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بــر اســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده در ســال ۲۰۲۰، شــرکت فــوالد مبارکــه در میــان ۵۰ شــرکت بــزرگ تولیــد 
کننــده فــوالد در جهــان قــرار گرفــت. فــوالد خوزســتان و ذوب آهــن اصفهــان نیــز بــه ترتیــب با رتبه هــای ۹۵ 
و۱۳۱ در ایــن رتبــه بنــدی مــی درخشــند.  بــر اســاس فهرســت منتشــر شــده درخصــوص میــزان تولیــد ۱۳۷ 
فوالدســاز بزرگ جهان در ســال ۲۰۲۰، نام ســه شــرکت فوالدســازی ایرانی )فوالد خوزســتان، فوالدمبارکه، 
ذوب آهــن اصفهــان( قــرار گرفتــه کــه بهترین رتبه نیز از آن شــرکت فوالدمبارکه اســت. شــرکت فوالد مبارکه 
کان این رتبــه را حفظ کرد،  در ســال ۲۰۱۹ میــادی در رتبــه ۴۶ جهــان قــرار داشــت و در ســال ۲۰۲۰ نیــز کمــا
بــه ایــن شــکل کــه میــزان تولیــد خود را از ۹ میلیــون و ۱۲۰ هزارتن در ســال ۲۰۱۹ به ۹ میلیــون و ۸۴۰ هزارتن 
رســاند تــا همچنــان در رتبــه ۴۶ و در میــان ۵۰ شــرکت بــزرگ تولیدکننــده فــوالد در جهــان باقــی بمانــد. 

شــرکت Baowu iron&Steel از کشــور چیــن بــا تولیــد ۱۱۴میلیــون و ۲۵ هزارتــن رتبــه اول تولیــد در ســال...
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ــا بیان اینکــه  کمیســیون صنایــع مجلــس ب عضــو 
ــه  کشــور ب ــازار خــودروی  طــرح تحــول صنعــت و ب
گفــت: در ایــن  صحــن علنــی ارســال شــده اســت، 
طــرح بنــد مربــوط بــه عرضــه خــودرو در بــورس نیــز 

ــده شــده اســت. دی
گــو بــا مهــر در مــورد آخریــن  گفــت و  علــی جــدی در 
وضعیــت طــرح تحــول صنعــت و بــازار خــودروی 
کشــور، اظهــار داشــت: این طــرح چنــدی پیــش 
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس نهایــی  در 
و امــروز بــرای بررســی های آخــر بــه صحــن مجلــس 

ارســال شــد.
کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس در  عضــو 
ــا عرضــه خــودرو در  مــورد مخالفــت وزیــر صمــت ب
ــه عرضــه خــودرو در  ــوط ب گفــت: بنــد مرب ــورس،  ب
گنجانــده شــده اســت و بایــد  بــورس نیــز در طــرح 
دیــد نظــر نماینــدگان مجلــس در صحن چیســت.
کــرد  گذشــته مجلــس بارهــا بــه دولــت اعــام  ســال 
کــه بــرای ســاماندهی بــازار خــودرو الیحــه ای را بــه 
کنــد امــا بــه دلیــل عــدم اعتنــای  مجلــس ارائــه 
دولــت به ایــن موضــوع، نماینــدگان راســا اقــدام بــه 
تدویــن طرحــی تحــت عنــوان »طــرح تحــول بــازار 
و صنعــت خــودروی ســبک« بــرای اصــاح شــرایط 
موجــود بــازار خــودرو کردند؛ طراحان معتقدند که 
ــه متعــادل شــدن  ــوان ب ــا اجرای ایــن طــرح می ت ب
قیمت هــا و حــذف رانــت و واســطه گری امیــدوار 

بــود.
مــورد  کــه  طــرح  مهم ایــن  محورهــای  از  یکــی 
اختــاف مجلــس و وزارت صمــت اســت، عرضــه 
خــودرو در بــورس و چگونگــی انجــام آن اســت. 
ــادن  ــع و مع ــیون صنای کمیس ــد در  ــن بن گرچه ای ا
گفتــه جــدی بــه صحــن  مجلــس تصویــب و بــه 
گفتگویــی اعــام  ارســال شــده امــا وزیــر صمــت در 
کــه همچنــان بــا عرضــه خــودرو در بــورس  کــرد 
کــه اجرای ایــن طــرح  مخالــف اســت و اعتقــاد دارد 

کارشناســی شــده ای نیســت. کار 
عــاوه بــر رزم حســینی، دهقــان دهنــوی رئیــس 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نیــز چنــدی پیــش 
ضمــن مخالفــت بــا عرضه خــودرو در بــورس، گفته 
کاالی مناســبی بــرای ورود بــه  کــه خــودرو،  بــود 
ــورس  ــی وارد ب کاالی ــواًل  ــرا معم ــت. زی ــورس نیس ب

کــه تا ایــن حــد دارای تنــوع نباشــد. می شــود 

عضو کمیسیون صنایع مجلس 
خبر داد؛

طرح عرضه خودرو 
در بورس به صحن رفت

خبرربخ

گزارشربخ

طــی ســه ســال اخیــر عــاوه بــر افزایــش قیمــت دالر 
کــه در صعــودی بــودن نــرخ خــودرو بســیار تاثیرگــذار 
بــوده، ممنوعیــت واردات نیــز مزیــد بــر علــت شــده 
کمبــود عرضــه، قیمت هــا ســر بــه فلــک  تــا در ســایه 
بکشــد، در ایــن روز هــا بــا توجه اینکــه زمزمــه احیــای 
گــوش می رســد و از ســوی دیگــر تکلیــف  برجــام بــه 
کارشناسان  انتخابات نیز مشخص شده، برخی از 
ــودرو  ــی واردات خ ــازی احتمال ــا آزادس ــد، ب معتقدن
ابراهیــم رئیســی، قیمــت خودرو هــای  در دولــت 
وارداتــی و داخلــی بــا تعدیــل قابــل توجهــی روبــرو 

خواهــد شــد.
انجمــن  دببــر  دادفــر  مهــدی  فــرارو،  گــزارش  بــه 
واردات  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  خــودرو  واردکننــدگان 
ــد  ــده آزاد خواه ــت آین ــی در دول ــای خارج خودرو ه
گفــت: بــه احتمــال زیــاد بعــد از تشــکیل دولــت  شــد 
خواهــد  فراهــم  خــودرو  واردات  امــکان  جدیــد 
گرفــت،  شــد، این امــر بــه دو دلیــل صــورت خواهــد 
اول اینکــه دولــت آتــی بــه دنبــال افزایــش رضایــت 
ــه در ایــن راســتا  ک ــود  عمومــی و جلــب آن خواهــد ب
گام  یــک  می توانــد  خــودرو  واردات  آزادســازی 
کنــد و همیــن موضــوع موجــب  بســیار مهــم باشــد، 
کــه ممنوعیــت واردات برطــرف شــود. می شــود 

وی افــزود: دوم هم اینکــه بــرای ســاماندهی بــازار 
ــه صنعــت  ک ــد واردات آزاد شــود چرا ــز بای خــودرو نی
بــوده  خودروی ایــران در حــال حاضــر انحصــاری 
نمی گیــرد، در  آن شــکل  در  رقابتــی  و هیچگونــه 
افزایــش  شــاهد  مــا  کــه  اســت  فضایــی  چنیــن 
سرســام آور قیمــت خــودرو طــی ســه ســال اخیــر 
کــه هیچگاه ایــن رونــد رخ نــداده بــود، بــه  بودیــم 
تازگــی نیــز شــورای رقابــت بــه صــورت قطعــی قیمت 
صــورت  بــه  را  ســایپا  و  خــودرو  محصوالت ایــران 

کــرده اســت. گران تــر  متوســط ۱۰ درصــد 
آینده بازار خودرو در دولت جدید 

اشــاره  بــا  خــودرو  صنعــت  کارشــناس  زاوه  فربــد 
به اینکــه بــا انتخاب رئیس جمهــور منتخب به نظر 
ــد رو  کشــور می توان ــه اوضــاع اقتصــادی  ک می رســد 
بــه بهبــود حرکــت کنــد، اظهارداشــت: بــه هــر دلیلی 
طــی ســالیان گذشــته موضــوع پیوســتن بــه fatf بــه 
تصویــب نرســیده وطــی شــش مــاه اخیــر نیــز برجــام 
نتوانســت، احیــا شــود، امــا بــه نظر می رســد با توجه 
کــه اصول گرایــان ریاســت جمهــوری را نیــز در  به ایــن 
گرفتنــد، بــه اعتقــاد بنده ایــن دو موضــوع  دســت 
نیــز می توانــد مــورد حــل و فصــل قــرار بگیــرد و در 

 fatf ــه نوعــی هــم نهایــت تعییــن تکلیــف شــوند، ب
ــکا و  ــا آمری ــران ب ــه تصویــب خواهــد رســید و هم ای ب
کشــور های برجامی بــه توافــق دســت پیــدا  ســایر 

کــرد. خواهــد 
کــه  وی افــزود: در چنیــن شــرایطی بــه نظــر می رســد 
واردات خــودرو آزاد خواهــد شــد، این درحالی اســت 
که آقای رئیســی و تیم اقتصادی اش موضع منفی 
در ایــن بــاره اتخــاذ نکرده انــد، بنابرایــن بــه احتمــال 
زیــاد بــا عــادی شــدن شــرایط، واردات خــودرو آزاد 
خواهــد شــد، از ســویی این موضــوع می توانــد بــر 

روی بــازار خــودرو تاثیــر بســزایی بگــذارد.
بــاالی ۲۵۰۰  گــر واردات خودرو هــای  ا گفــت:  زاوه 
سی ســی و یــا بــاالی ارزش ۴۰ هــزار دالر آزاد شــود، 
در  توجــه  قابــل  قیمــت  کاهــش  یــک  زمــان  آن 
ــت  ــه قیم ک ــوری  ــه ط ــود، ب ــم ب ــاهد خواهی ــازار ش ب
خودرو هــای وارداتــی در چنیــن صورتــی بیــن ۴۰ 
داخلــی  خودرو هــای  همچنیــن  و  درصــد  تــا ۷۰ 
کاهــش روبــرو خواهــد شــد،  ۲۰ تــا ۳۵ درصــد بــا 
بنابراین ایــن موضــوع می توانــد از اهمیــت بســزایی 
یــادآور  بــازار خــودرو  ایــن فعــال  برخــوردار باشــد. 
شــد: آزاددســازی واردات خــودرو بــر روی قیمــت 
خودرو هــای ســاخت داخــل نیــز تاثیــر فراوانــی دارد 
وبــه نوعــی باعــث افزایــش تنــوع در بــازار خــودرو 
کــه در نهایــت باعث ایجــاد رقابــت می شــود،  شــده 
کــه صنعــت خودرو ایــران سالهاســت از  موضوعــی 
آن رنــج می برنــد، در چنیــن شــرایطی هر چــه رقابت 
در بــازار بیشــتر باشــد، قیمت هــا نیــز می توانــد بــا 

کاهــش همــراه شــود. 
کــه دولــت  وی همچنیــن در مــورد سیاســت هایی 
گفــت:  کــرد،  آینــده در حــوزه خــودرو اتخــاذ خواهــد 
قــدرت خریــد  کاهــش  بــه دلیــل  درحــال حاضــر 
اســت  رکــود  در  خــودرو  بــازار  مصرف کننــدگان، 

گســیخته  افســار  افزایــش  دلیــل  بــه  ســویی  از  و 
قیمت ها ایــن موضــوع نیــز در کاهــش تقاضــا بســیار 
اثرگــذار بوده، ایــن در حالــی اســت کــه در برنامه های 
تولیــد  گــذاری  هــدف  جدیــد  دولــت   اقتصــادی 
ــی  ــش بین ــال پی ــودرو در س ــتگاه خ ــون دس ۲ میلی
شــده که ایــن موضــوع می توانــد تبعــات زیــادی را به 

دنبــال داشــته باشــد.
کــه میــزان تولیــد  ــرد: در حــال حاضــر  ک زاوه اضافــه 
خــودرو زیــر یــک میلیــون دســتگاه در ســال اســت، 
بــا چنیــن آمــار تولیــدی، بــازار در رکــود عمیقــی قــرار 
گــر بخواهــد تولیــد دو  کــه ا دارد، ایــن درحالــی اســت 
برابــر شــود بــه طــور جــدی ممکــن اســت خودرو هــا 
که تقاضایی  روی دســت خودروســازان بمانــد، زیرا 
کــه دولــت بخواهــد  بــرای آن وجــود نــدارد مگر ایــن 
در  نیــز  موضــوع  که ایــن  کنــد  تحریــک  را  تقاضــا 
کــه دولــت  شــرایط فعلــی قابــل انجــام نیســت، زیــرا 
کــه بخواهــد آن را در قالــب  منابعــی در اختیــار نــدارد 
کنــد، بنابرایــن  وام و تســهیات بــه مــردم اعطــا 
افزایــش تولیــد می توانــد بــه رکــود بیشــتر بــازار منجــر 

شــود.
ایــن تحلیلگر بــازار خودرو همچنین درمــورد فرجام 
قیمت گــذاری خــودرو در دولــت ابراهیم رئیســی، 
کــرد: بــا توجــه بــه افزایــش تدریجــی  خاطرنشــان 
قیمــت خودرو های ســاخت داخل توســط شــورای 
کــم شــدن فاصلــه قیمتــی بیــن قیمــت  رقابــت و 
کارخانــه و قیمــت بــازار آزاد، بــه نظــر می رســد در 
کاهــش قیمــت خــودرو فراهــم  کــه شــرایط  صورتــی 
ــه آن اشــاره  ــاال ب کــه در ب شــود، طبــق متغیر هایــی 
شــد، قیمــت کارخانــه و بــازار آزاد بــه مــرور  زمــان یکی 
خودرو هــای  قیمت گــذاری  دیگــر  و  شــد  خواهــد 
ســاخت داخل توســط شــورای رقابت از حیز انتفاع 
گرفــت. ســاقط خواهــد شــد و دیگــر انجــام نخواهــد 

آیا قیمت ها کاهش خواهد یافت؟

آینده بازار خودرو در دولت جدید 

خبرربخخبرربخ

گفــت:  کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان  مدیــر 
کاهــش ۴۰ درصــدی مســافر در حمــل و نقــل  بــا 
هوایــی اســتان مواجــه هســتیم.  حســن امجــدی 
اظهــار  اســتان اصفهــان  فرودگاه هــای  کل  مدیــر 
از پیامد هــای منفــی شــیوع ویــروس  کــرد: یکــی 
کرونــا در کشــور کاهــش درآمد هــای هوانــوردی و غیر 
هوانــوردی فرودگاه هــا بــه دلیــل کاهــش تعداد پــرواز 
کــه فــرودگاه بیــن المللــی  و تعــداد مســافرین بــود 
شــهید بهشــتی اصفهــان نیــز از ایــن امــر مســتثنی 
کــه در ســال ۱۳۹۹ تنهــا ۱۰۸۳۳۰۵  نبــود، بــه طــوری 
کــه  مســافر در ایــن فــرودگاه اعــزام و پذیــرش شــدند 
را  درصــدی  کاهــش ۴۰  ســال ۱۳۹۸  بــه  نســبت 
کاهــش  بــه دنبــال داشــته اســت. او  همچنیــن بــه 
خروجــی  و  ورودی  پرواز هــای  آمــار  درصــدی   ۱۶
فــرودگاه در ۱۲ ماهــه ســال ۹۹ نســبت بــه مــدت 
کثــر  کــرد و افــزود: لغــو ا مشــابه در ســال ۹۸ اشــاره 
کاهــش پرواز هــای داخلی،  پرواز هــای بیــن المللی، 
کرونــا از قبیــل مــواد  تحمیــل هزینه هــای مقابلــه بــا 
کننــده دســت و ســطوح، خریــد لــوازم  ضــد عفونــی 
حفاظــت فــردی نظیــر ماســک دســتکش بــرای 
کارکنــان و تهیــه دوربین هــای حرارتــی  اســتفاده 
بــه  وارده  مــازاد  هزینه هــای  و  غربالگــری  بــرای 
کرونــا  فــرودگاه اصفهــان در زمــان شــیوع ویــروس 
دریافــت  خصــوص  در  امجــدی  اســت.  بــوده 
کرونایی توســط فرودگاه اصفهان گفت:  تسیهالت 
کلیــه اقدامــات انجــام شــده بــرای مقابلــه با کرونــا در 

فــرودگاه اصفهــان از محــل اعتبارات داخلی شــرکت 
اعتبــار  تامیــن  ناوبــری هوایی ایــران  و  فرودگاه هــا 
گردیــده اســت. او در رابطــه بــا علــت افزایــش قیمــت 
بلیــط هواپیمــا توســط شــرکت های هواپیمایــی 
کــرد: از داللیــل مهــم افزایــش قیمــت بلیــط  عنــوان 
هواپیمــا، صــرف نظــر از هزینه هــای پــروازی با توجه 
محدودیت هــای ناشــی از تحریــم، الزام ایرالین هــا 
بر رعایت ظرفیت مجاز پذیرش مســافر در هواپیما 
بــه میــزان ۶۰ درصد در دوران شــیوع ویروس کووید 
کل فرودگاه هــای اســتان اصفهــان  ۱۹ اســت. مدیــر 
بــودن محدودیت هــای  پابرجــا  پایــان ضمــن  در 
فــرودگاه  المللــی  بیــن  پرواز هــای  در  کرونایــی 
کــرد: طبــق آخریــن دســتور  اصفهــان خاطــر نشــان 
العمــل ابالغــی از ســوی وزارت بهداشــت، درحــال 
از  خــاص  کشــور های  از  مســافرین  ورود  حاضــر 
جملــه برزیــل، هنــد، آفریقــای جنوبــی بــه طــور 
مســتقیم و غیــر مســتقیم تــا اطــالع ثانــوی ممنــوع، 
کشــور های پرخطــر  و از مســافرین ورودی از ســایر 
ــرودگاه  ــز بهداشــت مــرزی در ف توســط پرســنل مرک
گرفتــه می شــود. او ادامــه داد:   PCR مجــددا تســت
کلیــه مســافران ورودی از طریــق پرواز هــای بیــن 
المللــی نــه تنهــا می بایســت قبــل از ورود نســبت بــه 
ارائــه تســت منفــی PCR خــود در مــدت ۹۶ ســاعت 
اقــدام نماینــد، بلکــه در هنــگام ورود بــه ترمینــال 
کســیژن ســنجی قــرار  مــورد غربالگــری حرارتــی و ا
گرفتــه و ســپس فرم هــای ســالمت تکمیــل شــده 

آنــان مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار می گیــرد.

ــات  کارخانج ــان  کارفرمای ــی  ــن صنف ــاور انجم مش
کارونــی از احتمــال افزایــش بیــش از ۷۰ درصدی  ما
کارونــی در ســال جــاری خبــر داد و گفــت  قیمــت ما
کــه تولیدکننــدگان بــرای تعییــن قیمــت دقیــق 
نــرخ  اعــام  منتظــر  جــاری،  در ســال  کارونــی  ما
گنــدم صنــف و صنعــت هســتند و ایــن تاخیــر در 
اعــام قیمــت بــرای آن ها مشکل ســاز شــده اســت. 
بــا  با ایســنا،  گفت وگــو  در  شــفق  مــژده  رســول 
ــد  ــت خری ــاری قیم ــال ج ــت در س ــه دول بیان اینک
کــه مــاده اولیــه اصلــی تولیــد  گنــدم را  تضمینــی 
کارونــی اســت، ۱۰۰ درصــد افزایــش داده، اظهــار  ما
گنــدم را ۲۵۰۰  کیلــو  گذشــته دولــت هــر  کــرد: ســال 
بــه  تومــان  و ۲۷۰۰  می خریــد  کشــاورز  از  تومــان 
امســال این  امــا  می فروخــت  صنعــت  و  صنــف 
کــه بــا هزینه هــای  قیمــت ۵۰۰۰ تومــان اعــام شــده 
تبعــی حــدود ۵۵۰۰ تومــان بــه دســت صنــف و 
صنعــت می رســد، امــا هنــوز قیمــت قطعــی اعــام 

نشــده اســت.  
وی بــا بیان اینکــه در ســال جــاری هزینه دســتمزد، 
ــز افزایــش  ــن نی کارت بســته بنــدی مثــل ســلفون و 
ــن  ــر مهمتری ــال حاض ــرد: در ح ک ــح  ــته، تصری داش
مشــکل تولیــد کننــدگان مشــخص نشــدن قیمــت 
گنــدم صنــف و صنعــت اســت و بــا گذشــت ســه ماه 
کــه قیمــت تمــام  از ســال جــاری مشــخص نیســت 
کارونی بر چه اســاس باید محاســبه شــود.   شــده ما

یارانه نمی خواهیم! 
گنــدم  شــفق بــا بیان اینکــه هنــوز دربــاره تامیــن 
تصمیمی اعــام  هــم  یارانــه  بــدون  یــا  یارانــه ای 
کــرد: البتــه تولیدکننــدگان  نشــده اســت، اظهــار 
کــه  بــه دنبــال یارانــه و تفــاوت قیمــت نیســتند؛ چرا
کلــی رانــت  رقابــت ســالم را از بیــن می بــرد. بــه طــور 
در صنعــت مشــکات و چالش هــای زیــادی بــرای 

کننده ایجــاد می کنــد.   کننــده و مصــرف  تولیــد 
در  گنــدم  واردات  ممنوعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
گفــت: در خواســت ما ایــن اســت  ســالهای اخیــر، 
گنــدم را بــه قیمــت تمام شــده به صنف  کــه دولــت 

کنــد.  و صنعــت عرضــه 
بــرای  گاهــی  دولــت  فقــط  اخیــر  ســال های  در 
جبــران کمبودهــا گنــدم وارد کرده اســت؛ بنابراین 
و  دارد  وجــود  گنــدم  تأمیــن  منبــع  یــک  فقــط 
تولیدکنندگان یا باید مســتقیمًا گندم را از کشــاورز 
بخرنــد یــا از شــرکت بازرگانــی دولتــی بــر اســاس 

ــد.   کنن ــه  ــده تهی ــام ش ــت تم قیم
کارفرمایــان  صنفــی  انجمــن  مشــاور  گفتــه  بــه 
از  گذشــت ســه مــاه  بــا  کارونــی،  کارخانجــات ما
ســال جدیــد، هنــوز قیمــت گندم صنــف و صنعت 
تعییــن شــده تــا بــر اســاس آن و بــر مبنــای افزایــش 
دســتمزد و ســایر مولفه هــای تولیــد قیمــت جدیــد 

ــی تعییــن شــود.   کارون ما

کارونی احتمال افزایش ۷۰ درصدی قیمت ما
کارونی  وی افــزود: در ســال جدیــد قطعــًا قیمــت ما
افزایــش خواهــد یافت، اما هرچقدر تعیین قیمت 
مشــکل  بــا  تولیدکننــدگان  شــود،  انجــام  دیرتــر 
جــدی تــری در امــر تولیــد مواجــه خواهنــد شــد؛ 
قیمــت  بــه  کاال  کــه  رونــد  ادامه ایــن  بنابرایــن 
گذشــته عرضــه شــود، امــا هزینــه حمــل و  ســال 
نقــل بــا افزایــش ۷۰ درصــد، دســتمزد بــا حــدود 
۳۹ درصــد، بســته بنــدی بــا بیــش از ۷۰ درصــد در 
کنــار افزایــش هزینه هــای ســربار مواجه باشــد برای 

تولیدکننــدگان ممکــن نیســت.  
کارونی سهم ۶۰ درصدی گندم در تولید ما

افزایــش صــورت  در  کــه  بیان ایــن  بــا   شــفق 
کارونــی  گنــدم نیــز، قیمــت ما ۱۰۰ درصــدی قیمــت 
بایــد افزایــش پیــدا کند، در پاســخ به ســوالی درباره 
کارونــی اظهــار کــرد: هنوز  میــزان افزایــش قیمــت ما
کارونی در ســال جاری  قیمت دقیقی برای نرخ ما
برآورد نشــده اســت اما با توجه به شــرایط یاد شده 
کارونــی  گنــدم در قیمــت ما و ســهم ۶۰ درصــدی 
بــه نظــر می رســد با ایــن شــواهد قیمــت هــر بســته 
کارونــی در ســال جــاری بایــد ۷۰ تــا ۸۰ درصــد   ما
افزایــش پیــدا کنــد امــا هنــوز نرخ دقیقی مشــخص 

نشــده است.  
حاضــر  حــال  در  بیان اینکــه  بــا  همچنیــن  وی 
قیمــت  و  نمی کنــد  دریافــت  یارانــه  کارونــی  ما
گذشــته  گفــت: ســال  گــذاری آن تثبیتــی نیســت، 
حمایــت  ســازمان  بــا  تعاماتــی  تولیدکننــدگان 
کــه بــا توجــه بــه چانــه زنی هــا تــا حــدودی  داشــتند 
بــه ضــرر واحدهــای تولیــدی بــود امــا بــا توجــه 
را  گنــدم  تولیدکننــدگان  اســت  مدتــی  به اینکــه 
آزاد تهیــه می کننــد، بــر اســاس ضوابــط ســازمان 
حمایــت بایــد قیمــت را خودشــان تعییــن و بــه 
در  نهایــت  در  و  کننــد  اعــام  حمایــت  ســازمان 
مصوبــه  طبــق  اصطاحــًا  شــود.  درج  ســامانه 
اظهــاری  خــود  کارونــی  ما قیمــت  بــازار  تنظیــم 
دولــت  از  پایــان  در  تولیدکننــده  می شــود. این 
گنــدم صنــف و  خواســت تــا هــر چــه زودتــر قیمــت 
کــه در حــال  گفتنــی اســت  کنــد.  صنعــت را اعــام 
ــته  ــر بس ــت ه ــامانه ۱۲۴ قیم ــاس س ــر اس ــر ب حاض
گرمــی ۸۶۰۰ و هــر  کارونــی رشــته ای ســاده ۷۰۰  ما
گرمــی ۶۳۰۰ تومــان اســت. کارونــی ۵۰۰  بســته ما

از پیامد های منفی شیوع ویروس کرونا :

کاهش ۴۰ درصدی پرواز های فرودگاه اصفهان 
مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی خبر داد :

کارونی  احتمال افزایش 7۰ درصدی قیمت ما

خبر

مســکن  بــازار  وضعیــت  آمــاراز  جدیدتریــن 
نرخهــای  کــه  اســت  آن  از  کــی  تهــران حا شــهر 
پیشــنهادی در خردادماه نســبت به اردیبهشــت 
کاهــش یافتــه و افــت قیمــت در  مــاه ۸ درصــد 

بــوده اســت.  مناطــق شــمالی، بیشــتر 
اولیــن آمــار غیررســمی از رصــد بــازار مســکن شــهر 
تهــران در خردادمــاه ۱۴۰۰ عقبگــرد محســوس 
چنــد  تلفیــق  می دهــد.  نشــان  را  قیمتهــا 
بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری  عامــل فرعــی 
متغیــر  دو  عنــوان  بــه  برجــام،  گفت وگوهــای  و 
اصلــی بــه تعدیــل انتظــارات تورمی و حتــی ریزش 
ــازار مســکن، بخصــوص در مناطــق  قیمتهــا در ب
پایتخــت منجــر شــده  نیمــه شــمالی  واقــع در 
از  کــه  پیشــنهادی  قیمتهــای  کاهــش  اســت. 
گذشــته آغــاز شــده در خردادمــاه نیــز  بهمــن مــاه 

کــرد. ادامــه پیــدا 
کــه تحــوالت  کیلیــد  طبــق داده هــای ســامانه 
می کنــد  بررســی  را  تهــران  شــهر  مســکن  بــازار 
قیمت پیشــنهادی هر متر مربع واحد مســکونی 
بــه  نســبت   ۱۴۰۰ خردادمــاه  گهی هــای  آ در 
کاهــش یافتــه اســت.  اردیبهشــت مــاه ۸ درصــد 
 بیشــترین افــت قیمــت بــه ترتیــب در مناطــق
۲، ۲۲، ۴، ۶ و ۵ اتفــاق افتــاده اســت. از طــرف 
ــا  ــق ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ب ــر مناط دیگ
مقدار اندکــی رشــد قیمــت مواجــه شــدند. نرخهــا 
در مناطــق ۷، ۸، ۱۳ و ۱۷ نیــز بــا ثبــات همــراه بود.

گهی هــای  درصــد تغییــرات قیمــت متــر مربــع آ
کــه متوســط  کــی از آن اســت  فــروش مســکن حا
قیمــت از ۴۶.۷ میلیــون تومــان در اردیبهشــت 
مــاه ۱۴۰۰ بــه ۴۳ میلیــون تومــان در خردادمــاه 
کــه افــت ۸ درصــدی را نشــان می دهــد.  رســیده 
اســاس  بــر  قطعــی  قیمتهــای  میانگیــن  البتــه 
معامــات اردیبهشــت مــاه ۲۸.۸ میلیــون تومان 

ــع اســت. در هــر متــر مرب
گهی هــای  متوســط قیمــت هــر متــر مســکن در آ
 ۷۹.۱ بــه  تومــان  میلیــون   ۷۹.۴ از   ۱ منطقــه 
میلیــون تومــان رســیده اســت. در منطقــه ۲ نــرخ 
هــر متــر مربــع از ۶۴ میلیــون بــه۶۰ میلیــون، در 
منطقــه ۴ از ۴۵ میلیــون بــه ۴۳ میلیون، منطقه 
۵ از ۳۹ بــه ۳۷.۹ میلیــون، منطقــه ۶ از ۵۰ بــه ۴۸ 
میلیــون و منطقــه ۲۲ از ۳۵.۷ بــه ۳۴ میلیــون 

تومــان رســیده اســت.
کــه  گهی هــا  از طــرف دیگــر درصــد تغییــر بازدیــد آ
می توانــد نشــانه ای بــرای محاســبه میــزان تقاضــا 

خردادمــاه ۱۴۰۰  در  درصــد  رشــد ۹.۳  از  باشــد 
نســبت بــه اردیبهشــت مــاه حکایــت دارد. میــزان 
افزایــش ۳.۴  نیــز  اجــاره  گاهی هــای  آ از  بازدیــد 

درصــدی را نشــان می دهــد.
با ایــن حــال نرخهــای پیشــنهادی اجــاره نســبت 
ــن در  ــه و ای ــش یافت کاه ــد  ــل ۱.۹ درص ــاه قب ــه م ب
حالــی اســت کــه حجــم عرضــه واحدهــای اجــاری 
در خردادمــاه ۱۴.۳ درصــد در مقایســه بــا یــک ماه 

کــرده اســت. قبــل افزایــش پیــدا 
شــاخص تقاضــای خریــد و فــروش بــه تفکیــک 
کیلیــد  ســامانه  گهی هــای  آ از  کــه  هــم  متــراژ 
اســتخراج شــده نشــان می دهــد رتبــه اول بازدیــد 
مربــوط بــه واحدهــای ۸۰ تــا ۱۰۰ متــر مربــع اســت 
کــه ۲۱ درصــد بازدیدهــا را شــامل می شــود. در 
رتبــه دوم نیــز واحدهــای ۶۰ تــا ۸۰ متر بــا ۱۵ درصد 
قــرار دارنــد. واحدهــای ۱۰۰ تــا ۱۲۰ متــر و ۱۲۰ تــا ۱۴۰ 
گهی هــا را  متــر نیــز هریــک ۱۲ درصــد از بازدیــد کل آ

ــد. ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ب
در بــازار رهــن و اجــاره هــم واحدهــای ۸۰ تــا ۱۰۰ متر 
مربــع بــا ســهم ۲۴ درصــدی از بازدیدهــا رتبــه اول 
را دارنــد. در رتبــه دوم واحدهــای ۶۰ تــا ۸۰ متــر بــا 
ــا ۱۴۰  ــد و خانه هــای ۱۲۰ ت گرفته ان ۱۶ درصــد قــرار 
متــر بــا ســهم ۱۴ درصــدی جایــگاه ســوم را به خود 

اختصــاص داده اند.
بــازار مســکن شــهر تهــران  انتظــارات تورمــی در 
ناشــی از دو متغیــر اصلــی، تعدیــل شــده اســت. 
ــازه زمانــی قبــل از  گرفتــن در ب از یــک طــرف، قــرار 
انتخابــات ریاســت جمهــوری بــه رکــود معامــات 
ملــک منجــر شــد. نهایتــا انتخابــات ۲۸ خــرداد 
والمســلمین  حجت االســام  پیــروزی  بــا   ۱۴۰۰

کــه  ســید ابراهیــم رئیســی همــراه بــود. رئیســی 
کــرده مســکن را در اولویــت برنامه هــای  عنــوان 
یــک  ســالیانه  احــداث  می دهــد،  قــرار  خــود 
کــرده  میلیــون واحــد مســکونی را هدفگــذاری 

اســت.
جملــه  از  کارشناســان  برخــی  اســاس  بر ایــن 
اتحادیــه  رییــس  ـ  خســروی  قلــی  مصطفــی 
صــورت  در  معتقدنــد  ـ  ک  امــا مشــاوران 
تحقق ایــن وعــده، افزایــش عرضــه در میان مــدت 
می توانــد منجــر بــه آرامــش بــازار مســکن شــود. 
بــه  نیــز طــی ماههــای اخیــر  برجــام  کــرات  مذا
عنــوان یــک عامــل تاثیرگــذار بــه ثبــات بازارهــای 
ارز و طــا انجامیــد و قیمتهــا در بــازار مســکن را 
کاهــش شــدید تــوان خریــد طــرف  کــرد.  ریزشــی 
تقاضــا، رکــود معامــات و افت حــدود ۶۰ درصدی 
قراردادهــای خریــد و فــروش هــم از دیگــر عوامــل 

کاهــش قیمتهــا اســت.
در  کارشناســان  از  دیگــر  بعضــی  وجــود  با ایــن 
تحلیل چشــم انداز بازار مســکن در پسا انتخابات 
کــه سیاســتهای انبســاطی پولــی  بر ایــن باورنــد 
ــد  همچــون پرداخــت یارانه هــای نقــدی می توان
کاهــش تــورم در  بــه عنــوان عامــل بازدارنــده در 
همه ســطوح از جمله بخش مســکن عمل کند.
بــه هــر ترتیــب در شــرایط فعلــی بررســی ها از بــازار 
کــه از  کــی از آن اســت  مســکن شــهر تهــران حا
کنــون قیمتهــای  گذشــته تــا  اســفند مــاه ســال 
پیشــنهادی حــدود ۲۰ درصــد کاهش یافته و این 
کــه نرخهــای قطعــی در دو مــاه  در حالــی اســت 
ابتدایــی ســال جــاری طبق اعــام بانک مرکــزی از 

افــت ۵ درصــد حکایــت دارد.

