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معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار اصفهان گفت: افزایش مصوبه 
کنــون در کارگــروه آرد و نان کشــوری مطرح اســت  جدیــد قیمــت نــان اســتان اصفهــان هم ا
و احتمــاال بــزودی مصوبــات نهایــی اعــام شــود.  حســن قاضــی عســگر پیرامون اینکه پس 
ــان  ــت ن ــد قیم ــه جدی ــاس مصوب ــوری براس کش ــط  ــا مرتب کارگروه ه ــی های الزم در  از بررس
چنــد درصــد افزایــش می یابــد، اظهــار داشــت: تغییــر قیمــت نــان بــه هیچ وجــه در اســتان 
خودســرانه صــورت نمی گیــرد بلکه هر ســاله کارگروه تنظیــم بــازار و آرد و نان کشــوری پس از 

بررســی های الزم براســاس اصــول حســابداری صنعتــی قیمت هــا را مطــرح می کننــد.
وی در پاســخ به اینکــه از ابتــدای اردیبهشــت امســال برخــی از نانوایی هــای اصفهــان نــان 
کنــون هیچ گونــه افزایــش نــرخ نــان  را بــا 1۰ درصــد افزایــش قیمــت توزیــع می کننــد، افــزود: تا
در شــهر اصفهــان نداشــته ایم شــاید بعضــی نانوایی هــا خودســرانه رشــد هزینــه دســتمزد 

کردنــد. کارگــری را بــر قیمت هــا اعمــال 

ح شده است: کارگروه آرد و نان کشوری طر در 

قیمت نان اصفهان در آستانه افزایش رسمی

۶فرزانه فصیحی المپیکی شد

اعطای وام خرید مسکن 
بدون نیاز به اوراق تسهیالت 

تا پایان تیرماه

نشست تعاملی مسئولین 
ذوب آهن اصفهان و نماینده 

شهرستان لنجان

معاون سازمان صمت اصفهان؛

غ  مشکلی برای عرضه و خرید مر
در اصفهان وجود ندارد

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان مطرح کرد؛

قطار برقی اصفهان - اهواز 
روی ریل اجرا

ضایعات الکترونیکی 
ربات می شود
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معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه 
از موفقیت دیگری در بهار 1۴۰۰ خبر داد؛

عبور تولید فصلی تختال 
از مرز ۲ میلیون تن

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

کرونا  افزایش تست های مثبت 
در اصفهان
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شهردار اصفهان:   

به ۴ سال محرومیت زدایی در اصفهان افتخار می کنیم

روابطعمومیشرکتتوزیعبرقاصفهان

مــردم منطقــه ۱۴ شــهادت  گفــت:  شــهردار اصفهــان 
کــه انقاب عمرانــی و عدالت فضایی که معیار  می دهنــد 
حرکت هــای عمرانــی شــهرداری بــوده در ایــن منطقــه 
اتفــاق افتــاده اســت؛ اقداماتــی همچــون احــداث جــاده 
فرزانــگان، احــداث ورزشــگاه ها، توســعه معابــر و آســفالت 
معابر مناطق محرومی همچون حصــه در طبق اخاص 

تقدیــم مردم ایــن منطقــه شــده اســت.
کــه  کــرد: بســیار خرســندم  قــدرت اهلل نــوروزی اظهــار 
کــه  کنــون  کاروان بــزرگ »هــر یکشــنبه، یــک افتتــاح« ا
گذشــته بــا انگیــزه قوی تــر و  دوران تبلیغــات انتخابــات 
کار خدمــت رســانی را ادامــه می دهــد. ســرعت بیشــتر 

مدیــر  »حقانــی«  ارزنــده  خدمــات  از  قدردانــی  بــا  وی 
ســابق این  مدیــر  »شــمس«  و  شــهرداری   ۱۴ منطقــه 
منطقــه، تصریــح کرد: ایــن دو مدیر هر آنچه آرزو داشــتیم 
شــود،  محقــق  فضایــی  عدالــت  شــعار  عنــوان  تحــت 
ــغ  ــی دری کوشش ــچ  ــتا از هی ــن راس ــرده و در ای ک ــی  عملیات
نکردنــد. شــهردار اصفهــان ادامــه داد: »شــمس« بیــش از 
ســه ســال در منطقه ۱۴ شــهرداری اصفهان خدمت کرد 
کــه نظیر ایــن خدمــات را تاریــخ منطقــه بــه خاطــر نــدارد 
و قطعــًا اقدامــات انجــام شــده در حافظــه تاریخــی مــردم 

باقــی می مانــد.
وی بــا بیان اینکــه نبایــد قضاوت هــا در مقطعــی از زمــان 
کــه مــردم شــاید از اقدامــات انجــام  را بــه منزلــه آن بدانیــم 
کرد: مردم منطقه  کید  شــده رضایت نداشــته باشــند، تا
۱۴ شــهادت می دهنــد انقــاب عمرانــی و عدالت فضایی 
ــوده در ایــن  ــی شــهرداری ب ــار حرکت هــای عمران ــه معی ک
منطقــه اتفــاق افتــاده اســت؛ اقداماتــی همچــون احداث 
توســعه معابــر  احــداث ورزشــگاه ها،  فرزانــگان،  جــاده 
و آســفالت معابــر مناطــق محرومی همچــون حصــه در 
ــت،  ــده اس ــه ش ــن منطق ــم مردم ای ــاص تقدی ــق اخ طب

امــروز بــه انجام ایــن خدمــات افتخــار می کنیــم.
کــرد: ارائه ایــن خدمــات تــداوم  نــوروزی اظهــار امیــدواری 
کنــد و مــردم بتواننــد بیــش از پیــش و هــر روز بهتــر از  پیــدا 
روز قبــل از امکانــات فراهم شــده بیشــتر بهره مند شــوند.
وی اظهــار کــرد: از اعضــای شــورای اسامی شــهر اصفهان 

کــه لوایــح را در خصــوص مناطــق کمتــر برخــوردار تصویب 
کــرده و مدیــران اجرایــی کــه مصوبــات را بــه موقــع اجرایی 
کردنــد تــا از دغدغه هــای مــردم بکاهند، تشــکر و قدردانی 
می کنــم و امیدوارم ایــن خدمــات تــداوم یابــد و شــاهد 

کمبودها باشــیم. رفــع 
 مدیر سابق منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان مطرح کرد:

پایان آلونک سازی 
در منطقه ۱۴ با افتتاح خیابان ۳۶ متری سودان

گفــت:  اصفهــان  شــهرداری  منطقــه ۱۴  ســابق  مدیــر 
افتتــاح خیابــان ۳۶ متــری ســودان پایــان آلونک ســازی و 
شهرســازی نامناســب در ایــن منطقــه شــهر خواهــد بــود.

علــی شــمس نیــز در یکصــد و هفتــاد و ششــمین جلســه 
ــج  ــرد: پن ک ــار  ــان اظه ــهر اصفه ــورای اسامی ش ــی ش علن
ســال پیش منطقــه ۱۴ حاشــیه ای ترین و کم درآمدترین 
کنان  منطقــه شــهر اصفهــان بــه شــمار می رفــت و ســا
گایه هــای  کمبــود امکانــات و خدمــات  آن نســبت بــه 

فراوانــی داشــتند.
وی افــزود: با ایجــاد و تحقــق عدالــت فضایــی، منطقــه ۱۴ 
بــه منطقــه ای در حال توســعه تبدیل شــد و دیگــر در این 

شــهر، شــهروندان درجــه یــک و درجــه دو وجــود نــدارد.
مدیــر ســابق منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره بــه 
گرامیداشــت یاد  فرارســیدن هفته مبارزه با مواد مخدر و 
کــرد: شــیوع مــواد مخــدر،  و خاطــره شــهدای آن، تصریــح 
کــه  کــرده بــود  حاشــیه شــهر را دچــار چالش هــای زیــادی 
ــی  کلنگ زن ــد و  ــگاه های جدی ــاح ورزش ــداث و افتت ــا اح ب
احــداث ورزشــگاه امــام خمینــی)ره( زمینه برای پــر کردن 

اوقــات فراغــت جوانان ایــن منطقــه فراهــم شــد.
وی ادامــه داد: بــرای اجــرای خیابــان ۳۶ متــری ســودان 

کلنــگ احــداث آن بــر زمیــن زده  کــه چنــد مــاه قبــل 
شــد، ۶۰ هــزار مترمربــع زمیــن آزادســازی شــد و بــر اســاس 
آینده ایــن  مــاه  یــک  قــرار اســت ظــرف  برنامه ریزی هــا 
خیابــان بــه بهره بــرداری برســد تــا خواســته ۳۰ ســاله 

مردم ایــن نقطــه از شــهر محقــق شــود.
کــرد: افتتــاح خیابــان ۳۶ متــری ســودان  کیــد  شــمس تا
در ایــن  نامناســب  شهرســازی  و  آلونک ســازی  پایــان 
ــا احداث ایــن خیابــان،  منطقــه شــهر خواهــد بــود زیــرا ب
ســرانه های خدماتــی در بخــش شــمالی منطقه ۱۴ رشــد 

ــرد. ک خواهــد 
کمــک از  کــرد: بیشــترین حمایــت و  وی خاطرنشــان 
ــهری  ــت ش ــن دوره مدیری ــان در ای ــهردار اصفه ــوی ش س

کانشــهر بــوده اســت. بــرای مــردم حاشــیه این 
مدیر منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خبر داد:

افتتاح خیابان ۳۶ متری سودان تا اوایل مردادماه

کلنگ زنــی  از  اصفهــان  شــهرداری   ۱۴ منطقــه  مدیــر 
ــده  ــه آین ــا دو هفت ــی)ره( ت ــام خمین ــگاه ام ــداث ورزش اح
گفــت: اوایــل مــرداد مــاه امســال خیابــان ۳۶  خبــر داد و 
کلنــگ احــداث پــل امیــد  متــری ســودان افتتــاح شــده و 

بــر زمیــن زده می شــود.
بهزاد حقانی در یکصد و هفتاد و ششمین جلسه علنی 
کــرد: ورزشــگاه  شــورای اسامی شــهر اصفهــان اظهــار 
کــه در منطقــه ۱۴  رســتم پنجمیــن ورزشــگاهی اســت 
بــا  ورزشــگاه مطابــق  آن هســتیم. این  افتتــاح  شــاهد 
اســتانداردهای روز دنیــا در زمینــی بــه مســاحت یــک 
هــزار و ۷۰۰ متــر مربــع بــا زیــر بنــای دو هــزار و ۴۰۰ متــر مربــع 

احــداث شــده اســت.
مدیــر منطقــه ۱۴ شــهرداری اصفهان بــا بیان این که یک 
هــزار و ۳۵۰ متــر مربــع از ورزشــگاه رســتم بــه ســالن توپــی و 
۳۵۰ متــر مربــع آن بــه ســالن ایروبیک و اداری اختصــاص 
یافتــه اســت، تصریــح کــرد: بــرای احداث این ورزشــگاه ۱۷ 
کــه شــامل هفــت میلیــارد  میلیــارد تومــان هزینــه شــده 
تومــان بــرای آزادســازی و ۱۰ میلیــارد تومــان بــرای اجــرا و 

خریــد تجهیــزات بــوده اســت.
حقانــی از کلنگ زنــی احــداث ورزشــگاه امام خمینــی)ره( 
کــرد: اعتبــار  تــا دو هفتــه آینــده خبــر داد و خاطرنشــان 
ــال  ــه س ــگاه در بودج ــن ورزش ــرای احداث ای ــاز ب ــورد نی م
جــاری منطقــه پیش بینی شــده و بــا انجام ایــن اقدامات 
مشــکلی به لحاظ ســرانه ورزشی در منطقه ۱۴ نخواهیم 
داشــت. وی گفــت: اوایــل مــرداد ماه امســال خیابــان ۳۶ 
متــری ســودان افتتــاح شــده و کلنگ احــداث پل امید بر 

زمیــن زده می شــود.

گزارش

ح ستاد تنظیم بازار در صورت سرعت در اجرا: موفقیت طر

گوشت قرمز  گرانی  کمبود و  احتمال 
در ۶ ماهه دوم سال
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کی از مثبــت شــدن رشــد  گزارش هــای رســمی حا
ــت. ــته اس گذش ــال  ــی س ــل پایان ــادی در فص اقتص

گزارشــی وضعیــت اقتصاد ایران  مرکــز آمار ایــران طــی 
کرد. گذشــته را اعالم  در زمســتان ســال 

رشد مثبت شد
گــزارش، محصــول ناخالــص داخلــی  بــر اســاس این 
بــه قیمــت ثابــت ســال ١٣٩٠ در فصــل زمســتان 
١٣٩٩ رقــم ١٥٧٥٣٤٣ میلیــارد ریــال بــوده اســت.
در ایــن فصــل رشــد اقتصــادی و رشــد اقتصــادی 
بــوده  بــه ترتیــب ٦,٨ و٣.٣ درصــد  بــدون نفــت 

اســت.
تورم ۳۶.۴ درصدی.

کاال هــا و خدمــات مصرفــی  امــا شــاخص قیمــت 

کل کشــور در فصــل زمســتان ١٣٩٩ )برمبنــای ســال 
کــه درصــد تغییــرات  ١٣٩٥( رقــم ٢٩٢,٢ بــوده اســت 
۱۲ ماه منتهی به اســفند ماه ١٣٩٩ نســبت به دوره 
مشــابه قبــل )نــرخ تــورم( ٣٦.٤ درصــد بــوده اســت.

خ بیکاری افزایش نر
همچنیــن نــرخ بیکاری جمعیت ١٥ ســاله و بیشــتر 
کــه نســبت بــه فصــل پاییــز  ٩,٧ درصــد بــوده اســت 

١٣٩٩، ٠.٣ واحــد افزایــش داشــته اســت.
افزایش صدور پروانه های ساختمانی

پروانه هــای  تعــداد   ١٣٩٩ زمســتان  فصــل  در 
ســاختمانی صــادر شــده توســط شــهرداری های 
کــه نســبت  کشــور برابــر ٥٢٣٧١ فقــره بــوده اســت 
ــه فصــل مشــابه ســال قبــل ١٢,٩ درصــد افزایــش  ب

داشــته اســت. از ایــن تعــداد پروانــه ٩٢.٢ درصــد 
مربــوط بــه احداث ســاختمان و ٧.٨ درصد مربوط 

ــت. ــوده اس ــا ب ــش بن ــه افزای ب
اوضاع نقدینگی چطور است؟

هــزار  بــه ٣٤٧٦١,٧  کشــور  نقدینگــی  کل  جمــع 
ــان  ــه پای کــه نســبت ب ــال رســیده اســت  میلیــارد ری

اســت. ســال ١٣٩٨، ٤٠.٦ درصــد رشــد داشــته 
ریزش بورس

در پایــان فصــل زمســتان ١٣٩٩ شــاخص کل بورس 
اوراق بهــادار تهــران بــا ٩,١ درصــد کاهــش نســبت به 

فصــل گذشــته بــه ١٣٠٧٧٠٧ واحد رســیده اســت.
صادرات ۹ میلیارد دالری در زمستان

امــا ارزش صــادرات گمرکی ٩٨٠٦ میلیــون دالر بوده 
کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل ٢,٧  اســت 
درصــد افزایــش داشــته اســت. همچنیــن در ایــن 
گمرکــی ١١٩٢٨ میلیــون دالر  فصــل ارزش واردات 
کــه نســبت بــه فصــل مشــابه ســال  بــوده اســت 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای ــل٠.٢ درص قب
وضعیت قیمت ارز

ــری دالر و  ــرخ براب ــزارش، متوســط ن گ ــر اســاس این  ب
ــازار آزاد بــه ترتیــب برابــر ٢٤٥٣٦٤ و  ــا ریــال در ب یــورو ب
٢٩٦٥٠٤ ریــال بــوده اســت کــه نســبت بــه فصل قبل 
کاهــش داشــته اســت. بــه ترتیــب ٩,٧ و٧.٨ درصــد 

از رشد اقتصادی تا بیکاری، تورم و ریزش بورس در زمستان ۹۹ 

گزارشربخ

کــرد  چنــد روز پیــش ســتاد تنظیــم بــازار پیش بینــی 
بــه دلیــل خشکســالی و عرضــه دام هــای مولــد بــا 
گوشــت قرمــز در نیمــه دوم ســال  گرانــی  کمبــود و 
مواجه شــویم و طرحی را ارائه داد تا خرید حمایتی 
دام از دامــداران و ذخایــر گوشــت قرمــز انجــام شــود. 
و  نــدارد  تازگــی  کارشناســان این طــرح  گفتــه  بــه 
کنــدی  پیش تــر نیــز انجــام شــده بــود، امــا بــه دلیــل 
کار و تعییــن قیمــت خریــد نامتناســب  در رونــد 

موفقیتــی حاصــل نشــد.
چنــد روز پیــش کارگروه تنظیم بــازار در مصوبه خود 
کــرد بــا توجــه بــه افزایــش هزینه هــای تولیــد،  اعــالم 
گرانــی و کمبــود نهاده هــا و مشــکالت توزیــع ممکــن 
گوشــت  گرانی  کمبود و  اســت در ۶ ماه دوم ســال با 
ــرر  ــه مق ــن مصوب ــویم. در ای ــه ش ــازار مواج ــز در ب قرم
ــرای  کــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام ب شــده اســت 
گوشــت قرمــز بــرای نیمــه دوم ســال  تنظیــم بــازار 

کنــد. گوشــت قرمــز  اقــدام بــه ذخیــره ســازی 
در بخشــی دیگــر از مصوبــه تنظیم بــازار آمده اســت: 
ــری  ــدگان و جلوگی ــت از تولیدکنن ــور حمای ــه منظ ب
کشــتار دام هــای مولــد و حفــظ آن و برنامه ریــزی  از 
بــرای تامیــن نهــاده و علوفــه مــورد نیــاز در ایــام ســال 
جلســه  قرمــز  گوشــت  ســازی  ذخیــره  و  خریــد  و 
کشــاورزی و  تخصصــی بــا مســئولیت وزارت جهــاد 
دســتگاه های مربوطه تشــکیل و نتیجه به صورت 
کارگــروه تنظیــم بــازار ارائــه  هفتگــی در جلســات آتــی 

شــود.

آنچــه در صورتجلســه مصوبــه ســتاد تنظیــم بــازار 
آمــاده اســت، نشــان می دهــد پــس از هشــدار های 
گرانــی نهاده ها  کارشناســان دربــاره کمبــود و  بســیار 
و کشــتار دام های مولد، باالخره مسئوالن تصمیم 
ــداران از  ــت از دام ــن حمای ــا ضم ــه ت گرفت ــدام  ــه اق ب
تکــرار التهــاب در بــازار گوشــت قرمز جلوگیری شــود.
اقــدام  صورتــی  در  معتقدنــد؛  کارشناســان  امــا 
کــه مصوبــات  مســئوالن بــه نتیجــه خواهــد رســید 
گذشــته دچــار رونــد  بــه ســرعت اجرایــی و ماننــد 
کنــد بروکراســی های اداری و ناهماهنگــی نشــود، 
همچنیــن قیمــت تعییــن شــده نیــز در ســطحی 
کــه مشــوق دامــدارن بــرای فــروش دام بــه  باشــد 

دولــت باشــد..
منصــور پوریــان، رئیــس شــورای تامین کننــدگان 
کیــد بر اینکــه طــرح خریــد حمایتــی  کشــور، بــا تا دام 
توســط شــرکت پشــتیبانی امــور دام قبــال هــم اجــرا 
کــه ســال گذشــته  شــده بــود، اظهــار کرد: ایــن طــرح 
ــه دو دلیــل نتوانســت موفــق شــود  نیــز اجــرا شــد ب
کــه حمایــت از تولیدکننــده و  و بــه اهــداف خــود 

تنظیــم بــازار بــود برســد.
وی ادامــه داد: یکــی از ایــن دالیــل کنــدی در اجرای 
طــرح و دیگری قیمت خرید نامتناســب بــود که آن 

را به نتیجه نرســاند.
ســالجاری  در  خشکســالی  بــه  اشــاره  بــا  پوریــان 
ســرعت عمــل در اجــرای طــرح را بســیار ضــروری 
کنــون شــرایط بــرای بخــش تولید  دانســت و افــزود: ا
بــا  گذشــته اســت و دامــداران  بحرانی تــر از ســال 

کمبــود و نبــود نهــاده با خشــک شــدن مراتع مواجه 
هستند، در نتیجه امکان نگهداری ظوالنی مدت 
دام خــود را ندارنــد تــا مســئوالن بــا فرصــت بــه ســراغ 

ــرای خریــد دام شــان بیاینــد. آن هــا ب
گفتــه پوریــان؛ افزایــش عرضــه دام هــای مولــد  بــه 
نامناســب  شــرایط  نشــانه های  از  کشــتار  بــرای 

اســت. دام هــا  از  نگهــداری  بــرای  دامــداران 
وی افــزود: بــا افزایــش عرضــه دام و فــروش دام هــای 
مولــد، قیمت خریــد دام از دامــداران در بازار کاهش 
چمشــگیری داشــته و ایــن موضــوع بیشــتر از قبــل 
اســت،  کــرده  بدتــر  را  آن هــا  اقتصــادی  وضعیــت 
در ایــن شــرایط تعییــن قیمــت خریــد مناســب در 
بــا حمایــت مالــی،  تــا همــراه  طــرح مهــم اســت 

ــد.  کن ــکاری  ــه هم ــتاق ب ــداران مش دام
پوریــان دربــاره احتمــال موافقــت دولــت با صــادرات 
دام زنــده بــرای کاهــش زیان مالــی دامــداران، اظهار 
کــرد: تصمیــم بــه صــادرات دام زنده اشــتباه راهبری 
کــه بیــش از آنکــه منافــع مــا را تامین کند،  اســت چرا

می توانــد زیــان بــه دنبال داشــته باشــد.
کــرد: صــادرات دام زنــده بــه معنــی  وی تصریــح 
کــه شــکل درســت آن صــادرات  خــام فروشــی بــوده 
ــزوده،  ــاد ارزش اف ــا ضمن ایج ــت ت ــز اس ــت قرم گوش

ــرود. ــت ن ــز از دس ــوزه نی ــن ح ــی در ای ــتغال زای اش
گوشــت قرمــز بــه  پوریــان یــادآور شــد: بــا صــادرات 
کشــور می مانــد و  جــای دام زنــده آالیــش دام هــا در 
کشــتارگاه ها و ســایر بخش هــای  اشــتغال زایــی در 

می شــود. زنجیره ایجــاد 

ح ستاد تنظیم بازار در صورت سرعت در اجرا: موفقیت طر
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یــک تحلیلگــر بــازار ســرمایه بــه بررســی ابهاماتــی 
اســت،  شــده  رفــع  ســرمایه  بــازار  بــرای  کــه 
را  مــدت  کوتــاه  در  بــازار  روند ایــن  و  پرداخــت 

کــرد.  بینــی  پیــش  صعــودی 
ــات  ــی ابهام ــه برخ ــا بیان اینک ــری ب ــعید جعف س
شــدن  کمرنــگ  درحــال  ســرمایه  بــازار  بــرای 
در  ســهم ها  قیمــت  کــرد:  اظهــار  هســتند، 
را  توجهــی  قابــل  اصــاح  گذشــته  مــاه  چنــد 
ــد و تکلیــف ریســات جمهــوری نیــز  کردن ــه  تجرب
نــرخ  دیگــر   ســوی  از  اســت.  شــده  مشــخص 
کــه بســیاری انتظــار داشــتند بــه واســطه  ارزی 
لغــو تحریم هــای برجامی افــت خیلــی شــدیدی 
و  نداشــت  چندانــی  کاهــش  باشــد،  داشــته 
اســت.  شــده  تثبیــت  تومــان  هــزار  بــاالی ۲۴ 
همچنیــن قیمت هــای جهانــی طــی شــش مــاه 
ــه طــور  ــد. ب کردن ــه  ــادی را تجرب گذشــته رشــد زی
که  کلــی مجموعه ایــن عوامــل باعث شــده اســت 
فضــا شــفاف تــر  و بــا توجــه بــه در پیــش داشــتن 
کــه ســود خوبــی هــم تقســیم  مجامــع شــرکت ها 
کــرد، اقبــال بــه خریــد ســهام بیشــتر  خواهنــد 

شــود.

گذشــته انتظــار  وی افــزود: حــدودا از یــک مــاه 
ــان برســد و رونــد  ــه پای ــازار ب میرفــت دوره افــت ب
ــر  ــه نظ ــه ب ک ــود  ــاز ش ــیار مایمی آغ ــودی بس صع
میرســد از حــدود ۱۰ روز قبل، ایــن اتفــاق افتــاده 
غ از نوســانات  اســت. فکــر میکنم ایــن رونــد فــار
دو تــا ســه روزه آینــده بــازار، ادامــه داشــته باشــد 
و بــازار تــا اواخــر مردادمــاه رشــد مایمــی را تجربــه 
همچنــان  هــم  آینــده  مــاه  یــک  از  بعــد  کنــد. 

صعــود را داشــته باشــیم.
ایــن تحلیلگر بــازار ســرمایه درمورد وضعیــت بازار 
گفــت: هنــوز ابهاماتــی بــرای  در بلنــد مــدت نیــز 
بــازار وجــود دارد. از یــک طــرف تکلیــف برجــام 
مشــخص  دیگــر  طــرف  از  و  نیســت  مشــخص 
چــه  جدیــد  دولــت  اقتصــادی  تیــم  نیســت 
کــه  رویکــردی نســبت بــه برخــی سیاســت هایی 
روی شــرکت های بازار ســرمایه تاثیرگذار هســتند 
داشــته باشــد. همچنیــن بایــد دیــد قیمت هــای 
جهانــی در چنــد مــاه آینــده چگونــه خواهنــد 
بــازار در بلنــد  بود. ایــن ابهامــات پیــش بینــی 
گــر قیمت هــای  ا امــا  مــدت را ســخت میکنــد 
ــا پایــان  ــازار ت جهانــی ریزشــی را تجریــه نکننــد، ب

ســال ســقوطی نخواهــد داشــت.

می گویــد  خــودرو  صنعــت  کارشــناس  یــک 
اقتصاد ایــران بیــش از آنکــه از عوامــل درونــی اقتصــاد 
تاثیر بپذیرد، تحت تاثیر مســائل سیاســی قرار دارد و 

خــودرو نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. 
ــال  ــه س ــران در س ــت خودرو ای ــن ؛ صنع اقتصادآنای
گذشــته تجربه بســیار متفاوتی نسبت به ســال های 
کــرده اســت. از ســویی بــا از ســرگیری  گذشــته تجربــه 
تحریم هــای امریــکا، دولــت واردات خــودرو و ثبــت 
کــرد و از  ســفارش جدیــد در ایــن زمینــه را ممنــوع 
ســوی دیگــر بــا بازگشــت فشــارها، عما تمام شــرکای 
خارجــی کــه در زمــان اجــرای برجام به ایران بازگشــته  
بودنــد، ترجیــح دادند به حضــور خود در این صنعت 

پایــان دهنــد.
خودروســازان داخلــی نیــز هرچنــد تــوان تولیــدی 
کردنــد امــا بــا توجــه  خــود در دوره تحریــم را حفــظ 
ــاال رفتــن جــدی  ــا ب ــورم و قیمــت ارز، ب ــه افزایــش ت ب

هزینه های تولیدی مواجه شدند و همین موضوع 
بــازار  در  را  محصوالت ایرانــی  شــده  تمــام  قیمــت 
افزایــش داد. با ایــن وجــود بــا بازگشــت شــورای رقابت 
بــه عرصه قیمــت گــذاری، نرخ های دســتوری باعث 

کارخانــه  شــد از ســویی فاصلــه قیمــت میــان بــازار و 
کنــد و از ســوی دیگــر خودروســازان  افزایــش پیــدا 
گســترده دســت و  بــا زیانــی انباشــته و بدهی هــای 
کننــد. بــازار خــودرو نیــز در ماه هــای اخیــر  پنجــه نــرم 
کــرات هســته ای  ــه نتیجــه رســیدن مذا در انتظــار ب
گرفتــه و بــا وجــود گذشــته  در رکــودی انتظــاری قــرار 
ســه مــاه از ســال جدیــد، هنــوز افــق روشــنی را پیــش 
ــناس  کارش ــکوهی -  ــی ش ــد. عل روی خــود نمی بین
ــا اقتصــاد آنایــن  ــو ب گ گفــت و  صنعــت خــودرو - در 
از متاثــر بــودن اقتصاد ایــران از سیاســت می گویــد و 
که تکلیف بسیاری از مسائل  معتقد است تا زمانی 
سیاســی مشــخص نشــود، نمی تــوان افقــی روشــن 

کــرد. در ایــن زمینــه پیــش بینــی 

بانــک تخصصــی بخــش مســکن از تمدیــد طــرح 
پرداخــت نیمــی از ســقف وام خرید مســکن تــا پایان 
تیرمــاه امســال بدون نیــاز به خرید اوراق تســهیات 

مســکن خبــر داد.
کرد: ایــن بانــک  بانــک عامــل بخــش مســکن اعــام 
کمک به خانه دار شــدن اقشــار مختلف  به منظور 
جامعــه و تقویــت قــدرت خریــد متقاضیــان مســکن 
و همچنیــن بــه مناســبت ســالروز تأســیس بانــک از 
۲۵ دی مــاه ۱۳۹۹ لغایــت پایــان تیــر مــاه ۱۴۰۰ طــرح 
اعطــای تســهیات خریــد مســکن بــدون ســپرده را 

کــرده اســت. ارائــه 
اعطــای تســهیات خریــد مســکِن بــدون ســپرده 
کــه  مذکــور، مشــمول درخواســت هایی می شــود 
کثــر تــا تاریــخ  پیــش نویــس قــرارداد )قولنامــه( حدا
کثــر  ۳۱ تیــر ۱۴۰۰ تنظیــم و قراردادهــای مذکــور حدا
تــا تاریــخ ۳۱ مــرداد ۱۴۰۰ در دفاتر اســناد رســمی ثبت 

شــوند.
از  اســتفاده  بــا  مســکن  خریــد  متقاضیــان  لــذا 
تســهیات ناشــی از اوراق حــق تقــدم می تواننــد 
تســهیات  از  درصــد   ۵۰ مذکــور  طــرح  توســط 
ــد اوراق و از محــل  درخواســتی خــود را بــدون خری
کــه ۵۰  کننــد؛ بــه نحــوی  بــدون ســپرده اســتفاده 
درصــد مبلــغ تســهیات قابــل پرداخــت از محــل 

گواهــی حــق تقــدم اســتفاده از تســهیات  اوراق 
مســکن و ۵۰ درصــد مابقــی از محــل منابــع بــدون 
ســپرده باشــد؛ به ایــن ترتیــب متقاضیــان فقــط 
اوراق  خریــد  نیازمنــد  تســهیات  نیمــی از  بــرای 

هســتند.
بــه عنــوان مثال: شــخصی کــه در تهــران قصد خرید 
تاریــخ  از  کــه  را دارد در صورتــی  واحــد مســکونی 
کثر  صــدور پروانــه ســاختمانی ملــک مــورد نظــر حدا
۲۵ ســال ســپری شــده باشــد مشــمول تســهیات 
۱۰۰ میلیــون تومانــی اســت؛ که برای اســتفاده از این 
مقــدار تســهیات صرفًا الزم اســت بــرای ۵۰ میلیون 
کــرده و ۵۰ میلیــون  تومــان از آن اوراق خریــداری 
تومــان باقــی مانــده را از بانــک مذکــور و از محــل 

کنــد. »بــدون ســپرده« دریافــت 
شرایط تسهیالت

اعطــای تســهیات خریــد مســکن تــا ســقف های 
ــدم  ــق تق ــی ح گواه ــل اوراق  ــت از مح ــل پرداخ قاب
ــه شــهر  ــا توجــه ب اســتفاده از تســهیات مســکن، ب

می شــود. پرداخــت 
نرخ سود تسهیالت بدون سپرده:

 در حال حاضر ۱۸ درصد
مدت بازپرداخت تسهیالت بدون سپرده:

کثر ۶۰ ماه )۵ ساله(  حدا
نرخ سود و مدت بازپرداخت مقداری از تسهیات 
کــه از محــل اوراق ممتــاز تأمیــن می شــود مطابــق بــا 

تســهیات از محل اوراق محاســبه می شود.

