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کــه در پایــان هــر ســال مجمــوع ارزش خــودرو آن هــا بالــغ بــر یــک میلیــارد تومــان  تمامی مالــکان خودرو هــای لوکــس، 
ــه نماینــدگان  ک ــود  اســت، مشــمول پرداخــت مالیــات ســاالنه خــودرو شــدند. در پنجــم اســفند مــاه ســال ۹۹ ب
مجلــس شــورای اســامی در طــی جلســه علنــی، بررســی بخش هــای درآمــدی الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۰، بنــد 
ــا  ــد ت کردن ــوب  ــاس آن مص ــر اس ــد. ب ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس ــه را م ــه بودج ــده الیح ــاده واح ــره ۶ م ــی ۷ تبص الحاق
ــکان خودرو هــا )اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی( مدل هــای مختلــف خودرو هــای ســواری )اعــم از  تمامی مال
کمتر از ۱۸  کابین دارای شــماره انتظامی شــخصی به نام خود و فرزندان  وانت های دو 
ســال و محجــور تحــت تکفــل( که در پایان هر ســال مجمــوع ارزش خــودرو آن ها بالغ 
بــر یــک میلیــارد تومــان اســت، مشــمول پرداخــت مالیــات ســاالنه خــودرو شــوند.

کــه برخــاف بســیاری از  ایــن داســتان در حالــی در ســال ۱۴۰۰ اجــرا خواهــد شــد 
نقــاط دنیــا، خــودرو در کشــور مــا بــه جــای یــک کاالی مصرفــی بــودن، بــه عنــوان 

کاالی ســرمایه ای شــناخته می شــود...

استمرار اجرای طرح های بیابان زدایی نیاز اساسی نصف  جهان:۴

اصفهان آلوده ترین کالنشهر کشور

کل راهــداری اســتان  معــاون فنــی و نظــارت اداره 
گفــت: بخــش قابــل توجهــی از محــور  اصفهــان 
شــهرضا بــه اصفهــان در ســال جــاری بــه اتمــام 
کل  می رســد و ایــن پــروژه هدیــه ســال 1۴۰۰ اداره 
و  اســتان  مــردم  بــه  اصفهــان  اســتان  راهــداری 

کاربــران جــاده ای خواهــد بــود.
بــا  فــارس  بــا  گفت وگــو  در  صلواتــی  محمدعلــی 
کــردن محــور شــهرضا بــه  اشــاره بــه پــروژه ۶ خطــه 
گذشــته  اصفهــان اظهــار داشــت: در پایــان ســال 
کــه عملیــات اجــرای  قــرارداد جدیــدی منعقــد شــد 
کل پــروژه  کامــل الیــه زیرســازی تــا قبــل از آســفالت 
ــه دنبــال آن،  ــرارداد انجــام شــود و ب در قالب ایــن ق
انعقــاد قــرارداد و اجــرای آســفالت را در دســت اقــدام 

ــم. داری
کل راهــداری اســتان  معــاون فنــی و نظــارت اداره 
کــرد: بخــش قابــل توجهــی از محــور  اصفهــان بیــان 
شــهرضا بــه اصفهــان در ســال جــاری بــه اتمــام 
کل  می رســد و ایــن پــروژه هدیــه ســال ۱۴۰۰ اداره 
و  اســتان  مــردم  بــه  اصفهــان  اســتان  راهــداری 

کاربــران جــاده ای خواهــد بــود.
شــهرضا  ســمت  در  حاضــر  حــال  در  گفــت:  وی 
اصفهــان حــدود ۵۷ درصــد پیشــرفت زیرســازی 
پــروژه بــوده و پــس از تکمیــل آن، احــداث خــط 
کــه حــدود  بــه شــهرضا  ســوم ســمت اصفهــان 
دســتور  در  اســت،  مانــده  باقــی  آن  کیلومتــر   ۳۰
کــرد: بــا  کار قــرار می گیــرد. صلواتــی خاطرنشــان 
برنامه ریزی هــای بــه عمــل آمــده در صــورت تأمیــن 
اعتبــارات الزم، در ســال جــاری خــط ســوم ســمت 
کامــل بــه همــراه  شــهرضا بــه اصفهــان بــه صــورت 
ــه  ــهرضا ب ــه ش ــان ب ــمت اصفه ــمت هایی از س قس

می رســد. بهره بــرداری 
کل راهــداری اســتان  معــاون فنــی و نظــارت اداره 
اصفهــان در بخــش دیگــری از صحبت هــای خــود 
بــا اشــاره به اینکــه طــول راه هــای روســتایی اســتان 
کیلومتــر اســت،  اصفهــان بیــش از ۵ هــزار و ۵۰۰ 
افزود: در سال ۹۹ بیش از ۶۵ کیلومتر راه روستایی 
کل اســتان احــداث و بــه بهــره بــرداری رســیده و  در 
کــه  در شــهرضا هــم محــور قصرچــم بــه دولت آبــاد 
بیــن دو شهرســتان شــهرضا و دهاقــان اســت بــه 
طــول ۱۶.۵ کیلومتــر تکمیــل و بهره بــرداری رســید. 
شــاخص های  در  اصفهــان  اســتان  گفــت:  وی 
جهــش تولیــد در احــداث راه روســتایی توانســته 
ــی  ــد، یعن کن ــب  کس ــدی را  ــدف صددرص ــت ه اس
اصفهــان توانســته بــه شــاخص های در نظــر گرفتــه 
تولیــد در زمینــه احــداث و  بــرای جهــش  شــده 
توســعه راه هــای روســتایی کاماً  بــه اهداف تعیین 

کنــد. شــده، دســت پیــدا 

ــان از  ــتان اصفه ــای اس ــت راه ه ــز مدیری رئیــس مرک
کاهــش ۱۷ درصــدی تــردد در نــوروز ۱۴۰۰ نســبت 
کــه محدودیتــی بــرای عبــور و مــرور  بــه ســال ۹۸ 
کــی رئیــس مرکــز  وجــود نداشــت خبــر داد. مریــم تا
ــو  گ گفــت و  مدیریــت راه هــای اســتان اصفهــان در 
کــرد: از ۲۵ اســفند ۹۹ تــا ۱۵ فروردیــن  با ایمنــا اظهــار 
کل  ــته  گذش ــال  ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ۱۴۰۰ نس
کــه در اســتان اصفهــان شــده اســت  ترددهایــی 
گذشــته ۱۱۰ درصــد  نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
افزایــش یافتــه و نســبت بــه ســال ۹۸، ۱۷ درصــد 
کاهــش یافتــه اســت. رئیــس مرکــز مدیریــت راه های 
تــردد  مجمــوع  بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  اســتان 
در این ایــام ۱۹ میلیــون و ۱۹۱ هــزار و ۷۹۶ ســفر بــوده 
کــرد: در نــوروز ۹۹ تعــداد وســیله  اســت، تصریــح 

نقلیــه ورودی به اســتان اصفهــان ۶۵۷ هــزار و ۶۲۷ 
کــه در ســال ۱۴۰۰ بــه یــک میلیــون و  بــوده اســت 
۳۸۴ هــزار و ۳۰۲ رســیده اســت بنابرایــن تعــداد 
وســیله نقلیــه ورودی بــه اســتان نســبت بــه ســال 
گذشــته ۱۱۰ درصــد افزایــش یافتــه و نســبت به ســال 
کرونایــی وجــود نداشــت  کــه محدودیت هــای   ۹۸

کاهــش یافتــه اســت.  ۳۷ درصــد 
رئیــس مرکــز مدیریــت راه هــای اســتان اصفهــان 
گفــت: در ســال ۹۹ تعــداد وســیله نقلیــه خروجــی از 
کــه در ســال  اســتان اصفهــان ۶۵۰ هــزار و ۴۸۰ بــوده 
۱۴۰۰ بــه یــک میلیــون و ۴۷۸ هــزار و ۷۱ رســیده 
خروجــی  نقلیــه  وســیله  تعــداد  بنابرایــن  اســت 
گذشــته ۱۲۷ درصــد  از اســتان نســبت بــه ســال 
کاهــش  افزایــش و نســبت بــه ســال ۹۸، ۳۱ درصــد 

ــت. ــه اس یافت

پــروژه  بــه احــداث  بــا اشــاره  شــهردار اصفهــان 
گفــت: مهندســان  پارکینــگ زیرســطحی توحیــد 
احــداث  پــروژه ۱۲ ماهــه  که ایــن  کردنــد  اعــام 
ــا  کــه پــروژه ت می شــود، امــا امــروز اعــام می کنیــم 
ابتــدای اســفندماه ســال جــاری افتتــاح خواهــد 
عملیــات  آغــاز  در  نــوروزی  اهلل  قــدرت  شــد.  
اجرایــی پارکینــگ زیرســطحی خیابــان توحیــد 
کــه بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۷۰۰ میلیــارد ریــال احداث 
کــه  خرســندم  بســیار  کــرد:  اظهــار  می شــود، 
حرکــت انقــاب عمرانــی هــر روز در شــهر اصفهــان 
پارکینــگ  اجرایــی  امــروز عملیــات  ادامــه دارد، 
زیرســطحی توحیــد آغــاز می شــود، احداث ایــن 
پارکینــگ در حاشــیه زاینــده رود و بوســتان های 
مجــاورت  در  همچنیــن  رودخانــه  اطراف ایــن 
که  مجموعه فرهنگی- هنری اســتاد فرشــچیان 
مرکــز آمــد و شــد بســیاری از افــراد اســت، ضــروری 
اســت. وی ادامــه داد: در منطقــه پنــج شــهرداری 
کیــد بــوده  اصفهــان احــداث دو پارکینــگ مــورد تأ
کــه یکــی از آنهــا در محــل چهــارراه پزشــک بــوده و 
مقدمــات اجــرای آن انجام شــده اســت؛ عملیات 
احــداث پارکینگ زیرســطحی خیابان توحید نیز 
قرار بود اســفندماه ســال گذشــته آغاز شــود که به 
دلیــل تقــارن بــا عیــد نــوروز و احتمــال رفــت و آمــد 

مســافران بــه زمــان فعلــی موکــول شــد.
احــداث  زمــان  بــه  اشــاره  بــا  شــهردار اصفهــان 
کــرد:  پــروژه پارکینــگ زیرســطحی توحیــد اظهــار 
که ایــن پــروژه ۱۲ ماهــه  کردنــد  مهندســان اعــام 
ــه  ک ــا امــروز اعــام می کنیــم  احــداث می شــود، ام
پــروژه تــا ابتــدای اســفندماه ســال جــاری افتتــاح 

خواهــد شــد. این پــروژه ۵۴۰ متــر طــول و ۲۲ متــر 
گنجایــش ۴۵۰ خــودرو و  عــرض دارد و ظرفیــت 

تعــدادی موتورســیکلت را خواهــد داشــت.
نــوروزی بــا بیان اینکــه در یکــی از ورودی هــای 
پارکینــگ زیرســطحی توحیــد »پاتــوق شــهری« 
کرد: ایــن پارکینــگ  کیــد  احــداث خواهــد شــد، تأ

بایــد در شــأن این منطقــه احــداث شــود.
و  خــود  امــروز  صبــح  بازدیــد  بــه  اشــاره  بــا  وی 
معاونــان از پروژه هــای عمرانــی شــهر خاطرنشــان 
کــرد: مجموعــه پل هــا و تقاطــع غیــر همســطح 
ســردار شــهید ســلیمانی روز شــنبه هفتــه آینــده 
بــرداری  بهــره  بــه  و  رســمی افتتاح  صــورت  بــه 
می رســد. شــهردار اصفهــان بــا ابــراز خرســندی از 
کار پروژه عمرانی شــهرداری  برگزاری اولین آغاز به 
گفــت: بــی شــک این آغــاز تــداوم  در ســال جــاری 
خواهــد داشــت و پروژه هــای متعــددی در نوبــت 
کســانی  از تمــام  نــوروزی  بــرداری اســت.  بهــره 
کــه در ایجــاد تحــول عمرانــی در شــهر تأثیرگــذار 
شــک  بــی  گفــت:  و  کــرد  قدردانــی  هســتند، 
تــاش، همــت و پشــتکار این افــراد، اصفهــان را 
کانــون توجــه همــگان در عرصه هــای مختلــف 
بــه ویــژه فعالیــت عمرانــی قــرار داده اســت. وی 
کننــدگان  از ســازمان عمــران شــهرداری و تأمیــن 
و  مالــی  عمــران،  نقــل،  و  حمــل  حــوزه  مالــی، 
و  شــهری  خدمــات  حوزه هــای  اقتصــادی، 
که مباحث مختلف شهر  برنامه ریزی شــهرداری 
کــرد  را مــورد توجــه همــگان قــرار دادنــد، قدردانــی 
کــه بــا ارســال پیام هــای  و افــزود: از شــهروندان نیــز 
تشــکرآمیز قــدردان زحمــات خادمــان خــود در 

شــهرداری هســتند، تشــکر می کنــم.