قیمتهای پیشنهادی ۸ درصد پایین آمد:

گرفت کاهش قرار  بازار مسکن بر مدار 

قانون پایانه های فروشگاهی 
و ضمانت های اجرایی آن

   قانون پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان 
در راســتای بهبــود توزیــع درآمــد، دســتیابی بــه 
عدالت اجتماعی و رفع تبعیض مالیاتی، برقراری 
ضمانت های اجرایی مناسب و تکمیل اطاعات 
مالیات هــای  قانــون  قــوت  نقــاط  از  مودیــان 
پایانه هــای  قانــون  باشــد.  مــی    مســتقیم 
کــه اخیــرا توســط  فروشــگاهی و ســامانه مودیــان 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی برای اجــرا بــه 
کــه دارای ضمانت هــای  دولــت ابــاغ شــده اســت 
کــه در ادامــه بــه آن هــا اشــاره  اجرایــی می باشــد 

می کنیــم.
 مــاده ۲۲- تخلفــات و حســب مــورد، جریمه هــای 
ــدم  ــف - ع ــود: ال ــد ب ــر خواه ــرح زی ــه ش ــه ب متعلق
معــادل  الکترونیکــی،  صورتحســاب  صــدور 
انجــام  فــروش  مبلــغ  مجمــوع  درصــد)%۱۰(  ده 
شــده بــدون صــدور صورتحســاب الکترونیکــی یــا 
کــه بیشــتر باشــد.  بیســت میلیــون  ریــال، هریــک 
ب- عــدم عضویــت در ســامانه مودیــان، عــدم 
ــتفاده از  ــدم اس ــگاهی، ع ــه فروش ــتفاده از پایان اس
حافظــه مالیاتــی، اســتفاده از حافظــه مالیاتــی 
گــذاری حافظــه  متعلــق بــه ســایرمودیان، یــا وا
مالیاتــی خــود به دیگــران، معــادل ده درصــد)%۱۰( 
مجمــوع مبلــغ فــروش انجــام شــده از آن طــرق، یــا 
کــه بیشــتر باشــد و  بیســت میلیــون ریــال، هــر یــک 
محرومیــت از اعمــال معافیت هــای مالیاتــی، نرخ 
 صفــر و مشــوق های موضــوع قانــون مالیات هــای 
مســتقیم در همــان ســال مالــی. پ- عــدم اعــام 
واحــد  بانکــی  حســابهای  یــا  حســاب  شــماره 
گــردش مالــی واحــد از طریــق آن  کــه  اقتصــادی 
یــا آنهــا انجــام می شــود بــه ســازمان، معــادل ده 
درصــد)۱۰%( مجمــوع مبلــغ فــروش انجــام شــده 
از طریــق آن حســاب یــا بیســت میلیــون ریــال، 
کــه بیشــتر باشــد و محرومیــت از اعمــال  هریــک 
معافیت هــای مالیاتــی، نــرخ صفــر و مشــوقهای 
موضــوع قانــون مالیاتهــای مســتقیم درهمــان 
صورتحســاب  تحویــل  عــدم  ت-  مالــی.  ســال 
کــردن  چاپــی بــه خریــدار، حــذف یــا مخــدوش 
مبلــغ  درصــد)%۲(  دو  معــادل  صورتحســاب، 
بیســت  معــادل  یــا  مذکــور  صورتحســاب های 
کــه بیشــتر باشــد. ث- عــدم  میلیــون ریــال هریــک 
رعایــت احــکام مذکــور در موارد)۱۲(،)۱۳(،)۱۴( ایــن 
فــروش  مبلــغ  درصــد)%۱(  یــک  قانون،معــادل 
گــزارش نشــده یــا معــادل ده میلیون  ریــال، هریک 
ــای  ــغ جریمه ه ــره ۱- مبل ــد.  تبص ــتر باش ــه بیش ک
ثابــت منــدرج در ایــن قانــون، متناســب بــا نــرخ 
تورم ســاالنه براســاس آخرین اعام بانک مرکزی، 

هرســال توســط ســازمان اعــام می شــود. 
تبصــره ۲- ســازمان نمی توانــد بیشــتر از پنجــاه 
درصــد )۵۰%( جریمه هــای موضوع ایــن مــاده را 

مطابــق مــاده )۱۹۱( قانــون مالیات هــای مســتقیم 
مــورد بخشــودگی قــرار دهــد. تبصــره ۳- درصــورت 
اعمــال جریمه هــای موضــوع بندهــای »الفـــ« و 
 )۱۶۹( مــاده  موضــوع  جریمــه  مــاده،  »ث« ایــن 
قانــون مالیات هــای مســتقیم اعمــال نمی شــود. 
مذکــوردر  جریمه هــای  اعمــال  صــورت  در 
بنــد»ب«، جریمه های مذکور در بندهــای » الف« 

و »ت« اعمــال نمی شــود.
کــه بــه قصــد تقلــب یــا  مــاده ۲۳- هرشــخصی 
کشــور، اقــدام بــه تولیــد،  اخــال در نظــام مالیاتــی 
عرضــه یــا اســتفاده از تجهیــزات ســخت افــزاری 
و نــرم افــزاری و پایانه هــای فروشــگاهی معیــوب 
پایانــه  یــا  کنــد،  کننــده  معیــوب  تجهیــزات  یــا 
فروشــگاهی خــود یا دیگــران را تخریب کنــد، عاوه 
ــا  ــر جبــران ضــرر و زیــان، حســب مــورد بــه یــک ی ب
چنــد مــورد از مجازات هــای تعزیــری درجــه شــش 
قانــون مجازات اســامی به غیــر از حبس، محکوم 
می شــود. تبصــره ۱- تکــرار جــرم موضوع ایــن مــاده 
بــار، حســب مــورد موجــب  بــرای بیــش از ســه 
مجازات هــای تعریــزی درجــه پنج قانون مجــازات 
اســامی به غیــر از حبــس، می شــود.  تبصــره۲- 
اقــدام بــه جــرم موضــوع  ایــن مــاده بــه صــورت 
ــای  ــب مجازات ه ــه، موج ــازمان یافت ــی و س گروه
تعزیــری درجــه چهــار قانــون مجــازات اســامی به 

غیــر از حبــس، حســب مــورد می شــود.
 مــاده ۲۴- درصــورت عــدم رعایــت احــکام مذکــور 
ــون، ســازمان موظــف اســت  در مــاده )۲( ایــن قان
مراتــب تخلــف را به وی و مرجع صادرکننده مجوز 

کند.  فعالیــت واحــد متخلــف اعــام 
کثــر ظــرف مــدت  مرجــع مذکــور مکلــف اســت حدا
ــار  ــه اخط ــبت ب ــازمان، نس ــام س یــک هفتــه از اع

کنــد.  کتبــی بــه واحــد متخلــف اقــدام 
چنانچــه واحــد مذکور ظــرف مــدت ده روز از تاریخ 
دریافــت اخطــار، نســبت بــه عضویــت در ســامانه 
مودیــان اقــدام نکنــد، بــرای بــار اول بــه مــدت دو 
هفتــه و بــرای بــار دوم از دوتــا شــش مــاه بــا اعــام 
مرجــع صــدور مجــوز، توســط نیــروی انتظامــی، و 
کارگروه  در مــورد کســب وکارهــای مجازی، توســط 
تعییــن مصادیــق مجرمانــه، تعطیــل یــا مســدود 

خواهــد شــد. در صورتــی که پس از گذشــت پانزده 
روز، مرجــع صادرکننــده مجــوز تعطیلــی واحــد 
کارگــروه تعییــن  متخلــف را بــه نیــروی انتظامی یــا 
مصادیــق مجرمانــه ابــاغ نکنــد، ســازمان موظف 
اســت رأســا تعطیلــی واحــد متخلــف را بــه نیــروی 
در ایــن  کنــد.  ابــاغ  مذکــور  کارگــروه  انتظامی یــا 
صــورت، مرجــع صادر کننــده مجوز، با متخلف در 
پرداخت مالیات و جریمه ها مســئولیت تضامنی 
خواهــد داشــت. تبصره۱- درصــورت تداوم تخلف 
گذشــت یــک ســال،  کار پــس از  کســب و  واحــد 
مجوز فعالیت واحد متخلف توســط مرجع صادر 

کننــده مجــوز ابطــال خواهــد شــد. 
تبصــره ۲- بانــک مرکــزی موظــف اســت درگاههــا 
و پایانه هــای پرداخــت واحــد متخلــف را در زمــان 
تعطیلی یا تعلیق فعالیت آن واحد، مسدودکند. 
مواعد)مهلت هــا( انقضــای  از  پــس   -۲۵ مــاده 
 مذکور در ماده )۳( این قانون، صورتحساب هایی

کــه درســامانه مودیــان ثبــت نشــده باشــد، معتبــر 
نبــوده و قابــل اســتناد درمراجــع دادرســی مالیاتــی 

نخواهــد بــود. 
 تبصره ۱- ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های 
مدیریــت  قانــون  مــاده)۵(  موضــوع  اجرائــی 
خدمــات کشــوری مصــوب 8/7/8۶و اصاحــات 
و الحاقــات بعــدی آن مکلفنــد در پذیــرش اســناد 

کننــد.  هزینــه ای، مفاد ایــن مــاده را رعایــت 
تبصــره ۲- ســازمان مکلــف اســت امــکان راســتی 
آزمایــی صورتحســاب های موضوع ایــن مــاده را 
کشــور  کل، دیــوان محاســبات  بــرای خزانــه داری 
و ســایر دســتگاههای نظارتی حســب مورد فراهم 

کند.
• کتمــان درآمــد در اظهارنامــه مالیاتــی برابر اســت 
بــا عــدم برخــورداری از نــرخ صفــر، معافیــت یــا 
مشــوق های مالیاتــی و تعلــق جرایــم غیــر قابــل 

ــی ــش مالیات بخش
• ابــاغ الکترونیکــی اوراق مالیاتــی خدمتــی نویــن 

در ارائــه خدمــات غیــر حضــوری مالیاتــی
www.intamedia.ir

  روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان 
اصفهان

گزارش تحلیلی

خبرربخ

ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
اســالمی گفت: واحد هایــی کــه بــرای خریــد و فــروش 
و یــا اجــاره هســتند تنهــا بــه مــدت ۴ مــاه می تواننــد 
کــه بعــد از اتمــام مهلــت مشــمول  خالــی باشــند 
مالیــات می شــوند.  مهدی طغیانی نماینــده مردم 
اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی گفت: مــردم 
روســتا ها و شــهر های اســتان اصفهان که جمعیت 
اطالعــات  موظفنــد  دارنــد  نفــر  هــزار  از ۱۰۰  کمتــر 
کنند،  ک تحت تملک خود را در ســامانه ثبت  امال
امــا معــاف از پرداخــت مالیــات خانه هــای خالــی 

هستند. 
او افــزود: طبــق مــاده ۵۴ مکــرر قانــون مالیات هــای 
یازدهــم  مجلــس  فعالیــت  اوایــل  کــه  مســتقیم 
ــرای  ــالغ شــد مهلــت ۳ ماهــه ب شــروع و دی مــاه اب
بــه  و شــهر ســازی  راه  وزارت  بــه  اصــالح ســامانه 
کــه بایــد خــود اظهــاری در  عنــوان متولــی داده شــد 
ســامانه صــورت بگیــرد. نماینده مــردم اصفهــان در 
مجلــس شــورای اســالمی درباره روش جمــع آوری 
ســال ۱۳۹۵  گفــت:  خالــی  واحد هــای  اطالعــات 

بــه  بــا توجــه  روش تشــخیص واحد هــای خالــی 
مصــرف آب و بــرق واحــد بود، امــا در قانون اصالحی 
جدیــد روش شناســایی بــه صــورت خــود اظهــاری 

ــت.  ــده اس ش
از  گفــت:  اظهــاری  خــود  روش  بــا  رابطــه  در  او 
فروردیــن مــاه مهلــت ۴ ماهــه ثبــت اطالعات ملکی 
در ســامانه و قانــون پیــش بینــی شــده اســت و 
کــد پســتی محــل  مــردم بایــد اطالعــات مربــوط بــه 
اقامــت ملکــی و یــا اســتیجاری و کد ملی سرپرســت 
کننــد و  ک و اســکان ثبــت  خانــوار را در ســامانه امــال
مابقــی کد هــای پســتی که ثبت نشــده اســت خالی 

محســوب و مشــمول مالیــات می شــود. 
شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اســالمی  در رابطــه بــا معافیــت از پرداخــت مالیــات 
ک نوســاز و تــازه تکمیــل تــا ۱۲ مــاه  کــرد: امــال بیــان 
ــه  ک کســانی  معــاف از پرداخــت مالیــات هســتند و 
ملکشــان بــه فــروش نمی رســد و اجاره نمی شــود به 
شــرط آنکــه اطالعــات در ســامانه ثبــت شــده باشــد 
تــا زمــان فــروش و یــا اجــاره ملــک از پرداخت مالیات 

معــاف هســتند.

جزییات جدید از اجرای طرح مالیات بر خانه های خالی 
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بــر اســاس آخریــن آمــار منتشــر شــده در ســال 
۲۰۲۰، شــرکت فــوالد مبارکــه در میــان ۵۰ شــرکت 
گرفت.  کننــده فــوالد در جهــان قــرار  بــزرگ تولیــد 
نیــز  اصفهــان  ذوب آهــن  و  خوزســتان  فــوالد 
بــه ترتیــب بــا رتبه هــای ۹۵ و۱۳۱ در ایــن رتبــه 
فهرســت  اســاس  بــر  می درخشــند.   بنــدی 
تولیــد ۱۳۷  میــزان  درخصــوص  شــده  منتشــر 
فوالدســاز بــزرگ جهــان در ســال ۲۰۲۰، نــام ســه 
)فــوالد خوزســتان،  شــرکت فوالدســازی ایرانی 
گرفتــه  فوالدمبارکــه، ذوب آهــن اصفهــان( قــرار 
ــه  ــه بهتریــن رتبــه نیــز از آن شــرکت فوالدمبارک ک
 ۲۰۱۹ ســال  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  اســت. 
و  داشــت  قــرار  جهــان   ۴۶ رتبــه  در  میــادی 
کان ایــن رتبــه را حفــظ  کما در ســال ۲۰۲۰ نیــز 
کــه میــزان تولیــد خــود را از  کــرد، به ایــن شــکل 
بــه ۹  و ۱۲۰ هزارتــن در ســال ۲۰۱۹  ۹ میلیــون 
میلیــون و ۸۴۰ هزارتــن رســاند تــا همچنــان در 
رتبــه ۴۶ و در میــان ۵۰ شــرکت بزرگ تولیدکننده 

فــوالد در جهــان باقــی بمانــد.
کشــور چیــن بــا  شــرکت Baowu iron&Steel از 
تولیــد ۱۱۴میلیــون و ۲۵ هزارتــن رتبــه اول تولیــد 
در ســال ۲۰۲۰ را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

فوالد مبارکه باالتر از کوبه استیل ژاپن قرار 
گرفت

نکتــه جالــب درخصــوص جایــگاه شــرکت فــوالد 
رقیبان ایــن  از  برخــی  بــا  مقایســه  در  مبارکــه 
کوبــه  شــرکت در آسیاســت. بــرای مثــال شــرکت 
برندهــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  ژاپــن  اســتیل 
ــه  ــال ۲۰۱۹ رتب ــه س ک ــوالد  ــت ف ــروف در صنع مع
۵۸ را داشــت در ســال ۲۰۲۰ بــه رتبــه ۶۵ نــزول 
کــرده و میــزان تولیــد بــه ثبــت رســیده توســط این 
ــا پنــج  ــر ب گذشــته میــادی براب شــرکت در ســال 
نشــان  و ایــن  بــوده  تــن  هــزار   ۶۹۲ و  میلیــون 
کــه شــرکت فــوالد مبارکــه باوجــود همــه  می دهــد 
کــه ســد راه تولیــد آن بوده )مشــکات  مشــکاتی 
هــم  بــاز  المللــی(  بیــن  تحریم هــای  و  داخلــی 
توانســته رکوردهــای بســیار خوبــی در تولیــد رقــم 
ــد و مقــدار تولیــد محصــوالت خــود را بازهــم  بزن

افزایــش دهــد.  
کنــار شــرکت فــوالد مبارکــه، شــرکت فــوالد  در 
خوزســتان نیــز در ســال ۲۰۲۰ رتبــه ۹۵ را از آن 
کــرده و شــرکت ذوب آهــن اصفهــان نیــز در  خــود 
گرفتــه اســت. )در ســال ۲۰۱۹ رتبــه  رتبــه ۱۳۱ قــرار 
فــوالد خوزســتان ۸۸ و ذوب آهــن اصفهــان نیــز 
که بســیاری  ۱۲۱ بــوده اســت(. شــایان ذکــر اســت 
از فوالدســازان بــزرگ در جهــان بــه دلیــل شــرایط 
کرونــا و بحران هــای  بــه وجــود آمــده ناشــی از 
کاهــش  بــا  از آن تولیــد محصوالتشــان  ناشــی 
همــراه شــده و نمی توان ایــن امــر را بــه عنــوان 

کشــورمان  یــک اشــکال بــرای فوالدســازان بــزرگ 
کــرد. تلقــی 

تالش برای تولید پایدار در فوالد مبارکه                                                    
کــه شــرکت فــوالد مبارکــه  نکتــه مهم اینجاســت 
 ۱۲ مــاه ۹۸-  دی   ۱۱( میــادی  ســال ۲۰۲۰  در 
چالش هــای  و  مشــکات  بــا   )۹۹ مــاه  دی 
ک  فراوانــی همــراه بــود؛ تامیــن مــواد اولیــه و خورا
بــرای واحدهــای فوالدســازی از یکســو، برهــم 
خــوردن نظــم بــازار داخلــی از جهــت دیگــر بــه 
منظــور تامیــن نیــاز بــه مــواد اولیــه، مشــکات 
شــدن  انرژی)قطــع  منابــع  کمبــود  از  ناشــی 
گاز و...( همگــی ســبب شــد تــا ســالی ســخت 
بــا  مــوارد  کنار ایــن  در  و  سرگذاشــته  پشــت  را 
کــرده و  کرونــا نیــز دســت و پنجــه نــرم  ویــروس 
بــه مســئولیت های اجتماعــی خــود نیــز در ایــن 

کنــد. راســتا عمــل 
کــه برخــی  در ایــن میــان بارهــا مشــاهده شــد 
بــه  پایــدار  شــرایط  زدن  برهــم  بــرای  ســعی 
فوالدمبارکــه  شــرکت  تولیــد  در  آمــده  وجــود 
شــایعه  و  سیاســی  فضــای  داشــتند، ایجاد  را 
کار برای ایــن  کنــی در جهــت تخریــب فضــای  پرا
کشــور، همچنیــن ســعی بــر  مجموعــه در داخــل 
کاری در راســتای تحقــق شــعار  کــم  نشــان دادن 
کــه همــواره در راســتای جهش تولیــد بوده  ســال 
کنــار تمــام مــوارد  و جریــان ســازی خبــری و... در 
یادشــده، تحریم هــای بیــن المللــی نیــز باعــث 
گذاشــته  نشــد تا ایــن شــرکت دســت روی دســت 
و امیــد بــرای ادامــه رونــد تولیــد بــا ارزش خــود را 

از دســت بدهــد.  
فــوالد مبارکــه در  بــرای حفــظ جایــگاه  تــاش 
بــزرگ منطقــه و جهــان  میــان تولیدکننــدگان 
ســبب شــد تا ایــن شــرکت ســال ۲۰۲۰ میــادی را 
نیــز بــا شــکوه بــه پایــان برســاند و با دســتانی پر به 
کما اینکــه  ــرود،  اســتقبال ســال ۲۰۲۱ میــادی ب
کــه از ســال ۲۰۲۱  می بینیــم طــی شــش ماهــی 
در  کان  کمــا شــرکت  می گذرد، ایــن  میــادی 
در  فــوالدی  محصــوالت  تولیدکننــدگان  صــدر 
کشــور و منطقــه قــرار داشــته و توانســته بــا تولیــد 
کیفیت و اســتانداردهای  محصوالت جدید و با 
جهانــی بیــش از پیــش در راســتای تحقــق شــعار 

گام بــردارد. ســال 

بر اساس آمار سال ۲۰۲۰ مشخص شد؛

فوالد مبارکه در میان ۵۰ شرکت بزرگ تولید کننده 
فوالد در جهان

خبرربخ

خبرربخ

خبر

نصــب مســتقیم پمــپ روی شــبکه توزیــع آب 
جــرم محســوب شــده و پیگــرد قانونــی دارد.

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا اعام ایــن 
گفــت: در پــی نصــب تعــداد زیــادی پمــپ  خبــر 
غیرمجــاز بــر روی شــبکه آبرســانی شــهرها و 
بــه  منجــر  کــه  پوشــش  تحــت  روســتاهای 
کاهش شــدید فشــار، قطع آب و اختال در امر 
آبرســانی عادالنــه بــه مــردم شــده بــود، شــرکت 
آب و فاضــاب اســتان اصفهــان در نامــه ای از 
دادســتان محتــرم عمومــی و انقــاب اســتان 
بــرای  قانونــی  مجــوز  درخواســت  اصفهــان 

کــرد. ــا افــراد متخلــف  برخــورد ب
گفت: خوشبختانه مقام  مهرداد خورســندی 
محتــرم قضایــی با ایــن درخواســت موافقــت 
پرمصــرف،  مشــترکین  بــا  برخــورد  اجــازه  و 
مشــترکینی که تظاهر به اســتفاده ناصحیــح از 
که  آب در شــرایط فعلی می کنند و مشــترکینی 
اقــدام بــه نصب پمپ مســتقیم بر روی شــبکه 

کــرد. نموده انــد، صــادر 
گفــت: بــر همیــن اســاس از ابتــدای هفتــه  وی 
جــاری عملیــات شناســایی و قطــع انشــعاب 
مشــترکان متخلــف آغاز شــد و گروه هــای مروج 

مصــرف بهینــه آب آبفــای اســتان اصفهــان 
بــا همراهــی مأمــوران نیــروی انتظامی اجــازه 
شــرعی،  موازیــن  رعایــت  ضمــن  دارنــد 
بــه  نســبت  شــهروندی،  حقــوق  و  قانونــی 
 شناســایی و قطــع انشــعاب آب افــراد متخلــف

اقدام کنند.
افــزود:  اصفهــان  اســتان  آبفــای  ســخنگوی 
کــه افراد متخلف  بدیهــی اســت به محض این 
و  مســتقیم  پمــپ  آوری  جمــع  بــه  نســبت 
براســاس  ذخیــره  مخــزن  و  پمــپ  نصــب 
کننــد،  اقــدام  اســتانداردهای تعریــف شــده 
انشــعاب آب آن هــا دوبــاره وصــل خواهــد شــد.

کــه درحــال حاضــر شــبکه  وی بــا بیان ایــن 
آبرســانی اصفهــان بــزرگ بــا 32۰۰ لیتــر در ثانیــه 
گفــت: پمپ هــای  کمبــود آب مواجــه اســت 
غیرمجــاز، مدیریــت شــبکه و عدالــت توزیــع 
ــازد و  ــارج می س ــا خ ــرکت آبف ــت ش آب را از دس
بــه همیــن دلیل شــرکت آب و فاضاب اســتان 
آب  انشــعاب  قطــع  و  شناســایی  اصفهــان 
کار جدی قرار  مشــترکین متخلف را در دســتور 

داده اســت.
خواســت  شــهروندان  از  حــال  عیــن  در  وی 
در صــورت مشــاهده پمپ هــای غیــر مجــاز، 
مراتــب را بــه ســامانه ارتباط با مشــتریان آبفای 

اســتان اصفهــان 122 اطــاع دهنــد.
ــر اســاس بندهــای 3۴-۴ و  اضافــه می شــود ب
39-۴ آییــن نامــه عملیاتــی شــرکت های آب 
و فاضــاب نصــب پمــپ مســتقیم روی شــبکه 
آبفــا  شــرکت های  و  اســت  ممنــوع  آبرســانی 
را  مشــترکین  گونــه  انشــعاب این  می تواننــد 
تــا زمــان رفــع تخلــف بــه صــورت موقــت قطــع 

کننــد.

آغاز برخورد قانونی 
با دارندگان پمپ های آب غیرمجاز

خبرربخ

مدیــر شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان نجف آبــاد 
شــهری این  فاضــاب  اجرایــی  عملیــات  گفــت: 
کمبــود اعتبــارات و افزایــش بیــش  منطقــه به دلیــل 
کنــد شــده و مشــارکت  از حــد قیمت هــا، بســیار 
بخــش خصوصــی و صنعــت تنهــا راه تکمیل ایــن 

طــرح اســت. 
جمــع آوری  شــبکه  طــرح   کاظمی افــزود:  جــواد 
فاضــاب نجف آبــاد از ســال ۱۳۷۵ شــروع شــد و از 
مجمــوع ۵۰۰ کیلومتــر تا ســال ۹۲ فقط ۲۷ کیلومتر 
و ۳۰ درصــد تصفیــه خانــه  گــذاری شــبکه  لولــه 
اجــرا شــد و پــس از ســال ها توقــف، بــا مشــارکت 
گرفته شــد  مســتقیم شــهروندان در ســال ۹۲ از ســر 
و در طــول ۶ ســال بیــش از ۲۳۰ کیلومتــر لوله گــذاری 
انجــام شــد. وی بــا بیان اینکــه اســتفاده از ظرفیــت 
ســرمایه گذاری ذوب آهــن بهتریــن راهــکار خــروج 
ــر اســاس آخریــن  از ایــن شــرایط اســت ادامــه داد: ب
طراحی هــای انجــام شــده مجمــوع شــبکه مــورد 
نیــاز شــهر نجف آبــاد درمحــدودۀ شــهری  بیــش از 

۷۵۰کیلومتــر اســت.
مدیــر آب و فاضــاب شهرســتان نجف آبــاد اظهــار 
شــبکه  کامل ایــن  اجــرای  صــورت  در  داشــت: 
دســتکم تصفیه خانــه،  بعــدی  فازهــای   و ایجــاد 
کــه  ۴۵۰ لیتــر در ثانیــه پســاب حاصــل خواهــد شــد 
از ایــن میــزان ۱۲۰ لیتــر بعنــوان خســارات وارده بــه 
گــذار  وا شــهرداری  بــه  شــهری،  زیرســاخت های 
می شــود و امــکان فــروش حداقــل ۲۰۰ لیتــر دیگــر بــه 
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی بــه ویــژه شــرکت 
ذوب آهــن و تامیــن هزینه هــای مــورد نیــاز طــرح، 

وجــود دارد.
گام دوم تصفیه خانــه  وی بــا بیان اینکــه احــداث 
فاضــاب بــا قیمت هــای فعلــی، نیازمنــد دســتکم 
کــرد:  اضافــه  اســت،  اعتبــار  تومــان  ۳۵۰میلیــارد 
در  گذشــته  ســال های  کــرات  مذا بــه  توجــه  بــا 
گــذاری پســاب این شــهر بــه ذوب آهــن،  خصــوص وا
اعتبــارات دولتــی چندانــی به ایــن طــرح شهرســتان 

اختصــاص پیــدا نمی کنــد و تنهــا از محــل اعتبــارات 
جاری آب و فاضاب، اجرای ۱۰کیلومتر در راســتای 
بــه شــبکه اصلــی در  برخــی محدوده هــا  اتصــال 

گرفتــه اســت. ــرار  کار ق دســتور 
کاظمی بــا اشــاره بــه بررســی آخرین وضعیــت اجرای 
شــورای  جلســه  در  نجف آبــاد  فاضــاب  شــبکه 
بــا حضــور مدیــران ارشــد شهرســتان،  راهبــردی 
گفــت: پیشــنهادهای مالــی و فنــی بــرای خــروج 
از ایــن وضعیــت ارائه و قرار شــد کارشناســان محیط 
دغدغه هــای  برخــی  خصــوص  در  نیــز  زیســت 
موجــود در موضــوع انتقــال پســاب از نجف آبــاد، 

کننــد. اظهــار نظــر 
کنــون  کــرد: پســاب تولیــدی نجــف آبــاد تا وی بیــان 
کیلومتر شــبکه فاضاب در این شــهر  با اجرای ۲۳۰ 
و بیــش از ۱۵هــزار انشــعاب فعــال فاضــاب یکصــد 

لیتــر در ثانیــه اســت.
مدیــر آب وفاضــاب نجف آبــاد افزود: آب شــرب این 
از  ســد  نقــاط اســتان اصفهــان  منطقــه و دیگــر 
زاینــده رود و از مســیر تصفیه خانــه باباشــیخ علی 
تامیــن می شــود و ارتباطــی بــا منابــع آب زیرزمینــی 
ــه در صــورت انتقــال پســاب، شــاهد  ک ــدارد  شــهر ن
فرونشســت زمیــن باشــیم عــاوه بر ایــن، تکمیــل 
چاه هــای  فاضــاب  جمــع آوری  شــبکه  نشــدن 
قابــل  غیــر  و  آلودگــی  موجــب  شــهری   فاضــاب 
اســتفاده آِب چاه هــای موجــود در مصــارف شــرب و 

کشــاورزی می شــود.   حتــی 
کاهــش بارندگی هــا درســال  گفــت: بــا توجــه بــه  وی 
گذشــته وســال جــاری همــه بایــد در مصــرف بهینــه 
آب صــرف جویــی تــا از ایــن شــرایط ســخت عبــور 

کنیم.
کاظمی ادامــه داد: ســازمان آب و فاضــاب اســتان 
اصفهــان ۹۸ شــهر و یکهــزار روســتا در قالــب ۳۷ 
کــه ۵۷  منطقــه خودگــردان را پوشــش می دهــد 
شــهر و ۳۸۰ روســتا بــه ســامانه آبرســانی اصفهــان 
بــزرگ وصــل هســتند که بخش عمــده آن از تصفیه 

ــا شــیخ علــی تامیــن می شــود. ــه باب خان

کــرون در غــرب  کشــاورزی تیــران و  مدیــر جهــاد 
گفــت: صرفــه جویــی ســاالنه  اســتان اصفهــان 
کشــاورزی در ایــن  ۱۵ میلیــون متــر مکعــب آب 
ــاری  ــای آبی ــتفاده از روش ه ــره اس ــتان ثم شهرس

جدیــد و تحــت فشــار اســت. 
محمــد حســین احمــدی افــزود: آب چهــار هــزار و 
کــرون بــا  کشــاورزی تیــران و  ۸۰۰ هکتــار از اراضــی 
آبیــاری تحت فشــار تامین می شــود که ایــن روش 

کاهــش هــدر رفــت منابــع آبــی نقــش دارد. در 
بــه گفتــه وی  بیــش از ۱۰ هــزار هکتــار زمیــن در  این 
شهرســتان بــه بخــش زراعــت و چهــار هــزار هکتــار 

کــه بــه  نیــز بــه بخــش باغبانــی اختصــاص دارد 
ــم آبیــاری می شــوند. صــورت آبــی و دی

کرون با بیان اینکه  کشاورزی تیران و  مدیر جهاد 
کشــاورزی این  مدیریــت منابــع آب بــرای توســعه 
کرد: روش های  شهرستان اهمیت دارد، تصریح 
ســطح  افزایــش  موجــب  کشــاورزی  جدیــد 
کاهــش هــدر رفــت آب و افزایــش  کشــت،   زیــر 

بهره وری شده است.
بخــش  مصرفــی  آب  میــزان  کــرد:  اضافــه  وی 
کــرون در یــک ســال زراعــی   کشــاورزی تیــران و 

۷۰ میلیون متر مکعب است.
وی یادآورشــد: تســهیات بانکــی بــرای اجــرای 

روش هــای مکانیــزه پیــش بینــی شــده امــا خــرده 
اجــرای  پیــش روی  از موانــع  یکــی  مالکیت هــا 

طرح هاســت.  اینگونــه 
تولید ۱۳۸ هزار تن محصول کشاورزی در 

تیران و کرون
کشــاورزی  احمــدی بــا اشــاره بــه میــزان تولیــدات 
ــزار  ــش از ۱۳۸ ه ــاالنه بی ــت: س گف ــرون  ک ــران و  تی
کشــاورزی باغــی و زراعــی در ایــن  تــن محصــول 
منطقه برداشــت و در بازارهای محلی،  اســتانی و 

ــود. ــه می ش ــی عرض خارج
گیــاس، ســبزی  وی بــادام،  گــردو، انگــور، ســیب، 
کلــزا و  گنــدم، جــو،  وصیفــی،  زعفــران، موســیر، 
گیاهــان دارویــی را از جملــه محصــوالت تولیــدی 

ــرد. ــتان بیان ک ــن شهرس در ای
کرون با بیان اینکه  کشاورزی تیران و  مدیر جهاد 
کشــاورزی یکــی از مهمتریــن مولفه هــای  بخــش 
کرد: توســعه  اقتصادی ایــن خطــه اســت، تصریح 
کــم  کشــت های گلخانــه ای و گیاهانــی بــا مصــرف 
آب مــورد توجــه اســت و ســرمایه گذاران به ایــن 

حوزه هــا هدایــت شــده اند.
هــزار  از  بیــش  گذشــته  کــرد: ســال  اضافــه  وی 
بــه  بانکــی  تســهیات  ریــال  میلیــارد   ۱۱۵ و 
یافتــه  اختصــاص  عرصــه  ســرمایه گذاران این 

اســت.
کــرد: بیــش از ۱۲ هــزار و  احمــدی خاطرنشــان 
کننــده خــرد و بــزرگ در بخــش   ۵۰۰ نفــر تولیــد 
فعالیــت  حــال  در  کــرون  و  تیــران  کشــاورزی 

. هســتند
اراضــی  هکتــار  هــزار   ۲۱ دارای  کــرون  و  تیــران 

اســت. کشــاورزی 

توابــع  از  کامــو  شــهر  در  ملی ایــران  رصدخانــه 
بخــش قمصــر اوایــل مهــر نورگیــری می شــود.
معــاون علــم و فنــاوری رئیــس جمهور در ســفر به 
گفــت: رصــد خانــه ملی ایــران بزرگتریــن  کاشــان 
کــه  طــرح علــم محور ایــران تــا بــه امــروز اســت 
پژوهشــگران ایرانی  و  متخصصــان  همــت  بــه 

ــت. ــده اس ــاخته ش س
رصدخانــه   ۱۲ از  را  طــرح  ســتاری، این  ســورنا 
عملیــات  افــزود:  و  کــرد  معرفــی  دنیــا  بــزرگ 
ســاخت این طــرح بــزرگ ملــی بــه پایــان رســیده 
نورگیــری  رصدخانــه  مهر ایــن  اوایــل  و  اســت 

می شــود.

معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا 
اشــاره به اینکــه تمــام اســتاندار های الزم بــرای 
از نظــر علمــی و عمرانــی در  ســاخت این طــرح 
گفــت: قــرار  باالتریــن ســطح اعمــال شــده اســت، 
اســت در هفته هــای آینده ایــن طــرح را رئیــس 
کند. جمهــور بــه صــورت ویدئوکنفرانــس افتتــاح 

مدیر شرکت آب و فاضالب شهرستان نجف آباد: 

طرح فاضالب نجف آباد 
تنها با مشارکت صنعت تکمیل می شود

با اجرای آبیاری تحت فشار، 

۱۵ میلیون متر مکعب آب ساالنه در شهرستان تیران و کرون صرفه جویی می شود

در شهر کامو از توابع بخش قمصر:

نورگیری رصدخانه ملی ایران از مهرماه 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت:  کشــاورزی اصفهــان  رئیــس ســازمان جهــاد 
اســتان اصفهــان دارای بیــش از هفــت میلیــون و 
که ایــن خطــه را بــه  ۸۰۰ هــزار راس انــواع دام اســت 
یکــی از ُقطب هــای تولیــد فرآورده هــای دامــی در 

کــرده اســت.  کشــور تبدیــل 
مهــرداد مرادمنــد رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی 
اســتان هایی  جــزو  اصفهــان  گفــت:  اصفهــان 
کیفیــت  کــه نقــش ویــژه ای از نظــر مقــدار و  اســت 
کــردن  پررنــگ  در  اشــتغال  میــزان  و  محصــول 
کشــور  تولیــدات محصــوالت صنعــت دام و طیــور 
داشــته اســت، اســتان اصفهان یکی از ُقطب های 
واحــد  و ۶۰۰  هــزار  بــا ۲  و  دامی کشــور  تولیــدات 
 ۳۳ و  طیــور  کشــتارگاه   ۱۷ صنعتــی،  مرغــداری 
کشــتارگاه دام و بیــش از ۱۰ هــزار مرکــز بســته بندی 
و فرآورده هــای خــام دامــی دارای ظرفیــت مناســب 

در ایــن بخــش اقتصــادی اســت.
او افزود: ایــن اســتان دارای بیــش از هفــت میلیــون 
و ۸۰۰ هــزار راس انــواع دام اســت که ایــن خطــه را بــه 
یکــی از ُقطب هــای تولیــد فرآورده هــای دامــی در 

کــرده اســت. کشــور تبدیــل 
گفــت: اصفهــان ُرتبــه نخســت تولیــد  مرادمنــد 
تولیــد  چهــارم  ُرتبــه  بوقلمــون،  و  غ  مــر گوشــت 
غ و ُرتبــه  گوشــت قرمــز، ُرتبــه دوم تولیــد تخــم مــر
اول تولیــد شــیر خــام و ُرتبــه چهــارم تولیــد عســل 

را داراســت. کشــور 
کشــاورزی اصفهــان  ادامــه  رئیــس ســازمان جهــاد 
 ۵/۱ ســالیانه  تولیــد  بــا  اصفهــان  اســتان  داد: 
میلیــون ُتــن شــیر خــام ُرتبــه نخســت تولیــد شــیر 
کشــور و بــا تولیــد ۲۰۵ هــزار ُتــن، رتبــه دوم تولیــد 
غ مقــام دوم  غ و بــا تولیــد ۱۰۵ هــزار ُتــن تخــم مــر مــر

کشــور را دارد. غ  تولیــد تخــم مــر
کشــور  او  بــه ُرتبــه چهــارم تولیــد عســل اســتان در 
گفــت: اصفهــان ُرتبــه نخســت تولیــد  کــرد و  اشــاره 
گوشــت  گوشــت بوقلمــون و ُرتبــه نخســت تولیــد 
غ را دارد و در ســرجمع تولیــد محصــوالت  شــترمر
کشــور رتبــه اول را داراســت. اصفهــان از  پروتیینــی 
کشــور در حــوزه صنایــع مختلــف  مناطــق اصلــی 
کشــاورزی محســوب می شــود و نقــش بســزایی در 
تولیــد انــواع محصوالت ایفــا می کنــد بطوریکــه از 
ــا تولیــد ســاالنه یــک میلیــون و  نظــر ُرتبه بنــدی ب
۳۷۰ هــزار ُتــن شــیر در جایــگاه نخســت قــرار دارد و 
غ و یکصــد هــزار  گوشــت مــر بــا تولیــد۲۰۰ هــزار ُتــن 
کشــوری را بــه خــود  غ، جایــگاه دوم  ُتــن تخم مــر

اختصــاص داده اســت.

طب  تولیدات 
ُ

اصفهان ق
دامی کشور 

گرافــی تولیــدی آبفــای اســتان  نخســتین موشــن 
اصفهــان در ســال 1۴۰۰ بــا موضــوع روش صحیــح 
تأمیــن فشــار آب  نصــب مخــزن ذخیــره و پمــپ 

رونمایــی شــد.
این موشــن گرافی ۵9 ثانیه ای را محمد شهســواری 
فاضــاب  و  آب  شــرکت  ذوق  خــوش  همــکاران  از 
رســانه های  در  پخــش  بــرای  اصفهــان  اســتان 
کــرده اســت.  الکترونیــک و فضــای مجــازی آمــاده 
افترافکــت  روش  بــه  کــه  گرافــی  موشــن  در ایــن 
مخــزن  و  پمــپ  نصــب  مزایــای  بــه  شــده  تولیــد 
 ذخیــره اســتراتژیک بــرای تأمیــن فشــار آب الزم در 

ساختمان های بلند مرتبه پرداخته شده است.
گرافــی روش صحیــح نصــب مخــزن ذخیــره  موشــن 
ــه طــور رســمی در  و پمــپ تأمیــن فشــار آب از امــروز ب

شــبکه های مجــازی منتشــر شــد.

روی  بــر  کنــون  ا هــم  گرافــی  موشــن  ایــن 
 پایگاه اینترنتــی آبفــای اســتان اصفهــان بــه نشــانی

www.abfaesfahan.ir و ســایت آپارات قابل دریافت 
و مشاهده است.

گرافی روش صحیح نصب مخزن ذخیره و پمپ تأمین فشار  رونمایی از موشن 
آب در آبفای اصفهان

مرغداری هــای  واحد هــای  از  از ۴۰ درصــد  بیــش 
بهســازی  نیازمنــد  اصفهــان  اســتان  گوشــتی 
غ از مهمترین   هســتند. پــرورش طیــور و بــه ویژه مــر
از  اصفهــان  و  کشــاورزی  حــوزه  زیرشــاخه های 

اســت. زمینــه  در ایــن  موفــق  اســتان های 
گوشــتی در  غ  مــر تولیدکننــده  اصفهــان دومیــن 
کشــور اســت امــا بیــش از ۴۰ درصــد از واحدهــای 
مرغــداری آن بایــد بهســازی شــود. اقدامی مبتنــی 
کــه نقــش بســیار موثــری در  بــر فناوری هــای جدیــد 
کاهــش هزینه هــای تولیــد و افزایــش بهــره وری دارد 

و تحولــی در صنعــت مرغداری ایجــاد می کنــد.
غ گوشتی کشور اصفهان، دومین تولیدکننده مر

تولیــدات  بهبــود  معــاون  حسین ایراندوســت 
کشــاورزی اســتان اصفهــان  دامی ســازمان جهــاد 
غ گوشــتی اصفهان با  گفــت: واحدهــای پــرورش مــر
ظرفیــت جوجــه ریــزی ۳۷ میلیــون قطعــه در دوره 
غ  گوشــت مــر ۵۰ روزه و تولیــد حــدود ۲۰۰ هــزار تــن 
غ را برای ایــن  گوشــت مــر در ســال رتبــه دوم تولیــد 
اســتان بــه ارمغــان آورده انــد. او افــزود: بیشــترین 
مرغداری هــای اســتان در شهرســتان ناییــن وجــود 
اردســتان،  شهرســتان های  آن  از  پــس  و  دارد 
کاشــان، شــهرضا، نجــف آبــاد و شــاهین  اصفهــان، 
گوشــتی  مرغــداری  قطب هــای  از  میمــه  و  شــهر 

اســتان بــه شــمار می آیــد.
پرداخت تسهیالت برای بهسازی مرغداری ها

جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کنــون بیــش از  گفــت: تا کشــاورزی اســتان اصفهــان 
۵۰ درصــد از واحد هــای مرغــداری اســتان اصفهــان 
بــه منظــور ارتقــای بهــره وری، مکانیــزه شــده اند، 
امــا بیــش از ۴۰ درصــد از واحد هــا از نظــر تجهیــزات 
و فضــای نگهــداری وپــرورش، نیازمنــد بهســازی و 

مکانیــزه شــدن هســتند.
ایراندوســت ادامــه داد: ارتقــای عملکــرد واحدهــای 
کشــاورزی اســتان  کار جهــاد  مرغــداری در دســتور 
اختیــار  در  تســهیاتی  زمینــه  در ایــن  و  اســت 

می گیــرد. قــرار  مرغــداران 
گفــت: بــه مرغــداران توصیــه می شــود از فرصــت  او 
بــه دســت آمــده بــرای دریافــت تســهیات اســتفاده 
و بــه منظــور بهبــود کمی و کیفــی تولیداتشــان برای 

کننــد. بهســازی واحدهــا اقــدام 
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کشــاورزی اســتان اصفهــان افزود: تعــداد محدودی 
کــه بــه دلیــل فرســوده  مرغــداری هــم وجــود دارد 
کــم یــا دوری از جــاده،  بــودن ســاختمان، ظرفیــت 
شــهر یــا روســتا بهســازی آنهــا بــه صرفــه نیســت و 
کاربــری بــه چرخــه تولیــد دام و طیــور  بایــد بــا تغییــر 

ــد. بازگردن
کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری با بهینه 

سازی
ایراندوســت گفــت: افزایــش تولیــد از ۱۰ بــه ۱۵ قطعه 
تهویــه و دمــا،  کنتــرل دقیــق   در هــر متــر مربــع، 
بهــره منــدی از ســامانه نوردهــی و ســنجش میــزان 
کاهــش بیماری هــا و تلفــات و بــی نیــازی  رطوبــت، 
کارگــر در ســالن پــرورش، از جملــه  از حضــور فیزیکــی 
مزایــای بهینــه ســازی واحدهــای مرغــداری اســت.

اســتاندارد  کــه  ســالن هایی  در  کــرد:  اضافــه  او 
کمتــر از ۳ درصــد اســت امــا در   رعایــت شــود تلفــات 
۲۰درصــد  تــا  تلفــات  غیراســتاندارد،  ســالن های 

می یابــد. افزایــش 
جهــاد  دامی ســازمان  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کــرد: در ســالن  کشــاورزی اســتان اصفهــان اظهــار 
گوشــت، یــک  کیلوگــرم  نویــن صنعتــی بــه ازای هــر 

ک مصــرف می شــود، در حالی  گــرم خــورا کیلــو و ۷۰۰ 
از  بیــش  دان  مصــرف  ســنتی  ســالن های  در   کــه 

۲ کیلو و ۵۰۰ گرم است.
غ های هم وزن در واحدهای صنعتی پرورش مر

گفــت:  گوشــتی  غ  حیــدر رضــازاده تولیدکننــده مــر
بــا توجــه بــه شــرایط آب و هوایــی اســتان اصفهــان 
غ در تمــام طــول ســال در آن  گوشــت مــر تولیــد 

ــت ــر اس ــکان پذی ام
او بــا اشــاره بــه مشــکات واحدهــای ســنتی پــرورش 
کــرد: چــون در واحدهــای  اظهــار  گوشــتی  غ  مــر
و آب  بــه صــورت ســطلی  ســنتی دان خوری هــا 
خوری هــا بــه شــکل آویــز اســت مشــکاتی در طــول 
کــه هــدر روی آب و  دوره پرورش ایجــاد می شــود 
دان و آلــوده شــدن محیــط و بیمــار شــدن طیــور از 

آن جملــه اســت.
در ایــن  افــزود:  گوشــتی  غ  مــر تولیدکننــده  ایــن 
واحدهــا بــه دلیــل توزیــع نامناســب و غیریکنواخت 
تولیــد  متفاوتــی  وزن هــای  بــا  غ هــا  مر دان، 

. ند می شــو
کــرد: بــا توجــه به اینکــه در 3۰ ســال  کیــد  رضــازاده تا
گذشــته هــم مرغــداری ســنتی و هــم مرغــداری 
کــرده ام بــا اطمینــان می گویــم  صنعتــی را تجربــه 
کامــا  کــه واحدهــای صنعتــی از لحــاظ اقتصــادی 
کمــک   بــه صرفــه اســت و بــه افزایــش بهــره وری 

می کند.
غ هــای  بــا توجــه بــه مشــکات متنــاوب تولیــد مر
گر عزم افزایش تولید و  گوشــتی در کشور مســئوالن ا
حتــی صــادرات داشــته باشــند می تواننــد بــا ترغیب 
بــه بهســازی این  مالــکان مرغداری هــای ســنتی 
کــم  کیفیــت تــر و  واحدهــا زمینــه تولیــد بیشــتر، بــا 

کننــد. هزینــه تــر را فراهــم 

افزایش تولید با هزینه کمتر: 

گذر از مرغداری سنتی به صنعتی در اصفهان لزوم  

خبر
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مناطــق  امســال  بهــار  از  خشکســالی  پدیــده 
گرفتــه و در نبــود  چهارگانــه محیــط زیســت را فرا
کافــی برای تامیــن آب و علوفه، حیوانات  بودجــه 
کام مــرگ می رونــد.  گرســنگی یکــی یکــی بــه   از 
گیــر و نبــود آب و علوفــه،   مهــر : خشکســالی فرا
حیــات وحــش بــه ویــژه آهوهــا، جبیرهــا و قــوچ 
و میش هــا را از زیســتگاه ها، پارک هــای ملــی و 
کشــتزارها،  مناطــق حفاظــت شــده بــه ســمت 
کام مــرگ  ع فــراری داده و آنهــا را بــه  باغــات و مــزار

می بــرد.
غــذا  و  آب  جســتجوی  در  کــه  وحــش  حیــات 
اطــراف  بــه  و  کــرده  رهــا  را  خــود  بچه هــای 
تصادفــات  اثــر  بــر  می برنــد،  پنــاه  زیســتگاه ها 
گرمــا و بــی  کشــته می شــوند.  جــاده ای و یــا شــکار 
آبــی از اواخــر اردیبهشــت امســال بــر پناهگاه هــا 
و زیســتگاه های حیــات وحــش اصفهــان غلبــه 
کــرده و در ایــن مــدت مــوارد درگیــری محیط بانــان 
گروه هــای شــکارچیان مســلح افزایــش یافتــه  ــا  ب
کمتــر از دو هفتــه  کــه در مــدت  اســت بــه طــوری 
در اردیبهشــت و خــرداد محیط بانــان پــارک ملــی 
و پناهــگاه حیــات وحــش قمیشــلو در درگیــری 
راهــی  و  مصــدوم  شــدت  بــه  شــکارچیان  بــا 

بیمارســتان شــدند.
مرتضــی جمشــیدیان فرمانــده یــگان حفاظــت 
گزارشــی  در  اصفهــان  اســتان  زیســت  محیــط 
شــد  منتشــر  جــاری  ســال  خــرداد  هشــتم  کــه 
بــردن  پنــاه  را  درگیری هــا  و  حــوادث  علت ایــن 
ع اطراف مناطــق، برای  وحــوش علفخــوار به مــزار
کــه ســبب  دسترســی بــه آب و علوفــه دانســت 
شــده برخــی از متخلفــان شــکار و صیــد بــه تعدی 

به ایــن مناطــق ترغیــب شــوند.
او افــزود: جمعیــت زیــادی از حیــات وحــش بــه 
ع و  دلیــل نبــود علوفــه از مناطــق خــارج و بــه مــزار
کشــاورزی نزدیــک شــدند و بــه رغم اینکــه  اراضــی 
تمــام امکانــات و توان مــان و محیط بانــان خــود را 
بــرای آبرســانی ســیار بــه آبشــخورها بســیج کردیــم 
گــران شــده و بــرای آن هنــوز  امــا علوفــه امســال 

اعتبــاری داده نشــده اســت.
کبــری معــاون پایش و نظــارت حفاظت  حســین ا
داشــت:  اظهــار  نیــز  اصفهــان  محیط زیســت 
بــه  بــرای آب و غــذا  کــه  گونه هــا  حفاظت ایــن 
ع کشــاورزی می رونــد،  خــارج از مناطــق و بــه مــزار
کمــک و همراهــی مــردم نیــاز  دشــوار بــوده و بــه 

کــرده  کــه در حفاظــت آنهــا بــا مــا همراهــی  اســت 
کننــد تــا بتــوان از ایــن  و مشــارکت و اطــاع رســانی 

کــرد. شــرایط ســخت عبــور 
گفــت: محیــط زیســت اصفهــان حداقــل بــه  او 
۱۱ میلیــارد تومــان اعتبــار احتیــاج دارد تــا شــرایط 
اولیــه و نیازهــای حیاتــی حیوانات شــامل علوفه 
برخــی  از  حــدودی  تــا  و  کــرده  تأمیــن  را  آب  و 
کــه بــرای تأمیــن  بیماری هــا پیشــگیری شــود 
اســتانداری،  طریــق  از  نیــاز  مــورد  اعتبــارات 
اصفهــان  ریــزی  برنامــه  و  مدیریــت  ســازمان 
کشــور  زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  و 
کشــور  پیگیــری و بــا ســازمان مدیریــت بحــران 
کــه امیــد اســت این تاش هــا  مکاتباتــی شــده 
نتیجــه بخــش باشــد امــا بــا وجــود پیگیری هــای 
بــرای  ملــی  و  اســتانی  ســطح  در  مــا  کنــون  تا
اســتفاده از هــر ظرفیتــی بــرای تأمیــن اعتبــارات، 
شــدت  بــه  کــه  بــوده  گیــر  فرا آنقــدر  مشــکل 
نیازمنــد همراهــی مــردم، نهادهــای حقیقــی و 
گونــه ای  حقوقــی هســتیم و امســال شــرایط بــه 
ــر از  ــد فعال ت ــت بای ــذر طبیع ــش ن ــه پوی ک ــت  اس

باشــد. قبــل  ســال های 
شــدید  یــا  کــم  متوالــی،  خشکســالی های 
سال هاســت که دامن گیر مناطق محیط زیســتی 
و عرصه هــای طبیعــی شــده و در چنین شــرایطی 
دوســتداران طبیعــت اصفهــان همــواره به کمک 

محیط زیســت آمدنــد.
امســال نیــز بــا توجــه بــه خشکســالی شــدید و 
حوادث اخیر برای محیط بانان قمیشــلو فعاالن 
محیــط زیســت اســتان پویــش نــذر طبیعــت را بــا 
مردمی دوبــاره  کمک هــای  آوری  جمــع  هــدف 

کردنــد. فعــال 
دوستداران محیط زیست برای کمک به 

حیات وحش به میدان آمدند
انتخابــی دبیــر  راســتا حشــمت اهلل  در همیــن 
نهــاد  مــردم  ســازمان های  هماهنگــی  شــورای 
محیط زیســتی اســتان اصفهان می گویــد: پویش 
نذر طبیعت اصفهان را ســال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ 
ــا همراهــی شــماری از  ــود ب کــه خشکســالی ب نیــز 
مبالــغ  و  کردیــم  فعــال  فعــاالن محیط زیســتی 
جمــع آوری شــده صــرف تهیــه علوفــه و مخــازن 

آبشــخور شــد.
ــا بیان اینکه ایــن پویــش در دو ســال اخیــر بــه  او ب
دلیــل بهبــود بارش هــا فعــال نبــود، می افزایــد: 
در  گیــر  فرا خشکســالی  بــه  توجــه  بــا  امســال 

بــرای  تــاش  در  وحــش  حیــات  زیســتگاه های 
کــه  فعالیــت دوبــاره پویــش نــذر طبیعــت بودیــم 
پــس از خبــر حملــه شــکارچیان بــه محیط بــان 
غیــور پــارک ملــی قمیشــلو، محیط بــان رضاقلــی 
خســروی، عــزم خــود را بــرای فعالیــت هــر چــه 
کمــک بــه محیــط زیســت  زودتر ایــن پویــش و 
محیط بــان  به ایــن  حملــه  زیــرا  کردیــم  جــزم 
کمتــر از دو هفتــه بــود  دومیــن درگیــری در مــدت 

کــه اتفــاق می افتــاد.
ــت  ــتداران محیط زیس ــن دوس ــل انجم مدیرعام
ــوش  ــد: وح ــان می کن ــاران( خاطرنش ــت ی )طبیع
ســاران  چشــمه  خشــکی  دلیــل  بــه  علفخــوار 
بــه ســمت حواشــی مناطــق  کمبــود علوفــه  و 
حرکــت می کننــد و افــراد ســودجو اینها را تعقیــب 
کــرده و شــکار می کننــد، محیط بــان خســروی 
کــه  نیــز در شــرایطی بــا شــکارچیان درگیــر شــد 
کــرده بودنــد و شــکارچی ها  آنــان آهویــی را شــکار 
ــات  ــا ضرب ــورت ب ــر و ص ــه س ــان را از ناحی محیط ب
چــوب و چمــاق و لگــد بشــدت از ناحیــه ســر و 

کردنــد. صــورت مصــدوم 
آغاز پویش نذر طبیعت همزمان با روز ملی 

محیط بان

انتخابــی اظهــار می کند: شــنبه گذشــته همزمان 
کــه روز  بــا ششــمین روز از هفتــه محیط زیســت 
نامگــذاری  محیط زیســت  و  محیط بان، ایثــار 
دوســتداران  از  شــماری  همــراه  بــه  بــود  شــده 
بــه  قدردانــی  و  دلجویــی  بــرای  محیط زیســت 
گرفتیــم  دیدار ایــن محیط بــان رفتیــم و تصمیــم 
پویــش نــذر طبیعــت را بــرای تأمیــن علوفــه و 
آبشــخورهای حیــات وحــش اســتان اصفهــان 
ملــی  روز  بــا  همزمــان  و  کنیــم  فعــال  دوبــاره 

می شــود. آغــاز  پویــش  محیط بان ایــن 
او بــا اشــاره به اینکــه اســتان اصفهــان بیــش از ۲۰ 
منطقــه تحــت مدیریــت محیــط زیســت شــامل 
پــارک ملــی، پناهــگاه حیــات وحــش، منطقــه 
حفاظــت شــده و مناطــق شــکار ممنــوع دارد، 
اضافــه می کنــد: وســعت این مناطق به بیــش از ۲ 
که بخش عظیمی از این  میلیون هکتار می رســد 
مناطــق در شــمال و شــرق اســتان یعنــی مناطــق 
کویــری قــرار دارد و همه این هــا درگیــر  بیابانــی و 

خشکســالی شــدید هســتند.
مــردم  ســازمان های  هماهنگــی  شــورای  دبیــر 
ــد:  نهــاد محیط زیســتی اســتان اصفهــان می گوی
گیــر شــهرها و  خشکســالی امســال نــه تنهــا دامــن 

روســتاها شــده بلکــه مناطــق محیــط زیســتی و 
کــه معمــواًل  گرفتــه  عرصه هــای طبیعــی را در بــر 
زیســت  محیــط  حفاظــت  ســازمان  بودجــه 
بــرای  علوفــه  تأمیــن  کفــاف  اســتانی  ادارات  و 

را ندارنــد. حیوانــات 
انتخابــی می افزایــد: بــا توجــه بــه شــرایط خشــکی 
نیــاز  گرفتــه  فرا را  شــده  حفاظــت  مناطــق  کــه 
اســت ســایر ســازمان های دولتــی، شــرکت های 
کمــک بــه  خصوصــی و بــه ویــژه صنایــع بــرای 
محیط زیســت به میــدان بیاینــد زیرا این مناطق 
ذخیره گاه هــای ژنتیکــی کشــور بــوده و باید حفظ 

شــوند.
پیــش  در  داغ  تابســتانی  به اینکــه  اشــاره  بــا  او 
اســت و بارندگی هــای پاییــز دیرهنــگام خواهــد 
ــد: حرکــت حیــات وحــش اصفهــان  ــود، می گوی ب
کشــتزارهای اطــراف مناطــق از اواخــر  بــه ســمت 
گونه هــای  تنهــا  نــه  و  شــده  آغــاز  اردیبهشــت 
ســایر  گرســنگی  و  تشــنگی  بلکــه  علفخــوار 
را  پرنــدگان و خزنــدگان  گوشــتخوار،  گونه هــای 
نیــز بــه خطــر می انــدازد. از ایــن رو از همــه فعــاالن 
بــه  کــه  می کنیــم  درخواســت  زیســت  محیــط 
نــذر طبیعــت بپیوندنــد و بــرای تهیــه علوفــه و 

آبشــخورهای مصنوعــی حیــات وحــش اصفهــان 
کننــد. کمــک 

ما در برابر حیات وحش مسئول هستیم
حسن مقیمی مستندســاز حیات وحش معتقد 
اســت: وقتــی زیســتگاه حیوانــات بــا جاده هــا، 
شــهرک های صنعتــی و مســکونی احاطــه شــده 
اســت و حــد و مــرز بــرای نگهــداری حیــات وحــش 
ــاری  ــزار هکت ــال ۶۰ ه ــرای مث ــدوده ب ــک مح در ی
تعریــف کرده ایــم در قبــال حیــات وحــش مســئول 
کاسیک  هستیم و اینجا نمی توان با درس های 
کــه می گویــد غــذا دادن بــه حیوانــات  دانشــگاهی 
کــه می آورنــد،  درســت نیســت و ده هــا دلیلــی 
در  بایــد  داد،  گــذر  بحــران  از  را  وحــش  حیــات 

کنیــم. برابر این هــا احســاس مســئولیت 
او می افزایــد: برخــی می گوینــد آب و علوفــه دادن 
بــه حیــات وحــش و این هــا را از شــرایط بحرانــی رد 
کردن، درســت نیســت و دســت بردن در طبیعت 
اســت در حالــی کــه انســان دســت در کار طبیعــت 
کــرده  بــرده و زیســتگاه این موجــودات را محــدود 
اســت؛ از ایــن رو مســئولیت حفــظ حیــات وحــش 

بــه مــا انســان ها بــاز می گــردد.
ــه  ــی بلی ــه تنهای ــالی ب ــد: خشکس مقیمی می گوی
محســوب نمی شــود زیــرا بــه طــور طبیعــی در 
ــرای آب و غــذا  چنیــن شــرایطی حیــات وحــش ب
جــا بــه جــا می شــدند و از نقطــه ای بــه نقطــه دیگر 
گــر شــرایط منطقــه جدیــد  مهاجــرت می کردنــد و ا
مناســب بــود، می ماندنــد و بــه همیــن ترتیــب 
کــه یــک گونــه حیــات وحــش در پهنه های  اســت 

ــد. گســترش می یاب جغرافیایــی 
رفتار طبیعت و خشکسالی بلیه نیست

او می افزایــد: قحطــی ، خشکســالی و حتــی آتــش 
وحــش  حیــات  جابه جایــی  باعــث  ســوزی ها 
شــاید این ها  عــادی  شــرایط  در  کــه  می شــود 
بلیــه محســوب نشــود امــا زمانــی شــرایط بحرانــی 
ــرای منطقــه ای چهــار  ــه از یــک ســو ب ک می شــود 
کــرده و خــارج از آن  چــوب و حــد و مــرز تعییــن 
کــه  محــدوده مناطــق آزاد محســوب می شــود 
تحــت مدیریــت ســازمان محیط زیســت نیســت 
کــه دچــار خشکســالی شــده  و حیــات وحشــی 
ــا خــروج از منطقــه  از منطقــه خــارج می شــود و ب
حفاظــت شــده یــا در جاده هــا تصــادف می کننــد 
گرفتــار  یــا در دام عــده ای فرصــت طلــب مســلح 

کــه آنهــا را می کشــند. می شــوند 
ایــن فعــال محیط زیســت اضافــه می کنــد: برخــی 

َکل و بــز عــادت بــه  گونه هــای علفخــوار ماننــد 
ــر اثــر خشکســالی و بــی آبــی  مهاجــرت ندارنــد و ب
تلــف می شــوند امــا گونه هــای قــوچ و میــش و آهــو 
در چنیــن شــرایطی پــس از دو ســه روز گرســنگی و 
تشــنگی بــه دنبــال آب و غــذا حرکت می کننــد و به 

