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رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان از مشــارکت ۴۴ 
درصــدی مــردم اســتان در انتخابــات ۲۸ خــرداد ســال ۱۴۰۰ 

خبــر داد.
حیدرعلی قاســمی در جمع خبرنگاران در ســتاد انتخاباتی 
گیــری در اســتان  ــه اینکــه رأی  ــا اشــاره ب اســتان اصفهــان ب
اصفهــان تــا ســاعت ۲ بامــداد ادامــه داشــت، اظهــار داشــت: 
خوشــبختانه مــردم اســتان بــا بینش و فهم خوب سیاســی 

کــه داشــتند مشــارکت خوبــی را از خــود نشــان دادنــد.
رأی دادن  واجــد شــرایط  افــراد  از  افــزود: ۴۴ درصــد  وی 
پــای  در اســتان اصفهــان در انتخابــات ۲۸ خــرداد ۱۴۰۰ 

آمدنــد. رأی  صنــدوق 
رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه 
شــمارش آرا در همــه شــعب در حــال انجــام و جمــع بنــدی 
اســت، اضافــه کــرد: پیــش بینــی ما این اســت که تا شــامگاه 
شــنبه نتایــج انتخابــات شــوراهای شــهر و روســتا در اســتان 

اصفهــان اعــام شــود.
گفــت: نتایــج انتخابــات ســیزدهمین دوره ریاســت  وی 
جمهــوری نیــز در اســتان اصفهان تجمیــع و از ســوی وزارت 

کشــور اعــام خواهــد شــد.
اســتان  در  انتخاباتــی  تخلفــات  خصــوص  در  قاســمی 
گــذار نداشــتیم  اصفهــان ابــراز داشــت: تخلــف مهــم و تأثیــر 
گــر تخلفــی بــوده هنــوز بــه ســتاد مرکــزی اعــام  و یــا اینکــه ا

نشــده اســت.

براســاس پیگیری ها شــروع نام نویســی جدید یارانه منتظر 
کار و رفــاه اجتماعــی  اعــام زمــان از ســوی وزارت تعــاون، 
کنــد ســازمان  کار اعــام  کــه وزارت  اســت. یعنــی هــر زمانــی 

کنــد. هدفمندســازی یارانه هــا بایــد ثبت نــام را آغــاز 
قــرار اســت بــه متقاضیــان دریافــت یارانه هــا امــکان ثبت نــام 
داده شــود، متقاضیــان می تواننــد درخواســت خــود را بــرای 
کننــد. ثبت نــام  هــر دو نــوع یارانــه نقــدی یــا معیشــتی ثبــت 

کــی آغــاز می شــود؟ جدیــد 
و  نقــدی  یارانــه  متقاضیــان  از  نــام  ثبت نــام  اســت  قــرار 
کــه ایــن یارانــه را دریافــت  کســانی  معیشــتی آغــاز شــود و 
نمی کننــد، ولــی متقاضــی آن هســتند مجــددا درخواســت 

کننــد. خــود را ثبــت 
کــه بــه همــه  کــرد  در ابتــدای خــرداد هیــات وزیــران مصــوب 
ــرای  کــه ب ــه نمی گیرنــد فرصــت داده شــود  کــه یاران کســانی 

کننــد. دریافــت یارانــه نقــدی و معیشــتی ثبــت نــام 
ایــن فرصــت ثبت نــام فقــط مختــص یارانــه نقــدی ۴۵ هــزار 
بــرای دریافــت  تومانــی نیســت و متقاضیــان می تواننــد 
یارانــه معیشــتی بنزین نیز ثبت درخواســت کننــد. ثبت نام 

کــی آغــاز می شــود؟ ــد  جدی
براســاس پیگیری ها شــروع نام نویســی جدید یارانه منتظر 
کار و رفــاه اجتماعــی  اعــام زمــان از ســوی وزارت تعــاون، 
کنــد ســازمان  کار اعــام  کــه وزارت  اســت. یعنــی هــر زمانــی 

کنــد. هدفمندســازی یارانه هــا بایــد ثبت نــام را آغــاز 

برای این ثبت نام ها چند سوال وجود دارد:
یــک  ثبت نــام  بــرای  احتمــاال  چیســت؟  ثبت نــام  روش 
کــه همــه متقاضیــان از طریــق  ســامانه معرفــی می شــود 

کننــد. ســامانه درخواســت خــود را ثبــت 
کــه  کســانی  کننــد؟ همــه  کســانی می تواننــد ثبت نــام  چــه 
ــه  ــد، چ ــراف داده ان ــه انص ک ــانی  کس ــه  ــد چ ــه نمی گیرن یاران
کــه طــی  کســانی  کســانی از ابتــدا یارانــه نگرفته انــد و چــه 
ســال های قبــل از لیســت یارانه بگیــران حــذف شــده اند 

کننــد. می تواننــد درخواســت خــود را ثبــت 
کــی مشــخص می شــود؟ در پرداخــت دو مرحلــه  نتیجــه 
کرونــا معمــوال  یارانــه و دو مرحلــه وام یــک میلیــون تومانــی 
از شــروع ثبت نــام نتیجــه درخواســت ها  پــس  یــک مــاه 
هــر  احتمــاال  شــد.  انجــام  واریزی هــا  حتــی  و  مشــخص 
کــه ثبت نــام یارانــه جدیــد آغــاز شــود، متقاضیانی که  زمانــی 

درخواستشــان تاییــد شــود ظرف مــدت یک ماه در لیســت 
مشــموالن قــرار بگیرنــد.

متقاضــی  گــر  ا می شــود؟  بررســی  چگونــه  درخواســت ها 
درخواســت خــود را ثبــت کنــد به این معنا نیســت که حتما 
درخواســتش تاییــد می شــود و در لیســت یارانه بگیــران قــرار 
ــام درخواســت متقاضیــان بررســی  می گیــرد. پــس از ثبت ن
شــامل  متقاضیــان  مالــی  اطاعــات  واقــع  در  می شــود. 
خــودرو، حقــوق دریافتــی، مســکن و اطاعــات بانکی هــا 
کــه شــرایط دریافــت یارانــه را داشــته  بررســی و در صورتــی 

باشــند درخواســت آن هــا تاییــد می شــود.
ــماره ۶۳۶۹ و  ــه سرش ــی ب ــد مل ک ــال  ــق ارس ــام از طری ثبت ن
ثبت درخواســت در ســامانه رفاهی دو روشــی اســت که طی 
حــدود دو ســال اخیــر بــرای دریافت حمایت هــای دولتی در 

گرفته اســت. دســترس قــرار 

رئیس ستاد انتخابات استان اصفهان خبر داد:

مشارکت ۴۴ درصدی اصفهانی ها در انتخابات

کی آغاز می شود؟  ثبت نام یارانه جدید 

خبرربخ

خبرربخ

سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا اشــاره بــه خالــی 
گفت: احتمال دارد بازگشــایی زاینده رود در زمان بســیار  بودن ۶۶ درصد مخزن ســد زاینده رود، 
محــدود و تنهــا بــرای نجــات باغــات غــرب اصفهــان باشــد.  محمــود چیتیــان در خصــوص آخریــن 

کــرد: در حــال حاضــر ۳۴ درصــد ســد زاینــده رود آب دارد. وضعیــت ســد زاینــده رود، اظهــار 
ــا بیــان اینکــه ذخیــره آب ســد زاینــده رود ۴۴۶ میلیــون مترمکعــب اســت، افــزود: در حــال  وی ب

حاضــر ورودی ســد زاینــده رود ۲۴ و خروجــی آن ۲۷ مترمکعــب بــر ثانیــه اســت.
سرپرســت معاونــت حفاظــت و بهره بــرداری شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان دربــاره وضعیــت 
کید بر اجرای هر چه ســریع تر فاز اضطراری ســامانه دوم  بحرانی تأمین آب شــرب در اصفهان و تأ
آب رســانی اصفهــان بــزرگ، گفــت: شــرکت آب منطقــه ای به خصــوص از ابتدای امســال به شــدت 
بــه دنبــال اجــرای هــر چــه ســریعتر ایــن فــاز اســت و هــم بــه لحــاظ تامیــن اعتبــار و هــم تجهیــزات 

کنــون حــدود ۹۵ درصــد ایــن فــاز انجــام شــده اســت... کــرده و ا موردنیــاز شــرایط را دنبــال 

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان: 

احتمال جریان آب تنها برای باغات غرب اصفهان

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ - لبنان:

نشان طالی آسیا 
برگردن تکواندوکار اصفهانی
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اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: 

وضعیت نامطلوب تاب آوری 
اقتصاد ایران

جهش زیرساختی؛ رهاورد 
هشت سال فعالیت 

در شهرستان تیران و کرون 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

اصفهان بهترین عملکرد توزیع 
کشور داشته است غ را در  مر

مدیرعامل شرکت بام نما صنعت گیالن: 

کیفیت محصوالت فوالد مبارکه 
قابل مقایسه با رقبای داخلی نیست

بازتاب انتخابات ریاست 
جمهوری ایران در رسانه های 

عرب زبان

2

2
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نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی 
کاشان برگزار می شود پائیز امسال در 

انتظارات یک هنرمند 
از رئیس جمهور آینده
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گرانی ۵۰ درصدی چای ایرانی از ابتدای سال تاکنون:2

جوالن چای بی کیفیت چینی در بازار ایران

روابط عمومی شهرداری گز برخوار

شهرداری گز برخوار درنظردارد:
به اســتناد مجوز شــورای محترم اســامی شهر و مفاد بودجه ســال های 1۴۰۰ و 1۴۰1 
شمســی، امور مرتبط با حفظ، نگهداری، حراســت و توســعه فضای سبز شهری 
را ازطریــق مناقصــه عمومــی بــرای مــدت یکســال به اشــخاص حقوقی واجد شــرایط 
ــد. متقاضیــان مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه،  ــذار نمای گ  وا
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰۴/۰9 به اداره خدمات و ایمنی 
گــز برخــوار مراجعــه نماینــد. ضمنــا اطاعــات تکمیلــی مناقصــه  شــهری، شــهرداری 
 WWW.GAZBORKHAR.IR فــوق ازطریــق وب ســایت شــهرداری بــه نشــانی

دردســترس مــی باشــد.
11۴8۴۰8 / م الف

نوبت دوم
گهی مناقصه عمومی آ

گفــت: ایــن  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان 
گــرم ســال و افزایــش مصــرف بــا  اســتان بــا آغــاز فصــل 
کمبــود ۳.۲ مترمکعــب بــر ثانیــه آب شــرب مواجــه اســت. 
هاشــم امینــی بــه مقایســه ای بیــن ظرفیــت آبــی اســتان 
اصفهــان در ســال ۸۹ و ۱۴۰۰پرداخــت و افــزود: ظرفیــت 
کــه  آبــی در ســال ۸۹ بــه میــزان ۱۵.۳ متــر مکعــب آب بــود 
کنــون بــه ۱۲.۸ متــر مکعــب رســیده اســت. وی علت این  ا
ــای  ــدن چاه ه ــک ش ــو خش ــک س ــت را از ی ــش ظرفی کاه
کــم شــدن ظرفیــت دیگــر چاه هــا و از ســویی  فلمــن و 
اضافه شــدن برخی صنایع حســاس و راهبردی به حوزه 
آب شــرب ماننــد پاالیشــگاه، پتروشــیمی و نیــروگاه عنــوان 
گذشــته از آب رودخانــه  گفــت: ایــن صنایــع در  کــرد و 
اســتفاده می کردنــد ولــی در شــرایط حاضــر بــا خشــکی 

زاینــده رود از آب شــرب اســتفاده می کننــد.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اصفهــان افــزود: ســال 
۸۹، ۹۳۵ هزار انشــعاب در اســتان اصفهان وجود داشــت 

کــه االن بــه یــک میلیــون و ۴۱۲ هــزار رســیده اســت.
کنون تصفیه خانه باباشیخعلی  امینی خاطرنشان کرد: ا
کــه  ظرفیــت تصفیــه ۱۱.۳ مترمکعــب آب در ثانیــه را دارد 
ــت  ــوع ظرفی ــع درمجم ــر مناب ــا و دیگ ــاب چاه ه ــا احتس ب
تامیــن آبــی اســتان ۱۳ هــزار و ۸۵۰ لیتــر در ثانیــه اســت و 
کــه نیــاز آبی اســتان ۱۷ هــزار و ۵۰ لیتر در  ایــن در حالیســت 

کــرد: امســال بیشــتر نیروگاه های  ثانیــه اســت. وی اضافــه 
برقابی دچار مشــکل شدند چون خشکســالی در مخازن 
و ســد  اســت  گذشــته بی ســابقه  ســدی در ۵۳ ســال 

زاینــده رود نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت.
افــزود:  اصفهــان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
بارش هــا در ســال آبــی جــاری بــه زیر ۹۰۰ میلی متر رســیده 
ــت. ــرده اس ک ــاد  ــتان ایج ــرای اس ــختی را ب ــرایط س ــه ش ک
تکمیل سامانه دوم آب شرب اصفهان ضروری است

اصفهــان   اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 
کــرد: یکــی از دالیــل مهــم وضعیــت نامناســب  تصریــح 
شــرایط تامین آب شــرب، افت فشــار و قطع آب در برخی 
شهرســتان های اســتان در مدار قرار نگرفتن ســامانه دوم 

آبرســانی اصفهــان اســت.
ــا بیــان اینکــه ایــن ســامانه بایــد در ســال ۸۷ در  امینــی ب
گفــت:  بــا همــت  اســتاندار فعلــی و  گرفــت،  مــدار قــرار مــی 

بــا تزریــق اعتبــارات، شــرکت آب منطقــه ای پیگیــر اجــرای 
ایــن طــرح شــده اســت. وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اعــام 
هواشناســی مبنــی بــر افزایــش دمــای هــوا در روزهــای 
جمعــه، شــنبه و یکشــنبه بــه حــدود ۴۰ تــا ۴۱ درجــه 
گفــت: روزهــای ســختی را در حــوزه آب شــرب  ســانتیگراد 
ــاال  ــه ب ــه ب ــا از ۳۹ درج ــه دم ک ــی  ــرا وقت ــم زی ــش داری در پی
مــی رود هــر یــک درجــه افزایــش دمــا ۱۰ درصــد بــه مصــرف 
آب شــرب به دلیل پیوســتگی اســتفاده بیشــتر از وســایل 

کولرهــا و اســتحمام اضافــه مــی شــود. سرمایشــی، 
کیلومتــر بزرگتریــن  بــر ۴۰۰  بــه طــول افــزون  زاینــده رود 
کوه هــای  کــه از  رودخانــه منطقــه مرکــزی ایــران اســت 
گــرس مرکــزی بویــژه زردکــوه سرچشــمه می گیــرد و در  زا
ــی رود و در  ــش م ــرق پی ــمت ش ــه س ــران ب ــزی ای ــر مرک کوی
گاوخونــی در شــرق اصفهــان می ریــزد. نهایــت بــه تــاالب 

ایــن رودخانــه که نقشــی اصلــی و مؤثــر در پایداری محیط 
زیســت، تامین آب آشــامیدنی، رونق کشــاورزی و اقتصاد 
منطقــه مرکــزی و هســتی تــاالب گاوخونــی دارد، بــه  علــت 
برداشــت های غیرقانونــی در باالدســت، انتقــال آب بــه 
کاهــش  کــم جمعیــت و تــا حــدودی  حوضــه دیگــر، ترا
ــا جریــان دوره ای  نســبی بارندگی هــا، بــه یــک رودخانــه ب
گــرم بویــژه تابســتان  تبدیــل و در پاییــن دســت در فصــول 
کــه در حــال  و حتــی دیگــر فصــول ماننــد چنیــن روزهایــی 

کــردن هســتیم بــا خشــکی مواجــه شــده اســت. ســپری 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :

اصفهان با کمبود بیش از سه متر مکعب بر ثانیه آب آشامیدنی مواجه است
خبرربخ
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کارشناســان بــازار ســرمایه بــا توجــه بــه رفــع ابهامات 
را  خوبــی  معامالتــی  رونــد  هفتــه  در ایــن  زیــادی 
ــه  ــورس پیــش بینــی می کننــد.  ایــن طــور ب ــرای ب ب
کــه بــازار ســرمایه در هفتــه آتــی شــروع  نظــر می آیــد 
طوفانــی نداشــته باشــد، بــا توجــه بــه مشــخص 
شــدن رئیــس جمهــور آینــده و نزدیــک بــودن فصــل 
بــرای  امیدواریــم شــرایط بســیار خوبــی  مجامــع 
بــازار در هفته هــای آتــی رخ دهــد. ابراهیــم جبــاری 
گــو بــا باشــگاه  گفــت و  کارشــناس بــازار ســرمایه در 
خبرنــگاران جــوان، در مــورد پیــش بینــی وضعیــت 
گفــت: در نمــودار شــاخص  بــورس در هفتــه جــاری 
محســوب  پولبــک  یــک  اخیــر،  کنــدل  دو  کل، 
کالن  کنار ایــن موضــوع، رفتار هــای  می شــود و در 
بازار ســرمایه توســط حقوقی ها و حقیقی ها، نشان 
دهنــده خرید هــای حجیــم و قابــل توجه اســت. به 
نظر می رســد، انتخابات ریاســت جمهوری امســال 
نیــز همچــون انتخابــات ریاســت جمهوری هــای 
در دوره هــای قبــل بــا صعــود و ســبز شــدن بــازار 
کان آثــار بی  ســرمایه همــراه شــود. او بیــان کــرد: کمــا
کوچکتریــن  ــا  ــازار مشــهود اســت و ب اعتمــادی در ب
بــی  اما ایــن  می گیــرد.  شــدت  فروش هــا  لغزشــی 
اعتمــادی جــدای از موضــوع ریــزش بــازار در 1۰ مــاه 
گذشــته، مرهــون قانــون بســیار نابجــا و غیرمنطقــی 
دامنــه نامتقــارن اســت. پــس از لغــو قانــون دامنــه 
گرفــت، امــا  ــازه ای  ــازار ســرمایه جــان ت نامتقــارن، ب
کان موفــق بــه تثبیــت مســیر  کمــا کل  شــاخص 
کارشــناس بــازار ســرمایه افــزود:  خــود نشــده اســت. 
ــا پایــان یافتــن انتخابــات ریاســت  در هــر صــورت، ب
جمهوری و مشــخص شــدن رئیس جمهور آینده، 
بــازار  و  شــده  مشــخص  تمامی بازار هــا  وضعیــت 

کــرد. جباری  بــورس نیــز مســیر خــود را پیــدا خواهــد 
گفــت:  در رابطــه بــا وضعیــت حــال حاضــر بــورس 
بــازار ســرمایه، در هیــچ  پنجــاه درصــدی  ریــزش 
یــک از بازار هــای مــوازی اتفــاق نیفتــاده اســت و بــه 
ــرار  ــی ق ــیار جذاب ــای بس ــرمایه در ج ــازار س ــب ب مرات
کثــر ســهم ها  گرفتــه اســت. در حــال حاضــر قیمــت ا
به تعادل رســیده و p/e این ســهم ها بســیار جذاب 
گــذر از ایــن هفتــه انتظــار مــی رود،  بــا  شــده اند.  
کوچــک  وضعیــت شــاخص هــم وزن و ســهم های 
نیــز بهتــر شــود و مجــدد قــدرت را بــه دســت بگیرند.

شفافیت در بورس با مشخص شدن رئیس 
جمهور آینده

کوروش آســایش کارشــناس بازار سرمایه در رابطه با 
پیــش بینــی وضعیــت بــورس در هفتــه آینــده اظهار 
گذشــت،  کــه  ــازار ســرمایه در هفتــه ای  کــرد: رونــد ب
ــازار ســرمایه در حــال  ــود و ب ــم ب ــی و بســیار مالی نزول
درجــا زدن بــود یعنــی یــک روز مثبــت و یــک روز 
کــرد: در حــال حاضــر عرضــه در  منفــی بــود. او بیــان 
کاهــش و تقاضــا افزایــش یافتــه  بــازار ســرمایه بســیار 
کــه از آینــده وجــود  اســت، امــا بــاز هــم ابهاماتــی 
کــه هنــوز صــورت نگرفتــه و  دارد از جملــه، توافقــی 
صحبت هــای آن هنــوز هســت و انتخــاب رئیــس 
جمهــور و ســایر مباحــث ســبب عــدم تثبیــت رونــد 
کارشــناس بــازار ســرمایه  بــازار ســرمایه شــده اســت. 
افزایــش  افــزود: در روز چهارشــنبه عرضــه بســیار 
ابتــدای  نیــز  جــاری  هفتــه  در  احتمــاال  و  یافــت 
اواســط  از  امــا  باشــد،  زیــاد  عرضــه  معامــالت  روز 
ــازار بهتــری را خواهیــم داشــت. آســایش در  ــازار، ب ب
خصــوص ابهامــات تاثیرگــذار بــر بــازار ســرمایه گفت: 
کاهــش  طــی روز هــای آینــده ابهامــات بــازار ســرمایه 

خواهــد یافــت و یکــی از ابهامــات بورســی، رئیــس 
کــه فــردا مشــخص می شــود.  جمهــور آینــده اســت 
پســت  مــاه  مــرداد  در  جمهــوری  ریاســت  البتــه 
کــه  دریافــت می کنــد، امــا شــعار ها و صحبت هایــی 
گفتــه شــده، خوشــبینی  در خصــوص بــازار ســرمایه 
کــرد:  را بــه بــازار ســرمایه بــاز می گردانــد. او بیــان 
کــه تاثیر  بحــث برجــام و ســایر اتفاقــات سیاســی نیــز 
مســتقیم بــر بــازار ســرمایه دارد از دیگــر ابهامات بــازار 
گذشــته ســهام  ســرمایه اســت. طــی هفته هــای 
کــه بــا منفی بســته شــده بودند،  برخــی از شــرکت ها 
با منفی ۲۰ -۳۰ درصد بازگشــایی شــدند و در صف 
فــروش نیــز رفتنــد.  او افــزود: بــا بهتر شــدن وضعیت 
بــازار ســرمایه، قاعدتــًا ســهام بیشــتری طــی هفتــه 
آینــده بازگشــایی می شــوند. از طرفــی، بــه فصــل 
مجامــع هــم رســیدیم و بــا تشــکیل مجامــع، ســهام 
ــر  ــه ه ــوند و ب ــایی می ش ــدود بازگش ــه نامح ــا دامن ب
کــه هفتــه جــاری هفتــه بهتــری  حــال امیــد اســت 
باشــد و از نظــر تکنیــکال نیــز شــیب نزولــی بــازار 
کارشــناس بازار  ســرمایه بســیار کاهش یافته است. 
ــان  ــرمایه در می ــازار س ــد ب ــوص رون ــرمایه در خص س
کــرد: بــا نزدیــک شــدن به شــهریور ماه  مــدت اظهــار 
پول هــای پــارک شــده موجــود در بــازار ســرمایه وارد 

بــورس می شــوند. 
کاری  کــه در ایــن مــدت  همچنیــن حقوقی هایــی 
انجــام ندانــد نیــز اقــدام بــه خریــد ســهام می کننــد. 
کثــر ســهام در  کــرد: در حــال حاضــر ا آســایش بیــان 
ناحیــه حمایتــی و کــف قیمتی هســتند و لیدر های 
بــازار ســرمایه و بســیاری از ســهام نیــز بعــد از مجمــع 
که ایــن ســبب روان  بــا منفــی  بازگشــایی می شــوند 

شــدن معاملــه می شــود.

بورس در هفته آینده؛ 

پیش بینی ها برای هفته صعودی بورس شدت گرفت 

گزارشربخ

اصلی تریــن نوشــیدنی ایرانی ها بــه گونــه ای افزایش 
کــه بــه اعتقــاد فعاالن ایــن عرصــه  قیمــت داشــته 
کاهــش مصــرف ســرانه چــای در ایــران  احتمــال 
کــه واردکننــدگان  ــی اســت  وجــود دارد. ایــن در حال
خیــز  چینــی  بی کیفیــت  چــای  واردات  بــرای 

برداشــته اند.
اقتصــاد۲۴- چــای خارجــی از ابتــدای ســال نزدیک 
نســبت  درصــد   ۵۰ چای ایرانــی  و  درصــد   ۹۰ بــه 
گذشــته افزایــش قیمــت داشــته اســت.  بــه ســال 
واردات  و  تولیــد  هزینه هــای  می گوینــد  فعــاالن 
افزایــش یافتــه اســت.  از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تا کنون 
کاال هــا  برخــالف وعــده نــوروزی روحانــی، قیمــت 
و محصــوالت مصرفــی مــورد نیــاز مــردم بــه طــرز 

عجیبــی افزایــش داشــته اســت.
نشــان  تهــران  مولــوی  بــازار  در  گــذاری  و  گشــت 
از  خارجــی  و  چای ایرانــی  قیمــت  کــه  می دهــد 
کیلویــی ۱۵۰ هــزار تومــان تا ۵۰۰ هــزار تومان متفاوت 
اســت و ایــن فاصلــه چهــار برابــری نرخ هــا در حالــی 
کــه بســیاری از فروشــندگان چــای،  اتفــاق افتــاده 
قیمت هــای بــاال  را روی محصــول درج نمی کننــد!
بــازار  در  خارجــی  چــای  قیمــت  جــاری  درســال 
گفته مدیر اجرایی ســندیکای  که به  افزایش یافت 
کشــور چیــن  کارخانجــات چــای شــمال، بــه لطــف 
کشــور بــا قیمت هــای  بــازار از چــای بی کیفیت ایــن 

ــر شــده اســت. بــاال ُپ
علت گرانی چای چیست؟

گرفتــه در حــال  طبــق بررســی های میدانــی صــورت 
بــازار  کیلوگــرم چای ایرانــی در  حاضــر قیمــت هــر 
کیلویــی ۲۵۰  تهــران از حــدود ۱۵۰ هــزار تومــان تــا 
هــزار تومــان متفــاوت اســت و قیمت چــای خارجی 
کیلویــی ۲۸۰ هــزار تومــان شــروع می شــود و  هــم از 
تــا ۵۰۰ هــزار تومــان نیــز در بــازار چــای تهــران فروختــه 

می شــود.
ســندیکای  اجرایــی  مدیــر  حســنی  صــادق 
گفتگــو بــا اقتصــاد ۲۴  کارخانجــات چــای شــمال در 
کیلــو بــرگ ســبز  گفــت: در ســال جــاری قیمــت هــر 
چــای بیــش از ۵۰ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 
گرانــی دســتمزد، حــق بیمــه، حامل هــای انــرژی بــه 
ویــژه گاز، حمــل و نقــل، بســته بنــدی و ده هــا مــوارد 
دیگــر در امــر تولیــد چــای باعــث افزایــش نرخ ایــن 

محصــول باغات ایرانــی شــده اســت.
کــه در ســال  گفتــه حســنی؛ این در حالــی اســت  بــه 
جــاری خریــد تضمینی هرکیلــو برگ ســبزدرجه یک 

بــه ۶ هــزار و ۶۹۰ و درجــه دو نیــز بــه ۴ هــزارو ۸۰۰ 
تومــان رســیده اســت.

وی تصریــح داشــت: قیمــت چــای خشــک درب 
کارخانــه ازکیلویــی ۲۰ هــزار تومــان تــا ۱۲۰ هــزار تومان 

ــه فــروش می رســد. ب
مدیر اجرایی ســندیکای کارخانجات چای شــمال 
بــا انتقــاد به اینکــه وقتــی نهاد هــای نظارتــی بــه 
بــازار بی توجــه باشــند واســطه ها و دالل هــا فعــال 
می شــوند گفت: ایــن عــده از شــرایط بــه وجــود آمده 
کالنــی بــه جیــب  اســتفاده می کننــد و ســود های 

می زننــد. 
آن هــم در حالــی که تولیدکننده و مصرف کننده زیر 

بــار تــورم کمــر خم کرده اســت.
به ایــن  پاســخ  در  کشــاورزی  بخــش  فعــال  ایــن 
کــه در ســال جــاری چــه میــزان چــای صــادر  ســوال 
گمــرک در فروردیــن ســال  گفــت: طبــق آمــار  شــده، 
کیلویــی یــک  جــاری حــدود ۱۴۰۰ تــن چــای معــادل 
که ایــن رقــم عــالوه  دالر چــای صــادر شــده اســت 
براینکــه هزینــه تولید را جبــران نمی کند بلکه تحت 
هیــچ شــرایطی بــرای تولید کننــده مرقــون به صرفه 

نیســت.
و  حمایــت  عــدم  دلیــل  بــه  گفــت:  حســنی 
راســتای  در  مختلــف  دولت هــای  سیاســت های 
اصــالح ســاختار تشــکیالتی بــه خصــوص از زمــان 
دولــت خاتمی بــه دلیــل راه ســازی نیمــی از باغــات 
چــای در ایــن ســال ها رهــا شــده و مــردم تــوان و 

کشــاورزی و تولیــد چــای را ندارنــد. رغبــت 

ایــن فعــال بخــش کشــاورزی تصریــح داشــت: از ۳۴ 
هــزار هکتــار بــاغ چــای مــورد بهــره بــرداری تنهــا ۱۸ 

هــزار هکتــار بــاغ چــای باقــی مانــده اســت.
کشــت  گفــت: بــرای بازگشــت زمین هــا بــه  حســنی 
چــای بایــد سیاســت های حمایتــی دولــت از بخش 
کشــاورزی انجــام بگیــرد نه اینکــه تنهــا بــه حمایــت 

کتفــا شــود. کارخانه هــای تولیــدی ا
مدیر اجرایی ســندیکای کارخانجات چای شــمال 
کشــاورزان  ــرگ ســبز  ادامــه داد: میانگیــن فــروش ب
گذشــته در هــر هکتــار ۳۰ میلیــون تومــان  در ســال 
نیــم آن صــرف هزینــه  از  بیــش  کــه  اســت  بــوده 
نگهــداری و تولیــد می شــود. این وضعیــت حفــظ 

نیســت! کشــاورزی ایران 
کارخانجــات  عمــده  بخــش  کــه  سال هاســت 
کشــاورز  بــرگ ســبز را بیــش از قیمــت تضمینــی از 
خریــداری می کننــد. امــا در ســال ۱۴۰۰ صــد درصــد 
کارخانجــات بــرگ ســبز را باال تــر از قیمــت تضمینــی 
باالتــر  تومــان  هــزار   ۱۰۰ هزارتــا  کیلویــی  از  یعنــی 
خریــداری می کنــد ونســبت بــه دولت به موقــع پول 
کشــاورز  کشــاورز را پرداخــت می کنــد. با ایــن حــال 
نمی توانــد بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد، 

ــد. کن ــظ  ــود را حف ــات خ باغ
فرصتی برای رقابت چای ایرانی نیست

مدیر اجرایی ســندیکای کارخانجات چای شــمال 
کــه با ایــن شــرایط احتمــال  درپاســخ به ایــن ســوال 
حــذف چای ایرانــی از ســبد خانوار هــا چقــدر اســت 
گفــت: بــه لطــف تولیــد چــای در چیــن دیگــر نیــازی 

کشــور نیســت. هرچنــد  بــه تولید ایــن محصــول در 
ذائقــه مردم ایرانــی بــه چــای هنــدی و ســریالنکایی 
زیــاد اســت، امــا بــا واردات بیــش از حــد چای ایرانــی 
و اجبــار مــردم بــه مصرف ایــن نــوع چــای قطعــًا 
ذائقــه مردم ایــران نیــز بــه ســمت چــای چینی تغییر 

کــرد. خواهــد 
بــه  نیــازی  دیگــر  زمــان  در ایــن  داد:  ادامــه  وی 
مصیبتــی  بزرگتریــن  و ایــن  نیســت  چای ایرانــی 
کشــاورزان چــای  کــه می تــوان بــرای باغــات و  اســت 

کــرد. کار ایرانــی مرثیــه ســرایی 
گرانی دالر تا حد زیادی توانســت  گفته حســنی؛  به 
ــا  ــه ب ک کنــد. چرا کمــک  کننــدگان چــای  ــه تولیــد  ب
افزایــش نــرخ ارز قیمــت چــای خارجی بیــش از توان 
گــران شــده اســت و در ایــن وضعیــت رقابــت  مــردم 
چای ایرانــی بــا خارجــی دربــازار بیشــتر شــده اســت.

