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ســال ۱۴۰۰ هم آمد اما اصفهان همچنان تصویر زاینده رود خشــک و روزهای غبارآلود را با خود دارد. 
گویــا مرهمی برای ایــن دردهــا در هیــچ برنامه ریــزی وجــود نــدارد تــا اصفهانی هــا بــه دولــت آینده چشــم 

بدوزند.
که انســان های زیادی به دلیل درگیری   ســال ۹۹ با همه تلخی و شــیرینی هایش ســپری شــد، ســالی 
کــردن و  کمــک  کرونــا جــان باختنــد و از ســوی دیگــر همدلــی برخــی دیگــر در ایــن وضعیــت بــرای  بــا 

روحیــه دادن بــه افــراد نیازمنــد، شــیرینی دلچســبی را بــه همــه هدیــه داد.
ــا بــود و همچنــان شــیوع این  کرون هــر چنــد امســال بیشــترین دغدغــه همــه مــردم جهــان بیمــاری 
بیمــاری ادامــه دارد امــا در ایــن بیــن نمی تــوان مشــکالتی کــه از قبل وجود داشــته و نیاز به توجــه دارند 

گرفــت. را نادیــده 
در ایــن میــان می تــوان گفــت در اســتان اصفهــان چالش هــای محیــط زیســتی بیــش از دیگر معضالت 

کــرده و همــه شــهروندان را بــا خود درگیر ســاخته اســت. رخ نمایــان 

۳

شیرینی های اصفهان به کام مردم جهان

گفــت:  اصفهــان  کشــاورزی  جهــاد  معــاون 
هــزار   ۱۰۰ و  میلیــون   ۷ اســفند،  در  جوجه ریــزی 
ــاه  ــن م ــه در فروردی ک ــت  ــوده اس ــان ب ــن در اصفه ت
کنــون ۲ میلیــون و ۲۰۰هــزار  ســال جــاری هــم تا
کــه جــای نگرانــی بــرای  تــن جوجه ریــزی داشــتیم 

غ در مــاه رمضــان نیســت. تامیــن مــر
غ در اســتان  حسین ایراندوســت به تشــریح بازار مر
غ  اصفهــان پرداخــت و اظهــار داشــت: قیمــت مــر
در بــازار اصفهــان بــرای مصرف کننــده بــه ازای هــر 
کیلوگــرم 2۴ هــزار تومــان و بــرای مرغــدار 1۶ هــزار 

تومــان مصــوب شــده اســت.
غ در  وی بــا اشــاره بــه اقدامــات تنظیــم بــازار مــر
غ از اســتان اصفهــان  اصفهــان ادامــه داد: خــروج مــر
بــا نظــارت شــدید و  کشــور  اســتانهای  بــه دیگــر 
کنتــرل  همــکاری انتظامی اســتان اصفهــان تحــت 
اســت و از دهــم تــا پانزدهــم فروردیــن ماه هم قطعه 
کــز قطعه بنــدی و  کشــتارگاه، مرا غ در  بنــدی مــر

فروشــگاه ها ممنــوع شــده اســت.
کشــاورزی  دامی جهــاد  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
غ هــای ۴۵ روز به  اصفهــان تصریح کرد: چنانچه مر
گرم رســیدند بالفاصله  کیلوگرم و ۳۰۰  باال به وزن 2 
کشــتارگاه ها  کشــتارگاه ها منتقــل می شــوند. در  بــه 
نماینده ای از ســازمانهای صمت و جهادکشــاورزی 
غ های  حضــور دارنــد و نماینده جهــاد کشــاورزی مر
نماینــده  تاییــد  بــه  را  کشــتارگاه ها  بــه  ورودی 
غ را بــه  گوشــت مــر کشــتارگاه می رســاند و در ادامــه 

نماینــده صمــت تحویــل می دهــد.
کــرد: از ایــن مرحلــه بــه بعــد نماینــده  وی اضافــه 
ــه در  ک ــی  ــه توزیع کنندگان غ را ب ــر ــت م گوش ــت  صم
ســامانه »رهتــاب« ثبــت شــده اند تحویــل می دهــد 
و گــزارش توزیــع را تحویــل می گیــرد؛ از زمانــی که این 
اســت  شــده  انجــام  اصفهــان  اســتان  در  اقــدام 
کــرده  تــا حــدودی فروکــش  غ  کاذب مــر التهــاب 
غ در  کشــتار مــر است. ایراندوســت بــه آمــار ۵17 تــن 
گفــت: روز گذشــته  کــرد و  شــب های گذشــته اشــاره 
غ در اســتان اصفهــان بــا رونــد  گوشــت مــر ۳88 تــن 
توضیــح داده شــده و از طریــق ســامانه »رهتــاب« 

توزیــع شــد.

اصفهــان  شهرســتان  راهــور  پلیــس  رئیــس 
گفــت: طــرح زوج و فــرد در شــهر اصفهــان در 
 ۲۲ تــا   ۱۷ ســاعت  از  و  ظهــر  از  بعــد  ســاعات 

می شــود. اجرایــی 
مهــر  بــا  گفت وگــو  در  مولــوی  علــی  ســرهنگ 
در خصــوص آخریــن وضعیــت ترافیکــی شــهر 
ترافیکــی  وضعیــت  داشــت:  اظهــار  اصفهــان 
تــردد  گفــت  و می تــوان  اســت  روان  اصفهــان 

کــم شــده اســت. در ایــن شــهر بســیار 
گذشــته نیــز بــر اســاس  وی بــا بیان اینکــه در روز 
کرونــا محدودیــت  مصوبــات ســتاد مقابلــه بــا 
کــز تفریحــی اصفهــان  تــردد در تفرجگاه هــا و مرا
داشــت:  ابــراز  شــد،  اعمــال  گذشــته  روز  در 
در ایــن زمینــه از مــردم فهیــم اصفهــان بــه دلیــل 
همراهــی بســیار خــوب در زمینــه عــدم ورود بــه 

می کنیــم. قدردانــی  تفرجگاه هــا 
بــا  پلیــس راهــور شهرســتان اصفهــان  رئیــس 
دقیقــه   ۵.۳۰ از  راهــور  نیروهــای  بیان اینکــه 
صبــح تــا پایــان شــب در پــارک نــاژوان و شــمال 
و جنــوب رودخانــه زاینــده رود حضــور داشــتند، 
در  تخلفــی  هیــچ  خوشــبختانه  داشــت:  ابــراز 
خصــوص  در  گذشــته  روز  در  اصفهــان  شــهر 
هیــچ  و  نشــد  گــزارش  محورهــا  در ایــن  تــردد 
اصفهــان  در  روز  در ایــن  قانــون  اعمــال  گونــه 

نداشــتیم.
وی در ادامــه در خصــوص اجــرای طــرح زوج و 
کــرد: طــرح زوج و فــرد  فــرد در اصفهــان اضافــه 
بــر اســاس آخریــن تصمیمــات اتخــاذ شــده در 
ســاعات بعــد از ظهــر و از ســاعت ۱۷ تــا ۲۲ در 

شــهر اصفهــان اجرایــی می شــود.
زمــان  هنــوز  بیان اینکــه  بــا  مولــوی  ســرهنگ 
فــرد در اصفهــان  و  اجــرای دقیــق طــرح زوج 
پایــان  تــا  داشــت:  ابــراز  نیســت،  مشــخص 
امــروز زمــان دقیــق اجرای ایــن طــرح نیــز اعــالم 

شــد. خواهــد 
کــرد: طــرح ممنوعیــت تــردد شــبانه  وی اضافــه 
ــا ســه بامــداد  ملــی در اصفهــان از ســاعت ۲۲ ت

همچنــان ادامــه دارد.

گفت: ســتاد مقابله  رئیس اتاق اصناف اصفهان 
ممنوعیــت  فروردین مــاه   ۱۲ از  قبــل  کرونــا  بــا 

کــرد. گــروه ۳ و۴ را اعــالم  فعالیــت مشــاغل 
گــو با ایمنــا بــا اشــاره  رســول جهانگیــری در گفــت و 
بــه محدودیت هــای فعالیــت بعضــی از اصنــاف 
کــه رنگ بنــدی شــهر  کــرد: بــه دلیل ایــن  اظهــار 
کــرد فعــاًل تــا دو هفتــه  اصفهــان بــه نارنجــی تغییــر 
گــروه ۳ و ۴ ممنــوع شــده  آینــده فعالیــت مشــاغل 
و ایــن موضــوع بــه اتحادیه هــا ابــالغ شــده اســت.
بــه قرمــز  گــر رنگ بنــدی اصفهــان  ا افــزود:  وی 
برســد شــرایط بســیار دشــوارتری بــرای اصنــاف 
محدودیت هــای  و  شــد  خواهــد  اعمــال 
کــه معمــواًل  شــدیدتری ایجاد می شــود؛ بــه ویــژه 
اصنــاف بــه عنــوان تابلــوی اعــالم  خطــر مطــرح 
کــز تجمــع دیگــری چون  کــه مرا بوده انــد در حالــی 
اداره هــا، ســرویس های حمــل و نقلــی نیــز پر خطر 

هســتند.
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان یــادآور شــد: بیــش 
کــه اصنــاف مــا در وضعیــت  از یــک ســال اســت 
ــه ســر می برند؛ ایــن فعــاالن بیشــتر از  ناخوشــی ب
حفــظ کســب وکار، دنبال حفــظ موجودیت خود 
کســب وکارها،  بوده انــد وگرنــه بــا توجــه بــه رکــود 

به شــدت خســارت دیده انــد.
جهانگیــری ادامــه داد: اصنــاف، دو نــوروز پــی در 
گذاشــته اند؛ ســال  کســادی پشــت ســر  ــا  پــی را ب
کــم بــود امســال نیــز  گذشــته کــه تعطیلــی کلــی حا
ــا و شــرایط اقتصــادی  کرون ــه اســتمرار  ــا توجــه ب ب
ــادی وارد اصفهــان نشــدند. مــردم، مســافران زی

کــه بر فعالیت  کــرد: بــا وجــود شــرایطی  وی اضافــه 
کــم اســت دولــت نیــز تــوان انجــام  اصنــاف حا
که در اغلب کشورها  حمایتی را ندارد؛ در صورتی 
کســب وکارها  قبــل از آنکــه تصمیــم بــر تعطیلــی 
گرفتــه شــود حمایت هایــی هــم بــرای آن فعــاالن 
گرفتــه می شــود اما در کشــور مــا، اقدامات  در نظــر 
و حمایت ها بیشــتر جنبه شــعاری داشــته است.

رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان تصریــح کــرد: البتــه 
ولــی  می کننــد  درک  را  دولــت  شــرایط  اصنــاف 
انتظــار مــی رود در قالب هــای دیگــر ماننــد مالیات 

و بیمــه از آن هــا حمایــت شــود.

غ در ماه رمضان؛  تامین مر

غ اصفهان  بازار مر
با سامانه »رهتاب« 

کنترل شد

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان:

طرح زوج و فرد 
در اصفهان بعدازظهرها 

اجرایی می شود

جزئیات محدودیت های 
فعالیت اصناف 

در اصفهان اعالم شد

خبرربخخبرربخ

خبرربخ منابــع  و  آب  کشــاورزی،  کمیســیون  عضــو  یــک 
گفــت: امــروز مســئله آب شــرب  طبیعــی مجلــس 
اســتان اصفهــان مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت، به 
کــه در حــال حاضــر کمتــر از ۳۰۰ میلیــون متر  طــوری 

مکعــب آب پشــت ســد زاینــده رود اســت.
حجــت االســالم محمدتقــی نقدعلــی، در اولیــن 
شهرســتان   ۱۴۰۰ ســال  اداری  شــورای  جلســه 
خمینی شهر در دانشگاه صنعتی اصفهان، گفت: 
از دانشــگاه صنعتــی می خواهیــم در موضــوع آب 
وارد شــود و بــه شــکل علمــی کار کنــد، همــان طوری 
کمبــود آب  کشــور معضــل  کــه برخــی دانشــگاه های 
را مــورد بررســی قــرارداده و مقاالت متعــددی در این 

ــته اند. ــه نوش زمین
وی بــا بیان اینکــه معضــل کمبــود آب از موضوعــات 
مهــم اســتان اســت، افــزود: امــروز مســئله آب شــرب 
ــت،  ــه اس گرفت ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــان م ــتان اصفه اس
کمتــر از ۳۰۰ میلیــون  کــه در حــال حاضــر  بــه طــوری 
متــر مکعــب آب پشــت ســد زاینــده رود اســت و بهــار 

کاهشــی خواهــد بــود. امســال نیــز بارندگی هــا 
گزارش ایســنا، نماینــده مــردم خمینــی شــهر  بــه 
کیــد بــر اهمیــت تســریع انجــام  در مجلــس بــا تا
کــرد: بحــث  پــروژه بلــوار ســردار ســلیمانی، اظهــار 
دانشــگاه  علمــی در  نظــر  از  را  زمیــن  فرونشســت 
کنیــد. اصفهــان امــروز بــه صــورت جــدی در  بررســی 
کــه انتظــار  معــرض خطــر فرونشســت زمیــن اســت 
داریــم جامعــه علمی این موضــوع را رســانه ای کند. 
وی بــا اشــاره بــه بیانــات مقــام معظــم رهبــری در 
گفــت: دانشــگاه های  ــع تولیــد  خصــوص رفــع موان
اســتان اصفهــان بــه عنــوان یــک واحــد بیــن المللــی 
گــر مســائل اســتان شــوند. نباید بــرای  بایــد مطالبــه 
گر مانعی بر ســر  کنیم و ا کنندگان ایجاد مانع  تولید 

ــرد. ک ــع  ــد آن را رف ــرار دارد بای ــا ق راه آنه
و  اشــاره  ادارات  تــک  تــک  وظایــف  بــه  نقدعلــی 
کــرد: ادارات بــرای اتمــام پروژه هــای ناتمــام  تصریــح 
کننــد.  و برنامــه ســال جدیــد خــود برنامــه ریــزی 
توســط  مجــازی  فضــای  کــه  دارنــد  توقــع  مــردم 

شــود. مدیریــت  مربوطــه  دســتگاه های 
وی در مــورد انتخابــات گفت: رد یا تایید کاندیداها 
کــه البته حفظ  بــر اســاس نظــر مراجع قانونی اســت 

آبــرو و حیثیــت افراد باید در اولویت باشــد.
نماینــده مــردم خمینــی شــهر در مجلــس خطــاب 
در  کــه  پروژه هایــی  گفــت:  شــهرداری های  بــه 
شهرســتان اجــرا می شــود مبلــغ و محــل اعتبــار 
آن بایــد قانونــا در بنرهــا ذکــر شــود و بودجه هــا در 
کمربندی  محل خود هزینه شــود. در بودجه ۱۴۰۰ 
اصغرآبــاد و فاضــالب شــهر کوشــک بــا پیگیری های 
گرفتــه اســت.  زیــاد در ردیف هــای بودجــه ملــی قــرار 

رفع حاشیه نشینی جوی آباد از اولویت هاست
در  نشســت  در ایــن  نیــز  شــهر  خمینــی  فرمانــدار 
گفــت: ۱۴۴ نفــر از  خصــوص ثبــت نــام در انتخابــات 
کوشــک  خمینــی شــهر، ۳۸ نفــر از درچــه، ۱۱ نفــر از 
و ۱۱ نفــر از اصغــر آبــاد بــرای شــرکت در انتخابــات ۱۴۰۰ 
کــه از ایــن میــزان ۸۸ درصــد آقــا و  ثبــت نــام کرده انــد 

۱۲ درصــد بانــو هســتند.
ــا تعامــل  علیرضــا بصیــری افــزود: هیــات اجرایــی ب
آغــاز  را  کار خــود  هیات هــای نظــارت شهرســتان 
اســت.  شــده  آغــاز  صالحیت هــا  بررســی  و  کــرده 
ک قانــون اســت و امیدواریــم انتخاباتــی پــر شــور  مــال
داشــته باشــیم. فرمانــدار خمینــی شــهر افــزود: طــی 
گذشــته، ســه اســتان توســط دفتــر مقــام  یــک مــاه 
معظــم رهبــری بــه عنــوان شــهرهای حاشــیه ای 
دیــده شــده اســت. مشــهد، ســنندج و جــوی آبــاد 
کــه بــه جد  خمینــی شــهر جزو ایــن شــهرها هســتند 
ــود  ــال می ش ــاد دنب ــوی آب ــینی ج ــیه نش ــع حاش رف
را  الزم  همــکاری  موظف انــد  دســتگاه ها  تمــام  و 

داشــته باشــند.
رئیــس مجمــع بیمارســتانی شهرســتان خمینــی 
ــا بیان اینکــه ۵۵ بیمــار  شــهر نیــز در ایــن نشســت ب
کرونایــی در بیمارســتان های شهرســتان بســتری 
ویــژه  مراقبت هــای  دو  بخــش  گفــت:  هســتند، 
بیمارســتان شــهید اشــرفی بــا ظرفیــت ۴ تخــت 
کنــون ۳ تخــت آن اشــغال  ــدازی شــده و هــم ا راه ان

اســت. 

معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
گفــت: در ایــن دوره مدیریــت شــهری از ســال ۱۳۹۶ 
کیلومتــر در شــهر اصفهــان معــادل ۱۲۳  کنــون ۱۵  تا

هــزار و ۴۰۰ مترمربــع پیاده راه ســازی شــده اســت.
گــو با ایمنــا،  گفــت و  ســید احمــد حســینی نیا در 
کرونا  کرد: با توجه به شــرایط ناشــی از شــیوع  اظهار 
حــوزه معاونــت شهرســازی، سیســتم شهرســازی 
الکترونیکــی خــود را بــا شــعار »در خانــه بمانیــم« 
ارتقــا داد تــا از ایــن طریــق مــردم بتواننــد بخشــی 
دریافــت  حضــوری  صــورت  بــه  کــه  خدماتــی  از 
می کردنــد را بــدون مراجعــه حضــوری و از طریــق 

ــد. کنن ــت  ــه دریاف ــا رایان ــراه ی ــن هم تلف
ــا  ــه تفاوت هــای شهرســازی قدیــم ب ــا اشــاره ب وی ب
شهرســازی نویــن، افــزود: بــا بررســی برنامه ۵۰ ســاله 
اخیــر کشــور پــی می بریــم که جمعیت شهرنشــینی 
از ۳۰ درصــد بــه ۶۰ درصــد افزایــش یافتــه و تعــداد 

شــهرها بــه عــدد ۹۰۰ رســیده اســت.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
برنامه هــا  پیش بینی هــا،  اســاس  بــر  داد:  ادامــه 
و آنالیزهــا در افــق ۱۴۰۰ جمعیــت شهرنشــینی بــه 
حــدود ۷۰ درصــد خواهــد رســید و تعداد شــهرها نیز 

بــه یــک هــزار و ۹۰۰ شــهر تبدیــل می شــود.
جمعیــت  درصــد   ۷۰ از  کــه  بیان ایــن  بــا  وی 
شهرنشین کشور، حدود ۵۰ درصد در کالنشهرها از 
جملــه اصفهان ســکونت خواهند داشــت، تصریح 
کــه بایــد  کــرد: بــا توجــه به ایــن مســائل عــالوه بر ایــن 
در حــوزه شهرســازی و برنامه ریــزی شــهری بــا یــک 
گرایانه مباحث پیچیده اقتصــادی،  نــگاه میانجــی 
اجتماعــی، سیاســی، حمــل و نقلــی، ترافیکــی یــا 
کالنشــهرها این  کــرد، در  زیســت محیطــی را دنبــال 

برنامه ریــزی نیــاز عمیــق و توجــه ویــژه دارد.
برنامه ریــزی،  کنــار  در  کــرد:  کیــد  تا حســینی نیا 
اعتقــاد بر ایــن اســت که صرفًا نباید نگاه کمی باشــد 
ــه الجــرم مــا را در مولفه هایــی  ک کیفــی  ــگاه  بلکــه ن
مثــل زیباشــناختی، نــگاه عملکــردی و زیســتگی 
هدایــت می کنــد، ضــرورت دارد تــا بــر اســاس این 
کــه بتواند همه  مولفه هــا برنامه هایی تدوین شــود 

ــار شــهروندان باشــد. شــمول در اختی
گفــت: وقتــی از ایــن منظــر نــگاه می کنیــم یــک  وی 

کــه بــه چیســتی مباحــث  بعــد ماهــوی مســئله 
کــه بــه  شــهری می پــردازد و یــک بعــد فراینــدی 
محصــوالت حــوزه شــهری و شهرســازی از جملــه 
کــه  پیاده راه ســازی ها  ســازی،  کــف  نورپــردازی، 
عــالوه بــر مؤلفــه کیفــی، نــگاه فراینــد محــور را دنبــال 

گیــرد. می کنــد بایــد مــورد توجــه قــرار 
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
کالنشــهر  بــا اشــاره بــه تفاوت هــای موجــود بیــن 
کــرد: اصفهان  اصفهــان با ســایر کالنشــهرها، اظهــار 
از غنــای فرهنگــی ویــژه ای برخــوردار اســت چــرا 
انقــالب  از  پــس  و  پایتخت ایــران  دوره  ســه  کــه 
شــکوهمند اســالمی یک دوره پایتخــت فرهنگــی 
بنابراین ایــن غنــای  اســت،  بــوده  اســالم  جهــان 
کــه اصفهــان بــه عنــوان  فرهنگی ایجــاب می کنــد 

کالنشــهری بــا هویــت، شــهری جهانــی اســت.
کالنشــهر  وی ادامــه داد: هرچنــد اصفهــان یــک 
اســت، امــا بــه واســطه شــهر جهانــی بــودن آن بایــد 
و  شهرســازی  شــهری،  طراحــی  حــوزه  در  آن  بــه 

کــرد. برنامه ریــزی شــهری ویژه تــر نــگاه 
کــرد: برنامــه محلــه محــوری  حســینی نیا تصریــح 
در رئــوس برنامه هــای شــهر همچــون ادوار گذشــته 
ابعــاد  در  و  می شــود  دنبــال  شــهری  مدیریــت 
کیــد دارد،  کالبــدی تأ مختلــف شهرســازی بــه بعــد 
بایــد  شــهری  مدیریــت  دوره  در ایــن  معتقدیــم 
در  بــودن  باهــم  )احســاس  »باهمســتانی«  نــگاه 
یــک محیــط شــهری و توجــه ویــژه بــه فضاهــای 
کــرد. وی ادامــه داد: بــا  عمومی شــهری( را دنبــال 
کیــد بر نگاه باهمســتانی و توجــه ویژه به مباحث  تا
کیفــی در حــوزه شهرســازی، آنچه که ســال گذشــته 
کیــد ویــژه بــر  کردیــم، تأ در حــوزه شهرســازی دنبــال 

پیــاده مــداری و پیاده راه ســازی بــود.
معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
ــرد: در ایــن دوره مدیریــت شــهری از  ک خاطرنشــان 
کیلومتــر در شــهر اصفهــان  کنــون ۱۵  ســال ۱۳۹۶ تا
معــادل ۱۲۳ هــزار و ۴۰۰ مترمربــع پیاده راه ســازی 
کــه از جملــه مصادیــق آن چهاربــاغ  شــده اســت 
و  هوانــس  گــذر  آن،  فرعــی  محورهــای  عباســی، 
گــذر بیــت الحســین و مــوارد مشــابه  همچنیــن 

اســت.

یک عضو کمیسیون کشاورزی در مجلس:

تامین آب شرب استان اصفهان 
در معرض تهدید است

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان اعالم کرد:

کیلومتر پیاده راه سازی در شهر اصفهان انجام ۱۵ 

خبرربخ

خبرربخ

دعوت از دولت سیزدهم برای سفر به اصفهان؛

نفس تنگی اصفهان درانتظار نوشداروی دولت جدید

ادامه بالتکلیفی تا خرداد؛ 

بررسی وضعیت نوشاد عالمیان 
برای المپیک

۶

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ 
به کدام سمت می رود؟

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛

ابالغ محدودیت های کرونایی 
در۱۴ شهر اصفهان

حذف یارانه پردرآمدها 
حذف شد!

شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر 
مطرح کرد؛

استقبال وزارت خارجه از رویکرد 
جدید  دیپلماسی شهری اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد: 

کاهش ۲۲ درصدی رخداد 
حوادث شهری در نوروز امسال 
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کارگاه هــای مبــل ســازی اصفهــان کــه روزی نقش 
کارآفرینــی داشــته اند، حــاال زیر  مهمــی در تولیــد و 
بــار تــورم کمــر خــم کرده انــد و کارشــان به تعطیلی 

کشــیده است. 
گــزارش  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، اصفهــان  بــه 
کارگاه هــای مبــل  کــه بــه دلیــل تعــدد  سالهاســت 
بیــن  در  مبــل  فروشــگاه های  تنــوع  و  ســازی 
اســتان های دیگــر، صاحــب نامی مطــرح اســت؛ 
اصفهــان  از لحــاظ تنــوع در محصــوالت مبــل 
بعــد از اســتان های تهــران، آذربایجــان شــرقی و 
خراســان رضــوی در جایــگاه چهارم کشــور اســت.

امــا تولیــد کنندگان مبل اســتان اصفهان از ســال 
ــم و  ک ــه  ک کنــون درگیــر مشــکالتی هســتند  ۹۶ تا
بیــش صنــوف دیگــر را هــم تحــت تاثیــر قــرار داده و 
گرانــی مــواد اولیــه تــا  مانــع تولیــد شــده از کمبــود و 

کاهــش خریــداران.
عــالوه بر ایــن مشــکالت، این روز هــا واردات بــی 
رویــه و ورود قاچــاق محصــوالت خارجــی بــه بــازار 
دیگــر جایــی برای تولیــد داخلی باقی نگذاشــته و 
تنــوع مبــل تولیــدی اصفهــان در نمایشــگاه های 

بیــن المللــی رنــگ باختــه اســت.
مافیایی که یک سر آن به دالالن و سر دیگر به 

قاچاقچیان بر می گردد
حجــت اهلل پورحقانــی رئیــس اتحادیــه صنایــع 
بــا  گفتگــو  اســتان اصفهــان در  مبــل  تولیــدی 
گفــت: وضــع نامطلــوب امــروز مبــل  خبرنــگار مــا 
ســازان اصفهانــی همچــون زنجیــره ای طوالنــی 
وبــه هــم پیوســته اســت، از بی توجهی مســئوالن 
مــواد  و  اقــالم  گــذاری  قیمــت  بــر  نظــارت  بــه 
کــه نتیجــه آن  اولیه ایــن صنعــت تــا نــرخ ارزی 
کارگاه های تولیدی  وخیــم شــدن هــر روزه اوضــاع 

مبــل اســتان اصفهــان اســت.
کارگاه هــای  مهــم  مســئله  درواقــع  افــزود:  وی 
تولیــدی مبل ســازی مواد اولیه همچــون پارچه، 
کــه در بــازار بــا  کیفیــت اســت  اســفنج و چــوب بــا 

گرانــی شــدید مواجــه هســتند. کمبــود یــا 
اســتان  مبــل  تولیــد  صنایــع  اتحادیــه  رئیــس 
کــرد: در حــال حاضــر قیمــت  کیــد  اصفهــان تا
مــواد اولیه ایــن صنعــت بــه صــورت ماهیانــه رو 
گــر بخواهیــم  کــه ا بــه افزایــش اســت بــه طــوری 
آمار هــای  بــه  توجــه  بــا  را  اقــالم  قیمت ایــن 
بایــد  کنیــم  مقایســه  گذشــته  ســال  رســمی با 

اســت. شــده  برابــر  چهــار  قیمت هــا  بگوییــم 
پورحقانــی ادامــه داد: به دلیل اینکه جنگل های 
کشــور تــوان تامیــن چــوب مــورد نیــاز صنایــع مبل 
درصــد  ندارنــد، ۹۰  را  اصفهــان  اســتان  ســازی 
چــوب مــورد نیاز از کشــور های خارجی وارد کشــور 
می شــود و بــه همیــن دلیــل بایــد نظارت بیشــتر و 
موثرتــری بــر نحــوه توزیــع و قیمــت چــوب صــورت 

گیرد.
کــرد: بقیــه اقــالم مــورد نیــاز ماننــد  وی اضافــه 
پارچــه و اســفنج تولیــد شــرکت های نســاجی و 
پتروشیمی اســتان اصفهــان هســتند، امــا با ایــن 
وجــود قیمتشــان از چوب هــای وارداتــی بیشــتر 

اســت.
رئیــس اتحادیــه صنایــع تولیــدی مبــل اســتان 
کــه بــرای روکــش  گفــت: نــرخ پارچــه ای  اصفهــان 
می شــود  قــرار  اســتفاده  مبــل  کاور  یــا  و  اصلــی 

نســبت بــه پارســال پنــج برابــر شــده اســت.
بازار مبل یا پاتوق دالالن؟

مجیــد اعتصامی دبیــر اتحادیــه صنایــع تولیــدی 
گفــت: بــا توجــه بــه  مبــل اســتان اصفهــان هــم 
نظــارت نــه چنــدان موثــر دســتگاه های اجرایــی و 
نظارتــی اســتان، بــازار مبــل بــه جوالنــگاه واســطه 

ــران و دالالن تبدیــل شــده اســت. گ
کــه روی  وی افــزود: در واقع ایــن دالالن هســتند 
کارگاه های تولید مبل اصفهان  اجنــاس ضــروری 

گــذاری می کننــد. روزانــه نــرخ 
اســتان  مبــل  تولیــدی  صنایــع  اتحادیــه  دبیــر 
کــه ازدســت دالل  اصفهــان اضافــه کرد: اجناســی 
گاه  بــه تولیدکننــده می رســد بســیار بی کیفیــت و 

حتــی قاچــاق هســتند.
گــر بــه همیــن روال جلــو بریــم  اعتصامی گفــت: ا
تولیــد  قبــول  غیرقابــل  کیفیتــی  بــا  مبل هــا 
دســت  از  پیــش  از  بیــش  را  بــازار  و  می شــوند 

. هیــم می د
وی یــادآور شــد: در شــرایط فعلــی هــم بســیاری از 
کاهــش ۴۰  افــراد شــاغل در ایــن صنعــت در پــی 
درصــدی قــدرت خریــد مردم دچــار کمبود منابع 

کار شــده اند. مالــی بــرای ادامــه 
تعطیلی نیمی از کارگاه های تولید مبل اصفهان

ــه صنایــع  ــر نایــب رئیــس اتحادی محمــد امامی ف
گفــت: شــاغالن این  تولیــد مبــل اســتان اصفهــان 
صنعــت در تامیــن دســتگاه ها و ابــزارآالت مهــم 
گرانــی شــدید دچــار  کارگاه هــای خــود بــه دلیــل 

کارگاه هــا یکــی پــس از  مشــکل جــدی شــده اند و 
دیگــری تعطیــل می شــوند.

ــی  ــازی ط ــل س ــال مب ــد فع ــزود: از ۲۰۰ واح وی اف
زمســتان امســال بیــش از نیمــی از آن هــا پروانــه 

کسبشــان باطــل شــده اســت.
تولیــدی مبــل  اتحادیــه صنایــع  رئیــس  نایــب 
ــاال رفتــن قیمــت  کــرد: ب کیــد  اســتان اصفهــان تا
مبــل ســبب شــده بســیاری از مــردم بــه تعمیــر 
کارگاه هــای  مبل هــای قدیمی خــود روی آورنــد و 
مــا بــه جــای تولید مبــل در حال تعمیــر مبل های 

قدیمی باشــند.
امامی گفــت: متاســفانه بســیاری از کارگاه هــای ما 
کــه در زمینــه تولیــد مبل هــای تخصصــی فعالیت 
می کردنــد بــه دلیــل از دســت دادن بــازار فــروش، 

دچــار ورشکســتگی و تعطیلــی شــده اند.
کرونایــی هــم تنــوع  وی ادامــه داد: تعطیلی هــای 
محصــوالت مبــل اســتان اصفهــان را از ۶۰ بــه ۴۰ 

کاهــش داده اســت. درصــد 
به نام صادرات به کام بازار های خارجی

نایــب رئیــس اتحادیــه صنایــع تولید مبل اســتان 
کــرد: صــادرات تولیــدات مبــل  اصفهــان اضافــه 
کــه ســابقه ۱۰ ســاله دارد  اســتان اصفهــان هــم 
بــرای  فقــط  ملــی،  پــول  ارزش  کاهــش  درپــی 
حفــظ جایــگاه ادامــه دارد و ایــن ارزآوری فقــط 
همــکاران  مالــی  بدهی هــای  کمــی از  می توانــد 
ــادرات  ــد: ص ــادآور ش ــد. امامی ی ــش ده کاه ــا را  م
کشــور های حاشــیه  ــه  خارجــی مبــل اصفهــان ب
خلیــج فــارس، ارمنســتان، افغانســتان، عــراق، 
روســیه و جمهــوری آذربایجــان امســال بــا کاهش 

۱۰ درصــدی ارزآوری روبــه رو بــوده اســت.
تولیدکنندگان مبل در اصفهان به خرید نوروزی 
کاهــش قــدرت  کــه بــه دلیــل  دلخــوش بودنــد 
خریــد مــردم نتوانســتند بــه ســود مطلوب دســت 
یابنــد و حــاال چشــم بــه ســال جدیــد دارنــد تــا 
شــاید بــا تغییر رویکرد هــای نظارتی، وضع کســب 

کارشــان بهبــود یابــد. و 

تعطیلی نیمی از کارگاه های تولید مبل اصفهان؛

کمر خمیده مبل سازان زیر بار تورم و رکود!  خبرربخخبرربخ

نماینــده ســابق مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اسالمی گفت: هدف از تشکیل بنیاد نصف جهان 
توســعه اســتان اصفهــان اســت و بــرای دســتیابی 
بــه آن از همــه ظرفیت هــای اجرایــی اســتان در 

کــرد.  راســتای تســهیل گری اســتفاده خواهیــم 
حمیدرضــا فوالدگــر بــا اشــاره به بنیــاد نصف جهان 
ــه مــردم  ک ــی  اظهــار داشــت: ســال ۱۳۸۹ در مالقات
بــا مقــام  اصفهــان در ســالروز  شــهدای ۲۵ آبــان 
مطــرح  نکاتــی  داشتند، ایشــان  رهبــری  معظــم 
کنیــم اصفهــان بــه جایــگاه  کــه بایــد تــالش  کردنــد 
منبــع  و  بازگــردد  اســالم  جهــان  در  خــود  قبلــی 

نورافشــانی بــه جهــان اســالم شــود.
نماینــده ســابق مردم اصفهــان در مجلس شــورای 
اصفهانــی  دوســتان  از  جمعــی  اســالمی افزود: 
کــه بیشــتر مقیــم تهــران و در نهادهــای مختلــف 
مشــغول فعالیــت هســتند، این بنیــاد غیردولتــی  و 
کردند؛ در این بنیاد فعالیت  مردم نهاد را تأســیس 
انتفاعــی و اجرایــی انجــام داده نمی شــود، بلکــه 
ــدف  ــا ه ــتان ب ــعه ای اس ــای توس ــری طرح ه پیگی

پیشــرفت انجــام می گیــرد.
کــرد: بنیــاد نصــف جهــان پــل ارتباطــی  وی بیــان 
میــان مســؤوالن، مــردم و ســرمایه گذاران  بخــش 
خصوصــی بــا دســتگاه های اجرایی ایجــاد می کنــد 
ــاط  ــود دارد، ارتب ــوه  وج ــه ق ــا س ــه ب ک ــی  ــا ارتباط و ب

ملــی و اســتانی انجــام می گیــرد.
کــرد: بنیــاد نصــف جهــان چنــد  فوالدگــر اضافــه 
کارگــرو ه از جملــه آب، ســالمت، مســائل حقوقــی و 
اقتصــادی دارد و در آن هــا طرح هــای توســعه ای و 
ــرای پیشــرفت اصفهــان اســت و  کــه ب طرح هایــی 
نیــاز بــه ســرمایه گذاری دارد در جلســات اســتانی و 

ــوند. ــری می ش ــی پیگی مل
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  ســابق  نماینــده 
ــده  ــزار ش ــه برگ ــالمی درخصوص جلس ــورای اس ش
بــا وزیــر راه و شهرســازی گفت: پنجــم فروردین ماه 

و  شهرســازی  و  راه  وزیــر  حضــور  بــا  جلســه ای 
مســؤوالن اســتانی برگــزار شــد و در حــوزه حمــل و 
نقــل و مســکن پیگیری هایــی انجــام گرفــت و قــرار 
ــر تمــام  بر ایــن شــد طرح هــای در حــال اجــرا زودت
کــه می خواهنــد آغــاز شــوند  شــوند و طرح هایــی 
بــا ســرعت جلــو بــرود و بــرای آن هــا ســرمایه گذار 

جــذب شــود.
کــرد:  ایــن طرح هــا بــا بودجه هــای دولــت  وی بیــان 
کمک هــای  دیگــری نیــاز دارد  تکمیــل نمی شــود و 
گــر صاحب نظــران در ایــن زمینــه پیشــنهادی  و ا

دارنــد، ارائــه دهنــد.
فوالدگــر افــزود: بایــد در این مســیر عالوه بر اســتفاده 
از ظرفیــت دولــت آینــده، در مــدت زمــان باقــی 
مانــده از ظرفیــت دولــت دوازدهــم و حتــی مجلــس 

کــرد. و نماینــدگان و قــوه قضائیــه نیــز اســتفاده 
مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  ســابق  نماینــده 
نصــف  بنیــاد  در  کــرد:  اســالمی تصریح  شــورای 
جهــان در مســیر رهنمودهــای رهبــری و معتقــد 
بــه ظرفیت هــای انقالبــی هســتیم ولــی محــدود 
بــه جنــاح خاصــی نیســتیم؛ در ایــن مســیر هــدف 
توســعه اســتان اســت و بــرای دســتیابی بــه آن از 
همــه ظرفیت هــای اجرایــی اســتان در راســتای 

کــرد. خواهیــم  اســتفاده  تســهیل گری 
کارگــروه اقتصــادی  پنجــم فروردیــن مــاه جلســه 
بنیــاد نصــف جهــان بــا حضــور محمــد اســالمی، 
وزیــر راه و شهرســازی، مهــدی طغیانــی، نماینــده 
مردم اصفهان و ســخنگوی کمیســیون اقتصادی 
مجلــس، مســؤوالن اســتانی و نماینــدگان بخــش 

ــزار شــد. خصوصــی برگ
در ایــن جلســه آخریــن رونــد اجرایــی پروژه هــای 
حــوزه حمــل و نقــل برون شــهری و درون شــهری 
اســتان اصفهــان و طرح هــای انبوه ســازی طــرح 
ــی اســتان اصفهــان، شــهرک صنعتــی  مســکن مل
طــال و جواهــر و دهکــده لجســتیک مــورد بررســی و 

گرفــت. تبــادل نظــر قــرار 

مدیــر مجتمــع فــوالد ســبا از دســتیابی بــه رکــورد 
تولیــد ســالیانه یــک میلیــون و ۳۸۲ هــزار تــن آهــن 
محدودیــت  باوجــود  مجتمــع  در ایــن  اســفنجی 

گازرســانی در ســال »جهــش تولیــد« خبــر داد. 
مصطفــی عطایــی پــور، مدیــر مجتمــع فــوالد ســبا، 
اظهــار داشــت: در ســال جهــش تولیــد بــا همــت، 
کارکنــان مجتمــع فــوالد ســبا بــه  تــالش و همدلــی 
دســتاوردهای مهمی دســت یافتیــم و بــا همتــی 
مضاعــف درصــدد تداوم ایــن رونــد در ســال جــاری 

