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کننــده طــرح قدیــم و نصــب تجهیــزات  اجــرای عملیــات دمونتــاژ برجهــای خنــک 
برج هــای خنــک کننــده هیبریدی ایســتگاه ریخته گری شــماره پنج بخش فوالدســازی 

ــد.  گردی ــا موفقیــت اجرا درخردادمــاه ســال جــاری ب
کارخانــه  محمدرضــا یــزدان پنــاه مدیــر برنامــه ریــزی و نظــارت بــر نگهــداری و تعمیــرات 
کــه اجــرای پروژه هــای متعــدد مربــوط بــه اصــاح  ــا اشــاره به ایــن  ذوب آهــن اصفهــان ب
کارخانــه ذوب آهــن دارد  و بهینــه ســازی الگــوی مصــرف آب ســابقه طوالنــی مــدت در 
گــری شــماره پنــج بــا  کننده ایســتگاه ریختــه  گفــت: در سیســتم قبلــی برج هــای خنــک 
توجــه بــه اتــاف قابــل توجــه آب و عــدم تامیــن دمــای موردنیــاز، تصمیــم بــه اســتفاده از 

گردیــد.  ــا طرح هــای جدیــد در بــرج مذکــور  تکنولوژی هــای روز دنیــا و جایگزینــی ب

      شرکت عمران شهر جدید بهارستان

شــرکت عمــران شــهر جدیــد بهارســتان در نظــردارد اجــرای پــروژه عمرانــی )عملیــات اجرایــی 
شــبکه توزیــع آب اراضــی غــرب بهارســتان( بــه شــرح زیــر را در بهارســتان ازطریــق ســامانه تــدارکات 
پیمانــکاری  معتبــر  صاحیــت  گواهینامــه  دارای  شــرکت های  بــه  )ســتاد(  دولــت  الکترونیکــی 
کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از  گــذار نمایــد، لــذا باتوجــه باینکــه  گواهــی صاحیت ایمنــی وا و 
ــدارکات  کت هــا ازطریــق درگاه ســامانه ت ــران و بازگشــایی پا گ ــا پیشــنهادمناقصه  دریافــت اســناد ت
الکترونیکــی دولــت )ســتاد( بــه آدرس www.setadiran.ir انجــام خواهدشــد. الزم اســت مناقصــه 
گواهــی امضای  گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی، مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت 

الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند.
خ 1۴۰۰/۰۳/2۶ می باشد. گهی در سامانه: از ساعت 1۴ مور تاریخ انتشار آ

خ 1۴۰۰/۰۴/۰۵ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 17 مور
خ 1۴۰۰/۰۴/17 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سایت: تا ساعت 1۳ مور

خ 1۴۰۰/۰۴/21 کت ها در سایت: ساعت 1۰ صبح مور زمان گشایش پا
کــت الــف  گــران درصــورت نیازبــه اطاعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پا مناقصــه 
کتهای )الــف و ب و ج(  گــذاری پا )ضمانتنامــه( و نحــوه امضــاء الکترونیکــی )دیجیتالــی(  اســناد و بار 
در ســامانه ســتاد بــه آدرس بهارســتان بلــوار امیرکبیــر مراجعــه یــا بــا شــماره تلفــن۳۶8۶1۰9۰ واحــد 
گران می بایســت  فنــی و اجرایــی، مهنــدس عمــاد رضائــی تمــاس حاصــل نماینــد. )توجــه: مناقصــه 

بــه دقــت شــرایط و اســناد مناقصــه را مطالعــه نماینــد.
ج در شرایط مناقصه(   الزم به ذکر است.)پرداخت طبق شرایط مندر

کســب اطاعــات  اطاعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه و 
بیشــتر در خصــوص نحــوه انجــام مهــر و امضــاء الکترونیکــی )دیجیتالــی( : مرکــز تمــاس ۴19۳۴، ۰21  

دفتــر ثبــت نــام: 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8

گهی تجدید مناقصه  عمومی یک مرحله ای آ
نوبت دوم 

11۴8۶7۶ / م الف
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نامه شرکت در 
مناقصه )ریال(

مبلغ برآورداولیه 
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 گواهینامه
 صاحیت

پیمانکاری
موضوع مناقصه شماره مناقصه ردیف

۴ ماه 2/88۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵7/۵۳2/۴۶7/7۴7
 حداقل
 رتبه ۵

رشته آب

 عملیات اجرایی
 شبکه توزیع آب

اراضی غرب بهارستان
2۰۰۰۰۰1۳۵2۰۰۰۰۰9 1

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت:

نصب تجهیزات برج های خنک کننده 
هیبریدی در ذوب آهن اصفهان

سرمربی جدید تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان: 

فقط مربی خواهم بود نه بازیکن
۶

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا:

کاغذ تحریر  تولید 
کشور ناچیز است در 

کاهش ۸۰ درصدی کشت برنج 
در خمینی شهر 

چند درصد مردم به دنبال 
لوازم خانگی خارجی هستند؟ 

هماهنگی بین دستگاههای  
استان،  بزرگترین مشکل امروز 

اصفهان است

رفع عطش گرما با میوه ای دلچسب:

فصل برداشت میوه ای آب دار 
کم آب کویری  در دِل 
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2

۳

2

۳

تالش فوالد مبارکه برای توسعه پایدار :
حیات فوالد 

وابسته به محیط زیست است

یک کتابفروش:
طرح های فصلی باعث ترغیب 

به مطالعه می شود

۳

۵

کاهش فشار آب: ۳ به دلیل افزایش دما، مصرف و 

آبرسانی سیار به نقاط شهر اصفهان هم رسید
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وزیــر راه و شهرســازی می گویــد موجــر ملــزم بــه 
تمدیــد اتوماتیک قرارداد اجاره با مســتأجر اســت 
را فســخ  قــرارداد  امــا در شــرایطی می تواند ایــن 

کنــد.
کرونــا در نشســت روز شــنبه  ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
۲۲ خــرداد خــود ســه مصوبــه مســکنی شــامل 
تمدیــد امــکان ثبــت نــام خانوارهــا در ســامانه ملی 
ک و اســکان، تمدیــد ســقف اجــاره بهــا بــرای  امــا
ودیعــه  تســهیات  رقــم  افزایــش  و  مســتأجران 

مســکن داشــت.
محمــد اســامی وزیر راه و شهرســازی درباره ایــن 
کــرد: وام ودیعــه مســکن بــرای  مصوبــات اظهــار 
کانشــهرها ۴۰ میلیــون  تهــران ۷۰ میلیــون، بــرای 
ــرای ســایر شــهرها ۲۵ میلیــون تومــان تعییــن  و ب

ــت. ــده اس ش
شرایط عدم تمدید اتوماتیک اجاره بها

اســامی گفت: شــرایطی بــرای عــدم تمدیــد اجــاره 
کــه همــان  مســکن در ۹ بنــد بــه تصویــب رســید 
شــرایط پارســال اســت و بندهایی نیز به آن اضافه 
کــه مراجــع صالحــه می تواننــد آن را تعییــن  شــده 
کننــد و بــا رأی ایــن مراجــع بیــن مالــک و مســتأجر 

تعییــن تکلیــف می شــود.
گــر  وی افــزود: بندهــای از ایــن مصوبــه شــامل »ا
مســتأجر وظایفــش را طبــق قــرارداد انجــام نــداده 
اجــاره مســکن  افزایــش  اجــاره  از تمدیــد  بعــد  و 
را  خانــه  »مالــک  یــا  باشــد«  نکــرده  پرداخــت  را 
گرفتــه و  ــه احــداث  ــر مالــک پروان گ ــا »ا بفروشــد« ی
کنــد و یا تعمیرات  می خواهــد ملــک خــود را تعمیر 
گــر مســتأجر بــه شــیوه ای  اساســی انجــام دهــد«، »ا
کــرده باشــد و یــا شــرایط  ضــرر و زیــان بــه مالــک وارد 
متعــارف را در آن ملــک رعایــت نکــرده باشــد و 
کن در آن ســاختمان  موجــب شــکایت افــراد ســا
صالحــه  مراجــع  در  گــر  ا مــوارد  که ایــن  باشــد«؛ 
ــه تخلیــه  تشــخیص داده شــود، مســتأجر ملــزم ب

ملــک خواهــد شــد.

مستاجر در چه شرایطی 
ملزم به تخلیه واحد 

مسکونی است؟
خبرربخ

توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
گفــت: جزیــره ای و  منابــع اســتانداری اصفهــان 
کــه ضــرر و  کــردن، فاجعــه بزرگیســت  بخشــی فکــر 
کــرده و  کشــور وارد  کانــی بــه اســتان های  زیــان 
هماهنگــی بیــن دســتگاه های مختلــف اســتان، 

ــت.  ــان اس ــروز اصفه ــکل ام ــن مش بزرگتری
هیــات  جلســه  در  عســگر  قاضــی  سیدحســن 
کارآفرینان اصفهان در اســتانداری  کانــون  ُامنــای 
افــزود: برخــی از دســتگاه ها در اســتان بصــورت 

جزیــره ای عمــل می کننــد.
امــروز  مشــکل  بزرگتریــن  کــرد:  تصریــح  وی 
کــه یــک دســتگاه مســوول بــدون  ما ایــن اســت 
و ســازمان  تعطیــل  را  کارخانــه ای  هماهنگــی، 
ــه ای،  کارخان ــل  ــتگیری مدیرعام ــا دس ــری ب دیگ
مشــکاتی را بــرای تولیــد اســتان ایجاد می کنــد.  
وی ادامــه داد: ســتاد هماهنگــی تحقــق شــعار 
ســال بــا هــدف هماهنگــی بیــن دســتگاه های 
مختلــف اســتان تشــکیل شــده اســت و پــس 
کــه بــا فعالیــت خــود  از ایــن، هــر دســتگاه و ارگانــی 
کنــد و بــه تولیــد ضربــه  بــرای تولیــد مانع ایجــاد 
بزنــد، بایــد قبــل از هــر اقدامــی، ُمصوبه ایــن ســتاد 

کنــد. را دریافــت 
توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
منابــع اســتانداری اصفهــان اظهــار داشــت: در 
کافــی برای ایجــاد ظرفیت هــا،  زمــان حاضــر وقــت 
کارهــای جدیــد در اســتان وجــود  تشــکیات و 
ندارد  و باید با شناســایی و تجمیع ظرفیت های 

کنیــم. موجــود، بصــورت هدفمنــد فعالیــت 
کــرد: ســاختارهای زیــادی در اســتان  وی اضافــه 
کــس در یــک حــوزه ای  تشــکیل شــده اســت و هــر 
فعالیت می کند اما باید مســائل را تقســیم بندی 
کنیــم و نبایــد مــوازی کاری و تداخــل بین وظایف 
و فعالیــت کارآفرینــان با دیگر نهادها و ســازمان ها 

انجام شــود.
قاضــی عســگر بــا اشــاره بــه اهمیــت اولویت بنــدی 
کارآفرینــان اســتان خاطرنشــان  کانــون  کارهــای 
کاری ایــن  اولویــت  در  بایــد  شبکه ســازی  کــرد: 
گیــرد و برنامه هــای آینــده و مســائل  کانــون قــرار 
مختلــف بایــد بصــورت نظام منــد و دســته بندی 

ــود. ــه ش ــده ارائ ش
ــد بیــش از  کارآفرینــان اســتان بای ــرد:  ک وی بیــان 
ــا هــم در تمــاس باشــند و بتواننــد از هــم  پیــش ب
کمــک بگیرنــد و مکان فعالیت بعنوان نخســتین 
کارآفرینان اســتان باید حل شود. کانون  مشــکل 

توســعه  و  اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
منابــع اســتانداری اصفهــان بــا اشــاره بــه اهمیــت 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانــع تولیــد  فعالیــت 
کارگــروه تاثیــر فراوانــی  اســتان افــزود: فعالیت ایــن 
کار  و  کســب  محیــط  شــاخص های  بهبــود  در 
اصفهان داشــته و ُرتبه اســتان از بیســت وچهارم 

کشــور بــه جایــگاه هشــتم رســیده اســت.   در 
کارگــروه  وی بــا اشــاره بــه نتایــج دیگــر فعالیت ایــن 
گفــت: اواخــر ســال ۹۷ نــرخ بیــکاری در اســتان 
کــه از  کنــون بــه ۹.۸ رســیده  کــه ا ۱۴.۱ دهــم بــود 
کارگــروه محســوب می شــود و  نتایــج فعالیت  ایــن 
نشــان دهنــده کارهای خــوب انجام شــده در این 

زمینــه اســت.  
کارآفرینــان  کانــون  قاضــی عســگر بــا بیان اینکــه 
کارگــروه تســهیل و رفــع  اســتان بایــد بــا ســازوکار 
موانــع تولید آشــنا شــود، ادامــه داد: در صورتی که 
کارآفرینــان بــا مشــکلی مواجه شــوند و نتواننــد آن 
کارگــروه تســهیل و  کننــد، مشــکل آنهــا در  را حــل 
رفــع موانــع تولیــد مطرح و رســیدگی خواهد شــد.

بــا  بســیاری  مشــکل  داشــت:  اظهــار  وی 
کــه بــا سیســتم اداری و  کارآفرین هــای خارجــی 
کــه  اجرایــی اســتان آشــنا نیســتند، وجــود دارد 
ــاوره های الزم  ــد مش ــتان بای ــی اس کارآفرین ــون  کان
را بــه همــه بویژه اینگونــه افــراد ارائــه دهــد. معــاون 
اســتاندار اصفهان گفت: مرکز فوریت های کســب 
اتــاق بازرگانــی  کار، تولیــد و ســرمایه گذاری در  و 
اصفهــان تشــکیل شــده اســت و ســامانه ۳۱۵۵ 
بــزودی در ایــن مرکــز فعــال خواهــد شــد و فعــاالن 
اقتصــادی از هــر نقطه اســتان می تواننــد با تماس 

کننــد. با ایــن شــماره، مشــکل خــود را مطــرح 
و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی  اتــاق  گفــت:  وی 
گذشــته  کشــاورزی اســتان اصفهــان اواخــر ســال 
یــک نظرســنجی در بــاره آشــنایی و اطــاع فعــاالن 
کارگروه تســهیل و رفع  اقتصادی اســتان از فرایند 
ــه تنهــا ۲۰ درصــد آنهــا  ک ــع تولیــد انجــام داد  موان
با ایــن کارگــروه آشــنایی داشــتند و ۸۰ درصــد هیچ 
کارگــروه نداشــتند. اطاعــی از نحــوه فعالیت ایــن 
با ایــن  آشــنا  افــراد  از  گفتــه وی، ۸۰ درصــد  بــه 
داشــتند  رضایــت  آن  فعالیت هــای  از  کارگــروه، 

ــور  ــد مزب ــت فراین ــاندهنده موفقی ــر نش ــن ام که ای
اســت.

گــروه کاری طرح هــای  کــرد:  قاضــی عســگر اضافــه 
کــد و غیرفعــال هــم در اســتان تشــکیل شــده که  را
مســوولیت آن بــر عهده ســازمان صنعــت، معدن 
کنــون فعالیت هــای خیلــی  و تجــارت اســت و تا

خوبــی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت.
کــد و غیرفعــال  وی افــزود: یــک هــزار و ۱۷۷ طــرح را
کــه پــس از بررســی در  در اســتان وجــود داشــت 
کارگــروه تســهیل و رفــع موانع تولید بــه ۳۲۷ طرح 
رســیده و مســائل آنها برطرف شده اســت و روز به 

کــرد. روز کاهــش پیــدا خواهــد 
کارآفرینــان هــم در ایــن  ــا بیان اینکــه نقــش  وی ب
اســت،  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  زمینــه 
کرد: ایــده بعضــی از ایــن طرح هــای  خاطرنشــان 
صنعتــی قدیمی شــده و دیگــر ارزش اقتصــادی 
کارآفرینانــه  نــدارد و ایــن طرح هــا بایــد با ایده هــای 

بــه روز شــوند.  
قاضی عســگر با اشــاره به اینکه باید ظرفیت های 
استان را به کارآفرینان معرفی کنیم، تصریح کرد: 
تشــکیل صندوق هــای ســرمایه گذاری خطرپذیــر 
یکــی از نیازهــای ضــروری امــروز اصفهــان اســت 
کارآفرینــان اســتان  کانــون  کار  کــه بایــد در دســتور 

قــرار گیــرد. 
کانــون در  گفــت: راه انــدازی نمایندگی هــای  وی 
ســایر شهرســتان های اســتان زمانبر اســت و باید 
گیــرد.   کانــون قــرار  جــزو اولویت هــای بعدی ایــن 

کارآفرینان اصفهان،  کانون  جلســه هیات امنای 
امــروز بــا حضــور معاون هماهنگی امــور اقتصادی 
و توســعه منابــع اســتانداری و مدیــرکل تعــاون کار 
و رفــاه اجتماعــی اســتان در اســتانداری و دبیــر، 
در  کانــون  اعضای ایــن  از  تعــدادی  و  رییــس 

اســتانداری برگــزار شــد.

هماهنگی بین دستگاههای استان، بزرگترین مشکل امروز اصفهان است

گزارشربخ

کاغــذ و مقــوا بــا اشــاره بــه نیــاز  رئیــس ســندیکای 
گفــت: ۱۸۰  کاغــذ تحریــر،  کشــور بــه  ۳۸۰ هــزار تنــی 
هــزار تــن ظرفیــت تولید کاغــذ تحریر در کشــور ایجاد 
شــده، امــا تولیــد ناچیــز اســت، زیــرا به دلیــل قوانین 
موجــود تولیدکننــدگان تــوان رقابــت بــا واردکننــده را 

ندارنــد.
گلپایگانــی در  گزارش ایمنــا، ابوالفضــل روغنــی  بــه 
نشســتی خبــری از برگــزاری چهارمیــن نمایشــگاه 
ــلولزی و  ــای س ــوا، فراورده ه ــذ، مق کاغ ــی  بین الملل
ماشــین آالت وابســته از ۳۱ خــرداد تــا ســوم تیــر مــاه 
کاغــذ تحریــر  کــرد: تولیدکننــدگان  خبــر داد و اظهــار 
بایــد ۹ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده پرداخــت 
هســتند.  معــاف  آن  از  واردکننــدگان  کــه  کننــد 
کاغذ وارداتی ارز دولتی  همچنین ســال گذشــته به 
کــه همیــن موضوعــات  اختصــاص پیــدا می کــرد 
گرفته است. بنابراین  توان رقابت تولیدکنندگان را 
کشــور مناســب  کاغــذ تحریــر در  وضعیــت تولیــد 

نیســت.
گفتــه وی در چنیــن شــرایطی تغییــر نــوع ارز  بــه 
ــه  کاغــذ از ارز دولتــی ب ــه واردات  تخصیــص یافتــه ب
ارز نیمایــی و همچنیــن نامناســب بــودن وضعیــت 
تولیــد داخــل، باعــث افزایش قیمت کاغــذ تحریر در 

کشــور شــده اســت.
کاغــذ و مقــوا در ادامــه از افــت  رئیــس ســندیکای 
کاغــذ روزنامــه طــی ســال های اخیــر  کشــور بــه  نیــاز 

به دلیل گســترش شــبکه های اجتماعی خبر داد و 
گفــت: نیاز کشــور به کاغــذ روزنامــه از ۱۲۰ هزار تومان 
گذشــته بــه حــدود ۳۰ تــا ۴۰ هــزار تومــان  در ۱۰ ســال 

رســیده اســت.
کاغــذ بســته بندی  کشــور بــه  روغنــی نیــاز ســالیانه 
گفــت: ســاالنه یــک  کــرد و  را ۸۵۰ هــزار تــن عنــوان 
کــه مــازاد  تــن تولیــد داریــم  میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
کشــورهای مختلــف از جملــه اروپــا، آســیا  تولیــد بــه 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس صادر می شــود.  و 
علــت وضعیــت مســاعد تولیــد در ایــن بخش تأمین 
فناوری هــای خــوب و ماشــین آالت روز جهــان در 
کارخانــه ای نظیــر  کــه موجــب شــده  کشــور اســت 
گذشــته بــه  کاغــذ مازنــدران در ســال های  چــوب و 
آلمــان، فنانــد و انگلســتان نیــز صــادرات داشــته 

باشــد.
کاغــذ و مقــوا  گفتــه رئیــس ســندیکای  البتــه بــه 
بــه دلیــل تصویــب نشــدن ای تــی اف بخشــی از 
صــادرات بــه طــور غیــر رســمی انجام می شــود و آمــار 

دقیقــی در ایــن زمینــه در دســترس نیســت.
دو روی سکه تحریم ها

تحریم هــا  اعمــال  بیان اینکــه  بــا  ادامــه  در  وی 
و افزایــش نــرخ ارز، اقبــال و اتــکا بــه محصــوالت 
کــرد و امــروز  کاغــذ و مقــوا زیــاد  داخلــی را در موضــوع 
شــرکت های داخلی ایــن صنعــت وضعیــت خوبــی 
برجــام اجرایــی شــود،  گــر  ا کــرد:  دارنــد، تصریــح 
دارد،  دنبــال  بــه  جامعــه  عمومی بــرای  منفعــت 

کشــور بــه روی  گــر منجــر بــه بــاز شــدن درهــای  امــا ا
بــه تولیــد آســیب می رســاند. واردات شــود، 

مشکل تأمین مواد اولیه برای واحدهای تولید 
کاغذ

کارخانــه در زمینــه  وی بــا اشــاره بــه فعالیــت ۱۲۰ 
کاغــذ، گفــت: به جــز تأمیــن مــاده اولیــه آخال  تولیــد 
کاغذ(، با مشــکل خاصی مواجه  کارتن و  )ضایعات 
نیســتند. در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۹۰۰ هــزار تــن 
آخــال در داخــل تأمین می شــود و بــه واردات حدود 
یــک میلیــون تــن نیــز نیــاز اســت کــه ۶۰ تــا ۸۰ درصــد 
آن از عــراق و مابقــی از افغانســتان، ترکیــه و برخــی 
کــه  کشــورهای دیگــر وارد می شــود. امــا مشــکلی 
در مــورد واردات وجــود دارد، مقــررات ســختگیرانه 

ســازمان حفاظــت محیــط زیســت اســت.
روغنــی گلپایگانــی در خصــوص تأمیــن و تخصیــص 
ارز نیــز گفــت: هــر چنــد تا چهــار ماه پیش مشــکات 
امــا  داشــت،  وجــود  صنایــع  همــه  بــرای  جــدی 
کنــون ارزهــای نیمایــی و آزاد بــرای تأمیــن مــواد  ا

اولیــه وجــود دارد.
مصرف کاغذ در ایران کمتر از نصف اروپا

کاغــذ در  کنــون ســرانه مصــرف انــواع  گفتــه وی ا بــه 
کیلوگــرم و در  کیلوگــرم، در اروپــا ۵۵  کشــورمان ۲۲ 
ــذ  کاغ ــاالنه  ــرف س ــت. مص ــرم اس کیلوگ ــکا ۱۶۰  آمری
کتــاب درســی نیــز ۴۰ هــزار تــن اســت. همچنیــن 
کشــور  کاغــذ بهداشــتی در  ســالیانه ۱۲۰ هــزار تــن 
کرونــا بیشــتر  کــه احتمــااًل بعــد از  مصــرف می شــود 
شــده، امــا تولیــد در ایــن عرصــه بیــش از ۲۰۰ هــزار تن 

ــت. اس
کمیســیون صنایــع اتاق ایــران در خصــوص  عضــو 
گفــت:  ماشــین آالت وابســته به ایــن صنعــت نیــز 
ــرای صنایــع متوســط  در ماشــین آالت مــورد نیــاز ب
مزیتــی  هیــچ  صنعــت،  در ایــن  فعــال  بــزرگ  و 
بــرای بومی ســازی در داخــل نداریــم و ۱۰۰ درصــد 
در  حــال  با ایــن  هســتند،  وارداتــی  ماشــین آالت 
ــکان  ــلولزی ام ــع س ــژه صنای ــک به وی کوچ ــع  صنای
ســاخر و داخلی ســازی ماشــین آالت وجــود دارد.

دنیا به سمت تولید کاغذ از بازیافت می رود
کاغــذ از ســنگ،  وی در ادامــه بــا بیان اینکــه تولیــد 
کلــش، ســاقه نیشــکر و مــواد بازیافتــی  کاه و  چــوب، 
کــرد: امــا اقبــال عمومــی در  انجــام می شــود، تصریــح 
مــواد  از  کاغــذ  تولیــد  بــه ســمت  جهــان حرکــت 
کاغــذ از  بازیافتــی )OCC( اســت. همچنیــن تولیــد 
ســنگ بــه دلیــل مصرف پاســتیک در بیــن کاغذ با 

ــدارد. محیــط زیســت ســازگاری الزم را ن

رئیس سندیکای کاغذ و مقوا:

تولید کاغذ تحریر در کشور ناچیز است

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

طبــق آخریــن آمــار ارائــه شــده بانــک مرکــزی، بدهــی 
ــم  ــا ۹۹ از رق ــال ۹۵ ت ــزی از س ــک مرک ــه بان ــا ب بانک ه
۹۹۶ هــزار میلیــارد ریــال بــه یــک هــزار و ۲۰۳ هــزار 
کــه بــه طــور متوســط ۱۷.۲  میلیــارد ریــال رســیده 
درصد رشــد داشــته اســت.  یکی از مهمترین دارایی 
گرفتــه  کــه در جیــب بانک هــا قــرار  بانــک مرکــزی 
و ســود قابــل توجهــی از ســوی بانک هــا بــه بانــک 
مرکــزی داده می شــود، بدهــی بانک هــا بــه بانــک 
مرکــزی اســت. میزان ایــن بدهــی در ســال ۹۵ برابــر 
۹۹۶ هــزار میلیــارد ریــال بــود و در ســال بعد ایــن رقــم 
۳۲.۴ درصــد رشــد یافــت و بــه رقــم یــک هــزار و ۳۲۰ 
هــزار میلیــارد ریــال رســید. بدهــی بانک هــا بــه بانــک 
مرکــزی در ســال ۹۷ رونــد صعــودی مالیمــی )۴.۷ 
درصــد( داشــت و برابــر یــک هــزار و ۳۸۱ میلیــارد 
ریــال بــود. یکــی از اتفاقــات قابــل توجــه در ســال ۹۸ 
کاهــش ۲۷۵ هــزار میلیــارد ریــال رقــم بدهــی بانک ها 
گفــت ۱۹.۹ درصــد  بــه بانــک مرکــزی بــود. می تــوان 
کاهــش بدهی هــا پایــدار نبــود و  کــم شــد.  بدهی هــا 
برابــر آخریــن داده هــای آماری این رقم ســال گذشــته 
۸.۷ درصــد رشــد یافــت و بــه یــک هــزار و ۲۰۳ میلیارد 

ریــال رســید. طبــق آمــار منتشــر شــده طی پنج ســال 
گذشــته بدهــی بانک هــای تخصصــی ۱۱.۵ درصــد 
کــم شــده و از ۴۹۴ هــزار میلیــارد ریــال )ســال ۹۵( بــه 

ــال )ســال ۹۹( رســید. ۴۴۳ هــزار میلیــارد ری
و  غیردولتــی  بانک هــای  بدهــی  مذکــور  دوره  در 
موسســات اعتبــاری غیربانکــی رشــد ۴۱.۵ درصــدی 
داشــته اســت و ســال گذشــته برابر ۶۵۴ هزار میلیارد 

ریــال بــود.
بدهــی بانک هــای تجــاری بــه بانــک مرکــزی افــت و 
کــه در ســال  خیــز بســیاری داشــته اســت بــه طــوری 
کاهــش ۶۲.۵ درصــدی داشــت، امــا در ســال   ۹۵
۹۹ دوبــاره ۱۴۱.۹ درصــد افزایــش یافــت و بــه ۱۰۵ هــزار 

میلیــارد ریــال رســید.

عضــو ناظــر مجلــس در شــورای حقــوق و دســتمزد 
مصوبات ایــن شــورا بــرای تعییــن میــزان افزایــش 
ــریح  ــتگاه ها را تش ــی از دس ــغل برخ ــاده ش ــوق الع ف

کــرد.
گفتگــو بــا مهــر، بــا اشــاره  کوچکــی نــژاد در  جبــار 
دســتمزد،  و  حقــوق  شــورای  دیــروز  جلســه  بــه 
گفت: ایــن جلســه بــا حضــور دو نفــر از نماینــدگان 
مجلــس و همچنیــن جمعــی از دولتی هــا برگزار شــد 

و مصوباتــی داشــت.
کــرد: مطابــق بــا یکــی از مصوبــات شــورای  وی بیــان 
ــد  ــه ۳۰ درص ک ــد  ــن ش ــرار بر ای ــتمزد ق ــوق و دس حق
افزایــش فــوق العــاده شــغل مدیران فضــای مجازی 
حــذف و در مقابــل ۵۰ درصــد افزایــش فــوق العــاده 
کارکنــان فضــای مجــازی اعمــال  شــغل بــرای همــه 

شــود.
عضــو ناظــر مجلــس در شــورای حقــوق و دســتمزد 
غیرهیئــت  کارکنــان  همچنیــن  کــرد:  تصریــح 
گلــه  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم،  علمــی وزارت 
کــه ۵۰ درصــد افزایــش فــوق العــاده  منــد بودنــد 
اســاس  بر ایــن  و  آنــان داده نمی شــود  بــه  شــغل 
کــه در  کــرد  شــورای حقــوق و دســتمزد مصــوب 
ســال جاری ایــن ۵۰ درصــد افزایــش فــوق العــاده 
ــوم،  کارکنــان ســتادی وزارت عل ــرای همــه  شــغل ب

اعمــال شــود. کــز تحقیقاتــی  دانشــگاه ها و مرا
کوچکــی نــژاد ادامــه داد: همچنیــن قــرار بر ایــن شــد 
کــه ۱۵ درصــد افزایــش فــوق العــاده شــغل بــرای 
مدیــران صنــدوق توســعه ملــی، ۲۰ درصــد افزایــش 
میانی ایــن  مدیــران  بــرای  شــغل  العــاده  فــوق 
صنــدوق و ۵۰ درصــد افزایــش فــوق العــاده شــغل 
ــال  ــی اعم ــعه مل ــدوق توس ــان صن کارکن ــرای  ــم ب ه
کارکنان بیمه مرکزی یک  شــود. وی اظهارداشــت: 
فــوق العاده شــغلی خاصــی را دریافــت می کردند که 
قــرار شــد لغــو شــود و قانــون ۵۰ درصــد افزایــش فــوق 
کارکنــان بیمه مرکــزی اعمال  العــاده ویــژه بــرای هــم 

شــود.
عضــو ناظــر مجلــس در شــورای حقــوق و دســتمزد 
کــرد: ۵۰ درصــد افزایــش فــوق العــاده شــغل  بیــان 
کامــل  کارکنــان دولــت هــم بــه صــورت  فرهنگیــان و 
کــه ســازمان برنامــه و  اعمــال نشــده اســت، چــرا 
کــه منابــع الزم  کــرده  اعــالم  نامــه ای  بودجــه در 
کــرد: قرار  کید  کار را نــدارد. کوچکــی نــژاد تأ برای ایــن 
کــه شــورای حقــوق و دســتمزد نامــه ای  بر ایــن شــد 
را بــه هیئــت دولــت و شــخص رئیــس جمهــور ابــالغ 
کنــد تــا منابــع ۵۰ درصــد افزایــش فــوق العــاده شــغل 
کارکنــان دولــت تأمیــن و اعمــال  بــرای فرهنگیــان و 
شــود و ابالغیــه ســازمان برنامــه و بودجــه مبنــی 
کار را ندارد، لغو شــود. بر اینکــه منابــع الزم برای ایــن 

رئیــس انجمن قطعه ســازان لــوازم خانگی گفت: 
کاالهــای خارجــی  حــدود ۱۰ درصــد مصــرف را 
گرایــش برخــی مصــرف  تشــکیل می دهــد و دلیــل 
کننــدگان بــه کاالی خارجــی نیــز لوکــس پرســتی و 
کاالی خارجــی  ــودن  ــه خــوب ب اعتقــاد دیرینــه ب

اســت. 
کار »انجمــن  مرســل صدیــق بــا اشــاره بــه آغــاز 
تولیدکننــدگان قطعــات لــوازم خانگــی« اظهــار 
کــرد: وظایــف و اهداف ایــن انجمــن از الگوهــای 
کــره جنوبــی  کشــورهائی چــون  توســعه صنعتــی 
کــه نخســت بــر تولیــد  گرفتــه شــده اســت  و ترکیــه 
قطعــات با کیفیت طبــق اســتانداردهای جهانی 
کیفــی  متمرکــز شــدند و پــس از اصــاح ســاختار 
محصــوالت  تولیــد  ســوی  بــه  کمی قطعــات  و 
توســعه  مدل هــای  کردنــد.  حرکــت  کیفیــت  با
در دو صنعــت پیشــران یعنــی صنایــع خــودرو و 
ــی و  کیف ــت  ــت تقوی ــی نخس ــوازم خانگ ــع ل صنای

اســت.   محصــوالت  کمی قطعات ایــن 
گفتــه وی در حــال حاضــر برخــی از قطعــات  بــه 
صنعــت لــوازم خانگــی بــا اخــذ اســتانداردهای 
کیفیــت مطلــوب  بــه  رســیدن  و  المللــی  بیــن 
کشــورهائی اروپائــی  بــه صــادرات رســیده و بــه 
ترکیــه صــادر می شــود.   و  انگلســتان  همچــون 

رشد ساالنه ۱۰ درصدی مصرف لوازم خانگی 
در کشور

انجمــن قطعــه ســازان  بیان اینــک  بــا  صدیــق 
کنــون ۷۴ عضــو موثــر را جــذب  لــوازم خانگــی تا
کــرده و در حــال تکمیــل لیســت اعضــاء تــا ۲۵۰ 
واحــد اســت، در پاســخ بــه ســوالی دربــاره ظرفیــت 
گفت: تولید قطعات به  کشــور،  تولید قطعات در 

میــزان تولیــد محصــول نهایــی وابســته اســت.
کــه شــامل تولید  کل بــازار مصــرف لــوازم خانگــی را 
داخلــی و واردات اســت حــدود ۸ میلیــارد دالر 
گرایــش  کــه بــه علــت رشــد جمعیــت،  کــرد  عنــوان 
لــوازم  از  اســتفاده  خانگــی،  لــوازم  نوســازی  بــه 
بــا امکانــات بیشــتر و شــروع صــادرات بــه ســایر 
کشــورها با رشــد ســالیانه حدود ۱۰ درصد در حال 

ــت. ــش اس افزای
تولید برخی قطعات ایرانی به انگلیس و ترکیه! 

