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اســتان  بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مســئول 
کســن بــه کادر درمان  کنون ۱۷ هزار دوز وا اصفهــان گفت: تا
کســن  کادر درمــان حــدود ۵ هــزار دوز دیگــر وا تزریــق شــده و 
نیــاز دارنــد تــا بــه طور کامــل کادر درمــان در اســتان اصفهان 
کبانان نیز هنوز انجام  کســینه کردن پا کســینه شــوند و وا وا

نشــده اســت.
آخریــن  با ایمنــا، در خصــوص  گفت وگــو  در  فدایــی  رضــا 
کسیناســیون کرونا ویروس در اســتان اصفهان،  وضعیت وا
کبانــان انجام  کسیناســیون پا کــرد: در حــال حاضــر وا اظهــار 
و  درمــان  کادر  کسیناســیون  وا کــه  چــرا  اســت،  نشــده 
بهداشــت در حــال انجــام اســت و ایــن کار تا سه شــنبه ادامه 

دارد.
کادر  بــه  کســن  وا دوز  هــزار   ۱۷ کنــون  تا داد:  ادامــه  وی 
کادر  کــه حــدود ۱۳ هــزار تــا مربــوط بــه  درمــان تزریــق شــده 
کادر  بیمارســتان ها اســت و حــدود ۴ هــزار دوز مربــوط بــه 

کســن  درمــان اســت و کادر درمــان حــدود ۵ هــزار دوز دیگر وا
نیــاز دارنــد تــا بــه طور کامــل کادر درمــان در اســتان اصفهان 

کســینه شــوند. وا
کسن به کشور ورود محموله جدید وا

گیر مرکز بهداشــت استان اصفهان  مســئول بیماری های وا
کرونا ویروس  کسیناســیون  در خصوص شــروع فاز پنجم وا
ــه  ــک محمول ــروز ی ــااًل ام ــزود: احتم ــان، اف ــتان اصفه در اس
جدیــد بــه اســتان ها اختصــاص داده می شــود، امــا تعــداد 
کــه بــه اســتان ها  کســن های محمولــه و مقــداری  کلــی وا

اختصــاص داده می شــود مشــخص نیســت.
کســینه شــدند  کــه در فــاز اول وا وی بــا بیان اینکــه افــرادی 
کــرد: هر کس هر  نیــز بایــد دوز دوم را دریافــت کننــد، تصریــح 
کســن زده اســت، ۲۸ روز بعــد نیــز بایــد مرحلــه دوم  روزی وا

کنــد. را دریافــت 
۸۰ درصد از تست های انجام شده کرونا انگلیسی است

فدایــی بــا اشــاره به اینکــه وضعیت افزایــش آمارها در اســتان 

کــرد: تخت هــای  بســیار ســریع رو بــه افزایــش اســت، اضافــه 
اشــغالی در بیمارســتان ها رو بــه افزایــش اســت و افــراد بایــد 
کــه  کنتــرل بیمــاری و عــدم افزایــش آمارهــا هــر زمــان  بــرای 
عالئمی مثــل تــب، ســردرد، بــدن درد و بیحالــی داشــتند بــه 
کــز درمانی مراجعــه کننــد و درمان  ســرعت بــه پزشــک یــا مرا
کــه در اســتان انجــام دادیــم، حــدود  شــوند، در تســت هایی 
کرونــای  کرونــای انگلیســی بــوده و نــوع  ۸۰ درصــد مــوارد 
ــر  ــه نظ ــت و ب ــده اس ــی ش ــا انگلیس کرون ــه  ــل ب ــی تبدی چین
کرونــا ویــروس  می رســد میانگیــن ســنی بیمــاران مبتــال بــه 

کــم شــده و ابتــالی افــراد جــوان بیشــتر شــده اســت. نیــز 
افزایش ۴ برابری تعداد بیماران کرونا ویروس

کیــد بر اینکــه رعایــت اصــول بهداشــتی بســیار مهــم  وی بــا تا
اســت، افــزود: ماســک زدن، دســت شســتن و عــدم حضــور 
حــال  در  ویــروس  اســت،  واجــب  بســیار  اجتماعــات  در 
کــه بــرای آن می گذارنــد بســته بــه  تغییــر اســت و اســم هایی 
ــروس انجــام  ــر روی وی کشــور ب ــه در آن  ک ــی اســت  تحقیقات
می شــود و پــی بــه تغییــرات و جهش هــای آن می برنــد و 
کــه قوی تــر اســت یــا خیــر، امــا در تحقیقــات  معلــوم نیســت 
انجــام شــده در مــورد کرونــای انگلیســی مشــخص شــده که 

مســری تر اســت.
اســتان  بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مســئول 
کلــی بــه میــزان تولیــد  کسیناســیون  کــرد: وا اصفهــان اظهــار 
کســن بــرای حــدود  کســن بســتگی دارد و تهیــه وا و خریــد وا
کار آســانی نیســت و راه طوالنــی را بــرای  ۱۰۰ میلیــون نفــر 
کسیناســیون عمومــی در پیــش داریــم، بنابرایــن بایــد  وا
بــا شــیوع  رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی مقابلــه 
کرونــا همچنــان و حتــی بیشــتر از قبــل رعایــت شــود، تعــداد 
بیمــاران در اســتان نســبت بــه روزهــا پایانی ســال گذشــته ۴ 

برابــر و میــزان بســتری ها ۲ برابــر افزایــش داشــته اســت.

حــدود ۶۵۰ هکتــار از اراضــی دولتــی اســتان در ســال ۱۳۹۹ با 
کاربــری مختلــف برای تامین خدمــات در محــدوده و حریم 

گــذار شــد. شــهر ها وا
کل راه و شهرســازی اســتان  گــذاری اداره  رئیــس اداره وا
دولتــی  اراضــی  از  هکتــار   ۶۵۰ حــدود  گفــت:  اصفهــان 
از  مختلــف  کاربــری  بــا  ســال ۱۳۹۹  در  اصفهــان  اســتان 
کارگاهــی مزاحــم و نیمــه مزاحم  جملــه تجــاری، مســکونی، 
شــهری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، گردشگری–تفریحی 

گــذار شــد. بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی وا
درصــد  معــادل ۲۰۰  میــزان  افزود: ایــن  ســعیدی  عبــاس 

اســت. گــذار شــده در ســال ۹۸  وا زمین هــای  )۳برابــر( 
کل راه و شهرســازی اســتان  گــذاری اداره  رئیــس اداره وا
گــذاری زمیــن با کاربری مســکونی  اصفهــان بــا بیان اینکــه وا
ــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه  ــر اســاس قان ب
ــال ۵۷  ــاری از س ــری تج کارب ــا  ــی ب ــذاری اراض گ ــکن و وا مس
کاربــری مصــوب و  کنــون بــا برگــزاری مزایــده عمومی بــا  تا
افــزود: در اســتان  کارشناســی روز اجــرا می شــود  قیمــت 

اصفهــان بــرای ســال ۱۳۹۹ بیــش از ســه هــزار مترمربــع از 
گــذار شــده اســت. کاربــری تجــاری وا اراضــی دولتــی بــا 

کاربــری  وی بــا بیان اینکــه ۲۵ هکتــار از اراضــی دولتــی بــا 
خدماتــی و بیــش از دو هکتــار از اراضــی دولتــی اســتان در 
گفــت: در  گــذار شــده اســت  راســتای تاسیســات شــهری وا
کاربری هــای تاسیســات شــهری مثــل نیروگاه هــای داخلــی 

کــه بــه وســیله دســتگاه های دولتــی اجــرا می شــود،  بــرق 
یــا  نیــاز را براســاس قیمت تمــام شــده  زمین هــای مــورد 
گــذاری زمین  گذار می کنیــم، اما وا همــان حداقل قیمــت وا
بــه دســتگاه های غیــر دولتــی و NGOهــا مثــل کمیتــه امداد 
و ســایر اشــخاص حقیقی از طریق فراخوان اســت و قیمت 

ــود. ــه می ش گرفت ــر  ــی در نظ روز اراض

گیر استان اصفهان: مسئول بیماری های وا

کبانان کسیناسیون پا تعویق وا

کاربری های مختلف گذاری ۶۵۰ هکتار از اراضی دولتی استان اصفهان با   وا

خبرربخ

خبرربخ

ــع  ــادرات صنای ــروش و ص ــق ف ــرای رون ــی ب ــک، راه ــارت الکترونی ــن تج ــیوه های نوی ــتفاده از ش اس
کــرد  دســتی اســت. صنایــع دســتی نصــف جهــان را می تــوان بــه منظومــه ای زیبــا و رنگیــن تشــبیه 
کــه خاتــم ســازی یکــی از ســتاره های پــر فــروغ و نورانی ایــن کهکشــان اســت. این هنــر بــا مثلث هــای 
کوچــک یــا چندضلعی هــای منظــم خلــق می شــود. جنس ایــن اشــکال هندســی از مــواد 
کــه ســاخت  گونــی نظیــر اســتخوان و چــوب و فلــزات اســت. خاتــم ســازی هنــری اســت  گونا
آن عــالوه بــر ذوق و نــگاه هنــری ســازنده مســتلزم صــرف وقــت، دقــت و صبــوری و شــکیبایی 
کارشناســان آثار باســتانی، میراث فرهنگی و صنایع دســتی و  می باشــد. بر اســاس نظر بیشــتر 
بــا توجــه بــه عالقــه و توجه شــاهان سلســله صفــوی به این هنر، اصفهــان به قطب تولیــد و ترویج 

گشــته اســت.  کاری و مهــد صنایــع دســتی تبدیــل  خاتــم 
گفــت: بیــش از ۴۵ ســال اســت در رشــته خاتــم ســازی  ایوبــی هنرمنــد و خاتــم ســاز نمونــه کشــور 

فعالیــت می کنــم، خاتــم ســازی هنــر آراســتن اشــیا بــا چــوب، اســتخوان و فلــز اســت...
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موانع شرکت های دانش بنیان اصفهان 
برای تحقق شعار سال

نشان اصالت یونسکو بر آثار خاتم اصفهان؛

 بازاریابی اصلی ترین معضل فعاالن صنایع دستی

شاختار دونتسک به دنبال اللهیار؛ 

مشتری 22۴ میلیاردی برای صیادمنش!
۶

دیوان محاسبات همسان سازی 
حقوق بازنشستگان را پیگیری 

می کند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

بارندگی  کمتر از حد نرمال 
در بسیاری از حوضه های

 آبریز کشور

دو فایده 
قانون جدید چک

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش ۳۰ درصدی حجم آب 
سد زاینده رود

پل های تاریخی زاینده رود 
همچنان در حسرت آب
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غ تخمگذار استان اصفهان:   مدیرعامل اتحادیه مر

غ  افت قیمت تخم مر
کمتر از نرخ مصوب به 

کودکانه  تجربۀ یک سفر جادویی 
با تئاتر

۳

۵

سیدمحسن تجویدی - شهردار دستگرد

بدینوســیله شــهرداری دســتگرد درنظــردارد باتوجــه بــه مصوبــه شــورای اسالمی شــهر دســتگرد 
درخصــوص تأمیــن نیــرو جهــت انجــام خدماتــی و پشــتیبانی )فضــای ســبز و خدمــات شــهری 
لــذا شــرکت  گــذار نمایــد.  و...( ازطریــق مناقصــه عمومی بــه شــرکت های واجــد شــرایط وا
ــی شــهرداری  ــه واحــد مال کننــدگان در مناقصــه می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه ب
ــا تاریــخ 1۴۰۰/۰2/۰۵ نســبت بــه تحویــل  تــا آخــر وقــت اداری مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۴ مراجعــه و ت

اســناد بــه واحــد حراســت اقــدام نماینــد.

1119۴29 / م الف

نوبت اول
گهی مناقصه مرحله دوم آ

عنوان ردیف
  تأمین نیرو جهت انجام خدماتی و پشتیبانی

)فضای سبز و خدمات شهری و...( 1

محمد طرمه فروشان طهرانی - شهردار سین

کمیســیون  شــهرداری ســین درنظــردارد بــه اســتناد مجــوز شــماره 8۰8 مــورخ 1۳99/12/۰۵ شــورای محتــرم اسالمی شــهر ســین و صورتجلســه 
گــذاری خدمــات امــور شــهر ســین ازقبیــل جمــع آوری و  معامــالت مــورخ 1۴۰۰/۰1/1۰ شــهرداری ازطریــق برگــزاری مناقصــه عمومی نســبت بــه وا
حمــل پســماند تــر و ســبز، جمــع آوری نخاله هــای ســاختمانی و غیرســاختمانی، نظافــت معابــر و شستشــوی جــداول، دیوارهــا، نرده هــا، عالئــم 
راهنمایــی و رانندگــی و همچنیــن بــرف روبــی، رفــع آبگرفتگــی معابــر و الی روبــی جوی هــا، حفاظــت، نگهــداری، کوددهــی، ســم پاشــی، آبیــاری و 
توســعه فضای ســبز ســطح شــهر و نگهبانی ســاختمان اداری را به مبلغ 12/8۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دوازده میلیارد و هشــتصد میلیون ریال( از محل 
اعتبــارات شــهرداری براســاس قیمــت مقطــوع بــدون تعدیــل، ازطریــق مناقصه و با شــرایط پیوســت به پیمانــکار واجــد شــرایط دارای صالحیت و 
گــذار نمایــد. لذا شــرکت کنندگان باید جهت اخذ مدارک تــا آخر وقت اداری روز پنج شــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۶ به  رتبــه بنــدی از مراجــع ذیصــالح وا
کثر تا پایــان روز  ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت )ســتاد( مراجعــه و نســبت بــه دریافت مــدارک مربوطه اقدام نموده و پیشــنهادات خــود را حدا
که در محل شــهرداری تشــکیل می گردد باز و قرائت خواهد شــد.  کمیســیون عالی معامالت  کلیه اعضا  ســه شــنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/۰7 با حضور 
کلیــه کســورات قانونــی )مطابــق قوانیــن شــهرداری( بــه عهــده برنــده اســتعالم  هیچگونــه مبلغــی بابــت تعدیــل و مابــه التفــاوت تعلــق نمی گیــرد و 

می باشــد.
شهرداری هیچگونه تعهدی درقبال پیش پرداخت نخواهد داشت.

جهت کسب اطالعات بیشتر به امور مالی شهرداری مراجعه و یا با شماره ۴۵8۳۴۵1۶، ۰۳1 تماس حاصل نمایید.
تلفن تماس: 7، ۴۵8۳۴۵1۶، ۰۳1
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خبر

کــی از ثبــات  بررســی بــازار خــودرو در روز جــاری حا
قیمــت انــواع خودروهــای داخلــی و مونتــاژی و 
ــا آخریــن روزهــای  ــدک آنهــا در مقایســه ب ــر ان تغیی

کاری ســال ۹۹ اســت.
ــد ۱۱۱ حــدود ۱۲۵ میلیــون  امــروز هــر دســتگاه پرای
تومــان، پرایــد ۱۳۱ نزدیــک بــه ۱۰۶ میلیــون تومان، 
پــژو ۴۰۵ جــی. ال. ایکــس ۱۸۳ میلیــون تومــان، 
نــوع دوگانه ســوز آن ۱۸۴ میلیــون تومــان، ســمند 
ال. ایکــس مــدل ۱۴۰۰ نزدیــک بــه ۱۸۸ میلیــون 
تومــان، مــدل ۹۹ آن ۱۸۰ میلیــون تومــان، پــژو ۲۰۶ 
تیــپ ۲ مــدل ۱۴۰۰ حــدود ۱۹۰ میلیــون تومــان، 
مــدل ۹۹ آن ۱۸۵ میلیــون تومــان، همچنیــن پــژو 
۲۰۶ تیــپ ۵ و پــژو ۲۰۶ وی هشــت مــدل ۹۹ بــه 

ــت دارد. ــان قیم ــون توم ــب ۲۴۱ و ۲۴۰ میلی ترتی
در دســته مونتاژی هــا نیــز هــر دســتگاه جــک اس۵ 
حــدود ۶۲۵ میلیــون تومان، هایمــا اس۷ نزدیــک 
بــه ۶۷۵ میلیــون تومــان و مــردا ۳ مــدل ۹۸ حــدود 

۸۷۰ میلیــون تومــان قیمت گــذاری شــده اســت.

گذشــته »رضــا شــیوا« رییــس  بــا وجود اینکــه روز 
شــورای رقابــت اعالم کــرد: در ســه مــاه نخســت 
ســال ۱۴۰۰ قیمت خودروهای داخلی تولید شــده 
کارخانه هــا بــا افزایــش مواجــه خواهــد شــد، امــا  در 
ــازار  ــر ب ــری ب ــر تاثی ــت این خب ــی اس ک ــی ها حا بررس
نداشــته و کارشناســان معتقدنــد تاثیــری نخواهد 

ــت. داش
در ایــن زمینــه، رییــس اتحادیــه نمایشــگاه داران و 
گفت وگــو بــا  فروشــندگان خــودروی پایتخــت  در 
گفــت: ســخنان رییــس  خبرنــگار اقتصادی ایرنــا 
شــورای رقابــت زمانــی می توانســت تاثیرگذار باشــد 

کــه بــا نوســان نــرخ ارز مواجــه باشــیم، زیــرا قیمــت 
ــرخ ارز اســت. ــا ن خــودرو در ارتبــاط نزدیــک ب

»ســعید موتمنی« معتقد اســت: ثبات نرخ ارز، در 
کافــی خــودرو از ســوی خودروســاز  صــورت عرضــه 
کاهــش قیمت هــا در ماه هــای  حتــی می توانــد بــه 

آینــده بیانجامد.
کارخانــه ای بــاالی  وی به طــور مثــال بــه قیمــت 
اســفندماه  در  اتوماتیــک  کوئیــک  شــده  ارائــه 
میلیــون   ۲۳۲ حــدود  کــه  کــرد  اشــاره  گذشــته 
تومــان بــرای مشــتریان تمــام می شــد، امــا همــان 
ــر و در  ــان پایین ت ــون توم ــدود ۳۰ میلی ــا ح ــان ب زم
ارقامی بیــن ۱۹۸ تــا ۲۰۰ میلیــون تومــان در بــازار بــه 

می رســید. فــروش 
کنونی، فاصله  گفت: در شــرایط  این مقام صنفی 
کارخانــه ای خودروهــا همچنــان  قیمتــی بــازاری و 
گــر فاصلــه  بــرای مشــتریان جــذاب اســت، امــا ا
نیــز  کاذب  تقاضــای  یابد ایــن  کاهــش  قیمتــی 

کــرد. فروکــش خواهــد 

ثباتقیمتهادربازارخودرودرنیمهفروردینماه
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

موضــوع  کــه  کــرد  اعــام  محاســبات  دیــوان 
همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان را بــه صــورت 
جــدی پیگیــری می کنــد. موضــوع همســان ســازی 
کــه در احــکام بودجــه ۱۴۰۰  حقــوق بازنشســتگان 
درج شــده، بــه عنــوان یکــی از موضوعــات دارای 
قــرار  محاســبات  دیــوان  کار  دســتور  در  اولویــت 
گرفتــه اســت. این یکــی از تصمیمــات بــزرگ قانــون 
کــه بایــد تــا انجــام نهایــی  بودجــه ســال جــاری بــوده 
و رســیدن بــه دســت بازنشســتگان بــه بهترین نحو 
ــا  ــاره، دیــوان محاســبات ت گیــرد و در ایــن ب صــورت 
کســب نتیجــه بــه نفــع بازنشســتگان، موضــوع را 

ــد داد. ــرار خواه ــدی ق ــارت ج ــری و نظ ــورد پیگی م
دیــوان محاســبات یکــی از نهادهــای وابســته بــه 
کــه وظیفــه نظــارت  مجلــس شــورای اسامی اســت 
کشــور را بــر عهــده دارد و  بــر همــه فرایندهــای مالــی 
بــه عنــوان بــازوی نظارتــی مجلــس عمــل می کنــد.

کیــد  ســخنگوی اجــرای قانــون جدیــد چــک بــا تا
گیرنــده چــک هرگــز چــک ثبــت نشــده  بر اینکــه 
ــون  گفــت: قان ــاد را دریافــت نکنــد،  در ســامانه صی
در  موجــود  مقــررات  اجــرای  بــه  چــک  جدیــد 
کمــک و از جعــل چــک  قانــون مبــارزه بــا پولشــویی 
یــک  در  زاده  نادعلــی  آمنــه  می کنــد.  جلوگیــری 
کــرد: قانــون جدیــد چــک  برنامــه تلویزیونــی اظهــار 
مشــمول چک هــای بنفــش رنــگ می شــود و دارای 
عبــارت »کارســازی این چــک منوط به ثبت صــدور، 
دریافت و انتقال آن در ســامانه صیاد اســت« اســت 
کــه از ابتــدای فروردیــن ســال جــاری توزیــع شــده اند 
ــا چک هــای قبلــی متفــاوت  و فرآینــد تبــادل آنهــا ب
گونه ای که صادرکننده باید مشــخصات  اســت، به 
چــک چــون تاریــخ، مبلغ و هویــت دریافت کننده و 

کنــد. خــود را در ســامانه صیــاد ثبــت 
بــه ســامانه  بایــد  گیرنــده چــک هــم  افــزود:  وی 
کنــد، اســتعام بگیــرد و اطاعــات  مربوطــه مراجعــه 
کند. درج شــده بر چک و در ســامانه صیاد را چک 

دربــاره  چــک  جدیــد  قانــون  اجــرای  ســخنگوی 
چــک  جدیــد  قانــون  گفــت:  قانــون  فواید ایــن 
بــه اجــرای مقــررات موجــود در قانــون مبــارزه بــا 
جلوگیــری  چــک  جعــل  از  و  کمــک  پولشــویی 
قبلــی  چک هــای  به اینکــه  توجــه  بــا  می کنــد. 
می شــوند  پــردازش  و  پذیــرش  گذشــته  روال  بــه 
صــادر  حامــل  وجــه  در  جدیــد  چک هــای  امــا 
نمی شــوند و از طریــق ســامانه صیــاد نقــل و انتقــال 
داده می شــوند. نادعلــی زاده ادامــه داد: چک هــای 
قدیمی فعــًا کارســازی می شــوند امــا دائمی نیســت 
و بانــک مرکــزی در زمــان مشــخصی آنهــا را از بــازار 
گیرنــده چــک هرگز چک ثبت  جمــع آوری می کنــد. 
نشــده در ســامانه صیــاد را دریافــت نکنــد زیــرا، آن 
گفتنــی اســت  چــک قابلیــت نقــد شــوندگی نــدارد. 
ثبــت چک هــای  امســال  فروردیــن  پنجــم  از  کــه 
جدیــد و بنفــش رنــگ در ســامانه صیــاد اجبــاری 
که ایــن چک هــا نیــز از ایــن زمــان در بانک هــا  شــده 
توزیــع شــده اســت و متقاضیــان می تواننــد آنهــا را 

کننــد. دریافــت 

معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان 
غ  گوشــت مــر کنــون قیمــت   گفــت: ا اصفهــان 
در شــهر اصفهــان متعــادل بــوده و ۲۴ هــزار و ۹۰۰ 
تومــان اســت و بــازار آن در شــرایط ایده آل قــرار 

دارد.
گــو با ایمنــا اظهــار  گفــت و  اســماعیل نــادری در 
غ از  کــرد: اباغیــه ممنوعیــت قطعــه بنــدی مــر
روز شــنبه _۱۴ فروردیــن مــاه_ ابــاغ شــد و از روز 
یکشــنبه _۱۵ فروردیــن مــاه_ اجــرا شــده اســت. 
غ حتــی در واحدهــای قطعــه  قطعــه بنــدی مــر
بنــدی نیز ممنوع شــده اســت، امــروز در بازدیدی 
غ قطعه  که از واحدهای صنفی شــهر داشــتیم مر
بندی شــده عرضه نمی شــد، البته ممکن اســت 
و  کــرده  را خریــداری  غ  مــر کــه  باشــند  افــرادی 
کــه  ســپس تقاضــای قطعــه بنــدی داشــته باشــد 

مشــمول این ممنوعیــت نمی شــود.
از واحدهــای  افــزود: ممکــن اســت برخــی  وی 
کــه  صنفــی مخفیانــه قطعــه بنــدی انجــام دهنــد 
گــر مشــاهده شــود بــا آن  خــاف مقــررات بــوده و ا
ــنبه  ــون از روز یکش ــد، این قان ــد ش ــورد خواه برخ
در  اســت،  شــده  اجرایــی  فروردین مــاه_   ۱۵_
که به  بازدیدهای نامحســوس نیز مشــاهده شــد 

غ عرضــه نمی شــد. ــه مــر ــه فیل عنــوان نمون
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان 
کشــور بــا توجــه بــه نبــود  کل  گفــت: در  اصفهــان 

تناســب بیــن عرضــه و تقاضا مشــکاتی در تأمین 
غ بــه وجــود آمــد، پیــش از تعطیــات نــوروز بــه  مــر
ــا مشــکل عرضــه رو بــه رو  دلیــل افزایــش تقاضــا ب
گذشــته شــاهد  بودیــم امــا پــس از این ایــام از روز 

ــازار هســتیم. بازگشــت آرامــش نســبی به ایــن ب
کــه  نــادری افــزود: بــا توجــه بــه تغییــر قیمتــی 
اتفــاق افتــاد امیــد اســت انگیــزه مرغــداران بــرای 
تولیــد  میــزان  تــا  یافتــه  افزایــش  جوجه ریــزی 
غ نیــز بــا  افزایــش یابــد، عــاوه بر ایــن توزیــع مــر
برنامه ریــزی در حــال انجــام اســت، واحدهــای 
کشــتارگاهی صرفــًا بــه واحدهــای صنفــی اعــام 
غ به  غ توزیــع می کننــد و اجــازه توزیــع مر شــده مــر

هیــچ واحــد یــا شــخص دیگــری را ندارنــد.
از نظــر وزارت  کــرد: واحــد صنفــی  وی تصریــح 
که دارای پروانه کســب باشــد،  صمت اعتبار دارد 
غ بــه همــه واحدهــای دارای  کنــون توزیــع مــر ا
ــر واحــدی  گ کســب انجــام شــده اســت و ا پروانــه 
غ دریافــت نکــرده اســت واحــد صنفــی بــدون  مــر
مجــوز اســت، الزم اســت این افــراد نیــز بــه اتحادیه 
کــرده و بــا دریافــت مجــوز فعالیــت در  مراجعــه 

غ قــرار بگیرنــد. کننــدگان مــر لیســت دریافــت 
معــاون امــور بازرگانــی ســازمان صمــت اســتان 
غ  گوشــت مــر کنــون قیمــت   گفــت: ا اصفهــان 
در شــهر اصفهــان متعــادل بــوده و ۲۴ هــزار و ۹۰۰ 
تومــان اســت و بــازار آن در شــرایط ایده آل قــرار 

دارد.

گفــت: دولــت یــک ریــال بــرای اجــرای  وزیــر اقتصــاد 
بودجــه ســال ۹۹ از بانــک مرکــزی اســتقراض نکــرده 
اســت و بانــک مرکــزی تنهــا برای ایفــای تعهــدات 
کــرده و در  برخــی از اجــزای بودجــه، ارز را خریــداری 

کــرده اســت. مقابــل پــول تزریــق 
کنــش  فرهــاد دژپســند وزیــر اقتصــاد و دارایــی در وا
بــه خبــر چــاپ پــول توســط بانــک مرکــزی طــی 
بانــک  از ایــن  گذشــته و اســتقراض دولــت  ســال 
گفــت: دولــت  بــرای اجــرای قانــون بودجــه ســال 99 
ــک  ــال 99 از بان ــه س ــرای بودج ــرای اج ــال ب ــک ری ی
مرکــزی اســتقراض نکــرده اســت و بانــک مرکــزی 
تنهــا برای ایفــای تعهــدات برخــی از اجــزای بودجــه، 
کــرده  کــرده و در مقابــل پــول تزریــق  ارز را خریــداری 

اســت.
وی ادامــه داد: به عنــوان مثــال براســاس تبصــره ۴ 
بودجــه ســال 99 صنــدوق توســعه ملــی تعهداتــی را 
به عهــده داشــته و باید ایــن تعهــدات را ایفــا می کــرده 
اســت اما ارزی را که در خارج از کشــور داشــته اســت 
کنــد تــا قابــل معاملــه  نتوانســت بــه داخــل منتقــل 
شــود، بنابرایــن بانــک مرکــزی ارز را از بــازار خریــداری 
از  بایــد  کــه  دســتگاه هایی  بــه  آن  بــه ازای  و  کــرد 

آن محــل پــول واریــز می کــرده اســت، وجوهــی را 
کــرد. پرداخــت 

کامــًا  ــرد: براین اســاس موضــوع  ک دژپســند اظهــار 
کــه بگوییــم دولــت بــرای  متفــاوت از ایــن اســت 
کــرده  تأمیــن مالــی خــود از بانــک مرکــزی اســتقراض 
کامــًا متفــاوت  اســت و ایــن دو موضــوع ماهیتــی 
گــر بتوانیــم هرچــه زودتــر آن وجــوه را بــه  دارنــد. ا
کشــور منتقــل یــا قابــل حوالــه و معاملــه  داخــل 
کنیــم، همــان مقدار ارز قابل معامله و مبادله شــده 
و بــه تاجــر مــا حوالــه داده می شــود و متناســب بــا آن 

هــم ریــال جمــع خواهــد شــد بنابرایــن اســتقراض از 
بانــک مرکــزی صحیــح نیســت.

پیــش از ایــن عبدالناصــر همتــی رئیــس کل بانــک 
مرکــزی در مصاحبــه بــا شــبکه ســه، از بدهــکاری 9۰ 
هــزار میلیــارد تومانــی 11 بدهــکار بــزرگ بــه سیســتم 
گفــت: در ســال  بانکــی خبــر داد و در مــورد تــورم 
98 و 99 بخش هایــی از بودجــه دولــت از طریــق 
ــن  ــی تأمی ــعه مل ــدوق توس ــعیر صن ــای تس درآمد ه
کــه به زبــان ســاده تر به معنــای چــاپ پــول  شــد 

اســت.

دیوان محاسبات همسان سازی حقوق بازنشستگان را 
پیگیری می کند

دو فایده قانون جدید چک

معاون امور بازرگانی سازمان صمت استان اصفهان: 

ل قرار دارد غ اصفهان در شرایط ایده آ بازار مر

ادعای وزیر اقتصاد:
دولت یک ریال هم برای بودجه ۹۹ استقراض نکرد

گزارشربخ

قوانیــن، فرآینــد ســخت اخــذ مجوزها، آشــنا نبودن 
کمبــود نیــروی انســانی و ثبــات  بــا فنــاوری جدیــد، 
اقتصادی به گفته کارشناسان از جمله چالشهای 
کــه  فــراروی شــرکت های دانــش بنیــان هســتند 
بایــد بــا تحقــق شــعار ســال جــاری برطــرف شــده تــا 
بتوانند نقش خود را به خوبی در اقتصاد و توســعه 

کننــد.  کشــور ایفا 
شــرکت های دانش بنیــان بــه عنــوان بنگاه هــای 
رشــد  اساســی  عوامــل  از  دانش محــور  اقتصــاد 
تولیــد ســرانه ملــی، راهکارهــای خودکفایــی پایــدار 
و  فنــاوری  ارتقــای  و  راهبــردی  محصــوالت  در 
افزایــش بهــره وری عوامــل تولیــد بشــمار می آینــد 
بــاال،  انعطاف پذیــری  و  پویایــی  بــه  توجــه  بــا  و 
ظرفیت مناســبی برای روبه رو شــدن با مشــکالتی 
ــان  ــش بنی ــرکت های دان ــد. ش ــم دارن ــد تحری مانن
موسســه های   ،)Knowledge enterprise(
به منظــور  کــه  هســتند  تعاونــی  یــا  خصوصــی 
ــر پایــه  افزایــش علــم و ثــروت، توســعه اقتصــادی ب
اقتصــادی در  اهــداف علمــی و  دانــش و تحقــق 
گســترش اختــراع و نــوآوری و در نهایــت  راســتای 
ــوزه  ــعه در ح ــق و توس ــج تحقی ــازی نتای تجاری س
فناوری هــای برتــر و بــا ارزش افزوده فراوان تشــکیل 
می شــود؛ شــرکت های فنــاور و دانش بنیــان نقــش 
مهمــی در رشــد اقتصــاد غیــر نفتی، ایجــاد اشــتغال 
برای دانش آموختگان دانشــگاهی و پیشــرفت هر 

می کننــد. کشــوری ایفا 
از  فنــاور  و  شــکل گیری شــرکت های دانش بنیــان 
کشــور از جملــه در اســتان اصفهــان  دهــه ۸۰ در 
کلیــد خــورد و امــروز بــر اســاس آخریــن آمــار، بیــش از 
۹ هزار شــرکت فناور و دانش بنیان در سراســر کشــور 
کــه پنــج هــزار و ۴۰۰ واحــد از میــان آنهــا  فعــال اســت 
بطــور رســمی بعنوان شــرکت دانــش بنیــان ثبــت 

شــده اند.
ماننــد  مختلــف  زمینه هــای  در  شــرکت ها  ایــن 
فناوری زیســتی، کشــاورزی و صنایع غذایی، حوزه 
دارو و فرآورده هــای پیشــرفته حــوزه تشــخیص و 
درمــان، مــواد پیشــرفته و محصــوالت مبتنــی بــر 
فناوری های شــیمیایی، ماشــین آالت و تجهیزات 
پیشــرفته، تجهیــزات پزشــکی،  بــرق و الکترونیــک، 
خــودکار،  سیســتم های  و  مخابــرات  فوتونیــک، 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و خدمــات تجــاری 

ســازی فعــال هســتند.
اهمیت ایــن شــرکت ها در بخش اقتصــاد و تولید به 
کیــد دارنــد تقویــت  کارشناســان تا کــه  حــدی اســت 
ــه تحقــق شــعار ســال  شــرکت های دانــش بنیــان ب
۱۴۰۰ یعنــی »تولیــد؛ پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« 
موانــع  اســت  الزم  و  می کنــد  بســیاری  کمــک 
ــا  ــود ت ــته ش ــریعتر برداش ــه س ــا هرچ ــش روی آنه پی
آنهــا بتواننــد نقــش خــود را بــه خوبــی در توســعه 

کننــد. کشــور ایفا 

رهبــر انقــالب اسالمی ســال ۱۴۰۰ را ســال »تولیــد؛ 
کیــد  پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« نامگــذاری و تا
کردنــد: شــعار انقالبــی جهــش تولیــد امســال بایــد بــا 
کامــال محقــق  ــع،  حمایــت همه جانبــه و رفــع موان

شــود.
گفتــه رییــس خانــه صنعــت و معدن ایران، ایــن  بــه 
شــعار بــا پشــتیبانی هرچــه بیشــتر از شــرکت های 
در  پژوهــش  و  آمــوزش  تقویــت  و  بنیــان  دانــش 
واحدهــای صنعتی و تولیدی محقق خواهد شــد.

