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حضــور پرشــور و نشــاط مــردم اصفهــان در انتخابــات 
ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری و ششــمین دوره 
شــوراهای شــهر و روســتا، هــوای پــل خواجــوی اصفهــان 

کــرده اســت. و میــدان نقــش جهــان را دگرگــون 
دیــروز جمعــه ورود رأی دهنــدگان در حالــی آغــاز شــد 
ــات  کــه چندیــن نفــر پیــش از آغــاز رسمی ســاعت انتخاب
کشــیده و شناســنامه در  در مقابــل صنــدوق رأی صــف 
دســت منتظــر آغــاز رأی گیــری بودنــد صــدای پرنــدگان 
مهاجــر در فضــا پیچیــده و گویــا هــر یــک از آنهــا مــردم را بــه 

رای دهــی دعــوت می کننــد.
گرمــای هــوا و همینطــور شــرایط ســخت شــیوع بیمــاری 
کرونــا هــم باعــث نشــد تــا جمعیــت رأی دهنــده از اولیــن 
ســاعات در ایــن مــکان حضــور نداشــته باشــند و این صف 
رفتــه رفتــه پرتعدادتــر بســته شــد تــا خورشــید هــم بیشــتر 
گــرم نگــه دارد. مــردم یکــی پــس  بتابــد و تنــور انتخابــات را 
کشــور و جامعه خود  از دیگری برای تأثیرگذاری در آینده 
از راه می رســند و بــا نگاهــی اجمالــی به لیســت نامزدهای 

انتخابــات آرایشــان را بــه صندوق هــا می اندازنــد.
دیــروز بــار دیگــر در تاریــخ پــر فــراز و نشــیب ایران ثبــت 
کــه نشــان می دهد ایــن کشــور همــواره  می شــود؛ تاریخــی 
گرانبهــا در  گوهــری  را  کــه آن  بــوده  هــدف دشــمنانی 
کشــیدن آزادی مردمانــش  منطقــه یافته انــد و بــه زنجیــر 
کســی اعتــراض و نقــدی بــه شــرایط  گــر  را در ســر دارنــد. ا
کنــار صندوق هــای رأی  کنونــی دارد، تنهــا راه آن را بایــد از 
ــر  ــی را از ه ــای رأی حق ــای صندوق ه ــدن پ ــد و نیام ببین
شــهروند ســلب می کنــد برای تغییر؛ تغییــر هر آنچه بــه آن 

منتقــد اســت و اعتــراض دارد.
ماننــد تمــام رأی اولی هــا و پیرمردها و پیرزنانی که با امید 
کرده انــد و ســر و ســامان  پــای صنــدوق رأی حضــور پیــدا 

کــردن کشــور را بــا دولتــی قــوی مطالبــه می کنند. پیــدا 
گام هــا را اســتوارتر برداشــته اند و صبورانــه  مــردم دیــروز 

گرمــا  کرونــا و  در جشــن انتخابــات حماســه می آفریننــد. 
ماننــد دیگــر مشــکالت گرچــه خســته شــأن کــرده امــا آنهــا 
را از پــا نینداختــه کــه حضــور پرشورشــان پــای صندوق هــا 

گویای ایــن امــر اســت.
خانــم محجبــه ای کــه قــاب عکســی در دســت داشــت بــه 
 ایمنا می گوید : این دو برادران شــهیدش هســتند و برای 
ادای دیــن بــه آنهــا امــروز از ســاعات ابتدایــی در محــل 

رأی گیــری حضــور یافتــه اســت.
می مانم؛ اینکــه  رأی  صــف  در  ســاعت ها  می گویــد:  او 
حتمــًا  می ایســتند  صــف  در  کــه  کســانی  می گوینــد 
مشــکل اقتصــادی ندارنــد اشــتباه اســت، مــا هم مشــکل 
اقتصــادی داریــم امــا می خواهیم خودمان سرنوشــتمان 
گــذار نمی کنیــم.  را رقــم بزنیــم و آن را بــه دشــمنان وا
کشــورمان ماننــد افغانســتان و ســوریه   اجــازه نمی دهیــم 

شود.
گروهــی از ورزشــکاران اصفهانــی نیــز بــا لباس های ورزشــی 
و  یافته انــد  حضــور  خواجــو  پــل  رأی  اخــذ  شــعبه  در 
نماینــده ای از بیــن آنهــا می گویــد : امــروز روز مبــارزه اصلــی 
کــه توانســتیم در ایــن  مــا اســت، این افتخــار مــا اســت 
مــا  رأی  کنیــم. دشــمنان می گوینــد  رزمایــش شــرکت 
تأثیــری نــدارد، امــا هــر چقــدر حضــور مــردم و رأی رئیــس 
جمهور منتخب بیشــتر باشــد، اقتدار ایران در جهان نیز 

بیشــتر خواهــد شــد.
ــه »احســاس غــرور  ک ــد  ــی هــم می گوی یــک دختــر رأی اول
در  می توانــد  کــه  می دانــد  مؤثــری  فــرد  را  خــود  و  دارد 

کشــورش مؤثــر باشــد. سرنوشــت 
کــه وجــود دارد بــه  او می افزایــد : بــا وجــود مشــکالتی 
بــه  اســت  جامعه ایرانــی  پــدر  کــه  رهبــرم  دلیل اینکــه 
کــه  مشــارکت و حضــور در انتخابــات دســتور داده انــد، مــا 
فرزندان ایشــان هســتیم نیــز حرفشــان را زمیــن نگذاشــته 

می دهیــم. رأی  و 
شــگفت انگیز  وضعیــت  نیــز  جهــان  نقــش  میــدان  در 

اســت. از ســاعت هفــت صبــح حضــور پرشــور مــردم بــا 
کــه تنهــا ۲۰ دقیقــه از آغــاز  صفــی طوالنــی آن هــم زمانــی 
کــه  گذشــته، مردمــی در صــف هســتند  رســمی انتخابات 

کشــور را تغییــر می دهــد. حضورشــان سرنوشــت 
کــه بــا عصــا  از جــوان رأی اولــی تــا مــردی میان ســالی 
کــه بــا ویلچــر به ایــن  وارد حــوزه انتخابیــه شــده تــا بانویــی 
 عرصــه آمــده همه نشــان از رقم خوردن حماســه ای دیگر 

دارد.
ــا عصــا و صندلی هــای  کهنســال ب حضــور زنــان و مــردان 
کثــرًا بــا ۲ ماســک روی هــم، زوج هــای جــوان،  متحــرک و ا
جوانــان دانشــجو و حتــی دانش آمــوزان رأی اولــی، بانــوان 
و مــادران و کــودکان بــا اســتفاده از ماســک و رعایــت مــوارد 
بهداشــتی از جملــه جلوه هــای بــارز رأی گیــری در میــدان 

نقــش جهــان بــود.
در  شــرکت  بــرای  یکدیگــر  همــراه  بــه  کــه  جوانــی  زوج 
انتخابــات حضــور یافته انــد، می گوینــد : پس از ســخنرانی 
مقــام معظــم رهبری بــرای حضــور در انتخابات مصمم تر 
کــه وقتــی  شــده ایم؛ زیــرا هــر یــک آرا می توانــد اثــری باشــد 
در کنــار یکدیگــر جمع شــود اثری شایســته کشــور خواهد 

داشــت.
: همیشــه در  نیــز می گویــد  بازنشســته  یــک شــهروند 
۴۲ ســال فــراز و نشــیب نظــام جمهــوری اســالمی ایران 
بــه حضــور در  ملــزم  نظــام  عنــوان ســرباز  بــه  را  خــود 
همــه عرصه هــای تعیین کننــده دانســته ام. انتخابــات 
امــروز یکــی از همیــن عرصه هــای مهــم و سرنوشت ســاز 
بــه  لــذا همــگان موظــف  برای ایــران و ایرانیــان اســت 
نقش آفرینــی در ایــن صحنــه مهــم و حســاس هســتند.
غ از تمامی ضعف ها، انتخابات نشــان های افتخاری  فــار
گاه نیــز بــه ســکوت  کــه هیــچ  خواهــد بــود بــر ســینه ملتــی 
و رکود تن در نداده اســت. انتخابات همیشــه سرنوشــت 
کــه همچنــان بــاور دارنــد  ســاز اســت بــرای همــه آنهایــی 

دوبــاره بــا هــم وطــن را خواهیــم ســاخت.

انتخابات ۱۴۰۰؛

حماسه سازی دوباره مردم نصف جهان
خبرربخ

بررســی آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نشــان می دهــد بــا توجــه بــه رونــد 
افزایش قیمت کاالهای اساســی در یک ســال گذشــته، در اردیبهشــت ۱۴۰۰ گوشــت 
غ تــازه با ۱۲۳.۲ درصد بیشــترین افزایش قیمت را داشــته اســت. بــه گزارش ایمنا،  مــر
بررســی آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نشــان می دهــد در یــک مــاه منتهــی بــه 
غ تــازه به طــور میانگیــن  گوشــت مــر کیلوگــرم  اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰، قیمــت هــر 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه در اردیبهشــت مــاه ســال ۹۹  ۲۵ هــزار و ۹۶ تومــان شــد 
بــا قیمــت ۱۱ هــزار و ۲۴۳ تومــان بیــش از ۱۲۳.۲ درصــد رشــد داشــته اســت. بنابرایــن 
گــزارش، قیمــت هر کیلوگرم گوشــت گوســفندی )مخلــوط( به طور میانگیــن ۱۳۰ هزار 
و ۳۱۷ تومــان شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه اردیبهشــت مــاه ۹۹ با قیمــت ۹۲ هزار 
گوشــت  کیلوگرم  و ۴۹۰ تومان، حدود ۴۰.۹ درصد رشــد را نشــان می دهد. قیمت هر 

گوســاله در اردیبهشــت مــاه امســال به طــور میانگیــن ۱۱۴ هــزار و ۹۹۲ تومــان شــد...

1

در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته؛

غ بیش از ۲ برابر شد قیمت مر

جواد نصری - شهردار فالورجان

ــه شــماره ۵/1۶1 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰9 شــورای اسالمی شــهر  ــه اســتناد مصوب شــهرداری فالورجــان ب
فالورجــان و بودجــه ســال 1۴۰۰، درنظــردارد عملیــات نظافــت و رفت و روب معابر ســطح شــهر و جمع 
ــه  ــی مناقص گه ــزاری آ ــق برگ ــال ازطری ــر ۴2/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــه را ب ــل زبال آوری و حم

گــذار نمایــد. عمومی بــه مــدت یکســال شمســی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط بــه شــرح ذیــل وا
کثــر تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ  کننــدگان بایــد پیشــنهادات خــود را حدا شــرکت 

1۴۰۰/۰۴/۰9 بــه دبیرخانــه حراســت شــهرداری تحویــل نماینــد.
کــه بعــد از مــدت  کلیــه پیشــنهادات مختــار بــوده و بــه پیشــنهاداتی  کمیســیون در رد یــا قبــول یــک یــا 

گهــی مناقصــه رســیده و یــا مبهــم و مخــدوش باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد. مقــرر در آ
گهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. هزینه چاپ آ

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی WWW.FALAVARJAN.IR مراجعه فرمائید.
11۵1232 / م الف

نوبت اول
گهی مناقصه« »آ

محمد مغزی نجف آبادی - شهردار نجف آباد

 شهرداری نجف آباد درنظردارد به استناد مصوبه شماره 99/331۰ مورخ 99/12/1۰ شورای محترم اسالمی شهر نجف آباد، 
کشــتارگاه دام شــهرداری نجــف آبــاد، بــا قیمــت پایــه  گــذاری اســتیجاری غرفه هــای شــماره 3 و ۵ و ۶ )دباغــی(  نســبت بــه وا

کننــدگان واجــد شــرایط اقــدام نمایــد. کارشناســی طبــق مشــخصات و شــرایط موجــود در مــدارک مزایــده بــه شــرکت 
کننــدگان بایــد توانایــی و رزمــه کاری مرتبــط و همچنیــن صالحیــت الزم با موضــوع مزایده  شــرایط شــرکت در مزایــده: شــرکت 

کارشــناس و مطلع شــهرداری دارا باشــند. را به تشــخیص فرد 
مهلــت و محــل دریافــت اســناد مزایــده: از واجدیــن شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطالعات بیشــتر و دریافت اســناد 

مزایــده، تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰۴/1۴ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعه نمایند.
کننــدگان بایــد مبلــغ ضمانــت شــرکت در مزایــده را طــی فیــش واریــزی بــه حســاب ســپرده شــماره ۰1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2  شــرکت 
شــهرداری نجــف آبــاد و یــا معــادل آنــرا ضمانتنامــه معتبــر بانکی ارائه نماینــد. برنــدگان اول، دوم و ســوم مزایده هــرگاه حاضر به 

انعقــاد قــرارداد نشــوند ســپرده آنهــا بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد.
کلیــه  ســایر اطالعــات مربــوط بــه مزایــده در اســناد مزایــده منــدرج اســت و شــهرداری نجــف آبــاد در رد یــا قبــول یــک یــا 

می باشــد. مختــار  11۵123۴ / م الفپیشــنهادات 

نوبت چاپ اول
گهی مزایده )نوبت دوم( آ

تغییرات عجیب باوجود صعود؛ 

»اسکوچیچ« به سرنوشت سرمربیان عراق و 
سوریه دچار می شود؟

۶

کرد:  ح  معاون وزیر راه و شهرسازی مطر

آیا قیمت مسکن بعد از 
انتخابات افزایش می یابد؟

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:  

مهلت تسلیم
 اظهارنامه های مالیاتی 
تا ۱۵ تیرماه تمدید شد

باهدف ارائه راهکار های تسهیل 
در عرضه و رونق صنایع دستی:

تشکیل میز صادرات صنایع 
کشور در اصفهان دستی 

کشورهای  صادرات اصفهان به 
»آسه،آن« توسعه می یابد

تکاپوی هنرمندان 
برای احداث بازارچه خاتم

2

2

۵

2

۳

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس خبر داد؛  

پیگیری اجرای ۲ پروژه بزرگ
انتقال آب به شهرضا

ک - اصفهان   خط مستقیم پستی ارا
راه اندازی شد

۳

۴

انتخابات ۱۴۰۰؛

حماسه سازی دوباره مردم نصف جهان
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اقتصاد19  ژوئن     2۰21 2

خبر

ــاز  ــان از آغ ــتان اصفه ــازی اس ــرکل راه و شهرس مدی
گفــت:  و  داد  خبــر  مســکن  ودیعــه  وام  ثبت نــام 
کالنشــهر اصفهــان از ۳۰ بــه ۴۰  ســقف این وام در 

میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت. 
کــرد:  علیرضــا قــاری قــرآن بــا اعالم ایــن خبــر، اظهــار 
کرونا  بنابر اعالم وزارت راه و شهرسازی، ستاد ملی 
بــرای ســال جــاری بــا پرداخــت وام ودیعــه مســکن 

موافقــت کــرده اســت.
یافتــه  افزایــش  وام  بیان اینکــه مبلغ ایــن  بــا  وی 
بــرای  مســکن  ودیعــه  وام  ســقف  گفــت:  اســت 
کالنشــهر اصفهان ۴۰  مســتاجران واجد شــرایط در 
میلیــون تومــان و بــرای ســایر شــهرها ۲۵ میلیــون 

تومــان اســت.
بــا  اصفهــان  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
اشــاره به اینکــه مســتاجران واجــد شــرایط تــا پایــان 
شــهریورماه ســال جاری فرصــت دارنــد نســبت بــه 
گفــت: نظــام بانکــی تــا پایان  کننــد،  ثبت نــام اقــدام 
آذرمــاه مکلــف شــده اســت تــا تســهیالت ودیعــه 

کنــد. ــه متقاضیــان پرداخــت  مســکن را ب
کــرد: متقاضیــان بایــد دارای اجاره نامــه  کیــد  وی تا
ــت  ــامانه ثب ــده در س ــت ش ــه ثب ــمی یا اجاره نام رس
کدرهگیری  ک و مســتغالت و دارای  معامالت امال
باشــند، همچنیــن تاریــخ انعقــاد اجاره نامــه واحــد 
مســکونی باید مربوط به نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰ 

باشد.

کثــر  ــا حدا قاری قــرآن افــزود: چنانچــه متقاضــی ت
بانکــی  شــعب  بــه  معرفــی  تاریــخ  از  هفتــه  دو 
نســبت به تکمیل مــدارک خــود و ضامنیــن اقدام 
نکنــد نســبت بــه رد درخواســت متقاضــی اقــدام 

می شــود.
ــا بیان اینکــه زمــان بازگشــایی ســامانه و آغــاز  وی ب
 ثبت نام ســاعت ۱۲ امروز )چهارشــنبه- ۲۶ خرداد( 

دریافت ایــن  بــرای  ثبت نــام  گفــت:  اســت، 
تســهیالت از طریق ســامانه وزارت راه و شهرســازی 
می شــود. انجــام   www.tem.mrud.ir آدرس  بــه 

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان تصریــح 
کرونــا شــرایط و  کــرد: براســاس مصوبــه ســتاد ملــی 
مقــررات مترتــب بر ایــن تســهیالت در ســال ۱۳۹۹، 

در ســالجاری نیــز بــه قــوت خــود باقــی اســت.

آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن: 

وام ۴۰ میلیون تومانی برای کالنشهر اصفهان

خبرربخ خبرربخ

خبرربخ

کشــور بــا هــدف  میــز صــادرات صنایــع دســتی 
رونــق  و  عرضــه  در  تســهیل  راهکار هــای  ارائــه 
صنایــع دســتی در ســالن اجــاس اتــاق بازرگانــی 

اصفهــان تشــکیل شــد.

گفت:  رییــس اتحادیــه صنایــع دســتی اصفهــان 
اصفهــان شــهر صنایــع دســتی جهــان شــناخته 
صنایــع  تولیــد  در  باالیــی  جایــگاه  از  و  شــده 

کشــور برخــوردار اســت. دســتی 
کرونــا که  عبــاس شــیردل افــزود: در دوران شــیوع 

دوران شــکوفایی رونــق صنایــع دســتی اصفهان 
ــازار  ــود، هنرمنــدان در فضــای مجــازی ب شــده ب
هــدف مطلوبــی در ارائــه دســتاورد های خــود 
بدســت آورده بودنــد درحالیکــه با ایــن فعالیــت 

مخالفــت شــد.
وی از مسووالن خواست با حمایت از هنرمندان 
صنایــع دســتی زمینــه رونــق محصــوالت صنایــع 

دســتی را در بــازار داخلــی وخارجــی فراهــم کنند.
همچنیــن درایــن نشســت اقتصــادی، جمعــی 
از فعــاالن صنایــع دســتی اســتان در محور هــای 
بررســی عملکــرد میــز صــادرات صنایــع دســتی و 
آســیب شناســی آن، بررســی اثرات قانون پیمان 
بــر صنایــع دســتی و وضعیــت و شــرایط  ارزی 
تامیــن مــواد اولیــه در تولید صنایع دســتی بویژه 
صنعــت تولیــد نقــره، مــس و ســنگ های قیمتی 
ونیمــه قیمتــی و ارائــه راهکار هــای پیشــنهادی 
مضاعــف  و  موثــر  آفرینــی  نقــش  بــر  کیــد  تا بــا 
میزصــادرات در پشــتیبانی از تولیــد و رفــع موانــع 
در حــوزه صنایــع دســتی بــه بحــث وتبــادل نظــر 

پرداختنــد.

رضایتمنــدی  سراســری  اجــاس  چهارمیــن  در 
مشــتری بــا رویکــرد نقــش مدیــران اقتصــادی در 
کــه از  پیشــبرد اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد 
طــرف معاونــت توســعه مدیریــت و منابــع وزارت 
کار و رفــاه اجتماعــی، روز ۲۵خــرداد مــاه  تعــاون، 
گردیــد،  برگــزار  تهــران  رایــزن  همایــش  ســالن  در 
ذوب آهــن اصفهــان موفــق بــه دریافــت تندیــس 
تندیــس  گردیــد.   مشــتری  رضایتمنــدی  زریــن 
رابطــه  در  گرفتــه  صــورت  ارزیابــی  طبــق  مذکــور 
بــا فعالیتهــای انجــام شــده در حــوزه مدیریتــی و 
کــردن  رهبــری بــازار  و مشــتری مــداری، بــرآورده 

میــزان  مشــتری،  انتظــارات  از  فراتــر  یــا  مناســب 
فعالیت هــای  آن،  ارزیابــی  و  مشــتریان  رضایــت 
بهبــود مربــوط بــه رســیدگی بــه شــکایات مشــتری 
اهــدا شــد. در ایــن  آهــن اصفهــان  بــه ذوب  و... 
کــه بــا حضورغفــاری، معــاون برنامــه ریــزی  اجــاس 
و توســعه وزارت راه و شهرســازی، جنیــدی معــاون 
حقوقــی رئیــس جمهــور، رســولی معــاون وزیــر راه و 
شهرســازی و رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل 
شــرکت راه آهــن، پهلوانــی رئیــس ســازمان ملــی 
بهــره وری ایــران، نیکویی رئیس ســازمان گســترش 
اقتصــاد مقاومتــی، قوامی معــاون امــور حقوقــی و 
مجلــس وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، توانگــری 
نماینــده مجلــس و برخــی دیگــر از مســئولین برگــزار 
شــد، محمــد رضــا کجبــاف مدیــر بازاریابــی و فــروش 
را  زریــن  تندیــس  اصفهــان  آهــن  ذوب  داخلــی 
دریافــت نمــود. در ایــن رویــداد شــرکتهای تولیــدی 
و صنعتــی از قبیــل مجتمــع فــوالد بنــاب، شــرکت 
بانــک  خــودرو،  مرکزی ایران، ایــران  آهــن  ســنگ 
تندیــس  مخابرات ایــران،...  شــرکت  صــادرات، 

رضایتمنــدی مشــتری دریافــت نمودنــد.

مرکــز آمــار از رشــد اقتصــادی ۰.۷ بــا نفــت و صفــر 
بــدون نفــت خبــر داده اســت. بــر اســاس آخریــن 
نتایــج حســاب های ملــی فصلــی مرکــز آمار ایــران، 
ــه  ــا احتســاب نفــت ب محصــول ناخالــص داخلــی ب
قیمــت ثابــت ســال ١٣٩٠ در ســال ١٣٩٩ بــه رقــم 
٧٠٧ هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت، در حالــی 
کــه در ســال گذشــته ٧٠٢ هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
ــص  ــول ناخال ــدی محص ــد ۰.۷ درص ــان از رش و نش

داخلــی بــا نفــت در ســال ١٣٩٩ دارد.
ناخالــص  محصــول   ١٣٩٩ ســال  در  همچنیــن 
داخلــی بــدون نفــت، ٦١١هــزار میلیــارد تومــان بــوده 
کــه رشــدی نزدیــک بــه صفــر درصد نســبت به ســال 

١٣٩٨ داشــته اســت.
رشــته   ١٣٩٩ ســال  در  گــزارش،  اســاس این  بــر 
گــروه صنایــع و  کشــاورزی ٣, ٥،  گــروه  فعالیت هــای 
گــروه خدمــات ٢- درصــد نســبت بــه  معــادن٤.٢ و 

دوره مشــابه ســال قبــل، رشــد داشــته اســت

باهدف ارائه راهکار های تسهیل در عرضه و رونق صنایع دستی: 

تشکیل میز صادرات صنایع دستی کشور در اصفهان 
ذوب آهن اصفهان تندیس زرین رضایتمندی 

مشتری دریافت کرد

مرکز آمار اعالم کرد: 

رشد اقتصادی پارسال صفر تا ۰.۷ درصد

گزارشربخ

تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  آمــار  بررســی 
نشــان می دهــد بــا توجــه بــه رونــد افزایــش قیمــت 
در  گذشــته،  ســال  یــک  در  اساســی  کاالهــای 
بــا ۱۲۳.۲  تــازه  غ  مــر گوشــت  اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
درصــد بیشــترین افزایــش قیمــت را داشــته اســت.
صنعــت،  وزارت  آمــار  بررســی  گزارش ایمنــا،  بــه 
یــک مــاه  معــدن و تجــارت نشــان می دهــد در 
منتهــی بــه اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰، قیمــت 
ــور میانگیــن  ــازه به ط غ ت گوشــت مــر ــرم  کیلوگ هــر 
کــه نســبت بــه مــدت  ۲۵ هــزار و ۹۶ تومــان شــد 
مشــابه در اردیبهشــت مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت ۱۱ 
هــزار و ۲۴۳ تومــان بیــش از ۱۲۳.۲ درصــد رشــد 

داشــته اســت.
گوشــت  کیلوگــرم  گــزارش، قیمــت هــر  بنابرایــن 
 ۱۳۰ میانگیــن  به طــور  )مخلــوط(  گوســفندی 
بــه مــدت  کــه نســبت  هــزار و ۳۱۷ تومــان شــد 
مشــابه اردیبهشــت مــاه ۹۹ بــا قیمــت ۹۲ هــزار و 
۴۹۰ تومــان، حــدود ۴۰.۹ درصــد رشــد را نشــان 

می دهــد.
گوساله در اردیبهشت  کیلوگرم گوشت  قیمت هر 
و ۹۹۲  هــزار  میانگیــن ۱۱۴  به طــور  امســال  مــاه 
مشــابه  مــدت  بــه  نســبت  کــه  شــد  تومــان 
فروردین مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت ۷۵ هــزار و ۵۳۵ 

اســت. داشــته  درصــدی  رشــد ۵۲.۲  تومــان، 
همچنیــن در اردیبهشــت مــاه قیمــت هــر کیلوگرم 
کســتانی باســماتی )درجــه یــک( ۲۴ هــزار  ــج پا برن
و ۶۶۰ تومــان، برنــج تایلنــدی )غیــر از هومالــی( ۱۴ 
هــزار و ۳۲۶ تومــان، برنــج طارم اعال ۳۵ هــزار و ۳۲۹ 
تومــان و برنــج داخلی هاشــمی درجه یــک ۳۴ هــزار 
کــه نســبت بــه مــدت مشــابه  و ۵۳ تومــان شــد 
اردیبهشــت مــاه پارســال بــه ترتیــب حــدود ۷۲.۲ 
درصــد، ۸۶.۲ درصــد، ۴۲.۱ درصــد و ۴۰.۱ درصــد 

رشــد را نشــان می دهــد.
افزایش ۷۰ درصدی قیمت شکر نسبت به 

سال گذشته
کیلوگــرم  ــر پایه ایــن آمارهــا، متوســط قیمــت هــر  ب
شــکر ســفید در اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ حــدود 
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ک ــد  ــان ش ــزار و ۳۹۰ توم ۱۲ ه
مشــابه اردیبهشــت مــاه ســال ۹۹ بــا قیمــت هفــت 
رشــد  درصــد  حــدود ۷۶.۳  تومــان،  و ۲۸  هــزار 

داشــته اســت.
و  معــدن  صنعــت،  وزارت  آمارهــای  اســاس  بــر 
تجــارت، در اردیبهشــت مــاه ســال ۹۹ قیمــت هــر 
گوســاله ۷۵ هــزار و ۵۳۵ تومــان،  گوشــت  کیلوگــرم 
و ۴۹۰  هــزار  )مخلــوط( ۹۲  گوســفندی  گوشــت 
غ تــازه ۱۱ هــزار و ۲۴۳ تومــان،  گوشــت مــر تومــان، 
کســتانی باســماتی )درجــه یــک( ۱۴ هــزار و  برنــج پا

۳۱۶ تومــان، برنــج تایلندی )غیــر از هومالی( هفت 
هــزار و ۶۹۵ تومــان، برنــج طارم اعال ۲۴ هــزار و ۸۶۸ 
تومــان، برنــج داخلی هاشــمی درجه یــک ۲۴ هــزار 
و ۳۰۷ تومان و شکر سفید هفت هزار و ۲۸ تومان 

بــوده اســت.
کیلوگــرم  بنابرایــن قیمــت فروردیــن مــاه بــرای هــر 
کســتانی باســماتی ۲۴ هــزار و ۵۲۷ تومــان،  برنــج پا
برنــج تایلنــدی )غیــر از هومالــی( ۱۴ هــزار و ۳۳۵ 
تومــان، برنــج طــارم اعــال ۳۴ هــزار و ۸۹۱ تومــان، 
برنــج داخلی هاشــمی درجه یــک ۳۳ هــزار و ۶۹۷ 
گوشــت  تومان و شــکر ســفید ۱۱ هزار و ۹۱۲ تومان، 
گوساله ۱۱۲ هزار و ۵۰۵ تومان، گوشت گوسفندی 
غ  گوشــت مــر )مخلــوط( ۱۳۰ هــزار و ۶۷۷ تومــان و 

تــازه ۲۴ هــزار و ۶۹۷ تومــان بــوده اســت.
مقایســه قیمتــی فروردیــن بــا اردیبهشــت ۱۴۰۰ 
کســتانی  کیلوگــرم برنــج پا کــه هــر  نشــان می دهــد 
باســماتی ۰.۵ درصــد، برنــج طــارم اعــال ۱.۳ درصــد، 
برنــج داخلی هاشــمی درجه یــک ۱.۱ درصــد، شــکر 
گوســاله ۲.۲ درصــد و  گوشــت  ســفید ۴ درصــد، 
غ تــازه ۱.۶ درصــد رشــد داشــته اســت. گوشــت مــر
برنــج  کیلوگــرم  هــر  قیمتــی  نوســان  همچنیــن 
تایلنــدی )غیــر از هومالــی( در مقایســه فروردیــن بــا 
اردیبهشــت ماه امســال منفی ۰.۱ درصد و گوشت 
ــد اســت. ــی ۰.۳ درص ــوط( منف ــفندی )مخل گوس

در اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته؛

قیمت مرغ بیش از ۲ برابر شد
خبرخبر

گفــت:  رییــس ســازمان صمــت اســتان اصفهــان 
کشــور عضــو اتحادیــه ملــل  صــادرات اســتان بــه ۶ 
جنوب شــرق آســیا )آســه،آن( گســترش بیشــتری 