خانگــی  لــوازم  ســازان  قطعــه  انجمــن  رئیــس 

تــوان  دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  همچنیــن 
تولیــد داخــل در بخــش قطعــات لــوازم خانگــی 
کــرد: تقریبــًا تــوان تولیــد تمــام قطعــات  اظهــار 
کشــور وجــود دارد، امــا در برخــی  لــوازم خانگــی در 
گاز امــکان  از ایــن قطعــات مثــل یخچــال و اجــاق 
رقابــت و صــادرات هم ایجــاد شــده امــا در برخــی 
کیفیــت قابــل قبــول بــرای رقابــت  دیگــر هنــوز بــه 
لــوازم  از قطعــات  بنابرایــن برخــی  نرســیدیم.   
خانگــی بــه انگلســتان و ترکیــه صــادر می شــود 
چــون مزیــت رقابتــی بســیار باالئــی در تولید ایــن 
کــه از جمله آن  قطعــات لــوازم خانگی وجــود دارد 
کــه ارزش افــزوده قابــل  مــواد اولیــه داخلــی اســت 

می کنــد. توجهی ایجــاد 
به گفته وی قطعه ســازی اشــتغال مســتمر ایجاد 
کــه طبــق یــک بــرآورد هــر فــرد در  می کنــد، چــرا 
مصــرف  خانگــی  لــوازم  دالر   ۱۰۰ حــدود  ســال 
می کنــد و ایــن مصــرف مســتمر اســت و بنابرایــن 

موجــب توســعه پایــدار می شــود.
۷۵ درصد قیمت تمام شده لوازم خانگی 

مربوط به قطعات است
ــوازم خانگــی  ــا بیان اینکــه در صنعــت ل صدیــق ب
ســهم قطعــات در قیمــت تمــام شــده حــدود ۷۵ 
کــه در نتیجــه ارزشــی حــدود ۶۰۰  درصــد اســت 
کــرد:  میلیــارد دالر را تشــکیل می دهــد، تصریــح 
کشــور  کیفیــت در  علیرغــم تولیــد محصــوالت با
کاالهــای خارجــی  حــدود ۱۰ درصــد مصــرف را 
بــه طــرق مختلــف وارد  کــه  تشــکیل می دهــد 
گرایــش برخــی مصــرف  کشــور می شــود و دلیــل 
کاالی خارجــی لوکــس پرســتی و  کننــدگان بــه 
کاالی خارجــی  ــودن  ــه خــوب ب اعتقــاد دیرینــه ب

اســت.  
گــذر  کشــور در حــال  وی بــا بیان اینکــه صنایــع در 
از وابســتگی و رســیدن بــه اســتقال کامــل اســت، 
کــرد: نســل جدیــد مهندســین و مدیــران  اظهــار 
کــه بتدریــج جایگزیــن مدیــران  کــرده  تحصیــل 
صنایــع  در  بزرگــی  تحــول  می شــوند  ســنتی 

کــرد. کیفیــت و پیشــرفته ایجاد خواهنــد  با
داده  نشــان  آلمــان  کشــور  در  پژوهــش  یــک 
کــه ورشکســته شــده اند دارای  کثــر شــرکتهائی  ا
خــود  نتوانســته اند  کــه  بــوده  ســنتی  مدیــران 
ــر  ــه متکــی ب ک ــع  ــی صنای ــد جهان ــا نظــم جدی را ب
علــم و فنــاوری )Science & Technology( اســت 
مطابقــت بدهنــد. پایــه اصلــی صنایع علم اســت 
کادمیــک و روش هــای  آ از طریــق تحقیــق  کــه 

می آیــد.   بدســت   )R&D( تحقیقاتــی 
کــه  کــرد  مرســل صدیــق همچنیــن خاطــر نشــان 
گــر وزارت صنایــع از قطعــه ســازان لــوازم خانگــی  ا
هماننــد قطعــه ســازان صنایــع خــودرو حمایــت 
همــه جانبــه داشــته باشــد تحــول عظیمــی در 
ــوازم خانگی ایجــاد خواهــد شــد. حــوزه صنایــع ل

جزئیات بدهی بانک ها به بانک مرکزی در ۵ سال گذشته؛

بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
گذشته ۱۷.۲ رشد داشت در ۵ سال 

عضو ناظر مجلس در شورای حقوق و دستمزد خبر داد :

میزان افزایش فوق العاده شغل کارکنان دولت تعیین شد

چند درصد مردم به دنبال 
لوازم خانگی خارجی هستند؟ 

خبر

خنــک  برجهــای  دمونتــاژ  عملیــات  اجــرای 
کننــده طــرح قدیــم و نصــب تجهیــزات برج هــای 
گــری  کننــده هیبریدی ایســتگاه ریختــه  خنــک 
شــماره پنــج بخــش فوالدســازی درخردادمــاه 

گردیــد.  ســال جــاری بــا موفقیــت اجرا
محمدرضــا یــزدان پنــاه مدیــر برنامــه ریــزی و 
کارخانــه ذوب  نظــارت بــر نگهــداری و تعمیــرات 
اجــرای  کــه  به ایــن  اشــاره  بــا  اصفهــان  آهــن 
پروژه هــای متعــدد مربــوط بــه اصــاح و بهینــه 
ســازی الگــوی مصــرف آب ســابقه طوالنی مدت 
گفــت: در سیســتم  ــه ذوب آهــن دارد  کارخان در 
ــه  ــتگاه ریخت کننده ایس ــک  ــای خن ــی برج ه قبل
گــری شــماره پنــج بــا توجــه بــه اتــاف قابــل توجــه 
آب و عــدم تامیــن دمــای موردنیــاز، تصمیــم بــه 
اســتفاده از تکنولوژی هــای روز دنیــا و جایگزینــی 
ــد. در  گردی ــور  ــرج مذک ــد در ب ــا طرح هــای جدی ب
کــه از نســل جدید  برج هــای جدیــد نصــب شــده 
کشــور می باشــد،  برج هــای موجــود در ســطح 
کننــده یــا  بــا قابلیــت داشــتن مکانیــزم تقطیــر 
گیــر( و وجود  گیر و الیمیناتــور )رطوبت  کندانســه 
از  حاصــل  بخــارات  و  آب  تلفــات  بندهــا،  آب 
کاهــش داده و ســطح اتاف انــرژی را به  فرآینــد را 

حداقــل ممکــن می رســاند.
ذوب آهن به جمع چند کارخانه محدود 

دارنده برجهای خنک کننده هیبریدی در 
کشور پیوست

کلیــه عملیــات فــوق ظــرف  کــرد:   وی اضافــه 
کلیــه  دمونتــاژ  شــامل  روز  شــبانه   ۲۱ مــدت 
مونتــاژ  پیــش  و  قبلــی  برج هــای  تجهیــزات 

قطعــات و درنهایــت نصــب، تســت و راه انــدازی 
بــا موفقیــت بــه انجــام رســید و بــا اتمــام عملیــات 
کارخانــه ذوب آهــن اصفهــان بــه جمــع  فــوق 
کارخانــه محــدود دارنــده برجهــای خنــک  چنــد 

کشــور پیوســت. کننــده هیبریــدی در 
کــرد: بــا توجــه بــه عــدم حضور  کیــد  یــزدان پنــاه تا
کــره ای بــه دلیــل محدودیت هــای  ســوپروایزر 
ــا نصــب  کرونایــی عنــوان شــده از طرف ایشــان ب
نقــاط  در  بســته  مــدار  آنایــن  دوربین هــای 
بــدون  پــروژه  مراحــل  کلیــه  پــروژه،  مختلــف 
کارشناســان خارجــی بــه صــورت شــبانه  حضــور 
کنتــرل و بــا بهتریــن  روزی و بــه صــورت آنایــن 

کیفیــت ممکــن بــه اتمــام رســید. 
 مهــرداد اســماعیلی مدیــر مهندســی آبرســانی 
ــده  کنن ــک  ــای خن ــت: برج ه گف ــاط  ــن ارتب در ای
مربــوط به ایســتگاه ۵ بــه دلیــل پاییــن بــودن 
راندمــان و پــرت شــدید آب و لــرزش زیــاد برج هــا 
کــه قابــل اصــاح نیــز نبــود همــواره بــا مشــکل 
بــاال بــودن درجــه حــرارت آب ارســالی بــه فــوالد 
ســازی مواجــه بــود. بنابرایــن جهــت رفع ایــن 
مشــکل و بــا بررســی های بــه عمــل آمــده و بــا نظر 
مدیریــت امــور فنــی و برنامــه ریــزی تولیــد مقــرر 
بــا  لــذا  گــردد.  گردیــد برج هــای فــوق تعویــض 
کوچــک تــر بــودن ابــن برج هــا نســبت  توجــه بــه 
ســطح  در  کننــده  خنــک  برج هــای  ســایر  بــه 
کارخانــه تصمیــم بــه اســتفاده از برج های خنک 
گرفتــه شــد تــا در صــورت  کننــده نــوع هیبریــد 
ــورد  ــز م ــا نی ــایر برج ه ــر روی س ــم ب ــکان بتوانی ام

ــود. ــته ش گذاش ــه اجرا ــوق ب ف

خنــک  تمامی برج هــای  افــزود:  ادامــه  در  وی 
ــد  ــر می باش ــوع ت ــه از ن کارخان ــود در  ــده موج کنن
نــوع  کننــده  برج هــای خنــک  کار  اســاس  کــه 
تــر تبخیــر آب اســت، یعنــی تبخیــر آب در ایــن 
گرمــای نهــان آب  کاهــش  ــوع از برج هــا باعــث  ن
ــه  می گــردد و مقــدار تبخیــر در برج هــا بســتگی ب
درجــه حــرارت آب ورودی و درجــه حــرارت آب 
کــه  خروجــی و دبــی آب ورودی بــه بــرج دارد 
کاهــش تبخیــر آب در برج هــا نمی باشــد،  امــکان 
نــوع  کننــده  خنــک  برج هــای  از  کــه  مگر ایــن 

گــردد. هیبریــد اســتفاده 
 : داشــت  اظهــار  رســانی  آب  مهندســی  مدیــر 
اســناد مناقصــه طراحــی و ســاخت و نصــب و 
کــه بــرای اولیــن بــار  راه اندازی ایــن نــوع از برجهــا 
کارخانــه نصــب می گــردد، تهیــه و مناقصــه  در 
بــا  جنوبــی  کــره  هــی  دونــگ  شــرکت  و  برگــزار 
نمایندگــی شــرکت نیــک انــرژی در ایــن مناقصــه 
ــرداری از  ــرارداد و نقشــه ب ــده و پــس از عقــد ق برن
محــل موجــود، تجهیــزات ســاخته و در آبــان ماه 
گردیــد. شــرکت مذکــور  کارخانــه  ســال ۹۹ وارد 
گــراف اجرایــی نصــب و راه انــدازی را حــدود ۳۵ 
کــه طــی جلســاتی با ایــن  روز ارائــه نمــوده بــود 
کــره بــا شــرکت  زمــان موافقــت نگردیــد و بــا مذا
نیــک انــرژی و بــا بررســی نقشــه های اجرایــی 
از  بخشــی  مونتــاژ  پیــش  جهــت  هماهنگــی  و 
ارائــه  گــراف  توقف ایســتگاه،  از  قبــل  قطعــات 
کار دمونتــاژ برج های  کــه  شــده ۱۵ روز اعــام شــد 
اســتقرار دو  بــا  مــاه  اردیبهشــت  قدیمــی از ۲۵ 
دســتگاه جرثقیــل ۹۰تــن و۳۰ تــن آغــاز شــد و 
ــه محــدود بــودن فضــای عملیاتــی و  ــا توجــه ب ب
بــه صــورت ســه شــیفت و بــا نظــارت مســتمر، ۹ 
خــرداد مــاه عملیــات نصــب بــه اتمــام رســید و 

تجهیــز راه انــدازی شــد. 
مدیرعامــل شــرکت توســعه صنعــت لنجــان نیــز 
کولینــگ  پــروژه  اجــرای  گفــت:  رابطــه  در ایــن 
گــری شــماره ۵  تاورهــای A و B ایســتگاه ریختــه 
بــا توجــه بــه اعتمــاد مدیریت هــای آبرســانی و 
مهندســی نــت به تــوان داخلــی و قــدرت اجرایی 
شــرکت های زیــر مجموعــه در دو مقطــع زمانــی 
کــه امــکان آمــاده  شــامل پیــش مونتــاژ قطعــات 
و  دمونتــاژ  فعالیــت  شــروع  از  قبــل  آن  ســازی 
ــا  ــی ب ــاز نهای ــت، در ف گرف ــورت  ــروژه ص ــرای پ اج
گــری شــماره ۵، عملیــات  توقف ایســتگاه ریختــه 

ــد. گردی دمونتــاژ و نصــب آغــاز 

در راستای صرفه جویی در مصرف آب صورت گرفت:

کننده هیبریدی در ذوب آهن اصفهان نصب تجهیزات برج های خنک 
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شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بزرگتریــن تولیــد 
کــه از آن بــه عنــوان یــک صنعــت »  کننــده فــوالد 
ــال  ــه دنب ــواره ب ــود، هم ــاد می ش ــاز« ی ــت س صنع
کنــار  توســعه پایــدار و حرکــت مســالمت آمیــز در 
محیــط زیســت بــوده اســت. این شــرکت در تالش 
اســت تــا بــا بکارگیــری بهینــه مــواد اولیــه در جهت 
کمــک بــرای بقــای محیــط  افزایــش بهــره وری و 
گام بــردارد و بــا تحولــی عظیــم در صنعــت  زیســت 
فــوالد، میــزان راندمــان تولیــد را بــه باالتریــن حــد 

ممکــن برســاند.
گزارش ایراســین، فــوالد امــروزه بــه عنــوان یکی  بــه 
ــه  کشــوری ب ــرای هــر  از محصــوالت اســتراتژیک ب
کشــورهای در حــال توســعه بــوده و از آن  ویــژه 
از پایه هــای اصلــی در جهــت  بــه عنــوان یکــی 
صنعتــی شــدن یــاد می شــود. این درحالیســت 
کــه تولیــد محصــول در هــر صنعتــی، می توانــد بــا 
آالیندگی هــای زیســت محیطــی همــراه شــود، 
کشــورهای توســعه یافتــه و  کــه  از ایــن روســت 
پیشــرو، ضمــن وضــع قوانیــن ســختگیرانه بــرای 
ناشــی  محیطــی  زیســت  آلودگی هــای  کاهــش 
از تولیــد، همــواره در حــال تغییــر در روش هــای 
تکنولوژی هــای  بروزرســانی  همچنیــن  تولیــد، 

مــورد اســتفاده خــود هســتند. 
ــرح  ــورهای مط کش ــی از  ــوان یک ــه عن ــز ب ــران نی ای
ــد  ــه شــمار می آی ــوالد در منطقــه ب تولیدکننــده ف

تالشــند  در  همــواره  صنعــت  در ایــن  فعــاالن  و 
کنار محیط زیســت  فعالیت مســالمت آمیزی در 
داشــته باشــند و بــا تغییــر در روش تولیــد خــود 
میــزان آلودگی هــا را بــه حداقــل ممکــن برســانند. 
کــه می بینیــم اقداماتــی همچــون  از اینروســت 
شناســایی و بروزرســانی قوانیــن زیســت محیطی 
و ارتبــاط مســتمر بــه ســازمان های مربــوط به ایــن 
از محیــط  بــه ویــژه ســازمان حفاظــت  بخــش 
قــرار  فوالدســازان  برنامه هــای  راس  در  زیســت 

گرفتــه اســت.
کاهش مصرف آب، گامی در جهت حفظ 

حیات در محیط زیست
ــظ  ــا حف ــط ب ــات مرتب ــن موضوع ــی از مهم تری یک
محیــط زیســت مطــرح می شــود، میــزان مصــرف 
آب واحدهــای صنعتــی و معدنــی اســت. بــرای 
مثــال شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان بزرگتریــن 
تولیدکننده فوالد در کشــور و منطقه خاورمیانه، 
از روشــهای نویــن توانســته  بــا اســتفاده  امــروز 
کمتریــن مقــدار مصــرف آب را بــرای تولیــد  اســت 
ــزرک و  ــه شــرکتهای ب محصــوالت خــود نســبت ب
نامدار فوالدســاز جهان داشــته باشــد. همچنین 
بــا تعریــف طرح هــای مختلــف در جهــت تامیــن 
آب مورد نیاز فوالدسازی مانند انتقال آب خلیج 
فاضالب هــای  و  پســاب  از  اســتفاده  و  فــارس 
کمتریــن برداشــت آب را از منابــع آبــی  شــهری، 
کمــک  اصفهــان بــه خــود اختصــاص دهــد و از بــا 

سیســتم بازچرخانــی آب، میــزان آلودگــی ناشــی از 
تولیــد را بــه حداقــل ممکــن برســاند.

صنایــع  دیگــر  کــه  شــود  اشــاره  بایــد  البتــه 
ذوب  همچــون  کشــور  بــزرگ  فوالدســازی 
قدیمی تریــن  عنــوان  بــه  نیــز  اصفهــان  آهــن 
میــزان  شــدن  کــم  جهــت  در  فوالدســاز ایران 
مصــرف آب خــام موجــود در این اســتان اقداماتی 
مشــابه شــرکت فــوالد مبارکــه انجــام داده و در 
انتقــال آب خلیــج فــارس، همچنیــن اســتفاده از 
گــذاری  پســاب های شــهری بــرای تولیــد ســرمایه 

اســت. داده  انجــام 
کاهش تولید گازهای گلخانه ای 

اولیــن شــرکت هایی  شــرکت فوالدمبارکــه جــزو 
  ISO1۴۰۰۰ اســت که موفــق به دریافــت اســتاندارد
شــامل اســتانداردهای بین المللــی در رابطــه بــا 
اســت.  شــده  محیطــی  زیســت  سیســتم های 
ــه  همچنین ایــن شــرکت در ســال 1۳9۴ موفــق ب
ــرژی  گواهینامــه اســتاندارد مدیریــت ان دریافــت  
) ISO۵۰۰۰1( شــد ( اســتاندارد مدیریــت انــرژی 
بــرای  ســازمان ها  توانمندســازی   ISO  ۵۰۰۰1
بــرای  الزم  فرایندهــای  و  سیســتم ها  اســتقرار 
کاربــری  ــرژی شــامل بازدهــی،  بهبــود عملکــرد ان
و مصــرف انــرژی را در پــی دارد. ایــن اســتاندارد 
کاهــش انتشــار  به منظــور هدایــت ســازمان بــرای 
ــرژی  کاهــش هزینه هــای ان ــه ای،  گلخان گازهــای 
و دیگــر مــوارد تاثیرگــذار بــر محیط زیســت از طریــق 

از  می شــود.(  اجــرا  انــرژی  نظام منــد  مدیریــت 
جملــه مهم تریــن اقدامــات صورت گرفته توســط 
شــرکت فــوالد مبارکه ایجــاد فضای ســبز بــه میزان 
گونه هــای  انــواع  شــامل  هکتــار   1۶۰۰ از  بیــش 
کســیژن،  گیاهــی بــه منظــور تصفیــه هــوا، تولیــد ا
کاهــش دامنــه  تنــوع زیســتی و بیابــان زدایــی و 

ک بــوده اســت. آســیب پذیــری خــا
کاهش مصرف مواد اولیه در تولید

امــا نکتــه مهمی کــه همــواره بــه عنــوان یکــی از 
کاهــش میــزان آلودگــی  ــرای  راهکارهــای اصلــی ب
کــردن مقــدار  کــم  ناشــی از تولیــد یــاد می شــود، 
مــواد اولیــه، انــرژی و دیگــر منابع مصرفی در تولید 

ــت. ــره وری اس ــزان به ــش می و افزای
البته ایــن امــر تنهــا در صورتــی محقــق می شــود 
تــا بتــوان همــگام بــا روش هــای نویــن و بکارگیــری 
کــه در ایــن  کــرد  آخریــن متدهــا در تولیــد حرکــت 
زمینــه نیــز شــاهدیم طــرح تحــول دیجیتــال یکــی 
کــه منجر بــه کاهش مصرف  از ایــن راهکارهاســت 
ــا  ــازگاری ب ــده و س ــد ش ــه تولی ــع اولی ــرژی و مناب ان
محیــط زیســت خواهــد شــد؛ امــا در نهایــت بایــد 
ــت  ــط زیس ــظ محی ــرای حف ــالش ب ــام ت ــت تم گف
ــدار در جهــت حفــظ  و ادامــه تولیــد و توســعه پای
کــه  ســرمایه بزرگــی بــه نــام فــوالد مبارکــه اســت 
امــروز بــه واســطه فعالیت این مجموعه فــوالدی، 
همچــون  آن  بــه  وابســته  صنایــع  از  بســیاری 
خودروســازی، لــوازم خانگــی، صنعــت ســاخت 
و ســاز و...توانســته اند بــا مانــدن در مــدار تولیــد، 
کــرده و در  بخــش عمــده ای از نیــاز کشــور را تامیــن 

گام بردارنــد. کشــور  جهــت صنعتــی شــدن 
سخن آخر...

فلــز  فوالد ایــن  گفــت:  می تــوان  مجمــوع  در 
ــا محیــط  ــل توجهــی ب اســتراتژیک وابســتگی قاب
اولیــه  مــواد  کــه  صورتــی  در  و  داشــته  زیســت 
کــه جزیــی از منابــع  آن همچــون ســنگ آهــن 
طبیعــی بــوده بــه اتمــام برســد یا اینکــه بحــران بی 
آبــی جــای خــود را بــه خشکســالی دهــد، دیگــر 
امــکان تولیــد فــوالد بــرای هیــچ ســازنده ای وجود 
نخواهــد داشــت، بنایرایــن حیــات فــوالد وابســته 
کــه  بــه حفــظ محیــط زیســت بــوده و از اینروســت 
بســیاری از فعــاالن فوالدســاز تــالش وافــری در 
جهــت حفــظ محیــط زیســت داشــته و ســعی 
کمتریــن آســیب را بــه محیــط زیســت وارد  دارنــد، 
کننــد و برداشــتی اصولــی از ذخایــر موجــود در 

طبیعــت بــرای تولیــد فــوالد داشــته باشــند.

تالش فوالد مبارکه برای توسعه پایدار: 

حیات فوالد وابسته به محیط زیست است 
خبرربخ

خبرربخ

خبر

گــر بنــا بــر تصمیــم ســتاد  گفــت: ا اســتاندار اصفهــان 
کرونــا قــرار شــد مــدارس در اول مهــر بازگشــایی  ملــی 
شــود خانواده هــا هیــچ نگرانــی از ایــن بابــت نداشــته 
باشــند.  عبــاس رضایــی در جلســه شــورای آمــوزش 
گزارشــی در بــاره تــرک  و پــرورش اســتان بــا اشــاره بــه 
تحصیــل پنهــان برخــی از دانش آمــوزان ابتدایــی در 
کــه بــه  کرونایــی افــزود: از مجمــوع 9 عاملــی  شــرایط 
عنــوان دلیل ایــن امــر قیــد شــده، مهمتریــن عامــل 
کروناســت و مســائل  تــرس خانواده هــا از ابتــال بــه 
اقتصــادی در درجــه بعــد قــرار دارد. وی بــا اشــاره 
به اینکــه یکــی از وظایــف اصلــی مســووالن آمــوزش و 
پــرورش حفــظ ســالمت دانش آمــوزان اســت، اظهــار 
داشــت: این اطمینــان بــه خانواده هــا داده می شــود 
گر فرزندانشــان بــرای امتحان به مدرســه آمدند  کــه ا
ــی  ــتاد مل ــم س ــا و تصمی کرون ــار  ــال مه ــا احتم ــا ب و ی
مقابلــه با ایــن ویــروس، شــرایط حضــور آنهــا بــرای 
تحصیــل فراهم شــد، هیچ نگرانی نداشــته باشــند.  
کــرد: در ایــن راســتا مقــرر شــد  اســتاندار خاطرنشــان 
کارشناســان آمــوزش و  کارگروهــی توســط معاونــان و 

پــرورش بمنظــور دســتیابی بــه راهکارهای مختلف 
کــردن دالیــل تــرک تحصیــل پنهــان  بــرای برطــرف 
کید  دانــش آمــوزان تشــکیل شــود.  وی همچنین تا
بــه  نســبت  حساســیت ُزدایی  بــاره  در  بایــد  کــرد: 
کرونــا در جامعــه توســط وزارت بهداشــت،  مســاله 
گیــرد.  درمــان و آمــوزش پزشــکی اقــدام الزم صــورت 
کــرد: بایــد در صــورت اطمینــان  رضایــی تصریــح 
شــدن  کمرنــگ  از  کرونــا  بــا  مقابلــه  ملــی  ســتاد 
امــکان فعالیــت  شــیوع این بیمــاری در جامعــه، 
بــه مــدارس، دانشــگاه ها و مراســم مذهبــی داده 
کیــد بــر اتخــاذ تصمیمات  شــود. وی همچنیــن بــا تا
عملــی و اجرایــی در ایــن شــورا بــرای حــل و فصــل 
مشــکالت آمــوزش و پــرورش افــزود: ارتقای دســتگاه 
تعلیــم و تربیــت به عنوان بزرگترین تکلیف بــر دوش 
کیــد بر اینکــه  اعضای ایــن شوراســت. رضایــی بــا تا
همــواره از اصفهــان انتظار نــوآوری و خالقیــت وجود 
دارد، گفــت: بایــد بــا همدلــی، همفکــری و همزبانــی 
گذاشــتن ســناریوهای مختلــف،  کنــار هــم  و در 
بهتریــن تصمیمــات بــرای دانــش آمــوزان و دســتگاه 
تعلیــم و تربیــت اخــذ شــود.  امــام جمعــه اصفهــان 
کیــد بــر ضــرورت پیشــگیری  نیــز در ایــن جلســه بــا تا
گفــت: بایــد عــالوه  از تــرک تحصیــل دانش آمــوزان 
بــر شناســایی این دانــش آمــوزان، موانــع موجــود بــر 
ســر راه آنهــا برداشــته شــود. آیــت اهلل سیدیوســف 
طباطبایــی نــژاد افــزود: آمــوزش فرزنــدان اتبــاع نیــز 
ــدان مــا  ــرا آنهــا ماننــد فرزن اهمیــت بســزایی دارد زی
گیری تعلیم و تربیت،  مسلمان هستند و باید با فرا

کشــورهای خــود باشــند. ســفیران مــا در 
کاهــش  کشــت برنــج در خمینــی شــهر ۸۰ درصــد 
ــه  ــهر در جلس ــی ش ــدار خمین ــت. فرمان ــه اس یافت
کشــاورزان بــه  شــورای اداری بــا اشــاره بــه توجــه 
کشــت برنــج از ۱۷۰  گفــت: میــزان  کــم آبــی  هشــدار 
هکتــار در پارســال بــه ۳۰ هکتــار در ســال جــاری 

ــرده اســت. ک کاهــش پیــدا 
کــم آبــی  علیرضــا بصیــری بــا بیان اینکــه بحــران 
کاهــش بارندگــی، بیــش از هــزار هکتــار از اراضــی  و 
باغی ایــن شهرســتان را در معــرض خشکســالی 
کمــک  قــرار داده اســت افــزود: تمهیــدات الزم بــه 
نیرو هــای مســلح بــرای آبرســانی ســیار بــه باغ های 

شهرستان اندیشــیده شــده اســت و بــا اولویــت 
بنــدی بــه باغ هــا آبرســانی می شــود.

وی گفــت: اولویــت جلوگیــری از خشــکی درختــان 
ویال هــای  و  اســتخر ها  آب  تامیــن  و  باغهاســت 

کچــری در حــال حاضــر ضرورتــی نــدارد. ال

ــرارگاه  ــط این ق ــی توس ــی وخدمات ــرح عمران چهارط
بــا بیــش از ۱۰ میلیــارد ریــال هزینــه در آران وبیــدگل 
بــه بهــره بــرداری رســید. مســئول قــرارگاه بســیج 

گفــت:  ســازندگی ســپاه شهرســتان آران وبیــدگل 
کمــک خیــران بســیجی،  افتتــاح خانــه محــروم با
افتتــاح وبهــره بــرداری از ۵ صنــدوق قــرض الحســنه 
مــردم یــار و اشــتغالزا بــا ۳۵۰ نفرعضــو بــا اعطــای 
تســهیالت ۶۰ میلــون تومانــی از جمله ایــن طرح هــا 
اســت. ســروان پاسدارمحســن لقــب دوســت افــزود: 
نصــب و راه انــدازی ۵ پنل برق خورشــیدی و افتتاح 
شــبکه آبرســانی فشــارقوی به طول هزارو ۲۰۰ متردر 
کویرات این شهرســتان  روســتای محمدآبادبخش 

ــت. ــرارگاه اس ــن ق ــای افتتاحی ای ــر طرح ه از دیگ

ــتان  ع شهرس ــار مــزار ــی، از ۳۰۰ هکت برداشــت طالب
ــد. ــاز ش ــدگل آغ آران و بی

گفــت: پیــش  کشــاورزی آران و بیــدگل  مدیــر جهــاد 
بینــی می شــود امســال از هــر هکتــار وســعت زیــر 
کشــت طالبــی، در آران و بیــدگل ۴۰ تــن محصــول 
ــی افــزود: بیشــترین  برداشــت شــود. مصطفــی آبان
ــی، در مناطــق  ــول طالب کشــت محص ــر  ــعت زی وس
سفیدشــهر، نوش آبــاد قــرار دارد و طالبی، برداشــت 
کشــور  ع شهرســتان بــه ســایر نقــاط  شــده از مــزار
ارســال می شــود. وی گفــت: سانســوری، ریــش بابا، 
ــت  کش ــی  ــام طالب ــه از ارق ــه ج ــط و تخم ــت خ هش

شــده در شهرســتان آران و بیــدگل اســت. هادی 
یغمائیــان رئیــس اداره تولیدات گیاهی و دامــی آران 
و بیــدگل نیزگفــت: بــا توجــه به مصــرف بــاالی آب در 
طالبی به ابتکار کشــاورزان شهرســتان روش کشت 
زیــر پالســتیکی انجــام می شــود. وی صرفــه جویــی 
کاشــت  ۴۰ درصــدی در مصــرف آب و همچنیــن 
کشــاورزی را از  چندیــن محصــول در یــک زمیــن 
کــرد.  مهمتریــن فوایــد کاشــت زیــر پالســتیکی بیان 

ــاغ و مزرعــه دارد. آران و بیــدگل ۱۴ هــزار هکتــار ب

بیــش از ۱۷ هــزارو ۳۰۰ هکتــار از زمین هــای زراعــی 
آبیــاری  بــه ســامانه های  کنــون مجهــز  تا فریــدن 

فشارشــده اند. تحــت 
طرح هــای  اجــرای  فریــدن  مدیرجهادکشــاورزی 
آبیــاری تحــت فشــار را یکــی از روش هــای موثــر در 
وگفــت: شهرســتان  دانســت  بهینــه آب  مصــرف 
فریــدن حــدود ۳۰ هزارهکتــار زمیــن زراعــی داردکــه 
کنــون مجهــز بــه  بیــش از ۱۷ هــزارو ۳۰۰ هکتــار آن تا
ســامانه های آبیــاری تحــت فشارشــده اند و فریــدن 

رتبــه اول اســتان در زمینــه اســتفاده ازایــن روش 
رادارد. آبیــاری 

ــا بیان اینکــه عــالوه برایــن آبیــاری  مظاهــر امینــی ب
ع درحــال اجــرا  بارانــی در صــد هکتاردیگــر ازمــزار
گفــت: پرونــده ۷۰۰ هکتــار دیگــر هــم تکمیــل  اســت 
کــه درصــورت تامیــن اعتبــار موردنیــاز اجرایی  شــده 

خواهندشــد.
یکــی  وری  بهــره  افزایــش  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
اجرای ایــن  اســت:با  طــرح  ازمزیت های ایــن 
افزایــش  تولیــد  راندمــان  و  بهــره وری  طرح هــای 
ســیب  بــرای  طوریکــه  بــه  دارد  چشــمگیری 
کــه محصــول قالــب شهرســتان اســت ۳۰  زمینــی 

می زنــد. رقــم  را  تولیــد  درصدافزایــش 
مدیریــت  ک  وخــا آب  کارشــناس  کبرمردانــی  ا
گفت:طرح هــای  نیــز  فریــدن  جهادکشــاورزی 
ــرا  ــپ اج ــی وتی ــاربه دوروش باران ــت فش ــاری تح آبی
 ۷۰ آبیــاری  راندمــان  بارانــی  درروش  می شــودکه 

می یابــد. درصدافزایــش   ۹۰ تــا  تیــپ  ودرروش 

ع، پیگرد قضایی دارد. سوزاندن تولیدات مزار
ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و خدمات ایمنی 
کــرد:  توصیــه  کشــاورزان  بــه  کاشــان  شــهرداری 
محصوالتشــان  کامــل،  دروی  و  برداشــت  زمــان 
کاه و... را آتــش نزننــد و بــا  بــه خصــوص غــالت، 
رعایــت نکات ایمنــی، از آتــش ســوزی پیشــگیری 
ــالمت  ــد س ــه تهدی ــه ب ــا توج کار،  ب ــن  ــد؛ زیرا، ای کنن
و بهداشــت عمومــی، مجــازاِت قضایــی بــه دنبــال 

دارد.
آتش ســوزِی  افزایــِش  مــورد  در  فدائــی  اهلل  روح 
گفــت:  فضــای ســبز و مراتــع در فصــل تابســتان هــم 
ــبزه ها  ــال، س ــه از س ــن بره ــوا در ای ــدن ه ــرم ش گ ــا  ب
مســتعِد  خشــِک  بوته هــای  بــه  علف زارهــا  و 
ســوزی  آتــش  و  می شــوند  تبدیــل  آتش ســوزی 
کوچکتریــن  کشــاورزی و مراتــع بــا  در زمین هــای 
انتظــار  از  دور  انســانی  خطــای  و  ســهل انگاری 

نیســت.
از  ســفر   هنــگام  خواســت  مــردم  از  فدائــی  آقــای 
کــردن تــه ســیگار بــه مراتــع  رفتار هایــی چــون پــرت 

گرفتــن  کــردن آتــش بــدون در نظــر  ع و روشــن  و مــزار
کننــد. نکات ایمنــی خــودداری 

وی همچنیــن هشــدار داد: انداختــن شیشــه در 
باعــث  جنگلــی  پارک هــای  و  بوســتان ها  باغ هــا، 
ک و شیشــه  تمرکــز نــور خورشــید روی خــار و خاشــا
ماننــد یــک ذره بیــن باعــث آتــش ســوزی می شــود.