ــت: در  ــار داش ــادی اظه ــهل آب ــیدعبدالوهاب س س
کشــور  ســال ۱۴۰۰ بایــد موانــع زیرســاختی تولیــد در 
بــه  بــا حرکــت  حــل شــود و واحدهــای صنعتــی 
ســمت اســتفاده از دانــش و فناوری هــای نویــن، 
از تولیــد مونتــاژ فاصلــه بگیرند.همچنیــن بــه گفتــه 
ســید یاســر معیــن الدینــی عضــو هیــات مدیــره 
ــر  گ انجمــن شــرکت های دانــش بنیــان اصفهــان، ا
بــه دنبــال تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۰ و تولیــد با هویت 
ملــی هســتیم بایــد بــه پشــتوانه آن یعنــی فنــاوری 
بــه عهــده  که ایــن امــر  ملــی اهمیــت داده شــود 

شــرکت های دانــش بنیــان اســت.
وی، یکی از موانع تحقق شعار سال ۱۴۰۰ را فعالیت 
گفــت:  محــدود بخــش مردمی اقتصــاد دانســت و 
بــرای رفع ایــن مانــع الزم اســت زیرســاخت های 
کنون مبتنــی بر محور  کــه ا فعالیت هــای اقتصــادی 
کنــد. نفتــی اســت بــه ســمت دانــش محــور حرکــت 

معینــی الدینــی بــا بیان اینکــه در زمــان حاضــر در 
اقتصــادی  فعالیت هــای  مــوارد  بیشــتر  در  کشــور 
کــه فنــاوری آن وارداتــی باشــد، تصریــح  تــداوم دارد 
کــرد: بــرای رفع ایــن مســئله بایــد سیاســتگذاری ها 
ــه  ک ــه از فنــاوری تولیــد داخــل  ک ــه ســمتی باشــد  ب
اســت،  آن  مرجــع  بنیــان  دانــش  شــرکت های 

اســتفاده شــود.
شــرکت های  کارشناســان  و  مدیــران  از  تعــدادی 
ــع  ــه موان ــا اشــاره ب ــز ب دانــش بنیــان در اصفهــان نی
موجــود، راهکارهایــی را بــرای رفــع آنهــا مطــرح و بــر 
کردنــد. کیــد  ضــرورت اجــرای هرچــه ســریعتر آنهــا تا

کاغذبازی اداری از موانع فعالیت واحدهای 
فناور

مدیــر عامــل یک شــرکت دانش بنیــان در اصفهان، 
نخســتین مانــع بــرای فعالیــت واحدهــای فنــاور 
کاغذبــازی )بوروکراســی( اداری و نحــوه برخــورد  را 
همیــن  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  دولتــی  اداره هــای 
ــه در آن فعالیــت  ک ــا شــرکتی  موضــوع باعــث شــد ت

کاری خــود را تغییــر دهــد. می کنــم زمینــه 
برخوردهــای  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  آهنگریــان  آزاده 
نامناســب از ســوی برخــی از دســتگاه های اجرایــی 
بــا شــرکت های دانــش بنیــان بــه بــی انگیزگــی و از 
بیــن رفتــن نتیجــه تالش هــای آنهــا منجر می شــود، 
افــزود: فرآیندهــای ســخت اخــذ مجوزهــا نیــز یکــی 

ــع موجــود اســت. دیگــر از موان
وی، یکــی از عوامــل وجــود چنیــن موانعــی را آشــنا 

نبــودن ســاختار اداره هــای دولتــی بــا بســیاری از 
فناوری هــای جدید و مفاهیــم دانش بنیان عنوان 
کارشناســان در اداره ها هنوز  کرد: برخی از  و تصریح 
بــا قوانیــن و ضوابــط شــرکت های دانــش بنیــان 
آشــنایی ندارنــد و همیــن امــر مشــکالت بســیاری را 

بــرای فعالیت ایــن واحدها ایجــاد می کنــد.
آهنگریــان، یکــی دیگــر از مشــکالت موجــود بــرای 
فعالیــت شــرکت های دانش بنیان را کمبــود نیروی 
داد:  توضیــح  و  دانســت  کارآمــد  و  ماهــر  انســانی 
کشــورمان  نیــروی انســانی تحصیلکــرده زیــادی در 
داریــم امــا بســیاری از آنهــا پــس از دانــش آموختگــی، 
کار نیســتند و شــرکت های  آمــاده ورود بــه عرصــه 
دانــش بنیان نمی تواننــد از بین آنها نیروهــای زبده 

کننــد. را انتخــاب 
کــرد: در  وی همچنیــن بــه فرار مغزها اشــاره و اضافه 
برخــی مــوارد نیــز شــرکت های دانــش بنیــان اقــدام 
بــه اســتخدام و تربیــت نیروهــای انســانی و ســرمایه 
ــس  ــا پ ــن نیروه ــد اما ای ــا می کنن ــر روی آنه ــذاری ب گ
گرفتنــد از  کــه بــه خوبــی حرفــه خــود را فــرا  از مدتــی 

کشــور مهاجــرت می کننــد.
اجرای نادرست قوانین به ضرر تولیدکننده 

تمام می شود
مدیــر بازرگانــی یکــی از شــرکت های دانــش بنیــان 
ــا، یکــی  ــا خبرنگار ایرن ــو ب گ گفــت و  اصفهــان نیــز در 
ــع فعالیت ایــن واحدهــا را برخــی  از مهمتریــن موان
از قوانیــن و مصوبه هــای موجــود عنــوان و تصریــح 

کمــک بــه  کرد: ایــن قوانیــن بــا وجودیکــه بــا هــدف 
کشــور تدویــن شــد امــا اجــرای نادرســت آنهــا بــه ضرر 

تولیدکننــده تمــام می شــود.
احمــد همایــون بــه تخصیــص ارز دولتــی بــرای 
کرد: برخی از  کاالها اشــاره و اضافه  واردات برخی از 
واردکننــدگان بــا اســتفاده از ایــن ارز اقدام بــه واردات 

کــه تولیــد مشــابه داخــل دارد می کننــد  کاالهایــی 
درحالیکــه تولیدکننــدگان داخلــی مــواد اولیــه خود 
بــرای تولید ایــن کاالهــا را بــا ارز آزاد تامیــن می کننــد.

مصوبه هــا  و  قوانیــن  برخــی  بیان اینکــه  بــا  وی 
قشــر  یــا  کننــده  مصــرف  از  حمایــت  هــدف  بــا 
ضعیــف جامعــه تدویــن می شــود، اظهــار داشــت: 
متاســفانه بدلیــل اجــرای نادرســت برخــی از آنهــا و 
ــه می شــود، منافــع چنیــن  ک ســوء اســتفاده هایی 
گــروه هــدف نمی رســد و حاشــیه ســود  قوانینــی بــه 

می شــود. محــدود  عــده ای  بــرای 
این کارشناس به قانون حمایت از تولیدکنندگان 
کاالهــای خارجــی دارای  و جلوگیــری از واردات 
بــا  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  داخــل  تولیــد  مشــابه 
کــه  اجرای ایــن قانــون واردات برخــی تجهیــزات 
مــورد نیــاز تعــدادی از واحدهــای تولیــدی اســت 
گرفتــه شــده زیــرا ممکــن اســت برخــی از تجهیزات 
ــر  ــد نظ ــه م ک ــی  کیفیت ــا و  ــل، ویژگی ه ــد داخ تولی
شــرکت ها باشــد را نداشــته باشــد و اجرای ایــن 
قانــون بدیــن شــکل، جلوی ایجــاد فضــای رقابتی 

گرفتــه اســت. را 
کیــد بر اینکــه قوانیــن بســیار حســاس  همایــون بــا تا
هســتند، افــزود: وقتی قانونی تدوین می شــود باید 
بــه همــه جوانــب آن توجــه شــود در غیر ایــن صــورت 
ــد  ــت از تولی ــرای حمای ــی ب ــه مانع ــود ب ــد خ می توان

منجــر شــود.
بیــن  آزاد  رقابــت  فضــای  به ایجــاد  اشــاره  بــا  وی 

کــرد: یکــی  تولیــدات داخــل و خــارج، خاطرنشــان 
کــه در ایــن زمینــه شــد این بــود  از اقدامــات خوبــی 
کــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری 
ــد  ــا ۴۰ درص ــن ۲۰ ت ــاخت، بی ــگاه ایران س در نمایش
کــرد که ایــن  هزینــه خریــد تولیــدات داخلــی را تقبــل 
رقابــت ســالم  بــه  روش هــای تشــویقی می توانــد 

منجــر شــود.
وی بــا بیان اینکــه ضعــف قانونگــذار باعث ایجــاد 
مشــکالتی بــرای تولیدکننــدگان و بــه نوعــی تحریــم 
کار  کــه مهمتریــن  کــرد  کیــد  داخلــی می شــود، تا
بــرای تحقــق شــعار » تولیــد، پشــتیبانی ها، مانــع 
زدایــی » در ســال جــاری، اصــالح و تغییــر برخــی 
ــه مــردم و شــرکت های  کمیــت ب ــگاه حا قوانیــن و ن
کالن  خصوصــی و دانــش بنیــان در سیاســت های 

اســت.
کــه معاونــت  ــا اشــاره بــه حمایت هایــی  همایــون ب
علمی و فناوری ریاست جمهوری از تولیدکنندگان 
دانــش بنیــان در ســال های اخیــر داشــت، افــزود: 
کنــون بســیار مثبــت بــوده و بــرای  اقدامــات آنهــا تــا 
اصــالح برخــی قوانیــن قبلی نیز تالش هایــی صورت 

گرفتــه اســت.
وی ادامــه داد: نهادهایــی ماننــد معاونــت علمــی و 
فنــاوری ریاســت جمهــوری با ایجــاد چتــر حمایتــی 
تــالش می کننــد تــا شــرکت های دانــش بنیــان را 
کــه بــرای آنهــا مشــکل زا شــده  از برخــی از قوانیــن 

ــد. اســت، مصــون نگــه دارن
کارشــناس بــا اشــاره بــه ۱۱۰ برنامه تســهیل گری  ایــن 
کــه در ســال های اخیــر بــرای شــرکت های دانــش 
کــرد: هرچه ایــن  کیــد  کشــور اجــرا شــد، تا بنیــان در 
برنامه هــا تقویــت شــود بــه نفــع واحدهــای فنــاور 
کشــور هنــوز  خواهــد بــود امــا ســاختار موجــود در 
بــرای فعالیــت تولیدکننــدگان دانــش بنیــان آنطــور 

کــه بایــد باشــد، آمــاده نیســت.
بــا بیان اینکــه برخــی تغییــرات شــدید  همایــون 
ماننــد قیمــت ارز و مــواد اولیــه و تحریم هــا باعــث 
تولیدکننــدگان می شــود،  بــه  آســیب وارد شــدن 
کــرد: تولیدکننــدگان نیــاز بــه ثبــات دارنــد و  اضافــه 
گر ایــن عنصــر مهــم از آنهــا گرفتــه شــود بطــور عملی  ا

فعالیــت تولیــد معنــی پیــدا نمی کنــد و افــراد جامعه 
بــه جــای تولیــد بــه ســمت خریــد و فــروش ملــک، 

طــال و ارز ســوق پیــدا می کننــد.
بی ثباتی از مهمترین موانع فعالیت 

تولیدکنندگان است
فعالیــت  موانــع  مهمتریــن  از  دیگــر  یکــی  وی، 
تولیدکننــدگان بویــژه در بخــش دانــش بنیــان را بــی 
ثباتــی سیاســی و اقتصــادی دانســت و تصریــح کرد: 
گــر یکــی از  فرآینــد تولیــد دارای یــک زنجیــره اســت و ا
حلقه هــای آن بدلیــل مســائلی ماننــد واردات ماده 
اولیــه یــا افزایــش قیمت هــا یــا تغییــر سیاســت ها، 
گرفتــه شــود همــه ســرمایه گذاری هــا از بیــن خواهد 

رفــت.
بــه گفتــه رییــس انجمن شــرکت های دانــش بنیان 
کــه باعــث شــد رهبــر  اصفهــان، یکــی از عواملــی 
انقــالب اســالمی در نامگــذاری ســال ۱۴۰۰ مجــدد بــر 
کــم توجهــی  کیــد داشــته باشــند،  موضــوع تولیــد تا
بــه اســناد باالدســتی در ایــن زمینــه و اقتصــاد دانش 

محــور اســت.
در  تولیــد  شــعار  بیان اینکــه  بــا  باطنــی  مســعود 
گذشــته یــک بحــث محــوری اســت،  ســال های 
افــزود: رهبــر انقــالب اسالمی ســال ۱۳۸۷ را بــه » 
کردنــد و در آن  نــوآوری و شــکوفایی » نامگــذاری 
گیر  کــه هنوز اقتصــاد دانش بنیان فرا برهــه از تاریــخ 
نشــده بود، ایشــان بر ایــن موضــوع و حرکــت اقتصاد 

کیــد داشــتند. کشــورمان به ایــن ســمت تا
مانع زدایی، محور تفکیک ناپذیر راهبرد 

توسعه اقتصادی
اشــاره  بــا  خبرنگار ایرنــا  بــا  گــو  و  گفــت  در  وی 
به اینکــه مانــع زدایــی، محــور تفکیــک ناپذیــر در 
راهبــرد توســعه اقتصــادی اســت، اظهــار داشــت: 
محــور  دانــش  اقتصــاد  در  موضــوع  اهمیت ایــن 
دوچنــدان می شــود زیــرا موانــع خاصــی بر ســر راه آن 
گــر برداشــته شــود، رشــد اقتصــادی  کــه ا وجــود دارد 

نمایــان تــر خواهــد شــد.
کشــورمان قوانیــن خوبــی  باطنــی بــا بیان اینکــه در 
بــرای توســعه اقتصــاد دانــش محــور وجــود دارد 
امــا بــه درســتی اجــرا نمی شــود، افــزود: یکــی از ایــن 
و  تولیــدی  تــوان  از  اســتفاده  کثــر  حدا  « قوانیــن 
کاالی ایرانــی » اســت  کشــور و حمایــت از  خدماتــی 
که قانون مشــخص و بالغی می باشــد و شرکت های 
دانــش بنیــان زیــادی مشــمول آن می شــوند امــا 
کامــل آن در بدنــه دولــت مفغــول مانــده  رعایــت 

اســت و بــه خوبــی اجــرا نمی شــود.
رییــس انجمن شــرکت های دانش بنیــان اصفهان 
بــا اشــاره بــه فرایندهــای حوزه اقتصــاد دانش بنیان 
تصریــح  شــکوفایی،  و  نــوآوری  صنــدوق  ماننــد 
کرد: ایــن فرایندهــا توســط دســتگاه های اجرایــی به 
ُکنــدی اجــرا می شــود درحالیکــه ســرعت منطقــی 
اجــرای آن در توســعه اقتصــاد دانــش محــور نقــش 

اساســی دارد.

بهــره  بــرای  بســیاری  طرح هــای  وی،  گفتــه  بــه 
و  نــوآوری  صنــدوق  حمایت هــای  از  منــدی 
کــه  شــکوفایی به ایــن صنــدوق معرفــی می شــود 
گــر بــه موقــع بررســی شــود، شــرکت دانــش بنیــان  ا
کشــور  می توانــد خدمــات خــود را بــه بدنــه اقتصــاد 
گر ایــن کار بــه تعویق بیفتــد نه تنها  تزریــق کنــد امــا ا
ســودی نــدارد بلکــه بــه بــی انگیزگــی شــرکت منجــر 

خواهــد شــد.
تقویت انجمن های مردمی برای پشتیبانی از 

شرکت های دانش بنیان
کــه  مــواردی  از  یکــی  همچنیــن  گفــت:  باطنــی 
ــد پشــتیبانی خوبــی از شــرکت های دانــش  می توان
بنیان داشــته باشــد، تقویت انجمن های مردمی و 
غیــر دولتــی اســت بعنــوان مثــال اتاق هــای بازرگانــی 
می تواننــد بــا راه انــدازی کمیســیون های تخصصی 

کننــد. دانــش بنیــان در ایــن زمینــه حرکــت 
کیــد بر اینکــه انجمن هــای مردمی حمایت  وی بــا تا
از شــرکت های دانــش بنیــان بایــد به شــکل مطالبه 
کننــد تــا مســائل و موانــع موجــود بــه  گــر فعالیــت 
گفــت: انتخــاب عنــوان  شــکل منطقــی حــل شــود، 
بــرای   « زدایی هــا  مانــع  پشــتیبانی ها،  تولیــد؛   «
ســال ۱۴۰۰ تلنگــری بــه خــود بخــش خصوصــی و 
شــرکت های دانــش بنیــان نیــز اســت تــا بهتــر بــه 
دنبــال رفــع موانــع باشــند و همچنیــن تذکــری بــه 
بخــش دولتــی اســت تــا فرایندهــا را بــه درســتی و 

طبــق قوانیــن انجــام دهنــد.
بنیــان  دانــش  شــرکت های  انجمــن  رییــس 
در  مشــکالتی  به اینکــه  اشــاره  بــا  اصفهــان 
ســاختارهایی ماننــد صنعــت، معــدن و تجــارت، 
تامیــن  و  دارایــی  و  اقتصــاد  مالیــات،  بیمــه، 
دانــش  شــرکت های  فعالیــت  بــرای  اجتماعــی 
کــرد: انجمن هــا بایــد  بنیــان وجــود دارد، تصریــح 
بتوانند ایــن مشــکالت و اینکــه چــرا قوانیــن بــه 
کرده و  گوشــزد  درســتی اجرا نمی شــود را به دولت 

کننــد. در ایــن زمینــه قدرتمنــد عمــل 
وی بــا بیان اینکــه رفــع موانع تولید باید متفکرانه 
یــک  و  صفــر  قوانیــن،  افــزود:  گیــرد،  صــورت 
نیســتند و قانونگــذار بایــد خــوش فکــر باشــد و بــه 
کــه هــر قانونــی چگونــه  موقــع تشــخیص دهــد 
گــر  می توانــد منجــر بــه حمایــت از تولیــد شــود امــا ا
دانــش و دیــدگاه روشــنی نســبت بــه آن موضــوع 
وجــود نداشــته باشــد، قانــون بــه درســتی اجــرا 

نمی شــود.
اصفهــان بــه عنــوان اســتان پیشــرو در راه انــدازی 
که نخستین  کز رشد و پارک های علم و فناوری  مرا
زمینه هــای رسمی شــکل گیری شــرکت های دانــش 
بنیــان را بوجــود آورد حــدود ۱۰ درصــد از واحدهــای 
فنــاور و دانش بنیــان کشــور را در خــود دارد و دومین 

کشــور در ایــن زمینه اســت. اســتان 
حــدود ۶۰۰ شــرکت دانــش بنیــان در پارک هــای علم 

کز رشــد اصفهان فعالیــت دارد. و فنــاوری و مرا

موانع شرکت های دانش بنیان اصفهان برای تحقق شعار سال
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معــاون شهرســازی و معمــاری شــهردار اصفهــان 
گفــت: بــا هدف ارتقای کیفیت مســئولیت پذیری، 
کــودکان  گروهــی در  کار  روحیــه مشــارکت پذیری و 
و نوجوانــان بــا سیســتم انتخابــات و مشــارکت یــک 
کــودک و ثبــت نــام حــدود ۲۴ هــزار نفــر،  هــزار و ۵۵۰ 
کــودکان و نوجوانــان  نخســتین شــورای مشــورتی 
کــودک تشــکیل  اصفهــان در قالــب شــهر دوســتدار 

شــد.
گــو با ایمنــا،  گفــت و  ســید احمــد حســینی نیا در 
و  گفــت  و  صحبــت  ماه هــا  از  بعــد  کــرد:  اظهــار 
کــودک،  دوســتدار  شــهر  اجرایــی  شــورای  در  گــو 
بــا  مشــورت  شــورا،  در  مربوطــه  کمیســیون های 
کــودک و نوجــوان  ان جی اوهــای فعــال در حــوزه 
کشــور و یونیســف  و همچنیــن همــکاران در وزارت 
کــودکان و نوجوانــان بــا  فرآینــد شــورای مشــورت 
توجــه بــه اقدامــات اجرایــی مصــوب در شــورای 
اسالمی شــهر اصفهــان در راســتای اقدامــات شــهر 

کــودک آغــاز شــد. دوســتدار 
کــودک  دوســتدار  شــهر  اجرایــی  شــورای  رئیــس 
بــا اعــالم فراخــوان ثبــت  کــرد:  اصفهــان تصریــح 
گانــه شــهرداری اصفهــان  نــام در همــه مناطــق ۱۵ 
و پــس از آن فرآینــد مصاحبــه توســط پنــج نفــر از 
تحقیقــات  همچنیــن  حــوزه  متخصصان ایــن 
میدانــی بــه خصــوص در محــل تحصیــل دانــش 
گزینــش علمــی، ۶۰ نفــر از داوطلبــان بــا  آمــوزان و 

بــه عدالــت و برابــری فضایــی بیــن همــه  توجــه 
کــودکان بــه عنــوان نامزد انتخاباتــی در دو رده ســنی 
ــه  ــا ۱۸ ســال انتخــاب شــده و ب ــا ۱۳ ســال و ۱۴ ت ۹ ت

کردنــد. فراینــد انتخابــات راه پیــدا 
گونــه دخالتــی  کــرد: بــدون هیــچ  وی خاطــر نشــان 
از طــرف دبیرخانــه و شــورای اجرایــی بچه هــا در 
فضایــی ســالم و دوســتانه ظــرف مــدت ۱۰ روز در 
گروهــای چنــد نفــره بــه تبلیغــات در مــدارس  قالــب 
کــه در نهایــت بعــد از  و محله هــای خــود پرداختنــد 
۱۰ روز در فضایــی کامــاًل دوســتانه از بیــن آنهــا ۳۱ نفــر 
بــه عنــوان اعضــای شــورای مشــورتی توســط خــود 

کــودکان و نوجوانــان انتخــاب شــدند.
حســینی نیا افــزود: در ایــن خصــوص ۱۵ نفــر در رده 
ــا ۱۸  ــا ۱۳ ســال و ۱۶ نفــر در رده ســنی ۱۴ ت ســنی ۹ ت
کــه خوشــبختانه از همــه طیف هــا، ســالیق  ســال، 
ویــژه  بــه  توانایی هــا در همــه مناطــق شــهری  و 
کــودکان  کــم برخوردارتــر و همچنیــن  در مناطــق 
توانخــواه انتخــاب شــدند و در ایــن شــورا حضــور 

دارنــد.
هــدف  بــا  توجــه  قابــل  نکتــه  کــرد:  اظهــار  وی 
کــودکان و نوجوانــان و ارتبــاط  مشــارکت اجتماعــی 
مؤثــر بیــن آنهــا حــذف تــک رأی از فراینــد انتخابــات 
گــروه و  کــودکان و نوجوانــان در قالــب  بــود و همــه 
کــرده و در ایــن انتخابــات  ــا هــم مشــارکت  ائتــالف ب

الکترونیکــی رأی دادنــد.
کــودک  دوســتدار  شــهر  اجرایــی  شــورای  رئیــس 

اصفهــان ادامــه داد: از مزیت هــای فراینــد انتخابات 
همــه  شــرکت  حــق  بــه  می تــوان  را  دوره  در ایــن 
در ایــن  و  دانســت  آن  تمامی مراحــل  در  کــودکان 
کــودکان اهــل افغانســتان  دوره حــدود ۱۵ نفــر از 
کــودکان بــه  کنــار بقیــه  کــه در  نیــز شــرکت داشــتند 
رقابــت پرداختنــد. وی همچنیــن از نــکات قابــل 
توجــه در ایــن دوره را حضــور و مشــارکت اجتماعــی 
بیشــتر دختران نســبت به پســران دانســت و افزود: 
کــودکان و نوجوانــان را  ۷۰ درصــد شــورای مشــورتی 
دختــران اصفهــان تشــکیل می دهنــد بــه طــوری 
کــه از ۳۱ نفــر عضــو شــورای مشــورتی ۲۲ نفــر آن از 

دختــران و ۹ نفــر از پســران هســتند.
نیازهــای  شــناخت  ضــرورت  گفــت:  حســینی نیا 
کــردن  بــا مشــارکت خودشــان و لحــاظ  کــودکان 
برنامه ریــزی  و  طراحــی  فراینــد  در  نظراتشــان 
شــهری در چهارچــوب ابتــکارات شــهر دوســتدار 
تمریــن  و  اســت  شــورا  برنامه های ایــن  از  کــودک 
کــودکان و آشــنایی بــا قوانیــن،  ســاختارمندی در 
گروهــی و ارتقــا ســطح علمــی   ایجــاد بســتر فعالیــت 
 و ایجــاد ذهنیــت شــهری در کــودکان از اهــداف دیگر 

تشــکیل شــورا اســت.
پتانســیل  ظرفیــت،  از  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  وی 
کــودکان شــهر در ایــن شــورای  اســتعداد همــه  و 

شــود. بهره گیــری  مشــورتی 
کــودک  دوســتدار  شــهر  اجرایــی  شــورای  رئیــس 
را  انتخابــات  در ایــن  اســامی منتخبین  اصفهــان 

کــرد: اعــالم  شــرح  به ایــن 
کودکان ۹ سال تا ۱۳ سال منتخب عبارتند از:

کیانا ولیخانی، هســتی عزیزی، دینا حــاج صادقی، 
رهــا فتــوح، شــمیم شــریفی، شــکوفه حاج علیــزاده، 
حدیثــه حاج هاشــمی، زینب الســادات ســجادی، 
نیمــا طهماســبی، محمــد ســام صنعتــی، شــکیبا 
کــزاد، امیــر حســین احمــدی، یلــدا مظاهــری،  خا

ســبحان عباســی، ســتایش عنایــت زاده
نوجوانان ۱۴ سال تا ۱۸ سال منتخب عبارتند از:

علیرضــا ترابــی، علــی ابراهیمــان، عســل بهــادری، 
ســتاره معصــوم زاده، زهــرا صادقی، نگارینا کشــاورز، 
هلیــا ترکــزاد نســیم پــور ســینا، امیــر حســام الدیــن 
محدثــه  کبیــری،  رضــا  رفیعــی،  عباســی، هانیه 
کاظمــی، ســمیرا آقاجانــی، ســاغر صباغــی، فــروزان 

ــی کامیاب ــارش  کی ــی،  ــاح صادق فت

معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان:

تشکیل نخستین شورای مشورتی کودکان و نوجوانان 
شهر اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبر

خبر

غ تخمگذار استان اصفهان  مدیرعامل اتحادیه مر
غ بــه کمتر از نــرخ مصوب  از کاهــش قیمــت تخم مــر
گفت وگــو بــا مهــر  خبــر داد. خســرو منصوریــان در 
کاهــش تقاضــا نســبت بــه عرضــه  اظهــار داشــت: 
غ  گــرم شــدن هــوا باعــث افــت قیمــت تخــم مــر و 
کمتــر از نــرخ مصــوب شــده اســت. وی بــا اشــاره 
غ ۱۴  کیلوگــرم تخــم مــر به اینکــه نــرخ مصــوب هــر 
کنــون قیمــت تخــم  هــزار تومــان اســت، افــزود: هــم ا
کیلویــی ۱۱ هــزار و ۲۰۰ تومــان در مرغــداری  غ بــه  مــر
غ تخمگذار  رســیده اســت. مدیرعامــل اتحادیــه مــر
اســتان اصفهــان دربــاره وضعیــت تأمیــن نهاده هــا، 
ــده  کنن ــن  ــون تأمی کن ــه ا ــرد: اتحادی ک ــان  خاطرنش
نهاده هــای طیــور نیســت و وزارت جهــاد کشــاورزی 
از طریــق ســامانه بــازارگاه نهــاده را تأمین می کند که 
بــه دلیــل مشــکالت حمــل و نقــل گاهی بــا تأخیر به 

دســت تولیدکننــده می رســد.
مصــوب  نــرخ  به رغم اینکــه  گفــت:  منصوریــان 

جوجــه یــک روزه ۹ هــزار تومــان اســت امــا بــا قیمــت 
کــه بــی تردیــد بــا  ۱۴ هــزار تومــان عرضــه می شــود 
ــش  ــرخ ریزمغذی هــا و افزای ــودن ن ــاال ب ــه ب توجــه ب
قیمــت تمــام شــده در ماه هــای آتــی بــه ضــرر تولیــد 
کننــده منجــر می شــود. کننــده و نگرانــی مصــرف 

قیمــت  کاهــش  بــه  توجــه  بــا  داشــت:  ابــراز  وی 
ــازار بــا صــدور  غ الزم اســت بــرای تنظیــم ب تخــم مــر
ــردن تقاضــا از طریــق  ــاال ب ــی و ب مجوزهــای صادرات
کــرده تــا بــه ســطح  صــادرات قیمت هــا را تعدیــل 

قیمــت مصــوب برســد.

کل راهــداری و حمــل  معــاون حمــل و نقــل اداره 
 ۲۵ از  گفــت:  اصفهــان  اســتان  جــاده ای  ونقــل 
ــه مــدت  ــا ۱۳ فروردیــن ۱۴۰۰ نســبت ب اســفند ۹۹ ت
گذشــته از اســتان اصفهــان تعــداد  مشــابه ســال 
توســط  ســفرها  تعــداد  و  درصــد  مســافران ۴۸۹ 
نــاوگان حمــل و نقــل جــاده ای، ۵۴۹ درصد افزایش 

داشــت.
علیرضــا جعفــری در گفت وگــو با ایســنا، در خصوص 
وضعیــت ســفرهای جاده ای ایــام نــوروز، اظهــار کرد: 
کرونــا،  ابتــدای شــیوع  گذشــته در  گرچــه ســال  ا
کرونــا زیــاد بــود، امــا در  محدودیت هــای مقابلــه بــا 
نــوروز ۱۴۰۰ بــا حذف ایــن محدودیت هــا نســبت بــه 
نــوروز ۹۹، تعــداد ســفرها و مســافران توســط نــاوگان 

حمــل و نقــل جــاده ای افزایــش یافــت.
وی افــزود: از ۲۵ اســفند ۹۹ تــا ۱۳ فروردیــن ۱۴۰۰ 

گذشــته بــا افزایــش  نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
۴۸۹ درصــدی مســافر و ۵۴۹ درصــدی ســفر در ایــن 

حــوزه روبــرو شــدیم.
کل راهــداری و حمــل  معــاون حمــل و نقــل اداره 
بیان اینکــه  بــا  اســتان اصفهــان  ونقــل جــاده ای 
ــاوگان حمــل و نقــل  ــردد ن ــام در مجمــوع ت در این ای
عمومی جــاده ای بــرون و درون اســتانی ۳۲۰ هــزار 
کــه از ایــن تعــداد  و ۹۵۱ نفــر مســافر جابجــا شــده اند 
۱۷۱ هــزار و ۸۷ نفــر ســفر بــرون اســتانی و ۱۴۹ هــزار و 
۸۶۴ نفــر بــه شــکل درون اســتانی جابجــا شــدند.
وی بــا بیان اینکــه در ایــن بــازه زمانــی ۳۸ هــزار و ۳۱۰ 
ســفر انجــام شــد، توضیــح داد: ۱۷ هــزار و ۸۱۹ ســفر 
ــرون اســتانی و ۲۰ هــزار و ۴۹۱ ســفر درون اســتانی  ب
بــود. جعفــری بــا بیان اینکــه در حــوزه بــرون اســتانی 
خودروهــای  توســط  مســافر  هــزار  و ۲۳  هــزار   ۱۵
عمومی ســواری در قالــب ۴۸ هــزار و ۴۲ ســفر انجــام 

ــب ۱۸۶۵  ــافر در قال گفــت: ۱۴ هــزار و ۹۱۴ مس ــد،  ش
ســفر بــرون اســتانی توســط مینــی بــوس جابجــا 
شــدند، همچنیــن ۴۴۱ هــزار و ۱۵۰ مســافر بــرون 
اســتانی در قالــب ۱۱ هــزار و ۱۱۲ ســفر بــرون اســتانی 

توســط اتوبــوس جابجــا شــدند.
گفــت:  وی در خصــوص ســفرهای درون اســتانی، 
در این ایــام ۴۳ هــزار و ۶۰۸ مســافر در قالــب ۲۷۶۰ 
ســفر توســط اتوبــوس، ۶۹ هــزار و  ۲۸۵ مســافر در 
قالــب ۷۲۱۹ ســفر توســط مینــی بــوس، ۳۶ هــزار 
و ۹۷۱ مســافر در قالــب ۱۰ هــزار و ۵۱۲ ســفر توســط 

ســواری جابجــا شــده اند.
کل راهــداری و حمــل  معــاون حمــل و نقــل اداره 
بیان اینکــه  بــا  اســتان اصفهــان  ونقــل جــاده ای 
بــه  مربــوط  مســافران  جابجایی هایــی  عمــده 
تهــران و اســتان های شــمالی و مشــهد بــود، دربــاره 
ســفر نــاوگان حمــل و نقــل عمومی بــه خوزســتان 
گرچه ســفر به این اســتان  در این ایــام، توضیــح داد: ا
بــا محدودیــت مواجــه بــود، امــا ممنوعیــت بــرای 
ســفر به ایــن اســتان نبــود، البتــه تعــداد ســرویس ها 
بــرای جابجایی مســافران به این اســتان کمتــر بود.

وی بــا بیان اینکــه تعــداد مســافران در اتوبوس هــا 
بــود،  کرونــا  بــا  مقابلــه  پروتکل هــای  بــا  مطابــق 
کــرد: بلیــت فروشــی تنهــا بــرای صندلی هــای  اظهــار 
کنــار شیشــه بــود و از ســوی دیگــر بلیــت  تکــی و 
صندلی هــای کنــار هــم، تنهــا بــه افــراد یک خانــواده 

فروختــه می شــد.

سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان 
کنــون ۲۳ درصــد از حجــم ذخیــره آب  گفــت: هــم ا
زاینــده رود پــر بــوده و مابقــی خالــی اســت و نســبت 
کاهــش داشــته اســت. بــه ســال گذشــته ۳۰ درصــد 
کــرد:  گفت وگــو با ایمنــا اظهــار  حســن ساســانی در 
ــر  ــال حاض ــده رود در ح ــد زاین ــره آب س ــم ذخی حج
گذشــته  کــه ســال  ۳۱۱ میلیــون متــر مکعــب اســت 
ــزود:  ــت. وی اف ــوده اس ــب ب ــر مکع ــون مت ۴۱۰ میلی
کنــون ۷۸۷  تا آبــی  اول ســال  از  بارش هــا  میــزان 
میلی متــر بــوده اســت؛ این مقــدار در مــدت مشــابه 
گذشــته ۹۹۷ میلی متــر و در متوســط بلنــد  ســال 
سرپرســت  اســت.  بــوده  میلی متــر   ۱۱۷۹ مــدت 
شــرکت آب منطقــه ای اســتان اصفهــان تصریــح 
کاهــش  گذشــته  کــرد: بارش هــا نســبت بــه ســال 
کاهــش ۳۱  ۲۱ درصــدی و در متوســط بلندمــدت 
کرد:  درصدی داشــته اســت. ساسانی خاطرنشــان 
کنــون ۲۳ درصــد از حجــم ذخیــره آب زاینــده  هــم ا
رود پــر و مابقــی خالــی اســت و نســبت بــه ســال 

کاهــش داشــته اســت. وی در  گذشــته ۳۰ درصــد 
رابطــه بــا برنامه هــای آب منطقــه ای برای تابســتان 
گفــت: قطعــًا در بخش بهداشــت، صنعت و شــرب، 
صرفه جویــی ویــژه ای در نظر گرفته می شــود و برای 
مــوارد دیگــر، هنــوز تصمیمی اتخــاذ نشــده اســت.

گفتــه سرپرســت شــرکت آب منطقــه ای اســتان  بــه 
ــرای  اصفهــان، پیش بینــی ســازمان هواشناســی ب
بارش هــای اردیبهشــت ماه، در حــد نرمــال اســت؛ 
البتــه قطعاً این میــزان بارش جبران کننده کســری 
زمســتان  بارش هــای  نبــود  از  ناشــی  آب  ذخیــره 

ــود. گذشــته و فروردین مــاه امســال نخواهــد ب

و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
 ۹۵ کاهــش  از  اصفهــان  اســتان  صنایع دســتی 
گردشــگران در طول ایام نوروز ۱۴۰۰  درصدی اقامت 
در هتل هــای اصفهــان در مقایســه بــا مدت مشــابه 
کرونــا  در ســال ۱۳۹۸ و پیــش از شــیوع بیمــاری 
خبــر داد. فریــدون اله یــاری اظهــار داشــت: در نــوروز 
امســال و در راســتای رعایــت دســتورالعمل های 
بهداشــتی، از مجمــوع ۳۵هــزار تخــت در اســتان 
تنهــا ۵۰ درصــد ظرفیــت اقامــت واحدهــای اقامتــی 
بــه گردشــگران نــوروزی اختصــاص یافــت. مدیــرکل 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  میراث فرهنگــی، 
کاهــش ظرفیــت  بــه  اشــاره  بــا  اســتان اصفهــان 
اقامــت اســتان اصفهــان در نــوروز امســال افــزود: 
هتل هــا،  ظرفیــت  از  فقــط  امســال  نــوروز  در 
اقامتگاه هــای ســنتی، اقامتگاه هــای بومگــردی، 
مهمانپذیرهــا و خانه هــای مســافر بــه شــرط رعایت 

از  و  اســتفاده شــد  دســتورالعمل های بهداشــتی 
کالس آمــوزش و پــرورش  ظرفیــت بیــش از ۵ هــزار 
کمپ هــای موقــت در راســتای حفــظ ســالمت  و 
ــوروزی چشم پوشــی شــد. وی ادامــه  گردشــگران ن
داد: بررســی نهائــی آمــار اقامــت گردشــگران نــوروزی 
کل  اداره  تائید ایــن  مــورد  اقامتــی  واحدهــای  در 
کاهــش  گردشــگران بــا  کــه اقامــت  کــی اســت  حا
۹۵درصــدی در مقایســه بــا نــوروز ۱۳۹۸ و پیــش 
هــزار   ۱۲۱ رقمی معــادل  کرونــا  بیمــاری  شــیوع  از 
براســاس  گفــت:  اله یــاری  می گیــرد.  بــر  در  را  نفــر 
گردشــگران در دبیرخانــه ســتاد  تحلیــل آمارهــای 
ســفر اســتان اصفهــان از ایــن تعــداد ۳۳.۴۷درصــد 
اقامتگاه هــای  در  ۳۲.۱۲درصــد  هتل هــا،  در 
آپارتمان هــا،  هتــل  در  ۸۴.۴درصــد  بومگــردی، 
در  ۳۰.۱درصــد  مهمانپذیرهــا،  در  درصــد   ۵.۹
کمتــر از یــک درصــد در  گردشــگری و  مجتمع هــای 

داشــته اند. رســمی اقامت  مســافر  خانه هــای 

گرده افشانی و باروری ۳۵۰ هکتار از نخلستان های 
کویری خور و بیابانک در شــرق اســتان  شهرســتان 

اصفهان به شــیوه ســنتی و دســتی آغاز شــد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابانک در 
گــو با ایرنــا افــزود: همــه ســاله در اوایــل فصــل  گفــت و 
گــرده افشــانی از  کار  گل دهــی نخــل خرمــا،  بهــار بــا 
نخــل نــر بــه نخــل مــاده توســط نخــل کاران بــه روش 
ــا  ــانی ت ــرده افش گ ــات  ــود و عملی ــاز می ش ــنتی آغ س

نیمــه اردیبهشــت ادامــه دارد.
توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  موســوی  حکمــت  ســید 
گیاهــی ۲ پایــه اســت بایــد بــرای  به اینکــه خرمــا 
گــرده افشــانی نیــز  افزایــش کمــی و کیفــی محصــول، 
گــرده  انجــام شــود. وی یــادآور شــد: بهتریــن زمــان 
افشــانی ســاعت ۱۰ الی ۱۵ در دمای باالی ۲۲درجه 
ســانتی گراد اســت.  موســوی اضافــه کرد: نخلــداران 

گــرده افشــانی درختــان خرمــا بــه بــاروری بهتــر در  بــا 
کمــک می کننــد. ــر  تولیــد خرمــای مرغــوب  ت

وی ادامــه داد: هــر نخلــدار ماهــر می توانــد در طــول 
کنــد.  مدیرجهــاد  افشــانی  گــرده  را  روز ۱۰ نخــل 
بیشــترین  افــزود:  بیابانــک  و  خــور  کشــاورزی 
گرمه  نخلستان های خور و بیابانک در روستاهای 
و مهرجــان واقــع درجنــوب مرکــز شهرســتان اســت. 
هکتــار   ۸۰۰ مجمــوع  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
در  هکتــار    ۵۰۰ شهرســتان  نخلســتان های این 
ســرمای ســال ۸۶ از بیــن رفــت. شهرســتان کویــری 
خــور و بیابانــک تنهــا شهرســتان دارای نخلســتان 
در اســتان اصفهــان اســت و از ایــن نخلســتان ها 
ــی،  کرمان ــامل  ــا ش ــوب خرم ــای مرغ ــن رقم ه ۷۰۰ ت
زارشــک  و  زاهــدی  کبــکاب،  خــارک،  قصــب، 
برداشــت می شــود کــه از ارقــام مرغــوب خرمــا در ایــن 

شهرســتان بــه شــمار مــی رود.