کردن  پروژه ۶ خطه 
محور شهرضا به اصفهان 

در مدار بهره برداری

رئیس مرکز مدیریت راه های استان اصفهان خبر داد:

کاهش ۱۷ درصدی تردد 
در نوروز ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۸

شهردار اصفهان در مراسم کلنگ زنی پارکینگ توحید؛

انقالب عمرانی در شهر ادامه دارد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

ــه ای  ــرکت آب منطق ــد ش ــترکین و درآم ــس مش رئی
اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه ۷۵ درصــد ســد زاینــده 
رود خالــی اســت، گفــت: بــا توجــه بــه ذخیــره مخزن 
ــرای تامیــن آب  ــه نظــر می رســد ب ســد زاینــده رود ب

شــرب دچــار مشــکل شــویم.
گفت  وگــو با ایســنا، در خصــوص  شــهرام نخعــی در 
آخریــن وضعیــت آبــی اســتان اصفهــان، اظهــار کرد: 
متاســفانه وضعیــت بارش هــا در ســال آبــی جــاری 
اصــا مناســب نیســت و پیــش بینی هــای حداقلــی 
هواشناســی بــه وقــوع نپیوســت، از ســوی دیگــر 
گذشــته هــم در ســد  ذخیــره قبلــی آب از ســال آبــی 

ــم. ــده رود نداری زاین
رود ۳۲۰  زاینــده  ســد  ذخیــره  بیان اینکــه  بــا  وی 
ســد  ورودی  گفــت:  اســت،  مترمکعــب  میلیــون 
زاینــده رود ۶۷ مترمکعــب بــر ثانیــه و خروجــی آن 
کنــون حــدود ۷۵  ــر ثانیــه اســت و ا ۱۸ مترمکعــب ب

درصــد ســد زاینــده رود خالــی اســت.
ــه ای  ــرکت آب منطق ــد ش ــترکین و درآم ــس مش رئی
کرد: ایــن ذخیــره نســبت بــه مــدت  کیــد  اصفهــان تا
توجــه  بــا  اســت،  فاجعــه  گذشــته  مشــابه ســال 
به اینکــه بــرای یــک دوره آبــی ۱۲ ماهــه نزدیــک ۴۰۰ 
میلیــون مترمکعــب در ســال مصــرف آب شــرب 

ــت. ــان اس کاش ــزد و  ــاب ی ــا احتس ــان ب اصفه
وی افــزود: از ســوی دیگــر بیــن ۱۰۰ تــا ۱۲۰ میلیــون 
مترمکعــب نیــاز صنعــت اســتان اســت، همچنیــن 
برای نجات باغات اســتان در تابســتان نیز نیازمند 

تحویــل آب هســتیم.
ــه ذخیــره مخــزن  ــا توجــه ب کیــد بر اینکــه ب ــا تا وی ب
ــرای تامیــن آب  ــه نظــر می رســد ب ســد زاینــده رود ب
شــرب دچار مشــکل شویم، تصریح کرد: متاسفانه 
در ایــن شــرایط بــا حفــر چــاه توســط شــرکت آب 
بــر  فشــار  شــرب،  آب  تامیــن  بــرای  فاضــاب  و 
ســفره های زیرزمینی آب بیشــتر می شــود، در حالی 
کــه امــروز آبخوان هــای اســتان دیگــر ظرفیتــی بــرای 

برداشــت ندارنــد.
پایــان  تــا  اســت  قــرار  خصوص اینکــه  در  نخعــی 
خــرداد مــاه فــاز اضطــراری ســامانه دوم آبرســانی 
ــد  ــرد: بای ک ــد  کی ــود، تا ــدار ش ــزرگ وارد م ــان ب اصفه

توجــه داشــت تــا آبــی نباشــد این ســامانه نمی توانــد 
کنــد. متاســفانه امســال  کــم آبــی را حــل  مشــکل 
در باالدســت حوضــه زاینــده رود و در چهارمحــال 
ذخیــره  بــرای  بــرف  مناســب  بــارش  بختیــاری  و 

تابســتان نداشــتیم.
کــرد: بــه طــور متوســط در ســال های  وی تصریــح 
نرمــال ورودی بــه ســد زاینــده رود در ایــن بــازه زمانی 
کــه  ۲۰۰ میلیــون مترمکعــب در ثانیــه بــود، در حالــی 
کنــون زیــر ۱۰۰ میلیــون مترمکعــب در ثانیــه اســت. ا

ــه ای  ــرکت آب منطق ــد ش ــترکین و درآم ــس مش رئی
اصفهــان بــا بیان اینکه وضعیت فعلی برنامــه ریزی 
کرد: با  کید  اســتان در حوزه آب مناســب نیســت، تا
توجــه بــه فشــار بخش هــای مختلــف بــرای دریافت 
حقابه هــای خود، اینکــه هیــچ پیــش بینــی بــرای 
آینده نداشــته باشــیم و به صورت انفعالی در حوزه 
کنیــم، وضعیــت آبــی اســتان ســامان  آب عمــل 

گرفــت. نخواهــد 
کــرد: در حــال حاضــر اصفهــان نیازمنــد  کیــد  وی تا
ــه  ــا آب باتوجــه ب برنامــه ریــزی مدونــی در ارتبــاط ب

محدودیــت منابــع آبــی و بارندگی هــا اســت.
ــر حوضــه  ــم ب ک ــه شــرایط حا ــا توجــه ب گفــت: ب وی 
زاینــده رود در دو دهــه اخیر ضرورت دارد مســئوالن 
اســتانی با همراهی شــرکت آب منطقه ای اصفهان 
نســبت بــه تدویــن برنامــه اســتراتژیک میــان مــدت 
و بلندمــدت بــرای مدیریــت مصــارف آب حوضــه 
بارندگــی  بــه محدودیت هــای  توجــه  بــا  و  اقــدام 
ناشــی از تغییــرات آب وهوایــی یــا بارگذاری هــای 
انجــام شــده در حوضــه خــارج از تــوان و ظرفیــت 
حوضــه بــا همــکاری وزارت نیــرو و ســازمان های 
حوضــه آبریــز نســبت بــه بازنگــری مجوزهــای قبلــی 
بــا رعایــت عدالــت همــه جانبــه نســبت بــه شــرایط 
اجتماعــی مناطــق مختلــف اقــدام کننــد. بــه گفتــه 
ــر و فعــال و مســئوالنه تمــام  نخعــی، مشــارکت موث
دینفعــان در ایــن خصــوص راهگشــا و الزم اســت.

ــه ای  ــرکت آب منطق ــد ش ــترکین و درآم ــس مش رئی
اصفهــان درباره اینکــه در ایــن شــرایط آب اصفهــان 
کــرد: آب  جیــره بنــدی خواهــد شــد یــا خیــر، تصریــح 
منطقــه ای مســئول جیره بندی آب شــرب نیســت 

کار در حیطــه اختیــار شــرکت آبفــا اســت. و ایــن 

معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان 
گفــت: ۸۰ درصــد از اصنــاف اصفهــان بــرای اجرای 
همــکاری  هفتــه ای  دو  فعالیــت  ممنوعیــت 

نمی کننــد.
بــا  خبــری  نشســت  در  رضایــی  مصطفــی 
خبرنگاران که به مناســبت روز جهانی بهداشــت 
برگــزار شــد بــا بیان اینکــه همــکاران مــا در حــوزه 
گرفتــه  ــده  ــا بعضــًا نادی کرون بهداشــت در بحــران 
کــه  اســت  مــاه  داشــت: ۱۴  اظهــار  می شــوند، 
همــکاران مــا در ایــن بحــران مشــغول فعالیــت 

هســتند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه افزایــش شهرنشــینی در 
کشــور و بــه ویژه اســتان اصفهــان ابراز داشــت: این 
ــه افزایــش حاشــیه نشــینی و از بیــن  امــر منجــر ب
رفتــن عدالــت در همــه بخش هــای اجتماعــی، 
فرهنگــی، اقتصــادی، ســامت و … شــده اســت.

بی عدالتی در زمینه شیوع کرونا در اصفهان 
مشهود است

معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان 
بــا بیان اینکــه بــی عدالتــی در حــوزه ســامت در 
کــرد:  کرونــا مشــهودتر بــود، اضافــه  بحــران شــیوع 
کرد و  کرونا در حاشــیه شــهرها بیشــتر خودنمایی 
از ایــن رو در صــدد کمرنــگ کردن ایــن بــی عدالتی 

در اســتان اصفهــان هســتیم.
جهانــی  »ســاختن  شــعار  بیان اینکــه  بــا  وی 
ســالم تر و عادالنــه تــر بــرای همــه« در روز جهانــی 
ــده اســت، ادامــه  ــام ش ــال ۲۰۲۱ اع بهداشــت س
کرونــا در  داد: در حــال حاضــر وارد مــوج چهــارم 
اســتان اصفهــان شــده ایم و در ایــن زمینــه بارهــا 
تذکــر داده شــد و نتیجــه عــادی انگاری در اســتان 

ــتیم. ــاهد هس ــا ش ــن روزه را ای
اختالف نظر مسئوالن منجر به ایجاد موج 

چهارم کرونا شد
رضایــی بــا بیان اینکــه ناهماهنگی هــا و اختــاف 
به ایجــاد  کرونــا منجــر  بیمــاری  زمینــه  نظــر در 
کشــور و اســتان اصفهــان شــده  شــرایط فعلــی در 
اســت، ادامــه داد: شــاهد افزایــش ۴۲ درصــدی 
مراجعــه بــه ۵۲ مرکــز منتخــب بهداشــتی اســتان 
اصفهــان و مثبــت بــودن تســت ۵۰ درصــد از ایــن 

بیمــاران اســت.
وی بــا بیان اینکــه در یــک روز در اســتان اصفهــان 
۳۵۰ بیمــار مبتــا به کرونا بســتری شــدند، اضافه 
کرونــا  قبلــی  موج هــای  در  را  شــرایط  کرد: ایــن 
نداشــتیم و اســتان در شــرایط اضطــرار بــه ســر 

می بــرد.
معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان 
در  صنــوف  همچنــان  بیان اینکــه  بــا  ادامــه  در 
زمینــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی همــکاری 