خواهــد یافــت. 
نشســت  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  موفــق  ایــرج 
اســتان  تولیــد  موانــع  رفــع  و  تســهیل  کارگــروه 
حوزه ایــن  بــه  ورود  راهکارهــای  اصفهــان، 
کشــور  بــا ۶  مــا  افــزود:  شــد،  مطــرح  اتحادیــه 
کــه جــزو آســه آن هســتند در  جنــوب شــرق آســیا 
کاالهــای  کــره شــدیم تــا  زمینــه صــادرات وارد مذا
کاال  واجــد شــرایط خــود را از طریــق صنــدوق 

کنیــم. صــادر 
یکســری  تجــارت،  در ایــن  داشــت:  اظهــار  وی 
اقــالم و کاالهــای مــورد نیــاز اســتان اصفهــان و نیــز 
کشــورهای »آســه  کاالهــای مــورد نیــاز  یکســری 

آن« لحــاظ شــده اســت.
رییــس ســازمان صمــت اصفهــان در بــاره ارتبــاط 
کــرد:  اصفهــان بــا کشــورهای مــورد بحــث تصریــح 
کشــورهای  پیــش از ایــن وضعیــت تجــارت مــا بــا 
امــروز  امــا  بــود،  کنــده  پرا بصــورت  آن«  »آســه 
ــادرات و واردات و  ــوع ص ــجم موض ــورت منس بص
افزایــش مــراودات بیــن طرفیــن، مطرح و قرار شــد 

ــا وارد عرصــه مبــادالت شــویم. ت
تبــادل  گذشــته این  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بیــن اســتان مــا و حــوزه جــزو »آســه آن تنهــا« 
در بخــش مــواد غذایــی بــود امــا امــروز موضــوع 
صــادرات مصالــح ســاختمانی، قطعات صنعتی، 
کشــورها  خدمــات فنــی و مهندســی هــم بــا  ایــن 
عملیاتی شــده اســت و بــزودی هزینه انتقــال کاال 
از طریق تخصیص یارانه توســط ســازمان توسعه 
داده  اختصــاص  حــوزه  به ایــن   تجارت ایــران 

می شود.
گفــت: بــا توجــه بــه قــرارداد  موفــق همچنیــن 
کواالالمپــور،  و  اصفهــان  بیــن  خواهرخواندگــی 
دو  بیــن  تجــاری  مبــاالدت  حــوزه  اســت  قــرار 

شــود. فعالتــر  نیــز  خواهرخوانــده 

رییــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان صنعــت، 
گفــت  ــز در  معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان نی
گــو بــا خبرنگار ایرنــا اظهــار داشــت: در جلســه  و 
بخــش  مشــکالت  حــل  بــرای  و  گذشــته  روز 
کــه از قانــون مجلــس برای  صــادرات مصــوب شــد 
کشــورهای عضــو »آســه آن« اســتفاده  ــا   ارتبــاط ب

شود.
کریــم ســلیمی با اشــاره بــه بــه اعــزام هیات تجــاری 
در  گفــت:  کنیــا  و  ارمنســتان  کشــورهای  بــه 
جلســه مزبــور همچنیــن تصویب شــد که توســعه 
صــادرات و زیرســاخت های صادراتــی که هر ســال 
بــه ســازمان توســعه صــادرات »آســه، آن« معرفــی 
کمــک بالعــوض  می شــود، امســال نیــز معرفــی و 

دریافــت شــود.
جلســه کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان 
اصفهــان بــا حضــور تکیه ســادات، رییس شــورای 

تجاری ایــران و »آســه آن« برگزار شــد.
اتحادیه کشــورهای جنوب شــرق آســیا که بیشتر 
بــا نــام اختصــاری »آســه آن« شــناخته می شــود، 
یــک ســازمان بین المللــی سیاســی، اقتصــادی و 

فرهنگــی در آســیای جنــوب شــرقی اســت.
توســط   ۱۹۶۷ اوت  هشــتم  در  ســازمان  ایــن 
تایلند، اندونــزی، مالــزی، ســنگاپور و فیلیپیــن 
برای همبستگی علیه گسترش کمونیست ها در 
ویتنــام و شــورش های درون مرزهــای خود ایــن 

ــد. ــیس ش ــورها تأس کش
بلــوک  می دهد ایــن  نشــان  آمارهــا  بــه  نگاهــی 
کنــون بــا فرازهــا و فرودهــای  گرچــه تا اقتصــادی ا
فراوانــی روبــرو بــوده امــا در نهایــت توانســته اســت 
مدلــی موفــق از تجــارت درون منطقــه ای را در 

معــرض نمایــش قــرار دهــد.
اقتصــاد  پنجمیــن  آن«  »آســه  حاضــر  حــال  در 
کــه براســاس  بــه شــمار می آیــد   بــزرگ جهــان 
پیــش  منطقــه ای،  درون  برنامه ریزی هــای 
تــا  اقتصــادی  بلــوک  اســت این  شــده  بینــی 
ــزرگ جهــان  ــه چهارمیــن اقتصــاد ب  ســال ۲۰۳۰ ب

تبدیل شود.
گزارش هــای ســاالنه اتحادیــه جنــوب  همچنیــن 
کشــورهای عضو ایــن  کــه  کیســت  شــرق آســیا حا
بلــوک در نیــم قرن اخیر بخوبی توانســته اند مدل 
تجــاری  اقتصــادی-  همکاری هــای  از  موفقــی 
درون منطقــه ای را بــه نمایــش گذارنــد، بگونه ای 
ناخالــص  تولیــد  رشــد  شــاهد  ســال  هــر  کــه 

داخلی ایــن اتحادیــه در جهــان هســتیم.

قیمــت مســکن در روســتا بــه صــورت سرســام آوری 
تشــکیل  موضــوع  و ایــن  اســت  داشــته  افزایــش 
خانــواده بــرای جوانــان را تحت الشــعاع قــرار داده و 

گرفتــه اســت.  امیــد را از آنــان 
مســکن یکــی از مهمتریــن نیاز هــای زندگــی هــر فــرد 
کــه طــی ســال های اخیــر بــه دلیــل  اســت در حالــی 
افزایــش قیمــت زمیــن، مصالــح ســاختمانی، آهــن 
آالت و اجاره بهــا اقشــار ضعیــف جامعــه در بحــث 
تامیــن زمیــن و مســکن بــا مشــکالت زیــادی مواجــه 
شــدند. مشــکل تامیــن زمیــن و ســاخت مســکن 
مربــوط بــه شــهر ها نیســت بلکــه در روســتا ها نیــز 
در  آلودگــی  زندگــی،  هزینــه  افزایــش  دارد؛  وجــود 
شــهر ها و رشــد قیمــت مســکن روز بــه روز زندگــی در 

کــرده اســت. شــهر ها را ســخت تر و دشــوارتر 
هزینــه  ســبد  از  مســکن  هزینــه  ســهم  متوســط 
ســاالنه خانوارهــا، تقریبــا ۵۰ درصد اســت و البتــه در 
بعضــی خانوار هــا ممکــن اســت تــا ۷۰ درصــد هزینــه 
گیــرد و حــال با این ســهم بــاال می توان  آن هــا را در بــر 
که مســکن و داشــتن مســکن در شــهر ها تا  دریافت 
چــه حــد بــرای زندگــی مناســب مهــم و اثربخــش 
اســت. امــروزه هزینــه ســاخت مســکن در روســتا از 
دغدغه های بســیاری از روســتاییان و مردمی است 
کــه در روســتا ها زندگــی می کننــد و بــا شــلوغ و آلــوده 
شــدن شــهر ها بســیاری افــراد بــه دلیــل بیمــاری یــا 
گذرانــدن تعطیــالت بــه زندگــی و ســاخت خانــه در 

روســتا روی می آورنــد.
کنان  حــال بــا توجــه به ایــن عالقــه و هجــوم ســا
شــهر ها بــه روســتا ها بــرای خریــد و ســاخت مســکن 
باعــث شــده تــا زمین هایــی کــه تــا چنــد ســال پیــش 
هیــچ اســتقبالی از آن هــا نمی شــد بــه یکبــاره بــا 

افزایــش تقاضــا مواجــه شــود.
دهیــاران روســتا های بخــش بــادرود  بــا بیان ایــن 
کــه چنــد ســال پیــش ملــک و زمیــن در روســتا ها 
بــه هیــچ وجــه قیمــت مشــخص و باالیــی نداشــت 
می گوینــد: رشــد قیمــت زمیــن در طــی ســال های 

گذشــته هیــچ ارتباطــی بــه رشــد قیمــت مســکن 
نــدارد، امــا بــه هــر حــال روســتاییان نیــز بــه خوبــی 

تــورم را درک می کننــد.
ایــن افــراد بــا بیان اینکــه رشــد نــرخ تــورم باعــث رشــد 
قیمــت زمیــن و حتــی ملــک در روســتا ها شــده 
اســت، مدعی هســتند: وقتی طی دو سال گذشته 
نــرخ تــورم و هزینه ســاخت و ســاز مســکن بــه یکباره 
دو برابــر می شــود قیمــت زمیــن و ملــک هــم افزایش 
گــر چــه دولــت و  کیــد دارنــد: البتــه ا می بابــد. آنــان تا
نماینــدگان مجلس ایــن روز هــا بــه شــدت مخالــف 
رشــد قیمــت مســکن هســتند و اقدمــات خــود را 
کرده انــد،  بــرای ســاماندهی بخــش مســکن آغــاز 
امــا بــه هــر ســوی رشــد تــورم و قیمــت زمیــن و ملــک 
در شــهر ها می توانــد تــا حــدودی بــر رشــد قیمــت 
زمیــن در روســتا ها تاثیرگــذار باشــد. شــریفی یکــی از 
جوانــان روســتا نیــز در ایــن خصــوص ضمــن انتقــاد 
کــرد:  از افزایــش قیمــت مســکن در روســتا ها اظهــار 
مهمتریــن مشــکل بــرای خانــه دار شــدن، نداشــتن 
گرچــه در بخشــی  زمیــن اســت. او بــا بیان اینکــه ا
گــره ای  مــوارد جــای امیــدواری اســت، امــا در عمــل 
از مشــکالت بــاز نمی کنــد، افزود: شــرایط تســهیالت 
در ایــن طــرح خــوب اســت، امــا متــراژ تعییــن شــده 
کــم اســت. بــرای خانواده هــای روســتایی و شــهری 
ــاد در ایــن  ــان روســتای ده اب اصغــرزاده یکــی از جوان
خصوص اظهار کرد: چندین ســال اســت در روســتا 
کنون بعد از دوران بازنشستگی و  کن هســتم و ا ســا
بــزرگ شــدن فرزنــدان نیازمنــد زمیــن بــرای ســاخت 
گرانی زمیــن باعث  خانــه بــرای آنــان هســتم ولیکــن 
شــده اســت تــا در حــال حاضــر از خریــد زمیــن صــرف 
کنــم. عبدلــی یکــی دیگــر از اهالــی روســتای  نظــر 
گــر واقعــا دولــت بــه فکــر مردم  بخــش بــادرود گفــت: ا
بــرای خانــه دار شــدن اســت بهتــر اســت شــرایط 
بهتــری در نظــر بگیــرد و حداقــل زمیــن را بــه قیمــت 
مناســب یــا متــراژ بیشــتر در اختیــار متقاضیــان قــرار 

دهــد.

کشورهای »آسه،آن«  صادرات اصفهان به 
توسعه می یابد

جوانان با چه امیدی در روستا بمانند؟ 

افزایش قیمت سرسام آور مسکن در روستاها 

معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد: 

آیا قیمت مسکن بعد از انتخابات افزایش می یابد؟
دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان:

 ۴۱۱ میلیارد تومان وام اشتغال به ۴۴۴۰ طرح 
واریسربخروستایی اصفهان پرداخت شد

دانستنی هاربخ

اقدامــات  گفــت:  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
دولــت و مجلــس شــامل طــرح اقــدام ملــی مســکن، 
کنتــرل بــازار اجــاره در  مالیــات بــر خانه هــای خالــی و 
ثبــات بــازار مســکن موثــر بــوده و بعــد از انتخابــات 
نیــز دلیلــی بــر افزایــش قیمــت مســکن وجــود نــدارد. 
کــرد: بــازار مســکن یــک  محمــود محمــودزاده اظهــار 
کــه نوســانات آن چنــدان  بــازار چندوجهــی اســت 
بــه موضوعــات درون بخشــی مربــوط نمی شــود و 
بازارهــای مــوازی روی آن تأثیــر می گــذارد. وی افــزود: 
طی حدود ســه ســال گذشــته که بازار روند افزایشی 
مطلــق  طــور  بــه  نمی شــد  بــود  گرفتــه  خــود  بــه 
گفت ایــن موضــوع ناشــی از اقدامــات مثبت و منفی 
یــک بخــش یــا دســتگاه اســت و یــک بعــدی بــه آن 
کــرد. در حــال حاضــر نیــز همینطــور اســت. امــا  نــگاه 
ــاد  ــازی در ایج ــای وزارت راه و شهرس ــًا برنامه ه قطع
ثبــات بــازار مســکن در ماه هــای اخیــر تأثیرگــذار بــوده 
اســت. معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه در 
حــال حاضــر بیش از ۵۳۰ هزار واحد مســکن ملی به 
گفــت: طــرح اقــدام ملــی  مرحلــه اجــرا رســیده اســت 
کــه  مســکن، مالیــات خانه هــای خالــی و اقداماتــی 
کنتــرل بــازار اجــاره انجــام شــد تأثیــر خــود را در  بــرای 
کیــد می کنــم  کــرده اســت. امــا تا بــازار مســکن ایجاد 
کــه نمی تــوان از ایــن مــوارد بــه عنــوان عوامــل اصلــی 
دربــاره  محمــودزاده  بــرد.  نــام  قیمت هــا  کاهــش 
پیش بینــی بــازار مســکن بعــد از انتخابــات ریاســت 

جمهــوری گفــت: دلیلــی بــر افزایــش قیمت مســکن 
بعــد از انتخابــات ریاســت جمهــوری نمی بینــم و 
امیدواریــم هرچــه جلوتــر می رویــم بــا به ثمر رســیدن 
ــداری  ــازار از پای ــازی، ب ــای وزارت راه و شهرس پروژه ه
به ایــن  پاســخ  در  وی  شــود.  برخــوردار  بیشــتری 
کــه بــا وجود تعییــن ســقف ۲۰ درصــدی برای  ســوال 
کالنشــهرها بجــز تهــران، علــت رشــد  اجــاره بهــا در 
۳۶ درصــدی نــرخ اجــاره در یــک ســال اخیــر چــه 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــش ۳۶ درص ــت: افزای گف ــت  ــوده اس ب
کل بــازار اعــم از قراردادهــای جدیــد و تمدیــد اســت 
ولــی آنچــه کــه ســتاد کرونــا به عنوان ســقف مجــاز ۲۰ 
کــرده فقــط مربوط بــه تمدید اســت.  درصــد تعییــن 
ــه  ک ــد  ــت باش ــن عل ــد به ای ــالف می توان ــن اخت لذا ای
قراردادهــای جدیــد با ارقام باال تنظیم شــده اســت. 
کــه نــرخ رشــد اجــاره  گفتــه محمــودزاده، همیــن  بــه 
بســیار پایین تــر از میــزان افزایــش قیمــت مســکن 
بــوده، نشــان می دهــد سیاســت وزارتخانــه مبنــی بر 
گــذاری و کنتــرل بــازار اجاره جــواب داده اســت. نــرخ 

اســتان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  دبیــر 
اصفهــان گفت: ســال گذشــته ۴۱۱میلیــارد تومان 
وام اشــتغال بــه چهــار هــزار و ۴۴۰ طــرح روســتایی 
کشــاورزی، صنعتی و  و عشــایری اســتان در حوزه 

خدماتــی پرداخــت شــد. 
شــورای  فصلــی  جلســه  در  کبــری  ا نعمــت اهلل 
اســتان  اشــتغال  و  ســرمایه گذاری  اقتصــادی، 
افزود: در بحث اشــتغالزایی روســتایی و عشــایری 
گذشــته، ۴۱۱ میلیــارد تومــان  اســتان در ســال 
وام بــا بهره هــای ۶ تــا ۱۲ درصــد بــه چهــار هــزار و 
۴۴۰ طــرح  ارائــه و ۶۹ هــزار شــغل در حوزه هــای 

کشــاورزی، صنعــت و خدمات ایجــاد شــد.
بــا ۷۰  اشــتغالزایی  بیشــترین  کــرد:  اضافــه  وی 
کشــاورزی و ســپس صنعــت و  درصــد در بخــش 

اســت. شــده  خدمات ایجــاد 
اصفهــان  توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  دبیــر 
اظهــار داشــت: امــروز ســه دســتور جلســه وضعیت 
اشــتغال روســتایی و عشــایری، بررســی جایــگاه 
عملکــرد اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی اســتان 
و عملکــرد شــهرک های صنعتــی مــورد بررســی قرار 

گرفــت.
بعدی ایــن  جلســه  دســتور  کــرد:  تصریــح  وی 

گــذار  نشســت، تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی وا
از  کــه  اســت  صنعتــی  شــهرک های  در  شــده 
گــذار شــده بــه واحدهــای  ۸۲ درصــد اراضــی وا
صنعتــی، نزدیــک بــه ۶۲ درصــد آن بهره بــرداری 
شــده امــا از مابقــی آن هیــچ اســتفاده ای نشــده 

اســت.
ــی  ــار اراض ــزار هکت ــن ۱۲ ه ــت: همچنی گف ــری  کب ا
کــه  گــذار شــده بــه شــهرک های صنعتــی داریــم  وا
از ایــن تعــداد ۵۰ درصــد مشــاعات و ۶ هــزار و ۶۰۰ 

گــذار شــده اســت. هکتــار اراضــی وا
گــذاری حــدود ۶۲ درصــد  وی افــزود: از اراضــی وا
آن بهره بــرداری شــده اســت کــه بر اســاس قــرارداد، 
گذشــت آن، فرصــت بهره بــرداری  پــس از ۶ مــاه از 
ــاره نــرخ بیــکار اســتان  دارنــد. وی همچنیــن در ب
گفــت: در حــال حاضــر آمــار بیــکاری اســتان ۱۲ 
کرونــا ۲ درصــد  که ایــن نــرخ قبــل از  درصــد اســت 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا 
دبیــر شــورای برنامه ریــزی و توســعه اســتان اضافه 
کاهــش  ــه  ــوط ب ــرد: بخشــی از ایــن ۲ درصــد مرب ک
نــرخ مشــارکت و بخشــی مربــوط بــه فعالیــت و 
کــه امیــد مــی رود  ســرمایه گذاری در اســتان اســت 
کشــور در ســال  بــه نــرخ متوســط ۹.۶ درصــدی  

۱۴۰۰ نزدیــک شــویم.
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مراســم پایانــی نخســتین جشــنواره منطقــه ای 
فیلم هــای 1۰۰ ثانیــه ای آب و انــرژی بــا معرفــی 

برگزیــدگان در وزارت نیــرو برگــزار شــد.
کــه بــا حضــور دکتــر رضــا اردکانیــان  در ایــن مراســم 
وزیــر نیــرو برگــزار شــد، مهندس هاشــم امینــی در 
ســخنانی از هنرمنــدان خواســت تــا همــه تــاش 
کار بندنــد و بــا زبــان بیــن المللــی هنــر،  خــود را بــه 
جهانــی بــدون جنــگ و تــوام بــا صلــح و آرامــش را 
کی بــه تصویــر درآورند.  کــره خا کنان این  بــرای ســا
متن ســخنرانی مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب 
پایانــی نخســتین  اســتان اصفهــان در مراســم 
انــرژی  ثانیــه ای آب و  جشــنواره فیلم هــای 1۰۰ 

به ایــن شــرح اســت:
به نام خدا

خانم ها،آقایان
»آب«و«خشکســالی« را شــاید بتــوان مهمتریــن 
چالــش زندگــی بشــر در قــرن بیســت و یکــم بــه 
کــه     نمی تــوان آن را ندیــد  شــمار آورد. موضوعــی 
گذشــت. سالهاســت  کنــار آن  از  بــه ســادگی  و 
بــه دلیــل توســعه نامناســب جوامــع، مدیریــت 
نادرســت منابــع انــرژی، افزایــش مــوج مهاجــرت 
بــه شــهرها و خالــی شــدن روســتاها از جمعیــت، 
در  و  انســانها  توســط  زیســت  محیــط  تخریــب 
ــی،  ــزان بارندگ ــش می کاه ــم و  ــر اقلی ــه تغیی نتیج
بســیاری از کشــورها دچار ورشکســتگی آبی شده 
ــن  ــرای تامی ــوار ب ــخت و دش ــیری س گام در مس و 
امنیــت غذایــی مردم خود گذاشــته اند؛ مشــکلی 
کمیــت و فروپاشــی  گریبانگیــر حا کــه می توانــد 

ــود. ــانی ش ــع انس جوام

کــه نــگاه  در ایــن شــرایط چــاره ای نیســت جز ایــن 
هوشــمندانه تــری بــه مقولــه آب و انــرژی داشــته 
باشــیم و بــا تقویــت ســازمان های مــردم نهــاد و 
رســانه های مســتقل، نســبت بــه حســاس کــردن 
افــکار عمومی و ایجــاد گفتمــان محیط زیســتی در 

کنیــم. جوامــع اقــدام 
کــه برخــی سیاســتمداران  بــدون شــک در زمانــی 
ــه  ــد، وظیف ــخن می رانن ــر آب« س ــر س ــگ ب از«جن
هنرمندان بســیار ســنگین تر شــده اســت تا همه 
تــاش خــود را بــه کار بندنــد و بــا زبــان بیــن المللی 
هنــر، جهانــی بــدون جنــگ و تــوام بــا صلــح و 
کــی به تصویر  کنان این کــره خا آرامــش را بــرای ســا

ــد. درآورن
آب«  مســئله  بــه  هنرمنــدان  بیــن  تیــز  »نــگاه 
جشــنواره  گــذاران  بنیــان  کــه  اســت  شــعاری 
و عکــس جلوه هــای آب اصفهــان  فیلــم  ملــی 
آن  از  و  برگزیدنــد  139۰و139۴  ســال های  در 
بــرای دعــوت هنرمنــدان جهــت خلــق آثــار در 
زمینــه  اســتفاده بهینــه از آب و حفاظــت از ایــن 
کردنــد. و اینــک  مایــع حیــات بخــش اســتفاده 
خوشــبختانه در نخستین جشــنواره بین المللی 
فیلم هــای  1۰۰  ثانیــه ای آب و انرژی، ایــن شــعار 
گرفتــه و هنرمندانــی از  جنبــه منطقــه ای به خــود 
کشــور حــوزه تمدنی ایــران بــزرگ در جهــت  چهــار 
خلــق آثــار فاخــر و ارزشــمند، همــگام و همســو 

شــده اند.
خانم ها،آقایان

گرچــه اســتفاده از فناوری هــای  مــا معتقدیــم ا
نویــن بــرای حل ایــن مشــکات بخشــی از راه حل 
کافــی نیســت و زمانــی موثــر خواهــد  اســت امــا 

گاهــی بتــوان نگــرش  کــه بــا آمــوزش و ایجــاد آ بــود 
از  اســتفاده  چگونگــی  بــه  نســبت  شــهروندان 
آب و انــرژی را تغییــر داد. و ایــن تغییــر نگــرش جــز 
اعتمــاد ســازی،  بــرای  انعــکاس واقعیت هــا  بــا 
از  گرفتــن  درس  بومــی،  الگوهــای  از  اســتفاده 
تجربیــات ســایر ملــل و فرهنگ هــا، طراحــی راه 
کشــور و مهمتــر  حل هــا بــر اســاس شــرایط هــر 
کمیــت در  از همــه افزایــش اعتمــاد مــردم بــه حا
ــوزش  ــد. آم ــت نمی آی ــه دس ــرف، ب ــت مص مدیری
زمانــی موثــر واقــع خواهــد شــد که مردم به چشــم 
کمــان و مدیــران شــان در حــال کار  ببیننــد کــه حا

ــتند. ــرایط هس ــود ش و بهب
شــهروندان  آب  مصــرف  ســرانه  امــروز  گــر  ا
کــه  اصفهانــی از 189 بــه 1۵7 لیتــر در شــبانه روز 
کشــور بــه شــمار مــی رود رســیده،  کمتریــن در 
بــا چشــم  کــه سالهاســت  اســت  بــدان دلیــل 
خــود دیده انــد ســقایان و خادمــان آنهــا بــا انجــام 
شــبکه های  بازســازی  همچــون  طرح هایــی 
فرســوده، اســتفاده از ســامانه های تلــه متــری و 
کنتــرل، پایش شــبکه توزیع، مدیریت فشــار  تلــه 
کاهــش زمــان رســیدگی بــه حــوادث؛ میــزان  و 
کان شــهر بــه 1۶ درصــد  هــدر رفــت آب را در ایــن 
را  رتبــه نخســت  از ایــن جهــت  و  کاهــش داده 
کشــور بــه خــود اختصــاص داده انــد. عــاوه  در 
بر ایــن بــا تعامــات انجــام شــده، زمینــه اســتفاده 
گســترده از پســاب را در صنایــع بزرگــی همچــون 
ذوب آهــن، فــوالد مبارکــه، پاالیشــگاه و نیــروگاه 
خانــه  نخســتین  راه انــدازی  کرده انــد.  فراهــم 
کشــور و برگــزاری ده هــا جشــنواره  فرهنــگ آب در 
و پویــش همگانــی بــرای آمــوزش و ترغیــب مــردم 
کــودکان در جهــت مدیریــت  و  زنــان  ویــژه  بــه 
کــه  مصــرف بهینــه آب از دیگــر اقداماتــی اســت 
در »اصفهــان، پایتخــت فرهنــگ و تمدن ایــران 
اســامی« انجــام شــده اســت. در پایــان ضمــن 
دســت اندرکاران  و  مســئوالن  از  ســپاس 
برگزاری ایــن رویــداد فرهنگــی -هنــری بــه ویــژه 
وزارت محتــرم نیــرو و دفتــر منطقــه ای یونســکو و 
کشــورهای ایران،  کــه از  همچنیــن هنرمندانــی 
در ایــن  ترکمنســتان  و  افغانســتان  کســتان،   پا
کرده انــد، آمادگــی مدیــران و  جشــنواره شــرکت 
کارکنان زحمتکش شــرکت آب و فاضاب اســتان 
اصفهــان را بــرای انتقــال تجربیــات ۵۵ ســاله این 
کهــن در عرصه های علمی، تحقیقاتی،  ســازمان 
فنــاوری و فرهنگــی به عاقه منــدان آب و محیط 

زیســت اعــام مــی دارد.