گفــت: در حــال حاضــر ژنراتور هــا افزایــش  توســطی 
قیمــت مختصــری، در حــدود ۵ درصــد و موتور برق 
کــرده  حــدود ۱۰ تــا ۱۵ درصــد افزایــش قیمــت پیــدا 

اســت.
آالت  ماشــین  اتحادیــه  رئیــس  توســطی  علــی 
ــش  ــاره افزای ــاختمانی درب ــی و س ــاورزی، صنعت کش
کــرد: قانونی  قیمــت ژنراتــور در ماه هــای اخیــر اظهــار 
بــه نــام عرضــه و تقاضــا در اقتصــاد دنیــا وجــود دارد 
که ایــن تعــادل بــه هــم  و بــدون شــک از هــر ســمتی 
بخــورد یــا بــا مشــکل مواجــه شــود طــرف مقابــل 
کــرد. قطعــی بــرق بــدون شــک  هــم تغییــر خواهــد 
گذاشــته و افزایــش  می  توانــد در میــزان تقاضــا تاثیــر 

ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــا را ب قیمت ه
ــا اشــاره بــه مشــکالت احتمالــی در بــروز قطعــی  او ب
ــا وجــود اتفاقــات اخیــر و قطعــی  بــرق، ادامــه داد: ب
برق در ماه گذشــته، تغییر محسوســی روی قیمت 
موتور و ژنراتور های صنعتی ایجاد نشــده اســت، اما 
در قیمــت موتــور بــرق نوســان قیمــت شــدیدتری را 
کــه موتــور بــرق  شــاهد هســتیم. بــا توجــه به ایــن 
بــرای تامیــن نیــاز فروشــگاه ها، منــازل و بخش های 
مختلــف مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد تقاضــا در این 

محصــول بیشــتر از ســایر بخش هــا اســت.
کــه در حــوزه تولیــد ژنراتــور  کیــد بر ایــن  توســطی بــا تا
گفــت: در  کارخانــه ای وابســته بــه واردات هســتیم، 
کشــور مــا مانند برخی کشــور های جهــان انبــارداری 
۴ ســاعته معنایــی نــدارد. اغلــب واردکننــدگان بــاور 
کــه ممکن اســت  کــه بایــد کاال دپــو شــود چــرا  دارنــد 

بــرای واردات بــا مشــکل مواجــه شــوند.
کشــاورزی، صنعتــی  رئیــس اتحادیــه ماشــین آالت 
کــرد: در ژنراتور هــا افزایــش  و ســاختمانی تشــریح 

ــطح  ــد در س ــدود ۵ درص ــری، در ح ــت مختص قیم
بــازار شــاهد بودیــم. در مــدت بــروز قطعــی بــرق، 
فعــاالن حــوزه فــروش ژنراتــور دقــت نظــر داشــتند 
دســت  بــه  صنایــع  جــای  بــه  محصــول  که ایــن 
دالالن نیفتــد. در مــورد موتــور برقــ  هــم حــدود ۱۰ تــا 

۱۵ افزایــش قیمــت را شــاهد بودیــم.
کــرد: در بیــن تمــام اتحادیه هــا، مهم تریــن  او بیــان 
و  صنعتــی  کشــاورزی،  آالت  ماشــین  اتحادیــه 
کــه نقــش بزرگــی در تمــام  ســاختمانی اســت چــرا 
کشــور دارد. بــا توجــه اهمیــت  صنایــع فعــال در 
عملکــرد فعاالن ایــن حــوزه، هــر ســاز مخالفــی هــم 
کــه زده شــود مــا بــه ســرعت متوجــه خواهیــم شــد. 
مــا در جریــان قطعــی بــرق و اختالالت ایجــاد شــده 
کــه بخواهیــم آن را بــه فــروش  تعمــدی ندیدیــم 

ژنراتــور و افزایــش قیمــت آن ارتبــاط دهیــم.
گــر فســادی در پس ایــن  کــرد: ا توســطی تصریــح 
ماجــرا وجــود داشــت، ترســی از بیــان آن نداشــتم. 
از طریــق  گــر چــه  ا کشــور  نیــاز  ژنراتور هــای مــورد 
ــا تــالش فعاالن ایــن  واردات تامیــن می شــود، امــا ب
حــوزه از افزایــش قیمــت مــازاد جلوگیــری شــد و 
خوشــبختانه این محصــول بــا قیمــت قابــل قبولــی 

گرفــت. در اختیــار فعــاالن صنعتــی قــرار 

پیش بینی بازار سرمایه در ماه های آینده

یک کارشناس صنعت خودرو تحلیل کرد؛ 

نخستین اولویت خودرویی دولت جدید چیست؟ 

اعطای وام خرید مسکن بدون نیاز به اوراق تسهیالت تا پایان تیرماه

رئیس اتحادیه ماشین آالت کشاورزی، صنعتی و ساختمانی مطرح کرد؛

رشد ۱۵ درصدی قیمت موتور برق 
با افزایش قطعی برق 

خبر خبر

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرگانــی  معــاون 
بــرای  گفــت: هیــچ مشــکلی  تجــارت اصفهــان 
غ در اصفهــان وجــود نــدارد  عرضــه و خریــد مــر
می تواننــد  نیازشــان  اســاس  بــر  شــهروندان  و 
خریــداری  بنــدی  قطعــه  یــا  خانــوار  غ هــای  مر

کننــد. 
غ در اصفهــان  اســماعیل نــادری افــزود: توزیــع مــر
بصــورت هدفمنــد و هوشــمند در سراســر اســتان 
بــا توجــه بــه ضریــب جمعیتــی، زیــر نظــر ســامانه 
گفتــه وی، توزیــع  هوشــمند توزیــع می شــود. بــه 
کننــده توســط  غ از درب مرغــداری تــا مصــرف  مــر

ســامانه رهتــاب رصــد میشــود.
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرگانــی  معــاون 
از  اســتفاده  داشــت:  اظهــار  اصفهــان  تجــارت 
کاالهــای اساســی از  ســامانه رهتــاب در توزیــع 
کننــده  غ بــرای رعایــت حقــوق مصــرف  جملــه مــر
ــز  ک ــه قیمــت مصــوب در تمــام مرا و رســیدن آن ب
فــروش از دورتریــن تــا نزدیــک تریــن نقطــه اســتان 

اســت.
ــام  ــرای ثبــت ن ــد ملــی ب ک ــه  ــرد: ارائ ک وی تصریــح 
در ســامانه رهتــاب انجــام می شــود و ارتباطــی بــه 

کاالی دیگــری نــدارد. ــا هــر  غ ی خریــد مــر
بــه گفتــه وی، شــهروندانی که کد ســامانه رهتاب 
را در اختیــار دارنــد بــرای دریافت کاالهای اساســی 
کــد اســتفاده می کنند و کســانی هــم که این  از ایــن 
کــد را ندارنــد، بــا یــک بــار ثبــت نــام در ایــن ســامانه 
کــد ملــی ندارنــد و بــر اســاس  دیگــر نیــازی بــه ارائــه 
غ  نیازشــان و هر انــدازه کــه خواســتند می توانند مر

کنند. خریــداری 
تــا  از مبــدا  کاالهــای اساســی  افــزود: همــه  وی 
مقصــد بــا اســتفاده از ســامانه هوشــمند رهتــاب 
رصــد می شــود و اطــالع پیــدا می کنیــم که ایــن کاال 

کجــا قــرار دارد. کنــون در چــه مرحلــه ای و در  ا
گفــت: بــر اســاس مصوبــه ســتاد تنظیــم  نــادری 
گوشــت  کیلوگــرم  بــازار اســتان اصفهــان، نــرخ هــر 
گــرم ۲۵ هــزار و ۹۵۰ تومــان اســت و غیــر از ایــن  غ  مــر

تخلــف محســوب می شــود.
وی افــزود: بــرای خریــد کاالهــای اساســی از جمله 
کــد ملــی  غ در دفعــات بعــدی نیــازی بــه ارائــه  مــر
و ثبــت نــام مجــدد وجــود ندارنــد و شــهروندان در 
کننــد.   کــد اســتفاده  طــول ســال می تواننــد از ایــن 
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت اصفهــان بــا 
کنــش نســبت بــه خبــر منتشــر شــده بــه نقــل از  وا
وی در شــبکه های اجتماعــی اســتان در خصــوص 
گفــت:  کارت ملــی،  بــا  غ  خریــداری هفتگــی مــر
رسانه ها در شرایط فعلی در انتخاب تیتر و بازتابی 
کننــد، چــرا  کــه ممکــن اســت داشــته باشــد دقــت 
کــه گاهــی محتــوای خبر چیز دیگریســت و انتخاب  
تیتر نامناســب، سوء استفاده رســانه های خارجی 

را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
در یکــی از شــبکه های اجتماعــی، خبــری  منتشــر 
کننــدگان در هنــگام  شــد مبنــی بر اینکــه مصــرف 
کننــد و هــر فــرد  کارت ملــی ارائــه  غ بایــد  خریــد مــر
کیلوگــرم  کارت ملــی می توانــد هفتــه ای ۶  بــا ارائــه 
کــه معــاون امــور بازرگانــی ســازمان  غ بخــرد  مــر

کــرد. صمــت اصفهــان آنــرا تکذیــب 

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
گفــت: افزایــش مصوبــه جدیــد  اســتاندار اصفهــان 
کارگروه  کنــون در  قیمــت نان اســتان اصفهــان هــم ا
کشــوری مطــرح اســت و احتمــاال بــزودی  آرد و نــان 

مصوبــات نهایــی اعــالم شــود. 
از  پــس  پیرامون اینکــه  عســگر  قاضــی  حســن 
کشــوری  مرتبــط  کارگروه هــا  در  الزم  بررســی های 
براســاس مصوبــه جدیــد قیمــت نــان چنــد درصــد 
تغییــر قیمــت  اظهــار داشــت:  افزایــش می یابــد، 
نــان بــه هیچ وجــه در اســتان خودســرانه صــورت 
کارگــروه تنظیــم بــازار و آرد  نمی گیــرد بلکــه هــر ســاله 
کشــوری پــس از بررســی های الزم براســاس  و نــان 
اصــول حســابداری صنعتــی قیمت هــا را مطــرح 

می کننــد.
اردیبهشــت  ابتــدای  از  به اینکــه  پاســخ  در  وی 
امســال برخــی از نانوایی هــای اصفهــان نــان را بــا 
١۰ درصــد افزایــش قیمــت توزیــع می کننــد، افــزود: 
شــهر  در  نــان  نــرخ  افزایــش  هیچ گونــه  کنــون  تا
نانوایی هــا  بعضــی  شــاید  نداشــته ایم  اصفهــان 
بــر  را  کارگــری  دســتمزد  هزینــه  رشــد  خودســرانه 

کردنــد. اعمــال  قیمت هــا 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
کــرد: بــا توجــه بــه رشــد  اســتاندار اصفهــان بیــان 
کرایه هــای حمــل و نقــل تخمیــن  کارگــری و  هزینــه 
می زنیــم ١۰ تــا ١۵ درصــد افزایــش نرخ نان در اســتان 

اصفهــان داشــته باشــیم.
کشــور و  وی درباره اینکــه سیســتم تولیــد نــان در 
ــه دار  ــان یاران ــد ن ــه دو روش تولی ــان ب ــتان اصفه اس
گفــت: در صــدد هســتیم بــا  و آزادپزکامــل اســت، 
اســتفاده از سیســتم های نظارتــی، یارانــه نــان را بــه 

کننــده نهایــی برســانیم. دســت مصــرف 
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
مبنــی  ســوالی  بــه  پاســخ  در  اصفهــان  اســتاندار 
بر اینکــه برخــی نانوایــان از عــدم توزیــع آرد گالیه مند 
آزادپزکامــل  نانوایــان  داشــت:  اظهــار  هســتند، 
هیچ گونــه یارانــه آردی از دولــت تحویــل نمی گیرنــد 

کامــال  امــا ســهمیه آرد یارانــه ای در حــد مشــخص 
بیــن نانوایی هــای یارانه پــز توزیــع می شــود و آنهــا 
بایــد براســاس قیمت های مصــوب نــان را در اختیار 

متقاضیــان قــرار دهنــد.
نــان  ســرانه  مصــرف  کم تریــن  کــرد:  اضافــه  وی 
یارانه ای در کشــور متعلق به اســتان اصفهان است 
کاهشــی در ســهمیه های  کنــون هیچ گونــه  امــا تا
نانوایان یارانه پز اعمال نشــده و همانند ســال های 

گرفتــه اســت. گذشــته در اختیــار آنهــا قــرار 
گذشــته  بــا اشــاره به اینکــه ســال  قاضــی عســگر 
گنــدم ٢ هــزار و ۵۰۰ تومــان  قیمــت تضمینــی خریــد 
ــه  ــل ب ــل و نق ــه حم ــاظ هزین ــا لح ــال ب ــوده و امس ب
کــرد:  ۵ هــزار و ۴۰۰ تومــان رســیده اســت، بیــان 
براســاس قیمــت مصوبــه جدیــد گنــدم، بیــش از ۳۰ 
هــزار میلیــارد تومــان یارانــه روی نــان داده می شــود 
کــه بــا چنیــن رقــم کالنــی، هدفمنــدی توزیــع بیــش 
از پیــش ضــروری اســت تــا ســهمیه آرد یارانــه ای بــه 

کننــده نهایــی برســد. دســت مصــرف 
کــور مخالــف  وی درباره اینکــه بــا نحــوه توزیــع یارانــه 
کجــای دنیــا  هســتیم و چنیــن اقدامــی در هیــچ 
مرســوم نیســت، افــزود: عــدم صحیــح یارانــه آرد 
و  داده  افزایــش  را  کاال  قاچاق ایــن  زمینه هــای 
بســیاری از افــراد بــا خشــکاندن نــان و فــروش آن بــه 
دامــداران ســبب هدرفــت نــان می شــوند که چنین 
ــد توســط مســووالن مدیریــت شــود. ــی بای اقدامات

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع 
اســتاندار با اشــاره به راه اندازی ســامانه الکترونیکی 
تنظیــم و نظــارت موســوم بــه رهتــاب در اســتان 
کــرد: میــزان ســهمیه توزیــع آرد  اصفهــان، بیــان 
کــه در منــازل خودشــان بــه  خانوارهــای اصفهانــی 
گذشــته یک هــزار  پخــت نــان مشــغول هســتند در 
تــن بــوده امــا براســاس ســامانه رهتــاب و توزیــع 
٨۰۰ تــن آرد یارانــه ای بین ایــن خانوارهــا طــی ســال 
جــاری؛ بررســی ها نشــان از فــروش ٢۰۰ تــن ســهمیه  

آرد خانــوار در بــازار آزاد داشــته اســت.
بــا به کارگیــری ســامانه رهتــاب،  وی درباره اینکــه 
شناســایی نیازهای گروه های متفاوت شــهروندان 
کارگــروه تنظیــم بــازار اســتان بــا ســهولت  توســط 
بــا  افــزود:  اســت،  امکان پذیــر  بیشــتری  دقــت  و 
کســی تــوان قاچــاق  راه اندازی ایــن ســامانه دیگــر 
کالن و  کنــون بــا صــرف هزینه هــا  کاالیــی نــدارد و ا
ارتقــای سیســتم های امنیتــی هوشــمند اقداماتــی 
کــه ســهمیه آرد یارانــه ای بــه دســت  لحــاظ شــده 

مصرف کننــده نهایــی برســد.

معاون سازمان صمت اصفهان؛

غ  مشکلی برای عرضه و خرید مر
در اصفهان وجود ندارد

در کارگروه آرد و نان کشوری طرح شده است:

قیمت نان اصفهان در آستانه افزایش رسمی 
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ناحیــه  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  فوالدمــردان 
ریخته گــری مــداوم و فوالدســازی توانســتند در بهــار 
امســال تولیــد 2 میلیــون و ۳۳ هــزار تــن تختــال را به 

ثبــت برســانند.
بهره بــرداری  معــاون  محمــدی،  کبــری  ا عبــاس 
موفقیــت   خصــوص  در  مبارکــه  فــوالد  شــرکت 
اول  تولیــد تختــال طــی ســه ماهه  ثبت شــده در 
مــاه  گفــت: طــی ۳  فــوالد   بــه خبرنــگار  امســال 
گذشــته علی رغم محدودیت های مختلــف به ویژه 
در تأمیــن مــواد اولیــه، همچنیــن محدودیت هایی 
ــه وجــود  ــرق ب ــی در زمینــه تأمیــن آب و ب ــه به تازگ ک
آمــده، بــا برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه و همــت 
همــکاران بیــش از ۲ میلیــون تــن تختــال در فــوالد 
مبارکــه تولیــد شــد. این مقــدار نســبت بــه مــدت 
مشــابه در ســال گذشته بسیار بیشــتر است )میزان 
میــزان  بــه  ســه ماهه ۹۹  در  صورت گرفتــه  تولیــد 
یک میلیــون و ۸۹۶ هــزار تــن تختــال بــوده اســت(.

به گفته وی، میزان تختال تولیدشده در سه ماهه 
برنامه ریــزی  و  هماهنگــی  نتیجــه  امســال  اول 
مبارکــه  فــوالد  کارخانــه  در  فعــال  تمامی کارکنــان 
بــوده و نشــان می دهــد پوالدمــردان شــرکت فــوالد 
مبارکــه بــرای افزایــش تولیــد و بهــره وری بیشــتر، 
بین المللــی،  محدودیت هــای  همــه  وجــود  بــا 
کمبــود  همچــون تحریم هــا و مشــکالت داخلــی، 
منابــع انــرژی همچــون آب و بــرق و مشــکالت در 
تأمیــن مــواد اولیــه، توانســته اند بر تمامی مشــکالت 
فائــق آمدنــد و امــر تولیــد را به بهترین شــکل ممکن 

انجــام دادنــد.
معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح 
میــزان  بــه  می شــود  باعــث  موفقیــت  کرد: ایــن 
کشــور جلوگیــری شــود.  قابل توجهــی از خــروج ارز از 
از ســوی دیگــر بخشــی از ایــن تولیــد، محصــوالت 
ــور  کش ــرای  ــد ارزآوری ب ــه می توان ک ــت  ــی اس صادرات
ــرایط  ــود ش ــث بهب ــوع باع ــد و در مجم ــته باش داش
کشــور شــود. اقتصــادی و افزایــش تولیــد فــوالد در 

وی بــا اشــاره به اینکــه تولیــد بیــش از ۲ میلیــون تــن 
تختــال در ســه ماهه اول ســال می توانــد نویدبخش 
خبرهــای خــوش در زمینــه تولیــد ســال ۱۴۰۰ باشــد 
بــرای ســال ۱۴۰۰  کــه  برنامه ریــزی  بــا  گفــت:  نیــز 
انجام شــده و همچنیــن بــا توجــه بــه شــعار ســال 
۱۴۰۰، امیدواریــم بتوانیــم افزایــش تولیــد قابل توجه 

نســبت بــه ســال ۹۹ داشــته باشــیم.
کبــری محمــدی ادامــه داد: هرانــدازه میــزان تولیــد  ا

فــوالد به عنــوان مــاده اولیــه صنایــع پایین دســتی 
کند، ایــن بخــش بــا اطمینــان خاطــر  افزایــش پیــدا 
کنــد  و بــه ســهولت می توانــد نیــاز خــود را تأمیــن 
و ایــن امــر بــه معنــای اشــتغال بیشــتر در صنایــع 
کــه می دانیــد  پایین دســتی اســت؛ زیــرا همان گونــه 
نزدیــک بــه ۳۵۰ هــزار نفــر در صنایــع پایین دســتی 
هراندازه ایــن  و  هســتند  کار  بــه  مشــغول  فــوالد 
کــه مــاده اولیــه صنایــع پایین دســتی  محصــول 
اســت، بهتــر و بیشــتر تولیــد و تأمین شــود، اشــتغال 
ــود و در نهایــت  ــر خواهــد ب در ایــن بخش هــا پایدارت
اقتصــاد کشــور پایدارتــر میَ شــود و بــا شــرایط بهتری 

روبه جلــو حرکــت می کنــد.
بی وقفــه  تــالش  و  همــت  از  پایــان  در  وی 
کارکنــان  فــوالد مبارکــه خصوصــا  کارکنــان  همــه 
ریخته گــری  و   فوالدســازی  ناحیــه  زحمت کــش 

کــرد. قدردانــی  و  تشــکر  مــداوم 
مدیر ناحیه فوالدسازی 
و ریخته گری فوالد مبارکه:

رشد سه ماهه تولید تختال در فوالد مبارکه 
معادل ایجاد یک واحد فوالدسازی است

فــوالد  ریخته گــری  و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر 
مبارکــه بــا اشــاره بــه تولیــد ۲ میلیــون و ۳۳ هــزار تنی 
گفت: ایــن  تختــال در ســه مــاه ابتدایــی ســال ۱۴۰۰ 
رشــد تولیــد برابــر با ایجــاد یــک واحــد فوالدســازی در 

کشــور اســت.
گفت وگــو بــا خبرنــگار فــوالد   غالمرضــا ســلیمی در 
دربــاره موفقیــت جدیــد تولیــد تختــال در فــوالد 
مــاه  ســه  در  مبارکــه  فــوالد  کــرد:  اظهــار  مبارکــه 
ابتدایــی ســال جــاری بــه ترتیــب ۷۰۰ هــزار تــن، ۶۹۶ 

هــزار تــن و ۶۳۶ هــزار تــن )در مجمــوع ۲ میلیــون و 
کــه در مقایســه  کــرده  ۳۳ هــزار تــن( تختــال تولیــد 
بــا بهــار ۹۹، رشــد ۷٫۳ درصــدی را نشــان می دهــد.

دست یابی به موفقیت با وجود ۳۰۰ کوره 
ساعت توقف

در  تولیــد  درصــدی  افزایــش ۷٫۳  افزود: ایــن  وی 
کــه تجهیــز جدیــدی  شــرایطی محقــق شــده اســت 
اضافه نشــده و تنها بهره وری نیروی انســانی بهبود 
یافتــه اســت. البته بایــد توجــه داشــت در خردادماه 
ســال جــاری بــا محدودیت هــای انــرژی بــرق مواجه 
بودیــم و بــه همیــن دلیــل بیــش از ۳۰۰ کــوره ســاعت 
فــوالد  بــرای  توقــف  هزینه ایــن  داشــتیم.  توقــف 
مبارکــه تقریبــا برابــر بــا تولید ۴۰ هــزار تن تختــال بود؛ 
بنابرایــن بــا احتســاب این زیــان تولیــد، ظرفیــت 
تولیــد فصلــی فوالد مبارکه نســبت به مدت مشــابه 
گذشــته بیــش از ۱۷۰ هــزار تــن افزایــش یافتــه  ســال 

اســت.
مــداوم  ریخته گــری  و  فوالدســازی  ناحیــه  مدیــر 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا اشــاره بــه پــاور آن )زمــان 
روشــن بــودن تجهیــزات( و پــاور آف )زمــان خامــوش 
بــودن تجهیــزات( گفــت: ما ســعی کردیم پــاور آف ها 
کنیــم. افزایــش آماده بــه کاری تجهیزات  را مدیریــت 
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. بنابرایــن حفــظ 
کنــار  در  تجهیــزات  درصــدی   ۱۰۰ آماده بــه کاری 
ــر از  ــی دیگ ــرکت یک ــی ش ــران عال ــای مدی حمایت ه

نــکات مهــم و تأثیرگــذار در ایــن مســئله اســت.
کــرد: افزایــش فصلــی بیــش  سلیمی خاطرنشــان 
از ۱۷۰ هــزار تنــی تولیــد تختــال در فــوالد مبارکــه، 
معادل ایجــاد یــک پلنــت فــوالدی در ســال اســت.

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه از موفقیت دیگری در بهار 1۴۰۰ خبر داد؛

عبور تولید فصلی تختال از مرز ۲ میلیون تن
خبرربخ

خبر

وبینــار آموزشــی »مدیریــت مصــرف بهینــه آب« 
ــا همــکاری  ــا هفتــه صرفــه جویــی، ب همزمــان ب
آبفــای  بانــوان  امــور  مشــاور  عمومــی و  روابــط 

اســتان اصفهــان برگــزار شــد. 
هفته اول تیرماه، هفته مدیریت مصرف بهینه 
ــاه  ــم تیرم ــده و روز یک ــذاری ش گ ــام  ــرق، ن آب و ب
بــا عنــوان مدیریــت مصــرف آب، بــرق و خانــواده 
کــردن زمینــه مشــارکت  اســت، بــا هــدف فراهــم 
افزایــش  و  مصــرف  مدیریــت  در  خانواده هــا 
نقــش زنــان در اصــالح الگــوی مصرف نامگــذاری 
شــده اســت.  بر ایــن اســاس، وبینــار آموزشــی 
ــرف  ــت مص ــوان در مدیری ــش بان ــوع  نق ــا موض ب
بهینــه آب به همــراه راهکارهای رفتــاری و ابزاری 
برگــزار شــد و بیــش از ۳۰۰ نفــر از نمایندگان بانوان 
در دســتگاه های اجرایــی، نماینــدگان بانــوان 
ــو  ــوان عض ــوان و بان ــمن های بان ــالت، س در مح
در ایــن  اصفهــان،  شــهرداری  فرهنگســراهای 
وبینــار شــرکت کردنــد.  رییس خانه فرهنــگ آب 

شــرکت آبفــای اســتان اصفهــان و مدرس ایــن 
وبینــار بــا اشــاره بــه نقــش مهــم زنــان در اداره امور 
گفــت: پــرورش نســل آینــده و تربیــت  ــواده،  خان
فرزنــدان بــر عهــده زنــان اســت و در واقــع آنــان 
عامــل اصلــی انتقــال فرهنــگ در زمینــه مصــرف 

ــتند. ــده هس ــل های آین ــه نس درســت آب ب
کــه در  زهــره تشــیعی افــزود: زنــان بــه دلیــل آن 
منــزل بیشــتر از اعضــای دیگــر خانــواده بــا آب ســر 
کار دارنــد، می تواننــد مجــری تغییــر فرهنــگ  و 

ــند.  ــه باش ــرف آب در جامع مص

کشــاورزی  مدیــر امــور باغبانــی ســازمان جهــاد 
درصــد   ۸۰ از  بیــش  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
فلفــل  اصفهــان شــامل  گلخانــه ای  تولیــدات 
کشــور بــه  گوجــه فرنگــی بــه خــارج از  دلمــه ای و 

ویــژه روســیه و ترکیــه صــادر می شــود. 
باغبانــی  امــور  مدیــر  زاده  رییــس  احمدرضــا 
اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  جهــاد  ســازمان 
گفــت: تســهیالتی از جملــه حذف اســتعالم های 
غیــر ضــروری، تســهیل رونــد صــدور پروانه هــا و 
گلخانــه ای و یارانــه  مجوز هــای تولیــد محصــول 
گلخانــه بــا ســود ۱۴.۵  بــرای متقاضیــان احــداث 
درصــد در مناطــق برخــوردار و ۱۲.۵ درصــد در 

گرفتــه شــده اســت. مناطــق محــروم در نظــر 
وام  کشــاورزی  بانــک  طریــق  از  داد:  ادامــه  او 
کل هزینــه بــه  کــه ۸۰ درصــد  پرداخــت می شــود 
صــورت تســهیالت و ۲۰ درصــد آورده متقاضــی 
جهــاد  ســازمان  باغبانــی  امــور  مدیــر  اســت. 
کــرد: ســطح  کشــاورزی اســتان اصفهــان بیــان 
گلخانــه ای اســتان ۲۲۸۰ هکتــار و شــامل  کشــت 
گیاهــان زینتــی و ۲۰۸۰ هکتــار  گل و  ۲۰ هکتــار 
انــواع ســبزی و صیفــی اســت. رییــس زاده افــزود: 

گوجــه فرنگــی،  گــروه ســبزی و صیفــی، خیــار،  در 
ــی و در  ــبزیجات برگ ــان و س ــل، بادمج ــواع فلف ان
گل شــاخه بریــده،  گیاهــان زینتــی  گل و  بخــش 
و  خطــی  گیاهــان  آپارتمانــی،  و  گلدانــی  گل 
کــرد: بیــش از  نشــاطی تولیــد می شــود. او اظهــار 
گلخانــه ای اصفهان شــامل  ۸۰ درصــد تولیــدات 
گوجــه فرنگــی بــه خــارج از  فلفــل دلمــه ای و 
کــه بیشــترین صــادرات  کشــور صــادر می شــود 
کشــور های حــوزه خلیــج  بــه روســیه، ترکیــه و 
فــارس اســت. مدیــر امور باغبانی ســازمان جهاد 
کــرد:  کشــاورزی اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
تولیــد  اشــتغال دائــم،  بــزرگ ما ایجــاد  اهــدف 
محصــول بــا کیفیــت و مرغــوب، تولیــد محصــول 
بــا مزیــت صادراتــی و ارز آوری و اســتفاده بهینــه از 

آب اســت.

همزمان با هفته صرفه جویی در آبفای استان اصفهان :

برگزاری وبینار آموزشی مدیریت مصرف بهینه آب

گوجه فرنگی اصفهان مسافر  فلفل دلمه ای و 
روسیه و ترکیه 

خبرربخ

خبرربخ

اراضــِی  از  هکتــار  هــزار   ۲۷ از  غــالت  برداشــت 
کشــاورزِی ســمیرم آغاز شد. رئیس جهاد کشاورزی 
شهرســتان ســمیرم گفــت: از ۲۷ هــزار هکتــار اراضِی 
زیــِر کشــِت غــالت در شهرســتان، ۱۷ هــزار هکتــار بــه 
ِکشــت گنــدم و جــو و ۱۰ هــزار هکتــار دیگــر بــه کاشــت 

عــدس، نخــود و دیگــر غــالت اختصــاص دارد.
اشــکبوس رضایــی افــزود: شهرســتان ســمیرم در 
ســال های پــر بــارش، رکــورِد تولیــِد ۲۰ هــزار ُتن گندم 
و جو را داشــته که بیشــتِر محصوالِت تولید شده ی 
گنــدم  کشــاورزان بــه تعاونی هــای خریــِد تضمینــِی 
کاهــش بارندگــی  گفــت:  تحویــل شــده اســت. وی 
ــادی  گذشــته و بهــاِر ســال جــاری تاثیــر زی در ســال 

گنــدم بــه خصــوص در دیمزار هــا  کاهــش تولیــد  بــر 
کشــاورزی ســمیرم  داشــته اســت. رئیــس جهــاد 
برداشــِت  عملکــرِد  آب،  پــر  ســال های  در  گفــت: 
گنــدم در اراضــِی کشــاورزِی این شهرســتان بــه چهار 
تــن در هکتــار هــم رســیده اســت. آقــای رضایــی 
گفــت: فصــِل برداشــِت غــالت در ایــن شهرســتان 
از ابتــدای تیــر مــاه آغــاز و تــا نیمه هــای اول مــرداد 
تضمینــِی  خریــِد  کــِز  مرا افــزود:  وی  دارد.  ادامــه 
گندم، ایــن محصــوِل کشــاورزان را در نقاط مختلِف 
شهرســتان خریداری می کنند. شهرســتان سمیرم 
بــا ۲۷ هــزار هکتــار زراعــت و ۲۲ هــزار هکتــار بــاغ، در 
۱۶۰ کیلومتــرِی جنــوب اســتان اصفهان واقع شــده 

اســت.

کمــک خیــران بــرای مشــارکت در مدرســه ســازی 
گذشــته دو برابــر افزایــش یافــت. ســال 

کل توســعه مشــارکت های مردمی ســازمان  مدیــر 
کشــور در آییــن  نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس 
کالســه زنــده  آغــاز ســاخت مدرســه خیــر ســاز شــش 
گــرگاب  یــاد حاجیــه خانم ایــران بیــدرام در شــهر 
شــیوع  و  اقتصــادی  مشــکالت  وجــود  بــا  گفــت: 
کمــک  کرونــا میــزان مشــارکت، حمایــت و  ویــروس 
ــر  ــه دو براب ــرای مدرســه ســازی، پارســال ب خیــران ب

ــال رســید. ــارد ری ــه ۳۰ هــزار میلی افزایــش یافــت و ب
محمــد علــی قورچــی بیگــی افــزود: ســرانه آموزشــی 
کشــور بــرای هــر دانــش آمــوز بیــش از  اســتاندارد در 
کــه بــا تــالش خیــران در ســال های  ۸ متــر اســت 

ــیده ایم. ــر رس ــش از ۵ مت ــه بی ــته ب گذش
مدرســه خیرســاز ایران بیــدرام با بیــش از ۵۰ میلیارد 
ــر  ــه مســاحت دو هــزار و زی ــار در زمینــی ب ــال اعتب ری
بنــای ۷۵۰ متــر مربــع در دوطبقــه بــا مشــارکت خیــر 
کل نوســازی مــدارس  ــی اصغــر بیــدرام و اداره  گرگاب

اســتان اصفهــان ســاخته می شــود.