نمی کننــد، ابــراز داشــت: مــردم همچنــان شــرایط 
کرده انــد. را عــادی تلقــی 

از ۱۰۰ تست کرونا در اصفهان ۹۳ مورد ویروس 
انگلیسی است

کــه بــه صــورت  وی بــا بیان اینکــه از ۱۰۰ تســت 
کرونــا در اصفهــان  تصادفــی از بیمــاران مبتــا بــه 
کرونــا  قطعــی  مبتــای  نفــر   ۹۳ شــد  دریافــت 
بســتری های  اصفهــان  در  گفــت:  هســتند، 
خانوادگــی داریــم و مــردم بایــد در زمینــه شــیوع 
همــکاری  بــا  و  باشــند  داشــته  بازنگــری  کرونــا 
دو هفتــه ای بتــوان مــوج چهــارم را پشــت ســر 

گذاشــت.
کرونــا در  کسیناســیون  رضایــی بــا بیان اینکــه وا
گذشــته آغــاز شــده و بــر  اســتان اصفهــان از ســال 
اســاس اولویــت بنــدی انجام شــده در حال انجام 
کامــل  کسیناســیون  وا گفــت: درصــدد  اســت، 
کســن  همــه جمعیــت اســتان در صورت تأمین وا

هستیم.
۸۰ درصد مشاغلی که باید تعطیل باشند 

فعال هستند
کــه بایــد  وی بــا بیان اینکــه ۸۰ درصــد از مشــاغلی 
در وضعیــت قرمــز و نارنجــی کرونــا تعطیــل باشــند 
در حــال حاضــر فعــال هســتند، ادامــه داد: در ایــن 
بایــد مداخلــه جــدی  زمینــه ســازمان صمــت 
داشــته باشــد امــا همــکاران مــا در مرکــز بهداشــت 
نیــز دســت روی دســت نگذاشــته و برخوردهــای 

کافــی نیســت. الزم را دارنــد امــا 
۳۰ درصد از بیماران مبتال به کرونا در اصفهان 

عالمت ندارند
معــاون فنــی مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان 
بــه  از بیمــاران مبتــا  بــا بیان اینکــه ۳۰ درصــد 
بعضــًا  افــراد  گفت: ایــن  ندارنــد،  عامــت  کرونــا 
کــه بــا افــراد بیمــار در ارتبــاط   کســانی هســتند 

بوده اند.
بــا بیــان ضعــف ضمانت هــای اجرایــی در  وی 
اســتان اصفهــان در زمینــه اعمــال ممنوعیت هــا 
منجــر به ایجــاد شــرایط فعلــی در اســتان شــده 
اســت، ابــراز داشــت: تنها نهاد همــراه برای کنترل 
بــوده  بســیج  بهداشــت  مرکــز  کنــار  در  شــرایط 
اســت که ایــن نهــاد حتــی فراتــر از تکلیــف خــود نیز 

فعالیــت داشــته اســت.

رئیس مشترکین و درآمد شرکت آب منطقه ای اصفهان:

وضعیت بحرانی سد زاینده رود
معاون فنی مرکز بهداشت استان اصفهان:

۸۰ درصد اصناف اصفهان 
برای تعطیلی همکاری نکردند خبرربخ

خبرربخ

معیار اخذ مالیات از خودروها چیست؟

خودروهای لوکسی که مالیاتی شدند

در بحرین به پرچم و سرود ما بی احترامی کردند؛ 

انتقاد تند بیرانوند: تیم ملی تنهاست
۶

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار های مجازی:

کسی  های اینترنتی  نرخ کرایه تا
گران می شود

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی 
اصفهان اعالم کرد: 

کمک ۶۳ میلیارد ریالی 
اصفهانی ها به مددجویان 

بهزیستی در پویش پایان سال

بسته خبری بازار؛ 

کاالهای اساسی  اعالم قیمت 
در »رمضان«

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان:

صرفه جویی ۵ میلیون 
متر مکعب آب  با احداث 

تصفیه خانه نیروگاه اصفهان

2

۳

2

۴

آرامش نسبی 
گشت غ  اصفهان باز به بازار مر

تنها ۴ درصد تاالب بین المللی 
گاوخونی رطوبت دارد

۳

۴
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کار هــای  کســب و  عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه 
گفــت: همســو بــا افزایــش هزینــه نــاوگان  مجــازی 
کســی های اینترنتی  کســیرانی کشــور، نرخ کرایه تا تا
گــران می شــود. رضــا الفــت نســب عضــو هیئــت  هــم 
در  مجــازی  کار هــای  و  کســب  اتحادیــه  مدیــره 
گفت وگــو بــا   باشــگاه  خبرنــگاران جــوان، اظهــار 
کســی های اینترنتی بــه تازگــی  کــرد: در اپلیکیشــن  تا
گزینــه ای گذاشــته شــده کــه مســافران با اســتفاده از 
کــه در انجــام   کنــد  آن می تواننــد بــه راننــدگان اعــام 
ســفر تعجیل عجلــه دارنــد. در این صــورت درصدی 
بــه مبلــغ تعییــن شــده بــرای ســفر اضافــه می شــود.

کسی اینترنتی در  افزایش ۱۰ درصدی کرایه تا
صورت تعجیل مسافران

گزینــه  او افــزود: نــرخ هزینــه ســفر بــا اســتفاده از ایــن 
معمــوال ۱۰ درصــد افزایــش پیــدا می کنــد و ایــن امــر 

کسی اینترنتی هیچ  طبق تصمیم مسافر است و تا
دســتی در آن نــدارد.

کســب  اتحادیــه  مســئول،  مقــام  گفته ایــن  بــه 
و  کســب  متولــی  عنــوان  بــه  مجــازی  کار هــای  و 
کار های اینترنتــی بــا وجود اینکــه انتقاداتــی از ســوی 
گزینه عجلــه دارم وجود داشــت،  برخــی مــردم برای 

هیــچ مخالفتــی با ایــن طــرح نــدارد.
الفــت نســب ادامــه داد: شــرط اتحادیــه برای ایــن 
گزینــه  کــه  کســی های اینترنتی این اســت  اقــدام تا
»عجلــه دارم« و افزایــش نــرخ هزینــه ســفر حتمــا بــه 
کســی اینترنتی  گیــرد و تا درخواســت مســافر انجــام 
بــه صــورت پیــش فرض ایــن اقــدام را انجــام ندهــد.

کسی های اینترنتی در سال ۱۴۰۰ نرخ کرایه تا
کسی اینترنتی  او تصریح کرد: مکانیزم هزینه سفر تا
از  همچنیــن  اســت،  قبــل  ماننــد  همچنــان 

کســی های  شــورا های شــهر خواســتیم تــا قیمــت تا
کننــد تا  کســی های اینترنتی اعــام  بــی ســیم را بــه تا

ــود. ــا درج ش ــفر آن ه ــه س ــار هزین کن در 
کار هــای  کســب و  عضــو هیئــت مدیــره اتحادیــه 
کــرد: بــا افزایــش نــرخ و  مجــازی در پایــان مطــرح 
کســیرانی ها تــا چنــد هفتــه آینــده  هزینــه ســفر تا
افزایــش  نیــز  کســی های اینترنتی  تا ســفر  هزینــه 

یافــت. خواهــد 

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کار های مجازی:

کسیهایاینترنتیگرانمیشود نرخکرایهتا خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کــه  بررســی تغییــرات قیمتــی بازارهــا در هفتــه ای 
گذشــت نشــان دهنده افزایــش قیمــت طــا، نفــت 

و ســیمان اســت.
بــازار  تنظیــم  کارگــروه  جلســه  دومیــن  و  صــد  در 
موضــوع تأمیــن کاالهــای ســهمیه ویــژه مــاه مبارک 
میــزان  آن،  اســاس  بــر  کــه  رمضــان مطــرح شــد 
۳۰ هــزار تــن برنــج وارداتــی هنــدی و تایلنــدی بــه 
ــا قیمــت ۱۸ هــزار و ۵۰۰ تومــان و ۱۲ هــزار و  ترتیــب ب
۵۰۰ تومــان در اختیــار مصرف کنندگان قــرار خواهد 
گرفــت. همچنیــن ۳۰ هزار تن شــکر با قیمــت ۸,۷۰۰ 
کیلوگرمــی، ۳۰۰۰ تــن  تومــان بــرای بســته های یــک 
ــا قیمــت ۸۰ هــزار تومــان و  گوشــت قرمــز منجمــد ب
ــه  ــوب ب ــت مص ــا قیم ــن ب ــن روغ ــزار ت ــدود ۱۸۰ ه ح
گرفتــه شــده  عنــوان ســهمیه ویژه ایــن مــاه در نظــر 

ــت. اس
گــزارش ســتاد تنظیــم  قیمــت مصــوب روغــن در 
بــازار اعــام نشــده اســت امــا بــر اســاس ســامانه 
۱۲۴ قیمــت مصــوب هــر بطــری روغــن مایــع ســرخ 
مایــع  روغــن  تومــان،  گرمــی ۹۶۵۰   ۸۱۰ کردنــی 
آفتابگــردان ۹۹۰۰ تومــان، روغــن نیمــه جامــد ۴.۵ 
کیلویــی  کیلویــی ۵۱ هــزار تومــان و روغــن نباتــی ۱۶ 

۱۷۹ هــزار و ۵۰۰ تومــان اســت.
خرماگراننمیشود

کاالهــای  تأمیــن  در  کــرد:  اظهــار  تابــش  عبــاس 
اساســی مــورد نیــاز مــاه رمضــان ۱۴۰۰ هیــچ مشــکلی 
وجــود نــدارد و بــا تدابیر اندیشــیده شــده، قیمــت 

خرمــا در ایــن مــاه افزایــش نخواهــد یافــت.
رئیــس ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان و مصــرف 
ســازمان  نظارتــی  ویــژه  طــرح  گفــت:  کننــدگان 

تــا  بــا همــکاری دســتگاه های مربوطــه  حمایــت 
ــا توجــه بــه  آخــر مــاه مبــارک رمضــان ادامــه دارد و ب
کاالهــای  تأمیــن  بــرای  گرفتــه  اقدامــات صــورت 
پرمصــرف مــاه رمضــان هیــچ مشــکلی وجــود نــدارد 
همــه  شــده،  دیــده  کــه  تدارکــی  بــا  ضمن اینکــه 
کاالهای اساســی مورد نیاز مردم تأمین و در شــبکه 

ــت. ــه اس گرفت ــرار  ــع ق توزی
روغنسرخکردنیکمنیست؛واحدهایصنفی

درسامانهثبتدرخواستنکردند!
کردنــی  ســرخ  روغــن  به اینکــه  اشــاره  بــا  تابــش 
گفــت: در  کافــی در بــازار موجــود اســت  به انــدازه 
حــال حاضــر مشــکل اصلــی در خصــوص تأمیــن 
کــه بــا برنامه ریزی هــای انجــام  روغــن جامــد اســت 
شــده و نظــارت، امیدواریــم تــا پیــش از مــاه مبــارک 

رمضان ایــن مشــکل برطــرف شــود.
وی افــزود: علــت آنکــه روغــن ســرخ کردنــی در برخی 
کمبــود آن  از خــرده فروشــی ها عرضــه نمی شــود 
که ایــن خــرده  اســت  بلکــه موضوع ایــن  نیســت 
فروشــی ها واحــد خــود را در ســامانه جامــع تجــارت 
کــد نقــش دریافــت نکرده انــد چــرا  تعریــف نکــرده و 
ــواع روغــن  کــه همــه واحدهــای متقاضــی توزیــع ان
بایــد در ســامانه جامــع تجــارت واحد خــود را تعریف 
کــد نقــش دریافت کننــد، در غیر ایــن صورت  کــرده و 