مراسمپایانیجشنوارهفیلمهایصدثانیهای
خبرربخ

خبرربخ

خبر

مدیــر عامــل آبفــای اصفهــان تصریــح کــرد: نصــب 
پمــپ مســتقیم بــر روی شــبکه و اختــال در فشــار 
آب، جنایــت در حــق مــردم است. هاشــم امینــی 
در جلســه تنــش آبــی کــه بــا حضــور مدیــران آبفای 
گفــت:  مناطــق خودگــردان اســتان، برگــزار شــد 
اســتفاده از پمــپ غیرمجــاز قبــح دارد و حــق مــردم 
کار دزدیــده می شــود. وی افــزود: بایــد از  با ایــن 
ظرفیــت ائمه جمعه و جماعات، نخبــگان و افراد 
تاثیــر گــذار اســتفاده کــرد تــا قبــح اســتفاده از پمــپ 
غیرمجــاز بــرای مــردم تبییــن شــود.  وی بــا اشــاره 
گفــت: بایــد  بــه خدمــات آبفــای اســتان اصفهــان 
نهایــت تــاش مــان را انجــام دهیــم تــا ماه هــای 
ــا کمتریــن تنــش پشــت ســر  ســخت پیــش رو را ب

بگذاریــم و از مــردم  هــم تقاضــا داریــم بــا صبــوری 
و مدیریــت مصــرف، مــا را همراهــی کننــد.  امینــی 
کــه عــاوه بــر رفــع  افــزود: رویکــرد ما ایــن اســت 
اســتان،  ســطح  در  آب  فشــار  کان  مشــکات 
مشکات موردی نیز در سریع ترین زمان ممکن 
کــه بــی آبــی  گفــت: مــردم بداننــد  حــل شــود. وی 
یــک کوچــه نیــز بــرای مــا بســیار مهــم اســت و بــه 
صــورت شــبانه روزی تمــام تاشــمان را در جهــت 
رفع مشــکل انجــام می دهیم.  مدیــر عامل آبفای 
کیــد بــر اهمیــت تعمیــرات و  اســتان اصفهــان بــا تا
گفــت: در ســال های اخیــر  نگــه داری شــبکه ها 
کاهــش  تعمیــر و نگهــداری شــبکه ها موجــب 
چشــمگیر حــوادث در برخــی مناطــق شــده و بــه 

کــرده اســت.   مدیریــت توزیــع آب نیــز کمــک 

مدیر عامل آبفای استان اصفهان تاکید کرد؛

نصب پمپ مستقیم بر روی شبکه 
در شرایط تنش آبی، جنایت در حق مردم است

خبرربخ گفــت:  اصفهــان  اســتان  مالیاتــی  امــور  مدیــرکل 
مهلــت تســلیم اظهارنامه هــای مالیاتــی اشــخاص 

حقیقــی تــا ۱۵ تیرمــاه تمدیــد شــد. 
بهــروز مهدلــو اظهــار داشــت: ۳۱ خردادمــاه پایــان 
مهلــت تســلیم اظهارنامه هــای مالیاتــی اشــخاص 
بــا توجــه  بــود امــا  حقیقــی )صاحبــان مشــاغل( 
تســلیم  مهلــت  کرونــا  ملــی  ســتاد  تصویــب  بــه 
اظهارنامه هــا تــا ۱۵ تیــر مــاه ســال جــاری تمدیــد 

شــد.
کثــر تا ایــن  وی ادامــه داد: صاحبــان مشــاغل حدا
تاریــخ فرصت دارند اظهارنامه های مالیاتــی ۱۴۰۰ را 
کننــد و بهتــر اســت افــراد ارائــه اظهارنامه هــا  ارســال 
را بــه روزهــای آخــر موکــول نکننــد. مدیــرکل امــور 
مالیاتــی اســتان اصفهــان دربــاره شــرایط اســتفاده 
از تبصــره مــاده ۱۰۰ قانــون مالیات هــای مســتقیم 
ــراز  ــی نیــز اب ــرای اظهارنامه هــای مالیات ســال ۱۴۰۰ ب
داشــت: ســازمان امــور مالیاتــی و اتاق اصناف مانند 
هرســال بــر اســاس این تبصــره توافــق نامــه ای انجام 
کــه امســال نیــز جــداول آن ابــاغ شــده  می دهنــد 
اســت و مودیــان در صــورت تمایــل می تواننــد از این 
ــه می تواننــد از خــود  ــر ن گ کننــد و ا توافــق اســتفاده 

کننــد. اظهــاری اســتفاده 
مهدلــو بــا اشــاره به اینکــه تعــداد قابــل توجهــی از 
ــد و  ــیدگی نش ــال ۱۳۹۸ وارد رس ــای س اظهارنامه ه
خــود اظهــاری مودیــان بیــش از ۲۵ درصــد بــود، در 
مــورد نحــوه تعییــن مالیــات مقطــوع بابــت عملکرد 
گفــت: بنــا بــه  ســال ۹۹ بــرای صاحبــان مشــاغل، 
کــه تبصــره مــاده ۱۰۰ بــه ســازمان امــور  اختیاراتــی 
مالیاتــی داده اســت این ســازمان می توانــد مالیــات 

گروه هایــی از مشــاغل را بــه صــورت مقطــوع تعییــن 
کــه تکالیفــی از جملــه تســلیم اظهارنامــه و  کنــد 
برداشــته  از مودیــان  مــدارک  و  اســناد  نگهــداری 

می شــود.
ــا  کرون ــرایط  ــه ش ــه ب ــا توج ــال ب ــه داد: امس وی ادام
مالیات هــای بیــن صفــر تــا ســه میلیــون تومــان، 
ــا  بــدون افزایــش قطعــی می شــود و مودیــان بایــد ب
کننــد  مراجعــه بــه ســامانه فــرم مــاده ۱۰۰ را تکمیــل 
که ایــن بــه منزلــه تســلیم اظهارنامــه خواهــد بــود و 

مالیــات قطعــی می شــود.
گــر  مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اصفهــان افــزود: ا
مالیــات مودیــان در ســال ۱۳۹۸ بیــن ســه تــا شــش 
میلیــون تومــان بوده اســت با چهار درصــد افزایش، 
ــا  ــان ب ــون توم ــا ۱۲ میلی ــش ت ــن ش ــای بی مالیات ه
هشــت درصــد افزایــش و از ۱۲ میلیــون تومــان بــه 

بــاال بــا ۱۲ درصــد افزایــش قطعــی خواهــد شــد.
صورتــی  در  مودیــان  کــرد:  خاطرنشــان  مهدلــو 
کــه  کنــد  اســتفاده  مــاده ۱۰۰  تبصــره  از  می توانــد 
میــزان فــروش یــا درآمد خدمات آنهــا از یک میلیارد 
ــر بیشــتر  گ و ۶۲۰ میلیــون تومــان بیشــتر نباشــد و ا

کنــد. شــد بایــد اظهارنامــه ارائــه 

شــهرضا _ نماینــده مــردم شــهرضا و دهاقــان در 
مجلــس شــورای اســامی گفت: مشــکل آب شــرب 
شــهرضا یــک مشــکل اساســی اســت و بــرای رفــع 
مســئله در حــال پیگیــری اجــرای دو پــروژه بــزرگ 

ــتیم. ــهرضا هس ــه ش ــال آب ب انتق
ســمیه محمــودی بــا اشــاره بــه پــروژه انتقــال آب 
شــرب بــه شــهرضا، اظهــار داشــت: در حــال حاضــر 
موجــود  چاه هــای  از  شــهرضا  شــرب  آب  تأمیــن 
در حــال انجــام اســت امــا بــه دلیــل خشکســالی 
و  خــارج  مــدار  از  چاه هــا  حلقــه  از ایــن  تعــدادی 

شــده اند. اضافــه  مــدار  بــه  جدیــدی  چاه هــای 
کمیــت آب شــرب  کنــون از نظــر  وی افــزود: هــم ا

شهرســتان مشــکلی نداریــم امــا همزمــان بــا فــرا 
ــایل  ــتر از وس ــتفاده بیش ــا و اس گرم ــل  ــیدن فص رس
سرمایشــی میــزان مصــرف آب بیشــتر خواهد شــد و 
ممکــن اســت مســائل و مشــکاتی را در پــی داشــته 

باشــد.
کیفیت آب شهرضا مطلوب نیست

نماینــده مــردم شهرســتان های شــهرضا و دهاقــان 
کیفیــت  در مجلــس شــورای اســامی بیان داشــت: 
آب شــهرضا مطلوب نیســت اما پیگیر رفع مشــکل 

بســیار مهــم تأمیــن آب شــهرضا بوده ایــم.
کــرد: طــرح انتقــال آب از خرســان  محمــودی بیــان 
بــه شهرســتان شــهرضا در حــال اجراســت و قــرار 
کرمــان و بخشــی از اســتان  اســت اســتان های یــزد، 

شــوند  بهره منــد  لولــه  خــط  از ایــن  هــم  فــارس 
اما ایــن پــروژه بــه دلیــل فاصلــه مســافتی طوالنــی و 

هزینه هــای الزم بســیار پــروژه ســنگینی اســت.
کــرد: با همکارانمان در ســایر اســتان ها  وی تصریــح 
برگــزار  را  جلســاتی  نیــرو  وزارت  بــا  همچنیــن  و 
کردیم؛ ایــن پــروژه بــه قــوت خــود باقــی اســت و در 

ــد. ــام برس ــه انج ــا ب ــتیم ت ــری هس ــال پیگی ح
شهرضا در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ

مجلــس  در  دهاقــان  و  شــهرضا  مــردم  نماینــده 
گرفتــن شــهرضا  شــورای اســامی با اشــاره بــه قــرار 
در طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ، افــزود: ابتــدا ۱۴ 
شهرســتان در طــرح آبرســانی بــه اصفهــان بودنــد اما 
بــا پیگیری هــای الزم شــهرضا نیــز جزو ایــن طــرح 
کــه در حــال  گفــت: از دو طرحــی  گرفــت. وی  قــرار 
انجــام اســت هــر کــدام کــه ســریع تر به نتیجه برســد، 
بحــث مشــکل آب شــرب شــهرضا رفــع خواهــد شــد. 
کــرد: بــا توجــه به اینکــه مشــکل  محمــودی تصریــح 
آب و مشــکل فاضــاب شــهرضا دو مطالبــه جــدی 
و همیشــگی مــردم شهرســتان اســت پیگیری هــای 
جــدی در راســتای رفع ایــن مشــکل در حــال انجــام 
اســت. وی اضافــه کــرد: با توجه به خشکســالی های 
اخیر باید از منابع موجود در شهرستان باید نهایت 
اســتفاده را ببریــم و بــا توجــه بــه شــرایط خشکســالی 
کــردن و  کشــور، مــردم بهینــه مصــرف  کــم بــر کل  حا
صرفــه جویــی در مصــرف آب را مدنظــر قــرار دهنــد.

کاشــی  شــرکت  تولیــد،  درصــدی   ۱۰۰ افزایــش 
کاشــان را بــه یکــی از قطب هــای  گرانیتــی بهســرام 

کــرده اســت. کاشــی تبدیــل  تولیــدی 
کاشــی  کارخانجــات  مجموعــه  مدیرعامــل 
گرانیتی بهســرام کاشــان، آغاز فعالیت این شرکت 
گرانیتــی  کاشــی  کننــده  ــه عنــوان اولیــن تولیــد  ب

کــرد و  کاشــان را در ســال ۱۳۷۹ بیــان  لعابــدار در 
گفــت: درســال جــاری میــزان تولیــد بــه دویســت 
هزارمترمربــع می رســد و پرســان لعابدارپولیشــی 
در ابعادمختلــف بــرای اولیــن باردرایــن شــرکت 

تولیدمی شــود.
ــزود: بســیاری ازخطــوط  عبدالجلیــل نظــارات اف
تولید ایــن شــرکت بــه دلیــل مشــکل تامیــن مــواد 
اولیــه و مشــکل مدیریتــی متوقــف شــده بــود، امــا 
کنــون با تغییرمدیریــت، خطــوط آن با تمام  هــم ا
ظرفیــت و بــا ۲۸۰ کارگر از شهرســتان های کاشــان 

و آران وبیــدگل دوبــاره فعــال شــده اســت. 
و  جدیــد  ماشــین های  واردات  بــا  گفــت:  وی 
فنــاوری بــه روز ۷۰ درصــد محصوالت ایــن شــرکت 
ارزآوری  هــزاردالر  ســاالنه ۱۰۰  و  می شــود  صــادر 

دارد.

گفــت: انتخابــات در  امام جمعــه موقــت اصفهــان 
بــرای اداره  اراده ملت ایــران  نظــام اســامی مظهر 
ــاالری  ــاد مردم س ــود و نم ــه دســت خ ــور ب کش ــور  ام
دینــی اســت.  محمدتقــی رهبــر دربــاره ماهیــت 
اســامی ایران،  جمهــوری  نظــام  در  انتخابــات 
کــرد: انتخابــات در نظــام مقــدس جمهــوری  اظهــار 
اســت  دینــی  مردم ســاالری  نمــاد  اســامی ایران 
کــه مــردم بــا محوریــت دیــن انتخــاب  به ایــن معنــا 
خــود را انجــام می دهنــد و اصلح تریــن فــرد را بــر 
می گزیننــد. مــردم در نظــام اســامی در واقــع توســط 
دولــت و مجلــس، زمــام امــور را در دســت دارنــد و 
به ایــن منظــور در انتخابــات شــرکت می کننــد تــا 

احــکام دیــن خــدا احیــا شــود. وی افــزود: امــا مــردم 
خدمــت  انتظــار  گاهانــه  آ انتخــاب  قبال ایــن  در 
دارنــد.  نیــز  را  خــود  مشــکات  حــل  و  صادقانــه 
کــه مــروج دیــن و  کســی را انتخــاب می کننــد  مــردم 
بــر ضــد فســاد باشــد.  امــام جمعــه موقــت اصفهــان 
تصریــح کــرد: بنابرایــن مــردم باید کســی را به عنوان 
کــه حامی عدالــت  کننــد  رئیس جمهــور انتخــاب 
باشــد و در برابــر زیــاده خواهی هــای رانــت خــواران، 
مفســدان و کســانی کــه چشــم طمــع بــه بیت المال 
دارنــد بایســتد، همان طــور که امــام علــی)ع( در برابر 

افرادی ایســتاد. چنیــن 
علــی)ع(  حضــرت  شــیعیان  بیان اینکــه  بــا  رهبــر 
گفــت: بســط  بایــد نمــاد حــق و حق طلبــی باشــند، 
کار رئیس  عدالت و ســیره آن حضرت باید ســرلوحه 

جمهــور منتخــب مــردم باشــد.
گســترده در انتخابــات،  امیدواریــم مــردم بــا حضــور 
کــه ســعی می کنند ایــن حــس  تبلیغــات دشــمن را 
ــه مــردم از نظــام اســامی روی گردان  ک کننــد  را القــا 
کننــد. انقــاب متعلــق بــه مــردم  شــده اند بی اثــر 
کننــده مــردم بایــد  اســت و در ایــن عرصــه تعییــن 

ــد. کنن ــاب  ــا را انتخ بهترین ه

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان:  
مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی 

تا ۱۵ تیرماه تمدید شد

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس خبر داد؛

پیگیری اجرای ۲ پروژه بزرگ انتقال آب به شهرضا

کویر در مسیر توسعه صنعت

آران وبیدگل یکی از قطب های تولید کاشی در کشور 

امام جمعه موقت اصفهان:

انتخابات در ایران نماد مردم ساالری دینی است

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کرامــت و بــا توزیــع ۲۵۰ ســری  همزمــان بــا دهــه 
ســری  هــزار  اهــدای ۲  اول،  مرحلــه  در  جهیزیــه 
جهیزیــه بــه نوعروســان نیازمنــد در ســال جــاری 

کلیــد خــورد.
کرامــت بــا  کــرد: همزمــان بــا دهــه  ع اظهــار  کریــم زار
کمــک بــه تأمیــن جهیزیــه خانواده هــای  هــدف 
نیازمنــد، ۲۵۰ ســری جهیزیــه بــه نوعروســان تحــت 
حمایــت اهــدا می شــود، اهــدای جهیزیــه هــر ســاله 
در چنــد مرحلــه انجــام می پذیــرد، گفــت: هــر ســری 
کاالی  از مجموع ۲۵۰ ســری جهیزیه شــامل ۵ قلم 
ضــروری زندگــی بــه ارزش ۲۰ میلیــون تومــان اســت.
وی بــا اشــاره بــه توزیــع نمادیــن ۱۷ ســری از ایــن 
جهیزیه هــا در شهرســتان مبارکــه افــزود: اقام ایــن 
ســری از جهیزیه هــا عــاوه بــر ۵ قلم کاالی ضــروری، 
گوشــت، اتــو، فــرش،  گیــری، چــرخ  شــامل آبمیــوه 
روتختــی  و  خــواب  ســرویس  و  تفلــون  ســرویس 
کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۵۰۰ میلیــون تومــان و  اســت 
مســاعدت شــرکت فــوالد مبارکــه و بســیج ســازندگی 

شهرســتان مبارکــه تأمیــن شــده اســت.
کمیتــه امــداد اســتان اصفهــان تصریــح  مدیــرکل 
کمــک  گذشــته ۲۶۲۴ ســری جهیزیــه و  کــرد: ســال 
هزینــه ازدواج بــه مددجویــان اهدا شــد ولی شــرایط 
کــه زوج هــای جــوان زیــادی در  بــه نحــوی اســت 
لیســت متقاضیان چشــم انتظار حمایت هستند؛ 
گرفتــه و بــا  کــه طبــق برنامــه ریزی هــای صــورت 
کمــک خیــران ۲ هــزار ســری جهیزیــه  همراهــی و 

ــزان توزیــع خواهــد شــد. تأمیــن و بین ایــن عزی
ــه ۱۲۰  ــا بیان اینکــه در حــال حاضــر نزدیــک ب ع ب زار
هــزار خانــواده تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان 
گفــت: از مجتمــع فــوالد مبارکــه  اصفهــان هســتند، 
تقاضــا داریــم همچون حمایتــی که در تأمین تبلت 
بــرای دانــش آمــوزان داشــتند، بــرای تأمین جهیزیه 
کننــد تــا بتوانیــم  نوعروســان نیازمنــد نیــز همراهــی 
در تأمین ایــن اقــام و رفــع نیــاز مددجویــان در ایــن 

زمینــه هــم اقدامــات مؤثــری داشــته باشــیم.
وی در پایــان ضمــن قدردانــی از حمایــت خیــران 
ــام محــدود زمینــه ســاز تأمیــن  ــا پرداخــت ارق ــه ب ک
گفــت:  بوده انــد،  مددجویــان  اولیــه  نیازهــای 
نیکــوکاران می تواننــد با شــماره گیری کد دســتوری 
یاریگر ایــن مســیر خیــر  #۰۳۱*۸۸۷۷* همچنــان 

ــند. باش

مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان:
۲۵۰ سری جهیزیه به 
نوعروسان نیازمند در 
اصفهان اهدا می شود

اقتصــادی  کاشــان - عملیــات ســاخت ۲ طــرح 
و تولیــدی در روســتای نهــوج از توابــع اردســتان 
مســووالن این  حضــور  بــا  آیینــی  در  چهارشــنبه 
کارخانــه  آییــن  در ایــن  شــد.   آغــاز  شهرســتان 
مــواد شــوینده و بهداشــتی نهــوج در زمینــی بــه 
مســاحت ۲ هــزار مترمربــع، زیربنــای یکهــزار و ۳۳۰ 
تومانــی  میلیــارد   ۱۲ گــذاری  ســرمایه  مترمربــع، 
بخــش خصوصــی بــا اشــتغالزایی ۱۵۰ نفــر در ســه 
کلنگ زنــی شــد. همچنیــن ســاخت  کاری  نوبــت 
بزرگتریــن گلخانــه اردســتان در زمینــی به مســاحت 
۶ هــزار و ۳۰۰ مترمربــع، زیربنــای پنــج هــزار و ۵۰۰ 

مترمربــع، تولیــد ســاالنه ۱۷۰ تــن ســبزی و فلفــل 
کشــور روســیه و  دلمــه ای همــراه بــا صــادرات بــه 
گذاری ســه و نیم میلیارد تومانی  ســوریه و ســرمایه 
بخــش خصوصــی بــا اســتفاده از ۲ و نیــم میلیــارد 
کلنگ زنــی شــد. تامیــن آب ایــن  تومــان تســهیات 
ــاخت آن  ــا س ــرد و ب ــورت می گی ــات ص ــه از قن گلخان
نماینــده  می شــود.  اشــتغال ایجاد  نفــر   ۱۰ بــرای 
مــردم اردســتان در مجلــس شــورای اســامی در این 
آییــن بــا بیان اینکه ایجاد گلخانــه در تمامی مناطق 
در ایــن  گفــت:  اســت،  توســعه  حــال  در  کشــور 
شهرســتان ایجاد گلخانــه در برخــی نقــاط بــه دلیــل 

کیفیــت پاییــن آب بــا محدودیــت مواجــه اســت. 
حجت االســام ســیدصادق طباطبایی نــژاد افــزود: 
گلخانــه از نظــر اقتصــادی بــه نفــع کشــاورزان   ایجــاد 
اســت و در مناطــق مســتعد اردســتان از جملــه 
دهســتان برزاونــد و نیســیان می تــوان بــه ســمت 

کــرد. گلخانه هــا حرکــت  توســعه 
ــزی  ــش مرک ــد در بخ ــتان برزاون ــوج دهس ــتا نه روس
مرکــز  سرشــماری  پایــه  بــر  و  دارد  قــرار  اردســتان 
آمار ایــران در ســال ۱۳۸۵، جمعیــت آن ۵۷۲ نفــر 

اســت. بــوده   )۱۷۸خانــوار( 
اردســتان  ۴۷۳ رشــته قنــات و   ۲۵ هــزار و ۷۶۱ 
کشــاورزی و باغــی، ۲ هــزار و ۵۰۰ راس  هکتــار زمیــن 
گاوداری ۵۰۰۰ راســی  یــک واحــد  گوســاله و  گاو و 
گوســفند  گوشــتی، ۱۴۰ هــزار راس  گوســاله  پــرورش 
واحــد   ۲ و  گوشــتی  مرغــداری  واحــد   ۱۲۸ بــز،  و 
تخم گــذار فعــال بــا چهــار میلیــون و ۵۰۸ هــزار قطعــه 
گوشــتی در ســال و ۵۷۰ هــزار تخــم  جوجه ریــزی 

کیــان دارد. گــذار و ۱۲۱ هــزار انــواع ما
نفــر  هــزار  بــر ۴۲  افــزون  بــا  اردســتان  شهرســتان 
کیلومتری شمال شرقی اصفهان  جمعیت در ۱۱۸ 

واقــع شــده اســت.

ساخت ۲ طرح اقتصادی و تولیدی در اردستان آغاز شد

بــا  اصفهــان  شــهرداری  شــش  منطقــه  مدیــر 
کــه عملیــات اجرایــی پــروژه تعریض پل  بیان ایــن 
گفت:  فردوســی از یک ماه قبل آغاز شــده اســت، 
اجــرای پــروژه بســیار زمان بــر اســت، امــا در صــدد 
هســتیم بــا اجــرای آن در ســه شــیفت کاری پــروژه 

را در زمــان مقــرر تحویــل دهیــم.
پــل  تعریــض  کــرد:  اظهــار  برکــت  محمدرضــا 
در  اصفهــان  شــهردار  پیشــنهاد  بــه  فردوســی 
کــه می توانــد در رونــق  گرفــت  کار قــرار  دســتور 
توریســم  جــذب  و  اصفهــان  شــهر  گردشــگری 

کنــد. کمــک 
مدیــر منطقــه شــش شــهرداری اصفهــان افــزود: 
در پــروژه تعریــض پــل فردوســی، تعریــض ســواره 
طرفیــن  در  رو  پیــاده  مســیر  دو  احــداث  و  رو 
ــا انجــام  ــه عنــوان یــک فضــای شــهری زیب پــل ب
می شــود، البتــه پل هــا جنــس ســختی دارنــد و 
بــا توجــه به ایــن کــه اصفهــان یــک شــهر فرهنگی، 
گردشــگری اســت، بازســازی  مذهبــی، تاریخــی و 
کــه  پــل فردوســی را بــه ســمت و ســویی بردیــم 

ســختی و زمختــی آن از بیــن بــرود.
کــه طــول پــل فردوســی ۱۶۰ متــر  وی بــا بیان ایــن 
کــه در طــرح تعریــض پــل ســواره دو متــر  اســت 
ــه  ــاده ب ــر پی ــل عاب ــت: پ گف ــد،  ــد ش ــه خواه اضاف
عــرض چهــار متــر در طرفیــن اســتفاده می شــود؛ 
امیدواریــم بــا حــل مســأله آب زاینــده رود شــاهد 
جــاری شــدن آب در بســتر رودخانــه و حضــور 
پــل  شــهروندان در فضاهای ایجــاد شــده روی 

فردوســی باشــیم.
بــا  اصفهــان  شــهرداری  شــش  منطقــه  مدیــر 

اشــاره بــه مشــخصات فنــی پــروژه تعریــض پــل 
کــرد: در ایــن طــرح تعــداد ۱۶  فردوســی، اظهــار 
شــمع ایجاد شــده و حــدود ۶۵۰ متــر قالــب بنــدی 
و ۵۵۰ مترمکعــب بتن ریــزی فونداســیون انجــام 
کــه بتن ریــزی شــمع ها و ســتون ها ۲۵۰  می شــود 

مترمکعــب اســت.
گر پروژه را به ســه فاز تقســیم کنیم،  برکت گفت: ا
فاز نخســت شــامل اجرای شــمع ها، فونداسیون 
کــه بــا صــرف اعتبــاری بالــغ بــر  و ســتون ها اســت 
هفــت میلیــارد تومــان انجــام می شــود. فــاز دوم، 
کــف ســازی دو طــرف پــل  احــداث عرشــه فلــزی و 
ــال هزینــه  ــه ۳۵۰ میلیــارد ری ک ــر پیــاده اســت  عاب
نورپــردازی  اصــاح هندســی،  فــاز ســوم  و  دارد 
مــکان  برای ایــن  کــه  اســت  ویــژه  مبلمــان  و 

نورپــردازی ویــژه تعریــف شــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: بــرای اجــرای پــروژه تعریض 
پــل فردوســی حــدود ۷۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 
کــه امیدواریــم بــا ســرعت احــداث  بــرآورد شــده 
شــهر  پل هــای  زیباتریــن  از  یکــی  زیــرا  شــود 
کــه شــهروندان می تواننــد  اصفهــان خواهــد شــد 

کننــد. از آن اســتفاده 
بــا  اصفهــان  شــهرداری  شــش  منطقــه  مدیــر 
کــه عملیــات اجرایــی پــروژه تعریض پل  بیان ایــن 
فردوســی از یــک مــاه قبل آغاز شــده اســت، افزود: 
اجــرای پــروژه بســیار زمان بــر اســت، امــا در صــدد 
هســتیم بــا اجــرای آن در ســه شــیفت کاری پــروژه 

را در زمــان مقــرر تحویــل دهیــم.
برکــت خاطرنشــان کرد: ســال گذشــته ۱۵۵ پــروژه 
کــه ۱۳۱  بــرای منطقــه شــش تعریــف شــده بــود 

ــروژه در  ــود و از ایــن تعــداد ۲۴ پ ــد ب مــورد آن جدی
ــود. ــرا می ش ــاری اج ــال ج س

کــه از ۱۳۱ پــروژه جدیــد منطقــه  ــا بیان ایــن  وی ب
گذشــته بــه ســرانجام  شــش، ۱۱۹ پــروژه در ســال 
رســید، افــزود: بــه لحــاظ درصــدی نیــز ۸۵ درصــد 
کــه بــه ثمــر  گذشــته جدیــد بــود  پروژه هــای ســال 

نشســت.
مدیــر منطقــه شــش شــهرداری اصفهــان ادامــه 
داد: برای نخســتین بار در طول تاریخ شــهرداری 
 ۱۴۰۰ ســال  در  منطقــه  بودجه ایــن  اصفهــان، 
ــا  چهــار رقمی شــده اســت و بــرای آن ۲۰۲ پــروژه ب
مبلــغ یــک هــزار و ۳۰ میلیــارد تومــان تعریف شــده 
کــه از ایــن تعــداد ۱۶۶ پــروژه جدیــد و ۳۶ پــروژه 

نیمــه تمــام اســت.
پروژه هــای  کــه  به ایــن  توجــه  بــا  گفــت:  وی 
فرامنطقــه ای  پروژه هــای  جــزء  شــاخص 
کــه نفــع و منفعــت آن بــه  محســوب می شــود 
کل شــهر می رســد، منطقــه شــش بــا ۱۰ پــروژه 
پــروژه شــاخص شــهری را در میــان  بیشــترین 
مناطــق دارد و ۲۰۲ پروژه منطقــه ای و ۸۵ درصد 
پروژه هــای  شــامل  جــاری  ســال  پروژه هــای 

اســت. عمرانــی 
ــی هــر شــهروند  ــرد: ســهم عمران ک برکــت تصریــح 
کــه  منطقــه شــش شــهرداری پنــج برابــر شــده 
هــر  عمرانــی  ســهم  افزایــش  دهنــده  نشــان 
شــهروند اســت و بــا کاهــش میــزان بودجــه جاری 
پروژه هــای  اجــرای  بــه  و اختصــاص ۱۲ درصــد 
عمرانــی، منطقــه شــش پروژه های خــوب و بزرگی 

کــرد. را اجــرا خواهــد 

جزئیات پروژه تعریض پل فردوسی
خبر
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گزارشربخ

در  اجتماعــی  کاظمی روانشــناس  احســان 
گفت وگــو با ایمنــا در خصــوص شــهر زیســت پذیر، 
شــهری  زیســت پذیر،  شــهر  می کنــد:  اظهــار 
کــه همــه مؤلفه هایــش از نظــر فیزیکــی،  اســت 
کن در آن شــهر و فرایندهــای  رفتــار مردمــان ســا
الزمــه زندگــی شــهروندی در آن بــه بهبــود زندگــی 
کمــک می کنــد یعنــی انســان بــه عنــوان  شــهری 
شــهروند، شــهر بــه عنــوان زیســتگاه و فرآیندهــا 
بــه عنــوان رابطــه و تعامــل بین شــهر و شــهروندان 
اســت، بــه عنــوان مثــال شــهر بــا عوامــل فیزیکــی 
ــه  ــی و هرچ ــه تاریخ ــزات، ابنی ــد تجهی ــود مانن خ
کــه دارد درون خــود شــهروند را رشــد و پــرورش 
کرده  می دهــد، نیازهایــی از شــهروندان را بــرآورده 

و نیازهایــی بــرای آنها ایجــاد می کنــد.
وی می افزایــد: بســیاری از مواقــع ممکــن اســت 
کــه شــهر بــرای شــهروند تأمیــن می کند  نیازهایــی 
نیازهــای ذاتــی انســان نیســت بلکــه نیازهــای 
ذاتــی زندگــی شــهری اســت به طور مثال ســینما، 
کــه در روســتا زندگــی می کنــد  کســی  پــارک، قطعــًا 
نیــاز بــه ســینما و یــا نیــاز بــه پــارک و تفریحــگاه 
نــدارد، امــا شــهر برخــی نیازمندی هــا را هــم شــهر 
بــرای شــهروندان ایجاد می کنــد، بــه طــور مثــال 
کارهــای روزمــره، تســهیل حمــل  ســهولت انجــام 
و  بهداشــتی  خدمــات  بــه  دسترســی  نقــل،  و 
درمانــی، خدمــات آموزشــی، خدمــات رفاهــی، 
شــهروندانش  بــرای  شــهر  را  امنیتــی  خدمــات 
تأمیــن می کنــد امــا ارتبــاط بیــن ســه مؤلفــه شــهر، 
ــت  ــه ای مدیری گون ــه  ــد ب ــا بای ــهروند و فرآینده ش
افزایــش  را  زندگــی شــهروند  کیفیــت  کــه  شــود 

ــد. بده
کیفیــت زندگــی شــهروند هــم بعــد ذهنــی و هــم 
بعــد عینــی دارد، بعــد ذهنــی احســاس امنیــت، 
رفاه و آرامشــی اســت که در شــهر دارد و بعد عینی 
کــه شــهر در اختیــار شــهروند قــرار  امکاناتــی اســت 
ــا رضایــت بیشــتری داشــته  ــی ب ــا زندگ می دهــد ت

باشــم.
ایــن نویســنده و پژوهشــگر مســائل اجتماعــی و 
شــهروندی تصریــح می کنــد: تعریف هــای بســیار 
ــه  ــد ب کردن ــرح  ــت پذیر مط ــهر زیس ــی از ش متفاوت
کــه  اســت  ســاده ای  تعریف هــای  مثــال  طــور 
کــه  می گوئیــم شــهر زیســت پذیر شــهری اســت 
کمــک می کنــد فــرد زندگــی روزمــره بــدون دردســر 
کــه بیــن آینــده  را داشــته باشــد یــا شــهری اســت 

کنــد، بــا دیــدن  گذشــته یــک ارتبــاط را برقــرار  و 
گذشــته و فرهنــگ  بســیاری از ابنیــه تاریخــی بــه 
جامعــه، ریشــه های خــود پــی ببریــم و بتوانیــم در 
بخــش دیگری از شــهر معماری مــدرن و معماری 
کنیــم، احســاس می کنم شــهر من  آینــده را حــس 
کــه فقــط افــراد بومــی در آن زندگــی  شــهری ســت 
کشــورهای  نمی کننــد آدم هایــی از فرهنگ هــا و 
دیگــر در آن رفــت و آمــد دارنــد و می تواننــد مثل باز 
بــودن دریچــه یــک خانــه، هــوای فرهنگــی شــهر را 