ســخنگوی ســازمان آتــش نشــانی و خدمات ایمنی 
کاشــان از مــردم خواســت در صــورت  شــهرداری 
مشــاهده آتش ســوزی، بــا شــماره ۱۲۵ آتــش نشــانی 
تمــاس بگیرنــد و قبــل از رســیدن آتــش نشــانان، بــا 
رعایــت نکات ایمنــی، از گســترش حریــق جلوگیــری 

کنند.

استاندار اصفهان: 

گشایی مدارس نباشند خانواده ها نگران باز

کاهش ۸۰ درصدی کشت برنج در خمینی شهر 

افتتاح و بهره برداری از چهارطرح در آران وبیدگل  رفع عطش گرما با میوه ای دلچسب:

کم آب  کویری  فصل برداشت میوه ای آب دار در دِل 

با هدف افزایش بهره وری و تولید:

فریدن،پیشتاز دراجرای طرح های آبیاری نوین 

سوزاندن محصوالت، 
پیگرد قضایی به دنبال دارد 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گروه هــای داوطلــب  بنرهــای تبلیغاتــی برخــی از 
اسالمی شــهر  شــورای  دوره  ششــمین  انتخابــات 

اصفهــان جمــع آوری شــده اســت.
گــزارش مهــر، تبلیغــات داوطلبــان ششــمین  بــه 
دوره شــورای اسالمی شــهر اصفهــان همزمــان بــا 
گذشــته آغــاز  کشــور از روز پنجشــنبه هفتــه  سراســر 
کــه  شــده اســت و داوطلبــان بــر اســاس مجوزهایــی 
از شــهرداری و دیگــر نهادهــای مربوطــه بــرای نصب 
کــرده بودنــد تبلیغــات  بنرهــای تبلیغاتــی دریافــت 

کردنــد. خــود را آغــاز 
هــزار  هشــت  اصفهــان  شــهرداری  امــر  برای ایــن 
گرفتــه  جایــگاه ویــژه تبلیغــات را در شــهر در نظــر 
ــطحی  ــگاه س ــا ن ــه ب ک ــت  ــی اس ــن در حال ــت و ای اس
کاندیداهــا  بــه شــهر اصفهــان شــاهد تخلــف برخــی 
تبلیغاتــی در جاهــای  بنرهــای  در زمینــه نصــب 
ــه برخــی از ایــن بنرهــا منجــر  ک نامناســب هســتیم 
کاهــش دیــد راننــدگان و افزایــش تصادفــات نیــز  بــه 

شــده اســت.
گذشــته تعدادی از بنرهای  اما در این بین دوشــب 
از  یافتــه  بــه صــورت ســازمان  انتخاباتــی  لیســت 
اســت  آوری شــده  اصفهــان جمــع  ســطح شــهر 
گروه هــای  طرفداران ایــن  اعتــراض  امــر  که ایــن 
انتخاباتــی را بــه دنبال داشــته و ایــن افراد بر ایــن باور 
هســتند که ایــن اقــدام ســازمان یافتــه بــوده اســت و 
خواســتار رســیدگی هــر چــه ســریع تر نســبت به ایــن 

تخلــف شــده اند.
کــه برخــی از  از ســوی دیگــر نیــز بایــد توجــه داشــت 
ــوای درج  ــه محت ــبت ب ــز نس ــی نی ــای سیاس گروه ه
شــده بــر روی بنرهــای حــذف شــده در ســطح شــهر 
اعتــراض داشــتند و دلیل ایــن اعتــراض را نیز توهین 

کردنــد. بــه تیــم مدیریــت شــهری فعلــی اعــالم 
ــد  ــش رو بای ــات پی ــان انتخاب ــتا داوطلب ــن راس در ای
از  خــود  تبلیغــات  در  کــه  باشــند  داشــته  توجــه 
تخریــب یکدیگــر خــودداری کننــد و تمرکــز خــود را بــر 
روی معرفــی ظرفیت هــا وتوانایی هــای خــود بــرای 

ــد. ــرار دهن ــه مــردم ق ــانی ب ــالع رس اط
صــورت  در  مــی رود  انتظــار  نیــز  مســئوالن  از 
بــا  قبــل  از  انتخاباتــی  تبلیغــات  حــذف  بــه  نیــاز 
مســئوالن ســتادها هماهنگــی داشــته باشــند تــا 

نشــود. نارضایتی ایجــاد 

چند روز مانده به پایان تبلیغات 
انتخابات شوراها:

حذف بخشی از بنرهای 
تبلیغاتی در شهر 

اصفهان

کوتاه از آبفا منطقه شاهین شهر

حادثــه خــط آبرســانی لولــه ۳۰۰ میلی متــر چــدن 
فــوالدی یاقــوت آبــاد شــاهین شــهر مهــار شــد.

گــزارش روابــط عمومی آبفــا منطقــه شــاهین  بــه 
شــهر، تعمیــر واصــالح خــط آبرســانی یاقــوت آباد 
کیپ حــوادث  شــاهین شــهر با تالش وکوشــش ا

آبفای ایــن امــور انجــام شــد.
گفتنــی اســت در ایــن عملیــات عــالوه بــر حفاری 
ک بــرداری در عمــق ۳ متر، تعمیر لولــه ۳۰۰  و خــا
میلی متــر چــدن فــوالدی، تخلیــه آب ترانشــه و 

گرفــت. نصــب اتصــاالت الزم نیــز صــورت 

شــهر جهــت تکمیــل پــروژه آبرســانی بــه شــهرک توســعه خط آبرسانی در بزرگراه ولیعصر شاهین 
صنعتــی مورچــه خــورت انجام شــد.

گــزارش روابــط عمومی آبفــا شــاهین شــهر، در  بــه 
ادامــه تکمیــل پــروژه خــط آبرســانی بــه شــهرک 
گــذاری  صنعتــی مورچــه خــورت عملیــات لولــه 
گارد و  بــرای  فــوالدی  لولــه ۵۰۰  عبــور خــط  و 
هچنیــن لولــه ۳۰۰ فــوالدی بــرای آبرســانی بــه 
طــول 8۰ متــر از عــرض بزرگــراه ولیعصــر شــاهین 

شــهر اجــرا شــد.

مهار حادثه خط آبرسانی یاقوت آباد شاهین شهر 

به دنبال تکمیل پروژه آبرسانی به شهرک صنعتی مورچه خورت صورت گرفت؛ 

توسعه خط آبرسانی در بزرگراه ولیعصر شاهین شهر 

رییــس کمیســیون کشــاورزی، آب، منابــع طبیعی 
ــالمی گفت:  ــورای اس ــس ش ــت مجل ــط زیس و محی
ــر درآمــد نفــت اســت و  کشــاورزی ســه براب اقتصــاد 

حتــی در تحریــم بازدهــی دارد. 
اداره  کارکنــان  جمــع  در  ســاداتی نژاد  ســیدجواد 
جهاد کشــاورزی کاشــان با تبریک هفته کشاورزی 
)۲۱ تــا ۲۷ خــرداد( اظهــار داشــت: در اهمیــت جهاد 
کــه امــام راحــل در جهــاد ســازندگی  همیــن بــس 
دیــروز و رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در جهــاد 
کشاورزی امروز نماینده خود را در وزارت کشاورزی 
از بیــن دیگــر وزارتخانه هــا قــرار دادنــد؛ هــر چنــد 

ــد. ــه ندارن ــم توج ــن مه ــووالن به ای مس
کــه حتــی  کیــد بــر اقتــدار و امنیــت غذایــی  وی بــا تا
ــزود: امــروز  ــو در مــی آورد، اف ــه زان ــدرت نظامــی را ب ق
قــدرت غــذا در دنیــا باالتــر از اقتــدار نظامی بــرای 

کشــورها محســوب می شــود.
کاشــان و آران و بیــدگل در مجلــس  نماینــده مــردم 
ــای  ــود ظرفیت ه ــر وج ــد ب کی ــالمی با تا ــورای اس ش
ــا اقلیم هــا و محصول هــای متنــوع  ــران ب ــاد در ای زی
کشــاورزی گفت: ۸۰۰ میلیون جمعیت با ۱۵ کشــور 
کــه نتوانســته ایم با تامین  در اطراف ایــران هســتند 
کشــورها ایجاد وابســتگی غذایــی  غذایــی در ایــن 
بــا بیان اینکــه حتــی مرجــع  کنیــم. ســاداتی نژاد 
تصمیم گیــری حرکــت هر کشــوری در ســازمان ملل 
مقابــل یــک کشــور دیگــر با بررســی  وضعیت امنیت 

کشــور اســت،  کشــورش بــه آن  غذایــی و وابســتگی 
گــواه محکمی بــر وجــود  ادامــه داد: ایــن موضــوع 
کشــور در مقابل اقتدار  امنیت و اقتدار غذایی یک 

نظامی اســت.
وی بــا یــادآوری ســهم پایین ایــران در تامیــن مــواد 
کنــون  کــرد: ا کشــورهای همســایه، اضافــه  غذایــی 
 ۳۵۰ روســیه  در  کشــاورزی ایران  حــوزه  ســهم 
کــه ســهم ترکیــه ۲۰  ــی  میلیــون دالر اســت، در حال
ــران  گل از ای ــا حتــی صــادرات  ــارد دالر اســت ی میلی
بــه روســیه فقــط ۲۰ هــزار دالر و به انــدازه یک دســته 
کاشــان و آران و  گل عــروس اســت. نماینــده مــردم 
ــرد:  ک ــالمی تصریح  ــورای اس ــس ش ــدگل در مجل بی
غذایــی  مــواد  تامیــن  در  ســهم ایران  باالتریــن 

ــت. ــد اس ــار درص ــایه چه ــورهای همس کش
در ایــران  کشــاورز  بیان اینکــه   بــا  ســاداتی نژاد 
اســت در حالــی  فقیــر، مظلــوم و محــروم شــده 
کــه بایــد ثروتمنــد، عزیــز و دارای جایــگاه  باشــد، 
کــه اقلیــم  کالیفرنیــا در آمریــکا  کرد: ایالــت  اضافــه 
مشــابه ایران را دارد فقــط بــا چهــار محصــول پســته 
بــادام و خرمــا  گــردو،  اســت(،  بــرده  از ایــران  )کــه 
ــد  ــاظ درآم ــه لح ــان را ب ــاد جه ــد اقتص ــت درص هف
ــاورزی  کش ــبی  ــت نس ــه مزی ک ــرا  ــاورزی دارد، چ کش
کشــاورز  کیــد بر اینکــه  کــرده اســت. وی بــا تا را درک 
ــا تولیــد در  یــک تولیدکننــده اســت و جایگاهــش ب
ــاورز  کش ــا  ــت: ام گف ــدارد،  ــاوت ن ــرش تف ــه ف کارخان

در ایــران فقیــر و محــروم و نحــوه احتــرام مســووالن 
بــه یــک مدیر کارخانه فــرش دارای دســتگاه و کارگر 
که ۲۰ هکتار زمین و تولید دارد بســیار  با کشــاورزی 
کارخانــه را بــا  کــه مدیــر  متفــاوت اســت، بــه طــوری 
عــزت و احتــرام به عنوان تولیدکننده موثــر در ایجاد 
اشــتغال در صــدر مجلــس جــای می دهیــم امــا بــه 
کشــاورز بــا وجود اینکــه تولیدکننــده غــذا و موثــر در 

اشــتغالزایی اســت احتــرام نمی گذاریــم.
در  بیــدگل  و  آران  و  کاشــان  مــردم  نماینــده 
وضعیــت  تبییــن  اســالمی با  شــورای  مجلــس 
ــا وجــود زحمــات  کشــاورزی ب قیمــت محصــوالت 
گــران  گفــت: بــا  طاقت فرســای آنــان در تولیــد آن 
شــدن الیــاف، قیمــت فــرش از ۲ میلیــون بــه هفــت 
بــا وجــود  امــا  افزایــش می یابــد  تومــان  میلیــون 
کــود فســفات از ۸۰ بــه ۵۰۰ هــزار  افزایــش قیمــت 
ــه ۲  ــزار و ۵۰۰ ب ــط از ۲ ه ــاورز فق کش ــدم  گن ــان،  توم
کــه نــان و  هــزار و ۷۰۰ تومــان افزایــش می یابــد، چــرا 
کشــاورز  ــا وقتــی  غــذای مــردم را تامیــن می کنــد؛ آی
نــان مــردم را تامیــن می کنــد بایــد حــق و حقوقــش 

ضایــع شــود و خفــت و خــواری بکشــد؟
کشــاورز را خیــر  بــا بیان اینکــه بایــد  ســاداتی نژاد 
دانســت و از او بــه عنــوان فــرد محــروم و فقیــر یــاد 
کشــاورزی در ایــران امــروز یــک  کــرد:  کیــد  نشــود، تا
بنــگاه خیریــه اســت، چــرا بــه نوعــی بــه مــردم یارانــه 
کشــاورز  می دهــد، از ایــن رو بایــد بــه آنــان خیــران 
گفتــه شــود و دســت کم مــدال خیــری برگــردن آنــان 
بیاندازیــم. وی بــا یادآوری ایجــاد تحــول در بخــش 
در  شــده  انجــام  اقدام هــای  تبییــن  و  کشــاورزی 
کشــاورزی در مجلــس ادامــه داد: ایــن  کمســیون 
کمیســیون در حــال ریل گــذاری قــدرت بــه وزرات 
کشــاورزی و بازگشــت جایــگاه و اعتبار حیاتــی آن در 

ــی اســت. ــی و بین الملل ســطح مل
کاشــان دارای ۶ هــزار و ۳۰۰ هکتــار زمیــن زراعــی 
گلخانــه اســت و بیــش از ۱۰  و ۹ هــزار هکتــار بــاغ و 
کشــاورزی این شهرســتان  هــزار خانــوار در بخــش 

فعالیــت می کننــد.

 رییس کمیسیون کشاورزی مجلس:

کشاورزی در شرایط تحریم بازدهی دارد اقتصاد 

خبر

گذشــته بــه دلیــل افزایــش دمــا و  در چنــد روز 
مصــرف، آب شــرب  برخــی نقــاط شــهر اصفهــان 
از طریــق تانکر هــای ســیار تامیــن شــد. مدیــر 
دفتــر بهــره بــرداری وتوســعه خطــوط انتقــال آب 
گفــت: درســاعات اوج  آبفــای اســتان اصفهــان 
گذشــته مناطــق دشتســتان،  مصــرف روزهــای 
کاخ، تــاالر، مولــوی، میــدان احمــد آبــاد، میــدان 
اللــه، حکیــم شــفایی، زنــدان مرکــزی و بلــوار 
کــه  کاهــش فشــار آب مواجــه شــدند  شــفق بــا 
آب مــورد نیاز ایــن مناطــق از طریــق تانکرهــای 
ســیار تامیــن شــد. مجتبــی اورنگــی افــزود: آب 

شــرب بخشــی از ایــن مناطــق بــه وســیله چهــار 
ــر تامیــن  ــه حجــم  ۶ هــزار لیت ــدام ب ک تانکــر، هــر 
شــد.   وی اعــالم کــرد: روز جمعــه 21 خــرداد ســال 
جــاری، همچنیــن به دلیــل کاهش فشــار آب در 
زنــدان مرکــزی، پنــج تانکــر 12 هــزار لیتــری و ســه 
ــزی اعــزام و  ــدان مرک ــه زن تانکــر ۶ هــزار لیتــری، ب
آب مــورد نیاز ایــن محــل تامیــن شــد.  اورنگــی 
کنــون در هیــچ نقطــه از  کــه هــم ا بــا بیان ایــن 
شــهر، آبرســانی از طریــق تانکــر ســیار صــورت 
نمی گیــرد و آب بــا فشــار عادالنــه در شــبکه توزیع 
ــور  ــه منظ ــن ب ــا وجود ای ــزود: ب ــت، اف ــود اس موج
رفــاه حــال شــهروندان، تانکرهــای آبفای اســتان 
اصفهان در تمام ســاعات شــبانه روز آماده اعزام 
و آبرســانی بــه مناطــق مختلــف شــهر هســتند.

کــرد: برای دسترســی  وی بــه شــهروندان توصیــه 
ــه آب شــرب، مصــرف خــود را در شــبانه  ــدار ب پای
روز بــه میــزان 1۵ لیتــر کاهش دهند تا با کمترین 
ــرم امســال را  گ تنــش بتــوان تابســتان ســخت و 

گذاشــت. پشــت ســر 

به دلیل افزایش دما، مصرف و کاهش فشار آب: 

آبرسانی سیار به نقاط شهر اصفهان هم رسید
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نشــدن  وارد  و  قیمت هــا  سرســام آور  افزایــش 
کشــور بــه دلیــل تحریم هــا  اتوبوس هــای جدیــد بــه 
کــه »بازســازی« را بــه عنــوان راهــکاری  از دالیلــی بــود 
اتوبوســرانی  نــاوگان  کاهــش عمــر  بــرای  منطقــی 

گذاشــت. شــهرها پیــش روی مدیــران 
اصفهــان  شــهرداری  کــه  اســت  وقتــی  چنــد 
کــه خریــد  در این ایــام ســخت رکــود تورمــی و تحریــم 
هــر اتوبــوس چهار میلیــارد تومان هزینــه برمــی دارد، 
بــا بازســازی اتوبوس هــای فرســوده  ترجیــح داده 
جانــی تــازه به ایــن نــاوگان بدهــد. بر ایــن اســاس 
کاهــش  کــه دولــت قصــد داشــت بــه منظــور  زمانــی 
آالیندگی هــا، نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی را تقویت 
کنــد بــا دعــوت از شــهرداری اصفهــان و تشــکیل 
جلســه ای در نهــاد ریاســت جمهــوری بــا مســئوالن 
گفت وگوهایــی شــد و  ســازمان برنامــه و بودجــه، 
مقــرر شــد اصفهــان پایلــوت بازســازی و نوســازی 
تــا  اتوبوس هــا ۷  باشــد. میانگیــن عمــر  اتوبــوس 
اســتانداردهای  البتــه  می شــود  بــرآورد  ســال   ۱۰
جهانــی رقمی پایین تــر و حتــی تــا ۵ ســال را عمــر 
عمومی عنــوان  حمل ونقــل  نــاوگان  مفید ایــن 
کــه مدیریــت شــهرها بــا  می کنــد امــا در شــرایطی 
وضعیــت  و  تحریم هــا  مالــی،  منابــع  محدودیــت 
ســخت اقتصــادی مواجــه هســتند، بایــد بــه فکــر 
راهکارهــای کوتــاه مــدت و ارزان بــود تا ناوگان حمل 
گاهــی از  و نقــل عمومی جــان دوبــاره بگیــرد. بــرای آ
رونــد بازســازی اتوبوس هــای شــهر، چشــم اندازها و 
فعالیت های اتوبوســرانی اصفهان، با »ســید عباس 
روحانــی« مدیــر عامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی 
اصفهــان و حومــه گفــت و گویــی انجــام داده ایــم کــه 

مشــروح آن در ادامــه از نظرتــان می گــذرد:
چه عاملی باعث شد بازسازی اتوبوس های 

شهر مورد توجه شهرداری قرار گیرد؟
موضــوع  کنــار  در  شــهر  اتوبوس هــای  بازســازی 
نوســازی نــاوگان پــروژه ای ســاری و جــاری بــوده، 
امــا در مقاطــع مختلــف زمانــی و شــرایط اقتصــادی، 
بــا فــراز و نشــیب هایی همــراه بــوده اســت بــه عنــوان 
مثــال زمانــی کــه واردات اتوبوس هــا و تولیــد اتوبوس 
کشــور فــراوان بــود، بازســازی نــاوگان در ســطح  در 
کــه  دیگــری انجــام می شــد ولــی در حــال حاضــر 
تولیــد اتوبــوس متوقــف شــده و امــکان ورود نــاوگان 
ــه واســطه تحریم هــا  کشــور ب ــه  ــد ب ــات جدی و امکان
بــه حداقــل رســیده، موضــوع بازســازی بــا رویکــرد 
کار قــرار گرفــت  جدیــد در ســطح گســترده در دســتور 

و خوشــبختانه نتایج خوبی نیز در بر داشــته اســت.
در حــال حاضــر عمــر نــاوگان اتوبوســرانی اصفهــان ۱۰ 
کــه بــا توجــه بــه تعــداد اتوبوس هــا عمــر  ســال اســت 
آنهــا نیــز افزایــش می یابــد بنابرایــن یــا بایــد اتوبــوس 
کنیــم یــا بایــد بــا  جدیــد تحــت عنــوان نوســازی وارد 
انجــام فرایند بازســازی، عمر دوبــاره به اتوبوس های 

فرســوده شــهر دهیــم.
از فرایند بازسازی اتوبوس های شهر بگویید

بازسازی موضوعی پیچیده و گسترده است، شاید 
بازســازی ســخت تر از نوســازی یــا حتــی ســخت تر 
از تولیــد اتوبــوس نــو باشــد، ولــی در ایــن مقطــع 
کشــور نمی شــود  کــه اتوبــوس جدیــدی وارد  زمانــی 
چــاره ای جــز بازســازی نداریــم از ایــن رو بازســازی ها 
ــی  ــم. زمان ــرار دادی کار ق ــتور  ــک را در دس ــطح ی در س
کــه نوســازی رونــق داشــت، بازســازی اتوبوس هــا 
در ســطح دو و ســه یعنــی تعمیــرات داخلــی، رنــگ 
ظاهــر اتوبوس هــا، صندلی هــا و تعمیــرات جزئــی در 
سیســتم موتــور اتوبوس ها انجــام می شــد، اما وقتی 
ســخن از ســطح یــک بــه میــان می آیــد، بــدان معنــا 
اســت کــه صفــر تــا صــد اتوبــوس را بازســازی می کنیم 
بــه همیــن دلیــل انجام ایــن فرایند حتی ســخت تر از 

ســاخت اتوبــوس جدیــد اســت.
آیا این اقدام مقرون به صرفه است؟

بــا قیمت هــای فعلــی، مقــرون بــه صرفــه اســت، 
زیــرا بــا توجــه بــه افزایــش نــرخ دالر همچنیــن عــدم 
سرســام آوری  طــرز  بــه  اتوبــوس  قیمــت  واردات، 
گذشــته قیمــت  افزایــش یافتــه اســت. ســال های 
هــر دســتگاه اتوبــوس یــک صــد میلیــون تومــان بــود 
کــه ۱۷.۵ درصــد را شــهرداری و مابقــی مبلــغ را دولت 

کمــک بــه حمــل و نقــل عمومی پرداخــت  بــرای 
می کــرد، امــا در حــال حاضــر هــر دســتگاه اتوبــوس 
ــان ارزش دارد  ــارد توم ــار میلی ــدود چه ــری ح ۱۲ مت
و تمــام هزینه هــا بایــد توســط شــهرداری پرداخــت 

کمکــی در هزینه هــا نــدارد. شــود، زیــرا دولــت 
کــه بایــد اتوبوســی  مشــکل اساســی دیگر ایــن اســت 
برای خرید وجود داشــته باشــد تا بتوانیم خریداری 
از  بســیاری  حاضــر  حــال  در  متأســفانه  کنیــم، 
کارخانجــات تولیــد اتوبــوس ندارنــد و تنهــا یک یــا دو 
کــم دارنــد از ایــن رو بازســازی مقــرون  کارخانــه تولیــد 
بــه صرفــه اســت و چــاره ای جز ایــن اقــدام نداریــم، 
در واقــع ســرعت عمــر فرســودگی ناوگان آنچنــان زیاد 
گــر یــک ســال غافــل شــویم دیگــر ناوگانــی  کــه ا اســت 

بــرای بازســازی نخواهیــم داشــت.
اصفهان نخستین کالنشهری است که تفاهم نامه 
بــا ســازمان برنامــه بودجــه و صنــدوق توســعه امیــد 
کمک هــای  کــرد و از طریــق دریافــت وام و  منعقــد 
کرد. بالعوض بازســازی ۷۰۰ دســتگاه اتوبوس را آغاز 

کنون چه تعداد اتوبوس بازسازی شده و چه  تا
اقداماتی در فرایند نوسازی اتوبوس ها انجام 

می شود؟
ســعی کردیــم اتوبــوس بازســازی شــده بــا اتوبــوس نو 
تفاوتــی نداشــته باشــد و صفــر تــا صــد اتوبوس هــا را 
بازســازی کنیــم؛ در ایــن فراینــد حتــی اتوبوس هایــی 
کولــر  کــه سیســتم ســرمایش نداشــته باشــد نصــب 
لحــاظ  بــه  انجــام می شــود. همچنیــن  بــرای آن 
کــه اتوبــوس در  کردیــم  شــکل ظاهــری نیــز تــالش 

مبلمــان شــهری اثــر مثبتــی داشــته باشــد.
ــوس  ــرای بازســازی ۷۰۰ دســتگاه اتوب برنامه ریــزی ب

اتوبــوس  دســتگاه   ۹۷ کنــون  تا و  شــده  انجــام 
بازســازی شــده با شکل ظاهری مناســب، امکانات 
که در  گرمایش مطلوب  فنی و سیستم سرمایش و 
کاهــش آلودگی هــوا اثرگذار اســت، وارد چرخه ناوگان 

اتوبوســرانی اصفهــان شــده اســت.
ــا یکــی  تعــداد ۱۸۹ دســتگاه اتوبــوس در قــراردادی ب
بازســازی  حــال  در  کننــده  تولیــد  کارخانجــات  از 
اســت و تعــدادی دیگــر از اتوبوس هــا در تعمیــرگاه 
ــیار  ــی بس ــدی فن ــه توانمن ک و توقفــگاه اتوبوســرانی 
بــا  بعــدی  قــرارداد  می شــود،  انجــام  دارد  خوبــی 
کننــده مســتقر در تهــران  یکــی از شــرکت های تولیــد 
ــرای بازســازی  نهایــی شــده و تعــدادی اتوبــوس را ب
بــه آن شــرکت تحویــل خواهیــم داد البتــه امســال 
۸۰ درصــد اتوبوس هــا بازســازی خواهــد شــد تــا بــا 
کیفیــت مطلــوب ســرویس دهی بــه شــهروندان را 

انجــام دهــد.
هزینه بازسازی و نوسازی هر دستگاه اتوبوس 

چقدر است و آیا اتوبوس ها دوگانه سوز می شود؟
هزینه نوســازی یک اتوبوس با اســتاندارد روز، چهار 
میلیــارد تومــان اســت، امــا بازســازی در ســطح یــک 
که ایــن ارقــام در  کثــر ۵۰۰ میلیــون تومــان اســت  حدا
گذشــته پایین تــر بــود، امــا بــه واســطه  ســال های 
افزایــش قطعــات، مــواد اولیــه قیمت هــا افزایــش 
یافتــه اســت بنابرایــن هزینــه بازســازی در مقابــل 

کامــاًل مقــرون بــه صرفــه اســت. هزینــه نوســازی 
اتوبوسرانی برای جلوگیری از شیوع کرونا چه 

اقداماتی انجام داد؟
کــه می توانســت تأثیــر مثبــت  یکــی از محل هایــی 
کرونــا داشــته  و منفــی زیــادی در موضــوع شــیوع 

باشــد، وســایل حمــل و نقــل عمومی بــود. بــا توجــه 
به ایــن موضــوع، تمــام نــاوگان فعــال بخــش دولتــی 
و خصوصــی اتوبوســرانی اصفهــان هــر شــب پــس از 
اتمــام خدمات رســانی در ســه توقفــگاه اتوبوســرانی 
از  بــا اســتفاده  نیــروی متخصــص  نفــر  توســط ۱۰ 
محلول هــای ویــژه ضدعفونــی می شــود همچنیــن 
مــواد ضدعفونــی کننــده تحویــل راننــدگان اتوبــوس 
شــده تــا در پایــان هــر ســرویس و رســیدن بــه انتهــای 
خطــوط ضدعفونــی فضاهــای تمــاس مســافران 
شــامل  بهداشــتی  اقدامــات  دهنــد.  انجــام  را 
اســتفاده از دســتکش، ماســک و ضــد عفونی کــردن 
گســترده  طــور  بــه   BRT گیت های ایســتگاه های 
توســط عوامــل شــرکت واحــد اتوبوســرانی انجــام 
کسیناســیون راهبــران  شــده اســت؛ همچنیــن وا
کالنشــهر در برابــر ابتــال بــه  نــاوگان اتوبوســرانی این 
کرونــا نیــز بــرای حفــظ ســالمت آنهــا انجــام  بیمــاری 
شــد. اســتفاده مســافران اتوبوس از ماسک و رعایت 
کمــک زیــادی بــه جلوگیــری از  فاصلــه اجتماعــی 

کــرد. کرونــا در اتوبوس هــای شــهر  شــیوع 
چه برنامه ای برای بهبود وضعیت ایستگاه های 

اتوبوس شهر دارید؟
مبلمــان شهری ایســتگاه های اتوبــوس از وظایــف 
کــه پــس از تصویــب در  مناطــق شــهرداری اســت 
معاونت حمل و نقل ترافیک به مناطق شهرداری 
ابــالغ شــده و بــا همــکاری معاونــت حمــل و نقــل 
مناطــق پــس از ســال ها تعــدادی از ایســتگاه های 
اتوبــوس در شــهر نونــوار و سرپناه های ایســتگاه های 
کیفیــت  کــه تأثیــر مثبتــی در  جدیــد نصــب شــد 

مبلمــان شــهری داشــته اســت.
اصفهان همواره پیشگام حمایت از افراد 

توانخواه بوده است برای استفاده بدون 
دغدغه این افراد از اتوبوس های شهر چه 

تدابیری اندیشیده شده است؟
توانخواهــان اقشــار مختلفــی هســتند کــه بخشــی از 
آنها را معلوالن تشــکیل داده و در رده های مختلف 
کــدام  هــر  و  می شــوند  تقســیم  جســمی_حرکتی 
امکانــات خاصــی را نیــاز دارنــد بــه عنــوان مثــال برای 
ــد  ــد بای ــه مشــکل جســمی و حرکتــی دارن ک افــرادی 
ســطح ارتفاع ایســتگاه را با اتوبوس تنظیم و یکسان 
کنیــم البتــه اتوبوس هــای جدیــد خریــداری شــده 
امکانــات رمپ ویژه معلــوالن را دارد همچنین برای 
گویا  افراد ناشــنوا اتوبوس های دارای سیســتم های 
گرفته و بخشی  کار قرار  که در دستور  مناسب است 

در مکمل هــای سیســتم AVL اجــرا می شــود.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان:

بازسازی به جای نوسازی؛ راهکاری برای جوان شدن اتوبوس های شهری

حسین بانک در نشست خبری با موضوع نسخه 
کــرد: درصــدد هســتیم  نویســی الکترونیــک، اظهــار 
را در بیمارســتان ها و  الکترونیــک  بحــث نســخه 
کــز درمانــی اجرایــی کنیــم تا بســیاری از تخلفات  مرا
بــرای  و  شــود  رفــع  الکترونیکــی  نویســی  نســخه 
کادر درمــان بــرای اجرای ایــن  آمــوزش پزشــکان و 
تــا  می کنیــم  برگــزار  را  الزم  آموزش هــای  طــرح 
مشــکالت موجــود رفــع شــود و بــه اهداف ایــن طرح 
دســت یابیــم. وی ادامــه داد: بــر اســاس برنامــه 
ششــم توســعه و قوانیــن ذیربــط بحــث نســخه 
الکترونیــک را الزامی کرده انــد و پرداخــت مطالبــات 
بیمــه ای از ابتــدای تیرمــاه منــوط بــه ارســال نســخه 
الکترونیــک اســت و این درخواســت دولت بــوده که 
بــرای ســازمان های بیمــه ای تکلیــف شــده اســت.