هســتیم.
کرونــا  وی افــزود: باوجــود محدودیت هــا و شــیوع 
مجتمع فوالد ســبا توانســت در ســال گذشته رکورد 
تولیــد ماهیانــه بــا تنــاژ 1۳1 هــزار و 192 تــن محصــول 
در اردیبهشــت مــاه را بــه ثبــت برســاند و بــه تولیــد 
بــا  شــده  تولیــد  محصــول  درصــدی  از ۶1  بیــش 

کمتــر از 2.۵ میلیمتــر دســت یابــد. ضخامــت 
مدیرمجتمــع فــوالد ســبا بــا بیــان بــه دســتیابی بــه 
رکــورد تولیــد ســالیانه آهــن اســفنجی بــه میــزان یک 
ــه محدودیــت  ــا توجــه ب میلیــون و ۳82 هــزار تــن ب
گفــت: در ســال گذشــته  گاز در ســال جهــش تولیــد، 
کیفــی 9۴.8 درصــد در  ــورد  ــا دســتیابی و ثبــت رک ب
تولیــد آهــن اســفنجی بــه رشــد 1۰ درصــدی نســبت 
کردیــم و بــرای نخســتین  بــه ســال 98 دســت پیــدا 
کالف نــوردی بــا جایگزینــی سیســتم جدیــد  بــار 

اتوماســیون نــورد در ایــن مجتمــع تولیــد شــد.
قالــب  پودرهــای  بومی ســازی  مــورد  در  وی 
کربن  کربن و متوســط  کم  گریدهای  ریخته گری در 
کــرد: تغییــر  و جایگزینــی 9۰ درصــدی آن تصریــح 
عــرض ریختــه گری ماشــین شــماره 1 از ۶2 میلیمتر 
بــه 72 میلیمتــر و هماننــد ســازی آن بــا ماشــین 
شــماره 2 ریخته گــری و ممانعــت از توقــف خــط 
تولیــد بــه دلیــل مشــکالت تحریمــی و عــدم ارســال 
ــازل ریخته گــری از دیگــر دســتاوردهای این واحــد  ن

گذشــته اســت. صنعتــی در ســال 
قــوی  فشــار  والوهــای  طــرح  تغییــر  افــزود:  وی 
سیســتم  وایجــاد  زدا  پوســته  فلــوی  مینیمــم 
مصرفــی  کس هــای  فال محاســبه  اتوماتیــک 
همراه ایجــاد  بــه  الکتریکــی  قــوس  درکوره هــای 
کــوره قــوس شــماره  کار  سیســتم اتوماتیــک فرآینــد 

2 و راه انــدازی سیســتم اتصال اتومــات تزریق آرگون 
کــوره پاتیلی از دیگــر رویدادهای مهم  لــدل کارهــای 
گذشــته در ایــن واحــد صنعتــی بــوده اســت. ســال 
کامــل  گفتــه مدیــر مجتمــع فــوالد ســبا تعویــض  بــه 
میــز نوســان قالــب ریخته گــری بــا اســتفاده از تــوان 
داخلــی، کســب رکــورد زمــان ماندگاری ســگمنت ها 
ــه بیــش از 1۰۰ روز و انجــام  در ماشــین ریخته گــری ب
کچر دامی بــار، تعویض  فعالیت هــای تعویــض اســترا
ســیلندر بــرج پاتیــل و تعویــض ســیلندر اســیالتور 
خــط 2 بــرای نخســتین بــار درایــن مجتمــع فــوالد 

ســازی انجــام شــد.
ــر ضــرورت بومی ســازی در  کیــد ب ــا تا وی در ادامــه ب
مجتمــع فــوالد ســبا، اقدامــات انجــام شــده در ایــن 
کــرد: بومی ســازی  زمینــه را برشــمرد و خاطرنشــان 
صفحــات باریــک ریخته گــری به علــت عــدم واردات 
بــه دلیــل تحریم هــای ظالمانــه و همچنیــن  آن 
از  پاتیــل  کشــویی  دریچــه  مکانیــزم  بومی ســازی 
ســال  در  فوالدســازی  واحــد  دســتاوردهای این 

ــت. ــوده اس ــد« ب ــش تولی »جه
ــی  ــازی درام مس ــه بومی س ــاره ب ــا اش ــور ب ــی پ عطای
کــوره قــوس الکتریکــی و ایجــاد صرفــه  دهانــه ســرباره 
گرافیتــی  اقتصــادی ناشــی از عــدم مصــرف الکتــرود 
بومی ســازی  داشــت:  اظهــار  قســمت،  در ایــن 
کــوره پاتیلــی و همچنین  بوســتر پمــپ آرگــون خــط1 
بومی ســازی steady Rest ماشــین ســنگ جدیــد 
گیــری دمــا  بــه همــراه بومی ســازی تجهیز انــدازه 
کــوره قــوس الکتریکــی و بومی ســازی  کســیژن  و ا
موتــور اصلــی قیچــی پاندولی خــط2 ریخته گــری در 

مجتمــع فــوالد ســبا محقــق شــد.
کــوره  وی ادامــه داد: بــرای بومی ســازی رکوپراتــور 
فن هــای  موتــور  بومی ســازی  و  شــماره 2  تونلــی 
ــراه  ــه هم ــماره 1 ب ــی ش ــوس الکتریک ــوره ق ک  KW 1۰
بومی ســازی موتور مندریل شــماره 2 و بومی سازی 
موتــور پینــچ رول شــماره 2 از دســتاوردهای دیگــر 

گذشــته اســت. مجتمــع فــوالد ســبا در ســال 
بومی ســازی  گفــت:  ســبا  فــوالد  مدیرمجتمــع 
مندریــل دانکویلــر بــه همــراه بومی ســازی مجموعه 
کار و بومی ســازی ســگمنت تیــپ B ماشــین  کویــل 
گری از دیگر افتخارات این مجتمع در ســال  ریخته 

گذشــته بــوده اســت.

تکمیل پروژه های استان سرعت می گیرد: 

توسعه اصفهان در بنیاد نصف جهان دنبال می شود 
رشد ۱۰ درصدی تولید آهن اسفنجی 

در مجتمع فوالد سبا 

گزارشربخ

بــا چالــش  را  اقتصاد ایــران ســال ۱۳۹۹  گرچــه  ا
ــا در ادامــه راه تشــدید  ــرد، ام ک ــاز  ــا آغ کرون ــد  جدی
تحریم ها، کمبــود درآمدهــای ارزی و ریالی دولت 
کــه مــردم  کــرد  و کســری بودجــه شــرایطی را ایجــاد 
گوشــت و  روز بــه روز مشــکالت اقتصــادی را بــا 
پوســت خــود لمــس کردنــد و با افزایــش هزینه ها، 

کاهــش یافــت. قــدرت خریــد آنهــا 
گفت وگــو  اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان در 
با ایســنا با نگاهی به اقتصاد ایران در ســال ۱۳۹۹، 
بــرای  اســتثنایی  کــرد: ســال ۹۹ ســالی  اظهــار 
اقتصاد کشــور بود و شــاهد نوســانات بســیاری در 
کــه  اقتصــاد بودیــم، از ســوی دیگــر تحریم هایــی 
از ســال ها قبــل شــروع شــده بــود، آثــار آن در ایــن 
کــرد و فشــار مضاعفــی  ســال نمــود بیشــتری پیــدا 
کــرد، همچنیــن دســت دولــت  بــه مــردم تحمیــل 

کســب درآمدهــا خالــی شــد. در 
وی ادامــه داد: از ســوی دیگــر تــورم در ســال ۹۹ 
نــه تنهــا کاهــش نیافــت، بلکه بــا افزایــش، بــر روی 
عــدد ۳۰ تــا ۴۰ درصــد جــا خــوش کــرد و همچنیــن 

کــرد. کرونــا شــوکی بــه اقتصــاد دنیــا و ایــران وارد 
اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان بــا بیان اینکــه 
متاســفانه در ســال ۹۹، شــاخص های اقتصــادی 
کشــور از جملــه ســرمایه گذاری، رشــد اقتصــادی، 
نداشــت،  مناســبی  جایــگاه  و...  نقدینگــی 
 ۹۹ ســال  در  توجه اینکــه  قابــل  نکتــه  گفــت: 
فشــار اقتصــادی ناشــی از برهــم خــوردن تعــادل 
نســبی در بــازار، بــر دوش مــردم بســیار زیــاد شــد، 
بــه عنــوان مثــال شــاهد بحــران شــکر، روغــن، 
غ، خیــار، میــوه در بــازار بودیــم، در حالیکــه در  مــر
کشــور  ســال های ۹۸ و ۹۷ شــاهد بحــران ارزی در 

بودیــم.
کمــر بــورس  گذشــته  وی بــا اشــاره به اینکــه ســال 
کــرد: ریــزش بــورس بــه معنــای  شکســت، اظهــار 
کمــر مــردم و خــم شــدن آنهــا زیــر فشــار  شکســتن 
از ســرمایه های  بســیاری  و  بــود  بــورس  ریــزش 

ــت. ــت رف ــردم از دس م
طیبــی بــا اشــاره بــه تشــدید تحریم هــا در ســال 
بــه نتیجــه  گــر برجــام  ا کــرد:  گذشــته، تصریــح 
نرســد، بــه طــور قطــع در ســال ۱۴۰۰ و ســال های 
آتــی، شــاهد آثــار بــدی در اقتصاد ایــران خواهیــم 

ــود. ب
کالن و  کرد: در مجموع شــاخص های  کید  وی تا
خــرد اقتصــاد همچــون ســبد هزینه هــای خانــوار، 
مشــکالت بنگاه هــای کوچــک و متوســط و فشــار 

بــر آنهــا در ســال ۹۹ درگیــر مجموعــه زیــادی از 
ــا  مشــکالت شــد، از ســوی دیگر ایــن مشــکالت ب

گــره خــورد. تنش هــای سیاســی 
کــرد: بــه طــور قطــع  ایــن اقتصــاددان تصریــح 
از  کــه  وجــود تنش هــای سیاســی و اجتماعــی 
ســال های قبــل تــر بــه ســال ۹۹ منتقل شــده بود، 

شــرایط ســختی را بــرای اقتصاد ایــران رقــم زد.
کــرد و  اشــاره  کرونــا  بحــران  بــه  وی همچنیــن 
کشــف آن در دنیــا  کســن و  افــزود: دسترســی بــه وا
ــی  ــی، فرصت ــیون همگان کسیناس ــن وا و همچنی
کــه بــه مــرور  کــرد، چرا بــرای اقتصــاد جهان ایجــاد 
کمتــر  کوویــد  گســترش بیمــاری  میــزان شــیوع و 
خواهــد شــد و پیــدا شــدن شــرایط تــازه در اقتصاد 
دنیــا می توانــد منجــر بــه تقاضاهــای جدیــد شــود 
کــز تولیــدی و خدماتــی دوبــاره فعــال شــوند. و مرا

کــه از ایــن فرصت  کــرد: کشــورهایی  کیــد  طیبــی تا
کسیناســیون  وا بــه  اقــدام  ســریع  و  اســتفاده 
هزینه هــای  و  میــر  و  مــرگ  میــزان  کرده انــد، 
کاهــش می یابــد، امــا  کوویــد۱۹ در آنهــا  بیمــاری 
بــه دالیــل مختلــف همچــون  متاســفانه ایران 
برخــی  و  کشــور  اقتصــادی  و  مالــی  ضعــف 
کســن و... در حــوزه  مشــکالت بــر ســر خریــد وا
کسیناســیون ســرعت الزم را نداشــته و به نوعی  وا
برخــی فرصت هــا را از دســت داده اســت، البتــه 
گــر تکلیــف FATF مشــخص شــود، دیگــر شــاهد  ا

بــود. برخــی فرصــت ســوزی ها نخواهیــم 
وی دربــاره جایــگاه اقتصاد ایــران در دنیــا طــی 
گذشــته نیــز، توضیــح داد: متاســفانه ایران  ســال 
گذشــته در شــاخص های مختلفــی  طــی ســال 
نــرخ  گــذاری،  کار، ســرمایه  کســب و  همچــون 
کــت و... رتبــه خوبــی در دنیــا نداشــته اســت. فال

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه اصفهــان در ادامــه بــا 
گفــت:   ،۱۴۰۰ ســال  در  اقتصاد ایــران  تحلیــل 
همــواره باید به عملکرد شــاخص های اقتصادی 
کنیــم؛ بــه طــور مثــال تــورم ســال ۱۳۹۹  توجــه 
کســری بودجــه و اثــرات آن بــه ســال  و همچنیــن 
جدیــد منتقــل می شــود، اما اقــدام و برنامــه ریزی 
الزم می تواند موجب ثبات و آرامش نســبی برای 

گذاری هــا شــود. سیاســت 
بــه  ترامــپ  رفتــن  از  بعــد  بیان اینکــه  بــا  وی 
کاســته  طــور قطــع از شــدت و فشــار تحریم هــا 
کرد: ایــن شــرایط می توانــد  شــده اســت، اظهــار 
کنــد  فرصت هایــی را بــرای تنــش زدایی ایجــاد 
و از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه افزایــش صــادرات 
کرونــا در پــی  کاهــش اثــرات  نفــت و همچنیــن 
اقتصــاد  ســخت  شــرایط  و...  کسیناســیون  وا
بــه  اقتصاد ایــران  حــال  و  می شــود  تعدیــل 
خصــوص در نیمــه دوم امســال، اندکی نســبت به 

ســال ۹۹ بهتــر خواهــد شــد.
طیبــی دربــاره انتخابــات و تغییــر دولــت در ســال 

گــر در دولــت جدیــد سیاســت های  گفــت: ا  ،۱۴۰۰
انضبــاط مالی ایجــاد شــود و تــالش بــرای بهــره 
بــه  می توانــد  شــرایط  یابد ایــن  افزایــش  وری 
کنــد، امــا بــا توجــه به اینکــه  کمــک  اقتصاد ایــران 
دولــت جدیــد رویکــرد جدیــدی خواهــد داشــت، 
کنترلــی بــر  پیــش بینــی می شــود بــه طــور نســبی 

شــود. اوضاع ایجــاد 
وی بــا بیان اینکــه بــه طور قطع مهمترین چالش 
اقتصاد ایــران نداشــتن ارتبــاط بــا اقتصــاد دنیــا 
کــرد: باید ایــن مشــکل حــل شــود  اســت، تصریــح 
تــا شــرایط بــرای ورود ســرمایه های خارجــی بــه 

کشــور مهیــا شــود.
کیــد  تا بــا  اصفهــان  دانشــگاه  اقتصــاد  اســتاد 
کشــور  بر اینکــه در حــال حاضــر بدنــه تولیــد در 
ــد  ــذاری جدی گ ــرمایه  ــه س ک ــت، چرا ــوده اس فرس
آنهــا  روی  بــر  نــو  تکنولوژی هــای  ورود  بــرای 
کــرد: از ســوی دیگــر تقویــت  نداشــته ایم، تصریــح 
کشــور بســیار  بخــش خصوصــی بــرای اقتصــاد 

دارد. اهمیــت 
کرونــا  کــرد: بــه طــور قطــع اثــرات  وی خاطرنشــان 
تــا چنــد مــاه آینــده تعدیــل می شــود و بــه شــدت 
گذشــته نخواهــد بــود و طبیعتــا اقتصــاد  ســال 
جهانــی نیــز از رکــود خارج می شــود در این شــرایط 
گردشــگری  بخــش خدمــات همچــون هتل هــا، 

ــاره شــاهد تقاضــا می شــوند و... دوب

اقتصادایراندرسال۱۴۰۰بهکدامسمتمیرود؟
قانــون  تکلیــف  وجــود  بــا  اخیــر  ســال های  طــی 
بودجــه مبنــی بــر حــذف پردرآمدهــا از لیســت یارانــه 
بگیــران، اقــدام جــدی در ایــن رابطه صــورت نگرفت 
و دولــت بــه پرداخــت نقــدی بــه ۷۸ میلیون ایرانــی 
اعــم از نیازمنــد و غیــر نیازمنــد ادامــه داد، ولــی در 
قانــون بودجــه ســال جــاری همیــن تکلیــف هــم 
برداشــته شــد تا روال معیــوب پرداخــت یارانه بدون 
کــه  هیــچ اصالحــی ادامــه داشــته باشــد؛ موضوعــی 
کیــد بــرای افزایــش مبلــغ  حتــی مجلــس بــا وجــود تا

یارانــه توجهــی بــه آن نکــرد. 
نقــدی  یارانــه  غیرهدفمنــد  و  جمعــی  پرداخــت 
قانــون  اجــرای  اصلــی  چالش هــای  از  همــواره 
ــا  کــه ب هدفمنــدی یارانه هــا بــوده و ۱۰ ســالی اســت 
کنــون هیــچ برنامــه  شــروع آن در دولــت دهــم تــا 
منســجم و کارآمــدی بــرای رفع ایــن معضــل اجرایی 
کــرات  بــه  ســال ها  تمامی ایــن  در  اســت.  نشــده 
کارشناســان  از  و  بــوده  مطــرح  غربالگــری  بحــث 
گرفتــه تــا مجلــس و حتــی خــود دولــت از حــذف 
دهک هــای بــاال و ضــرورت آن ســخن گفته انــد ولــی 
در عمــل اتفاقــی نیفتــاده اســت؛ زمانــی بهانــه نبــود 
بانک هــای اطالعاتــی مطــرح بــود و زمانــی دیگــر 

نگرانــی از بازخوردهــای حــذف یارانــه.
طی ایــن ســال ها قانــون بودجــه همــواره محلــی 
بــرای مناقشــه دربــاره جریــان هدفمنــدی یارانه هــا 
بــه ویــژه پرداخت هــای نقــدی بــوده اســت و بعــد از 
کــه زمــان بررســی الیحــه بودجــه وجــود  بحث هایــی 
ــه تکلیــف حــذف  داشــت یکــی از بندهــای ثابــت ب
ســه دهــک بــاال بر می گشــت؛ تکلیفــی کــه دولت نیز 
معمــوال در الیحــه ســال بعــد آن را تکــرار می کــرد ولــی 

بــه نتیجــه ای نمی رســید.

در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰ دولــت بــه روال قبــل 
بنــد مربــوط بــه حــذف ســه دهــک بــاال را در تبصــره 
کیــد شــد »وزارت  ۱۴ گنجانــده بــود؛ بــه طــوری کــه تا
کلیــه  کار و رفــاه اجتماعــی بــا اســتفاده از  تعــاون، 
بانک های اطالعاتی نســبت به شناســایی و حذف 
ســه دهک باالی درآمدی از فهرســت یارانه بگیران 

کنــد.« اقــدام 
ــره ۱۴  ــر تبص ــذری ب گ ــه و  ــون بودج ــب قان ــا تصوی ام
ــه خبــری از تکلیــف غربالگــری و  ک نشــان می دهــد 
ــاال نیســت و بنــد مربوطــه در  حــذف دهک هــای ب

الیحــه نیــز حــذف و بــه قانــون نیامــده اســت.
ایــن حــذف در شــرایطی صــورت گرفتــه کــه تــا پیــش 
از ایــن هــم بــا وجــود الــزام قانــون بودجــه، دولــت 
کــه بــرای حــذف دهک هــای  در معــدود دفعاتــی 
پردرآمــد اقــدام کرد نیمه کاره رها شــد و در اظهارات 
مقامــات دولتــی دیــده می شــد کــه نگرانــی از تبعــات 
و یــا حــذف اشــتباه مانــع از ادامــه جریــان غربالگــری 
شــده اســت؛ در حالــی کــه دولــت در پرداخت کمک 
کــه در جریــان افزایــش قیمــت بنزیــن در  معیشــتی 
دســتور کار قــرار داد بــه راحتــی ســه دهک بــاال را کنار 
گذاشــته و فقــط ۶۰ میلیــون نفــر از یارانــه بگیــران را 
هــدف قرار داد و مشــخص نشــد چــرا پرداخت یارانه 
نقــدی را نیــز محــدود بــه همیــن ۶۰ میلیــون نفــر 

کنــار نمی گــذارد. نکــرده و پردرآمدهــا را 
ــق از  ــی دقی گزارش گاه  ــچ  ــه هی ک ــود  ــی ب ــن در حال ای
گرفتــه و  وضعیــت غربالگــری و حذف هــای صــورت 
توقــف و یــا ادامــه آن بــه صــورت عمومی ارائــه نشــد 
کــه اعــالم شــده نشــان می دهــد همچنــان  و آنچــه 
ــه ۹۵  حــدود ۷۸ میلیــون نفــر و تعــدادی نزدیــک ب

درصد ایرانی هــا یارانــه نقــدی دریافــت می کننــد.

ایــن پرداخــت نقــدی ۴۵ هــزار و ۵۰۰ تومانــی در مــاه 
بیــش از ۳۵۰۰ میلیــارد تومــان و در ســال تــا ۴۲ هــزار 
کــه موجــب شــده در  میلیــارد تومــان هزینــه دارد 
کســری  گاهــا دولت هــا بــه دلیــل  ســال های اخیــر 
کــرده و  رو بــه جبــران از منابــع بانــک مرکــزی حرکــت 
ســهم بخش هــای دیگــر را خــرج آن کننــد؛ در حالــی 
کــه می توانســتند بــا عــدم پرداخــت بــه دهک هــای 
بــاال هــزاران میلیــارد صرفــه جویــی داشــته باشــند.

امــا در بودجــه امســال هــم بــا وجود اینکــه مجلــس 
کمیســیون تلفیــق یارانــه را هــدف قــرار  و بــه ویــژه 
داده بــود و مدعــی انجــام اصــالح در ایــن رابطــه بــود، 
فقــط بحــث افزایــش مبلــغ آن مطــرح و بــه نحــوی 
کــه بــه افزایــش دو برابــری یارانــه  پیشــنهاد شــد 
دهک هــای بــاال منتهــی می شــد تــا غربالگــری و 
کــه مصــوب شــد از محــل منابــع  اصــالح بــه گونــه ای 
ناشــی از حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانــی، از جمعیــت ۷۸ 
میلیونی یارانه بگیران، ۳۵ میلیون نفر اول  ماهانه 
بیــش از ۱۸۰ هــزار تومــان و حــدود ۲۳ میلیــون نفــر 
دیگــر ماهانــه  ۱۳۸ هــزار تومــان یارانــه دریافــت کننــد 
کــه حــدود ۲۰ میلیــون نفــر هســتند هــم ۹۱  و مابقــی 

هــزار تومــان در مــاه، یارانــه بگیرنــد.
در نهایت ایــن مصوبــه تلفیــق در صحــن علنــی رای 
نیــاورد ولــی مصوبــات نهایــی هــم  بــه اصالحــی در 
جریــان پرداخت هــای منتهــی نشــد و آنچــه اتفــاق 
افتــاده حتــی حــذف تکلیــف حــذف ســه دهــک 
کســی و  اول اســت. در ایــن شــرایط ظاهــرا دیگــر 
و چرخــه  نیســت  غربالگــری  دنبــال  بــه  مرجعــی 
کــه باید  اشــتباه پرداخت هــای نقــدی بــه هــر دلیلی 
مســئوالن مربوطه پاسخگو باشند همچنان ادامه 

خواهــد داشــت.

حذف یارانه پردرآمدها حذف شد!
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کرونایــی برخی  شــهردار اصفهــان گفــت: در شــرایط 
گرفتنــد  قــرار  فشــار  تحــت  شــدت  بــه  بخش هــا 
تحمیــل  شــهرداری  بــه  ســنگینی  هزینه هــای  و 
ــا انتخــاب مدل هــای جدیــد  شــد، امــا شــهرداری ب
کــه علی رغم تمام ســختی ها  کــرد  شــرایطی را ایجــاد 

ــاخت. ــی را محقــق س ــاب عمران ــعار انق ش
 قــدرت اهلل نــوروزی در یکصــد و شــصت و پنجمیــن 
جلســه علنی شــورای اسامی شــهر اصفهان با ارائه 
گذشــته شــهرداری  گزارشــی از فعالیت هــای ســال 
کــرد: ســال ۹۹ ســالی بســیار ســخت و دشــوار  اظهــار 
کرونایــی مواجــه بودیــم و ایــن  کــه بــا شــرایط  بــود 
شــرایط شــهرداری را بــا چالش هــای بزرگــی مواجــه 
کــرد و عــاوه بــر بخــش خصوصــی شــهرداری نیــز 

دچــار آســیب شــد.
کرونایــی برخــی بخش هــا  وی افــزود: در شــرایط 
گرفتنــد و هزینه هــای  بــه شــدت تحــت فشــار قــرار 
سنگینی به شــهرداری تحمیل شــد، اما شهرداری 
کرد  بــا انتخــاب مدل هــای جدیــد شــرایطی را ایجــاد 
کــه علــی رغم تمام ســختی ها شــعار انقــاب عمرانی 

را محقــق ســاخت.
شــهردار اصفهــان با بیان اینکه تحریم هــا کار را برای 
شــهرداری در حوزه هایــی همچــون متــرو که نیاز به 
خریــد خارجــی داشــتیم بــا دشــواری های زیــادی 
گر ۵۹۰ میلیون یــورو در  مواجــه کــرده اســت، افــزود: ا
شــورای اقتصــاد تصویــب و امــکان تحقــق آن وجــود 
داشــت بــرای خــط دو متــرو اصفهــان شــرایط بســیار 

خوبــی فراهــم می شــد.
ایجاد ۱۵ کیلومتر پیاده راه سازی در شهر اصفهان

 ۱۵ کنــون  تا  ۹۶ ســال  از  بیان اینکــه  بــا  نــوروزی 
کیلومتــر پیــاده راه ســازی در شــهر اصفهان ایجــاد 
گفت: ایــن میــزان معــادل ۱۲۴ هــزار  شــده اســت، 
کــه  مترمربــع در بافت هــای تاریخــی شــهر اســت 
منجــر بــه نوســازی و بهســازی این بافت هــا شــده 

اســت.
گفــت: معتقدیــم بایــد بــه خــرد جمعــی متکــی  وی 

شــویم و تصمیمــات مبتنــی بــر خردبــاوری باشــد.
در  فعالیت هــا  درصــدی   ۱۴ رشــد  از  نــوروزی 
کمیســیون تصویــب طرح هــای شــهرداری خبــر داد 
کــرد: در بخــش هوشمندســازی شــهر نیــز  و تصریــح 
چندیــن خدمــت از طریــق سیســتم به شــهروندان 

ارائــه می شــود.
راه اندازی ۴ دفتر تسهیلگری در مناطق کمتر 

برخودار شهر

دفتــر  چهــار  راه انــدازی  از  اصفهــان  شــهردار 
کمتر برخودار شهر خبر داد  تسهیلگری در مناطق 
و افــزود: در حــوزه فرهنگــی یکــی دیگــر از موضوعــات 
کــه اقدامات  مــورد توجــه »ســامت فیــروزه ای« بــود 

ــی در ایــن راســتا انجــام شــد. خوب
وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای انجــام شــده در حــوزه 
کــرد: تدویــن بودجــه  برنامه ریــزی شــهری اظهــار 
کمیســیون ها و حضــور در جلســه  و طــرح آن در 
شــورای اسامی شــهر از شــاخص ترین اقدامات این 

حــوزه بــه شــمار می آیــد.
نجات شهر از آلودگی ها

و  بنــدی  جمــع  از  خرســندی  ابــراز  بــا  نــوروزی 
انتشــار نتیجــه برخــی از پژوهش هــای بنیادیــن 
کــرد: در حــوزه آالیندگی هــا قــراردادی بــا  تصریــح 
کــه  دانشــگاه های صنعتــی و اصفهــان داشــتیم 
آالیندگی هــا  کاهــش  و  شناســایی  در  آن  نتیجــه 
بســیار تأثیرگذار اســت و این نتایج در تدوین برنامه 

گرفتــه اســت. اصفهــان ۱۴۰۵ مبنــا قــرار 
علمــی  پژوهش هــای  اســاس  بــر  داد:  ادامــه  وی 
از  شــهر  نجــات  راســتای  در  را  اساســی   اقدامــات 

داده ایــم. قــرار  کار  دســتور  در  آلودگی هــا 
ارائه ۱۰۰ خدمت الکترونیکی به شهروندان

شــهردار اصفهان با بیان اینکه تهیه و تدوین طرح 
جامــع شــهر مبتنــی بــر مشــارکت اقشــار، اصنــاف و 
صاحبــان خــرد و اندیشــه انجام شــده اســت، افــزود: 
ارائــه بالــغ بــر ۱۰۰ خدمــت الکترونیکــی از طریــق میــز 
خدمــت الکترونیــک و درگاه الکتریکــی شــهرداری از 

دیگــر خدمــات انجــام شــده بــه شــمار می آیــد.
تومانــی  میلیــارد   ۹۰ قــرارداد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــرد:  کیــد  تأ اتوبوســرانی  هوشمندســازی  بــرای 
سیســتم های  زودی  بــه  قــرارداد  اســاس این  بــر 
اجرایــی  اتوبوســرانی  در   AFC و   AVL هوشــمند 

. د می شــو
نــوروزی بــا ابــراز خرســندی از دریافــت تندیــس در 
کــرد:  جشــنواره پژوهــش و نــوآوری شــهری اظهــار 
دریافــت جایــزه چهار ســتاره تعالی ســازمانی از دیگر 
کــه  موفقیت هــای شــهرداری اصفهــان اســت چــرا 
ــی در ایــن عرصــه حضــور یافتیــم و  ســه ســال متوال
ســال گذشــته جایــزه چهــار ســتاره را دریافت کردیم 
کنــد تــا بــه نقــاط  و ایــن حرکــت بایــد تــداوم پیــدا 

ــم. ضعــف و قــوت در شــهرداری پــی ببری
افتتاح ۲۰ پروژه شاخص شهری در سال ۹۹

وی بــا اشــاره بــه فعالیت هــای عمرانــی انجــام شــده 
گفــت: در حــوزه عمرانــی همچــون ســایر  در شــهر 

حوزه هــا نهایــت تــاش انجــام شــد تا بتوانیــم قانون 
کنیــم. را بــه صــورت دقیــق رعایــت 

 ۹۵ ســال  در  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 
وضعیــت تــرک تشــریفات اوضــاع خوبــی نداشــته به 
کــه ۱۷ درصــد قراردادهــا بــا تــرک تشــریفات  طــوری 
انجــام می شــده اســت، ادامــه داد: تــرک تشــریفات 
بــه ســه  و ســال ۹۷  بــه هفــت درصــد  ســال ۹۶ 
درصــد رســید و در ســال ۹۸ ســه درصــد حفــظ شــد 
گذشــته شــاهد یــک درصــد تــرک  و در ادامــه ســال 
که ترک تشــریفات را متضمن  تشــریفات بودیم چرا 

تالــی فاســدها می دانیــم.
کــرد: اعتبــارات عمرانــی شــهرداری در  وی اظهــار 
ســال گذشــته بــه چهــار هــزار و ۶۸۵ میلیــارد تومــان 
محوریــت  بــا  و  بنــدی  دســته  پروژه هــا  و  رســید 

ســنجش پذیــری ارائــه شــد.
نــوروزی بــا بیان اینکــه پروژه هــای عمرانــی شــهر بــه 
ســه دســته شــاخص، مهم منطقه ای و منطقه ای 
ســال  کــرد:  خاطرنشــان  اســت،  شــده  تقســیم 
گذشــته ۲۰ پــروژه شــاخص شــهری افتتــاح شــد و یــا 
گرفــت همچنیــن ۳۰ پــروژه  در آســتانه افتتــاح قــرار 
مهــم منطقــه ای و ۱۹۰ پروژه منطقه ای افتتاح شــد 

گرفــت. یــا در آســتانه بهــره بــرداری قــرار 
مرکــز  پــروژه  درصــدی   ۹۵ پیشــرفت  از  وی 
و  داد  خبــر  اصفهــان  بین المللــی  همایش هــای 
کــرد: پــروژه میــدان شــهدای هســته ای در  اظهــار 
ســال ۱۴۰۰ بــا تکمیــل اقدامــات عمرانــی در ســه 
از جملــه مشــتاق،  بــه میــدان  خیابــان منتهــی 

می شــود. افتتــاح  رود  زاینــده  و  ارغوانیــه 
و  چهاربــاغ  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــهردار 

خیابان هــای منتهــی بــه آن و میــدان امــام حســین 
)ع( همچنیــن پــروژه مجموعــه پل هــا و تقاطــع 
غیرهمسطح شهید سلیمانی آماده افتتاح است، 
افــزود: خــط انتقــال پســاب شــمال شــهر از ابتــدای 
بلــوار فرزانــگان تــا میدان المپیک اجرا شــده اســت.
وی ادامــه داد: ســال گذشــته پروژه هــای پــل آفتاب 
»هــر  برنامــه  در  آســمان  و  تابــان  خیابان هــای  و 
یکشــنبه، یــک افتتــاح« به طور رســمی افتتاح شــد.

تقویت ارتباط با خواهرخوانده های اصفهان
کل  ــه فعالیت هــای حــوزه اداره  ــا اشــاره ب ــوروزی ب ن
کــرد:  ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری اظهــار 
کــه بایــد  در ایــن حــوزه اتفاقــات خوبــی رقــم خــورده 
گــر نگاه هــا درســت  کــه ا بــه درســتی دیــده شــود چــرا 

نباشــد، نتایــج غلــط خواهــد بــود.
گذشــته جشــنواره بین المللی  وی ادامه داد: ســال 
کــودکان و نوجوانــان در شــرایط کرونایی  فیلم هــای 
از طریــق فضــای مجــازی بــه نحــو شایســته ای برگزار 

کــودکان را فراهــم کردیم. شــد و زمینــه اســتفاده 
برگزاری ایــن  صرفه جویــی  محــل  از  گفــت:  وی 
تبلــت  بــه خریــد  تومــان  جشــنواره ۵۰۰ میلیــون 
یافــت  اختصــاص  بضاعــت  بــی  کــودکان  بــرای 
که ایــن رقــم بــا تصویــب شــورای شــهر بــه دو میلیــارد 
تومــان افزایــش یافــت و شــهرداری نســبت بــه خرید 
کــرد و بــا نظــر آمــوزش و پــرورش بــه  تبلت هــا اقــدام 
ــتند و  ــت داش ــه تبل ــاز ب ــه نی ک ــت  ــانی رف کس ــه  خان
البتــه نتیجــه آن در جامعــه مشــهود خواهــد بــود.
شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه تقویــت ارتبــاط بــا 
گفــت: چــراغ ارتبــاط  خواهرخوانده هــای اصفهــان 
کــم  اصفهــان بــا برخــی از شــهرهای خواهرخوانــده 

که خوشــبختانه با  ســو شــده بود و فروغی نداشــت 
کراتــی  ابتــکارات جدیــد چــراغ آن پرفــروغ شــد و مذا
بــا ســفرا و شــهرداران کویــت، فلورانــس و کواالالمپور 
از طریــق فضــای مجــازی انجــام و منجــر بــه تبــادل 
شــهری  دیپلماســی  شــد؛  دانــش  و  تجربیــات 
اصفهــان مــورد اســتقبال وزارت خارجــه نیــز قــرار 

گرفــت.
کارشناســی  کــرد: معتقدیــم پایگاه هــای  کیــد  وی تأ
گــر عــده ای ارتبــاط بــا ســایر  مــا بایــد تقویــت شــود؛ ا
شــهرها را صــوری بداننــد در واقــع نتیجــه نبــود 
شــناخت صحیــح آنهــا از روابــط بین الملــل اســت.
بــه طــرح شــهروند دیپلمــات  اشــاره  بــا  نــوروزی 
کارشناســان خبــره و  گفت: ایــن طــرح بــه اذعــان 
فــن خــوب جــواب داده و ســفرای ایران در  اهــل 
از موفقیت ایــن طــرح  کشــورهای خواهرخوانــده 

می گوینــد. ســخن 
گفــت: خواهرخواندگــی شــهرهای حیدرآبــاد  وی 
گــر  و ســمرقند تــا مــرز امضــا پیــش رفتــه اســت؛ ا
کار یک شــب  اصفهان امروز در دنیا شــناخته شــده 
و یــک روز نبــوده بلکه حاصل اقدامات انجام شــده 

ــت. ــوده اس ــکار عمومی ب ــنگری اف و روش
بازسازی ۱۲۰ دستگاه اتوبوس

شــهردار اصفهــان بــا اشــاره بــه اقدامات انجام شــده 
در حــوزه حمــل و نقــل شــهرداری خاطرنشــان کــرد: 
قــرارداد بازســازی ۷۰۰ دســتگاه اتوبــوس بــا دولــت 
کنــون ۱۲۰ دســتگاه اتوبــوس  کــه تا منعقــد شــده 

در ایــن راســتا بازســازی شــده اســت.
 ۱۰۰ خریــد  قــرارداد  انعقــاد  بــا  بیان اینکــه  بــا  وی 
دســتگاه اتوبــوس جدیــد، ۸۰ دســتگاه آن وارد شــهر 

شــده و ۲۰ دســتگاه باقیمانــده نیــز بــه زودی بــه 
نــاوگان اتوبوســرانی اصفهــان اضافــه خواهــد شــد، 
کــرد: خطــوط بی آر تی شــهر از ۷۰ کیلومتر به  کیــد  تأ

کیلومتــر افزایــش یافتــه اســت.  ۸۴
افزایش ۷۶ کیلومتری مسیرهای دوچرخه 

سواری در شهر
مســیرهای  کیلومتــری   ۷۶ افزایــش  از  نــوروزی 
دوچرخــه ســواری در شــهر خبــر داد و افــزود: تعــداد 
ــال  ــن در س ــهر از ۴۱ دوربی ــی ش ــای نظارت دوربین ه
۹۶ به ۶۱ دوربین در ســال ۹۹ رســید و ســامانه های 
ثبــت تخلــف نیــز از ۶۴ دوربیــن در ســال ۹۶ بــه ۱۰۳ 

ســامانه در ســال ۹۹ افزایــش یافــت.
گذشــته  وی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه در ســال 
ســامانه مدیریــت هوشــمند پــارک حاشــیه ای در 
شــهر راه انــدازی شــد، گفت: این اقــدام عدالت پارک 
ــرار می کنــد. خودروهــا در حاشــیه خیابان هــا را برق

حــوزه  فعالیــت  بــه  اشــاره  بــا  اصفهــان  شــهردار 
گــر شــهر  کــرد: ا خدمــات شــهری شــهرداری اظهــار 
را زیبــا می بینیــد حاصــل فعالیــت ســازمان پارک هــا 
گــر آن را تمیــز می بینیــد حاصــل  و فضــای ســبز و ا
کارکنــان خدمــات شــهری  و  کبان هــا  پا فعالیــت 
میلیــون   ۴۰ روز  هــر  کــه  چــرا  اســت  شــهرداری 
مترمربــع نظافــت معابــر و چهــار هــزار هکتــار آبیــاری 

فضــای ســبز در شــهر انجــام می شــود.
بهداشــتی  ســرویس های  تعــداد  داد:  ادامــه  وی 
گذشــته  شــهر از ۲۹۲ در ســال ۹۶ بــه ۳۹۴ در ســال 
افزایــش یافتــه اســت؛ همچنیــن شــاهد افزایــش ۱۹ 
میلیــون مترمکعبی میزان اســتفاده از پســاب برای 

آبیــاری فضــای ســبز بوده ایــم.
احداث ۵ نیروگاه خورشیدی در شهر

نــوروزی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر ۱۵ درصــد 
فضــای چهــار هــزار هکتــاری ســبز شــهر از طریــق 
پســاب آبیــاری می شــود و قــرار اســت بــه ۵۰ درصــد 
خورشــیدی  نیــروگاه  پنــج  گفــت:  یابــد،  افزایــش 

جدیــد در شــهر احــداث شــده اســت.
وی از کاهش متوســط زمان رســیدن آتش نشــانان 
بــه محــل حــوادث و حریــق در شــهر خبــر داد و 
گفــت: ســال ۹۶ متوســط زمــان رســیدن نیروهــای 
آتــش نشــان ۲۴۶ ثانیــه بــود که در ســال گذشــته به 
۲۳۰ ثانیــه رســیده اســت. شــهردار اصفهــان ادامــه 
داد: ســطح پوشــش  ایســتگاه های آتــش نشــانی 
از ۶۰ درصــد بــه ۷۰ درصــد رســیده اســت و عقابــان 
تیزپــرواز در آتــش نشــانی در شــهر، حریــم و حتــی 

ــر حضــور پیــدا می کننــد. دورت

سرانه فضای سبز شهر اصفهان به ۲۸.۰۲ 
رسیده است

وی با بیان اینکه ســرانه فضای ســبز شــهر اصفهان 
به ۲۸.۰۲ رســیده اســت، خاطرنشــان کرد: در چهار 
گذشــته ۳۰۰ هکتــار بــه فضــای ســبز شــهر  ســال 
کــه بخشــی از آن در پــروژه پــل  افــزوده شــده اســت 
آفتــاب، ادامــه بلــوار فرزانــگان و ۵۰ هکتــار فضــای 
ســبز در بختیــار دشــت بــه عنــوان یک اقدام زیســت 
محیطــی، انســانی و حقــوق بشــری انجــام شــده 

اســت.
کــرد: انجام ایــن خدمــات در شــهر  کیــد  نــوروزی تأ
بــرای مــردم شــیرین اســت و هرکــدام از آنها می تواند 
کنــد؛ مــردم بــه  دل مــردم را شــاد و امیدواری ایجــاد 
امیــد نیــاز دارنــد و کســی کــه بخواهد بــا امید مقابله 
و ایجــاد یــأس کنــد، حرکتی انســان دوســتانه و دفاع 

از حقــوق شــهروندی انجــام نــداده اســت.
برای تحقق حقوق شهروندی همه امکانات 

شهر را بسیج کردیم
وی افــزود: از بــدو ورود بــه شــهرداری نــه تنهــا بــه 
انقــاب عمرانــی بلکــه بــه انقــاب اخاقــی توجــه 
داشــته و آن را معیــار فعالیت هــا قــرار دادیــم؛ ادب، 
شــعور، تربیــت انســانی و اســامی را معیار قــرار دادیم 
کردیــم و معتقدیم ایــن رونــد بایــد  و اینگونــه حرکــت 

در تمــام بخش هــا تقویــت شــود.
کیــد بر اینکــه در مســیر انجــام  شــهردار اصفهــان بــا تأ
کســی ســخن  فعالیت هــا هرگــز خــارج از ادب بــا 
نگفتیم و موازین اخاقی را نادیده نگرفتیم، اظهار 
ــرد: در راســتای تحقــق حقــوق شــهروندی همــه  ک
کردیــم تــا مــردم بــه عنــوان  امکانــات شــهر را بســیج 
خــود  خادمــان  تــاش  از  شــهر  اصلــی  صاحبــان 
کــرد: ارزش هــای  بهــره ببرنــد. وی اظهــار امیــدواری 
و  بخشــیم  تحکیــم  رفتارهــا  در  را  اســامی   نــاب 
اســتوانه های اخــاق، ادب و عدالــت تقویــت شــود 
کــه در  کنیــم تــا جوانانــی  تــا بــا امید ایجــاد جاذبــه 
گفتــار  کــردار و  کمیــن فرصت هــا هســتند از رفتــار، 
گــر اعتقــاد به ایــن مســئله داریــم  گیرنــد؛ ا مــا پنــد 
بایــد همــه جوانــب را بــا هــم در نظــر بگیریــم و البتــه 
هیــچ چیــزی مهم تــر از مصلحت اجتماعــی، اخاق 

اســامی و منفعــت عمومــی و ملــی نیســت.
کــرد: خوشــحالیم امــروز  کیــد  شــهردار اصفهــان تأ
کلمــه ای خــارج از موازیــن اســامی،  کســی از مــا 
انسانی، اخاقی و عرفی نشنیده است و امیدواریم 
کــه رضــای خــدا و خلــق  همــه باهــم بتوانیــم راهــی 

خــدا در آن باشــد را ادامــه دهیــم.

