
دولت اصناف آسیب دیده از کرونا را دریابد: 

تعطیلی مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ در اصفهان

ماعی
جت

ی، ا
صاد

 اقت
امه

وزن
ر

www.presssimayeshahr.ir

سال پنجم - شماره  11۰2 - چهارشنبه  18  فروردین  1۴۰۰ -  2۴ شعبان  1۴۴2
7  آوریل    2۰21 - قیمت : 2۰۰۰ تومان - 8 صفحه

2

۴

ــه بســیاری از فعاالن ایــن  ک ــی تحقــق یافتــه  ــوازم خانگــی در ســال ۹۹ در حال ــواع محصــوالت ل رشــد متوســط ۴۴ درصــدی تولیــد ان
صنعــت بــرای تأمیــن مــواد اولیه مورد نیاز خود درگیر مشــکالت هســتند و فروشــندگان لــوازم خانگــی از وجود مقادیر 
زیــادی لــوازم خانگــی قاچــاق در بــازار خبــر می دهنــد. پــس از اعمــال دور ســوم تحریم هــای اقتصــادی یکجانبــه از 
کــه تــا پیــش از ایــن بــه عنــوان پرطرفدارتریــن  ســوی آمریــکا علیه ایــران، تعــدادی از برندهــای شــاخص خارجــی 
برندهــای بــازار لــوازم خانگی ایــران شــناخته می شــدند بــرای در امــان مانــدن از تبعــات تحریم هــای آمریــکا، 
کــه بــر اســاس آمارهــا یــک بــازار مهــم و راهبــردی بــرای آنهــا محســوب می شــد،  از بــازار لــوازم خانگی ایــران 
خــارج شــدند. بســیاری از فعــاالن اقتصــادی و صاحبــان واحدهــای صنفــی فــروش لــوازم خانگــی پــس از 
خروج ایــن برندهــا از بــازار کشــور، تصــور می کردنــد کــه صنعت لــوازم خانگی ایران ظرفیت پاســخگویی به 
نیــاز مشــتریان داخلــی را نــدارد و البته ایــن تصــور نیــز تــا حــد زیــادی قابــل پیش بینــی بــود زیــرا بــر اســاس 
آمارهــای منتشرشــده از ســوی وزارت صمــت، رونــد تولیــد خــودرو در شــرکت های خودروســازی داخلــی 
در ســال ۹۸ نســبت بــه بــازه زمانــی پیــش از تحریم هــای اقتصــادی آمریــکا، بیــش از ۴۰ درصــد کاهــش 

گمــان می کردنــد... یافتــه بــود و بــر همیــن اســاس اغلــب فعــاالن بــازار 

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:۳

۵۰۳ میلیارد تومان پروژه فعال در دستور کار است

گذشــته خبــری توســط رســانه ها مبنــی بــر  در روزهــای 
کســی در  کرایــه تا افزایــش ۳۰ درصــدی و سراســری نــرخ 
کــه نگرانــی اقشــار مختلــف  خطــوط مختلــف منتشــر شــد 

جامعــه را بــه دنبــال داشــت. 
گذشــته خبــری توســط رســانه ها مبنــی بــر  در روزهــای 
کســی در  کرایــه تا افزایــش ۳۰ درصــدی و سراســری نــرخ 
کــه نگرانــی اقشــار مختلــف  خطــوط مختلــف منتشــر شــد 

جامعــه را بــه دنبــال داشــت.
کســیرانی اصفهــان  پیگیری هــا از مدیرعامــل ســازمان تا
کالن شــهر اصفهــان  نشــان می دهــد چنیــن موضوعــی در 
کمیســیون  کســی در  کرایــه تا صحــت نــدارد و افزایــش نــرخ 
حمــل و نقــل شــورای اسالمی شــهر اصفهــان در دســت 
مــاه  اردیبهشــت  اوایــل  تــا  آن  تکلیــف  و  بررسی اســت 

مشــخص خواهــد شــد.
هــادی منوچهــری اظهــار داشــت: براســاس قانــون، هــر 
شــهرداری و فرمانــداری بــه صــورت مســتقل نســبت بــه 
کرایــه اقــدام می کنــد و خبــر مربــوط بــه افزایــش ۳۰  افزایــش 
کســی رانی صحیــح نیســت. کرایــه تا درصــدی و سراســری 
کســی شــهر  کرایــه تا وی افــزود: تــا امــروز تغییــری در نــرخ 
اصفهــان بــه وجــود نیامــده و درصــد افزایــش بــر اســاس 
کالن شــهر  مصوبــات هــر شــهر شــناور اســت. بــرای مثــال 
تهــران در ســال جــاری ۳۵ درصــد و شــهر قزویــن 29 درصــد 

کســی افزوده انــد. کرایــه تا بــه 
کســیرانی شــهرداری اصفهــان در  مدیرعامــل ســازمان تا
کمیســیون  پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر مصوبــات اخیــر 
حمل و نقل شــورای شــهر گفت: عدد پیشــنهادی توســط 
شــهرداری و شورای شــهر اصفهــان ۳۰ درصــد نیســت و 
ــدد  ــر، ع ــوارد دیگ ک و م ــتهال ــی و اس ــار ترافیک ــه ب ــبت ب نس

کمتــری در حــال بررســی اســت.
در  بررســی  از  پــس  شــده  اعــالم  درصــد  کــرد:  بیــان  وی 
کمیســیون حمــل  و  نقــل شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
بــه صحــن علنــی شــورای شــهر ارجــاع داده شــده و پــس از 
تصویــب نهایــی، بــه فرمانــداری اصفهــان ارســال می شــود.
کــرد:  کســیرانی اصفهــان تصریــح  مدیرعامــل ســازمان تا
کمیســیون حمــل  کرایــه توســط  بررســی درصــد افزایــش 
کرایه هــا در  و نقــل در همیــن هفتــه و خبــر نهایــی افزایــش 

اوایــل اردیبهشــت مــاه اعــالم خواهــد شــد.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی اصفهان: 

کسی خواهیم  کرایه تا افزایش 
داشت، 

اما از اردیبهشت ماه 
خبرربخ

رئیــس اداره جنــگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
در  جــاده  احــداث  طــرح  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
نشــده  فریدونشــهر هنــوز منتفــی  بلــوط  جنگل هــای 

اســت.
گفت وگــو بــا  مهــر اظهــار داشــت:  مرتضــی بــرزو زاده در 
شهرســتان  بلــوط  جنگل هــای  در  جاده ســازی 
طبیعــی،  منابــع  کل  ادارات  مخالفــت  بــا  فریدونشــهر 
محیط زیســت و راه شهرســازی اســتان، کمک رســانه ها 
و ســازمان های مــردم نهــاد محیط زیســتی و ورود اداره 
گذشــته بخیــر  اطالعــات خوشــبختانه اســفندماه ســال 

گذشــت امــا هنــوز منتفــی نشــده اســت.
کــه البتــه نیــت خیــر  گــروه جهــادی  وی ادامــه داد: یــک 
بــرای مناطــق  آنهــا ســاخت جــاده  و هــدف  داشــتند 
محــروم و خدمــات رســانی بــود، بــا راهنمایــی اشــتباه 
دوم  پشــتکوه  در  وزوه  روســتای  بــرای  افــراد،  برخــی 
فریدونشــهر می خواســتند جاده بســازند در حالی که این 
روســتا یــک جــاده دارد و اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 
در حــال حاضــر از همیــن راه در قالــب طــرح حفاظــت از 
کــرده  جنگل هــای بلــوط به ایــن روســتا خدمــات رســانی 

گاز توزیــع می کنــد. کپســول  و 
نابودی ۳ هزار درخت بلوط کهنسال برای کوتاه 

کردن مسیر جاده
رئیــس اداره جنــگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
گــروه جهادی قصد داشــتند  اســتان اصفهــان افزود: ایــن 
بــا احــداث جــاده مســیر این روســتای ۱۰ خانــواری بــه 
کــه اجــرای آن بــه قیمــت  کننــد در حالــی  کوتاه تــر  شــهر را 
کهنســال بلــوط  نابــودی بیــش از ۲ تــا ســه هــزار درخــت 
کل  اداره  کــرد:  بــرزو زاده خاطرنشــان  تمــام می شــود. 
منابع اداره راه و شهرســازی اســتان نیز به لحاظ مســائل 
فنــی با ایــن طرح مخالــف بود زیرا کارشناســان می گفتند 
هزینــه نگهــداری آن زیــاد اســت و می تــوان جــاده قدیــم را 

کــرد. بهســازی 
کنان روســتای وزوه حتی از موضوع  وی ابراز داشــت: ســا
روســتاییان  نداشــتند، این  اطــالع  جــاده  احداث ایــن 

و  هســتند  خودکفــا  و  دارنــد  دامــداری  و  کشــاورزی 
گــروه جهادی  مسیرشــان زیــاد بــه شــهر نمی افتــد اما ایــن 
بــا هــدف خدمــات رســانی می خواســتند جــاده بســازند 
گذشــت امــا  کــه شــد قضیــه بخیــر  کــه بــا مخالفت هایــی 

هنــوز منتفــی نشــده اســت.
مخالف جاده سازی در جنگل های بلوط هستیم

رئیــس اداره جنــگل اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
کــرد: مــا همچنــان مخالف ایــن  اســتان اصفهــان تصریــح 
از  حفاظــت  بــرای  تــوان  حــد  در  و  هســتیم  طــرح 
جنگل هــای بلــوط تــالش می کنیــم زیــرا همیــن ســطح 
کــه وجــود دارد نبایــد بــه بهــای جــاده ســازی  کــم جنگلــی 

از بیــن بــرد.
کولوژیکی جنگل ها  بــرزو زاده بــا اشــاره خدمات بی نظیر ا
کــرد: حتــی یــک اصلــه درخــت بــرای  کیــد  بــرای انســان، تا
مــا مهــم و ارزشــمند اســت در حالــی جاده ســازی در ایــن 
مســیر نــه تنهــا باعــث نابــودی هــزاران درخــت بلــوط 
گران را بــرای  می شــود بلکــه راه افــراد ســودجو و ســودا

قطــع بیشــتر درختــان همــوار می کنــد.
یــگان  مأمــوران  و  قرق بانــان  کنــون  ا هــم  افــزود:  وی 
حفاظــت منابــع طبیعــی جــاده قدیم ایــن منطقــه را 
از قطــع درختــان در مســیر این جــاده  و  کــرده  کنتــرل 
گــر دو جــاده  توســط ســودجویان جلوگیــری می کننــد امــا ا
کنترل ایــن ناحیــه دشــوار می شــود و ایــن امــر بــه  باشــد، 

جنــگل آســیب جبــران ناپذیــری وارد می کنــد.
اســتان اصفهــان دارای ۶۵ هــزار هکتــار جنــگل طبیعــی 
کــه به طــور عمــده در دو شهرســتان فریدونشــهر  اســت 
کنــده  ــار پرا ــا ۲۵ هــزار هکت ــار و ســمیرم ب ــا ۴۰ هــزار هکت ب
کمتر از ۰.۱ هکتار  اســت. برپایه آمار ســرانه جنگل اســتان 
گونه ای  کم از تنوع  اســت اما با وجود وســعت به نســبت 
گونــه درختــی ودرختچــه ای برخــوردار اســت. خوبــی ۳۵ 
ایــن اســتان از نظــر تقســیم بنــدی نواحــی رویشــی در ۲ 
گرفتــه اســت  گرســی و ایــران تورانــی قــرار  ناحیــه رویشــی زا
گرســی غــرب و جنــوب اســتان را  کــه ناحیــه رویشــی زا
شــامل می شــود و بقیــه مناطــق اســتان جــزو ناحیــه 

اســت. تورانــی  رویشــی ایرانی 

جاده سازی در جنگل های بلوط فریدونشهر 
منتفی نشده است

خبرربخ

تحریم و کرونا چه تاثیری بر تولید لوازم خانگی گذاشت؟

شهرداری شاپورآباد

ورثه مرحوم حاج غالمحسین عابدی
)علی ثریا، مصطفی، بدرالزمان، مهدی همگی عابدی(

پــس از حمــد خــدا و درود و صلــوات بــر محمــد و آل محمــد )ص( دراجــرای تبصــره ۴ مــاده واحــده قانــون نحــوه 
ک و اراضــی موردنیــاز شــهرداری مصــوب 1۳7۰/۰7/28 تصویــر نظریــه هیــات ســه نفــره منتخــب  تقویــم ابنیــه، امــال
کــد رهگیــری 1۳9922۰۵۰۵9۰1۰۰8 مــورخ 99/12/7 مربــوط بــه پرونــده  کارشناســی رسمی دادگســتری بــه شــماره 
ک ثبتی شــماره ۳۵ به متــراژ 2771/۳۳  شــماره 99۰998۳7۵1۳۰1117 پیرامــون اراضــی تفکیکــی مجموعــه غدیــر پال
کارشناســی بــه آن ورثــه ابــالغ می گــردد. مقتضیســت وفــق الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و  مترمربــع براســاس نظریــه 
ک بــرای اجــرای برنامه هــای عمومــی، عمرانــی، نظامی دولــت مصــوب 1۳۵8/11/17 شــورای  تملــک اراضــی و امــال
ــار  ــه انحص ــه )1( برگ ــدارک مثبت ــتن م ــت داش ــا در دس ــه ب ــخ نام ــدت 1۵ روز از تاری ــرف م ــران، ظ ــالب جمهوری ای انق
وراثــت، 2( ســند یــا قولنامــه مالکیــت زمیــن، ۳( ارائــه تقســیم نامــه همــه افــراد از زمیــن( بــه شــهرداری جهــت توافق یا 
کارشناســی رسمی دادگســتری اقــدام نماییــد. درغیرایــن صــورت و پس از  دریافــت وجــه قدرالســهم براســاس قیمــت 

مهلــت مقــرر طبــق مقــررات مربوطــه اقــدام خواهــد شــد.
ضمنــًا جهــت دریافــت وجــه ارائــه مــدارک مثبتــه الزامیســت درغیراینصــورت اســتنکاف مالــک از انجــام معاملــه یــا 

11199۰۳ / م الفمجهــول بــودن مالــک تلقــی می گــردد.

اطالعیه مرحله دوم

شهرداری شاپورآباد

ورثه مرحوم حاج علی آقای عابدی
1( غالم حسین )علی ثریا، مصطفی، بدرالزمان، مهدی همگی عابدی(

2( )باقر( محمدرضا، علیرضا، فرزانه، مریم، مرضیه همگی عابدی ورثه خانم فرخنده عابدی )نگار، نیلوفر، حسن قچاقی( خانم سادات جوادزاده
۳( ورثه زهرا )همدم( حسن، حسین، عباس، اقدس، مهین، فروغ، فخری، فریبا، همگی احمدی(

۴( ورثــه نصــرت عابــدی )علــی، جــالل، جمــال، مهــدی، اشــرف همگی کرباســیان و ورثه حســین کرباســیان )کیوان کرباســیان، مهران کرباســیان و فخری 
میراحمدی(

۵( ورثه عصمت عابدی )علی، حسین، عباس، حسن، مهین، نسرین، پروین همگی خالق زاده گان(
۶( ورثه رفعت عابدی )علی، رحمت اله، مصطفی، عباس، حشمت اهلل، مهری، محبوبه، مهین همگی کرباسی زاده اصفهانی(

با سالم و احترام،
ک و اراضــی موردنیــاز  پــس از حمــد خــدا و درود و صلــوات بــر محمــد و آل محمــد )ص( دراجــرای تبصــره ۴ مــاده واحــده قانــون نحــوه تقویــم ابنیــه، امــال
کــد رهگیــری 1۳9922۰۵۰۵9۰1۰۰8  کارشناســی رسمی دادگســتری بــه شــماره  شــهرداری مصــوب 1۳7۰/۰7/28 تصویــر نظریــه هیــات ســه نفــره منتخــب 
ک ثبتــی شــماره ۳۴ بــه متــراژ 33۰/1۶  مــورخ 99/12/7 مربــوط بــه پرونــده شــماره 99۰998۳7۵1۳۰1117 پیرامــون اراضــی تفکیکــی مجموعــه غدیــر پــال
ک بــرای اجــرای  کارشناســی بــه آن ورثــه ابــالغ می گــردد. مقتضیســت وفــق الیحــه قانونــی نحــوه خریــد و تملــک اراضــی و امــال مترمربــع براســاس نظریــه 
برنامه هــای عمومــی، عمرانــی، نظامی دولــت مصــوب 1۳۵8/11/17 شــورای انقــالب جمهوری ایران، ظــرف مدت 1۵ روز از تاریخ نامه با در دســت داشــتن 
مــدارک مثبتــه )1( برگــه انحصــار وراثــت، 2( ســند یــا قولنامــه مالکیــت زمیــن، ۳( ارائه تقســیم نامه همه افــراد از زمین( به شــهرداری جهت توافــق یا دریافت 
کارشناســی رسمی دادگســتری اقــدام نماییــد. درغیرایــن صــورت و پــس از مهلــت مقــرر طبــق مقــررات مربوطــه اقــدام  وجــه قدرالســهم براســاس قیمــت 

خواهــد شــد.
ضمنًا جهت دریافت وجه ارائه مدارک مثبته الزامیست درغیراینصورت استنکاف مالک از انجام معامله یا مجهول بودن مالک تلقی می گردد

11199۰۶ / م الف

اطالعیه مرحله دوم

قهرمان ماراتن ایران: 

اختالفم با دوندگان مطرح ذهنی است
۶

کم توجهی دولت روحانی 
کم درآمدها به تأمین مسکن 

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:

کز شماره گذاری و دفاتر تعویض  مرا
ک شهرستان های وضعیت قرمز  پال

در استان اصفهان تعطیل شد

مردم به دلیل فشار معیشتی 
۸میلیارد برگه  سهام عدالت 

خود را فروختند

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل:

افزون بر ۲۰۷ میلیون دالر کاالی 
غیرنفتی از آران و بیدگل صادر شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان: 

میزان فرونشست زمین در 
اصفهان ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر است

2

۳

۴

2

۳

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان:  

غ نوروزی  کشتار ۸۵۰تن مر
در اصفهان هم نیاز بازار را تأمین نکرد

مدیر کل زندان های استان اصفهان خبر داد: 

استفاده از پابند الکترونیک 
برای ۱۲۰ زندانی

۳

۴
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اقتصاد7  آوریل    2۰21 2

خبر

انــواع  تولیــد  درصــدی   ۴۴ متوســط  رشــد 
محصــوالت لــوازم خانگــی در ســال ۹۹ در حالــی 
کــه بســیاری از فعاالن ایــن صنعــت  تحقــق یافتــه 
بــرای تأمیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز خــود درگیــر 
مشــکالت هســتند و فروشــندگان لــوازم خانگــی از 
وجــود مقادیــر زیــادی لوازم خانگــی قاچاق در بــازار 

می دهنــد. خبــر 
پــس از اعمــال دور ســوم تحریم هــای اقتصــادی 
ــدادی از  ــران، تع ــکا علیه ای ــوی آمری ــه از س یکجانب
کــه تــا پیــش از ایــن  برندهــای شــاخص خارجــی 
لــوازم  بــه عنــوان پرطرفدارتریــن برندهــای بــازار 
خانگی ایــران شــناخته می شــدند بــرای در امــان 
بــازار  از  آمریــکا،  تحریم هــای  تبعــات  از  مانــدن 
کــه بــر اســاس آمارهــا یــک بــازار  لــوازم خانگی ایــران 
مهــم و راهبــردی بــرای آنهــا محســوب می شــد، 
خــارج شــدند. بســیاری از فعــاالن اقتصــادی و 
صاحبــان واحدهــای صنفــی فــروش لــوازم خانگی 
کشــور، تصــور  پــس از خروج ایــن برندهــا از بــازار 
کــه صنعــت لــوازم خانگی ایــران ظرفیت  می کردنــد 
ــه نیــاز مشــتریان داخلــی را نــدارد و  پاســخگویی ب
البته ایــن تصــور نیز تــا حد زیــادی قابل پیش بینی 
بــود زیــرا بــر اســاس آمارهــای منتشرشــده از ســوی 
وزارت صمــت، رونــد تولیــد خــودرو در شــرکت های 
خودروســازی داخلــی در ســال ۹۸ نســبت بــه بــازه 
زمانــی پیــش از تحریم هــای اقتصــادی آمریــکا، 
کاهــش یافتــه بــود و بــر همیــن  بیــش از ۴۰ درصــد 
می کردنــد  گمــان  بــازار  فعــاالن  اغلــب  اســاس 
صنعــت  همچــون  نیــز  خانگــی  لــوازم  صنعــت 
خودروســازی پــس از دور جدیــد تحریم هــا قــادر بــه 

کامــل نیســت. ــازار بــه صــورت  تأمیــن نیــاز ب
کــه ثمــره چندین ســال تحقیق  ایــن در حالــی بــود 
و توســعه در صنعــت لــوازم خانگی ایــران بــه تازگــی 
گرفتــه  از ســوی برندهــای شــاخص داخلــی بــه کار 
شــده بــود امــا حضــور برندهــای خارجــی در بــازار 
ــرف  ــه مص ــر ذائق ــرای تغیی ــا ب ــتمر آنه ــالش مس و ت
خانواده های ایرانــی در اســتفاده از لــوازم خانگــی 
کیفیــت داخلــی  ــود، محصــوالت با باعــث شــده ب
برخــوردار  بــازار  در  مناســبی  جایــگاه  از  نتواننــد 
کــره ای از بــازار  شــوند و پــس از خــروج برندهــای 
ــی تعــدادی  گمانه زن ــه رغــم  ــوازم خانگی ایــران، ب ل
کارشناســان اقتصــادی در خصــوص  از فعــاالن و 
ناتوانــی شــرکت های داخلــی تولیدکننــده لــوازم 
کــه در رفــع  کردنــد  خانگی، ایــن شــرکت ها ثابــت 
کشــور و در  از  بــه محصــوالت خــارج  وابســتگی 
زمینــه تولیــد محصــوالت بــا کیفیــت لــوازم خانگی 

ــد. ــن دارن گفت ــرای  ــی ب ــی، حرف داخل

آمارهــای منتشــر شــده از ســوی وزارت صنعــت، 
معــدن و تجــارت نشــان می دهــد، تحریم هــای 
کــه منجــر بــه خــروج  اقتصادی ایــاالت متحــده 
خانگی ایــران  لــوازم  بــازار  از  کــره ای  برندهــای 
شــد نــه تنهــا تأثیــر منفــی بــر بــازار و صنعت ایــن 
اســت  نگذاشــته  در ایــران  محصوالت هایتــک 
بلکــه اعمــال تحریم هــا و خــروج تولیــدات خارجــی  
لوازم خانگــی  واردات  ممنوعیــت  بازار ایــران،  از 
خارجی و همچنین کاهش نســبی قاچاق، تولید 
محصــوالت لــوازم خانگــی ســاخت داخــل را در 
ــا  ــط ب ــور متوس ــا به ط ــل از تحریم ه ــا قب ــه ب مقایس
کــرده و نــرخ رشــد تولید  رشــد ۴۴ درصــدی مواجــه 
در برخــی از محصــوالت لــوازم خانگــی همچــون 
یخچــال و فریــزر بیــش از ۱۰۰ درصــد بــوده اســت.
همچنیــن اطالعــات ارائــه شــده از ســوی تعــدادی 
نشــان  کشــور  معتبــر  داده ســنجی  کــز  مرا از 
می دهــد در حــال حاضــر بیــش از ۳۰۰ برنــد داخلــی 
تولیــد لــوازم خانگــی در ایــران مشــغول فعالیــت 
کــه محصــوالت آنهــا پــس از تولیــد در  هســتند 
کارگاه های بــزرگ و کوچک  کارخانجــات صنعتــی، 
ــازار  و حتــی واحدهــای تولیــدی زیرپلــه ای روانــه ب
می شــود. بر ایــن اســاس رونــد رشــد صنعــت لــوازم 
خانگی ایــران در دو ســال اخیــر از افزایــش ســطح 
تعمیــق ســاخت داخــل از ۳۰ درصــد بــه ۷۰ درصــد 
حکایــت دارد و بــه رغم اینکــه اغلــب فعاالن ایــن 
حــوزه معتقدند دسترســی به مــواد اولیه مــورد نیاز 
بــرای تولیــد لــوازم خانگــی همچــون ورق فــوالدی 
بــا مشــکالتی همــراه اســت، بومی ســازی تولیــد 
قطعــات و محصوالت ایــن صنعــت در دو ســال 
گذشــته از خروج بیش از ۸ میلیارد دالر ارز از کشــور 

ــرده اســت. ک جلوگیــری 
رشــد امیدوارکننــده صنعــت لــوازم خانگی ایــران 
گذشــته  بــر اســاس آمارهــای مذکــور در دو ســال 
در حالــی بــه تأییــد مراجــع آمــاری و وزارت صمــت 
کــه بســیاری از مــردم هنــوز تــوان خریــد  رســیده 

محصــوالت لــوازم خانگــی داخلــی را هــم ندارنــد 
و مشــکالت متعــدد بــر ســر راه توزیــع مســتقیم 
کارخانــه بــه بــازار باعــث شــده اســت  محصــوالت از 
لــوازم  محصــوالت  نــرخ  ســودجویی  و  داللــی 
خانگــی داخلــی در بازارهــای کشــور را تا حــد زیادی 

افزایــش دهــد.
قدرت خرید مردم در بازار لوازم خانگی خارجی 

نزدیک به صفر است
اصفهــان   خانگــی  لــوازم  بــازار  فعــال  فاتحــی، 
می گویــد: همزمــان با ایــام عیــد نــوروز تغییــر قابــل 
توجهــی در قیمت محصــوالت لوازم خانگی اتفاق 
نیفتــاده و ناتوانــی مــردم بــرای خریــد محصــوالت 
لــوازم خانگــی داخلــی باعــث شــده تــا شــرکت های 
قیمت گــذاری  محصــوالت  کننده ایــن  تولیــد 

جدیــدی را بــرای لــوازم خانگــی ارائــه ندهنــد.
وی ادامــه می دهــد: قــدرت خریــد مــردم در بــازار 
لــوازم خانگــی خارجــی نزدیــک بــه صفــر اســت و 
کــه لــوازم خانگــی تولیــد داخــل و ارزان  در صورتــی 
بــه بــازار عرضــه نمی شــد بســیاری از مــردم بــرای 
تأمیــن نیــاز خــود در ایــن زمینــه بــا مشــکل مواجــه 

می شــدند.
بیــات زاده، یــک فروشــنده لــوازم خانگــی می گوید: 
رونــد رشــد قیمــت لــوازم خانگــی داخلــی در ســال 
گذشــته تا حــدودی صعــودی بــوده و به رغم اینکه 
کشــور ممنــوع  ــه  ــوازم خانگــی خارجــی ب واردات ل
اســت، محصــوالت برخــی از برندهــای خارجــی بــه 

وفــور در بــازار یافــت می شــود.
بهــادران، دیگــر صاحــب واحد صنفی فــروش لوازم 
خانگــی در تهــران معتقــد اســت؛ مــردم تــازه قبــول 
کیفیــت لــوازم خانگــی  کــه می تــوان بــه  کرده انــد 
کــرد و بــه همیــن دلیــل  تولیــد داخــل نیــز اعتمــاد 
در ســال گذشــته حجــم فــروش محصــوالت تولیــد 
داخــل لــوازم خانگــی نســبت بــه میــزان فــروش 
کــه بــه وفــور در بــازار وجــود  محصــوالت خارجــی 

دارنــد، بیشــتر بــوده اســت.

تحریم و کرونا چه تاثیری بر تولید لوازم خانگی گذاشت؟
خبرربخخبرربخ

وزارت اقتصــاد می گویــد ۳ میلیــون و ۲۵۰ هــزار نفــر از 
ســهامداران عدالــت، بیــش از ۸ میلیارد برگه ســهام 
متعلــق بــه خــود بــه ارزش ۱۳.۶ هــزار میلیاردتومــان 
کرونــا را  را فروختنــد تــا فشــار معیشــتی ناشــی از 

کننــد. جبــران 
گرچــه یکی از  آزادســازی ســهام عدالــت در ســال ۹۹ ا
پروژه هــای مهــم دولــت و بــازار ســرمایه در ســنوات 
اخیــر بــه شــمار مــی رود، امــا روایتــی تلــخ از آن دســته 
افــرادی را بــه نمایــش می گــذارد کــه می توانســتند بــا 
نگــه داشــتن ســهام خــود، ظرف ســال های آینــده از 

ســود آن بهره منــد شــوند.
کمتــر کســی ســال های آغازیــن اجــرای پــروژه ســهام 
کــردن مــردم را  کــه موضــوع ســهامدار  عدالــت را 
ــر مبنــای آن  کــه ب ــاد بــرده اســت  مطــرح نمــود، از ی
دارایی هــای  ســهامداران  مردم ایــران  بــود  قــرار 
کنــون شــرایط بــه گونــه ای پیش  کشــور باشــند؛ امــا ا
ــه از اقشــار  ک ــه بســیاری از ایــن ســهامداران  ک رفتــه 
کشــور هســتند، ســهام عدالــت  خــاص درآمــدی 
خود را بابت فشــار معیشــتی به فروش رســانده اند؛ 
کنونــی،  کــه قــرار بــود در ابتــدای دولــت  در حالــی 
کــه ماهانــه دولــت بــه  تمامی مــردم از یارانه هایــی 

حســاب آنهــا واریــز می کنــد، بی نیــاز شــوند.
گزارشــی  حــال وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی در 
کــه انتقــال  گرچــه اعــام نمــوده  کــرده، ا کــه منتشــر 
مدیریــت ســهام عدالــت بــه صاحبان ایــن ســهام 
کشــور بــوده اســت، امــا  یکــی از آمــال اقتصــادی 
کنــون بخــش عمــده ای از صاحبان ایــن ســهام،  ا
گــذران زندگــی  قــادر بــه نگهــداری آن نبــوده و بــرای 

آن را بــه فــروش رســانده اند.
در واقــع، فرآینــد انتقــال مدیریــت ســهام عدالــت از 
لحــاظ حجــم انتقــال، بازســامان دهی شــرکت های 
فــروش  امــکان  اســتانی، ایجاد  گــذاری  ســرمایه 

بخشــی از دارایی، مدیریت عرضه بخش آزاد شــده 
در بــازار ســرمایه یکــی از پروژه هــای بــزرگ در بــازار 
کــه در نهایــت در پایــان ســال واریــز  ســرمایه رخ داده 
ســود ســهام عدالــت ســال ۹۸، توانســته بزرگتریــن 
کشــور بــه ثمــر برســاند. پــروژه مدیریــت دارایــی را در 

گــزارش رســمی وزارت اقتصاد  بــر اســاس آنچــه که در 
اعــام شــده، طــی فرآینــد آزادســازی ســهام عدالــت، 
دارایــی ســهام عدالــت مربوط بــه ۴۶.۵ میلیون نفر 
کــه در قیــد حیــات بوده انــد، در قالــب دو  از افــرادی 
ــون  ــامل ۱۸.۹ میلی ــتقیم ش ــهامداران مس ــروه س گ
نفــر و ســهامداران غیرمســتقیم ۲۷.۶ میلیــون نفــر 
ــا آزادســازی  ســاماندهی شــده اســت. همچنیــن ب
ماه هــای  در  عدالــت  ســهام  از  بخشــی  فــروش 
از  نفــر  هــزار  و ۲۵۰  میلیــون  از ۳  بیــش  گذشــته، 
ســهامداران عدالــت، بیــش از ۸ میلیارد برگه ســهام 
متعلق به خود در شــرکت های زیرمجموعه ســهام 
عدالــت بــه ارزش تقریبــی ۱۳.۶ هــزار میلیــارد تومان 

ــانده اند. ــروش رس ــه ف را ب
بــه  توجــه  بــا  رقــم  اقتصاد، ایــن  وزارت  گفتــه  بــه 
کرونــا  ویــروس  از شــیوع  ناشــی  فشــار معیشــتی 
در ســال جــاری بــرای تأمیــن هزینه هــای زندگــی 
خانوارهای ذیربط، بســیار ارزشــمند بــوده؛ هرچند 
بــه دلیل ایــن آزادســازی فشــار قابــل توجهــی به بــازار 

ســرمایه وارد شــده اســت.
گــزارش آمــده اســت، در انتهــای ســال  کــه در  آنگونــه 
بــر ۴,۳۰۰ هــزار میلیــارد تومــان در  ۹۹ رقمی بالــغ 
قالــب بخشــی از ســود ســهام عدالــت در ســال ۹۸ 
بــه حســاب بیــش از ۴۳ میلیــون نفــر از ســهامداران 
مذکــور اعــم از مســتقیم و غیرمســتقیم پرداخــت 

ــده اســت. ش
کــه در آینــده ای  البتــه وزارت اقتصــاد وعــده داده 
گــزارش جامعــی از رونــد آزادســازی ســهام  نزدیــک، 

کنــد. عدالــت را تهیــه 

کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای  سخنگوی 
کاهــش  یــا  و  راســتای حــذف  اســامی گفت: در 
گرانه در صنعــت خــودرو،  معامــات مکــرر ســودا
طــرح مالیــات بــر عایدی ســرمایه در انتظار بررســی 

گرفــت. در صحــن علنــی مجلــس قــرار 
کمیسیون اقتصادی  مهدی طغیانی سخنگوی 
گــو بــا باشــگاه  گفــت و  مجلــس شــورای اســامی در 
تقاضــا  بحــث  در  کــرد:  خبرنــگاران جوان،بیــان 
معمــوال وقتــی در جامعه شــوکی مثــل شــوک ارزی 
داشــته باشــیم، ســرمایه های در گردش به ســمت 
مثــل  ســرمایه ای  کاال هــای  بــه  شــدن  تبدیــل 
مســکن، خــودرو، طــا، ســکه، ارز و... ســوق داده 
کــه تــا حــدودی از افزایــش قیمت هــا و  می شــود 
نــورم مصــون بشــوند. در کشــور مــا خــودرو نیــز جزء 
کــه هم جهش قیمت  کاال هــای ســرمایه ای اســت 
کــه ســرمایه خــود را  پیــدا می کنــد و هــم افــرادی 
بــه آن تبدیــل می کننــد حداقــل از بخشــی از تــورم 

مصــون می شــوند.
افزایــش  خــودرو  حــوزه  در  به اینکــه  اشــاره  بــا  او 
ــار  کن تقاضایــی از جنــس تقاضــای ســرمایه ای در 
گفــت: در دو ســال  تقاضــای مصرفــی وجــود دارد، 
تقاضــای  ورود  به خاطــر  تقاضــا  هــم  گذشــته، 
ســرمایه ای چنــد برابــر افزایــش یافــت و هــم عرضــه 
به خاطــر تنگنا هــای ارزی و مشــکل تأمیــن قطعه، 

اســتمرار ســابق را نداشــت.
کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای  سخنگوی 
کید بر لزوم جلوگیری از ورود نقدینگی  اسامی با تأ
یــا ســرمایه های ســرگردان بــه بازار هــای مصرفــی 
کــه نیاز هــای ضــروری مــردم را  خــودرو و مســکن 

کــرد: در راســتای حــذف  تأمیــن می کننــد، تصریــح 
گرانه و به منظور  و یــا کاهــش معامات مکــرر ســودا
بهبــود شــرایط این بازار هــا قوانیــن بازدارنــده ای 
ــی  همچــون طرح هــای مالیــات برخانه هــای خال
و مالیــات بــر عایــدی ســرمایه شــامل مالیــات بــر 
نقــل و انتقــال مکــرر خــودرو، مســکن، طــا، ســکه، 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس مــورد  ارز و... در 
کــه طــرح مالیــات برخانه هــای  گرفــت  بررســی قــرار 
خالــی تصویــب شــد و طــرح مالیــات بــر عایــدی 
گرفت  ســرمایه در نوبت صحن علنی مجلس قرار 

و بــه زودی بررســی خواهــد شــد.
ــه معنــای  ــرد: عایــدی ســرمایه ب ک ــی بیــان  طغیان
مــازاد قیمــت زمــان انتقــال دارایــی، نســبت بــه 
بــا  کــه  قیمــت زمــان خریــد و تملــک آن اســت 
اجرای ایــن طــرح ســرمایه گذار غیرمولــد، مشــمول 

می شــود.  مالیــات 
گــر فــردی، خودرویــی خریــداری  بــه عنــوان مثــال ا
از  درصــد   ۴۰ بفروشــد،  ســال  همــان  در  و  کنــد 
ــه عنــوان  ــد ب ــه دســت مــی آورد را بای ــه ب ک عایــدی 

کنــد. مالیــات پرداخــت 
کــه  او افــزود: خریــدار خــودرو بــه ازای هــر ســالی 
مالیاتــی  از  بفروشــد، ۱۰ درصــد  را دیرتــر  خــودرو 
می شــود  کاســته  می گیــرد،  تعلــق  آن  بــه  کــه 
گــر معاملــه خــودرو واقعــا مصرفــی  ضمن اینکــه ا
باشــد و از زمــان خریــد آن چنــد ســال بگــذرد و بعــد 
کمتــر از  خــودرو را بــا همــان قیمــت زمــان خریــد یــا 
آن فروختــه شــود، مشــمول مالیــات نمی شــود 
کــه در نهایــت اجرای ایــن طــرح منجر بــه خــروج 
تقاضــای ســرمایه ای از بــازار خــودرو و ثبــات نســبی 

می شــود. قیمت هــا 

مردم به دلیل فشار معیشتی ۸میلیارد برگه  سهام 
عدالت خود را فروختند

آیا طرح مالیات بر عایدی سرمایه منجر به ثبات 
قیمت ها در بازار خودرو می شود؟

گزارشربخ

گزارشــی بــا اشــاره  مرکــز پژوهش هــای مجلــس طــی 
کم توجهــی دولــت بــه تامیــن مســکن اقشــار  بــه 
کم درآمدهــا بــه بررســی عملکــرد دولــت طی ۸ ســال 

اخیــر در بخــش مســکن و شهرســازی پرداخــت.
ــی،  ــتگاه های دولت ــرد دس ــی عملک ــارت و ارزیاب  نظ
شــورای  مجلــس  وظایــف  تریــن  اصلــی  از  یکــی 
اســالمی در ُحســن اجــرای قوانیــن توســط دولــت 
اســت. براســاس همیــن نظــارت بــر اجــرای قوانیــن 
وزرا،  وزارتخانه هــا،  عملکــرد  می تــوان  کــه  اســت 
و  رصــد  را  اجرایــی  بخش هــای  و  ســازمان ها 
کــرد. لیکــن در ســال های اخیــر تمرکــز بــر  پایــش 
تدویــن قوانیــن جدیــد، بــه نوعــی بیــش از نظــارت 
و تــالش بــرای ُحســن اجــرای قوانیــن بــوده اســت. 
درخصــوص طــرح ســؤال یــا اســتیضاح هــم، عمدتــًا 
کــه  مســائل روز هــر حــوزه مــورد توجــه بــوده اســت 
ــز اهمیــت فــراوان اســت. البتــه در جــای خــود حائ

بــه  نیــل  و  تحقــق  ابــزار  تریــن  مهــم  لیکــن 
سیاســت های کالن نظــام در حوزه هــای مختلــف، 
کشــور  اجــرای قوانیــن برنامــه پنــج ســاله توســعه 
تعهــد  اخیــر  ســال های  در  متأســفانه  کــه  اســت 
اجرایــی  از مدیــران  بســیاری  نــزد  آن  اجــرای  بــه 
فاقــد اولویــت بــوده و بــه همیــن دلیــل هــم ارزیابــی 
عملکــرد و میــزان تحقــق به ایــن اهــداف در ســطح 

اســت. حداقلــی 
حــال در آســتانه ورود بــه ســال آخــر برنامــه ششــم، 
کار دولــت  ســال پایانــی دولــت اخیــر و شــروع بــه 
گام دوم  جدیــد و همچنیــن در آغازیــن ســال های 
انقــالب اســالمی و ســده پانزدهــم شمســی ضــرورت 
دارد تــا پیــش از تدویــن برنامــه هفتــم توســعه در 
راســتای نیــل بــه اهــداف گام دوم انقــالب اســالمی، 
موضوعــات  و  حوزه هــا  در  ارزیابی هایــی  سلســله 
ــا زمینــه  ــه شــود ت ــه صــورت مســتمر ارائ ــون ب گ گونا
آســیب شناســی و بررسی های بیشتر دالیل تحقق 
یــا عــدم تحقــق هــر موضــوع توســط نماینــدگان 
مجلــس  تخصصــی  کمیســیون های  و  محتــرم 
شــورای اســالمی و نیــز تبییــن دالیل عدم تحقــق در 
حوزه هــای مربوطــه توســط نهادها و دســتگاه های 
کارآمدی هــای  نا اواًل  تــا  پذیــرد  صــورت  مســئول 
هریــک از اجــزای دســتگاه های اجرایــی مشــخص 
ســازمانی،  فراینــدی،  علــل  ســهم  و  وزن  گــردد، 
مدیریتــی در عملکــرد هریــک از مدیــران ســنجیده 
شــود، زمینــه اصــالح و ارتقــای قوانیــن فراهــم شــود 
و درنهایــت ســهم واقعــی عوامــل بیرونــی هــر حــوزه 
کــه خــارج از قصــور مدیریتــی اســت تعییــن و دالیــل 
آن ریشــه یابی گردد. شــروع چنین فرایندی نشــانه 
قــوی بــر عــزم جــدی مجلــس شــورای اســالمی بر 

پیگیــری مســتمر عملکــرد اجــرای قوانیــن اســت.
نکتــه مهــم در ایــن میــان تعییــن و تدقیــق حــدود 

مســئولیت ها و وظایــف در هریــک از برنامه هــای 
ــتگاه ها  ــرد دس ــا عملک ــن مبن ــا بر ای ــت ت ــه اس محول
کــه  گیــرد. بایــد توجــه داشــت  مــورد ارزیابــی قــرار 
تعــدد و تنــوع دســتگاه های مرتبــط بــا موضوعــات 
فرابخشــی نمی توانــد توجیهــی بــرای عــدم تحقــق 
حــال  عیــن  در  شــود.  تلقــی  برنامــه ای  اهــداف 
ــف مشــابه از  ــا تجمیــع وظای ــا ب ــالش شــود ت ــد ت بای
کاری و هدررفــت منابــع اجتنــاب شــود و  مــوازی 
عملکردهــای مســکن و شهرســازی متمرکــز شــود.

