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کشــت فراســرزمینی ســابقه طوالنــی  گفــت:  کشــت فراســرزمینی ایران  رئیــس انجمــن 
کــه بایــد آن را توســعه  بیــش از ۱۷ ســال در ایــران دارد، امــا تــا امــروز نتوانســته ایم آنچنــان 
کید بر اینکه با کشــت فراســرزمینی  دهیم. رئیس انجمن کشــت فراســرزمینی ایران با تا
کشــاورزی مــورد نیازمــان حداقــل ۱۵ درصــد زیــر قیمــت جهانــی تامیــن  محصــوالت 
می شــود، افــزود: به رغــم اهمیــت کشــت فراســرزمینی در حفــظ امنیــت غذایــی کشــور و 
ســابقه طوالنــی در ایــن زمینــه، ســهم مــا یــک دهم کشــور همســایه تــازه واردمــان به این 

حــوزه نیســت. 
کشــور های خشــک و  کشــت فراســرزمینی بــرای  کیــد بــر اهمیــت  علــی رضوانــی زاده بــا تا
کــه بــه دلیــل آب و هــوای خشــک  کشــور های اســت  کرد: ایــران یکــی از  کــم آب، اظهــار 
کشــت  ــرای حفــظ امنیــت غذایــی نیازمنــد توســعه  ــر آن، ب ــر اقلیــم ب ــاد تغیی ــر زی و تاثی
فراســرزمینی اســت. وی ادامه داد: کشــت فراســرزمینی ســابقه طوالنی بیش از ۱۷ سال 

کــه بایــد آن را توســعه دهیــم. در ایــران دارد، امــا تــا امــروز نتوانســته ایم آنچنــان 

سهم اندک ایران از کشت فراسرزمینی 

وزارت امور خارجه 
با ورود شیخ دیاباته به ایران موافقت نکرد

۶

بانک مرکزی اعالم کرد؛

ثبات در بازار ارز 
کم می شود حا

معاون کمیته امداد استان اصفهان خبر داد:

جذب ۶۲ میلیارد تومان زکات 
در سال گذشته

پرداخت وام مسکن مدت دار 
کارگران  کم بهره به  و 

اجرای موفقیت آمیِز یک طرح 
در فوالد مبارکه

۵۰ درصد حق کمیسیون بابت اجاره میز:

آرایشگری؛ 
بیشترین بیماری شغلی 

کار کمترین حقوق  و 
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معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان:

کم آبی، مانع انجام تعهدات  بحران 
تولیدی و صادراتی ذوب آهن نشد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

بقعه ۵۰۰ امامزاده در اصفهان 
به نیروگاه برق خورشیدی مجهز می شود

۳

۵

گفت: ایــن  مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجــف آبــاد 
ــز  ــه مرک ــودن و نزدیکــی ب ــر ب ــه ســبب مهاجــر پذی منطقــه ب
اســتان ســاالنه به طــور متوســط نیازمنــد ۱۰ واحــد آموزشــی 

جدیــد اســت. 
ســیدرضا موســوی زاده افزود:  ۸۰ مدرســه شهرستان نجف 
ــه صــورت ۲ نوبتــه  ــز ب ــاد  تخریبــی  اســت و ۶۰مدرســه نی آب

اداره می شــود.
ســاز  و  ســاخت  در  مشــارکت  در  خیــران  فعالیــت  وی 
گفــت: دســتگاه های  مــدارس جدیــد را مطلــوب دانســت و 
متولــی نیــز اقدامــات زیــادی را انجــام داده انــد ولــی رشــد 
برخــی  معــادل  کــه  شهرســتان  دانش آمــوزی  جمعیــت 
ــدارس  ــد م ــازه نمی ده ــت، اج ــتان اس ــتان های اس شهرس

کنیــم. فرســوده و ۲ نوبته هــا را حــذف 
مدیــر آمــوزش و پــرورش نجــف آبــاد مجموعــه دانش آمــوزان 
بخــش مرکــزی شهرســتان را بیــش از ۶۰هــزار نفــر اعــام 
ــرد و اظهارداشــت: ۱۴۲ مدرســه ابتدایــی، ۶۶مدرســه در  ک
مقطــع اول متوســطه، ۲۹ مدرســه متوســطه نظــری و ۲۵ 
کاردانش پذیرایی این  مدرســه در بخــش فنــی و حرفــه ای و 

دانش آمــوزان هســتند.
وی گفــت: بــا توجــه بــه وضعیت فعلی بودجه هــای دولتی، 

کمــک مالــی خیــران و خانواده هــا امــکان مدیریــت  بــدون 
مــدارس وجــود نــدارد.

موســوی زاده بــا بیان اینکــه مــدارس نجــف آبــاد امســال 
بیشــترین ســرانه نســبت بــه چنــد ســال اخیــر را داشــتند، 
کثــر ۲.۵ میلیــون تومــان بــرای  کــرد: حدا خاطرنشــان 
کــه بــا توجــه  هزینــه  یک ســال آن هــا اختصــاص داده شــد 
بــه افزایــش بیــش از حــد قیمت هــا و تــورم باال، ایــن میــزان 
را  مــدارس  جــاری  هزینه هــای  کفــاف  وجــه  هیــچ  بــه 

نمی دهــد.
کــرد: اخــذ اجبــاری وجــه در زمــان ثبت نــام  وی اضافــه 
غیرقانونــی اســت امــا بــا توجــه بــه مجمــوع شــرایط موجــود، 
مدیــران مــدارس چــاره ای جــز تامیــن بخشــی از  هزینه های 

جــاری و عمرانــی مدرســه از محــل وجــوه دریافتــی در زمــان 
ــد. ــام ندارن ثبت ن

کــرد:  مدیــر آمــوزش و پــرورش شهرســتان نجفآبــاد بیــان 
کتاب هــا،  بخشــی از مبالــغ دریافتــی از اولیــا مربــوط بــه 
مجــات و بیمه اســت اما در مجموع به مدیــران مدارس 
کیــد شــده اســت که محل هزینه کــرد مبالغ دریافتــی در  تا
ــا همــکاری و نظــارت انجمن هــای اولیــا و  ســال قبــل را ب
مربیــان، بــه طــور شــفاف بــرای خانواده هــا تشــریح کنند.
ــم  ــازه نخواهی ــته، اج گذش ــال های  ــد س ــت: همانن گف وی 
پرداخــت  در  ناتوانــی  دلیــل  بــه  دانش آمــوزی  هیــچ  داد 
هزینه هــای مربــوط بــه ثبت نــام، از تحصیــل جــا بمانــد و 
کروکی شــان  کــه در  مــدارس موظفنــد تمامی دانش آموزانــی 

ــد. کنن ــام  ــتند را ثبت ن هس
ماننــد  تجهیزات ایمنــی  نصــب  افــزود:  زاده  موســوی 
آموزشــی  تجهیــزات  خریــد  مداربســته،  دوربین هــای 
ویــژه شــرایط آمــوزش غیرحضــوری، تجهیــز بــه امکاناتــی 
ماننــد مخــزن آب و پمــپ بــه دلیــل مشــکات مربــوط بــه 
افــت فشــار شــبکه، نیــاز بــه تامیــن مــواد و دســتگاه های 
و  زیرســاخت ها  توجــه  قابــل  فرســودگی  و  ضدعفونــی 
تجهیــزات مــدارس از مــوارد و مصادیــق افزایش هزینه های 

اســت.  مــدارس  نگهــداری 

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد:

شهرستان نجف آباد هر ساله نیازمند ۱۰ باب واحد آموزشی جدید است
خبرربخ

معاون پشتیبانی و توسعه بیمارستان الزهرا)س( اصفهان 
کوویــد ۱۹ در ایــن مرکــز  گفــت: پذیــرش بیمــاران مبتــا بــه 
کرونــا،  کــردن مــوج چهــارم  درمانــی بــا توجــه بــه فروکــش 
کلینیکــی از  متوقــف شــد و ارائــه خدمــات درمانگاهــی و پارا

ــردد.  ــاز می گ ــه وضعیــت عــادی خــود ب اول تیــر ب
ــرا )س(  ــی الزه ــی و درمان ــز آموزش ــزود: مرک ــهرابی اف ــم س کری
اصفهــان بــه عنــوان بیمارســتان مرجــع در مــوج چهــارم 
کرونــا،  پذیــرش بیمــاران کرونایــی را به عهده گرفــت و روزانه 
بــه حــدود ۲۰۰ بیمــار ســرپایی کرونــا خدمت رســانی می کرد.

وی بــا بیان اینکــه بــه طور میانگین در موج چهــارم کرونا هر 
روز حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ بیمار دارای عائم کرونا در بیمارستان 
ضریــب  داشــت:  اظهــار  بودنــد،  بســتری  الزهــرا)س( 
الزهــرا)س( در ماه هــای  بیمارســتان   ِاشــغال تخت هــای 

فروردین و اردیبهشت حدود ۷۵ درصد بود.
ســهرابی بــا اشــاره به اینکــه از اواســط فروردیــن تــا اواســط 
خــرداد امســال در ایــن بیمارســتان بــه حــدود ۱۲ هــزار بیمــار 
کــرد: بــا  کرونــا خدمت رســانی شــد، خاطرنشــان  ســرپایی 
توجه به شــانزدهمین دســتورالعمل بیمارســتانی معاونت 
درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان ایــن مرکــز درمانــی 
ــدارد  کرونایــی را در زمــان حاضــر ن اجــازه پذیــرش بیمــاران 
کــز درمانــی اصفهان  و ایــن کار بــه عهــده تعــداد دیگــری از مرا
ــا توجــه به اینکــه مــا زمانــی  کــرد: ب گــذار شــد. وی اضافــه  وا
گذرانــدن و اتمــام دوره درمــان بیمــاران بســتری در  را بــرای 
بیمارســتان نیاز داشــتیم، مقرر شد بیمارســتان الزهرا)س( 
از اول تیــر امســال بــا همه تــوان خود بــه روال عادی خدمت 

رســانی خــود در همــه بخش هــا برگــردد و درمانگاه هــا بــه 
کامــل بازگشــایی شــوند تــا همــه بیمــاران ســرپایی را  شــکل 

پوشــش دهنــد.
کــه مــوج  کــرد  ایــن پزشــک متخصــص اظهــار امیــدواری 
کشــور و اســتان اصفهان ایجــاد نشــود و  کرونــا در  بعــدی 
و  کــه ظرفیت هــای درمانــی  باشــد  گونــه ای  بــه  شــرایط 
گیــرد و شــاهد فشــار  بهداشــتی در مســیر اصلــی خــود قــرار 

کــز درمانــی نباشــیم. مضاعــف بــه بیمارســتان ها و مرا
بیمارســتان الزهــرا)س( به عنــوان بزرگتریــن و جامع تریــن 
دارای  همجــوار  اســتان های  و  اصفهــان  بیمارســتان 
حــدود ۸۰۰ تخــت فعــال، ۴۸ بخــش تخصصــی و فــوق 
کلینیــک، ۴۳ درمانــگاه تخصصــی  تخصصــی و واحــد پارا
و فــوق تخصصــی،  ۲۷ اتــاق عمــل مجهــز و دو هــزار و ۵۰۰ 

پرســنل اســت.

کرونایی در بیمارستان الزهرا اصفهان متوقف شد پذیرش بیماران 
خبرربخ
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بــه نظــر می رســد روش خوداظهــاری درخصــوص 
ک اعــم از خالی یا دارای ســکنه بودن  وضعیــت امــا
کنــون بــه نتیجــه مطلــوب نرســیده و مالــکان  تــا 
ک  امــا اطاعــات  ثبــت  از  مســتاجران  حتــی  و 

می کننــد.  خــودداری 
بیــش از دو ســوم تقاضــای معمــول از بــازار مســکن 
خــارج شــده و در انتظــار آینــده بــه ســر مــی بــرد؛ گروه 
ک  ســفته بــازان بــه عنــوان دســته غالــب در بــازار اما
بــه خــود اختصــاص  کــه ۷۷ درصــد معامــات را 
کــم تــا بعــد از انتخابــات ریاســت  می دهنــد دســت 

جمهــوری دســت نگــه داشــته اند.
گــزارش ایســنا، در حــال حاضــر بــازار مســکن از  بــه 
دو جهــت شــارژ ســاخت و ســاز و جراحــی وضعیــت 
گرفتــه  گرانه در حالــت انتظــار و ابهــام قــرار  ســودا
کاندیداهــای ریاســت جمهوری  اســت. وعده هــای 
تــا  از ۳۰۰  مســکن  تولیــد  ســطح  رســاندن  بــرای 
۴۰۰ هــزار واحــد فعلــی بــه یــک میلیــون واحــد در 
ــر  ــد ب کنــار احتمــال اعمــال پایه هــای مالیاتــی جدی
گرانه باعــث  واحدهــای خالــی و معامــات ســودا
کــه معامــات ســفته  شــده تــا ۷۷ درصــد کنشــگران 
 بازانــه را شــکل می دهنــد بــه حالــت اســتندبای 

ــد. دربیاین
گذشــته اعــام شــد نشــان داد  کــه روز  امــا خبــری 
دست کم یکی از تاشهای قانونگذار و سیاستگذار 
بــه  از ســرمایه گذاری  بــازار مســکن  بــرای تبدیــل 
کام بــوده و احتمــال  کنــون نــا حالــت مصرفــی تــا 
بازگشــت ســفته بازان در آینــده نزدیــک وجــود دارد. 
وزارت راه و شهرســازی ثبــت اطاعــات ســکونتی 
کــه مــی  ک و اســکان را  خانوارهــا در ســامانه امــا
بایســت ۱۹ خردادمــاه بــه پایــان برســد تــا انتهــای 
کــرد. بــه نظــر می رســد روش  شــهریورماه تمدیــد 
ک اعــم از  خوداظهــاری درخصــوص وضعیــت امــا
ــه نتیجــه  کنــون ب ــا  ــودن ت ــا دارای ســکنه ب ــی ی خال

ــکان و حتــی مســتاجران از  مطلــوب نرســیده و مال
ک خــودداری می کننــد. ثبــت اطاعــات امــا

کــه قانــون مالیــات بــر خانه هــای  از آذرمــاه ۱۳۹۹ 
خالــی مصــوب مجلس، مهر تایید شــورای نگهبان 
ــرای اجــرای  ــی ب کنــون اقدامــی عملیات ــا  گرفتــه ت را 
ایــن برنامــه انجــام نشــده اســت. البتــه تــاش بــرای 
ک خالی از ســکنه از مردادماه ۱۳۹۹  شناســایی اما
ک و اســکان  همزمــان بــا راه انــدازی ســامانه امــا
آغــاز شــد. بــا اینکــه وزارت راه و شهرســازی اعــام 
کنــون ۱.۳ میلیــون واحــد مســکونی خالــی  کــرده تــا 
کــرده اســت، روز  را بــه ســازمان امــور مالیاتــی معرفــی 
ــرد  ک گذشــته معــاون حقوقــی ایــن ســازمان اعــام 
کنــون یــک خانــه خالــی هــم بــه ســازمان امــور  کــه تــا 

مالیاتــی معرفــی نشــده اســت.
گفتــه اســت: احتمــاال محتــوای  محمــود علیــزاده 
کنــون بدیــن شــکل تکمیــل  ســامانه اســکان تــا 
مــا  بــه  را  اطاعاتــی  چنیــن  بتوانــد  کــه  نبــوده 
بدهــد. بــه موجــب قانــون مــا صرفــًا می توانیــم بــه 
ک و اســکان،  کــه از طریــق ســامانه امــا واحدهایــی 
ک  گذاشــته شــود را مــا بــودن صحــه  بــر خالــی 
قــرار دهیــم. نمی توانیــم خودمــان غیــر از خروجــی 

ســامانه، اقــدام دیگــری انجــام دهیــم.
انتظــار اجــرای دومیــن  بایــد در  ایــن اوصــاف  بــا 
عایــدی  بــر  مالیــات  عنــوان  بــا  مجلــس  مصوبــه 
کــه کلیــات آن به تصویب  ســرمایه بمانیــم. طرحــی 
مرحلــه  بــه  آینــده  دولــت  در  احتمــاال  و  رســیده 
اجــرا خواهــد رســید. درخصــوص ایــن مالیــات نیــز 
کــه  کرده انــد  کارشناســان نقدهــای اساســی وارد 
مهمتریــن آن بــه خــارج نکــردن اثــر تــورم مربــوط 
می شــود و انتظــار دارنــد قانونگذار در نســخه نهایی 

کنــد. ــه رفــع ایــن نقیصــه توجــه  ب
در شــرایط فعلــی بــازار مســکن بــه دالیــل متعــدد 
ــرای دیــدن عملکــرد اقتصــادی  همچــون انتظــار ب

کــرات برجــام، نــرخ ارز، اعمــال  دولــت آینــده، مذا
پایه هــای مالیاتــی و برنامه هــای دولــت آینــده بــرای 
ســاخت و ســاز در حالــت ابهــام بــه ســر می بــرد. بحــز 
گــروه اندکــی از متقاضیــان مصرفــی، تحرکــی در بــازار 
دیــده نمی شــود و ایــن بخــش در رکــود قــرار دارد. 
ــه همیــن دلیــل قیمتهــای پیشــنهادی مســکن  ب
گذشــته  در شــهر تهــران نســبت بــه اواخــر ســال 

 ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
ک ســطح تهــران ضمــن اشــاره بــه  مشــاوران امــا
ماههــای  در  مســکن  معامــات  کم ســابقه  رکــود 
اردیبهشت و خرداد، از معدود تحرکات متقاضیان 
ــود  ــای خ ــن واحده ــه احس ــل ب ــرای تبدی ــی ب واقع
خبــر می دهنــد. بــه نظر می رســد ایــن دســته از افراد 
زمــان فعلــی را فرصتــی بــرای ورود بــه بــازار مســکن 

می داننــد.
کاهش یافته،  با وجود آنکه حجم خرید به شــدت 
فشــار فروش افزایش پیدا کرده اســت. بررســی های 
میدانــی از شــهر تهــران نشــان می دهد تمایــل برای 
ــر  ــه آخ ــرداد و هفت ــه اول خ ــکن در هفت ــروش مس ف
 اردیبهشــت ۱۴۰۰ نســبت بــه دو هفتــه قبــل از آن

 ۱.۵ برابــر شــده اســت. قیمــت پیشــنهادی هــر 
ــور افــت ــی مذک ــازه زمان ــع مســکن نیــز در ب ــر مرب  مت

 ۱۰ درصدی را نشان می دهد.
قیمت هر متر مسکن در تهران ۲۸.۸ میلیون

گزارش، اردیبهشــت ۱۴۰۰ متوسط قیمت  بنابراین 
خرید و فروش یک مترمربع مســکن در شــهر تهران 
کــه نســبت  ۲۸ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان بــوده 
 بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب

کاهــش و ۶۹.۷ درصــد افزایــش دارد.   ۱.۸ درصــد 
تعــداد معامــات نیــز در ایــن مــاه معــادل ۳.۹ هــزار 
کــه نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل  فقــره بــود 
کاهــش و در مقایســه بــا مــاه قبــل  ۶۵.۲ درصــد 

 ۸۸.۱ افزایش را نشان می دهد.

خروج دو سوم تقاضا از بازار مسکن 

گزارشربخ

بانک مرکزی با بیان اینکه در اردیبهشــت  امســال،  
مــاه  بــه  نســبت  آزاد  بــازار  در  دالر  نــرخ  متوســط 
گذشــته بــا کاهــش ۸.۲ درصــدی همــراه بــود، اعام 
کــرد: در ماه هــای آتــی، زمینــه ثبــات در بــازار فراهــم 

مــی شــود.
تحلیــل  گــزارش  مرکــزی،  بانــک  گــزارش  بــه 
کان و اقدامــات بانــک مرکــزی  تحــوالت اقتصــاد 
کــه بــر اســاس  در اردیبهشــت ۱۴۰۰ منتشــر شــد 
گذشــته  ســال  مــاه  مــرداد  از  مرکــزی  بانــک  آن، 
در راســتای اجــرای رویکــرد سیاســت پولــی خــود 
همچنیــن  و  تــورم  نــرخ  هدفگــذاری  بــر  مبتنــی 
مدیریــت انتظــارات تورمــی، ارائــه اطاعــات درســت 
کان  اقتصــاد  تحــوالت  از مجموعــه  به هنــگام  و 
کار خــود   و اقدامــات بانــک مرکــزی را در دســتور 

قرار داد.
تــا ضمــن شــکل گیری  اقــدام موجــب شــد  ایــن 
بانــک  اقتصــادی،  انتظــارات در فعــاالن  درســت 
حفــظ  اهــداف  بهتــری  شــرایط  در  نیــز  مرکــزی 
بــه  تــورم( و مســاعدت  ارزش پــول ملــی )کنتــرل 
ــر ایــن اســاس،  کنــد. ب رشــد اقتصــادی را پیگیــری 
کان و  خاصــه ای از مجموعــه تحــوالت اقتصــاد 
ــه  ــزی در راســتای دســتیابی ب اقدامــات بانــک مرک
اهــداف و مأموریت هــای خــود در اردیبهشــت ۱۴۰۰ 

بــه شــرح زیــر ارایــه می شــود.
۱- تحوالت اقتصاد کالن

خدمــات  و  کاال  بهــای  شــاخص  رونــد  بررســی 
کــه در ماه هــای اخیــر  کــی از آن اســت  مصرفــی حا
رشــد ماهانــه شــاخص یــاد شــده وارد رونــد کاهشــی 
کاال  گروه هــای اختصاصــی  شــده اســت. بررســی 
کاهشــی  رونــد  کــه  می دهــد  نشــان  خدمــت  و 
رشــد ماهانــه شــاخص بهــای مصرف کننــده متأثــر 
گــروه  ویــژه  بــه  کاالیــی،  اقــام  تــورم  کاهــش  از 
عوامــل  کــه  بــوده  آشــامیدنی ها«  و  کی هــا  »خورا
ــی  ــل اصل ــازار ارز دو عام ــبی در ب ــات نس ــی و ثب فصل

توضیــح دهنــده رونــد مذکــور می باشــند.
گــروه اختصاصــی  کــه اقــام  ایــن در حالــی اســت 
را  اردیبهشــت ماه  تــورم  از  غالــب  خدمــت ســهم 
تشــکیل دادنــد؛ به گونــه ای که گروه های »مســکن، 
گاز و ســایر ســوخت ها«، »بهداشــت و  آب، بــرق و 
درمــان« و »حمــل و نقــل« بیشــترین ســهم از تــورم 

ــد. ــه خــود اختصــاص دادن در ایــن مــاه را ب
گــزارش  همچنیــن حســب اطاعــات منــدرج در 
ــی تجــارت خارجــی منتشــره از ســوی  آمــار مقدمات

ــران، طــی یک ماهــه نخســت ســال  گمــرک ج. ا. ای
مــازاد  از  کشــور  گمرکــی  صــادرات  خالــص   ۱۴۰۰
برخــوردار شــد. در ایــن مــاه، ارزش صــادرات گمرکــی 
کــه مویــد افزایــش  در حــدود ۳.۰ میلیــارد دالر بــوده 
بــا  مقایســه  در  درصــدی   ۸۰.۶ ماحظــه  قابــل 

اســت. ســال ۱۳۹۹  فروردین مــاه 
گــزارش در حدود  ارزش واردات گمرکــی در مــاه مورد 
کــی از افزایــش ۴۶.۹  کــه حا ۲.۸ میلیــارد دالر بــوده 
درصــدی آن نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 
اســت. در حــوزه صــادرات نفتــی نیــز متأثــر از افزایش 
میــزان تولیــد و صادرات نفــت خام کشــور )در تداوم 
رونــد مناســب ماه هــای اخیــر( و نیــز افزایــش بهــای 
ایــن محصــول در بازارهــای جهانــی )در مقایســه بــا 
فروردین مــاه ســال ۱۳۹۹(، در فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ 
شــاهد رشــد ارزش صــادرات نفــت خــام نســبت بــه 

مــدت مشــابه ســال قبــل بودیــم.
بررســی بــازار دارایی هــا از جملــه ســهام و مســکن 
کــه بــه دنبــال تعدیــل انتظــارات  حکایــت از آن دارد 
تورمــی از آذر مــاه ســال ۱۳۹۹، در اردیبهشــت ماه 
کان ثبــات نســبی در بــازار مســکن  ســال جــاری کمــا
کــم بــوده و رونــد اصاحــی در بــازار ســهام ادامــه  حا

داشــته اســت.
متوســط   ۱۴۰۰ اردیبهشــت  در  اســاس  ایــن  بــر 
قیمــت خریــد و فــروش یــک متــر مربــع زیربنــای 
واحــد مســکونی معاملــه شــده شــهر تهــران، در 
اردیبهشــت ماه ســال جــاری نســبت بــه مــاه قبــل 
همچنیــن  کــرد.  تجربــه  را  کاهــش  درصــد   ۱.۸
پایــان  در  بهــادار  اوراق  بــورس  کل  شــاخص 
اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ در مقایســه بــا روز پایانــی مــاه 

یافــت. کاهــش  درصــد  معــادل ۵.۳  گذشــته 
بررســی تحــوالت قیمــت دالر در بــازار آزاد نیــز نشــان 

در  مثبــت  اخبــار  انتشــار  تأثیــر  تحــت  می دهــد 
کــرات احیــای برجام،  خصــوص پیشــرفت روند مذا
با شکل گیری انتظارات مثبت در خصوص تقویت 
جریــان منابــع ارزی حاصــل از صــادرات نفتــی و 
غیرنفتــی، و رفــع ممنوعیت هــا و محدودیت هــا در 
کاهشی رشد متوسط ماهانه  انتقاالت ارزی، روند 
کــه  قیمــت دالر )نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل( 
از مهرمــاه ســال ۱۳۹۹ آغــاز شــده بــود، در فروردیــن و 

اردیبهشــت ماه ســال جــاری نیــز تــداوم یافــت.
نــرخ  متوســط  جــاری،  ســال  اردیبهشــت ماه  در 
کاهــش  گذشــته بــا  دالر در بــازار آزاد نســبت بــه مــاه 
ــه  ــود. در ایــن ارتبــاط الزم ب ۸.۲ درصــدی همــراه ب
کــه در آخریــن  توضیــح اســت، قیمــت دالر بــازار آزاد 
روز فروردین مــاه ســال جــاری در حــدود ۲۳۵ هــزار 
ریــال بــوده اســت، بــا تغییــر کانــال قیمتــی به حــدود 
۲۲۵ هــزار ریــال در پایــان اردیبهشــت ماه رســید. 
کــه در ماه هــای آتــی نیــز بــا  انتظــار بــر آن اســت 
احیــای برجــام, زمینــه مســاعدتری بــرای پیگیــری 
اهــداف بانــک مرکــزی در زمینه ایجاد و حفظ ثبات 

ــازار ارز فراهــم شــد. در ب
در خصــوص تحــوالت نــرخ ســود بــازار بین بانکــی 
کــه نــرخ مذکــور متأثــر از رفتــار  الزم بــه ذکــر اســت 
کاهــش  ســال  آغــاز  بــا  ســاله  هــر  خــود،  فصلــی 
گذشــته  محسوســی را نســبت بــه اســفندماه ســال 
نیــاز  کاهــش  امــر  ایــن  دلیــل  می کنــد.  تجربــه 
نقدینگــی بانک هــا در مقایســه بــا پایــان ســال و در 
ــازار بیــن بانکــی اســت. کاهــش تقاضــا در ب نتیجــه 
بانــک مرکــزی در دو ماهــه ســال جــاری ضمــن 
کــرد تــا بــا  تســهیل مدیریــت منابــع بانک هــا تــاش 
ــرخ را  ــن ن ــود، ای ــتی خ ــای سیاس ــتفاده از ابزاره اس
کنــد. از ایــن رو،  در محــدوده مــد نظــر خــود تثبیــت 

ــا انتشــار اطاعیه هــای هفتگــی در  بانــک مرکــزی ب
خصــوص عملیات بــازار باز و عملکرد ســپرده گذاری 
قاعده منــد و اعتبارگیــری قاعده منــد و همچنیــن 
انتشــار آمــار و اطاعــات مربــوط بــه نــرخ ســود بــازار 
بین بانکــی و نــرخ توافــق بازخریــد، تــاش دارد تــا 
ضمــن اطاع رســانی در خصــوص وضعیــت پولــی 
بــه چارچــوب  گاهــی عمومــی نســبت  اقتصــاد، آ

عملیاتــی جدیــد سیاســت پولــی را ارتقــا بخشــد.
نــرخ بــازده اســناد خزانــه اســامی در سررســیدهای 
یــک، دو و ســه ســاله، در اردیبهشــت ماه افزایشــی 
بــود. نــرخ بــازده اســناد بــا سررســید یــک ســاله 
واحــد   ۱.۰۵ افزایــش  بــا   ۱۴۰۰ اردیبهشــت ماه  در 
درصــدی نســبت بــه مــاه قبــل از ۲۱.۰۳ درصــد بــه 
۲۲.۰۸ درصــد رســید. همچنیــن نــرخ بــازده اســناد 
بــا سررســید دو ســاله در اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ بــه 
ــاه  ــه فروردین م ــبت ب ــه نس ک ــید  ــد رس ۲۲.۳۱ درص
ســال جــاری معــادل ۰.۹۷ واحــد درصــد افزایــش 
نشــان می دهــد. همگرایــی ایــن نرخ هــا در ســه 
مــاه اخیــر می توانــد بیانگــر تعدیل نســبی انتظــارات 

ــد. ــی باش کنون ــرایط  ــی در ش تورم
کرونــا و لــزوم  مشــکات ناشــی از شــیوع ویــروس 
همچنیــن  و  پذیــر  آســیب  بخش هــای  حمایــت 
تحریم هــای  از  متأثــر  دولــت  درآمدهــای  کاهــش 
ظالمانــه باعــث تغییر روند و تشــدید رشــد کل های 
پولــی شــده اســت. بــر اســاس ارقــام مقدماتی، رشــد 
نقدینگــی و پایــه پولــی در دوازده ماهــه منتهــی بــه 
پایــان اردیبهشــت مــاه ســال ۱۴۰۰ بــه ترتیــب بــه 

۳۸.۸ درصــد و ۳۰.۶ درصــد رســیده اســت.
ــال  ــاه س ــت م ــان اردیبهش ــی در پای ــم نقدینگ حج
بــه پایــان ســال ۱۳۹۹ معــادل ۳.۶  ۱۴۰۰ نســبت 
کــه در مقایســه بــا  درصــد رشــد نشــان می دهــد 
قبــل  رشــد متغیــر مذکــور در دوره مشــابه ســال 
کاهــش  )۵.۰ درصــد( بــه میــزان ۱.۴ واحــد درصــد 
پایــان  در  پولــی  پایــه  همچنیــن،  اســت.  یافتــه 
اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۰ نســبت بــه پایــان ســال 
۱۳۹۹ معــادل ۷.۳ درصــد رشــد نشــان می دهــد 
که در مقایســه با رشــد متغیر مذکور در دوره مشــابه 
ســال قبــل )۶.۲ درصــد( بــه میــزان ۱.۱ واحــد درصــد 
ــی در  ــه پول افزایــش یافتــه اســت. افزایــش رشــد پای
بــه دلیــل  اردیبهشــت مــاه ســال جــاری عمدتــًا 
گــردان خزانــه بــر  افزایــش ســقف حســاب تنخــواه 

اســاس قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ بــوده اســت.
در چنــد مــاه اخیــر همــگام بــا تغییــرات رخ داده 
انتظــارات  اصــاح  و  بین المللــی  شــرایط  در 

کاهــش  فعالیــن اقتصــادی نشــانه های خوبــی از 
کاهــش ســیالیت  انتظــارات تورمــی و بــه تبــع آن 
پــول نمایــان شــده اســت. بررســی رشــد اجــزای 
ــه  ــد دوازده ماه ــه رش ک ــد  ــان می ده ــی نش نقدینگ
کثــر آن یعنــی ۸۸.۶ درصــد در  پــول از نقطــه حدا
پایــان  در  درصــد  بــه ۴۷.۲  ســال ۱۳۹۹  مهرمــاه 
کی  اردیبهشــت ماه ســال ۱۴۰۰ کاهــش یافتــه که حا
از تقویــت مانــدگاری ســپرده ها و اســتقبال بیشــتر از 
ســپرده گذاری بلندمــدت در بانک هــا می باشــد.
احتیاطــی  سیاســت  اعمــال  بــا  مــی رود  انتظــار 
محدودیــت بــر رشــد ترازنامــه بانک هــا، رونــد بهبــود 
کنتــرل رشــد متغیرهــای پولــی در ماه هــای آتــی 
تــداوم یافتــه و اقدامــات بانــک مرکــزی در راســتای 
و  هــا(  قیمــت  )ثبــات  ملــی  پــول  ارزش  حفــظ 
دســتیابی بــه هــدف تورمــی بــا موفقیــت بیشــتری 

همــراه شــود.
۲- اقدامات بانک مرکزی

در اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ بــه منظــور تنظیــم نــرخ 
ســود بــازار بیــن بانکــی، بانــک مرکــزی در تعامــل بــا 

بانک هــا اقدامــات زیــر را انجــام داد:
ــه ارزش ۹۳.۲  ــًا ب ــاز مجموع ــازار ب ــات ب ــام عملی انج
بــا  بازخریــد  توافــق  قالــب  ریــال در  هــزار میلیــارد 
سررســیدهای ۱۴ روزه. )مانــده توافــق بازخریــد از 
محــل عملیــات بــازار بــاز در پایــان مــاه معــادل ۴۸.۹ 

ــت( ــوده اس ــال ب ــارد ری ــزار میلی ه
اســتفاده از اعتبارگیــری قاعده منــد توســط بانک ها 
بــرای رفــع نیازهــای نقدینگــی اضطــراری بــا حجــم 
اعتبارگیــری  )مانــده  ریــال.  میلیــارد  هــزار   ۱۰۹.۴
قاعده منــد در پایــان مــاه معــادل ۴.۶ هــزار میلیــارد 

ــال بــوده اســت( ری
 ۵.۴ حــدود  جــاری  ســال  نخســت  دوماهــه  در 
میلیــارد دالر ارز بــرای واردات مــورد نیــاز اقتصــاد 
کــه از ایــن میــزان، در  کشــور تأمیــن شــده اســت 
حدود ۱.۴ میلیارد دالر با نرخ ترجیحی در راستای 
واردات کاالهای اساســی، دارو و تجهیزات پزشــکی 

ــت. ــه اس ــاص یافت اختص
کاســته  کاهــش انتظــارات تورمــی و لــذا  باتوجــه بــه 
شــدن از شــدت منفــی بــودن نــرخ ســود حقیقــی، 
ضرورتــی بــرای تغییــر نــرخ ســود سیاســتی دیــده 
عــدم  دلیــل  بــه  می شــود  یــادآور  اســت.  نشــده 
کارگــزاری  اعــام وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
ــا پایــان اردیبهشــت ماه ســال جــاری،  ایــن بانــک ت
عملکــردی در خصــوص حــراج اوراق مالــی اســامی 

دولتــی نداشــته اســت.