ح کرد؛ شهردار اصفهان در جلسه علنی شورای اسالمی شهر مطر

استقبال وزارت خارجه از رویکرد جدید دیپلماسی شهری اصفهان
خبرربخ

خبر

معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
بــا اشــاره بــه فــروش بیــش از ۷.۶ میلیــون تنــی 
گفــت: فــوالد  محصوالت ایــن شــرکت در ســال ۹۹ 
مبارکــه عــاوه بــر تحقــق برنامــه فــروش ســالیانه 
ــن  ــزار ت ــون و ۷۵۳ ه ــل ۷ میلی ــا حم ــود در ۹۹، ب خ

کــرد.  محصــوالت، رکــورد جدیــدی را ثبــت 
گــزارش روابــط عمومی شــرکت فــوالد مبارکــه،  بــه 
جدید ایــن  رکــورد  دربــاره  جوانبخــت  طهمــورث 
محصــوالت  تحویــل  و  فــروش  درحــوزه  شــرکت 
 1۳99 ســال  در  داشــت:  اظهــار  مشــتریان  بــه 
ــت  ــرار داش ــه ق ــای ظالمان ــران در اوج تحریم ه که ای
در  بــار  چندمیــن  بــرای  مبارکــه  فــوالد  شــرکت  و 
ــکا و  ــه آمری لیســت تحریم هــای مســتقیم و ظالمان
کرونــا  گرفــت و همچنیــن ویــروس  متحدانــش قــرار 
ــع  ــورها و صنای کش ــه  ــود هم ــترده خ گس ــیوع  ــا ش ب
جهــان را تحــت تاثیــر قــرار داده بــود، فــوالد مبارکــه 
موفــق شــد موفقیت جدیــدی را قالب رکــورد فروش 
و تحویــل محصــوالت خــود به مشــتریان رقــم بزند.
 رکورد حمل 7 میلیون و 7۵۳ هزار تنی محصوالت 
عنــوان  بــه  کــه  افزود: ایــن شــرکت در ســالی  وی 
ســال »جهــش تولیــد« نــام داشــت، توانســت از مــرز 
7 میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن فــروش انــواع محصــوالت 
کــرده و ضمن تحقق برنامه ســال، رکورد  خــود عبــور 
جدیــدی را بــا حمــل 7 میلیــون و 7۵۳ هــزار تــن 

محصــوالت بــه مقصــد مشــتریان بــه دســت آورد.
 

داخلــی  بــازار  تامیــن  در  درصــدی   ۶ رشــد 
معــاون فــروش و بازاریابــی شــرکت فــوالد مبارکــه 
ادامــه داد: از ایــن میــزان، ۶ میلیــون و ۴۶۵ هــزار 
کــه  تــن بــه تامیــن بــازار داخلــی اختصــاص داشــته 
بــا رشــد ۶ درصــدی نســبت بــه ســال 98، از رویکــرد 
کننــده  حمایتــی فــوالد مبارکــه از منابــع مصــرف 

داخلــی حکایــت دارد.
 تامین مستقیم بیش از 11۰۰ مشتری 

کــرد: بــر همیــن اســاس در ســال  جوانبخــت تصریــح 
ــواع  ــه ان ــاز خــود ب گذشــته بیــش از 11۰۰ مشــتری نی
ورق هــای فــوالدی را بــه صــورت مســتقیم از فــوالد 
کرده انــد. از طرفی ایــن شــرکت بــا  مبارکــه تامیــن 
کلیــه  گســترده در  داشــتن شــبکه خــرده فروشــی 
اســتان ها توانســته نیــاز بیــش از ۳ هــزار مشــتری در 
کــز خدماتی خود  اقصــی نقــاط کشــور را از طریــق مرا

کنــد. تامیــن 
 بیش از یک میلیون و 2۰۰ هزار تن صادرات 

ــرکت  ــته ش ــال گذش ــد در س ــرد: هرچن ک ــه  وی اضاف
فــوالد مبارکــه بــه واســطه افزایــش تقاضــا در بــازار 
کثری به نیاز مصرف  داخلی، لزوم پاســخگویی حدا
کننــدگان و همچنیــن رعایــت دســتورالعمل های 
کمیتــه تخصصــی تنظیــم  اباغــی وزارت صمــت و 
کثــری نیاز  بــازار فــوالد، خــود را مکلــف بــه تامیــن حدا
بــازار داخلــی دانســته و در عمــل نیــز بــه آن پایبنــد 
بــوده اســت امــا بــا توجــه به اینکــه در طــول ربــع قــرن 
فعالیت ایــن شــرکت بخــش اعظــم نیازمندی هــای 
تجهیزاتی و تکنولوژیکی، نهاده های مورد نیاز تولید 
و ســرمایه گذاری های توســعه ای آن از محــل منابــع 
ارزی حاصل از صادرات تامین شــده اســت، بخشــی 
ــون و 2۰۰  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــه بال ــوالد مبارک ــروش ف از ف
هــزار تــن محصــوالت بــه صــادرات اختصــاص یافــت 
که ایــن نیــز در شــرایط تحریمــی و محدودیت هــای 
ــه  ــا، موفقیــت قابــل توجهــی ب کرون ناشــی از شــیوع 

شــمار مــی رود.

ــا شــیرینی های اصفهــان  کشــور جهــان ب مــردم ۷۰ 
ــد. ــیرین می کنن ــود را ش کام خ

گز ایــران در اصفهــان تولیــد  در حــدود ۹۰ درصــد 
می شــود و ایــن یعنــی، اصفهانی هــا از متبحرتریــن 
تولیدکنندگان گز هســتند. پس عجیب نیســت که 
انــواع و اقســام این محصــول در نصــف جهــان تولید 
گز آردی، ســکه ای، برشــی، انگشت پیچ،  می شــود؛ 
گــز تولیــدِی  گز هــای شــکاتی و…، از نمونه هــای 

اصفهــان هســتند. 
ســوغات محبــوب شــهر اصفهــان پیشــینه ای چند 
گذشــته پادشــاهان صفــوی  کــه در  صــد ســاله دارد 
گــز بــه عنــوان پییشــکش و هدیــه بــرای ســایر  از 

اســتفاده می کرده انــد. پادشــاهان 
کــه همــان ریشــه  گزانگبیــن  در تهیه ایــن مــاده از 
گز اســت اســتفاده می شــود که البته امــروزه  درخــت 
از  بــه صرفه تــر بودن ایــن شــیرینی  بــرای مقــرون 
غ و شــکر همــراه بــا  گلوکــز، گاب، ســفیده ی تخم مــر

پســته، خــال بــادام و خــال فنــدق اســت.
گــر بــه پســته یــا بــادام حساســیت داریــد؛ دســتتان  ا

کامــا بــاز اســت. چــون انــواع مختلــف  در انتخــاب 
گــز بدون ایــن آجیل هــا یــا بــا نقش آفرینــی فقــط 
ــازار موجــود اســت.  ــا فقــط پســته هــم در ب ــادام ی ب
ــرای پذیرایی هــای دورهمی هــا  ــز لقمــه ای هــم ب گ
اصفهــان  اســتان  بــه  ســفر  می شــود.  اســتفاده 
بدون چشــیدن طعم دلنشــین و دوست داشــتنی 
لطفــی  آن  خوشــمزه  فوق العــاده  شــیرینی های 
و  نخودچــی  برشــتوک،  کرکــی،  شــیرینی  نــدارد. 
برنجــی از جملــه شــیرینی های ســنتی و خاص این 
اســتان بــه شــمار مــی رود و ایــن شــیرینی در میــان 
ــداران بســیاری  گردشــگران طرف مردم ایــن شــهر و 

دارد.

تولیــد بــرق نیــروگاه اصفهان در ســال گذشــته بیش 
از ۱۰ درصــد بیشــتر از ســال قبــل از آن شــده اســت.

عبدالرضــا جعفــری سرپرســت شــرکت مدیریــت 
گفــت: واحد هــای بخــاری  بــرق اصفهــان  تولیــد 
مولــد بــرق نیــروگاه اصفهــان تــا پایــان اســفندماه ۹۹ 
بیــش از ســه میلیــارد و ۳۰۸ میلیــون و ۲۷۰ هــزار 
کیلــووات انــرژی الکتریکــی خالــص تولیــدی را بــه 
که ایــن  کشــور تحویــل داده  شــبکه سراســری بــرق 
میــزان تولیــد بــرق در نیــروگاه اصفهــان ۱۰ درصــد 
بیشــتر از ســال قبــل از آن اســت. اونیــروگاه اصفهــان 
را از پنــج واحــد بخــاری مولــد بــرق بــا ظرفیت هــای 
متنــوع و مجمــوع تــوان اســمی تولید ۸۳۵ مــگاوات 

در  نیــروگاه  افزود: ایــن  و  دانســت  برخــوردار  بــرق 
ــه  ــادر ب ــاز، ق ــورد نی ــوخت م ــن آب و س ــورت تأمی ص
کان شــهر  تولیــد مقــدار معــادل بــرق مــورد نیــاز 
اصفهان در بیشــتر فصول ســال و تحویل به شــبکه 

ــود. ــد ب ــور خواه کش ــرق  ــری ب سراس

اعمــال  گفــت:  اصفهــان  اســتاندار  معــاون 
 ۱۴ فرمانــداری  بــه  کرونایــی  محدودیت هــای 
شهرســتان اســتان اصفهــان ابــاغ شــده اســت.

گفت وگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه  حجــت اهلل غامــی در 
آخریــن وضعیــت اســتان اصفهــان در زمینــه شــیوع 
کرونــا و تصمیمات ســتاد اســتانی مقابله با کرونــا در 
خصــوص اعمــال محدودیت های هوشــمند اظهار 
گــروه دو، ســه و چهــار  داشــت: محدودیــت مشــاغل 

در شــهرهای قرمــز و نارنجــی ابــاغ شــده اســت.
محدودیــت  اســاس  بر ایــن  بیان اینکــه  بــا  وی 
گروه هــای دو، ســه و چهــار در ۶ شــهر بــا  فعالیــت 
کرونــا در اســتان اصفهــان اجرایــی  وضعیــت قرمــز 
خواهــد شــد، ابــراز داشــت: این محدودیت هــا بــه 
شــاهین  خوانســار،  گلپایــگان،  فرمانداری هــای 
شــهر، فاورجــان، نجــف آبــاد و لنجــان ابــاغ شــده 
کرونــای اســتان  اســت. ســخنگوی ســتاد مقابلــه بــا 
اصفهان با بیان اینکه هشــت شهرستان اصفهان، 
کــرون،  مبارکــه، آران و بیــدگل، ســمیرم، تیــران و 
کرونــا قــرار  نائیــن و فریــدن نیــز در وضعیــت نارنجــی 
گروه هــای ســه و چهــار  ــد، ادامــه داد: فعالیــت  دارن

نیــز در ایــن شــهرها ممنــوع اعــام شــده اســت.
راه  اندازی ستادهای شهرستانی کرونا در اصفهان

وی بــا بیان اینکــه در شــهرها بــا وضعیــت زرد نیــز 
ــراز  ــد، اب ــا نظــارت جــدی ادامــه می یاب فعالیت هــا ب
کرونــا نیز  داشــت: ســتادهای شهرســتانی مدیریــت 

در فرمانداری هــا راه انــدازی شــده اســت.

کارمنــدان نیــز در شــهرهای  غامی بــا بیان اینکــه 
کارکنان و در شــهرهای  وضعیت نارنجی با دوســوم 
قرمــز بــا یــک دوم کارکنان فعالیت خواهند داشــت، 
کــرد: در ایــن زمینــه تنها مشــاغلی که نیــاز به  اضافــه 
کارمنــدان اســت اجــازه فعالیــت حضــوری  حضــور 

داده شــده اســت.
تعداد بیماران مبتال به کرونا ۳ برابر شد

ــا بیان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد  وی در ادامــه ب
بیمــاران شناســایی شــده در اســتان اصفهــان ســه 
برابــر تعداد ایــن بیمــاران در ابتــدای ســال جــاری 
کرونــا در  شــده اســت، ادامــه داد: اوضــاع شــیوع 
اصفهان مناســب نیســت و شهروندان باید بیش از 
گذشــته نســبت بــه رعایــت پروتکل ها توجه داشــته 
باشــند. معــاون اســتاندار اصفهــان بــا بیان اینکــه 
کرونــا در اســتان اصفهــان  چنانچــه رونــد ابتــاء بــه 
ادامــه داشــته باشــد بــه زودی بیمارســتان الزهــرا بــه 
ــا  کرون ــه  ــا ب ــاران مبت ــار بیم ــل در اختی کام ــورت  ص
ــدازی بیمارســتان  ــرد: راه ان ک ــه  ــرار می گیــرد، اضاف ق
کار اســت. صحرایــی نیــز در صــورت نیــاز در دســتور 

اجرای طرح زوج و فرد به شرط استقبال از مترو
 ۱۴ امــروز  از  اصفهــان  متــرو  بیان اینکــه  بــا  وی 
گرفتــه اســت،  فروردیــن مــاه فعالیــت خــود را از ســر 
ادامــه داد: چنانچــه حجــم ســفرها با مترو بــا رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی جوابگــو باشــد طــرح زوج و 
فــرد را اعمــال خواهیم کرد و چنانچه از این ظرفیت 
اســتقبال نشــود طــرح زوج و فــرد را اعمــال خواهیــم 

کــرد.

معاون فروش و بازاریابی شرکت فوالد مبارکه خبر داد :

ثبت رکورد جدید فروش و حمل محصوالت فوالد مبارکه 
شیرینی های اصفهان به کام مردم جهان 

افزایش ۱۰ درصدی تولید برق در نیروگاه اصفهان

معاون استاندار اصفهان خبر داد؛

ابالغ محدودیت های کرونایی در۱۴ شهر اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گــذاری  آییــن انعقــاد و تبــادل تفاهــم نامه ســرمایه 
احــداث تاسیســات  بــرای  آهــن اصفهــان  ذوب 
فاورجــان  شهرســتان  روســتای   ۲۵ فاضــاب 
بــا حضــور حجــت االســام و المســلمین ســید 
ناصــر موســوی الرگانــی نماینــده مــردم فاورجــان 
ــاز  ــا جانب ــامی، حمیدرض ــورای اس ــس ش در مجل
کشــور، منصــور  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
یــزدی زاده مدیــر عامــل شــرکت و هاشــم امینــی 
اصفهــان، ۲۸  اســتان  آبفــا  شــرکت  مدیرعامــل 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــفند م اس
گــذاری  آییــن انعقــاد و تبــادل تفاهــم نامه ســرمایه 
احــداث تاسیســات  بــرای  آهــن اصفهــان  ذوب 
فاورجــان  شهرســتان  روســتای   ۲۵ فاضــاب 
بــا حضــور حجــت االســام و المســلمین ســید 
ناصــر موســوی الرگانــی نماینــده مــردم فاورجــان 
ــاز  ــا جانب ــامی، حمیدرض ــورای اس ــس ش در مجل
کشــور، منصــور  مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب 
یــزدی زاده مدیــر عامــل شــرکت و هاشــم امینــی 
اصفهــان، ۲۸  اســتان  آبفــا  شــرکت  مدیرعامــل 

ــد. ــزار ش ــاه برگ ــفند م اس
رییســه  هیــأت  عضــو  الرگانــی  االســام  حجــت 
گذشــته  کــه درســال های  مجلــس بــا بیان ایــن 
از شــبکه فاضــاب شهرســتان  تنهــا ۳۰ درصــد 
فاورجــان اجــرا شــده بــود، امــا بــا ورود ذوب آهــن 
اصفهــان بــه بحــث پســاب تحــوالت زیــادی در 
ــژه  ــه وی حــوزه آب و فاضــاب اســتان اصفهــان و ب
گفت: ایــن  شهرســتان فاورجــان رخ داده اســت، 
گــذاری ذوب آهــن اصفهــان در  اقــدام و ســرمایه 
گرفتــه  راســتای حفــظ و احیــای زاینــده رود انجــام 
کــه بــا وجــود داشــتن حقابــه، بیشــترین  اســت 
گــذاری را در بخــش پســاب انجــام داده  ســرمایه 

و ۹۰۰ میلیــارد تومــان بــرای احــداث و جمــع آوری 
و  اصفهــان  اســتان  ســطح  در  فاضــاب  شــبکه 
کــرده  شهرســتان های لنجــان و فاورجــان هزینــه 

اســت.
ــا اشــاره  منصــور یــزدی زاده مدیــر عامــل شــرکت ب
کــه ذوب آهــن اصفهــان از حقابــه یــک  به ایــن 
گفــت: طــی  متــر مکعبــی از آب زاینــده رود دارد 
آخریــن آمارهــا ذوب آهــن تنهــا نیمی از ایــن حقابــه 
کــه  اســت  حالــی  در  و ایــن  می کنــد  مصــرف  را 
گذشــته  تولید ایــن شــرکت بیشــتر از ســال های 
اســت. وی افــزود: ذوب آهــن اصفهــان عــاوه بــر 
نــگاه اقتصــادی و مدیریــت بــه مصــرف آب بیشــتر 
در راســتای اجــرای مســئولیت اجتماعی اقــدام به 
گــذاری احــداث تاسیســات فاضــاب ۲۵  ســرمایه 

روســتای شهرســتان فاورجــان نمــوده اســت.
یــزدی زاده، ســهم صنایــع در مصــرف آب را انــدک 
ــه در ذوب  گفــت: احــداث تصفیــه خان دانســت و 
آهــن اصفهــان بــا ظرفیــت ۸۸۰ متــر مکعــب بــر 
ســاعت، بــه صــورت BOT بــا شــرکت مپنــا در ســال 
که ایــن پــروژه پیشــرفت  ــه امضــا رســید  گذشــته ب
مجموعــه  وی  اســت.  داشــته  درصــدی   ۲۵
فعالیت هــای ذوب آهــن اصفهــان را در راســتای 
میلیــارد  هــزار   ۲ بــر  بالــغ  آب،  مصــرف  کاهــش 
تومــان دانســت و خاطــر نشــان ســاخت: ذوب 
آهــن اصفهــان بــرای تولیــد ۲۲۰ مــگا وات بــرق از 
گاز طبیعــی اســتفاده  گاز فراینــدی و مقدار اندکــی 
بــا مســاعدت مســئولین در وزارت  کــه  می کنــد 
نیــرو طبــق قانون ایــن میــزان اســتفاده ذوب آهــن 
گاز را با تعرفه نیروگاهی محاســبه شــود  اصفهان از 
ــرژی  ــه ان ــه از یاران ک ــرای ذوب آهــن  که ایــن مهــم ب

اســتفاده نمی کنــد بســیار مهــم اســت.

و  آب  شــرکت  مدیرعامــل  جانبــاز  حمیدرضــا 
گــذاری ذوب آهن  گفــت: ســرمایه  فاضــاب کشــور 
اصفهان برای جمع آوری پســاب روســتایی نوعی 
گــذاری بــرای داشــتن آب پایداراســت و  ســرمایه 
دیگــر صنایــع نیــز بایــد در ایــن راســتا قــدم بردارنــد. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه محدودیت هــای مصــرف 
بــه منابــع  آوردن  آب، مدیریــت مصــرف و روی 

ــد همــواره مدنظــر باشــد. جایگزیــن بای
ــاب  ــل شــرکت آب وفاض ــی مدیرعام ــم امین هاش
کــه بــرای اولیــن بــار  اســتان اصفهــان بــا بیان ایــن 
در کشــور اجــرای تاسیســات فاضــاب در روســتاها 
گــذاری بخــش خصوصــی عملیاتــی  بــا ســرمایه 
گــذاری ذوب  گفت: ایــن پــروژه بــا ســرمایه  شــد، 
آهــن اصفهــان بــه روش بیــع متقابــل بــه مبلــغ 
گرفــت و  کار قــرار  ۲۸۹ میلیــارد تومــان در دســتور 
کیلومتــر  بــه دنبــال انعقاد ایــن تفاهــم نامــه  ۲۵۵ 
شــبکه فاضــاب در ۲۵ روســتا و توســعه تصفیــه 
خانــه فوالدشــهر اجرایــی می شــود. وی خاطــر 
نشــان ســاخت: در چنــد ســال اخیــر بالــغ بــر۲ هــزار 
گــذاری بخــش  و ۶۶۲ میلیــارد تومــان ســرمایه 
خصوصــی در زمینــه توســعه و احــداث تاسیســات 
فاضــاب در ســطح اســتان اصفهــان انجــام گرفتــه 
کــه در ایــن بیــن ذوب آهــن اصفهــان نقــش بســیار 

مهمی داشــته اســت.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضاب اســتان اصفهان 
بــا اشــاره بــه جمعیــت تحــت پوشــش این طــرح 
کــرد: بــا اجــرای تاسیســات فاضــاب در  تصریــح 
۲۵ روســتای فاورجــان جمعیتــی بالــغ بــر ۴۸ هزار 
و ۵۰۰ نفــر از خدمــات شــبکه فاضــاب بهــره منــد 
که ایــن امــر تاثیــر بــه ســزایی در ارتقــای  می شــوند 
کاهــش آالینده هــای زیســت  بهداشــت عمومــی و 
که ایــن نشــان از توجــه مســئولین  محیطــی دارد 
ذوب آهــن بــه مســئولیت های اجتماعــی اســت.

آبهــای  آلودگــی  از  جلوگیــری  بــرای  افــزود:  وی 
در  فاضــاب  تاسیســات  زیرزمینــی  و  ســطحی 
کار قرارگرفــت  روســتاهای فاورجــان در دســتور 
آهــن  ذوب  گــذاری  ســرمایه  بــا  مهــم  که ایــن 

اصفهــان مهیــا شــد.

برای اولین بار در کشور صورت گرفت: 

گذاری ذوب آهن اصفهان  انعقاد تفاهم نامه سرمایه 
برای احداث تاسیسات فاضالب ۲۵ روستای فالورجان
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خبر رئیس اداره استعدادهای درخشان استان اصفهان خبر داد:

ثبت نام آزمون های ورودی مدارس سمپاد 
تا ۲۵ فروردین ماه

رئیس کل دادگستری استان اصفهان خبر داد:

کاهش ۵۰ درصدی جرایم خشن در جامعه

فرمانده انتظامی استان اصفهان:

کاهش یافت آمار سرقت در اصفهان ۲۴درصد 

کرونا سر بلند کرده؛

بیمارستان های استان، یکی یکی به خط می شوند 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

درخشــان  اســتعدادهای  پــرورش  اداره  رئیــس 
اصفهــان  اســتان  جــوان  پژوهــان  دانــش  و 
آزمون هــای  برگــزاری  زمــان  ثبت نــام،  فراینــد 
در  هنرجــو  پذیــرش  و  ســمپاد  مــدارس  ورودی 
در  درخشــان  اســتعدادهای  دبیرســتان های 

کــرد. تشــریح  را  اصفهــان 
گفت وگــو با ایمنــا، در خصــوص  کلیــم اهلل بابایــی در 
ســمپاد،  مــدارس  ورودی  آزمون هــای  ثبت نــام 
کــرد: مطابــق دســتورالعمل ابالغــی ثبت نــام  اظهــار 
مــدارس  ورودی  آزمون هــای  در  شــرکت  و 
 اســتعدادهای درخشــان در ســال تحصیلــی ۱۴۰۱-

مــدارس  ورودی  آزمون هــای  ثبت نــام   ،۱۴۰۰
 استعدادهای درخشان )دوره اول و دوم متوسطه( 
از ۱۱ فروردیــن مــاه آغــاز شــده اســت و تــا ۲۵ فروردین 
 azmoon.medu.ir ســامانه  طریــق  از   ۱۴۰۰ ســال 

انجــام می شــود.
سراســری  صــورت  بــه  بخشــنامه  افزود: ایــن  وی 
کشــور ابــالغ شــده  اســت و بــرای همــه اســتان ها در 
اســت و دانش آموزانــی کــه متقاضی باشــند، باید در 
بــازه زمانــی تعییــن شــده بــه مــدت ۱۵ روز ثبت نــام 
کنــون تمدیــد زمــان ثبت نــام بــه اســتان ها  کننــد و تا

اعــالم نشــده اســت.
و  درخشــان  اســتعدادهای  پــرورش  اداره  رئیــس 
دانش پژوهــان جــوان اســتان اصفهــان، تصریــح 
کــرد: دانش آمــوزان بایــد در ســامانه موردنظــر بــه 
کننــد، فراینــد ثبت نــام  صــورت متمرکــز ثبت نــام 
کارت ورود بــه جلســه آزمــون از طریــق  و دریافــت 
نتیجــه،  اعــالم  از  پــس  و  اســت  ســامانه اینترنتی 
ــر دانش آمــوزی اعتــراض داشــته باشــد از طریــق  گ ا
بــه ســامانه مــورد نظــر می توانــد مــوارد  مراجعــه 

مربــوط را انجــام دهــد.
کــرد:  کیــد  بابایــی دربــاره زمــان برگــزاری آزمون هــا، تا
کشــور و مطابــق پیش بینی هــا  بــا توجــه بــه شــرایط 
روز  صبــح  ســاعت ۹  هفتــم  پایــه  ورودی  آزمــون 
پنجشــنبه ۲۰ خردادمــاه و آزمــون تکمیــل ظرفیــت 

پایــه دهــم روز جمعــه ۲۱ خردادمــاه برگــزار می شــود.
لحــاظ  به ایــن  ظرفیــت  تکمیــل  داد:  ادامــه  وی 
کــه تعــدادی از دانش آمــوزان اســتعدادهای  اســت 
درخشــان دوره اول پایه هــای هفتــم، هشــتم و نهم 
ــه در مــدارس اســتعدادهای درخشــان تحصیــل  ک
یــک  آزمــون ندارنــد و  بــه شــرکت در  نیــاز  کردنــد 
ظرفیــت تکمیلــی بــرای پذیــرش آنهــا تعییــن شــده 
اســت و تعــدادی از مــدارس دارای ظرفیــت امــکان 

جــذب دانش آمــوز را دارنــد.
پذیرش هنرجو در دبیرستان های استعدادهای 

درخشان در اصفهان
و  درخشــان  اســتعدادهای  پــرورش  اداره  رئیــس 
دانــش پژوهــان جوان اســتان اصفهان، گفت: مبنا 
و محتــوای آزمــون بــرای شــرکت دانش آمــوزان پایــه 
ــرای  هفتــم هــوش، اســتعداد و خالقیــت اســت و ب
پایــه دهــم ۵۰ درصــد اســتعداد تحلیلــی و ۵۰ درصــد 
بــود،  خواهــد  دانش آمــوزان  تحصیلــی  اســتعداد 
بایــد دانش آمــوزان با ایــن آمادگــی بتواننــد در آزمــون 

کننــد. شــرکت 
در  هنرجــو  پذیــرش  بــه  اشــاره  بــا  بابایــی 
در  درخشــان  اســتعدادهای  دبیرســتان های 
کــه امســال  کــرد: فعالیــت دیگــری  اصفهــان، اظهــار 
که بــرای اولین  در اســتان اصفهــان شــده این اســت 
ســال دبیرســتان دخترانه اســتعدادهای درخشان 
فرزانگان امین ناحیه ســه مســتقر در خیابان شــیخ 
مفیــد در دو رشــته شــبکه نــرم افــزار و فوتوگرافیــک 
دانش آمــوز هنرســتانی می پذیــرد، قبالً ایــن اتفــاق را 
در اســتان اصفهــان نداشــتیم و امســال بــرای اولین 

کار انجــام می شــود. بار ایــن 
کــرد: بــرای پایــه دهــم در رشــته  وی خاطرنشــان 
اســتعدادهای  دبیرســتان  ادبیــات  و  تجربــی 
درخشــان ناحیــه ۵ مســتقر در خیابــان ابونعیــم 
جــذب دانش آمــوزان را دارد امــا در رشــته ریاضــی 
در ناحیــه ۵ و ناحیــه ۲ مســتقر در چهاربــاغ خواجــو 
جــذب  دانش آمــوز  تیزهوشــان  مــدارس   نیــز 

می کند.

کیــد  ــا تا کل دادگســتری اســتان اصفهــان ب رئیــس 
نیــروی  کارکنــان  از  قضاییــه  قــوه  حمایــت  بــر 
انتظامی گفت: شــاهد کاهــش بیــش از ۵۰ درصدی 
ــه  ــن در جامع ــم خش ــًا جرای ــم مخصوص ــواع جرای ان
هســتیم و ایــن مهــم نشــان دهنــده برنامه ریزی ها، 
مدیریــت و زحمــات و تــالش شــبانه روزی مأمــوران 
ــری  ــگاه خب ــزارش پای گ ــه  ــت. ب ــروی انتظامی اس نی
پلیــس، محمدرضــا حبیبــی در حاشــیه بازدیــد از 
قــرارگاه نــوروزی پلیــس اصفهــان، اظهار کــرد: در این 
روزهــا و این ایــام کــه همــه مردم به دنبال اســتراحت 
و در کنــار خانــواده بــه ســر می برنــد وظایــف مأمــوران 
نیــروی انتظامــی دو چنــدان شــده و در حــال تأمیــن 
گــزارش  نظــم و امنیــت هســتند. وی افــزود: طبــق 
انتظامی اســتان  فرمانــده  میرحیــدری  ســردار 
کاهــش بیــش از ۵۰ درصــدی  اصفهــان شــاهد 
در  خشــن  جرایــم  مخصوصــًا  جرایــم  انــواع 
دهنــده  نشــان  مهــم  و ایــن  هســتیم  جامعــه 
تــالش  و  زحمــات  و  مدیریــت  برنامه ریزی هــا، 
انتظامی اســت.  نیــروی  مأمــوران  روزی  شــبانه 

ادامــه  اصفهــان  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
و  گــوش  و  انتظامی چشــم  نیــروی  کارکنــان  داد: 
ــا  ــت از آنه ــر حمای ــتند و ب ــه هس ــوه قضائی ــت ق دس
کیــد شــده اســت و  در چارچــوب مقــررات بســیار تا
طبــق برآوردهــای انجــام شــده بســیاری از مأمــوران 
از همــکاری و حمایت هــای  نیــروی انتظامی نیــز 
دادســتان ها و قضــات در اســتان و شهرســتان های 

کرده انــد. تابعــه اعــالم رضایــت 
کرد: مقام معظم رهبری امســال را ســال  کید  وی تا
گــذاری  »تولیــد، پشــتیبانی ها، مانــع زدایی هــا« نام 
کــه بیانگــر اهمیــت موضــوع تولیــد و اقتصــاد  کردنــد 
کشــور  کــه بایــد در جهــت اســتحکام اقتصــاد  اســت 

کنیم. تــالش 
خوبــی  کارهــای  علیرغــم  کــرد:  تصریــح  حبیبــی 
نقطــه  بــه  رســیدن  تــا  هنــوز  شــده  انجــام  کــه 
کــه امیــد اســت بــا  مطلــوب و دلخــواه فاصلــه داریــم 
پشــتیبانی ها و رفــع موانــع توســط همه دســتگاه ها 
و ایجــاد امنیــت اقتصادی بتوانیــم در جهت تحقق 
منویــات مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( در 

کنیــم. اســتان اصفهــان تــالش 

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان گفــت: در ســالی 
کاهــش  انتظامی شــاهد  درحــوزه  گذشــت  کــه 
۷۴درصــدی  رشــد  و  ســرقت ها  ۲۴درصــدی 
گاهــی بودیــم. کشــفیات پلیــس درحــوزه پلیــس آ

ســردار محمدرضــا میرحیــدری داشــت: در روزهــای 
پایانــی ســال بــا افزایــش فعالیت هــای اقتصــادی 
کــه  کــز خریــد روبــرو بودیــم  و حضــور مــردم در مرا
کنتــرل مجرمــان و  در ایــن خصــوص هــم در زمینــه 
هــم در زمینــه مدیریــت ترافیــک شــهری اقدامــات 
بســیار خوبــی انجــام شــد. وی بــا بیان اینکــه طــرح 
نــوروزی پلیــس راه و راهــور از 2۵ اســفندماه و طــرح 
انتظامی نیــز از 28 اســفندماه شــروع شــد، افــزود: 
هماهنگی هــای خوبــی بیــن دســتگاه ها، ادارات و 
مســئوالن و پایگاه هــای مقاومــت بســیج در غالــب 
گشــت های رضویون در جهت پیشــگیری و کنترل 

گرفتــه اســت. جرایــم و تخلفــات ترافیکــی صــورت 
 رصد هوشمندانه مجرمان در ورودی و خروجی 

استان
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان از حضــور فعــال 
گشــت های  و  گاهــی  آ پلیــس  ویــژه  گشــت های 
نامحســوس در ورودی و خروجی شــهرهای استان 
به منظور شناســایی و رصد هوشــمندانه مجرمان 
و  تمامی مجرمــان  گفــت:  و  داد  خبــر  ســارقان  و 
ــه بخواهنــد وارد محــدوده  ک ســارقان از هرکجایــی 
سیســتم های  توســط  شــوند  اصفهــان  اســتان 

هوشــمند مامــوران مــورد رصــد و شناســایی قــرار 
کــه از قبــل  گرفتــه و بــا هماهنگی هــای قضایــی 
بازداشــت  بالفاصلــه  افــراد  گرفته ایــن  صــورت 
مجمــوع  بیان اینکــه  بــا  وی  شــد.  خواهنــد 
تصادفــات ســال 99 نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــن  گفت: ای ــت،  ــته اس ــش داش کاه ــد  ــل 1۵درص قب
درحالــی اســت کــه آمــار تعداد جان باختگان ناشــی 
نیــز 2۴ درصــد و میــزان تصادفــات  از تصادفــات 

کاهــش یافــت. جرحــی نیــز 21 درصــد 
 کاهش 2۴ درصدی سرقت ها

کــه  ســالی  در  کــرد:  بیــان  میرحیــدری  ســردار 
توفیقــات  شــاهد  انتظامی هــم  درحــوزه  گذشــت 
کاهــش  کــه از آن جملــه می تــوان بــه  خوبــی بودیــم 
درصــدی   7۴ رشــد  و  ســرقت ها  2۴درصــدی 
گاهی اشــاره کنم  کشــفیات پلیــس درحــوزه پلیــس ا
که ایــن آمارهــا نشــانگر تــالش مجاهدانــه همــکاران 
قالــب  در  بســیج  همــکاری  و  مــردم  همراهــی 
کشــت های رضویــون و اقدامــات پیشــگیرانه ای که 

ســایر دســتگاه ها انجــام دادنــد، اســت.
کرونا برای  گرفتِن  بیمارســتان های اســتان با اوج 

خدمــت بــه خط شــده اند.
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
گــوی زنده اینترنتــی بــا بخــش خبــری  گفــت و  در 
کنــون،  تا بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  شــبکه   ۲۰
بیــش از هــزار تخــِت بیمارســتانی بــه بیمــاراِن 
گفــت:  کرونایــی اختصــاص داده شــده اســت، 

اصفهــان  شــهر  در  تخت هــا  از ایــن  درصــد   ۵۵
)بیمارســتان های خورشــید، الزهــرا، شــریعتی، 
غرضــی، صدوقــی، عســکریه و میــالد( بــه بیمــاران 

می رســانند. خدمــت  کرونایــی 
افــزود : بیمارســتان های  کلیــدری  دکتــر بهــروز 
شهرســتان ها خصوصــا در نواحــی قرمــز، بــا تمــام 
خدمــت  آمــاده  کرونــا  خصــوص  در   ظرفیــت 

است.