بازار نامتعادل چای خارجی
کــه  گرانــی را بــه حــدی رســانده  افزایــش قیمــت دالر 
مــردم بــرای خریــد بــه ســراغ چای ایرانــی می رونــد. 
ابوالفضــل جهانگیــری پیشکســوت و فعــال در بــازار 
چــای خارجــی بــا بیان ایــن مطلــب بــه اقتصــاد ۲۴ 
گفــت: افزایــش ۷۰ درصــدی قیمــت چــای خارجــی 
کننــدگان و  در ســال جــاری موجــب نگرانــی وارد 

خریداران ایــن محصــول شــده اســت.
گرانــی بیــش  کشــش  گفتــه جهانگیــری؛ مــردم  بــه 
از رقم هــای ســال ۹۹ را نداشــته اند، امــا امــروز بــازار 
چــای بــه گونه متحول شــده که کمتر کســی جرأت 

و تــوان مالــی خریــد چــای خارجــی را دارد.
ایــن پیشکســوت در عرصــه بــازار چــای وارداتــی 
مصــرف  جهــت  مــردم  ذائقــه  به اینکــه  اشــاره  بــا 
گفــت:  کامــاًل شــناخته شــده اســت  چــای خارجــی 
گرانــی دالر، واردکننــدگان بــه  متأســفانه بــه دلیــل 
ــه  کــه ن ــد. چــای  واردات چــای چینــی روی آورده ان
طعــم و نــه عطــر دلنشــین همســو بــا ذائقه ایرانی هــا 
دارد. وی تصریــح داشــت: مــردم قــدرت پرداخــت 
را  هزارتومــان   ۵۰۰  -  ۴۰۰ کیلویــی  چــای  هزینــه 
ندارنــد. بایــد بــرای مصــرف چــای خانوار هــا فکــری 
گــران  یادآورشــد؛  اقتصــادی  فعــال  ایــن  شــود. 
کاهــش  موجــب  خارجــی  و  چای ایرانــی  شــدن 
کــه  مصرف ایــن محصــول شــده اســت. تــا جایــی 
گرانــی چــای در بــازار باعــث شــده عــده ای  وضعیــت 
ارزان تــر  قیمــت  بــا  تقلبــی  توزیــع چای هــای  بــه 
دولت مــردان  بــرای  موضــوع  بزنند. ایــن  دســت 
کــه همیشــه خــود را بــه خــواب می زننــد جــای  مــا 

دارد. تأســف 

کنون: گرانی ۵۰ درصدی چای ایرانی از ابتدای سال تا

جوالن چای بی کیفیت چینی در بازار ایران 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بانــک مرکــزی بنــد )۲ -۱( از بخــش )ج( مصوبــات 
هفتــاد و دومیــن جلســه ســتاد ملــی مدیریــت 
کرونــا مــورخ ۱۴۰۰.۳.۲۲ را بــه بانک هــای عامــل 

کــرد. ابــاغ 
ح زیر است:  متن این بخشنامه به شر

مهلــت ثبــت نــام اشــخاص واجــد شــرایط بــرای 
دریافــت تســهیات کمــک ودیعــه اجــاره مســکن تــا 
پایــان شــهریورماه ۱۴۰۰ تمدیــد می شــود. بانک هــا 
ــان  ــا پای ــر ت کث و موسســات اعتبــاری موظفنــد حدا
ــور را پرداخــت  آذرمــاه ســال جــاری تســهیات مذک
کننــد. ســقف مبلغ این تســهیات بــرای کان شــهر 
ــهر ها ۴۰  کان ش ــایر  ــان، س ــون توم ــران ۷۰ میلی ته

میلیــون تومــان و ســایر شــهر ها ۲۵ میلیــون تومــان 
تعییــن می شــود. بر ایــن اســاس، شــرایط و مقــررات 
مترتــب بر ایــن تســهیات در ســال ۱۳۹۹، در ســال 

جــاری نیــز بــه قــوت خــود باقــی اســت.

گــزارش خود به  اتــاق بازرگانــی تهــران در جدیدترین 
کشــورها در حــوزه شــاخص تــاب  بررســی وضعیــت 
آوری پرداختــه کــه نشــان از افت جایگاه ایــران دارد.
گزارش ایمنــا، شــاخص تــاب آوری در ســال ۲۰۲۰  بــه 
کــه در  کرونــا و بحرانــی  تحــت تأثیــر شــیوع ویــروس 
عرصــه بهداشــت عمومی بــه وجــود آمــد بــا ضربه ای 
کشــورها  ــگاه بســیاری از  شــدید مواجــه شــد و جای
کــرد، امــا با ایــن وجــود بــا  در ایــن شــاخص تغییــر 
کــه  بهبــود نســبی شــرایط و همچنیــن اقداماتــی 
از  برخــی  دولت هــا در ســایر حوزه هــا داشــته اند، 
کشــورها در ایــن بخــش پیشــرفتی قابــل توجــه را بــه 
ثبــت رســانده اند. شــاخص تــاب آوری جهانــی در 
مؤسســه بیمــه دارایی هــا و بــر اســاس ۱۲ شــاخص 
کلــی محاســبه می شــود. شــاخص هایی همچــون 

بهــره وی، ریســک سیاســی، میــزان مصــرف نفــت 
و نــوع شهرنشــینی در اقتصــاد، بایــای طبیعــی، 
ریســک آتــش ســوزی و ریســک ســایبری در حــوزه 
کیفیت ریســک و کنترل فســاد، کیفیت زیرساخت 
و حکمرانــی شــرکت ها در حــوزه زنجیــره تأمیــن، 
کــه بــر اســاس  اصلی تریــن شــاخص هایی هســتند 
محاســبه  کشــورها  اقتصــادی  تــاب آوری  آنهــا 
گذشــته، اروپــای غربــی از  می شــود. در ســال های 
گیــری در فهرســت باالتریــن اقتصادهــای  نظــر قــرار 
کــرده بــود امــا امســال، دانمــارک بــا  تــاب آور افــت 
بهبــود شــاخص مقابلــه بــا آتش ســوزی توانســت در 
گیرد. ایاالت متحــده آمریکا  صدر ایــن فهرســت قــرار 
کــرده و چیــن نیــز  امــا از رتبــه ۱۰ بــه رتبــه ۱۷ ســقوط 
بــا ســقوطی ۹ پلــه ای بــه رده ۷۷ رســیده اســت. 
کشــور برتــر در ایــن بخــش  انگلســتان بــار دیگــر بــه ۱۰ 

بازگشــته و ســنگاپور نیــز بــا ۱۰ پلــه صعــود بــه رده ۱۲ 
جهانــی رســیده اســت. ایران بــرای نخســتین بــار در 
کشــور بــا بدتریــن عملکــرد در شــاخص  میــان ســه 
کشــور بررســی  گرفتــه و از میــان ۱۳۰  تــاب آوری قــرار 
شــده در رده ۱۲۸ ایســتاده اســت. هاییتی و ونزوئــا 
تــاب آوری اقتصــادی کمتری دارنــد و چاد، اتیوپی، 
ــه و هنــدوراس  گوئ ــی، موزابیــک، نیکارا لبنــان، مال
برتریــن  میــان  در  گرفته انــد.  قــرار  از ایــران  باالتــر 
کشــورها نیــز پــس از دانمــارک، نــروژ، لولزامبــورگ، 
آلمان، ســوئیس، فناند، ســوئد، اتریــش، آمریکای 
کشــورهای  مرکزی و انگلســتان قرار دارند. در میان 
منطقــه نیــز امــارات متحــده عربــی بــا قــرار گرفتــن در 
رده ۳۲ بهتریــن جایــگاه را بــه خــود اختصــاص داده 
و پــس از آن، قطــر، عربســتان ســعودی، ترکیــه و 

عمــان قــرار دارنــد. 

گفــت:  گیــالن  مدیرعامــل شــرکت بام نمــا صنعــت 
کامــال  کیفیــت محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکــه  از 
راضــی هســتیم و فــوالد مبارکــه یکــی از برندهــای 
کــه کیفیــت محصــوالت آن قابــل  معتبــر بــازار اســت 

مقایســه بــا رقبــا داخلــی نیســت.
جمشــید ندایی مدیرعامل شــرکت بام نما صنعت 
گفت وگــو با ایراســین بــا اشــاره به اینکــه  گیــالن در 
کســب رکــورد در  شــرکت فــوالد مبارکــه عــالوه بــر 
کیفیــت محصــوالت نیــز باالتریــن  تولیــد، از نظــر 
کــرد: از کیفیت  کــرده اســت اظهــار  جایــگاه را کســب 
راضــی  کامــال  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  محصــوالت 
هســتیم و فوالد مبارکه یکی از برندهای معتبر بازار 
کــه کیفیــت محصــوالت آن قابــل مقایســه بــا  اســت 

رقبــا نیســت.
گر محصولی را شــرکت فوالد مبارکه  وی ادامه داد: ا
کیفیــت باالتــر  کــرده باشــد، قطعــًا بــه دلیــل  تولیــد 
کــه فــوالد مبارکــه  آن را خریــداری می کنیــم. چــرا 
یــک برنــد معتبــر اســت و مشــتریان مــا نیــز خواســتار 
مبارکــه  فــوالد  ورق  بــا  شــده  تولیــد  محصــوالت 

کیفیــت آن را قبــول دارنــد. هســتند و اعتبــار و 
کــه بــه  گفــت: زمانــی  ندایــی بــا بیان ایــن مطلــب 
مشــتری اعــالم می کنیم محصــوالت ما تولید شــده 
از ورق فــوالد مبارکــه اســت، تمایــل بیشــتری بــه 
خریــد خواهــد داشــت و همــه مشــتریان بــه عنــوان 

یــک برنــد معتبــر بــرای آن ارزش قائــل هســتند.
گیــالن ســال ۸۶  وی افــزود: شــرکت بام نمــا صنعــت 
فعالیــت خــود را در زمینه فرم دادن بــه ورق آغاز کرد 
و از همــان ابتــدا مشــتری محصــوالت فــوالد مبارکــه 
می کردیــم  خریــداری  بــازار  از  را  ورق  منتهــا  بــود. 
کــرد و توانســتیم ورق  که ایــن رونــد از ســال ۹۱ تغییــر 
کنیــم. کارخانــه تهیــه  را بــه صــورت مســتقیم از ایــن 
ندایــی تصریــح کرد: محصوالت فــوالد در بازار ثابت 
کیفیــت خوبــی دارد امــا پیشــنهاد   شــده اســت و 
گذشــته  می کنــم فــوالد مبارکــه هماننــد ســال های 
ــر روی ورق هــای تولیــدی خــود آرم فــوالد مبارکــه  ب
کــه در بــازار برخی از ســودجویان  کــی کنــد چرا را حکا
شــرکت های  ورق  خــود،  محصــول  فــروش  بــرای 
عرضــه  مبارکــه  فــوالد  ورق  عنــوان  بــه  را   دیگــر 

می کنند.
کــه در اردیبهشــت مــاه ســال  شــایان ذکــر اســت 
فــوالد  شــرکت  محصــوالت  کیفــی  بــازده  جــاری 
ــورد  مبارکــه در واحــد فــوالد ســازی بــه ۹۵.۳ % در ن
گــرم بــه ۹۹.۴%، در نــورد ســرد بــه ۹۶% و در فــوالد 
ســبا به ۹۸.۴% رســید و هم زمان با رشــد چشــمگیر 
تولیــد، باالتریــن بــازده کیفی محصــوالت در نواحی 
تولیــدی فوالدمبارکــه بدســت آمــد و منجــر بــه ثبــت 
محصوالت ایــن  کیفــی  عملکــرد  بهتریــن  رکــورد 

گردیــد. شــرکت از ابتــدای راه انــدازی 

بانک مرکزی در بخشنامه ای ابالغ کرد؛

مهلت ثبت نام و سقف تسهیالت کمک ودیعه اجاره 
مسکن در سال ۱۴۰۰ 

اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: 

وضعیت نامطلوب تاب آوری اقتصاد ایران

مدیرعامل شرکت بام نما صنعت گیالن: 

کیفیت محصوالت فوالد مبارکه 
قابل مقایسه با رقبای داخلی نیست

خبر

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
ــرد را  ــن عملک ــتان بهتری ــن اس گفت: ای ــان  اصفه
از طریــق ســامانه الکترونیکــی تنظیــم و نظــارت 
موســوم بــه رهتاب)راهــکار هوشــمندانه تنظیــم 
غ در ســطح کشــور  الکترونیکــی بــازار( در توزیــع مــر

ــت.  ــته اس داش
ســامانه الکترونیکــی تنظیــم و نظــارت موســوم 
بــه رهتــاب توســط یــک شــرکت دانــش بنیــان بــا 
کارگــروه تنظیــم بــازار و معاونــت اقتصــادی  کمــک 
فعال ســازی  بــه  موفــق  اصفهــان  اســتانداری 
کنترل و مدیریت بازار در ســطح  ســامانه ای برای 

اســتان اصفهــان شــده اســت.
ســتاد  جلســه  در  عســگر  قاضــی  سیدحســن 
بــازار اســتان افــزود: اســتان های دیگــر  تنظیــم 
کــه  هــم درخواســت اجرای ایــن ســامانه را دارنــد 
اســتان  بــرای  قــدم  نخســتین  بعنــوان  کنــون  ا
چهارمحــال و بختیــاری اجرا می شــود و سیاســت 
گســترش دهیــم. کــه بتدریــج آن را  ما ایــن اســت 

وی ادامــه داد: در گام بعــدی اســتان های فارس، 
ک و قــم بعنــوان منطقــه مرکزی ایــران بــا  یــزد، ارا
غ آنها   هــم بصــورت شــبکه می شــوند تــا تامین مــر
بســهولت انجــام شــود و از طــرف دیگــر در صــورت 

کنیم. اضافــه تولیــد بتوانیــم از آن اســتفاده 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
رهتــاب  ســامانه  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 
کــرده اما ایرادهایــی  مزیت هایــی در اســتان ایجاد 
کــه بایــد نســبت بــه رفــع آنهــا اقدام شــود  هــم دارد 

گیــرد. ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــوان م ــر ت کث ــا حدا ــا ب ت
کــرد: در زمــان حاضــر مراحــل تولیــد  وی اضافــه 
غ تحــت کنتــرل قرار  غ از کشــتارگاه و فــروش مــر مــر
ــد  کار شــهروندان در خری ــرای ســهولت  دارد امــا ب
کــه کارت اتوبوس یــا کارت رهتاب  غ مقرر شــد  مــر

ُکــد ملــی شــود. جایگزیــن 
کارت می تــوان بــرای خریــد  وی افــزود:  از ایــن ۲ 
امــر  که ایــن  اســتفاده شــود  از ســامانه رهتــاب 
ســامانه  در  کارت)رجیســتر(  ثبــت  نیازمنــد 
کار نیــز براحتــی قابــل انجــام اســت  که ایــن  اســت 
محســوب  زمینــه  در ایــن  بزرگــی  موفقیــت   و 

می شود.
کــرد:  از طــرف دیگــر  قاضــی عســگر خاطرنشــان 
کامل به ســازمان بازرســی  که دسترســی  قرار شــد 
صمت، بازرســی اصناف و ســازمان تعزیرات داده 
غ  کــه در صــورت وقــوع تخلــف در فــروش مــر شــود 

بســرعت رسیدگی شــود.

وی بــا اشــاره بــه تصمیم هــای اساســی اخذ شــده 
کــرد: در ایــن جلســه  اساســی در ایــن جلســه بیــان 
کــدام از  کــه در صــورت تخلــف هــر  ُمصــوب شــد 
غ، ســهمیه آنهــا بــرای بــار اول بــه  فروشــندگان مــر
مــدت ســه روز، بــرای دومیــن بــار بــه مــدت یــک 
هفتــه و بــرای ســومین بــار ۱۵ روز و در صورت تکرار 
تخلــف، پروانــه کســب افــراد ُمتخلــف لغــو و از ایــن 

صنــف اخــراج شــوند.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
غ اســتان  کــرد که بازار مر اصفهــان ابــراز امیــدواری 
قبــل و بعــد از انتخابــات بــا مشــکل مواجه نشــود.
ســهمیه  ثبــت  بــه  توجــه  بــا  وی،  اعتقــاد  بــه 
کشــتارگاه و  از جملــه  از ایــن نهادهــا  کــدام  هــر 
غ در رهتاب، ایــن ســامانه اهــرم  فروشــندگان مــر

اســت. بــازار  تنظیــم  راســتای  خوبــی در 
کــرد: قیمــت کارشناســی قطعه بنــدی  کیــد  وی تا
گیــرد و  غ بایــد بســرعت مــورد بازنگــری قــرار  مــر
کــه بدلیــل بــاال بــودن قیمت ایجــاد  جاذبــه ای 
کــرده، اصــالح شــود و قیمــت قطعــه بنــدی بــر 

کارشناســی تنظیــم شــود. اســاس نظــر 
ــازار شــکر  ــا اشــاره بــه ب قاضــی عســگر همچنیــن ب
مقــدار  به اینکــه  توجــه  بــا  گفــت:  اســتان  در 
زیــادی شــکر بــه نــرخ یارانــه ای از مدت هــا پیــش 
خریداری و از آن موقع تا ۲ هفته پیش در انبارها 
نگهــداری می شــد،  از طریــق ســامانه رهتــاب 

کردیــم. اقــدام بــه توزیــع آن 
و  مقــدار الزم  بــه  کنــون شــکر  ا داد:  ادامــه  وی 
ــرخ نیمایــی ۱۱ هــزار و ۵۰۰ تومــان  ــه ن ــور و ب ــه وف ب
کارخانــه تحویــل فروشــندگان خواهــد  توســط 

شــد و قیمــت ُخرده فروشــی آن ۱۳ هــزار تومــان 
و عمــده فروشی)فروشــگاه های بــزرگ( ۱۲ هــزار و 

۵۰۰ تومــان اســت.
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
ُگلبهــار اصفهــان از نظــر  کارخانــه  گفــت:  اصفهــان 
تولیــد روغــن تقویــت می شــود و مقــرر اســت تــا 
کارخانــه حــل و  هرچــه ســریعتر مشــکالت این 
ــا  گرفتــه شــود ت ــرای آن  ســهمیه بســیار باالیــی ب
توزیــع روغــن بــه بهتریــن شــکل ممکــن صــورت 

بگیــرد.
کشــتارگاه در اســتان  کــرد: حــدود ۱۹  وی تصریــح 
اصفهــان وجــود دارد کــه در شــرایط کنونی بدلیل 
غ در اســتان، بــا حــدود ۲۰ تــا ۴۰  کــم مــر تولیــد 

کار می کننــد. درصــد ظرفیــت خــود 
احــداث  مجــوز  کــرد:  اضافــه  عســگر  قاضــی 
غ در چنــد نقطــه اســتان  مرغــداری و تولیــد مــر
بــا  تــا  شــده  مشــخص  کشــتارگاه ها  برای ایــن 
دام،  ک  خــورا از  کامــل  زنجیــره  یــک  تشــکیل 
غ استان  مرغداری، کشــتارگاه و عرضه بتوانند مر
کننــد و دیگــر نیــازی بــه واردات  کشــور را تامیــن  و 

غ نداشــته باشــیم. مــر
غ در اســتان وجــود  کمبــود مــر وی بــا بیان اینکــه 
نــدارد، اظهــار داشــت: بطــور متوســط روزانــه ۶۵۰ 
کــه رقــم  غ زنــده در اســتان تولیــد می شــود  ُتــن مــر
باالیی اســت البته خیلی بیشــتر باید تولید کنیم 
و بدنبــال افزایــش تولیــد هــم هســتیم، امــا بدلیل 
غ بــا قیمــت ُمصــوب و یارانــه ای بــا نــرخ  عرضــه مــر
ــه  ــل ب ــتر تمای ــردم بیش ــان، م ــزار و ۹۵۰ توم ۲۵ ه

گوشــت دارنــد. غ بجــای  اســتفاده از مــر

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان:

کشور داشته است غ را در  اصفهان بهترین عملکرد توزیع مر

ثار و نتایج پرداخت مالیات آ
 پرداخت به موقع مالیات در اجرای طرح های 
کشــور نقــش مهمــی دارد و  عمرانــی و رفاهــی در 
ــکاری  ــت، راه ــی دول ــای مالیات ــذب درآمده ج
کشــور  ــر نفتــی در  ــرای افزایــش و حفــظ ذخای ب
و کاهــش اتــکا بــه اقتصــاد تــک محصولــی نفــت 
اســت. دولــت بــا توزیــع متــوازن درآمدهــای 
ــت  ــاس عدال ــر اس ــی ب ــای مل ــی و ثروت ه مالیات
نقــش ارزنــده ای در پیمــودن موفقیــت آمیــز 
مســیر توســعه یافتگــی دارد. دولــت هر انــدازه در 
وصــول و تحقــق میــزان درآمــد مصــوب موفــق 
کشــور  نیــز در ســطح  بــه همان انــدازه  باشــد 
ــر  ــرای توســعه زی ــی بیشــتری ب اعتبــارات عمران
ســاخت تخصیــص داده می شــود. هــر چقــدر 
مردم بیشــتر بــا اقدامات و خدمــات درآمدهای 
آشــنا شــوند، همــکاری و مشــارکت  مالیاتــی 
مالیــات  موقــع  بــه  پرداخــت  در  بیشــتری 

خواهنــد داشــت.
و  طبقاتــی  فاصلــه  کاهــش  بــرای  دولت هــا 
شــکاف میــان دهک هــای اجتمــاع از ابزارهــای 
کــه موثرتریــن  بــاز توزیــع درآمــد بهــره می گیرنــد 
ــت.  ــات اس ــادی، مالی ــای اقتص ــا در نظام ه آن ه
 نظــام مالیاتــی می توانــد بــا اخــذ مالیــات از افــراد و 
کــه درآمدهــای مطلــوب  واحدهــای اقتصــادی 
کــم  دارنــد شــرایط را بــرای بهبــود معیشــت اقشــار 
کاهــش  تــوان جامعــه فراهــم و فاصلــه  طبقاتــی را 

دهــد.
بــرای پاســخ بــه چگونگــی مصــرف مالیــات نیــز، 
کــرد  می تــوان بــه مالیــات بــر ارزش افــزوده اشــاره 
کــه بخش هایــی از آن بــرای ارتقــا نظــام ســالمت 
و توســعه زیرســاخت های شــهری و روســتایی 

پرداخــت می شــود.
کــه طبــق قانــون ۳ درصــد از  الزم بــه ذکــر اســت 
 مالیــات بــر ارزش افــزوده در اختیار شــهرداری ها 
کمــک شــایانی در جهــت  کــه  قــرار می گیــرد 

بــزرگ  پروژه هــای  هزینه هــای  مالــی  تامیــن 
شــهرداری ها نظیــر تجهیــز و نوســازی حمــل و 
نقــل عمومی، ایجــاد فضاهای تفریحــی، ترمیم 
خیابانهــا و معابرشــهری و غیــره مــورد اســتفاده 

قــرار می گیــرد.
عــالوه بــر مــوارد فــوق، حفــظ اســتقالل و تمامیت 
کشور از طریق تامین وسایل و تجهیزات دفاعی 
و اداره نیروهــای نظامــی و انتظامــی، تامیــن آب، 
بــرق، مخابــرات و نیــز وســایل ارتبــاط جمعــی 
بــرای عمــوم، اســتقرار امنیــت اجتماعــی، تامیــن 
مایحتــاج عمومی افــراد جامعــه در یــک ســطح 
قابــل قبــول، تامیــن زیــر ســاخت های اقتصــادی 
کلیــدی برای ایجــاد زمینه هــای  و صنایــع مــادر و 
تولیــد و اشــتغال و تعــادل اقتصــادی، تشــویق 
گــران، توزیــع عادالنــه ثروت  محققــان و پژوهــش 
وکاهــش فاصلــه طبقاتــی و غیــره از مــوارد مصرف 

مالیــات در جامعــه می باشــد.
گاه ســاختن مــردم از نقــش مالیــات  در نتیجــه آ
کشــور از اهمیــت  در پیشــرفت و رونــق اقتصــاد 
در  مالیــات  جایــگاه  بایــد  اســت.  برخــوردار 
توســعه زیــر ســاخت های عمرانــی، رفاهــی و 
ــه  ــراد جامع ــرای تمامی اف ــور را ب کش ــتی  بهداش
روشــن نمود. ایــن امــر موجــب افزایــش ســطح 
مشــارکت مــردم در پرداخــت مالیــات جهــت 

می گــردد. کشــور  درآمد هــای  تأمیــن 
کتمــان درآمــد در اظهارنامــه مالیاتــی برابــر   •
صفــر،  نــرخ  از  برخــورداری  عــدم  بــا  اســت 
معافیــت یا مشــوق های مالیاتــی و تعلق جرایم 

غیــر قابــل بخشــش مالیاتــی
اوراق مالیاتــی خدمتــی  الکترونیکــی  ابــالغ   •
نویــن در ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مالیاتــی
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تیــران  اقتصــادی  جهــش زیرســاختی و توســعه 
رهــاورد  اصفهــان،  اســتان  غــرب  در  کــرون  و 
ــرایط  ــود ش ــا وج ــووالن ب ــت مس ــت ها و هم سیاس
ســخت جنگ اقتصادی در این شهرســتان است. 
بــا فاصلــه ای ۴۵  گزارش ایرنــا، تیــران وکــرون  بــه 
کیلومتــری از مرکــز اســتان اصفهــان  و در موقعیــت 
جغرافیایی و ارتباطی بین اســتان های خوزســتان 
و چهارمحــال و بختیــاری و شهرســتان های غــرب 
امــا  زیــاد  دارای ظرفیت هــای  اصفهــان،  اســتان 

ناشــناخته اســت.
ســال  هشــت  در  دولــت  راهبردهــای  و  رویکــرد 
گذشــته در ایــن شهرســتان فرصت هــای زیــادی را 
بــرای رشــد ظرفیت هــا و بالفعل ســازی انجــام داده 
که ایــن اقــدام موجــب جهــش باالیــی در رشــد و 

پیشــرفت شــده اســت.
گردشــگری، حمایــت از  توســعه زیرســاخت های 
خدمــات  کشــاورزی،  و  صنعتــی  ســرمایه گذاری 
رســانی، اصــاح راه و جاده هــای ارتباطــی، ارتقــای 
ســرانه بهداشــتی، ورزشــی و اعتبــارات روســتایی 
و شــهری از جمله ایــن خدمــات در دوران دولــت 

تدبیــر و امیــد اســت.
در  کــه  کــرون  و  تیــران  کشــاورزی  و  گردشــگری 
نبود،بــه  اقتصــادی  برنامه هــای  جــزو  گذشــته 
و  درآمــد  کســب  و  اشــتغال زایی  بــرای  فرصتــی 
اســت. شــده  کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات 

دیگــر  از  روســتایی  و  شــهری  آبادانــی  و  توســعه 
خدمات دولت در این شهرســتان به شــمار می رود 
کاهــش مهاجــرت  از  و همیــن موضــوع موجــب 
و  معکــوس  مهاجــرت  حتــی  و  شــهر  بــه  روســتا 

اســت. شــده  ســرمایه گذاری 
 تیران و کرون قطب محصوالت گلخانه ای 

اصفهان
کــرون یکــی از مهمتریــن شهرســتان های  تیــران و 
گلخانــه ای و  کشــت  اســتان اصفهــان در توســعه 
از  هکتــار  هم اینــک ۲۰۰  ؛  اســت  آن  محصــوالت 
کشــت   کشــاورزی منطقــه به ایــن نــوع از  اراضــی 

اختصــاص یافتــه اســت.
کــرون با بیان اینکه  مدیــر جهــاد کشــاورزی تیــران و 
شهرســتان  در ایــن  گلخانــه  واحــد  از ۵۰۰  بیــش 
کــرد: ســاالنه بیــش از  فعالیــت می کنــد، تصریــح 
۴۵ هــزار تــن محصــول تولیــد و ۹۰ درصــد آن بــه 

بازارهــای خارجــی صــادر می شــود.

ــن   ــزار و ۵۰۰ ت ــزود : ۲ ه ــدی اف ــین احم محمدحس
بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در ایــن بخــش 
فعــال هســتند و  ســاالنه ۳۰ میلیــون دالر ارزآوری 

گذاران ایــن حــوزه دارد. بــرای ســرمایه 
وی بــه اجــرای طــرح آمایش ســرزمین در این خطه 
کــرد و اظهــار داشــت: طرح هــای مطالعــات  اشــاره 
و ســامانه برنامه ریــزی هدفمنــد در ایــن ســال ها 
محصــوالت  و  گیاهــان  کــه  اســت  شــده  باعــث 
کشــاورزی بر اســاس موقعیت و آب و هوای منطقه 

کشــت شــود.
کارآمــد نقــش  بــه اعتقــاد وی ایــن اقــدام موثــر و 
بســزایی در مدیریــت منابــع آب و ســرمایه های 

اســت. داشــته  خصوصــی  بخــش 
تقویت ظرفیت نهفته صنعت گردشگری  

گردشــگری  المللــی  بیــن  و  ملــی  ظرفیت هــای 
ــارک ملــی  کــرون شــامل قلعــه تاریخــی و پ تیــران و 
کردعلیا،  حفاظت شــده قمیشلو، شــهر زیر زمینی 
ســد شــهید منتظری روســتای خمیران، روســتای 
کوچــه باغ هــای تاریخــی تیــران  تاریخــی جاجــا، 

ناشــناخته مانــده بــود امــا 
 بــا سیاســت گذاری و اقــدام مســووالن و حمایــت از 
بخــش خصوصی، ایــن صنعــت بــه عنــوان اولویــت 
مهــم اقتصــادی منطقــه بــه منصــه ظهــور رســیده 

اســت.
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  رییــس 
به اینکــه  اشــاره  بــا  کــرون  و  تیــران  گردشــگری 

قابــل  حــوزه  اقتصادی ایــن  ســرمایه گذاری های 
کنــون  گذشــته نیســت، تصریح کــرد:  تا مقایســه بــا 
۳۵ پرونــده تقاضــای ســرمایه گذاری برای ایجــاد 
ســنتی،  خانــه  ســفره  ســنتی،  اقامتگاه هــای 
بوم گــردی   توســعه  و  نمایشــگاه صنایــع دســتی 

اســت. دریافــت شــده  در ایــن منطقــه  
محســن مظاهــری افــزود: هم اینــک ۱۲ اقامتــگاه 
گــردی در ایــن شهرســتان ایجاد شــده اســت  بــوم 
گذشــته قابــل بــه مقایســه  که ایــن آمــار نســبت بــه 
نیســت. وی ادامه داد: با بسترســازی برای توسعه 
خودجــوش  صــورت  بــه  نیــز  مــردم  گردشــگری، 
و  شــده  عرصــه  وارد  نهــاد  مــردم  تشــکل های  و 

کرده انــد. کمبودهــا را جبــران 
افزایش سرانه ورزشی و مشارکت اجتماعی 

جوانان
بــا  کــرون  رییــس اداره ورزش و جوانــان تیــران و 
اشــاره بــه افزایــش بیــش از ۱۵ هــزار مترمربــع فضــای 
ورزشــی و تاســیس ۱۰ ســازمان مــردم نهــاد  جوانــان 
گفت: ایــن اقدامــات ســرانه  در چندســال اخیــر، 
ورزشــی و مشــارکت اجتماعــی جوانــان را افزایــش 

داده اســت.
توســعه  و  زدایــی  تمرکــز  افــزود:  مــرادی  مهــدی 
زیرســاخت های ورزشــی نظیــر ســالن، زمین هــای 
دسترســی  روســتایی  ورزش  خانه هــای  چمــن، 
گیــری بــه  بخــش زیــادی از مــردم  را بــرای بهــره 

کــرده اســت. امکانــات ورزشــی فراهــم 

ــر  ــت تدبی ــت دول ــدت فعالی ــول م ــزود: در ط وی اف
ــیده، ۲ قطعــه  ــی سرپوش ــالن ورزش ــد ســه س و امی
زمیــن چمــن، زمیــن فوتبــال ســاحلی و ۱۶ خانــه 
اســتاندارد،  فوتبــال  زمیــن  روســتایی،  ورزش 
والیبــال و ورزش هــای محلــی آســفالتی در بخــش 
روســتایی این شهرســتان احــداث شــده اســت.