غ تخمگذار استان اصفهان: مدیرعامل اتحادیه مر

غ به کمتر از نرخ مصوب افت قیمت تخم مر

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان:

افزایش ۵۴۹ درصدی سفرها توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای اصفهان

سرپرست شرکت آب منطقه ای استان اصفهان اعالم کرد:

کاهش ۳۰ درصدی حجم آب سد زاینده رود

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان:

گردشگران در  کاهش ۹۵ درصدی اقامت نوروزی 
هتل های اصفهان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خور و بیابانک:

 گرده افشانی سنتی نخلستان های شهرستان 
خور و بیابانک آغاز شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: ۱۰ طــرح مجتمــع  مدیــرکل عشــایر اصفهــان 
اســتان  در ایــن  عشــایر  آشــامیدنی  آب  آبرســانی 

تابســتان امســال بــه بهــره بــرداری می رســد.
مختــار اســفندیاری در گفــت و گو با ایرنــا، اعتبار این 
کــرد و  طرح هــا را بالــغ بــر ۱۰ میلیــارد تومــان اعــالم 
افــزود: قــرار اســت این تعــداد مجتمــع تــا پایــان ســال 
مالــی افتتــاح شــود. وی بــا بیان اینکه مجتمع های 
آبرســانی مــورد اشــاره ظرفیــت آبرســانی بــه یــک هزار 
کــرد: تامیــن آب پایــدار  و ۴۰۰ خانــوار را دارد تصریــح 
ســالم و بهداشــتی از جملــه اولویت هــا در جامعــه 
عشــایری اســتان اصفهــان در ســال جــاری خواهــد 
کیــد بــر  بــود. مدیــرکل عشــایر اســتان اصفهــان بــا تا
کــرد: بر  بهبــود وضعیت رفاهی عشــایر  خاطرنشــان 
اســاس برنامــه ریزی هــای صــورت گرفته تامیــن آب 
آشــامیدنی ســالم ســاالنه بطــور متوســط بــرای ۵۰۰ 

خانــوار انجــام می گیــرد.
اســفندیاری همچنیــن بــه اصــالح و مرمــت راه های 
عشــایری اشــاره و اضافه کرد: امســال تســطیح  یک 
هزار و ۵۰۰ کیلومتر جاده عشــایری در اســتان انجام 
ــوچ آســان تر  ک ــان در زمــان  ــا عبــور و مــرور آن گرفــت ت
عشــایر  کــه  اســت  الزم  کــرد:  کیــد  تا وی  شــود. 
کــه اواخــر اردیبهشــت  نســبت بــه ســال های قبــل 
بــه منطقــه وارد می شــدند امســال دســت کم ۱۰ روز 
دیرتــر و بــا تدابیــر پزشــکی و بهداشــتی پیشــگیرانه 
کرونــا بــه مناطــق ییالقــی اســتان  از شــیوع ویــروس 
کل امــور عشــایر  وارد شــوند. براســاس آمــار اداره 
اســتان اصفهــان، ۹ هــزار و ۶۰۵ خانــوار عشــایری 
که ایــن  می کننــد  زندگــی  اصفهــان  اســتان  در 
تعــداد شــامل ایالت قشــقایی، بختیــاری و عــرب 
جرقویه هســتند. در شــهرهای بویین میاندشــت، 
فریــدن و چــادگان واقــع در غــرب اســتان ۲۷ هــزار 
نفــر عشــایر ایل بختیــاری و در ســمیرم، دهاقــان 
و شــهرضا در شــمال اســتان ۲۴ هــزار نفــر از ایــل 
قشــقایی و محمدآبــاد و نصرآبــاد در شــرق اصفهــان 
جرقویــه  عــرب  طایفــه  از  عشــایر  نفــر  هــزار  ســه 
ســکونت دارنــد. عشــایر اســتان اصفهــان ۲۸ درصد 
تــا ۳۵  کاالهای ایــن اســتان را تامیــن و ۳۰  مــواد 
کیــف  گلیــم،  هــزار متــر مربــع انــواع فــرش، جاجیــم، 
و محصوالتــی از ایــن دســت، ۵۵ هــزار تــن لبنیــات، 
۳۰۰ تــن عســل و ۱۵۰ هــزار تــن ســیب درختــی تولیــد 

می کننــد.

رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــای اســتان اصفهــان 
تــا  گذشــته  ســال  اســفندماه   ۲۵ از  گفــت: 
۱۴فروردین مــاه ۱۸ میلیــون و ۲۱۷ هــزار و ۵۵۹ تردد 
بــه ثبــت رســید که این میزان تردد نســبت به ســال 

قبــل ۱۰۸ درصــد افزایــش داشــته اســت.
ــه  ــا اشــاره ب ــا تســنیم ، ب ــو ب گفت وگ ــی در  ک ــم تا مری
مجمــوع تــردد انجــام شــده در اســتان اصفهــان از 
ــت:  ــار داش ــود اظه ــمار موج ــردد ش ــتگاه ت 1۴۰ دس
گذشــته تــا 1۴ فروردین مــاه  از 2۵ اســفندماه ســال 
امســال 18 میلیــون و 217 هــزار و ۵۵9 تــردد به ثبت 
که ایــن میــزان تــردد نســبت بــه ســال قبــل  رســیده 

1۰8 درصــد افزایــش داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش درصــد تــردد ورودی بــه 
تــا 1۴  اســفندماه 99  زمانــی 2۵  بــازه  در  اســتان 
کــرد: میــزان تــردد ورودی بــه  فروردین مــاه  بیــان 
اســتان بــا رقــم  یــک میلیــون و ۳1۳ هــزار و ۳7۶ 

تــردد، 1۰9 درصــد افزایــش داشــته اســت.
رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــای اســتان اصفهــان 
ــن  ــتان در همی ــی از اس ــردد خروج ــزان ت ــاره می درب
از  تــردد خروجــی  ادامــه داد: میــزان  زمانــی  بــازه 
اســتان نیــز بــا رقــم یــک میلیــون و ۳27 هــزار و ۵۴2 
تــردد نســبت بــه ســال گذشــته رشــد 122 درصــدی 

دارد.
ســایر  ک هــای  پال تــردد  بیشــترین  مــورد  در  وی 
گفــت: بیشــترین  اســتان ها در اســتان اصفهــان 
بــه  مربــوط  ترتیــب  بــه  اســتان  در  ک  پــال تــردد 
و  چهارمحــال  فــارس،  تهــران،  اســتان های 

اســت. بــوده  کرمــان  و  قــم  یــزد،  بختیــاری، 
ک های  کندگی تــردد پال کــرد: پرا کی خاطرنشــان  تا
کشــور در ایــام نــوروز  اصفهــان در ســایر اســتان های 
بــه ترتیــب در اســتان های قــم، تهــران، فــارس، 
کرمــان، یــزد، خراســان رضوی و گیالن بوده اســت.

مدیرکل عشایر اصفهان:
۱۰ مجتمع آبرسانی 

عشایر اصفهان امسال 
به بهره برداری می رسد

افزایش ۱۰۸ درصدی تردد جاده ای 
در استان؛ 

جاده های اصفهان 
ک های  بیشتر میزبان پال

دفتــر تهران و فارس بود ســوزن  زبانــه  ریــل  طراحــی  تیــم  مســؤول 
طراحــی نــورد ذوب آهــن اصفهــان بــا اشــاره به ایــن 
کــه تولیــد ریــل ســوزن ســاالنه از خــروج ۵۰۰ میلیــارد 
خــاط  می کنــد،  جلوگیــری  کشــور  از  ارز  تومــان 
ــت  ــزء لیس ــته ج گذش ــوزن در  ــل س ــرد: ری ک ــان  نش
محصــوالت وارداتی ایــران بــود امــا ذوب آهنی هــا 
هماننــد تولیــد ســایر محصــوالت بــر واردات ایــن 

کشــیدند.  محصــول جدیــد نیــز خــط بطــالن 
ذوب آهــن،  عمومی شــرکت  روابــط  گــزارش  بــه 
کبریــان در خصــوص تفــاوت فراینــد تولیــد  فــرزاد ا
داشــت:  اظهــار  دیگــر  ریل هــای  بــا  ســوزن  ریــل 
تجهیزاتــی  از  جدیــد  محصــول  تولید ایــن  بــرای 
کنتــرل حرکــت  مانند هادی هــا و پالنک هــا بــرای 
عرضــی غلتک هــای نــورد در خــط تولیــد اســتفاده 
می کنیــم؛ پس ایــن مســاله در بخــش طراحــی بــه 
صــورت ویــژه مــورد توجــه قــرار گرفــت تا کمتــر به این 

تجهیــزات نیــاز داشــته باشــیم.
زبانــه ســوزن دفتــر  ریــل  تیــم طراحــی   مســؤول 
طراحــی نــورد ذوب آهــن اصفهــان  بــا اشــاره به ایــن 
کــه تنــاژ تولیــد ریــل ســوزن مطابــق ســایر ریل هــا 
که ایــن محصــول جدیــد بــه  اســت با ایــن تفــاوت 
کننــده در خطــوط  تکمیــل  نقطــه  یــک  عنــوان 
در  دقت هــا  باالتریــن  افــزود:  دارد،  کاربــرد  ریلــی 
گرفتــه  کار  کلیــه مراحــل طراحــی ریــل ســوزن بــه 
کارخانــه  کــه در داخــل  شــده اســت و بــه دلیل ایــن 
نداشــتیم،  دسترســی  تخصصــی  اطالعــات  بــه 
کارشناســان،  کارخانــه متشــکل از  تیــم طراحــی 
تکنســین ها و... بــا بهره گیــری از تجربــه، دانــش 
کامپیوتــری( و... طراحی ایــن  روز )نــرم افزارهــای 
پایــان  بــه  موفقیــت  بــا  را  اســتراتژیک  محصــول 
طراحــی  بخــش  در  داد:  ادامــه  وی  رســاندند. 
بــرای پروفیل هــای عــادی زمــان بــه دو تــا ســه مــاه 
زمــان نیــاز دارنــد امــا طراحــی ریــل ســوزن بــه دلیــل 
حساســیت های خــاص و شــکل پروفیــل نامتقارن 
حــدود هفــت مــاه زمــان بــرد و در اولیــن مرحلــه نیــز 
ــرای  ــم و ب ــت یافتی ــول دس ــال محص ــد نرم ــه تولی ب
 ۱۲۰ حــدود  مجمــوع  در  محصــول  طراحی ایــن 

شــیت نقشــه آمــاده شــد.
از  معــدودی  تعــداد  تنهــا  کــرد:  عنــوان  کبریــان  ا
محصــول  تولید ایــن  تکنولــوژی  دنیــا  کشــورهای 
ارزشمند را دارا هستند و بسیار خوشحال هستیم 
که ایــران بــه عنــوان پنجمیــن  و افتخــار می کنیــم 
کشــور، این دســتاورد مهــم را بــا تــالش شــبانه روزی 

کــرد و  کارگــران ذوب آهــن اصفهــان بومی ســازی 
بــه تولیــد انبــوه رســاند.  مســؤول تیــم طراحــی ریــل 
زبانــه ســوزن دفتر طراحــی نــورد ذوب آهن اصفهان 
کــه تولیــد ریــل ســوزن ســاالنه از  بــا اشــاره به ایــن 
کشــور جلوگیــری  خــروج ۵۰۰ میلیــارد تومــان ارز از 
کــرد: ریــل ســوزن در گذشــته  می کنــد، خــاط نشــان 
امــا  بــود  وارداتی ایــران  محصــوالت  لیســت  جــزء 
ذوب آهنی هــا هماننــد تولیــد ســایر محصــوالت 
بــر واردات ایــن محصــول جدیــد نیــز خــط بطــالن 
کشــور شــود و در  کشــیدند تــا تولید ایــران روانــه بــازار 
آینــده نیــز بــا صــادرات ریــل ســوزن، این محصــول را 

کشــورها قــرار دهنــد. در لیســت واردات ســایر 
کلیــد توســعه حمــل و  وی از ریــل ســوزن بــه عنــوان 
کــه ریــل  گفــت: زمانــی  کشــور نــام بــرد و  نقــل ریلــی 
محصــول  می گیرد ایــن  انجــام  خطــوط  گــذاری 
خــاص برای تغییر مســیر قطــار بایــد در محل نصب 
گــذاری را انجــام  گــر ریــل  گفــت ا شــود و می تــوان  
دهیــم اما ایــن قطعــه موجــود نباشــد، مانند ایــن 
اســت کــه تمــام جــاده را احداث کردیــم ولی در انتها 

پــل نصــب نشــده اســت.
کبریــان گفــت: برخــی از مشــتریان عنــوان می کننــد  ا
کننــده خارجــی  ــا شــرکت های تامیــن  ــه ب ک ــی  زمان
بــرای خریــد ریــل ســوزن تمــاس می گرفتیــم بــه 
ســختی این محصــول را در اختیــار مــا می گذاشــتند 
کــه دیگــر نیــازی  کردیــم  ولــی بــا غــرور بــه آن هــا اعــالم 
کشــور  به محصوالت شــان نداریم به نوعی جایگاه 

بــا تولید ایــن محصــول، یــک رتبــه ارتقــاء یافــت.  
دفتــر  ســوزن  زبانــه  ریــل  طراحــی  تیــم  مســؤول 
کرد:  طراحــی نــورد ذوب آهن اصفهان خاطر نشــان 
تــالش داریــم بــا تولیــد محصــوالت جدیــد، نیازهای 
گــون بــازار را تحــت پوشــش قــرار دهیــم؛ بــه  گونا
عنــوان مثــال برای توســعه حمل و نقل ریلی کشــور 
هــر آنچــه را نیــاز اســت در ذوب آهــن اصفهــان تولیــد 
کشــور در افقــی  کنیــم تــا روز بــه روز مســیر توســعه 

گســترده تر، همــوار شــود.

تولید ریل سوزن ذوب آهن اصفهان 
کرد از خروج ۵۰۰ میلیارد تومانی ارز جلوگیری 

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهان 
کافــی در ســال آبــی  بــا اشــاره بــه عــدم بارندگی هــای 
جاری گفت: بارندگی ها در بسیاری از حوضه های 
کمتــر از حــد نرمــال بــوده است. هاشــم  کشــور  آبریــز 
امینــی در آییــن نکوداشــت مدیــران بازنشســته 
و معرفــی مدیــران جدیــد شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهان با بیان اینکه در دهه اخیر شــرکت 
ــه رشــد و شــکوفایی  آبفــا در بســیاری از زمینه هــا ب
قابــل توجهی دســت یافته، اظهــار داشــت: فعاالن 
صنعــت آبفــا در اصفهــان بی وقفــه درصــدد ارتقــای 
اســتان  ســطح  در  مــردم  بــه  خدمــات  کیفیــت 
ــه شــعار ســال ۱۴۰۰ از ســوی  ک ــه طــوری  هســتند ب
شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان حفــظ ارزش آب، 
ــدار  ارتقــای دانــش ســازمانی، خدمــات نویــن و پای
نامگــذاری شــد. مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
اســتان اصفهــان افــزود: همــه فعــاالن صنعــت آبفــا 
بایــد در طــول ســال های خدمــت به گونــه ای عمل 
کننــد که به واســطه انجــام درســت و دقیق وظایف 
خــود ردپــای صحیحــی بــرای نســل های بعــدی 

در ایــن شــرکت بــزرگ خدماتــی از خــود بــه یــادگار 
بگذارنــد. وی بــا اشــاره بــه عــدم بارندگی هــای کافی 
گفــت: بارندگی هــا در بســیاری  در ســال آبــی جــاری 
از حوضه هــای آبریــز کشــور کمتــر از حــد نرمــال بوده 
اســت، بر ایــن اســاس بدنــه مدیریت جدید شــرکت 
کارگیــری دانــش  بایــد بــا تــالش شــبانه روزی و بــه 
و تخصــص الزم درصــدد تأمیــن آب شــرب پایــدار 

مــردم در شــهرها و روســتاهای اســتان باشــند. 
بــه  و  زیرســاخت ها  با ایجــاد  کــرد:  بیــان  امینــی 
کارگیــری دانــش روز، خدمــات شــرکت آبفــا را داخــل 
بــه حضــور  منــازل مــردم رســاندیم و دیگــر نیــاز 

مــردم بــرای دریافــت خدمــات بــه شــرکت نیســت و 
ســامانه ۱۵۲۲ بــه صــورت شــبانه روزی در حــال ارائه 

خدمــات بــه مــردم اســت. 
در ایــن مراســم محمدرضــا جواهــری بــه عنــوان 
سرپرســت طــرح بازســازی شــبکه فاضــالب شــهر 
اصفهــان، مهــرداد خورســندی سرپرســت دفتــر 
حســین  همگانــی،  آمــوزش  عمومــی و  روابــط 
کبریــان سرپرســت دفتــر امــور قراردادهــا، مجتبــی  ا
توســعه  و  بهره بــرداری  دفتــر  سرپرســت  اورنگــی 
تاسیســات تأمیــن، تصفیــه و خطــوط انتقــال آب، 
محســن ســلمانی سرپرســت دفتــر حسابرســی و 
ک بــه عنــوان  نظــارت مالــی، عبــاس عباســی خــا
سرپرســت مرکــز مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان، 
روح اله ســعیدی سرپرســت دفتر ســامانه خدمات 
غیرحضــوری، محمدحســین مسلمی سرپرســت 
امــور مالــی شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
معرفی شــدند و به پاس ۳۰ ســال خدمت بی وقفه 
کبــر بنی طبــا و احمــد  از محســن بیشــه، ســید ا

ــه عمــل آمــد. پورمحمدباقــر تجلیــل ب

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

کشور کمتر از حد نرمال در بسیاری از حوضه های آبریز  بارندگی  
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خبر گرفتند دانشگاه های اصفهان در جایگاه برتر رتبه بندی داخلی قرار 

سرپرست انتقال خون استان اصفهان خبر داد:

افزایش ۶۰ درصدی اهدای خون در نوروز ۱۴۰۰

خبرربخ

خبرربخ

دانشــگاه های اصفهــان در جدیدتریــن رتبه بنــدی 
داخلــی دانشــگاه های دولتــی تحــت نظــارت وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ســال تحصیلــی 

گرفتنــد. ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در جایگاه هــای برتــر قــرار 
 )ISC(اســام جهــان  علــوم  اســتنادی  پایــگاه 
ــی تحــت  ــی دانشــگاه های دولت ــدی و ارزیاب رتبه بن
را در  نظــارت وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
 ۱۰۳ آن  در  کــه  کــرد  اعــام   ۱۳۹۸-۱۳۹۹ ســال 

دارنــد. حضــور  دانشــگاه 
علــوم  اســتنادی  پایــگاه  سرپرســت  گفتــه  بــه 
جهــان اســام، در ایــن رتبه بنــدی، اطاعــات ۱۰۳ 
دانشــگاه بررســی، ارزیابــی و بــر اســاس ماموریــت، 
گرفــت. دســته بندی شــد و مــورد رتبــه بنــدی قــرار 

بــا بیان اینکــه در ۱۰ ســال  محمدجــواد دهقانــی 
گذشــته درجه بنــدی دانشــگاه ها و موسســه های 
گروه رتبه بندی پایگاه اســتنادی  پژوهشــی توســط 
علــوم جهــان اســام انجــام می شــد، افــزود: ســال 
دولتــی  دانشــگاه های  ارزیابــی  و  رتبه بنــدی   ۹۹
شــاخص های  بــا  علــوم  وزارت  نظــارت  تحــت 
جدیــد و روش شناســی متفــاوت نســبت بــه قبــل بــا 
هماهنگــی و نظــارت کامــل کارگــروه تخصصــی رتبه 
بنــدی وزرات علــوم توســط پایــگاه اســتنادی علــوم 
جهــان اســام )ISC ( انجــام و نتایــج آن اعــام شــد.

رتبه بنــدی،  اســاس این  بــر  شــد:  یــادآور  وی 

کلی در ارزیابی دانشــگاه ها و موسســات  معیارهای 
آمــوزش عالی در ۶ حوزه آموزش)بــا وزن ۳۰ درصد(، 
پژوهــش )بــا وزن ۲۵ درصــد(، فنــاوری و نــوآوری 
)بــا وزن ۲۰ درصــد(، بین المللــی ســازی )بــا وزن ۱۰ 
ــد( و  ــا وزن ۱۰ درص ــادی )ب ــذاری اقتص ــد(، اثرگ درص
ــا  خدمــات اجتماعــی، زیــر ســاخت و تســهیات )ب

وزن پنــج درصــد( انجــام می شــود.
دانشــگاه های حاضــر در رتبــه بنــدی مذکــور شــامل 
۷۲ دانشــگاه جامــع، ۲۳ دانشــگاه صنعتــی، چهــار 
که  کشــاورزی اســت  دانشــگاه هنر و چهار دانشــگاه 
گروه ها معرفی  دانشــگاه های برتــر در هــر یــک از ایــن 

شدند.
علــوم  اســتنادی  پایــگاه  سرپرســت  گفتــه  بــه 
ــه نزدیــک  ــا توجــه ب جهــان اســام، در هــر بخــش ب
ــاب  ــگاه ها، انتخ ــای دانش ــا و رتبه ه ــودن امتیازه ب
بازه هــای رتبــه ای به جــای رتبــه مطلــق پیشــنهاد 
و اجــرا شــد و همــه دانشــگاه های حاضــر در رتبــه 
بنــدی بصــورت بــازه مشــخص محاســبه و اعــام 
دانشــگاه های  بــرای  کــه  صــورت  بدیــن  شــده 
گــروه  جامــع تــا رتبــه ۴۰، بازه هــای ۱۰ تایــی و در 
دانشــگاه های صنعتــی، دانشــگاه ها در بازه هــای 

پنــج تایــی تعریــف شــده اســت.
بدیــن ترتیــب در رتبه بنــدی دانشــگاه های جامــع 
کشــور، دانشــگاه اصفهــان بــا توجــه به امتیاز کســب 
شــده در بــازه رتبــه ای برتــر یــک تــا ۱۰ و دانشــگاه 

گرفتــه اســت. کاشــان در بــازه رتبــه ۱۱ تــا ۲۰ قــرار 
دانشــگاه های حاضــر در بــازه رتبــه ای یــک تــا ۱۰ 
اصفهــان،  شــامل  کشــور  جامــع  دانشــگاه های 
تبریــز، تربیت مدرس، تهران، شــهید باهنــر کرمان، 
شــیراز،  اهــواز،  چمــران  شــهید  بهشــتی،  شــهید 

عامــه طباطبایــی و فردوســی مشــهد اســت.
دانشــگاه  نیــز  صنعتــی  دانشــگاه های  گــروه  در 
صنعتــی اصفهــان در بــازه رتبــه ای برتــر یــک تــا پنــج 
کــه در  گرفــت و تنهــا دانشــگاه غیرتهرانــی اســت  قــرار 
کشــور  باالتریــن رده بنــدی دانشــگاه های صنعتــی 

قــرار دارد.

ــا پنــج  ــازه رتبــه ای یــک ت دانشــگاه های حاضــر در ب
صنعتــی  شــامل  کشــور  صنعتــی  دانشــگاه های 
اصفهــان، امیرکبیــر، خواجــه نصیرالدیــن طوســی، 

صنعتــی شــریف و علــم و صنعت ایــران اســت.
در بیــن چهــار دانشــگاه هنــر حاضــر در ایــن رتبــه 
بنــدی نیــز رتبــه نخســت متعلــق بــه دانشــگاه هنــر 

اصفهــان اســت.
تضمیــن  و  ارزیابــی  نظــارت،  هیــات  رییــس 
رتبــه  دربــاره  اصفهــان  عالــی  آمــوزش  کیفیــت 
بنــدی دانشــگاه های زیــر مجموعــه وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فناوری گفت: دانشــگاه های اصفهان 

همــواره در رتبــه بندی هــای داخلــی و خارجــی در 
کــز علمــی و  جایگاه هــای بــاال و برتــر قــرار دارنــد و از مرا

کشــور بشــمار می آینــد. پژوهشــی تاثیرگــذار در 
بــا  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  طالبــی  هوشــنگ 
مرکــز  و  دانشــگاه  بــا ۲۱۵  اســتان  بیان اینکه ایــن 
آمــوزش عالی و پژوهشــی، حــدود ۲۰۰ هزار دانشــجو 
و هفــت هــزار و ۲۰۲ عضــو هیــات علمــی در جایــگاه 
کــز علمــی و  کشــور در زمینــه آمــوزش عالــی و مرا دوم 
حــدود ۷  خطــه  افزود: ایــن  دارد،  قــرار  پژوهشــی 
کشــور را در خــود دارد. کل دانشــجویان  درصــد از 

وی بــا اشــاره به اینکــه دانشــگاه های اصفهــان و 
کشــور محســوب  صنعتــی جــزو ۱۰ دانشــگاه برتــر 
دانشــگاه های این  داشــت:  اظهــار  می شــوند، 
اســتان بــا بیــش از چهــار هــزار مقالــه علمی بیــن 
المللــی حــدود ۱۰ درصد از مقاله های ســاالنه کشــور 

را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
اصفهــان  دانشــگاه های  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
محدودیت هــای  وجــود  بــا  اخیــر  ســال های  در 
در  خوبــی  طرح هــای  و  اقدامــات  مختلــف، 
بیــن  روابــط  و  پژوهشــی  آموزشــی،  بخش هــای 
عقــد  کــرد:  خاطرنشــان  کرده انــد،  اجــرا  الملــل 
قراردادهــای بــزرگ بــا واحدهــای صنعتــی، اجــرای 
کان و مشــارکت  طرح هــای پژوهشــی و فنــاوری 
در اجــرای طرح هــای بیــن المللــی از جمله ایــن 

اســت. اقدامــات 
کــز  رییــس دانشــگاه اصفهــان افــزود: توســعه مرا
نــوآوری و فنــاوری و شــرکت های دانــش بنیــان، 
قرار گرفتن اســتادان در ُزمره پژوهشــگران پراستناد 
برتــر دنیــا و ســرآمدان علمی کشــور،  یــک درصــد 
ــا حــوزه صنعــت  حــل مشــکات از طریــق ارتبــاط ب
و جامعــه، حرکــت بــه ســمت دانشــگاه های نســل 
کــز تحقیقاتی  چهــارم و جامعه محــور، راه انــدازی مرا
قابــل  آزمایشــگاه های مرجــع و داشــتن ســهم  و 

کشــوری  ــه  توجــه در اســتادان و دانشــجویان نمون
از دیگــر دســتاوردهای دانشــگاه های این اســتان 

اســت.
به گزارش ایرنا، دانشــگاه اصفهان بعنوان دانشــگاه 
جامع و مادر اســتان دارای حدود ۱۵ هزار دانشــجو 
ــگاه های  ــی از دانش ــی و یک ــات علم ــو هی و ۶۵۰ عض
کشــور اســت و بعنــوان یکــی از دانشــگاه های  برتــر 
ــه پنــج دانشــگاه  ــران در طــرح تبدیــل ب ُمنتخب ای
کشــور در تــراز بین المللــی، انتخــاب و ســال  برتــر 
گذشــته در جهــت توســعه روابــط بین الملــل موفــق 
کمیســیون  کــد شناســه )PIC Number( از  بــه اخــذ 

اروپــا و بــه رســمیت شــناخته شــدن آن شــد.
 ۱۰ حــدود  بــا  نیــز  اصفهــان  صنعتــی  دانشــگاه 
علمی یکــی  هیــات  عضــو   ۵۰۰ و  دانشــجو  هــزار 
اجــرای  در  و  اســت  کشــور  برتــر  دانشــگاه های  از 
ماننــد  پژوهشــی  بین المللــی  طرح هــای 
ِســرن)CERN(  و  ســزامی )SESAME( همــکاری 
دارد؛ ایــن طرح هــا در زمینــه فیزیــک ذرات بنیــادی 

اســت. دهنــده  شــتاب  صنعــت  و  علــوم  و 
دانشــگاه هنــر اصفهــان نیــز دارای حــدود ســه هــزار 
دانشــجو و ۱۰۵ عضــو هیــات علمــی در ۶دانشــکده 
معماری و شهرسازی، مرمت، هنرهای تجسمی و 
کارآفرینــی و اقتصــاد هنــر، صنایع دســتی  کاربــردی، 
و هنر ادیان و تمدن هاســت و دانشــگاه کاشــان هم 
نزدیــک بــه ۹ هزار نفر دانشــجو در ۲۰۰ رشــته گرایش 

در ۱۱ دانشــکده و ۱۲ پژوهشــکده دارد.
۲۱۵ دانشــگاه و مرکــز آمــوزش عالــی و پژوهشــی در 
که شــامل ۹ دانشــگاه  اســتان اصفهان فعال اســت 
دولتــی، ۴۲ دانشــگاه و مرکــز پیــام نــور، ۱۰ مرکــز فنــی 
ــز و واحــد  ــز فرهنگیــان، ۲۷ مرک حرفــه ای، پنــج مرک
دانشــگاه آزاد اســامی، ۳۲ مرکــز علمــی، ۲۶ مرکــز 
غیرانتفاعــی، ۹ مرکــز آمــوزش عالــی آزاد دوره هــای 

ــاه مــدت و ۵۵ مرکــز پژوهشــی اســت. کوت

گفــت:  سرپرســت انتقــال خــون اســتان اصفهــان 
ذخیــره بانــک خــون اســتان حــدود ۶ روز اســت و به 
گروه هــای منفــی  ــه ویــژه  گروه هــای خونــی ب تمــام 
نیــاز داریــم، آمــار اهــدای خــون در ایــام نــوروز ۱۴۰۰ 
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ۶۰ درصــد افزایــش 
داشــته و از حــدود ۴ هــزار مراجعــه کردند و حــدود ۳ 

هــزار و ۵۰۰ نفــر موفــق بــه اهــدای خــون شــدند.
کــه  گفت وگــو با ایمنــا، بــا بیان ایــن  علــی فتوحــی در 
آمــار اهــدای خــون در ایــام نــوروز ۱۴۰۰ نســبت بــه 
گذشــته حــدود ۶۰ درصــد افزایــش داشــته  ســال 
کــرد: در حــال حاضــر آمــار مراجعــه   اســت، اظهــار 
کننــدگان بــرای اهــدای خــون کاهــش یافته اســت و 
روزانــه حــدود ۴۵۰ نفــر بــرای اهــدای خون و پاســما 
کــه از ایــن تعــداد حــدود ۳۵۰ نفــر  مراجعــه می کننــد 
موفــق بــه اهــدای خــون می شــوند، در ایــام نــوروز 
نیــز حــدود ۴ هــزار نفــر بــرای اهــدای خــون مراجعــه 
کردنــد و حــدود ۳ هــزار و ۵۰۰ نفــر موفــق بــه اهــدای 

خــون شــدند.
وی افــزود: مصــرف خــون و فرآورده هــای خونــی بــه 
ویــژه بــرای بیمــاران تاالســمی یک نیــاز همیشــگی 
بایــد در فرهنگســازی  اطــاع رســانی  بــا  و  اســت 
کنیــم،  کمــک  اهــدای خــون و فرآورده هــای خونــی 
کرونــا  کــه در شــرایط بحرانــی  کنیــم  نبایــد فرامــوش 

کــز درمانــی نیــز بــه صــورت مســتمر  قــرار داریــم و مرا
نیــاز  خونــی  فرآورده هــای  و  خــون  بــه  روزانــه  و 
ــا  ــد مســتمر باشــد ت ــد اهــدای خــون بای ــد، رون دارن
بــا وضعیــت بحرانــی بــرای ذخیــره خــون مواجــه 

ــویم. نش
سرپرســت انتقــال خــون اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
کــه ذخیــره بانــک خــون اســتان حــدود ۶  به ایــن 
کــرد: ذخیــره خــون اســتان بایــد  روز اســت، اضافــه 
بیــش از ۷ روز باشــد، نرمــال بــودن ذخیــره بانــک 
خــون اســتان اصفهــان مشــروط بــر ادامــه مراجعــه 
کننــده اســت و حضــور پیوســته آن هــا  افــراد اهــدا 
ســبب حفظ وضعیت مطلوب ذخیره بانک خون 
گروه هــای خونــی بــه  می شــود همچنیــن بــه تمــام 

گروه هــای منفــی نیــاز داریــم. ویــژه 
کــرد: از اهــدا کننــدگان درخواســت  وی خاطرنشــان 

داریــم تــا بــا مراجعــه بــه وب ســایت ســازمان انتقــال 
 esfahan.ibto.ir خــون اســتان اصفهــان بــه نشــانی
برای دریافت نوبت اینترنتی، روز و زمان مشــخصی 
بــرای اهــدای خــون مراجعــه کننــد تــا از تجمــع افراد 
کرونــا جلوگیــری شــود، افــراد بهتــر اســت  در بحــران 
کرونایــی در طــول روز  بــه دلیــل محدودیت هــای 

کننــد. بــرای اهــدای خــون مراجعــه 
از ذخایر پالسمای کوویدی برای بیماران 

استفاده می شود
کوویــدی  کــرد: مصــرف پاســمای  فتوحــی اضافــه 
کــز درمانــی اســتان همچنــان وجــود دارد و در  در مرا
حــال حاضــر از پاســماهای ذخیــره شــده اســتفاده 

می شــود.
کننــدگان پاســمای  کــه اهدا وی بــا توضیح ایــن 
مــردان  بیشــتر  اصفهــان  اســتان  در  کوویــدی 
هســتند، ادامــه داد: ممکــن اســت شــیوع و تغییــر 
پاســما  افزایــش مصــرف  باعــث  کرونــا  وضعیــت 

شــود. کوویــدی 
کننــدگان  اهــدا  کــه ۹۶ درصــد  بیان ایــن  بــا  وی 
خــون مــردان هســتند، افــزود: تنهــا ۴ درصــد از اهــدا 
کننــدگان خــون زنان هســتند، نباید فراموش شــود 
کــه نیــاز بــه خــون و فرآورده هــای خونــی همیشــگی 
کمبــود خــون و  گــر افــراد مراجعــه نکننــد بــا  اســت و ا

فرآورده هــای خونــی مواجــه می شــویم.