کرد؛ بانک مرکزی اعالم 

کممیشود ثباتدربازارارزحا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کارگــران  کانــون انجمــن هــای صنفــی  نایــب رئیــس 
گفــت: طــرح مســکن مهــر چنــد ســال  ســاختمانی 
قبــل شــروع شــد و دولــت بعــد بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه نمــی تــوان چندیــن ســال ســرمایه زیــادی را در آن 
کــد نگــه داشــت لــذا تکمیــل آن را مجــددًا بــر عهــده  را

گرفــت تــا زودتــر بــه اتمــام برســد. 
ــران  کارگ ــی  ــای صنف ــون انجمن ه کان ــس  ــب رئی نای
ســاختمانی بر لزوم ســهل الوصول تر شــدن مســکن 
کــرد و پرداخــت وام هــای مســکن  کیــد  کارگــران تا
کارگــران را خواســتار شــد. ــه  کــم ب ــا بهــره  مــدت دار ب

هــادی ســاداتی در گفت وگــو بــا ایســنا، دربــاره تامیــن 
ــوزه  ــل اجــرا در ح ــای قاب ــران و طــرح ه کارگ مســکن 
گــر می خواهیــم وارد  کــرد: ا کارگــری اظهــار  مســکن 
بحث ساخت مسکن شویم، باید طرح های نیمه 
کاره را بــا هــر عنــوان و هــر شــکلی بــه نتیجــه برســانیم.

ــون  کن ــه ا ک ــکنی  ــای مس ــتر واحده ــزود: بیش وی اف
کاره هســتند و زیر ســاخت های اولیه را ندارند  نیمه 
کنتــور  کــه روزانــه  دارای وام هــای دولتــی هســتند 
می انــدازد لــذا معتقــدم ابتــدا بایــد طــرح هــای نیمــه 
کاره را بــه نتیجــه برســانیم و بعــد در مــورد طرح هــای 

جدید دیگر در بخش مسکن تصمیم گیری کنیم.
کارگــران  کانــون انجمــن هــای صنفــی  نایــب رئیــس 
ســاختمانی ادامه داد: طرح مســکن مهر چند سال 
قبــل شــروع شــد و دولــت بعــد بــه ایــن نتیجــه رســید 
کــه نمــی تــوان چندیــن ســال ســرمایه زیــادی را در آن 
کــد نگــه داشــت لــذا تکمیــل آن را مجــددًا بــر عهــده  را

گرفــت تــا زودتــر بــه اتمــام برســد.
ــر پرداخــت وام هــای مســکن مــدت دار و  ســاداتی ب
کیــد کــرد و گفت:کارگــران توان  کــم بهــره بــه کارگــران تا
پرداخــت اقســاط وام را ندارنــد مگــر آنکــه اقســاط وام 
کارگــری مــدت دار باشــد و وام هــا  گــروه  مســکن بــرای 
گــر قــرار اســت  بــا بهــره پاییــن پرداخــت شــود، یعنــی ا
بــه کارگری ۴۰ میلیون تومــان وام پرداخت شــود ۴۰۰ 
کارگر بازپرداخت  میلیون تومان در مدت ۴۰ ســال از 
گرفته نشــود. وی در پایان با اشــاره به ســهل الوصول 
کــرد:  کارگــران خاطرنشــان  کــردن وضعیــت مســکن 
ــه  کاره و ب انتظــار مــا اتمــام تمــام طــرح هــای نیمــه 
نتیجــه رســاندن آنهــا و و انتقــال آن هــا بــا نگــرش 
کارگــری اســت و امیدواریــم شــرایط  کارگــری بــه حــوزه 
آســان تــری بــرای تامیــن مســکن و خانــه دار شــدن 

کارگــران فراهــم شــود.

غ  کــه مــر کــی از آن اســت  مشــاهدات میدانــی حا
همچنــان بــا قیمــت هــای ۲۸ تــا ۳۰هزارتومــان در 

خــرده فروشــی هــا عرضــه مــی شــود. 
گــزارش ایســنا،  براســاس مشــاهدات میدانــی  بــه 
از خــرده فروشــی هــای ســطح شــهر تهــران هرکیلو 
کامــل آمــاده طبــخ بــا قیمــت هــای ۲۸تــا  غ  مــر
۳۰ هزارتومــان عرضــه مــی شــود. البتــه در برخــی 
غ از ۳۰ هزارتومان هم فراتر  مناطــق نیز قیمــت مــر

رفتــه اســت. همچنیــن برخــی از خــرده فروشــی 
کامــل نداشــته و اقــدام بــه فــروش  گــرم  غ  هــا  مــر
کننــد؛ بــه طــوری  غ قطعــه بنــدی شــده مــی  مــر
ک شــده حــدود کیلــو ســینه پــا  کــه قیمــت هــر 

 ۵۹ هزارتومــان و ران نیــز حــدود ۲۹ هزارتومــان 
غ  اســت.این در حالیســت کــه قیمــت مصــوب مر
بــر اســاس آخریــن تصمیمات قــرارگاه ســاماندهی 
کشــور در فروردیــن مــاه ۲۴هــزار و۹۰۰تومــان  غ  مــر

شــد.
آنچــه در زیــر می آیــد قیمــت  تلویزیــون  هــای ۵۰ 
ــازار اســت. قیمت هــای  اینــچ موجــود در ســطح ب

درج شــده مربوط به ســایت های فروش اینترنتی 
اســت و بــه دلیــل نوســان قیمت هــا در بــازار ممکن 

اســت بــا نــرخ امــروز بــازار متفــاوت باشــد.

نــرخ انــواع مدل هــای مختلــف پرفــروش لپ تــاپ در 
رونــد معامــات بــازار کامپیوتــر و تجهیــزات رایانــه ای، 

انــواع  قیمــت  اســت.  کــرده  تجربــه  را  تغییراتــی 
مدل هــای پرفــروش لپ تــاپ در رونــد معامــات بــازار 
کامپیوتــر و تجهیــزات رایانــه ای بــه شــرح زیــر اســت:

کارگران  کم بهره به  پرداخت وام مسکن مدت دار و 

غ در بازار چند؟ مر

قیمت تلویزیون های ۵۰ اینچ 

قیمت پرفروش ترین لپ تاپ ها در بازار 

گفــت:  کشــت فراســرزمینی ایــران  رئیــس انجمــن 
کشــت فراسرزمینی ســابقه طوالنی بیش از ۱۷ سال 
در ایــران دارد، امــا تــا امــروز نتوانســته ایم آنچنــان 
ــس  ــاد۲۴ - رئی ــم. اقتص ــعه دهی ــد آن را توس ــه بای ک
کیــد بر اینکه  انجمــن کشــت فراســرزمینی ایــران با تا
بــا کشــت فراســرزمینی محصــوالت کشــاورزی مــورد 
نیازمــان حداقــل ۱۵ درصــد زیــر قیمــت جهانــی 
کشــت  تامیــن می شــود، افــزود: به رغــم اهمیــت 
فراسرزمینی در حفظ امنیت غذایی کشور و سابقه 
کشــور  طوالنــی در ایــن زمینــه، ســهم مــا یــک دهــم 

همســایه تــازه واردمــان بــه ایــن حــوزه نیســت.
کشــت  اهمیــت  بــر  کیــد  تا بــا  رضوانــی زاده  علــی 
کــم آب،  کشــور های خشــک و  فراســرزمینی بــرای 
کــه بــه  کشــور های اســت  کــرد: ایــران یکــی از  اظهــار 
دلیــل آب و هــوای خشــک و تاثیــر زیــاد تغییــر اقلیــم 
بــر آن، بــرای حفــظ امنیــت غذایــی نیازمنــد توســعه 
کشــت  کشــت فراســرزمینی اســت. وی ادامــه داد: 
فراســرزمینی ســابقه طوالنــی بیــش از ۱۷ ســال در 
ایــران دارد، امــا تا امروز نتوانســته ایم آنچنان که باید 
آن را توســعه دهیــم. رضوانــی زاده ســطح زیــر کشــت 
کشــور  فراســرزمینی ایــران را ۵۰۰ هــزار هکتــار در ۱۸ 
ــی  ــا ســابقه طوالن ــرد و افــزود: ایــن ســطح ب ک اعــام 
ــا  کــه ایــران دارد قابــل قبــول نیســت و در مقایســه ب
کاری شــده  کــم  گفــت  کشــور های دیگــر می تــوان 
کشــور همســایه مــا عربســتان  گقتــه وی؛  اســت. بــه 
کشــت فراســرزمینی  کمتــر از ۶ ســال در  بــا ســابقه 
توانســته  اســترالیا  و  کانــادا  کشــور  دو  در   تنهــا 
کشــت فراســرزمینی محصــوالت  ۱ میلیــون هکتــار 
کــه در حفــظ امنیــت  کشــاورزی را بــه راه بینــدازد 
غذایــی آن هــا موثــر اســت. رضوانی یــادآور شــد: البته 
فعالیت فراســرزمینی این کشــور برای حفظ امنیت 
غذایــی خــود در شــرایط تغییــر اقلیــم محــدود بــه 
کشــت نیســت و اقدامــات لجســتیک ماننــد: ایجــاد 
کشــور امریــکا را نیــز انجــام   پایانــه بــزرگ غــات در 
داده اســت. وی معتقــد اســت؛ در دو ســال اخیــر 

کشــور  کمتــری بــه حفــظ امنیــت غذایــی  توجــه 
مربــوط  فعالیــت  در  دقتــی  کــم  نهایــت  و  شــده 
گرفتــه اســت. رضوانــی زاده  بــه ایــن حــوزه انجــام 
کــرد: برخــی نوســانات نــرخ ارز و تحریــم را  تصریــح 
ــی  کــم توجــه ای خــود قــرار می دهنــد در حال ــه  بهان
فرصت هــای  و  امکان ســنجی  مطالعــات  در  کــه 
کــه توســط انجمــن انجــام شــده  ســرمایه گذاری 
گــر برنامــه هوشــمندی داشــته  نشــان می دهــد ا
باشــیم بــه نتایــج مطلــوب خواهیــم رســید. وی بــا 
گفــت:  کشــت فراســرزمینی«  ــه »آیین نامــه  اشــاره ب
حجتــی  آقــای  وزارت  دوران  در  آیین نامــه  ایــن 
کــه  کــرد  تصویــب شــد و ایــن امیــد و بــاور را ایجــاد 
می تــوان اقدامــات موثــری در ایــن حــوزه انجــام داد، 
کار تقربیــا متوقــف شــد. رضوانــی  امــا بــا اســتعفاء او 
کنونــی  کــرد: هــر چنــد آقــای خــاوازی وزیــر  اظهــار 
وزارت جهادکشــاورزی مطلع و مختصص هستند، 
کمتــر اقدامــی در حــوزه دیپلماســی  امــا در دوره او 
اقتصــادی کشــاورزی و حفــظ امنیــت غذایــی دیــده 
شــده اســت.وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  
کشــت  بــرای مســئوالن در وزارت جهادکشــاورزی 
فراســرزمینی محــدود بــه کشــور برزیــل شــده اســت، 
کشــت فراســرزمینی بایــد واقعــی و  افــزود: توجــه بــه 
بــه دور از شــعار و نمایــش باشــد تــا تاثیــر مطلــوب بــر 
کشــور داشــته باشــد. رضوانــی زاده  امنیــت غذایــی 
کیــد بــر اینکــه بــا ۴۰ درصــد هزینه هــای تحریــم  بــا تا
کشــاورزی می تــوان بــه امنیــت  واردات محصــوالت 
غذایــی در کشــت فراســرزمینی رســید، گفــت: کافی 
کشــاورزی بخــش  واردات  ارزش  درصــد   اســت ۸ 
ــت  ــرای امنی ــم( را ب ــک تحری ــه بان ــم هزین ــک ده  )ی
کنیم تا بعد از ۵ سال ضمن  غذایی سرمایه گذاری 
تامین امنیت غذایی کشــور، بازارگردان محصوالت 
کشــت  کشــاورزی منطقــه شــویم. رئیــس انجمــن 
فراســرزمینی ایران یادآور شــد: با کشت فراسرزمینی 
حداقــل  نیازمــان  مــورد  کشــاورزی   محصــوالت 

۱۵ درصد زیر قیمت جهانی تامین می شود.

کشت فراسرزمینی  سهم اندک ایران از 

خبر
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تخصیــص منابــع مالــی، توســعه امکانــات و توجــه 
به ظرفیت های محلی ثمره هشــت ســال فعالیت 
دولــت در شهرســتان فریدونشــهر در غــرب اســتان 
از  بــه منظــور زدودن غبــار محرومیــت  اصفهــان 

چهره ایــن خطــه سردسیراســت. 
 ۲۰۰ در  جمعیــت  نفــر  هــزار   ۳۶ بــا  فریدونشــهر 
کیلومتــری غــرب اســتان اصفهــان  قــرار دارد و جــزو 

اســت. کم برخــودار  و  محــروم  مناطــق 
و  پیشــکوه  کم برخــوردار  و  ســخت گذر  منطقــه 
پشــتکوه بــا جمعیــت ۶ هــزار نفــر در این شهرســتان 
مردم ایــن  نیازهــای  بــه  رســیدگی  کــه  دارد  قــرار 
خطــه کیفیــت زندگــی را افزایــش می دهــد و مانــع از 

مهاجــرت مــردم بــه ســایر نقــاط می شــود.
دولــت در ســال های اخیــر بــا وجود مشــکالت مالی 
و اعتبــاری  اهتمــام ویــژه ای بــرای رفــع چالش هــا و 
مشــکالت فریدونشــهر داشــت که اختصاص بیش 
از ۱۵۰ میلیــارد ریــال بــه تامیــن نیازهــای عشــایر، 
بهســازی ۴۵ درصــد از منــازل روســتایی، توزیــع 
بیــش از ۳۰ میلیــارد ریــال بــرای توســعه روســتایی، 
توســعه  مخابراتــی،  خدمــات  و  شــبکه  توســعه 
شــبکه آبرســانی و بــرق، توزیــع خدمــات بهداشــتی 
و درمانــی در قالــب طــرح تحــول ســالمت، نهضــت 
رونــق  اجتماعــی،  مشــارکت  افزایــش  آســفالت، 
زندگــی روســتایی از جملــه مهمترین ایــن اقدامات 

ــوده اســت. ب

گردشگری ورزشی
ظرفیت هــای  از ایــن  یکــی  ورزشــی  گردشــگری  
فریدونشــهر  کوهســتانی  و  سردســیر  منطقــه 
اســکی  پیســت   ۲ وجــود  ؛  می شــود  محســوب 
بــه  زمســتان  کــه  مــی رود  شــمار  بــه  ســرمایه ای 

اســت. کــرده  هدیــه  دیــار  مردمان ایــن 
ربیــس اداره ورزش و جوانــان فریدونشــهر بــا اشــاره 
به اینکــه پیســت اســکی این شهرســتان در فصــل 
کرده  گردشــگری ایجاد  زمســتان فرصت تفریحی و 
اظهارداشــت: برنامــه ریزی هــای چنــد ســال اخیــر 
ــگری  گردش ــت  ــاد صنع ــی را برای ایج ــت خوب فرص

کــرده اســت. در ایــن منطقــه فراهــم 
کرونــا  محمدتقــی خلیقــی افــزود : شــیوع بیمــاری 
بــر توســعه این صنعــت و نگاه اقتصــادی از توریســم 
گرنــه  و  ســایه انداخت  شهرســتان  ورزشــی این 
وضعیــت خــوب و برنامــه جــدی برای ایــن موضــوع 

پیــش بینــی شــده بــود.
 گره گشایی از مشکالت عشایر

پنــج هــزار و ۲۵۰ خانــوار یعنــی جمعیتــی بــاالی 
منطقــه  در ایــن  را  ییــالق  عشــایر  نفــر  هــزار   ۲۰
گوشــت  می گذرانندکه ســهم قابل توجهی از تولید 
و فرآورده هــای لبنــی اســتان اصفهــان توســط این 

تامیــن می شــود. افــراد 
نیازمنــد خدمــات و توســعه  چنیــن جمعیتــی 
کــه دولــت در هشــت ســال  زیرســاخت ها هســتند 
گذشــته خدمــات زیــادی را در این حــوزه ارائه کرده 

اســت.
ربیــس اداره امــور عشــایر فریدونشــهر درایــن بــاره 
گفــت: احــداث ســد گاو خفت با اعتبــار ۱۵۰ میلیارد 
ریــال اعتبــار نقدی برای تامین آب بــرای ۲۰۰ هکتار 
کشــاورزی زیــر دســت زمینــه ســاز توســعه  از اراضــی 

اقتصــادی بــرای منطقــه  اســت.
اصغــر دویســتی افــزود:  اختصــاص ۱۷ میلیــارد ریال 
در ســال های گذشــته به ایــن منطقــه و تامیــن نیــاز 
آب عشــایر بــا راه اندازی ۱۳ کیلومتر لوله انتقــال آب 

کــرده اســت. فرصت هــای زیــادی را فراهــم 
کیلومتــر از مســیرهای  وی  تســطیح  ســاالنه ۴۰۰ 
روی  تــردد  پــل  دهنــه   ۲۸ احــداث  عشــایری، 
در  پرحادثــه  نقطــه   ۵۴ حــذف  رودخانه هــا، 
دولــت  اقدامــات  از  را  عشــایر  تــردد  محل هــای 
کــرد: مرمت  در ایــن ســال ها برشــمرد و خاطرنشــان 
و بازســازی قنــوات و توزیــع ســیلندرگاز  از دیگــر 
کــه بــرای رفــع  عشــایر منطقــه انجــام  اقداماتــی 

گرفــت.
جهش در مسکن و راه سازی

ســازی  مقــاوم  و  مســکن  احــداث  بازســازی، 
انقــالب  مســکن  بنیــاد  کــه  اســت  اقداماتــی  از 
کوچــک انجــام  اســالمی در روســتاها و شــهرهای 
گــره  ــا بررســی موانــع و  می دهــد و در ایــن ســال ها ب
گشــایی از مشــکالت، این صنعــت رونــق خوبــی در 

کــرد. فریدونشــهر پیــدا 
تخفیــف۵۰ تــا ۱۰۰ درصــدی هزینــه صــدور پروانــه 

ســاخت بــه متقاضیــان و تســهیالت بانکــی بــرای 
ســاخت و ســاز در بافــت فرســوده در امــر مســکن 

ــت. ــوده اس ــر ب ــازی موث س
مدیــر بنیــاد مســکن انقــالب اسالمی فریدونشــهر با 
بیان اینکــه ســه هــزار و ۵۰۰ بــاب خانــه در شــهرها 
و روســتاهای این شهرســتان مقــاوم ســازی شــده 
اقــدام  و  جهــش  کرد: ایــن  خاطرنشــان  اســت، 
ســازنده بــه صــورت ویژه در ســال های اخیــر صورت 

گرفتــه اســت.
بهــزاد رحیمی افــزود: بیــش از هــزار واحــد آن یــک 
ســال پیــش انجــام شــد و تصمیــم دولــت بــرای 
اجــرای ضمانت هــای زنجیــره ای و افزیــش میــزان 

تســهیالت در ایــن خصــوص موثــر بــوده اســت.
و  جــاده ای  و  حمــل  و  راهــداری  اداره  رییــس 
فرمانــدار فریدونشــهر نیــز بــا اشــاره بــه وضعیــت 
گفــت:  شهرســتان،  جاده های ایــن  نابســمان 
گردنــه  تونــل  پــروژه  اجــرای  و  آســفالت  نهضــت 
کاهــش چالش های ایــن  کلوســه اقدامی موثــر در 

اســت. بــوده  حــوزه 
کبــر آقایــی خاطرنشــان کرد: هزینــه بــاالی  علــی ا
احــداث و نگهــداری جاده هــا در ایــن چنــد ســال 
رونــد فراینــده ای داشــت امــا با ایــن وجــود خدمــت 

گرفتــه اســت. رســانی صــورت 
نگاه ویژه دولت برای محرومیت زدایی

فرمانــدار فریدونشــهر بــا اشــاره بــه رویکــرد دولــت 
ــتایی و  ــروم، روس ــق مح ــرای مناط ــد ب ــر و امی تدبی
گفــت: اقدامــات انجام شــده،  کمتــر توســعه یافتــه، 
ــایی و  گره گش ــر  ــط ب ــود و فق ــی نب ــی و جناح سیاس

ــوده اســت. رفــع مشــکالت مــردم ب
رضــا صفــری توزیــع اعتبــارات، افزایش ســرانه مردم 
کمک به  مناطق مختلف، توسعه زیرساخت ها و 
رشــد ظرفیت های شهرســتان را از جمله اقدامات 

مانــدگار در ایــن هشــت ســال اعــالم کرد.
وی افزایش یک بخش به فریدونشهر را در توسعه 
کــرد و اظهارداشــت:  خدمــت رســانی مهــم بیــان 
دوم  بخــش  عنــوان  بــه  موگویــی  بخــش   ایجــاد 
ــه  ک ــه تصویــب هیــات دولــت رســید  فریدونشــهر ب
ــتکوه موگویــی  ــتان پیشــکوه و پش ــامل ۲ دهس ش

ــود. ــد ب خواه
گفتــه فرمانــدار فریدونشــهر، ارائــه خدمــات بــه  بــه 
مردم ایــن دهســتان ها بهتــر و دسترســی مــردم بــه 

مســووالن تســهیل می شــود.
و  پیشــکوه  کم برخــوردار  و  ســخت گذر  منطقــه 
پشــتکوه بــا جمعیــت ۶ هــزار نفــر در این شهرســتان 

قــرار دارد.

فریدونشهر، گامی بلند به سوی محرومیت زدایی 
خبرربخ

خبر

درج پیام هــای مصــرف بهینــه آب بــر مخــازن 
آبرســانی در حــدود هــزار  تانکرهــای  و  ذخیــره 
مدیــر  شــد.  آغــاز  اصفهــان  اســتان  روســتای 
روابــط عمومــی و آمــوزش همگانــی شــرکت آب 
کنــون  تا  : گفــت  و فاضــالب اســتان اصفهــان 
12۰ پیــام صرفــه جویــی بــر  مخــازن و تانکرهــای  
ثابت در ۴۰ روســتا در شهرســتان های اردستان، 
نطنز، فریدن، فریدونشــهر و ســمیرم چاپ شده 
اســت. مهــرداد خورســندی هــدف از ایــن شــعار 
نویســی را آشــنایی هــر چــه بیشــتر روســتاییان بــا 
مبانــی و مفاهیم مصرف درســت آب عنــوان کرد 
گفت: یکی از راهکارهای اساســی در خصوص  و 
کاهــش مصــرف ســرانه آب در روســتاها آمــوزش و 

ترغیــب آنهــا بــه مصرف بهینه آب اســت. شــایان 
ــا یکپارچــه ســازی آبفــای شــهری و  ــر اســت ب ذک
گذشــته، خدمــات  روســتایی از ابتــدای ســال 
و  پایــدار   تامیــن آب شــرب  رســانی مطلــوب؛ 
فرهنــگ ســازی مصــرف بهینــه آب در روســتاها، 
کار آبفــای اســتان اصفهــان قرار گرفته  در دســتور 

و نتایــج مطلوبــی در پــی داشــته اســت.

مانــور بــزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب 
ــا ثامــن الحــج بــه طــور هــم زمــان در 98  ــا رمــز ی ب
شــهر و حــدود هــزار روســتا در اســتان اصفهــان 
گرمــا  کــه تــا پایــان فصــل  آغــاز شــد. در ایــن مانــور 
ادامــه دارد، 3۰۰ نفــر از بســیجیان و مروجیــن 
مکان هــای  در  حضــور  بــا  آب  بهینــه  مصــرف 
مختلف و پرتردد در سطح شهرها و روستاهای 
اســتان اصفهــان مــردم را بــا روش هــای مصــرف 
درســت آب آشــنا می کننــد. در مراســم آغاز ایــن 
مانــور مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
اصفهــان گفــت: در حــال حاضــر بــا کمبــود3 هزار 
و 2۰۰ لیتــر بــر ثانیــه آب شــرب مواجــه هســتیم و 
گــرم ســال این  پیــش بینــی می کنیــم در روزهــای 
رقم به ۴3۰۰ لیتر در ثانیه برســد.    هاشــم امینی 
ــی  ــم آب ک ــران  ــذر از بح گ ــه آب را در  ــرف بهین مص
کنــون  بســیار موثــر دانســت و بیــان داشــت: هــم ا

در  لیتــر  اصفهــان 1۵7  در  آب  ســرانه  مصــرف 
گــر مــردم 1۵ لیتــر در مصــرف  شــبانه روز  اســت و ا
گــذر از تنــش آبــی میســر  کننــد  آب صرفــه جویــی 
می شــود. مدیرعامــل آبفــای اســتان اصفهــان 
بــه برخــی از راه هــای مصــرف درســت آب اشــاره 
کــرد و اظهــار داشــت: پرهیــز از شســتن حیــاط و 
خــودرو بــا آب شــرب، اســتفاده از ســایبان بــرای 
کولــر و جلوگیــری از نشــت آب در تاسیســات آبــی 
کــه تاثیــر بــه ســزایی در مصــرف  از مــواردی اســت 
کــه اســتان  بهینــه آب دارد. امینــی بــا بیان ایــن 
اصفهــان  امســال در ۵3 ســال گذشــته کمتریــن  
میــزان بارندگــی را داشــته تصریح کــرد: گروه های 
گــذر از تنــش  مروجیــن مصــرف بهینــه آب بــرای 
آبــی در اصفهــان، همــه روزه مــردم را بــا مفاهیــم 
مصــرف بهینــه آب آشــنا می کننــد و ایــن رویکــرد 
تــا نهادینه شــدن مصــرف درســت آب در جامعه 

همچنــان ادامــه دارد.   

3  حلقــه چــاه بــا هــدف افزایــش ظرفیــت تآمیــن 
آب و کاهــش مشــکالت کــم آبــی در شــهرضا حفر 
روابــط عمومی آبفــا منطقــه  گــزارش  بــه  شــد. 
ــی ها و  ــم بارش ک ــتمرار  ــه اس ــا توجــه ب ــهرضا، ب ش
ــداوم خشکســالی در ســال های اخیــر و پیــش  ت
کــم آبــی، واحــد بهــره بــرداری و  بینــی بحــران 
توســعه آب آبفــا شــهرضا، در راســتای افزایــش 
ظرفیت تامین آب و کاهش مشکالت احتمالی 
در ایــام اوج مصــرف، اقــدام بــه اخــذ مجــوز بــرای 

گفتنــی اســت  کــرد.  حفــر ســه حلقــه چــاه جدیــد 
ــای آب  ــدوده چاه ه ــه در مح ک ــماره 27  ــاه ش چ
کامــل حفــاری  شــرب شــهرضا قــرار دارد بطــور 
و تجهیــز شــد و پــس از آزمایــش پمپــاژ و انجــام 
ــترک  ــورت مش ــه ص ــه ب ک ــی  ــای میکروب آزمون ه
کارشناســان  کیفــی آبفــا و  کنتــرل  توســط واحــد 
گرفــت، در مــدار بهــره  شــبکه بهداشــت صــورت 
شــایان  گرفــت.  قــرار  توزیــع  شــبکه  و  بــرداری 
 ذکــر اســت چــاه مذکــور دارای 1۶۰ متــر عمــق 
بــرای  کــه  اســت  آبدهــی  ثانیــه  در  لیتــر   1۵ و 
محصــور شــدن چــاه مذکــور، اتاقــک چــاه نیــز 
احداث شــد.  همچنین عملیات حفاری و لوله 
گــذاری بــرای دو حلقــه چاه دیگر کــه در مجاورت 
ــه  ــه واقــع شــده اند نیــز ب چــاه روســتای محمدی
کنــون در مرحلــه آزمایــش  اتمــام رســیده و هــم ا
کــه پــس از طــی مراحــل تکمیلــی در  پمپــاژ اســت 

گرفــت. ــرداری قــرار خواهنــد  مــدار بهــره ب

روابــط  صنعــت  جایــزه  اختتامیــه  مراســم  در 
عمومی ایــران، نشــان  عالــی خالقیــت و داســتان 
ســرایی بــه مدیریــت  روابــط عمومــی ذوب آهــن 
کــه همزمــان بــا  اصفهــان رســید.  در ایــن مراســم 
پنجمیــن رخــداد بررســی مســائل و چالش هــای 
روابــط عمومی ایــران  در تهــران برگــزار شــد،روابط 
کشــور در موضوعــات مختلــف  عمومی هــای برتــر 
معرفــی شــدند. شــایان ذکــر اســت ۱۷۰۰ اثــر  از ۱۳۰ 
ســازمان  کشــور بــه دبیرخانــه جایــزه صنعــت روابط 

کــه بــر اســاس ارزیابــی  و  عمومی ایــران ارســال شــد 
روابــط  آثــار توســط  هیئــت داوران،  ۲۳  بررســی 

عمومی برتــر معرفــی شــدند.
در ارزیابــی  اعــالم شــده  نشــان  عالــی خالقیــت و 
 داستانسرایی به مدیریت  روابط عمومی ذوب آهن

گرفــت. دریافــت  نشــان   اصفهــان اصفهــان تعلــق 
مذکــور بــه دلیــل ویژگی هــای نهفتــه در آثــار  ارســالی 
کارهای  روابــط عمومــی ذوب آهــن اصفهان شــامل 
کتــاب،  فیلــم،  زمینه هــای  در  هنــری  فرهنگــی 

پوســتر و غیــره می باشــد.