کــرون  و  تیــران  جوانــان  و  ورزش  اداره  رییــس 
کــرد: فرصــت ســازی بــرای ســرمایه  خاطرنشــان 
گــذاری بخــش خصوصــی و ارائــه تســهیات باعــث 
شــده اســت تــا بیــش از۱۰ باشــگاه ورزشــی و یــک 
اســتخر شــنا ســر پوشــیده مجهز توســط بخش غیر 

دولتــی در ایــن منطقــه راه انــدازی شــود.
افزایش اعتبارات و توسعه زیرساخت ها

در  به اینکــه  اشــاره  بــا  کــرون  و  تیــران  فرمانــدار 
شــاهد  شهرســتان  مختلف ایــن  بخش هــای 
تحــول و دگرگونــی بوده ایــم، تصریح کــرد: ســاالنه 
در  رســانی  خدمــات  بــرای  ریــال  میلیــارد   ۵۰۰
ــت به ایــن  بخــش شــهری و روســتایی توســط دول
منطقــه اختصــاص یافته اســت  کــه از منابــع درآمد 

مــی رود. شــمار  بــه  دهیاری هــا  و  شــهرداری ها 
کیــد بر اینکــه نبایــد اقدامــات  مجیــد حججــی  بــا تا
کــرد:  گذاشــت، تصریــح  گرفتــه را پنهــان  صــورت 
اطــاع رســانی خوبــی از اقدامــات دولــت در تیــران و 
کــرون صــورت نگرفته اســت امــا دامنه فعالیت ها با 
وجــود محدودیت هــای اعتبــاری و جنــگ ســخت 
اقتصــادی قابــل مقایســه بــا شــرایط خــاص دوران 

گذشــته نیســت. دولت هــای 
گفتــه وی، تعامــل بیــن بخش هــای اداری،  بــه 
دهیاری هــا  و  رســان  خدمــات  دســتگاه های 
گاز و بــرق رســانی و  کــه  شــاهد  باعــث شــده اســت 
توســعه شــبکه های مخابراتی در روســتاها شــاهد 

باشــیم.
کــرون افــزود: اتصــال روســتاهای  فرمانــدار تیــران و 
 ایــن شهرســتان بــه شــبکه های آبرســانی و اصــاح 
کاهــش هــدر رفت ایــن  لوله هــای انتقــال آب  در 
منابــع مهــم اســت و همچنیــن  مشــکاتی در 
زمینــه راه ســازی، اصــاح جاده هــا و نیــز احــداث 
ــی وجــود  زیرگذرهــا، جــاده و مســیرهای مواصات
دارد  امــا منابــع محــدود و افزایــش هزینه هــا را باید 

در نظــر داشــت.
که ســال ها  کــرد: پروژه هایی  حججــی خاطرنشــان 
ــا وجــود وضعیــت  ــود ب پیــش نیمــه تمــام مانــده ب

ســخت درآمــدی دولــت  بــه ســرانجام رســید.

جهش زیرساختی؛  رهاورد هشت سال فعالیت 
در شهرستان تیران و کرون 

خبرربخ

خبر

نشســت شــورای مدیریــت بحــران شهرســتان 
اردســتان بــا محوریــت تنــش آبــی و ســازگاری بــا 

کــم آبــی برگــزار شــد.
معــاون فرمانــدار اردســتان در ایــن جلســه گفــت: 
کم آبــی در نقــاط  در چنــد ســال اخیــر موضــوع 
مختلف کشور همیشــه وجود داشــته، اما وقوع 
خشکســالی در مناطق کویری تبعات بیشــتری 

داشــته اســت.
کیانــی افــزود: بــرای غلبــه بــر آثــار  محمــد تقــی 
بخــش  در  بایــد  خشکســالی  پدیــده  از  ناشــی 
بــرای  و  کنــد  تغییــر  کشــت  الگــوی  کشــاورزی 
باالبــردن راندمــان آبیــاری از روش هــای نویــن 

کنیــم. اســتفاده 
و  حیاتــی  مــاده  یــک  شــرب  آب  افــزود:  وی   
آمــوزش خانواده هــا بــا مبانــی مصــرف بهینــه آب 

اســت. ضــروری 
ــا  ــتان ب ــای اردس ــر آبف  در ادامه ایــن جلســه مدی
گــذر از  بیان اینکــه اقدامــات خوبــی بــه منظــور 
تنــش آبــی در ایــن منطقــه انجــام شــده اســت، 
ــال  ــی س ــش آب ــذر از تن گ ــور  ــه منظ ــرد: ب ک ــام  اع
لوله گــذاری و توســعه  از قبیــل  1۴۰۰ اقداماتــی 
شــبکه خط انتقال داخلی روســتای کچوسنگ 
بــه شــیرازان انجــام شــده اســت و بعــد از 1۰ ســال 
انتظــار مخــزن جدیــد راه انــدازی و انشــعاب آب 
کچوســنگ بــه شــیرازان وصــل شــد.   از روســتای 
کــرد: بــا اتصــال خــط انتقــال  رضــا دهقانــی بیــان 
آب مجتمــع روســتای موغــار بــه آب شــیرین کن 
شــهر مهابــاد، 9 روســتا در ایــن مجتمــع از آب 
لیتــر در ثانیــه  بــه میــزان  پنــج  پایــدار   شــرب 

برخــوردار شــدند. 
دلیــل  بــه  دارد  احتمــال  کــرد:  کیــد  تا وی 

تابســتان  در  مشــترکین  منابــع،  محدودیــت 
بنابرایــن  شــوند،  روبــرو  آب  فشــار  کاهــش  بــا 
الزم اســت ادارات و ارگان هــا بــا نصــب مخــزن 
کم آبی  اســتراتژیک بر مشــکات ناشــی از بحران 

کننــد.  غلبــه 
دهقانــی منابــع آب اردســتان را شــامل 13 رشــته 
قنــات، ۴8 حلقــه چــاه و پنــج دهانــه چشــمه 
کــه بخشــی از آب شــرب  مــورد نیــاز  کــرد  عنــوان 
ســه شــهر و 1۰8 روســتای تحــت پوشــش  و ۴۵ 
روســتای غیــر تحــت پوشــش را تامیــن می کنــد.  
رئیــس آمــوزش همگانی آبفــای اســتان اصفهان 
نیــز در ایــن جلســه اظهــار داشــت: آبفــای اســتان 
اصفهــان بــا آمــوزش  مدیریــت مصــرف بــرای 
از   گــذر  قشــرهای مختلــف جامعــه، درصــدد  

تنــش آبــی در اســتان اســت.
محســن شــفیعا افــزود: باید بــا برقــراری ارتبــاط با  
تمــام دهیــاران بتوانیــم مفاهیــم مصــرف بهینــه 
ــرا  کنیــم زی ــه مــردم در روســتاها  منتقــل  ب را ب

ّ
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انتقــال  بــرای  خوبــی  بســیار  بــازوی  دهیــاران 
ــتند. ــتاها هس ــی در روس ــم آموزش مفاهی

در  آبــی  سه شــنبه های  پویــش  گفــت:  وی 
روســتاهای اســتان در حــال اجراســت و در آن  
مفاهیــم مصــرف بهینــه آب بــه صــورت متمرکز و 
یکپارچــه  به روســتاییان آمــوزش داده می شــود.

شــفیعا ابــراز داشــت: بــا توجــه به اینکــه تابســتان 
ســختی در پیــش داریــم نیــاز اســت تــا از تمــام 
ظرفیت هــا در زمینــه فرهنــگ ســازی مصــرف 
کنیــم تــا بتوانیــم از بحــران  درســت آب اســتفاده 
گفــت: در و در ایــن زمینــه از  کنیــم. وی  عبــور 
ظرفیــت ائمــه جماعــات بهــره منــد شــدیم تــا در 
روســتاها و مســاجد تذکــرات الزم  را در خصــوص 

ب بــه مــردم بدهنــد. 
ّ
مصــرف بهینــه آ

مدیــر منطقــه شــش شــهرداری اصفهــان گفت: 
کشوری پس  پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید 
از اجــرا به مباحث زیســت محیطی کمــک کرده 
و زیرســاخت های حمل ونقلی از شهرک شهید 

کشــوری به ســمت صفه را تســریع می کند.
گــو بــا  ایمنــا، بــا  گفــت و  محمدرضــا برکــت در 
ــه پــروژه تقاطــع غیــر همســطح شــهید  اشــاره ب
کشــوری  ــرد: شــهرک شــهید  ک کشــوری، اظهــار 
بــه لحــاظ تعــداد جمیعــت و بارگذاری هــای زیاد 
کــه احــداث  بــا مشــکات تــردد مواجــه اســت 
کاهــش ترافیــک آن  تقاطــع غیــر همســطح در 

ــود. ــذار خواهــد ب بســیار تأثیرگ
کلنــگ احــداث پــروژه تقاطــع  وی بــا بیان اینکــه 
غیر همســطح شــهید کشــوری ســال گذشــته بر 
کــرد: برای ایــن پــروژه  زمیــن زده شــد، تصریــح 
احــداث می شــود،  بــه صــورت مشــارکتی  کــه 
گرفتــه شــده  ۳۰ میلیــارد تومــان اعتبــار در نظــر 

اســت.
اصفهــان  شــهرداری  شــش  منطقــه  مدیــر 
ــث  ــه مباح ــرا ب ــس از اج ــروژه پ ــن پ ــه داد: ای ادام
کمــک می کنــد و زمینه هــای  زیســت محیطــی 

بــه  کشــوری  شــهید  شــهرک  از  حمل ونقلــی 
کنان  ــرا ســا ســمت صفــه را تســریع می کنــد، زی
میــدان  نیســت  نیــاز  دیگــر  کشــوری  شــهرک 

قوچانــی را دور بزننــد.
وی بــا اشــاره بــه مشــخصات پــل دایرکشــنال 
کل مســیر دایرکشــنال ۷۵۰  گفــت: طــول  پــروژه 
ــر  ــه، ۱۶۰ مت ک ــت  ــپ اس ــدد رم ــامل دو ع ــر ش مت
طــول رمــپ A1، تابلیــه ۱۴۰ متــر، ۴۵۰ متــر طــول 
رمــپ A2، عــرض مســیر ۱۲ متــر شــامل دو الیــن 
رفــت و دو الیــن پیــاده رو در طرفیــن، تعــداد 
کثــر ارتفــاع ســتون از  ســتون ها پنــج عــدد، حدا
روی فونداســیون ۶.۵۰ متــر، تنــاژ آرماتــور حــدود 
۵۰۰ تــن، مقــدار بتــن حــدود ســه هــزار و ۵۰۰ 
مترمکعــب و مقــدار زیرســازی حــدود چهــار هــزار 

مترمربــع اســت.
وی بــا اشــاره بــه مشــخصات مســیر تعریــض 
کرد: طول مســیر تعریض  راســتگرد پروژه، اظهار 
بــه  گــرد ۷۵۰ متــر و عرض ایــن مســیر  راســت 
کــه مقــدار  طــور میانگیــن چهــار تــا ۱۰ متــر اســت 
زیرســازی آن حــدود پنــج هــزار و ۵۰۰ مترمربــع 
و مســیر پیــاده روســازی حــدود یــک هــزار و ۹۰۰ 

ــع اســت. مترمرب

برگزاری نشست شورای مدیریت بحران 
شهرستان اردستان

مدیر منطقه ۶ شهرداری اصفهان:

زیرساخت های حمل ونقلی شهرک شهید کشوری 
تقویت می شود

خبرربخ
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کیفیــت  گفــت:  ــوژی فــوالد غــرب آســیا  مدیرتکنول
محصــوالت شــرکت فــوالد مبارکــه همپــای شــرکت 
بــا  و  اســت  جنوبــی  کــره  پوســکو  فوالدســازی 
مبارکــه  فــوالد  شــرکت  فــروش  واحــد  پشــتیبانی 
حاصــل  محصــوالت  از  منــدی  رضایــت  همــواره 
ک، مدیرتکنولــوژی فــوالد  شــده اســت. مســعود پــا
کــرد:  گــو با ایراســین اظهــار  گفــت و  غــرب آســیا در 
شــرکت فــوالد غــرب آســیا یکــی از بزرگتریــن مصــرف 
گــرم شــرکت فــوالد  کننــدگان محصــوالت ورق نــورد 
مبارکــه محســوب می شــود. وی افــزود: ۱۰۰ درصــد 
مــواد اولیــه شــرکت فــوالد غــرب آســیا از محصــوالت 
شــرکت فــوالد مبارکــه تامیــن می شــود و در مقــام 
کــره  کشــورهای  مقایســه بــا محصــوالت وارداتــی از 
کاف هــای شــرکت  کیفیــت  جنوبــی، چیــن، ژاپــن 
فــوالد مبارکــه زبانــزد اســت. مدیرتکنولــوژی فــوالد 
محصــوالت  کیفیــت  کــرد:  تصریــح  آســیا  غــرب 
شــرکت فــوالد مبارکــه همپــای شــرکت فوالدســازی 
کــره جنوبــی اســت و بــا پشــتیبانی واحــد  پوســکو 

رضایــت  همــواره  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  فــروش 
منــدی از محصــوالت تولیدی ایــن شــرکت حاصــل 
شــده اســت. شــایان ذکر اســت شــرکت فوالد مبارکه 
عــاوه بــر بازدهــی کیفــی مناســب در ســال گذشــته، 
در دومــاه ابتدایــی ســال جاری توانســت رکوردهای 
کنــد. بــرای مثال ایــن  کســب  کیفــی قابــل توجهــی 
شــرکت موفــق شــد بــه بازده کیفــی ۹۱ درصد دســت 
کنــون  کــه از ابتــدای راه انــدازی فــوالد مبارکــه تا یابــد 
کیفــی همــه  بــی ســابقه اســت و مجمــوع بــازده 
کــه در فراینــد تولیــد دخالــت دارنــد؛  واحدهایــی را 

نشــان می دهــد.

فــوالد مــردان شــرکت فوالد مبارکه در محــل کار رأی 
ــاش  ــر ت ــان پ کارکن ــد.  ــه صندوق انداختن ــود را ب خ
فــوالد مبارکــه بــا حضــور پــای صنــدوق رای ســیار در 

محــل کارشــان، دیــن خــود را به اســام و انقــاب ادا 
کــرده و بــه نامزد هــای مــورد نظرشــان رای دادنــد. 

کنــار  کشــور امــروز در  جهادگــران عرصــه صنعــت 
ــات ۱۴۰۰ هــم  ــرای شــرکت در انتخاب ســنگر تولیــد ب

کردنــد. نقــش خــود را بــه بهتریــن شــکل ایفا 
تولیــد  بزرگتریــن  مبارکــه  فــوالد  عظیــم  مجتمــع 
کــه بیــش از نیمــی از  کننــده فــوالد خــام کشــور اســت 

محصــوالت فوالدی ایــران را تامیــن میکنــد.

در چهارمین جلســه شورای سیاســت گذاری سرای 
نوآوری فرش ماشــینی دانشــگاه آزاد اسامی کاشــان 
کــه چهارمیــن نمایشــگاه بین المللــی  مصــوب شــد 
تجهیــزات جانبــی فــرش ماشــینی و صنایع وابســته 
پائیــز  در  ماشــینی  فــرش  نــوآوری  ســرای  توســط 

کاشــان برگــزار شــود. امســال در 
شــورای  جلســه  چهارمیــن  در  دیــاری  منصــور 
ماشــینی  فــرش  نــوآوری  ســرای  سیاســت گذاری 
از  گزارشــی  طــی  اسامی کاشــان  آزاد  دانشــگاه 
کــرد:  اظهــار  اخیــر،  ماه هــای  عملکــرد ســرا طــی 
فــرش  تخصصــی  شــتاب دهنده  راه انــدازی 
فــرش  فروشــگاه اینترنتی  راه انــدازی  ماشــینی، 
کارکنان دانشــگاه آزاد اسامی سراسر  ماشــینی ویژه 
ــت علمــی و فنــاوری  ــا معاون ــرارداد ب کشــور و عقــد ق

ریاســت جمهــوری و جــذب ۳۰ میلیــارد ریال کمک 
باعــوض جهــت بازســازی یکــی از ســاختمان های 
اســتقرار  جهــت  اسامی کاشــان  آزاد  دانشــگاه 
ــوآوری فــرش ماشــینی از جملــه اقدامــات  ســرای ن
انجام شــده اســت. رئیــس ســرای نــوآوری فــرش 
گفــت: در تــاش هســتیم تــا بــا همــکاری  ماشــینی 
ریاســت  فنــاوری  علمــی و  معاونــت  حمایــت  و 

جمهــوری، اتــاق بازرگانــی، اداره صنعــت، معــدن 
ســاخت  مرتبــط،  نهادهــای  ســایر  و  تجــارت  و 
بــا  را  فــرش  بافندگــی  مــدرن  ماشــین  نخســتین 
ــوآوری  محوریــت، مدیریــت و برنامه ریــزی ســرای ن
اسامی کاشــان  آزاد  دانشــگاه  ماشــینی  فــرش 
صنــدوق  تشــکیل  داد:  ادامــه  وی  کنیــم.  آغــاز 
ســرمایه گذاری ریســک پذیر )VC( ســرای نــوآوری 
فــرش ماشــینی نیــز از دیگــر مصوبــات چهارمیــن 
نــوآوری  ســرای  سیاســت گذاری  شــورای  جلســه 
فــرش ماشــینی دانشــگاه آزاد اسامی کاشــان بــود.

کــه  شــد  مصــوب  همچنیــن  جلســه  در ایــن 
چهارمین نمایشــگاه بین المللی تجهیــزات جانبی 
فــرش ماشــینی و صنایــع وابســته توســط ســرای 
کاشــان  نــوآوری فــرش ماشــینی در پائیــز امســال در 

برگــزار شــود.

مدیرتکنولوژی فوالد غرب آسیا:  

کیفیت محصوالت شرکت فوالد مبارکه همپای پوسکو 
کره جنوبی است

پا به پای دیگر هموطنان: 

کوره  کنار  رای دادن فوالدی ها در 

نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی پائیز امسال در کاشان برگزار می شود
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همزمــان بــا هفتــه محیــط زیســت، مرحلــه نخســت 
تصفیــه خانــه فاضــاِب بزرگتریــن پاالیشــگاه فــرآوری 
غــاِت اســتان اصفهــان در شــهرک صنعتــی مورچــه 

خــورت شــاهین شــهر افتتــاح شــد.
مدیــر عامل ایــن شــرکت بــا بیان اینکه ایــن طــرح 
بــا ۳۰۰ میلیــارد ریــال هزینــه بــه بهــره بــرداری رســید 
محصــوالت  زمنیه هــای  در  شــرکت  گفت: ایــن 
ک دام فعالیت  غذایــی، بهداشــتی، صنعتــی و خــورا
کنــون، ظرفیــِت تولیــد، ۴۰۰ تــن در روز  می کنــد و ا

اســت.
کبر نصیــری افزود: این تصفیه خانه دو مرحله  علــی ا
دارد که مرحله اول تصفیه خانه شــیمایی، هوازی، 

بــی هــوازی و لجن خشــک کن اســت.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
بیان اینکه راه اندازی تصفیه خانه ها هزینه نیست؛ 
گــذاری بــرای ســال های بعــد صنایــع  بلکــه ســرمایه 
اســت، گفت: هر واحدی که در فهرســت واحد های 

گرفته است و بخواهد  آالینده در محیط زیست قرار 
کنــد،  ــی  در حوزه هــای هــوا و پســماند، رفــع آالیندگ
کــم بهــره و طوالنــی مــدِت  می توانــد از تســهیات 

کند. ســازمان اســتفاده 
کمبــود  ایــرج حشــمتی افــزود: بــا تغییــر اقلیــم و 
منابــع آبــی در اســتان، راه انــدازی تصفیــه خانه هــای 
کمــک بــرای ادامــه فعالیــت در  صنعتــی، بهتریــن 

صنایــع اســت.
بــا راه اندازی ایــن تصفیــه خانــه، روزانــه، هــزار و ۲۰۰ 
متــر مکعــب آب تصفیه می شــود که با تکمیــل طرح 
و اجــرای مرحلــه دوم آن، ۵۰۰ متــر مکعــب آب بــه 

چرخــه تولیــد برمی گــردد.

مورچه خورت شاهین شهر:

افتتاح مرحله اوِل تصفیه خانه فاضالب در یک واحد فرآوری غالت

خبر

بهره بــرداری  و  حفاظــت  معاونــت  سرپرســت 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان بــا اشــاره به خالی 
گفــت:  بــودن ۶۶ درصــد مخــزن ســد زاینــده رود، 
احتمال دارد بازگشــایی زاینده رود در زمان بســیار 
محــدود و تنهــا بــرای نجات باغــات غرب اصفهان 

باشــد. 
محمــود چیتیــان در خصــوص آخریــن وضعیــت 
کــرد: در حــال حاضــر ۳۴  ســد زاینــده رود، اظهــار 

درصــد ســد زاینــده رود آب دارد.
وی بــا بیان اینکــه ذخیــره آب ســد زاینــده رود ۴۴۶ 
میلیــون مترمکعــب اســت، افــزود: در حــال حاضــر 
 ۲۷ آن  خروجــی  و   ۲۴ زاینــده رود  ســد  ورودی 

مترمکعــب بــر ثانیــه اســت.
بهره بــرداری  و  حفاظــت  معاونــت  سرپرســت 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان دربــاره وضعیــت 
کیــد بــر  بحرانــی تأمیــن آب شــرب در اصفهــان و تأ
اجــرای هــر چــه ســریع تر فــاز اضطــراری ســامانه 
گفــت: شــرکت  دوم آب رســانی اصفهــان بــزرگ، 
آب منطقــه ای بــه خصــوص از ابتــدای امســال 
بــه شــدت بــه دنبــال اجــرای هــر چــه ســریعتر این 
فــاز اســت و هــم بــه لحــاظ تامیــن اعتبــار و هــم 
کنون  کرده و ا تجهیزات موردنیاز شــرایط را دنبال 
حــدود ۹۵ درصد ایــن فــاز انجــام شــده اســت که با 
بهره بــرداری از آن ســه مترمکعــب بــر ثانیــه آب وارد 

اصفهــان بــزرگ می شــود.
اضطــراری  فــاز  کرد: ایــن  پیش بینــی  وی 
درصورتی کــه مشــکلی ایجاد نشــود، بــه زودی وارد 

شــد. خواهــد  مــدار 
بــا بیان اینکــه شــرکت آب منطقــه ای  چیتیــان 
کثــر میــزان آب موردنیــاز را تحویــل  کنــون حدا ا
گفــت: در  تصفیه خانــه باباشــیخعلی می دهــد، 

اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  حاضــر  حــال 
کامــل آب را تحویــل تصفیــه خانــه  بــا ظرفیــت 
امــا مشــکل این اســت  باباشــیخعلی می دهــد، 
کــه در ســاعات پیــک تابســتان  کــه چاه هایــی 
کمــک می کردنــد  توزیــع آب شــرب  بــه شــبکه 
همچــون چاه هــای فلمــن یــا چاه هــای حریمــی و 
کاهــش بســیار  یــا ســایر چاه هــای ســطح شــهر بــا 

زیــاد دبــی مواجــه شــده اند.
ــه  ــه تصفیه خان ک ــت  ــه داش ــد توج ــت: بای گف وی 
باباشــیخعلی تنهــا بخشــی از منطقــه را پوشــش 
مــی داده، امــا امــروز اصفهــان چاه هــای فلمــن و 
یــا چاه هــای حریمــی را از دســت داده و یــا دبــی آب 

ــت. ــده اس ــم ش ک ــا  چاه ه
بهره بــرداری  و  حفاظــت  معاونــت  سرپرســت 
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان دربــاره برخــی 
آب  بحرانــی  وضعیــت  بــه  نســبت  نگرانی هــا 
ــا توجــه به اینکــه  ــرد: ب ک کیــد  شــرب اصفهــان، تأ
خردادمــاه، دمــای هــوا یک مرتبــه افزایــش یافــت، 
مخــازن شــبکه به یک بــاره دچــار شــوک عجیبــی 
شــد، امــا پیش بینی شــده هفتــه آینده بــا کاهش 
کمی متعــادل  آب  مصــرف  هــوا  دمــای  جزئــی 

شــود.
گفــت: بــا توجــه به اینکــه اولویــت وزارت نیــرو  وی 
بــر  تامیــن آب شــرب اســت به طورقطــع ســعی 
ــرای تأمیــن  ــا مشــکلی ب حفظ ایــن رســالت دارد ت

آب شــرب اصفهــان پیــش نیایــد.
چیتیان در خصوص برخی صحبت ها در فضای 
کــرد:  مجــازی مبنــی بــر جریــان زاینــده رود، اظهــار 
احتمال دارد بازگشــایی زاینده رود در زمان بســیار 
محــدود و تنهــا بــرای نجات باغــات غرب اصفهان 

باشد.

سرپرست معاونت بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان: 

احتمال جریان آب تنها برای باغات غرب اصفهان

خبرربخ

اصفهــان  شــهردار  شــهری  عمــران  معــاون 
نیــم  و  یــک  آینــده  مــاه  یــک  ظــرف  گفــت: 
کیلومتــر ششــم تا  کیلومتــر رینــگ حفاظتــی از 
هفــت و نیــم همچنیــن تقاطع قهجاورســتان 
بــه بهره بــرداری می رســد. رینــگ  در مســیر 

ایرج مظفر در حاشــیه برگزاری جلســه بررســی 
شــهرداری  عمرانــی  پروژه هــای  پیشــرفت 
امــروز  کــرد:  اظهــار  آن،  مصوبــات  پیرامــون 
برنامه ریــزی  و  مشــکات  بررســی  جلســه 
پروژه هــای بــزرگ عمرانــی در محــل تجهیــز 
کیلومتر چهارم  کارگاه پروژه حلقه حفاظتی از 
تــا هفتــم برگــزار شــد؛ بــا توجــه بــه اهمیت ایــن 
کــه داشــت برنامــه بازدیــد  پــروژه و مســائلی 
کار قــرار  شــهردار از رونــد اجــرای آن را در دســتور 

دادیــم.
حلقــه  پــروژه  اجــرای  رونــد  افــزود:  وی 
حفاظتــی از کیلومتــر چهــارم تــا هفتم علیرغم 
مالــی  مباحــث  در  برخــی مشــکات  وجــود 
قبولــی  قابــل  پیشــرفت  از  آزادســازی ها  و 
برخــوردار اســت، از ایــن رو تصمیماتــی بــرای 
کــه مدیــر منطقــه  پیشــرفت پــروژه اتخــاذ شــد 
درصــد  دو  وقــت  ع  اســر در  شــهرداری   ۱۵
کنــد تــا بتوانیــم  باقیمانــده مســیر را آزادســازی 
طبــق برنامه ریــزی ظــرف دو مــاه آینده ایــن 

قســمت از مســیر را تحویــل دهیــم.
اصفهــان  شــهردار  شــهری  عمــران  معــاون 
ادامــه داد: ظــرف یــک مــاه آینــده یــک و نیــم 
کیلومتــر ششــم تا  کیلومتــر رینــگ حفاظتــی از 
هفــت و نیــم همچنیــن تقاطع قهجاورســتان 
در مســیر رینــگ را بــه بهره بــرداری می رســانیم 
کــه  و ادامــه مســیر از کیلومتــر ششــم تــا چهــارم 
عملیــات زیرســازی آن انجــام شــده و آمــاده 
تکمیــل  را  اســت  آســفالت  و  جدول گــذاری 

کــرد. خواهیــم 
مباحــث  امــروز  کــرد: در جلســه  کیــد  تا وی 
ــران  ــازمان عم ــی س ــکات مال ــه مش ــوط ب مرب
از طریــق منابــع مالــی  مطــرح و مقــرر شــد 
وام  تســهیات  از  اســتفاده  بــا  و  مناطــق 
پرداخت هایــی را بــه ســازمان عمــران داشــته 

باشــیم.