کننــد. تهویــه 
در ساختن شهری برای زندگی، همه اقشار 

دخیل هستند
کاظمی اضافــه می کند: شــهر زیســت پذیر شــهری 
کــه در آن رفــاه، ســامتی، راحتــی، تفریــح،  اســت 
آمــوزش، و اشــتغال وجــود  ارتقــا،  فرصت هــای 
دارد.تعاریــف مختلفــی از شــهر زیســت پذیر شــده 
زیســت پذیر  شــهر  می گوئیــم  وقتــی  امــا  اســت 
بیشــتر توجــه مــا بــه ابعاد شــهر و مدیریت شــهری 
اســت امــا وقتــی صحبــت از شــهری بــرای زندگــی 
اســت بــه همــه اجــزای شــهر اعــم از شــهروندان، 
طبیعــت، امکانــات شــهری، سیســتم مدیریــت 

کنیــم. کیفیــت زندگــی توجــه  شــهر و 
داریــم،  زندگی ایده آل هایــی  بــرای  مــا  همــه 
 این ایــده آل هــا یــا ســاخته و پرداختــه ذهــن مــا 

هســتند یعنــی ناشــی از خأل هــا و خواســتنی های 
کــه شــاید نســل  ــا یک ایده آل هــای آرمانــی  مــا و ی
کــه  گذشــته نیــاز داشــته اســت و یا ایــده آل هایــی 
کل دنیــا بــه آن نیــاز دارنــد.  همــه انســان ها در 
بــه طــور مثــال دوســت داریــم در شــهر هــر چــه 
می خواهیــم بــا کمتریــن زمــان بــه دســت بیاوریم 
ــم  ــام دهی ــم انج ــه می خواهی ک کاری  ــر  ــرای ه و ب
ــه حقــوق دیگــران خدشــه وارد  ــه شــرط اینکه ب ب

نشــود آزادی عمــل داشــته باشــیم.
می توانــد  زندگــی  بــرای  شــهر  می افزایــد:  وی 
همه ایــده  نســبی  طــور  بــه  کــه  باشــد  شــهری 
ــرار دهــد  ــراد مختلــف را مــورد توجــه ق آل هــای اف
کــه می توانــد آن ایــده آل هــا را محقــق  و تــا جایــی 
کــه  اســت  شــهری  زندگــی  بــرای  کند.شــهری 
کنــار یکدیگــر بــه زندگــی یکدیگــر آســیب  آدم هــا در 
نمی زننــد و زندگی یکدیگــر را با همه نیازهایی که 

دارنــد مــورد احتــرام قــرار می دهنــد. 
شــهری بــرای زندگــی تبعیــض در آن وجود نــدارد، 
تعاریــف انســانی در آن مــورد سوءاســتفاده قــرار 

نمی گیــرد.
بــه  را  شــهر  می شــود  تــاش  شــهرها  برخــی  در 
ســمت برنــد داشــتن ســوق دهنــد بــرای مثــال 
دســتی،  صنایــع  طبیعــت،  دوســتدار  شــهر 
دوســتدار کــودک، معلــول یــا ســالمند، وقتــی یک 

شــهر را می خواهیــم بــه ســمت برندینــگ شــهری 
ببریــم و آن را در دارا بــودن یــک ویژگــی خــاص 
کنیــم بیشــتر انرژی،بودجــه وخاقیــت  تعریــف 
شــهری صــرف آن موضوعــی می شــود در حالــی 
کــه شــهر بایــد بــرای همــه افــراد، شــهری بــرای 

کــردن باشــد. زندگــی 
یک شهر خوب رفتارهای نابهنجار را به 

حداقل می رساند
شــهروندی  و  اجتماعــی  امــور  کارشــناس  ایــن 
انتخابــات  آســتانه  در  مــا  می کنــد:  تصریــح 
کاندیــد بشــوند و  کــه قــرار اســت  کســانی  هســتیم 
کننــد  ــه مــردم عرضــه  برنامه هــای خودشــان را ب
بایــد دیــد چه اطاعاتی در مورد مدیریت شــهری 
دارنــد بایــد در عمــل ببینیــم تــا چه انــدازه تــوان 
مدیریتــی، نظارتــی و اجرایــی بــرای برنامه هــای 
کیفیــت شــهری دارند.یکــی از  افزایــش دهنــده 
مهم تریــن وظایــف شــورای شــهر اشــراف بــر روی 
کل مؤلفه هــای فرهنگــی، اجتماعی، اقتصــادی، 
تاریخــی و شــهری اســت تــا بــا یــک دیــد جامــع 
کننــد و بتواننــد  بتواننــد بــه مســائل شــهری نــگاه 
نقــاط قــوت و ضعــف شــهر را بشناســند، بتواننــد 
کننــد  همزمــان هــم بــه توســعه شــهری توجــه 
مهارت هــای  و  گاهی هــا  آ توســعه  بــه  هــم  و 

کننــد. کمــک  شــهروندان 

روانشناس اجتماعی:

مؤلفههایشهرزیستپذیربهبهبودزندگیشهریکمکمیکند بــا هــدف تســریع در مبادلــه مرســوالت پســتی بیــن 
کشــور، خــط مبادلــه  اســتان های غربــی و شــرقی 
ک- خرم آباد  ک- اصفهان و ارا مســتقیم پســتی ارا

)و بالعکــس( افتتــاح شــد.
بــا هــدف تســریع در مبادلــه مرســوالت پســتی بیــن 
کشــور، آییــن افتتــاح  اســتان های غربــی و شــرقی 
ک- اصفهــان و  خــط مبادلــه مســتقیم پســتی ارا
ک- خرم آباد )و بالعکس( امروز )چهارشنبه-۲۶  ارا
خــرداد مــاه( بــا حضــور معــاون وزیر ارتباطــات، عضو 
هیئــت مدیــره و معــاون فنی و بازرگانی شــرکت ملی 
پســت و جمعــی از مســئوالن اســتانی بــه صــورت 
ــزی  ــتان مرک ــت اس کل پس ــس در اداره  ویدئوکنفران
بــا  پســت  ملــی  شــرکت  مدیرعامــل  شــد.  برگــزار 
قدردانــی از مســئوالن اســتانی به منظــور راه انــدازی  
توســعه  بــر  کیــد  تا بــا  پســتی  مســتقیم  خطــوط 
خدمــات پســتی بــر مبنــای اصــل مشــتری مــداری، 
گفت: بســیار خرســندیم در مدتی کوتاه با  تغییرات 
انجــام شــده و افزایش هاب هــای پســتی در ســطح 
کشــور شــاهد افزایــش ترافیــک مرســوالت پســتی و 
ــا  ــر ب ــم. ســبحانی ف رضایتمنــدی مشــتریان بوده ای
اشــاره به شــرایط بحرانی جامعه و نیاز بیشــتر مردم 
بــه خدمــات پســتی از اســتمرار ســرعت بخشــی 
بــه  اصــاح فرایندهــا خبــر داد و افــزود: راه انــدازی 
خطــوط مســتقیم پســتی بــه منظــور تحقــق بیشــتر 
عنــوان  بــه  وامنیــت  مولفه هــای ســرعت، دقــت 
مهمتریــن ارکان شــبکه پســتی یکــی از اقداماتــی 
گرفتــه  کار شــبکه پســتی قــرار  کــه در دســتور  اســت 
و همــراه بــا تغییــرات بنیــادی در ســایر بخش هــا، به 

کشــور در حــال انجــام اســت. ســرعت درســطح 
کاهــش مــدت ســیر مرســوالت پســتی  وی افــزود: 
و صیانــت از امانــات بــا جلوگیــری از آســیب های 
احتمالــی در جابجایی هــا از نتایــج راه اندازی ایــن 
خطوط اســت که منجر به رضایتمندی و آســودگی 
خاطــر مشــتریان می شــود. بــه گزارش ایســنا معــاون 

وزیــر ارتباطــات بــا بیان اینکــه بــا راه انــدازی خطــوط 
ســهولت  بــه  می تواننــد  مــردم  پســتی،  جدیــد 
کشــور بــه  مرســوله های خــود را بــه شــبکه پســتی 
عنــوان امانتــدار همیشــگی خــود بســپارند، خاطــر 
کــه  بــه مــردم اطمینــان می دهیــم  کــرد:  نشــان 
خدمات ایــن شــرکت بــا اســتفاده از ظرفیت هــای 
پســت خدمــات شــهری و توزیعــی و دیگــر مــوارد در 

ــه شــود. ــه متقاضیــان ارائ حداقــل زمــان ب
رئیس هیات مدیره شــرکت ملی پســت با اشــاره به 
اجــرای طــرح تحــول و بازنگــری در زیرســاخت های 
شــبکه پســتی از مکانیزاســیون هاب های پســتی 
دو هــاب  تعــداد  کنــون  تــا  گفــت:  و  خبــرداد 
هوشمندســازی شــده اســت و تجهیز چهار هاب به 
ســورتینگ مکانیزه نیز به ســرعت در حال پیگیری 
و در دســت اقــدام اســت. وی افــزود: افزایــش ۳۰ 
درصــدی نــاوگان حمــل و نقل برون شــهری شــبکه 
پســتی کشــور، راه انــدازی خطــوط مســتقیم جهــت 
کشــور و خریــد  مبادلــه امانــات پســتی در ســطح 
کس هــای امانــات بــه  تجهیزاتــی چــون ترولــی و با
جمبــه  از  پســتی  بســته های  از  صیانــت  منظــور 
مــوارد در راســتای تحقــق ســرعت بخشــی و افزایــش 

کیفیــت خدمــات اســت.
ســبحانی فــر بــا اشــاره بــه ظرفیت ایجــاد شــده در 
خواســتار  اســتانی،  خطــوط  راه انــدازی  راســتای 

اطــاع رســانی دقیــق در خصوص ایــن امکانــات بــه 
مــردم شــد تــا تمــام جامعــه از خدمــات آن بهره منــد 
شــوند. مدیــرکل پســت اســتان اصفهــان در ایــن 
ک بــه  گفــت: خــط مســتقیم ارا مراســم مجــازی، 
اصفهــان و بالعکــس، صبــح روز جــاری راه انــدازی 
ــط  ــدازی خ ــوص راه ان ــری در خص ــد باق ــد. حمی ش
کــرد:  ک بــه اصفهــان چنیــن، اظهــار  مســتقیم ارا
ــان   ــه اصفه ک  ب ــتی ارا ــه پس ــتقیم مبادل خــط مس
و بالعکــس، بــا هــدف تســریع در وصــول و ایصــال 
محمــوالت پســتی و کاهــش مــدت ســیر مرســوالت  
کاهــش  بــا  بالعکــس  و  اصفهــان  مقصــد  بــه 
۲۴ســاعتی مــدت زمــان ســیر اســت. وی افــزود: 
بــا توجــه به اینکــه اصفهان هــاب پســتی منطقــه 
کاهــش ســیر  که ایــن اتفــاق در  کشــور اســت  مرکــزی 
کشــور نقــش بســزایی  مرســوالت نقــاط مختلــف 
خواهــد داشــت. مدیــرکل پســت اســتان اصفهــان 
کاهــش  افــزود: پیــاده ســازی این طــرح در راســتای 
مــدت ســیر مرســوالت و افزایــش امنیــت مرســوالت 
و ایجــاد ظرفیــت بــه منظــور افزایــش ترافیــک وارده و 

ــت. ــتان اس ــر دو اس ــه ه ــادره ب ص
ــه  ــا راه اندازی ایــن خــط مبادل ــرد: ب ک کیــد  باقــری تا
تحقــق  و  مشــتریان  رضایــت  جلــب  مســتقیم 
تعهــدات ســیر مرســوالت بــه مشــتریان نیزبیــش از 

می شــود. محقــق  پیــش 

ک - اصفهان  راه اندازی شد خط مستقیم پستی ارا

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴3۶
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/22

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی  کثیراالنتشــار و محلــی آ 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض 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 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت  دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایــد و 
محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا  قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائه ننمایــد اداره ثبــت مبادرت  معتــرض 
بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر 

بــه دادگاه نخواهــد بــود.
شــماره  رای  و   1۴۰۰/۰3/22  ،1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰2۰8 شــماره  اصاحــی  رای   )1
فرزنــد  دهاقانــی  رضوانــی  ناصــر  آقــای   ،1۴۰۰/۰1/2۵ مــورخ   1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰۰۴1
ک 9۶3 فرعــی  عبدالکریــم ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 1۵/98 مترمربــع پــا
ک فــوق موضــوع ســند شــماره ۶21۶  از 121 اصلــی واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــا

مــورخ 1382/۰2/۰7 دفتــر ۵9 دهاقــان
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰3/29

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰۴/13
ک دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11۴8۶۶۵ / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1111 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار آقــای رضــا 
کدملی ۶۶۰9۵۵11۴۶ حوزه 17 اصفهان  کربکندی به شناســنامه شــماره 8۵  معینی 
فرزنــد قربانعلــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 23۰ فرعــی از 1۵177 اصلــی واقع در اصفهان بخش ۵  182/۵۶ مترمربــع پــا
کــه خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اداره ثبــت اســناد و امــا

2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰111۰ مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار خانــم زهــرا 
کدملــی ۶۶۰92۴31۵8 صــادره برخــوار و میمــه  معینــی بــه شناســنامه شــماره 17۰7 
فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 
ک شــماره 23۰ فرعــی از 1۵177 اصلــی واقع در اصفهان بخش ۵  182/۵۶ مترمربــع پــا
کــه خــود متقاضــی مالک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اداره ثبــت اســناد و امــا
ــود.  ــی می ش گه ــه 1۵ روز آ ــه فاصل ــت ب ــب در دو نوب ــوم مرات ــاع عم ــور اط ــه منظ ــذا ب ل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و  باشــند می تواننــد اولیــن آ
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۴982۴ / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰2۴۴۰ مــورخ 1۴۰۰/۰2/27 هیات ســه خانم بهاره ایزدپناه 
به شناسنامه شماره ۴۶8۰۰2۰8۶۵ کدملی ۴۶8۰۰2۰8۶۵ صادره میانکوه فرزند نصرت اله 
ک شــماره 139۰۰  نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 93/۴3 مترمربع پا
ک شــمال اصفهــان خریداری طبق  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبت اســناد و اما

مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی محمد صدری
گهــی می شــود.  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اعتراضــی  متقاضــی  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  کــه  درصورتــی 
ــن  ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــد اولی ــند می توانن ــته باش داش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدی دادخواســت خــود را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۴9879 / م الف

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و  آ
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰۰989۴
تاریخ: 1۴۰۰/3/2۶

دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای 
کــه ازطرف ایــن هیــات  فاقــد ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
مبنــی بــر تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبت 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  بــه فاصلــه 1۵ روز آ
دارنــد از تاریــخ اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم 
نمــوده و در مهلــت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت به تقدیم 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و  دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارائــه 
اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء 
مهلــت و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و 

صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
حاجــی  براتعلــی   1۴۰۰/۰3/۰۵ مــورخ   1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰31۴9 شــماره  رای   )1
خوراســگانی فرزنــد شــعبانعلی بشــماره شناســنامه 8 صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 
12913۰3۵37 در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه 
ک 13 فرعــی از ۵73۶ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 79/72  زمیــن پــا

مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵۰۴3۶ / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گل افروز هــارون  برابــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴2۴۴ مــورخ 1399/11/3۰ هیــات دو 
کدملــی 11291988۶3 صــادره فریدونشــهر فرزنــد  رشــیدی بــه شناســنامه شــماره 13۵ 
ک  کوچــک علــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 179/3۰ مترمربــع از پــا

ک  شــماره 33 فرعــی از 1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. خریــداری طبــق مبایعــه نامــه  شــمال اصفهــان 
گوانجــی و ورثــه  گوانجــی احــد از وراث داراب خــان  گــذاری ازطــرف یدالــه و شــکراله  عــادی وا

ــیدی ــارون الرش احمد ه
گهــی می شــود.  ــه فاصلــه 1۵ روز آ ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و  باشــند می تواننــد اولیــن آ
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵۰۵87 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۰1۰8 مــورخ 1۴۰۰/۰1/۰8 هیــات دو موضــوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر 
مالکانــه  تصرفــات  اصفهــان  شــمال  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  اداره  ثبتــی  واحــد  در 
کدملــی  کوچکــی زفــره بــه شناســنامه شــماره 8  بامعــارض متقاضــی آقــای غامرضــا 
از  دانــگ مشــاع  بــه ســه  نســبت  فرزنــد حســن  کوهپایــه  ۵۶۵9۵۴7۵۵9 صــادره 
ک شــماره 1۵ فرعــی از  ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت 23/7۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال اصفهــان  1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
بتــول  خانــم  دو  هیــات  مــورخ 1۴۰۰/۰1/۰8  شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۰1۰9  رای   )2
کدملــی ۵۶۵9۰2۵۵11 صــادره اصفهــان  محمدپــور زفــره بــه شناســنامه شــماره 2۵11 
فرزنــد رحمــت الــه نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 
ک شــماره 1۵ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵  23/7۰ مترمربــع از پــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  اداره ثبــت اســناد و امــا

گهــی می شــود.  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اعتراضــی  متقاضــی  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  کــه  درصورتــی 
ــن  ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــد اولی ــند می توانن ــته باش داش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدی دادخواســت خــود را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵۰1۴1 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
خ 1۴۰۰/۰1/2۴ هیــات چهــار آقــای  برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1۰۵۰ مــور
 12933۶38۵۵ کدملــی   331 شــماره  شناســنامه  بــه  لودریچــه  عــرب  علیرضــا 
کبــر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۵2  صــادره اصفهــان فرزنــد ا
ک شــماره 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد  مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت مالــک  و امــا

رســمی یداله عــرب لودریچــه
گهــی می شــود.  ــه فاصلــه 1۵ روز آ ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و  باشــند می تواننــد اولیــن آ
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵۰۶11 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
خ 1۴۰۰/۰1/18 هیــات ســه خانــم  برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰۰۶9۵ مــور
کدملــی ۴۶22۰۰۵832 صادره شــهرکرد  کرمی کتکــی بــه شناســنامه شــماره 11  زهــرا 
مســاحت  بــه  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ  بــه  نســبت  عبدالرحمــن  فرزنــد 
ک شــماره 1۴۶3۶ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  1۴9/7۶ مترمربــع پــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد و امــا
گهــی می شــود.  ــه فاصلــه 1۵ روز آ ــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب ــذا ب ل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم و  باشــند می تواننــد اولیــن آ
پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خود 
را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور و 

عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵۰۶33 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت  آ

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴8۶8 مــورخ 1399/12/1۴ هیــات چهــار خانــم 
کدملــی 1289۵۰2838 صــادره اصفهــان  فرزانــه زینعلــی بــه شناســنامه شــماره 1139 
فرزنــد بهمــن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۶3/79 مترمربــع 
ک شــماره ۶3 فرعــی از 1۴۴۵7 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد  پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعه نامه عــادی مع الواســطه از مالکیت  و امــا

مالــک رســمی حیدر اســماعیلی
گهــی می شــود.  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اعتراضــی  متقاضــی  مالکیــت  ســند  صــدور  بــه  نســبت  اشــخاص  کــه  درصورتــی 
ــن  ــود را به ای ــراض خ ــاه اعت ــدت دو م ــه م ــی ب گه ــن آ ــد اولی ــند می توانن ــته باش داش
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، 
ــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت  ــه مراجــع قضایــی تقدی دادخواســت خــود را ب
انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر 

خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۴98۶۶ / م الف

گهی آ

تمدید مجوز رانندگان سرویس مدارس اصفهان
خبرربخ

هــادی منوچهــری مدیر عامــل ســازمان مدیریت و 
کســیرانی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره  نظــارت بــر تا
بــه احتمــال بازگشــایی مــدارس در ســال تحصیلــی 
گفــت: هشــت هــزار راننــده ســرویس مدرســه  آینــده 
کانشــهر اصفهــان بایــد بــرای تشــکیل یــا تمدیــد 
کننــد. اوافــزود: راننــدگان  مجوز هــای خــود اقــدام 
حمــل و نقــل ســرویس مــدارس دارای بیمــه تأمیــن 
اجتماعــی و عاقه منــد به ســرویس دهــی در بخش 

خصوصــی بایــد قبــل از پایــان اعتبــار مجوز هــای 
کــرده تــا بــا تعویــق بیمــه تأمیــن  خــود، آن را تمدیــد 

اجتماعــی خــود روبــرو نشــده و از معافیت حضــور در 
طــرح زوج و فــرد اســتفاده کننــد. منوچهــری گفت: 
مطابــق روال هــر ســال، از ابتــدای تیرمــاه ثبــت نــام 
دانش آمــوز  هــزار   ۷۵ حــدود  بــرای  راننــده   ۸۵۰۰
آغــاز می شــود. مدیــر عامــل ســازمان مدیریــت و 
کســیرانی شــهرداری اصفهــان افــزود:  ــر تا نظــارت ب
کســیرانی و شــهردار اصفهــان در حــال  ســازمان تا
کسیناســیون هــر چــه  پیگیری هــای الزم بــرای وا

ســریع تر راننــدگان حمــل و نقــل هســتند.
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وابســته  تزئینــات  زمینــۀ  قنبــری در  محمدتقــی 
بــه معمــاری، هنرمنــدی همه فن حریــف اســت و 
گردی اســتادان بــزرگ  کــه بــه برکــت شــا معتــرف، 
گفت وگوی ایســنا بــا او  به ایــن درجــه رســیده؛ در 
گنبــد شــیخ لطــف اهلل نیــز  نظــرش را دربــارۀ مرمــت 

شــده ایم.  جویــا 
نظرتــان را دربــارۀ شــیوۀ مرمــت گنبد مســجد شــیخ 

لطــف اهلل بگویید.
گنبــد  کریــم متقــی دو یــا ســه بــار روی  مــن بــا آقــای 
گنبــد اصــًا وضــع خوبــی  شــیخ لطــف اهلل رفتــه ام. 
ندارد،امــا از پاییــن نشــان نمی دهــد و علــت هــم 
گــر زمینۀ گنبد  زمینــه آجــری آن اســت؛ درحالی کــه ا
فیــروزه ای بــود بافاصلــه نشــان مــی داد. در مرمــت 
کردنــد،  کار  کــرده و  کنونــی، آن هــا یــک تــرک را جمــع 
کــه نیــروی باتجربــه  کارشــان این بــود  البتــه اشــکال 
ــبک  ــه َس ک ــی  ــه مصالح ــد و دیگر اینک ــه بودن نگرفت

گنبــد باشــد اســتفاده  نشــده بــود. خــود 
 مصالــح نــو و قدیــم اختــاف دارنــد و در مرمت ایــن 
گــچ و  ــه هــم نزدیــک باشــد.  ــح بایــد خیلــی ب مصال
کاشــی خیلــی مهــم اســت، اما اینکــه روغــن  لعــاب 
نــدارد.  نــه خیلــی اهمیــت  یــا  بــزرک زده باشــند 
کــه  آجــری  و  لعــاب  کــه جنــس  اســت  مهم ایــن 
گنبــد نبــوده و  کرده انــد ماننــد آجــر اصلــی  اســتفاده 
پخــت متفاوتــی داشــته  اســت. آن آجــر االن تولیــد 
ــد  ــت می کردن ــزی صحب کوره پ ــا  ــد ب ــود و بای نمی ش
بپــزد.  برایشــان  قدیــم  ســبک  بــه  را  آجــر  آن  کــه 
آجرهــای قدیــم بــا چــوب و کاه ســوز تولید می شــد و 

کــش ورز می آمــد، امــا االن ِپــرس می شــود. خا
گنبــد شــیخ بایــد بگویــم که  در مــورد مرمــت کنونــی 
کار اشــتباهی کردنــد. بعــد از مرمت ایــن تــرک، آقــای 
کــه االن در قــم هســتند بــه مــن زنــگ  نجــف پــور 
کــه می خواهیــم برویــم میــدان، تــو هــم بیــا.  زدنــد 
کار اشــتباهی  مــن هــم رفتم. همه جمعًا می گفتند 
پاییــن  و  بــاال  ُگل هــا  نقــش  اســت. حتــی  شــده 
زده شــده بــود و ایــن  یــک اشــتباه بــزرگ اســت. این 
اشــتباه را اســتاد انجــام داده بــود و بایــد بــه دنبــال 
علــت هــم بــود وگرنــه مــن اســتاد رضایــت را نــه صــد 
درصــد، امــا قبــول دارم. به هرحال ایشــان برخــی 
کار پخته شــدۀ  کارهــا را خــوب انجــام داده، امــا  از 
کجــا انجــام داده؟ صرف اینکــه  کاشــی و آجــر را در 
میــراث هــم بخواهــد او انجــام بدهــد خــودش نباید 

ــت. ــی اس ــتباه بزرگ ــن اش بپذیرد. ای

کار هنــری را نمی تــوان بــا اســتعام جلــو بــرد؛ یعنــی 
ارزان تــر  کــه  کســی  بــه  را  کار  و  داد  قیمــت  یــک 
گنبــد  ــر  ــرای مرمــِت هــر مت ــرد. ب ک ــذار  گ ــد وا می گوی
گــر  شــیخ لطــف اهلل نمی تــوان قیمــت گذاشــت، امــا ا
بخواهنــد گنبد را حفظ کننــد باید نیروی پخته ای 
گــر بگویند مثًا  کــه قیمت نداشــته باشــد. ا بیاورنــد 
گــر یــک  گنبــد اســت، خــب ا یــک میلیــارد خرج ایــن 
کننــد و او بگویــد  نفــر مثــل اســتاد شــعرباف را پیــدا 
یــک و نیــم میلیــارد می گیــرم ضــرر نکرده انــد، چــون 
گذاشــته نه اینکــه یــک  کار  او اعتبــارش را روی ایــن 
کار را بــا ۵۰۰ تومان  نفــر را پیــدا کنند و بگوینــد تو این 

کــن. جمــع 
مــا تجربــۀ اســتاد مصــدق زاده و مقضــی را داریــم. 
حســین مصــدق زاده اســتاد اســت، پیــر شــده و 
می شــود  تجربیاتــش  از  امــا  کنــد،  کار  نمی توانــد 
اســتفاده کرد، چرا او را کنار گذاشــتند؟ یادم هست 
وقتی که اســتعام مرمت مدرســه چهارباغ را به من 
کــه  گنبد ایــن مدرســه رفتــم و دیــدم  دادنــد روی 
کار می کند. مــن روش  آقــای مقضی آنجا نشســته و 
گــر می توانــی  کــه ا گفــت  گفتــم و او  خــودم را بــه او 
ــا شــما هســتی مــن  گفتــم ت بیــا و انجــام بــده. مــن 
کــه به ایــن  نمی توانــم، امــا اســتادم بــه مــن یــاد داده 

کنــم. کار  صــورت 
درست است که گنبد مسجد شیخ لطف اهلل در 

زمان پهلوی اول کاشی نداشته؟
کاشــی نداشــت.  گنبــد در زمــان رضاشــاه  بله ایــن 
کامــًا  را  آن  لطــف اهلل  گنبــد شــیخ  بــرای مرمــت 
گنبــد فقــط آجــر بــود و آقــای  کردنــد. پوســتۀ  خالــی 
گنبــد  از  سیاه وســفیدی  عکســی  ماهرالنقــش 
کاشــی داشــت. این  مســجد شــیخ لطــف اهلل بــدون 
مســجد اواخــر دوره رضاشــاه کاشــی شــد؛ البتــه قبًا 

کاشــی داشــته اســت، اما اینکــه در  قطعــًا قبــل از آن  
کاشــی های صفویــه را در  دوران رضاشــاه آیــا همــان 
جــای خــود قراردادنــد یــا نــه نمی دانــم. می دانــم 
کــم وقــت اصفهــان  گفتــه بــود  کــه ظل الســلطان حا
بخشــی از کاشــی ها را بــه روس هــا فروختــه و ممکــن 
باشــند،  فروخته شــده  هــم  کاشــی ها  اســت این 

ــت. ــنیدن اس ــد ش ــط در ح ــن فق البته ای
 ســردر مســجد شــیخ لطــف اهلل هــم کاشــی نداشــت 

کــرد. کاشــی  و حــاج حســین مصــدق زاده آن هــا را 
گر پیشنهاد مرمت گنبد شیخ لطف اهلل را  ا

به شما می دادند از چه شیوه ای برای مرمت 
استفاده می کردید؟

کل آن را جمــع می کــردم تــا نفســی بکشــد.  مــن 
چــون  می آوردیــم  پاییــن  باهــم  را  ترک هــا  همــۀ 
آجــرش از بیــن رفتــه اســت. هم رنــگ آجرهــای قبــل 
بــا پخــت ســنتی آجــر ســفارش می دادیــم، کاشــی ها 
رنــگ  قدیــم  کاشــی های  همــان  مثــل  هــم  را 
گنبــد بابــا  کــه بــرای  کاری  می کردیــم شــبیه همــان 
کاشــی های ســالم را هــم در  رکن الدیــن می کردیــم. 
جــای خــودش می گذاشــتیم. درســت مثــل زمــان 
گنبــد ســاخته شــد؛ به این ترتیــب  که ایــن  رضاشــاه 
یــک مرمــت اساســی انجام می شــد و بــرای ۵۰ ســال 

بعــد می مانــد.
وضعیت امروز هنر در اصفهان را چگونه 

می بینید؟
کــه پیــش مــی رود  خیلــی ضعیــف شــده و این طــور 
از بیــن خواهــد رفــت.االن نیروهــا در معــرق کاری 
گردی  ــا ــتاد و ش ــورت اس ــر به ص ــد و دیگ ــرز رفته ان ه
کار می کنــد و بعــد برای  گرد یــک مقــدار  نیســت. شــا
کــه تمــام  کارگاه می زنــد و فکــر می کنــد  خــودش 

اســت.