درج پیام های  مصرف بهینه بر مخازن آب 
در روستاهای استان اصفهان

آغاز مانور بزرگ مروجین فرهنگ مصرف بهینه آب 
در اصفهان

حفر 3 حلقه چاه جدید در شهرضا 

درمراسماختتامیهجایزهصنعتروابطعمومیایران:

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان نشان عالی روابط 
عمومی را دریافت کرد

خبرربخ

خبرربخ
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خبرربخ

کانترویت و ایســتگاه مربوطه  طرح جدید سیســتم 
نــوار نقاله هــای c ۰۲ ۰۵ و A ۰۵ c ۰۲ واحــد انباشــت و 
برداشــِت شــرکت فوالد مبارکه اصفهان با موفقیت 
اجــرا شــد. رئیــس تعمیــرات حمــل مــواد ناحیــه 
گفت: ایــن نــوار  آهن ســازی شــرکت فــوالد مبارکــه 
نقاله ها از نوِع خطوط اصلی و مهم واحد انباشــت 
ــه نقــش ارســال  ک و برداشــت محســوب می شــوند 
گندلــه از پارک هــای انباشــت بــه واحد هــای احیــای 
مســتقیم ۱ و ۲ را بــر عهــده دارنــد. غالمرضــا فرهمند 
بــا اشــاره به اینکــه تجهیــز قبلــی، به دلیل نامناســب 
بــودِن طــرح و فرســودگی دچار توقفات اضطــراری و 
شــرایط ناایمــن و اختــالل در رونِد ارســاِل مواد شــده 
بــود، افــزود: پــس از بررســی های فنــی، طــرح جدیــد 
کارگاه اســکلت فلــزی تعمیــرگاه  تهیــه و ارائــه شــد و 
ُتــن   ۵۰ وزن  بــه  را  مربوطــه  تجهیــزات  مرکــزی، 
ــاِژ تجهیــزات  گفــت: عملیــات دمونت ســاخت. وی 
قدیــم و نصــب و اجــرای تجهیــزاِت طــرح جدیــد بــر 

اســاس دســتورالعمل های تدوین شــده، در مــدت 
ــا اجرای ایــن  گفــت: ب ۶ روز اجرایــی شــد. فرهمنــد 
و  آماده بــه کاری  مــی رود  انتظــار  صنعتــی،  طــرح 
کنــد و  شــرایط ایمِن نوار هــای یادشــده ارتقــا پیــدا 
کاهــش آســیب های وارده  عمــر نوارهــا، بــا توجــه بــه 

به صــورت چشــمگیری افزایــش یابــد.

معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیتــه امداد 
گذشــته بالــغ بــر ۶۲  گفــت: ســال  اســتان اصفهــان 
میلیــارد تومــان زکات واجــب و مســتحب جــذب 
شــد، در مجمــوع زکات واجــب مبلــغ ۶ میلیــارد 
مبلــغ  مســتحبی  زکات  تومــان،  میلیــون  و ۵۴۰ 
۴۰ میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون تومــان، زکات فطریــه و 

کفــارات ۱۵ میلیــارد تومــان جــذب شــد.
کــرد: زکات از واجبــات  حمیدرضــا طاهــری اظهــار 
اقتصــادی  عبــادی  یــک عمــل  و  مالــی در دیــن 

ــام  ــداد ام ــه ام کمیت ــه  ــی رود و مجموع ــمار م ــه ش ب
خمینــی )ره( در اجرای ایــن دســتور الهــی و ســایر 
وظایــف خــود در خدمــت رســانی بــه محرومــان 
تالش هــا  مجموعــه  و  داشــته  خوبــی  اقدامــات 
نشــان از پیگیــری جــدی در این نهاد بــرای خدمت 
در  داد:  ادامــه  طاهــری  اســت.  محرومــان  بــه 
گذشــته ۵۶۶ روســتای اســتان اصفهــان در  ســال 
کمیتــه امــداد ســهیم بودنــد و  پرداخــت زکات بــه 
بیــش از یــک هــزار و ۶۵۰ نفــر از روحانیــون و مبلغــان 
بــه صــورت داوطلــب و افتخــاری در امــر جمــع آوری 

کردنــد. زکات در ســطح اســتان فعالیــت 
بــر  بالــغ  گذشــته  ســال  به اینکــه  اشــاره  بــا   وی 
مســتحب  و  واجــب  زکات  تومــان  میلیــارد   ۶۲
جــذب شــد، افــزود: در مجمــوع زکات واجــب مبلــغ 
۶ میلیــارد و ۵۴۰ میلیــون تومــان، زکات مســتحبی 
زکات  تومــان،  میلیــون  و ۲۰۰  میلیــارد  مبلــغ ۴۰ 
کفــارات ۱۵ میلیــارد تومــان جــذب شــد و از  فطریــه و 
مجمــوع مبالغ جذب شــده، بیشــترین مســاعدت 
بــه معیشــت خانواده هــای نیازمنــد تحــت حمایت 

کمیتــه امــداد اســتان انجــام شــد.
معــاون توســعه مشــارکت های مردمی بــا تشــریح 
کــرد: در ســال  مــوارد مصــرف زکات، خاطرنشــان 
گذشــته ۸۰ درصــد زکات جمــع آوری شــده در قالــب 
کمک معیشــت، تهیه جهیزیه، مســکن و تحصیل 
در اختیــار نیازمنــدان قــرار گرفــت و ۱۲ درصــد صــرف 

پروژه هــا و طرح هــای عــام المنفعــه شــد.
وی بــا بیان اینکــه پرداخــت زکات در برکــت مــال 
کــه زکات  کســی  گفــت:  کشــاورزان تأثیــر می گــذارد، 
کاســته شــود امــا  می دهــد شــاید در ظاهــرًا از مالــش 
بــر اســاس وعــده الهی ســبب افزایش مــال او خواهد 
کــردن درختــان  کار او همچــون هــرس  شــد و ایــن 

کــه باعــث پربــار شــدن درخــت می شــود. اســت 

اجرای موفقیت آمیِز یک طرح در فوالد مبارکه 

معاونکمیتهامداداستاناصفهانخبرداد:

جذب ۶۲ میلیارد تومان زکات در سال گذشته
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هفدهمیــن نمایشــگاه تخصصی قطعــات خــودرو و 
صنایــع وابســته اصفهــان از یکــم تیرمــاه و بــا حضــور 
آغــاز  کشــور  مختلــف  اســتان های  از  شــرکت   ۷۵

می شــود.
گــزارش ســتاد برگــزاری هفدهمیــن نمایشــگاه  بــه 
تخصصی قطعــات خــودرو اصفهان، این نمایشــگاه 
کــه تــا چهــارم تیرمــاه و بــه مــدت چهــار روز در محــل 
برپــا  اســتان  بین المللــی  دائمی نمایشــگاه های 
خواهــد بــود، شــرکت های فعــال در زمینــه تولیــد 
کــرد تــا  گــرد هــم جمــع خواهــد  قطعــات خــودرو را 
جدیدتریــن فعالیت هــا و به روزتریــن پتانســیل های 
خــود را در معــرض بازدیــد متخصصان، کارشناســان 
در ایــن  دهنــد.  قــرار  حــوزه  به ایــن  عالقمنــدان  و 
دوره نمایشــگاه، ۷۵ شــرکت از ۱۲ اســتان اصفهــان، 
فــارس، تهــران، البــرز، قزویــن، خوزســتان، خراســان 
رضوی، مرکزی، آذربایجان شــرقی، بوشــهر، همدان 
و مازنــدران حضــور خواهنــد داشــت و دســتاوردها 
و توانمندی هــای خــود را در ۹۰۰۰ مترمربــع فضــای 

گذاشــت. نمایشــگاهی بــه نمایــش خواهنــد 
شرکت کنندگان در هفدهمین نمایشگاه تخصصی 
قطعات خودرو و صنایع وابســته اصفهان در زمینه 
ــور،  قطعــات و مجموعه هــای خــودرو، قطعــات موت
اجــرا و قطعــات الکترونیــک خــودرو، ماشــین آالت 
طراحــی  و  تحقیقــات  قطعه ســازی،  تجهیــزات  و 

مهندســی، مــواد اولیــه و تجهیــزات جانبــی خــودرو، 
بازرگانــی و خدمــات پــس از فــروش، لــوازم تزئینــی 
خــودرو، تعمیــر و نگهــداری خــودرو، محصــوالت 
سیســتم های  خــودرو،  شــوینده  و  ک کننــده  پا
شاســی، تیونینــگ، بیمــه و… فعالیــت دارنــد و تنــوع 
فعالیت هــای آنهــا ســبب شــده تا ایــن نمایشــگاه 
بــه یــک نمایشــگاه جامــع در حــوزه قطعــات خــودرو 
در ایــن  فعــال  برندهــای  جملــه  از  شــود.  تبدیــل 
نمایشــگاه می تــوان به ایــزل، پارت لنــد، نگار خــودرو، 
ک،  ماناپــارت، داناصنعــت، یورفلکــس، آرون پــاال
گزوز، یونیت پارت، ســیناپس،  رینگ ســایپا، پارس ا
کیمیاتدبیــر، یکتــا باتــری، فــراز باتری، ایــران دلکــو، 
ــبز،  ــه س ــی قطع ــروه بازرگان گ  ،TLG ،ــان ــزوز خراس گ ا

ــور اســپادان، همــگام خــودرو و آســیالنت  تابــان موت
کــرد. حضــور شــرکت ها و برندهــای شــاخص  اشــاره 
حــوزه قطعــات خــودرو در ایــن رویــداد نمایشــگاهی، 
حضــور اســتان های متعــدد و بیشــتر در مقایســه بــا 
دوره هــای گذشــته و افزایــش متــراژ مفیــد نمایشــگاه 
نیــز از جملــه ویژگی هــای هفدهمیــن نمایشــگاه 

تخصصــی قطعــات خــودرو محســوب می شــود.
کــه از ســاعت ۱۰ تــا ۱۸ روزهــای یکــم  ایــن نمایشــگاه 
تــا چهــارم تیرمــاه در محــل دائمی نمایشــگاه های 
بین المللــی اســتان اصفهــان برپــا می شــود، طــی 
چهار روز برگزاری میزبان متخصصان، کارشناسان، 
فعــاالن و عالقمنــدان بــه حــوزه قطعــات خــودرو 

ــود. خواهــد ب

حضور ۷۵ شرکت در نمایشگاه قطعات خودرو اصفهان

بــا  اصفهــان  آهــن  ذوب  بــرداری  بهــره  معــاون 
کــم آبــی،  کــه بــه دلیــل شــرایط ســخت   بیان ایــن 
ذوب آهــن حــدود ۲ تــا ۳ درصــد از برنامه هــای 
کــم  گــر آب بــه حــدی  گفــت: ا خــود عقــب اســت، 
کوره هــا را خنــک نگــه  کــه نتوانیــم بدنــه  شــود 
گوارهمچــون انفجــار  داریــم، احتمــال اتفاقــات نا

کــوره و توقــف چنــد ســاله آن وجــود دارد.  در 
وی افــزود: همزمــان با تعمیرات اساسی ایســتگاه 
گــری شــماره ۵، نصــب برج هــای خنــک  ریختــه 
گــری شــماره  کننــده هیبریدی ایســتگاه ریختــه 
گلوماشــین شــماره ۴ و  ۵، تعمیــرات اساســی آ
کــران دیگ  تعمیــرات اساســی تعویــض لوله های ا
کنورتــور شــماره ۲، تعمیــرات اساســی درجــه ۳ 
کــوره بلنــد شــماره ۲ شــرکت نیز با موفقیــت انجام 

شــد.
مهــرداد توالییــان در خصــوص تعمیــرات اساســی 
کرد: ایــن  کــوره بلنــد شــماره ۲ ذوب آهــن، اظهــار 
تعمیــرات اساســی از نوع درجه ســه بــود که از نظر 

زمانــی در هفــت شــبانه روز انجــام شــد.
کرد: ایــن تعمیــرات اساســی بــرای  وی تصریــح 
حفــظ شــرایط تولیــد اســت. فلســفه تعمیــرات 

اساســی حفظ و پایداری شــرایط موجود اســت تا 
ــه تولیــد وارد نشــود. در آینــده ضــرری ب

کیــد  معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان تا
کــرد: بــا توجــه بــه محدودیت هــای زیــاد در حــوزه 
کــه بــه شــدت ذوب آهــن را تحــت  آب و بــرق 
کــوره  تاثیــر منفــی قــرار داده، تعمیــرات اساســی 
گرچه ایــن تعمیرات  بلنــد شــماره ۲ انجــام شــد، ا
ــزی  ــی دیگــری برنامــه ری ــازه زمان ــرای ب پیشــتر ب

شــده بــود.
کــوره بلنــد شــماره  کــه ۱۶۰ نقطــه  وی بــا بیان ایــن 
شــده  انجــام  اساســی  تعمیــرات  آهــن  ذوب   ۲
گفــت: از جملــه قســمت های اصلی ایــن  اســت، 
تعمیــر مربــوط بــه زینــک خانــه و دیگــری مربــوط 

بــه قســمت پــل شــیب دار بــود.
بــرای  بــه طــور معمــول  کــرد:  کیــد  تا توالئیــان 
کــه از  تعمیــرات اساســی، قطعــات مــورد نیــازی 
شــده  نگهــداری  و  خریــداری  قبــل  ســال های 
اســت، در زمــان مناســب تعمیــرات اساســی بــرای 

نوســازی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.
کــوره بلند شــماره  وی در مــورد تعمیــرات اساســی 
ــر برخــی اقــالم  گ ۳ ذوب آهــن نیــز، توضیــح داد: ا

کــوره همچــون مــواد نســوز از خارج  مــورد نیاز ایــن 
وارد کشــور شــود، پیــش بینــی می شــود تعمیرات 
کــوره شــماره ۳ ذوب آهــن در مهــر و آبــان  اساســی 
ــر متوقــف  ــرای تعمی ــوره ب ک امســال انجــام و ایــن 
بــرای  خاصــی  کار  صــورت  غیر ایــن  در  شــود، 

تعمیــرات اساســی آن وجــود نــدارد.
معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان دربــاره 
که به بخش های مختلف  کم آبی و آسیبی  تاثیر 
ذوب  بلنــد  کوره هــای  خصــوص  بــه  و  تولیــد 
دســته اند؛  دو  آســیب ها  گفــت:  می زنــد،   آهــن 
بایــد توجــه داشــت که بــه طور معمــول تجهیزات 
و کارخانجــات صنعتــی زمانــی خوب کار می کنند 
یــک نواخــت در مــدار  بــه صــورت پایــدار و  کــه 
گــر بــه هــر دلیــل کوره هــای بلند چند  باشــند، امــا ا
کننــد و ایــن شــرایط تــداوم  کار  روز توقــف و دوبــاره 
ــوره  ک ــه  ــادی ب ــیب زی ــوژی آس ــر تکنول ــد، از نظ یاب
ــر افــت تولیــد، موجــب  کــه عــالوه ب وارد می شــود 
ــواد  ــیدگی م ــالح ماس ــه اصط ــا ب ــدن و ی ــته ش بس

کــوره می شــود. داخــل 
کــم آبــی بــه  وی بــا اشــاره بــه آســیب های جــدی 
گــر آب  کوره هــای بلنــد ذوب آهــن، توضیــح داد: ا
کوره را خنک  که نتوانیم بدنه  به حدی کم شود 
گــوار همچــون  نگــه داریــم، احتمــال اتفاقــات نا
کــوره و توقــف چنــد ســاله آن وجــود  انفجــار در 
 دارد. توالئیــان بــا اشــاره بــه نگرانــی ذوب آهــن 
کیــد کــرد: امــروز ذوب آهن با ریســک  از کــم آبــی، تا
بســیار بــاال در حــال حرکــت اســت و ایــن تعمیــرات 
اساســی موجــب شــده تــا تولیــد ذوب آهــن در این 
که ایــن موجــب نیــاز بــه  کاهــش یابــد،  بــازه ۱۰ روز 

آب کمتــر شــده اســت.
کــه در حــال حاضــر بــه دلیــل  وی بــا بیان ایــن 
شرایط سخت کم آبی ذوب آهن اصفهان حدود 
ــا ۳ درصــد از برنامه هــای خــود عقــب اســت،  ۲ ت
گرچــه در مــاه ســوم ســال قــرار داریــم،  کــرد: ا اظهــار 
کــم آبــی ذوب آهــن   امــا بــه دلیــل شــرایط ســخت 
در بحــث تولیــد اصلــی خود شــامل چــدن و فوالد 
تقریبــا دو تا ســه درصــد از برنامه های پیش بینی 

شــده خــود عقب اســت.
کیــد  معــاون بهــره بــرداری ذوب آهــن اصفهــان تا
کــرد: البته ایــن اتفــاق موجــب نشــده تــا ذوب آهن 
کــه  از تعهــدات صادراتــی خــود عقــب بمانــد، چرا
کوتــاه  تعهــدات تولیــدی و صــادرات در فواصــل 
اســت، امــا از برنامــه پیــش بینی شــده خود اندکی 

عقــب مانده ایــم.

معاونبهرهبرداریذوبآهناصفهان:

کم آبی، مانع انجام تعهدات تولیدی و صادراتی ذوب آهن نشد بحران 

خبر
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گزارشربخ

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کــم آبــی و خشکســالی  ــود در شــرایط  گفــت: قــرار ب
 تمام استان های برداشت کننده آب از زاینده رود، 
بیــن ۲۵ تــا ۳۰ درصد برداشــت های خــود را کاهش 
گونــه نشــده و برداشــت ها بــه  دهنــد، امــا عمال ایــن 

قــوت خــود باقــی مانده اســت. 
منصــور شیشــه فروش بــا بیان اینکــه در ســال آبــی 
کاهــش بارش هــا، بــاال بــودن  ۱۴۰۰-۱۳۹۹ شــاهد 
میانگیــن دمــا نســبت بــه شــرایط نرمــال، افزایــش 
ک و کــم آبــی  تبخیــر ســطحی، کاهــش رطوبــت خــا
کــرد: متاســفانه طــی ســه ســال  هســتیم، اظهــار 
ــه  ــم و ب ــی نبوده ای ــر شــاهد بارش هــای مطلوب اخی
خصــوص در ســال زراعــی جدیــد شــاهد بیشــترین 
میــزان کاهــش بــارش طــی ۱۵ ســال گذشــته بودیم 
 کــه مطابــق اعــالم هواشناســی، این میــزان بارش ها 

کم سابقه بوده است.
وی با اشــاره به اینکه عمال در پاییز، زمســتان و بهار 
بارش هــای خوبــی نداشــتیم، توضیــح داد: میــزان 
ــه میانگیــن  بارش هــا بیــش از ۴۰ درصــد نســبت ب
بلندمــدت در اســتان اصفهــان و سرشــاخه های 
کاهــش داشــته اســت، از ســوی دیگــر  زاینــده رود 
دمــای هــوا در خــرداد امســال نســبت بــه ســال 

گذشــته و میانگیــن بلندمــدت بیــن ۲ تــا ۴ درجــه 
خــرداد بیشــتر و هــوا گرمتــر شــده اســت که این گرما 
بــه خصــوص در مناطــق فریدونشــهر و خوانســار 
گــرم و خشــکی هــوا  خــود را نشــان داده و وزش بــاد 

باعــث از بیــن رفتــن رطوبــت شــده اســت.
افزایش ۱۵ درصدی مصرف آب با افزایش یک 

درجه ای دمای هوا
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کــرد: بــه طــور معمــول بــا افزایــش یــک درجه  کیــد  تا
دمــای هــوا، مصــارف آب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشــتر 
می شــود و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه تــداوم شــیوع 
ــر رعایــت مــوارد بهداشــتی، میــزان  کیــد ب ــا و تا کرون

مصــرف آب بیشــتر اســت.
 ۲۴۰ از  حاضــر  حــال  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
کیلومتــر طــول رودخانــه زاینــده رود در اصفهــان، 
کامــل خشــک  کیلومتــر آن بــه طــور  حــدود ۲۰۰ 
کمبــود بــارش موجــب فقــر  کــرد:  اســت، تصریــح 
گیاهــی در مراتــع شــده اســت بــه طوریکــه  پوشــش 
دامــداران نیازمنــد علوفــه هســتند و شــاهد کمبود 
علوفــه هســتیم. وی بــه افزایــش حریــق در مراتــع 
ــوا  ــکی ه ــرم و خش گ ــات  ــل جریان ــه دلی ــان ب اصفه
گفــت: متاســفانه این شــرایط موجــب  کــرد و  اشــاره 
آتش گرفتن مراتع در فریدون شــهر و ســمیرم شــده 

کنــون ۱۴ مورد حریق در ســطح  اســت و بــه نوعــی تا
ابتــدای  از  مراتــع اســتان داشــته ایم، همچنیــن 
گیاهــی  کنــون ۲۸ هکتــار از پوشــش های  امســال تا
گــرم  گرمــای هــوا، وزش بادهــای  اســتان بــه دلیــل 
گیاهــی در مراتــع دچــار  و خشــکی پوشــش های 

حریــق شــده اند.
آبــی،  کــم  اثــرات  از  فــروش،  شیشــه  گفتــه  بــه 
گــرد و غبــار اســت بــه نوعــی  کانون هــای  افزایــش 
کنــون حــدود ۲۱ روز ناســالم  کــه از ابتــدای امســال تا

داشــته ایم.
خشکی چاه های فلمن با خشک شدن 

زاینده رود
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا 
بیان اینکــه متاســفانه رودخانــه زاینــده رود طــی 
کــرد:  ۱۰ مــاه گذشــته خشــک شــده اســت، تصریــح 
خشــکی زاینــده رود باعــث خشــک شــدن چاه هــا 
کــم آبــی  فلمــن و چاه هــای حریمــی و همچنیــن 
ــورد  ــن آب م ــه تامی ــا ب ــی از آنه ــه بخش ک ــای  چاه ه
کمــک می کــرد، شــد و حتــی موجــب  نیــاز شــهرها 
افــت کیفیــت آب در ایــن مناطــق شــده و چاه هــا در 

ــد. مــدار قــرار نگرفته ان
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر ۳۱۶ روســتای 
اســتان اصفهــان بــا تانکر آبرســانی می شــود، گفت: 

طــرح آبرســانی اصفهــان بــزرگ ۳۸۰ روســتا و ۵۷ 
کــه بــا افزایــش  شــهر را تحــت پوشــش قــرار می دهــد 
دمــای هــوا، خشــکی زاینــده رود و افزایــش نیــاز آبــی 
کرونــا، در حــال حاضــر ۴.۳ مترمکعــب  بــه دلیــل 
بــزرگ مواجــه  کمبــود آب در اصفهــان  بــر ثانیــه 

هســتیم.
کاهــش ۵۳ درصــدی  شیشــه فــروش بــا اشــاره بــه 
ذخیــره آبــی ســد زاینــده رود نســبت بــه میانگیــن 
کــرد: متاســفانه در ســال آبــی  بلندمــدت، اظهــار 
و  نداشــتیم  باالدســت  در  برفــی  عمــال  جــاری 
کاهــش  درصــد   ۴۰ منطقــه  در ایــن  بارندگی هــا 
داشــته و تمام ایــن شــرایط موجــب شــده تــا آب 
کفایــت نکنــد و  موجــود بــرای نیــاز شــهرها و روســتا 

کمبــود مواجــه شــویم. بــا 
برداشت های باالدست عامل کم آبی اصفهان

وی همچنین برداشــت آب در باالدســت رودخانه 
را دلیــل دیگــر کــم آبــی اصفهان عنــوان کرد و افــزود: 
کــه آب بــه ســمت تصفیــه خانه  در مســیر رودخانــه 
ــاهد  ــفانه ش ــد، متاس ــان می یاب ــیخ علی جری باباش
باالدســت  اســتان  و  اصفهــان  در  آب  برداشــت 

هستیم.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــه 
تعیین رئیس حوضه آبریز زاینده رود از سوی وزارت 

نیــرو اشــاره کــرد و گفــت: بــا توجــه بــه شــدت بحــران 
 آبــی اصفهــان از رئیــس حوضــه آبریــز زاینــده رود 
روســتاهای  و  شــهرها  در  تــا  داریــم  درخواســت 
اســتان حضــور یابنــد و همچنیــن بــر برداشــت های 

کنــد. غیــر مجــاز اســتان های دیگــر نظــارت 
به گفته شیشه فروش، قرار بود در شرایط کم آبی و 
خشکســالی تمام استان های برداشــت کننده آب 
 از زاینــده رود، بیــن ۲۵ تــا ۳۰ درصــد برداشــت های 
گونــه  عمال ایــن  امــا  دهنــد،  کاهــش  را  خــود 
نشــده و برداشــت ها بــه قــوت خــود باقــی مانــده 
ــر برداشــت های   اســت، بنابرایــن اعمــال نظــارت ب
رئیــس  و  دارد  ضــرورت  رود  زاینــده  از  غیرمجــاز 
حوضــه آبریــز زاینــده رود بایــد بــر اجرای ایــن قانــون 

کنــد. کیــد  تا
وزارت نیرو باید نسبت به احیای تاالب 

گاوخونی و تامین حقابه های قانونی اقدام کند
ــرد: وزارت نیــرو هماننــد  ک شیشــه فــروش تصریــح 
دریاچــه ارومیــه بایــد نســبت بــه احیــای تــاالب 
ــی  ــی و تاریخ ــای قانون ــی و تامیــن حقابه ه گاوخون
کنــد تــا بتوانیــم  رودخانــه از منابــع مختلــف اقــدام 

ــم. کنی ــری  ــکالت را پیگی مش
ــا توجــه بــه تدویــن نقشــه راه زاینــده  وی افــزود: ب
رود، وزارت نیــرو بایــد نســبت بــه اجرای این نقشــه 
کشــور درخواســت  کنــد و از محیــط زیســت  اقــدام 
را هماننــد تاالب هــای  گاوخونــی  تــاالب  داریــم 
کنــد و از طرح هــای تامیــن آب اســتان  دیگــر احیــا 

کنــد. دفــاع 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
ادامــه داد: ضــرورت دارد بــه منظــور پیشــگیری 
آب  شــرکت  و  نیــرو  وزارت  موجــود،  مشــکالت   از 
منطقــه ای فــاز اضطــراری ســامانه دوم آبرســانی را 

اتمــام و بــه بهــره بــرداری برســاند.
وی بــا بیان اینکــه وظیفــه وزارت نیــرو تامیــن آب و 
بــرق اســت، گفــت: با توجه به مشــکل تامیــن برق، 
قــرار اســت وزارت نیــرو ۲ هــزار مــگاوات نیــروگاه در 
کنــد، همچنین ایــن وزارتخانــه بایــد  اســتان ایجاد 
تســهیالت الزم را بــرای توســعه نیروگاه هــای عــادی 

کنــد. و خورشــیدی مهیــا 
ــز  ــرد: احیــای حوضــه آبری ک کیــد  شیشــه فــروش تا
زاینــده رود، تامین حقابه های قانونی کشــاورزان و 
محیط زیســت، اجرای مصوبات شــورای عالی آب 
و همچنیــن برخــورد بــا برداشــت های غیرمجاز این 
 حوضه توســط رئیس حوضه آبریز از خواســته های 

مهم استان است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

برداشت  دیگر استان ها از زاینده رود همچنان ادامه دارد
اظهــار  مرتضــوی  مصطفــی  ســید  ســرهنگ 
شــهروندان  از  یکــی  شــکایت  پــی  در  داشــت: 
کالهبــرداری از وی در یــک صفحــه  بــر  مبنــی 
دســتور  در  موضــوع  بررســی  گرامی،   اینســتا

گرفــت. قــرار  پلیــس  کار ایــن 
کی تبلیغــی را در یــک صفحــه  وی افــزود: شــا
گرامی در زمینــه خرید اینترنتــی پاوربانک   اینســتا
از  پــس  و  کــرده  مشــاهده  رایــگان  ارســال  بــا 
کاال و واریــز مبلــغ پنــج میلیــون ریال به  ســفارش 
کاالیــی برایــش ارســال  حســاب فروشــنده هیــچ 
نشــده و فروشــنده نیز پاســخگوی تلفن او نبوده 

ــت. اس
رئیــس پلیــس فتــا فرماندهــی انتظامی اســتان 
اقدامــات  انجــام  بــا  عنــوان داشــت:  اصفهــان 
مجــازی  فضــای  در  تخصصــی  علمــی و 
کارشناســان موفــق بــه شناســایی فــرد  نهایتــًا 
مقــام  بــا  هماهنگــی  طــی  و  شــده  کالهبــردار 
 قضائــی او را دســتگیر و بــه پلیــس فتــا انتقــال 

دادند.