بــرای بررســی عملکــرد دولــت  گــزارش حاضــر  در 
در حــوزه مســکن و شهرســازی و عمــران شــهری 
علــی رغــم دشــواری دسترســی بــه آمــار و اطالعــات 
عملکرد دســتگاه ها با وجود مکاتبات رســمی برای 
دریافت ایــن اطالعــات، براســاس طیــف اطالعــات 
و  پژوهــش  بــر  مبتنــی  یافته هــای  و  کمی وکیفــی 
یــا اســتماع تحلیــل موضوعــات بخــش مســکن 
کمیســیون های  و  جلســات  در  شهرســازی  و 
تخصصــی، میــزان موفقیــت در نیــل بــه اهــداف 
محــور  چهــار  در  و  حــوزه  در ایــن  ششــم  برنامــه 
کــم درآمــد،  گروه هــای  بازآفرینــی شــهری، مســکن 
تولیــد و عرضــه مســکن و نظــام اجــاره داری بررســی 

شــد.
بــا ســپری شــدن چهــار دهــه از پیــروزی شــکوهمند 
و  تثبیــت  از دوران  گــذار  و  اســالمی ایران  انقــالب 
رشــد کمیوکیفــی در حوزههــای مختلف، شایســته 
اســت تــا بــا شــناخت ضعفهــا و تهدیدهــای پیــش 
گام دوم انقــالب بــا  کشــور، در  روی توســعه پایــدار 
کشف و شناخت فرصتها و همچنین برنامهریزی و 
اتخــاذ سیاســتهای دقیــق و درســت در تمامی امور، 
انقــالب  غایــی  اهــداف  بــه  دســتیابی  جهــت  در 
برداشــت. قــدم  جامعه ایرانــی  تعالــی  اســالمی و 

درواقــع در یــک چشــمانداز بلندمــدت برپاســازی 
تمدن نوین ایرانی ـ اســالمی و رســیدن به مرجعیت 
پیشــرفته،  جامعهــای  و ایجــاد  علمی جهانــی 
الهام بخــش  و  قــوی  آرمانگــرا،  و  عدالتبنیــان 

نشــانه گیری شــده اســت.
ــا عنایــت به اینکــه در شــرایط موجــود از یکســو در  ب
ــیدی  ــری خورش ــد هج ــرن جدی ــه ق ــتانه ورود ب آس
هســتیم و ازســوی دیگــر بــا پایــان برنامــه ششــم 
توســعه، بایــد بــا تحــول در ســاختارها و ســازوکارها، 
کــه محصــول اجــرای  عــالوه بــر پیشــرفت جــاری 
کلــی نظــام اســت، بهبــود  فراینــدی سیاســتهای 
و  اقتصــاد  رونــق  رفــاه،  معیشــت،  چشــمگیر 
برخــورداری یکایــک مــردم از فرصتهــای اجتماعــی، 
بهمنظــور  ازاینــرو  گــردد.  تضمیــن  و  بسترســازی 
و  فرادســت  اســناد  اهــداف  تحقــق  ســنجش 
تشــخیص میزان انحراف از سیاســتها و برنامههای 
مــدون شــده، بررســی عملکــرد نهادهــای دولتــی از 
نظــر اجرایــی در وظایــف محولــه و قبــول مســئولیت 

گیــرد.  مــورد مداقــه قــرار 
ــا  کلیــه فعالیته ــم و اجــرای  ــزار تنظی ــام اداری اب نظ
بــرای نیــل بــه اهــداف تعییــن شــده اســت. این 
نظــام متشــکل از اجزایــی همچــون ســرمایه های 
انســانی، ســازماندهی و تشــکیالت، نظامها،روشها 
ــات،  و رویه هــا، قوانیــن و مقــررات، فنــاوری و امکان
متناســب بــا انتظــارات جامعــه و تغییر نقــش دولت 
در اداره امور،به طور پیوسته نیازمند تغییر و تحول 

و بهبــود اســت.
ــال  ــت اعم ــی مدیری ــور بررس ــه منظ ــتا ب ــن راس در ای
سیاســت مطلوب بین جمعیت و وســعت شهرها، 
ــکان  ــن م ــدود و تأمی ــن ح ــا، تعیی ــم برنامه ه تنظی
ــرای اســکان و توزیــع جمعیــت،  کافــی و مناســب ب
تهیه و تنظیم سیاســتها و خط مشــی های اجرایی 
کنتــرل شهرنشــینی  و ضوابــط الزم بــرای هدایــت و 
و سیاســتگذاری در زمینــه تولیــد و عرضــه مســکن، 
عملکــرد وزارت راه و شهرســازی و دســتگاههای 
تابعــه و همچنیــن ســایر نهادهــای متولــی حــوزه 
مسکن و شهرسازی،در قالب موضوعاتی همچون 
کم درآمــد،  گروه هــای  بازآفرینــی شــهری، مســکن 
تولیــد و تقاضــای مســکن و نظــام اجارهــداری مورد 
پایــان  در  اســت. همچنیــن  گرفتــه  قــرار  ارزیابــی 
عملکــرد دولــت در ارتبــاط با تکالیف مقــرر در برنامه 

ششــم توســعه تبییــن شــده اســت.
1- بازآفرینی شهری 

کــه باید در عملکــرد دولت  از مهم تریــن موضوعاتــی 
کــرد،  در حــوزه مســکن و شهرســازی بــه آن اشــاره 

عــدم تحقــق اهــداف و عــدم اجــرای »سیاســتهای 
بازآفرینــی شــهری« اســت. بــا وجود اینکــه قریــب 
بــه 1۰ ســال از تصویــب قانــون حمایــت از احیــا، 
کارآمــد  بهســازی و نوســازی بافت هــای فرســوده و نا

شــهری و متعاقــب آن افــزون بــر پنــج ســال از تهیــه 
آیین نامــه اجرایــی تأمیــن منابــع مالی اجــرای طرح 
و همچنیــن تدویــن ســند ملــی راهبــردی احیــا، 
بهســازی و نوســازی و توانمندســازی بافت هــای 
کارآمــد شــهری مصــوب 1۳9۳/۶/1۶  فرســوده و نا
هیئــت وزیــران  می گــذرد، بــا وجود اینکــه مســئله 
مزبــور در فصــل مســکن قانــون برنامــه پنج ســاله 
ششــم توســعه )مــاده ۵9( نیــز مــورد مداقــه قــرار 

گرفتــه اســت.
طبــق آمــار وزارت راه و شهرســازی شــاهد تفــاوت 
قابــل مالحظــه ای بیــن اقدامــات عملــی در حــوزه 
بازآفرینــی شــهری بــا اهــداف برنامه ششــم هســتیم 
ــزار  ــون و 8۰۰ ه ــش از دو میلی ــود بی ــواه آن وج گ ــه  ک
کارآمــد  واحــد مســکونی در بافت هــای فرســوده و نا
و حاشیه نشــینی و اســکان حــدود 12 میلیــون نفــر 

در ایــن مناطــق اســت.  
دارای  شــهری  بازآفرینــی  حــوزه  در  اقدامــات 
در  اســت.  اجرایــی  و  سیاســتگذاری  وجــه  دو 
دائمی ســتاد  دبیرخانــه  سیاســتگذاری  ُبعــد 
ریاســت  کــه  پایــدار  شــهری  بازآفرینــی  ملــی 
وظیفــه  اســت  جمهــور  رئیــس  برعهــده  آن 
برنامه ریــزی، شــناخت وضــع موجــود و مطالعــات 
اقدامــات  در  هماهنگــی  تخصصی،ایجــاد 
دســتگاه های اجرایــی، شــهرداری ها و مدیریــت 
را  یکپارچه ســازی  و  هم افزایــی  بــرای  شــهری 
برعهــده دارد. طبعــًا بــرای انجام ایــن مهــم وظیفــه 
پاالیــش  و  اقدامات،جمعــآوری  مســتمر  پایــش 

عملکــرد  ادواری  گزارش هــای  تولیــد  و  اطالعــات 
اســت. ســتاد  برعهده ایــن  نیــز  دســتگاهها 

ــه اذعــان مســئوالن شــرکت بازآفرینــی شــهری  بناب
درخصــوص تکلیــف برنامــه پنجــم و ششــم توســعه 

بــرای نوســازی ســالیانه 1۰ درصــد بافتهای فرســوده 
کارآمــد شــهری و همچنیــن تکلیــف ورود بــه  و نا
نوســازی و بهســازی ســالیانه 27۰ محلــه، متوســط 
ــا  کشــور ســالیانه بیــن یــک ت تحقق ایــن درصــد در 
ــرآورد شــده اســت. )معــادل دســتیابی  دو درصــد ب
کثر2۰درصــدی بــه اهــداف برنامــه ششــم  1۰ تــا حدا
تصویــب  زمــان  از  همچنیــن  خصــوص(.  در ایــن 
نوســازی  و  احیا،بهســازی  از  حمایــت  قانــون 
ــش از  ــه بی ک ــهری  ــد ش کارآم ــوده و نا ــای فرس بافته
۴79 هــزار واحــد مســکونی در ایــن بافتهــا تولیــد 
کل واحدهــای  از  تنهــا ۴7 درصــد  شــده اســت، 
مســکونی تولیــد شــده در بافــت( 228 هــزار واحــد) 
کم بهــره بانکــی تجهیــز شــده توســط  از تســهیالت 

کرده انــد.  دولــت اســتفاده 
و  اســتانی  اجرایــی  دســتگاه های  راســتا  در ایــن 
شــهرداریها موظــف بــه تعریــف بیــش از 91۶۰ پــروژه 
بــه ارزش قــراردادی بیــش از 1۰ هــزار میلیــارد تومــان 
کنــون فقــط  2۰۴۵ پــروژه بــه ارزش  کــه تا بودنــد 
ــت.  ــده اس ــاز ش ــان آغ ــارد توم ــراردادی 22۰۰ میلی ق
به بیان دیگر ضریب تحقق عملکرد دســتگاههای 
اجرایــی اســتانی و شــهرداریها در اقــدام مشــترک 
حــدود 22 درصــد اســت. در واقــع دســتگاههای 
شــهری،  مدیریــت  جملــه  از  خدماترســان 
کل  ادارات  اســتانداریها،  عمرانــی  معاونت هــای 
اســتان ها و به ویــژه ســازمان های برنامــه و بودجــه 
اســتانها در عمــل ورود جــدی بــه تکالیــف برنامه ای 

در حــوزه بازآفرینــی شــهری نداشــته اند.

عملکــرد  می تــوان  کالن  جمع بنــدی  یــک  در 
حــوزه بازآفرینــی و احیــای بافــت تاریخــی، بافــت 
کارآمــد میانــی و حــل مشــکل ســکونتگاه های  نا
غیررســمی را بســیار کمتر از اهــداف برنامه ای بــرآورد 

گرچــه متولــی اصلی ایــن حــوزه وزارت راه  کــرد و ا
و شهرســازی اســت. لیکــن طبــق قانــون، وزارت 
کشــور و شــهرداری ها هــم ارکان دیگــر پیش برد ایــن 
موضــوع  هســتند و بــه نظــر می رســد تأثیرمجموعــه 
اقدامــات مدیریتــی مــورد نیــاز بــرای هماهنگــی 
در ســطح دولــت بــرای حل ایــن مشــکل بیشــتر از 
محدودیت هــای بودجــه ای و اعتبــاری در عــدم 

تحقــق اهــداف بــوده اســت.
2-مسکن گروه های کم درآمد 

کــه در زمینــه اســتنکاف از اجــرای  از دیگــر مــواردی 
قانــون برنامــه ششــم توســعه یا اجــرای ناقــص آن در 
کــرد،  حــوزه مســکن و شهرســازی بایــد بــدان اشــاره 
کم توجهــی بــه  عــدم اجــرای اقدامــات مقــرر شــده و 

کم درآمــد« اســت. گروه هــای  »تأمیــن مســکن 
دولــت  طرح هــای  از  یکــی  اجتماعــی  مســکن 
کــه در دومیــن ســال اســتقرار آن و پــس  یازدهــم بــود 
از فرمایش هــای رهبــر معظــم انقــالب در دیــدار بــا 
کابینه در هفته دولت و در پایان نخستین  اعضای 
ســال فعالیــت دولــت یازدهــم مبنــی بر اینکــه انتقــاد 
صــرف از مســکن مهــر بــی فایــده اســت و دولــت 
بایــد بــرای آن جایگزینــی ارائــه دهــد، طراحــی و 
گرچــه فراینــد تدویــن و ابــالغ آن مــدت  اعــالم شــد. ا
ــه طــول انجامیــد، امــا درنهایــت پــس از  مدیــدی ب
تصویــب در هیئــت دولــت، در اســفندماه 1۳9۵ 

ــالغ شــد. اب
براســاس مصوبــه هیئــت وزیــران بــا هــدف حمایــت 
ــد و در  کم درآم ــای  گروه ه ــکن  ــن مس ــت از تأمی دول
یازدهــم در  اجــرای سیاســتهای دولــت  راســتای 
بخش مسکن طی سالهای 1۴۰۰-1۳9۶ برنامه ای 
در دو قالب »مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی« 

تدویــن شــد.
در ایــن طــرح برنامه ریــزی بــرای اجــرای ســالیانه 1۰۰ 
هــزار واحــد مســکونی طــی ســالهای 1۳9۶-1۴۰۰ 
کــه در ایــن برنامه کمک هایی  صــورت گرفتــه اســت 
مســکن  خریــد  و  ســاخت  تســهیالت  قالــب  در 
ملکــی، پرداخــت تســهیالت بــه ســازندگان مســکن 
استیجاری، ساخت مسکن استیجاری، پرداخت 
کمــک اجــاره و وام قرض الحســنه ودیعــه مســکن 
پیش بینــی شــده بود. ایــن برنامــه به منظــور کمک 
به ســاخت مســکن اســتیجاری و تقویت بازار اجاره 
و همچنیــن خریــد مســکن ملکــی تســهیالتی بــه 

گرفتــه بــود:   شــرح ذیــل را در نظــر 
اعالمــی در  مبلــغ  ســقف  در  تســهیالت  تأمیــن   •
ـ مــورخ  تصویب نامــه شــماره 9۰۴۵۳/ت ۵11۶۶ هــ
کمــک بــه ســاخت و خریــد  1۳9۳/8/8 جهــت 
ــت  ــزی،   پرداخ ــک مرک ــوی بان ــی ازس ــکن ملک مس
گروه هــای کمدرآمد  کمــک بالعوض به متقاضیــان 
ــد واحدهــای  ــرای خری موضوع ایــن تصویب نامــه ب

مســکن مهــر بــدون متقاضــی.

• پرداخــت تســهیالت تــا دو برابــر ســقف تســهیالت 
موضوع ایــن تصویب نامــه، بــه اشــخاص حقیقــی 
احــداث  بــه  تمایــل  کــه  زمیــن  دارای  و حقوقــی 
واحدهــای مســکونی اســتیجاری و در قالــب توافــق 
ــا بنیــاد مســکن انقــالب اسالمی داشــته باشــند. ب

(دارای  شــهرها  محــدوده  در  زمیــن  تأمیــن   •
ــا شــهرهای  گاز) ی ــرق و  تأسیســات زیربنایــی آب، ب
جدید ازســوی وزارت راه و شهرســازی برای ساخت 
گــذاری بــه ســازندگان  واحــد اســتیجاری از طریــق وا

ــه منظــور ســاخت مســکن ملکــی ـ اســتیجاری. ب
کمــک هزینــه اجــاره بــه خانوارهــای  • پرداخــت 

تصویب نامــه. موضوع ایــن  کمدرآمــد 
مســکن  ودیعــه  الحســنه  قــرض  وام  پرداخــت   •
کــه تــوان بازپرداخــت  بــرای حمایــت از خانوارهایــی 
هفتادوپنــج  واحــد  هــر  بهــازای  دارنــد  را  اقســاط 

میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت ۶۰ ماهــه.
بــا وجود اینکــه در ایــن برنامــه مســئولیت اجرایــی 
برعهــده بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی قرار داده 
ــزار  ــتقیم از اب ــور مس ــه ط ــاد ب ــود، اما ایــن نه ــده ب ش
الزم بــرای عملیاتی نمودن طرح برخوردار نیســت؛ 
کــه متولــی زمیــن دولتــی، ســازمان ملــی زمین و  چرا
کــه در قالــب ســاخت  مســکن اســت و به جــز اراضــی 
مســکن محرومــان و همچنین ســاخت مســکن در 
راســتای اجــرای مصوبــات ســفرهای اســتانی مقــام 
گرفته  معظــم رهبــری در اختیــار بنیــاد مســکن قــرار 
اســت،اراضی دیگــری بابــت اجــرای برنامــه مســکن 
اجتماعــی تخصیــص نیافتــه اســت. ازســوی دیگــر 
در ایــن راســتا ســازمان برنامــه و بودجــه نیــز منابــع 

مالی ایــن طــرح را تأمیــن نکــرده اســت.
قانونــی، ســازمان ملــی زمیــن  براســاس مصوبــه 
دســتگاه های  بــه  زمیــن  صورتــی  در  مســکن  و 
که ایــن  گــذار می کنــد  دولتــی و نهادهــای انقالبــی وا
دســتگاه ها نقشــه تأییــد شــده بــرای اجــرای طــرح 
ــرح  ــع ط ــص مناب ــی تخصی ــناد مال ــن اس و همچنی
مبنــی بــر واریــز شــدن منابــع مالــی ازســوی ســازمان 
برنامــه و بودجــه را بــه ســازمان ملی زمین و مســکن 
ارائــه دهنــد. تــا زمانــی که بنیاد مســکن نقشــه های 
نکنــد،  فراهــم  را  مالــی  منابــع  و  تأییدیــه  دارای 
گــذاری زمیــن وجــود نــدارد. از ایــن رو بجــز  امــکان وا
کــه نهادهــای حمایتــی ازجمله کمیته  پروژه هایــی 
بهزیســتی  ســازمان  و  )ره(  خمینــی  امــام  امــداد 
ــا مشــارکت  ــع داخلــی خــود و ب کشــور از محــل مناب
خیریــن مسکن ســاز و بنیــاد مســتضعفان انقــالب 
توجهــی  درخــور  اقــدام  داده انــد،  اســالمی انجام 
گروه هــای  توســط دولــت در حــوزه تأمیــن مســکن 
کــه همــه  کم درآمــد صــورت نگرفتــه اســت، امــری 
دســتاندرکاران طــرح مســکن اجتماعــی بــه انجــام 
نشــدن اقدامــات اساســی درخصــوص اجرای ایــن 

طــرح اذعــان دارنــد.

کمتوجهیدولتروحانیبهتأمینمسکنکمدرآمدها
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غ شــده  بــازار مــر گریبانگیــر  گرانــی  مدت هاســت 
ک  کاالی پروتئینــی از ســفره و ســبد خــورا و ایــن 
خانواده های بی بضاعت و متوســط جامعه حذف 
گرفتــه  شــده و باوجــود تمــام تمهیــدات در نظــر 
کاهــش قابــل  قیمت ایــن منبــع تأمیــن پروتئیــن 

توجهــی نیافتــه اســت.
غ از محوری تریــن محصــوالت در ســبد غذایــی  مــر
بخــش قابــل توجهــی از خانوار های ایرانــی بــوده 
اســت امــا از نخســتین روزهــای آغــاز اجــرای طــرح 
ــدم  ــل ع ــون به دلی کن ــا  ــا ت ــردن یارانه ه ک ــد  هدفمن
صنعــت  وضعیــت  و  قیمــت  آینــده  پیش بینــی 
ضررهــای  مرغــداران  از  بســیاری  مرغــداری 
کاالی  جبران ناپدیزی را متقبل شدند و بهای این 
پروتینــی بــا تنش هــای ناشــی از عرضــه و تقاضــای 
بــازار، نوســانات دالر، دســت های دالالن از ثبــات 
دســتخوش  ســاعت  و  روز  هــر  نبــوده،  برخــوردار 

اســت. بــوده  ناباروانــه  فرازونشــیب های 
گذشــته و روزهــای  بر ایــن اســاس طــی اواخــر ســال 
آغازیــن ســال 1۴۰۰ در حالــی شــاهد صفــوف طویــل 
گفتــه مســئوالن اســتانی  کــه بــه  غ بودیــم  خریــد مــر
ــته اند  ــد داش ــود خری ــی خ ــاز واقع ــش از نی ــردم بی م
غ  و اینکــه هیــچ نگرانــی بــرای تامیــن و عرضــه مــر
گوشــت  در اصفهــان دومیــن اســتان تولید کننــده 
درصــدی   1۰ افزایــش  بــا  و  نــدارد  وجــود  ســفید 
نــوروز  در ایــام  محصــول  نرخ ایــن  جوجه ریــزی 
کاهــش می یابــد امــا شــنیده ها و شــواهد طــی 1۴ 
روز ابتــدای ســال جــاری نشــان می دهــد که نه تنها 
غ تنزلی نداشــته بلکه برخی فروشــگاه ها  قیمت مر
اصفهــان آن را بــا قیمــت ۴۰ هــزار تومــان هــم در هــر 
غ مورد  کردند و شــهروندان در تامین مر کیلو توزیع 
نیازشــان از مغــازه ای بــه فروشــگاه دیگــر در شــهر 

ســرگردان و درمانــده شــده اند.
اصفهــان  گوشــتی  مرغــداران  انجمــن  دبیــر 
گفتــه  مســئوالن اســتانی  پیرامون اینکــه براســاس 
گذشــته یــک هــزار و 2۰۰  در شــب 28 اســفند ســال 
غ  گذشــته 8۰۰ ُتــن مــر غ و طــی یــک مــاه  ُتــن مــر
کشــتار شــده چــرا در ایــام نــوروز هماننــد  در اســتان 
غ  کمبــود مــر ماه هــای پایانــی ســال قبــل شــاهد 
اظهــار داشــت: طــی ســال های  بودیــم،  بــازار  در 
کامــا  ــورزی  ــام ن غ در ای کشــتار مــر اخیر ایــن میــزان 
بی ســابقه بــوده اما ایــن ســوال پیش آمــده را بایــد از 
کشــتار روزانــه 11۰۰ تــا  کــه  نهاد هــای نظارتــی پرســید 
گــر در  کشــتارگاه های اســتان اصفهــان ا 1۴۰۰ تــن در 

کجــا رفتــه   مغازه هــا بــرای توزیــع عرضــه نشــده پــس 
اســت!؟

کــزاد بــا بیان اینکــه براســاس آمــار اتحادیــه  بهــرام پا
غ ایــام نــوروز طــی  اســتان اصفهــان بــرای تامیــن مر
ماه هــای ســال گذشــته 1۰ میلیــون جوجه ریــزی در 
گرفتــه اســت، افــزود: با ایــن میــزان  اســتان صــورت 
بــه موقــع در واحدهــای  پــرورش  و  جوجه ریــزی 
در  غ  مــر تــن  شــب 8۵۰  تــا 1۵  طــی 12  تولیــدی 
اســاس  بــر  کــه  شــد  کشــتار  اســتان  کشــتارگاه ها 
غ در ایــام  کیلوگــرم مــر برآوردهــا هــر اصفهانــی بایــد ۳ 

کــرده باشــد. غ فروشــی ها خریــداری  نــوروز از مر
ــروج  ــاق و خ ــکان قاچ ــا ام ــه آی ــخ به اینک وی در پاس
نــوروز  در ایــام  کــه  داشــته  وجــود  اســتان  از  غ  مــر
گذشــته شــاهد صف هــای  هماننــد ماه هــای ســال 
غ در شــهر اصفهــان بودیــم،  کمبــود مــر طویــل و 
کــرد: امســال بــرای تامیــن نیــاز شــهروندان  بیــان 
غ زنــده بــه خــارج  در ایــام نــوروز بــه هیچ وجــه مــر
اســتان حتــی 2 تــا ۳ ماشــین هــم حمــل نشــده 
اســتان  کشــتارگاه های  در  تولیــدی  غ هــای  مر و 
کشــتار شــدند امــا چرا صبح هــا مغازه هــای اصفهان 
که پس از  غ نداشــته اند را مطلع نیســتیم  عرضه مر
غ هــا چــه شــده اند و نهاده هــا نظارتی باید  کشــتار مر
گوشــتی  پاســخگو باشــند. دبیــر انجمــن مرغــداران 
غ  کیــد بر اینکــه نظــارت بــر بــازار مــر اصفهــان بــا تا
کشــتارگاره ها انجــام شــود، ادامــه داد:  بایــد پــس از 
کشــتار روزانــه 11۰۰ تــا 1۴۰۰ تــن طــی 12 تــا 1۵ شــب در 
کشــتارگاه های اســتان اصفهــان بایــد تمــام مغازه ها 
غ می کــرد و شــهروندان  را در ایــام نــوروز لبریــز از مــر
کاال نبایــد دغدغــه ای داشــتند. وی  در تامین ایــن 

کمیــت، قیمت گــذاری  بــا بیان اینکــه بــا دخالــت حا
گفــت:  می گــردد،  تعییــن  غیرکارشناســانه  غ  مــر
چناچــه قبــل از ایــام نــوروز حــرف تشــکل ها مــورد 
توجــه مســئوالن قــرار می گرفــت و در برابــر قیمــت 
ــود  ــت و خ ــورت نمی گرف ــی ص غ مقاومت ــر ــی م واقع
کمیــت هــم در بــازار دخالــت نمی کــرد بــازار زودتــر  حا
کــزاد در پاســخ به اینکــه  پا بــه تعــادل می رســید. 
ــوب  غ مص ــر ــت م ــددا قیم ــر مج ــای اخی ــی روزه ط
بــا افزایــش ۴۵۰۰ تومانــی از 2۰ هــزار و ۴۰۰ بــه 2۴ 
کــرد:  هــزار و 9۰۰ تومــان رســیده اســت، خاطرنشــان 
غ زنــده  گذشــته قیمــت مــر در دوم اســفند ســال 
ــه وزارتخانــه صمــت و حمایــت از  کشــوری ب کانــون 
ــا  ــا آنه ــوده ام ــان ب ــزار و ۵۰۰ توم ــده 17 ه مصرف کنن
ــا  ــا ب ــرده و تنه ک ــت  ــنهاد مقاوم ــن پیش در مقابل ای
غ از واحدهــای تولیــدی بســتر  تحویــل بــه زور مــر
کان دالالن و  کســب ســودهای  مناســبی بــرای 

کردنــد. واســطه گران فراهــم 
ســازمان ها  مقاومــت  کــرد: چنانچــه  اضافــه  وی 
کشــور  کل  کمیــت هــم به ایــن شــدت در  نبــود و حا
کاالی  غ بــه عنــوان  ورود نمی کــرد بــه هیچ وجــه مــر
اساســی مــردم چنیــن وضعیتــی را پیــدا نمی کــرد 
زیــرا با دخالت ها نه تنها تولیدکنندگان نتوانســتند 
ــه قیمــت تمــام شــده  محصــول تولیــدی خــود را ب
بفروشــند بلکــه بــا تاطــم در بــازار و عــدم خریــداری 
ــا قیمــت واقعــی مصرف کننــدگان بزرگتریــن  غ ب مــر

بازنده هــا بودنــد.
دبیــر انجمــن مرغــداران گوشــتی اصفهان در پاســخ 
ــام  گفته هــای برخــی مــردم در ای به اینکــه براســاس 
ــا ۵۰ هــزار  غ در اصفهــان ت ــوروز امســال قیمــت مــر ن

ــن  ــزود: فروش ای ــت، اف ــده اس ــه ش ــر عرض ــان ه توم
غ در بــازار صحــت نــدارد امــا بســیاری  قیمــت مــر
بیشــتر  منفعــت  کســب  بــرای  ســودجو  افــراد  از 
کاال را تــا ۳۵ هــزار تومــان هــم عرضــه  بهای ایــن 

کرده انــد.
اخیــر  ســالیان  طــی  چــرا  به اینکــه  پاســخ  در  وی 
غ دچــار تاطــم شــده و قیمت هــا ثباتــی  بــازار مــر
تعییــن  و  کمیــت  حا دخالــت  گفــت:  نــدارد، 
قیمت هــای غیرکارشناســانه و نبــود امنیــت بــازار 
وجــود  بــا  ســال  طــول  در  تولیدکننــدگان  بــرای 
افزایــش هزینه هــای تولیــدی و تنهــا تامیــن ۴.۵ 
غ بــه بــازار با نبود  کیلوگــرم نهاده هــا، عــدم عرضــه مــر
غ هــا و کاهــش تولید با وجــود بیماری  وزن گیــری مر

کشــور اســت. کل  آنفلوآنــزا در 
کــرد: البتــه 2۰ روز قبــل از عیــد نــوروز  کــزاد اضافــه  پا
گــرم  غ هــا،  87  کمبــود و وزن گیــری مر بــرای جبــران 
بــه میزان نهــاده  واحدهای مرغــداری اضافه کردند 
و اخیــرا هــم افــزودن دان واحدهــا در دســتور کار قــرار 
گرفتــه اســت. وی بــا اشــاره به اینکــه مرغداری هــا 
ــا ۳  غ تولیــدی خــود را ب در ســال جهــش تولیــد مــر
کردنــد،  هــزار تومــان زیــر قیمــت تمــام شــده عرضــه 
ــرای تامیــن امنیــت تولیدکننــده،  اظهــار داشــت: ب
عــدم نگرانی مصرف کننــدگان، قطع دســت دالالن 
کمیــت به مســئله  و ســودجویان و توجــه جــدی حا
ارزش تولیــد و اشــتغالزایی صنعــت مرغــداری بایــد 
غ در طول ســال اجرایی شــود تا  خریــد تضمینی مــر

کنتــرل شــود. نابســامانی ها بــازار 
دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان با اشاره به 
نامگذاری امســال به نام ســال تولید و پشــتیبانی و 
کمیت برای  کرد: در این راســتا حا رفــع موانع، بیــان 
ــد  ــا خری ــد ب ــد می توان ــع تولی ــع موان ــتیبانی و رف پش
غ زنــده بــا قیمــت مصــوب مصمــم بــه  تضمینــی مــر
غ واحدهای تولیدی و ایجاد امنیت  جمــع آوری مــر

خاطره تولیدکنندگان باشــد.
وی افــزود: در ســال های اخیــر بــا وجــود شــعارهای 
ســال تولیــد، تولیدکننــدگان بــا ضررهــای جبــران 
ناپذیــری روبــه  رو شــدند امــا امســال بــرای عملیاتــی 
شــدند شــعار هــم مجلــس و هــم دولــت بایــد نــه 
کننــد بلکــه  تنهــا از واحدهــای تولیــدی پشــتیبانی 
کشــور  بودجــه ای را تعییــن و در اختیــار پشــتیبانی 
کاهــش  غ از قیمــت مصــوب  ــر مــر گ ــا ا قــرار دهنــد ت
غ هــای مــازاد بــرای تــداوم تولیــد  یافــت بافاصلــه مر
کننــدگان  و امنیــت خاطــر تولیدکننــده و مصــرف 

شــود. ذخیره ســازی 

دبیر انجمن مرغداران گوشتی اصفهان:

کشتار ۸۵۰تن مرغ نوروزی در اصفهان هم نیاز بازار را تأمین نکرد
خبرربخ

خبرربخ

خبر

خبر

معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب 
گفــت: مــد نظــر  و فاضــاب اســتان اصفهــان 
شــرکت آب و فاضاب اســتان در هیچ زمانی، 
گــر  جیــره بنــدی آب شــرب نبــوده و نیســت و ا
کار خــود  مــردم مدیریــت مصــرف را ســرلوحه 
قــرار دهنــد، می تــوان بــدون جیــره بنــدی و 

کنیــم. محدودیــت، از شــرایط موجــود عبــور 
برخــی اخبــار  کبــری در خصــوص  ا حســین 
در  آب  بنــدی  جیــره  احتمــال  بــر  مبنــی 
کــرد: متاســفانه بارش هــا در  اصفهــان، اظهــار 
شــرایط نرمالــی قــرار نــدارد و بــا توجــه به اینکــه 
بارش هــا ۳۳ درصــد زیــر حــد نرمــال اســت، 
کنــون ذخیــره ســد زاینــده رود حــاد اســت. ا

وی افــزود: در ایــن شــرایط نیازمنــد اقدامــات 
فنی، توســعه زیرســاخت ها و تکمیل ســامانه 
اضطــراری آبرســانی هســتیم، در اولویــت دوم 
نیــز عملکــرد و مدیریــت مصــرف آب توســط 

مــردم ضــرورت دارد.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت 
کــرد:  آب و فاضــاب اســتان اصفهــان تصریــح 
مــد نظــر شــرکت آب و فاضــاب اســتان در 
هیــچ زمانــی، جیــره بنــدی آب شــرب نبــوده 
را  مصــرف  مدیریــت  مــردم  گــر  ا و  نیســت  و 
می تــوان  دهنــد،  قــرار  خــود  کار  ســرلوحه 
بــدون جیــره بنــدی و محدودیــت، از شــرایط 

کنیــم. موجــود عبــور 
وی بــا بیان اینکــه اصفهانی هــا همــواره یــاد 
مدیریــت  بــا  ســخت  شــرایط  در  گرفته انــد 
صرفــه  آب  مصــرف  در  بهتــر  روش هــای  و 
کــه  کننــد، افــزود: بایــد توجــه داشــت  جویــی 

تــا ۵۰  بیــن ۳۰  کاهنــده مصــرف  تجهیــزات 
از  می دهــد،  کاهــش  را  آب  مصــرف  درصــد 
کرونــا، مصرف  ســوی دیگــر بــا توجــه به شــیوع 
آب بیــن ۱۲ تــا ۱۶ درصــد مصــرف آب افزایــش 
کــرد، بنابرایــن شــرایط ســخت تــری را  پیــدا 

نســبت بــه ســال های غیرکرونایــی داریــم.
کیــد بر اینکــه در شــرایط پیــک  کبــری بــا تا ا
نســبت بــه نرمــال حــدود ۳ متــر مکعــب بــر 
ظرفیــت  کــه  چرا داریــم،  آب  کمبــود  ثانیــه 
آبــی ۳.۲ مترمکعبــی چاه هــای فلمــن را بــه 
دلیــل خشــکی زاینــده رود از دســت داده ایــم، 
و  آبفــا  مجموعــه  غــم  و  هــم  کــرد:  تصریــح 
شــرکت آب منطقــه ای و مدیریــت اســتان این 
اســت تــا فــاز اول و اضطــراری ســامانه دوم 
جبران ایــن  کــه  را  بــزرگ  اصفهــان  آبرســانی 
بخــش از آب دســت رفتــه اســت را تــا پایــان 

کنــد. خــرداد وارد مــدار بهــره بــرداری 
هــر  بــه  ســامانه  گر ایــن  ا کــرد:  اضافــه  وی 
دلیــل وارد مــدار نشــد، راهــکار دوم، مدیریــت 
حــوزه  در ایــن  فرهنگســازی  و  آب  مصــرف 

اســت.
معــاون بهــره بــرداری و توســعه آب شــرکت آب 
کیــد بر اینکــه  و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا تا
در ســاختار شــرکت آب و فاضــاب مقدمــات و 
زیرســاخت های جیــره بنــدی آب ایجاد شــده 
کــه  گفــت: از تعهــدات آبفا ایــن اســت  اســت، 
حداقــل تــا طبقــه اول آب را تحویــل دهیــم و 
در صــورت همراهــی مشــترکان می تــوان تــا 
طبقــه دوم تامیــن آب داشــته باشــیم، امــا در 
مجمــوع سیاســت مــا جیــره بنــدی آب شــرب 

نیست.