مدیــرکل بیمــه خدمــات درمانــی ســالمت اســتان 
کرد:در این شــرایط و با وجود  اصفهان خاطرنشــان 
کرونــا ویــروس اجرای ایــن طــرح زحمــت  بحــران 
کــرده امــا بایــد  مضاعفــی بــرای بیمارســتان ها ایجاد 
کــه الــزام بــه اجرای ایــن طــرح هســتیم و  بدانیــم 
قدردان زحمات دانشــگاه برای همکاری های الزم 
هستیم. وی تصریح کرد: در استان اصفهان طرح 
نســخه نویســی الکترونیک از امســال اجرایی شــده 
کــه اســتان اصفهــان جــزو  و ایــن در حالــی اســت 
که ایــن طــرح را اجــرا  آخریــن اســتان هایی اســت 
کافــی در ایــن  می کنــد، الزم اســت همکاری هــای 

زمینــه صــورت بگیــرد تا ایــن برنامــه پیــش بــرود.
استفاده ۹ درصدی از سامانه نسخه نویسی 

الکترونیک در استان اصفهان
و  مشــکالت  تمــام  وجــود  بــا  کــرد:  اظهــار  بانــک 
کردیــم و  کار به ایــن طــرح ورود پیــدا  در انتهــای 
کشــور اســتان یکــی مانــده بــه آخــر در زمینــه  در 
اجرای ایــن طــرح هســتیم، اســتان اصفهــان حدود 
۹ درصــد از ســامانه نســخه نویســی الکترونیــک 

در  کــه  اســت  حالــی  در  و ایــن  داشــته  اســتفاده 
اســتان های دیگــر در بهتریــن حالــت حــدود ۳۵ 
درصــد از ایــن ســامانه اســتفاده شــده اســت، روز 
بــه روز شــاهد افزایــش اســتفاده از ایــن ســامانه در 
اســتان هســتیم. بانــک بــا بیان اینکــه انجام ایــن 
کثــر پزشــکان ســخت بــوده اســت،  طــرح بــرای ا
کردیم تا مشــکالت موجود  کرد: درخواســت  اضافه 
حــل شــود و الــزام ورود پســوردها از طــرف پزشــکان 
کــد ملــی آنهــا تغییــر یابــد تا ایــرادات ورود بــه  بــه 
کمتــر  ســامانه تــا حــدودی حــل شــود و پزشــکان 
دچــار مشــکل شــوند، مشــکالت دیگــر نیــز در حــال 

حــل شــدن اســت.
از مهرماه پرداخت های بیمه ای دیگر کاغذی 

نخواهد بود
وی ادامــه داد: بیمه هــای تکمیلــی از ســازمان های 
بیمــه ای ســالمت و نیروهــای مســلح نیــز به ایــن 
طــرح ورود کردنــد تــا مشــکالت بیمه هــای تکمیلی 
نیــز رفــع شــود و بیمــاران بتواننــد خدمــات تکمیلــی 
کننــد. پنــل نســخه نویســی الکترونیــک  را دریافــت 
بــه بیمارســتان ها آمــوزش داده شــده و از مهرمــاه 
پرداخت هــای بیمــه ای دیگــر کاغــذی نخواهــد بود 
و الزامــًا بــا اجرای ایــن طــرح پرداخت هــای بیمــه ای 

صــورت می گیــرد.
کــه تحت پوشــش بیمه  وی در خصــوص بیمارانــی 
نیســتند، افــزود: برخــی از ایرانی هــا و غیرایرانی هــا 
گــر بیمــه نباشــند صرفــًا تمــام  بیمــه نیســتند و ا
خدمــات درمانــی آنهــا بــا تعرفــه آزاد حســاب خواهد 
گــر بیمه باشــند ایرانی ها با کد ملــی و اتباع  شــد امــا ا
کــد اتبــاع می تواننــد در طــرح نســخه نویســی  بــا 
الکترونیــک از خدمــات درمانــی برخــوردار شــوند، 
کــه تحــت پوشــش  برخــی از افــراد مجهــول الهویــه 
بهزیســتی هســتند نیــز خدمــات الزم را دریافــت 

کــرد. خواهنــد 

مدیرکل بیمه سالمت استان اصفهان: 

تنها ۹ درصد طرح نسخه نویسی الکترونیک 
در استان اصفهان اجرا می شود

خبر

خبر

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 2۶۰۰9۴۰2، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/2۳، چــون محمــد قنبریــان علویجــه فرزنــد 
غالمعلــی بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا گواهــی 
شــده و بــه تاییــد دفتــر 18۳ اصفهــان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ۴ دانــگ 
ک 1۴۰۳9/2۳19 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه شــماره  مشــاع از ششــدانگ پــال
چاپــی 82۴217 کــه در صفحــه 1۴۴ دفتــر 89 اصفهــان بــه نامبرده انتقال قطعی یافته 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده و در رهــن و وثیقــه  گواهــی دفتــر امــال اســت و طبــق 
گردیــده اســت و تقاضــای  کشــی ســند مالکیــت مفقــود  نمی باشــد. بــه علــت اســباب 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت طبق تبصره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آیین 
ــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از  ک گهــی می شــود  ــون ثبــت مراتــب آ نامــه قان
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد  آنچــه در ایــن آ
کتبــًا ضمــن  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا  گــردد. ا کننــده مســترد  اصــل ســند بــه ارائــه 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 
ک شــمال اصفهــان  متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رییــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

فــالح - 11۴8۶7۰ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰8۰81، تاریــخ: 1۴۰۰/۰۳/22، نظربه اینکــه خانــم رؤیــا احمــدی فرزند 
فریــدون شــماره شناســنامه ۵۶۶ تاریــخ تولــد 1۳۵۵/۰۴/۰1 صادره از اصفهــان دارای 
شــماره ملی 128۶9798۳8 با جزء ســهم ۳ از کل ســهم ۶ بعنوان مالک ســه دانگ 
ک ثبتــی 1۵2۰1/79۴8 واقع در بخش ۵ با  مشــاع از شــش دانــگ عرصثــه و اعیان پــال
شــماره مســتند مالکیت 9۰۶27 تاریخ 1۳9۶/12/19 دفترخانه اسناد رسمی شماره 
17 شــهر اصفهــان اســتان اصفهــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 
۴29717 ســری الــف ســال 9۶ بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی 1۳972۰۳۰2۰27۰۰۰۰89 
کــه بــه شــماره 2۵۳۵8 مــورخ  گردیــده اســت و باارائــه دو بــرگ استشــهاد  ثبــت 
گواهــی شــده اســت مدعــی اســت ســند  1۴۰۰/۰۳/1۰ در دفترخانــه ۶۵ اصفهــان 
کنون تقاضــای صدور  مالکیــت مرقــوم دراثــر جابجائی ازبیــن رفته و مفقود گردیده و ا
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی 
گهی می شــود. چنانچه کســی  ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یک نوبت آ
ــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود  مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم ی
کتبــًا ضمــن  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تا 
گــردد. بدیهــی  کننــده مســترد  مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  اســت ا
مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق 
ک منطقــه شــرق  مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

ــف ــان - 11۴77۶9 / م ال اصفه
گهی فقدان سند مالکیت آ

آقای حســین خوش چشــم آرانی به عنوان نماینده شــرکت کهن ســاختمان ســازه به 
کــه هویــت و امضــا شــهود رســما گواهــی گردیــده  پیوســت دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ قطعــه زمیــن بشــماره 28۴7 فرعــی مفــروز  مدعــی اســت 
ــی  ــوزه ثبت ــه ح ــش س ــع در بخ ــی واق ک 28۴۰ اصل ــال ــی از پ ــده از 21۳ فرع ــزی ش و مج
ک ذیــل شــماره 11۰۳9 بنــام شــرکت  کــه در صفحــه ۴8۵ دفتــر ۴2 امــال آران و بیــدگل 
گردیــده ســپس  کهــن ســاختمان ســازه ثبــت و ســند مالکیــت آن صــادر و تســلیم 
تمامی موردثبــت برابــر اســناد ۶7229 مــورخ 1۳8۵/8/۶ و 7۰۰۰۰ مــورخ 1۳87/۴/2۵ 
و 71۳۰۶ مــورخ 1۳88/7/۵ و 727۳۰ مــورخ 1۳89/12/8 دفترخانــه 219 تهــران و 
شــماره 8۳1۳۶ مــورخ 1۳91/11/9 دفترخانــه 18۰ تهــران در رهــن بانــک اقتصــاد نویــن 
کــه دراثر جابه جایی مفقود و اینک درخواســت صدور ســند مالکیت  قــرار گرفتــه اســت 
المثنــی نمــوده لــذا طبــق تبصــره یک مــاده 12۰ اصالحــی آیین نامه قانــون ثبت مراتب 
گهــی تــا هرکــس مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملک مذکــور یا وجود ســند مالکیت  آ

گهــی لغایــت ده روز به ایــن اداره مراجعــه و  نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
اعتــراض خــود را کتبــا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد 
گــردد. چنانچــه ظــرف  تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه کننــده مســترد 
ــود  ــه نش ــند ارائ ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا درص ــردد ی ــل نگ ــی واص مهلــت مقــرر اعتراض
المثنــی اســناد مالکیــت مزبــور صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رییــس ثبــت 

ک آران و بیــدگل - حامــد فکریــان - 11۴781۵ / م الــف اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰881۰، تاریــخ: 1۴۰۰/2/22، نظربه اینکــه خانــم بهجــت حســینی 
تودشــکی فرزند یوســف شــماره شناســنامه 7۰ تاریخ تولد 1۳۴۴/۰۴/12 دارای شماره 
ملــی 12878۵۳7۴9 بــا جــزء ســهم ۶ از کل ســهم ۶ بعنــوان مالک شــش دانگ عرصه 
ک ثبتــی 1۵2۰2/18۵۵ واقــع در بخــش ۵ بــا شــماره مســتند مالکیــت  و اعیــان پــال
1۴9۰۰7 تاریــخ 1۳92/۰۵/۰9 موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی 1۶۴۳97 
ک جلــد 282 ذیــل شــماره ۵۴۰۳۴ ثبــت  کــه در صفحــه ۵۵7 دفتــر امــال ســری ســال 
ک: رهنــی شــماره 1۴9۰۰8  ــده اســت و داری محدودیــت: محدودیــت دفتــر امــال گردی
کــه بنفــع بانــک صــادرات بــه مبلــغ ۶۵۴/۴۴7/۵۴۵ بــه مــدت  مــورخ 1۳92/۰۵/۰9 
کــه بــه شــماره 92۳۳۶ مــورخ 1۴۰۰/۳/18  2۴۰ ثبــت شــده. باارائــه دو بــرگ استشــهاد 
در دفترخانه 21 گواهی شــده اســت. مدعی اســت سند مالکیت مرقوم دراثر جابجائی 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده  گردیــده و ا ازبیــن رفتــه و مفقــود 
اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت  گهــی می شــود. چنانچــه  ثبــت در یــک نوبــت آ
گهــی  بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ــا ســند  کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضی  گــردد. بدیهــی اســت ا مالکیــت بــه ارائــه کننــده مســترد 
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیت یا ســند معاملــه ارائه نشــود اقــدام به 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییس ثبت 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۴8۴۰۵ / م الــف اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۶۰11۰۳۳، تاریــخ: 1۴۰۰/۳/19، چــون آقــای حســین ایمانی آرانــی فرزنــد 
ــر  ــد بدی ــعید فرزن ــی س ــرا بن ــرف زه ــماره 9۶۰27، 1۴۰۰/۰۳/۰8 ازط ــت ش ــد بوکال محم
ک ۴8۶7 فرعی از 1۴87۴ اصلی واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان  مالک ششــدانگ پال
گواهــی شــده و  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  بــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
بــه تاییــد دفتــر ۳81 اصفهــان رســیده مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت فــوق بــا مســتند 
مالکیــت ۴987۰، 1۳81/12/1۵ دفتــر 17 اصفهــان بــه شــماره چاپــی 2۳22۵9 ســری 
کــه در دفتــر 1۶۰ صفحــه ۴1۰ بــه نــام نامبــرده ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت  - ســال 8 
ک معاملــه دیگــری انجــام نشــده  گواهــی دفتــر امــال گردیــده و طبــق  صــادر و تســلیم 
گردیده اســت و تقاضای  اســت، محدودیت و رهنی ندارد و به علت جابجایی مفقود 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده انــد. طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن 
ــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از  ک گهــی می شــود  ــون ثبــت مراتــب آ نامــه قان
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد  آنچــه در ایــن آ
کتبــًا ضمــن  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماییــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا  گــردد. ا کننــده مســترد  اصــل ســند بــه ارائــه 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه 
ک  متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. محمدعلــی فــالح رییس منطقــه ثبــت اســناد و امال

شــمال اصفهــان - 11۴77۳7 / م الــف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴2۵
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰۳/19

ــه  ک ــان  ک دهاق ــال ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح ــاد آراء هی مف

گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی  ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی آ
کــه بــه آراء مذکــور اعتراض داشــته باشــند در شــهر از  می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ تاریــخ انتشــار آ
خــود را بــه اداره ثبــت محــل 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 نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبت 
محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکم 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یا  قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت  معترض 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمود. صدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعه متضرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۴2، 1۴۰۰/۰1/2۵، آقــای حســن احمدیــان دهاقانــی 
ک 9۶۳ فرعــی از 121 اصلــی بــه  فرزنــد امرالــه ششــدانگ یــک بــاب مغــازه مفــروزی از پــال
ک فوق به موجب ســند  مســاحت 2۵/۰۴ مترمربــع واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــال

شــماره 1۳۶۶9۵۰ مــورخ 1۳77/8/12 دفتــر ســه شــهرضا بــه نــام متقاضــی مذکــور
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰۳/2۵

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۴/۰9
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

11۴7228 / م الف

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

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

شماره: 1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰8۵
تاریخ: 1۴۰۰/۰۳/22

برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰82 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی 
حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقــای حســن دارانــی 
فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 278۶ صــادره از داران در یــک قطعــه زمیــن مزروعی به 
ک 1 فرعــی از ۴1 اصلــی  مســاحت 1۰1۴2۳/۴871 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــال
گــرد خریــداری از مالــک رســمی آقای آوانــوس  واقــع در اراضــی مزروعــی روســتای نما
ــه  ــت ب ــب در دو نوب ــه منظــور اطــالع عمــوم مرات ــذا ب ــد ه اســت. ل گردی ــان محــرز  آغوزی
کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیت  گهــی می شــود درصورتــی  فاصلــه 1۵ روز آ
گهی به مــدت دو  متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن آ
مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰۳/2۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/۰9

موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و امال

11۴8۶۰۴ / م الف

گهی مفقودی آ
کارشناســی رشــته  غ التحصیلــی مقطــع  گواهــی می شــود مــدرک فــار بدینوســیله 
بــرق قــدرت صــادره از واحــد دانشــگاه نجــف آبــاد بــا شــماره 1۵9۰1۵۰۰۰891 مــورخ 
کدملــی 127۰22۴11۵  1۳9۰/1۰/۳۰ متعلــق بــه آقــای ســامان ســیاح فرزنــد اصغــر بــه 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. مفقــود 

گهی آ

و مواجــب  بــی جیــره  کار  نیــروی  یــک  رزیدنــت   
کــه صبــح تــا شــب  نیســت، رزیدنــت پزشــکی اســت 
کار و درآمدزایــی  بــرای سیســتم بهداشــت و درمــان 
کــه بیمارســتان  می کنــد. او حــق دارد از درآمــدی 
کســب می کنــد سهمی متناســب بــا تــالش خــود 
و  درســت  آمــوزش  دارد  حــق  باشــد،  داشــته 
اصولــی ببینــد، حــق دارد زمانــی بــرای مطالعــه و 
کرامــت  اســتراحت داشــته باشــد، حــق دارد شــأن و 
انســانی اش حفــظ شــود. رؤیــا یکــی از رزیدنت هایی 
ــام مســتعار با ایســنا  ــا ن کــه حاضــر می شــود ب اســت 
که ایــن  اســت  عواقبــی  نگــران  او  کنــد،  گفت وگــو 
و  رزیدنتــی  دوره  بــرای  می توانــد  صحبت هــا 
ــدا  ــان ابت ــد. از هم ــته باش ــه ای اش داش ــده حرف آین
کــه »این هــا حرف هــای مــن تنهــا  کیــد می کنــد  تأ
کــه در  نیســت، حرف هــای همــه همکارانــم اســت 
سیستمی شــبیه بــرده داری، زیــر بــار ســخت ترین 
فشــارها و مشــکالت روحــی و جســمی قرار دارنــد.« 
را  رزیدنت هــا  روزهــای  دغدغه ایــن  مهم تریــن  او 
ــدون  ــه ب ــاره به اینک ــا اش ــد و ب ــی می دان ــائل مال مس
حمایــت مالــی والدیــن، رزیدنت هــای پزشــکی قادر 
گــذران زندگــی خــود نیســتند، می گویــد: چیــزی  بــه 
کمک هزینــه تحصیلــی بــه رزیدنــت  کــه به عنــوان 
کفــاف یــک  می دهنــد و حتــی اســم حقــوق نــدارد، 
زندگــی را نمی دهــد، به ویژه برای کســانی کــه ازدواج 
گر همسرشــان هم رزیدنت  کرده انــد و فرزنــد دارند، ا
کــه شــرایط خیلــی ســخت تر می شــود. این  باشــد 
رزیدنــت پزشــکی ادامــه می دهــد: موضــوع دیگــری 
کافــی  کــه رزیدنت هــا را آزار می دهــد نداشــتن زمــان 
اســت. رؤیــا بــا بیان اینکــه در ایــن شــرایط ســخت و 
کار و مشــکالت مالــی، مســئله  با ایــن حجــم بــاالی 
می دهــد:  توضیــح  هســت،  هــم  خوانــدن  درس 
متأســفانه خیلــی اوقــات فرصتــی بــرای مطالعــه 
کار  کالس برقــرار نیســت،  کرونــا  نداریــم. در شــرایط 
ســنگین تر اســت، ولــی امتحــان برقــرار اســت و ایــن 
کاری رزیدنــت تأثیــر زیــادی دارد  موضــوع در آینــده 
به جــای چهــار ســال مجبــور  شــاید  به طوری کــه 
شــویم پنــج ســال رزیدنــت باشــیم. وی بــه توقعــات 
و  می کنــد  اشــاره  پزشــکی  اســاتید  برخــی  بیجــا 
دارنــد  توقــع  اســاتید  برخــی  می دهــد:  توضیــح 
کنــد و مشاوره هایشــان را  رزیدنــت درمانــگاه را اداره 
پاســخ دهــد، بدون اینکــه آموزشــی بــه او بدهنــد. در 
گفتــه رزیدنــت  برخــی درمانگاه هــا می گوینــد اســتاد 
کننــد و رزیدنــت بایــد ۷۰  نامحــدود بیمــار پذیــرش 
ــر  گ ــه ا ــد، درحالی ک کن ــت  ــح ویزی ــار از صب ــا ۸۰ بیم ت
کمی دیــر یــا زود شــود بــا او برخورد می کننــد و کرامت 
انســانی او را زیــر ســؤال می برنــد! در ایــن شــرایط 
رزیدنــت عمــاًل نیــروی کار یک نفر دیگر اســت و برای 
ــرده داری  ــتم ب ــبیه سیس ــد؛ ش ــی می کن او درآمدزای

اســت و چیــزی غیــر از ایــن نیســت.

که ایــن  ایــن رزیدنــت پزشــکی در مــورد مطالبــی 
روزها درباره شــرایط ســخت رزیدنت ها و مشــکالت 
روحــی و حتــی خودکشــی آن هــا مطــرح می شــود، 
می گویــد: رشــته مــن رشــته جراحــی نیســت و در 
مــورد خیلــی از مســائل اطالعــی نــدارم؛ مثل اینکــه 
ــاال، رزیدنــت ســال پاییــن را اذیــت  رزیدنــت ســال ب
کاری  کنــد یــا اســتاد از رزیدنتــی خوشــش نیایــد و 
کــه انصــراف بدهــد و... امــا از همــکاران دیگــرم  کنــد 
کنــار بســیاری از مشــکالت، با ایــن  شــنیده ام در 

ــرم می کننــد. مســائل هــم  دســت  و پنجــه ن
رزیدنت نیروی کار بی جیره و مواجب نیست

کــه معتقــد اســت بایــد در سیســتم بهداشــتی  وی 
کــه  کشــور این موضــوع پذیرفتــه شــود  و درمانــی 
مواجــب  و  جیــره  بــی  کار  نیــروی  یــک  رزیدنــت 
پزشــک  یــک  رزیدنــت  می کنــد:  کیــد  تأ نیســت، 
درمانــی  و  آموزشــی  سیســتم  بــرای  کــه  اســت 
دانشــگاه ها کار می کنــد، کشــیک می دهــد و بخش 
می کنــد.  درآمدزایــی  و  اداره  شــب  تــا  صبــح  از  را 
کســب  کــه بیمارســتان  از درآمــدی  او حــق دارد 
می کنــد سهمی متناســب بــا تــالش خــود داشــته 
ــی ببینــد  باشــد، حــق دارد آمــوزش درســت و اصول
کشــیدن از رزیدنــت، بخــش  کار  امــا قــرار نیســت بــا 
آموزش به حاشــیه کشــانده شــود. خیلی از اســاتید 
پزشــکی به ایــن بهانــه که بیمــار زیاد اســت و فرصت 
نشــد آمــوزش برایتــان بگذاریــم از زیــر بــار آمــوزش 
شــانه خالــی می کننــد. البتــه اســاتیدی هــم داریــم 
کــه تعــداد بیمارانشــان را محــدود می کننــد تــا بــه 
رزیدنــت آمــوزش دهنــد و روی هــر بیمــار بــا رزیدنــت 
بحــث می کنند، ایــن روش درســت و ارتبــاط اصولــی 
بــرای  متأســفانه  کــه  اســت  رزیدنــت  بــا  اســاتید 
ــر  برخــی اســاتید جــا نیفتــاده اســت. این پزشــک ب
کیــد  کاری رزیدنت هــا تأ متعــادل شــدن ســاعت 
کــرده و می گویــد: یــک شــب در بیمارســتان کشــیک 
کنیــم. از  کار  هســتیم و فــردای آن بایــد در بخــش 
کــه در کشــورهای دیگــر رزیدنت هســتند  دوســتانم 
کشــیک بــه منــزل  پرســیده ام می گوینــد بعــد از هــر 
کار اصولــی و درســت اســت چــون  می روند. ایــن 
کارایــی  ــوده  ــا صبــح بیــدار ب ــه یــک شــب ت ک کســی 
نــدارد و راندمــان سیســتم را پاییــن مــی آورد، امــا 
بــرای مااین طــور نیســت و بایــد بعــد از یــک شــب 

کنیــم. کار  کشــیک، دوبــاره در بخــش 

گذشته سخت، حال بد و آینده نامعلوم پیش روی رزیدنت های پزشکی؛

تعبیر وارونه یک رؤیا
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گزارشربخ

دولــت  دروازه  در  ســال ها  تحدیــد،  کاروانســرای 
گلــوگاه محــور تاریخــی چهاربــاغ، خانــه امــن  و در 
نقره ســازان و قلم زنــان بــود؛ جایــی بــرای پرورانــدن 
آثــار فاخــر هنرهای ســنتی اصفهــان که در یک ســیر 
تاریخی، فرهنگی و اجتماعی به دســت هنرمندان 

صنایــع دســتی رســیده بــود.
گــر بگوییــم هنــوز هــم بعد از گذشــت  گــزاف نیســت ا
گردان  شــا اســتادکاران،  بغــض  ســال  بیســت 
ــده اســت. چــه  ــازه  مان ــروز و اســتادکاران امــروز ت دی
ــد و چــه  کش نخوردن کشــا ــه در ایــن  ک خون دل هــا 
ــرای  ــد ب ــرای تحدی کاروانس ــیدند.  ــه نکش ک ــا  رنج  ه
آنهــا حکــم آب و نــان بــود؛ از ایــن روزن و از ایــن مکان 
گــذر عمــر می کردنــد؛ اما چه شــد؟! آنهــا را از  ارتــزاق و  
آن یکپارچگی و از آن مامن و ماوا به بهای ســاخت 
کــه ســال ها وصلــه ناجــور  یــک مجتمــع تجــاری 
شــهرموزه اصفهان شــده اســت،تاراندند. ظلمی که 

بــه هنرمنــدان ســرای تحدیــد شــد
اســتادان  از  جوهــری  حســین  پیونــد،  در ایــن 
کاروانســرای  حجــره داران  از  و  اصفهــان  نقره ســاز 
تحدیــد به ایرنــا از ســال های ســخت هنرمنــدان 
ــد و در  ــرای تحدی کاروانس ــت:  گف ــزن  ــره کار و قلم نق
قطعــه   ۲ گاراژ)توقف گاه( ایــزدی،  آن،  مجــاورت 
زمیــن ۶ هــزار متــری متعلــق بــه حــاج رســولی ها و در 
کازرونی ها)تاجــران معــروف پهلــوی  اجــاره ۹۰ ســاله 
ــد را از  ــدرم ســرای تحدی ــد. پ اول در اصفهــان( بودن
کــرده بــود. شــهرداری وقــت امــا  کازرونی هــا اجــاره 
در دهــه هفتــاد بــا ترفنــد در ســرای تحدیــد نفــوذ 
کــه باشــد دکان هــا به  کــرد و خواســت بــه هــر قیمتــی 

گــذار شــود. شــهرداری وا
افــزود: در  هنرمنــد پیشکســوت صنایــع دســتی 

کاروانســرای تحدیــد همــه هنرمنــد بودنــد؛ همــه 
کار خودشــان بــود؛ بــه هــر ترتیبــی بــود  سرشــان بــه 
ســه  دو،  بــا  را  اســتادکارها  مغــازه  می خواســتند 
میلیــون تومــان از دستشــان دربیاوردنــد و همیــن 
کار از پس شــان بــر نمی آمدنــد  کار را هــم کردنــد. اوِل 

کردنــد. کار را  امــا بــا زور و اجبار ایــن 
گسیختگی  که شاهد رنج از هم  به روایت جوهری 
کاروانســرای  هنرمنــدان و همکارانــش بــا تخریــب 
در  هنرمنــدان  همــه  گویــا  اســت،  بــوده  تحدیــد 
عــده ای  نداشــتند،  حجــره  تحدیــد  کاروانســرای 
قلــم  و  می نشســتند  تحدیــد  در ایوان هــای  هــم 

می زدنــد.
کاروانســرای تحدیــد بــرای بســیاری از  گفــت:  وی 
کســب روزی  هنرمنــدان حکــم خانــه امــن و محــل 
بــود. محمــد خوروش،هنرمنــد بــود؛ امــا آخــِر کار که 
ــا فقــر مــرد. تنهــا  تحدیــد خــراب شد، ایشــان هــم ب
خــوروش نبــود، خیلی هــا بودنــد که همین ماجــرا را 
داشــتند. در ادامه، یک مغازه در ســرای هنرمندان 
کاوه بــه مــا دادنــد؛ بهشــت را از مــا گرفتنــد و جهنم را 

کردنــد. بــا هــزار وعــده نثارمــان 
هــم  از  حــال  در  مــا  صنــف  داد:  ادامــه  جوهــری 
هنرمنــدان  ســرای  بودیــم  بود.مجبــور  پاشــیدن 
و  تحدیــد  ســرای  دربــاره  کنیــم؛  قبــول  را  کاوه 
شــد  بزرگــی  ظلــم  دســتی،  صنایــع  هنرمنــدان 
کنــده و خیلی هــا را هــم  خیلــی از هنرمنــدان را پرا
کردنــد, در این میــان دیگر یکپارچگی  مظلوم ُکشــی 
کنــده شــدند؛ حــاال  گذشــته وجــود نــدارد و همــه پرا
گــر بخواهیــد ۲ نفــر از هنرمنــدان را پیــدا کنید، باید  ا
نصــف اصفهــان را بگردیــد، نصف شــان در بازارچــه 
رحیم خان  انــد و یــک عــده در بازارچــه شاطرباشــی 
کاروانســرای تحدیــد و ایــن  بعــد از خــراب شــدن 

کاوه بــه  کندگــی، مجموعــه ســرای هنرمنــدان  پرا
ــه مــا تحمیــل شــد. اجبــار ب

بــه گفتــه جوهــری تــا شــعاع ســه کیلومتــری اطــراف 
کاوه،هنرمنــدان، قلم زن هــا، ســازنده ها،  بازارچــه 
را  دکان هــا  و  زیرزمین هــا  خانه هــا،  فروشــنده ها، 
کار شــدند و امــا با ایــن  کردنــد و مشــغول  اجــاره 
گاه صنــف نقره ســازها و  کندگــی، هیــچ  وصــِف پرا
گذشــته یکپارچــه  قلمزن هــا نمی تواننــد بــه شــکل 

شــوند.
شکایتی که رسیدگی نشد

صنــف  اتحادیــه  رییــس  شــیردل  عبــاس  ســید 
گفت وگــو با ایرنــا  صنایــع دســتی اصفهــان نیــز در 
صنایع دســتی   هنرمنــدان  اعتــراض   بــه  گریــزی 
گســیختن  هــم  از  زمــان  در  میراث دوســتان  و 
گفت: تحدید از ســراهایی  کاروانســرای تحدید زد و 
کمتریــن آســیب را داشــت امــا در آن زمــان  کــه  بــود 
کــه ســال های خیلــی دوری هــم نیســت، این بنــای 
کاربــری خــراب کردند.  بســیار زیبــا را بــا عنوان تغییر 
کارهــا غیرقانونــی پیــش رفــت، خــاف قانــون  همــه 
کردنــد و همــکاران مــا در آن  میــراث فرهنگــی عمــل 
ــد. ــه جایــی نبردن ــد، امــا راه ب کردن زمــان شــکایت 

بــا اشــاره شــیردل بــه تخریــب یــک اثــر در محــور 
تاریخــی چهاربــاغ اســت. چهاربــاغ در ســال ۱۳۱۰ 
بــه ثبــت ملــی رســیده اســت. طبــق قوانیــن میــراث 
کــه  ــر تاریخــی، فرهنگــی  فرهنگــی، تخریــب یــک اث
کله و پیکــره یــک اثــر ثبــت ملــی بــه  جــزوی از شــا

شــمار می آیــد، خــاف اســت.  
دســتی  صنایــع  صنفــی  مقــام  گفته ایــن  بــه 
بعــد  اصفهــان، قلم زنــان و نقره ســازان اصفهــان 
کاروانســرای تحدیــد در ۱۰ نقطــه شــهر  از تخریــب 

شــدند. کنــده  پرا

قصه پرغصه کاروانسرای تحدید اصفهان
خبر خبر

و  کــودکان  فکــری  پــرورش  کانــون  مدیــرکل 
گزیــده ای از  نوجوانــان اســتان اصفهــان، بــا بیــان 
اهــم  گذشــته،  ســال  در  اداره  فعالیت های ایــن 
کــردن اوقــات فراغــت  کــه بــرای پــر  برنامه هایــی 
کانــون قــرار  کار  گروه هــای ســنی مختلــف در دســتور 