کشــیده می شــوند. حاشــیه مناطــق 
گونه های آسیب پذیر حیات وحش در خطر 

انقراض
او می گویــد: بــه جــز آبشــخور بایــد علوفــه حداقلــی 
وجــود داشــته باشــد تــا حیــات وحــش تغذیــه 
کــه بــر اثــر خشکســالی متوالــی در  کننــد در حالــی 
گیاهــی بــرای تغذیــه  مــدت دو ســه ســال دیگــر 
گروه هــای  حیــات وحــش در مناطــق نمی مانــد. 
آســیب پذیــر حیوانــات ماننــد بره هــا و یــا آن هــا 
دندان هایشــان  و  می رفتــه  بــاال  سنشــان  کــه 
را  خشــک  علف هــای  نمی تواننــد  می ریــزد، 
ســیکل  یــک  و  می شــوند  ضعیــف  و  بخورنــد 

معیــوب بــه وجــود می آیــد.
از  زیســت اضافــه می کنــد:  فعــال محیــط  ایــن 
کردنــد  کــه تــازه زایمــان  ســوی دیگــر حیواناتــی 
بــرای شــیردهی بــه بچه هــای خــود بایــد علــف 
تــازه بخورنــد اما وقتی علف تــازه ای وجود نــدارد و 
خشــک اســت فاقد خاصیت تولید شــیر مناسب 
بــرای بره هــا اســت و وقتــی تــوان شــیردهی ندارنــد 
بره هــا را رهــا می کننــد یا اینکــه بــه طــور غریــزی 
کشــتزارهای در  ع و  ــه ســمت مــزار ــه ب ــرای تغذی ب
حاشیه مناطق کشیده شده و در نهایت توسط 

کشــته می شــوند. گاه  ــاآ افــراد ن
وحــش  حیــات  می کنــد:  مقیمی خاطرنشــان 
مــا در  بــه دلیل اینکــه  و  رفتــار می کنــد  غریــزی 
طبیعــت دخالــت کرده ایــم نمی تــوان حیوانــات را 
گــذر داد در حالــی  کاســیک از بحــران  بــا قوانیــن 
کــه تعریفــی بــرای بحــران حیــات وحــش وجــود 
کــه  گــر جمعیــت حیــات وحشــی را  نــدارد زیــرا ا
در شــرایط عــادی شــکننده اســت و بخشــی از 
دارایی هــای ســرزمینی محســوب می شــوند، رهــا 

کنیــم از بیــن می رونــد.
کــه رو بــه نابودی  همــه مــا در برابــر حیات وحشــی 
کمتــر  کــه  ظرفیتــی  هســتیم،  مســئول  اســت 
از آن برخــوردار اســت و ایــن در حالــی  کشــوری 
کنــار  کــه اغلــب شــهروندان بــا بــی تفاوتــی از  اســت 
بحران هــا عبــور می کنیــم دریــغ از آنکــه بــا از بیــن 
رفتــن هــر گونــه جانــوری ضربه ســختی به محیط 

ــد. ــد ش ــت وارد خواه زیس

آغاز پویش نذر طبیعت:

حیات وحش اصفهان از تشنگی به کام مرگ می رود 

برای نجات حیات وحش 
لطفا شما هم محیط بان شوید

ایرج حشمتی
شــرایط اورژانســی اســت. لطفًا به کمک محیط 

بانان بیایید و همه شــما محیط بان باشــید.
کــه امســال یکــی از  پیــش بینــی شــده اســت 
ــی  ــت. قطع ــک ترین سال هاس ــن و خش گرم تری
بــرق و احتمــال قطعــی آب در بعضــی شــهرها 
دیگــر غافلگیرکننــده نیســت امــا در روز محیــط 
ــرای نجــات  ــه »ب ک ــد از همــه بخواهیــم  ــان بای ب
حیــات وحــش لطفــًا محیــط بــان شــوید« شــاید 
کــم بارانــی و  در نــگاه اول بیــن خشکســالی و 
مســتقیمی پیدا  ربــط  نشــود  بانــان  محیــط 
تبعات ایــن  نشــده  تمــام  بهــار  امــا هنــوز  کــرد 
خشکســالی را در طبیعــت می تــوان مشــاهده 

ــرد.  ک
کافــی بــرای  کــه علوفــه  بارش انــدک باعــث شــده 
یافــت  آهــو  ویــژه  بــه  حیــات وحــش منطقــه 
گســترده تری مجبــور بــه  نشــود، آنهــا در ســطح 
تقــا بــرای یافتــن علوفــه هســتند. این اتفــاق 
عــاوه بر اینکــه آنها را تشــنه تر و خســته تر می کند 
ــد  ــوارتر می کن ــم دش ــان را ه ــط بان ــه محی وظیف
چــون بایــد نســبت بــه گذشــته ســطح بیشــتری 
را مراقبــت کننــد و گشــت های بیشــتری داشــته 
کاری و  فــدا بــا  بانــان  گرچــه محیــط  باشــند. 
گنجینــه  از خودگذشــتگی تــاش می کننــد از 
جانــوری محافظــت کنند امــا با توجه به کمبود 
کمبــود خــودرو  محیــط بــان، وســعت مناطــق، 
و بنزیــن ســازمانی و … فشــار بســیار زیــادی را 

تحمــل می کننــد.
ــه  ک ــده  ــث ش ــه باع ــود علوف کمب ــر  ــوی دیگ از س
دامــداران هــر روز دام هــای خــود را در مناطــق 
کــه متعلــق  کننــد و ســهم اندکی  بیشــتر رهــا 
کنند. ایــن  بــه حیــات وحــش بــود را اســتفاده 
فشــار بــر مراتــع وقتــی همــراه بــا انتقــال بیمــاری 
کســینه نشــده بــه حیــات وحــش همراه  از دام وا
می شــود عمــًا یــک قتــل عــام را رقــم می زنــد.
ع و  گرســنگی بــه مــزار گرســنه بــرای رفــع  آهــوان 
ــه شــدت  جوامــع محلــی نزدیــک می شــوند و ب
در معــرض خطــر شــکار قــرار می گیرنــد. از ایــن 

گذشــته کمبــود آب باعــث شــده برخــی از آهــوان 
تــازه بــه دنیــا آمــده از تشــنگی بمیرند. ایــن یــک 
وضعیــت فــوق العــاده و بــه صــدا در آمــدن زنــگ 

هشــدار اســت.
زنــی  گشــت  بانــان در هنــگام  وقتــی محیــط 
ــه  ــز مواج ــا ب کل ی ــش،  ــوچ و می ــو، ق ــه آه ــا الش ب
گرســنگی یــا تشــنگی  کــه بــه دلیــل  می شــوند 
امیــد  داده انــد  دســت  از  را  خودشــان  جــان 
بــرای  چــون  مــی رود  تحلیــل  شــأن  انــرژی  و 
گونه هــا ســال ها و ماه هــا بــه  محافظــت از ایــن 
کرده انــد و حــاال بــه  صــورت شــبانه روزی تــاش 
ســادگی شــاهد مــرگ آنهــا هســتند. توقع اینکــه 
کننــد غیرممکــن اســت.  محیــط بانــان معجــزه 
مــا بــرای نجــات حیــات وحــش بــه آب و علوفــه 
نیــاز داریــم در غیر ایــن صــورت تــا پایــان تابســتان 
ســرمایه  از  زیــادی  بخــش  بارندگی هــا  آغــاز  و 
جانــوری منطقــه از بیــن خواهــد رفــت و بازیابــی 
آن نیازمنــد میلیاردهــا تومــان هزینــه، ســال ها 
مراقبــت  و  پایــش  ســاعت  هــزاران  و  زحمــت 

محیــط بانــان اســت.
تمامی نهادهــا،  از  حســاس  شــرایط  در ایــن 
تقاضــا  زیســت  محیــط  دلســوزان  و  خیــران 
گــر  می کنیــم بــه محیــط بانــان یــاری برســانند. ا
کاری و کمکی انجام شــود الزم اســت  قرار اســت 
کل  کارشناســان اداره  بــا همــکاری و نظــارت 
کــه بــه جزئیــات معضــل  محیــط زیســت اســتان 

گیــرد. کامــل دارنــد، صــورت  اشــراف 
به نمایندگی از همکاران محیط بانم از استاندار 
ــط  ــئوالن ذیرب ــایر مس ــرم و س ــتان محت و دادس
درخواســت می کنــم بــه جــای تبریک ایــن روز بــه 
محیــط بانــان در فضــای مجــازی، بــا اختصاص 
کــه بــرای محیــط زیســت  بودجــه و اعتباراتــی 
تــا از ایــن  کننــد  کمــک  تصویــب شــده اســت 
کنیم. ایــن یــک شــرایط  ــذر  گ شــرایط حســاس 
کمــک محیطبانــان  اورژانســی اســت. لطفــًا بــه 

بیاییــد و همــه شــما محیطبــان باشــید.
 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان 
اصفهان

یادداشت میهمان
گهی مفاد آراء قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد  آ

سند رسمی مستقر در ثبت دهاقان
شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰377

تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰3/۰8
ک دهاقان که دراجرای  مفاد آراء هیأت حل اختاف مستقر در اداره ثبت اسناد و اما
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در  مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
گهــی می شــود  کثیراالنتشــار و محلــی آ  دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
ــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ  کــه ب ــا اشــخاصی  ــا شــخص ی ت
گهــی در محل تا دو ماه اعتــراض خود را به  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ انتشــار آ
اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض باید ظــرف یکماه 
از تاریخ تســلیم اعتراض به اداره ثبت محل مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه 
ــد.  ــه نماین ــل ارائ ــت مح ــه ثب ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی گواه ــد و  ــل نمای عمومی مح
بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهد 
کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض گواهی تقدیم  بــود. درصورتــی 
دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت به صدور ســند مالکیت 

خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1۴۰۰۶۰3۰2۰19۰۰۰117، 1۴۰۰/۰2/19، خانــم پرویــن دخــت احمــدی 
غ به مســاحت 212۵۰ مترمربع  فرزند رحمت اله ششــدانگ یک واحد پرورش شــترمر
ک 3 فرعــی از 87 اصلــی واقــع در مزرعــه علــی آبــاد آقا دهاقان انتقال پنج حبه و یک  پــا
ک فــوق ثبــت دفتــر الکترونیکــی شــماره  دهــم حبــه مشــاع از 72 حبــه ششــدانگ پــا

13992۰3۰2۰19۰۰1۰37 بــه نــام متقاضــی
تاریخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1۴۰۰/۰3/18

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1۴۰۰/۰۴/۰2
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11۴3۵23 / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: ۶۶2، تاریــخ: 1۴۰۰/۰3/31، آقــای فــرج الــه بانوئــی بــه پیوســت دو بــرگ 
گواهی شــده اســت مدعی اســت  که هویت و امضاء شــهود رســمًا  استشــهادیه محلی 
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبابخانــه بــه شــماره ۵ فرعــی مفــروز و 
کــه بــه  ک 8۰8 اصلــی واقــع در بخــش  3 حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل  مجــزی شــده از پــا
گردیــده، دراثــر  شــماره ســریال 3۶۴9۴7 الــف / 9۶ ســند مالکیــت آن صــادر و تســلیم 
جابجایــی مفقــود و اینــک درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده لــذا طبــق 
گهــی تا هرکــس مدعی  تبصــره یــک مــاده 12۰ اصاحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
 انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد 
کتبــًا  گهــی لغایــت ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت 
ــرر  ــت مق ــرف مهل ــه ظ ــردد. چنانچ گ ــترد  ــده مس کنن ــه  ــه ارائ ــند ب ــل س ــس و اص مجل
اعتراضــی واصــل نگــردد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند 
ک  مالکیــت مزبــور صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس ثبــت اســناد و اما

آران و بیــدگل حامــد فکریــان آرانــی - 11۵31۴9 / م الــف
گهی مزایده آ

شــماره: 99۰2۶18، تاریخ: 1۴۰۰/۰3/27، اجرای احکام مدنی دادگســتری شهرســتان 
خمینــی شــهر در پرونــده کاســه 99۰2۶18  لــه آقــای محمد نصراصفهانی علیــه آقایان 
عباســعلی ابراهیمیــان و محســن عشــقی بــه خواســته مطالبــه فــروش ملــک مشــاعی 
کــه  درنظــردارد ششــدانگ ملــک بــه شــماره ثبتــی 3۵3 فرعــی از 133 اصلــی بخــش 1۴ 
کــه  ک فــوق عبارتســت از یــک ســاختمان یــک طبقــه  بــه صــورت مشــخصات بنــا: پــا
در زمــان بازدیــد بصــورت یــک انبــار و محــل فــروش درحــال بهــره بــرداری بــود، دارای 
عرصــه بــه مســاحت 3۵۰ مترمربــع و اعیانــی بــه مســاحت حــدود 3۶۰ مترمربــع دارای 
مشــخصات شــامل: اســکلت دیوار باربر و چند ســتون بتنی و ســتون فلزی در وســط، 

ســقف بتــن آرمــه تیرچــه بلــوک، قســمت ســقف چوبــی و قســمت دیگــر ســقف بــا ورق 
کــف )در قســمت هایی موزاییــک، ســرامیک،  گالوانیــزه پوشــش داده شــده اســت، 
ســنگ و ســیمان(، ســطوح داخلی )در قســمت هایی ســرامیک و سیمان سفید و گچ 
پرداختــی و رنــگ(، دو دفتــر کار بــا بدنــه پروفیــل آهــن و شیشــه ســکوریت در زیــر ســقف 
داخــل بنــا، درب هــای خارجــی پروفیــل آهن، نما آجر، ســنگ و ســیمان ســفید، دارای 
گاز می باشــد. مشــخصات ســند ارائه شــده: شــماره ملک شــماره  انشــعابات آب، برق، 
چاپــی بخــش ثبتــی شــماره یکتــا، مالــک میــزان مالکیــت 98۵2۰۶۵83۵3/313 الف 
1۴ اصفهــان 13982۰3۰2۰۰۶۰11۰9۶2 آقــای محمــد نصراصفهانــی ســی ممیز هفتصد 
کارشناســی: نظــر بــه موقعیــت  و ســه هــزارم از هفتــاد و دو ســهم عرصــه و اعیــان نظریــه 
کاربــردی، قدمــت ســاخت، نــوع ســازه و اســکلت بنــا، معمــاری ارزش  ملــک، نــوع 
منطقه، انشعابات و کلیه عوامل تاثیرگذار در قیمت ارزش تمامیت ششدانگ عرصه 
و اعیــان مبلــغ 2۴/71۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال بــه حــروف بیســت و چهــار میلیــارد و هفتصــد و 
ده میلیــون ریــال و ارزش ســهم آقــای محمــد نصراصفهانــی بــه میــزان ســی ممیــز 
ک ثبتــی 133/3۵3  هفتصــد و ســه هــزارم از هفتــاد و دو ســهم عرصــه و اعیــان از پــا
مبلــغ 1۰/۵37/۰99/۰28 ریــال )ده میلیــارد و پانصــد و ســی و هفــت میلیــون و نود ونه 
هــزار و بیســت و هشــت ریــال( بــرآورد می گــردد. را ازطریــق مزایــده بــه فــروش برســاند. 
لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ شــنبه 1۴۰۰/۰۴/19 ســاعت 1۰ صبــح در محــل اجــرای 
احکام مدنی دادگســتری شهرســتان خمینی شــهر برگزار می گردد. طالبین می توانند 
۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه نشــانی مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نمایــد. 
کــه باالتریــن قیمــت راپیشــنهاد نمایــد. خریــدار می بایســتی ده  کســی اســت  خریــدار 
درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده 
به حســاب ســپرده دادگســتری واریز نماید درغیراینصورت ده درصد اولیه پس از کســر 
هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولت ضبط خواهد شــد. شــایان ذکر اســت اجــرای احکام 
مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده 
می بایســت ده درصــد بهــای مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب ســپرده 
ــت  ــه پرداخ ــن شناس گرفت ــت  ــز )جه ــی واری ــک مل ــزد بان ــهر ن ــی ش ــتری خمین دادگس
کارت  بــه اجــرای احــکام مراجعــه نماییــد( و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و اصــل 
ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنی مراجعــه و درخواســت 
شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه کپــی کارت ملــی و اصــل فیش ســپرده تحویل 
اجــرا نماییــد. آدرس: جــاده اصفهــان بــه نجــف آبــاد بلــوار الغدیــر خیابــان قلعــه امیریــه 
خیابــان امــام ابتــدای خیابــان شــهید رجائــی مدیــر و دادورز اجــرای احــکام مدنــی 

دادگســتری شهرســتان خمینــی شــهر علــی حســن زاده - 11۵2187 / م الــف
گهی مزایده آ

شــماره: ۰۰۰۰۶3۰، تاریــخ: 1۴۰۰/۰3/29، اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان 

ــی علیــه آقــای علیرضــا  ــم فاطمــه زمان ــه خان کاســه ۶3۰  ل ــده  خمینــی شــهر در پرون
ک ثبتــی  زمانــی بــه خواســته ی فــروش ملــک مشــاعی غیرقابــل افــراز ششــدانگ پــا
کــه بــه صــورت  1۵۶/2۰8۴ مفــروز و مجــزی از 1772 قطعــه 28 بخــش 1۴ اصفهــان 
ــوک دارای  ــه بل ــقف تیرچ ــه و س ــی آرم ــکلت بتن ــا اس ــکونی ب ــان مس ــد آپارتم ــک واح ی
اعیانــی 99/۶ مترمربــع بابــت انبــاری ۴/97 مترمربــع واقع در زیرزمین و پارکینــگ را 17 
گاز  کاری شــامل انشــعابات بــرق و  بــه مســاحت 1۰ متــر در طبقــه همکــف دارای نــازک 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش ششــدانگ آن را معــادل  کــه  مجــزا و آب مشــترک 
7/9۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده را از طریــق مزایــده بــه فــروش برســاند. لــذا جلســه 
مزایــده در تاریــخ دوشــنبه 1۴۰۰/۰۴/28 ســاعت 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام 
ــد ۵  ــن می توانن ــردد. طالبی ــزار می گ ــهر برگ ــی ش ــتان خمین ــتری شهرس ــی دادگس مدن
روز قبــل از روز مزایــده بــه نشــانی خمینــی شــهر خیابــان ابوالبــرکات مجتمــع مســکونی 
 B ادارات ســاختمان نیــروی انتظامی فرعــی 7 بلــوک پردیــس 1۴ ناظــم 3 ورودی
ــد.  ــد نمای ــک بازدی ــده را از نزدی ــورد مزای ــه و م ــد 13 مراجع ــرقی واح ــد ش ــه ۴ واح طبق
کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد. خریــدار می بایســتی ده  کســی اســت  خریــدار 
درصــد مبلــغ پیشــنهادی را فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یک مــاه از تاریــخ مزایده به 
حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد در غیر اینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از کســر 
هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولت ضبط خواهد شــد. شــایان ذکر اســت اجــرای احکام 
مدنــی تکلیفــی در تحویــل مــال غیرمنقــول بــه خریــدار نــدارد. تذکر: متقاضیان شــرکت 
در مزایــده می بایســت ده درصــد بهــای مــال را طــی یــک فقــره چــک تضمیــن شــده 
کپــی  در وجــه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری آمــاده و بــا در دســت داشــتن اصــل و 
کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی  چــک و اصــل 
مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه کپــی کارت ملــی و اصــل 
فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماییــد. مدیــر و دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 

شهرســتان خمینــی شــهر علــی حســن زاده - 11۵228۶ / م الــف

گهی آ

شهرداری سجزی

کاربری و پروانه  ک با  گذاری امتیاز ۵ پا شــهرداری ســجزی به اســتناد مجوز شــماره ۵/331/س مورخ 1399/1۰/2۰ شــورای اسامی شــهر ســجزی درنظردارد نســبت به وا
کارگاهــی واقــع در شــهر ســجزی، بلــوار وحــدت بــا قیمــت پایــه کارشناســی ازطریــق مزایــده بــه شــرح ذیــل اقــدام نمایــد. متقاضیــان میتوانند جهــت دریافت اســناد مزایــده از 

گهی در اســناد مزایده درج گردیده اســت. تاریــخ 1۴۰۰/۰۴/۰3 لغایــت 1۴۰۰/۰۴/18 بــه دبیرخانــه شــهرداری مراجعــه نماینــد. ضمنــًا ســایر اطاعات و جزئیــات مربوط به آ
گهی، مالیات، عوارض، نقل و انتقال و... به عهده برنده مزایده می باشد«. »الزم به ذکر است هزینه های آ

11۵393۴ / م الف

گهی مزایده مرحله دوم« »آ
نوبت چاپ اول

آدرس قیمت پایه )مترمربع( مساحت )مترمربع( کاربری شماره قطعه ردیف
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/3۰۰/۰۰۰ 33۶ کارگاهی 1۰ 1
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 2۶۶ کارگاهی 12 2
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 2۶9 کارگاهی 13 3
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 2۶8 کارگاهی 1۴ ۴
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 273 کارگاهی 1۵ ۵

گهی تغییرات  آ
شــرکت ســاختمانی ســاتان شــرکت ســهامی خاص بــه شــماره 
ثبت ۶۶1 و شناســه ملی 1۰2۶۰2۰79۵8 به اســتناد صورتجلســه 
مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰1 تصمیمــات 
ذیــل اتخــاذ شــد: ترازنامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت منتهــی 
کل ثبــت اســناد  گرفــت. اداره  بــه ســال 1399 مــورد تصویــب قــرار 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات  و امــا

غیرتجــاری مبارکــه )11۵398۶(



سال پنجم - شماره  11۶۴ 
چهارشنبه  2  تیر  1۴۰۰ -  12 ذی القعده  1۴۴2
23  ژوئن     2۰21 ۵رفهنگ

بــاور  کیارســتمی که  عبــاس  زادروز  مناســبت  بــه 
داشــت »آدم، در تنهایــی آدم تــر اســت«، نمایشــگاه 
عکســی بــا نــام »در ســتایش تنهایــی« به صــورت 
کــه از یکــم تیرمــاه می تــوان  مجــازی آمــاده شــده 
آن را دیــد. ابراهیــم عــرب بیگــی، مــدرس عکاســی و 
کیوریتور ایــن نمایشــگاه بــا اعالم ایــن خبــر به ایســنا 
هنرمنــدان  از  کیارســتمی یکی  عبــاس  می گویــد: 
تأثیرگــذار جهــان اســت کــه صرف نظــر از برنــد نــام او، 
از فیلم هــا و عکس هایــش تأثیر زیادی گرفتــه ام و به 
همیــن دلیــل، بــا زیــر نظر گرفتــن صفحات مجــازی 
کــه فکــر می کــردم  صــد عکاس،چندیــن عکــس را 
کیارســتمی نزدیک تر اســت،  بــه فضــای آثــار عبــاس 
ک انتخــاب عکس های ایــن  کــردم. او مــال انتخــاب 
بــا  می دهــد:  شــرح  چنیــن  را  نمایشــگاه 
عبــاس  عکس هــای  روی  کــه  جامعــی  مطالعــه 
دیــدن  او  هنــر  می دانســتم  کیارستمی داشــتم، 
کنارش  کــه ســایرین بــه ســادگی از  چیزهایــی اســت 
کیارســتمی معتقد است که عکاس  عبور می کنند. 
ناخواســته  آثــارش  امــا  نیســت،  مینیمالیســت 
فضــای مینیمــال دارنــد و عکس هــای منتخب این 
نمایشگاه نیز، دقیقًا دارای همین ویژگی هستند.

کیوریتــور نمایشــگاه »در ســتایش تنهایــی« دربــاره 
علــت انتخاب ایــن نــام اظهــار می کنــد: ویدئویــی 
کیارستمی منتشرشــده بــود بــا همیــن  از عبــاس 
کــه او در آن، دربــاره تنهایــی و مزیت هــای  نــام، 
کــه  کیارســتمی معتقد بــود  آن صحبــت می کــرد. 
کــه درخــت در  آدم در تنهایــی آدم تــر اســت، چنــان 
تنهایــی درخت تــر اســت تــا در جنــگل و بــاور داشــت 
بــه دور از هیاهــوی جمــع می توانــد  کــه انســان، 
آفریننده اتفاقات بهتری باشــد. نمایشگاه مجازی 
»در ســتایش تنهایی« ســه شنبه، یکم تیرماه رأس 
کار می کنــد و عالقه منــدان بــرای  ســاعت ۱۹ آغــاز بــه 
گالــری  تماشــای آثــار آن می تواننــد بــه وب ســایت 
  www.aknoonartgallery.com  ــانی ــه نش ــون ب کن ا
یــا بــه صفحــه آن در  فضــای مجــازی بــه نشــانی 

aknoonartgallery@  ســر بزننــد.

قاب هایی 
در ستایش تنهایی

نمایشگاهربخ

گزارشربخ

بــرای پــی  فــرای ظاهر ایــن روزهــای چهاربــاغ، 
گذشــته در خــالل  بــردن بــه  آنچــه در ســال های 
انجــام  چهاربــاغ  حــق  در  عمرانــی  طرح هــای 
خیابــان  ســبزینگی این  بــه  اســت  شــد،کافی 
اول  درجــه  در  چگونــه  کــه  بیاندازیــم  نگاهــی 
کــه  کهنســال آن قطــع و درختانــی هــم  درختــان 
ــر عبــور تونــل متــرو  کاشــته شــد، در اث بــه جبــران 
بــه  کاهــش رطوبــت زمیــن رنجــور شــده اند.  و 
کارشناســان، بــه جــز آســیب های  گفتــه برخــی 
ناشــی از ارتعاش هــای عبــور متــرو، تبعات ایــن 
کاهــش رطوبــت در مرحله بعد، نشســت بناهای 

اســت. محــور  تاریخی ایــن 
تن رنجور چهارباغ و ماجرای مترو

بنابراین برخالف هشدار کارشناسان و پیشنهاد 
گلــوی چهاربــاغ  ســازمان میــراث فرهنگــی وقــت، 
گــذر تونــل متــرو تراشــیده شــد.اقدامی که  بــرای 
معماری ایــن  شــاخص  و  تاریخــی  بناهــای 
و  مواجــه  ســازه ای  مشــکالت  بــا  را  محــدوده 

کــرد. درختــان چهاربــاغ را قربانــی 
حســن محبعلــی، معــاون اســبق حفــظ و احیــای 
بناهــای تاریخــی ســازمان میــراث فرهنگی کشــور 
کــه بارهــا از ســوی ســازمان وقــت بــه  گفتــه بــود 
کــرده  همــراه کارشناســان دیگــر بــه اصفهــان ســفر 
کــه  گذاشــته بودنــد  و بــا شــورای شــهر جلســه 
متــرو از زیــر چهاربــاغ عبــور نکنــد. پیشــنهاد آنهــا 
عبــور تونــل متــرو از خیابــان شــمس آبــادی بــود؛ 
کــه صدمــه ای متوجــه چهاربــاغ و ســی  جایــی 
گفتــه محبعلــی با اینکــه  و ســه پــل نباشــد. بــه 
کــرد امــا بــا  شــورای شــهر این پیشــنهاد را مصــوب 
کار آمــدن دولــت بعــدی  بازنشســتگی او و روی 
ورق برگشت و  تونل مترو از زیر چهارباغ گذشت.

میدان عتیقی که درو شد و بافتی که از هم 
گسیخت

نوســازی و ســاخت پاســاژهای تجــاری در یکــی 
از باســتانی ترین بافت هــای تاریخــی، یــک بعــد 
ماجــرا و بعــد دیگــر آن حفــاری  وســیع در محدوده 
ــیاری  ــه بس ک ــی اســت  ــی و فرهنگ ــا ارزش تاریخ ب
کــرد و بــرای  از شــواهد تاریخــی اصفهــان را درو  

همیشــه از بیــن بــرد.
گذر پرمناقشه آقا نجفی وهتلی که بی ضابطه 

قد علم کرد
در بررســی  رویدادهــای میــراث فرهنگی اصفهان  

بــه گــذر آقــا نــوراهلل نجفــی می رســیم کــه هنــوز مهر 
داغ آن بــر تــن بافــت و خانه هــای تاریخــی پشــت 
میــدان نقــش جهــان و مســجد شــیخ لطــف اهلل، 
کــه هنــوز هــم شــوربختانه  تــازه اســت. این مــورد 
و  شهرســازی  عالــی  شــورای  مصوبــه  برخــالف 
گــذر آقــا  معماری ایــران مبنــی بــر عــدم اجــرای 
نجفــی، پیگیری می شــود، نشــان از میــزان توجه 
بــا مولفه هــای  بــه شــهری  و اهمیــت مدیــران 
اســت! تخریب هــا  و فرهنگــی  تاریخــی  میــراث 
جهانــی  میــدان  جــوار  در  گــذر  برای ایجاد ایــن 
کله  شــا در  گسســت  موجــب  جهــان«  »نقــش 

بافــت تاریخــی شــده اســت. 
در رویدادهــای تــازه  تــر حــوزه میــراث فرهنگــی، 
ــار در  کوچکتر، ایــن ب ــه جهــان نمــا در ابعــاد  تجرب
کوچــه ارفعــی در حریــم  ســال ۹۷ در قالــب هتــل 
 ۸ ارتفــاع  هتــل،  گرفت. ایــن  شــکل  چهاربــاغ 
متــری حریــم چهاربــاغ را نقــض و بــا ارتفــاع ۲۲ 

متــری از ســوی شــورای شــهر حمایــت شــد.
کــه بــه تصمیم هــای شــورای  دربــاره انتقاداتــی 
ــود،  ــته می ش گذش ــال های  ــان در س ــهر اصفه ش
عباس حاج رســولیها، گفت: دوستان سخت گیر 
محدودیت هــای  ندارنــد،  انعطــاف  هســتند، 
گذاشــته اند.  بافت هــا  اطــراف  بــرای  شــدیدی 
افــزودن در حــد  بــا مختصــری  کــه  در صورتــی 

نیــم متــر یــا هشــتاد ســانتی متــر در ارتفــاع مجــاز، 
ــا   ــه بافت ه ــا هم ــود ام ــده می ش ــت زن ــراف باف اط
را بــا ســختگیری نگــه داشــته اند و در نتیجه همه 
ســاختمان های اطــراف بافــت، فرســوده شــده و 
گــذاری  بــرای کســی هــم ارزشــی ندارد که ســرمایه 

کنــد. 
کــه قوانیــن  اشــاره حــاج رســولیها، موانعــی اســت 
میــراث فرهنگــی در اطــراف بافت هــا پیــش روی 
کــه  گذاشــته اســت، قوانینــی  مدیریــت شــهری 
گــر ســختگیرانه نباشــد، بــه یــک  برخــالف نظــر او ا
عــرف ناخوشــایند در اطــراف بافــت و بناهــای 

تاریخــی تبدیــل و ادامــه خواهــد داشــت.
وی معتقد اســت که با نیم متر یا هشــتاد ســانتی 
متــر ارتفــاع اضافــه، خط آســمان به هــم نمی ریزد 
و منظــر آثــار تاریخی در بافت و محورهای تاریخی 

مخدوش نمی شــود. 
دربــاره  اصفهــان  شــهر  شــورای  ســابق  رییــس 
عبــور تونــل متــرو از زیــر چهاربــاغ  برخــالف نظــر 
گفــت:  همــه تصمیم هــای  کارشناســان به ایرنــا 
کشــور پیــش رفــت،  شــورا بــا تاییــد نظــر وزارت 
بعدها ســه کارشــناس از ژاپن، آمریکا و اســتانبول 
ــد. فقــط  کردن ــد و آن را تاییــد  از تونــل متــرو بازدی
گفتنــد به ســمت غــرب چهارباغ یعنی به مدرســه 

ــود. ــک نش ــاغ نزدی چهارب

در  می گوینــد،  گفت: اینکــه  رســولی ها  حــاج 
خــالل تصمیم هــای شــورای شــهر نســبت بــه 
میــراث فرهنگــی بی توجهــی شــده اســت، قبــول 
نــدارم؛ میلیاردهــا تومــان خــرج میــراث فرهنگــی 
گــر شــهرداری نبــود، خیلــی از آثــار میــراث  کردیــم. ا
فرهنگــی، آن زمــان از بیــن رفته بود. من معتقدم 
مدیریــت میراث فرهنگــی را به شــهرداری بدهند 
و  یــک نظــارت عالیــه هــم نهــاد میــراث فرهنگــی 
داشــته باشــد تــا بــار دولــت کــم  و از طرفی هم یک 

درآمــدی بــرای شــهرداری ایجاد شــود.
کارشناســان مرمــت و میــراث فرهنگــی  گفتــه   بــه 
اصفهــان، آنچــه مدیریت شــهری اصفهــان در آثار 
و محورهای تاریخی اصفهان انجام داده، بیشتر 
نوســازی بــوده و شــباهتی بــه مرمــت نداشــته 

اســت.
رییــس دومیــن و ســومین دوره شــورای شــهر 
اصفهــان دربــاره تخریــب بافــت تاریخــی پشــت 
کــه  گفــت: روزی  میــدان نقــش جهــان به ایرنــا 
 می خواســتیم ورود ماشــین را بــه میــدان امــام

)نقــش جهــان( ببندیم،  مشــکالت مردمی وجود 
بــه شــرطی اینجا را می بندیــم  گفتیــم  داشــت؛ 
کنــد.  گــذر تعریــف  کمیســیون مــاده ۵ یــک  کــه 
گــذر مصوبــه کمیســون مــاده ۵ بــود  بنابراین ایــن 

تــا میــدان امــام را ببندنــد.

