
پروژه انتقال آب به فالت مرکزی متوقف شد: 

مخالفت محیط زیست با احداث تونل بهشت آباد

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  117۰ - چهارشنبه  9  تیر  1۴۰۰ -  19 ذی القعده  1۴۴2
۳۰  ژوئن     2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

۳

۴

کارخانه تولیدکننده مقوای ایندربرد )پرمصرف در صنعت بسته بندی( ایران  نخستین 
بــا حضــور رئیــس مجلــس شــورای اســامی در بخــش زواره از توابــع اردســتان افتتــاح شــد. 
کــه در صنعــت  کارخانــه تولیدکننــده مقــوای پشــت طوســی )ایندربــرد( کشــور  نخســتین 
بســته بندی نیــز بســیار پرمصــرف اســت، بــا اشــتغالزایی بــرای بیــش از ۳۰۰ نفــر بــا حضــور 
ریاســت مجلــس شــورای اســامی در اردســتان افتتــاح شــد. رئیــس مجلــس شــورای 
مــردم  نماینــده  طباطبایی نــژاد  ســیدصادق  حجت االســام  دعــوت  بــا  اســامی که 
اردســتان در مجلس شــورای اســامی به این شهرســتان ســفرکرده اســت عاوه بر افتتاح 
کارخانه کویر مقوا اردســتان، امشــب ســخنران ویژه مراســم گرامیداشــت شهدای هفتم 

کارخانــه از ســال ۱۳۹۳ آغــاز شــده اســت و... تیــر نیــز خواهــد بــود. ســاخت این 

با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی انجام شد؛ 

افتتاح نخستین کارخانه تولید مقوای 
»ایندربرد« ایران در اردستان
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بانــک مســکن، هشــت طــرح ویــژه ســپرده گذاری 
کــه بــر مبنــای آن مشــتریان بانــک  کــرده  را طراحــی 

می تواننــد از وام مســکن بهره منــد شــوند.
گــزارش وزارت راه و شهرســازی، بانــک مســکن  بــه 
بــه منظــور افزایــش رفــاه حــال مشــتریان این بانــک 
بــه طراحــی ســبد متنوعــی از طرح هــای  اقــدام 
ویــژه  طــرح  هشــت  شــامل  ســپرده گذاری  ویــژه 
کــه مشــتریان و متقاضیــان می تواننــد  کــرده اســت 
کــه از ســپرده گذاری  متناســب بــا شــرایط و هدفــی 
دارنــد اقــدام بــه انتخــاب یــک یــا چنــد مــورد از ایــن 

کننــد. طرح هــا بــرای ســپرده گذاری 
ایــن ســبد متنــوع ســپرده گذاری شــامل هفــت 
طــرح بــا نام هــای طــرح مانــا، طــرح هــم تــا، طــرح 
کارگشــا، طــرح ۸۲،  هــم راه، آتیــه طالیــی ۳، طــرح 
طــرح ۲ و ۱ و طــرح ســما اســت. بــر اســاس قوانیــن 
زمینــه،  در ایــن  گرفتــه شــده  نظــر  در  مقــررات  و 
در طــرح مانــا، حداقــل موجــودی بــرای افتتــاح 
ــه  گرفت ــر  ــان در نظ ــون توم ــغ ۳۰ میلی ــاب مبل حس
شــده اســت. همچنیــن مــدت زمــان انتظــار بــرای 
ــا موجــودی ۳۰ میلیــون  دریافت ایــن تســهیالت ب
تومانــی حداقــل ۵ مــاه تعییــن شــده اســت. در 
ســپرده گذاران  و  متقاضیــان  طــرح  قالب ایــن 
می تواننــد بعــد از طــی دوره انتظــار مذکــور تــا ســقف 

کننــد. ۱۵۰ میلیــون تومــان تســهیالت دریافــت 
در طــرح دیگــر بــا عنــوان طــرح هم تــا، متقاضیــان 
حداقــل  بــا  حســاب  افتتــاح  از  پــس  می تواننــد 
حداقــل  بــا  تومــان  هــزار   ۳۰۰ ماهیانــه  واریــزی 
مــدت انتظــار ۳ ســال تــا ســقف ۲۰۰ میلیــون تومان 
کنند. ایــن طــرح بــه خصــوص  تســهیالت دریافــت 
ــا  ــداز ب کــه در مــاه امــکان پس ان ــی  ــرای متقاضیان ب
مبالــغ بــاال را ندارنــد، مناســب اســت. طــرح همتــا 
تســهیالتی  قرارداد هــای  انــواع  بدهــکاران  ویــژه 

کــه بــا پرداخــت بــه موقــع  بانــک مســکن بــوده 
اقســاط، خــوش حســابی خــود را بــه بانــک اثبــات 
درصــد   ۱۵ تســهیالت  ســود این  نــرخ  کرده انــد. 

اســت.
در طــرح هــم راه بانــک مســکن نیــز همیــن شــرایط 
گرفتــه شــده  بــرای مشــتریان و متقاضیــان در نظــر 
تــا  طــرح  قالب ایــن  در  می تواننــد  افــراد  و  اســت 
ســقف ۲۰۰ میلیــون تومــان تســهیالت دریافــت 
کننــد. مشــتریان ومتقاضیــان پــس از مراجعــه بــه 
شــعب بانــک مســکن وبررســی شــرایط آن هــا در 
حســاب ها  از  کدامیــک  افتتــاح  خصوص اینکــه 
کارکنــان  متناســب بــا شــرایط آن هــا اســت از ســوی 
نــرخ  شــد.  خواهنــد  راهنمایــی  مســکن  بانــک 
گرفتــه  ســود این تســهیالت نیــز ۱۷ درصــد در نظــر 
 ۳ طالیــی  آتیــه  طــرح  قالــب  در  اســت.  شــده 
متقاضیــان می تواننــد بــا حداقــل موجــودی ۲۰۰ 
هــزار تومــان در حســاب خــود از نــرخ ســود علــی 
الحســاب ۱۰ درصــدی برخــوردار شــوند. در پایــان 
کوتــاه مــدت بــه عــالوه  هــر مــاه، مانــده حســاب 
واریزی هــای طــی ماه توســط مشــتری و ســود های 
بــه  بــه صــورت اتوماتیــک  بــه حســاب،  واریــزی 
ســود  نــرخ  می شــود.  واریــز  بلندمــدت  حســاب 
بلندمــدت در ایــن طــرح برابــر بــا ســپرده دو ســاله و 

بــه میــزان ۱۸ درصــد خواهــد بــود.
کارگشــا، بــا حداقــل موجــودی ۱۰ میلیــون  در طــرح 
تومانــی و مــدت بازپرداخــت ۱۲ ماهــه بــا نــرخ ســود 
پرداخــت  تســهیالت  متقاضیــان  بــه  درصــد   ۱۸
می شــود. ســقف تســهیالت فــردی در ایــن طــرح 
معــادل ۱۰۰ درصــد خالــص دریافتــی تــا ۱۰ میلیــون 
گرفتــه  نظــر  در  پرســنل شــرکت ها  بــرای  تومــان 
شــده اســت. این طــرح بــرای پرداخــت تســهیالت 
کــه اقــدام  کارمنــدان شــرکت هایی  کارکنــان و  بــه 

کارکنــان خــود از مســیر بانــک  بــه پرداخــت حقــوق 
اســت.  شــده  گرفتــه  نظــر  در  می کننــد  مســکن 
ســقف این تســهیالت بــرای مدیــران شــرکت تــا ۲۰ 
ــران عامــل و اعضــای  ــرای مدی میلیــون تومــان و ب
هیــات مدیــره تــا ۳۰ میلیــون تومــان قابــل افزایــش 

اســت.
در طــرح دیگــر بانــک مســکن بــا عنــوان طــرح ۸۲، 
بانــک معــادل ســقف تســهیالت اوراق، تســهیالت 
بــدون ســپرده بــا مــدت زمــان بازپرداخــت ۶۰ ماهه 
و نــرخ ســود ۱۸ درصــد پرداخــت می کنــد. مجمــوع 
تســهیالت پرداختی از محل اوراق و بدون ســپرده 
بانــک  مصــوب  تســهیالت  ســقف  از  نمی توانــد 

کنــد. مرکــزی تجــاوز 
گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن، در طــرح  بــه 
مســکن  بانــک  مشــتریان  و  متقاضیــان   ،۱ و   ۲
 ۱۰ ســپرده گذاری  مبلــغ  حداقــل  بــا  می تواننــد 
میلیــون تومانــی و نــرخ ســود ســپرده بــه میــزان دو 
ــا ســقف ۸۵ درصــد مبلــغ  درصــدی، تســهیالتی ت
افتتاحــی را بــا نرخ ســود یک درصــد دریافت کنند.

در قالــب طــرح هشــتم بانــک مســکن نیــز بــرای 
بانــک  ســما،  ممتــاز  ســپرده  در  ســپرده گذاری، 
بــر پراخــت ســود علــی الحســاب ماهانــه  عــالوه 
تقــدم  حــق  گواهــی  اوراق  میــزان ۱۰درصــد،  بــه 
اســتفاده از تسهیالت مسکن مشــتریان را با درصد 
ــاد  ــه جای ایج ــبه و ب ــد محاس ــص ۳۵ درص تخصی
کاهــش  دارایــی در مقاطــع ماهانــه، در راســتای 
تردد هــای غیــر ضــروری مشــتریان بــه شــعب بانــک 
ــژه در شــرایط حــال حاضــر )شــیوع بیمــاری  ــه وی ب
)سررســید  ســال  هــر  در  بــار  یــک  صرفــا  کرونــا(، 
کار می کنــد. در ایــن  ســاالنه ســپرده( اقــدام به ایــن 
خصــوص بازدهــی حســاب مشــتری در مقایســه بــا 

متناظــر حفــظ می شــود.  ســپرده های 

جزئیات وام های جدید مسکن برای سپرده گذاران 

گزارشربخ

ــزاره  گ ــن  ــدن ندارد«؛ ای ــرود آم ــر ف ــذ س کاغ ــت  »قیم
ذهــن  در  چندین بــار  ســال ها  در ایــن  احتمــااًل 
تولیدکننــدگان نوشــت افزار ایرانی چرخیــده اســت. 
کشــور،  در  »کاغــذ«  اخیــر  ســال  چنــد  داســتان 
کــه یکــی از  کاغــذ،  داســتانی اســت پــر آب چشــم. 
کســب  کاالهــای اساســی در چرخــه تولیــد برخــی از 
کیمیــا را  گاه در ایــن ســال ها حکــم  کارهاســت،  و 

یافتــه اســت.
تأثیــری  ســال ها  در ایــن  ارز  قیمــت  نوســانات 
کــه  گذاشــته اســت. از آنجــا  کاال  مســتقیم بر ایــن 
کاغــذ تأمیــن  بــا واردات  عمــده مصــرف داخــل، 
کاال طــی چنــد ســال  می شــود، افزایــش قیمت ایــن 
اخیــر چشــم گیر و تأثیرگــذار بــوده اســت. هرچنــد 
کاال  کــرد در برهــه ای بــا واردات ایــن  دولــت تــالش 
بــا ارز ۴2۰۰ بخشــی از مشــکل تأمیــن آن را بــرای 
مشــاغل مرتبــط از جمله ناشــران تســهیل کنــد، اما 
عــدم مدیریــت در توزیــع و ســود واســطه ها در ایــن 
گاه تــوازن عرضــه و تقاضــا در بــازار  میــان ســبب شــد 
برهــم بخــورد، برخــی در این میانه چرخ تولیدشــان 
خوابیــد و عــده ای دیگــر یــک شــبه ره چنــد ســاله را 

رفتنــد.
ــرای تولیدکننــدگان نوشــت افزار  کار ب در ایــن میــان 
کاغــذ  کــه  شــد  ســخت تر  زمانــی  از  داخلــی 
گــروه از دایــره ارز ۴2۰۰ خــارج شــد و بــا  مصرفی ایــن 
وجــود تــالش و انتقاد تولیدکنندگان، دیگر هرگز این 
امــکان برای ایــن دســته از فعــاالن فراهــم نشــد. این 
در حالی اســت که تولیدکنندگان نوشــت افزار ایرانی 

ــی  کالن ــا مشــکالت خــرد و  ــر ب طــی چنــد ســال اخی
کرده انــد و رهبــر معظــم انقــالب  دســت و پنجــه نــرم 
ــبت  ــت نس ــت دول ــای هیئ ــا اعض ــداری ب ــز در دی نی
تذکــر  مســیر  در ایــن  »ســنگ اندازی«ها  رفــع  بــه 

داده انــد.
نوشــت افزار  تولیدکننــدگان  از  برخــی  بــرای  کاغــذ 
داخلــی حکــم طــال را دارد و بــرای تولیــد برخــی از 
کامــاًل نیازمنــد  اقــالم پرمصــرف ماننــد دفتــر تحریــر، 
آن هســتند. فعــاالن عرصــه نوشــت افزار داخلــی 
در ایــن ســال ها توانســته اند در بخش هایــی ماننــد 
ــن در  کنند؛ ای ــن  ــازار را تأمی ــاز ب ــد نی ــر، 9۵ درص دفت
حالــی اســت کــه تــا حــدود شــش ســال پیــش عمده 
بازار در دست واردکنندگان از کشورهای مختلف از 
جملــه چیــن بود. حــاال کاالی ایرانی جــای اجناس 
گرفتــه و از ســوی دیگــر، اقبــال و  چینــی را در بــازار 
اعتمــاد مــردم نیــز بــه آن بیشــتر شــده اســت. با ایــن 
کار آنهاســت،  ُگل  حــال، تولیدکننــدگان که این ایــام 
کاغــذ و افزایــش چندبرابــری آن  ــا مشــکل تأمیــن  ب
کــه طبیعتــًا افزایــش قیمــت در  مواجه انــد؛ امــری 
بــه همــراه خواهــد  را  کاالهــای مرتبــط  از  برخــی 

داشــت.
محمــد یقینــی، مدیرعامــل مجمــع نوشــت  افــزار 
 ایرانی اســالمی، در گفت وگویی با خبرنگار تســنیم، 
ضمــن اشــاره به ایــن مشــکل تولیدکننــدگان گفــت: 
برخــی از مشــاغل ماننــد ناشــران عمومــًا از ســهمیه 
کاغــذ دولتــی بهره منــد هســتند، امــا تولیدکننــده 
کاغــذ را از  نوشــت افزار این ســهمیه را نــدارد و بایــد 

بــازار بــا قیمــت آزاد بخرنــد.

کاغــذ یــادآور شــد:  او بــا اشــاره بــه افزایــش قیمــت 
کاغذ در مقایسه با قیمت پنج سال پیش،  قیمت 
1۰ برابــر شــد؛ یعنــی از بنــدی 7۰ هــزار تومان در ســال 
9۶، بــه بنــدی بــه قیمــت ۶۰۰-7۰۰ هــزار تومــان 
بازار ایجــاد  در  نوســان  وقتی ایــن  اســت.  رســیده 
کاغــذ بــه وجــود می آیــد. در ایــن  کمبــود  می شــود، 
کاغــذ نیــز در بزنگاه هایــی مانند  میــان فروشــندگان 
کتــاب تهــران یــا اواخــر تابســتان  برگــزاری نمایشــگاه 
در آســتانه آغــاز ســال تحصیلــی جدید، فــروش خود 
کــه انبارهــا هیــچ گاه از  را متوقــف می کننــد؛ در حالــی 

کاغــذ خالــی نشــده اند. 
اســالمی با  مجمع نوشــت افزار ایرانی  مدیرعامــل 
بیان اینکــه قیمت گــذاری اقــالم نوشــت افزار بــرای 
ســال تحصیلــی جدیــد را بایــد براســاس قیمــت 
کاغــذ در  کــرد، افــزود: قیمــت  مــواد اولیــه محاســبه 
مقایســه با سال گذشــته، افزایش دو برابری داشته 
در  پتروشــیمی که  مــواد  دیگــر،  ســوی  از  اســت. 
نوشــت افزار پرمصــرف اســت نیــز از 2۵ هــزار تومــان 
بــه ۵۰ هــزار تومــان رســیده اســت. در حالی ایــن 
افزایــش قیمت هــا رخ داده کــه دالر از ســال گذشــته 

ــی نداشــته اســت. کنــون افزایــش چندان تا
کــه برخــی  گفتــه یقینــی؛ پیشــی بینی می شــود  بــه 
از اقــالم نوشــت افزار در ســال جدیــد تحصیلــی بــا ۵۰ 
درصــد افزایش قیمت تولید شــوند. تولیدکنندگان 
ضرب ایــن  امــکان  حــد  تــا  کــه  می  کننــد  تــالش 
مــا  هرحــال  بــه  امــا  بگیرنــد،  را  قیمــت  افزایــش 
شــاهد این افزایــش در برخــی اقــالم ماننــد دفتــر 

خواهیــم بــود. 

کار سخت تولیدکنندگان نوشت افزار ایرانی با ۱۰ برابر شدن قیمت کاغذ:

پیش لرزه های افزایش قیمت دفتر مشق 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: پارســال  عضــو هیئــت مدیــره بانک مســکن 
رقــم پرداخــت تســهیالت در بافت هــای فرســوده 
رعایــت  را  نویــن  فنــاوری  کــه  ســازندگانی  بــرای 
می کردنــد بــه ۳۰۰ میلیــون تومــان افزایــش یافــت.
آقــای  شهرســازی؛  و  راه  وزارت  گــزارش  بــه 
مســکن  بانــک  افــزود:  علمــداری  محمدحســن 
و  تهــران  در  ابالغــی  سیاســت های  طبــق 
کالنشــهر ها تــا ۵۰ میلیــون تومــان تســهیالت بافــت 
ــا  فرســوده و در ســایر شــهر ها ۴۰ میلیــون تومــان ب
ســود ۹ درصــد، پرداخــت می کنــد ومتقاضیــان 
درصــد،   ۱۸ ســود  بــا  را  تســهیالت  بقیــه  بایــد 

کننــد. پرداخــت 
گفــت: بــه ۲۱ هــزار و ۳۴۸ واحــد متقاضیــان  وی 
پرداخــت  تســهیالت  فرســوده  بافــت  نوســازی 

و ۵۲۴  هــزار  یــک  بــه  آن  رقــم  کــه  اســت  شــده 
می رســد. میلیاردتومــان 

کــه ارائــه تســهیالت  علمــداری بــا اشــاره به ایــن 
در بافت فرســوده از ســال ۹۸ بــر اســاس قــرارداد 
گفت: ایــن تســهیالت در بافــت  انجــام شــده اســت 
کــه شــامل ۲۱ هــزار  فرســوده بــه ۴ هــزار و ۴۱۰ طــرح 

و ۳۴۸ واحــد اســت، پرداخــت شــده اســت.

نــرخ تــورم کاال هــای وارداتــی مبتنــی بــر داده هــای 
ریالــی در ســال ۹۹ نســبت بــه ســال قبــل ۵۳۴،۶ 
کــه در مقایســه بــا تــورم ســال ۹۸  درصــد اســت 
داشــته  افزایــش  درصــد  واحــد   ۲۳۹.۴ حــدود 

اســت.
کاال هــای  قیمــت  آمار ایــران؛  مرکــز  گــزارش  بــه 
وارداتــی یکــی از مهم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بــر 
ــز یکــی از  کشــور ها و نی میــزان مبــادالت خارجــی 
کننــده رابطــه مبادلــه می باشــد و  عوامــل تعییــن 
تغییــرات آن هــا از اهمیت باالیی برخوردار اســت. 
وارداتــی  کاال هــای  قیمــت  شــاخص  طــرح  در 
ســال  کشــور  وارداتــی  تعرفــه  کد هــای  کلیــه  از 
۱۳۹۵ )ســال پایــه( اســتفاده شــده اســت. روش 
آمار هــای  از  اســتفاده  بــا  اطالعــات  جمــع آوری 
گمــرک جمهــوری اســالمی ایران وطبقــه  ثبتــی 
بنــدی مــورد اســتفاده سیســتم طبقــه بنــدی 
 )HS( نظام هماهنگ شــده توصیــف و کدگــذاری
می باشــد. نتایــج حاصــل از ایــن طــرح در ســطح 
 HS گــروه اصلی طبقه بنــدی کل کشــور و بــرای ۲۰ 
قابــل انتشــار اســت و بــه تفکیــک دالری و ریالــی 

محاســبه و منتشــر می شــود.
کــه بــرای محاســبه  ذکر ایــن نکتــه ضــروری اســت 
مقدماتــی  داده هــای  از   ۱۳۹۹ ســال  شــاخص 

گمــرک جمهــوری اسالمی اســتفاده شــده اســت؛ 
لــذا نتایــج اعــالم شــده بــه صــورت مقدماتی بــوده 
و اســتفاده از آن هــا بایســتی بــا مالحظــه انجــام 
کــه پــس از اســتخراج و  ــر اســت  شــود. شــایان ذک
ارائــه داده هــای قطعی ســال ۱۳۹۹ توســط گمرک 
جمهــوری اســالمی ایران، شــاخص واردات نیــز 
از ســوی مرکــز آمــار بازنگــری شــده و ارقــام نهایــی 
شــاخص مربــوط به ایــن دوره مجــددًا بــه صــورت 

قطعــی منتشــر خواهــد شــد.
تورم ساالنه

وارداتــی  کاال هــای  قیمــت  شــاخص  تغییــرات 
مبتنــی بــر داده هــای ریالی در ســال ۱۳۹۹ نســبت 
در  کــه  اســت  درصــد  قبــل، ۵۳۴،۶  ســال  بــه 
بــا ۲۹۵.۲  تــورم ســال ۱۳۹۸ )برابــر  بــا  مقایســه 
افزایــش  درصــد  واحــد  حــدود ۲۳۹.۴  درصــد( 

اســت. داشــته 
کاال هــای  همچنیــن تغییــرات شــاخص قیمــت 
وارداتــی مبتنــی بــر داده هــای دالری نیــز در ســال 
۱۳۹۹ نســبت بــه ســال قبــل، ۴۷.۴ درصــد اســت 
کــه در مقایســه بــا تــورم ســال ۱۳۹۸ )برابــر بــا ۳۰.۳ 
درصــد( حــدود ۱۷ واحــد درصــد افزایــش داشــته 

اســت.
کمتریــن   HS گروه هــای اصلــی طبقــه بنــدی در 
نــرخ تــورم ســاالنه در بخــش ریالــی مربــوط بــه 
چــوب،  زغــال  چوبــی،  اشــیاء  و  »چــوب  گــروه 
بیشــترین  و  درصــد(   ۷،۳( و...«  پنبــه  چــوب 
گــروه »ماشــین آالت و وســایل  نــرخ مربــوط بــه 
مکانیکــی؛ ادوات برقــی؛ اجــزاء و قطعــات آن هــا 
و...« )۶۰۳.۴ درصد( است. همچنین بیشترین 
گــروه »پوســت خــام، چــرم،  کاهــش مربــوط بــه 
پوســت های نــرم و اشــیاء ســاخته شــده از ایــن 

مــواد و...« )۳.۲- درصــد( میباشــد.

کرونــا آســیبی جــدی  کــه تحــت تاثیــر  مشــاغلی 
تســهیالت  از  شــهریور۱۴۰۰  پایــان  تــا  دیده انــد 

شــد.  خواهنــد  بهره منــد  کرونایــی 
بــر اســاس اعــالم اتــاق بازرگانــی تهــران، ســتاد 
تمدیــد  بــا  خــود  موافقــت  کرونــا  بــا  مقابلــه 
تســهیالت برخی مشــاغل آســیب دیده از شــیوع 
کــرده و معافیت هــای آنهــا تــا پایــان  کرونــا را اعــالم 

تابســتان ادامــه خواهــد داشــت.
آموزشــی،  کــز  مرا اتــاق،  اعالم ایــن  اســاس  بــر 
ــز فرهنگــی،  ک کودک هــا، مرا آموزشــگاه ها و مهــد 
هنــری و رســانه ای، موزه هــا، ســینماها و تئاترها، 
کــز تفریحــی، بــاغ وحش هــا و شــهربازی ها،  مرا
گردشــگری،  بــه  کــز مربــوط  کــز ورزشــی، مرا مرا
شــرکت های حمــل  و نقــل  مســافر بــرون  شــهری، 
کــز پذیرایــی، قنــادی،   آرایشــگاه های  مردانــه،  مرا
زنانــه مشــمول این بســته حمایتی خواهنــد بود.

ایــن تســهیالت در حــوزه حمایت هــای مالیاتــی، 
اجرایــی  حمایت هــا  ســایر  و  بیمــه ای  بانکــی، 
گرفتــه شــده  می شــود. یکــی از تســهیالت در نظــر 
در ایــن مصوبــه بــرای حمایت هــای مالیاتــی، آن 
کارهــای بــه  کســب و  کــه بــرای مشــاغل و  اســت 
کرونــا،  بدهــی مالیاتــی  شــدت آســیب دیــده از 
ارزش  و  عملکــرد  مالیات هــای  شــده  قطعــی 
کــه تاریــخ سررســید پرداخت آنهــا تا پایان  افــزوده 
ســال ۱۳۹۹ بــوده اســت، تــا تاریــخ ۳۱ شــهریور 
مــاه ســال جــاری بــدون محاســبه جریمــه دیرکرد 

بــرای مــدت مذکــور امهــال می شــود.
بانکــی،  حمایت هــای  موجــب  بــه  همچنیــن 
و  کســب  دریافتی ایــن  تســهیالت  اقســاط 
ــا  ــت آنه ــد پرداخ ــه موع ک ــده  ــیب دی ــای آس کاره

در چهارماهــه اول ســال ۱۴۰۰ بــوده و در ایــن بــازه 
زمانــی پرداخــت نشــده، منــوط بــه آنکــه بدهــی 
آنهــا بــه شــبکه بانکــی تــا تاریــخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ در 
گرفتــه باشــد بــه انتهــای دوره  طبقــه جــاری قــرار 
ــط  ــار قس ــی چه ــا ط ــود ت ــل می ش ــیط منتق تقس

پــس از آخریــن قســط وصــول شــود.
اتــاق  عضــو   – ســایه  گــران  فروغــان  خســرو 
گــو با ایســنا، دربــاره  گفــت و  بازرگانی ایــران – در 
از  دیــده  آســیب  مشــاغل  از  حمایــت  نحــوه 
کــرد: آنچــه بــرای فعــاالن اقتصــادی  کرونــا، بیــان 
درســت  اجــرای  دارد،  را  اهمیــت  بیشــترین 
و  وعــده  از  پرهیــز  و  حمایتــی  سیاســت های 
ســال های  در  اســت.  اســاس  بــی  شــعارهای 
گذشــته مــا بارهــا شــاهد آن بوده ایــم که وعــده ای 
اقتصــادی  بنگاه هــای  وضعیــت  بهبــود  بــرای 
ارائــه می شــود امــا هیچیــک از آنهــا راه بــه جایــی 

نمی برنــد.
گــذار وعــده  گفتــه وی، وقتــی بــه یــک ســرمایه  بــه 
نمی شــود این  اجرایــی  امــا  شــده  داده  کمــک 
کالن را نیــز  حتــی امــکان برنامــه ریــزی در ســطح 
از بنــگاه اقتصــادی می گیــرد و از ایــن رو چــه در 
کرونــا و چــه در ســایر بخش هــا بایــد تــالش  حــوزه 

کــه اجرایــی شــوند. کــرد وعده هایــی را داد 
کــرد: در طــول  گــران ســایه خاطرنشــان  فروغــان 
گذشــته بخش هــای مختلــف اقتصــاد  ماه هــای 
کرونــا آســیب دیده انــد. بایــد بــه شــکل  از شــیوع 
کــدام  و  کــدام صنــف  کــه  کــرد  بررســی  دقیــق 
و ایــن  دیــده  را  آســیب  بیشــترین  شــغلی  گــروه 
کثــری باشــد. از ایــن  حمایت هــا از آن بخــش حدا
کلــی نگــر به شــکل  کنــار گذاشــتن نــگاه  رو بایــد بــا 

ــرد. ک ــی مشــکالت هــر صنــف را بررســی  جزئ

افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیالت بافت فرسوده 

مرکز آمار ایران اعالم کرد:

کاال های وارداتی در سال ۹۹  افزایش نرخ تورم 

کدام مشاغل همچنان تسهیالت کرونایی می گیرند؟ 

خبر خبر

معــاون اول رئیس جمهــور بــا بیان اینکــه موضــوع 
حســاس ترین  و  مهم تریــن  از  خانــواده  و  زنــان 
مســائل کشــور اســت، گفت: باید میزان تســهیالت 
بــرای تأمیــن مســکن زنان سرپرســت خانوار بیشــتر 

ــود. ش
گــزارش پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری،  بــه 
رئیس جمهــور  اول  معــاون  جهانگیــری  اســحاق 
در ســومین جلســه ســتاد ملــی زن و خانــواده، در 
ســخنانی، از موضــوع زنــان و خانــواده بــه عنــوان 
کشــور  یکــی از مهم تریــن و حســاس ترین مســائل 
کشــور مــا را نســبت بــه ســایر  گفــت: آنچــه  کــرد و  یــاد 
کانــون خانــواده  کشــورها متمایــز می کنــد توجــه بــه 
کــه خوشــبختانه همــواره مســتحکم بــوده  اســت 
و بایــد بــا برنامــه ریزی هــا و تدویــن قوانیــن الزم از 
ــاون اول  ــود. مع ــت ش ــواده حراس ــم خان ــون مه کان
رئیس جمهــور بــا ابــراز خرســندی از اینکــه الیحــه 
منــع خشــونت علیــه زنــان در دولــت بــه تصویــب 
رســیده و بــه مجلــس شــورای اسالمی ارســال شــده 
کــرد: ســتاد ملــی زن و خانــواده  اســت، خاطرنشــان 
اجرایــی،  دســتگاه های  از  مطالبه گــری  بــا  بایــد 
تغییــرات مثبتــی در جهــت بهبــود وضعیــت زنــان و 

ــد. کن ــاد  ــه آنان ایج ــونت علی ــش خش کاه
ــادآوری افزایــش میــزان وام ازدواج  ــا ی جهانگیــری ب
گذشــته  طــی ســال های اخیــر افــزود: در ســال های 
مبلــغ تســهیالت ازدواج بــرای هــر نفــر ۳ میلیــون 
تومــان بــود ولــی بــا پیگیری هــای انجــام شــده در 
مبلــغ  جــوان  زوج هــای  امــروز  اخیــر،  ســال های 
هفتــاد میلیــون تــا صــد میلیــون تومــان تســهیالت 

ازدواج دریافــت می کننــد.
وقتــی  کــه  می شــد  تصــور  شــاید  داد:  ادامــه  وی 
کنــد، تعــداد  مبلــغ تســهیالت ازدواج افزایــش پیــدا 
کــرد، امــا  کاهــش پیــدا خواهــد  تســهیالت اعطایــی 

کــه تعــداد قابــل توجهــی  گزارش هــا نشــان می دهــد 
تســهیالت ازدواج بــه زوج هــای جــوان پرداخــت 

ــت. ــده اس ش
گــر  ا کــرد:  تصریــح  رئیس جمهــور  اول  معــاون 
ــات  ــات و موضوع ــواده مصوب ــی زن و خان ــتاد مل س
کنــد،  مربوطــه را از دســتگاه های اجرایــی پیگیــری 
دســتگاه ها خــود را بــه پیگیــری مســائل خانــواده 
مکلــف می داننــد و از ســوی دیگر ایــن فرصــت بــرای 
ــه در زمــان تدویــن بودجــه  ک آنهــا فراهــم می شــود 
ســاالنه، منابــع الزم بــرای اجــرای مصوبــات مربــوط 
بــه زنــان و خانــواده را از ســازمان برنامــه و بودجــه 