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آب و فاضالب استان اصفهان:

سیاست ما جیره بندی آب شرب در اصفهان نیست
خبرربخ

و  آران  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  اداره  رییــس 
کاالی  گفــت: ۲۰۷ میلیــون و ۱۳۲ هــزار دالر  بیــدگل 
بــه  شهرســتان  از ایــن   ۱۳۹۹ ســال  در  غیرنفتــی 
ــر  ــده اســت. امی ــادر ش ــورهای دیگــر ص کش ــد  مقص
گــو با ایرنــا  گفــت و  کری روز سه شــنبه در  عبــاس شــا
ــال ۱۳۹۸  کاال در س ــادرات  ــزان ص ــه می ــا بیان اینک ب
نزدیــک بــه ۲۰۵ میلیــون دالر بــوده اســت، افــزود: 
میــزان صــادرات در ســال ۱۳۹۹ نزدیــک یــک درصــد 
کــه  افزایــش نســبت بــه ســال پیــش از آن داشــته 
کرونــا در ایــن ســال در افزایش انــدک  ادامــه شــیوع 
میــزان صــادرات تاثیــر زیــادی داشــته اســت. وی 
کاالهــای صادراتــی در ســال ۹۹  بــا بیان اینکــه وزن 
نزدیــک بــه ۳۸۷ هــزار تــن بــود، ادامــه داد: ســهم 
از میــزان صــادرات صــادرات ۸۰ درصــد،  میلگــرد 
کاالهــا نزدیــک  فــرش ماشــینی ۱۷ درصــد و ســایر 
گفتــه وی، بیشــترین  ــه  ــوده اســت. ب ســه درصــد ب
محصــوالت فــوالدی و فرش ماشــینی آران و بیدگل 
کشــورهایی از جملــه چیــن، جمهــوری  بــه مقصــد 
امــارات  کســتان،  پا افغانســتان،  آذربایجــان، 
گرجســتان صــادر  متحــده عربــی، عــراق، قطــر و 
شــده اســت. این مســوول بــا اشــاره بــه فعالیــت ۷۰۰ 
کارخانــه فرش ماشــینی دارای مجوز بهره بــرداری در 
آران وبیــدگل یــادآور شــد: افــزون بــر ۵۰ درصــد فــرش 
کشــور در ایــن شهرســتان تولیــد می شــود  ماشــینی 
که ایــن مهــم آران و بیــدگل را بــه قطــب تولید ایــن 
کاال در ایــران و حتــی جهــان پــس از شــهر افــزون بــر ۲ 
کــرده بود. میلیــون نفــری غازی آنتپ ترکیــه تبدیل 

کمترین تعطیلی واحدهای صنعتی کشور
رییــس اداره صنعت، معدن و تجــارت آران  و بیدگل 

اظهــار داشــت: این شهرســتان با وجــود تحریم های 
واحدهــای  تعطیلــی  میــزان  کمتریــن  ظالمانــه، 
آن  در  بیــکاری  نــرخ  و  دارد  را  کشــور  در  صنعتــی 
نزدیــک بــه پنــج درصــد اســت. وی بــا اشــاره بــه لــزوم 
حمایــت جــدی دولــت از صنعــت فرش ماشــینی در 
حوزه هــای تامیــن ارز، واردات مــواد اولیــه و صــادرات 
ــک  ــاد ت ــذر از اقتص گ ــرای  ــرد: ب ک ــح  ــول تصری محص
گردشــگری،  محصولــی در آران و بیــدگل، توســعه 
راه انــدازی و ایجــاد طرح هــای زودبــازده اقتصــادی 
خدمــات  و  صنعــت  کشــاورزی،  بخش هــای  در 
ضــروری اســت. اســماعیل بایبــوردی فرمانــدار آران 
گفتــه بــود: نزدیــک بــه  و بیــدگل نهــم آذر ۹۹ به ایرنــا 
کاالی غیرنفتــی بــا وزن تقریبــی  ۹۰۰ میلیــون دالر 
حــدود ۸۰۰ میلیــون کیلوگــرم از ابتــدای دولت تدبیر 
کنــون بــه ســایر کشــورها صادر شــده اســت  و امیــد تا
کــه از جایــگاه ویژه ایــن شهرســتان در اقتصــاد کشــور 
در  تولیــدی  واحــد  بــر ۸۰۰  افــزون  دارد.  حکایــت 
شهرســتان آران و بیدگل فعال اســت که بیشــتر آنها 
در زمینــه فــرش ماشــینی و صنایع وابســته فعالیت 
می کننــد. شهرســتان آران و بیــدگل بــا جمعیــت 
ــه ۲۱۵  ــه نزدیــک ب ــر ۱۰۳ هــزار نفــر، در فاصل افــزون ب

کیلومتــری شــمال اصفهــان قــرار دارد.

گفــت:  معــاون بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه 
ــد تولیــد ۲۵ هــزار و ۱۲۵ تــن آهــن  ثبــت رکــورد جدی
اســفنجی در ناحیــه آهن ســازی یکــی از برنامه های 
فــوالد مبارکــه در راســتای دســتیابی به هدف تولید 

۷.۲ میلیــون تــن تختــال در ســال ۱۴۰۰ اســت.
کــرد: در بخش آهن  کبری محمــدی اظهار  عبــاس ا
ســازی فــوالد مبارکــه دو واحــد احیــا مســتقیم یک و 
دو )شــهید خــرازی( وجــود دارد. در تاریــخ دوازدهــم 
فروردیــن مــاه ســال جــاری هــم واحــد شــماره دو 
موفــق بــه ثبــت رکــورد جدیــد ۹ هــزار و ۵۰ تــن شــده 

و هــم در مجمــوع، تولیــد دو واحــد بــا ۲۵ هــزار و 
۱۲۵ تــن در روز رکــورد ۲۴ هــزار و ۷۸۲ تــن تولیــد 
کــه در ۲۲ فروردیــن ۹۹ بــه ثبــت  روزانه ایــن واحــد 

رســیده بــود، شکســته شــد.
وی بــا بیان اینکــه آهــن اســفنجی اصلــی تریــن ماده 
اولیــه فوالدســازی اســت، ادامــه داد: عمــده آهــن 
اســفنجی مــورد نیــاز فــوالد مبارکــه در داخلی ایــن 
مجموعــه و در واحدهــای احیــا مســتقیم یــک و دو 
تولیــد می شــود و بخشــی از آن نیــز بــه دلیــل کمبــود 
ظرفیــت تولیــد، از خــارج از مجموعــه خریــداری 

می گــردد.

مبارکــه  فــوالد  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون 
کــرد: آهــن اســفنجی تولیــد شــده در  خاطرنشــان 
مجموعــه فــوالد مبارکــه بــه دلیــل متالیزاســیون 
)درصــد فلــزی بــودن آهن اســفنجی( و مقــدار روزانه 
کیفیــت باالیــی دارد. بدیهــی اســت هرچــه میــزان 
تولیــد باالیــی در ایــن بخــش داشــته باشــیم، تولیــد 
کیفیت تــری در بخــش تختــال خواهیــم  بیشــتر و با

داشــت.
ــا اشــاره بــه برنامــه تولیــد ۷.۲ میلیــون  محمــدی ب
کــرد: یکــی از برنامه هــا  تختــال در ســال ۱۴۰۰، اظهــار 
بــه  دســتیابی  هــدف،  به ایــن  دســتیابی  بــرای 
کیفیــت در واحدهــای  کثــر تولیــد داخلــی با حدا
احیــا  و  ســازی  گندلــه  ویــژه  بــه  دســتی  پاییــن 
مســتقیم اســت. تمام تمهیدات دیده شــده از نظر 
تعمیرات و تأمین مواد اولیه و زیرساخت های الزم 
بــه همــراه انگیــزه بــاالی پرســنل فــوالد مبارکــه برای 
دســتیابی بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده آمــاده 
اســت. وی بــا بیان اینکــه معمــواًل فروردیــن مــاه بــه 
کثــر  دلیــل آمــاده بــودن تجهیــزات، واحدهــا در حدا
کــرد: بــه همیــن  ظرفیــت تولیــد قــرار دارنــد، تصریــح 
دلیــل امــکان ثبــت رکوردهــای تولیــد بیشــتر از ســایر 
رکوردهــای  امیدواریم ایــن  دارد.  وجــود  زمان هــا 
ــد  ــورد جدی ــرای ثبــت رک ــه مقدمــه ای ب تولیــد روزان

تولیــد ماهانــه واحدهــا باشــد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان 
کــز شــماره گذاری و دفاتــر تعویــض  از تعطیلــی مرا
ک شهرســتان های قرمز به منظور پیشــگیری از  پا
کز در کانشــهر  کرونا خبر داد و گفت: این مرا شــیوع 
ــوی  ــا اطــاع ثان اصفهــان و شهرســتان های قرمــز ت
تعطیــل هســتند. ســرهنگ محمدرضــا محمــدی 
ــا اشــاره بــه قرمــز  عصــر امــروز در جمــع خبرنــگاران ب
شــدن بســیاری از شهرســتان ها، اظهــار داشــت: 
کرونــا و بــا تصویــب  بــه منظــور پیشــگیری از شــیوع 
تعویــض  و  شــماره گذاری  کــز  مرا اســتانی  ســتاد 
کانشــهر اصفهــان و شهرســتان های دارا ی  ک  پــا
وضعیــت قرمــز  تــا اطــاع ثانــوی تعطیــل هســتند. 

قرمــز  شــرایط  دارای  شهرســتان های  افــزود:  وی 
شــامل اصفهان، خوانســار، ســمیرم، شاهین شهر، 
گلپایــگان، لنجــان و نجف آبــاد  فریــدن، فاورجــان، 
رانندگــی  و  راهنمایــی  پلیــس  رئیــس  هســتند. 
تــا  کــز مذکــور  بــا بیان اینکــه مرا اســتان اصفهــان 
اطاع ثانوی تعطیل هســتند، گفت: از شــهروندان 
ــز  ک ــه مرا ــا اطاعیــه بعــدی ب درخواســت  می شــود ت
ک مراجعــه نکننــد.  شــماره گذاری و تعویــض پــا
کــه اعتبــار آنهــا  وی ادامــه داد: وکالــت نامه هایــی 
کــز  از تاریــخ  17 فروردیــن مــاه بــه علــت تعطیلــی مرا
ک منقضی شــده باشــد؛ تا پایــان تاریخ  تعویــض پــا
کرونــا  اعامــی از جانــب ســتاد اســتانی مبــارزه بــا 

معتبــر خواهــد بــود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت آران و بیدگل:

افزون بر ۲۰۷ میلیون دالر کاالی غیرنفتی 
از آران و بیدگل صادر شد

معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه اعالم کرد:

شکستن رکورد تولید روزانه آهن اسفنجی در فوالد مبارکه

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان:
ک شهرستان های  کز شماره گذاری و دفاتر تعویض پال مرا

وضعیت قرمز در استان اصفهان تعطیل شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: افزایــش  مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان 
قیمــت بــرق صنعتــی تاثیــر چندانــی بــر بهــای 
ــدارد، چــرا  تمــام شــده محصــوالت ذوب آهــن ن
کارخانــه بــه بــرق تولیــد  کــه میــزان وابســتگی این 
شــبکه بســیار ناچیــز اســت و تقریبــا ۱۰۰ درصــد 
توســط  ســال،  در  مجموعــه  نیــاز  مــورد  بــرق 
نیــروگاه مســتقر در ذوب آهــن تامیــن خواهــد 

ــد.  ش
منصــور یــزدی زاده بــا اشــاره به اســتقرار نیــروگاه به 
منظــور تولیــد برق مورد نیــاز در شــرکت ذوب آهن 
گفت: ایــن شــرکت از یــک نیــروگاه ۲۲۰  اصفهــان 
کــه در  مگاواتــی در مجموعــه خــود بهــره  می گیــرد 
بازه هــای زمانــی متفــاوت، میــزان تولیــد آن بیش 

از نیاز ایــن شــرکت اســت.
کــه در مواقعــی بــرق تولیــدی  وی بــا اشــاره به ایــن 
بــا شــبکه بــرق منطقــه  در نیــروگاه ذوب آهــن 
گفــت: نیــروگاه مســتقر در ذوب  تبــادل می شــود، 
کرده و در روند  گازهای فرآیندی اســتفاده  آهن از 

گاز طبیعــی بهــره نمی بــرد. تولیــد بــرق از 
کــه اســتقرار نیروگاه  یــزدی زاده در بیان ایــن نکتــه 
ــی ۱۵  ــه صرفه جوی ــر ب ــد منج ــل تولی ــار مح کن در 
درصــدی بــرق می شــود، گفــت: بــر اســاس آمــار ۱۵ 
درصــد از بــرق در شــبکه های توزیع تلف می شــود 
کنــار ذوب آهن ایــن میــزان  امــا حضــور نیــروگاه در 
ــش داده  کاه ــی  ــل توجه ــکل قاب ــه ش ــات را ب تلف

اســت.
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ذوب آهــن اصفهــان 
مقیــاس  مولــد  نیروگاه هــای  از  اســتفاده  بــرای 
کوچــک گفــت: در حال حاضر برق مورد اســتفاده 
در مجموعه از محل نیروگاه موجود تامین شــده 
و برنامــه ای بــرای اســتقرار نیــروگاه مولــد مقیــاس 
نیــروگاه  بهــره وری  ارتقــای  امــا  نداریــم  کوچــک 

کار اســت. فعلــی بــه طــور مرتــب در دســتور 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان:

ذوب آهن اصفهان 
در تامین برق مورد نیاز 

خودکفا است
در  کرونــا  بــا  مقابلــه  اســتانی  ســتاد  ســخنگوی 
گفــت: تجمع هــای آخــر ســال بــه همــراه  اصفهــان، 
ســفرهای نــوروزی از یــک طــرف و عــدم نظــارت 
دســتگاه های  توســط  مســتمر  بازرســی های  و 
ــه بســیاری از  ک مســئول از طــرف دیگــر باعــث شــد 
شهرســتان های اســتان اصفهــان تحــت تاثیــر مــوج 

گیرنــد. کرونــا قــرار  دیگــری از شــیوع ویــروس 
کاشــان، اظهــار  حجــت اهلل غامــی در فرمانــداری 
ــا نســبت  کرون کــرد: در حــال حاضــر میــزان افزایــش 
ــتان  ــته در ســطح اس گذش ــال  ــفند س ــه اواخــر اس ب
کاشــان  اصفهــان ســه برابــر شــده اســت، ولــی در 

ــتانی اســت. ــتر از میانگیــن اس بیش
کل   وی افــزود: میــزان تســت های مثبــت از جمــع 
گرفتــه شــده از بیمــاران در اواخــر ســال  تســت های 
کــه بعــد از گذشــت  گذشــته ۱۰ درصــد بــود، در حالــی 
دو هفتــه از ســال جدیــد میــزان تســت های مثبــت 

کل تســت ها رســیده اســت. بــه ۴۵ درصــد 
در  کرونــا  بــا  مقابلــه  اســتانی  ســتاد  ســخنگوی 
ــرد: در رنــگ بنــدی وضعیــت  ک اصفهــان، تصریــح 
کرونــا در اســتان اصفهــان،  هشــت شهرســتان در 
وضعیــت قرمــز و هشــت شهرســتان در وضعیــت 
نارنجــی قــرار دارنــد و متاســفانه روند شــیوع ویروس 
ــد  کی ــت. وی تا ــش اس ــال افزای ــتان در ح کل اس در 
کنتــرل  را  موجــود  وضعیــت  بخواهیــم  گــر  ا کــرد: 
ــد دســتورالعمل جامــع محدودیت هــای  کنیــم بای
کنیــم، بــه  هوشــمند را در ســطح اســتان اجرایــی 
کــه در وضعیت نارنجی و قرمز  ویــژه  ۱۷ شهرســتانی 

کننــد. هســتند باید ایــن دســتورالعمل را اجــرا 
کرونــا،   ســتاد  دســتورالعمل های  غامی افــزود: 
کــه بخــش اول مربــوط به  شــامل پنــج بخش اســت 
حضــور کارکنــان و کارمنــدان اســت که در شــهرهای 
کارکنان مشــاغل غیرضــروری  قرمــز همانند کاشــان 

کار حضــور و دوم ســوم بــا  بایــد یــک ســوم در محــل 
گفــت: بــرای مشــاغل  کننــد. وی  دورکاری فعالیــت 
کار خــود  کارکنــان در محــل  ضــروری بایــد ۵۰ درصــد 
حضــور داشــته باشــند که ایــن دســتورالعمل از امروز 
کاشــان بــه وضعیــت  کــه  اجرایــی شــده و تــا زمانــی 

ســابق برنگــردد، اجــرا می شــود.
گزارش ایســنا، ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله  بــه 
کــرد: در شــهرهای  کیــد  تا اصفهــان  در  کرونــا  بــا 
وضعیــت  بــه  توجــه  بــا  بیــدگل  و  آران  و  کاشــان 
کرونایــی قرمــز و نارنجی اقامه نماز جمعــه و برگزاری 
مراســم مذهبــی ممنــوع اســت،  در مــورد مشــاغل 
در شــهرهای نارنجــی مثــل آران و بیــدگل گروه هــای 
شــغلی ســه و چهار و در شهرهای قرمز مثل کاشان 
ــت. ــوع اس ــار ممن ــه و چه ــغلی دو، س ــای ش گروه ه

غیــر  ک  پــا بــا  ورود خودروهــا  کــرد:  تصریــح  وی 
بومی بــه کاشــان و آران و بیــدگل ممنــوع اســت و بــه 
اســتناد قانــون تــردد در شــهرهای قرمــز و نارنجــی، 
ک غیربومی، متوقف شــده  همــه خودروهــای با پا

ــون می شــوند. و مشــمول اعمــال قان
ورودی  خودروهــای  کنتــرل  بــرای  غامی گفــت: 
بــه شــهرهای نارنجــی و قرمــز مثــل آران و بیــدگل و 
کاشــان، بــا هماهنگی هــای انجــام شــده بــا نیــروی 
انتظامــی، شــهرداری، راهــداری و فرمانــداری مقــرر 
ورودی  محورهــای  در  بازرســی  گیت هــای  شــد 
حــال  در  خودروهــای  کنتــرل  بــرای  کاشــان  بــه 
تردد ایجاد شــود. ســخنگوی ســتاد اســتانی مقابله 
کرونــا در اصفهــان، افــزود: دســتورالعمل های  بــا 
ابــاغ شــده بایــد توســط ســتادهای شهرســتانی 
اجــرا شــود و خودروهــای بومی کــه قصــد خــروج از 
شــهرهای نارنجــی و قرمــز را دارنــد بایــد مســتندات 
خــود را بــه فرمانــداری ارائــه تــا مجــوز تــردد بــرای آنهــا 

صــادر شــود.  

سخنگوی ستاد استانی مقابله با کرونا در اصفهان:

کاشان بیش از میانگین  کرونا در  شدت افزایش 
استان اصفهان است

مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان 
پــروژه فعــال  گفــت: حــدود ۵۰۳ میلیــارد تومــان 
کــه امیــدوارم بتوانیــم به زودی تکمیــل کرده  داریــم 

ــم. ــرار دهی ــردم ق ــار م و در اختی
فعالیت هــای  بــه  اشــاره  بــا  تابــان  طرفــه  مجیــد 
کــرد: مجتمــع تولیــدی  ســازمان عمــران، اظهــار 
صفــه در زمینــه تولیــد مصالــح از جملــه جــداول 
زیراســاس،  بنــدی،  دانــه  مصالــح  تــا  وت پــرس 
اســاس، مصالــح تولیــدی بتــن و تولید نیوجرســی را 
کــه ســال گذشــته  انجــام می دهــد. وی بــا بیان ایــن 
بــا تولیــد یــک میلیــون و ۲۸۰ هــزار تــن مصالــح رکورد 
جدیــد بــرای ســازمان عمــران ثبــت شــد، افــزود: 
گذشــته حــدود ۲۰ میلیــارد تومــان فــروش  ســال 
کــه رکــورد  مصالــح توســط این ســازمان انجــام شــد 

جدیــدی اســت.
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان 
ادامــه داد: آســفالت تراشــی و روکــش معابــر فرعــی 
اســت،  عمــران  ســازمان  وظایــف  از  دیگــر  یکــی 
همچنیــن اجــرای پروژه هــای شــهری توســط حوزه 
بــه ســازمان  عمــران و ســایر نهادهــای ذی ربــط 

می شــود. گــذار  وا عمــران 

ــروژه مجموعــه  ــراز خرســندی از احــداث پ ــا اب وی ب
پل هــا و تقاطــع غیــر همســطح شــهید ســلیمانی 
پــل  حاضــر  حــال  در  گفــت:  مــاه،   ۲۰ مــدت  در 
شــماره یــک بــه عنــوان مســیر اصلی ایــن مجموعــه 
بازگشــایی شــده و شــاهد تردد خودروهای سنگین 

در ایــن مســیر هســتیم.
کــه تابلوهــای ترافیکــی  طرفــه تابــان بــا بیان ایــن 
شــهید  پــروژه  تونــل  و  دوبرگردان هــا  زیرگــذر، 
ســلیمانی نصــب شــده و در مرحلــه تکمیــل نهایــی 
کــرد: محل ایــن پــروژه نقطــه صفــر  اســت، تصریــح 
رینــگ چهــارم اســت و فاصلــه آن تــا پــل آفتــاب 
ــر  کیلومت ــت  ــتانی هف ــهید اردس ــراه ش ــع در بزرگ واق
ــه  کیلومتــر مســیر ب اســت و در ادامــه پــس از شــش 

ادامــه بلــوار فرزانــگان و خیابان های تابان و آســمان 
منتهــی می شــود. وی بــا اشــاره بــه اســتراتژی ها و 
راهبردهــای ســازمان عمــران شــهرداری در ســال 
گفــت: در ســال جــاری نیــز اجــرای پروژه هــای   ،۱۴۰۰
متعــددی در دســتور کار ایــن ســازمان قــرار دارد و بــه 
زودی عملیات احداث پارکینگ خیابان توحید با 

ظرفیــت ۴۳۰ دســتگاه خــودرو آغــاز می شــود.
مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهرداری اصفهــان 
کــه تعریــض پــل فردوســی و الحــاق  بــا بیان ایــن 
دو مســیر عابرپیــاده حاشــیه آن بــه مســیر تــردد 
در  شــهرداری  پروژه هــای  دیگــر  از  نیــز  خودروهــا 
تصویــب  صــورت  در  افــزود:  اســت،  ســال جاری 
نهایــی روگــذر خیابــان آیــت اهلل غفــاری نیــز احــداث 
انتهــای  گــذر  تعریــض  همچنیــن  شــد،  خواهــد 
کار  ــان مشــتاق )ســمت صفاییــه( در دســتور  خیاب

اســت.
کــه پــروژه میــدان شــهدای  کیــد بر ایــن  وی بــا تا
هســته ای آمــاده افتتــاح و بهره برداری اســت، اظهار 
کــرد: حــدود ۵۰۳ میلیــارد تومــان پــروژه فعــال داریــم 
کــه امیــدوارم بتوانیــم بــه زودی تکمیــل و در اختیــار 

مــردم قــرار دهیــم.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان:

کار است ۵۰۳ میلیارد تومان پروژه فعال در دستور 
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خبر

خبر
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان:

میزان فرونشست زمین 
در اصفهان ۱۵ تا ۱۸ سانتی متر است

کشور  کانون های وکالی دادگستری  همایش ملی 
به میزبانی اصفهان برگزار می شود

دولت اصناف آسیب دیده از کرونا را دریابد:

گروه ۲، ۳ و ۴ در اصفهان  تعطیلی مشاغل 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
دشــت های  در  زمیــن  فرونشســت  نــرخ  گفــت: 
مختلف ایــن اســتان از ۱۵ تــا ۱۸ ســانتی متر تخمیــن 

می شــود. زده 
گــو با ایرنــا افــزود:  گفــت و  منصــور شیشــه فــروش در 
دشــت های دامنــه واقــع در غــرب برخــوار واقــع در 
شــمال و مهیــار واقــع در جنــوب اســتان بدتریــن 
ک  وضعیــت را از حیث ایــن پدیــده مخــرب و خطرنــا
دارنــد. وی اضافــه کرد: کاهش و افت شــدید منابع 
آب زیرســطحی عامــل اصلــی وقــوع فرونشســت 
گذشــته بایــد  زمیــن اســت و ایــن موضــوع بیــش از 

گرفتــه شــود. جــدی 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا 
کیــد بــر جلوگیــری از برداشــت بــی رویــه آب هــای  تا
کــرد: در صــورت ادامه ایــن  زیرســطحی خاطرنشــان 
رونــد مشــکالت ناشــی از فرونشســت زمیــن در ایــن 

ــد. ــه روز افزایــش می یاب اســتان روز ب
ــا بیان اینکــه خشــکاندن دوره ای  شیشــه فــروش ب
رودخانــه زاینــده رود یکــی از دالیل کاهش آب های 
کــرد: بــر همین  زیرســطحی اصفهــان اســت تصریــح 
اســاس توقــف برداشــت های بــی رویــه در باالدســت 
گام نخســت و اجــرای طرح هــای انتقــال آب  در 

به ایــن حوضــه آبریــز ضــرورت دارد.
از ایــن  جلوگیــری  بــرای  راهکارهایــی  گفــت:  وی 
کــه مهمتریــن آن مصــرف بهینه  پدیــده وجــود دارد 
صنعــت  کشــاورزی،  تمامی بخش هــای  در  آب 
کاهــش اســتفاده از آب هــای  و آشــامیدنی بویــژه 

زیرزمینــی اســت.
زاینــده رود بــه طــول افــزون بــر ۴۰۰ کیلومتر بزرگترین 
از  کــه  اســت  مرکزی ایــران  منطقــه  رودخانــه 
گــرس مرکــزی بویــژه زردکــوه سرچشــمه  کوه هــای زا
کویــر مرکزی ایــران بــه ســمت شــرق  می گیــرد و در 
گاوخونــی در  ــاالب  ــه ت پیــش مــی رود و در نهایــت ب
کــه نقشــی  شــرق اصفهــان می ریزد. ایــن رودخانــه 
ــداری محیــط زیســت، تامیــن  ــر در پای اصلــی و مؤث
رونــق  زیســت،  محیــط  حیــات  آشــامیدنی،  آب 

گردشــگری منطقــه مرکــزی و  کشــاورزی، اقتصــاد و 
گاوخونــی دارد، در دهه هــای اخیــر  ــاالب  هســتی ت
بــه  علــت برداشــت های غیرقانونــی در باالدســت، 
کــم جمعیــت و  انتقــال آب بــه حوضــه دیگــر، ترا
کاهــش نســبی بارندگی هــا، بــه یــک  تــا حــدودی 
رودخانــه بــا جریــان دوره ای تبدیــل و در پاییــن 
گــرم  و حتــی روزهــای ســرد  دســت اغلــب در فصــول 
کــه در حــال ســپری  ســال ماننــد چنیــن روزهایــی 

ــده اســت. ــا خشــکی مواجــه ش ــتیم ب ــردن هس ک
کوهرنــگ ۳ و بهشــت آبــاد طرح هــای انتقــال آب     
بــه حوضــه آبریز زاینده رود اســت، عملیــات اجرایی 
طــرح انتقــال آب کوهرنــگ ســه شــامل ســد و تونــل 
میــزان  بــه  تأمیــن آب  بــا هــدف  در ســال ۱۳۷۷ 
بــرای  ســال  در  مترمکعــب  میلیــون  حــدود ۲۵۰ 
کمبــود آب منطقــه مرکزی ایــران  تأمیــن بخشــی از 
آغــاز و قــرارداد ســاخت ســد تونــل ســوم کوهرنــگ در 
ســال ۱۳۸۹ بســته شــد و قــرار بــود ســال ۹۳ بــه بهــره 
بــرداری برســد که ایــن امــر در آن زمان محقق نشــد. 
کنــون حــدود ۵۰ درصــد  ــه تا ک کوهرنــگ ســه  ســد 
پیشــرفت فیزیکــی داشــته بــر اســاس پیش بینــی 
انجــام شــده امســال آبگیــری می شــود و عملیــات 
ســاخت این ســد ۲ قوســی بــه ارتفــاع ۱۲۰ متــر تــا 

ســال آینــده بــه اتمــام خواهــد رســید.
دیگــر طــرح انتقــال آب بــه مرکــز کشــور، طــرح انتقال 
آب از بهشــت آباد بــه فــالت مرکزی ایــران شــامل 
ســه بخــش، احــداث ســد ۱.۵ میلیــارد متــر مکعبــی 
بــه ارتفــاع ۱۷۸ متــر، ســامانه انتقــال آب تــا منطقــه 
کیلومتــری جنــوب شــهرکرد واقع  ›شــلمزار‹ )در ۳۵ 
کــه ســامانه ای  در اســتان چهارمحــال و بختیــاری( 
مشــترک و بخش احداث خطوط انتقال از ســامانه 

انتقــال آب از شــلمزار بــه اصفهــان اســت.
شــرکت آب منطقــه ای اصفهــان حــدود ۱۳ ســال 
ــر یــک ســد  پیــش مطالعات ایــن طــرح مشــتمل ب
ــه وزارت  ک ــرد  ک ــاز  کیلومتــری را آغ ــل ۶۰  بتنــی و تون
ــا حــذف  ــا بازنگــری آن و ب ــت یازدهــم ب نیــرو در دول
ــه و ایســتگاه  ــا انجــام آن از طریــق خــط لول ــل، ب تون
پمپــاژ و همچنیــن احــداث یــک ســد موافقــت کــرد.

اصفهــان  دادگســتری  وکالی  کانــون  رئیــس 
وکالی  کانون هــای  ملــی  همایــش  برگــزاری  از 
و  اصفهــان  در  کشــور  سراســر  دادگســتری 

داد. خبــر  اصفهــان  کانــون  به میزبانــی 
ملــی  همایــش  داشــت:  اظهــار  رئیســی  لیــال 
کشــور  سراســر  دادگســتری  وکالی  کانون هــای 
پــس از مــاه مبــارک رمضان و در اواخر اردیبهشــت 
مــاه ســال جــاری در اصفهــان و به میزبانــی کانــون 
وکالی دادگســتری اصفهــان برگــزار خواهــد شــد.
وی افزود: ایــن همایــش طــی دو روز و بــا حضــور 
کانون هــای  هیئــت رئیســه  اتحادیــه  سراســری 
وکالی دادگســتری )اســکودا( و نیــز هیئــت مدیــره 
کشــور  سراســر  دادگســتری  وکالی  کانون هــای 
تمامی پروتکل هــای  رعایــت  بــا  و  اصفهــان  در 
بهداشــتی ابالغــی از ســوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 

ــزار خواهــد شــد. ــا برگ کرون
کانون وکالی دادگستری اصفهان تصریح  رئیس 
ــای  ــات و محوره ــش، موضوع ــن همای ــرد: در ای ک
کالن و اساســی نهاد وکالت به بحث و تبادل نظر 
حاضــران گذاشــته خواهد شــد و راهکارهــای الزم 
کانون هــای  بــرای مدیریــت بحران هــای فــراروی 

وکالی دادگســتری نیــز بررســی خواهد شــد.
وی با اشــاره به چرخشــی بودن روال میزبانی این 
گفت: مطابق  همایش در اســتان های مختلف، 
تصمیمــات و هماهنگی هــای قبلــی، قــرار بــود 
کانون هــای  میزبانــی اصفهــان از همایــش ملــی 
ســال  در  کشــور،  سراســر  دادگســتری  وکالی 
ــل  ــفانه به دلی ــا متأس ــرد، ام ــورت پذی ــته ص گذش
کرونــا، برگزاری ایــن  مواجهــه عمومی بــا ویــروس 
همایــش در اصفهــان، تــا ســال جــاری بــه تأخیــر 

افتــاد.

توجــه  بــا  گفــت:  اتــاق اصنــاف اصفهــان  رئیــس 
شــغلی  گروه هــای  اصفهــان  قرمــز  وضعیــت  بــه 
کامــل  ۲، ۳ و ۴ تعطیــل و بقیــه بایــد بــا رعایــت 
کننــد.  فعالیــت  بهداشــتی  دســتورالعمل های 
بــه  توجــه  بــا  بیان اینکــه  بــا  جهانگیــری  رســول 
 ،۲ شــغلی  گروه هــای  اصفهــان  قرمــز  وضعیــت 
کامــل  رعایــت  بــا  بایــد  بقیــه  و  تعطیــل   ۴ و   ۳
کنند، اظهار  دســتورالعمل های بهداشتی فعالیت 
داشــت: در وضعیــت قرمــز بیشــتر مشــاغل صنفــی 
تعطیــل می شــوند. رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان 
گفتــه مســؤوالن وزارت بهداشــت  بــا بیان اینکــه بــه 
اصنــاف حــدود ۱۱ درصــد در انتقــال ویــروس ســهیم 
ــه علت اینکــه بیشــتر در  هســتند، افــزود: اصنــاف ب
دیــد مــردم هســتند، در هنــگام خطــر و وضعیــت 
گاهــی مــردم پرچــم تعطیلــی اصنــاف  ــرای آ قرمــز ب
اصنــاف  از  بیان اینکــه  بــا  وی  می برنــد.  بــاال  را 
پروتکل هــای  رعایــت  ضمــن  داریــم  درخواســت 
بهداشــتی بــه مشــتریان خــود نیــز تذکــر دهنــد، 
گفــت: اصنــاف اصفهــان بیشــترین قانون منــدی را 
کشــور از لحــاظ رتبه بنــدی رعایــت پروتکل هــای  در 
کرونــا داشــته اند؛ بیشــتر اصنــاف طــی  بهداشــتی 

ــادی  ــورم اقتص ــود و ت ــل رک ــه دلی ــته ب گذش ــاه  ۱۴ م
کســبه  فعالیــت عــادی خــود را نداشــته اند و همــه 
کرونــا آســیب دیده انــد و برخــی اصنــاف  عمــاًل از 
ماننــد  بعضــی  و  درصــد  بعضــی ۵۰  ســوم،  یــک 
کافی شــاپ ها و  تاالرهــا، ســفره خانه های ســنتی، 
ــده اند. ــکار ش ــی بی ــاغل تجمع ــا و مش قهوه خانه ه
و  دولتــی  مســؤوالن  بیان اینکــه  بــا  جهانگیــری 
متولیــان امــور بایــد بــه اصنــاف آســیب دیــده در ۱۴ 
کــرد:  کننــد، بیــان  کمــک و رســیدگی  گذشــته  مــاه 
کشــور بوده انــد و  اصنــاف از ابتــدا حامی انقــالب و 
کمــک  در جنــگ، ســیل و زلزلــه و حــوادث طبیعــی 
کرده انــد، در حــال حاضــر هــم توقــع صدقــه و کمــک 

بی بازگشــت ندارنــد. 
رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان ادامــه داد: بــا توجــه 

بــه شــعار امســال مقــام معظــم رهبــری و تمرکــز 
اصلی ایــن شــعار بــر اقتصــاد و تولیــد به نظر می رســد 
که با  بیشــتر متولیان این شــعار مســؤوالن هســتند 
یــک امضــا می تواننــد موانــع و مشــکالت را از ســر راه 
فعــاالن اقتصــادی بردارنــد، بخــش خصوصــی هــم 
خــودش به میدان آمده، بنابراین مســؤوالن توجه 
بیشــتری بــه اصناف داشــته باشــند. جهانگیــری با 
بیان اینکه اصناف شــرایط بســیار ســختی دارند اما 
گفــت:  کرونــا تبعیــت می کننــد،  از دســتورات ســتاد 
کرونا اصنــاف تــا بــازار خود را به دســت  در دوران پســا
آوردنــد، زمــان می بــرد، یــک فعالیــت اقتصــادی 
وقتــی بــازار خــود را از دســت داد، زمــان می بــرد تــا 
بتوانــد بــازار داخلــی و خارجــی خــود را بــه دســت 
کیــد  بیــاورد. رئیــس اتــاق اصنــاف اصفهــان بــا تأ
بر اینکــه دولــت بایــد در مالیــات و بیمــه اصنــاف 
کــرد: حــدود  کنــد، خاطرنشــان  آن هــا را همراهــی 
۲۵۰ هــزار واحــد صنفــی در ســطح اســتان اصفهــان 
کــه از ایــن تعــداد بیــن ۳۵ تــا ۴۰ درصــد آن  داریــم 
واحد هــای تولیــدی و خدمــات فنــی هســتند و 
مابقــی خدمات توزیعی هســتند، از ۲۵۰ هــزار واحد 
صنفــی بیــش از ۱۰۰ هــزار واحــد صنفــی متعلــق بــه 

شهرســتان اصفهــان اســت.