گزارشربخ

ســال ۱۴۰۰ هــم آمــد امــا اصفهــان همچنــان تصویــر 
زاینــده رود خشــک و روزهــای غبارآلــود را بــا خــود 
هیــچ  در  دردهــا  مرهمی برای ایــن  گویــا  دارد. 
برنامه ریــزی وجــود نــدارد تــا اصفهانی هــا بــه دولــت 

آینــده چشــم بدوزنــد.
 مهــر: ســال ۹۹ بــا همــه تلخــی و شــیرینی هایش 
بــه  کــه انســان های زیــادی  ســپری شــد، ســالی 
کرونــا جــان باختنــد و از ســوی  دلیــل درگیــری بــا 
ــرای  ــی برخــی دیگــر در ایــن وضعیــت ب دیگــر همدل
کــردن و روحیــه دادن بــه افــراد نیازمنــد،  کمــک 

شــیرینی دلچســبی را بــه همــه هدیــه داد.
هــر چنــد امســال بیشــترین دغدغــه همــه مــردم 
ــود و همچنــان شــیوع این  ــا ب کرون جهــان بیمــاری 
نمی تــوان  بیــن  در ایــن  امــا  دارد  ادامــه  بیمــاری 
کــه از قبــل وجــود داشــته و نیــاز بــه توجه  مشــکالتی 

گرفــت. دارنــد را نادیــده 
گفــت در اســتان اصفهــان  در ایــن میــان می تــوان 
دیگــر  از  بیــش  زیســتی  محیــط  چالش هــای 
کــرده و همــه شــهروندان را بــا  معضــالت رخ نمایــان 

خــود درگیــر ســاخته اســت.
مســئوالن اســتان در بســیاری از مــوارد هرچــه در 
گــره ای از  گذاشــته اند تــا بتواننــد  تــوان داشــته را 
مشــکالت این اســتان باز کنند اما برخی از گره های 
کور اســت  زیســت محیطی در اصفهــان به اندازه ای 

کــه نیــاز بــه حضــور مســئوالن باالدســتی دارد.
تشــکیل دولــت جدیــد،  و  انتخابــات  آســتانه  در 
ســازمان  رئیــس  از  تــا  اســت  مناســبی  فرصــت 
نیــروی  وزیــر  و  کشــور  زیســت  محیــط  حفاظــت 
کنیم تا چند روزی را در استان  دولت آینده دعوت 
گردشــگری  کــه یکــی از زیباتریــن نقــاط  اصفهــان 
گردشــگری تاریخــی،  جهــان و دارای ظرفیت هــای 
طبیعــی و مذهبــی اســت حضــور یابنــد و ضمــن 
مشــکالت  از  بــاری  ظرفیت هــا  از ایــن  اســتفاده 

بردارنــد. اصفهــان 
وزیــر نیــرو را پــس از دیــدن زیبایی هــای اصفهــان 
رود  زاینــده  رودخانــه  حاشــیه  در  زدن  قــدم  بــه 
دعــوت می کنیــم. زاینده رود، ایــن شــاهرگ حیاتــی 
فــالت مرکزی ایــران، سال هاســت رودخانــه فصلــی 
شــده و روایــت غمبــارش حکایــت بــی تدبیری هــا، 
کارآمدی هــا و بــی مهــری بــه طبیعــت اســت و این  نا
ک  روزهــا بــا وزش بــاد از بســتر خشــکیده اش خــا

برمی خیــزد.
بارگذاری هــا و مصــارف بیــش از تــوان حوضــه از یــک 

ــوی  ــی از س ــش بارندگ کاه ــم و  ــرات اقلی ــو و تغیی س
ــا زنــده رودی  دیگــر در دو دهــه اخیــر ســبب شــده ت
کــه روزی جــان می بخشــید امــروز بــه مــرده رود و 

رودخانــه ای فصلــی تبدیــل شــود.
احیــای زاینــده رود وعــده حســن روحانــی بــه مــردم 
زمــان  در   ۱۳۹۶ ســال  اردیبهشــت  در  اصفهــان 
روزهــا  آن  گرچــه  ا کــه  وعــده ای  بــود.  انتخابــات 
حــد  در  »احیــا«  امــا  کــرد  دلگــرم  را  اصفهانی هــا 
کــه  کارگــروه و عنــوان »ســتاد« باقــی مانــد  تشــکیل 
کشــاورزی  رهاســازی حقابــه  بــرای  یکبــار  ســالی 
کــرد و آنچــه اهمیــت نداشــت حفــظ  جلســه برگــزار 

حیــات رودخانــه ای بــه قدمــت تاریــخ بــود.
زاینده رود منتظر صدای پای آب است

زاینــده رود تشــنه در ایــن ســال ها در انتظــار صــدای 
پــای آب و امیــدواری بــه تحقــق وعده هــا، اجــرای 
جبــران  بــرای  دولــت  اقــدام  و  قانونــی  مصوبــات 
کنــون  ا بــی رویــه خشــکید و هــم  برداشــت های 
بیــش از ۹۶ درصــد تــاالب بیــن المللــی گاوخونــی به 
کانــون بحــران ریزگــرد تبدیــل شــده و شــهر تاریخــی 
از  بســیاری  در  آالینده هــا  محاصــره  در  اصفهــان 

روزهــای ســال از هــوای ســالم محــروم اســت.
گاوخونــی  ــاالب  پاییــز و زمســتان ۹۹ زاینــده رود و ت
جریــان  حالیکــه  در  نداشــتند  آب  ســهمی از 
دائمی رودخانه زاینده رود در این ســال ها خواســته 
اصفهــان  مــردم  و  زیســت  محیــط  دوســتداران 
کارشناســان معتقدنــد حتــی رهاســازی ۲۰۰  بــوده و 
میلیــون مترمکعــب آب در ســال می توانــد به حفظ 
فرونشســت  از  کوسیســتم رودخانــه، جلوگیــری  ا
فرهنگــی  و  تاریخــی  میــراث  نابــودی  و  زمیــن 

کنــد. کمــک  جهانشــهر اصفهــان 
فرونشست چالشی جدی در اصفهان

فرونشســت چالــش محیــط زیســتی در اصفهــان 
اســت، این اســتان پرمخاطره تریــن منطقــه و نمــاد 
ــه  ــر پای کشــور شــناخته شــده اســت. ب فرونشســت 
تازه تریــن آمارهــا باالتریــن نــرخ فرونشســت دشــت 
اصفهــان طبــق بررســی های جدیــد ۱۹ ســانتی متر 
اســتان  داخــل  و  کــه در حاشــیه  بــوده  در ســال 
اصفهــان بــه ویــژه شهرســتان های برخــوار، دشــت 
مهیــار و شــمال شــهر اصفهــان در منطقــه رهنــان و 
بیشــتر در مناطــق مســکونی، جمعیتــی و جاده هــا 
کــه زیرســاخت و امکانــات وجــود دارد و ســازه های 
حساســی ماننــد نیــروگاه و فــرودگاه احــداث شــده، 

رخ داده اســت.
بررســی ها نشــان می دهــد دشــت های پیرامــون 

و  می کردنــد  تغذیــه  زاینــده رود  از  کــه  منطقــه 
کاشــان و  همچنیــن شــهرهای دامنــه، اردســتان، 

ورزنــه بســیار متأثــر از فرونشســت اســت.
افزایــش مصــارف در حوضه زاینده رود در کشــاورزی 
کمبــود آب و وجــود ۶۲ هــزار حلقــه چــاه  و صنعــت، 
مجــاز و غیرمجــاز ســبب افــت تــراز آبخوان هــا شــده 
اســت. آمارهــا نشــان می دهــد آبخوان هــای اســتان 
اصفهــان در مــدت چهــار دهــه اخیــر ۱۲ میلیــارد متر 

کســری داشــته اســت. مکعب 
در  زیرزمینــی  آب  منابــع  از  رویــه  بــی  برداشــت 
لحــاظ  بــه  اصفهــان  کــه  داشــته  افزایــش  حالــی 
در  و  بــوده  خشــک  و  گــرم  اقلیمی منطقــه ای 
کاهــش بارندگــی مواجــه شــده  ــا  ســال های اخیــر ب
اســت. بنابــر اعــالم ســازمان هواشناســی، در مــدت 
۱۰ ســال اخیــر حــدود ۷۳ درصــد اســتان اصفهــان 
درگیــر خشکســالی متوســط تــا شــدید بــوده اســت 
گــرد و  کانون هــای بحــران  که ایــن امــر ســبب شــده 

غبــار در ایــن خطــه بــه عــدد ۱۶ برســد.
حال ناخوش گاوخونی

گاوخونــی نیــز چالــش  حــال و روز ناخــوش تــاالب 
دیگــر محیــط زیســتی اصفهــان اســت. تــاالب بیــن 
گاوخونــی بــا ۴۷ هــزار هکتــار وســعت اولیــن  المللــی 
کــه ۲۱ ســال پیــش رونــد خشــکی آن  تاالبــی بــود 
ــود آب رفتــه  ــی مهــری و نب آغــاز شــد امــا دو دهــه ب
رفته ایــن مامــن پرنــدگان مهاجر و ســایر موجــودات 
گــرد  کانــون مســتعد خیــزش  را بــه بیابــان برهــوت، 
ــازان تبدیــل  ــرای جــوالن آفــرود ب و غبــار و محلــی ب
کــرده و مدتی اســت زمزمه های معــدن کاوی در این 

گــوش می رســد. ــه  ــاالب خشــکیده ب ت
کــه تــا دو دهــه پیــش بــا حــدود دو  ایــن تــاالب 
میلیــارد مترمکعــب آب زاینــده رود ســیراب می شــد 
کشــاورزی مــردم شــرق  و حیاتــش بــه زمین هــای 
اصفهــان رونــق می بخشــید امــروز حتــی از انــدک 
حقابــه ۱۷۶ میلیــون متــر مکعبــی خــود محــروم 
اســت و در شــش مــاه اخیــر ســهمی جز ۳۰۰ لیتــر بــر 
کشــاورزی و پســاب فاضــالب نداشــته  ثانیــه زهــاب 
ــت  ــط زیس ــت محی ــازمان حفاظ ــه س گرچ ــت. ا اس
بــرای نجــات تــاالب در ســال های گذشــته اقــدام بــه 
کــرده  الیروبــی بســتر رودخانــه زاینــده رود در شــرق 
اســت امــا کمبــود اعتبــارات مانــع از ادامــه راه اســت.
احمدرضــا   ،۹۹ ســال  مردادمــاه  دیگــر  ســوی  از 
الهیجــان زاده معــاون دریایــی ســازمان حفاظــت 
محیــط زیســت از تدویــن نقشــه راه احیــای زاینــده 
گاوخونــی در ســتاد احیــای زاینــده رود  رود و تــاالب 
خبــر داد امــا مــاه گذشــته در مصاحبه ای اعــالم کرد 
کــه بــه دلیــل حضــور نیافتــن اســتانداران اصفهــان و 
چهارمحــال و بختیــاری، جلســه ســتاد احیــا بــرای 
تصویب ایــن نقشــه راه بــه تعویــق افتــاده اســت این 
کنــون  کــه از شــش ســال پیــش تا در حالــی اســت 
گاوخونــی نیــز بــه دلیــل  ســند زیســت بومی تــاالب 
اختــالف نظرهــای دو اســتان در انتظــار تصویــب 

ک می خــورد. خــا
اصفهان هوا ندارد

گذشــت  کــه  از ســوی دیگــر اصفهانی هــا در ســالی 
۲۳۵ روز هــوای ســالم، ۱۲۷ روز هــوای آلــوده و تنهــا 
ک نفــس کشــیدند. کالنشــهر اصفهــان  چهــار روز پــا

ــول ســرد بلکــه  ــا در فص ــه تنه ــر ن ــال های اخی در س
در بهــار و تابســتان نیــز از آلودگــی هــوا در امــان نبــوده 
گــر چــه در آمــار ۲۳۵ روز هــوای ســالم ثبــت  اســت. ا
شــده اســت امــا در بســیاری از روزهــای تابســتان ۹۹ 
ریزگردهــا در آســمان اصفهــان جــوالن می دادنــد، 
شــهبازی  رضــا  گفتــه  بــه  بنــا  کــه  ریزگردهایــی 
مدیــرکل دفتــر بررســی مخاطــرات زمیــن شناســی و 
کتشــافات معدنــی کشــور ترکیبــی از مــواد معدنــی،  ا
فلــزات ســنگین )ســرب( و دوده بــوده و عامــل انــواع 
براســاس  سرطان هاســت.  جملــه  از  بیماری هــا 
کتشــافات معدنــی  آمــار ســازمان زمیــن شناســی و ا
گــرد و غبــار  کانون هــای  تــا ۲۰ درصــد  حــدود ۱۵ 

ــرار دارد. ــان ق ــتان اصفه ــور در اس کش
گذشــته اصفهــان در  آلوده تریــن ســال یــک دهــه 
ــدت ۱۴  ــه م ــهر ب ــن ش که ای ــید  ــان رس ــه پای ــی ب حال
روز پیاپــی در دی مــاه هوایــی بــرای نفــس کشــیدن 
کرونــا، اســتفاده  نداشــت و در بحبوحــه جــوالن 
پاالیشــگاه ها،  در  گازوئیــل  و  مــازوت  ســوخت  از 
صنایــع  و  آجــر  و  گــچ  کوره هــای  نیروگاه هــا، 
کــه  کشــور خبرســاز شــد این در حالــی بــود  بــزرگ 
کارشناســان یکــی از عوامــل اصلی ایــن بحــران را 
کردنــد و  نبــود جریانــات جــوی و وزش بــاد اعــالم 
اســتفاده از مــازوت در نیروگاه هــای اصفهــان نیــز 

تکذیــب شــد.
انجام بی سرانجام پژوهش سیاهه آلودگی هوا 

در اصفهان
نتیجــه مطالعــات ســهم بنــدی و ســیاهه انتشــار 
کــه  کیســت  کالنشــهر اصفهــان حا آلودگــی هــوای 

بیــن ۷۵ تــا ۹۵ درصــد آالیندگــی هــوا بــه ویــژه انتشــار 
ذرات معلــق pm۲.۵ و pm۱۰ ســهم منابــع ثابــت 
اعــم از )صنایــع، کارخانه هــا، نیروگاه ها، پاالیشــگاه، 
ــا ۲۵ درصــد ســهم  جایگاه هــای ســوخت( و پنــج ت

منابــع متحــرک )انــواع وســایل نقلیــه( اســت.
یــک  روزانــه  اصفهــان  در  مطالعــات  برپایه ایــن 
بــه  و  می گیــرد  صــورت  خــودرو  تــردد  میلیــون 
رغــم آنکــه اتوبوس هــای شــهری و بــرون شــهری 
ــاز  ــد ب بیشــترین ســهم در انتشــار ذرات معلــق دارن
کــه ســهم  کــی اســت  هــم نتایج ایــن مطالعــات حا
منابــع ثابــت و صنایــع بــر منابــع متحــرک ســنگینی 
می کنــد و حتــی ردپــای آالیندگــی صنایــع در حمــل 

و نقــل نیــز قابــل توجــه اســت.
کالنشــهر اصفهــان یکــی از دو کالنشــهر کشــور اســت 
کــه علــت عمــده آلودگــی هــوای آن منابــع ثابــت 
ــوع  اعــالم شــده اســت. از ســوی دیگــر اســتاندارد ن
ــز  ســوخت مصرفــی وســایل نقلیــه در ایــن شــهر نی
ک  کــه در ردیــف ســوخت پــا گاز بــوده  یــورو چهــار و 
از  بــا وجود ایــن بخــش عمــده ای  قــرار می گیرنــد 
خودروهــا و موتورســیکلت های این شــهر امــکان 
اســتفاده از ســوخت های اســتاندارد بــه ویــژه )یــورو 

پنــج( را ندارنــد. 
کشــور بــه شــمار مــی رود و  اصفهــان قطــب صنعتــی 
ــد  ــدود ۱۶ هــزار واح ــار اداره صمــت ح ــاس آم ــر اس ب
صنعتــی و خدماتــی در اســتان اصفهــان وجــود 
کــه از ایــن تعــداد حــدود ۱۰ هــزار واحــد صنعتــی  دارد 
ثبــت شــده و حــدود ۶ هــزار واحــد ثبــت نشــده اند. 
کنــون ۵۵ درصــد صنایــع و ۶۱ درصــد صنایــع  هــم ا
بــزرگ اصفهــان در شــش درصــد از مســاحت مرکزی 
اصفهان مســتقر هســتند، از سوی دیگر بســیاری از 
صنایــع و بلندمرتبــه ســازی های شــهری در جهــت 
قــرار  بــه شــرق(  )غــرب  بــاد شــهر اصفهــان  وزش 
کــه همین عامل ســبب تجمــع آالینده ها  گرفته انــد 

در ســطح شــهر می شــود.
کارشناســان و پژوهشــگران دانشــگاه های صنعتــی 
منشــأیابی  مطالعاتــی  طــرح  دو  در  اصفهــان  و 
کالنشــهر  هوای ایــن  آلودگــی  انتشــار  ســیاهه  و 
راهکارهــای میــان مــدت و بلندمــدت مختلفــی 
کــه از  کردنــد  کیفــی هــوا ارائــه  بــرای بهبــود شــرایط 
کهــاب در  جملــه آنهــا می تــوان بــه اجــرای طــرح 
ــروز رســانی  جایگاه هــای ســوخت، فیلتراســیون، ب
صنایــع  در  نویــن  تکنولوژی هــای  از  اســتفاده  و 
فــوالد و ذوب آهــن و جــا بــه جایــی نیروگاه هــای 
کســی ها و  ســوخت ترکیبی، جایگزینی خودروها، تا

کاربراتوری، استفاده  موتورسیکلت های فرسوده و 
از دوچرخــه و نصــب فیلتــر دوده در اتوبوس هــای 

کــرد. شــهری و بیــن شــهری اشــاره 
کاهــش آلودگــی  شــهرداری اصفهــان در راســتای 
دســتگاه  گذشــته ۸۰  ســال  کالنشــهر  هوای ایــن 
اتوبــوس بــا اســتاندارد یــورو چهــار وارد سیســتم 
کــرده و توســعه قطار شــهری،  حمــل و نقــل شــهری 
بازســازی و نوســازی نــاوگان اتوبوســرانی و گســترش 
کار دارد. فرهنــگ دوچرخــه ســواری را در دســتور 

در  گــچ  کوره هــای  از  تعــدادی  دیگــر  ســوی  از 
امــا  تعطیــل شــدند  ســجزی در شــرق اصفهــان 
هنــوز راهکارهــای ارائــه شــده دانشــگاهیان بــرای 
کاهــش آلودگــی هــوای اصفهــان در حــد پیشــنهاد 
بــوده و بــه مرحلــه اجــرا نرســیده اســت، هــر چنــد از 
کاهــش آلودگــی هــوای  ســال ۹۲ نیــز طــرح »جامــع 
کار بــود و اقدامــات صــورت  اصفهــان« در دســتور 
گرفتــه در راســتای همیــن برنامــه اجــرا شــد تــا جایی 
کــه در ســال ۱۳۹۷ شــهر اصفهان با افزایــش روزهای 
کشــید امــا در دو  ک نفــس  ســالم، ۵۵ روز هــوای پــا
آلودگــی  وضعیــت  کالنشــهر  گذشــته این  ســال 
هــوای بــه مراتــب بدتــر از ابتــدای دهــه ۹۰ را تجربــه 
کــرده اســت و صنایــع بــزرگ فــوالدی، پاالیشــگاه 
کــه طبــق  کارخانــه ســیمان  اصفهــان، نیروگاه هــا، 
مطالعات صورت گرفته بیشترین آالیندگی را دارند 
کاهــش  کمــک بــه  بــه بهانــه تحریم هــا هنــوز بــرای 
بــا وجــود  و  نکردنــد  ویــژه ای  اقــدام  هــوا  آلودگــی 
کارشناســان محیــط زیســت دربــاره از بیــن  هشــدار 
کولوژیکی اصفهان، رشــد قارچ گونه  رفتن ظرفیت ا
شــهرک های صنعتــی را در اطراف ایــن شــهر شــاهد 

هســتیم.
بــا وجود اینکــه اصفهــان بــه لحــاظ میــراث تاریخــی 
و طبیعــی در جهــان زبانــزد اســت امــا بــه توســعه 
خطــه  در ایــن  پایــدار  گردشــگری  و  کوتوریســم  ا
از  می تــوان  حالیکــه  در  نمی شــود،  توجهــی 
گردشــگری این مناطــق  کولوژیکــی و  ظرفیت هــای ا
بــدون ســلب آســایش ســایر موجــودات و حفــظ 
منابع طبیعــی برای آیندگان، در توســعه اقتصادی 
بهــره بــرد و از ایــن رو مجــدد از وزیــر نیــرو و رئیــس 
ســازمان محیــط زیســت دعــوت می شــود در دولــت 
آینــده قبــل از هــر تصمیمی چنــد روزی بــه اصفهــان 
مصائــب  و  ظرفیت هــا  زیبایی هــا،  کننــد.  ســفر 
اســتان را در حوزه های آب و محیط زیســت ببینند 
و بعد از آن فکری برای زاینده رود خشــک و آلودگی 

کننــد. اصفهــان 

دعوت از دولت سیزدهم برای سفر به اصفهان؛

نفس تنگی اصفهان درانتظار نوشداروی دولت جدید

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کاهــش ۲۲ درصــدی رخــداد حــوادث شــهری  از 
در نــوروز امســال در اصفهــان در مقایســه بــا مــدت 

ــر داد. مشــابه ســال ۹۸ خب
گــو با ایســنا، بــا  گفــت و  منصــور شیشــه فــروش در 
اشــاره بــه افزایــش حــوادث جــاده ای بــه دلیــل زیــاد 
کــرد: ســال  شــدن ترددهــا در نــوروز امســال، اظهــار 
کرونایــی تــردد  گذشــته بــه دلیــل محدودیت هــای 
در جاده هــای اســتان بســیار کــم بــود، ولــی امســال 
ــوادث  ــداد ح ــع تع ــه تب ــت و ب ــش یاف ــا افزای تردده

جــاده ای نیــز نســبت بــه ســال ۹۸ بیشــتر بــود.
وی افــزود: بیشــتر حــوادث جــاده ای امســال بــه 
دلیــل عــدم رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی و 
گــرد و غبــار و تندبــاد اتفــاق افتــاد. شــرایط جــوی و 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
در  بارشــی  امســال  نــوروز  در  بیان اینکــه  بــا 
گفــت: در ۳ مقطع ایــام نــوروز  اصفهــان نداشــتیم، 
تندبادهایی در اســتان داشــتیم که به سرعت ۱۲۰ 
کیلومتر در ساعت رسید و در برخی محورها باعث 
گــرد و غبــار و خیــزش گرد  فعــال شــدن کانون هــای 
و غبــار و برخــورد خودروهــا بــا یکدیگــر شــد. وی از 
خســارت ۵۴ میلیــارد تومانــی طوفــان بــه اســتان 
امســال  نــوروز  طوفان هــای  گفــت:  و  داد  خبــر 
گلخانه هــا،  کشــاورزی و  خســاراتی بــه بخش هــای 
ع و زیرســاخت های اســتان  درختــان، باغات، مزار

کــرد. و شــبکه های بــرق وارد 
۶ روز هوای ناسالم در ایام نوروز

شیشــه فــروش همچنیــن بــه آلودگــی هوای ناشــی 
کــرد:  گــرد و غبــار در این ایــام اشــاره و تصریــح  از 
هــوای ۶ روز از ایــام نــوروز امســال بــه خاطــر فعالیــت 
ــالم  ــاد، ناس ــی از تندب ــار ناش ــرد و غب گ ــای  کانون ه
بــرای  کــه در بیشــتر شهرســتان ها ناســالم  بــود 

گروه هــای حســاس و در برخــی ســاعات ناســالم 
ــود. ــرای عمــوم ب ب

وی حــوادث حریــق در ایــام نــوروز امســال را یــادآور 
شــد و گفــت: حریــق در بیمارســتان میــالد، حریــق 
یــک واحــد تجــاری در بــازار بــزرگ اصفهــان و حریق 
در انبــار لــوازم تعمیــرات ســاختمانی از مهمتریــن 
حریق هــای نــوروز امســال بــود، امــا خوشــبختانه 
ــع طبیعــی و  گســترده در عرصه هــای مناب حریــق 

زیســت محیطــی نداشــتیم.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
کاهــش دمــا و ســرمازدگی در ۲ روز  بــا بیان اینکــه 
کــرد، افــزود: در مجمــوع  اول نــوروز خســاراتی وارد 
کاهــش نســبت بــه  حــوادث شــهری ۲۲ درصــد 
کاهــش داشــت، چــون  مــدت مشــابه ســال ۹۸ 
بیشــتری  کرونایــی  محدودیت هــای   ۹۹ ســال 
ســال  بــا  را  امســال  نــوروز  نمی تــوان  و  داشــتیم 

کــرد. گذشــته مقایســه 
کــرد: بیــش از ۴ هــزار و ۵۰۰ نفــر  وی خاطرنشــان 
عوامــل امــدادی در قالــب ۶۳۰ تیــم امــدادی در 
مناطق مختلف اســتان اســتقرار یافتند و حوادث 
کنتــرل  گاز و بــرق بــه موقــع  در بخش هــای آب، 
شــد، همچنیــن ۵۰۰ تلفــن اضطــراری مدیریــت 
کــه در این ایــام شــبکه ارتباطــی  بحــران داشــتیم 
کــرد. مدیــرکل  کمــک زیــادی  در اســتان برقــرار و 
افــزود:  اصفهــان  اســتانداری  بحــران  مدیریــت 
احمــر، ۴۲  هــالل  تیــم  اورژانــس، ۴۶  تیــم   ۱۷۷
کیــپ هواشناســی،  راهدارخانــه، ۱۲ پلیــس راه، ۱۰ ا
جهــاد  کیــپ  ا  ۱۰ طبیعــی،  منابــع  کیــپ  ا  ۱۰
کیپ شرکت  گاز، ۲۵ ا کیپ شرکت  کشاورزی، ۲۳ ا
کیپ مخابــرات و  کیــپ شــرکت آب، ۲۵ ا بــرق، ۲۳ ا
کیــپ آتــش نشــانی در ســطح اســتان فعــال  ۱۱۰ ا

کردنــد. بــوده و بــه مــردم ارائــه خدمــت 

تعویق کوچ عشایر به استان اصفهان در 
شرایط قرمز کرونایی

کــوچ عشــایر بــه اســتان اصفهــان در  وی از تعویــق 
شــرایط قرمــز کرونایی خبــر داد و گفت: هماهنگی 
کــوچ عشــایر باتوجــه  الزم بــه عمــل آمــده تــا تقویــم 
کرونــا  کــم و شــرایط قرمــز  گرمــای هــوا، بارندگــی  بــه 
وارد  امســال دیرتــر  و عشــایر  بیفتــد  تعویــق  بــه 

اســتان اصفهــان شــوند.
اســتان های  بــا  هماهنگــی  از  فــروش  شیشــه 
 بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان 
بــرای ورود دیرتــر عشــایر بــه اســتان اصفهان اشــاره 
کــرد: ۵۴ هزار ایــل قشــقایی و بختیــاری  و اعــالم 
مناطــق  وارد  مــاه  اردیبهشــت  اواخــر  معمــوال 

ییالقــی اســتان اصفهــان می شــوند.
وی بــا بیان اینکــه عشــایر در ۳۰۰ نقطــه در مناطــق 
ییالقــی ســمیرم، فریدونشــهر، چــادگان، شــهرضا 
هــزار   ۲ گفــت:  می شــوند،  مســتقر  دهاقــان  و 
کیلومتــر  کــه هــزار  کیلومتر ایــل راه در اســتان داریــم 

آن توســط عشــایر اســتفاده می شــود.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
افــزود: ۶۰ هــزار نفــر عشــایر در قالــب ۱۲ هــزار خانــوار 
کــه ۳۰ هــزار هکتــار زمیــن و ۱  در اســتان داریــم 

میلیــون رأس دام دارنــد. 
از مجمــوع جمعیــت عشــایر اســتان ۵۴ هــزار نفــر 
عشــایر قشــقایی و ۶ هــزار نفر عشــایر عــرب جرقویه 

هستند. 
ــه اســتان  ــوگاه ب گل ــا بیان اینکــه عشــایر از ۲۰  وی ب
گفــت:  ایســتگاه های  می شــوند،  وارد  اصفهــان 
گلوگاه هــای اســتان دایــر شــده   ایســت بازرســی در 
و اداره عشــایر اســتان بــا همــکاری مرکــز بهداشــت 
و اداره راه پیگیــری و نظــارت الزم را بــر تعویــق ورود 

عشــایر بــه اســتان خواهنــد داشــت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعالم کرد:

کاهش ۲۲ درصدی رخداد حوادث شهری در نوروز امسال در اصفهان



سال پنجم - شماره  11۰۰ 
دوشنبه  1۶  فروردین  1۴۰۰ -  22 شعبان  1۴۴2
۵  آوریل    2۰21 ۵رفهنگ

گزارشربخ

بــر اســاس نظرســنجی مرکــز تحقیقــات رســانه 
ملــی، ۸۲.۶ درصــد از مــردم در هفتــه اول نــوروز 
ســیما  مختلــف  برنامه هــای  بیننــده   ،۱۴۰۰
بودنــد؛ نصــاب ســریال های هفتــه اول نــوروز و 
برنامه های ویژه تحویل ســال تلویزیون در ســال 
ــک و  ــبکه ی ــون.خ ش ــوم ن ــل س ــز فص ــد را نی جدی
کردنــد. عصرجدیــد شــبکه ســه ســیما جابــه جــا 
ــوروز ۱۳۹۹، فصــل ششــم ســریال  در هفتــه اول ن
کــه  داشــت  مخاطــب  درصــد   ۷۴.۹ پایتخــت 
درصــد  پنــج  حــدود  بــا  خ  نــون.  ســوم  فصــل 
افزایــش مخاطــب، نصــاب آن را در نــوروز ۱۴۰۰ جــا 

ــه جــا نمــود. ب
کارگردانــی ســعید آقاخانــی و  نــون.خ ســریالی بــه 
تهیــه کنندگــی مهــدی فرجــی، بــرای اولیــن بــار در 
ــوروز ۱۳۹۸ روی آنتــن شــبکه یــک ســیما رفــت  ن
و خیلــی زود در دل مخاطبــان جــا بــاز نمــود و در 
حــال حاضــر یکــی از پربیننده تریــن ســریال های 

تلویزیــون اســت.
درباره سریال نون خ

کــه نــوروز ۹۹ بــه  مراحــل ســاخت ســریال نــون.خ 
کــه  کرونــا ناتمــام مانــد  روی آنتــن رفــت، بــا شــیوع 
کمتــر  البتــه خــاف پایتخــت، تعــداد قســمت ها 
شــد تــا پایــان ســریال بــاز نمانــد. نــون.خ روایتگــر 
ماجراهــای مــرد میــان ســال و ســاده دلــی بــه 
ــازی ســعید آقاخانــی  ــا ب ــزاده ب ــام نورالدیــن خان ن
و آشــنایان و هــم والیتی هــای عجیــب و غریبــش 

اســت.
فصــل ســوم نــون.خ با رعایت کامــل پروتکل های 
بهداشــتی جلــوی دوربیــن رفــت و از اول فروردین 
یــک ســیما پخــش شــد. حــاال  از شــبکه   ۱۴۰۰
ــه نــون. خ، بــه  ــزاده ملقــب ب دیگــر نورالدیــن خان
تبدیــل  تلویزیون ایرانــی  قهرمان هــای  از  یکــی 
کــه یکــی  کــردی  ــا اصالــت  شــده اســت. مــردی ب
تخمــه  فــراوری  و در شــغل  از معتمــدان شــهر 

آفتابگــردان اســت. 
نــون.خ ۳ داســتانی در ادامــه ۲ فصــل قبلی ایــن 
دختــر  کام  نــا عروســی  بــا  و  داشــت  مجموعــه 
که ایــن عروســی حــوادث  نورالدیــن آغــاز می شــد 
و اتفاقــات تــازه ای را بــه دنبــال داشــت. نــون.خ 
۳ طنزهــای کامــی و موقعیت هــای نــاب کمــدی 
کــه جذابیــت آن را  کمتــر دیــده شــده ای را داشــت 

ــرد. ــتر می ک بیش
در نون.خ ۳ شــاهد بازگشــت علی صادقی به این 

کبر عبدی  مجموعــه بودیــم، همچنین قــرار بــود ا
نیــز در ایــن فصــل از ســریال حضــور داشــته باشــد 
کــه بــه دالیــل شــخصی از بــازی در آن انصــراف 
ســیروس  صادقــی،  و  آقاخانــی  بــر  عــاوه  داد. 
میمنــت، شــقایق دهقــان، ســید علــی صالحــی، 
پاشــا جمالــی، یــداهلل شــادمانی، نــدا قاســمی، 
ــه بازونــد، شــیدا یوســفی،  نســرین مــرادی، هدی
علــی اخــوان، صهبــا شــرافتی، هــدی اســتواری، 
آتنــا مهیاری، کاظم نوربخــش، ماشــااهلل وروایی، 
کرمی، رضا رشیدی،  ســیروس ســپهری، یوســف 
ســید حســین موســوی، ســیروس حســینی فــر، 
افشــین ملکــی، نازنین ایوبــی، مرتضــی رســتمی و 
آفرینــی  نقــش   ۳ نــون.خ  در  فتاحــی  شــقایق 
کردنــد. عــاوه بر ایــن بازیگران، چند بازیگــر کره ای 
بــه عنــوان توریســت در ایــن  و شــرق آســیا نیــز 

مجموعــه حضــور داشــتند.
درباره کارگردان

کارگردان ها هســتند که نقش  تنهــا تعداد کمــی از 
بــر عهــده داشــته اند.  اصلــی سریال هایشــان را 
ــا ســریال های ســاعت خــوش،  مهــران مدیــری ب
و…  بــرره  شــب های  پاورچیــن،  چیــن،  نقطــه 
ــه دوش،  ــه ب ــا، خان ــه اقاقی کوچ ــا  ــاران ب ــا عط رض
و  شــیرین  و  تــرش  بزنــگاه،  گریخــت،  متهــم 
مهــدی فخیــم زاده بــا تنهــا تریــن ســردار، والیــت 
عشــق، خــواب و بیــدار و فــوق ســری از جمله ایــن 

هســتند.  کارگردان هــا 
سعید آقاخانی نیز در راه در رو و بیمار استاندارد، 
کارگردانــی، بــازی هــم می کــرد و در هــر  عــاوه بــر 
کشــیده بــود.  کــدام نقــش متفاوتــی را بــه تصویــر 

کــه در  او حــاال بــرای ســومین ســال پیاپــی اســت 
گــر نقــش  کارگردانی، ایفا کنــار  ســریال نــون.خ در 

اصلــی نیــز هســت.
پــرواز  بــا مجموعــه طنــز  آقاخانــی در ســال ۷۲ 
 ۷۳ ســال  در  و  شــد  بازیگــری  عرصــه  وارد   ۵۷
بــا ســاعت خــوش بــه شــهرت رســید. در ســال 
کــه بــا بــازی در فیلــم بعــد از ظهــر ســگی  ۸۸ بــود 
او  نمــود.  تجربــه  را  ســینما  در  حضــور  ســگی، 
و  رو  در  راه  بابــا،  زن  ســریال های   ۸۹ ســال  در 
کــرد. اولیــن تجربــه  کارگردانــی  خــوش نشــین ها را 
کارگردانــی آقاخانــی در ســینما، فیلــم المــپ ۱۰۰ 
بــود در بخــش نگاه نو در ســی و دومین جشــنواره 
فیلــم فجــر بــه نمایــش درآمــد. در ســی و ســومین 
جشــنواره فیلــم فجــر برای ایفــای نقــش در فیلــم 
خداحافظــی طوالنی بــه کارگردانی فرزاد موتمن، 
پــس از رقابــت تنگاتنــگ با ســیامک صفــری برای 
ک مــن  بــازی در فیلــم اعترافــات ذهــن خطرنــا
غ بلوریــن  کارگردانــی هومــن ســیدی، ســیمر ــه  ب
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد را از آن خــود نمود. 
بعــد از آن آقاخانــی بــه عنــوان بازیگــری غیــر طنز با 
کــه آثــاری  توانمندی هــای فــراوان شــناخته شــد 
کامیــون  و  همچــون حمــال طــا، خــون شــد 
به ایفــای نقــش پرداخــت. او بــرای نقــش آفرینــی 
مرحــوم  ســاخته  آخریــن  کامیــون،  فیلــم  در 
غ بلورین از  کامبوزیا پرتوی، نامزد دریافت ســیمر

ســی و ششــمین جشــنواره فیلــم فجــر شــد.
چرا نون. خ محبوب است؟

روایــت  کردســتان  اقلیــم  در  نــون.خ  اول: 
کــرد  کــه ســعید آقاخانــی خــود  می شــود. از آنجــا 

ــی  ــه خوب ــه را ب ــت، این منطق ــار اس ــد بیچ و متول
می شناســد و بــا آداب و رســوم و ســنن و فرهنــگ 
کامــًا آشــنا اســت. بــرای همیــن هــم لحــن  آن 
کنــار  کــردی در  ســاده ســریال و لهجــه شــیرین 
بازی هــای فوق العــاده بازیگــران بومــی، از جملــه 
دالیلــی اســت که ایــن ســریال را نــزد مخاطبــان بــه 
محبوبیــت رســانده اســت. عــاوه بــر آن ایــن امــر از 
گردشــگری نیــز از اهمیــت باالیــی برخــوردار  نظــر 
اســت و مخاطبــان را بــا جاذبه های ایــن خطــه از 

کشــورمان آشــنا می کنــد.
از دیگــر دالیــل  نــون.خ  بازیگــران  ترکیــب  دوم: 
محبوبیــت آن اســت. آقاخانــی عــاوه بــر اســتفاده 
از چهره هــای طنــز شــناخته شــده ای همچــون 
علــی صادقی، شــقایق دهقان، علی صادقــی و… 
از بازیگرانــی بومی کردســتان همچــون ســیروس 
کاظم نوربخش اســتفاده  میمنت، ندا قاســمی و 
ــون  ــوده و همچ ــر ب ــریال باورپذیرت ــن س ــرده تا ای ک
بســیاری دیگر از ســریال های تلویزیونی، مشــکل 

لهجــه نداشــته باشــد.
که برای  ســوم: نون.خ یک کمدی شــریف اســت 
جــذب مخاطــب بیشــتر، بــه شــوخی های رکیــک 
نمی انــدازد.  گرامی چنگ  و اینســتا جنســی  و 
نورالدیــن خانــزاده، هیچ گاه از چهارچوب اخاق 
ــی  کس ــر  گ ــرد و ا ــه نمی گی ــی فاصل ــش پهلوان و من
در ایــن مجموعــه مرتکــب خافــی شــود، نتیجــه 
کامــًا ملمــوس اســت. آنچــه  آن بــرای بیننــده 
در ایــن ســریال بــه عنــوان شــوخی می آیــد، بســیار 
ناب اســت و از ظرفیت های اجتماعی و فرهنگی 

بــرای نقــد اســتفاده می کنــد.
چهــارم: در نــون.خ در پــس داســتان کلی ســریال، 
کــه  می شــود  مطــرح  مشــکاتی  و  معضــات 
ــا آن  ــور ب کش ــرب  ــژه در غ ــه وی ــردم ب ــیاری از م بس
ــرم می کننــد و ایــن مهــم، خــود  دســت و پنجــه ن
دلیلــی بــر محبوبیــت بیشــتر این مجموعــه شــده 
اســت. در نــون.خ ۳، بــه معدن و گیاهــان دارویی 

پرداختــه شــده بــود.
بــه  نــون.خ  از مجموعــه  پنجــم: در ایــن فصــل 
کرونــا،  شــیوع  زمــان  در  فیلمبــرداری  دلیــل 
و  خــورده  گــره  نیــز  بیمــاری  با ایــن  داســتان 
بازیگــران بــا ماســک جلــوی دوربیــن ظاهر شــدند 
کترها  و حتــی یــک بیمار کرونایی نیز در میان کارا
گرایــی  وجــود داشــت. همیــن تفــاوت و واقــع 
باعــث احســاس نزدیکــی بیشــتر مخاطــب با ایــن 

مجموعــه و افزایــش جذابیــت آن شــده بــود.