فراز و فرود میراث فرهنگی اصفهان 
در سایه روشن تصمیمات شورای شهر

خبر

ــه  ــا بیان اینک ــان، ب کاش ــه  ــفر ب ــتاری در س ــورنا س س
کاشــان رخ داده  اتفاقــات خوبــی در شهرســتان 
کاشــان  کــرد: از نظر انــدازه رصدخانــه  اســت، اظهــار 
اســت، عملیــالت  اول دنیــا  جــزو 1۰ رصــد خانــه 
ســاخت رصدخانــه بــه اتمــام رســیده اســت و بــه 

زودی توســط رئیــس جمهــور افتتــاح می شــود.
بــا  رئیس جمهــور  فنــاوری  علمــی و  معــاون 
بیان اینکــه بیــش از 7 هــزار شــرکت دانــش بنیــان 
داریــم، عنــوان کرد: نمونه ای از آن در کاشــان اســت 

کــه قطعــات خــودرو را تولیــد می کنــد، هرکــدام از ایــن 
هســتند. برای ایــران  افتخــاری  شــرکت ها 

کار جدید را  کسب و  کردیم  وی با بیان اینکه سعی 
در شــرکت های دانش بنیــان در کشــور ایجاد کنیــم، 
گفــت: امیدواریــم بــا ســرعت زیــاد اتفاقــات خــوب 
کشــورمان  کنــد تــا باعــث ســربلندی  ادامــه پیــدا 

شــویم.
خانه های خالق در کاشان

کاشــان  ســتاری بــا اشــاره به اینکــه هــر زمــان وارد 
بــا تکنولوژی هــای  می شــوم شــرکت های جدیــد 
از  یکــی  افــزود:  اســت،  توســعه  حــال  در  زیــادی 
کردیــم بحــث خانه هــای  کــه امــروز شــروع  کارهایــی 
کاشــان در ایــن  ــه خاطــر ســبقه  ــه ب ک خــالق اســت 
باشــد،  موفــق  و  ثمــر  مثمــر  می توانــد  حــوزه، 
بــه شــرکت های  امیدواریــم خانه هــای قدیمــی را 
شهرســتان  جوان هــای  خــالق  و  بنیــان  دانــش 

کنیــم. کاشــان تبدیــل 

معاونعلمیوفناوریرئیسجمهور:

کاشان جزو 1۰ رصدخانه اول دنیا است رصدخانه 

صنایع دستی

بــا   ۱۴۰۰ تیرمــاه  در  هنرمنــدان  آثــار  نمایشــگاه 
کل میــراث  مشــارکت وزارت میــراث فرهنگــی، اداره 
کافــل در  اســتان، شــهرداری اصفهــان و هلدینــگ 

می شــود. برگــزار  اصفهــان 
گفتــه وزیــر میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و  بــه 
گردشــگری کشــور، در این جشــنواره باالترین نشان 
صنایــع دســتی دنیــا در جمهــوری اســالمی ایران 
)نشــان دســت خــالق( بــه برگزیــدگان اهــدا خواهــد 

کمــک بــه بازاریابــی در عرصــه  کــه عــالوه بــر  شــد 
جایــگاه  از  حفاظــت  بــرای  عاملــی  بین الملــل، 

هنرمنــدان و هنر ایرانــی خواهــد بــود.
جایــزه نشــان بیــن المللــی »دســت خــالق« اســت 
مقــام  نکوداشــت  و  پاســداری  راســتای  در  کــه 
شــامخ و ارزنــده ی هنرمنــدان حــوزه ی صنایــع 
دســتی و هنرهــای ســنتی، بــه عنــوان عالی تریــن 
نشــان این حــوزه در عرصه هــای بیــن المللــی در 
گرفتــه شــده، بــرای اولیــن ســال برگــزاری بــه ۶  نظــر 
نفــر )۳ هنرمنــد داخلــی و ۳ هنرمنــد خارجــی( اعطــا 
عنــوان  بــه  نشــان  دارندگان ایــن  نــام  و  می گــردد 
میــراث زنــده بشــری در حافظــه تاریخی هنــری دنیا 

ثبــت و ضبــط خواهــد شــد.
ملــی  »نشــان  جشــنواره  مهــم  قســمت  دومیــن 
همای زرین« اســت که در ۲۰ رشــته صنایع دســتی 
و هنرهــای ســنتی بــه افــراد حائز شــرایط و رتبه های 

کننــده در بخش هــای متعدد ایــن  برتــر مشــارکت 
مســابقه )کــه مربــوط بــه رشــته های صنایــع دســتی 
می باشــد( تخصیــص یافتــه و اعطــا می گردد.بــرای 
هــر رشــته ۳ تــا ۵ داور تخصصــی در نظــر گرفته شــده 

اســت.
صنایــع  و  گردشــگری  توســعه  کارگــروه  دبیــر 
دســتی ایران از برگــزاری ورکشــاپ های تخصصــی 
هنرمنــدان صنایــع دســتی در چهاربــاغ اصفهــان 
گفــت: همزمــان بــا برگــزاری جشــنواره  خبــر داد و 
خیابــان  از  قســمتی  در  شــب   ۲۰ مــدت  بــه 
صنایــع  دســت  چیــره  هنرمنــدان  چهاربــاغ، 
دســتی بــه صــورت ورکشــاپ، هنــر بــی نظیــر خــود 
را بــه صــورت زنــده بــرای عالقــه منــدان آمــوزش 
کســب  می دهنــد. عالقــه منــدان می تواننــد جهــت 
 اطالعــات بیشــتر بــه ســایت جشــنواره بــه آدرس

WWW.HIFESTIVAL.IR مراجعه نمایند.

فراخوان »اولین جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران« در اصفهان

خبرربخ

اوقافربخ

گزارشربخ

هنرربخ

حجــت االســام محمــد حســین بلــک صبــح ســه 
شــنبه در آئیــن افتتــاح رواق امــام ســجاد امامــزاده 
ســید محمــد )ع( ضمــن تبریــک میــاد باســعادت 
امــام رضــا )ع( با بیان اینکه امامــزادگان مایه مباهات 
و برکت در کشــور هســتند، اظهار داشــت: دوســتی با 
کــه انســان را در مســیر  اهــل بیــت )ع( مودتــی اســت 
اســام و قــرآن رشــد می دهــد و ایــن رمــز اصالــت و 
کید بر اینکه نگاه ســطحی  ماندگاری اســت. وی با تا
ــت،  ــتباه اس ــزادگان اش ــی در امام ــت عمران ــه فعالی ب
افــزود: امامــزادگان پایه هــای اســتحکام و وحــدت در 
کشــور هســتند، مــودت بــه اهــل بیــت اســام را زنــده 
و پویــا می کنــد و از ایــن رو خیــران نــه بــه اجبــار بلکــه بــا 
عشــق بــه امامــزادگان و امــور خیریــه کمک می کنند.

عزت امامزادگان در واقع تکریم قرآن و ائمه است
ــا  ــان ب ــتان اصفه ــه اس ــور خیری ــاف و ام ــرکل اوق مدی
کیــد بر اینکــه عــزت امامــزادگان در واقــع تکریــم  تا
قــرآن و ائمــه اســت، ابــراز داشــت: در ایــن زمینــه مردم 
اســتان اصفهــان بــه ویــژه مــردم خمینــی شــهر زبانزد 
ــام  ــراه نظ ــا هم ــه عرصه ه ــواره در هم ــتند و هم هس
که ایــن امــر جــای قدردانــی  و مســئوالن بوده انــد 
دارد. وی بــا بیان اینکــه اداره اوقــاف اعتبــار دولتــی 
کــرد: همــه اعتبارات ایــن ســازمان از  نــدارد، اضافــه 
محــل کمک هــای مردمــی و درآمــد موقوفــات اســت 
ــه  کمــک ب ــی نیــز دارد و حاصــل آن  ــرکات فراوان ــه ب ک
کاهــش آســیب های اجتماعــی، اجــرای پروژه هــای 
کمــک بــه بهداشــت و درمــان و … اســت. عمرانــی، 

اعتبار ۳۲ میلیارد ریالی برای بهره برداری از رواق 
امام سجاد )ع(

گذشــته  ســال  در  گفــت:  بلــک  االســام  حجــت 
مــردم اســتان اصفهــان ۱۰۰ میلیــارد تومــان خیــرات 
که ایــن اعتبــارات بــرای نیــات مختلــف  داشــته اند 
هزینــه شــده اســت. همچنیــن معــاون بهــره وری 
کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان  اقتصــادی اداره 
اصفهــان در ایــن مراســم بــا بیان اینکــه رواق امــام 
کلنــگ زنــی شــده و بعــد از   ســجاد )ع( در ســال ۹۴ 
گفــت:  بــرداری رســیده اســت،  بــه بهــره  ۶ ســال 
 برای این پروژه ۳۲ میلیارد ریال هزینه شده است که 
در  مابقــی  و  عمرانــی  بخــش  در  آن  میلیــارد   ۲۴
ــوده اســت. امیرحســین  ــرق و تأسیســات ب زمینــه ب
کیفیــت  کیــد بر اینکــه توجــه بــه  اســماعیلی پور بــا تا
اجــرای پــروژه در اولویــت برنامه هــای قرآنــی اوقــاف 
اســت، تصریــح کــرد: هــدف از اجرای ایــن طرح ایجاد 
کــه در  فضــای مناســب و مرفــه بــرای زائــران اســت 

مراســم های زیاد ایــن امامــزاده مشــارکت دارنــد.

امــروز  صالــح  نعمت الــه  ســید  حجت االســام 
گفت وگــو بــا فــارس در شــهرضا بــا بیان اینکــه  در 
مکانــی شــریف تر از حــرم امامــان معصــوم نیســت، 
اظهــار داشــت: بــه برکــت امــام هشــتم و حضــرت 
کشــور بســتگان و  ــار  کن گوشــه و  معصومــه)س( در 
نــوادگان امــام موســی بــن جعفــر را داریــم، بایــد قــدر 
امامزاده هــا و حــرم امامــان معصــوم را بدانیــم و خــدا 
را شــکر کنیــم در چنیــن وضعیتــی زندگــی می کنیم.

توجهــی  کــم  از  انتقــاد  بــا  شــهرضا  جمعــه  امــام 
مســؤوالن اســتان اصفهــان نســبت بــه امامــزاده 
شــاهرضا)ع( افزود: ایــن امامــزاده می توانــد بــه یــک 
مرکــزی بــزرگ فرهنگــی، مذهبــی و معنــوی تبدیــل 
شــود و از مســؤوالن اســتان و شهرســتان شــهرضا 
ــه عظمت ایــن امامــزاده و  ــا توجــه ب ــم ب انتظــار داری
ــعه و  ــه توس ــتر ب ــزرگ بیش ــرداران ب ــهدا و س ــور ش قب

کننــد. عمــران آن توجــه 
کیــد بر اینکــه امامــزاده شــاهرضا)ع( بایــد به  وی بــا تأ
یک مجتمع ملی و مذهبی در کشور تبدیل شود، 
گفــت: در ایــن امامــزاده بایــد امکانــات فرهنگــی و 
کننــد.  ــران از آن اســتفاده  ــا زائ رفاهی ایجــاد شــود ت
ــا بیان اینکــه امامــزاده شــاهرضا)ع( قطــب  ــح ب صال
فرهنگــی جنــوب اســتان اصفهــان اســت، اضافــه 
کــرد: بــا وجــود ظرفیــت گردشــگری مذهبــی موجود 
در امامــزاده شــاهرضا)ع( می طلبــد به عنوان قطب 
گردشــگری مذهبــی در اســتان اصفهــان معرفــی 
شــود. امــام جمعــه شــهرضا ادامــه داد: مســافران 
کشــور بــرای زیــارت امامــزاده  در ســفر بــه جنــوب 
شــاهرضا و قبــور شــهدا و بــه ویــژه مــزار شــهید همت 
به ایــن امامــزاده مراجعــه می کننــد امــا جــای تأســف 
کمتر به ســاخت و ســاز و مســائل عمرانی  که  اســت 

امامــزاده توجــه شــده اســت.
کــز رفاهــی و ســالن اجتماعــات  کــرد: مرا وی عنــوان 
در  امســال  نــدارد،  وجــود  شــاهرضا  امامــزاده  در 
مشــکل  هــوا  ســردی  دلیــل  بــه  قــدر  شــب های 
داشــتیم در مــاه محــرم هــم مشــکل داریــم، یــک 
ســالن ۲ هــزار نفــری بــرای برگــزاری مراســم و دعــا 
مســؤوالن  چــرا  نــدارد،  وجــود  امامــزاده  در ایــن 
بی فکــر هســتند و توجــه به ایــن مســائل نمی کننــد.

صالــح بــا اشــاره بــه نبــود ســالن مطالعــه در امامــزاده 
گفــت: طــرح جامــع امامزاده شــاهرضا  شــاهرضا)ع( 
کــه معطــل مانــده اســت و  چندیــن ســال اســت 
ادارات اوقــاف، میــراث فرهنگــی و شــهرداری بــه 

عنــوان متولــی بــا هــم هماهنــگ نیســتند.
امــام جمعــه شــهرضا بــا بیان اینکــه مــردم بــه دلیــل 
گایــه می کننــد، افــزود: بــه  کــم توجهــی بــه امامــزاده 
کــم توجهــی بــه مســائل عمرانــی کمک هــای  دلیــل 
کــم شــده اســت، ۵  مردمی بــه امامــزاده شــاهرضا 
کمک هــای مردمی می توانســتیم  ســال پیــش بــا 
کنیــم امــا امــروز  یــک ســالن ۲ هــزار نفری ایجــاد 
همــان پــول از ارزش افتــاده اســت و هزینــه طراحــی 

و نقشه کشــی هــم نمی شــود.
کیــد بر اینکــه ادارات متولــی امامــزاده بایــد  وی بــا تأ

کمیتــه مشــترکی بــرای تائیــد طــرح جامــع امامــزاده 
شــاهرضا تشــکیل دهنــد، ادامــه داد: شــهرداری 
ــد طــرح جامــع امامــزاده شــاهرضا  شــهرضا می گوی

بایــد بــا طــرح تفصیلــی شــهر هماهنــگ باشــد.
صالــح بــا انتقــاد از اینکــه هیــأت امنــای امامــزاده 
هــر  و  ندارنــد  اختیــاری  هیــچ  شــاهرضا)ع( 
بــه  اول  در درجــه  بایــد  امامــزاده  تصمیمی بــرای 
تأییــد اداره اوقــاف شــهرضا و ســپس اوقــاف اســتان 
مانع تراشــی های  کــرد:  بیــان  برســد،  اصفهــان 
بســیاری در طــرح جامــع امامــزاده شــاهرضا وجــود 
دارد و در ایــن چنــد ســال ضرر بســیاری کرده اســت.

ــز  ک ــز مرا ک ــدد مرا ــاره تع ــا اش ــهرضا ب ــه ش ــام جمع ام
تصمیم گیــری بــرای طــرح جامــع امامزاده شــاهرضا 
کــرد: ۸۰۰ شــهید در جــوار امامــزاده شــاهرضا  عنــوان 
گــر فقــط پــدر و مادر ایــن  ک ســپرده شــدند ا بــه خــا
شــهدا بخواهنــد در مراســمی در این امامــزاده جمــع 

شــوند، ســالنی وجــود نــدارد.
وی بــا انتقــاد از اینکــه چــرا مــردم شــهرضا بایــد از 
بی توجهــی مســؤوالن اســتان نســبت بــه امامــزاده 
کــرد: رؤســای  شــاهرضا ضــرر ببیننــد، خاطرنشــان 
اوقــاف مانــدگار نیســتند و یــک رئیــس جدیــد تــا 
بــه شــهرضا بیایــد و بــا موقوفــات و امامزاده هــا و 
مســاجد این شــهر آشــنا شــود، دوره مدیریــت او 
تمــام شــده اســت و بایــد بــرود و ایــن ضــرر بزرگــی بــه 

می زنــد. امامزاده هــا  و  موقوفــات 
کــرد: در ســاختار اوقــاف بایــد  صالــح خاطرنشــان 
اسامی شــهر  شــورای  بومی ماننــد  شــورای  یــک 
بــرای صیانــت از موقوفات تشــکیل شــود، این شــورا 
کار تصمیم گیــری و برنامه ریــزی را بــرای موقوفــات و 
امامزاده هــا و مســاجد انجــام می دهــد و کار اجرایــی 

را اوقــاف انجــام دهــد.

»مینــا« در لغــت بــه معنــای آســمان آبــی اســت 
و هنــر برآمــده از ایــن نــام قدمتــی پنــج هزارســاله 
کاری هــای  دارد. کارشناســان بــا تطبیــق دادن مینا
که ایــن  ــیده اند  ــران به ایــن نتیجــه رس بیزانــس و ای
ــا  گرفتــه اســت. مین کشــور مــا شــکل  هنــر ابتــدا در 
کــه در آن بــه وســیله قلــم  نــگاری هنــری اســت 
طرح هایــی روی ظــروف مســی، نقــره ای و طالیــی 
ــراز و  ــود ف ــا وج ــی ب کل ــورت  ــود.به ص ــیده می ش کش
ــته  ــخ داش ــول تاری ــر در ط ــن هن که ای ــیب هایی  نش
کنــون یکــی از هنرهــای  گفــت ا اســت، امــا می تــوان 

ــت. ــق اس ــر رون ــل و پ اصی
نمایشــگاه  نخســتین  آغــاز  از  پیــش  اصفهــان 
دومیــن  میزبــان  دســتی،  صنایــع  بین المللــی 
نمایشــگاه«گردش مینــا« شــده اســت. معصومــه 
نقــش  نــگاران  مینــا  انجمــن  مؤســس  صابــری، 
جهــان در ایــن بــاره بــه خبرنگار ایمنــا می گویــد: یکی 
از اهــداف انجمــن ما این اســت که نمایشــگاه هایی 
نمایشــگاه  کنیــم.  برگــزار  هنــر  معرفی ایــن  بــرای 
کــه در  »گــردش مینا«دومیــن نمایشــگاهی اســت 
کــه دو موضــوع  راســتای این هــدف برگــزار می شــود 
دارد؛ موضــوع اول شــاهنامه و دومیــن موضــوع 

کاری اســت. خالقیــت در فــرم ظــروف مینــا
کارهــا  فــرم  در  خالقیــت  موضــوع  در  افــزود:  وی 
بــرای نمایشــگاه  نابــی  زیبــا و  و ایده هــای بســیار 
کــه بســیار قابــل تحســین اســت در  آمــاده شــده 
کاری  واقــع با ایــن موضــوع ســعی می کنیــم مینــا 
کــه جایــگاه خــود را در خانه هــا بــاز  بــه ســمتی بــرود 
کاربــردی شــود.  کنــد از حالــت نمایشــی در بیایــد و 
موضــوع شــاهنامه نیــز نوعــی کار فرهنگی اســت که 
بــه مناســبت زادروز فردوســی انجــام شــده بــود امــا 
کــه بــه وجــود آمــد، به ایــن زمــان  بــه دلیــل تأخیــری 
کننــده دارد و  موکــول شــد. نمایشــگاه ۵۰ شــرکت 

تقریبــًا ۷۰اثــر در آن وجــود دارد.
»مینا« در پیچ و خم مشکالت صنایع دستی

بــه  نمایشــگاه  ارتباط ایــن  دربــاره  هنرمنــد  ایــن 

»جشــنواره بین المللــی صنایــع دســتی« تصریــح 
کــه امضــا شــد و بــه  می کنــد: طبــق تفاهــم نامــه ای 
کارهای این نمایشــگاه از ســطح باالیی  دلیل اینکه 
برخوردار اســت، آثار این نمایشــگاه به جشــنواره نیز 

راه پیــدا می کنــد.
کاری تقریبــًا  صابــری اضافــه می کنــد: انجمــن مینــا
کــه فعالیــت می کنــد. ارتقــای  شــش ســال اســت 
از  نیازهای ایــن حــوزه  رفــع  و  کاری  مینــا کیفیــت 
کــه در انجمــن مــد نظــر قــرار  جملــه اهدافــی اســت 
مخاطــب  و  بازاریابــی  آن  در  همچنیــن  داده ایــم 
کارگاه هایــی را بــرای رفــع نیازهــای  کــرده و  شناســی 
کاران برگــزار می کنیــم. برگــزاری نمایشــگاه نیــز  مینــا
در همیــن راســتا اســت، امیدواریــم بتوانیــم ســطح 
آثــار مینــا را بــه ســمت کارهــای فاخــر و نفیس ســوق 
دهیــم تــا در زمینــه صادرات ایــن هنــر دســتی نیــز 
کنیم. وی خاطر نشــان می کند: درســت  پیشــرفت 
کــه انجمــن مینــا نــگاران نقــش جهــان از  اســت 
ســوی میــراث فرهنگــی تأییــد شــده اســت، امــا 
مجــوز انجمــن از اســتانداری اصفهــان اســت و زیــر 
نظــر اســتانداری فعالیــت می کنیــم البتــه بــه دلیــل 
کــه صنایــع دســتی اســت بــا ســایر  ماهیــت انجمــن 
ارگان ها از جمله میراث فرهنگی و اتحادیه صنایع 
دســتی در ارتبــاط هســتیم. ایــن هنرمنــد دربــاره 
شــرکت کننــدگان در ایــن نمایشــگاه اظهــار می کنــد: 
کرده انــد از  کــه در ایــن نمایشــگاه شــرکت  کســانی 
شــهرهای مختلف ایــران هســتند. به همیــن دلیل 
ک، شــیراز و تبریــز نیــز در ایــن  آثــاری از مشــهد، ارا
کردیــم بــا تعییــن  نمایشــگاه وجــود دارد. ســعی 
کننــدگان را هدایــت  موضوعــات مشــخص شــرکت 
کــه کارهایــی بیــن مــدرن و ســنتی ارائــه کننــد  کنیــم 
تــا جایــگاه صنایــع دســتی در همه جــا حتــی ادارات 
کــه درخواســت زیــاد  و خانه هــا بــاز شــود. زمانــی 
کار هنرمنــدان نیــز رونــق می گیــرد  کســب و  شــود 
کــه  کمــک می کنــد چــرا  و ایــن امــر بــه صــادرات نیــز 
کوچــک و  کارهــای  گردشــگران اغلــب بــه دنبــال 

نمادیــن می گردنــد.

گر  صابــری دربــاره خالقیــت در آثــار هنری می گویــد: ا
کنیــم  کار تلفیقــی اســت بایــد ســعی  نیــاز بــازار، یــک 
صنایــع دســتی را بــا خالقیت تلفیق کنیم تــا به این 
ــا ارزش ســنتی  ــی ب ــاز پاســخ دهیــم و ایــن منافات نی
صنایــع دســتی نــدارد. مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن 
گــران اســت.  اولیه ایــن صنایــع  مــواد  کــه  اســت 
ــه افزایــش قیمــت محصــوالت  همیــن امــر منجــر ب
ــع  ــاالن صنای ــد از فع ــود. بای ــد می ش ــش خری کاه و 
کار خــود را بــه  دســتی حمایــت شــود تــا بتواننــد 
مرحلــه تولیــد برســانند. وی ادامــه می دهــد: یکــی 
انجــام  می تــوان  زمینــه  در ایــن  کــه  کارهایــی  از 
داد معرفــی بیشــتر صنایــع دســتی اســت. ســفال 
خریــداری  و  می شناســند  همــه  را  ســرامیک  و 
می کننــد امــا ارزش و قابلیت هــای مینــا کمتــر دیــده 
و شــناخته می شــود. زمانــی که محصــوالت صنایع 
دســتی بــه خوبــی معرفی شــود تقاضا بــرای بــازارش 
ــه روز  بیشــتر می شــود و قطعــًا هنرمنــدان نیــز روز ب

می شــوند. فعال تــر 
ــه نظــرم در بحــث  ایــن هنرمنــد اضافــه می کنــد: ب
کــه  ارائــه محصــوالت بســیار مشــکل داریــم چــرا 
حتــی وقتــی محصــول هنــری تولیــد شــده خــود را 
بــه کشــورهای خارجی صادر می کنیم بــرای فروش 
آن دچار مشــکل می شــویم. به همین دلیل اســت 
ــار  ــرای معرفــی آث کافــی ب ــدازه  کــه فکــر می کنــم به ان
اســت.  نشــده  گــذاری  ســرمایه  دســتی  صنایــع 
کرونــا بــرای  کــه  صابــری بــا اشــاره بــه مشــکالتی 
کــرده اســت، می گویــد:  حــوزه صنایــع دســتی ایجاد 
بیشــترین  مختلــف  ارگان هــای  و  گردشــگران 
کرونــا، لغــو  خریــداران آثــار مــا هســتند. بــا شــیوع 
ســفرها و تعطیــالت ناشــی از انتشــار این ویــروس 
مشــکالتی بــرای فــروش محصوالت ایجــاد شــد. 
از فعاالن ایــن  بســیاری  نباشــد،  وقتــی خریــدی 
حــوزه از شــغل خــود بیــرون می آینــد. وی تصریــح 
می کند: ایــن نمایشــگاه طبــق برنامه ریــزی بایــد 
ســال قبــل برگــزار می شــد امــا تعطیــالت مــداوم آن 

را بــه تأخیرانداخــت.

تیرمــاه،  هشــتم  تــا  اصفهــان  هنرمنــدان  خانــه 
کارتونیست،  میزبان نمایشگاهی از آثار هنرمندان 
بــا موضــوع وعــده وعیدهــا و شــعارهای تــو خالــی 

اســت.
کاریکاتــور حــوزه هنــری  پیــام پورفــالح، مدیــر خانــه 
گفــت: خانــه  اصفهــان، بــا اعالم ایــن خبــر به ایســنا 
جــاری  ســال  برنامه هــای  در  اصفهــان  کاریکاتــور 
کارتــون« را  خــود، رویــدادی فصلــی بــه نــام »فصــل 
کــرده و هدفــش از اجــرای آن نیــز، تولیــد آثــار  تعریــف 
فاخر، ایجــاد حــس رقابــت بیــن هنرمندان و کشــف 

اســتعدادهای جــوان اســت.
کــه در هــر فصل ایــن  وی ادامــه داد: موضوعاتــی 
از  منبعــث  می شــود،  پرداختــه  آن  بــه  رویــداد 
دغدغه هــا و مســائل روز اســت؛ بــه همیــن دلیــل 
برگــزارای  بــه  توجــه  بــا  نخســت،  فصــل  بــرای 
انتخابــات، موضــوع »وعــده و وعیــد« را انتخــاب 
کردیــم؛ معمــوال نامزدهــای انتخابــات در ایــن برهــه 
کــه تعــدادی از آن هــا هرگــز  شــعارهایی را می دهنــد 
رنــگ واقعیــت به خــود نمی گیــرد و پرداختن به این 
کارتــون، در قالــب یــک رویــداد،  نــگاه  از  مســئله 

حرکتــی بدیــع بــود.
کمی کــه  زمــان  بــا وجــود  کــرد:  تصریــح  پورفــالح 
از اعــالم فراخــوان تــا پایــان مهلــت ارســال اثــر در 

بــه  هنرمنــد  از ۵۲  اثــر  بودیــم، ۱۲۹  گرفتــه  نظــر 
کارتــون رســید و مهنــاز یزدانــی،  دبیرخانــه فصــل 
منصــوره دهقانــی و مجتبــی حیدرپنــاه، ســه تــن از 
کارتونیســت های مطــرح، داوری ایــن آثــار را برعهده 

گرفتنــد.
کاریکاتــور حــوزه هنــری اصفهان افــزود:  مدیــر خانــه 
ــه  ــر را ب ــرای شــرکت در نمایشــگاه و ۳۴ اث ــر را ب ۶۳ اث
عنــوان منتخــب برگزیدنــد. بعــد از برگــزاری آییــن 
اختتامیــه نیز نفــرات اول تا ســوم این رویداد معرفی 

خواهنــد شــد.
کارتــون  کــرد: نمایشــگاه فصــل  وی خاطــر نشــان 
)۱( بــا حضــور رئیــس ســازمان تبلیغــات اســالمی در 
خانــه هنرمنــدان اصفهان افتتاح شــده و تا هشــتم 
تیرمــاه نیــز پذیرای عالقمنــدان اســت، ضمن اینکه 
آثــار آن را بــه صــورت مجــازی در ســایت ایران کارتون 

و حــوزه هنــری اصفهــان نیــز می تــوان دیــد.

مدیرکلاوقافوامورخیریهاستان
اصفهانخبرداد؛

کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی 
مردم اصفهان 
برای امور خیریه

انتقاد امام جمعه شهرضا از بی توجهی به امامزاده شاهرضا

کالف سر در گم صنایع دستی این بار بر پای »مینا«

نمایشگاهی از وعده ها!
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دارنــده مــدال طالیــی بازی هــای آســیایی لبنــان و 
کشــورمان از امیــدواری  کاپیتــان تیــم ملــی تکوانــدو 
و تــالش تــا آخریــن لحظــه بــرای حضــور در المپیــک 

۲۰۲۰ توکیــو می گویــد. 
ســجاد مردانــی در جمــع خبرنــگاران در خصــوص 

بازی هــای آســیایی ۲۰۲۰ لبنــان، اظهارکــرد: خــدا 
را شــکر در نهایت ایــن دوره از مســابقات آســیایی 
ــیوع  ــرایط ش ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ک ــرا  ــد، چ ــزار ش برگ
تعویــق  بــه  مرتــب  مســابقات  کرونــا   ویــروس 
می افتــاد و مــا اردوهــای آمــاده ســازی زیــادی را 

گذاشــتیم و بعــد از یــک ســال و نیــم،  پشــت ســر 
وارد شــیاب جانــگ مســابقات شــدم و بــه مــدال 

ــیدم. ــال رس ط
کرونــا شــرایط متفاوتــی  وی افــزود: شــیوع ویــروس 
را رقــم زده بــود، بــرای مــن دوری از مســابقات و 
مســئله بازگشــت بــه مســابقه و رونــد آمــاده ســازی 
بســیار مشــکل بــود، اما یک ورزشــکار حرفــه ای باید 

کنــار بیایــد. با ایــن مــوارد 
بــا توجه به اینکه در مســابقات آســیایی کشــورهای 
قدرتمنــد و مدعــی حضــور دارنــد، توانســتم بعــد از 
کــه داشــتم بــا شکســت رقبــای  تعطیــالت طوالنــی 

سرســخت خــود بازگشــت خوبــی داشــته باشــم.
که شــرایط ســختی در  کشــورمان  کاپیتان تیم ملی 
راه رســیدن بــه المپیــک توکیــو را پشــت سرگذاشــته 
گرهاســت در ایــن  ا امــا و  المپیکــی شــدنش در  و 
گفــت: بعــد از المپیــک ریــو ۲۰۱۶ تمــام  خصــوص، 
تــالش خــود را بــرای المپیــک ۲۰۲۰ توکیــو انجــام 
کــرد و  داده ام و تــا آخریــن لحظــه نیــز تــالش خواهــم 

ــپارم. ــدا می س ــه خ ــه را ب بقی

کاپیتانتیمملیتکواندوایران:

تاآخرینلحظهبرایالمپیکتوکیوتالشمیکنم در رده بنــدِی تیم هــای باشــگاهی جهــان، تیــم 
فوتبــال ســپاهان در رده ۲۸۸ قــرار دارد.