معاون عمران شهری شهردار 
اصفهان خبر داد:

اتفاقات خوشایند 
عمرانی در مسیر 

رینگ چهارم
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منصــور شیشــه فــروش در گفت وگــو با مهر با اشــاره 
بــه وقــوع حریــق در ۱.۵ هکتــار از اراضــی رودآبــاد 
ســمیرم اظهــار داشــت: ایــن حادثــه عصــر امــروز 

ــزارش شــده اســت. گ
وی بــا بیــان اینکــه نیروهــای اطفــا حریــق با کمک 
اهالــی محلــی پــس از دو ســاعت تــاش ایــن حریق 
کردند، ادامه داد: خوشبختانه از گسترش  را اطفا 

حریــق در بخش هــای دیگــر جلوگیری شــد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کنــون   بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تا
پوشــش های  و  مراتــع  در  حریــق  مــورد   ۱۶
گیاهــی غــرب و جنــوب اســتان رخ داده اســت، 
ابــراز داشــت: در مجمــوع در ۲۹ و نیــم هکتــار از 
گیاهــی دچــار حریــق شــده اســت. پوشــش های 

گــروه ســامت  ســیدمهدی میرجهانیــان مدیــر 
محیــط مرکز بهداشــت اســتان اصفهــان در گفتگو 
گــروه اســتان های باشــگاه خبرنــگاران جــوان از  بــا 
اصفهان،گفــت: تغییــر مــزه آب اصفهــان ارتباطــی 
بــا بهداشــتی نبــودن آن نــدارد. او افــزود: امســال 
اســتان اصفهــان از نظــر آبــی در شــرایط خاصــی 
گرفتــه اســت و خروجــی ســد زاینــده رود  بــرای  قــرار 
کافــی نیســت. مدیــر  تامیــن آب شــهر اصفهــان 
اســتان  بهداشــت  مرکــز  محیــط  ســامت  گــروه 
اصفهــان ادامــه داد: شــرکت آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان از چاه هــای شناســنامه دار بهــره بــرداری 
گفــت: ممکــن اســت بــه دلیــل  کــرده اســت. او 
هدایــت الکتریکــی، آب بــرای برخــی شــهروندان 
کــه البته هیچ مشــکلی  مــزه دیگــری داشــته باشــد 
بــرای ســامت افــراد نــدارد. میرجهانیــان اظهــار 
کــرد: شــهروندان می تواننــد مشــکات آبــی خــود را 

ــد. ــان بگذارن ــاس شــماره ۱۹۰ در می ــا تم ب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری 
اصفهان:

۲۹ هکتار از پوشش 
گیاهی اصفهان دچار 

حریق شده است

مدیر گروه سالمت محیط مرکز 
بهداشت استان اصفهان:

مزه آب استان اصفهان 
کرده، اما سالم  تغییر 

است

خبرربخ

خبرربخ

گزارشربخ

ایــران   در  جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  برگــزاری 
کــز  گیــری و بازگشــایی مرا بافاصلــه پــس از آغــاز رای 
رأی مــورد توجــه ویــژه رســانه های منطقــه ای قــرار 
گرفــت. در همیــن رابطــه پایــگاه خبــری المیادیــن 
لبنــان در تیتــر خــود با عنــوان حضور گســترده مردم 
ــات ریاســت جمهــوری  گیــری انتخاب ــز رای  ک در مرا
گیــری امــروز جمعــه  کــز رای  کــه مرا در ایــران نوشــت 
کــه واجــد  ایرانــی  از ۵۹ میلیــون  بیــش  بــه روی 
شــرایط رای گیری و مشــارکت در ســیزدهمین دوره 

انتخابــات ریاســت جمهــوری هســتند بــاز شــد.
گــزارش خــود همچنیــن بــه  حضــور  المیادیــن در 
ــاب  ــم انق ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
اســامی در پــای صنــدوق رای در ســاعات اولیــه 
پرداخــت و بیانــات ایشــان در خصــوص تعییــن 
کشــور توســط ملت طی ۴ ســال آینده را  سرنوشــت 
مــورد توجــه قــرار داد. ایــن شــبکه خبــری همچنین 
بــه بازتــاب برگــزاری انتخابات در شــهرهای مختلف 
پــای  در  انتخاباتــی  نامزدهــای  حضــور  و  کشــور 
صندوق هــای رای نیــز اشــاره کرد که از جمله نکات 
جالــب توجــه این بــود که بر اســاس گزارش خبرنگار 
کنــار مــزار شــهید ســردار  کرمــان در  المیادیــن مــردم 
ــای صندوق هــای  گســترده پ ــه شــکل   ســلیمانی ب

رای رفتند.
روزنامــه فرامنطقــه ای القــدس العربــی نیــز چنــد 
تیتــر برتــر  خــود را بــه موضــوع انتخابــات ریاســت 
کــه  کــرد  کیــد  جمهــوری در ایــران اختصــاص داد و تا
رهبــر معظــم انقاب اســامی ایران در ســاعات اولیه 

رای خــود را در صنــدوق انداختنــد.
کــه  نوشــت  نیــز  الجزیــره  شــبکه  خبــری   پایــگاه 
انتخــاب  بــرای  خردادمــاه،  جمعــه 28  ایرانی هــا 
رئیــس جمهــور خــود بــه پــای صندوق هــای رای 
رفتنــد. ایــن پایــگاه خبــری نیــز بــه بیانــات رهبــر 
معظــم انقــاب اســامی در ســاعات اولیــه رای گیری 
کرد که خواســتار مشــارکت گســترده مردم در  اشــاره 

ــدند. ــات ش انتخاب
شــبکه الجزیــره بــه نقــل از خبرنــگار خــود در تهــران 
کــه وی در آن حضــور  گیــری  کــه مرکــز رای  نوشــت 
دارد، شــاهد حضور گســترده مردم و رای دهندگان 

از ســاعات اولیــه صبــح بــود.
گزارش هــای  در  نیــز   ۲۱ عربــی  خبــری  پایــگاه 
متعــددی بــه بررســی انتخابــات ریاســت جمهــوری 
اســامی ایران و بررســی کاندیداهــای حاضــر در ایــن 

انتخابــات و جریان هــای رقیــب پرداخــت و نوشــت 
کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی همزمان بــا حضــور 
کیــد کردند که هــر رای  در پــای صندوق هــای رای تا
تاثیــر خــود را خواهــد داشــت. ایشــان همچنیــن از 
کــه بــا شــرکت در ایــن  تمــام مــردم ایــران خواســتند 
کننــد،  انتخابــات رئیــس جمهــور خــود را انتخــاب 
کــه ایــن موضــوع برای آینده کشــور بســیار مهم  چــرا 

اســت.
گزارشــی بــه آغــاز  پایــگاه خبــری روســیا الیــوم نیــز در 
ــرد  ک ــات ریاســت جمهــوری در ایــران اشــاره  انتخاب
کــه انتخابــات از ســاعت ۷ صبــح  جمعــه  و نوشــت 
28 خردادمــاه آغــاز شــد و تــا نیمه هــای شــب بــه 
وقــت محلــی در ۶۶ هــزار و ۸۰۰ مرکــز انتخاباتــی در 

تمامی اســتان های ایــران ادامــه داشــت.
روزنامــه البنــاء لبنــان با اشــاره بــه برگــزاری انتخابات 
ریاســت جمهــوری و حضــور مــردم در ســاعات اولیــه 
در پــای صندوق هــای رای  نوشــت که انتخابــات در 
کشــورهای جهــان ادامــه  شــرایطی بــا توجــه و نــگاه 
کننــده ایرانــی نیــز  کــره  کــه هیئــت مذا پیــدا می کنــد 
کــرات بــرای بازگشــت آمریــکا بــه توافــق برجــام را  مذا
در ویــن دنبــال می کنــد. ایــن روزنامــه پیــش بینــی 
ریاســت  انتخابــات جــاری  مــردم در  کــرد حضــور 
جمهوری  بیشــتر از انتخابات گذشــته خواهد بود.
شــبکه خبــری اســکای نیــوز وابســته بــه امــارات 
ــات ریاســت  ــزاری انتخاب ــه برگ ــز ب ــی نی ــده عرب متح
کرد  جمهوری در ایران اشــاره و در عین حال ســعی 
ایــن انتخابــات را بــا نــگاه ویــژه خــود پوشــش دهــد. 
ــات  ــردم در انتخاب ــارکت م ــزان مش ــزارش می گ ــن  ای

کــرد. ــا ۴۰ درصــد اعــام  کنونــی را بیــن ۳۰ ت
پایــگاه خبــری العهــد نیــز حضــور مــردم در پــای 

و  کــرد  توصیــف  گســترده  را  رای  صندوق هــای 
شــهید  مــزار  جــوار  در  کرمــان  شــهر  از  تصویــری 
کــه صف هــای طوالنــی از شــرکت  ســردار ســلیمانی 
کننــدگان در انتخابــات در آنجا تشــکیل شــده بــود را 

کــرد. منتشــر 
گزارش هــای متعــدد به  پایــگاه خبــری المنــار نیــز در 
پوشــش کامل خبری انتخابات ریاســت جمهوری 
در ایــران پرداخــت و بخشــی از بیانــات رهبــر معظــم 
گیــری را برجســته  انقــاب اســامی در زمــان رای 
کــه فرمودنــد ملــت ایــران از ایــن انتخابــات  کــرد 
خیــر خواهــد دیــد. ایــن شــبکه خبــری در پوشــش 
شــخصیت های  حضــور  بــه  خــود  فــوری  اخبــار 
رسمی برجســته ایــران در پــای صندوق هــای رای و 

بازتــاب اظهــارات آنهــا نیــز پرداخــت.
گزارشــی بــه آغــاز  پایــگاه عربــی شــبکه cnn نیــز در 
انتخابات ریاســت جمهوری و انتخابات شــوراهای 
شــهر و روســتا و همچنین انتخابــات میــان دوره ای 
و  اشــاره  اســتان ها  برخــی  در  خبــرگان  مجلــس 
کــه انتخــاب رئیــس جمهــور در ایــران بــا  کــرد  کیــد  تا
کثریــت آرا صــورت می گیــرد و در شــرایطی کــه فردی  ا
نتوانســت حدنصــاب را در ایــن زمینــه بــه دســت 
بیــاورد، انتخابــات بــه دور دوم کشــیده خواهــد شــد 
کــه جمعــه هفتــه بعــد از دور اول انتخابــات با حضور 
دو تــن از کاندیداهایــی کــه بیشــترین آرا را به دســت 

ــود. ــزار می ش ــند، برگ آورده باش
شــبکه خبــری cnn نیــز در پوشــش مســتمر خــود 
از انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــران بــه بررســی 
کننده  کارنامه نامزدهای شــرکت  ســوابق اجرایی و 
در ایــن انتخابــات پرداخــت و تأثیــر انتخابــات ایــران 

کــرد. بــر رونــد تحــوالت منطقــه ای را بررســی 

بازتاب انتخابات ریاست جمهوری ایران 
در رسانه های عرب زبان

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: 2۰27۰1۰13۵، تاریخ: 1۴۰۰/3/27
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطــرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه   تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  1۵ روز آ
اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
صالحــه و ارائــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقدام نماینــد و اقدامات ثبــت موکول بــه ارائه 
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.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰27۰1۵۰28 مــورخ 1399/۰8/1۴ فاطمــه محمــدی فرزنــد 
رمضان بشماره شناسنامه 1 صادره از اصفهان بشماره ملی 12913۶۶۵۵۵ در ششدانگ 
ک 77۴1 واقــع در بخــش ۵   یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــا
ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 29۶/۰۴ مترمربــع. خریــداری مــع الواســطه بصــورت عــادی از 

مالــک رســمی مرتضی خالقــی برتیانچــی فرزنــد حســن.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵119۴ / 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: 2۰27۰۰9872، تاریخ: 1۴۰۰/3/2۵
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطــرف ایــن هیــات مبنــی بــر  ســند رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
گردیــده در دو نوبــت بــه فاصلــه   تاییــد انتقــال عــادی و یــا ســهم مفــروزی متقاضــی صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض دارنــد از تاریــخ  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  1۵ روز آ
اولیــن انتشــار ظــرف مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و در مهلــت 
یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه 
صالحــه و ارائــه گواهــی مبنــی بــر طــرح دعــوی اقدام نماینــد و اقدامات ثبــت موکول بــه ارائه 
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.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰3833 مــورخ 1۴۰۰/۰3/23، صدیقــه پیرجمالــی فرزنــد 
ملــی 11897181۰3 در  بشــماره  اردســتان  از  بشــماره شناســنامه ۴3 صــادره  غامرضــا 
ک 1 واقــع در بخش 18  ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی برروی قســمتی از قطعه زمین پــا

ثبــت اصفهــان بــه مســاحت 2۰۰ مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵1218 / 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 ثبتی و  آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰227۴ مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 هیــات دو آقــای محســن 
کدملــی 1287187۵11 صــادره اصفهــان فرزنــد  خیرخــواه بــه شناســنامه شــماره 198۶ 
ک شــماره 1۶1  علیرضا بصورت ششــدانگ یکباب مغازه به مســاحت 2۰/2۰ مترمربع از پا

ک شــمال اصفهــان  فرعــی از 99 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش 1۶ اداره ثبــت اســناد و امــا
کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.

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 بــه 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: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵1177 / 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 ثبتی و  آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴1۰2 مــورخ 1399/11/27 هیــات ســه آقــای حبیــب 
کدملــی 1199812۶17 صــادره شــهرضا فرزنــد  الــه محمدقاســمی به شناســنامه شــماره ۶3 
ک شــماره 1۵1  ماشــااله نســبت به ششدانگ ساختمان به مساحت 18۴/89 مترمربع پا
که  ک شمال اصفهان  فرعی از 31 اصلی واقع در اصفهان بخش 1۶ اداره ثبت اسناد و اما

خــود متقاضی مالک رسمی میباشــد.
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 بــه 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: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵1۰۶7 / 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 ثبتی و  آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
ــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰2۴937 مــورخ 1399/12/1۴ هیــات دو آقــای مهــدی  براب
کدملــی 128۴9۵۴31۵ صــادره اصفهــان فرزنــد  پورعابدیــن بــه شناســنامه شــماره 1۴87 
ک 1۵۰83  غامعلــی بصــورت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ۵۰/۰2 مترمربــع پــا
کــه خــود  ک شــمال اصفهــان  اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

متقاضــی مالــک رسمی میباشــد.
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 بــه 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: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵1۰۴9 / 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 ثبتی و  آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰11۰7 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات دو آقــای احمــد 
اســکندری بــه شناســنامه شــماره ۴۵۶ کدملــی ۴۵۶88992۵7 صادره فریــدن فرزند امان 

الــه نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۵7/92 
ک شــماره 12۶ فرعــی از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت  مترمربــع پــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی می باشــد. ک شــمال اصفهــان  اســناد و امــا
مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار خانــم پروانــه  2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰11۰۶ 
ــد  ــار فرزن ــادره خوانس ــی 1229237۰۰3 ص کدمل ــماره 17928  ــنامه ش ــه شناس ــری ب مظاه
عباســعلی نســبت بــه دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 
ک شــماره 12۶ فرعــی از 1۴91۵ اصلی واقع در اصفهان بخــش ۵ اداره  1۵7/92 مترمربــع پــا

ــک رسمی می باشــد. ــه خــود متقاضــی مال ک ک شــمال اصفهــان  ثبــت اســناد و امــا
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 بــه 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: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵1۰۰9 / 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: 2۰27۰1۰۰۶7، تاریخ: 1۴۰۰/3/2۶
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
ــر تاییــد  کــه ازطــرف ایــن هیــات مبنــی ب رســمی و برحســب مــاده 3 قانــون مذکــور آراء ذیــل 
گهی   انتقــال عــادی و یــا ســهم مفروزی متقاضی صــادر گردیــده در دو نوبت به فاصلــه 1۵ روز آ
می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی که بــه آراء مذکور اعتــراض دارنــد از تاریخ اولین انتشــار ظرف 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم نموده و در مهلت یک ماه از تاریخ تســلیم 
اعتــراض فرصــت دارنــد نســبت به تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه صالحــه و ارائه گواهی مبنی 
بــر طــرح دعــوی اقــدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعــی دادگاه خواهد بود 
و درصــورت انقضــاء مهلــت و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیــت صادر خواهد 

شــد و صدور ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰3718 مــورخ 1۴۰۰/۰3/19، حبیــب الــه باقــری فرزنــد فــرج 
ــه بشــماره شناســنامه 32 صــادره از شــهرضا بشــماره ملــی 1199۵712۶1 در ســه دانــگ  ال
ک 13 فرعــی از اصلــی 1۵192 واقع  یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعه زمیــن پــا

در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۴۰۰ مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
کاظمی فرزنــد مرتضــی  2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰3717 مــورخ 1۴۰۰/۰3/19 ســهیا 
بشــماره شناســنامه 19۵۴ صادره از تهران بشــماره ملی ۰۴913191۴2 در ســه دانگ یکباب 
ــع در  ــی 1۵192 واق ــی از اصل ک 13 فرع ــا ــن پ ــه زمی ــمتی از قطع ــرروی قس ــی ب ــه احداث خان

بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه مســاحت ۴۰۰ مترمربــع. خریــداری طــی ســند رســمی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵۰87۵ / 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: 2۰27۰1۰۰21، تاریخ: 1۴۰۰/3/2۶
دراجــرای مــاده یــک قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
کــه ازطــرف 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 خود 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 انقضاء 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 1۴۰۰۶۰3۰2۰27۰۰292۵ مــورخ 1۴۰۰/۰3/۰2 احمــد ســیچانی پــزوه فرزنــد 
حســین بشــماره شناســنامه 199۶ صــادره از اصفهــان بشــماره ملــی 1283۶8۵7۴۴ در 
ک 7897 واقــع در  ششــدانگ یکبــاب خانــه احداثــی بــرروی قســمتی از قطعــه زمیــن پــا
بخش ۵ ثبت اصفهان به مساحت 338 مترمربع. خریداری مع الواسطه بصورت عادی 

از مالــک رسمی حســین ســیچانی.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شرق اصفهان رییس منطقه ثبت اسناد و اما
مهدی شبان

11۵۰823 / 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 ثبتی و  آ

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
1( برابــر رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰1113 مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار خانــم ســکینه 
حــق شــناس آدرمنابــادی بــه شناســنامه شــماره 1 کدملــی ۶۶۰9۵1۴۶۶۶ صــادره برخــوار و 
میمــه فرزنــد محمدحســین نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکباب ســاختمان 
واقــع در  از 1۵177 اصلــی  ک شــماره 1۰۶7 فرعــی  پــا بــه مســاحت 1۵9/9۴ مترمربــع 
کــه خــود متقاضــی مالــک  ک شــمال اصفهــان  اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد.
2( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰111۴ مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۵ هیــات چهــار آقــای محمــد 
کدملــی ۶۶۰9۴8۴۴3۰ صــادره  ــه شناســنامه شــماره 17  کبــر ب ــد علــی ا ــر فرزن شــهیادی ف
کبــر نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب  برخــوار و میمــه فرزنــد علــی ا
ک شــماره 1۰۶7 فرعــی از 1۵177 اصلی واقع  ســاختمان بــه مســاحت 1۵9/9۴ مترمربــع پــا
ک شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضی مالک  در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

رسمی میباشــد.
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 بــه 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: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
11۵1211 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 1۴۰۰8۵۶۰2۰32۰۰۰۶98، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰3/2۵، چــون تحدیــد حدود 
ک شــماره 999 فرعــی از یــک اصلــی واقع در دهســتان گرمســیر  ششــدانگ قطعــه ملــک پــا
اردســتان بخــش 17 ثبــت اصفهــان کــه طبــق پرونــده ثبتــی بــه نــام آقــای علــی اصغر مهرجو 
کبــر وغیــره درجریــان ثبت می باشــد و تحدیــد حــدود آن از نوبت خــارج گردیده  فرزنــد علــی ا
گــردد. اینــک بنابــه درخواســت متقاضــی و دســتور اخیــر  گهــی   آ

ً
اســت و بایســتی مجــددا

ک مرقــوم در روز دوشــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰۴/28  مــاده 1۵ قانــون ثبــت تحدیــد حــدود پــا
گهــی  رأس ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه موجــب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد.  کلیــه مالکیــن مجــاور اخطــار می گــردد  بــه 
ک طبــق ماده 2۰ قانون ثبــت از تاریخ تنظیم صورت  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
مجلــس تحدیــدی تــا 3۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق تبصــره 2 مــاده واحــده قانــون 
تعییــن تکلیــف پرونده هــای معترضین ثبت ظرف مــدت یک ماه از تاریخ تنظیــم اعتراض 
گواهــی تقدیــم  بــه ایــن اداره بایســتی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی 
دادخواســت را اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد. تاریــخ انتشــار: یکشــنبه 1۴۰۰/۰3/3۰ - 

ک اردســتان - 11۵۰13۴ / م الــف اداره ثبــت اســناد و امــا

گهی آ

گزارش

حســینعلی نریمانــی، رئیــس اداره بیابان زدایــی 
کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اســتان  اداره 
اعتبــارات  تخصیــص  از  گایــه  بــا  اصفهــان 
اظهــار  بیابان زایــی،  بــا  مقابلــه  بــرای  انــدک 
اتفــاق می افتــد  می کنــد: بیابان زایــی پهنــه ای 
انجــام  نقطــه ای  صــورت  بــه  بیابان زدایــی  و 
ــیب  ــا ش ــی ب ــرایط بیابان زای ــن ش ــود، در ای می ش
تنــدی در حــال پیشــروی اســت. امســال اثبــات 
کل  ــی اســت و در  ــرات اقلیمی واقع ــه تغیی ک ــد  ش
دنیــا اتفــاق می افتــد؛ مقایســه بارش هــا در ســال 
۹۸ و بعد از ســال ۹۹ با ســال های ۹۶ و ۹۷ و ۱۴۰۰ 
بــه مــا ثابــت می کنــد، تغییــرات اقلیمی واقعــی 
اســت بایــد خــود را بــا ایــن شــرایط تطبیــق دهیم.
ــی  ــه صــورت غیــر اصول ــر ب گ وی ادامــه می دهــد: ا
افزایــش  ســمت  بــه  بایــد  می کنیــم  کشــاورزی 
در  گــر  ا همچنیــن  کنیــم،  حرکــت  بهــره وری 
مناطــق خشــک از معادن ســطحی بهــره بــرداری 
کنیم. در مجموع  کنترل  کار را  می کنیم باید این 
کــه یک بــار دیگر  تغییــرات اقلیمی بــه مــا می گویــد 
کــه  کنیــم و اقداماتــی  فعالیت هــای خــود را مــرور 
موجــب تشــدید بیابان زایــی می شــود را، متوقــف 

کنیــم. یــا اصــاح 
بیابان زدایی اولویت مهم استان اصفهان 

شود
سرپرســت معاونــت فنــی اداره کل منابع طبیعی 
اســتان اصفهــان تصریــح می کنــد: طــی نیــم قــرن 
کانون هــای بحــران  گذشــته ۳۰۸ هــزار هکتــار از 
کنــون به  کانون هــا ا اســتان را احیــا کرده ایــم، ایــن 
جنــگل دســت کاشــت تبدیــل شــده و در پنــاه آن 
صنعــت رونــق و مناطق مســکونی شــکل گرفته و 
کشــاورزی حفــظ شــده اســت. جاده هــا و اراضــی 

منابــع  کل  اداره  بیابان زدایــی  اداره  رئیــس 
کیــد  طبیعــی و آبخیــزداری اســتان اصفهــان بــا تا
بایــد  اقلیمی موجــود  شــرایط  بــا  کــه  ایــن  بــر 
گیــرد،  بیابان زدایــی اولویــت مهــم اســتان قــرار 
اضافــه می کنــد: در بحــث بیابان زدایــی اعتبــارات 
گر بخواهیم با همین  اســتانی بســیار کم اســت و ا
شــرایط اعتبــارات پیــش رویــم، شــاهد افزایــش 
بــا  بایــد  بــود.  اســتان خواهیــم  بیابان زایــی در 
ــد  ــا بای شــرایط اقلیمی موجــود ســازگار شــویم، ام

کنیــم. کمتــر  فشــار خــود را از طبیعــت 
۳۰ درصد استان اصفهان اراضی بیابانی و 

شنزار است
منصور شیشــه فــروش، مدیــرکل مدیریت بحران 
اســتانداری اصفهــان، در خصــوص بیابان زدایــی 

بــه ایمنــا، اظهــار می کند: کشــور ایــران بالغ بــر ۲.۴ 
کل بیابان هــای جهــان را بــه  درصــد از مجمــوع 
کــه در ۲۲ اســتان از  خــود اختصــاص داده اســت 
کنده اســت. اســتان اصفهان  جملــه اصفهــان پرا
ــی از  ــار یک ــون هکت ــر ۱۰.۷ میلی ــغ ب ــعتی بال ــا وس ب
کــه دارای  کویــر ایــران اســت  اســتان های مرکــزی 
اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک اســت، از ایــن 
کــه معــادل ۳۰ درصــد  پهنــه ۳.۲ میلیــون هکتــار 
اســتان اســت را اراضــی بیابانــی و شــنزار تشــکیل 
کــه بــه طــور عمــده در بخش هــای شــمالی  داده 
کنــده اســت طبــق  و شــرقی اســتان اصفهــان پرا
مطالعاتــی انجــام شــده ایــن اراضــی مشــتمل از 
کانــون در  کانــون بحــران فرســایش بــادی، دو   ۱۶
برخوار، ســگزی، گاوخونی و دشــت انارک شــرایط 
می کنــد:  خاطرنشــان  وی  دارنــد.  خاص تــری 
کاشــان، آران و  مناطــق بیابانــی اســتان شــامل 
بیــدگل، نائیــن، خــور و بیابانک، شــرق اصفهان و 
گذشــته  برخــوار و اردســتان اســت، در پنــج دهــه 
براثــر فعالیت هــای بیابان زدایــی انجــام شــده و 
کاشــت  بیــش از ۳۰۸ هــزار هکتــار جنــگل دســت 
کــه  کانون هــای فرســایش بــادی ایجــاد شــده  در 
کیلومتــر جــاده مواصاتــی  ســبب حفاظــت ۷۲۰ 
کیلومتــر راه آهــن، فــرودگاه و ۲۱۶ روســتا و  و ۳۷۰ 
کشــاورزی انجــام شــده  ۳۸ هــزار هکتــار اراضــی 
ــا  ــی ب اســت، اســنادی از جملــه آئیــن نامــه آمادگ
کنوانســیون مقابله  گرد و غبار  آثار زیان بار پدیده 
بــا بیابان زایــی و تعدیــل اثــرات خشــک ســالی 
کشــاورزی منابــع  مــاده ۱۱ قانــون افزایــش بخــش 
کــه دولــت مکلــف شــده بــا شناســایی  طبیعــی 
کانون هــای بحرانــی و فشــار بــادی و مقابلــه بــا 

کندگــی شــن های روان  پدیــده بیابان زایــی و پرا
گــرد و غبــار در شــهرهای داخلــی و خارجــی بــه  و 
کــه ســاالنه شــاهد فرســایش  کنــد  گونــه ای عمــل 

ک نباشــیم. خــا
کنترل بیابان زایی و کاهش اثراث مخرب آن

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهان با 
کاهــش  کنتــرل بیابان زایــی و  کــه بــرای  بیــان ایــن 
اثــرات مخــرب آن پروژه هایــی در ســطح اســتان 
ایــن پروژه هــا در  اجــرا شــده اســت، می افزایــد: 
ســال های ۹۸ و ۹۹ انجــام و جمعــًا ۴۳ پــروژه در 
ســال ۹۸ و ۱۷ پروژه در ســال ۹۹ اجرا شــده اســت، 
میلیــارد  اعتبــار ۲۸  بــا  بیابان زدایــی  اقدامــات 
تومــان و ۶۰ پــروژه انجــام شــده و در ۲۰ هــزار هکتــار 
کــه  عملیــات بیابان زدایــی انجــام شــده اســت 
کاری، ســه هــزار و  شــامل دو هــزار هکتــار نهــال 
ــارزه  ــت و مب کاش ــت  ــای دس ۲۰۵ هکتارجنگل ه
بــا مــوش و یــک هــزار هکتــار آبیــاری و ۶۰۰ کیلومتــر 
ع درخت هــای  مــزار یعنــی دور  زنــده  بادشــکن 
کاشــته می شــود تا از فرســایش بادی  کالیپتوس  ا

کنــد. جلوگیــری 
کــه هــر هکتــار  شیشــه فــروش بــا توضیــح ایــن 
کســیژن تولیــد  ــن ا ــد حــدود دو ت جنــگل می توان
داشــته  کســیژن  ا تصفیــه  تــن  هشــت  و  کــرده 
جنــگل  هکتــار  هــر  می کنــد:  تصریــح  باشــد، 
کنــد،  گــرد را مهــار  می توانــد در یــک ســال ۶۷ تــن 
کــه دو هــزار و  امســال برنامه ریــزی شــده اســت 
کاری،  ۷۰۰ عملیــات بیابان زدایــی شــامل نهــال 
آبیــاری و مدیریــت روان آب هــا و بادشــکن بــا ۳۵ 
کــه دو هــزار و ۵۰۰  میلیــارد تومــان اعتبار اجرا شــود 

کاری دارد. هکتــار نهــال 

تبعات خشکی زاینده رود و پیشروی بیابان در اصفهان
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قــرار بــود نمایندگانــی از شــهرداری، شــورای شــهر 
کل میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان در  و اداره 
میزگرد ایســنا بــا موضــوع »نقــد و بررســی عملکــرد 
مدیریــت شــهری در حــوزه میــراث فرهنگی« حضور 
داشــته باشــند امــا آنچــه می خوانیــد مشــروح گفــت 
گوی ایســنا بــا مهــدی جعفــری نوگورانــی، رئیــس  و 
هیــأت مدیــره بنیــاد فرهنــگ، تاریــخ و تمــدن آریــا 
کــه تــا شناســایی  دربــارۀ مشــکالتی ریشــه ای اســت 
و اصــالح نشــود، حتــی بــا تغییر مدیران هــم امیدی 
اصفهــان  فرهنگــی  میــراث  وضعیــت  بهبــود  بــه 

نمی تــوان داشــت.
نقد شما به مدیران شهری در حوزۀ میراث 

چیست؟
کاماًل  بر همگان روشــن اســت که اصفهان، شــهری 
تاریخــی اســت؛ بــا قدمتــی چنــد هــزار ســاله و آثــاری 
گــر موشــکافانه  کــه ا از دوران پیــش و پــس از اســالم 
بــه ســیر تحول آن بنگریم، متوجه پســرفت امــروزی 
آن در حــوزۀ مدیریــت شــهری خواهیــم شــد؛ زمانــی 
ــار  کن ــود، در  ــه نمــاد اقتصــاد ب ک ــازار  در ایــن شــهر، ب
کاخ )حکومت(  مدرسه )علم(، مسجد، )مذهب(، 
و مــردم قــرار گرفــت و بافتــی را تشــکیل داد کــه مــا آن 
گــذر زمان، ایــن  ــا  را بافــت تاریخــی می نامیــم، امــا ب
گیــر عقــب رفــت و  توســعۀ همه جانبــه و نــگاه فرا
ــه تاریــخ،  کــه ب کالنــی جایگزیــن آن شــد  سیاســت 
میــراث و صنایع دســتی به عنــوان بارزتریــن هنــر 

مردمان ایــن شــهر توجهــی نداشــت.
ــن  ــه بر ای ــا تکی ــی، ب ــهری قبل ــت ش در دوران مدیری
گردشــگر مذهبــی  هــزار  از ۹۰  بیــش  مــا  کــه  آمــار 
بودجــه ای ۲۵۰۰  داریــم،  )س(  زینبیــه  حریــم  در 
میلیــاردی برای توســعۀ این حــرم در یکی از مناطق 

مهجــور شــهر بــرآورد شــد و مدیریــت شــهری فعلــی 
کــه هزینۀ ایــن  کمی تأمــل، متعهــد شــد  نیــز بعــد از 
کنــون پــروژه در حــال انجــام اســت.  کار را بپــردازد و  ا
به ایــن ترتیــب، مــا روی گردشــگرانی ســرمایه گذاری 
کــه از لــب مــرز ســوار اتوبــوس می شــوند و  کردیــم 
خودشــان را به اصفهان می رســانند تا بعد از زیارت 
حــرم زینبیــه )س(، بــاغ پرنــدگان و ســیتی ســنتر 
کــه بــه هتــل نمی رونــد،  گردشــگرانی  را ببیننــد! 
کــه اســالم  بــه مظاهــر تاریــخ و میراث ایــن شــهر 
را بــه زیباتریــن شــکل ممکــن بــه بیننــده عرضــه 
می کنــد، عالقــۀ چندانــی ندارنــد و در برخــی مواقــع، 
آســیب های اجتماعــی را نیــز بــا خــود بــرای شــهر بــه 

می گذارنــد. ارث 
مــا در دوران مدیــران شــهری ســابق، شــاهد بودیــم 
کهنــه اصفهــان به عنــوان تاریخی تریــن  کــه میــدان 
کاربــری مواجــه و  حــوزۀ شــهری اصفهــان، بــا تغییــر 
میدانــی بــا مصالــح امــروزی در وســعت نقش جهان 
کــه نه تنهــا حریــم  روی آن ســاخته شــد؛ میدانــی 
بلکــه عرصــۀ مســجد جامع عتیــق اصفهــان را دچار 
ــه اســم احیــا  ــرد. تلخ اینکه ایــن عملیــات ب ک خطــر 
انجــام شــد و عبرت اینکــه هرگــز بــه رونــق و بهــره وری 

نرسید.
کنــار ماجــرای میدان عتیق  وقتــی ارگ جهان نمــا را 
و تخریــب حمــام خســروآغا بــرای ســاخت خیابــان 
می رســیم  نتیجــه  به ایــن  می گذاریــم،  حکیــم 
کالن مدیــران شــهری مــا در دوره هــای  کــه نــگاه 
ــا اقتصــاد میــدان  ــت ب ــرای رقاب متمــادی، تــالش ب
نقش جهــان بــوده اســت! صفــوی ســازی علیــه 

صفــوی ســازی!
کنــار آرامســتان تاریخــی تخــت  ســاخت مصلــی در 
فــوالد بــدون انجــام تحقیقــات الزم و ســاخت تــاالر 

ــار  گرفتــن ب ــدون در نظــر  گلســتان شــهدا ب کنــار  در 
کــه مطالعات شــهری  ترافیکــی آن، نشــان می دهــد 
کنون  در مدیریت شهری ما، چه در گذشته و چه ا
گرفته نشــده و شــاهد دیگر، بالیی اســت که  جدی 
بــر ســر چهاربــاغ عباســی آمــده؛ یکــی از خیابان های 
کــه هــر دو ُبعــد ســواره و پیــاده را داشــت  مهــم دنیــا 
و بــرای تبدیــل آن بــه پیــاده راه صــرف، عملیــات 
کوتاهــی  کــه بــرای مــدت  عمرانــی ای انجــام شــد 

پــرده از تاریــخ باســتانی این شــهر برداشــت.
کــه  گنبــدی  آب،  انتقــال  ســفالی  لوله هــای 
مشــخص نشــد آب انبــار بــوده یــا مــکان دیگــر و همه 
کــه می توانســت تصویــر دقیق تــری از  داده هایــی 
سیســتم آب رســانی اصفهــان در دوره صفــوی ارائــه 
ــا  ــا شــن و ســنگ پوشــانده شــد ت کنــد، یک شــبه ب
کــه امــروز هســت؛ مکانــی  چهاربــاغ چیــزی باشــد 
کــه متــرو از زیــر آن رد شــده، الیه هــای باســتانی 
ک دفــن  آن  بــدون انجــام مطالعــات دقیــق در خــا
شــده، درخت هــای آن رو بــه خشــکی مــی رود و 
ســنگ های ســرد، بــر ســینه اش ســنگینی می کنــد.
باشــد  مایــل  اصفهــان  شــهری  مدیریــت  گــر  ا
کــه حفــظ هویــت و زیبایــی بخشــی چطــور  بدانــد 
کنــد  هم زمــان ممکــن اســت، بایــد بــه یــزد ســفر 
کــه چطــور بــا اســتفاده از مصالــح ســازگار  و ببینــد 
گــر  کوچه هــای آن ســنگفرش شــده. ا بــا اقلیــم، 
بدانــد  باشــد  مایــل  اصفهــان  شــهری  مدیریــت 
احیــای بافــت تاریخــی یعنــی چــه؟ باید به یزد ســفر 
ــکونت در  ــه س ــل ب ــه می ک ــانی  کس ــا  ــد ب ــد و ببین کن
بافــت تاریخــی نداشــتند، چگونــه رفتــار شــد. آن هــا 
کــه دارای ارزش افــزوده بــود دریافــت  زمین هایــی 
کردنــد و خانه هایــی روی ایــن زمیــن ســاختند که با 
معمــاری ســنتی پیونــد خــود را قطــع نکــرده اســت.