کننــد. مطالبــه 
جهانگیــری با اشــاره به مصوبه شــورای عالــی اداری 
مبنــی بــر افزایش ۳۰ درصدی تعــداد مدیــران زن در 
دســتگاه های اجرایی تا پایان برنامه ششم، گفت: 
خوشــبختانه پــس از اجرای ایــن مصوبــه شــاهد 
اتفاقــات مثبــت در ایــن زمینــه بودیــم به گونــه ای که 
دســتگاه های اجرایــی تــالش می کردنــد در انتصاب 
معاونیــن  و  مدیــران  عنــوان  بــه  زنــان  موضــوع 

عملکــرد بهتــری از یکدیگــر داشــته باشــند.
معــاون اول رئیس جمهــور بــا اشــاره بــه موضــوع 
ــکن  ــن مس ــر تأمی ــی ب ــه مبن ــده در جلس ــرح ش مط
زنــان سرپرســت خانــوار اظهــار داشــت: بایــد تــالش 
کمک هــا و تســهیالت بــرای تأمیــن  کنیــم میــزان 
مســکن زنان سرپرســت خانوار هر چه بیشــتر شــود 
تــا تعــداد افــراد تحــت پوشــش این طــرح افزایــش 

ــود. ــر ش ــی نزدیک ت ــت اجتماع ــه عدال ــه و ب یافت
حمایتــی  بســته  موضــوع  جلســه  ادامه ایــن  در 
ــوار  ــان سرپرســت خان ــه تأمیــن مســکن زن کمــک ب
مطــرح  درآمــدی  شــش  تــا  یــک  دهک هــای 
شــد و پــس از ارائــه توضیحــات معــاون وزیــر راه و 

رســید. تصویــب  بــه  موضــوع  شهرســازی، این 

گــزارش خــود  اتــاق بازرگانــی تهــران در جدیدتریــن 
بــه بررســی ابعــاد جهانــی افزایــش قیمــت مــواد 

غذایــی پرداختــه اســت. 
افزایــش  رونــد  گذشــته  ماه هــای  در  هرچنــد 
گرفتــه  قیمــت مــواد غذایــی در بازار ایــران ســرعت 
کاالهــای اساســی بــا تــورم جــدی مواجــه  و برخــی 
کــه در  شــده اند امــا بررســی ها نشــان می دهــد 
بــه خصــوص در دو ســال  نیــز  ســطح جهانــی 
گذشــته این روند ســرعت گرفته و همین موضوع 
نگرانی هایــی در ســطح بیــن المللــی بــه وجــود 

اســت. آورده 
غذایــی  مــواد  قیمــت  افزایــش  رونــد  هرچنــد 
گذشــته قــدری  در ســطح جهــان در ماه هــای 
مالیم تــر شــده امــا بــه نظــر می رســد برخــی عوامــل 
همچنــان در ایــن حــوزه تاثیراتــی منفــی خواهنــد 

گذاشــت.
گــزارش خــود چهــار عامل  اتــاق بازرگانــی تهــران در 

گــذار در ایــن زمینــه را تشــریح کرده اســت. تاثیــر 
دوره  در  هرچنــد  اســت:  آمــده  بررســی  در ایــن 
محصــوالت  از  بســیاری  کرونــا،  گیــری  همــه 
غذایــی بــا افزایــش قیمــت مواجــه شــدند امــا بــه 
ــد افزایــش قیمــت محصــوالت  نظــر می رســد رون
غذایــی در ســال ۲۰۱۸ و پیــش از شــیوع کرونــا آغــاز 

شــده اســت.
خوکــی  تــب  شــیوع  ســال،  تابســتان این  در 
آفریقایــی در چیــن باعــث تلف شــدن ۵۰ درصــد از 
گله هــا خــوک در ایــن کشــور شــد و همیــن موضوع 

ــد. ــر ش ــول منج ــن محص ــش قیمت ای ــه افزای ب
اقــالم  ســایر  شــده  تمــام  قیمــت  آن  از  پــس 
افزایــش قیمــت  بــا  و  گرفــت  نیــز اوج  گوشــتی 

نهاده هــای دامی ایــن رونــد ســرعت بیشــتری 
کــرد. پیــدا 

ــا و  کرون ــه دوره شــیوع  ــذار ب دومیــن عامــل تاثیرگ
ــاز می گــردد  اعمــال قرنطینــه از ســوی دولت هــا ب
کــه باعث ایجــاد اختــالل در زنجیره هــای تامیــن 

مــواد غذایــی شــد.
کاهــش تقاضــا بــرای خریــد غــذا در رســتوران ها و 
افزایــش خریــد از خــرده فروشــی ها نیــز دیگــر عامل 

تاثیرگــذار در ایــن زمینــه بــود.
ســومین عامــل تاثیرگــذار در این زمینه بــه افزایش 
بررســی ها  می گــردد.  بــاز  نقــل  و  حمــل  هزینــه 
کــه نــرخ حمــل و نقــل دریایــی  نشــان می دهــد 
در طــول یــک دوره ۱۲ ماهــه، دو تــا ســه برابــر شــده 
اســت. در ایــن حــوزه افزایــش قیمــت ســوخت 
کاال  کامیــون بــرای جابجایــی  کمبــود راننــده  و 
افزایــش هزینــه  و  کرده انــد  کلیدی ایفــا  نقشــی 
انتقــال غــذا از مزرعــه بــه محل مصرف به چالشــی 

جــدی در ایــن زمینــه بــدل شــده اســت.
گــذار در ایــن زمینــه نیــز  چهارمیــن عامــل تاثیــر 
بــه افزایــش قیمــت تولیدکننــده مــواد غذایــی بــه 
گذشــته  ســال های  در  خــود  ســطح  باالتریــن 
گــرم شــدن آب و هــوای جهــان  اختصــاص دارد.  
کشــورهای  موجــب بــروز خشکســالی در برخــی 
کننــده محصــول شــده و از ســوی دیگــر  تامیــن 
نگرانــی دربــاره آینــده بــه افزایــش تقاضــا منجــر 
شــده اســت و تداوم ایــن شــرایط باعث ایجاد ایــن 
و  میــالدی  جــاری  ســال  در  کــه  شــده  نگرانــی 
همچنیــن ســال های آینده، رونــد افزایش قیمت 
محصــوالت غذایــی در ســطح جهانــی ســرعت 

بگیــرد.

جهانگیری در جلسه ستاد ملی زن و خانواده: 

میزان تسهیالت مسکن زنان سرپرست خانوار بیشتر 
شود

٤ عامل اصلی افزایش قیمت مواد غذایی 
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گفــت: ارزش  گمــرکات اســتان اصفهــان  مدیــرکل 
میــزان صــادرات کاال از گمــرکات  اســتان در ســه مــاه 
امســال در مقایســه بــا مــدت مشــابه پارســال ۱۵۰ 

درصــد افزایــش یافــت. 
گــزارش روابط عمومــی اداره کل گمرکات اســتان  بــه 
کوهســتانی پــزوه افــزود: در ایــن  اصفهــان، رســول 
مــدت، تشــریفات صــادرات ۶ هــزار و ۶۳۶ فقــره 
بــه  کاال  تــن  و ۲۵  هــزار  وزن ۵۷۰  بــه  اظهارنامــه 
گمــرک  ارزش ۳۶۸ میلیــون و ۷۳ هــزار دالر در پنــج 
کــه در مقایســه بــا ســال قبــل از  اســتان انجــام شــده 
نظــر تعــداد ۷۷ درصــد، از حیــث وزن ۸۲ درصــد و از 

لحــاظ ارزش ۱۵۰ درصــد رشــد داشــته اســت.
گمــرک  وی ادامــه داد: اظهارنامه هــای صادراتــی 
اصفهــان بــه ارزش ۱۷۰ میلیــون و ۴۰۱ هــزار دالر و 
ــا مــدت  کــه در مقایســه ب ــوده  وزن ۳۳۴ هــزار تــن ب
مشــابه ســال قبــل از حیــث ارزش ۱۵۳ درصــد و ز 

نظــر وزن ۱۰۶ درصــد رشــد داشــته اســت.
گمــرکات اســتان بــا اشــاره بــه صــادرات  مدیــرکل 
گمــرک فــرودگاه بیــن المللــی شــهید بهشــتی اظهــار 
ــه وزن ۲۵۳  داشــت: ســه میلیــون و ۵۴ هــزار دالر ب
ابتــدای  ماهــه  ســه  در  صــادرات  تشــریفات  تــن 
کارگــو ترمینال ایــن فــرودگاه انجــام  امســال از طریــق 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل  شــده 
از نظــر ارزش ۸ درصــد افزایــش  و از لحــاظ وزن ۳۹ 

کاهــش داشــته اســت. درصــد 
گمــرک مجتمــع  کــرد: ارزش صــادرات  وی اضافــه 
ــه در ســه ماهــه امســال ۲۸ میلیــون و  فــوالد مبارک
کــه در  ۲۱۴ هــزار  دالر بــه وزن ۱۸ هــزار تــن رســیده 
مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته از نظر ارزش 
۹۲ درصــد  رشــد داشــته  و از حیــث وزن ۳۹ درصــد 

کاهــش داشــته اســت.
گمــرک ذوب آهــن در بهــار   گفتــه وی، صــادرات  بــه 
امســال بــه ۳۳ میلیــون و ۳۷۳ هــزار دالر بــه وزن 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه  ۵۲ هــزار تــن رســید 
از لحــاظ  از نظــر ارزش ۱۴۴ درصــد و  ســال قبــل 
کوهســتانی  وزن ۴۶ درصــد رشــد داشــته اســت. 
کاال بــه  کــرد: بهــار امســال ۱۶۴ هــزار تــن  پــزوه بیــان 

گمــرک  ارزش ۱۳۳ میلیــون و ۲۹ هــزار دالر از طریــق 
کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه  کاشــان صــادر شــد 
ســال قبــل از حیــث ارزش ۱۷۴ درصــد و از نظــر وزن 
گمــرکات اســتان  ۹۵ درصــد رشــد داشــت.مدیرکل 
کــرد: تمــام درخواســت های  اصفهــان خاطرنشــان 
اســتان  تولیــدی  واحدهــای  محــل  در  ارزیابــی 
کارشناســان  گرفتــه و ارزیابــان و  مــورد موافقــت قــرار 
 ، تولیــدی  واحــد  محــل  در  حضــور  بــا  گمــرکات 

تشــریفات صــادرات را انجــام دادنــد.
وجــود ُقطب هــای صنعتــی اســتان نظیــر فــوالد، 
خانگــی،  لــوازم  هواپیماســازی،  منســوجات، 
دالیــل  دیگــر  نظامــی از  صنایــع  و  رنگ ســازی 
می شــود. محســوب  اصفهــان  گمــرک  اهمیــت 

افزایش 1۵۰ درصدی ارزش صادرات کاال 
از گمرک استان اصفهان 

خبرربخ

خبر

میــزان تخصیــص آب شــرب بــه آبفــای اســتان 
اصفهــان از ۳۳۰ میلیــون مترمکعــب در ســال 
1۳89 بــه ۳21 میلیــون متــر مکعــب در ســال 

جــاری رســیده اســت. 
اســتان  فاضــاب  و  آب  شــرکت  عامــل  مدیــر 
کاهــش 9 میلیــون متــر  اصفهــان بــا اشــاره بــه 
مکعبــی تخصیــص آب شــرب طــرح آبرســانی 
گذشــته افــزود:  ــزرگ در دوازده ســال  اصفهــان ب
بــه همین دلیل مدیریــت آب شــرب در اصفهان 
بــه صــورت لیتــر بــه لیتــر صــورت می گیــرد و ســعی 
شــده تــا آب بــه صــورت عادالنــه بیــن شــهروندان 

ــود.  ــع ش ــتاییان توزی و روس
کنــون بیــش از 87  هاشــم امینــی افــزود: هــم ا
آب  الگــو  از  کمتــر  خانگــی  مشــترکین  درصــد 
فرهنــگ  بیانگــر  امــر  و ایــن  می کننــد  مصــرف 
ســازی مصــرف بهینــه آب در اصفهــان اســت.

کردن مصرف بهینه آب  کید بر نهادینه  وی با تا
در جامعه خاطرنشــان ســاخت: آبفای اصفهان 
هشــت ســال اســت که به طور مســتمر در برنامه 
بــه مصــرف  را  مــردم  رادیویــی جــاری حیــات 

درســت آب ترغیــب می کنــد.
 امینــی تامیــن پایــدار آب شــرب جمعیتــی بالــغ 
بــر ۴ میلیــون و ۴۰۰ هــزار نفــر در اســتان را ضــروری 
برشــمرد و اظهار داشــت: راه اندازی ســامانه دوم 
آبرســانی از نــان شــب بــرای اصفهانی هــا واجــب 
کــه درحــال حاضر  بــرای تامیــن آب  تــر اســت چــرا 
ــب  آب در  ــود ۴.۳ مترمکع کمب ــا  ــدار ب ــرب پای ش

ثانیــه مواجه هســتیم.
کــم آبی در اصفهان  وی راه بــرون رفــت از چالــش 

را بهــره بــرداری از ســامانه دوم آبرســانی دانســت 
بــا  نزدیــک  آینــده  مــی رود در  انتظــار  گفــت:  و 
راه انــدازی فــاز اضطــراری ســامانه دوم آبرســانی، 
کاهــش فشــار آب در ۵7 شــهر و ۳8۰  مشــکل 
آبرســانی  ســامانه  پوشــش  تحــت  روســتای 

اصفهــان بــزرگ برطــرف شــود.
کوثر  در ادامه ایــن مراســم مدیرعامل خیریه مهر 
گفت: ایــن خیریــه بــا هــدف مصــرف بهینــه آب و 
جــاری شــدن دائمی زاینــده رود در ســال 1۳98 
گــذاری و درســال 99 فعالیــت خــود را بــه  پایــه 

ــرد. ک صــورت رســمی آغاز 
حســین موالیــی بــا اشــاره بــه هــدف فعالیت این 
در  آب  مصــرف  ســازی  بهینــه  کــه  خیریــه 
کــرد: اعضای  بخش هــای مختلــف اســت، اعــام 
کــه افراد صاحب نظــر در بخش  خیریــه مهــر کوثر 
کشــاورزی و صنعــت هســتند، تمــام  آب شــرب، 
ــرای نجــات اصفهــان از چالــش  تــاش خــود را ب

ــی انجــام می دهنــد.  ــم آب ک
شــایان ذکر اســت در پایان این مراســم از فعالیت 
ــر در زمینــه  کوث داوطلبانــه اعضــای خیریــه مهــر 
اطاع رســانی به مســئوالن و آموزش شهروندان 

بــا موضــوع مصــرف بهینــه آب تجلیل شــد. 

مدیر عامل آبفای اصفهان اعالم کرد؛

آبشربدراصفهانلیتربهلیترمدیریتمیشود
خبرربخ

گفت: طراحی  رئیس دانشــگاه صنعتی اصفهان 
بلوار شــهید سلیمانی و اصاح تقاطع های طول 
ــوار از توافقــات بیــن شــهرداری خمینی شــهر و  بل
کــه طراحی ایــن بلــوار  دانشــگاه صنعتــی اســت 
توســط دانشــگاه انجام شده و به زودی عملیاتی 

می شــود. 
ســید مهــدی ابطحــی در مــورد توافــق دانشــگاه 
خمینی شــهر،  شــهرداری  و  اصفهــان  صنعتــی 
کــرد: در زمــان ریاســت قبلــی دانشــگاه  اظهــار 
از دانشــگاه  در خصــوص مطالبــات شــهرداری 
توافقــات مؤثــری بیــن شــهرداری خمینی شــهر 
و دانشــگاه انجــام شــده اســت. بــر اســاس این 
کــه دانشــگاه در طــول زمــان  توافــق بدهی هایــی 
ــه شــهرداری خمینی شــهر داشــته مــورد تأییــد  ب
گرفتــه و از طریــق دولــت پرداخــت  دانشــگاه قــرار 

ــد. ش
همکاری هــای  زمینــه  توافــق  افزود: ایــن  وی 
کــرده اســت. طراحــی بلــوار  بعــدی را نیــز فراهــم 
شــهید ســلیمانی و اصــاح تقاطع هــای طــول 
بلــوار از دیگــر توافقــات بیــن شــهرداری و دانشــگاه 
بلــوار توســط دانشــگاه  کــه طراحی ایــن  اســت 
صنعتــی انجــام و بــه زودی عملیاتــی می شــود.

کمربنــدی  و  بلــوار  ورودی  در  گفــت:  ابطحــی 
ــاد پلــی نامناســب وجــود  خمینی شــهر- نجف آب
کــه در طــرح جدیــد پــل جمــع آوری شــده  دارد 
و ایــن ورودی تبدیــل بــه میــدان خواهــد شــد. 
همچنیــن مســیر بــه یــک مســیِر جدا شــده با ســه 
کــه بــا اجرای این  کنــدرو ارتقــا خواهــد یافــت  خــط 
طــرح یکــی از زیباتریــن ورودی هــای اســتان را 
برای یکی از شــهرهای پرجمعیت ایجاد خواهیم 

کــرد.
رئیــس دانشــگاه صنعتــی اصفهــان، افــزود: پــس 

از اجرای ایــن طــرح در بلــوار شــهید ســلیمانی 
بزرگ تریــن  از  یکــی  رســیدن  ثمــر  بــه  شــاهد 
المان هــای  بــود.  خواهیــم  ملــی  طرح هــای 
گــروه  مهمی برای ایــن بلــوار بــا حضــور بیــش از ۱۲۰ 
گروه هــا بــرای  معمــاری طراحــی شــده اســت. این 
طراحی پل فناوری وارد مســابقه شــده و بهترین 
ــی از  ــه یک ک ــود  ــداث می ش ــوار اح ــن بل ــرح در ای ط

زیباتریــن پل های ایــران خواهــد شــد.
شــهردار خمینی شــهر نیــز در خصــوص توافقــات 
طرح هــای  طبــق  گفــت:  به ایســنا،  طــرف  دو 
تعریــض  را  بلــوار  کنــون  تا صنعتــی  دانشــگاه 
کرده ایــم و طبــق توافق بخشــی از اراضی دانشــگاه 

گرفــت. در اختیــار شــهر قــرار 
علــی اصغــر حــاج حیــدری افــزود: در حــال حاضــر 
دو  اجراســت.  حــال  در  بلــوار  کندروهــای  نیــز 
کــه یکــی از  میــدان در ایــن بلــوار طراحــی شــده 
واقــع  محمــد)ع(  ســید  امامــزاده  روبــروی  آنهــا 
کمربنــدی  خواهــد شــد و دیگــری ورودی شــهر و 

می شــود.  آن 
گفــت:  فعلــی ورودی شــهر،  پــل  مــورد  وی در 
پــل ورودی ماننــد دیــواری بیــن خمینی شــهر 
ــا  ــه ورودی شــهر را نازیب ک گرفتــه  ــرار  و دانشــگاه ق
کــرده اســت. بــا همفکــری دانشــگاه صنعتــی ۵ 
هــزار و ۵۰۰ متــر از اراضــی دانشــگاه در اختیــار پــروژه 
گرفتــه تــا پــس از جمــع آوری پــل میدانــی  قــرار 

در ایــن منطقــه احــداث شــود.
شــهردار خمینی شــهر بــه طــرح تصفیــه پســاب 
کــرد: بــا همــکاری  شــهری اشــاره و خاطرنشــان 
بــه  شــهر  فاضــاب  از  قســمتی  آبفــا  ســازمان 
کــه بــا  شــهرداری خمینی شــهر اختصــاص یافتــه 
همــکاری دانشــگاه صنعتی این فاضــاب تبدیل 
آبیــاری فضــای ســبز  بــرای  بــه پســاب شــده و 

شــهری اســتفاده خواهــد شــد.

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
کشــور امــروز در مشــکات  اســامی گفت: دامــداران 
را  آنــان  حــق  صــدای  امــر  متولیــان  و  فراواننــد 

 . ند نمی شــنو
عبــاس مقتدایــی بــا بیان اینکــه بارهــا بــا دولــت 
مکاتباتــی در ایــن زمینــه داشــته ایم و خواســتار این 
کــه دولــت بــه داد دامــداران برســد، تصریــح  شــدیم 
گرانــی، نبــود نهــاده و در  کــرد: دامــداران بــه علــت 
نهایــت عــدم توانمنــدی مالــی بــرای تامیــن آذوقــه، 
کشــتارگاه  بــه  را  خــود  صغیــر  و  مولــد  دام هــای 
چنــدان  نــه  آینــده ای  در  رونــد  می برنــد.  ایــن 
گوشــت و  دور موجــب افزایــش بــی رویــه قیمــت 
عــدم  صــورت  در  و  می گــردد  لبنــی  محصــوالت 

مدیریــت صحیــح، کشــور را از مســیر خودکفایــی بــه 
مســیر واردات هدایــت می کنــد. مکاتبــات متعــدد 
کشاورزی  مجلس با دولت مخصوصا وزارت جهاد 
مدیریــت  عــدم  بیانگــر  مشــکات،  رفــع  عــدم  و 

می باشــد. متولــی  مجموعه هــای  در  صحیــح 
کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت  نایــب رئیــس 
جهــاد  وزارت  کــرد:  اظهــار  مجلــس  خارجــی 
کــه بایــد و شــاید عمــل نکــرد،  کشــاورزی آنگونــه 
نهاده هــای  روزی  غ،  مــر گرانــی  بحــث  روزی 
دامی صنعــت دام و صنعــت غــات و ایــن روزهــا 
گرانــی محصــوالت لبنــی و...  بحــث دامــداران و 
می شــنویم،  این هــا از وظایــف اصلــی وزارت جهــاد 
کــه امیدواریــم در ایــن روزهــای  کشــاورزی اســت 
پایانــی دولــت،  ایــن وزارتخانه اقدام موثــری در حل 

مشــکات انجــام دهــد.
بــه  نامــه ای  در  کــرد:  خاطرنشــان  مقتدایــی 
جمهــور  رئیــس  اول  معــاون  و  جمهــور  رئیــس 
خواســتار ورود شــخصی و جدی ایشــان شــدم و 
کــه در اصــل بحــث تامیــن  االن بحــث دامــداران 
گوشــت و محصــوالت لبنــی اســت، موضــوع بســیار 
مهمی اســت کــه بایــد شــخص آقــای رئیــس جمهور 

کنــد. ورود 
نماینــده اصفهــان افــزود: همچنیــن در نامــه ای بــه 
کشــور خواســتار ورود  کل  رئیــس ســازمان بازرســی 
همچنیــن  و  الزم  نظــارت  و  ســازمان  فوری ایــن 
از  گرفتــه  صــورت  فعل هــای  تــرک  بــا  برخــورد 
کنونــی  ســوی متولیــان امــر در خصــوص  وضعیــت 

شــدم. دامــداران 

در  سورفیســینگ  میکــرو  آســفالت  اجــرای 
گفــت:  شــهرضا  شــهردار  شــد.  آغــاز  شــهرضا 
نــوع   ۵ از  یکــی  میکروسورفیســینگ  آســفالت 
کــه اســتفاده از آن  آســفالت جدیــد در دنیــا اســت 
کار مدیریــت شــهری و راهســازی قــرار  در دســتور 

گرفتــه اســت.
حبیــب قاســمی افزود: این طــرح در وســعت ۵۴۰ 
هــزار مترمربــع و بــا ۱۲۰ میلیــارد ریــال اعتبــار، در 

مــدت ســه مــاه اجــرا می شــود.
میکروسورفیســینگ از جمله انواع آسفالت های 

تعمیــر  و  ترمیــم  بــرای  کــه  اســت  حفاظتــی 
خرابی هــا و آســیب های ناشــی از راه هــا در بیشــتر 
کشــور های دنیــا مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد و 
عمــر مفیــد عملکــرد آســفالت حفاظتــی ریــز دانــه 

ــت. ــتر از آن اس ــا بیش ــال ی ــه ۷ س ــک ب نزدی
آســفالت های  بــه  آســفالت  نــوع  مزیت ایــن 
معمولــی، ســازگاری بــا محیــط زیســت، ضخامت 
کمتــر، ســرعت اجــرای بــاال و صرفــه جویــی ۴۰ 

اســت. هزینه هــا  در  درصــدی 

جمعی از صنعتگران دولت آبادی نخســتین بار در 
کشــور موفــق بــه طراحــی و ســاخت دســتگاه ســاب 

ســنگ چهار محــوره شــدند.
محمــد زینلــی پــور معــاون برنامــه ریــزی و ســرمایه 

گــذاری ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
گفــت: بــا ســاخت این دســتگاه، از خــام  اصفهــان 
فروشــی جلوگیــری و زمینــه صــادرات آن را فراهــم 

می شــود.
رفیعــی صنعتگــر دولــت آبــادی ســازنده دســتگاه 

گفــت: حرکــت طولــی و عرضــی  ســاب چهارمحــوره 
ــه  ــزار قطع ــت و ۸ ه ــتگاه اس ــن دس از ویژگی های ای

ــت. ــه اس کار رفت ــه  ــراش در آن ب ــق ت دقی
کارگرفته در ساخت این  وی ۹۰ درصد از قطعات به 
دســتگاه را داخلــی دانســت و افــزود: گروهــی ۱۰ نفــره 
پــس از ســه ســال تحقیق، ایــن دســتگاه را طراحــی 

کردند و ســاختند.
ســازنده این  شــرکت  تولیــد  مدیــر  اســدی  خانــم 
ــر  ــا ســاخت این دســتگاه عــاوه ب گفــت: ب دســتگاه 
تامیــن نیــاز داخــل، مشــکل خام فروشــی ســنگ به 

ــز برطــرف شــد. کشــور های دیگــر نی
گانــه  وی افزود: ایــن دســتگاه بــه دلیــل حرکــت جدا
ک  کمی مصــرف می کنــد و اســتها محورهــا، بــرق 
ناچیــزی دارد. با راه اندازی خط تولید این دســتگاه 
زمینــه اشــتغال چهــل نفــر فراهــم شــده و اولیــن 
کارخانــه تــا یــک  دســتگاه ســاب چهــار محوره ایــن 
مــاه آینــده در شــهرک صنعتــی شــمس آبــاد تهــران 

ــد. کار می کن ــه  ــروع ب ش

طــرح اصــاح شــبکه آب آشــامیدنی روســتای طــره 
شهرســتان نطنــز بــه بهــره بــرداری رســید. بــرای 
آب  مخــزن   ۲ نصــب  شــامل  طــرح  اجرای ایــن 
گــذاری،  بــا حجــم ۲۰۰ هــزار لیتــر، ۱۵۰۰ متــر لولــه 

کلرزنــی و اتصــال بــه شــبکه آبرســانی  ســاخت اتــاق 
بســیج ســازندگی ســپاه ناحیــه نطنــز بیــش از ۱۰ 
کــرده اســت. بــا اجرای ایــن  میلیــارد ریــال هزینــه 
طــرح مشــکل قطعــی آب آشــامیدنی این روســتا در 

کامــل برطــرف شــد. چنــد مــاه از ســال بــه طــور 
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خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کــه مــردم اصفهــان صرفه جویــی را در  در صورتــی 
تابســتان ادامــه بدهنــد خاموشــی بــرق نخواهیــم 

داشــت.
ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهان همــکاری 
ــوب  ــرق را خ ــرف ب ــت مص ــان در مدیری ــردم اصفه م
صرفــه  گر ایــن  ا کــرد:  امیــدواری  اظهــار  و  ارزیابــی 
کنــد  جویی هــا در هفته هــای آینــده نیــز ادامــه پیــدا 
می تــوان برنامــه مدیریــت بــار را در اســتان بــه خوبــی 

کــرد و خاموشــی نداشــته باشــیم. اجــرا 
کاری  ــر شــیفت  محمدرضــا نوحــی ادامــه داد: تغیی
صنایــع کوچــک و بــزرگ، افزایش تعطیات هفتگی 
کاهــش ۵۰ درصــدی مصــرف بــرق  آن هــا بــه دو روز و 
ادارات کمــک بســیار بزرگــی به مدیریت مصــرف برق 
می کنــد. وی بــا بیان اینکــه پیــک مصــرف بــرق در 
گرمــای زودرس از تیرمــاه بــه  ســال جــاری بــه دلیــل 

خــرداد منتقــل شــد، گفت: بــا پیگیری های صــورت 
ــی از  ــرات اساس ــرای تعمی ــه ب ک ــی  ــه نیروگاه های گرفت
مــدار خــارج شــده بودنــد، در خردادمــاه وارد مــدار 
کنــون نیروگاه هــای خــارج از مــدار نیــز بــرای  شــدند و ا

کرده انــد. ورود بــه شــبکه اعــام آمادگــی 

ســخنگوی صنعــت بــرق اســتان اصفهــان افــزود: 
میــزان تولیــد بــرق در اســتان اصفهــان حــدود ۳ هــزار 
و ۷۲۵ مــگاوات و مصــرف بــرق حــدود ۵ هــزار و ۲۲۹ 
مــگاوات اســت بنابرایــن هــزار و ۵۰۴ مــگاوات بــرق از 
شــبکه سراســری بــه اســتان اصفهــان وارد می شــود.

سخنگوی صنعت برق اصفهان با تاکید بر لزوم صرفه جویی :

چراغهایاصفهانخاموشنمیشود

خبر خبر

کارخانــه تولیدکننــده مقوای ایندربــرد  نخســتین 
بــا  بســته بندی( ایران  صنعــت  در  )پرمصــرف 
حضــور رئیــس مجلس شــورای اســامی در بخش 

ــد. ــاح ش ــتان افتت ــع اردس زواره از تواب
کارخانــه تولیدکننــده مقــوای پشــت  نخســتین 
صنعــت  در  کــه  کشــور  )ایندربــرد(  طوســی 
بــا  اســت،  پرمصــرف  بســیار  نیــز  بســته بندی 
بــا حضــور  نفــر  از ۳۰۰  بیــش  بــرای  اشــتغالزایی 
ریاســت مجلــس شــورای اســامی در اردســتان 

شــد. افتتــاح 
رئیــس مجلــس شــورای اســامی که بــا دعــوت 
طباطبایی نــژاد  ســیدصادق  حجت االســام 
اردســتان در مجلــس شــورای  مــردم  نماینــده 
اســامی به این شهرســتان ســفرکرده اســت عــاوه 
کویــر مقــوا اردســتان، امشــب  کارخانــه  بــر افتتــاح 
گرامیداشــت شــهدای  ویــژه مراســم  ســخنران 

هفتــم تیــر نیــز خواهــد بــود.
کارخانــه از ســال ۱۳۹۳ آغــاز شــده  ســاخت این 
بــا مجمــوع ســرمایه گذاری یک هــزار و  اســت و 
۱۵۲ میلیــارد تومــان شــامل ۴۵۰ میلیــارد تومانــی 
و ۲۷ میلیــون یورویــی، ظرفیــت تولیــد ۴۵ هــزار 

ــوا دارد. ــن مق ت
رئیــس مجلــس شــورای اســامی در این مراســم 
بــا اشــاره بــه تأخیــر هفــت ســاله در راه اندازی ایــن 
کارخانــه به دلیــل بروکراســی اداری اظهار داشــت: 
کیدهــای رهبــر معظــم انقــاب در  بــا توجــه بــه تأ
ارتبــاط بــا رفــع موانــع و پشــتیبانی ها و بــه ویــژه 

بــا توجــه بــه وجــود تحریم هــا، امیدواریــم تمــام 
تــاش مســئوالن در راســتای رفع ایــن موانــع از 

جملــه بروکراســی صــرف شــود.
وی افــزود: الزم اســت بــا تــاش ســرمایه گذاران 
ــا  و اســتفاده از ظرفیت هــای نیروهــای جــوان و ب
رویکــرد علــوم دانش بنیــان، بتوانیــم تولیــدات 
کشــور را  بــا صرفــه اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در 

شــاهد در ســال های آینــده شــاهد باشــیم.
کارخانــه نیــز در حاشــیه مراســم  مدیــر عامل ایــن 
افتتاحیــه در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت: 
کارخانه اســتفاده بهینه از  هدف از راه اندازی این 

کشــور اســت. کاغــذ و مقــوا در  ضایعــات 
ســید جــال طباطبایــی افــزود: بــر اســاس آمــار 
کشــور ســاالنه بیــش از ۶ میلیــون تــن ضایعــات 
که ایــن را می تــوان بــه  کاغــذ و مقــوا وجــود دارد 

چرخــه مصــرف بازگردانــد.
راه اندازی ایــن واحــد  بــا  کــرد:  وی خاطرنشــان 
عــاوه بــر اشــتغالزایی هــزار و ۲۰۰ نفــر در چهــار 
تــن  هــزار  صــد  ورود  از  ســاالنه  کاری،  شــیفت 
جلوگیــری  کشــور  بــه  طوســی  پشــت  مقــوای 
کــه صرفه جویی هفتــاد میلیــون دالری  می شــود 

بــر دارد. را در 
صنعــت  در  مقوای ایندربــرد،  اســت  گفتــی 
بــرای  و  اســت  پرمصــرف  بســیار  بســته بندی 
محصوالتــی از جملــه مــواد غذایــی، دارو، جعبــه 
کاربــرد  کاغــذی، آرایشــی و بهداشــتی  دســتمال 

دارد.