ســرهنگ مرتضــوی بــا بیان اینکــه متهــم پــس 
از مواجــه بــا مــدارک و مســتندات پلیــس بــه بــزه 
ارتکابــی اقــرار و بــا تشــکیل پرونــده بــه مرجــع 
قضائــی تحویــل شــد اظهــار داشــت: بارهــا اعــالم 
ــی  ــکان امن ــی م ــبکه های اجتماع ــه ش ک ــم  کردی
بــرای داد و ســتد و خریدهای اینترنتــی نیســتند 
کاال  و بنابرایــن شــهروندان بایــد پــس از رؤیــت 
یــا خدمــات و احــراز هویــت هــر یــک از طرفیــن 
معاملــه هرگونــه تبادل وجهــی را به صــورت رو در 
کار یــا خدمــات انجــام دهنــد تا  رو و پــس از اتمــام 

کالهبــرداران نشــوند. گرفتــار 

کالهبرداری با ترفند فروش ویژه پاوربانک 
گرام در اینستا

خبر

و  گفــت  حســین محمدرضایــی روز یکشــنبه در 
گــو با ایرنــا افــزود: تخصیــص نیافتــن حقآبه هــای 
بخش هــای  ســایر  در  آن  اســتفاده  و  کشــاورزان  
حــد  از  بیــش  خشــکی  ســبب  صنایــع  جملــه  از 
کشــاورزی شــرق اصفهان شــده اســت و  زمین های 
کانون های  در صــورت ادامه ایــن رونــد شــاهد ایجاد 

گــرد و غبــار و ریزگــرد خواهیــم بــود. جدیــد 
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر خشــکی تــاالب 
گاوخونــی در شــرق منطقــه خطــر  بیــن المللــی 
انتشــار ریزگردهــا را دوچنــدان می کنــد و طبــق 
ریزگردهــای  انتشــار  شــعاع  کارشناســان  گفتــه 
کیلومتــر  حاصــل در شــرق اصفهــان بیــش از ۵۰۰ 
کــه تهدیــدی بــرای ســایر اســتان ها نیــز   اســت 

خواهد بود.
کــرد:  این جــدا از کانون های  محمدرضایــی اضافــه 
بیابانی تولید و انتشــار ریزگردها  در شــمال و شــرق 
کــه تبعــات آن در روزهــای  اســتان اصفهــان اســت 

مختلــف را در قالــب آلودگــی هــوا دیــده می شــود.
کشــاورزی  صنفــی  نظــام  رییســه  هیــات  عضــو 
اصفهــان بــا بیان اینکــه خشــکی رودخانــه زاینــده 
رود با وجود  تمامی مشــکالت معیشــتی کشــاورزان 
و باغــداران و تبعــات زیســت محیطــی از مهــر ســال 
کــرد: آبهایــی  قبــل همچنــان ادامــه دارد تصریــح 
ــه و ســر  ــه در باالدســت ســد زاینــده رود از رودخان ک
شــاخه های آن وجــود دارد به صــورت غیرقانونــی 
کشــاورزی و صنعتــی در اصفهــان و  ــرای مصــارف  ب

اســتان باالدســت برداشــت می شــود.
برخــورداری  کــرد:  خاطرنشــان  محمدرضایــی 
بــک حــق طبیعــی مطالبــه  از حقابــه به عنــوان 
ســال های  در  باغــداران  و  کشــاورزان  اصلــی 
کنــون اســت امــا با ایــن وجــود بــا خشــکی  گذشــته تا
کــه موفــق بــه کشــت  رودخانــه حــدود ۱۰ مــاه اســت 

نشــده ایم. محصــول 
کــرد: از ســوی دیگــر اجــرای تصمیمــات  کیــد  وی تا
کامــل بــه مصوبــه ۹  شــورای عالــی آب و پایبنــدی 
کــه  مــاده ای زاینــده رود از دیگــر مــواردی اســت 

ــد. ــه تحقــق نیافتــن بوده ان کشــاورزان همــواره ب
 ۵ معــادل  کشــاورزی  اراضــی  هکتــار  هــزار   ۵۶۸
ــی  ــد از اراض ــتان و ۳.۵ درص ــاحت اس ــد از مس درص
کشــور را بــه خــود اختصــاص داده اســت. کشــاورزی 

زاینــده رود بــه طــول افــزون بــر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین 
از  کــه  اســت  مرکزی ایــران  منطقــه  رودخانــه 
گــرس مرکــزی بویــژه زردکــوه سرچشــمه  کوه هــای زا
کویــر مرکزی ایــران بــه ســمت شــرق  می گیــرد و در 
گاوخونــی در  ــاالب  ــه ت پیــش مــی رود و در نهایــت ب

شــرق اصفهــان می ریــزد.
کــه نقشــی اصلــی و مؤثــر در پایــداری  ایــن رودخانــه 
رونــق  آشــامیدنی،  آب  تامیــن  زیســت،  محیــط 
کشــاورزی و اقتصاد منطقه مرکزی و هســتی تاالب 
بــه  علــت  گاوخونــی داشــته، در دهه هــای اخیــر 
برداشــت های غیرقانونــی در باالدســت، انتقــال آب 
کــم جمعیــت و تــا حــدودی  بــه حوضــه دیگــر، ترا
کاهــش نســبی بارندگی هــا، بــه یــک رودخانــه بــا 
جریان دوره ای تبدیل و در پایین دست در فصول 
گــرم بویــژه تابســتان و حتــی دیگــر فصــول ماننــد 
چنیــن روزهایــی که در حال ســپری کردن هســتیم 

ــا خشــکی مواجــه شــده اســت. ب
بندهــای »طــرح ۹ مــاده ای احیــای حوضــه آبریــز 

زاینــده رود« بــه شــرح زیــر اســت:
بنــد نخســت: وزارت نیــرو مکلــف اســت نســبت بــه 
تاســیس واحــد مدیریــت یکپارچــه حوضــه آبریــز 

کنــد. زاینــده رود اقــدام 
حوضــه  هماهنگــی  شــورای  تشــکیل  دوم:  بنــد 
بــا حضوراســتانداران اصفهــان،  آبریــز زاینــده رود 

چهارمحــال و بختیــاری و یــزد و معاونــان وزرای 
کشــاورزی، صنعــت معــدن و تجــارت  نیــرو، جهــاد 
نیــرو  وزارت  کشــاورزی؛  اصنــاف  نماینــدگان  و 
مکلــف شــده اســت تــا درمــدت ســه مــاه نســبت بــه 

کنــد. تشــکیل این شــورا اقــدام 
بنــد ســوم: تعییــن میــزان حقابه هــا، ســهم آبه هــا و 
ک و حقابــه زیســت محیطــی  صاحبــان حــق اشــترا
گاوخونــی توســط  تــاالب  و  زاینــده رود  رودخانــه 

وزارت نیــرو.
بنــد چهــارم: ممنوعیــت بارگــذاری جدیــد بــر منابــع 
آب زاینــده رود تــا پیــش از تعییــن تکلیــف در ایــن 

ــه. حوض
 بند پنجم: ساماندهی برداشت آب در استان های 
اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری و جلوگیری 

از برداشــت های غیرمجاز.
کــردن تســهیالت الزم بــرای  بنــد ششــم: فراهــم 
جهــاد  وزارت  توســط  آبیــاری  شــیوه های  تغییــر 

منطقــه. در  کشــاورزی 
بنــد هفتــم: تأســیس صنــدوق تأمیــن خســارت 
بــر  رود  زاینــده  آبریــز  حوضــه  در  خشکســالی 
کننــدگان بخــش صنعــت  اســاس این بنــد مصــرف 
کــه در زمــان خشکســالی بــدون کاهــش ســهم خود 
کمبــود آب  آب دریافــت می کننــد بایــد خســارات 
کننــد. کننــدگان حوضــه را پرداخــت  ســایر مصــرف 

بنــد هشــتم: انجــام مطالعــات تونــل آبرســانی بــه 
اصفهــان بــا عنوان طــرح گالب)انتقــال آب( توســط 

وزارت نیــرو.
بنــد نهــم: وزارت نیــرو بایــد در بــاره طــرح انتقــال آب 
کــه تنهــا بــه منظــور تأمیــن آب شــرب  بهشــت آبــاد 
طراحــی شــده اســت، بررســی دقیــق انجــام داده و 
ــه اجــرا  ضمــن ارزیابــی زیســت محیطــی، طــرح را ب

آورد. در 

کانون ریزگرد قرار دارند ع شرق اصفهان در معرض خطر تبدیل به  مزار
۵۰ درصد حق کمیسیون بابت اجاره میز:

کار کمترین حقوق  آرایشگری؛ بیشترین بیماری شغلی و 
شــغل آرایشــگری شــغلی بــدون بیمــه و هــر گونــه 
کار یکــی از  مزایــا و حقــوق مربــوط بــه قانــون 
کرونــا  کــه در ایــام  ســخت ترین مشــاغل اســت 
نیــز متوجه ایــن شــاغالن  بیشــترین خطــرات 

بــوده اســت.
کارگــر عمدتــًا در حاشــیه نظــام  اقتصــاد۲۴: زنــان 
کار در تمــام جهــان بــه ســمت مشــاغل  حقوقــی 
غیررســمی و بــدون بیمــه ســوق داده می شــوند. 
کار نیــز در خصــوص  بــا وجود اینکــه حتــی قانــون 
کار زنــان دارای خــال بزرگــی اســت، امــا  حقــوق 
طفــره  بــرای  کارفرمایــی  فراقانونــی  ابزار هــای 
کــه  رفتــن از حقــوق زنــان بــه قــدری فعــال اســت 
کارفرمایــی  کارگــری و  هیئت هــای حــل اختــالف 
نیــز درباره ایــن شــاغالن غیــر رســمی عماًل خنثــی 
کارکــرد شــده اســت. حــال در چنیــن  و بــدون 
کــه  شــرایطی دســته ای از زنــان شــاغل هســتند 
کار مســتثنی شــده اند.  ــون  حتــی از شــمول قان
آن هــا عمــاًل در فضــای اجتماعــی بــدون هیــچ 

پشــتوانه ای رهــا شــده اند.
کــه  اســت  مشــاغلی  دســت  آن  از  آرایشــگری 
کارفرمایــی  کارگــری و  کاری  چــه ذیــل قــرارداد 
قــرار بگیــرد و چــه خــارج از آن همــواره شــغلی 
تمامــًا بــدون امیــد و پشــتوانه بــرای زنــان تلقــی 

می شــود.
آرایشگری شغل بدون بیمه

آرایشــگاه های معمــواًل در دســته بندی ها جــزو 
کارگاه هــای کوچــک دســته می شــوند. با اینحال 
کارکنــان بــه  دربــاره شــرایط شــغلی این دســته از 

آرایشــگاهی نســبتًا بزرگ بــا بیــش از ۶۰ کارکن زن 
کــه روزانــه از ســاعت ۸ صبــح تــا ۸ شــب بــی وقفــه 
مشــغول کار هســتند و گاهی بیش از این زمان و 
تــا ســاعت ۱۰ شــب نیــز در محیــط کار می ماننــد و 

اربــاب رجــوع دارنــد.  
بــه  تهــران  غــرب  شــهرک  در  آرایشــگاه  ایــن 
نظــر مجهــز می آیــد، اما اندکــی پــرس و جــو از 
کــه آرایشــگران  زنــان شــاغل نشــان می دهــد 
را  خــود  کار  ابــزار  و  مــواد  تمامی تجهیــزات، 
رئیــس  واقــع  در  و  می کننــد  تهیــه  خودشــان 
کارگاه هیــچ نقشــی در تامیــن تجهیــزات موجود 
کارگاه نــدارد. در واقــع رئیــس آرایشــگاه بــا  در 
خریــد یــا اجــاره یــک واحــد ۱۵۰ تــا ۲۰۰ متــری 
کــه اجــاره ماهانــه آن در مــاه بیــش  حیــات دار 
کارکنــان  از ۲۰ میلیــون تومــان نخواهــد بــود، بــه 
آرایشــگاه میــز اجــاره می دهــد. اجــاره میــز بــه 
کمیســیون تعییــن شــده اســت.  صــورت حــق 
کارکن هر تعداد مشــتری داشــته  به نحویکه هر 
باشــد، بایــد نیمــی از دریافتــی اش از مشــتریان را 

بــه صاحــب آرایشــگاه بدهــد.  
رانــی  کســی  تا جملــه  از  آزاد  مشــاغل  بیــن  در 
از  کمیســیون  بابــت حــق  از  گرفتــن درصــدی 
کار عــادی شــده اســت،  ســوی صاحــب کســب و 
امــا حــق کمیســیون ۵۰ درصــد بــه نــدرت در بین 

مشــاغل وجــود دارد.  
کار می کننــد بــا وجــود  کــه در ایــن محل هــا  زنانــی 
پاســخگوی  هســتند،  مجبــور  کار  ســاعت   ۱۲
تعداد مشــخصی مشــتری باشــند و از این میزان 

بخشــی از دریافتی را بابت خرید دســتگاه و مواد 
کارکنانی که  کار هزینــه می کننــد و از این رو  و ابــزار 
کار و تهیــه مــواد اولیــه را بــر دوش  تمــام زحمــت 
را  ســهم  کمتریــن  معادلــه  در ایــن  می کشــند 
دارنــد. ســهمی که بــا وجــود هزینه هــای درمانــی 
بــه علت ایســتادن زیــاد و مشــکالت ارتوپــدی 
کمتــر نیــز خواهــد بــود. آرایشــگری عمدتــًا شــغلی 
چنیــن  در  می شــود.  محســوب  بیمــه  بــدون 
شــرایطی بیمه هــای اختیــاری پیش پــای تعداد 
زیــادی از مشــاغل آزاد قــرار داده شــده اســت، امــا 
هزینــه آن بســیار بیــش از حــق بیمــه ای اســت 
کار می پردازنــد.  کارگــران مشــمول قانــون  کــه 
ــازمان  ــه س ــق بیم ــر ح کس ــنامه  ــاس بخش براس
تامیــن اجتماعــی؛  حداقــل مبنــای پرداخــت 
حــق بیمــه بیمــه شــدگان صاحبــان حــرف و 
مشــاغل آزاد، معــادل رقــم روزانــه ۸۸۵۱۶۵ ریــال 
خواهــد بــود. همچنیــن بــا توجــه بــه مفــاد بنــد 
۴ دســتور اداری شــماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مــورخ 
کــه دســتمزد مبنــای  ۲۰/۱۲/۹۹ در مــواردی 
پرداخــت حــق بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل 
آزاد باالتر از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی 
کار در ســال ۹۹ باشــد، بایــد ضریــب دســتمزد 
مربوطه نســبت به حداقل دســتمزد شورایعالی 

کار در ســال ۹۹ رعایــت شــود.
بیماری های ناشی از کار

عــالوه بــر بــاال بــودن نــرخ بیمــه آرایشــگران، آن ها 
از عــدم پوشــش بیمــه ای مناســب بیمه هــا نیــز 
ناراضــی هســتند و اغلــب یــا قید داشــتن بیمــه را 

می زنند یا مجبور هستند از بیمه های تکمیلی 
کــه عمــاًل بیمــه پایــه را بــرای  کننــد  نیــز اســتفاده 
کــرده اســت.  کارکنــان آرایشــگاه ها بــی معنــی 
آرایشــگران در بازنشســتگی نیــز غالبــًا بــه مشــکل 
بــر می خورنــد. ۳۰ ســال پرداخــت حــق بیمــه 
اختیــاری بــرای بســیاری از آن هــا عملــی نیســت 
و غالبــًا از دریافــت مســتمری بازنشســتگی نیــز 

محــروم می ماننــد.
بــه  آرایشــگران  کــه  اســت  شــرایطی  در  ایــن 
کننده هــای زیــادی در  دلیل اینکــه بــا مراجعــه 
کار دارنــد، در معــرض ابتــال بــه  طــول روز ســر و 
گیــردار هســتند. همچنیــن بــه  بیماری هــای وا
مــرور زمــان اســتفاده مــداوم از دســت و ایســتادن 
فقــرات  ســتون  مشــکالت  بــروز  باعــث  زیــاد 

می شــود.  
کار  درصــدی  صــورت  بــه  عمومــًا  آرایشــگران 
کار  می کننــد و بــه طریــق اولــی از شــمول قانــون 
کار ســخت و پــر مشــقت آن ها  خــارج می شــوند. 
برخالف دیگر مشــاغل ســخت رسمی، مشمول 
بازنشســتگی پیــش از موعد نخواهد شــد. آن ها 

عمدتــًا قیــد بیمــه را می زننــد.  
در عینحــال بــا وجــود میــزان بــاالی مشــکالت 
عــدم  علــت  بــه  کار  از  ناشــی  بیماری هایــی  و 
و  تکالیــف  حتــی  کار،  قانــون  در  شــمولیت 
بــه  مربــوط  بند هــای  در  کار  قانــون  تعهــدات 
نیــز  را  کار  از  ناشــی  بیماری هــای  و  حــوادث 
کننــد.  نمی تواننــد از صاحــب آرایشــگاه طلــب 
ــاردی از  ــد میلی ــگاه درآم ــب آرایش ــع صاح در واق
کار زنــان آرایشــگر بــه دســت  قبــل فــروش نیــروی 
مــی آورد بدون اینکــه ذره ای تعهــد یــا تکلیفــی بــر 

باشــد. داشــته  دوش 
کار،  آرایشــگران نیــز بــا وجــود شــرایط نامناســب 
کراتی  تشــکلی مســتقل بــرای مطالبه گــری و مذا

بــر ســر حقوقشــان نیــز ندارنــد. 
کارکنــان  هــر چــه هســت بیشــترین جمعیــت 
بــدون بیمــه در ایــران را زنــان تشــکیل می دهند. 
کرونــا نیــز بیشــترین آســیب  زنــان در ایــام شــیوع 
را دیدنــد. بــر اســاس آمــار ارائــه شــده از ســوی 
زن  کرونایــی  بیــکاران  درصــد   ۷۰ کار؛  وزارت 
بودنــد. در عینحــال در حــوزه آمــار بیشــترین 
کرونایــی نیــز آرایشــگران یکی  میــزان متقاضیــان 
ــر اســاس آمــار، از میــان ۴۹۲  ــد. ب گروه هــا بودن از 
کارآ، تعــداد  هــزار و ۵۱۰ مــورد ثبت نــام در ســامانه 
۲۸۹ هــزار مــورد مربــوط بــه راننــدگان و ۲۸ هــزار 
مــورد آموزشــگاه ها و آرایشــگاه ها بودنــد. زنــان 
کارکنــان بی جیــره و مواجــب همــواره یکی  لشــگر 
کارگاه ها و  از راه ها برای افزایش حاشــیه ســود در 
کارخانه هــا بوده انــد. آنــان حتــی از حقــوق کار نیز 

ــد. ــی نبرده ان بهــره چندان

گزارش

خبرربخ

کــه بــه  کــودک چهــار ســاله نجف آبــادی  یــک 
وســیله دو آدم ربــا ربــوده و بــه یکــی از شــهرهای 
بــا تــاش مامــوران  بــود  مــرزی منتقــل شــده 

پلیــس نجــات یافــت.
ســرهنگ  پلیــس،  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
کــرد: در پــی  کانــی، اظهــار  محمدحســین بابا
بر اینکــه  مبنــی  شــهروندان  از  یکــی  شــکایت 
چنــد نفــر بــه دلیــل اختــاف حســاب بــا وی 
کــودک چهــار ســاله اش را ربوده انــد، موضــوع 
مأمــوران  کار  دســتور  در  ویــژه  صــورت  بــه 

آبــاد  نجــف  انتظامی شهرســتان   فرماندهــی 
گرفت. قرار 

در  مأمــوران  گســترده  تــاش  بــا  افــزود:  وی 
همــان ســاعات اولیــه پــس از وقــوع حادثــه یکــی 
از افــراد دخیــل در آدم ربایــی شناســایی و در 
یــک عملیــات ســریع و بهنــگام توســط مأمــوران 

دســتگیر شــد.
آبــاد  نجــف  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
ــات  گفــت: متهــم پــس از دســتگیری در اعتراف
ــه  ــوده شــده ب کــودک رب ــه  ک ــرد  ک خــود عنــوان 
کشــور  یکــی از شــهرهای مــرزی جنــوب شــرقی 
کــه بافاصلــه مأمــوران بــا نیابــت  منتقــل شــده 
مقــام قضائــی بــه همــراه متهــم دســتگیر شــده 

کــودک اعــزام شــدند. بــه محــل نگهــداری 
کانــی افــزود: در این عملیــات ویژه و ضربتی  بابا
و  دســتگیر  محــل  در  متهمــان  از  دیگــر  یکــی 
کــودک چهــار ســاله از بنــد آدم ربایــان آزاد شــده 
و پــس از انجــام مراحــل قانونــی به خانــواده اش 

در شهرســتان نجــف آبــاد تحویــل شــد.

نجات کودک ۴ ساله نجف آبادی 
از دست آدم ربایان

خبر
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کارگردانــی جلیــل  ــه  کــی ۲ ب پخــش ســریال زیرخا
از  نیــا،  کنندگــی رضــا نصیــری  تهیــه  و  ســامان 
هفتــم خــرداد مــاه آغاز شــده اســت، این مجموعه 
ــیما روی  ــبکه اول س ــاعت ۲۲:۱۵ از ش هرشــب س

ــی رود.  ــن م آنت
جــذب  در  کــی  زیرخا ســریال  موفقیــت  از  پــس 
مخاطــب، عــده بســیاری در انتظــار پخــش فصــل 
دوم ایــن مجموعــه بودنــد. ایــن ســریال قــرار بــود 
مــاه رمضــان امســال بــه روی آنتــن بــرود، امــا چنــد 
کــه بــه  روز پیــش از آغــاز مــاه رمضــان اعــام شــد 
دلیــل طوالنی شــدن زمان فیلمبــرداری و مراحل 
بــه پخــش در مــاه رمضــان  ایــن ســریال  فنــی، 
کــی ۲ از هفتــم خــرداد  نمی رســد. در نهایــت زیرخا
کتــور شــبکه یــک قــرار  کندا مــاه ســال جــاری در 
گرفــت و هــر شــب ســاعت ۲۲:۱۵ پخــش می شــود.

داستان سریال
کــی ۲، ادامــه داســتان فصــل نخســت را  زیرخا
روایــت می کنــد. فیلــم بــا خــارج شــدن فریبــرز از 
مــرز و آغــاز جنــگ ایــران و عــراق شــروع می شــود. 
ایــن فصــل نیــز ماننــد فصل قبــل، اتفاقــات جالب 
و طنزآمیــزی را بــرای خانــواده فریبــرز بــاغ بیشــه به 
همــراه دارد؛ از ایــن اتفاقــات می تــوان بــه طلســم، 
کشــته شــدن فرهــاد اشــاره  کــردن خانــه و  پیــدا 

کــرد.
کــه بلنــد  در فصــل اول ایــن مجموعــه دیدیــم 
پروازی هــای فریبــرز بــاغ بیشــه یــا همــان فــری 
گنــج و یــک شــبه پولــدار  کــی و ســودای یافتــن  خا
شــدن، ماجراهــای فراوانــی را بــرای او رقــم زد. ایــن 
گریبانگیــر اطرافیــان او از جملــه همســر  دردســرها 
کــه بــه شــکلی  و تنهــا پســرش نیــز شــد. فریبــرز 
ناخواســته، درگیــر مبــارزات انقابــی و مواجهــه بــا 
ــا پیــروزی انقــاب  ــود ب ک شــده ب نیروهــای ســاوا
گنــج دســت  کــردن  نیــز نتوانســت از وسوســه پیــدا 

بــردارد.
بــرای  او  کام  نــا تــاش  بــا  کــی  زیرخا اول  فصــل 
کشــور همزمــان بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی  خــروج از 
بــه پایــان رســید. در فصــل دوم مخاطبــان ایــن 
ســریال شــاهد فرجام دردســرهای فریبرز و خوش 

کامی هــای وی هســتند. شانســی ها و نا
بازیگران سریال

پژمان جمشیدی در نقش فریبرز باغ بیشه، ژاله 
صامتــی در نقــش همســر و رایــان ســرلک در نقــش 
کــی ۲ را بــر عهــده  پســر او، نقش هــای اصلــی زیرخا
دارنــد. نــادر فــاح، اصغــر نقــی زاده و امیــد روحانــی 
نیــز کــه در فصــل یک این ســریال حضور داشــتند، 

در ایــن فصــل نیــز بــه ایفــای نقــش پرداختــه انــد. 
گوهــر خیراندیــش و هــادی  بازیگرانــی همچــون 
کــه در فصــل اول ایــن ســریال بــه  حجــازی فــر نیــز 
نقــش آفرینــی پرداختنــد در فصــل دوم آن حضــور 
کــی ۲  کــه بــه زیرخا ندارنــد. از بازیگــران جدیــدی 
پیوســته انــد، می تــوان به ســتاره پســیانی، هومن 
گیتی قاســمی، خسرو  برق نورد، نســرین نصرتی، 
کبــر رحمتــی، فــروغ قجابگلــو، مریــم  احمــدی، ا

کــرد. ســرمدی و مهــری آل آقــا اشــاره 
نگاهی به سریال

کــی، مدیــر  پــس از پایــان فصــل اول ســریال زیرخا
ــز »ســیما فیلــم« مدعــی  ــروه فیلــم و ســریال مرک گ
کــی فصــل دوم خواهــد  کــه ســریال زیرخا شــد 
داشــت. در ادامــه، آبــان مــاه ســال جــاری بــود 
کارگــردان ایــن ســریال از آغــاز  کــه جلیــل ســامان، 
کــی خبــر داد و بــا  فیلمبــرداری فصــل دوم زیرخا
کرونــا از مــردم خواســت  توجــه بــه شــیوع ویــروس 
کننــد تــا بتواننــد بــدون مشــکل ایــن  کــه دعــا 

مجموعــه را بــه ســرانجام برســانند.
کــی بــه خوبــی از طنــز موقعیــت  فصــل اول زیرخا
کمدی هــای  بهــره بــرد و همیــن امــر، آن را از دیگــر 
کــرد. ایــن مجموعــه در بســتر  رســانه ملــی جــدا 
تاریــخ معاصــر و انقــاب، وقایــع دوران پهلــوی 
کــرده و  ک را بــا لحنــی متفــاوت روایــت  و ســاوا
تحــوالت جامعــه را در ســال های پایانــی دهــه ۵۰ 

نشــان داد.
کــی شــروع درخشــانی نداشــت.  فصــل دوم زیرخا
ســریال،  ابتدایــی  قســمت های  عمــده  بخــش 

ســکانس پان هــای طوالنــی حضــور فریبــرز در 
مــرز و فــرار او از دســت نیروهــای متجــاوز بعثی بود. 
ــا ســتوان  گفتگــوی او ب ســکانس های مواجهــه و 
ــت و  ــد جذابی ــم فاق ــورد( ه ــرق ن ــن ب ــش )هوم ارت
کشــش الزم بــود. حضــور اشــتباهی فریبــرز در نبرد 
میــان نیروهــای ارتــش و متجــاوزان عراقــی، نوعــی 
تکــرار بــی رمــق از آثــاری همچــون »لیلــی بــا مــن« 
کــه چنــدان لبخنــدی  گلولــه« بــود  اســت و »ضــد 

بــر لــب نمــی آورد.
در پرداخــت شــخصیت های اصلــی نیــز ســامان 
نــزده و تنهــا  بــه ترکیــب قبلــی  چنــدان دســت 
آنهــا  بــه  شــدن  جذاب تــر  جهــت  در  ظرایفــی 
بخشــیده اســت. به طور کلی از لحاظ ساختاری، 
اول آن پیشــرفت  بــه فصــل  نســبت  کــی  زیرخا
کــه  بیشــتری داشــته و فــرم چشــم نوازتری دارد 
کارگــردان و  بخــش مهمــی از آن مرهــون دکوپــاژ 
بخــش دیگــری از آن بــه طراحــی صحنــه و لبــاس 
ــه ای اســتاندارد آن  دقیــق و جلوه هــای ویــژه رایان

می گــردد. بــاز 
کارگردان سریال

جلیــل ســامان متولــد ســال ۱۳۴۸، فیلمنامــه 
کارگــردان ایرانــی اســت.  کننــده و  نویــس، تهیــه 
»ارمغــان تاریکــی«، نخســتین ســریال او در مقــام 
کــه در ادامــه باعــث ســاخت ســه  کارگــردان اســت 
گانــه ای توســط او بــا مضمــون انقــاب اســامی 

ــد.  ش
کارگردانــی ایــن  شــهرت ســامان بیشــتر بــه ســبب 
گانــه، »ارمغــان تاریکــی« )۱۳۸۹(، »پروانــه«  ســه 

)۱۳۹۱( و »نفــس« )۱۳۹۶( اســت. هــر ســه ســریال 
دارای مضمون تاریخی اســت و رویدادهای ایران 
را در دهــه پنجــاه و شــصت هجــری مــورد توجــه 
کــی، طنــز را  قــرار می دهــد امــا ایــن بــار در زیرخا
کــرده و در  چاشــنی نــگاه خــود بــه وقایــع انقــاب 

ایــن ســریال، رویکــرد جدیــدی داشــته اســت.
او همچنیــن تعــدادی ســریال تلویزیونــی را نیــز در 
کــه »تــرس  مقــام نویســنده بــه نــگارش درآورده 
از  تاریکــی«،  »گــذرگاه  و  قــرارگاه«  »قصــه  لــرز«،  و 

مهم تریــن آنهــا اســت.
برگ برنده سریال

بــدون هیــچ تردیــدی، ســتاره بــی چــون و چــرای 
کــه بــه  کــی ۲، پژمــان جمشــیدی اســت  زیرخا
بهتریــن شــکل در قالــب فریبــرز جــا افتــاده و اندک 
کــه در میمیــک چهــره اش در فصــل  اغراق هایــی 
اول ایــن مجموعــه بــه چشــم می خــورد را اصــاح 
کــرده اســت. هــر چنــد تأثیر بــازی فوق العــاده پارتنر 
وی، ژالــه صامتــی را نیــز نبایــد در موفقیــت او بــی 
کــی ۲ نیــز همچــون فصــل  تأثیــر دانســت. در زیرخا
اول ایــن مجموعــه، شــوخی های درخشــانی بــا 
کاری هــای بــه موقــع و ســر ضــرب ایــن دو  پــاس 

گرفتــه اســت. بازیگــر شــکل 
آغاز شــهرت پژمان جمشــیدی با بازی در ســریال 
پژمــان بود که بســیار مــورد توجه قــرار گرفت. پس 
کــرد و بــا ایفــای  از آن در آثــار مختلفــی حضــور پیــدا 
نقــش در فیلم هــای کمدی پرفــروش و موفــق، در 
فهرســت پول ســازترین بازیگــران ســینمای ایــران 
گرفــت. ایــن فوتبالیســت ســابق، در دنیــای  قــرار 

ــازی در  ــرای ب ــه ب ک ــت  ــش رف ــا پی ــا آنج ــری ت بازیگ
دو فیلــم »ســوءتفاهم« و »شیشــلیک«، نامــزد 
ــش  ــر نق ــن بازیگ ــن بهتری غ بلوری ــیمر ــت س دریاف

مکمــل مــرد شــد.
ــاره پژمــان  نظــرات منفــی برخــی از منتقــدان درب
جمشــیدی، نتوانســت مانعــی در راه بازیگــری 
وی باشــد. او روز بــه روز در ایــن عرصــه بــه پختگــی 
کــی، نقطــه اوج بازیگــری  رســید. فریبــرز در زیرخا
جمشــیدی اســت، یــک تیــپ ســازی درســت و 
کــه شــخصیتی دوســت داشــتنی خلــق  بــه انــدازه 
کــرده تــا بــه تنهایــی بــرگ برنده یک ســریال باشــد.