از مرمت گنبد شیخ لطف اهلل تا وضعیت امروز هنر 
در اصفهان

خبر میراث

 ۲۰۲۱ ســال  در  شــانگهای  رتبه بنــدی  نظــام 
رتبه بنــدی  ســال،  پنجمیــن  بــرای  میــادی 
منتشــر  را  دنیــا  برتــر  دانشــگاه های  موضوعــی 
کــرد و بــر اســاس آن ۳۴ دانشــگاه ایرانی در ایــن 
دانشــگاه های  کــه  دارنــد  حضــور  رتبه بنــدی 
و  اصفهــان  پزشــکی  علــوم  اصفهــان،  صنعتــی 
کاشــان از اســتان اصفهــان در ایــن رتبــه بنــدی قرار 

دارنــد.
ــن  ــی از معتبرتری ــانگهای یک ــدی ش ــام رتبه بن نظ
آن  نتایــج  کــه  اســت  جهانــی  رتبه بندی هــای 
چیــن  ژیائوتنــگ  شــانگهای  دانشــگاه  توســط 
منتشــر می  شــود. این رتبه بنــدی در قالــب یــک 
کشــور چیــن بــرای اولیــن بــار در  پــروژه بــزرگ در 
دانشــگاه  توســط  میــادی   ۲۰۰۳ ســال  ژوئــن 

شــانگهای منتشــر شــد.
رتبه بنــدی موضوعــی شــانگهای در ســال ۲۰۲۱ در 
کلی شــامل حوزه مهندســی )۲۲  قالب پنج حوزه 
رشــته(، حــوزه علــوم پایــه )هشــت رشــته(، حــوزه 
علــوم زیســتی )چهــار رشــته(، حــوزه علوم پزشــکی 
)شــش رشــته( و حــوزه علــوم اجتماعی )۱۴ رشــته( 

انجــام شــده اســت. اســامی بیش از ۱۸۰۰ 
دانشــگاه از بیــن ۴۰۰۰ دانشــگاه مــورد بررســی از ۹۳ 
کشــور جهــان در فهرســت نهایی ایــن رتبه بنــدی 

گرفتند. قــرار 
در ایــن  دانشــگاه  از ایــران ۳۴  گزارش ایســنا،  بــه 
کــه عبارتنــد از دانشــگاه  رتبه بنــدی حضــور دارنــد 
کرمــان، دانشــگاه  آزاد اســامی، دانشــگاه باهنــر 
تبریــز،  دانشــگاه  خمینــی،  امــام  المللــی  بیــن 
تهــران،  دانشــگاه  مــدرس،  تربیــت  دانشــگاه 
دانشــگاه  شــیراز،  دانشــگاه  ســمنان،  دانشــگاه 
ــر،  ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــان، دانش ــی اصفه صنعت
دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیرالدیــن طوســی، 
صنعتــی  دانشــگاه  ســهند،  صنعتــی  دانشــگاه 
شــاهرود، دانشــگاه صنعتــی شــریف، دانشــگاه 
صنعتــی شــیراز، دانشــگاه صنعتــی نوشــیروانی 
بابــل، دانشــگاه علــم و صنعت ایــران، دانشــگاه 
علــوم  دانشــگاه  اصفهــان،  پزشــکی  علــوم 
پزشــکی ایران، دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه اهلل، 
دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز، دانشــگاه علــوم 
پزشــکی تهــران، دانشــگاه علــوم پزشــکی جنــدی 
شــهید  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  اهــواز،  شــاپور 
بهشــتی، دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز، دانشگاه 
کرمــان، دانشــگاه علــوم پزشــکی  علــوم پزشــکی 

علــوم پزشــکی مازنــدران،  کرمانشــاه، دانشــگاه 
دانشــگاه  مشــهد،  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه 
کاشــان، دانشــگاه  فردوســی مشــهد، دانشــگاه 
ــوج. ــگاه یاس ــان و دانش گی ــگاه  ــتان، دانش کردس
رشــته های  در  اصفهــان،  صنعتــی  دانشــگاه 
فیزیــک )در جمــع ۵۰۰ دانشــگاه برتر ایــن حــوزه(، 
دانشــگاه   ۴۰۰ جمــع  )در  مکانیــک  مهندســی 
فنــاوری  و  علــوم  مهندســی  حــوزه(،  برتر ایــن 
ابــزارآالت )در جمــع ۳۰۰ دانشــگاه برتر ایــن حــوزه(، 
مهندســی شــیمی )در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این 
جمــع  )در  انــرژی  مهندســی  و  علــوم  حــوزه(، 
فنــاوری  و  علــم  حــوزه(،  برتر ایــن  دانشــگاه   ۴۰۰
غذایــی )در جمــع ۳۰۰ دانشــگاه برتر ایــن حــوزه(، 
بیوتکنولــوژی )در جمــع ۵۰۰ دانشــگاه برتر ایــن 
حــوزه(، مهندســی معــدن )در جمــع ۱۰۰ دانشــگاه 
برتــر در این حوزه(، مهندســی متالــورژی )در جمع 
۲۰۰ دانشــگاه برتــر در ایــن حــوزه( و علوم کشــاورزی 
)در جمع ۵۰۰ دانشــگاه برتر در این حوزه( انتخاب 

شــده اســت.
کاشــان، نیــز در رشــته های مهندســی  دانشــگاه 
مکانیــک )در جمــع ۳۰۰ دانشــگاه برتر این حــوزه(، 
مهندســی عمران )در جمع ۳۰۰ دانشــگاه برتر این 
حوزه(، مهندســی شــیمی )در جمع ۴۰۰ دانشــگاه 
برتر ایــن حــوزه( و انــرژی )در جمــع ۴۰۰ دانشــگاه 

برتر ایــن حــوزه( حضــور دارد.
دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان نیــز در رشــته 
پرســتاری در جمع ۳۰۰ دانشــگاه برتر در این حوزه 

حضــور دارد.
در ایــن میان، دانشــگاه هاروارد بهتریــن عملکــرد را 
در میــان دانشــگاه های سراســر دنیــا داشــته و در 
۱۵ موضــوع رتبــه اول جهــان شــده اســت. از ایــن 
۱۵ موضــوع،  ۶ موضــوع مرتبــط بــا علوم اجتماعی 
اســت، ۴ موضوع مرتبط با علوم پزشــکی اســت و 
۳ موضــوع مرتبــط با مهندســی اســت. همچنین 

۲ موضــوع نیــز مربــوط بــه علــوم زندگــی اســت.

ــی،  ــراث فرهنگ کل می ــتی اداره  ــاون صنایع دس مع
بــا  گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهــان 
اعام خبر تشــکیل تعاونی خاتم کاران در اصفهان، 
گفت: ایــن حرکــت، مقدمــه احــداث بازارچــه خاتــم 

اســت.
عبــاس شــیردل، رئیــس اتحادیــه صنایع دســتی 
اســتان اصفهــان، روزهــای ابتدایــی تیرمــاه ســال 
کــه مدیــر منطقــه ۱۵  گذشــته به ایســنا خبــر داد 
تجمیــع  بــرای  دارد  قصــد  اصفهــان  شــهرداری 
ویــژه  شــهرکی  منطقــه،  خاتم ایــن  هنرمنــدان 
کنــد و  خاتم ســازان در محــدوده شــش راه ایجــاد 
شــروع ســاخت این شــهرک را نیز منوط به تأســیس 
یــک تعاونــی بــا حضــور فعــاالن صنایع دســتی بــرای 

دانســت. ســرمایه گذاری 
ــی،  ــراث فرهنگ کل می ــتی اداره  ــاون صنایع دس مع
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان درباره 

ســرانجام این شــهرک به ایســنا می گوید: هنرمندان 
که اغلب شــان در خوراســگان فعالیت  رشــته خاتــم 
کــه بســیار  دارنــد، شــرکت تعاونــی  تشــکیل داده انــد 
توانمنــد و فعــال اســت و اعتبار خوبــی دارد. ما نیز با 

تمــام قــوا از ایــن شــرکت حمایــت می کنیــم.
نــوراهلل عبداللهــی، توضیــح می دهــد: برنامه ریــزی 
برای فروش، شــرکت در نمایشــگاه ها و رســیدگی به 
کار ایــن شــرکت قــرار  امــورات هنرمنــدان در دســتور 
کنــون پیگیــر بــه ثمــر  کــه ا کاری  دارد، امــا مهم تریــن 
رســاندن آن اســت، ایجاد شــهرک یــا بازارچــه خاتــم 

در اصفهــان اســت.
او تصریــح می کنــد: در حــال حاضــر هنرمنــدان 
کــه  مکان هایــی  و  پارکینــگ  در  خاتــم  رشــته 
کارنــد، امــا  شــرایط اولیــه را نــدارد مشــغول بــه 
گر ایــن بازارچــه تشــکیل شــود، چیــزی شــبیه بــه  ا
میــدان نقش جهــان ویــژه هنــر خاتــم خواهیــم 
داشــت که توریســت ها نیــز می تواننــد از آن بازدید 

کننــد.
ــی،  ــراث فرهنگ کل می ــتی اداره  ــاون صنایع دس مع
اصفهــان  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
گرفته شــده بــرای  ادامــه می دهــد: زمیــن در نظــر 
کنــون، بــه  تأســیس این بازارچــه دو هکتــار اســت و ا
مــدد پیگیــری شــرکت تعاونــی، بخــش عمــده ای از 

ــت. ــده اس ــام ش ــری آن انج کارب ــر  ــل تغیی مراح

درخشش دانشگاه های اصفهان 
در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۲۱

تکاپوی هنرمندان برای احداث بازارچه خاتم

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی آ
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰۰99۶1
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دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن  روز آ
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم  ارائــه 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰2287 مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۵، ناصر هــادی خاتــون آبــادی 
فرزند عباس بشماره شناسنامه 271 صادره از اصفهان بشماره ملی 1283897۰۶7 واقع 

در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 21۴/9۰ مترمربــع. خریــداری طی ســند رســمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵۰۶31 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2279۵ مــورخ 1399/11/۰2 هیــات دو آقــای مهدی 
کدملــی 128793۵7۶1 صــادره اصفهــان  نعمــت بخــش بــه شناســنامه شــماره 1381 
ــع از  ــاحت 29/۶3 مترمرب ــه مس ــازه ب ــاب مغ ــدانگ یکب ــورت شش ــان بص ــد علیخ فرزن
ک شــماره ۵۵ فرعــی از 1۴87۴ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد  پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عادی مــع الواســطه از مالکیت  و امــا

مســعود احمــدی
گهی می شــود. درصورتی  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵۰۶۴۰ / م الف

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰۰99۶2
تاریخ: 1۴۰۰/3/2۶

دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 

تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن  روز آ
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم  ارائــه 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهد بــود.
طغیانــی  حســن   ،1399/1۰/2۵ مــورخ   1399۶۰3۰2۰27۰17838 شــماره  رای   )1
خوراســگانی فرزند حاجی اســماعیل بشــماره شناســنامه 8۰۶1 صادره از اصفهان بشــماره 
ملــی 1283782۴۰۵ در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه 
ک 9 فرعــی از ۵3۰۶ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 3۵/38  زمیــن پــا

ــمی. ــند رس ــی س ــداری ط ــع. خری مترمرب
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵۰۶71 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1۴21 مــورخ 1۴۰۰/۰1/31 هیــات چهــار آقــای حســین 
گرجــی مرغملکــی بــه شناســنامه شــماره ۵1 کدملــی ۴۶221۰13۶1 صــادره شــهرکرد فرزنــد 
ک  خدارحم نســبت به ششــدانگ یکباب ســاختمان به مســاحت 11۶/۶۶ مترمربع پا
ک  شــماره 82 فرعــی از 1۵179 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا
شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از مالکیــت مالــک 

رســمی احمد زارعــی
گهی می شــود. درصورتی  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵۰7۰9 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰138۴ مــورخ 1۴۰۰/۰1/3۰ هیــات ســه آقــای حیــدر 
ــه  ــادره جرقوی ــی ۵۶۴9۶8۶۶37 ص کدمل ــماره 2  ــنامه ش ــه شناس ــادی ب ــی حیدرآب بهمن
فرزنــد حســینعلی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 23۰ مترمربــع 
ک شــمال  ک شــماره 3۰9 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا پــا
اصفهان خریداری طبق مبایعه نامه عادی مع الواســطه از مالکیت مالک رســمی خانمها 

حشــمت و عصمــت عابدیــان برخــواری
گهی می شــود. درصورتی  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ

ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵۰77۶ / م الف

گهی ابالغ مفاد آراء صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  آ
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان

شماره: 2۰27۰۰98۶۵
تاریخ: 1۴۰۰/3/2۵

دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 
گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ اولیــن  روز آ
انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به این اداره تســلیم نمــوده و در مهلت یک ماه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و 
گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقــدام نماینــد و اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم  ارائــه 
قطعــی دادگاه خواهــد بــود و درصــورت انقضــاء مهلــت و عدم وصول اعتــراض طبق مقررات 
ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و صــدور ســند مالکیت مانــع از مراجعه متضــرر بــه دادگاه 

نخواهد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰2327 مــورخ 1۴۰۰/۰2/2۵، ناهیــد مســعودی فرزنــد 
محمدعلــی بشــماره شناســنامه 3۵ صــادره از شــهرکرد بشــماره ملــی ۴۶22۰37۶71 در 
ک 1 فرعــی از اصلــی  ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــا
12۴3۰ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 1۴۰/۴9 مترمربــع. خریــداری طــی 

ســند رســمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵۰78۶ / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف آ

 وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰12۰۰۰۰89

تاریخ: 1۴۰۰/۰3/22
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰12۰۰۰۰8۰ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی  وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاق
حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی آقــای رحمــان 
بخشــی فرزنــد حیــدر بشــماره شناســنامه 112 صــادره از خوانســار در یــک دانــگ 
مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 1۰3۰18/2۴ مترمربــع 
ک 1۰ فرعــی از 182 اصلــی واقــع در بوییــن میاندشــت  مفــروز و مجــزی شــده از پــا
گردیــده اســت.  اراضــی زراعــی خریــداری از مالــک رســمی آقای علــی بهارلــو محــرز 
گهــی می شــود.  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی داشــته  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را  باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم 
ــت  ــی اس ــد. بدیه ــم نماین ــی تقدی ــع قضای ــه مراج ــود را ب ــت خ ــراض، دادخواس اعت
درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند 

مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و اما

11۵۰788 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی  و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ

وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 1۴۰۰۶۰3۰2۰12۰۰۰۰88

تاریخ: 1۴۰۰/۰3/22
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰12۰۰۰۰81 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
ــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی  وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاق
آقــای رحیــم  حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکانــه بامعــارض متقاضــی 
بخشــی فرزنــد حیــدر بشــماره شناســنامه 113 صــادره از در یــک دانــگ مشــاع از 
ــروز  ــع مف ــاحت 1۰3۰18/2۴ مترمرب ــه مس ــی ب ــن مزروع ــه زمی ــک قطع ــدانگ ی شش
ک 1۰ فرعــی از 182 اصلــی واقــع در بوییــن میاندشــت اراضــی  و مجــزی شــده از پــا
ــرز  ــو مح ــی بهارل ــمی آقای عل ــک رس ــداری از مال ــاق خری ــره بلط ــتای ق ــی روس مزروع
ــه فاصلــه 1۵ روز  ــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت ب گردیــده اســت. ل
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  گهــی می شــود. درصورتــی  آ
گهــی بــه مــدت دو مــاه  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 
بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق 

مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و اما

11۵۰97۴ / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
گهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف  آ

وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰27۶9 مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰1 هیــات چهــار خانــم ملــک 
کدملــی 129۰892288  ســادات قدوســی شــمس آبــادی بــه شناســنامه شــماره ۴878 
ــه مســاحت  ــه ب ــه ششــدانگ یکبــاب خان ــه نســبت ب ــد ســیدنبی ال صــادره اصفهــان فرزن
ک شــماره 3 فرعــی از 13۵۶۰ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره  22۵/8۰ مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی مــع الواســطه از  ثبــت اســناد و امــا

مالکیــت مالــک رســمی محمدعلی خیــام عابــد و مهیــن خیــام عابــد
گهی می شــود. درصورتی  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت به فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیت متقاضــی اعتراضی داشــته باشــند می توانند 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  اولیــن آ
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی 
تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/13

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
۱۱۵۰۶۸۶ / م الف

گهی آ

معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و 
که ایــن  کــرد  ارشــاد اسامی اســتان اصفهــان اعــام 
کتــاب بــه فــروش رســیده  اســتان، بــر اســاس میــزان 
کشــور را از آن  کتــاب، جایــگاه ســوم  در طــرح بهارانــۀ 

کــرده اســت. خــود 
گفــت: در طــرح بهارانــۀ  علــی حاجــی زکــی به ایســنا 
کتاب که از ۱۷ تا ۲۵ خردادماه در کتاب فروشی های 
کتاب فروشــی از مرکــز  کشــور آغــاز شــد، ۶۴  سراســر 
شهرســتان های  از  کتاب فروشــی   ۱۶ و  اصفهــان 
استان )لنجان، کاشان، شهرضا، نجف آباد، مبارکه 

و شــهرضا( مشــارکت داشــتند.
کــرد: اســتان اصفهــان بــا شــرکت ۸۰  وی تصریــح 
کتــاب، رتبــۀ چهــارم  کتاب فروشــی در طــرح بهارانــۀ 
کتــاب بــه  کــرد و بــر اســاس میــزان  کشــور را از آن خــود 
فــروش رســیده در زمــان اجــرای طرح نیــز، در جایگاه 

سوم ایســتاد.
معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و 

ــه  ــد بر اینک کی ــا تأ ــان، ب ــتان اصفه ــاد اسامی اس ارش
فرهنــگ  ترویــج  طــرح،  اجرای ایــن  از  هــدف 
کتــاب اســت،  کتاب خوانــی و رونــق بخشــی بــه بــازار 
کتــاب طــی بــازه زمانــی اجــرای طــرح  میــزان فــروش 
کتــاب را ۲۳ میلیــارد و ۵۸۴ میلیــون و ۲۷۸  بهارانــۀ 

کــرد. هــزار و ۸۳۳ ریــال اعــام 
بــه گزارش ایســنا، ســال گذشــته نیــز اســتان اصفهان 
بــا مشــارکت ۸۴ کتابفروشــی در طــرح بهارانــۀ کتــاب 
توانســت رتبــۀ ســوم را از نظــر میــزان فــروش در کشــور 

کند. کســب 

سهم اصفهان از بهارانۀ کتاب
دانستنی هاربخ
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خبر

تیــم اســتقالل در حالــی آمــاده حضــور در نقــل و 
انتقــاالت فصــل آینــده می شــود که مســئوالن این 
باشــگاه نیــم نگاهــی بــه جــذب برخــی از لژیونرهــا 

دارنــد. 
گزارشــدر آخرین جلســه هیــأت مدیره باشــگاه  بــه 
کــه بــا حضــور فرهــاد مجیــدی برگــزار  اســتقالل 
شــد، اعضــای هیــأت مدیــره خیــال ســرمربی آبــی 
پوشــان را بــرای نقــل و انتقــاالت فصــل آینــده 
ــر وارد آشــفته  ــوپ پ ــا ت ــد ب ــا او بتوان ــرده ت ک راحــت 
ــه  ک ــا هــر بازیکنــی  ــازار نقــل و انتقــاالت شــده و ب ب

کــره نمایــد. می خواهــد مذا
نقــل  فعالیت هــای  حــاال  از  کــه  اســتقاللی ها 
رســمی و  غیــر  صــورت  بــه  را  خــود  انتقاالتــی  و 
کرده انــد، نیــم نگاهــی بــه  چــراغ خامــوش آغــاز 

البتــه  کــه  از لژیونرهــا دارنــد  بازگردانــدن برخــی 
کنــون چــراغ ســبزی از آنهــا دریافــت نکرده انــد. تا

شــنیده می شــود نفراتــی مثل علــی کریمــی، روزبه 
نــژاد،  ابراهیمــی، رضــا قوچــان  چشــمی، امیــد 
کاوه رضایــی و ســعید عــزت اللهــی لژیونرهایــی 
ــه جــذب  ــه اســتقاللی ها بــی تمایــل ب ک هســتند 

آنهــا نیســتند.
کریمــی، چشــمی و  یعنــی  گزینــه نخســت  ســه 
ابراهیمــی در لیــگ ســتارگان قطــر بــازی می کردنــد 
کنــار  گذشــته، از تیم هایشــان  و در پایــان فصــل 
گفتــه می شــود ابراهیمی بــا تیــم  گذاشــته شــدند. 
الوکــره قطــر بــه توافــق رســیده ولــی بعیــد نیســت 
تــالش اســتقالل بــرای بازگردانــدن کاپیتان ســابق 

خــود منتــج بــه نتیجــه شــود.
کالب بروژ بلژیک هم اعالم  از ســوی دیگر باشــگاه 
کاوه رضایــی در لیســت مــازاد قــرار دارد و  کــه  کــرده 
به ایــن بازیکــن نیــازی نــدارد. رضا قوچان نــژاد هم 
کــه فصــل قبــل در تیــم زولــه هلنــد بــازی می کــرد، 
کــه قــراردادش را با ایــن  کــرد  در پایــان فصــل اعــالم 

کــرد. تیــم تمدیــد نخواهد 

از لیگ قطر تا لیگ هلند؛

گشت و جذب لژیونرها نیم نگاه نقل و انتقاالتی استقالل به باز

اصفهــان - ســرمربی تیــم ملــی بســکتبال امیــد 
انگیــزه  امیــد  ملــی  تیــم  فعلــی  بازیکنــان  گفــت: 
جایگزیــن  می تواننــد  و  دارنــد  باالیــی  توانایــی   و 

باشــند.  بزرگســاالن  تیــم  بــرای  مناســبی 
محمــد مهدی ایزدپنــاه  در محــل برپایــی اردوی 
تیــم ملــی بســکتبال نوجوانــان در اصفهــان افــزود: 
متوســط قــد بازیکنــان فعلــی در تیــم امیــد بــاالی ۲ 
متــر اســت و در پســت های مختلــف بازیکــن بــا قــد 
ــه  ــت ب ــه ای مثب ــن نکت ــم و ای ــر داری ۲.۱۵ و ۲.۱۸ مت
شــمار مــی رود از ســوی دیگــر در پســت ها بازیکنــان 
کنــون در  بســیار خوبــی اســتعدادیابی شــده اند و ا
کــرد: نظــر  حــال تمریــن هســتند. وی خاطرنشــان 
بــه جوانــان  یــدان دادن  نیــز  رییــس فدراســیون 
و حضــور پررنــگ آنــان در تیم هــای ملــی اســت، 
بــدون تردیــد تمرینات مســتمر و اردوهای مناســب 
ببــرد.  بــاال  را  بازیکنــان  می توانــد میــزان آمادگــی 
کمیتــه فنــی فدراســیون بســکتبال اضافــه  عضــو 
گذشــته نســبت بــه  کــرد: متوســط قــد در یــک دهــه 
گذشــته بیشــتر شــده و همیــن مــا را بــرای ســهولت 
انتخــاب بازیکنــان بهتــر بــا قدهــای بلندتــر را میســر 
کشــورمان  کــرده اســت و ایــن بــه ســود بســکتبال 
مشــکل  تنهــا  داد:  ادامــه  بود. ایزدپنــاه  خواهــد 
تیم هــا چــه در بســکتبال و چــه در ســایر رشــته ها 
کــم در طــول ســال اســت و بایــد بــرای  بازی هــای 

در  و  در ایــران  تدارکاتــی  و  دوســتانه  رقابت هــای 
خارج از کشــور برنامه ریزی شــود. عضو کمیته فنی 
کــه تیــم ملی  فدراســیون بســکتبال بــا اشــاره به ایــن 
جوانــان بــرای حضــور در رقابت هــای جهانی برنامه 
گفت: ایــن تیــم بــا بزرگســاالن بــازی  ریــزی می کنــد 
کــرد و توانســت عملکــرد مناســبی  دوســتانه برگــزار 
داشــته باشــد و در آن میدان هم قادر اســت خوش 
امیــد  ملــی بســکتبال  تیــم  بدرخشــد. ســرمربی 
کــرد: بســکتبال  ایــران دارای دو تیــم جــوان و  اضافــه 
نوجوانــان اســت به گونــه ای که  تعداد بازیکنانمان 
بیشــتر از تیم هــای رســمی و مــورد نیــاز اســت و ایــن 
موضــوع دســت مربیــان را بــرای انتخــاب بهترین ها 
بــاز نگــه مــی دارد. وی بــه اهمیــت پشــتوانه ســازی 
کنــون  گفــت: ا کــرد و  بــرای تیم هــای ملــی اشــاره 
تیــم ملــی امیــد بــا حضــور بازیکنــان موثــر و توانایــی 
بــاال می توانــد در عرصــه آســیایی و جهانــی عملکــرد 
خوبــی داشــته باشــد و بــا تــداوم اردوهــا و مســابقات 

پشــتوانه مناســبی بــرای آینــده اســت.
 اردوی آماده ســازی تیــم ملــی بســکتبال نوجوانــان 
روز دوشــنبه در خانــه بســکتبال اصفهــان آغاز شــد؛ 
ــی  ــش آمادگ ــدف افزای ــا ه ــن ب ــن اردو ۳۶ بازیک در ای
زیــر  آســیا،  بــرای حضــور در مســابقات قهرمانــی 
نظــر ســیامک ِویســی ســرمربی تیــم بــه مــدت ســه 
کتیکــی خواهنــد  کارهــای تکنیکــی و تا روز بــه مــرور 

پرداخــت.

تمرینــات پیــش فصــل تیــم فوتبــال پورتو پرتغــال از 
۱۱ تیــر مــاه آغــاز می شــود.

گزارش ایمنــا، روزنامــه »رکــورد« پرتغــال خبــر داد  بــه 
تمرینــات پیش فصــل تیم فوتبــال پورتــو از روز دوم 

جــوالی )۱۱ تیرمــاه( آغــاز خواهــد شــد.
به ایــن ترتیــب مهــدی طارمی مهاجم ایرانــی پورتــو 
کنــد.  تمرینــات پورتــو شــرکت  تیــر در  از ۱۱  بایــد 
کارش در تیــم ملی ایــران  گذشــته  طارمی کــه شــب 
تمــام شــد، حــدود ۱۶ روز بــرای اســتراحت فرصــت 
فصــل  پورتــو  مهاجم ایرانــی  داشــت.  خواهــد 
گذشــته عملکرد خوبی در این تیم داشــت و موفق 
شــد در مجمــوع ۲۳ گل بــرای پورتــو در رقابت های 

مختلــف بــه ثمــر برســاند.

ســرمربیان دو تیــم ملــی فوتبــال ســوریه و عــراق 
باوجــود صعــود بــه مرحلــه نهایــی انتخابــی جــام 

کنــار رفتنــد.  جهانــی ۲۰۲۲ از ســمت خــود 
هنــوز از اتمــام مرحلــه دوم از رقابت هــای انتخابــی 
کــه  بــود  نگذشــته  قطــر   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام 
کــه  کادر فنــی دو تیــم ملــی  خبر ایجــاد تغییــر در 
جــواز حضــور در مرحله نهایی را به دســت آوردند، 

منتشــر شــد.
کاتانچ  ســرمربی تیم ملی عراق بعد  فشــارها روی 
گرفــت  از باخــت یــک بــر صفــر مقابل ایــران شــدت 
پایان ایــن  از  بعــد  عــراق ســاعاتی  رســانه های  و 
کاتانــچ اخــراج خواهــد  کــه  کردنــد  بــازی اعــالم 
کــه بــا  هیــأت  شــد. فدراســیون فوتبــال عــراق 
عــادی ســازی  مدیریــت می شــود، بــه دنبــال یــک 
ســرمربی بــزرگ و بیــن المللــی اســت و حتــی نــام 

کــی روش« بــرای هدایت عــراق مطرح  »کارلــوس 
شــده اســت.

کــه  ــی از ســمتش اخــراج شــد  ــچ در حال کاتان
باوجــود باخــت به ایــران، موفــق شــد عــراق 
را بــه مرحلــه نهایــی انتخابــی جــام جهانــی 
برســاند و جــواز حضــور در جــام ملت هــای 

کنــد. کســب  ۲۰۲۳ آســیا را 
»نبیــل معلــول« ســرمربی تونســی تیــم ملــی 

فوتبــال ســوریه هــم بعــد از باخــت ۳ بــر یــک 
مســابقات  نخســت  گــروه  در  چیــن  مقابــل 
کــرد.  انتخابــی جــام جهانــی، از ســمتش اســتعفا 

طبــق اعــالم رســانه ها، دلیل ایــن اســتعفا عــدم 
پرداخــت مطالبــات معلــول در ۱۵ مــاه گذشــته 

و همچنیــن اختــالف با رئیس فدراســیون ســوریه 
عنــوان شــده اســت.

کادر فنــی تیــم ملــی ســوریه در شــرایطی  تغییــر در 
که ایــن تیــم هــم جــواز حضــور  رقــم خــورده اســت 
در مرحلــه نهایــی انتخابــی جــام جهانــی را بــه 
ــه  ک ــود  ــتین تیم هایــی ب دســت آورد و جــزو نخس

بعــد  مرحلــه  بــه  را  صعــودش 
کــرد. قطعــی 

وضعیــت  حاضــر  حــال  در 
و  ملــی  تیــم  بــر  مشــابهی 
فوتبال ایــران  فدراســیون 

اســت. کــم  حا

ُکروات ایــران موفــق  گان اســکوچیچ  ســرمربی  درا
دوم  مرحلــه  برگشــت  بــازی  چهــار  هــر  در  شــد 
انتخابــی، بــه پیــروزی برســد و ایــران را بــه عنــوان 
کنــد؛  گــروه C راهــی مرحلــه نهایــی  صدرنشــین 
کــه پیــش از شــروع بازی هــای  آن هــم در شــرایطی 
برگشــت ایران بعــد از عــراق و بحریــن در رده 

ــود. ــدول ب ــوم ج س
بحریــن،  از  کاروان ایــران  گذشــته  هفتــه 
تهــران  بــه  مســابقات  برگــزاری  محــل 
خــادم  عزیــزی  الدیــن  شــهاب  و  بازگشــت 
رئیــس فدراســیون فوتبــال اظهــارات مبهــم و 
دوپهلویــی را در ارتبــاط بــا آینــده اســکوچیچ بــر 

آورد.  زبــان 
ــرارداد  ــه ق ک ــت  گف ــادم  ــزی خ عزی
اســکوچیچ تمــام شــده اســت و 
هیــأت رئیســه دربــاره مانــدن و 
ادامــه همــکاری بــا او تصمیــم 

می گیــرد.
نهایــی  مرحلــه  کشــی  قرعــه 
انتخابــی جــام جهانــی روز ۱۰ 
هنــوز  و  برگــزار می شــود  تیــر 
مرحلــه  در  حریفان ایــران 
بعد مشــخص نیســتند اما به 
نظــر می رســد دل فدراســیون 
فوتبــال با اســکوچیچ نیســت. 
تیــم  در  تغییــری  هــر  ایجــاد 
ملــی در ایــن برهــه حســاس نیــاز 
کارشناســی دارد و انتظــار  کار  بــه 
مــی رود فدراســیون فوتبــال بــدون 
بررســی عواقــب تصمیماتــش، اقــدام 

جدیــدی انجــام ندهــد.