یک میزگرد میراثی، برای آن ها که نیامدند!
اوقاف خبر

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان 
بــا اشــاره به اینکــه در اســتان اصفهــان ۴۹ بقعــه 
کشــوری وجــود دارد، اضافــه  شــاخص و تــراز اول 
بقــاع همــواره در همــه  امنای ایــن  کــرد: هیئــت 
را  برنامه هــای شــاخصی  طرح هــا و مناســبت ها 

اجــرا می کننــد و مــورد تجلیــل قــرار می گیرنــد.
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه فعالیت هــای فرهنگــی 
ــرد:  ک ــح  ــت، تصری ــه اس ــاع متبرک ــای بق ــه احی الزم
از ایــن رو امامــزادگان را بــه عنــوان پایگاه هــای قــوی 
حــول  فرهنگســازی  و  گرفتــه  نظــر  در  فرهنگــی 
محــور موضوعاتــی همچــون ترویــج ســبک زندگــی 
اســالمی، ترویــج فرهنــگ وقف مشــارکتی و برگزاری 
بــا محوریــت قــرآن، عتــرت،  دوره هــای آموزشــی 
کــودک و نوجــوان، مشــاوره،  وقــف و امامــزادگان، 
کــه  کار اســت  نمــاز، انقــالب و احــکام نیــز در دســتور 
البتــه با شــیوع کرونا ایــن دوره هــا در فضای مجازی 

دنبــال شــده اســت.
حجــت االســالم بلــک بــا بیان اینکــه اصلی تریــن 
برنامــه اولویــت دار اداره اوقــاف اســتان بــاال بــردن 
گاهــی و علمی هیئت هــای امنــا مســاجد  ســطح آ
بــرای اســتفاده از ظرفیت ایــن مکان معنــوی برای 
برنامه هــای فرهنگــی طبــق منویــات مقــام معظم 
رهبــری اســت، اضافــه کــرد: برای این امــر از آنجایی 
کــه اســتان اصفهــان اســتانی توریســت پذیــر اســت 
ســعی داریــم در امامــزادگان فعالیت هایــی را در 
گردشــگران خارجــی  تــا  قــرار دهیــم  کار  دســتور 
ــرداری داشــته  ــز بتواننــد از ایــن ظرفیــت بهــره ب نی

باشــند.
بــه توســعه فعالیت هــای عمرانــی  بــا اشــاره  وی 
در امامــزادگان اســتان اصفهــان نیــز ابــراز داشــت: 
امامــزادگان  همــه  در  اقــدام  گفت ایــن  می تــوان 
اســتان هــر ســاله انجــام می شــود و خیــران در ایــن 

زمینــه همــکاری ویــژه ای را داشــته اند.
مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اصفهــان در 
ادامــه بــا بیان اینکــه احیای موقوفات برای توســعه 
فعالیت هــای فرهنگــی و عمرانــی در امامــزادگان 
کــرد:  کار اســت، اضافــه  اســتان اصفهــان در دســتور 
موقوفــات زیــادی بــرای امامــزادگان از دیربــاز وقــف 
شــده امــا متأســفانه برخــی از ایــن موقوفــات دچــار 
پیگیــری  حــال  در  و  اســت  شــده  دســت اندازی 

حقوقی ایــن مســئله هســتیم.
راه اندازی پنل های خورشیدی در ۲۵ امامزاده 

استان اصفهان
پایــدار  مالــی  منابــع  برای ایجــاد  داد:  ادامــه  وی 
کــه  هســتیم  طرح هایــی  دنبــال  امامــزادگان  و 
پشــتیبانی اقتصــادی داشــته باشــد، یکــی از ایــن 
گیــری از پنل هــای خورشــیدی در  طرح هــا بهــره 
که ایــن طــرح در ۲۵ بقعــه  جــوار امامــزادگان اســت 

متبرکــه اجــرا شــده اســت.
گیــری از الگــوی  حجــت االســالم بلــک افــزود: بهــره 
کشــت، احیــای قنات هــای موقوفــه و منتســب بــه 
گرمابــی و  امامــزادگان، پــرورش ماهیــان ســردابی و 
گــره  کــه می توانــد  گردشــگری  طرح هــای اقامتــی و 
گشــای مشــکالت مــردم نیــز باشــد در موقوفــات و 

ــود. جوار ایــن امامــزادگان پیگیــری می ش
وی بــا بیان اینکــه بــه مناســبت روز ملــی تکریــم 
برگــزار  ارتبــاط  مراســمی در این  نیــز  امامــزادگان 
مراســم ها  در ایــن  داشــت:  ابــراز  شــد،  خواهــد 
ضمــن تبییــن جایــگاه و مقــام امامــزادگان در قالــب 
پروتکل هــای  رعایــت  بــا  ویــژه  ســخنرانی های 
کــز  مرا مدیــران  خــدام،  از  تجلیــل  بهداشــتی، 
فرهنگــی، هیئــت امنــای امامــزادگان، رســانه ها 
و همــه فعــاالن فرهنگــی و اجتماعــی در حــوزه 

شــد. خواهــد  انجــام  امامــزادگان 

واحــد آفرینش هــای ادبــی حــوزه هنــری اســتان 
اصفهــان، در راســتای اهــداف آموزشــی خــود، ثبت 
نــام دوره آمــوزش داســتان نویســی کوتــاه پیشــرفته 
را بــا حضــور ســلمان باهنــر بــه عنــوان مــدرس آغــاز 

می کنــد.
کــه شــامل آمــوزش و مــرور تخصصــی بــر  ایــن دوره 
عناصــر داســتان از قبیــل: »زاویــه دیــد، پــی رنــگ، 
الگوهــای  و  درونمایــه....«  پــردازی،  شــخصیت 
پــی رنــگ، ژانرهــای داســتان، مکاتــب ادبــی و زاویه 
دیدهــای ترکیبــی خواهــد بــود از روز دوشــنبه ۷ 

تیرمــاه آغــاز می شــود.
کارشــناس و مــدرس  احمدرضــا امیــری ســامانی 
واحــد آفرینش هــای ادبــی حــوزه هنــری اصفهــان 
کارگاه نویســندگی  بــا اشــاره بــه برگــزاری اولیــن دوره 
کرد: این  مقدماتــی در ســال گذشــته، خاطر نشــان 
دوره در دوازده جلســه برگــزار می شــود و مختــص 
کــه پیــش از ایــن بــه هــر نحــو، بــا  هنرجویانــی اســت 
عناصر داســتان و داســتان نویســی آشــنا شــده اند و 
یــا در ایــن زمینــه فعالیــت نموده انــد. خوشــبختانه 
ــق  ــه تواف ــر ب ــلمان باهن ــای س ــا آق ــوزش، ب ــرای آم ب
رســیده ایم که از نویســندگان صاحب فکر، مســلط 
و فنــی نویــس اســتان اصفهــان هســتند. امــا بــرای 
کــه می خواهنــد بــه صــورت مبتــدی،  عالقمندانــی 
ــای  ــز، دوره ه ــوند نی ــندگی ش ــای نویس وارد دوره ه
گرفتــه شــده  رایــگان آمــوزش نویســندگی در نظــر 

اســت.
کانون ادبیات داســتانی  کــرد: اعضــای  وی تصریــح 
حــوزه هنــری می تواننــد بــا تخفیــف شــهریه در ایــن 

دوره ثبــت نــام کننــد.

امیــری ســامانی بــا اشــاره به برگــزاری همزمــان دوره 
صــورت  بــه  مقدماتــی  نویســندگی  آمــوزش  دوم 
کــرد: همزمــان  رایــگان در ســال جــاری خاطرنشــان 
کوتــاه پیشــرفته، دوره  بــا برگــزاری دوره داســتان 
کوتــاه نیــز آغــاز می شــود و  دوم آمــوزش داســتان 
ــان  ــه پای ــا موفقیــت ب که ایــن دوره را ب ــی  هنرجویان
ــون ادبیــات داســتان  کان ــه عضویــت  می رســانند ب
می آینــد.  در  اصفهــان  اســتان  هنــری  حــوزه 
هنرجویــان موفــق دوره ی مقدماتــی هرســال، وارد 
دوره ی آموزش داســتان پیشــرفته ی سال بعد نیز 

ــد. ــد ش خواهن
کوتــاه  داســتان  کارگاه  جزئیــات  مــورد  در  وی 
دوازده  در  کارگاه  داشــت: این  اظهــار  پیشــرفته 
جلســه، در ســاعت ۱۶ الــی ۱۸ روزهــای دوشــنبه 
ــان  ــع در خیاب ــری واق ــوزه هن ــعدی ح ــالن س در س
ســعدی،  عمــارت  گذرســعدی،  اســتانداری، 
می تواننــد  منــدان  عالقــه  و  برگزارمی شــود 
کارگاه بــا شــماره تمــاس  بــرای ثبــت نــام در ایــن 
۳۲۲۲۰۰۵۶ و یا با واتســاپ ۰۹۱۳۵۹۱۸۲۴۲ تماس 

نماینــد. حاصــل 
آمــوزش  دوره  برجســته  هنرجویــان  افــزود:  وی 
کوتــاه پیشــرفته پــس از اتمام ایــن دوره  داســتان 
می تواننــد در دوره هــای رمــان نویســی، داســتان 
بلنــد، خاطــره نــگاری و ناداســتان شــرکت نماینــد.

گفتنــی اســت، کالس های آموزشــی داســتان کوتاه 
بــه صــورت حضــوری و با رعایت کلیــه پروتکل های 
بهداشــتی برگزار خواهد شــد. عالقه مندان از امروز 
۲۵ خردادمــاه لغایــت ۶ تیرمــاه فرصــت دارنــد تــا 

بــرای حضــور در ایــن کارگاه ثبــت نــام نماینــد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

فعالیت های فرهنگی الزمه احیای بقاع متبرکه است
کوتاه پیشرفته«  آغاز ثبت نام دوره »داستان 

حوزه هنری اصفهان

هنر

»حفــظ  بــودن«،  »شــفاف  مســاوات«،  »رعایــت 
اســتقالل ایران« و »ســپردن امورات مردم به دســت 
کــه  اســت  خواســته ای  ســه  گاه«  آ متخصصــان 
یکــی از هنرمنــدان تئاتــر اصفهــان از رئیس جمهــور 

دارد. آیندۀ ایــران 
کــه بــرای رأی دهــی بــه مدرســۀ  رســول هنرمنــد 
فاطمیــه اصفهــان آمــده، به ایســنا می گویــد: حتــی 
یــک  لحظــه هــم بــرای حضــور در انتخابــات تردیــد 
کــه امــام خمینــی  نداشــتم، چــون هنــوز آن شــوری 
کــرد، پیــش چشــم دارم. )ره( در دل مردم ایجــاد 

همــۀ  وجــود  بــا  مــا  مــردم  می دهــد:  ادامــه  او 
و  انقالب ایســتاده اند  و  کشــور  پــای  مشــکالت 
دانســتن این نکتــه، وظیفۀ پیروز میــدان انتخابات 

می کنــد. ســنگین تر  را 
کید بر اینکــه میزان مشــارکت  ایــن بازیگــر تئاتــر، بــا تأ
را  کشــور  امنیــت  درصــد  انتخابــات،  در  مــردم 
رئیس جمهــور  از  را  انتظاراتــش  می بــرد،  بــاال 
خمینــی  امــام  می کنــد:  طــرح  آینده این گونــه 
انقــالب محرومــان  را  اســالمی ایران  انقــالب  )ره(  
بــا رعایــت مســاوات و  کــه  می نامیــد و امیــدوارم 

شــود. ادا  محرومــان  حــق  شــفافیت، 
اســتقالل ایران  به اینکــه  اشــاره  بــا  هنرمنــد، 
مهم تریــن دارایــی آن اســت و مردم بــرای حفظ این 

اســتقالل از جــان و مــال خــود هزینــه می کننــد، 
دارایــی  مواظب ایــن  بایــد  مســئوالن  می افزایــد: 
باشــند و در هــر مقامی کــه هســتند نــگاه ملــی بــه 

کشــور داشــته باشــند نــه نــگاه اســتانی.
از  معیشــتی،  مشــکالت  دلیــل  بــه  می گویــد:  او 
ــا  ــده ام ــته ش کاس ــر  ــگ و هن ــه فرهن ــردم ب ــه م توج
کــه فــردی  از رئیس جمهــور آینــده انتظــار مــی رود 
گاه را بــرای فعالیــت در ســمت وزیــر  متخصــص و آ
کــه  کنــد چــرا  فرهنــگ و ارشــاد اســالمی انتخاب 

تعــداد  از  را  یک خطــه  بــودن  فرهنگــی  میــزان 
ســنجید. می تــوان  آن  تئاتــر  گران  تماشــا

ایــن تهیه کننــدۀ ارشــد تلویزیــون، معتقد اســت که 
فرهنگ، نباید قربانی معیشــت شــود.

هنرمند، این دوره از انتخابات ریاســت جمهوری را 
یــک دورۀ حیاتــی می دانــد و ابــراز امیــدواری می کند 
کــه بــا فراهــم شــدن زمینۀ نقــد و گفت وگوی مــداوم 
بین مردم و مســئوالن، روزبه روز از مشــکالت کشــور 

کاســته و بــر امید مــردم افزوده شــود.

کتابربخانتظارات یک هنرمند از رئیس جمهور آینده

خبرربخ

انیمیشنربخ

فیلمنامهربخ

 هفتانه کتابربخ

آییــن  در  امشــب  ســلیمانی  عباســعلی  آیــت اهلل 
رونمایــی از کتــاب عالــم جلیل القدر »شــمس الدین 
بــا  الحســینی«  الســیدعلی  مرتضی االعظــم 
حضــور  از  تجلیــل  و  کرامــت  دهــه  تبریک ایــام 
گفــت: آییــن  خادمیــاران در ایــن اقــدام فرهنگــی 
کتــاب بــا حضــور خادمیــاران رضــوی  رونمایی ایــن  
گرفته است. نماینده  عطر و برکت و منزلت دیگری 
کاشــان بــا تقدیــر از مجیــد زجاجــی  ولــی فقیــه در 
کتــاب افــزود: آینــدگان افــزون  کاشــانی نویســنده این 
بــر شــناخت بیشــتر این عالــم، شــخصیت و ارزش 
آثــار تالیفــی و تحقیقی ایــن محقــق و شــخصیت 
کاشــانی  کــرد.  مجیــد زجاجــی  را درک خواهنــد 
عالــم  بیان اینکه ایــن  بــا  کتــاب  نویســنده این 
بزرگــوار معــروف بــه »ســید اعظــم« یکــی از علمــا و 
بــزرگان مــورد احتــرام دوران صفویــه در زمــان شــاه 
کتــاب در ۱۲۸  طهماســب صفــوی اســت افزود: ایــن 
کوثریــه چــاپ و  صفحــه و  چهــار فصــل از انتشــارات 
منتشر شده اســت. نویسنده کتاب»شمس الدین 
اظهــار  الحســینی«  الســیدعلی  مرتضی االعظــم 
کتــاب دربــاره ســید اعظــم از  داشــت: موضوع ایــن 
فرزنــدان امامــزاده شــمس الدیــن و ایــن بزرگــوار از 

فرزنــدان »عبــداهلل باهــر« فرزنــد امــام ســجاد )ع( و 
مــادرش فاطمــه دختــر امــام حســن مجتبــی )ع( و 
کــه بــه علــت زیبایــی  بــرادر تنــی امــام باقــر )ع( اســت 
خیلــی زیــاد بــه باهر توصیف شــده اســت. وی اظهار 
داشــت: هــدف از چاپ ایــن کتــاب اثبــات رگه تشــیع 
ــه  ــا توجــه ب کاشــان ب و والیــت در منطقــه فرهنگــی 
حضور ایــن امامــزادگان، حضــور ســادات جلیل القدر 
بــه  آنــان  فرزنــد زادگان  معرفــی  و  منطقــه  در ایــن 
عنــوان شــخصیت های بــزرگ علمــی، فرهنگــی، 
مذهبــی، زدودن غربــت نــام علمــا و معرفــی آنــان بــه 
ــی  ــی و بین الملل ــار مل ــای پرافتخ ــوان ظرفیت  ه عن
کاشــان به آیندگان و در نهایت تحقق  دارالمومنین 
عینــی کالم مقــام معظم رهبری اســت کــه فرمودند 

ــتند. ــی هس ــب فرهنگ ــزادگان قط امام

گــذر چهاربــاغ و بازدید  عبــاس رضایــی، بــا حضور در 
از هشــت غرفــه خدمــت رضــوی بــا اشــاره به اینکــه 
ــای  گروه ه ــردم و  ــات م ــل تفریح ــاغ مح ــذر چهارب گ
باورهــای  و  دیدگاه هــا  بــا  اجتماعــی  مختلــف 
کــرد:  فرهنگــی اجتماعــی مختلــف اســت، تصریــح 
موســی  بــن  علــی  آســتان  خادم یــاران  حضــور 
کــه ملجــأ و پنــاه و مقتــدای ما ایرانیــان  الرضــا)ع( 
گــذر فرهنگــی چهاربــاغ و ارائــه خدمــات  اســت، در 
بــه مــردم می  توانــد زمینــه ترویــج فرهنــگ علــوی و 
رضــوی بین مــردم را فراهم کند. اســتاندار اصفهان 
کیــد بر اینکــه ترویــج ســبک رضــوی یکــی از  بــا تأ
اعتــالی  اســت و می توانــد در  ضروریــات جامعــه 
فرهنگــی مــا مؤثــر و مفیــد باشــد، اظهــار داشــت: 
که ایجــاد شــده  حضــور مــردم در چنیــن فضایــی 
می توانــد حــال و هــوای امــام رضایــی را در شــهر 

ــال و  ــور فع ــی از حض ــا قدردان ــازد. وی ب ــده س کن پرا
گــذر چهاربــاغ  چشــمگیر خادم یــاران رضــوی در 
کرامــت بیــان داشــت: در  اصفهــان در مــدت دهــه 
کرونایی که مردم به دلیل فرهنگ  شــرایط ســخت 
اصیل ایرانــی اجتماعی خــود به اینگونه اجتماعات 
معنــوی نیــاز دارند، ایــن برنامه هــا می توانــد موجب 
اشــاعه فرهنــگ و ســبک و ســیره زندگــی رضــوی در 

بیــن مــردم باشــد.
رضایــی بــا بیان اینکــه فعالیــت خادم یــاران  رضــوی 
گــذر چهاربــاغ در فضــای مفــرح بــا عشــق بــه  در 
اهــل بیــت عصمــت و طهارت آمیخته شــده اســت، 
کرد: ایــن فعالیت هــای خالصانــه و معنــوی  اضافــه 
می توانــد بــرای جامعه نشــاط اجتماعی بــه ارمغان 
بــا مشــاهده غرفه هــای  آورد. اســتاندار اصفهــان 
خدمــت رضــوی اظهــار داشــت: در ایــن غرفه هــا 
عــالوه بــر برنامه هــای معنــوی و فرهنگــی، خدمــات 
مشــاوره حقوقــی و مــددکاری خانــواده، مشــاوره 
تحصیلــی و خدمــات ســالمت و پزشــکی، خدمــات 
اجتماعــی به صــورت رایگان در اختیار همشــهریان 

گرفتــه اســت. قــرار 
وی افــزود: چنیــن برنامه هــای فرهنگــی معنــوی 
بــا عشــق بــه امــام رضــا)ع( نیــاز مبــرم جامعــه اســت 
و حــال و هــوای امــام رضایــی و عشــق رضــوی را در 

دل هــا زنــده می کنــد.

ریاحــی  رضــا  ســاخته  نوازنــده  کوتــاه  انیمیشــن 
کشــور فرانســه، توانســت جایــزه بهتریــن  محصــول 
ــاه بیســتمین دوره جشــنواره فیلــم  کوت انیمیشــن 
»ترایبــکا« نیویــورک را بــه خــود اختصــاص بدهــد.

رضــا ریاحــی، نقــاش و فیلمســاز ایرانی پیــش از ایــن 
در انیمیشــن معــروف و نامــزد اســکار نــان آور )۲۰۱۷( 

کارگردانــان هنــری بــود. ســاخته نــورا تومی یکــی از 
انیمیشــن ۱۵ دقیقــه ای نوازنــده روایتگــر عشــق، 
ســیزدهم  قــرن  در ایــراِن  دشــواری ها  و  جنــگ 

اســت. میــالدی 

امــا در ســایر بخش های ایــن رویــداد ســینمایی، 
کارگردانــی  و  نویســندگی  بــه  کار«  »تــازه  فیلــم 
الورن هــاداوی جایــزه بهتریــن فیلــم بلند داســتانی 
آمریکایی را به خود اختصاص داد و جایزه بهترین 
ــه برایتــون  فیلــم بلنــد داســتانی بین المللــی هــم ب
گرجســتان  کوگاشــویلی از  کارگردانی لوان  چهارم به 

رســید.
بیســتمین جشــنواره فیلــم ترایبــکا از تاریــخ ۹ تــا ۲۰ 
ژوئــن )۱۹ تــا ۳۰ خــرداد( برگــزار می شــود و شــامل 
نمایــش ۶۶ فیلــم از جملــه ۵۵ نمایــش نخســت 
بــه  ســفید  گاو  قصیــده  فیلــم  و  اســت  جهانــی 
کارگردانــی بهتــاش صناعی هــا یکــی از فیلم هــای 
حاضــر در بخــش »هفتــه منتقدین ترایبکا« اســت. 
جشــنواره فیلــم ترایبــکا دو دهــه پیــش و پــس از 
کــرد و  تحــوالت مرتبــط بــا حمــالت ۱۱ ســپتامبر آغــاز 
کنــون بــه یکــی از جشــنواره های مهــم فیلم هــای  ا

مســتقل در جهــان تبدیــل شــده اســت.
بنیانگذاران ایــن  ُرزنتــال  جیــن  و  دنیــرو  رابــرت 

هســتند. ســینمایی  جشــنواره 

گروتــرز، وزیــر فرهنــگ آلمــان )۱۴ ژوئــن(  مونیــکا 
جایــزه بهترین فیلمنامــه آلمــان در ســال ۲۰۲۱ را به 
کــرد. کرمــی زاده فیلمنامه نویس ایرانــی اعطــا  بهــروز 
نــام دارد،  تورهــای خالــی  کــه  فیلمنامــه  در ایــن 
کــه  داســتان امیــر، جوان ایرانــی روایــت می شــود 
در دریــای خــزر ماهیگیــر اســت و تــالش می کنــد 
هزینــه ازدواج خــود را تأمیــن کنــد. در بیانیــه هیــأت 
داوران درباره ایــن فیلمنامــه آمــده اســت: »تورهــای 
از خــالل  و  امیــر می پــردازد  بــه سرنوشــت  خالــی 
تنش هــای  و  جهانــی  مشــکالت  تأثیــرات  بــه  آن 
سیاســی نگاهــی می افکنــد. داســتانی اجتماعــی و 
درخشــان بــا فضایــی منســجم و هنرمندانــه« بهروز 

کرمــی زاده، فیلمنامه نویــس، فیلمبــردار، فیلمســاز 
و تدوین گــر در ســال ۱۳۵۷ در اهــواز متولــد شــده 
ــتانی در  ــالت دبیرس ــان تحصی ــس از پای ــت. او پ اس
آلمــان، بــه مدت دو ســال به عنوان دســتیار عکاس 
کادمی هنــر  کــرد و ســپس تحصیــالت خــود را در آ کار 
کاســل، واقع در شــمال ایالت هســن آلمان در رشته 
ارتباطــات تصویــری بــا تخصــص در زمینــه فیلــم 
کرمــی زاده بــا درجــه عالــی  کــرد.  و تلویزیــون آغــاز 
تحصیــالت خــود را در ایــن رشــته بــه پایــان رســاند و 
کــه در بیــش از  کوتــاه ســاخت  بعــد چندیــن فیلــم 
کــرده و جوایــز بســیاری  ۲۰۰ جشــنواره فیلــم شــرکت 
به دســت آوردنــد؛ از جملــه در جشــنواره بین المللی 
کوتــاه اوبرهــاوزن و  فیلــم روتــردام، جشــنواره فیلــم 

غ التحصیلــی  جشــنواره جهانــی مونتــرال. فیلــم فار
بــا نــام »بهــار در ســرزمین عجایــب« در بیــش  او 
کــرد، ۲۰ جایــزه از  از ۱۵۰ جشــنواره فیلــم شــرکت 
ویــژه هیــأت داوران  زریــن جایــزه  پروانــه  جملــه 
بهتریــن فیلــم را در بیســت و هشــتمین جشــنواره 
نوجوانــان  و  کــودکان  فیلم هــای  المللــی  بیــن 
اصفهــان و جایــزه حقــوق بشــر آلمــان در ســال ۲۰۱۴ 
را به دســت آورد و در شــبکه تلویزیونــی »آرتــه« بــه 
نمایــش در آمــد. او از ســال ۲۰۱۵ تــا ۲۰۱۷ به عنــوان 
کاســل در بخــش فیلــم و  کالــج هنــر  مــدرس در 
کرمــی زاده  کار بــوده اســت.  تلویزیــون مشــغول بــه 
کارگردانــی و تدریــس، به عنــوان فیلمبــردار  عــالوه بــر 
کوتــاه و مســتند فعالیــت  و تدوین گــر فیلم هــای 
کــرده و برنــده جوایز بســیاری شــده اســت. به تازگی، 
فیلمبــرداری او در فیلم کوتــاه ۳۰ دقیقه ای دریاچه 
کســی پالویــان، موفــق بــه  خوشــبختی ســاخته آلیا
دریافــت جایــز اســکار ۲۰۲۱ و نامــزد جایــزه بهتریــن 
فیلمیــرداری ســینمای اروپــا در ســال ۲۰۲۰ شــد. 
کنــون در حــال مقدمــات ســاخت  کرمــی زاده هم ا
فیلــم تورهــای خالــی بــه تهیه کنندگــی مجیــد برزگــر 
ــود.  ــرداری ش ــران فیلمب ــت در ای ــرار اس ــه ق ک ــت  اس
از ســال ۱۹۸۸  آلمــان  جایــزه بهتریــن فیلمنامــه 
اهــدا می شــود. این جایــزه معتبرتریــن جایــزه بــرای 

نویســندگان فیلمنامــه در آلمــان اســت.

انقــالب  رهبــر  دیدگاه هــای  سیاســی«  »رجــل 
اســالمی درباره  خصوصیــات و ویژگی هــای یــک 
یــک  در  اســالمی را  انقــالب  تــراز  سیاســت مدار 
کــرده اســت، از همیــن جهــت اثــر  کتــاب تجمیــع 
حاضــر می توانــد آیینه  تمام نما و کاملی از شــرایط 
و ویژگی هــای یــک مســؤول و دولت مــرد در نظــام 

شــود. اسالمی محســوب 
»رجل سیاســی« شــامل هفت فصل اســت که به 
ترتیــب عبارتنــد از: »باورهــای سیاســتمدار تــراز«، 
»شــناخت های الزم بــرای سیاســت مدار تــراز«، 
»اهــداف  تــراز«،  سیاســت مدار  »شــاخص های 
سیاســت مدار  »وظایــف  تــراز«،  سیاســت مدار 
و  تــراز«  سیاســت مدار  »الگوهــای  تــراز«، 
کــه در  »جلوه هایــی از الگــوی سیاســت مدار تــراز« 
قالــب شــخصیت های تــراز صــدر اســالم و ابتــدای 

انقــالب اسالمی تشــریح شــده اســت.
هــر چند ایــن اثــر شــامل دیدگاه هــای تجمیعــی 
رهبــر انقــالب دربــاره  سیاســت مدار تــراز انقــالب 
محــدود  آن  مخاطبــان  امــا  اسالمی اســت، 
بــه افــراد و چهره هــای صرفــًا سیاســی نیســت 
غ  فــار جامعــه،  اقشــار  و  افــراد  از  بســیاری  و 
نظــام  در  نداشــتن  یــا  داشــتن  مســؤولیت  از 
کتاب محسوب   اســالمی می توانند مخاطب این 

شوند.
از آن جهــت  مســؤوالن و چهره هــای سیاســی 
بــا  کــه  می شــوند  محســوب  اثــر  مخاطــب 
معیارهــای یــک سیاســت مدار تــراز آشــنا شــوند 

کــه با ایــن  و مخاطــب عــادی هــم از آن جهــت 
ماننــد  فرایندهایــی  در  و  شــده  آشــنا  معیارهــا 
انتخابــات بتواننــد افــراد و چهره هایــی را انتخــاب 
کننــد که به معیارهای سیاســت مدار تــراز نزدیک 
باشــد، این مهــم در وضعیــت فعلی که در آســتانه  
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه ســر می بریــم 
اهمیــت و ضــرورت دوچندانــی پیــدا می کنــد.

در بخشی از کتاب می خوانیم:
بعضــی ســعی می کننــد جامعــه را و جوان هــای 
آقــا  بگوینــد  کننــد.  ناامیــدی  دچــار  را  مــا 
چــه  نمی رســیم؛  نمی شــود،  نــدارد،  فایــده ای 
جــوری ممکــن اســت با ایــن همــه مخالفــت و 
دشــمنی! این نقطــه  مقابــل همــت بلنــد بــرای 
که در یک  رســیدن به آرمانهاســت... شــما وقتی 
کــه دشــمنی بــر ســر راه آن هســت،  راهــی می رویــد 
بــرای شــما مانع ایجــاد می کنــد ]اما[ ایــن مانــع 
بایســتی مانع نشود از رفتن شــما، از ادامه  حرکت 
شــما، تســلیم فشــارها نشــویم، رضایــت بــه وضــع 
گــر رضایت بــه وضع موجود  که ا موجــود ندهیــم، 

دادیــم نتیجــه اش عقبگــرد اســت.

کتاب »شمس الدین مرتضی« در کاشان رونمایی شد

استاندار اصفهان:

حضور خادم یاران رضوی در گذر چهارباغ فرهنگ 
علوی را ترویج می کند

جایزه جشنواره فیلم ترایبکا نیویورک 
به فیلمساز ایرانی رسید

جایزه بهترین فیلمنامه سال آلمان برای یک ایرانی

گی های یک سیاست مدار را بشناسید ویژ
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شــطرنج بــاز ناشــنوای اصفهانــی بــه نیمــه نهایــی 
مســابقات جهانــی راه یافــت.

کــه بــه صــورت  در مســابقات جهانــی شــطرنج 
بــاز  شــطرنج  جمالــی  پوریــا  شــد  برگــزار  آنالیــن 
بــه  قرقیزســتان  از  حریفــی  برابــر  در  اصفهانــی 
پیــروزی رســید و بــه مرحلــه نیمــه نهایــی صعــود 

کــرد.
مســابقات جهانــی شــطرنج ناشــنوایان بــا حضــور 
ورزشــکاران ۳۰ کشــور در دو بخش بانوان و آقایان 

بــه صــورت آنالیــن در حــال برگــزاری اســت.

صعود شطرنج باز ناشنوای اصفهانی به نیمه نهایی مسابقات جهانی 
دو بازیکــن تیــم فوتبــال پرســپولیس بــه دلیــل 
مصدومیــت نمی تواننــد تیــم خــود را در دیــدار 

کننــد. کتــور همراهــی  ســوپرجام برابــر ترا
تیــم فوتبــال پرســپولیس در حالــی بایــد عصــر 
کتــور بــه  امــروز یک شــنبه در ســوپرجام برابــر ترا
ــه دلیــل  کــه از دو بازیکــن تیمــش ب ــرود  میــدان ب

کنــد. اســتفاده  مصدومیــت نمی توانــد 
کــه در اردوی  کامیابی نیــا و وحیــد امیــری  کمــال 
کار گل محمدی  تیــم ملــی مصــدوم شــدند حــاال 
کرده انــد. را در خط هافبــک پرســپولیس ســخت 

کتور نمی رســد  کامیابی نیــا قطعــًا بــه بــازی برابر ترا
اما پزشــکان پرســپولیس در تالش هســتند شاید 

امیــری بتوانــد دقایــق کوتاهی بــازی کند.