خبرربخ

گفــت: عملکــرد  فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان 
کشــف  نیــروی انتظامی اســتان اصفهــان در زمینــه 
غ طــی یــک مــاه اخیــر حــدود ۳۰۰ تــن  قاچــاق مــر

بــوده اســت.
ســردار محمدرضــا میرحیــدری در اولیــن نشســت 
خبــری ســال ۱۴۰۰ ایــن فرماندهــی بــا خبرنــگاران 
ضمــن قدردانــی از شــهروندان اســتان اصفهــان بــه 
دلیــل همراهــی بــا پلیــس در برقــراری نظــم و امنیت 
اظهار داشــت: نمونه این همراهی را در چهارشــنبه 
پایــان ســال و روز طبیعــت در ســطح اســتان شــاهد 

بودیــم.
ورود ۱۸ میلیون خودرو به استان اصفهان در 

نوروز ۱۴۰۰
وی بــا بیان اینکــه در ایــام نــوروز ۱۴۰۰ بــا توجــه بــه 
بــه  خــودرو  میلیــون   ۱۸ محدودیت هــا،  کاهــش 
اســتان اصفهــان وارد شــد، ابــراز داشــت: مدیریــت 
کــه عملکــرد موفقــی  کار داشــتیم  تــردد را در دســتور 

را رقــم زدیــم.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان با بیان اینکــه در 
کاهــش ۱۱ درصــدی  نــوروز ۱۴۰۰ در اســتان اصفهــان 
ــتیم،  ــن را داش ــم خش ــدی جرای ــرقت و ۵۷ درص س
ادامــه داد: در زمینــه ســرقت های خشــن بــه صفــر 
که ایــن امــر بیانگــر شــرایط خــوب امنیتــی  رســیدیم 

در اســتان اســت.
کشف ۲۰۳ درصدی اموال سرقت شده

وی بــا بیان اینکــه ۲۰۳ درصــد افزایــش کشــف اموال 
را داشــتیم، اضافــه  نــوروز ۱۴۰۰  ســرقت شــده در 
کرد: ایــن امــر همچنــان ادامــه دارد تــا بتوانیــم همــه 

امــوال مــردم را بــه آنهــا برگردانیــم.
نــوروز  در ایــام  بیان اینکــه  بــا  میرحیــدری  ســردار 
کشــفیات انــواع مــواد مخــدر  ۴۷ درصــد افزایــش 
را داشــتیم، افــزود: در زمینــه ســالح ۱۳۷ درصــد و 
ــفیات را  کش ــش  ــد افزای ــز ۱۰۰ درص ــه نی ــف عتیق کش

داشــتیم.
ــادان  ــا بیان اینکــه در زمینــه جمــع آوری معت وی ب
نــوروز ۱۴۰۰  در  نیــز  اصفهــان  اســتان  در  متجاهــر 
از  کــرد:  اضافــه  داشــتیم،  را  خوبــی  موفقیــت 
کــه در این ایــام بــا مــا همــکاری داشــتند  نهادهایــی 
را در ســطح  افــراد  درخواســت داریــم مجدد ایــن 

جامعــه رهــا نکننــد.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
در ایــام نــوروز ۱۶۲ درصــد افزایــش دســتگیری افــراد 
خالفــکار را در ایــام نــوروز داشــتیم، ادامــه داد: ایــن 

رونــد همچنــان ادامــه دارد.
افزایش تصادفات جرحی در اصفهان

تصادفــات  میــزان  زمینــه  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
ــی ۲۸ درصــد  ــات فوت خســارتی ۶۱ درصــد و تصادف
کاهــش داشــتیم، ادامــه داد: تصادفــات جرحــی در 
اســتان در نــوروز ۱۴۰۰ بیــش از ۶۳ درصــد افزایــش 

داشــته اســت.
ســردار میرحیــدری همچنیــن بــا اشــاره بــه آمــار 
عملکــرد نیــروی انتظامی اســتان اصفهــان در ســال 
گذشــته اظهــار داشــت: در زمینــه ســرقت در ســال 
گذشــته ۶۷ درصــد ســرقت طالفروشــی را داشــتیم 
کــه تنهــا یــک مــورد ســرقت  و بایــد توجــه داشــت 

طالفروشــی را داشــتیم.
اســتان  در  بانــک  از  ســرقت  بیان اینکــه  بــا  وی 
اصفهــان بــه صفــر رســیده اســت، ادامه داد: ســرقت 
نیــز ۲۴ درصــد  کامیون هــا و خودروهــا در مســیر 

کاهــش داشــته اســت.
فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه 
گذشــته  جرایم خشــن در اســتان اصفهان در ســال 
ابــراز داشــت:  اســت،  افزایــش داشــته  دو درصــد 
برنامه ریــزی مــا در ایــن زمینــه برخــورد ســخت بــا 
مادامی که ایــن  تــا  اســت  عنــف  بــه  ســرقت های 
افــرادی کــه منجــر بــه بــی نظمی می شــوند زمین گیر 

ــوند. ش
کــن در اســتان  وی بــا اشــاره به اینکــه ســرقت اما
گذشــته افزایــش داشــته اســت،  اصفهــان در ســال 
ســاماندهی  عــدم  زمینــه  در ایــن  داشــت:  ابــراز 
ضایعــات فروشــی ها در اســتان اصفهــان اســت و 
در ایــن زمینــه جلســاتی را در زمینــه ســاماندهی 

از  را  امــر  تحقق ایــن  و  برگــزار  عرصــه  فعاالن ایــن 
کرده ایــم. درخواســت  مربــوط  نهادهــای 

با خودروهای حامل ضایعات برخورد می شود
و  راه  پلیــس  بیان اینکــه  بــا  میرحیــدری  ســردار 
پلیــس راهــور موظــف شــدند بــا خودروهــای حامــل 
کننــد، ابــراز داشــت: در این زمینه  ضایعــات برخــورد 
بــا دســتگاه قضائــی نیز هماهنگــی الزم انجام شــده 
گذشــته ۱۰ درصد  اســت. وی با بیان اینکه در ســال 
کشــفیات امــوال ســرقت شــده را داشــتیم،  افزایــش 
کشــفیات مــواد مخــدر نیــز بــا  ادامــه داد: در زمینــه 
افزایــش ۱۹ درصــدی رو بــه رو بوده ایــم و در مجمــوع 
۵۰ تــن انــواع مــواد مخدر در اســتان اصفهان کشــف 

شــده اســت.
کــرد: در  فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان اضافــه 
نــوروز ۱۴۰۰ نیــز بیــش از چهــار تــن انــواع مخــدر در 

کشــف شــده اســت. اســتان اصفهــان 
گذشــته ۵۳ درصــد  بیان اینکــه در ســال  بــا  وی 
افزایــش کشــف ســالح را داشــته ایم، ابــراز داشــت: در 
مجموع شــاهد افزایــش ۸۲ درصدی قیمــت اموال 

کشــف شــده بــوده اســت.
گذشــته  ســردار میرحیــدری بــا بیان اینکــه در ســال 
چهــار هــزار و ۶۰۰ مأموریــت در حــوزه پلیــس فتــا در 
اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت، ادامــه داد: 
در ایــن زمینــه ســعی بــر رســیدگی بــه همــه شــکایات 

بــوده اســت.
پلمب ۹۶ خانه استیجاری در نوروز

خانــه   ۹۶ پلمــب  بــه  اشــاره  بــا  ادامــه  در  وی 
اســتیجاری متخلــف در اســتان اصفهــان در ایــام 
کــرد: بســیاری از ایــن خانه هــا توســط  نــوروز اضافــه 

ــه  ک ــود  افــراد غیربومی اصفهــان اجــاره داده شــده ب
از شــهروندان درخواســت داریــم در خصوص ایــن 
گــزارش دهنــد. امــر هــر مــورد تخلفــی بــود بــه پلیــس 

فرمانــده انتظامی اســتان اصفهــان با بیان اینکــه در 
کتــاب »نســیم  گذشــته  زمینــه پیشــگیری در ســال 
گاهــی بخــش« توســط پلیــس پیشــگیری از وقــوع  آ
جرم اســتان اصفهان تدوین و انتشــار شــده اســت، 
کنــون ۱۰۰ هــزار جلــد  ادامــه داد: در ایــن زمینــه تا

کتــاب منتشــر و توزیــع شــده اســت. از ایــن 
وی بــا بیان اینکــه بــه حداقــل رســاندن جرایــم در 
اســتان اصفهــان در اولویــت برنامه هــای نیــروی 
اســتان  مردم ایــن  داشــت:  ابــراز  انتظامی اســت، 
همــواره در همــه صحنه هــا بــه میــدان آمدنــد و باید 
امنیــت و آرامــش را در باالتریــن ســطح بــه آنها هدیه 

کنیــم.
پلیس تکلیف خود را در زمینه دوچرخه سواری 

بانوان نمی داند
ابــراز  بانــوان  وی در خصــوص دوچرخــه ســواری 
داشــت: در ایــن زمینــه بایــد همــه دســتگاه های 
کننــد و براســاس عــرف و  مســئول جلســات را برگــزار 
ع رویــه یکســانی تعریــف شــود تــا مــردم و پلیــس  شــر
نیــز تکلیــف خــود را بداننــد. ســردار میرحیــدری 
بــا بیان اینکــه بــه صــورت میانگیــن در هــر شــبانه 
ــودرو در  ــتگاه خ ــزار و ۵۰۰ دس ــوروز دو ه ــام ن روز در ای
زمینــه ممنوعیــت ورود بــه شــهرها تذکــر دریافــت 
کردنــد، ادامــه داد: در ایــن زمینــه ۱۲۰۰ خــودرو نیــز 
بــه صــورت میانگیــن در هر شــبانه روز برگشــت داده 
شــدند و ۹۰ دســتگاه خــودرو نیــز بــه میــزان ۵۰۰ هــزار 

تومــان اعمــال قانــون شــدند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد؛

کشف ۳۰۰ تن مرغ قاچاق در اصفهان

مدیــرکل زندان هــا و اقدامــات تامینــی و تربیتــی 
راهکارهــای  از  یکــی   : گفــت  اصفهــان  اســتان 
ــون پیش بینــی شــده  ــه در قان ک جایگزیــن حبــس 
اســتفاده از پابنــد الکترونیکــی اســت و در اســتان 
اصفهــان نیــز در حــال حاضــر ۱۲۰ زندانــی بــا دریافــت 

پابنــد الکترونیــک تحــت نظــر هســتند.
در  با ایمنــا،  گفت وگــو  در  فــرد  ضیایــی  محمــود 
کــرد:  کاربــرد پابنــد الکترونیــک، اظهــار  خصــوص 
کــه در قانــون  یکــی از راه هــای جایگزیــن حبــس 
پیش بینــی شــده اســتفاده از پابنــد الکترونیکــی 
بــرای زندانیــان واجــد شــرایط اســت و در اســتان 
اصفهــان نیــز در حــال حاضــر ۱۲۰ زندانــی بــا دریافــت 

پابنــد الکترونیــک تحــت نظــر هســتند.
وی ادامــه داد: ایــن افــراد با بســتن پابند الکترونیک 
اســت  آن هــا  زندگــی  محــل  کــه  محــدوده ای  در 
آن هــا  حضــور  پابنــد  طریــق  از  می شــوند  کنتــرل 
کنتــرل خواهــد شــد و  در محــدوده تعییــن شــده 
کــه بــا تأمیــن اعتبــار بیشــتر و در اختیــار  امیدواریــم 
گرفتــن تعــداد بیشــتری پابنــد الکترونیــک بتوانیــم 
ــیم. ــا باش ــتری از زندان ه ــراد بیش ــروج اف ــاهد خ ش

شرایط دریافت پابند الکترونیک چیست؟
کل زندان هــای اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه  مدیــر 
کــه امــکان اســتفاده از پابنــد الکترونیــک  زندانیانــی 

واجــد  بایــد  زندانیــان  کــرد:  خاطرنشــان  دارنــد، 
شــرایط الزم بــرای بهره منــدی از ایــن امــکان قانونــی 
باشــند، این شــرایط شــامل محکومــان مشــمول 
ــای  ــالمی، مجازات ه ــازات اس ــون مج ــاده ۲۶ قان م
کثــر تــا ۵ ســال  درجــه ۵ بــه بــاال و حبس هــای حدا
و جــزای نقــدی تــا ۱۱ میلیــون تومــان و حبس هــای 
بــاالی ۵ ســال بــه شــرط تحمــل یک چهــارم حبس 

می شــود.
بــرای  همچنیــن  الکترونیــک  پابنــد  افــزود:  وی 
آزادی و شــاغل در  نیمــه  زندانیــان تحــت نظــام 
ــرای  ــود، ب ــتفاده می ش ــز اس ــوزی نی ــه آم ــز حرف ک مرا
درخواســت  بایــد  الکترونیــک  پابنــد  از  اســتفاده 
کتبــی زندانــی در فــرم تقاضــای زنــدان عــالوه بــر فــرم 
درخواســت اســتفاده از سامانه مراقبت الکترونیک 

ــورای  ــت در ش ــپس این درخواس ــود، س ــل ش تکمی
کســب نظــر مقــام قضائــی  طبقه بنــدی زنــدان بــا 
قانونــی  از طــی مراحــل  پــس  و  مطــرح می شــود 
محــدوده جغرافیایــی تــردد بــا پابنــد الکترونیــک 

بــرای زندانــی مشــخص خواهــد شــد.
ضیایــی فــرد با بیان اینکه زندانــی باید عالوه بــر ارائه 
درخواســت، شــرایط اســتفاده از پابند الکترونیک را 
کــرد: تمــام جرائــم شــامل  داشــته باشــد، تصریــح 
پابنــد  و  حبــس  جایگزیــن  مجــازات  از  اســتفاده 
دارای  و  مالــی  نیســتند، محکومــان  الکترونیــک 
ــتفاده از  ــمول اس ــی مش ــی خصوص ــا مدع کی ی ــا ش
پابنــد الکترونیکی نمی شــوند، زندانیان بایــد دارای 
شــرایط دریافــت پابنــد الکترونیــک باشــند و بعــد 

کننــد. درخواســت دریافــت آن را 

مدیر کل زندان های استان اصفهان خبر داد:

استفاده از پابند الکترونیک برای ۱۲۰ زندانی وحید حاج سعیدی
آفتــاب یــزد: عاقبــت حضــور 

بــورس در  مــردم  گاهانــه  ناآ
ــه  گاهان ــا آ ــاج: حضــور ن علــم ت
گاهانــه  آ فریــب  یــا  مــردم 
شــما؟! چــه کســی مــردم را بــه 

کــرد؟!  تشــویق  بــورس  بــه  گــذاری  ســرمایه 
ظریــف  کاندیداتــوری  بــه  اصــرار  یــزد:  آفتــاب 

اســت تخریبــی 
کنیــد  علــم تــاج: نمیشــه بــه الریجانــی هــم اصــرار 

کــه بیــاد؟!
را  چند ایرانــی  ســاالنه  هــوا  آلودگــی  ایــران: 

نفــر؟ هــزار   ۴1 یــا  هــزار   ۳۰ می کشــد؟ 
ــرگ  ــت، م ــراژدی اس ــر ت ــک نف ــرگ ی ــاج: م ــم ت عل

ــار!  ــر آم ــزاران نف ه
ک: حباب سکه به 2۰۰هزار تومان رسید تابنا

کــه داریــم چنــد میلیــون پــول  علــم تــاج: مــا 
گردونی  کــن شــا میدیم ایــن 2۰۰ تومــن رو فــرض 

بچه هــا! 
ــروت  کنیــم ث کاری  همشــهری: شــهردار تهــران: 

عادالنــه توزیــع شــود
علــم تــاج: واال مســئوالن مراقــب باشــند پــول 
مــردم در بورس هاپولــی نشــود، توزیــع عادالنــه 

ثــروت پیشــکش!
ک: رئیــس کل بانــک مرکــزی: نــرخ ارز باالتــر  تابنــا

هــم می توانســت بــرود
علــم تــاج: خــدا خیرتــان بدهد... ایــن اســتدالل 
شــما مــا را یــاد عمــو ســیفی ) ســرایدار مفخــم 
کــه روی ســر مدیــر منــت  مدرســه مــا( می انــدازد 
ــه مــن پارســال می توانســتم از شــما  ک ــذارد  می گ

2۰ میلیــون قــرض بگیــرم ولــی فقــط ده میلیــون 
گرفتــم! 

آرمان ملی: خودزنی کن، دیه بگیر!
علــم تــاج: ازدواج صــوری و تصــادف ســاختگی 

هــم خــوب جــواب مــی ده!
دوســت  بایــدن  جــو  و  مــن  ظریــف:  ک:  تابنــا

یــم د صمیمی نبو
علــم تــاج: در آنجــا یکــی مهربــان دوســت بــود /تو 

کــه بــا مــن بــه یک پوســت بــود! گفتــی 
ــه  ــرورش: ۳۹۰۰ مدرس ــوزش و پ ــر آم ک: وزی ــا تابن

کانکســی داریــم؛ رقــم قابــل توجهــی نیســت
علــم تــاج: بلــه حــق بــا شماســت... در عــوض تــا 
دلتــان بخواهــد مــدارس غیــر غیــر انتفاعــی داریــم 

کــه مــال مســئوالن اســت! 
ک: ســکاندار جدیــد ســازمان بــورس: بایــد  تابنــا
ــازار ســرمایه  ــادی را از ســر ب ــل غیراقتص شــر عوام

کنیــم کــم 
گــه با ایــن رویکــرد اومــدی  علــم تــاج: داداش ا
بــورس رو مدیریــت کنــی، همیــن االن اســتعفا رو 

کشــو!  بنویــس بــذار تــو 
ک: ثبت آرزو درسامانه شهرداری تهران تابنا

گــر صالح دیدنــد اول حقوق  علــم تاج: دوســتان ا
فکــر  بــه  بعــد  کننــد،  پیگیــری  را  مــردم  حقــه 

بــرآوردن حوائــج و آرزوهــای مــردم باشــند! 
گــذاری یــک ملــک بــه  آفتــاب یــزد: ماجــرای وا

قیمــت ۳۵۰ هــزار تومــان چیســت؟
علم تاج: بریم خبر بعدی...

 کیهــان: وزیــر امــور خارجــه بایــدن مواضع ترامپ 
کرد. را تائیــد 

علــم تــاج: مواضــع برجامی ترامــپ نــه... مواضــع 
برجامی آمریــکا! 

علم تاج
طنز روزربخ

پــرورش  و  آمــوزش  ابتدایــی  آمــوزش  معــاون 
ــا  کرون ــه شــیوع  ــا توجــه ب گفــت: ب اســتان اصفهــان 
آمــوزش  ممنوعیــت  قرمــز  و  نارنجــی  مناطــق  در 
کرونــا را داریــم  حضــوری بــر اســاس مصوبــات ســتاد 
و در ایــن مناطــق بــه صــورت مجــازی و غیرحضــوری 
تدریــس آغــاز شــده اســت، در مناطــق آبــی و زرد هــم 

گذشــته ادامــه دارد. آموزش هــا مطابــق روال 
در  با ایمنــا،  وگــو  گفــت  در  ابطحــی  لیالســادات 
خصــوص ارائــه آموزش هــای مجــازی دانــش آمــوزان 
کــرد: رونــد آموزش  بعــد از تعطیــالت نــوروزی، اظهــار 
مجــازی از ۱۴ فروردیــن شــروع شــده اســت و در ۲ 
هفتــه تعطیــالت نــوروزی ارائه آموزش هــای مجازی 
دانــش آمــوزان تعطیــل بــود، دانــش آمــوزان ابتدایی 
بــه  را  داســتان گویی  و  داســتان خوانی  نــوروز  در 

ــد. صــورت اختیــاری انجــام دادن
کــرد: در حــال حاضــر بــا توجــه بــه شــیوع  وی اضافــه 
اپیدمی کرونــا در مناطــق نارنجــی و قرمــز ممنوعیت 
آمــوزش حضــوری بــر اســاس مصوبــات ســتاد ملــی 
کرونــا را داریــم و امــکان ارائــه آموزش هــای  مقابلــه بــا 
صــورت  بــه  نیســت،  مناطــق  در ایــن  حضــوری 
مجــازی و غیرحضــوری تدریــس آغــاز شــده اســت، 
گذشــته  در مناطــق آبــی و زرد هــم مطابــق روال 

برنامه هــا ادامــه دارد.
ضرورت استفاده از اصول روانشناسی برای 

دانش آموزان ابتدایی
معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان 
کیــد بــر ضــرورت اســتفاده از اصــول  اصفهــان بــا تا
دوره  دانش آمــوزان  آمــوزش  بــرای  روانشناســی 
گفــت: اســتفاده از اصــول روانشناســی  ابتدایــی، 
و  اســت  الزم  ابتدایــی  دوره  دانش آمــوزان  بــرای 
هنــوز اجرای ایــن برنامــه از وزارت آمــوزش و پــرورش 
آینده ایــن  در  اســت،  نشــده  ابــالغ  اســتان ها  بــه 
آموزش هــا بــرای والدیــن و معلمــان صــورت می گیرد 

کننــد. تــا بــرای دانش آمــوزان ابتدایــی اجــرا 
کــودکان دوره ابتدایــی در  کــرد:  ابطحــی تصریــح 
کــودک  حســاس ترین زمــان ســنی هســتند، بایــد بــا 
کودکــی  بــر اســاس روحیــه  بــه صــورت اصولــی و 
بایــد  کــودک  معلمــان  و  والدیــن  شــود،  برخــورد 
روحیــه او را بشناســند و بــا توجــه بــه فرصت رشــدی 
کــودک دارد اطالعــات و هدف هــای موردنظــر را  کــه 
ــه رشــد مطلــوب  ــا ب ــد ت کار بگیرن ــه  کــودکان ب ــرای  ب

ــد. کنن ــدا  ــت پی ــود دس خ
از  بســیاری  متأســفانه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
والدین ایــن نکتــه را در نظــر نمی گیرنــد و در حــال 

حاضــر ارتباطــات بیــن مدرســه، والدیــن و دانــش 
هــر  از  معلمــان  نیســت،  گذشــته  ماننــد  آمــوزان 
فرصتی اســتفاده می کنند تا والدین را آموزش داده 
و در جریــان مــوارد بگذارنــد تــا ویژگی هایــی را مدنظر 
قــرار دهنــد و نحــوه رفتار با کودک را بیاموزنــد و زمان 

ــودک را بداننــد. ک تنبیــه و تشــویق 
ضرورت یادگیری مهارت والدگری برای والدین

معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان 
کــودک  گفــت: بایــد والدیــن بــه نیازهــای  اصفهــان، 
گاه باشــند تــا از نظــر روانشــناختی بتوانــد مســیر  آ
خوبــی در زندگــی داشــته باشــد، متأســفانه در ســال 
آموزش هــای مجازی ایــن فضــا  ارائــه  بــا  کرونایــی 
کــرده  کاهــش پیــدا  کمرنگ تــر شــده و ارتباط هــا 

اســت.
در  خانواده هــا  از  بســیاری  کــرد:  اظهــار  ابطحــی، 
فرزندپــروری دســت بــه آزمــون و خطــا می زننــد یــا از 
کــه  منابــع غیررســمی اطالعاتی دریافــت می کننــد 
منطبــق بــا فرزندپــروری اصولــی نیســت، بــه نظــر 
کــه یــک حلقــه مفقوده اینجــا وجــود دارد  می رســد 
کــودک  ــل  ــد وظیفــه خــود را در مقاب ــد بای و یــک وال

گاه باشــد. بدانــد و از ارائــه نــوع آمــوزه بــه او آ
کیــد کــرد: دانســتن والدگــری در مقابل کودک  وی تا
مــادر  و  پــدر  و  اســت  الزم  او  روحیــه  شــناختن  و 
کــودک دارنــد  کــه از روحیــه  بــر اســاس شــناختی 
می توانند با او رفتار روانشــناختی مناســب را داشته 
باشــند، بــا اجرای ایــن برنامــه شــاخص های کلی به 
والدیــن آمــوزش داده می شــود تــا آنها بــرای مواجهه 

بهینــه و اصولــی بــا فرزنــدان آمــاده شــوند.
اصــول  اجــرای  در  معلمــان  توانمنــدی  لــزوم 
کرونــا دوران  مجــازی  آمــوزش  در  روانشناســی 

معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان 

کــرد: در کنار والدین باید معلمان  اصفهــان، اضافــه 
کالس هــای  هــم بتواننــد اصــول روانشناســی را در 
کننــد و آمــوزش اصــول روانشناســی  درس پیــاده 
و  کرونــا  دوران  در  ابتدایــی  دوره  کــودکان  بــرای 

آموزش هــای مجــازی ضــروری اســت.
کرونایــی  کــرد: خانواده هــا در ســال  ابطحــی تصریــح 
بــا دغدغه هــای جدیدتــر و ســوگ های ناخواســته 
کــم  مواجــه شــدند، قرنطینــه خانگــی باعث ایجــاد 
کاهــش تعامــالت شــده اســت، در  حوصلگی هــا و 
کــودک بــا همبــازی و معلــم خــود ارتبــاط  کنــار آن 
نــدارد، بنابرایــن بــه لحــاظ روابــط اجتماعــی دچــار 
ضعــف شــده و خانــواده هــم نتوانســته آن ضعــف را 

کنــد. جبــران 
و  مســائل  بــه  مــوارد  همه ایــن  داد:  ادامــه  وی 
دغدغه هــای قبلــی خانواده هــا اضافــه می شــود، 
کرونایــی  گرفتــار و پــرکار در شــرایط  والدیــن جــوان، 
کــی از نیــاز اساســی معلم و والدین به کســب این  حا
آموزش هــا آموزه هــای قــوی، مســتند و علمی بــرای 

کــودک اســت. ــا  ارتبــاط بیشــتر ب
معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش و پــرورش اســتان 
گفــت: آنچــه مســلم اســت هم راســتایی  اصفهــان، 
کنــار همدیگــر مدنظــر اســت،  خانــه و مدرســه در 
کــودک داریــم، متولــی آن هــم  گــر آمــوزه ای بــرای  ا
خانــواده و هــم مدرســه اســت و هــر دو حوزه باید این 

کافــی را داشــته باشــند. شــناخت 
راه  پایــان  تــا  همچنــان  کــرد:  تصریــح  ابطحــی 
قــوی و مســتحکم برنامه ریــزی می کنیــم، همــراه 
خانواده هــا و معلمــان هســتیم تــا بتوانیــم ســال 
پایــان  بــه  خوبــی  بــه  را   ۱۳۹۹  -۱۴۰۰ تحصیلــی 
برســانیم، در ایــن راه نیازمنــد مســاعدت معلمــان، 

هســتیم دانش آمــوزان  و  والدیــن 

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش اصفهان: 

روند آموزش مجازی تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد
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بیــن هنرمندانــی از ۱۳۷ کشــور، مجتبی حیدرپناه 
موفــق بــه کســب رتبــه ســوم جشــنواره بین المللــی 
آیدیــن دوغــان؛ یکــی از معتبرتریــن جشــنواره های 

کاریکاتــور در جهان شــد.
کاریکاتــور حــوزه  مجتبــی حیــدر پنــاه، عضــو خانــه 
گفــت: در  هنــری اصفهــان در ایــن بــاره به ایســنا 
ســی و هفتمین دوره جشــنواره بین المللی آیدین 
کــه در نهایت  کــرده بــودم  دوغــان، بــا دو اثــر شــرکت 
کســب رتبــه  یکــی از آن هــا در بخــش آزاد موفــق بــه 

ســوم شــد.
وی ادامــه داد: ایــن اثــر صفــر تــا صــد بــه صــورت 
دیجیتالــی خلــق شــده و اســتفاده از مجســمه 
مشــهور »رودن« بــا نــام »متفکــر« در آن، بیانگــر 
ــر  ــری از فک ــرای جلوگی ــی ب گاه ــه  ک ــت  ــی اس موانع

کــردن بــر ســر راه انســان ها وجــود دارد.
کارتونیســت یــادآور شــد: جشــنواره آیدیــن  ایــن 
جشــنواره های  معتبرتریــن  از  یکــی  دوغــان 
کــه در دوره ســی و هفتــم  ــور جهــان اســت  کاریکات
رقابــت  هــم  بــا  کشــور   ۱۳۷ از  هنرمندانــی  آن، 
ــه  داشــتند و مــن در ســال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ نیــز ب
ترتیــب لــوح تقدیــر و رتبــه دوم ایــن جشــنواره را 

بــودم. کــرده  کســب 
هنرمنــدان  کــه  معضالتــی  دربــاره  حیدرپنــاه، 
جشــنواره های  در  شــرکت  بــرای  کارتونیســت 
کــرد:  اظهــار  هســتند،  روبــرو  آن  بــا  بین المللــی 
جشــنواره های  در  شــرکت  هزینــه  معمــواًل 
پرداخــت  شــخصی  صــورت  بــه  را  بین المللــی 
می کنیــم و در صــورت برنــده شــدن نیــز بایــد کســی 
کشــور حســاب داشــته  کــه در آن  کنیــم  را معرفــی 
کــه جابه جایــی پــس  باشــد، بعــد منتظــر باشــیم 
ــه دســت  ــزه ب ــا جای کســر مالیــات انجــام شــود ت از 
کــه شــرکت  مــا برســد و همیــن امــر باعــث شــده 
هنرمنــدان  بــرای  اروپایــی  جشــنواره های  در 

باشــد. ســخت  کارتونیســت ایران 
کــه بــا تغییــر مدیــر حــوزه  کــرد  وی ابــراز امیــدواری 
هنــری اصفهان، اتفاقات بهتــری برای هنرمندان 

کارتونیســت این شــهر بیفتــد.

سهم اصفهان 
کارتونیست ها از اسکار 

خبرربخ

گزارشربخ

بعــد از شــاه دژ و ُصفه، این بــار نوبــت سرنوشــت 
کــوه آتشــگاه اصفهــان اســت تــا با اجــرای طــرح تله 
کابیــن نابــود بشــود، شــهرداری بــه تازگــی اتصــال 
فضایــی در ایــن محــدوده باســتانی را مطــرح کرده 
کــه می تواند به آســیب و مخدوش  اســت، اتفاقــی 
شــدن منظر ایــن مجموعــه تاریخــی منجــر شــود.

ایرنــا، آتشــگاه، یکــی از ۲ میــراث ارزشــمند باقــی 
اصفهــان  در  اســالم  از  پیــش  دوران  از  مانــده 
اســت. این اثــر ملــی دارای حریــم مصــوب و ابالغــی 
اســت و بنابرایــن هرگونــه دخــل و تصــرف در حریم 
و عرصــه و آنچــه موجــب آســیب و یــا مخــدوش 
شــدن منظر عمومی آن شــود پیگرد قانونــی دارد.
طــرح شــهرداری بــرای  ایجــاد تکنولــوژی اتصــال 
کــوه قائمیــه بــرای  کــوه آتشــگاه تــا  فضایــی از فــراز 
کمیســیون مــاده پنــج بــه اداره راه و  بررســی در 
گویــا  شهرســازی اســتان اصفهــان ارســال شــد امــا 
بــه دلیــل ناقــص بــودن و اخــذ نشــدن نظــر جهــاد 
کشــاورزی، این طــرح  مجــدد بــرای تکمیــل و رفــع 
نواقــص بــه شــهرداری اصفهــان فرســتاده شــده 
کل  کــه اداره  اســت. همه اینهــا در حالــی اســت 
گردشــگری و صنایــع دســتی  میــراث فرهنگــی، 
اصفهان در جریان این تصمیم و طرح شهرداری 
برای ایجــاد تله کابیــن یــا اجــرای طرح های مشــابه 
در حریــم یکــی از مهم تریــن و باســتانی ترین آثــار 

تاریخــی شــهر قــرار نگرفتــه اســت.
کــه شــهرداری اصفهــان چــرا  اســت  ســوال این 
دوره هــای  تجربــه   بــه  توجــه  بــدون  چگونــه  و 
کابیــن  پیشــین مدیریــت شــهری در اجــرای تلــه 
ــرای شــاه دژ   کــوه صفــه و تبعــات ناشــی از آن  ب در 
نهادهــای  مشــورت  بــدون  مهم تــر  همــه  از  و 
کارشناســان و باستان شناســان دوبــاره  متولــی، 
طرح ایجــاد تله کابیــن و یــا تکنولوژی هــای جدیــد 
کــوه آتشــگاه، یکــی از  اتصــال فضایــی را  در حریــم 
کرده اســت؟ آثار  باســتانی اصفهان و ایران مطرح 
گرچــه پیشــتر تصمیماتــی از ایــن دســت بــا نــام 
در  را  شــاه دژ  چــون  آثــاری  گردشــگری  رونــق 
در  یــا  و  همــدان  در  را  گنج نامــه  یــا  و  اصفهــان 
در  بســتان  طــاق  اخیــر  ماه هــای  و  ســال ها 
گذرانــده و تهدیــد می کنــد  کرمانشــاه را از دم تیــغ 
ــون  کــدام قان ــا  کــدام ســنخیت و ی ــر اســاس  امــا  ب
می تــوان در عرصــه و حریــم یــک اثر باســتانی اقدام 
به ایجــاد تکنولوژی هــای جدیــد کرد؟ شمشــیر دو 
لبه ایــن اقدامــات یک ســویش آثار میــراث تاریخی 

کــه  گردشــگری پایــدار اســت  اســت و ســوی دیگــر 
گردشــگری از ســوی  شــوربختانه تحــت لــوای نــام 

می شــوند. حمایــت  دســت اندرکار  نهادهــای 
کــوه آتشــگاه در جــوار بیشــه نــاژوان  شــکوه و ابهــت 
ــذرد،  یکــی  ــه بســتر زاینــده رود از میــان آن می گ ک
در  طبیعــی  و  تاریخــی  مناظــر  بی بدیل تریــن  از 
بــر  خشــتی  بناهــای  قدمــت  اســت.  اصفهــان 
کــه در منابــع تاریخــی اصفهــان  کــوه آتشــگاه  فــراز 
شــهره بــه »مهربیــن« بــوده اســت بــه دوران پیــش 
کهن تــر از ساســانی بــر می گــردد. برخــی  از اســالم و 
ــه نتایــج آزمایــش  ــا اســتناد ب باســتان شناســان ب
یــک  را  آتشــگاه   ،۱۴ کربــن  روش  بــه  ســالیابی 
بــه  تبدیــل  کــه بعدهــا  معبد ایالمی دانســته اند 

ــت.  ــده اس ــری ش ــد مه معب
بیشــه نــاژوان و نمــای زیبــای جایــگاه آتــش در 
کــوه آتشــگاه پیونــدگاه میــراث طبیعــی و  تاریخــی 
ــه حــاال شــهرداری اصفهــان درصــدد آن  ک اســت 
که پیشــتر  شــده برای توســعه طرح های تفریحی 
هــم در قالــب تلــه ســیژ  در بیشــه نــاژوان و هــم تلــه 
کــرده اســت، این بار  کــوه صفــه تجربــه  کابیــن در 
ســازه های  نــام  بــا  فضایــی  اتصــال  تکنولــوژی 
ســبک را  بــر فــراز کــوه آتشــگاه تا کــوه قائمیه تجربه 

کنــد. 
گردشــگری بــه  طرحــی بــرای درآمدزایــی بــا نــام 
قیمــت دخــل و تصــرف در حریــم یــک اثــر ثبتی که 
معلــوم نیســت چــه تبعاتــی بــرای یک اثر باســتانی 

و یگانــه در اصفهــان داشــته باشــد.
طرح هــای  اســت  ســالی  چنــد  آنکــه  واقعیــت 
محوطه هــای  جــان  بــالی  تله کابین ســازی 
ــده  ــتانی ایران ش کوهس ــق  ــتانی در دل مناط باس
گردشــگری و  اســت. توســعه طرح هــای ناپایــدار 
کــن  البتــه ناموفــق از ســوی مدیــران شــهری در اما
گنج نامــه در همــدان،  تاریخــی و طبیعــی چــون 
ُگــرده شــاه دژ  بــر  کابیــن  اجــرای پایه هــای تلــه 
بارگذاری هــای  و  باســتانی  الیه هــای  تخریــب  و 
ــوه صفــه  ک ــراز  ــر دامنــه و ف کتــاب ب ــی حســاب و  ب
ــرای نصــب تله کابیــن در  ــا اصــرار ب در اصفهــان و ی
کرمانشــاه بــا وجــود مخالفت هــای  طــاق بســتان 
جهــت  در  اقدامــات  جملــه  از  کارشناســان 
درآمدزایی و جذب گردشــگر در جوار آثار باســتانی 
گــزاف آســیب،  کــه بــه قیمــت  و یگانه ایــران اســت 
کــردن منظــر عمومی میــراث  تخریــب و مخــدوش 

طبیعــی و تاریخــی تمــام شــده یاخواهــد شــد.
قــدرت اهلل نــوروزی، شــهردار اصفهــان پیشــتر در 

کــوه  کــرد: دامنــه  رســانه های شــهرداری اعــالم 
کــوه  قائمیــه تــا رودخانــه زاینــده رود و از آن ســو 
آتشــگاه تــا دامنــه رودخانــه می تــوان تلــه ســیژ، تله 
ــتفاده از  ــا اس ــد ب ــای جدی ــا تکنولوژی ه ــن و ی کابی
کــرد تــا افــراد از تماشــای مناظــر زیبــای  فضا ایجــاد 
ــام  ــی انج کرات ــاره مذا ــن ب ــد. در ای ــذت ببرن ــهر ل ش
گیــرد  و  کار  قــرار  کــه امیــدوارم در دســتور  شــده 
آینــده مدیریــت شــهری، به ایــن مهــم  در دوره 

پرداختــه شــود.
به لحاظ قانونی مجوز چنین کاری را نمی دهیم

ناصــر طاهــری، معــاون میــراث فرهنگــی اصفهــان 
کابیــن یــا هــر اتصــال  دربــاره طــرح اجــرای تلــه 
کــوه قائمیــه ابــراز  کــوه آتشــگاه بــه  فضایــی دیگــر از 
کــرد و دراین بــاره بــه خبرنگار ایرنــا  بــی اطالعــی 
کاری را نمی دهیــم. چــون  گفــت:  اجــازه چنیــن 
کــوه آتشــگاه ثبــت میــراث اســت و عرصــه تاریخــی 
بحــث  هــم  اقدامــات  می شــود. این  محســوب 
منظــری و هــم بحــث آســیب بــه اثــر تاریخــی را در 
پی خواهــد داشــت و از ایــن رو بــه لحــاظ قانونــی 

کاری را بدهیــم. نمی توانیــم مجــوز چنیــن 
ــادآور شــد: هــر طرحــی  نقــاط ضعــف و  طاهــری ی
ــی  ــت طرح ــن اس ــات ممک ــی اوق گاه ــوت دارد.  ق
گردشــگری مناســب باشــد امــا  از نظــر زیرســاخت 
بــه منظــر آثــار تاریخــی آســیب بزنــد. ممکــن اســت 
گردشــگری منافــع داشــته باشــد   طرحــی  بــرای 
ولــی از ســوی دیگــر  باید تبعات این موضــوع را هم 

کــه بــه آثــار تاریخــی آســیب می زننــد. دیــد 
گفــت: مــا  گردشــگری پایــدار  کیــد بــر   وی بــا تا
گردشــگری نداریــم چــون خودمــان  مخالفتــی بــا 

متولــی آن هســتیم امــا نبایــد تجربــه  هایــی مثــل 
تله کابیــن گنج نامه همدان تکــرار شــود. از تجارب 
محوطه هــای  و  نقــاط  در   گذشــته  اتفاقــات  و 
کــرد و بــه راه حلــی  تاریخــی دیگــر  بایــد اســتفاده 
کــه نــه میــراث فرهنگــی آســیب ببینــد  و نــه  رســید 

ــیم. ــگری باش گردش ــعه  ــع توس مان
کــوه آتشــگاه بــه  طاهــری طــرح اتصــال فضایــی 
کــوه قائمیــه را خــام و نپختــه دانســت و افــزود: 
طرح های اینچنینــی طرح هــای بزرگــی هســتند 
کــه بایــد در آنهــا  مالحظــات تاریخــی و فرهنگــی 
گــذر متــرو از چهاربــاغ  کــه  لحــاظ شــود.  زمانــی 
کســی بــا متــرو مخالــف نبــود بلکــه  مطــرح بــود  
کنــار متــرو  و همــه  کــه  در  صحبــت بــر ســر این بــود 
طرح هــای بــزرگ بایــد یــک پیوســت مطالعــات 

تاریخــی و  فرهنگــی وجــود داشــته باشــد.
علیرضا جعفری زند، باســتان شــناس و نویســنده 
کتــاب »اصفهــان پیــش از اســالم «  نیــز دربــاره 
در  اصفهــان  شــهرداری  جدیــد  تصمیمــات 
کــوه  کــوه آتشــگاه بــه  خصــوص اتصــال فضایــی 
کــوه  گفــت: بنــای تاریخــی روی  قائمیــه به ایرنــا 
آتشــگاه  وجــود دارد و بنابرایــن با ایــن اقدام همان 

کــوه صفــه افتــاد. کــه در  اتفاقــی خواهــد افتــاد 
وی افــزود: ماچــا پیچــو) شــهری بــا دیواره هــای 
ســنگی در باالتریــن نقطه کوهی به همین نــام در 
کشــور پــرو( یــک اثــر  تاریخــی در آمریــکای جنوبــی  
کــه  مردم کیلومترها  مربــوط  بــه تمدن مایا اســت 
بــرای رســیدن بــه آن پیــاده روی می کننــد. در 
واقــع  همیشــه فکــر می کننــد که این ســختی برای 

دیــدار،آن اثــر تاریخــی را زیباتــر می کنــد.

