ۳- دوش س
کاهش چشمگیر ذرات خارج شده از دودکش 

کوره ها
مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی فوالدســنگ 
مبارکــه بــه مقایســه حــدود مجــاز انتشــار آالینده ها 
 ۱۳۹۹ فوالدســنگ  در  گیری هــا  نتایج انــدازه  بــا 
ــش  ــده از دودک ــارج ش ــت: ذرات خ گف ــت و  پرداخ

ــبت  ــته نس گذش ــال  ــه دوم س ــه ماه ــا در س کوره ه
کاهــش  گذشــته  ســال  در  اول  ماهــه  ســه  بــه 
اقدامــات  بــه  وی  اســت.   داشــته  چشــمگیری 
کــرد و  حفاظتــی ویــژه در ایــن شــرکت هــم اشــاره ای 
گفت: ایجــاد محــدوده امــن و آبشــخور بــرای طیــور 
فــوالد    HSE تاســیس واحــد و حیــات وحــش، 
ســنگ از ســال ۹۳ بــا محوریت حفاظــت از محیط 
گواهینامــه   زیســت صنعــت و جــاری ســازی و اخــذ 
اســتاندارد ISOO۱۴۰۰۱  زیســت محیطــی در ســال 

ــت. ــوده اس ــتا ب ــن راس ــم در ای ــات مه ۹۸ از اقدام
 آینده و توسعه اقدامات زیست محیطی 

فقیهیــان برنامه هــای آتــی و طرح هــای دردســت 
اقــدام شــرکت معدنــی و صنعتــی فوالدســنگ را 
کــرد و توضیــح داد: توســعه فضــای ســبز  اعــالم 
شــرکت از ۷۵ هکتــار بــه ۱۰۰ هکتــار، بهبــود غبــار گیر 
خــط ۰۸BC۰۲  برگشــت نــوار، تهیــه یــک دســتگاه 
مکنــده صنعتــی جهــت نظافــت بهتــر خطــوط 
تولیــد، محوطــه ســازی ســایت آهــک ســازی و 
خــط خردایــش جدیــد، انجــام مناقصــه فــروش و 
خــروج ضایعــات جمــع آوری شــده و بــه روز رســانی 
برنامه هــای  جملــه  از  مکنــده  کمپرســور های 

گــذاری شــده اســت. محیــط زیســتی هــدف 
bin هــای  ذخیــره  سیســتم  اصــالح  افــزود:  وی 
ذخیــره محصــوالت و شــارژ آهکســازی، اصــالح 
گیر هــای  غبــار  پالســینگ  جــت  سیســتم های 
کمپرســور خانــه بــگ  آهکســازی، بهبــود سیســتم 
بازیافــت  و  آوری  جمــع  آهکســازی،  فیلتر هــای 
اصــالح  آهکســازی،  کوره هــای  نســوز  آجر هــای 
سیســتم انبــارش محصــوالت آهکســازی و نصــب 
گیر های آهکســازی  سیســتم اســکرو خروجی غبار 
ــط  ــده محی ــای آین ــری ازبرنامه ه ــش دیگ ــم بخ ه

اســت. زیســتی این شــرکت 
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