حواشی سریال
عکس هــای  انتشــار  کــی،  زیرخا اول  فصــل  در 
ــت  ــکا، درس ــش در آمری ــر خیراندی گوه ــی  خانوادگ
پیش از شــروع پخش این مجموعه حاشــیه ســاز 
ــا پــای توقیــف آن پیــش رفــت. کــه ت ــا آنجــا  شــد ت

کــی ۲ مشــکل بزرگ تــری  امــا بــرای ســاخت زیرخا
بازپخــش  کــی در  آمــد. فصــل اول زیرخا پیــش 
دچــار سانســور شــد و جلیــل ســامان در اعتــراض 
آن  دوم  فصــل  ســاخت  از  موضــوع،  ایــن  بــه 
بــا پیگیری هــای رضــا  انصــراف داد. در نهایــت 
کار  کننــده ســریال، ســامان بــه  نصیــری نیــا، تهیــه 

بازگشــت و فصــل دوم ســاخته شــد.
ابتــدا قــرار بــود بخش هایــی از فصــل دوم ایــن 
ســریال در ترکیــه جلوی دوربین بــرود، اما به دلیل 
ــا و بســته شــدن مرزهــا، بخش هــای  کرون شــیوع 
کــی ۲ بــا  مربــوط بــه ترکیــه حــذف شــد و زیرخا

تغییراتــی در داســتان جلــوی دوربیــن رفــت.

کی ۲ بدانید همه آنچه باید از زیرخا
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کاروان  امیــر بنائیــان بــا اشــاره بــه اینکــه حضــور در 
رایزنــی  و  همــت  بــه  شهرســتان  در  هرســال 
کاشــان  موسســه خادمــان حضــرت رضــا )ع(  در 
کاروان زیــر ســایه  میســر می شــود، اظهــار داشــت: 
خورشــید در ۴۰ ویژه برنامــه در قالــب جشــن های 
عمومــی، دیدارهــای مردمــی، عیــادت بیمــاران، 
دیــدار بــا خانواده شــهدای مدافع حرم و ســامت، 
موسســه های  و  مرکزهــا  مددجویــان  عیــادت 
خیریــه در شهرســتان های منطقــه شــمال اســتان 

اصفهــان شــرکت می کننــد.
ســایه  زیــر  جشــن های  اینکــه  بابیــان  وی 
کاروان  ــج  ــزام پن ــا اع ــل و ب ــال قب ــید از ۱۴ س خورش
بــا توجــه بــه  آغــاز شــد  عنــوان داشــت: امســال 
از  نفــر   ۱۲۰ فقــط  کرونایــی،  محدودیت هــای 
خادمــان بــارگاه نورانــی ثامن الحجــج)ع( در قالــب 

شــدند. اعــزام  کشــور  سراســر  بــه  کاروان   ۶۰
ــا  ــارگاه منــور ب ــرد: خــدام ایــن ب ک بناییــان تصریــح 
همــراه داشــتن پرچــم متبــرک رضــوی، لطــف و 
کشــور ارمغــان  کــرم حضــرت رضــا )ع( را بــه سرتاســر 
کــه  می شــوند  دلدادگانــی  میهمــان  و  می برنــد 
کنــون برایشــان  امــکان ســفر بــه مشــهد مقــدس تا

مهیــا نشــده اســت.
کاروان زیــر خورشــید اعزامــی از آســتان  مســؤول 
کــرد:  خاطرنشــان  کاشــان  بــه  رضــوی  قــدس 
کاروان هــای زیــر ســایه خورشــید افــزون بــر  هــدف 
برگزاری جشــن و مراســم عمومی حضور در تمامی 
در  حتــی  و  روســتاها  شهرســتان ها،  اســتان ها، 
بیــن عشــایر، در مرکزهــا همچــون بیمارســتان ها، 
گروه هــای  پادگان هــا و مرکزهــای دانش بنیــان بــا 

ــت. ــی اس ــف مردم مختل
وی یــادآور شــد: آییــن بدرقــه کاروان های زیر ســایه 
خورشــید از حــرم امــام رضــا )ع( بــه نقــاط مختلــف 
رضــوی  مطهــر  حــرم  مقصــوره  ایــوان  در  کشــور 
کرامت برگزار شــد. همزمان با پنجمین روز از دهه 
آفتاب نوازشگر کاروان زیر سایه خورشید بر سر 

بیماران دیالیزی کاشان تابید
خادمــان بــارگاه مائــک پاســبان آســتان قــدس 
رضــوی بــا پرچم گردانــی در بخش های مرکز دیالیز 
کاشــان و اهــدای تبرکــت  دانشــگاه علــوم پزشــکی 
و  کارکنــان  بــه  بیمــاران  بــه  رضــوی  شــفابخش 
پرســتاران ایــن مرکــز آز خــدا قــوت گفتنــد و از تاش 

کردنــد. خداپســندانه مدافعــان ســامت تقدیــر 
ســفیران رضــوی بــا ذکــر توســل محضــر امــام رضــا 

علیه الســام شیشــه دل بیمــاران را از اشــک راز و 
نیــاز و تمنــا محضــر امــام مهربانی هــا جــا دادنــد 
و سرشــار از روحیــه امیــد و نشــاط معنــوی، نــور 
ســامتی و شــفا و روشــنی را در پیمانــه جانشــان 

ریختنــد.
حجت االســام  کاروان،  مســؤول  بناییــان  امیــر 
حســن باقریه یزدی مبلغ کاروان و خادم کشــیک 
احمــدی  ابراهیــم  رضــوی،  قــدس  آســتان  اول 
مداح کاروان و دربان کشــیک اول آســتان، حســن 
کشــیک هفتــم آســتان  کفشــدار  ســلیمانی نــژاد 
کشــیک چهــارم  کفشــدار  و مصطفــی علیرضایــی 
که در قالب  آســتان خادمان حرم رضوی هســتند 
کاروان زیر ســایه خورشــید به کاشــان اعزام شدند.
کاروان  منطقــه شــمال اســتان اصفهــان بــا حضــور 
زیــر ســایه خورشــید ۲۹ خــرداد تــا یکــم تیــر و اجرای 
کیفــی میزبــان خــدام حــرم رضــوی  ۴۰ ویژه برنامــه 

اســت.
ــان  کاش ــز  ــز دیالی ــزی مرک ــاران دیالی ــادت از بیم عی
در بیمارســتان اخــوان، حضــور در محفــل بانــوان 
حســینیه شــهدا، عیــادت مددجویــان موسســه 
توان بخشــی معلــوالن هاجــر، دیــدار بــا خانــواده 
شــهید مدافــع حــرم دیــدار مردمــی در حســینیه 
از  عیــادت  روســتای محمدآبــاد،  )ع(  رضــا  امــام 
بیمــاران بیمارســتان شــهید بهشــتی، دیــدار بــا 
گمنــام  شــهدای  گلــزار  در  حضــور  امام جمعــه، 
عمومــی  جشــن  در  شــرکت  عمومــی،  جشــن  و 
ابوزیدآبــاد و جشــن اعضــای موسســه خادمیــن 
از جملــه برنامه هــای حضــور  حضــرت رضــا )ع( 
شــمال  منطقــه  در  خورشــید  ســایه  زیــر  کاروان 

اســتان اصفهــان اســت.
چهاردهمین دوره جشن های ملی زیر سایه 

خورشید برگزار می شود
ســایه  »زیــر  معنــوی  و  مردمــی  جشــن های 
کرامــت و بــا ایجــاد فضایــی بــر  خورشــید« در دهــه 
کاروانــی  اســاس قرابــت معنــوی بــه بهانــه حضــور 
از مبلغیــن دینــی، خــدام رضــوی، پرچــم متبــرک 
بــارگاه منــور رضــوی و محصــوالت فرهنگــی تبرکــی 

کشــور برگــزار می شــود. در سراســر 
بــا برابــر  ذی قعــده  مــاه  اول  از  کرامــت   دهــه 

بــا ســالروز میــاد حضــرت  ۲۲ خــرداد مصــادف 
معصومــه )س( آغــاز می شــود و تــا ۱۱ ذی قعــده برابر 
بــا اول تیــر همزمــان بــا ســالروز میــاد امــام رضــا )ع( 

ادامــه دارد.

گالب  گل و  کاروان زیر سایه خورشید به شهر 
کاشان رسید در 

خبر

طــی حکمــی از ســوی رئیــس جهــاد دانشــگاهی 
کشــور، مهــدی ژیان پــور به عنــوان رئیــس جهــاد 

دانشــگاهی واحــد اصفهــان منصــوب شــد.
حمیدرضا طیبی- رئیس جهاد دانشــگاهی کشــور 

با تبدیل حکم سرپرســتی، مهدی ژیان پور را برای 
مدت دو ســال به ســمت »رییس جهاددانشگاهی 

کرد. واحد اســتان اصفهان« منصوب 
همــت  و  »عنایــت  اســت:  آمــده  حکــم  ایــن  در 

جنابعالــی را بــر انتخــاب زمینــه  فعالیــت مناســب، 
گزیــن بــا هماهنگــی  انجــام و توســعه فعالیت هــای 
بــا حوزه هــای تخصــص دفتــر مرکــزی و متناســب بــا 
ظرفیت های اســتان اصفهان و همچنین اهتمام 
ــژه  ــه تحقــق اهــداف برنامــه توســعه واحــد، به وی ب
در جــذب، نگهداشــت و توســعه منابــع انســانی 
ــرای  کارآمــد، منشــأ تحــوالت ســازنده و اثربخــش ب
ایــن نهــاد انقــاب اســامی در آن واحــد، جلــب 

می نمایــد.
گــزارش ایســنا، مهــدی ژیان پــور دانش آموختــه  بــه 
دکتــری جامعــه شناســی دانشــگاه اصفهــان اســت. 
وی پیــش از ایــن نیــز به عنــوان معــاون پژوهشــی 
اصفهــان  واحــد  دانشــگاهی  جهــاد  سرپرســت  و 

فعالیــت داشــت.

رئیس جهاد دانشگاهی واحد اصفهان منصوب شد
بازیگرربخ

مطبوعاتربخ

هنرربخ

اوقافربخ

کــه در ایــن مــدت  کادر درمانــی  بــا احتــرام بــه 
کار  بی وقفــه  و  کشــیدند  بســیاری  زحمــات 
کادر  کردنــد؛ فکــر می کنــم بازیگــران هــم هماننــد 
کــه  درمــان جــزو مشــاغل پــر خطــری هســتند 

کســن قــرار بگیرنــد. بایــد در اولویــت زدن وا
گفت وگــو بــا میــزان پیرامــون  فریبــا نــادری در 
آخریــن فعالیت هــای خــود در عرصــه بازیگــری 
ــینمایی  ــم س ــازی در یــک فیل ــغول ب ــت: مش گف
ایــن  از  بیشــتر  نمی توانــم  فعــا  و  هســتم 
کنــم، قبــل از ایــن  پیرامــون ایــن پــروژه صحبــت 
کــه بخاطــر  پیشــنهاداتی دیگــری هــم داشــتم 

احتیــاط قبــول نکــرده بــودم.
بــازی  بــرای  کــرد:  ابــراز  راســتا  همیــن  در  وی 
ایــن  بــا  بــودم  بســته  قــرارداد  ســریال  دو  در 
کــه قبــل از شــروع فیلمبــرداری از طــرف  شــرط 
کرونــا بــرای عوامــل بــه ویــژه  کســن  تهیه کننــده وا
بازیگــران تهیــه و تزریــق انجــام شــود. در نهایــت 
و  کنــد  تهیــه  کســن  وا نتوانســت  تهیه کننــده 
فیلم هــای  دادم.  انصــراف  آن هــا  در  بــازی  از 
که مــدت زمان کمتری  ســینمایی از ایــن جهت 
کار  بــرای  می کشــد  طــول  تصویربرداری شــان 
کــردن بهتــر هســتند، امــا ســریال ها قاعدتــا مدت 
زمــان بیشــتری را بــرای ســاخت می طلبنــد و بــه 

طبــع ریســک باالتــری هــم دارنــد.
بــا  »ســتایش«  تلویزیونــی  مجموعــه  بازیگــر 
کــردن در شــرایط  کار  کــه  کیــد بــر ایــن موضــوع  تا
کرونایــی بســیار ســخت اســت پیرامــون رعایــت 
پشــت  در  عوامــل  بهداشــتی  پروتکل هــای 
کــرد:  ــار ســینمایی و تلویزیونــی بیــان  صحنــه آث

کار ماســک  عوامــل پشــت صحنــه همگــی ســر 
دارنــد و مــا بازیگــران امــکان ماســک زدن حیــن 
کرونــا  بــازی را نداریــم. قطعــا اســترس ابتــا بــه 
بــرای مــا بازیگــران بیشــتر از بقیــه اســت، ولــی بــا 
کار  کــه  وجــود تمامــی ایــن مســائل نمی شــود 
کرونــا تنهــا یــک فیلــم  نکــرد. از شــروع ویــروس 
کــردم و هــم  کار  کیمیایــی  ســینمایی بــا مســعود 
کنــون هــم ســر ایــن پــروژه هســتم. در مــدت دو  ا
کــردم، ولــی ناچــارم و بایــد  کار  ســال تنهــا ۱۶ روز 

کنــم. کار 
کرونــا  کســن  وا تزریــق  ضــرورت  پیرامــون  وی 
کادر  کــرد: بــا احتــرام بــه  کیــد  بــرای بازیگــران تا
کــه در ایــن مــدت زحمــات بســیاری  درمانــی 
کردنــد، فکــر می کنــم  کار  کشــیدند و بی وقفــه 
کادر درمــان جــزو مشــاغل  بازیگــران هــم ماننــد 
کــه بایــد در اولویــت زدن  پــر خطــری هســتند 

باشــند. کســن  وا
قــراردادن  اولویــت  بــه  اشــاره  بــا  نــادری  فریبــا 
کسیناســیون  وا زمان بنــدی  در  بازیگــران 
کــرد: بازیگــران در حیــن دیالــوگ  خاطرنشــان 
گفتــن و مقابــل دوربیــن بایــد ماســک خــود را 
بازیگــری  کــه  اســت  واقعیــت  ایــن  و  بردارنــد 
کار  کــه در هنــگام  تنهــا شــغلی در دنیــا اســت 
کــردن مجــاز بــه اســتفاده از ماســک نیســت و 
از آن  بــه غیــر  بزننــد.  نبایــد ماســک  بازیگــران 
انجــام  مــدت  در  شــغلی  گروه هــای  تمامــی 
وظیفــه می تواننــد و بایــد ماســک بزننــد، امــا 
ایــن امــکان بــرای بازیگــران مهیــا نیســت. در 
ایــن شــرایط بهتــر اســت بازیگــران در زمان بنــدی 

بگیرنــد. قــرار  اولویــت  در  کسیناســیون  وا

مجتمــع فرهنگــی مطبوعاتــی اصفهــان بــه عطــر و 
بــوی پرچــم متبــرک رضــوی آمیختــه شــد.

خادمیــاران رضــوِی مجتمــِع فرهنگــی مطبوعاتــی 
گنبــِد ملکوتــِی حرِم منــوِر  اصفهــان بــا حمــِل پرچــِم 
امــاِم رئــوف، فضایــی سرشــار از عطــر رضــوی را ایجاد 
دبیرخانــه  مســووالِن  مجلــس،  ایــن  در  کردنــد. 
کانــون هــای خدمت رضوی اصفهــان و خادمیاران 

بــا اصحــاب رســانه و مدیــران دفاتــر خبرگــزاری هــا و 
روزنامه های اســتانی و کشــوری دیداری صمیمانه 

و معنــوی داشــتند.
خبرنــگاران و اصحــاب رســانه هــم در ایــن دیــدار  بــا 
تعظیــم در برابــر پرچــم بــارگاه ثامــن الحجــج، زیــارت 
حضــرت رضا)ع(  و شــفای عاجل بیمــاران را از درگاه 
احدیــت خواســتار شــدند و بــه احتــرام ایــن پرچــم 

کردنــد. اشــعار رضــوی را زمزمــه 

ــرم  ــژه ت ــر وی ــاالر هن ــی ت ــای آموزش ــام دوره ه ــت ن ثب
تابســتان تــا 30 خــرداد در محــل تاالرهنــر انجــام می 

شــود.
گفــت: ایــن مرکــز  مدیــر تــاالر هنــر بــا اعــام ایــن خبــر 
 خــود را رقیــب آموزشــگاه هــای آزاد هنــری نمی داند 
هنرجویانــی  از  دســته  آن  بــرای  دارد  تــاش  و 

مالــی  نظــر  از  امــا  باالیــی داشــته  توانمنــدی  کــه 
را ندارنــد،  آزاد  اســتطاعت شــرکت در دوره هــای 

نمایــد. فراهــم  آمــوزش  بــرای  را  فضایــی 
ســعید امامــی بــا اشــاره بــه فراخــوان تــاالر هنــر بــرای 
اظهــار  تابســتانه  آموزشــی  هــای  دوره  نــام  ثبــت 
هنــر،  تــاالر  در  آموزشــی  هــای  فعالیــت  داشــت: 
همــواره مخاطبــان زیــادی داشــت امــا بــا توجــه بــه 

کرونا  عملیــات بازســازی تــاالر هنــر و شــیوع ویــروس 
کــه نزدیــک بــه یــک ســال و نیــم بــا تعطیلــی مواجــه 
بودیــم، بــرای تابســتان امســال، برگــزاری دوره هــا را 

گرفتیــم. در نظــر 
وی افــزود: دوره هــای آموزشــی تــاالر هنــر شــامل 
نویســی،  نامــه  فیلــم  تئاتــر،  بازیگــری  آمــوزش 
کارگاه هــای تخصصــی تئاتــر  نمایشــنامه نویســی و 
 اســت که مجرب ترین اســاتید تدریس این دوره ها 

را برعهده دارند.
وی ادامــه داد: ثبــت نــام ایــن دوره هــا تــا 30 خــرداد 
ویــژه عاقــه منــدان 15 ســال بــه بــاال انجــام مــی 
کنــون شــاهد اســتقبال بســیار خوبــی  کــه تــا   شــود 

بوده ایم.
فنــی  کیفیــت  کــرد:  تصریــح  هنــر  تــاالر   مدیــر 
تــا  دوره هــای آموزشــی تــاالر هنــر موجــب شــده 
بســیاری از هنرجویان دوره های آموزشــی این مرکز 
کشــور  در عرصــه فعالیــت هــای هنــری در اســتان و 

فعــال باشــند.
ایــن دوره هــا فرصتــی  کــرد:  امامــی خاطرنشــان 
کنــد تــا از  بــرای هنرجویــان عاقــه منــد فراهــم مــی 

هنــر  عرصــه  بــه  ورود  بــرای  الزم  هــای  آمــوزش 
شــوند. برخــوردار 

ــه اســتان اصفهــان  ــاف و امــور خیری ــرکل اوق مدی
گفــت: بقعــه ۵۰۰ امامــزاده در اســتان اصفهــان 
خودکفایــی  هــدف  بــا  جــاری  ســال  پایــان  تــا 
ــروگاه  ــه نی ــرژی ب ــی در ان ــه جوی ــادی و صرف اقتص

می شــود.  مجهــز  خورشــیدی  بــرق 
افــزود:  بلــک  محمدحســین  حجت االســام 
کــز بــه پنل هــای خورشــیدی در  تجهیــز ایــن مرا
کوچــک به عنــوان یکــی از اهــداف ایــن  مقیــاس 
کــه  کل بــرای امســال تعریــف شــده اســت  اداره 
امــکان تولیــد ۲.۵ مــگاوات بــرق را بــا حداقــل 

دارنــد. تولیدشــان 
انــرژی  تولیــد  کــز  مرا توســعه  داد:  ادامــه  وی 
متناســب بــا امکانــات ســازمان اوقــاف به عنــوان 
هــدف در ایــن مجموعــه تعریــف شــده اســت.

ــه اســتان اصفهــان  ــاف و امــور خیری ــرکل اوق مدی
در  خورشــیدی  پنــل   مرکــز  داشــت: ۲۵  اظهــار 
و  گذشــته  ســال  اواخــر  امامــزادگان  مجموعــه 
 اوایــل ســالجاری افتتــاح شــد و هــم اینــک حــدود

کیلــو وات بــرق تولیــد می کننــد  و در حــال   ۶۰۰
کــز هســتیم. توســعه ایــن مرا

کــرد: مجموعــه اوقــاف و امــور خیریــه  وی اضافــه 
بــرق  توزیــع  مســووالن  اذعــان  بــه  بنــا  اســتان 
کننــده پنل هــای بــرق  اصفهــان بیشــترین تولیــد 

کوچــک محســوب می شــود. در مقیــاس 
کــرد: به دنبــال  حجت االســام بلــک خاطرنشــان 
انــرژی  تولیــد  مزرعــه  یــک  در  گــذاری  ســرمایه 
خورشــیدی بــا ظرفیــت ۵ مــگاوات در شهرســتان 
کــه مطالعاتــی هــم در زمینــه این  بــادرود هســتیم 

کار بزرگــی انجــام شــده اســت.
گفتــه وی،  طــرح پیشــنهادی دیگــری هــم در  بــه 
زمینه سرمایه گذاری با استفاده از امکانات اداره 

کــه امیدواریــم  کل اوقــاف در حــال انجــام اســت 
امســال بتوانیــم ایــن طــرح را جلــو ببریــم.

ــه اســتان اصفهــان  ــاف و امــور خیری ــرکل اوق مدی
کــرد: راه انــدازی ۱۰ مرکــز جایــگاه ســوخت  بیــان 
هــم توســط ایــن مجموعــه در اســتان شناســایی 
شــده اســت و در مرحلــه صــدور مجوز قــرار دارد که 
امیدواریــم بــا همکاری مســووالن شــرکت نفت در 
کــز را فعــال  ســالجاری بتوانیــم تعــدادی از ایــن مرا

کنیم.
ــرژی نیــز در  ــگاه ان ــز جای ــادآور شــد: یــک مرک وی ی
شهرســتان اردســتان در یــک زمیــن موقوفــه رهــا 
ــر  ــان حاض ــه در زم ک ــده  ــدازی ش ــر راه ان ــده بای ش
ــرای خدمــت رســانی بــه  ــز بســیار خــوب ب بــه مرک

هموطنــان تبدیــل شــده اســت.
الگــوی  کــرد:  تصریــح  بلــک  حجت االســام 
مصــرف  میــزان  خصــوص  در  دقیقــی  مصرفــی 
کزی همانند مســاجد، حســینیه ها  انرژی در مرا
کنــون تقاضاهــای  و مصلــی هــا وجــود نــدارد و تــا 
مکــرری بــرای تعییــن ایــن میــزان بــر اســاس نظــر 
ــیده  ــه نرس ــه نتیج ــا ب ــده ام ــه ش ــان ارائ کارشناس

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان و بــرآورد علمــی در ایــن 
کــز را الــزام  کــه بتوانیــم ایــن مرا زمینــه وجــود نــدارد 
ــرد:  ک کیــد  کنیــم تا ــه صرفــه جویــی در مصــرف  ب
بایــد بتوانیــم الگــوی مصرفــی را در بخش هــای 
از آن را  کنیــم و مصــرف بیــش  مختلــف تهیــه 
کــز را  ک ایــن مرا بعنــوان غیــر مجــاز اعــام و اشــترا

کنیــم. قطــع 
افــزون بــر ۵۰ هــزار موقوفــه در اســتان پنــج میلیون 
نفــری اصفهــان وجــود دارد و اصفهــان از نظــر 
ــر  تعــداد بقعه هــای متبرکــه جــزو پنــج اســتان برت

کشــور بــه شــمار مــی رود.

خانم بازیگر:

ما بیشتر از همه مشاغل در خطریم

تبرِک مجتمع فرهنگی مطبوعاتی اصفهان با پرچم رضوی

ثبت نام دوره آموزشی تاالر هنر ویژه ترم تابستان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان:

بقعه ۵۰۰ امامزاده در اصفهان 
به نیروگاه برق خورشیدی مجهز می شود
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دو رکابــزن ملــی پــوش قــرار داد خــود را بــا باشــگاه 
کردنــد.  ســپاهان اصفهــان تمدیــد 

تیــم  ســاله   ۲۴ ملی پــوش  نصرآبــادی  احمــد 

محمدحســین  و  ســپاهان  ســواری  دوچرخــه 
جوانتریــن  و  ســاله   ۲۰ ســوار  دوچرخــه  رییســی 
رکابــزن  باشــگاه ســپاهان قــرار داد خــود را بــا طالیــی 
پوشــان تمدیــد کردنــد. نصرآبــادی بــرای چهارمین 
کــه قــرارداد خــود را بــا ســپاهان  ســال متوالــی اســت 
تمدیــد می کنــد. احمــد نصرآبــادی ســابقه شــرکت 
در مســابقات قهرمانــی جوانــان جهــان ســال ۲۰۱۴، 
رشــته  در  آســیا  قهرمانــی  مســابقات  در  حضــور 
کاپ  ســرعت ســال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، حضــور در 
کمــپ  آســیایی هندوســتان ســال ۲۰۱۹، حضــور در 
کــره  نخبــه پــروری دوچرخــه ســواری آســیا در کشــور 

و انتخــاب بــه عنــوان بهترین رکابزن کمــپ و حضور 
در اردو هــای آمــاده ســازی بازی هــای آســیایی ســال 

کارنامــه ورزشــی خــود دارد. ۲۰۱۸ را در 
کادمی باشــگاه فوالد مبارکه  که محصول آ رییســی 
ســپاهان اســت چهارمیــن فصــل حضــور خــود را 

درســپاهان تجربــه می کنــد.
ــور در  ــابقه ۵ دوره حض ــی س ــین رئیس ــد حس محم
اردوی تیــم ملــی، رتبــه دوم مســابقات قهرمانــی 
کشــور در رشــته تایــم تریــل و رتبــه ســوم مســابقات 
در  را  انفــرادی  کیلومتــر  رشــته ۴  کشــوری  لیــگ 

کارنامــه حرفــه ای خــود دارد.

تمدید قرارداد دو رکابزن ملی پوش با سپاهان 

نایــب رییــس زنــان فدراســیون فوتبــال از حضــور 
مشــاوران خارجــی در تیم هــای ملی فوتبــال زنان 

خبــر داد. 
مــورد  در  موســوی  شــهره  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ملــی  تیم هــای  در  خارجــی  مشــاوران  حضــور 
گفــت: قصــد داریــم بــرای تقویــت  فوتبــال زنــان 
ســرمربیان تیم هــای ملــی فوتبــال از مشــاوران 
کار  کنیــم و ایــن را در دســتور  خارجــی اســتفاده 
قــرار داده ایــم. بــا توجــه بــه نگاه جدید فدراســیون 
فوتبــال بــه زنــان می خواهیــم بهتریــن مشــاوران 

خارجــی در حــوزه زنــان را انتخــاب کنیــم. درصدد 
و  اداری  مکاتبــات  و  هســتیم  آن هــا  شــناخت 
بین المللــی ایــن امــور را بــه زودی انجــام خواهیــم 
داد. موســوی هم چنیــن از حضــور مربــی بدنســاز 
گفــت:  و  داد  خبــر  زنــان  ملــی  تیم هــای  بــرای 
بازیکنــان تیــم ملــی در هــر ســه رده از آمادگــی 
جسمانی پایینی برخوردار هستند. در تورنمنت 
کــه  کامــال واقــف شــدم  بــالروس بــه ایــن موضــوع 
بزرگ تریــن نقطــه ضعــف مــا آمادگــی جســمانی 
در  دادیــم  پیشــنهاد  اســت.  بازیکنــان  پاییــن 
کنــار هــر ســه تیــم یــک مربــی بدنســاز حضــور 
داشــته باشــد و سیســتم بدنــی بازیکنــان تقویــت 
گامــی خــوب و  شــود. در مجمــوع فکــر می کنــم 
قــوی در حــوزه زنــان برداشــته شــده اســت. بــا 
پیگیری هــای عزیــزی خــادم اعضــای تیم هــای 
کســینه شدند.  ملی فوتبال بزرگســال و جوانان وا
ملــی  تیــم  فنــی  کادر  بــرای  امــر  ایــن  بــه زودی 
ــا دارد  ــه ج ک ــاد  ــد افت ــاق خواه ــز اتف ــان نی نوجوان
کمیتــه پزشــکی  یک بــار دیگــر از دکتــر نــوروزی و 

کنــم. فدراســیون تقدیــر 

تکلیــف تمدیــد قــرارداد اســکوچیچ هنــوز مشــخص 
نیست.

احســان اصولــی عضــو هیــات رئیســه فدراســیون 
کنش به شــایعه تمدید نشــدن قرارداد  فوتبال رد وا
اســکوچیچ بــه خبرگــزاری فــارس گفــت: »تــا آنجایی 
کــه مــن در جریان هســتم قــرارداد اســکوچیچ با تیم 
ملــی بــه اتمــام رســیده، امــا تصمیم گیــری در مــورد 
ادامــه همــکاری بــا او در نشســت هیــأت رئیســه 
کــه در اختیــار مــا  بــا اطالعــات فنــی و داده هایــی 
می گذارنــد صــورت خواهــد گرفــت. مــا هر تصمیمی 
کــه بخواهیــم بگیریــم در نشســت هیأت رئیســه و با 
تفکــر جمعــی خواهــد بود. اینکــه ما می خواهیــم در 
ایــن نشســت در مــورد همــکاری تصمیــم بگیریــم، 

نفــی موفقیــت ســرمربی تیــم ملــی نیســت. مــن یــاد 
کــه در اینگونــه مــوارد تصمیم گیــری را بــا  گرفتــه ام 
مشــورت و روی اصــول مدیریتــی پیــش ببرم. حتی 
گر نتایج موفقیت تیم ملی اظهرمن الشــمس هم  ا

کنیــم.« باشــد، بــاز هــم بایــد داده هــا را بررســی 
او دربــاره مطــرح شــدن نــام هایی، چون کــی روش، 
کالــدرون و برانکــو بــرای هدایــت تیــم ملــی توضیــح 
گمانه زنــی رســانه ای اســت. مــن  داد: »ایــن اســامی 
بــه عنــوان عضــو هیــأت رئیســه و مقــام مســئول در 
کــه هیــچ بحثــی را  فدراســیون فوتبــال می گویــم 
کســی باشــد یــا نباشــد مطــرح  در مــورد اینکــه چــه 
کــه توســط رســانه ها  نکردیــم. هــر نکتــه ای هــم 
گمانه زنــی  امــا  احتــرام،  قابــل  می شــود  مطــرح 

اســت.«

گان اســکوچیچ بــه پایــان دوران  احتمــال دارد درا
کوتــاه حضــورش در تیــم ملــی فوتبــال ایــران رســیده 

باشــد. 
از دور  کشــورمان موفــق شــد  فوتبــال  ملــی  تیــم 
نخســت رقابت هــای انتخابــی جــام جهانــی بــه دور 
کنــد و حدود ســه ماه  نهایــی این مســابقات صعود 
دیگــر بایــد بازی هــای سرنوشــت ســازی را در ایــن 
مرحلــه برگــزار کنــد، امــا دوبــاره در گرداب بالتکلیفی 

افتــاده اســت.
ــدارد  ــد ن ــال قص ــیون فوتب ــد فدراس ــر می رس ــه نظ ب

بــه  و  کنــد  تمدیــد  را  اســکوچیچ  گان  درا قــرارداد 
دنبــال ســرمربی جدیــد و بزرگتــری بــرای بازی هــای 
دشــوار مرحلــه بعــدی اســت. قــرارداد اســکوچیچ 
ــه مرحلــه بســته  ــه صــورت مرحلــه ب ــا تیــم ملــی ب ب
شــده اســت و مرحلــه نخســت آن پــس از پایــان 
مرحلــه ابتدایــی انتخابــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ بــود 
ــی  ــم مل ــالمت تی ــه س ــد ب ــق ش ــکوچیچ موف ــه اس ک
کــه بــه نظــر  را از ایــن مرحلــه عبــور دهــد و در حالــی 
را  او  قــرارداد  فدراســیون  مســئوالن  می رســید، 
حداقــل تــا پایــان مســابقات مقدماتی جــام جهانی 
کنــون قــرار نیســت ایــن  کنــد، حداقــل تا تمدیــد 

اتفــاق رخ دهــد.
کــه اســکوچیچ پــس از پایــان مســابقات  در حالــی 
کــرد  تیــم ملــی در مصاحبــه بــا خبرنــگاران اعــالم 
امــا  دارد،  قــرارداد  فوتبــال  فدراســیون  بــا  هنــوز 
کــه  کــرد  عزیــزی خــادم در چندیــن مصاحبــه اعــالم 
کــروات تیــم ملــی بــه پایان رســیده  قــرارداد ســرمربی 
کــه قــرارداد او تمدیــد می شــود  و مشــخص نیســت 
یــا خیــر. رئیــس فدراســیون تصمیــم دربــاره تمدیــد 
ــه نظــر اعضــای هیئــت  ــد را منــوط ب ــا عــدم تمدی ی
کــرده اســت. ایــن اظهــار نظــر عزیــزی خــادم  رئیســه 
کــه همــه انتظــار  آن هــم پــس از موفقیــت تیــم ملــی 
داشــتند او تمدیــد قــرارداد اســکوچیچ را تایید کند، 

باعــث شــد همــه جدایــی او را قطعــی بداننــد.
گفتــه می شــود جــدی ترین گزینــه فدراســیون برای 
جانشــینی اســکوچیچ، کارلوس کی روش سرمربی 
پیشــین و موفق تیم ملی فوتبال کشــورمان است. 
احتمــاال عزیــزی خــادم می خواهــد بــا اســتفاده از 
کشــورمان، هــم  ــی روش در  ک ــه  محبوبیــت و تجرب
شــانس صعــود ایــران بــه جــام جهانــی را باالتــر ببــرد 
و هــم وجهــه خــودش را در بیــن مــردم جامعــه بهتــر 
ــد  کنــد. اســکوچیچ انتخــاب دوران ریاســت بهارون
بــوده و بــه نظــر می رســد عزیــزی خــادم بــه ایــن 
ســرمربی حتــی بــا وجــود نتایــج خوبــش اعتقــادی 
نــدارد و در پــی ســرمربی بزرگتــری بــرای هدایــت تیم 

ملــی فوتبــال ایــران می گــردد.