کــی ندارنــد. حــق عرضــه روغــن خورا
جدیدترینقیمتگوشتقرمزدربازار

خــرده  از  میدانــی  مشــاهدات  اســاس  بــر 
کیلــو  فروشــی های ســطح شــهر تهــران قیمــت هــر 
گوســفندی ۱۳۰ تــا ۱۴۰ هــزار تومــان، راســته  شــقه 
گوســفندی ۱۳۰ تا ۱۵۵ هزار تومان، ران گوســفندی 
ــا ۱۸۰ هــزار  ــا ۱۷۰ هــزار تومــان، ماهیچــه ۱۶۰ ت ۱۵۸ ت

ران  تومــان،  هــزار  تــا ۱۵۰  سردســت ۱۳۰  تومــان، 
گوســاله حــدود ۱۳۰ هــزار تومــان، سردســت گوســاله 
حــدود ۱۲۵ هــزار تومان و ماهیچه گوســاله ۱۳۰ هزار 

تومــان اســت.
کیلــو  در میادیــن میــوه و تــره بــار نیــز قیمــت هــر 
گوســاله ۱۲۱ هــزار تومــان، سردســت تــازه  ران تــازه 
گوســاله  گوشــت مخلــوط  گوســاله ۱۱۹ هــزار تومــان، 
مخلــوط  کــرده  چــرخ  گوشــت  تومــان،  هــزار   ۱۱۰
گوســفندی ۱۵۴ هــزار  ۱۰۹ هــزار تومــان، ران تــازه 
گوســفندی ۱۳۲ هــزار  و۶۰۰ تومــان، سردســت تــازه 
گوســفندی ۱۵۳  کــف دســت تــازه  و۷۰۰ تومــان، 
گوســفندی ۱۲۸  کامــل  هــزار و۴۰۰ تومــان، شــقه 
کیلــو ۱۰۶ هــزار  گوســاله برزیلــی هــر  هــزار تومــان، ران 
تومــان، سردســت گوســاله برزیلــی ۱۰۳ هــزار تومان، 
گوســاله ۹۹ هــزار تومــان، سردســت  ران منجمــد 
گوســاله ۹۷ هــزار تومــان، ران منجمــد  منجمــد 
گوســفندی ۱۰۷ هــزار تومــان و سردســت منجمــد 

گوســفندی ۹۷ هــزار تومــان اســت.
ابالغمصوبهواردات۵۰هزارتنگوشتمرغ

طــی  عباســپور  ســعید  مــاه  فروردیــن  پانزدهــم 
نامــه ای بــه مرکــز واردات و امــور مناطــق آزاد و ویــژه، 
ــارت  ــدن و تج ــت، مع ــازمان های صنع گمــرک و س
کرمان، مصوبه شــماره  ۳۱ اســتان و جنوب اســتان 
۱۵۵۲۵۲. ت ۵۸۵۹۷ ه مورخ ۲۶ اســفندماه ســال 
تــا  واردات  خصــوص  در  وزیــران  هیــأت  گذشــته 
ــا اســتفاده از ارز  غ ب گوشــت مــر ــن  ســقف ۵۰ هــزار ت
ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( توســط شــرکت پشــتیبانی 
کشــاورزی را جهــت اطــاع،  امــور دام وزارت جهــاد 

کــرد. گمــرکات اجرایــی ارســال  ــه  اقــدام و ابــاغ ب
قیمتسیمانسفید۳۵درصدافزایشیافت

کارگروه مدیران عامل شرکت های سیمان سفید، 
در پــی افزایــش قیمــت تمــام شــده تولیــد ســیمان 
ســفید همچون مواد اولیه تولید، قطعات یدکی و 
همچنیــن هزینه حمل ونقــل )به ویــژه حمل ونقل 
مــواد اولیــه(، بــه منظور جلوگیــری از زیــان عمده به 
کارخانه هــای تولیدکننــده ســیمان، طــی جلســات 
کــه بــرای جبــران بخشــی از  کردنــد  متعــدد توافــق 
افزایــش هزینه هــا، قیمــت فــروش ســیمان ســفید 
 ۳۵ افزایــش  مشــمول  جــاری،  ســال  ابتــدای  از 
درصــدی شــود بنابرایــن قیمــت ســیمان ســفید 
بــه  بــه ۵۶۷ هــزار تومــان  با ایــن میــزان افزایــش 
ازای هــر تــن ســیمان ســفید فلــه رســیده اســت 
و  افــزوده  ارزش  بــر  مالیــات  بر ایــن هزینــه  عــاوه 
کتــی  بســته بندی نیــز بــه قیمــت ســیمان ســفید پا

اضافــه خواهــد شــد.
قیمتطالیجهانیصعودکرد

قیمت طا در معامات روز ســه شــنبه بازار جهانی 
تحــت تأثیــر ضعیف تــر شــدن ارزش دالر و عقــب 
نشــینی بــازده اوراق قرضــه آمریــکا، بــه باالتریــن حد 

کــرد. گذشــته صعــود  در بیــش از یــک هفتــه 
ــا ۰.۴  ــوری ب ــل ف ــرای تحوی ــا ب ــس ط ــر اون ــای ه به
درصــد افزایــش، بــه ۱۷۳۴ دالر و ۷۲ ســنت رســید. 
ــا ۰.۴  ــس ط ــر اون ــکا، ه ــی آمری ــات آت ــازار معام در ب
ــنت  ــه ۱۷۳۴ دالر و ۸۰ س ــت و ب ــش یاف ــد افزای درص
گذشــته  رســید. بهــای معامات ایــن بــازار شــب 
تغییــر چندانــی نداشــت و در ۱۷۲۸ دالر و ۸۰ ســنت 

بســته شــد.
بهبودقیمتنفتپسازریزش۳دالری

بــازار  شــنبه  ســه  روز  معامــات  در  نفــت  قیمــت 
کــه تقاضــا بــرای خریــد ارزان پــس از ریــزش  جهانــی 
ــته  گذش ــات در روز  ــدی معام ــار درص ــش از چه بی
گرفــت افزایــش یافــت. بهای معامــات نفت  شــکل 
برنــت ۳۸ ســنت معــادل ۰.۶ درصــد افزایش یافت و 
بــه ۶۲ دالر و ۵۳ ســنت در هــر بشــکه رســید. بهــای 
ســنت  تگزاس اینترمدیــت ۳۴  وســت  معامــات 
معــادل ۰.۵ درصــد افزایــش یافــت و بــه ۵۸ دالر و ۹۹ 

ســنت در هــر بشــکه رســید.
قیمتمسکنملیافزایشیافت

ــون و ۷۵۰  ــی از دو میلی ــکن مل ــاخت مس ــه س هزین
ــون و  ــار میلی ــه چه ــع ب ــر مرب ــر مت ــان در ه ــزار توم ه
۹۲۲ هــزار تومــان افزایــش یافتــه اســت. این نــرخ 
کــه از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه برای  تعدیــل 
ســه ماهه چهارم ســال ۱۳۹۹ اعام شــده بر اســاس 
نــرخ رشــد قیمــت مصالــح و دســتمزد اعمــال شــده 
اســت. ســازمان برنامه و بودجه هر ســه ماه یک بار 
هزینــه اجــرای پروژه هــای عمرانــی را بــر اســاس نــرخ 
کــه در ســه ماهــه دوم ســال ۱۳۹۹  روز اعــام می کنــد 
قیمــت ســاخت مســکن ملــی را بــرای ســازندگان و 
ــر  ــان در نظ ــزار توم ــون و ۷۵۰ ه ــکاران ۲ میلی پیمان
گرفــت و در ســه ماهــه چهــارم بــا ۷۹ درصــد رشــد 

مواجــه شــده اســت.

بــر اســاس اعــام رئیس جمهور، »کمک معیشــتی« 
جدیــد در آســتانه مــاه مبــارک رمضــان، بــرای ۶۰ 
میلیــون نفــر واریــز خواهــد شــد. رئیــس جمهــور در 
دســتوری بــه نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و 
بودجــه خواســتار واریــز یــک نوبت کمک معیشــتی 
جدیــد در آســتاه مــاه رمضــان شــد. الزم بــه ذکــر 
یارانــه، ۶۰   بــه حســاب  کمــک معیشــتی  اســت، 
میلیــون نفــر واریــز میشــود. بــر اســاس مصوبــات 
مجلــس شــورای اســامی و ســتاد ملــی مبــارزه بــا 
ــا بــه افــراد تحــت پوشــش نهادهــای حمایتــی  کرون

هــر نفــر ماهیانــه 12۰ هــزار تومــان پرداخــت شــود. به 
ســایر افــراد بــا دارا بودن مشــخصات زیر ماهیانــه 1۰۰ 

هــزار تومــان پرداخــت خواهــد شــد.
کــه هیــچ یــک از اعضــای خانــواده آنهــا  افــرادی 
حقــوق دریافــت نمی کننــد، افــرادی که هیچ یــک از 
اعضــای خانــواده آنهــا بیمــه پــرداز نباشــند، افــرادی 
کــه اعضــای خانوارشــان طبــق شــاخص های بانکی 
کــه در  از درآمــد حداقلــی برخــوردار باشــند و افــرادی 

گــروه یارانــه معیشــت بگیــر باشــند.

گــزارش جدیــد  در  پــول  المللــی  بیــن  صنــدوق 
گذشــته  ســال  اقتصاد ایــران  کــرد  اعــام  خــود 
رشــد مثبــت داشــته اســت. صنــدوق بین المللــی 
وضعیــت  از  خــود  شــده  بازبینــی  گــزارش  پــول 
کشــورهای مختلــف را بــه روز رســانی  اقتصــادی 
کــه قســمت مربــوط به ایــران، تغییــرات قابــل  کــرد 
گــزارش جدیــد صندوق  توجهــی داشــته اســت. در 
بین المللــی پــول همچنیــن پیــش بینــی شــده 
اســت در ســال جاری رشــد اقتصادی ایران بیشــتر 
کــه پیــش تــر با  از ســال قبــل خواهــد بود. ایــن نهــاد 
توجــه به تشــدید تحریم هــای آمریکا بر ضد ایــران و 
کــرده بــود رشــد  کرونــا پیش بینــی  گســترده  شــیوع 
اقتصادی ایــران در ســال ۲۰۲۰ منفــی پنــج درصــد 
گــزارش جدیــد خــود رشــد نهایی ایــران  باشــد، در 
قابــل توجــه، ۱.۵  بــا اصاحــی  را  قبــل  در ســال 
ســال های  در  اقتصاد ایــران  کــرد.  اعــام  درصــد 
۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیــز بــا رشــد منفــی مواجــه و بــه ترتیب 

کوچک تــر شــده بــود و بدیــن  ۶.۵ و ۵.۴ درصــد 
ترتیــب رکــود اقتصادی ایــران در ســال ۲۰۲۰ رســمًا 

پایــان یافتــه اســت.
تورمکممیشود

گــزارش قبلــی، صنــدوق بین المللــی  بــه ماننــد 
کاهشــی شــدن  پــول روی عقیــده خــود مبنــی بــر 
نــرخ تورم ایــران اســتوار مانــده اســت. این نهــاد 
نــرخ تــورم در ایــران را تــا پایــان امســال ۳۶.۵ درصــد 
کــه ۱.۵ درصد از بــرآورد قبلی این  کــرده  پیش بینــی 
نهــاد بیشــتر اســت. صنــدوق بین المللــی پــول هم 
کــه بــا از ســرگیری رونــد  کــرده اســت  چنیــن اعــام 

نزولــی نــرخ تورم، در ســال ۲۰۲۲ شــاهد تــورم ۲۷.۵ 
درصــدی در ایــران خواهیــم بــود.