 ۸۰.۸ گفــت:  اصفهــان  هواشناســی  مدیــرکل 
گســتره اســتان درگیــر خشکســالی دراز  درصــد از 
مــدت اســت و تنهــا ۱۹.۲ درصــد آن شــرایط نرمال 

تــا ترســالی متوســط دارد. 
حمیدرضا خورشــیدی افــزود: با توجه به تحلیل 
 SPEI( شــاخص اســتاندارد بارش - تبخیر و تعرق
ــان اردیبهشــت امســال،   ــا پای ( در دوره ۱۰ ســاله ت
درجــات  اصفهــان  اســتان  نقــاط  از  بســیاری 
خفیــف تا بســیار شــدید خشکســالی درازمــدت با 

ــده می شــود. درجــات مختلــف دی
ــد  ــی ۱۹.۲ درص ــش مکان کن ــر پرا ــت: از نظ گف وی 
از مســاحت اســتان  اصفهــان در شــرایط نرمــال، 
خشکســالی خفیــف ۲۵.۵ درصــد، خشکســالی 
 ۲۰ شــدید  خشکســالی  درصــد،   ۲۵ متوســط 
درصــد و خشکســالی بســیار شــدید ۱۰.۳ درصــد را 

در بــر می گیــرد.
مدیرکل هواشناسی استان اصفهان اظهارداشت: 
شاخص های بلندمدت خشکســالی هواشناسی، 
کلــی از شــرایط ذخیــره آبــی  بــه منزلــه انعکاســی 

گرفتــه می شــود. مناطــق مختلــف در نظــر 
او همچنیــن بــا اشــاره بــه وضعیــت حوضــه آبریــز 
گفــت: تحلیــل شــاخص خشکســالی  گاوخونــی 
 ۷۳.۹ تقریبــی  بطــور  کــه  اســت  آن  از  کــی  حا
گاوخونــی دچــار  درصــد مســاحت حوضــه آبریــز 
خشکســالی بلندمــدت خفیــف تــا بســیار شــدید 

اســت.

خورشــیدی افــزود: در ایــن حوضــه ۳۳.۱ درصــد 
خشکســالی خفیــف، ۲۲.۴ درصــد خشکســالی 
و  شــدید  خشکســالی  درصــد   ۱۱.۵ متوســط، 
۶.۹ درصــد بــا خشکســالی بســیار شــدید مواجــه 

اســت.
کلیــه شهرســتان های اســتان  کــرد:  بیــان  وی 
اصفهــان بجــز شهرســتان های غربــی و جنوبــی 
نســبت بــه بلنــد مــدت، افزایش بــارش داشــته اند 
و مقایســه درصــد تغییــرات بــارش بــا بلنــد مــدت 
کــه میانگیــن وزنــی بــارش ۱۴.۶  بیانگــر آن اســت 
کــه نســبت بــه بلنــد مــدت ۲.۶  میلیمتــر بــوده 

ــت. ــته اس ــش داش ــد افزای درص
خورشــیدی اظهــار داشــت: مجمــوع درصدهــای 
و  بوییــن  شهرســتان های  در  خشکســالی 
میاندشــت، خمینــی شــهر و لنجــان ۱۰۰ درصــد 
بــوده اســت امــا شهرســتان مبارکــه در مقایســه بــا 
ســایر شهرســتان ها وضعیــت مســاعدتری دارد و 
۱۱.۹ درصــد مســاحت آن در وضعیــت ترســالی بــه 

ســر می بــرد.
گفــت: میانگیــن دمــای اســتان اصفهــان در  وی 
مقایســه بــا بلنــد مــدت افزایــش داشــته و افزایــش 
دمــا در مناطــق غربــی و قســمت هایی از مناطــق 

شــمال و مرکــز اســتان، محســوس بــوده اســت.
مربــع  کیلومتــر  از ۱۰۷  بیــش  اصفهــان  اســتان 
وســعت و پنــج میلیــون و ۱۲۰ هــزار تــن جمعیــت 

دارد.

با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی انجام شد؛ 

کارخانهتولیدمقوای افتتاحنخستین
»ایندربرد«ایراندراردستان

مدیرکل هواشناسی اصفهان :

بیشاز۸۰درصدمساحتاستاندرگیرخشکسالی
درازمدتاست
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انعقاد تفاهم نامه 
همکاری های مشترک 
هالل احمر اصفهان 

با دانشگاه آزاد 
اسالمی خمینی شهر

خبرربخ

علــی محمد هاشــمی،مدیرعامل جمعیــت هــال 
احمــر اســتان اصفهــان امــروز در مراســم امضــای 
تفاهــم نامه مشــترک بــا دانشــگاه آزاد اســامی واحد 
گــروه  خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  شــهر  خمینــی 
اســتان های باشــگاه خبرنــگاران جــوان از اصفهان، 
ضمــن تشــریح توســعه تعامــات بیــن ســازمانی 
در جهــت بهبــود خدمــت رســانی در زمینه هــای 
بــه  حمایتــی  و  آموزشــی  درمانــی،  امــدادی، 
کــرد و گفت: اعــام و  اهداف ایــن تفاهــم نامــه اشــاره 
اجــرای اولویت هــای تحقیقاتــی مــورد نیــاز طرفین، 
برگــزاری همایــش و ســمینار های علمی تحقیقاتــی 
اجــرای  و  نظــارت  یــا  مشــاوره  انجــام  مشــترک، 
طرح هــای پژوهشــی، بهــره بــرداری از تجهیــزات 
کارگاهــی و آزمایشــگاهی، منابــع و دســتاورد های 
علمــی از اهــداف مــورد نظــر می باشــد که امیداســت 
بــا همــت و تــاش همــکاران دو دســتگاه اجرایــی 
و عملیاتــی شــود. فریــد نعیمی رییــس دانشــگاه 
آزاد اســامی واحد خمینــی شــهر نیــز ضمــن ابــراز 
خرســندی از تعامل ایجــاد شــده بــه ظرفیــت بــاالی 
کــرد واز فراهــم بودن  هــر دو دســتگاه مربوطــه اشــاره 
انجــام  بــرای  مناســب  شــرایط  و  کافــی  ظرفیــت 
کارآموزی و عملی برای دانشجویان مرکز  دوره های 
و همچنیــن از همــکاری و همفکــری بــرای نظــارت 
بــر طرح هــای تحقیقاتــی و اولویت هــای پژوهشــی 
کیفیــت  متقابــل بــه عنــوان فرصتــی مغتنــم بــرای 
بخشــی بــه فعالیت هــای آموزشــی دانشــجویان یــاد 
کــرد. در ایــن تفاهم نامه معاونت بهداشــت، درمان 
و توانبخشی جمعیت هال احمر استان اصفهان 
بــه عنــوان مســئول پیگیــری و اجــرای مصوبــات 
یادشــده تعییــن و از اقدامــات پیشــین مرکــز جامــع 
شــهید  جســمی حرکتی  اختــاالت  توانبخشــی 
کــه مقدمات ایــن تفاهــم نامــه را  مــدرس اصفهــان 

ــد. ــی ش ــد قدردان ــام دادن انج
همــکاری  نامــه  تفاهــم  انعقاد ایــن  پایــان  در 
مشــترک، آییــن رونمایــی از« قطعــات پروتــز زیــر زانــو 
»محصول ایرانــی مشــترک مــورد حمایــت دانشــگاه 
آزاد اســامی واحد خمینــی شــهر و حــوزه معاونــت 
درمــان و توانبخشــی جمعیــت هــال احمــر اســتان 

ــزار شــد. اصفهــان برگ

گزارشربخ

اظهــار  مهــر  گفت وگــو  در  جالونــدی  حمیــد 
ســولگان   - ونــک  آب  انتقــال  پــروژه  داشــت: 
)ســمیرم به رفسنجان( طرحی نیســت که صدور 
کل  مجــوز بــرای آن در حیطــه اختیــارات ادارات 
محیط زیســت اســتان ها باشــد، ونک- ســولگان 
از طرح هــای انتقــال آب بیــن حوضــه ای اســت 
کــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دربــاره آن 
تصمیــم می گیــرد و تنهــا از اســتان ها بــرای چنیــن 

طرح هایــی نظــر خواهــی می کنیــم.
وی ادامــه داد: ســازمان در یــک مقطعــی با لحاظ 
کــردن شــروطی به اســتعام وزارت نیــرو درباره این 
که آن شــروط محقق نشــد  طرح پاســخ داده بود 
و بــر همیــن اســاس ســازمان حفاظــت محیــط 

کــرد. زیســت نیــز مجــوز ونــک- ســولگان را لغــو 
مدیــرکل دفتــر ارزیابــی زیســت محیطی ســازمان 
لغــو  از  پــس  افــزود:  زیســت  محیــط  حفاظــت 
طــرح  ســیمای  پــروژه،  مشــاوران این  مجــوز، 
کــه براســاس آن برخــی شــروط  را تغییــر دادنــد 
در  مثــال  بــرای  می شــد؛  انجــام  نیــز  ســازمان 
طــرح اولیــه روســتاهایی زیــر آب می رفــت امــا 
در ســیمای جدیــد پروژه ایــن موضــوع حــذف 
بــه  شــده و مخــزن ۶۰۰ میلیــون متــر مکعبــی 
کاهــش یافتــه اســت؛  ۲۰۰ میلیــون مترمکعــب 
همچنیــن پنــج منطقــه شــکار ممنــوع در ســر راه 
کــه در طــرح بازنگــری شــده بــه  طــرح قبلــی بــود 
دو منطقــه رســیده اســت و مجموعــه ای از ایــن 
طــرح  ســیمای  کــه  داشــت  وجــود  مشــکات 
پیشــنهاد  مجدد ایــن  ســازمان  و  شــد  اصــاح 

جدیــد را بررســی می کنــد.
سازمان محیط زیست به طرح های انتقال آب 

ورود نمی کند
پاســخ اخیر ایــن  جالونــدی همچنیــن دربــاره 
ســازمان مبنــی بر توقف پــروژه انتقال آب بهشــت 
آبــاد، ابــراز داشــت: ســازمان محیــط زیســت بــه 
قضایــای طرح هــای انتقــال، تأمیــن و تخصیــص 
کشــاورزی نــه ورود  آب بــرای شــرب، صنعــت و 
نــه پــروژه ای تعریــف می کند، این هــا در  کــرده و 

حیطــه وظایــف وزارت نیــرو اســت.
کــرد: وقتــی وزارت نیــرو براســاس  وی خاطرنشــان 
کــه طبــق قانــون توزیــع عادالنــه آب  اختیاراتــی 
کــرده و بــرای مــا ارســال  دارد پــروژه ای تعریــف 
می کنــد، ســازمان محیــط زیســت موظــف اســت 
درباره احتمال تخریب و پیشــگیری از آلودگی ها، 

کــرده و نقطــه نظــرات خــود را ارائه  طــرح را بررســی 
کند.

مدیــرکل دفتــر ارزیابــی زیســت محیطــی ســازمان 
ــروژه  ــن رو پ ــزود: از ای ــت اف ــط زیس ــت محی حفاظ
انتقــال آب بهشــت آبــاد نیــز بایــد ماننــد ســایر 
کــه در برررســی های اولیــه  پروژه هــا بررســی شــود 
کردیــم. مخالفــت خــود را بــا احــداث تونــل اعــام 

کیلومتــر از ایــن  جالونــدی اظهــار داشــت: ۶۵ 
بــا توجــه به اینکــه  بــود و  پــروژه احــداث تونــل 
کاملــی ارائــه نکرده  کیفــی  مشــاور طــرح اطاعــات 
بــود و از ســوی دیگــر بــه دلیــل زمیــن شناســی 
کــه احــداث تونــل برای  منطقــه بــه نظر می رســید 
چشــمه ها و قنــوات مشــکاتی خواهــد داشــت، 
ســازمان بــا ســاخت تونــل بهشــت آبــاد مخالفــت 
کــه انتقــال آب از طریــق خــط لولــه  کــرد  و توصیــه 

گیــرد. مــورد بازنگــری قــرار 
کنــون دوبــاره اســتان اصفهــان  کــرد: ا وی اضافــه 
ــد  ــه دادن ــی ارائ شــدید پیگیــری اســت و مطالعات
کــه بــر  کــه انتقــال آب در قســمت هایی از پــروژه 
گــذار اســت، بــا خــط  چشــمه ها و قنــوات تأثیــر 
کــه اثــر  لولــه انجــام شــود و در بخش هایــی از طــرح 
زیســت محیطــی در بــر نــدارد تونــل احــداث شــود 
ــی  ــال بررس ــز در ح ــان نی ــنهاد اصفه ــن پیش که ای

اســت امــا هنــوز بــه مجــوز نرســیده اســت.
گزارش مهر، مســعود تجریشــی معاون محیط  به 
زیســت انســانی ســازمان حفاظت محیط زیست 
در نامــه ای بــه تاریــخ ۳۰ خــرداد ۱۴۰۰ بــه اســتاندار 
چهارمحــال و بختیــاری نوشــته اســت: عطــف بــه 
رونوشــت نامــه ســازمان جهادکشــاورزی اســتان 
در خصــوص تبعــات اجــرای تونــل انتقــال آب 

بــه  کــه  بــه اســتحضار می رســاند  آبــاد  بهشــت 
منظــور حداقل شــدن آثار زیســت محیطــی طرح 
انتقــال آب بــه اصفهان، ایــن ســازمان بــا احــداث 
تونــل بلنــد بهشــت آبــاد مخالفــت نمــوده و مقــرر 
کــه طــرح انتقــال آب از طریــق لولــه  گردیــده اســت 
گــزارش اصــاح شــده  گرفتــه و  مــورد بازنگــری قــرار 
ارزیابــی مربوطــه بــرای بررســی به ایــن ســازمان 

گــردد. ارســال 
کارون  آبریــز  حوضــه  از  آب  انتقــال  پــروژه 
آبــاد«  نــام »بهشــت  بــا  کــه  بــه فــات مرکــزی 
بــا  و  مطــرح   ۸۰ دهــه  از  می شــود  شــناخته 
ســال  در  پــروژه  نظرها ایــن  اختــاف  وجــود 
کلنــگ زده شــد. با ایــن حــال بــه دلیــل   ۱۳۹۰
اختاف هــای شــدید بیــن اســتان ها بــه ویــژه 
و  چهارمحــال  اهالــی  از  بخشــی  انتقادهــای 
بختیــاری و خوزســتان این طــرح از ســال ۹۳ 

مانــد. باتکلیــف  ســال ها  بــرای 
تونــل  و  ســد  پــروژه  تخصیــص  کل  ابتــدا  در 
و  مکعــب  متــر  میلیــون   ۵۸۰ آبــاد  بهشــت 
کرمــان و چهارمحــال و  شــامل اصفهــان، یــزد، 
کرمان  بختیــاری بــود امــا پــس از بازنگــری یــزد و 
کل تخصیص  کردنــد و  کناره گیــری  از ایــن پــروژه 
آن بــه ۲۵۰ میلیــون مترمکعــب بــرای اصفهان و 

کاهــش یافــت. چهارمحــال و بختیــاری 
همچنیــن در طــرح انتقــال آب ونک- ســولگان- 
کــه از ســال ۱۳۸۱ مطالعــات آن انجــام  رفســنجان 
گرفــت.  کار دولــت قــرار  و از ســال ۱۳۹۳ در دســتور 
طــرح از چشــمه علــی بروجــن آغــاز و تــا رفســنجان 
کیلومتــر  کرمــان بــه فاصلــه حــدود ۸۰۰  اســتان 

امتــداد دارد.

پروژه انتقال آب به فالت مرکزی متوقف شد:

مخالفت محیط زیست با احداث تونل بهشت آباد

خبر

رییــس پلیــس راهنمایــی و رانندگی)راهــور( اســتان 
اصفهــان گفــت: فعالیت خودروهــای مکانیزه ثبت 
تخلفــات رانندگــی در اســتان، چالــش پلیــس بــا 
کاهــش داده اســت.  ُمتخلفــان در اعمــال قانــون را 
گــو  و  گفــت  در  محمــدی  محمدرضــا  ســرهنگ 
با ایرنــا افــزود: خودروهــای ثبــت تخلــف حیــن عبــور 
بــدون  راننــدگان،  کن  ســا تخلفــات  مشــاهده  و 
اغمــاض، بــا ســرعت و بــدون چالــش و بــروز حــق 
و ناحــق بــه اعمــال قانــون در مســیرهای ُپرتخلــف 

می پردازنــد. شــهر 
کنون ۱۳ دســتگاه خــودروی  وی بــا بیان اینکــه هم ا
کانشــهر اصفهــان وجــود  مکانیــزه ثبــت تخلــف در 
گرایــش پلیــس بــه ســمت  گفــت: بــا توجــه بــه  دارد، 
نظــام هوشــمند، مکانیــزه شــدن و برخــورداری از 
تجهیــزات نویــن، درصــدد افزایش این خودروهــا در 

کانشــهر اصفهان هســتیم.
بــرای  افــزود:  اصفهــان  راهــور  پلیــس  رییــس 
کــه  کاشــان  دیگــر شهرســتان های اســتان غیــر از 
یکدســتگاه خــودروی مکانیــزه ثبــت تخلــف دارد در 
شــورای ترافیــک اســتان ُمصــوب شــد تــا حداقــل 
یکدســتگاه خــودرو بــه هــر یــک از شهرســتان های 
اســتان بــرای نظم دهــی بــه ترافیــک اختصــاص 
کانشــهر اصفهــان تــردد  گفتــه وی، در  یابــد. بــه 
صــورت  مســیرهایی  در  مکانیــزه  خودروهــای 
که تخلفات رانندگی زیاد اســت و رانندگان  می گیرد 
ــتگاه های  ــرا تابلوی ایس ــف زی ــه و توق ــارک دوبل ــا پ ب
کســی و پیاده روهــا، با ایجــاد ترافیــک  اتوبــوس، تا

موجــب اذیــت و آزار مــردم می شــوند.
ســرهنگ محمــدی بــا بیان اینکــه هــدف پلیــس در 
اســتفاده از ایــن خودروهــا، برخــورد بــا پارک هــای 
ــارک دوبلــه  کن ماننــد پ حاشــیه ای و تخلفــات ســا

اســت، گفــت: خــط قرمز پلیــس راهــور بی انضباطی 
در عبور و مرور و ایجاد ســد معبر در خیابان هاســت.
بــه  توجــه  بــا  ســویی  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
محدودیــت تعــداد نیروهای پلیــس راهور  تخلفات 
بســیار، تنهــا راه افزایــش عملکــرد پلیــس در اعمــال 
بــا ُمتخلفــان،  قانــون و برخــورد راحــت  و ســریع 

اســتفاده از ایــن خودروهــای مکانیــزه اســت.
رییــس پلیــس راهــور یــادآور شــد: بررســی ها نشــان 
کــه نبود ایــن خودروهــا، کنتــرل ترافیک  داده اســت 
گر ایــن  ــازد و ا ــارج می س ــهر را از دســت پلیــس خ ش
خودروها روزی در مسیرهای ُپرتخلف تردد نکنند 

بی انضباطــی در ســطح شــهر افزایــش می یابــد.
توســط  خودروهــا  تامین ایــن  بیان اینکــه  بــا  وی 
حــوزه حمــل و نقــل ترافیــک شــهرداری  صــورت 
گفــت: بــر اســاس قانــون، بــا پیشــنهاد  می گیــرد، 
کــه یکــی از وظایفــش همــکاری  پلیــس، شــهرداری 
بــا پلیــس در تامیــن امنیــت ترافیکــی شــهر و عایــم 
و تجهیــزات موردنیــاز اســت بــه تامیــن ُملزومــات از 

جملــه خودروهــای مکانیــزه می پــردازد.
کنتــرل مکانیــزه ثبــت تخلــف، تــوان  خودروهــای 
حرکــت یکنواخــت در خیابان هــا را دارد و ابــزار اصلی 

ــواع پارک هــای حاشــیه ای اســت. ــر ان نظــارت ب
ایــن خودروهــا بــا میانگین ســرعت ۲۰ تا۳۰ کیلومتر 
در ساعت)با توجه به حجم ترافیک محل و توقف 
خودروهــا در تقاطع هــا( تــوان نظــارت بــر حــدود 
یــک هــزارو ۴۰۰ محــل پــارک مجهــز بــه پارکومتــر و 
۷۰۰ پــارک غیرمجــاز را در ســاعت داراســت. حرکــت 
با ایــن ســرعت،  ایــن امــکان را بــه دوربیــن خــودروی 
ک  کــه ضمــن تصویربــرداری، پــا مکانیــزه می دهــد 
را  آن  شــماره  و  شناســایی  را  ُمتخلــف  خــودروی 

کنــد. ذخیــره 

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی)راهور( استان اصفهان:

خودروهای مکانیزه ثبت تخلف 
از چالش پلیس با رانندگان ُمتخلف اصفهانی کاست

گزاف... سنگ و آهن را مزن بر هم 
از حادثــه واژگونــی  روز  گذشــت چنــد  علیرغــم 
اتوبــوس خبرنــگاران محیــط زیســت نــوع برخــورد 
رئیــس ســازمان حفاظــت از محیط زیســت با این 
ــکار  ــانه ها و اف ــه رس ــورد توج ــان م ــه همچن حادث
حادثــه  خبرنــگاران  همــکاران  و  عمومی اســت 
دیده را می آزارد. از نوع نشســتن عیســی کانتری 
در برابــر خبرنــگاران راوی ایــن حادثــه در روز وقــوع 
گرفتــه تــا پاســخ های بعــدی از موضــع بــاالی  آن 
اظهــارات  تمــام  رد  و  حادثــه  درباره ایــن  وی 
بــر  مبتنــی  حادثــه  در ایــن  حاضــر  خبرنــگاران 
خبرنــگاران  حامــل  اتوبــوس  بــودن  نامناســب 
جملگــی بــه حساســیت منفی بیشــتر نســبت به 

او دامــن زده اســت.
کارشناســی  هــر چنــد بایــد منتظــر اعــام نظــر 
نتیجــه  و  حادثــه  فنی ایــن  دالیــل  دربــاره 
کانتــری در ارومیــه  گفتــه  کــه بــه  دادگاهــی مانــد 
در ایــن بــاره تشــکیل شــده امــا حتــی بــا فــرض بــی 
ــدم  ــا ع ــده ی ــاد ش ــوس ی ــی اتوب ــودن فن ــکال ب اش
کــه  کســی در ایــن ماجــرا ) چیــزی  قصــور و تقصیــر 
ــر خــاف قطعیــت موجــود در ســخنان عیســی  ب
ــوع  گفــت ن ــد  کانتــری هنــوز معلــوم نیســت( بای
ــت از  ــازمان حفاظ ــس س ــارات رئی ــورد و اظه برخ
محیــط زیســت بــه هیــچ وجــه در شــان جایــگاه و 
شــخصیت حقوقی او نیســت و لزوم توجه به این 
گــر میــان شــخصیت  ا نــزد مدیــران حتــی  امــر 
ــگاه حقوقــی شــان تفــاوت  ــا جای ــان ب حقیقــی آن

زیــادی باشــد بســیار ضــروری اســت.
از  بارهــا  خــودش  گفتــه  بــه  کانتــری  آقــای 
بــه  و  کــرده  تاســف  اظهــار  حادثــه  وقوع ایــن 

گفتــه  ــگاران متوفــی نیــز تســلیت  ــواده خبرن خان
در  حادثــه  زخمی های ایــن  عیــادت  بــه  و 
بیمارســتان رفتــه و بافاصلــه بعــد از اطــاع از ایــن 
رخــداد نیــز بــه هتــل اســتقرار خبرنــگاران نیــز رفته 
اســت امــا هیچکــدام از ایــن اقدامات، ایــن مجــوز 
را بــرای هیــچ مدیــری در ســطوح مختلــف صــادر 
کــه نســبت بــه رعایــت برخــی ظرایــف  نمی کنــد 
ــا حادثــه دیــدگان و اظهــار نظــر  در نــوع برخــورد ب
پیــش  در  اهمــال  و  توجهــی  بــی  بــاره  در ایــن 
بگیرنــد. تکیــه دایــم بر معاینه فنــی از ســوی آقای 
کانتــری هــم بــا توجــه بــه وضعیــت صدور ایــن 
رونــد  ابتــدای  همیــن  در  دســتکم  گواهی هــا 
تحقیقات چندان مســموع نیســت.  ایشــان باید 
کــه بیــان داشــته اســت  عــاوه بــر انجــام اقداماتــی 
رعایت برخی حساسیت های انسانی و فرهنگی 
حادثــه  درباره ایــن  نظــر  اظهــار  نــوع  در  نیــز  را 
تلــخ مــد نظــر داشــته باشــد. در عــرف فرهنگــی 
ما ایرانیــان حتــی در مواجهــه بــا خانــواده قاتــل 
کــردن خانــواده یــا  اعدامی نیــز اقــدام بــه ســرزنش 
کــه از آن بــوی اســتخفاف و تحقیــر  هــر نــوع بیانــی 
بدهــد دســتکم در روزهــای اعــدام و تشــییع وی 

امــری ناپســند اســت. در چنیــن بافــت فرهنگــی 
چطــور یــک فرد آن هم دارای شــخصیت حقوقی 
و دارای مســوولیت می توانــد بــه خــودش حــق 
کــه اظهــارات اهالــی رســانه را درباره ایــن  بدهــد 
حادثــه »مزخــرف« بخوانــد و بگویــد:  »چــه بایــد 

ــت!« ــاده اس ــه افت ک ــت  ــی اس ــرد؟ اتفاق ک
بــا  بســیار  مدیــران  زمــره  در  کانتــری  آقــای   
کارنامــه ضعیــف دوران  غ از  ســابقه اســت و فــار
مســولیتش ظاهــرا بــی دقتــی در بیــان را نیــز بایــد 
کــه چنــدی  کــرد. بــی دقتــی  در ایــن کارنامــه ثبــت 
پیــش نیــز در یــک اظهــار نظــر دربــاره بنیانگــذار 
جمهــوری اســامی از او ســر زد  و باعــث شــگفتی 

مخاطبــان شــد!
محبــوب  شــاعر  بــزرگ،  مولــوی  قــول   بــه 

 : ن نیــا ا یر ما ا
این زبان چون سنگ و فم* آهن وش است

آنچه بجهد از زبان چون آتش است
سنگ و آهن را مزن بر هم گزاف 

گاه از روی الف  ... گه ز روی نقل و 
 *دهان

منبع : سایت الف

نگاه رسانه

شورای شهرربخ

اصلــی  عنصــر  دو  خصوصــی،  بخــش  و  مــردم 
شــهری اقتصــاد  حــوزه  در  مشــارکت کننده 

عضو منتخب ششــمین دوره شــورای اسامی شهر 
اصفهــان پیرامــون بهره گیــری از بخــش خصوصــی 
کنار نهاد شــهرداری، خاطر نشــان کرد: پیرامون  در 
گفتمــان  و  اقتصــادی  نــگاه  پیامــدی،  مســائل 
اقتصــادی صحیــح می توانــد رابطــه شــهرداری را بــا 
مــردم و بخــش خصوصی به عنــوان دو عنصر اصلی 
کنــد، مــا بایــد پیرامــون  کننــده تأمیــن  مشــارکت 
کــه  دیــدن مــردم و بخــش خصوصــی شــعار ندهیــم 

آنهــا را می بینیــم.
گفتمــان و رویکــرد عملــی  وی افــزود: بایــد بــرای آن 
کــردن ســهم  باشــیم، ضمــن مشــخص  داشــته 
ــد بخــش  گفتمــان در عیــن حــال بای مــردم در ایــن 
ــه او  ــه هســت ببینیــم و ب ک خصوصــی را همانطــور 
میــدان دهیــم. در ایــن زمینــه دیــدگاه آن اســت 
کــه اعتمــاد و ضمانــت الزم بــرای مــردم و بخــش 
خصوصــی در حــوزه اداره اقتصادی شــهر به صورت 
ویــژه در نظــر گرفتــه شــود، و مرحلــه ســوم نگاه مــا در 
کــه بتوانیــم  گفتمــان اقتصــادی در شــهر آن اســت 
رویکردهــای دقیــق و هماهنگــی را در حوزه هــای 
کنــار هــم قــرار دهیــم، پیامدســنجی و  مختلــف در 
کــه  ــی  ــا تصمیمات جمع بنــدی درســتی در رابطــه ب

گیــرد. در ایــن حــوزه اتخــاذ می شــود، صــورت 
ــر بخواهــم جمع بنــدی نســبت  گ گفــت: ا صالحــی 
کــه  به ایــن موضــوع داشــته باشــم، اوال ابزارهایــی 
در اختیار شــورای شــهر هســت و بحث اقتصادی را 
دنبــال می کنــد بایــد ذیل این گفتمــان باشــد، دوما 
عناصــری کــه در کنار شــهرداری در حــوزه اقتصادی 
هستند باید نقششان شفاف و راهکارها مشخص 

شوند.
کاهش وابستگی شهرداری از شهرفروشی

اصفهــان  اسامی شــهر  شــورای  منتخــب  عضــو 
کاهــش  بــرای  راه  نخســتین  کــرد:  خاطرنشــان 
و  کنتــرل  فروشــی  شــهر  از  درآمــد  بــه  وابســتگی 
ــنگین و  ــای س ــا بدنه ه ــت، م ــا اس ــش هزینه ه کاه
کــه می توانیــم  غیــر بهــره وری در شــهرداری داریــم 
کــه بــرای  بــا مدیریــت آن بخشــی از هزینه هایــی 
جبرانــش ناچــار بــه شهرفروشــی هســتیم را متوقــف 