کــه  گاســپار مربــی دروازه بانــان تیــم ملــی بــود  دن 
کــی روش از تیــم ملــی  پیــش از قطــع همــکاری بــا 

جــدا شــده بــود. 
فدراســیون فوتبــال در جدیدتریــن محکومیتــش 
بایــد حــدود ۱۰۰ هــزار دالر به مربی پیشــین تیم ملی 

بپــردازد.

فیفــا فدراســیون فوتبــال ایــران را بــه دلیــل عــدم 
ــوس  کارل گاســپار دســتیار  پرداخــت مطالبــات دن 
کــی روش در تیــم ملــی، بــه پرداخــت 97 هــزار دالر 

کــرده اســت.  محکــوم 
کــه  گاســپار مربــی دروازه بانــان تیــم ملــی بــود  دن 
کــی روش از تیــم ملــی  پیــش از قطــع همــکاری بــا 

جــدا شــده بــود.

وزارت امــور خارجــه در مــورد ورود شــیخ دیاباتــه به 
ایران با استقالل همکاری نکرد.

شــیخ دیاباته در تعطیلی لیگ به 
کــرد امــا وقتــی  فرانســه ســفر 

می خواســت بــه ایــران 
برگــردد، مســؤوالن 
اســتقالل  باشــگاه 

در  شــدند  متوجــه 
کشــور قانونــی وجــود دارد 

کــه بــه دلیــل شــیوع ویــروس 
کشــور  کرونــا ورود افــراد از ۱۳ 

بــه ایــران ممنــوع اســت 
کشــورها  کــه یکــی از ایــن 

فرانســه اســت.

در این بین مدیران استقالل از دیاباته خواستند 
کنــد تــا آنهــا بتواننــد مجــوز  بــه ســمت ترکیــه پــرواز 

کننــد. ورود او را از وزارت امــور خارجــه دریافــت 
بــا ایــن حــال در شــرایطی 
ترکیــه  وارد  دیاباتــه  کــه 
مدیــران  بــود،  شــده 
دریافــت  در  اســتقالل 
ایــران  بــه  او  ورود  مجــوز 
کام بودنــد و بــه نوعــی وزارت امــور  نــا
ایــن  بــا  همــکاری  بــه  حاضــر  خارجــه 

نشــد. باشــگاه 
که اســتقالل باید  این اتفاق در شــرایطی رخ داده 
امــروز در دیــدار معوقــه لیــگ برتر به مصــاف پدیده 
بــرود و دیاباتــه بــه دلیــل قوانیــن داخلــی هنــوز بــه 

ایران برنگشــته است.

اســت  حیــف  می گویــد  ذوب آهــن  کاپیتــان 
ذوب آهــن در اینجــای جــدول قــرار داشــته باشــد و 
اســتحقاقش را دارد خــودش را از منطقــه ســقوط 

کنــد.  جــدا 
قاســم حدادی فــر دربــاره وضعیــت مصدومیتــش 
کــرد: پــس از این کــه مصدومیــت شــدیدی  اظهــار 
کنــون حــدود  کــردم و ا برایــم بــه وجــود آمــد عمــل 
کــه دارم فیزیوتراپــی ام  نیــم اســت  یــک مــاه و 
را انجــام می دهــم و امیــدوارم هرچــه ســریع تــر 
کنم.  ســالمتی ام را به دســت بیاورم و بتوانم بازی 
تمــام تالشــم را دارم انجــام می دهــم تــا بــرای تیمــم 

کنــار تیمــم باشــم. کنــم و در  بــازی 
گفــت:  او دربــاره شــرایط ایــن روزهــای ذوب آهــن 
واقعــا شــرایط مان خــوب نیســت و خطــر ســقوط 
ــریع تر  ــه س ــر چ ــدوارم ه ــد. امی ــد می کن ــا را تهدی م
تیــم بــه شــرایط خوبــی برســد. تیم مــان ایــن روزهــا 
را پشــت ســر می گــذارد و  دارد تمرینــات خوبــی 
ــم  ــان بتوانی ــل خانه م ــای داخ ــه بازی ه باتوجــه ب
ــم. حیــف اســت  ــه دســت آوری نتیجــه دلخــواه را ب
ذوب آهــن در اینجــای جــدول قــرار داشــته باشــد و 

اســتحقاقش را دارد خــودش را از منطقــه ســقوط 
جــدا کنــد. مطمئنم با کمــک کادرفنــی، بازیکنان 
و هــواداران هرچــه زودتــر از منطقــه ســقوط خــارج 

می شــویم.
کاپیتــان ذوب آهــن دربــاره رای صــادره بــه ســود 
ســایپا کــه باعــث قــرار گرفتــن ذوب آهــن در منطقه 
ــم ایــن رای  گفــت: امیدواری ســقوط شــده اســت، 
تغییــر کند، چــون همین ماجــرا در بــازی خودمان 
کــه تیم حریف  مقابــل ماشــین ســازی اتفــاق افتاد 
کــرد اما آن ها فقط  چنــد دقیقــه با 12 بازیکــن بازی 
کمیتــه اســتیناف  جریمــه شــدند و امیــدوارم رای 

برگــردد. شــرایط همــه تیم هــا بایــد برابــر باشــد.
باشــگاه  این کــه  بــر  مبنــی  شــایعاتی  دربــاره  او 
دیگــر  تیــم  ایــن  ســقوط  صــورت  در  ذوب آهــن 
ایــن شــایعات  کــرد:  بیــان  تیمــداری نمی کنــد، 
ســقوط  از  حــرف  حتــی  و  نــدارد  صحــت  اصــال 
بــرای باشــگاهی مثــل ذوب آهــن جالــب نیســت 
ــا یــک برنامه ریــزی دقیــق و منطقــی  و امیــدوارم ب
هرچــه زودتــر از منطقــه ســقوط خــارج شــویم و 
ســال های آینــده تیم مــان را بــه جایــگاه اصلــی اش 
کــه  برگردانیــم. ذوب آهــن باشــگاه منظمــی اســت 
می توانیــم بهتریــن نتیجــه را بگیریــم و دوبــاره بــه 

برگردیــم. خودمــان  اوج  روزهــای 
از  خداحافظــی اش  زمــان  دربــاره  حدادی فــر 
گفتــه بــودم  گفــت: مــن ابتــدا تصمیمــم را  فوتبــال 
کنــم امــا مصدومیــت  ــی  ــه از فوتبــال خداحافظ ک
کــرد و دوســت دارم در  شــرایطم را خیلــی ســخت 
کنــم. تمــام تالشــم را  زمیــن فوتبــال خداحافظــی 
دارم انجــام می دهــم تــا دوبــاره برگــردم و تــا آنجایــی 

کــه بتوانــم بــرای تیمــم مثمرثمــر باشــم.

نایب رییس زنان فدراسیون فوتبال: 

از مشاوران خارجی برای تیم های ملی فوتبال زنان 
استفاده می کنیم

کنش به حضور کی روش و برانکو در تیم ملی  اولین وا

اسکوچیچ در آستانه جدایی از تیم ملی فوتبال ایران: 

کی روش می آید  صدای پای 

کرد  دستیار کی روش فدراسیون را نقره داغ 

وزارت امور خارجه با ورود شیخ دیاباته 
به ایران موافقت نکرد

کاپیتان ذوب آهن:  

حیف است ذوب آهن در پایین جدول باشد

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

و  اســکوچیچ  گان  درا عملیــات  اول  مرحلــه 
کامــل و بــدون باخــت بــه  گردانش بــا موفقیــت  شــا
اتمــام رســید و حــاال آن هــا در انتظــار مرحلــه دوم 
هســتند تــا بــه هــدف اصلــی یعنــی صعــود بــه جــام 

برســند. جهانــی 
قاعدتــا بایــد بر اســاس رده بندی تیم ها در رنکینگ 
فیفــا بهتریــن و بدتریــن قرعــه ممکــن را بــرای تیــم  
کنیــم. در ایــن صــورت مطلوب تریــن  ملــی ارزیابــی 
ــه اســترالیا، عــراق،  ــم ب ــه بخوری ک قرعــه ایــن اســت 
چیــن، عمــان و لبنــان. بدترین قرعه هم این اســت 
کــره  جنوبــی، عربســتان، امــارات، ســوریه و  کــه بــا 
ویتنــام هم گــروه شــویم. البتــه همــه چیــز هــم بــه 

رده بنــدی تیم هــا مربــوط نمی شــود.
جهانــی  جــام   انتخابــی  اول  مرحلــه  »مســابقات 
رســید  پایــان  بــه  آســیا  منطقــه  در  قطــر   ۲۰۲۲ 
و ۱۲ تیــم راه یافتــه بــه دور بعــدی مشــخص شــدند. 
ــی جــام   ــه بعــدی و اصلــی انتخاب قرعه کشــی مرحل
جهانــی روز ســوم تیــر برگــزار خواهد شــد و آنجــا ایران 
رقبایــش را خواهــد شــناخت. هنــوز زمــان و شــکل 
نیســت.  بعــد مشــخص  برگــزاری مســابقات دور 
ــز ســال آینــده در  ــی پایی ــه نهایــی جــام  جهان مرحل
قطــر برگــزار خواهــد شــد. بنابرایــن چنــد مــاه قبــل از 
آن حتمــا بایــد تکلیــف ۳۲ تیــم اصلــی حاضــر در آن 
بازی هــا مشــخص شــود. غیــر از تیــم  ملــی ایــن ۱۱ 
کــره   تیــم بــه دور بعــدی رســیده اند: ژاپــن، اســترالیا، 
جنوبــی، عربســتان، امــارات، ســوریه، چین، عــراق، 

عمــان، ویتنــام و لبنــان.
فرمول صعود

ــروه شــش تیمی  گ ــه برشــمردیم در دو  ک تیم هایــی 

ــم  ــروه دو تی گ ــر  ــت. از ه ــد پرداخ ــت خواهن ــه رقاب ب
ــام   ــی ج ــه نهای ــی مرحل ــتقیم راه ــور مس ــه  ط اول ب
جهانــی می شــوند. تیم هــای ســوم هــم ابتــدا یــک 
بــازی پلــی آف بیــن خودشــان برگــزار می کننــد و تیــم 
فاتــح راهــی پلــی آف بین قــاره ای می شــود. هنــوز 
مشــخص نیســت تیــم پنجــم آســیا در پلــی آف بیــن  
کــدام قــاره بــرود امــا  قــاره ای بــه مصــاف نماینــده 
گروه هــای دوگانــه هــم  بــه هــر حــال تیم هــای ســوم 

شــانس صعــود خواهنــد داشــت.
سیدبندی

ســیدبندی  تابــع  تیرمــاه،  ســوم  روز  قرعه کشــی 
تیم هــا بــر اســاس رنکینــگ فیفــا اســت. ایــران و 
ژاپــن در حــال  حاضــر تیم هــای اول و دوم رنکینــگ 
فیفــا در آســیا هســتند و طبیعتــا در ســید یــک قــرار 
گرفته انــد. بــه ایــن ترتیب احتمــال هم گروهــی ایران 
و ژاپــن در مرحلــه بعــدی صفــر اســت. تیم هایــی که 
گرفته انــد هــم بــا  کنــار هــم قــرار  در پنــج ســید دیگــر 
کــره   یکدیگــر هم گــروه نخواهنــد شــد. در ســید دوم 
جنوبــی و اســترالیا قــرار دارنــد کــه یکی از ایــن دو تیم 
حریــف اصلــی مــا در مرحلــه بعــدی خواهــد بــود. در 
ســید ســوم عربســتان و عراق حضور دارند. در ســید 
چهــارم امــارات و چیــن هســتند. در ســید پنجــم 
ســوریه و عمــان را داریــم و در ســید ششــم ویتنــام و 

گرفته انــد. لبنــان قــرار 
سخت و آسان

قاعدتــا بایــد بر اســاس رده بندی تیم ها در رنکینگ 
فیفــا بهتریــن و بدتریــن قرعــه ممکــن را بــرای تیــم  
کنیــم. در ایــن صــورت مطلوب تریــن  ملــی ارزیابــی 
ــه اســترالیا، عــراق،  ــم ب ــه بخوری ک قرعــه ایــن اســت 
چیــن، عمــان و لبنــان. بدترین قرعه هم این اســت 

کــره  جنوبــی، عربســتان، امــارات، ســوریه و  کــه بــا 
ویتنــام هم گــروه شــویم. البتــه همــه چیــز هــم بــه 
رده بنــدی تیم هــا مربــوط نمی شــود. مثــال اســترالیا 
کــره   بــرای مــا طبیعتــا رقیــب آســان تری نســبت بــه 
جنوبــی نیســت. مــا بعــد از هشــتم آذر ۷۶ و آن 
نبــرد معــروف در ملبــورن دیگــر بــه مصــاف اســترالیا 
گرفتــن یــک انتقــام  نرفته ایــم و طبیعتــا آنهــا بــرای 
ــد  ــدان خواهن ــه می ــف ب ــزه مضاع ــا انگی ــی، ب تاریخ
کــدام قرعــه بــرای تیــم  ملــی  آمــد. نهایتــا بایــد دیــد 

رقــم می خــورد.
احتمال تغییر

کــه ممکــن اســت  گفتیــم غیــر از ایــن  همــه چیــز را 
فیفــا  رنکینــگ  در  قرعه کشــی  انجــام  از  پیــش 
تغییراتــی رخ بدهد. برخی ســایت های بین المللی 
بــا محاسبات شــان از مســابقات اخیــر ملــی مدعــی 
شــدند احتمــال بــاال و پایین رفتــن چنــد تیــم وجود 
دارد. حتــی در ایــن صــورت هــم دو ســید اول بــدون 
تغییــر می مانــد. یعنــی مــا بــه ژاپــن نمی خوریــم و 
کره جنوبــی هــم بــا یکــی از آنهــا  از بیــن اســترالیا و 
امــا  بعــدی  هم گــروه خواهیــم شــد. در دو ســید 
احتمــال تغییــر وجــود دارد. بــر ایــن اســاس ممکــن 
کنــار هــم  اســت در ســید ســوم عربســتان و امــارات 
قــرار بگیرنــد و ســید چهــارم از عــراق و چین تشــکیل 
شــود. در ســیدهای پنجــم و ششــم هــم مثــل قبــل 
شــاهد حضــور ســوریه - عمــان و لبنــان - ویتنــام 
گــر ایــن تغییــرات اتفــاق بیفتــد و  خواهیــم بــود. ا
شــانس هــم بــا مــا یــار نباشــد، ممکــن اســت غیــر از 
کــره و اســترالیا، بــه  طــور همزمــان بــا  یکــی از دو تیــم 
دو تیــم عربســتان و عــراق نیــز هم گــروه شــویم کــه بــه 

گــروه مــرگ خواهــد بــود!« کلمــه  معنــای واقعــی 

سخت ترین و آسان ترین قرعه تیم ملی
تحلیل ورزشیربخ

باشــگاه پرســپولیس با طرحی که از سوی پیمانکار 
مجموعــه ورزشــی درفشــی فــر بــرای تیم هــای پایــه 

ایــن باشــگاه ارائــه شــده اســت مخالفــت کــرد. 
کــه جعفــر ســمیعی بــه  گــزارش مهــر، از زمانــی  بــه 
عنــوان مدیرعامــل وارد باشــگاه پرســپولیس شــد، 
کــرد دســت ســودجویان و منفعــت طلبــان  تــالش 
کنــد و در همیــن راســتا  کوتــاه  از ایــن باشــگاه را 
اقدامــات مثبتــی را هــم بــرای تیم هــای پایــه ایــن 

باشــگاه انجــام داد.
کــه پیــش از حضــور ســمیعی تیم هــای  در حالــی 
ــه مجموعــه ورزشــی درفشــی  ــه پرســپولیس را ب پای
ــار یــک  ــد و ایــن مجموعــه در اختی ــر راه نمی دادن ف
پیمانــکار بــود، با پیگیــری مدیرعامل سرخپوشــان 
کــه متعلــق بــه  پــای تیم هــای پایــه بــه ورزشــگاهی 
خود باشــگاه اســت باز شــد تا تمرینات و بازی های 
ایــن تیم هــا در ایــن زمیــن انجــام شــود و از آوارگــی 

خــالص شــوند.
گفتــه یکــی از مربیــان تیم های پایه پرســپولیس  بــه 
بــا  پیــش  ســال  چنــد  از  فــر  درفشــی  ورزشــگاه 
گــذار  قــراردادی پنــج ســاله بــه ســهند حبیــب زاده وا
شــد و مجــوز فعالیــت مــدارس فوتبــال پرســپولیس 
هــم بــه وی داده شــد تــا پــس از بازســازی ورزشــگاه 

کنــد. از آن اســتفاده 
کــرده  براســاس آنچــه باشــگاه پرســپولیس اعــالم 
بــود مجــوز مدرســه فوتبــال ایــن باشــگاه حــدود ۱۵ 
کــه طبیعــا رقــم زیــادی نیســت  میلیــون تومــان بــود 
کــه فــرد طــرف قــرارداد از ایــن مــدارس  امــا ســودی 

ــد. ــارد می رس ــه میلی ــرد ب ــال می ب فوتب
ــکار  گفتــه می شــود پیمان ــه  ک ــی اســت  ایــن در حال
کــودک و  مجموعــه ورزشــی درفشــی فــر حــدود هــزار 

نوجــوان عالقمنــد بــه فوتبــال را در ایــن مــدت ثبــت 
کنــار آن بــه ســود میلیــاردی رســیده  کــه از  کــرده  نــام 

اســت.
ــر چــه  ــران وقــت باشــگاه پرســپولیس ب اینکــه مدی
فــرد  یــک  بــه  را  اساســی چنیــن امتیــاز ویــژه ای 
کنــار  ناشــناخته و خــارج از فوتبــال داده بودنــد تــا از 
پرســپولیس بــه شــهرت و ثــروت برســد مشــخص 
نیســت و نهادهــای نظارتی هم پیگیــر این موضوع 

کــه چطــور ایــن قــرارداد منعقــد شــد. نشــدند 
باشــگاه  در  ســمیعی  جعفــر  حضــور  از  پــس 
کــرد مجموعــه ورزشــی  تــالش  پرســپولیس، وی 
کادمــی مــدارس فوتبــال ایــن  درفشــی فــر و امتیــاز آ
ــکار اجــازه  ــرارداد پیمان باشــگاه را پــس بگیــرد امــا ق
ــمیعی  ــن س ــال ای ــن ح ــا ای ــداد. ب ــه او ن کار را ب ــن  ای
فوتبــال  مــدارس  و  کادمــی  آ ســاختار  دارد  قصــد 

باشــگاه پرســپولیس را تغییــر دهــد.
ــپولیس،  ــگاه پرس ــئوالن باش ــی از مس ــه یک گفت ــه  ب
کــه قــرارداد ســهند حبیــب زاده امســال  از آنجایــی 
بــه پایــان می رســد، وی برنامــه جدیــدی را بــرای 
در اختیــار داشــتن مجموعــه ورزشــی درفشــی فــر و 
کادمــی پرســپولیس بــه مدیــران ایــن باشــگاه ارائــه  آ
کــرده کــه در همــان ابتــدا مــورد مخالفــت قــرار گرفتــه 
کیــد شــده اســت باشــگاه قصــد ادامــه همــکاری  و تا

ــدارد. ــا وی را ن ب
گفتــه می شــود هــر چنــد پیمانــکار  در ایــن مــورد 
ــرای تجهیــز درفشــی فــر  مجموعــه هزینه هایــی را ب
کنــار آن ســود میلیــاردی  انجــام داده اســت امــا از 
گرفته انــد  بــرده و حــاال مســئوالن باشــگاه تصمیــم 
بــا ســازوکار جدیــدی ایــن درآمــد را نصیــب باشــگاه 
کننــد و اجــازه ندهنــد بــه جیــب یک پیمانکار بــرود.

بــه دلیــل آنچــه عــدم تادیــه چک هــای انتقــال 
بازیکــن ســابق شــهرخودرو بــه اســتقالل تهــران 
بــرای  گفتــه می شــود طلبــکاران  اعــالم شــده، 
اقــدام  اســتقالل  مدافــع  جلــب  حکــم  گرفتــن 

کرده انــد. 
باشــگاه  در  مالــی  بحــران  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اســتقالل بــه اوج خــود رســیده و بــه نظــر می رســد 
بــرای حــل  کار ســختی  کــه مدیــران ایــن تیــم 
پــس  دارنــد.  پایتخــت  آبی پوشــان  مشــکالت 
از آنکــه فرشــید اســماعیلی تمرینــات اســتقالل 
ســرمربی  مجیــدی،  فرهــاد  و  کــرد  تحریــم  را 
آبی پوشــان از وضعیــت نابســامان تیمــش انتقــاد 
کــرد، حــاال شــنیده می شــود کــه طلبــکاران دنبال 
حکــم جلــب حســین مرادمنــد، مدافــع اســتقالل 

هســتند.
حســین مرادمنــد در حالــی تابســتان ســال ۱۳۹۹ 
کــه  از باشــگاه شــهرخودرو راهــی اســتقالل شــد 
هنــوز بــا ایــن باشــگاه مشــهدی قــرارداد داشــت. 
طبــق توافقــات اولیــه طرفیــن، قــرار شــد مرادمنــد 
ــا چــک شــخصی خــود  کل پــول رضایت نامــه را ب
بــه شــهرخودرو بپــردازد و ۱ میلیــارد و ۵۰۰ میلیــون 
پاییــز و  را در ۳ قســط در  ایــن مبلــغ  از  تومــان 
کنــد، اتفاقــی  زمســتان ۱۳۹۹ از اســتقالل وصــول 
کــه ظاهــرا بــا بدقولــی مدیــران اســتقالل روبــرو 
شــده و تــا امــروز بــا گذشــت ۶ مــاه از آن زمــان پولی 
ــه  ــده  و در نتیج ــت نش ــال پرداخ ــن انتق ــت ای باب
ــتوانه ایــن بازیکــن  ــای شــخصی و بی پش چک ه

ــرده اســت. ک کنــون برایــش دردســر درســت  ا

حســین  شــخصی  چک هــای  کــه  آنجایــی  از 
مرادمنــد خــرج شــده، دارنــدگان ایــن چک هــا بــه 
گرفتــن  دلیــل عــدم وصــول مبلــغ آن، بــه دنبــال 
ایــن موضــوع توســط  حکــم جلــب هســتند و 
بــه  طلبــکاران و نزدیــکان باشــگاه شــهرخودرو 

بازیکــن اســتقالل اعــالم شــده اســت.
کــه حتــی مرادمنــد خوش شــانس  گفتــه می شــود 
کــه پیــش از ممنوع الخــروج شــدنش، بــه  بــوده 
عربســتان شــد  راهــی  اســتقالل  کاروان  همــراه 
تــا در رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا حضــور 
کــه بــا طــی مراحــل قضایــی و در نتیجه  یابــد، چــرا 
همین پرونده پاســپورت مرادمند پس از ورود به 

ایــران ضبــط شــده اســت.
مدیریــت  وعده هــای  بــا  زمــان  همــان  البتــه 
اســتقالل این بازیکن موفق شــد تنها چند هفته 
گفتــه  از طلبکارانــش فرصــت بگیــرد امــا حــاال 
می شــود بــا جدی تــر شــدن ماجــرا احتمــاال بــه 
زودی و شــاید پیــش از بــازی اســتقالل و پدیــده، 
ایــن بازیکــن بــا مشــکالتی از جملــه بازداشــت 

مواجــه شــود. 
هرچنــد باشــگاه اســتقالل بــه تازگــی بــا صــدور 
کرده، ورشکســته نیســت اما باید  بیانیه ای اعالم 
ــه مــددی، مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل  ک ــد  دی
چگونــه می خواهــد بــا تامیــن بودجــه، مشــکالت 
مالــی ایــن باشــگاه و ماجرای چک هــای مرادمند 
را حل کند. مدارک و مستندات پرونده مرادمند 
نزد ایسنا محفوظ است و در صورت لزوم منتشر 

خواهــد شــد. 

مخالفت باشگاه پرسپولیس با یک طرح: 

پایان سود میلیاردی یک پیمانکار!
طلبکاران دنبال حکم جلب بازیکن استقالل!

خبرخبر
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کوهــورت روانســر  تحلیــل اولیــن داده هــا از مطالعــه 
کشــیدن عــاوه بر اینکــه یــک  کــه ســیگار  نشــان داد 
عامــل خطــر فــردی مســتقل بــرای بیماری هــای 
قلبی-عروقــی اســت،همراه شــدن آن بــا بســیاری از 
عوامــل خطــر دیگــر مانند دیابــت، پرفشــاری خون، 
اختــال چربی هــای خــون، چاقــی، فعالیــت بدنــی 
پاییــن و ســن بــاال شــانس ابتــا بــه بیماری هــای 

قلبی-عروقــی را افزایــش می دهــد.
کشــورهای  گزارش ایســنا، هماننــد بســیاری از  بــه 
غــرب آســیا، بیماری هــای قلبــی- عروقــی، اولیــن 
علــت مرگ ومیــر در ایــران اســت و حــدود ۴۶درصــد 
کل مــوارد مرگ ومیــر در ســال ۲۰۱۵را بــه خــود  از 
اختصــاص داده اســت. بــه همین دلیل شناســایی 
و کنتــرل عوامــل خطر بالقوه این بیمــاری، می تواند 

کاهــش دهــد. شــیوع و بــار ناشــی از آن را 
بــر شــیوع باالی ایــن بیماری های،شــیوع  عــاوه 
از  آســیا  غــرب  ناحیــه  در  نیــز  آن  خطــر  عوامــل 
جمله ایــران، بــاال اســت؛ بــه طوری کــه میانگیــن 
ســطح سرمی کلســترول و شــاخص تــوده بدنــی، بــه 
عنــوان دو عامــل خطــر مهــم، در هــر دو جنــس و 
فشــار خــون در زنان ایرانــی باالتر از میانگین جهانی 

گــزارش شــده اســت.
ســیگار عــاوه بر این کــه بــه تنهایــی یــک عامــل خطر 
مهــم بــرای بیماری هــای قلبی-عروقــی اســت؛اثر 
ترکیبــی آن بــا پرفشــاری خــون خطــر ابتــا به ایــن 
بیمــاری را افزایــش می دهــد. طبــق بررســی های 
انجام شــده در ایــران، شــیوع مصــرف ســیگار نیــز 
همــگام بــا ســایر عوامــل خطــر در حــال افزایــش 
اســت. بــر اســاس یافته هــای یک مطالعــه متاآنالیز، 
یــک پنجــم مردان ایرانــی و ۲ تــا ۳ درصــد زنــان، 
که ایــن الگــو  ــد  ــه دارن کشــیدن روزان عــادت ســیگار 
بــه طــور چشــمگیری از ســن ۳۰ســالگی افزایــش 

می یابــد.
علــوم  دانشــگاه  پژوهشــگران  اســاس  همیــن  بــر 
ــا انجــام یــک مطالعــه به ایــن  کرمانشــاه ب پزشــکی 
بــه  کشــیدن  ســیگار  کــه  دادنــد  پاســخ  پرســش 
اثــر عوامــل دیگــر در ایجــاد  چــه میــزان می توانــد 
ــن  کند؟ ای ــدید  ــی را تش ــی- عروق ــای قلب بیماری ه
کــه بــر روی  مطالعــه یکــی از اولیــن مطالعاتــی اســت 
کــرد در ایــران انجــام  جمعیــت قابــل توجهــی از قــوم 

شــده اســت.
ایــن مطالعــه تحلیــل مقطعــی داده هــای فــاز اولیــه 

گیر روانســر«  مطالعــه آینده نگــر »بیماری هــای غیروا
و بخشــی از مطالعــات تحقیقــات اپیدمیولوژیــک 
کــه بــر روی اقــوام مختلــف  آینده نگــر در ایــران اســت 
و بــا هماهنگــی وزارت بهداشــت و آمــوزش پزشــکی 

در حــال انجــام اســت.
روانســر بــا جمعیتــی حــدود ۵۰هــزار نفــر، یکــی از 
کرمانشــاه  کــرد در اســتان  بــا قومیــت  شــهرهای 
اســت. یک دســتی جمعیت ایــن شهرســتان از نظــر 
تنــوع قومــی، ســهولت دسترســی و ثبــات نســبی 
شهرســتان،  در ایــن  مهاجــرت  نظــر  از  جمعیــت 
از مهم تریــن دالیــل انتخاب ایــن شهرســتان بــه 
کوهــورت پرشــین در  عنــوان یکــی از ســایت های 
کشــور اســت. در ایــن مطالعــه هــزار و ۶۳نفــر از افــراد 
کن دائمی شــهر روانســر و تمــام  ۳۵تــا ۶۵ ســال، ســا
کــه ملیت ایرانــی و تمایــل  روســتاهای مجــاور آن 
کردنــد  بــه شــرکت در مطالعــه را داشــتند، شــرکت 
ــه منــزل افــراد، از  ــا مراجعــه ب ــده ب و افــراد آموزش دی
ــوت  ــه دع ــرکت در مطالع ــرای ش ــرایط ها ب ــد ش واج

می کردنــد.
پرســش نامه  از  ســیگار،  وضعیــت  ارزیابــی  بــرای 
گــروه »ســیگاری های  اســتفاده شــد و افــراد در ســه 
فعلــی«، »ســیگاری های ســابق« و »هرگــز ســیگاری 
نبــوده« طبقه بنــدی شــدند. شــرکت کنندگانی بــه 
ــدند  گرفته ش ــی در نظــر  ــیگاری های فعل ــوان س عن
کثــر ۱۰۰نــخ ســیگار در روز  کــه حداقــل یــک و حدا
گــر شــرکت کنندگان بــه طــور منظــم  دود می کننــد. ا
گذشــته ســیگار  گاهــی اوقــات در طــول ســال  و یــا 
نکشــیده بودنــد، امــا در طــول زندگــی خــود بیــش از 
۱۰۰نــخ ســیگار کشــیده  بودنــد،  آن ها به عنــوان افراد 

ســیگاری ســابق طبقه بنــدی می شــدند.