کــه بایــد دیــد رویکرد  کــرد  وی ایــن ســوال را مطــرح 
شــهرداری در ایجاد ایــن اتصــال فضایی چیســت و 
گــذر ار روی رودخانــه اســت  گــر منظــور  ایــن نهــاد  ا
که ایــن اقــدام می توانــد از جایــی  دیگــر هــم انجــام 

کــوه آتشــگاه  ایــن اتفــاق بیفتــد. شــود  و  نبایــد از 
کــه  بر ایــن  کیــد  تا بــا   شــناس  باســتان  ایــن 
کــوه آتشــگاه را  از ایــن مســاله مجزا  شــهرداری بایــد 
کاوش هــای آتشــگاه   گفــت: حفاری هــا و  ــد و  بدان
انجــام نگرفتــه اســت. این محوطــه بخش هایــی 
که هنوز نهفته است و بنابراین نباید چنین  دارد 
اتفاقــی در آتشــگاه بیفتــد. همیــن  را کــم داریــم که 
آتشــگاه  پایــه تله کابیــن شــود  و پوســته نازکــی هــم 
کــه از آثــار تاریخــی در این مــکان  داریم از بیــن برود.

طرحی ناپایدار
کــه بــه جای ایــن طرح هــای  وی معتقــد اســت 
کــه  منبــع آبــی  ــد به ایــن فکــر باشــند  ــدار  بای ناپای
ــوه آتشــگاه بارگــذاری  ک ــراز  ــر ف ــه  ســالیان ســال ب ک
شــده اســت بــه مــوزه و مکانــی در خور کوه آتشــگاه 

تبدیــل شــود.
با ایرنــا  گــو  گفــت  و  ادامــه  در  زنــد  جعفــری 
آثــار  مباحــث  کلــی  طــور  بــه  کــرد:  خاطرنشــان 
کــه در تفکــر شــهرداری وجــود  تاریخــی بــا مســائلی 
کــه فکــر  دارد بیگانــه اســت. مســئله این اســت 
ــاالی آن   ــت و در ب ــوه اس ک ــک  ــگاه ی ــد آتش می کنن
کــه  با ایــن اقدامــات  یــک ســازه ای وجــود دارد 
کنــار  آنهــا متخصــص در  لطمــه ای نمی خــورد. 
هــم داشــته  نمی خواهنــد  و  ندارنــد  خودشــان 

باشــند.
وی بــا اشــاره بــه حریــم مصــوب و ابالغــی آتشــگاه 
کــوه آتشــگاه اثــری  کنــار  اصفهــان افــزود: وقتــی در  
کــه حتی لطمــه ای بــه الیه های باســتانی  بســازید 
کــه منظــر عمومــی  یــک اثــر  آن نخــورد،  همیــن 
تاریخــی را بــا یــک عمــل و رویکرد مــدرن مخدوش 
کنیــد پیگرد قانونــی دارد، در واقع عالوه بر تخریب 
کــردن منظــر عمومی اثــر  و تهدیــد اثــر مخــدوش 

تاریخــی  غیرقانونــی اســت.  
شــاهین ســپنتا از فعــاالن میــراث فرهنگــی و عضو 
انجمــن دوســتداران اصفهــان بــا اشــاره بــه ســازه 
ــزن آب  ــوان مخ ــه عن ــش ب ــال ها پی ــه س ک ــی  بتون
گرفتــه شــده بــود،  کــوه آتشــگاه در نظــر  بــر فــراز 
تــردد بیــش از  انــدازه و غیــر اصولــی در  ســطح آن 
کــوه  و همچنیــن ســاخت و ســاز  در چشــم انداز 
آتشــگاه را از جملــه عوامــل فرسایشــی و تخریبــی 
کابیــن  کــه حــاال طرح هایــی چــون تلــه  دانســت 

بــا تبدیل ایــن عرصــه تاریخــی  بــه ســایت تفریحــی 
تیرخالصــی بــرای آن محســوب می شــود.

طرح تله کابین تیر خالص به محوطه باستانی 
آتشگاه

کــوه آتشــگاه جنبــه تفریحــی نــدارد و    وی افــزود: 
گردشــگر هــم  بایــد حســاب  حتــی حضــور تعــداد 
شــده باشــد در غیر ایــن صــورت فرســایش تپــه ای 
بناهــای خشــتی و در معــرض آســیب دارد  کــه 

تشــدید می شــود.
از نــگاه ســپنتا و دیگــر اعضــا انجمــن دوســتداران 
کابیــن چــه ســبک و چــه  اصفهــان  بحــث  تلــه 

ســنگین  در آتشــگاه بایــد منتفــی باشــد.
گفــت: اتصــال  وی در ایــن  بــاره بــه خبرنگار ایرنــا 
کــوه آتشــگاه از آثــار ثبــت ملــی و  کــوه قائمیــه بــه 
بــا بناهــای خشــتی، غلــط و تکــرار اشــتباه تلــه 
بــرای  منبعــی  تله کابیــن  اســت.  صفــه  کابیــن 
کــه خودشــان یــا  درآمدزایــی شهرداری هاســت 
گــذاری می کننــد تــا  بخــش خصوصــی ســرمایه 
ســال ها بهره بــرداری کننــد ولــی باید بدانند کــه در 
گذاری هــای  ایــن  محــدوده آثــار تاریخــی ســرمایه 

چنینــی نادرســت اســت.
ســپنتا افــزود: مــا از میــراث فرهنگــی می خواهیــم 
بــه  و  بگیــرد  موضــع  طــرح  به ایــن  نســبت  کــه 
کــوه  هیــچ وجــه و بــه هــر شــکل از ادوات تــردد در 
آتشــگاه موافقــت نکنــد، چــرا که بیــش از این نباید 
ــواع  ــا ان ــوه آتشــگاه  حتــی ب ک ــه  ســاختار  دســت  ب
ســبک اتصــاالت بزننــد. پیگیــری خبرنگار ایرنــا 
بــرای مصاحبــه بــا شــهرداری اصفهــان در ایــن 
رابطــه بــی نتیجــه مانــد و روابــط عمومــی اداره 
کل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان نیــز بررســی 
تکمیــل  بــه  منــوط  را  آتشــگاه  تله کابیــن  طــرح 
شــهرداری  ســوی  از  طــرح  فرایند ایــن  شــدن 
دانســت و از ایــن رو مصاحبــه بــا معاونــت معماری 
ارجــاع  دلیــل  بــه  کل  اداره  شهرســازی این  و 
مجدد ایــن طــرح بــه شــهرداری بــی نتیجــه مانــد.

آتشــگاه بنایــی خشــتی از دوران باســتان بــر فــراز 
کیلومتــری غــرب  کوهــی بــه همیــن نــام در هشــت 
کــه از فراز  اصفهــان و در نزدیکی منارجنبان اســت 
کرانه هــای زاینــده رود و  آن زیباتریــن  چشــم انداز 
بیشــه نــاژوان  و باغ هــای سرســبز  پیرامــون آن را 
می تــوان دید. ایــن اثــر در فهرســت آثــار ملی ایــران 
قــرار دارد و بــه همــراه تپــه اشــرف یکــی از دو آثــار 
ــه دوران پیــش از اســالم شــهر اصفهــان  ــوط ب مرب

اســت.  

کید کارشناسان میراث فرهنگی؛ تا

طرح تله کابین در محوطه باستانی آتشگاه اصفهان، طرحی تخریبی نه گردشگری

گهی فقدان سند مالکیت آ
محســن  آقــای  نظربه اینکــه   ،99/12/2۴ تاریــخ:   ،99/2۰27۰۴8۵۶۰ شــماره: 
ــا تســلیم 2 بــرگ استشــهاد شــهود  محمــدی فرزنــد عباســعلی نســبت بــه ششــدانگ ب
کــه بــه تاییــد دفترخانــه اســناد رسمی شــماره 17۴ اصفهــان رســیده اســت، مدعــی 
کاداســتری بــه شــماره چاپــی 1۵۵۴8۶ ســری ه  شــده اســت ســند مالکیــت المثنــی 
کــه طبــق ثبــت شــماره ۵1۶91 صفحــه ۵۳8 دفتــر 2۶9  ک 1۵2۰2/2۴98  ســال 91 پــال
بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بنــام آقــای محســن محمــدی ســابقه ثبــت و صــدور ســند 
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده  مالکیــت داشــته، مفقــود 
ــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون  اســت ل
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه  گهــی می شــود. چنانچــه  ثبــت در یــک نوبــت آ
گهــی  ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند  ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  مالکیــت بــه ارائــه 
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه 
صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1119۳۴۰ / م الــف اســناد و امــال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۳2۰۰۰۰۳2، تاریــخ: 1۴۰۰/۰1/11، چــون آقــای احمــد دیــان 
ک  فرزنــد مصطفــی وغیــره تقاضــای صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ قطعــه ملــک پــال
گرمســیر بخــش هفــده ثبــت اصفهــان  ۴۴۴۰ فرعــی واقــع در اردســتان 1 اصلــی دهســتان 
گردیــده و مــدت اعتــراض  گهــی نوبتــی آن در ســه ماهــه اول ســال 1۳1۶ چــاپ  نمــوده و آ
بــه آن بالمعــارض ســپری شــده اســت و تحدیــد حــدود آن در تاریــخ 1۳2۳/۰1/1۴ 
ک شــماره ۴۴۴۰  گردیــده لــذا تحدیــد حــدود پــال ک ۴۴۴1 انجــام  اشــتباهًا تحــت پــال
ــان  ــت اصفه ــش 17 ثب ــیر بخ گرمس ــتان  ــی دهس ــتان 1 اصل ــع در اردس ــور واق ــی مزب فرع
از   1۴۰۰/2/2۰ مورخــه  دوشــنبه  روز  در  وغیــره  مصطفــی  فرزنــد  دیــان  احمــد  بنــام 
کلیــه  گهــی بــه  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
گهــی در محــل  کــه در ســاعت و روز مقــرر در ایــن آ مالکیــن و مجاوریــن اخطــار می گــردد 
حضــور یابنــد. اعتراضــات مالکیــن مجــاور مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم 
صورتمجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. اعتــراض بــه تقاضــای تحدیــد 
حــدود بایســتی توســط معتــرض ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه 
مرجــع ثبتــی بــا تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی صــورت پذیــرد. تاریــخ 
انتشــار: 1۴۰۰/1/18، ذبیــح الــه فدائــی اردســتانی مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک 

اردســتان - 1117197 / م الــف
گهی مزایده آ

شــماره: 99۰۰۶77، تاریــخ: 1۴۰۰/۰1/1۵، اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــالف 
کالســه 99۰۰۶77 لــه آقــای محمــد نقدعلــی علیــه  شهرســتان خمینــی شــهر در پرونــده 
کمپرســور هــوای  آقــای محمدرضــا نــوروزی بــه خواســته مطالبــه درنظــردارد یــک عــدد 
کیلــو  فشــرده بــا موتــور ۳ اســب بخــار و یــک دســتگاه همــوژن شــیر یــک تــن بــا موتــور ۵۰۵ 
کارشــناس رسمی دادگســتری 2۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال ارزیابــی نمــوده را ازطریــق  کــه  وات را 
مزایــده بــه فــروش رســاند لــذا جلســه مزایــده ســاعت ۰8:۳۰ صبــح روز یکشــنبه در تاریــخ 
1۴۰۰/۰2/۰۵ در محــل شــعبه اول اجــرای احــکام شــورای حــل اختــالف شهرســتان 
ــوار پردیــس ســاختمان دادگســتری طبقــه همکــف  ــه بل خمینــی شــهر واقــع در منظری
ــه  ــده ب ــل از روز مزای ــد ۵ روز قب ــن می توانن ــردد. طالبی ــزار می گ ــورا برگ ــکام ش ــرای اح اج
کوچــه ۵۳ فرعــی دوم ســمت چــپ منــزل مهــدی حیــدری  نشــانی بلــوار منتظــری 
کــه باالتریــن قیمــت  کســی اســت  مراجعــه و مــورد را از نزدیــک بازدیــد نماینــد. خریــدار 
را پیشــنهاد نمایــد، خریــدار می بایســتی ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را فــی المجلــس 
و مابقــی را ظــرف یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــه شــماره 
IR 11۰1۰۰۰۰۴۰۶1۰129۰7۶7۰۵9۳ واریــز نماینــد درغیراینصــورت ده درصــد اولیــه پــس 
تذکــر: متقاضیــان  نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد.  بــه  مزایــده  کســر هزینه هــای  از 
شــرکت در مزایــده می بایســت 1۰ درصــد بهــای مــال مــورد مزایــده را طــی چــک تضمینــی 

کارت ملــی نیــم ســاعت قبــل از شــروع مزایــده بــه اجــرای  و بــا در دســت داشــتن اصــل 
کپــی  احــکام مدنــی شــورا مراجعــه و درخواســت شــرکت در مزایــده را تکمیــل و بــه همــراه 
کارت ملــی و اصــل فیــش ســپرده تحویــل اجــرا نماییــد. مدیــر شــعبه اول اجــرای احــکام 

شــورای حــل اختــالف شهرســتان خمینــی شــهر - 1118۶۵9 / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره  رای  موجــب  بــه  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/1/1۴ تاریــخ:   ،2۶۰۶1278 شــماره: 
خ 99/۰7/2۴ هیــأت قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰18۵۴1 مــور
ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند رسمی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تحــت 
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــده از 1۵182 اصل ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــماره 1۶۰2۶ فرع ک ش ــال پ
ــد و پرونــده ثبتــی فاقــد  گردی ــم رضــوان توکلــی مســتقر  ثبــت اصفهــان در مالکیــت خان
ســابقه تحدیــد حــدود میباشــد لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده 1۳ قانــون فــوق 
الذکــر و طبــق تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در روز ۴شــنبه مورخــه 
1۴۰۰/۰2/1۵ ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد و بــه موجب ایــن 
در  مقــرر  ســاعت  و  روز  در   تــا  میگــردد  اعــالم  مجاوریــن  و  مالکیــن  کلیــه  بــه  گهــی  آ
محــل حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن و مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت 
ــا )۳۰( روز پذیرفتــه خواهــد  ــد حــدود و فقــط ت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدی
ــراض  ــلیم اعت ــخ تس ــد از تاری ــت بای ــون ثب ــه قان ــاده 8۶ آئیینام ــق م ــرض طب ــد و معت ش
به ایــن اداره ظــرف یکمــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تســلیم و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد و درغیراینصــورت 
گواهــی  ــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و  متقاضــی ثبــت ی
عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و اداره ثبــت بــدون 
توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهــد. تاریــخ انتشــار 
منطقــه  ک  امــال و  اســناد  ثبــت  اداره  رئیــس   -  1۴۰۰/۰1/18 چهارشــنبه  روز  گهــی:  آ

شــمال اصفهــان فــالح - 1117۳22 /  م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره  رای  موجــب  بــه  نظربه اینکــه   ،1۴۰۰/1/1۵ تاریــخ:   ،2۶۰۶۳792 شــماره: 
خ 1۳99/۰۶/۳1 هیــأت قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت  1۳99۶۰۳۰2۰2۶۰17211 مــور
تحــت  خانــه  یکبــاب  رسمی ششــدانگ  ســند  فاقــد  ســاختمانهای  و  اراضــی  ثبتــی 
ــش ۵  ــع در بخ ــی واق ــده از 1۵182 اصل ــزی ش ــروز و مج ــی مف ــماره 1۶۰2۵ فرع ک ش ــال پ
ــد  گردی ــد شــعبانعلی مســتقر  ثبــت اصفهــان در مالکیــت آقــای غالمعلــی احمــدی فرزن
و پرونــده ثبتــی فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود میباشــد لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل 
مــاده 1۳ قانــون فــوق الذکــر و طبــق تقاضــای مالــک تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در 
روز شــنبه مورخــه 1۴۰۰/۰2/18 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد 
ــا در  روز و  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اعــالم میگــردد ت ــه  گهــی ب ــه موجب ایــن آ آمــد و ب
ــاده  ــق م ــن مطاب ــن و مجاوری ــات مالکی ــد و اعتراض ــور یابن ــل حض ــرر در مح ــاعت مق س
2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت مجلــس تحدیــد حــدود و فقــط تــا )۳۰( روز 
ــد از تاریــخ  ــون ثبــت بای پذیرفتــه خواهــد شــد و معتــرض طبــق مــاده 8۶ آئیینامــه قان
تســلیم اعتــراض به ایــن اداره ظــرف یکمــاه دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح 
گواهــی تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن واحــد ثبتــی ارائــه نمایــد  قضائــی تســلیم و 
ــه دادگاه مربوطــه  ــد ب ــا نماینــده قانونــی وی میتوان و درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت ی
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد و  مراجعــه و 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه میدهــد. 
ک  گهــی: روز چهارشــنبه 1۴۰۰/۰1/18 - رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال تاریــخ انتشــار آ

منطقــه شــمال اصفهــان فــالح - 111878۳ /  م الــف

گهی آ

کارند سارقان، همچنان مشغول 
خبرربخ

ســازمان  نمادهــای  و  مجســمه  اداره  رئیــس 
کــه  کــرد  اعــالم  اصفهــان،  شــهرداری  زیباســازی 
شناســنامه ســردیس های بوســتان مشــاهیر بارهــا 
بــه ســرقت رفته و حتی وقتی از جنســی فاقــد ارزش 
ضایعاتــی بــرای درج جزئیــات آثــار اســتفاده کردیــم، 
آن را هــم بــه طریقــی از بیــن بردنــد، بنابرایــن توجــه 
بــه فرهنگ ســازی در ایــن رابطــه، امــری ضــروری بــه 

نظــر می رســد.
کــرد:  گفت وگــو با ایســنا اظهــار  کریمــی در  پیمــان 
بوســتان  ســردیس های  شناســنامه  ســرقت 
گذشــته  مشــاهیر بارهــا تکــرار شــده اســت. ســال 
ــود  ــه ســرقت رفتــه ب ــه ب ک تمامی شناســنامه هایی 

دوباره ایجــاد و نصــب کردیــم، امــا امســال بــاز هــم به 
زده انــد. آن دســتبرد 

کــه بــرای  کثــر روش هایــی را  وی ادامــه داد: تقریبــًا ا
کار  ــه  جلوگیــری از ســرقت شناســنامه ها می شــد ب
کار برده ایــم؛ شناســنامه بــا جنــس برنــج را  بــرد، بــه 
بردنــد، اســتیل زدیــم، اســتیل را بردنــد، آهــن زدیم، 
کــه فاقــد ارزش  آهــن را بردنــد، در نهایــت از فلکســی 
ضایعاتــی اســت اســتفاده کردیــم اما بــه آن هم رحم 

نکردنــد. یــا آن را می شکســتند و یــا می بردنــد.
ســازمان  نمادهــای  و  مجســمه  اداره  رئیــس 
زیباســازی شــهرداری اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه 
منشــأ  ســوای  ازاین دســت،  ســرقت هایی 
ــت  ــر اهمی ــم دارد، ب ــی ه ــأ فرهنگ ــادی، منش اقتص

نهادهــای  توســط  رابطــه  در ایــن  فرهنگ ســازی 
گفــت: آثــار هنــری موجــود در  کــرد و  کیــد  مرتبــط تأ
شــهر، بخشــی از هویــت شــهرند و کســانی کــه اقــدام 
کــه  بــه تخریــب یــا ســرقت آن می کننــد بایــد بداننــد 
در حقیقــت بخشــی از هویــت شــهر خــود را از بیــن 

می برنــد.
چــه  کنــون  ا کــه  ســؤال  به ایــن  پاســخ  کریمــی در 
ســردیس های  شناســنامه  درج  بــرای  راه حلــی 
گرفته شــده؟ توضیــح داد:  پــارک مشــاهیر در نظــر 
گــر جنــس پایــه ســردیس ها مثــل نمــاد چــوگان از  ا
آهــن بــود می توانســتیم شناســنامه را بــه آن جــوش 
بدهیــم اما ایــن پایه هــا ســنگی اســت و بــه قرایــن 
ــب روی آن  ــچ و چس ــردن روش پی ک ــاده  ــی، پی قبل

نمی دهــد. جــواب 
وی افــزود: قصــد داریم ایــن بــار مشــخصات اثــر را 
کنیــم امــا در ایــن صــورت نیــز  کــی  روی ســنگ حکا
چــون نبایــد حجم ایــن شناســنامه، خود ســردیس 
را تحــت تأثیــر قــرار بدهــد، با محدودیــت مواجهیم. 
ممکــن اســت مجبــور باشــیم زندگینامــه مشــاهیر را 
کنیــم  کنیــم و تنهــا نــام اثــر و خالــق آن را ذکــر  حــذف 
کــه در ایــن صــورت هم بــا انتقاداتــی مواجه خواهیم 

شــد.
ســازمان  نمادهــای  و  مجســمه  اداره  رئیــس 
کــرد: فعــاًل  زیباســازی شــهرداری اصفهــان تصریــح 
قصــد داریــم روش حــک روی ســنگ را پیــاده کنیــم 
ــر  ــرای درج مشــخصات اث ــه آ۴ ب ــدازه یــک برگ و به ان

ــم. فضــا در نظــر بگیری

خبر

نتایــج  صداوســیما  تحقیقــات  مرکــز  رئیــس 
ــرد  ک نظرســنجی برنامه های ایــن رســانه را تشــریح 
و گفــت: »خندوانــه« در شــبکه نســیم بــا ۵۴ درصــد 
مخاطــب، »ســیم آخــر« بــا ۴۶.۴ درصــد در شــبکه 
ســه، »کــودک شــو« بــا ۴۱.۷ درصــد در شــبکه نســیم 
ــا ۴۶.۴ درصــد شــبکه یــک باالتریــن  و »ایران گــرد ب

مخاطبــان را داشــتند.
کــرد:  علــی طلوعــی در یــک نشســت خبــری اعــالم 
»شــوت بــال« »دســت پخت«، مســابقه »ایــران«، 
نــو«، مســتند »حیات وحــش«  مســابقه »زوجــی 
قــرار  بعــدی  رتبه هــای  در  عموپورنــگ«  »کلبــه  و 

گرفتنــد.
رئیــس مرکــز تحقیقــات ســازمان دربــاره مخاطبــان 
گفــت: بیشــترین  »برنامه هــای ویــژه ســال تحویل« 
بیننــده را برنامــه »عصــر جدیــد« بــا ۷۰.۵ درصــد 
ــوع خــودش  ــه در ن ک مخاطــب از شــبکه ۳ داشــت 
ــد. پــس ازآن  ــه شــمار می آی ــدی ب ــاب جدی ــم نص ه
برنامــه »فرمــول یــک« شــبکه یــک بــا ۳۰.۴ درصــد، 
»ســالم« از شــبکه قــرآن ۱۸.۱ درصــد مخاطــب و 
پــس ازآن »نوروزتریــن نــوروز« در شــبکه پنــج، »حول 

حالنــا« در شــبکه ســالمت، »ســین هشــتم« در 
شــبکه افــق رتبه هــای بعــدی پربیننده ترین هــای 

ــد. کردن ــود  ــال را از آن خ ــل س تحوی
»نون خ ۳«؛ پربیننده ترین در میان سریال ها

از  مخاطبــان  اســتقبال  بــه  اشــاره  بــا  طلوعــی 
فضــای  در  کــرد:  اظهــار   ۱۴۰۰ نــوروز  ســریال های 
ــی داشــتیم.  ــوروزی حدنصــاب خوب ســریال های ن
ســریال »نــون خ ۳« در شــبکه یــک ۸۲.۱ درصــد را 
کــه در نوع خــود حدنصاب  بــه خــود اختصــاص داد 

بــود. نــوروزی  بــرای ســریال های  جدیــدی 
رئیس مرکز تحقیقات رسانه ملی افزود: مخاطبان 

»نــون خ ۳« از ایــن ســریال حــدود ۸۸ رضایــت در 
حــد زیــاد داشــتند و پــس ازآن بــه ترتیــب ســریال 
»گانــدو ۲« بــا حــدود ۶۱ درصــد مخاطــب و رضایــت 
در حــد زیــاد بیــش از ۸۵ درصــد، »همبــازی« بــا 
۲۸.۲ درصــد مخاطــب، »نــوروز رنگــی« بــا ۲۰ درصــد 
و برنامه »دســت انداز« شــبکه نســیم با ۱۷.۵ درصد 

ــد. کردن رتبه هــای دیگــر را از آن خــود 
»تک تیرانداز«؛ پربیننده ترین فیلم

وی افــزود: پربیننده تریــن فیلم هــای ســینمایی 
نــوروز امســال »تک تیرانــداز« بــا ۵۱ درصــد مخاطــب 
کــه بــرای اولیــن بــار از تلویزیــون پخــش شــد و  بــود 
پــس ازآن »شکرســتان« بــا ۴۰.۸ درصــد، »۲۳ نفــر« 
بــا ۴۰ درصــد بودنــد و پس ازآن هــا نیــز فیلم هــای 
کــران  کــه پیــش از ا »خــروج«، »رد خــون«، »یــدو« 
ــون پخــش  ــار از تلویزی ــرای اولیــن ب ــینماها، ب در س
خــود  بــه  را  بعــدی  رتبه هــای  »مهــران«  و  شــد 
کــه طبــق  اختصــاص دادند. ایــن درحالی کــه اســت 
نظرســنجی های مــا همــه فیلم هــای ســینمایی 
کــه در نــوروز روی آنتــن ســیما رفــت، رضایــت ۸۰ 

کرده انــد. درصــدی را از آن خــود 

ُپرمخاطب ترین برنامه های نوروزی تلویزیون معرفی شدند

گهی تغییرات  آ
شناســه  و   ۶۶1 ثبــت  شــماره  بــه  ســهامی خاص  شــرکت  ســاتان  ســاختمانی  شــرکت 
ملــی 1۰2۶۰2۰79۵8 بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی بطــور فــوق العــاده 
مــورخ 1۳99/1۰/1۵ تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد: علــی ســدهیان عســگری بــه شــماره 
ملــی 1288۰92۰۶7 بــه ســمت بــازرس اصلــی، شــیدا ذبیحیــان مبارکــه بــه شــماره ملــی 
۵۴1911۴۶82 بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند. 
ک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت ها و موسســات  امــال کل ثبــت اســناد و  اداره 

)1119۵۵8( مبارکــه  غیرتجــاری 
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گفــت: در هفتــه نوزدهــم  کارشــناس فوتبال ایــران 
همــه مدعیــان خســته بودنــد و هفتــه خوبــی بــرای 

کیفیــت بازی هــا نبــود. فوتبال ایــران از نظــر 
در  فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  چرخابــی  حســین 
خصــوص بــازی روز گذشــته ســپاهان مقابل ســایپا 
اظهــار داشــت: در ابتــدا بایــد به ایــن نکتــه اشــاره 
اســت  مرســوم  فوتبال ایــران  در  متاســفانه  کنــم 
وقتــی فاصلــه ای بــه هــر دلیلــی ماننــد فیفــادی بین 
بــه  مدعــی  تیم هــای  همــه  می افتــد  مســابقات 
جای اینکــه ســرحال تر شــوند، فرســوده می شــوند. 
ــد  ــر بودن ــته تر و ضعیف ت ــا خس در ایــن هفتــه تیم ه
پرســپولیس،  ماننــد  مدعیــان  از  هیچکــدام  و 
کتــور و همین ســپاهان در حد  اســتقالل، فــوالد، ترا

و انــدازه خودشــان نبودنــد.
کــم افــت و خیــز  کــم گل و  وی افــزود: بازی هــا بســیار 
کل هفتــه خوبــی بــرای فوتبال ایــران از  بودنــد. در 
کیفیــت بازی هــا نبــود. ســپاهان هــم همیــن  نظــر 
شــرایط را داشــت. این تیــم مقابــل ســایپا بــه غیــر 
از 1۵ دقیقــه اول هــر دو نیمــه و همچنیــن دقایقــی 
کــه یاســین ســلمانی وارد زمیــن شــد، در شــرایط 
همیشــگی خــودش قــرار نداشــت و حتــی ســایپا 
گل  گــر دقــت بیشــتری می کــرد می توانســت بــه  ا
کارشــناس فوتبــال در مــورد  مســاوی هــم برســد. 
کســب ســه امتیــاز بــازی در ابتــدای ســال توســط 
کرد: بازی دیروز ســپاهان  گردان نویدکیا عنوان  شــا

کــه افــکار نویدکیــا کم کم به ســمت افکار  نشــان داد 
مربیــان حرفــه ای مــی رود. خــودش هــم احســاس 
می کــرد بــه دســت آوردن ایــن ســه امتیــاز از نــان 
شــب واجب تــر اســت. ســپاهان در ایــن هفتــه از 
کــرد. توانســت  کار  نظــر نتیجه گیــری خیلــی خــوب 
دو  فاصلــه  خــودش  رقیــب  بــا  جــدول  صــدر  در 
گل  کنــد و حــاال دیگــر صحبــت از  امتیازی ایجــاد 
ــازی  کــرد: ب زده بیشــتر نیســت.  چرخابــی تصریــح 
ســپاهان نشــان می دهــد ســه امتیــاز برایــش بســیار 
حســاس بــود. در 1۵ دقیقــه شــروع هــر دو نیمــه 
هجومی بــود و ســپس در ادامــه اقتصــادی بــازی 
کــرد یعنــی تــوپ و زمیــن را بــه ســایپا داده بــود و 
منتظــر توپ گیــری و ضــد حملــه بود. البتــه در نیمه 
دوم هــم پــس از ورود یاســین ســلمانی روحیــه تیــم 

ــد. ــوض ش ع
وی بــا اشــاره بــه حریــف ســپاهان در بــازی دیــروز 
کــه بــه دنبــال یــک امتیــاز  گفــت: معمــواًل تیم هایــی 

گل اول بــازی را می خورنــد دچــار  هســتند وقتــی 
ســپاهان  زودهنــگام  سردرگمی می شــوند.گل 
باعــث شــد ســایپا ســردرگم شــود. این تیــم در 1۵ 
دقیقــه اول واقعــا ســردرگم بــود ولــی در دقیقــه 1۶ 
کــه پیــام  اولیــن موقعیــت خــودش را بــه دســت آورد 
نیازمند از باز شــدن دروازه ســپاهان جلوگیری کرد. 
نیازمند دو عکس العمل معجزه آسا یکی در دقیقه 
کمــک  کــه  1۶ و یکــی هــم در انتهــای بــازی داشــت 
کارشــناس  کنــد.  کــرد ســپاهان ســه امتیــاز را حفــظ 
فوتبــال در مــورد عملکــرد بازیکنــان ســپاهان گفت: 
کمتــری  دیــروز خــط دفــاع ســپاهان اشــتباهات 
هــم  تیمی ســپاهان  دفــاع  همچنیــن  و  داشــت 
خــوب بــود. وقتــی دفــاع تیمی خــوب باشــد بایــد 
کرده انــد. حاج صفی  ببینیم هافبک ها چه کمکــی 
ــت  ــن پس ــت و در ای ــده اس ــی رون ــک دفاع یک هافب
کنــد. ضمن اینکــه پورقــاز  کمــک  می توانــد بــه تیــم 
هــم چــون گل سرنوشت ســاز را زد تأثیرگــذار بــود و از 

کــرد.  یاســین ســلمانی هــم نبایــد چشم پوشــی 
چرخابــی در مورد اینکــه به نظر می رســد حاج صفی 
ــه  ــت: ب ــار داش ــاده، اظه ــا افت ــم ج ــی زود در تی خیل
خاطر اینکــه او از قبــل بــا افــکار نویدکیــا آشــنایی 
داشــته و ســپاهان را هــم می شناســد. ســبک بــازی 
کمــک  ــه ســپاهان  ــد ب ــه می توان ک او طــوری اســت 
کند همانطور که روز گذشــته برای حفظ گل و ســه 

کــرد. کمــک  امتیــاز بــه تیــم 

کارشناسفوتبالایران:

 همه مدعیان خسته بودند 
تنیــس روی میز ایــران ســال جــاری بــه جــز المپیــک 
کســب یــک ســهمیه حضــور در آن را  کــه بــه واســطه 
ــداد مهــم دیگــر هــم در پیــش  ــرده دو روی ک قطعــی 
کــه البتــه حضــور در یکــی از آنهــا منــوط بــه  دارد 

ــت. ــوز الزم اس ــب مج کس
المپیــک ســی و دوم مهمتریــن رویــداد ســال جاری 
از  خیلــی  هــم  در ایــران  کــه  اســت  جهــان  ورزش 
کــرده  رشــته ها و فدراســیون های آنهــا را درگیــر خــود 
اســت. تنیــس روی میــز از جمله ایــن رشته هاســت 
نیمــا  کــه  ســهمیه ای  واســطه  بــه  خصــوص  بــه 
عالمیــان در آخریــن ســاعت ســال گذشــته از حضور 
در مســابقات انتخابــی آســیای میانــه بــه دســت 

آورد.
ــه واســطه همیــن تــک ســهمیه و قطعــی شــدن  ب
آن، دغدغــه المپیکــی فدراســیون تنیــس روی میــز 
کنــار  کــه در  بیشــتر از قبــل شــده اســت بــه خصــوص 
آمــاده ســازی نیمــا عالمیــان بــرای اعــزام بــه توکیــو، 
نیــم نگاهــی هــم بــه احتمــال المپیکــی شــدن بــرادر 

ــرش دارد. بزرگت
بــه جز المپیک اما تنیــس روی میز ایران امســال دو 
رویــداد آســیایی و جهانــی دیگــر هــم در پیــش دارد 
کــه حضــور در هــر دو و نتیجــه گیــری در آنهــا اهمیت 
خــاص خــود را دارد. بــه فاصلــه یــک مــاه بعــد از 
کنفدراســیون  بازی هــای المپیــک توکیــو قرار اســت 
تنیس روی میز آسیا مسابقات قهرمانی این قاره را 
در قطــر برگــزار کنــد. برگزاری ایــن رقابت هــا بــرای ۱۰ تا 

۲۱ شــهریورماه پیــش بینــی شــده اســت.
پیــش از ایــن مســابقات تنیــس روی میــز قهرمانــی 
آســیا یــک هفته ای برگزار می شــد اما بــه خاطر کرونا 
و اهمیــت برگزاری ایــن رقابت هــا در ایــن شــرایط، 
تصمیــم بــه برگــزاری دیدارهــای آســیایی در بــازه 
بــرای  تــا شــرایط  گرفتــه شــده  زمانــی طوالنی تــر 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی هــم مهیــا تــر شــود.

ایــران در دوره پیشــین مســابقات قهرمانــی آســیا 
)۲۰۱۹( شــرکت داشــت و در بخــش مــردان صاحــب 
جایــگاه هفتــم شــد و در بخــش بانــوان هــم بــه 

کــرد. جایــگاه یازدهــم بســنده 

که ایــران در هــر  بعــد از مســابقات قهرمانــی آســیا 
دو بخــش مــردان و بانــوان آن نماینــده خواهــد 
ــور  ــای حض ــد مهی ــازان بای ــگ ب ــگ پن ــت، پین داش
در مســابقات قهرمانــی جهــان در بخــش انفــرادی 
شــوند. این رقابت هــا آذرمــاه بــه میزبانــی آمریــکا 
برگــزار می شــود آن هــم بــا شــیوه ای متفاوت نســبت 

بــه همیشــه.
کشــورها در صــورت تمایــل  تــا پیــش از ایــن تمــام 
می توانســتند بازیکن اعزامی به مســابقات انفرادی 
ادوار  دلیــل  همیــن  بــه  باشــند.  داشــته  جهــان 
مختلف ایــن رقابت هــا هــر دو ســال یکبــار بــا حضــور 
می شــد.  برگــزار  پینگ پنگ بــاز   ۴۰۰ بــه  نزدیــک 
کشــورها از قاره هــای  از ســال ۲۰۲۱ امــا بازیکنــان 
گــذر از رقابت هــای انتخابــی می تواننــد  مختلــف بــا 
انفــرادی  بــرای شــرکت در مســابقات  مجــوز الزم 
جهانــی را بــه دســت بیاورنــد و بــه همیــن دلیــل 
کننــدگان در ایــن رقابت هــا بــه  کلــی شــرکت  تعــداد 

کــرده اســت. کاهــش پیــدا  ۱۲۸ نفــر 
 )ITTF( البتــه فدراســیون جهانــی تنیــس روی میــز
هنــوز در مــورد فرمــول کســب مجوز برای مســابقات 
انفــرادی جهــان اطــالع رســانی نکــرده امــا آنچــه 
مســلم اســت اینکه بــه واســطه برگــزاری رقابت هــای 
در  بازان ایــران  پنــگ  پینــگ  حضــور  انتخابــی، 
رقابت های ایــن دوره ســخت تر از همیشــه خواهــد 

ــود و چــه بســا دور از دســترس. ب
و  آســیایی  تقویــم  طبــق  صورت اینکــه  هــر  در 
بــا  همــراه  المپیــک  میــز،  روی  تنیــس  جهانــی 
انفــرادی  قهرمانــی  و  آســیا  قهرمانــی  مســابقات 
کــه برگــزاری آنهــا در  جهــان ســه رویــدادی هســتند 
ســال جــاری تــا بــه امــروز قطعــی اســت و بــر همیــن 
کشــورمان  میــز  روی  تنیــس  فدراســیون  اســاس 
بــرای حضــور در آنهــا برنامــه دارد. البتــه در تقویــم 
فدراســیون جهانــی و حتــی آســیایی تنیــس روی 
میــز، رویدادهــای دیگــری بــرای رده هــای ســنی 
کــه برگــزاری آنهــا منوط  مختلــف پیــش بینــی شــده 
کرونایــی شــده اســت. بــه طــور حتــم در  بــه شــرایط 
صــورت برگــزاری قطعی ایــن رقابت هــا و مهیــا بــودن 
شــرایط، ایران هــم نماینــده اعزامی خواهــد داشــت.