جلســه تعاملــی مســئولین ذوب آهــن اصفهــان 
و شهرســتان لنجــان بــا حضــور حســین رجایــی 
نماینــده مردم ایــن شهرســتان در مجلــس شــورای 
کــوروش  اســالمی، منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل و 
تعامــالت  اســفندمند مدیــر حــوزه مدیرعامــل و 
منطقــه ای در دفتــر مدیرعامــل ذوب آهــن برگــزار 

ــد.  ش
در این جلسه پیرامون مسائل مختلف شهرستان 
لنجــان و تعامــل بــا ذوب آهــن اصفهــان ازجملــه 
کارگیــری  موضوعاتــی همچــون نحــوه جــذب و بــه 
زیســت  اقدامــات  بومی شهرســتان،  نیروهــای 
محیطی، فعالیت های مشــترک عمرانی، فرهنگی 

گرفــت.  و...  بحــث و تبــادل نظــر صــورت 
نماینــده  گیری هــای  پــی  بــا  اســت  ذکــر  شــایان 
ــار  ــت از افتخ ــتای حمای ــان در راس ــتان لنج شهرس
آفرینــان و قهرمانــان ورزشــی منطقــه و بــا موافقــت 

مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان و همچنیــن تاییــد 
هیــات مدیره ایــن شــرکت، مقــرر شــد قهرمانــان 
کــه فرزنــد شــاغلین ذوب آهــن  ورزشــی منطقــه 

اصفهــان هســتند و در میادیــن جهانــی و آســیایی 
صاحــب مــدال می شــوند در شــرکت های تابعــه بــا 

گردنــد. ظرفیــت مشــخص جــذب 

کن روســتای زرنه درشهرســتان بویین  کشــاورز ســا
میاندشــت به عنــوان مجری نمونــه آبیــاری بارانی 

دراســتان معرفی شــد.
ــا اشــاره  مدیرجهادکشــاورزی بوئیــن میاندشــت ب
به اینکه ازمجموع ۱۱ هزارهکتار اراضی شهرســتان 
بیــش از ۶۵ درصــد از آن هــا بــه ســامانه های نویــن 
کــه  گفــت: بزرگتریــن طــرح  آبیــاری مجهــز شــده اند 
درقالــب ۴۲۰ هکتــار اســت بــه همت مجری نمونه 
کــه ازاقلیت هــای مذهبــی  آقــای جانــی نظریــان 

اســت اجــرا شــده اســت.
محمــد تقــی فرهــادی بویینــی افــزود: برای ایــن 
کــه  طــرح ۵۸ میلیاردریــال هزینــه شــده اســت 
نزدیــک بــه ۸۵ درصــداز آن ازاعتبــارات بالعــوض 

دولتــی پرداخــت شــده و بقیــه نیز ســهم خودیاری 
کشــاورزان بــوده اســت.

ک مدیریــت  کارشــناس آب وخــا  ســاره محمــدی 
گفــت:  هــم  میاندشــت  بوئیــن  جهادکشــاورزی 
و  تیــپ  آبیــاری  روش  ازهــردو  طــرح  درایــن 
اســت و طــرح دارای دو  اســتفاده شــده  بارانــی 
گنجایش ۶ و ۳ هزارمترمکعب  استخرذخیره آب با

اســت.
ــا اشــاره به اینکــه منابــع آبــی طــرح شــامل ۴  وی ب
حلقــه چــاه، حــق آبه ســدو چشــمه اســت افــزود: با 
اجرای ایــن طــرح ســطح زیرکشــت ازصــد هکتــار به 
۴۲۰ هکتــار افزایــش وعــالوه برافزایــش ۷۰ درصدی 
راندمــان آبیــاری تولیــد در واحــد ســطح نیــز تــا 

دوبرابــر افزایــش یافتــه اســت.

خوشه های طالیی نوید تابستانی پر برکت: 

حرکت برای دروی طالی با برکت 

مدیر کل توسعه مشارکت های مردمی سازمان نوسازی در شهر گرگاب: 

افزایش دو برابری کمک خیراِن مدرسه ساز 

نشست تعاملی مسئولین ذوب آهن اصفهان و نماینده شهرستان لنجان

با اجرای آبیاری تیپ و بارانی در ۴۲۰ هکتار زمین:

کشاورز بویین میاندشتی، مجری نمونه آبیاری نوین 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بنیــاد  روســتایی  مســکن  و  بازســازی  معــاون 
مســکن انقــالب اســالمی اصفهان گفــت:در زمــان 
حاضــر ســاخت مســکن محرومــان در این اســتان 
پیشــرفت فیزیکــی ۷۳ درصــدی دارد و بــر اســاس 
کار  پیــش بینی هــا، پرونده ایــن پــروژه تــا پایــان 

دولــت دوازدهــم بســته می شــود. 
محســن قــوی بیــان افــزود: عملیــات احداث ســه 
هــزار واحــد مســکونی محرومان اســتان پنجم تیر 
گذشــته آغــاز شــد و پیش بینــی می شــود  ســال 
تــا پایــان مــرداد یــا شــهریور امســال و همزمــان بــا 

کنونــی پایــان یابــد. کار دولــت  پایــان 
اصفهــان  اســتان  ســهمیه  بیان اینکــه  بــا  وی 
در ایــن طــرح ســه هــزار واحــد اســت، ادامــه داد: ۲ 
هــزار و ۹۶۵ واحــد در مرحلــه پــی ریــزی و ۲ هــزار و 

ــرار دارد. ــی ق ــوار چین ــان دی ــد پای ۳۴۸ در ح

کمــک  ــال  کنــون ۶۲۰ میلیــارد ری گفتــه وی، ا ــه  ب
ریــال  میلیــارد   ۵۰۰ و  هــزار  یــک  و  بالعــوض 
ــرای ســاخت این واحدهــا پرداخــت  تســهیالت ب

اســت. شــده 
بنیــاد  روســتایی  مســکن  و  بازســازی  معــاون 
مســکن انقــالب اســالمی اصفهان اظهــار داشــت: 
کنــون به متقاضیــان در این طرح زمیــن رایگان  تا
کلیــه خدمات مهندســی و نقشــه ها  ارائــه شــده و 
گرفتــه  قــرار  آنهــا  اختیــار  در  رایــگان  به صــورت 

اســت.
وی افــزود: بــرای ســاخت هــر واحــد مســکونی 
ــا  ۵۰ میلیــون تومــان تســهیالت قرض الحســنه ب
کارمزد پنج درصد و ۳۰ میلیون تومان تسهیالت 
و  اســتان  مســکن  بنیــاد  ســوی  از  بالعــوض 
گرفتــه شــده  همــکاری بانک هــای عامــل در نظــر 

اســت.
کــرد: هیــچ مشــکلی بــرای  قــوی بیــان اضافــه 
ــا  ــدارد و ب ــود ن ــرح وج ــن ط ــت وجوهات ای پرداخ
توجــه بــه افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی 
کن  و اینکــه متقاضیــان از محروم تریــن اقشــار ســا
در روســتاهای اســتان هستند، کمبود نقدینگی 
مــردم به عنــوان تنها مشــکل این طرح محســوب 

می شــود.  
کنونــی ۸۰ میلیــون  وی بــا بیان اینکــه در شــرایط 
کافــی  تومــان بــرای ســاخت یــک واحــد مســکونی 
نیســت، افــزود: بنیــاد مســکن ارائــه تســهیالت و 
کار  وام هــای کمکــی به ایــن خانوارهــا را در دســتور 
خــود دارد اما ایــن افــراد تــوان پرداخــت اقســاط 

بانکــی را ندارنــد.
گفتــه وی، ســاخت مســکن محرومــان در  بــه 
مقاوم ســازی منــازل روســتایی نقــش بســزایی 
کــه مطابــق بــا اســتانداردهای  داشــته اســت چــرا 
روز و مقــررات ملــِی ســاختمان اجــرا و ســاخته 
کــه در زمــان حــوادث و بالیــای طبیعــی  می شــود 

تلفــات انســانی نخواهیــم داشــت.
مســکونی  واحــد  هــزار  ســه  احــداث  بــرای 
محرومــان در اســتان، ۲ هــزار و ۱۰۰ میلیــارد ریــال 
کــه ۹۰۰ میلیــارد ریال  تســهیالت اختصــاص یافته 

اســت. بالعــوض  آن 
ــان  ــری اصفه ــون نف ــج میلی ــر پن ــزون  ب ــتان اف اس
دارای  ۱۰۸شــهر و یکهــزار و ۹۳۴ روســتا و آبــادی بــا 

جمعیــت نزدیــک بــه ۶۰۰ هــزار نفــر اســت.
نزدیــک بــه ۹۰۰ روســتای اســتان اصفهــان نیــز 

از ۲۰ خانــوار دارد. بیــش 

معاون بنیاد مسکن انقالب اسالمی اصفهان :

پرونده مسکن محرومان اصفهان تا پایان دولت دوازدهم بسته می شود

خبر

بــا  رابطــه  در  رود  زاینــده  آبریــز  حوضــه  رئیــس 
کــه مبنــی بــر جــاری شــدن این رودخانــه  اخبــاری 
گفــت: بــا  در هفتــه جــاری منتشــر شــده اســت، 
توجــه به اینکــه امســال بارندگی نداشــته ایم و ســد 
ــه  ــی اســت، جــاری شــدن رودخان زاینــده رود خال

امــکان پذیــر نیســت.
هوشــنگ مالیــی در رابطــه بــا اخبــاری که مبنی بر 
جــاری شــدن زاینــده رود در هفتــه جــاری منتشــر 
کــرد: بــا توجه به اینکه امســال  شــده اســت، اظهــار 
خالــی  زاینــده رود  ســد  و  نداشــته ایم  بارندگــی 
اســت، جــاری شــدن این رودخانــه امــکان پذیــر 

نیســت.
وی افــزود: فقط قرار اســت تأمیــن آب برای باغات 
کوتاهــی انجــام  غــرب اســتان اصفهــان در مــدت 
شــود تــا از خشــک شــدن این باغــات جلوگیــری 
مشــخص  هــم  آن  انجــام  تاریــخ  البتــه  شــود، 

نیســت.
رئیــس حوضــه آبریــز زاینــده رود بــا بیان اینکــه 
اصفهــان  شــرب  آب  تأمیــن  در  حتــی  امســال 
نیــز بــا محدودیــت رو بــه رو هســتیم و بدتریــن 
کیــد  تا گذاشــته ایم،  ســر  پشــت  را  آبــی  ســال 
گذشــته، ماننــد امســال  کــرد: در طــول ۵۰ ســال 

نداشــته ایم.
مالیــی بــا بیان اینکــه اولیــن دغدغــه مســئوالن 
گفــت: آب  نیــز تأمیــن آب شــرب اصفهــان اســت، 
ســد فقــط بــرای تأمین آب شــرب اصفهــان در نظر 
گرفتــه شــده و مــردم نیــز بایــد صرفه جویــی کنند و 

همراهــی الزم را داشــته باشــند.
وی با بیان اینکه از پتانسیل خطوط نیز استفاده 
شــده اســت و پیش بینی می شــود یکی از فازهای 

ســامانه دوم نیــز تــا پایــان تیرمــاه بــه بهــره بــرداری 
کــرد: بــا وارد شــدن این ســامانه بــه  برســد، تصریــح 

مــدار، قطعــی آب در اصفهــان کاهــش می یابــد.
کــه  گفــت: زمانــی  رئیــس حوضــه آبریــز زاینــده رود 
حتــی در تأمیــن آب شــرب بــا محدودیــت مواجــه 

کشــاورزی توجیهــی نــدارد. هســتیم، 
کــرد، بنابرایــن تأمیــن آب  آب را نمی تــوان خلــق 
گر آبی اضافه باشــد  گرفته و ا شــرب در اولویت قرار 
در درجه بعد ابتدا باغات احیا شــده و ســپس آب 

کشــاورزی زراعــی اختصــاص می یابــد. بــه 
مالیــی بــا بیان اینکــه طبــق پیش بینــی ســازمان 
آینــده  ســال  و  امســال  پاییــز  در  هواشناســی 
آب  انتقــال  افــزود:  نداریــم،  زیــادی  بــارش  هــم 
خلیــج فــارس بــه اصفهــان طرحــی هزینــه بــری و 
راه انــدازی آن زمــان بــر اســت؛ قیمــت تمــام شــده 
کنــون  کــه ا آب آن نیــز ۱۵ تــا ۲۰ برابــر آبــی اســت 

می کنــد. اســتفاده  صنعــت 
کاهــش مصــرف  کــرد: مــردم را بــه  وی تصریــح 
کــه بارش هــا ۵۰  دعــوات می کنیــم نبایــد در ســالی 
کاهــش یافتــه اســت، توقــع جــاری شــدن  درصــد 

ــیم. ــته باش ــده رود را داش زاین

رئیس حوضه آبریز زاینده رود آب پاکی را بر روی دست اصفهانی ها ریخت: 

زاینده رود جاری نمی شود

خبر

مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان 
گفــت: بــا پیگیری هــای ا و طی شــدن فرایندهای 
مختلــف مطالعاتــی و اجرایــی، ابرپــروژه ۱۳۰ هــزار 
میلیارد تومانی راه آهن اصفهان – اهواز به زودی 

روی ریــل اجــرا قــرار می گیــرد. 
علیرضــا صلواتــی بــا اشــاره بــه اهمیــت توجــه بــه 
اجــرای شــبکه سراســری قطــار برقــی در جــای 
از  یکــی  کــرد:  اظهــار  کشــور،  مختلــف  جــای 
مهم ترین دغدغه های شــرکت ســاخت و توسعه 
زیربناهــای حمــل و نقل کشــور، توجه به توســعه 
ــوده و راه آهــن  کشــور ب شــبکه سراســری ریلــی در 
اصفهــان – اهــواز بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن 

کشــور بــه شــمار مــی رود.  پروژه هــای 
ســه  از  بیــش  بــا  پــروژه  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
دهــه توقــف، یکــی از دغدغه هــای مهــم مــردم 
ــرای اجــرا  کشــور ب اســتان های مرکــزی و جنوبــی 
ــا پیگیری هــای  ــه شــمار می رفــت، ادامــه داد: ب ب
انجــام شــده  طی یک ســال گذشــته، فرایندهای 
اجرایــی و مطالعاتــی پــروژه طــی شــد و در حــال 
گرفتــه  حاضر ایــن پــروژه در مســیر اجرایــی قــرار 

اســت.
مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان 
گفــت: براســاس برنامه ریــزی انجــام شــده، بــه 
زودی ایــن پــروژه بــا انتخــاب پیمانــکار و امضــای 
قــرارداد از ســمت اهــواز به ســمت رامهرمز به طول 

کیلومتــر ســاخته خواهــد شــد.   ۵۰
پــروژه،  اجرای ایــن  اهمیــت  دربــاره  صلواتــی 
توضیــح داد: بــا توجــه بــه حجــم قرارداد این پــروژه 
ــرای آن،  ــرای اج ــده ب ــی ش ــی پیش بین ــم مال و رق
روش هــای مختلــف تأمیــن مالــی برای ایــن پــروژه 
کشــور، مــورد بررســی قــرار  بــرای نخســتین بــار در 
گرفتــه و در حــال حاضــر ســه روش مجــزای تأمیــن 
گرفتــه  مالــی خارجــی و داخلــی، مــد نظــر قــرار 

اســت.
وی ادامــه داد: براســاس مطالعــات، بــرای اجــرای 
 ایــن ابرپــروژه مهم ملــی، بیــش از ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومــان بودجــه پیش بینــی شــده و در صــورت 
کشــور بــه  اجــرا، نقــش مهمــی در اتصــال جنــوب 
مرکــز کشــور، تســریع در حمــل و نقــل مســافر و بــار 

کشــور ایفا  کیفــی شــبکه ریلــی  و بهبــود شــرایط 
کــرد. خواهــد 

مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان 
دربــاره جزئیات ایــن پــروژه، افزود: ایــن پــروژه بــه 
طــول ۵۰۴ کیلومتــر دارای نزدیــک بــه ۸۰ کیلومتر 
کیلومتــر پــل خواهــد بــود و ۸ ایســتگاه  تونــل و ۱۵ 
درجــه دو و ۱۵ ایســتگاه درجــه ســه را در خــود 

خواهــد داشــت.
ــه ســرعت اجرای ایــن طــرح،  ــا اشــاره ب ــی ب صلوات
گفت: ایــن قطــار برقــی در بخــش بــار با ســرعت ۱۲۰ 
کیلومتر بر ساعت و در بخش مسافری با سرعت 

۱۶۰ کیلومتــر بــر ســاعت حرکــت خواهد کــرد. 
وی بــا بیان اینکــه یکــی از مهم تریــن دغدغه های 
 ایــن مجــری، تکمیل ایــن پــروژه بــر زمیــن مانــده 
هرچــه  کــه  اســت  ما ایــن  تــالش  گفــت:  بــود، 
ســریع تــر زمینــه تکمیل ایــن پــروژه را فراهــم کــرده 
و بــا توجــه به تأثیــر آن در بهبود شــرایط جابجایی 
مســافر و بــار و دغدغه هــای موجــود، باید ایــن 

اتفــاق اجرایــی شــود. 
مجــری کل طرح های زیربنایی اســتان اصفهان 
دربــاره جزئیــات قــراردادی پــروژه نیــز توضیــح داد: 
بــر اســاس قــرارداد ابرپــروژه راه آهــن اصفهــان- 
کــه در صــورت تأمیــن مناســب  اهــواز، مقــرر اســت 
مالی، ایــن طــرح در زمانــی بالــغ بــر پنــج ســال 

عملیاتــی شــود.
صلواتــی با بیان مهم ترین مزیت های ایــن طرح، 
گفــت: جــذب ریلــی عمــده بــار و مســافر جــاده ای 
محورهــای ترابــری زمینــی منطقــه جنــوب غــرب 
کشــور، تقویــت ارتباط اســتراتژیک شــمال جنوب 
کاهــش تقاضــای حمــل ریلــی محــور  کشــور و 
درود اندیمشــک، ارتقای ایمنــی و کاهش ســوانح 
جــاده ای منطقــه با کاهش تردد ناوگان ســنگین 
بارهــای فــوالد از جملــه مزیت های ایــن پــروژه بــه 

شــمار مــی رود.
توســعه  زمینــه  پــروژه  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
اقتصــادی منطقــه و افزایــش اشــتغال و رفــاه 
اهالــی و ارتباطــات جــاده ای منطقــه را فراهــم 
بــا  فــوالد  صنعــت  توســعه  افــزود:  می کنــد، 
حمــل ارزان و ســریع ســنگ آهــن بیــن معــادن 
توجــه  قابــل  کاهــش  فــوالد،  کارخانجــات  و 
مصــرف انــرژی و کاهــش آلودگــی هــوای منطقــه 
اقتصــادی  شــاخص های  ارتقــای  همــراه  بــه 
از جملــه دیگــر  کشــور  زیربنایــی منطقــه و  و 

اســت. پــروژه  مزیت هــای 

مجری کل طرح های زیربنایی استان اصفهان مطرح کرد؛

قطار برقی اصفهان - اهواز روی ریل اجرا 
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اصفهان خبر داد:
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خبرربخ

ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان گفت: 
کرونــا افــراد مشــکوک بــه  نتایــج مثبــت تســت های 
کوویــد ۱۹ در اســتان در یــک هفتــه اخیــر  بیمــاری 

رونــد افزایشــی بــه خودگرفتــه اســت. 
مثبــت  تســت های  افزایــش  نجیمی افــزود:  آرش 
کرونــا، نشــانه خوبــی در جامعــه نیســت و می توانــد 
هشــداری بــرای شــروع مجــدد مــوج بیمــاری کووید 
۱۹ باشــد. وی بــا بیان اینکــه در خــرداد تســت های 
ــا ۲۵  ــا در اســتان اصفهــان حــدود ۲۰ ت کرون مثبــت 
درصــد بــود، اظهــار داشــت: در یــک هفتــه اخیر ایــن 
شــاخص بــه بیــن ۲۵ تــا ۳۰ درصــد رســید و افزایــش 

یافــت.
نجیمی بــا اشــاره بــه قرمــز شــدن تعــداد بیشــتری 
کشــور در روزهــای  از شــهرهای مناطــق جنوبــی 
کــرد: بــا توجــه به اینکــه اصفهــان در  اخیــر، تصریــح 
گــر  کشــور و محورهــای اصلــی تــردد قــرار دارد ا مرکــز 
مراقبت هــای الزم صــورت نگیــرد، ممکــن اســت بــا 
کرونــا و قرمــز شــدن وضعیــت برخــی از  مــوج پنجــم 

شهرســتان ها مواجــه شــویم.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
بیان اینکــه حــدود ۸۴۰ بیمــار دارای عالئــم کرونــا در 
گفــت:  بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند، 
کرونایــی  در روزهــای اخیــر آمــار بســتری بیمــاران 
کــه بــا توجــه بــه  بــه طــور تقریبــی ثابــت مانــده اســت 
افزایــش تســت های مثبــت احتمــال بــاال رفتن ایــن 

آمــار نیــز وجــود دارد.
وی بــا بیان اینکــه در زمــان حاضــر شهرســتان های 
اصفهــان، خمینــی شــهر، ســمیرم، شــاهین شــهر 
و میمــه، شــهرضا، فالورجــان، لنجــان، مبارکــه، 
نجــف آبــاد، کاشــان و نطنــز در وضعیــت نارنجــی )پر 
کــرد: وضعیت ایــن  کیــد  کرونــا قــرار دارنــد، تا خطــر( 

ــا شــکننده اســت. کرون شهرســتان ها در زمینــه 
دســتورهای  رعایــت  به اینکــه  اشــاره  نجیمی بــا 
بهداشــتی در اصفهــان کاهش یافتــه اســت از مردم 
کــرده  خواســت تــا همچنــان از ماســک اســتفاده 
کننــد. اســت و فاصله گــذاری اجتماعــی را رعایــت 

کننــدگان  مراجعــه  از  برخــی  ازدحــام  دربــاره  وی 
کرونــا در اصفهــان توضیــح  کســن  جهــت دریافــت وا
داد: تعــدادی از افــراد بدون داشــتن پیامک دعوت 
کسیناســیون مراجعــه کردنــد  کــز تجمیعــی وا بــه مرا
درحالیکــه آنهــا بایــد منتظــر اعــالم فراخوان باشــند.

به اینکــه در  اشــاره  بــا  نصــر اصفهانــی  علیرضــا 
شــهر اصفهــان بــا چالش هــای جــدی رو بــه رو 
هســتیم، افزود: ایــن چالش هــا همــواره وجــود 
کــه آنهــا را برطرف  کرده انــد  داشــته و همــه تــالش 

کننــد هــر چنــد امــری زمانبــر اســت.
وی خشــکی زاینــده رود بــه عنــوان قصــه پرغصــه 
اصفهــان را مهم تریــن چالــش اصفهــان دانســت 
گفــت: مدیریــت شــهری امکان ورود مســتقیم  و 

گــر باشــیم. را نــدارد امــا بایــد مطالبــه 
هــوای  آلودگــی  بــه  اشــاره  بــا  نصراصفهانــی 
اصفهــان نیــز ابــراز داشــت: برای ایــن امــر طــی 
کــه  چنــد ســال اخیــر پژوهش هایــی انجــام شــد 

باشــد. کننــده  کمــک  می توانــد  آینــده  در 
نیــز  فرونشســت  و  غبــار  و  داد:گــرد  ادامــه  وی 
کــه بایــد بــه آن توجــه  چالش هــای جــدی اســت 

شــود.
ــا اشــاره  رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان ب
به اینکــه قطار ســریع الســیر اصفهــان - تهران نیز 
پــروژه روی زمیــن مانــده اصفهــان طــی چندیــن 
پــروژه  داشــت: این  ابــراز  اســت،  اخیــر  ســال 
همــواره در دل قــول و قرارهــا مانــده و امیدواریــم 

در دولــت ســیزدهم بــه ســرانجام برســد.
لزوم تکمیل پرونده های پروژه های مهم در 

اصفهان
پروژه هــای  پرونده هــای  از  گفت:برخــی  وی 
کــه  دارد  وجــود  اصفهــان  در شــهرداری  مهــم 
انجــام  آن  اجــرای  رونــد  در  خوبــی  اقدامــات 
شــده و بــه مرحلــه اجرایــی رســیده اســت و از 
انتظــار  شــهرداری  اقتصــادی  و  مالــی  معــاون 
که اینپرونده هــا را هــر چــه زودتــر بــه انجــام  داریــم 

برســاند.
نصــر اصفهانــی بــا بیان اینکــه اســتخدام نیروهــا 
کــه بــه مــدت ۲۰ ســال فعالیــت  در شــهرداری 
دارنــد بایــد مــورد توجــه باشــد، افزود: ایــن امــر 
نیــز بــه خوبــی دنبــال شــده و بهتــر اســت هــر چــه 

ــود. ــق ش ــر محق زودت
بحران آب در اصفهان جدی است

وی بــه بحــران آب در اســتان اصفهــان نیــز اشــاره 
کــه  کــرد و ابــراز داشــت: این بحرانــی جــدی اســت 
همــه اســتان اصفهــان را تحت الشــعاع قــرار داده 
و بایــد بــا اقدامــات پیشــگیرانه از مرگ چهــار هزار 
کنیــم تــا  هکتــار فضــای ســبز اصفهــان جلوگیــری 

اتفاقــات ســال ۹۸ تکرار نشــود.
گفــت:  رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
کــه همه ایــن  شــهروندان توجــه داشــته باشــند 
اقدامــات بــا رعایــت مســائل بهداشــتی انجــام 
می شــود امــا شــهروندان نیــز نســبت بــه ســالمت 

خــود توجــه داشــته باشــند.

گزارشربخ

ســیزده عضــو راه یافتــه بــه پارلمــان شــهر اصفهــان 
از یــک لیســت واحــد، امــا از چهره هــای مختلــف 
که قرار اســت سرنوشــت چهار ســال  تشــکیل شــده 

آینــده نصــف جهــان را رقــم بزننــد. 
شــاخص  چهره هــای  نفــر  ســیزده  میان ایــن  در 
کمتــر شــناخته  ــا چهره هــای  سیاســی و شــورایی ت
شــده، از جــوان دهــه هفتــادی تــا مــرد ۷۰ ســاله، 
از مدیــران باســابقه شــهری تــا فعــاالن فرهنگــی 
بــا  اســت  قــرار  کــه  می شــوند  دیــده  مذهبــی  و 
حــل  راه  در  بهتــر  تصمیمــات  و  چاره اندیشــی 
گام بردارنــد و آنگونــه  کالنشــهر اصفهــان  معضــالت 
که در تبلیغاتشــان وعده داده بودند به شــعار »حق 
اصفهــان زندگــی اســت« جامــه عمــل بپوشــانند.

شــورای  انتخابــات  دوره  ششــمین  نتایــج 
بــار  اولیــن  بــرای  کــه  اصفهــان  اسالمی شــهر 
به صــورت الکترونیکــی برگــزار شــده بــود مشــخص و 
منتخبــان مــردم اصفهــان در شــورای اسالمی شــهر 
آرای  بیشــترین  ترتیــب  بــه  و  شــدند  معرفــی 
بــا  نادراالصلــی  مجیــد  از  عبارت انــد  کسب شــده 
۱۰۰۷۴۶ رأی، غالمحسین صادقیان با ۹۴۰۱۰ رأی، 
رســول میرباقــری بــا ۹۳۰۳۱ رأی، محمدرضا فالح با 
۸۹۴۹۳ رأی، محمــد نورصالحــی بــا ۸۸۳۵۷ رأی، 
ــی  ــل قربان ــور ۸۴۶۴۶ رأی، ابوالفض ــا مص احمدرض
کالهــدوزان بــا ۷۶۶۰۱ رأی،  بــا ۷۹۱۱۶ رأی، فرزانــه 
ســید امیــر ســامع بــا ۷۵۶۰۹ رأی، مصطفــی نباتــی 
نــژاد بــا ۷۵۰۵۴ رأی، منوچهر مهروی پور بــا ۷۴۰۹۴ 
رأی، عبــاس حــاج رســولی ها بــا ۷۱۲۷۷ رأی و علــی 

صالحــی بــا ۷۰۸۸۲ رأی.
نیــز  اصفهــان  شــهر  شــورای  علی البــدل  اعضــای 
امامــی،  عبدالرســول  امینــی،  رضــا  از:  عبارت انــد 
احمــد شــریعتی کمال آبادی، مهــدی فوقی، حامد 
یزدیــان، عباســعلی علــی خاصــی و علیرضــا نصــر 

اصفهانــی.
معرفــی و مــرور ســوابق اجرایــی نماینــدگان جدیــد 
اصفهــان بــه ترتیــب کســب بیشــترین آرای مردمی:

اســتانداری  ســابق  معــاون  نادراالصلــی:  مجیــد 
اصفهــان بــا کســب بیشــترین آرای مردمی به عنوان 
انقــالب  نیروهــای  مجمــع  لیســت  ســر 
چهــره  می شــود. این  شــناخته  اســالمی اصفهان 
شناخته شــده سیاســی و اجرایــی، فعالیــت خــود 
را پیــش از پیــروزی انقــالب اســالمی و بــا شــرکت 
از  پــس  کــرد،  آغــاز  پــرورش  اســتاد  جلســات  در 
جمهــوری  حــزب  اســالمی به  انقــالب  پیــروزی 
فرهنگــی  مرکــز  پایه گــذاری  بــا  و  اسالمی پیوســت 
لبنــان، موسســه فرهنگــی شــهید بهشــتی را در 
ــا اســتخدام  کــرد. نادراالصلــی ب اصفهــان تأســیس 
ــی،  ــف فرهنگ ــای مختل ــور در حوزه ه کش در وزارت 
کــرد و به عنوان دبیر  سیاســی، اجرایــی و... فعالیت 
ســتاد پشــتیبانی جنــگ اســتان منصــوب شــد. بــا 
آغــاز رهبــری آیــت اهلل خامنــه ای، بــه مــدت ۳۰ ســال 
در مناصــب بازرســی، اداری، فرهنگــی، مردمــی و 
کارشناســی  کــرد. او دارای مــدرک  آموزشــی فعالیــت 
ارشــد در رشــته مدیریــت دولتــی و بــرادر دو شــهید 
غ التحصیــل  فار صادقیــان:  غالمحســین  اســت. 
رشــته داروســازی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
و معــاون اجرایــی مرکــز بهداشــت اســتان، به عنــوان 
یکــی از فعــاالن عرصــه ســالمت در اســتان شــناخته 
می شــود. صادقیــان متولــد ۱۳۵۰ و رزمنده و جانباز 
دوران دفــاع مقــدس اســت. او در دوره چهــارم وارد 
شــورای شــهر اصفهــان شــد و بــه مــدت چهــار ســال 
کمیســیون ســالمت و خدمــات  به عنــوان مســئول 
کمیســیون  در  عضویــت  کــرد.  فعالیــت  شــهری 
و  عمــران  کمیســیون  و  ترافیــک  و  حمل ونقــل 
در  صادقیــان  فعالیت هــای  دیگــر  از  شهرســازی 
دوران حضــور در شــورای شــهر اصفهــان بــود. او 
کنــون معــاون اجرایــی مرکــز بهداشــت اســتان و  ا
عضــو هیــات مدیــرت مجمــع خیریــن ســالمت 
امام هــادی)ع( اصفهــان اســت. عضویــت در هیــات 
مدیره نظام پزشکی شهرستان اصفهان و ریاست 
انجمن داروســازان اصفهان از دیگر ســوابق اجرایی 

صادقیــان اســت.
رســول میرباقــری: دکتــرای مدیریــت اســتراتژیک 
چهره هــای  از  اســت  عمــران  مهنــدس  و   DBA

اصفهــان  در  مذهبــی  و  فرهنگــی  شناخته شــده 
اســت. او مــدرس حــوزه و دانشــگاه اســت و ســابقه 
تدریــس معــارف در دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
فعالیت هــای  میرباقــری  دارد.  اســالمی را  آزاد  و 
کارنامــه خــود دارد و  فرهنگــی و مذهبــی زیــادی در 
مدیــر خانــه مداحــان اصفهــان اســت، او همچنیــن 
و  اصفهــان  اســتان  نظام مهندســی  فعــال  عضــو 
طــراح و ناظــر ده هــا پــروژه عمرانــی بــوده و مــدت 
۲۵ ســال در فعالیت هــای عمرانــی حضورداشــته 
است. تأسیس و مدیریت چند مجموعه فرهنگی 
حــوزه  در  میرباقــری  فعالیت هــای  از  مذهبــی 
فرهنگــی اســت. محمدرضــا فــالح: نماینــده ادوار 
شــورای اسالمی شــهر اصفهــان و خوراســگان بــه 
ــده  ــای شناخته ش ــی از چهره ه ــال یک ــدت ۱۸ س م
در  مــردم  نماینــده  ســال   ۱۴ او  اســت.  شــورایی 
بــود و در دوره  شــورای اسالمی شــهر خوراســگان 
دوم بــه مــدت چهــار ســال رئیــس شــورای شــهر 
و نایــب رئیــس شــورای اسالمی شهرســتان بــود. 
پــس از الحــاق خوراســگان بــه اصفهــان در دوره 
چهــارم شــورای شــهر اصفهــان حضــور یافــت و عضو 
کمیســیون های شهرســازی، معمــاری، عمــران و 
کارشــناس ارشــد  فرهنگــی اجتماعی شــد. فالح که 
برنامه ریزی امور فرهنگی و کارشــناس شهرســازی، 
دانشــگاه  در  شهرســازی  رشــته  تدریــس  ســابقه 
رئیــس دبیرخانــه  مــدت ســه ســال  بــه  و  را دارد 
سرپرســتی  اســت.  اســالمی بوده  دائمی شــهر 
شــهرداری بهارســتان، معــاون توســعه مدیریــت 
و منابــع انســانی شــهرداری بهارســتان و رئیــس 
هیات مدیره اتوبوســرانی بهارســتان از دیگر سوابق 