نون.خ ۳، پایتخت را پشت سر گذاشت:

همه چیز درباره محبوب ترین سریال نوروزی

ابالغیه
اســتان  تجدیدنظــر  و اندیشــمند  عالیقــدر  محتــرم  ریاســت   ،99/7/18 تاریــخ: 
کاســه 99۰۰27۶ مطروحــه در شــعبه اول  اصفهــان احترامــا درخصــوص پرونــده 
کــه منتهــی بــه صــدور دادنامــه شــماره  دادگاه عمومی شهرســتان بوییــن میاندشــت 
گردیــده اســت و متضمــن صــدور حکــم  خ 99/۶/18  99۰997۳7۴۵۳۰1۰17 مــور
تنظیــم انتقــال ســند می باشــد بدیــن وســیله این جانــب غامرضــا لــر حســین آبــادی 
فرزنــد حاجــی بااســتیذان بــه بندهــای الــف.ج.ه مــاده ۳۴8 قانــون دادرســی مدنــی 
مراتــب اعتــراض شــدید خــود را نســبت بــه دادنامــه اشــعار مــی دارم و تقاضــای نقــض 
داد نامــه را خواســتارم. 1( نکتــه اول اینکــه قاضــی محتــرم در متــن دادنامــه بــه اســم 
کامل  که به صــورت  کــرده اســت و هــم چنیــن اشــعار نمــوده  خواهــان غامرضــا اشــاره 
کــه در قولنامــه فقــط نــام غــام  ج نشــده اســت و ایــن درحالــی اســت  در قــول نامــه در
ــام اصلــی بنــده غامرضــا می باشــد.  اســم مســتعار بنــده قیــد شــده اســت ولیکــن ن
ــام مســتعار بنــده اســت و واژه  ــذا شــخص خریدار اینجانــب می باشــم و واژه غــام ن ل
ــام اصلــی و واقعــی بنــده می باشــد. لیکــن هیچ ایــرادی درایــن خصــوص  غامرضــا ن
وجــود نداشــته و قاضــی درایــن خصــوص از بنــده اخــذ توضیــح نداشــته اســت و 
کــه  محل ایــراد و اشــکال  بــا اســتناد به این ایــراد مبــادرت رد عــدل نمــوده اســت 
کــه موجبــات نقــض دادنامــه اســت حکایــت از آن دارد  اساســی اســت. 2( نکتــه دیگــر 
کــه میــزان شــعیر ذکــر نشــده اســت ولیکن ایــن  کــه قاضــی محتــرم اشــاره نمــوده اســت 
کلمــه یــک  خ ۴9/۶/1۵ بــه صراحــت  کــه در قولنامــه مــور درحالــی اســت اســت 
کــه در ابتــدای ســطر چهــارم اســت و چــون  شــعیر بــه صــورت واضــح ذکــر شــده اســت 
ک را  کت نصــف بــه نصــف امــا خریــداران بنــده و بــرادرم اصغــر لــری بــه صــورت شــرا
کــدام از اینجانبــان نیــم شــعیر می باشــدکه درخواســت  کرده ایــم ســهم هــر  خریــداری 
کارشناســی مشــخص  کل ایــن اعمــال ازطریــق امــور  ســند از فروشــنده را نمــوده ام و 
کوچکترین توجهی به قولنامه  و ایــراد از آن رفــع می باشــد. ولیکــن قاضی محتــرم اوال 
کــه  کارشناســی امتنــاع نمــوده اســت  نداشــته اســت ثانیــا از ارجــاع پرونــده بــه امــور 
محل ایــراد اشــکال اساســی اســت. ۳( نکتــه دیگر اینکه اینجانــب درخواســت تنظیــم 
کــه قاضــی محتــرم از نظــر ماهــوی به اصل  کــرده ام  انتقــال ســند از دادگاه درخواســت 
کــه بــه خواســته مقایــر  دعــوی هیــچ توجهــی نداشــته اســت و بااســتناد بــه عوامــری 
کــه محل ایــراد  کــرده اســت  اســت در ضمیمــه مشــکل مبــادرت بــه رد دعــوی بنــده 
کنــون باعنایــت بــه مطالــب معنونــه وبــه مــدارک پیوســتی  و مشــکل اساســی اســت. ا
از شــما مقــام شایســته ضمــن نقــض دادنامــه تقاضــای رســیدگی مجــدد اصــدار 
حکــم شایســته را خواســتارم. قولنامــه تاریــخ: ۴9/۶/1۵، قــرارداد فــی مابیــن ســردار 
گارابدیــان فرزنــد اوانــس دارای شــماره شناســنامه ۵۵9 صــادره از هــدان آقــای اصغــر 
ــای  ــاد وآق ــین آب ــادره از حس ــنامه 288 ص ــماره شناس ــی دارای ش ــد حاج ــوری فرزن ل
غــام لــوری فرزنــد حاجــی بــه شــماره شناســنامه 12 صــادره از حســین آبــاد قــرار 
گارابدیــان یــک شــعیر از یــک صــد و دوازده شــعیر  کــه آقــای ســردار  بر ایــن شــده اســت 
گــذار نمایــد به ایــن آقایــان نامبــرده: آقــای اصغــر لــوری و غــام لــوری طبــق  هــدان را وا
کشــاورزی  کــه ازطــرف وزارت  معرفــی نامــه شــماره 28۶18 تحــت شــماره 2۶818 
گــذار نمــوده  ک 197 وا صــادر شــده بــه موجب ایــن اســناد 1 شــعیر مشــاع دارای پــا
کلیــه توابــع، دیــم آب خــود را و بــاغ،  در حــق آقایــان اصغــر لــوری، غــام لــوری بــا 
کــه عبــارت دویســت  کلیــه اعیانــی خــودرا بــه مبلــغ بیســت هــزار تومــان  قلمســتان و 
ــام  ــاغ تم ــجار و ب ــی و اش ــک و قیمت ایمان ــرد مل کارک ــوان  ــه عن ــد ب ــال می باش ــزار ری ه
نقــد فــی المجلــس دریافــت نمــوده و ملــک مزبــور را بــا تمــام توابــع، عیــان درتصــرف 
کشــف فســاد  گــر  ج شــرط شــد ا آقــای نــام بــرده در آورده در تاریــخ۴9/۶/1۵ عقــد خــار
از ایــن تاریــخ بــه بعــد درخصــوص معاملــه از طرفیــن از برطــرف بــروز رســید مبلــغ ده 
کــه  هــزار تومــان بــه عــاوه فــوق الذکــر بطــرف مقابــل دادنــی می باشــد و توضیح ایــن 
ســکنه نــام بــرده چــراغ معاملــه می باشــد. پــول اقســاط ملــک نامبــرده از تاریــخ ۴9 در 
ــاد داشــه قلمی گردیــده  ــرای ی کلمــه ب ــان خریــدار می باشــد.این چنــد  عهدنامــه آقای
پرونــده:  شــماره   ،991۰1۰۳7۴۵۳۰77۵9 نامــه:  ابــاغ  شــماره  اباغیــه  اســت. 
ــند:  ــم س ــخ تنظی ــعبه: 99۰۰27۶، تاری ــی ش ــماره بایگان 99۰998۳7۴۵۳۰۰2۵۳، ش
1۳99/8/1، مشــخصات ابــاغ شــونده حقیقــی: نــام: ســردار نــام خانوادگی:گرابدیــان 

آقــای غامرضــا  نظــر خــواه  المــکان تجدیــد  نشــانی: مجهــول  اوانــس  پــدر:  نــام 
ــده  ــت تجدیدنظرخوان ــه طرفی ــی ب ــت تجدیدنظرخواه ــادی دادخواس ــین آب لرحس
گارابدیــان نســبت بــه دادنامــه شــماره 99۰997۳7۴۵۳۰1۰17 پرونــده  آقــای ســردار 
طبــق  کــه  تقدیــم  میاندشــت  بوئیــن  شــعبه   991۰998۳7۴۵۳۰۰2۵۳ کاســه 
موضــوع مــاده 7۳ و ۳۴۶ قانــون آییــن دادرســی مدنــی بــه علــت مجهــول المــکان 
گهــی الکترونیــک قــرار  بــودن تجدیدنظرخوانــده مراتــب تبــادل لوایــح در ســامانه آ
گهی به دفتــر دادگاه  گرفتــه تــا تجدیدنظرخوانــده ظــرف ده روز پــس از تاریخ انتشــار آ
کامــل خــود، نســخه ثانــی تجدیدنظرخواهــی را  مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی 
کتبــا به ایــن دادگاه ارائــه نمایــد. درغیرایــن صــورت  دریافــت و چناچــه پاســخی دارد 
پــس از انقضــا مهلــت مقــرر قانونــی نســبت بــه ارســال پرونــده بــه دادگاه تجدیدنظــر 
اقــدام خواهــد شــد. احترامــا نســخه دوم دادخواســت خواهــان موضــوع پرونــده 
ارســال  پیوســت  مســتندات  بــرگ  انضمــام  بــه  کاســه 99۰۰998۳7۴۵۳۰۰2۵۳ 
می شــود. خواهشــمند اســت مقــرر فرماییــد پاســخ آن را ظــرف مــدت ۳۰ روز از تاریــخ 
اباغ ایــن نامــه بارعایــت مســافت ضمیمــه تصویــر مــدارک مربوطــه به ایــن دفتــر 
کننــده ابــاغ: سیدحســن موســوی میاندشــتی 99/7/18،  ارســال نماییــد. تنظیــم 
درخواســت تجدیدنظــر تجدیدنظرخــواه: غامرضــا لــر حســین آبــادی فرزنــد حاجــی 
روســتای هادان  میاندشــت  بوئیــن  شهرســتان  اقامــت  محــل  کشــاورز  شــغل 
گارابدیــان  ســردار  تجدیدنظرخوانــده:  کدملــی۶21982۳۴۰۰,  شــخصی  منــزل 
فرزنــد اوانــوس مجهــول المــکان وکیــل یــا نماینــده: اصیــل تجدیدنظرخواســته: 
خ  مــور  99۰997۳7۴۵۳۰1۰17 شــماره  دادنامــه  بــه  نســبت  تجدیدنظرخواهــی 
دادگاه  اول  شــعبه  از  صــادره   99۰۰27۶ کاســه  پرونــده  موضــوع   99/۶/18
عمومی بوئیــن میاندشــت دالیــل و منضمــات دادخواســت: 1( فتوکپــی دادنامــه، 2( 
تصویــر الیحــه اعتراضــی، ۳( فتوکپــی قولنامــه توضیحــات: تغییــر نشــانی تغییــر وکیل 
ریاســت محتــرم دادگاه تجدیدنظراســتان اصفهان اینجانــب نســبت بــه دادنامــه 
خ ۶/18/ 99از دادگاه عمومی بوئیــن  صــادره شــماره 99۰997۳7۴۵۳۰1۰17 مــور
رســیدگی  درخواســت  اســت  شــده  ابــاغ   99/7/1۶ تاریــخ  در  کــه  میاندشــت 
مجــدد می نمایــم. ضمنــا رونوشــت دادنامــه بــدوی و الیحــه اعتراضیــه و ســایر 
مــدارک جمعــا ۵ بــرگ می باشــد. پیوســت دادخواســت تقدیــم می گــردد. محــل 
 امضــا مهــر اثــر انگشــت، ۶21982۳۴۰ - شــعبه دادگاه عمومی بوییــن و میاندشــت 

- 1117۳98 / م الف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 1۴۰۰/۰۰11۳، تاریــخ: 1۴۰۰/1/7، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب 
کــه طبــق رای  خانــه ۳ فرعــی از ۶227 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
خ 1۳99/۰7/۰8  خ 1۳99/۰7/۰8 و رای شــماره 1۳۶7۳ مــور شــماره 1۳۶72 مــور
صــادره از هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی 
منطقــه  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  در  رسمی مســتقر  ســند  فاقــد  ســاختمان های  و 
شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم بــه نــام اصغــر اصغــری خوراســگانی فرزنــد 
کریمی فرزنــد محمــد نســبت بــه ســه  حســن نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع و مریــم 
ک ۶227  گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــا دانــگ مشــاع صــادر 
واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده اســت اینک بنابــه دســتور قســمت 
اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود 
ــروع و  ــل ش ــح در مح ــاعت 9 صب ــخ 1۴۰۰/۰2/1۵ س ــنبه تاری ــوم روز دوش ــک مرق مل
کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار  گهــی بــه  بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن  میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس  و صاحبــان امــا
تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قانــون 
ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا 
گواهــی طــرح دعــوی خــود  تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و 
ــده  ــا نماین ــت و ی ــی ثب ــورت متقاض ــد درغیراینص ــه نمای ــی ارائ ــه ثبت ــن منطق را به ای
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت  قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض 
گهــی:  آ انتشــار  تاریــخ  داد.  خواهــد  ادامــه  مقــررات  بارعایــت  را  ثبتــی  عملیــات 

ــف ــان - 1117179 / م ال ــرق اصفه ــه ش ــت منطق ــس ثب ــبان رئی 1۴۰۰/۰1/1۶ - ش

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

شماره نامه: 1۳998۵۶۰2۰19۰۰1۳87
تاریخ ارسال نامه: 1۳99/12/1۳

کــه  ک دهاقــان  مفــاد آراء هیــأت حــل اختــاف مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــا
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده  دراجــرای مــاده 1 قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
کثیراالنتشــار و محلــی  ۳ قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز ازطریــق روزنامــه 
کــه بــه آراء مذکــور اعتــراض داشــته باشــند  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  آ
گهــی در محــل تــا دو  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و 
معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت 
گواهی تقدیم دادخواســت  بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل نمایــد و 
را بــه ثبــت محــل ارائــه نماینــد. بدیهــی اســت دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه 
ــی  ــه اعتــراض در مهلــت قانون ک ــی  ــود. درصورت ــه حکــم قطعــی دادگاه خواهــد ب ارائ
گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائــه ننمایــد  واصــل نشــود یــا معتــرض 
اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود. صــدور ســند مالکیــت 

مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود.
برمــک  محمــد  آقــای   ،1۳99/11/12  ،1۳99۶۰۳۰2۰19۰۰۰7۳۵ شــماره  رای   )1
فرزنــد ســعید ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا اشــجار موجــود در آن محــل 
ک شــماره 1۰1 فرعــی از 1۳۰ اصلــی واقــع  احــداث بــاغ بــه مســاحت 12۰۴ مترمربــع پــا
در اراضــی نجــف آبــاد دهاقــان انتقــال عــادی مــع الواســطه ازطــرف مشــهدی یدالــه 

ابراهیمیــان )مالــک رســمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه 1۴۰۰/۰1/1۶

تاریخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1۴۰۰/۰1/۳1
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و اما

11۰۵997 / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
آقــای  شــماره نامــه: 1۳998۵۶۰2۰21۰۰1۶۵۰، تاریــخ ارســال نامــه: 1۳99/12/1۴، 
ســیدجال ســامتی احــدی از ورثــه مرحومین ســیدمحمد ســامتی و عــذرا خدائیان 
بــه موجــب حصروراثــت شــماره ۶۴۴، 1۳87/۰8/29 شــعبه اول دادگاه حقوقــی 
اردســتان و 99۰۰8۴۵، 1۳99/1۰/2۰ شــعبه اول شــورای حــل اختــاف زواره باســتناد 
گواهــی شــده مدعــی  کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  دو بــرگ استشــهادیه محلــی 
ک 72۰ فرعی واقع در زواره شــانزده  که ســند مالکیت ششــدانگ یکبابخانه پا اســت 
کــه در صفحــات ۴۵۶ و ۴۵9 دفتــر 2۶  گرمســیر بخــش هفــده ثبــت اصفهــان  اصلــی 
ک بــه ترتیــب بنــام آقــای محمــد ســامتی شــاهمرادی زواره فرزنــد محمدعلــی  امــا
بــه نســبت چهــار دانــگ و نیــم مشــاع و خانــم عــذرا خدائیــان زواره فرزنــد ســیدعلی 
بــه نســبت یکدانــگ و نیــم مشــاع ســابقه ثبــت و ســند مالکیــت داشــته و بــه حکایــت 
ک معاملــه ای انجــام نگردیــده دراثــر نامعلــوم مفقود شــده اســت نظرباینکه  دفتــر امــا
درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی نموده، طبق مــاده 12۰ اصاحــی آیین نامه 
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه  گهــی می شــود  قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد  در ایــن آ
کتبــًا  گهــی تــا مــدت 1۰ روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیت و ســند معامله تســلیم نماید تــا مراتب صورتمجلس 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد  گــردد. ا کننــده مســترد  و اصــل ســند بــه ارائــه 
یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود، المثنــی ســند 
ــر  ــاری مدی ــه عص ــد. خیرال ــد ش ــلیم خواه ــی تس ــه متقاض ــادر و ب ــوم ص ــت مرق مالکی

واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک زواره - 11172۴2 / م الــف
گهی موضوع ماده 1۴9 قانون ثبت آ

ــًا نظربه اینکــه دراجــرای مــاده 1۴7  شــماره: 2۶۰۶1118، تاریــخ: 1۴۰۰/1/11، احترام
ک  اصاحــی قانــون ثبــت طبــق رای شــماره 79۳۰، 82/۰۳/2۵ ششــدانگ پــا
1۵177/۴۵72 بخــش ۵ ثبتــی اصفهــان در صفحــه 1۴۵ دفتــر 1۵9 بــه نــام آقــای 

گردیــده و  محســن وحــدت بهروتــی فرزنــد احمــد ثبــت و ســند مالکیــت صــادر 
بموجــب ســند رسمی شــماره ۳۰۳8۵، 9۶/۰8/۰7 دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 
۳7۵ اصفهــان بــه آقــای محمدعابــد نطنــزی فرزنــد حبیــب الــه انتقــال قطعــی 
گردیــده اســت و دراجــرای دســتور وارده بــه شــماره 2۶۰۴8۴78، 1۳99/12/۰۵ 
ک  بــه اســتناد مــاده 1۴9 قانــون ثبــت بــه دلیــل اضافــه مســاحت وضــع موجــود پــا
مورداقــدام نســبت بــه ســند مالکیــت صــادره مبلــغ 1۴1/7۳1 ریــال در صنــدوق 
گهــی میگــردد تــا مالــک جهــت  گردیــده اســت. لــذا مراتــب یــک نوبــت آ ثبــت تودیــع 
ک منطقــه شــمال اصفهــان  دریافــت مبلــغ مذکــور بــه اداره ثبــت اســناد و امــا
ــع از پیگیــری  ــر مان مراجعــه نمایــد. عــدم مراجعــه جهــت دریافــت مبلــغ فــوق الذک
ک مذکــور نخواهــد  اقدامات ایــن منطقــه ثبتــی جهــت اصــاح مســاحت عرصــه پــا
ک منطقــه شــمال اصفهــان محمدعلــی فــاح  بــود. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــا

- 111719۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

محمدباغبــان  اصغــر  آقــای   ،1۴۰۰/1/1۰ تاریــخ:   ،1۴۰۰/2۰27۰۰۰۳2۶ شــماره: 
فرزنــد مرحــوم رضاقلــی احــد از ورثــه رضاقلــی محمدباغبــان فرزنــد حســین مالــک 
ــده  ک ثبتــی 9۵۵9/7 باقیمان ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــا
ک ذیــل شــماره  کــه در صفحــه ۳۵۳ دفتــر ۵ امــا واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
۵۰۳ بــه نــام رضاقلــی محمدباغبــان صــادر شــده اســت ســپس نامبــرده بــه موجــب 
شــعبه  خ 1۳99/۰۳/2۴  مــور شــماره 99۰997۶79۴۰۰۰۵12  حصروراثــت  گواهــی 
۵۴ حقوقــی شــورای حــل اختــاف اصفهــان فــوت نمــوده و اصغــر و مهــدی و طیبــه 
ــرگ استشــهاد  ــا تســلیم دو ب ــه ب ک شــهرت همگــی محمدباغبــان معرفــی شــده اند 
محلــی مدعــی میباشــد درخواســت ســند مالکیــت ســهم االرث خــود را نموده اســت 
و اعــام داشــته ســند بعلــت ســرقت مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی 
گهــی  نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده(  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ می شــود 
نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل  گهــی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را  آ
ــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل  ــد ت ــه تســلیم نمای اســناد مالکیــت و ســند معامل
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا  گــردد. ا کننــده مســترد  ســند بــه ارائــه 
ــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر  درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائ
ع وقــت - مهــدی  گهــی: دراســر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ

شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق اصفهــان - 11172۰۴ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 1۴۰۰/2۰27۰۰۰۳2۶، تاریــخ: 1۴۰۰/1/1۰، آقــای اصغــر محمدباغبــان فرزنــد 
مرحــوم رضاقلــی احــد از ورثــه رقیــه یــاوری فرزنــد حســین مالــک ســه دانــگ مشــاع 
ک ثبتــی 9۵۵9/7 باقیمانــده واقــع در بخــش ۵  از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــا
ک ذیــل شــماره ۵۰۳ بــه نــام رقیــه  کــه در صفحــه ۳۵۳ دفتــر ۵ امــا ثبــت اصفهــان 
گواهــی حصروراثــت شــماره  یــاوری صــادر شــده اســت ســپس نامبــرده بــه موجــب 
خ 1۳99/۰۳/29 شــعبه ۵۴ حقوقــی شــورای حــل  مــور  99۰997۶8۶2۵۰۰۵78
اختــاف اصفهــان فــوت نمــوده و رضاقلــی محمدباغبــان زوج متوفــی و طیبــه و 
مهــدی و اصغــر و علــی و حمیــد شــهرت همگــی محمدباغبــان فرزنــدان معرفــی 
کــه بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد درخواســت ســند  شــده اند 
مالکیــت ســهم االرث خــود را نمــوده اســت و اعــام داشــته ســند بعلــت ســرقت 
مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصاحــی 
کــه هرکــس مدعــی انجــام  گهــی می شــود  مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا وجــود اســناد  معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره  مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه  مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گردد.  کننــده مســترد  تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصورت اعتــراض اصل ســند ارائــه نگردد  ا
ــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ  المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم صــادر و ب
ع وقــت - مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق  گهــی: دراســر انتشــار آ

اصفهــان - 11172۰۵ / م الــف

گهی آ

خبر

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
کیــد بر اینکه  صنایع دســتی اســتان اصفهــان بــا تأ
کــن  اما در  حاضــر  اصفهانــی  شــهروندان  آمــار 
گردشــگران  تاریخــی و تفرجگاه هــا را بایــد از آمــار 
کــه از ۲۸ اســفند تــا ۱۳  کــرد  جــدا دانســت، اعــام 
فروردین مــاه، حــدود ۱۲۰ هزار گردشــگر در سراســر 

اســتان اصفهــان اقامــت داشــته اند.
گفت وگــو با ایســنا اظهــار  فریــدون اللهیــاری در 
گذشــته  کــه از ۲۸ اســفندماه ســال  کــرد: آمــاری 
اقامــت  از  جــاری  ســال  فروردین مــاه   ۱۳ تــا 
گردشــگران در اســتان اصفهــان داشــته ایم، در 
حــدود ۱۲۰ هــزار نفــر بــوده و بــه ترتیــب، بیشــترین 
و  خــور  کاشــان،  اصفهــان،  در  اقامــت  تعــداد 

بیابانــک و نطنــز ثبت شــده اســت.
تأسیســات  و  تاریخــی  بناهــای  ادامــه داد:  وی 
کرونــا،  گردشــگری بــه دســتور ســتاد مقابلــه بــا 
و  بــود  تعطیــل  فروردین مــاه  و ۱۳  روزهــای ۱۲ 
که ایــن لغــو فعالیــت در  کنــون نیــز اعام شــده  ا
دارنــد  نارنجــی  کــه وضعیــت  شهرســتان هایی 
کــه در حــال بررســی این مســئله  کنــد  ادامــه پیــدا 
گردشــگری  هســتیم. مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
مــورد  در  اصفهــان،  اســتان  صنایع دســتی  و 
فعالیــت واحدهــای غیرمجــاز اقامتــی در نــوروز 
کــه از  ــود  ــر اعام شــده ب ۱۴۰۰ توضیــح داد: پیش ت
نظر ما اســکان و اقامت صرفًا در قالب تأسیســات 
که ایــن تأسیســات،  گردشــگری مجــاز اســت، چــرا 
بــا هماهنگــی بخش هــای بهداشــتی، مکلــف 

برای ایمن ســازی  کــردن تمهیداتــی  بــه فراهــم 
ــی الزم  گواه ــده و  ــیوه نامه ها ش ــت ش ــر رعای از نظ
مــدارس،  اســاس  بر ایــن  بودنــد.  کــرده  اخــذ  را 
کمپینگ هــا، خانه هــای اســتیجاری و... خــارج 

از ایــن شــبکه مجــاز شــناخته می شــد.
ــا اشــاره بــه تفــاوت خانــه اســتیجاری  اللهیــاری ب
گفــت: خانــه مســافر جزئــی از  بــا خانــه مســافر 
کــه مجوزهــای الزم  تأسیســات گردشــگری اســت 
کنتــرل وجــود  گردونــه نظــارت و  کــرده و در  را اخــذ 

ــه اســتیجاری چنیــن نیســت. دارد، امــا خان
گذشــته  کــرد: در ســال های  وی خاطــر نشــان 
زیــاد  اصفهــان  نــوروزی  گردشــگران  تعــداد  کــه 
طریــق  از  اســتیجاری  واحــد  هــزار   ۱۱ بــود، 
ک  امــا مشــاورین  و  شــهرداری  هماهنگــی 
وارد  مســافران  بــه  خدمت رســانی  شــبکه  در 
شــده بودنــد و ثبت نــام و ســاماندهی آن هــا نیــز 
پروســه خــاص خــود را داشــت، امــا در دو ســال 
کــه  کرونــا  بــه شــیوع ویــروس  بــا توجــه  اخیــر، 
کرد، ایــن  مواجــه  محدودیــت  بــا  را  گردشــگری 
خانه هــای اســتیجاری از شــبکه خدمت رســانی 
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  شــدند.  خــارج 
اصفهــان  اســتان  صنایع دســتی  و  گردشــگری 
مالکان ایــن  از  تعــدادی  بااین وجــود  افــزود: 
خانه هــای اســتیجاری خــارج از ضوابــط مقــرر، 
بــا  کــه  می کردنــد  مســافر  پذیــرش  بــه  اقــدام 
کــن  گــزارش اداره اما گاهی رســانی های مردمــی،  آ
و رصــد تبلیغــات آن هــا در شــهر و فضای مجــازی، 

در نــوروز ۱۴۰۰ بیــش از ۹۰ واحــد آن ها شناســایی و 
تعطیــل شــدند.

گــروه  کــرد: نــوروز امســال ۴۰  اللهیــاری تصریــح 
نظارتــی در حالــت آماده بــاش و مکلــف بــه کنتــرل 
گردشــگری بودنــد تــا  و رصــد تمــام تأسیســات 
ضوابــط رعایــت شــود و نزدیــک بــه ســه هــزار مــورد 
ــا  ــی در ســطح اســتان انجــام شــد ت ــد نظارت بازدی
ــه شــیوه نامه های بهداشــتی را  ک ــه تأسیســاتی  ب
رعایــت نمی کردنــد تذکــر، اخطــار و در صــورت لزوم 

حکــم تعلیــق فعالیــت داده شــود. 
کــه تأسیســات بــه  البتــه مــواردی را هــم داشــتیم 
دلیــل رعایــت همــه جوانــب امــر، تشــویق شــده 

بودنــد.
کیــد بر اینکــه ســامت مــردم بــرای مــا  وی بــا تأ
در اولویــت قــرار داشــت، یــادآور شــد: شــاید در 
وجــود  جــدی  دغدغــه  نوروز ایــن  تعطیــات 
کمتــر رعایــت شــده، امــا  کــه شــیوه نامه ها  داشــت 
گردشــگری در این حوزه بســیار پایین بود. ســهم 

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
گفــت:  صنایع دســتی اســتان اصفهــان در ادامــه 
وزارت بهداشــت و وزارت میــراث، پروســه ســفر 
هوشــمند و ایمــن را بــا همــکاری هم تدویــن کرده 
که در همین چرخه  گردشــگرانی  بودند و تکلیف 
اقــدام بــه ســفر می کردنــد روشــن بــود، امــا بایــد 
کــه  توجــه داشــت، بخــش عمــده ای از جمعیتــی 
نــه  داشــتند  عمومی حضــور  تفرجگاه هــای  در 
مســافر، بلکــه مــردم همان شــهر بودند و ایــن را به 

ــت. ــد نوش ــگری نبای گردش ــای  پ
بــرای نمونــه هــر ســال  اللهیــاری توضیــح داد: 
بــا فرارســیدن نــوروز، تهــران از جمعیــت خالــی 
می شــد و ســیل مســافران بــه ســمت شــهرهایی 
مثــل اصفهــان، شــیراز، مشــهد، یــزد و... ســرازیر 
کــه محدودیت هایــی در  امســال  امــا  می شــد، 
کــن تاریخــی فرهنگــی  سفر ایجادشــده بــود، اما
کشــور  ــه کل  ــد را نســبت ب تهــران بیشــترین بازدی
کــه  داشــت و مفهــوم چنیــن آماری ایــن اســت 
از  اســتفاده  بــرای  تعطیــات  فرصــت  از  مــردم 
جاذبه هــای شــهر خود و حضــور در تفرجگاه های 

کرده انــد. اســتفاده  آن 
وی افــزود: در اســتان اصفهــان نیــز وقتــی از ۲۸ 
اســفند تــا ۱۳ فروردین حــدود ۱۲۰ هــزار نفر اقامت 
شــبانه داشــته اند، یعنــی به صــورت میانگیــن هــر 
روز ۱۰ تــا ۱۵ هــزار گردشــگر داشــته ایم و این آمــار، در 
مقایســه با جمعیت پنج میلیونــی اصفهــان اصًا 

تعــداد قابــل ماحظه ای نیســت.

گردشگران نوروزی اصفهان کلی  اعالم آمار 
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خبر

کــه در دو دوره بازی هــای المپیک  نوشــاد عالمیــان 
شــرکت داشــت برای ســومین حضور متوالی در این 
بازی هــا وضعیــت خیلــی پیچیــده ای دارد طوریکــه 
هــم  آســیایی اش  رقیبــان  گــرو  در  او  سرنوشــت 

خواهــد بــود.
المپیکــی  بــا  ورزش ایــران  بــرای   ۹۹ ســال  پایــان 
عالمیــان  نیمــا  توســط  میــز  روی  تنیــس  شــدن 
همــراه بود. ایــن بازیکــن در دیــدار نهایی مســابقات 
ــا شکســت دادن حریــف  ــه ب انتخابــی آســیای میان
ازبکســتانی خــود ســهمیه حضــور در المپیــک ۲۰۲۰ 

توکیــو را بــه دســت آورد.
نیما عالمیان با کســب این ســهمیه دومین حضور 
گرچــه  کــرد ا متوالــی خــود در المپیــک را قطعــی 
ــرادر بزرگتــرش از ایــن بازی هــا و  کنــار رفتــن ب باعــث 

بالتکلیفــی او بــرای ســفر بــه توکیــو هــم شــد.
نیمــا عالمیــان پیــش از دیــدار نهایــی مســابقات 
میانــه،  آســیای  منطقــه  در  المپیــک  گزینشــی 
بــرادرش نوشــاد را در دیــدار نیمــه نهایــی شکســت 
بــرای  گام  او بلندتریــن  بــا حــذف  داد و در واقــع 
کــه  المپیکــی شــدن را برداشــت. این در حالــی بــود 
ــه بازی هــای المپیــک ۲۰۱۲  نوشــاد عالمیــان تجرب
لنــدن و ۲۰۱۶ ریــو داشــت و بــه نوعــی امیــد اول 
تنیــس روی میز ایــران بــرای المپیــک ســی و دوم 

هــم بــه حســاب می آمــد.
بــه خاطــر رو در رویــی بــا نیمــا و شکســت مقابــل او 
امــا فاصلــه نوشــاد عالمیــان از ایــن دوره بازی هــای 
کامــل  اتمــام  بــا  او  مگر اینکــه  شــد  دور  المپیــک 
نهایــی  و  قاره هــا  دیگــر  در  انتخابــی  رقابت هــای 
شــدن رنکینــگ جهانــی بتواند ایــن فاصلــه را بــه 
گرهــای  گــرو امــا و ا کــه البتــه آن هــم در  صفــر برســاند 

زیــادی اســت.
رقابت هــای تنیــس روی میــز در المپیــک توکیــو بــا 
حضور ۷۰ بازیکن در بخش انفرادی و ۱۶ تیم در هر 

یــک از بخش هــای تیمــی و میکــس دوبــل مــردان و 
بانــوان برگــزار می شــود. تــا بــه امــروز بــه واســطه 
برگــزاری مســابقات انتخابــی مختلف ترکیب هــر ۱۶ 
تیــم مشــخص شــده اســت. در بخــش انفــرادی هم 
۵۸ ســهمیه توزیــع - بخــش مــردان - شــده اســت. 
قــرار اســت تکلیف ســهمیه های باقی مانــده در این 
بخــش بــه واســطه برگــزاری رقابت های گزینشــی در 
ســطح قــاره اروپــا )۵ ســهمیه( و آمریــکای التیــن )۴ 

کامل تــر شــود. ســهمیه( 
گزینشــی بــرای خردادمــاه  برگزاری ایــن دو رویــداد 
پیــش بینــی شــده اســت. بعــد از آن فدراســیون 
رنکینــگ   )ITTF( میــز  روی  تنیــس  جهانــی 
ــر اســاس آن  ــا ب المپیکــی خــود را منتشــر می کنــد ت
تعییــن  توکیــو  بــرای  مانــده  باقــی  ســهمیه های 

شــوند. تکلیــف 
رده.....  حاضــر  حــال  در  کــه  عالمیــان  نوشــاد 

رنکینــگ جهانــی را در اختیــار دارد ایــن شــانس 
کــه از طریــق رنکینــگ جهانــی صاحــب  را دارد 
ســهمیه شــود البته در شرایط خیلی پیچیده 
و بــا وجــود رقیبانــی ماننــد »کمــال« هنــدی 

رده  در  کــه  قزاقســتانی  »گراســیمنکو«  و 
بنــدی جهانــی جایــگاه بهتــری از 

او دارنــد.
المپیکــی  مســئله  همیــن 

شــدن نوشــاد عالمیــان از 
طریق رنکینگ جهانی را 
ســخت و غیرقابــل پیــش 
مگر اینکــه  کــرده  بینــی 

رقیبــان آســیایی اش از ایــن 
کننــد  ســهمیه  کســب  طریــق 

و اینگونــه راه را بــرای کســب مجــوز او 
به عنوان ششــمین پینــگ پنگ باز 

کننــد. ــاز  قــاره آســیا ب

تنیــس روی میــز آســیا در المپیــک توکیو ۶ ســهمیه 
کنــون ۵ ســهمیه آن توزیــع  کــه تــا  خواهــد داشــت 
اجرایــی  هیــات  مصوبــه  طبــق  اســت.  شــده 
کنفدراســیون آســیا، ســهمیه ششــم بــه بهتریــن 
ســهمیه  کــه  رنکینــگ-  طبــق   - قــاره  بازیکــن 
البته اینکــه  می کنــد.  پیــدا  اختصــاص  نگرفتــه، 
ــاه و  ــل از خردادم ــد قب ــم بای ــهمیه شش ــف س تکلی
کننــده ITTF مشــخص  انتشــار رنکینــگ تعییــن 
شــود یــا بعــد از آن هــم موضوعــی دیگــری اســت 
کــه وضعیــت نوشــاد عالمیــان را بــرای گرفتــن مجــوز 

ســفر بــه توکیــو مبهــم و پیچیــده می کنــد.
در هــر صورت اینکــه تنیــس روی میز ایــران فعــاًل 
بــا تــک ســهمیه نیمــا عالمیــان حضــور خــود در 

کــرده اســت.  المپیــک توکیــو را قطعــی 
ایــن رشــته در المپیــک ریــو با دو نماینــده در بخش 
مــردان و یــک نماینــده در بخــش بانــوان حضــور 

داشــت. 
روی  تنیــس  هــم  لنــدن  المپیــک  در 
نماینــده  بانــوان  بخــش  در  میز ایــران 
داشــت امــا بــرای المپیــک توکیــو هیــچ امیــد 
شــدن  المپیکــی  بــرای  نرفتــه ای  راه  و 
اســت.  نمانــده  باقــی  بانــوان 
امیــد  تمــام  ترتیــب  بدیــن 
تنیــس روی میز ایــران اســت 
کــه بــا دو ســهمیه مــردان در 
المپیک توکیو شــرکت کند 
گرو  که محقق شــدن آن در 
عبــور نوشــاد عالمیــان از راه 
ــده اســت  پــر پیــچ و خــم باقــی مان
گــر نتوانــد بــه ســالمت از آن  کــه ا
بگــذرد، تنیــس روی میــز بایــد بعد 
از دو دوره، حضــوری تــک نفــره در 

المپیــک داشــته باشــد.