ترتیــب  بــه   ۲۰۱۸ و   ۲۰۱۹ ســال های  در  ایــران 
کــرده بــود. تورم هــای ۲۶ و ۲۵ درصــدی را تجربــه 

ترازحسابجاری
تــراز حســاب جاری ایــران را در ســال  ایــن نهــاد 
تولیــد  از  درصــد   ۰.۷ منفــی  معــادل  جــاری 
ناخالــص داخلــی و بــرای ســال ۲۰۲۱ معــادل ۱.۳ 
پیش بینــی  داخلــی  ناخالــص  تولیــد  از  درصــد 
کــرده اســت. این بــرای نخســتین بــار در طــول ۱۰ 
که ایــن حســاب در ایــران منفــی  ســال اخیــر اســت 
از  یکــی  کان  کمــا حال ایــران  با ایــن  می شــود. 
کشــور منطقــه و جهــان  بهتریــن شــرایط را در بیــن 

دارد. زمینــه  در ایــن 
نرخبیکاری

نــرخ  پــول،  بین المللــی  صنــدوق  اعــام  طبــق 
ــرخ بیــکاری  بیــکاری امســال ایران ۱۱.۲ درصــد و ن

ســال آینــده ۱۱.۷ درصــد خواهــد بــود.

بسته خبری بازار؛ 
اعالم قیمت کاالهای اساسی در »رمضان«

»کمک معیشتی« جدید در آستانه ماه مبارک رمضان، 
برای ۶۰ میلیون نفر واریز خواهد شد

پایان رکود اقتصادی ایران

گزارشربخ

کــه در پایــان  تمامی مالــکان خودرو هــای لوکــس، 
هــر ســال مجمــوع ارزش خــودرو آن هــا بالــغ بــر یــک 
میلیــارد تومــان اســت، مشــمول پرداخــت مالیــات 

ســاالنه خــودرو شــدند.
کــه نماینــدگان  در پنجــم اســفند مــاه ســال ۹۹ بــود 
مجلــس شــورای اســامی در طــی جلســه علنــی، 
بررســی بخش هــای درآمــدی الیحــه بودجــه ســال 
۱۴۰۰، بنــد الحاقــی ۷ تبصــره ۶ مــاده واحــده الیحــه 

بودجــه را مــورد بررســی قــرار داده انــد.
تــا تمامی مالــکان  کردنــد  بــر اســاس آن مصــوب 
خودرو هــا )اعــم از اشــخاص حقیقــی و حقوقــی( 
ســواری  خودرو هــای  مختلــف  مدل هــای 
شــماره  دارای  کابیــن  دو  وانت هــای  از  )اعــم 
کمتــر از  انتظامی شــخصی بــه نــام خــود و فرزنــدان 
کــه در پایــان هــر  ۱۸ ســال و محجــور تحــت تکفــل( 
ســال مجمــوع ارزش خــودرو آن هــا بالــغ بــر یــک 
میلیــارد تومــان اســت، مشــمول پرداخــت مالیــات 

شــوند. خــودرو  ســاالنه 
ایــن داســتان در حالــی در ســال ۱۴۰۰ اجــرا خواهــد 
کــه برخــاف بســیاری از نقــاط دنیــا، خــودرو  شــد 
کاالی مصرفــی بــودن،  کشــور مــا بــه جــای یــک  در 
کاالی ســرمایه ای شــناخته می شــود و  بــه عنــوان 
ــه در  ــر علیرغم اینک کیلومت ــش  ــان و افزای ــذر زم گ ــا  ب
ــا ۵۰ درصــد  کثــر نقــاط دنیــا قیمــت یــک خــودرو ت ا
ــر عکس ایــن  ــا ب کشــور م هــم افــت می کنــد، امــا در 
ــر  کپچ ــو  ــا رن ــیتروئن C۳ ی ــا س ــرا رخ داده و مث ماج
کــه روزی بــا قیمــت حــدود ۱۰۰ تــا ۱۲۰ میلیون تومان 
پیــش فــروش شــدند این روز هــا قیمــت نمونه هــای 
کارکــرده اش تــا حــدود ۸۰۰ میلیــون تومــان هــم 

میرســد!
تمامی محصــوالت  خصــوص  در  مســئله  ایــن 
داخلــی و مونتــاژی و... هــم صــدق می کنــد و بــرای 
کیــا ســراتو مونتــاژ داخــل آپشــنال بــا  مثــال قیمــت 
موتــور ۲ لیتــری در عــرض ۵ ســال از ۱۰۰ میلیــون 
در ایــن  تومــان  میلیــون   ۸۰۰ حــدود  بــه  تومــان 
کتور هــای  کــه یکــی از فا گرچــه  بــازار رســید. ا روز 
مهــم افزایــش نامتعــارف قیمــت خــودرو بــه ویــژه 
گهانــی قیمــت ارز بــوده  نمونه هــای وارداتــی رشــد نا

اســت.
ــر در ایــن خصــوص  ــی ملموس ت ــر بخواهیــم مثال گ ا
کــه بــر طبق ایــن قانــون آنچــه  گفــت  بزنیــم بایــد 
ــای  ــه خودرو ه ک ــوده  ــت، این ب ــخص اس ــا مش کام
تــا ســقف یــک میلیــارد تومــان از پرداخــت معالیــات 

کــه تعریــف  معــاف شــده اند. مــورد دوم ایــن بــوده 
کشــورمان نامناســب و غیــر  خــودروی لوکــس در 

علمی اســت.
ارزش گذاری خودروهای لوکس چگونه است؟

گفــت  کارشــناس صنعــت خــودرو در  مســیح فرزانــه 
گــروه  گــو بــا  خبرنــگار صنعت،تجــارت و کشــاورزی  و 
گفــت: در  اقتصــادی باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
کــه بــاالی ۲۵۰۰ ســی  کجــای دنیــا خودرویــی  هیــچ 
از  گنجایــش پیشــرانه داشــته و قیمــت آن  ســی 
کاس خودرو هــای  ۴۰ هــزار دالر بیشــتر اســت، در 

ــد. ــرار نمی گیرن لوکــس ق
کرد: ایــن تعریــف نامناســب ســبب شــده تــا  او بیــان 
در ایــن قانــون نیــز بســیاری از خودرو هــا از برند هــای 
گذشــته  عمرشــان  از  سال هاســت  کــه  آســیایی 
گرفتــه و موظــف بــه پرداخــت  در ایــن ردیــف قــرار 
مالیــات شــوند. آیــا بــه واقــع در همــه جــای دنیا یک 
دســتگاه هیوندای سوناتا هایبرید یا تویوتا کمری، 
کیــا اپتیمــا و حتــی برخــی خودرو هــای چینــی )کــه 
خورده انــد(  میلیــارد   ۱ بــاالی  قیمتــی  برچســب 
می شــوند؟ این ها  محســوب  لوکــس  خــودروی 
همــه خودرو هــای اقتصــادی خانوادگــی هســتند.

داد:  ادامــه  خــودرو  صنعــت  کارشــناس  ایــن 
کــه رخ داده، ایــن اســت بســیاری  اتفــاق دیگــری 
برند هــای  جملــه  )از  اروپایــی  برند هــای  از 
کشــورمان اصــا  آلمانــی و ایتالیایــی و...( در بــازار 
خودرو هــای روز دیگــر محســوب نمی شــوند زیــرا 
کشــور  در  وارداتــی  خودرو هــای  ســری  آخریــن 
معــدود مدل هــای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و مابقــی زیر ایــن 

هســتند. ســال 
کــرد: وقتــی نگاهــی بــه قیمت هــای  فرزانــه تشــریح 
در  وارداتی هــا  ویــژه  بــه  خودرو هــا  روز هــای   ایــن 
گویــی ارزش  بــازار کشــور می اندازیــم، بــه نظرمی آیــد 
گــذاری آن هــا نــه بــا دالر حــدود ۲۵ هــزار تومــان بلکه 
بــا دالر حــدود ۴۰ هــزار تومــن محاســبه شــده اســت، 
کــه یــک  بــرای مثــال همیــن مســئله ســبب شــده 
دســتگاه ب ام و ســری ۷ مــدل ۲۰۱۸ فــول آپشــن 
کــه می تــوان قیمتــی  کربــن بلــک  کیلومتــر  صفــر 
حــدود ۱۰۰ هــزار دالر را برایــش در بازار جهانی متصور 
ــا حــدود ۸ میلیــارد تومــان هــم در  بود ایــن روز هــا ت

کشــورمان رســیده اســت! بــازار 
او ادامــه داد: یعنــی یــک ماشــین ۱۰۰ هــزار دالری 
کــه می شــود چهــار  ضــرب در دالر ۴۰ هــزار تومانــی 
میلیــارد تومــان و تقریبــا نزدیــک ۱۰۰ درصــد هــم 
تــا به ایــن  عــوارض واردات روی آن لحــاظ شــده 
کامــا غیــر منطقــی حــدود هشــت میلیــارد  عــدد 

تومــان رســیده اســت.
گــر قیمــت دالر را همــان  کــرد: حــال ا فرزانــه بیــان 
حــدود ۲۵ هــزار تومــان در نظــر بگیریــم، ارزش ایــن 
دالر!  هــزار   ۳۲۰ می شــود  بازار ایــران  در   ۷ ســری 
یعنــی شــما برای یک ماشــین ۳ ســال کهنــه )چون 
 ۲۰۲۱ مــدل  دنیــا  بــازار  امــروز  تمامی خودرو هــای 
و ۲۰۲۲ خواهنــد بــود( از برنــد ب ام و، هم انــدازه 
کــه در همــه جــای دنیــا  کرده ایــد  پولــی را پرداخــت 
می تــوان با ایــن حــدود ۳۲۰ هــزار دالر آخریــن مــدل 

کــرد. رولزرویــس ریــت را خریــداری 
کــرد: حــال  کارشــناس صنعــت خــودرو تشــریح  ایــن 

کــه چندیــن  کنیــد قــرار اســت از ایــن مالکــی  تصــور 
کــرده و  ــر ارزش واقعــی یــک خــودرو را پرداخــت  براب
ــه  یکبــار هــم عــوارض و مالیــات چندیــن و چندگان
کــرده و از طرفــی ســوخت  وارداتــش را هــم پرداخــت 
کرده و ورود قطعات یدکی ماشین آن  آزاد استفاده 
هــم ممنــوع اســت و بــا چنــد برابــر ارزش جهانــی آن 
کــه واردات خــودرو  را میخــرد و از طرفــی در شــرایطی 
کــه ممنــوع شــده، مجــددا  بیــش از ۳ ســال اســت 
کــه بــرای یــک ســال بیــش از ۲۰۰  خواســته می شــود 
میلیــون تومــان )برای یک ســری ۷ ب ام و( مالیات 

کنــد. پرداخــت 
کــه هــدف  کامــا واقفــم  گفــت: بر ایــن مســئله  او 
افزایــش  ســبک،  به ایــن  مالیــات  دریافــت  از 
درآمد هــای دولــت، بازتوزیــع ثــروت و جلوگیــری 
از فعالیت هــای احتــکاری اســت، اما ایــن ســئوال 
کــه آیــا در ســایر نقــاط دنیــا تعریف  مطــرح می شــود 
ــر نســبت قیمــت  دریافــت مالیــات از خــودرو بنــا ب
می شــود؟  محاســبه  کشــور  همــان  بــازار  در  آن 
شــاید یکــی از مناســب ترین مثال هــا در ایــن زمینــه 
کــه محاســبه مالیــات ســالیانه  کشــور آلمــان باشــد 
کتورهایــی، چون  یــک خــودرو متضمــن بررســی فا
کربــن تولیــد شــده در یــک  کســید  میــزان دی ا
گنجایــش موتــور، وزن و نــوع ســوخت  کیلومتــر، 