نیــز شــرح داد. را  دارد 
خبــری  نشســت  در  قلمکاریــان  محمــد  ســید 
گذشــته،  گفــت: از ســال  خــود بــا اصحــاب رســانه 
گروه بنــدی ســنی از شــکل ســنتی الــف، ب، ج، د 
ــال  ــا ۷ س ــودکان ۴ ت ک ــه  ک ــد  ــه ای ش ــارج و به گون خ
را در دســتۀ نوبــاوه، ۷ تــا ۹ ســال را نــو خــوان، ۹ تــا ۱۲ 
ســال را نونهــال، ۱۲ تــا ۱۵ ســال را نــو نــگاه، ۱۵ تــا ۱۸ 
ســال را نوجوان و ۱۸ ســال به باال را در دســتۀ ارشــد 

قــرار می دهیــم.
کانــون طــی  که ایــن  وی، بــا اشــاره بــه برنامه هایــی 
یــک ســال گذشــته بــرای تمام ایــن گروه هــای ســنی 
نظیــر  انجمن هــای  مــا  داد:  ادامــه  کــرده،  برگــزار 
قصه گویــی، ســرود، نمایــش، عکاســی، داســتان 
کانــون  و... را تشــکیل دادیــم و دایــرۀ مخاطبــان 
کــه به صــورت  را بــه حــدود ۱۲ هــزار عضــو رســاندیم 
کارگاه هــای مختلــف شــرکت  مجــازی می تواننــد در 

می کننــد.
و  اســتعدادها  )هدایــت  طرح هاتــف  اجــرای 
کــز  توان افزایــی فرهنگــی(، طــرح تمیــم )تجهیــز مرا
کتــاب(، طــرح هــوش  بــه بیــش از ۱۸ هــزار جلــد 
افتتــاح  زندگــی،  اقتصــادی، طــرح حــال خــوش 
مرکــز تخصصــی علــوم، باشــگاه نقدنامــه، برپایــی 
نمایشــگاه های ســردار آســمانی، نقــش و نگاره هــا، 
برگــزاری دورۀ آموزشــی خبرنــگاران نوجــوان، مقالــه 
کــودک  کتــاب  و مقاله نویســی، رونمایــی از ۲۰ جلــد 
کــه مدیــرکل  و نوجــوان، دیگــر برنامه هایــی بــود 
کودکان و نوجوانان اســتان  کانون پرورش فرهنگی 
اصفهــان بــه آن ها اشــاره  و از مجتمــع فوالد مبارکه، 
ذوب آهــن اصفهــان، شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
بازرگانــی  اتــاق  اصفهــان،  شــهرداری  اصفهــان، 

کــرد. کانــون قدردانــی  اصفهــان و ســایر حامیــان 
برگزیــده  رتبــۀ  از ۷۰  بیــش  کســب  قلمکاریــان 
کــودکان و نوجوانــان اســتان اصفهــان  توســط 
در جشــنواره های مختلــف ملــی و بین المللــی را 
نشــانگر اســتعداد زیــاد اهالی ایــن خطــه دانســت 
برنامه هــای  برگــزاری  از  مــا  هــدف  گفــت:  و 
کردن این استعدادها  مختلف، کشــف و شــکوفا 
و تربیــت هنرمنــد و عالــم و دانشــمند برای ایــران 

اسامی اســت.
صــورت  در  داد،  نویــد  رســانه  اصحــاب  بــه  وی 
کارگاه هــای تخصصی ایــن  ثبت نــام فرزندانشــان در 
کانــون کــه از ۲۹ خــرداد آغــاز می شــود، از تخفیــف ۳۰ 

ــد. ــد ش ــوردار خواهن ــدی برخ درص
نقاشــی  بین المللــی  مهــراوۀ  دربــارۀ  قلمکاریــان 
کانــون پــرورش فکــری برگــزار  کــه از ســوی  اربعیــن 
می شــود، توضیــح داد: مهلــت ارســال اثــر به ایــن 
مهــراوه تــا ۱۰ شــهریورماه ســال جاری تمدیدشــده و 
گــر شــرایط بهبودیافتــه باشــد ســه موکــب در مســیر  ا
کــودکان و  پیــاده روی اربعیــن خواهیــم داشــت تــا 
نوجــوان نقاشــی های خــود را یــا به ایــن موکب هــا 
تحویــل دهنــد و یا به ایمیل دبیرخانۀ جشــنواره به 
نشانی mahravearbaeen@gmail.com  بفرستند.
ســومین  و  بیســت  برپایــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  اظهــار  قصه گویــی  بین المللــی  جشــنوارۀ 
دارای  کــه  جشــنواره  در ایــن  شــرکت  بــرای 
قصــۀ  پادکســت،  بین المللــی،  ملــی،  بخــش 
اســت  کشــور  گــوی  برتریــن قصــه  و  مــن  زندگــی 
آرزو،  و  امیــد  موضوعــی  محورهــای  شــامل  و 
شــادی و غــم و ایثــار و از خودگذشــتگی می شــود، 
جــاری  ســال  خردادمــاه   ۳۰ تــا  عاقه منــدان 
 www.kanoonfest.ir ســایت  در  دارنــد   فرصــت 

ثبت نام کنند.
کــودکان و نوجوانان  مدیــرکل کانــون پرورش فکری 
اســتان اصفهــان یــادآور شــد: امــکان شــرکت در ایــن 
کــه تــا امــروز ۳۸۷ اثــر بــه دبیرخانــۀ آن  جشــنواره 
مادربزرگ هــا  و  پدربزرگ هــا  بــرای  ارسال شــده، 
نیــز وجــود دارد. قلمکاریــان، در ادامــه، تصویــب 
نام گــذاری روز پایانــی آذرمــاه بــه نــام روز قصه گویی را 
که قصه ها  اقدامی ارزشــمند دانســت و گفت: ازآنجا
بــا شــخصیت پردازی همــراه هســتند، بهتریــن و 
بــه شــمار  بــرای فرهنگ ســازی  ارزان تریــن روش 
گــر قصه گویــی در جامعــه نهادینــه شــود  می رونــد و ا

بســیاری از مشــکات حــل خواهــد شــد.

کل میــراث  مدیــر امــور فرهنگــی و ارتباطــات اداره 
فرهنگــی اســتان اصفهــان از انتصــاب علی کامیابی 
کل خبــر داد. بــه عنــوان سرپرســت جدید ایــن اداره 

شــهرام امیری به ایســنا گفت: وزیر میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان اصفهــان، طــی 
کامیابی« را به عنوان سرپرســت اداره  حکمی »علی 
کل میــراث فرهنگی اســتان اصفهان منصــوب کرد. 
کامیابــی، یکــی از همــکاران  وی توضیــح داد: علــی 
کل میــراث اســتان اصفهــان  باســابقۀ مــا در اداره 
اســت کــه پیش تــر در ســمت معاونــت اداری_مالی و 
معاونت توسعۀ مدیریت اداره کل میراث فرهنگی، 
اصفهــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
ــر امــور فرهنگــی و ارتباطــات  فعالیــت داشــت. مدی
ــرد: در  ک ــح  ــان تصری ــتان اصفه ــراث اس کل می اداره 
بخشــی از حکــم علــی اصغــر مونســان، خطــاب بــه 
کــه اجــرای برنامه هــای  کامیابــی آمــده اســت  علــی 
صنایع دســتی،  و  گردشــگری  حــوزه  در  خاقانــه 
گرشــگری، برنامه ریــزی  تعریــف مســیرهای جدیــد 
کیفیت  گردشگری، افزایش  جهت تقویت تورهای 
هتل ها و رســتوران های ســنتی و بین راهی، ایجاد و 
احــداث بازارچه هــا و فروشــگاه های صنایع دســتی، 

حفاظــت و پاســداری از میــراث ارزشــمند  فرهنگــی-
تاریخــی و مرمــت بناهــای تاریخــی، ارتقــاء ســطح 
مهارت  هــای علمــی و عملــی پرســنل و اســتفاده 
از  بهره گیــری  و  خصوصــی  بخــش  از  کثــری  حدا
کارشناســان،  صاحب نظــران،  تخصصــی  تــوان 
منابــع انســانی موجــود و تعامــل جــدی بــا مدیریــت 
هماهنگــی  اســتانی،  مســئوالن  و  اســتان  عالــی 
مســائل  بــه  توجــه  ســتادی،  حوزه هــای  بــا 
بــا  دوســتانه  صمیمــی و  فضایــی  انســانی، ایجاد 
کارکنان  کــردن زمینه های پیشــرفت شــغلی  فراهــم 
از مهمترین شاخصه هایی اســت که انتظار می رود 
ــه اهتمــام الزم  در راســتای تحقــق اهــداف وزارتخان

به عمل آید. 

کانون پرورش فکری  پیشنهادهای 
کردن فراغت تابستانه برای پر 

سرپرست جدید ادارۀ میراث اصفهان معرفی شد

تازه های نشر

دالــه«  داوود  اسلحه ســازی  »کارخانــه  کتــاب 
توســط  شرفی خبوشــان  محمدرضــا  قلــم  بــه 
انتشــارات شهرســتان ادب وارد بــازار نشــر شــد.
جایــزه  دوره  دهمیــن  برنــده  شرفی خبوشــان 
جــال بــرای اثــر بی کتابــی و نامــزد هشــتمین دوره 
کتــاب عاشــقی به ســبک ونگــوگ شــاعر  بــرای 
کــه عــاوه بــر رمــان بزرگســال، بــرای  نویســنده ای 
نوجوان هــا نیــز قلــم می زنــد. وی ایــن بــار هم مثل 
کتــاب موهــای تــو خانــه ماهی هاســت در وادی 

رمــان نوجوان هــا قــدم برداشته اســت.
کتــاب، خبوشــان پســر نوجوانــی می شــود  در ایــن 

ــا و  ــتان درخت ه ــان داس ــه برایم ک ــم داوود  به اس
کــرده می گویــد. دالــه دوتــا  کــه جمــع  داله هایــی را 
شــاخه به هــم چســبیده اســت به شــکل حــرف 
دال، هــر درختــی یــک دالــه طایــی دارد و او بــرای 
ســاختن تیروکمــان ســنگی اش دالــه درخت هــا 
کــش هــم  را جمــع می کنــد، تیرکمــان غیــر از دالــه 
نوجوان ایــن  روایــت  از همین جــا  و  می خواهــد 

کتــاب شــروع می شــود.
کــه پیــش از این نیــز جایزه هــای زیادی  خبوشــان 
بــرده اســت خــوب بلــد اســت از زبان یــک نوجوان 
بــرای نوجوان هــا قصــه بگویــد و برایشــان یــک 

کنــد. قهرمــان نوجــوان خلــق 
بخشی از کتاب را باهم می خوانیم:

را  تــو  آبجــی  اســم  بگویــم  امیــد  بــه  نمی شــد 
اســمش  می گفتــم  دالــه.  روی ایــن  گذاشــته ام 
اســت  نــازی  دالــه  چــه  ببیــن  چــه کار داری؟  را 
نمی گــذارم  اصــًا  نمی دهــم  کســی این را  بــه 
بهــش  دســت  و  کنــد  نگاهــش  کســی این طور 
یک جــوری  را  بقیــه  می گفتــم.  راســت  بزنــد. 
نامحــرم می دانســتم و دوســت نداشــتم دالــه لیــا 
را بردارنــد و دســت بگیرنــد و نگاهش کنند و به به 
و چه چــه بگوینــد. هــر بــار چندتــا از داله هایــم 
را می بــردم مدرســه و نشــان بچه هــا مــی دادم. 
ولــی هیچ وقــت نشــد دالــه لیــا را بــا خــودم ببــرم 

۵۴ ص  مدرســه… 
بخشی از کتاب:

درخــت  یــک  یتیــم  دالــه  طایــی  دالــه  ایــن 
گذاشــته ام  کــه مــن اســمش را  شــاه توت اســت 
شــاه توت ها  کــه  اســت  معلــوم  یتیــم.  شــازده 
ــوص  ــتند. به خص ــا در خطــر هس کاج ه ــتر از  بیش
صاحــب  کــه  باشــند  خانــه ای  حیــاط  در  گــر  ا
باشــد.  داشــته  وسواســی  زنــی  جدیــدش، 
از طعــم شــیرین و  با اینکــه  یــک زن وسواســی 
ــر  ــر اث ــه خاط ــد ب ــش می آی ــاه توت خوش ــس ش مل
بــر  شــاه توت  آقــای  کــه  قرمــزی  انگشــت های 
موزاییک هــا می گــذارد، حکــم قتــل درخــت شــاه 

۸۳ ص  می کنــد…  صــادر  را  تــوت 
این کتاب ۱۲۰ صفحه ای را انتشــارات شهرستان 

ادب در یکهزار نســخه منتشــر کرده است.

کتاب »کارخانه اسلحه سازی داوود داله« وارد بازار نشر شد
سینماربخ

فیلم کوتاهربخ

خبرربخ تئاترربخ

کتابربخ

میراثربخ

کارگردانــی  فیلمبــرداری فیلــم ســینمایی اینان بــه 
کــه  بــرادری  رهبــر قنبــری و تهیه کنندگــی علــی 
چنــدی پیــش در شــهر مشــهد آغــاز شــده بــود 
ادامــه دارد و بــه تازگی صبا ســهیلی، ســپیده آرمان 
گرفته انــد. و مرتضــی قرغانــی مقابــل دوربیــن قــرار 
پیــش از ایــن علــی بــرادری و الهــه جعفــری نیــز بــه 
ــد. عنــوان بازیگران ایــن فیلــم معرفــی شــده بودن

»اینــان« داســتان عمــاد یــک جــوان ۳۰ ســاله 
کــه بــرادرش نیازمنــد اهــدای  را روایــت می کنــد 
ــرای یافتــن عضــو پیونــدی  عضــو اســت. عمــاد ب
راهــی مشــهد می شــود اما ایــن ســفر طوالنــی و 
ــا افــرادی را در  غیرمنتظــره تجربیــات و آشــنایی ب
کــه باورهــای قبلــی اش را بــه چالــش  پــی دارد 
می کشــد و عشــقی زمینــی او را بــه درکــی تــازه از 

می رســاند. زندگــی 
صبا ســهیلی، ســپیده آرمان و مرتضی قرغانی سه 
کــه در ادامــه  بازیگر ایــن فیلــم ســینمایی هســتند 

نیــز اســامی دیگر بازیگــران اعــام خواهــد شــد.
رهبــر  کارگــردان:  از:  عبارتنــد  فیلــم  عوامل ایــن 
رحمانــی،  داوود  فیلمبــرداری:  مدیــر  قنبــری، 
صدابــردار: محســن طیبــی، طــراح چهره پــردازی: 
محمــد قلی نــژاد، طــراح صحنــه و لبــاس: میثــم 
کارگــردان و برنامه ریــز: امیــر  نویریــان، دســتیار یــک 
رحمــت حیــدری، بازیگــردان: عبــاس عمرانــی، 
منشــی صحنــه: مهتــاب رضــوی، عــکاس: علــی 
قربانی نیــا،  مریــم  رســانه ای:  مشــاور  ســیدی، 
مدیــر تولیــد: ســعید ســرابی، مجــری طــرح: ناصــر 
روئیــن تــن، پشــتیبانی تولیــد: علیرضــا خســروی، 

بــرادری. تهیه کننــده: علــی 

فیلــم کوتــاه »بیــداری« به کارگردانی امیــر صراف ها 
و تهیه کنندگــی ســینا ســعیدیان در اولیــن حضــور 
 Lift-Off« GLObaL « ــی خــود در جشــنواره جهان

NetwOrk« انگلســتان بــه نمایــش درمی آیــد.

 Lift-Off GLObaL« جشــنواره  دوره  یازدهمیــن 
NetwOrk« از ۱۴ تــا ۲۱ مــاه ژوئــن )۲۴ خــرداد تــا ۳۱( 

در انگلســتان برگــزار خواهــد شــد.
ــه  ک ــی اســت  ــاه »بیــداری« روایــت خواب کوت ــم  فیل
ــوزی،  کات ــار  ــرام، به ــه آ به ــم و پانت ــرو رفته ای در آن ف
آن  بازیگــران  بوبانــی  مریــم  و  صدیقــی  رامیــن 

هســتند.
امیــر  کارگــردان:  از  عبارتنــد  فیلــم  عوامل ایــن 

ســعیدیان،  ســینا  تهیه کننــده:  صراف هــا، 
فیلم بــرداری:  مدیــر  کاتــوزی،  بهــار  نویســنده: 
محمــد رســولی، تدویــن: عمــاد خدابخــش، طراح 
گریــم: محمــود دهقانــی، صدابــردار: میــر شــجاع 
کوئــی، طــراح صحنــه: امیــر حســین دوانــی،  گرا
طــراح لبــاس: ســمانه حســینی، طراحــی و ترکیــب 
مهــدی  موســیقی:  ابوالصــدق،  حســین  صــدا: 
پناهــی، اصــاح رنــگ و نور: فربد جالی، جانشــین 
تهیه: امیر زمستانی، مدیر تولید: آیدین پزشکی، 
کامبیــز رحمانی فــر، منشــی صحنــه: مونــا  عــکاس: 
صراف هــا،  ســعید  کارگــردان:  دســتیار  نباهــت، 
طــراح پوســتر و تیتــراژ: محمــد بادی فــر، آنونــس: 
حامد حســینی، روابط عمومی: فاطمه رســتمی.

بــرای  تقاضــا  جهانــی  افزایــش  بــه  توجــه  بــا 
کســچنج  ســریال های خارجــی، کمپانی آمریکایی ا
ســاخته  »قورباغــه«،  ســریال ایرانی  کــرد،  اعــام 
چهارمیــن  و  هفتــاد  بــازار  در  را  ســیدی  هومــن 
بین المللــی  خریــداران  بــه  کــن  فیلــم  جشــنواره 
کــرد. عرضــه ســریال های تلویزیونــی  عرضــه خواهــد 
در بــازار جشــنواره فیلــم بــه نــدرت روی می دهــد امــا 
مفهــوم بازارهــای ســینمایی در چنــد ســال اخیــر و 
کرونــا دســتخوش تغییــر شــده  به ویــژه در دوران 
روزبــه روز  نیــز  فیلمســازی  کمپانی هــای  و  اســت 
ــی  ــوالت تلویزیون ــه محص ــود را در عرص ــت خ فعالی
بــه  »قورباغــه«  ســریال  در  می دهنــد.  افزایــش 
ــی  ــیدی، بازیگران ــی هومــن س کارگران ــندگی و  نویس
چون صابر ابر، ســحر دولتشــاهی و نوید محمدزاده 
ــل  ــی، مدیرعام ــان اوِش ــد. برای کرده ان ــی  نقش آفرین
کســچنج در این بــاره توضیــح داد: »هومن  کمپانی ا
ــکار و ســتاره ای  ــل ان ســیدی یــک اســتعداد غیرقاب

نوظهــور اســت کــه فیلــم بلنــد ســاخته او نیــز تکامل 
بخــش نــگاه فوق العــاده و توانایــی او در پرداخــت 
داســتان های پــر تعلیــق و ســاخت جهانی پیچیده 
کــه مخاطبــان هــر ژانــری را ســرگرم می کنــد.  اســت 
بســیار خوشــحالیم که ایــن ســریال فوق العــاده را بــه 
تمــام جهــان عرضــه می کنیــم و ایــن ســریال خارجی 
می تواند در سراســر جهان، بســیار موفق و محبوب 
کــن از ۶  شــود«. هفتــاد و چهارمیــن دوره جشــنواره 
ــا ۲۶ تیــر( بــه صــورت حضــوری  ــا ۱۷ جــوالی )۱۵ ت ت

ــزار خواهــد شــد. برگ

کارگــردان تئاتــر در  مصطفــی بوعــذار، نویســنده و 
کــرد: بــا وجــود تاش هــای  گفتگــو با ایلنــا، تصریــح 
هنرمندان و فرهیختگان در تولید آثار فرهنگی و 
هنــری بــه دلیــل نبــود برنامــه مــدون توســعه ای، 

گذاشــتیم. وضعیــت آشــفته ای را پشــت ســر 
ایــن فعــال فرهنگــی بــا اشــاره بــه رانــت  خواری هــا 
و بانــد بازی هــا در فضــای فرهنگــی و هنری کشــور 
خاطرنشــان کرد: ارزیابی عملکــرد مدیران هنری 
و نمایشــی در بدنــه وزارت ارشــاد نشــان می دهــد 
کــه هیــچ برنامه منســجم و تاثیرگذاری برای رشــد 

و پویایــی هنرمندان متعهــد وجود نــدارد.
دبیــر ســوگواره ملــی تئاتــر میدانــی و تعزیــه اربعیــن 
کــه مــدام  حســینی ادامــه داد: مدیــران دوربینــی 
شــعار حمایــت از هنــر دینــی و ارزشــی می دهنــد 
ولــی در عمــل، همــراه جریان هــای زیــاده خــواه و 
مافیــا هســتند بایــد از چرخــه مدیریــت فرهنگی و 

هنــری خــارج شــوند. 

بوعــذار یــادآور شــد: بــه دلیــل شــرایط نامناســب و 
رفتارهــای دوگانــه برخــی مدیــران ناالیــق، اغلــب 
هنرمنــدان خانــه نشــین شــده اند و رغبتــی بــرای 
تولیــد اثــر ندارنــد و منتظــر تغییر وضعیــت موجود 

هستند .
غ  مدیــر انجمــن ادبــی خوزخنــدان ادامــه داد: فار
کاری هــای متعــدد و هــدر دادن منابــع  از مــوازی 
مالــی بــدون نتیجــه مشــخص، نــگاه ســلیقه ای و 

کــم بــر فرهنــگ و هنــر اســت. جناحــی هــم حا
بوعــذار با انتقــاد از عملکرد معاونت هنــری وزارت 
فرصــت  و  افــراد ســودجو  از  ارشــاد در حمایــت 

کــرد: جایــگاه معاونــت هنــری  طلــب خاطرنشــان 
وزارت ارشــاد در دولــت بعــدی بایــد بــر اســاس 
کارنامــه  خــرد جمعــی بــه اهلــش ســپرده شــود و از 

ناموفــق وضعیــت موجــود درس بگیــرد.
راهیــان  خیابانــی  تئاتــر  ملــی  همایــش  دبیــر 
بــه  جــدی  نقدهایــی  »مــا  بیان اینکــه  بــا  نــور 
سیاســت گذاری های اداره کل هنرهــای نمایشــی 
و معاونــت هنــری داریم« گفت: مدیران فرهنگی 
را  اعتراض هــا  و  مطالبــات  صــدای  بایــد  کشــور 
هنرمنــدان  نیازهــای  پاســخگوی  و  بشــنوند 

باشــند.
بوعــذار ادامــه داد: هنرمنــدان در ایــن برهــه، پــای 
ــرای احقــاق حقوق شــان  ــد و ب ــوده و پیگیرن کار ب

مطالبه گــری می کننــد.
او در پایــان و در خصــوص انتخابــات پیــش رو نیــز 
ــدار  ــم بی ــگان، چش ــدان و فرهیخت ــت: هنرمن گف
ملت انــد، امــا نگــران انتصابــات فرهنگــی پــس از 

انتخابــات نیــز هســتند.

ــا  ــو با ایمنــا، ب گفت وگ احمــد رضائیــان شــریف در 
کتــاب از  اشــاره بــه برگــزاری طرح های توزیع یارانه 
کتابفروشــی ها )طرح هــای فصلــی فــروش  طریــق 
کــرد: رغبــت مــردم نســبت به ایــن  کتــاب( اظهــار 
طرح هــا زیــاد بــوده و در بیــن مخاطبان مقبولیت 
دارد. در مــدت زمــان برگــزاری طــرح، هــم بحــث 
خریــد و فــرش و هــم موضــوع اســتقبال مــردم 
نســبت بــه تازه هــای نشــر خــود را نشــان می هــد.

وی افــزود: بارهــا پیــش آمده که مــردم برای خرید 
می آینــد و چــون در ایــن فضــا قــرار می گیرنــد حتــی 

کــه عضــو طــرح نیســت را هــم تهیــه  کتاب هایــی 
می کننــد و ایــن امر خــود از نظر بحث تبلیغ کتاب 

و ترغیــب بــه مطالعــه فوق العــاده مؤثــر اســت.
برگــزار  کتــاب  فــروش  در ایامی کــه طــرح فصلــی 
کتــاب  ــد  ــه خری می شــود مــردم بیشــتر ترغیــب ب

می شــوند.
اصفهــان«  کتــاب  »پاتــوق  کتابفروشــی  مدیــر 
کــه  مخاطبانــی  برخــی  کــرد:  اضافــه  ادامــه  در 
بــرای بــار اول در طــرح شــرکت می کننــد و بــا آن 
ــه طــور مســتمر  آشــنا می شــوند در طــول ســال ب
ــد  ــا بتوانن ــتند ت ــرح هس ــزاری ط ــان برگ ــر زم پیگی

کننــد. کتاب هــای مــورد نیــاز خــود را تهیــه 
گر تدبیری اندیشه  کرد: ا رضائیان شــریف تصریح 
کتــاب از طریــق  شــود تــا طرح هــای توزیــع یارانــه 
کتابفروشــی ها بیشــتر از چهــار بــار در طــول ســال و 
بــه طــور مــداوم برگــزار شــود، بهتــر و مؤثرتــر خواهد 

بود.
مــدت زمــان یــک هفتــه ای آن مناســب اســت و 
کنــد از تــب و  گــر تعــداد روزهــای آن افزایــش پیــدا  ا

کاســته خواهــد شــد. تــاب مخاطبــان 

علی اصغــر مونســان در نامــه ای بــه عبــاس رضایــی 
اســتاندار اصفهــان نوشــت: در اجــرای تبصــره مــاده 
کشــور  ــون تشــکیل ســازمان میراث فرهنگــی  ۲ قان
آئین نامــه اجرایــی آن،  مصــوب دی مــاه ۱۳۸۲ و 
مصــوب چهــارم مــرداد ۱۳۸۴ بــه شــماره ۲۶۹۷۵/ 
ت ۳۲۹۱۵ ه، هیــأت محتــرم وزیــران بــا موضــوع 
کشــور در فهرســت  ثبــت میــراث طبیعــی ارزشــمند 
کهنســال  گــردوی  میــراث طبیعــی ملــی؛ درخــت 
ســیانچه واقــع در اســتان اصفهــان، شهرســتان 
اردســتان، دهســتان نســیان، دشــت سیانچه پس 
از تشــریفات قانونــی الزم بــه شــماره ۷۷۲ مــورخ 
هفتــم دی مــاه ۱۳۹۹ در فهرســت میــراث طبیعــی 

ــه ثبــت رســید، ابــاغ می شــود. کشــور ب ملــی 
گردشــگری و صنایع دســتی  وزیــر میراث فرهنگــی، 
کهنســال  گــردوی  ــور )درخــت  ــر مذک ــرد: اث ک کیــد  تا
ســیانچه( ضمــن رعایــت حقــوق مالکانــه، تحــت 
تدویــن  و  اســت  وزارت  حمایت ایــن  و  نظــارت 
ضوابــط حفاظتــی و تعییــن عرصــه و حریم ایــن اثــر 
ــل و  ــه دخ ــود، هرگون ــد ب ــن وزارت خواه ــر عهده ای ب
کــه منجــر بــه تخریــب یا  تصــرف یــا اقــدام و عملیاتــی 

ــر شــود، ممنــوع اســت. ــت اث تغییــر در اصال
و  مشــابه  نامــه  هفــت  در  همچنیــن  مونســان 
گانــه دیگــر ثبــت ملــی هفــت اثــر طبیعــی ملــی  جدا
کــرده  را بــه شــرح زیــر بــه اســتاندار اصفهــان ابــاغ 

اســت:
دریاچــه نمــک واقــع در شهرســتان آران و بیــدگل، 
کیلومتــری شــمال شهرســتان، دریاچــه نمــک   ۵۰

بــه شــماره ۵۹۱ مــورخ ۲۷/۱/۹۸
چشــمه آب ســرخ فریزهنــد واقــع در شهرســتان 
نطنــز، بخــش مرکــزی، دره چیمــه رود، روســتای 

بــه شــماره ۵۹۲ مــورخ ۲۷/۱/۹۸ فریزهنــد، 
درخــت چنــار کهنســال امامــزاده بی بــی زینــب واقع 
در شهرســتان نطنــز، بخــش مرکــزی، دهســتان 
بــرزرود، روســتای هنجــن بــه شــماره ۷۶۴ مــورخ 

۷/۱۰/۹۹
کهنســال حســینیه یارنــد واقــع در  درخــت چنــار 
شهرســتان نطنــز، بخــش بــرزرود، روســتای یارنــد، 

بــه شــماره ۷۶۶ مــورخ ۷/۱۰/۹۹
کهنســال مســجد جامــع طــرق رود  درخــت ســرو 
واقــع در شهرســتان نطنــز، شــرق طــوق، مســجد 
جامــع شــهر، مرکــز حیــاط مســجد بــه شــماره ۷۶۸ 

۷/۱۰/۹۹ مــورخ 
کهنســال مســجد پرزلــه روســتای  درخــت نــارون 
ابیانــه واقــع در شهرســتان نطنــز، بخــش بــرزرود، 
روســتای ابیانــه، روبــروی مســجد پرزلــه، بــه شــماره 

مــورخ ۷/۱۰/۹۹  ۷۷۰
در  واقــع  طــره  روســتای  کهنســال  تــوت  درخــت 
شهرســتان نطنــز، بخــش مرکــزی، روســتای طــره، 
میــدان مرکــزی بــه شــماره ۷۷۱ مــورخ ۷/۱۰/۹۹.

بازیگران جدید »اینان« مقابل دوربین رفتند

پانته آ بهرام با »بیداری« به انگلستان رفت

جشنواره کن ۲۰۲۱؛

»قورباغه« به بازار »کن« می رود
نویسنده و کارگردان تئاتر:

فرهنگ و هنر نیازمند بازنگری و مدیران جهادی کارآمد است

یک کتابفروش:

طرح های فصلی باعث ترغیب به مطالعه می شود

ابالغ مراتب ثبت ملی ۸ اثر طبیعی به استاندار اصفهان
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خبر

سهم تبلیغات ناشــی از پخش مسابقات ورزشی 
در الیحــه اصالحــی دولــت تغییــری نکــرد تــا بــا 
لحــاظ بدهــی ۱۵ میلیــارد تومانــی ســازمان صــدا 
کــه مربــوط  و ســیما بــه وزارت ورزش و جوانــان 
بــه ســال ۹۹ اســت، میــزان طلــب ورزش از ایــن 
بــه ۶۰ میلیــارد تومــان  ســازمان در ســال ۱۴۰۰ 

ــد.  برس
تلویزیونــی  پخــش  حــق  مقولــه   ۹۵ ســال  در 
رقابت هــای ورزشــی در برنامــه پنــج ســاله ششــم 
توســعه لحــاظ و ســازمان صداوســیما ملــزم شــد 
کــه حــق پخــش تلویزیونــی رقابت هــای ورزشــی را 
پرداخــت کند، اما این مســئله باز هــم مورد توجه 
ســازمان صداوســیما قــرار نگرفــت تــا در نهایــت 
موضــوع در قانــون بودجــه ســال ۹۹ مدنظــر قــرار 
گرفــت و ســهم وزارت ورزش ۳۰ و ســهم ســازمان 
ــر اســاس  صــدا و ســیما ۷۰ درصــد تعییــن شــد. ب
کــه بــه  قانــون بودجــه ســال ۱۳۹۹ مشــخص شــد 
اســتناد بنــد )پ( مــاده )۹۲( قانــون برنامــه ششــم 
توســعه، وزارت ورزش و جوانــان و ســازمان صــدا و 
ســیمای جمهوری اسالمی ایران مکلف هستند 
درآمدهــای تبلیغاتــی ناشــی از پخــش مســابقات 
ورزشــی را بــه ردیــف درآمــدی شــماره ۱۴۰۱۸۴ نــزد 
خزانــه داری کل  کشــور واریــز کننــد. وجــوه واریزی 
از محــل ردیــف ۴۹-۵۳۰۰۰۰ منــدرج در جــدول 
شــماره )۹( ایــن قانــون بــه نســبت ۳۰ درصــد در 
ــه  کمــک ب ــرای  ــان )ب ــار وزارت ورزش و جوان اختی
فدراســیون های مربوطــه( و ۷۰ درصــد در اختیــار 
ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اســالمی ایران 

ــرار می گیــرد. ق
از  حاصــل  درآمــد  همچنیــن  قانــون،  در ایــن 
ورزشــی  مســابقات  پخــش  از  ناشــی  تبلیغــات 
موضــوع بنــد)پ( مــاده ۹۲ قانــون برنامــه ششــم 
توســعه در ردیــف ملــی ۵۰ میلیــارد تومــان در نظــر 
کــه بر ایــن اســاس ســهم ســازمان صدا  گرفتــه شــد 
و ســهم وزارت ورزش ۱۵ میلیــارد  و ســیما ۳۵ 

تومــان اســت.
با ایــن وجــود امــا ســازمان صــدا و ســیما تــا بــه 
ــر  امــروز ســهم ۱۵ میلیــارد تومــان تعییــن شــده ب

اســاس قانــون بودجــه ســال ۹۹، از محــل درآمــد 
حاصــل از تبلیغــات ناشــی از پخــش مســابقات 
ورزشــی را بــه وزارت ورزش پرداخــت نکرده اســت. 
در ایــن راســتا، بــر اســاس اعــالم ژالــه فرامرزیــان، 
معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت ورزش 
و جوانــان به ایســنا، صــدا و ســیما در ســال ۹۹ 
مبــادرت بــه واریــز درآمدهــای تبلیغاتــی ناشــی 
ــه ردیــف درآمــدی  از پخــش مســابقات ورزشــی ب
شــماره ۱۴۰۱۸۴ نــزد خزانــه داری کل  کشــور نکرده 
اســت و اینگونــه ســهم ۳۰ درصــدی وزارت ورزش 
نشــده  پرداخــت  مربوطــه  محــل  از  جوانــان  و 
کــه از ســوی این وزارتخانــه بــه  اســت؛ مســئله ای 

گــزارش شــده اســت. نهادهــای نظارتــی 
پیش از اتمام ســال ۹۹ نیز، مســعود ســلطانی فر، 
کــرد تــا پایــان  وزیــر ورزش و جوانــان به ایســنا اعــالم 
دی مــاه، حتــی یــک ریــال هــم از ســوی ســازمان 
صداوســیما به ایــن حســاب واریــز نشــده اســت 
و در هــر صــورت نهادهــای نظارتــی و مجلــس 
شــورای اســالمی از وزارت ورزش خواســتار ارائــه 
که ایــن  کردیــم  اعــالم  نیــز  مــا  گــزارش شــدند و 
ســازمان بــه قانــون عمــل نکــرده و بایــد پاســخگو 

نهادهــای  امیدواریــم  هــم  نهایــت  در  باشــد، 
نظارتــی پیگیری هــای الزم را انجــام دهنــد، چــرا 
که ایــن مبلــغ حــق ورزش ایــران اســت و بــه تمــام 
رشــته های ورزشــی تعلــق دارد. بــر اســاس الیحــه 
بودجــه ســال ۱۴۰۰، درآمــد حاصــل از تبلیغــات 
ــارد  ــی ۱۵۰ میلی ــابقات ورزش ــی از پخــش مس ناش
کــه بایــد بــه نســبت ۳۰ بــه ۷۰  تومــان بــرآورد شــد 
بیــن وزارت ورزش و جوانــان و ســازمان صــدا و 
کــه در الیحــه  ســیما تقســیم شــود، مســئله ای 
اصالحــی ارائــه شــده از ســوی دولــت بــه مجلــس 
جایــی نداشــته اســت تا اینگونــه و بــا همیــن رقــم 
بــه قانــون تبدیــل شــود. بنابرایــن ســهم وزارت 
از  ناشــی  تبلیغــات  ســهم  از  جوانــان  و  ورزش 
پخــش مســابقات ورزشــی کــه ۱۵۰ میلیــارد تومان 
بــرآورد شــده بــر اســاس قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
کــه برابــر ۴۵ میلیــارد  معــادل ۳۰ درصــد اســت 
تومــان می شــود و بــا لحــاظ بدهــی ۱۵ میلیــارد 
تومانــی ســازمان صــدا و ســیما بــه وزارت ورزش و 
جوانــان مطابــق قانــون بودجــه، در ســال جــاری 
بدهی ایــن ســازمان بــه ورزش ایــران معــادل ۶۰ 

میلیــارد تومــان خواهــد شــد.