اجرایــی او در ســال های اخیــر اســت.
محمــد نورصالحــی: معــاون ســابق وزیــر مســکن 
و شهرســازی  راه  وزیــر  قائم مقــام  و  و شهرســازی 
یکــی از مدیــران مطــرح اصفهــان بــا بیــش از ســه 
ــازی  ــف شهرس ــای مختل ــت در حوزه ه ــه فعالی ده
دوره  چندیــن  ســابقه  او  اســت.  معمــاری  و 
را  اصفهــان  شــهرداری  مختلــف  معاونت هــای 
کارنامــه خــود دارد. نورصالحــی فعالیــت خــود  در 
را به عنــوان مدیــر پروژه هــای عمرانــی و تولیــدی 
و  کــرد  آغــاز  از دهــه ۶۰  فــوالد مبارکــه  در شــرکت 
در  اســتان  عمرانــی  پروژه هــای  مجــری  پــس ازآن 
کمیتــه امــداد شــد. در دهــه ۸۰  مجمــع اقتصــادی 
و ۹۰ در چنــد مقطــع معــاون شــهردار اصفهــان بــود. 
از ســال ۱۳۸۴ تــا ۱۳۸۸ رئیــس ســازمان مســکن 
و شهرســازی اســتان اصفهــان و پــس ازآن معــاون 
ــر مســکن و شهرســازی و در دوره ای قائم مقــام  وزی
شــد.  بین الملــل  امــور  در  شهرســازی  و  راه  وزیــر 
مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد کشــور 
مــی رود.  شــمار  بــه  وی  مســئولیت های  دیگــر  از 
 ۱۳۹۷ تــا   ۱۳۹۴ ســال  از  همچنیــن  نورصالحــی 
به عنوان سرپرســت ســازمان قطار شهری اصفهان 

می کــرد. فعالیــت 
شــهرداری  ســابق  مدیــران  از  مصــور:  احمدرضــا 
شــهر  شــورای  دوم  دوره  در  کــه  اســت  اصفهــان 
کمیســیون  اصفهــان به عنــوان خزانــه دار، رئیــس 
کمیســیون های  در  شــورا  نماینــده  و  اقتصــادی 
حــل اختــالف مالیاتــی در دارایــی اصفهــان فعالیــت 
می کــرد. در ســال های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مدیرعامــل 
صنــدوق مهــر امــام رضــا)ع( در اســتان اصفهــان و 
از ســال ۱۳۸۶ تــا ۱۳۸۸ مدیــر بهره بــرداری قطــار 
شــهری و معاون اداری مالی ســازمان قطار شــهری 
اصفهــان بــود. از ســال ۱۳۸۸ تــا ۱۳۹۴ مدیر منطقه 
۷ و از ســال ۱۳۹۴ تــا ۱۳۹۶ معــاون خدمــات شــهری 
کارشــناس ارشــد  کــه  شــهرداری اصفهــان بــود. او 
مدیریــت دولتــی و در حــال دفــاع از رســاله دکتــری 
کارنامــه  خــود در رشــته مدیریــت دولتــی اســت، در 
ســازمان  مدیــره  هیــات  رئیــس  خــود  فعالیــت 
آتش نشــانی، ســازمان خدمــات موتــوری، ســازمان 
آرامســتان ها،  ســازمان  ســبز،  فضــای  و  پارک هــا 
ســازمان پســماند، ســازمان میادیــن و ســازمان 

زیباســازی اصفهــان را نیــز دارد.
رهپویــان  جمعیــت  دبیــر  قربانــی:  ابوالفضــل 
انقــالب اســالم و عضــو دوره ســوم و چهــارم شــورای 
اسالمی شــهر اصفهــان از دیگــر چهره هــای شــورایی 
به عنــوان   ۶۰ دهــه  در  قربانــی  اســت.  اصفهــان 

ــرد و  ک ــت  ــان فعالی ــق اصفه ــیج مناط ــئول بس مس
پــس ازآن به عنــوان مســئول بســیج دانشــجویی 
 ۷۰ دهــه  در  شــد.  منصــوب  اصفهــان  اســتان 
اســاتید دانشــگاه های  بســیج  مســئول ســازمان 
اصفهــان و در دهــه ۸۰ قائم مقــام ریاســت دانشــگاه 
کــه در اوایــل انقــالب  اشــرفی اصفهانــی بــود. قربانــی 
کــم ســن و ســال حــزب جمهــوری  یکــی از اعضــای 
شــورای  وارد   ۱۳۸۶ ســال  در  اســالمی بود، 
عضــو  به عنــوان  و  شــد  اصفهــان  اسالمی شــهر 
کــرد.  هیــات رئیســه و ســخنگوی شــورا فعالیــت 
عضویــت در کمیتــه تخصــص فرهنگــی و اجتماعی 
برنامه پنج ســاله ســوم شــهرداری اصفهان، ریاست 
کمیســیون حمل ونقــل و محیط زیســت و فنــاوری 
اطالعــات از دیگــر فعالیت هــای قربانــی در مــدت 
حضــور در شــورای شــهر اصفهــان اســت. او از ســال 
کنــون مدیرعامــل بنیــاد میــراث ناملموس  ۱۳۹۵ تا
اصفهان اســت. در ســوابق علمی قربانی تدریس در 
دانشــگاه و عضویــت در هیــات علمی دانشــگاه آزاد 
اسالمی خمینی شــهر و مســئولیت برگــزاری مجمــع 
دیــده  اصفهــان  در   ICCN ســازمان   بین المللــی 

می شــود.
کالهــدوزان: فرزنــد ســردار شــهید مجتبــی  فرزانــه 
ارشــد  کارشــناس  و   ۱۳۵۲ متولــد  کالهــدوزان، 
مهندســی بــرق و تنهــا بانــوی راه یافتــه بــه شــورای 
از ۲۰ ســال  بیــش  ششــم شــهر اصفهــان اســت. 
کارشناســی و مدیریتــی در دانشــگاه علــوم  ســابقه 
کنــون رئیــس مرکــز  پزشــکی اصفهــان دارد و هم ا
مهارت هــای بالینــی تجهیــزات پزشــکی دانشــگاه 
ســال  چهــار  او  اســت.  اصفهــان  پزشــکی  علــوم 
کمیته فنی بازرگانی دانشگاه  به عنوان عضو و دبیر 
کــرده و مدتــی  علــوم پزشــکی اصفهــان فعالیــت 
کــز تحقیقاتــی  عضــو شــورای پژوهشــی یکــی از مرا
دانشــگاه بــوده اســت. عضویــت در شــورای بســیج 
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان، مجمــع 
نیروهــای انقــالب اصفهان و شــورای مجمــع بانوان 
انقالب اســالمی از دبیر ســوابق او اســت. کالهدوزان 
مرکــز  یــک  مؤســس  هیــات  عضــو  همچنیــن 
نیکوکاری و انجمن صنفی متخصصین تجهیزات 

پزشــکی اســت.
غ التحصیــل مهندســی بــرق  ســید امیــر ســامع: فار
ــی و  ــت. در نوجوان ــان اس ــی اصفه ــگاه صنعت دانش
جــوان و پــس ازآن عضــو انجمــن اسالمی دبیرســتان 
ــود. پــس از  و دانشــگاه و مجموعه هــای فرهنگــی ب
آغــاز فعالیــت در حــوزه صنعــت، به عنــوان طــراح، 
ع، مدیــر تولیــد و عضــو هیئت مدیــره شــرکت  مختــر
بــرق  صنعــت  محصــوالت  تولیــدی  خصوصــی 
تعمیــرات  و  نگهــداری  شــناخته شــد. مدیریــت 
مدیریــت  شــهری،  تجهیــزات  و  تأسیســات 
برنامه ریــزی و هماهنگــی خدمات شــهری مناطق 
اجــرای  و  طــرح  مدیریــت  اصفهــان،  شــهرداری 
پروژه هــای نیروگاه های خورشــیدی، نیــروگاه بادی 
و تصفیــه مجــدد پســاب و همچنیــن هوشــمند 
ســازی تجهیزات و تأسیسات شــهری در شهرداری 
اصفهــان از ســوابق اجرایــی ســامع اســت. او چهــار 
ســال به عنــوان مدیــر امــور اداری و رفــاه شــهرداری 
کــرد و پــس ازآن معــاون خدمــات  اصفهــان فعالیــت 

شــهری شــهرداری قــم شــد.
مصطفــی نباتــی نــژاد: عضــو دهــه شــصتی شــورای 
کارشناســی مهندســی مکانیــک،  شــهر اصفهــان، 
کارشناســی ارشــد و دانشــجوی دکتــرای مدیریــت 
کــه مدیرمســئول یــک موسســه  کارآفرینــی اســت 
فرهنگــی و از دیگــر چهره هــای فرهنگــی شــورای 
نــگار  نژاد ایــده  نباتــی  ششــم به حســاب می آیــد. 
اجتماعــی  فرهنگــی  رصدخانــه  مدیــر  اولیــن  و 
اصفهــان  اســتاندار  ابــالغ  بــا  اصفهــان  اســتان 
کنــون مدیریت ایــن پــروژه را بــه عهــده  کــه تا اســت 
فرهنــگ  او عضــو مدعــو شــورای  اســت.  داشــته 
عمومی اســتان اصفهــان اســت و عضویت پیوســته 
شــورای  چهــارم  دوره  تخصصــی  کارگروه هــای 
کارنامــه خــود دارد.  اسالمی شــهر اصفهــان را نیــز در 
توســعه فضاهــای فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری 
اصفهــان، عضویــت در کمیته فرهنگی تخت فوالد 
و مشــاور کمیســیون گردشگری و برند شــهری اتاق 
بازرگانی اصفهان از دیگر ســوابق اجرایی نباتی نژاد 

اســت. او همچنیــن ســابقه تدریــس در دانشــگاه ها 
و مــدرس کارگاه هــای تخصصــی در حــوزه کارآفرینی 
و رصــد شــهری را نیــز دارد. نباتــی نــژاد در حوزه هــای 
کارآفرینــی بیــش از ۳۰  مدیریــت شــهری، فرهنــگ و 
کرده  کتاب و مقاله تخصصی تألیف و تدوین  جلد 
و نظــارت و راهبــری بیــش از ۲۰ طــرح پژوهشــی را به 
عهــده داشــته اســت. منوچهــر مهــروی پــور: عضــو 
دیگــر دهــه شــصتی شــورای ششــم شــهر اصفهــان 
مــدرک  بــا  پــور  مهــروی  حجت االســالم  اســت. 
کارشناســی ارشــد تاریــخ اســالم و محصــل درس 
ــان، در دوره  ــتان اصفه ــوزه علمیــه اس ــارج در ح خ
هشــتم مجلس شــورای اســالمی به عنوان مســئول 
دفتــر مجمــع نماینــدگان اســتان و در دوره نهــم و 
دهــم به عنــوان مشــاور و مســئول دفتــر نماینــده 
اصفهــان در شــرق شهرســتان فعالیــت می کــرد. 
ــه مــدت ســه ســال مدیــر مجموعــه  مهــروی پــور ب
تاریخــی مذهبــی تخــت فــوالد اصفهــان بــود و از 
ســال گذشــته به عنــوان کارشــناس منطقــه هشــت 
کــرده اســت. ریاســت  شــهرداری اصفهــان فعالیــت 
فرهنگســرای شــهدای دســتگرد، مشــاور معــاون 
کارشــناس مســئول  فرهنگــی شــهردار اصفهــان و 
دیگــر  از  اصفهــان  شــهرداری  نمــاز  اقامــه  ســتاد 
ســوابق این عضــو شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
اســت. او همچنیــن دو دوره عضــو شــورای مرکــزی 
کانون اندیشــه و تمــدن اســالمی بوده و از اعضــای 
حقیقــی و منتخــب شــورای هماهنگــی مجمــع 

نیروهــای انقــالب اصفهــان شــناخته می شــود.
قدیمی تریــن  از  یکــی  رســولی ها:  حــاج  عبــاس 
عضــو  اصفهــان،  شــهر  شــورایی  چهره هــای 
دوره هــای اول تــا چهــارم شــورای شــهر اصفهــان 
بــا   ۱۳۵۴ ســال  در  رســولی ها  حــاج  اســت. 
مکانیــک  مهندســی  رشــته  در  ممتــازی  درجــه 
کارشناســی  غ التحصیــل شــد و در ســال ۱۳۷۶  فار
ســال  در  و  رســاند  اتمــام  بــه  را  مدیریــت  ارشــد 
اسالمی اســتان  انقــالب  مســکن  بنیــاد   ۱۳۵۸
کــه عضــو شــاخه  او  کــرد.  راه انــدازی  را  اصفهــان 
مهندســی حــزب جمهــوری اســالمی بود در طــول 
ســال های دفــاع مقــدس بــه بازســازی روســتاهای 
محــور خرمشــهر، اهــواز، سوســنگرد و جزیــره مینــو 
پرداخــت. ســال ۱۳۶۷ به عنــوان مدیــرکل نوســازی 
کــه  کار شــد  مــدارس اســتان اصفهــان مشــغول بــه 
کالس  کالس درس پنــج هــزار  ســاخت پنــج هــزار 
در ســت اجــرا ازجملــه فعالیت هــای او در ایــن دوره 
ریاســت شــورای اسالمی شــهر  بــود.  هشت ســاله 
اصفهــان بــه مــدت ۱۰ ســال، نیابــت رئیــس شــورای 
عالــی اســتان ها بــه مــدت دو ســال و عضویــت در 
مــدت شــش ســال  بــه  اســتان ها  عالــی  شــورای 
ــوت  کس ــولی ها در  ــاج رس ــای ح ــه فعالیت ه ازجمل
نمایندگــی مــردم در شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
اســت. حــاج رســولی ها رئیــس و عضو هیــات مدیره 
برخــی از خیریه هــای اصفهــان اســت، او همچنیــن 
عضو شــورای جامعه مهندســین کشــور و ســه دوره 
رئیــس اتــاق تعــاون اســتان اصفهــان بــوده اســت.

علــی صالحــی: عضــو دهــه هفتــادی و جوان تریــن 
ــای  ــر چهره ه ــان، از دیگ ــهر اصفه ــورای ش ــو ش عض
فرهنگــی شــورای ششــم به حســاب می آیــد. او در 
ســال ۱۳۹۲ در رشــته اقتصــاد نظــری در مقطــع 
کارشناســی و دو ســال بعد با معدل ممتاز در رشــته 
غ التحصیــل شــد. صالحــی  مدیریــت بازرگانــی فار
کنــون در حــال ارائــه رســاله دکتــری خــود در رشــته  ا
مدیریت دولتی است و سابقه تدریس در دانشگاه 
پیــام نــور و آزاد اســالمی را دارد. مدیریــت خبرگــزاری 
گــروه رســانه و فضــای  فــارس در اصفهــان، ریاســت 
مجــازی مجمع بســیجیان و مدیریت پژوهشــکده 
شــهید علــم الهــدی در دانشــگاه اصفهان از ســوابق 

اجرایــی صالحــی اســت.
خانــه  مدیــره  هیــات  اعضــای  از  همچنیــن  او 
مطبوعــات و خبرنــگاران اصفهان اســت و  عضویت 
کارگــروه  و  اصفهــان  دانشــگاه  فرهنگــی  شــورای 
را در ســوابق فرهنگــی خــود  آزاد  رصــد دانشــگاه 
دارد. صالحــی در شــورای ائتــالف نیروهــای انقــالب 
اســتان اصفهــان به عنــوان مســئول رســانه فعالیــت 
کــرده و از اعضــای حقیقــی مجمع نیروهــای انقالب 

اســت. اسالمی اســتان 

منتخبان شورای ششم شهر اصفهان را بیشتر بشناسیم

مدیــر کل بهزیســتی اســتان اصفهــان گفت: مبــارزه 
کــم  بــا مــواد مخــدر در اســتان اصفهــان جزیــره ای و 
گــزارش مهــر، ولــی اهلل نصــر اصفهانــی   اثــر اســت. بــه 
کاهــش آســیب های ناشــی از اعتیــاد  بــا بیان اینکــه 
کار بهزیســتی اســت، اظهــار داشــت: مــا  در دســتور 
ســعی داریــم خدمــات اجتماعــی خــود را با کمترین 

کنیــم. ورود بــه بخــش قضائــی و انتظامی دنبــال 
وی افــزود: آمــار و ارقــام در دنیــا نشــان می دهــد اثــر 
کــز درمــان اعتیــاد مناســب نیســت و  بخشــی مرا
بایــد در زمینــه پیشــگیری برنامــه ریــزی جدی تــری 

داشــته باشــیم.
فعالیت مافیای مواد مخدر فعالیت های 

مبارزه ای دولت ها را بی اثر می کند
مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
فعالیــت مافیای مــواد مخدر امــروز در دنیا خدمات 
دولت هــا را بــی اثــر می کنــد، ابــراز داشــت: هــر ســال 
شــعاری در رابطــه بــا مبــارزه بــا مــواد مخــدر مطــرح 
می شــود و امســال شــناخت خانواده هــا نســبت 
بــه مــواد مخــدر بــا عنــوان »حقایــق دربــاره اعتیــاد را 
ک بگذاریــد« شــعار این ایام انتخــاب شــده  بــه اشــترا

اســت.
کــز  کــز ســرپناه شــبانه، مرا وی بــا اشــاره به اینکــه مرا
تــی ســی و  کــز  کــز موبایــل ســنتر، مرا گــذری، مرا
… تحــت پوشــش بهزیســتی در اســتان اصفهــان 
فعالیــت دارند، گفت: توانمندســازی و برنامه ریزی 
کار  بــرای برگشــتن بــه اجتماع ایــن افــراد در دســتور 
اســت امــا مــا بــرای تحقق ایــن امر نیازمنــد همکاری 

بیــن دســتگاهی هســتیم.
نشاط اجتماعی حلقه گمشده در جامعه 

کنونی است
نصراصفهانی با بیان اینکه نشــاط اجتماعی حلقه 
کنونــی اســت، ابــراز داشــت:  گمشــده در جامعــه 
را  اجتماعــی  نشــاط  عــدم  ســریال ها  از  بســیاری 

اعتیــاد  از  بــرای پیشــگیری  مــا  ترویــج می دهــد، 
بــرای نصــب یــک بنــر بایــد هزینه هــای هنگفــت 
بپردازیــم امــا شــهرداری در این زمینه به مســئولیت 

اجتماعــی خــود توجهــی ندارنــد.
تبلیغــات در حــوزه  زمینــه  بیان اینکــه در  بــا  وی 
مبــارزه بــا مــواد مخــدر مــا عقب هســتیم، گفت: این 
کــه مافیــای مــواد مخــدر خیلــی  در حالــی اســت 

ــد. ــر از مــا فعالیــت دارن جلوت
مدیــرکل بهزیســتی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
همــه اقدامــات در زمینــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
گفــت: ضــروری  جزیــره ای اســت و اثرگــذاری نــدارد، 
ــدر در  ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب ــرارگاه اجتماع ــت ق اس
کاهــش آســیب های ناشــی از  کالن شــهرها بــرای 
مصــرف مــواد مخــدر تشــکیل شــود تــا از عملکــرد 

جزیــره ای خــودداری شــود.
ســال  در  ســی  تــی  قوانیــن  بیان اینکــه  بــا  وی 
کــه اختــالالت  کــودکان بــزه دیــده ای  ۱۹۵۴ بــرای 
روانــی داشــتند ایجاد شــده اســت، ابــراز داشــت: 
کــز اثــر تربیتــی دارد و افــراد از کارهای  فعالیت ایــن مرا
کارهــای مدیریتــی ســمت می گیرنــد. ــا  خدماتــی ت

فعالیت ۹۰ مرکز مبارزه با مواد مخدر در اصفهان
نصراصفهانــی بــا بیان اینکــه ۹۰ مرکــز تــرک اعتیــاد 
گفــت: پنــج مرکــز  در اســتان اصفهــان فعالیــت دارد، 
گــذری اســت کــه چهــار مرکــز بــرای مــردان و یک مرکز 
ــم  ــز موبایــل ســنتر داری ــان اســت، ســه مرک ــرای زن ب
کــه بــه صــورت موتــوری  گروه هایــی  و همچنیــن 
ارائــه  خدمــات  کارتن خــواب  معتــادان  بــرای 
می دهنــد. وی در ادامــه بــا بیان اینکــه ۱۲ درصــد 
ــتان  ــتی اس ــای تحــت پوشــش بهزیس از خانواده ه
اصفهــان بــه دلیــل افزایــش اجــاره بهــا، حاشــیه 
گفــت: تولیــد آســیب ها بیشــتر  نشــین شــده اند، 
گرفتــه شــده اســت و از ایــن رو  از اقدامــات صــورت 

ــت. ــر اس ــی اث ــتی ب ــات بهزیس اقدام

ــا مدیــرکل اوقــاف و امــور  طاهــره چنگیــز در دیــدار ب
کــه بــه منظــور بررســی  خیریــه اســتان اصفهــان 
زمینــه  در  اصفهــان  اســتان  موقوفــات  وضعیــت 
بیان اینکــه  بــا  شــد،  برگــزار  درمــان  و  بهداشــت 
دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان این آمادگی را دارد 
تــا در خصــوص ســاماندهی این موقوفــات بــا اوقــاف 
ــت:  ــار داش ــد، اظه ــته باش ــکاری داش ــل و هم تعام
که با نیت بهداشــت  کنون ســه مورد از موقوفاتی  تا
ــرده و  ک ــه ثبــت رســیده اســت را بررســی  و درمــان ب

بازدیــدی را از آنهــا داشــته ایم.
کــه  وی افــزود: در ایــن بازدیدهــا در دو مــورد فضایــی 
بــرای بهداشــت و درمــان وقــف شــده به ایــن نتیجه 
رســیدیم که ایــن مکان هــا بــرای بهداشــت و درمــان 
مناســب نیســت و بهتر اســت که تبدیل به احســن 
شــود. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
کــه  بیان اینکــه مجموعــه ملک هــای موقوفــه ای 
ــد شناســایی  ــد بای ــی دارن ــری بهداشــتی درمان کارب
گیــری  و پــس از بررســی در خصــوص آنهــا تصمیــم 
شــود، ادامــه داد: در ایــن زمینه از اوقاف درخواســت 
داریم ایــن مــوارد را بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اعالم 

کند.
ــای  ــاره به ــانی اج ــه روز رس ــه ب ــاره به اینک ــا اش وی ب
کــز موقوفــه را انجــام دهیــم، گفــت: در این زمینه  مرا
کــه بــا توجــه بــه  ۷۵ میلیــون تومــان بدهــی داریــم 
ــا یــک مــاه آینــده پرداخــت  ــاف ت دســتورالعمل اوق

کــرد. خواهیــم 
کــه بایــد درآمــد آنهــا  چنگیــز در خصــوص رقباتــی 
گفــت: در  بــرای بهداشــت و درمــان هزینــه شــود، 
حــال شناســایی این رقبــات بــا همــکاری اوقــاف 

هســتیم.
وی بــا بیان اینکــه دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهان 
موقوفــات  ســاماندهی  بــرای  کــه  دارد  را  آمادگــی 
بیمارستان عیسی بن مریم از جمله ورنامخواست 
جلســه مشــترکی را بــا وزیــر راه و شهرســازی، وزیــر 

ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــس س ــت و رئی بهداش
داشــته باشــیم تا ایــن مشــکل بــه زودی برطــرف 
ــن  ــر بیمارســتان عیســی ب ــرد: مدی ک شــود، اضافــه 
مریــم را بــه عنــوان امیــن موقوفــه ورنامخواســت 
معرفــی  اســت،  بیمارســتان  موقوفات ایــن  از  کــه 
می کنیم.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان با 
بیان اینکــه در موقوفــات بهداشــت و درمان اســتان 
نمی پذیریــم،  را  نویســی  پذیــره  بحــث  اصفهــان 
کــز دولتــی امکان پذیر نیســت. گفت: ایــن امــر در مرا

کاربری هــای همــه حمام هــای  وی بــا بیان اینکــه 
قبلــی بهداشــتی و درمانی اســت، ادامــه داد: در این 
زمینــه درخواســت داریــم تــا اوقاف ایــن موقوفــات را 
شناســایی و در قالــب جلســاتی این موضوعــات را 

کنیــم. برطــرف 
چنگیز با بیان اینکه در بســیاری از شهرســتان های 
مواجــه  پانســیون  مشــکل  بــا  اصفهــان  اســتان 
هســتیم، افــزود: موقوفــات در ایــن زمینــه می توانــد 

کمــک قابــل توجهــی داشــته باشــد.
گفــت: برای ایــن امــر بایــد واســطه ای تعریــف  وی 
ــف دادن  ــه تخفی ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ک ــود  ش
گذشــته  کــه در طــول ســال  کــرد  بــه بیمــاران اشــاره 
که  هشــت میلیارد تومان در این بخش هزینه شــد 
البتــه دانشــگاه علــوم پزشــکی درایــن زمینــه بــرای 

کــرد. بیمارســتان ها درآمدهــا را جبــران خواهــد 
گفــت:  رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
کاربری آب انبارها داریم  پیشنهاداتی را برای تغییر 
ــه اداره  ــه پــس از جمــع بنــدی و بررســی نهایــی ب ک

کــرد. اوقــاف اســتان اصفهــان اعــالم خواهیــم 
کار مشــترک با  وی بــا بیان اینکــه برنامــه ریــزی برای 
کار اســت،  اداره اوقــاف بــرای هفتــه وقــف در دســتور 
ادامــه داد: در ایــن زمینــه مــا نیازهــای بهداشــت و 
کــرد و با همکاری  درمــان اســتان را احصــاء خواهیم 
کل اوقــاف در دهــه وقــف د قالــب برنامه هــای  اداره 

فرهنگــی بــه شــهروندان ارائــه خواهیــم داد.

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان: 

مبارزه با مواد مخدر در اصفهان جزیره ای 
کم اثر است و 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

موقوفات بهداشت و درمان غیرکاربردی اصفهان 
تبدیل به احسن شود

خبر

خبر
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اداره فرهنگــی اجتماعی ورزشــی شــهرداری منطقه 
9 بــا همــکاری اداره خدمــات شــهری بــه برگــزاری 
کاربــردی و  جشــنواره ســاخت ربــات و ســازه های 
تزئینــی بــا ضایعــات الکترونیکــی اقــدام کرده اســت.

رئیــس اداره فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری منطقــه 
9 اصفهــان بــا اعالم ایــن خبــر اظهــار داشــت: ارمغــان 
پدیــده ای  بــرای بشــر،  مــدرن  زندگــی  ناخواســته 
گــون  گونا محصــوالت  تولیــد  پیامــد  کــه  اســت 
بــه  آنهــا  صــادرات  و  توســعه یافته  کشــورهای  در 
کشــورهای توســعه نیافته اســت و در نتیجــه، باقــی 
مانــدن محصوالتــی که عمدتًا عمر آنهــا پایان یافته 
که یکی از انواع این  هزینه بیشــتری از تولید آن دارد 
دســتگاه های  از  حاصــل  ضایعــات  پســماندها، 
الکتریکــی و الکترونیکــی اســت.  محمــد نصــری 
افــزود: پســماندهای الکترونیکــی معمــواًل بــدون 
اســتفاده در طبیعــت رهــا می شــود و آلودگی زیســت 
محیطــی زیــادی بــه بــار مــی آورد. وی ادامــه داد: 
براســاس تشــکیل اتــاق فکــری در همیــن راســتا، 
کنیــم تــا شــهروندان  مقــرر شــد برنامــه ای برگــزار 
کــه پســماند الکترونیکــی نبایــد در  متوجــه شــوند 
طبیعــت رهــا شــود چــون قابــل بازیافــت نیســت و 
طبق اســتانداردهای بین المللی بایــد در کوره های 
زباله ســوز ســوزانده و سپس دفن شود.  وی تصریح 
کــودکان و نوجوانــان در فراخــوان جشــنواره  کــرد: 
کاربــردی و تزئینــی بــا  ســاخت ربــات و ســازه های 
ضایعــات الکترونیکی »تنها یه زمیــن داریم« بــا لزوم 
تفکیــک ضایعــات الکترونیکــی از ســایر پســماندها 
آشــنا می شــوند.  رئیــس اداره فرهنگــی اجتماعــی 
ورزشــی شــهرداری منطقــه 9 اصفهــان بــا اشــاره بــه 
استقبال خوب از این جشنواره از سوی شهروندان 
گفــت: شــهروندان بایــد  و تمدیــد زمــان ارســال آثــار 
ــا اســتفاده از پســماندهای الکترونیکــی اقــدام بــه  ب
کــرده و آن را  کاردســتی های دیگــر  ســاخت ربــات یــا 
تــا 1۰ تیرماه به فرهنگســرای موعــود واقع در خیابان 
آتشــگاه، خیابــان ســردار شــهید مظاهــری تحویــل 
ــزی  ــده جوای ــار برگزی ــه آث ــس از داوری ب ــه پ ک ــد  دهن
اهــدا می شــود.  نصــری بــا بیان اینکــه شــرکت در این 
کنان منطقــه 9  جشــنواره تنهــا مختــص بــه ســا
نیســت و تمــام شــهروندان اصفهانــی و حتــی ســایر 
شــهرهای اســتان ها می توانند در آن شرکت کنند،: 
شــرکت در جشــنواره محدودیــت ســنی خاصــی 
هــم نــدارد. اســتفاده از قطعــات افــزود: الکترونیکــی 
جملــه  از  دست ســازه ها  ســاخت  در  خالقیــت  و 

ــار برگزیــده اســت.  معیارهــای انتخــاب آث

ضایعات الکترونیکی 
ربات می شود

هنرربخ

گزارشربخ

کــه هنــوز، بــه  پــس از گذشــت دو ســال و در حالــی 
ــون  ــارۀ چندوچ ــدان درب ــیاری از منتق ــؤال بس س
گنبد شیخ لطف اهلل پاسخی اصولی داده  مرمت 
کــه رونــد مرمــت ترک هــای  نشــده، خبــر می رســد 
گــروه مرمتگــر  گنبــد، بــه دســت همــان  بعــدی 
باستان شناســی  اســت؛  شــده  آغــاز  پیشــین 
ادامــۀ  بــر  ناظــر  به عنــوان  بــود  اعالم شــده  کــه 
گنبــد نظــارت خواهــد داشــت امــا، از  مرمت ایــن 

شــروع مرمــت بی اطــالع اســت!
کــه انتقادهــا بــه ادامــۀ  شــهریورماه ســال ۱۳۹۹ 
ــه دســت همــان  گنبــد شــیخ لطــف اهلل ب مرمــت 
کــه  گرفتــه بــود، خبــر رســید  مرمتگــر پیشــین باال
علیرضا جعفری زند، باستان شــناس و نویســندۀ 
به عنــوان  اســالم«،  از  پیــش  »اصفهــان  کتــاب 
گنبــد حضــور  گــروه مرمتگر ایــن  کنــار  ناظــر در 
ــی  گفت وگوی ــد، در  ــری زن ــت.  جعف ــد داش خواه
پاســخ  در  داشــت،  با ایســنا  گذشــته  ســال  کــه 
کــه »نظــارت یــک باستان شــناس  به ایــن ســؤال 
کنــد؟«  کمکــی می توانــد بــه مرمــت یــک بنــا  چــه 
کــرد: »طبیعتــًا نــگاه مــا باستان شــناس ها  اظهــار 
در  و  اســت  مرمتگــران  نــگاه  از  متفــاوت  کمــی 
باستان شــناس  بایــد  همیشــه  مرمتگــر  کنــار 
حضورداشته باشــد، چون برای این متخصصان 
آنچــه  مانــدن  دســت نخورده  و  اصالــت  حفــظ 
از قبــل در آن بنــا بــوده اهمیــت دارد و نظــارت 
بنــده نیــز بــر مرمــت گنبد مســجد شــیخ لطــف اهلل 
همــان  از  آیــا  ببینــم  کــه  اســت  اســاس این  بــر 
کاشــی های ۴۰۰ ســاله در مرمــت جدیــد اســتفاده 

می شــود یــا خیــر؟«
کاشــی  کــه  او ادامــه داد: »دغدغــه من ایــن اســت 
گنبــد  قدیمــی  کاشــی های  جایگزیــن  جدیــد 
گنبــد شــیخ لطــف اهلل بــه همــان آفتــی  نشــود و 
گنبــد مســجد جامــع عباســی بــه آن دچــار  کــه 
گرفتــار نشــود، چــون دیگــر امــکان اســتفاده  شــد، 
کاشــی اســتفاده  کــه ســابقًا بــرای  از رنگ هایــی 
می شــد وجــود نــدارد. در واقــع باستان شــناس به 
مرمــت بــا چشــم نوســازی نــگاه نمی کند. درســت 
کــه مرمــت شــاخه های مختلفــی مثــل  اســت 
نوســازی، تعمیــر و بهســازی دارد، امــا در ایــران 
کــه بنــای تاریخی  اغلــب به گونــه ای اجــرا می شــود 
کار  گرچه ایــن  ا می شــود.  نونــوار  مرمت شــده، 
مقاومــت بنــا را بیشــتر می کنــد، امــا دیگر ایــن بنــا 
کــه  ــدارد. ضــروری اســت  اصالــت قبلــی خــود را ن
گنبــد مرمــت شــود، اما ایــن مرمــت بایــد بــا حفــظ 

اصالــت همــراه باشــد.«

شــیخ  مســجد  گنبــد  مرمــت  عمــدۀ  »ایــراد 
لطــف اهلل ازنظــر شــما چه بود؟« پاســخ سرپرســت 
هیــأت کاوش تپــه اشــرف، بــه سؤال ایســنا چنین 
را  به شــخصه این مســئله  کــه  زمانــی  »تــا  بــود: 
ــرای  کنــم. ب ــم قضــاوت  پیگیــری نکنــم نمی توان
کــم  گنبــد بــدون هیــچ  که ایــن  مــن اهمیــت دارد 
کاســتی بــه شــکل اولیــه مرمــت شــود و در طــرح  و 
مرمتــی هــم همیــن امــر دیده شــده، حــاال بایــد در 
کــه هنــگام مرمــت رخ می دهــد،  اتفاقــات بعــدی  
حضورداشــته باشــم و ببینــم طــرح مرمتــی اجــرا 
می شــود یــا خیــر. در واقــع بنــده بایــد نظــارت 
اجــرا  اصولــی  چه انــدازه  تــا  طــرح  که ایــن  کنــم 
می شــود.« حــاال و در تیرمــاه ســال ۱۴۰۰، دو مــاه 
کــه مرحــوم فریــدون اللهیــاری، مدیــرکل  بعــدازآن 
گردشــگری و صنایع دســتی  میــراث فرهنگــی، 
اســتان اصفهــان به ایســنا خبــر داده بــود »مرمــت 
گنبــد شــیخ لطــف اهلل در  ــرک بعــدی   ســه نیــم ت
کار، بــا همــان مرمتگــر  گرفتــه و  کار قــرار  دســتور 
کــرد«، ادمیــن یکــی از  قبلــی ادامــه پیــدا خواهــد 
گرامی )کــه آبــان مــاه ۱۳۹۹ نیــز  صفحات اینســتا
برخالف منتقدان متخصص، موفق بــه بازدید از 
گزارشــی بــرای دفــاع  گنبــد شــیخ لطــف اهلل و تهیــۀ 
از مرمــت آن شــده بــود( از شــروع مرمت ایــن گنبد 
کــه ناظــر مرمــت  خبــر داده و ایــن، در حالــی اســت 
گنبــد  گنبــد به ایســنا می گویــد: از شــروع مرمــت 

شــیخ لطــف اهلل بی اطــالع اســت!