ادامه بالتکلیفی تا خرداد؛

بررسی وضعیت نوشاد عالمیان برای المپیک

گفــت:  کشــتی اســتان اصفهــان  رئیــس هیئــت 
کرونا ضربه بزرگی به رشــته کشــتی زد و شــیوع این 

کــرد. بیمــاری ورزش را در ســال ۹۹ مختــل 
بــرای  زیــادی  نشــیب های  و  فــراز  بــا  ســال 99 
در ایــن  و  رســید  پایــان  بــه  اســتان  ورزشــکاران 
ســال شــیوع ویــروس کرونــا تأثیــر زیــادی بــر  ورزش 

داشــت. اصفهــان 
مصطفــی میرزایــی رئیــس هیئت کشــتی اســتان 
در  تســنیم  خبرنــگار  بــا  گفت وگــو  در  اصفهــان 
اصفهــان، دربــاره وضعیت ایــن رشــته در ســال 
گذشــته اظهــار داشــت: ســال 99 بــا بیمــاری کرونــا 
کــرد. در ســال 99  کــه ورزش را مختــل  آغــاز شــد 
بســیاری از برنامه هــای هیئــت کشــتی اســتان به 

ــا اجرایــی نشــد. کرون دلیــل شــیوع ویــروس 
نوعــی  بــه  وضعیــت  در ایــن  داد:  ادامــه  وی 
عمرانــی  بخــش  در  و  کردیــم  بحــران  مدیریــت 
گذاشــتیم و برنامه ریــزی  در تمــام اســتان وقــت 
کردیم. ســال گذشــته عملیات ســاخت بســیاری 
از ســالن های کشــتی آغاز شــد و خیلی از ســالن ها 

ــد. ــازی ش ــز بازس نی
کشــتی اســتان اصفهــان دربــاره  رئیــس هیئــت 
گفــت: در ســال 99 و در بخــش  بخــش بانــوان 
کشــوری  بانــوان تیــم اصفهــان را بــه مســابقات 
بانــوان  آلیــش  کشــتی  تیــم  کــه  کردیــم  اعــزام 

بــرای اولیــن بــار در تاریــخ ورزش اســتان عنــوان 
کــرد. کســب  را  کشــور  نایب قهرمانــی 

میرزایــی دربــاره مهمترین چالش کشــتی اســتان 
ــرد: مهم تریــن چالــش ســال  ک در ســال 99 بیــان 
بــود،  کشــتی بســته شــدن ســالن ها  بــرای   99
ــم و  ــرده بودی ک ــن  ــاله تدوی ــه ای ۴ س ــون برنام چ
که ایــن برنامه هــا  گذشــته ســال دومی بــود  ســال 
شــیوع  متأســفانه  امــا  می  شــد  اجرایــی  بایــد 
ســالن های  تمــام  شــد  باعــث  کرونــا  ویــروس 

ــود. ــل ش ــتی تعطی کش
کرونــا ضربــه بزرگــی بــه رشــته  کــرد:  وی اضافــه 
کشــتی زد چــون در ســال 98 بــا فعالیت هایــی 
کشــتی اســتان داشــت بــه عنــوان  کــه هیئــت 
هیئــت برتــر اســتان اصفهــان شــناخته شــدیم 
کــه بــه  و ایــن موفقیــت بایــد ادامــه دار می شــد 
دلیــل شــیوع این ویــروس نتوانســتیم ادامــه راه را 

کنیــم. هماننــد قبــل طــی 

گفــت: رفــع مشــکالت و توســعه  اســتاندار اصفهــان 
بــه  انتظــارات  از  یکــی  جهــان  نقــش  ورزشــگاه 
ــه  ــره باشــگاه فوالدمبارک ــات مدی ــای هی حــق اعض
کــه می توانــد در ورزش اســتان و  ســپاهان اســت 

کشــور نقــش اساســی داشــته باشــد.
عبــاس رضایــی در دیــدار اعضــای هیــات مدیــره 
باشــگاه فــوالد مبارکــه ســپاهان در ســالن جلســات 
اســتانداری افزود: ایــن باشــگاه مــورد مطالبه جدی 

و محبــوب مــردم اســتان اصفهــان اســت.
ــا بیان اینکــه ۲ تیــم ذوب آهــن و ســپاهان در  وی ب
که هر  حوزه فوتبال اســتان اصفهان فعال هســتند 
۲ طرفدارانــی دارنــد، ادامــه داد: انســجام، همدلی و 
باشــگاه فوالدمبارکــه  اعضــای  میــان  هماهنگــی 
ــیرین  ــه ش ــار دارم ذائق ــود دارد و انتظ ــپاهان وج س
مــردم توســط تیم هــای فوتبــال اســتان بــا اتحــاد و 
بــه دور از حاشــیه حفــظ شــود. وی ابــراز امیــدواری 
کــرد بــا از بیــن رفتــن ویــروس منحــوس کرونــا نشــاط 

و شــادابی بیشــتری بــه مــردم و ورزش و ورزشــکاران 
گذشــته خــود بازگــردد. بــه روزهــای 

اظهــار  اصفهــان  ســپاهان  باشــگاه  مدیرعامــل 
جــدی  دغدغــه  اصفهــان  اســتاندار  داشــت: 
نســبت بــه ورزش اســتان دارد و رهنمودهایــی در 
گیــری  فرا قدرتمنــدی،  انســجام،  حفــظ  جهــت 
نــاب  اســتعدادهای  بــه  توجــه  تمامی رشــته ها، 
ســطح اســتان در رشــته های مختلــف و توجــه بــه 
گیــر و ورزش صنعــت  ورزش همــه رشــته های فرا

داشــت. کارگــری  و  فــوالد 
کــرد: بــه همــت مدیریــت  کت بیــان  محمدرضــا ســا
کــور ۳۵ ســاله ورزشــگاه نقــش جهــان  گــره  اســتان 
بــاز و امــروز ظرفیتــی بــه ظرفیت هــای بیــن المللــی 

کشــور اضافــه شــد. فوتبــال 
کید اســتاندار اصفهان بر گســترش  وی بیان کرد: تا
هکتــار   ۳۰۰ در  موجــود  پروژه هــای  و  مســائل 
کــه  ورزشــگاه نقــش جهــان از مطالبــات جــدی بــود 
مــورد توجــه باشــگاه فوالدمبارکــه ســپاهان اســت.

گفــت: افزایــش  ــان اصفهــان  مدیــرکل ورزش و جوان
از ورزش به ویــژه  شــور و نشــاط اجتماعــی ناشــی 
در بخــش جوانــان زمینــه تحقــق هرچــه بیشــتر 
شــعار ســال ۱۴۰۰ را فراهــم می کنــد.  ســید محمــد 
طباطبایــی افــزود: ورزش چــه در ُبعد قهرمانــی و چه 
در بخــش همگانی نقش کلیــدی در افزایش نشــاط 
در جامعه دارد بنابراین توجه روز افزون به آن سبب 
پیشــرفت در ســایر بخش هــا خواهــد شــد.وی بــا 
اشــاره به اینکــه ورزش بایــد در تمــام  ابعــاد زندگــی 
جریــان داشــته باشــد ادامــه داد: جوانــان جمعیتــی 
مولــد و فعــال در بخــش تولیــد هســتند لــذا اهمیــت 
هرچــه بیشــتر بــه نشــاط و ســرزندگی آنــان ســبب 
افزایــش فعالیــت و خالقیت آنــان می شــود. مدیرکل 
ورزش و جوانــان اصفهــان بــا بیان اینکــه ســالمتی 
فکــری و فیزیکــی میــزان خالقیــت و ایــده پــردازی 

گفــت: همیــن امــر موفقیــت در  را بیشــتر می کنــد 
کــه خــود زمینــه ســاز  تحصیــل و شــغل را در پــی دارد 
پیشرفت و توسعه استان و کشور است. طباطبایی 
ورزش را مرتبط با تمامی مســائل اجتماعی دانســت 
و  اجتماعــی  آســیب های  رفــع  اظهارداشــت:  و 
بهبــود در ایــن زمینــه نیازمنــد برنامــه ریــزی و تدویــن 
برنامه هایــی بــرای افزایــش عالقــه و توجــه مــردم بــه 
مباحــث ورزشــی اســت. مدیــرکل ورزش و جوانــان 
ــرار  ــاس ق ــن اس ــر همی ــرد: ب ک ــان  ــان خاطرنش اصفه
ــروه تولیــد؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا  کارگ اســت 
تــا  شــود  تشــکیل  روزهــا  همیــن  در  کل  اداره  در 
مباحــث اصلــی و زیربنایــی در ایــن حــوزه را بهتــر 
دنبال کنیم. طباطبایی افــزود: تمامی معاونت ها و 
زیرمجموعه های ورزش و بخصوص جوانان استان 
در تحقــق شــعار ۱۴۰۰ نقــش دارنــد و البتــه همــکاری 

ــت. ــروری اس ــری ض ــز ام ــتگاه ها نی ــایر دس س

ضعــف دفاعــی تیــم ملــی در دیــدار بــا ســوریه هــم 
کــه  بــود  و ایــران خــوش شــانس  آمــد  بــه چشــم 
دیــرک دروازه و همینطــور علیرضــا بیرانونــد را بــرای 
بســته نگــه داشــتن چارچــوب، در اختیــار داشــت. 
اســکوچیچ بارها از نگرانی خود برای رفع مشــکالت 
گفتــه اســت. او  در خــط دفاعــی تیــم ملــی ســخن 
کــه تنهــا نگرانــی او  کــرده بــود  چنــدی قبــل عنــوان 
ــه خــط دفاعــی اســت و تیمــش مشــکلی  ــوط ب مرب
در خــط حملــه ندارد. ایــن مشــکل در هــر ســه بــازی 
گذشــته ایران مقابــل رقبــای خــود یعنی ازبکســتان، 
کادرفنــی  بوســنی و ســوریه نمــود داشــته و هنــوز 
در  اســت.  نکــرده  پیــدا  آن  حــل  بــرای  راهــکاری 
غیبــت بازیکنانــی ماننــد مرتضــی پورعلی گنجــی و 
صــادق محرمــی، مشــکل دفاعی ایــران در دیــدار 
اخیــر بــا ســوریه بیــش از گذشــته هــم بــه چشــم آمــد 
ــکل  ــن ش ــه بدتری ــی ب ــم مل ــار دروازه تی ــن ب و چندی
کادرفنــی  ممکــن تهدیــد شــد. همــه بــه خصــوص 
تیم ملی از ضرورت کســب پیروزی مقابل تیم های 
کســب تســاوی  ــد. حتــی  عــراق و بحریــن خبــر دارن
هــم در ایــن دو دیــدار دوســتانه دغدغه های ایــران را 
برطــرف نمی کنــد. در نتیجــه هــر دو رقیــب تیــم ملی 
بــه جــای بــازی تهاجمــی، چشــم به بــازی تدافعــی و 
ضدحمــالت تنــد و تیــز بــه روی دروازه ایران خواهند 
گرفتن ایــن مــوارد و همینطــور  داشــت. بــا در نظــر 
ــی  ــه نگران ــوان ب ــی، می ت ــط دفاع ــران در خ ضعف ای
گل از عــراق و  کــه دریافــت  اســکوچیچ پــی بــرد چــرا 

بحریــن بدتریــن اتفــاق ممکــن بــرای بازگشــت ایران 
بــه جــدول مســابقات انتخابــی جــام جهانی اســت.

*  ترکیب های مختلف برای رفع ضعف 
دفاعی ایران

بــازی  دو  در  مشــکل  حل ایــن  بــرای  اســکوچیچ 
دوســتانه بــا ازبکســتان و بوســنی بــا ترکیب هایــی 
نــه چنــدان قدیمــی در خــط دفاعــی بــه میــدان 
رفــت. او بــا اســتفاده از ســه مدافــع مرکــزی یعنــی 
و  کنعانــی زادگان  و  خلیــل زاده  پورعلی گنجــی، 
اســتفاده از صــادق محرمــی و میــالد محمــدی بــه 
عنــوان دو مدافــع - هافبــک و همینطــور دو هافبک 
دفاعــی یعنــی احســان حاج صفــی و احمــد نوراللهی 
کــه  ســعی در بهبــود عملکــرد خــط دفاعــی داشــت 
تاحــدودی هــم خــوب بود ولی همچنان مشــکالت 
دیــده می شــد. در بــازی بــا ســوریه، ترکیــب تیــم 
کامــال هجومی بــود. اســتفاده از  کــرد و  ملــی تغییــر 
ــا اســتفاده از دو مدافــع  خــط دفاعــی چهــاره نفــره ب
کوتــاه قامــت امــا تنــد و تیــز بــرای  چــپ و راســت 
شــرکت در حمــالت، باعــث شــکاف هایی در خــط 
کــه آمادگــی بیرانونــد و همینطــور  دفاعــی شــده بــود 
خوش شانســی ایران مانع از بــازی شــدن دروازه تیم 
کنــون حــدود دو مــاه  ملــی شــد. اســکوچیچ از هــم ا
فرصــت دارد تــا مشــکالت تیمــش را برطــرف کنــد. او 
کیش این فرصت را به دست خواهد آورد  در اردوی 
تــا همچنــان روی ضعــف دفاعی تیم ملــی کار کند و 
تــا بازی هــای سرنوشت ســاز مقابل بحریــن و عــراق، 

بــه راهــکار مناســب دســت یابــد.

وزیــر وررش و جوانــان بــا ناعادالنــه خواندن تصمیم 
گفــت: فدراســیون  AFC در ســلب میزبانــی از ایــران 
فوتبــال همچنــان پیگیــر شــکایت خــود اســت. 
مســعود ســلطانی فــر در حاشــیه بازدیــد از تمرینــات 
تیــم ملــی وزنــه بــرداری در پاســخ بــه ســوالی مبنی بر 
ســلب میزبانی ایــران در رقابت های لیگ قهرمانان 
گفــت: تصمیــم  آســیا و مقدماتــی جــام جهانــی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا ناعادالنــه بــوده اســت.
آنها ایــن  افــزود: معتــرض بودیــم و هــر چنــد  وی 
کردنــد امــا فدراســیون  تصمیــم را قطعــی قلمــداد 
همچنــان در شــکایت خــود پیگیــر اســت. وزیــر 

ــرد: فدراســیون بصــورت  ک ــان اضافــه  ورزش و جوان
مســتمر شــکایت خــود را دنبــال َمی کنــد امــا از آن 
ســو تیــم ملــی و باشــگاه های مــا هــم آمــاده هســتند 
تــا بــا تمــام تــوان بــرای نتیجــه خــوب بجنگنــد. 

کنفدراســیون فوتبال آســیا ۲۱ اســفندماه به صورت 
رســمی میزبانان رقابت هــای لیــگ قهرمانــان آســیا 
اســتقالل،  تیم هــای  میزبانــی  کــه  کــرد  اعــالم  را 
کــرده اســت و در  کتــور را رد  پرســپولیس، فــوالد و ترا
۲۲ اســفندماه هــم بــا اعالم ای.اف.ســی، بحریــن 
میزبــان چهــار بــازی پایانــی تیــم ملــی فوتبال ایــران 
قطــر   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  مقدماتــی  مرحلــه  در 
کــه  معرفــی شــد. این تصمیــم در حالــی اعــالم شــد 
در صــورت برگــزاری بازی هــا بــه روال عادی ایــران 
ــدار  ــدار از چهــار دی در دور برگشــت بازی هــا، ســه دی
خــود را میزبانــی می کــرد و بحریــن تنهــا میزبــان ۲ 

می شــد. دیــدار 

رئیس هیئت کشتی استان اصفهان :

کرونا ضربه بزرگی به کشتی اصفهان زد

استاندار اصفهان:

رفع مشکالت ورزشگاه نقش جهان 
خواسته به حق تیم سپاهان است

مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان:

افزایش نشاط ورزشی به تحقق شعار سال ۱۴۰۰ 
کمک می کند

که اسکوچیچ پاسخی  معضلی 
برای آن پیدا نکرده است

 وزیر ورزش و جوانان:

تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای سلب میزبانی ناعادالنه بود

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفت وگو

چهار ســتاره اصلــی والیبال ایران، شــرایط متفاوتی 
کردنــد؛ از درخشــش در  گذشــته ســپری  در ســال 
ســطح اول اروپــا تــا دوری طوالنی مــدت از میادین.
تیــم ملــی والیبال ایــران در تابســتان ۱۴۰۰ بایــد در 
المپیــک توکیــو به میدان بــرود. رویــدادی مهم که 
ــت در آن  ــرای موفقی ــورها ب کش ــه ارکان ورزش  هم

ســرمایه گذاری و برنامه ریــزی می کننــد.
ســرمربی  آلکنــو  والدیمیــر  فــراوان  احتمــال  بــه 
جدیــد تیــم ملــی والیبــال، بــرای موفقیــت در ایــن 
کلیدی ایران  مســابقات روی چهار ســتاره اصلی و 
کــرده اســت. ســعید معــروف،  حســاب ویــژه ای بــاز 
میــالد  و  غفــور  امیــر  موســوی،   محمــد  ســید 
عبادی پــور چهار ســتاره کلیدی تیم ملــی در چند 
ســال اخیــر بوده انــد و آمادگــی آنهــا می توانــد راه 

کنــد. رســیدن ایران بــه موفقیــت را همــوار 
ــرایط  ــته ش گذش ــال  ــک س ــتاره در ی ــار س ــن چه ای
یکســانی را پشــت ســر نگذاشــتند. یکــی از ســطح 
اول والیبــال اروپــا درخشــید و دیگــری بیــش از یــک 
ســال هیــچ مســابقه ای نــداد. یکــی پیشــنهادات 
کــرد تــا بــه یــک تیــم  متعــدد داخلــی و خارجــی را رد 
درجــه دوم بــرود و دیگــری در میانــه فصــل از ایــران 

بــه اروپــا رفــت.
سعید معروف؛ استراحت طوالنی

ســال  در  والیبال ایــران  ملــی  تیــم  کاپیتــان 
۲۰۱۹ بــه تیــم بایــک موتــور پیوســت تــا پــس از 
لیگ های ایــران، روســیه و ایتالیــا، بــازی در لیــگ 
کند. اما نخســتین حضور او در  چین را هم تجربه 
لیگ ایــن کشــور بــا چالش هــای زیــادی روبــرو شــد.
لیــگ چیــن در ســال ۲۰۱۹ بــه تعویــق افتــاد تــا تیــم 
ملی این کشــور بــرای مســابقات انتخابی المپیک 
آمــاده شــود. پــس از آن هــم همه گیــری ویــروس 
کرونــا، آغــاز مســابقات را بــه تعویق انداخــت. در 
کشــور در بهــار ۱۳۹۹ بــدون  نهایــت هــم لیگ ایــن 

حضــور بازیکنــان خارجــی برگــزار شــد.
ــم در  ــد ه ــل جدی ــت در فص گرف ــم  ــروف تصمی مع
تیــم بایــک موتور بماند امــا کرونا، آغاز مســابقات را 
کــرد تا اینکــه در نهایــت  چنــد بــار بــا چالــش مواجــه 
کاپیتان تیم  از ۲۴ اســفند آغاز شــد. به این ترتیب 
ملــی والیبال ایــران در بخــش زیــادی از روزهــای 
ســال هیــچ فرصتــی بــرای بــه میــدان رفتــن پیــدا 
نکــرد و حــاال فرصــت کمی بــرای آماده ســازی خــود 

پیــش از المپیــک توکیــو دارد.
سید محمد موسوی؛ کوچ از سایپا به پیاچنزا

موســوی در فصــل نیمه تمــام ۲۰-۲۰۱۹ بازیکــن 
تیم اولشــتین لهســتان بود و با عملکرد درخشــان 

خــود، حتــی در ترکیــب تیــم رویایــی مســابقات نیــز 
قــرار داشــت. برخــالف انتظار ایــن بازیکــن تصمیــم 
کــه در فصــل جدیــد در ایــران بمانــد و بــرای  گرفــت 

کنــد. تیــم ســایپا بــازی 
مصطفــی  هدایــت  بــا  را  برتر ایــران  لیــگ  ســایپا 
کــرد امــا چنــد  کارخانــه و ترکیبــی پرســتاره آغــاز 
هفتــه از آغــاز فصــل گذشــته بــود که یک پیشــنهاد 
داد.  تغییــر  را  موســوی  تصمیــم  وسوســه انگیز، 
ســرمربی  برنــاردی  لورنــزو  کــه  پیاچنــزا  تیــم 
نامدار ایتالیایــی و بهتریــن بازیکــن قــرن ۲۰ جهــان 
هدایــت آن را بــر عهــده دارد، بــه دنبــال جــذب 

افتــاد. والیبال ایــران  میانــی  مدافــع 
از  فــراوان، موســوی  و قوس هــای  کــش  از  پــس 
باشــگاه ســایپا جــدا شــد و بــه پیاچنــزا رفــت تــا 
نخســتین ایرانی در پســت مدافــع میانی باشــد که 
بــازی در ســری آ ایتالیــا را تجربه می کند. همانگونه 
هــم  در ایتالیــا  بازیکــن  می رفت ایــن  انتظــار  کــه 
نمایــش خوبــی داشــت و بــا پیاچنــزا بــه مرحلــه 
ــوالی  ــا س ــرد. ام ک ــود  ــم صع ــا ه ــی آف لیگ ایتالی پل
گر  کــه ا کــه کســی پاســخی بــرای آن نیافت ایــن بــود 
موســوی قصــد داشــت دوبــاره بــه اروپــا بــرود، چــرا از 

لهســتان بــه ســایپا آمــد؟
امیر غفور؛ از مصدومیت تا رد کردن 

پیشنهادات
کــرد،  از وقتــی شــهرام محمــودی تیــم ملــی را تــرک 
ــم  ــدون رقیــب تی ــه پشــت خــط زن ب ــور ب ــر غف امی
بازیکــن  شــد. این  تبدیــل  والیبال ایــران  ملــی 

تیــم مونزا ایتالیــا رفــت و  بــه  در فصــل ۲۰۱۸-۱۹ 
ــز  ــان را نی ــال جه ــطح اول والیب ــور در س ــر حض تاثی
بــا نمایــش درخشــان خــود در لیــگ ملت هــای 
والیبــال ۲۰۱۹ نشــان داد. امــا اتفــاق بــزرگ بــرای او، 
پیوســتن بــه تیــم پرســتاره و قدرتمنــد لوبه ایتالیــا 
بــود. غفــور در فصــل جدیــد بــه لوبــه رفــت و بازیکن 
اصلی ایــن تیــم هــم شــد امــا در همــان هفته هــای 
گرفتــار مصدومیــت شــد و بخــش زیــادی  آغازیــن 
کــه پیــش از پایــان  از فصــل را از دســت داد. فصلــی 
مصدومیــت غفــور، بــه دلیــل همه گیــری ویــروس 
ســتاره  ترتیــب  به ایــن  مانــد.  نیمه تمــام  کرونــا 
والیبال ایــران بــرای مدتــی طوالنی تــر از آنچــه بایــد، 

از میادیــن دور مانــد.
در فصــل بعــدی هــم غفــور پیشــنهادات زیــادی از 
باشــگاه های ایرانی و اروپایــی داشــت امــا بــه دلیــل 
مختلــف آنهــا را رد می کــرد تــا دوری او از میادیــن 
ــر هــم شــود. در نهایت ایــن بازیکــن یــک  طوالنی ت
گرفــت و بــه تیــم بورســا اســپور  تصمیــم عجیــب 
کــه در رده هــای پاییــن جــدول رده بنــدی  رفــت 
در  غفــور  ترتیــب  به ایــن  دارد.  قــرار  ترکیــه  لیــگ 
فاصلــه ۲ فصــل، از یکی از مدعیان اصلی قهرمانی 
ــه یکــی از تیم هــای قعرنشــین لیــگ ترکیــه  ــا ب اروپ

رفــت.
میالد عبادی پور؛ ستاره ای در اوج

بــدون شــک میــالد عبادی پــور یکــی از بهتریــن 
بازیکنــان والیبال ایــران در ســال های اخیــر بــوده 
است. او از سال ۲۰۱۷ با تصمیمی تحسین برانگیز 

بــه تیــم اســکرا بلهاتــوف لهســتان رفــت و امســال 
برای چهارمین فصل پیاپی حضور در ســطح اول 

والیبــال اروپــا را تجربــه می کنــد.
پیشــرفت عبادی پــور در ســال های اخیــر هــم از 
نظــر فنــی و هم از نظر شــخصیتی بســیار چشــم گیر 
بــوده، اتفاقــی کــه نمی توان تاثیر بــازی در اروپــا را در 

گرفــت. آن نادیــده 
امســال هــم عبادی پــور بــا اســکرا در مســابقات 
والیبــال  لیــگ قهرمانــان  و  لهســتان  باشــگاهی 
اروپــا بــه میــدان رفــت. او در ســوپرجام لهســتان تــا 
دیــدار نهایــی پیش رفــت اما دســتش از جام کوتاه 
مانــد. در مرحلــه مقدماتــی لیــگ لهســتان هــم در 
رده چهــارم قــرار گرفــت و بــه پلــی آف صعود کــرد. در 
لیــگ قهرمانــان اروپــا هــم پــس از صعــود از مرحلــه 
گرفتــار تیــم قدرتمنــد و پرســتاره زنیــت  گروهــی، 

کازان روســیه بــا هدایــت والدیمیــر آلکنــو شــد.
گذشــته،  در بررســی عملکــرد عبادی پــور در ســال 
کلیــدی  مهم تــر از جام هــای از دســت رفته، نقــش 
او در تیــم اســکرا بلهاتــوف بود. ایــن بازیکن حاال به 
یــک مهــره اصلــی در ترکیب ایــن تیــم تبدیــل شــده 
و جــای خــود را در والیبــال اروپــا بــه خوبــی بــاز کــرده 
اســت. در اهمیت او برای باشــگاهش همین بس 
که مســوولین اســکرا برای او و همســرش پاسپورت 
کمتــری بــرای  گرفتنــد تــا مشــکالت  لهســتانی نیــز 
کشــورهای اروپایــی داشــته باشــد.  ســفر میــان 
گل سرســبد ســتاره های والیبال ایــران  عبادی پــور 

در ســال ۱۳۹۹ بــود.

سالی که بر ستاره های والیبال ایران گذشت
گزارشربخ

مهاجــم تیم فوتبال پرســپولیس گفت: تــا روزی که 
پیراهن ایــن تیــم را بــر تــن دارم بــا تمــام وجــود تالش 
ــر  ــا مفیــد باشــم و امیــدوارم هــر چــه زودت می کنــم ت
بتوانــم مقابــل هــواداران بــرای تیــم محبوبــم بــه 
میــدان بــروم. بــه گزارش ایرنا، شــهریار مغانلو یکی از 
خریدهای زمســتانی پرسپولیس بود. مهاجمی که 
گلزنــی تیــم گل محمدی  کــردن مشــکل  بــرای حــل 
مســجد  نفــت  مقابــل  او  آمــد.  پرســپولیس  بــه 
سلیمان اولین حضور در ترکیب اصلی پرسپولیس 
کــرد و نقــش ویــژه ای نیــز در ایــن برد ایفــا کرد.  تجربــه 
گل پرســپولیس روز  تاثیــر مســتقیم او روی هــر دو 
ــای  ــوت زیب ــد ش ــر چن ــاخت ه ــرای او س ــی را ب خوب
تبدیــل  گل  بــه  و  خــورد  تیــرک  بــه  دور  راه  از  او 
نشــد. این مهاجــم در ســال ۹۹ عــالوه بــر حضــور در 
پرســپولیس فرصت حضــور و گلزنی در فوتبــال اروپا 
ــوروزی  گفت وگویــی ن ــه دســت آورد. وی در  ــز ب را نی
بــا خبرنگار ایرنــا، در مــورد از دســت رفتــن شــانس 
گلــی در لیــگ برتــر، حضــور در لیــگ پرتغــال،  آقــای 
پذیرفتن پیشــنهاد پرســپولیس و خیلی از مســائل 
کــه در  دیگــر پاســخگوی ســوواالت خبرنگار ایرنا بود 

ــد: ــر می خوانی زی
سرانجام به پرسپولیس پیوستی.

قــدم می گــذارد  یــک مســیر  کســی وقتــی در  هــر 
اهدافــی بــرای خــود متصــور می شــود. وقتــی هــم 
ــی از  ــپولیس یک ــور در پرس ــدم حض ــت ش فوتبالیس
کودکــی بــود. خوشــحالم  اهــداف و آرزوهــای مــن در 
که ایــن اتفــاق  ســرانجام رخ داد و بــه یکــی از اهدافــم 

ــیدم. رس
در سه مقطع مد نظر پرسپولیس قرار داشتی. 

چرا در دو پنجره قبلی پرسپولیسی نشدی؟

کــه پرســپولیس مــن را می خواســت  در مقطــع اولــی 
گیرنده بود.  بازیکن پیکان بودم و باشگاه تصمیم 
کالرا  در مقطــع دوم هــم پیشــنهاد خوبــی از ســانتا 
کــه پــس از مشــورت ترجیــح دادم  کــردم  دریافــت 
بــه فوتبــال اروپــا بــروم. هنگامی هم که پرســپولیس 
پیشــنهاد حضــور در ایــن تیــم را داد شــرایط را مهیــا 
کــه بتوانــم انتظــار هــواداران را  دیــدم و امیــدوارم 

کنــم. بــرآورده 
کــه  .گلــی در جــام حذفــی پرتغــال بــه ثمــر رســاندی 
آن موجب مقایســه ات با رونالدو توســط پرتغالی ها 
کالرا از به عنوان  شــد و حتی از ســایت باشــگاه سانتا

یــک گل تاریخــی یاد شــد.
ایــن موضــوع بــرای خــود من هم خوشــحال کننده 
بود. اینکــه ابتــدا توانســتم پــس از آن مصدومیــت 
گل در دقایــق پایانــی  کنــم. آن  گلزنــی  بــرای ســانتا 
بــازی بــه ثمــر رســید و باعــث صعودمــان بــه مرحلــه 
بعــدی جــام حذفــی شــد و بــه همیــن خاطــر بــه من 

خیلی چســبید.
از حضور در پرتغال صحبت کن. در آنجا 

رابطه ات با سایر هم تیمی هایت چطور بود؟
فضــای تیــم خیلــی خــوب بــود و ســرمربی تیــم هــم 
مــن را دوســت داشــت و مــدام شــرایط من را بررســی 

می کــرد. 
ــام عثامــه  کاپیتــان عراقــی بــه ن مــا در آن تیــم یــک 
کــرد  و  کمــک  کــه خیلــی بــه مــن  رشــید داشــتیم 
باعــث شــد تــا زود و بهتــر بــا شــرایط بــه روز شــوم.

رابطه ات با سایر ایرانی های حاضر در پرتغال 
چطور بود؟

رابطــه خوبــی داشــتم. با علیپــور، طارمــی، عابــدزاده 
هــر از چندگاهی صحبت می کــردم. هنگامی هم که 

کردم با طارمی مشورت  پیشنهاد پرتغال را دریافت 
کــردم امــا در مجمــوع بــا علیپــور بیشــتر در ارتبــاط 

بــودم و رابطــه خوبــی بــا هــم داشــتیم.
طارمی در پرتغال با ریو آوه آقای گل شد و 

سپس در پورتو هم درخشید. نظر تو در این باره 
چیست؟

مهــدی واقعــا بازیکنی در ســطح فوتبــال اروپا اســت 
ــای  ــزو تیم ه ــو ج ــرد. پورت ک ــت  ــوع را ثاب ــن موض و ای
اروپــا اســت و طارمی نشــان  خــوب و ســطح اول 
کــه قابلیــت باالیــی دارد و باعــث شــد ذهنیــت  داد 
نســبت بــه بازیکنان ایرانــی نــه تنهــا در پرتغــال بلکه 

در اروپــا مثبــت باشــد.
به عنوان بازیکن قرضی به پرسپولیس آمدی و 

روز اول حضورت در پرسپولیس ابراهیم شکوری 
ابراز امیدواری کرد که در این تیم بمانی. نظر شما 

در این باره چیست؟
مــن بــا تیــم پرتغالــی قــرارداد دارم و االن نمی توانــم 
در  االن  اینکــه  کنــم.   صحبــت  بــاره  در ایــن 
پرســپولیس هســتم نشــانه عالقــه ام به ایــن تیــم 
ــد  ــش خواه ــه پی ــده چ ــم در آین ــد ببینی ــت. بای اس
کــه  کار می گیــرم تــا روزی  آمــد. امــا تمــام تالشــم را بــه 
افتخار پوشیدن پیراهن پرسپولیس را  دارم، برای 

ــم. کن ــالش  ــم ت ــت تی موفقی
مهم ترین اتفاقی که در سال جدید منتظر آن 

هستی؟
بی صبرانه منتظرم تا مقابل هواداران پرسپولیس 
بــه میــدان بــروم و بــرای آن لحظه شــماری می کنم. 
کشــورم همیشــه ســالم و ســالمت  امیــدوارم مــردم 
کرونــا خــالص  باشــند و هــر چــه زودتــر از شــر ویــروس 

شویم.

 مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس: 

دوست دارم مقابل هواداران برای پرسپولیس بازی کنم
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خبر

گونــه تغییــر دیگــر  افــزون بــر اســهال و یبوســت، هــر 
در مدفــوع می توانــد نشــانه ای از ســرطان بــزرگ 
باشــد. نــازک شــدن مدفــوع یــا خــون آلــود بــودن آن 
کــه بایــد مــورد توجه قــرار بگیرند. مــواردی هســتند 

نــوع  هــر  بــه  کولورکتــال  یــا  بــزرگ  روده  ســرطان 
کــه روده بــزرگ و/یا رکتوم  ســرطانی گفتــه می شــود 
کــه بــه  را درگیــر می کنــد و می توانــد بــه همان انــدازه 

ک باشــد. ــا نظــر می رســد، دردن
گاهــی اوقــات توده هــای غیرعــادی بــه نــام پولیــپ 
گفتــه  در روده بــزرگ یــا رکتــوم شــکل می گیرنــد. بــه 
کــز کنترل و پیشــگیری از بیمــاری آمریکا، برخی  مرا
بــه  اســت  ممکــن  زمــان  گذشــت  بــا  پولیپ هــا 
ســرطان تبدیل شــوند. در ادامه با برخی نشــانه ها 
کــه نبایــد نادیــده  بــزرگ  و عالئــم ســرطان روده 

گرفتــه شــوند، بیشــتر آشــنا می شــویم.
اسهال

گفتــه دکتــر بئاتریــز آمنــدوال، تومورهــای روده  بــه 
کــرده و موجــب  بــزرگ ممکــن اســت خونریــزی 
کــه  گفتــه وی، احتمال ایــن  اســهال شــوند. بــه 
ســرطان روده بــزرگ تشــخیص بــه اشــتباه ســندرم 
در  شــود،  داده  تشــخیص  پذیــر  تحریــک  روده 

بیمــاران جوان تــر بیشــتر اســت.
یبوست

به گفته دکتر کریســتینا بوث، رشــد تومور می تواند 
ــود،  ــزرگ ش ــر روده ب ــدن قط ــر ش کوچک ت ــب  موج
از ایــن رو، عبــور مدفــوع از آن دشــوارتر می شــود. این 
کمتــر و  شــرایط می توانــد بــه دفــع مدفــوع بــا تکــرر 

در برخــی مــوارد باریــک شــدن مدفــوع منجر شــود.
مدفوع باریک و خون آلود

گونه تغییر دیگر در  افزون بر اســهال و یبوســت، هر 
مدفوع می تواند نشــانه ای از ســرطان بزرگ باشــد. 
بــه گفتــه دکتــر اســتیو ریزمــن، نــازک شــدن مدفــوع 
کــه بایــد  یــا خــون آلــود بــودن آن مــواردی هســتند 
مــورد توجــه قــرار بگیرند. ایــن عالئــم می تواننــد 
کــه تومــور مســیر روده بــزرگ را  نشــان از ایــن باشــند 
کــرده یــا در روده بــزرگ خونریــزی می کنــد. مســدود 

در  عــادی  غیــر  شــرایط  گونــه  هــر  متوجــه  گــر  ا
ــون -  ــود خ ــژه وج ــه وی ــده اید - ب ــود ش ــوع خ مدف
کــرده  گــوارش مراجعــه  بایــد بــه یــک متخصــص 
ــر ســندرم روده  گ کولونوســکوپی انجــام دهیــد. ا و 
تحریــک پذیــر در شــما تشــخیص داده شــده اســت 
و شــرایط دفــع مدفــوع پــس از درمــان بهبود نیافته 
اســت، بایــد بــار دیگــر بــرای بررســی شــرایط بــه 

کنیــد. پزشــک مراجعــه 
توده سفت اطراف ناف

گونــه ســفتی اطــراف نــاف خــود  گــر متوجــه هــر  ا
شــدید نبایــد آن را نادیــده بگیریــد. تــوده ای ســفت 
گــره خواهــر مــری  در ناحیــه نــاف می توانــد یــک 
جــوزف باشــد. افــزون بر ایــن که می تواند نشــانه ای 
می توانــد  باشــد، این  بــزرگ  روده  ســرطان  از 
کــه بــه  نشــانه ای از ســرطانی دیگــر در شــکم باشــد 

گســترش یافتــه اســت. خــارج از روده بــزرگ 
کمبود آهن و کم خونی

کــم خونــی یــا کمبــود  بــه گفتــه دکتــر ویلیــام تیرنــی، 
آهــن می توانــد نشــانه ای از ســرطان روده بــزرگ 

در  خــون  دادن  دســت  از  دلیــل  بــه  باشــد. این 
مدفــوع رخ می دهــد. خونریــزی می توانــد بســیار 
آهســته بــوده و در مدفــوع مشــهود نباشــد، از ایــن 
ــه طــور مــداوم،  رو، شــرایطی خامــوش اســت امــا ب
طــی ماه هــا تــا ســال ها رخ می دهــد و بــه تخلیــه 

ذخایــر آهــن بــدن منجــر می شــود.
کاهش وزن ناخواسته

ــچ  ــتید و هی ــه هس ــود مواج ــش وزن خ کاه ــا  ــر ب گ ا
توضیحــی بــرای آن ندارید، این می تواند نشــانه ای 
از انــواع مختلــف ســرطان، از جملــه ســرطان روده 

بــزرگ باشــد. 
گــر بــا هــر نــوع نشــانه و عالئــم دیگــر، بــه ویــژه  ا
تغییرات در شــرایط مدفوع مواجه هســتید، نباید 

کاهــش وزن خــود را نادیــده بگیریــد.
گرفتگی یا درد شکم

در  گرفتگــی  یــا  درد  ناراحتــی،  احســاس  بــا  گــر  ا
ناحیــه شــکم مواجــه هســتید و ایــن شــرایط بهبــود 
گر ایــن  ا بگیریــد.  نادیــده  را  آن  نبایــد  نمی یابــد، 
شــرایط بــرای بیــش از یــک هفته ادامه داشــته یا به 
تدریج بدتر شــده اســت، ممکن اســت نشــانه ای از 

وجــود تومــور در روده بــزرگ باشــد.
درد و ناراحتــی در قســمت شــکم می توانــد نشــان 
دهنده انواع مختلفی از مشــکالت ســالمت باشد، 
گــوارش برای  از ایــن رو، مراجعــه بــه یــک متخصص 
طریــق  از  بــزرگ  روده  ســرطان  احتمــال  بررســی 

کولونوســکوپی اهمیــت دارد.
بی اشتهایی بدون دلیل مشخص

دلیــل  بــدون  اشــتهایی  بــی  کــه  شــرایطی  در 

مشــخص می توانــد بــه واســطه بســیاری از مســائل 
بــا دیگــر عالئــم  گــر  ا باشــد،  و ســرطان  ســالمت 
ســرطان روده بــزرگ، بــه ویــژه تغییر در شــرایط دفع 
گرفتــه شــود. مدفــوع همــراه اســت، نبایــد نادیــده 

ضعف و خستگی
ضعــف و خســتگی ممکــن اســت بخشــی معمــول 
از زندگــی روزانــه شــما باشــد. امــا آنهــا می تواننــد از 
کــم خونــی فقــر آهــن، نشــانه ای از ســرطان  عالئــم 

روده بــزرگ نیــز باشــند.
گــر همــواره بــا احســاس خســتگی و ضعــف مواجــه  ا
هســتید، مراجعــه بــه پزشــک بــرای بررســی دقیــق 
شــرایط و انجــام یــک آزمایــش خــون اهمیــت دارد. 
کــه کــم خونــی به خــودی خــود نگرانی  در شــرایطی 
بزرگــی نیســت، امــا می تواند نشــانه ای از مســاله ای 

جدی تــر ماننــد ســرطان روده بــزرگ نیــز باشــد.
در صورت تجربه این عالئم چه باید کرد

گــر هــر یــک از ایــن نشــانه ها یــا عالئــم را تجربــه  ا
بررســی  بــرای  پزشــک  بــه  مراجعــه  می کنیــد، 
احتمــاال  پزشــک  دارد.  اهمیــت  شــرایط  دقیــق 
کنــد،  آزمایش هایــی را بــرای بررســی بیشــتر تجویــز 
امــا در بیشــتر مــوارد بــه انجــام کولونوســکوپی بــرای 

ارزیابــی دقیــق نیــاز خواهــد بــود.
تشخیص زودهنگام اهمیت دارد

تشــخیص زودهنــگام ســرطان می توانــد عاملــی 
درمــان  از  نتایــج  بهتریــن  کســب  در  کلیــدی 
باشــد. هماننــد همیشــه، بهتریــن محافظــت در 
برابــر ســرطان پیشــگیری اســت. آزمایش هــای 
بــه  کولونوســکوپی  غیرتهاجمــی و  غربالگــری 
کاهــش قابــل توجــه در آمــار ابتــال بــه ســرطان و 
مــرگ و میــر مرتبــط بــا آنهــا منجــر شــده اســت. 
کــردن توصیه هــای غربالگــری و نادیــده  دنبــال 
کــه می تواننــد بــه بــروز  نگرفتــن نشــانه ها و عالئــم 
مشــکلی در بــدن اشــاره داشــته باشــند، اهمیــت 

دارد.
کولونوسکوپی می تواند کمک کند

تشــخیص  بــرای  روش  بهتریــن  کولونوســکوپی 
 ۵۰ از  اســت.  بــزرگ  روده  ســرطان  زودهنــگام 
کولونوســکوپی هــر 1۰ ســال یــک  ســالگی، انجــام 
کــه بــا عوامــل  بــار توصیــه شــده اســت. افــرادی 
خطــر بــرای ســرطان روده ماننــد ســابقه خانوادگــی 
ابتــال به ایــن بیمــاری مواجــه هســتند، می تواننــد 
کننــد.  آغــاز  پایین تــر  ســنین  از  را  غربالگــری 
کولونوســکوپی برای شناســایی پولیپ های پیش 
کردن ایــن  گزینــه ای عالــی اســت. خــارج  ســرطانی 
پولیپ هــا می توانــد زندگــی فــرد را از خطــر ســرطان 

نجــات دهــد.