ــم. کنی
گام دوم، مــا ســازمان ها و نهادهایــی  گفــت:  وی 
از  غیــر  بــه  را  خدماتــی  می تواننــد  کــه  داریــم  را 
شــهرداری ارائــه دهنــد  ودر عیــن حــال بتواننــد بــه 
کــه اصطاحا  کننــد،  صــورت خودگــران خــود را اداره 
و   می گوینــد  هدفمنــد  و  نظام منــد  خودگردانــی 
کــرد در عیــن حــال  می توان ایــن پــروژه را بررســی 
بخش هایــی همچــون ابــر مســتقات و بخش های 
مختلف خدماتی و مالکیتی هســتند که در اختیار 
کــه شــهرداری می توانــد بــرای تولیــد  شــهرداری اند 

قابــل توجــه از بخــش خصوصــی بــرای بهره گیــری از 
گیــرد. ابرمســتقات مشــارکت 

کــه در حال  صالحــی ادامــه داد: در حــوزه عوارضاتــی 
کــه مغفــول  وقــوع اســت می توانیــم بخش هایــی 
ــم،  کنی ــایی  ــا شناس ــری نظارت ه ــا یکس ــده را ب مان
کنــون بــه شــهرداری همچــون بچــه  شــاید نگاه هــا ا
کــه به برخی از پــول خردها توجهی  پولــداری باشــد 
کنــار یکدیگــر قــرار  گر ایــن پول  هــا در  نمی کنــد امــا ا
ــد عــدد قابــل توجهــی می شــود. فکــر می کنــم  گیرن
ــا  مغفــول مانــدن بعضــی از بخش هــای عوارضــی ی
مشــارکت بعضــی از بخش هــا در حــوزه عــوارض و 
رویکردهــای  و  اســتارتاپی  نگاه هــای  از  اســتفاده 
دانش بنیــان در پروژه هــای مشــترک و در تعریــف 
نهادهــای  بــا  شــهرداری  مشــترک  فرایندهــای 
ثروت ســاز می توانــد موجب ایجــاد منابــع جدیــد 
ارتقــاء  بایــد خاقیتمــان را در ایــن حــوزه  شــود و 
که  کرد: از سوی دیگر تصمیماتی  دهیم. وی بیان 
شــهرداری می گیــرد بر مبنای یک الگوی مشــخص 
و مــدون گفتمانــی از جمله درآمدهای پایدار باشــد 
پایــدار ضمــن داشــتن  بــرای درآمــد  بتوانیــم  کــه 
گفتمــان، راهکارهــای عملــی داشــته باشــیم و یــک 
هماهنگــی اقتصــادی صــورت بگیــرد تــا بودجــه 
عظیمی کــه در شــهر وجــود دارد بــا یــک منطــق 
صحیــح هزینــه شــود و بعد براســاس همین منطق 
بتوانیم پاســخگو باشــیم که البته باید اهداف را نیز 
بســنجیم و ســنجه هایی را تعریف کنیم که بدانیم 

آیــا اهدافمــان محقــق شــده اســت یــا خیــر.
عضــو منتخــب شــورای شــهر اصفهــان در پاســخ 
کــه از نظــر شــما چــه میــزان ظرفیــت  به ایــن ســوال 
شــهر  در  پایــدار  درآمدهــای  بــه  دســتیابی  بــرای 
اصفهــان موجــود اســت و آیــا دســتیابی بــه چنیــن 
مبحثــی امــکان پذیــر اســت یــا خیــر، اظهــار داشــت: 
گــر مــا به ایــن ســمت حرکــت نکنیــم دیگــر اداره  ا
کنــون بســترها و  گــر ا شــهر امکان پذیــر نیســت، ا
به ایــن  بایــد  نیســت  فراهــم  آن  زیرســاخت های 
گــر قــرار باشــد شــهر  کــه ا نکتــه توجــه داشــته باشــیم 
اصفهــان درســت اداره شــود و در آینــده بــا چالش ها 
ــویم  ــرو نش ــد روب ــن درآم ــوزه تأمی ــکاتی در ح و مش

ــتیم. ــو هس ــمت و س ــن س ــت به ای ــه حرک ــار ب ناچ
برهــه  در  کشــور  اقتصــادی  شــرایط  گفــت:  وی 
ــی آورد  ــود م ــه وج ــد را ب کی ــن تأ ــزام و ای ــن ال کنونی ای
کنــار درآمدهــای ناشــی  کــه شــهرداری ها بایــد در 
کننــد  از شهرفروشــی راهکارهــای تــازه ای را تعریــف 
ضمــن آنکــه اقتصــاد امــروز نیز ایــن اولویــت را تعییــن 
کــه در ابتــدا عــزم و  می کنــد. اول بحــث آن اســت 
همت ایــن مســئله را داشــته باشــیم؛ یعنــی جــدای 
از آنکــه چــه راهکارهایــی می توانــد در ایــن زمینــه 
وجــود داشــته باشــد این نــگاه و ایــن عظــم و همیت 
کــه هســت مبنــی بــر  بایــد در شــورای ششــم باشــد 
آنکــه ســبد درآمــدری شــهرداری باید متنوع باشــد.

عضو منتخب شورای شهر اصفهان: 

نباید اصفهان را به چشم یک »بچه پولدار« قلمداد کرد

شهرداری سجزی

ک  گــذاری امتیــاز ۵ پــا شــهرداری ســجزی بــه اســتناد مجــوز شــماره ۵/۳۳1/س مــورخ 1۳99/1۰/2۰ شــورای اسامی شــهر ســجزی درنظــردارد نســبت بــه وا
بــا کاربــری و پروانــه کارگاهــی واقــع در شــهر ســجزی، بلــوار وحــدت بــا قیمــت پایه کارشناســی ازطریــق مزایده به شــرح ذیل اقــدام نماید. متقاضیان میتوانند 
جهت دریافت اســناد مزایده از تاریخ 1۴۰۰/۰۴/۰۳ لغایت 1۴۰۰/۰۴/18 به دبیرخانه شــهرداری مراجعه نمایند. ضمنًا ســایر اطاعات و جزئیات مربوط به 

گهــی در اســناد مزایــده درج گردیده اســت. آ
گهی، مالیات، عوارض، نقل و انتقال و... به عهده برنده مزایده می باشد«. »الزم به ذکر است هزینه های آ
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گهی مزایده مرحله دوم« »آ
نوبت چاپ دوم

آدرس قیمت پایه )مترمربع( مساحت )مترمربع( کاربری شماره قطعه ردیف
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۳۰۰/۰۰۰ ۳۳۶ کارگاهی 1۰ 1
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 2۶۶ کارگاهی 12 2
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 2۶9 کارگاهی 1۳ ۳
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 2۶8 کارگاهی 1۴ ۴
سجزی، بلوار وحدت )جاده مزرعه شور( ۴/۰۰۰/۰۰۰ 27۳ کارگاهی 1۵ ۵

خبر

حســین باقــری بــا اشــاره به اینکــه برخــی از افــراد 
از  اســتفاده  ســو  بــه  اقــدام  حقیقــی  یــا  حقوقــی 
داشــت:  اظهــار  می کننــد،  کار  جویــای  افــراد 
کنــار  متأســفانه برخــی از شــرکت ها یــا مؤسســات در 
فعالیت هــای دیگــر بــه دلیــل فــرار از مالیــات و یــا دور 
کاریابــی و بــه صــورت غیــر  زدن قوانیــن، در پوشــش 

مجــاز فعالیــت می کننــد.
کــه  شــرکت  یــا  مؤسســه  هــر  کــرد:  کیــد  تا وی 
یــا  حضــوری  صــورت  بــه  مجــاز  غیــر  صــورت  بــه 
کاریابــی انجــام دهــد از لحــاظ  الکترونیکــی فعالیــت 
کار و رفــاه  کل تعــاون،  کــرده و اداره  قانونــی تخلــف 
اجتماعــی از طریــق مراجــع قانونــی به ایــن موضــوع 

می کنــد. رســیدگی 
کار و  کل تعــاون،  کارآفرینــی و اشــتغال اداره  مدیــر 
رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکه همه 
کاریابی هــای داخلــی، خارجــی و الکترونیکــی بایــد 
بــر اســاس قوانیــن و در چارچــوب دســتورالعمل ها و 
کننــد، ادامــه داد:  بخشــنامه های اباغــی فعالیــت 
کاریابــی و میــزان  حــدود اختیــارات و وظایــف دفاتــر 
کارجویــان از جملــه  حق الزحمه هــای دریافتــی از 
کارگیــری در آئیــن نامه هــا و  خدمــات مشــاوره و بــه 
کار و  بخشــنامه های اباغی از ســوی وزارت تعاون، 

رفــاه اجتماعــی ابــاغ و مشــخص می شــود.
گــر در ایــن زمینــه تخلفــی از ســوی  وی ادامــه داد: ا
کی  گــزارش شــود، مطالبــه افــراد شــا کاریابــی  دفاتــر 
پیگیــری می شــود و در صــورت عــدم تمکیــن دفاتر، 
کمیتــه ۹ اســتان و ســپس در  ابتــدا در  موضــوع 
کاریابی هــا رســیدگی  هیــأت مــاده هفــت آئیــن نامــه 
می شــود و پــس از آن مرحلــه بــه مرحلــه تذکر تعلیق 
مجــوز، طــرح دعــوی در مراجــع قضائــی و … اجــرا 

می شــود.

پلمب ۱۲ مؤسسه کاریابی غیرمجاز در اصفهان
کاریابــی در  باقــری بــا بیان اینکــه اخیــرًا ۱۲ مؤسســه 
اســتان اصفهــان بــه دلیل تخلفات صــورت گرفته و 
بــی توجهــی بــه تذکــرات پلمــب شــده اســت، گفت: 
از این رو موسســاتی از جمله آپادانا جاب، مؤسســه 
مؤسســه  اصطهباناتــی،  مهاجرتــی  و  حقوقــی 
مهاجرتــی آرتــا، افــق روشــن، ویــزا یکصــد و … دیگــر 

اجــازه فعالیــت در ایــن زمینــه را ندارنــد.
کاریابی هــای غیرمجــاز  گفــت: برابــر مقــررات  وی 
مادامی کــه بخواهنــد بــدون اخــذ مجوزهــای الزم 
ــه  ــوزه ادام ــن ح ــت در ای ــه فعالی ــط ب ــع ذیرب از مراج
بدهنــد، مورد پیگیری قانونی قــرار خواهند گرفت.

کار و  کل تعــاون،  کارآفرینــی و اشــتغال اداره  مدیــر 
کرد: ایــن  رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان اضافــه 
که  مؤسســات در صورتی مجاز به فعالیت هســتند 

کــرده باشــند. مجوزهــای قانونــی را دریافــت 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه در دســترس بــودن 
گســترده در فضــای   اینترنــت و اطــاع رســانی های 
کشــور  مجــازی، متقاضیــان اشــتغال در خــارج از 
بایــد قبــل از هرگونــه اقــدام و بــه منظــور بررســی 
مذکــور  مؤسســات  و  دفاتــر  مجوزهــای  صحــت 
بــه  کل  اداره  ســایت این  بــه  مراجعــه  ضمــن 
ســایت  یــا   https://isfahan.mcls.gov.ir آدرس: 
آدرس:  بــه  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،   وزارت 
https://www.mcls.gov.ir/ نســبت بــه دریافــت 

لیســت دفاتــر کاریابــی مجــاز اقــدام کنند.
حق الزحمه ها به صورت شفاف اطالع رسانی 

شود
کــرد: همــه دفاتــر فعــال و دارای  باقــری خاطرنشــان 
کل  مجــوز بــه عنــوان شــرکاء اجتماعی ایــن اداره 
موظــف بــه نصــب مجــوز فعالیــت، دســتورالعمل، 

حــق الزحمــه مربــوط بــه ســال جــاری و تابلــو متحــد 
الشــکل مطابــق بــا بخشــنامه های اباغــی وزارت 

ــاه اجتماعــی اســت. کار و رف تعــاون، 
یــا  افــراد حقیقــی  بــه  گــر  ا بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
حقوقــی خســارتی از ســوی دفاتــر غیــر مجــاز وارد 
کل احقــاق  اداره  از طریق ایــن  شــود نمی تواننــد 
گــر  کاریابی هــای دارای مجــوز ا گفــت:  کننــد،  حــق 
تخلفــی داشــته باشــند قابــل پیگیــری اســت به این 
کــه از فیلترهــای نظارتــی مراجــع ذیصــاح  دلیــل 
کل  کارآفرینــی و اشــتغال اداره  ــر  رد می شــوند. مدی
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اصفهــان ادامه 
گســترش  داد: وظایــف مــا مشــخص و در خصــوص 
کاریابــی بــه عنــوان  کــز خدمــات اشــتغال و دفاتــر  مرا
کارفرمــا اســت و هــر  کارجــو و  حلقــه واســطه بیــن 
شــخص حقیقــی یــا حقوقــی بــا هــر انگیــزه ای اقــدام 
غیــر قانونــی در ایــن خصــوص انجــام دهنــد، قطعــًا 

موضــوع بــه مراجــع ذی صــاح اعــام می شــود.
حقوقــی  یــا  حقیقــی  افــراد  گــر  ا کــرد:  کیــد  تا وی 
ــایی  ــوز را شناس ــدون مج ــات ب ــرکت ها و مؤسس ش
کل یــا ادارات تابعــه  و در ایــن رابطــه به ایــن اداره 
کنند ایــن اداره  در ایــن شهرســتان ها اطــاع رســانی 
کل قطعــًا در ایــن خصــوص برخــورد قانونــی الزم را 

انجــام خواهــد داد.
کننــده مجــوز  تنهــا مرجــع صــادر  افــزود:  باقــری 
فعالیــت بــرای افــراد حقیقــی و حقوقــی بــه منظــور 
فعالیــت در حــوزه ارائــه خدمــات مشــاوره شــغلی 
کاریابــی داخلــی، الکترونیکــی و خارجــی وزارت  و 

کار و رفــاه اجتماعــی می باشــد. تعــاون، 
کــدام از ارگان ها، تشــکل های  کــرد: هیچ  کیــد  وی تا
مردمــی و … مجــاز بــه صــدور مجوز فعالیــت در حوزه 

کاریابی نیستند. مشاوره شغلی و 

مدیر کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان مطرح کرد؛

کاریابی بدون مجوز برخورد جدی با مؤسسات 



سال پنجم - شماره  117۰ 
چهارشنبه  9  تیر  1۴۰۰ -  19 ذی القعده  1۴۴2
3۰  ژوئن     2۰21 ۵رفهنگ

گزارشربخ

کــه  مهــدی تمیــزی اظهــار داشــت: از آن جایــی 
کــه  »فارســی شــکر اســت« این افتخــار را داریــم 
جایــزه ملــی جمالــزاده را در شــهر اصفهــان بــه 
ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی  ســازمان  همــت 
علمــی،  شــورای  کمــک  بــه  و  شــهرداری 
کردیــم. هیئــت داوران و نویســندگان راه انــدازی 
ارســال  بــا  شــرکت کنندگان  بیان اینکــه  بــا  وی 
کردنــد،  آثــار خود ایــن رویــداد ملــی را پــر رونــق 
پایتخــت  افــزود: رویدادهــای ملــی معمــواًل در 
ــزاری  ــا از برگ ــزار می شــود امــا ســایر اســتان ها ی برگ
رویدادهــای ملــی هــراس دارنــد یــا برگــزاری آن را در 
قامــت خود نمی بینند، این ظرفیــت در اصفهان 
به واســطه شهروندان، پژوهشگران، نویسندگان 
و اهالــی علــم ارجمنــد و خودباور ایــن شــهر فراهــم 
اســت و اصفهانی هــا می تواننــد رویــدادی برگــزار 

ــد. ــد ارزش باش ــطح علمی واج ــه در س ک ــد  کنن
معــاون فرهنگــی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
همــه  داد:  ادامــه  اصفهــان  شــهرداری  ورزشــی 
مــا به عنــوان اعضــای شــورای سیاســت گذاری و 
شــهروندان اصفهــان امیــدوار هســتیم دوره آخــر 
برگزاری ایــن جایــزه نباشــد و در ســال های آینــده 

نیــز برگــزار شــود.
جایزه جمالزاده مخصوص تمام فارسی زبانان 

است
دوره  ســومین  سیاســت گذاری  شــورای  عضــو 
جایــزه ادبــی جمالــزاده نیــز در ادامه ایــن نشســت 
گفــت: پــس از طــی فــراز و نشــیب ها ســومین دوره 
ــزاده را نیــز پشــت ســر  ــزه ملــی جمال ــزاری جای برگ
گذاشــتیم و ایــن جایــزه امــروز در ایســتگاه ســوم 

ــد. کن ــل  ــود را حاص ــج خ ــد دارد نتای قص
ــرد: شــهر اصفهــان مبــدأ  ک کیــد  ــان تأ علــی عطری
داســتانی  ادبیــات  حــوزه  در  جمالــزاده  جایــزه 
گرفــت چــون  کوتــاه قــرار  به خصــوص داســتان 
محمدعلــی جمالــزاده شــخصی اصفهانــی و از 
کــه  کوتاه ایــران اســت  ســابقون داستان نویســی 

آثــار ارزشــمند او را همــه می شناســیم .
رئیــس اداره هنــری ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــزاده را  ــزه جمال ــان جای ــهرداری اصفه ــی ش ورزش
جایــزه ای مخصــوص فارســی زبانان دنیا دانســت 
کــرد: فارســی زبانان زیــادی از ایــران و ســایر  و بیــان 
کشــورهای جهــان آثــاری را در هــر ســه دوره بــرای 
آثــار خلق شــده  امیــدوارم  کرده انــد.  ارســال  مــا 
در تاریــخ بــه آثــاری مانــدگار تبدیــل شــوند چــون 

معتقدیــم داســتان یکــی از آثــار مانــدگار هنــری 
غ از زمــان و مــکان، حاصــل  اســت و می توانــد فــار
کنــد؛  دوران زندگــی مــا را بــه آینــدگان منتقــل 
ــتگان  گذش ــتان های  ــی داس ــه وقت ک ــور  همان ط
را می خوانیــم عــاوه بر اینکــه بــا ســبک زندگــی آنها 
در دوران خودشــان آشــنا می شــویم بــه زیــر و بــم 

ادبــی و ســبک نوشــتن آنهــا نیــز پــی می بریــم.
اصفهان به برگزاری جشنواره برای خلق 

داستان نیاز دارد
کــرد: شــهر اصفهــان در الیه هــای  عطریــان اضافــه 
ــه  ــن ب ــت، بنابرای ــی اس ــیار غن ــود بس ــف خ مختل
خلــق  بــرای  جشــنواره هایی  چنیــن  برگــزاری 

داســتان نیــاز دارد.
ویژگی هــای  از  یکــی  را  جانبــی  آثــار  تولیــد  وی 
ــزاده دانســت  مثبــت برگــزاری جایــزه ادبــی جمال
کتــاب طــرح  آثــار،  کــرد: یکــی از ایــن  و تصریــح 
کــه  مطالعاتــی ادبیــات داســتانی اصفهــان اســت 
بــه جریان هــای ادبــی داســتان اصفهــان از ســال 
شــناخت  بــه  عمــًا  و  می پــردازد  تــا ۱۴۰۰   ۱۳۰۰
جریان هــای مهــم و تأثیرگــذار و افــراد شــاخص آن 

می انجامــد.
ثمربخشی جایزه ادبی جمالزاده در گرو امتداد 

آن است
دبیــر  و  اصفهانــی  داســتان نویس  همچنیــن 
جمالــزاده  ادبــی  جایــزه  دوره  ســومین  ادبــی 

ــانه ها  ــه رس ــی قابل توج ــت همراه ــن نشس در ای
در معرفــی و اعتباربخشــی بیشــتر جایــزه ادبــی 
جمالــزاده را یاری گــر برگزارکننــدگان آن دانســت 
تــا  کنیــم  همــت  امیــدوارم  داشــت:  اظهــار  و 
باشــد،  داشــته  ادامــه  جشــنواره  برگزاری ایــن 
در  جمالــزاده  ملــی  جایــزه  ثمربخشــی  چــون 

اســت. آن  امتــداد  گــروی 
ســعید محســنی افــزود: اولیــن نشســت شــورای 
ادبــی  جایــزه  دوره  ســومین  سیاســت گذاری 
و  برگــزار  گذشــته  ســال  اســفندماه  جمالــزاده 
 ۹۹ اســفندماه  همــان  در  دوره  فراخوان ایــن 
منتشــر شــد. ۲۵ اردیبهشــت مــاه ۱۴۰۰ آخریــن 
کــه چنــد روز هــم تمدیــد  مهلــت دریافــت آثــار بــود 

شــد.
گفــت: در مجمــوع ۱۴۶۸ اثــر بــه دبیرخانــه  وی 
کــه ۱۲۸۸  جایــزه جایــزه ادبــی جمالــزاده رســید 
اثــر بــا اصــول فراخــوان هم خوانــی داشــت. از ایــن 
ــر  ــر در بخــش داســتان آزاد، ۱۶۸ اث میــان، ۸۵۲ اث
ــر در بخــش  در بخــش داســتان اصفهــان، ۱۹۵ اث
زندگی نــگاره کرونــا و ۷۳ اثــر در بخــش زندگی نگاره 

مــدارس بــود.
دبیــر ادبــی ســومین دوره جایــزه ادبــی جمالــزاده 
کــرد: مهــدی باتقــوا، ســیاوش قربانی پــور  اضافــه 
آزاد،  داســتان  بخــش  در  گاب گیــر  مرضیــه  و 
نســترن  و  منوچهــری  خســروی، هادی  ســارا 

مهســا  اصفهــان،  داســتان  بخــش  مکارمــی در 
صامتــی، حامــد علی بیگــی و ســمیه یوســفی در 
بخــش زندگی نــگاره کرونا و مهرانگیز بیدمشــکی، 
بخــش  در  غفــاری  شــبنم  و  تســلیمیان  نــدا 
زندگی نــگاره مــدارس اعضــای هیئــت انتخــاب را 
ــا  ــن بخش ه ــدام از ای ــد. در هرک ــکیل می دادن تش
بــه ترتیــب ۲۸، ۲۷، ۲۰ و ۱۹ اثــر بــه مرحلــه نهایــی 
جریــان  در  مرحلــه  که ایــن  یافتنــد  راه  داوری 
اســت. البتــه در بخــش داســتان اصفهــان دو اثــر 
بــه دلیل اینکــه در جشــنواره دیگــر ما برنــده جایزه 

ــد. ــته ش گذاش ــار  کن ــد،  ــده بودن ش
فقدان منابع تئوری در حوزه ناداستان

منابــع  فقــدان  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اضافــه  وی 
ــی  ــتان، مجموعــه مقاالت ــوزه ناداس ــوری در ح تئ
جســتار«  بــرای  »جســتارهایی  تحت عنــوان 
کــه قرار  توســط چنــد تــن از مترجمان آماده شــده 
کتــاب چــاپ شــود تــا یکــی از  اســت در قالــب یــک 
آثــار مانــدگار ســومین دوره جایــزه ادبــی جمالــزاده 

باشــد.
گذاشــته  کنــار  محســنی در پاســخ به اینکــه آیــا 
برنــده  کــه در جشــنواره دیگــری  آثــاری  شــدن 
جایــزه شــده باشــند در آئین نامــه اولیــه جایــزه 
جمالــزاده بــه اطــاع شــرکت کنندگان رســیده بــود 
کــرده  کــرد: در فراخــوان اعــام  یــا خیــر تصریــح 
گر در فرآینــد داوری اثری در جشــنواره  کــه ا بودیــم 

دیگــری منتخــب شــد از داوری جایــزه جمالــزاده 
کنــار گذاشــته می شــود و مادامی که فرآینــد داوری 
ادامــه داشــته باشــد، جشــنواره جریــان دارد و ایــن 

قانــون برقــرار اســت.
جایزه جمالزاده، جبران خأل ۱۰ ساله

در ادامــه عضــو شــورای سیاســت گذاری ســومین 
از  پــس  گفــت:  جمالــزاده  ادبــی  جایــزه  دوره 
گذشــت بیــش از ۱۰ ســال از توقــف جایــزه ادبــی 
ــزه  ــچ جای ــب هی ــر صاح ــهر دیگ ــن ش اصفهان، ای
ادبــی جــدی نبــود و تاش هــا بــرای جایگزیــن 
کــردن جایــزه دیگــر بــه ســرانجام نرســید تا اینکــه 
از ســه ســال پیــش جایــزه ادبــی جمالــزاده شــکل 

گرفــت.
محمدعلی ایزدخواســتی افــزود: اصفهــان شــهر 
قصــه و داســتان اســت و جایــزه ملــی جمالــزاده 
می توانــد اصفهــان را به عنــوان یکــی از قطب های 
بــرای  کنــد.  معرفــی  کشــور  داســتان  اصلــی 
ــه معرفــی و تکثیــر  داشــتن شــهری بالنــده نیــاز ب
اصفهــان داریــم و حــوزه داســتان می توانــد یکــی از 

امــر باشــد. مؤلفه های ایــن 
از  یکــی  را  کشــور  ســطح  در  بیشــتر  نفــوذ  وی 
اهــداف ســومین دوره جایــزه جمالــزاده دانســت 
و ادامــه داد: امیــدوارم جایــزه جمالــزاده بتوانــد در 
کنــد و  ســال های آینــده مســیر تعالــی خــود را طــی 

به ایــن امــر خوش بیــن هســتم.
چاپ و توزیع کتاب آثار منتخب نخستین دوره 

جایزه ملی جمالزاده
همچنیــن، دبیــر اجرایــی ســومین دوره جایــزه 
ــرد:  ک ــزاده نیــز در ایــن نشســت بیــان  ادبــی جمال
جایــزه  دوره  نخســتین  منتخــب  آثــار  کتــاب 
ملــی جمالــزاده چــاپ و توزیــع شــد و بــه تعــداد 
رســید.  آنهــا  دســت  بــه  نیــز  شــرکت کنندگان 
خوشــبختانه کتاب دومین دوره هم چاپ شــده 
کتــاب آثــار منتخــب  اســت و در تــاش هســتیم 

ســومین دوره نیــز چــاپ شــود.
کرد: یکــی از امتیازهای  الهــه رضایی خاطرنشــان 
کــه در مدت  دوره ســوم جایــزه جمالزاده ایــن بــود 
ــزار  ــته برگ گذش ــه دوره  ــبت ب ــرده تر نس ــی فش زمان
کمی بیشــتر از دوره  شــد، امــا همــان تعــداد آثــار و 

کردیــم. دوم را دریافــت 
معرفــی  و  اختتامیــه  مراســم  اســت،  گفتنــی 
برگزیــدگان ســومین دوره جایــزه ادبــی جمالــزاده 
چهاردهــم تیرمــاه و همزمــان بــا روز قلــم به شــکل 

برگــزار می شــود. مجــازی 

رئیس شورای سیاست گذاری سومین دوره جایزه ادبی جمالزاده:

اصفهان شهر داستان است
تازه های نشر

مجموعه »آقای بهشتی« تألیف حسین حمیدی 
در ۱۰جلــد موضوعــی چــاپ و منتشــر شــد. حســین 
حمیــدی در ایــن ارتبــاط در گفت وگــو بــا مهــر، اظهار 
داشــت: »آقــای بهشــتی« مجموعــه ای ۱۰ جلــدی 
کوتــاه  گرفتــن از داســتان های  کمــک  ــا  کــه ب اســت 
بــه معرفــی وجــوه مختلف شــخصیتی، شــرح حال، 
صفــات بارز،ویژگی هــای اخاقــی و وجــوه مختلــف 

شــخصیتی ســید شــهدای انقــاب می پــردازد.
بیــان  بــه  تنهــا  مجموعــه  بیان اینکه ایــن  بــا  وی 
بخشــی از اتفاقــات زندگی ایــن شــهید بزرگــوار در 
زوایــای مختلــف پرداخته اســت، افزود: شــخصیت 
وســیع  به انــدازه ای  بهشــتی  شــهید  وجــودی 
کامــل  معرفــی  امــکان  کــه  اســت  ناشــناخته  و 
شخصیت ایشــان در ایــن مجموعــه وجــود نداشــت 
گوشــه ای از  و تنهــا به ایــن قصــد نگاشــته شــد تــا 
اتفاقــات زندگی ایــن شــهید بزرگــوار را در دفتــر تاریــخ 

ــم. کنی ــت  ثب
بــا  بهشــتی«  »آقــای  کتــاب  نویســنده مجموعــه 
ــه  ک ــتی  ــهید بهش ــروف ش ــه مع ــن جمل ــاره به ای اش
»بهشــت را بــه بهــا می دهنــد و نــه بــه بهانــه« گفــت: 
کــه چگونــه مجموعــه ای از  جــای شــگفتی اســت 
ــی  ــی سیاس ــی، فرهنگ ــانی، اخاق ــای انس ویژگی ه
ــود  ــرد نهادینــه می ش ــک ف ــود ی ــی در وج و اجتماع
کــه می توانــد بــه تنهایــی نمــود راســتینی  بــه نوعــی 
کــه امــام خمینــی )ره(  گونــه  از یــک ملــت باشــد؛ آن 
پــس از شهادت ایشــان بــا جملــه »بهشــتی یــک 
ملــت بــود«؛ شــخصیت وجودی ایشــان را بــه شــکل 

کردنــد. کامــل توصیــف و تبییــن  خاصــه و 
وی ادامــه داد: شــهید بهشــتی در واقــع مجتهــدی 
فرهیختــه، مدیــری هوشــیار، دولتمــردی مدیــر، 
عالمی اهــل قلم، متفکــری ژرف اندیش، مجاهدی 
زیــرک، عابــدی عاشــق، فقیــه، فیلســوف، مکتــب 
شناس،سیاســت دان،اقتصاددان،جامعه شناس 
و دارای ابعاد شــخصیتی فراوان از این دســت اســت 

کــه جاذبــه اش در حــد اعــا و دافعــه اش در حــد 
ضــرورت بــود.

حمیــدی بــا بیان اینکــه ژرفــای بی نهایــت فضائــل 
چنیــن شــخصیتی بســیار فــراوان اســت و تــاش 
که ایــن ویژگی هــا  مــا در ایــن مجموعه ایــن اســت 
کیــد  را قالــب داســتان های ســاده نشــان دهیــم، تا
کــرد: عنــوان بــی پیرایــه »آقــای بهشــتی« برای ایــن 
کــه ســادگی  مجموعــه از آن رو انتخــاب شــده اســت 
شــخصیت آیــت اهلل دکتــر ســید محمــد حســینی 
بهشــتی را یــادآور می شــود تــا در ادامــه خواننــده 
کتاب را ســاده تر، در مســیر بهشــتی شــدن و نزدیک 

ــد. ــرار ده ــام ق ــهید واالمق ــن ش ــدن به ای ش
و  نوجــو  همــواره  جــوان  کرد:نســل  تصریــح  وی 
بــه  زندگــی  مختلــف  مراحــل  در  و  آرمان گراســت 
دنبــال نمونه هــا و الگوهایــی اســت تــا بــا اســتفاده از 
روش و ســبک زندگــی آنهــا خــود را بــه آنهــا نزدیک تــر 
کــرده و شــخصیتی قابــل توجــه در جامعــه ارائــه 

دهــد.
بازخوانــی روش فکــری و ســبک  ادامــه داد:  وی 
زندگــی بزرگانــی چــون شــهید بهشــتی و بررســی 
جامعــه  فضــای  در  زندگی ایشــان  گوشــه  گوشــه 
و  اســت  یک اندیشــه  کاوی  وا مثابــه  بــه  کنونــی 
پردازش اندیشــه های  موجــب  آن،  بازخوانــش 
جدیــد در جهانــی نــو و موجــب هدایت نســل جوان 

کامیابــی خواهــد بــود. بــه ســمت ســعادت و 
کتاب»آقــای بهشــتی«گفت:  نویســنده مجموعــه 
کــه زندگــی و افــکار بزرگ مــردی  بر ایــن عقیده ایــم 
کســی  کــه دنیایــش را بــرای آخــرت می ســاخت و 
بــه  اســامی را  تاریخ ایــران  عظیمــی از  بخــش  کــه 
ســبک  می توانــد  اســت  داده  اختصــاص  خــود 
زندگی ایرانــی اســامی را بــه جهانیــان معرفــی کند تا 
گام بردارد،گامی کــه در  هم افــق بــه یــک سمت وســو 
رســیدن بــه خــدا و دســتیابی بــه غایــت کمــال و اوج 

تعالــی بــه یقیــن تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت.