دیتابیــس،  فوتبــال  ســایت  اعــالم  اســاس  بــر 
تیــم فوتبــال ســپاهان، بــا ۱۵۰۱ امتیــاز، در رتبــه 
ســوم ایران، هفدهــم آســیا و ۲۸۸ جهــان قــرار 
ــا  دارد. ذوب آهــن، دیگــر تیــم اســتان اصفهــان ب
۱۳۶۵ امتیــاز هفتمیــن تیم ایــران اســت و در رده 

۷۷ آســیا و ۸۵۱ دنیــا جــای دارد.
در ایــن رده بنــدی، پرســپولیس و اســتقالل در 

قــرار دارنــد. رتبه هــای اول و دوم ایــران 
ــالن،  ــر می ــیتی و اینت ــتر س ــخ، منچس ــرن مونی بای

جهان انــد. تیم هــای  برتریــن 

بانوی ورزشــکار اصفهانی به اردوی تدارکاتی تیم 
ملــی فوتبــال نوجوانان بــرای حضــور در تورنمنت 

کافــا دعوت شــد.
گــزارش فدراســیون فوتبــال، شــادی مهینــی،  بــه 
ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال نوجوانــان، فاطمــه 
براتــی از اصفهــان را بــه همــراه بازیکنانــی از سراســر 
فوتبــال  ملــی  تیــم  تدارکاتــی  اردوی  بــه  کشــور 
نوجوانــان بــه منظــور حضــور در تورنمنــت کافــا به 

کــرد. میزبانــی تاجیکســتان دعــوت 
ایــن اردو از روز جمعــه ۴ تیــر در مرکــز ملــی فوتبــال 
آغــاز می شــود و ملــی پوشــان بعدازظهــر روز ســه 
شــنبه ۸ تیرمــاه تهــران را بــه مقصــد تاجیکســتان 

تــرک می کننــد. 
بازیکنــان دعــوت شــده بایــد صبــح روز جمعــه ۴ 

تیرماه در مهمانســرای شــهید رضایی مجد خود 
را بــه کادر فنــی معرفــی کننــد.

کافــا بــا  تورنمنــت بیــن المللــی نوجوانــان بانــوان 
حضور تیم های تاجیکســتان، ایران، ازبکســتان، 
قرقیزســتان و افغانســتان از ۹ تــا ۱۸ تیرمــاه بــه 
میزبانــی تاجیکســتان در شــهر دوشــنبه برگــزار 

می شــود.

گیتــی  میثــم برمشــوری بازیکــن تیــم فوتســال 
پســند اصفهــان بــه مــدت یــک فصــل دیگــر قــرار 

کــرد.  داد خــود را با ایــن تیــم تمدیــد 
جــواد شــریف مدیــر رســانه ای تیم فوتســال گیتی 

کشــاورز  گفــت: بــا تاییــد محمــد  پســند اصفهــان 
گیتــی پســند میثــم برمشــوری بازیکــن  ســرمربی 
فصــل قبل ایــن تیــم در فصــل ۱۴۰۰-۱۴۰۱ قــرارداد 

کــرد. گیتــی پســند تمدیــد  خــود را بــا 
کــه ســابقه حضــور  وی اظهارداشــت: برمشــوری 
در تیــم ملــی فوتســال را دارد در تمرینــات پیــش از 
گذشــته بــا مصدومیــت مواجــه شــد و هــم  فصــل 

کامــل اســت. کنــون در ســالمت  ا
مدیــر  شــمس  احمــد  همچنیــن  افــزود:  وی 
اجرایــی تیــم فوتســال گیتــی پســند  نیز بــرای یک 

فصــل در ســمت خــود ابقــا شــد.
گیتــی پســند اصفهــان هم اینــک   تیــم فوتســال 
تنهــا نماینــده اصفهــان در لیگ برتر باشــگاه های 

کشــور اســت.

از قهرمانــان و مــدال آوران عرصه هــای بیــن المللــی 
تکوانــدو اســتان اصفهــان تجلیل شــد. 

آئیــن تجلیــل از قهرمانــان و مــدال آوران عرصه های 
بیــن المللــی تکوانــدو اســتان اصفهــان بــا حضــور 
سیدمحمد طباطبایی- مدیرکل ورزش و جوانان 
اســتان اصفهــان، حســین زیبایی-معــاون امــور 
کل ورزش و جوانــان، نرگــس  توســعه ورزش اداره 
کل ورزش  قدوســی- معــاون ورزش بانــوان اداره 
و جوانــان اســتان اصفهــان، شــهرام اهلل آبــادی- 
رئیــس هیئــت دبیــر و نائــب رئیــس هیئــت تکوانــدو 
اســتان و قهرمانــان و مــدال آوران عرصه هــای بیــن 
المللــی )آســیایی ۲۰۲۰ لبنــان و آســیایی آنالیــن 

۲۰۲۰( ســرای ورزشــکاران اصفهــان برگــزار شــد.
رسیدگی به این تعداد قهرمان سخت است

ــا اشــاره  رئیــس هیئــت تکوانــدو اســتان اصفهــان ب
بــه مقام کســب شــده توســط نماینــدگان اصفهان، 
ــا تالش هــا و زحمــات  گفت: ایــن قهرمانی هــا مگــر ب
روســای قبلــی هیئــت مســیر نبــود. امیــدوارم با ایــن 
قهرمانی هــا بتوانیــم جایــگاه شایســته تــری پیــدا 

کنیم.
کــرد: حمایــت و رســیدگی  شــهرام اهلل آبــادی اظهــار 
کــه  به ایــن تعــداد قهرمــان ســخت اســت، البتــه 
داشــتن این تعــداد قهرمــان مایــه مباهــات اســت، 
کــه از ســوی اداره کل و ســایر ارگان هــا  امــا نیــاز اســت 
حمایــت بیشــتری شــویم، بــا توجــه به اینکه ایــن 

رشــته المپیکــی اســت.

در تکواندو جهان حرف های جهانی داریم
مشــاور فنــی هیئــت تکوانــدو اســتان اصفهــان بــا 
کافــی از تکوانــدو خطــاب  انتقــاد از عــدم حمایــت 
گفــت: شــما  کل ورزش و جوانــان اســتان،  بــه مدیــر 
ــه به ایــن  ک ــه عنــوان مدیــرکل اســتان نیــاز اســت  ب
ــا حمایت هــای خــود اجــازه  کنیــد و ب مســئله ورود 
خــروج قهرمانــان اســتان را ندهیــد، ناهیــد کیانــی از 
کــه به دلیــل بی توجهی  کاران اســتان بــود  تکوانــدو 
کــم مهــری راهــی البــرز شــد و در حــال حاضر امتیاز  و 

کســب ســهمیه بــه نام ایــن اســتان زده شــد.
اســتان  تکوانــدوی  کیدکــرد:  تا فــر  متیــن  رســول 
اصفهــان ظرفیــت و پتانســیل بســیار باالیــی دارد و 
کــه در لیگ هــا نماینــده نداشــته باشــد،  ــا زمانــی  ت
بیشــتر  داشــت،  بیشــتری  پیشــرفت  نمی تــوان 

تکوانــدوکاران اصفهانــی در تیــم شــهرهای دیگــر 
حضــور دارنــد.

کــرد،  گــذاری  وی افــزود: بایــد روی تکوانــدو ســرمایه 
کــه یــک صنعــت اســت و می توانــد بــه رشــد و  چــرا 
کنــد. تکوانــدو  کمــک  پیشــرفت بیشــتر این رشــته 

اصفهــان برنــد جهانــی دارد.
و  آوران  مــدال  نفــراز   ۱۰ از  مراســم  پایان ایــن  در 
قهرمانــان آســیایی ۲۰۲۰ تکوانــدو در بخش هــای 
کیوروگــی، پومســه و پاراتکوانــدو از جملــه ســجاد 
مردانــی، نــگار اســماعیلی، حســین بهشــتی، حامد 
حق شــناس، مرجان سلحشــوری، علی ســلمانی، 
محمدتقــی حاتمــی، محمدرضاخانــی، فاطیمــا 
رفیعــی، یاســمن لیموچــی و حمیــد رضاحاتمی بــه 

همــراه بــه همــراه مربیــان آنهــا تجلیــل شــد.

کار معلــول تیــم  علیرضــا مختــاری دو و میدانــی 
ملــی گفــت: حریفان اصلی  مــا در پارالمپیک توکیو 

از آمریــکا و جمهــوری چــک خواهنــد بــود. 
مختــاری افــزود: جمهــوری چــک در آن رقابت هــا 
کنــار آنهــا پرتاب گری  ۲ ورزشــکار شــاخص دارد و در 
کرواســی نیــز از قــدرت باالیــی برخــوردار  کشــور  از 

اســت.
کیــد بر اینکــه از لحــاظ روحــی آمــاده رقابت  وی بــا تا
بــا حریفان سرســخت و کســب مــدال اســت اضافه 
کــرد: کشــورهای دیگر ماننــد جمهــوری آذربایجان 
نیــز در دو و میدانــی و پرتــاب وزنه توانمند هســتند 

و ورزشــکاران خوبــی دارند.
ــاره  ــا اش ــو ب ــک ۲۰۲۱ توکی ــه در پارالمپی ــر وزن پرتابگ
به اینکــه نهمیــن دوره اردوی آمــاده ســازی تیــم 
ملــی دو و میدانــی معلــوالن از دوشــنبه هفتــه 
آغــاز شــد و همچنــان در  گذشــته در الهیجــان 
ــا ۱۸ تیــر  کرد: ایــن مرحلــه ت ــان اســت تصریــح  جری

ادامــه خواهــد داشــت.
مختــاری بــا بیان اینکــه ورزشــکاران پــس از اردوی 
ــد اظهارداشــت:  فــوق یــک هفتــه اســتراحت دارن
دهمیــن و آخریــن اردو اوایــل مــرداد در الهیجــان 
برگــزار خواهــد شــد و پــس از آن تزریــق مرحلــه دوم 

کرونــا را خواهیــم داشــت. کســن  وا
کار معلــول اصفهانی تیم ملــی افزود:  دو و میدانــی 
کارهــای قدرتــی را زیــر نظــر ُهرمــز  کنونــی  در اردوی 
راد صادقــی نیــا، مربــی تیــم ملــی مــرور می کنــم و در 
اردوی آخــر فعالیت هــای ســرعتی و انفجــاری را در 

کار خواهــم داشــت. دســتور 
علیرضــا مختــاری ملی پــوش پرتــاب وزنه ایــران 
مســابقات  در  دوم  عنــوان  کســب  بــا   ۹۸ آبــان 
پــارادو ومیدانــی قهرمانــی جهان در دبی، ســهمیه 

پارالمپیــک توکیــو را بــه دســت آورد.
کــه قــرار بــود از تاریــخ ۲۴ ژوئیــه  المپیــک ۲۰۲۰ 
)۳ مــرداد ۱۳۹۹( تــا ۹ اوت ســال ۲۰۲۰ )۱۹ مــرداد 
۱۳۹۹( بــه میزبانــی شــهر توکیو در کشــور ژاپن برگزار 
کوویــد-۱۹ بــه  شــود بــه دلیــل همه گیــری بیمــاری 

ســال جــاری موکــول شــد.

ــا اعــالم روزنامــه »الجزیــره« عربســتان، پرونــده  ب
شــکایت باشــگاه النصــر علیــه پرســپولیس ایران 

ــان اســت. همچنــان در جری
لیــگ  فینــال  بــه  پرســپولیس  صعــود  از  بعــد 
النصــر  مقابــل  بــرد  بــا  آســیا   ۲۰۲۰ قهرمانــان 
بهانــه  بــه  تیــم ســعود  که ایــن  بــود  عربســتان 
اســتفاده پرســپولیس از بازیکنــان غیــر مجــاز، بــه 
کمیتــه اســتیناف  کمیتــه انضباطــی و ســپس 

کــرد. شــکایت  آســیا  فوتبــال  کنفدراســیون 
بــر آن  را  آنهــا   AFC النصری هــا در رد شــکایت 

که ایــن شــکایت را به دادگاه عالــی ورزش  داشــت 
ــد. کنن ــد و آن را پیگیــری  )CAS( ببرن

برگــزاری  از  قبــل  بودنــد  تــالش  در  النصری هــا 
رای   CAS دادگاه  از  قهرمانــان،  لیــگ  فینــال 
محکومیــت پرســپولیس را بگیرنــد و بــه جــای 
کنند. ایــن  شــرکت  فینــال  در  نماینده ایــران 
مخالفــت  دلیــل  بــه  النصری هــا  هــدف 
پرســپولیس بــا رســیدگی فــوری به ایــن پرونــده، 
گرفــت و همچنــان  در مــدار رســیدگی عــادی قــرار 

اســت. جریــان  در 
ــره عربســتان، جلســه  ــه نوشــته روزنامــه الجزی ب
پرونــده روز ۲۳  با ایــن  ارتبــاط  کاس در  دادگاه 
گوســت )۱ شــهریور( برگــزار می شــود و جرایــم  آ
کســانی  انتظــار  در  محرومیــت  و  انضباطــی 

کــه دچــار تخلــف شــده اند. بــود  خواهــد 
کمیتــه انضباطــی  بــا بررســی این پرونــده در دو 
و اســتیناف AFC و ارائــه مــدارک و مســتندات 
نظــر  بــه  پرســپولیس  باشــگاه  ســوی  از  کافــی 
پرونــده،  در ایــن  بتوانــد  النصــر  نمی رســد 

کنــد. محکــوم  را  نماینده ایــران 

سپاهان،۲۸۸درجهان،سومدرایران
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خبرربخ

مشــتی بــر میــز بــه نشــانه ی اینکه من ایســتاده ام 
ــن  ــت م ــر باخ ــه منتظ ــا بزنم. اینک ــت ج ــرار نیس و ق

هســتید امــا مــن می بــرم.
گــزارش ورزش ســه مشــکالت و حواشــی بوجــود  بــه 
کادر فنی  آمده در باشــگاه اســتقالل و اختالف بین 
و بازیکنــان بــا مدیریــت باشــگاه، نگرانــی زیــادی 
اســت.  کــرده  تیم ایجــاد  هواداران ایــن  بیــن  در 
کــه هــر ســال نتیجه ایــن نــوع مشــکالت  هوادارانــی 
کــه در فاصلــه بیــن پایان ایــن  را دیــده و نگران انــد 
فصــل و آغــاز فصــل جدیــد لیــگ برتــر، بــرای بــار 
ــی در مجموعــه باشــگاه  چنــدم تغییــرات و بی ثبات

منجــر بــه تضعیــف اســتقالل شــود.
فرهــاد  جــای  هــم  دیگــری  کــس  هــر  شــاید 
ــا تهدیــد مــی داد.  مجیــدی بــود جــواب تهدیــد را ب
فرهادمجیــدی عصبانــی اســت و وارد جنگــی شــده 
کــه چــون پشــت پــرده آن زیــاد مکشــوف نیســت 
کــرده  کــه او آخریــن راه را انتخــاب  گفــت  نمی تــوان 
یــا راه هــای دیگــری هم برای انتخاب داشــته. اینکه 
آیــا مــددی و معــاون وزیــر ورزش واقعــا خواســتار 
گر هســتند پــس چــرا او را  رفتــن مجیدی هســتند؟ ا
آوردنــد؟ یا اینکــه همــه چیــز ناشــی از یک ســوتفاهم 

اســت؟
عصبانیت ایــن روزهــای فرهــاد، عصبانیــت همــه 
هــواداران اســتقالل نیــز اســت. آنچــه از حرف هــا و 
کمبــود  مصاحبه هــای بازیکنان ایــن تیــم برمی آیــد 
شــدید امکانــات اولیــه اســت و ظاهــرا مدیریــت 
کنــد. از  باشــگاه نیــز نتوانســته این امکانــات را مهیــا 
آن مهمتــر آنچه ایــن روزهــا در اســتقالل مشــاهده 
می شــود فاصلــه بیــن مدیریت باشــگاه بــا کادر فنی 
و بازیکنــان اســت. انــگار کــه مربــی و بازیکــن به حال 
کــم  خــود رهــا شــده اند و مدیریــت نیــز تالشــی بــرای 
کردن ایــن فاصلــه نمی کنــد. همیــن کــه مدیرعامــل 
یــا نماینــده اش ســری بــه تمرینــات یــا رختکــن تیــم 
کــه باشــد می توانــد  نمی زننــد آن هــم بــه هــر دلیلــی 
نشــانه ی بــدی بــرای ادامــه دار بودن این اختالفات 

و فاصلــه باشــد. 
در  تاخیــر  همچنیــن  و  امکانــات  کمبــود  ظاهــرا 
اصلــی  عامــل  بازیکنــان،  دســتمزد  پرداخــت 
کیــد  کادر فنــی اســت. تا اختــالف بیــن مدیریــت و 
کمبــود امکانــات در  ویــژه بازیکنــان اســتقالل بــر 
پایــان بــازی بــا پدیــده، آن هــم امکانــات اولیــه، 
بــرای محــق جلــوه دادن  را  بازیکنــان  تالش ایــن 
باشــگاه  مدیریــت  دادن  نشــان  مقصــر  و  خــود 

کــه درد  نشــان می دهــد. آنهــا می خواهنــد بگوینــد 
مــا فقــط نگرفتــن پــول نیســت بلکــه از امکانــات 
اولیــه هــم محرومیــم. هــر چنــد فرهــاد مجیــدی بــه 
ــت  ــه وضعی ــراض ب ــوع اعت ــت از موض ــی توانس خوب
مدیریتــی باشــگاه، تیمی یکــدل و جنگنــده را بــه 
مصــاف پدیــده بفرســتد و رختکنــش را یــک دســت 
ــد  ــه خوبــی می دان ــرده امــا خــود او نیــز ب ک و متحــد 
کــه ادامه ایــن رونــد چــه بســا ممکــن اســت ذهنیــت 
ــه آوری  گاه بازیکنانــش را دچــار آفــت بهان و ناخــودآ
کنــد. مجیــدی آن قــدر مقبولیــت و محبوبیــت در 
ــه آنهــا تمامی مشــکالت را  ک گردانش دارد  بیــن شــا
پشــت در رختکــن دفــن کننــد و با تمــام وجــود برای 
گاه بازیکن  ســرمربی خــود بازی کنند. اما با ناخــودآ
کــه بهانــه برای  گاهــی  کــرد؟ بــا ناخودآ چــه می تــوان 
عــدم موفقیــت در یــک بــازی را دارد؟ هــر چنــد آنچه 
کــم بــر اســتقالل در بــازی بــا پدیــده  از روح تیمی حا
می تــوان فهمیــد، متحــد شــدن تیــم مجیــدی و 
موفقیت ایــن مربــی در القــای خــوی جنگندگــی 
و تســلیم نشــدن در بازیکنانــش تــا آخریــن دقیقــه 

ــود. ــازی ب ب
که ایــن  احتمــاال خــود مجیــدی هــم قبــول دارد 
فضــای تعــارض و اختــالف در اســتقالل بایــد خیلــی 
ــه  ک ــد  ــرود. خــود او می دان زود رفــع شــود و از بیــن ب
فرسایشــی شــدن این اختالفــات بــه نفــع مجیــدی 
و اســتقالل نیســت. هــر چنــد عصبانیــت او معلــول 
کــه مدیریت باشــگاه و معــاون وزارت  رفتــاری اســت 
ــازه  ــود اج ــه خ ــه ب ک ــی  ــت. معاون ــته اس ورزش داش
می دهــد در امــور اجرایــی و فنــی باشــگاه اســتقالل 
کنــد و در لفافــه ســرمربی آبی هــا را تهدیــد  دخالــت 
بــه اخراج. ایــن رفتــار علی نــژاد بــه عنــوان معــاون 
ــتقالل  ــه مجموعــه اس ــی توهیــن ب ــر ورزش نوع وزی
اســت. این نــگاه بــاال به پاییــن و این مداخله جویی 
از ســوی معــاون وزیــر ورزش بــه هیــچ وجــه زیبنــده 
رکــن اساســی باشــگاه اســتقالل یعنــی وزارت ورزش 
ــت  ــا مدیری ــا فرهــاد را در مصافــش ب نیســت و اتفاق
باشــگاه محــق نشــان می دهــد. ادبیات بــه کار رفته 
کار  کــه بــه احتمــال زیــاد آن قــدر بــا  از ســوی مدیــری 
کــه بدانــد چــه  کــردن در فضــای دولتــی پختــه شــده 
جمالتــی را بــه زبــان بیــاورد و چــه نگویــد و چگونــه 
سیاســتمدارانه حرفــش را بزنــد اتفاقــی و ســهوی 
کــه راهــی جــز اعــالم  نبــوده و همیــن هــم می شــود 
ــا  مقاومــت و ایســتادن از ســوی مجیــدی آن هــم ب

مشــتی بــر میــز نمی مانــد.
گــر بــه تجربیــات ســال های  با ایــن همــه مجیــدی ا

اخیــر فوتبال ایــران در موضــوع اختــالف ســرمربی 
کــه ســرمربی شــده اند  و بــه خصــوص ســتاره هایی 
بینــدازد  نگاهــی  باشــگاه ها،  مدیریتــی  کادر  بــا 
کــه اغلب ایــن ســتاره ها بوده انــد  متوجــه می شــود 
چهره هــای  و  ســتاره ها  شــده اند.  قربانــی  کــه 
آنهــا  را دارنــد.  محبــوب اخالقیــات خــاص خــود 
مشــروعیت خــود را از عالقمنــدان خــود می گیرنــد 
کوتــاه  و بــه همیــن دلیــل زیــاد اهــل مماشــات و 
آمــدن در مصــاف بــا بی نظمی هــا و نابســامانی ها 
نیســتند. ســتاره ها موفقیــت خــود را نتیجــه تــالش 
و ممارســت و اســتعداد خــود می داننــد و نــه بــاج 
دادن و لطــف دیگــران و بــه همیــن دلیــل نیز خــود را 
وام دار کســی نمی داننــد. بــه همیــن دلیــل مربیانی 
کــه قبــال در زمــان بــازی ســتاره و محبــوب بوده انــد 
بیشــتر از ســایر مربیــان بــا مدیــران خــود بــه اختالف 

برمی خورنــد.
علــی دایــی را در زمــان مربیگــری در پرســپولیس و 
کــه  حتــی تیــم ملــی بــه یــاد آوریــد. ســتاره محبوبــی 
هــم در تیــم ملــی و هــم در پرســپولیس بــا مدیــران 
خــود بــه مشــکل برخــورد و می تــوان گفت همچون 
شــرایط این روزهــای فرهــاد بــا مدیریــت باشــگاه، 
در بســیاری از موضوعــات مــورد اختــالف محــق نیــز 
بــود. یــا علی کریمــی در زمان بــازی و حتی مربیگری 
بــا مدیــران باشــگاهش بــه اختالفــات متعــددی 
همچــون  بزرگــی  ســتاره های  می  کــرد.  برخــورد 
کریمــی، مجیــدی بــه دلیــل همــان جایــگاه  دایــی، 
برقــراری  و  گفتگــو  در  خــود،  بی بدیــل  و  خــاص 
دیالــوگ بــا مدیــران باالدســتی خــود تبحــر چندانــی 
کردن ایده آل هــای  کــه اصــوال اهــل فــدا  ندارنــد چــرا 

کــه در  گفــت  خــود نیســتند. هــر چنــد می تــوان 
اغلب ایــن اختالفــات ســابقه دار، بیشــتر حــق 

بــا ســتاره ها و چهره هــای محبــوب بــوده 
ــا بــا مدیــران، امــا نتیجــه در نهایــت  ت

محبــوب  چهره هــای  نفــع  بــه 
ــی  ــه عل ک ــد  ــاد آوری ــه ی ــده. ب نش
دایــی چگونــه در پــی اختــالف 
کاشــانی طــی یــک  بــا حبیــب 

ســوی  از  متهورانــه  نمایــش 
کاشــانی جایــش را بــه اســتیلی داد و 

کــرد.  در نهایــت ضــررش را پرســپولیس 
کریمی کــه در پــی اختــالف بــا مدیریــت  یــا 

باشــگاه پرســپولیس چنــد فصــل از ایــن تیــم 
دور مانــد. یــا ناصــر حجــازی کــه در آخریــن تجربه 

مربیگــری اش بــا مدیریــت اســتقالل بــه اختــالف 

عمیقــی رســیده بــود. ســتاره ها بــا توجــه بــه برنــدی 
کــه  کــه در ایــن فوتبــال دارنــد نیــازی نمی بیننــد 
بخواهنــد بــا مدیری که چندان مقبولیتی و اقبالی 
گفتگو  در جامعه ندارند ســر یک میز بنشــینند و با 
کننــد. بــرای همیــن هــم  مشــکالت خــود را حــل 
اغلــب مشــکالت بیــن آنهــا  نــه در فضای گفتگــو  که 
در فضایــی پــر از تشــنج مطــرح می شــوند. هــر چنــد 
آنهــا نیــز معتقدند که به ســمت این فضا هــول داده 
می شــوند و چــاره ای جز ایــن برای شــان نمی مانــد.

کــه  اســت  معنای ایــن  بــه  جمــالت  آیا ایــن  امــا 
کنــد؟ ابــدا. اتفاقــا او در  مجیــدی نبایــد اعتــراض 
کمبودها  قبال هواداران استقالل مسئول است تا 
کــه امکانــات  را بگویــد و از مدیــران تیمــش بخواهــد 
معقــول و آنچــه بــر عهــده  و وظیفه شــان اســت را 
ــا همچــون  ــد مواظــب باشــد ت کننــد. امــا بای مهیــا 
کــه  نشــود. ســتاره هایی  قربانــی  دیگــر ســتاره ها 
یــا حــذف  بــا بی نظمی هــا در نهایــت  در مقابلــه 
کــردن را بــه لقایــش  کار  شــده اند یــا خــود عطــای 

ــروز  ــه دی ــا مصاحب ــیده اند. ب بخش
شــد  مشــخص  علی نــژاد 

ــران ابایــی از  که ایــن مدی
کــردن مجیــدی  قربانــی 
کــه  مدیرانــی  ندارنــد. 
نیــازی به اعتمــاد و اقبال 
افــکار عمومی نمی بیننــد 

و بنابرایــن بــه راحتــی هــر 
تصمیــم 

کــه بخواهنــد می گیرنــد بی آنکــه بعــدا بــه  مخربــی 
خاطــرش مواخــذه شــوند. چــه بســا ســناریویی کــه 
زمانــی در مــورد دایــی در پرســپولیس پیــاده شــد 
کننــد و ایــن وســط  را بــر ســر مجیــدی نیــز پیــاده 
اســتقالل ضربــه اش را بخــورد. آنجــا مدیــران وقــت 
پرســپولیس نمایشــی بــه راه انداختنــد و طــوری 
نمی خواهــد  خــود  دایــی  کــه  کردنــد  وانمــود 
اســت  ممکــن  نیــز  بماند. اینجــا  پرســپولیس  در 
مجیــدی را بــه همیــن ســمت ســوق دهنــد. بــه 
خصــوص آنکــه مجیــدی در مصاحبــه دیــروزش 
برنــده می شــوم. این یعنی اینکــه  کــه مــن  گفــت 
بهانــه  دربــی  مهمی چــون  مســابقه  در  باختــن 
اخــراج را بــه مدیــران می دهــد. مجیــدی خــود اول 
کنــد و بــه نوعــی بــا حربه هــای  از هــر چیــز بایــد کاری 
کــه از همیــن االن همــه از  کنــد  مدیریتــی مقابلــه 
حضــور او در فصــل بعــد صرف نظــر از هــر نتیجــه ای 
در دربــی و جــام حذفــی مطمئــن باشــند. برای این 
کند.  کار باید از تجربه پرسپولیس و دایی استفاده 
کنــد. آن هــم  بایــد مدیــران را مجبــور بــه شــفافیت 
نــه شــفافیت از جنــس مناظره هــای تلویزیونــی. 
بلکــه بــا برقــراری دیالــوگ بــا آنهــا. بایــد آنهــا را ســر 
گفتگــو آورد و جلــوی نوشــتن نمایشــنامه  میــز 
کــه بــا آن مدیــران، ســتاره ها را  نخ نمــا شــده  ای را 
فــراری می دهنــد بگیــرد. باید فاصلــه مدیریت با 
گر این  کادر فنی و بازیکنان برداشــته شــود حتی ا
مدیــران نخواهند. ایــن بــار مجیــدی پیش دســتی 
صــورت  آن  در  شــود.  گفتگــو  خواهــان  و  کنــد 
شــاید همــه چیــز فقــط یــک ســو تفاهــم 
صحبت هــای  پــای  باشــد.  بــوده 
هــم  اســتقالل  مدیرعامــل 
بنشــینی او هــم دالیل خاص 
خــود را بــرای مشــکالت این 
دارد.   اســتقالل  روزهــای 
طــرف  دو  هــر  گــر  ا امــا 
داشــته  حســن نیت 
ســر  می تــوان  باشــند 
یــک میــز نشســت و بــر 
ــه  ــکالت ب ــل مش ــر ح س
یــک نتیجــه مشــخص 

رســید. 
هــر راه دیگــری غیــر از ایــن، 
آشــفتگی اوضاع ایــن روزهــای اســتقالل را 

می بخشــد. تــداوم 
حجت شفیعی

از حجازی و دایی تا فرهاد - این تیم قربانی نشود:

تهدید علی نژاد و پاسخ مجیدی با مشت آهنین 
گزارشربخ گفــت:  مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان 

گــر نــگاه فدراســیون بــه تکوانــدو اســتانی باشــد،  ا
نــگاه  بایــد  و  داده  انجــام  اســتراتژیک  خطــای 
فدراســیون بــه اصفهــان، ملــی و جهانــی باشــد. 
از  تجلیــل  مراســم  در  طباطبایــی  محمــد  ســید 
کــرد:  اظهــار  تکوانــدو،  آوران  مــدال  و  قهرمانــان 
ــا  ــام نامهربانی ه ــود تم ــا وج ــدو ب ــدال آوران تکوان م
ــام  ــه مق ــتند ب ــوکل و غیــرت توانس ــا ت و مشــکالت ب
برســند و افتخارآفرینی برای کشــور و اســتان داشــته 

باشــند.
گذشــته بــرای  کــه طــی ادوار  وی افــزود: بــا زحماتــی 
تکوانــدو اســتان کشــیده شــده اســت، امــروز جوانــی 
از یکــی از شهرســتانهای اســتان بــا اعتمــاد بــه نفس 
کــرده، بتوانــد مــدال طــالی آســیا را  کــه پیــدا  خوبــی 

کند. کســب 
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهان، تصریح 
کــرد: امــروز فــردی در راس تکوانــدو اســتان اســت 
کــه خــود از ورزشــکاران این رشــته اســت. مســئوالن 
فدراســیون بایــد نگاهشــان بــه اســتان اصفهــان 
گر ایــن نــگاه  یــک نــگاه ملــی و بیــن المللــی باشــد و ا

اســتانی باشــد، خطایــی اســتراتژیک دارد.  
کــرد: قــرار اســت آمــاده تریــن و  وی خاطرنشــان 
بهترین ها در مســابقات بین المللی حضور داشــته 
گذشــته از قهرمانــان زیــادی  باشــند. طــی روزهــای 
تجلیــل کرده ایــم و بــا وجود اصفهان ســتیزی هایی 
کــه وجــود دارد و دلیــل آن را نمی دانــم، ورزشــکاران 
زیــادی از اســتان اصفهــان توانســتند نام ایــران را 
در میادیــن مختلــف جهانــی و بیــن المللــی پــرآوازه 

کنند.
کــرد: تمــام ســخنان و نکاتــی  طباطبایــی اضافــه 
کــه دغدعــه شــما بــود، یادداشــت شــد و بــا حضــور 

رئیــس هیئــت پیگیــر ورود یکــی از صنایــع اســتان 
لیــگ  در  اصفهــان  از  تیم هایــی  شــرکت  بــرای 
گــر بــرای حضــور ورزشــکارانی  خواهیــم بــود. امــروز ا
کارشــکنی شــود، خیانــت  از اســتان مانــع تراشــی و 
ــع باشــیم  ــه دنبــال رفع ایــن موان ــد ب اســت و مــا بای
و این وظیفه مســئوالن اســتان و فدراسیون است.  
بــا  اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
بیان اینکــه تکوانــدو حــق خــود را در مباحــث حضور 
کید کرد:  در میادیــن بیــن المللــی ادا کرده اســت، تا
بایــد مســئوالن بــه دنبــال رفــع مســائل و مشــکالت 
زیرســاخت های  و  باشــند  رشــته  ورزشــکاران این 

کنــد. مناســبی را ایجــاد 
وی ادامــه داد: امیــدوارم مــا مســئوالن قــدردان 
زحمات شــما باشــیم و بتوانیم مشــکالت شــما را تا 
کنیــم. قــرار اســت  کــه در تــوان مــا اســت رفــع  جایــی 
۵۰۰ میلیــون تومــان از بخــش بودجــه بــرای تامیــن 
زیرســاخت ها و تجهیــز بــه تکوانــدو اختصــاص پیدا 

کند.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان با اشــاره 
بــه مــدال آوری یکتا جمالــی در وزنه بــرداری، گفت: 
کــه  داشــته ایم  متعــددی  آفرینی هــای  افتخــار 
امیــدوارم در پایــان ســال بــه صــورت یــک جشــن 
تمــام  و  کنیــم  از زحمــات همگــی تجلیــل  ملــی 
ورزش  کنــار  در  راســتا  در ایــن  اســتان  مســئوالن 

اســتان قــرار بگیرنــد.
کیدکــرد: در بحــث آمایــش ســرزمین،  طباطبایــی تا
کــه  ــدو یکــی از رشــته های اســتراتژیک اســت  تکوان
گــر بتوانیــم  بایــد بــه آن توجــه بیشــتری شــود. ا
در بحــث اســتعدادیابی و حمایــت از ورزشــکاران 
کنیــم، افزایش ایــن قهرمانی هــا دور از  خــوب عمــل 

دســترس نیســت.