نشانه های خاموش سرطان روده بزرگ
خبرربخ

کــه پشــت   تریــن تهدیدهایــی  از واضــح  یکــی 
کاهــش  بــرای شــما ایجاد می  کنــد  میزنشــینی 
بــروز اضافــه وزن و چاقــی  بــدن و  متابولیســم 

اســت.
کــه پشــت   تریــن تهدیدهایــی  از واضــح  یکــی 
کاهــش  بــرای شــما ایجاد می  کنــد  میزنشــینی 
بــروز اضافــه وزن و چاقــی  بــدن و  متابولیســم 

اســت.
اخیــر  بررســی  های  اســاس  بــر  همچنیــن 
محققــان، نشســتن های طوالنی مــدت تــا ۶۴ 
بــه بیماری هــای قلبــی  ابتــال  درصــد احتمــال 
فقــرات،  ســتون  تحلیــل  می دهــد.  افزایــش  را 
اســتخوان های  بــر  حــد  از  بیــش  فشــارهای 
از  دیگــر  بســیاری  و  لگــن  و  کمــر  گــردن، 
ناهنجاری  هــای اســکلتی، غضروفــی و عضالنــی 
پشــت  میزنشــینی  های  عــوارض  دیگــر  از  هــم 

اســت: طوالنــی  مــدت 
ملــی  انســتیتوی  محققــان  دیســک:  فتــق 
آمریــکا  در  مغــزی  و ســکته  اختــالالت عصبــی 
کــه حــرکات منظــم  به ایــن نتیجــه رســیده اند 
بدنــی باعــث تحریــک جریــان خون تــازه و ارســال 
بیــن مهــره ای  بــه دیســک های  مــواد مغــذی 
می شــود. امــا نشســتن های طوالنــی مــدت بــه 
برهــم خــوردن هــم تــرازی دیســک ها و تشــکیل 
کالژن هــای ســخت بیــن تاندون هــا و لیگمان هــا 

منجــر می شــود.
کلینیک  ابتــال به ســندرم متابولیک: محققان 
کاهــش جریــان خــون و  کــه  کرده انــد  مایــو اشــاره 
کالــری ســوزی در حالــت نشســته، خطــر  کاهــش 

کلســترول خــون  گرفتگــی عــروق، فشــار و  بــروز 
گوارشــی، بیمــاری قلبــی عروقــی  بــاال، مشــکالت 

کبــد چــرب را افزایــش می دهــد. و 
ولــی  اســت  آمیــز  اغــراق  شــدن:  فلــج  خطــر 
طوالنــی نشســتن باعــث ابتــال بــه فلــج و یــا حتــی 
کــه بــه  مــرگ زودرس می شــود. نتایــج پژوهشــی 
مــدت هشــت ســال و نیــم در دانشــگاه نــورث 
کــه   وســترن انجــام شــده اســت نشــان می دهــد 
ــی مــدت  وضعیــت نشســتن نامناســب و طوالن
ــروز فلــج را  ــراد ســالمند، خطــر ب بخصــوص در اف

۵۰ درصــد افزایــش می دهــد. 
ــه  ک ــرادی  ــد اف کردن همیــن محققــان مشــاهده 
کننــد و یا  عــادت دارنــد شــب ها تلویزیون تماشــا 
بازی هــای یارانــه ای انجــام دهنــد، بــه میــزان ۶۱ 
کــه صرفا یک ســاعت در  درصــد بیشــتر از افــرادی 
روز تلویزیــون می بیننــد، در معــرض خطــر مــرگ 

قــرار دارنــد.
ابتــال بــه ســندرم تونــل مــچ دســت: رایــج تریــن 
کار،  ــز  ــت می ــدت پش ــی م ــتن طوالن ــر نشس خط
کــه بــا  ابتــال بــه ســندرم تونــل مــچ دســت اســت 
ــازو  ــچ و ب ــت، م ــف، درد در دس ــی، ضع ــی حس ب
هنــگام  بخصــوص  می دهــد؛  نشــان  را  خــود 
کارپــال  کیبــورد و مــاوس. ســندرم تونــل  کار بــا 
عصــب  افتــادن  دام  بــه  نوروپاتــی  شــایعترین 
کــه در نتیجــه فشــردگی عصــب میانــی در  اســت 

می  شــود. کارپال ایجــاد  تونــل  ناحیــه 
گــردن: همیــن حــاال بــه وضعیــت نشســتن  درد 
کنیــد. بــه احتمــال  کار دقــت  تــان در پشــت میــز 
راســتای  در  تــان  گــردن  جای اینکــه  بــه  زیــاد 

خــم  جلــو  ســمت  بــه  باشــد،  فقــرات  ســتون 
نیــز  کمرتــان  و  شــانه  شــک  بــدون  شــده اید. 
یعنــی  دارنــد،  قــرار  نامناســبی  وضعیــت  در 
حالــت  بــه  پشــتتان  و  افتــاده  شــانه هایتان 
گــردن،  خمیــده در آمــده اســت. هــم تــراز نبــودن 
ــن  گرفت ــرار  ــن ق ــرات در حی ــتون فق ــانه ها و س ش
کــه معمــوال ســاعت ها نیــز طــول  پشــت رایانــه 
فشــاری  آســیب های  باعث ایجــاد  می کشــد، 
مکــرر و دائمی بــه عضــالت و ســاختار اســتخوانی 
تــا  جمجمــه  انتهــای  از  کــه  می شــود  گــردن 
مهره هــای پشــت را درگیــر می کنــد. بــرای کاهــش 
آســیب های وارده الزم اســت صــاف بنشــینید 
ــتون  ــانه ها و س ــا ش ــا ب ــد ت ــو نیاوری ــردن را جل گ و 

فقــرات در یــک راســتا باشــد.
ابتــال بــه واریــس و لخته های خونــی: به عقیده 
طوالنــی  نشســتن های  کانادایــی،  محققــان 
کاناپــه امــکان  کار یــا روی  مــدت در پشــت میــز 
بــروز ترومبــوز وریــدی عمقــی را بــه ویــژه در بیــن 
افــراد مبتــال بــه چاقــی مفــرط افزایــش می دهــد. 
کننــد و  گــر لخته هــای خونــی حرکــت  متاســفانه ا
کننــد،  وارد ریه هــا شــده و آمبولــی ریوی ایجــاد 

مرگبــار هســتند. 
ترومبــوز وریــدی عمقــی نیــز زمانــی بــروز می کنــد 
مایعــات  و  شــده  متوقــف  خــون  جریــان  کــه 
پــا جمــع شــده و لختــه  از  بــدن در ناحیــه ای 
کــه  کننــد. توجــه داشــته باشــید  خونی ایجــاد 
نشســتن های طوالنــی مــدت باعث ایجــاد ورم 
قــوزک پــا، واریــس و پوکــی اســتخوان ناشــی از کم 

می شــوند. تحرکــی 
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نمی توانــد  تنهایــی  بــه  غذایــی  مــاده  هیــچ 
ولــی  کاهــش دهــد  را  بــه ســرطان  ابتــال  ریســک 
گــون حــاوی  گونا ترکیــب مناســبی از مــواد غذایــی 
ویتامین هــا و مــواد معدنــی، می تواند ایــن خطــر 
کاهــش دهــد. نــواع مــواد مغــذی  را تــا حــد زیــادی 
ــا ســرطان در دســترس هســتند امــا  ــرای مبــارزه ب ب
کــه رژیم هــای غذایــی مــا اغلــب  مشــکل این اســت 

کافــی از ایــن مــواد مغــذی اســت: فاقــد مقادیــر 
که ســطح ســلنیوم  ســلنیوم: در مناطقی از جهان 
کمتــری ناشــی از  ک بــاال اســت، مــرگ و میــر  خــا
ســرطان ریــه، ســینه، روده بــزرگ، تخمــدان، گــردن 
گــزارش  رحــم، مثانــه، لوزالمعــده و ســرطان مــری 
کمی به ایــن  کــه بــدن نیــاز  شــده اســت. از آنجــا 
مــاده معدنــی دارد، انجمــن ســرطان آمریــکا توصیه 
کــه بــا یــک رژیــم غذایــی ســالم و همــراه  کــرده اســت 
بــا مقــدار زیــادی میوه هــا و ســبزیجات می توان ایــن 
میــزان ســلنیوم را بــه دســت آورد. آجیــل، غذاهــای 
غ، نیــز  گوشــت و مــر دریایــی، غــالت ســبوس دار، 

حــاوی ســلنیوم هســتند.
امــگا ۳: برخــی تحقیقات نشــان می دهــد زنانی که 
دو بــار در هفتــه ماهی هــای چــرب مصــرف می کنند 
کمتــر دچــار ابتــال بــه ســرطان آندومتــر می شــوند. 
با ایــن حــال روغــن ماهــی فوایــد دیگــری هــم دارد از 
کــه منجــر بــه جلوگیــری از بیماری هــای  جمله ایــن 
کــه بــا  قلبــی یــا ســکته مغــزی می شــود ضمن ایــن 

کاهــش خطــر ابتــال بــه افســردگی نیــز ارتبــاط دارد.
کســیدان  آنتــی  ا نوعــی  کاروتــن  بتا کاروتــن:  بتا
و  میوه هــا  در  کــه  آ  اســت  ویتامیــن   بــا  مرتبــط 
ــج،  ــود دارد. هوی ــی وج ــگ نارنج ــه رن ــبزیجات ب س
کدوحلوایــی، زردآلــو و انبــه و همچنیــن  طالبــی، 
کلم منابع  ســبزیجات با برگ ســبز مانند اســفناج و 
کــه می تواننــد موجــب  کاروتــن هســتند  غنــی بتا
کاهــش خطــر بــروز  ســرطان    شــوند، با ایــن حــال 
کاروتــن در روز را نبایــد  بیــش از ۵ هــزار واحــد بتا

کــرد. دریافــت 

ویتامین دی: مطالعات نشــان داده اند کســانی که 
ــاالی ویتامیــن دی را دریافــت می کننــد،  ســطوح ب
در معــرض خطــر کمتــری از ابتال به ســرطان ســینه، 
و  پروســتات  پانکــراس،  روده،  کلیــه،  تخمــدان، 
ســرطان های دیگــر هســتند. بیــش از ۹۰ درصــد 
از ویتامیــن دی از راه نــور خورشــید ســنتز می شــود 
امــا بیشــتر مــردم بــه خاطــر تــرس از ابتــال بــه ســرطان 
کمتــر در معــرض نــور آفتــاب قــرار می گیرنــد  پوســت 
آفتــاب  کرم هــای ضــد  از  اســتفاده  کــه  در حالــی 
آفتــاب  از  جلوگیــری  مــوارد  رعایــت  و  اســتاندارد 
ــش  کاه ــرطان را  ــن س ــال به ای ــر ابت ــوختگی، خط س

می دهــد. 
ــا ۲ هــزار وحــد ویتامیــن دی  ــه هــزار ت دریافــت روزان
در روز از طریــق رژیــم غذایــی یــا مکمل های ایــن 
ویتامیــن بــرای جلوگیــری از ســرطان های یادشــده 

مفیــد اســت.
بیولوژیــک  فعــال  مــاده  کورکومیــن،  کورکومیــن: 
کســیدانی و ضــد  ــرات آنتــی  ا ــر اث ــه، عــالوه ب زردچوب
ویژگی هــای  و  ســرطانی  ضــد  اثــرات  التهابــی، 

داراســت. هــم  را  ســرطان  از ایجــاد  ممانعــت 
گــروه ب: بعضــی تحقیقــات نشــان  ویتامین هــای 
گــروه ب از جملــه  کــه ویتامین هــای  داده اســت 
ــد  ــا همــان ویتامیــن ب ۹، می توان اســید فولیــک ی
ــد.  کاهــش ده ــی ســرطان ها را  ــه برخ ــال ب خطــر ابت
دریافــت  بیشــتری  فولیــک  اســید  کــه  افــرادی 
و  بــزرگ  بــه ســرطان روده  ابتــال  می کننــد، خطــر 
کمتــر اســت. فــوالت، بــرای ســلول ها  کبــد  ســرطان 
و بافت هــای تکثیــر یافتــه بســیار مفیــد اســت. برای 
فــوالت  مکمــل  مصــرف  ســرطان،  بــه  مبتالیــان 

بســیار خــوب اســت.
کســیدان ها، باعث قطع  کســیدان ها: آنتی ا آنتی ا
رشــد ســلول های ســرطانی در محیط آزمایشگاهی 
کــه مــواد غذایــی سرشــار از آنتــی  شــده اند. افــرادی 
از  و  می نوشــند  ســبز  چــای  ماننــد  کســیدان ها  ا
کمتــر در معــرض خطــر  ســیگار اجتنــاب می کننــد، 

ســرطان مــری هســتند.

تجربــه  بهــار  آســتانه  در  مــا  از  خیلــی  احتمــاال 
گلــو، آبریــزش بینــی  عطســه های زیــاد، خــارش 
کــه ســالی یکبــار بــه  و... را داشــته ایم. مشــکلی 
ســراغ مان می آیــد و بــه جــز راهکارهــای موقــت، 

از آن نیســت. بــرای رهایــی قطعــی  شــیوه ای 
گــر عمومــا بــا آغــاز فصــل بهــار دچــار حساســیت و  ا
آلرژی هــای می شــوید بــا رعایــت نــکات و تدابیــر 
ابتــال  از  تــا حــد زیــادی  طــب ســنتی می توانیــد 

کنیــد. به ایــن مشــکل جلوگیــری 
بــه همیــن منظــور بایــد ۳ روز تنهــا از ماالشــعیری 
کــه بــه صــورت ســنتی و بــدون اســتفاده از مــواد 
شــیمیایی و نگه دارنده تهیه شــده استفاده کنید 
و هیــچ غــذای دیگــری اســتفاده نکنیــد. پــس از 
اتمام ایــن رژیــم غذایــی ســه روزه از ســبزی های 
کــم حجــم بــه عنــوان  پختــه شــده، بــدون ادویــه و 
غــذا اســتفاده کنیــد. همچنیــن بهتــر اســت در این 
کاســنی، عــرق خرفــه یــا  فصــل بــه جــای آب، عــرق 
عــرق شــاه تره بنوشــید. بــرای تهیه ماالشــعیر طبی 
گــرم جــوی پوســت گرفتــه را همــراه بــا ۱۰ الی ۱۴   ۷۵
لیــوان آب بــه آرامی بپزیــد تــا جوهــا شــکفته شــوند؛ 
مــاده حاصلــه را پس از کمی خنک شــدن از صافی 
رد کــرده و آب آن را میــل کنیــد. دقــت کنید که این 
محصــول بایــد بــه تنهایــی و بــدون نان میل شــده 
کــی دیگــری  و تــا یــک ســاعت پــس از آن آب یــا خورا

صــرف نشــود.
خارش  گلو

در بســیاری از حساســیت ها، فــرد مبتــال بــه آلــرژی 
گاهی ایــن  گلــوی خــود شــکایت دارد،  از خــارش 
صبــر  کــه  می شــود  تشــدید  حــدی  بــه  خــارش 
کالفــه  گرفتــه می شــود و او را  و طاقــت فــرد از او 
از  می تــوان  عارضــه  درمان ایــن  بــرای  می کنــد. 
کــه دســتور تهیــه آن را می خوانیــد  جوشــانده ای 
گــرم  گل بنفشــه و ۵  گــرم  اســتفاده شــود: حــدود ۵ 

شکر تیغال را در دو لیوان آب ریخته و روی حرارت 
مالیــم بجوشــانید تا یک لیــوان آن باقی بمانــد. دم 
کــرده و شــب پیــش از  نــوش باقی مانــده را صــاف 
خــواب میــل کنید. اما در افــرادی که خارش گلوی 
خیلــی زیــادی دارنــد و ایــن مشــکل باعــث می شــود 
از برنامــه روزانــه خــود بــاز بماننــد، توصیــه می شــود 
عــالوه بــر شــب، صبــح بعــد از بیــدار شــدن از خــواب 
گیاهــی بنوشــند. یــک لیــوان دیگــر از ایــن دمنــوش 

عطسه  بهاره
و  آلــرژی  از  ناشــی  عطســه های  کاهــش  بــرای 
حساسیت فصلی استفاده از روغن بنفشه در پایه 
بــادام شــیرین توصیــه می شــود. روزی دوبــار، یــک 
قطــره از روغــن بنفشــه را درون حفره هــای بینــی 
خــود بچکانیــد. عــالوه بر ایــن بــا اســتفاده از همیــن 
کار  روغــن، پیشــانی خــود را نیــز ماســاژ دهید. ایــن 
کــم شــده  موجــب می شــود از شــدت عطســه ها 
کامــل برطــرف شــود. در  و در مــواردی نیــز بــه طــور 
کنــار اســتفاده از روغــن بنفشــه، پرهیــز غذایــی یکی 
کــردن عطســه های فصلــی  از راهکارهــای برطــرف 
انــواع ادویــه، غذاهــای ســرخ  از خــوردن  اســت. 
کردنــی، شــکالت و قهــوه در فصــل بهــار پرهیز کنید 

و مصــرف آن هــا را بــه حداقــل برســانید.
خارش  پوست

بهــار  فصــل  ســبزی های  از  یکــی  خرفــه  گیــاه 
کــه خــواص بســیار زیــادی دارد. از جملــه  اســت 
تصفیــه  اثــرات  بــه  دارویــی  گیــاه  خواص ایــن 
کنندگــی خــون از فضــوالت و مــواد زائــد بویــژه مــواد 
کــرد. خوردن این ســبزی  صفــراوی می تــوان اشــاره 
بــه عنــوان ســبزی خــوردن در وعده هــای غذایــی 
ــار  ــی به ــای فصل ــان خارش ه ــادی در درم ــر زی تاثی
و از بیــن رفتــن تلخــی دهــان در ایــن فصــل دارد. 
کاهــش عــوارض  نوشــیدن آب ایــن ســبزی نیــز در 
و خارش هــای ناشــی از حساســیت فصلــی بســیار 

ــت. ــر اس موث

دانشــمندان انگلیســی می گوینــد مصــرف برخــی 
کمــر درد  مــواد غذایــی می توانــد باعــث تســکین 
کــه  کمــر درد یکــی از بیماری هایــی اســت  شــود. 
گریبانگیــر فــرد شــود و  ممکــن اســت در هــر زمانــی 
زندگــی وی را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. در ایــن مواقــع 
کــردن، اســتفاده  افــراد ســعی می کننــد با اســتراحت 
گــرم و دارو هــای مســکن درد خود را  از کمپرســور آب 

تســکین دهنــد.
راهکار هــای  حــال،  کســپرس،با این  ا گــزارش  بــه 
دارد  وجــود  موثرتــری  حــال،  عیــن  در  و  ســاده تر 
کنــد.  کمــک  کــه می توانــد بــه فــرد در ایــن زمینــه 
متخصصــان در ایــن بــاره معتقدنــد افــراد می تواننــد 
بــا مصــرف مــواد غذایــی دارای خــواص ضد التهابی 

کمــر شــوند. کاهــش درد  باعــث 
ــوده  کمــر درد بســیار متنــوع ب ــروز  در واقــع دالیــل ب
و از فــردی بــه فــرد دیگــر متفــاوت اســت و دلیــل 
کــه فــرد  اصلــی آن التهــاب اســت، حتــی زمانــی 
از مشــکل دیســک رنــج نمی بــرد. در ایــن مواقــع، 
پزشــکان اقــدام بــه تجویــز دارو هــای ضدالتهابــی 
می کننــد. با ایــن وجــود، آنچــه فــرد در رژیــم غذایــی 
کاهــش  کلیــدی در  خــود مصــرف می کنــد نقــش 

التهابــات بــدن دارد. در ایــن زمینــه متخصصــان 
کیــد دارنــد افراد نباید خواص ضدالتهابی انگــور را  تا
دســتکم بگیرنــد. انگــور دارای مــاده ای ضدالتهابی 
کــه می توانــد بــا درد در  بــه نــام رســوراترول اســت 
کند. ایــن ترکیــب بــه وفــور در پوســت و  بــدن مبــارزه 

هســته های انگــور وجــود دارد.
تحقیقــات نشــان داده اســت عصــاره رســوراترول 
گرفتــه شــده از پوســت و هســته انگــور را می تــوان بــه 
کاهــش درد و التهــاب در  کــرد و شــاهد  افــراد تزریــق 
بــدن بــود. دکتــر مایــکل لویــن در ایــن بــاره می گویــد: 
آنتــی  دارای  انگــور  اســت  آن  از  کــی  حا شــواهد 
کــه بــه  کســیدان هایی بــه نــام رســوراترول اســت  ا

کمــر درد را تســکین دهــد. طــور موثــر می توانــد 
وی افــزود: رســوراترول باعــث توقــف تاثیــر آنزیمــی و 

رفتن ایــن  بیــن  از  می شــود.  بافت هــا  تخریــب 
بــه  آســیب  باعــث  می توانــد  کمــر  در  بافت هــا 
کــه بــه غضــروف پشــت  غضــروف شــود. در صورتــی 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــر ب ــود، این ام ــیب وارد ش ــر آس کم

کمــر درد می شــود. بــروز  باعــث 
کــرد: بســیاری از افــراد با  ایــن پزشــک در پایــان بیــان 
که می کنند رجوع به  کاری  کمر درد نخســتین  بروز 
غ از اینکه ایــن درد را  دارو های شــیمیایی اســت، فــار

می تــوان بــه ســهولت و بــه طــور طبیعی رفــع کرد.
کمــر درد وجــود دارد.  ــروز  ــرای ب دالیــل متعــددی ب
ــت نامناســب  ــه دلیــل حال ممکــن اســت این امــر ب
فــرد در زمــان خــواب باشــد. همچنیــن جراحــات 
کمــر درد شــود.  کوچــک می توانــد منجــر بــه بــروز 
کمــر جــای  در بســیاری از مــوارد، درد هــای خفیــف 
نگرانــی نــدارد و بــا اســتراحت و گذشــت زمان بهبود 

می یابــد.
تمامی بخش هــای  در  اســت  ممکــن  درد  کمــر 
کنــد. با ایــن حــال، درد در  ســتون فقــرات فــرد بــروز 
کمــر یــک موضــوع شــایع اســت.  بخــش پایینــی 
بــرآورد می شــود بیــش از ۸۰ درصــد افــراد بالــغ در 
طــول زندگــی دســتکم یــک بــار از درد کمــر در بخش 

ــد. ــج ببرن پایینــی آن رن

خبر

ویتامیــن ســی یــک ویتامین محلــول در آب اســت 
و بــدن شــما بــرای عملکردهــای متعــدد روزانــه بــه 
آن نیــاز دارد. زنــان بزرگســال روزانــه بــه ۷۵ میلــی 
گــرم ویتامیــن ســی نیــاز  گــرم و مــردان بــه ۹۰ میلــی 
دارنــد. شــما بــه راحتــی می توانید ایــن ویتامیــن 
را از طریــق مصــرف برخــی مــواد غذایــی بــه بــدن 

برسانید.
ویتامیــن ســی بــرای رشــد و ترمیــم بافت هــای 
سراســر بــدن مــورد نیــاز اســت. این ویتامیــن بــه 
کالژن بــرای بازســازی ســلول های پوســت،  تولیــد 
ســالمت  حفــظ  و  آهــن  جــذب  زخــم،  بهبــود 
ســی  ویتامیــن  می کنــد.  کمــک  اســتخوان ها 
کاهــش  کــه در  کســیدان قــوی اســت  یــک آنتــی ا
آســیب های ناشــی از رادیکال هــای آزاد موثــر بــوده 
و بــه پیشــگیری از پیشــرفت بیماری هــای قلبــی و 

می انجامــد. ســرطان ها 
جــدی  بیمــاری  یــک  ســی  ویتامیــن  کمبــود 
گاهــی مرگبــار باشــد. در اینجــا  اســت و می توانــد 
نشــانه های عجیــب کمبود ایــن ویتامیــن در بدن 

کنیــد: را دنبــال 
خونریــزی لثه هــا: لثه هــای شــما تــا حــدودی 
فقــر  هنــگام  در  و  شــده اند  تشــکیل  کالژن  از 
ویتامین ســی، حساسیت بیشــتری دارند و دچار 
خونریــزی می شــوند. تــورم لثه هــا نیــز ناشــی از 
کمبــود ویتامیــن ســی اســت. ویتامیــن ســی آنتــی 

کمــک  کاهــش التهــاب  کــه بــه  کســیدانی اســت  ا
کــه مصــرف دوز  می کنــد و مطالعــات نشــان داده 
کاهــش  مناســب آن در بهبــود ســالمت لثه هــا و 

ــر اســت. التهــاب آنهــا موث
رخ  زمانــی  خونریــزی  بینی: ایــن  خونریــزی 
کوچــک دچــار پارگــی  کــه عــروق خونــی  می دهــد 
کالژن  کــه رگ هــای خونــی بــا  می شــوند. از آنجــا 
ســی  ویتامیــن  کمبــود  می شــوندف  تقویــت 
می توانــد منجــر بــه پارگــی آنهــا و بــروز خونریــزی 
ــود  ــی خ ــن س ــی ویتامی کاف ــرف  ــود. مص ــی ش بین
عاملــی بــرای جلوگیــری از ایــن نــوع خونریزی های 

گاه اســت. گاه بــه 
خشــکی مو: داشــتن موهای ســالم و براق نشــان 
دهنــده دنبالــه روی از یــک رژیــم متعــادل و ســالم 
کمبــود ویتامیــن  اســت. خشــکی مــو در مقابــل از 
کالژن بــرای حفــظ  ســی خبــر می دهــد. مــو بــه 
کمبــود ویتامیــن ســی منجــر  ســالمتی نیــاز دارد. 

کالژن و تضعیــف و شــکنندگی  کاهــش تولیــد  بــه 
موهــا می شــود.

خشــکی پوســت: ویتامیــن ســی یکــی از مــواد 
ضــروری در ســاخت پروتئین هــای پوســت اســت 
هــم  از  باعــث  بــدن  در  ویتامیــن  کمبود ایــن  و 
گســیختگی سلول  های پوست شــده و مشکالتی 
از قبیــل تــرک، زخــم، شــل شــدن و چیــن و چــروک 

پوســت را ایجــاد می  کنــد.
کمبــود آهــن: بــدن شــما دو نــوع آهــن را جــذب 
می کنــد: آهــن هــم و غیــر هــم. آهــن هــم معمــوال 
از طریــق منابــع حیوانــی جــذب می شــود و منابــع 
کــه  ــه بــدن می رســانند  گیاهــی آهــن غیــر هــم را ب
نــوع اول اســت.  از  آنهــا ضعیفتــر  البتــه جــذب 
مصــرف ویتامیــن ســی باعــث جــذب موثرتــر آهــن 
کــه  غیــر هــم در بــدن می شــود و نشــان داده شــده 
کمبــود ویتامیــن  ــرای فقــر آهــن،  یــک شــاخص ب

ســی اســت.
کاهــش خلــق و خــوی: ویتامیــن ســی  خســتگی و 
در افزایــش انــرژی و بهبــود خلــق و خــوی نقــش 
کمبــود آنهــا باعــث تنــزل انــرژی و  کلیــدی دارد و 

افســردگی می شــود.
ابتــال بــه عفونــت: تاثیــر منفــی بــر بهبــود زخم  هــا 
و ابتــالی ســریع بــه انــواع عفونت  هــا بخصــوص 
ســرماخوردگی و آنفلوآنــزا از نشــانه های دیگــر فقــر 

ویتامیــن ســی اســت.

کمبودویتامینسیدربدن نشانههایعجیب
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ریکــو  دوربیــن  جدیدتریــن   III  ۳-K کــس  پنتا
 ،BSI-CMOS که حســگر ۲۶ مگاپیکســلی اســت 
پیشــرفته  لرزش گیــر  و  ســریع  خــودکار  فوکــوس 
دارد و قابلیــت ضبــط ویدئــوی ۳۰fps/۴K ارائــه 
 DSLR می دهــد. ریکــو چنــد روز پیــش دوربیــن
 ۳-Ricoh Pentax K( ۳ کــی-۳ مــارک کــس  پنتا
III( را با حسگر ۲۶ مگاپیکسلی APS-C رونمایی 
بهبودهــای  میزبــان  دوربیــن  کرد ایــن  اعــام  و 
 II ۳-K ــی ــی یعن ــدل قبل ــه م ــبت  ب ــددی نس متع
 Digital Photography کــه شــده اســت. آن طــور 
ســری  جدیــد  دوربیــن  می نویســد،   Review
 BSI-CMOS کس حسگر ۲۵٫۷ مگاپیکسلی پنتا
کثــر قطعــات حیاتــی  بــا سیســتم لرزش گیــر دارد و ا
کلــی جایگزیــن شــده اند.  آن اصــاح یــا به طــور 
 ۳-Pentax K ــه دوربیــن ــد شــاتر ب مکانیســم جدی
کثــر ۱۲  ــرخ حدا ــا ن ــر را ب III امــکان می دهــد تصاوی
فریــم  بــر ثانیــه )۱۱ فریــم  بــر ثانیــه بــا فوکــوس خــودکار 
مــداوم( ثبــت کنــد. در حیــن ثبت تصاویــر متوالی، 
خاموشــی  بــا  قبــل  نســل  از  کمتــر  منظره یــاب 

مواجــه می شــود.  سیســتم لرزش گیــر درون بدنــه 
کــس III ۳-K تــا ۵٫۵EV اصــاح  در دوربیــن پنتا
لــرزش ارائــه می دهــد و ایــن نخســتین بــاری اســت 
چنیــن  بــه   K مانــت  دوربین هــای  از  یکــی  کــه 
سیســتم لرزش گیــر پیشــرفته ای مجهــز می شــود. 
خبــر  پنینــگ  مســتقل  حالــت  حضــور  از  ریکــو 
می دهــد و می گویــد دوربیــن جدیــدش همچنــان 
کــه می توانــد پنینــگ را  از سیســتم نســل قبــل 
کنــد بهــره می بــرد.  به صــورت خــودکار شناســایی 
بــه  لطف ایــن سیســتم، ریکــو مطمئــن می شــود 
کــه  کنــد پنینــگ  کــه دوربیــن جدیــدش بــا حرکــت 
به صــورت عمــدی توســط عــکاس انجــام می شــود 

مقابلــه نمی کنــد. 
کامــا  در همیــن حیــن مــاژول فوکــوس خــودکار 
گســترده تر فریــم  جدیــد SAFOX 1۳ بــا پوشــش 
ریکــو  جدیــد  دوربیــن  در   II  ۳-K بــه  نســبت  
ــاژول  ــو می گوید ایــن م ــده اســت. ریک ــده ش گنجان
کــه  ۱۰۱ نقطــه ی فوکــوس خــودکار ارائــه می دهــد 
۲۵ مــورد از آن هــا از نــوع صلیبــی )کراس تایــپ( 
کــه  هســتند. ریکــو ادعــا می کنــد الگوریتم هایــی 

به صــورت مــداوم فوکــوس خــودکار را پیش بینــی 
کرده انــد  می کننــد در دوربیــن جدیــد بهبــود پیــدا 
که توســط  و III ۳-K از سیســتم تشــخیص ســوژه 
فنــاوری یادگیری ماشــین تعلیم داده شــده اســت 

بهــره می گیــرد. 
کس III ۳-K دارای ۲۵ نقطه ی  دوربین پنتا

فوکوس خودکار صلیبی است
منظره یــاب دوربیــن III ۳-K نیــز جدیــد اســت 
می دهد. ایــن  ارائــه  برابــری  بزر گ نمایــی ۱٫۰۵  و 
کــه دوربینــی DSLR بــا  نخســتین بــاری اســت 
مقــدار  با ایــن  منظره یابــی  بــه   APS-C حســگر 
ــاب مجهــز  بزرگ نمایــی مجهــز می شــود. منظره ی
ریکــو  جدیــد  دوربیــن  پنج وجهــی  منشــوِر  بــه 
نمایشــگری شــفاف در داخــل مســیر نــوری دارد 
تــا اطاعــات بیشــتری نمایــش بدهــد و ۱۰ درصــد 

روشــن تر از نســل فعلــی باشــد.
دوربیــن III ۳-K امــکان تنظیــم برخــی قابلیت هــا 
را از طریــق صفحه نمایــش لمســی ارائــه می دهــد. 
ســری   DSLR دوربین هــای  دیگــر  همچــون 
مثــل  حالت هایــی  دارای   III  ۳-K کــس،  پنتا

 Anti-Aliasing Filter و  Pixel Shift Resolution
Simulation تــا بــه  لطــف آن ها جزئیات تصویر را به 
کثــر برســاند و از جلــوه ی مویــر جلوگیری کند. حدا

دوربیــن ریکــو ویدئــوی ۴K بــا نــرخ ۳۰ فریم  بر ثانیه 
ضبــط می کنــد و می توانــد در حیــن فیلم بــرداری، 
از سیســتم لرزش گیر درون بدنه ای مکانیکی خود 
ــه محوره  ــرزش س ــاح ل ــتم اص ــه ی سیس ــرای ارائ ب
بهــره بگیــرد. ریکو در کنــار دوربیــن III ۳-K، گریپ 

کــرده اســت.  باتــری D-BG8 را نیــز معرفــی 
در  نقــره ای  یــا  مشــکی  رنگ هــای  در   III  ۳-K
اواخــر مــاه  آوریــل ۲۰۲۱ )اوایــل اردیبهشــت ۱۴۰۰( بــا 
کیــت ویــژه ای  قیمــت ۲۰۰۰ دالر عرضــه می شــود. 
گریــپ باتــری، بنــد  کــه شــامل دوربیــن III ۳-K بــا 
چرمی اختصاصــی و باتــری دوم می شــود با قیمت 
۲۳۰۰ دالر در دســترس مشــتریان قــرار می گیــرد. 
کــه   D-BG8 باتــری گریــپ  نقره ای رنــگ  مــدل 
چشــم  بــه   گــراف  پارا باالی ایــن  در  تصویــرش 
ــول  ــت ۲۳۰۰ دالری محص کی ــا در  ــورد، صرف می خ
یافــت می شــود و به صــورت مســتقل در دســترس 

قــرار نمی گیــرد. 