کتاب عرضه شد قای بهشتی« به بازار  مجموعه »آ

خبر

ــی از  ــرد: یک ک ــار  ــا، اظه ــین ریاحی ایمن ــد حس محم
کــه  امامزاده های ایــران  موثق تریــن  و  مهم تریــن 
در بیشــتر دوره هــا مــورد توجــه بــوده و در اصفهــان 
بــوده  امــام  درب  داشــته،  ویــژه ای  جایــگاه  نیــز 
ــی و  ــه مدفــن امــام زادگان ابراهیــم بطحان ک اســت 

زین العابدیــن علــی عریضــی اســت.
وی افزود: ایــن دو مــزار پیــش از صفویــه بــه ویــژه 
در دوره جهانشــاه و پــس از آن در دوره صفویــه بــه 
خصــوص دوره شــاه عبــاس اول بســیار مــورد توجــه 
بــوده و جایگاهــی بــرای ســادات و اهــل معنــا بــه 

شــمار می رفــت.
ایــن اصفهــان شــناس ادامــه می دهــد: امامــزاده 
و  هنــری  معنــوی،  نظــر  از  اصفهــان  امــام  درب 
معمــاری بســیار ارزشــمند اســت و آثــار متعــددی 
کار رفتــه اســت، امــا در ســال های اخیــر  در آن بــه 
ــه نگهداشــت این  کوتاهی هــای بســیاری نســبت ب
ــر  کــرد: ب گرفتــه اســت. ریاحــی تصریــح  بنــا صــورت 
کله  از شــا بــی توجهی هــا، قســمت بســیاری  اثــر 
اصلــی امامــزاده درب امــام اصفهــان از میــان رفتــه 
اســت. حتــی در ترمیــم و مرمت هــای صورت گرفته 
کار می رفتــه  کــه بایــد بــه  نیــز اصــول و ویژگی هایــی 
رعایــت نشــده اســت و بنــا از ایــن نظــر نیــز آســیب 
گنبد ایــن  کــه »دو  دیــده اســت. وی بــا بیان ایــن 
امامــزاده آســیب فراوانــی دیده اســت«، گفت: نوعی 
کاشــی های  گنبــد پیــدا شــده اســت،  تــورم روی 
گنبــد ریخته و ســایر کاشــی های آن  بســیاری از ایــن 
نیــز در حــال فــرو ریختــن اســت. چــرا هیــچ پیگیــری 

کــه شایســته این بنــا باشــد صــورت نمی گیــرد؟

کــرد: علــی  ایــن اصفهــان شــناس خاطــر نشــان 
امــور  بــر  اوقــاف  و  فرهنگــی  میــراث  کــه  رغم ایــن 
ــا  ــد، ام ــارت دارن ــی نظ ــکان تاریخ ــن م ــوط به ای مرب
متأســفانه این آثــار در حــال آســیب دیــدن هســتند. 
بــزرگان بســیاری از ســاطین، شــعرا، هنرمنــدان، 
فقهــا و عالمــان در ایــن مــکان مدفــون هســتند، امــا 
بر اثر تعمیرات غیر اصولی بســیاری از مقابر، ســنگ 
کتیبه هــا از بیــن رفتــه اســت.  کاشــی ها و  قبرهــا، 
امیدوارم ایــن محــل بیــش از ایــن صدمــه نبینــد.

کــرد: از طرفــی برخــی از آثار این مکان  ریاحــی اضافــه 
تاریخــی یــا بــه جایــی دیگــر منتقــل شــده یــا ســرقت 
شــده اســت. این بنــا بــه دلیــل اهمیــت معنــوی 
کــه دارد بایــد بیــش از هــر محلــی در اصفهــان مــورد 

توجــه باشــد.
ــود  ــاره وج ــه در ایــن ب ک ــی  ــه انتظارات ــاره ب ــا اش وی ب
گر خســارات این بنا  دارد، گفــت: انتظــار مــی رود که ا
قابــل جبــران نیســت حداقل جلوی آســیب بیشــتر 
گونــه ای  گرفتــه شــود. این بنــا و آثــار آن بایــد بــه  آن 

کــه مایــه پشــیمانی بیشــتر نشــود. حفــظ شــود 
کــه  کســانی  کــرد:  ایــن اصفهــان شــناس تصریــح 
مســئول حفــظ و حراســت از امامــزاده درب امــام 
کرده انــد و قطعــًا  کوتاهــی  هســتند در مراقبــت از آن 
بر ایــن  شــده  وارد  آســیب های  پاســخگوی  بایــد 
کــه فکــری شــود  بنــا باشــند. الزم و شایســته اســت 
از ایــن ویرانــی  بــه آن  آثــار مربــوط  گنبــد و  تا ایــن 

ک نجــات یابــد. مهیــب و خطرنــا

ک در »امامزاده درب امام« ویرانی خطرنا
جشنوارهربخ

خبرربخ

دانشگاهربخ

میراثربخ

دبیــر ســومین جشــنوارۀ ملــی داســتان »آب« 
ــار راه یافتــگان بــه مرحلــۀ نهایی ایــن  ــا اعــام آث ب
جشنواره، از برپایی آیین اختتامیۀ آن، در نیمۀ 
مردادمــاه ســال جــاری خبــر داد.  ســلمان باهنــر 
گفت: فراخوان ســومین جشــنوارۀ ملی داســتان 
گذشــته منتشــر شــد و عــاوه  آب، دی مــاه ســال 
بر ایرانیــان، همــۀ فارســی زبانان جهــان، به ویــژه 
و  افغانســتان  مثــل  کشــورهایی  نویســندگان 
کشــور  ــا  کــه حوضــۀ آبریــز مشــترکی ب ارمنســتان 
مــا دارنــد را نیــز، مخاطــب خــود قــرار داد. وی 
ادامــه داد: تــا پایــان مهلــت ارســال آثــار، ۴۶۶ اثــر 
بــه دبیرخانــۀ جشــنواره رســید و حمیــد بابایــی، 
فاطمــه  انصافــی،  مصطفــی  حمــزوی،  نویــد 
زنــده بــودی، بهــزاد باباخانــی، آرش محمــودی 
و روح اهلل حســینی؛ هفــت نویســندۀ صاحــب 
کشــور، داوری ایــن آثــار  گوشــۀ  کتــاب از هفــت 
را در مرحلــۀ نخســت بــر عهــده داشــتند. دبیــر 
ملــی داســتان »آب«  ســومین دورۀ جشــنوارۀ 
بخــش  شــامل  جشــنواره،  از  دوره  افزود: ایــن 
نزدیــک  بخــش  بزرگ ســال،  داســتان  اصلــی 
جســتار(،  ســفرنامه،  نــگاره،  )زندگــی  داســتان 
کــودک و نوجــوان، بخــش  بخــش داســتان بــرای 
کــودک و نوجــوان و بخــش جوایــز  نویســندگان 
کــه در بخــش ویــژۀ آن، جوایــزی را به  ویــژه اســت 
کشــور  یکــی از نویســندگان فارســی زبان خــارج از 
ــران  ــۀ آبریز ای ــش حوض ــندگان ش ــی از نویس و یک
کرد: علی  کــرد. وی، خاطر نشــان  اهــدا خواهیــم 
خدایی، سرپرســت هیأت داوران ســومین دورۀ 
اســامی هیأت  و  اســت  جشــنواره داســتان آب 
آییــن  شــد.  خواهــد  اعــام  بــه زودی  داوران 
اختتامیــه را نیــز نیمــۀ مردادمــاه ســال جــاری 

ــرد. ک ــزار خواهیــم  برگ
ــار راه یافتــگان بــه مرحلــۀ  ــام آث گفتــۀ باهنــر، ن بــه 
نهایی داوری بخش های مختلف این جشــنواره 

بــه شــرح زیــر اســت:
بخش نویسندگان نوجوان

نابــودی قطــره، صــدای زندگی بخــش، جزیــرۀ 
اشــک، این داســتان را بافتــم بــرای زیــر پایتــان، 
در جســت وجوی شــاه بالــه، جــدال بــرای دریای 
انــار رود، پــل، مــن و  تــن  گیهانــی، دســتی در 

ــو ــرۀ ماجراج ــمک، قط ــم پش خان
بخش برای کودک و نوجوان

بــوم و برکــه، زیــر  فکــر بکــر، لبخنــد بادبــادک، 
که نمی شــنویم،  کنــار، صداهایــی  ســایۀ درخــت 
کریمــه  پری هــای زاینــده رود، بیمــاری آب، خــدا 
شــاه باجــی، شــاید شکســته، سنگســتان، ســفر 
پــر ماجــرای قطــره بــاران، فوکولــی فــوک قهرمــان 
عــروس  لبــاس  عنصــر،  ارزشــمندترین  خــزر، 
باران خــورده،  تپه هــای  تــا  مــزار  از  دریایــی، 
گنــج، مــا دو ماهی  نازک نارنجــی، آب رســان، مــاه 

بودیــم، قصــۀ آب.
بخش نزدیک داستان و جستار

صــدای ســنگ آســیاب، ســقاخانه، پشــت دریــا 
شهریســت، ســکۀ ســبز در زمیــن اخرایــی، آب 
مولکــول،  چنــد  خــوردن  بــا  شــفابخش،  آب 
از آن روز  بــرادر، جســتاری از آب،  افســانۀ ســه 
همــه جوادنــد، تبعیــد در مجــاورت دریا، اینجــا 
کــه  را دوســت دارم، جزیــره، اولیــن روســتایی 
قجــری،  خانــۀ  کاذب،  بحــران  رفــت،  آب  زیــر 
ــای آب، مراســم  ــدر، صــدای پ قایــق ســرگردان پ
کشــی، مــن زاینــده رودم، جریــان آب جریــان  آب 

زندگــی.
بخش اصلی )داستان بزرگ سال(

کــه  کاســتیو، رنگین کمانــی  نوبــت اســماعیل، آ
کســتری پوشــیده بــود، آبــی روشــن، جانــور،  خا
کوچــک،  هشــدار دربــارۀ غــرق شــدن قایق هــای 
ــوی خــون  زاینــده رود دختــر ندارد، ایــن تاریــخ ب
تنهاتریــن  فــوالد،  تخــت  آب انبــار  می دهــد، 
کواریــوم، ماهــی مــزه مرگ  نهنــگ دنیــا، آخریــن آ
کــه نمی خواســت  می دهــد، ماهیگیــر، دختــری 
ــا  ــرد ب ــی، آن م ــۀ جن ــد، برک ــادرش باش ــووی م ه
آب آمــد، خونــاب، ریشــه های چنــار پیچیــده 
کفــن بابــا، زکریــا، ظهــر ســفید، لیــس لهــا  دور 
دخیــل،  جنــدون،  غــراب  او،  وطــن  او  االرض 
همــزاد، عروســی تورنــگ، تهانــی، امــکان خیــس 
بــرادران  نیســت،  دیگــر  کــه  جایــی  شــدن، 
شــریف، واچمن هــا، ماهی هــای مــرده، نیم کــرۀ 
ســبز، اســب بــازی، عتیــق، شــیربها، هوتــک، 
پــل  ن،  فونتانــا،  ســنگی،  چشــم  بــوآ،  مــار 
سانفرانسیســکو، تجربــه، او بــه فکر جهــان نبود، 
ــد  ــمه، آب می خوای کرش ــی،  ــر چوب ــرباال، دخت س
و  رود  آخــر،  غیــر  ب  بدید، ایراندخــت،  نفــت 
ــوی خــواب خــودش  ــه ت ک ــی  شــیر ســنگی ها، زن
نیســت، عمــق بیســت متری دریــا، صــدای پــای 
گانــدو، غواصــی، آب چــکاب،  زنــده رود، عــروس 

غریبی هــا، مــارال، نــوار آبیــاری، نفیــر نیــزار.

حبیــب خسروشــاهی بــا بیان اینکــه، رصــد خانــه 
کاشــان تنــوع در طراحــی دقــت در تجهیــزات  ملــی 
کشــور اســت،  جــزو بزرگتریــن پــروژه علمی تاریــخ 
کــرد: مدیریــت ســاخت پــروژه  در ایــران انجام  اظهــار 
شــده و قدمی کــه بــرای ســاز و کارهای ایــن پــروژه 

ــت ــوده اس ــور ب کش ــل  ــده از داخ ــته ش برداش
مدیــر طــرح رصدخانــه ملی ایــران بــا بیان اینکــه، 
کامــو  در پایــان مطالعــات ۶ ســاله قلــه ۳۶۰۰ متــری 
کشــور مناســب تشــخیص  کاشــان در  و چــوگان 
گفــت: بــا اتمــام طراحــی همــه اجــزای  داده شــد، 
تلســکوب ســازه های تخصصــی آغــاز و طراحی ها به 

تاییــد مشــاوران بیــن المللــی رســید.
وی بــا اشــاره به اینکــه، چنیــن طرح هایــی موتــور 
علــم و  فنــاوری هســتند افــزود:  ســاخت یاتاغــان 
بــرای تغیــر تلســکوب، طراحــی ســاخت ســامانه 
ابتیــک فعــال و ازمــون ســطوح ابتیکــی چنــد متــری 
ــکات  ــد نانومتــری از ن ــا ســطوح صافی ســطح چن ب

قابــل ذکــر هســتند.
خســرو شــاهی در خصــوص دســتاورد های فنــی 
پــروژه  مهم ایــن  فنــی  دســتاورد  گفــت:  پــروژه 
مهندســی ســامانه ها در حــوزه ابتیــک ، مکانیــک، 

کــه درون ســازه ۹۰  کنتــرل  ــرم افــزار  ســخت افــزار و  ن
کــه میبایســت ۴ آینــه  تنــی در ابعــاد بــزرگ قــرار داد 
۴تنــی را بــا دقــت  پنــج ده هزارم درجــه در حضــور 

ــد. کن ــرل  کنت ــاد  ــان ب جری
مدیــر طــرح رصدخانــه ملی ایــران بــا بیان اینکــه 
کار  کاشــان بــه  چنــد فنــاوری  جدیــد در رصــد خانــه 
کمک ایــن تلســکوپ میتــوان  ــه  گفــت: ب بســتیم، 
کهکشــان های پر جرم  را در فاصله ۶۶ هزار میلیارد 

کــرد. کیلومتــر رصــد  میلیــارد 
وی ادامــه داد: بــرای ســاخت این رصــد خانــه بیــش 
از ۱۲۰ هزار قطعه مکانیکی الکترونیکی و ابتیکی به 
کار گرفتــه شــده و بــا افتخــار اعام میکنم رصد خانه 

ملی کاشــان ســاخت ایران اســت .

ــرد: ۹۵  ک ــار  ــر اظه ــن خب ــا اعام ای ــان ب ــی فرهادی عل
درصــد واحدهــای مســتقر در مرکــز تجاری ســازی 
و نــوآوری از اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان 
و  نــوآوری  مرکــز  مدیــر  اســت.  کاشــان  دانشــگاه 
بیان اینکــه  بــا  کاشــان  دانشــگاه  تجاری ســازی 
کاشــان نقــش مهمــی در  نــوآوری دانشــگاه  مرکــز 
توســعه دانــش بنیــادی و در نهایــت تبدیــل علــم 
بــه ثروت ایفــا می کنــد، افــزود: موفقیت ایــن مرکــز 
کــز  کاربــردی و همــکاری مرا مســتلزم پژوهش هــای 

کــز تحقیقاتــی در  دانشــگاهی، دولــت، صنعــت و مرا
جهــت شناســایی و خلــق محصــوالت جدیــدی 
کــه قابلیــت ارائــه بــه بــازار را داشــته باشــد. اســت 

کیــد بر اینکــه راهــکار ورود بــه دنیای کســب  وی بــا تا
فــن آوری،  کلیــد  فــن آوری اســت و  امــروزی  کار  و 
تجاری ســازی و ارزش افــزوده ناشــی از آن اســت، 
کــرد: نوآوری و خلق محصــول جدید،  خاطــر نشــان 
ــت و ســرمایه گذاری ریســک پذیر در  نیازمنــد حمای
مرحلــه تحقیــق و توســعه و ســاخت نمونه هــای 

اولیــه طــرح، فرآینــد یــا خدمــت جدیــد اســت.

کــرد: مرکزنــوآوری و تجاری ســازی  کیــد   فرهادیــان تا
کاشــان در جهــت اجــرای فرامیــن مقــام  دانشــگاه 
معظــم رهبــری در زمینــه تقویــت اقتصــاد دانــش 
بنیــان و همچنیــن در راســتای ماموریــت دانشــگاه 
بــه عنــوان مــروج صنعــت ســبز پــا به ایــن عرصــه 
می گــذارد و بــا قبــول ریســک های مراحــل تحقیــق 
میــان  را در  نوآورانــه، خــود  توســعه طرح هــای  و 

کشــور قــرار می دهــد. دانشــگاه  های فناورمحــور 
مدیر مرکز نوآوری و تجاری ســازی دانشــگاه کاشــان 
کاشــان  نیک اندیــش  حامیــان  شــرکت  تشــکیل 
جهت ســرمایه گذاری واحدهای مســتقر را از جمله 
ــرد و افــزود: در حــال  ک ــز عنــوان  مزیت های ایــن مرک
گروه اســتارتاپی دانشــجویی،  حاضــر در ایــن مرکــز ۵ 
گــروه از انجمن هــای خــاق و نــوآور، ۹ شــرکت و   ۳
کــه یــک  ۲ شــرکت دانش بنیــان مســتقر هســتند 
شــرکت دانش بنیــان و دیگــر شــرکت ها بعــد از اتمــام 
الدیــن  غیــاث  فنــاوری  و  علــم  پــارک  بــه  قــرارداد 
کاشــانی جهــت ادامــه فعالیــت معرفــی  جمشــید 

می شــوند.

تاریخی تریــن  از  یکــی  در  نــوآوری  و  خــاق  خانــه 
کاشــان قرار دارد؛ این خانه  بافت های ســنتی شــهر 
ــه  ــر ســه خان ــوآوری در فضــای مشــتمل ب خــاق ون

گرفتــه اســت. تاریخــی قــرار 
کــه تماشــاخانه شــده،  در ســرداب یکــی از خانه هــا 
امکانــات اجــرا،  تئاتــر  و نمایش نامــه خوانــی قــرار 
دارد؛ تولیــد پادکســت، نمایش نامه هــای برگرفتــه 
از فرهنــگ غنــی منطقــه و اجــرای آییــن ای ســنتی 
کاشــان از جملــه تولیــدات اســتارتاپی خانــه خــاق 

نقلــی اســت.
کاشــان همچنین با حمایت  خانه خاق ونواوری 
دانش بنیــان  اقتصــاد  ســازی  فرهنــگ  ســتاد 
موضــوع  خــاق،   و  نــرم  صنایــع  توســعه  و 
ــا محوریــت حمایــت  ــودک محــور را ب ک گردشــگری 
از اســتارتاپ های حرفــه ای در ایــن حــوزه پیگیــری 
کــودکان،  ویــژه  تورلیدرهــای  تربیــت  می کنــد. 

کــودکان و شــناخت  تولیــد پلتفرم هــای توریســم 
علمی نیازمندی های ایــن حــوزه،  از جملــه دیگــر 
کــه مدیریت ایــن مجموعــه  اســت  برنامه هایــی 
کاشــان  گردشــگرپذیر  شــهر  فضــای  در  خــاق 

می کنــد. خواهــد  پیگیــری 
در ایــن خانــه خــاق و نــواوری، همچنیــن  ۱۳ کارگاه 
ــماره  ــی، ش ــی، زری باف ــعر باف ــه ش ــف از جمل مختل
پارچــه،  طراحــی  و  خیاطــی  چــوب،  روی  دوزی 
معــرق،  چــوب،  فــرش،  کشــی  نقشــه  و  طراحــی 
منبــت، ســفال، کاشــی، ســرامیک، جاجیــم بافی و 

زیلــو بافی، ایجــاد شــده اســت.
دســتی  صنایــع  حــوزه  مختلــف  اســتارتاپ های 
کارگاهــی  فضــای  از ایــن  اســتفاده  بــا  می تواننــد 
مصنوعــات دســتی خــود را به مرحله تجاری ســازی 
نزدیــک کننــد و یا ایده های جدیــدی را به محصول 

کننــد. ــه تبدیــل  و خدمــات نوآوران
ســالن جلســات، زیرســاخت های اینترنتی و ســایر 
ــاق از  ــرم و خ ــع ن ــژه صنای ــی وی ــته های حمایت بس

جملــه دیگــر امکانات ایــن مرکــز اســت.
یــک  از  همچنیــن  نــواوری  و  خــاق  خانــه 
کافــه  فضــای بوم گــردی مجــزا شــامل اقامتــگاه، 
فضــای  اســت؛ این  برخــوردار  اســتراحتگاه  و 
کــرد تــا  کمــک خواهــد  گردشــگری بــه اســتارتاپ ها 
گردشــگری داشــته باشــد و  درک بهتــری از صنعــت 
کنــد. نیازمندی هــای توریســم را از نزدیــک لمــس 

چه خبر از جشنوارۀ داستانی آب؟

رصد کهکشان های پرجرم  
در فاصله ۶۶ هزار میلیارد میلیارد کیلومتر در کاشان

کاشان استقرار 2۰ واحد فناور در مرکز نوآوری دانشگاه 

خانه خالق و نوآوری گردشگری  کاشان افتتاح شد
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کننــده در دیدارهــای هفته  اســامی داوران قضــاوت 
۲۵ لیــگ برتــر فوتبــال از ســوی کمیتــه داوران اعــام 
شــد. تیــم داوری هفتــه بیســت و پنجــم لیــگ برتــر 
کــه از روز چهارشــنبه آغــاز می شــود بــه شــرح زیــر 

اســت:
چهارشنبه ۹ تیر

پرسپولیس تهران- گل گهر سیرجان
نــوری - علــی  کبــر  ا اشــکان خورشــیدی - علــی 

زیــاری حســین   - احمــدی 
ناظر: مسعود مرادی

سایپا تهران- شهر خودرو مشهد
حمیــد حــاج ملــک - عبــاس پورحیــدری - ســید 

امیــر قاســمی - محمــد رضــا مهــرگان
ناظر: رحیم رحیمی مقدم

کتورسازی تبریز - ذوب آهن اصفهان ترا
یاســر همرنگ - آرمان اســعدی - محمد رضا مدیر 

روســتا - رضوان سرشار
ناظر: حسین نجاتی

پنجشنبه ۱۰ تیر
ک - استقال تهران آلومینیوم ارا

مهــدی ســید علــی - محمــد جــواد مــداح - امیــر 
محمــد داود زاده - حســین زمانــی

ناظر: حیدر شکور
فوالد مبارکه سپاهان - ماشین سازی

صــادق   - مــرادی  حســین  ابراهیمــی -  علــی 
گرجــی ابوالفضــل  رســتمی - 

ناظر: رضا سخندان
نساجی مازندران - پیکان تهران

عیــوض  تــورج  فــرد-  زاهــدی  حســین  محمــد 
ســامان  امیــر   - مغــروری  یوســف   - محمــدی 

نی ســلطا
ناظر: حاتم بک پور

مس رفسنجان - فوالد خوزستان
محمــد رضــا تارخ - حامد صفایــی - عدنان پیروی 

کهیش - ایمان 
ناظر: یداهلل جهانبازی

نفت مسجد سلیمان - صنعت نفت آبادان
ســید مهــدی مرجــان زاده - فرهــاد فرهــاد پــور- 

پوریــا زحمتــی - رضــا قاســمی
ناظر: نادر جعفری

داوران هفته بیست و پنج لیگ برتر فوتبال اعالم شدند
اصفهانی هــا قهرمــان رقابت هــای یــوگای کارگران 
کارگــران  کشــور شــدند. رئیــس انجمــن یــوگای 
شــرایط  در  رقابت هــا  برگزاری ایــن  اســتان، 
کرونایــی را برخــط و بــه صــورت ۲، ۳ و ۴ نفــره 
گفــت: اســتان اصفهــان  کــرد و  خانوادگــی بیــان 
کــه از اســتان های مطــرح و صاحــب عنــوان اســت 

امســال هــم بــا کســب ۲ نشــان طــا، ۱ نقــره و ۱ برنز 
کــرد. شــهریار  کســب  کشــور را  عنــوان قهرمانــی 
کارگران همیشــه در معرض آســیب  یزدانی افزود: 
از ایــن  رشــته می توانــد  و ایــن  دیدگــی هســتند 
کنــد؛ بنابرایــن بایــد آن را در  آســیب ها جلوگیــری 
کارخانه هــا و شــرکت ها رواج داد. وی ایــن رشــته 
کــرد و  را بســیار ارزان و قابــل دســترس توصیــف 
گفــت: یــوگا رشــته ای خــاص و جــذاب بــه معنــی 
هماهنگــی و یکپارچگــی بین تمــام اعضــای بدن 
اســت کــه ســن ســال نــدارد و همــه هــم می تواننــد 
کارگــران  از آن بهــره ببرنــد. رئیــس انجمــن یــوگای 
ــوگا از رشــته های  ــرد: ی ک کیــد  اســتان اصفهــان تا
کــه در درمــان بســیاری  منحصــر بــه فــرد اســت 
افــراد مســن و  بــرای  بــه خصــوص  از بیمــاران، 

ــر اســت. میانســال موث

شــهاب الدیــن عزیــزی خــادم، رییس فدراســیون 
دارگان  بــا  مشــترک  توافــق  از  فوتبال ایــران 
فوتبال ایــران  ملــی  تیــم  ســرمربی  اســکوچیچ، 
بــرای ادامــه همــکاری و حضور قدرتمنــد در ادامه 
گــزارش فدراســیون فوتبال ایران،  راه خبــر داد. بــه 

شــهاب الدیــن عزیــزی خــادم دربــاره توافــق بــا 
گفــت:  تیم ملــی  اســکوچیچ، ســرمربی  گان  درا
فدراســیون فوتبــال بــا ســرمربی تیــم ملی تــا پایان 
مرحلــه دوم مقدماتــی جــام جهانــی بــه توافــق 
فوتبــال  فدارســیون  رئیــس  رســید.  مشــترک 
کشــی مرحلــه دوم،  افــزود: قــرار شــد بعــد از قرعــه 
ــورت  ــه ص ــن مرحل ــبی برای ای ــزی مناس برنامه ری
گیــرد و فدراســیون فوتبــال همــه امکانــات الزم 
ــرای آمــاده ســازی تیــم ملــی و حضــور پرقــدرت  ب
کار قــرار خواهــد داد. در مرحلــه دوم را در دســتور 
مراســم قرعه کشــی مرحلــه نهایــی انتخابــی جــام 
جهانــی ۲۰۲۲ قطر روز دهم تیرمــاه در کواالالمپور 
ــران  ــی فوتبال ای ــم مل ــود و تی ــزار می ش ــزی برگ مال

یکــی از ۱۲ تیــم حاضــر در ایــن مرحلــه اســت.

برای نخستین بار در کشور جشنواره استعدادیابی 
در رشــته های تنیس روی میز و شــطرنج در ســطح 
پرســنل و خانواده هــای آنــان در شــرکت ذوب آهــن 

برگــزار می شــود.
گــزارش روابــط عمومی باشــگاه ذوب آهن، ایــن  بــه 
کــه بــا حضــور تقریبــی ۵۰هــزار نفــر و بــا  جشــنواره 
همــکاری امــور ورزشــی شــرکت ســهامی ذوب آهــن 
و هیأت هــای تنیــس روی میــز و شــطرنج اســتان 
دهــم تیــر در ســالن اســتاد توصیفیــان مجموعــه 

اداری آموزشــی شــفق برگــزار خواهــد شــد. 
ــس  ــور پ ــته های مذک ــان رش ــنواره مربی ــن جش در ای

از شناســایی اســتعداد های واجــد شــرایط و پشــت 
گــذاردن آزمون هــای نهایــی، نفــرات برگزیــده و  ســر 
گیــری آموزش هــای  نخبــگان هــر رشــته را بــرای فرا
الزم و پــرورش اســتعدا های ملــی معرفــی می کننــد.

اردوی  بــه  را  بازیکــن   ۲۰ ناظم الشــریعه  محمــد 
چهــار روزه تیــم ملــی فوتســال در مرکــز ملــی فوتبــال 
گــزارش ســایت رسمی فدراســیون  بــه  فراخوانــد. 
فوتســال  ملــی  تیــم  اردوی  هفتمیــن  فوتبــال، 
بزرگســاالن از روز چهارشــنبه _نهــم تیرمــاه_ در مرکــز 

ملــی فوتبــال آغــاز می شــود.
ســوی  از  بازیکــن  اســامی ۲۰  منظــور  به ایــن 
شــد: اعــام  زیــر  شــرح  بــه  تیــم  ســرمربی این 

ســپهر محمدی، محمدحســین درخشــانی، ساالر 
صمیمــی،  علیرضــا  منتظمــی،  محســن  آقاپــور، 
مهــدی جاویــد، محمدرضــا ســنگ ســفیدی، باقــر 
محمــدی، علــی ابراهیمــی، بهــزاد عظیمــی، فرهــاد 
توکلــی، محمدنجف زنگــی، علی اصغر حســن زاده، 
طاهــا نعمتیــان، میثــم خیــام، مســلم اوالد قبــاد، 
محمــد  پــرکاس،  ســینا  عباســی،  احمــد  ســعید 

شــجری و رضــا ســپندار.
این اردو تا ۱۲ تیرماه ادامه خواهد داشت.

کــرون از توابــع  رییــس اداره ورزش و جوانــان تیــران و 
گفــت: هشــت پــروژه ورزشــی بــا  اســتان اصفهــان 
اعتبــاری بالغ بــر ۱۰۰ میلیارد ریال در این شهرســتان 
در حــال اجراســت.  مهــدی مــرادی افــزود: ســالن 
بــاب چمــن  آبــاد، ســه  ورزشــی روســتای دولــت 
کاراته(،  مصنوعی، ســالن چند منظوره رزمی)خانه 
کمــان، خانــه ژیمیناســتیک از  زمیــن بــازی تیــر و 
جملــه  پروژه هــای ورزشــی در حــال اجــرا تیــران و 
کرون اســت. وی بیان کرد: ســالن ورزشــی روســتای 
دولــت آبــاد در شــرف تکمیــل و زیرســازی نصــب 

چمــن  مصنوعــی آن انجــام شــده اســت.
وی بــا بیان اینکــه در چنــد ســال اخیــر ۱۴ هــزار متــر 
کــرون  مربــع بــه فضــای ورزشــی شهرســتان تیــران و 
گفت: ایــن موضــوع دسترســی  افــزوده شــده اســت، 
ــات  و  کــن و اســتفاده بهینــه از امکان ــه  اما راحــت ب

ظرفیت هــای ورزشــی را افزایــش داده اســت.
مــرادی از همــکاری خیــران و مدیــران محلــی مثــل 
ــرای توســعه زیرســاخت ها  ــاران و شــهرداران ب دهی
گفت: ایــن دســته از تعامــات در ســرعت  خبــرداد و 
کار و افزایــش اجــرای پروژه هــا نقــش داشــته اســت.