بدهی صداوسیما به ورزش ۶۰ میلیارد تومان می شود! 

برابــر  فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  پیــروزی  پــاداش 
شــد. پرداخــت  تیــم  اعضای ایــن  بــه  کامبــوج 

گــزارش ســایت فدراســیون فوتبال ایــران، بــا  بــه 
دســتور شــهاب الدیــن عزیــزی خــادم، رئیــس 
فدراســیون فوتبــال، پــاداش پیــروزی تیــم ملــی 
کامبــوج بــه حســاب ملی  فوتبــال کشــورمان برابــر 

پوشــان واریــز شــد. 
کشــورمان روز جمعــه ۲۱  ملــی پوشــان فوتبــال 
گل  خردادمــاه توانســتند این تیــم را بــا نتیجــه پــر 
گفتنــی اســت، تیــم  ده بــر صفــر شکســت دهنــد. 
کشــورمان در آخریــن دیــدار خــود از  ملــی فوتبــال 
ســری رقابت هــای انتخابــی جــام جهانــی روز ســه 
شــنبه ۲۵ خردادمــاه از ســاعت ۲۱ بــه وقــت تهران 

بــه مصــاف عــراق مــی رود.

عــراق بــا نتیجــه بــه دســت آمــده در بــازی لبنــان 
بــه مرحلــه بعــدی  کــره جنوبــی، صعــودش  و 

کــرد. انتخابــی جــام جهانــی را قطعــی 
جنوبــی  کــره  مقابــل  لبنــان  کــه  شکســتی  بــا 
ــراق  ــال ع ــی فوتب ــم مل ــود تی ــد؛ صع ــل ش متحم
بــه مرحلــه بعــدی رقابت هــای انتخابــی جــام 
 ۲۰۲۳ ملت هــای  جــام  و  قطــر   ۲۰۲۲ جهانــی 
ــران در  ــدار آنهــا مقابل ای چیــن قطعــی شــد و دی

روز ســه شــنبه تشــریفاتی خواهــد بــود.
گــر در هفتــه پایانــی مقابل ایــران شکســت  عــراق ا
بخــورد بــا ۱۱ امتیــاز بــه جــدول تیم هــای دوم 
ــا  ــاز دارد ام ــون ۱۷ امتی کن ــراق ا ــت. ع ــد رف خواه
آنــان  بــرد  دو  بــرود،  تیم هــای  جــدول  بــه  گــر  ا
امتیــازی   ۱۱ و  شــده  حــذف  کامبــوج  مقابــل 
چهــار  قرقیزســتان  جــدول  در ایــن  می شــود. 
هفــت  شــرایط  بهتریــن  در  و  اســت  امتیــازی 
کار  امتیــازی می شــود. لبنــان هــم بــا ۱۰ امتیــاز بــه 
خــود پایــان داد و اردن نیــز در صــورت شکســت 

اســترالیا ۱۱ امتیــازی می شــود امــا تفاضل ایــن 
ــا عــراق بســیار پایین تــر اســت  تیــم در مقایســه ب
کاغــذ بایــد بــرای آنهــا شانســی قائــل  و تنهــا روی 

ــد. ــرار بگیرن ــر از عــراق ق ــد باالت ــا بتوانن ــود ت ب
در  کاتانتــس  ســرچکو  گردان  شــا بایــد  حــال 
داشــت  خواهنــد  نمایشــی  چــه  مقابل ایــران 
میــدان  بــه  پــا  روحیــه ای  و  آرایــش  چــه  بــا  و 
می گذارنــد. آنهــا بــه احتمــال زیــاد بــا تمــام تــوان 
راحتــی  و  آســایش  بــا  و  می شــوند  زمیــن  وارد 
گان اســکوچیچ  گردان درا بیشــتری مقابــل شــا

کــرد. خواهنــد  صف آرایــی 
ــران در دور دوم رقابت هــای  تیــم ملــی فوتبال ای
جــام  و  قطــر   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  انتخابــی 
از  ســوم  گــروه  در  چیــن   ۲۰۲۳ ملت هــای 
هفــت بــازی برگــزار شــده ۱۵ امتیــاز بــه دســت 
آورده اســت و بایــد روز ســه شــنبه در ورزشــگاه 
ــن  ــود در ای ــدار خ ــن دی ــن، آخری ــه ی بحری خلیف
مرحلــه را از ســاعت ۲۱ بــه وقــت تهــران مقابــل 

کنــد. عــراق برگــزار 

یــک رســانه تونســی جزئیاتــی از پیشــنهاد وسوســه 
کننــده باشــگاه پرســپولیس به ســتاره تیــم ملی این 

کشــور خبــر داد.
چنــد روز پیــش یــک رســانه مصــری مدعــی شــد 
باشــگاه پرســپولیس به فرجانی ساســی ملی پوش 
تونســی باشــگاه الزمالــک مصــر پیشــنهاد داده ولــی 
بالفاصلــه باشــگاه پرســپولیس این خبــر را تکذیــب 
نشــریه  زمینــه  کــرد. در جدیدتریــن خبــر در ایــن 

کــرد و نوشــت: باشــگاه پرســپولیس ایران »تونــس الرقمیــة« ابعــاد جدیــدی از ایــن پیشــنهاد  را مطــرح 
کننــده بــه ســتاره تیــم ملــی  پیشــنهادی وسوســه 
کــرد. کشــورمان و عضــو باشــگاه الزمالــک مصــر ارائــه 

ــور دارد  ــیا حض ــان آس ــگ قهرمان ــپولیس در لی پرس
و ایــن حضــور تیمی ایرانــی در باالتریــن تورنمنــت 
آســیا تشــویق می کنــد تــا ساســی بــه پرســپولیس 

ــود. ــق ش ملح
قــرارداد ساســی بــا الزمالــک مصــر بــه پایــان رســیده و 

بازیکــن آزاد بــه شــمار می آیــد.

مدیر رســانه ای تیم فوتســال گیتی پســند اصفهان 
گفــت: علی اصغــر حســن زاده و مســعود یوســف ۲ 
بازیکــن تیــم ملــی بــه مــدت یــک فصــل، قــرارداد 

کردنــد.  ــد  خــود را با ایــن تیــم تمدی
جــواد شــریف افــزود: حســن زاده در چندیــن ســال 
حضــورش در گیتــی پســند بازی هــای تاثیرگــذاری از 
خــود بــه نمایــش گذاشــته و همراه ایــن تیــم ســابقه 
ــابقه  ــی س ــم مل ــی در لیــگ برتــر و همــراه تی قهرمان
کســب عنــوان ســومی جهان و عنوان هــای متعــدد 
گفــت: مســعود  داخلــی و بیــن المللــی را دارد. وی 
یوســف بازیکــن جــوان نیــز در تیــم ملــی امیــد و 
بزرگســاالن حضور داشــته و بازی های خوبی انجام 

کــرد: همچنیــن علــی  داده اســت.  وی تصریــح 
کشــیان سرپرســت فصــل قبــل باشــگاه بــرای  هوا

یــک فصــل دیگــر در ســمت خــود ابقــا شــد.
نایــب  قبــل  گیتــی پســند، فصــل  تیــم فوتســال 

شــد. برتــر  لیــگ  قهرمــان 

رییــس فدراســیون ورزش روســتایی و بازی هــای 
در ایــن  لیــگ  ســازمان  تشــکیل  از  بومی محلــی 
فدراســیون بــه منظــور توســعه و ترویــج بازی هــای 
کشــور خبــر داد.  محمــد تقــی امیــری  محلــی در 
خراســانی در مجمــع ســاالنه روســتایی وبازی هــای 
بومــی و محلــی اصفهــان در ســرای ورزشــکاران این 
اســتان بــا بیان اینکــه اصفهــان در ورزش حرفــه ای 
حــال  در  افــزود:  دارد  متنوعــی  باشــگاه های 
تشــکیل ســازمان لیــگ  در فدراســیون ورزش هــای 
ــتیم  و  ــی  هس ــی و محل ــای بوم ــتایی و بازی ه روس
امیدواریــم بتوانیــم ورزش هــای ســنتی و بازی هــای 

کنیــم. بومی محلــی را بــه صــورت لیــگ برگــزار 
ــی  ــای بومی محل ــعه ورزش ه ــر توس ــد ب کی ــا تا وی ب
بــه شــکل حرفــه ای  تصریــح کــرد:  امیــدارم اصفهان 
کننــده در ایــن  دارای بیشــترین تیم هــای شــرکت 
حرفــه ای  ورزش  فرهنــگ  چــون  باشــد،  زمینــه 
قهرمانــی ظرفیــت آن در ایــن اســتان وجــود دارد.

و  روســتایی  ورزش هــای  هیــات  گفــت:  وی 
بازی های بومی و محلی اســتان اصفهان براســاس 
ارزیابــی اســتانی در ســال ۹۹ رتبــه نخســت را ســطح 
کــرد و ایــن موضــوع نشــان دهنــده  کســب  کشــور 
پتانســیل، مدیریــت و تــالش بــاال در ایــن هیــات 

دختــران   ورزش  المپیــاد  برگــزاری   وی  اســت. 
روســتایی و عشــایری و برگــزاری نخســتین المپیــاد 
جملــه  از  را  عشــایری  و  روســتایی  خانه هــای 
کــرد که در درســت اقدام اســت  برنامه هایــی عنــوان 

و بــه زودی برگــزار خواهــد شــد.
امیــری خراســانی بــا اشــاره به اینکــه بیشــترین آمــار 
خانه هــای ورزشــی و روســتایی متعلــق بــه اســتان 
اصفهــان اســت اظهــار داشــت: قصــد مــا بر ایــن 
اســت کــه میزبانــی بخــش پایانی نخســتین المپیاد 
خانه هــای روســتایی و عشــایری را بــه اصفهــان 
بدهیــم. رییــس هیــات ورزش هــای روســتایی و 
نیــز  اصفهــان  اســتان  بومــی و محلــی  بازی هــای 
گذشــته ۱۲۰ خانــه  گفــت: ســال  در ایــن نشســت 
کــه   بــود  اســتان  روســتایی ســهمیه این  ورزشــی 
برگــزاری  اســدی  مهــدی  شــد.  خانه ایجــاد   ۱۵۹
اســتفاده  مجــازی،  فضــای  در  جشــنواره  چهــار 
مجــازی،  فضــای  در  آموزشــی  کالس هــای  از 
و  کارشناســی  کمیته هــای  در  مســتمر  حضــور 
ــانی  ــالع رس ــوزش و اط ــر آم ــد ب کی ــز تا ــردی و نی راهب
را از دیگرموضوعــات محــوری خــود در ایــن هیــات 

کــرد. عنــوان 
کنــون افــزون بــر ۲ هــزار و ۴۰۰ بــازی بومی محلی در  تا

کشــور شناسایی شــده است.

انتخابی جام جهانی - بحرین :

پاداش برد تیم ملی ایران مقابل کامبوج 
پرداخت شد

مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۲ :

صعود عراق قطعی شد؛ دیدار تشریفاتی مقابل ایران

پیشنهاد وسوسه کننده پرسپولیس به ساسی

۲ بازیکن گیتی پسند، 
قرارداد خود را با این تیم تمدید کردند 

سازمان لیگ ورزش روستایی تشکیل می شود

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

بــرای  را  تالشــم  نهایــت  گفــت:  کشــاورز  محمــد 
ــا بتوانــم  گیتی پســند انجــام می دهــم ت ســربلندی 

همــراه با ایــن تیــم بــه موفقیــت برســم. 
فوتســال  تیــم  جدیــد  ســرمربی  کشــاورز  محمــد 
پیوســتنش  درخصــوص  اصفهــان  گیتی پســند 
گیتی پســند  به عنــوان ســرمربی بــه تیــم فوتســال 
گیتی پســند بــا  گذشــته مدیــران  گفــت: در هفتــه 
بنــده تمــاس گرفتنــد و پس از چند جلســه ای که با 
اعضــای هیئت مدیــره داشــتیم ســرانجام به توافــق 
گیتی پســند  نهایــی رســیدیم و از حــاال در خدمــت 
گیتی پســند  خواهــم بــود. شــناخت خوبــی از تیــم 
کنــم. کمــک  دارم و امیــدوارم بتوانــم به ایــن تیــم 

خوشــحالم.  اصفهــان  بــه  بازگشــت  از  افــزود:  او 
گیتی پســند عمــر ورزشــی ام  ســال های زیــادی در 
گذرانــده ام، نهایــت تالشــم را بــه کار  را در اصفهــان 
می بــرم تــا بتوانــم در ایــن تیــم عملکــرد خوبــی را 
به جــا بگــذارم. اصفهانی هــا همیشــه بــه مــن لطــف 
داشــته اند و امیــدوارم بتوانــم جواب محبت شــان را 
بــا کســب یــک نتیجه خوب در ســال جدیــد بدهم.

در  می توانــد  آیــا  درخصوص اینکــه  کشــاورز 
در  کار  کــرد:  اظهــار  شــود  موفــق  گیتی پســند 
که  گیتی پســند بســیار دشــوار اســت، این را می دانم 
یــک چالــش ســختی در پیــش رو دارم؛ امــا نهایــت 
انجــام  گیتی پســند  ســربلندی  بــرای  را  تالشــم 
می دهــم، هرچــه در چنتــه دارم می گــذارم تــا بتوانــم 

همــراه با ایــن تیــم بــه موفقیــت برســم.
ســرمربی جدید تیم فوتســال گیتی پســند در پاسخ 
کامی های ایــن  کــه می توانــد بــه نا به ایــن ســوال 
گیتی پســند  کــرد:  تیــم پایــان دهــد خاطرنشــان 
و  داشــته  اختیــار  در  خوبــی  امکانــات  همیشــه 
ــرایط  ــرده، در ش ک ــذب  ــال را ج ــای فوتس بهترین ه
فوتســال  در  می دهــد،  رخ  اتفاقــی  هــر  حرفــه ای 
امســال  امیــدوارم  اســت،  خیلی زیــاد  رقابــت 

گیتی پســند شــود. موفقیــت نصیــب 
مربی گری کردن را سخت از بازیکن بودن 

می دانم
فضــای  و  مربیگــری  دوران  بــه  اشــاره  بــا  کشــاورز 
کــرد:  عنــوان  بازیگــری  دوران  بــا  آن  متفــاوت 
کامال جداست،  مربیگری و بازیکن بودن دو مقوله 
زمانی کــه بازیکــن هســتید تالش تــان را بــرای تیــم 
انجــام می دهیــد؛ امــا وقتــی مربــی هســتید نه تن ها 
کنــی بلکــه بایــد بــا افــکار ۲۰نفــر  خــودت بایــد تــالش 
دیگــر پیــش برویــد، بایــد ســلیقه های مختلــف را 

کنــار هــم قــرار دهیــد تــا نتیجــه دلخــواه بگیرید. ایــن 
جایــگاه شــرایط خــاص خــودش را دارد و شــخصا 
بــودن  بازیکــن  از  ســخت تر  را  کــردن  مربیگــری 

می دانــم.
کاپیتــان ســابق تیم ملــی فوتســال در پاســخ به ایــن 
گیتی پســند  کــه به عنــوان مربی-بازیکــن در  ســوال 
گفــت: خیــر، امســال فقــط  کــرد  فعالیــت خواهــد 
و  نمی کنــم  بــازی  مربیگری ســت،  روی  تمرکــزم 
تمــام انــرژی ام را بــرای موفقیــت روی نمیکــت تیــم 

می گــذارم.
کشــاورز درباره اینکــه می توانــد پــس از چندســال 
گیتی پســند را بــه قهرمانــی لیــگ برســاند اذعــان 
کــه  کــه می توانــم بدهم ایــن اســت  کــرد: تنهــا قولــی 
گیتی پســند بــه کار  نهایــت تالشــم را بــرای موفقیــت 
گیتی پســند  که با مدیران  ببندم، در جلســاتی هم 
داشــتیم، آن هــا از مــن قهرمانــی نخواســتند؛ امــا 
می دانــم جایــی هســتم که باید هــرکاری الزم اســت 

بــرای موفقیــت تیــم انجــام بدهــم.
بــه  مدنظــرش  بازیکنــان  اعــالم  درخصــوص  او 
ــا  ــده حتم ــد روز آین ــت: در چن گف ــگاه  ــران باش مدی
کــه طبــق آن  لیســتم را بــه باشــگاه ارائــه می کنــم 

کارمــان را جلــو ببریــم. لیســت بتوانیــم 
حضورم در تیم ملی مشروط به توافق باشگاه و 

تیم ملی است
ــد تیــم فوتســال  ســرمربی جدی

از  تشــکر  ضمــن  گیتی پســند 
ســرمربی تیم ملی، حضــور در 
تیم ملــی را مشــروط به توافق 

مســئوالن باشــگاه و تیم ملــی 
کــرد: از  دانســت و خاطرنشــان 

کــه بــه  ناظم الشــریعه ممنونــم 
بنــده لطف و اعتماد داشــت و 

پیشنهاد همکاری در 

تیم ملــی را بــه من داد که قســمت نشــد بــا آن ها کار 
کنــم. وقتــی مســئولیت یــک تیــم را قبــول می کنــم 
گــر بخواهــم در تیم ملــی هــم باشــم این مســئله بــه  ا
تعامــل بیــن باشــگاه و تیم ملــی نیــاز دارد و از عهــده 
کــه از دســتم بربیایــد  مــن خــارج اســت. هرکمکــی 

ــرای تیم ملــی انجــام می دهــم. ب
مســابقات  و  تیم ملــی  درخصــوص  کشــاورز 
گفــت: تیم ملــی بازیکنــان  پیــش روی جام جهانــی 
کمــک  تیــم  بــه  می تواننــد  کــه  دارد  اولــی  طــراز 
کننــد، جوان هــای آینــده داری بــه تیم ملــی دعــوت 
کــه حرف هــای زیــادی برای گفتــن خواهند  شــدند 
کــه در راس  داشــت، کادرفنــی فوق العــاده ای داریــم 
کــه بــا تیم ملــی بــه  آن ناظم الشــریعه حضــور دارد 
مقــام ســوم دنیــا رســیده، امیــدوارم همــه مســائل 
مناســبی  نتایــج  تــا  دهــد  هــم  دست به دســت 

بگیریــم.
گفــت: امــا یــک نکتــه ای هــم بایــد ذکــر  او در ادامــه 
شــود، تیم ملــی بــه حمایت هــای مالــی و حمایــت 
مســئولین فدراســیون، اهالــی فوتســال و رســانه ها 
ــا بتوانــد در مســابقات جهانــی ســربلند  نیــاز دارد ت

باشــد و مــردم لــذت ببرنــد.
گیتی پســند در پایــان بــا  ســرمربی تیــم فوتســال 
صحبــت درخصــوص وحید شمســایی او را بازیکن 
گفــت: شمســایی  بزرگــی دانســت و 
مربــی و بازیکــن بســیار بزرگی ســت، 
در  هستم ایشــان  مطمئــن 
گیتی پســند نهایــت تالشــش را بــرای 
موفقیت تیــم انجام داد، ســال های 
بســیار زیــادی بــرای تیم ملی ایــران 
وحیــد  امثــال  کشــیده،  زحمــت 
شمســایی باید در بدنه فوتســال کشور 
حفــظ شــوند، تجربیــات فراوانــی دارنــد و 
ــد  در هربخشــی از فوتســال باشــد می توان
کمــک  کشــورمان  ــه فوتســال  ب
کنــد، برای ایشــان آرزوی 

می کنــم. موفقیــت 

سرمربی جدید تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان: 

فقط مربی خواهم بود نه بازیکن 
گزارشربخ حاشــیه  در  مجلــس  ورزش  کســیون  فرا رییــس 

المپیــک  انتخابــی  فوتبــال  رقابت هــای  برگــزاری 
ــت  ــال اس ــت ۸ س ــت: دول گف ــش  کی ــنوایان در  ناش
کــه دربــاره خصوصــی ســازی دو باشــگاه اســتقالل و 
که  پرســپولیس شــعار می دهد، این چیزی نیســت 
کــه افــراد دلســوز در راس  امکانپذیــر باشــد مگر ایــن 

ــد.  ــرار بگیرن ــور ق کش ورزش 
کســیون ورزش  محمدمهــدی فروردیــن، رئیس فرا
مجلــس دربــاره پیــروزی تیــم ملــی فوتبال ایــران 
برابــر بحریــن و امــکان صعــود آن بــه مرحلــه بعــد 
کشــور آن قــدر  اســتعداد  کــرد: در فوتبــال  اظهــار 
کــه نگــران بازی های ایــن مدلــی نیســتیم،  داریــم 
از  مجلــس  در  کــه  دارنــد  انتظــار  مــا  ورزشــکاران 
کــه تیم ملی  حقشــان دفــاع کنیــم، مــن یقیــن دارم 
ــرون  ــربلند بی ــز س ــراق نی ــر ع ــورمان براب کش ــال  فوتب
کــه برابــر بحرین توانســت  خواهــد آمــد، همــان طــور 
دل ۸۵ میلیــون نفــر ملت ایــران را شــاد کنــد. تــالش 
فوتبالیســت های ما ایــن اســت کــه پاســخ محبــت و 
حمایــت ملــت را بــا پیــروزی برابــر تیــم عــراق بدهنــد 
کنند. من برای تیم  و این خوشــحالی را دو چندان 
ملــی آرزوی موفقیــت دارم و معتقــدم هــر نتیجه ای 
کــه برابــر عــراق رقــم بخــورد از ارزش هــای تیــم ملــی 
کــم نخواهــد شــد زیــرا ما بهتریــن تیــم ملــی را داریم.

کــرد: تا ایــن لحظــه برنامه ای  فروردیــن خاطرنشــان 
برای ورزش کشــورمان نداشــتیم تا بازیکنان با فراغ 
بــال در رویدادهــای آســیایی و جهانــی حضــور پیــدا 
کــه شــاهد این باشــیم  کننــد، امیــدوارم روزی برســد 
کــه همــه چیــز در جایــگاه خود قرار بگیرد و شایســته 

کــم شــود. ســاالری و عدالــت در ورزش حا
وی همچنیــن در خصــوص مشــکالت اســتقالل و 
کــرد: مشــکل این دو باشــگاه بــه  پرســپولیس اظهــار 
کارآمدی مدیــران آنها بازمی گردد  ســوءمدیریت و نا

گذشــت چندیــن ســال از عمــر انقــالب هنــوز  کــه بــا 
کشــور  ورزش  رأس  در  تخصصــی  مدیــر  شــاهد 
نبودیــم. مدیــران مســائل حزبــی را در عرصــه ورزش 
کشــور لحــاظ می کننــد و ایــن بــه ورزش کشــور لطمه 
گر ایــن رونــد ادامــه داشــته  می زنــد. بــدون شــک ا
فروردیــن  بــرد.  نخواهیــم  جایــی  بــه  راه  باشــد، 
و  پرســپولیس  و  اســتقالل  هــواداران  داد:  ادامــه 
خــود بازیکنان ایــن دو باشــگاه و مربیــان و کادر فنی 
کشــور هســتند، مگــر می شــود از ایــن  ســرمایه های 
ســرمایه ها غافــل بــود. ما برابر احساســات هــواداران 
مســئول هســتیم، بــه نظر مــن ورزش کشــور نیــاز به 

ــی دارد. ــی تخصص جراح
وی همچنیــن در خصــوص پرونــده ویلموتــس، 
ســرمربی پیشــین تیــم ملــی فوتبال ایران نیــز گفت: 
از زمــان حضــورم در مجلــس بــه شــکل جدی ایــن 
کــه  پرونــده را دنبــال می کنــم و همــه شــاهد بودنــد 
کاًل از چرخــه فوتبــال خــارج  مســببان این پرونــده 
کــه  شــدند، هرچنــد همچنــان عــده ای هســتند 
بــه صــورت خیلــی مخفیانــه و نامحســوس در ایــن 
مســاله اظهارنظــر می کننــد و ایــن مســاله بــه فوتبال 
کــه دســت  آســیب می زنــد. البتــه جاهایــی هســت 
مــا بســته اســت امــا وظیفــه قانونــی خــود را در ایــن 
و  شناســایی  را  افــراد  داده ایــم،  انجــام  خصــوص 
کمیســیون اصــل ۹۰  تحویــل داده ایــم  اســناد را بــه 
ــیدگی  ــه آن رس ــده و ب ــی ش کار قضای ــده وارد  و پرون
خواهــد شــد تــا دوبــاره مســائلی از ایــن دســت اتفــاق 

نیفتد.
بــه  بایــد  مســائل  گونــه  در ایــن  افــزود:  فروردیــن 
دنبــال پیشــگیری و شناســایی چهره هــای ورزشــی 
کشــور باشــیم تــا از نظــرات و  شــناخته شــده در 
کنیــم تــا شــاهد عدالــت  تجربیــات آنهــا اســتفاده 

کشــور باشــیم. تمــام عیــار در ورزش 

در محل ســازمان لیگ فدراســیون فوتبال، مرحله 
۴/۱ نهایــی جــام حذفــی انجــام شــد و تیم هــای 

حاضــر، حریفــان خــود را شــناختند.
در  کشــورمان  فوتبــال  برتــر  لیــگ  روزهــا  ایــن 
تعطیــالت خــود بــه ســر می بــرد و عالقــه منــدان بــه 
ــا اســترس خاصــی نتایــج  به ایــن پدیــده جــذاب، ب
ــه  ــه مرحل ــی ب ــرای راهیاب ــران ب ــی فوتبال ای ــم مل تی
نهایــی انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر را دنبــال 

می کننــد.
مســابقات  ســمت  بــه  حواس هــا  میــان  در ایــن 
کــه در اروپــا برگــزار می شــود هــم هســت،  یــورو ۲۰۲۰ 
امــا امــروز مســئوالن ســازمان لیــگ فوتبال ایــران، 
کشــی مرحلــه  ســاعت ۱۵:۳۰ دقیقــه مراســم قرعــه 
۴/۱ نهایــی جــام حذفــی را در همیــن محــل انجــام 
ــند. ــود را بشناس ــان خ ــا، حریف ــا تیم ه ــد ت می دهن
در ایــن مرحلــه تیم هــای اســتقالل، پرســپولیس، 
فــوالد  ملــوان،  آبــاد،  خــرم  خیبــر  ســپاهان، 
گهــر ســیرجان  گل  ک و  خوزســتان، آلومینیــوم ارا
کــه جــواز حضــور در مرحلــه  هشــت تیمی هســتند 
دریافــت  را  حذفــی  جــام  نهایــی  چهــارم  یــک 

کرده انــد.
ملــوان و خیبــر خــرم آبــاد دو تیــم لیــگ یکــی حاضــر 
در ایــن مرحلــه هســتند. خیبری هــا اولین بار اســت 
بــه دســت  را  کــه شــانس حضــور در ایــن مرحلــه 
کــه همیشــه  آورده انــد. قوهــای ســپید انزلیچی هــم 
بــزرگ در جــام  گربــه ســیاه تیم هــای  بــه عنــوان 
ع  ــار زار ــا مازی ــار ب حذفــی شــناخته می شــوند، این ب
کاپیتــان ســابق خودشــان بــه عنــوان ســرمربی، پــا 

گذاشــته اند. رقابت هــا  به ایــن 
ــد،  ــه به ایــن مرحلــه راه یافته ان ک از بیــن تیم هایــی 

پرســپولیس، اســتقالل، ســپاهان و ملــوان عنــوان 
کرده انــد. فینــال  کســب  قهرمانی ایــن رقابت هــا را 
کتور تبریز  فصل گذشــته را هم اســتقالل تهران و ترا
برگزار کردند و پرشــورها قهرمان شــدند. آنها امسال 
بــه آلومینیــوم منصوریــان در مرحلــه قبــل باختند و 

کنــار رفتند.
حاال طبق قرعه کشــی انجام شــده، در مرحله ۴/۱ 
نهایــی جام حذفــی دیدارهای زیر انجام می شــود:

پرسپولیس- استقالل
ملوان- خیبر خرم آباد

فوالد خوزستان- سپاهان
ک گل گهر سیرجان - آلومینیوم ارا

الزم بــه ذکــر اســت تیم هــای ســمت راســت میزبــان 
هستند.

ضمن اینکه ســهیل مهدی مسئول ســازمان لیگ 
در خصوص

گفت: »مسابقات این  تاریخ برگزاری این مسابقات 
کــه دو تیــم در  مرحلــه بــه شــکلی برگــزار می شــود 
بــازی تکــراری و در لیــگ و در جــام حذفــی دو هفتــه 

پیاپــی بــه مصــاف هــم نرونــد.«
ضمنــًا، بــا توجــه به اینکــه دیــدار بعــدی ســپاهان در 
لیــگ برتــر مقابــل فــوالد خواهــد بــود، دیــدار دو تیــم 
در جــام حذفــی بــا فاصله زمانی بیشــتر از یک هفته 

برگــزار خواهد شــد.
همچنیــن، ســپاهان در صــورت پیــروزی برابــر فوالد 
در اهــواز، در مرحلــه نیمــه نهایــی برابــر هــر تیمی کــه 
قــرار بگیــرد قطعــًا میزبــان خواهــد بــود چــون در دو 
دیــدار متوالــی مرحلــه یــک چهــارم نهایــی و یــک 
هشــتم نهایــی برابــر فــوالد و خوشــه طالیی مهمان 

بــوده اســت.