اســت. و... 
کــرد: بــر  کارشــناس صنعــت خــودرو تشــریح  ایــن 
کشــوری هماننــد آلمــان،  طبــق همیــن فرمــول در 
میــزان مالیــات یــک دســتگاه ب ام و ۷۳۰ مــدل 
۲۰۱۸ بــا موتــور بنزینــی ۴ ســیلندر ۱۹۹۸ ســی ســی و 
کیلومتــر تنهــا  کــه در هــر یــک  وزنــی معــادل ۱.۸ تــن 
کربــن تولیــد می کنــد دقیقــا  کســید  گــرم دی ا  ۱۳۴
چیــزی حــدود ۱۲۰ یــورو )بــا یــوروی ۳۰ هــزار تومــان( 
معــادل ۳ میلیــون و ۶۰۰ هــزار تومــان اســت که برای 
کشــورمان تنهــا بدلیــل شــرایط  همیــن خــودرو در 
غیــر واقعــی قیمتــی بــه حــدود ۲۰۸ میلیــون تومــان 

می رســد.
مذکــور  خــودروی  گــر  ا مالیــات  محاســبه این  در 
بیشــتری  آالیندگــی  )بدلیل اینکــه  باشــد  دیــزل 
ســراغ  وقتــی  و  افــزوده  مالیــات  میــزان  بــر  دارد( 
آالیندگــی  )بدلیــل  می رویــد  خودرو های هایبریــد 
کمتــر( بــه مراتــب پایین تــر بــوده و بــرای مثــال در 
کشــور آلمــان میــزان مالیــات ســاالنه تویوتــا پریــوس 
مدل ۲۰۱۶ برابر با ۱۱۴ یورو اســت. محاســبه همین 
کــه در هــر  مالیــات بــرای لکســوس NX۳۰۰ هایبریــد 
کســید کربــن تولیــد می کنــد  گــرم دی ا کیلومتــر، ۱۲۰ 

در حالــی در آلمــان دقیقا ســه میلیون تومان اســت 
کشــورمان ۵۳ میلیــون  کــه در محاســبه جدیــد در 

تومــان تعییــن شــده اســت.
خودروهای لوکس، باید مالیات دهند

اقتصــادی  کمیســیون  ابراهیمی رئیــس  پــور 
گــو بــا خبرنــگار  گفــت و  مجلــس شــورای اســامی در 
اقتصــادی  گــروه  کشــاورزی  و  صنعت،تجــارت 
کاالیــی  هــر  گفــت:  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه 
و  عرضــه  از  متاثــر  می شــود،  گــذاری  قیمــت  کــه 
ــا 2 ســال  ــه طــی یــک ت ک ــی  ــا تغییرات تقاضاســت. ب
کاالهــا  ــم، قیمــت بســیاری از  گذشــته شــاهد بودی
افزایــش یافتــه اســت. ایــن مقــام مســئول تشــریح 
بــا توجــه  کــه  کــرد: سیاســت مجلس ایــن اســت 
کمبــود مــواد ارزش در شــرایط تحریــم، اولویــت  بــه 
در  باشــد.  لوکــس  غیــر  کاالی  بــه  ارز  تخصیــص 
کاالی اساســی ســپس واســطه ای  ــه  قــدم اول ارز ب
اختصــاص می یابــد. حداقــل در 2 ســال اخیــر از 

بوده انــد.  مســتثنا  ارز  تخصیــص 
او در خصــوص اســاس قیمــت گذاری مالیــات برای 
خودروهــای لوکــس، گفت: قیمت بر اســاس میزان 
کنــون در مصوبــه  عرضــه و تقاضــا و نــرخ ارز اســت. ا
بودجــه امســال از خودروهــای لوکــس قــرار اســت 
گرفتــه شــود و قیمــت آن بــر اســاس میــزان  مالیــات 

عرضــه و تقاضــا، شــرایط بــازار و نــرخ ارز اســت. 
ــب باشــد میــزان مالیــات ســالیانه یکــی  شــاید جال
دنیــا  خودرو هــای  آالینده تریــن  و  گران تریــن  از 
کنیــم. مالیــات  در آلمــان را نیــز برایتــان محاســبه 
یــک ســاله بوگاتــی شــیرون مــدل ۲۰۲۱ بــا موتــور 
کیلومتــر  کــه در هــر  ۱۶ ســیلندر ۸ هــزار ســی ســی 
ــن تولیــد  کرب کســید  ــرم دی ا گ چیــزی حــدود ۵۱۶ 
می کنــد، حــدود ۲۳۰۰ یــورو برابــر بــا شــصت و نــه 
میلیــون تومــان اســت. در هــر حــال، بایــد گفت ایــن 
خودرو هــای  از  مالیــات  دریافــت  جدیــد  ســبک 
بــاالی یــک میلیــارد تومان نه تنها علمی و مناســب 
نیســت بلکــه بــر روی قیمــت آن هــا در بــازار امســال 
نــه تاثیــر خاصــی می گــذارد و نــه از معامات ایــن 
خودرو هــا بــه میــزان قابــل توجهــی می کاهــد. در 
کــه عمومــا  بحــث خودرو هــای بــاالی یــک میلیــارد 
مدل هــای وارداتــی را شــامل می شــوند تنهــا بــاز 
شــدن مجــدد در هــای واردات می توانــد بیــن ۴۰ تــا 

کاذب امــروز آن هــا بکاهــد. ۵۰ درصــد از قیمــت 
گــر نــرخ ارز نیــز در ایــن میــان  کنیــد ا حــاال محاســبه 
کاهــش یابــد آیــا همچنــان قیمــت تویوتــا لندکــروزر 

مــدل ۲۰۱۰ حــدود ســه میلیــارد خواهــد بــود؟

معیار اخذ مالیات از خودروها چیست؟

خودروهای لوکسی که مالیاتی شدند 
خبر

گــذاری  مجامــع الکترونیــک شــرکت های ســرمایه 
اســتانی ســهام عدالــت قــرار بــود ۲۰ اســفند ســال 
گذشــته برگــزار شــود، امــا بــه تعویــق افتــاد و آخریــن 
کــه انتخابــات مذکــور از  کــی از آن اســت  اخبــار حا
ــد  ــزار خواه ــه برگ ــت و در چندمرحل ــر اردیبهش اواخ
شــد. بر ایــن اســاس تــا تاریــخ ۲۸ فروردیــن افــرادی 
مدیــره  هیــات  عضویــت  بــه  دارنــد  تمایــل  کــه 
انتخــاب  اســتانی  گــذاری  ســرمایه  شــرکت های 
شــوند، فرصــت دارنــد در ســامانه ســتان ســازمان 

کننــد. بــورس و اوراق بهــادار ثبــت نــام 
کــه بعــد از آزادســازی ســهام عدالــت  مشــموالنی 
ــرای مدیریــت ســهام خــود  روش غیــر مســتقیم را ب
شــرکت های  دار  ســهام  بودنــد،  کــرده  انتخــاب 
گــذاری اســتانی شــده بودنــد و قــرار بــود  ســرمایه 
مجامع ایــن شــرکت ها در ۲۰ اســفندماه ســال ۱۳۹۹ 
بــرای انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره برگــزار شــود. 
بر ایــن اســاس، قــرار بــود مشــموالن بــا ثبــت نــام در 
ســجام در مجامــع شــرکت ها حضــور یابنــد و اعضــا 
کننــد اما ایــن انتخابــات در موعــد مذکــور  را انتخــاب 
برگــزار نشــد و آخریــن اخبــار از برگــزاری انتخابــات 

مذکــور در اواخــر اردیبهشــت مــاه حکایــت دارد.
شــورای  تصمیــم  آخریــن  طبــق  راســتا،  در ایــن 
گذشــته برگــزار شــد، افــرادی  کــه شــب  عالــی بــورس 
مدیــره  هیــات  عضویــت  بــه  دارنــد  تمایــل  کــه 
انتخــاب  اســتانی  گــذاری  ســرمایه  شــرکت های 
شــوند، تــا تاریــخ ۲۸ فروردیــن مــاه فرصــت دارنــد 
در ســامانه ســتان ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
ثبــت نــام کننــد. انتخابــات هــم از اواخر اردیبهشــت 
تــا اواســط خردادمــاه برگــزار خواهــد شــد. شــرایط 
شــرکت ها  مدیــره  هیــات  در  عضویــت  و  شــرکت 
کــه  مطابــق مقــررات ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
جــاری  شــده  پذیرفتــه  شــرکت های  همــه  بــرای 

اســت، خواهــد بــود و ارتباطــی بــه ســابقه نخواهــد 
داشــت. همچنیــن افــراد بایــد شــرایط الزم را داشــته 
گفتــه محمدعلــی  و تاییــد صاحیــت شــوند. بــه 
دهقــان دهنــوی - ســخنگوی شــورای عالــی بــورس 
- پــس از ثبــت نام متقاضیان، صاحیت ها بررســی 
ــتان  ــر اس ــرای ه ــات ب ــزاری انتخاب ــان برگ ــده و زم ش
کــه تعــداد ســهامداران این  اعــام می شــود. از آنجا
برگــزاری  امــکان  اســت،  توجــه  قابــل  شــرکت ها 
کرونایــی  مجامــع بــه صــورت فیزیکــی در شــرایط 
صــورت  بــه  مجامــع  بنابرایــن  نــدارد.  وجــود 
الکترونیکــی برگــزار خواهد شــد و احــراز هویت ها هم 

بــه صــورت الکترونیکــی خواهــد بــود.
ثبت نام در سجام، پیش شرط ثبت رای

مشــموالن ســهام عدالت باید توجه داشــته باشــند 
کــه چنانچــه میخواهنــد در مجامــع شــرکت های 
کننــد، حتمــا بایــد  گــذاری اســتانی شــرکت  ســرمایه 
 WWW.SEJAM.IR در ســامانه ســجام بــه نشــانی
کــرده باشــند. ثبــت نــام مــردم در ســجام  ثبــت نــام 
وقتــی  و  اســت  الکترونیکــی  هویــت  احــراز  بــرای 
برگــزار می شــود  الکترونیکــی  بــه صــورت  مجامــع 
کــه همــان ســهام  باید ایــن اطمینــان حاصــل شــود 
کننــده، رای خــود را در ســامانه بــه  دار ثبــت نــام 
گفتــه دهنــوی متوســط ثبــت  ثبــت می رســاند. بــه 
نــام افــراد در ســامانه ســجام بــه ۶۵ درصــد رســیده 
اســت، یعنــی ۶۵ درصــد افــراد ثبــت نــام ســجام را 
ــات  ــرای انتخاب ــه ســرانجام رســاندند و مشــکلی ب ب
بــه ۸۰  عــدد  اســتان ها این  از  بعضــی  در  ندارنــد. 
درصــد هــم رســیده اســت و قاعدتــا تــا فرصــت باقــی 
مانــده، افــراد بیشــتری می تواننــد در ایــن ســامانه 
برگــزاری  اولویــت  اســتان هایی  کننــد.  نــام  ثبــت 
کــه بیشــترین تعــداد ثبــت نــام را  مجامــع را دارنــد 

داشــته باشــند.