وی بــه احــداث خانــه جــوان در ایــن شهرســتان 
گفــت: زمین ایــن مرکــز در محیطــی  کــرد و  اشــاره 
کــه  بــه وســعت ۵۰۰ مترمربــع تملــک شــده اســت 
اختصــاص  و  جوانــان  و  ورزش  وزارت  تاییــد  بــا 

اجرایــی خواهــد شــد. پــروژه  اعتبار ایــن 
کمبــود ســرانه فراغتــی بــرای جوانــان در ایــن  وی 
ــان  ــر بی ــن قش ــدی برای ای ــش ج ــتان را چال شهرس
کــرد و گفــت: احــداث خانــه جــوان در رفع نیاز مکان 
نشســت های  و  نهــاد  مــردم  تشــکل های  بــرای 

جوانــان راهگشاســت.
کــرون دارای ۳۴ هیــات ورزشــی اســت؛ این  تیــران و 
شهرســتان بــا بیــش از ۷۲ هــزار نفــر جمعیــت در ۴۵ 

کیلومتــری غرب اصفهــان قــرار دارد.

بازیکــن تیــم ملی تکوانــدو گفت: زمانــی که تکواندو 
کــردم اسپانســرهایی ماننــد فــوالد ماهــان  را شــروع 
ســپاهان بودنــد، امــا چند ســال اســت که اسپانســر 
نداریــم. مرجــان سلحشــوری در رابطــه بــا تمرینــات 
کــرد: تمرینــات مــن  کرونــا اظهــار  خــود در دوران 
همیشــه از دوران دانشــجویی بــه صــورت انفــرادی 
بــوده اســت بــرای همیــن کرونــا روی رونــد تمرینــات 

مــن تأثیــرات زیــادی نداشــت.
کــه بعــد از   ــا بیان ایــن  بازیکــن تیــم ملــی تکوانــدو ب

مدت هــا مســابقه ای برگــزار شــد و فضــای خوبــی 
کرد: ایــن مســابقات آســیایی  داشــت، تصریــح 
و  فیلیپیــن  اصلی ایــران،  رقیب هــای  کــه  بــود 
کــره بودنــد، در همــه رده هــا فیلیپیــن را شکســت 

کــره را تنهــا در چنــد رده  دادیــم ولــی 
کــه همــه دســت  شکســت دادیــم 
پــر به ایــران برگشــتیم. سلحشــوری 

کــه هیئــت تکوانــدو  بــا بیان ایــن 
اصفهــان همیشــه از مــا حمایــت 
ــرد:  ک ــان  ــر نش ــت، خاط ــرده اس ک
هیئــت تکوانــدو اســتان اصفهان 

کاری توانســته برای ورزشــکاران  هر 
کــه در اردو  خــود انجــام داده و زمانــی 

کــم نداشــته  هســتیم پیگیــر هســتند تــا چیــزی 
نیــاز  تکوانــدو  هیئــت  کــرد:  اضافــه  وی  باشــیم. 
اســتان  و جوانــان  کل ورزش  اداره  از طــرف  دارد 
داشــته  اسپانســر  گــر  ا شــود،  حمایــت  اصفهــان 
باشــیم نتایــج بهتــری بــه دســت می آوریــم زیــرا 
کرج اسپانســر دارند، اداره  شــهرهایی مثل تهران و 
ــا  ــا عملکرده ــد ت کن ــذب  ــر ج ــد اسپانس کل می توان
بهتــر شــود. بازیکــن تیــم ملــی تکوانــدو بــا اشــاره 
کــه در هیئــت تکوانــدو احســاس نکــردم  به ایــن 
تفاوتــی میــان ورزشــکاران خانــم و آقــا باشــد، 
گفــت: در هیئــت تکوانــدو اصفهــان توجــه 
بــه  و  می شــود  قهرمانــان  بــه  بیشــتری 
کــه ســطح فنــی باالیــی داریــم  خاطر ایــن 
کشــوری اول  و همیشــه در مســابقات 
می شــویم، اسپانســرها بــا خیال 
ســرمایه  می تواننــد  راحــت 
کــه  کننــد. زمانــی  گــذاری 
کــردم  شــروع  را  تکوانــدو 
ماننــد  اسپانســرهایی 
فــوالد ماهــان و ســپاهان 
ســال  چنــد  امــا  بودنــد، 
کــه در تکوانــدو اصفهــان  اســت 

اسپانســر نداریــم.

قهرمانی اصفهانی ها در رقابت های یوگا 

با اعالم فدراسیون فوتبال :

اسکوچیچ در تیم  ملی ماندنی شد

جشنواره استعدادیابی تنیس و شطرنج در ذوب آهن 

حضور دو اصفهانی در اردوی تیم ملی فوتسال 

کرون  هشت پروژه ورزشی در شهرستان تیران و 
در حال اجراست

 بازیکن تیم ملی تکواندو:

در هیئت تکواندو اصفهان 
تفاوتی بین ورزشکار زن و مرد نیست

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

ســال  دوســتان ایران  بســکتبال  بــرای  امســال 
تیــم  دو  همزمــان،  کــه  چــرا  اســت؛  خاصــی 
و  المپیــک  در  ویلچــر،  بــا  و  بسکتبال ایســتاده 
پارالمپیــک توکیــو حضــور دارنــد و خاص تــر هــم 
خواهــد شــد، وقتی پرچم کاروان المپیکی ایــران را 
در دســتان صمــد نیکخــواه بهرامــی، کاپیتــان تیم 
ملــی بســکتبال ببینند؛ ایــن، یعنــی نهایــت امیــد 

بســکتبال ایران.  بــرای 
کوچکــی،  بــا اطــاع از اخــاق خــاص عبــاس آقا
ســرمربی تیم ملی بســکتبال که در عین مهربانی، 
بســیار جــدی و منضبــط اســت، بــرای تهیــۀ یــک 
گــزارش، هماهنگی هــای الزم را بــا او انجــام دادیــم 
و بــه همــراه پیمان شــاه ســنایی، عکاس ایســنا که 
بــرای شــکار صحنه هــای دیدنــی تمریــن لحظــه 
شــماری می کــرد، بــه مجموعــۀ ورزشــی شــهید 
که ســالها  عبــداهلل میثمی اصفهــان رفتیــم؛ جایی 
گلیــان-  آقــا بابا تــاش و پیگیری هــای  بــا  قبــل 
معلــوالن  و  جانبــازان  هیئــت  اســبق  رئیــس 
ســاخته  معلــوالن  و  جانبــازان  ویــژۀ  اصفهــان، 
شــده بــود. صــدای شــادی و هیجــان، از پشــت در 
ــاز شــد، فضــا  ســالن شــنیده می شــد و وقتــی در ب
در ســکوت و حیــرت فــرو رفــت و علــت، چیــزی 
کــه مــن باشــم! در این  نبــود جــز حضــور یــک خانــم 
لحظــه، پزشــکیار تیــم، جلــو آمــد و علــت حضــورم 
را پرســید و در نهایــت، بــا اجــازۀ مجــدد ســرمربی، 

کنــار زمیــن برســانم. ــه  توانســتم خــودم را ب
و  گفــت  مشــروح  می خوانیــد،  ادامــه  در  آنچــه 
گوی ایســنا بــا بازیکنــال تیــم ملــی بســکتبال بــا 

اســت: ویلچر ایــران 
رسیدن به پلی آف و خیزبرداشتن برای سکو

حســن عبدی اهل شــهر مشــهد اســت. او از ســال 
ــه  ــرده و تجرب ک ــن  ــه ت ــی را ب ــم مل ــن تی ۲۰۱۳ پیراه
کارنامــه خــود دارد. او  ــز در  ــو را نی المپیــک ۲۰۱۶ری
به ایســنا می گویــد: »ایــن اردوی چهــارم تیــم ملــی 
گذشــته  اســت. مــا در مجمــوع یــک اردو در ســال 
داشــتیم.  جــاری  ســال  در  خــوب  اردوی  دو  و 
خــدارو شــکر تمرینــات خوبــی داریم و شــرایط رفته 
رفتــه خــوب شــده، بــه خصــوص بــا اضافــه شــدن 
کــه در خــارج از ایــران بــازی می کننــد  بازیکنانــی 

اوضــاع بهتــر هــم خواهــد شــد.
امیــدوارم در دو مــاه آینــده بتوانیــم در اردوهــای 
باقیمانده تمرینات بیشتر و با کیفیت تری داشته 
باشــیم و بــه ویــژه در بازی هــای تدارکاتی که تیرماه 
در ترکیــه داریــم، انتظــار داریــم بتوانیــم بــه آمادگــی 

توکیــو  فنــی برســیم و در  کادر  مطلــوب مدنظــر 
بدرخشــیم.

از تیم هــای حاضــر در تورنمنــت ترکیــه اطاعــی 
نداریــم، امــا هــر قــدر بازی هــای تدارکاتــی بیشــتر 
باشــد تیــم بــه آمادگــی بهتــر و بیشــتری خواهــد 

رســید.
کــه  گروهــی هســتیم  در بازی هــای پارالمپیــک در 
چهــار تیــم جــام جهانــی حضــور دارنــد، درســت 
گــر هدفمان ســکو  گــروه ســختی داریــم، امــا ا اســت 
گــروه صعــود می کنیــم و بعــد از آن  باشــد، قطعــا از 
خیــز  بــرای  تــری  ســبک  بازی هــای  پلــی آف  در 

ــه ســمت ســکو خواهیــم داشــت.« برداشــتن ب
تاریخ سازی های بسکتبال با ویلچر 

که از ســال ۲۰۱۳ عضو تیم ملی  محمدمحمدنژاد 
جوانــان و بعــد بزرگســاالن شــده و حضــور در توکیــو 
دومیــن تجربــه پارالمپیکــی او محســوب می شــود 
کنون  گــو با ایســنا اظهــار می کنــد: »تا نیــز در گفــت و 
اردوهــای مــا خــوب پیــش رفتــه اســت. در ایــن اردو 
دو بازیکــن شــاغل در لیگ هــای اروپــا را داشــتیم و 
کــه در لیــگ ترکیــه  در اردوی بعــدی ســه نفــر دیگــر 
بــازی می کننــد بــه تیــم اضافــه می شــوند. یکــی 
گرفتــه و در ایــن  کرونــا  از بازیکنــان خــوب تیــم هــم 
ــه و  ــت ترکی ــدا در تورنمن ــد خ ــه امی ــت. ب اردو نیس
اردوهــای بعــدی، هماهنگــی بیشــتر و الزم را بــه 
دســت خواهیــم آورد و آمــادۀ شگفتی ســازی در 

توکیــو می شــویم.«
او دربــارۀ تجربــه اش از حضــور در پارالمپیــک ریــو 
توضیــح می دهــد: »در پارالمپیــک ریــو بازیکنــان 
کم تجربــه بودنــد و شــرایط هــم  خیلــی جــوان و 
خیلــی مســاعد نبــود. بعــد از ریو چند تاریخ ســازی 

کشــور انجــام دادیــم،  بــرای بســکتبال بــا ویلچــر 
بــرای اولیــن بــار در جام جهانــی در جمــع چهار تیم 
گرفتیــم، بــرای نخســتین مرتبــه،  برتــر جهــان قــرار 
کارتــا شــدیم،  قهرمــان بازی هــای آســیایی در جا
بازیکنــان خوبــی داریــم. در هــر تورنمنــت یــک نفــر 
از تیــم مــا بهتریــن بازیکــن برتر معرفی شــده و نکته 
مثبت ایــن اســت کــه نفرات تکــراری نبودنــد و االن 
کنــار هــم جمــع شــده اند. تمام ایــن ســتاره ها در 
گــروه مــرگ قــرار داریــم،  گــروه موســوم بــه  مــا در 
اما ایــن اصــا دلیلــی بــرای ترســیدن نیســت، چــرا 
گــروه مــرگ  کــه یکــی از تیم هــای تشــکیل دهنــدۀ 
کــه می خواهیــم  تیــم خودمــان اســت. بــرای مــا 
کنیــم صعــود از ایــن  بــه ۴ تیــم نهایــی و مــدال فکــر 
ــر شــدن پلــی آف می شــود.  ــروه موجــب ســبک ت گ
فــوق  امکانــات  انگلیــس  و  آمریــکا  تیم هــای 
کــه  گــر مــا بتوانیــم ویلچرهایــی  العــاده ای دارنــد و ا
مســئوالن قول تهیه آن را داده اند، داشــته باشــیم 
بــه  خوبــی  بــازی  می توانیــم  تیم هــا  مقابل ایــن 
نمایــش بگذاریــم. شــرکت انگلیســی ســازنده این 
ویلچرهــا قــول داده در صــورت خریــد تیمــی ۵۰ 
درصــد تخفیــف بدهــد و بــا وجود ایــن تخفیــف هــر 

ویلچــر حداقــل ۹۰ میلیــون هزینــه دارد.«
جدال تنه به تنه با قهرمانان المپیک و 

جام جهانی داریم
ایمــان بــگ زاده فرد یکی از باتجربه های اصفهانی 
کــه بــرای دومیــن بــار حضــور  تیم ملــی اســت. او 
در پارالمپیــک توکیــو را تجربــه می کنــد به ایســنا 
می گویــد: »وضعیــت اردوهــا خــوب بــوده، شــرایط 
خوبــی داریــم و در حــال گذراندن دوران بدنســازی 
هســتیم. در اردوی بعــدی ۳ نفــر دیگــر از لژیونرهــا 

بــه تیــم اضافــه می شــوند و در ایــن اردو هــم دو 
لژیونــر داشــتیم.«

در  ســختی  »گــروه  می افزایــد:  فــرد،  زاده  بــگ 
کــه  پارالمپیــک توکیــو داریــم، آمریــکا همانطــور 
در بسکتبال ایســتاده صاحــب ســبک اســت در 
ــودش  ــاص خ ــبک خ ــم س ــا ویلچــر ه بســکتبال ب
و  اســت  ریــو  پارالمپیــک ۲۰۱۶  قهرمــان  دارد،  را 
اســترالیا  جام جهانــی.  قهرمــان  هــم  انگلیــس 
هــم تیــم خــوب و قــوی ای ســاخته، امــا ما ایرانــی 
گر امکاناتی که  هســتیم و بــا غیــرت کار می کنیــم و ا

کــرد. کار خواهیــم  نیــاز اســت حــل شــود بهتــر 
ویلچرهای ما مربوط به ۵ تا ۶ ســال پیش اســت و 
بیشتر شکسته یا تعمیراتی است و جوابگوی این 
البتــه مســئوالن  قولهایــی  مســابقات نیســت. 
کــه امیــدوارم عملــی شــود. بازی هــای  داده انــد 
تدارکاتــی نقــش مهمــی در هماهنگی و شناســایی 
در  امیــدوارم  و  دارد  تیــم  قــوت  و  ضعــف  نقــاط 

تورنمنــت ترکیــه نتیجــه خوبــی بگیریــم.«
حضور در لیگ سری A اسپانیا/همه بازی ها 

سخت است
ــور مقــدم هشــت ســالی هســت  وحیدســعادت پ
کــه در تیــم ملــی عضویــت دارد. او از شــهر آمل آمده 
و بازیکــن شــاغل در لیــگ ســری A اسپانیاســت. 
گــو با ایســنا اظهــار می کنــد:  گفــت و  پــور مقــدم در 
»شــرایط اردوهــا خیلــی خــوب اســت و همه کمک 
می کننــد کــه وضعیــت خــوب بمانــد. من بــه دلیل 
آســیب دیدگی، پارالمپیــک ریــو را از دســت دادم 
و ایــن اولیــن تجربــه المپیکــی من اســت. امیــدوارم 

بتوانــم یکــی از بازیکنــان تاثیرگــذار تیــم باشــم.«
او ادامــه می دهــد: »در لیــگ ســری A اســپانیا و 

در شــهر واالدولیــد) وایادولیــد ( بــازی می کنــم و 
نیــاز داشــتم بــرای ارتقــای ســطح فنــی، خــودم 
را بــه چالــش بکشــم. بــازی در لیــگ اســپانیا این 
کــه بتوانــم تجربیــات خوبــی  فرصــت را بــه مــن داد 
کنــم و آن تجربــه را در اختیــار ســایر نفــرات  کســب 
کوچــک  تیــم ملــی بگــذارم، حتــی نــکات جزئــی و 
در بســکتبال بــا ویلچــر تاثیرگــذار اســت. همــه عــزم 
کردنــد تــا بهتریــن نتایــج را بــه دســت  خــود را جــزم 
بیاوریــم و بــه طــور قطــع بــه آن چــه می خواهیــم، 
دســت پیــدا می کنیــم. بــا اضافــه شــدن بازیکنــان 

لژیونــر شــرایط بهتــر از قبــل هــم خواهدشــد.
قطعــا تمــام بازی هــا ســخت اســت و نمی تــوان 
تیمــی را قــوی یــا ضعیــف دانســت، هــدف همــه 
مــا مشــخص اســت و بــه همیــن منظــور فرقــی 
ــرای  ــس، ب ــا انگلی ــد ی ــکا باش ــب آمری ــد رقی نمی کن
کســب بهتریــن نتیجــه بــه میــدان می رویــم. مــا 
تیــم چهــارم جهــان هســتیم و زمانــی که گزارشــگر، 
می بالیدیــم،  خودمــان  بــه  مــی آورد  را  نام ایــران 
بازیکن ایرانــی  دارنــد  دوســت  تیم هــا  از  خیلــی 
داشــته  باشــند، چــرا کــه از توانایی هــا و انگیزه هــای 
ملــی  تیــم  هســتند.  خبــر  بــا  بازیکنان ایرانــی 
رقابت هــای  در  کشــورمان  ویلچــر  بــا  بســکتبال 
ــکا، انگلیــس،  ــا تیم هــای آمری ــو ب پارالمپیــک توکی
گــروه اســت، در  آلمــان، اســترالیا و الجزایــر هــم 
کانــادا،  گروه ایــن مســابقات نیــز تیم هــای  دیگــر 
کــره جنوبی، اســپانیا، ترکیه، کلمبیــا و ژاپن حضور 
ــه  ــه ب ک ــد. بازی هــای پارالمپیــک ۲۰۲۰ توکیــو  دارن
ــود، از روز  ــاده ب ــق افت ــه تعوی ــا ب کرون ــیوع  ــل ش دلی
گوست )۲ شــهریور ۱۴۰۰( با برگزاری  سه شــنبه ۲۴ آ
مراســم افتتاحیــه آغــاز می شــود و روز یکشــنبه ۵ 
ســپتامبر )۱۴ شــهریور( با برگزاری مراسم اختتامیه 
بــه پایــان خواهــد رســید. نخســتین مدالــی کــه قرار 
گوســت  اســت در ایــن رویــداد توزیــع شــود، روز ۲۵ آ
کــه  و در دوچرخه ســواری تایــم تریــل بانــوان اســت 
در ورزشــگاه Shizuoka prefecture برگــزار خواهــد 
شــد. در روز نخســت عــاوه بــر دوچرخه ســواری، 
گبی با ویلچر، شمشــیربازی  در رشــته های شــنا، را
ــز  ــس روی می ــر، تنی ــا ویلچ ــکتبال ب ــر، بس ــا ویلچ ب
گلبــال نیــز مســابقاتی برگــزار می شــود و در شــنا و  و 
شمشــیربازی مدال توزیع خواهد شد. همچنین 
در روز پایانــی و پیــش از برگــزاری مراســم اختتامیــه 
کــه همچــون مراســم اختتامیــه از ســاعت ۲۰ تــا ۲۳ 
بــه وقــت توکیــو برگــزار می شــود، فینــال مســابقات 
بســکتبال بــا ویلچــر، والیبال نشســته، تیرانــدازی، 

ــی و بدمینتــون انجــام خواهــد شــد. دو و میدان

ویلچر بخرید، می خواهیم شگفتی ساز شویم
گزارشربخ

ــگ  ــای لی ــارم رقابته ــت و چه ــه بیس ــان هفت در پای
برتــر ذوب آهــن رســما یکی از دو تیم انتهــای جدول 
شــد تــا ســبز پوشــان اصفهــان جــدی تــر از همیشــه 

کننــد. خطــر ســقوط را احســاس 
گــزارش مهــر، در حالــی رقابتهــای فصــل بیســتم  بــه 
نزدیــک  پایانــی اش  هفته هــای  بــه  برتــر  لیــگ  از 
می شــود کــه دو تیــم ماشــین ســازی و ذوب آهــن در 
گرفتــه و بیشــتر از ســایر تیم هــا  انتهــای جــدول قــرار 
خطــر ســقوط بــه لیــگ یــک را احســاس می کننــد.

ــر در  ــگ برت ــه ادوار لی ــزاری هم ــخ برگ ــی تاری ــا بررس ب
گذشــته، مشــخص می شــود ذوب آهــن  ۲۰ ســال 
اســتقال،  بــه همــراه  کــه  از ۵ تیمی اســت  یکــی 
ــن  ــام ادوار ای ــایپا در تم ــپاهان و س ــپولیس، س پرس
مســابقات حضــور داشــته اند و چنانچــه آنهــا در 
کنند، ایــن  اول ســقوط  بــه دســته  پایــان فصــل 
اتفــاق اولیــن بــار برای این باشــگاه به وقوع پیوســته 
و همچنیــن فصــل بیســت و یکــم نیــز اولیــن فصلــی 
در لیــگ برتــر اســت کــه اصفهــان بــا یــک نماینــده در 

آن حضــور خواهــد داشــت.
ذوب آهــن در حالــی در انتهــای جــدول بــرای بقــا 
ــی  ــم اصفهان ــر تی ــپاهان دیگ ــه س ک ــد  ــاش می کن ت
در بــاالی جــدول بــرای قهرمانــی رقابــت فشــرده ای 
ــم  ــانس های مه ــی از ش ــپولیس دارد و یک ــا پرس را ب

قهرمانــی در ایــن فصــل اســت.
سبزپوشــان اصفهــان که فصل را بــا رحمان رضایی 
کردنــد و در همــان نیــم فصــل نخســت دســت  آغــاز 

ــرای هدایــت  ــه تغییــر زده و مجتبــی حســینی را ب ب
کردنــد، نــه تنهــا شــرایط بهتری  تیــم شــان انتخــاب 
پیــدا نکردنــد کــه حــاال رســمًا یکــی از دو تیم انتهای 

جدول هســتند.
ذوب آهــن بــا ۲۵ امتیــاز و ۳ امتیــاز فاصلــه نســبت 
کــه یــک رده باالتــر از ایــن تیــم قــرار دارد  بــه نســاجی 
در رده پانزدهــم جدول ایســتاده اســت و در هفتــه 
کتور  بیســت و پنجــم هــم دیــداری دشــوار مقابــل ترا
کــه پیروزی در این دیــدار حداقل روی  در تبریــز دارد 

کار ســاده ای نیســت. کاغــذ بــرای آنهــا 
گــر بخواهنــد اولیــن ســقوط  گردان حســینی ا شــا
ذوب آهــن در لیــگ برتــر بــه نــام شــان ثبــت نشــود، 
کــه در اختیارشــان قرار  بایــد از آخریــن فرصت هایــی 
دارد بهترین اســتفاده را ببرند، وگرنه در تاریخ ثبت 
کــه ذوب آهــن بــرای اولیــن بــار بعــد از  خواهــد شــد 
۲۰ ســال در ســال ۱۴۰۰ بــه لیــگ دســته اول ســقوط 

کــرد.

روزهای سخت حسینی و شاگردان؛ 

زنگ خطر جدی تر از همیشه در اصفهان

خبر

قای عزیزی خادم، مردم می بینند و می فهمند! آ
شــهاب الدین عزیــزی خــادم ۱۲ روز بعــد از فــرار از 
پاســخگویی بــه خبرنــگاران، اظهــارات خــود در 
ــا اســکوچیچ را فرامــوش  مــورد ادامــه همــکاری ب
کــرد و بــدون برگزاری جلســه، تصمیم به انتصاب 

گرفــت.  کــروات  مجــدد ســرمربی 
گان  فدراســیون فوتبــال از ادامــه همــکاری بــا درا
اســکوچیچ بــرای هدایــت تیــم ملی ایــران تــا پایان 
مرحلــه ســوم انتخابــی جــام جهانــی در قــاره آســیا 
کــه  گرفــت  خبــر داد. ایــن توافــق در حــال صــورت 
شــهاب الدین عزیزی خــادم در هنــگام بازگشــت 
بــا تیــم ملــی از بحریــن به ایــران، تصمیم گیــری 
آرای  بــه  را منــوط  آینده ایــران  دربــاره ســرمربی 
»فکــر  بــود:  دانســته  رییســه  هیــات  اعضــای 
کافــی بــرای تصمیم گیــری وجــود  می کنــم زمــان 
اســت.  شــده  تمــام  اســکوچیچ  قــرارداد  دارد. 
هیات رئیســه فدراســیون فوتبال باالترین مرجع 
گیــری اســت و باید ایــن موضــوع بررســی  تصمیــم 

شــود.«
اظهــارات،  از ایــن  روز   ۱۲ حــدود  گذشــت  بــا 
بدون اینکــه هیــات رئیســه فدراســیون فوتبــال 
سرنوشــت  دربــاره  و  باشــد  داشــته  جلســه ای 
کنــد، عزیــزی  ســرمربی تیــم ملــی اظهارنظــری 
گفتــه اســت. خــادم از ادامــه همــکاری ســخن 
با ایــن حــال در ایــن مــدت زمــان هیــچ جلســه ای 
بــرای تعیین ســرمربی و تصمیم گیری در ایــن باره 

برگــزار نشــده اســت. خــداداد افشــاریان، چندیــن 
گفت وگــو با ایســنا، دربــاره سرنوشــت  روز قبــل در 
ســرمربی تیــم ملــی گفتــه بــود: هنــوز چیزی بــرای 
کارشناســی  برگــزاری جلســه بــه مــا ابــاغ نشــده و 

هــم صــورت نگرفتــه اســت.
ــه اباغیــه ای  گون گذشــته هــم هیــچ  در روزهــای 
بــرای برگــزاری جلســه بــه دســت اعضــای هیــات 
رئیســه نرســیده و تصمیــم فعلــی، حاصــل خــرد 
انفــرادی رئیــس فدراســیون فوتبــال بــوده اســت؛ 
کامــا در تناقــض بــا اظهــارات او اســت  کــه  اتفاقــی 
کــه دائمــا از واژه »خــرد جمعــی« بــرای پیشــبرد 

امور ایــن فدراســیون اســتفاده می کنــد.
ادامــه  بــرای  تصمیــم  از  پیــش  خــادم  عزیــزی 
هدایــت  بــرای  گزینه هــا  برخــی  بــا  همــکاری، 

کــرده بــود و بــرای توجیه ایــن  تیــم ملــی رایزنــی 
موضــوع، ســعی داشــت تصمیمــات خــود را بــه 
گــره بزنــد و توجیــه  هیــات رئیســه فدراســیون 
قانونــی بیــاورد امــا بــرای انتصــاب اســکوچیچ بــه 
هیــچ وجــه جلســه ای برگــزار نکــرد و نظــر اعضــای 

هیــات رئیســه را هــم نفهمیــد.
اخیــر  زمــان  مــدت  در  کــه  فدراســیون  رئیــس 
مصاحبه ای مخاطب پســندی را انجام داده، در 
هنــگام اجــرا چنــدان دقــت بــه خــرج نمی دهــد و 
تناقــض در عملکردش وجــود دارد. ظاهرا عزیزی 
کــرده کــه »مردم می بینند و بهتر  خــادم فرامــوش 
کســی بــر مــدار  کــه چــه  کســی می فهمنــد«  از هــر 
کســی فقــط شــعار  قانونــی حرکــت می کنــد و چــه 

می دهــد!

نگاه ورزشی
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رژیم غذایی کتوژنیک 
موجب ُکندشدن 

روند این بیماری می شود

سرکه سیب برای حفظ 
کبد مفید است سالمت 

رژیم غذاییربخ

پژوهشربخ

تغذیــه ای  روش  یــک  درمــان،  نــوع  ایــن 
بــا  کــه  اســت  جایگزیــن  یــا  غیرســمی،مکمل 
کربوهیــدرات  کــم  غذایــی  رژیــم  بکارگیــری 
وپرچــرب، بــرای درمــان انــواع بدخیمی هــا از جملــه 
گلیوبالســتوما اســتفاده می شــود. با این حــال، تنها 
چند مطالعه اثرات مثبت KMT را بر روی بیماران 

می دهــد. نشــان  مزمــن  بیمــاری  بــه  مبتــال 
کتوژنیــک  گذشــته، رژیم هــای  طــی چنــد دهــه 
در  شــده اند.  برجســته  تناســب اندام  حــوزه  در 
ع رنــج  کــه از بیمــاری صــر ــرای افــرادی  حقیقــت، ب
می بردنــد مفیــد بــوده اســت. عــالوه بــر تأثیــر درمانی 
حیاتــی  نقــش  کتوژنیــک،  رژیــم  مــدت  طوالنــی 
متابولیســم در ســالمت و بیماری سیســتم عصبی 
ــت. ــده اس ــناخته ش ــز ش ــدن نی ــر ب ــزی و سراس مرک

نتایج یک مطالعه جدید نشــان داد که اســتفاده از 
متابولیســم شــخصی برای مقابله با برخی تومورها 
ممکن اســت مفید باشــد. محققان کالج بوستون 
در مطالعــه خــود مشــاهده کردند پــس از اتخاذ یک 
کــه از درمــان  کتوژنیــک، یــک مــرد انگلیســی  رژیــم 
تومــور مغــزی خــود امتنــاع ورزیــده بــود، بــا رشــد 
بســیار آهســته تومور گلیوبالســتوما ُکشــنده مواجه 
شــد. طبق ایــن مطالعــه، تومــور بیمــار در ایــن مــورد 
کــه بــه طــور اتفاقــی  جهشــی بــه نــام IDH۱ داشــت 
رخ می دهــد و نشــان دهنــده افزایــش مــدت زنــده 

مانــدن بیمــار ســرطانی اســت.
ــا رشــد ســریع و  گلیوبالســتوما یــک تومــور مغــزی ب
کــه بــه عنــوان آستروســیتومای درجه  شــدید اســت 
چهــار نیــز شــناخته می شــود. بــه بافــت اطــراف 
به اندام هــای  معمــواًل  امــا  می کنــد  نفــوذ  مغــز 
ــًا  ــاالنه تقریب ــور س ــن توم ــرایت نمی کند. ای ــر س دیگ
۱۵۰۰۰نفــر را می کشــد و غیــر قابــل درمــان اســت. 
گفتــه محققــان، مــدت زمــان زنــده مانــدن بعــد  بــه 
از ابتــالء بــه GBM،بــا وجــود تغییــر در اســتاندارد 
ــد بیخطــر، هنــوز  درمــان و ایجــاد درمان هــای جدی
«تومــاس  اســت.  نداشــته  چشــمگیری  افزایــش 
ســیفرید«،عضو تیــم تحقیق،در ایــن بــاره می گویــد: 
هماننــد بیشــتر تومورهــای بدخیــم، بــرای ســنتز 
انــرژی و زنــده مانــدن، بــه محدودیــت همزمــان 
گلوتامین  گلوکز و  ســوخت های قابل تخمیر مانند 
بر ایــن  محققــان  حــال،  با ایــن  اســت«.  وابســته 
کــه بــرای آزمایش ایــن فرضیــه  کــرد  کیــد  واقعیــت تأ

ــه مطالعــات بیشــتری اســت. ــاز ب نی

متخصصــان اثــر ســرکه ســیب را بــه عنــوان درمانــی 
بــرای طیــف وســیعی از بیماری هــا تجزیــه و تحلیــل 

کردنــد.
کــه مقادیــر بــاالی اســید  گرفته انــد  آنهــا نتیجــه 
اســتیک و ســایر ترکیبــات ســرکه ســیب در واقــع 
می توانــد بــر ســالمت انســان تأثیــر بگــذارد، هرچنــد 

کــه دقیقــًا نحــوه وقــوع آن مشــخص نیســت.
تحقیقــات نشــان می دهــد ســرکه ســیب می توانــد 
کاهــش  بــه مقابلــه بــا دیابــت نــوع 2 و همچنیــن 

کنــد. کمــک  کلســترول 
ســرکه ســیب همچنیــن می تواند به التهــاب کمک 
کاهــش وزن شــناخته  کمــک بــه  کــرده و بــه عنــوان 

شــده اســت.
ــه مصــرف  ک ــد  کرده ان بســیاری از محققــان عنــوان 
داشــتن  بــرای  راه  بهتریــن  ســیب  ســرکه  روزانــه 
علمی کمی بــرای  شــواهد  امــا  اســت،  ســالم  کبــد 

دارد. وجــود  موضــوع  اثبات ایــن 
بهتریــن راه برای حفظ ســالمت کبــد، عدم مصرف 

الــکل و رعایت رژیم غذایی ســالم اســت.
بــه گفتــه محققــان، بــا رژیــم غذایــی ســالم می تــوان 
کــرد، زیرا  کبــدی کمــک  بــه مقابلــه بــا بیماری هــای 
کــه بیشــترین  تحقیقــات نشــان می دهــد افــرادی 
کبــد چــرب غیرالکلــی را  خطــر ابتــالء بــه بیمــاری 
دارنــد افــراد چــاق، مبتالیــان بــه بیمــاری متابولیک 
کــه بــرای مــدت طوالنــی بــی  و افــرادی هســتند 

تحــرک می ماننــد.
یــک رژیــم غذایــی فــرآوری شــده نیــز بــا بیمــاری کبد 

چــرب مرتبط اســت.
ســایر فوایــد ســرکه ســیب عبارتنــد از: تامیــن مقــدار 
مناســب آنزیم برای بدن؛ افزایش مصرف پتاســیم؛ 
حفاظــت از سیســتم ایمنی ســالم؛کمک بــه کنتــرل 

وزن؛ افزایــش تعــادل pH در بــدن؛
کتری هــای خوب  کمــک بــه هضم ســالم؛ افزایش با
کمــک بــه دفــع  روده و بهبــود عملکرد ایمنــی بــدن؛ 
کمــک بــه  کننــده پوســت و  ســموم از بــدن؛ نــرم 
کنه در صورت اســتفاده  حفظ ســالمت آن؛ بهبود آ

موضعی.