کره جنوبــی  ســجاد مردانــی بــا عبــور از تکوانــدوکار 
بــر ســکوی قهرمانــی آسیا ایســتاد و نشــان طــال 
ــدوکار  ــی تکوان ــجاد مردان ــت. س ــردن آویخ گ ــر  را ب
کیلوگــرم پــس از یــک دور  اصفهانــی وزن ۸۷+ 
اســتراحت بــه مصــاف نماینــده قزاقســتان رفــت 
و بــا نتیجــه ۱۷ بــر ۵ پیــروز شــد و در ادامــه مقابــل 
نماینــده لبنــان بــا نتیجه ۱۱ بــر ۴ به برتری رســید.

کاپیتــان تیــم ملــی تکوانــدو در مرحلــه فینــال 
کــره جنوبــی را در رانــد طالیــی  هوگوپــوش 

بــا نتیجــه ۷ بــر ۵ از پیــش رو برداشــت و بــر 
ســکوی قهرمانی ایســتاد.

هدایــت تیم ملی مــردان برعهده فریبرز 
ــد  ــرمربی و وحی ــوان س ــه عن ــکری ب عس

عبداللهــی بــه عنــوان مربــی اســت.
مســابقات  دوره  چهارمیــن  و  بیســت 

قهرمانــی آســیا ۲۰۲۱ در لبنــان بــا حضــور ۱۸۹ 
کشــور از ۲۶ خــرداد در ســالن  تکوانــدوکار از ۲۱ 

»نوهــاد نوفــال« بیــروت آغــاز و بــه مــدت ۳ روز 
داشــت.  خواهــد  ادامــه 

 ۴G ــیا ــی آس ــابقات قهرمان مس
اول  نفــرات  بــه  و  اســت 
 ،۴۰ ترتیــب  بــه  ســوم  تــا 
در  امتیــاز   ۱۴.۴۰ و   ۲۴
راســتای افزایش رنکینگ 
ــرد. ــق می گی ــی تعل المپیک

بــه گفتــه مدیرعامــل یکــی از باشــگاه های لیــگ برتر 
فوتســال، مبلــغ قــرارداد یــک ملــی پــوش فوتســال 

کمتــر از ۶۰۰ میلیــون تومــان نیســت. 
مقایســه های  همــواره  گذشــته  ســال های  در 
متفاوتــی بیــن رشــته فوتســال و فوتبــال صــورت 
گرفتــه اســت؛ از امکانــات و شــرایط ســخت افــزاری 
گرفتــه تــا مســائل مالــی و پخــش زنــده  دو رشــته 

تلویزیونــی.
ــاره آن ســئوال شــده  کــه بارهــا درب یکــی از مــواردی 
اســت، مبلــغ قــرارداد بازیکنــان ملــی پوش فوتســال 

در لیــگ برتــر اســت.
کــه قــرارداد بعضــی از بازیکنــان  در لیــگ برتــر فوتبــال 
حتی به باالی ۵ میلیارد تومان رســیده اســت، این 
کــه یــک بازیکــن درجــه  ســئوال مطــرح می شــود 
یــک در لیگ برتر فوتســال چقــدر قــرارداد می بندد؟

ــند  ــی پس گیت ــگاه  ــل باش ــی مدیرعام ــا جنت علیرض
گفــت: بســتگی  اصفهــان در پاســخ به ایــن ســئوال 
یــک  درجــه  پــوش  ملــی  یــک  قــرارداد  امــا  دارد 

کمتــر از ۶۰۰ میلیــون تومــان نیســت. فوتســال 
گفتــه جنتــی، فوتســال ایران حرفــه ای شــدن را  بــه 
بــه بحــث قراردادهای ســنگین محدود کرده اســت 
کــه باشــگاه های لیــگ برتــر بایــد در بحــث  در حالــی 

پایــه و آینــده ســازی هــم تمرکــز داشــته باشــند.

رســانه های پرتغالــی از توافق نهایــی پیام نیازمند، 
ــا باشــگاه پورتیموننــزه خبــر  ــان ســپاهان ب دروازه ب

دادنــد.
در  گذشــته  روز  چنــد  از  پرتغالــی  رســانه های 
ــه  خصــوص انتقــال »پیــام نیازمنــد« از ســپاهان ب

دادنــد.  خبــر  پورتیموننــزه  باشــگاه 

گــزارش  اوجوگــو و آبــوال، روزنامه هــای معتبــر پرتغال 
ســطح  راهــی  اســت  قــرار  گلر ایرانــی  کــه  دادنــد 
بــه  عابــدزاده  از  پــس  و  کشــور شــود  فوتبال ایــن 
گیــرد.  نــام  رقابــت  دروازه بان ایرانی ایــن  دومیــن 
کــه قــرارداد نیازمنــد  گــزارش خــود نوشــت  آبــوال در 
۳ ســاله اســت و بنــد فســخ این بازیکــن ۲۰ میلیــون 

گــزارش شــده اســت. یــورو 

مهاجم درخشــان تیم ملی کشــورمان نامزد عنوان 
بهتریــن بازیکــن دور دوم مقدماتــی جــام جهانــی 

قطــر شــد.
 )AFC( ســایت رسمی کنفدراســیون فوتبــال آســیا
بــا معرفــی ۹ ســتاره حاضــر در چهــار هفتــه پایانــی 
مرحلــه مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر و جــام 
کاربرانش خواســت  ملت های آســیا ۲۰۲۳ چین، از 
کــه بیشــترین نقــش را در سرنوشــت  تــا بــه بازیکنــی 
کــرده و بهتریــن بازیکن ایــن چنــد  تیــم خود ایفــا 

ــوده اســت، رأی بدهنــد. ــازی ب ب
ســردار آزمــون، ســتاره تیــم ملی ایــران در مرحلــه 
مقدماتــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ یکــی از بازیکنان ایــن 
آزمــون  دربــاره   AFC ســایت  اســت.  نظرســنجی 

بــه   C گــروه  از  دیــدار  چهــار  بــا  »ایــران  نوشــت: 
مسابقات انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ بازگشت، در 
کــه آن هــا امیــد زیــادی بــرای صعــود بــه جــام  حالــی 
گر هواداران ایرانی می دانســتند  جهانی نداشــتند. ا
ســردار آزمــون بــا ُفرمی کامــاًل آمــاده بــه مســابقات 

می آیــد، شــاید نگــران نبودنــد.

گان اســکوچیچ بازیکنی  ســتاره زنیــت بــرای تیم درا
ــار در دیــدار حیاتــی مقابــل  فوق العــاده بــود. او دو ب
گلــی تعیین کننــده  کــرد و ســپس  گلزنــی  بحریــن 
مقابــل عــراق بــه ثمر رســاند تا ایــران به صــدر جدول 

گــروه C برســد. 
عملکــردی که تعداد گل هــای آزمــون را در ۵۵ بازی 

ملی بــه عدد ۳۷ رســاند«.
ــی از چیــن، هــری  محمــود المــواس از ســوریه، وو ل
ســوتار از اســترالیا، ســالم الدوســاری از عربســتان، 
ــن،  ــو از ژاپ کومی مینامین ــان، تا ــواز از عم ــداهلل ف عب
علــی مبخــوت از امــارات و ســون هیونگ میــن از 
کــره جنوبــی، ســایر نامزد هــای نظرســنجی ســایت 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای انتخــاب بهتریــن 
بازیکــن دور مقدماتــی جــام جهانی ۲۰۲۲ هســتند.

مهــدی قایــدی و ســردار آزمون ایــن روزهــا بــه 
همــراه هــم در دبــی بــه ســر می برنــد و تفریحــات 

مختلفــی انجــام می دهنــد. 
منامــه  از  ملــی  تیــم  کاروان  بازگشــت  از  بعــد 
مشــخص شــد ۳ بازیکــن تیــم ملــی بــه نام هــای 
ســامان  و  قایــدی  مهــدی  آزمــون،  ســردار 

بازنگشــتند. به ایــران  قــدوس 
کــه هــر دو جــزو تــازه دامادهــای  قایــدی و ســردار 
بــه همــراه  بــه حســاب می آینــد  فوتبال ایــران 
همسرشــان راهــی دبــی شــدند تــا چنــد روزی 
کننــد. نکتــه جالب اینکــه قایــدی  اســتراحت 
و ســردار حســابی بــا هــم رفیــق شــدند و ایــن 
شــده  منجــر  خانوادگــی  دوســتی  بــه  رفاقــت 

اســت. مهــدی و ســردار این روزهــا در دبــی در 
کنــار هــم هســتند و تفریحــات مختلفــی انجــام 

می دهنــد.
ک یکــی از  خبرورزشــی نوشــت: رســتوران بــورا
کــه در  معروف تریــن رســتوران های دنیــا اســت 
کشــورهای مختلفــی شــعبه دارد. ایــن رســتوران 
در طــول ســال پاتــوق بســیاری از ســتاره های 
جهــان فوتبــال اســت و بازیکنــان سرشــناس 
وقتــی بــه ترکیــه یــا دبــی می رونــد حتمــا به ایــن 

رســتوران ســر می زننــد.
تــا حــاال چهره هایــی مثــل رونالــدو، مارســلو، 
حــال  ســتاره های  از  خیلــی  و  امباپــه  بنزمــا، 
حاضــر دنیــای فوتبــال به ایــن رســتوران رفتنــد و 
بــه نوعــی آنجــا پاتوق ایــن ســتاره ها بــه حســاب 

می آیــد.
مهــدی قایــدی و ســردار آزمــون دو بازیکــن تیــم 
ملــی هــم از فرصــت بــه وجــود آمــده اســتفاده 
در  تــا  زدنــد  رســتوران  به ایــن  ســری  و  کردنــد 
پاتــوق ســتاره های دنیــای فوتبــال یــک شــب را 

کننــد. ســپری 

جدیــد  رده بنــدی  در  امــارات  ملــی  تیــم 
)فیفــا( جــای  فوتبــال  بین المللــی  فدراســیون 

گرفــت. ســوم  ســید  در  را  عــراق 
فوتبــال  بین المللــی  فدراســیون  وب ســایت 
)فیفــا( رده بنــدی تیم هــای آســیایی حاضــر در 
 ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  انتخابــی  پایانــی  مرحلــه 
کــه بــر مبنــای آن، ســیدبندی  کــرد  قطــر را اعــالم 

مســابقات مشــخص شــد.
حاضــر  تیم هــای  رده بنــدی  اســاس  بر ایــن 

اســت: شــرح  به ایــن  مرحلــه  در ایــن 
۱- ژاپــن، ۲- ایــران، ۳- اســترالیا، ۴- کره جنوبــی، 
۶- عربســتان ســعودی، ۷- امــارات، ۸- عــراق، 
۹- چیــن، ۱۰- عمــان ۱۱- ســوریه، ۱۳- ویتنــام، 

۱۶- لبنــان.
ســیدبندی دور پایانــی انتخابــی جــام جهانــی 

۲۰۲۲ قطــر به ایــن شــرح اســت:
سید اول: ژاپن و ایران

سید دوم: استرالیا و کره جنوبی
سید سوم: عربستان سعودی و امارات

سید چهارم: عراق و چین
سید پنجم: عمان و سوریه

سید ششم: ویتنام و لبنان
علــت جابجایــی امــارات و قطــر نتایــج خوب ایــن 
تیــم در رقابت هــای انتخابــی جــام جهانــی ذکــر 

شــده اســت. 
پایانــی  مرحلــه  دیدارهــای  برنامــه  همچنیــن 
انتخابــی جــام جهانــی قطــر نیــز به ایــن شــرح 

اعــالم شــد:
دیدار نخست: ۱۱ شهریور ۱۴۰۰ )۲ سپتامبر ۲۰۲۱(

دیدار دوم: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ )۷ سپتامبر ۲۰۲۱(
کتبر ۲۰۲۱( دیدار سوم: ۱۵ مهر ۱۴۰۰ )۷ ا

کتبر ۲۰۲۱( دیدار چهارم: ۲۰ مهر ۱۴۰۰ )۱۲ ا
دیدار پنجم: ۲۰ آبان ۱۴۰۰ )۱۱ نوامبر ۲۰۲۱(

دیدار ششم: ۲۵ آبان ۱۴۰۰ )۱۶ نوامبر ۲۰۲۱(
دیدار هفتم: ۷ بهمن ۱۴۰۰ )۲۷ ژانویه ۲۰۲۲(

دیدار هشتم: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ )اول فوریه ۲۰۲۲(
دیدار نهم: ۴ فروردین ۱۴۰۱)۲۴ مارس ۲۰۲۲(

دیدار دهم: ۹ فروردین ۱۴۰۱ )۲۹ مارس ۲۰۲۲(
قرعه کشــی این مرحلــه روز ۱۰ تیــر برگــزار می شــود. 
صــورت  بــه  گــروه  هــر  برتــر  نخســت  تیــم  دو 
صعــود  قطــر  جام جهانــی ۲۰۲۲  بــه  مســتقیم 
بــا  کــرد و برنــده تیم هــای ســوم بایــد  خواهــد 
نماینــده آمریــکای جنوبــی دیــدار داشــته باشــد.

کــره جنوبــی  تیــم ملــی فوتبال ایــران بعــد از ژاپــن و 
در رده ســوم گران قیمت تریــن تیم هــای ملی آســیا 

گرفت.  قــرار 
جــام  انتخابــی  مســابقات  برگــزاری  زمــان  از 
ملت هــای ۲۰۱۹ فوتبــال آســیا تــا زمــان مســابقات 
کــه اخیــرًا  انتخابــی جــام ملت هــای ۲۰۲۳ آســیا 
برگــزار شــد، تفــاوت چشــمگیری در ارزش مالــی 
تیم هــای ملــی در قــاره آســیا ایجاد شــده اســت.
کــره جنوبــی  در ســال ۲۰۱۹، تیــم ملــی فوتبــال 
بــا ۸۴ میلیــون و ۳۰۰ هــزار یــورو در صــدر جــدول 
گــران قیمــت تریــن تیم هــای آســیا قــرار داشــت 

بــه تیــم  قیمت ایــن  افزایــش  باوجــود   امــا 
 ۱۲۶ میلیون و ۳۸۰ هزار یورو، این ژاپن است که با
۱۴۴ میلیــون یــورو صدرنشــین تیم های ارزشــمند 

قــاره آســیا شــده اســت.
کــره جنوبــی، تیــم ملی ایــران بــا  بعــد از ژاپــن و 
۷۹ میلیــون و ۳۳۰ هــزار یــورو بــه رده ســوم صعــود 

کــرده اســت.
کشــورمان بعــد از صعــود جــام ملت هــای  تیــم 
۲۰۱۹، ۴۵ میلیــون و ۳۵۰ هــزار یــورو ارزش داشــت 

و در رده چهــارم بــود.
اســترالیا بــا یــک پلــه ســقوط و بــا ارزش ۳۶ میلیون 
و ۵۰۰ هــزار یــورو بعــد از ایــران در رده چهــارم اســت. 
اســترالیا در ســال ۲۰۱۹، ۵۰ میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
ــت  ــش ارزش و قیم کاه ــن  ــت و ای ــورو ارزش داش ی

بازیکنانــش قابــل توجــه اســت.
گــزارش روزنامــه »االتحــاد« امــارات، ارزش مالــی  بــه 
بازیکنــان تیــم عربســتان ۲۵ میلیــون و ۷۸۰ هــزار 
یــورو بــوده و ایــن تیــم در رده هفتــم آســیا قــرار دارد 
کــه امــارات بــا ۲۲ میلیــون و ۳۸۰ هــزار  در حالــی 
 یــورو در رده هشــتم اســت. ارزش تیــم قطــر هــم

۱۶ میلیون و ۴۳۰ هزار یورو برآورد شده است.

۲ ستاره پرسپولیس سوپرجام را از دست دادند

بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۱ - لبنان:

نشان طالی آسیا برگردن تکواندوکار اصفهانی

مبلغ قرارداد یک ملی پوش فوتسال 
در لیگ برتر چقدر است؟

بند فسخ ۲۰ میلیون یورویی برای فوتبالیست ایرانی! 

سردار آزمون نامزد عنوان برترین بازیکن مقدماتی جام جهانی 

کچری آزمون و قایدی در دبی  تفریحات ال

امارات جای عراق را در سیدبندی انتخابی 
جام جهانی گرفت

ژاپن جای کره جنوبی را گرفت:

صعود تیم ملی فوتبال ایران به رده سوم 
گران قیمت ترین تیم های آسیا

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ مهــدی طارمی مهاجم ایرانــی تیــم پورتــو فصــل 
فوتبالــی خــود را بــا آمــار بــی ســابقه ۵۴ بــازی بــه 
پایــان رســاند و آمــار دوران پرســپولیس خــود را 
کــرد.  روزنامــه »ojogo«  پرتغــال بــا پایــان  جابجــا 
بازی هــای تیــم ملــی فوتبال ایــران در مرحلــه دوم 
گزارشــی را از  انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر، 
وضعیــت مهــدی طارمی مهاجم ایــران و تیم پورتو 
کــرد. در بخشــی از مطلب ایــن روزنامــه  منتشــر 
آمــده اســت: »تصویــر نهایــی مهــدی طارمــی در 
رویارویی ایــران و عــراق، لحظــه ای کــه طارمــی روی 
فرســودگی  کامــل  آینــه  بــود،  افتــاده  زمیــن 
کــه فصــل ۲۰۲۰-۲۰۲۱ او  فیزیکی ایــن بازیکــن بــود 
بســته شد.« به نوشــته این روزنامه، طارمی در این 
ــو و تیــم ملی ایــران،  فصــل از فوتبــال خــود در پورت
کــه پیــش از ایــن  ۵۴ مســابقه انجــام داد؛ آمــاری 
بــرای طارمی بــی ســابقه بوده اســت حتــی در زمان 
حضورش در پرسپولیس. طارمی در فصل ۲۰۱۷-
کــه در پرســپولیس حضــور داشــت، ۴۷ بازی   ۲۰۱۶

ــود. ملــی و باشــگاهی انجــام داده ب
ojogo  بــا اســتناد بــه همیــن آمــار بــازی طارمی خبر 
دیرتــر  بازیکن اندکــی  اســت این  ممکــن  کــه  داد 
از ســایر نفــرات پورتــو، در تمرینــات پیــش فصــل 

حاضــر شــود.
ایــن روزنامــه نوشــت: »پــس از فصلی کــه طارمی به 
پورتــو رســید، اولین بــازی حرفه ای خــود را در لیگ 
قهرمانــان اروپــا انجام داد و بهترین گل مســابقات 
را بــه ثمــر رســاند، او نمی توانســت آرزوی پایــان 
گل عــراق را  بهتــری داشــته باشــد. ایران بــا یــک 
ــام  ــی ج ــی انتخاب ــه نهای ــه مرحل ــت داد و ب شکس
کــه مهاجــم پورتو  کــرد؛ در دیــداری  جهانــی صعــود 
در آن حضــور داشــت. با ایــن حــال مهــدی قهرمان 
برخــی از لحظــات مهــم بــود. او عــالوه بر اینکــه هــم 
گلزنــی قــرار داد  تیمی هایــش را دو بــار در موقعیــت 
گلزنــی را از دســت داد،  و یــک بــار هــم موقعیــت 
کاپیتــان در زمیــن حضــور  بــه عنــوان  در پایــان 

داشــت.«

فیفــا رده بنــدی تیم هــای آســیایی را بــه صــورت 
کــه طبق ایــن رده بنــدی، تیــم  کــرد  رســمی اعالم 
ملــی عــراق در ســید چهــارم انتخابــی جــام جهانــی 
گرفــت و احتمــال همگروهــی همزمان ایــران بــا  قــرار 

عــراق و عربســتان وجــود دارد.
گــزارش مهــر، فدراســیون جهانــی فوتبــال )فیفــا(  بــه 
ــاره  ــه رده بنــدی مــاه ژوئــن در ق ک ــرد  ک امــروز اعــالم 
آســیا را بــه صورت اســتثنا منتشــر می کند تا ایــن رده 
بنــدی در ســیدبندی مرحلــه ســوم انتخابــی جــام 

جهانــی ۲۰۲۲ مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.
بــر اســاس رده بنــدی رســمی فیفا، تیــم ملی فوتبال 
ژاپــن بــا ۱۵۲۹.۴۵ امتیــاز جهانــی، در رده نخســت 
کــه قبــاًل هــم  قــاره آســیا قــرار دارد و ایــران همانطــور 
اعــالم شــده بــود، بــا ۱۵۲۲.۰۴ امتیــاز در رده دوم 
اســت. به ایــن ترتیب ایــران و ژاپــن در ســید اول 
هســتند و در مرحلــه نهایــی انتخابــی بــا هــم دیــدار 

نمی کننــد.
کــره جنوبــی قــرار دارنــد. بــر  در ســید دوم اســترالیا و 
خــالف اعــالم قبلــی، امــارات در ســید ســوم اســت و 
کنــار عربســتان قــرار می گیــرد. عــراق هم که گفته  در 
می شــد در ســید ســوم جــای می گیــرد، در ســید 

گرفــت. کشــور چیــن قــرار  کنــار  چهــارم در 
عمان و سوریه تشکیل دهنده سید پنجم و لبنان 
و ویتنــام تشــکیل دهنــده ســید ششــم هســتند. 
بــا  ملی ایــران  تیــم  دارد  احتمــال  ترتیــب  به ایــن 
عربســتان از ســید ســه و عراق از سید چهار همگروه 

شــود.
کشــور قطــر از نظــر رنکینــگ، در رده پنجــم آســیا قــرار 
کــه میزبــان جــام جهانــی ۲۰۲۲  دارد ولــی از آنجــا 
اســت، در مرحلــه ســوم انتخابــی حضــور نخواهــد 
ــود. ــده نمی ش ــدول دی ــن ج ــش در ای ــت و نام داش

بــر اســاس اعــالم فیفــا، تاریــخ برگــزاری مرحلــه ســوم 
انتخابــی جــام جهانــی به ایــن ترتیــب اســت:

۲ سپتامبر ۲۰۲۱
۷ سپتامبر ۲۰۲۱

کتبر ۲۰۲۱ ۷ ا
کتبر ۲۰۲۱ ۱۲ ا
۱۱ نوامبر ۲۰۲۱

۱۶ نوامبر ۲۰۲۱
۲۷ ژانویه ۲۰۲۲

۱ فوریه ۲۰۲۲
۲۴ مارس ۲۰۲۲
۲۹ مارس ۲۰۲۲

طارمی آمار دوران 
کرد  پرسپولیس را جابجا 

تکلیف سیدبندی آسیا مشخص شد

احتمال همگروهی ایران 
با عراق و عربستان

در صــورت عــدم برگــزاری مســابقات بــه صــورت 
متمرکــز و تصمیــم بــه برگــزاری رقابت هــا در زمیــن 
تیم هــای میزبــان از ســوی فیفــا و ای اف ســی، 
فدراســیون فوتبال ایــران هــم ناچــار بــه تهیــه و 

نصــب داور ویدئویــی اســتاندارد خواهــد بــود. 
طبــق پیش بینی هــا و بــا توجــه بــه حساســیت 
کــه کنفدراســیون فوتبــال  گفتــه شــده  مســابقات، 
پایانــی  مرحلــه  پایانــی  دور  در  اســت  قــرار  آســیا 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ از کمک داور ویدئویی 

کنــد. اســتفاده 
کــرد، در  کنفدراســیون فوتبــال آســیا )AFC( اعــالم 
دور پایانــی مرحلــه انتخابــی جام جهانــی ۲۰۲۲ که 
ــد،  کهــن در آن حضــور خواهنــد دارن ــاره  ۱۲ تیــم ق
کمــک داور ویدئویــی )VAR( اســتفاده  از فنــاوری 
کــه قــرار اســت از مــاه  خواهــد شــد؛ مســابقاتی 
ســپتامبر )شــهریور( آغــاز شــوند و چهــار نماینــده 
مســتقیم در کنــار یــک تیم بــرای حضــور در پلی آف 

کنــد. آســیا در جام جهانــی قطــر را معرفــی 
اســتفاده از ایــن فنــاوری بــرای اولیــن بــار از مرحلــه 
جــام  مســابقات  بعــد  بــه  نهایــی  یک چهــارم 
گرفــت.  صــورت  امــارات   ۲۰۱۹ آســیا  ملت هــای 
گذشــته از VAR از بازی هــای  همچنیــن فصــل 
مرحلــه یک چهــارم نهایــی بــه بعد لیــگ قهرمانان 
نکته اینجاســت  امــا  شــد،  اســتفاده  هــم  آســیا 
کــه هیــچ یــک از رویداد هــا تــا امــروز بــه میزبانــی 
گــر قــرار باشــد، تیــم ملــی پنــج  کشــورمان نبــوده و ا
ک ایــران برگزار کند،  بــازی را طبــق حــق خــود در خا
از همیــن حــاال بایــد زنــگ خطــر را شــنید و بهانــه 

دســت شــیخ ســلمان و یارانــش نــداد.
به ایــن ترتیــب، در صــورت عدم برگزاری مســابقات 
ــزاری رقابت هــا  ــه برگ ــز و تصمیــم ب بصــورت متمرک
در زمیــن تیم هــای میزبــان از ســوی فیفــا و  ای اف 
ســی، فدراســیون فوتبال ایــران هــم ناچــار بــه تهیه 
کــه  و نصــب داور ویدئویــی اســتاندارد خواهــد بــود 
هزینه ای چند میلیاردی خواهد داشــت؛ هرچند 
کشــور نــه  خریــد و تامیــن آن بــرای فوتبــال امــروز 
فقــط در اســتادیوم آزادی کــه در همه اســتان های 
صاحــب تیــم حداقــل در ســطح لیــگ برتــر یــک 

ضــرورت اســت.
ریاســت  دوره  در  فدراســیون ایران  متاســفانه 
ــاج در ایــن زمینــه هــم فقــط شــعار داد و  مهــدی ت

کارهــای رونمایــی و اجــرای چنــد شــو بســنده  بــه 
کــرد تا ایــن مــورد ضــروری بــرای قضــاوت فوتبــال در 

ــد. ــا امــروز روی زمیــن بمان ــز ت کشــورمان نی
کفایــت  بــی  تــاج و مدیــران عمدتــا  فدراســیون 
گذاشــتند،  ــه لقــب پنــج ســتاره را روی خــود  ک آن 
بــرای مدتــی یــک نمونــه داخلــی از داور ویدئویــی 
را نمایــش دادنــد و حتــی بــا دعــوت از پیرلوییجــی 
بازنشســته ایتالیایی  و  سرشــناس  داور  کولینــا 
بــه  ژســت  فیفــا،  دپارتمــان داوری  از مدیــران  و 
گرفتنــد امــا دیگــر  کارگیری ایــن سیســتم مــدرن را 
خبــری از بهــره بــرداری نشــد و حاال که ســه ســال از 
آن نمایــش و بــازی بــا افــکار عمومی می گذرد، هیچ 

اثــری از آن طــرح نیســت.
در ایــن زمینــه، حتــی علیرضا فغانــی در چنــد بازی 
داخلــی، در اتــاق VAR ورزشــگاه آزادی نشــانده 
شــد تا ایــن سیســتم ســاخت داخــل را تســت کنــد؛ 
اما هیچ نتیجه ای از نسخه آزمایشی منتشر نشد 
و اصفهانیــان هــم دیگــر ادعــای اســتفاده از آن را به 

زبــان نیــاورد!
آنکــه  بــدون  ویدئویــی  داور  کالس  جالب اینکــه 
سیستم آن در ایران باشد، بین داوران سطح اول 
فوتبال ایران برگزار شــد و ســوبخیدین داور معروف 
مالزیایــی مدرس ایــن دوره دانــش افزایــی بــود امــا 
کالس فقــط عکــس شــکوری سرپرســت  از ایــن 
ــه ماشــین امضــا  ــه ب ک دبیرکلــی وقــت فدراســیون 
شــهرت داشــت، وجــود دارد و اثــری از اجــرای آن 

سیســتم حتــی همــان ورژن بدلــی اش نیســت.
کاش در ایــن زمینــه نیــز ســازمان برنامــه و بودجــه 

ــگاه مثبــت نوبخــت  ــداوم ن ــا ت پیشــقدم شــده و ب
گیــر آن روی ایرانیــان  ــه فوتبــال و اثبــات تاثیــر فرا ب
فوتبــال دوســت، بودجــه واردات چنــد ســت از 
سیســتم داور ویدئویــی مــورد پذیــرش و تحــت 
تامیــن  فوتبــال  جهانــی  فدراســیون  اســتاندارد 
شــود. قطعا ایــن اقــدام موثــر دولــت در ماه هــای 
پایانــی می توانــد یــک پوئــن بــزرگ بــرای حســن 
روحانی و مســعود ســلطانی فر نیز محســوب شــود 
کــه ســال های زمامــداری بــه دلیــل تحریم هــای 
ظالمانه، اقدامات اساســی و زیربنایی ناچیزی در 

ورزش انجــام دادنــد.
بهتــر اســت قبــل از اینکــه دیــر شــود و بازرســان 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا بــرای بازدیــد امکانــات 
کننــد، ســریع داور ویدئویــی  مــا بــه تهــران ســفر 
گمــرک وارد  خریــداری و بــا هماهنگــی قبلــی بــا 
کشــور شــده و نصــب شــود و در چنــد دیــدار داخلــی 
ــه  ــا بهان گیــرد ت هــم مــورد اســتفاده آزمایشــی قــرار 

دســت همگروهــای مــا نیفتــد.
بطــور حتم بازرســان اعزامــی ای اف ســی، امکانات 
مــا را شــبیه ورزشــگاه المحــرق بحریــن بازرســی 
نمی کنند و چشــم خــود را بــه روی چمن افتضاح، 
تاسیســات قدیمــی و فرســوده و اســتاندارد پاییــن 
و آماتــور ورزشــگاه بحرینی هــا نمی بندنــد، چــون 
بــه  را  تــاج  مهــدی  آســیایی،  تشــکیالت  در  مــا 
ــه در جلســات یــک  ک ــم  عنــوان نایــب رئیــس داری
ــات  ــری روی تصمیم ــچ تاثی ــت و هی گر اس ــا تماش

ضد ایرانی ایــن نهــاد مافیایــی نــدارد.