علیرضــا جعفــری زنــد، در گفت وگــو با ایســنا اظهار 
می کنــد: احســاس می کنــم مســئلۀ نظــارت مــن 
گنبــد شــیخ لطــف اهلل صــوری بــوده،  بــر مرمــت 
گنبــد  ــه مرمــت  ک چــون امــروز از شــما می شــنوم 

آغــاز شــده اســت!
او ادامــه می دهــد: از روز اول هــم بــه ادارۀ میــراث 
مــن  نــام  از  می خواهیــد  گــر  ا کــه  کــردم  اعــالم 
کنیــد، همــکاری ای  به عنــوان پوشــش اســتفاده 
در ایــن رابطــه نخواهــم داشــت و بارهــا نیــز تلفــن 
گفتنــد  زدم و پرســیدم مرمــت آغــاز شــده اســت؟ 
اطــالع  را  مســئله  من ایــن  بــه  نبایــد  آیــا  نــه. 
ــاده  ــت پی ــرار اس ــه ق ک ــی  ــد طرح ــد؟ نبای می دادن
شــود توســط مــِن ناظــر پیــش از اجــرا مورد بررســی 

قــرار بگیــرد؟
گنبــد  ایــن باستان شــناس می گویــد: تغییــر رنــگ 
شــیخ لطــف اهلل بعــد از مرمــت، بــه دلیــل دوغــاب 
ریــزی بــود و از ایــن نظــر مشــکلی نداشــت، امــا 
می توانســت بهتــر از ایــن باشــد. مــن بعــد از بازدید 
ــالن روش  کاش از ف ــم ای  گفت ــا  ــه آن ه ــد، ب گنب از 
اســتفاده کــرده بودیــد و بــه همیــن دلیــل قرار شــد 
گنبد باشــم تا مشــکالت قبلــی تکرار نشــود،  ناظــر 
گنبــد شــیخ  گــر ترک هــا ناهمگــون باشــد،  چــون ا
گنبــد مســجد جامــع  لطــف اهلل بــه سرنوشــت 
کــردن مرمتــش  کــه تمــام  عباســی دچــار می شــود 

ســخت شــده اســت.
گــر  کــه »ا جععفــری زنــد، در پاســخ به ایــن ســؤال 

گنبــد شــیخ لطــف اهلل بــه همــان شــیوۀ  مرمــت 
کنــد ازنظــر شــما درســت  پیشــین ادامــه پیــدا 
اســت یــا اشــتباه؟« توضیــح می دهــد: مــن بــه 
گفتــم الزم بــود پیــش از مرمــت نخســتین  آن هــا 
کــه گفتنــد انجام  تــرک اســکن لیــزری انجــام شــود 
دادیــم و از کاشــی های قبلــی اســتفاده کردیم، اما 
مــن از کجــا بدانــم که کار، طبق همان طرحی که 

نشــان دادنــد انجام شــده اســت؟
پیــش  هفتــه  ســه  دو  می کنــد:  خاطرنشــان  او 
میــراث  مدیــرکل  اللهیــاری،  مرحــوم  فــوت  از 
گرفتم  فرهنگی اســتان اصفهان با ایشــان تماس 
گنبــد  و پرســیدم ســمت مــن در ماجــرای مرمــت 
شــیخ لطف اهلل چیســت و جایگاه من کجاست؟ 
کــه با خانم فریبا خطابخش، مدیر پایگاه  گفتنــد 
نقش جهان صحبت کن و وقتی از ایشــان همان 
ســؤال را پرســیدم، اعــالم کردنــد کــه »مــا گفته ایــم 
کنند.« ایــن جــواب چــه  همــه بیاینــد همــکاری 
کــس ســرش را بینــدازد  معنــی ای دارد؟ یعنــی هــر 
گنبــد ببیند چه خبر اســت؟  پاییــن و بــرود بــاالی 
بــه همیــن خاطر فکر می کنم اینکه ســال گذشــته 
گنبــد باشــم، یک  بــه مــن اعــالم شــد ناظــر مرمــت 

امــر صــوری بــوده اســت.
ــرای  ــنا ب ــه تالش ایس ک ــت  ــال اس ــک س ــش از ی بی
برقــراری تمــاس بــا فریبا خطابخــش، مدیر پایگاه 
میــراث جهانــی نقش جهــان بــه شــنیدن پیــام 

ــود. ــم می ش ــغال خت اش

مرمت گنبد شیخ لطف اهلل با حاشیه شروع شد!
خبر

گفت: ایــن دانشــگاه  رییــس دانشــگاه اصفهــان 
بــا  علمــی  تفاهمنامــه همــکاری مشــترک   ۱۴۰
کــه مفــاد بیــش از ۵۰  دانشــگاه های خارجــی دارد 

ــت.  ــده اس ــی ش ــی و عملیات ــا اجرای ــد آنه درص
هوشــنگ طالبــی افــزود: دانشــگاه اصفهــان در 
گذشــته دســتاوردهای بســیاری  هشــت ســال 
بــا  بین المللــی  روابــط  گســترش  و  برقــراری  در 
دانشــگاه ها و موسســه های علمــی و پژوهشــی 
کشــور داشــته اســت و موفــق شــد مفــاد  خــارج از 

کنــد. بســیاری از تفاهمنامه هــا را عملیاتــی 
بــه  اصفهــان  دانشــگاه  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
ــه  ک ــت  ــی اس ــن الملل ــای بی ــال تفاهمنامه ه دنب
اظهــار  باشــد،  داشــته  عملیاتــی  زمینه هــای 
گذشــته  داشــت: این دانشــگاه در هشــت ســال 
توانســت مفاد ایــن تفاهمنامه هــا در بخش هــای 
مختلــف ماننــد تبــادل اســتاد و دانشــجو، اجــرای 
طرح های مشــترک علمی و پژوهشــی و مشارکت 
در اجــرای طرح هــای بیــن المللــی را اجرایــی کنــد 
ســطح  در  خوبــی  دســتاوردهای  و  نتایــج  کــه 

ــت. ــراه داش ــه هم ــی ب ــی و مل محل
طالبــی با بیان اینکه دانشــگاه اصفهان، مســوول 
کارگــروه ملی هماهنگی و پیگیری همکاری های 
اســت،  جنوبــی  کــره  کشــور  بــا  المللــی  بیــن 
کــرد: در ایــن پیونــد، همکاری هــای  خاطرنشــان 
ــره بــه  ک ــزرگ و معتبــر  ــا چنــد دانشــگاه ب خوبــی ب
ویــژه در زمینــه بازی هــای رایانه ای ایجــاد شــده 

اســت.
از  اصفهــان  دانشــگاه  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
دیربــاز بــا دانشــگاه هایی ماننــد فرایبــورگ آلمــان 
و استراســبورگ فرانســه همــکاری داشــته اســت و 
گذشــته این همکاری ها توســعه  در هشــت ســال 
ــا  ــز ب ــترکی نی ــای مش ــرد: طرح ه ک ــه  ــت، اضاف یاف
ــورهای اروپایــی  کش ــایر  دانشــگاه های ایتالیا و س
طرح هــای  جملــه  از  مختلــف  زمینه هــای  در 

اتحادیــه اروپــا و اراســموس پــالس داریــم.
آموزشــی  بــورس  برنامــه  پــالس«  »اراســموس 
کــه بــا هــدف  تحــت حمایــت اتحادیــه اروپاســت 
ســازمان دهی تبــادل دانشــجو بیــن دانشــگاه ها 
و مؤسســه های آمــوزش عالــی اروپــا و ســایر نقــاط 

جهــان راه انــدازی شــده اســت.
رییس دانشــگاه اصفهان از راه اندازی رشــته های 
مشــترک جدید با چهار دانشــگاه بزرگ در لبنان، 
کیــد  کــره جنوبــی، فرانســه و اســپانیا خبــر داد و تا

کــرد: همــکاری علمــی فــرا مــرزی و فــرا سیاســی 
اســت و مــرز جغرافیایــی نمی شناســد بنابرایــن 
می تــوان از طریــق تعامــالت علمــی، ارتبــاط بیــن 

ملت هــا را افزایــش داد.
طالبــی افــزود: هــدف اصلــی دانشــگاه اصفهــان از 
انعقــاد تفاهمنامه های مختلف و اجرایــی کردن 
گســترش همکاری هــای متقابــل و ارتبــاط  آنهــا، 
کشــورها و دانشــگاه ها بــا وجــود برخــی از  بیــن 

محدودیت هــای سیاســی اســت.
وی بــه برگــزاری جشــنواره علمــی و فرهنگــی » 
اصفهــان - ســن پترزبــورگ » در روزهــای اول و 
کــرد  دوم تیــر امســال در دانشــگاه اصفهــان اشــاره 
گفت: ایــن شــهرهای خواهرخوانــده می تواننــد  و 
همکاری هــای مختلــف بــا هم داشــته باشــند که 

مباحــث علمــی یکــی از آنهاســت.
که همکاری  کرد  کید  رییس دانشگاه اصفهان تا
علمــی بــا ســن پترزبــورگ بــا توجه بــه جایــگاه ویژه 
هــر۲ دانشــگاه در ســطح محلــی و ملــی، تاثیــر 
بســزایی در ســایر بخش هــا از جملــه تجــارت و 

روابــط فرهنگــی، بیــن المللــی و سیاســی دارد.
از  یکــی  اصفهــان  دانشــگاه  بیان اینکــه  بــا  وی 
کشــور اســت، ادامــه داد: ســن  دانشــگاه های برتــر 
پترزبــورگ نیــز پــس از مســکو بزرگتریــن دانشــگاه 
کــه همکاری ایــن ۲ مرکــز مــی توانــد  روســیه اســت 
در رشــته های مختلــف علــوم پایــه، مهندســی و 
گســترش آموزش زبان فارســی و روســی  انســانی و 

بــه طــور متقابــل باشــد.
جامــع  دانشــگاه  به عنــوان  اصفهــان  دانشــگاه 
و مــادر اســتان اصفهــان دارای حــدود ۱۵ هــزار 
از  دانشــجو و ۶۵۰ عضــو هیــات علمــی و یکــی 
کشــور اســت؛ این دانشــگاه  دانشــگاه های برتــر 
به عنــوان یکــی از دانشــگاه های منتخب ایــران در 
طــرح تبدیــل بــه یکــی از پنــج دانشــگاه برتر کشــور 

در تــراز بین المللــی انتخــاب شــده اســت.

دانشگاه اصفهان ۱۴۰ تفاهمنامه همکاری با 
دانشگاه های خارجی دارد

گهی فقدان سند مالکیت« »آ
شــماره: 2۶۰۰927۰، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/2، ســند مالکیــت یــک نهــم از هفــت ششــم از یــک و 
ســه چهــارم از ده و نیــم ســهم مشــاع از چهــل و دو ســهم ششــدانگ بــه اســتثنای بهــای 
ک ثبتــی ۶۰2 فرعــی از ۴11 اصلــی واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان  ثمنیــه اعیانــی آن پــال
گردیــده و شــماره  کــه طبــق صفحــه ۵۰۴ دفتــر جلــد ۶۳9 ذیــل شــماره 1۴7۴۵1 ثبــت 
ســند چاپــی ۰۳1۶۵87 بنــام خانــم فاطمــه دیانــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 982 
و بموجــب تقســیم نامــه شــماره 2۳۵۳۰ مــورخ 1۳82/۰۵/2۰ دفتــر 81 اصفهــان بنــام وی 
کتابی  کنون خانم ســمیه الســادات  گردیده اســت و ا ثبت و ســند مالکیت صادر و تســلیم 
پور فرزند ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 2۳۴8 و کدملی 12882۳۰818 بوکالت ازطرف 
خانــم فاطمــه دیانــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر بموجــب وکالتنامــه شــماره 2۴۵۴۵ مــورخ 
1۴۰۰/۰2/29 دفترخانــه 1۶۳ اصفهــان درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نســبت 
ک فــوق را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک  بــه مالکیــت مــوکل خــود نســبت بــه پــال
ــود.  ــی میش گه ــت آ ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آئی ــل م ــی ذی اصالح
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نزد 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن  خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 
گــردد. بدیهــی اســت  کننــده ســند مســترد  صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند  ا
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 

ک شــمال اصفهــان موســوی - 11۵۵۵۴۰ / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

شــماره: 2۶۰۰927۰، تاریخ: 1۴۰۰/۴/2، ســند مالکیت دو نهم از هفت ششــم از یک و ســه 
چهــارم از ده و نیــم ســهم مشــاع از چهــل و دو ســهم ششــدانگ بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه 
کــه طبــق  ک ثبتــی ۶۰2 فرعــی از ۴11 اصلــی واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان  اعیانــی آن پــال
گردیــده و شــماره ســند چاپــی  صفحــه ۴9۵ دفتــر جلــد ۶۳9 ذیــل شــماره 1۴7۴۴۵ ثبــت 
۰۳1۶۵8۴ بنــام آقــای مجتبــی دیانــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 1172 و بموجــب 
تقســیم نامــه شــماره 2۳۵۳۰ مــورخ 1۳82/۰۵/2۰ دفتــر 81 اصفهــان بنــام وی ثبــت و 
کتابــی پــور  کنــون خانــم ســمیه الســادات  گردیــده اســت و ا ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
ــت ازطــرف  کدملــی 12882۳۰818 بوکال ــد ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 2۳۴8 و  فرزن
آقــای مجتبــی دیانــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر بموجــب وکالتنامــه شــماره 2۴۵۴۵ مــورخ 
1۴۰۰/۰2/29 دفترخانــه 1۶۳ اصفهــان درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نســبت 
ک فــوق را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک  بــه مالکیــت مــوکل خــود نســبت بــه پــال
ــود.  ــی میش گه ــت آ ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آئی ــل م ــی ذی اصالح
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نزد 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن  خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 
گــردد. بدیهــی اســت  کننــده ســند مســترد  صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند  ا
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 

ک شــمال اصفهــان موســوی - 11۵۵۵۴7 / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

شــماره: 2۶۰۰927۰، تاریخ: 1۴۰۰/۴/2، ســند مالکیت دو نهم از هفت ششــم از یک و ســه 
چهــارم از ده و نیــم ســهم مشــاع از چهــل و دو ســهم ششــدانگ بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه 
کــه طبــق  ک ثبتــی ۶۰2 فرعــی از ۴11 اصلــی واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان  اعیانــی آن پــال
گردیــده و شــماره ســند چاپــی  صفحــه ۴98 دفتــر جلــد ۶۳9 ذیــل شــماره 1۴7۴۴7 ثبــت 
۰۳1۶۵8۵ بنــام آقــای محســن دیانــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 129۵ و بموجــب 
تقســیم نامــه شــماره 2۳۵۳۰ مــورخ 1۳82/۰۵/2۰ دفتــر 81 اصفهــان بنــام وی ثبــت و 
کتابــی پــور  کنــون خانــم ســمیه الســادات  گردیــده اســت و ا ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
ــت ازطــرف  کدملــی 12882۳۰818 بوکال ــد ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 2۳۴8 و  فرزن
آقــای محســن دیانــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر بموجــب وکالتنامــه شــماره 22۳۳7 مــورخ 
1۴۰۰/۰۳/۰۴ دفترخانــه 1۰۶9 تهــران درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نســبت بــه 

ک فــوق را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک  مالکیــت مــوکل خــود نســبت بــه پــال
ــود.  ــی میش گه ــت آ ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آئی ــل م ــی ذی اصالح
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نزد 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن  خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 
گــردد. بدیهــی اســت  کننــده ســند مســترد  صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند  ا
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 

ک شــمال اصفهــان موســوی - 11۵۵۵۴8 / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

شــماره: 2۶۰۰927۰، تاریخ: 1۴۰۰/۴/2، ســند مالکیت دو نهم از هفت ششــم از یک و ســه 
چهــارم از ده و نیــم ســهم مشــاع از چهــل و دو ســهم ششــدانگ بــه اســتثنای بهــای ثمنیــه 
کــه طبــق  ک ثبتــی ۶۰2 فرعــی از ۴11 اصلــی واقــع در بخــش 1۶ ثبــت اصفهــان  اعیانــی آن پــال
گردیــده و شــماره ســند چاپــی  صفحــه ۵۰1 دفتــر جلــد ۶۳9 ذیــل شــماره 1۴7۴۴9 ثبــت 
۰۳1۶۵8۶ بنــام آقــای مرتضــی دیانــی فرزنــد حســن بشــماره شناســنامه 78۶ و بموجــب 
تقســیم نامــه شــماره 2۳۵۳۰ مــورخ 1۳82/۰۵/2۰ دفتــر 81 اصفهــان بنــام وی ثبــت و 
کتابــی پــور  کنــون خانــم ســمیه الســادات  گردیــده اســت و ا ســند مالکیــت صــادر و تســلیم 
ــت ازطــرف  کدملــی 12882۳۰818 بوکال ــد ســیدمحمد بشــماره شناســنامه 2۳۴8 و  فرزن
آقــای مرتضــی دیانــی بــا مشــخصات فــوق الذکــر بموجــب وکالتنامــه شــماره 2۴۵۴۵ مــورخ 
1۴۰۰/۰2/29 دفترخانــه 1۶۳ اصفهــان درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نســبت 
ک فــوق را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک  بــه مالکیــت مــوکل خــود نســبت بــه پــال
ــود.  ــی میش گه ــت آ ــک نوب ــب در ی ــت مرات ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 12۰ آئی ــل م ــی ذی اصالح
چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نزد 
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن  خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله به این اداره تســلیم و رســید اخذ نمائید تا مراتب 
گــردد. بدیهــی اســت  کننــده ســند مســترد  صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند  ا
معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. 

ک شــمال اصفهــان موســوی - 11۵۵۵۵2 / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: ۳۰۰9، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/۳، آقــای ســیدمحمد مطلبــی بیدگلــی بــه پیوســت 2 بــرگ 
کــه ســند  گواهــی شــده اســت مدعــی اســت  کــه امضــاء شــهود رســمًا  استشــهادیه مصــدق 
ک 112  مالکیــت چهــار دانــگ مشــاع از شــش دانــگ یکبــاب خانــه بشــماره 12۰ فرعــی از پــال
ک  کــه در صفحــه 1۰7 دفتــر 1۵7 امــال اصلــی واقــع در بخــش ۳ حــوزه ثبتــی آران و بیــدگل 
ذیــل شــماره ۳۰88۶ بنــام آقــای ســیدمحمد مطلبــی بیدگلــی ثبــت و ســند مالکیــت تــک 
برگــی بــه شــماره ۶29۵۳8 صــادر و تســلیم گردیده اســت. ســپس برابــر ســند ۴۴8۴۴ مورخ 
ــرده  ــت نامب ــاع از مالکی ــگ مش ــدار دو دان ــدگل مق ــه 17۵ آران و بی 1۳9۴/۰۴/1۴ دفترخان
کنــون پیــدا نگردیــده اســت  کــه بعلــت جابجایــی مفقــود و تا گردیــده اســت  بــه غیــر منتقــل 
و اینــک درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت کــه درجریــان رســیدگی می 
گهــی تــا  باشــد. لــذا طبــق تبصــره یــک مــاده 12۰ اصالحــی آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملک مذکــور یا وجود ســند مالکیت نزد خــود می 
کتبــًا  گهــی لغایــت ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس 
گــردد. چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل  کننــده مســترد  و اصــل ســند بــه ارائــه 
نگــردد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند مالکیــت مزبــور صــادر و 
ک آران و بیــدگل حامد فکریان  بــه متقاضــی تســلیم خواهد شــد. رئیــس ثبت اســناد و امــال

- 11۵۵۶۴۰ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰1۰81۵، تاریــخ: 1۴۰۰/۴/1، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه 
ــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت  ک ثبتــی ۳۵7۵ فرعــی مجــزی شــده از 7897 اصل ــال شــماره پ
کــه طبــق رای شــماره 2۰۴29 مــورخ 1۳99/12/1۳ بــه نــام مصطفــی فغانــی  اصفهــان 
فرزنــد عبــاس صــادره از هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی 
ک منطقه شــرق  اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی مســتقر در ثبت اســناد و امال

ک 7897  گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــال اصفهــان ششــدانگ صــادر 
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده اســت. اینک بنابــه دســتور قســمت 
اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک 
مرقــوم روز شــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰۵/2 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. 
کــه در روز و ســاعت  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  لــذا بموجب ایــن آ
ک مطابــق مــاده 2۰  مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلس تحدید حدود تا ســی روز پذیرفته خواهد شــد و 
طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظرف مدت یــک ماه از تاریخ تســلیم 
گواهــی  اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا 
نماینــده قانونــی وی میتوانــد به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواســت 
را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبت بدون توجــه به اعتراض عملیات 
گهــی: 1۴۰۰/۰۴/۰7 - مهــدی  ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار آ

شــبان رئیــس ثبــت منطقــه شــرق اصفهــان - 11۵۳7۰۰ / م الــف

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

برابــر آراء صــادره هیئتهــای اول و دوم  موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف آبــاد تصرفــات مالکانــه 
ک  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
گهــی مــی  موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
شــود. درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین  ثبــت اســناد و امــال
ک محل تســلیم و پس از  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره ثبت اســناد و امال آ
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مرجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. آراء شــماره 118۴ و 118۵ مورخــه 1۴۰۰/۰2/29 خانــم حمیــده 
رضائــی فرزنــد فریــدون نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و آقــای رضــا عباســی فرزنــد ســیف الــه 
نســبت بــه چهــار دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت 1۴8/81 مترمربــع 
ک شــماره ۴۵9 اصلــی واقــع در قطعــه 7 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک  مجــزی شــده از پــال
اصفهان. متقاضیان ازطریق انتقال قطعی مالک مشــاعی می باشــد. تاریخ انتشــار نوبت 
اول : 1۴۰۰/۰۴/۰7، تاریخ انتشــار نوبت دوم: 1۴۰۰/۰۴/22 - مهدی صادقی وصفی مدیر 

واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد - 11۵۵۵۰1 / م الــف

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

برابــر آراء صــادره هیئتهــای اول و دوم  موضــوع قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف آبــاد تصرفــات مالکانــه و 
ک مــورد  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
گهــی می شــود.  تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
ــته  ــی داش ــان اعتراض ــند مالکیــت متقاضی ــدور س ــه ص ــبت ب ــه اشــخاص نس ک ــی  درصورت
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار  ثبــت اســناد و امــال
ک محــل تســلیم  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره ثبــت اســناد و امــال اولیــن آ
و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود 
را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. رای شــماره 11۰7 مورخــه 1۴۰۰/۰2/2۶ خانــم مهیــن 
منتظــری فرزنــد محمــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه به مســاحت 1۵7 مترمربع قســمتی از 
ک شــماره 1 فرعــی از 78۴ اصلــی واقــع در قطعــه 8 بخــش 11 حــوزه ثبــت ملک اصفهان.  پــال
متقاضــی ازطریــق انتقــال قطعــی مالــک مشــاعی مــی باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 
1۴۰۰/۰۴/۰7، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/22 - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر 

واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد - 11۵۵۵11 / م الــف

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

شــماره  رای  برابــر   ،1۳99/12/۰۶ تاریــخ:   ،1۳99۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰99۶ شــماره: 
تعییــن تکلیــف  قانــون  مــورخ 99/1۰/1۵ هیــات اول موضــوع   1۳99۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰8۵1
وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
کبر بشــماره  ملــک تیــران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی آقای حمید هــادی فرزند ا
شناســنامه ۳۵9 صــادره از تیــران بــه شــماره ملــی ۵۴991۰۳۶۴1 در ششــدانگ یــک قطعــه 
ک 2۰ اصلی واقع در روســتای تندران  باغ به مســاحت ۵۶۰17/28 مترمربع قســمتی از پال
بخش 12 ثبت اصفهان خریداری از مالک رســمی رضا یوســفی و قاســمعلی یوســفی محرز 
گهــی مــی  گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته  شــود درصورتــی 
گهــی به مدت دو ماه اعتــراض خود را به ایــن اداره  باشــند مــی تواننــد از تاریخ انتشــار اولین آ
تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور 
و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار 
نوبــت اول: 17۰۰/۰۴/۰7، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: 1۴۰۰/۰۴/22 - سیدمحمدحســن 

ک تیــران - 11۵۵۰11 / م الــف مصطفــوی رئیــس ثبــت اســناد و امــال

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

برابــر آراء صــادره هیئتهــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف آبــاد تصرفــات مالکانــه 
ک  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
گهــی مــی  موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
شــود. درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ  ثبــت اســناد و امــال
تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. رای شــماره 1۰1۶ 
ــه  ــبت ب ــی نس ــد حیدرعل ــادی فرزن ــف آب ــور نج ــاس پ ــرا عب ــم زه ــه 1۴۰۰/۰2/22 خان مورخ
ک شــماره 11 فرعــی  ششــدانگ یکبابخانــه بــه مســاحت 112 مترمربــع مجــزی شــده از پــال
از ۴۶۴ اصلــی واقــع در قطعــه ۵ از بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان. متقاضــی مالــک 
رســمی مشــاعی مــی باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 1۴۰۰/۰۴/۰7، تاریــخ انتشــار نوبــت 
ک شهرســتان نجــف آبــاد - 11۵۵727 / م الــف دوم: 1۴۰۰/۰۴/22، اداره ثبــت اســناد و امــال

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

برابــر آراء صــادره هیئتهــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی نجــف آبــاد تصرفــات مالکانــه 
ک  گردیــده اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال و بالمعــارض متقاضیــان محــرز 
گهــی مــی  موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
شــود. درصورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشــته 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره  باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولین  ثبــت اســناد و امــال
ک محل تســلیم و پس از  گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره ثبت اســناد و امال آ
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را به مرجع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. رای شــماره 12۰1 مورخــه 1۴۰۰/۰2/۳۰ خانم طیبه رســتمی نجف 
آبــادی فرزنــد حســن  نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانــه  بــه مســاحت 12۶/77  مترمربــع 
ک شــماره 1  فرعــی از ۴7۳ اصلــی واقــع در قطعــه ۶ از بخــش  11 حــوزه  مجــزی شــده از پــال
ثبــت ملــک اصفهــان. متقاضیــان مالــک مشــاعی مــی باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 
1۴۰۰/۰۴/۰7، تاریخ انتشــار دوم: 1۴۰۰/۰۴/22 - مهدی صادقی وصفی مدیر واحد ثبتی 

حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد - 11۵۵7۰1 / م الــف

گهی آ



سال پنجم - شماره  11۶8 
دوشنبه  7  تیر  1۴۰۰ -  17 ذی القعده  1۴۴2

ورزش28  ژوئن     2۰21 ۶

خبر

گذشــته  شــب  پدیــده  فوتبــال  تیــم  مهاجــم 
داشــت،  کــه  فرصت ســوزی هایی  علی رغــم 
گل پیروزی بخــش تیمــش را بــه ثمــر  توانســت 

برســاند.
گــزارش »ورزش ســه« جــدال تیم هــای فوتبال  بــه 
شــرایطی  در  گذشــته  شــب  کتــور  ترا و  پدیــده 
کــه بینندگان ایــن مســابقه از  بــه پایــان رســید 
جــذاب،  دوئلــی  تلویزیونــی  گیرنده هــای  پــای 
ســرعتی و نفســگیر را نظاره گــر بودنــد و دو تیــم 
کردنــد؛  گلزنــی پرشــماری را خلــق  فرصت هــای 
کــه نزدیــک  گردان مهــدی رحمتــی  بــه ویــژه شــا

بــه 7۰ دقیقــه 1۰ نفــره خــود را بــه دلیــل اخراج علی 
نعمتی دنبال کردند، نمایش تحســین برانگیزی 

از خــود نشــان دادنــد.
امیــن  پدیــده،  ترکیــب  بهترین هــای  از  یکــی 
قاســمی نژاد بــود؛ او بــه خوبــی توانســت بارهــا 
گلزنــی قــرار دهــد، هــر چنــد  خــود را در موقعیــت 
کــه بدشانســی و بی دقتــی شــانس های بزرگــی را 
گرفــت امــا در پایــان بــازی، او  کاپیتــان پدیــده  از 
توانســت دســت پــر از زمیــن مســابقه خــارج شــود 
و گل ســه امتیــازی و پیروزی بخــش تیمــش را بــه 

ثمــر برســاند.

کــه در صــد و یکمیــن بــازی دوران  قاســمی نژاد 
فوتبالــی خــود بــا پدیــده حضــور یافتــه بــود، بــه 
دنبــال دهمین گل در لیگ بیســتم بــود تا بتواند 
کنــد و پشــت ســر  گادویــن منشــا برابــری  بــا رکــورد 
گیــرد، او دو بــار در  گلــه قــرار  ســجاد شــهباززاده 17 
موقعیــت تــک بــه تــک بــا حبیــب فرعباســی قــرار 
گرفــت امــا ضربــات عجیــب او بــا بی دقتــی راهی به 

دروازه حریــف پیــدا نکــرد.
نصیــب  کــه  فرصت هایــی  ســرانجام  امــا 
قاســمی نژاد شــد، ســرنگونی ابوذر صفرزاده درون 
محوطــه جریمــه حریــف داور اعــام پنالتــی بــه 
ســود پدیــده کــرد و امیــن قاســمی نژاد کــه گل اول 
پدیــده در ایــن مســابقه را بــرای حســین مهربــان 
ســاخته بــود، پشــت پنالتی ایســتاد و بــار دیگــر برد 
ــوپ را  ــرد و ت ک ــی  ــدی رحمت گردان مه ــا را از آن ش
کار 2  کتــور دوخــت تــا حســاب  بــه تــور دروازه ترا
بــر 1 شــود و پدیده ای هــا از ایــن بــازی خانگــی ســه 

ــد. ــت آورن ــه دس ــل را ب کام ــاز  امتی
کارنامــه فوتبالــی خــود  امیــن قاســمی نژاد هــم بــه 
کــرد تا این چنیــن  یــک گل و یــک پــاس گل اضافــه 
کتور گذرانده باشد و  شــب درخشــانی را مقابل ترا
گلزنــان لیــگ بیســتم نیــز بــه رتبــه دوم  در جــدول 
کفــش  کــه بــرای رســیدن بــه  کنــد و البتــه  صعــود 
گلــه  کــه فاصلــه ای 7  کار دشــواری دارد، چــرا  طــا 
با ســجاد شــهباززاده آقای گل لیگ بیســتم دارد.