انتخــاب سرپرســت جدیــد تیــم ملــی فوتبال ایــران 
بــا هیــچ متــر و معیــاری درســت نیســت و بــه همیــن 
دلیــل صــدای اعضــای هیــات رئیســه فدراســیون و 

اهالــی و هــواداران فوتبــال را هــم درآورده اســت.
کــه نیازمنــد  تیــم ملــی فوتبال ایــران در روزهایــی 
بــرای  بهتــر  چــه  هــر  آماده ســازی  و  برنامه ریــزی 
قطــر   ۲۰۲۲ جهانــی  جــام  انتخابــی  در  حضــور 
شــده  ســاخته  خــود  حاشــیه ای  درگیــر  اســت، 
اســت. شــهاب الدین عزیــزی خــادم در انتخابــی 
بحــث برانگیــز، مجتبــی خورشــیدی را بــه عنــوان 
سرپرســت این تیــم انتخــاب کرده اســت؛ فــردی که 
۲۴ ســاعت قبــل از ایــن تصمیم عجیــب، از نیمکت 

بــود. مربیگــری ماشین ســازی اخــراج شــده 
ایــن تصمیــم از جهــات مختلــف بــا انتقــادات و 
ســواالت بســیاری از ســوی بــزرگان فوتبــال و اهالــی 
فدراســیون  رئیــس  اســت.  شــده  همــراه  ورزش 
گرفتــه،  کــه شــخصا چنیــن تصمیمــی را  فوتبــال 
حتمــا پاســخ این ســواالت و ابهامــات را می دانــد:

- مــرور اتفاقــات تــا انتخــاب خورشــیدی بــه عنــوان 
کــه تــا  کــی از ایــن اســت  سرپرســت تیــم ملــی، حا
۲۴ ســاعت قبــل از ایــن تصمیــم هیــچ برنامــه ای 
کــه او  بــرای چنیــن تصمیمی وجــود نداشــته چــرا 
بــا مســئوالن ماشین ســازی بــرای هدایت ایــن تیــم 
کــرده بــود و طبیعتــا قصــد داشــته این تیــم را  توافــق 
از انتهــای جــدول رده بنــدی نجــات دهــد و هیــچ 
صحبتــی بــرای حضــور در تیــم ملــی نبــوده اســت.

- بــه نظــر می رســد این تصمیــم بدون اطــالع هیات 
رئیســه فدراســیون فوتبــال اتخــاذ شــده اســت. در 
ــر  ــاب خب ــن انتخ ــه از ای ــات رئیس ــای هی ــع اعض واق
چنیــن  معتقدنــد  آن هــا  از  برخــی  و  نداشــته اند 
کمیتــه فنــی فدراســیون  تصمیمی مســتلزم تاییــد 
کنــون تشــکیل نشــده اســت.  کــه تا فوتبــال اســت 
حتــی برخــی از اعضــای هیــات رئیســه، خورشــیدی 

را نمی شناســند.
- سرپرســت تیــم ملــی بــه عنــوان مدیــر همراه ایــن 
تیم در اردوها و مســابقات مختلف حاضر می شــود 
برای ایــن  کســانی  گذشــته  ســالیان  طــول  در  و 

کــه از نفــوذ و تاثیــر قابــل  ســمت انتخــاب شــده اند 
قبولــی در داخــل تیــم برخوردار باشــند. در تیم های 
باشــگاهی هم ایــن ســمت بــه پیشکســوتان تیم هــا 
گــذار می شــود تــا آن هــا بــه پشــتوانه ســابقه بــاالی  وا
ــد  کنن ــرل  کنت ــم را  ــی تی ــائل داخل ــو و مس ــود، ج خ
ــازی  ــابقه ب ــه س ک ــیدی  ــی خورش ــاره مجبت ــا درب ام
کســی او را  ملــی نــدارد و در جامعــه فوتبــال هــم 

نمی شناســد، حــرف و حدیــث بســیار اســت.
مجتبــی  شــخصی  ارتبــاط  شــک  بــدون   -
خورشــیدی بــا شــهاب الدین عزیــزی خــادم باعــث 
چنیــن انتخابــی شــده اســت وگرنــه خورشــیدی بــه 
عنــوان کســی کــه تــا چندی قبــل در بهتریــن حالت 
دســتیار مهــدی پاشــازاده بــوده، هیــچ پیشــینه ای 

در مدیریــت نــدارد.
کــه  کــرده  بیــان  مصاحبــه ای  در  خورشــیدی   -
و  جــوان  فــردی  نیازمنــد  ملــی  تیــم  مدیریــت 
تیــم  امور ایــن  انجــام  و  اســت  کــرده  تحصیــل 
طبــق پروتکل هــای فیفــا مشــخص شــده اســت. 
کاری، بــدون شــک افــراد بزرگ تــر و  بــرای چنیــن 
دارد  وجــود  فوتبال ایــران  در  شــناخته شــده تری 
کــه می تواننــد بــه علــت ســابقه خــود، حواشــی و هــر 
گونــه مســاله داخلــی در تیــم ملــی را مدیریت کنند.
- یکــی از مهم تریــن مســائل در اظهــارات رئیــس 
فدراســیون فوتبــال، تعامــل و همــکاری بــا نخبگان 
فوتبال برای رســیدن به بهترین نتیجه اســت. این 
مســاله در تصمیــم اخیــر وی بــرای انتخاب مجتبی 
خورشــیدی بــه عنــوان سرپرســت تیــم ملــی دیــده 
و  متــر  چــه  بــا  او  نیســت  مشــخص  و  نمی شــود 
معیــاری چنیــن تصمیــم را در آســتانه حضــور تیــم 

گرفتــه اســت. ملــی در انتخابــی جــام جهانــی 
و  کاپیتــان  ســرمربی،  کــه  وضعیتــی  در   -
همینطــور اهالــی فوتبــال انتظــار اتحــاد ملــی بــرای 
موفقیت ایــران در انتخابــی جــام جهانــی را دارنــد، 
تصمیمــات ســلیقه ای و بــه دور از انتظــار اهالــی 
فوتبــال، در جهــت عکــس عمــل می کنــد بــه طــوری 
کــه بعــد از انتخــاب خورشــیدی، فوتبالیســت هایی 
کریمی از این تصمیم رئیس فدراســیون  مانند علی 

کرده انــد. فوتبــال انتقــاد 

فدراســیون  می گویــد  مــردای  محمدجعفــر 
ــا هیــچ  کنی ــرای حضــورش در اردوی  ــی ب دوومیدان
ــا اسپانســر شــخصی اعــزام شــده  کمکــی نکــرده و ب

اســت.
محمدجعفر مرادی در مورد حضور خود در اردوی 
گفــت: ســال ها قبــل می خواســتم  کنیــا به ایســنا 
پیــدا  اسپانســری  هیــچ  امــا  بیایــم  اردو  به ایــن 
نمی کــردم. خوشــبختانه بــه تازگــی از طریــق یکــی از 
کــردم و به ایــن اردو آمــدم. دوســتانم اسپانســر پیــدا 
ــا آقــای مرتضــی بیرانونــد )دونــده  او افــزود: همــراه ب
کــه اردوی مــا  کنیــا آمده ایــم  ۱۰ هــزار و ۵۰۰۰ متــر( بــه 
ســه مــاه ادامــه دارد. البتــه آقــای بیرانونــد بــا هزینــه 

شــخصی آمــده اســت.
ایــن دونــده ماراتــن در مــورد شــرایط اردوی خــود 
گــروه آقــای ژولیــن وانــدرز رکــوردار نیمــه  گفــت: در 
کیموتــو  مارتــن اروپــا در ســال ۲۰۱۹ هســتیم و آقــای 
رکــوردار ســابق ماراتــن دنیــا و نزدیــک بــه ۱۵ نفــر از 
رکــورداران جهــان و قهرمانــان فعلــی نیز در ایــن گروه 
حضــور دارنــد. تمرینات ســخت و دشــواری را پشــت 

تــا رکوردهــای  تــالش می کنیــم  ســر می گذاریــم و 
کنیــم. خوبــی را ثبــت 

کرد: اینجــا  کنیــا اظهــار  او در مــورد ســطح اردوی 
ســطح آخــر دنیاســت و بهتــر از آن وجود نــدارد. 

دسترســی  کــه  فهمیدیــم  اردو  در ایــن 
از  دور  دونــدگان  رکوردهای ایــن  بــه 
دســترس نیســت و مــا فقــط از نظــر ذهنــی 

کمی اختــالف داریــم، یعنــی بــا ۶ مــاه تــا 
ــه ســطح آنهــا  ــروه ب گ ــا  یــک ســال تمریــن ب
ــا و یــک قلــب  داریــم  می رســیم. همــه دو پ

کــه بــا ســختی و تمریــن می تــوان 
حتــی بهتــر از ایــن افــراد شــد.

پاســخ  در  ماراتــن  دونــده  ایــن 
فدراســیون  کــه  ســوال  به ایــن 

هــم بــرای حضــور در ایــن اردو شــما 
گفــت:  اســت؟  کــرده  حمایــت  را 
کــه  فدراســیون اصــال خبــردار نیســت 
دونــده  انــگار  آمــده ام.  اردو  به ایــن 
اســتقامتی وجــود نــدارد، حالــی از مــا 

کمــک  نمی پرســند و یــک هــزار تومانــی 

. نمی کننــد
مــرادی بــا بیان اینکــه ۱۵ روز از حضــورش در اردوی 
کنیــا می گــذرد و بــه مــرور بــه آمادگــی بهتــری دســت 
پیــدا می کنــد، در مــورد مســابقات قهرمانــی 
ورودی  می خواســتم  گفــت:  آســیا 
امــا  کنــم  کســب  را  ماراتــن  المپیــک 
کســب  متاســفانه مســابقه ای بــرای 
ــودم را  ــن خ ــت، بنابرای ــهمیه نیس س
بــرای مســابقات ماراتــن قهرمانی آســیا 
کــه تیــر برگــزار می شــود، 

می کنــم. آمــاده 

ازتوکیوتاآمریکا؛

سه رویداد مهم تنیس روی میز در سال جاری
انتخابی که به تیم  ملی فوتبال ضربه می زند

قهرمانماراتنایران:

اختالفم با دوندگان مطرح ذهنی است

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کمیته ملی پارالمپیک از مجموع  گفته دبیرکل  به 
کسیناســیون،  ــرای وا المپین هــای معرفــی شــده ب
کســینه  تعــدادی از ورزشــکاران و همراهان شــان وا
ملــی  کمیتــه  دبیــرکل  تابــع  محمــد  نشــده اند. 
کسیناسیون  پارالمپیک در گفتگو با  مهر در مورد وا
کاروان اعزامی بــه بازی هــای پارالمپیــک  اعضــای 
که یکشــنبه در محل فدراســیون ورزش های  توکیو 
توضیــح داد.  انجــام شــد،  معلــوالن  و  جانبــازان 
کــه در ایــن مرحلــه  وی در مــورد تعــداد ورزشــکارانی 
کســینه شــدند، گفــت: کمیته ملــی پارالمپیک با  وا
کلی ورزشکاران در هر رشته،  گرفتن شرایط  در نظر 
ــرای اعــزام و همچنیــن  سیاســت های مــورد نظــر ب
کنــار  کــه بــرای حضــور همــراه در  محدودیت هایــی 
ورزشــکاران داریــم، در مجمــوع فهرســتی ۱۲۲ نفــره 
کــرده  کسیاســیون بــه وزارت ورزش ارائــه  بــرای وا
بــود کــه از ایــن میان ۱۰۴ نفر شــامل ورزشــکار و مربی 
کردنــد. وی در مــورد ۱۸  کرونــا را دریافــت  کســن  وا
کرونــا بــه آنهــا تزریــق نشــده نیــز  کســن  کــه وا نفــری 
کسیناســیون این افــراد  کــرد: امتنــاع از وا تصریــح 
بــر اســاس نتیجــه خــود اظهــاری خــود آنهــا بــوده 
کــه مســئولیت  اســت. نماینــدگان وزارت بهداشــت 
کسیناســیون را بــر عهــده داشــتند پیــش از تزریــق  وا
کســن بــه هــر یــک از ورزشــکاران یــا مربیان شــان،  وا
از آنهــا پرســش های کلــی در رابطــه با وضعیت شــان 
از  برخــی  نتیجــه  واقــع  در  می کردنــد.  مطــرح 
کسیناسیون  پاسخ های دریافتی باعث امتناع از وا
کمیتــه ملــی پارالمپیــک ادامــه داد:  شــد. دبیــرکل 
برخــی بــه خاطــر شــرایط ســنی بــاال نمی توانســتند 
جــزو  افــراد  کنند. ایــن  دریافــت  را  کرونــا  کســن  وا
ــر  ــه خاط ــم ب ــکاران ه ــی ورزش ــد. برخ ــان بودن مربی
امتنــاع  شــدن  کســینه  وا از  داشــتن  حساســیت 
کــه بایــد برای ایــن افــراد چاره ای اندیشــیده  کردنــد 
دیگــر  مثــل  کسیناسیون شــان  وا تــا  شــود 
کیفیــت  پارالمپین هــا انجــام شــود. وی در مــورد 
کــه بــه پارالمپین ها تزریق شــد،  کرونــا  کســن های  وا
کســن ها چینــی و مــورد تاییــد  کــرد: وا خاطرنشــان 

بودنــد.  بهداشــت ایران  وزارت 
کــه احتمــال اعــزام آنهــا بــه توکیــو  تمــام افــرادی هــم 
یــا مدیر ایــن  وجــود دارد اعــم از ورزشــکار، مربــی 

کردنــد.  کســن ها را دریافــت  وا
بــرای تعــداد محــدودی هــم به خاطر شــرایط ســنی 
ــه  ــم ب ــدند ه ــینه نش کس ــتن وا ــیت داش ــا حساس ی

کســن های جدیــد تهیــه می شــود.  زودی وا

کسینهنشدند؛ ۱۸نفروا
کسن   پارالمپین ها وا
کردند چینی دریافت 

را  ســایپا  مقابــل  ســپاهان  شــیرین  پیــروزی 
بازی خوانــی  و  دقیــق  آنالیــز  حاصــل  می تــوان 
در  زردپوشــان  خــوب  عملکــرد  نویدکیــا،  عالــی 
کتیک هــای ســرمربی و فرصت طلبــی  اجــرای تا

دانســت. تیــم  بازیکنان ایــن 
هفتــه چهــارم از دور برگشــت رقابت هــای لیــگ 
ــا  گذشــته ب ــر فوتبــال، جــام خلیــج فــارس روز  برت
کــه در یکــی از ایــن  ــان یافــت  ــدار پای ــزاری 2 دی برگ
رقابت هــا ســپاهان اصفهــان مقابــل ســایپا بــا 

ــه پیــروزی رســید. ــر صفــر ب نتیجــه یــک ب
ــی 2  ــام تعطیل ــس از اتم ــر پ ــگ برت ــای لی رقابت ه
هفتــه ای عیــد نــوروز، دوباره آغاز شــده و ســپاهان 
بــا یــک پیــروزی شــیرین از ســایر رقبایــش ســبقت 
گرفتــه و بــه تنهایــی در صــدر جدول ایســتاد تــا 
کنــد.  آغــاز  بهتریــن شــکل  بــه  را  ســال جدیــد 
کــه در پایــان هفتــه هجدهــم همــراه بــا  ســپاهان 
پرســپولیس ۳7 امتیــازی شــده و تنهــا بــه دلیــل 
گل زده بیشــتر نســبت بــه پرســپولیس در صــدر 
دور  از  گام  چهارمیــن  در  داشــت،  قــرار  جــدول 
برگشــت رقابت هــا بــه مصاف ســایپا رفتــه و با تک 
گل پورقــاز نارنجی پوشــان البــرز را شکســت داد تــا 
۴۰ امتیــازی شــده و بــا توجــه به تســاوی تیم های 
پدیــده و پرســپولیس، به تنهایی در صــدر جدول 

قــرار بگیــرد.
زروپوشــان اصفهانــی در حالــی بــه مصــاف ســایپا 
کــه پــس از شکســت مقابــل پدیــده در  رفتنــد 
هفتــه ســیزدهم، اوج گیــری دوبــاره ای داشــته و 
بــا ۵ پیــروزی پیاپــی عملکــرد درخشــانی از خــود 
گذاشــته بودنــد و بــا شکســت دادن  بــه جــای 
ســایپا، ششــمین پیــروزی پیاپــی خــود را جشــن 
کــه بــا 18 امتیــاز در رده  گرفتنــد. در آن ســو ســایپا 
ســیزدهم جــدول جــای داشــته و تنهــا 2 امتیــاز بــا 
منطقــه خطــر فاصلــه دارد، بــرای حفــظ و بهبــود 
کســب امتیــاز نداشــت  جایگاهــش چــاره ای جــز 
امــا ســپاهان بــا ارائــه بازی منطقی و هوشــمندانه 
پیروز ایــن دوئــل ۶ امتیــازی شــده و موقعیــت 

ــرد. ک خــود را درصــدر جــدول تثبیــت 
  بازگشت سپاهان آماده، اتفاق خوشایند 

تعطیالت نوروز  
شــاید تعطیــالت نــوروز بیــش از هــر تیمی بــه نفــع 
ــه از  ک ــا  ســپاهان تمــام شــده باشــد. تیــم نویدکی
اواخــر نیم فصــل نخســت اوج گیــری دوبــاره ای 
کســب ۵ پیــروزی پیاپــی همــراه بــا  داشــته و بــا 

ــود، از  گرفتــه ب پرســپولیس در صــدر جــدول قــرار 
تعطیــالت بــه وجــود آمــده نهایــت بهــره را بــرده و 
بــا آمادگــی دوچندانــی در ادامــه رقابت هــا حاضــر 

ــت.  ــده اس ش
بــه  توانســت  ســایپا  شکســت  بــا  ســپاهان 
کســب  ــا  ــی خــود رســیده و ب ــرد متوال ششــمین ب
قــرار  جــدول  صــدر  در  تنهایــی  بــه  امتیــاز   ۴۰
گردان  شــا امتیــازی  اختــالف 2  هرچنــد  گیــرد؛ 
نویدکیــا بــا پرســپولیس بــا توجــه بــه بازی هــای 
باقی مانــده تــا پایــان فصــل چنــدان قابــل اعتمــاد 
بــه نظر نمی رســد امــا اوج گیــری دوباره زردپوشــان 
ــه رقابــت  ک ــی اتفــاق خوشــایندی اســت  اصفهان
قهرمانــی لیــگ بیســتم را بــه اوج خــود رســانده و 
هیجــان زیــادی در لیــگ بــه وجــود آورده اســت.
منطقــی  نمایــش  ســایپا  مقابــل  در  ســپاهان 
ســپاهان  پیــروزی  داشــت.  هوشــمندانه ای  و 
ــای  ــر از برده ــی دیگ ــوان یک ــایپا را می ت ــل س مقاب
اقتصادی  ایــن تیــم تــا به اینجــای لیــگ دانســت. 
کــه از 1۵ شــوت تنهــا  گردان نویدکیــا در روزی  شــا
۶ شــوت در چارچــوب داشــتند، بــا زیرکــی یــک 
موقعیــت را تبدیــل بــه گل کردنــد تا نشــان دهند 
کســب نتیجــه در هــر شــرایطی را می داننــد. راه 

نمایــش ســپاهان مقابــل ســایپا را می تــوان بــه 
کــرد؛ نیمــه نخســت،  2 بخــش مجــزا تفکیــک 
منطقــی  دوم،  نیمــه  دلچســب،  تهاجمــی و 
نیمــه  در  نویدکیــا  گردان  شــا هوشــمندانه.  و 

نمایــش  تهاجمی بــه  سراســر  بــازی  نخســت 
گذاشــته و تیــم صادقــی را تحــت فشــار قــرار داده 
بودنــد و بــا شــناخت دقیــق از نقــاط ضعــف تیــم 
کتیکــی خــود را اجــرا و  صادقــی، برنامه هــای تا
کردنــد و  گلزنــی زیــادی را خلــق  موقعیت هــای 
گل خــود را هــم در دقایــق ابتدایــی بــه ثمــر  تــک 
رســاندند و پس از آن، زردپوشــان اصفهانی تغییر 
کردنــد بــا مدیریــت بــازی و  رویــه داده و ســعی 
را  صادقــی  گردان  شــا متوالــی،  پاســکاری های 
کــرده و از فضاهــای موجــود در خــط  فرســوده 
دفاعــی ســایپا بهــره ببرنــد. نویدکیــا در ایــن دیــدار 
روی ضعــف آمادگــی جســمانی بازیکنــان ســایپا 
گونــه ای راهــی  کــرده و ســپاهان را بــه  حســاب بــاز 
کــه بازیکنان ایــن تیــم بــا پــرس  کــرده بــود  زمیــن 
شــدید در زمیــن تیــم حریــف، میانــه میــدان را از 
گرفتــه و ارتبــاط خط هافبــک  گردان صادقــی  شــا
کننــد.  ســایپا را بــا خــط حمله ایــن تیــم قطــع 
کــه در نهایــت جــواب داده و ســپاهانی ها  اتفاقــی 

را بــه ۳ امتیــاز شــیرین رســاند.
ســپاهانی ها مقابــل ســایپا صبورانه تــر و بــا فکــر 
پارامترهــا  بیشــتر  در  و  کردنــد  بــازی  بیشــتری 
شــوت  تعــداد  پاس هــا،  دقــت  و  تعــداد  ماننــد 
گردان  شــا از  چارچــوب  داخــل  شــوت های  و 
گرچــه روز  صادقــی بهتــر ظاهــر شــدند. ســپاهان ا
گذشــته در فــاز هجومی بــازی خوبــی ارائــه داده 
و بازیکنان ایــن تیــم 1۵ شــوت زدنــد امــا آمــار ۶ 

شــوت در چارچــوب نمایانگــر کاهش دقــت و نرخ 
کــه  بهــره وری مهاجمــان ســپاهان اســت. اتفاقــی 
کاهــش  بــا توجــه بــه تعطیلــی 2 هفتــه ای لیــگ و 
آمادگــی تیم هــا اتفــاق چنــدان غیرمعمولــی بــه 
شــمار نیامــده و بــرای قضــاوت بهتــر بایــد منتظــر 

ادامــه رقابت هــا مانــد.
و  باالتــر  دوندگــی  مــزد  بــازی  در ایــن  ســپاهان 
گردان  گرفــت. شــا فرصت طلبــی بازیکنانــش را 
نویدکیــا در فــاز هجومی بــا دوندگــی بــاال موج های 
پیاپــی حملــه را تــدارک دیــده و موقعیت هــای 
کردند و با فرصت طلبی  ک زیادی را خلق  خطرنا
کننــد.  بــه اهدافشــان دســت پیــدا  توانســتند 
نقطــه دلچســب این دیــدار عملکــرد بســیار خوب 
خــط دفاعــی زردپوشــان بــود. مدافعان ایــن تیــم 
بــه خوبــی حمــالت  کاملــی داشــته و  نمایــش 
کردند و به مهاجمان این  بازیکنان ســایپا را اداره 

تیــم اجــازه خلــق موقعیــت ندادنــد.
دوندگــی  ســپاهان  قــوت  نقــاط  از  دیگــر  یکــی 
بــاالی بازیکنــان و پوشــش تمــام فضاهــای زمیــن 
گردان نویدکیــا در ایــن دیــدار بارهــا بــا  بــود. شــا
دوندگی هــای خــود بازیکنــان ســایپا را وادار بــه 
کــرده و در زمــان دفــاع نیــز مانــع  انجــام خطــا 
صادقــی  گردان  شــا پاســکاری  و  بازی ســازی 

می شــدند. 
زردپوشــان اصفهانــی در طــول بــازی بــه خوبــی 
و  داده  پوشــش  را  زمیــن  مختلــف  فضاهــای 

و  فضاســازی  اجــازه  ســایپا  به هافبک هــای 
ندادنــد. را  ترکیبــی  حمــالت  طراحــی 

را  ســایپا  مقابــل  ســپاهان  شــیرین  پیــروزی 
می تــوان حاصــل آنالیــز دقیــق و بازی خوانی عالی 
نویدکیــا، عملکــرد خــوب زردپوشــان در اجــرای 
کتیک هــای ســرمربی و فرصت طلبــی بازیکنان  تا

ســپاهان دانســت.
و  خــوب  بــازی  ســایپا،  بازیکنــان  ســو  آن  در 
گردان  گذاشــتند. شــا شــجاعانه ای را بــه نمایــش 
کــه نیاز شــدیدی بــه برد داشــتند، تالش  صادقــی 
زیــادی بــرای پیــروزی در ایــن دیــدار انجــام دادنــد، 
اما نتوانســتند موفق شــوند. نارنجی پوشــان البرز 
در فــاز تهاجمی موقعیت هــای خوبــی را بــه وجود 
کامــل نیازمنــد و مدافعــان  ــا نمایــش  ــد، ام آوردن
گل شــدن آنهــا شــد. در فــاز  ســپاهان مانــع از 
گردان صادقــی خــوب  دفاعــی امــا عملکــرد شــا

کردنــد. گــذار  ــه راحتــی نتیجــه را وا نبــوده و ب
  رحمتی: در دقایق پایانی به خودمان آمدیم 

و خوب ظاهر شدیم
کــرد، تیمــش در  کیــد  مربــی تیــم فوتبــال ســایپا تأ
دقایــق پایانــی دیــدار مقابل ســپاهان بــه خودش 

آمــده و نمایــش خوبــی داشــته اســت.
کیانــوش رحمتــی پــس از شکســت یــک بــر صفــر 
تیمــش مقابــل ســپاهان اصفهــان اظهار داشــت: 
در 1۵  بازی هــا  کثــر  ا در  ســپاهان  می دانســتیم 
دقیقــه اول هجومی شــروع می کنــد و می خواهــد 
کــرده  گل برســد. روی همیــن هــم تمریــن  بــه 
بودیم، ولی متأســفانه روی اشــتباهات فردی 2۰ 
دقیقــه اول را از دســت دادیــم. در دقایــق پایانــی 

بــه خودمــان آمدیــم و خــوب ظاهــر شــدیم.
»ســه مهــره فیکس مــان را در این بازی نداشــتیم، 
کــه بــا حضورشــان اســترس و فشــار خــط  نفراتــی 
حملــه مــا برطــرف می شــود.«، وی بــا بیان ایــن 
کــرد: بایــد بــا تجربه تــر عمــل  جملــه خاطــر نشــان 
خودشــان  بــه  بتواننــد  بایــد  جوان هــا  و  کنیــم 
تیــم  کننــد. مــا در نیمــه دوم  کمــک  و ســایپا 
بهتری نســبت به ســپاهان بودیــم. در نیمــه دوم 

وضعیــت بهتــری داشــتیم.
نویدکیا: اتفاق دقایق پایانی بازی با سایپا 

یک زنگ خطر برای ما بود
 ســرمربی تیم فوتبال ســپاهان با اشــاره به برخی 
گفــت  ــا ســایپا  کاســتی های تیمــش در مصــاف ب

کــه بهتریــن نفرات ایــران را در اختیــار دارد.
محــرم نویدکیــا بعــد از برتــری یــک بــر صفــر تیمش 

مقابــل ســایپا اظهــار داشــت: فکــر می کنــم در 
نیمــه اول بــازی خوبــی را انجــام دادیــم و ســعی 
خــوب  و  خوبی ایجــاد  موقعیت هــای  کردیــم 
ــم و  کار هــا موفــق بودی کنیــم. در ایــن  توپ گیــری 
ــاز  ــی در ف ــم، ول کردی ــاد  ــای خوبی ایج موقعیت ه
هجومــی از بچه هــا راضــی نبــودم و نتوانســتیم از 
کنیــم. در نیمــه دوم بایــد از ســه  فضاهــا اســتفاده 
ــوب  ــی خ ــا خیل ــم و دفاع ه ــاع می کردی ــاز دف امتی
تیــم را جلــو نگــه می داشــتند، ولــی ســایپا در 1۰ 
دقیقــه آخــر خیلــی خــوب فشــار آورد. ایــن تیــم دو 
کــه پیــام  موقعیــت خــوب در پایــان بــازی داشــت 

کــرد. نیازمنــد بــه خوبــی دفــع تــوپ 
وی دربــاره تعویــض دیرهنــگام کــی روش اســتنلی 
یــادآور شــد: حریــف در لحظــات پایانــی بــازی رو 
کناره هــا آورده بــود و بــرای همیــن  بــه بــازی از 
کنیــم.  کار  فــاز هجومی بهتــر  کردیــم در  ســعی 
ــه تیــم اضافــه شــده و  ــر ب کــی روش مقــداری دیرت
کــم  کــم  ســفر طوالنــی از برزیــل داشــته اســت. او 

کنــد. کمــک  ــه تیــم  ــد بیشــتر ب می توان
ســرمربی ســپاهان خاطر نشــان کرد: بازی خوبی 
می کردیــم  کار  هجومی بهتــر  فــاز  در  گــر  ا و  بــود 
کار می کردیــم،  و در پــاس و ضربــات آخــر بهتــر 
می توانســتیم اتفاقات بهتــری را رقم بزنیــم. امروز 
پیــام نیازمنــد در حســاس ترین دقایــق بــازی یک 
دفــع تــوپ خیلــی خــوب داشــت. این موضــوع 
می توانــد یــک زنــگ خطــر باشــد کــه در هــر لحظــه 

کنــد. ممکــن اســت نتیجــه بــازی تغییــر 
ــی در خــط  ــرد: شــرایط خیلی ایده آل ک وی اضافــه 
خوبــی  نفــرات  برای اینکــه  نــه  نداریــم،  حملــه 
نــدارم. مــن بهتریــن نفرات ایــران را دارم، ولــی بــه 
کادر فنــی دوســت  کــه مــن و  کتیکــی  دلیــل نــوع تا
کنــون شــرایط در  کنیــم، شــاید تا بــازی  داریــم 
اوایــل  در  اســت.  نبــوده  حمله ایــده آل  خــط 
فصــل مــا روی ضربات ایســتگاهی و کرنر هــا ضربــه 
می خوریــم، در لیــگ قهرمانــان نیــز روی همیــن 
می خوردیــم،  مشــکل  بــه  ضربات ایســتگاهی 
کتیکــی بهتــری پیــدا  ولــی روز بــه روز شــرایط تا

می کنیــم.
و  چــپ  دفــاع  االن  کــرد:  تصریــح  نویدکیــا 
گرفتنــد در حمالت  راســت های مــا بــه خوبــی یــاد 
به عنــوان بازیکــن شــماره شــش اضافــه شــوند. 
کمی بــرای بازیکنــان  کتیکــی  کار هــای تا در ابتــدا 
پیچیــده بــود، ولــی االن شــرایط در حــال بهتــر 

اســت. شــدن 

سپاهان چطور سایپا را از پیش رو برداشت؟

کتیک های نویدکیا زردپوشان در خدمت تا
گزارشربخ
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بیماری لثه و خطر ابتال 
به پرفشاری خون 

در افراد سالم
خبرربخ

کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  مطالعــه  یــک 
بیمــاری شــدید لثــه می توانــد حتــی یــک فــرد 

کنــد. دچــار  خــون  پرفشــاری  بــه  را  ســالم 
متخصصــان موسســه دندانپزشکی ایســتمن در 
کالــج دانشــگاهی لندن می گویند: شــواهد نشــان 
کتری هــای پریودنتوپاتــوژن بــه  کــه با می دهــد 
لثــه آســیب می رســانند و همچنیــن پاســخ های 
بــر  می توانــد  کــه  می کننــد  را ایجــاد  التهابــی 
پیشــرفت بیماری هــای سیســتمیک از جملــه 

ــاال تأثیــر بگــذارد. فشــار خــون ب
بیمــاری  بــه  مبتــا  بزرگســال   ۲۵۰ محققــان 
بیمــاری  بــدون  و  بزرگســال ســالم  و ۲۵۰  لثــه 
بــر اســاس  قــرار دادنــد.  لثــه را مــورد مطالعــه 
یافته هــای آنهــا، افــراد دارای بیمــاری لثــه دو 
لثــه ســالم، فشــار  افــراد دارای  از  برابــر بیشــتر 
ــوه  ــر جی ــاال )۱۴۰ میلی مت ــتولیک ب ــون سیس خ

یــا بیشــتر( داشــتند. 
ــر  ــر ۱۲۰ میلی مت ــی زی ــتولیک طبیع ــار سیس فش

جیــوه اســت.
کــه حــدود  یافته هــا همچنیــن نشــان می دهــد 
بــه  بــاال  فشــارخون  بزرگســاالن،  از  ۵۰ درصــد 

دلیــل بیمــاری لثــه را تشــخیص نمی دهنــد.
محققــان می گوینــد پیشــگیری و درمــان بیماری 
مقرون به صرفــه  روشــی  اســت  ممکــن  لثــه 
بهبــود  و  سیســتمیک  التهــاب  کاهــش  بــرای 
عملکرد اندوتلیــوم؛ پوشــش نــازک داخــل قلــب و 

رگ هــای خونــی باشــد.
کیــد می کننــد: غربالگــری بیماری هــای  آنهــا تا
لثــه و فشــار خــون بــاال هــم توســط متخصصــان 
متخصصــان  توســط  هــم  و  دندان پزشــکی 
اســت  برخــوردار  زیــادی  اهمیــت  از  داخلــی 
بهداشــت  اســتراتژی های  کــه  ضمن ایــن 
ک زدن دو بــار در  دهــان و دنــدان ماننــد مســوا
ــرل  کنت ــدان در  ــخ دن ــم از ن ــتفاده منظ روز و اس
و پیشــگیری از شــایع ترین بیماری هــای ناشــی 

از التهــاب لثــه بســیار مهــم اســت.
ســایت  از  نقــل  بــه  ولــه  دویچــه  گــزارش  بــه 
قبــل  تحقیقــات   ،Web MD تخصصــی 
بــه  مبتــا  افــراد  کــه  بــود  واقعیــت  موکد ایــن 
بیمــاری شــدید لثــه، دو برابــر بیشــتر از ســایر 
 ۶۴ ســن  از  قبــل  زودرس  مــرگ  دچــار  افــراد 

می شــوند. ســالگی 

اســت  آپیژنیــن  نــام  بــه  مــاده ای  حــاوی  بابونــه 
گیرنده هایــی در مغــز متصــل  که ایــن ترکیــب بــه 
کننــده اضطــراب  کــه داروهــای درمــان  می شــود 
و بــی خوابــی، ماننــد بنزودیازپین هــا نیــز از همــان 
ــده  ــخص ش ــد و مش ــتفاده می کنن ــای اس گیرنده ه

کــه اثــری آرامــش بخش ایجــاد می کنــد. اســت 
گیاهــی یکــی از روش هایــی  نوشــیدن چای هــای 
اســت کــه بــرای کســب آرامــش و خــواب بهتر شــبانه 
چای هــای  از  مختلفــی  انــواع  می شــود.  توصیــه 
گفتــه می شــود می تواننــد بــه خــواب  کــه  گیاهــی 
امــا  دارنــد،  وجــود  بــازار  در  کننــد  کمــک  خــوب 
نیســتند. این  یکدســت  زمینــه  در ایــن  شــواهد 
گیاهــی  کــه بررســی ارتبــاط نوشــیدن چای هــای 
ــرای مــدت  ــزرگ ب کیفیــت خــواب در جمعیتــی ب و 
دالیــل  از  یکــی  اســت،  دشــوار  طوالنــی  زمــان 
کلیــدی در ایــن زمینــه اســت. عوامــل مختلفــی در 
کــه از آن جملــه  خــواب خــوب شــبانه نقــش دارنــد 
بــه خوابیــدن و بیــدار شــدن از خــواب  می تــوان 
در زمانــی مشــابه از شــبانه روز، پرهیــز از مصــرف 
وعده هــای غذایی ســنگین پیــش از خــواب و ایجاد 
محیطــی آرام، بــه عنــوان مثال، بــا تاریــک و آرام نگه 
داشــتن اتــاق خــواب یــا انجــام فعالیت هــای آرامــش 
گــزارش  کــرد. بــه  بخــش پیــش از خــواب، اشــاره 
ــرای  گیاهــی درمانــی ب »لیــو اســترانگ«،چای های 
مشــکات خــواب شــما نخواهنــد بــود، امــا می تــوان 
از آنهــا در ایجــاد یــک روتیــن آرامــش بخش اســتفاده 
کــرده و شــرایطی مناســب را بــرای تجربــه خوابــی 
کــرد. برخــی مــواد  راحــت و آرامــش بخــش فراهــم 
موجــود در چای هــای گیاهــی نیــز ممکــن اســت بــه 
کنند. در ادامه  بهبود شــرایط خواب انســان کمک 
بــا برخــی از بهتریــن چای هــای گیاهــی بــرای تجربه 

ــویم. ــنا می ش ــتر آش ــبانه بیش ــوب ش ــواب خ خ
چای بابونه

چــای بابونــه احتماال نخســتین گزینه ای اســت که 
بــرای کمــک بــه خــواب خــوب شــبانه در ذهن شــما 
کــه به عنوان  نقــش می بندد. بابونه دیر زمانیســت 
دمنوشــی آرامــش بخــش پیــش از خــواب اســتفاده 

می شــود.
اســت  آپیژنیــن  نــام  بــه  مــاده ای  حــاوی  بابونــه 
گیرنده هایــی در مغــز متصــل  که ایــن ترکیــب بــه 
کننــده اضطــراب  کــه داروهــای درمــان  می شــود 
و بــی خوابــی، ماننــد بنزودیازپین هــا نیــز از همــان 
ــده  ــخص ش ــد و مش ــتفاده می کنن ــای اس گیرنده ه

کــه اثــری آرامــش بخش ایجــاد می کنــد. اســت 
بــی خوابــی در افــراد مســن بیشــتر شــایع اســت 
محســوب  دارویــی  گیاهــان  از  یکــی  بابونــه  و 
شــرایط  بهبــود  بــه  اســت  ممکــن  کــه  می شــود 
کــه در  کنــد. مطالعــه در ســال 2۰17  کمــک  خــواب 
Complementary Therapies in Medicine منتشــر 
کن خانــه ســالمندان  شــد، نشــان داد افــراد ســا
گــرم عصــاره بابونــه در روز دریافــت  کــه ۴۰۰ میلــی 
می کردنــد، نســببت بــه آنهایــی کــه دارونمــا مصــرف 
برخــوردار  بهتــری  خــواب  کیفیــت  از  می کردنــد 

بودنــد.
ــه افــراد مســن محــدود  ــه تنهــا ب ــد بابون البتــه، فوای
کــه در  نمی شــود. طــی مطالعــه ای در ســال 2۰1۶ 
نشــریه the Journal of Advanced Nursing منتشــر 
کیفیــت خــواب  کــه از  شــد، 8۰ زن پــس از زایمــان 
گــروه تقســیم شــده  پایینــی برخــوردار بودنــد بــه دو 
گــروه افــزون بــر مراقبــت  و بمــدت دو هفتــه یــک 
عــادی پــس از زایمــان، چــای بابونــه نیــز مصــرف 
می کردنــد و گــروه دیگــر فقــط مراقبــت عــادی پــس از 
کــه چــای بابونــه  گروهــی  کردنــد.  زایمــان را دریافــت 
مصــرف می کردنــد، شــرایط بــه مراتــب بهتــری در 
کمبــود خــواب و افســردگی داشــتند. امــا  زمینــه 
نتایــج پژوهش هــا در ایــن زمینه یکدســت نیســتند 
و همــه مطالعــات پیونــد بین بابونه و خــواب بهتر را 
تاییــد نکرده انــد. با ایــن وجود، بابونه ممکن اســت 
کــه اســتفاده از آن را  کنــد  فوایــد دیگــری را نیــز ارائــه 
ارزشــمند می کنــد. جــدا از خــواب، عصــاره بابونــه 

بــرای خــواص ضــد التهــاب خــود نیــز مــورد اســتفاده 
کاهــش اضطــراب  گرفتــه و ممکــن اســت بــه  قــرار 
بابونــه  کســیدانی  ا آنتــی  محتــوای  کنــد.  کمــک 

ــد آن ایفــا می کنــد. احتمــاال نقــش مهمــی در فوای
چای اسطوخودوس

گــر از اســانس اســطوخودوس در اسانس ســوز یــا  ا
کــردن  اســپری های اســطوخودوس بــرای معطــر 
باشــید،  کــرده  اســتفاده  خــود  روبالشــی های 
می توانــد  چه انــدازه  تــا  گیــاه  که ایــن  می دانیــد 
آرامــش بخــش باشــد. امــا بــار دیگر نتایــج مطالعات 

در ایــن زمینــه یکدســت نیســتند.
چــای اســطوخودوس یکــی دیگــر از نوشــیدنی های 
کســب آرامــش  کــه مصــرف آن بــرای  گیاهــی اســت 
کــه در  توصیــه می شــود. مطالعــه ای در ســال 2۰1۵ 
Worldviews on Evidence Based Nursing منتشر 
کــه بوییــدن و نوشــیدن چــای  شــد، نشــان داد 
کمتــر  گــزارش  اســطوخودوس بــرای دو هفتــه بــه 
ــس  ــواب پ ــال خ ــه اخت ــا ب ــان مبت ــتگی در زن خس
کیفیــت  از زایمــان منجــر شــده اســت، امــا اثــری بــر 
استشــمام  می رســد  نظــر  بــه  نداشــت.  خــواب 
رایحــه اســطوخودوس بهتــر عمــل می کنــد. طــی 
Evidence- کــه در نشــریه مطالعــه ای در ســال 2۰11 

 Based Complementary and Alternative
ــا  ــازه ســنی ۴۵ ت ــان در ب Medicine منتشــر شــد، زن
۵۵ ســال از رایحــه درمانــی اســطوخودوس بــرای 2۰ 
دقیقــه دو بــار در هفتــه بمــدت 12 هفتــه اســتفاده 
کیفیــت خــواب و ضربــان قلب ایــن  کردنــد و بهبــود 

ــک  ــی ی ــد. ط ــزارش ش گ ــروه  گ ــا  ــه ب ــراد در مقایس اف
 Evidence-Based در  کــه  ســال 2۰1۳  در  بررســی 
 Complementary and Alternative Medicine
بهبــود  بــه  اســطوخودوس  رایحــه  شــد،  منتشــر 
کیفیــت خــواب در دانــش آموزان ســالم و افراد مبتا 

ــد. ــر ش ــب منج ــکمیک قل ــه بیماری ایس ب
ریشه والرین )سنبل الطیب(

بــی  بــرای درمــان  کــه  ریشــه والریــن سالهاســت 
اســتفاده  واضطــراب  اســترس  تســکین  خوابــی، 
انتقــال دهنده هــای  بــر  می شــود. ریشــه والریــن 
 )GABA( گاما-آمینوبوتیریک عصبی به نام اسید 
کــه خــواب را بهبــود می بخشــد.  تاثیــر می گــذارد 
بســیاری از داروهــای خــواب آور نیــز بر ایــن انتقــال 
دهنــده عصبــی تاثیــر می گذارنــد. بیشــتر مطالعــات 
صــورت گرفتــه دربــاره ارتبــاط ریشــه والریــن و خواب 
کتبــر 2۰2۰  ا در  مطالعــه ای  امــا  قدیمی هســتند، 
 the Journal of Evidence-Based نشــریه  در  کــه 
Integrative Medicine منتشــر شــد، بروزرســانی و 
کــرد.  ارزیابــی مجــدد داده هــای موجــود را دنبــال 
پژوهشــگران بــه رغــم شــواهد محــدود دریافتنــد که 
والریــن می توانــد بــه تنهایــی و همچنیــن در ترکیــب 
ــی خطــر و مفیــد  گیــاه ب گزینه هــای دیگــر، یــک  ــا  ب
بــرای درمــان مشــکات خــواب، اضطراب و مســائل 
مرتبط دیگر باشــد. پژوهشــگران به این نکته اشاره 
کــه والرین ممکن اســت به ویــژه در درمان  داشــتند 
بــی خوابــی در افــرادی بــا ســطوح بــاالی اضطــراب 

مفیــد باشــد.