فوتبــال  ملــی  تیــم  صعــود  پــی  در   - اصفهــان 
نهایــی  مرحلــه  بــه  اســالمی ایران  جمهــوری 
مســابقات مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ باشــگاه 
ــرد. ک ــادر  ــی ص ــام تبریک ــپاهان پی ــه س ــوالد مبارک ف

گــزارش روابــط عمومی باشــگاه فــوالد مبارکــه  بــه 
بــه  گانــه  نامــه جدا باشــگاه در دو  ســپاهان، این 
منصــور  و  رئیــس  خــادم  عزیــزی  الدیــن  شــهاب 
صعــود  فوتبــال،  فدراســیون  کل  دبیــر  قنبــرزاده 
مقتدرانه تیم ملی فوتبال جمهوری اســالمی ایران 
به مرحله نهایی مســابقات مقدماتی جام جهانی 

گفــت. ۲۰۲۲ را تبریــک 
متن پیام به این شرح است:

بسمه تعالی
جمهــوری  فوتبــال  فدراســیون  محتــرم  ریاســت 

اســالمی ایران
جناب آقای شهاب الدین عزیزی خادم

سرمربی فهیم تیم ملی جمهوری اسالمی ایران
گان اسکوچیچ جناب آقای درا

جناب آقای وحید هاشمیان
جناب آقای کریم باقری

کاپیتان هــای ارزنــده تیــم ملــی فوتبــال جمهــوری 
اســالمی ایران

جناب آقای احسان حاج صفی
جناب آقای کریم انصاری فرد

جناب آقای مهدی طارمی
جناب آقای علیرضا جهانبخش

کناره هــای خلیــج همیشــه فــارس در طــی روزهــای 
و  غیرتمنــد  فرزنــدان  درخشــش  شــاهد  گذشــته 
که اینــک در میــدان غــرب آســیا  شــیران پارســی بــود 
آقایــی خویــش را بــه اثبــات رســاندند و به نمایندگی 
از خانــواده بــزرگ باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان 
بــه آقایــان علیرضــا بیرانونــد، پیــام نیازمنــد، امیــر 

عابــدزاده، محمدرضا اخباری، شــجاع خلیــل زاده، 
کنعانــی زادگان، مرتضــی پورعلــی  محمــد حســین 
گنجــی، عــارف غالمــی، مجیــد حســینی، صــادق 
ســلمانی،  جعفــر  محمــدی،  میــالد  محرمــی، 
دانیــال اســماعیلی فــر، احســان حــاج صفــی، احمد 
نــوراهلل ی، ســعید عــزت اللهــی، کمــال کامیابــی نیا، 
علــی قلــی زاده، ســامان قــدوس، مهــدی ترابــی، 
وحید امیری، میالد ســرلک، علیرضا جهانبخش، 
کریــم انصــاری فرد،  ســردار آزمــون، مهــدی طارمــی، 
مهدی قائدی، کاوه رضایی، کادر فنی، مدیریتی، 
پزشکی و پشتیبانی و مسئولین محترم فدراسیون 
فوتبــال جمهــوری اســالمی ایران صمیمانــه تبریک 

و تهنیــت عــرض می نمائیــم.
ــب  کس ــا  ــی ت ــه نهای ــابقات مرحل ــک در مس ــی ش ب
قطــر   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  در  حضــور  مجــوز 
همبســتگی ملــی، حمایــت همه جانبه مســئولین 
کشــور و ورزش، باشــگاه ها، هیئت هــای ورزشــی، 
کــه حمایــت  رســانه های متعــدد و انگیــزه آفریــن 
ــه مدنظــر داشــتند  از همــه اعضــای تیــم را خالصان
ضروری اســت. ان شــاء اهلل با عنایات الهی، دســت 
در دســت هــم حضــور در جــام جهانــی قطر را تحقق 

می بخشــیم.
ایران – اصفهان

بــه نمایندگــی از خانواده بزرگ باشــگاه فوالد مبارکه 
سپاهان.

پرســنل  و  مدیــران  معاونیــن،  مدیــره،  هیئــت 
باشــگاه.

کادر فنی و بازیکنان ۹۳ تیم ورزشی باشگاه.
کمیته پیشکسوتان باشگاه.

امور هواداری باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
کت محرم نویدکیا محمدرضا سا

باشگاه فوالد مبارکه سپاهان
به امید موفقیت

سرمربی تیم ملی امید:

بازیکنان بسکتبال امید ایران جایگزین های خوبی 
برای تیم بزرگساالن هستند

مهدی طارمی از ۱۱ تیرماه در تمرین پورتو

تغییرات عجیب باوجود صعود؛

»اسکوچیچ« به سرنوشت سرمربیان عراق و سوریه دچار می شود؟

پیام تبریک باشگاه سپاهان 
به مناسبت صعود تیم ملی فوتبال

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

بــا  ســپاهان  فوالدمبارکــه  فوتبــال  تیــم  مربــی 
بیان اینکــه رقابــت بــا پرســپولیس رقابت تنگاتنگی 
گفــت: هــر  ــا روز آخــر ادامــه دارد،  ــه ت ک ــود  خواهــد ب
کیفیــت فوتبالــی  دو تیــم ســپاهان و پرســپولیس 
ــوی  ــاده ق ــان فوق الع ــد و بازیکن ــی دارن ــیار باالی بس
در دو تیــم وجــود دارد و احســاس من ایــن اســت که 

قهرمــان روز آخــر مشــخص می شــود. 
گفــت وگــو با ایســنا، در خصــوص  علیرضــا مرزبــان در 
وضعیــت تیــم فوتبــال ســپاهان، اظهارکــرد: بعــد 
از اینکــه زمــان فیفــاِدی و بازی هــای ملــی مشــخص 
کــه تیــم ســپاهان را  شــد، این آمادگــی را داشــتیم 
ــان  ــه بازیکن ــردن هم ک ــاده  ــث آم ــم. بح کنی ــاده  آم
کــه مــا بتوانیــم نفــرات را پلــه پلــه بــه آمادگــی  بــود 
برســانیم، بــه همیــن دلیــل برنامه ریــزی طوالنــی 
مــدت کردیم و خوشــبختانه موفق بودیم و تــا امروز 
همــه بازیکنــان با شــرایط خیلی خــوب به تمرینات 
کــه  خــود ادامــه می دهنــد. وی افــزود: مصدومانــی 
بــه  همــه  داشــتند  مختصــری  مصدومیت هــای 
تیــم برگشــتند و خیلــی خــوب تمریــن می کننــد و در 
کــردان برگــزار شــد احســاس خوبــی  کــه در  اردویــی 
کــه توانســتیم خیلــی خــوب تمریــن  داشــتیم، چرا
کنیــم و  کنیــم و بازی هــای دوســتانه خوبــی را برگــزار 
کــه  کتیکــی بــود  معیارهــای اصلــی بحــث مســائل تا
کردیــم و  بــر روی انضبــاط تیمی کــه  کار  روی آنهــا 
کیــد دارد،  محــرم نویدکیا - ســرمربی تیــم روی آن تا

تمرینــات خــوب و زیــادی انجــام دادیــم.

مرزبــان دربــاره جدایــی و یــا اضافــه شــدن بازیکن به 
کرد: ایــن بحثــی اســت  تیــم ســپاهان، خاطرنشــان 
که یک پروســه بلند  کــرد، چرا کــه نمی تــوان االن بــاز 
مــدت اســت، البتــه در نظــر داریــم همــه بازیکنــان 
که ایــن  خــود را نگــه داریم، ایــن بازیکنــان بودنــد 
نتایــج خــوب را رقــم زدنــد، حتــی نفراتــی کــه فرصت 
کــردن بــه آنهــا نرســید احســاس  زیــادی بــرای بــازی 
و انــرژی خوبــی بــه تیــم منتقــل کردنــد، تیــم خوبــی 

هســتیم و ســعی می کنیــم همــه را نگــه داریــم.
بــا  ارتبــاط  در  ســپاهان  فوتبــال  تیــم  مربــی 
صحبت هایــی مبنــی بــر جدایــی پیــام نیازمنــد یــا 
گفــت: در مــورد پیــام نیازمنــد  ــی روش اســتنلی،  ک
گوهــای خیلــی خوبــی را بــا هــم داریــم و  گفــت و 
کــه نتایــج مثبتــی بــه ســود ســپاهان در  امیدواریــم 
پــی داشــته باشــد، همچنیــن بــا کــی روش اســتنلی 
کــرات خوبــی داشــته ایم. از  و ســایر بازیکنــان مذا
کامــل داریــم و ایــن موضــوع حــرف  بازکنــان رضایــت 
کار بــا ســپاهان بــرای مــا می زنــد. اول را بــرای ادامــه 
کیدکــرد: بازیکنان نشــان دادند به تیــم وفادار  وی تا
هســتند، آرمان هــای ســپاهان را می شناســند و آن 
کــه  کیــد داریــم  را دوســت دارنــد. بــه همیــن دلیــل تا
کار خــود ادامــه دهــد و بــه  کیفیــت بــاال بــه  تیــم بــا 

همــه بازیکنــان تیــم اعتقــاد داریم.
کشــی جــام حذفــی و  مرزبــان در خصــوص قرعــه 
ــت: در  گف ــی،  ــام حذف ــگ و ج ــوالد در لی ــا ف ــازی ب ب
مــورد قرعه کشــی جــام حذفــی چیــزی نیســت که ما 
در مورد آن حرف بزنیم، در قرعه کشــی این مســئله 

رخ داده، تیــم فــوالد رقیــب مــا اســت و مــا در دو 
گر موفق شــویم  کــه ا کار می کنیــم، می دانیــم  مســیر 
فــوالد را شکســت دهیــم بــازی بعــدی صــد درصــد 
خانگــی خواهــد بــود و ایــن مســئله مــا را بــه فینــال 
ــز اهمیــت  ــرای مــا حائ نزدیــک می کنــد و ایــن امــر ب
کنیــم.  کار خودمــان تمرکــز  کــه بتوانیــم روی  اســت 
در جــام حذفــی هــم بازی ســختی با فــوالد خواهیم 
ــک  ــا ی ــازی تنه ــن ب ــه از ای ک ــاوت  ــن تف ــت، با ای داش
ــه  ــا ۱۲۰ دقیق ــد از ۹۰ ی ــرود و بع ــاال ب ــد ب ــم می توان تی
تمــام می شــود. به ایــن مطلــب واقــف هســتیم و بــا 
کار می کنیم تا  اعتمــاد بــه نفــس بــاال روی این مهــم 

کنیــم. کار را تمــام  در ۹۰ دقیقــه 
وی بــا بیان اینکــه رقابــت بــا پرســپولیس رقابــت 
کرد: ایــن رقابــت تــا  تنگاتنگــی خواهــد بــود، اضافــه 
کــه هــر  روز آخــر بازی هــا ادامــه خواهــد داشــت، چرا
کیفیــت فوتبالــی  دو تیــم ســپاهان و پرســپولیس 
بســیار باالیــی دارند و بازیکنــان فوق العاده قــوی در 
دو تیــم بــازی می کننــد و ایــن رقابــت شــانه بــه شــانه 
تــا پایــان لیــگ خواهــد بــود و احســاس من ایــن 
می شــود  مشــخص  آخــر  روز  قهرمــان  کــه  اســت 

ــیم. ــدوارم در ایــن زمینــه  موفــق باش وامی
مرزبــان افــزود: باتوجــه به حضور نداشــتن ســپاهان 
قهرمانــان  لیــگ  گذشــته  فصــل  رقابت هــای  در 
کــه هفــت هفتــه تــا  آســیا، در ایــن فصــل بــا وجــودی 
کنــون  ــده اســت از هــم ا ــر باقــی مان ــان لیــگ برت پای
کــه ســهمیه آســیار  بــا قاطعیــت می توانیــم بگوییــم 
که ایــن امــر بــرای ســپاهان  را بــه دســت آورده ایــم 
کــه ســپاهان حــس آســیایی و  مهــم اســت، چرا
در  کــه  اســت  دیگر ایــن  بحــث  دارد.  بین المللــی 
رقابت هــای لیــگ و حذفــی تــا قهرمانــی بــا تمرکــز 

ــویم. ــم و موفــق ش ــو بروی جل
مربــی تیــم فوتبــال ســپاهان، اظهارکــرد: در مــورد 
بــازی  هفــت  کــه  لیــگ  باقیمانــده  بازی هــای 
کــه بــه هــر بــازی  اســت، تمرکــز و تفکــر ما ایــن اســت 
کاری بــه  کنیــم.  بــه عنــوان یــک بــازی حذفــی نــگاه 
نتایــج دیگــر تیم هــا نداریــم و مهــم نتایجــی اســت 
کــه تیــم خودمــان بــه دســت مــی آورد، مهــم تریــن 
تمرکــز فعلــی مــا فــوالد اســت و بعــد از ایــن بــازی در 

خصــوص بــازی بعــدی صحبــت می کنیــم.
مرزبــان گفــت: بایــد به این فکر کنیــم که چه ابــزاری 
برای ایــن بــازی نیــاز داریــم، آنالیــز خــوب داشــتن از 
ــردن ترکیــب مناســب و خــوب  ک فــوالد، مشــخص 
برای ایــن بــازی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت، 

کــه در اهــواز و در خانــه حریــف بــازی داریــم. چرا

مربی تیم فوتبال سپاهان:

قهرمانلیگروزآخرمشخصمیشود
گزارشربخ

خبر خبر

کــه تیــم  یــک پیشکســوت فوتبــال معتقــد اســت 
ملی ایــران مهره هــای خیلــی خوبــی دارد امــا بــه 
هماهنگــی بیشــتری بــرای ادامه بازی هــا نیــاز دارد. 
رســول کربکنــدی دربــاره پیروزی ایران مقابــل عراق 
و صعــود بــه مرحلــه بعــد مقدماتــی جــام جهانــی 
کــرد: بازی برای ما حساســیت خیلــی زیادی  اظهــار 
داشــت و باتوجــه بــه وضعیــت جدول و شکســت در 
کار بســیار حســاس شــده بــود. در نیمــه  بــازی رفــت 
کــدام از تیم هــا  اول بــه جــز یکــی دو موقعیــت هیــچ 
موقعیتــی بــه همدیگــر نمی دادنــد و هــر دو تیــم 
کــرده بودند. ما در نیمه اول  همدیگــر را خوب آنالیز 
گلــی که بــه ثمر رســاندیم موقعیــت چندانی  بــه جــز 

نداشتیم.
کــه نیمــه  او ادامــه داد: عراقــی جــز یــک موقعیــت 
دوم بــه دســت آورد تیــم پــر خطــری نبــود و از همــه 
کــه اســیر حاشــیه ســازی آن هــا نشــدیم  مهــم تر ایــن 
کردیــم و بــه بــازی مســلط  و خیلــی بــا آرامــش بــازی 
بودیــم. در نیمــه دوم دو، ســه موقعیــت خیلــی 
خــوب داشــتیم امــا نتوانســتیم بــه گل هــای بعــدی 
گل می خورنــد  برســیم. این تیم هــای عراقــی وقتــی 
انسجامشــان را از دســت می دهنــد. عــراق آن تیــم 
ــم نبــود و بچه هــا هــم  ــه فکــر می کردی ک ــی  ک خطرنا

کشــیدند. در ایــن بــازی زحمــت 
پیشکســوت فوتبــال بــا بیان این کــه »بــازی زیبایــی 
تیــم  دو  هــر  کــه  بــود  بســته ای  بــازی  و  ندیدیــم 
کــرد: بــازی بــا  گل نخورنــد،« عنــوان  می خواســتند 
سیاســیت و بــا مدیریتــی انجــام دادیــم و توانســتیم 
برنــده شــویم. هــر موقــع از ســمت چــپ حملــه 
کردیــم، توانســتیم خطــرات بیشــتری را ایجــاد کنیم 

پیــروز  و  امــا در مجمــوع، شــب خوبــی داشــتیم 
ــی  ــی خوب ــای خیل ــران مهره ه ــم ملی ای ــدیم. تی ش
دارد امــا در هماهنگــی خیلــی خــوب نیســتند و 
ــرای ادامــه بازی هــا نیــاز  ــه هماهنگــی بیشــتری ب ب

داریــم.
جــه  هــر  دیدیــم  بازی هــا  در ایــن  داد:  ادامــه  او 
کردند، شرایطشــان  کنار هم بازی  بازیکنان بیشــتر 
بهتــر شــد. قطعــا بایــد هماهنگــی بیشــتری داشــته 
باشــیم و بــه بازی هــای ســنگین تری نیــاز داریــم. 
کننــد  خــط دفــاع مــا بایــد هماهنگــی بهتــری پیــدا 
و انســجام داشــته باشــند. بازی هــای مرحلــه بعــد 
کــه  ســخت تر اســت و بایــد طــوری آمــاده شــویم 
شــرایط یکســانی بــا دیگــر تیم هــا داشــته باشــیم. 
بــرای مــا  بــه هــر حال ایــن بازی هــا بســیار  البتــه 
کم بود  حســاس بود و شــرایط ســختی در منامه حا

کنیــم. امــا خوشــبختانه توانســتیم صعــود 
قــرارداد  یافتــن  پایــان  بــا  رابطــه  در  کربکنــدی 
گفــت: تغییــر مربــی منطقــی نیســت  اســکوچیچ 
بیاوریــم  بخواهیــم  را  دیگــری  مربــی  هــر  چــون 
دوبــاره بایــد فوتبــال مــا را بشناســد و ایــن باعــث 
کــه زمــان زیــادی را از دســت بدهیــم. بــه  می شــود 
نظــر مــن اســکوچیچ تیــم مــا را خــوب شــناخته و 
کمــک  کمــک مربی هــای تیــم ملــی هــم او را خــوب 
را  لیــگ  بازی هــای  همــه  اســکوچیچ  می کننــد. 
تماشــا می کنــد و همــه را می شناســد. بــرای هــر 
وجــود  بحث هــا  یکســری  اســت  تیمی ممکــن 
کــه نفرات  داشــته باشــد امــا بایــد بــه مربــی حــق داد 
مــورد عالقــه خــودش را دعــوت کنــد اما به هر شــکل 

مــا بایــد قدرتمندتــر از ایــن بازی هــا باشــیم.

ایســنا/اصفهان  رئیــس هیئــت تنیــس روی میــز 
اســتان اصفهان در مجمع عمومی ســالیانه هیئت 
از برگــزاری بزرگتریــن رویــداد اســتعدادیابی رشــته 
کشــور بــا همــکاری باشــگاه ذوب  تنیــس روی میــز 
کارخانــه  آهــن و بورســیه شــدن نفــرات برتــر توســط 

ذوب آهــن خبــر داد. 
مجمــع عمومی ســالیانه هیئــت تنیــس روی میــز 
اســتان اصفهــان بــا حضــور مهــرداد علیقارداشــی 
رئیــس تنیــس روی میــز، احســان بدیعــی نایــب 
کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، علیرضا  رئیس 
گانه فدراســیون،  حجازیــان مســئول مناطق یــازده 
ســیدمحمدطباطبایی مدیــرکل ورزش و جوانــان 
اســتان اصفهــان، حســین زیبایــی معــاون امــور 
کل ورزش و جوانــان اســتان،  توســعه ورزش اداره 
کل  نرگــس قدوســی معاونــت ورزش بانــوان اداره 
ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان، اعضــا هیئــت 
رئیســه، اعضــا مجمــع و رســانه ها در تــاالر افتخــارات 

ــد. ــزار ش ــان برگ ــتان اصفه ســرای ورزشــکاران اس
رکورد های بی سابقه ای در شرایط سخت 

داشتیم
رئیــس هیئــت تنیــس روی میــز اســتان اصفهــان بــا 
گفــت: هــر چنــد  اشــاره بــه عملکــرد ســالیانه هیئــت 
گذشــته بــه دلیــل شــرایط شــیوع ویــروس  ســال 
کرونــا نتوانســتیم همچون گذشــته فعالیــت کنیم، 
کــه داشــتیم، توانســتیم  بــر اســاس آنالیــزی  امــا 
رکوردهایــی را داشــته باشــیم. در لیگ هــای برتــر، 
دســته یــک بزرگســاالن، نوجوانــان و جوانــان در دو 
بخــش بانــوان و آقایــان ۱۱ تیــم داشــتیم. مهــدی 
تکابــی افــزود: در بخــش بانــوان در تمــام رویدادهــا 
موضــوع  که ایــن  داشــتیم  درصــدی   ۱۰۰ حضــور 
ــوان اســتان دارد. نشــان از ظرفیــت و پتانســیل بان

کــرد: موفــق شــدیم بخــش خصوصــی  وی تصریــح 
گــذاری  کــه در ایــن رشــته ســرمایه  کنیــم  را مجــاب 

بلندمدت داشته باشد و باشگاه پادمایدک در این 
گــذاری  گــذاری و ریــل  رشــته شــروع بــه ســرمایه 
ــا حرفــه ای در دو بخــش  خوبــی در رده هــای پایــه ت
نوجوانــان  رده  در  اســت.  کــرده  آقایــان  و  بانــوان 
و ایــن  شــد  قهرمــان  پادمایــدک  تیــم  جوانــان  و 
نویدبخــش ســال های خــوب بــرای پینــگ پنــگ 

بــازان اصفهانــی اســت.
کــرد: در بخــش ســهمیه تیم هــای ملــی  وی اضافــه 
کادر فنــی تیــم ملــی بانــوان  منصــوره رضایــی در 

حضــور داشــت.
کــرد: در  رئیــس هیئــت تنیــس روی میــز تصریــح 
حــوزه آمــوزش و مســائل فرهنگــی نیــز دوره هــا و 
ــا تدریــس مدرســان اســتان  کالس هــای بســیاری ب
ــازی  ــتای توانمندس ــی در راس ــه همگ ک ــد  ــزار ش برگ

نیروهــای هیئــت بــود.
چهــار  در  گذشــته  ســال  بیان اینکــه  بــا  تکابــی 
کشــوری شــرکت  رویــداد از پنــج رویــداد برگــزار شــده 
داشــتیم، اظهارکــرد: در ســال ۱۴۰۰ نیــز در جلســاتی 
که با هیئت رئیســه داشــتیم، با توجه به اســتراتژی 
فدراســیون و شــرایط موجــود در جامعــه مــا نیــز 
گرفتیــم  کوتــاه مــدت در نظــر  برنامه هــا را بــه صــورت 

تــا بتوانیــم قــدم بــه قــدم جلــو برویــم.
وی بــا اشــاره بــه تفاهــم نامه هیئــت و باشــگاه ذوب 
آهــن اضافــه کرد: بزرگترین جشــنواره اســتعدادیابی 
را در رشــته تنیــس روی میــز در اصفهان داریــم و قرار 
اســت با همکاری هیئت تنیس روی میز و باشــگاه 
ذوب آهــن هــر هشــت مــاه یکبــار بیــن افــراد ۵ تــا ۸ 
ســال مســابقاتی برگــزار شــود و در هــر دوره ۶۰ نفــر 
برگزیــده می شــوند کــه در نهایــت نفــرات برتر ســاالنه 
کارخانه ذوب آهن خواهند شــد تا بتوانند  بورســیه 

کننــد. مراحــل رشــد خــود را در ایــن رشــته طــی 
گــزارش مالــی هیئــت نیــز ارائــه شــده و  در ادامــه 
برنامه هــای آینــده نیــز مورد تاییــد اعضا قــرار گرفت.

یک پیشکسوت فوتبال: 

تیم ملی به هماهنگی بیشتری نیاز دارد
رئیس هیئت تنیس روی میز استان اصفهان:

بزرگترین رویداد استعدادیابی تنیس روی میز را 
برگزار می کنیم
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کاهش خطر  3 راه برای 
ابتال به دیابت

گر هر روز زردچوبه  ا
بخورید، چه اتفاقی در 
دیابتربخبدنتان رخ می دهد؟

دانستنی هاربخ

انســولین توســط بــدن تجزیــه و بــه عنــوان انــرژی 
اســتفاده می شــود و به ســلول ها انتقــال می یابد. 
دیابــت بــه 2 صــورت نــوع یــک و دو وجــود دارد 
کاهــش  کــه در ادامــه اطالعــات دربــاره چگونگــی 

کســب می کنیــم. خطر ایــن بیمــاری 
آب را به عنوان نوشیدنی اصلی خود انتخاب 

کنید
نخســتین  عنــوان  بــه  آب  بــه  شــدن  متوســل 
از  تــا  می شــود  باعــث  انتخابــی  نوشــیدنی 
نوشــیدنی های سرشــار از شــکر و مواد نگهدارنده 

شــوید. دور 
ابتــال  افزایــش خطــر  بــا  نوشــیدنی های قنــدی 
بــه دیابــت نــوع 2 و دیابــت خودایمنــی نهفتــه در 

بزرگســاالن ارتبــاط دارنــد.
در صورت چاقی الغر شوید

ــوع 2 دارای  ــت ن ــه دیاب ــان ب ــه مبتالی ــه هم گرچ ا
ــا  ــت آنه کثری ــا ا ــتند، ام ــاق نیس ــا چ ــه وزن ی اضاف
از چاقــی رنــج می برنــد. چربــی احشــایی اضافــی 
ــه انســولین  باعــث افزایــش التهــاب و مقاومــت ب
می شــود کــه بــه طــور قابــل توجهــی خطــر ابتــال بــه 
دیابــت را افزایــش می دهــد. از دســت دادن حتــی 
1۰ درصــد از وزن بــدن خطــر ابتــال بــه دیابــت نوع 2 
کاهــش می دهــد. قاعده ایــن اســت هرچــه وزن  را 
بیشــتری از دســت دهید از مزایای بیشــتری بهره 

منــد خواهیــد شــد.
سیگار کشیدن را ترک کنید

کشــیدن بــا بســیاری از مشــکالت جــدی  ســیگار 
همچنیــن  اســت،  مرتبــط  ســالمتی  پیرامــون 
مطالعــات نشــان می دهنــد ســیگار کشــیدن و در 
معــرض دود ســیگار بــودن فــرد را در معــرض ابتــال 
کشــیدن  بــه دیابــت نــوع 2 قــرار می دهــد. ســیگار 
افزایــش  درصــد   ۴۴ را  دیابــت  بــه  ابتــال  خطــر 
کــه بیــش از 2۰ نــخ ســیگار  می دهــد و افــرادی 
در روز می کشــند خطــر ابتــال بــه آنهــا ۶1 درصــد 

می یابــد. افزایــش 

گیــاه علفــی، بومی جنــوب غربــی هنــد  زردچوبــه 
بــه عنــوان  از خانــواده زنجبیــل اســت.معمواًل  و 
گــون از جملــه در آشــپزی  گونا ادویــه در غذاهــای 
کستانی وخورش ها استفاده  بنگالدشی،هندی،پا
گــر هــر روز زردچوبــه بخوریــد، چــه  ا می شــود.اما 

اتفاقــی در بدنتــان رخ می دهــد؟
۱. کاهش التهاب

کــه زردچوبــه یــک ضــد التهــاب  اعتقــاد بــر آن اســت 
گیــاه حــاوی بیــش  قــوی اســت.در حقیقت ایــن 
از یــک دو جیــن ترکیبــات ضدالتهابــی اســت.یکی 
کــه  اســت  کورکومیــن  ترکیبــات  از مهم ترین ایــن 
کــرده اســت.  مطالعــات زیــادی خــواص آن را تاییــد 
بــه گفتــه دکتر جیمر دوک که بیــش از ۷۰۰مطالعه را 
کــرده اســت،زردچوبه بــه خوبــی از بســیاری  بررســی 
داروهــای تجویــز شــده بــرای انــواع بیماری هــای 
کــرده و هیچ عــوارض  جان فرســا و مزمــن بهتــر عمل 
قابــل توجهــی نداشــته اســت. این ۱۰مــاده غذایــی 

نیــز بــا التهــاب در بــدن مبــارزه می کننــد.
۲. خطر سرطان را کاهش می دهد

علیــه  زردچوبــه  تاثیــر  مطالعــات  حالی کــه  در 
اولیــه نشــان داده اســت،  را در مراحــل  ســرطان 
گــون آزمایشــگاهی وحیوانــی نتایــج  تحقیقــات گونا
امیدبخشــی داشــته اند. محققان انجمن ســرطان 
کورکومیــن موجــود در  کــه  آمریــکا متوجــه شــدند 
کــه در  زردچوبــه در چندیــن مســیر مولکولــی مهــم 
پیشرفت،رشــد وگســترش ســرطان نقــش دارنــد، 

می کنــد.  مداخلــه 
۳. به گوارش کمک کرده و چندین اختالل  

مرتبط با آن را تسکین می دهد
گــوارش  بهبــود  در  موثــر  مــاده  یــک  زردچوبــه 
نیــز  گوراشــی  اختــالالت  عالئــم  برخــی  وکاهــش 
کــه تــا حــدودی بــه خــواص ضدالتهابــی  هســت 
دانشــگاه  در  مطالعــه ای  برمی گــردد.  آن  قــوی 
ناراحتی هایــی  و  مشــکالت  از  مریلند،تعــدادی 
کــه زردچوبــه می توانــد  مختلــف را برشــمرده اســت 
در آن هــا مفیــد واقــع شــود، از جملــه ســوء هاضمه 
اولســروز(. بزرگ)کولیــت  زخمــی روده  التهــاب  و 

کلیــدی آن ها اینگونــه بود:کورکومیــن  یافته هــای 
کیســه صفــرا را افزایــش می دهــد  تولیــد صفــرا در 
همچنیــن  می شــود.  گــوارش  بهبــود  ســبب  کــه 
زردچوبــه بــه عنــوان محافظــی بالقــوه در بهبــود 

می کنــد. عمــل  اولســروز  کولیــت 

و  اســت  مغــذی  بســیار  آبلیمــو  بــا  ســبز  چــای 
پژوهش هــا نشــان داده انــد کــه بــا فهرســتی طوالنی 
از فوایــد ســالمت بالقــوه مرتبــط اســت. در ادامــه بــا 

برخــی از آنهــا بیشــتر آشــنا می شــویم.
کسیدان ها سرشار از آنتی ا

کســیدان ها  چای ســبز و لیمو هر دو سرشــار از آنتی ا
کــه  کســیدان ها ترکیباتــی هســتند  هســتند. آنتــی ا
بــه محافظــت در برابــر التهــاب و آســیب ســلولی بــه 

کمــک می کننــد. کسیداســیون  واســطه ا
آنتــی  از  سرشــار  ســبز  چــای  خــاص،  طــور  بــه 
گاالت،  اپی گالوکاتچیــن  ماننــد  کســیدان هایی  ا
کلروژنیــک، و تئوگالیــن اســت. کوئرســتین، اســید 

کســیدان هایی  لیمــو نیــز منبــع خوبــی از آنتــی ا
مانند اســید اســکوربیک، هســپریدین، نارینجین، 

و اســید فرولیــک اســت.
کســیدان ها  کــه آنتــی ا ــد  پژوهش هــا نشــان داده ان
نقشــی کلیــدی در ســالمتی و بیماری ایفــا می کننــد 
و ممکــن اســت بــه محافظــت در برابــر بیماری های 
مزمــن، از جملــه بیماری قلبی، دیابت، ســرطان، و 

کنند. کمــک  چاقــی 
تقویت کاهش وزن

چــای ســبز بــا لیمــو می تواند یــک افزودنی خــوب به 
کاهش وزن ســالم باشــد. یک رژیم غذایی 

کــه  در حقیقــت، مطالعــات متعــدد نشــان داده انــد 
چــای ســبز می توانــد از کاهــش وزن و تقویــت چربی 

کند. سوزی پشــتیبانی 
شــامل  را  مطالعــه   1۵ کــه  بررســی  یــک  بنابــر 
می شــد، نوشــیدن چــای ســبز بــا مقادیــر باالتــر 
ــا  ــرای حداقــل 12 هفتــه ب گاالت ب اپی گالوکاتچیــن 

بــود. مرتبــط  بــدن  چربــی  و  وزن  کاهــش 

کــه  مطالعــه ای بــا حضــور 11۵ زن نیــز نشــان داد 
بــه  هفتــه  بــرای 12  ســبز  چــای  عصــاره  مصــرف 
کاهــش قابــل توجه وزن بدن، شــاخص تــوده بدنی 
و چربی شــکم شــرکت کنندگان منجر شــده اســت.