کنونــی بــر اســاس تعــداد  همچنیــن ســیگاری های 
ســیگاری های  گــروه  ســه  در  روزانــه  ســیگارهای 
تــا ۹ســیگار در روز(، ســیگاری های  ســبک )یــک 
متوســط )۱۰ تــا ۱۹ســیگار در روز( وســیگاری های 
طبقه بنــدی  روز(  در  بیشــتر  یــا  ســیگار   ۲۰( قهــار 

شــدند.
وضعیــت  نظــر  از  شــرکت کنندگان  همچنیــن 
بدنــی،  فعالیــت  میــزان  اقتصادی-اجتماعــی، 
دیابــت نــوع دو، فشــار خــون، مشــکات چربــی 

شــدند. بررســی  نیــز  خــون 
از بیــن افــراد شــرکت کننده ۸۰ درصــد هرگز ســیگاری 
نبودنــد، حــدود ۱۲درصــد در حــال حاضــر ســیگاری 
ســابقه  افــراد  از  درصــد  هشــت  حــدود  و  بودنــد 
حــدود  داشــتند.  را  گذشــته  در  ســیگار  مصــرف 
نیمــی از افــراد ســیگاری، ســیگاری قهــار بودنــد و 

حــدود یــک ســوم ســیگاری ســبک بودنــد.
ســیگار  داد  نشــان  حاضــر  مطالعــه  یافته هــای 
کشــیدن عــاوه بر اینکــه یــک عامــل خطــر فــردی 
قلبی-عروقــی  بیماری هــای  بــرای  مســتقل 
اســت،همراه شــدن آن بــا بســیاری از عوامــل خطــر 
دیگــر ماننــد دیابــت، پرفشــاری خــون، اختــال 
ــی پاییــن  چربی هــای خــون، چاقــی، فعالیــت بدن
وســن بــاال شــانس ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی-

افزایــش می دهــد. را  عروقــی 
یافته های مطالعه نشان داد فعالیت بدنی شدید 
در افــراد غیرســیگاری و ســابقًا ســیگاری یــک عامــل 
محافظت کننــده در ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی-
عروقــی شــانس اســت و چاقــی در ســیگاری های 
قهــار شــانس ابتا بــه بیماری هــای قلبی-عروقــی را 

تقویــت می کنــد.

نقش سیگار در ابتالی افراد 
به بیماری های قلبی عروقی

خبرربخ

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

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
خ 1۴۰۰/۰2/2۶ هیــات ســه خانــم فاطمــه  برابــررای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰2۶۰۰2۴۰1 مــور
ــد  ــاد فرزن ــت اب ــادره دول ــی ۶۶۰91۴۴389 ص کدمل ــماره 7۴31  ــنامه ش ــه شناس ــی ب زارع
ک   احمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت 2۰۶/3۵ متــر مربــع پــا
ک شــمال  شــماره 1۵178 اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش ۵ اداره ثبــت اســنادو امــا
اصفهــان خریــداری طبــق مبایعــه نامــه عــادی از مالکیــت مالــک رسمی اســداله عابدیــان 
گهــی می شــود در  لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند  صورتــی 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره  می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
تســلیم  و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت  
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایند.بدیهــی اســت در صــورت انقضــای  مــدت 

مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول:1۴۰۰/۰3/31   -   تاریخ انتشار نوبت دوم :1۴۰۰/۰۴/1۵

ک شمال اصفهان رئیس اداره ثبت اسناد و اما
م الف/11۵1۶۶۰

گهی دادنامه آ
 ،99۰998۶8۵28۰۰۵۰3 پرونــده:  شــماره   ،99۰997۶8۵28۰1۶۴9 دادنامــه:  شــماره 
کاســه  پرونــده    1399/1۰/2۰ تنظیــم:  تاریــخ   ،99۰۰۵1۰ شــعبه:  بایگانــی  شــماره 
شــهر  خمینــی  شهرســتان  اختــاف  حــل  شــورای   8 شــعبه   99۰998۶8۵28۰۰۵۰3
تصمیــم نهایــی شــماره 99۰997۶8۵28۰1۶۴9 خواهــان: آقــای رجبعلــی آذرنیــک فرزنــد 
اســداله بــه نشــانی اســتان اصفهــان ـ شهرســتان خمینــی شــهر ـ منظریــه ـ خیابــان یــزدان 
ک1۶ ؛ خوانــده: آقــای نصــار البوغبیــش فرزنــد عبدالــه بــه  گلــکار 1۵ پــا کوچــه  پنــاه غربــی 
نشــانی: مجهــول المــکان ؛ خواســته ها: 1.مطالبــه وجــه 2.مطالبــه خســارت دادرســی 
بــا بررســی اوراق و محتویــات پرونــده ختــم  3.مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه، شــورا 
ح زیــر مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد.رای قاضــی شــورا: در  رســیدگی را اعــام و بــه شــر
خصــوص دعــوی آقــای رجبعلــی آذرنیــک فرزنــد اســداله بطرفیــت آقــای نصــار البوغبیــش 
بابــت دو  نقــد  ریــال وجــه   17۵/2۴۰/۰۰۰ مبلــغ  بــه خواســته مطالبــه  فرزنــد عبدالــه 
خ 139۵/۰۴/1۰ مبلــغ 1۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال،  فقــره حوالــه بــه شــماره های ۰۵۴293 مــور
خ 139۵/۰3/31 مبلــغ 7۵/2۴۰/۰۰۰ ریــال بــه انضمام خســارات دادرســی  ۰۵۴29۴ مــور
و خســارت تاخیــر تادیــه نظــر بــه مفــاد دادخواســت تقدیمــی، ماحظــه رونوشــت مصــدق 
گواهینامــه عــدم پرداخــت آن و بــا توجــه بــه عــدم حضــور خوانــده در جلســه  حوالــه و 
شــورا و عــدم ارائــه الیحــه دفاعیــه از جانــب وی و وجــود اصــل ســند مســتند در یــد 
ــه و  ــتغال ذم ــراز اش ــا اح ــد و ب ــده می نمای ــه خوان ــغولیت ذم ــر مش ــت ب ل ــه دال ک ــان  خواه
اســتصحاب دیــن خواســته خواهــان را ثابــت دانســته و بــه اســتناد مــواد 198، ۵19، ۵22 
ــی و مــواد 9، 18، 19،  ــون آئیــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدن قان
2۵، 27 قانــون شــوراهای حــل اختــاف مصــوب 9۴/8/1۰ و مــاده 12۵8 قانــون مدنــی 
خوانــده را بــه پرداخــت مبلــغ 17۵/2۴۰/۰۰۰ ریــال بابــت اصــل خواســته و پرداخــت 
ــه از تاریــخ  ــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخیــر تادی 3/73۶/888 ری
شــاخص  مبنــای  بــر  دیــن  کامــل  ک  اســتها لغایــت   99/۵/21 دادخواســت  تقدیــم 
کاال و خدمــات مصرفــی اعامــی از بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایران در حــق  بهــای 
خواهــان محکــوم می نمایــد و در خصــوص قســمت مطالبــه خســارت تاخیــر تادیــه از 
تاریــخ ســر رســید لغایــت تقدیــم دادخواســت بــا توجــه به اینکــه خســارت تاخیــر تادیــه از 
کــه همــان تاریــخ تقدیــم دادخواســت اســت قابــل مطالبــه می باشــد لــذا  تاریــخ مطالبــه 
مســتنداً بــه مــواد 197 و ۵22 قانــون آئیــن دادرســی مدنــی حکــم بــه بــی حقــی خواهــان 
در ایــن قســمت صــادر و اعــام می گــردد. رای صــادره در قســمت محکومیــت غیابــی و 

ظــرف مهلــت 2۰ روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا و ســپس ظــرف مهلــت 
ــم عمومــی -  ک ــل تجدیدنظرخواهــی در محا 2۰ روز پــس از انقضــاء مهلــت واخواهــی قاب
حقوقــی شهرســتان خمینــی شــهر می باشــد و در قســمت دیگــر ظــرف مهلــت 2۰ روز 
کــم عمومــی  ـ حقوقــی شهرســتان خمینــی  پــس از ابــاغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در محا
شــهر می باشــد. قاضــی شــعبه هشــتم شــورای حــل اختــاف شهرســتان خمینــی شــهر - 

مهــدی ارجمنــدی - م الــف: 11۵۰79۶ 

گهی مزایده اتومبیل آ
گهــی: 1۴۰۰۰39۰2121۰۰۰۰۰۵ شــماره پرونــده: 1397۰۴۰۰2۰۰3۰۰۰923 تاریــخ  شــماره آ
بــه    99۰۰972 اجرایــی  پرونــده  منقــول  امــوال  مزایــده  گهــی  آ  1۴۰۰/۰3/2۴ گهــی:  آ
موجــب پرونــده اجرائــی 99۰۰972  لــه عصمــت رنــگ آمیــز علیــه حســین مســائلی خــودرو 
کــه  ســواری پــژو 2۰۶ بــه شــماره 99۶ و 2۶ ایــران ۵3 مــدل 1383 برنــگ نقــره ای متالیــک 
گیربکــس ســالم الســتیک ها بــاالی پنجــاه در صــد آج و  خــودرو مذکــور از لحــاظ موتــور و 
گلگیــر  تــودوزی بــدون اشــکال می باشــد خــودرو از قســمت های درب صنــدوق عقــب و 
کــه قابل  گلگیــر عقــب راســت خوردگــی دارد  عقــب چــپ و درب عقــب چــپ و ســپر عقــب و 
کــه ششــدانگ خــودرو ســواری مذکــور  بازســازی بــوده و بــا توجــه بــه مــدل طبیعــی اســت 
متعلــق بــه مدیــون حســین مســائلی بــوده و قبــا در قبــال مطالبــات عصمــت رنــگ آمیــز  
کارشــناس رسمی ششــدانگ مزبــور بــه مبلــغ  گردیــده اســت و برابــر نظریــه  بازداشــت 
کــه خــودرو مذکــور  گردیــده  ۶1۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال )ششــصد و ده میلیــون ریــال( ارزیابــی 
خ 1۴۰۰/۰۴/1۵ در محــل واحــد اجــرای اســناد  از ســاعت 9 الــی 12 روز ســه شــنبه مــور
ــر اســت  ــه ذک ــه فــروش می رســد الزم ب رســمی خمینی شــهر از طریــق مزایــده حضــوری ب
بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم 
قطعــی آن معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت 
ــده  ــده مزای ــه برن وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد ب
مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــداً وصــول می گــردد و مزایــده از مبلــغ 
ارزیابــی آغــاز و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــداً فروختــه خواهــد شــد و چنانچــه 
از  بعــد  اداری  روز  مزایــده  گــردد  مترقبــه  رســمی غیر  تعطیــل  بــا  مصــادف  مزایــده  روز 
تعطیلــی در همــان محــل و ســاعت انجــام می شــود و حقــوق دولتــی و حــق مزایــده طبــق 
مقــررات وصــول خواهــد شــد. شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ده درصــد از مبلــغ 
ــه  ــت ماب ــف اس ــده مکل ــده مزای ــد برن ــت می باش ــپرده ثب ــاب س ــه حس ــی ب کارشناس ــه  پای
التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ثبــت تودیــع 
ــه واریــز خواهــد  ــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزان در غیر اینصــورت مبلــغ مذک
شــد و عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد. رییــس اداره 
ک خمینــی شــهر  -  ســید امیرحســین حســن زاده-م الــف: 11۴97۰۶  ثبــت اســناد و امــا

گهی فقدان سند مالکیت آ
که  خانــم مریــم طاهــری فرزنــد بهــزاد بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلی مدعی میباشــد 
ک ثبتــی 1۵2۰2/1۶۰۰  ســند مالکیــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه واعیــان پــا
ــه شــماره الکترونیکــی 139۶2۰3۰2۰27۰۰178۵  ــه ب ک واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
شــماره چاپــی 9939۶1ســری د ســال9۴ بنــام وی صــادر شــده اســت و بعلــت اســباب 
کشــی مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی 
کــس مدعــی انجــام  کــه هــر  گهــی می شــود   مــاده 12۰آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
ــا وجــود اســناد مالکیــت  ــه آن ی ــر شــده( نســبت ب گهــی ذک ــر از آنچــه در ایــن آ معامله)غی
و  مراجعــه  اداره  به ایــن  روز  ده  تــا  گهــی  آ انتشــار این  تاریــخ  از  باشــد  خــود  مزبورنــزد 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد  اعتــراض خــود را 
گــر ظــرف مهلــت  گــردد. ا کننــده مســترد  تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد 
مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد رییــس اداره ثبــت اســناد و 

ــف/11۵232۴ ــان - م ال ــرق اصفه ک ش ــا ام

گهی آ

پژوهش دانستنی ها

اســتان زنجــان رتبــه نخســت در تولیــد و ســطح زیــر 
کشــت میــوه زیتــون را دارد.  روغــن زیتــون یکــی از 
کــی بــوده و آثــار مثبــت  بهتریــن روغن هــای خورا
انبــارداری  دارد.  انســان  برســامتی  متعــددی 
طوالنــی مــدت زیتــون در دمــای محیــط، قبــل از 
کیفیــت روغــن  کاهــش  اســتخراج روغــن موجــب 
می شــود. بــه واســطه قیمــت بــاالی روغــن زیتــون 
روغن هــای  ســایر  بــا  روغــن  اختاط ایــن  امــکان 
گیاهــی ارزان قیمت و روغن هــای با ارزش تغذیه ای 
پایین تــر ماننــد روغــن تصفیــه شــده و روغــن تفالــه 
پاییــن  موجــب  امــر  که ایــن  دارد،  وجــود  زیتــون 
آمــدن ارزش غذایــی روغــن زیتــون می شــود. بــه 
همیــن دلیــل پژوهشــگران بــا انجــام یــک طــرح 
و  کیفــی  ویژگی  هــای  ارزیابــی  بــه  پژوهشــی، 
فیزیکوشــیمیایی روغــن زیتون عرضه شــده در بــازار 
اســتان زنجــان پرداختنــد. نتایــج حاصــل از ایــن 
کلیــه نمونه هــای دارای نــام  پژوهــش مطابقــت 
تجاری با اســتانداردهای ملی و بین المللی اســت. 
برخــی نمونه هــای فلــه )فاقــد نــام تجــاری( کیفیــت 
پایین تــری در ویژگی هــای مــورد آزمــون داشــته و 
همچنیــن درصــدی از اختــاط بــا روغن هــای دیگــر 

را نشــان دادنــد.
کارگاه  هــای مکانیــزه متناســب بــا  بنابرایــن احــداث 
ظرفیــت تولیــد زیتــون بــه منظــور اســتحصال روغن 
با خصوصیات فیزیکوشــیمیایی مطلوب و بررســی 
ــای  کارگاه  ه ــزام  ــتخراج و ال ــتم های اس ــرات سیس اث
گــذاری  تولیــد روغــن بربســته بنــدی و برچســب 

مناســب ضــروری اســت.
بــا عنــوان »ارزیابــی  پــروژه تحقیقاتــی  نتایج ایــن 
ویژگی هــای کیفی وفیزیکوشــیمیایی روغــن زیتون 
)پاالیش شــده و بکر( عرضه شــده در اســتان زنجان 
پژوهش هــای  نتایــج  پایــگاه  در  در ســال ۱۳۹۸« 
کشــور منتشــر شــده و ســیده مریــم ســید  ســامت 
محمــدی فــرد، دکتــر پیمــان قاسمی افشــار و دکتــر 
حســن زاد آذر؛ پژوهشــگران دانشــگاه علوم پزشکی 

زنجــان در انجــام آن مشــارکت داشــتند.
کــه توســط محققــان دانشــگاه علــوم  ایــن پژوهــش 
پزشــکی مشــهد انجام اســت، ضمن تعییــن میزان 
آالینده هــای آلــی ناشــی از اســتفاده از آفــت کش هــا، 
نیتــرات و فلــزات ســنگین در صیفی جــات شــهر 
مشــهد می توانــد میــزان ریســک ســامت انســان در 
مواجهــه با ایــن آالینده هــا در برخــی از محصــوالت 
کند. ایــن نتایــج می توانــد  کشــاورزی را محاســبه 
پایــه ای بــرای پژوهش هــای آینــده در زمینــه ارتقــاء 

کشــاورزی  محصــوالت  شــاخص های  ســامت 
باشــد. نتایج ایــن مطالعــه نشــان داد: میانگیــن 
گوجــه،  غلظــت نیتــرات در ســیب زمینــی، خیــار، 
کاهــو  و تــرب بیــش از حــد مجــاز و بیشــتر از حد قابل 
تحمــل مصــرف روزانــه اســت. همچنیــن میانگیــن 
کش هــا )دیازینــون، فــن پروپاتریــن،  میــزان آفــت 
کلروپیریفــوس، و دلتامتریــن( و ســرب، آرســنیک 
کاهــو بیــش از حــد مجــاز مصــرف روزانــه  و مــس در 

تعییــن شــده اســت.
پژوهش هــای  نتایــج  پایــگاه  اعــام  اســاس  بــر 
ســامت، همچنین، ایــن نتایــج بیانگــر وضعیــت 
و  گاهــی  آ و   کشــاورزان  رفتار ایمنــی  نامطلــوب 
نگــرش آنهــا نســبت بــه اســتفاده صحیــح از ســموم 
اســت. بنابرایــن جهــت ارتقــاء ســامت محصــوالت 
کننــدگان توجــه بــه عواملــی  کشــاورزی و مصــرف 
ــاورزان  کش ــی  گاه ــن و آ ــتقیم روی رفتار ایم ــه مس ک
اثــر می گــذارد، دارای اهمیــت اســت. این عوامــل 
مناســب  آموزشــی  برنامــه  یــک  تدویــن  شــامل 
کتســاب  گاهی، نگــرش، مهارت ها، ا جهــت ارتقــاء آ
کــه بــه نوبــه خــود  کشــاورزان اســت  مفاهیــم بــرای 
ســبب افزایــش کیفیــت تغییر رفتــار پیش گیرانــه در 
حیطه ایمنــی شــود. نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق 
کــه توســط ســیده بلیــن توکلــی ثانــی انجــام شــده،  
میــزان ریســک ســامت انســان در مواجهــه با ایــن 
کشــاورزی  محصــوالت  از  برخــی  در  آالینده هــا 
پایــه ای  می توانــد  کــه  اســت  کــرده  محاســبه  را 
بــرای دســتور العمل هــا و  پژوهش هــای آینــده در 
زمینــه ارتقــاء شــاخص های  ســامت محصــوالت 
زیســت  محیــط  بخــش  در  کشــور  در  کشــاورزی 

انســانی و صنایــع غذایــی باشــد. 
در نهایــت نتایــج حاصــل از ایــن تحقیــق می توانــد 
پایــه و اساســی بــرای تدویــن یــک برنامــه آموزشــی 
مناســب باشــد که می تواند کشــاورزان را به توســعه 
کتســاب مفاهیــم و اطاعات  مهارت هــا، ارزش هــا، ا
کیفیــت  گیــری برســاند و ســبب افزایــش  و تصمیــم 

گیرانــه در حیطه ایمنــی شــود. تغییــر رفتــار پیــش 

پیــش از ایــن یــک بــار در یکــی از مطالــب بهداشــت 
پیــاز  گذاشــتن  عنــوان  بــا  راه حلــی  از  و ســامت 
گفتیــم در ایــن  داخــل جــوراب بــرای ســم زدایــی 
بخــش بــه نــکات جالــب و مفیــدی در رابطــه با ایــن 
کــه درمــان ســریع  روش درمانــی خواهیــم پرداخــت 

میخچــه بخشــی از آن اســت.
پوســت بزرگتریــن عضــو بــدن و یکــی از راههــای 
ــی و  ــواد معدن ــا، م ــیمیایی، یون ه ــواد ش ــذب م ج

می شــود. محســوب  داروهــا 
درمان سریع میخچه

کــه جــذب مــواد مغــذی  مطالعــات نشــان می دهــد 
کســیدان از پیــاز بــه واســطه پوســت بــه  و آنتــی ا

ــر اســت. خوبــی امــکان پذی
 قســمت های محــرک پــا بعــد از تمــاس بــا پیــاز 
برخــی  درمــان  بــرای  آن  مغــذی  مــواد  جــذب  و 

می شــوند.  عمــل  وارد  بیماریهــا 
که در این بخش مطرح می شــود این اســت  ســوالی 
کــه چطــور و بــا چهــره روشــی پیــاز را بــرای ســم زدایی 
و درمــان بیماری هــا زیــر پا قرار دهیم. بهترین روش 

بــرای اســتفاده از پیــاز به ایــن صورت اســت :
قرار دادن پیاز کف پا برای درمان سریع میخچه

گــزارش وب ســایت whfood یکــی از روش هــای  بــه 
موثــر و توصیــه شــدن در طــب ســنتی هنــد و چیــن 

بــرای درمــان میخچــه اســتفاده از پیــاز اســت.
بــرای درمــان ســریع میخچه بایســتی یک تکــه پیاز 
کنیــد ســپس آن را روی میخچــه  را بــا ســرکه خیــس 
قــرار دهیــد. بعــد از قــرار گرفتــن صحیــح پیاز آغشــته 

بــه ســرکه روی میخچــه جــوراب نــرم و نخــی خــود را 
بپوشید.

باقــی ماندن ایــن داروی قوی روی میخچه از شــب 
تــا صبــح باعــث نابــود شــدن میخچــه خواهــد شــد. 
صبــح روز بعــد جوراب را از پایتــان دراورده و با کمک 
آب ولــرم و ســنگ پــا میخچــه را ســایش دهیــد. 
باورنکردنــی  بــا ســرعت  از ایــن روش  اســتفاده  بــا 
میخچــه نابــود خواهــد شــد. بــرای ســم زدایــی بدن 

کــف پــا قــرار دهیــم؟ چطــور پیــاز 
 یک پیاز را به ضخامت 7 اینچ و به صورت حلقه ای 

برش دهید. 
بــرای ســم زدایــی بــا پیــاز و پوشــاندن پــای تــان نیــاز 
کــف پــا بــه  بــه ســه تکــه پیــاز داریــد تکــه اول را در 
کــه انگشــتان پوشــیده شــوند قــرار دهیــد. طــوری 

بــرش دوم را روی پاشــنه و تکــه ســوم را روی قــوزک 
پــا قــرار دهیــم و بــا دقــت جــوراب را بپوشــید. به ایــن 
روش بــه راحتــی در خــواب ســم زدایــی بدنتــان را 

انجــام خواهیــد داد.

نتایج یک پژوهش نشان داد؛ 

وجود ناخالصی در روغن زیتون های فله
کف پا داخل  درمان سریع میخچه با قرار دادن پیاز 

جوراب

دانستنی هاربخ

ســیب زمینــی سرشــار از نشاســته و پروتئیــن اســت 
کــه باعــث بهبــود هضــم غــذا می شــود. این مــاده 
گل شــبدر همچنیــن بــه  نشاســته ای از خانــواده 
ــرا  ــد، زی ــک می کن کم ــاال  ــون ب ــار خ ــری از فش جلوگی
حــاوی پتاســیم اســت و در دفــع ســموم از بــدن موثــر 

اســت.
بــرای خانم هــا بــه دلیــل وجــود فیبــر بســیار، خــوردن 
ســیب زمینــی مفیــد اســت، زیــرا بــه حفــظ زیبایــی 
کمــک می کنــد، با ایــن وجــود و بــا خــواص  و جوانــی 
مفیــد آن، ســیب زمینــی ســرخ شــده هرگــز نبایــد بــا 
گوجــه فرنگــی ترکیــب شــود. این امــر می توانــد جذب 

مــواد مغــذی را بــرای بــدن دشــوارتر کرده و همچنین 
کنــد. گوارشــی را تحریــک  ناراحتی هــای 

پیــش از ایــن، بــر اســاس تحقیقــات متخصــص غــدد 
النا گوبکینا متخصص تغذیه در روسیه بدون آسیب 
 رســاندن بــه ســامتی، شــما می توانیــد ۲۰۰ تــا ۳۰۰ 

گرم سیب زمینی دو بار در هفته بخورید.
مهم تریــن مــاده اصلــی موجــود در ســیب زمینــی 
کــه معمــوال ۹ تــا ۲۵ درصــد آن را  نشاســته اســت 
تشــکیل می دهــد. با ایــن حــال طبــق تحقیقــات 
کــرده  کــه ســیب زمینــی ســرخ  پزشــکان بهتــر اســت 
گوجــه  ــا  کــرده و ایــن مــاده غذایــی را ب کمتــر مصــرف 

فرنگــی ترکیــب نکنیــد.

مصرف این ماده غذایی 
همراه با سیب زمینی ممنوع!

امگا

ایــن اســیدهای چــرب می تواننــد ســبب بهبــودی 
کاهــش  کاهــش فشــارخون بــاال،  و ســامت قلــب، 
کاهــش التهــاب، تقویــت  انســداد عــروق خونــی، 
مفاصــل و بهبــودی بیمــاری افســردگی شــوند. این 
شــمار  بــی  مزایــای  از  مــورد  چنــد  فقــط  مــوارد 

اســیدهای چــرب امــگا - 3 می باشــند.
از  یکــی  گــردو  و  کتــان  تخــم  دانه هــای  خــوردن 
بهتریــن راههــا بــرای دریافــت اســیدهای چــرب

امــگا - 3 می باشــد. یکــی از راه هــای ســاده بــرای 
کتــان بــه رژیــم غذایــی  کــردن دانه هــای تخــم  وارد 

کردن ایــن دانه هــا و مصــرف آنهــا در  خــود، آســیاب 
ــواع ســاالد، ســوپ، و آبگوشــت ها می باشــد. بــه  ان
ــز  ــدد مغ ــن ع ــوان چندی ــده می ت ــان وع ــوان می عن
ــا از اســیدهای چــرب امــگا - 3  کــرد ت  گــردو مصــرف 
بهــره منــد شــد. یکــی دیگــر از راه هــا، مصــرف دانــه 
گرچــه  ا می باشــد،  زمینــی  بــادام  و  کــدو  تخــم 
اســیدهای چــرب امــگا - 3 موجــود در ایــن مــواد 
کتــان می باشــد، امــا بــه نوبــه  گــردو و تخــم  کمتــر از 

خــود ارزشــمند اســت.
انواع لوبیا

کــه بایــد در  یکــی از ارزشــمندترین مــواد غذایــی 
گنجانــده شــود، انــواع لوبیــا   رژیــم غذایــی روزانــه 
می باشــد. یــک فنجــان از هــر یــک از لوبیاهــای: 
گرم اســیدهای چرب  ســویا، ســفید و قرمز حاوی 1 
امگا - 3 می باشــد. پنیر توفو نیز حاوی اســیدهای 
چــرب امــگا - 3 اســت، بنابرایــن مصرف ایــن پنیــر 
نیــز یکــی از انتخاب هــای ارزشــمند غذایــی اســت.