جزئیاتبرگزاریانتخاباتهیاتمدیرهسهامعدالت
اعالمشد
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شــهرها بــه مثابــه یک موجود زنــده همــواره در حال 
توســعه بــوده و ماننــد هــر ارگانیــزم دیگــری در حــال 
کیفــی هســتند، در ایــن مســیر رشــد و  کّمــی و  رشــد 
حرکــت تکاملــی، بخش هــای جدیــدی بــه شــهر 
اضافــه شــده و بخش هــای قدیــم تغییــر می یابــد.

کــرده  کالنشــهر اصفهــان نیــز بــر مــدار توســعه حرکت 
و درصــدد اجــرای پروژه هــای اساســی و زیرســاختی 
اســت. یکــی از ایــن اقدامــات بســیار مهــم و حیاتــی 
در قســمت شــرق اصفهــان بــا اجــرای رینــگ چهارم 
حلقــه حفاظتــی شــهر اصفهــان رقــم زده شــد تــا 
بر ایــن اســاس مشــکل تــردد خودروهــای ســنگین 
داخــل شــهر بــه صــورت زیربنایــی رفــع و عبــور و مرور 

تســهیل شــود.
غیرهمســطح  تقاطــع  و  پل هــا  مجموعــه  پــروژه 
در  مهــم  پروژه هــای  از  یکــی  ســلیمانی  شــهید 
کــه از فروردیــن  مســیر رینــگ حفاظتــی شــهر اســت 
کــه در پنــج پــل  مــاه ۹۸ اجرایــی شــد؛ این پــروژه 
غیرهمســطح طراحــی شــده اســت در روان ســازی 

ترافیکــی شــرق اصفهــان تأثیــر بســزایی دارد.
بــا احــداث مجموعــه پل هــا و تقاطــع غیرهمســطح 
شــهید ســلیمانی نــه تنهــا مــردم اصفهــان بلکــه 
کشــور از جملــه شــهرهای  مــردم ســایر شــهرهای 
کــه  یــزد، شــیراز، زاهــدان، بندرعبــاس و غیــره نیــز 
از این مســیر با ســختی و پذیرش ریســک خطر عبور 

می کردنــد بــه راحتــی تــردد می کننــد.
در ایــن راســتا بــه منظــور اطــالع هــر چــه بیشــتر 
شــهروندان از ابعــاد مختلــف اجــرای پــروژه شــهید 
ســلیمانی، بــا »ایــرج مظفر« معــاون عمران شــهری 
شــهردار اصفهــان گفــت و گویــی انجــام داده ایــم که 

مشــروح آن را در ادامــه می خوانیــد:
از روند اجرای پروژه شهید سلیمانی بگویید

پــروژه مجموعــه پل هــا و تقاطــع غیــر همســطح 
کیلومتر صفــر حلقه حفاظتی  شــهید ســلیمانی در 

کارخانــه قنــد قــرار دارد. شــهر و در مجــاورت 
عملیــات اجرایــی احداث ایــن پــروژه اردیبهشــت 
شــهید  پــل  تکمیــل  بــرای  شــد؛  آغــاز  ســال ۹۸ 
ســلیمانی قــرارداد ۲۴ ماهــه بــا پیمانــکار وجــود 
کار جهــادی ظــرف ۲۰ مــاه بــه پایــان  داشــت، امــا بــا 
شــهید  پــروژه  اجرایــی  عملیــات  آغــاز  بــا  رســید. 
ــه مســیر ورودی و  ــوط ب ســلیمانی و مشــکالت مرب
خروجــی ضلــع غربــی میــدان مرکــزی میــوه و تــره 
بــار، تغییــرات عمــده ای در ایــن پــروژه انجــام شــده و 

منجــر بــه افزایــش حجم هــای پــروژه شــد.

همچنیــن تعداد زیادی تأسیســات در مســیر پــروژه 
ــت،  ــود داش ــالب وج ــرق و فاض گاز، ب ــه آب،  از جمل
امــا علــی رغــم وجــود تمــام ســختی ها و مشــکالت، 
کــه  شــهرداری اصفهــان بــا توجــه بــه مقادیــر زیــادی 
به ایــن پــروژه اضافــه شــد، مراحــل نهایــی آن را بــه 
کــه بــا تکمیــل عملیــات  اتمــام رســاند بــه طــوری 
بتن ریــزی، دیواره ســازی تمــام پل هــا همچنیــن 
عملیــات جدول گــذاری و آســفالت آن انجــام شــد.
در خصــوص ابعــاد فنــی پــروژه شــهید ســلیمانی 
توضیــح دهید؟ ایــن پــروژه در چنــد ســطح اجرایــی 

ــت؟ ــده اس ش
مســاحت کل محدوده ایــن پــروژه حــدود ۲۰ هکتــار 
ــه حــدود یــک هــزار و ۴۰۰ متــر آن در طــول  ک اســت 
حلقــه حفاظتــی و یــک هــزار و ۵۰۰ متــر در مســیر 
خیابــان جــی تحــت تأثیــر اجرای ایــن پــروژه قــرار 

دارد.
ایــن پــروژه دارای پنــج پــل در چهار ســطح اســت که 
پــل شــماره یــک بــه طــول ۴۹۳ متــر و عــرض ۱۴ متــر 
و ۳۰ ســانتی متــر بــرای حرکــت شــرق بــه جنــوب و در 

ارتفــاع مثبــت ۱۴ احداث شــده اســت.
پــل شــماره دو پــروژه شــهید ســلیمانی به طــول ۲۰۰ 
متــر و عــرض ۱۷ متــر و ۹۰ ســانتی متر بــرای حرکــت از 
ســمت شــمال بــه جنــوب در ارتفــاع مثبــت هفــت 

اســت.
پــل شــماره ســه بــه طــول ۱۷۷ متــر و عــرض ۱۷ متــر 
و ۹۰ ســانتی متر بــرای حرکــت جنــوب بــه شــمال در 
تــراز هفــت متــر احــداث شــده و پــل شــماره چهــار به 
طول ۱۰۶ متر مربع و عرض ۱۸ متر و ۲۵ ســانتی متر 
کــه حرکــت غــرب بــه  در ســطح مثبــت هفــت اســت 
لوپ هــای  از طریــق  بــه شــرق  و جنــوب  شــمال 
را  تقاطــع  جنــوب  بــه  شــمال  ضلــع  در  احداثــی 

کــرده اســت. تســهیل 

پــل شــماره پنــج ۱۲۵ مترمربــع و عــرض ۱۴ مترمربــع 
بــه صــورت زیرگــذر در ســطح منفــی هفــت متــر، 
در  می دهــد؛  انجــام  را  شــرق  بــه  شــمال  حرکــت 
تمــام  پــروژه  در ایــن  گفــت  می تــوان  مجمــوع 
انجــام  همســطح  غیــر  صــورت  بــه  حرکت هــا 
کل پل ســازی انجــام شــده  می شــود. مســاحت 
کــه  ۱۷ هــزار و ۶۴۰ مترمربــع بــوده و مســیرهایی 
گــردش   A در ایــن پــروژه ســاخته شــده اســت رمــپ
بــه راســت جنــوب بــه شــرق بــه طــول ۴۳۹ متــر و 
ــه چــپ غــرب  ــردش ب گ ــه  ک  A ــوپ ــر، ل عــرض ۱۱ مت
بــه شــمال بــه طــول ۲۹۵ متــر و عــرض ۱۱ متــر، رمــپ 
گــردش بــه راســت شــرق بــه شــمال بــه طــول ۶۰۹   B
گــردش به چپ  متــر و عــرض ۱۱ متــر، لــوپ B حرکــت 
جنــوب بــه شــرق بــه طــول ۳۳۰ متــر و عــرض ۱۱ متــر، 
گــردش بــه راســت شــرق بــه جنــوب بــه   C رمــپ
گــردش بــه   D طــول ۴۳۸ متــر و عــرض ۱۱ متــر، رمــپ
راســت شــمال بــه غــرب بــه طــول ۵۷۰ متــر و عــرض 

ــت. ــر اس ۱۱ مت
اتصــال بــه پــل یــک از مســیر شــرق، یــک هــزار و ۱۴۳ 
متــر بــا عــرض ۱۱ متــر و اتصــال رمپ زیرگذر پــل پنج از 
طریــق شــمال تــا خروجــی آن ۸۵۷ متــر بــه عــرض ۱۱ 
متــر اســت؛ همچنیــن بانــد شــرقی حلقــه حفاظتی 
ــا عــرض ۱۶ متــر و بانــد غربــی  یــک هــزار و ۴۰۰ متــر ب
حلقــه حفاظتــی بــه طــول یــک هــزار و ۴۰۰ و عــرض 

۱۶ متــر اســت.
در مجمــوع در پــروژه شــهید ســلیمانی یــک هــزار 
و ۳۶۲ مترمربــع بــا عــرض متوســط ۱۴ متــر و ۸۵ 

کنــدرو احــداث شــده اســت. ســانتی متر 
ــروژه  ــن پ ــده در ای ــام ش ــفالت انج کل آس ــاحت  مس
۱۲۲ هــزار مترمربــع بــا ضخامــت ۱۰ تــا ۱۲ ســانتی متر 
)بــه صــورت متغیــر( اســت؛ از مــوارد دیگر ایــن پــروژه 
بــرای دفــع آب هــای ســطحی، دو ســپتیک ۱۲۰ 

مترمکعبــی بــا یــک ســپتیک ۱۸۰ مترمکعبــی و یک 
ــا ۵۶ حلقــه چــاه  ســپتیک ۶۰ مترمکعبــی همــراه ب

ــت. ــطحی اس ــای س ــع آب ه ــع آوری و دف جم
مترمربــع   ۳۰۰ و  هــزار  ســه  حــدود  پــروژه  در ایــن 
نرده گــذاری در قســمت های مختلــف متناســب 
گــذاری،  گاردریــل  بــا پل هــا، یــک هــزار و ۱۰۰ متــر 
هــزار  بنــدی، ۷۰  آرماتــور  تــن  و ۳۰۰  هــزار  هشــت 
قالــب  مترمکعــب بتن ریــزی، ۶۷ هــزار مترمربــع 
کی، بیس  بنــدی، ۵۰۰ هــزار مترمکعب عملیات خا
و ســاب بیــس، حــدود ۱۳ هــزار متــر طــول حفــاری 
ــا ارتفــاع ۱۵ تــا ۴۵ مترمربــع انجــام شــده  شــمع ها ب
اســت. مجمــوع مســاحت فضــای ســبزی کــه در اثــر 
احداث ایــن پــروژه بــرای شــهر ایجاد شــده ۶۹ هــزار و 

۸۰۰ مترمربــع اســت.
کــه دارای قــرارداد  هزینه هــای اجرایــی بــرای پــل 
میلیــارد  حــدود ۱۳۰  اســت،  عمــران  ســازمان  بــا 
تومــان بــوده و ۱۳ میلیــارد و ۱۰۰ میلیــون تومــان نیــز 
بــا شــرکت های تاسیســاتی تهاتــر یــا دیگــر اقدامــات 
شــده اســت. برای اجرای فضای ســبز پروژه شــهید 
ســلیمانی حدود ۳.۳ میلیارد تومان هزینه شــده و 
بــرای روشــنایی پــروژه پنــج میلیــارد تومــان و حــدود 
ســه میلیــارد تومان برای نورپــردازی پروژه اعتبــار در 