در شبی که می توانست هت تریک کند؛

قاسمینژادگلهایخودرادورقمیکرد

بــا اعــام ســازمان لیــگ فینــال جــام حذفــی روز 
»ورزش  گــزارش  بــه  می شــود.  برگــزار  مــرداد   ۱۸
ســه«، ســازمان لیــگ ســاعتی قبــل تاریــخ ســه 
کــه طبــق آن  کــرد  هفتــه پایانــی لیــگ برتــر را اعــام 
بیســتمین دوره لیــگ برتــر روز ۸ مــرداد بــه اتمــام 
می رســد. حــاال امیرحســین روشــنک مســئول 
جــام حذفــی تاریــخ مرحلــه نیمــه نهایــی و فینــال 
گفتــه او، روز ۱۳ و ۱۸  کــه طبــق  کــرده  را هــم اعــام 
مــرداد برگــزار می شــود و در واقــع چهــار تیــم حاضــر 
در مرحلــه نهایــی، ۴ روز بــرای آمــاده ســازی خــود 
فرصــت خواهنــد داشــت و ســپس پنــج روز بعــد 

بــازی فینــال فــرا خواهــد رســید.
ــا  گــو ب گفــت و  روشــنک مســئول جــام حذفــی در 
ســایت ســازمان لیگ فوتبال ایران اظهار داشــت: 
ــر در روز ۸  ــا توجــه بــه اتمــام مســابقات لیــگ برت ب
ــده  ــزاری مســابقات باقیمان مــرداد ۱۴۰۰ زمــان برگ
جــام حذفــی نیــز مشــخص شــد و به ایــن ترتیــب 
۱۳ مــرداد مســابقات مرحلــه نیمــه نهایــی جــام 
حذفــی برگــزار می شــود و مســابقه فینــال جــام 

حذفــی نیــز در تاریــخ ۱۸ مــرداد  برگزار خواهد شــد. 
به ایــن ترتیــب بــا مســابقه فینــال جــام حذفــی 
فصــل مســابقات ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بــه پایــان می رســد.
 ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فصــل  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
فوتبال ایــران روز ۱۶ آبــان آغــاز شــد و حــاال پــس از ۹ 
مــاه ســرانجام بــه پایــان می رســد و تیم هــا فرصــت 

آمــاده ســازی خــود را خواهنــد داشــت.
بازی هــای مرحلــه یــک چهــارم نهایــی روز ۲۴ تیــر 

ــه  ــارم و نیم ــک چه ــن ی ــوند و بی ــزار می ش ــاه برگ م
نهایــی، دو هفتــه فاصلــه خواهــد بــود.

پرسپولیس، استقال، خیبر، ملوان، آلومینیوم، 
گهــر و ســپاهان ۸ تیــم باقــی مانــده در  گل  فــوالد، 

گام حذفــی محســوب می شــوند.
کتــور فینــال جــام  گذشــته اســتقال و ترا فصــل 
ــت  ــه در نهای ک ــد  کردن ــزار  ــهد برگ ــی را در مش حذف

کتــور موفــق بــه پیــروزی شــد. ترا

فرهــاد مجیــدی برای پرداخت پــاداش به بازیکنان 
اســتقال، خانــه اش را فروخــت. فرهــاد مجیــدی 
بــه  گهــر  گل  مقابــل  اســتقال  پیــروزی  از  پــس 
بازیکنــان تیمــش قــول پــاداش داد. مجیــدی یــک 
کــرده  خانــه فروختــه و بــه بازیکنان ایــن تیــم اعــام 
کــه باشــگاه بــا مشــکات مالــی عدیــده  در روز هایــی 
روبــرو اســت، او به انــدازه خــودش تــاش می کنــد 

کــرده و  بخشــی از مشــکات مالــی بازیکنــان را حــل 
کنــد. بابــت هــر پیــروزی بــه آن هــا پــاداش پرداخــت 
کــه در بازی  ایــن اقــدام مجیــدی در شــرایطی اســت 
گهر سیرجان هیچ  گل  شب گذشته استقال برابر 
کــدام از اعضــای هیــات مدیره ایــن باشــگاه حضــور 
نداشــتند و بــه نظــر می رســد ســرمربی آبی ها ایــن 
روز هــا بــه تنهایی در تاش اســت مشــکات تیمش 

کنــد. را حــل 

از ورود ورزشــکاران پرورش اندام ایــران  گرجســتان 
کــه قصــد حضــور در تورنمنت ایــن کشــور را داشــتند 
ــا  کرون کســینه نشــدن در برابــر ویــروس  بــه دلیــل وا

ــرای  ــه ب ک ــران  ــرد.  تیــم پرورش اندام ای ک جلوگیــری 
گرجســتان،  بــزرگ  جایــزه  مســابقات  در  شــرکت 
کســینه  کشــور شــده بــود، بــه دلیــل وا عازم ایــن 
کرونــا، نتوانســت مجــوز  نبــودن در برابــر ویــروس 
را  مســابقات  در  حضــور  و  کشــور  به ایــن  ورود 
گرجســتان از  کنــد. ممانعــت مســئوالن  دریافــت 
ورود ورزشــکاران ایران به ایــن کشــور باعــث معطلــی 
۱۰ ســاعته آن هــا در فــرودگاه گرجســتان و در نهایــت 
بازگشتشــان به ایــران شــد. مشــخص نیســت چــرا 
فدراســیون بدنســازی بــدون توجه به رعایــت موارد 
قانونی در شــرایط فعلی، اقدام به اعزام ورزشــکاران 

کــرده اســت. گرجســتان  بــه رقابت هــای 

دونــده ســرعتی ایران ســهمیه المپیــک توکیــو را بــه 
ــی المپیــک  کمیتــه مل ــی  ــا هماهنگ دســت آورد. ب

فرزانــه فصیحــی، دونــده مــاده ۱۰۰ متر ایــران 
یونیورســالیتی  بنــد  از  اســتفاده  بــا 
بر ایــن  گرفــت.  المپیــک  ســهمیه 
ــهمیه  ــن س ــی نهمی ــاس فصیح اس

زنــان در بازی هــای توکیــو محســوب 
می شــود. ســیمین صفامهــر اولیــن 

در  تاریخ ایــران  متــر   ۱۰۰ دونــده 
کــه  بــود  توکیــو   ۱۹۶۴ المپیــک 

حــدود ۵۷ ســال بعد فصیحی 
هــم در ایــن مــاده دومیــن زن 

المپیکــی شــد. 
تعــداد ســهمیه های ایران نیــز بــه 
۶۵ رســید و رکــورد المپیــک 
البتــه  شــد  شکســته  ریــو 
در  کاراتــه  ســهمیه  یــک 
و  دارد  قــرار  خطــر  معــرض 
ــرود،  ــت ب ــت از دس ــن اس ممک
امــا مهــدی پیرجهــان دونــده ۴۰۰ 
کنــون از طریــق  متــر بــا مانــع هــم تــا 
رنکینــگ ســهمیه بــه دســت آورده اســت 
کــه بــرای المپیکــی دانســتن این دونــده 
ــگ  ــام رنکین ــاه و اع ــتم تیرم ــا هش ــد ت بای

کــرد. نهایــی فدراســیون جهانــی صبــر 

اعالم زمان پایان فصل فوتبالی در ایران؛

۱۸مرداد؛تاریخقطعیفینالجامحذفی فرهادمجیدیبرایپرداختپاداشها،
خانهفروخت!

تیمپرورشاندامایرانازگرجستاندیپورتشد!

فرزانهفصیحیالمپیکیشد

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

دروازه بــان ســابق ذوب آهــن و تیــم ملــی لبنــان از 
تیم هــای حاضــر در ســید یــک، بــازی مقابل ایــران را 

بــه مصــاف بــا ژاپــن ترجیــح می دهــد.
گــزارش  ایمنــا، تیــم ملــی لبنــان یکــی از راه  بــه 
یافتــگان به مرحله نهایی مقدماتــی جام جهانی 
اســت و بــه همــراه ویتنــام در آخریــن ســید یعنــی 
تیــم ملــی  کــه قطعــًا  گرفتــه  قــرار  ســید ششــم 
کشــورمان بــا یکــی از ایــن دو تیــم روبــرو خواهــد 

شــد. 
آن هــا در حالــی توانســتند جــواز حضــور در دور 
آغــاز  کــه در  کننــد  کســب  را  بعــدی مســابقات 
کــه   H گــروه مجــدد مرحلــه پیــش مقدماتــی در 
کــره جنوبــی برگــزار می شــد، متحمــل  بــه میزبانــی 
دو شکســت شــدند امــا بــا خــوش شانســی تمــام 
و بــه لطــف صدرنشــینی قطــر میزبــان، پنجمیــن 
گرفتنــد تــا همچنــان  گروه هــا لقــب  تیــم برتــر دوم 
بــرای حضــور در جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطــر شــانس 

داشــته باشــند.
مهــدی  تورنمنــت،  در ایــن  لبنانی هــا  ســنگربان 
که ســال گذشــته در نیم فصل  خلیل ۳۱ ســاله بود 
دوم بــه طــور قرضــی بــه ذوب آهــن آمــد امــا علیرغــم 
تبدیــل قــرارداد موقتــش بــه دائــم، نهایتــًا با ایــن 
ــه العهــد  ــاره ب ــا دوب ــرد ت ک ــی فســخ  باشــگاه اصفهان

لبنــان بپیونــدد. 

خلیــل امیــدوار اســت بــه همــراه تیــم ملــی فوتبــال 
گذاشــته  کشــورش آماده ســازی خوبــی را پشــت ســر 
و در مســابقات انتخابــی پیــش رو بــرای نخســتین 
کشــور بــه جــام جهانــی بجنگنــد  صعــود تاریخ ایــن 
در همیــن خصــوص مهدی خلیــل با خبرنگار ایمنا 
کــه در ادامــه می خوانیم: گفــت و گویــی انجــام داده 

در ابتدا به شما به خاطر صعود به دور بعدی 
انتخابی جام جهانی همراه با تیم ملی لبنان 
تبریک می گوئیم؛ سطح مسابقات انتخابی را 

چگونه دیدید؟
ممنونــم بابــت تبریــک. اول از همــه تورنمنــت برای 
کــه  ــا اتفاقاتــی  تیــم مــا آســان نبــود. بــه خصــوص ب
کــه مــا در  کرونــا بــرای جهــان رقــم زد و مشــکاتی 
لبنــان داشــتیم، به هر حــال روی عملکردمان تأثیر 
گــذار بــود. ســطح مســابقات بــرای بازیکنــان تیــم مــا 
کــه ســطح مســابقات و ســرعت آن  آســان نبــود چــرا 

از لیــگ داخلی مــان بیشــتر بــود.
شما در دو دیدار مقابل کره جنوبی و ترکمنستان 

شکست خوردید، فکر نمی کنید برای نتیجه 
گرفتن در بازی های آینده و مرحله بعدی انتخابی 

جام جهانی باید عملکردتان را بهتر کنید؟
بله، ایــن دو دیــدار بازی هــای ســختی بــود، امــا فکــر 
کنیــم. با ایــن  می کنــم می توانســتیم بهتــر عمــل 
کــه گفتم مســائل زیادی بــود که به  حــال همانطــور 
کــه در بهتریــن حالتمان بــازی کنیم  مــا اجــازه نــداد 

کــه فوتبــال بــه نحــوه آمــاده ســازی بســتگی  چــرا 
کــره جنوبــی بــه دالیــل  دارد و پیــش از ســفرمان بــه 
مختلفی نتوانســتیم به خوبــی آماده شــویم. با این 
ــه بعــدی بســیار  ــه مرحل ــه خاطــر صعــود ب وجــود ب
خرســندیم. بــه طــور قطــع بــرای مرحلــه نهایــی 
انتخابــی بیشــتر آمــاده خواهیــم شــد. می دانیــم 
کــه ادامــه مســابقات آســان نخواهــد بــود ولــی تیــم 
و بازیکنــان خوبــی داریــم و بــه عــاوه انگیــزه بیشــتر 
بــرای دور بعــد خواهیم داشــت چــون می دانیم این 

مرحلــه از تورنمنــت تــا چه انــدازه مهــم اســت.
شما در مصاف با کره جنوبی مقابل سون 

هیونگ مین، ستاره تاتنهام قرار گرفتید، بازی 
کردن مقابل سون چگونه بود؟

بــازی کــردن مقابــل بازیکنــان بزرگ همیشــه انگیزه 
گــر آنهــا در تیم هــا و  مضاعفــی دارد بــه خصــوص ا

لیگ هــای ســطح باالیــی تــوپ بزننــد. 
کننــده بــود  بــازی در برابــر ســان جالــب و ســرگرم 
کــه نیرویــی بــه مــن مــی داد تــا بــه بهتریــن نحــو  چــرا 
کنــم. امیــدوارم در آینــده بتوانیــم برابــر تیم هــا  بــازی 
کنیــم چــون بــه مــن و ســایر  و بازیکنــان بــزرگ بــازی 
هــم تیمی هایــم بــه عنــوان فوتبالیســت اعتمــاد 
ــازی  ــه نفــس بیشــتری داده و اجــازه می دهــد از ب ب

کــردن لــذت ببریــم.
در دور نهایی انتخابی که قرعه کشی آن به 

 با ایران یا 
ً
زودی برگزار خواهد شد، لبنان قطعا

ژاپن که در سید یک قرار دارند هم گروه خواهد 
شد، خودتان بازی مقابل کدام یک را ترجیح 

می دهید؟
شــخصًا عاقــه دارم مقابل ایــران بــازی کنیم چرا که 
فصــل قبلــی در ایــران حضــور داشــتیم و بــه همیــن 
بــه  را  خــودم  برابر ایرانی هــا  دارم  دوســت  خاطــر 
کــه بــه بــرای  گلــر نشــان دهــم. خــوب اســت  عنــوان 
گــردم.  ــاز  ــاره به ایــران ب ــازی در آزادی دوب دیــدن و ب
با ایــن حــال قطعــًا بــازی آســانی وجــود نــدارد چــون 
از  همــه دیدارهــا ســخت و دارای ســطح باالیــی 

فوتبــال خواهنــد بــود.
فکر می کنید بتوانید به جام جهانی راه پیدا 

کنید؟
صعــود بــه جــام جهانــی آســان نخواهــد بــود ولــی در 
گــر به خوبی  فوتبــال هیــچ چیز غیرممکن نیســت. ا
بــرای مرحلــه بعدی آمــاده شــویم و اردو و بازی های 
دوســتانه خوبی داشــته باشــیم، می توانیم برویم و 

بــرای صعــود بــه جــام جهانی بجنگیم.
گفت و گو از: سروش فدایی 

گلر تیم ملی لبنان:

دوست دارم در آزادی با ایران بازی کنیم
گزارشربخ

اصفهــان  اســتان  غریــق  نجــات  هیئــت  رئیــس 
تابســتان خبــر  اســتخرها در فصــل  بازگشــایی  از 
اســتخرهای  و  روبــاز  اســتخرهای  گفــت:  و  داده 
که قابلیت تبدیل به روباز را دارند،  سرپوشــیده ای 
دریافــت  را  نارنجــی  وضعیــت  در  فعالیــت  مجــوز 

کــرد.  خواهنــد 
محســن تابش فــر دربــاره عملکــرد هیئــت نجــات 
اظهــار   ،1۴۰۰ ســال  نخســت  مــاه   ۳ در  غریــق 
تعطیلــی  بــه  توجــه  بــا  مــدت  در ایــن  داشــت: 
کردیــم وضعیــت  چندیــن ماهــه اســتخرها تــاش 
ــاال نگــه داریــم  علمــی و دانــش ناجیــان غریــق را ب
مجــازی  صــورت  بــه  مختلفــی  دوره هــای  و 
کردیــم. خوشــبختانه در فصــل تابســتان  برگــزار 
بازگشــایی  کامــل  طــور  بــه  روبــاز  اســتخرهای 
کاملــی بــا  خواهنــد شــد و در ایــن زمینــه همــکاری 

داریــم. اســتخرداران 
وی دربــاره نحــوه بازگشــایی اســتخرها در فصــل 
گــروه »الــف«  گفــت: اســتخرهای روبــاز در  تابســتان 
گرفته انــد و در وضعیــت نارنجــی مجوز فعالیت  قــرار 
سرپوشــیده ای  اســتخرهای  داشــت؛  خواهنــد 
کــه قابلیــت تبدیــل شــدن بــه روبــاز را دارنــد در  نیــز 
گرفــت،  شــرایط نارنجــی مجــوز فعالیــت خواهنــد 
صــورت  در  نیــز  سرپوشــیده  کامــًا  اســتخرهای 
درخواســت از اداره کل ورزش و جوانــان و رعایــت 
برخــی پروتکل هــای بهداشــتی می تواننــد مجــوز 

کننــد. فعالیــت دریافــت 
اصفهــان  اســتان  غریــق  نجــات  هیئــت  رئیــس 
از  بســیاری  متأســفانه  کــرد:  خاطرنشــان 
شــاخص های تقویــم ســال 1۴۰۰ و پیش بینی هــای 
انجــام شــده توســط هیئــت، بــه دلیــل تعطیــل 
بــودن اســتخرها اجرایــی نشــد. بیــش از 7۰ تــا 8۰ 
درصــد برنامه هــای هیئــت نجــات غریق داخــل آب 
کــه اســتخرها بازگشــایی  انجــام می شــود و تــا زمانــی 
نشــود، نمی توانیــم برنامه های اصلی خــود را پیاده 
کســی بخواهــد منجــی  گــر  کنیــم. بــه طــور مثــال ا
در  را  الزم  مهارت هــای  تمــام  بایــد  شــود،  غریــق 

گیــرد و نمی توانــد از طریــق شــبکه ها  داخــل آب فــرا 
و فضــای مجــازی بــه مهــارت برســد.

تابش فــر افــزود: وقتــی اســتخرها تعطیــل اســت، 
نمی توانیــم بخــش زیــادی از برنامه هــای آموزشــی 
هیئــت را اجرایــی کنیم، با ایــن حال در این مــدت از 
طریــق فضــای مجازی امورمــان را انجام می دهیم. 
نتوانســتیم  شــرایط  در ایــن  کــه  اســت  درســت 
کنیــم امــا  ــه  ــه مجموعــه اضاف ــدی ب ناجیــان جدی
همیــن کــه توانســتیم ناجیــان غریق فعلــی را حفظ 
کــرده و علــم و دانــش آنها را به  روزرســانی کنیم، یکی 

از نقــاط مثبــت هیئــت بــه شــمار مــی رود.
از  یکــی  کــرد: هیئــت نجــات غریــق  وی تصریــح 
هیئت هــای  ســایر  بیــن  در  خــاص  هیئت هــای 
که  ورزشــی به شــمار می رود و تنها هیئتی هســتیم 
کامــًا رســالت آموزشــی دارد. نجــات غریــق در ُبعــد 
قهرمانــی، مســابقه یــا مدال المپیــک نــدارد و مانند 
کــه برنامه هــای آموزشــی اش را  یــک دانشــگاه اســت 

تحــت هــر شــرایطی اجــرا می کنــد.
پاســخ  در  اســتان  غریــق  نجــات  هیئــت  رئیــس 
به اینکــه اصلی تریــن دغدغه ایــن هیئــت در ســال 
مســئوالن  از  انتظــاری  چــه  و  چیســت  جــاری 
گفــت: انتظــار داریــم وضعیــت  ورزش اســتان دارد، 
بــه  مــردم  اعتمــاد  و  شــود  مشــخص  اســتخرها 
کسیناســیون  اســتخرها بازگــردد و هرچه ســریع تر وا
ــا بتوانیــم فعالیــت خــود را آغــاز  ــا انجــام شــود ت کرون
ســوی  از  کنــون  تا مالــی،  مســائل  دربــاره  کنیــم. 
کمکــی بــه مــا نشــده و اداره ورزش  مســئوالن هیــچ 
کــه روی  و جوانــان مــا را جــزو هیئت هایــی می بینــد 
پــای خود ایســتاده ایم و بــر همیــن اســاس بــه مــا 

کمکــی نمی کنــد.
کــرد: البته ایــن دیــد تــا زمانی درســت  تابش فــر بیــان 
کاس هــای  برگــزاری  بــا  هیئــت  در  مــا  کــه  بــود 
آموزشــی درآمدزایــی داشــتیم امــا در شــرایط فعلــی 
و بــا توجــه بــه بســته بــودن اســتخرها، نمی توانیــم 
نتیجــه  در  و  کنیــم  پیــاده  را  خــود  برنامه هــای 
درآمدزایــی هــم نداریــم. از طــرف دیگــر در این مدت 
کمــک مالــی نشــده ولــی  بــه هیئــت نجــات غریــق 
کنیــم و هنــوز در  توانســته ایم مخــارج خــود را اداره 
گر شــرایط تغییر  تنگنــا قــرار نگرفته ایــم. با ایــن حال ا
نکنــد، حتمــًا در آینــده بــا مشــکات مالــی شــدیدی 
مواجــه خواهیــم شــد و مســئوالن ورزش بایــد بــه ما 

کننــد. کمــک 

مربــی تیــم ملــی بســکتبال بــا ویلچــر بــا بیان اینکه با 
گــروه هســتیم، گفت:  تیم هــای اول و دوم دنیــا هــم 
کــه در  کیفیتــی داریــم  ــا  بازیکنــان بســیار خــوب و ب
کنــار  خــارج از ایــران بــازی می کننــد، حضــور آنهــا در 
بازیکنــان تیــم، تیــم ملــی را بــه یــک تیــم خــوب و بــا 

انگیــزه تبدیــل می کنــد. 
گفــت وگــو با ایســنا، در خصــوص  کمــال عشــق در 
وضعیــت چهارمیــن اردوی تیــم ملــی بســکتبال بــا 
کــه بــه منظــور آماده ســازی جهــت حضــور در  ویلچــر 
پارالمپیــک توکیــو از ۲۵ خردادمــاه در اصفهــان آغــاز 
شــده  اســت، گفت: ایــن چهارمیــن اردوی مــا اســت 
برگــزاری اســت، اردوی  کــه در اصفهــان در حــال 
بســیار خوبــی اســت و بایــد از هیئــت جانبــازان و 
معلوالن اســتان اصفهان تشــکر کنم که امکانات و 

ــد. کردن ــاده  ــن اردو آم ــی را برای ای ــرایط خوب ش
وی افزود: دو اردوی اول ما در تهران و اردوی ســوم 
بــا آنالیــز  در خراســان رضوی بــود، در ایــن اردوهــا 
کردیــم و  بازیکنــان، اعضــا تیــم را تــک تــک انتخــاب 
در مراحــل آخــر انتخابــی نفــرات هســتیم. در اردوی 
پنجــم در اســتان قــم ۱۲ نفــر نهایــی را انتخــاب 
می کنیــم و بعــد از آن ۲۶ تیــر مــاه عــازم مســابقات 

تدارکاتــی ترکیــه می شــویم.
مربــی تیــم ملــی بســکتبال بــا ویلچــر ادامــه داد: ایــن 
مســابقات موجــب شناســایی نقــاط ضعــف و قوت 
ــده در  ــی مان ــان باق ــم در زم ــا بتوانی ــود ت ــم می ش تی
کــه داریــم آنهــا را رفــع  مــرداد مــاه و در دو اردویــی 
کنیــم تــا بــا تمــام تــوان و آمادگــی به پارالمپیــک اعزام 

شــویم.
کارتــی ترکیــه،  عشــق در خصــوص بازی هــای تدا
در ایــن  حاضــر  تیم هــای  و  تعــداد  هنــوز  گفــت: 
اســت،  نشــده  رســمی اعام  طــور  بــه  مســابقات 
ــادا  کان ــس و  ــان، انگلی ــپانیا، آلم ــت از اس ــا صحب ام
ــا  ــند قطع ــته باش ــور داش ــا حض ــن تیم ه گر ای ــود، ا ب

مســابقات بســیار خوبــی خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه قرعه کشــی مســابقات پاراالمپیــک 

کــرد:  اضافــه  انگلیــس  و  آمریــکا  بــا  هم گروهــی  و 
می شــود،  تیمی برگــزار   ۶ گــروه  دو  در  مســابقات 
گــروه تیم هــای اول و دوم دنیــا یعنــی آمریــکا و  در 
انگلیــس و همچنین اســترالیا و آلمــان که تیم های 
قــوی هســتند، قــرار داریــم، امــا مــا نیــز تیــم قــوی و 
ــه  کــه ب ــم  خوبــی هســتیم، لژیونرهــای خوبــی داری
تیم هــای  از  نیــز  خواهندشــد، ایران  اضافــه  تیــم 
اســت.  ویلچــر  بــا  بســکتبال  دنیــای  در  مدعــی 
بــا ســربلندی و پیــروزی در مســابقات  امیــدوارم 
ــا دعــای خــوب مــردم  کــرده و ب پارالمپیــک شــرکت 
کمــک مســئوالن بتوانیــم بــا  و همــت بازیکنــان و 
کرده و با نتیجه خوب  قدرت در مســابقات شــرکت 

ــم. ــور بازگردی کش ــه  ب
ــا ویلچــر در خصــوص  ــی تیــم ملــی بســکتبال ب مرب
اروپایــی  لیگ هــای  در  حاضــر  بازیکنــان  حضــور 
کشــورهای مختلــف از  گفــت: بازیکنــان زیــادی در 
کــه بازی های  جملــه ترکیــه، اســپانیا و آلمــان داریــم 
کیفیتــی دارنــد و در ایــن اردو دو نفــر از آنهــا حضــور  با
کــه در  دارنــد و در اردوی بعــدی نیــز ســایر بازیکنــان 
حــال تمریــن و مســابقه بــه همــراه تیم هــای خــود 

هســتند، اضافــه خواهنــد شــد.
کــرد: بــا تکمیــل شــدن نفــرات و  عشــق تصریــح 
پــس از چنــد روز اردو در قــم عــازم مســابقات ترکیــه 
هماهنــگ  بــرای  خوبــی  فرصــت  کــه  می شــویم 
شــدن تمام نفرات تیم اســت، البته بعد از بازگشــت 
پارالمپیــک  تــا  باقیمانــده  فرصــت  در  و  به ایــران 

کامــل برســد. کــه تیــم بــه آمادگــی  امیدواریــم 
گذشــته  گفــت: شــرایط و امکانــات نســبت بــه  وی 
بهتــر شــده، همچنیــن تجربــه بازیکنــان نســبت 
گذشــته بیشــتر شــده  اســت. تیــم در مســابقات  بــه 
کــرده و لژیونرهای بیشــتری نســبت  زیــادی شــرکت 
گذشــته داریــم، در مجمــوع تجربــه تیــم خیلــی  بــه 
کــه  ایــن موضــوع  تــر شــده اســت  کامــل  بهتــر و 
تیم ملــی  مســابقات  و  برنامه هــا  در  می توانــد 

تاثیرگــذار باشــد.

رئیس هیئت نجات غریق اصفهان:  

شرایطتغییرنکند،
گرفتارمشکالتمالیشدیدمیشویم

مربی تیم ملی بسکتبال با ویلچر:

باتیمهایاولودومدنیاهمگروهیم

خبرخبر

سرانجام آزمون و خطای مربی گرانقیمت روس 
در تیم المپیکی والیبال ایران؛   

عذرخواهیچرا؟
بــرای  ملــی  تیــم  آماده ســازی  ســردرگمی در 
بار هــا  کــه  آنجــا نمایان تــر می شــود  المپیــک 
مجرا هــای  لیگ ملت هــا،  شــروع  از  پیــش 
کردند، ایــن  رسمی فدراســیون والیبــال عنــوان 
تورنمنــت مهــم راهــی بــرای آماده ســازی پیــش 
از المپیــک اســت و نتایــج اولویــت مــا نیســت، 
ولــی عذرخواهــی انجــام شــده بــر اثــر فشــار افــکار 
گــر اولویــت  کــه ا عمومــی، باعث ایــن ســوال شــد 
کار را بــه  بــا المپیــک بــود، چــرا نتایــج تیــم ملــی 

کشــاند؟  عذرخواهــی 
تیــم ملــی والیبــال از زمــان حضــورش در لیــگ 
جهانــی  لیــگ  را  آن  پیش تــر  کــه  ـ  ملت هــا 
گرفــت؛  را  نتایــج  بدتریــن  ـ  می خواندنــد 
گــران قیمــت  تیمی کــه والدیمیــر آلکنــو مربــی 
روس هدایــت می کــرد، از ۱۵ بــازی فقــط پنــج 
بــرد بــه دســت آورد. باخــت بــه ژاپــن و اســترالیا 
کــه  در لیــگ ملت هــای ۲۰۲۱ آنقــدر تلــخ بــود 
رییــس فدراســیون والیبــال را یک مــاه مانده به 
کــرد. المپیــک مجبــور بــه عذرخواهــی از مــردم 
کــه محمدرضــا  گذشــت  در ریمینی ایتالیــا چــه 
داورزنــی، رئیــس فدراســیون والیبــال را مجبــور 
هفتــه  پنــج  در  آنچــه  کــرد؟  عذرخواهــی  بــه 
برگــزاری لیگ ملت ها گذشــت، تغییــرات مدام 
در ترکیــب تیــم ملــی والیبــال بــود. اصــا اعــام 
کــه لیــگ ملت هــا حکــم شــناخت از  شــده بــود 
ترکیــب و بازیکنــان را بــرای حضــور در المپیــک 
دارد، امــا باخت هــای پیاپــی فشــار روانــی بــر 
کــه مربــی  تیــم و بازیکنــان را تــا جایــی بــاال بــرد 
اســتراحت  زمان هــای  در  اول،  بازی هــا  آرام 
بازی هــای آخــر بــه بازیکنــان می گفــت از چنیــن 

عملکــردی خجالــت نمی کشــید؟
آنچــه باعــث چنیــن وضعیتــی شــد، ســردرگمی 
ــذاری   ســرمربی و تیــم ملــی والیبــال در هدف گ
و شــناخت مســیر بــود؛ از ســویی بــه بازیکنــان 
کاظمــی و  ــر  ــی مثــل میثــم صالحــی، صاب جوان
ســعادت  بردیــا  و  اســفندیار  امیرحســین  یــا 
ــر  ــازی داده شــد، و از طرفــی می دانســتیم براب ب
صربســتان، آلمــان و یــا اســلوونی و آمریکا چقدر 
ــه  ــرد ب ــرای ب مهــم اســت پیــروز شــویم و اصــا ب

از  اســتفاده  ســردرگمی در  می رفتیــم؛  میــدان 
کــه پیش از لیــگ ملت ها هیچ تجربه  لیبرویــی 

ــرد. ک ملــی نداشــت همــه  را بهــت زده 
تیم ملی با دو پاســور )معروف و وادی( به لیگ 
ملت هــای ۲۰۲۱ رفــت و در میانــه ی راه از هفتــه 
ســوم جواد کریمی به تیم اضافه شــد؛ بســیاری 
کارشناســان از همــان ابتــدا بــه حضــور وادی  از 
بودنــد،  پاســور دوم هشــدار داده  بــه عنــوان 
آلکنــو  شــناخت  صــرف  بــازی  چندیــن  ولــی 
از ایــن موضــوع شــد، چــون اصــوال همــان یــک 
مربی ایرانــی همــراه تیــم هــم خــود ســال اول 
کــه روی نیمکــت تیــم ملــی می نشســت و  بــود 

اختیــاری هــم در تیــم نداشــت.
از  بــود؛ جــدا  پــر هزینــه ای  و خطــای  آزمــون 
مســائل فنــی، روشــن اســت کــه تیم ملــی از نظر 
روانــی تحــت تاثیــر موضوعاتــی در حاشــیه بــوده 
کاپیتــان تیــم دو بــازی  اســت. ســعید معــروف، 
ــرماخوردگی  ــه س ــه بهان ــت را ب ــی تورنمن ابتدای
حاضــر بــه حضــور در میــدان مســابقه نشــد. 
بــا  محــور،  اتوریتــه  روشــی  بــا  تیــم  ســرمربی 
کــرد تیــم ملــی را کنتــرل کند؛  اختیــار تــام تــاش 
کــه بــا رویه هــای مربیــان قبلــی تیــم  موضوعــی 
ملــی متفــاوت بــود. قــدرت چندیــن بازیکــن 
و  رفتــه  کنــار  تیــم  ارنــج  و  اصلــی در هدایــت 
کادر و بازیکنــان از بیــرون قابــل  درگیری هــای 

ــود. ــس ب لم
بــرای  ملــی  تیــم  آماده ســازی  ســردرگمی در 
بار هــا  کــه  آنجــا نمایان تــر می شــود  المپیــک 
مجرا هــای  لیگ ملت هــا  شــروع  از  پیــش 
کردند ایــن  رسمی فدراســیون والیبــال عنــوان 
تورنمنــت مهــم راهــی بــرای آماده ســازی پیــش 
از المپیــک اســت و نتایــج اولویــت مــا نیســت. 
ولــی عذرخواهــی انجــام شــده و فشــار افــکار 
ــر اولویــت  گ ــه ا ک عمومی باعث ایــن ســوال شــد 
آماده ســازی المپیــک بــود، چــرا نتایج تیم ملی 

کشــاند. کار را بــه عذرخواهــی 
زلزلــه  المپیــک  از  پیــش  والیبــال  ملــی  تیــم 
و  آرامــش  بــه  یــا  کــه  کــرد  تجربــه  را  خفیفــی 
از شــروع  قبــل  بــد  انرژی هــای  خالــی شــدن 
المپیــک توکیــو می انجامــد یــا امیــد بــه تکــرار 
می کنــد.  کم رنگ تــر  هــم  را  پنجمی المپیــک 
والیبــال  فدراســیون  تحلیل هــای  پیداســت 
و  فنــی  کادر  در  گســترده  تغییــرات  دربــاره 
بازیکنــان تنهــا چنــد مــاه مانــده بــه المپیــک به 
بن بســت رســیده و فقــط تصمیمــات ســریع و 
کــه می توانــد سرنوشــت تیــم  محتاطانــه اســت 
در المپیــک مــاه آتــی را تــا حــدودی تغییــر دهد.
نویسنده: دکتر فرزاد کفیلی

یادداشت میهمان
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فشــارخون بــاال در ســالمندان بــه همــان نســبت 
کــه قلــب را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد، می توانــد 
بــا  کنــد.  وارد  نیــز  مغــز  بــه  جــدی  آســیب های 
اســتفاده از راه کارهــای زیــر می تــوان شــدت ایــن 

کــرد. کــم و یــا حــذف  آســیب ها را 
فشارخون باال و ارتباط آن سایر ارگان ها:

فشــارخون بــاال بــا عنــوان قاتــل خامــوش شــناخته 
می شــود و تــا مــدت بســیار طوالنــی بــدون بــروز 
عالئــم و نشــانه می توانــد منجــر بــه بــروز ســکته های 

قلبــی و مغــزی در فــرد شــود. 
ازآنجایی کــه تمامی عملکــرد بــدن بــه جریــان خــون 
وابســته اســت بــا افزایــش فشــارخون فقــط قلــب 
تحــت تأثیــر قــرار نمی گیــرد، بلکــه تمامی ارگان هــای 
بــدن متأثــر از فشــار بــاالی خــون دچــار اختــالل 

عملکــرد می شــوند.
نداشــته  جریــان  بــدن  در  به درســتی  خــون  گــر  ا
کلیــه  و مغــز دچــار  باشــد ارگان هایــی ماننــد چشــم، 

شــد. خواهنــد  جبران ناپذیــر  آســیب های 
ــاال بــه مویرگ هــای مغــزی به ویــژه در  فشــارخون ب
بخش هــای مربــوط بــه شــناخت و حافظــه آســیب 
وارد می کنــد و خطــر ابتــال بــه زوال عقــل و انــواع 
آلزایمــر را به صــورت چشــمگیری افزایــش می دهــد. 
ــا تأثیــرات  بیماری هــای قلبــی عروقــی همچنیــن ب
منفــی خــود بــر ســالمت روان، موجــب بروز اســترس 
و اضطــراب در ســالمندان می شــود. از ســوی دیگــر 
اســترس و اضطراب باعث افزایش فشــارخون و بروز 

عــوارض آن می شــود.
ــا افزایــش ترشــح آدرنالیــن و    اســترس و اضطــراب ب
کورتیــزول باعــث افزایــش فشــارخون در فــرد شــود.