کسیون ورزش مجلس:  رییس فرا

درفشی فر به جز پرسپولیس، ۱۰ مدعی دارد
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی انجام شد: 

پرسپولیس به استقالل خورد، فوالد به سپاهان

خبرخبر



سال پنجم - شماره  11۵7 
سه شنبه  2۵  خرداد  1۴۰۰ -  ۴ ذی القعده  1۴۴2
1۵  ژوئن     2۰21 7سالمت

جهانــی،  کسیناســیون  وا گســترش  برخــاف 
پیش بینــی  را  نابســامانی  اوضــاع  پزشــکان 
چهــارم  مــوج  را  آن  کارشناســان  کــه  می کننــد 
کــه  کرونــا می نامنــد. آن هــا عقیــده دارنــد  بیمــاری 
انســان، بســیار  بــر ســامت روان  کرونــا  تاثیــرات 
ــوده و حتــی بیشــتر از تاثیــرات  گســترده و عمیــق ب
کــه پــس از  جسمی اســت. حــدس زده می شــود 
کسیناســیون و بازگشــت مــردم بــه حالــت  پایــان وا
عادی،سیســتم بهداشــت روان در سراســر دنیــا بــا 

یــک چالــش بــزرگ روبــرو شــود.
بیــداد  برزیــل  و  هنــد  در  عفونت هــا  حالیکــه  در 
در ایــاالت  کرونــا  بــه  مبتایــان  تعــداد  می کننــد، 
بــه   کشــورها  دیگــر  از  بســیاری  و  اروپــا  متحــده، 
و  اســت  کاهــش  حــال  در  چشــمگیری  صــورت 
بدیــن ترتیــب محدودیت هــای روزمــره بــه مــرور 
کمرنگ تــر می شــوند.با این حال، بســیاری از مــردم 
احســاس می کننــد تجربــه جمعــی آســیب روانــی را 

شــده اند. متحمــل 
پروفســور  و  مارکز«،روانشــناس  »لوانــا  گفتــه  بــه 
همه گیــری  دانشــگاه هاروارد  پزشــکی  دانشــکده 
کرونــا ســبب تحریــک برخــی عوامــل روانشــناختی 
کــه در نتیجــه آن شــاهد مشــکات روحــی  شــده 
PTSD افســردگی،  اضطــراب،  از  اعــم  عاطفــی  و 

بــود.  خواهیــم  افــراد  در  ذهنــی  خســتگی  و 
عائمی هماننــد خســتگی و افســردگی می توانــد 
در طوالنــی مــدت روی فیزیــک بــدن و همچنیــن 

نحــوه عملکــرد مغــز تاثیــر چشــم گیری بگــذارد.
ســال  در  جهــان  در  شــادمانی  نــرخ  گــزارش 
کرونــا،  کــه بــا شــروع همه گیــری  ۲۰۲۱نشــان داد 
کشــورهای جهــان  ســامت روانــی در بســیاری از 
اســت.تحقیقات  زیــادی داشــته  بســیار  کاهــش 
کــه بــا بازگشــت مــردم بــه  پیشــین نشــان می دهــد 
محــل کار، مدرســه، دانشــگاه و غیــره، هم صحبتی 
گذرانــدن بــا آن هــا می توانــد  بــا دوســتان و وقــت 
کنــد.  کمــک  کاهــش اضطــراب  بــه مــرور زمــان بــه 
کــه اثــرات  با این حــال دســته ای از افــراد هســتند 
روانی ایــن همه گیــری بــه صــورت طوالنــی مــدت بــا 

آن هــا همــراه خواهــد بــود.
آسیب های سالمت روان

بــه گفتــه »ربــکا لوین کولــی«، روانشــناس دانشــگاه 
تنهایــی،  قرنطینــه،  مــاه   ۱۵ حــدود  بوســتون 
تمــاس  بــا نرم افزارهــای مختلــف، غــم، بیمــاری، 

مشــکات  و  شــغل  دادن  دســت  از  یکنواختــی، 
اقتصــادی، ســبب افزایــش بیــش از حد اضطــراب و 
افســردگی در میــان مــردم شــده اســت. ســطح این 

افزایــش واقعــا در تاریــخ بی ســابقه اســت.
بزرگســاالن  همه گیــری،  اول  ماهــه   ۹ طــول  در 
ســال  اوایــل  از  بیشــتر  برابــر  شــش  آمریکایــی 
ــزارش  گ ــود را  ــی خ ــت روان ــکات بهداش ۲۰۱۹، مش
بــا اســتفاده از داده هــای اداره  دادند. ایــن ارقــام 
کــه می تــوان از  سرشــماری در امریــکا بدســت آمــده 
آن برای تقریب معضات خانوادگی بوجود آمده و 
کــرد. حدود  اثــرات اجتماعــی و اقتصادی اســتفاده 
۴۱.۵ درصــد از ۱.۵ میلیــون نفــر شــرکت کننده در 
بــاره، عائــم افســردگی  یــک نظرســنجی در ایــن 
نتیجــه  دادند. ایــن  گــزارش  را  خــود  اضطــراب  و 
کــه دیگــر کشــورها نیــز پــس از  هماننــد نتایجــی بــود 

کرونــا بدســت آورده انــد. شــروع 
که  اضطراب و افســردگی دو اختال روانی هســتند 
عائــم آن هــا بــه وضوح در رفتار فرد ظاهر می شــود. 
کننــد، میــزان خاقیــت  ــز  برخــی نمی تواننــد تمرک
آن هــا پاییــن می آیــد و یــا در طــول روز مــدام خســته 
هســتند. بســیاری از مــردم در غــم از دســت دادن 
کــه در ایــن مــدت  عزیزانشــان هســتند. افــرادی 
تنهــا نبوده انــد نیــز، در سردرگمی هســتند. آن هــا 
کسیناســیون چطــور بایــد  کــه پــس از وا نمی داننــد 
بــه زندگــی عــادی بازگردنــد و یا از عزیزانشــان در برابر 

کننــد. کســن محافظــت  عــوارض وا
کــه کم خوابی  محققــان و پزشــکان نشــان داده اند 

و یــا بوجــود آمــدن اثــرات بــد، از دیگــر نتایــج شــیوع 
کروناســت. یــک مطالعــه نشــان می دهــد  ویــروس 
کــه قرنطینــه و انــزوای حــاد اجتماعــی، اشــتهای 
کــرده و آن هــا را بــه ســمت  کاذب در افراد ایجــاد 
افزایــش وزن ســوق داده  بیشــتر غــذا خــوردن و 
ــان  ــراد در پای ــی اف ــد برخ ــدس زده می ش اســت. ح
 ۷ حــدود  در  وزنــی  افزایــش  بــا  قرنطینــه  دوران 
کیلوگــرم روبــرو باشــند. با این حــال دیــده می شــود 

ــاال رفتــه اســت. ــرم نیــز ب کیلوگ ــا ۱۴  که ایــن رقــم ت
کنار آمدن با شــرایط حاضر، عواقب تلخ  ناتوانی در 
دیگــری را نیــز بــه همــراه دارد. افزایــش بی ســابقه 
میــزان خودکشــی در ژاپــن باعــث شــد تــا دولت ایــن 
کشــور، شــخصی را بــه عنــوان وزیــر تنهایــی در مــاه 
کند. ایــن شــرایط در آمریــکا و اروپــا  فوریــه منصــوب 
متفــاوت اســت. با اینکــه خودکشــی در ایــن دو قــاره 
افزایــش چندانــی نداشــته اســت، امــا عائمــی از 
ترومــای روحــی بــه مــرور در افــراد رو بــه افزایــش 

اســت.
کرونــا شــاهد  ایــاالت متحــده در طــول همه گیــری 
افزایــش نــرخ مــرگ امیــد و انگیــزه در میــان افــراد 
بــوده اســت. در حالیکــه در ســال ۲۰۱۹، میــزان 
از مــواد مخــدر مثــل فنتانیــل و دیگــر  اســتفاده 
مــواد مخــدر مصنوعــی در حــدود ۷۰,۶۳۰ بــوده 
اســت، این رقــم در ســال ۲۰۲۰ بــه ۹۰,۰۰۰ رســیده 
گهانی، بیشــترین میزان  اســت. این نرخ افزایش نا
افزایــش مــواد مخــدر در دو دهــه گذشــته در ایــاالت 

متحــده اســت.

آیا بازگشت به سبک زندگی 
پیش از کرونا، آسان خواهد بود؟

خبرربخ

سالمت  نوجوانان

یبوســت مشــکل فــوق العــاده شــایع اســت و 
حــدود ۲۰درصــد مردم ایــاالت متحــده را تحــت 
تاثیــر قــرار می دهــد در نتیجــه ســاالنه ۸میلیــون 
می شــود.افراد  انجــام  زمینــه  در ایــن  ویزیــت 
احتمــال مــی رود بــه دلیــل مصــرف برخــی یــا 
حتــی اجتنــاب از مصــرف مــود غذایی،انتخــاب 
ناســالم ســبک زندگــی، داروهــای مصرفــی یــا 
ــا یبوســت دســت و پنجــه  ــاری زمینــه ای ب بیم
کننــد.از عائــم یبوســت می تــوان بــه مــوارد  نــرم 
ــار اجابــت مــزاج در  کمتــر از ۳ ب کــرد:  زیــر اشــاره 
گلولــه ای؛  هفتــه، مدفــوع ســفت، خشــک یــا 
مشــکل یــا درد هنــگام دفــع مدفــوع، احساســی 
ــوع دفــع نشــده اســت، در اینجــا  ــه همــه مدف ک
رفــع  بــرای  خانگــی  طبیعــی  درمــان  چنــد 

یبوســت آورده شــده اســت.
آب فراوان بنوشید

کمبــود آب بــدن بــه طــور منظــم باعث یبوســت 
فــرد می شــود،بنابراین بــرای جلوگیــری از ایــن 
هیدراتــه  و  آب  کافــی  مقــدار  نوشــیدن  امــر 
شــخص  هنگامی کــه  اســت.  مهــم  مانــدن 
یبوســت دارد ممکــن اســت بــا نوشــیدن آب 
کار ضمــن  گازدار از شــر آن خــاص شــود. این 
کمــک بــه آبرســانی بــدن باعــث دفــع مدفــوع 

می شــود.
گازدار در  برخــی مطالعــات نشــان می دهنــد آب 
کشــی اســت. رفــع یبوســت موثرتــر از آب لولــه 

بــه ســوءهاضمه و  افــراد مبتــا  ایــن مــورد در 
مزمن ایدیوپاتیــک  یبوســت  بــه  مبتــا  افــراد 

می شــود. توصیــه 
گازدار  با ایــن حــال، نوشــیدن نوشــیدنی های 
زیرا ایــن  نیســت  خوبــی  نوشــابه ایده  ماننــد 
دارنــد  ســامتی  بــر  مضــر  اثــرات  نوشــیدنی ها 

افــراد  از  می کنند.برخــی  بدتــر  را  یبوســت  و 
) IBS( مبتــا بــه ســندرم روده تحریــک پذیــر
گازدار عائــم آنهــا را  دریافتنــد نوشــیدنی های 

می کنــد. بدتــر 
بیشتر فیبر بخورید

بــرای درمــان یبوســت پزشــکان اغلــب بــه مردم 
توصیــه می کننــد مصــرف فیبــر غذایــی خــود را 
کــه افزایــش فیبــر  افزایــش دهنــد به ایــن دلیــل 
دریافتــی باعــث افزایــش حجــم و ثبــات حــرکات 
روده و دفــع راحــت آنهــا می شــود، همچنیــن 
گــوارش  بــه آنهــا در حرکــت ســریع در دســتگاه 

کمــک می کنــد.
در حقیقــت، یــک بررســی در ســال 2۰1۶ نشــان 
داد 77درصــد از افــراد مبتــا بــه یبوســت مزمــن 
ــر اســتفاده می کننــد. با ایــن  از مکمل هــای فیب
می دهنــد  نشــان  مطالعــات  برخــی  حــال، 
افزایــش مصــرف فیبــر در واقــع می تواند مشــکل 
گــزارش می دهنــد  کنــد. برخــی دیگــر  را بدتــر 
مدفــوع  دفعــات  بهبــود  باعــث  غذایــی  فیبــر 
عائــم  ســایر  در  اســت  ممکــن  امــا  می شــود، 
گاز  ــخ و  ــوع، درد، نف ــوام مدف ــد ق ــت مانن یبوس

ــد. ــی نکن کمک
مختلــف  انــواع  کــه  آنســت  امــر  دلیل ایــن 
ــم  ــر هض ــی ب ــرات متفاوت ــی تاثی ــای غذای فیبره
غــذا دارنــد. فیبرهــای غذایــی مختلفــی وجــود 
گــروه الیــاف  کلــی آنهــا بــه دو  دارد، امــا بــه طــور 
می شــوند.  تقســیم  محلــول  و  نامحلــول 
گنــدم،  فیبرهــای نامحلــول موجــود در ســبوس 
بــه  را  فلــه  دار  ســبوس  غــات  و  ســبزیجات 
مدفــوع اضافــه می کننــد و بــه آنهــا در ســرعت 
کمــک  گــوارش  و ســهولت حرکــت در دســتگاه 

. می کنــد

کــه  غذایــی  زیــاد  حجــم  از  والدیــن  معمــوال 
می کننــد.  تعجــب  می خورنــد،  نوجوانــان 
کــه یــک میان وعــده کوچک  واقعیت ایــن اســت 
نوجوانــان  مصرفــی  غــذای  حجــم  نمی توانــد 
کنــد. نوجوانــان نــه تنهــا در مقایســه بــا  کــم  را 
بزرگســاالن بــه انــرژی باالتــری نیــاز دارنــد، بلکــه 
نیــاز آن هــا بــه تعــدادی از مواد مغــذی مهم مثل 

کلســیم، روی و آهــن هــم بیشــتر اســت.
غ تخم مر

غ منبــع خــوب پروتئیــن و 11 ویتامیــن  تخــم مــر
و مــاده معدنــی ضــروری شــامل روی، ویتامیــن 
بــه همیــن  اســت.   E ویتامیــن  و  A، ســلنیوم 
دلیــل، هنــگام صحبــت دربــاره تغذیــه نوجوانان 
نمی تــوان از مصــرف آن بــرای وعــده صبحانــه 
غ آبپــز  کــرد. شــما می توانیــد تخــم مــر صــرف نظــر 
را داخــل یخچــال قــرار داده و از آن بــه عنــوان 
میــان وعــده و حتــی یــک وعــده غذایــی ســریع 

کنیــد. اســتفاده 
موز

همــه میوه هــا بــرای مــا مفیــد هســتند، امــا مــوز 
ــان  ــرای نوجوان ــبی ب ــه مناس گزین ــژه  ــور وی ــه ط ب
ــادی  محســوب می شــود. مــوز حــاوی مقــدار زی
کربوهیدرات  ویتامین B، پتاســیم و فیبر اســت. 
موجــود در آن می توانــد هــم بــه تامیــن انــرژی 

کنــد. کمــک  مــورد نیــاز بــدن 
شیر

کلســیم،  شــیر، یکــی از غنــی ترین منابع طبیعی 
منیزیــم، فســفر، پروتئیــن و ویتامیــن B12 اســت 

کــه همــه آن هــا بــرای حفــظ ســامت اســتخوان 
مــورد نیــاز هســتند. نوجوانــان روزانــه بــه 1۳۰۰ 
گــر در برنامــه  کلســیم نیــاز دارنــد. ا گــرم  میلــی 
لبنیــات  روز  در  بــار   ۴ تــا   ۳ نوجوانــان  تغذیــه 
مصــرف نشــود، تامین ایــن میزان کلســیم بســیار 

ــت. ــخت اس س
بــه  می توانــد  هــم  شــده  غنــی  ســویای  شــیر 
گر  کنــد. امــا ا کلســیم کمک  تامیــن نیــاز بــدن بــه 
گیاهی استفاده  خانواده شــما از ســایر شــیرهای 
می کننــد بایــد برچســب روی محصــول را از نظــر 
کنیــد. چــون شــیرهای  کلســیم بررســی  میــزان 
کلســیم  بــادام، برنــج یــا جــو دوســر ممکــن اســت 

ــند. ــته باش کمی داش ــیار  بس
ماهی سالمون

ماهــی ســالمون غنــی از امــگا۳، یکــی از مهــم 
کــه به حفظ ســامت مغز  تریــن غذاهایــی اســت 
گــرم ماهــی  کمــک می کنــد. مصــرف روزانــه 1۰۰ 
کل نیــاز نوجــوان را بــه چربــی امــگا۳  ســالمون 
تامیــن می کنــد. ماهــی ســالمون را می توانیــد 
شــکل  بــه  یــا  ســاالد  یــا  ســبزیجات  بــا  همــراه 

کنیــد. ســاندویچ مصــرف 
کی مغزهای خورا

مغزهــا مقــدار زیــادی مــواد مغــذی ضــروری از 
جملــه روی، ویتامیــن E، پروتئین و فیبــر دارند. 
عــاوه بر ایــن، غنــی از انــرژی هســتند و بــه همین 
کــه در مدرســه و  گرســنه  دلیــل بــرای نوجوانــان 
هنــگام ورزش انــرژی زیــادی مصــرف می کننــد 

کامــل محســوب می شــوند. یــک میــان وعــده 

درمان سریع و راحت یبوست با این روش کنند که نوجوانان باید هر روز مصرف  مواد غذایی 

دانستنی ها

ــیار  ــد بس ــز می گوین ــا nevi نی ــه آن ه ــه ب ک ــا  خال ه
ــه مانومــا تبدیــل  کثــر آن هــا ب شــایع هســتند و ا
نمی شــوند. خال هــا معمــوال پیــش از بیســت 
ســالگی ظاهــر می شــوند و برخــی از آن هــا نیــز 
ممکــن اســت از زمــان تولد وجود داشــته باشــند. 
کــه از زمــان تولــد وجــود  خال هــای مــادرزادی 
که به مانوما تبدیل  دارند، بیشــتر احتمال دارد 
شــوند. یعنــی مهــم اســت کــه حواســتان بــه تمــام 
تــا در  باشــد  تــان  و ضایعــات پوســتی  خال هــا 
گونــه تغییــری در آن هــا هــر چــه  ــروز هــر  صــورت ب

ــر متوجــه شــوید. زودت
یــا  و  خــال  از  ترشــح  یــا  و  خونریــزی،  خــارش، 
کــه خراشــیده بــه نظــر می رســد امــا در  ناحیــه ای 
عــرض مدتــی کــه منطقــی بــه نظــر می رســد التیام 

گاهــی یــک  گرفتــه شــود.  نمی یابــد، بایــد جــدی 
حــس جدیــد یــا غیرمعمــول در ناحیــه ای نزدیــک 
بــه یــک خــال هــم می توانــد عامــت اولیــه ای از 
کــه خال هــا  مانومــا باشــد. این طبیعــی اســت 
طــی بلــوغ و بــارداری تغییــر کننــد؛ امــا تغییــر خــال 
در هــر زمانــی بایــد بــه دقــت مــورد بررســی قــرار 

ــود. ــان داده ش ــه پزشــک نش گرفتــه و ب
نــام  بــه  پوســت  در  ســلول هایی  از  خال هــا 
مانوســیت ها بــه وجــود می آینــد. وقتــی زیــر نــور 
ــزه می شــود  آفتــاب قــرار می گیریــم پوســتمان برن
و مانوســیت ها عامل این رنگ پوســت هستند. 
بعضــی از افــراد خال هــای بیشــتری دارنــد و برخی 
ممکــن اســت فقــط دو ســه خــال بیشــتر نداشــته 
باشــند. خال هــا معمــوال ژنتیکی انــد، بنابرایــن 

گــر والدیــن شــما خال هــای زیــادی دارنــد بیشــتر  ا
احتمــال دارد شــما هــم خال هــای زیــادی داشــته 

باشــید.
خال هــا  از  بعضــی  چــرا  نمی دانیــم  دقیقــا  مــا 

نــه. آن هــا  از  بعضــی  و  می شــوند  ســرطانی 
کتورهای سرطانی شدن خال ریسک فا

داشتن پوست روشن
داشتن تعداد زیادی خال

زیاد در معرض نور خورشید بودن
عوامل محیطی

سابقه ی مالنوما در خانواده
هــر چنــد تقریبــا یــک درصــد از مــوارد مانومــا 
ناشــی از جهش هــای ژنــی هســتند؛ اما مطالعات 
نشــان می دهنــد بیــش از نیمــی از ریســک ابتــا 
کتورهــای  ــا فا ــرد، مرتبــط ب ــه مانومــا در یــک ف ب

ژنتیکــی اســت.
علت های ممکن خارش یک خال

خــارش دار شــدن یــک خــال چند دلیــل می تواند 
داشــته باشــد و ســرطان در راس ایــن علت هــا قــرار 
نــدارد. خــارش خــال ناشــی از تحریــک عصب هــا 

در پوســت اســت.
ایــن تحریــک می توانــد بــه دلیــل مــواد شــیمیایی 
که به پوســت می زنید، خشــکی پوســت، پوســته 
شــدن در اثــر آفتــاب ســوختگی و دیگــر دالیــل 
باشــد. اما ایــن احســاس، یعنــی خــارش خــال، 
می توانــد ناشــی از تغییراتــی در خــود خــال نیــز 
کــه تغییــر خــال را نبایــد  باشــد و فرامــوش نکنیــد 

نادیــده بگیریــد.

روشهای شناسایی خال ها
بدن انسانربخ

دندانربخ

دانستی هاربخ

بزرگساالنربخ

خواصربخ

کــه  قــد انســان بــا افزایــش ســن کوتــاه می شــود، چــرا 
غضروف هــا بــه مــرور زمــان از بیــن می رونــد. پدهــای 
غضروفــی موجــود میــان مفاصــل اســتخوان های 
پــا و ســتون فقــرات بــه مــروز زمــان از بیــن می رونــد. 
بدیــن ترتیــب قــد افراد با افزایش ســن کوتــاه و کوتاه 

تــر می شــود.
کاهــش  ــز یکــی دیگــر از دالیــل  ــی اســتخوان نی پوک
کوچــک  قــد بــه شــمار می رود، ایــن بیمــاری باعــث 
بــا  می شــود.  فقــرات  ســتون  مهره هــای  شــدن 
کاهــش  نیــز  فــرد  عضــات  حجــم  ســن  افزایــش 
ــتخوانی  ــکلت اس ــی اس ــر افتادگ ــن ام که ای ــد  می یاب

بــدن را تشــدید می کنــد.

مــردان پــس از ۳۰ ســالگی ســه میلی متــر و زنان پنج 
کوتــاه تــر می شــوند، این رونــد تــا  میلــی متــر در ســال 
7۰ ســالگی ادامــه دارد و پــس از 8۰ ســالگی بــه پنــج 
ــان  میلــی متــر در مــردان و هشــت میلــی متــر در زن

می رســد.

نوشــیدنی ها  و  غذایــی  مــواد  در  موجــود  اســید 
مخصوصــًا در نشاســته ها و مــواد شــیرین می توانــد 
عاملــی برای ایجــاد خطــر باشــد و مینــای دنــدان 
همچنیــن  کنــد.  مقابلــه  آن هــا  بــا  بتوانــد  بایــد 
کتــری، اســید هایی را تولید  ک هــای حاصــل از با پا
کــه باعث ضعــف و تخریب مینــای دندان  می کننــد 
می شــود. اســید ها می تواننــد بــه ســطح دنــدان 
کننــد و هنگامی کــه مینــای  کــرده و آن را نــرم  حملــه 
بــرود، وضعیــت ســخت خواهــد  بیــن  از  دنــدان 
شــد. در ایــن بخــش از بهداشــت و ســامت دهــان و 
دنــدان بــه بررســی علــل آســیب بــه مینــای دنــدان و 

راه حــل آن خواهیــم پرداخــت.
انواع آسیب دیدگی های مینای دندان

وجــود  دنــدان  مینــای  دیدگــی  آســیب  نــوع  دو 
کــه  کــه شــامل ســاییدگی و تحلیــل اســت  دارد 
داشــته  منفــی  تاثیــر  آن  روی  می تواننــد  دو  هــر 
کــه  می افتــد  اتفــاق  زمانــی  ســاییدگی  باشــند. 
کشــیده و ســاییده  جسمی ســخت روی دنــدان 
می شــود، دنــدان را پــوک می کنــد و روی آن خــط 
و خش ایجــاد می کنــد امــا در مــورد تحلیــل مینــای 
کــه مینــا  گفــت زمانــی اتفــاق می افتــد  دنــدان، بایــد 
بیــش از حــد در معــرض مــواد اســیدی حاصــل از 
کی ها و همچنین اســید معده  نوشــیدنی ها و خورا

ک هــای  باشــد. همچنیــن می توانــد تحــت تأثیــر پا
کتــری در اطــراف خــط لثــه هــم قــرار بگیــرد. با
عالئم، نشانه ها و علل تحلیل مینای دندان

آســیب و مشــکات مربــوط بــه مینــای دنــدان، 
کــه  عائمــی دارد  امــا  نیســت  مشــهود  همیشــه 

می توانیــد آن هــا را مــد نظــر قــرار دهیــد :
گــر دنــدان تــان زرد یــا بــه شــدت  شــکل و رنــگ : ا
بــراق شــده، احتمــااًل مینــای دندانتــان آســیب 

اســت. دیــده 
بــه  دنــدان  حساســیت  افزایــش   : حساســیت 
اســت  ممکــن  ســرد  و  گــرم  شــیرین،  غذاهــای 
نشــانه ای از آســیب دیدگــی مینــای دنــدان باشــد. 
معمــواًل مراحــل آخــِر مربــوط بــه آســیب مینــای 
شــدید  حساســیت های  باعث ایجــاد  دنــدان، 
می شــود. بــرای از بیــن بــردن حساســیت، بــه طــور 
دندان هــای  خمیــر  از  و  بزنیــد  ک  مســوا منظــم 
مخصوص ایــن شــرایط اســتفاده کنید که بــا درمان 
آلودگی هــای موجــود روی خــط لثــه، حساســیت را 

می بخشــد. بهبــود 
گوشــه و لبه هــا  گــر دنــدان شــما در قســمت  زبــری : ا
ــر شــده اســت، احتمــااًل در حــال تجربــه مراحــل  زب
اولیــه آســیب مینــای دنــدان هســتید. همچنیــن 
فرورفتگــی ســطح دنــدان می توانــد نشــان دهنــده 

آســیب مینــای دنــدان باشــد.

ــه  ــم ب ــا تصمی ــی از خانم ه ــوا بعض ــدن ه ــرم ش گ ــا  ب
تغییــر رنــگ پوســت خــود می گیرنــد و دوســت دارند 
چند درجه تیره تر شــوند. برای تغییر رنگ پوســت 
روش هــای مختلفــی وجــود دارد از جملــه آفتــاب 
کرم هــا و لوســیون های آرایشــی  گرفتــن، اســتفاده از 
و ســوالریوم. در بیــن همه ایــن روش هــا ســوالریوم 
ک تــری نســبت بــه دیگــر روش هــا  روش خطرنــا
محســوب می شــود. در ادامــه بــه بررســی این روش 

تغییــر رنــگ پوســت و عــوارض آن می پردازیــم.
سوالریوم چیست؟

ســوالریوم در واقــع یــک تخــت حــاوی المپ هــای 
کــه بــا تابــش اشــعه UV باعــث  کننــده اســت  برنــزه 
رنــگ پوســت می شــود. ســوالریوم  برنــزه شــدن 
عــوارض  اشــعه UV دارای  از  اســتفاده  بــه دلیــل 

متعــددی بــرای پوســت اســت.
عوارض سوالریوم

سرطان و پیری پوست
گرفتــن در معــرض  ــرار  ــه علــت ق ســرطان پوســت ب
ــه شــکل  ــد و ب ــه وجــود می آی پرتوهــای فرابنفــش ب
پیــری پوســت، چیــن و چــروک پوســتی و لکه هــای 

گرچــه علــت پیــری  تیــره خــود را نشــان می دهــد. ا
امــا  نیســت  مشــخص  پوســت  موعــد  از  پیــش 
قطعــا مراقبــت نکــردن از پوســت در برابــر پرتوهــای 
ک فرابنفــش باعث می شــود که رشــته های  خطرنــا
کاژن و االســتین پوســت آســیب ببینــد و باعــث بــه 
وجــود آمــدن چیــن و چروک و خطوط ریز و درشــت 

روی صــورت شــود.
سوختگی های پوست

ســوختگی پوســت یکــی از عایــم شــایع آســیب 
گرفتــن در معــرض پرتوهــای  دیدگــی پوســت و قــرار 
فرابنفــش اســت. این اختــال معمــواًل خــود را بــه 
کــه  صــورت قرمــزی و پوســته ریــزی نشــان می دهــد 

بهبــود آن حداقــل چنــد روز طــول می کشــد.
بیماری های چشمی

گــر بیــش از حــد در برابر اشــعه فرابنفش قرار بگیرید  ا
ممکــن اســت دچــار بیماری هــای چشــمی چون 

کــت شــوید. کاتارا
اختالل ایمنی

پرتوهــای  معــرض  در  حــد  از  بیــش  گرفتــن  قــرار 
فرابنفــش باعــث ســرکوب سیســتم ایمنی بــدن و 

می شــود. پوســت  طبیعــی  دفاعــی  سیســتم 

کــه روی همــه اثر یکســان  بعضــی از داروهــا هســتند 
گاهــی اوقــات بعضــی از داروهــا بــرای افــراد  دارنــد امــا 
پزشــکان  و  اســت  تــر  ک  بــاالی ۵۰ ســال خطرنــا
نمی کننــد.  تجویــز  آن هــا  بــه  را  داروهــا  نیز ایــن 
بنابرایــن در ایــن قســمت لیســتی از ایــن داروهــا را به 

شــما معرفــی می کنیــم.
1. لونستا

بســیاری از داروهــا بــی خوابــی را درمــان می کننــد 
کــه راحــت تــر بخوابنــد.  کمــک می کننــد  و بــه افــراد 
گــر چــه افــراد بزرگســال و بــاالی پنجــاه ســال از ایــن  ا
داروهــا  زیرا ایــن  می برنــد  کمتــری  فوایــد  داروهــا 
اثــر مســکن بــرای بــدن دارنــد و می تواننــد باعــث 
کــه در ترکیــب  ســردرگمی و ســرگیجه شــوند. زمانــی 
ک تر هم  بــا داروهــای دیگر اســتفاده شــوند، خطرنــا

هســتند.
2. نکسیوم

کس  بســیاری از افــراد مبتــا بــه ســوزش معــده و رفا
اســید ممکــن اســت عــاوه بــر یــک رژیــم غذایــی 

گاهــی  دارو  کنند. ایــن  اســتفاده  هــم  دارو  از ایــن 
مــواد  از  بعضــی  در  کمبــود  باعث ایجــاد  اوقــات 
کلیــه  نارســایی  و  اســهال شــدید  بــدن،  مغــذی 
ــی رود،  ــر م ــراد باالت ــن اف ــه س ک ــان  ــود. همزم می ش
اثــر بخشــی این داروهــا کاســته می شــود و در نتیجــه 

کلیــه را ایجــاد می کنــد. نارســایی 
۳. سلبرکس

اطاعــات پیچیــده ای در مورد ایــن دارو وجــود دارد 
کــه 11 میلیــون از افــراد در سراســر  و نشــان می دهــد 
جهــان از آن اســتفاده می کنند. ایــن دارو معمــوال 
بــرای درد هــای مزمــن و حــاد آرتــروز مــورد اســتفاده 

افزایــش  را  امــا خطــر حملــه قلبــی  قــرار می گیــرد 
می دهــد و بنابرایــن بــرای افــراد بزرگســال نمی توانــد 

گزینــه مناســبی باشــد.
۴. لیبریوم

ایــن دارو یــک داروی ضــد اضطــراب اســت و ممکــن 
اســت عــوارض جانبــی هــم بــه همراه داشــته باشــد. 
بــاالی ۵۰ ســال معمــواًل در معــرض خطــر  افــراد 
بیشــتری از ایــن دارو هســتند. همچنیــن ممکــن 
کنــد.  اســت احســاس ســرگیجه را در افراد ایجــاد 
معمــواًل افــراد در ســنین بــاال ممکــن اســت بعــد 
از مصرف ایــن دارو راهــی بیمارســتان شــوند و یــا 

گــردد. آن ها ایجــاد  در  ناتوانی هایــی 
۵. وازوتک

ایــن دارو بــرای فشــارخون بــاال مــورد اســتفاده قــرار 
ک  می گیــرد. بــرای افــراد بــاالی ۵۰ ســال خطرنــا
خــون  فشــار  شــامل  آن  جانبــی  عــوارض  اســت. 
ــان  ــورت و زب ــب، ص ــه و ورم ل کلی ــایی  ــن، نارس پایی
اســت و ممکــن اســت مشــکات کبــدی را نیــز بــرای 

کنــد. فرد ایجــاد 

ســرکه ســیب و عســل دو مــاده طبیعــی شــگفت 
کــه فایــده زیــادی بــرای ســامتی  انگیــز هســتند 
می تواننــد  خــام  شــکل  بــه  مــاده  دو  دارند. ایــن 
طیــف گســترده ای از مشــکات مربــوط بــه ســامتی 
کــردن ســرکه و عســل  کننــد. بــا ترکیــب  را درمــان 
می توانیــد مزایای ایــن دو داروی طبیعــی را افزایــش 
دهیــد. عــاوه بر ایــن، افــزودن عســل شــیرین بــه 
کــه نوشــیدنی تــان  ســرکه ســیب باعــث می شــود 
خــوش طعــم تــر شــود. مصرف ســرکه ســیب و عســل 
کمــک  می توانــد بــه شــما در مبــارزه بــا درد مفاصــل 
گوارشــی  کنــد، اختــاالت التهابــی را کاهــش و عایــم 
را بهبــود دهــد و بــه درمــان بســیاری از بیماری هــا 
کنــد. ســرکه ســیب و عســل بــه علــت خــواص  کمــک 
کتری، ضدعفونی کننده، ضد التهابی و ضد  ضد با
قارچــی کــه دارنــد ســامت بــدن را بهبــود می دهنــد. 
گــزارش ژورنــال پــاس وان )PlosOne (، اســید  طبــق 

کتــری طبیعــی اســت  اســتیک یــک عامــل ضــد با
کتــری  گونه هــای مضــر با کــه می توانــد بســیاری از 
را از بیــن ببرد. ایــن تاثیــر می توانــد بــه جلوگیــری از 
عفونت هــای پوســتی، از بیــن بــردن رادیکال هــای 
آزاد در پوســت و ســرعت بخشــیدن بــه فراینــد بهبود 
زخــم کمــک کنــد. طبــق تحقیقات منتشــر شــده در 
ژورنــال Advanced Wound Care، اســید اســتیک 
ضــد عفونــی کننده هم هســت و می تواند بــه درمان 

ــد. کن ــک  کم ــن  ــای مزم عفونت ه

کوتاهمیشود؟ چراقدانسانباافزایشسن

کهمینایآنخرابشدهاست عالمتدندانی

سوالریوموعوارضآن

کهستند داروهاییکهبهشدتبرایسالمندانخطرنا

خواص سرکه سیب و عسل
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کنیــد و بــا روغــن درون تابــه در  غ رو خــرد  ۱_ مــر
بســته بذاریــد تــا اول آب بنــدازه و بعــد ســرخ بشــه 

کامــا پختــه میشــه( ) اینطــوری 
غ  کنیــد و بــا مــر کوچیــک رو ریــز  ۲_ حــاال یــه پیــاز 

تفــت بدیــن.
کنیــد و بذاریــد آب  ۳_ قــارچ خــرد شــده رو اضافــه 
غ خــوب  کشــیده و بعــد از اون همــراه بــا مــر قــارچ 

ســرخ بشــه.
کنیــد و زردچوبــه و آویشــن  ۴_ ذرت رو اضافــه 
ــه  کنیــد بعــد از ایــن مرحل ــه  و فلفــل رو هــم اضاف

کنیــد. ســس مایونــز و ماســت رو اضافــه 
کنیــد و آب لیمــو تــرش  ۵_ نمــک غــذا رو انــدازه 
کنیــد و بذاریــد غــذا غلیــظ بشــه  رو هــم اضافــه 
کــه تقریبــا ۱۰ دقیقــه بــا حــرارت متوســط طــول 

میکشــه.
کشــیده روی اون چیپس خال  ۶_ بعد تو ظرف 

یا نمکی معمولی بریزید.