ماهی
 ماهــی نیــز یکــی از مــواد غذایــی اســت کــه از امگا - 3 
گــرم ماهــی  باالیــی برخــوردار می باشــد و هــر 1۰۰ 
گــرم اســیدهای چــرب  )ماهــی پرچــرب( حــاوی 2 
امــگا - 3 اســت، البتــه به هنگام مصرف ماهی باید 
کــرد، زیــرا اســیدهای  کــردن آن خــودداری  از ســرخ 
ــن  ــردن از بی ک ــرخ  ــد س ــر فرآین ــگا - 3 در اث ــرب ام چ
خواهنــد رفــت. اســیدهای چــرب امــگا - 3 موجــود 
در ماهــی می تواننــد خطــر ابتــا بــه تصلــب شــرائین 
کــه انجــام شــد،  کاهــش دهنــد. در تحقیقــی  را 
محققــان دریافتنــد خــوردن ماهــی ســرخ شــده 
هیــچ تاثیــری در جلوگیــری از ایــن بیمــاری نــدارد، 
زیــرا امــگا - 3 موجــود در ماهــی بــر اثــر ســرخ شــدن 
آســیب می بینــد. بهتریــن انتخــاب بــرای غذا هــای 
دریایــی حــاوی امــگا-3، ماهی هــای ســالمون، 

ــد. ــت می باش ــوی درش ــن و میگ ــاردین، ت س

مواد غذایی سرشار از امگا 3

جوانیربخ

مــا احتمــاال نمی توانیــم بــه دلیــل محدودیت های 
کاهــش دهیــم،  بیولوژیکــی ســرعت پیــر شــدن را 
در  عمــر  طــول  آمــار  از  بی ســابقه  مطالعــه  یــک 
انســان های اولیه و غیر انســانی این نتیجه را تایید 
کــرده اســت. این مطالعــه بــرای آزمایــش فرضیــه 
کــه می گویــد  »نــرخ ثابــت تغییرناپذیــری« اســت 
یک گونه نســبت به ســن بلوغ نســبتا ثابت اســت. 
تیمی بین المللی از دانشــمندان۱۴ کشــور از جمله 
خوزه مانوئل ابورتو از مرکز علوم جمعیت شناســی 
کســفورد، داده هــای مربــوط بــه تولد و  لورهولــم در آ
مــرگ  ســنین خــاص را در قرن هــا و قاره هــا تجزیــه و 
کــرد. یافته هــای محققــان نشــان می دهد  تحلیــل 
کــه بــه جــای کاهــش ســرعت مــرگ، بیشــتر افــراد به 
کاهــش مــرگ و میــر در ســنین جوانــی عمــر  دلیــل 
طوالنی تــری دارنــد. مــا داده هــای تولــد و مــرگ 
انســان ها و نخســتی های غیــر انســانی را مقایســه 
کلــی مــرگ و میــر در  کردیــم و دریافتیم ایــن الگــوی 
کــه  همــه آن هــا یکســان بود. ایــن نشــان می دهــد 
در نهایــت بیولوژیــک و نــه عوامــل محیطــی، طــول 

کنتــرل می کننــد. عمــر را 
کــرد افراد با بهبود وضعیــت زندگی،  ایــن آمــار تایید 
کــه منجــر  طــول عمــر بیشــتری خواهنــد داشــت 
کل جمعیــت می شــود،  بــه افزایــش طــول عمــر در 

با ایــن وجــود افزایش شــدید مرگ و میر، با گذشــت 
کامــا واضــح  گونه هــا  ســال ها تــا پیــری در همــه 
اســت. بحــث در مورد اینکــه چــه مــدت می توانیــم 
کنیــم جامعــه دانشــگاهی را بــرای چندیــن  زندگــی 
اســت.  داشــته  وا  مطالعــه  و  تحقیــق  بــه  دهــه 
کــه طــول عمر انســان  برخــی از محققــان معتقدنــد 
را  خاف ایــن  دیگــر  برخــی  نــدارد،  محدودیتــی 
می گوینــد، امــا آنچــه از دســت رفتــه اســت تحقیــق 
مقایســه طول عمر چندین حیوان با انســان برای 
کــردن اســت، مطالعــه ما ایــن شــکاف را برطــرف  کار 
از  متنــوع  فوق العــاده  مجموعــه  می کند. ایــن 
اطاعــات مــا را قــادر می ســازد تــا تفــاوت مــرگ و میــر 
را در داخــل و بیــن گونه هــا مقایســه کنیم. ایــن تیم 

داده هــای نزدیک تریــن بســتگان ژنتیکی انســان را 
کــه در جریان ایــن بررســی ها،  کــرد  تجزیــه و تحلیــل 
گونــه پســتاندار را  تیــم تحقیقاتــی اطاعــات ۳۰ 
مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار داد، ۱۷ گونــه در حیــات 
جملــه  از  وحش هــا  بــاغ  در  گونــه   ۱۳ و  وحــش 

گنون هــا. گوریل هــا، بابون هــا، شــامپانزه ها و 
تمــام مجموعــه داده هــای بررســی شــده توســط 
کلــی مــرگ و میــر را نشــان  تیــم، همــان الگــوی 
کــه خطــر بــاالی  کــی از آن اســت  کــه حا می دهــد 
بــه ســرعت در ســال های  کــه  نــوزادی  در  مــرگ 
کــم  کاهــش می یابــد، تــا اوایــل بزرگســالی  نوجوانــی 
اســت و ســپس بــه طــور مــداوم بــا بــاال رفتــن ســن 

می یابــد.  افزایــش 

افرادی که جوان می مانند بیشتر از دیگران عمر می کنند؟
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مواد الزم :
غ : یک عدد     سینه مر

    نان تست خرد شده : یک عدد
    ماست چکیده : نصف پیمانه

    جعفری خرد شده : یک قاشق غذا خوری
کر خرد شده : به میزان الزم     بیسکوییت کرا

طرز تهیه:
در روش تهیــه ایــن نــوع فینگــر فــود خوشــمزه ابتــدا 
بــا فلفــل، پیــاز، زعفــران و  غ را همــراه  ســینه مــر
کــرده و بعــد آن را ریــش ریــش نماییــد  نمــک آب پــز 
کنیــد.  ســپس دور نــان تســت را بــرش زده و خــرد 
غ ریــش شــده را بــا ماســت چکیــده  حــاال ســینه مــر
کــرده تــا مــواد بــه شــکل خمیــری  و جعفــری ترکیــب 

گــردو از مــواد برداشــته  در آیــد ســپس بــه انــدازه یــک 
و بــه شــکل تــوپ درســت کنیــد. در مرحلــه پایانــی از 
غ بســیار خوشــمزه حــاال توپ  نحــوه تهیــه ترافــل مر
ها را داخل بیســکوییت خرد شــده غلتانده ســپس 

کاغــذی بگذاریــد. کپســول هــای  داخــل 

کــه بســیار فقیــر بــودو در زمســتان لبــاس و  درویشــی 
کــم  غــذا نداشــت. هــرروز در شــهر هــرات غالمــان حا
گرانقیمــت  کــه جامه هــای زیبــا و  شــهر را می دیــد 
کمــر  کمربندهــای ابریشــمین بــر  بــر تــن دارنــد و 
کــرد  می بندنــد. روزی بــا جســارت رو بــه آســمان 
گفــت خدایــا! بنــده نــوازی را از رئیــس بخشــندة  و 
شــهر مــا یــاد بگیــر. مــا هــم بنــدة تــو هســتیم. زمــان 
و  کــرد  را دســتگیر  روزی شــاه خواجــه  و  گذشــت 
دســت و پایــش را بســت. می خواســت بینــد طالهــا 
کــرده اســت؟ هرچــه از غالمــان می پرســید  را چــه 
را  غالمــان  مــاه  یــک  نمی گفتنــد.  چیــزی  هــا  آن 
کــرد و می گفــت بگوییــد خزانــة طــال و پــول  شــکنجه 
گلویتــان را می بــرم و  گــر نگوییــد  کجاســت؟ ا کــم  حا
گلویتــان بیــرون می کشــم. امــا غالمــان  زبانتــان را از 

شــب و روز شــکنجه را تحمــل می کردنــد و هیــچ 
کــرد ولــی هیــچ  نمی گفتنــد. شــاه انهــا را پــاره پــاره 
یــک لــب بــه ســخن بــاز نکردنــد و راز خواجــه را فــاش 
نکردنــد. شــبی درویــش در خــواب صدایــی شــنید 
کــه می گفــت: ای مــرد! بندگــی و اطاعــت را از ایــن 

غالمــان یــاد بگیــر.

غ ترافل مر خواجه بخشنده و غالم وفادار

دستپخت کوتاه حکایت 

 )Ford Motor Company( شــرکت فــورد موتــور
خودروســازی  شــرکت  یــک  فــورد  بــه  معــروف 
شــهر  در  مســتقر  ملیتــی  چنــد  و  آمریکایــی 
ســال  از  شــرکت  ایــن  اســت.  آمریــکا  دیربــورن 
۱۹۳۸ خودروهــای لوکــس ارزان قیمت تــری بــا 
برنــد مرکــوری تولیــد می کــرد، امــا از ســال ۲۰۱۱ 
کــرد. فــورد  تولیــد خــودرو بــا ایــن برنــد را متوقــف 
شــرکت  و  مــزدا  ژاپنــی  شــرکت  از  کمــی  ســهام 
بریتانیایی اســتون مارتیــن را نیز در اختیــار دارد. 
ایــن شــرکت بیــن ســال های ۱۹۹۹ تــا ۲۰۱۰ مالــک 
گزارشــات منتشــر  شــرکت ســوئدی ولــوو بــود. 
کــه شــرکت خودروســازی  شــده نشــان می دهــد 
فورد در ســال ۲۰۱۷ در صدر فهرســت ســازندگان 

خودروهــای خودگــردان قــرار داشــته اســت.
تاریخچه تأسیس شرکت فورد

گــر چــه شــرکت فــورد در ســال ۱۹۰۳ میــالدی  ا
تأســیس شــد، اما هنری فورد هفت ســال پیش 
از آن اولیــن وســیله نقلیــه چهــار چــرخ را ابــداع و 
کــرد ایــن چهارچــرخ هماننــد یــک قایق با  تولیــد 
ــدون  ــد و ب ــده می ش ــان ران ــک فرم ــتفاده از ی اس
را داشــته  بــه عقــب  برگشــت  امــکان  کــه  ایــن 
باشــد بــا دو ســرعت متفــاوت حرکــت می کــرد. 
کــه هنــری فــورد بــا ســرمایه  ســال ۱۹۰۳ زمانــی 
گــذار توافق  ۲۸ هــزار دالری بــه همــراه ۱۱ ســرمایه 
کــرد  نامــه همــکاری بــا ایالــت میشــیگان را امضــا 
ــه  ک ــن  ــود ای ــا وج ــد. ب ــیس ش ــورد تأس ــرکت ف ش
هنــری فــورد در زمــان تأســیس شــرکت ذکــر شــده 
۳۹ ســاله و نســبتًا جــوان بــود موفــق شــد ایــن 
شــرکت را بــه یکــی از بزرگ تریــن و ســودآورترین 
کنــون  کنــد. هــم ا کمپانی هــای تاریــخ تبدیــل 
کار  کســب و  کــه ایــن  بیــش از یــک قــرن اســت 
در خانــدان فــورد نســل بــه نســل انتقــال پیــدا 

می کنــد.
اولین محصوالت شرکت فورد

ــرکت  ــالدی ش ــا ۱۹۰۸ می ــال های ۱۹۰۳ ت ــن س بی
 A، B، C، F، K، N، R فــورد خودروهــای مــدل
کــه هــر ســال تنهــا هــزار دســتگاه  کــرد  و S را تولیــد 
فــروش  بــه  مدل هــا  ایــن  از  کمتــر  حتــی  یــا 
کــه بــه  می رســید. اولیــن خــودروی شــرکت فــورد 
مرحلــه تولیــد انبــوه رســید مــدل T نــام داشــت؛ 
ایــن محصــول بــه یــک ماشــین بســیار محبــوب 
کــه در  تبدیــل شــد. ایــن خــودروی ســیاه رنــگ 
ــیار  ــت بس ــر قیم ــد از نظ ــازار ش ــال ۱۹۰۸ وارد ب س
کــه یــک ســال پــس از  مناســب بــود، بــه طــوری 

کاهــش  تولیــد قیمــت آن از ۸۲۵ بــه ۳۶۰ دالر 
ــای  ــی از خودروه ــال ۱۹۱۸ نیم ــرد. در س ک ــدا  پی
ــود. ایــن  ــکا فــورد مــدل T ب ــاالت متحــده آمری ای
یــک میلیــون  از  شــرکت در ســال ۱۹۲۲ بیــش 
کــرد و ۵۶ درصــد  خــودروی فــورد مــدل T تولیــد 
ــاص  ــود اختص ــه خ ــان را ب ــودرو در جه ــد خ تولی

داده بــود.
موفقیت های شرکت فورد

شــرکت فــورد در طــول زمــان صاحــب بعضــی 
جگــوار  ماننــد  محبــوب  و  بــزرگ  برندهــای  از 
)Jaguar و( لنــدروور )Land Rover ( بــوده اســت. 
میــالدی   ۲۰۱۰ تــا   ۱۹۹۹ ســال  از  شــرکت  ایــن 
نیــز بــه مــدت ۱۱ ســال صاحــب برنــد ســوئدی 
ولــوو )Volvo ( بــود. عــالوه بــر ایــن شــرکت فــورد 
ــام مرکــوری  صاحــب برنــد معــروف دیگــری بــه ن
)Mercury ( نیــز بــود. ایــن شــرکت از ســال ۱۹۳۸ 
میــالدی خودروهــای لوکســی بــرای بــازار آمریــکا، 
می کــرد.  تولیــد  خاورمیانــه  و  مکزیــک  کانــادا، 
فعالیــت برنــد مرکوری در ســال ۲۰۱۱ توســط فورد 

ــد. ــف ش متوق
بزرگ ترین چالش شرکت فورد

بزرگ تریــن  از  یکــی  میــالدی   ۲۰۰۶ ســال  در 
کمپانــی  چالش هــای شــرکت فــورد رخ داد؛ ایــن 
کــه تقریبــًا ۱۲.۷ میلیــارد دالر ضــرر  کــرد  اعــالم 
کــرده اســت و احتمــااًل تــا ســال ۲۰۰۹ ســود دهــی 
نخواهــد داشــت. بــا ایــن وجــود شــرکت فــورد 
موفــق شــد بــا اســتفاده از تمــام نیــروی خــود در 
ــون  ــا ۷۵۰ ملی ــالدی ب ــال ۲۰۰۷ می ــه دوم س نیم
دالر ســود فعالیــت خــود را بــا موفقیــت ادامــه 

و  برندهــای جگــوار  نیــز  دهــد. در ســال ۲۰۰۸ 
 )Tata Motors( لنــدروور را بــه تاتــا موتــورز هنــدی

فروخــت.
خودروهای معروف شرکت فورد

ماشــین  اولیــن  کــه   T مــدل  فــورد  خــودروی 
مقــرون بــه صرفــه شــرکت فــورد بــود، موفــق شــد 
برنــد خــود را بــه همــه جهــان نشــان دهــد. پــس 
معروف تریــن  از  یکــی  موســتانگ  فــورد  آن،  از 
خــودرو  دنیــای  مدل هــای  محبوب تریــن  و 
قــدرت  نمــاد  عنــوان  بــه  و  شــد  شــناخته 
معــروف شــد. فــورد تاندربــرد نیــز از جملــه دیگــر 
کــه  بــود  فــورد  کمپانــی  معــروف  محصــوالت 
ــد و  ــد می ش ــا ۲۰۰۵ تولی ــال های ۱۹۵۵ ت ــن س بی
دارای ۱۱ نســل اســت. تانــوس نیــز یکــی دیگــر از 
خودروهــای محبــوب شــرکت فــورد بــوده اســت 
کــه تولیــد آن از ســال ۱۹۳۹ آغــاز شــده اســت و تــا 
کــرد. نــام ایــن خــودرو از  ســال ۱۹۹۴ ادامــه پیــدا 
گرفتــه شــده اســت. کوهســتانی در آلمــان الهــام 

وضعیت کنونی شرکت فورد
کنــون شــرکت خودروســازی فورد بــه عنوان  هــم ا
کننــده خــودرو در ایــاالت متحــده  دومیــن تولیــد 
آمریکا شــناخته شــده اســت و از پایان ســال ۲۰۱۱ 
میــالدی نیــز پنجمیــن خودروســاز بــزرگ جهــان 
گرفتــه شــد. در حــال حاضــر بیــش از ۲۱۳  در نظــر 
ــه ایــن شــرکت در سراســر  کارخان هــزار نفــر در ۹۰ 
کار هســتند. خانــواده فــورد  جهــان مشــغول بــه 
کنــون بــا در اختیــار داشــتن دو درصــد از  هــم ا
ســهام شــرکت فــورد مالــک اصلــی آن محســوب 

می شــود.

وصلــه  منظــور  بــه  به روزرســانی هایی  تازگــی  بــه 
بیــش از ۹۰  آســیب پذیری موجــود در دســتگاه های 
دســتگاه های  و  سیســتم عامل  اندرویــد  دارای 
Pixel منتشــر شــده اســت؛ لــذا توصیــه می شــود 
به روزرســانی  بــه  نســبت  ســریع تر  هرچــه 
شــود.   اقــدام  آســیب پذیر  سیســتم عامل های 

شــده،  وصلــه  آســیب پذیری  مهمتریــن 
بخــش  در   ۰۵۰۷-۲۰۲۱-CVE آســیب پذیری 
کــه بــه  System در سیســتم عامل اندرویــد اســت 
کــد از راه دور را خواهــد داد. مهاجــم امــکان اجــرای 

افزایــش  بحرانــی  آســیب پذیری  یــک  همچنیــن 
ســطح دسترســی )CVE-۲۰۲۱-۰۵۱۶( نیــز در ایــن 
کــه جزئیــات فنــی بیشــتری  بخــش وجــود دارد 
از آن ارائــه نشــده اســت. چندیــن آســیب پذیری 
افزایش ســطح دسترســی در ســایر بخش هــای این 

سیســتم عامل نیــز وجــود دارد. 
آســیب پذیری های  بــه  می تــوان  بیــن  ایــن  در 
-CVE  ،۰۵۰۸-۲۰۲۱-CVE  ،۰۵۱۱-۲۰۲۱-CVE
-۲۰۲۱-CVE و   ۰۵۱۰-۲۰۲۱-CVE  ،۰۵۰۹-۲۰۲۱

کــه بــه یــک مهاجــم محلــی امکان  کــرد  ۰۵۲۰ اشــاره 
را در سیســتم عامل  کــد دلخــواه خــود  می دهــد 
کاربــری  کــرده و الزامــات تعامــل  آســیب پذیر اجــرا 
را بــه منظــور دسترســی بــه مجوزهــای اضافــی دور 

بزنــد.
گــوگل   Pixel اشــکاالت موجــود در دســتگاه های
عمدتًا دارای شــدت متوســط هستند. در این بین 
ــرویس در ــع س ــیب پذیری های من ــه آس ــوان ب  می ت
-CVE و   ۱۹۷۱-۲۰۲۰-Android runtime CVE  (

کــد  اجــرای  آســیب پذیری  یــک  و   )۰۵۵۵-۲۰۲۱
-۲۰۲۱-Media Framework (CVE در  دور  راه  از 

 Pixel ۰۵۵۷( اشــاره کــرد. در مجمــوع دســتگاه های
کــه بــر  دارای ۴۳ آســیب پذیری امنیتــی هســتند 
 Android runtime، Framework، بخش هــای 
اندرویــد  هســته   ،Media Framework، System
و   Knowles IAXXX adnc driver بخش هــای و 

می گذارنــد. تأثیــر   Pixel در  Pixel Launcher
تنهــا ۴ مــورد از آســیب پذیری های مذکــور دارای 
کــه شــامل دو آســیب پذیری  ــاال هســتند  شــدت ب
 Pixel بخش هــای در  دسترســی  ســطح  افزایــش 
یــک   ،)۰۶۰۸-۲۰۲۱-CVE و   ۰۶۰۷-۲۰۲۱-CVE
در دسترســی  ســطح  افزایــش   آســیب پذیری 

) Media Framework CVE-۲۰۲۱-۰۵۶۵( و یــک 
دیگــر  دسترســی  ســطح  افزایــش  آســیب پذیری 

هســتند.  )۰۵۷۱-۲۰۲۱-Framework CVE(در
گــوگل جزئیــات فنــی بیشــتری دربــاره هیچ یــک از 
ــول،  ــور معم ــه ط ــت. ب ــرده اس ــر نک ــا منتش نقص ه
وصلــه  آســیب پذیری های  فنــی  جزئیــات  گــوگل 
دســتگاه های  کثریــت  ا کــه  زمانــی  تــا  را  شــده 
آســیب پذیر وصله هــا را دریافــت نکننــد، منتشــر 

نمی کنــد.
ــر ایــن  ــا باالت ــه امنیتــی ۰۵-۰۶-۲۰۲۱ ی ســطح وصل

رفــع می کنــد. را  آســیب پذیری ها 

فــدرال  فنــاوری  موسســه  دانشــمندان  از  تیمــی 
موسســه  و  ســوئیس  در   )ETH Zurich(زوریــخ
مکــس پالنــک)Max Planck( در آلمــان  بــا حمایــت 
آژانــس فضایــی اروپــا)ESA( بــه تازگــی موفــق بــه 
کــه  ــا شــده اند  ســاخت و توســعه یــک ربــات چهارپ
کــرد.  ایــن  کاوش خواهــد  مریــخ را بــا پیــاده روی 
گونــه ای  بــه  و  دارد  نــام  ک«  »اســپیس با ربــات 
در  را  مریخ نوردهــا  ناتوانــی  تــا  شــده  طراحــی 
ــه امــکان حضــور آنهــا نیســت،  ک بررســی مناطقــی 
ک می توانــد بــا پایــداری  کنــد. اســپیس با جبــران 
کنــد؛ همچنیــن یــک  ــور  از زمین هــای ناهمــوار عب
کــه انــرژی آن را بــرای تعییــن بهتریــن  الگوریتــم دارد 
گیــری می کنــد. ســایر مریخ نــوردان  مســیر انــدازه 
کنجــکاوی  و  اســتقامت  ماننــد  در ســیاره ســرخ 
کــه امــکان ســفر  چرخ هــای عظیــم الجثــه ای دارنــد 
را محــدود می کنــد. ربــات چهارپا ایــن امــکان را دارد 

کنــد و احتمــااًل  کــه از زمین هــای ناهمــوار صعــود 
کــه ممکــن  کنــد  نشــانه هایی از حیــات را جســتجو 
اســت تــا پیــش از ایــن مــورد توجــه قــرار نگرفتــه 
ــر روی  ــرای پیمــودن ب ــات در ابتــدا ب باشــد. ایــن رب
مــاه ســاخته شــده بــود و برنامــه ریــزی شــده بــود تــا 
کنــد، امــا ســازندگان  آن  بــه جــای پیــاده روی پــرش 
کار در مریــخ ســازگار  کــرده و بــرای  را دوبــاره طراحــی 
کــه ایــن ربــات چــه  کردنــد. هنــوز مشــخص نیســت 

زمانــی بــه ســیاره ســرخ فرســتاده می شــود.

گــوگل از  دوربیــن هــای تلفــن هوشــمند پیکســل 
ــادر  ــا اســتفاده از هــوش مصنوعــی ق مــاه آینــده ب
خواهنــد بــود ضربــان قلب و تنفــس کاربر را انــدازه 

بگیرند. 
 Google Play برنامه های سالمت موجود در فروشگاه 
و فروشــگاه اپ اســتور اپــل سالهاســت قابلیتهــای 
مشــابه را فراهم می کنند اما بررســی انجام گرفته در 
ســال ۲۰۱۷ نشــان داد صحــت و دقــت ایــن برنامه ها 

متفــاوت بــوده و اســتفاده اندکــی از آنهــا وجــود دارد.
گ اعالم کرد انتظــار دارد  گــوگل در یــک پســت وبال
ایــن قابلیــت را بــرای ســایر تلفنهــای هوشــمند 
کنــد امــا برنامــه هایــش  اندرویــدی هــم عرضــه 

بــرای آیفــون نامعلــوم اســت.
گــوگل و محصــوالت  ســاعت اپــل، فیــت بیــت 
مشــابه دیگــر دسترســی بــه فناوریهــای ســنجش 
ضربــان قلــب را بــه مخاطبــان گســترده ای فراهم 

کــرده انــد.

محققان ناسا و اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا 
ــرا منتشــر  ــه اخی ک ــدی  )NOAA ( در مطالعــه جدی
کــره زمیــن  کردنــد، عــدم تعــادل انــرژی  شــد اظهــار 
طــی یــک دوره ۱۴ ســاله )از ۲۰۰۵ تــا ۲۰۱۹( تقریبــًا دو 
برابــر شــده اســت. عــدم تعــادل انــرژی درک میــزان 
گرمــای جــذب شــده توســط زمیــن از خورشــید در 
مقایســه بــا مقــدار تشعشــعات مــادون قرمــز حرارتی 
ــن  ــت. »نورم ــا اس ــه فض ــن ب ــده از زمی ــده ش برگردان
لوئب« )Norman Loeb ( نویسنده اصلی تحقیق و 
گفــت: میــزان ایــن افزایــش بی ســابقه  محقــق ناســا 
اســت. محققــان فعالیــت انســانی را بــه عنــوان یکی 
کاتالیزور هــا می داننــد.  چندی پیش  از اصلی تریــن 
نیــز محققــان سوئیســی اعــالم کــرده بودنــد کــه بین 

ســال های ۱۹۹۱ تــا ۲۰۱۸، بیــش از یــک ســوم مــرگ و 
کــه گرمــا در آن هــا نقش داشــته، به دلیل  میر هایــی 
گرمایــش جهانــی ناشــی از فعالیت هــای انســانی 
گاز هــای  بوده انــد. طبــق تحقیقــات انجــام شــده 
گلخانــه ای ناشــی از فعالیت هــای انســانی گرمــا را در 
ــخ را  ــرف و ی ــپس ب ــد و س ــه دام می اندازن ــفر ب اتمس
کــه در نتیجــه بخــار آب بیشــتری بــه  ذوب می کننــد 
جــو وارد می شــود و از ایــن طریــق از خــروج تابــش 
جلوگیــری می شــود. محققــان همچنیــن علــت 
تغییــر فــاز اقیانــوس آرام از مرحلــه خنــک بــه مرحلــه 
گــرم را ایــن موضــوع دانســته اند. محققــان بــرای 
دســتیابی بــه یافته هــای خــود و مقایســه آن هــا بــا 
یکدیگــر از داده هــای یــک ســری ماهــواره و شــبکه 

کردنــد. شــناور اقیانوســی اســتفاده 

شناسایی۹۰ آسیب پذیری در سیستم عامل اندرویدداستان شرکت فورد کاوش نخستین ربات چهارپا مریخ

امکان سنجش ضربان قلب و تنفس 
با دوربین گوشی گوگل

گرمای بیش از حد زمین هشدار ناسا درباره 

فناوریربخفناوریربخ فناوریربخ

فناوریربخ

ناساربخ

کــه مــی دانیــد در نقــاط مختلــف دنیــا  همانطــور 
ــود و  ــی ش ــده م ــادی دی ــیار زی ــی بس ــاوت فرهنگ تف
کــدام  طــرز فکــر افــراد متفــاوت اســت. از طرفــی هــر 
از آن هــا در مــورد لبخنــد نظــرات متفاوتــی دارنــد 
کل، لبخنــد یعنــی حرکــت عضــالت  امــا بــه طــور 
کنــد.  کــه احساســات مختلــف را بیــان مــی  صــورت 
در این قســمت قصد داریم جمالت جذاب از افراد 
کنیــم. معــروف را در مــورد لبخنــد بــه شــما معرفــی 

 Smiling is universally considered to be a way
 we display joy. It can communicate our internal
 world to people on the outside, and it can be a

.welcoming sign to new people
لبخنــد یــک راه جهانــی بــرای نشــان دادن لــذت 
اســت و از طریــق آن مــی تــوان بــا دنیــای درون و 
کــرد و یک عالمت خوش  بیــرون افــراد ارتبــاط برقــرار 

گویــی بــه افــراد جدیــد هــم هســت. آمــد 
 When we smile, our muscles can send feedback

.to our faces and help to boost our mood
ــورت  ــالت ص ــم، عض ــی زنی ــد م ــه لبخن ک ــی  هنگام
کــه  کننــد  مــا بازخــوردی را بــه مغزمــان ارســال مــی 

روحیــه مــان را بهبــود مــی بخشــد.
Peace begins with a smile.” - Mother Teresa” 

آرامش با لبخند شروع می شود. » مادر ترزا«

1-  »راستشو می گم« 
کار بــردن عباراتی چون  افــراد دروغگــو معمــوال با بــه 
» راستشــو مــی گم« یا »صادق هســتم« قصــد دارند 
کــه شــنوندگان آن هــا  خــود را جــوری نشــان دهنــد 
کنیــد از ایــن عبــارت اســتفاده  کننــد. ســعی  را بــاور 
نکنیــد و مراقــب کســانی هم که اســتفاده می کنند 

باشــید زیــرا ممکــن اســت دروغ بگویند.
2-  »تا جایی که من می دانم«

ــه  ک ــی اســتفاده شــود  ــد زمان  ایــن عبــارت مــی توان
شــما بــه خاطــر ذکــر دقیــق گفتــه هــای خــود آن را به 
کار مــی بریــد امــا ممکــن اســت مخاطبین شــما این 
کــه راه فــراری بــرای گفته های  گونــه برداشــت کننــد 
غلــط خــود در نظــر گرفتــه اید. ســعی کنیــد تا جایی 
کــه مــی دانیــد و بــاور داریــد  کــه مــی توانیــد آنچــه را 

کنیــد. صحیــح اســت، بــه وضــوح بیــان 
3- »باور کن« 

دیگــران  تــا  دارنــد  اصــرار  عمدتــا  دروغگــو  افــراد    

ــز از ایــن  کننــد بنابرایــن هرگ ــاور  حــرف هایشــان را ب
عبــارت اســتفاده نکنیــد.

4- »تا جایی که یادم میاد« 
کنیــد، انتظــار ایــن  گــر از ایــن عبــارت اســتفاده مــی  ا
کــه افــراد شــما را دروغگو بپندارند. را داشــته باشــید 

5- من هرگز...« 
 -:« تو اون پول را دزدیدی ؟« 

-:« من هرگز پولی که برایم نباشد را برنمی دارم ».
ــه رفتــار هــای آینــده شــما  ــا قاطعیــت، ب پاســخی ب
ــد و  ــام داده ای ــته انج گذش ــه در  ــه آنچ ــاره دارد ن اش

ــت. ــی اس ــانه دروغگوی ــر نش ــن ام ای

ماچوپیچــو یکــی دیگــر از عجایــب هفت گانــه جهــان 
اینکاهــا  پــرو واقــع شــده و در دوره  کــه در  اســت 
ــهر  ــن ش ــاخت ای ــدف از س ــت. ه ــده اس ــاخته ش س

در ارتفــاع ۲۳۰۰ متــری از ســطح دریــا، آن هــم در 
کشــور پــرو به منظــور توانایــی مقابلــه  کوه هــای آنــد 
بــا دشــمنان و در امــان مانــدن از هرگــون هجــوم 

مهاجمــان انجــام شــده اســت.

کننــده حــاوی روغــن هــای پایــدار و  کــرم مرطــوب 
گزینــه بــرای اســتفاده  اشــباع شــده بخریــد بهتریــن 
کننــده روغــن هــای اشــباع  ــرم هــای مرطــوب  ک در 
شــده و منحصــر بــه فــرد هســتند. ایــن روغــن هــا 
کــه در  دارای ترکیبــات شــیمایی خاصــی هســتند 
برابــر آســیب هــای رادیــکال آزاد مقاومــت مــی کننــد. 
کــرم  در  دهنــده  تشــکیل  هــای  روغــن  بهتریــن 
کننــده روغــن هایــی ماننــد روغــن  هــای مرطــوب 
کائــو، روغــن جوجوبــا،  کا کــره  کــره شــیا،  نارگیــل، 
 squalane و   macadamia روغــن   ،marula  روغــن 

هستند .
کرم مرطوب کننده بدون عطر مصنوعی بخرید

کننــده عطــر و رایحــه مصنوعــی  کــرم هــای مرطــوب 
نداشــته باشــند زیرا موجب ایجاد حساســیت های 
پوســتی و بســیاری از مشــکالت پوســتی خواهنــد 

شــد.

کرم مرطوب کننده یا کرم آبرسان
بــه آب دارد و بایــد آبرســان  کــم آب نیــاز  پوســت 
اســتفاده کنــد اما پوســت خشــک فاقــد روغن اســت 
و باید مرطوب شــود. بســیاری از مردم فکر می کنند 
کننــده  کــرم مرطــوب  کــرم آبرســان پوســت همــان 
کــرم آبرســان پوســت شــما را نــرم و لطیــف  اســت امــا 
گر پوســت شــما خشــک و پوســته پوسته  می کند وا
باشــد، اســتفاده از آبرســان نمــی توانــد مفیــد باشــد.

کسیدان ها کرم مرطوب کننده و آنتی ا
کــه  رادیــکال هــای آزاد، مولکــول هایــی هســتند 
موجــب تخریب ســلول های پوســت در طــول زمان 
کســیدان،  می شــوند. نرم کننده های حاوی آنتی ا
بــرای هــر نوع پوســتی مفیــد اســت و این نــرم کننده 
هــا ماننــد عصــاره چــای ســبز، بابونــه و انــار پوســت را 
کســیدان، رادیــکال  کننــد. آنتــی ا شــفاف و تــازه مــی 
کنــد و  هــای آزاد موجــود در پوســت را خنثــی مــی 

پوســت را جــوان مــی ســازد.

جمالت زیبا و مفهومی انگلیسی درباره لبخند

عباراتی که شما را دروغگو 
و غیر قابل اعتماد نشون میدهد

ماچو پیچو

بهترین نوع کرم مرطوب کننده

سرگرمیربخ

دانستنیهاربخ

عجایب جهانربخ

زیباییربخ

کی هستی؟« »ِاهه... تو دیگه 

کاخ آپادانای شوش

این طور که به نظر می رسد، این سنجاب کوچولو با عجایب زمستان چندان هم بیگانه نیست. گرچه، او خودش را با آدم برفی رفیق می گیرد اما 
انگار باز در ژرفای ذهنش به این می اندیشد که دوست برفی اش واقعا چه نیازی به بینی دارد، آن هم یک هویج خوشمزه!

کاخ آپادانای شوش قصر زمستانی شاهان هخامنشی بوده است. این کاخ به دستور داریوش بزرگ پادشاه هخامنشی در حدود سال های 
۵۱۵_۵۲۱ پیش از میالد در شوش روی آثار و بقایای عیالمی بنا نهاد شد. دیوارهای کاخ از خشت و ستون های آن از جنس سنگ است.

عکس روز

گردشگری
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