گزارشربخ

از  نصف جهــان  اصفهــاِن  تاریخــی  پل هــای 
کانون هــای گردشــگری و جــذاب برای گردشــگران 
و مســافران بویــژه در عیــد نــوروز هســتند، آنهــا 
گرچــه دلُربــا و چشــم نوازند امــا چنــد دهــه اســت  ا
همیشــه  زاینــده رود  بی آبــی  و  خشــکی  تلخــی 

گذاشــته اســت.  انتظارشــان  جــاری، چشــم 
اســتان اصفهــان بــا پنــج میلیــون نفــر جمعیــت 
ــوب  ــروف و محب ــای مع ــی از قطب ه ــوان یک به عن
گردشــگری جهــان و ایــران، بیــش از ۲۲ هــزار بنــا و 
کــه از میــان آنهــا  اثــر تاریخــی شناســایی شــده دارد 

ــر ثبــت ملــی شــدند. ــر یک هــزار و ۸۰۰ اث افــزون ب
کمتر کســی از ایرانیان یا گردشــگران خارجی اســت 
کــه هــر یــک  کــه نــام پل هــای معــروف اصفهــان 
نمــادی از تاریــخ و هنــر و معماری ایــران زمیــن و 
نصــف جهــان اســت بــه گوشــش نخــورده باشــد، از 
گرفتــه تــا پــل مارنــان  پــل خواجــو و ســی و ســه پــل 
و شهرســتان، هــر یــک قرن هــا اســتوار بــر رودخانــه 
و  جنــوب  جــاری،  همیشــه  زاینــده رود  زیبــای 
کرده انــد. ــه یکدیگــر متصــل  شــمال اصفهــان را ب

کیلومتر بزرگترین  زاینــده رود بــه طول افزون بر ۴۰۰ 
از  کــه  اســت  مرکزی ایــران  منطقــه  رودخانــه 
گــرس مرکــزی بویــژه زردکــوه سرچشــمه  کوه هــای زا
ــه ســمت شــرق  کویــر مرکزی ایــران ب می گیــرد و در 
گاوخونــی در  پیــش مــی رود و در نهایــت بــه تــاالب 

شــرق اصفهــان می ریــزد.
اصلــی  نقشــی  کــه  رودخانــه  متاســفانه این  امــا 
و مؤثــر در پایــداری محیــط زیســت، تامیــن آب 
رونــق  زیســت،  محیــط  حیــات  آشــامیدنی، 
کشــاورزی، اقتصــاد و گردشــگری منطقــه مرکــزی و 
گاوخونــی دارد، در دهه هــای اخیــر  هســتی تــاالب 
بــه  علــت برداشــت های غیرقانونــی در باالدســت، 
کــم جمعیــت و  انتقــال آب بــه حوضــه دیگــر، ترا
ــه یــک  کاهــش نســبی بارندگی هــا، ب ــا حــدودی  ت
رودخانــه بــا جریــان دوره ای تبدیــل و در پاییــن 
گــرم  و حتــی روزهای ســرد  دســت اغلــب در فصــول 
کــه در حــال ســپری  ســال ماننــد چنیــن روزهایــی 
ــت. ــده اس ــه ش ــکی مواج ــا خش ــتیم ب ــردن هس ک

پل خواجو خسته از بی آبی زاینده رود
ــاظ  ــده رود اســت و لح ــر زاین ــی ب ــو نگین ــل خواج پ
موقعیــت، عظمــت و زیبایــی ســرآمد پل هــای 
تاریخــی زاینــده رود محســوب می شــود، این ســازه 
کاشــیکاری و  دو طبقــه بــا تزئینــات نفیــس هنــر 
نگارگــری در ســال ۱۰۶۰ هجــری قمــری بنــا و بــا 
طــول ۱۳۳ متــر و پهنــای آن ۱۲ متــر و بــه دلیــل 

گرفتــن آن در محلــه خواجــو اصفهــان بــه پــل  قــرار 
خواجــو معــروف شــد.

در میانه ایــن پــل، ســاختمان مخصوصــی وجــود 
و  صفــوی  شــاه  موقتــی  اقامــت  بــرای  کــه  دارد 
خانــواده او بنــا شــده و اتاق های ایــن ســاختمان 
کوچــک دارای تزئینــات نقاشــی بســیار زیبایــی 

اســت.
ایــن پــل تاریخــی بخاطــر معمــاری منحصــر بــه فرد 
کاشــیکاری از دیگــر  و وجــود تزئینــات نقاشــی و 
پل های احداث شــده بر روی زاینده رود مشــهوتر 
گردشــگری ایرانی و غیر ایرانــی را  اســت و دل هــر 

می ربایــد.
کــه در تنظیــم  خواجــو یکــی از پل هایــی اســت 
جریــان آب در رودخانــه بدلیــل وجــود دروازه بنــد 
یــا دریچــه در زیــر قوس هایــش نقشــی مهم داشــته 
و هنگامی کــه دریچه هــای ســد بســته می شــده، 
ســطح آب در پشــت پــل بــاال می آمــده و ســبب 
امتــداد  در  بســیاری  باغ هــای  آبیــاری  تســهیل 

باالدســت پــل می شــده اســت.
شــعرا دربــاره پــل خواجــو اشــعار زیبایــی ســروده و 
در ایــن ســروده ها زیبایی هــای آن را ســتوده اند، 
از جمله ایــن اشــعار، قصیــده بلنــد صائــب تبریــزی 
در وصــف یکــی از روزهــای جشــن و چراغانــی در 

ــت. ــل اس ــن پ کنار ای
دوره هــای  در  کــه  جهانگردانــی  و  گردشــگران 
گــون بــه اصفهان آمده اند همــواره از زیبایی ها  گونا
گفته انــد و آن را در  و اعجــاز پــل خواجــو ســخن 
و  معماری ایرانــی  جاودانــه  شــاهکارهای  زمــره 

آورده انــد. شــمار  اســامی به 
ایــن پــل ۱۵ دی ۱۳۱۰ بــه عنــوان یکــی از آثــار ملــی 

بــه ثبــت رســید.
 چشم انتظار دیدار آب

ُ
سی و سه پل

ایــن پــل در ســال ۱۰۶۰ هجــری قمــری و در ایــام 
محــور  در  صفــوی  دوم  عبــاس  شــاه  ســلطنت 
جنوب شرقی اصفهان و در مسیر مجموعه تخت 
پــوالد بــرای اتصــال پایتخــت امپراتوری صفــوی به 
کشــور بنــا شــده و بــه همیــن دلیــل  محــور جنوبــی 
در برخــی منابــع از ایــن پــل تاریخــی بــا نام هــای پل 
شــیراز و پــل بابــا رکــن الدیــن نیــز یــاد شــده اســت.
ــه عنــوان  ــا پــل اهلل وردی خــان ب ســی و ســه پــل ی
 ۱۰۰۵ ســال  در  رود  زاینــده  پــل  تریــن  طوالنــی 
هجــری بــا ۳۳ دهانــه، ۲۹۵ متــر طــول و ۱۴ متــر 
عــرض توســط اهلل وردی خــان از ســرداران ســپاه 
ــان و در  ــهر اصفه ــده رود در ش ــر روی زاین ــه ب صفوی

زمــان شــاه عبــاس صفــوی ســاخته شــد.
در ایــن پــل ســه معبــر در ســه ســطح مختلــف 

کــه یکــی از آنهــا راه معمولــی روی پــل  تعبیــه شــده 
کــه در دو طــرف آن تاق نماهــای  بــه شــمار مــی رود 
کــه از طرفی بــه رودخانه  سرپوشــیده ســاخته  شــد 

و از طرفــی بــه همیــن جــاده مشــرف اســت.
ایــن اثــر در تاریــخ ۱۵ دی ۱۳۱۰ بــا شــماره ثبــت ۱۱۰ 
بــه عنــوان یکــی از آثــار ملی ایــران بــه ثبــت رســید.

پل جویی حدفاصل سی و سه پل و خواجو
پــل جویــی، یــا پــل ســعادت آبــاد در وســط دو پــل 
ــر  ــه طــول ۱۴۷ مت اهلل وردی خــان و پــل خواجــو ب
و در ســال ۱۰۶۵ هجــری در دوره ســلطنت شــاه 

عبــاس دوم بنــا شــد.
نزدیکی ایــن  و  بــه دلیــل موقعیــت مناســب آن 
گردشــگران پرشــماری پــس  پــل بــه پــل خواجــو، 
از تماشــای خواجو، ایــن پــل را نیــز از نزدیــک بــه 

می نشــینند. نظــاره 
ــا  ــه پــل چوقــی ی ــی از ایــن پــل ب ــه لهجــه اصفهان ب

جوقــی نیــز یــاد می شــود.
پل مارنان در منتهی الیه غرب اصفهان

محــات  قدیمی تریــن  از  یکــی  در  مارنــان  پــل   
شــهر اصفهــان یعنــی ماربیــن واقــع شــده و برخــی 
شــالوده های این ســازه زیبــای قدیمــی را بــه دوران 

ساســانی نســبت می دهنــد.
ایــن پــل در نزدیکــی پــارک جنگلــی نــاژوان قــرار 

کمتــر شــناخته شــده امــا  گرچــه  گرفتــه اســت و ا
دارد. را  خــود  خــاص  طرفــداران 

چشم امید پل شهرستان به باران 
 پــل شهرســتان  یــا پــل جــی یکــی از پل هــای 
کیلومتــری مشــرق  قدیمی زاینــده رود و در ســه 
پــل خواجــو و مقابــل ناحیــه جــی واقــع شــده و بــه 
عقیــده بعضــی از مورخان و باســتان شناســان این 

پــل دارای اســاس و بنیــاد ساســانی اســت.
کــه  تاریخــی  پل هــای  جلــوه ای  و  زیبایی هــا  از 
بگذریــم  ایــن ســازه های میــراث فرهنگــی معــروف 
زاینــده رود  خشــکی  گرفتــار  ســال ها  محبــوب  و 
و  کارشناســان  آنچــه  اســاس  بــر  و  شــده اند 
پژوهشــگران باســتان شناســی و میــراث فرهنگــی 
می گوینــد نبــود آب می توانــد ضربــات غیــر قابــل 

کنــد. جبرانــی بــر پیکــره ی آنهــا وارد 
گونــه ای  کارشناســان این ســازه ها بــه  گفتــه  بــه 
دوام  و  اســتحکام  بــرای  کــه  شــده اند  ســاخته 
همچــون چنــد صــد ســال گذشــته نیازمنــد وجــود 
آب در بســتر رودخانــه و هســتند و در صــورت نبــود 
کاســته خواهــد  آب از اســتحکام و صابــت آنهــا 
شــد. از ســوی دیگــر نمــا و ظاهــر پل هــا در صورتــی 
کــه آب در بســتر جامعــه جــاری باشــد بــه صــورت 
نبــود  صــورت  در  و  می نمایــد  رخ  کمــال  تمــام 
کامــل آنهــا را  آب نمی تــوان انتظــار زیبایی هــای 

داشــت.
گفتــه مدیــرکل مدیریــت بحــران  از ســوی دیگــر بــه 
اســتانداری اصفهــان نبــود هشــت ماهــه آب در 
کــه بــرای پل هــای تاریخی بســیار  بســتر زاینــده رود 
کانــون  مضــر اســت خــود  بســتر رودخانــه را بــه 
و در صــورت  کــرده  تبدیــل  غبــار  و  گــرد  انتشــار 
تداوم ایــن امــر ســامتی شــهروندان و مســافران نیز 

بــه خطــر خواهــد افتــاد.
کــرد: وزش  منصــور شیشــه فــروش خاطرنشــان 
بــاد شــدید و تندبادهــای لحظــه ای در روزهــای 
ــا  ــار در فض ــرد و غب گ ــاد  ــیار زی ــار بس ــته و انتش گذش
کانونــی  کــه خــود بســتر زاینــده رود نیــز  نشــان داد 
بالقــوه و قابــل توجــه بــرای انتشــار ریزگردهاســت و 
در صــورت نبــود آب در بســتر آن ایــن مشــکات در 

ماه هــای آینــده بســیار بیشــتر خواهــد شــد.
وی بــه لــزوم برنامــه ریــزی بــرای جــاری ســازی 
کــرد و اظهــار داشــت: اجــرای  زاینــده رود اشــاره 
طرح هــای انتقــال بــه آب حوضــه آبریــز زاینــده رود 
کوهرنــگ ۳ اجتنــاب ناپذیــر  ماننــد بهشــت آبــاد و 
کــه مســئوالن در ایــن  و ضــروری اســت و می طلبــد 

خصــوص اهتمــام بیشــتری داشــته باشــند.

پل های تاریخی زاینده رود همچنان در حسرت آب

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان، 
هفتــه   ۲ در  ُتندبــاد  وزش  خســارت  مجمــوع 
را در مجمــوع ۵۴  اســتان  نــوروزی در  تعطیــات 

کــرد. اعــام  تومــان  میلیــارد 
با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  شیشــه فروش  منصــور 
ــت در نیمــه اول  افزود: ایــن خســارت ها در ســه نوب
فروردین و بیشــتر در مناطق بادخیر شــرق، شــمال 

و مرکــز اســتان وارد شــد.
هکتــار   ۱۰ بــه  خســارت ها  کرد: ایــن  اضافــه  وی 
کلنــی زنبــور عســل، هفــت هــزار  گلخانــه، ۵۰۰ بــاب 
تابلــوی   ۷۵ خــودرو،  دســتگاه   ۴۲ بــاغ،  هکتــار 
درخــت،  اصلــه   ۲۵۰ راه هــا،  در  بویــژه  تبلیغاتــی 
یــک چــراغ بــرق و یــک منــزل مســکونی بــا پنــج نفــر 

اســت. شــده  وارد  مصــدوم 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
اظهــار داشــت: بیشــتر باغ هــای خســارت دیــده در 
مناطــق غــرب، جنوب و مرکز اســتان و گلخانه های 
آســیب دیده در فاورجــان، دهاقــان و شــهرضا قــرار 
گفتــه وی، بــر اثــر وزش بــاد شــدید و نبــود  دارنــد. بــه 
ــار  ــرد و غب گ ــرزی  ــی و م ــای داخل کانون ه ــت،  رطوب
کــه وضعیــت هــوای  در اســتان فعــال و موجــب شــد 

گذشــته در  اصفهــان بــه مــدت ۶ روز در ۲ هفتــه 
شــرایط ناســالم قــرار بگیــرد.

ــا اشــاره به اینکــه وزش  شیشــه فروش، همچنیــن ب
ک در جاده هــای اســتان بویــژه  گــرد و خــا بــاد و 
آورده  بــار  بــه  خســارت هایی  شــرق  کنارگــذر  در 
کــه اداره راه  گفــت: در ایــن ر اســتا مقــرر شــد  اســت، 
و شهرســازی بــا همــکاری منابــع طبیعــی برنامه ای 
بــرای شناســایی مناطــق بادخیــز اســتان و مواجهه 
اجــرای  ســپس  و  غبــار  و  گــرد  کانون هــای  بــا 
گــرد و غبــار در   کنتــرل تثبیــت  طرح هــای اضطــراری 
کار خــود قــرار دهنــد. اطــراف جاده هــا را در دســتور 
وی  بــا اشــاره بــه اهمیــت حفاظــت از جاده هــا در 
گــرد و غبــار و پیشــگیری از واژگونــی خودروهــا  برابــر 

بــا درس آمــوزی از طوفــان اخیــر بدلیــل کاهــش دیــد 
گفــت: بر ایــن اســاس نیــز مقــرر شــد بــا همــکاری 
هواشناســی و منابــع طبیعــی ضمــن شناســایی 
و  جاده هــا  در  تندبــاد  زمینــه  در  ُپرخطــر  نقــاط 
گــرد و غبــار، طــرح مشــترکی بــرای حفاظت  خیــزش 
و  زنــده  بادشــکن های  از  اســتفاده  بــا  راه هــا  از 
گــرد و  کانون هــای  غیرزنــده، نهالــکاری و تثبیــت 
گیــرد. کار قــرار  غبــار را در اطــراف جاده هــا در دســتور 

خســارت،  پرداخــت  بــرای  افــزود:  شیشــه فروش 
ارزیابــی  بــا مراجعــه، بررســی و  بایــد  کارشناســان 
خســارت  وارد شــده بــه افــراد دارای بیمــه اقــدام 

کننــد.
گزارش ایرنــا، تجزیــه و تحلیــل اطاعــات یــک  بــه 
دوره ۱۰ ســاله نشــان می دهد که کانشــهر اصفهان 
ــار  ــرد و غب گ ــده  ــک پدی ــر ۹ روز، ی ــن ه ــور میانگی بط

داشــته اســت.
اســتان اصفهــان بــا پنــج میلیــون نفــر جمعیــت در 
محیطــی  زیســت  معضــات  بــا  اخیــر  ســال های 
ــرد و غبــار، خشــک  گ ــه ماننــد آلودگــی هــوا،  معتناب
گاوخونی و کمبود منابع  شــدن زاینــده رود و تــاالب 

ــوده اســت. ــی مواجــه ب آب

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

خسارت ُتندباد در اصفهان ۵۴ میلیارد تومان اعالم شد

خبر

همه گیــری بیمــاری کوویــد ۱۹ در کانشــهر اصفهان 
گفتــه  کاشــان، ســمیرم و فریــدن بــه  و شــهرهای 
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان از روز 
دوشــنبه شــانزدهم فروردیــن در وضعیــت قرمــز و 

گرفتــه اســت.  بســیار پــر خطــر قــرار 
همه گیــری  رنگ بنــدی  جدیدتریــن  اســاس  بــر 
کووید ۱۹ که دیروز دوشنبه توسط سامانه  بیماری 
کاشــان، ســمیرم و  ماســک اعــام شــد، اصفهــان، 
فریــدن از اســتان اصفهــان در وضعیــت قرمــز )بســیار 
پــر خطــر( قــرار گرفتند و تعــداد شهرســتان های قرمز 

بــه ۱۰ رســید.
بدیــن ترتیــب در اســتان اصفهــان ۱۰ شهرســتان 
اصفهان، کاشــان، ســمیرم، شــاهین شــهر و میمه، 
گلپایــگان، خوانســار، لنجــان و  فریــدن، فاورجــان، 
نجــف آبــاد در وضعیت قرمز )بســیار پر خطر(، هفت 
شهرســتان اردســتان، آران و بیدگل، خمینی شهر، 
کــرون  مبارکــه، ناییــن، بوییــن میاندشــت و تیــران و 
در وضعیــت نارنجــی )پــر خطــر( و هفــت شهرســتان 

دیگــر در وضعیــت زرد )خطــر متوســط( قــرار دارنــد.
پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی  گفتــه  بــه 
کرونایــی  اصفهــان، آمــار ابتــا و بســتری بیمــاران 
در ایــن اســتان بــا ســرعت عجیــب و بی ســابقه ای در 
حال افزایش اســت و تعداد بیماران جدید بســتری 
گذشــت. در بیمارســتان ها از ۲۶۰ نفــر در روز هــم 

بســتری  بیمــاران  تعــداد  نجیمی افــزود:  آرش 
گــر بــا  کرونایــی بــه حــدود یکهــزار و ۲۰۰ نفــر رســیده و ا
همیــن ســرعت پیــش رود تــا پایــان فروردیــن جــاری 

ــید. ــد رس ــم خواه ــر ه ــزار و ۵۰۰ نف ــش از یکه ــه بی ب
بیمــار  و ۲۰۰  یکهــزار  حــدود  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
بســتری ۵۰ درصــد آنهــا در شهرســتان اصفهــان 
بیمارســتان  ظرفیــت  کــرد:  تصریــح  هســتند، 
کامــل شــد  خورشــید بــا ۱۲۳ بیمــار بســتری تقریبــا 
و در بیمارســتان الزهــرا )س( ۲۲۰ بیمــار بســتری 

هســتند.
حاضــر  زمــان  در  به اینکــه  اشــاره  نجیمی بــا 
کانشــهر اصفهان  کرونا در  بیمارســتان های مرجع 
شــامل خورشــید و الزهــرا)س( اســت، خاطرنشــان 
کــرد: بیمارســتان الزهــرا )س( تــا ۷۰۰ تخــت ظرفیــت 
کــه بــا مــوج شــدید  گذشــته  دارد و در پاییــز ســال 
همــه گیــری کوویــد ۱۹ مواجه بودیم میزان بســتری 

ــید. ــم رس ــر ه ــه ۶۰۰ نف ــتان ب ــن بیمارس در ای
کیــد بر اینکــه بــا توجــه بــه اضافــه شــدن  وی بــا تا
بیمارســتان الزهــرا)س( بــه بیمارســتان های مرجــع 
بابــت تخت هــای  نگرانــی  زمــان حاضــر  کرونــا در 

کــرد:  اضافــه  نداریــم،   )ICU( ویــژه  مراقبت هــای 
در  تنفســی  عائــم  بــا  کرونایــی  بیمــاران  بیشــتر 

می شــوند. بســتری  بیمارســتان ها 
اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
همچنیــن بــا انتقــاد از رعایــت نشــدن مصوبه هــای 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا بــا توجــه بــه رنگ بنــدی 
اســاس  بــر  کــرد:  کیــد  تا  ۱۹ کوویــد  گیــری  همــه 
گزارش هــای رســیده در بیشــتر اداره هــای اصفهــان 
کامــل حضــور دارنــد درحالیکــه در  کارکنــان بصــورت 
کارکنــان و در  شهرســتان های قرمــز بایــد دو ســوم 

کارکنــان دورکار باشــند. نارنجــی یــک ســوم 
نجیمی افــزود: دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
بــا توجــه بــه قرمــز شــدن وضعیــت ۱۰ شهرســتان 
خواهــان افزایــش محدودیت هــا و ِاعمــال آن بــرای 
واحدهــای صنفــی و اداره هــا بــر مبنــای رنگ بنــدی 
بــا  مقابلــه  ســتاد  مصوبه هــای  کامــل  رعایــت  و 

کروناســت.
کیــد بر اینکه مــردم نبایــد حضور  وی همچنیــن بــا تا
کــن عمومی داشــته باشــند، از  غیــر ضــروری در اما
گر  آنهــا خواســت تــا جــای ممکــن در خانه بماننــد و ا
کار ضــروری ناچــار بــه خــروج از خانــه هســتند  بــرای 
شــیوه نامه هــای بهداشــتی را بــه طــور کامــل رعایت 

کنند.
 ۸۸ ماســک،  ســامانه  اعــام  آخریــن  اســاس  بــر 
شهرســتان در وضعیــت قرمــز )بســیار پر خطــر(، ۱۳۹ 
شهرســتان نارنجــی )پــر خطــر(، ۱۹۸ شهرســتان زرد 
)خطــر متوســط( و ۲۳ شهرســتان آبــی )کــم خطــر( 

هســتند.
گــروه یــک و  در شهرســتان های قرمــز فقــط مشــاغل 
گروه  ضروری و در شهرســتان های نارنجی مشــاغل 

یــک و ۲ مجــاز به فعالیت هســتند.
ــر  ــون نف ــج میلی ــش از پن ــان دارای بی ــتان اصفه اس
کــه ۲ میلیــون  جمعیــت در ۲۴ شهرســتان اســت 
کن  نفــر از جمعیــت آن در شهرســتان اصفهــان ســا

هســتند.

تعداد شهرستان های قرمز استان به ۱۰ رسید: 

کالنشهر اصفهان قرمز شد کرونا در  وضعیت 



سال پنجم - شماره  11۰1 
سه شنبه  17  فروردین  1۴۰۰ -  23 شعبان  1۴۴2
۶  آوریل    2۰21 ۵رفهنگ

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰1۶۰۰1۰۰1
تاریخ: 1۳99/12/۰۶

اول  هیــات   99/11/۰9 خ  مــور  1۳99۶۰۳۰2۰1۶۰۰۰9۰۶ شــماره  رای  برابــر 
موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد 
ســند رسمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تیــران تصرفــات مالکانــه 
بشــماره  فرزنــد حســینعلی  الــه دادخــواه  نعمــت  آقــای  متقاضــی  بالمعــارض 
ــهم  ــی ۵۴99۳۳۰۵1۴ در یــک س ــه شــماره مل ــران ب ــادره از تی ــنامه 17 ص شناس
و یــک نهــم ســهم مشــاع از پنــج ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه 
ک 1۳1 فرعــی از 8 اصلــی واقــع در تیــران  مســاحت ششــدانگ ۵۵12 مترمربــع پــال
محــرز  معتمــدی  جــان  خاتــون  خانــم  واســطه  رســمی با  مالــک  از  خریــداری 
گردیــده اســت. لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ 
کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت  گهــی می شــود درصورتــی  روز آ
گهــی  از تاریــخ انتشــار اولیــن آ متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد 
بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را به ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید، 
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع 
قضایــی تقدیــم نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم 

وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/2/1

سیدمحمدحسن مصطفوی
ک تیران رئیس ثبت اسناد و امال

11171۶9 / م الف

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

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

شماره: 1۳99۶۰۳۰2۰12۰۰1۳۰1
تاریخ: 1۳99/12/19

برابــر رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰12۰۰۰7۴۵ هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن 
تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی مســتقر در 
ــه بالمعــارض متقاضــی  واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک فریــدن تصرفــات مالکان
آقــای جــواد محمــدی فرزنــد شــکراهلل بشــماره شناســنامه ۳۳ صــادره از چادگان 
گلخانــه بــه مســاحت ۳8۵۶/۴1 مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از  در یــک بــاب 
ک 1 فرعــی از ۶2 اصلــی واقــع در اراضــی نوکــن ســمندگان خریــداری از مالــک  پــال
گردیــده اســت. لــذا بــه  رســمی آقای حــاج شــکراله محمــدی فرزنــد علــی محــرز 
گهــی می شــود  منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵ روز آ
ــی  ــی اعتراض ــت متقاض ــند مالکی ــدور س ــه ص ــبت ب ــخاص نس ــه اش ک ــی  درصورت
مــاه  دو  مــدت  بــه  گهــی  آ اولیــن  انتشــار  تاریــخ  از  می تواننــد  باشــند  داشــته 
ــک  ــدت ی ــرف م ــید، ظ ــذ رس ــس از اخ ــلیم و پ ــن اداره تس ــود را به ای ــراض خ اعت
مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض، دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم 
نماینــد. بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض 

طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰۰/1/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰۰/2/1

موسی الرضا امامی
ک فریدن رئیس ثبت اسناد و امال

11172۶۴ / م الف

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 1۴۰۰/2۰27۰۰۰۴8۶، تاریــخ: 1۴۰۰/1/1۴، نظربه اینکــه آقــای عبــاس 
ــه اســناد  ــرگ استشــهاد شــهود از دفترخان ــا تســلیم دو ب ــد مهــدی ب ــده فرزن پزن
ــت شــماره 99/2۰27۰۰۰۴8۶  ــه درخواس ــم ب ــان منظ ــماره 19۳ اصفه رسمی ش
خ 1۴۰۰/۰1/1۴ مدعــی مفقــود شــدن یــک جلــد ســند مالکیــت مربــوط بــه  مــور
ک 12128/98 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان با شماره  ششدانگ آپارتمان پال
مســتند مالکیــت 27272 تاریــخ 1۳98/11/۰1 دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 
19۳ اصفهــان موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بــه شــماره چاپــی 8۴۰2۳2 ســری 
الکترونیکــی 1۳982۰۳۰2۰27۰2۴۵8۳ ســابقه  بــا شــماره دفتــر  ب ســال 98 
گردیــده و تقاضــای  کــه ســند مالکیــت مرقــوم مفقــود  ثبــت و ســند داشــته اســت 
تبصــره  اســتناد  بــه  لــذا مراتــب  اســت  نمــوده  المثنــی  صــدور ســند مالکیــت 
گهــی  یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا  می شــود. چنانچــه 
گهــی ظــرف مــدت  وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه  ده روز اعتــراض خــود را 
به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
ــر ظــرف مــدت مقــرر  گ ــردد. بدیهــی اســت ا گ کننــده مســترد  ــه  ــه ارائ مالکیــت ب
ــه  ــند معامل ــا س ــت ی ــند مالکی ــل س ــراض اص ــورت اعت ــا درص ــید ی ــی نرس اعتراض
ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد 
ک منطقــه شــرق اصفهــان  امــال و  اســناد  ثبــت  رییــس   شــد. مهــدی شــبان 

- 1117۳۴1 / م الف
گهی فقدان سند مالکیت« »آ

دانــگ  مالــک دو  بعنــوان  کل ســهم شــش  از  مالکیــت جــزء ســهم دو  ســند 
ک ثبتــی 1۵۶۴۰ فرعــی از 1۴۴۵8 اصلــی  مشــاع از ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــال
کــه بــا شــماره  مجــزی شــده از 288۰ فرعــی واقــع در بخــش پنــج ثبــت اصفهــان 
دفتــر الکترونیکــی 1۳982۰۳۰2۰2۶۰1۵۴۰1 و مســتند مالکیــت بشــماره ۴۰۶98 
رویگــری  راحلــه  خانــم  بنــام  اصفهــان   17۴ دفترخانــه   1۳98/۰۵/2۶ خ  مــور
فرزنــد جــالل بشــماره شناســنامه ۳۵11 تاریــخ تولــد 1۳۶۴/۰7/۰۵ صــادره از 
اصفهــان بشــماره ملــی 12919۶۶277 ثبــت و ســند مالکیــت اصلــی بشــماره 
گردیــده اســت  چاپــی 22۴27۵ ســری الــف ســال 98 بــه نامــش صــادر و تســلیم 
ــه  ک فــوق نســبت ب ــال ــه نامبــرده درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی پ ک
مالکیــت خــود را نمــوده اســت لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 
کســی  گهــی میشــود. چنانچــه  12۰ آئیننامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت آ
مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خود 
کتبــًا  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را  می باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید 
کننــده  اخــذ نمائیــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا  گــردد. بدیهــی اســت ا ســند مســترد 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. رئیــس منطقــه ثبــت 

ک شــمال اصفهــان فــالح - 1118۶99 / م الــف اســناد و امــال

گهی آ

گزارشربخ

اســتفاده از شــیوه های نویــن تجــارت الکترونیــک، 
راهــی بــرای رونــق فــروش و صــادرات صنایع دســتی 

اســت.
بــه  می تــوان  را  جهــان  نصــف  دســتی  صنایــع 
ــم  ــه خات ک ــرد  ک ــا و رنگیــن تشــبیه  منظومــه ای زیب
ســازی یکــی از ســتاره های پــر فــروغ و نورانی ایــن 
کوچــک  ــای  ــا مثلث ه ــر ب ــان اســت. این هن کهکش
می شــود.  خلــق  منظــم  چندضلعی هــای  یــا 
گونی نظیر  جنس این اشــکال هندســی از مواد گونا

اســتخوان و چــوب و فلــزات اســت.
ــالوه  ــاخت آن ع ــه س ک ــت  ــری اس ــازی هن ــم س خات
نــگاه هنــری ســازنده مســتلزم صــرف  و  بــر ذوق 
وقــت، دقــت و صبــوری و شــکیبایی می باشــد. 
ــار باســتانی،  کارشناســان آث ــر اســاس نظــر بیشــتر  ب
میــراث فرهنگــی و صنایــع دســتی و بــا توجــه بــه 
عالقــه و توجه شــاهان سلســله صفــوی به این هنر، 
کاری و  اصفهــان بــه قطــب تولیــد و ترویــج خاتــم 

ــت. ــته اس گش ــل  ــتی تبدی ــع دس ــد صنای مه
خاتم سازی، ختم همه هنرهاست

گفــت:  کشــور  ــه  ــم ســاز نمون ــی هنرمنــد و خات ایوب
بیــش از ۴۵ ســال اســت در رشــته خاتــم ســازی 
فعالیــت می کنــم، خاتــم ســازی هنر آراســتن اشــیا با 
چــوب، اســتخوان و فلــز اســت، این هنر بیشــتر روی 
گل هــای خاتــم از اســتخوان  کار و در  مــس و چــوب 
گاو، فلــزات مــس و برنــج و چوب هــای رنگــی  شــتر و 

اســتفاده می شــود.
او بــا اشــاره به اینکــه بــا توجه به مســتندات موجود، 
قدمــت هنــر خاتــم ســازی بــه بیــش از ۷۰۰ ســال 
پیــش بــر می گــردد ادامــه داد: خاتــم ســازی به دلیل 
کــه بــرای تولیــد دارد بــه  مشــقت و ســختی فراوانــی 
ختــم همــه هنر هــا معــروف اســت و به همیــن دلیل 

آن را خاتــم ســازی نامیده انــد.
کشــور افزود: اینکــه رونــد و روش  خاتــم ســاز نمونــه 
ســاخت خاتــم بــه مــردم معرفــی شــود خیلــی مهــم 
اســت، چــون بیشــتر افــراد از نحــوه ســاخت آن خبــر 
ــه طــرح زیبــای  ک گمــان می کننــد  ــد و برخــی  ندارن
کســی  گل هــای خاتــم روی اشــیا برچســب اســت و 

ــاور نمی کند ایــن هنر اینقــدر زمانبــر اســت. ب
گل خاتــم در هــر  کــرد: درســاخت  کیــد  ایوبــی تا
و  از ۲۰۰ قطعــه چــوب  بیــش  مربــع  متــر  ســانتی 
گــر بــه  کــه ا کاری  کار می شــود،  اســتخوان و برنــج 
کشــیده شــود بــرای مــردم جالــب اســت. تصویــر 

کارگاهی که کرونا هم نتوانست آن را تعطیل کند

گفــت: در منطقــه شــرق اصفهــان بیــش از ۲۵۰  او 
کــه بخــش اعظمــی از  کارگاه خاتــم ســازی داریــم 
کرونــا و بــه فــروش  گذشــته بــه دلیــل  آن هــا در ســال 

نرفتــن تولیداتشــان تعطیــل شــدند.
ــا وجــود  کــرد: مــا ب کیــد  کشــور تا ــه  خاتــم ســاز نمون
شــرایط ســخت فــروش و مشــکالت ناشــی از شــیوع 
کارگاه را تعطیــل نکردیــم و در حــال حاضــر ۲۰  کرونــا 
نفــر بــه طــور مســتقیم و بیــش از ۱۰۰ نفر بــه طول غیر 
کارگاه فعالیــت می کنند. ایوبــی  مســتقیم برای ایــن 
افــزود: بــرای تهیــه و تولیــد مــواد و تامیــن نیــروی 
ــا وجود اینکــه فــروش  ــم و ب کار هیــچ مشــکلی نداری
محصوالتمــان کمتــر شــده، امــا همچنــان کارگاه در 
حــال فعالیــت اســت. این هنرمند خاتم ســاز گفت: 
مــا موفــق شــدیم ســه نشــان جهانــی یونســکو را بــه 
دلیــل مرغوبیــت و دو نشــان ملــی را دریافــت کنیــم.
صادرات به سراسر دنیا با بسته بندی منحصر به 

فرد تولید ملی
کارگاه خاتــم ســازی  نــادری  مســئول فروش ایــن 
کــه بــه آن توجــه ویــژه  گفــت: یکــی از نــکات مهــم 
داشــتیم، بســته بنــدی شــیک و بــا دوام بــود تــا 
بتوانیم تولیداتمان را با نشــان تجاری خودمان به 

کنیــم. ــا صــادر  سراســر دنی
او ادامــه داد: در حــال حاضــر انواع بســته بنــدی را در 
قیمت هــای مختلــف بــرای محصوالتمــان تولیــد و 
محصوالتمــان را بــه کشــور های اروپایــی، آمریکایی 
و حاشــیه خلیــج فــارس، بــا ضمانــت نامــه و نشــان 

تجــاری خودمــان صــادر می کنیــم.
اصلی ترین دغدغه فعاالن صنایع دستی، 

بازاریابی و فروش محصوالت است

بــا  ســازی  خاتــم  کارگاه  فروش ایــن  مســئول 
گردشــگر  بــه  بیان  اینکــه حیــات صنایــع دســتی 
ــد صنایــع  ــا خری کرون گفــت: شــیوع  وابســته اســت 

اســت. داده  کاهــش  شــدت  بــه  را  دســتی 
نــادری ادامــه داد: اصفهــان از قطب هــای اصلــی 
کرونــا  کشــور اســت، قبــل از شــیوع  خاتــم ســازی 
کار  ــرای  ــفارش ب ــه س ــود و همیش ــاد ب ــا زی ــروش م ف
کار  بــه  بیشــتری  نیرو هــای  کــه  آنقــدر  داشــتیم، 
بــرای  امیــدی  کورســوی  افــزود:  او  می گرفتیــم. 
صــادرات داریــم و امیدواریــم وضــع بهتــر شــود و از 
مســئوالن تقاضــا داریــم بــرای فــروش بیشــتر و ارائــه 

ــد. کنن ــک  کم ــا  ــه م ــهیالت ب تس
اظهــار  ســازی  خاتــم  کارگاه  فروش ایــن  مســئول 
کــرد: مــا بــرای فــروش محصوالتمــان بــه کشــور های 
بازاریابــی  و  هلدینــگ  شــرکت های  بــا  خارجــی 
همــکاری و بــه واســطه این شــرکت ها اجناســمان را 