کند: فدراسیون فوتبال ناچار است داور ویدیویی مورد تایید فیفا را خریده و وارد 

به بهانه VAR دوباره میزبانی تیم ملی 
در مقدماتی جام جهانی سلب می شود؟ 

گزارشربخ

رئیــس هیــات مدیــره باشــگاه صنعــت نفــت آبــادان 
مربــی  اســکوچیچ  گفتیــم  هــم  ابتــدا  از  گفــت: 
غرامــت فوتبــال  فدراســیون  و  اســت   توانمنــدی 

 7۰ هزار دالری وی به ما را پرداخت کرد. 
حســن نصــر اصفهانــی دربــاره پرداخــت غرامــت 
گان  باشــگاه صنعــت نفــت آبــادان در پرونــده درا
اظهــار  فوتبــال  فدراســیون  توســط  اســکوچیچ 
داشــت: طبــق حکــم فیفــا مــا بایــد 7۰ هــزار دالر از 
کــه فدراســیون این مبلــغ  اســکوچیچ می گرفتیــم 
را تقبــل و فکــر می کنــم بــه صــورت ریالــی پرداخــت 
باشــگاه  بــرای  و  بودیــم  پول مــان  دنبــال  شــد. 
کســی این  چــه  نداشــت  تفاوتــی  نفــت  صنعــت 
پــول را می پــردازد. با ایــن مبلــغ می تــوان بخشــی از 

کــرد. مشــکالت باشــگاه را حــل 
ــا  کشــورمان ب ــاره صعــود تیــم ملــی فوتبــال  وی درب
هدایــت ســرمربی ســابق نفــت آبــادان بــه مرحلــه 
کــرد:  نهایــی مقدماتــی جــام جهانــی 2۰22 عنــوان 
ــدی  ــی توانمن ــکوچیچ مرب ــم اس گفتی ــم  ــدا ه از ابت
ملــی  تیــم  مربــی  عنــوان  بــه  وی  کنــون  ا اســت. 
کار فنــی دخالــت  امــا مــن در  قضــاوت می شــود 
ــه مرحلــه  نمی کنــم. خیلــی خوشــحالیم تیــم مــا ب
ــار  ــرای اولیــن ب کــرد، ب بعــدی جــام جهانــی صعــود 
بحریــن را در منامــه شکســت داد و پــس از چندیــن 

ســال عــراق را در یــک بــازی رسمی شکســت داد. 
کشــورمان رو به رشــد اســت. خوشــحالیم تیم ملی 

رئیــس هیــات مدیــره باشــگاه صنعــت نفــت دربــاره 
آخریــن وضعیت ایــن تیــم در آســتانه شــروع مجــدد 
رقابت هــای لیــگ برتــر توضیــح داد: تیــم مــا شــرایط 
خوبــی دارد. یــک اردوی خوب در تهران داشــت اما 
کــه تیــم نیــاز بــه  بــه دلیــل مشــکالت مالــی در زمانــی 
کنون هم  تقویــت داشــت این کار را انجــام بدهیــم. ا
بازیکنــان و مربیان صنعت نفت زحمت می کشــند 

و بــرای دیدارهــای بعــدی آمــاده می شــوند.
نصراصفهانــی دربــاره مباحــث مطــرح شــده دربــاره 
احتمــال تغییر در کادرفنی صنعت نفــت در صورت 
از  کــرد:  تصریــح  تیــم  ضعیف ایــن  نتایــج  تــداوم 
رســانه ها می خواهــم بــرای تیــم مــا حاشــیه درســت 

نکنند.
وی درباره اینکــه آیــا مســعود شــجاعی بــرای فصــل 
اســت،  آبــادان  نفــت  ســرمربیگری  گزینــه  آینــده 
بــه  کــه شــجاعی  افتخــار می کنیــم  توضیــح داد: 
عنــوان بچــه آبــادان و بازیکــن ســابق مــا بــه چنیــن 
کشــورمان رســید. بچه خیلی  جایگاهی در فوتبال 
خوب و توانمندی اســت که در اروپا و اســپانیا بازی 
ــن  ــه چنی ک ــت  ــار اس ــن ب ــرای اولی ــا ب ــت ام ــرده اس ک

می شــنوم. خبــری 

فدراسیون طلب اسکوچیچ را ریالی داد!

خبر
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شوره سر؛ نشانه ای 
از یک بیماری خاص!

بیماریربخ

گــزارش موسســه ملــی بهداشــت آمریــکا،  براســاس 
حرکتــی  اختــال  نوعــی  پارکینســون  بیمــاری 
کــه بــر حــدود ۵۰۰۰۰۰ نفــر در ایــاالت  عصبــی اســت 
گذاشــته اســت. پارکینســون بــا مــرگ  متحــده تاثیــر 
ســلول های عصبــی و افــت ســطح دوپامیــن در مغــز 
کننــده حرکــت اســت، شــروع می شــود. کنتــرل  کــه 
مطالعــه ای جدیــد منتشــر شــده توســط انجمــن 
انگلیــس بــرای بررســی بیمــاری پارکینســون نشــان 
می توانــد  ســر  شــوره  بــه  مربــوط  قــارچ  کــه  داد 

باشــد. بیمــاری  عامل ایــن 
کــه التهــاب پوســت چــرب  ایــن مطالعــه نشــان داد 
بــه شــکل ســاده خــود، بــه وضــوح و بــه شــکل شــوره 
بــروز پیــدا می کنــد و در مــوارد جــدی پوســت ســر 
گاهــی اوقــات بثــورات خونی ایجــاد  قرمــز می شــود و 

می شــود.
عامــل  هیــچ  کــه  کرده انــد  تصریــح  دانشــمندان 
مشــخصی در تأثیــر درماتیــت ســبورئیک یــا التهــاب 
بیمــاری  بــه  مبتــا  بیمــاران  بــر  چــرب  پوســت 

نــدارد. وجــود  پارکینســون 
کــه  دانشــمندان رشــد غــدد چربــی را بررســی کردنــد 
مشــخص شــد غالبا ایــن بیمــاری عــاوه بر اســتفاده 
اســتروئیدهای  تستوســترون،  از  مــدت  طوالنــی 
آنابولیک و گلوکوکورتیکوئیدها، به دلیل اختاالت 

ــی نیز ایجــاد می شــود. هورمون
کــه تعریــق  کرده انــد  کیــد  محققــان آمریکایــی تأ
شــاخص های  محتمل تریــن  از  یکــی  می توانــد 

باشــد. پارکینســون  بیمــاری 
بیمــاری پارکینســون یــک بیمــاری جــدی و مزمــن 
اســت و درمــان آن در مراحــل اولیــه بســیار موفقیت 
آمیزتــر اســت، امــا تشــخیص آن می توانــد دشــوار 
باشــد، زیــرا بســیاری از عائــم اولیــه مشــابه ســایر 

مــوارد بهداشــتی اســت.
گر  شــما بــدن خــود را بهتــر از دیگــران می شناســید. ا
در مــورد حرکــت یــا رفتــار بدنــی خــود نگرانــی دارید با 

کنید. پزشک مشــورت 
برخی از عائم اولیه بیماری پارکینسون عبارتند از:

۱- دست خط کوچک یا تغییر در نحوه نوشتن
۲- لرزش، به خصوص در انگشت دست یا پا
۳- حرکات غیرقابل کنترل در هنگام خواب

۴- سفتی اندام یا حرکت آهسته
۵- تغییرات صدا

۶- حالت های چهره ایستا

مــا افزایــش ســن نبایــد دلیلــی بــرای تغییــر نقشــه 
کــه احتمــاال در ســال های  راه و زندگــی جذابــی 
نوجوانــی و جوانــی بــرای خودمــان تصویــر کرده ایم 
باشــد. بــا وجــود عــادات بــد و الهامــات منفــی، بــاز 
هــم می تــوان بــه دنبــال رویاهــا و آرزوهــای خــود 
کــه توجــه  رفــت. در ادامــه بــه نکاتــی اشــاره شــده 
بــه آنهــا در ســی ســالگی می توانــد بــه روشــن تر و 

کنــد. کمــک  هموارتــر شــدن مســیر 
۱. از اینکه باید همه چیز بدانید، پرهیز کنید

تلــه ی  پــرورش مــدرن همــه مــا را در  آمــوزش و 
ضــرورت یادگیــری همه چیــز می انــدازد؛ بــه طــوری 
کــرده باشــید و  گــر شــما دبیرســتان را تمــام  کــه ا
حتــی بــه دانشــگاه رفتــه باشــید معنی اش ایــن 
کــه همــه چیــز را می دانیــد. بــه همیــن  نیســت 
ــر  ترتیــب، رونــدی از دانســتنی های ناتمــام در براب
کــه حتــی میــزان ســختی  شــما قــرار داده می شــود 

نــدارد. یادگیری شــان اهمیتــی 
را  همه چیــز  شــما  کــه  باشــید  گاه  آ بایــد  امــا 
نمی دانیــد و هیــچ زمانــی هــم نمی توانیــد همــه 
کــه شــما  چیــز را بدانید. ایــن نادانســته ها هســتند 
کســب تجربــه ترغیــب می کننــد. را بــه مکاشــفه و 

۲. شغلی که عالقه ای به آن ندارید را انتخاب 
نکنید

کــه داریــد  کــه درآمدتــان از شــغلی  فرقــی نمی کنــد 
چقدر باشــد و چه منافع جانبی ای از آن عایدتان 
گــر  کار داشــته باشــید. ا شــود یــا چنــد ســال ســابقه 
شــغل تان را دوســت نداریــد، در نهایــت از خودتــان 
رضایتــی نخواهیــد داشــت. معنی ایــن حرف ایــن 
فعلی تــان  شــغل  از  االن  همیــن  کــه  نیســت 
در باشــید  متوجــه  اما اینکــه  دهیــد،   اســتعفا 

کــه عاقــه ای  کاری هســتید   ۳۰ ســالگی مشــغول 
بــه انجــام دادنــش نداریــد و تــا ۴۰ ســالگی عمرتــان 
را پــای آن شــغل نگذاریــد، اهمیــت ویــژه ای دارد. 
تغییــر شــغل یــا حتــی تغییــر رویــه شــغلی اصــا چیز 
بــدی نیســت. آنچــه از میــزان درآمد مهم تر اســت، 
کــه  کاری ســت  از  لذت بــردن  و  رضایــت شــغلی 

ــد. ــام می دهی انج
۳. از خانه نشینی پرهیز کنید

چــه پشــت میزنشــین باشــید، چــه وقت تــان را 
کنیــد و چــه خســتگی  صــرف تماشــای تلویزیــون 
ســه  هــر  کنیــد،  کــم کاری  بهانــه ی  و  پیشــه  را 
باعــث می شــود زمــان زیــادی درجــا بزنیــد. پــس 
تغییراتــی  مــا  بــدن  سوخت وســاز  ســالگی  از ۲۰ 
کــه در صــورت چــاق شــدن، بازگشــت بــه  می کنــد 

وزن مناســب برای مــان در ۳۰ ســالگی ســخت تر 
می شــود. پــس خودتــان را بیشــتر دوســت داشــته 
کنیــد. بهانه گیری ها  باشــید و از بدن تــان مراقبــت 
گــر  کــم نیســتند، امــا ا کــردن  کمتــر ورزش  بــرای 
وزنــی  داشــتن  بــرای  منظــم  برنامــه ای  نتوانیــد 
مناســب داشــته باشــید، بعــد از ۳۰ ســالگی بارهــا 
ــرا در  ــه چ ک ــد  ــرار می دهی ــذه ق ــورد مواخ ــود را م خ
کــه جوان تــر بودیــد و کاهــش وزن برای تان  دورانــی 
ــد. ــه بودی کم توج ــود  ــه خ ــبت ب ــود، نس ــاده تر ب س

۴. رویاهای خود را از یاد نبرید
گذاشــتن دهــه  ــه سی ســالگی و پشــت ســر  ورود ب
کــردن رویاهــای  ســوم زندگــی بــه معنــی فرامــوش 
کــه در ســر داریــد نیســت. تصــور عمومی این  بزرگــی 
ــراد جــوان می تواننــد پتانســیل  ــه تنهــا اف ک اســت 
داشــته  را  خــود  رویاهــای  اجــرای  و  رویاپــردازی 
باشــند. امــا واقعیت این اســت کــه بســیاری از افراد 
بــاالی ۳۰ ســال هــر روز در حــال تغییــر دنیا هســتند 
و نقطــه انگیزشــی آنهــا رویاهایشــان بــوده اســت. 
 )Colonel Sanders( ســندرز  ُکلنــل  مثــال  بــرای 
کــرد. اســتن  وقتــی ۶۰ ســاله بــود KFC را تاســیس 
لــی )Stan Lee ( خالــق مــارول، تــازه از ۴۰ ســالگی 

ــرد. ک کمیــک  ــه نوشــتن داســتان های  شــروع ب
افزایــش ســن، تجربــه و عقانیــت در پــی دارد؛ 
کــردن و بــه ثمــر نشــاندن رویاها  آنچــه بــرای دنبــال 

ضــروری اســت.
۵. تا آنجا که می شود از خانواده و دوستان 

خود دور نشوید
و  خانواده هــا  بــا  مــا  تمــاس  زمــان،  گذشــت  بــا 
گــر در ۳۰  کمتــر می شــود. ا کمتــر و  دوســتان مان 
ســالگی هســتید، پــدر و مادرتــان احتمــاال ۵۰ تــا ۶۰ 
کــه زندگــی  ســاله هســتند. بــه یــاد داشــته باشــید 
ســرانجامی دارد. یکــی از بزرگتریــن پشــیمانی های 

مــرگ  از  پــس  کــه  اســت  افراد ایــن  از  بســیاری 
زیــادی  وقــت  می شــوند  متوجــه  عزیزان شــان 
با ایــن  نکرده انــد.  ســپری  خانواده شــان  بــا  را 
کــه وقــت  کید ایــن اســت  پیش زمینــه، توصیــه ا
بیشــتری را -پیــش از آنکــه دیــر شــود- بــا خانــواده 
کنیــد. تنهــا مــورد بــرای  و دوســتان تان ســپری 
ــواده و  تغییر ایــن شــرایط، نزدیــک مانــدن بــه خان

دوســتان، و تمــاس مــداوم بــا آنهاســت.
۶. هیچگاه فکر نکنید که بهترین سال های 

عمرتان گذشته است
ــت  ــتر دوس ــان را بیش ــت زندگی ت ــه ی بیس ــر ده گ ا
بــه مهمانــی،  را  داریــد، احتمــال بیشــتر اوقــات 
و  گذرانده ایــد  شــب زنده داری  و  خوش گذرانــی 
کــه در ۳۰ ســالگی و بیشــتر بــه ســر می بریــد،  حــاال 
احســاس می کنیــد تمــام آن دوران خــوش بــه ســر 

آمــده و دیگــر تکــرار نمی شــود.
ــتگی  ــما بس ــر ش ــرز فک ــه ط ــا ب ــس دقیق ــن ح اما ای
کنیــد  گــر حســرت بخوریــد و بــا خــود فکــر  دارد. ا
کــه روزگار خوشــی رفتــه و دیگــر تکــرار نمی شــود، 
ــه  ک ــی  ــود. امــا در صورت واقعــا همینطــور خواهــد ب
کــه  کنیــد و بــه خوشــی هایی  روی لحظــات تمرکــز 
کنیــد،  در مســیر بــا آنهــا مواجــه خواهیــد شــد فکــر 
کنیــد.  می توانیــد هــر لحظــه را بــا خوشــی ســپری 
پــس نــگاه آینده نگرانــه داشــته باشــید و مثبــت 

کنیــد. فکــر 
۷. از ولخرجی پرهیز کنید

گــر می خواهید  بــه گفتــه ی کارشناســان اقتصــاد، ا
 ۲۵ از  بایــد  شــوید،  بازنشســته  ســالگی   ۶۵ در 
کنیــد. چنیــن  کــردن را شــروع  ســالگی پس انــداز 
چیــزی مســتلزم رعایــت مولفه های مهمی اســت، 
امــا بهتریــن راه بــرای ضمانــت اجــرای آن، عــدم 

ــت. ــد اس ــش از ح ــی بی ولخرج

بعد از ۳۰ سالگی این کارها را کنار بذارید
خبرربخ

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

1( برابــر رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰22332 مــورخ 1399/1۰/22 هیــات 
یــک آقــای محمــود زمانــی به شناســنامه شــماره ۵3۴ کدملــی 128۴128۴1۵ 
ــه پنــج دانــگ مشــاع از ششــدانگ  صــادره اصفهــان فرزنــد حســن نســبت ب
ک شــماره ۶9 فرعــی  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۰۴/۴۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال  از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
2( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰2۶۰22333 مــورخ 1399/1۰/22 هیــات یــک 
خانم اعظم نجفی نیسیانی به شناسنامه شماره 188 کدملی 129۰98۰19۵ 

ــه یــک دانــگ مشــاع از ششــدانگ  ــد حســن نســبت ب صــادره اصفهــان فرزن
ک شــماره ۶9 فرعــی  یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 1۰۴/۴۰ مترمربــع از پــا
ک شــمال  از 1۴91۵ اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســناد و امــا

کــه خــود متقاضــی مالــک رسمی میباشــد. اصفهــان 
گهــی   لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی  می شــود. درصورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد اولیــن آ
خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه 
از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول 

اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/۰3/3۰، تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/1۴

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
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گهی آ

دانستنی هاربخ

میوه هاربخ

کــه منبــع  انگــور یکــی از میوه هــای محبــوب اســت 
ــرای عملکــرد  ــی ب غنــی از ویتامین هــا و موادمعدن
می شــود.  محســوب  بــدن  مطلوب اندام هــای 
کســیدان ها و فیبرهــای فراوان ایــن میــوه  آنتــی ا
نیــز نقــش مهمــی در پیشــگیری از بیماری هــای 
مختلــف دارد و از همیــن رو مصــرف انــواع انگــور در 
رژیــم غذایــی ســالم توصیــه می شــود. در ادامه ایــن 
مطلــب، بــه فوایــد عــادت بــه خوردن ایــن میــوه در 
کــه در دســترس اســت، پرداخته ایم. ایــن  فصولــی 

فوایــد عبارتنــد از:

پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی
گنجاندن انگور در رژیم  مطالعات نشان می دهد 
غذایــی تاثیــر مثبتی در عملکرد عروق خونــی دارد 
زیــرا ریزمغذی های این میوه حالت االستیســیته 
کــه در نتیجــه  جــداره عــروق را افزایــش می دهنــد 

کمــک می کند. بــه بهبــود جریــان خــون 
کلســترول بــد خــون  کاهــش  انگــور همچنیــن در 
لخته هــای  تشــکیل  از  مانــع  و  دارد  نقــش  نیــز 
در  عوامــل  که ایــن  می شــود  عــروق  در  خونــی 
 پیشــگیری از بــروز بیماری های قلبــی عروقی موثر 

هستند.

بهبود تمرکز
مغــز بــرای قابلیت هــای شــناختی خــود نیــاز بــه 
ــا تامین ایــن  ــرژی دارد و قنــد موجــود در انگــور ب ان
 نیــاز مغــز، به بهبود تمرکز و حافظه کمک می کند. 
خــوردن انگــور هنــگام فعالیت هــای ذهنــی باعــث 

بهبــود بهــره وری مغــز و خالقیــت می شــود.
کسازی بدن پا

کســیدان ها بــه خصــوص  انگــور منبــع غنــی از آنتــی ا
کــه عملکــرد  کامفــرول اســت  ِکرســتین و  کاتچیــن، 
رادیکال هــای آزاد را خنثــی می کنند. همچنین این 
ترکیبــات فنولیــک به دفــع مــواد زائد جمع شــده در 
کمــک می کننــد. البتــه آب و پتاســیم فــراوان  بــدن 
ــهیل  ــا را تس کلیه ه ــد از  ــواد زائ ــع م ــز دف ــور نی در انگ
کســیدان ها  می کنــد. از طرفــی، مجموعه این آنتی ا
تکثیــر  و  رشــد  ســاز  زمینــه  آنزیم هــای  عملکــرد 

ــد. ــی می کن ــرطانی را خنث ــلول های س س
بهبود عملکرد گوارش

عملکــرد  کــه  فیبرهاســت  از  غنــی  منبــع  انگــور 
سیســتم گوارشــی بــه خصــوص روده هــا را تســهیل 
می کند. ایــن میــوه یــک ملیــن طبیعــی محســوب 
می شــود و در مــوارد ابتــال بــه یبوســت در حالــت 

ناشــتا مفیــد اســت.
حفظ سالمت پوست

انگــور یکــی از بهتریــن میوه هــای ضدپیری اســت. 
کســیدانی به نام  عــالوه بــر آب فراوان، ترکیب آنتی ا
ِرزوراتــول در مقابلــه با تاثیرات پیری پوســت مانند 
شــل شــدن پوســت، خشــکی، لکه هــای تیــره و... 

موثر اســت.

کســیدان  خــوردن میــوه بــه علــت وجود فیبر، آنتی ا
و دیگــر خــواص طبیعــی آن همیشــه مفیــد اســت 
کــه تنهــا انــواع خاصــی از میوه هــا را  کنیــد  امــا دقــت 
بــدون نگرانــی از میــزان قنــد آنهــا می توانیــد مصــرف 

گــر مبتــا بــه دیابــت باشــید: کنیــد، بخصــوص ا
گــرم قنــد  تمشــک: هــر فنجــان تمشــک تنهــا ۵ 
دارد. تمشــک سرشــار از فیبــر اســت و مصــرف آن 
بــه احســاس ســیری طوالنــی مــدت و جلوگیــری از 

کمــک می کنــد. اضافــه وزن 
گرچه طعم شــیرینی دارد ولی بســیار  تــوت فرنگــی: ا
کــم قنــد اســت. یــک فنجــان تــوت فرنگی خــام تنها 
ــاز  ــزان نی ــد می ــش از 1۰۰ درص ــکر دارد و بی ــرم ش گ  7

روزانــه شــما بــه ویتامیــن ث را تامیــن می کنــد.
ــر  ــت. ه ــد اس ــم قن ک ــن ث و  ــی از ویتامی ــوی: غن کی
ــدن شــما  ــه ب ــرم قنــد ب گ کیــوی تنهــا ۶  ــو  کیل  یــک 
می رســاند. شــما می توانیــد کیــوی را در تمــام طــول 

کنید. ســال در فروشــگاه های مــواد غذایــی یافــت 
گریــپ فــروت: یکــی از میوه هــای خانــواده مرکبــات 
گــرم شــکر وجــود  اســت و در هــر نیمــی از آن تنهــا 9 
بــا خیــال  را  فــروت  گریــپ  دارد. شــما می توانیــد 

کنیــد. راحــت در وعــده صبحانــه میــل 
گــرم  آووکادو: یــک عــدد آووکادوی خــام تنهــا یــک 
در ایــن  موجــود  ســالم  چربی هــای  دارد.  شــکر 
کمــک  میــوه، بــه احســاس ســیری طوالنــی مــدت 

می کننــد.
گــرم  هندوانه: ایــن میــوه تابســتانه در هــر فنجــان 1۰ 
شــکر دارد. شــما می توانیــد بــا مصــرف هندوانــه، 

مقادیــر زیــادی آهــن بــه بــدن برســانید.
خربــزه: سرشــار از ویتامیــن آ اســت. یــک فنجــان 

خربــزه خردشــده حاوی کمتــر از 13 گرم قند اســت. 
کمی بیشــتر  البتــه قند ایــن میــوه از ســایر میوه هــا 

اســت.
کالــری و  پرتقــال: یــک میــان وعــده شــیرین بــدون 
شــکر و سرشــار از ویتامیــن ث اســت. یــک پرتقــال 
کالری دارد. گرم قند و فقط 7۰  کمتر از 12  معمولی 
گــرم  هلــو: هــر یــک عــدد هلــوی متوســط کمتــر از 13 
که  کســانی اســت  گزینه عالی برای  شــکر دارد و یک 

از دیابــت رنــج می برنــد.

پیشگیری از بیماری های قلبی تا بهبود تمرکز با انگور

کنید کم قند را با خیال راحت روزانه مصرف  9 میوه 

احمدرضا پری تبار - شهردار شاهین شهر

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

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

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

نوبت چاپ دوم
گهی مناقصه عمومی )نوبت دوم( آ

دانــه  کــه  می دهنــد  علمی نشــان  یافته هــای 
کــم  کالــری اســت بلکــه ترا کــم  هندوانــه نــه تنهــا 
شــما  دارد.  مغــذی  ترکیبــات  نظــر  از   باالیــی 
ــورت تفــت  ــه ص ــز را ب ــای ری می توانید ایــن دانه ه
داده شــده دربیاوریــد و از آن بــه عنــوان یــک میان 
کی های ناســالم  وعــده ســالم بــه جــای انــواع خورا

کنید. اســتفاده 
1. کالری کم

 1۵8 حــدودا  هندوانــه  دانــه  از  گــرم   3۰ هــر 
ــا  ــه ب ــا در مقایس ــدار مث ــن مق ــری دارد. ای کیلوکال
کالــری( مقــدار پایینــی  گــرم چیپــس )بــا 1۶۰   3۰
داشــته  توجــه  بایــد  امــا  نمی شــود  محســوب 
چــه  را  کالری هــا  محتوای ایــن  کــه  باشــیم 
یــک مشــت  چیزهایــی می ســازند. ضمنــا هــر 
بــزرگ از دانــه هندوانــه از نظــر وزنــی حــدودا بــه 
کــه  کیلوکالــری می رســد، درحالــی  گــرم بــا 23   ۴
بســیار  کالــری  دارای  چیپــس  مقــدار  همیــن 

بــود. خواهــد  بیشــتری 
2. سرشار از منیزیم

یکــی از مــواد معدنی مهمی کــه در تخمه هندوانه 
یافــت می شــود، منیزیــم اســت. بــا مصــرف هــر 
گــرم  گــرم از دانــه هندوانــه می توانیــد 21 میلــی   ۴
کــه برابــر اســت بــا ۵  منیزیــم بــه بــدن برســانید 
ــی  ــاده معدن ــن م ــدن به ای ــه ب ــاز روزان ــد از نی درص
مهــم. همه بزرگســاالن باید روزانــه ۴2۰ میلی گرم 

کننــد.  منیزیــم دریافــت 
منیزیــم از مهــم تریــن ترکیبــات معدنــی بــرای 
بســیاری از عملکردهــای متابولیــک بــدن اســت. 
و  عضانــی  و  عصبــی  عملکردهــای  تنظیــم 
ســامتی  از  محافظــت  بــه  کمــک  همچنیــن 

سیســتم ایمنی، قلــب و اســتخوان ها نیــز از دیگــر 
اســت. منیزیــم  دریافــت  مزیت هــای 

3. حاوی آهن
هــر یک مشــت کوچــک از تخمه هندوانه حــدودا 
کــه برابــر اســت بــا 1.۶  گــرم آهــن دارد  ۰.29 میلــی 
ــی  ــاده معدن ــن م ــدن به ای ــه ب ــاز روزان ــد از نی درص

مهم. 
شــاید این مقــدار از نظــر شــما زیــاد نباشــد امــا 
هــر انســان بزرگســال بــه صــورت روزانــه بایــد 18 
گــرم آهــن دریافــت کنــد. آهــن از مهــم ترین  میلــی 
کــه  ترکیبــات ســازنده هموگلوبیــن خــون اســت 
کســیژن رســانی به قســمت های  درواقــع وظیفه ا
مختلــف بــدن را بــر عهــده دارد. آهــن در رونــد 
کمــک  کالری هــا بــه انــرژی هــم بــه بــدن  تبدیــل 
هندوانــه  دانه هــای  حــال،  با ایــن  می کنــد. 
حــاوی فیتــات هســتند که جــذب آهــن را کاهش 

می دهــد.
۴. چربی های »خوب«

کنیــد امــا  شــاید از شــنیدن این نکتــه تعجــب 
دانــه هندوانــه بــه عنــوان یکــی از منابــع خــوب 
بــرای دریافــت اســیدهای چــرب غیراشــباع تــک 
زنجیــره ای و چندزنجیــره ای شــناخته می شــود. 
چربــی  گــرم   ۰.3 هندوانــه  دانــه  از  گــرم   ۴ هــر 
چربــی  گــرم   1.1 و  زنجیــره ای  تــک  غیراشــباع 
غیراشــباع چندزنجیــره ای به بدن می رســاند. به 
 گــزارش انجمــن قلــب آمریــکا )AHA(، چربی های 
غیراشــباع بــرای بــدن بســیار مهــم هســتند چــون 
مغــزی  ســکته های  و  قلبــی  حمــات  بــروز  از 
کلســترول بــد خــون  جلوگیــری می کننــد و ســطح 

)LDL ( را در بــدن پاییــن می آورنــد.

ــرد  ــود عملک ــرا ی بهب ــه ب ــی روزان کاف ــرف آب  مص
ــواد  ــع م ــم، دف ــم و متابولیس ــه هض ــدن از جمل ب
ــه  ــالم نگ ــدن و س ــی ب ــای طبیع ــظ دم ــد، حف زای
بــرای  زنــان  اســت.  ضــروری  داشــتن اندام ها 
تامیــن آب مــورد نیــاز بــدن بایــد روزانــه حــدود 
آب  لیتــر  حــدود 7/3  مــردان  و  آب  لیتــر   7/2
بنوشــند. این نیــاز می توانــد از طریــق غذا هــا و 
نوشــیدنی ها هــم تامیــن شــود.ادامه مطلــب را 

کنیــد: در ایــن زمینــه مطالعــه 
آب، این نوشیدنی معجزه آسا

 نوشیدن آب به عنوان جایگزین نوشیدنی های
شــیرین برای هضم غذا مفید اســت و همچنین 
باعــث می شــود وزن ایــده آل تــان حفــظ شــود، 
باشــد.  کــه می نوشــید خنــک  آبــی  گــر  ا حتــی 
کالــری اضافی  نوشــیدن آب خنــک بــه ســوزاندن 
حفــظ  بــرای  شــما  بــدن  زیــرا  می کنــد،  کمــک 
کند  کار  دمــای داخلــی خــود مجبوراســت بیشــتر 
ــاد نوشــیدن آب ســرد روشــی  ــه احتمــال زی امــا ب

کاهــش وزن نیســت. ــرای شــروع  قدرتمنــد ب
1- زیــاده روی در مصــرف آب ســرد، ضربــان قلــب 

کاهــش می دهــد. را 
کــه نوشــیدن آب   مطالعــات نشــان داده اســت 
ــد  ــش می ده کاه ــب را  ــان قل ــا ضرب ــه تنه ــرد ن س
گ خواهــد شــد.  بلکــه باعــث تحریــک عصــب وا
را  بــدن  ارادی  غیــر  عملکردهــای  کــه  عصبــی 
تأثیــر دمــای  کنتــرل می کنــد مســتقیمًا تحــت 

پاییــن آب قــرار دارد.
2- نوشــیدن آب ســرد بدن شــما را با شــوک روبه 

رو می کنــد.
بایــد از نوشــیدن آب ســرد بعــد از یــک فعالیــت 
کرد. بســیاری  بدنی ســخت به شــدت جلوگیری 

ورزشــی  ســخت  فعالیــت  یــک  از  بعــد  افــراد  از 
بــا نوشــیدن آب یــخ، تشــنگی خــود را برطــرف 
ورزشــی  کارشناســان  حــال،  با ایــن  می کننــد. 
گــرم بنوشــید  توصیــه می کننــد بعــد از ورزش، آب 
حــرکات  انجــام  از  پــس  ســرد  آب  جــذب  زیــرا 
ــن  ــت و ممک ــختی اس کار س ــدن  ــرای ب ــی ب ورزش

اســت منجــر بــه درد مزمــن معــده شــود.
گزارش هــا آمــده اســت نوشــیدن  3- در برخــی 
غــذا  کندتــر شــدن هضــم  بــه   آب ســرد منجــر 
اســتوار  اســاس  بر ایــن  عقیــده  می شــود. این 
کــه نوشــیدن آب ســرد باعــث منقبــض  اســت 

می شــود. معــده  شــدن 
بــه  ابتــا  هنــگام  ســرد  آب  نوشــیدن   -۴
شــرایط  می توانــد  آنفلوآنــزا  یــا  ســرماخوردگی 

کنــد. بدتــر  را  تــان  تنفــس 
۵- نوشــیدن آب ســرد یــخ زده باعــث ســردرد در 
که با میگرن دســت  برخــی افــراد بــه ویــژه افــرادی 

و پنجــه نــرم می کننــد، می شــود.
گــرم بــه  کــه نوشــیدن آب  گفتــه می شــود  گرچــه  ا
کمــک می کنــد تــا  گــردش خــون  هضــم غــذا و 
کنــد امــا نوشــیدن آب  ــر ســموم را دفــع  ســریع ت
کمتــر احســاس تشــنگی  گــرم باعــث می شــود 
کــه دمــای هــوا  کنید ایــن موضــوع در مواقعــی 
انجــام  ســنگینی  بدنــی  فعالیــت  یــا  باالســت 
ــردن ســعی در  ک ــدن از طریــق عــرق  ــد و ب داده ای
کــم  کردنتــان دارد، می توانــد شــما را بــا  خنــک 
کــه میلــی بــه نوشــیدن آب  کنــد چرا آبــی مواجــه 
ــد. پیشــنهاد می کنیــم در ایــن مواقــع آبــی  نداری
کــه 2 تــا 3 درجــه خنــک تــر از دمــای  بنوشــید 
محیــط باشــد و از نوشــیدن آب یــخ و تگــری 

بپزهیزیــد.