در عصــر یخبنــدان بســیاری از حیوانــات یــخ زدنــد و 
ــاع را  ــت اوض ــت ها وخام ــد خارپش ــد. می گوین مردن
گرفتنــد دور هــم جمع شــوند و  دریافتنــد و تصمیــم 

بدیــن ترتیــب همدیگــر را حفــظ کننــد.
گرمتــر می شــدند؛  وقتــی نزدیکتــر بــه هــم بودنــد 
ولــی خارهایشــان یکدیگــر را زخمی می کــرد. بخاطــر 
گرفتنــد از هــم دور شــوند  ولــی از  همیــن تصمیــم 

ســرما یــخ زده می مردنــد.
از اینــرو مجبــور بودنــد یا خارهای دوســتان را تحمل 
کننــد، یــا نسلشــان منقــرض شــود. پــس دریافتنــد 
گــرد هم آینــد و آموختند  کــه بهتــر اســت بــاز گردنــد و 
کســان بســیار  که همزیســتی با  کوچکی  که: با زخم 
کننــد، چــون  نزدیــک بــه وجــود مــی آورد زندگــی 

گرمــای وجــود دیگــری مهمتــر اســت.

این چنین توانستند زنده بمانند.
کــه اشــخاص بــی عیــب  بهتریــن رابطه ایــن نیســت 
گــرد هــم مــی آورد بلکه آن اســت هر کســی  و نقــص را 
بــا دیگــری ارتبــاط قلبــی عمیــق داشــته باشــد و فــرد 
کنــار آیــد و خوبی هــای  بیامــوزد بــا معایــب دیگــران 

آنــان را تحســین نمایــد.

غ فوری ک مر خورا ارتباط قلبی

دستپخت کوتاه داستان 

دوربین هــای  بــه  مجهــز  هوشــمند  گوشــی های 
کیفیــت امــروزه تقریبــا در دســت تمــام افــراد دیــده  با
می شــود؛ ازایــن رو بــا رعایــت برخــی نــکات و اعمــال 
تنظیمــات متعــدد، همــه می تواننــد عکس هــای 
کننــد. کیفیتــی ازلحــاظ تکنیکــی و هنــری خلــق  با

ترفندهای عکاسی با موبایل
از  هوشــمند  گوشــی های  تمــام  تقریبــا  امــروزه 
فــراوان  مگاپیکســل  مثــل  متعــددی  امکانــات 
بــرای  تصویــر  ویرایــش  اپلیکیشــن های  انــواع  تــا 
کیفیــت برخــوردار هســتند.  خلــق تصاویــر زیبــا و با
گوشــی هوشــمند از بســیاری لحــاظ بــه پــای  گرچــه 
دوربین هــای حرفــه ای نمی رســد، بــا رعایــت برخــی 
کیفیــت  نــکات می تــوان بــا موبایــل بــه تصاویــری با
کــه  خیره کننــده هنــری و تکنیکــی دســت یافــت 
دوربین هــای  تصاویــر  بــا  آن هــا  از  برخــی  حتــی 

هســتند. مقایسه شــدنی  حرفــه ای 
ترکیب بندی با موبایل

کلــی دارد  ترکیب بنــدی در عکاســی هنــری قوانینی 
کــه بــرای عکاســی بــا موبایــل هــم صــدق می کننــد؛ 
گوشــی هوشــمند  امــا می تــوان از برخــی امکانــات 
کــرد. درادامــه  بــرای بهبــود ترکیــب بنــدی اســتفاده 

به ایــن نــکات اشــاره می کنیــم:
گرید برای      استفاده از خطوط 

متوازن سازی تصویر
    تنظیم فوکوس دوربین

    فوکوس روی سوژه
    استفاده از فضای منفی

    یافتن پرسپکتیو های مختلف
    بازی با انعکاس

    استفاده از خطوط راهنما
    جست وجوی تقارن

    جست وجوی الگوهای تکراری
    اجتناب از بزرگ نمایی بیش ازحد

    ثبت جزئیات کوچک
    خلق تصاویر انتزاعی

گرید برای متوازن سازی  استفاده از خطوط 
عکس

یکــی از روش هــای آســان  و برتــر بــرای بهبــود تصاویــر 
دوربیــن  گریــد  خطــوط  فعال ســازی  موبایــل، 
قانــون  براســاس  خطوطــی  بدین ترتیــب  اســت. 
صفحه نمایــش  روی  ترکیب بنــدی  »یک ســوم« 
ظاهــر می شــوند. براســاس این قانــون، تصویــر از 
ــیم  ــه ســه قســمت تقس ــودی ب ــی و عم جهــت افق
به وجــود  قســمت  ُنــه  مجمــوع  در  کــه  می شــود 

نقــاط  درصورتی کــه  نظریــه  طبق ایــن  می آیــد. 
ک یــا در  دلخــواه خــود را در ایــن محل هــای اشــترا
راســتای خطــوط راهنمــا قــرار دهیــد، تصویرتــان 
بیننــده  چشــم  بــرای  و  می شــود  متوازن تــر 
خطــوط  فعال ســازی  بــرای  اســت.  خوشــایند تر 
گوشــی آیفــون بــه بخــش Settings برویــد و  گریــد در 
ســپس Photos & Camera را انتخــاب و تنظیمــات 
کنیــد. بــرای فعال ســازی این بخــش  Grid را فعــال 
ــاز  گلکســی اپلیکیشــن دوربیــن را ب در سامســونگ 
کنیــد و بــه بخــش Settings برویــد. درادامــه صفحــه 
گزینــه grid lines را  را به ســمت پاییــن اســکرول و 

کنیــد. فعــال روشــن 
خطوط گرید موبایل

تنظیم فوکوس دوربین
خــودکار  به صــورت  کنونــی  گوشــی  دوربین هــای 
امــا  قــرار می دهنــد؛  را روی پیش زمینــه  فوکــوس 
تمــام تصاویــر نیــازی بــه ســوژه واضــح ندارنــد. بــرای 
تنظیــم فوکــوس لنــز، اپلیکیشــن دوربیــن خــود را 
کنیــد و روی صفحه نمایــش و در محــل دلخــواه  بــاز 
گــر می خواهیــد  بــرای افزایــش وضــوح ضربــه بزنیــد. ا
به ســختی  کنیــد،  عکاســی  متحــرک  ســوژه  از 
روی  امــا  داد؛  انجــام  را  تنظیمــات  می توان ایــن 
صفحه نمایــش برای تصحیــح فوکوس قبــل از ثبت 
تصویر ضربه بزنید تا مطمئن شــوید ســوژه متحرک 
روی  مربــع  یــا  دایــره  آیکــن  دارد.  کافــی  فوکــوس 
کــه فوکــوس تصویر  صفحــه دوربیــن ظاهــر می شــود 
را بــه محتــوای داخــل آن آیکــن انتقــال می دهــد.

تنظیم فوکوس موبایل
بســیاری از تصاویــر عالــی، تنهــا یــک ســوژه جــذاب 
دارند؛درنتیجــه هنــگام عکاســی زمانــی را صــرف 
کنید.برخــی عکاســان حرفــه ای  تنظیــم تصاویــر 
و  کنــد  پــر  را  قــاب  کل  نبایــد  ســوژه  می گوینــد 
گیــرد.  فضــای منفــی بایــد دوســوم تصویــر را دربــر 

می آیــد. به چشــم  بیشــتر  ســوژه  بدین صــورت 
 فوکوس روی یک سوژه

استفاده از فضای منفی
میــان  و  اطــراف  مناطــق  بــه  منفــی  فضــای 
گفتــه می شــود و می توانــد  ســوژه های هــر تصویــر 
کنــد. وقتــی  تصویــر را از خــوب بــه عالــی تبدیــل 
فضــای خالــی زیــادی در عکــس در نظــر بگیریــد، 
ســوژه بیشــتر خــود را نشــان می دهــد و مخاطــب 
بیشــتر تحت تأثیــر قــرار می گیرد؛امــا چگونــه بایــد 
فضــای منفــی را نشــان داد؟فضای منفــی می تواند 
بخــش بزرگــی از آســمان، منطقه ای خالــی، دیواری 

بــزرگ یــا بخــش زیــادی از آب باشــد.
یافتن پرسپکتیوهای مختلف

ثبــت تصویــر از زاویــه ای غیرمنتظــره ومنحصربه فرد 
کار  کند. ایــن  را به یادماندنی تــر  می توانــد عکــس 
باعث ایجــاد انتقــال حــس عمــق یــا ارتفــاع بــرای 
ــا  ــان دادن آن ه ــته نش ــن برجس ــوژه ها و همچنی س
می شــود؛ زیــرا اغلــب تصاویــر موبایــل مســتقیما یــا 
کنیــد  گرفتــه می شــوند. ســعی  از زاویــه نــگاه پرنــده 
زاویه هایــی مثــل پرســپکتیو آســمان را به عنــوان 
فضــای منفــی در تصاویرتــان بیاوریــد یــا از زاویــه بــاال 

بــه پاییــن عکــس بگیریــد.
گر پرســپکتیو شــما دچــار انحراف یــا اعوجاج  نکته: ا
شــد،از اپلیکیشــن ویرایــش تصویــر SKRWT بــرای 

تصحیــح خطــوط می توانیــد اســتفاده کنید.
بازی با انعکاس

 دیــدن انعــکاس بــرای چشــم انســان خوشــایند 
اســت؛ بنابراین دنبال فرصتی باشــید تا با انعکاس 
ــرای  کنیــد. نقــاط مختلفــی ب ــازی  ــان ب در تصاویرت
کــه می تــوان بــه بدنه هــای  انعــکاس پیــدا می کنیــد 
بــزرگ آب،آینه ها،عینک هــای آفتابی،لیوان هــای 

کــرد. نوشــیدنی و ســطوح فلــزی اشــاره 
استفاده از خطوط راهنما

در برخــی تصاویــر، خطوطــی وجود دارند که چشــم 
بیننــده را به ســمت بخشــی خــاص از تصویــر جلــب 
گفتــه می شــود. می کنند.به ایــن خطــوط، راهنمــا 
ایــن خطــوط می تواننــد مســتقیم یا مــدّور باشــند.

مــاه  اوایــل  در  هــواوی  شــرکت  از اینکــه  پــس 
کنفرانــس  میــادی جــاری )ژوئــن( و در جریــان 
معرفــی محصــول جدیــد خــود، بــرای اولیــن بــار 
 Huawei P۵۰ طراحــی خارجــی ســری جدیــد
کنندگان  افشــا برخــی  کنــون  ا داد،  نشــان  را 
مــدل  از  رنــدری  تصاویــر  فنــاوری  دنیــای 
کــه نشــان دهنــد  گوشــی را ارائــه دادنــد  Pro ایــن 
وجــود یــک نمایشــگر منحنــی و مــاژول دوربیــن 

دوتایــی بــا آرایــش لنز هــای ۳+۱ اســت.
در اوایــل مــاه میــادی جــاری، شــرکت چینــی 
کنفرانــس معرفــی  هــواوی در جریــان آخریــن 
جدیــد  نســخه  از  خــود،  جدیــد  محصــول 
کــرد.  سیســتم عامــل HarmonyOS رونمایــی 
عامــل  سیســتم  مطبوعاتــی،  کنفرانــس  در 
معرفــی  رســمًا   2  HarmonyOS انتظــار  مــورد 
ــن  ــه با ای ک ــتگاه  ــد دس ــرکت از چن ــن ش ــد و ای ش
جملــه  از  می شــوند،  فعــال  عامــل  سیســتم 
 Huawei Watch و   Huawei MatePad Pro
بر این، ایــن شــرکت  عــاوه  بــرد.  نــام   series ۳
بــار طراحــی خارجــی  اولیــن  بــرای  همچنیــن 
گوشــی هوشــمند ســری جدیــد Huawei P۵۰ را 

در معــرض دیــد عمــوم قــرار داد.
بــه  هــواوی   P ســری  پرچمــدار  گوشــی های 
می شــوند.  روز  بــه  بهــار  هــر  معمــول  طــور 
تحریم های ایــاالت  دلیــل  بــه  حــال،  با ایــن 
ســری  اســت  نتوانســته  شــرکت  متحده، ایــن 
کند. ایــن  P۵۰ را در موعــد مقــرر بــه بــازار عرضــه 
اخیــرًا  کــه  شــد  مطــرح  درحالــی  ســخنان 
مجموعه هــای مختلفــی از آخریــن رندر هــای 
گوشــی Pro Huawei P۵۰ بــه صــورت آنایــن در 

شــد. ظاهــر  مجــازی  فضــای 
تصاویــر  بــا  اساســًا  جدیــد  رندر هــای  ایــن 
کــه از Pro Huawei P۵۰ منتشــر  محــدود قبلــی 
شــده بــود، ســازگار اســت. این تصاویــر جدیــد 
یــک  که ایــن دســتگاه دارای  نشــان می دهــد 
بــرای  حفــره ای  بــا  منحنــی  صفحــه  طراحــی 

اســت.  ســلفی  دوربیــن 
حلقــه ای  مــاژول  از  نیــز  گوشــی  عقب ایــن  در 
دوتایــی اســتفاده شــده و آرایــش لنز هــا طــرح 

بــه نمایــش می گــذارد. را   »1 + ۳«
کــه مــاژول دوربیــن  ایــن بــدان معنــی اســت 
گوشــی Pro Huawei P۵۰ دارای ســه دوربیــن 

در بــاال و یــک دوربیــن در پاییــن اســت.
Huawei P۵۰ بــا سنســور دوربیــن منحصــر بــه 

فــرد سفارشــی IMX8۰۰ ســونی عرضــه می شــود 
کــه یــک لنــز بســیار بــزرگ نزدیــک بــه 1 اینچــی 
دارد. ایــن لنــز بزرگترین سنســور در تاریخ ســونی 
کــه می توانــد جلوه هــای تصویربــرداری  اســت 

قدرتمندتــری را بــه همــراه داشــته باشــد.
نشــان  جدیــد  رنــدر  تصاویــر  بر ایــن،  عــاوه 
طــرح  چهــار  در  گوشــی  که ایــن  می دهــد 
رنــگ آبــی، ســفید، طایــی و آبی-ســبز عرضــه 

شــد.  خواهــد 
بــر  مبنــی  اخبــاری  نیــز،  پیــش  هفتــه  چنــد 
از   Standard Edition  Huawei P۵۰ اســتفاده 
صفحــه نمایش هــای Visionox منتشــر شــد. 
کــه  می کنــد  ادعــا  گــزارش  بر این، ایــن  عــاوه 
 BOE نمایــش  صفحــه  از   Pro  Huawei P۵۰
مــورد  کــرد. در  اســتفاده خواهــد   Visionox و 
+Pro Huawei P۵۰ ســطح بــاال، از جدیدتریــن 
نســل صفحــه نمایــش BOE اســتفاده خواهــد 

کــرد.
کریســتال شــش  در ایــن نمایشــگر از چیدمــان 
کــه بــه صــورت خــودکار توســعه یافتــه  ضلعــی 
کــه مشــابه چیدمــان  اســت، اســتفاده می شــود 
 Huawei المــاس ال جــی اســت. البتــه ســری
ج  P۵۰ بــا سیســتم عامــل HarmonyOS 2 خــار

از جعبــه عرضــه خواهــد شــد.
هــر ســه مــدل ســری Huawei P۵۰ بــرای اولیــن 
ــار از یــک حفــره مرکــزی بــرای دوربیــن ســلفی  ب
اســتفاده می کننــد. زیــر مجموعه، ایــن ســری از 
پردازنــده 9۰۰۰E Kirin / 9۰۰۰ اســتفاده خواهــد 
کل صفحــات از سنســور اختصاصــی  کــرد. در 

IMX8۰۰ ســونی اســتفاده خواهــد شــد.
یــک  دارای   Pro Huawei P۵۰+ ،حــال با ایــن 
لنــز مایــع نیــز خواهــد بــود. بــرای روشــن نگــه 
گوشــی، یــک باتــری ۴2۰۰ میلــی  داشــتن این 
گرفته  آمپــر یــا ۴۳۰۰ میلــی آمپــر ســاعتی، در نظــر 

شــده اســت.
ســریع  شــارژ  از  هوشــمند  تلفن هــای  ایــن 
بــی ســیم ۵۵  ســیمی ۶۶ وات و شــارژ ســریع 

می کننــد. پشــتیبانی  وات 

ریلمی بــا  مرمــوز  تلفــن  یــک  هفتــه،  اوایل ایــن 
صــدور  ســایت  در   RMX۳۳۶۶ مــدل  شــماره 
گواهینامــه TENAA مشــاهده شــد. این تلفــن 
تنهــا بــا چنــد مشــخصات اولیــه و تصاویــر ظاهــر 
شــده بــود، امــا امــروز )شــنبه 12 ژوئــن(، لیســت 
TENAA بــا مشــخصات کاملــی از ایــن گوشــی بــه 
کــی از آن اســت که ایــن  روز شــد. گمانــه زنی هــا حا
دســتگاه احتمــااًل بــه زودی بــا دســتگاه مانیتــور 

Pro Realme X9 بــه بازار هــای چیــن راه یابــد.
گوشــی جدیــد ریلمی بــا  تصویــر منتشــر شــده از 
صــدور  ســایت  در   RMX۳۳۶۶ مــدل  شــماره 

TENAA گواهینامــه 
Pro X9 مشخصات گوشی ریلمی

اطاعــات ســایت TENAA چین نشــان می دهد 
 Realme RMX۳۳۶۶ کــه گوشــی بــا شــماره مــدل
متــر  میلــی  در 8  در 72.۵  ابعــاد 1۵9.9  دارای 
گــرم اســت. همچنیــن مــا  و وزنــی معــادل 18۵ 
گوشــی در چهــار رنــگ ســفید،  که ایــن  می دانیــم 
کســتری، زردآلویی و Symphony در دســترس  خا
صفحــه  یــک  دارای  گوشــی  بود. ایــن  خواهــد 
کــه  AMOLED لبــه خمیــده ۶.۵۵ اینچــی اســت 
 Full HD+ پیکســل رزولوشــن 1۰8۰ در 2۴۰۰  از 

پشــتیبانی می کنــد.
یــک  از  ریلمــی،  گوشــی  دوربین ایــن  سیســتم 
مــاژول  و  مگاپیکســلی   ۳2 جلــوی  دوربیــن 
که ایــن  گانــه در پشــت بهــره می بــرد  دوربیــن ســه 
وایــد ۵۰  اصلــی  لنــز  یــک  ســه دوربیــن شــامل 
مگاپیکســلی، یــک لنــز ثانویــه 1۶ مگاپیکســلی 
اســت.  مگاپیکســلی  کــرو 2  ما دوربیــن  یــک  و 
گفتــه tipster Digital Chat Station، یــک  طبــق 

گوشــی  کننده مطــرح دنیــای فناوری، ایــن  افشــا
ــه عنــوان دوربیــن  از یــک لنــز ســونی IMX7۶۶ ب

اصلــی بهــره می بــرد.
افزاری، ایــن  ســخت  ویژگی هــای  خصــوص  در 
گوشــی جدیــد ریلمــی از یــک پردازنــده هشــت 
گیگاهرتــزی در زیــر درب تراشــه  هســته ای ۳.1 
گر مدعــی  بهــره می بــرد. با ایــن همه، ایــن افشــا
کــه فرکانــس پردازنــده ذکــر شــده برای ایــن  اســت 
گوشــی در ســایت مــورد نظــر نادرســت اســت، زیــرا 
 Snapdragon گوشــی از تراشــه انتظــار می رود ایــن 
87۰ بــا ۳.2 گیگاهرتــز اســتفاده کند. پیش بینی 
 RAM ــا چندیــن حافظــه گوشــی ب می شــود این 
ماننــد ۶ گیگابایــت، 8 گیگابایــت و 1۶ گیگابایــت 
گزینه هــای ذخیره  وارد چیــن شــود و می توانــد در 
 2۵۶ گیگابایــت،   128 ماننــد  داخلــی  ســازی 

گیگابایــت عرضــه شــود. گیگابایــت و ۵12 
کار   11 Android بــا سیســتم عامــل تلفــن  ایــن 
کارت microSD اســت. این  می کنــد و فاقــد شــیار 
گوشــی نیــز از یــک باتــری دو ســلولی ۴۴۰۰ میلــی 
پشــتیبانی  ســاعتی  آمپــر  میلــی  یــا ۴۵۰۰  آمپــر 
کــه ممکــن اســت مجهــز بــه شــارژ ســریع  می شــود 
۶۵ وات باشــد. در آخر، ایــن گوشــی از یــک اســکنر 

ــرد. ــره می ب ــه به ــت روی صفح ــر انگش اث
Pro X9 قیمت گوشی ریلمی

 Realme کــه قیمــت کــی از آن اســت  شــایعات حا
Pro X9 بیــن 2۵۰۰ یــوان )۳91 دالر( و ۳۰۰۰ یــوان 
 TENAA هنوز در Realme X9 .۴۶9 دالر( است(
ظاهر نشــده اســت، اما شــایعات پیرامون آن ادعا 
 Snapdragon می کننــد که ایــن گوشــی از پردازنــده
778G بهــره می بــرد و قیمــت آن بیــن 2۰۰۰ یــوان 

)۳1۳ دالر( و 2۵۰۰ یــوان )۳91 دالر( خواهــد بــود.

انتشار تصاویر گوشی پرچمدار هواوی Pro P۵۰چگونه مانند حرفه ای ها با موبایل عکاسی کنیم؟ Pro X9 افشای مشخصات گوشی پرچمدار ریلمی
فناوریربخفناوریربخ موبایلربخ

گــردن بــه مــا نزدیک  تابســتان و فصــل گرمــا از مــوی 
گــرم شــدن  تــر اســت! و بــاز هــم دغدغــه ی مــا بــرای 
کــردن  تــر از آن عــرق  بیــش از انــدازه هــوا و مهــم 
کــه  کرونایــی  روزهــای  در ایــن  می شــود.  شــروع 
دیگــر نــور علــی نــور شــده اســت و یــک ماســک هــم 
کــه بایــد بــرای خــارج شــدن از خانــه  بــه چیزهایــی 

ــه شــده اســت.  ــم هــم اضاف برداری
رنگ های شاد را فراموش نکنید!

شــاید بــه نظرتــان خیلــی ســاده باشــد ولــی همیــن 
ــد  ــات می ده ــا نج گرم ــما را از  ــن ش ــای روش رنگ ه
ــث  ــره باع ــای تی ــتفاده از رنگ ه ــه اس ــه دلیل اینک ب
جــذب نــور آفتــاب و در نتیجــه بــاال رفتــن بســیار 
زیــاد دمــای بــدن شــما می شــود. مثــا انتخــاب 
کــرم، ســفید، زرد، ســبز،نارنجی، آبــی  رنگ هــای 
و قرمــز می توانــد بســیار هوشــمندانه باشــد. این 
رنگهــای می توانند انرژی بســیار خوبی بــه خودتان 

کننــد. و دیگــران منتقــل 
انتخاب لباس های آزاد به جای لباس های 

چسبان
یکــی از انتخاب هــای بســیار مناســب بــرای آقایــان 
در فصل تابســتان تیشــرت اســت. برای خرید انواع 
کنــی در  کــه تیشــرت  کنیــد  تیشــرت مردانــه  توجــه 
ــتری  ــی بیش ــاس راحت ــا احس ــد ت ــر باش ــان آزادت تنت
داشــته باشید همچنین شــلوارهای راســته یا آزاد را 
کنید. بــرای  جایگزیــن شــلوارهای اســکینی وتنــگ 
خانمهــا هــم یــک مانتو رنگ روشــن با پارچه بســیار 
گشــاد و نخــی بســیار مناســب  خنــک و شــلوارهای 

که ایــن روزهــا هــم بســیار مــد شــده اســت. اســت 
استفاده از کاله و عینک

کاه و هــم عینــک) یــه خصــوص بــا فــرم بــزرگ(  هــم 
بــرای فصــل تابســتان عالــی اســت. حــاال شــاید 
گذاشــتن کاه برای خانمها کمی ســخت باشد ولی 
کننــد بــه دلیل اینکــه  آقایــان نبایــد آن را فرامــوش 
از پوســت آنهــا در برابــر نــور خورشــید محافظــت 
گذاشــتن عینــک بــرای همــه مناســب  می کنــد. 
نــور  اســت وخانم هــا هــم می تواننــد از صدمــات 

کننــد. خورشــد بــه دور چشمشــان جلوگیــری 

کــه  بــود  عجایــب جهــان »برنــارد وبــر« شــخصی 
کنتــرل و  بــا راه انــدازی یــک نظرســنجی بــزرگ بــا 
 ،)New7Wonders( نیو۷وانــدرز  بنیــاد  مدیریــت 
را  جهــان  هفت گانــه  عجایــب  کــرد  تــاش 
کنــد. با اینکــه مانعــی بــرای دریافــت  به روزرســانی 
ــر در طــول نظرســنجی  کارب بیــش از یــک رای از هــر 
تــدارک دیــده نشــده بــود، در هــر صــورت بیــش از ۱۰۰ 
میلیــون رای بــه دســت آمــد و نتیجــه آن، موجــب 
جدیــد  جهــان  هفت گانــه  عجایــب  شــکل گیری 
شــد. نــام عجایــب هفت گانه جهــان جدید در ســال 
۲۰۰۷ میــادی و در لیســبون، اعــام شــد. پتــرا یکــی 
کــه در  از عجایــب هفت گانــه جدیــد جهــان اســت 
لیســت میــراث جهانــی یونســکو نیــز قــرار دارد. ایــن 
آن  بناهــای  و  شــده  واقــع  اردن  کشــور  در  شــهر 
ــا  ــاخت آن ه ــردن س ک ــاور  ــه ب ک ــتند  ــه ای هس به گون
ــا ابزارهــای معمولــی، بســیار  توســط مــردم عــادی ب
ــا  ــی نبطی ه ــل زندگ ــرا، مح ــهر پت ســخت اســت. ش
به مــدت بیــش از ۲۰۰ ســال بــوده و پیشــرفت آن 
هــم نشــان دهنده وضعیــت اقتصــادی مناســب 
کمــان پتــرا اســت. شــهر پتــرا دارای جاذبه هــای  حا
ــی  ــوان یک ــا قصــر البنــت را می ت ــی اســت؛ ام مختلف

زیــادی  افــراد  کــرد.  عنــوان  بناهــا  جذاب تریــن  از 
کــه بنــای موردنظر توســط موجــودات  بر ایــن باورنــد 
که حتی  فرازمینی ساخته شده است. جالب تر آن 
مــردم محلی پتــرا هم این حــرف را تصدیق می کنند 
کــه صداهــای عجیبــی در شــب  و اظهــار داشــته اند 
گــوش می رســد؛ این مســئله واقعــا  از ایــن مــکان بــه 
گــر هیــچ  ک به نظــر می رســد و عــادی اســت ا ترســنا
توریســتی بــه هنــگام شــب وارد منطقــه موردنظــر 
که ایــن شــهر  نشــود.  برخــی افســانه ها می گوینــد 
توســط جن هــا ســاخته شــده و بــه تســخیر آن هــا 
کــوه ســاخته شــده و در  در آمــده. پتــرا در داخــل 
کــوه را تراشــیده و ایــن  واقــع صخره هــای ســرخ رنــگ 
شــهر را ســاخته اند.  برای اینکــه بــه شــهر پتــرا برویــد 
کنیــد. اول اینکــه  چنــد مســیر را می توانــی انتخــاب 
ــیری  ــه مس ک ــد  ــرا بروی ــه پت ــمال اردن ب ــمت ش از س
همــوار و مســطح انتظــار شــما را می کشــد. دومیــن 
کــه  گزینــه شــما،  حرکــت از ســمت جنــوب اســت 
کنیــد.  کوه هــارون عبــور  بایــد از میــان دشــت پتــرا و 
مختلفــی  مکان هــای  ووجــود  کوه هــا  تراشــیدن 
دل  در  مــوارد  ســایر  و  عبادتگاه،خزانــه  هماننــد 
آن،ســبب شــده تــا بازدیدکننــدگان زیــادی در طــول 

ــد. کنن ــفر  ــکان س ــن م ــال به ای س

در تابستان با انتخاب لباس مناسب خنک بمانید

پترا

پوششربخ

عجایب جهانربخ

منتخبعکسهایعلمیهفته

گواهی بر تاریخچه ی خشونت بارشان هستند که  استخوان هایی 

غار یخی چما

کشان  پژوهشگران دانشگاه بن، آلمان و دانشگاه مستقل ملی مکزیک پس از بررسی  استخوان های کشف شده در گوری دسته جمعی پی به مرگ دردنا
بردند. این استخوان ها سال ۲۰۱۳ در شهر اوچمال از شهرهای مهم تمدن مایاها در گواتماال کشف شده بودند. به گفته ی باستان شناسان این افراد 

حدود ۱۴۰۰ سال قبل کشته شده و بدن هایشان قطعه قطعه شده اند. در این گور دسته جمعی که به عقیده باستان شناسان متعلق به افرادی با جایگاه 
کی های روی دندان (، بقایای استخوانی ۱۴ مرد، ۱ زن و چند نوجوان و ۱ نوزاد ۱۸ ماهه وجود داشت.  اجتماعی باال بوده )از روی برخی جواهرات و حکا
کی از  کندگی منظم این عائم به وضوح حا در تمامی استخوان ها عائم جراحات و بریدگی های عمیقی با ساح های تیِز سنگی به چشم می خورد. پرا

آن بود که تعمدانه کشته و سپس قطعه  قطعه شده اند. اجساد قربانیان بعدا به درون گودالی ریخته شده و دهانه ی گودال هم ُمهروموم شده است. 
کنان اوچمال به اسارت گرفته شده بودند. کثر قربانیان را اسرای جنگی می دانند که توسط سا باستان شناسان ا

غار یخی چما در مجاورت روستای شیخ علیخان در فاصله 2۵ کیلومتری چلگرد از توابع بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و 
بختیاری قرار دارد. غار یخی چما در مقابل دشت چما واقع شده و شبیه تنگه ای بزرگ و یک انباری پربرف است که ارتفاع برف های آن تا ۵۰ متر 
نیز می رسد. الیه های یخی این غار در فصول گرم و کم بارش دارای ضخامت کمی بوده و بسیار نازک و سست می باشند و باید از عبور بر روی آن ها 
و داخل غار اجتناب نمود. غار یخی چما یکی از نادرترین و اعجاب انگیزترین غارهای استان چهارمحال و بختیاری به شمار می رود. قرار گرفتن در 

دره های عمیق و انباشت حجم برف های چندین ساله در این غار سبب شده است تا قندیل های یخ و توده های عظیم برف به صورت دائمی و در 
تمام فصول سال باقی بمانند.

عکس روز

گردشگری
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