آیاانواعخاصیازچایبهخواببهترکمکمیکنند؟

بهترین چای های گیاهی برای تجربه خواب خوب شبانه
خبرربخ

خبر

ــد نشــان می دهــد، مصــرف  نتایــج تحقیــق جدی
میکــرو  از  مخلوطــی  باعث ایجــاد  چغنــدر  آب 
ــه ســامت  ــه ب ک ــی می شــود  ارگانیســم های دهان

روان و رگ هــای خونــی مرتبــط هســتند.
ــا  چغنــدر و وعده هــای غذایــی مختلــف همــراه ب
کرفــس از نظــر نیتــرات غیرآلــی  کاهــو، اســفناج و 
غنــی هســتند و بســیاری از میکروارگانیســم های 
کســیدنیتریک  کــه در تبدیــل نیتــرات بــه ا دهانــی 
و  خونــی  رگ هــای  مدیریــت  بــه  دارنــد  نقــش 
انتقال دهنده هــای عصبی )پیام های شــیمیایی 

کمــک می کننــد. در ذهــن( 
کاهــش  کســیدنیتریک  ا تولیــد  افــراد مســن  در 
می یابــد و علــت آن عــروق ضعیف تــر )رگ هــای 
)ذهــن(  شــناختی  ســامت  کاهــش  و  خونــی( 

اســت.
کســتر،  در مطالعــه جدیــد محققــان دانشــگاه ا
۲۶ فــرد مســن ســالم در دو فاصلــه ۱۰روزه مکمــل 
از  کردنــد، مــورد اول آب چغنــدر غنــی  مصــرف 
نیتــرات و دیگــری با آب دارونمــا بدون نیترات بود 

کــه دو بــار در روز می نوشــیدند.
میکــرو  بیشــتری  میــزان  تحقیــق  نتایج ایــن 
ــناختی  ــرد ش ــروق و عملک ــا ع ــط ب ــم  مرتب ارگانیس
که میزان میکروارگانیسم های  کرد  خوب را تایید 
مرتبــط با بیمــاری و ناراحتــی را کاهش می دهند.

کــه فشــار خــون سیســتولیک  شــایان ذکر اســت 
کاهــش  چغنــدر  آب  خــوردن  از  پــس  معمــوال 

یافــت.
پروفســور آنــی ونهاتالــو، اســتاد ارشــد دانشــگاه 
ــرد: »مــا در واقــع به ایــن یافته هــا  ک کســتر اظهــار  ا
کــه پیامدهــای الزم را بــرای پیــری ســالم دارد، 

هســتیم.« عاقه منــد 
وی افزود: »تحقیقات پیشــین در مقایســه میکرو 
ارگانیســم دهانی افراد جوان، مســن و افراد ســالم 
ــا  ــت، ام ــوده اس ــز ب ــن متمرک ــای مزم ــا بیماری ه ب
کاهش وزن  تحقیقات جدید برای بررسی برنامه 
غنــی از نیتــرات به ایــن روش انجــام شــده اســت.«
وی ادامــه داد: یافته هــای مــا توصیــه می کننــد 
کــه وعده هــای غذایــی غنــی از نیتــرات در برنامــه 
ــدر  ــورد از طریــق آب چغن کاهــش وزن - در ایــن م
- بــه مــدت ۱۰روز می توانــد به طــور قابــل توجهــی 
میکروبیــوم دهانــی )مخلــوط میکــرو ارگانیســم( 
دهانــی  میکروبیــوم  حفظ ایــن  دهــد.  تغییــر  را 
کاهــش  ســالم در طوالنــی مــدت احتمــاال باعــث 

ــه  تغییــرات مخــرب عروقــی و شــناختی مربــوط ب
پیــری می شــود.«

ــا ماژول هــای  محققــان بــرای تعییــن خوشــه ها ی
ــام  ــی را انج ــی آزمایش های ــم دهان ــرو ارگانیس میک
کــه تمایل به رشــد جمعی در شــرایط قابل  دادنــد 

مقایســه دارد.
کــه مربوط   )Prevotella-Veillonella( یــک مــاژول
بــه تحریــک بــود پــس از مصــرف مکمــل نیتــرات، 
ــه  ــیل )ک ــتریدیوم دیفیس کلس ــر  ــزان پایین ت ــا می ب
کــرده و اســهال را تحریــک  ــوده  می توانــد روده را آل

کنــد( همــراه شــد.
کــرد: بــرای تایید ایــن  کیــد  پروفســور وانهاتالــو تا
در  مقایســه  قابــل  نتایــج  بررســی  و  یافته هــا 
گروه هــای مختلــف بــه تجزیــه و تحلیــل بیشــتری 

نیــاز اســت.
افــراد  شــرکت کنندگان،  »ایــن  کــرد:  اظهــار  وی 
مســن ســالم و پرانــرژی بودنــد و معمــوال فشــار 
غذایــی  رژیــم  نیتــرات  داشــتند.  خوبــی  خــون 
میــزان فشــار خــون آنــان را به طــور معمــول کاهش 
داد و مــا مشــتاقانه بــه دنبــال بررســی این مســئله 
گروه هــای مختلــف ســنی و در  کــه آیــا در  هســتیم 
ــا خیــر.« ــراد فقیرتر ایــن نتایــج یکســان اســت ی اف
ــا همــکاران دانشــکده  ــرد: مــا ب ک ــو اضافــه  وانهاتال
ــه و تحلیــل  ــرای تجزی کســتر ب پزشــکی دانشــگاه ا
فعــل و انفعــاالت بیــن میکــرو ارگانیســم دهــان 
همــکاری  مســئله  درک ایــن  بــرای  شــناخت  و 
کاهــش  ــوان از برنامــه  ــه می ت ــه چگون ک ــم  می کنی
وزن بــرای بــه تاخیر انداختــن کاهش شــناختی در 

ــرد. ک ــتفاده  ــر اس ــنین باالت س
تجزیــه و تحلیــل زیــادی در مــورد مزایــای اســتفاده 
اســت.  شــده  انجــام  ســالم  روده  میکروبیــوم  از 
کــه موقعیــت  با ایــن حــال، میکروبیــوم دهــان 
حیاتــی فعــال کردن نیتــرات با یــک برنامه کاهش 
کمتــر مــورد  وزن غنــی از ســبزیجات را دارد بســیار 

گرفتــه اســت. بررســی قــرار 

کاهش اختالالت شناختی دوران پیری 
با خوردن آب چغندر

کرونا نیست کرونا و مرگ می شوند؟ویتامین D داروی  چه غذا هایی مانع از ابتال به 

گیری فشارخون زمان مناسب اندازه 
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خبرربخ

کروناویــروس جدیــد در سراســر  همزمــان بــا شــیوع 
کنــار تــاش بــرای  کــه در  جهــان، بدیهــی اســت 
دســتیابی به روش های موثر و ســریِع مقابله با این 
گیــری، اطاعــات نادرســتی هــم در مــورد  همــه 
کوویــد-۱۹ ناشــی از ایــن  چگونگــی درمــان بیمــاری 

ویــروس منتشــر شــده اســت.
گاهی ایــن اطاعــات نادرســت ممکــن اســت در  امــا 
کــه در عیــن حــال، حقایــق  مورد ایده هایــی باشــد 
درســتی هــم دربــاره آنهــا وجــود دارد و همیــن امــر 
می توانــد مقابلــه بــا چنیــن تضــاد و نیــز تشــخیص 

کنــد. اطاعــات غلــط از صحیــح را دشــوارتر 
کنون  روش هــای درمانی بســیاری وجــود دارد که تا
پیشــنهاد  کوویــد-۱۹  بیمــاری  بــا  مقابلــه  بــرای 
کلروکلین، ایورمکتیــن  شــده اســت. هیدروکســی 
و ویتامیــن D از جملــه مــوارد پیشــنهاد شــده در 
تحقیقات آزمایشگاهی هستند که مطالعاتی روی 

ــا در حــال بررســی اســت. گرفتــه ی آنهــا انجــام 
ــد  ــح می ده ــه توضی ک ــود دارد  ــی وج ــل منطق دالی
چرا ویتامین D ممکن است در درمان یا جلوگیری 
ــرای  کننــده باشــد. ب کمــک  ــد-۱۹  کووی از بیمــاری 
مثال ایــن مکمــل دارویــی در تقویت ایمنــی بــدن 
کارشناســان انگلیســی  نقش دارد و پیش از این نیز 
کرده انــد.  مصــرف آن را در فصــل زمســتان توصیــه 
کمبــود  کــه در معــرض خطــر  همچنیــن بــه افــرادی 
کــه در تمــام  ویتامیــن D هســتند توصیــه می شــود 
کــه  کننــد چــرا  طــول ســال از ایــن ویتامیــن مصــرف 
کمبــود آن در بــدن می توانــد عــوارض جــدی بــرای 
عملکــرد اعضــای مختلــف و حیاتــی داشــته باشــد.
کنــون در هیــچ تحقیقــی، دالیلــی  با ایــن حــال تا
کافــی در حمایــت از اثربخشــی مصــرف دوزهــای 
باالتر ایــن مکمــل در پیشــگیری یــا درمــان بیمــاری 
ــدان معنــی  گرچه ایــن ب ــه دســت نیامــده اســت ا ب
نیســت که ایــن نظــر در آینده تغییری نخواهــد کرد.
بســیاری از مطالعــات، ارتبــاط بیــن تاثیــر مصــرف 
کوویــد-۱۹ را نشــان داده  ویتامیــن D بــر بیمــاری 
حــد  تــا  آمــده  بدســت  شــواهد  امــا  اســت  شــده 
کــه در ایــن  زیــادی مشــاهده ای بــوده به ایــن معنــی 

کتورهای  بررســی ها بــدون کنتــرل ســایر عوامــل و فا
کــه در بــدن افــرادی بــا ســطح باالتــر  اثرگــذار، آنچــه را 
یــا پاییــن ترِ ایــن ویتامیــن اتفــاق می افتــد، مــورد 

ارزیابــی قــرار می دهــد.
گــزارش شــبکه خبــری بــی بــی ســی، نتایــج  بــه 
کــه  می دهــد  نشــان  مشــاهده ای  مطالعــات 
کمبــود  دچــار  دارد  احتمــال  خاصــی  گروه هــای 
کوویــد-۱۹ مبتــا شــوند  ویتامیــن D باشــند و بــه 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه افــراد مســن، افــراد 
کــرد. ممکــن  چــاق و افــرادی بــا پوســت تیــره اشــاره 
ــروه از  گ که ایــن  کمبــود دلیل ایــن باشــد  اســت این 
افــراد در معــرض خطــر بیشــتری قــرار دارند یا ممکن 
اســت ســایر عوامــل بهداشــتی و محیطــی منجــر بــه 
کاهــش ســطح ویتامیــن D و آســیب پذیــری بیشــتر 
در برابــر ویــروس شــود. ســطح ویتامین نیز می تواند 
کاهــش پیــدا  بــه عنــوان پیامــد و نــه علــت بیمــاری 

کنــد.
کــه ممکــن اســت برداشــت ها و  با ایــن حــال آنچــه 
قضاوت هــا را بــه اشــتباه بکشــاند، انتشــار اطاعــات 
نتایــج  ارائــه  یــا  مجــازی  شــبکه های  در  آنایــن 
تحقیقــات اولیــه، محــدود و با کیفیت پایین اســت 
ــارج  ــی خ ــه آن، اطاعات ــت در نتیج ــن اس ــه ممک ک
از مفهــوم اصلــی و دقیــق، بیــن مــردم دســت بــه 
دســت شــود. به ایــن ترتیــب نوعــی ســردرگمی ایجاد 
کــه  افــرادی  توســط  می توانــد  کــه  می شــود 
نظریه هــای توطئــه را تبلیــغ می کننــد، مــورد ســوء 

ــرد. گی ــرار  ــتفاده ق اس
به ایــن ترتیــب ویتامیــن D نســبتا مکمــل بــی 
کــه هنــوز اثــر درمانــی آن بــر  خطریســت هرچنــد 
گرچــه مصــرف  کوویــد 19 تاییــد نشــده اســت )ا
دوزهــای بــاالی آن می تواند منجر به ســنگ کلیه 
شــود( و بنابرایــن ممکــن اســت اخبــار آن در مــورد 
کرونــا جــزو »مضرتریــن اطاعــاِت غلــط« نباشــد 
با ایــن حــال پروفســور »ون در لینــدن« توضیــح 
می شــود  هنگامی تشــدید  خطــر  می دهد: ایــن 
کــه مــردم پیشــنهاد می کنند ایــن مکمــل، یــک 
ــن  ــد جایگزی ــت و می توان ــا اس ــزه آس ــان معج درم
کســن، ماســک و فاصله هــای اجتماعــی شــود. وا

مصــرف  کــه  می دهــد  نشــان  جدیــد  مطالعــات 
بــه  ابتــا  از  مانــع  کی هــا می توانــد  از خورا برخــی 

کرونــای حــاد و حتــی مــرگ شــوند.
کــه مصــرف  مطالعــات جدیــد نشــان داده اســت 
التهــاب  کاهــش  بــه  می توانــد  فنــول  پلــی  زیــاد 
کرونــا  کنــد و از ابتــای حــاد بــه ویــروس  کمــک 
گــزارش شاشــه نیوز،مطالعــات  کنــد. بــه  جلوگیــری 
کید کــرده اســت؛  گذشــته نیــز بــر فوایــد پلــی فنــول تا
کاهــش  که ایــن مــاده مفیــد عــاوه بــر  گونــه ای  بــه 
التهــاب مزمــن، در کنتــرل ســطح قنــد خون، فشــار 
خون و همچنین حفظ ســامتی و انعطاف عروق 

موثــر اســت.
مشــکات  درمــان  بــه  می تواننــد  فنول هــا  پلــی 
و  نورودژنراتیــو  بیماری هــای  دیابــت،  گوارشــی، 
کــرده و نقشــی  کمــک  بیماری هــای قلبــی عروقــی 
کاهــش رنــج و مــرگ ناشــی از ویــروس  حیاتــی را در 

کننــد. »کرونا« ایفــا 
برخی از غذا های سرشار از پلی فنول:

میخک، نعناع و انیسون ستاره ای
کــه حــاوی پلــی  میخــک غنی تریــن غذایــی اســت 
گــرم میخک  کــه تنهــا ۱۰۰  فنــول اســت، بــه گونــه ای 
گــرم پلــی فنــول اســت و از  حــاوی ۱۵۱۸۸ میلــی 
حیــث سرشــار بــودن از مــاده پلــی فنــول، نعنــاع 
خشــک در رتبــه دوم و انیســون ســتاره ای پــس از 

آن قــرار دارد.

شکالت تلخ
ــا شــکات تلــخ نیــز یکــی از بهتریــن  ــو ی کائ کا پــودر 
کی هــای حــاوی پلــی فنول اســت؛ بــه گونه ای  خورا
گــرم  کائــو حــاوی ۳۴۴۸ میلــی  کا گــرم پــودر  کــه ۱۰۰ 
پلــی فنــول اســت. ترکیــب شــکات بــا شــیر باعــث 
کمتــر  لحــاظ  از ایــن  آن  غذایــی  ارزش  می شــود 

شــود.
توت

تــوت منبــع غنــی دیگــری از پلــی فنــول اســت. توت 
ســیاه حــاوی بیشــترین تعــداد پلــی فنــول در میــان 
ــر بلوبــری  انــواع توت هــا اســت. همچنیــن عــاوه ب
گــرم پلــی فنــول اســت، تــوت  کــه حــاوی ۵۶۰ میلــی 
رتبه هــای  قرمــز در  تــوت  و  فرنگــی  تــوت  ســیاه، 
بعــدی قــرار دارنــد. میوه هایــی ماننــد زردآلــو، هلــو، 
گیــاس شــیرین، ســیب و انــار نیــز حــاوی مقــدار 

زیــادی از ایــن مــاده هســتند.
سبزیجات

کمتــری نســبت بــه  ســبزیجات حــاوی پلــی فنــول 
ــواع خاصــی از ســبزیجات  میوه هــا هســتند، امــا ان
کاســنی، پیــاز قرمــز، اســفناج  کنگــر فرنگــی،  ماننــد 
و حبوباتــی ماننــد لوبیــای ســیاه، لوبیــای ســفید، 
کــه سرشــار از  آجیــل و دانه هــای ســویا وجــود دارنــد 

پلــی فنــول هســتند.
چای سیاه و سبز

هر دو چای ســیاه و ســبز حاوی مقادیر مناســبی از 
پلی فنول هستند.

فشــار خــون بــاال چــون بی عامــت اســت مــورد 
ــب  ــه موج ک ــی  ــط زمان ــرد و فق ــرار می گی ــت ق غفل
قلبــی،  و  مغــزی  ســکته های  ماننــد  عوارضــی 
خــون ریــزی در چشــم و بینــی و بیماری هــای 
کلیــوی شــود فــرد متوجه فشــار خــون بــاالی خود 
می شــود؛ بــه همیــن دلیل ایــن بیمــاری را بــا نــام 

کشــنده بــی صــدا می شناســند.
بــه همیــن دلیــل افــراد زیــادی دســتگاه فشــار 
ســنج تهیــه می کننــد تــا فشــار خــون روزانــه شــان 
کنند، بنابراین باید بهتریــن زمان  گیــری  را انــدازه 

گیــری فشــارخون را بداننــد. برای انــدازه 
بهترین زمان اندازه گیری فشار خون از زبان 

متخصص
متخصــص  محمدحســنی،  دکترمحمدرضــا 
گرفتگــی عــروق و بهتریــن  قلــب و عــروق دربــاره 
می گویــد:»  خــون  فشــار  گیــری  زمان انــدازه 
گیــری  فشــارخون قبــل از صبحانــه یــا عصر انــدازه 
شــود. فشــار خــون بــاال بیمــاری شــایع، رایــج و 
کــه در جامعــه مــورد غفلــت  بی عامــت اســت 
گرفتــه اســت. این بیمــاری حــدود 2۰ درصــد  قــرار 

مــردان و 2۵ درصــد زنــان را درگیــر می کنــد. «

نقش تغذیه در تنظیم فشار خون الزم است
کرونــر، مصرف  بــرای پیشــگیری از گرفتگی عــروق 
ــداوم  ــور م ــه ط ــم، ب ــش دهی کاه ــی را  ــد و چرب قن
کنیــم تــا بتوانیــم از ایــن  ورزش و از اســترس دوری 

بیمــاری دور بمانیــم.
توصیه پزشکان به مردم

ــر  ــردم ه ــه م ــه هم ک ــت  ــکان این اس ــه پزش توصی
را انــدازه  خــود  خــون  فشــار  یک بــار  ســال  پنــج 
گــر فشــار خــون در حــد نرمــال 12  کنند.ا گیــری 
کمی باالتــر از  گــر  روی 7 باشــد، هــر پنــج ســال، ا
گــر بــاال  نرمــال باشــد، هــر ســه ســال یــک بــار و ا
باشــد، هــر ســال بایــد بررســی شــود و بیمــار از دارو 
کند. این متخصــص درباره نحوه انــدازه  اســتفاده 
گفت: »بهتر اســت فشــار خون  گیری فشــار خون 
ــود.  گیــری ش ــدازه  ــا عصرها ان ــه ی ــل از صبحان قب

ــورده  ــذا نخ ــه غ ک ــی  ــرد بالغ ــون در ف ــار خ ــر فش گ ا
 1۰ حداقــل  و  باشــد  نداشــته  هیجــان  باشــد، 
دقیقه اســتراحت کرده و ســیگار نکشــیده باشــد؛ 
باالتر از 12 روی 8 باشــد، فشــار خون نرمال تلقی 
گــر 1۴ روی 9 باشــد فشــار  نمی شــود؛همچنین ا
ــه درمــان  ــاال محســوب می شــود و نیــاز ب خــون ب

دارد.«

خبر

مزمــن ممکــن اســت بــا بــروز بیماری هــای خاصــی 
چــون آســم، آرتــروز، دیابــت نــوع دو، پســوریازیس 
ــرف  ــد. مص ــته باش ــتقیم داش ــاط مس ــی ارتب و چاق
برخــی موادغذایــی می تواند بــه کاهش این التهاب 

کنــد. کمــک 
کــه افراد مبتــا به چنین  محققــان اذعــان می کننــد 
خــود  بــدن  در  بیشــتری  التهــاب  بیماری هایــی 
ــروز التهــاب در  گرچــه عوامــل بســیاری در ب دارنــد. ا
بــدن نقــش دارنــد امــا موادغذایــی هــم می توانــد در 
کاهــش و افزایش ایــن التهــاب نقــش داشــته باشــد.

ــروز دیابــت،  بــه طورکلــی، التهــاب در بــدن باعــث ب
کبــد چــرب غیــر  کلیــوی، بیمــاری  بیمــاری مزمــن 
ــوس،  ــد لوپ ــی مانن ــای خودایمن ــی، بیماری ه الکل
و  آرتــروز  آزایمــر،  ماننــد  عصبــی  بیماری هــای 
بیماری هــای مفصلــی، آلــرژی و آســم و بیمــاری 

می شــود. ریــوی  انســداد  مزمــن 
غذاهای التهاب آور

قنــدی  مــواد  از  آن  در  رژیمی کــه  قنــدی:  مــواد 
فراوانــی اســتفاده می شــود با افزایش شــاخص های 
مزمــن  التهــاب  بــروز  باعــث  خــون،  در  التهابــی 
می شــود. عــاوه بر ایــن، مصــرف مــواد قنــدی بیــش 
التهــاب در  افزایــش شــاخص های  باعــث  از حــد 
کــودکان شــده و منجــر بــه بــروز التهــاب مزمــن  بــدن 

می شــود.
کاهــش ۴۶ درصــدی مصــرف مــواد قنــدی در رژیــم 
شــاخص های  درصــدی   11 کاهــش  بــا  غذایــی 
کــودکان در ارتبــاط اســت. تحقیقــات  التهابــی در 
التهــاب  باعــث  فروکتــوز  کــه  می دهــد  نشــان 
چربی هــای  اضافــی،  فروکتــوز  می شــود.  ســلولی 
کبــد  اطراف اندام هــای شــکمی و نیــز میــزان چربــی 

می دهــد. افزایــش  را 
شــاخص های  چربی هــا  ترانس: ایــن  چربی هــای 
التهابــی را افزایــش داده و خطــر التهاب هــای مزمــن 

کــه باعــث ابتــا بــه دیابــت و بیماری هــای قلبــی و  را 
عروقــی می شــوند، افزایــش می دهنــد. چربی هــای 
ترانــس ممکــن اســت میــزان LDL را بــاال بــرده و 
میــزان چربی هــای خــوب HDL را کاهــش می دهــد 
کــه همیــن امــر از دالیــل بــروز بیماری هــای قلبــی و 

عروقــی بــه شــمار مــی رود.
مقادیــر  حــاوی  لبنــی  محصــوالت  گرچــه  ا
امــا  هســتند،  طبیعــی  ترانــس  کمی چربی هــای 
ــوند  ــاد می ش ــای ترانــس زمانی ایج ــتر چربی ه بیش
کــه تولیدکننده هــا هیــدروژن را بــه روغــن نباتــی 
اضافــه می کننــد. چربی هــای ترانــس در غذاهــای 
فــرآوری شــده، مــواد پختــه شــده و ســرخ شــده و 

می شــود. دیــده  مارگاریــن 
اســیدهای چــرب امــگا۶: بــدن بــه مقــداری امــگا 
ــا وجود ایــن،  ــرای رشــد ســالم خــود نیــاز دارد. ب ۶ ب
امــگا۶  چــرب  اســیدهای  حــد  از  بیــش  مقادیــر 
بــدن  در  التهابــی  موادشــیمیایی  باعث ایجــاد 
ــاالد  ــواع ســس های س ــز و ان ــود. ســس مایون می ش
اغلــب حــاوی اســیدهای چــرب امــگا۶ هســتند. 
برخــی روغن هــا از جملــه روغــن ذرت، آفتابگــردان 
و روغــن بــادام زمینــی حــاوی مقادیــری از این اســید 

چــرب هســتند.
شــده: این  تصفیــه  کربوهیدرات هــای 
گلیســمی باالیی دارنــد  کربوهیدرات هــا شــاخص 
ــا افزایــش نوعــی پروتئیــن در بــدن باعــث بــروز  کــه ب
تصفیــه  کربوهیدرات هــای  می شــوند.  التهــاب 
شــده در محصــوالت آرد ســفید ماننــد نــان ســفید، 
برخــی کلوچه هــا، برنــج ســفید و برخی غــات یافت 

می شــود.
گوشــت ها  گوشــت قرمــز و فــرآوری شــده: این نــوع 
جــاوی مقادیــر باالیــی از چربی هــای اشــباع شــده 
ــی  ــه باعث ایجــاد التهــاب در بافــت چرب ک هســتند 
می شــوند. محققــان معتقدنــد که مصرف گوســت 

کنــش افزایــش التهــاب در  فــرآوری شــده و قرمــز بــا وا
بــدن و افزایــش خطــر بــروز ســرطان روده بــزرگ در 

ارتبــاط اســت.
موادغذایی ضد التهاب

کــه باعــث بــروز التهــاب  کنــار غذاهــا و مــوادی  در 
گنجانــدن برخــی دیگــر از آنهــا  در بــدن می شــوند، 
کاهــش داده یــا از  در رژیــم غذایی، ایــن التهــاب را 
ــد. در واقــع، التهــاب بخشــی از فرآینــد  بیــن می برن
کــه بــه مقابلــه بــا بیماری هــا  ترمیمی بــدن اســت 
ــه طــور  ــردی ب ــر ف گ ــا وجود ایــن، ا ــد. ب کمــک می کن
پیوســته از التهــاب خفیــف رنــج می بــرد، مصــرف 
کاهــش  برخــی موادغذایــی و رژیم هــای غذایــی بــه 

کمــک می کنــد. عائــم در او 
کــه موادغذایی حاوی  موادغذایــی ســالم: در حالی 
مــواد قنــدی زیــاد یــا غذاهــای فــرآوری شــده التهــاب 
را در بــدن تشــدید می کننــد، مصــرف یــک رژیــم 
غذایــی ســالم و سرشــار از میوه هــا و ســبزیجات بــه 

کــرد. کمــک خواهنــد  کاهش ایــن عائــم 
• میوه هــا و ســبزیجات ماننــد ســیب، توت هــا و 
کلــم  ســبزیجات چلیپایــی ماننــد انــواع خانــواده 
کــه  کســیدان و پلــی فنــول هســتند  سرشــار از آنتــی ا

ــد. ــی دارن ــد التهاب ــرات ض اث
• از ســوی دیگــر، مصــرف زیاد فیبرهــا در رژیــم روزانه 
کمــک  کاهــش ســیتوکین های التهابــی  هــم بــه 

می کنــد.
کــه  • روغــن ماهــی هــم جــزء روغن هایــی اســت 
باعــث  و  بــوده  امــگا۳  چــرب  اســیدهای  حــاوی 
بــدن  در  التهابــی  پروتئین هــای  میــزان  کاهــش 

می شــود.
کاهــش  بــا  هــم  کــی  خورا دانه هــای  و  آجیــل   •
التهــاب، خطــر بــروز بیماری هــای قلبــی و عروقــی و 

می دهنــد. کاهــش  را  دیابــت 
کــه بــا توجــه  • زردچوبــه مــاده مفیــد دیگــری اســت 
بــه وجــود مــاده »کورکومیــن« در آن، التهــاب را در 

کاهــش می دهــد. بــدن 
غذایــی  رژیــم  نــوع  مدیترانــه ای:  غذایــی  رژیــم 
در ایــن میــان نقــش بــه ســزایی دارد. در ایــن میــان، 
رژیــم غذایــی مدیترانــه ای بــا داشــتم اثــرات قــوی 
ضدالتهابــی از بــدن در برابــر عائــم مزمــن التهابــی 
متابولیــک  ســندروم  و  دیابــت  ســرطان،  ماننــد 
و  التهــاب  عائــم  رژیــم،  می کند. ایــن  جلوگیــری 

می دهــد. کاهــش  را  آن  اثــرات 
و  میوه هــا  شــامل  گیاهــی  موادغذایــی  مصــرف 
زیتــون،  روغــن  کــی،  خورا دانه هــای  ســبزیجات، 
غذاهــای  ماهــی،  چــون  پروتئین هایــی  مصــرف 
گوشــت  کــم  دریایــی، ماســت، پنیــر و شــیر، مصــرف 
کــن مــواد قنــدی  قرمــز و فــرآوری شــده و نیــز مصــرف 
ــمار  ــه ش ــه ای ب ــم مدیتران ــای رژی ــه ویژگی ه از جمل

مــی رود.

مطالعاتنشانمیدهد؛

که باعث التهاب مزمن می شوند غذاهایی 
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پاتــرول  شاســی بلند  نیســمو  نســخه ی  نیســان 
در ایــن  کــرد.  رونمایــی  خاورمیانــه  بــازار  بــرای  را 
در  به روزرســانی هایی  دالری،  هــزار   ۱۰۵ خــودرو 
امکانات ایمنــی هوشــمند، آیرودینامیــک، طراحی 

ظاهــری و تزیینــات ِاعمــال شــده اســت.
نیســان بــا مــدل جدیــدی از شاســی بلند پاتــرول 
فراتــر  را   )Nismo( نیســمو  خانــواده ی   ،)Patrol(
داده  گســترش   GT-R و   37۰Z نســخه های  از 
اســت. به گــزارش Carscoops، پاتــرول نیســمو ۲۰۲۱ 
نمایشــگاه  به میزبانــی  مجــازی  رویــدادی  در  کــه 
منحصــرا  درآمــد،  به نمایــش  دبــی   ۲۰۲۰  Expo
بــازار خاورمیانــه را هــدف قــرار می دهــد و اساســا 
قبلــی اش  نمونــه ی  از  اصالح شــده ای  نســخه  ی 
پاتــرول  نیســان  الزم  نیــروی  مــی رود.  به شــمار 
نیســمو ۲۰۲۱ را همــان پیشــرانه ی تنفس طبیعــی 
۶/۵ لیتــری خورجینــی هشــت ســیلندر تأمیــن 
اســب بخار   ۴۲۸ پیشــرانه  قدرت ایــن  می کنــد. 
قــدرت اســت و بــا نمونه ی پیشــین فرقی نــدارد؛ اما 
کاهــش  گشــتاور از ۵۶۵ بــه ۵۶۰ نیوتن متــر  کثــر  حدا
یافتــه اســت. راننــدگان می تواننــد از امکاناتی مانند 
ترمــز اضطــراری هوشــمند بــا قابلیــت تشــخیص 
عابــر پیــاده، هشــدار برخــورد از جلــو، دســتیار نــور 
بــاال و آینــه ی دیــد عقــب بهــره ببرنــد. به گفتــه ی 
کمک فنرهــای  شــرکت  مهندســان این  نیســان، 
هندلینــگ  کــه  کرده انــد  تنظیــم  را  بیلشــتاین 
خــودرو را بهبــود می بخشــد. در زمینــه ی ظاهــر 
طراحــی، هیــچ مشــکلی بــرای پاتــرول نیســمو ۲۰۲۱ 

به روزرســانی های  از  نســخه  ندارد. ایــن  وجــود 
بصــری هماننــد نســخه های معمولــی در ترکیــب بــا 
کیــت  کیــت بدنــه اســپرت اســتفاده می کند. ایــن 
ســپر جلــو جدیــد و ورودی هــای هــوای جانبــی 
و  بزرگ تــر  پایینــی  هــوای  ورودی  تهاجمی تــر، 
جلوپنجــره متفــاوت را شــامل می شــود. قســمت 
عقــب بــا ســپر بــزرگ، دیفیوزر بــا چراغ ترمز به ســبک 
گــزوز اســپرت  خودروهــای فرمــول یــک، لوله هــای ا
اســت.  شــده  تهاجمی تــر  بســیار  بزرگ تــر  بــال  و 
بــزرگ  شاســی بلند  بدنــه ی   Nismo نشــان  های 
نیســان پاتــرول و رینگ هــای ۲۲ اینچــی اش و خــط 
قرمــزی قســمت های پاییــن بدنــه را تزییــن می کنــد 
ــوان  ــداران می ت ــتن، خری ــورت عالقه نداش ــه در ص ک
آن را بــا رنــگ مرواریــد ســفید، ســیاه، نقــره ای یــا 

کننــد. کســتری تعویــض  خا
ــطوح  ــر س کث ــه ا ــه ب ک ــرا  ــی و آلکانت ــای چرم روکش ه
لمس شــدنی پیچیــده شــده اند، همراه بــا روکــش 
فیبرکربنــی و ســایر تزیینــات خــاص مانند دورســنج 
افزوده اند. ایــن  کابیــن  داخــل  زیبایــی  بــه  قرمــز 
ــل  ــوکت USB و اپ ــیم و س ــارژ بی س ــد ش ــه پ ــدل ب م
کارپلــی نیــز مجهــز شــده اســت. مســئوالن نیســان 
همراه بــا  شاســی  لــرزش  کاهــش  می کننــد  ادعــا 
به روزرســانی های سیســتم تهویه برای ردیف دوم، 
کیفیت ســواری را بهبود می بخشد. نیســان پاترول 
کــه جشــن های یک ســاله ی این برند  نیســمو ۲۰۲۱ 
را به مناســبت هفتادمیــن ســالگرد تولیــد پاتــرول 
آغــاز می کنــد، از آوریــل با قیمــت حــدود ۱۰۵،۰۰۰ دالر 

ــه عرضــه می شــود.  ــازار خاورمیان ــرای ب ب

از  کیفیتــی  با رندرهــای  اخیــرا  طراحــان  از  یکــی 
کــرده  هــواوی P۵۰ را بر اســاس شــایعه ها طراحــی 
گوشــی P۵۰ در پنــل پشــتی  اســت. به نظــر می رســد 
کــه هرکــدام دو دوربیــن را شــامل  دو دایــره دارد 
رندرهــای  نخســتین  پیــش،  مدتــی  می شــوند. 
پــی  هــواوی  ســری  گوشــی های  بــه  منتســب 
رندرهــای  حــاال  و  شــد  افشــا   )Huawei P۵۰(  ۵۰
گوشــی فــاش شــده اند. به نوشــته ی  کیفیت ایــن  با
کار خــان رندرهــای  ــام وا ــه ن GSMArena، فــردی ب
جدیــد را طبــق طرح واره هــا و شــایعه های منتســب 

کــرده اســت. بــه هــواوی P۵۰ طراحــی 
طراحــی هــواوی P۵۰ شــبیه هــواوی P۵۰ پــرو اســت 
ــی پیــش فــاش  ــه رندرهــای آن دســتگاه نیــز مدت ک
گوشــی جدیــد هــواوی از دو  شــدند. پنــل پشــتی 
کــه هر کــدام لنــز  دایــره ی بــزرگ میزبانــی می کنــد 
دارنــد. رندرهــا دو لنــز را بــه ازای هــر دایــره نشــان 
می دهنــد تــا هــواوی P۵۰ درمجمــوع چهــار دوربین 

پشــتی داشــته باشــد.
گوشــی هــواوی P۵۰ بــه دوربیــن  انتظــار مــی رود 
اســتاندارد عریــض، دوربیــن فوق عریــض، دوربیــن 
تله فوتــو )غیرپریســکوپی( و دوربیــن عمق ســنج و 
هــواوی P۵۰ پــرو بــه دوربیــن عریــض، فوق عریــض، 

 P۵۰ هــواوی گوشــی  و  پریســکوپی و عمق ســنج 
پــرو پــالس دوربیــن عریــض، فوق عریــض، تله فوتــو، 
 3D( پریســکوپی و حســگر ســه بعدی مدت پــرواز
ToF( مجهــز باشــند. حســگر اصلــی حداقــل دو 
گوشــی های ســری هــواوی P۵۰ )احتمــاال  مــدل از 
مدل هــای پرو و پــرو پــالس( Sony IMX8۰۰ خواهد 
یک اینچــی  حســگر  نخســتین  حســگر  بود. ایــن 
دنیــای موبایــل محســوب می شــود و مــدل جدیــد 
ــری  ــی های س گوش ــه در  ک ــت  ــگر IMX7۰۰ اس حس
شــده  گفتــه  بــود.  شــده  اســتفاده   P۴۰ هــواوی 
هــواوی P۵۰ در چهــار رنــگ ســفید،  مشــکی، آبــی و 

ــازار عرضــه می شــود.  ــه ب ــژ ب ب
گوشــی های  براســاس شــایعه ها، هــواوی عرضــه ی 
پیش تــر  اســت.  به تأخیر انداختــه  را   P۵۰ ســری 
مــارس  پایــان  تــا  گوشــی ها  می رفت ایــن  انتظــار 
کنــون  ا امــا  شــوند؛  رونمایــی  پیــش(  روز  )چنــد 
به نظــر می رســد رونمایــی آن هــا تــا اواخــر مــاه جــاری 
میــالدی یا نزدیک تابســتان به تأخیر افتاده باشــد. 
کرین  گوشــی های ســری P۵۰ به تراشــه ی پرچم دار 
9۰۰۰ مجهــز می شــوند و نخســتین دســتگاه های 
کــه به صــورت پیش فــرض  هــواوی خواهنــد بــود 
دردســترس   OS سیســتم عامل هارمونی  بــا 

قــرار می گیرنــد. عالقه منــدان 

کــرده،  کــه چنــد روز پیــش ثبــت  AMD در پتنتــی 
مجــددا بــه طراحــی چیپلــت بــرای پردازنــده ی 
گرافیکــی اشــاره می کنــد. تیــم قرمــز در ایــن پتنــت 
روی پــل فعــال بیــن چیپلت هــای داخــل تراشــه 

متمرکــز می شــود.
 VideoCardz و اخیــرا منتشــر شــده  کــه  پتنتــی 
می گوید دروغ ســیزده نیســت، نشــان می دهد ای 
نســل  بــرای  برنامه هایــی  چــه   )AMD( دی  ام 
بعــد تراشــه های مبتنی بــر طراحــی چیپلــت دارد. 
در ایــن پتنــت،  AMD هــدف اســتفاده از پــل بیــن 
کــه  چیپلت هــای داخــل تراشــه را شــرح می دهــد 

کــش یکپارچــه اســت. شــامل حافظــه ی 
ایــده ی اســتفاده از پــل فعــال در بیــن چیپلت هــا 
از بهبــود درخورتوجــه درمقایســه با پتنــت  قبلــی 
حکایــت می کنــد. در پتنــت قبلــی AMD، از پــل 
منفــع در بیــن چیپلت هــا اســتفاده شــده بــود. پل 
Die فعــال چیپلــت در نقــش سیســتم اینترکانکت
ــاط  ــظ ارتب ــرای حف ــاد ب ــد زی ــای بان ــا پهن ــهDie ب ب

بیــن چیپلت هــا ظاهــر می شــود.
 AMD می گوید  این سیستم  اینترکانکت به عنوان

کــش ســطح  کلیــد تقاطعــی حافظــه )کراس بــار( بــا 
نهایــی )LLC( یکپارچــه ی مشــترک نیــز فعالیــت 

کار باعــث ارائــه ی سیســتم ارتباطــی  می کند. ایــن 
ســیگنال های  و  می شــود  چیپلت هــا  بیــن  در 
می کنــد.  مســیردهی  را  چیپلــت  همگام ســازی 
 L3 کــش  حافظــه ی  به معنــی   LLC در اینجــا، 
که در معماری فعلی RDNA 2 ای ام دی از  اســت 

کــش یــاد می شــود.  آن به عنوان اینفینیتــی 
بیــن  ارتبــاط  هرگونــه  می دهــد  توضیــح   AMD
چیپلت هــا از چیپلــت پــل فعــال می گذرد. ایــن 
کانال هــای حافظــه  چیپلــت بــرای دسترســی بــه 
گرافیکی نیاز خواهد  روی هــر چیپلــت پردازنده ی 

ــود.  ب
ــه ی  ــد، هم ــی واح کش ــر  ــکا ب ــای ات ــالوه، به ج به ع
کــش تراشــه ا ی  کــش پــل فعــال عملکــرد شــبیه 
یکپارچــه )غیــر چیپلــت(  از خــود نشــان می دهــد. 