صــادر می کنیــم.
نگاه سنتی به فروش صرفه اقتصادی ندارد

جعفــر جعفرصالحــی معــاون صنایــع دســتی اداره 
گردشــگری و صنایــع دســتی  کل میــراث فرهنگــی، 
اســتان اصفهــان گفــت: یکــی از مهم تریــن مباحــث 
ــه  ــاید توج ــه ش ک ــت  ــات اس ــروش مصنوع ــث ف بح
کلیــد رونــق اقتصــادی حــوزه صنایــع دســتی  بــه آن 
و موجــب ترغیــب فعــاالن صنایــع دســتی بــه ادامــه 

کار باشــد.
او ادامــه داد: قطعــا یکــی از وظایــف اصلــی دولــت 
محصــوالت  بیشــتر  فــروش  بــرای  ســازی  بســتر 
صنایــع دســتی و صــادرات بــه بازار هــای جهانــی 
اســت و مــا بســتر های مناســب را چــه بــه لحــاظ 

فکــری و چــه بــه لحــاظ فکــری بــرای فعاالن ایــن 
می کنیــم. آمــاده  حــوزه 

کل میــراث فرهنگــی،  معــاون صنایــع دســتی اداره 
گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اصفهان افزود: 
تصــدی  وارد  کــه  نیســت  معنــا  آن  بــه  البته ایــن 
برگــزای  مــا  از جملــه فعالیت هــای  گــری شــویم، 
کالس های آموزشــی ویژه فعــاالن، تواید کنندگان و 
کــه در آن هــا  کننــدگان صنایــع دســتی اســت  صــادر 
آموزش هــای تخصصــی استانداردســازی، تجــاری 
ــه بازار هــای  ســازی، بســته بنــدی، راه هــای ورود ب
جهانی، قوانین گمرکی، مشتری مداری و بازرگانی 

را آمــوزش می دهیــم.
کــرد: فــروش ســنتی صرفــه  جعفرصالحــی اظهــار 
اقتصــادی نــدارد، بایــد تولیدکننــدگان شــیوه های 
نویــن بازاریابــی را در پیــش بگیرنــد و درگاه هــای 

کننــد. الکترونیکــی را فعــال 
حــوزه  در  اصفهــان  اســتان  امــروز  کــرد:  کیــد  تا او 
تجــارت الکترونیــک پیشــتاز اســت، مــا بیــش از ۶۰ 
فعــال تجــارت الکترونیــک در حــوزه صنایــع دســتی 
کــه بــه شــیوه های نویــن بازاریابــی و از طریــق  داریــم 

پســت تولیداتشــان را صــادر میکننــد.
اصفهان پیشرو در کسب نشان های ملی 

صنایع دستی
فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل  الهیــاری  فریــدون 
اصفهــان  اســتان  دســتی  صنایــع  و  گردشــگری 
گفــت: اســتان اصفهــان دو میــز تخصصــی صــادرات 
دارد، یکــی میــز تخصصــی صنایــع دســتی و دیگــری 
میــز صــادرات ســنگ های قیمتــی و نیمــه قیمتــی 
 کــه ارتبــاط خوبــی هــم بــا ســایر اســتان ها برقــرار 

کرده است.
او ادامــه داد: یکــی از مهم تریــن موضوعــات در حوزه  
صنایــع دســتی بحــث صیانــت از داشته هاســت که 
یکــی از راهکار هــا ثبــت صنایــع دســتی در فهرســت 

میــراث ملــی ناملموس اســت.
گردشــگری و صنایــع  مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
 ۵۵ کنــون  تا افــزود:  اصفهــان  اســتان  دســتی 
رشــته صنایــع دســتی اصفهــان را بــه ثبــت ملــی 

رســانده ایم.
گفــت: اقــدام دیگــر اخــذ نشــان اصالــت  الهیــاری 
کــه مرغوبیــت، اصالــت، نــوآوری،  یونســکو اســت 
قابلیــت رقابــت در بــازار، توجــه بــه محیــط زیســت و 
کننــده معیار هــای آن  مســئولیت اجتماعــی تولیــد 

اســت.
او افــزود: اســتان اصفهــان بــرای ۴۵۴ اثــر، نشــان 
ملــی و بــرای ۱۱۵ اثــر، مهــر اصالــت یونســکو دریافــت 
کــرده اســت. در بخــش حــوزه مالکیــت معنــوی هــم 
گرفته انــد و هنــر  ۸ رشــته نشــان جفرافیــای ملــی 
کاری هــم نشــان جغرافیایــی بیــن الملــی را  مینــا

ــرده اســت. ک کســب 
تسهیالت کرونایی برای فعاالن صنایع دستی

گردشــگری و صنایــع  مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
کننــدگان  گفــت: تولیــد  دســتی اســتان اصفهــان 
صنایــع دســتی پارســال مــواد اولیــه را خریــداری 
کــرده بودنــد تــا در ســال نــو فــروش داشــته باشــند، 

ــد. ــم ش ــان ه ــر آن گی ــن  ــا دام کرون ــا  ام
اللهیــاری افــزود: بــرای جبــران خســارت ها فعــاالن 
کردنــد  کارا ثبــت نــام  صنایــع دســتی در ســامانه 
کــه در قالــب مشــاغل خانگــی تســهیالت عمــده ای 
بــه برخــی از آن هــا اعطــا شــد. همچنیــن بــه تولیــد 
کننــدگان صنایــع دســتی که بیشــترین آســیب را در 
دوران کرونــا دیده انــد تســهیالت ویــژه اعطــا کردیم.
کــرد: در موضــوع کمک های فنی اعتباری  او اظهــار 
کارافرینــی امیــد و  تفاهــم نامــه ای بیــن صنــدوق 
کــه تعــدادی از فعاالن  بانــک گردشــگری امضــا شــد 
کردند و تالش  صنایع دستی تسهیالتی را دریافت 
می شــود دیگــر فعاالن ایــن حــوزه هــم از تســهیالت 

بهره منــد شــوند.
گردشــگری و صنایــع  مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
دســتی اســتان اصفهــان افــزود: نکتــه دیگــر بیمــه 
که ۶۱۰۰ نفر تحت  هنرمندان صنایع دســتی اســت 
پوشــش قــرار دارنــد و قــرار اســت بــا حداقــل هزینــه 
ــتگی  ــه بازنشس ــتی بیم ــع دس ــاالن صنای ــه فع هم

داشــته باشــند.

نشان اصالت یونسکو بر آثار خاتم اصفهان؛

 بازاریابی اصلی ترین معضل فعاالن صنایع دستی
خبر

از  روایت هایــی  مجموعــه  نویــد«  »شــهید  کتــاب 
زندگــی شــهید مدافع حــرم نویــد صفــری از زبــان 
ــه  ــه ب ک ــواده، دوســتان و همســر شــهید اســت  خان
کاظمی روانــه بــازار  تازگــی توســط انتشــارات شــهید 

شــده اســت.
کتــاب روایــت زندگــی پــر از خیــر و برکتــی اســت  ایــن 
کــه ۱۶ تیرمــاه ســال ۱۳۶۵ در محلــه تهرانپــارس 
آخــرش، در دل  آغــاز می شــود و صحنــه  تهــران، 
صحــرای بوکمــال ســوریه رقــم می خــورد. همــان 
کــرده بــود. همــان  کــه خــود شــهید نویــد آرزو  طــور 

طــور بی ســر، همــان طــور بی ســامان...
و  روایت هــای جــذاب  نویــد« مجموعــه  »شــهید 
خواندنی از زبان خانواده، دوستان و همسر شهید 
کــه در هــر روایــت بخشــی از خصوصیــات بــارز  اســت 
اخالقــی شــهید نویــد را مطــرح می کنــد. قــرار گرفتــن 
عیــن متــن دست نوشــته های شــهید نویــد در ال به 
کتــاب از خصوصیــات ویژه ایــن  الی روایت هــای 
کــه مخاطــب را بــا فکــر و اعتقــاد شــهید  کتــاب اســت 

نویــد بــه خوبــی آشــنا می کنــد.
گفت وگویــی پیــش  پــدر شــهید نویــد صفــری در 
از ایــن بــه ماجــرای وصیت نامــه پســرش اشــاره کرده 

گفتــه بــود: و 
کــه  »عالقــه اش بــه شــهدا و شــهادت آن قــدر بــود 
گلــزار شــهدا ســراغش را می گرفتیــم.  همیشــه در 
ــن  ــرم در همی ــع ح ــهدای مداف ــی از ش ــا یک ــی ب حت
بــود.  شــده  دوســت  او  مــزار  ســر  و  شــهدا  گلــزار 
می گفــت یــک بــار رفتــه ســر مــزار شــهید رســول 
خلیلــی. نوشــته های روی ســنگ مــزار را خوانــده و 
کوچک تــر اســت. بعــد رو بــه شــهید  دیــده بــود از او 
گفتــه بــود شــما چهارمــاه از  کــرده و  رســول خلیلــی 
مــن کوچک تریــد. من اینجــا زنــده باشــم و شــما نه! 
ــود و  … از همــان جــا با ایــن شــهید دوســت شــده ب
همیشــه ســر مــزارش می رفــت. عالقــه اش آن قــدر 
کنــار مــزار شــهید خلیلــی یــک جــای  کــه  ــاد بــود  زی
خالــی بــود. نویــد آنجــا را بــه عنــوان مــزار خــودش 

کشــیده و وصیــت  کروکــی اش را  کــرده و  انتخــاب 
گــر مــن شــهید شــدم مــن را اینجــا دفــن  کــرده بــود ا

کنیــد.«
در برشی از کتاب می خوانیم:

ســکو  روی ایــن  جــا  همیــن  برســند  بقیــه   تــا 
گــر نویــد االن ایــن  کنــم. ا بنشــینم و نفســی تــازه 
کنــارم و شــروع می کــرد بــه  جــا بــود می نشســت 
ــا هــم  ــه ب خوانــدن. یــادش بخیــر. وقتــی تــوی خان
اپــن  لبــه  می نشســت  می آمــد  می شــدیم،  تنهــا 
آشــپزخانه، پاهایــش را آویــزان می کــرد و تکان تــکان 
مــی داد. بعــد هــم شــروع می کــردن بــه خوانــدن. 
کارهــای خــودم بــودم. ناهــار  کــه مشــغول  مــن هــم 
را  شسته شــده  ظرف هــای  می کــردم،  آمــاده  را 
کابینــت.  تــوی  خشــک می کــردم و می گذاشــتم 
ادویــه غــذا را می چشــیدم و نمکــش را پنهــان از 
چشــم نویــد بیشــتر می کــردم ولــی فکــر و حواســم 
پیــش نویــد بــود.  خلــوت مادر پســری مان همیشــه 
کــه نویــدم  برکــت داشــت. برکتــش مقتل هایــی بــود 
می خوانــد. مــن هــم می نشســتم روی صندلــی 
آشــپزخانه و دل مــی دادم بــه مقتل خوانی هایــش. 
ســر  کــه  اشــک هایی  و  روضه هــا  عطــر  و  نــور 
می خوردنــد روی صــورت ماهــش، می پیچید توی 
کوچک مــان، می رفــت البــه الی طعــم  آشــپزخانه 
خورشــت ها و همــراه برنج هــا قــد می کشــید و مثــل 
پیچــک ، همه خانــه را می گرفت. مادر خوشــبختی 
بــودم کــه خورشــتم بــا آهنــگ روضه هــای پســرم جــا 

نــه؟ می افتــاد، 
 ۲۰۸ و  رقعــی  قطــع  در  نویــد«  »شــهید  کتــاب 
اعتمــادی  مرضیــه  توانــای  قلــم  بــه  صفحــه، 
شــد.  کاظمی منتشــر  شــهید  انتشــارات  توســط 
از  می تواننــد  کتــاب  تهیــه  جهــت  عالقه منــدان 
شــهیدکاظمی رسمی انتشــارات  ســایت   طریــق 

از طریــق  یــا  )https://nashreshahidkazemi.ir( و 
 ارسال نام کتاب به سامانه پیام کوتاه ۳۰۰۰۱۴۱۴۴۱ 

کتاب را تهیه با تخفیف تهیه کنند.

کتاب »شهید نوید« انتشار 

خبر

ــر »ســفر جادویــی« بــه نویســندگی امیــر شــیخ  تئات
کــه  زمانــی  تــا  دولت آبــادی،  حســن  و  جبلــی 
دچــار  کرونــا  ویــروس  شــیوع  نظــر  از  اصفهــان 
وضعیــت قرمــز نشــده باشــد روی صحنــه مــی رود 
گفت وگــو  و مفاهیمی چــون خودبــاوری، مهــارت 
کــودکان و  کــردن را بــه  و پرهیــز از اختــالف و تالفــی 

می آمــوزد. نوجوانــان 
امیــر شــیخ جبلــی، کارگــردان تئاتر »ســفر جادویی« 
تمــام  در  می گویــد:  به ایســنا  خبــر  اعالم ایــن  بــا 
ســال های فعالیتم در زمینه نمایش و خصوصًا در 
کــودک و نوجــوان،  ســال های اخیــر در حــوزه تئاتــر 
کــه اقتباســی از ادبیــات  ــاری  همیشــه بــه تولیــد آث
کهن ایــران و جهــان باشــند عالقــه زیــادی داشــته ام 
ــر  ــا انگیــزه آن را دنبــال می کنــم؛ تئات و همچنــان، ب
»ســفر جادویــی« نیــز اقتباســی از رمــان »جادوگــران 

ز« نوشــته ال فرانــک بــاوم اســت.
ُ
شــهر ا

او ادامــه می دهــد: در ایــن اقتبــاس، ماننــد برخــی 
کــرده ام که ضمن حفظ  دیگــر از نمونــه آثــارم تالش 
کارگیــری تخیــل و دراماتیــزه  روح اصــل اثــر بــا بــه  
اثــر  از درون  را  کــردن داســتان، عناصــر نمایشــی 
بیرون کشــیده و در نتیجه جذب و لذت بیشــتری 

کنــم. کــودک و نوجوان ایجــاد  را در مخاطــب 
بی شــک  می کنــد:  اضافــه  تئاتــر  کارگــردان  ایــن 
نیــاز  نمایشــنامه،  خلــق  به انــدازه  هــم  اقتبــاس 
بــه مهــارت و تخیــل دارد و اســتفاده از مضمــون 
خاصــی  ارزش  از  قدیمی کــه  داســتان های 
مــدرن،  و  جدیــد  قالــب  یــک  در  برخوردارنــد 
می توانــد نقشــه راه مطمئنــی بــرای رســیدن بــه 

باشــد. نتیجــه 
به گفته شــیخ جبلی، خالصه ای از داســتان »سفر 
کالغ های مزرعه ای  جادویی« به این شــرح اســت: 
بــه دلیــل آزار و اذیت هــای دخترکــی به نــام دوروتی، 
کــرده تــا انتقــام خــود را  جادوگــران شــهر ُاز را خبــردار 
از دختــرک بگیرنــد و جادوگــران به محــض ورود بــه 
مزرعه و دیدن عروســک های شــیر بزدل، مترســک 
کــه  می گیرنــد  تصمیمی دراین بــاره  آدم آهنــی،  و 

دیدنــی اســت.
او یــادآور می شــود که ایــن تئاتــر، منتخب جشــنواره 

کــودک و نوجــوان همــدان بــوده  بین المللــی تئاتــر 
کرونــا بــا عنــوان رویــداد  کــه در پــی شــیوع ویــروس 
گروه هــای اجرایــی  »فصــل امیــد« و در قالــب تعهــد 
شــهر  عمومــی در  اجــرای  دوره  یــک  انجــام  بــه 
کنــون نیــز با همکاری  خودشــان، برگــزار می شــود و ا
فرهنگــی  ســازمان  بــه  وابســته  کــودک،  خانــه 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، حمایــت 
مرکــز هنرهای نمایشــی -دبیرخانــه رویــداد »فصل 
امیــد« و مســاعدت انجمــن هنرهــای نمایشــی 
ــود را  ــرای عمومی خ ــن دوره اج ــان، چهارمی اصفه

در اصفهــان تجربــه می کنــد.
کارگــردان تئاتــر، مضامیــن اخالقــی و پرورشــی  ایــن 
نهفتــه در دل تئاتــر »ســفر جادویــی« را افزایــش 
ــاوری، شــجاعت، پرهیــز از اختــالف  انگیــزه، خودب
کارگیــری  گفت وگــو و بــه   و تالفــی، افزایــش مهــارت 
و  می دانــد  تصمیم گیری هــا  در  منطــق  و  عقــل 
ــا اســتفاده از فضاســازی های  کــه ب کیــد می کنــد  تأ
کــردن هوشــمندانه همــه  خــالق همــراه بــا فانتــزی 
ــب  ــری مخاط ــا درگی ــیده ت کوش ــی،  ــر نمایش عناص
کــودکان به شــدت  کــه  بــا اثــر تقویــت شــود؛ چــرا 
بــه   را  دســت  مفاهیمی از ایــن   و  بــوده  تأثیرپذیــر 
کــه هنــر نمایــش دارد، بــه  واســطه قابلیت هایــی 

شــکل ماندگارتــری درک می کننــد.
کــه  ــد به ایــن دلیــل  ــه عقیــده شــیخ جبلــی، نبای ب
کار  کــودک یــا نوجــوان اســت، آن  مخاطــب یــک اثــر 
ابتدایــی، مضحــک و ســطحی باشــد، بلکــه اتفاقــًا 
باید بهترین ها را در این رده ســنی به این مخاطب 
کارگردان  ارائه داد و توجه به این نکته، مســئولیت 
را بــرای تولیــد اثــری منســجم، خوش ســاخت و 
کــه با اســتفاده از قابلیت های نمایشــی  هماهنــگ 
کنــد و در حیــن توجــه بــه  گر را هیجــان زده  تماشــا
انتقــال مفاهیــم تربیتــی بــا تحریــک قــوی تخیــل، 
کردن مخاطب بتواند قوه خالقیت  ضمن ســرگرم 

را در آن هــا بیــدار ســازد، دو چنــدان می کنــد.
نوجــوان  و  کــودک  تئاتــر  متأســفانه  می گویــد:  او 
بی کیفیــت  و  ســطحی  آثــاری  تولیــد  به واســطه 
هنــوز هــم در مقایســه بــا تئاتــر بزرگ ســال حتــی در 
بیــن همــکاران از اهمیــت کمتــری برخوردار اســت، 

کیفیــت در ایــن حــوزه  حال آنکــه تولیــد اثــری بــا 
به هیــچ  وجــه امــر ســاده و آســانی نبــوده و نیســت.
به اینکه ایجــاد  اشــاره  بــا  تئاتــر،  کارگــردان  ایــن 
نوجوانــان،  و  کــودکان  در  مثبــت  انگیزه هــای 
می افزایــد:  اســت،  آینــده  بــرای  ســرمایه گذاری 
اســتانداردها در تولید تئاتر کودک و نوجوان زمانی 
کــه دســت اندرکاران یــک اجــرا، ابتــدا  ــاال مــی رود  ب
ــا  درک درســتی از مخاطــب خــود داشــته باشــند ت
ــه بتواننــد  ضمن ایجــاد ارتباطــی عمیــق و صادقان
مباحــث پرورشــی و اخالقــی را همــراه بــا چاشــنی 

تفریــح و هیجــان، هوشــمندانه انتقــال دهنــد.
کرونــا  شــیخ جبلــی، بــا اشــاره بــه شــیوع ویــروس 
ــر و  ــر تئات توضیــح می دهــد: روزهــای نفس گیــری ب
گرچه ایــن هنــر، پیش  جماعــت تئاتــری می گــذرد، ا

کرونــا هــم مهجــور بــود و تنــی لــرزان داشــت.  از 
کــه بــرای اجــرا آمــاده می شــویم بــا  مــا هــر شــب 
خودمــان می گوییــم شــاید امشــب شــب  پایانــی 
باشــد و مــدام در جســتجوی اخبــار و رویدادهــای 
کــه وضعیــت اصفهــان قرمز  کرونایــی شــهریم مبــادا 
ــردن چــراغ صحنــه  ک ــه خامــوش  شــود و مجبــور ب

ــویم. ش
او می گویــد: تماشــای مردمی کــه یــک ســال و انــدی 
پیــش، اجــرا، نفــس در نفــس آن هــا پیــش می رفــت 
ــان  ــت ماسک هایش ــود از پش ــر نمی ش ــاال دیگ و ح
فهمیــد لبخنــد رضایــت بــر لــب دارنــد یــا بــه خاطــر 
حضــور در ســالن دچــار اضطــراب هســتند بــرای مــا 
ســخت اســت و تماشــا نکردنشان ســخت تر. با این 
کوشــیده ایم تا در اولین روزهای ســال ۱۴۰۰،  همه، 
چراغ صحنه را روشــن کرده باشــیم و امیدواریم که 

روشــن بماند.
کارگــردان تئاتــر »ســفر جادویــی«، برخــی از عوامــل 
را این گونــه معرفــی می کنــد:  تئاتــر خــود  اجرایــی 
محمد قبادی نژاد، امیرحســین حســن پور، دانیتا 
دبــاغ، پرســتو نوربخــش، پرینــاز ســیم بــان، نســیم 
موســوی، پریســا طبیبیــان، علــی غفرانــی، المــا 
حمیــدی، عمــاد شــفیعا، بهــار فراســت، دانیــال 
کاویانــی، تیــارا  فیــروزی، پارســا ســعیدی، نهــال 
احتشــامی، یاســمین شــیرانی و ســاقی صابریــان 
در ایــن  بازیگــر  عنــوان  بــه  جادویــی«  »ســفر  در 
تئاتر ایفــای نقــش می کننــد و المــا حمیــدی و بنــده 
نیــز صداپیشــگان آن هســتیم. پوریــا فرهنــگ پژوه 

نیــز آهنگســازی آن را بــر عهــده داشــته اســت.
عالقه منــدان برای تماشــای تئاتر »ســفر جادویی« 
تــا  بهداشــتی  شــیوه نامه های  رعایــت  بــا  کــه 
اصفهــان  شــهر  وضعیــت  نشــدن  قرمــز  زمــان 
روی صحنــه مــی رود، می تواننــد بــا پیــش خریــد 
بلیــت بــه واســطه تمــاس بــا شــماره تلفن هــای: 
۰۹۱۳۷۹۴۱۴۰۴-۰۹۳۶۱۰۴۷۱۵۳ و ۰۹۹۰۰۸۴۱۸۶۴ 
هــر روز از ســاعت ۱۷:۳۰ بــه ســالن اصلــی مجتمــع 

کننــد. فرهنگــی هنــری فرشــچیان مراجعــه 

کودکانه با تئاتر تجربۀ یک سفر جادویی 
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نفــره   ۳ بســکتبال  ملــی  تیــم  اردوی  نخســتین 
کســب ســهمیه المپیــک از ۱۷ فروردیــن آغــاز  بــرای 

می شــود.
تیــم  آماده ســازی  اردوی  مرحلــه  نخســتین 
ملــی بســکتبال ۳ نفــره بانــوان جهــت حضــور در 
مســابقات انتخابــی کســب ســهمیه المپیــک ۲۰۲۰ 
از تاریــخ ۱۷ تــا ۲۱ فروردیــن مــاه زیــر نظــر نیــکا بیــک 

برگــزار می شــود. لیــک 
معصومــه  بســکتبال  فدراســیون  اعــام  طبــق 
اســماعیل زاده و نســرین فــاح از تیــم بســکتبال 
دعــوت  اردو  به ایــن  اصفهــان  نامی نــو  بانــوان 

شــده اند.
المپیــک  ســهمیه  کســب  انتخابــی  مســابقات 
الــی ۳۰  تاریــخ ۲۶  اتریــش در  بــه میزبانــی  توکیــو 
ــم  ــود؛ تی ــزار می ش ــاه( برگ ــرداد م ــا ۹ خ ــی )۵ ت ــاه م م

کشــورمان همچنیــن  ملــی بســکتبال ۳ نفــره زنــان 
مســابقات یونیورســالینی )UOQT( را در تاریــخ ۴ 
ــا ۱۶ خــرداد مــاه( پیــش رو خواهــد  ــا ۶ ژوئــن )۱۴ ت ت

داشــت.
گــزارش فــارس، اســامی بازیکنان دعــوت شــده با  بــه 
توجــه بــه ۱۰ رنــک برتر بازیکنان و دســتورالعمل فیبا 

جهت شــرکت در مســابقات به شــرح زیر اســت:
دالرام وکیلی، کیمیا یزدیان، ساغر آجیلی، یاسمن 
محمــدی، نگین رســولی، شــادی عبدالوند، شــیدا 
شــجاعی، معصومه اســماعیل زاده، نســرین فاح و 

زهــرا عدالت

۲ بازیکن نامی نو اصفهان به تیم ملی بسکتبال ۳ نفره بانوان دعوت شدند

ــا  کرون گفــت: عائمــی از  مربــی تیــم ملــی والیبــال 
نــدارم ولــی بنــا بــر احتیــاط ترجیــح دادم، مدتــی از 

تیــم  ملــی دور باشــم.
کبــری، مربــی تیــم ملــی والیبال ایــران در   پیمــان ا
گفت وگــو بــا تســنیم در مــورد ابتایــش بــه ویــروس 
کــه  کرونــا اظهــار داشــت: مــن پیــش از ایــن، زمانــی 
ســرمربی تیــم شــهرداری ارومیــه بــودم یــک بــار به 
کرونــا مبتــا و خیلــی هم اذیــت شــدم. االن هم در 
کرونــا مبتــا هســتم یــا نــه شــک و  مورد اینکــه بــه 

تردیــد دارم.
روز  مــن  ادامــه داد:  والیبــال  ملــی  تیــم  مربــی   
کــه نتیجــه آن  کرونــا دادم  11 فروردیــن، تســت 
فروردیــن،  چهاردهــم  روز  صبــح  بــود.  منفــی 
نتیجــه مــن مثبــت و عصــر همــان روز، نتیجــه 
تســت مــن منفی بــود. عائمــی از کرونا نــدارم ولی 
ترجیــح دادم، مدتــی از تیــم  ملــی دور باشــم. بــا 
سرپرســت و پزشــک تیــم ملــی نیــز صحبت کــردم 
کامــا جنبه هــای احتیاطــی بــا دور بــودن مــن  تــا 
از تیــم ملــی رعایــت شــود. در حــال حاضــر، نتایــج 
آزمایش هــای مــن همدیگــر را نقــض می کننــد.

کبــری در مــورد بازگشــت بــه باشــگاه پیــکان   ا
و  دوســتان  گفــت:  تیــم  هدایت ایــن  قبــول  و 

کــه  مســئوالن باشــگاه پیــکان از مــن خواســتند 
پیــکان در دو ســال   تیــم  برگــردم.  تیــم  به ایــن 
گذشــته، شــرایط بســیار ســختی داشــته و مــن در 
واقــع تیــم دهــم فصــل قبــل را تحویــل می گیــرم. 
کــه دوبــاره پیــکان را احیــا  تصمیــم ما ایــن اســت 
امیــدوارم  داریــم.  برنامــه  برای اینــکار  و  کنیــم 
گذشــته  شــرایط بــرای پیــکان مثــل ســال های 
کــه همــواره مدعــی قهرمانــی بــود، رقــم بخــورد 
ولــی مطــرح شــدن بحــث قهرمانــی برای ایــن تیم 

بســیار زود و ســخت اســت.
کاپیتــان پیشــین تیــم ملــی والیبــال در مــورد   
ارومیــه  شــهرداری  تیــم  در  حضــورش  تجربــه 
ــرد: مــردم و مســئوالن تیــم شــهرداری  ک تصریــح 
ارومیــه، بســیار عالــی و عاقــه منــد بــه ورزش و بــه 
ویــژه والیبــال هســتند. مــن تیــم هفتــم جــدول را 
تحویــل گرفتــم و خوشــبختانه روند رو به رشــدی 
جــدول  ســوم  رتبــه  بــه  و  گرفتیــم  پیــش  در  را 
کــرد ولــی  کرونــا رونــد تیــم مــا را متوقــف  رســیدیم. 
با ایــن حــال در فصل گذشــته امتیــازات خوبی به 

دســت آوردیــم.
گفــت: وعــده مــا بــه مســئوالن حضــور  کبــری   ا
ــه خوشــبختانه  ک ــود  تیــم شــهرداری در فینــال ب
بــه هــدف خــود رســیدیم. قهرمانی و موفقیــت در 
کــدام از  کــه هــر  گانــه اســت  فینــال امــا بحثــی جدا
کســب عنوان قهرمانی  تیم ها شانســی برابر برای 
کبــری در پایــان افــزود: مــن خاطــرات  دارنــد.  ا
بسیار خوبی از ارومیه و مردم آن دارم و از صمیم 
موفقیــت  آرزوی  شــهرداری  تیــم  بــرای  قلــب 
کــه  می کنــم. دوســت دارم مــردم ارومیــه بداننــد 
تمــام تــاش خود را برای موفقیت تیم شــهرداری 

انجــام دادم.

گزینشــی  در پایــان رقابت هــای کشــتی آزاد و فرنگــی 
کار  المپیک در آفریقا و اقیانوســیه، ۲۴ آزاد و فرنگی 
موفــق به کســی ســهمیه المپیــک برای کشورشــان 
کشــتی آزاد و فرنگــی  شــدند. در پایــان رقابت هــای 
گزینشــی المپیــک در قــاره آفریقــا و اقیانوســیه در 
ســهمیه  توانســتند  دوم  و  اول  نفــرات  تونــس، 

کننــد. کســب  المپیــک را در ۶ وزن المپیکــی 
کســب  کشــتی آزاد موفــق بــه  کــه در  اســامی نفراتی 
ســهمیه المپیــک در ایــن رقابت هــا شــدند به شــرح 

زیــر اســت:
کیلوگرم: ۱- دیامانتینو یونا فافه )گینه بیسائو(   ۵۷

ک خیرباشی )الجزایر( ۲- عبدالحا
)ســنگال( هایتم  دیاتــا  آدامــا   -۱ کیلوگــرم:   ۶۵

)تونــس( داخــااوی 
۷۴ کیلوگــرم: ۱- امــر رضا رمضان حســین )مصر( ۲- 

گوستو میدانا )گینه بیسائو( آ

کریکیــم آجیومــور )نیجریــه( ۲-  کیلوگــرم: ۱- ا  ۸۶
فاتــح بنفردالــه )الجزایــر(

 -۲ )تــوس(  ســاداوی  محمــد   -۱ کیلوگــرم:   ۹۷
)الجزایــر( فــارد  محمــد 

کمــال عبدالمطلــب  کیلوگــرم: ۱- دیالدیــن   ۱۲۵
)مصــر( ۲- جاهــد ارحــال )الجزایــر(

بــه  موفــق  فرنگــی  کشــتی  در  کــه  اســامی نفراتی 
کســب ســهمیه المپیک در این رقابت ها شــدند به 

ــر اســت: شــرح زی
)مصــری( ۲-  کیلوگــرم: ۱- حایتهــم محمــود   ۶۰

)الجزایــر( فــرگات  عبدالکریــم 
 -۲ )تونــس(  نصــر  ســلیمان   -۱ کیلوگــرم:   ۶۷

)الجزایــر( مرابــت  عبدالمالــک 
کیلوگــرم: ۱- المجــد مافــی )تونــس( ۲- زایــد   ۷۷

کــش( )مرا اوگــرام 
کیلوگــرم: ۱- محمــد احمــد )مصــر( ۲- بشــر آزارا   ۸۷

)الجزایر(
۹۷ کیلوگرم: ۱- آدم بودجملین )الجزایر( ۲- هایکل 

آچوری )تونس(
کیلوگــرم: ۱- عبدالطیــف محمــد )مصــر( ۲-   ۱۳۰

گونیچــی )تونــس( امیــن 

ــان  ــتان اصفه ــی اس ــکی ورزش ــت پزش ــس هیئ رئی
آمــار  افزایــش  بــه  رو  رونــد  بــه  توجــه  بــا  گفــت: 
کرونــا و احتمــال تغییــر رنــگ اســتان،  مبتایــان بــه 
شــرایط فعالیتهــای ورزشــی در اســتان نیــز تغییــر 
کــرد، امــا در حــال حاضــر تمــام اســتخرها و  خواهــد 

ورزش هــای پربرخــورد تعطیــل هســتند.
در  با ایســنا  وگــو  گفــت  در  مقــدم  باقــری  احمــد 
خصــوص آخریــن وضعیــت فعالیت هــای ورزشــی 
کرونــا، اظهــار  اســتان در شــرایط شــیوع ویــروس 
کــرد: در خصــوص شــهرهای قرمــز اســتان تکلیــف 
نامــه تمــام  آییــن  بــر اســاس  مشــخص اســت و 
امــا در  تعطیــل می شــود،  ورزشــی  فعالیت هــای 
که در حال حاضر نارنجی  خصوص شــهر اصفهان 
بــا رعایــت  گذشــته  اســت، باشــگاهها همچــون 
امــا  بــود،  خواهنــد  بــاز  بهداشــتی  پروتکل هــای 
استخرها و ورزش های پربرخورد تعطیل هستند.

گــر بــه ســمت قرمــز  وی افــزود: شــهر اصفهــان نیــز ا
کن ورزشــی و توقف  بــرود بــا تعطیلی باشــگاه ها، اما
مســابقات و فعالیت هــای ورزشــی مواجه خواهیم 

شد.
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــکی ورزش ــت پزش ــس هیئ رئی
گــروه ۲ بــه ۳  در خصــوص جــا بــه جایــی ورزش از 

گفــت:  ــا،  کرون مشــاغل در شــرایط شــیوع ویــروس 
گــروه دوم قــرار دارد  در حــال حاضــر ورزش هنــوز در 
گــروه دوم اعــام  و دســتورالعملها نیــز بــر اســاس 
و اجرایــی می شــود، البتــه برخــی از مناطــق بــه 
کــه مســئوالن در  کردنــد  گــروه ســوم تلقــی  اشــتباه 

حــال رفع ایــن موضــوع هســتند.
کــرد: آنچــه مشــخص اســت بــا توجــه  کیــد  وی تا
بــه تغییــر رنــگ اســتان ها دســتورالعملها نیــز تغییــر 
کــرد و مــا نیــز بــر اســاس دســتورالعمل های  خواهــد 
کل  مســئوالن باالدســتی در وزارت ورزش و اداره 
ورزش و جوانــان و فدراســیون پزشــکی ورزشــی، 
انجــام  بــه  موظــف  اســتانداری ها  و  فرمانــداری 

نظــارت  و ســختگیری ها خواهیــم بــود.
باقــری مقــدم در ارتبــاط بــا برگــزاری مســابقات و 
بــه شــهرهای مختلــف  رفــت و آمــد ورزشــکاران 
گفــت: ممکــن اســت با تغییــر شــرایط رنگ اســتانها 
کــه تمــام مســابقات لغــو  بــه مرحلــه ای برســیم 
شــوند، بنابرایــن بایــد به گونــه ای پیش بینی کنند 
کــه برگــزاری منوط بــه گرفتن مجوزهای الزم باشــد 

و برنامــه ریــزی قطعــی نکننــد.
ــان  ــتان اصفه ــی اس ــکی ورزش ــت پزش ــس هیئ رئی
اصفهانــی  ورزشــکاران  بــه  خطــاب  همچنیــن 
تماســهای  و  گروهــی  ورزشــهای  کــرد:  تصریــح 
نزدیــک شــانس ابتــا به ایــن ویــروس را افزایــش 
کثــر ورزشــکاران در  می دهــد و بــا توجــه به اینکــه ا
زمــان فعالیــت بــدون ماســک هســتند، الزم اســت 
کننــد،  حتمــا پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت 
کــن مشــترک مثــل ســرویس های بهداشــتی  از اما
کننــد، وســایل شــخصی همــراه  کمتــر اســتفاده 
داشــته و تــا حــد امــکان برنامه هــای گروهــی خــود را 

کننــد. لغــو و بــه صــورت انفــرادی تمریــن 

کــه باشــگاه شــاختار  رســانه فوتومــچ ترکیــه خبــر داد 
دونتســک اوکرایــن بــا مبلــغ 8 میلیــون یــورو بــه 

دنبــال صیادمنــش اســت.
اللهیــار  پیوســتن  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
صیادمنــش از اســتقال بــه فنرباغچه با وجود ســن 
ــه ای  ــی حرف ــی در زندگ کم ایــن بازیکــن، اتفــاق بزرگ
ــی و  ــت خودنمای ــز فرص ــن هرگ ــن بازیک ــود اما ای او ب
درخشــش بــا لباس ایــن تیــم را پیــدا نکــرد و انتقــال 
قرضــی او بــه تیــم دســته اولــی اســتانبول اســپور نیــز 
چیــزی را تغییر نداد تا فنرباغچه تصمیــم به فروش 

قرضــی او بگیــرد.
امــا انتقــال صیادمنش به لیگ اوکراین و پوشــیدن 
لبــاس زوریا لوهانســک، همــه چیز را تغییــر داد. این 
میــدان  بــه  دقایقــی  بــرای  ابتــدا  در  کــه  بازیکــن 
ــاه  کوت ــات  ــان لحظ ــش در هم ــا درخش ــت، ب می رف
کــرد و  کادرفنــی زوریــا را بــه خــودش جلــب  نظــر 
صیادمنــش بــا حضــور در ترکیــب اصلــی، بــه یکــی از 

بازیکنــان ثابــت تیمــش تبدیــل شــد.
گل باعــث  گل و دادن 2 پــاس  بــه ثمــر رســاندن ۵ 
شــد تــا زوریــا خیلــی زود به فکــر دائمی کــردن قــرارداد 
صیادمنــش بیفتــد. طبق بنــدی کــه در قرارداد این 
صــورت  در  زوریــا  اســت،  موجــود  بازیکن ایرانــی 
پرداخــت مبلــغ ۳ و نیــم میلیــون یــورو می تواند این 
قــرارداد را دائمی کنــد و رســیدن پیشــنهادات فــوق 
تــا  باعــث شــد  العــاده برای ایــن ســتاره 19 ســاله 
مدیــران زوریــا نیــز تصمیــم بــه دائمی کــردن قــرارداد 

صیادمنــش بگیرنــد.
شــاختار  عاقــه  خبــر  مــورد  در  فوتومــچ  رســانه 
در  اســت:  نوشــته  صیادمنــش  بــه  دونتســک 
کــه اللهیــار صیادمنــش بــا عملکــرد خــوب  حالــی 
خــود همچنــان در لیــگ اوکرایــن درخشــان ظاهــر 
انتقــال  مــورد  در  انفعاالتــی  و  فعــل  می شــود، 
جدیــدی برای ایــن بازیکــن اتفــاق افتــاده اســت.
کــه  ایــن روزنامــه در ادامــه نوشــته اســت: ســتاره ای 

بــا 7۵۰ هــزار یــورو به فنرباغچه آمــد، روزهای خوبی 
را در اوکراین ســپری می کند. فنرباغچه این بازیکن 
گزینــه خریــد ۳.۵ میلیــون یورویــی بــه زوریــا  را بــا 
کنــون یــک باشــگاه بــا  لوهانســک فروختــه اســت و ا
هزینــه باالیــی بــه دنبــال خریــد صیادمنــش اســت.