که از آنها غافلید عوارض نوشیدن آب سردفواید بی نظیر تخمه هندوانه 
آبدانستنی ها

چشم

بســته بــه علــت تــاری دید ایــن درمان هــای طبیعی 
و تغییر ســبک زندگی ممکن اســت به بیمار کمک 

کنــد تــا واضح تــر ببیند:
حســاس  انســان  چشــم های  کــردن:  اســتراحت 
هســتند و دقیقــا ماننــد بقیــه اعضــای بــدن نیــاز بــه 
اســتراحت دارنــد، بنابرایــن الزم اســت مطمئــن 
کافــی اســتراحت داریــم. الزم  کــه به انــدازه  شــویم 
اســت هنــگام اســتفاده از صفحــات نمایــش هــر 2۰ 
دقیقــه اســتراحت 2۰ ثانیــه ای بــه چشــم های خــود 

دهیــد.
گــر  مرطــوب ســاختن فضــای داخــل چشــم ها: ا
تــاری دیــد ناشــی از خشــکی چشــم باشــد ممکــن 
ــار  اســت بتــوان تــاری دیــد را بــه راحتــی و بــا چنــد ب

گــرم بــرای ماســاژ  کمپــرس  پلــک زدن یــا اســتفاده از 
آرام پلک هــا، بهبود بخشــید. همچنین می تــوان از 
کــه نیــاز بــه نســخه پزشــک  قطــره اشــک مصنوعــی 

کــرد. نــدارد اســتفاده 
گــر در محیطــی بــا آب و هــوای  بهبــود کیفیــت هــوا: ا

خشــک زندگــی می کنیــد بهتــر اســت از مرطــوب 
چشــم  خشــکی  از  جلوگیــری  بــرای  هــوا  کننــده 
اســتفاده شــود. از دمیــدن مســتقیم هوا بــه صورت 

کنیــد. بــه خصــوص هنــگام شــب خــودداری 
کشــیدن   خــودداری از اســتعمال ســیگار: ســیگار 
از  چشــم  بیماری هــای  از  بســیاری  بــه  می توانــد 
کــوال، آب مرواریــد و آســیب  جملــه دژنراســیون ما
کنــد. دود ســیگار همچنین  عصــب بینایــی کمــک 
کنــد. ــد خشــکی چشــم را بیشــتر تحریــک  می توان

آلرژن هــا:  معــرض  در  گرفتــن  قــرار  از  خــودداری 
ــه  ــد ب ــه می توان ک ــرژی  ــرای پیشــگیری و درمــان آل ب
حساســیت چشــم و تــاری دیــد منجــر شــود الزم 
اســت از موارد ایجــاد کننــده حساســیت دوری کرد.

توصیه هایی برای درمان تاری دید
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ایــن نــوع فینگــر فــود ســیب زمینــی خیلــی ســاده 
و راحــت تهیــه می شــود و حتــی بــرای بــار اول هــم 
می توانیــد آن را بــدون هیــچ خرابــی تهیــه و نــوش 

کنید. جــان 
مواد الزم :

    سیب زمینی پخته شده : دو عدد متوسط
    پیازچه خرد شده : دو قاشق
    پنیر خامه ای : نصف فنجان

    پنیر چدار قالبی : صد گرم
    ژامبون خرد شده : چهار قاشق

    آرد سوخاری : چهار قاشق غذا خوری
غ : دو عدد     تخم مر

    نمک و فلفل : یک قاشق چای خوری
    آرد : چهار قاشق غذا خوری

دستور تهیه:
ابتــدا ســیب زمینی ها را همــراه با آب اجــازه دهید 

بــر روی حــرارت آب پــز شــوند ســپس آن را پوســت 
گرفتــه و بــا کمــک گوشــت کــوب لــه نماییــد. حــاال 
پنیــر خامــه ای،  بــه ســیب زمینی هــا پیازچــه، 
نمک، فلفل و ژامبون بیفزایید و مواد را حسابی 
کنیــد ســپس دو قاشــق از مــواد را  ــا هــم ترکیــب  ب
گذاشــته  برداشــته و الی آن یک تکه از پنیر چدار 

کنیــد. و بــه شــکل رول درســت 
کاســه مناســب انتخــاب  در مرحلــه بعــدی یــک 
غ هــا را داخل آن بشــکنید ســپس  کــرده و تخــم مر
هــم بزنیــد و بعــد رول های ســیب زمینــی را اول در 
غ و در پایان در آرد ســوخاری  آرد و بعد در تخم مر

بغلتانید.
در مرحلــه پایانــی از طــرز تهیه ایــن نوع فینگــر فود 
ــه  ســیب زمینــی مقــداری روغــن داخــل یــک تاب
مناســب ریختــه و آن هــا را داخــل روغــن ســرخ و 

کنیــد. ســرو 

کــه شــبی بــه خانــه  یکــی از بــزرگان حکایــت می کــرد 
کوفــه وارد شــد. آن مــرد  مــردی خســیس از اهالــی 
کودکانــی خردســال داشــت. چون ایشــان بخفتنــد 

و پاســی از شــب بگذشــت، آن مــرد برمی خاســت 
پهلــو  بــه  پهلــو  را  خــود  کــودکان  ســاعت  هــر  و 
می گردانــد. چــون صبح شــد، مهمان از او پرســید: 
کــه تــو اطفــال خــود را پهلــو بــه پهلــو  دیشــب دیــدم 

کار بــود؟ می گردانیــدی، چــه حکمتــی در ایــن 
آغــاز شــب طعــام  مــن در  کــودکان  گفــت:  مــرد 
خــورده و خوابیــده بودنــد و چــون بــر پهلــوی چــپ 
گــر همچنــان تــا صبــح  خفتــه بودنــد، ترســیدم ا
بخوابنــد، آنچــه خــورده باشــند زود هضــم شــود و 
کــه آن غــذا در  گرســنه شــوند. خواســتم  صبــح زود 
معده ایشــان باشــد تــا صبــح زود بــا خواهــش غــذا 

مــرا آزار ندهنــد.

فینگر فود سیب زمینی رولی با پنیر کودکان کوفی و  مرد 

دستپخت کوتاه حکایت 

ســازنده  جدیــد  برنــد   ،Infinix اینفینیکــس 
کنــون  کــه تا کنگــی  گوشــی های هوشــمند هنــگ 
گوشــی های میــان رده  فقــط در زمینــه ســاخت 
گوشــی همراه جدید را  فعالیت داشــته، اخیرًا یک 
کــرده که با توجه به مشــخصات درز کرده  طراحــی 
که ایــن شــرکت بــا  گفــت  آن می تــوان بــا اطمینــان 
گوشــی قابــل توجــه و جــذاب قصــد دارد تــا  یــک 
وارد بــازار گوشــی های پرچمــدار شــود. این برند که 
کــرده، در ابتــدا  فعالیــت خــود را از ســال 2۰13 آغــاز 
گوشــی های میــان رده و ارزان  بــا هــدف ســاخت 
کنــون به نظر  کــرده اســت، امــا ا قیمــت شــروع بــکار 

گذاشــته اســت. ــار  کن که ایــن قاعــده را  می رســد 
 Infinix، Itel کنــون احتمــااًل نام هایــی همچــون تا
و Tecno را در دنیــای فنــاوری شــنیده باشــید، امــا 
که این ســه برند متعلق به هولدینگ  باید بدانید 
بــزرگ چینــی Transsion Holdings اســت. این این 
هوشــمند  تلفن هــای  ارائــه  هــدف  بــا  شــرکت 
ارزان قیمــت در بازار هــای آفریقــا و آســیا فعالیــت 
گذشــته  کــرد، با ایــن حــال از ســال  خــود را آغــاز 
در ایــن  اســت.  داده  گســترش  را  خــود  فعالیــت 
گوشــی  میــان دو برنــد Infinix و Tecno چندیــن 
کرده انــد،  هوشــمند را در بخــش میــان رده عرضــه 
نشــده اند. پرچمــدار  بخــش  وارد  هنــوز   امــا 

ســوی  از  اطالعاتــی  درز  بــه  توجــه  بــا  کنــون  ا
کنندگان دنیــای فنــاوری، بــه نظــر می رســد  افشــا
که ایــن قاعــده خیلــی زود دچار تغییر خواهد شــد. 
طبــق یک گزارش جدید، اینفینیکــس در حال کار 
ــا  بــر روی یــک تلفــن هوشــمند بســیار قدرتمنــد ب
فناوری شــارژ ســریع و ســایر جنبه های برتر اســت.
گوشــی جدید اینفینیکــس توســط  اطالعات ایــن 
کنندگان مطــرح  XDA-Developers یکــی از افشــا
کــرده اســت. بــا  دنیــای فنــاوری بــه بیــرون درز 
ــر اســاس این تصاویــر، تلفــن هوشــمند  قضــاوت ب
که ایــن شــرکت  هــر دســتگاه دیگــری  از   Infinix
کــرده، باالتــر بــه نظــر می رســد.  کنــون راه انــدازی  تا
گــزارش فرارو، ایــن تلفــن هوشــمند طراحــی کم  بــه 
حاشــیه ای را بــا لبه هــای منحنی نشــان می دهد، 
ــی ســاده  ــا یــک LCD معمول ــه انجــام آن ب ک کاری 
شــرکت  می کنیم ایــن  تصــور  بنابرایــن  نیســت، 
 AMOLED گوشــی جدیــد خــود از نمایشــگر  در 
بهــره برده اســت. این صفحه دارای حفــره دوربین 
ســلفی در ســمت چــپ و راســت اســت و از یــک 
تبعیــت  لبه هــای صــاف  بــا  طــرح مربــع شــکل 
از  برخــی  می شــود  باعــث  طراحــی  می کند. ایــن 

تلفن هــای هوشــمند لومیــا ماننــد نوکیا لومیــا 9۵۰ 
ــاد بیــاورم. ــه ی را ب

دوربیــن  جزیــره  یــک  همچنیــن  تصاویــر  ایــن 
کــه شــامل یــک  مســتطیلی را نشــان می دهنــد 
آرایــش بســیار غیــر معمــول از دوربین هــا اســت. مــا 
یــک دوربیــن عظیــم در قســمت بــاال، یــک واحــد 
در  پریســکوپ  دوربیــن  یــک  و  زیــر  در  کوچکتــر 
کــه بــا یــک فلــش  قســمت پاییــن داریــم، در حالــی 
LED بــزرگ پشــتیبانی می شــوند. این دســتگاه 
ــزرگ NOW اســت  همچنیــن دارای یــک نشــان ب
 Infinix کــه تمــام پشــت را در کنــار یــک آرم کوچکتــر
ــک  ــن از ی ــی همچنی گوش ــن  ــش می دهد. ای پوش
ــر انگشــت در صفحــه نمایــش برخــوردار  اســکنر اث
را در ایــن   OLED نمایشــگر احتمــال  کــه  اســت 
گوشــی بیشــتر تأییــد می کنــد. قســمت پاییــن بــه 
کنــار  کــه در   USB-C عنــوان محلــی بــرای درگاه
کلید هــای  می کنــد.  عمــل  دارد،  قــرار  بلندگــو 
روشــن و خامــوش نیــز در لبــه ســمت راســت تلفــن 

ــد. ــرار دارن ــمند ق هوش
گزارش ایــن  یکــی از جالب تریــن واقعیت های ایــن 
کــه ادعــا می کنــد گوشــی جدید اینفینیکس  اســت 
پشــتیبانی از شــارژ ســریع 1۶۰ وات را پیشــنهاد 
 Ultra شــارژر  از  تصویــری  گذشــته  در  می کنــد. 
1۶۰W Flash نیــز بــه بیــرون درز کــرده بود که نشــان 
دهنــده یــک پیشــرفت عظیم برای شــرکت اســت. 
کــه بــرای مثــال  بــرای درک موضــوع بایــد بگوییــم 
گوشــی Infinix Zero 8 دارای شــارژ ســریع 33 وات 
اســت، بنابراین ایــن شــارژ 1۶۰ وات می توانــد یــک 
فنــاوری پیشــرو در صنعــت باشــد. این موضــوع 
کــه دیگــر غــول فنــاوری چینــی،  درحالــی اســت 
شــیائومی از سیســتم هایپر شــارژ 2۰۰ وات خــود 
کــرده اســت، امــا مــا  گذشــته رونمایــی  در روز هــای 
ــازار هنــوز  ــا ارائه ایــن محصــول بــه ب کــه ب میدانیــم 
فاصلــه زیــادی داریــم؛ بنابرایــن آیــا می تــوان تصــور 
کــرد که اینفینیکــس بتوانــد در زمینه فناوری شــارژ 

ســریع از بســیاری از رقبــای خــود پیشــی بگیــرد؟

کــه ســاخت   SoftBank ژاپنــی کمپانــی مشــهور 
دوربیــن و تجهیــزات ســخت افــزاری بســیاری از 
گوشــی های هوشــمند جهــان  برند هــای مشــهور 
ــام  ــه ن ــدی ب ــراه جدی ــن هم ــده دارد، از تلف را برعه
کــه بــه نظر می رســد با توجه  کــرده  Leica رونمایــی 
بــه ویژگی هــای ســخت افــزای ســاخت این شــرکت 
می توانــد بــه عنــوان رقیبــی جــدی بــرای دیگــر 

ــود. ــی ش ــمند تلق ــی های هوش گوش ــازندگان  س
کمپانــی  کــه  می دهنــد  گــزارش  خبــری  منابــع 
گوشــی جدیــد Leica خــود  SoftBank قصــد دارد 
کنــد، امــا هنــوز  را تنهــا بــرای بــازار ژاپــن معرفــی 
گوشــی های بعــدی نیــز  کــه آیــا  معلــوم نیســت 
ــام  ــا خیــر. ن چنیــن سرنوشــتی خواهنــد داشــت ی
ــام خــود را بــه سیســتم های  Leica پیــش از ایــن ن
گوشــی ســاخت شــرکت SoftBank قــرض  دوربیــن 
کــه  گوشــی Leitz Phone 1 اســت  داده بــود، اما ایــن 
بــرای اولیــن بــار از برنــد Leica و نقطــه قرمز نمادین 

آن برخــوردار خواهــد شــد.
کــه ســابقه ای در خشــان در ارائــه   SoftBank بــرای
ــرای برند هــای مختلــف  دوربین هــای قدرتمنــد ب
تلفــن همــراه دارد، قطعــًا سیســتم دوربیــن قابــل 
گوشــی  توجــه و ســخت افــزار مناســب بــرای اولیــن 
بســیار  اهمیــت  درجــه  از  شــرکت  ســاخت این 
نبایــد  بنابرایــن  بــود؛  خواهــد  برخــوردار  باالیــی 
کــه برای ایــن گوشــی شــاهد سیســتم  کــرد  تعجــب 
دوربیــن و ســخت افــزار غیــر معمــول خواهیــم بــود؛ 
یــک سنســور 1 اینچــی 2۰ مگاپیکســلی-بزرگترین 
گوشــی جدیــد  گوشــی موجــود- در ایــن  دوربیــن 
ــا لنــز اولتراوایــد معــادل 19 میلــی  کــه ب وجــود دارد 

که  متر f / 1.9، پشــتیبانی می شــود، به این معنی 
بــرای دریافــت فاصلــه کانونی بایــد از زوم دیجیتال 

کننــد. اســتفاده 
در نــگاه اول، احتمااًل ایــن مشــخصات بــرای شــما 
کــه درســت حــدس  آشــنا برســد و بایــد بگوییــم 
کــه دیگــر شــرکت ژاپنــی یعنــی شــارپ،  زده ایــد چرا
ــش  ــاه پی ــک م ــدود ی ــن را ح ــن دوربی ــًا همی دقیق
گوشــی های هوشــمند خــود معرفــی  بــرای یکــی از 
گوشــی شــارپ  کــه  کنیــم  کــرد. درواقــع بایــد اشــاره 
 Leica از همــان سیســتم دوربیــن برنــد Aquos R۶
کــه  اســت  در ایــن  تنهــا  تفــاوت  و  می بــرد  بهــره 
گوشــی جدیــد  SoftBank در تصاویــر ارائــه شــده از 
Leitz Phone 1 خود، دوربین را بسیار بزرگتر نشان 
می دهــد. ســایر مشــخصات دیگــر ماننــد صفحــه 
نمایــش 12۰ هرتــز Pro IGZO OLED نیــز در هــر دو 

گوشــی، مطابقــت دارد.
فــروش  حاضــر  حــال  در  کــه   SoftBank شــرکت
برعهــده دارد،  نیــز  را  گوشــی Aquos R۶ شــارپ 
کنــار آن گوشــی Leitz Phone 1 را نیــز  می خواهــد در 
کنــد و تــالش نمی کنــد شــباهت های این  عرضــه 
شــرکت  واقع ایــن  در  کنــد.  پنهــان  را  تلفــن  دو 
کاربرانــی که تنهــا عالقه  کــه  کنــد  می خواهــد اعــالم 
بــه داشــتن دوربیــن Leica دارند می توانند گوشــی 
کــه هــم  کســانی  Aquos R۶ شــارپ را بخرنــد، امــا 
 Leica ــزاری دوربیــن و هــم ویژگی هــای ســخت اف
 Leitz گوشــی را بــا هــم می خواهنــد، می تواننــد 
گوشــی  کنند.پیــش ســفارش  Phone 1 را دریافــت 
Leitz Phone 1 از فــردا جمعــه 18 ژوئــن )28 خــرداد 
ــود و قیمــت آن 18792۰  ــاز می ش ــاه( در ژاپــن آغ م

ــت. ــدود 17۰۰ دالر اس ــا ح ــن ی ی

ع  کــم بالمنــاز کــه دیگــر حا اینتــل مدتــی اســت 
بــازار پردازنده هــا به حســاب نمی آیــد. AMD بــا 
عملکــرد فراتــر از انتظــار خــود و بازیگــران جدیــدی، 
کــه زمانــی  کار را برای اینتــل  از جملــه اپــل به نوعــی 
کرده انــد؛  بــازار را در انحصــار خــود می دیــد، ســخت 
گر از مشــکالت لجســتیکی و کمبود  کــه ا به طــوری 
جهانــی تراشــه صــرف نظــر کنیم، صنعت ســاخت 
و  زنــده  فعــال،  هیچ وقت این گونــه  پردازنــده 
جــذاب نبــوده اســت. حــال بازیگــری بــه اســم اپــل 
نیــز به ایــن صنعــت اضافــه شــده و دوقطبی اینتــل 

کــرده اســت. و AMD را دچــار تغییراتــی 
همان طــور که گفتیــم، انتظار مــی رود غول دنیای 
از پردازنده های اینتــل را در ســال  گــذار  فنــاوری 

ــر  کامپوت کنــون چهــار  آینــده بــه پایــان برســاند و تا
کــرده اســت.  مــک را بــا تراشــه ی M1 راهــی بــازار 
درصــد   ۵۰ امســال  تغییر، اینتــل  نتیجه ایــن  در 
داد.  خواهــد  دســت  از  را  اپــل  ســفارش های  از 
کــه تکمیــل  گزارشــی ادعــا می کنــد  دیجی تایمــز در 
کوپرتینویی هــا منجــر بــه ســقوط ســهم  مهاجــرت 
بازار اینتــل بــه زیــر ۸۰ درصــد در ســال ۲۰۲۳ خواهد 
سفارشــی  پردازنده هــای  ســری  درواقــع،  شــد. 
کاهــش  بانی ایــن  آرم  بــر معمــاری  اپــل مبتنــی 
تاریخــی ســهم اینتل از بــازار پردازنده های موبایلی 

هســتند. دیجی تایمــز در ایــن بــاره می گویــد:
 ۵۰ تقریبــًا   ۲۰۲۱ ســال  در  می رود اینتــل  انتظــار 
بدهــد  ازدســت  را  اپــل  ســفارش های  درصــد 
از  سفارشــی  هیــچ  ]بــه زودی[  آن،  متعاقــب  و 
کــرد؛ ازایــن رو، َده  ســوی اپــل دریافــت نخواهــد 
پردازنده هــای  بــازار  از  آبــی  تیــم  ســهم  درصــد 
 AMD ،کــم خواهــد شــد و ســوی دیگــر موبایلــی 
بــا عملکــرد درخشــان، َده درصــد بــه ســهم بــازار 
بــازار  بنابرایــن، ســهم اینتل در  خــود می افزایــد؛ 
نوت بــوک بــه احتمــال زیــاد در ســال ۲۰۲۳ بــه زیــر 

کــرد. ۸۰ درصــد ســقوط خواهــد 
اینتــل ظاهــرا از تأثیــر ســیلیکون اپــل بــر تجــارت 
تبلیغاتــی  کمپین هــای  زیــرا  اســت؛  گاه  آ خــود 

کامپیوترهــای مــک آغــاز  متعــددی را علیــه اپــل و 
کــه  کــرده اســت و ایــن دیــدگاه را مطــرح می کنــد 
پردازنده های اینتــل  بــه  مجهــز  نوت بوک هــای 
در مقایســه بــا مک هــای مجهــز بــه تراشــه M1 برتــر 
ــه  ک هســتند. در ایــن میــان، اعتقــاد بر ایــن اســت 
کوپرتینو در حال توســعه ی مک پرو جدید  اهالی 
با قدرتمندترین پردازنده اپل ســیلیکون هســتند 
کننــده ی مهاجــرت از  ــه از آن به عنــوان تکمیــل  ک

می شــود. یــاد  پردازنده های اینتــل 
طبــق شــایعات قبلــی، اپــل دو تراشــه بــرای مــک 
 »2C-Die Jade« پــرو بازطراحی شــده بــا اســم رمــز
کــه بــه  و »۴C-Die Jade« در دســت توســعه دارد 
۲۰ و ۴۰ هســته ی پردازشــی آراســته شــده اند و بــه  
ترتیــب ۱۶ و ۳۲ هســته بــا عملکــرد بــاال بــه همــراه 
چهــار یــا هشــت هســته بــا بــازده بــاال، چینــش 
موســوم بــه Big.Little آرم را تشــکیل می دهنــد. 
گرافیکــی مــک پــرو جدیــد  افــزون بر ایــن، پردازنــده 
در دو پیکربندی ۶۴ و ۱۲۸ هسته ای در دسترس 
نیســت  مشــخص  هنــوز  البتــه  بــود؛  خواهــد 
گرافیکــی بعــدی اپــل از نــوع مجتمــع و  پردازنــده 
ــد  ــتم-روی-چیپ( خواه ــی از SOC )سیس بخش
گسســته برای ایــن  گرافیکــی  کارت   بــود یــا اپــل 

گرفتــه اســت. محصــول در نظــر 

محبوب تریــن  از  یکــی  شــزم  اپــل،  گفتــه ی  بــه 
از  جهــان،  ســطح  در  موســیقی  برنامه هــای 
تشــخیص ماهانه بیــش از یک میلیــارد آهنگ عبور 
کــرده اســت. شــزم )Shazam( اپلیکیشــن و ســرویس 
ــت  ــل اس ــه اپ ــق ب ــیقی متعل ــف موس کش ــوب  محب
کــه رســیدن بــه نقطــه عطــف جدیــدی را جشــن 
می گیــرد. از قــرار معلــوم، شــزم در مــاه بیــش از یــک 
میلیارد آهنگ را شناسایی و در مجموع ۵۰ میلیارد 
برچســب جســت وجو موســیقی را میزبانی می کند. 
شــزم به عنــوان ســرویس پیــام متنــی در ســال ۲۰۰۲ 
ــی آغــاز  ــدازی شــد؛ امــا رشــد چشــمگیر آن زمان راه ان
کــه در ســال ۲۰۰۸ در فروشــگاه نرم افــزاری اپــل  شــد 
موســوم بــه اپ اســتور به صــورت جهانــی منتشــر 
شــد. اپل در ابتدا، از شــزم به عنوان رقیبی برای پلیر 
موســیقی اش یــاد می کــرد؛ اما دیری نپاییــد که غول 
دنیــای فنــاوری متوجــه پتانســیل بســیار باالی ایــن 
ــا  ســرویس شــد و در نهایــت شــزم را در ســال ۲۰۱۸ ب
قیمت ۴۰۰ میلیــون دالر خریداری کرد و بــه آرامی آن 

کوسیستم خود ادغام کرد. گفتنی است شزم  را در ا
اولیــن ۱۰ میلیــارد برچســب جســت وجو خــود را در ۱۰ 
کمتــر از  کنــون  کــرد؛ امــا ا ســالگی این ســرویس ثبــت 
۱۰ ســال پــس از آن، ســرویس مذکــور داری بیــش 
از ۵۰ میلیــارد برچســب جســت وجو و ۵۱ میلیــون 
آهنــگ ســازگار اســت. اولیــن نتیجــه جســت وجو 
شــزم آهنــگ، جیپســتر از T. Rex بود و این نتیجــه از 
طریــق یــک پیــام متنی ارائه شــد. از ســوی دیگــر، ۵۰ 
میلیاردمیــن آهنــگ نیــز ماندوپــوپ از خواننــده ای 
به نــام Evangeline بــود. افزون برایــن، آهنــگ رقــص 
میمــون )Dance Monkey ( از تونز انــد آی همچنــان 

به عنــوان بیشــترین جســت وجو آهنــگ در تمــام 
تاریخ ایــن ســرویس محســوب می شــود. درواقــع، 
رشــد روزافــزون شــزم تعجــب آور نیســت؛ زیــرا اپــل 
بخشــی  به عنــوان  را  ســرویس  ویژگی های ایــن 
کــه  تبلیــغ می کنــد و همان طــور  اپــل موزیــک  از 
گفتیم، ایــن ســرویس بــا دســتگاه های اپــل ادغــام 
کاربــران iOS می تواننــد از  شــده اســت؛ بنابرایــن، 
کــه آهنگــی را  دســتیار هوشــمند ســیری بخواهنــد 
کنتــرل  کنــد یــا می توانیــد از طریــق مرکــز  شناســایی 
ــیقی  ــخیص موس ــت تش ــه قابلی ــد ب ــون و آیپ در آیف
کننــد. همچنیــن، برنامــه شــزم در  دسترســی پیــدا 
iOS و اندرویــد دردســترس اســت و تمامی این هــا، 
ســالیان  بــرای  را  ســرویس  پیشــرفت این  و  رشــد 
گفته نمانــد اپل  متمــادی تضمین خواهنــد کرد. نا
بــه زودی  را   )ShazamKit( ویژگــی شــزم کیت  یــک 
در دســترس توســعه دهندگان قــرار می دهــد و بــه 
برنامه هــای شــخص ثالــث اجــازه می دهــد فنــاوری 
خــود  برنامه هــای  در  را  شــزم  صــدای  تشــخیص 

کننــد. ادغــام 

Infinix ورود یک رقیب ژاپنی مرموز به دنیای موبایلاولین پرچمدار باشکوه گوشی های توان اپل سیلیکون برای کم کردن سهم اینتل از بازار پردازنده ها

اپلیکیشن شزم ماهانه بیش از یک میلیارد موسیقی را شناسایی می کند
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اپلربخ

 بســیاری از آقایــان بــه لباس هایــی بــه رنگ هــای 
تمایــل  بــژ  و  کســتری،  خا ســفید،  مشــکی، 
کــم بــه ســراغ لباس هــای رنگــی  دارنــد و خیلــی 
کــه تــا چنــدی پیــش بــه  می روند. ایــن رنگ هــا 
 عنــوان مکمل هایــی بــرای ترکیب با ســایر رنگ ها 
کار می رفتنــد امــا امــروزه در مرکــز توجــه قــرار  بــه 

دارنــد.
چرخــه  در  نمی توانیــد  را  خنثــی  رنگ هــای 
کنیــد و ایــن رنگ هــا عبارتنــد  ســنتی رنــگ پیــدا 
رنگ هــای  و  کســتری  خا ســفید،  :مشــکی،  از 

کــی. زمینــی روشــن ماننــد خا
کستری قوانین ست کردن لباس های خا

تیــره  و  روشــن  طیف هــای  از  اســت  بهتــر 
اســتفاده  خــود  لباس هــای  بــرای  کســتری  خا
ــرای  ــرو ب کســتری تیــره ت ــرای شــلوار خا کنیــد و ب
کنیــد  کســتری روشــن تــر اســتفاده  بــاال تنــه از خا
کار  تــا بســیار شــیک شــوید. آقایانــی که محافظــه 
کســتری بــه صــورت  هســتند نیــز می تواننــد از خا

ــد. کنن ــتفاده  ــت اس ک ــر  ــن زی ــا پیراه ــت و ی باف
 قوانین ست کردن لباس سر تا پا مشکی

پوشــیدن لبــاس مشــکی را تنهــا بــرای عــزا داری 
کمــد لبــاس خــود یــک  مناســب ندانیــد بلکــه در 
کامــل لبــاس مشــکی داشــته باشــد زیــرا  دســت 
لبــاس مشــکی را می تــوان بــا همــه نــوع رنگــی 
کــرد  کــرد و در هــر فصلــی می تــوان اســتفاده  ســت 
از لباس هــا شــما را الغرتــر  نــوع  همچنین ایــن 
کردنــش نیــازی  نشــان می دهنــد و بــرای ترکیــب 

کــردن نداریــد. بــه فکــر 
قوانین ست کردن لباس به رنگ های زمینی

گونــه رنگ هــا را می توانیــد  لباس هایــی با ایــن 
کنیــد و تنهــا در  در همــه فصــول ســال اســتفاده 
ــا ســردتر  ــه ب ک ــه  کار نبرید اینگون ــه  ــز ب فصــل پایی
شــدن هــوا از طیف هــای روشــن تــر قهــوه ای، 
ســبز و نارنجی ایــن رنگ هــا در الیه هــای لباســی 
رنگ هــا  کنید. ایــن  اســتفاده  می پوشــید،  کــه 
گــرم نشــان می دهنــد و بــرای  پوســت شــما را 

میهمانــی و حتــی اداره نیــز مناســبند.

و  بزرگ تریــن  از  یکــی  چیــن،  بــزرگ  دیــوار 
شــناخته  جهــان  معماری هــای  طوالنی تریــن 
کــه دیــوار چیــن،  می شــود. توجــه به ایــن نکتــه 
۲۱,۱۹۶ کیلومتر امتداد دارد و از مسیرهای مختلف 

ــت،  ــته اس گذش ــوری  ــا، صعب العب ــی وقت ه گاه و 
می توانــد بــرای هــر بازدیدکننــده ای حیرت انگیــز 
باشــد. این دیــوار بــا بیــش از ۲۰ هــزار کیلومتــر طــول، 
گرد  فقــط به منظــور جلوگیری از حملــه اقــوام صحرا

ســاخته شــد.

بــادی میســت یــک نســخه ســبک تــر از عطــر اســت 
کــم تــر  کمتــر و بــوی  کــه معمــواًل مالیــم تــر بــا غلظــت 
می باشــد. معمــواًل به انــدازه عطــر مانــدگاری نــدارد و 
ممکــن اســت بعــد از ســه ســاعت اثــر آن از بین بــرود. 
کــه متوجــه شــدید بــادی میســت چیســت،  کنــون  ا
کــه چــه چیــزی باعــث   بایــد از خودتــان بپرســید 

می شود تا بادی میست را جایگزین عطر کنیم؟
مزایــای اســتفاده از بــادی میســت؟ جلوگیــری از 
تعریــق بــدن، آبرســانی پوســت نــرم کننــده پوســت، 

افزایــش طــراوت و ســرزندگی پوســت
موارد استفاده از بادی میست

گــر شــرایط زیــر را داریــد بهتــر اســت از بــادی میســت  ا
کنید: اســتفاده 

گــر می خواهیــد بدنتــان بوی خــوب بدهد امــا بوی  ا

تند و زننده نداشته باشد از بادی میست استفاده 
کــه در خانــه  کنیــد. همچنیــن می توانیــد موقعــی 
هســتید، بعــد از دوش گرفتــن برای ایجــاد یــک بوی 
مالیــم و یــک احســاس تازگــی بادی میســت به بدن 
ــرژی داریــد، از بــادی  ــر بــه بوهــای قــوی آل گ بزنیــد. ا

میســت اســتفاده کنید.

رنگ های خنثی یعنی چه و چگونه ست می شوند؟

دیوار بزرگ چین

بادی میست چیست؟
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سرعین

 تقاضای برآورده شدن آرزو از قاصدک، شاید هم نتیجه دهد ولی مشخص نیست که این همستر آرزوی برآورده شدن چه چیزی را دارد 
اما ان شااهلل که حتی به کوچک ترین آرزوهایش هم برسد؛ ما هم همینطور!

سرعین شهری کوچک در 2۵ کیلومتری جنوب اردبیل است. این شهر به علت چشمه های آبگرم فراوان شهرت دارد و یکی از مناطق گردشگری 
 در استان اردبیل است. شهر سرعین در ۴8/۰۴ درجه طول شرقی و 38/۰9 درجه عرض شمالی با مساحتی بیش از 128۰۰۰۰ متر مربع 

در 28 کیلومتری غرب شهر اردبیل قرار دارد. ارتفاع متوسط شهر از سطح دریا 1۶۵۰ متر می باشد.
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