 انــزوای اجتماعــی و اجتنــاب از حضــور در جمــع 
افســردگی  از  ناشــی  کــه  خانــواده  و  دوســتان 
افزایــش  باعــث  می توانــد  اســت  ســالمندان  در 
فشــارخون در فــرد شــود.  فشــارخون بــاال اغلــب 
ناشــی از ســبک زندگــی ناســالم می باشــد. ماننــد 
کافــی، غــذای ناســالم و فشــار روانــی  عــدم فعالیــت 
کوچــک و  زیــاد. در اغلــب مــوارد ایجــاد تغییــرات 
جزئــی در ســبک زندگــی می توانــد از ابتــال و تشــدید 
بیماری هــای قلبــی عروقــی به راحتــی جلوگیــری 

ــد. کن
فشارخون خود را در منزل اندازه گیری کنید:

در طــول شــبانه روز فشــارخون تحــت تأثیــر عوامــل 
اســترس،  می شــود.  نوســان  دچــار  مختلــف 
فعالیــت بدنــی و ســایر هیجانــات منجــر بــه افزایــش 
منجــر  تحــرک  عــدم  و  اســتراحت  و  فشــارخون 
کــه  کاهــش فشــارخون می شــود. در افــرادی  بــه 
دارنــد  شــده  داده  تشــخیص  بــاالی  فشــارخون 
کــه در طــول روز فشــارخون خــود را  ضــروری اســت 

کننــد. کنتــرل  و  اندازه گیــری 
در زمان اندازه گیری فشارخون در منزل به چند 

نکته توجه کنید:
از  اســتفاده  فشــارخون،  اندازه گیــری  بــرای   
از  می گیرنــد  قــرار  بــازو  دور  کــه  فشارســنج هایی 
کــه دور مــچ پــا و یــا دســت  فشارســنج های مچــی 

ترانــد. دقیــق  و  مناســب تر  می شــوند  بســته 
فشــارخون  اندازه گیــری  از  قبــل  ســاعت  نیــم     
کافئیــن دار و همچنیــن  نوشــیدنی های الکلــی و یــا 

ســیگار مصــرف نکنیــد.
 1۰ الی 15 دقیقه قبل از اندازه گیری فشارخون روی 
کنیــد  صندلــی بنشــینید و آرامــش خــود را حفــظ 

کنیــد دســت خــود را روی دســته صندلــی یــا  ســعی 
میــز بــه مــوازات قلــب قــرار دهیــد.

علت ابتال به فشارخون باال چیست؟
فشــارخون بــاال دلیــل واحــد و مشــخصی نــدارد و 
مجموعه ای از عوامل مانند ســن، جنســیت، نژاد، 
ســابقه خانوادگی ازجمله عواملی هســتند که افراد 
را در معــرض ابتــال بــه فشــارخون باال قــرار می دهند. 
کتورهایی هســتند که خارج  این عوامل ازجمله فا

کنتــرل فرد اســت. از 
کنتــرل  کــه تحــت  امــا عوامــل بســیاری وجــود دارد 
گاهــی از ایــن  شــما اســت و شــما می توانیــد بــا آ
بــه  ابتــال  از  مانــع  روش هــا  از  اســتفاده  و  عوامــل 

بــاال در خــود شــوید. فشــارخون 
بــاال بــودن وزن، مصــرف مــواد غذایــی پرنمــک،  
و  دخانیــات  مصــرف  و  بدنــی  تحــرک  عــدم 
کــه بــا  نوشــیدنی های الکلــی ازجملــه عللــی اســت 
کنتــرل آنهــا می تــوان از ابتــال و تشــدید فشــارخون 

کــرد. بــاال جلوگیــری 
سایر عواملی که منجر به افزایش فشارخون 

می شوند عبارتند از:
کافئیــن دار ماننــد: قهــوه، چــای،   نوشــیدنی های 

ــرژی زا ــیدنی های ان ــابه، نوش نوش
ــارداری،  ــای ضدب ــد داروه ــی مانن ــا: داروهای  داروه
اختــالل  درمــان  داروهــای  کورتیکواســتروئیدها، 
بیــش فعالــی، داروهــای ضــد افســردگی و برخــی 
مصــرف  ســرطان ها  درمــان  در  کــه  داروهایــی  از 

می شــود.
 داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی مانند 

استامینوفن و ایبوپروفن
  داروهای محرک مانند کوکائین و متامفتامین ها

دانستنی های مهم پیرامون فشارخون
خبرربخ

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

برابــر آراء صــادره هیئتهــای اول و دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف 
وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحد 
ثبتــی نجــف آبــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر  اســت. لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال
گهــی می شــود.  بــه منظــور اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان  درصورتــی 
گهــی بــه مــدت  اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک متقاضیــان اعتراضــی  دو مــاه اعتــراض خــود را در اداره ثبــت اســناد و امــال
گهــی بــه مــدت دو مــاه  داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پــس از  اعتــراض خــود را در اداره ثبــت اســناد و امــال
اخــذ رســید، ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت 
خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد. 1( رای شــماره 1191 مورخــه 
14۰۰/۰2/29، آقــای فتــح الــه صادقــی پــور نجــف آبــادی فرزنــد حســنعلی و 
نصــرت همتیــان فرزنــد فرزنــد عبــداهلل  نســبت به ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره 3 فرعــی از 422  مســاحت 1۰5/26 مترمربــع مجــزی شــده از پــال
اصلــی واقــع در قطعــه 11 از بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان. متقاضــی 
مالک رسمی مشــاعی می باشــد. 2( رای شــماره 12۰2 مورخه 14۰۰/۰2/3۰ 
خانــم نصــرت همتیــان فرزنــد عبــداهلل نســبت بــه ششــدانگ یکبابخانه به 
ک شــماره 3 فرعــی از 422  مســاحت 1۰4/13 مترمربــع مجــزی شــده از پــال
اصلــی واقــع در قطعــه 11 از بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک اصفهــان. متقاضــی 

مالــک رسمی مشــاعی می باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 14۰۰/۰4/۰7، 
تاریــخ انتشــار دوم: 14۰۰/۰4/22 - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد 

ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک نجــف آبــاد - 1155985 / م الــف

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

برابر آراء صادره هیئتهای اول و دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــند رسمی مس ــد س ــاختمانهای فاق ــی و س ــی اراض ثبت
نجــف آبــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعارض متقاضیان محــرز گردیده اســت. 
ک موردتقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور  لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــال
کــه  گهــی می شــود. درصورتــی  اطــالع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز آ
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض  باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
ک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید،  خــود را در اداره ثبــت اســناد و امــال
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه 
مرجــع قضایــی تقدیم نماینــد. رای شــماره 999 مورخــه 14۰۰/۰2/21 آقای 
ســلطانعلی فاضــل نجــف آبــادی فرزنــد عزیــز ال... نســبت بــه ششــدانگ 
ک شــماره  یکبابخانــه بــه مســاحت 189/52 مترمربــع مجــزی شــده از پــال
1  فرعــی از 3۰۰ اصلــی واقعــی در قطعــه 5 از بخــش 11 حــوزه ثبــت ملــک 
اصفهــان. متقاضیــان ازطریــق انتقــال قطعــی مالــک رســمی  مشــاعی 
می باشــد. تاریــخ انتشــار نوبــت اول: 14۰۰/۰4/۰7، تاریــخ انتشــار نوبــت 
دوم: 14۰۰/۰4/22 - مهــدی صادقــی وصفــی مدیــر واحــد ثبتــی حوزه ثبت 

ــاد - 1156151 / م الــف ملــک نجــف آب

گهی آ

پژوهش

محققــان ایــن مطالعــه ایــن ایــده را طــرح اصلــی 
ــرای  ــرای ایجــاد ایمپلنت هــای مغــزی مناســب ب ب
درمــان ســندرم درد و ســایر اختــالالت مبتنــی بــر 
مغــز ماننــد اضطــراب، افســردگی و حمــالت پانیــک 
کــه ۲۱ ژوئــن  می داننــد. یافته هــای ایــن مطالعــه 
داد  نشــان  شــد  علمی منتشــر  معتبــر  مجلــه  در 
کاشــته  کــه ایــن دســتگاه در مغــز آنهــا  موش هایــی 
ــته تر  ــد آهس ــی ۴۰درص گهان ــگام درد نا ــده در هن ش
اســت،  خامــوش  دســتگاه  ایــن  کــه  زمانــی  از 

می کشــند. را  خــود  پنجه هــای 
بــه گفتــه نویســندگان ایــن مطالعــه، ایــن امر نشــان 
کــه ایــن دســتگاه از شــدت دردی  دهنــده آن اســت 

کــه ایــن جونــدگان تجربــه می کننــد، می کاهــد.
کــه  محققــان می گوینــد ایــن اولیــن تحقیــق اســت 

طــی آن از ایمپلنــت مغــز رایانــه ای بــرای تشــخیص 
ــود. ــتفاده می ش ــال اس ــان ح ــکین درد در زم و تس

گفــت:  مطالعــه  ارشــد  نویســنده  ونــگ  جینــگ 
ــت  ــن ایمپلن ــه ای ک ــد  ــان می ده ــا نش ــای م یافته ه
یــک اســتراتژی موثــر بــرای درمــان درد حتــی در 
کــه تشــخیص یــا مدیریــت عالئــم بــه طــور  مــواردی 

ســنتی دشــوار اســت، ارائــه می دهــد.
کــه  گفتــه وانــگ، ایمپلنت هــای مغــز رایانــه ای  بــه 
کنتــرل  ع و  قبــاًل بــرای جلوگیــری ازحمــالت صــر
دســتگاه های مصنوعــی اســتفاده شــده بودنــد، 
ممکــن اســت طیــف وســیعی از ایــن مشــکالت را 
کــه بــه عنــوان یــک رابــط  کنــد. ایــن فنــاوری  حــل 
حلقــه بســته مغــز و ماشــین شــناخته می شــود، 
فعالیت مغز را در قشر قدامی کمربندی، منطقه ای 

کــه بــرای پــردازش درد بســیار حیاتــی اســت،  از مغــز 
تشــخیص می دهــد. ســپس یــک رایانــه متصــل 
بــه دســتگاه، بــه طــور خــودکار الگوهــای الکتریکــی 
کــه بــا درد ارتبــاط دارنــد شناســایی می کنــد.  مغــز را 
بــا تشــخیص عالئــم درد رایانــه بــا تحریــک درمانــی 
ناحیه دیگری از مغز به نام قشــر پیش پیشــانی آن 

را تســکین می دهــد.
محققــان  مطالعــه،  ایــن  از  بخشــی  عنــوان  بــه 
الکترودهــای ریــزی را در مغــز ده هــا مــوش نصــب 
کردنــد و ســپس آنهــا را در معــرض مقــدار دقیقــی از 
درد قــرار دادنــد و ســپس عملکــرد حیوانــات از نظــر 
دور شــدن ســریع از منبــع درد را مــورد بررســی قــرار 
کننــد  دادنــد و ســپس محققــان توانســتند ردیابــی 
کــه دســتگاه چگونــه فعالیــت مغــزی مبتنــی بــر درد 
را در قشــر قدامی کمربنــدی شناســایی کــرده و بــه تــا 
کاهــش دهــد.  چــه انــدازه می توانــد احســاس درد را 
گفتــه محققــان دســتگاه در بیــش از ۸۰درصــد  بــه 

مواقــع موفــق بــه تشــخیص دقیــق درد شــد.
کمــک  ایــن دســتگاه ممکــن اســت بــه محققــان 
مغــز  در  درد  چگونگــی  از  بهتــری  درک  تــا  کنــد 
بــه  اســت  ایــن ممکــن  بــر  باشــند.عالوه  داشــته 
بــرای  دارویــی  غیــر  درمان هــای  توســعه  در  آنهــا 
ــراب،  ــد اضط ــاب و روان مانن ــالالت اعص ــایر اخت س
کنــد. کمــک  افســردگی و اســترس پــس از ســانحه 

کروناربختسکین درد با ایمپلنت مغزی

پژوهشربخ

تغذیهربخ

فنــاوری  موفقیــت  از  کــه  »بایونتــک«  شــرکت 
کووید-۱۹ خشــنود  mRNA خود در برابر بیماری 
کســن ســرطان تمرکــز  کنــون بــر روی وا اســت، ا

کــرده اســت.
ایــن شــرکت بــه تازگــی آزمایــش فــاز دوم خــود 
کســن پیشــرفته ســرطان مالنومــا را بــرای  بــرای وا

کــرده اســت. بیمــاران در اتحادیــه اروپــا آغــاز 
»بایونتــک« خــود را یــک شــرکت ایمنی درمانــی 
درمــان  زمینــه  در  کــه  می دانــد  جدیــد  نســل 
ســرطان و ســایر بیماری هــای جــدی پیشــگام 

اســت.
کوویــد-۱۹ یــک انحــراف جزئــی در مســیر  کســن  وا
کــه هــدف اصلــی ایــن  ایــن شــرکت بــود، چــرا 
 mRNA کســن های شــرکت توســعه و ســاخت وا
کــه شــیوع  بــرای انــواع مختلــف ســرطان بــود 
کرونــا آن را تحــت تاثیــر قــرار داد و بــه  ویــروس 

تعویــق انداخــت.
کســن های  کنــون خــط تولیــد ایــن شــرکت بــا وا ا
mRNA پر شــده اســت که انواع مختلف ســرطان 
را هــدف قــرار می دهنــد و بیشــتر آنهــا در مراحــل 

پیش بالینــی هســتند.
کســن  وا  ۲ فــاز  آزمایــش   

ً
اخیــرا »بایونتــک« 

کســن  کــه یــک وا کــرده اســت  »BNT۱۱۱« را آغــاز 
بــادی  آنتــی  بــا یــک داروی  mRNA در ترکیــب 
بیمــاران  در   )LibtAyo(»لیبتایــو« بــه  موســوم 
بــه مالنــوم پیشــرفته اســت. »لیبتایــو«  مبتــال 
 )cemipLimAb(»ســمیپلیماب« تجــاری  نــام 
کــه بــه طــور مشــترک توســط شــرکت های  اســت 

 )SANofi(»و »ســانوفی )RegeNeRoN(»ریجنــرون«
پادتــن  یــا  آنتی بــادی  یــک  و  شــده  ســاخته 

اســت.  ۱-pD ضــد  مونوکلونــال 
»BNT۱۱۱« چهــار آنتــی ژن مرتبــط بــا تومــور بــه 
 ،»MAGE-A۳«  ،»۱-Ny-eSo« نام هــای 
رمزگــذاری   »tpte« و )tyRoSiNASe(»تیروزینــاز«
کــه ۹۰ درصــد  می کنــد. »بایونتــک« ادعــا می کنــد 
ــه مالنومــا حداقــل یکــی از ایــن  بیمــاران مبتــال ب

آنتی ژن هــا را بیــان می کننــد.
کاندیداهای  کســن »BNT۱۱۱« یکی از چندین  وا
شــرکت  توســط  کــه  اســت  ســرطان  کســن  وا
»بایونتــک« تحــت بســتر »fixVAc« آن طراحــی 

شــده اســت. 
»fixVAc« شــامل ترکیبــی ثابــت از آنتی ژن هــای 
 mRNA بــا کدگــذاری شــده تومــور  اختصاصــی 
مــورد  دندریتیــک  ســلول های  بــه  کــه  اســت 
گرفتــه تحویــل داده می شــود. ایــن  هــدف قــرار 
کســن ها بــا برانگیختــن پاســخ ایمنــی قــوی در  وا
کمــک می کننــد  برابــر ایــن آنتی ژن هــا بــه بــدن 
کــه بیــش از حــد ایــن  ســلول های ســرطانی را 
آنتی ژن هــا را بیــان می کننــد، هــدف قــرار دهــد.
آزمایــش فــاز دوم بــا هــدف بررســی ۱۲۰ بیمــار از 
اسپانیا، آلمان، ایتالیا، لهستان، ایاالت متحده، 
انگلیــس و اســترالیا انجــام می شــود. ایــن آزمایش 
ــدت  ــی م ــور ارزیاب ــه منظ ــنجی ب ــدا از ایمنی س ج
کســن و آنتی بــادی و  زمــان پاســخ ترکیبــی از وا
هنگامی کــه بــه عنــوان تنهــا دارو تجویــز می شــود، 

انجــام می شــود.
کســن پس از نشــان دادن  آزمایــش فــاز دوم این وا
ایمنــی خــوب در ۸۹ بیمــار طــی آزمایــش فــاز یــک 
آغــاز شــد. نتایــج آن نیــز در مجلــه NAtuRe در 

ژوئیــه ســال ۲۰۲۰ منتشــر شــد.
»اوزلــم تورکــی« بنیانگــذار و مدیــر ارشــد پزشــکی 
شــرکت »بایونتــک« می گویــد: بــا شــروع آزمایــش 
درک  بــرای  خــود  اولیــه  مســیر  بــه  مــا   ،۲ فــاز 
کسن mRNA برای بیماران سرطانی  پتانسیل وا

می دهیــم. ادامــه 

آنجایــی  از  کرده انــد  اعــالم  پژوهشــگران اخیــرًا 
کــه بیــش از ۹۰ درصــد افــراد مبتــال بــه بیمــاری 
کرونــا آلــوده  گونــه دلتــای ویــروس  کوویــد -۱۹ بــه 
گونــه  کــه ایــن  گرفــت  شــده اند، می تــوان نتیجــه 
ابتــال  خطــر  و  اســت  ک تــر  خطرنا و  مســری تر 
کوویــد -۱۹ را افزایــش  بــه نــوع شــدید بیمــاری 

می دهــد.
کرونــا بــه ســرعت  گونــه دلتــا ویــروس  همچنیــن 
بــه  اســت  کــرده  پیــدا  شــیوع  انگلســتان  در 
گفــت نزدیــک بــه ۱۰۰ درصــد  کــه می تــوان  طــوری 
ــوج  ــده اند و م ــوده ش ــه آل گون ــن  ــه ای ــان ب مبتالی

ــد -۱۹ در ایــن  کووی جدیــدی از شــیوع بیمــاری 
ــت. ــده اس ــاز ش ــور آغ کش

انگلســتان  در  شــده  انجــام  مطالعــات  نتایــج 
بســتری شــدن در  کــه خطــر  نشــان می دهــد 
بیمــاری  از  ناشــی  میــر  و  مــرگ  و  بیمارســتان 
ــا  کرون کســن  ــه وا ک ــرادی  ــد -۱۹ در میــان اف کووی
بــه میــزان قابــل توجهــی  کرده انــد  را دریافــت 
بــه  توجــه  بــا  بنابرایــن  پیــدا می کنــد،  کاهــش 
کرونــا، الزم  گونــه دلتــا ویــروس  گســترده  شــیوع 
کرونــا  کســن  اســت افــراد در زمــان تعییــن شــده وا

کننــد. را تزریــق 
کــه در حــال حاضــر بــا توجــه  محققــان معتقدنــد 
کرونــا،  گونــه دلتــا ویــروس  گســترده  بــه شــیوع 
کســینه نشــده بیــش از پیــش در معــرض  افــراد وا

کوویــد -۱۹ قــرار خواهنــد  نــوع شــدید بیمــاری 
کسیناســیون  گرفــت بــه همیــن دلیــل موضــوع وا
گرفتــه  یکــی از نگرانی هــای اصلــی آن هــا در نظــر 

شــده اســت.
کنــون ۶۵.۴ درصــد افــراد آمریکایــی حداقــل  تــا 
کرده انــد و  کرونــا را دریافــت  کســن  یــک دوز وا
کســینه  کامــل وا ۵۵.۹ درصــد نیــز بــه صــورت 

شــده اند.
کسیناســیون بــرای افــراد ۱۲ ســال بــه  میــزان وا
کشــور ۶۲.۵ درصــد و بــرای افــراد  بــاال در ایــن 
شــده  اعــالم  درصــد   ۶۵.۴ ســال،   ۱۸ بــاالی 

اســت.

عوامــل بســیاری بــه ایجــاد و تشــدید زخــم بســتر 
کمــک می کنــد: ســن بــاالی 65 ســال، بی اختیــاری 
وزن  نامناســب،کاهش  غذایــی  رژیــم  ادراری، 

کافــی گهانــی، عــدم مصــرف مایعــات  نا
وظایف متخصص تغذیه

ســوءتغذیه اثــرات نامطلوبــی بــر زخــم بســتر خواهد 
داشــت. در افــراد بیمــار و به ویــژه ســالمندان و ســایر 
کــه بــه دالیــل مختلــف دچــار مشــکالت  افــرادی 
شــده اند  مســتقل  به صــورت  غــذا  خــورد  و  بلــع 
کمبودهــای  انجــام غربالگــری اولیــه جهــت بررســی 
گســترش  تغذیــه ای احتمالــی ضــروری اســت. زیــرا 
زخــم بســتر کامــاًل بــه رژیم غذایی مناســب بــا کالری 

کافــی وابســته اســت.
شناســایی  تغذیــه ای:  ارزیابــی  انجــام  از  هــدف 
کم آبــی و رفعــان، تعییــن  ســوءتغذیه، توجــه بــه 
مکمل هــای مناســب برای بیمــار دارای زخم بســتر 

اســت.
وظایــف مراقــب و پرســتار بیمــار در مقابــل بیمــار 
مبتــال بــه زخــم بســتر،مراقب و پرســتار بیمــار بایــد 
ــار  ــرای بیم ــی را ب ــب و متعادل ــی مناس ــه غذای برنام

کننــد. طراحــی 
تأمین انرژی بدن

کافــی بــرای جلوگیــری از دســت رفتن  تأمیــن انــرژی 
وزن و یــا افزایــش وزن بیمــار و کمک بــه درمان زخم 
کــه بایــد مــد نظــر  بســتر مهم تریــن نکتــه ای اســت 
کافــی به ویــژه در افــراد  ــرژی  قــرار بگیــرد. دریافــت ان
کــردن وزن بیمــار به کاهش  الغــر بــه دلیــل متعــادل 
فشــار از روی قســمت آســیب دیده منجــر می شــود. 

کلــزا،  کربوهیدرات هــا و روغن هــای ســالم ماننــد 
ماهــی  و زیتــون منابــع خوبــی بــرای دریافــت انــرژی 

هستند.
تأمین فیبر غذایی

برنامــه غذایــی باید شــامل تمام گروه هــای غذایی، 
غــالت  و  لبنیــات  ســبزیجات،  میــوه  پروتئیــن، 
باشــد.در وعــده غذایــی روزانــه بیمــار ســبزیجات و 
میوه هــای سرشــار از ویتامیــن ث مانند توت فرنگی 
کافــی  و اســفناج را بگنجانیــد، بــرای تأمیــن روی 
و  گوشــت  غ،  تخم مــر پروتئیــن،  غــالت،  از  بــدن 
لبنیــات و غذاهــای دریایــی را بــرای بیمــار آمــاده 

کنیــد.
مراقبیــن و پرســتاران پیوســته در تنظیــم برنامــه 
غذایــی بیمــار بایــد نظــر پزشــک متخصــص را در 

الویــت قــرار دهنــد.
تأمین پروتئین کافی

بــرای بیمــاران دارای زخــم بســتر بایــد پروتئیــن 
تمامی وعده هــای  و  گرفتــه شــود.  نظــر  در  کافــی 
غذایــی آنهــا حــاوی مــواد غذایــی پروتئینــی باشــد. 
مــواد  از جملــه  غ  مــر پنیــر و  غ، ماســت،  تخم مــر
گانــه  جدا وعده هــای  در  کــه  هســتند  غذایــی 
می تواننــد پروتئیــن کافــی برای بیمــار تأمین کنند. 
در زمــان تعییــن ســطح پروتئیــن موردنیــاز بایــد 
شــرایط ســالمتی و ســایر بیماری هــا نیــز مــد نظــر 
ــوی  کلی ــایی  ــاران دارای نارس ــد و در بیم ــرار بگیرن ق
اســتفاده از پروتئیــن بــا محدودیــت مواجــه اســت.

تأمین آب بدن
بــا اســتفاده از نوشــیدنی های  آب بــدن بیمــار را 
بیمــار  بــدن  کم آبــی  از  و  کننــد  تأمیــن  مناســب 
کافــی بــدن بــه بهبــود  کننــد. تأمیــن آب  جلوگیــری 
کمــک می کنــد و در  جریــان خــون و تغذیــه ســلولی 
کمــک می کنــد.  درمــان و جلوگیــری از زخــم بســتر 
کافــی به ویــژه در افــراد مبتــال بــه  مصــرف مایعــات 
دیابــت و بیماری هــای کلیــوی از اهمیــت بیشــتری 
برخــوردار اســت. در مبتالیــان بــه دیابــت، ســطح 
قنــد خــون پیوســته بایــد مــورد ارزیابــی قرار بگیــرد تا 

از وخیم تــر شــدن زخــم جلوگیــری شــود.

کسنسرطانبازمیگردد »بایونتک«حاالبهوا

آیاگونهدلتاویروسکرونامسریتراست؟

نقش تغذیه در کنترل زخم بستر

دانستنی ها دانستنی ها

باشــد،  ک  ترســنا اســت   ممکــن  خون دمــاغ 
امــا معمــواًل نشــانه هیچ چیــز جــدی نیســت و 
اغلــب در خانــه قابــل درمــان اســت.  نام پزشــکی 
کســی اســت. در هنــگام  خونریــزی بینــی اپیستا
ــا  خونریــزی بینــی، خــون از یــک ســوراخ بینــی ی
هــر دو ســوراخ بینــی جریــان می یابــد. خونریــزی 
کــم باشــد و از چنــد ثانیــه تــا 15  می توانــد زیــاد یــا 

دقیقــه یــا بیشــتر طــول بکشــد.
روش های خانگی درمان خونریزی بینی

بنشــینید  دقیقــه،   15-1۰ مــدت  بــه  حداقــل 
بــاالی  دقیقــًا  را  خــود  بینــی  نــرم  قســمت  و 
ســوراخ های بینــی را بچرخانید.بــه جلــو خــم 
شــوید و از طریــق دهــان نفــس بکشــید، ایــن 
باعــث می شــود خــون به جــای پاییــن حلــق، بــه 

بینــی شــما تخلیــه شــود.
ــده  ــانده ش ــه پوش ــط حول ــه توس ک ــخ را  ــه ی کیس
دهید.به جــای  قــرار  خــود  بینــی  روی  اســت، 
خوابیــدن در حالــت ایســتاده قــرار بگیریــد، زیــرا 
کاهــش  فشــارخون در رگ هــای بینــی شــما را 
جلوگیــری  بیشــتر  خون ریــزی  از  و  می دهــد 

می کنــد.
گــر خونریــزی در نهایــت متوقــف شــود، معمــواًل  ا
نیــازی بــه مشــاوره پزشــکی نداریــد. بااین حــال، 
در برخــی مــوارد ممکــن اســت نیــاز بــه درمــان 
بیشــتر توســط پزشــک عمومی یا در بیمارســتان 

داشــته باشــید.
چه موقع باید به دنبال مشاوره پزشکی 

باشید
کننــده خــون )ضــد انعقــاد  گــر فــرد داروی رقیــق  ا
یــا  می کنــد  مصــرف  وارفاریــن  ماننــد  خــون( 
دارای اختــالل لختــه شــدن ماننــد هموفیلــی 
اســت و خونریــزی متوقــف نمی شــود.فرد عالئــم 
کم خونــی ماننــد تپــش قلــب، تنگــی نفــس و 

دارد. رنگ پریدگــی 
فــرد مرتبــًا دچــار خون دمــاغ می شــود.خونریزی 
بیــش از 2۰ دقیقــه ادامــه دارد.خونریــزی شــدید 
ــادی از دســت داده اســت.فرد  اســت و خــون زی

در تنفــس مشــکل دارد.
کــه باعــث  مقــدار زیــادی خــون را قــورت می دهــد 
اســتفراغ می شــود،خون  دمــاغ پــس از آســیب 

جــدی ماننــد تصــادف اتومبیــل ایجــاد شــود.
علل عمده خونریزی بینی

قســمت داخلــی بینــی مملــو از رگه هــای خونــی 
کــه می توانــد آســیب  کوچــک و ظریــف اســت 

کنــد. ببینــد و به راحتــی خونریــزی 

ک،  آمونیــا ماننــد  شــیمیایی،  محرک هــای 
سینوزیت مزمن، مصرف کوکائین، سرماخوردگی، 

انحــراف تیغــه بینــی
بینــی،  گرفتــن  بینــی،  در  خارجــی  جســم 
بــرای  کــه  آنهایــی  ماننــد  بینــی،  اســپری های 
صــورت  در  می شــود،  اســتفاده  آلــرژی  درمــان 
ــان  ــک )احتق ــر آلرژی ــت غی ــتفاده مداوم،رینی اس
کــه مربــوط بــه آلــرژی نیســت(،  مزمــن یــا عطســه 
ضربــه بــه بینی،یــک آســیب جزئــی بــه بینــی 
شــما،تغییر رطوبــت یــا دما باعث خشــک شــدن 

بینــی می شــود. تــرک خــوردن  و 
رگــه ای  از  می توانــد  خونریــزی  اوقــات،  گاهــی 
ایــن  شــود.  ایجــاد  بینــی  اعمــاق  در  خونــی 
می توانــد در اثــر ضربــه بــه ســر، جراحــی بینــی 
اخیــر و تصلــب شــرایین )تصلــب شــرایین( ایجاد 

شــود.
اســت  شــایع  کمتــر  کــه  خون دمــاغ  علــل 
ــزی  ــازی خونری ــرف الکل،تالنژکت ــد از:مص عبارتن
دهنــده ارثی،ترومبوســیتوپنی ایمنی،ســرطان 
پارانازال،پولیــپ  و  بینــی  خون،تومورهــای 
به طورکلــی، خون دمــاغ  بینــی،  بینی،جراحــی 

یــا نتیجــه فشــارخون بــاال نیســت. نشــانه 
چه کسانی دچار خون دماغ می شوند؟

کثــر افــراد هــر  خون دمــاغ نســبتًا شــایع اســت و ا
گاهــی آنهــا را تجربــه می کننــد. هرکســی  از چنــد 
می توانــد دچــار خون دمــاغ شــود، امــا اغلــب ایــن 

مــوارد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد:
کــودکان بیــن دو تــا 1۰ ســال، افــراد مســن، زنــان   
کننــده  کــه از داروهــای رقیــق  حامله،افــرادی 
ــا داروهــای ضــد انعقــاد  خــون ماننــد آســپرین ی
خــون ماننــد وارفاریــن اســتفاده می کنند،افــراد 
مبتــال بــه اختــالالت لختــه شــدن خــون، ماننــد 

هموفیلــی
در صــورت مصــرف داروهــای ضــد انعقــاد خــون، 
اختــالل لختــه شــدن خــون یــا فشــارخون بــاال 
اســت خونریــزی  )خــون فشــارخون(، ممکــن 

شــدیدتر یــا طوالنی تــر باشــد.