مدیرعامــل زوریــا لوهانســک یعنــی استانیســاو 
کــه در  کــه آنهــا در بیانیــه ای  اوگانــوف اظهــار داشــت 
هفته هــای گذشــته ارائه داده انــد، در حال تصمیم 
گیــری بــرای آینده ایــن بازیکــن و دائمی کردن ایــن 
بنــد خریــد هســتند امــا زوریــا آمــاده اســت تــا بــا 
گزینــه خریــد، فــورا صیادمنــش را بــه  اســتفاده از 

شــاختار دونتســک بفروشــد.
زکــی اوزونــدوروکان مدیرمســئول روزنامــه فوتومــچ 
اســت  گفتــه  موضــوع  صحت ایــن  دربــاره  نیــز 
بــه  جــدی  صــورت  بــه  دونتســک  »شــاختار  کــه 

اســت«.  صیادمنــش  خریــد  دنبــال 
شــده  مدعــی  اوزونــدوروکان 

حاضــر  شــاختار  کــه  اســت 
اســت بــرای بــه خدمــت گرفتــن 
صیادمنــش، مبلــغ 8 میلیــون 
لوهانســک  زوریــا  بــه  را  یــورو 

بپــردازد.
شــاختار  عاقــه  خبــر  اعــام  بــا 

ــت  ــر اس ــگاه حاض ــن باش ــش و اینکه ای ــه صیادمن ب
مبلــغ 8 میلیــون یــورو را بــرای او بپردازد، مســئوالن 
بــه  آنهــا حتــی  بــه تکاپو انداخــت و  را  فنرباغچــه 
کردنــد بــا پایــان  مدیــران زوریــا لوهانســک اعــام 
قــرارداد صیادمنــش در ۳1 دســامبر 2۰21، او را بــه 

ترکیــه بازمیگرداننــد.
شــاختار  کننــده  وسوســه  پیشــنهاد  ظاهــرا 
ســبب شــده اســت تــا مدیــران فنرباغچــه، خــود 
بزننــد  جیــب  بــه  را  انتقــال  تمامی مبلغ ایــن 
که ایــن ادعــا بــه صــورت شــفاف و صریــح توســط 
ــد مطابــق  کردن ــا رد شــد و آنهــا اعــام  مدیــران زوری
تــرک خــود امضــا  بــا همتایــان  کــه  بــا قــراردادی 
قــرارداد  یــورو  میلیــون   ۳.۵ ازای  در  کرده انــد، 
صیادمنــش را دائمی می کننــد و خــود آنهــا هســتند 
که ایــن بازیکــن آینــده دار را بــه مبلغ 8 میلیــون یورو 

می کننــد. گــذار  وا شــاختار  بــه 
بــه هــر حــال زوریــا تــا پایان ایــن ســال میادی 
خــود  ســتاره ایرانی  قــرارداد  دارد  فرصــت 
کنــد و در صــورت رسمی شــدن  را تمدیــد 
کــرات بــا شــاختار، دســت بــه فــروش  مذا
ــا ۳۰ ژوئــن  صیادمنــش بزننــد. اللهیــار ت
در  او  دارد.  قــرارداد  فنرباغچــه  بــا   2۰2۴
ازای مبلــغ 7۵۰ هــزار یــورو از اســتقال به این 

تیــم ترکیــه ای پیوســته بــود.

مربی تیم ملی والیبال:

 نتایج آزمایش های من همدیگر را نقض می کنند

تکلیف ۲۴ سهمیه المپیک در کشتی آزاد و فرنگی مشخص شد

رئیس هیئت پزشکی ورزشی استان اصفهان:

تمام استخرها و ورزش های پربرخورد تعطیل هستند

شاختار دونتسک به دنبال اللهیار؛

مشتری 22۴ میلیاردی برای صیادمنش!

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــر اصفهــان  کوث ــان تیــم فوتســال بازارهــای  دروازه ب
معتقــد اســت هیجــان و اســترس رقابــت تیم هــا در 
پلــی آف ســقوط به انــدازه پلــی آف باالنشــینان لیگ 

برتــر فوتســال اســت.
محمــد نویدبخــش در گفت وگو با خبرنگار تســنیم 
در اصفهــان دربــاره وضعیــت تیمش پیــش از دیدار 
بــا اهــورای بهبهــان در مرحلــه پلــی آف بقــا در لیــگ 
برتــر فوتســال اظهــار داشــت: از آخریــن بــازی خــود 
کادرفنــی  تــا امــروز تمرینــات بســیار خوبــی زیــر نظــر 
جدیــد تیــم انجــام داده ایــم و در دو نوبــت صبــح و 
بعدازظهــر بــه تمرینات بدنســازی مشــغول بودیم. 
خوشــبختانه همه چیز خوب اســت و فکر می کنم 
ــدوارم  ــده و امی ــته ش گذش ــر از  ــر و منظم ت ــم بهت تی
کادرفنــی باشــیم. بتوانیــم پاســخگوی تاش هــای 
وی درباره اینکــه تیمــش بایــد در پلــی آف ســقوط 
کننــدگان بــرای بقــا در لیــگ برتــر بجنگــد، افــزود: 
کــه در پلــی آف ســقوط و بقــا در لیــگ  درســت اســت 
گــر اســترس و  برتــر حضــور داریــم ولــی بــه نظــر مــن ا
هیجــان پلــی آف ســقوط از پلــی آف قهرمانی بیشــتر 

ــی بــه همان انــدازه اســت. نباشــد، ول
کوثر اصفهان  دروازه بــان تیم فوتســال بازارهای روز 
ادامــه داد: تمــام تیم هــای حاضــر در ایــن مرحلــه 
کرده انــد، جــزء تیم هــای باســابقه لیــگ  تمریــن 
فوتســال هســتند و تــاش می کننــد به لیگ دســته 
اول ســقوط نکننــد ولــی مــا نیــز تمــام تــاش خــود 
کــه بــرای حفــظ آبــروی خــود و  را انجــام می دهیــم 
شــهرمان بجنگیم و تیم را در لیگ برتر نگه داریم.

نویدبخــش دربــاره شــرایط تیــم اهــورای بهبهــان 
برگردیم ایــن  گذشــته  ســال های  بــه  گــر  ا گفــت: 
کــه در شــرایط ســخت خیلــی  تیــم نشــان داده 
ــا لحظه هــای آخــر خــوب  گرفتــه و ت خــوب نتیجــه 
جنگیــده و در لیــگ برتــر باقــی مانــده اســت. اهــورا 
تیــم بســیار خوبــی اســت و تمــام تــاش خــود را 
انجــام می دهیــم تــا در اصفهــان از این تیــم ۳ امتیاز 

بگیریــم.
بــه گزارش تســنیم، تیم بازارهــای روز کوثر اصفهان 
برتــر  لیــگ  پلــی آف  مرحلــه  نخســت  هفتــه  در 
گــروه ســقوط کنندگان از ســاعت 1۶ روز  فوتســال در 
ــان تیــم اهــورای  پنجشــنبه 19 فروردیــن مــاه میزب

بهبهــان اســت.

هیجان پلی آف سقوط به اندازه 
پلی آف صعود است؛

 برای حفظ آبروی 
فوتسال اصفهان 

نشــان می جنگیم اخیــر  هفتــه  چنــد  در  ذوبی هــا  نمایــش 
ــنا  ــینی آش ــرات حس ــا تفک ــرور ب ــه م ــم ب ــن تی داده ای
کتیکــی مناســبی  شــده و از نظــم تیمــی و ثبــات تا
کــه منجــر بــه بهبــود  برخــوردار شــده اســت. اتفاقــی 
بــازی  طــول  در  ذوب آهــن  حرکتــی  ضرب آهنــگ 

شــده اســت.
فوتبــال،  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  نوزدهــم  هفتــه 
ــدار  ــزاری ۵ دی ــا برگ ــنب ب ــارس روز ش ــج ف ــام خلی ج
ادامــه یافــت کــه در یکــی از ایــن بازی هــا تیــم فوتبــال 
ذوب آهن در ورزشــگاه فوالدشــهر تیم صنعت  نفت 

آبــادان را بــا نتیجــه یــک بــر صفــر شکســت داد.
کــه نتیجه آن تأثیر به ســزایی  ذوب آهــن در دیــداری 
در سرنوشــت این تیــم بــرای ادامــه لیــگ داشــت، 
برابــر صنعــت  نفــت آبــادان حاضــر شــد و بــا ارائــه یک 
نمایــش دلچســب این تیــم را شکســت داد تــا بــا 
خیال آســوده تری در ادامه مســابقات حاضر شــود.

سبزپوشــان اصفهانــی در شــرایطی مقابــل صنعــت  
کــه به خوبــی می دانســتند  نفــت بــه میــدان رفتنــد 
کســب ۳ امتیاز ایــن بــازی بــرای ادامه کار و بازگشــت 
برخــوردار  باالیــی  اهمیــت  از چــه  لیــگ  بــه  آنهــا 
گام خــود از  اســت. بــه  همیــن خاطــر در چهارمیــن 
نیم فصــل دوم بــا تمــام وجــود تــاش کردنــد بــا ارائــه 
کم نقــص و هجومی بــه پیــروزی دســت  یــک بــازی 

کننــد. یافتــه و ادامــه راه خــود را همــوار 
و در رده  امتیــازی شــده  بــرد 18  با ایــن  ذوبی هــا 
ســو  آن  در  ماندنــد،  باقــی  جــدول  چهاردهــم 
تنهــا  کــه در نیم فصــل دوم  نیــز  صنعت نفتی هــا 
2 مســاوی و 2 شکســت بــه دســت آورده انــد، 2۵ 
امتیــازی باقــی مانــده و فعــًا در رده هفتــم جــدول 

دارنــد. جــای 
داده ا نــد  نشــان  اخیــر  هفتــه  چنــد  در  ذوبی هــا 
کــه بــه مــرور بــا تفکــرات مجتبــی حســینی آشــنا 
کتیکــی مناســبی  شــده و از نظــم تیمــی و ثبــات تا
کــه منجــر بــه بهبــود  برخــوردار شــده اند. اتفاقــی 
بــازی  طــول  در  ذوب آهــن  حرکتــی  ضرب آهنــگ 
شــده و بــدون شــک موفقیت هــای اخیر ایــن تیــم 
ناشــی از همیــن شــناخت و همخوانــی بازیکنــان بــا 
خواســته های حســینی اســت. ذوب آهِن حســینی 
بــا نظــم و برنامــه بیشــتری بــازی می کنــد و رونــد 
حرکتی ایــن تیــم در طــول بــازی هدفمندتــر شــده و 
کنــار آنالیز دقیــق رقبا عامل  مجموع ایــن عوامــل در 
ــه شــمار  موفقیت هــای اخیــر حســینی و تیمــش ب

مــی رود.

امــا نقطــه روشــن ذوب آهــن در این روزها رفع شــدن 
ضعف ایــن تیــم در خــط دفاعــی اســت. ذوبی هــا 
بــا وجــود عملکــرد خوبشــان در  در طــول فصــل 
پارامترهــای مختلــف فــاز هجومــی، در خــط دفاعی 
بــا ضعف شــدیدی روبــه رو بــوده و مدافعان این تیم 
اشــتباهات مرگبــاری را مرتکــب می شــدند و همیــن 
امــر امتیــازات حساســی را از آنهــا گرفــت. امــا در چند 
بــازی اخیــر ذوب آهــن، ســاختار دفاعی ایــن تیــم 
بهبــود یافتــه و کاهــش اشــتباهات مدافعــان باعــث 
ذوبی هــا  دفاعــی  مشــکات  تا ایــن  اســت  شــده 
کمتــر شــده و سبزپوشــان  بــه شــکل چشــم گیری 
قدرتمنــدی  نســبتًا  دفاعــی  خــط  از  اصفهانــی 

برخــوردار شــوند.
گذشــته برخــاف دیدارهــای قبلــی   ذوب آهــن روز 
گذاشــته  بــه نمایــش  خــود، فوتبالــی هجومــی را 
کتورهــای فنــی از جملــه مالکیــت  و در بیشــتر فا
تــوپ، تعــداد پــاس، تعــداد شــوت و شــوت های 
درون چارچــوب تیــم برتــر میــدان بــود و بــا اتــکا 
بــه همیــن برتــری نتیجــه بــازی را بــه نفــع خــود 
کردنــد بــا  رقــم زد. ذوبی هــا در فــاز هجومی تــاش 
از راه  از پاس هــای عمقــی، شــوت های  اســتفاده 
دور، ضربات ایســتگاهی و ارســال از جناحیــن خلــق 
کننــد و بــر همیــن اســاس موفقیت هــای  موقعیــت 

خوبــی را نیــز بــه   وجــود آوردنــد.
زوج  حدادی فــر،  غیــاب  در  دیگــر  طــرف  از 
سلطانی مهر-اســدبیگی بــه خــط میانــی ذوب آهن 
را  تیــم  حرکتی ایــن  رونــد  و  داده  ســامان  و  ســر 
بهبــود بخشــیدند. بــرگ برنــده ذوبی هــا مقابــل 

صنعــت  نفــت امــا درخشــش رضــا محمودآبــادی 
گذشــته بــازی  بــود؛ وینگــر راســت ذوب آهــن روز 
کــرده و موقعیت هــای زیــادی برای  درخشــانی ارائــه 
میــاد  و  محمودآبــادی  کــرد.  پی ریــزی  تیمــش 
جهانــی بــا حضــور موثــر و دوندگــی بــاال در 2 جنــاح 
گلزنــی متعــددی بــرای  ذوب آهــن موقعیت هــای 
کردنــد و بخــش عمــده ای از بــار  تیم شــان خلــق 

بــود. بازیکــن  دوش ایــن 2  بــر  هجومی ذوبی هــا 
از  اســتفاده  بــا  نفــت  صنعــت   مقابــل  ذوبی هــا 
پرســینگ شــدید و دوندگــی بی امــان، ارتبــاط بیــن 
گردان  خــط حملــه و هافبــک قدرتمنــد و خــاق شــا
کردنــد و به خصــوص در نیمــه   پورموســوی را قطــع 
نخســت اجــازه خلــق موقعیــت چندانــی بــه آنهــا 
گردان حســینی بــا اســتفاده از فرارهای  ندادنــد. شــا
کشــاندن تــوپ بــه  ســریع و ارســال های عمقــی و 
کناره هــا بارهــا خــط دفاعــی صنعــت  نفــت را به هــم 
ریختــه و از ضعف هــای دفاعی ایــن تیم نهایت بهره 

ــد. را بردن
کــه یکــی دیگــر از عوامل  کــرد  عــاوه بــر آن بایــد اشــاره 
موفقیــت ذوب آهــن حفظ تمرکز روانی بازیکنــان در 
گردان حســینی بــا وجــود آنکــه  طــول بــازی بــود. شــا
در دقایــق پایانــی نیمــه دوم تحت فشــار باالیــی قرار 
کــرده و  داشــتند، در رونــد بــازی تمرکزشــان را حفــظ 
کتیک هــای خواســته شــده بــه  بــا اجــرای دقیــق تا

برتری رســیدند.
هجومی همچنــان  فــاز  در  ذوبی هــا  حــال  با ایــن 
ــی  ــات نهای ــوده و در زدن ضرب ــه ب ــکل مواج ــا مش ب
گذشــته بــا  گردان حســینی روز  ضعــف دارنــد. شــا

گلزنــی بســیار تنهــا یک  وجــود خلــق موقعیت هــای 
کــه نشــان از پاییــن بــودن نــرخ  گل بــه ثمــر رســاندند 

بهــره وری مهاجمــان ذوب آهــن دارد.
ذوبی هــا در فــاز دفاعــی نیــز خــوب ظاهــر شــده و 
گــر  عملکــرد مثبتــی داشــتند. مدافعــان ذوب آهــن ا
چــه در طــول بــازی به ویــژه در دقایــق پایانــی نیمــه 
دوم بــه شــدت تحــت فشــار قــرار داشــتند امــا بــا 
حفــظ نظــم دفاعــی و تیمــی در طــول رونــد بــازی در 
گــردان، عملکــرد خوبــی از  کنــار درخشــش شــهاب 
خــود به جــای گذاشــته و از اندوخته شــان حفاظــت 

کردنــد.
در آن ســو صنعــت  نفــت حــال و روز چنــدان خوبــی 
کــه در نیم فصــل  آبادانــی  نــدارد. طایی پوشــان 
نخســت جــزو مدعیــان جــدی قهرمانــی محســوب 
بــه حســاب می آمدنــد، 8  لیــگ  پدیــده  و  شــده 
کــه بــردی بــه دســت نیــاورده و شــرایط  هفتــه اســت 
خوبــی ندارنــد. صنعت نفتی هــا در ۵ بــازی اخیــر 
گویای شــرایط  گلی به ثمر نرســانده اند و همین امر 

بحرانی ایــن تیــم در فــاز هجومی اســت.
گردان پورموســوی روز گذشته بازی خوبی را به  شــا
نمایش نگذاشــتند؛ طایی پوشــان آبادان با وجود 
گلزنی خوبی خلق  گذشــته موقعیت های  آنکه روز 
کافــی را  کردنــد امــا در زدن ضربــات نهایــی تمرکــز 
نداشــته و همیــن امــر موجــب شکست شــان شــد. 
عملکــرد  دفاعــی  فــاز  در  آبــادان  طایی پوشــان 
چنــدان قابل قبولــی را ارائــه ندادنــد. اشــتباهات 
در  را  ذوبی هــا  بارهــا  تیــم  مدافعان ایــن  مکــرر 
گــر ذوبی هــا در زدن  گلزنــی قــرار داد و ا موقعیــت 

ضربــات نهایی دقت بیشــتری بــه خــرج می دادند، 
گردان پورموســوی شکســت ســنگینی را  قطعــًا شــا

متحمــل می شــدند.
  حسینی: از دقیقه اول تا دقیقه آخر بر بازی 

مسلط بودیم  
ســرمربی تیم فوتبــال ذوب آهن گفت: برابر صنعت 
نفــت از همــان دقیقــه یــک تــا دقیقــه آخــر بــر بــازی 

مســلط بودیم.
مجتبی حسینی در نشست خبری پس از پیروزی 
یــک بــر صفــر تیمــش برابــر صنعــت نفــت آبــادان در 
هفتــه نوزدهــم لیــگ برتــر فوتبــال اظهــار داشــت: از 
همــان دقیقــه یــک تــا دقیقــه آخــر بــر بــازی مســلط 
بودیــم و فکــر نمی کنــم در هیــچ بازی ایــن فصــل 
موقعیــت  تعــداد  باشــد این  توانســته  ذوب آهــن 

کنــد. گلزنــی خلــق 
زیــادی  بســیار  گلزنــی  موقعیت هــای  افــزود:  وی 
گل برســیم  کــه متأســفانه نتوانســتیم بــه  داشــتیم 
کنیــم، چــون نتیجــه  و از ایــن موقعیت هــا اســتفاده 
کــی اســت.  یــک بــر صفــر همیشــه نتیجــه خطرنا
خوشــبختانه بــا ارائــه یــک بــازی خــوب و مقتدرانــه 
کــه تقریبــًا هیــچ موقعیتــی بــه حریــف ندادیم بــردی 

ــم. کردی کســب  شــیرین را 
ســرمربی تیــم فوتبــال ذوب آهــن ادامــه داد: جــا 
دارد از زحمــات تمــام بازیکنانــم تشــکر کنم. از ســوم 
کردیــم و تمرینــات  فروردیــن تمرینــات خــود را آغــاز 
گذاشــتیم و اردوی  واقعــًا پرفشــاری را پشــت ســر 
کردیم. در این مدت بازیکنان  بسیار خوبی را برگزار 
بــا دل و جــان بــرای تیــم تــاش کردنــد و از همــه آنهــا 
ــرد را بــه هــواداران خوب مــان  تشــکر می کنم. ایــن ب
کارخانــه ذوب آهــن تقدیــم  کارگــران زحمت کــش  و 

می کنــم.
  پورموسوی: برابر ذوب آهن در حد نام صنعت 

نفت نبودیم  
گفــت:  ســرمربی تیــم فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان 
متأســفانه در نیمــه اول بــازی بــا ذوب آهــن اصــًا در 

حــد نــام صنعــت نفــت نبودیــم.
ســیروس پورموســوی در نشســت خبــری پــس از 
ــن در  ــر ذوب آه ــش براب ــر تیم ــر صف ــک ب ــت ی شکس
هفتــه نوزدهــم لیــگ برتــر فوتبــال اظهــار داشــت: 
ــام صنعــت  متأســفانه در نیمــه اول اصــًا در حــد ن
کــه  نفــت نبودیــم و در نیمــه دوم بــا صحبت هایــی 
بــا بازیکنــان انجــام دادیم و پــس از انجام تعویض ها 
بــازی قابــل قبولــی انجــام  بــازی برگشــتیم و  بــه 

دادیــم.

از بازیکنانــم تشــکر می کنــم امــا بایــد  افــزود:  وی 
کافــی  اشــتباه  یــک  بــزرگ  بازی هــای  بدانیــم در 
اســت تــا امتیــاز را از دســت بدهیــم. متأســفانه در 
نیمــه اول اشــتباهات زیــادی داشــتیم امــا در نیمــه 

دوم می توانســتیم برنــده بــازی باشــیم.
ســرمربی تیــم فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان ادامــه 
فکــر  و  دارم  گایــه  داوری  تیــم  از  کمی هــم  داد: 
کمتــر  کــه فدراســیون  می کنــم وقــت آن رســیده 
داورانــی  فرصــت دهــد، چــون  داوران جــوان  بــه 
کــه شایســتگی قضــاوت در لیــگ برتــر را داشــتند 
مشــخص شــده اند و بعــد از ایــن بــا توجــه بــه بــاال 
بــودن حساســیت مســابقات، انتظــار داریــم کمیته 

کنــد. اســتفاده  باتجربه تــری  داوران  از  داوران 
بــه  خــود  اعتراض هــای  دربــاره  پورموســوی 
گفــت: داور در یــک صحنــه بــه  تصمیمــات داور 
کارشناســان  کمیتــه داوران و  کــه از  مــن اخطــار داد 
کننــد  قضــاوت  صحنــه  درباره ایــن  می خواهــم 
داوران  کمیتــه  از  بــود  نکــرده  اشــتباه  داور  گــر  ا و 
عذرخواهــی می کنــم، چون ایــن شــهامت را دارم 
آقــای  کنــم.  عذرخواهــی  کــردم  اشــتباه  گــر  ا کــه 
حســینی و نیمکت نشــینان ذوب آهن نیز به برخی 
تصمیمــات داور اعتــراض داشــتند که برخــی اوقات 
ــت  ــی داش ــز اعتراضات ــا نی ــم م ــود و تی ــم ب ــق ه به ح
کــه مشــخص نبــود  امــا داور ســوت هایی مــی زد 
می خواهــد چــه کســی را راضــی کنــد چــون هــم تیــم 

برنــده ناراحــت بــود و هــم تیــم بازنــده.
در  بــازی  پایانــی  صحنــه  دربــاره  کــرد:  بیــان  وی 
نمی بینیــد  دنیــا  جــای  هیــچ  هــم   92 دقیقــه 
دروازه بــان از منطقــه ۵ و نیــم متــر خــود روی نقطــه 
پنالتــی خــارج شــود و داور خطــای مهاجــم حریــف 
بــود  بــازی جــوان  داور  متأســفانه  کنــد.  اعــام  را 
و بــا وجــود احترامی کــه بــرای او قائــل هســتم در 
حد ایــن بــازی نبــود. بــه هــر حال ایــن مســابقه هــم 
بــرای ذوب آهــن حســاس بــود و هــم بــرای مــا چــون 
هفته هــا بــود نبــرده بودیــم و ذوب آهــن نیــز به ایــن 
پیــروزی خانگــی نیــاز داشــت و انتظــار داشــتیم از 

داور باتجربه تــری اســتفاده شــود.
ســرمربی تیــم فوتبــال صنعــت نفــت آبــادان تصریح 
امــا  نبــود  تأثیرگــذار  بــازی  نتیجــه  کــرد: داور روی 
خــود  ســوت های  بــا  بــازی  از  صحنه هایــی  در 
گرفــت و بازیکنــان را عصبــی  فرصت هــای تیــم مــا را 
بــازی دچــار تشــنج شــود و  کــه باعــث شــد  کــرد 
کادرفنــی هــر دو تیــم نیــز بــه تصمیمــات  بازیکنــان و 

داور معتــرض بودنــد.

عیدی ۳ امتیازی گاندوها؛

کاوی دالیل پیروزی ذوب آهن برابر صنعت نفت وا
گزارشربخ
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۵ درد در ناحیه ی 
که با حمله  قفسه ی سینه 

قلبی اشتباه می گیریم
خبرربخ

هــر دردی در قفســه ی ســینه حــس می کنیــم بــه 
نشــانه حمله ی قلبی نیســت. در ادامه با دالیلی 
ســینه  قفســه ی  ناحیــه ی  در  می تواننــد  کــه 

موجــب درد شــوند، آشــنا می شــویم.
اولیــن نشــانه ای کــه از حملــه قلبــی بــه خاطرمان 
می آیــد، درد ناحیــه ی قفســه ی ســینه اســت. 
ــا  ــود ی ــی خ ــه وقت ک ــت  ــن اس کار ای ــن  ــه تری عاقالن
بــه  می کنیــم  احســاس  را  درد  اطرافیان، ایــن 

اورژانــس زنــگ بزنیــم. 
و  اســت  کار  بهتریــن  که ایــن  گفــت  بایــد 
درد  دالیــل  دیگــر  بــا  کــه  مطلــب  انتهای ایــن 
گــر در ایــن شــرایط  قفســه ی ســینه آشــنا شــدید ا
گرفتیــد، بــاز هــم بــه اورژانــس بایــد تلفــن   قــرار 

کنید. 
گــزازش آمده اســت می توانند  کــه در ایــن  مــواردی 
ماننــد حملــه قلبــی در قفســه ی ســینه ایجاد درد 
گــر ســابقه ی این بیماری هــا را داریــد بــه  کننــد، ا

احتمــال زیــاد درد شــما به ایــن علت هاســت.
۱. سوزش معده

شــود  مــری  داخــل  شــما  معــده ی  اســید  گــر  ا
موجــب ســوزش بافــت مــری )در مجــاورت قلــب( 
ــدید در  ــای ش ــا درده ــت ب ــن اس ــود و ممک می ش

قفســه ی ســینه نیــز همــراه باشــد.
۲. زخم معده

گــر در  اعصــاب معــده قــوی و حســاس هســتند. ا
ناحیــه ای از معــده ی خــود زخــم معــده داشــته 
گاهــی  باشــید، موجــب درد قفســه ی ســینه و 

حالــت تهــوع می شــوید.
۳. مشکالت ریوی

ســرفه های  بــه  منجــر  ریــوی،  حــاد  مشــکالت 
کــه در ایــن صــورت درد  خشــک و شــدید می شــود 

قفســه ی ســینه را در پــی دارد.
۴. جراحت در ماهیچه های مجاور

ــا درد در ماهیچه هــای  ممکــن اســت جراحــت ی
پشــت  ماهیچه هــای  در  درد  ماننــد  مجــاور 
قفســه ی ســینه، درد در ایــن ناحیــه را بــه وجــود 

آورنــد.
۵. فرورفتگی یا شکستگی دنده

ممکــن اســت در یــک حادثــه ای دنــده ی مــا فــرو 
رفتــه یــا شکســته باشــد. جالــب اســت بدانید این 
نقص در بدن با درد در ناحیه ی قفســه ی ســینه 

خــود را نشــان می دهــد.

گــوارش،  کــودکان و فــوق تخصــص  یــک متخصــص 
کبد و اندوســکوپی، دردهای شــکمی را از مشــکالت 
کــودکان زیــر ۳ ســال بــه  کــه در  شــایعی برشــمرد 
و  می دهــد  رخ  گــوارش  دســتگاه  آلرژیــک  دلیــل 
گفــت: وجــود خــون در مدفــوع در هــر ســنی از یــک 
روزگــی تــا ۹۰ ســالگی غیــر طبیعی اســت و حتما باید 
ــوارش بررســی  گ از نظــر مشــکالت جــدی دســتگاه 

شــود. 
مهــران موحــد محمــدی بــه اهمیــت مشــکالت 
گفــت:  و  پرداخــت  کــودکان  در  گوارشــی  شــایع 
کــودکان در هــر ســنی متفــاوت  گوارشــی  مشــکالت 
کــه  اســت  از جملــه مشــکالتی  یبوســت  اســت. 
کــودکان  اغلــب در همــه ســنین شــایع اســت. در 
ــه  ــر اســت؛ یکــی ب ــه دو علــت شــایع ت زیــر ۸ ســال ب
کــردن غذاهــای فیبــردار و نیــز  کمتــر مصــرف  دلیــل 
کمی کــه در دفــع دارنــد.   وی در ادامــه  همــکاری 
گــر حداقــل  کــودکان بــاالی ۶ مــاه ا بــا بیان اینکــه در 
نرمــال داشــته  بــار در هفتــه دفــع راحــت و  ســه 
کــودکان ۳  باشــند یعنی یبوســت ندارنــد، افــزود: در 
گــر بــه یبوســت مبتــال شــوند،  کــه ا گــروه ســنی داریــم 
طبیعــی اســت و بــه آن یبوســت فیزیولوژیــک گفتــه 
کــودکان و فوق تخصص  می شــود.  ایــن متخصــص 
در  فیزیولوژیــک  یبوســت های  مــورد  در  گــوارش 
گــروه ســنی اول بــا شــروع  کــودکان، توضیــح داد: 
گــروه دوم  غــذای کمکــی معموال حــدود ۶ ماهگی، 
کــودک از  کــه  در ســن حــدود ۲ ســالگی اســت زمانــی 
گــروه ســوم بــا شــروع ســن  گرفتــه می شــود،  پوشــک 
مدرســه بــه علت مســائل استرســی که بــرای کودک 

بــه وجــود می آیــد.  
رژیم غذایی برای درمان یبوست در کودکان

ایــن پزشــک متخصــص ادامــه داد: یبوســت هایی 
یبوســت  می دهــد،  رخ  زمان هــا  در ایــن  کــه 
فیزیولوژیک گویند که در مواردی که سریع  درمان 
ــه  ــه درمــان پاســخ می دهنــد. ب ــه خوبــی ب شــوند ب
پــر فیبــر  رژیــم غذایــی  مــادران توصیــه می شــود 
کــودک خــود آمــاده کننــد. بــا توجــه به ایــن که  بــرای 
کــودک بــاالی یــک ســال می توانــد همــراه خانــواده 
کنــد، توصیــه می شــود  از غــذای ســفره  اســتفاده 
ــو خشــک  ــا پوســت بخورنــد، در غــذا از آل ســیب را ب
کیــوی، هلــو، مرکبــات، حبوبــات،  کننــد،  اســتفاده 
که ایــن میوه هــا  کننــد، چــرا  انجیــر و آلــو اســتفاده 

نســبت بــه حجمشــان فیبــر بیشــتری دارنــد.
کــودک زیــر ۶ مــاه  گــر  وی در ادامــه بــا بیان اینکــه ا
حداقــل هفتــه ای یکبار دفــع معمولی و نرم داشــته 
گر بیشــتر  کرد: اما ا باشــد نرمال اســت، خاطرنشــان 
از یــک هفتــه شــود و قــوام مدفــوع ســفت باشــد بــا 
ــد  ــورد بای ــیر می خ ــط ش ــودک فق ک ــه  ــه به اینک توج
علــل پاتولوژیــک بررســی شــود. بنابرایــن یبوســت 
زیــر ۶ مــاه غیــر طبیعــی اســت و بایــد از نظــر عملکــرد 
کاملی انجام  روده ها و داشــتن عصب روده بررســی 

گیرد.  
کس معده در کودکان و درمان آن  رفال

ــر  ــودکان زی ک کــس معــده در  موحــد محمــدی رفال
گوارشــی  ۲ ســال را یکــی دیگــر از مشــکالت شــایع 
کــودکان بــا بزرگســاالن  کــه علــت آن در  برشــمرد 
کــرد: در افــراد بزرگســال  متفــاوت اســت و تصریــح 
کس معده به علت مشــکالت حرکتی دســتگاه  رفال

زیــر  کــودکان  در  امــا  می آیــد،  وجــود  بــه  گــوارش 
گوارشــی اســت.  دو ســال بیشــتر بــه علــت آلــرژی 
بنابرایــن رونــد درمــان در هر دو گروه متفاوت اســت 

کامــل صــورت بگیــرد. و بایــد بررســی های 
کودکانــی  تــا ۴۰ درصــد  بــا بیان اینکــه در ۳۰  وی 
کــس دارنــد، ســابقه  گوارشــی ماننــد رفال ــرژی  کــه آل
کنــش آلرژیــک در نســل درجــه اول آن هــا یعنــی  وا
ــدر و مــادر، خواهــر و برادر هایشــان وجــود داشــته  پ
اســت، افــزود: در ایــن موارد برای کــودک زیر ۶ ماهی 
کنــار  کــه هنــوز عالئــم پیــدا نکرده انــد و قــرار اســت در 
کننــد،  شــیر مــادر از شــیر خشــک نیــز اســتفاده 
توصیــه می شــود از شــیر خشــک های هایپو آلرژیــک 
کــس  کــودک عالئــم رفال گــر  اســتفاده شــود، امــا ا
از شــیر خشــک های  بایــد  باشــد،  نشــان داده  را 

کنــد. هیدرولیــز شــده اســتفاده 
گــوارش  کــودکان و فــوق تخصــص  ایــن متخصــص 
کــه بــا شــیر مــادر  کودکانــی  در ادامــه یــادآور شــد: در 
کــودک، درمــان  تغذیــه می شــوند باتوجــه بــه عالئــم 
کــس همــراه بــا  گــر رفال متفاوتــی صــورت می گیــرد. ا
کــودک باشــد، خــون در مدفــوع دیــده  کاهــش وزن 
شــود و یــا بــا ســایر عالئــم  همــراه باشــد درمان هــای 

متفاوتــی صــورت می گیــرد.
کــس و افتــراق آن از  وی بــه اهمیــت تشــخیص رفال
ریگورژیتاســیون )regortigation( اشــاره و تصریــح 
کــرد: در ریگورژیتاســیون ۲ تــا ۴ بــار در روز شــیر در 
کــودک رشــد خوبــی  کــودک بــر می گــردد، امــا  دهــان 
داشــته، خــروج شــیر از بینــی نداشــته، اســتفراغ 
ــار شــیر  جهنــده دیــده نشــده و صرفــا روزی چنــد ب
در دهانــش بــر می گــردد، در ایــن مــوارد جــز در مــوارد 

خــاص درمــان خاصــی توصیــه نمی شــود. 
کــس باشــد اولیــن  گــر رفال امــا در غیر ایــن صــورت ا
عاملی که باید حذف شــود پروتئین شــیر گاو اســت 

گاو وجــود دارد.  و هــر آنچــه در آن پروتئیــن شــیر 
گاو  گوشــت  بنابرایــن به ایــن افــراد توصیــه می شــود 
کــودک  کننــد و براســاس عالئــم  و  لبنیــات را حــذف 
ممکــن اســت رژیم هــای ســخت تــری تجویــز شــود.  