بــدن درد نشــانه رایــج بیماری هــا و شــرایط زیــادی 
اســت. آنفوالنــزا یکــی از رایــج تریــن علــل بــدن درد 
اســت. بــه عالوه برخی فعالیت هــای روزمــره زندگی 
باعــث بــدن درد می شــوند، بــه ویــژه فعالیت هایــی 
مانند ایســتادن، راه رفتــن یــا ورزش کــردن به مدت 

طوالنی.
کمی اســتراحت و درمــان  در ایــن شــرایط فقــط بــه 
ــدا  ــود پی ــان بهب ــدن درد ت ــا ب ــد ت ــاز داری ــی نی خانگ
کــه  کنــد. امــا برخــی بــدن دردهــا بــه ویــژه زمانــی 
ــادی طــول می کشــند، نشــان می دهنــد  مــدت زی
شــده  مشــکل  بروز ایــن  باعــث  خاصــی  شــرایط 
اســت. در ایــن مــوارد الزم اســت بــه پزشــک مراجعه 
کنیــد تــا علــت بــدن درد تشــخیص داده شــود. 
ــدت  ــی م ــی طوالن ــه درمان ــد برنام ــک می توان پزش
ارائــه دهــد تــا بــدن درد و عالئــم مربــوط بــه آن را 

ــد. کن ــرف  برط
در ادامــه بــه مهــم تریــن علــل بــدن درد و عالئــم 

مربــوط بــه آن اشــاره می کنیــم.
سیســتم ایمنی  هســتید،  مضطــرب  کــه  زمانــی 
بــه  را  التهــاب  بــه  خــود  پاســخ  نمی توانــد  بــدن 
کنــد. در نتیجــه بــدن نمی توانــد  کنتــرل  خوبــی 
بــه خوبــی همیشــه بــا عفونــت و بیمــاری مبــارزه 
کند. ایــن مســئله باعــث بــدن درد می شــود، زیــرا 
التهــاب و عفونــت بیشــتر  بــه  بــدن   حساســیت 

می شود.

رفتــن  از:بــاال  عبارتنــد  اســترس  عالئــم  دیگــر 
فشــار  قلب؛افزایــش  ضربــان  طبیعــی  غیــر 
غیــر طبیعــی  عــرق ســرد؛لرز  یــا  خون؛گرگرفتگــی 
بدن؛ســردرد، ماننــد ســردرد تنشــی یــا میگــرن.

ــر فکــر می کنیــد اســترس باعــث بــدن درد شــده  گ ا
کوچــک در ســبک زندگــی روزانــه  اســت، تغییــرات 
کاهــش دهــد.  می توانــد اســترس را تــا حــد امــکان 
بــرای کاهش اســترس مراحل زیــر را امتحان کنید:

کنیــد.  - هــر روز بــه مــدت چــد دقیقــه مدیتیشــن 
کنیــد و ذهــن خــود را  ــز  ــر روی تنفــس خــود تمرک ب
کــه باعــث اســترس شــما  از مــردم و رویدادهایــی 

کنیــد. شــده اند، خالــی 
- پیــاده روی کنیــد یا محیطــی را که باعث افزایش 

اســترس شــما شــده اند، ترک کنید.
کــه باعــث بــروز اســترس و  - احساســات خــود را 
اضطــراب شــده اند، بــا شــخص مــورد اعتمــادی در 

میــان بگذاریــد
کــم خــواب شــده اید، از  گــر بــه خاطــر اســترس  - ا
تکنیک هــای ریلکسیشــن قبــل از خواب اســتفاده 

کنیــد یــا در طــول روز چــرت بزنیــد.
علت بدن درد : کم آب شدن بدن

آب یکــی از ترکیبــات ضــروری بــرای عملکردهــای 
ســالم و معمــول بــدن محســوب می شــود. بــدون 
آب بــدن نمی توانــد بســیاری از فرایندهــای مهــم، 
از جملــه نفــس کشــیدن و هضــم غــذا را به درســتی 
کــم آب می شــود و ایــن  انجــام دهــد. وقتــی بــدن 

فرایندهــا به درســتی انجام نمی شــوند، دچــار بدن 
درد می شــوید.

دیگر نشانه های کم آب شدن بدن عبارتند از:
ادرار تیــره؛ ســرگیجه یــا عــدم تعادل؛خســتگی 

زیــاد مفرط،تشــنگی 
گــرم یــا  کافــی ننوشــید، بــه ویــژه در روزهــای  گــر آب  ا
خشــک، بــه ســرعت دچــار کــم آبــی می شــوید. الزم 
گــر فعالیــت  اســت روزانــه ۸ لیــوان آب بنوشــید و ا
زیــادی داریــد یــا زیــاد عــرق می کنیــد، بیشــتر آب 

بنوشید.
دچــار  اســهال  ماننــد  شــرایطی  خاطــر  بــه  گــر  ا
زیــادی  آب  مشــکل  رفــع  تــا  شــده اید،  آبــی  کــم 
بنوشید.نوشــیدن آب و نوشــیدنی های مختلــف 
کمــک  بــا الکترولیــت اضافــه بــه حفــظ آب بــدن 
کــه بــر اثــر اســهال از دســت  می کنــد و الکترولیتــی را 

می کنــد. جبــران  رفتــه، 
علت بدن درد : کم خوابی

تاثیــر  بــدن  کل  ســالمت  روی  بــر  خوابــی  کــم 
خــواب  ســاعت   ۸ تــا   ۶ بــه  شــبانه  می گــذارد. 
بــرای  بــدن  ســلول های  و  بافت هــا  داریــد.  نیــاز 
کافــی احتیــاج دارنــد  ســالمت مانــدن بــه خــواب 
ــه  ــرای هوشــیاری و عملکــرد درســت ب ــز ب و مغــز نی
ــرای  ــان ب ــدن زم ــواب ب ــدون خ ــاز دارد.ب ــواب نی خ
اســتراحت و دریافــت انــرژی و انجــام فرایندهــای 
کمبــود انــرژی باعــث بــدن درد  ضــروری ندارد. ایــن 

می شــود.

عواملی که می توانند منجر به بدن درد شوند
خبرربخ

داروهاربخ

حشراتربخ

ــه  ــد هم ــت نوی ــا در اینترن ــن مکمل ه تبلیغات ای
گرفتــه تــا زندگــی ســالم و  کاهــش وزن  چیــز را از 

طوالنــی تــر می دهــد.
به ایــن  واقعــا  رســوراترول  مکمل هــای  آیــا   

می کننــد؟ عمــل  وعده هــا 
فواید

ــودن قــدرت ضدپیــری و مبــارزه  ــه دلیــل دارا ب ب
گرفتــه  ــا بیماری هــا مــورد توجــه بســیاری قــرار  ب
اســت. با وجود پتانســیل موجود در رسوراترول، 
کارآیــی آن  کافــی بــرای تاییــد  امــا هنــوز اطالعــات 
وجــود نــدارد، تحقیقــات اولیه نشــان می دهــد از 

کمــک می کنــد: شــما در مقابــل مــوارد زیــر 
بــه  کمــک  بــا  بیمــاری قلبــی: تصــور می شــود 
“بــد”  کلســترول  یــا   LDL و  التهــاب  کاهــش 
ــی  ــه قلب ــه حمل ــر ب ــه منج ک ــا را  ــکیل لخته ه تش

می کنــد. دشــوارتر  می شــود 
گســترش  در  محدودیــت  با ایجــاد  ســرطان: 
ســلول های ســرطانی شــروع بــه از بیــن بــردن 

می کنــد. آنهــا 
آلزایمــر: از ســلول های عصبــی در برابــر آســیب 

کــه  ک هایــی  کــرده و بــا تجمــع پال محافظــت 
بــه بیمــاری می شــود مبــارزه می کنــد. منجــر 

دیابــت: رســوراترول بــه جلوگیــری از مقاومــت 
کمــک می کنــد. وضعیتــی  نســبت بــه انســولین 
کاهنــده  کــه بــدن نســبت بــه هورمــون انســولین 
شــرایط  و ایــن  می شــود  حســاس  خــون  قنــد 

منجــر بــه بــروز دیابــت می شــود.
را   SIRT1 ژن  رســوراترول  معتقدنــد  محققــان 
فعــال می کنــد. اعتقــاد بر ایــن اســت این ژن از 
بــدن در برابــر اثــرات چاقــی و بیماری هــای پیــری 

محافظــت می کنــد.
 اثرات جانبی مصرف رسوراترول

در حــال حاضــر مطالعــات هنــوز مــوارد جــدی 

حتــی  رســوراترول  مصــرف  از  ناشــی  اثــرات  از 
کشــف  در صــورت مصــرف دوزهــای زیــاد آن را 

نکرده انــد.
بــا  اســت  ممکــن  مکمل هــا  حال، ایــن  با ایــن 
کننــده خــون ماننــد وارفاریــن و  داروهــای رقیــق 
داروهــای داروهــای ضدالتهاب غیراســتروئیدی 
تداخل ایجــاد  و ایبوپروفــن  آســپرین  ماننــد 
که ایــن امــر احتمــال خونریــزی را افزایــش   کنــد 

می دهد.
ســایر  ماننــد  آمریــکا  داروی  و  غــذا  ســازمان   
نمی کنــد،  کنتــرل  را  رســوراترول  مکمل هــا 
همچنیــن توصیــه خاصــی بــرای دوز مصرفــی 
وجــود نــدارد و مقــدار مصــرف می توانــد از مکمل 
مقــدار  باشــد.  متفــاوت  دیگــری  مکمــل  بــه 
کثــر مکمل هــای رســوراترول بــه طــور  مصــرف در ا
ــه در  ک کمتــر از مقادیــری اســت  معمــول بســیار 

تحقیقــات مفیــد نشــان داده شــده اســت.
گــرم   بیشــتر مکمل هــا حــاوی 2۵۰ تــا ۵۰۰ میلــی 
هســتند بــرای اســتفاده از دوز مصرفــی در برخــی 
گــرم یــا 2 هــزار  مطالعــات افــراد بایــد روزانــه 2 
کننــد. گــرم رســوراترول یــا بیشــتر مصــرف  میلــی 

گــزش بــا انجــام اقدامــات اولیــه از  در صــورت بــروز 
کــرد. وخیــم شــدن اوضــاع جلوگیــری 

خانه هــای  قدیمــی:  خانه هــای  نوســازی   -1
قدیمی همیشــه محــل زندگی عقرب ها هســتند. 
بنابرایــن باید نســبت به نوســازی آنها اقــدام کرد و 
گر ایــن کار ممکــن نبــود دســت کم باید ســوراخ ها  ا
ــاختمانی  ــح س ــا مصال ــا را ب ــکاف های دیواره و ش

مناســب پوشــاند.
در  کفــش  و  لبــاس  پوشــیدن  در  احتیــاط   -۲
مناطــق عقرب خیــز از نکته هــای مهم پیشــگیری 
اســت؛ زیــرا عقرب هــا ممکن اســت میــان لباس ها 
هنــگام  و  کننــد  ســکونت  کفش هــا  داخــل  یــا 

کفــش فــرد را نیــش بزننــد.  پوشــیدن لبــاس یــا 
)مــوارد متعــددی عقرب زدگــی هنــگام پوشــیدن 
کفــش اتفــاق افتــاده اســت( بــه همیــن  لبــاس یــا 
دلیــل کفش هــا و لباس ها را باید قبل از پوشــیدن 

کــرد. تــکان داده و بررســی 
ــه دار  ــد و پای ــای بلن ــتفاده از تخت خواب ه ۳- اس
گذاشــتن پایه هــای تخــت در قوطــی یــا ظــرف  و 
تخــت  از  عقــرب  رفتــن  بــاال  از  تــا  آب  محتــوی 
جلوگیــری شــود. همچنین باید قبــل از خوابیدن 
رختخــواب از لحــاظ وجــود عقرب به دقــت بازدید 

شــود.
کنان خانــه شــب  ۴- در مناطــق عقرب خیــز ســا
هنــگام حیــن راه رفتــن بســیار مراقــب باشــند و 

حتمــا از پاپــوش نظیــر دمپایــی، صنــدل و از ایــن 
کــه  نماینــد  مراقبــت  و  کننــد  اســتفاده  قبیــل 
ــوارد  ــیاری از م ــه بس ک ــرا  ــد؛ چ ــد نکنن ــرب را لگ عق
بــوده  آنهــا  گــذاردن روی  پــا  اثــر  عقرب زدگــی در 

اســت.
کارگــران هنــگام  کشــاورزان و  ۵- توصیــه می شــود 
کشــتزارها  در  کار  و  آجــر  و  ســنگ  کــردن  بلنــد 

کننــد. دســتکش ضخیــم بــه دســت 
کــودکان( در  ۶- از فروبــردن دســت )بــه خصــوص 

النه هــای پرنــدگان جلوگیــری شــود. 
۷- در بیــرون آوردن میــوه از صندوق هــای میــوه 
کــه از مناطــق عقرب خیــز بــه ســایر مناطــق بــرده 
کــه از مناطــق  می شــوند احتیــاط شــود و وســائلی 
می شــود،  منتقــل  دیگــر  جــای  بــه  عقرب خیــز 

ــوند. ــی ش بازرس
ــه  ــروس عالق غ و خ ــر ــوص م ــه خص ــان ب کی ۸- ما
خاصــی بــه عقرب هــا دارنــد و بــا مهــارت آنهــا را 
گونــه آســیبی هــم  کــرده و می بلعنــد و هیــچ  شــکار 
در  می تــوان  بنابرایــن  نمی شــود.  وارد  آنهــا  بــه 
کیان جهــت از  مناطــق عقرب خیــز بــا نگهــداری ما

کــرد. بیــن بــردن عقرب هــا اســتفاده 
اســت  بهتــر  عقرب هــا  بــردن  بیــن  از  بــرای   -۹
نزدیــک محــل زندگــی عقرب هــا یــک گونی خیس 
گذاشــته شــود تــا بــه علــت خنــک بــودن زیــر گونــی 

جمــع شــوند.
ــراف  ــاختمانی در اط ــای س ــع نخاله ه ۱۰- از تجم
منــزل بــه دلیل ایجــاد فضــای مناســب بــرای النــه 

کــردن عقرب هــا، جلوگیــری شــود.

مکمل رسوراترول را با این داروها مصرف نکنید!

برای پیشگیری از عقرب زدگی چکار کنیم؟

تغذیه

کارشــناس تغذیــه و رژیــم درمانــی  کوهدانــی  فریبــا 
گنــدم  گلوتــن،  کــرد: عمــده تریــن منبــع  اظهــار 
مــاده  به ایــن  نســبت  افــراد  از  بعضــی  اســت. 
حساســیت دارنــد و در اثــر مصرف آن ممکن اســت 
گوارشــی  دچــار عالئمی کــه عمــده تریــن آن عالئــم 
اســت، شــوند. به همین دلیل در رژیم غذایی این 
ــود  ــن وج گلوت ــاوی  ــی ح ــع غذای ــد مناب ــراد نبای اف
داشــته باشــد. او ادامــه داد: بعضــی از افــراد فکــر 
گلوتــن در  می کننــد اســتفاده از محصــوالت فاقــد 
حفــظ سالمتیشــان موثــر اســت، امــا واقعیت ایــن 
کــه چنیــن حساســیتی ندارنــد  کــه افــرادی  اســت 
کننــد، با ایــن  گلوتــن مصــرف  از مــواد غذایــی فاقــد 
گلوتــن محــروم  کار از مــواد غذایــی متنــوع حــاوی 
کارشــناس تغذیــه و رژیــم درمانــی  می ماننــد. ایــن 

گفــت: مصــرف هــر نــوع مــاده غذایــی حــاوی آرد 
کارونــی، انــواع  گنــدم ماننــد نان هــا، شــیرینی ها، ما
ســس ها حتــی برخــی از انواع دســر های موجــود در 
کی حــذف  بــازار بایــد از رژیــم غذایــی بیمــاران ســلیا

شــوند.

ک را تشدید می کند گلوتن، بیماری سلیا

دندانربخ

کشــیدن یــا بــه قــول دنــدان پزشــک ها،  بعــد از 
کــردن دنــدان، فراینــد ترمیــم حفــره دنــدان  خــارج 
ــک  ــد دارای ی ــن فراین که ای ــد  ــه رخ می ده بالفاصل
کــه بــا  ســری مراحــل متوالــی اســت. این مراحــل 
گلبول هــای ســفید خــون، بافــت اپــی  مشــارکت 
تلیــوم لثــه و اســتخوان ســازی انجــام می شــوند، 
کــه حفره ایجــاد شــده،  در نهایــت باعــث می شــوند 
اصطالحــًا پــر شــود. این فرایند ممکن اســت تا یک 

ســال ادامــه داشــته باشــد.
کشــیدن دنــدان بــه طــور  کثــر زخم هــای ناشــی از  ا
از  تعــدادی  چــه  گــر  ا می یابنــد.  ترمیــم  معمــول 
زخم هــا ممکــن اســت ترمیمشــان طــول بکشــد 
را  کــرده و مشــکالتی  را ایجــاد  عــوارض خاصــی  و 
بــرای بیمــار بــه وجــود آورنــد. بــرای جلوگیــری از ایــن 
عــوارض بایســتی از راه هــای مختلــف درمانــی بــرای 
کــه می تواننــد بــه  کــرد  بهبــود زخم هــا اســتفاده 
تنهایــی یا همــراه بــا داروهای ضد التهابــی، عوامل 
ضــد میکروبــی، ضــد دردهــا و حتی لیزر بــه کار برده 
گیاهــی عــوارض  کــه داروهــای  شــوند. امــا از آن جــا 
ــیمیایی  ــای ش ــه داروه ــبت ب ــری نس کمت ــی  جانب

از  یکــی  عنــوان  بــه  آن هــا  از  اســتفاده  دارنــد، 
راه حل هــای تســریع در التیــام زخــم ناشــی از حفــره 

کشــیده شــده مطــرح اســت. دنــدان 
کــه در آن تأثیــر  تحقیقــی در ایــن اواخــر انجــام شــده 
کــه از میــوه  مــاده ای طبیعــی بــه نــام بروملیــن 
آنانــاس اســتخراج می شــود بر بهبــود و ترمیم حفره 
گرفتــه  کشــیده شــده مــورد بررســی قــرار  دنــدان 

اســت.
موش هــای  از  اســتفاده  بــا  کــه  تحقیــق  در ایــن 
صحرایــی نــر بــه عنــوان جانــوران مــدل انجام شــده 
کپســول های ۵۰۰ میلی گــرم  اســت، محققــان از از 
بروملیــن بــرای بهبــود حفــره دنــدان کشــیده شــده 

کردنــد. اســتفاده 
ــن  ــده در ای ــام ش ــف انج ــی های مختل ــج بررس نتای
کــه ماده بروملیــن موجود  مطالعــه نشــان می دهد 
در میــوه آنانــاس می توانــد بــه خوبــی رونــد ترمیــم 

کشــیدن دنــدان را تســریع بخشــد. زخــم بعــد از 
کــه در روز ســّوم و دهــم بعــد  بررســی ها نشــان داد 
از اســتفاده از بروملیــن، میــزان آنژیوژنــز یــا رگ زایــی 
در حفــره دندانــی بــه شــکل قابــل توجهــی بیشــتر 
کــه نشــان از ســرعت بیشــتر رونــد بهبــودی  شــد 
کــه بــرای آن هــا  نســبت بــه آن موش هایــی داشــت 

از بروملیــن اســتفاده نشــده بــود.
بر ایــن اســاس داروی بروملیــن اســتخراج شــده از 
ــد  ــم بع ــم زخ ــد ترمی ــت رون ــادر اس ــاس ق ــوه آنان می
ــه همیــن  ــدان را تســریع بخشــد و ب کشــیدن دن از 
دلیــل، می توانــد بــه دندانپزشــکان پیشــنهاد داده 

شــود.

میوه ای مناسب برای بعد از کشیدن دندان

گهی آ

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

آراء  مفــاد   ،1۴۰۰/۰۳/19 نامــه:  ارســال  تاریــخ   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۴2۵ نامــه:  شــماره 
کــه دراجــرای مــاده 1  ک دهاقــان  هیــأت حــل اختــالف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــال
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده ۳ قانــون در دو نوبــت  قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
ــا  ــا شــخص ی گهــی می شــود ت کثیراالنتشــار و محلــی آ ــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه  ب
گهــی و در  کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ اشــخاصی 
گهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل  روســتاها از تاریــخ الصــاق آ
ــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم  ــد و معتــرض بای وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمای
اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل 
اســت  نماینــد. بدیهــی  ارائــه  ثبــت محــل  بــه  را  تقدیــم دادخواســت  گواهــی  و  نمایــد 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتــی 
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه  کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نشــود یــا معتــرض 
دادگاه محــل ارائــه ننمایــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. 
رای شــماره  بــود.  بــه دادگاه نخواهــد  از مراجعــه متضــرر  مانــع  صــدور ســند مالکیــت 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰19۰۰۰۰۴2، 1۴۰۰/۰1/2۵، آقــای حســن احمدیــان دهاقانــی فرزنــد امرالــه 
ک 9۶۳ فرعــی از 121 اصلــی بــه مســاحت  ششــدانگ یــک بــاب مغــازه مفــروزی از پــال
ک فــوق بــه موجــب ســند شــماره  2۵/۰۴ مترمربــع واقــع در ابنیــه دهاقــان انتقــال پــال
خ 1۳77/8/12 دفتــر ســه شــهرضا بــه نــام متقاضــی مذکــور تاریــخ انتشــار  1۳۶۶9۵۰ مــور
نوبــت اول: ســه شــنبه 1۴۰۰/۰۳/2۵، تاریــخ انتشــار نوبــت دوم: چهارشــنبه 1۴۰۰/۰۴/۰9 

ک شهرســتان دهاقــان - 11۴72۳۰ / م الــف - اداره ثبــت اســناد و امــال

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

شــماره  رای  برابــر   ،1۴۰۰/۰۳/22 تاریــخ:   ،1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰8۵ شــماره: 
1۴۰۰۶۰۳۰2۰12۰۰۰۰82 هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی 
و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن 
تصرفــات مالکانــه بالمعــارض آقــای حســن دارانــی فرزنــد رضــا بشــماره شناســنامه 278۶ 
صــادره از داران در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت 1۰1۴2۳/۴871 مترمربــع 
ک 1 فرعــی از ۴1 اصلــی واقــع در اراضــی مزروعــی روســتای  مفــروز و مجــزی شــده از پــال
گردیــد ه اســت. لــذا بــه  گــرد خریــداری از مالــک رســمی آقای آوانــوس آغوزیــان محــرز  نما
کــه  گهــی می شــود درصورتــی  منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد 
گهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و  از تاریــخ انتشــار اولیــن آ
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 
ــار  ــخ انتش ــد. تاری ــد ش ــادر خواه ــند مالکیــت ص ــول اعتــراض طبــق مقــررات س ــدم وص ع
الرضــا  موســی   -  1۴۰۰/۰۴/۰9 دوم:  نوبــت  انتشــار  تاریــخ   ،1۴۰۰/۰۳/2۵ اول:  نوبــت 

ک فریــدن - 11۴8۶۰۶ / م الــف امامی رئیــس ثبــت اســناد و امــال

گهی مزایده آ
دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای   ،1۴۰۰/۰۴/۰1 تاریــخ:  اجــرا،    ۰۰۰۰1۴2 شــماره: 
کالســه ۰۰۰۰1۴2 لــه آقــای محمــد پیمانــی علیــه  شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده 
کریــم حاجیــان بــه خواســته مطالبــه مبلــغ 1/۵8۴/1۵1/۰۰۰ ریــال در حــق محکــوم  آقــای 
لــه و مبلــغ 79/2۰8/۰۰۰ ریــال حــق االجــرای دولتــی )جمعــًا مبلــغ 1/۶۶۳/۳۵9/۰۰۰ 
ک ثبتــی 72/۳۴۳9 واقــع  ریــال( در نظــر دارد 1/81۴۵ دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــال
کدپســتی  بــه   )1۳( نقــدی  شــهید  کوچــه  ـ  شــمالی  امــام  خیابــان  ـ  شــهر  خمینــی  در 
8۴1۳97۴۴۴1 را ازطریــق مزایــده بــه فــروش رســاند. ملــک مذکــور بصــورت یــک بــاب 
و  بــه مســاحت عرصــه 11۴/8۴ مترمربــع  اول(  و  منــزل مســکونی دو طبقــه )همکــف 

اعیانــی حــدود 17۰ مترمربــع می باشــد. اســکلت ســاختمان از نــوع دیــوار باربــر بــا ســقف 
کــه ســقف طبقــه اول بصــورت شــیروانی بــا ورق پلیتــی، بدنه ســالن  تیرآهــن و طــاق ضربــی 
کاشــی، درب و پنجره هــای خارجــی از پروفیــل، سیســتم  گــچ و آشــپزخانه از  از ســرامیک و 
از موزاییــک و دیوار هــای  کــف حیــاط  گازی،  از بخــاری  گرمایــش  کولــر و  از  ســرمایش 
دارای  و  آجــر  از  ســاختمان  خارجــی  نمــای  ســفید،  ســیمان  آســتر  از  حیــاط  اطــراف 
گاز می باشــد طبــق اســتعالم از شــهرداری منطقــه ملــک بصــورت  انشــعابات آب، بــرق  و 
کــه در ضلــع  گــذر در بافــت تاریخــی و فرســوده  کاربــری مســکونی و مســیر  مســکونی بــا 
گــذر و  کســر  جنــوب ۵ متــر و ضلــع شــرق یــک متــر و پــخ جنــوب شــرقی 2 * 2/2 مترمربــع 
پــخ دارد و مبلــغ 82۴/۰۰۰ ریــال عــوارض نوســازی بدهــکار می باشــد ضمنــًا بازدیــد انجــام 
شــده از بیــرون ملــک بــوده و احتمــال تخلــف ســاختمانی و تعلــق عــوارض و جرایــم وجــود 
کارشــناس رسمی دادگســتری ارزش ملــک را ۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و 1/81۴۵  کــه  دارد 
دانــگ آن را 1/۶۶۳/۳۵9/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده اســت. لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ 
ســه شــنبه 1۴۰۰/۰۴/29 ســاعت 9 صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری 
شهرســتان خمینــی شــهر برگــزار می گــردد. طالبیــن می تواننــد ۵ روز قبــل از روز مزایــده بــه 
کــه  کســی اســت  نشــانی فــوق مراجعــه و مــورد مزایــده را از نزدیــک بازدیــد نماینــد خریــدار 
کارشناســی را  باالتریــن قیمــت راپیشــنهاد نمایــد، خریــدار می بایســتی ده درصــد قیمــت 
فــی المجلــس و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری 
کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع  واریــز نمایــد درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس از 
دولــت ضبــط خواهــد شــد. شــایان ذکــر اســت اجــرای احــکام مدنــی تکلیفــی در تحویــل 
مــال بــه خریــدار نــدارد. تذکــر: متقاضیــان شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای 
مــال را طــی فیــش چهــار نســخه ای بــه حســاب ســپرده دادگســتری خمینــی شــهر بــه 
شــماره 217129۰271۰۰۳ نــزد بانــک ملــی واریــز و بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش و 
ــه  ــی مراجع ــکام مدن ــرای اح ــه اج ــده ب ــروع مزای ــل از ش ــاعت قب ــم س ــی نی کارت مل ــل  اص
کارت ملــی و اصــل فیــش  کپــی  و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 
شهرســتان  دادگســتری  مدنــی  احــکام  اجــرای  مدیــر  نماینــد.  اجــرا  تحویــل  ســپرده 

کریمــی - 11۵۶1۰۰ / م الــف خمینــی شــهر 
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

یکبــاب  ششــدانگ  حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/۴/۶ تاریــخ:   ،2۰27۰11۶۳1 شــماره: 
پرونــده  طبــق  کــه  اصفهــان  ثبــت   18 بخــش  در  واقــع   ۳9/228 ک  پــال شــماره  کارگاه 
ثبتــی بنــام زهــرا زارعــی خوابجانــی فرزنــد ســیداصغر درجریــان ثبــت اســت و رای شــماره 
خ 99/11/29 هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعییــن  1۳99۶۰۳۰2۰27۰197۴۴ مــور
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد 
گردیــده اســت و باتوجــه  ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر  و امــال
ک ۳9 اصلــی مشــاهده نگردیــد لذا به اســتناد  به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــال
مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰۵/۰2 
ــه  کلی ــه  ــی ب گه ــن آ ــذا بموجب ای ــد. ل ــد آم ــل خواه ــروع و بعم ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب س
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد.  مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم  اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه 
قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره 
ح دعــوی خــود را  گواهــی طــر ــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و  ب
به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی 
ــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن  گواهــی عــدم تقدی ــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و  ــد ب میتوان
بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را  منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه 
بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰۴/۰9 - مهــدی شــبان رییــس 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 11۵۶17۰ / م الــف   ثبــت اســناد و امــال