ــت  ــت واقعی ــد دارد هدس ــل قص ــود اپ ــه می ش گفت
قالــب  در  و  آینــده  ماه هــای  در  را  ترکیبــی اش 

کنــد. رونمایــی  حضــوری  رویــدادی 
به گــزارش اپل اینســایدر و بــا اســتناد بــه بلومبــرگ، 
هدســت  آینــده  ماه هــای  در  دارد  قصــد  اپــل 
واقعیــت ترکیبــی را به عنــوان دســته ای جدیــد از 
کنــد. بااین حــال طبــق  محصوالتــش رونمایــی 
کار  نمی خواهد ایــن  لزومــا  اپــل  جدیــد،  گــزارش 
را در رویــدادی مجــازی انجــام دهــد و می کوشــد 
و  تجــاری  شــرکای  رســانه ها،  کارمنــدان، 
توســعه دهندگان فعاالنــه در ایــن رویــداد حضــور 

یابنــد.
دربــاره ی  بیشــتری  جزئیــات  گــزارش،  در ایــن 
باتوجه بــه  حضــوری  رویــداد  برگــزاری  چگونگــی 
کرونــا ارائــه نشــده اســت؛ امــا ادعــا می شــود  بحــران 
اپــل ســریع تر از ســایر شــرکت های فنــاوری تــاش 
کارمنــدان و مهندســان اصلــی را بــه دفاتــر  می کنــد 

بازگردانــد.
گــزارش داد اولیــن دســتگاه  مــاه ژانویــه، بلومبــرگ 
و  گران قیمــت  اپــل محصولــی  ترکیبــی  واقعیــت 
مجهــز بــه ســخت افزاری بســیار قدرتمنــد خواهــد 

کــه اپــل می خواهد ایــن  بــود. اعتقــاد بر ایــن اســت 
محصــول را در تعــداد محدودی تولید کند و شــاید 
فقــط روزانــه یــک هدســت در هــر فروشــگاه اپــل 

ــرای فــروش موجــود باشــد. ب
کوپرتینونشــین ها  کــه  اســت  کــی  حا گزارش هــا 
عرضــه ی  بــرای  را   ۲۰۲۲ ســال  زمانــی  بــازه ی 
ــد؛ اما ایــن  گرفته ان نخســتین هدستشــان در نظــر 
کــه محصــول یادشــده  احتمــال نیــز وجــود دارد 
عرضــه ی  و  رونمایــی  میــادی  جــاری  ســال  را 
کنند. ایــن  موکــول  دیگــری  زمــان  بــه  را  آن 
می دهــد  فرصــت  توســعه دهندگان  بــه  کار 
نرم افزارهایشــان را پیــش از عرضــه ی نهایــی بهینــه 
سیســتم عامل  و  محصــول  بــا  ســریع تر  و  کننــد 
جدیــد ســازگار شــوند. نکتــه ی درخورتوجه ایــن 
کــه رونمایــی در چنــد مــاه آینــده معمــوال بــا  اســت 
کنفرانــس توســعه دهندگان  رویــدادی بهــاری یــا 
می شــود.  هم زمــان   WWDC بــه  موســوم 
کــه هــدف  باتوجه بــه جــدول زمانــی و ایــن واقعیــت 
محصــول بــرای توســعه دهندگان اســت، رویــداد 
اخیــر بــرای رونمایی ایــن محصــول بســیار محتمل 
هفتــه ی  اپــل  نمانــد  گفتــه  نا می رســد.  به نظــر 
کــرد رویــداد توســعه دهندگان  گذشــته رســما اعــام 

بیســت ویکم  تــا  هفدهــم   WWDC بــه  موســوم 
ــد. افزون برایــن،  ــد ش ــزار خواه ــازی برگ خــرداد مج
کــو،  مینگ چــی  ماننــد  صاحب نظــران  ســایر 
چهارچــوب زمانی عرضه هدســت واقعیت ترکیبی 
اپــل را ســال ۲۰۲۲ تأییــد کرده انــد. شــایعات نشــان 
می دهد ایــن محصــول از نمایشــگرهای 8K از نــوع 
Micro-LED و فنــاوری پیشــرفته ردیابــی چشــم و 
ســایر ویژگی هــای متمایزکننــده برخــوردار اســت.
دســتگاه واقعیــت ترکیبــی اپــل بــر غوطه ورکــردن 
ــد  ــز خواه ــازی متمرک ــا مج کام ــی  ــر در محیط کارب
بــود. شــایعات فعلــی نشــان می دهد ایــن دســتگاه 
از برخــی مٔولفه هــا و قابلیت هــای واقعیــت افــزوده 
ــا دســتگاه های  ــرار اســت ب ــرد؛ امــا ق ــز بهــره  می ب تی
کــه  کنــد  رقابــت   Oculus Rift ماننــد  موجــود 
گیمینــگ متمرکــز هســتند.  بیشــتر بــر محتــوای 
ــاره قیمــت  به نظــر می رســد اختاف نظرهایــی درب
مینگ چــی  مثــال،  بــرای  دارد.  وجــود  دســتگاه 
کــو معتقــد اســت قیمت ایــن محصــول ۱،۰۰۰ دالر 
و هــم  قیمــت بــا آیفونــی پرچــم دار خواهــد بــود. 
کــی از آن  گذشــته حا گزارشــی مــاه  دراین میــان، 
کــه قیمت ایــن دســتگاه ممکــن اســت ۳،۰۰۰  بــود 

دالر باشــد.

واقعیــت  گران قیمــت  دســتگاه  عرضــه  از  پــس 
ــام  ــا ن گفتــه می شــود محصــول دیگــری ب ترکیبــی، 
احتمالــی اپــل گلــس )Apple Glass( وارد مرحله ی 
ســوم طراحــی و تولیــد شــده اســت و احتمــاال اپــل 
ــده  ــه ش ــکاتی مواج ــا مش ــی آن ب ــد طراح در فراین
و عرضــه ی آن را تــا ســال ۲۰۲۵ به تأخیر انداختــه 
گلس می تواند تاقی آیفون و دســتگاه  اســت. اپل 
واقعیــت افــزوده ای به شــکل عینک هــای امــروزی 
باشــد. احتماال ایــن محصول بســیار ارزان تــر از برادر 
پیشــرفته اش خواهد بــود و به نوعی بــازار مصرفی و 
گفتنــی اســت  عمــوم مــردم را هــدف قــرار می دهــد. 
درصدد ایــن  بلندمــدت،  چشــم اندازی  در  اپــل 
را  افــزوده  چشــمی واقعیت  لنزهــای  کــه  اســت 
به عنــوان محصولــی انقابــی در ســال ۲۰۳۰ معرفــی 

کنــد.
حضــوری  رویــداد  آخریــن  از  اپــل  به طورکلــی، 
به علــت   ،)۱۳۹۸ )شــهریور   ۲۰۱۹ ســپتامبر  در 
کرونــا،گ رویدادهــای جدیــدش  شــیوع ویــروس 
گفتــه می شــود  کــرده اســت.  را دیجیتــال برگــزار 
اپــل امیــدوار اســت رویــداد WWDC 2۰21 آخریــن 
ــی  ــه فقــط دیجیتال ک کنفرانس ایــن شــرکت باشــد 

می شــود. برگــزار 

کانــادا و اروپــا طرحــی بــرای ارائــه ی  اپــل در آمریــکا، 
و  دارد  متفرقــه  تعمیــرکاران  بــه  اصلــی  قطعــات 
بــه  را  طــرح  که ایــن  اســت  کــرده  اعــام  کنــون  ا
تقریبا تمامی کشــورهایی که محصوالتش در آنجا 

گســترش می دهــد. فروختــه می شــوند، 
کــردن یکــی از محصــوالت اپــل در اغلــب  تعمیــر 
مواقع نیازمند این اســت که دســتگاه را مســتقیما 
بــه یکــی از فروشــگاه های حضــوری اپــل ببریــد و 
کنیــد. البتــه  هزینــه ی به نســبت زیــادی پرداخــت 
گاهــی اوقــات افــراد ترجیــح می دهنــد ســراغ یکــی از 
گــزارش ورج،  شــرکت های بــزرگ متفرقه بروند. بــه  
ــای  ــه انتخاب ه ک ــد  ــی می کنی ــی زندگ ــر در جای گ ا
اپــل  بیانیــه ی  داریــد،  دســترس  در  محــدودی 
گســترش طــرح ارائه دهنــده ی مســتقل  مبنــی  بــر 
ســرویس تعمیــر، ممکــن اســت شــرایط را تغییــر 

بدهــد.
تمامی کشــورهایی  تقریبــا  »در  را  طــرح  اپل ایــن 
کــه محصوالت ایــن شــرکت بــه فــروش می رســند« 
کــه  گســترش می دهــد. بدیــن ترتیــب فروشــگاهی 
در نزدیکــی شــما اســت، احتمــال دارد بــه زودی 
گوشــی های  از قطعــات رســمی اپل بــرای تعمیــر 

کنــد. خــراب  اســتفاده 
در حــال حاضر ایــن طــرح اپــل صرفــا در ایــاالت 
ــا در دســترس قــرار دارد؛ امــا  ــادا و اروپ کان متحــده، 

ســرویس  ارائه دهنــدگان  اپــل،  گفتــه ی  طبــق 
کــره جنوبــی  گوشــی در ژاپــن، اســترالیا و  تعمیــر 
تحــت  کشــورهای  فهرســت  بــه  هفتــه  همیــن 
پشــتیبانی اضافــه می شــوند و در ادامــه ی ســال 
کشــورهای  جــاری میــادی شــاهد اضافــه شــدن 
دیگــری مثــل چین به این فهرســت خواهیــم بود. 
ارائه دهنــده ســرویس تعمیــر بایــد بــرای شــرکت در 
طــرح اپــل درخواســت بدهد و وقتی درخواســتش 
تأییــد شــد، می توانــد  قطعــات اصلــی محــدودی 
مثــل باتری، صفحه نمایش و ابزارهای تشــخیص 
تعمیرکننــدگان  یعنــی  کند. ایــن  تهیــه  مشــکل 
مشــکات  معمول تریــن  می تواننــد  محلــی 
رفــع  مســتقل  به صــورت  را  اپــل  دســتگاه  های 
کننــد؛ امــا مشــکات جدیــد و مشــکات بســیار 
پیچیده نیازمند بردن دســتگاه به فروشــگاه های 
رسمی تأییدشــده  تعمیــرکاران  از  یکــی  یــا  اپــل 

توســط این شــرکت هســتند. در غیر ایــن صــورت 
کاربــر بایــد خطــر باطل شــدن گارانتی دســتگاهش 

را بپذیــرد.
دیگــری  نــکات  هســتید،  گوشــی  تعمیــرکار  گــر  ا
بــه  بایــد در نظــر بگیریــد. ملحــق شــدن  نیــز  را 
طــرح ارائه دهنــده ی مســتقل ســرویس تعمیــر بــا 
گزارش هــا،  کــه طبــق  قــراردادی همــراه می شــود 
ــر متوجــه مشــکلی شــد،  گ ــادر می ســازد ا اپــل را ق
گوشی را بازرسی و در صورت  فروشگاه های تعمیر 
ــد فروشــگاه هایی  کنــد. اپــل می توان نیــاز جریمــه 
کــه در بیــش از دو درصــد تعمیــرات ســراغ اســتفاده 
از قطعــات غیــر اصلــی می روند، بــه ازای هر معامله 

کنــد.  هــزار دالر جریمــه 
بــه  نظــر می رســد اپــل صرفــا در شــرایطی از تعمیــر 
متفرقــه  فروشــگاه های  توســط  دســتگاه هایش 
کــه بتوانــد از طریــق آن هــا پــول  حمایــت می کنــد 
بــه جیــب بزنــد و طــرح ارائه دهنــده ی مســتقل 
ســرویس تعمیــر از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت. 
کنیــم بــا شــرکتی  در هــر صــورت نبایــد فرامــوش 
کــرده اســت  کــه روش هایــی ابــداع  طــرف هســتیم 
تــا آیفــون در صــورت اســتفاده از باتــری غیــر اصــل، 

کار بیافتــد.  از 
بــا مراجعــه بــه وب ســایت رســمی اپل می توانیــد 
کــه شــامل  کشــورها و مناطقــی را  کامــل  فهرســت 

کنیــد.  طــرح تعمیــر اپــل می شــوند، مشــاهده 

برنده شــدن ایکس  به مناســبت  مایکروســافت 
کــرد  اعــام  توییتــر،  نظرســنجی  در  کــس  با
کــس  کوچکــی بــا طراحی ایکــس با یخچال هــای 
ســری ایکس تولیــد می کنــد. تنهــا ســاعاتی پــس 
ســری ایکس  کــس  با ظاهر ایکــس  رونمایــی  از 
 ،)Microsoft Xbox Series X( مایکروســافت 
میم هایــی در شــبکه های اجتماعــی برای تمســخر 
کنســول ظاهــر شــدند.  ظاهــر یخچال مانند ایــن 
گسترده شــدن این میم هــا، مایکروســافت  در پــی 
کــس  واقعــا یخچالــی بــا طراحــی شــبیه به ایکــس با
رپرهــای  از  یکــی  بــه  و  کــرد  تولیــد  ســری ایکس 
گــر  ا زومجــی،  به گــزارش  داد.  هدیــه  آمریکایــی 
کس  بختتــان را بــرای برنده شــدن یخچال ایکــس با
ســری ایکس از دســت داده ایــد، نگــران نباشــید: 
احتمــاال در آینــده، می توانیــد به شــیوه ای دیگــر 
کــس  کــه شــبیه به ایکــس با کنیــد  ــی تهیــه  یخچال

ســری ایکس به نظــر می رســد. توییتــر در دور نهایــی 
دو   ،BestOfTweets Brand Bracket مســابقه ی 
هــم  روبــه روی  را  اســکیتلز  و  کــس  با برند ایکــس 
کاربــران برنــد دلخواهشــان را انتخــاب  قــرار داد تــا 
آرون  گذشــته  شــب  حیــن،  همیــن  در  کننــد. 
کــس، وعــده داد  گرینبــرگ، مدیــر بازاریابی ایکــس با
کــس در نظرســنجی توییتــر برنــده  گر ایکــس با کــه ا
یخچال هــای  تولیــد  ســراغ  مایکروســافت  شــود، 
کنســول نســل نهمی اش مــی رود.  کوچــک به فــرم 
کــس  بررســی نظرســنجی نشــان می دهد ایکــس با
با کســب ۵۰٫۵ درصد از آراء توانســته اســت اسکیتلز 
را شکســت دهــد. به نظــر می رســد مایکروســافت 
گرینبــرگ  کنــد.  قصــد دارد بــه وعــده ی خــود وفــا 
در  توییتــر  نظرســنجی  اتمــام  از  پــس  دقایقــی 
وعده  مــان  بــه  »می خواهیــم  نوشــت:  توییتــی 
کــس  با و مینی فریزرهای ایکــس  بمانیــم  پایبنــد 
ــزود  ــه، وی اف ــم.« درادام کنی ــد  ــری ایکس را تولی س

نخســتین مدل ایــن یخچال هــا پــر از بازی می شــود 
و دردســترس شــرکت اســکیتلز قــرار می گیــرد. در 
کردنــد بــا دروغ ســیزده روبــه رو  کاربــران تصــور  ابتــدا، 
هســتند؛ امــا ظاهــرا مایکروســافت واقعــا به دنبــال 
کــس ســری ایکس  ســاخت یخچــال فریزر ایکــس با
کــرد وعــده ی تولید  گرینبــرگ صراحتــا اعــام  اســت. 

یخچــال دروغ ســیزده و تله کلیــک نیســت. 
مایکروســافت  مــی رود  انتظــار  بدین ترتیــب، 
کــس  با یخچال ایکــس  میــادی  جــاری  ســال 
گرینبرگ  کنــد.  ســری ایکس را وارد مرحلــه ی تولیــد 
مشــخصا نگفته است مایکروســافت چند دستگاه 
کــس ســری ایکس را تولید می کند  یخچال ایکــس با
و ایــن یخچال هــا بــا چــه قیمتــی و در چــه مناطقــی 
عرضــه می شــوند. حتــی فعــا مشــخص نیســت 
ــا  ــد ی ــران می تواننــد مســتقیما یخچــال را بخرن کارب
ــزرگ  ــدل ب ــون م ــا همچ ــاید این یخچال ه ــر. ش خی

هدیــه داده شــوند. 

کس III ۳-K ریکو با سنسور ۲۶ مگاپیکسلی رونمایی شد دوربین پنتا

بلومبرگ: اپل احتماال در ماه های آینده هدست واقعیت ترکیبی رونمایی خواهد کرد

اپل طرح تعمیر مستقل را به کشورهای بیشتری گسترش می دهد

کس سری ایکس خبر داد مایکروسافت از تولید تعداد بیشتری یخچال ایکس با

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

ک هــم  کــه بــدون خــا گیاهــان هســتند  خیلــی از 
گیاهــان را بایــد در مقــداری آب  رشــد می کنند ایــن 
کــه آب آن هــا  کنیــد و حواســتان باشــد  نگهــداری 

تمــام نشــود.
1. سیر:

جوانه هــای  بیندازیــد،  آب  در  را  ســیر  حبــه  گــر  ا
کرد، ایــن  ســبزش بعــد از مــدت کمی رشــد خواهنــد 
جوانه های ســبز خوردنی هستند و شما می توانید 

کنیــد.  آن هــا را بــه ســاالد اضافــه 
2. کلم چینی:

کلــم چینــی  شــما می توانیــد برگ هــای جدیــدی از 
گــر فقــط قســمت  کنیــد، حتــی ا خودتــان تهیــه 
پایینــی آن را داشــته باشــید، ریشــه اش را در یــک 
کــم عمــق آب قــرار دهیــد و شــاهد رشــد آن از  کاســه 

ــود.  وســط خواهیــد ب
۳. پیازچه:

کــه نیــاز داریــد یــک لیــوان، آب و چنــد  تنهــا چیــزی 
کــه یــک  عــدد پیازچــه اســت تــا مطمئــن شــوید 

ــد.  ــالم را داری ــبزی س ــن س ــان از ای ــی پای ــع ب منب
۴. هویج:

کاســه آب ســطحی قــرار  گــر شــما هویــج را در یــک  ا
دهیــد، از باالیــش جوانــه می زند، ایــن ســبزیجات 
خوردنــی هســتند، بنابرایــن می توانیــد آن هــا را بــه 
کــرده یــا با عســل مخلــوط کنید  ســاالد خــود اضافــه 

و یــک ترکیــب مقــوی داشــته باشــید. 
۵. تره فرنگی: 

بــرای رشــد یــک منبــع بــی نهایــت در خانــه، ابتــدا 
مطمئن شــوید که قســمت تحتانی آن ها ۴ سانتی 
متــر طــول داشــته باشــد و ســپس آن هــا را در آب قرار 

دهید. 
۶. نعناع:

نعنــاع یــک طعــم دهنــده عالــی بــه چــای، شــیرینی 
و ســس های مختلــف اســت و رشــد آن هــم آســان 
کــه شــما بایــد انجــام دهید ایــن  کاری  اســت، تنهــا 

ــرار دهیــد.  ــه ریشــه های آن را در آب ق ک اســت 
7. ریحان:

گیاه را از فروشگاه  در واقع شما مجبور نیستید این 
بخریــد تــا یــک منبــع پیوســته را حفــظ کنیــد، شــما 
می توانیــد بــه راحتــی ریحــان را در یــک لیــوان آب 

پــرورش دهیــد. 
8. رز ماری:

خــود  آشــپزخانه  در  را  رزمــاری  می خواهیــد  گــر  ا
بکاریــد، بــه چند ســاقه این گیاه معطر نیاز خواهید 
بــه  و  دهیــد  قــرار  آب  در  را  ســاقه ها  داشــت، این 
زودی ریشــه ها ظاهــر خواهنــد شــد، با ایــن حــال، 
کافــی بلنــد شــدند،  کــه ریشــه ها به انــدازه  زمانــی 
ک خوب آبکشــی شــده،  بایــد گیاهــان خود را در خا

بکاریــد.
9. الله:

کــه می تواننــد اللــه  بســیاری از مــردم فکــر می کننــد 
کامــًا  را فقــط در بــاغ رشــد دهنــد، با ایــن حال، ایــن 
گل زیبــا را در  درســت نیســت، شــما می توانید ایــن 
خانــه خــود هــم داشــته باشــید، تنها کاری که شــما 
گل اللــه را در  کــه پیــاز  بایــد انجــام دهید ایــن اســت 

گلــدان بــا مقــدار کمــی آب قــرار دهیــد. 
1۰.سنبل آبی:

ک رشــد می کنــد و  گیــاه بــه راحتــی بــدون خــا ایــن 
ــما  ــود، ش ــکوفا می ش ــف ش ــا و ظری ــای زیب گل ه ــا  ب
کواریــوم آن را رشــد  می توانیــد در یــک ظــرف آب در آ

دهیــد. 
11.سنبلچه: 

گل هــای زیبــا را در  ــه راحتی ایــن  شــما می توانیــد ب
گلــدان پــر  گیــاه را در یــک  خانــه پــرورش دهید، ایــن 
کمــی آب قــرار دهیــد، وقتــی رشــد  از ســنگ و مقــدار 

گیــاه نــور بدهیــد.  کافــی به ایــن  کــرد، به انــدازه 
12.آماریلیس:

کــه بــرای شــکوفه دادن بــه  گیاهــی اســت  ایــن یــک 
کــه شــما نیــاز داریــد  ک نیــاز نــدارد، تنهــا چیــزی  خــا
گیاه در یک  گلدان و ســنگ برای نگه داشــتن  یک 

موقعیــت پایــدار در آب اســت. 
1۳.پاپیروس:

گیــاه شــبیه یــک درخــت ظریــف و نــازک اســت  ایــن 
کــه نیــاز  کــی نــدارد، تنهــا چیــزی  و نیــاز بــه کشــت خا
دارد آب اســت، بهترین ظرف برای رشــد پاپیروس، 

گلــدان با ســطح یکدســت آب اســت. یــک 
1۴.علف فیبر چشمی:

علــف فیبــر چشــمی نام معمــول خــود را از برگ هــای 
نــازک علفــی گرفتــه که به ســیم فیبر نوری شــباهت 
دارد و می توانــد بــه راحتــی در آب ایســتاده رشــد 
گلــدان خــوب بــه نظــر می رســد، فیبــر  کنــد و در یــک 
کوچــک  نــوری چشــمی می تواند یــک اثــر درخــت 
ــه پاســتیکی در اطــراف  ــر یــک لول گ کنــد، ا را ایجــاد 
پایــه آن ببندیــد، رشــدش ســریع تــر اتفــاق می افتد. 

1۵.بامبو:
بامبــو بــه ســرعت رشــد می کنــد و یــک گلــدان ســاده 
گیــاه بــزرگ  بــا آب بــرای تبدیــل شــدنش بــه یــک 
کافــی اســت، انــواع مختلفــی از بامبــو وجــود دارد که 

شــما می توانیــد در داخــل خانــه رشــدش دهیــد. 

ک و با کمی آب رشد می کنند گیاهانی که بدون خا

بــردن  بیــن  از  و  کــردن  تمیــز  در  افــراد  از  خیلــی 
گاز هــای صفحــه شیشــه ای خــود دچــار  لکه هــای 
مشــکل می شــوند در ایــن مواقــع از ســیب زمینــی و 

کنیــد. نوشــابه اســتفاده 
از  مزیت هایــی  بــر  عــاوه  شیشــه ای  اجاق هــای 
لحــاظ صرفــه جویــی و اســتفاده بهینــه فضــا در 
لحــاظ  از  هــم  معایبــی  امــروزی  آشــپزخانه های 
تمیــزی و مشــکل در رفــع لکه هــا بــرای خانم هــای 
کــه چگونــه  خانــه دار دارنــد؛ بهتــر اســت بدانیــد 
کــه روی صفحــه  گازشیشــه ای را بــدون آن  اجــاق 

کنیــد. خراش ایجــاد شــود تمیــز 
برای تمیز کردن لکه های اجاق گاز شیشه ای از 

نکات زیر استفاده کنید:
ــز  کنید:هرگ ــز  ــده تمی ــه خنــک ش ک ــی  گاز را درصورت
اجــاق را در حالیکــه ســطح آن هنــوز داغ اســت تمیــز 
گاز سنگین و استفاده  نکنید ؛ نیازی به جابجایی 
از مــواد شــیمیایی قــوی نیســت زیــرا بــرای تنفــس 
کنیــد،  ضــرر دارد. دســتورالعمل ســازنده را مطالعــه 
نــوع  از  تــا  اســت  نیــاز  مشــخصی  محدوده هــای 
کــردن اســتفاده  خاصــی از محصــوالت بــرای تمیــز 
کنیــد. کنیــد دســتورالعمل های مراقبــت را بررســی 

از ابزارهای مالیم استفاده کنید :
کــه  پــدی  امــا  اســت،  مقــاوم  نســبتا  گاز  ســطح 
اســتفاده می کنیــد ممکــن اســت خراش ایجــاد کند 
مــواد شــوینده مایــم، دســتمال های میکــرو فایبرو 

کنیــد. یــا اســفنج، اســتفاده 
• یک بطری اسپری آب و یا سرکه سفید

• دستمال میکرو فایبر
بــا ســرکه و آب  را  گاز خنــک شــود و آن  بگذاریــد 
ک  کنید مایع را با دســتمال میکرو فایبر پا اســپری 

کنیــد.
تمیز کردن گاز شیشه ای خیلی کثیف

مواد مورد نیاز :
• جوش شیرین

• اسپری سرکه سفید
• دستمال تمیز

• سینک تمیز پر از آب گرم
• دستمال میکرو فایبر

گاز را بــا ســرکه  گاز خنــک شــد ســطح  هنگامی کــه 
کنیــد و مقــداری جــوش شــیرین را داخــل  اســپری 
اســپری بریزید دســتمال را داخل آب داغ فرو برید و 
گاز بکشید و بعد از1۰  آب اضافی آن را بگیرید و روی 
تا 1۵دقیقه خشــک کنید و ســپس از یک دستمال 
تمیــز اســتفاده کنیــد تــا ســطح گاز کاما تمیز شــود.

تمیز کردن گاز شیشه ای با سیب زمینی و نوشابه
لوازم مورد نیاز:

• تکه های سیب زمینی
• سرکه

• کوکا کوال
• دستمال کاغذی

ــه  ک ــت  ــن اس ــام دهید ای ــد انج ــه بای ک کاری  ــن  اولی
از  بمالیــد  لکه هــا  روی  زمینــی  ســیب  تکه هــای 
کار نترســید بعــد از اینکــه ســیب زمینــی  انجام ایــن 
را روی لکه هــا مالیدیــد ســرکه را روی آن بریزیــد بعــد 
کنیــد و در  ک  ــا ــی پ ــدون هیــچ آب از ۵ دقیقــه آن را ب
گاز بریزید بگذارید 1۵  کنید و روی  آخر نوشــابه را باز 

کنیــد. ک  دقیقــه بمانــد ســپس پــا
کاسه را با آب داغ و چند قطره صابون پر کنید:

کنیــد تــا حولــه را بــه  مخلــوط آب و صابــون درســت 
درون آن فــرو بریــد صابــون بــه طــور شــیمیایی بــا 
کنــش می دهــد تــا از بیــن بــردن آنهــا  روغن هــا وا
کمــک  کنــد، آب داغ بــه تســریع فرآینــد  را آســان تــر 
گــر ترجیــح می دهیــد، می توانیــد  کــرد. ا خواهــد 
ــه جــای  از مخلــوط ۵۰ / ۵۰ مخلــوط ســرکه و آب ب
و  کنیــد  اســتفاده  بــه آب  کــردن صابــون  اضافــه 
گفتــه شــده اســت از حولــه ای  ک  چنانچــه در نمنــا
شیشــه ای  گاز  کــردن  تمیــز  بــرای  نــرم  و  بــزرگ 
کافــی  گاز را خــش نینــدازد مقــدار  کنیــد تــا  اســتفاده 
گاز بریزیــد تــا لکه هــا  جــوش شــیرین روی ســطح 
کامل از بین برود. دســتمال را از آب و صابون  بطور 
کمی نــم داشــته  بیــرون آوریــد و آب آن را بگیریــد تــا 

گاز بکشــید. باشــد ســپس روی 
گاز قــرار دهیــد تــا  دســتمال را 1۵ تــا ۳۰ دقیقــه روی 
کنــد ســپس بــا حــرکات دایــره ای  ک  آلودگی هــا را پــا
کنیــد. ک  و دســتمالی دیگــر جــوش شــیرین ها را پــا

تمیز کردن گاز شیشه ای با مواد شوینده تجاری
بخریــد.  مطمئــن  البتــه  تجــاری  شــوینده  مــواد 
کننده هــای  ــار تمیــز  برخــی از فروشــگاه های خوارب
از  برخــی  دارنــد  گاز  کســازی  پا بــرای  شــیمیایی 
هســتند  موجــود  مایــع  عنــوان  بــه  محصــوالت 
بطــری  بصــورت  دیگــر  برخــی  کــه  حالــی  در 
کــه ترجیــح  ــی را  اســپری هســتند هــر نــوع محصول
گاز بریزیــد  کنیــد، مایــع را روی  می دهیــد انتخــاب 
کــردن محصــول بــر  کنیــد. اســپری  و یــا اســپری 
کفگیــر  گاز. از  روی قســمت های مختلــف اجــاق 
ســیلیکونی بــرای خراشــاندن غذاهــای چســبیده و 
کنیــد. آلودگی هــا را فــورا  چــرب، ســوخته اســتفاده 
گاز  کنیــد. هــر چــه بیشــتر مــواد غذایــی روی  ک  پــا
کــه ســفت  بمانــد احتمــال بیشــتری وجــود دارد 

دشوارمی شــود. آن هــا  کــردن  ک  پــا و  شــوند 
کنیــد.  ــا آب صابــون تمیــز  ــار در هفتــه ب گاز را یــک ب
بــا  ولــرم  کاســه آب  )یــک  را در  محلــول صابونــی 
کــردن غــذا و  ک  چنــد قطــره از صابــون ( بــرای پــا
ــه  کار هفتــه ای یکبــار ب کنید. ایــن  روغــن اســتفاده 
شــما کمــک خواهــد کــرد. از ســرکه برای تمیــز کردن 
گاز شیشــه ای میلــه و یــا  گــر  کنیــد. ا میلــه اســتفاده 
ــرم  ــا یــک پارچــه ن گاز را ب ــی دارد اجــاق  لکه هــای آب
ک  آغشــته بــه 1 - 2 قاشــق ســوپ خــوری ســرکه پــا
کنیــد. همچنیــن می توانیــد از یــک محصــول تمیــز 

کنیــد. کننــده معمولــی نیــز اســتفاده 

اینــده نگــری یعنــی داشــتن برنامــه ای خاقانــه و نــو 
آورانــه بــرای آینــده همــراه بــا نگاهــی خــوش بینانــه 
که این هــا زمینه ایجــاد یــک موفقیــت بــزرگ  اســت 
در آینــده اســت. آینــده نگر بــودن به معنای توانایی 
فــرد بــرای برنامــه ریــزی آینــده از طریــق یــک راه 
نوآورانــه و خاقانــه اســت. بســیاری از افــراد دوســت 
کننــد  کامــًا جدیــدی دســت پیــدا  دارنــد بــه نتایــج 
کــه قبــا هرگــز آن را تجربــه نکرده انــد. آینــده نگــر 
معمــواًل بــه فــرد خوش بینی گفته می شــود کــه باور 
دارد بــه اهدافــش دســت پیــدا می کنــد و بیــش از 
کنــون خــود، در آینده موفقیت به دســت مــی آورد.  ا

1. گذشته را فراموش کنید 
کــه خــوب یــا بــد عبــور  گذشــته بــه مــا درس می دهــد 
کنــون  کــه ا کــرده و تمــام شــده اســت و فرقــی نــدارد 
روی آن تمرکــز کنیــد یــا خیــر، زیــرا هیچ کمکــی برای 
رســیدن بــه اهــداف شــما نمی کنــد. پــس هــر اتفاقی 
کــه در گذشــته افتــاده را فراموش کنیــد. روی هدف 
خــود تمرکــز کنید، هرگز به دلیل مشــکات گذشــته 
کنیــد روش هایــی  گریــه نکنیــد و بــه جــای آن ســعی 
آینــده  در  می شــود  باعــث  کــه  کنیــد  امتحــان  را 

موقعیــت بهتــری داشــته باشــید. 
2. روش های قدیمی را فراموش کنید 

از  بعضــی  در  اســت  قدیمی ممکــن  روش هــای 
مــوارد مفیــد باشــد امــا عمومــًا کمک اندکــی بــه افراد 
کارآمــد باشــند،  گر ایــن روش هــا  می کنــد. حتــی ا
ــما  ــرای ش ــری ب ــه بهت ــت نتیج ــن اس ــم ممک ــاز ه ب
نداشــته باشــد. بایــد کارهایــی را انجــام دهیــد کــه تا 
بــه حــال هرگــز آنهــا را انجــام نداده ایــد تــا نتایجــی بــه 

ــه حــال نداشــته اید.  ــا ب ــه ت ک ــد  دســت آوری
۳. یک برنامه با اهداف جدید بنویسید

کــه در  یــک برنامــه بــا اهدافــی جدیــد بنویســید 
گذشــته اصا ایــن کار را نکــرده بودیــد. بــه طــور مثال 
گــر 1۰میلیــون تومــان پــول و یا چیزهایــی بــا ارزش را  ا
کردیــد، یــک برنامــه دیگــر  از دســت داده و یــا خــرج 
تنظیــم کنیــد کــه روی بــه دســت آوردن ۳۰ میلیون 

کنــد، نــه همــان 1۰ میلیــون.  تومــان تمرکــز 
پــروازی  بلنــد  بــا  همــراه  برنامــه ای  کــه  زمانــی 
کــردن دربــاره  بنویســید، ذهــن شــما مجبوربــه فکــر 
کــه امــکان دسترســی بــه هــدف  راههایــی می شــود 
بــرای  بایــد  بنابرایــن  اســت.  بیشــتر  آن  در  تــان 
کنیــد.  دســتیابی بــه اهــداف خــود برنامــه ریــزی 

۴. پشتکار داشته باشید 
اغلــب افــراد آینــده نگــر پشــتکار زیــادی دارنــد. آنهــا 
و  فجایــع  تعصبــات،  تبعیض هــا،  مشــکات،  از 
کــرده و خــم بــه  بایــای زندگــی و شکســت ها عبــور 
ــا اراده محکــم خــود هــر  ــرو نمی آورند. ایــن افــراد ب اب
کــه شکســت خــورده و بر زمیــن می افتنــد دوباره  بــار 
برمی خیزنــد. آنهــا بــه پشــتوانه اراده راســخ خــود 
اعتقــادی عمیــق نســبت بــه بینــش و دیــدگاه خــود 

دارنــد. 

۵. چگونگی نوآوری را بیاموزید 
افــکار خاقانــه، نوآورانــه و باورهای ایــن چنینــی را 
بایــد یاد بگیرید. بــدون نوآوری قطعًا درجا خواهید 
قدیمی اســتفاده  روش هــای  از  نتیجــه  در  زد، 

می کنیــد. 
۶. برنامه خود را عوض کنید 

کــه برنامــه خــود را مــدام و مــدام عــوض  زمانــی 
می کنیــد، بــه یــاد می آوریــد کــه بیشــتر به دنبــال چه 
اهدافی در آینده هســتید و احتمااًل فکرتان مثبت 
کــردن  گیــر  کــه  می شــود. بــه یــاد داشــته باشــید 
گذشــته قطعــًا شــما را بــه هیــچ جایــی نخواهــد  در 

رســاند. 
7. مانند همه فکر نکنید 

یکــی ز صفــات برجســته افراد اینــده نگر ایــن اســت 
کــه بــه نوعــی متفــاوت بــا دیگــران می اندیشــند، 
کار می کنند و پاســخ متفاوتی به وضعیت  متفاوت 
کــه بیــرون از  زندگــی می دهنــد. بنابرایــن فــردی 
ــه خویــش  ــا زمان ــا فرهنــگ ی میــدان فکــر می کنــد ب
بایــد  بــودن  نگــر  آینــده  بــرای  می شــود.  رو  روبــه 
از اندیشه متداول و هنجارهای رفتاری مرسوم دور 
شــوید، یــک قــدم از فرهنــگ خــود فاصلــه بگیریــد و 

تمــام آنهــا را زیــر ســوال ببریــد. 
8. ترس های خود را از بین ببرید 

کــردن  کشــف  گذشــته باعــث تــرس از  مانــدن در 
پــس  می ترســاند.  آینــده  از  را  شــما  و  می شــود 
ترس هــای خــود را از بیــن بــرده و آنهــا را نادیــده 
بگیریــد و بــه جلــو قــدم برداریــد. تنهــا در چنیــن 

باشــید.  نگــر  آینــده  می توانیــد  شــرایطی 
9. برنامه های بلند مدت داشته باشید 

کــه برنامــه بلنــد مدت داشــته باشــید، تمرکز  زمانــی 
شــما روی آینــده خواهــد بــود و می توانیــد بــه یــک 

فــرد آینــده نگــر تبدیــل شــوید 
1۰. مسئولیت سرنوشت خود را قبول کنید 

کــردن خــود از دیگــران،  آینــده نگــری یعنــی جــدا 
بــه همیــن دلیــل اســتقال و مســئولیت پذیــری 
شــما در طــول زمــان تقویــت می شــود. بــه مــرور 
کارهــای شــما دارای تبعــات  کــه  متوجــه می شــوید 
و خودتــان مســئول خلــق  اســت  پیامدهایــی  و 
سرنوشــت خــود هســتید. شــما مشــاهده می کنیــد 
ــده  ــخص ش ــل مش ــای از قب ــوان بر ایده ه ــه نمی ت ک
کــرد، نمی تــوان دیگــر آن واقعیتــی را پذیرفــت  تکیــه 
کــه مــردم عــادی سالهاســت آن را پذیرفته انــد. در 
کــرده و  کــه خودتــان بایــد فکــر  نتیجــه می بینیــد 

حقیقــت پنهــان را دریابیــد. 

شوینده ای مخصوص تمیز کردن اجاق گاز شیشه ای به ساده ترین شکل ممکن آینده نگر باشید

خانه داریموفقیت

شــیرینی لــوز نارگیلــی از آن دســت شــیرینی های 
کــه طــرز تهیــه آســانی دارد  مخصــوص می باشــد 
بــرای شــما در  کــه در ادامه ایــن دســتور را مــا 

ادامــه آورده ایــم.
 مواد الزم شیرینی لوز نارگیلی

گرم  • شکر : 2۵۰ 
• آب : یک لیوان پر

گرم  • پودر نارگیل : 2۰۰ 
غ : 2 عدد • سفیده تخم مر
کم • وانیل :به مقدار خیلی 

• آبلیمو : یک قاشق سوپ خوری
• پودر پسته :برای تزئین

طرز تهیه لوز نارگیلی 
در مرحلــه اول بایــد شــکرتان را بــه همــراه یــک 
لیــوان آب درون ظرفــی بریزیــد و آن را خــوب 
نیــز  شــکر  و  بیایــد  جــوش  آب  تــا  بزنیــد  هــم 

نیــم ســاعت طــول  کار حــدود  آب شــود. این 
یــک شــربت  تایــم شــما  از ایــن  بعــد  می کشــد 

غلیــظ شــکر داریــد.
غ را  در ظــرف دیگــری دو عــدد ســفیده تخــم مــر
کمی وانیــل هــم بزنیــد  بــه همــراه مقــدار خیلــی 

کمی شــل شــوند. تــا ســفیده ها 
شــد  آمــاده  و  غلیــظ  شــربتتان  از اینکــه  بعــد 
درون  را  شــده  زده  هــم  غ  مــر تخــم  ســفیده 

از روی شــعله  را  و ظــرف  بریزیــد  ظــرف شــکر 
برداریــد.

هــم  را  و شــکر  کنیــد ســفیده   ســپس شــروع 
را  آبلیمــو  نیــز  زدنتــان  هــم  میــان  در  بزنیــد 
کنیــد و هــم بزنیــد. علــت افــزودن آبلیمو  اضافــه 
جلوگیــری از شــکرک زدن شــیرینی می باشــد.

کــه حــرارت مایــع شــکرتان تــا حــدودی  زمانــی 
از بیــن رفــت پــودر نارگیلتــان را نیــز بــه شــیرینی 
کنیــد و هــم بزنیــد تــا خــوب مخلوطتــان  اضافــه 

آمــاده شــود.
بعــد از ایــن مرحلــه شــیرینی را درون هــر ظرفــی 
کــه دوســت داریــد بریزیــد و روی آن را بــا پــودر 
کنیــد. ســپس ظــرف را حــدود 2  پســته تزئییــن 
تــا ۳ ســاعت درون یخچــال بگذاریــد تــا خنــک 

شــود و خــودش را بگیــرد.
ــک  کم ــا  ــرده و آن را ب ک ج  ــار ــال خ ــوز را از یخچ ل
یــک چاقــو بــه صــورت لــوزی لــوزی بــرش بزنیــد.

دستور تهیه لوز نارگیلی 
دستپختربخ

گیاهان آپارتمانی ربخ
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