کی برای کودکان استفاده از مکمل های خورا
ــه قطره هــای مکمــل  موحــد محمــدی در ادامــه ب
کــه  کودکانــی  در  افــزود:  و  کــرد  اشــاره  کــی  خورا
کــس دارنــد و حتــی ســن آن هــا ۶ مــاه  ســابقه رفال
بیشــتر اســت توصیــه می شــود بــه جــای اســتفاده 
از قطره هــای مولتــی ویتامیــن از قطــره آد اســتفاده 
کننــد. همچنیــن بایــد از قطره هــای آهنی اســتفاده 
کمتــری داشــته باشــد  گوارشــی  کــه عــوارض  کننــد 
کــز توزیــع  کــه در مرا و معمــوال قطره هــای آهنــی 

می شــوند برای ایــن افــراد مناســب نیســت.  
از مشــکالت  وی دردهــای شــکمی را یکــی دیگــر 
شــایعی برشــمرد که در کودکان زیر ۳ ســال به دلیل 
می دهــد  رخ  گــوارش  دســتگاه  آلرژیــک  درگیــری 
کــودکان بــاالی ۳ ســال معمــوال عللــی  گفــت: در  و 
گــوارش و  مثــل میکــروب معــده، التهــاب دســتگاه 
در بالغین نیز بیشــتر بیماری هــای التهــاب روده ای 
کــه بایــد  و بیمــاری روده تحریــک پذیــر وجــود دارنــد 
کنــار دردهــای  کــرده و از  بســیار هوشــیارانه عمــل 

ــم.   شــکمی به ســادگی نگذری
وجود مدفوع در خون در هر سنی غیرطبیعی 

است
گــوارش  کــودکان و فــوق تخصــص  ایــن متخصــص 
بــا بیان اینکــه وجــود خــون در مدفــوع در هــر ســنی 
از یــک روزگــی تــا ۹۰ ســالگی غیــر طبیعــی اســت، 
کــرد: تــا یــک ســالگی معمــوال درمان هــای  تصریــح 
بــا  بعــد  بــه  آن  از  امــا  می شــود،  انجــام  دارویــی 
اســتفاده از کولونوســکپی اقدامات بیشــتری انجام 
ــا علــت خونریــزی شناســایی شــود.  خواهــد شــد ت
بــرای مثــال پولیــپ روده و ســرطان بیشــتر در افــراد 

بــاالی ۴۰ – ۵۰ ســال دیــده می شــود.  
کــرد:  ایــن پزشــک فــوق تخصــص خاطرنشــان 
گــوارش  دســتگاه  در  مــا  قرمــز  خــط  خونریــزی 
ــی  ــی یعن ــتگاه فوقان ــزی از دس ــه خونری ــت؛ چ اس
دســتگاه  از  خونریــزی  چــه  خونــی،  اســتفراغ 
تحتانــی همچــون وجــود خــون در مدفــوع، حتما 
گــوارش  بایــد از نظــر مشــکالت جــدی دســتگاه 

بررســی شــود.  

کبد و اندوسکوپی توصیه کرد؛ متخصص کودکان و فوق تخصص گوارش، 

از کنار دردهای شکمی کودکان به سادگی نگذرید
خبرربخ

خبر

یــک متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی بــه بیــان 
بــرای  توضیحاتــی دربــاره رژیــم غذایــی مناســب 

از ریــزش مــو پرداخــت. جلوگیــری 
کــوروش صمــد پور متخصص تغذیــه و رژیم درمانی 
جلوگیــری  بــرای  مناســب  غذایــی  رژیــم  دربــاره 
کــه  افــراد آن چــه  گفــت: در واقــع  از ریــزش مــو، 
می خورنــد، مســتقیما بــر روی ســالمت موهایشــان 
مــو  ریــزش  باعــث  کــه  تاثیــر می گــذارد. مســائلی 
 A، کمبود موادی از قبیل ویتامین های می شــوند 
C، D، زینک، آهن، بیوتین، پروتئین و اســید های 

چــرب اســت.
گفته  ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی،  بــه 
رشــد طبیعــی مــو در هــر مــاه حــدود ۱.۲۵ ســانت 
اســت. البته ایــن میــزان رشــد مو تحت تاثیــر عوامل 
مختلفی مانند ســن، رژیم غذایی و ســالمت بدنی 
از  پیشــگیری  بــه  مناســب  غذایــی  رژیــم  اســت. 

کمــک می کنــد. ریــزش مــو و تقویــت آن 
کــرد: برخــی مــواد غذایــی  صمــد پــور در ادامــه بیــان 
غ، اســفناج، ماهــی، آجیــل، فلفــل  ماننــد تخــم مــر
گوشــت و... از جملــه مــواد  شــیرین، میگــو، ســویا، 
ــوان از  ــا مصــرف آن هــا می ت ــه ب ک کــی هســتند  خورا
غ منبــع غنــی  ریــزش مــو جلوگیــری اســت. تخــم مــر
کــه بــرای  پروتئیــن و بیوتیــن اســت، دو مــاده ای 
تقویــت و رشــد مــو ضــروری بــوده و کمبــود پروتئیــن 
و بوتیــن در رژیــم غذایــی باعــث ریــزش مو می شــود. 
غ زینــک و ســلنیوم نیــز  بــه جز ایــن مــوارد تخــم مــر

کــه باعــث رشــد مــو می شــوند. دارد 
او بــا بیان اینکــه بــدن مــا، از ویتامیــن C بــرای تولیــد 
که  کالژن اســتفاده می کند و کالژن پروتئینی اســت 
به اســتقامت مو ها و پیشــگیری از شکنندگی آن ها 
کالژن باعــث جــذب  کمــک می کنــد، ادامــه داد: 
بیشــتر آهــن از رژیــم غذایــی شــده و به ایــن وســیله 

جلــوی ریــزش مــو را می گیــرد.
ــی ادامــه داد:  ــم درمان ــه و رژی ایــن متخصــص تغذی

کــه سرشــار  کــی دیگــر بــوده  تــوت یــک مــاده خورا
از مــواد مغــذی و ویتامین هاســت و باعــث رشــد 
کــه  مــو می شــود. تــوت حــاوی ویتامیــن C اســت 
کســیدان ها  ا آنتــی  دارد.  قــوی  کســیدان  ا آنتــی 
آزاد  رادیکال هــای  برابــر  در  مــو  فولیکول هــای  از 

می کننــد. محافظــت 
صمدپــور بــا بیان اینکــه اســفناج یــک مــاده مغــذی 
 A کــه شــامل فــوالت، آهــن، ویتامیــن دیگــر اســت 
کرد: ایــن ویتامین هــا بــرای رشــد  و C اســت، اظهــار 
و تقویــت مــو  ضــروری اســت. عــالوه بر ایــن اســفناج 
ــد  ــو مفی ــد م ــرای رش ــه ب ک ــت  ــن اس ــی آه ــع غن منب

اســت.
ایــن متخصــص تغذیــه و رژیــم درمانــی با بیان اینکه 
کــه حــاوی امــگا ۳  ماهی هایــی ماننــد ســاالمون 
کیــد  هســتند از ریــزش مــو جلوگیــری می کننــد، تا
کــرد: آووکادو، نیــز میــوه ای سرشــار از چربی هــای 
ســالم و منبــع غنــی ویتامین E اســت که برای رشــد 

مــو ضــروری اســت.
شــامل  هــم  شــیرین  فلفــل  گفــت:  زاده  صمــد 
کمــک  کالژن  تولیــد  بــه  کــه  اســت   C ویتامیــن 
می کنــد و در نتیجــه باعــث اســتحکام بیشــتر مــو 
می شــود. فلفــل شــیرین، منبــع خوبــی از ویتامیــن 
A اســت. همچنیــن میگــو یــک مــاده غذایــی موثــر 
 ،B کــه سرشــار از پروتئیــن، ویتامیــن دیگــر بــوده 
زینــک، آهــن و ویتامیــن D اســت و مانــع ریــزش مــو 

می شــود.
ایــن متخصــص تغذیــه بــا بیان اینکــه حبوبــات نیــز 
از جملــه مــواد مصرفــی مفیــد دیگــر بــرای ســالمتی 
حبوبــات،  داد:  ادامــه  هســتند،  مــو  تقویــت  و 
منبــع خوبــی از پروتئیــن، آهــن، بیوتــن و فــوالت 
نــام  بــه  هســتند. ســویا نیــز حــاوی پلــی آمینــی 
کــه رشــد مــو را تقویــت می کنــد.  اســپرمیدین اســت 
همچنیــن پروتئیــن موجــود در گوشــت، بــه تقویت 

کمــک می کنــد. فولیکول هــای مــو 

رژیم غذایی مناسب برای جلوگیری از ریزش مو

با رسیدن فصل بهار کدام مهم تر است، امنیت غذایی یا امنیت تغذیه؟
تا می توانید توت فرنگی بخورید خبرربخ

خبرربخ از  جهــت  تغییــر  زمــان  کــه  دریافتنــد  محققــان 
بــرای  تغذیــه«  »امنیــت  بــه  غذایــی«  »امنیــت 
ــت. ــیده اس ــرا رس ــتی ف ــالمتی و تندرس ــش س افزای

کرامــت انســانی ضــروری  بــرای زندگــی و  تغذیــه 
گرســنگی هســتیم، اما ایــن  اســت. روزانــه شــاهد 
گرســنگی تنهــا بــرای دریافــت کالــری نیســت، بلکــه 
بــرای تغذیــه وعده هــای غذایــی مغــذی اســت. 
جهانــی  آشــپزخانه  بنیان گــذار  آنــدرس،  خــوزه 
کــرد: بــا تمرکــز جدیــد بــر امنیــت  جهــان عنــوان 
ــیرکنیم،  ــذا س ــا غ ــراد را ب ــه اف ــه جای اینک ــه، ب تغذی
گرســنه  ــا مــواد غذایــی مغــذی  امــا از نظــر تغذیــه ب
نگــه داریــم، از راهــکاری بــرای تغذیــه آنــان اســتفاده 

می کنیــم.
کســپرس،نتایج بررســی های  گــزارش مدیکال ا بــه 
امــروز  چالش هــای  کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد 
تغییــر  بــه  را  عدالت، ایاالت متحــده  و  بهداشــت 
جهــت از ناامنــی غذایــی بــه ناامنــی تغذیــه ســوق 
سیاســت های  و  مناســب  تمرکــز  تــا  می دهــد 
دسترســی، نــه تنهــا بــرای غــذا بلکــه غــذای ســالم و 

کنــد. مغــذی مناســب را فراهــم 
در دهــه ۱۹۶۰ و پــس از جنــگ جهانــی دوم، توجــه 
گرســنگی بــرای رســیدگی بــه مشــکالت  ملــی بــه 
عمــده ســوء تغذیه ضــروری بــود. در دهــه ۱۹۹۰، 
گرســنگی بــه ســمت »ناامنــی غذایــی«  ملــت از 
کــرد تــا چالش های دسترســی به غــذا و  ســوق پیــدا 

کنــد. مقرون به صرفــه بــودن را بهتــر درک 
این بررســی از داریوش مظفریان، دانشــمند ایرانی 
و رئیس دانشکده علوم غذایی و سیاست فریدمن 
دانشــگاه تافتس در بوســتون ایالت ماساچوست و 
کر از مرکــز حقوقــی دانشــگاه جــورج  شــیال فلیشــها
تــاون و خــوزه آنــدرس در مجلــه JAMA بــه صــورت 

آنالین منتشرشــده اســت.
کردنــد: مفهــوم امنیت غذایــی بــر  محققــان اظهــار 
دسترســی و مــواد غذایــی مقرون به صرفــه، مغــذی 
ــت.  ــز اس ــخصی متمرک ــات ش ــا ترجیح ــق ب و مطاب
در واقــع، بخــش مقــوی بیشــتر در سیاســت ها و 
راهکارهــا در نظــر گرفته نمی شــود و یــا از بین رفته و 

کیفیــت اســت. کیــد بــر مقــدار و نــه  تا
ــه مــواد  ــه را دســتیابی مــداوم ب ــان امنیــت تغذی آن
کــه  غذایــی و نوشــیدنی هایی تعریــف می کننــد 
از  بلکــه  برطــرف می کنــد،  را  افــراد  نیــاز  تنهــا  نــه 
بیماری هــا پیشــگیری و در صــورت لــزوم درمــان 
کــرد. امنیــت تغذیــه دیــدگاه جامع تــری را  خواهــد 
ــد  فراهــم می کنــد و تشــخیص می دهــد غذاهــا بای

ــد. کنن ــه  ــراد را تغذی ــه اف هم
امنیــت تغذیــه شــامل تمــام اهــداف امنیت غذایی 
اســت امــا بیشــتر بــر نیــاز بــه غذاهــای مفیــد و ســالم 
کیــد دارد. بیمــاری همه گیــر  بــرای همــه افــراد تا
آمریکایی هایــی  اســت،  داده  نشــان  کوویــد- ۱۹ 
گرســنه هســتند، بیشــتر در معــرض ابتــال بــه  کــه 
جملــه  از  رژیم غذایــی  بــا  مرتبــط  بیماری هــای 
ــت، بیماری هــای قلبــی و بســیاری از  چاقــی، دیاب

هســتند. ســرطان ها 
گفــت: تمرکــز جدیــد بــر امنیــت  داریــوش مظفریــان 
تغذیــه ای بــرای همه آمریکایی ها به شــکل دادن و 
کــه نــه تنها  کیــد دارد  تســریع راه حل هــای واقعــی تا

غــذا، بلکــه رفــاه را بــرای همــه فراهــم می کنــد.
کافــی نیســت  محققــان افزودنــد: رویکــرد فعلــی 
اقلیــت حاشیه نشــین و همچنیــن  گروه هــای  و 
کم درآمــد  مناطــق  و  روســتاها  در  کــه  افــرادی 
کیفیــت  زیــاد در  بــه احتمــال  زندگــی می کننــد، 
ــا  تغذیــه، ناامنــی غذایــی و بیماری هــای مرتبــط ب

هســتند. نابرابــر  رژیم غذایــی 

ایــن روزهــا و بــا فــرا رســیدن فصــل بهــار، رفتــه رفتــه 
گرمــا هســتیم و  شــاهد عرضــه میوه هــای فصــل 
ویتریــن فروشــگاه های میــوه فروشــی نســبت بــه 
فصــل زمســتان رنگارنــگ تــر خواهــد شــد. در ایــن 
میــان یکــی از میوه هایــی کــه از آغاز بهار تا تابســتان 
موجــود اســت، تــوت فرنگــی محســوب می شــود.

گــر شــما هــم نمی دانیــد چگونــه مصــرف روزانــه  ا
کســیدان های خــود را تقویــت  ویتامین هــا و آنتــی ا
گزینــه بــرای خریــد  کنیــد؟ تــوت فرنگــی بهتریــن 
محســوب می شــود. این میــوه شــیرین و خــوش 
طعــم دارای مــواد مغــذی ضــروری و مــورد نیــاز 
بــدن از جملــه فیبــر، ویتامیــن C، منگنــز، فــوالت 
)ویتامیــن B9( و پتاســیم بــوده و همچنیــن حــاوی 
مقادیــر کمی مس، آهن، منیزیم، فســفر، ســلنیوم 
گرچــه تــوت  و ویتامین هــای K ،B۶ و E اســت. ا
فرنگــی حــاوی مقادیــری قنــد اســت، اما ایــن میــوه 
توســط انجمــن مراقبــت از دیابــت بــه عنــوان یــک 
ــا قنــد پاییــن ذکــر شــده اســت زیــرا  مــاده غذایــی ب
بالفاصلــه پــس از مصــرف، ســطح قنــد خــون شــما 
کســیدان های موجــود  را افزایــش نمی دهــد. آنتــی ا
در تــوت فرنگــی ممکــن اســت دلیل ایــن موضــوع 
باشــد. طبــق مطالعــات منتشــر شــده در مجلــه 
تخصصــی Antioxidants and Nutrients، مصــرف 
ــا ســطح ســالم قنــد خــون  منظــم تــوت فرنگــی ( ب
ارتباط دارد. نتایج مطالعه منتشــر شــده در مجله 
ــه  ک ــی نشــان می دهــد  ــوم مولکول ــی عل بیــن الملل
خــوردن منظــم غذاهای حاوی ویتامین C، مانند 
تــوت فرنگــی، می توانــد ســالمت قلــب و عــروق را 
بهبــود بخشــد. این امــر تــا حــدی به ایــن دلیــل 
کسیداسیون لیپوپروتئین  است که ویتامین C از ا
کلســترول بــد  کــه اغلــب   )LDL( کــم بــا چگالــی 
گفتــه  نامیــده می شــود، جلوگیــری می کنــد. بــه 
کســید شــده بــه پوشــش  محققــان، کلســترول بــد ا

داخلــی عــروق وارد می شــود و باعث ســخت شــدن 
آنهــا می شــود.

مصــرف تــوت فرنگــی و ســایر توت هــا بــه صــورت 
ســالم  را  شــما  مغــز  می توانــد  همچنیــن  روزانــه 
نگــه دارد. نتایــج یــک مطالعــه منتشــر شــده در 
مجلــه تخصصــی Annals of Neurology نشــان 
ــر ســالمت  می دهــد خــوردن دائمی تــوت فرنگــی ب
مغــز تاثیــر مثبتــی دارد. در ایــن مطالعــات محققان 
داده هــای بیــش از ۱۲۱ هــزار و ۷۰۰ فــرد داوطلــب 
کــه مصــرف  کــرده و دریافتنــد  را تجزیــه و تحلیــل 
کاهــش  کاهــش ســرعت  منظــم تــوت فرنگــی بــا 
حافظــه همــراه اســت. علت این امر احتمــااًل وجود 
آنتوسیانیدین ها و فالونوئیدهای موجود در توت 
کــه  گیاهــی هســتند  کــه از ترکیبــات  فرنگــی اســت 
دارای خــواص ضــد التهابــی و ضــد ســرطانی بــه 

شــمار می رونــد.
سیســتم  شــده،  انجــام  بررســی های  اســاس  بــر 
گــوارش شــما نیــز از مزایــای تــوت فرنگــی نیــز بهــره 
ــازه  منــد خواهــد شــد. یــک فنجــان از ایــن میــوه ت
گــرم فیبــر محلــول و نامحلــول  حــاوی تقریبــا ســه 
اســت. فیبــر محلــول در ایــن میــوه بــرای هضــم 
مناســب مــواد غذایــی و عملکــرد صحیــح سیســتم 
گــوارش ضــروری اســت زیــرا آب را بــه روده هــا وارد 
ــذب  ــذی را ج ــواد مغ ــد م ــک می کن کم ــدن  ــه ب و ب
ــوع  ــه مدف ــادی را ب ــم زی ــول حج ــر نامحل ــد. فیب کن
ســرعت  بــا  زائــد  مــواد  دفــع  بــه  و  کــرده  اضافــه 

کمــک می کنــد. بیشــتری از روده هــا 
کــه هرچــه بیشــتر این  فقــط بخاطــر داشــته باشــید 
کنیــد، فوایــد بیشــتری  میــوه خوشــمزه را مصــرف 
ــی را درون  ــوت فرنگ ــواه ت ــت. خ ــد داش ــز خواهی نی
ــا  ــا آنهــا را ب ــد و ی کاســه بلغــور جــو دوســر بریزی یــک 
ــوت  ــی ت کل ــور  ــه ط ــد. ب کنی ــرف  ــخ مص ــکالت تل ش
فرنگــی یــک مــاده غذایــی عالــی بــرای داشــتن رژیــم 

غذایــی ســالم خواهــد بــود.

خبر

کمبــود  کــه روی مــوارد شــدید  در یــک مطالعــه 
کمبــود  گرفــت معلــوم شــد  ویتامیــن B12 صــورت 
و  شــده  ضعــف  ســبب  می توانــد   B12 ویتامیــن

نمایــد. تعادلــی و ســرگیجه ایجاد  مشــکالت 
شــما ســعی می کنیــد تغذیــه ی درســتی داشــته 
باشــید و تمــام ویتامین هــا و مــواد معدنــی مــورد 
کامــل  نیــاز بدنتــان را از غذاهــای ســالم و طبیعــی و 
گاهــی بــا وجــود تالش هایــی  بــه دســت آوریــد؛ امــا 
خــود  می توانــد  ویتامیــن  کمبــود  می کنیــد،  کــه 
مــا  دهــد.  نشــان  فیزیکــی  عالئــم  صــورت  بــه  را 
ویتامین هــا و مــواد مغــذی را از غــذا و طــی فراینــد 
گــوارش دریافــت می کنیــم. ویتامیــن B12 بــر خالف 
کــه بــدن می توانــد آن را بســازد، فقــط   D ویتامیــن
ویتامیــن  بــدن می شــود.  وارد  بیرونــی  منابــع  از 
کــه بــدن از  B12 یــک مــاده مغــذی ضــروری اســت 
گلبول هــای قرمــز خــون، DNA و  آن بــرای تولیــد 

عصب هــا اســتفاده می کنــد.
ویتامین B12 و گیاهخواران

ویتامیــن B12 بــر خــالف خیلــی از ویتامین هــا در 
گیاهخوارهــا  نتیجــه،  در  نــدارد.  وجــود  گیاهــان 
کمبــود  یــا وگان هــا بیشــتر از دیگــران در معــرض 
ــت  ــن اس ــک راه حل ای ــد. ی ــرار دارن ــن B12 ق ویتامی
 B12 ویتامیــن  بــا  غنی شــده  محصــوالت  از  کــه 

کنیــد، مثــاًل ســویای غنــی شــده. اســتفاده 
قارچ هــا  و  کتری هــا  با ماننــد  میکروارگانیســم ها 
ــد. از آنجایــی  کنن ــد  ــد ویتامیــن B12 تولی می توانن
ک وجــود دارنــد، غذاهایــی  کتری هــا در خــا کــه با
گرفتــه می شــوند می تواننــد مقادیــر  ک  کــه از خــا
شــما  گــر  ا باشــند.  داشــته   B12 کمی ویتامیــن 
ســبزیجات را بیــش از حــد پوســت بگیرید، ایــن 
داد.  خواهیــد  دســت  از  را  مفیــد  کتری هــای  با
مقــدار  دارای  طبیعــی  طــور  بــه  کــه  غذاهایــی 
و  قــارچ  شــامل  هســتند   B12 کمی ویتامیــن 

می شــوند. تخمیــری  غذاهــای 
B12 تزریق ویتامین

شــاید دربــاره تزریــق ویتامیــن B12 جهــت افزایــش 
کاهــش وزن شــنیده باشــید. تحقیقــات  انــرژی یــا 
شــیوه  بودن ایــن  مؤثــر  مــورد  در  علمی چندانــی 
انجــام نشــده اســت. اساســًا دریافــت یــک ویتامین 
کاهــش وزن داشــتن یــا بــاال  بــه تنهایــی و انتظــار 

ــت. ــرژی، واقع گرایانــه نیس ــطح ان ــردن س ب
آیا باید مکمل ویتامین B12 مصرف کنید؟

شــربت  شــکل  بــه   B12 ویتامیــن  مکمل هــای 
کوباالمیــن را  کپســول موجودنــد. شــاید اســم  یــا 
گــر شــما از خــوردن گوشــت قرمــز،  شــنیده باشــید. ا
غ و لبنیــات پرهیــز می کنیــد، احتمــااًل نیــاز  تخم مــر
بــه مصــرف مکمل ویتامیــن B12 خواهید داشــت. 
افــرادی که مســتعد کمبــود ویتامین B12 هســتند 
کســانی   ،HIV شــامل افــراد ســالمند، مبتالیــان بــه
کاهــش وزن انجــام داده انــد و  کــه عمــل جراحــی 

گوارشــی خاصــی دارنــد،  کــه اختــالالت  افــرادی 
کــه در جــذب مــواد  کــرون می شــود  ماننــد بیمــاری 

مغــذی مشــکل دارنــد.
بــه  بیشــتری  نیــاز  شــیرده  و  بــاردار  خانم هــای 
کــودک خــود  ویتامیــن B12 دارنــد چــون الزم اســت 
را تغذیــه کننــد و بــه همیــن دلیــل توصیــه می شــود 
کننــد.  مصــرف   B12 ویتامیــن بیشــتری  مقــدار 
ــه  ــان را ب پزشــک شــما میــزان مناســب مــورد نیازت

ــت. گف ــد  ــما خواه ش
کافــی بــه   B12 رژیــم غذایــی شــما بایــد ویتامیــن
تــا دچــار مشــکلی در ســالمتی  بدنتــان برســاند 
گــر نگــران هســتید می توانیــد از  خــود نشــوید، امــا ا
پزشــکتان بخواهیــد میــزان ویتامین هــای بدنتــان 
کنــد. ضمنــًا در صورتــی  را بــا آزمایــش خــون بررســی 
کمبــود ویتامیــن B12 را داشــته باشــید  کــه عالئــم 
پزشــک می توانــد مکمل ایــن ویتامیــن را بــه شــما 

کنــد. توصیــه 
چــه مــواردی باعــث می شــوند بیشــتر در معــرض 

کمبــود ویتامین B12 باشــید؟
کــه در آن مخاط معــده نازک  . گاســتریت آتروفیــک 

می شــود.
باعــث  کــه  آنمی بدخیــم  یــا  و  آنمی پرنیشــیوز   .
می شــود بــدن بــه ســختی ویتامیــن B12 جــذب 

ــد. کن
کــه بــر روده کوچــک اثــر می گذارند،  . بیماری هایــی 
ک، رشــد  کــرون، بیمــاری ســلیا ماننــد بیمــاری 

کتــری یــا انــگل. با
گریــوز  . اختــالالت سیســتم ایمنی ماننــد بیمــاری 

یــا لوپــوس
جــذب  در  کــه  داروهــا  از  ســری  یــک  مصــرف   .
می نمایند. ایــن  تداخل ایجــاد   B12 ویتامیــن 
داروهــا شــامل برخــی از داروهــای ســوزش معــده 
از جملــه مهارکننده هــای پمــپ پروتــون ماننــد 
رابپــرازول،  و  پنتاپــرازول  النزوپــرازول،  امپــرازول، 
و  ســایمتیدین  ماننــد   H2 مهارکننده هــای 
فاموتیدیــن، و برخــی از داروهــای دیابــت ماننــد 

می شــوند. متفوریــن 
چرا ویتامین B12 مهم است؟

شــما بــه میــزان زیــادی ویتامیــن B12 نیــاز نداریــد، 
در واقع ویتامین B12 مورد نیاز روزانه شــما نســبت 
گروه B، کمتر اســت. بیشــتر  به بقیه ویتامین های 
ــن  ــرم ویتامی ــه 2.۴ میکروگ ــط ب ــال فق ــراد بزرگس اف
B12 در روز نیــاز دارنــد. اما ایــن ویتامیــن در خیلــی 
کمبود آن  از عملکردهای بدن نقش مهمی دارد و 
می توانــد منجــر بــه مشــکالت جــدی در ســالمتی 

شــود.
ســبب  می توانــد   B12 ویتامیــن  شــدید  کمبــود 
ســکته  آنمــی،  عروقــی،  و  قلبــی  بیماری هــای 
مغــزی، از دســت دادن حافظه، بی اختیــاری ادرار، 
افســردگی و دیگــر مشــکالت بــرای ســالمتی شــود. 

گــر عالئــم کمبــود ویتامیــن B12 در بــدن را بدانید،  ا
می توانیــد جلــوی خیلــی از عــوارض را بگیریــد.

کمبــود ویتامیــن  عالئمی کــه نشــان می دهنــد 
داریــد  B12

خستگی
احســاس خســتگی می کنیــد؟ ویتامیــن B12 بــرای 
گــر ســطح این  انــرژی هــوازی در بــدن مهــم اســت. ا
کســیژن  کافــی نباشــد، بــدن مــا ا ویتامیــن در بــدن 
کــرد.  نخواهــد  دریافــت  را  الزم  و  کافــی  انــرژی  و 
کــه  احســاس ســُبکی در ســر نیــز عالمتــی اســت 

کــم اســت. نشــان می دهــد ویتامیــن B12 بــدن 
گزگز شدن و بی حسی دست ها و پاها

از دســت دادن احســاس در دســت ها و پاهــا همــراه 
گزگــز و ســوزن ســوزن شــدن می توانــد  بــا احســاس 
کمبــود ویتامیــن B12 باشــد. از پزشــکتان  عالمــت 
بخواهیــد بــا آزمایــش خــون، علت ایــن حاالتتــان را 

بررســی نماید.
درد مفاصل

یــا  آســیب  از  ناشــی  کــه  شــدیدی  درد  مفصــل 
التهــاب مزمــن نیســت )مثــاًل آرتریــت( می توانــد 
ُکند  زنــگ هشــدار باشــد. همچنیــن رفلکس هــای 
معمــواًل در افــرادی کــه کمبــود ویتامیــن B12 دارند 

می شــود. دیــده 
ضربان قلب تند یا نفس نفس زدن

تنگــی نفــس، تپش قلــب و بــاال بــودن ضربان قلب 
همگــی می تواننــد بــا کمبــود ویتامیــن B12 مرتبــط 

گــر شــک داریــد، آزمایــش خــون بدهید. باشــند. ا
ضعف

کمبــود  کــه روی مــوارد شــدید  در یــک مطالعــه 
کمبــود  گرفــت معلــوم شــد  ویتامیــن B12 صــورت 
و  شــده  ضعــف  ســبب  می توانــد   B12 ویتامیــن

نمایــد. تعادلــی و ســرگیجه ایجاد  مشــکالت 
زردی

زردی یــا یرقــان بــه زرد شــدن پوســت یــا ســفید 
می توانــد  کــه  می شــود  گفتــه  چشــم ها  شــدن 
ســالمتی  در  جــدی  مشــکالت  نشــان دهنده ی 

باشــد.
تورم زبان

ــد  کمبــود ویتامیــن B12 دارن ــه  ک ــرادی  برخــی از اف
دچــار التهــاب و تــورم در زبــان می شــوند. دیگــر 
عالئــم مرتبــط بــا دهــان می توانــد شــامل صــاف 
شــدن ســطح زبان و کاهش حس چشــایی باشد.

را   B12 ویتامیــن کمبــود  عالئــم  از  یــک  هــر  گــر  ا
پزشــک  کنیــد.  مراجعــه  پزشــک  بــه  داشــتید، 
می توانــد بــا یــک آزمایــش خــون ســاده تشــخیص 
گاه بــودن  کمبــودی در بــدن داریــد یــا خیــر. آ دهــد 
کمکتــان  نیــز   B12 ویتامیــن منابــع  بــه  نســبت 
از ایــن  کافــی  به انــدازه  شــوید  مطمئــن  می کنــد 
ویتامیــن دریافــت می کنیــد تــا جلــوی مشــکالت 

بالقــوه ســالمتی را بگیریــد.

کمبود ویتامین B12 در بدن عالئم 
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کوپه اســپرت و اقتصادی ســاخت تویوتا و ســوبارو 
شــد. این  خواهــد  متحــول   ،۲۰۲۲ ســال  بــرای 
کــه بــا نام هــای GR8۶ و BRZ تولیــد  محصــول 
طبیعــی  تنفــس  لیتــر  پیشــرانه ۴/۲  می شــود؛ 
خواهــد داشــت و یــک ثانیــه ســریع تر از نســل قبل 

ــد. ــاعت می رس کیلومتربرس ــد  ــرعت ص ــه س ب
اواخــر آبان مــاه ۱۳۹۹، نســل جدیــد BRZ معرفــی 
کلــی از مــدل  شــد. تصاویر ایــن محصــول، نمایــی 
می داد. ایــن  نشــان  را   GR8۶ تویوتــا  بعــدی 
و  ســپر  طراحــی  در  جزئــی  تفــاوت  خودروهــا، 
نمــای جانبــی و پشــت،  از  امــا  چراغ هــا دارنــد؛ 

مشــابه هســتند.
بــا  باریــک  چراغ هــای   ،GR8۶جدیــد نســل 
کــه از نظــر  گوشــه های خمیــده خواهــد داشــت 
ابعــاد و حالــت مثلثــی، بی شــباهت بــه مــدل اول 
نیســت. این خــودرو، همچنــان فاقــد جلوپنجــره 
بــرای  ســپر  داخــل  بــزرگ  حفــره ی  از  و  اســت 
مکــش هــوا اســتفاده می کنــد. مشــابه محصوالت 
ــد هــم فاقــد  مــدرن و سوپراســپرت، GR8۶ جدی
مه شــکن های ســنتی در طرفیــن ســپر اســت و 
حالتــی آرواره ای دارد تــا ضمــن هدایــت هــوا بــه 
ســمت چرخ هــای جلــو، آیرودینامیــک و حــس 

کنــد. تهاجمی خــودرو بهبــود پیــدا 
بــا  بیشــتری  تفــاوت   ،GR8۶ پشــت  نمــای 
کامــا مــدرن جلــوه می کنــد.  مــدل قبلــی دارد و 
بــزرگ و  بــا حجم دهــی چشــم نواز،  ســپر عقــب 
گزوزهــای دوگانــه در طرفیــن بــا  عریــض اســت. ا
قــاب ســیاه رنگ پاســتیکی هــم، جای گــذاری 
ــودرو  ــپرت خ ــس اس ــا ح ــد ت ــمندانه ای دارن هوش
شــباهت  بــا  عقــب  چراغ هــای  شــود.  تقویــت 
کــورا NSX، به کلــی  غیرقابــل انــکار بــه هونــدا /آ
متحــول شــده اند و یــک پیوســتگی باریــک در 
کــه هنــگام ترمزگیــری بــا رنــگ قرمــز،  وســط دارنــد 

روشــن خواهــد شــد.
کاســیک بــا نمایــی شــبیه بــه  کابیــن، حالتــی  در 
خودروهــای قدیمی تویوتــا و ســوبارو وجــود دارد 
کــه البتــه مــورد پســند عاقه منــدان مدل هــای 
 ۲۰۰۰ تــا   ۱۹۹۰ ســال های  در  ژاپنــی  اســپرت 
کلیدهــای فیزیکــی هماهنــگ بــا  خواهــد بــود. 
شــده اند  طراحــی   GR8۶ مــدرن  فناوری هــای 
خودروهــای  در  لمســی  دکمه هــای  از  غ  فــار تــا 
امــروزی، ســرعت عمــل راننــده را افزایــش دهنــد. 
نمایشــگر لمســی ۸ اینچ برای سیســتم ســرگرمی و 
پنــل تمــام دیجیتــال ۷ اینــچ در پشــت فرمــان 

GR8۶ نصــب خواهــد شــد.
ــود دارد  ــی وج کلیدهای ــته دنده،  ــی دس در نزدیک
کــه حالــت رانندگــی را تغییــر می دهنــد. چنانچــه، 
عاوه بــر  شــود؛  انتخــاب   )Track( پیســت  مــود 
آزادســازی تمــام قابلیت هــای فنــی GR8۶ بــرای 
بهتریــن شــتاب گیری و فرمان پذیــری، نمایــش 
کــرد  گرافیکــی روی نمایشــگرها نیــز تغییــر خواهــد 
تــا اطاعــات مــورد نیــاز راننــده در شــرایطی مشــابه 

پیســت مســابقه، ارائــه شــود.
اســت؛   BRZ ســوبارو  مشــابه   GR8۶ پیشــرانه 
کمی قوی تــر خواهــد بــود. محصــول تویوتــا،  امــا 
موتــور ۴/۲ لیتــر تخــت )بوکســر( بــا قــدرت ۲۳۵ 
تــا  دارد  نیوتن متــر   ۲۵۰ گشــتاور  و  اســب بخار 
کیلومتربرســاعت ۳/۶  ســرعت گیری صفــر تــا صــد 
کمتــر از  کند. ایــن زمــان، ۱/۱ ثانیــه  ثانیــه فراهــم 
 GR8۶ ــرای نســل قبلــی اســت. مشــابه GT8۶ ب
نیــز  سیســتم انتقــال نیــرو بــه دیفرانیســل عقــب، 

گزینــه خواهــد بــود. تنهــا 
خریــدار می توانــد، دو نــوع جعبه دنــده ۶ ســرعته 
ــد.  ــفارش ده ــرای GR8۶ س ــودکار ب ــا خ ــتی ی دس
موتور ایــن خــودرو، تــا ۷۴۰۰ دوربردقیقــه، عملکــرد 
گشــتاور را از ۳۷۰۰ تــا  اســتاندارد دارد و بیشــترین 

۷۰۰۰ دوربردقیقــه فراهــم می کنــد.
 ۱۲۷۰ و   GT8۶ مشــابه   ،GR8۶ خالــص  وزن 
کیلوگــرم خواهــد بــود؛ امــا مــدل جدیــد، از نظــر 
آیرودینامیــک و فرمان پذیــری، عملکــرد بهتــری 
خواهد داشــت. تویوتا GR8۶، از مواد ســبک وزن 
مثــل آلومینیــوم در ســقف بهــره می بــرد تــا مرکــز 
ثقــل را پاییــن نگــه دارد و ۵۰ درصــد اســتحکام 
کنــد. پیچشــی )torsional rigidity( بیشــتر فراهــم 
محصــوالت  می کننــد،  ادعــا  ســوبارو  و  تویوتــا 
جدید ایمنــی بیشــتری نســبت بــه نســخه های 
قبلــی خواهنــد داشــت. عاوه بــر عملکــرد بهتــر در 
تســت های تصــادف، مــدل مجهــز بــه جعبه دنده 
خــودکار، از فنــاوری آی ســایت ســوبارو اســتفاده 
پیش بینــی  مهمــی در  نقــش  کــه  کــرد  خواهــد 
دارد.  عابــران  بــا  برخــورد  احتمــال  و  تصــادف 
کــز  همچنیــن، سیســتم تمــاس خــودکار بــا مرا
ــب  ــتاندارد روی GR8۶ نص ــورت اس ــداد، به ص ام

خواهــد شــد.
 GR8۶ هنــوز اطاعــات دقیقــی از قیمــت نهایــی
ســوبارو  جدیــد  نســل  اســت.  نشــده  منتشــر 
ــا آســتانه قیمــت ۳۱ هــزار دالر  کنــون ب BRZ، هم ا
نیــز   GR8۶ احتمــاال،  و  می شــود  پیش فــروش 

قیمــت مشــابه خواهــد داشــت.