به عنــوان  حافظــه  سیســتم،  به لطف ایــن 
می شــود  گرفتــه  نظــر  در  واحــد  رجیســتری ای 
نیســت  مجبــور  نرم افــزار  توســعه دهنده ی  و 
پیش نیــاز خاصــی را پیاده ســازی کنــد که مختص 

باشــد. مشــخصی  چیپلت هــای  بــه 
پتنــت قدیمــی و پتنــت جدیــد نشــان می دهنــدد 
طراحــی  آوردن  روی  ویــژه ای  کیــد  تأ  AMD
می کنــد.  گرافیکــی  پردازنده هــای  بــه  چیپلــت 
بــه  پتنت هــا  نیســت  مشــخص  در حال حاضــر، 
معمــاری رایانشــی خاصــی نظیــر CDNA اشــاره 

.RDNA بازی محــور  معمــاری  یــا  می کننــد 
کارت هــای  در  چیپلــت  طراحــی  پیاده ســازی 
گرافیک ســنتی، فرایند پیچیده ای است که هنوز 
هیچ شــرکتی نتوانســته آن را انجام دهد. استفاده 
نــوع طراحــی در پردازنده هــای مرکــزی و  از ایــن 
 Instinct مثــل   GPGPU واحدهــای  از  شــماری 
MI2۰۰ و Intel Xe-HP و Nvidia GH1۰۰ کار چندان 
 ســختی نیســت. انتظــار مــی رود GPGPUهــای

بــرای  چیپلــت  معمــاری  نخســتین  اشاره شــده 
پتنــت  باشــند.  دنیــا  در  گرافیکــی  پردازنــده ی 
کــه اخیــرا ثبــت شــده،   AMD چیپلــت پــل فعــال
ربــط  پردازنده هــا  بعدی ایــن  مــدل  بــه  شــاید 

باشــد.  داشــته 

ــل  ــرای داخ ــپاتیفای ب ــیقی اس گجــت پخــش موس
ــام غیررســمی Car Thing شــناخته  ــا ن کــه ب خــودرو 
می شــود، اخیــرا در تصاویــر رنــدری که از اپلیکیشــن 
اســپاتیفای اســتخراج شــده اند دیــده شــده اســت. 
بــرای   )Spotify( گجــت مــورد انتظــار اســپاتیفای
کــه چندین بــار در اخبار  اســتفاده در داخــل خــودرو 
کاربــران زیــادی دربــاره ی  کــرده اســت و  حضــور پیــدا 
موزیک پلیــری  واقــع  در  کرده انــد،  بحــث  آن 
کنتــرل می شــود و ورج از آن  بــا صــدا  کــه  اســت 
تصاویــر  ظاهــرا  می کنــد.  یــاد   Car Thing نــام  بــا 
اپلیکیشــن  منبــع  کــد  در  گجــت  از ایــن  رنــدری 
اســپاتیفای پیــدا شــده اند. تصاویــر رنــدر تــا حــد 
مدتــی  کــه  واقعــی  محصــول  تصاویــر  بــا  زیــادی 
کمســیون فــدرال ارتباطــات فــاش  پیــش بــه  لطــف 
شــده بودنــد ســازگار هســتند. بــه  لطــف تصاویــر 
 Car Thing رنــدر، می توانیــم بســیار بهتــر تکامــل
 Car Thing کنیــم. ظاهــرا اســپاتیفای را مشــاهده 
دارای دکمــه ی چرخــان مــدور در ســمت راســت، 

بخــش  در  دکمــه  چهــار  و  رنگــی  صفحه نمایــش 
 Car Thing ــدر ــر رن باالیــی اســت. نخســتین تصاوی
کــه هنــگام معرفــی محصــول در ســال ۲۰۱۹ منتشــر 
را  کوچک تــری  بســیار  صفحه نمایــش  شــدند، 
نشــان می دادنــد.  بــه  نظــر می رســد اســپاتیفای 
 Car Thing زیــادی  حــد  تــا  اســت  کــرده  تــالش 
کــه  بســازد  هوشــمند  صفحه نمایــش   شــبیه  را 
کامــال منطقــی اســت؛ خودروهــای مــدرن  البتــه 
به طــور معمــول صفحه نمایشــی بــرای سیســتم 
اطالعات-ســرگرمی دارند و Car Thing اســپاتیفای 
همچون ایــن سیســتم ها بــه  نظــر می رســد. تصاویر 
رنــدر جدیــد نه تنهــا صفحه نمایــش بلکــه طراحــی 

می دهنــد.  نشــان  را   Car Thing رابــط  احتمالــی 
همچنین ظاهرا Car Thing پایه  های متنوعی دارد 
تــا بتــوان آن را بــه بخش هــای مختلــف داشــبورد 
کــه  کــرد.  هنــوز مشــخص نیســت  خــودرو متصــل 
ــه  ــد Car Thing را عرض ــا می خواه ــپاتیفای واقع اس
کنــد یــا خیــر. همچنیــن تاریــخ عرضــه ی مشــخصی 
گذشــته ی اســپاتیفای  در دســت نداریــم. رویــداد 
Hi- کی جدیــد کــه در آن شــاهد معرفــی پلــن اشــترا

 Car Thing بودیــم، هیچ گونه اشــاره ای به گجــت Fi
نکرد.  Car Thing در سال ۲۰۱۹ به عنوان محصولی 
آزمایشــی معرفــی شــد تــا بــه اســپاتیفای کمک کند 
کاربــران را بــه  گــوش دادن  عادت هــای موســیقی 
هنــگام رانندگــی کردن بهتر بفهمــد. در حال حاضر 
ــام رســمی برای Car Thing انتخــاب نشــده  هیــچ ن
اســت؛ امــا طراحی بهبودیافته، حضــور تصاویر رندر 
ــاد  ــپاتیفای و البته ایج ــن اس ــول در اپلیکیش محص
صفحــه بــرای Car Thing در وب ســایت کمیســیون 
می دهند ایــن  نشــان  همگــی  ارتباطــات  فــدرال 
ــد.  ــته باش ــده ای داش ــت آین ــن اس ــول ممک محص

مایکروســافت چنــد روز پیش تاریخ برگــزاری رویداد 
کــرد و حــاال بــه نظــر می رســد این  بیلــد ۲۰۲۱ را اعــالم 
رویــداد میزبــان یــک مراســم گیمینــگ هــم خواهــد 

بود. 
را   ۲۰۲۱ بیلــد  رویــداد  خردادمــاه  مایکروســافت 
پاوریــوزر،  ام اس  گــزارش  طبــق  و  می کنــد  برگــزار 
در ایــن رویــداد اتفــاق جالبــی بــرای عالقه منــدان بــه 

می دهــد. رخ  ویدئویــی  بازی هــای 
مخصــوص  مراســم  نام ایــن  اســت  شــده  گفتــه 
 »What’s Next for Gaming« ،بازی هــای ویدئویــی
کنفرانــس What’s Next ایــن شــرکت  و بخشــی از 
کــه به عنــوان هســته اصلی ایــن رویــداد  خواهــد بــود 

شــناخته می شــود. 
از  خبــری  رویــداد  در ایــن  نمــی رود  انتظــار  البتــه 

معرفــی بــازی باشــد و احتمــاال جنبــه تجــاری دارد. 
جدیــد  تکنولوژی هــای  دربــاره  زیــاد  به احتمــال 
کــه  موتــور بازی ســازی id Tech صحبــت می شــود 
در ســاخت بازی هایــی ماننــد Doom Eternal مــورد 

گرفتــه بــود.  اســتفاده قــرار 
اســتودیوهای  خریــد  زمــان  در  مایکروســافت 
بــه اســتفاده  کــه  کــرد  بازی ســازی بتســدا اعــالم 
بعیــد  دارد.  عالقــه  بســیار   id Tech تکنولــوژی  از 
از  بیشــتری  اطالعــات  رویــداد  در ایــن  نیســت 
گیــم پــس و ســرویس ایکس  کس  ســرویس ایکس با

کالد هــم منتشــر شــود.
که رویداد بیلد بیشتر جنبه تجاری دارد  از آنجایی 
و برای کســب وکارها و توســعه دهندگان بسیار مهم 
اســت؛ بــه احتمــال زیاد خبر چندان بزرگــی در حوزه 

گیــم در آن اعالم نمی شــود.

نیسان پاترول نیسمو ۲۰۲۱ 
برای بازار خاورمیانه معرفی شد

کیفیت هواوی P۵۰ رنگ بندی متنوع  رندرهای با
گوشی را نشان می دهند

پتنت AMD؛ استفاده از پل فعال در بین چیپلت های تراشه گرافیکی

تصاویر رندر Car Thing در اپلیکیشن اسپاتیفای دیده شد
رویداد گیمینگ مایکروسافت، 
در بیلد ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد
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افقــی  نوارهــای  الگــوی  بــا  پارچه هایــی  تارتــان 
تریــن  محبــوب  جــزو  کــه  هســتند  عمــودی  و 
پارچه هــای دنیــا می باشــند. ۶ آوریــل روز جهانــی 

اســت. نامگــذاری شــده  اســکاتلند  در  تارتــان 
کشــورها الگــوی نوارهــای افقــی و  در بســیاری از 
گرچــه  عمــودی را در پارچــه، تارتــان می گوینــد. ا
تارتــان بــا پارچــه شــطرنجی یــا پیچــازی اشــتباه 

می شــود.  گرفتــه 
ــه بعضــی از انواع ایــن  ک پیچــازی پارچــه ای اســت 
همــه  و  پیراهــن  دوخــت  بــرای  پارچه هــا 
مــورد  دارنــد،  بلنــدی  طــول  کــه  لباس هایــی 
کلیت اصلی این پارچه ها   اســتفاده قرار می گیرند. 
بــرای پتو هــای بــزرگ مــورد اســتفاده قرار می گیــرد و 

کــرده و می بندنــد.. آن را دور کمــر جمــع 
تاریخچه پارچه تارتان

بــار  اولیــن  دارد.  غنــی  بســیار  تاریخچــه  تارتــان 
در اســکاتلند شــناخته شــد و بــه قــرن ســوم یــا 
ــان  ــردد. تارت ــیح برمی گ ــالد مس ــل از می ــارم قب چه
در کشــورهای دیگــر جهــان هــم تقریبــًا به ســه هزار 
ســال قبــل از میــالد مســیح مرتبــط اســت امــا بــه 
کل از اســکاتلند آمــده اســت. طراحی هــای  طــور 
تارتــان در اوایــل هیچ نامی نداشــتند و هیچ معنی 

ســمبولیک هــم در آن هــا یافــت نمی شــد.
دوختــه  دســت  بــا  تارتــان  پارچه هــای  همــه 
می گردنــد.  بومی محســوب  معمــواًل  و  شــده اند 

انــواع رنگ هــا و الگوهــای خــاص در ایــن پارچه هــا 
کــه در اواخــر قــرن هجدهــم، مقیــاس  وجــود دارد 
بزرگــی از پارچه هــای تجــاری بــا طراحــی تارتــان 

شــده اند. تولیــد 
ویلیــام  شــرکت  توســط  آن هــا  تریــن  برجســته 
ویلســون و پســرانش دوختــه شــد. این ســازمان 
ــًا در ســال 17۶۵ تاســیس شــد و در ایــن امــر  تقریب
بســیار موفــق بــود و تــا مــدت زمــان قابــل توجهــی 
محســوب  تارتــان  پارچــه  کننــده  تولیــد  تنهــا 
مقیــاس  در  را  لباس هــا  آن ها ایــن  و  می شــدند 
بســیار بزرگــی تولید می کردنــد و رنگ هــا و الگوهای 

گرفتــه بودنــد. اســتانداردی بــرای آن در نظــر 
کمپانی  الگو های مختلف تارتان در سال 1819 در 
ویلســون تقریبا 2۵9 الگو را شــامل می شــد. تقریبًا 
1۰۰ مــورد از ایــن الگو هــا اســم داشــتند. آن هــا نــه 
ویلســون  طراحــی  تارتان هــای  عنــوان  بــه  تنهــا 
کل اســکاتلند هــم  شــناخته می شــدند، بلکــه در 
طراحی هــای مختلــف از آن هــا وجــود داشــت. در 
ــن  ــان برای ای ــام تارت ــا ن ــم تقریب ــرن نوزده ــل ق اوای

گرفــت. واژه هــا شــکل 
تارتان های کلن معروف ترین نوع تارتان

اســکاتلند  در  لبــاس  طراحــی  متخصصــان 
گــرد هــم جمــع شــدند  فرهنگ هــای مختلــف 
کردنــد. داســتان  را ایجــاد  الگوهــای مختلفــی  و 
طراحــی پارچــه تارتــان تقریبــًا در قــرن نوزدهــم 
کــه بســیار  شــکل اصلــی خــودش را پیــدا می کنــد 

اســت. طوالنــی  و  پیچیــده 
کلــن هنــوز هــم معــروف تریــن نــوع  تارتان هــای 
تارتان محســوب می شــوند که چیزهای مختلفی 
را نشــان می دهنــد. بعضــی از ایــن الگو هــا نشــان 
افــراد  همــکاری  روســتا ها،  خانــواده،  دهنــده 
مختلــف، مراســم ها و غیــره هســتند و نام هــای 

متفاوتــی دارنــد.
کلــن همچنیــن ســمبل قبیلــه نیز هســت.  تارتــان 
کان در صــد ســال  ــا ــان توســط نی ــد تارت ــًا نبای لزوم
پیــش پوشــیده شــده باشــد، بلکــه بســیاری از 
افــراد در دنیــای امــروز هم ایــن پارچــه را انتخــاب 
می کننــد. بــه تعبیر بعضــی از افــراد، زمانی که شــما 
پارچــه تارتــان می پوشــید، یعنــی هویــت خــود را 

شــناخته اید.
پارچه هــای تجــاری تارتــان امــروزه بیــش از ۵۰۰ الــی 
7۰۰ طراحــی مختلــف دارند که بیشــتر درخواســت 
نگــه  راضــی  را  پارچــه  الگو های ایــن  از  کننــدگان 
می دارنــد و همچنیــن 7۰۰۰ تارتــان منحصــر به فرد 

کل دنیــا بــه ثبــت رســیده اند. در 

آشنایی با پارچه پرطرفدار تارتان

ــول  ــدا اص ــد ابت ــمزه بای ــای خوش ــه غذاه ــرای تهی ب
بگیریــد  فــرا  را  آشــپزخانه  در  ادویه هــا  نگهــداری 
تــا مطمئــن شــوید طعــم خــود را بــه مــرور زمــان از 

نمی دهنــد. دســت 
ادویه ها را به یکباره داخل ماهتابه داغ نریزید 

کــه  می کننــد  پیشــنهاد  آشــپزان  و  متخصصــان 
ادویه هــا را داخــل ماهیتابــه داغ نریزیــد. ادویه هــا 
بایــد بــرای طعــم دهــی مناســب بــه غــذا در یــک 
محــل خشــک نگهــداری شــوند. هنگامی کــه آن هــا 
را بــه یــک بــاره داخــل یــک ماهیتابــه داغ می ریزیــد، 
بخــار می کنند. ایــن بخــار ممکــن اســت شــکل ادویه 
را از بیــن ببــرد و یــک حالــت خمیــری بــه آن بدهــد و 
بافــت و مــزه آن را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. پــس ســعی 
کنید آن ها را در یک محیط خشک نگهداری کنید 
و همیشــه شیشــه های نگهدارنــده ادویــه جــات را 
تکان دهید و با قاشق ادویه را بیرون بیاورید. حتمًا 
کــه نیــاز داریــد، ادویــه را برداریــد و  ادویــه  بــه مقــداری 

اضافــی از داخــل شیشــه بیــرون نیاوریــد. 
برای برداشتن ادویه از قاشق خیس استفاده 

نکنید 
هرگــز نبایــد بــه ادویه هــا رطوبــت دهیــد. رطوبــت 
بــرای ادویــه بســیار مضــر اســت و حتمــًا بایــد آنهــا را 
خشــک نگــه دارید. ســعی کنیــد به همان مقــداری 
کــه می خواهیــد ادویه هــا را برداریــد و هرگــز از قاشــق 
ــر قاشــق شــما خیــس  گ خیــس اســتفاده نکنیــد. ا
کنیــد تــا خشــک شــود.  اســت، حتمــا بایــد صبــر 
گــر احســاس  گــران قیمــت نیســتند. پــس ا ادویه هــا 
کردیــد کــه ادویــه خــراب شــده اســت، بهتــر اســت آن 

کامــل دور بریزیــد.  را بــه طــور 
در مورد محل نگهداری ادویه کاماًل هوشیارانه 

رفتار کنید 
گرمــای زیــاد نبایــد  کــه می دانیــد نــور و  همانطــور 
بــرای ادویه هــا اســتفاده شــود بنابرایــن در محــل 
دقــت  بســیار  ادویــه ای  شیشــه های  نگهــداری 
گاز  اجــاق  کنــار  نبایــد  را  ادویــه  باشــید.  داشــته 
کابینــت خنــک و تاریــک  نگــه داریــد، بــه دنبــال 
بــرای نگهــداری ادویه هــا باشــید. از طرفــی محــل 
گاز باشــد  کنار پنجره و اجاق  نگهــداری ادویــه نباید 
گــرم اســت.  زیــرا یکــی از آنهــا پرنــور و دیگــری بســیار 
کابینــت بــا چنیــن  پــس بــه دنبال ایــده آل تریــن 
ویژگی هایــی بــرای نگهــداری از ادویه هــا بگردیــد. 

استفاده از سینی های قدیمی 
گــر دیگــر  کاربــرد بســیار زیــادی دارنــد و ا ســینی ها 
کنیــد، بهتــر اســت  نمی خواســتید از آنهــا اســتفاده 
تــا  دهیــد  قــرار  ادویــه  شیشــه های  زیــر  را  آن  کــه 
آن هــا  روی  را  ادویه هــا  منظــم  طــور  بــه  بتوانیــد 
کــردن آنهــا دچــار مشــکل  بچینیــد و دیگــر در پیــدا 

نشــوید. 
چند وقت یکبار ادویه ها را بررسی کنید 

کابینــت خشــک و  شــما بایــد ادویه هــا را داخــل 

کــه به  خنــک نگــه داریــد. معمــواًل توصیــه می شــود 
طــور مــداوم کابینت هــا را تمیز کنیــد. حداقل یکبار 
کــه  کنیــد و ادویه هایــی  کابینت هــا را تمیــز  در مــاه 
خاصیــت خــود را از دســت داده انــد را دور بیندازیــد. 
تمیــز نگــه داشــتن محیــط نگهــداری ادویه به شــما 
کــه آن هــا را بیشــتر در مــواد غذایــی  انگیــزه می دهــد 

کنید.  اســتفاده 
تا چه مدت زمانی می توان ادویه ها را نگهداری 

کرد؟ 
نــوع  بــه  مســتقیمًا  ادویه هــا  مانــدگاری  زمــان 
گــر ادویه هــا در یــک  نگهــداری شــما بســتگی دارد. ا
محیط ایــده آل بــه دور از نــور و رطوبــت نگهــداری 
شــوند، مــدت زمــان طوالنــی تــری دوام می آورنــد. 
ــه مــدت یــک ســال  ادویه هــای خشــک معمــوال ب
ــر آن هــا را در شــرایط ایده  گ دوام خواهنــد داشــت. ا
کنیــد، حتــی می تواننــد تــا ســه ســال  آل نگهــداری 

ــازه باشــند.  هــم ت
چگونه طعم ادویه را تازه کنیم ؟ 

کنیــد،  تــازه  برای اینکــه دوبــاره طعــم ادویه هــا را 
کافــی اســت که کمــی آن را تکان دهید. یــک حرارت 
ــه آن بدهیــد. دقیقــًا همــان مقــداری را  ــی ب معمول
کــه می خواســتید از داخــل شیشــه ادویــه برداریــد. 
کار قطعــا ادویــه تــازه تــری خواهیــد  بــا انجام ایــن 

داشــت.
دسته بندی بر اساس نوع استفاده 

کــه  کاربــردی  ــر اســاس نــوع  می توانیــد ادویه هــا را ب
کنیــد. یعنــی ادویه هایــی  بنــدی  دارنــد، دســته 
ــوی  ــمت جل ــد، در قس ــرد را دارن کارب ــترین  ــه بیش ک
کــردن آن هــا دچــار  ــا در پیــدا  کابینــت قــرار دهیــد ت
کــه  قــدر  چــه  هــر  ترتیــب  بــه  و  نشــوید  مشــکل 
کــم تــر می شــود، آن هــا را عقــب تــر  اســتفاده از آن هــا 

بگذاریــد. 
دسته بندی بر اساس حروف الفبا 

تعــداد  و  هســتید  حرفــه ای  آشــپز  یــک  گــر  ا
کافــی اســت  کــه داریــد فــراروان اســت   ادویه هایــی 
کــه دارنــد  کــه ادویه هــا را بــر اســاس حــروف الفبایــی 
ــردن  ک ــدا  ــا در پی ــد ت کنی ــدی  ــته بن ــب دس ــه ترتی ب

آن هــا دچــار مشــکل نشــوید. 
دسته بندی بر اساس طعم 

تنــد،  ادویه هــای  می توانیــد  مثــال  عنــوان  بــه 
ــر  ــره را ه ــخ و غی ــای تل ــیرین، ادویه ه ــای ش ادویه ه
کــدام در قســمت های مجــزا قــرار دهیــد و بــر اســاس 

ــد. ــا را بچینی ــم آن ه طع

چــه  بایــد  نــوآوری  و  خالقیــت  افزایــش  بــرای 
کارهایــی انجــام داد؟ روش هــای بســیار مناســبی 
کــه از  بــرای افزایــش خالقیــت در افــراد وجــود دارد 

نظــر علمی هــم بــه اثبــات رســیده اســت.
خودشــان  کــه  کننــد  ســعی  بایــد  افــراد  همــه 
ویژگی هــای را در خــود ارتقــا دهنــد، مثــال شــرکت 
کــردن در یــک کالس ورزشــی در باشــگاه یــا دنبــال 
می باشــد.  کارهــا  همیــن  از  رژیــم  یــک  کــردن 
همچنیــن عــالوه بــر جســم بایــد دســت بــه انجــام 
کنــد  کــه روح مــا را نیــز بلنــد مرتبــه  کارهایــی بزنیــم 
کار  و مــا را از لحــاظ رفتــاری نیــز ارتقــا بدهد. ایــن 
را می تــوان بــا اعمــال تغییــرات کوچکــی در زندگــی 

انجــام داد. 
1. رفتن به یک مکان مورد عالقه:

دانشــمندان معتقدنــد بهتــر اســت افــراد از فوایــد 
کــه در آن آرامش  ســفر بــه مکانــی بهــره مند شــوند 
حال ایــن  می کننــد.  راحتــی  احســاس  و  دارنــد 
ــه،  کافــی شــاپ مــورد عالق ــد یــک  مــکان می توان
کــه بــه  پــارک، ســاحل یــا هرجــای دیگــری باشــد 
کــه  ذهــن شــما اجــازه نــوآوری می دهــد. زمانــی 
کورتکس هــای  در یــک مــکان آرام قــرار می گیریــم، 
نورون هــای  کــه  بــود  خواهنــد  قــادر  مــا  مغــز 

کار بگیرنــد. مختللــف را بــرای تمرکــز بیشــتر بــه 
2. دوش گرفتن برای افزایش خالقیت:

دوپامیــن  آزادســازی  باعــث  گرفتــن  دوش 
می شــود و سیســتم بدنــی شــما را شــوکه می کنــد 
کــه محرک هــای درونی  و بــه شــما اجــازه می دهــد 
و بیرونــی بدنتــان بیــدار شــوند و محققــان به ایــن 
گرفتــن بــه طــور  کــه دوش  موضــوع بــاور دارنــد 
گهانــی ذهــن افــراد را بــاز می کنــد و راه حــل  کامــال نا

مشــکالت را بــه ذهــن آنــان می رســاند.
3. چرخش چشم ها برای افزایش خالقیت:

می توانیــد بــه راحتــی چشــمان خــود را ببندیــد 
کنیــد.  کــرده و بــه اطــراف نــگاه  و بعــد آن را بــاز 
گفته ایــم طبــق مطالعــات  ک  چنانچــه در نمنــا
ــه مــدت  انجــام شــده انجــام دادن ایــن حرکــت ب
را  مغــزی  درون  تعامــالت  می توانــد  ثانیــه   3۰
افزایــش دهــد و روابــط بیــن نیمکــره ســمت چــپ 
و راســت را نیــز بــاال ببــرد و فکــر خالقانــه را افزایــش 

دهــد.
۴. پیاده رفتن به محل کار برای افزایش 

خالقیت ذهن:
انجــام دادن 3۰ دقیقــه ورزش ایروبیــک بــه مــدت 
کار، توانایــی  3۰ دقیقــه قبــل از رفتــن بــه محــل 
کــردن راه حــل بــاال می بــرد و  مغــز را بــرای پیــدا 
کــه انجــام حــرکات  مطالعــات نشــان می دهــد 
خالقیــت  می توانــد  کــم  به انــدازه  ولــو  بدنــی 
ــاال نگــه دارد و همچنیــن  ــا ســاعت ها ب ذهــن را ت
در  بیشــتر  خالقیــت  افزایــش  بــرای  می توانیــد 

زمــان اضافــه تایــم ناهــاری نیــز قــدم بزنیــد.

۵. روی درخت ها و آسمان تمرکز کنید:
کار می رویــد، بایــد  کــه پیــاده بــه محــل  زمانــی 
زمانــی را به ایــن موضــوع اختصــاص دهیــد تــا بــه 
کنیــد  زیبایــی آبــی آســمان و فضــای ســبز نــگاه 
بیــن  رابطــه  کــه  می دهــد  نشــان  مطالعــات  و 
کــردن بــه رنگ هــای جــذاب و توانایــی فکــر  نــگاه 
کــردن  خالقانــه بســیار باالســت و همچنیــن بــو 
گل هــای خوشــبو نیــز می توانــد خالقیــت فــرد را 

ــاال ببــرد. ب
۶. خلوت کردن برای افزایش خالقیت:

ــر  ــه مشــکلی ذهنتــان را درگی ک ــا تابحــال شــده  آی
کرده باشــد، در حالیکه راه حل و پاســخ آن بســیار 
گــر  کــه ا واضــح باشــد. مطالعــات نشــان می دهــد 
کنیــد  و ســعی  کنیــد  کمی بــا خودتــان خلــوت 
کــه بــه چیــزی فکــر نکنیــد، خالقیــت شــما بــاال 
خواهــد رفــت و همچنیــن بعــد از مدتــی خواهیــد 
کــه راه حــل مشــکالت را بــه راحتــی خواهیــد  دیــد 

فهمیــد.
7. پازل برای افزایش تمرکز:

گــرم  بــرای  را  کارهایــی  در طــول روز می توانیــد 
یــک  مثــل  دهیــد.  انجــام  مغــز  و  ذهــن  کــردن 
کنیــد و عضــالت ذهنــی  ورزشــکار و قهرمــان رفتــار 
کار باعــث افزایــش  که ایــن  کنیــد  خــود را آمــاده 
کــردن  گــرم  تمرکــز فــرد می شــود و یکــی از راه هــای 
مغــز، چیــدن یــک پــازل می باشــد و بعــد از مدتــی 

ــد. ــد ش ــود خواهی ــرعت خ ــش س ــه افزای متوج
8. خیره شدن برای باال بردن تمرکز:

بــه  شــدن  خیــره  کــه  معتقدنــد  متخصصــان 
موضــوع مرتبــط متناســب بــا افــکار می توانــد فــرد 

را بــه اوج خالقیــت برســاند. 
بــه دنبــال راه حل هــای  کــه افــراد  مثــال زمانــی 
تجــاری می گردنــد، می تواننــد بــا خیــره شــدن بــه 
لوگــوی لــپ تــاپ یــا دیگــر لــوازم زودتــر بــه راه حــل 
کار بــه علــت بــاال رفتــن تمرکــز فــرد  برســند. این 

مناســب می باشــد.
9. مطالعه مطالب بیهوده:

می توانــد  خــاص  محتــوای  بــا  گــردی  وب 
از  را  کمی بــه ذهــن شــما اســتراحت دهــد و آن 
کنــد. با مطالعه  درگیری هــای روزانــه و جــدی دور 
محتوا هــای خنــده دار و نامربــوط خواهیــد دیــد 
کــه راه حــل مشــکالت ذهنــی بســیار ســریع تــر بــه 
ــد در  ــه نبای ک ذهــن شــما خطــور می کنــد و البتــه 
کــرد و زمــان را هــدر داد. کار زیــاده روی  انجام ایــن 

1۰. نوشتن :
صبــح  هنــگام  معمــوال  افــراد  کــه  کاری  اولیــن 
موبایلشــان  کــردن  چــک  می دهنــد،  انجــام 
می باشــد و متخصصــان در ایــن زمینــه پیشــنهاد 
کــه یک  کار بهتــر اســت  کــه بــه جای ایــن  می کننــد 
ــاده  ــات س ــد تجربی کنی ــعی  ــد و س ــودکار برداری خ

کنیــد. خــود را ثبــت 

چند نکته ی ساده اما مهم ادویه ای راهکار ساده علم برای افزایش خالقیت

خانه داریموفقیت

ســاالد اندونزی یکــی از معــروف تریــن و خوشــمزه 
کــه بــه  کشــور اندونزی اســت  تریــن ســاالدهای 
گیــر  خاطــر طعــم خوبــش در سراســر جهــان فرا

شــده اســت. 
مواد الزم برای تهیه ساالد اندونزی:

• هویج ۲ عدد
• خیارشور ۴ عدد

• ذرت نصف پیمانه
• کالباس نصف پیمانه

• کلم برگ قرمز ۱ پیمانه
• کلم برگ سفید ۲ پیمانه

• نخود فرنگی نصف پیمانه
• سس مایونز نصف پیمانه

• کشمش پلویی به اندازه دلخواه
• نمک و فلفل سیاه به اندازه کافی

طرز تهیه و دستور پخت ساالد اندونزی:
به ایــن  می کنیــم  بخارپــز  را  هویج هــا  ابتــدا   .۱
یــک آبکــش فلــزی  یــک قابلمــه و  کــه  صــورت 
کامــال در داخــل  کــه آبکــش  انتخــاب می کنیــم 
قابلمــه قــرار نگیــرد بلکــه لبه هــای آبکــش روی 
ــی  ــه ۱ال ــپس در قابلم ــد س ــه بیفت ــای قابلم لبه ه
۲ لیــوان اب میریزیــم و صبــر می کنیــم تــا بجــوش 

بیایــد.
قــرار  قابلمــه  روی  را  فلــزی  آبکــش  بعــد   .۲
ــد  ــه نبای ــل قابلم ــد آب داخ کنی ــت  می دهیم)دق
کنــد چــون دیگــر میشــود  بــا آبکــش فلــزی برخــورد 
هویــج آبپــز نــه بخــار پــز(و هویج هــا را ســالم و یــا از 
وســط نصــف می کنیــم و در آبکــش قــرار می دهیــم 
و در قابلمــه را می گذاریــم تــا هویــج بــا بخــار آب 

قابلمــه پختــه شــود.
۳. مــا هویج هــا را بخارپــز می کنیــم تــا فیبــر موجود 
کلم هــای ســفید و قرمــز را  در آن حفــظ شــود.برگ 
ــازک  ــا برش هــای ن می شــوییم و روی تختــه ریــز ب
و رشــته ای خــرد می کنیــم و یــا بــا رنــده قســمت 

درشــت یــا ریــز آن رنــده می کنیــم.
کلم هــا باعــث زیبــا  کــردن  ۴. نــازک رشــته ای خــرد 
و شــکیل تــر شــدن ســاالد شــما میشــود. نخــود 
کرده ایــد بشــورید و در  ک  گــر تــازه پــا فرنگی هــا را ا

کمی نمــک بپاشــد و ۱۰  قابلمــه ای آب بریزیــد و 
دقیقــه بگذاریــد بــا حــرارت متوســط خــوب پختــه 

شــود.
۵. ذرت را نیــز ماننــد نخــود فرنگــی در شــیر جــوش 
کمــی آب می گذاریــم بــه مــدت ۵ دقیقــه  بریزیــد بــا 
کلــم ســفید و قرمــز خــرد  کاســه ای بــزرگ  بپــزد. در 
کنســروی  شــده را بــه همــراه ذرت و نخــود فرنگــی 

یــا پختــه شــده می ریزیــم.
۶. هویچ هــای بخــار پــز شــده را روی مــواد رنــده 
می گذاریــم  ظرفــی  در  را  شــورها  می کنیم.خیــار 
و بــا رنــده قســمت متوســط و یــا بــزرگ آن رنــده 
می کنیم تا در ســاالد مشــخص باشــد و آب اضافه 
کاســه  داخــل  مــواد  بــه  می کنیــم  خــارج  را  آن 

می افزاییــم.
رنــده  درشــت  قســمت  بــا  نیــز  را  کالبــاس   .۷
می کنیــم و یــا روی تختــه بــا چاقو نــازک و رشــته ای 
کشــمش پلویــی بــه  بــرش می دهیــم و بــه همــراه  
مــواد ســاالد اضافــه می کنیــم و نمک، فلفل ســیاه 
و ســس مایونــز بــا مــواد مخلــوط می کنیــم تــا کامــال 

بــا ســس آغشــته شــود.
۸. مــواد را در ظــرف مــورد نظــر می ریزیم و ســلفون 
می کشــیم و بــه مــدت ۱ الــی ۲ ســاعت در یخچــال 

قــرار می دهیــم تــا خنــک شــود. 

طرز تهیه ساالد اندونزی؛ از این طعم جذاب غافل نشوید
دستپختربخ

دنیای مد  ربخ
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