گرچــه بــه انجــام پژوهش هــای بیشــتر بــا حضــور  ا
ســوژه های انســانی نیــاز اســت، امــا برخی مطالعات 
ــه تقویــت  ــد ب کــه لیمــو نیــز می توان ــد  نشــان داده ان
ــور  ــا حض ــه ب ــک مطالع ــد. ی کن ــک  کم ــش وزن  کاه
کــه  ســوژه های حیوانــی نشــان داد موش هایــی 
می کردنــد،  دریافــت  را  مرکباتــی  فالونوئیدهــای 
تجربــه  را  کاهش انــدازه ســلول های چربــی خــود 
می کننــد. همچنیــن، فالونوئیدهــای مرکباتــی بــه 
کــه یــک رژیــم  افزایــش متابولیســم در موش هایــی 
غذایــی بــا چربــی زیــاد را دنبــال می کردنــد، منجــر 
شــد. مطالعه ای دیگر با حضور ســوژه های حیوانی 
نشــان داد تغذیــه موش هایــی که یــک رژیم غذایی 
بــا چربــی زیــاد را دنبــال می کردنــد بــا پلی فنول هــای 
لیمو به پیشــگیری از افزایش وزن و انباشــت چربی 

کمــک می کنــد. در بــدن 
محافظت در برابر دیابت

کــه چــای ســبز  برخــی مطالعــات نشــان داده انــد 
می توانــد بــه کنتــرل قنــد خــون و محافظــت در برابر 

کنــد. کمــک  ابتــال بــه دیابــت نــوع 2 
بنابــر یــک بررســی، نوشــیدن چــای بــا کاهــش خطر 
ــد  ــت پیون ــا دیاب ــط ب ــوارض مرتب ــوع 2 و ع ــت ن دیاب

خــورده اســت.
همچنین، نوشیدن منظم چای التهاب را کاهش 
داده و توانایی بدن برای اســتفاده موثر از انســولین 
را نیــز افزایــش می دهــد. انســولین هورمونــی اســت 
کــه قنــد را از جریــان خــون بــه ســلول ها منتقــل 
می کنــد. یــک مطالعــه بــا حضــور 92 فــرد مبتــال 

کــه مصــرف عصــاره  بــه دیابــت نــوع 2 نشــان داد 
کاهــش مقاومــت  چــای ســبز بــرای 1۶ هفتــه بــه 
ــراد منجــر شــده اســت. این  ــه انســولین در ایــن اف ب
کنتــرل بهتــر ســطوح قنــد خــون  ممکــن اســت بــه 
کنــد. با ایــن وجــود، مطالعــات دیگــر نتایــج  کمــک 
بــه  و دانشــمندان  نداده انــد  نشــان  را  یکدســتی 
انجــام پژوهش هــای بیشــتر در مــورد ارتبــاط چــای 

ــد. ســبز و دیابــت نیــاز دارن
احتمال تقویت سالمت قلب

کــه چــای ســبز و لیمــو  پژوهش هــا نشــان داده انــد 
بــا فوایــد مختلفــی بــرای ســالمت قلــب مرتبــط 

هســتند.
یک بررســی نشــان داد که فالونوئیدهای مرکباتی، 
کــه در لیمــو وجــود دارنــد، ممکــن  از جملــه آنهایــی 
کــرده، عملکــرد رگ هــای  اســت التهــاب را ســرکوب 
ســالم  ســطوح  از  و  بخشــیده،  بهبــود  را  خونــی 

کننــد. کلســترول پشــتیبانی 
کــه روزانه لیمو  مطالعــه ای دیگــر نشــان داد افــرادی 
کاهــش ســطوح فشــار خــون  مصــرف می کردنــد، 
کــه پیــاده روی منظــم نیــز  خــود بــه ویــژه زمانــی 

کردنــد. انجــام می دادنــد را تجربــه 
بــه طــور مشــابه، یــک آنالیــز از نــه مطالعــه نشــان 
کــه بــه طــور منظــم چــای ســبز مصــرف  داد افــرادی 
می کردنــد نســبت بــه آنهایــی که چای ســبز مصرف 
کمتــر بیمــاری قلبــی، حملــه  نمی کردنــد، بــا خطــر 

قلبــی، و ســکته مغــزی مواجــه بودنــد.
کــه 2۴ مطالعــه را شــامل می شــد نیــز  یــک بررســی 
کــه نوشــیدن چــای ســبز می توانــد بــه  نشــان داد 
کاهــش فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک 
کــه هــر دو از عوامــل خطــر بــرای بیماری  کنــد  کمــک 

قلبــی هســتند.

خواص چای سبز با آبلیمو چیست؟
خبرربخ

فشار خون

گذشــت بیــش از ۶۰ ســال  یافته هــای اساســی بــا 
کلســیم و پتاســیم  کــه میــزان  کــرده اســت  ثابــت 
کننده  کنتــرل  در عضلــه اطــراف رگ هــای خونــی 
باعــث چگونگــی انبســاط و انقبــاض آنهــا اســت. 
غیــر  طــور  بــه  دانشــمندان  حال، ایــن  با ایــن 
کــه یــک فلــز، روی نیــز ممکــن  منتظــره دریافتنــد 
اســت در حفــظ تنــه عروقی نقش داشــته باشــد.

روی یــک یــون فلــزی مهــم در زیســت شناســی 
کلســیم و پتاســیم در  اســت و بــا توجــه به اینکــه 
ــان خــون و فشــار مشــهور هســتند،  کنتــرل جری
کــه قبــاًل از نقــش روی غافل  جــای تعجــب اســت 
ــر  کلســیم ب ــر معکــوس  بوده انــد. اساســًا، روی اث

جریــان خــون و فشــار خــون دارد.
در یــک مطالعــه اخیــر پزشــکان در حــال بررســی 
ــر عملکــرد مغــز در  تأثیــر داروهــای حــاوی روی ب
کــه در مدلهــای مــوش  بیمــاری آلزایمــر بودنــد 
متوجــه  داروهــا  بــا  درمــان  تحــت  صحرایــی 
کاهــش قابــل توجــه و غیرمنتظــره فشــار خــون 

شــدند.
کشــف محققــان ممکــن اســت چنــد نکتــه را 
کــه متخصصــان در مــورد روی  توضیــح دهــد 
خــون  فشــار  بــا  روی  کمبــود  اول،  می داننــد. 
ــاال در مدل هــای حیوانــی همــراه اســت. دوم،  ب
ژن مســئول حفــظ ســطح روی در ســلول ها نیــز 
ــاال و ســایر بیماری هــای قلبــی  ــا فشــار خــون ب ب

عروقــی مرتبــط اســت.
با ایــن حــال، در مطالعــات انســانی، هیچ مدرکی 
مبنــی بــر وجــود منبــع معتبر بیــن مصــرف روی و 
فشــار خــون در رژیــم غذایــی وجــود نــدارد. مقدار 
در  موجــود  مقادیــر  بــا  خــون  جریــان  در  روی 
ســلول ارتبــاط ندارد. ایــن مطالعــه نشــان داد که 

مقــدار روی داخــل ســلول ها مهــم اســت.
کــه  بــاال هنگامی اتفــاق می افتــد  فشــار خــون 
دیواره هــای  در  صــاف  عضالنــی  ســلول های 
شــریان منقبــض شــده و ایــن عــروق را باریــک 
کــه از طریــق آنهــا خــون بایــد جریــان  می کنــد 

یابــد.
دیواره های ایــن  مجــرا،  از  عبــور  هنــگام  خــون 
باعــث  و  رانــده  بیــرون  را  باریــک  مجــاری 
افزایــش مخــرب فشــار خارجــی بــر روی آن هــا 
می شــود. این می توانــد منجــر بــه آســیب دیدگــی 

یــا حتــی پارگــی رگ هــای خونــی شــود.
شــدن  ســفت  باعث ایــن  عضــالت  در  کلســیم 
بافــت  در  پتاســیم  توســط  کلســیم  می شــود. 
دو  هــر  مقــدار  می شــود.  تنظیــم  ماهیچــه 

ماننــد  اطــراف  ســلولهای  تأثیــر  تحــت  فلــز 
کــه  ســلولهای اندوتلیال و اعصــاب حســی اســت 
کلســیم موجــود تنظیــم  خــود توســط پتاســیم و 

می شــوند.
محققــان دریافتنــد مصــرف روی روی عضــالت، 
ســلول های اندوتلیال و اعصــاب حســی بــا هــم 
کلســیم  کاهــش میــزان  تأثیــر می گــذارد و باعــث 
در عضــالت می شــود و باعــث شــل شــدن آن هــا 
ــش  ــه افزای ــر ب ــود منج ــه خ ــه نوب ــود. این ب می ش
کاهــش فشــار خــون می شــود. ــان خــون و  جری

که  یونوفورهــا وســیله نقلیــه شــیمیایی هســتند 
یونهایــی ماننــد روی را از طریــق غشــای ســلول 
کــه کالتورهــا آن هــا را  منتقــل می کننــد، در حالــی 

متصــل می کننــد. 
افزایــش  کــه  می کننــد  پیشــنهاد  محققــان 
یونوفــور  از  اســتفاده  بــا  ســلولی  داخــل  روی 
کاهــش فشــار خــون در  ممکــن اســت منجــر بــه 

شــود. مطالعــه  مــورد  موش هــای 
دانشــمندان همچنین آزمایشــات آزمایشگاهی 
بــر روی رگهــای خونــی منتخب از موش و انســان 
انجــام دادنــد و دریافتنــد وقتی آنها با اســتفاده از 
کاهــش  دســتگاه شــیالت روی داخــل ســلولی را 

می دهند، ایــن عــروق منقبــض می شــوند.
البته تحقیقات بیشــتری برای بررسی چگونگی 
تأثیــر روی روی انــواع مختلف ســلول ها و آســیب 

شناســی ها الزم است.
بــه  نســبت  مغــز  و  قلــب  خونــی  رگ هــای  کــه 
رگ هــای خونــی در ســایر نقــاط بدن حساســیت 

بیشــتری بــه روی دارنــد.
کشــف این تحقیــق ممکــن اســت راهــی امیــدوار 
کننــده بــرای تحقیقــات بیشــتر را پیشــنهاد کند. 
ــر اســاس اولیــن مطالعــه انجــام  با ایــن حــال  و ب
مــوش  در  مزانتریــک  شــریان های  در  شــده 
کــه انســان روی  صحرایــی، توصیــه نمی شــود 
کنــد، زیــرا هیــچ مطالعــه ای در مــورد  را شــروع 

انســان صــورت نگرفتــه اســت.

آیا مصرف روی می تواند به کنترل فشار خون کمک کند؟

چگونه می توان جلوی بدتر شدن رگ های واریسی 
گرفت؟ را 

کدامند؟ کننده خون  دارو های طبیعی رقیق 

کنند مستعدان به این بیماری از ورزش شدید پرهیز 

واریسربخ

دانستنی هاربخ

دانستی هاربخ

رگ هــای واریســی فقــط از نظــر ظاهــری آزاردهنــده 
نیســتند. هــر وقــت خــون در جایــی جمع شــود و به 
جریان نیفتد، احتمال تشــکیل لخته خــون وجود 
دارد. لخته هــای خــون می تواننــد مشــکالت جدی 
کننــد. راهکارهــای ســاده ای  ــرای ســالمتی ایجاد  ب
کمــک می کننــد جریــان خــون  کــه  وجــود دارنــد 
بهتــری در پاهایتــان برقــرار باشــد. در نتیجــه جلوی 
گرفتــه خواهــد شــد. بدتــر شــدن رگ هــای واریســی 

به طور منظم ورزش کنید
عضــالت پاهــای شــما، بزرگ تریــن عضــالت بدنتان 
کمــک می کننــد  هســتند. این عضــالت بــه وریدهــا 
خــون را بــه قلــب برســانند. عضــالت شــما حیــن 
ورزش برخــالف جاذبــه زمیــن عمــل می کننــد و بــه 
همیــن دلیــل تمرینــات مربــوط بــه پا به پیشــگیری 
کمــک زیــادی  از ظاهــر شــدن رگ هــای واریســی 

می کننــد.
گر اضافه وزن دارید وزن کم کنید ا

گر چاق باشــید یا اضافه وزن داشــته باشــید، فشــار  ا
کاهــش وزن  بیشــتری بــه پاهایتــان وارد می شــود. 
اضافــی باعــث می شــود رگ هــای واریســی جدیــدی 
کاهــش وزن، غیــر از پیشــگیری از  تشــکیل نشــوند. 
واریکــوز، فوایــد بی شــمار دیگــری هــم دارد؛ احتمال 
بیمــاری قلبــی، ســکته مغــزی و دیابــت نــوع دوم را 

نیز پاییــن مــی آورد.
مدت زمان طوالنی یک جا ننشینید یا 

نایستید
ســاعت های  می کننــد  امروزی ایجــاب  مشــاغل 
باشــد  یادتــان  بنشــینید.  جــا  یــک  متمــادی 
دســت کم هــر نیــم ســاعت یــک بــار از جایتــان بلنــد 
شــوید و چنــد دقیقــه ای راه بروید. این کار، عضالت 

ــد  ــب برانن ــمت قل ــه س ــون را ب ــد خ ــا را وادار می کن پ
گــر  کمتــر می افتــد. ا و ایــن اتفــاق وقتــی نشســته اید 
ــعی  ــتید، س ــد بایس ــه بای ک ــت  ــوری اس ــغلتان ج ش
یــا بنشــینید و  برویــد  راه  نیــم ســاعت  کنیــد هــر 

کنیــد. اســتراحت 
لباس های تنگ نپوشید

کمــر و  پوشــیدن لبــاس تنــگ مخصوصــا در ناحیــه 
کــه  ســاق، فشــار زیــادی بــه پاهایتــان وارد می کنــد 

ــر نمایــد. می توانــد رگ هــای واریســی را بدت
پاهایتان را آویزان نگه ندارید

روی  را  خــود  پاهــای  اســت،  ممکــن  وقــت  هــر 
صندلــی یــا ســطح بلنــدی بگذاریــد تــا خــون بتوانــد 
گــر بــه  راحت تــر بــه قلبتــان بازگــردد. مخصوصــًا ا
کارتــان مجبوریــد ســاعت های بنشــینید یــا  خاطــر 

کنیــد. بایســتید، حتماً ایــن مــورد را رعایــت 
جوراب یا جوراب شلواری مخصوص واریس 

بپوشید
واریــس  شــلواری  جــوراب  یــا  جــوراب  می توانیــد 
بپوشــید. جــوراب واریــس بــا فشــار بــه قــوزک پــا 
کمــک  و پاییــن پــا، بــه برگشــتن خــون بــه قلــب 
کــه برایتــان تنــگ  کنیــد  می نمایــد. البتــه دقــت 

نباشــد.

گــر بیمــاری خاصــی ماننــد ضربــان قلــب نامنظــم یا  ا
نقــص مــادرزادی در قلــب داریــد، یا تحت عمل های 
ــرار  جراحــی خاصــی ماننــد جراحــی دریچــه قلــب ق
گرفته ایــد، پزشــک ممکــن اســت یــک داروی رقیــق 
کننــده خون برای شــما تجویز کنــد، زیرا این شــرایط 
احتمال ابتالی شــما به لخته های خونی را افزایش 
می دهــد و ممکــن اســت باعــث حملــه قلبــی یــا 
ســکته مغزی شــود، بنابراین دارو های رقیق کننده 
ــی، خطــر  خــون احتمــال تشــکیل لخته هــای خون

کاهــش می دهنــد. حمــالت قلبــی و مغــزی را 
کــه بــه غــذای  ۱- زردچوبه:زردچوبــه ادویــه ای اســت 
بــه  کــه  شــما رنــگ زرد می بخشــد و مدتهاســت 
عنــوان داروی محلــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. 
کــه در ســال ۲۰۱۲ انجــام شــد،  بــر اســاس مطالعــه ای 
یکــی از مــواد اصلــی فعــال آن، کورکومیــن، بــه عنــوان 

ضــد انعقــاد خــون عمــل می کنــد.
۲- زنجبیل:زنجبیــل از همــان خانــواده زردچوبــه 
اســت و حــاوی سالیســیالت، یــک مــاده شــیمیایی 
گیاهــان یافــت  کــه در بســیاری از  طبیعــی اســت 
سالیســیالت  حــاوی  کــه  غذا هایــی  می شــود. 
هســتند، مانند آووکادو، برخی توت ها و گیالس نیز 
کنند.  ممکن اســت از لخته شــدن خون جلوگیری 

ــرای کشــف این  با ایــن حــال، مطالعــات بیشــتری ب
به انــدازه  دارو  آیا ایــن  کــه  اســت  الزم  موضــوع 

ــر. ــا خی ــت ی ــر اس ــده مؤث ــز ش ــای تجوی دارو ه
۳- سیر:ســیر عــالوه بــر طعــم مطلــوب آن در غــذا 
و پخــت و پــز، دارای خــواص آنتــی بیوتیکــی، ضــد 
میکروبــی و ضــد انعقــادی طبیعــی اســت. برخــی 
کــه پــودر ســیر بــدون بــو  تحقیقــات نشــان می دهــد 
ممکــن اســت بــه عنــوان مــاده ای اســتفاده شــود کــه 

کاهــش می دهــد. تشــکیل لختــه خــون را 
۴- فلفــل قرمــز تند:فلفــل چیلــی همچنیــن حــاوی 
سالیسیالت زیادی است،بنابراین به کاهش لخته 
گــردش  کاهــش فشــار خــون، افزایــش  شــدن خــون، 

کمــک می کنــد. کاهــش احســاس درد  خــون و 
۵- ویتامیــن:E ویتامیــن E از چنــد طریــق لختــه 
کاهــش می دهد. ایــن تأثیــرات بــه  شــدن خــون را 
میــزان ویتامیــن E فــرد بســتگی دارد. با ایــن حــال 
رقیــق  دارو هــای  از  کــه  افــرادی  می شــود  توصیــه 
کننــده خــون اســتفاده می کننــد از مصــرف مقادیــر 
کننــد. ممکــن اســت  زیــاد ویتامیــن Eخــودداری 
دریافــت ویتامیــن E از غذا هــا نســبت بــه مکمل هــا، 
ــر باشــد:بادام ها،روغن  ــر امن ت ــه غذا هــای زی از جمل
گلرنگ،روغــن آفتابگــردان روغــن دانــه آفتابگــردان.

کامــل. گنــدم، غــالت  ــه  روغــن جوان

کــه  کســانی  دادند،بــرای  هشــدار  دانشــمندان 
اســتعداد ژنتیکــی بیمــاری نــورون حرکتــی را دارنــد، 
افزایــش  ومنظــم  شــدید  ورزش  بــا  ابتــال  خطــر 

می یابــد.
کــه بــه  بیمــاری نــورون حرکتــی)MND( نامی اســت 
کــه ســلولهای  گروهــی از اختــالالت داده می شــود 
عصبــی در مغــز و نخــاع را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
و منجــر بــه ضعــف عضــالت، آتروفــی و از بیــن رفتــن 
عملکــرد عضــالت می شــود. همچنیــن بــر عضــالت 
کــردن،  کــه باعــث می شــود صحبت  تأثیــر می گــذارد 

کشــیدن و بلــع دچــار مشــکل شــوند. نفــس 
متخصصان دانشــگاه شــفیلد ســه آنالیز ژنتیکی در 
مقیــاس بــزرگ انجــام دادند،آنهــا بــه دنبــال ارتبــاط 

بیــن بیمــاری نــورون حرکتــی و ورزش بودنــد
 »Biobank UK« اطالعــات مربوط به این مطالعــه از

تهیــه شــده اســت؛این یــک پایــگاه داده زیســت 
پزشکی و منبع تحقیقاتی در مقیاس وسیع است 
کــه شــامل اطالعــات ژنتیکــی و بهداشــتی عمیــق از 
نیــم میلیــون شــرکت کننده در انگلیــس اســت؛ این 
پایــگاه داده بــه طــور منظــم بــا داده هــای اضافــی 

افــزوده می شــود و در ســطح جهــان بــرای محققــان 
تاییــد شــده اســت.

کــه ورزش شــرایط پیــش  تیــم محققــان هشــدار داد 
رونده ایجــاد نمی کنــد، امــا می توانــد شــروع بیمــاری 
ــه از نظــر ژنتیکــی مســتعد هســتند  ک کســانی  را در 

تســریع کند. محققان دانشــگاه شفیلد سه تجزیه 
ــرادی  ــا اف و تحلیــل ژنتیکــی در مقیــاس وســیع را ب
ــی از ورزش را انجــام می دهنــد،  ــه ســطوح متفاوت ک
گرچــه ورزش  مــورد بررســی قــرار دادنــد و دریافتنــد، 
امــا  نمی شــود،   MND باعث ایجــاد  تنهایــی  بــه 
می توانــد شــروع بیمــاری را در افــراد بــا مشــخصات 

کنــد. ژنتیکــی خــاص تســریع 
ایــن یافته هــا از مطالعــات قبلــی پشــتیبانی می کنــد 
کــه نشــان می دهــد خطــر ابتــال بــه MND در طــول 
زندگــی_ بــه طــور معمــول حــدود ۱ در ۴۰۰ در بیــن 
افزایــش  برابــر   ۶-۵ فوتبــال  حرفــه ای  بازیکنــان 
می یابــد. به ایــن ترتیــب بیمــاری نــورون حرکتــی 
بــه طــور فزاینــده ای بــر توانایــی فــرد در راه رفتــن، 
کــردن، گرفتــن اشــیا، غــذا خــوردن و حتی  صحبــت 
تنفــس تأثیــر می گــذارد. بیشــتر بیمــاران در طــی ۲ تا 

۴ســال پــس از تشــخیص جــان می بازنــد.

زیبایی

کــه  دارد  وجــود  طبیعــی  درمان هــای  از  برخــی 
کنــد، در  می توانــد بینــی شــما را یــک شــبه کوچکتــر 
ــرای  ــی ب ــای خانگ ــتور العمل ه ــی از دس ــه برخ ادام
کوچکتــر در خانــه را بــه شــما ارائــه  داشــتن بینــی 

میکنیــم
زنجبیــل: یــک الیــه چســبنده از پــودر زنجبیــل و آب 
کــه میخواهیــد  کنیــد، آن را روی ناحیــه ای  درســت 
کوچک شــود قرار دهید و پس از 1۵ دقیقه بشــویید.
ایــن کار بــرای برخــی از افــراد کــه ممکــن اســت دچــار 

ســوزش زیاد شــوند توصیه نمیشــود.
کار  بــه  حتمــا  را  باورنکردنــی  دســتورالعمل  ایــن 

ببندیــد.
یــخ: یــخ یکی از ســاده ترین دستورالعمل هاســت تا 

بینی شــما کوچکتر شود.
یــک مکعــب یــخ را در یــک پارچــه تمیــز قــرار دهیــد 
کار را بــه  و بــرروی بینــی خــود قــرار دهید.هــر روز ایــن 
مــدت ده دقیقــه انجام دهید.بینی کمتر پف کرده 

کوچــک می شــود. و بــه دلیــل یــخ و ســرما 
طــرز  زنجبیــل:  و  ســیب  ســرکه  دنــدان،  خمیــر 
کننــده بینــی  کوچــک  تهیه ایــن نســخه طبیعــی 
کــه تاثیــر آن عالــی اســت،  ســاده اســت، نســخه ای 

کافیســت یــک قاشــق چایخــوری خمیــر دنــدان، 
یــک قاشــق چایخــوری زنجبیــل تــازه و یــک قاشــق 
غذاخــوری ســرکه ســیب را بــا هــم مخلــوط مخلــوط 
کنیــد و ترکیــب بدســت آمــده را بــه مــدت 3۰ دقیقــه 
کــه  بــر روی بینــی خــود قــرار دهیــد فرامــوش نکنیــد 
پیش از استفاده از محلول، بینی را با آب و صابون 
گذشــت مــدت  کنیــد. بعــد از  شســته و خشــک 
تعییــن شــده یعنــی 3۰ دقیقــه ترکیــب روی بینــی 
کنیــد و  ک  گــرم از روی بینــی خــود پــا را توســط آب 

چنانچه احســاس خشــکی پوســت در این قسمت 
کننده هــای  کردیــد آن را بــا نــرم  از صــورت خــود 
گــر روزانــه از ایــن محلــول  کنیــد. ا طبیعــی مرطــوب 
کمتــر از ده روز  کنیــد می توانیــد در عــرض  اســتفاده 
تفــاوت را در شــکل ظاهــری بینــی خــود احســاس 

کنیــد.
کــه در حیــن اســتفاده از آن متوجه ســوزش  افــرادی 
یــا قرمــزی در بینــی خــود می شــوند بایســتی میــزان 

کنند. کــم  زنجبیــل را در ترکیــب 

سه سوته بینی خود را با زنجبیل کوچک کنید

میوه هاربخ

گرچــه داروهــای رایــج بــرای درمــان بــی خوابــی  ا
توســط پزشــکان یــا روان پزشــکان تجویــز می شــود 
غذایــی  اقــام  برخــی  مصــرف  شــده  ثابــت  امــا 
افزایــش  مهمــی در  نقــش  میوه هــا،  بخصــوص 
کیفیــت خــواب و جلوگیــری از بروز اختــاالت خواب 

دارد:
گیاس:ماتونیــن هورمــون مســئول چرخــه خواب 
گیــاس  و بیــداری و ســاعت داخلــی بــدن اســت و 
منبــع غنــی از ایــن هورمــون محســوب می شــود. 
گیــاس برای  مطالعــات نشــان داده که مصرف آب 
ــار در روز و بــه مــدت دو هفتــه، باعــث افزایــش  دو ب
کــه  کســانی می شــود  ۹۰دقیقــه ای زمــان خــواب در 
گیــاس باعــث  از بــی خوابــی رنــج می برنــد. مصــرف 

افزایــش طــول عمــر نیــز می شــود.
از  غنــی  منبــع  گیــاس،  ماننــد  انگور:درســت 
گــر انگــور در مقادیر زیــادی قبل از  ماتونیــن اســت. ا
خــواب مصــرف شــود، بــه ترویــج خواب بــدون وقفه 
کمــک می کنــد. عــاوه بــر تاثیــر عمیــق انگــور روی 
کیفیــت خواب، ایــن میــوه سرشــار از آنتوســیانین و 
کســیدان هایی  کــه هــر دو آنتــی ا رزوراتــرول اســت 
تقویــت  را  بــدن  سیســتم ایمنی  کــه  هســتند 

می کننــد.
موز:حــاوری تریپتوفــان اســت و تریپتوفــان توســط 
می شــود.  تولیدHTP-۵اســتفاده  بــرای  بــدن 
ماتونیــن و ســروتونین بــه نوبه خود توســط ترکیب

بهبــود  بــرای  دو  هــر  و  می شــوند  HTP-۵تولیــد 
کیفیــت خــواب موثرنــد. مــوز همچنیــن حــاوی 

کــه بــه منجــر بــه جلوگیــری از وقفــه  پتاســیم اســت 
گــر تجربــه خــواب خوبــی  خــواب شــبانه می شــود. ا
را در طــول شــب نداریــد، حــدود نیــم ســاعت پیــش 
از خــواب یــک عــدد مــوز را بــا یــک لیــوان شــیر ولــرم 

کنیــد و آن را بخوریــد. مخلــوط 
ســیب:حاوی مقادیــر زیــادی ویتامین هــا و پلــی 
 ۶ ب  ویتامیــن  و  ث  ویتامیــن  اســت.  فنول هــا 
کنتــرل  موجــود در ســیب منجــر بــه بهبــود تنفــس، 
کاهــش  کمــک بــه اســتراحت بــدن و  فشــار خــوون، 
ویتامیــن  می شــود.  خــواب  هنــگام  در  اســترس 
ــه انتشــار ســروتونین  ب ۱۶ موجــود در ایــن میــوه ب
کمــک می کنــد. پلــی فنول هــای موجــود در ســیب 
باعــث تنظیــم ســطح قنــد خــون در هنــگام شــب 