غرغــره آب نمــک یــک درمــان خانگــی ســاده، ایمن 
و مقرون به صرفــه اســت. آب نمــک اغلــب بــرای 
تنفســی  عفونت هــای  گلــودرد،  کــردن  برطــرف 
عفونت هــای  یــا  ســرماخوردگی  ماننــد  ویروســی 

سینوســی اســتفاده می شــوند.
غرغــره آب نمــک همچنیــن می توانــد بــه برطــرف 
کمــک  ــا ســایر مشــکالت خفیــف  ــرژی ی نمــودن آل
کننــد. غرغــره آب نمــک ممکــن اســت هــم بــرای 
تســکین عفونــت و هــم بــرای جلوگیــری از بدتــر 

شــدن آن هــا مؤثــر باشــد.
کامــاًل آســان اســت. ایــن  تهیــه غرغــره آب نمــک 
ترکیــب فقــط بــه دو مــاده – آب و نمــک نیــاز دارد. 
کــم اســت و  زمــان ســاخت و اســتفاده از آن بســیار 
کــودکان بــاالی 6 ســال )و برای  اســتفاده از آن بــرای 
کاماًل  کــه به راحتــی بتوانــد غرغــره نمایــد(  هــر کســی 

ایمــن و بی خطــر اســت.
طبیعــی،  نســبتًا  درمــان  یــک  ایــن  کــه  ازآنجا
درمــان  بــرای  اســت،   راحــت  و  مقرون به صرفــه 
برخــی از بیماری هــا یــک درمــان خانگی اســتاندارد 
محســوب می شــود. در این مقاله به بررســی نحوه 
انجــام غرغــره آب نمــک، فوایــد آن و مــوارد دیگــر 

پرداخته ایــم.
چرا باید از غرغره آب نمک استفاده کنم؟

ترکیــب  یــک  به عنــوان  نمــک  آب  غرغره هــای 
ــی  ــای جزئ ــی از بیماری ه ــان برخ ــرای درم ــاده ب آم
کار  می باشــد. ایــن ترکیــب از گذشــته و قبــل از روی 
آمــدن طــب مــدرن به عنــوان درمــان جایگزیــن بــا 

گرفتــه اســت. ــرار  موفقیــت مورداســتفاده ق
در حقیقــت امــروزه تحقیقــات پزشــکی مــدرن از 
غرغــره آب نمــک به عنــوان یــک روش مؤثــر بــرای 
بهداشــتی  جزیــی  مشــکالت  از  برخــی  درمــان 

می نمایــد. اســتفاده 
کــه نمک بــه بیرون  از نظــر علمی ثابــت شــده اســت 
کمــک  دهــان  بافت هــای  از  عفونــت  کشــیدن 

می کنــد و همزمــان یــک ســد دفاعی از نمــک ایجاد 
می کنــد جلــوی ورود آب و عوامل بیماری زای مضر 

را بــه داخــل بافــت می گیــرد.
کــه غرغــره آب نمــک  ایــن ترکیــب باعــث می شــود 
کتری هــا، کاهــش  بــرای جلوگیــری از ویروس هــا و با
تســکین  و  گلــو،  و  دهــان  در  عفونــت  احتمالــی 
گیــرد. التهــاب در مــوارد خــاص مــورد اســتفاده قــرار 

موارد استفاده از غرغره آب نمک : 
گلو درد

کــه غرغــره آب نمــک یــک روش درمانــی  در حالــی 
گلو درد اســت،  خانگی بســیار قدیمی بــرای درمــان 
گلــو درد  بــرای  امــا غرغــره آب نمــک هنــوز هــم 
توســط پزشــکان در درمان هــای بالینــی توصیــه 
می شود، البته نتایج مؤثر آن در تحقیقات بالینی 
کــه در ســال 2۰11 انجــام شــد ذکــر شــده  گســترده ای 

اســت.
غرغــره آب نمــک به خصــوص بــرای ســرماخوردگی 
گلــودرد خفیــف می شــوند  کــه باعــث  یــا آنفوالنــزا 
گلو  بســیار مؤثر هســتند. اســتفاده از این ترکیب در 
ــا ایبوپروفــن  درد شــدید بــه همــراه اســتامینوفن ی

می توانــد از شــدت درد بکاهــد.
مطالعــات  تنفســی:  و  سینوســی  عفونت هــای 
ــن  ــک ممک ــه آب نم ک ــد  ــان می ده ــن نش همچنی
کنــد،  کمــک  کاهــش شــدت عفونــت  اســت بــه 
کتریایــی.  چــه از نظــر عفونــت ویروســی و چــه با
هســتند:  زیــر  مــوارد  شــامل  عفونت هــا  ایــن 
مونونوکلئــوز گلــودرد،  آنفوالنــزا،  ســرماخوردگی، 

یــک مطالعــه در ســال 2۰13 کــه در مــورد روش های 
داد  نشــان  شــد  انجــام  آنفلوانــزا  از  پیشــگیری 
از  جلوگیــری  بــرای  نمــک  آب  غرغره هــای  کــه 
کسیناســیون آنفوالنــزا مؤثرتــر  عفونــت مجــدد، از وا
می باشــند. ایــن ترکیــب مخصوصــًا وقتی کــه فــرد بــا 
افــراد کمــی در تمــاس بــوده اســت برای جلوگیــری از 

ــتری دارد. ــر بیش ــاری تأثی بیم

خون دماغ و روش های پیشگیری ودرمان مزایای غرغره آب نمک
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سس آلفردو:
مواد الزم

پنیر پارمزان، 1 و یک دوم  پیمانه
خامه پر چرب، 1 پیمانه

سیر له شده، 1 حبه متوسط
کره گیاهی، یک چهارم  پیمانه

قاشــق   2 خامــه،  کــردن  رقیــق  بــرای  شــیر 
ی ر خــو ا غذ

چهــارم  یــک  تــازه،  شــده  خــرده  ریــز  جعفــری 
تمایــل صــورت  در  پیمانــه 

نمک و فلفل به مقدار الزم
طرز تهیه سس آلفردو

ابتــدا خامــه را بــا شــیر مخلوط کنیــد تا کمی رقیق 
کــره را بــا  گــود،  شــود و ســپس در داخــل یــک تابــه 
کــره ذوب  کــه  کنیــد. زمانــی  حــرارت مالیــم ذوب 
شــد، ســیر را داخــل تابــه ریختــه و چند ثانیه تفت 
دهیــد. در ایــن مرحلــه می توانیــد خامــه رقیــق 
کــرده و بــه مــدت ۵ دقیقــه  شــده را بــه آن اضافــه 
کامــاًل بــا ســیر مخلــوط شــود.  هــم بزنیــد تــا خامــه 
 هــم بزنیــد تا خامه نســوزد. 

ً
بایــد مخلــوط را مکــررا

پــس از ۵ دقیقــه می توانیــد پنیــر را به خامه اضافه 
کــه پــس از اضافــه  کنیــد، دقــت داشــته باشــید 
کــردن پنیــر، باید ســس را خیلی ســریع هم بزنید. 
که پنیر ذوب شــد، می توانید شــعله اجاق  زمانی 
کــرده و در نهایــت جعفــری را به ســس  را خامــوش 

کنید. اضافــه 

می شــود،  تهیــه  روش  به ایــن  کــه  سســی 
آلفــردو  گــر می خواهیــد ســس  ا غلیــظ اســت و 
اولیــه  مــواد  بــه  می توانیــد  باشــد  کمی رقیق تــر 
فــوق حــدود یــک دوم پیمانــه شــیر اضافــه کنیــد. 
اضافــه  ســس  بــه  کــه  شــیری  مقــدار  واقــع  در 
کننــده میــزان غلظت آن اســت  می کنیــد، تعیین 
و در نتیجــه هــر چــه بیشــتر باشــد، میــزان غلظــت 

کمتــر خواهــد بــود. ســس آلفــردو 
غ و قارچ پاستا پنه آلفردو با مر

مواد اولیه:
پاستا پنه، 2۰۰ گرم

غ، 1 تکه یا ۳۰۰ گرم سینه مر
روغن بدون ترانس غنچه، 2 قاشق غذاخوری

قارچ ورقه شده، ۳۰۰ گرم
سیر له شده، 1 حبه

نمک و فلفل به مقدار دلخواه
طرز تهیه:

ــل  ــک و فلف ــیر، نم ــن، س ــداری روغ ــا مق غ را ب ــر م
مــزه دار کنیــد و اجــازه دهید به مدت 2 ســاعت در 
کنــد. پــس از مرینیــت شــدن  یخچــال اســتراحت 
یــک تابه اندکــی روغــن ریختــه و  غ ، داخــل  مــر
ســپس قارچ هــا را بــه مــدت ۵ دقیقــه تفــت دهید 
تــا آب آن هــا کشــیده شــده و طالیــی رنــگ شــوند. 
غ را  کــرده و ســپس مــر قارچ هــا را از تابــه خــارج 
بــا حــرارت بــاال تفــت دهیــد تــا از بیــرون تــرد و از 
غ را  داخــل آبــدار شــود. پــس از ۵ الــی 7 دقیقــه مــر

کنیــد. از تابــه خــارج 
ــد، آن را  کرده ای ــاده  ــل آم ــر ســس آلفــردو را از قب گ ا
کنیــد  گــرم  داخــل تابــه ریختــه و بــا حــرارت مالیــم 
و ســپس قارچ هــا و پــس از آن پاســتا پنــه آبکــش 
کنیــد. مخلــوط را بــه خوبــی هــم  شــده را اضافــه 
بزنیــد تــا ســس بــه خــورد پاســتا بــرود. پاســتا را 
گریــل  غ  داخــل ظــرف ســرو ریختــه و ســینه مــر

شــده را بــرش دهیــد و روی پاســتا بریزیــد.

گذشــته، پادشــاهی تختــه ســنگی  در زمان هــای 
کــه عکــس  را در وســط جــاده قــرار داد و برای ایــن 
العمــل مــردم را ببینــد، خــودش را در جایــی مخفــی 
کــرد. بعضــی از بازرگانــان و ندیمــان ثروتمنــد پادشــاه 
می گذشــتند؛  ســنگ  تختــه  کنــار  از  بی تفــاوت 
که ایــن چــه شــهری  غــر می زدنــد  هــم  بســیاری 
کم ایــن شــهر عجــب مــرد  کــه نظــم نــدارد؛ حا اســت 
بــا وجود ایــن هیچکــس  اســت و…  بی عرضــه ای 
تختــه ســنگ را از وســط بــر نمی داشــت. نزدیــک 

بــار میــوه و  کــه پشــتش  غــروب، یــک روســتایی 
ــود، نزدیــک ســنگ شــد. بارهایــش را  ســبزیجات ب
زمین گذاشــت و با هر زحمتی بود تخته ســنگ را از 
گهان  وسط جاده برداشت و آن را کناری قرار داد. نا
که زیر تخته ســنگ قرار داده شــده  کیســه ای را دید 
کــرد و داخــل آن ســکه های طــال و  کیســه را بــاز  بــود. 
کــرد. پادشــاه در آن یادداشــت  یــک یادداشــت پیــدا 
نوشــته بــود: هــر ســد و مانعــی می توانــد یک شــانس 

بــرای تغییــر زندگــی انســان باشــد.

غ و قارچ لفردو با مر پاستا پنه آ پادشاه وتخته سنگ

دستپخت کوتاه حکایت 

ال جــی الکترونیکــس از آن زمــان تولیــد تلفن های 
هوشــمند خود را متوقف کرد، توســعه طرح تلفن 
کــه بســیاری منتظــر آن  هوشــمند LG Rollable را 
گذاشت. با این حال این موضوع  کنار  بودند را نیز 
بــدان معنــا نبــود که ایده هــای خالقانه این شــرکت 
و از جملــه صفحه هــای نمایــش رول شــدنی )رول 
کــه ال جــی  آپ(، بــه فراموشــی ســپرده شــود چرا
کنــون فرصــت تمرکــز بــر روی دیگــر فعالیت هــای  ا
تجــاری خــود را یافتــه اســت. بــرای مثــال، ال جــی 
 OLED سالهاســت در زمینه تولید تلویزیون های
کــه در ســال  بــود  فعالیــت دارد و اولیــن مارکــی 
 Signature OLED شــدنی رول  تلویزیــون   2۰18
کــه بــه آن ROLED نیــز می گوینــد، را معرفــی   R
کــه ال  کرد. ایــن دقیقــًا همــان عرصــه ای اســت 
آپ  رول  نمایشــگر های  خالقانــه  جی ایده هــای 

کنــد. ــد در آن دنبــال  خــود را می توان
کنــون چندیــن ســال از معرفــی  ــزارش فرارو،ا گ ــه  ب
در   Signature OLED R شــدنی رول  تلویزیــون 
کــه  نمی رســد  نظــر  بــه  و  می گــذرد  ســال 2۰18 
طی ایــن مــدت ال جــی بــه فکــر توســعه بیشــتر 
اســت.  نبــوده  خــود  آپ  رول  تلویزیون هــای 
وبســایت فنــاوری LetsGoDigital در ســال 2۰19 
از وجــود ســه طــرح جدیــد ال جــی بــرای تولیــد 
امــا  بــود.  داده  خبــر  آپ،  رول  تلویزیون هــای 
کــی از آن بــود که ایــن غول فنــاوری  گــزارش اخیــر حا

کره ای ایــن بــار یــک طــرح تلویزیــون رول آپــی را بــه 
کــه حتــی قابــل حمــل اســت.  ثبــت رســانده اســت 
عــالوه بر این، ایــن تلویزیــون جدیــد بجــای رول 
شــدن از ســمت بــاال و پاییــن، از دو طــرف و پهلو ها 
قابلیــت رول شــدن دارد کــه تغییــری چشــمگیر به 

شــمار مــی رود.
بر ایــن اســاس، در ۴ ژوئــن 2۰21 )1۴ خردادمــاه(، از 
طرف سیســتم طراحی بین المللی الهه، بخشــی 
از دفتــر مالکیــت معنــوی جهــان )WIPO(، بــه ال 
جــی الکترونیکــس حــق ثبــت اختراعــی بــرای یــک 
»تلویزیــون بــا صفحــه نمایــش قابــل رول شــدن« 

اعطــا شــد. 
ایــن تلویزیــون در جمــع و جورترین حالت خود به 
که به زیبایی  شــکل یک بلندگوی ایســتاده اســت 

گــرد می شــود.  کناره هــا  در 
با ایــن حال، ایــن یــک تلویزیون کششــی اســت که 
روی پایــه نســبتًا باریکی ایســتاده اســت و صفحــه 
کــه  کاســت ذخیــره می شــود  رول آپ آن در دو 
کــرد. بــا رول شــدن  می تــوان آن هــا را از هــم جــدا 
درون ایــن  بــه  نمایشــگر  طــرف،  دو  از  نمایشــگر 
را  بــزرگ  کاســت  یــک  و  مــی رود  فــرو  کاســت ها 

می دهــد. تشــکیل 
صفحــه نمایشــگر بــه هنــگام جمــع شــدن، بــه 
کــه ســطح  کاســت پیــچ می خــورد، بــه طــوری  دور 
صفحــه نمایــش نــه تنهــا قســمت جلویــی، بلکــه 
کــه اتفاقــًا بــه دلیــل  دو طــرف را نیــز می پوشــاند 

می شــود.  عریــض  نســبتًا  کاســت ها،  ضخامــت 
پایــه  یــک  تلویزیــون  پشــتی این  قســمت  در 
شــده  نصــب  پایــه  روی  کــه  دارد  وجــود  نیــز   T
یکــی  می کنــد.  پشــتیبانی  نمایشــگر  از  و  اســت 
ســطح  کــه  اســت  پایه ایــن  کارکرد های ایــن  از 
همــوار و صــاف نمایشــگر رول شــدنی را تضمیــن 
کنــد. متأســفانه، هیــچ اطالعاتــی در مورد انــدازه 
ــر اســاس  ــدارد، امــا ب صفحه ایــن نمایــش وجــود ن
تصاویــر بــه نظــر می رســد از نســبت تصویــر 1۶: 
می توانید ایــن  همچنیــن  اســت.  برخــوردار   9

کــرد. فــرض  را   OLED نمایشــگر
 OLED TCL این طرح بســیار شــبیه به تلویزیون
کتبــر ســال 2۰2۰  کــه در ا CsOT Rollable اســت 
کوسیســتم  در جریــان کنفرانــس جهانــی نمایــش ا
)DTC 2۰2۰( بــه نمایــش درآمــد. بــه نظــر می رســد 
کار روی طراحی مشابهی  سامسونگ نیز در حال 
گزارشــی  که LetsGoDigital قباًل در مورد آن  اســت 
تلویزیــون رول آپ  بــود. خریــد  کــرده  را منتشــر 
گــران خواهــد  فعلــی ال جــی احتمــااًل فــوق العــاده 
بــود، امــا ماننــد هــر نــوآوری تکنولوژیکــی، قیمــت 
ــان  ــان نش ــد. زم ــش می یاب کاه ــان  ــت زم گذش ــا  ب
کــه آیــا چنیــن صفحــه نمایشــگری  خواهــد داد 
کافــی نیــز داشــته باشــد. در  می توانــد ارزش افــزوده 
 OLED اوایــل ســال جــاری، ال جی یک تلویزیــون
کــه به نوعــی تالقی بین  کــرد  کشــویی را نیــز معرفــی 

تلویزیــون شــفاف و رول آپ ایــن برنــد بــود.

کودکــی در هنــگام دوچرخــه  همــه مــا در دوران 
ســواری متوجه شــده ایم که هرچه بیشــتر ســرعت 
می شــود.  بیشــتر  هــوا  ک  اصطــکا می گیریــم، 
بــرای  بــاال  ســرعت  بــه  عالقه منــدان  بنابرایــن 
طراحی ســریع ترین موتورســیکلت دنیا باید راهی 

کننــد. در برابر ایــن مانــع ســرعت پیــدا 
که«رابــرت وایت«طــراح  کاری اســت  ایــن همــان 
ســریع ترین موتورســیکلت برقــی جهــان بــا قــرار 
دادن یــک حفــره در مرکــز آن انجــام داده و نتایجــی 

کننــده اســت. کــه بــه دســت آورده بســیار خیــره 
شــرکت  مدیرعامــل  و  بنیان گــذار  کــه  »وایــت« 
»وایت کانسپت«اســت، یک مهندس با ۲۲ ســال 
کار روی اتومبیل هــای فرمــول یــک و ســایر  تجربــه 
مســابقات اتومبیل رانــی اســت. امــا به لطف انــدازه 
آنهــا  طراحی ایرودینامیــک  اتومبیل هــا،  بزرگتــر 

آســان تر اســت.
از طــرف دیگــر، موتورســیکلت ها کوچکتر هســتند 
و بایــد جایــگاه نشســتن انســان روی آن نیــز در 
ــت«  ــه »وای ــن هنگامی ک ــود. بنابرای ــه ش گرفت ــر  نظ
را  می خواســت ســریع ترین موتورســیکلت دنیــا 

ــد. کن ــازه ای  ــر ت ــه فک ک ــود  ــد، الزم ب کن ــی  طراح
در  او  بــه  اتومبیل رانــی  مســابقات  در  او  تجربــه 
کافــی آموختــه بــود.  مــورد »اثــر ونتــوری« به انــدازه 
گونــه ای طراحــی  اتومبیل هــای مســابقه ای بــه 
کــه می تواننــد هــوا را از رو، زیــر و اطــراف  شــده اند 
ک  کاهــش اصطــکا خــود عبــور دهنــد. امــا بــرای 
کافــی اســت اجــازه دهیــد هــوا از  در وســایل نقلیــه، 
کار با ایجــاد تونل هایی  کند. ایــن  داخــل آنهــا عبــور 
در طراحــی بدنــه انجــام می شــود کــه هوا به آســانی 

کنــد. از آن عبــور 
»وایــت« بــرای طراحــی موتورســیکلت جدیــد خود 
اصــل  همیــن  از   »WMC۲۵۰EV« بــه  موســوم 

کربنــی  کــرد. او یــک تونــل یــا حفــره بــزرگ  اســتفاده 
در مرکــز آن قــرار داد تــا هــوا بــه راحتــی از آن عبــور 

کنــد.
کار بســیار غیرمعمول  گرچــه بــه نظــر می رســد این  ا
که ایــن تونــل  اســت، امــا »وایــت« ادعــا می کنــد 
کاهــش  ک هــوا را تــا ۶۹ درصــد  میــزان اصطــکا
تونــل  که ایــن  می کنــد  ادعــا  وی  می دهــد. 
کثــر  می توانــد ســرعت این موتورســیکلت را بــه حدا

کیلومتــر در ســاعت برســاند.  ۴۰۲
 ۲۰۲۲ ســال  در  موتورســیکلت  ایــن  اســت   قــرار 

شــود. آزمایــش 
»وایــت« همچنیــن مکانیک هــای مــورد اســتفاده 
از  و  داد  تغییــر  را  موتورســیکلت  هدایــت  بــرای 
کنتــرل چــرخ  ــرای  سیســتم فرمــان هیدرولیــک ب
توســط  نیــز  عقــب  چــرخ  کــرد.  اســتفاده  جلــو 
نیــرو  تامیــن  کیلوواتــی  الکتریکــی ۳۰  موتــور  دو 
می شــود. بســته باتــری در زیــر تونــل هــوا قــرار دارد و 

کیلــووات ســاعت اســت. ظرفیــت آن ۱۵ 
»وایت« ایــن فنــاوری را در ســطح جهانــی ثبــت 
که ایــن  کــرده اســت و هــدف آن ایــن اســت  اختــراع 

مفهــوم را در آینــده بــه تولیــد انبــوه برســاند.

محصــوالت  تولیــد  هــدف  بــا  دانشــمندان 
و  خشکســالی  برابــر  در  مقــاوم  و  انعطاف پذیــر 
در  را  کریســپر  ژن  محــرک  نخســتین  بیماری هــا، 
در  ژن  تحریــک  فنــاوری  کردنــد.  گیاهان ایجــاد 
از شــیوع  بــه پیشــگیری  کمــک  بــرای  حشــرات، 
بیماری هــای قابــل انتقــال ماننــد ماالریــا صــورت 
کالیفرنیــا ســن  می گیــرد. دانشــمندان »دانشــگاه 
دیگو«)UCSD( در بررســی مشــترکی با دانشــمندان 
طراحــی   ،)Salk Institute(»ســالک »موسســه 
کریســپر نشــان  از تحریــک ژن  را  موفقیت آمیــزی 
بــه  موســوم  گیــاه  ژنتیکــی  عناصــر  کــه  داده انــد 
را قطــع و   )Arabidopsis(»گوش موشــی »رشــادی 
کپــی می کند. ایــن پژوهــش جدیــد، از روش اصــالح 
و  خــاص  ویژگی هــای  انتقــال  بــرای  کریســپر  ژن 
هدفمنــد از یــک والــد بــه نســل های بعــد اســتفاده 
گیاهــان را در  می کنــد. شــاید این فنــاوری بتوانــد 
برابــر اثــر تغییرات اقلیمی مانند افزایش خشکســالی 
از   ،)Yunde Zhao(»ژائــو »یونــده  کنــد.  تقویــت 
از  پژوهــش،  گفت: ایــن  پــروژه  پژوهشــگران این 
کــه در آن،  محدودیت هــای ژنتیکــی تولیــد مثــل 
فرزنــدان ۵۰ درصــد از مــواد ژنتیکــی را از هــر یــک از 
والدیــن بــه ارث می برنــد، ســرپیچی می کند. ایــن 
کپــی از ژن هــای مــورد  کار، بــه ارث بــردن هــر دو 
می کنــد.  امکانپذیــر  والــد  یــک  از  تنهــا  را  نظــر 
نســل های  می تواننــد  پژوهــش  یافته های ایــن 
کاهــش دهــد.  مــورد نیــاز بــرای اصــالح نباتــات را 
ــر بــه واســطه وراثــت ژنتیکــی  تولیــد محصــوالت برت
ســنتی می توانــد پرهزینــه و زمان بــر باشــد زیــرا ژن هــا 
می شــوند.  منتقــل  نســل  چندیــن  واســطه  بــه 
از ایــن  اســتفاده  بــا  کــه  دارنــد  بــاور  پژوهشــگران 
ــه  ــتیابی ب ــپر، دس کریس ــر  ــی ب ــد مبتن ــاوری جدی فن
ــق  ــریع تر محق ــیار س ــد بس ــی می توان ــداف ژنتیک اه
 ،)Suresh Subramani(»شــود. »ســورش ســوبرامانی
گفــت: مــن از دســتیابی  از پژوهشــگران این پــروژه 
گیاهــان،  به ایــن موفقیــت در زمینــه تحریــک ژن 
گســترش  بــه  خوشــحال هســتم. این موفقیــت، 
و  حشــرات  در  و  می انجامــد  پژوهــش  کلیــات 
پستانداران نیز قابل استفاده است. این پیشرفت، 
گیاهــان و همچنیــن رفــع  بــه دگرگونــی در اصــالح 
کمــک می کنــد. مشــکل ایمنی غذایــی در جهــان 

بــه نظــر می رســد لنــدر »اینســایت« ناســا تــا ســال 
ــزار رباتیــک  دیگــر روی مریــخ دوام نمی آورد. ایــن اب
۸۰۰ میلیــون دالری در نوامبــر ۲۰۱۸ یــالدی روی 
منطقــه ای از مریــخ بــه نــام Elysium Planitia فــرود 
کنــون بیــش از ۵۰۰ زلزلــه و بیــش  آمــد و از آن زمــان تا
کــرده اســت.  ک در مریــخ را رصــد  از هــزار طوفــان خــا
همچنین اینســایت بــه تازگــی عملیــات ســنجش 

کــرده بــود. هســته ســیاره را آغــاز 
امــا طــی ۶ مــاه گذشــته بــا بحــران انــرژی روبــرو شــده 
گــرد و غبــار روی پنل هــای خورشــیدی آن را  زیــرا 

پوشــانده اســت.
کاوشــگرهای ناســا  کــه  در نقــاط دیگــری از مریــخ 
روی  از  را  غبــار  و  گــرد  بــاد  وزش  آمده انــد،  فــرود 
ک می کنــد اما این منطقه  پنل هــای خورشــیدی پــا
عــاری از بــاد اســت. بنابراین تیم اینســایت مشــغول 
ــی آن  ــای علم ــردن ابزاره ک ــوش  ــازی خام ــاده س آم
شــود. این  ذخیــره  بیشــتری  انــرژی  تــا  هســتند 
کــه طــی دو مــاه آینــده فاصله ســیاره  درحالــی اســت 

ــا خورشــید نیــز بیشــتر می شــود. ســرخ ت
یــن  علمــی،  عملیات هــای  کــردن  متوقــف  بــا 

ــتن  ــه داش ــرم نگ گ ــرای  ــی ب کاف ــرق  ــد ب ــزار می توان اب
سیســتم هایش در شــب های ســرد مریــخ تأمیــن 

ــد. کن
گر اینســایت  امــا طبــق اطالعــات موجــود حتــی ا
بتوانــد ماه هــای ســرد پیش رو را پشــت ســر بگــذارد، 
کاهــش  آوریــل  مــاه  از  دوبــاره  آن  انــرژی  ســطح 
ــا آن زمــان غبــار بیشــتری  ــرا احتمــااًل ت ــد. زی می یاب

می نشــیند. لنــدر  پنل هــای  روی 
ــد: در  ــروژه می گوی ــرد محقــق ارشــد این پ ــروس بان ب
ــزان  ــه می ــیدی ب ــای خورش ــازده پنل ه ــه ب صورتیک
قابــل توجهــی بهبــود نیابــد، مأموریــت مــا ســال 

آینــده پایــان می یابــد.
در حــال حاضــر ۸۰ درصــد پنل هــای خورشــیدی 
ک پوشــیده شــده اند و قابلیــت   اینســایت بــا خــا
کمتــر از  تولیــد انــرژی آنهــا از ۵ هــزار وات ســاعت بــه 

۷۰۰ وات ســاعت رســیده اســت.
گوســت، مریــخ دوبــاره بــه  کــه در مــاه آ امــا از آنجــا 
ســمت خورشــید بــر می گــردد، تیــم پروژه اینســایت 
انــرژی  رباتیــک  ابــزار  می کننــد  بینــی  پیــش 
بیشــتری  بــرق  و  جــذب  بیشــتری  خورشــیدی 
کنــد تــا بتوانــد سیســتم پشــتیبانی ابزارهــای  تولیــد 

کنــد. علمــی اش را فعــال 

با سریع ترین موتورسیکلت برقی جهان آشنا شویدتلویزیون رول شدنی و آینده نگر ال جی تقویت گیاهان در برابر 
تغییرات اقلیمی با فناوری 

اصالح ژن کریسپر!

کاوشگر اینسایت فقط یک سال دیگر زنده می ماند

تکنولوژیربخفناوریربخ

فناوریربخ

فضاربخ

کیگاهــارا یک جنگل انبــوه و هیجان انگیز  جنــگل ا
کــوه فوجــی در ژاپــن واقع  کــه در شــمال غربــی  بــوده 

شــده است.

اشتباه اول :قبل از سشوار از محصوالت 
محافظت کننده استفاده نمی کنید

ــا حــرارت بــاال  اســتفاده زیــاد از سشــوار و اتــوی مــو ب
بــه مــرور زمــان ســبب آســیب بــه ســاختمان موهــا و 
گــر بــرای  کــردن آن هــا می شــود بنابرایــن ا شــکننده 
حالــت دادن بــه موهــای خــود قبــل از اســتفاده 
ــا هــر وســیله داغــی موهــای خــود را نــم  از سشــوار ی
کرم هــای  کــرده و محصوالتــی ماننــد اســپری یــا  دار 
کننــده روی آن بزنیــد تــا از موهــا در برابــر  حفاظــت 
کند و موها را نرم و خوش  گرما محافظت  آســیب و 

حالــت نمایــد.
کــه  محصوالتــی  از  داریــد  خشــکی  مو هــای  گــر  ا
گــر هــم  حــاوی الــکل می باشــند، اســتفاده نکنیــد. ا
موهایتــان نرمــال یــا چــرب اســت، دور مــواد روغنــی 

را خــط بکشــید.
اشتباه دوم:از متعلقات سشوار استفاده 

نمی کنید
کــردن یــا حالــت دادن بــه موهــا از  بــرای خشــک 
کنــار خود  کــه در داخل جعبه در  متعلقــات سشــوار 
کنیــد. ســری این  دســتگاه قــرار دارنــد، اســتفاده 
کــه ماننــد نــوک اردک اســت جریــان هوای  دســتگاه 
ــه جــای پخــش شــدن، مســتقیم روی  سشــوار را ب
ــردن  ک ــرای صــاف  موهــای شــما متمرکزمی کنــد. ب
موهــا نیــز می توانیــد از ایــن ســری ها کمــک بگیریــد.
اشتباه سوم:موهایتان را تقسیم بندی نمی کنید 

ــا سشــوار  کــردن و حالــت دادن بــه موهــا ب خشــک 

کارهــا بــرای افــراد دارای موهایــی  از ســخت تریــن 
گــر شــما موهایتــان  حجیــم و پــر پیــچ و تــاب اســت. ا
کارتــان بیشــتر  را تقســیم بندی نکنیــد، نــه تنهــا 
طــول می کشــد، بلکــه نتیجــه خوبــی نیــز نخواهیــد 

گرفــت.
پــس بــا تقســیم بنــدی موهــا بــه ۴ تــا ۵ بخــش 
کلیپس هــای  بــا  را  کوچــک  قســمت های  و ایــن 
نگهدارنــده ببندیــد و آنهــا را خشــک و آراســته کنیــد 
ســپس از جلــوی موهایتــان سشــوار کشــیدن را آغــاز 

کنیــد و بــه ســمت پشــت برویــد. 
اشتباه چهارم:سشوار را صحیح نگه نمی دارید 

کــه ســرعت شــما را در سشــوار  یکــی از مهارت هایــی 
کشــیدن موهــا دو چنــدان می کنــد، نگــه داشــتن 
صحیــح سشــوار اســت. برخــی افــراد بــرای اســتفاده 
کار  از سشــوار بدنه آن را در دســت می گیرند. اما این 
کار می گیــرد و  اشــتباه اســت زیــرا دیــد شــما را حیــن 
ســبب می شــود بــر روی آن کنتــرل نداشــته باشــید.

ــان  ــا شــانه ت پــس سشــوار را از دســته آن و مــوازی ب
نگــه داریــد. بــه عالوه اینکــه ســر سشــوار بایــد بــا 
گیــرد. نــه بــه  دســته سشــوار در یــک جهــت قــرار 
از  موهــا  صــورت  در ایــن  چــون  عمــودی  صــورت 

پشــت شــانه ســوخته و وز می شــوند.
سشــوار  هنــگام  و  هســتید  دســت  راســت  گــر  ا
کار  کشــیدن آن را بــا دســت راســتتان می گیرید ایــن 
اشــتباه اســت بلکــه بهتــر اســت سشــوار را در دســت 
کمــک  چپتــان بگیریــد تــا بــا قــدرت بیشــتری بــه 
بــرس موهایتــان را خشــک و بــه آن حالــت دهیــد.

کیگاهارا جنگل ا

اشتباهات رایج در استفاده از سشوار

تغذیهربخ

دانستی هاربخ

کله ات را بخورم؟ قای آدم برفی، می توانم  سالم آ

کندوان روستای 

»انتخاب با خودته،کله یا دماغ، کدومش؟«

تاریخچه غارهای کندوان به هفت هزار سال پیش می رسد. اما حدود 7۰۰ سال پیش، زمانی که مغول ها به ایران حمله کردند، مردمان منطقه 
کنون همانند کندوهای عسل در 18 کیلومتری شهر اسکو خودنمایی می کنند. آذربایجان شرقی برای حفظ جان خود به سمت غار هایی فرار کردند که ا

عکس روز

گردشگری
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