مدیرکلورزشوجواناناستاناصفهان:

نگاهفدراسیونبهتکواندوملیوجهانیباشد

خبر
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گرفتن در آســتانه ۴۰ ســالگی توده عضالنی  با قرار 
افزایــش وزن  احتمــال  کاهــش می یابــد،  شــما 
بیشــتر می شــود و خطــر ابتــال بــه بیماری هــای 
و  قلبــی  بیماری هــای  ســرطان،  ماننــد  مزمــن 

دیابــت بیشــتر می شــود.
بــرای حفــظ ســالمت  گام هــا  بهتریــن  از  یکــی 
کافــی  دریافــت  بیماری هــا،  از ایــن  اجتنــاب  و 
ویتامین هــا و مــواد مغذی مناســب اســت. منابع 
غذایــی بهتریــن راه بــرای بدســت آوردن فوایــد 
ــم غذایــی  ــر شــما رژی گ ویتامین هــا هســتند، امــا 
خاصــی داریــد و یــا در معــرض ابتــال بــه برخــی 
بیماری هــای مزمــن هســتید، نیــاز بــه دریافــت 
البتــه  داشــت.  خواهیــد  غذایــی  مکمل هــای 
بــرای دریافت ایــن مکمل هــا نیــاز بــه مشــورت بــا 

پزشــک تــان داریــد:
ویتامیــن ب ۱۲: در ســنین ۴۰ ســالگی بــه بعــد 
بــرای تقویــت سیســتم عصبــی و عملکــرد عــادی 
خــون نیــاز بــه دریافــت ویتامیــن ب ۱۲ خواهیــد 
افزایــش ســن جــذب ویتامیــن ب  بــا  داشــت. 
۱۲ ســخت جــذب بــدن می شــود، زیــرا ســطح 
تــا ۵۰  بیــن ۴۰  کاهــش می یابــد.  اســید معــده 
ــن  ــن ویتامی ــرای تامی ــنی ب ــن رده س ــال بهتری س
۱۲ از طریــق قــرص و مولتــی ویتامیــن اســت. این 
گــرم  ویتامیــن را می توانیــد بــه میــزان ۲.۴ میلــی 
مصــرف  نگــران  اصــال  کنیــد.  اســتفاده  روز  در 
بیــش از انــدازه آن نباشــید، چون ایــن ویتامیــن 
کــه بدنتــان نیــاز  محلــول در آب اســت و هرچــه 

کــرد. ویتامیــن ب  نداشــته باشــد دفــع خواهــد 
غ،  ۱۲ در گوشــت و محصــوالت حیوانــی ماننــد مر

غ وجــود دارد. ماهــی، لبنیــات و تخــم مــر
در  اســتخوان ها  شکســتگی  خطــر  کلســیم: 
مــردان و زنــان بــاالی ۵۰ ســال شــدت می یابــد. 
اســتخوان های شــما این مــاده معدنــی را تــا قبــل 
ــظ  ــیم در حف کلس ــد.  ــذب می کن ــالگی ج از ۳۰س
فعالیت هــای  ســایر  و  اســتخوان ها  ســالمت 
اساسی بدن از جمله انقباض عضالنی، عملکرد 
کنش های بیوشــیمیایی  عصب و قلب و ســایر وا

مــورد نیــاز اســت.
کــه  گــذر از ســن ۴۰ ســالگی نیــاز نیســت  البتــه بــا 
کار  کنیــد بلکه ایــن  کلســیم بیــش از حــد مصــرف 
خطــر ابتــال به مشــکالت قلبــی را تشــدید می کند. 
کلســیم ۱۲۰۰  ــه  ــا ۵۰ســال ب ــان ۴۰ت ــاز زن میــزان نی
میلــی گــرم اســت. لبنیــات، ماهــی ســاردین، کلم 
از  بــادام، اســفناج و... منابــع سرشــار  بروکلــی، 

کلســیم هســتند.
ابتــال  بــا  دی  ویتامیــن  کمبــود  دی:  ویتامیــن 
اس،  ام  دیابــت،  قلبــی،  بیماری هــای  بــه 
کولورکتــال مرتبــط اســت. ســرطان های ســینه و 

جــذب  دی،  ویتامیــن  کمبــود  بر ایــن،  عــالوه 
کلســیم را دچــار اختــالل می کنــد. ماهــی، غــالت 
غنــی شــده و لبنیــات، منابــع سرشــار از ویتامیــن 
جــذب  بــرای  شــما  حــال  با ایــن  هســتند  دی 
قــرار  بــه  نیــاز  از طریــق پوســت،  ویتامیــن دی 
گیــری در معــرض نــور مســتقیم خورشــید نیــز 
زنــان  المللــی  بیــن  توصیه هــای  داریــد. طبــق 

بــاالی ۵۰ ســال نیــاز به دریافت حداقــل ۸۰۰واحد 
بیــن المللــی ویتامیــن دی دارنــد. با ایــن حــال 
دریافت ایــن ویتامیــن تــا ۴۰۰۰واحــد بیــن المللــی 
گــر شــما جــزو  در روز باعــث آســیب نمی شــود. ا
کافــی در معــرض نور  کســانی هســتید که به انــدازه 
خورشــید قرار ندارید، طبق تجویز پزشــک شــاید 
نیــاز بــه دریافــت مکمــل ویتامیــن دی ۳ داشــته 

باشــید.
کمــک بــه  کلیــدی منیزیــم،  منیزیــم: عملکــرد 
امــری مهــم  تنظیــم فشــار خــون اســت و ایــن 
بــرای زنــان ۴۰ســال بــه بــاال محســوب می شــود، 
چــون بیشــتر در معــرض ابتــال بــه فشــار خــون 
کمبــود منیزیــم بــا بیماری هــای  بــاال هســتند. 
عــالوه  دارد.  ارتبــاط  التهــاب  و  دیابــت  قلبــی، 
بر ایــن، منیزیــم بــه جــذب کلســیم کمــک میکند 
و نقــش مهمــی در عملکــرد عضلــه عصــب، قلــب 
کنتــرل قنــد خــون دارد. ســبزیجات  و همچنیــن 
تیره رنگ، لوبیا و ســویا، آجیل، و آووکادو از منابع 
غنی از منیزیم هســتند. زنان ۴۰ســال به باال نیاز 
گــرم منیزیــم در روز دارنــد. بــه حداقــل ۳۲۰میلــی 
پتاســیم: نقــش اصلــی پتاســیم در تنظیــم فشــار 
خون اســت. میانگین مصرف پتاســیم مــورد نیاز 
ــرم در روز توصیــه  ــان پــس از یائســگی ۲گ ــدن زن ب
شــده اســت تــا خطــر ابتــال بــه ســکته مغــزی را 
کاهــش دهــد. مصــرف بیــش از حــد پتاســیم برای 
گــوارش  قلــب و آریتمی هــای قلبــی و دســتگاه 
مضــر اســت. از بیــن غذاهــا، مــوز، ســیب زمینــی 
ــرگ چغنــدر، عــدس و لوبیــا سرشــار از  شــیرین، ب

پتاســیم هســتند.
کــه در اثــر بــاال رفتــن  امــگا ۳: تمامــی تغییراتــی 
ســن ایجاد می شــوند را از بیــن می بــرد، خطــر ابتــال 
بــه بیماری هایــی، چــون بیماری هــای قلبــی، 
فشــار خــون پاییــن را کاهــش داده و بــرای حافظه 
کلســترول نیــز مفیــد اســت. تحقیقــات  و تنظیــم 
کــه امــگا ۳خونشــان زیــاد  کســانی  نشــان داده 
اســت مغــز بزرگتــری دارنــد؛و حافظــه آن هــا نیــز 
نســبت بــه دیگــران قوی تــر اســت. در غذا هــا نیــز 
کتــان و ســبزیجات سرشــار  گــردو، بــذر  ماهــی، 
بــرای  آن  مصــرف  میــزان  ۳هســتند.  امــگا  از 
گــرم، بــرای افــراد مبتــال  افــراد ســالم ۵۰۰ میلــی 
ــرای  ــرم و ب گ ــی  ــا ۱۰۰۰میل ــی ۸۰۰ت ــاری قلب ــه بیم ب
گلیســیرید باالیــی دارنــد ۲۰۰۰تــا  کــه تــری  کســانی 

گــرم اســت. ۴۰۰۰میلــی 

ویتامین هایی که بعد از ۴۰ سالگی 
حتما باید بخورید!

دانستنی ها دانستنی ها

گســترده ای دارد  کوویــد 19 عالئــم بســیار متنــوع و 
امــا در مــورد بعضــی از آن هــا بیشــتر صحبــت شــده 
اســت. عالئم رایج کووید 19 شــامل ســرفه خشــک 
و تنگــی نفــس اســت امــا بیمارانــی هــم هســتند که 
از عالئــم غیــر طبیعــی مثــل خــارش یــا چشــم درد 
کننــد.  بعــد از ابتــال به ایــن بیمــاری شــکایت مــی 
مــی  محســوب  عالئــم  جزء ایــن  هــم  درد  کمــر 
کمــر درد یــک اتفــاق رایــج اســت امــا بعضــی  شــود. 
ــد جــزء  ــه مــی توان ک ــد  از متخصصــان عقیــده دارن
عالئــم کرونــا هــم باشــد امــا از کجا بفهمیــم که کمر 
ــن  ــورد چنی ــت؟ در م ــا اس کرون ــه  ــوط ب ــا مرب درد م
کــه  کافــی صحبــت نشــده اســت  عالئمــی به انــدازه 
ک بــه  در ایــن قســمت از بهداشــت و ســالمت نمنــا

توضیــح برخــی از ایــن عالئــم خواهیــم پرداخــت.
مشخصات و عالئم کمردرد مرتبط با ویروس 

کرونا
کمــر درد مــی توانــد نشــانه یــک مشــکل محیطــی 
کرونــا نیــز  گاهــی اوقــات نشــان دهنــده  باشــد امــا 
گــر همــراه بــا کمــردرد، عالئــم دیگــر کرونــا  هســت. ا
بویایــی و  بــه عنــوان مثــال حــس  را داشــتید، 
چشــایی خــود را از دســت دادیــد، تنگــی نفــس، 
تجربــه  را  خشــک  ســرفه های  و  تــب  درد،  ســر 
کردیــد، بایــد بدانیــد که این کمــر درد هم به دلیل 

کوویــد اتفــاق افتــاده اســت.
احساس درد هنگام تنفس عمیق یا سرفه

انــواع  کردیــم،  کــه باالتــر هــم اشــاره  همانطــور 
مختلــف کمــر درد هرکدام احساســات متفاوتی را 
کــه  کردیــد  گــر احســاس  بــه وجــود مــی آورنــد امــا ا

ــا  کشــیدن نفــس عمیــق ی در ایــن دوران هنــگام 
کنیــد،  ســرفه، درد بســیار شــدیدی را تجربــه مــی 
کرونــا اتفــاق  کمــر درد شــما بــه دلیــل  احتمــااًل 

افتــاده باشــد.
نرسیدن درد به قسمت پا

ــه دالیــل دیگــری مثــل  کمــر درد ممکــن اســت ب
جابجــا شــدن دیســک، مشــکالت ماهیچــه ای، 
ــروز اتفــاق بیفتــد.  مشــکالت ســتون فقــرات و آرت
گــر کمــر درد بــه دلیــل چنیــن مشــکالتی رخ داده  ا
ــدن  ــی ب ــمت های پایین ــه قس ــاال ب ــد، احتم باش
کرونــا  گــر علــت آن  کنــد امــا ا هــم انتقــال پیــدا مــی 
باشد، چنین اتفاقی نخواهد افتاد و معمواًل این 

درد بــه پا هــا نمــی رســد.
درد عضالنی در دیگر قسمت های بدن

ــد اســت  کووی ــج از  ــی یــک عالمــت رای درد عضالن
ــاق  ــدن اتف ــااًل فقــط در یــک قســمت از ب و احتم
کمــر درد بــه دلیــل  گــر  نمــی افتــد. در نتیجــه ا
کرونــا باشــد، احتمــاال بایــد قســمت های دیگــر 
کمــردرد بــه  کــه  بدنتــان هــم درد بگیــرد؛ انــگار 

قســمت های دیگــر هــم پخــش مــی شــود.
ک سرفه خشک و دردنا

ــش  ــه دنبال ــد ب ــه بای ک ــج  ــیار رای ــت بس ــک عالم ی
کرونــا دارید یــا خیر،  کــه  بگردیــد و مطمئــن شــوید 
کمــردردی  گاهــی اوقــات  ســرفه خشــک اســت. 
کوویــد تجربــه مــی شــود، بــه  کــه در دوران ابتــال بــه 
دلیــل ســرفه خشــک اســت، زیــرا ســرفه ممکــن 
ــه  ــه ب ک گــم شــود  اســت باعــث درد دنــده و دیافرا

کمــر مــی رســد. ســرعت بــه 

کــه تنــدی خــود را از  مصــرف به انــدازه فلفــل ســبز 
فوایــد  کپسایســین دارد، دارای  نــام  بــه  مــاده ای 

زیــادی بــرای ســالمتی اســت. 
گــزارش پایــگاه وب طــب، برخــی افــراد تمایــل  بــه 
دارنــد تــا در غذاهایشــان از فلفل تند اســتفاده کنند 
و یــا حتــی برخــی دوســت دارنــد تا فلفل را بــه صورت 

کننــد. خــام مصــرف 
که  فلفل ســبز تند یکی از طعم دهنده هایی اســت 

طرفداران فراوانی در سراســر جهان دارد.
فلفــل ســبز تنــد دارای فواید متنوعی برای ســالمتی 
گــزارش بــه مهمتریــن  کــه در ایــن  و زیبایــی اســت 

کــرد: آن هــا اشــاره خواهیــم 
۱- تقویت سالمت چشم

از ویتامیــن  تنــد سرشــار  کــه فلفــل ســبز  آنجــا  از 
بــروز  از  می توانــد  آن  منظــم  مصــرف  اســت،   A
کــه ممکــن اســت بــا افزایــش  بیماری هــای چشــمی 
کــرده و احتمــال بــروز  ســن ظاهــر شــوند، جلوگیــری 
کاهــش دهــد. آنهــا، بــه خصــوص آب مرواریــد را 

۲- بهبود ظاهر پوست
کــه وقتــی  یکــی از مزایــای فلفــل ســبز تند ایــن اســت 
بــه طــور منظــم بــه عنــوان بخشــی از یــک رژیــم 
ــت  ــن اس ــود، ممک ــرف می ش ــادل مص ــی متع غذای
اثرات مثبت چشــمگیری روی پوســت بگذارد. این 
بــه آن دلیــل اســت کــه فلفل ســبز تند حــاوی درصد 
باالیــی از مــواد مغــذی بــه ویــژه ویتامین C اســت که 

کمــک می کنــد: بــه مــوارد زیــر 
ســلول های  وتجدیــد  کالژن  تولیــد  تحریــک   -

ســتی پو
کنه و جلوگیری از بروز جوش در آینده - درمان آ

- جلوگیری از چین و چروک و عالئم پیری
۳- کاهش وزن اضافی

خــوردن فلفــل ســبز تنــد می توانــد بــه دالیــل زیــر بــه 
کنــد: کمــک  کاهــش وزن  شــما در 

بــا  کــه  اســت  کپسایســین  حــاوی  مــاده  - ایــن 
افزایش انــدک دمــای داخلــی بــدن، بــه تســریع رونــد 

کمــک می کنــد. متابولیســم بــدن 
کــه یــک  - عطــر و طعــم تنــد آن باعــث می شــود 

اشــتها آور طبیعــی باشــد.

- حاوی مقدار کمی کالری است.
۴- درمان میگرن

کــه می تواند  یکــی از فوایــد فلفل ســبز تند این اســت 
که ایــن مــاده  کنــد؛ چــرا  کمــک  ــه درمــان میگــرن  ب
کــه ممکــن  کپسایســین اســت  غذایــی سرشــار از 
اســت بــرای انــواع درد، از جملــه ســردرد، اثــر آرام 

بخشــی داشــته باشــد.
۵- پیشگیری از سرطان

ماده کپسایســین که به میزان زیادی در فلفل ســبز 
تنــد یافــت می شــود، ممکــن اســت فوایــد زیــادی در 
مــورد جلوگیــری از ســرطان داشــته باشــد، زیرا ایــن 
ســلول های  تقســیم  و  رشــد  از  می توانــد  مــاده 

کنــد. ســرطانی جلوگیــری 
۶- تقویت فولیکول های مو و به طور کلی بهبود 

سالمت مو
۷- افزایش روحیه انسان

۸- تقویت سیستم ایمنی بدن و مبارزه با 
عفونت های مختلف.

۹- درمان یبوست
۱۰ درمان سرماخوردگی و تسکین عالئم آن

ارزش غذایی فلفل سبز تند
فلفــل ســبز تنــد دارای مــواد مغــذی فراوانــی اســت؛ 
فلفــل ســبز تنــد بــه خصــوص از نــوع »هاالپینــو« 
گونــی از ویتامین ها و مواد معدنی  دارای طیــف گونا
 ،K ویتامیــن ،B۶ بــه ماننــد ویتامیــن و مغــذی 
فولیــک اســید، منگنــز، مس، آهــن و منیزیم اســت.

آیا فلفل سبز مضر است؟
گرچــه فوایــد فلفــل ســبز بســیار اســت، امــا برخــی از  ا
کــه بایــد قبــل از شــروع  آســیب های احتمالــی را دارد 

گاه بــود. بــه خــوردن، از آن هــا آ
۱- عــوارض ناخوشــایند در صــورت مصــرف بیــش 
از حــد، ماننــد: درد شــدید، عفونــت، تــورم و قرمــزی 

پوســت.
۲- مشــکالت مختلف گوارشی مانند: اســهال، درد 

معــده، تحریــک روده بــزرگ و ســوزش ســر دل.
۳- تأثیــر منفــی بــر گیرنده هــای عصبــی، کــه ممکن 
کاهــش توانایــی  اســت در طوالنــی مــدت منجــر بــه 

احســاس درد شــود.
ــواع  ــه برخــی از ان ک ۴- مســمومیت ســالمونال، چــرا 
ــژه نوع هاالپینــو، ممکــن اســت  ــه وی فلفــل ســبز، ب
کتــری  ــه ســالمونال باشــد. ســالمونال یــک با ــوده ب آل

ــرم منفــی اســت. گ باســیل 
گروه هــا ماننــد  ۵- فلفــل ســبز تنــد بــرای برخــی 
کــودکان و افــراد مبتــال بــه بیمــاری در  زنــان بــاردار، 

نیســت. مناســب  بــدن  سیســتم ایمنی 

کروناست؟ کمر دردم  کجا بفهمم دلیل  از  خوردن فلفل سبز تند مفید است؟

گزارشربخ

تغذیه

از  یکــی  گــردو  می گوینــد  تغذیــه  متخصصــان 
کــه باعــث حفــظ  آجیل هــای پرخواصــی اســت 

می شــود.  بــدن  عمومــی  ســالمت 
از  یکــی  گــردو  فرســت،  اســنک  گــزارش  بــه 
کــه  آجیل هــای پرخــواص و پرطرفــداری اســت 
ــه عنــوان  ــد از آن ب بســیاری از مــردم دوســت دارن
کننــد. آجیل هــا جــزو تنقالتــی  تنقــالت اســتفاده 

کــه پرکالــری هســتند. محســوب می شــوند 
ــه دلیــل  ــرم اســت. ب گ ــا طبــع  ــردو یــک آجیــل ب گ
گــردو، مصــرف آن از ســوی  خــواص بــی نظیــر 
متخصصــان تغذیــه همــواره توصیــه می شــود. 
گــردو را در رژیم  در ایــن مطلــب بــه دالیلــی که بایــد 

غذایــی خــود قــرار دهیــد می پردازیــم:
۱- تقویت قلب

گــردو یکی از آجیل های پرچرب محســوب  گرچــه 
چربی هــای  از  آن  درصــد   ۷۰ امــا  می شــود، 

غیراشــباع تشــکیل شــده اســت.
چربی های غیراشــباع بــرای جذب ویتامین های 
ــروری  ــد K، A، D، و E ض ــی مانن ــول در چرب محل

هستند.
ایــن چربی هــا باعــث کاهــش کلســترول بــد خــون 
خــوب  کلســترول  عملکــرد  بهبــود  و   )   LDL(

خــون )HDL( می شــوند. همیــن موضــوع باعــث 
کاهــش خطــر ابتال بــه بیماری های قلبــی – عرقی 

و خطــر ابتــال بــه ســکته مغــزی می شــود.
۲- تقویت سیستم ایمنی بدن

حــاوی  گــردو  در  موجــود  غیراشــباع  چربــی 
اســید های چــرب امــگا ۳ و امــگا ۶ اســت کــه بــرای 
کاهــش فشــار خــون، تشــکیل خــون، و تقویــت 
سیســتم ایمنی بــدن ضــروری هســتند. این مــواد 
ــروز، اضطــراب و  ــه آرت کاهــش خطــر ابتــال ب باعــث 

نگرانــی، و افســردگی می شــوند.
کــه نــه  گــردو همچنیــن حــاوی ســلنیوم اســت 
تنهــا باعــث تقویــت سیســتم ایمنی بــدن شــده، 
مقابــل  در  ســلول ها  از  حفاظــت  باعــث  بلکــه 

می شــود. کســیدان ها  ا
۳- تقویت عمومی بدن

گــردو سرشــار از مــواد معدنــی  آجیل هایــی ماننــد 
هســتند.  منگنــز  و  فســفر،  منیزیــم،  ماننــد 
تمامی ایــن عناصــر بــه ســاخت عضــالت بــدن 
کمــک  اســتخوان ها  ســاختمان  اســتحکام  و 
کلســیم و پروتئیــن موجــود  می کننــد. همچنیــن 
گــردو نیــز در ایــن امــر بی تاثیر نیســت. پروتئین  در 
در بــدن بــرای ســاختن طیــف گســترده ای از مواد 

ماننــد خــون، غضــروف، اســتخوان، پوســت، و 
ماهیچه هــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد.

۴- افزایش امید به زندگی
کــه مانــع از رونــد پیری می شــود  یکــی از عناصــری 
گــردو یکــی از  کــه  مــس اســت. این در حالــی اســت 
منابــع غنــی و طبیعــی مــس محســوب می شــود. 
 E ویتامیــن  و  کســیدان ها  ا آنتــی  همچنیــن 
ــلول های  ــه س ــیب ب ــع از آس ــردو مان گ ــود در  موج
بــه  گــر  ا رونــد ســم زدایــی می شــوند.  بــدن در 
کــه مانــع از بروز چیــن و چروک  دنبــال آن هســتید 
در پوســت شــوید، آجیل هــا را بــه رژیــم غذایــی 

کنیــد. خــود اضافــه 
تصــور  برخــالف  کــرد  یــادآوری  بایــد  پایــان  در 
ســالم،  غذایــی  مــواد  کــه  عمومــی  نادرســت 
گــردو یکــی از تنقــالت  طعــم دلپذیــری ندارنــد؛ 
پرخاصیت محســوب می شــود که سرشــار از مواد 
مغــذی مــورد نیــاز بــرای بــدن اســت. افــراد شــاید 
دوســت داشــته باشــند از تنقــالت شــور، شــیرین، 
کــه دارای مضــرات فراوانــی هســتند  و یــا پرچربــی 
را در نظــر  باید ایــن نکتــه  امــا  کننــد.  اســتفاده 
کــودکان در  داشــت بهتریــن تنقالت به ویــژه برای 
گــردو اســت. ســنین رشــد آجیل هــا و بخصــوص 

خواص بی نظیر گردو
دیابتربخ

گیاهانربخ

هشدارربخ

دانستی هاربخ

سرطانربخ مصــرف چربی هــای اشباع شــده مضــر اســت امــا 
کــه  کرده انــد  ثابــت  رژیمــی  روغن هــای  از  برخــی 
بلکــه فوایــد  بــدن مضــر نیســتند،  بــرای  نه تنهــا 
بســیاری هــم دارنــد. روغــن زیتــون، به ویــژه نــوع 
کــه  فرابکــر آن، یکــی از روغن هــای رژیمــی اســت 

دارد. متعــددی  فوایــد 
۱. چربی های تک اشباع شده

حــدود ۱۴درصــد از روغن زیتون اشباع شــده اســت، 
امــا ۱۱درصــد آن از چربی هــای چنداشباع نشــده، 
مهم تریــن  امــا  اســت.  امــگا۳  و  امــگا۶  ماننــد 
بــه  زیتــون، تک اشباع شــده  اســید چــرب روغــن 
کــه ۷۳درصــد زیتــون  نــام اســید اولئیــک اســت 
بــدن  التهــاب  از  اســید  می شــود. این  شــامل  را 
می کاهــد و می توانــد ژن هــای ســرطان زا را خامــوش 
نگهدارد. ایــن اســید چــرب در برابــر حــرارت بــاال هــم 

مقــاوم اســت.
کسیدان ۲. سرشار از آنتی ا

 K و E کمــی ویتامین هــای روغــن زیتــون حــاوی 
کســیدان هایی  اســت. اما این روغن سرشــار از آنتی ا
کــه از بــدن شــما در برابــر ســرطان و انــواع  اســت 

قلبــی  بیماری هــای  ماننــد  مزمــن  بیماری هــای 
محافظــت می کنــد.

۳. ضدالتهاب قوی
التهــاب مزمــن یکــی از دالیــل اصلــی ابتــا بــه انــواع 
بیماری هــا ماننــد ســرطان، بیماری قلبی، ســندرم 
متابولیــک، دیابــت نــوع۲، آلزایمــر، آرتــروز و حتــی 
چاقــی اســت. روغــن فرابکر می توانــد از التهاب های 

مضــر بــدن بکاهــد.
۴. پیشگیری از سکته مغزی

اختالی ایجــاد  بــدن  خــون  جریــان  در  وقتــی 
یــا خونریــزی منجــر  بــه لختــه خــون  می شــود و 
می شــود، فرد ســکته مغزی می کند. ســکته مغزی 
پــس از بیماری هــای قلبــی، دومیــن عامــل مــرگ 
و میــر اســت. بررســی ها نشــان داده چربی هــای 
تک اشباع شــده موجــود در روغــن زیتــون می توانند 
همچنیــن  و  مغــزی  ســکته  بــه  ابتــا  خطــر  از 

بکاهنــد. قلبــی  بیماری هــای 
کلســترول بــد )LDL( و  کاهــش  روغــن زیتــون بــا 
التهــاب از ایجــاد لخته خون پیشــگیری می کنــد و با 
کاهــش فشــار خــون جلــوی ابتــا به بیمــاری قلبی و 

مــرگ زودرس را می گیــرد. 
۵. کاهش وزن و پیشگیری از چاقی

کــه سرشــار  بررســی های رژیــم غذایــی مدیترانــه ای 
کــه از ایــن  از روغــن زیتــون اســت نشــان داده فــردی 
نــوع رژیــم غذایــی اســتفاده می کنــد دچــار چاقــی 
دلیــل  بــه  زیتــون  روغــن  ضمــن  در  نمی شــود. 
ــد از وزن فــرد  کــه دارد می توان کســیدان هایی  آنتی ا

بکاهــد.

گیاهــان ممکــن  مصــرف برخــی از موادغذایــی و 
اســت ســطح اســید اوریــک خــون را افزایــش داده و 

ــود.  ــات نقــرس ش ــروز حم ــث ب باع
کریســتینا  ــگاران جــوان،  ــزارش  باشــگاه خبرن گ ــه  ب
گیــاه  می گویــد  آلمــان  از  تغذیــه  کارشــناس  اســر 
مارچوبــه ممکــن اســت ســبب آســیب رســاندن بــه 
بیمــاران مبتــا بــه نقرس شــود؛ چرا که حــاوی ماده 

پوریــن اســت.

گــزارش، بــدن انســان مــاده »پوریــن«  بــر اســاس این 
کــه همیــن امــر  را بــه اوریــک اســید تجزیــه می کنــد 
ســبب می شــود تــا برای بیمــاران نقرس، مشــکاتی 

ماننــد درد مفاصل ایجــاد شــود.
ایــن کارشــناس تغذیــه آلمانی گفت ایــن بدان معنا 
کــه بیمــاران مبتــا بــه نقــرس بایــد مارچوبه  نیســت 
کــه بهتــر اســت میــزان  کنــار بگذارنــد؛ چــرا  کامــا  را 

گــرم بیشــتر تجــاوز نکنــد. مصــرف آن از ۲۰۰ 
بــرای  زیــادی  فوایــد  مارچوبــه  اســت،  گفتنــی 
کــه بــه دلیــل داشــتن مقــدار  ســامتی دارد، چــرا 
کالــری اســت. مارچوبــه  کــم  گیاهــی  زیــادی آب، 
کــه بــه  همچنیــن سرشــار از فیبــر غذایــی اســت 
کــرده و بــه  کمــک  احســاس ســیری طوالنــی مــدت 
کاهــش وزن و لــذت بــردن از  همیــن جهــت بــرای 

اســت. مفیــد  تناســب اندام 
عــاوه بر ایــن مارچوبــه گنجینــه ای از مــواد معدنی و 
ویتامین هــا اســت. سرشــار از ویتامین هــای B، C و 
E، کلســیم، پتاســیم، منیزیم، آهن و فســفر اســت.

گــر هــر یــک از عائــم را داریــد، بــه پزشــک مراجعــه  ا
کنیــد، چــرا که ممکن اســت مشــکل کبدی داشــته 

باشید.
چشمانتان زرد می شود

کبــد خیلــی  چشــم زرد نشــانه ای اســت از اینکــه 
خــوب عمــل نمی کنــد و احتمــااًل مشــخص ترین 
کبــدی اســت. مــاده ای زرد رنــگ  نشــانه بیمــاری 
کبــد تجزیــه  بــه نــام بیلی روبیــن معمــواًل توســط 
می شــود بنابرایــن می تــوان آن را از بدن خــارج کرد، 
کبــد مشــکل دارد باعــث تجمــع  ــه  ک امــا هنگامــی 
بیلی روبیــن می شــود و منجــر بــه زردی ســفیدی 

چشــم و پوســت می شــود..
مســائل  از  تعــدادی  دلیــل  بــه  می توانــد  زردی   

انســداد  ویروســی،  عفونــت  جملــه  از  ســامتی، 
کنــش بــه داروی ســمی یــا  مجــرای صفــراوی، وا
کــه باعــث  کبــدی یــا شــرایطی  دارویــی، بیمــاری 
تجزیــه بیــش از حــد خــون قرمــز می شــود، ایجاد 

شــود.
شکم پر از مایع می شود

گهــان باد می کنــد و متوقف نمی شــود،  گــر شــکم نا ا
ممکــن اســت بیــش از نفــخ شــکم باشــد. افزایــش 
کبــد می توانــد  فشــار در رگ هــای خونــی اطــراف 

منجــر بــه تجمــع مایعــات در شــکم شــود.
به هپاتیت A، B یا C مبتال هستید

ــوده  کبــد را آل ــا انگلهــای خاصــی  وقتــی ویروســها ی
کاهــش  و  التهــاب  باعــث  می تواننــد  می کننــد، 
عفونــت  انــواع  رایج تریــن  شــوند.  کبــد  عملکــرد 

 A کبــدی ویروس هــای هپاتیــت اســت. هپاتیــت
در اثــر تمــاس بــا مدفــوع فــرد آلــوده و یــا بــا خــوردن 
ک گســترش می یابد،  غــذا و نوشــیدنی های خطرنا
درحالیکــه B و C معمــواًل از طریــق خــون، رابطــه 
ــا مایعــات دیگــر بــدن منتقــل  ــا تمــاس ب جنســی ی
خــودی  بــه   A هپاتیــت  عفونت هــای  می شــود. 
 C و B کــه هپاتیــت خــود از بیــن می رونــد، در حالــی 
بــه عنــوان یــک بیمــاری مزمن شــناخته می شــوند. 