می شــود.
افزایــش  و  اســت  منیزیــم  از  سرشــار  بادام:بــادام 
ســطح این مــاده معدنــی در بــدن می توانــد باعــث 
ریلکــس شــدن عضــات و باال رفتن کیفیــت خواب 
در افــراد مختلــف شــود. به عــاوه، پروتئین مرغوب 
را  قندخــون  ســطح  می توانــد  بــادام  در  موجــود 
در طــول خــواب ثابــت نگــه دارد. ثابــت مانــدن 
قندخــون در طــول خــواب باعــث می شــود پریــدن 
شــب  طــول  در  گرســنگی  احســاس  و  خــواب  از 
ــل ممکــن برســد.به همیــن دلیــل بهتــر  ــه حداق ب
گــرم بــادام خــام را  اســت در وعــده شــام،حدود ۳۵ 
کنیــد یــا ۴تــا ۵عــدد بــادام را  بــه ســاالد خــود اضافــه 

ــد. کنی ــل  ــواب می ــش از خ ــاعت پی ــی، دو س یک

با خوردن ۵ نوع میوه، عمیق ترین خواب را تجربه کنید
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مواد الزم :
    خمیر پیتزا : یک عدد

    برگ اسفناج خرد شده : یک پیمانه
کالباس : شش ورقه     

گرم     پنیر پیتزای رنده شده : صد و پنجاه 
گرم گوجه فرنگی ورقه شده : صد      

غ : یک عدد     تخم مر
    سس گوجه فرنگی پیتزا : یک دوم پیمانه

طرز تهیه:
درجــه   ۲۲۰ دمــای  روی  بــر  را  فــر  بایــد  ابتــدا 
گــرم شــود. حــاال  کــرده تــا  گــراد روشــن  ســانتی 
کــرده و بــر روی حــرارت  تابــه مناســبی را انتخــاب 
کالباس هــا را داخــل آن ریختــه  گذاشــته ســپس 
و شــروع بــه تفــت دادن بــه مــدت پنــج دقیقــه 
کنیــد و اجــازه دهیــد بــه رنــگ قهــوه ای در آینــد.
در مرحلــه بعــدی بــه تابــه اســفناج بیفزاییــد و 

اجــازه دهیــد بــه مــدت دو تــا ســه دقیقــه بمانــد 
تــا نرم شــوند ســپس بــه آن نمــک و فلفل افــزوده 

کنیــد. و حــرارت را خامــوش 
در ایــن مرحلــه از نحــوه تهیــه پیتــزا فلورانــس، 
کــف آن  کــرده و  را مقــداری چــرب  فــر  ســینی 
کنیــد ســپس روی خمیــر را بــا  خمیــر پیتــزا پهــن 
کمی پنیــر پیتــزا روی آن  ســس پیتــزا پوشــانده و 

ــد. بریزی
کالبــاس و اســفناج تفــت  حــاال بــر روی خمیــر 
غ را در وســط پیتــزا  داده شــده ریختــه و تخــم مــر
ــد. ــا را بیفزایی ــه فرنگی ه گوج ــپس  ــته س شکس

در مرحلــه پایانــی از دســتور تهیــه پیتــزا فلورانــس 
مابقــی پنیــر را بــر روی آن بریزیــد ســپس اجــازه 
دهیــد داخــل فــر بمانــد بــه مــدت هشــت تــا ده 
کامــال طالیــی رنــگ شــود و از  دقیقــه بمانــد تــا 

کنیــد. داخــل فــر خــارج 

دو شــاهزاده در مصــر بودنــد، یکــی علم اندوخــت 
و دیگــری مال اندوخــت. عاقبتــه االمــر آن یکــی 
گشــت و ایــن یکــی ســلطان مصــر  عاّلمــه عصــر 
ــا چشــم حقــارت در فقیــه  شــد. پــس آن توانگــر ب
گفــت : مــن بــه ســلطنت رســیدم و تــو  کــرد و  نظــر 
همچنان در مســِکنت بمانــدی. گفت : ای بــرادر، 
شــکر نعمــت حضــرت بــاری تعالــی بــر مــن واجــب 
ــراث  ــو می ــم و ت ــران یافت ــراث پیغمب ــه می ک ــت  اس
فرعــون و هامــون. کــه در حدیث نبــوی )ص( آمده 

: العلمــاء ورثـــه االنبیــاء
کــه  کــه در پاَیــم بمالنــد - نــه زنبــورم  مــن آن مــورم 

از دســتم بنالنــد
کــه زور مــردم  گــزارم -  کجــا خــود شــکر این نعمــت 

آزاری نــدارم ؟

پیتزا فلورانس حکایت های جالب از گلستان سعدی

دستپخت کوتاه حکایت 

طبق آمار اســتراتژی آنالیتیکس، اپل در ســه ماهه 
درصــدی  کاهــش ۲۳  وجــود  بــا  نخســت ۲۰۲۱ 
گوشــی های  فــروش، توانســه ســلطه خــود بــر بــازار 

کنــد. هوشــمند ۵G را حفــظ 
اپــل در ســه ماهه نخســت ســال جــاری میــالدی 
حــدود ۴۰٫۴ میلیــون دســتگاه آیفــون ۱۲ حمــل 
ــه اپــل  ک کــی از آن اســت  ــرده اســت. این رقــم حا ک
بــا وجــود کاهــش ۲۳ درصدی فروش درمقایســه با 
ســه ماهه چهــارم ســال ۲۰۲۰، همچنــان ســلطه 
گوشــی های هوشــمند  خــود را بــر بــازار جهانــی 
 )۵G( مبتنی بــر نســل پنجــم ارتباطــات موبایــل

ــرده اســت. ک حفــظ 
گذشــته، اپــل خانــواده آیفــون ۱۲ را به  علــت  ســال 
محدودیت هــای  و  کرونــا  ویــروس  همه گیــری 
زنجیــره تأمیــن، بــا تأخیــر و در دو مرحلــه روانــه بــازار 
کــرد. گوشــی های یادشــده اولین بــار از نســل پنجم 
شــبکه موبایــل )۵G ( بهــره می برنــد و تمامی آن هــا 

ــه صفحه نمایــش OLED مجهــز شــده اند. ب
 A1۴ قدرتمنــد  تراشــه  آن هــا  در  افزون برایــن، 
گرفتــه و  وظیفــه پردازش هــای ســنگین را برعهــده 
از قــرار معلوم ایــن ویژگی هــا بــا اســتقبال بی ســابقه 
خریــداران مواجــه شــده اســت؛ به طوری که ایــن 
گوشــی ها در ســه ماهه چهــارم ۲۰۲۰ بــا فروشــی 
عملکــرد  دســتگاه،  میلیــون   ۵۲٫۲ بالغ بــر 
کم نظیــری شــاهد بودنــد و به موجــب آن، اپــل 
ع بــازار  کــم بالمنــاز جایــگاه خــود را به عنــوان حا
کــرد و حتــی سامســونگ  گوشــی های ۵G تثبیــت 
گوشــی های  برنــد  پرفروش تریــن  به عنــوان  را 

گذاشــت. پشت ســر  هوشــمند 
گــزارش جدید نشــان می دهد این شــرکت  کنــون،  ا

همچنــان بــا فاصلــه درخورتوجهــی بــه جایــگاه 
گوشــی های  برندهــای  پرفروش تریــن  نخســت 
۵G تکیه زده اســت. بااین حال براســاس شــواهد، 
ســایر رقبــا بــا عرضــه مدل هــای جدیــد ۵G، رقابــت 
رشــد  و  داده انــد  افزایــش  فزاینــده ای  به طــور  را 

چشــمگیری در ایــن بخــش تجربــه می کننــد.
گــزارش، آمــده اســت اوپــو )Oppo(، شــرکت  در ایــن 
گوشــی های هوشــمند، پــس از  چینــی ســازنده 
اپــل، بــا فــروش ۲۱٫۵ میلیــون دســتگاه و ســهم 
کــه  ۱۵٫۸ درصــدی بــازار در جایــگاه دوم تکیــه زده 
تقریبــا ۵۵ درصــد بیشــتر از ســه ماهه چهــارم ســال 

گذشــته اســت. 
ویــوو دیگــر شــرکت چینــی موفــق شــده اســت 
کــه ۶۲ درصــد  ۱۹٫۴ میلیــون دســتگاه بفروشــد 
رشــد درمقایســه با ســه ماهه پایانــی ۲۰۲۰ را نشــان 
 ۱۴٫۳ بــه  را  شــرکت  بازار ایــن  ســهم  و  می دهــد 

اســت. افزایــش داده  درصــد 
 ۵G گوشــی سامســونگ نیــز بــا فــروش ۱۷ میلیــون 
و ســهم ۱۲٫۵ درصــدی بــازار، بــه جایــگاه چهــارم 

رضایــت داده اســت.
موبایــل  صعنــت  کــره ای  غــول  بااین حــال، 
می کنــد.  تجربــه  درصــدی  چشــمگیر ۷۹  رشــد 
 ۴۱ رشــد  بــا  مذکــور  ســه ماهه  شــیائومی در 
کــرد و  درصــدی، ۱۶٫۷ میلیــون دســتگاه حمــل 

کــرد. خــود  ازآِن  را  بــازار  از  درصــد   ۱۲٫۲
ماننــد   ،۵G جدیــد  مدل هــای  بــا  سامســونگ 
نظیــر  مناطقــی  در   ،S21 گلکســی  خانــواده 
کره جنوبــی و آمریکای شــمالی و مناطقــی از اروپــا 
انفجــار  از  پــس  نیــز  اپــل  عملکــرد موفقــی دارد. 
درصــد   ۲۳  ،۲۰۲۰ چهــارم  ســه ماهه  در  فــروش 
پیش بینــی  می کنــد.  تجربــه  را  فــروش  کاهــش 

گوشــی های  جهانــی  حمل ونقــل  می کنیــم 
هوشــمند ۵G از ۲۶۹ میلیــون دســتگاه در ســال 
کل  ۲۰۲۰ بــه رکــورد ۶۲۴ میلیــون دســتگاه بــرای 

برســد.  ۲۰۲۱ ســال 
گفتیــم، اپــل خانــواده آیفــون ۱۲ را  همان طورکــه 
 )G ۵( بــا پشــتیبانی از نســل پنجــم شــبکه موبایــل
کــرد. غــول دنیــای فنــاوری  رونمایــی و روانــه بــازار 
کوالــکام، به منظــور ارائــه فنــاوری  بعــد از توافــق بــا 
 X۵۵ ۵ از مودم های ایــن شــرکت موســوم بــهG
بهــره می گیــرد. درواقــع، تمامی مدل هــای آیفــون 
۱۲ از ۵G پشــتیبانی می کننــد؛ اما ایــن پشــتیبانی 
بــه دو فرکانــس ۶GHZ-sub و mmWave تقســیم 

می شــود.
را   mmWave نســخه  فقــط  اپــل  درحال حاضــر، 
کــه فقــط ۳۰  در ایــاالت متحــده آمریــکا می فروشــد 
کلــی آیفــون ۱۲ را تشــکیل  ــا ۳۵ درصــد از فــروش  ت
می دهــد. بااین حــال، به نظــر می رســد پشــتیبانی 
گیگاهرتــز بــرای تأمیــن  از شــبکه های ۵G زیــر ۶ 
آیفــون ۱۲ در  بــرای مدل هــای  تقاضــای بیشــتر 

ــوده اســت. کافــی ب ــی  ســطح جهان
 ) mmWave( گفتنــی اســت موج هــای میلی متــری 
کــه  هســتند   ۵G فرکانس هــای از  مجموعــه ای 
ســرعت بســیار ســریعی در فواصــل کوتــاه به ارمغان 
گزینه ای ایدئــال  می آورند. ایــن ویژگــی آن هــا را بــه 
کم شــهری تبدیل کرده اســت.  بــرای مناطــق مترا
کمتــر  فرکانــس  بــا   ۵G تکنولــوژی افزون برایــن، 
به طور کلــی  کــه  دارد  وجــود  نیــز  گیگاهرتــز   ۶ از 
ســیگنال های  امــا  اســت؛  ُکند تــر   mmWave از 
گســترده تر بــا طول موج هــای بیشــتری به وجــود 
و  حومــه ای  مناطــق  بــرای  را  آن  کــه  مــی آورد 
تبدیــل  مناســب تری  انتخــاب  بــه  روســتایی 

می کنــد.
گزارش هــای قبلــی، آیفــون ۱۳ بــا به کارگیــری  طبــق 
 mmWave آنتن هــای ســازگار اتصــال فوق ســریع
داد.  خواهــد  گســترش  دیگــر  کشــورهای  در  را 
کوپرتینویی هــا به دنبــال ســفارش  گفتــه می شــود 
دوبرابرکــردن  و   mmWave آنتــن  زیــادی  تعــداد 
تأمین کننــدگان تجهیــزات مرتبــط هســتند. این 
کــه مدل های  کی از آن باشــد  امــر ممکــن اســت حا
 mmWave آیفــون ۱۳ در تمامی مناطــق از فنــاوری
ماننــد  کشــورهایی  شــد.  خواهنــد  برخــوردار 
کانــادا، چیــن و ژاپــن همگــی از  انگلیــس، آلمــان، 
شــبکه های mmWave در حــال رشــد برخــوردار 
هســتند و می تواننــد از ۵G ســریع تر در آیفــون ۱۳ 

بهره منــد شــوند.

ــد  ــول جدی ــه از محص ک ــی  ــر جالب ــال تصاوی ــه دنب ب
شــرکت Huawei بــا نــام Pro ۵۰ P ارائــه شــد، تصاویــر 
جدیــد،در  محصــول  از ایــن  اســتنادتری  قابــل 
ــخصات  ــر مش ــود. در تصاوی ــده می ش ــایت ها دی س
گوشــی هوشــمند  Pro ۵۰ P را متوجــه می شــوید. 
بــا  دایــره ای  جفــت  دوربیــن  یــک  دارای  جدیــد 
طراحــی جدیــد را ارائــه می دهــد. طراحــی جدیــد 
گوشــی موبایــل  دوربیــن از قابلیت هــای اصلی ایــن 
مــاه  ابتــدای  در  کــه  اخبــاری  طبــق  می باشــد. 
خانــواده  شــد؛  مشــخص  شــد،  منتشــر  مــارس 
تلفن هــای هوشــمند پــی ۵۰پــرو ممکــن اســت؛ 
اولیــن محصوالت ایــن شــرکت را بــا سیســتم عامــل 
کننــد. رونمایــی  خــود یعنــی Harmony OS عرضــه 
گوشــی همــراه جدید ایــن شــرکت، تعویــق افتــاده 
از سیســتم  اســتفاده  دلیل ایــن موضــوع  اســت. 
کــه در  عامــل جدیــد و اختصاصی ایــن برنــد بــوده 
ماه هــای آینــده عرضــه آن صــورت بگیــرد. عــالوه بــر 
انتقــال بــه سیســتم عامــل اختصاصــی، تلفن هــای 
 ،۸۰۰  IMX هوشــمند دارای آخرین سنســور ســونی
چیپســت L ۹۰۰۰ Kirin بــرای نــوع اســتاندارد )بــا 
عملکــرد پایین تــر نســبت بــه Kirin ۹۰۰۰( و طراحــی 

ــتند. ــن هس ــور دوربی ــاص سنس ــیار خ بس
پنــل پشــتی پــی ۵۰ ترکیبــی از شیشــه و فریــم فلــزی 
کامــاًل  ســطح  در ایــن  دســتگاهی  بــرای  و  اســت 
گوشــی  اســتاندارد اســت. بخــش باالیــی و پایینــی 
بنابــر تصاویــر منتشــر شــده تخت بــه نظر می رســد و 
بــه عــالوه خبــری از جــک ۳.۵ میلیمتــری هدفــون 

نیســت.
اختصاصــی  حفــره  محصــول  نمایشــگر این  در 
دوربیــن ســلفی بــه چشــم می خــورد. بر ایــن اســاس 
خبــری از بــرش بیضــی شــکل بــرای دو دوربیــن 
ســلفی نخواهــد بــود و احتمــاال بــا یــک دوربیــن 
دســتگاه  قوی تریــن  گویــی  مواجهیــم.  ســلفی 
ــه زودی رونمایــی خواهــد شــد  ــه ب ک ــواده پــی  خان
 Sony در بخش دوربین از سنســور ۵۰ مگاپیکســلی

کــرد. IMX ۸۰۰ اســتفاده خواهــد 
گرچــه طراحی ایــن مــاژول دوربیــن اصلــی خــاص  ا
بقیــه  در  می رســد،  نظــر  بــه  فــرد  بــه  منحصــر  و 
انقالبــی  مشــخصه  محصــول،  بخش های ایــن 
خاصــی دیــده نمی شــود. این محصــول احتمــاال در 
ــدود ۲۳۰  ــی در ح ــا وزن ــاد ۱۵۸.۲ × ۷۲.۶ × ۹ و ب ابع

ــد. ــد ش ــه خواه ــرم عرض گ

و  واچ  اپــل  جدیــد  مدلهــای  روی  اپــل  شــرکت 
قابلیتهــای ســالمتی، صفحــه نمایــش چنــد تایــی، 
ارتقــای ســرعت، مــدل ورزشــی مقــاوم و حســگرهای 
کار می کنــد. ســنجش حــرارت بــدن و قنــد خــون 
فنــاوری  شــرکت  کردند ایــن  اظهــار  گاه  آ منابــع 
آمریکایــی ســرگرم برنامه ریــزی بــرای عرضه مدلهای 
کــه احتمــال اپــل  جدید ایــن خــط محصــول اســت 
واچ ســری ۷ نــام خواهنــد گرفــت و پردازنده ســریعتر، 

اتصــال بــی ســیم بهبــود یافتــه و صفحــه نمایــش بــه 
روزشــده خواهند داشــت. اپل قصد دارد ســال آینده 
کــرده و بــه همــراه جانشــین  اپــل واچ اصلــی را بــه روز 
مــدل پایینتــر اپــل واچ اس ئــی و مــدل جدیــدی 
کنــد.  ویــژه ورزشــکاران رشــته های ســخت عرضــه 
اپــل پیــش از ایــن قصد داشــت حســگر حرارت ســنج 
را در مــدل امســال ســاعت هوشــمند خــود عرضــه 
کنون ایــن قابلیــت احتمــاال در مــدل ســال  کنــد امــا ا
۲۰۲۲ عرضــه خواهــد شــد. حســگر ســنجش قنــد 

خــون کــه بــه کنتــرل ســطح قنــد خــون افــراد دیابتــی 
کمــک می کنــد، بعید اســت تــا چند ســال دیگر بــرای 
عرضــه آمــاده شــود. مــدل امســال اپــل واچ صفحــه 
ــن  ــک لمینیش ــر و تکنی ــای باریکت ــا لبه ه ــش ب نمای
ــل نزدیکتــر  ــه پوشــش مقاب کــه صفحــه نمایــش را ب
کــرده اســت. در مجمــوع ســاعت  می کنــد را امتحــان 
ــود  ــد ب ــر خواه ــی ضخیمت ــل احتماال اندک ــد اپ جدی
امــا نــه به انــدازه ای کــه توجــه کاربــر را جلــب کند. ایــن 
ــده  ــه روزش ــد ب ــد بان ــرا وای ــت اولت ــامل قابلی ــدل ش م
کــه فنــاوری مشــابه در محصول ایرتــگ  خواهــد بــود 
کنفرانــس طراحــان خــود  اپــل اســت. این شــرکت در 
ــزار واچ او اس ۸ را  ــرم اف ــزار شــد، ن ــن برگ ــه اوایــل ژوئ ک
کــه اجــازه می دهــد دســتگاه قفــل در و  نمایــش داد 
کــه  کنــد. اپــل واچ از ســال ۲۰۱۵  اتاقهــای هتــل را بــاز 
برای نخستین بار عرضه شد، به یکی از محصوالت 
مهم اپل تبدیل شــده اســت و به همراه آیفون و آی 
کــرده و  کامــل  کوسیســتم ســخت افــزاری اپــل را  پــد ا
کمک کرده دستگاههای پوشیدنی، خانگی و لوازم 
جانبی ایــن شــرکت بیــش از ۳۰ میلیــارد دالر درآمد در 

ســال مالــی گذشــته تولیــد کننــد.

گلکســی ام ۳۲ به طــور  طبــق اخبــار منتشرشــده، 
رســمی در تاریــخ ۳۱ خــرداد راهــی بــازار هنــد خواهــد 
گلکســی اس ۳۲ پیــش از  کامــل  شــد. مشــخصات 
معرفــی توســط سامســونگ منتشــر شــده اســت و 
حتــی چنــد روز پیــش جزئیــات قیمت گذاری ایــن 
گزارش جی اس ام آرنا،  کردیم. به  گوشــی را مشــاهده 
گوشــی مذکــور در تاریــخ ۲۱ ژوئــن )۳۱ خــرداد ۱۴۰۰( 
به صــورت رســمی در هنــد عرضــه خواهد شــد. اخیرا 
گلکســی ام ۳۲ منتشــر  ویدئویــی از جعبه گشــایی 
EP-( کــه شــامل یــک شــارژر ۱۵ وات شــده اســت 

کابــل USB A-to-C اســت و نمــای  TA2۰۰  ( و 
گوشــی را از تمــام جهــات نشــان می دهــد.  کلــی 
 One UI گلکســی ام ۳۲ ماننــد ســایر دســتگاه ها از
سامســونگ   M ســری  گوشــی  می برد ایــن  بهــره 
گــوگل پلــی نیــز فهرســت شــده اســت  کنســول  در 
کــه یــک تراشــه ی MT۶7۶9T مدیاتــک را نشــان 
کــه بایــد هلیــو G8۰ باشــد. پیــش  از ایــن  می دهــد 
 G8۵ گلکســی ام ۳۲ بــه تراشــه ی شــنیده بودیــم 
ک پردازنــده ی  مجهــز خواهــد شــد؛ آمــا ســرعت کال
کــه  گرافیکــی )9۵۰ مگاهرتــز( به ایــن معنــی اســت 
درواقــع از تراشــه ی G8۰ اســتفاده شــده. این تراشــه 

گیگابایــت رم هماهنــگ می شــود و احتمــاال  بــا ۶ 
گیگابایتــی نیــز خواهــد داشــت. طبــق  نســخه ی ۴ 
اطالعــات فاش شــده  و ســایر مشــخصات رســمی که 
می دانیــم، ام ۳۲ دارای صفحه نمایــش ۶٫۴ اینچــی 
و  هرتــز   ۹۰ نوســازی  نــرخ  بــا   Super AMOLED
گوشــی  وضــوح +1۰8۰p اســت. دوربیــن ســلفی این 
به صــورت قطــره ای بــا رزولوشــن ۲۰ مگاپیکســل 
تعبیــه شــده اســت و در پنــل پشــت از دوربیــن اصلی 
۴۸ مگاپیکســل، دوربیــن ۸ مگاپیکســل اولتراوایــد 
کــرو و عمق ســنج ۵ مگاپیکســل بهــره  و دوربیــن ما

 microSD کارت گوشــی یادشــده از طریــق  می بــرد. 
قابــل ارتقــا اســت و حافظــه ذخیره ســازی ۶۴ و ۱۲۸ 
گلکســی ام ۳۲ را باتــری بــا  گیگابایــت دارد. انــرژی 
ظرفیــت ۶۰۰۰ میلی آمپــر ســاعت تأمیــن می کنــد؛ 
البتــه ظرفیــت بــاالی باتــری یکــی از جذابیت هــای 
اصلــی ســری M محســوب می شــود و ایــن مــورد 
گلکســی ام ۳۲ سامســونگ  ناامیدکننــده نیســت. 
به طــور رســمی از روز دوشــنبه عرضــه خواهــد شــد و 
پیش بینــی می شــود قیمتــی بیــن ۱۵ هــزار تــا ۲۰ هزار 

روپیــه )۲۰۵ تــا ۲۷۰ دالر( داشــته باشــد.

سلطه اپل بر بازار گوشی های هوشمند ۵G در سه ماهه نخست ۲۰۲۱ هواوی P۵۰، شاهکار 
دیگری از هواوی

عرضه اپل واچ با قابلیتهای سالمتی

گلکسی ام ۳۲ در راه بازار هند

فناوریربخ

موبایلربخ

موبایلربخ

فناوریربخ

گل هــای طبیعــی بعــد از مدتــی خشــک و خــراب 
می شــوند امــا بــرای اســتفاده مجــدد از آن هــا در 
ســاده  روش هــای  از  می توانیــد  خانــه  تزئینــات 
کنیــد. گل هــای طبیعــی اســتفاده  کــردن  خشــک 

خشک کردن گل با تافت و اسپری مو:
ــداری  ــردن و نگه ک ــک  ــرای خش ــد ب ــما می توانی ش
گرفته ایــد از تافــت یــا حالــت  کــه هدیــه  گلهایــی 
کنیــد وگل هــای طبیعــی را  دهنــده مــو اســتفاده 
کــه رنــگ، شــکل و حالــت  کنیــد  طــوری خشــک 
آن تغییــر نکنــد فقــط کافیســت بــه تــک تــک گل هــا 
ــه ای روی آنهــا شــکل  ــا الی کنیــد ت تافــت را اســپری 

کنــد. گل جلوگیــری  گرفتــه و از شــکنندگی 
خشک کردن شیمیایی گل ها:

شــیمیایی،  روش  بــه  گل  کــردن  خشــک  بــرای 
ک رس یا مواد خشــک  جــوش شــیرین، نمــک، خــا
گرفتــن  کننــده حرفــه ای را ترکیــب می کننــد و بــرای 
کامــال با ایــن مــواد خشــک  گل هــا آنهــا را  رطوبــت 
گل هــا در ۶ هفتــه  کننــده می پوشــانند تــا رطوبــت 

گرفتــه شــود. توســط نمــک و مــواد دیگــر 
آویزان کردن دسته گل بر روی طناب:

را  انگیزتــان  خاطــره  طبیعــی  گل هــای  دســته 
می توانید با اســتفاده از یک طناب به ســقف خانه 

آویــزان کنیــد. ابتــدا انتهــای گل هــا را بــا یــک طنــاب 
ببندیــد، ســپس برعکــس روی طنــاب آویزان کنید 
و اجــازه دهیــد گل هــا تــا دو هفتــه بــه همیــن حالــت 

باقــی بماننــد.
بــا  می توانیــد  گل هــا  از  بیشــتر  محافظــت  بــرای 
اســتفاده روزنامــه آنهــا را بپوشــانید. پــس از خشــک 
گل هــا را  گل هــا طنــاب آنهــا را بریــده و  شــدن این 
گلــدان قــرار دهیــد امــا در جابجایــی  بــه آرامــی درون 
گل هــا بســیار شــکننده  کنیــد زیرا ایــن  آنهــا دقــت 
کمترین  گلتان  گر می خواهید به دســته  هســتند.ا
گل را درون تنگ شیشــه ای قرار  آســیب وارد شــود، 

دهیــد و ســال ها از زیبایــی آن لــذت ببریــد.
آب زدایی برای خشک کردن گل:

کــردن ســریع گل هــا از دی هیدراتــور)  بــرای خشــک 
کننــده موادغذایــی (، فــر یــا مایکروویــو  خشــک 
اســتفاده می کننــد تــا در عــرض تنهــا چنــد ســاعت 

کامــال خشــک شــوند. گل هــا 
خشک کردن گل با اتو کردن:

کــردن  کــردن بــرای ســریع تــر خشــک  از روش اتــو 
گل را در بیــن  کنیــم. در ایــن روش  گل هــا اســتفاده 
کاغــذی قــرار می دهیــم و در زیــرو روی  دســتمال 
آن چنــد روزنامــه قــرار می دهیــم و بــا اتــو خشــک 

می کنیــم.

وجــود پنجــره در فضــای آشــپزخانه موجــب حضــور 
یــک  و  نــور و تهویــه طبیعــی در ایــن فضــا شــده 
موهبت محســوب می شــود. مدل پرده آشــپزخانه 
فضــای  و  منــزل  دکوراســیون  بــر  زیــادی  تاثیــر 

دارد. آشــپزخانه 
پرده ریلی و پلیسه برای آشپزخانه

آشــپزخانه  بــرای  پــرده  انــواع  طرفدارتریــن  پــر  از 
پرده های ســاده در دو نوع ریلی و پلیســه ای اســت. 
برخــی از افــراد شــاید بــه دلیــل ســبک و دکوراســیون 
منــزل و دکوراســیون آشــپزخانه ترجیــح می دهنــد از 
مــدل پــرده ســاده و بــدون نقــوش خاصــی اســتفاده 
نماینــد. می توانید ایــن پــرده ســاده را بــه صــورت 
پلیســه بدوزیــد زیــرا پرده هــای پلیســه ای بــه دلیــل 

بــه روز بــودن محبوبــت بیشــتری دارنــد.
مدل پرده پلیسه برای آشپزخانه

کــه بســیاری از  یکــی از طرح هــای رایــج و محبــوب 
افراد برای آشــپزخانه خود می پســندند پارچه ای با 

طــرح حیوانــات مزرعــه اســت.
انتخــاب پــرده بــا طــرح ســاده و شــیک از پارچــه راه 
راه بــرای هــر قســمتی از خانــه شــما مناســب اســت 
وبرای دکوراســیون آشــپزخانه نیز می تواند مناســب 

کاربــردی باشــد. و 
پرده آشپزخانه راه راه

گزینه هــا بــرای دکوراســیون آشــپزخانه  از بهتریــن 
کــه طــراوت بهــاری  گلــی اســت  پــرده آشــپزخانه گل 
را بــه خانــه شــما مــی آورد و روح و بــه دکوراســیون 

آشــپزخانه شــما روح تــازه ای می بخشــد.

راه های خشک کردن گل طبیعی در خانه

کدام مدل پرده به آشپزخانه من میاد؟

گلربخ

خانهربخ

روباه شنگول

دریاچه چورت

گهان یک روباه وحشی پدیدار می شود که انگار با خودش مشغول شوخی است. اینکه چرا صورتش خندان به نظر  نا
می رسد، کامال معلوم نیست اما مواظب باشید، چون خنده اش بسیار مسری است!

دریاچه میانشه یا دریاچه چورت )خواهرخوانده دریای خزر( در فاصله ۱۰ کیلومتری روستای چورت حد فاصل ساری تا 
کیاسر در استان مازندران ایران قرار دارد. این دریاچه، در ۳۵۰ کیلومتری تهران در جنگل های بکر روستای چورت در بخش 

چهاردانگه شهرستان ساری واقع در ۵۰ کیلومتری جنوب این شهر است. وسعت این دریاچه حدود ۲٫۵ هکتار است.

عکس روز

گردشگری
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