کــه  جدیــدی  آســیب پذیری  بــه  اخیــرا   AMD
عملکــرد شــبیه بــه Spectre دارد و پردازنده هــای 
کــرده اســت.  جدیــد ذن ۳ را درگیــر می کنــد، اشــاره 
 AMD معمــاری PSF ظاهرا ایــن آســیب پذیری بــه
گــزارش دقیــق  ارتبــاط دارد.  ای ام دی به تازگــی 
و جامعــی در مــورد نوعــی آســیب پذیری امنیتــی 
 AMD( ذن ۳  پردازنده هــای  روی  کــه  احتمالــی 
کــرده  Zen ۳( ایــن شــرکت تأثیــر می گــذارد منتشــر 
کســپلویت  ا تامز هاردور، ایــن  گــزارش  بــه   اســت. 
آســیب پذیری  بــه  شــباهت هایی  جانبــی  کانــال 
کــه ســه ســال پیــش تعــداد زیــادی  Spectre دارد 
 AMD .کــرده بــود از پردازنده های اینتــل را درگیــر 
در معمــاری ذن ۳ فنــاوری جدیــد PSF را معرفــی 
کــه بــا پیش بینــی رابطــه ی بــار و انبار هــای  کــرد 
را  کــد  اجــرای  عملکــرد  می توانــد  ذخیره ســازی 
ــر مواقــع، پیش بینی هــای  کث بهبــود ببخشــد. در ا
امــا  می شــوند؛  انجــام  فــوری  شــکل  بــه    PSF
دقیــق  پیش بینــی  کــه  دارد  احتمــال  همچنــان 
نباشــد و همیــن موضــوع به حدس اشــتباه توســط 

پردازنــده ی مرکزیــم منتهــی می شــود.
داده انــد  نشــان   AMD پردازشــی  معماری هــای 
پیش بینــی نادرســت PSF برابــر بــا بایــی اســت 
مــی آورد.  پردازنده هــا  ســر  بــر   Spectre v۴ کــه 
یــا  فرایند ایزوله ســازی  بــه  کــه  نرم افزارهایــی 
کســینگ متکــی هســتند در برابــر حــدس  سندبا
اشــتباه پردازنــده ی مرکــزی بســیار آســیب پذیرند. 
کــرده اســت تــا  AMD اخیــرا دو ســناریو توصیــف 
نشــان بدهــد پیش بینــی نادرســت PSF چگونــه 
می توانــد اتفــاق بیافتد. در ســناریوی اول، احتمال 
دارد هماهنگــی بــار و انبــار ذخیره ســازی وابســته  
بــه PSF باشــد و بعدا ایــن وابســتگی از بیــن بــرود. 

گــر در جریــان اجــرای برنامــه آدرس بــار یــا انبــار  ا
کنــد، خطــا رخ می دهــد. در  ذخیره ســازی تغییــر 
بــه  دلیــل دقیــق  ســناریوی دوم، ممکــن اســت 
نبــودن ســاختار پیش بینی کننــده ی PSF خطــا 
در تشــخیص هــر جفــت بــار و انبــار ذخیره ســازی 
پیش بینی کننــده ی  ســاختار  بیایــد.  وجــود  بــه 
کــه بتوانــد  PSF بــه  گونــه ای طراحــی شــده اســت 
هــر جفــت بــار و انبــار ذخیره ســازی را بــر اســاس 
کنــد. احتمــال  بخش هایــی از RIP آن هــا پایــش 
دارد یــک جفــت بــار و انبــار ذخیره ســازی وابســته 
باشــد و یــک جفــت دیگر وابســتگی نداشــته باشــد؛ 
گــر ســاختار پیش بینی کننــده ی  در ایــن شــرایط ا
خطــا جفــت اول را بــا دوم اشــتباه بگیــرد، خطــا 
بهبــود  بــه   PSF می گویــد   AMD می آیــد.  پیــش 
عملکــرد اپلیکیشــن ها منتهــی می شــود و در عیــن 
 AMD دارد.  امنیتــی  عــوارض  یــک  ســری  حــال 
کــه در  کــدی مشــاهده نکــرده اســت  فعــا هیــچ 
برابــر پیش بینــی اشــتباه PSF آســیب پذیر باشــد. 
بهره بــرداری  دربــاره ی  گزارشــی  هیــچ  همچنیــن 
کســپلویت منتشــر نشــده اســت. خطــر امنیتــی  از ا
 AMD .کــم اســت کثــر اپلیکیشــن ها  PSF بــرای ا
کاربــران درخواســت می کنــد PSF را فعــال نگــه  از 
کــه PSF عملکــرد اپلیکیشــن ها  دارنــد. از آن جایــی 
را بهبــود می دهــد، احتمــال می دهیــم غیرفعــال  
ــن ها  ــرد اپلیکیش ــکاتی در عملک ــه مش ــردن آن ب ک
کــه مشــغول اســتفاده از  کاربرانــی  منتهــی شــود.  
کســینگ  نرم افزارهــای متکــی  بــر تکنیــک سندبا
هســتند و دربــاره ی PSF بــه آن هــا هشــدار داده 
شــده اســت، می تواننــد به ســادگی قابلیــت PSF را 
کننــد. AMD اخیــرا به روزرســانی هایی  غیرفعــال 
 PSF کــردن کــرده اســت تــا امــکان غیرفعــال   منتشــر 

در لینوکــس هــم فراهــم شــود.

به روزرســانی جدیــد ســایبرپانک 2۰77 دســتیابی 
 AMD گرافیــک کارت هــای  بــه رهگیــری پرتــو در 
را ممکــن می کنــد؛ امــا همیــن به روزرســانی نشــان 
 DLSS بــا رقابــت  بــرای   AMD راهــکار می دهــد 

نمی شــود. آمــاده  به این زودی هــا 
گذشــته، به روزرســانی جدیــدی بــرای  هفتــه ی 
 )2۰77  Cyberpunk(  ۲۰۷۷ ســایبرپانک  بــازی 
منتشــر شــد که پشــتیبانی از فناوری رهگیری پرتو 
گرافیــک ســری  کارت هــای  ــه  ــا ری ترســینگ را ب ی
کــرد تــا انحصــار  AMD Radeon RX ۶۰۰۰ اضافــه 
انویدیــا بــرای ارائــه ی قابلیت هــای پیشــرفته ی 

نورپــردازی در بــازی مذکــور از بیــن بــرود.
گــزارش PC World، همیــن به روزرســانی  براســاس 
 FidelityFX Super فنــاوری  داد  نشــان  جدیــد 
انویدیــا،   DLSS رقیــب  دی،  ام  Resolution ای 
فعــا از راه نمی رســد. AMD پشــتیبانی از فنــاوری 
رهگیــری پرتــو بادرنــگ را در ســال ۲۰۲۰ در قالــب 
معرفــی   ۶۰۰۰  Radeon RX گرافیــک  کارت هــای 
 ۲۰۱۸ ســال  مذکــور  فنــاوری  در حالی کــه  کــرد؛ 
 2۰۰۰ RTX گرافیــک ســری کارت  هــای  ازطریــق 

ــود. ــده ب ــه ش ــا ارائ انویدی
بااین همــه، انویدیــا صرفــا روی رهگیری پرتو تمرکز 
کــه  کــرد  نکــرد و قابلیتــی بــا عنــوان DLSS طراحــی 
در نقــش مکمــل رهگیــری پرتــو ظاهــر می شــد. 
DLSS از یادگیری ماشــین و هســته های مســتقل 
 RTX گرافیــک کارت هــای  هــوش مصنوعــی در 
را درونــی  ویدئویــی  بازی هــای  تــا  بهــره می بــرد 
کمتــر اجــرا و ســپس تصویــر نهایــی را  بــا وضــوح 
کار  کند. ایــن  کاربــر آپ اســکیل  به وضــوح انتخابــی 
گرافیــک جــی فــورس  کارت هــای  باعــث می شــود 
تأثیــر منفــی شــدید ناشــی از فعال کــردن رهگیــری 

کننــد. پرتــو را خنثــی 
پرتــو  رهگیــری   ،DLSS مثــل  قابلیتــی  بــدون 
کنــد  می توانــد عملکــرد بــازی را به حــدی ضعیــف 
کــه امــکان تجربه کــردن آن وجــود نداشــته باشــد؛ 
حتــی درصــورت اســتفاده از قوی تریــن کارت هــای 
گرافیــک بــازار. عملکــرد کارت هــای AMD در بــازی 
ثابــت  را  گفتــه  ســایبرپانک 2۰77 به خوبی ایــن 

می کنــد.
ــد  ــل جدی ــون نس ــک رادئ گرافی ــای  تمامی کارت ه
گــران  هســنند و وضوح هــای چشــمگیر را  بســیار 
 XT ۶7۰۰  Radeon RX می دهنــد.  قــرار  هــدف 
گیمینــگ 1۴۴۰p ســاخته شــده؛ در حالی کــه  بــرای 
 ۶8۰۰  Radeon RX ســری  گرافیــک  کارت هــای 

گرافیــک بســیار قدرتمنــد و هــزار دالری  کارت  و 
XT ۶9۰۰ Radeon RX وضــوح ۴K را هــدف قــرار 
ســایبرپانک  نظیــر  بازی هــای  بــرای  می دهنــد. 
کــه به صــورت ســنتی متکی بــر قــدرت رســتر   2۰77
گرافیکــی عملکــردی  هســتند، این پردازنده هــای 

مثال زدنــی نشــان می دهنــد. 
کارت هــای  پــس از روشــن کردن رهگیــری پرتــو، 
بــازی  اجــرای  هنــگام   AMD جدیــد  گرافیــک 
بــا   1۰8۰p وضــوح  در  2۰77حتــی  ســایبرپانک 
بنچمارک هــای  می شــوند.  مواجــه  مشــکل 
 ۶7۰۰  Radeon RX می دهــد  نشــان  گیم اســتار 
و  پرتــو  رهگیــری  روشــن کردن  زمــان  در   XT
گرافیکــی بــازی روی Ultra و  قــرار دادن تنظیمــات 
حتــی Medium به ســختی نــرخ ۳۰ فریم برثانیــه 
بهتــر  XT اندکــی   ۶8۰۰  RX می کنــد.  حفــظ  را 
 RT Ultra حالت هــای  در  و  می شــود  ظاهــر 
 ۴۵ و   ۳۵ نــرخ  بــه  به ترتیــب   RT Medium و 
فریم برثانیــه دســت پیــدا می کند. ایــن نــرخ فریــم 
ــا قیمــت بیــش  گرافیکــی ب کارت  ــرای  همچنــان ب
گیم اســتار می گویــد  اســت.  از ۷۵۰ دالر شــرم آور 
گرافیــک مقایسه شــدنی ســری جــی  کارت هــای 
فــورس هنــگام فعال بــودن رهگیــری پرتــو ۶۶ تــا 
۱۰۰ درصــد ســریع تر هســتند. در همیــن حیــن، 
کارت  نشــان می دهــد   PC Gamer بررســی های
گرافیــک قدرتمنــد XT ۶9۰۰ Radeon RX موقــع 
بــازی  نمی توانــد  پرتــو  رهگیــری  روشــن بودن 
 1۴۴۰p وضــوح  در  حتــی  را   2۰77 ســایبرپانک 

کنــد.  اجــرا  به شــکل مناســبی 

AMD پیش تــر در ایــن زمینــه شــفاف صحبــت 
گرافیکــش  کارت هــای  کــه  بــود  گفتــه  و  کــرده 
در حال حاضــر صرفــا می تواننــد از رهگیــری پرتــو در 
کننــد. قابلیت  وضــوح 1۰8۰p به خوبــی پشــتیبانی 
کــه   AMD شــرکت Dynamic FidelityFX CAS
اســتودیو ســی دی پراجکت رد، توســعه دهنده ی 
ســایبرپانک 2۰77 را در ایــن بــازی گنجانــده اســت 
کارت هــای  و می توانــد عملکــرد بــازی را روی تمــام 
روشن شــدن  زمــان  در  دهــد،  بهبــود  گرافیــک 

ــود. ــال می ش ــو غیرفع ــری پرت رهگی
راهــکار AMD بــرای برطرف کــردن مشــکل در راه 
گرافیــک  اســت. از زمــان معرفــی رســمی کارت های 
 AMD گذشــته،  پاییــز  در   ۶۰۰۰  Radeon RX
دربــاره ی FidelityFX Super Resolution مشــغول 
گفتــه اســت این راهــکار جدیــد  صحبــت بــوده و 
کنســول های بــازی مجهــز بــه قطعــات  حتــی روی 
قابلیــت  البته ایــن  می کنــد؛  کار  هــم  قرمــز  تیــم 

احتمــاال در آینــده ی نزدیــک از راه نمی رســد.
 The اســکات هرکلمــن در مصاحبــه بــا پادکســت
 AMD کــرد قابلیــت یادشــده  ی Full Nerd اعــام 
منتشــر  میــادی  جــاری  ســال  پایــان  از  پیــش 
می شــود و راهــکار AMD برخــاف DLSS بــرای 
کار کــردن بــه هــوش مصنوعــی نیــاز نــدارد. هرکلمن 
از FidelityFX Super Resolution به عنــوان یکــی 
از پروژه هــای نرم افــزاری بــزرگ AMD و قابلیتــی 
گفتنــی اســت بررســی ها نشــان  مهــم یــاد می کنــد. 
از  امــروزی  ویدئویــی  بازی هــای  کثــر  ا می دهــد 

ــو پشــتیبانی نمی کننــد. رهگیــری پرت

نسل جدید تویوتا GR8۶ معرفی شد AMD آسیب پذیری شبیه Spectre در پردازنده های 
Zen ۳ را تشریح کرد

سایبرپانک 2۰77 نشان داد راهکار رقیب DLSS به این زودی ها آماده نمی شود
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کار  خواســته ی اصلــی تــان موفقیــت در زندگــی و 
ــه واســطه داشــتن برخــی  ــه ب ک اســت، غافــل از آن 
از افــکار و رفتــار موفــق شــدن شــما مــدام بــه تاخیــر 

ــد. ــد ش ــما دورخواه ــاد و از ش ــد افت خواه
بســیاری از مــردم فکــر می کننــد که بهتریــن راه های 
کســب مهارت هــا و عادت هاســت ولــی  موفقیــت 

کــدام یــک ؟ 
کــه شــما را  بهتریــن راه دوری از چیزهایــی اســت 
کــردن  از هدفتــان دور می کنــد، بــه جــای اضافــه 
کتورهــای منفــی را از  چیزهایــی بــه زندگیتــان فا
کنیــد. تســلیم شــدن در برابــر  زندگــی خــود حــذف 
خیلــی از آن هــا آســان اســت امــا برخی دیگــر احتیاج 

بــه زمــان دارد. 
8 رفتاری که باید از زندگی خود حذف کنید تا 

موفقیت را به دست آورید
عناویــن اصلــی که رفتارهای شــما را تحــت تاثیر قرار 

می دهند:
1- بهانه های بی منطق:

ــواده، دوســتان، رئیــس و همــکار   افــراد موفــق خان
خــود را ســرزنش نمی کننــد و خود را مســئول زندگی 
شــان می داننــد و زندگــی خــود را توســعه می دهنــد.
2- حذف کمال گرایی برای رسیدن به موفقیت:

گرایــی باعــث هــدر رفتــن زمــان می شــود و بــه  کمــال 

جــای ناراحتــی در مــورد اشــتباهات و یــا نقص هــای 
بــه  کنیــد  کــه اذیتشــان می کنــد ســعی  فیزیکــی 
کــه باعــث پیشــرفتتان می شــود  کوچــک  گام هــای 
همــه  و  نیســت  کامــل  کــس  هیــچ  کنیــد،  فکــر 

می توانــد بــرای ســایرین تصمیــم بگیرنــد.
۳- حذف ترس برای رسیدن به موفقیت:

کوچــک  گاهــی خــود را  بســیاری از مــردم بــدون آ
کت هســتند و  کــره ســا می کنند.آن هــا در طــول مذا
از ریســک کــردن اجتنــاب می کنند این ترس افــراد را 

از موفقیــت بــاز مــی دارد.
 ۴- کنترل کردن همه چیز:

و  کنیــد  کنتــرل  را  چیــز  همــه  نمی توانیــد  شــما 
کمکــی  ســعی بــر انجام اینــکار بــی فایــده اســت و 
بــه موفقیــت نمی کند.امــا بیشــتر باعــث اســترس، 
ناراحتــی، خســتگی می شــود بــه جای کنتــرل همه 

ــید. ــال باش ــی خی ــد ب کنی ــعی  ــز س چی

۵- حذف طرز فکر ثابت برای رسیدن به 
موفقیت:

بســیاری از افــراد طــرز فکــر ثابــت دارنــد و هیچ ســعی 
بــرای یادگیــری یــا تغییــر نظــر ندارنــد و ایــن طــرز فکــر 
کار را بــرای موفقیــت بیشــتر آنهــا ســخت می کنــد 

ــد. ــته مانده ان گذش ــون در  چ
۶- آرزوی های یک شبه! :

که بــه آرزوهایشــان  بعضی هــا فکــر می کننــد افــرادی 
رســیده اند یــک شــبه و شانســی موفــق شــده اند، 
امــا نمی توانیــد بــه شــانس بــرای موفقیــت تکیــه 
کنیــد. موفقیــت نیازمنــد زمــان و وقــف اســت و بایــد 

کنیــد. بــرای آینــده برنامــه ریــزی 
7- افراد منفی نگر:

گــر اطــراف شــما افــراد منفــی نگــر هســتند کــه فقــط  ا
نیمــه خالــی لیــوان را می بیننــد جــای خالی آن هــا را 
بــا افــراد خــوش بیــن و مثبت عوض کنیــد چون این 
افراد حامی شــما هســتند و شــما را برای رســیدن یه 
ــحالی  ــزه و خوش ــد و انگی ــک می کنن کم ــان  اهدافت

بیشــتری را بــرای شــما بــه ارمغــان می آورنــد.
8- نه گفتن برای رسیدن به موفقیت :

و  دارنــد  گفتــن مشــکل  نــه  در  افــراد  از  بســیاری 
کننــد و  نمی تواننــد نظــرات خــود را آزادانــه بیــان 
بــاز  خــود  موفقیت هــای  از  فــرد  می شــود  باعــث 

بمانــد.

برای موفقیت در کار و زندگی این 8 رفتار را حذف کنید

شستشــوی  و  تمیــزکاری  ترفندهــای  بیــن  در 
فایــده ای  تاثیــر و  از آن هــا هیــچ  لباس هــا برخــی 
تــا دیگــر بیهــوده  ندارند. ایــن ترفندهــا را بدانیــد 

ندهیــد. انجــام 
حتمــا همــه شــما در فضــای مجــازی ترفندهــای 
کرده ایــد  مشــاهده  تمیــزکاری  بــرای  را  مختلفــی 
کــه بســیاری از آن هــا بــه شــما ایده های مختلــف 
می دهنــد و باعــث می شــود تــا مشــکات خــود را 

کنیــد. برطــرف 
استفاده از نمک برای رنگ ندادن لباس ها

یــک فنجــان نمــک را داخــل آب بریزیــد تــا رنگ هــا 
پــس ندهنــد.

ــه عنــوان یــک مــاده  نمــک در ترکیبــات مختلــف ب
ــد از  ــر می خواهی گ ــا ا ــد ام ــل می کن ــی عم ــیار عال بس
کنیــد، الزم نیســت  رنــگ دادن لبــاس جلوگیــری 
تاثیــر  که ایــن روش  کنیــد  از نمــک اســتفاده  کــه 
ــی  خاصــی نخواهــد داشــت. نمــک فقــط در صورت
کــه قبــل از تولیــد لبــاس، داخــل پارچــه  کاربــرد دارد 
بــرای شســتن تاثیــر خاصــی  اســتفاده شــود امــا 

نخواهــد داشــت.
استفاده از نمک همراه با آب برای روشن نگه 

داشتن رنگ لباس
ــا آب بــرای  کــی همــراه ب از یــک فنجــان نمــک خورا
کنیــد. روشــن نگــه داشــتن رنــگ لبــاس اســتفاده 

لباس هــای  و  ظــرف  بــرای  احتمــااًل  ترفنــد  ایــن 
کار مــی رود و بســیاری از افــراد عقیــده  روشــن بــه 
کــه پاشــیدن نمــک خشــک روی ســطوح  دارنــد 
ــه دارد و  ــن نگ ــا را روش ــگ آن ه ــد رن ــاس، می توان لب

کنــد. دور  را  آلودگی هــا 
بســیاری از افــراد هــم لباس هــا را بــا مقــداری نمــک 
کیســه در بســته قــرار می دهند. ایــن روش  داخــل 
کامــًا خشــک باشــد  کــه نمــک  زمانــی تاثیــر دارد 
کــه بــه شــما توصیــه می کننــد نمــک را بــا  امــا زمانــی 
کنیــد، هیــچ تاثیــری نخواهــد  آب بــه لبــاس اضافــه 

داشــت.
استفاده از قهوه برای تیره نگه داشتن لباس های 

تیره
اضافــه کــردن قهــوه یــا چــای بــرای تیره نگه داشــتن 
لباس هــای تیــره هیــچ تاثیــری نــدارد. قهــوه و چــای 
بــه خوبــی رنــگ می دهنــد امــا چرخــه شستشــو بــه 

طــور میانگیــن اثــر آن هــا را از بیــن می بــرد. از طرفــی 
گــر بخواهیــد یــک لبــاس را با قهــوه تیره نگــه دارید،  ا
کنیــد تــا لــک  گالــن آب اســتفاده  حداقــل بایــد از 1۶ 
کاری  قهــوه را از بیــن ببــرد و در واقــع انجــام چنیــن 

نشــدنی اســت.
ک  استفاده از آبلیمو برای افزایش قدرت پا

کنندگی
یــک عــدد لیمــو را بــرای چرخــه شستشــو و بهتــر 

کنیــد. کنندگــی اضافــه  ک  شــدن عمــل پــا
اســید ها  زیــرا  کمی علمی اســت  مــورد  البته ایــن 
ِگل  ک و  در از بیــن بــردن آلودگی هایــی مثــل خــا
روی لبــاس مناســب عمــل می کننــد و خاصیــت 
کنندگــی دارنــد امــا از یــک لیمــوی معمولــی  نــرم 
گرفــت  نمی تــوان بیشــتر از ۳ قاشــق غذاخــوری آب 
و ایــن مقــدار از آب لیمــو هــم برای تمیــز کردن لباس 
کافــی نیســت. پس بهتــر اســت این روش را فراموش 

کنیــد.
استفاده از نرم کننده مو برای باز کردن چروک 

لباس
چــروک  شستشــو  از  بعــد  کــه  لباس هایــی  بــرای 
کننــده  کمــی آب ولــرم را بــا نــرم  می شــوند، مقــدار 
کنیــد و  مــو بــه مــدت 1۵ دقیقــه روی لبــاس اعمــال 

کنیــد. ســپس آن را بــا حولــه خشــک 
کمی علمی اســت. همــان طــور  ایــن موضــوع هــم 
گرفتــن نــرم کننــده مــو روی موهــا  کــه می دانیــد قــرار 
گــره خوردگی هــا  کــه  باعث ایجــاد ترکیباتــی می شــود 
چــروک  لبــاس  هنگامی کــه  می کنــد.  بــاز  را 
گــره می خورنــد و در یکدیگــر  می شــود، این فیبرهــا 
کــه  می پیچنــد اما ایــن روش زمانــی موثــر اســت 
چروک هــای لبــاس، خیلــی عمیــق و زیــاد نباشــند 
کــه در ایــن صــورت هیــچ تاثیــری نخواهــد داشــت. 
بــه عنــوان مثــال نــرم کننــده مــو هیــچ تأثیــری در بــاز 
کتــان یــا شــلوار جیــن نــدارد. کــردن چــروک لبــاس 

استفاده از سرکه برای ضدعفونی کردن لباس ها
کــرده و  یــک چهــارم فنجــان ســرکه را بــا آب ترکیــب 
کنیــد. کــردن بــه لباس هــا اضافــه  بــرای ضدعفونــی 
ــردن لبــاس  ک ــرای تمیــز  ســرکه ســفید داخــل آب ب
کــردن و  خــوب عمــل می کنــد امــا در ضدعفونــی 
کتــری و ویــروس تاثیــر  جلوگیــری از پخــش شــدن با

ــدارد. ــی ن خاص

هــر چنــد نمی تــوان تاثیــر نــوع عطــر را هــم در ایــن 
کــرد البتــه نــوع خــوب عطــر لزومــا  مانــدگاری انــکار 

گــران بــودن آن نیســت. بــه معنــای 
کنــار خریــد  کــه در  خیلی هــا دنبال ایــن هســتند 
کــه بــوی عطــر  کننــد  کاری  عطــر مطلــوب بتواننــد 
مانــدگاری بیشــتری داشــته باشــد حتمــا دیده اید 
کــه بعضــی افراد همیشــه بــوی خوبــی می دهند تا 
کــه می تــوان مســیر حرکت آنهــا را بــا عطری  جایــی 

کــرد. کــه از خــود بــه جــا می گذارنــد شناســایی 
تا به حال از خودتان پرسیده اید راز این بوی 

خوش چیست؟
گــران قیمــت  ــه یــک عطــر  بــه طــور حتم ایــن راز ب
افــراد  میان ایــن  در  چــون  نمی شــود  محــدود 
کــه چنــدان بــه دنبــال  کســانی  خوشــبو هســتند 
گران قیمت نیستند و با انتخاب  خرید عطرهای 
ــد عطــر درســت و از طــرف دیگــر افــرادی هــم  خری
گــران قیمــت می خرنــد ولــی هیچ  فقــط عطرهــای 
گاه چنیــن خوشــبو نیســتند؛ هــر چنــد نمی تــوان 
کــرد  تاثیــر نــوع عطــر را هــم در ایــن مانــدگاری انــکار 
گــران  البتــه نــوع خــوب عطــر لزومــا بــه معنــای 
بــودن آن نیســت امــا جــدا از نــوع عطــر روش هایــی 
کــه می توانــد ماندگاری و پایــداری  هــم وجــود دارد 

عطــر را افزایــش دهــد.
پوست باید تمیز باشد

پوســت ســالم، رمــز اســتفاده موفــق از محصــوالت 
آرایشــی و زیبایــی اســت. ابتــدا مطمئــن شــوید 
کامــا  از عطــر  از اســتفاده  پوســت شــما پیــش 
شســته و تمیــز اســت و هیــچ بــوی نامطبوعــی 
نمی دهــد تــا بــوی عطــر تحــت الشــعاع قرار بگیــرد. 
مطمئــن  عطــر  از  اســتفاده  از  قبــل  همچنیــن 
کــه خــراش و زخــم روبــازی روی پوســت  شــوید 
خــود نداریــد چــون ترکیــب عطــر بــا مایعــات بــدن 

می شــود. نامطبــوع  بــوی  باعث ایجــاد 
عطر، بوی بدن را نمی پوشاند

کــه عطــر بــرای پوشــاندن  توجــه داشــته باشــید 
بــوی بــدن طراحــی نشــده اســت بلکــه نقــش آن 
گــر بــدن  کــردن اســت، بنابرایــن ا بیشــتر خوشــبو 
کــردن بــوی تنــدی می گیرد  شــما بــه واســطه عرق 
بــا عطــر نمی توانیــد آن را بپوشــانید چــون بــوی 
بــدن شــما بــر عطــر غلبــه می کنــد. بهتریــن کار این 
کــه بــرای  کــه بــا ضــد تعریــق و بوبرهایــی  اســت 
همیــن منظــور طراحــی شــده اند بــوی بــدن خــود 

کنیــد. را بگیریــد و بعــد بــا عطــر بــدن را خوشــبو 
آیا طریقه استفاده درست از عطر را می دانید؟

عطــر را روی قســمت های نبــض دار بــدن اســپری 
کنیــد، آن هــم نــه از فاصلــه خیلی نزدیــک. عطری 
که از فاصله نزدیک اســپری شــود روی یک نقطه 
بــه  آن  بــوی  احتمال اینکــه  و  می شــود  جمــع 
تلخــی بزنــد، زیــاد می شــود این نکتــه در اســتفاده 
ــد اســپری نیــز صــدق  از اســپری بــدن بعــد از خری
می کنــد. دســتتان را در فاصلــه 1۰ تــا 1۵ ســانتی 
متری ایــن نقــاط نبــض دار بگیریــد و بــه آرامی عطر 
را اســپری کنیــد. در مــورد مچ دســتان یک نکته را 
بــه خاطــر داشــته باشــید؛ بعــد از اســتفاده از عطــر، 
کار باعــث خــراب  مچ هــا را بــه هــم نســایید، این 

شــدن بــوی عطرتــان می شــود. 
عطر را روی نبض بزنید

کــه عطــر را بــه  بســیاری از خانم هــا نمی داننــد 
کجــای پوســت خودشــان بزننــد. عطــر بایــد بــه 
در  شــود.  زده  اســت  نبــض  دارای  کــه  نقاطــی 
حقیقــت نقــاط دارای نبــض، نقاطــی هســتند که 
کمتریــن حــد  فاصلــه رگ هــا از ســطح پوســت بــه 
خــود می رســد و در همیــن نقــاط، رگ هــای خونی 
ــه  ــه ب ک ــد  ــان می دهن ــتری از خودش ــرارت بیش ح
کوچــک عطــر عمــل می کنــد  صــورت یــک پمــپ 
و بــوی عطــر هــم بهتــر متصاعــد می شــود. نقــاط 
دارای نبــض عبارتنــد از مــچ دســت، پشــت گوش، 
پشــت زانــوی پــا و پشــت آرنــج دســت و قســمت 
گلو.بــرای دوام بیشــتر بــوی عطــر، روی  پاییــن 
کــه جریــان  مچ هــای پــا نیــز می توانیــد عطــر بزنیــد 
ــکان  ــاال ام ــه ب ــن ب ــر را از پایی ــدن عط ــد ش متصاع

پذیــر می ســازد.
عطر روی پوست مرطوب بیشتر می ماند

ــتفاده از  ــل از اس ــت قب ــک اس ــتتان خش ــر پوس گ ا
عطــر مرطــوب کننده را فراموش نکنیــد تا رطوبت 
و نرمــی را بــه پوســتتان بازگردانیــد. برخــی برندهــا 
عطــر مرطــوب کننده و لوســیون بــدن بــا رایحه ای 
را  خــود  عطــر  دوام  تــا  می کننــد  تولیــد  مشــابه 
ــوع اســت  ــر عطــر شــما این ن گ کننــد. ا ــر  چنــد براب
گــر از ایــن نــوع نیســت  کارتــان راحــت اســت امــا ا
بــه خــرج دهیــد  کمی خاقیــت  خودتــان بایــد 
کــه بــوی مشــابه عطرتــان  کنیــد  کرمی انتخــاب  و 
بــدن  داشــته باشــد. اصلــی تریــن بخش هــای 
گــردن و پشــت آرنــج  بــرای پاشــیدن عطــر مــچ، 
اســت. پیــش از اســتفاده از عطر ایــن قســمت ها 
ــرم  ک ــا  کننــده بزنیــد و اجــازه بدهیــد ت را مرطــوب 
توســط پوســتتان  بــه خوبــی  کننــده  مرطــوب 
کــه پــس از  ــد  ــر هــم پوســتی داری گ جــذب شــود، ا
کــرم مرطــوب کننده خشــک باقــی می ماند،  زدن 
بایــد عطــر را در طــول روز و شــب در نقــاط مختلــف 
ــر را  ــک عط ــت خش ــون پوس ــد چ کنی ــرار  ــدن تک ب

می مکــد و رایحــه آن را زودتــر از بیــن می بــرد.

ترفندهای به دردنخور شستشوی لباس راه حل های ماندگاری بیشتر بوی عطر و ادکلن بر بدن

خانه داریدنیای مد  

غ سوخاری”،مناســب بــرای   “ســاندویچ فیلــه مــر
تمــام عاشــقان غذاهای ســوخاری می باشــد.این 
دســتور تهیــه آســان و خوش مــزه را برای یکبار هم 
کنیــد تــا لــذت یــک ســاندویج  کــه شــده امتحــان 

کنیــد. کچــری را احســاس  ال
غ ســوخاری یــک تنــوع در  ســاندویچ فیلــه مــر
کــه عــاوه برلذیــذ بــودن  خــوردن ســاندویج اســت 
آن، نســبت به دیگر فســت فودها ســالم تر اســت.

مواد الزم برای 2 نفر
غ :2 عدد • فیله مر

• ماست :1 قاشق غذاخوری
• آب لیمو ترش :2 قاشق غذاخوری

• روغن زیتون :2 قاشق غذاخوری
• آرد سفید :1 لیوان

• سس همبرگر :2 قاشق غذاخوری
• نمک و فلفل سیاه :به مقدار کافی
• پاپریکا و پودر سیر :به مقدار کافی

• نان همبرگر یا فانتری :2 عدد
غ سوخاری دستور پخت ساندویچ فیله مر

ــا  غ را ب کاســه مناســب فیله هــای مــر داخــل یــک 
ماســت، آب لیمــو تــرش، روغــن زیتــون و مقــداری 
نمــک، فلفــل ســیاه، پــودر ســیر و پاپریــکا مخلوط 
کنیــد و خــوب هــم بزنیــد تا فیله ها مــزه دار شــوند.

ــا ســلفون بپوشــانید و در  غ هــا را ب ســپس روی مر
ــا دو ســاعت اســتراحت  یخچــال بــه مــدت یــک ت

دهیــد.
کاســه ای  غ،داخل  بعد از طعم دار شــدن فیله مر
آرد ســفید را بــا مقــداری نمــک، فلفــل ســیاه و 
کاســه ای  کنیــد. در  ادویه هــای دلخــواه مخلــوط 

دیگــر آب یــخ بریزیــد.
ســپس تابــه ای را روی حــرارت مایــم قــرار دهیــد 
کافــی روغــن داخــل آن بریزیــد تــا  و به انــدازه ای 
کــردن در روغــن غوطــه ور  فیله هــا هنــگام ســرخ 

شــوند.
کامــا  ســپس فیله هــا را ابتــدا داخــل آرد ســفید 
ــد و مجــددا  بغلطانیــد و بعــد در آب ســرد بینداری
کار را ســه تــا چهار مرتبه  داخــل آرد بغاطانید.ایــن 

کامــا جــذب فیله هــا شــود. ــا آرد  انجــام دهیــد ت
فیله هــای آردی شــده را در روغــن داغ بینداریــد تــا 

کاما ســرخ شــوند.
ســپس فیله هــای ســرخ شــده را روی دســتمال 
گرفتــه  گیــر قــرار دهیــد تــا روغــن اضافیــش  روغــن 

شــود.
ــی  کنیــد و داخــل آن را خال ــاز  گــت را ب نان هــای با
کمــی از ســس همبرگــر را داخــل آن  کنیــد. ســپس 
ــرار دهیــد. ــد و فیله هــای را داخــل نان هــا ق بریزی

در صــورت تمایــل مقــداری کاهــو، گوجــه فرنگی و 
گــت  خیارشــور خــرد شــده نیــز داخــل نان هــای با
غ ســوخاری را  قــرار دهیــد و ســاندویج فیلــه مــر

کنیــد. میــل 

غ سوخاری” بسیار ساده و خوشمزه “ساندویچ فیله مر
دستپختربخ

موفقیتربخ
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