نمی توانید خارش را متوقف کنید
کبــد بیمــار می توانــد در  یــا نــه، یــک  کنیــد  بــاور 
کنــد. مــا بــه طــور قطــع  سراســر بــدن خارش ایجــاد 
نمی دانیــم، امــا تصــور می شــود که مربــوط به نمک 
صفــراوی باشــد. صفــرا مــاده ای هضم کننــده اســت 
کبــد تولیــد می شــود، امــا در افــراد مبتــا  کــه توســط 
بــه ســیروز صفــراوی اولیــه )یــک بیمــاری خودایمــن 
صفــراوی  مجــرای  ریــزش  باعــث  کــه  کبــدی 
می شــود(، این صفــرا می توانــد جمــع شــود و عائــم 

کنــد.  قابل توجهــی ماننــد خارش ایجــاد 
مدام خسته هستید

گاهــی اوقــات نشــانه این اســت  خســتگی مــداوم 
گرچــه  کــه چیــزی در بــدن شــما درســت نیســت. 
می توانــد دالیــل زیــادی داشــته باشــد، بســیاری 
خــواب  )ماننــد  هســتند  بی خطــر  نســبتًا  آنهــا  از 
کبــدی نیــز می توانــد باعــث  کافــی(، امــا بیمــاری  نا

خســتگی شــود.

گــرم بایــد بــا احتیــاط  اســتفاده از نوشــیدنی های 
گیــرد، بــه خصــوص در مــورد چــای به دلیل  صــورت 
تانن هــای موجــود در چــای، بــا هــر مــاده ای نبایــد 
گــس  کــه طعــم  ترکیــب شــود.  تانــن مــاده ای اســت 
در دهــان شــما ایجاد مــی کند، در چــای تانن وجود 
ــد ترکیــب شــود.  ــا هــر مــاده ای نمــی توان ــه ب ک دارد 
گــزارش  اســپوتنیک، ایرینا برژنایــا، متخصــص  بــه 
کــه  گفــت  گــوارش و متخصــص تغذیــه در روســیه 
گــرم از جملــه خــوردن چــای  چــرا نوشــیدنی های 
ک هســتند؟ و چــه چیــزی را بهتر اســت  داغ خطرنــا
گــوارش  ــا آنهــا ترکیــب نکنید. ایــن متخصــص  کــه ب
باالتــر  بایــد در دمــای  نوشــیدنی ها  هشــدار داد: 
از ۳۷ درجــه نوشــیده نشــود، در غیر ایــن صــورت 
خطــر بالقــوه ای بــرای بــدن بــه وجــود می آورنــد، 
زیــرا می تواننــد باعــث ســوختگی میکروبــی غشــای 

مخاطــی دهــان و مــری شــوند.
از نوشــیدنی های  کــه اســتفاده  وی توضیــح داد 

گیــرد، بــه خصــوص در  گــرم بایــد بــا احتیــاط صــورت 
مــورد چــای بــه دلیــل تانن هــای موجــود در چــای، 
بــا هــر مــاده ای نبایــد ترکیــب شــود. تانــن همــان 
کــه باعث می شــود وقتــی میوه های  مــاده ای اســت 
احســاس  دهانمــان  در  می خوریــم  را  نرســیده 
که ایجــاد  گســی  کنیــم. تانــن بــا طعــم تلــخ و  گســی 
گیــاه دور نــگاه مــی دارد. او در  می کنــد آفــات را از 
ــه عنــوان مثــال در چــای،  گفــت: »تانن هــا ب ادامــه 
کننــده در چــای هســتند و  دارای خــواص ســیاه 
بســیاری از محصوالت در ترکیب با چای داغ طعم 
ــت ان  ــن عل ــه تان ک ــد،  ــایندی ایجاد می کنن ناخوش
گــر غذا هــای چــرب بــا چــای  اســت. عــاوه بر ایــن، ا
مقــدار  شــود،  خــورده  بــدن  دمــای  از  باالتــر  داغ 
کــه می توانــد  زیــادی چربــی بــه بــدن وارد می شــود 
تأثیــر منفــی بــر بــدن داشــته باشــد«. از ســوی دیگــر 
افــزودن عســل در چــای داغ باعــث از بیــن رفتــن 
کــه عســل  گفتنــی اســت  خــواص عســل می شــود. 
در مایعــات بــاالی ۴۵-۴۰ درجــه خاصیتــی نــدارد.

گــر چــه مکمل هــای روغــن ماهــی اغلــب بــرای  ا
ســالمت قلــب شــما مفیــد شــناخته مــی شــوند، اما 
نتایــج یــک مطالعــه جدید نشــان مــی دهــد که این 
مــاده همچنیــن مــی تواننــد بــه مبــارزه بــا افســردگی 
کمــک کنند. پژوهشــگران بریتانیایــی در مطالعات 
ــر خــود دریافتنــد مصــرف روغــن ماهــی عــالوه  اخی
بــر نقــش مفیــد در ســالمت قلــب و عــروق، موجــب 
کاهــش ســطح اضطــراب شــده و مــی توانــد بــرای 

کنتــرل اســترس اســتفاده شــود.

الســاندرا بورســینی سرپرســت این تیــم پژوهشــی و 
پژوهشــگر دوره فــوق دکتــرا علوم اعصــاب در کینگ 
گفــت: بــا بهــره بــردن  کالــج لنــدن در ایــن رابطــه 
ترکیبی از تحقیقات آزمایشــگاهی و مطالعه بالینی 
بیمــاران، پژوهش هــای مــا اطالعــات جدیــدی را 
در مــورد چگونگی ایجــاد اســیدهای چــرب امــگا 
کــه  کنــد  ۳ در ایجــاد اثــرات ضــد التهابــی ارائــه مــی 

باعــث بهبــود افســردگی مــی شــود.
گفتنــی اســت پیــش از ایــن پژوهشــگران دریافتــه 
کــه اســیدهای چــرب اشــباع نشــده امــگا ۳  بودنــد 
دارای اثرات ضد افســردگی و ضد التهابی هســتند، 

امــا نحــوه دقیق ایــن امــر مشــخص نبــود.
بورســینی در ایــن رابطــه گفت:یافته هــای مــا کمک 
کــرده اســت تــا مکانیســم های مولکولــی موجــود 
مــی  یافته هــا  شــود. این  روشــن  رابطــه  در ایــن 
تواننــد منجــر بــه توســعه درمان هــای بالقــوه جدیــد 
کــه  افســردگی بــا اســتفاده از روغــن ماهــی شــود 

حــاوی امــگا PUFA ۳ اســت.

با ۵ مورد از فواید اثبات شده روغن زیتون آشنا شوید

بیماران مبتال به نقرس، 
مراقب مصرف این گیاه باشند

 این عالئم نشان می دهد کبدتان مشکل دارد

هشدار درباره مصرف یک نوشیدنی محبوب

تحقیقات نشان داد؛

کم می کند مصرف روغن ماهی اضطراب را 
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مواد الزم :
غ پخته و خرد شده : به میزان الزم     مر

    نان اسالیدر : به میزان الزم
    پیازچه خرد شده : به میزان الزم

    سس باربیکیو : به مقدار الزم
    جعفری ریز خرد شده : به میزان الزم

کره برای رومال : به مقدار الزم     
    پنیر ورقه ای دلخواه : به میزان الزم

طرز تهیه:
بســیار  ســاندویچ  نــوع  تهیه ایــن  روش  در 
خوشــمزه ابتــدا نان هــای اســالیدر را بــه شــکل 
کــه بــه دو  گونــه ای  طولــی از وســط بــرش داده بــه 

الیــه تقســیم شــود.
غ پخته شــده  حــاال روی الیــه زیریــن یــک الیــه مــر
ریختــه و بعــد یــک الیــه ســس باربیکــو و مقــداری 

پیازچــه خــرد شــده بیفزایید.
ــر  غ ب ــه بعــدی از طــرز تهیــه اســالیدر مــر در مرحل
ــا پنیــر چــدار و  ــودا، ی گ روی مــواد ورقه هــای پنیــر 
یــا پنیــر پیتــزا بریزیــد ســپس بــر روی پنیــر جعفــری 

خــرد شــده بریزیــد.
در مرحلــه پایانــی الیــه دوم نــان را بــر روی مــواد 
کــره زده ســپس  گذاشــته و روی نــان را رومــال 
اجــازه دهیــد داخــل فــر صــد و هشــتاد درجــه 

کامــال آب شــود. بمانــد تــا پنیــر آن 

درازا  بــه  را  نمــازش  عابــدی  روزی  کــه  »آورده انــد 
که به نشــانه  کشــید و چون نگریســت مردی را دید 
خشــنودی در وی می نگــرد، عابــد او را گفــت : آنچــه 
کــه ابلیــس  از مــن دیــدی، تــو را بــه شــگفتی نیــاورد 
نیــز روزگاری دراز، بــا دیگــر فرشــتگان بــه پرســتش 
کــه شــد.« خــدا مشــغول بــود و ســپس چنــان شــد 

غ اسالیدر مر تکبر

دستپخت کوتاه حکایت 

پیام رســانی  آیگــپ  اجتماعــی  خدمــات  شــبکه 
نســخه  از  امــروز  کــه  اســت  متنــوع  امکانــات  بــا 
ارتقــای  و  بهبــود  هــدف  بــا  خــود  جدید اندرویــد 
کــرده اســت. عملکــرد در نســخه قبلــی رونمایــی 

در ایــن نســخه تغییــرات و بهبودهایــی نســبت بــه 
نســخه قبل ایجــاد و امکانــات جدیــدی نیــز اضافــه 
کــه بــه  شــده اســت. برخــی از امکانــات و تغییراتــی 
نســخه جدیــد آیگــپ افــزوده شــده شــامل مــوارد 

زیــر اســت:
- اضافه شدن نوار ابزار کاربردی جدید

- بهبود در تاریخچه پیام ها
- تغییر پخش کننده فایل های ویدئویی

- تغییر آهنگ انتظار و تماس
فایل هــای  نمایــش  کاربــری  تجربــه  بهبــود   -

فیکــی ا گر
- بهبود ساختار آپلود و دانلود

- بهبود فشرده سازی فایل در زمان ارسال
- حــل مشــکل ذخیره ســازی فایل هــای متحــرک 

گالــری دارای متــن در 
- حــل مشــکل لــود شــدن مجــدد نمایه هــا پــس از 

ــازی حافظــه ک س پا
کانــال بــا  - حــل مشــکل نمایــش نــام فرســتنده در 

فعال ســازی در تنظیمــات
کلمات  - حل مشــکل ســاخت لینک های شــامل 

فارسی
بــه فایل هــا در  کــردن اجــازه دسترســی  - چــک 

فایــل ک گذاری  اشــترا هنــگام 
نســخه ۲.۲.۱ در ســایت آیگــپ و یــا مارکت هــای 

اســت. دســترس  در  رســمی اندروید 

فضایی هابــل  تلســکوپ  در  جدیــد  چالشــی 
کارشناســان ناســا را بــه ســتوه آورده اســت. طبــق 
کــه  گــزارش رســانه های مختلــف، ناســا ۷ روز اســت 
تــالش دارد اختاللــی در رایانــه ظرفیــت بار هابــل را 
برطــرف کند. ایــن سیســتم در ۱۳ ژوئن مختل شــد 
و تیم عملیاتی روز بعد )۱۴ ژوئن( پروژه نتوانســتند 
آن را دوبــاره روشــن یــا مــاژول حافظــه پشــتیبان آن 

کننــد. را فعــال 
همچنیــن تــالش ناســا بــرای فعــال ســازی هــر دو 
سیســتم در ۱۷ ژوئــن نیــز نافرجــام بود. با ایــن وجود 
کــرد تلســکوپ و  ســازمان فضایــی آمریــکا اعــالم 
ابزارهــای علمــی آن در وضعیــت خوبــی هســتند، 
هرچنــد اپراتورهــای تلســکوپ بــرای احتیــاط آن را 

در وضعیت ایمــن قــرار داده انــد.

ایــن نخســتین بــار در ســال جــاری نیســت که هابــل 
از  پــس  مــارس  مــاه  در  می شــود.  اختــالل  دچــار 
اختاللــی نــرم افــزاری در رایانــه اصلــی پرواز هابــل، 
ناســا چنــد روز را صــرف احیــای ابــزار کــرد. همچنین 
مشــخص شــده ســطح ولتــاژ »دوربیــن وایــد فیلــد 
۳« ایــن تلســکوپ نیــز طــی دهه هــای متمــادی 
کاهــش یافتــه اســت. در خصوص اختالل بــه وجود 
آمــده در دوربیــن، ســن ابــزار تأثیرگــذار اســت. در 
 ۱-NSSC سیســتم ظرفیــت بار هابــل از یــک رایانــه
کــه متعلــق بــه دهــه ۱۹۸۰ میــالدی  اســتفاده شــده 
 ۶۴k اســت و شــامل دو رایانه و چهار ماژول حافظه
CMOS اســت. در هــر زمــان فقــط یــک رایانــه و یــک 
گــر یــک رایانــه  مــاژول حافظــه فعــال می ماننــد. امــا ا
کار افتــاده باشــد، در فراینــد عملکــرد دســتگاه  از 

می شــود. اختالل ایجــاد 

پــدر و پســری اندونزیایی قصــد دارنــد بــا اســتفاده 
کفش هایــی را تولیــد و ایــن صنعــت را  غ  ــای مــر از پ
دگرگــون کنند. نورمــن واریکا رمضانی، تحقیقاتی را 
در مورد ایــن چرم هــا انجــام داد و بــه پســرش توصیه 
کنــد،  کفــش درســت  غ  کــه از پوســت پــای مــر کــرد 
که ایــن جــوان ۲۵ ســاله پــروژه خــود را در  بــه طــوری 

کــرد. ســال ۲۰۱۷ آغــاز 
کفشــی را  در حــال حاضــر تیــم پنــج نفــره رمضانــی، 
کامــل یــا جزئــی از چــرم از  کــه بــه طــور  کردنــد  تولیــد 
غ ســاخته شــده اســت. تولید ایــن  پوســت پــای مــر
کفــش در یــک فرآینــد بســیار ســخت ده روز طــول 

پوســت  دســت  بــا  را  چــرم  کارگــران  می کشــد. 
می کننــد، ســپس آن را رنــگ می کننــد و بــه قطعاتی 
کــرد، برش  کــه می تــوان بــرای تولید کفش اســتفاده 
کفــش ۴۵ پــای  می دهنــد. بــرای تهیــه یــک جفــت 
غ نیــاز اســت و قیمــت آن هــا بیــن ۳۵ تــا ۱۴۰ دالر  مــر
کــه انگیزه اصلــی او اســتفاده  اســت. رمضانــی گفــت 
کــه  از زباله هــای رســتوران ها و فســت فود هــا اســت 
منبــع اصلــی تأمیــن پــروژه وی اســت، او در ایــن بــاره 
غ در رســتوران ها  گفــت: »زباله هــا تولیــد شــده از مــر
ــه همیــن دلیــل مــا ســعی می کنیــم  ــاد اســت و ب زی
کــه از ایــن زباله هــا چیز هــای بــا ارزش تــری بســازیم. 
گفتنــد  کارگاه  » جوانان اندونزیایــی حاضــر در ایــن 
کــه محصــوالت مــا راحــت هســتند و مشــتریان از 
کنــش بــازار بــه  کفش هــا خوشــحالند و وا تولید ایــن 

کنــون مثبــت بــوده اســت. تولیــدات مــا تا
گــروه مشــاوره بوســتون در پیــش  کــه  گفتنــی اســت 
کــه انتظــار  بینــی ســال ۲۰۱۸ خــود اظهــار داشــت 
مــی رود ضایعــات مــواد غذایــی تقریبــًا یــک ســوم 
افزایــش یابــد و تــا ســال ۲۰۳۰ بــه بیــش از دو میلیــارد 

تــن برســد.

بــر اســاس نســخه ای کــه از وینــدوز ۱۱ لــو رفتــه، باید 
کاربــری مواجــه  کــه فقــط بــا آپدیــت رابــط  بگوییــم 
هســتیم و ایــن یعنــی زیرســاخت ها نســبت بــه 
ویندوز ۱۰ تغییر چندانی نداشــته اســت. روی هم 
ــه نظــر می رســد مایکروســافت بســیاری از  رفتــه ب
المان هــای ظاهــری وینــدوز ۱۰X را بــرای وینــدوز ۱۱ 

مــورد اســتفاده قــرار داده اســت.
ــدوز ۱۱  ــی وین ــان معرف ــا زم ــاید ت ــه ش ــا وجود اینک ب
برخــی از ایــن ویژگی هــا بــه طــور جزئــی تغییــر پیــدا 
ــه نســخه ی فــاش شــده در  ــا توجــه ب کننــد، امــا ب
ادامــه بــه ۷ تغییــر وینــدوز ۱۱ نســبت بــه وینــدوز ۱۰ 

می پردازیــم.
1. تغییرات منوی استارت

وینــدوز  ظاهــری  تغییــرات  مهم تریــن  از  یکــی 
در  اســت.  آن  اســتارت  منــوی  بــه  مربــوط   ۱۱
مربــوط  آیکــون  وینــدوز  مختلــف  نســخه های 
به ایــن منــو در ســمت چــپ تســک بار قــرار داشــت 
امــا حــاال ماننــد وینــدوز ۱۰X بــه بخــش میانــی راه 
کــرده اســت. همچنیــن بــه جــای آیکــون  پیــدا 
زاویــه دار موجــود در وینــدوز ۱۰، حــاال در نســخه ی 

کامــال متقــارن اســت. جدید، ایــن آیکــون 
Snap 2. بهبود امکانات قابلیت

یکــی از بهتریــن قابلیت هــای وینــدوز ۱۰ ویژگــی 
Snap Assist بــرای تقســیم و مدیریــت پنجره هــا 
دو  بــه  صفحه نمایــش  تقســیم  بــا  کــه  اســت 
کاربــر  می کنــد  کمــک  بخــش  چهــار  یــا  نیمــه 
بتوانــد در یــک لحظــه، بــا چندیــن اپلیکیشــن بــه 
کنــد. حــاال در وینــدوز ۱۱  کار  صــورت هم زمــان 
مایکروســافت امکانــات مربــوط به ایــن مشــخصه 
ــرار دادن  ــا ق را افزایــش داده اســت. در وینــدوز ۱۱ ب
کــردن پنجــره،  مــاوس بــر آیکــون مربــوط بــه بــزرگ 

چینــش  بــرای  را  مختلــف  گزینــه ی  چندیــن 
می کنیــد. مشــاهده  پنجره هــا 

3. ساده تر شدن تسک بار
بخــش  پیش فــرض  حالــت  در   ۱۰ وینــدوز  در 
فضــای  از  توجهــی  قابــل  فضــای  جســت وجو 
ــدوز ۱۰  ــا در وین ــت ام ــرده اس ک ــغال  ــک بار را اش تس
کنــار یکدیگــر  تمــام آیکون هــای در بخــش مرکــزی 
توســط  اشــغال شــده  فضــای  و  گرفته انــد  قــرار 
ــن  ــه همی ــدارد. ب ــر ن ــا یکدیگ ــی ب ــم تفاوت ــا ه آن ه
ــران  کارب ــت پیش فــرض هــم  خاطــر حتــی در حال
در تســک بار به فضای بیشــتری دسترســی دارند.

۴. حذف کورتانا از تسک بار
بــه صــورت پیش فرض تســک بار وینــدوز ۱۰ حاوی 
ــرای انجــام  کــه می توانیــد ب ــا اســت  کورتان آیکــون 
کنیــد. امــا بــا  کارهــای مختلــف از آن هــا اســتفاده 
ســاده شــدن بخــش جســت وجو، مایکروســافت 
از  را  هوشــمند  دســتیار  به ایــن  مربــوط  آیکــون 
همچنــان  ولــی  اســت  کــرده  حــذف  تســک بار 
کنیــد.  اســتفاده  اپلیکیشــن  از ایــن  می توانیــد 
هوشــمند  دســتیار  گرچه ایــن  ا رفتــه  هــم  روی 
کــرده، ولــی  گذشــته بهبــود پیــدا  طــی ســال های 
همچنــان نســبت بــه نمونه هــای رقیــب حــرف 

گفتــن نــدارد. زیــادی بــرای 
۵. ویجت ها

ــن  ــه خود ای ــوط ب ــم مرب ــرات ه ــر از تغیی ــی دیگ یک
منــو اســت. در وینــدوز ۱۰ قابلیــت Live Tiles بــه 
کــه اطالعــات  توســعه دهندگان اجــازه می دهــد 
مختلفــی را در ایــن محیــط به صــورت پویا نمایش 
دهنــد. امــا دیگــر خبــری از ایــن قابلیــت نیســت و 
کوچــک و ثابتــی را  فقــط می توانیــم آیکون هــای 
کنیــم. در پایین ایــن منــو هــم شــاهد  مشــاهده 
کــه به عنــوان  قســمت recommended هســتیم 

به تازگــی  کــه  برنامه هایــی  و  فایل هــا  میان ُبــر، 
اســتفاده شــده اند را نمایــش می دهــد.

۶. آیکون هــای جدیــد و دیگــر تغییــرات رابــط 
کاربــری

می توانیــم  کوچــک  ظاهــری  تغییــرات  دیگــر  از 
گــرد شــدن لبه هــای پنجره هــا و همچنیــن  بــه 
کمتــر  کنیــم. احتمــاال  آیکون هــای جدیــد اشــاره 
گــرد شــدن لبه هــای پنجره هــا  کاربــری متوجــه 
می شــود امــا آیکون هــای جدیــد توجــه زیــادی 
بــه تصاویــر  بایــد  را جلــب می کننــد. در ضمــن 
کــه  کنیــم  اشــاره  هــم  جدیــد  پس زمینــه ی 
جذابیــت بصری ایــن سیســتم عامل را افزایــش 

می دهنــد.
تغییر نکردن اپلیکیشن ها

گرفته، ایــن نســخه  طبــق بررســی های صــورت 
خــاص  تفــاوت  ظاهــری  تغییــرات  از  غیــر  بــه 
دیگــری نســبت بــه وینــدوز ۱۰ ندارد. ایــن یعنــی 
ــال  ــی اعم ــای ۳۲ بیت ــرای برنامه ه ــی ب محدودیت
نشــده و برخــالف انتظارات محیط مایکروســافت 

اســتور هــم ماننــد ســابق اســت. 
گفتیــم، وینــدوز ۱۱  ــه  ک در هــر صــورت همان طــور 
در اصــل یــک آپدیــت بــرای تغییــر ظاهــر وینــدوز 
۱۰ اســت و بــه همیــن خاطــر بــه غیــر از تغییــرات 
ــه ی دیگــر ویژگی هــای  ــد انتظــار ارائ ظاهــری نبای

ــیم. ــته باش ــد را داش جدی

کــه اعــالم شــده اســت پــژو ۲۰۷  آی بــا بدنــه  آن طــور 
کالس ۶۰۰۱۳ بــه فــروش خواهــد  کــد  دو رنــگ بــا 
رســید و بناســت تا ایــن محصــول برخــی تفاوت هــا 
را نســبت بــه ســایر نســخه ها داشــته باشــد. ایران 
خــودرو در بحــث فنــی تفاوتی را میان این تیــپ ۲۰۷  

آی بــا ســایر نســخه ها قائــل نشــده اســت.
 TU5 ۲۰۷  آی دو رنــگ بــه پیشــرانه ۱٫۶ لیتــری
گشــتاور ۱۴۲  مجهــز اســت و ۱۰۵ اســب بخــار را بــا 
تولیــد می کنــد. همچنیــن فعالً ایــن  نیوتــن متــر 

خــودرو در تیــپ دنــده دســتی عرضــه می شــود و 
هنــوز اطالعاتــی در مــورد نســخه اتوماتیــک ۲۰۷  

آی دو رنــگ اعــالم نشــده اســت. این خــودرو قــرار 
اســت تــا بــا بدنــه دو رنــگ بــه بــازار عرضــه شــود و بــا 
ــه  ــاب م ــای ق ــه، در بخش ه ــر اولی ــه تصاوی ــه ب توج
ــاب آینــه، زه درهــای بغــل،  ــو، ســقف، ق شــکن جل
ک عقــب، دســتگیره ها و… بــا تریــم  قــاب چــراغ پــال
دو رنــگ همــراه شــده اســت. همچنیــن در کاتالوگ 
ــا طــرح  کــه نســخه دو رنــگ ب ۲۰۷  آی اعــالم شــده 
کابیــن تولیــد می شــود  دکوراتیــو مشــابه بــه بدنــه در 
و همچنیــن تریــم داخلــی تیــپ ۶۰۰۱۳ این هاچ بک 

متفــاوت از ســایر نســخه خواهــد بــود.

کاماًل باریک و راحت  پوســت های الکترونیکی باید 
باشــند. از همیــن رو بایــد اجــزای الکترونیکــی مــورد 
کامــاًل باریــک و نــازک  اســتفاده بــرای تولیــد آنهــا نیــز 
باشــند. فنــاوری جدیــد ابــداع شــده در دانشــگاه 
تــا  می دهــد  امــکان  مهندســان  بــه  اســتنفورد 
کــه ضخامــت  ترانزیســتورهای تــک اتمی بســازند 

آنهــا تنهــا ۱۰۰ نانومتــر اســت.
و  نیمه هادی هــا  تولیــد  بــرای  از ایــن  پیــش 
شــده  تــالش  باریــک  بعــدی  دو  ترانزیســتورهای 
ــرم شــدن شــدید آنهــا  گ ــود، امــا مشــکل اساســی  ب
بــرای  اســتفاده  مــورد  پالســتیک های  کــه  بــود 

تولیــد پوســت های الکترونیــک را ذوب می کــرد. در 
رویکــرد جدیــد بــرای حل ایــن مشــکل از پوشــش 
نیمــه  مکمــل  پوشــش  یــک  نیــز  و  ســیلیکونی 
رســانای فوق العــاده نــازک از دی ســولفید مولیبدن 
بــا الکترودهــای طــالی نانــو  کــه  اســتفاده شــده 
تکمیــل می شــوند. مجموعه ایــن ترکیــب تنهــا ســه 
اتــم ضخامــت دارد و قــادر بــه تحمــل دمــای ۸۱۵ 
از ایــن  مــی رود  انتظــار  اســت.  ســانتیگراد  درجــه 
ترکیــب بــرای تولیــد پوســت های الکترونیکــی بــا 
کــه ۵  کــم اســتفاده شــود  قابلیــت عبــور دادن ولتــاژ 
ــک  ــم ی ــند. این رق ــته باش ــت داش ــرون ضخام میک

دهــم مــوی انســان اســت.

رونمایی نسخه جدید اندروید پیام رسان آیگپ

چالشی جدید در تلسکوپ فضایی هابل

غ کفش های ساخته شده جنس پوست پای مر ۶ تغییر بزرگ ویندوز ۱۱ نسبت به ویندوز ۱۰

انتشار اولین تصویر از پژو 207 دو رنگ ایران خودرو

به ضخامت ۱۰۰ نانومتر؛

تولید پوست الکترونیکی با ترانزیستور تک اتمی

اندرویدربخ

چالشربخ

دانستنی هاربخ تکنولوژی؛ربخ

خودروربخ

فناوریربخ

نظــر  بــه  روزمــره ســاده  کارهــای  انجــام  گــر چــه   ا
کالــری ســوزی ایفا  می رســد امــا نقــش مهمــی در 
کالــری ســوزی  می کنــد. در ایــن بخــش ترفند هــای 
بــه ســبک افــراد تنبــل را بــه شــما معرفــی می کنیــم.

قدم زدن
ورزش  یــک  تکنیکــی،  روی  خوب،پیــاده  بســیار 
ــا پیــاده روی بــه مقصــد خــود  اســت، بــه ســادگی ب
برســید و حتــی از پله هــا به جای آسانســور اســتفاده 
را  زیــادی  کالــری  روزانــه  کار  انجام ایــن  بــا   کنیــد. 
و  یــک تمریــن ســاده  پیــاده روی،  می ســوزانید. 
کار را  کــس می تواند ایــن  کــه عمــال هــر  آســان اســت 

انجــام دهــد.
بلند خندیدن

کالــری  کارهــا  مانند ایــن  خندیــدن   البتــه 
تــا 20 درصــد  افزایــش 10  باعــث  امــا  نمی ســوزاند 
ــان قلــب می شــود، در نتیجــه ســوخت و ســاز  ضرب
توقــف  بــا  بر ایــن  عــالوه  می شــود.  بیشــتر  بــدن 
کالــری ســوزی ادامــه   خنــده، بــدن همچنــان بــه 

می دهــد. 15 دقیقــه خندیــدن در طــول روز تقریبــا 
کیلوکالــری می ســوزاند. این مــدت زمــان در  10 تــا 40 
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می شود. 
خرید کردن

خریــد کــردن آســان تریــن راه بــرای ســوزاندن کالــری 
می زنیــد  قــدم  طوالنــی  ســاعت های  زیــرا  اســت 
خریــد  یــک  بیابیــد.  را  خــود  مطلــوب  مــورد  تــا 
کالــری می ســوزاند و  معمولــی در هــر ســاعت 156 
ــری  کال ــد،  کنی ــل  ــنگینی را حم ــه های س کیس ــر  گ ا

بیشــتری خواهیــد ســوزاند.

ایــده ســاخت تندیــس مســیح بــرای نخســتین 
کاتولیــک مطــرح شــد  کشــیش  بــار توســط یــک 

کار ســاخت آن هــم در دهــه ۱۹۲۰ میــالدی،  و 
گذشــت ۱۱ ســال، بــه اتمــام  آغــاز شــد و تنهــا بــا 

رســید.

1. هر کدام از آن ها انتخاب می کنند که بخشی از 
خانواده باشند 

گــر اعضــای اصلی نخواهند حضور داشــته باشــند،  ا
خانــواده  یــک  نمی رســد.  هدفــش  بــه  خانــواده 
بــودن مثــل یــک تیــم بــودن اســت - بــرای بهتــر یــا 
ــا هــم هســتید. هــر یــک از اعضــا نیــاز  بدتــر شــدن ب
گاهانــه بــه عنــوان بخشــی از  کــه تصمیــم آ دارنــد 
کــه  خانــواده بگیرنــد، و ایــن بــه معنــای آن اســت 
کننــد و نســبت بــه بقیــه خانــواده  نقــش خــود را ایفــا 

محتــاط باشــند.

2. آن ها پیوندهای اجتماعی قوی می سازند 
خانواده ها تیم ها هستند و باید با هم متحد شوند، 
ــد.  ــاد کنن ــی قوی ایج ــط اجتماع ــد رواب ــا بای ــا آن ه ام
زمانی که همسایگان خود را می بینید حرکت نکنید 
توقف کرده و یک مکالمه داشته باشید. پیش از این 
کــه  ک گفتیــم  هــم در بخــش روابــط عاطفــی در نمنــا
بهتــر اســت بــا هــم در مجالــس یــا محافــل اجتماعــی 
شرکت کنید و از همان مکان مرکزی دوست انتخاب 
کنیــد، دوســتان یکدیگــر را بشناســید - حداقــل نــام و 

مشــخصات آن هــا را بدانید.
3. آن ها از راه خوب و بد به هم نزدیک 

می شوند 
شــما نمی توانیــد خانــواده خود را تنهــا به این خاطر 
کــه ســختی دارنــد. ممکــن اســت فکــر  کنــار بگذاریــد 
کــه پــدر و مــادر شــما بیــش از حــد ســرزده  کنیــد 
می کننــد،  رخنــه  اتــاق  در  و  می شــوند  اتــاق   وارد 
ممکــن اســت کــودک عصبانی شــود، اما بایــد با هم 
کنیــد. نمی شــود وقتــی همــه  کار و آن را امتحــان 

کنــار هــم باشــید. چیــز خــوب پیــش مــی رود، 

ترفند کالری سوزی به سبک افراد تنبل

تندیس مسیح

گی ها و عادات مشترک خانواده های  ویژ
شاد و موفق چیست؟

دانستی هاربخ

عجایب جهانربخ

خانوادهربخ

»آخ جون!...«

آبشارهای شوشتر )سیکاها(

آن ها می گویند گردو برای رشد و عملکرد مغز بسیار مفید است و در این جا به نظر می رسد که یک رفیق کوچولو با بزرگ ترین لحظه ی »اورکا... 
اورکا...« )یافتم... یافتم، گفته ی معروف ارشمیدس( در تاریخ جوندگان روبه رو شده است!

آبشارهای شوشتر)سیکاها( شوشتر در موقعیت جغرافیایی N3202 E4851 در استان خوزستان واقع است. سازه های آبی شوشتر در دوران 
ساسانیان، جهت بهره گیری از نیروی آب به عنوان محرک آسیاب های صنعتی ساخته شده است.
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گردشگری
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