گهی مفقودی آ
کارشناســی رشــته بــرق  غ التحصیلــی مقطــع  گواهــی می شــود مــدرک فــار بدینوســیله 
خ 1۳9۰/1۰/۳۰  قــدرت صــادره از واحــد دانشــگاه نجــف آباد با شــماره 1۵9۰1۵۰۰۰891 مــور
گردیــده و  کدملــی 127۰22۴11۵ مفقــود  متعلــق بــه آقــای ســامان ســیاح فرزنــد اصغــر بــه 

از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد.
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طرز تهیه:
کرمانشــاهی  خورشــت خــالل اصیــل و جلســی 
از  پــر  خوشــرنگ  و  خوشــمزه  خورشــت  یــک 
گوشــت های قیمــه شــده، خــالل بــادام و زرشــک 
کرمانشــاه  گالب اســت. از زمان هــای دور مــردم  و 
ــه  ــالل را ب ــت خ ــان خورش ــی از مهم ــرای پذیرای ب
یــک خــورش رســمی تدارک می دیدنــد  عنــوان 
و ایــن رســم هنــوز هــم ادامــه دارد.کرمانشــاهی ها 
بایــد شــفاف و  اعتقــاد دارنــد خورشــت خــالل 

خوشــرنگ باشــد و تیــره نشــود. 
 برای درســت کردن خورشــت خالل کرمانشــاهی 
مجلســی و اصیــل ابتــدا خــالل بادام هــا را در یــک 
گالب و ۲ قاشــق غذاخــوری زعفــران  اســتکان 
خیــس کنیــد. گوشــت شســته شــده را بــه صورت 
گوشــت خورشــت خــالل  کنیــد.  قیمــه ای خــرد 
گوشــت در  بایــد ریــز خــرد شــود اندازه تکه هــای 
خورشــت خــالل معمــوال نصــف بنــد انگشــت 
کنیــد.  اســت. پیازهــا را پوســت بگیریــد و رنــده 

حســابی  شــما  خــالل  خورشــت  برای این کــه 
کنیــد.  لعــاب بینــدازد بایــد پیازهــا را حتمــا رنــده 
کــردن پیازهــا آن هــا را در روغــن تفــت  بعــد از رنــده 
کمی زردچوبــه  پیازهــا  تفــت  اواخــر  در  دهیــد. 
کــردن  از اضافــه  بعــد  کنیــد.  بــه آن هــا اضافــه 
زردچوبــه دیگــر پیازهــا را زیــاد تفــت ندهیــد چــون 
گوشــت قیمــه  طعــم تلخــی پیــدا می کننــد. حــاال 
کمی دیگــر تفــت  کنیــد و  شــده را بــه پیــاز اضافــه 
کــرد ۳  گوشــت تغییــر  دهیــد. بعــد از این کــه رنــگ 
گوجــه فرنگــی  قاشــق غذاخــوری ســر صــاف رب 
کنیــد و بــاز هــم تفــت  گوشــت و پیــاز اضافــه  را بــه 
گرفتــه شــود. فلفــل  دهیــد تــا طعــم خامــی رب 
تفــت  گوشــت در حــال  بــه  را  پــودر زنجبیــل  و 
کنیــد و خــوب هــم بزنیــد. مقــداری آب  اضافــه 
جــوش بــه مــواد اضافــه کنیــد )آب بایــد بــه حــدی 
گوشــت را بگیــرد( و اجــازه دهیــد  کــه روی  باشــد 
گوشــت روی شــعله مالیــم گاز بپــزد. بعــد از این کــه 
گوشــت نیم پــز شــد خالل هــای خیســانده شــده 
کنیــد و  گالب و زعفــران را بــه خــورش اضافــه  در 
یــک عــدد چــوب دارچیــن هــم داخــل قابلمــه 
لیموعمانی هــا  بایــد  مرحلــه  در ایــن  بگذاریــد. 
کنیــد. چنــد ســوراخ  را هــم بــه خــورش اضافــه 
کنیــد و ســپس داخــل  در لیموعمانی ها ایجــاد 

خــورش بیندازیــد.
گاز  اجــازه دهیــد خورشــت روی حــرارت مالیــم 
خــوب جــا بیفتــد و لعــاب بینــدازد. در بیســت 
بنــد  یــک  به انــدازه  کــه  پخــت  پایانــی  دقیقــه 
انگشــت آب روی خورشــت هســت،  پــودر هــل، 
گالب و ۲ قاشــق غذاخــوری  ۳ قاشــق غذاخــوری 
کــرده غلیــظ را بــه خورشــت اضافــه  زعفــران دم 
کنیــد. در ایــن مرحله نمک خورشــت را هم انــدازه 
کنیــد. زرشــک های ســیاه را بــا روغــن حیوانــی 
کــره تفــت دهیــد و در ده دقیقــه پایانــی پخــت  یــا 
خــالل  خورشــت  کنیــد.  اضافــه  خورشــت  بــه 
کرمانشــاهی مجلســی را بــا برنــج زعفرانــی میــل 

کنیــد.

چوپانــی عــادت داشــت تــا در یــک مــکان معیــن 
گوســفندان را  گلــه  زیــر یــک درخــت بنشــیند و 
بــرای چــرا در اطــراف آنجــا نگــه دارد. زیــر درخــت 
ســه قطعــه ســنگ بــود که چوپــان همیشــه از آنها 
بــرای آتش درســت کردن اســتفاده می کــرد و برای 
کــه او آتشــی  خــود چــای آمــاده می کــرد. هــر بــار 
میــان ســنگ ها می افروخــت متوجــه می شــد کــه 
ــه آتــش روشــن اســت  یکــی از ســنگ ها مادامی ک

ســرد اســت امــا دلیــل آن را نمی دانســت.
جــای  کــردن  عــوض  بــا  کــرد  ســعی  بــار  چنــد 
امــا  شــود  دســت گیرش  چیــزی  ســنگ ها 
کــه ســنگ را قــرار مــی داد  همچنــان در هــر جایــی 
ســرد بود تا اینکه یک روز وسوســه شــد تا از راز این 
گاه شــود. تیشــه ای بــا خــود بــرد و ســنگ  ســنگ آ
کــرد. آه از نهــادش بــر آمــد. میــان  را بــه دو نیــم 
کــرم زندگــی  ســنگ موجــودی بســیار ریــز ماننــد 

کــرد و خداونــد را در حالــی  می کــرد. رو بــه آســمان 
ــرد و  ک ــود شــکر  کــه اشــک صورتــش را پوشــانده ب
کــه بــرای کرمی این  گفــت: خدایــا، ای مهربــان، تــو 
ــه فکــر آرامــش او هســتی  چنیــن می اندیشــی و ب
کــرده ای و من هیچگاه  پــس ببیــن بــرای من چــه 
ســنگ وجــودم را نشکســتم تــا مهــر تــو را بــه خــود 

ببینــم.

خورشت خالل کرمانشاهی مجلسی سنگ سرد

دستپخت کوتاه حکایت 

1۰«پرچمــدار«   Xiaomi Mi موبایــل  گوشــی 
چنــد  بــا  کــه  شیائومی اســت  شــرکت  جدیــد 
ویژگــی جدیــد روانــه بــازار شــد. بــه نظــر می رســد 
کاســتی های  کــم  و  کــه شــیائومی Mi 1۰ همــه 

کــرده اســت. نســل خــود را رفــع 
1۰ Mi صفحه نمایش و بدنه شیائومی

ابعــاد  در  نمایشــگری  دارای   1۰  Mi شــیائومی
 Super کــه دارای نمایشــگر ۶ ٫ ۶۷ اینــچ اســت 
AMOLED می باشــد. رزولوشــن این نمایشــگر 
معــادل ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ پیکســل اســت و نــرخ تــازه 

ســازی معــادل ۹۰ هرتــز می باشــد. 
 HDR1۰+ ایــن صفحــه نمایــش فضــای رنگــی
حــدود  در  پیکســلی  کــم  ترا کــه  می باشــد  دارا 
ــا  ــری ب ــن تصاوی ــد همچنی ــه می کن ۳8۶ppi ارائ
کاربــران  کیفیــت باالیــی را در اختیــار  وضــوح و 

می گــذارد.
کثــر روشــنایی نمایشــگر Mi 1۰ ۱۶۵۰ نیــت  حدا

اســت.
 ۵ گلــس  گوریال توســط  نمایــش  صفحــه   ایــن 
محافظــت می شــود و در برابــر خــط و خــش و 

باالیــی دارد. حتــی ضربــه مقاومــت 
1۰ Mi دوربین شیائومی

 ۱۰۸ دوربیــن  بــه  مجهــز   1۰  Mi شــیائومی
مگاپیکســل )۱.۳۳/۱ اینــچ ســایز سنســور، لنــز 
تشــخیص  بــا  خــودکار  فوکــوس   ،1٫7/f وایــد، 

گیــر اپتیــکال تصویــر( ۱۳  فــاز، لــرزش 
 ۱۲ فوق عریــض  )لنــز  مگاپیکســل 
میلی متری، f/۲.۴( ۲ مگاپیکســل 
مگاپیکســل   ۲  )1٫7/f )مایکــرو 
ــر،  )سنســور تشــخیص عمــق تصوی
لنــز )f/2.۴ (و همچنیــن دوربیــن 
ســلفی ۲۰ مگاپیکســل لنــز وایــد، 
پیکســل،  ســایز  میکرومتــر   ۰.۹
 )  )2.۰/f ،۳/۱ اینــچ ســایز سنســور

اســت.
دوربیــن اصلــی Mi 1۰ می توانــد بــا 
وضــوح بالــغ  بــر 8K با نــرخ ۳۰ فریم  
بــر ثانیــه ضبــط فیلــم را دارد. در 
ــران  کارب  1۰8۰p  ۴ وk وضوح هــای
اصلــی  دوربیــن  بــا  می تــوان 
و   ۳۰ نرخ هــای  بــا  ویدئوهایــی 
کننــد،  ۶۰ فریــم  بــر ثانیــه ضبــط 
امــکان  نیــز  اولتراوایــد  دوربیــن 

را  هــر دو وضــوح  بــا  فیلمبــرداری 

کاربــران قــرار می دهــد؛ امــا در وضــوح  در اختیــار 
1۰8۰pتــوان ویدئوهــای اولتراوایــد را بــا نــرخ ۶۰ 

فریــم  بــر ثانیــه اســت.
1۰ Mi سخت افزار شیائومی

از   1۰  Mi شــیائومی افــزاری  ســخت  نظــر  از 
می کنــد.  اســتفاده   ۸۶۵ گون  اســنپدرا تراشــه 
مرکــزی ۸  پردازنــده  دارای  گون ۸۶۵  اســنپدرا
کالســتر مختلــف  کــه از ســه  هســته ای می باشــد 

اســت. ســاخته شــده 
کالســتر مرغوب ایــن تراشــه دارای یــک هســته 
کاری ۲.۸۴  فرکانــس  در  کــه  اســت  قدرتمنــد 
کالســتر  و  می پــردازد  پــردازش  بــه  گیگاهرتــز 
 Cortex-A77 ســریع  هســته  ســه  از  بعــدی 
کثر فرکانــس آن ها،  کــه حدا ســاخته شــده اســت 
کــه از  کالســتر ســوم  گیگاهرتــز می باشــد   ۲.۴۲
اســتفاده   Cortex-A۵۵ کم مصــرف ۴ هســته 
 ۱.۸ روی  آن هــا  فرکانــس  کثــر  حدا و  می کنــد 

گیگاهرتــز تنظیــم شــده اســت.
Mi 1۰ از نظــر حافظــه در دو نســخه ۱۲۸و ۲۵۶ 

ــازار عرضــه شــده هســت. گیگابایــت بــه ب
1۰ Mi شبکه های ارتباطی شیائومی

 GSM / CDMA قابلیــت اتصــال به شــبکه های
۵G / / HSPA / LTE و بلوتــوث نســخه ۵.1، 
ویژگی هــای  دیگــر  از   A2DP، LE، aptX HD

شــبکه های ارتباطــی شــیائومی Mi 1۰ اســت.
1۰ Mi باتری شیائومی

ظرفیــت  بــا  باتــری  دارای   1۰  Mi شــیائومی  ۱۰
چهــار هــزار ۷۸۰ میلی آمپــر اســت، Mi 1۰ از شــارژ 
ــوان ۳۰ وات پشــتیبانی  ــا ت ســیمی و بــی ســیم ب
می کنــد و همچنیــن امــکان شــارژ معکــوس بــا 
ــه از  ــد در ۷۵ دقیق ــوان ۱۰ وات را دارد و می توان ت
صفــر تــا صــد شــارژ شــود. باتــری Mi 1۰ بــرای یــک 
کاربــران را بــرای اســتفاده معمولــی  روز نیــم نیــاز 

فراهــم آورده اســت.
1۰ Mi سیستم عامل شیائومی

پیش فــرض  به صــورت   1۰  Mi شــیائومی
کاربــری MIUI 11 اســتفاده  از اندرویــد ۱۰ بــا رابــط 
دســتگاه،  روشــن کردن  از  پــس  امــا  می کنــد 
کاربــران قــرار  به روزرســانی MIUI 12 در دســترس 

می گیــرد.
1۰ Mi مزایای شیائومی

گلــس( متقــارن بــا ظاهر  بدنــه شیشــه ای )گوریــال 
ــر پاشــیدن  مــات در پنــل پشــتی، مقــاوم در براب

آب
حسگر اثرانگشت زیر نمایشگر سریع و دقیق

کیفیــت عالــی و نرخ تازه ســازی  نمایشــگر اولــد با 
۹۰ هرتز

مانــدگاری عالــی شــارژ باتــری، ســرعت شــارژ بــاال 
کمــک شــارژر ۳۰ وات داخــل جعبــه فــروش بــه 

بلندگوهــای اســتریو بــا کیفیــت صــدای عالی که 
کمی بــرای آن وجــود دارد. رقبــای 

یعنــی  موبایــل  تراشــه  ســریع ترین  بــه  مجهــز 
شــبکه  از  پشــتیبانی  و   ۸۶۵ گون  اســنپ درا

.۵ G
کلــی عالــی زمــان عکاســی  دوربیــن بــه طــور 

و فیلمبرداری
1۰ Mi معایب شیائومی

گــرد و غبــار  کامــاًل ضــد آب و  گوشــی  ایــن 
تله فوتــو،  اختصاصــی  لنــز  نبــود  نیســت؛ 
تصاویــر زوم دو برابــر نتیجه بــرش از خروجی 
فــوق  دوربیــن  هســتند؛  اصلــی  دوربیــن 
عریــض زمــان عکاســی در شــب عملکــرد 
بــدی دارد؛دوربیــن ســلفی رقبا بهتر اســت.

1۰ Mi قیمت شیائومی
بــا توجــه بــه نتایــج بررســی ها، در زمــان 
 Mi انتشــار این مطلــب قیمــت شــیائومی
گیگابایــت و بــه دلیــل  1۰ بــا حافظــه ۲۵۶ 
گارانتــی دهنــده و تنــوع  تنــوع شــرکت های 
رنــگ در حــدود هشــت میلیــون و ۶۰۰ هــزار 
تومــان تــا هشــت میلیــون و ۹۰۰ هــزار تومان 
ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــازار ب را در ب

یــک  توســعه  و  تحقیــق  مدیــر  قره خانــی  علــی 
گفــت: مــا چاپگــری بــرای  شــرکت دانــش بنیــان 
کرده ایــم  توســعه فنــاوری الکترونیــک چاپــی ارائــه 
کــه می تــوان بــا اســتفاده از ایــن چاپگــر مــدارات 

الکترونیکــی را بــه چــاپ رســاند.
کاربردهای ایــن چاپگــر  وی بــا بیان اینکــه از جملــه 
اســتفاده از آن در تولیــد منســوجات اســت، گفــت: 
گرمکــن  با ایــن فنــاوری می تــوان انــواع مختلــف 
کــرد و از آن پارچــه  و حســگر را روی پارچــه چــاپ 
در  چاپگــر  کرد. ایــن  اســتفاده  لبــاس  تولیــد  در 
ــن در  ــرد دارد؛ همچنی کارب ــازی  ــت خودروس صنع

خودروهــای امــروزی در بخــش پنل و گرمکن های 
ــود. ــتفاده می ش ــاوری اس ــن فن ــی از ای صندل

کیــد بر اینکــه آینــده الکترونیــک به ســمت  وی بــا تا
پوشــیدنی  الکترونیــک  یــا  چاپــی  الکترونیــک 
در  چاپــی  الکترونیــک  حــوزه  گفــت:  مــی رود، 
جهــان، حــوزه ای نــو قلمــداد می شــود؛ بنابراین ما 
انتظــار داریــم بــازار خوبــی بــه واســطه محصوالتــی 
گفــت:  از ایــن چاپگــر داشــته باشــیم. قــره خانــی 
تولیــد  بــرای  چاپــی  الکترونیــک  دســتگاه   ایــن 
محصــوالت الکترونیکــی در حوزه هــای مختلــف 
ســبک  پاییــن،  هزینــه  اســت.  اســتفاده  قابــل 
بــودن، ضخامــت کم، ســازگاری با محیط زیســت، 
ــن  ــه مزایای ای ــداری از جمل ــری و پای ــاف پذی انعط

فنــاوری اســت.
بــا توجــه بــه بــازار ۳۰ میلیــارد دالری محصــوالت 
حــوزه الکترونیــک چاپــی و پیش بینی بــازاری بالغ 
بــر ۷۵ میلیــارد دالر تــا ســال ۲۰۲۷ در کنــار عدم نیاز 
بــه زیرســاخت های پیچیــده و توانمندی هــای 
موجــود داخلــی؛ محصــوالت حــوزه الکترونیــک 
چاپــی می توانــد از اهمیــت بســزایی در رشــد و 

کشــور برخــوردار باشــد. توســعه صنعــت نانــو در 

ســه ســال از تأییــد دانشــمندان مبنــی بر اینکــه 
ــر از آب مایــع دارد،  مریــخ هنــوز دریاچه هایــی پ
یــک مطالعــه جدیــد  می گــذرد و حــال نتایــج 
کــه ممکــن اســت بیــش از  کــی از آن اســت  حا
آنچــه پیشــتر تصــور می شــد در ســیاره ســرخ آب 
وجــود داشــته باشــد. دانشــمندان اخیــرا اظهــار 
کمتــر از یــک  کردنــد ده هــا دریاچــه در فاصلــه 

مایلــی زیــر ســطح ســیاره ســرخ وجــود دارد.
محققان آزمایشــگاه پیشــرانش جت ناســا اخیرا 
آژانــس  کســپرس  ا مــارس  مدارگــرد  داده هــای 
کــرده و ده هــا  فضایــی اروپــا را تجزیــه و تحلیــل 
بازتــاب رادار را در اطــراف قطــب جنــوب مریــخ 
کردند. ایــن مطالعــه در ادامــه مطالعــه  مشــاهده 
کــه در ســال ۲۰۱۸ انجــام شــد، صــورت  قبلــی 

گرفتــه اســت.
کــه  ســیگنال های رادار در منطقــه ای از مریــخ 
بــه عنــوان »ســپرده های الیــه قطبــی جنــوب« 
نیــز  آنجــا  و  شــده  یافــت  می شــود،  شــناخته 
گــرد و غبــار  محــل یخ هــای آب، یــخ خشــک و 
کــه میلیون هــا ســال در آنجــا زندگــی می کننــد، 

اســت.
با ایــن حــال بســیاری از ایــن یافته هــا در مناطقی 
ــت،  ــرد اس ــیار س ــدن آب بس ــع مان ــرای مای ــه ب ک
 Jeffrey(»پــالت »جفــری  اســت.  شــده  کشــف 
و  تحقیــق  نویســندگان این  از  یکــی   ،)Plaut
محقــق آزمایشــگاه پیــش رانــش جــت ناســا در 
که ایــن  گفــت: مــا مطمئــن نیســتیم  بیانیــه ای 

ســیگنال ها آب مایــع هســتند یــا نــه، امــا بــه 
گســترده تر از آنچــه  کــه آنهــا بســیار  نظــر می رســد 
گفتــه شــده، هســتند. یــا آب  در مقالــه اصلــی 
مایــع در زیــر قطــب جنوب مریخ مشــترک اســت 
یا ایــن ســیگنال ها نشــان دهنــده چیــز دیگــری 

اســت.
کــه برخــی  پــس از بررســی بســیار مشــخص شــد 
کمتــر از یــک مایلــی زیــر  از دریاچه هــا در فاصلــه 
ســطح ســیاره هســتند. دمــای ســطح مریــخ 
فارنهایت)منفــی ۶۳  درجــه  منفــی ۸۱  تقریبــًا 
اســت  شــده  زده  تخمیــن  ســانتیگراد(  درجــه 
که ایــن دمــا بــرای مایــع مانــدن آب خیلــی ســرد 

خواهــد بــود.
ــوبات  ــه رس ــا مطالع ــان ب ــه محقق ــن مطالع در ای
ده هــا  ســرخ،  ســیاره  جنــوب  قطــب  الیــه ای 
کردنــد. محققــان  کشــف  دریاچــه زیرســطحی را 
کردنــد  حجم ایــن رســوبات مریــخ را اندازه گیــری 
ــه آنهــا حــاوی الیه هایــی هســتند  ک و دریافتنــد 
کربــن دی  بــه  گــرد و غبــار و  بــه  یــخ آب  از  کــه 
که بــه آن یخ  کســید منجمــد تبدیــل می شــوند  ا

خشــک نیــز می گوینــد.

گرفتگــی جزئــی جمعــه_ ۲۸ آبان مــاه: مــاه بیــن  مــاه 
ســاعت ۱۰:۴۹ تــا ۱۴:۱۷ از ســایه زمیــن عبــور می کنــد 
مــاه  می کنــد.  جزئی ایجــاد  گرفتگــی  مــاه  یــک  و 
کــه مــاه در آن زمــان باالتــر از  گرفتگــی در هــر مکانــی 
افــق قــرار داشــته باشــد، از جملــه اقیانوســیه، قــاره 
آمریــکا، آســیای شــرقی، اروپــای شــمالی و اندونــزی 
کــه مــاه در آن  قابــل مشــاهده خواهــد بــود. از آنجــا 
زمــان در زیــر افــق قــرار دارد ایــن رویــداد از ایــران قابــل 
گرفتگــی  مشــاهده نخواهــد بــود. بیشــترین میــزان 
کــه حــدود ۹۷  در ســاعت ۱۲:۳۴ اتفــاق می افتــد 
درصــد از قــرص مــاه در ســایه زمیــن قــرار می گیــرد.

بــار وارد  بــرای اولیــن  زمــان شــروع خســوف مــاه 
منطقــه ای بــه نــام نیــم ســایه می شــود. در ایــن 
کــه  گــر ناظــری روی مــاه باشــد، می بینــد  قســمت ا
زمیــن تــا حــدی قــرص خورشــید را می پوشــاند. در 
کــم می شــود، زیــرا بــا شــدت نــور  نتیجــه نــور مــاه 
کمتــری از ســمت خورشــید روشــن می شــود، امــا 

همچنــان روشــن باقــی می مانــد.
در زمــان اوج خســوف، لبــه قــرص مــاه بــه ناحیــه 
ســایه زمیــن وارد می شــود. در ایــن ناحیــه ناظــر 
کل  کامــل  کــه زمیــن بــه طــور  ســطح مــاه می بینــد 
کــرده و خــود را در تاریکــی  قــرص خورشــید را پنهــان 
شــب ماننــد فــرو می بــرد. در حالــی کــه بیشــتر قــرص 
کــه  مــاه در ناحیــه ســایه زمیــن قــرار دارد، می بینیــم 
ســایه دایــره ای ســیاره مــا از ســطح مــاه کم کــم جارو 

می شــود.

گفتــه یکــی از اعضــای هیــأت مدیــره فولکــس  بــه 
فــروش  دارد  تصمیــم  شــرکت  گن، ایــن  وا
خودروهایــی بــا موتــور درون ســوز در اروپــا تــا ۲۰۳۵ 

کنــد. متوقــف  میــالدی 
کالوس زلمــر یکــی از اعضــای هیــأت مدیــره فــروش 
گــن در مصاحبــه بــا یــک روزنامــه آلمانــی  فولکــس وا
کرد ایــن شــرکت بیــن ســال های ۲۰۳۳ تــا  اعــالم 
کار فــروش خودروهــای  کســب و  ۲۰۳۵ میــالدی از 

ــا خــارج می شــود. بنزینــی در اروپ
ــری طــول  گفتــه او مــدت زمــان طوالنی ت ــه  البتــه ب
می کشــد تــا فــروش چنیــن خودروهایــی در آمریــکا 
ــز متوقــف شــود. زلمــر در ایــن مصاحبــه  و چیــن نی

خودروهــای  کل  میــالدی   ۲۰۵۰ تــا  کــرد  اشــاره 
ــود و  ــن خنثــی خواهنــد ب کرب تولیدی ایــن شــرکت 

کــرد. گلخانــه ای منتشــر نخواهــد  گازهــای 
گــن برای  ایــن درحالــی اســت کــه اهــداف فولکس وا
گــذر از خودروهــای بنزینــی و تولیــد خودروهــای 
برقــی بــا رقبایــش مشــابه اســت. شــرکت فــورد در 
کــرد تــا ۲۰۳۰ میــالدی در  اوایــل ســال جــاری اعــالم 
اروپــا فقــط خــودروی برقــی می فروشــد و تصمیــم 
کارخانــه اش در  دارد بــا صــرف یــک میلیــارد دالر 
آلمــان را بــه خــط تولیــد خــودروی برقــی تبدیــل 

کنــد.
هونــدا نیــز تصمیــم دارد تــا ۲۰۴۰ میــالدی تولیــد 

کنــد. خودروهــای بنزینــی را متوقــف 

Mi1۰ در یک شرکت دانش بنیان محقق شد؛مشخصات شیائومی

تولید گرمکن های صندلی و پنل خودروها 
با جوهرهای نانو

مقدار آب در مریخ بیش از حد تصور ما است

گرفتگی ۱۴۰۰ و جزئیات آن ماه 

گن تا ۲۰۳۵ فروش خودروی بنزینی را  فولکس وا
متوقف می کند

فناوریربخ

پژوهشربخ

فناوریربخ

دانستنی هاربخ

خودروربخ

فصل تابســتان از راه رســیده و شــما باید بســیاری 
از روش هــای زندگــی خــود را تغییر دهید تا بتوانید 
کنید. در این  در این فصل شرایط راحتی را تجربه 
فصــل همــه چیــز تغییــرات بزرگــی پیــدا می کند که 
یکــی از آن هــا دکوراســیون منزل و پرده ها هســتند 
گــر بخواهیــد در فصــل تابســتان یــک پــرده  امــا ا
کنیــد، بــه نظــر شــما بایــد چــه  مناســب خریــداری 

نکاتــی را در نظــر بگیریم؟ 
رنگ های پاستلی

کــه صحبــت از خریــد پــرده بــرای فصــل  وقتــی 
کــه  دهیــد  اجــازه  بایــد  می شــود،  تابســتان 
رنگ هــای پاســتلی معجــزه آفریــن باشــند. این 
روشــن  را  اطــراف  محیــط  می تواننــد  رنگ هــا 
تــر نگــه دارنــد و آمــاده فصــل تابســتان شــوند.
همچنیــن رنگ هــای چشــم نــوازی دارنــد و باعث 
ــر بــه  کــه محیــط تمیزتــر و صمیمانــه ت می شــوند 
نظــر برســد. بنابرایــن پرده هــای فصــل زمســتان 
کــه رنگ هــای تیــره دارنــد، بــا انــواع پرده هــای  را 

کنیــد. پاســتلی جایگزیــن 

 پرده های حریر
گــر منتظــر بودیــد زمــان مناســبی برســد تــا پارچــه  ا
حریــر بــرای پــرده خریداری کنید، فصل تابســتان 
زمانــی مناســب بــرای اســتفاده از پرده هــای حریــر 
اســت. ســبک بــودن و رنــگ مناســب و مالیم ایــن 
ــادی در ایــن فصــل بــه شــما  پرده هــا جذابیــت زی
نورخورشــید  تــا  می شــود  باعــث  و  می دهــد 
حریــر  پرده هــای  شــود.  منــزل  وارد  بیشــتری 
همچنیــن می توانند بــرای اتاق خــواب و پذیرایی 

بســیار شــیک و عالــی باشــند.
ک اوت استفاده از پرده بال

دلیــل  بــه  تابســتان  فصــل  در  پرده هــا  ایــن 
بــه  منحصــر  ویژگی هــای  و  مالیــم  رنگ هــای 
ــور شــدید  ــا ن ــد باعــث می شــوند ت ــه دارن ک فــردی 
خورشــید بــه منــزل نتابــد. همیــن باعث می شــود 
کــه محیــط داخــل خانــه خنــک باقــی بمانــد. در 
گزینــه عالــی بــرای فصــل تابســتان  نتیجــه یــک 
روشــن این  رنگ هــای  از  اســت  بهتــر  اســت. 
ــری  ــا هــم فضــای زیبات ــد ت کنی ــتفاده  ــا اس پرده ه
را ایجــاد کننــد و هــم آفتاب را به منــزل وارد نکنند.

راهنمای انتخاب و خرید پرده مناسب فصل تابستان
خانه داریربخ

مسجد نصیر الملک شیراز
یکی از جاذبه های ایران که شهرتی جهانی دارد، مسجد نصیر الملک شیراز است. نصیر الملک شیراز با نام مسجد صورتی نیز خوانده می شود. به 
جرات می توان گفت که امکان ندارد گردشگری وارد این بنای ارزشمند تاریخی ایرانی شده باشد و مسحور زیبایی های بی نظیر معماری آن نشود!

گردشگری

درگذشــت همــکار عزیزمــان مرحــوم ســید مصطفــی روح االمیــن را بــه اهالــی فرهنــگ 
اســتان تســلیت عــرض می نماییــم  

  اینــک مــردی از میــان مــا بــه ســوی عالــم ابدیــت پرکشــیده کــه عمــری در کســوت خدمت 
صادقانه و خاضعانه به همشهریان در کمال مردمداری و عزت و تالش فراوان همواره 
 بــا دغدغه هــای دلســوزانه می کوشــید بــرای اصحــاب فرهنــگ، متواضعانــه وخالصانــه

 گره گشایی نماید.
درســتکاری، نیــت پــاک، مــردم داری، صداقت،تجربــه و تخصــص بخشــی کوچــک از 

خصایــص آن عزیــز ســفر کــرده اســت.
ــص  ــگ باالخ ــاب فرهن ــکاران و اصح ــر هم ــوح ضمی ــز از ل ــان هرگ ــات و خدمات ایش زحم
حــوزه چــاپ کمرنــگ نخواهــد شــد، انشــااهلل جنــت بریــن و هــم نشــینی بــا اولیــااهلل در 
انتظارشــان خواهــد بــود. از خداونــد منــان صبــر و ســالمت بــرای بازمانــدگان و مغفــرت و 

آمــرزش بــرای آن عزیــز مســئلت داریــم.

مدیرکل و همکاران اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان
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