گرفتــه شــده اســت. نظــر 
گی های بارز پروژه شهید سلیمانی کدام  ویژ

است؟
غیرهمســطح  تقاطــع  و  پل هــا  مجموعــه  پــروژه 
شــهید ســلیمانی یکــی از بزرگتریــن پروژه هــای اجــرا 
شــده شــهرداری اصفهان در ســال های اخیر اســت 
که از نظر شــکل ســازه و معماری برای آن ۱۲ ســتون 
ــار در ایــران طراحــی و اجــرا  ــرای اولیــن ب V شــکلی ب
شــده و ترافیــک شــرق شــهر اصفهــان بــا اجرای ایــن 

کاهــش یافتــه اســت. پــروژه بــه طــور چشــمگیری 
کار بــا توجــه به حــدود ۲۲۵ قــراردادی  ایــن حجــم از 
بــا همدلــی،  کــرده  منعقــد  عمــران  کــه معاونــت 
کالن  همراهــی و حمایت هــای بــی دریــغ مدیریــت 
شــهری به ویژه شــهردار اصفهان و اعضای شــورای 
و  مشــاوران  مدیــران،  معاونــان،  اسالمی شــهر، 
کارگاه هــای عمرانــی  ناظــران مشــاوری حاضــر در 
همچنیــن پرســنل ســتادی معاونــت عمــران، در 

موعــد مقــرر محقــق شــده اســت.
ــا  ــا همیــن عــزم ادامــه رینــگ ت ــم ب ــدوارم بتوانی امی
ــانیم  ــان برس ــه پای ــال ۱۴۰۰ ب ــاب را در س ــع آفت تقاط
کاهــش ترافیــک و  تــا شــاهد تأثیــر بســزای آن در 

باشــیم. آالیندگی هــا 

 کالنشهر اصفهان بر مدار توسعه:

آرامش شرق اصفهان ارمغان یک پروژه ۲۰ ماهه
خبرربخ

خبرربخ

خبر

خبر

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان 
ــکن در  ــار ش ــف و هنج ــودروی متخل ــت: ۲۱۵ خ گف
نــوروز ۱۴۰۰ توســط پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 

توقیــف شــد.
ســرهنگ محمدرضــا محمــدی در گفت وگــو بــا مهر 
بــا اشــاره بــه عملکــرد پلیــس راهــور اســتان اصفهــان 
بــا  برخــورد  داشــت:  اظهــار  نــوروز ۱۴۰۰  طــرح  در 
خودروهــای متخلــف عــالوه بــر تخلفات ثبت شــده 
در قانــون بــر اســاس مصوبــات ســتاد اســتانی و ملــی 

کرونــا نیــز صــورت می گرفــت.
وی بــا بیان اینکــه در این ایــام برخورد بــا خودروهای 
کــرد: از این رو  هنجــار شــکن در اولویت بــود، تصریح 
توقیف ۲۱۵ خودروی هنجارشــکن دارای تخلفات 
ســرعت، ســبقت، حرکات نمایشــی و مارپیچ و..... 

در طــرح نــوروز ۱۴۰۰ انجــام شــد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی اســتان اصفهان 

راســتای احقــاق  راهــور در  پلیــس  بیان اینکــه  بــا 
حقــوق شــهروندی نســبت بــه شناســایی، احضــار 
ک  کننــدگان پــال و برخــورد قانونــی بــا مخــدوش 
رو در طــرح  از ایــن  ابــراز داشــت:  اقــدام می کنــد، 
ک و  نــوروز ۱۴۰۰ بــه علــت دســتکاری در ارقــام پــال
ک مخــدوش بیــش از ۶۵ وســیله نقلیــه توقیــف  پــال

فیزیکــی شــد.
کــرد: همچنیــن در ایــن طرح یک هــزار و  وی اضافــه 
ک مخدوش جریمه شــدند. ۵۳۱ وســیله نقلیه پال

غ در اصفهــان برخــالف پیــش از تعطیــالت  بــازار مــر
نــوروز در آرامــش نســبی بــه ســر می بــرد و از نظــر 
بــرای  بــا افزایــش انگیــزه مرغــداران  کارشناســان 
جوجــه ریــزی و تولیــد بیشــتر احتمــال دارد ایــن 

کنــد. آرامــش تــداوم پیــدا 
بازرگانــی و توســعه  امــور  در ایــن زمینــه، معــاون 
تجــارت ســازمان صنعــت، معدن و تجارت اســتان 
غ انگیــزه  گفــت: بــا افزایــش قیمــت مــر اصفهــان 
افزایــش  تولیــد  و  جوجه ریــزی  بــرای  مرغــداران 
غ نیــز با برنامه ریزی مناســب  کــرد و توزیــع مــر پیــدا 
بر ایــن واحدهــای  عــالوه  اســت  انجــام  در حــال 
غ را بــه واحدهای صنفی  کشــتارگاهی هــم فقط مر
اعــالم شــده توزیــع می کننــد و اجــازه ارائــه بــه هیــچ 

ــد. ــا شــخص دیگــری را ندارن واحــد ی
بــا  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  نــادری  اســماعیل 
غ  بیان اینکــه ابالغیــه ممنوعیــت قطعــه بنــدی مــر
ابــالغ شــده اســت  بــه همــه واحدهــای صنفــی 
غ در  مــر بنــدی  زمــان حاضــر قطعــه  : در  افــزود 
واحدهــای قطعــه بنــدی نیــز ممنــوع اســت  البتــه 
کــرده و  غ را خریــداری  احتمال اینکــه افــرادی مــر
تقاضــای قطعه بندی داشــته باشــند وجــود دارد، 

نمی شــود. ممنوعیــت  مشــمول این  کــه 
وی ادامــه داد: ممکــن اســت برخــی از واحدهــای 
ــه  ــه قطع ــدام ب ــی اق ــر قانون ــه و غی ــی مخفیان صنف
محســوب  تخلــف  امــر  که ایــن  کننــد  بنــدی 
برخــورد  آن  بــا  مشــاهده  صــورت  در  و  می شــود 

شــد. خواهــد  قانونــی 
معــاون امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان اظهــار 
غ  در زمــان حاضــر در  گوشــت مــر داشــت: قیمــت  
اصفهــان ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان اســت و بــازار آن در 

شــرایط مطلــوب و متعــادل قــرار دارد.
وزارت  نظــر  از  صنفــی  واحــد  بیان اینکــه  بــا  وی 
کســب باشــد  کــه دارای پروانــه  صمــت اعتبــار دارد 
غ بــه همــه واحدهــای  کــرد: توزیــع مــر خاطرنشــان 
کســب انجــام شــده امــا امــکان ارائــه  دارای پروانــه 
غ بــه واحدهــای صنفــی بــدون مجــوز وجــود  مــر

نــدارد و ایــن افــراد بایــد بــا مراجعــه بــه اتحادیــه 
دریافــت  لیســت  در  فعالیــت  مجــوز  دریافــت  و 

گیرنــد. غ قــرار  کننــدگان مــر
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رییــس 
گفــت: قطعــه بندی  اصفهــان پیــش از ایــن به ایرنــا 
کــز بســته بنــده و  کشــتارگاه ها و مرا گــرم در  غ  مــر
خــرده فروشــی ها تــا اطــالع بعــدی ممنــوع اســت.
کشــاورزی  کــرد: مدیــران جهاد  کیــد  ایــرج موفــق تا
تعاونــی  شــرکت های  مســووالن  و  شهرســتان ها 
دامپزشــکی  شــبکه های  رییســان  و  مرغــداران 
غ  ۴۵ روزه را  ــرای ارســال مــر مکلفنــد تدابیــر الزم ب

کننــد. کشــتارگاه فراهــم  بــه 
کشــاورزی و  وی اظهــار داشــت: ناظــران جهــاد 
کشــتارگاه حضــور فعــال خواهنــد  صمــت نیــز در 
غ زنــده  داشــت و اقــدام بــه تنظیــم و تحویــل مــر
غ طبــق فرم هــای مربوطــه خواهنــد  گوشــت مــر و 

ــرد. ک
غ زنــده  کــرد: هرگونــه خــروج مــر موفــق تصریــح 
غ بــدون مجــوز از اســتان اصفهــان  گوشــت مــر و 

اســت. ممنــوع 
غ  مــر توزیــع  مســوولیت  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
بیــن شهرســتان های مختلــف بــر عهــده ســازمان 
کــه متناســب  صنعــت، معــدن و تجــارت اســت 
کشــتارگاه های اســتان و  گوشــت حاصلــه در  بــا 

جمعیــت هــر شهرســتان انجــام خواهــد شــد.
کشــوری قــرارگاه  کمیته  بــر اســاس بنــد ۳ مصوبات 
غ  کیلوگــرم مــر کشــور نــرخ هــر  غ  ســاماندهی مــر
غ  کثــر قیمــت مــر زنــده ۱۷ هــزار و ۱۰۰ تومــان و حدا
کننــدگان ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومــان  گــرم بــرای مصــرف 

تعییــن شــد.
گوشت بوقلمون،   اســتان اصفهان رتبه اول تولید 
غ، رتبــه  غ و تخم مــر گوشــت مــر رتبــه دوم تولیــد 
گوشــت قرمــز و رتبــه اول تولیــد شــیر  چهــارم تولیــد 
کشــور را داراســت. خــام و رتبــه ســوم تولیــد عســل 

ایــن اســتان دارای ۲ هــزار و ۶۰۰ واحــد مرغــداری 
کشــتارگاه دام  کشــتارگاه طیــور و ۳۳  صنعتــی، ۱۷ 
فــرآوری  و  بســته بندی  مرکــز  هــزار   ۱۰ از  بیــش  و 

دامی اســت. خــام  فرآورده هــای 

از ســال  گفــت:  کشــاورزی ســمیرم  مدیــر جهــاد 
گذشــته، حــدود ســه هــزار و ۲۰۰  ۹۴ تــا پایــان ســال 
کــم فشــار در این  هکتــار طــرح آبیــاری تحــت فشــار و 

شهرســتان اجــرا شــده اســت.
معارفــه  و  تکریــم  جلســه  در  تیمــوری  احمــد 
افــزود:  ســمیرم  فرمانــداری  در  اداره  مدیران ایــن 
بخشــی از این طرح به شــکل بارانی و بخش بیشــتر 
کــه در باغ هــای ســیب بــه  آن از نــوع قطــره ای بــوده 

اجــرا درآمــده اســت.
کشــاورزی در ســمیرم،  کار  گفتــه وی، عمــده  بــه 
ــاری قطــره ای  ــه آبی ک ــاغ ســیب اســت  باغــداری و ب
ع و زمین هــای زراعی نیز  مطلــوب آن بــوده و در مــزار

آبیــاری بــه روش بارانــی اجــرا شــده اســت.
ــا اشــاره به اینکــه  کشــاورزی ســمیرم ب مدیــر جهــاد 
راندمــان آبیــاری نویــن در مقایســه بــا روش  ســنتی 
کــرد: ســطح بازدهــی  بیشــتر اســت، خاطرنشــان 
مطلــوب محصــوالت آبیاری بارانی در بیشــتر مــوارد 
کمتــری  بیشــتر از آبیــاری ســطحی اســت و زمیــن 

ــرای مســیر انتقــال آب هــدر مــی رود. ب
تیمــوری  اظهــار داشــت: در آبیــاری قطــره ای هــم 
کــم آبیــاری و قابــل تنظیــم بــودن  بدلیــل عمــق 
آن، شــاهد صرفه جویــی در میــزان مصــرف آب و 

کشــاورز و باغــدار هســتیم. هزینه هــای 
را  امســال  بهــار  بارندگــی در فصــل  وی وضعیــت 
کیفیــت ســیب  گفــت:  کــرد و  نامطلــوب ارزیابــی 
گذشــته بدلیــل  درختی ایــن شهرســتان در ســال 

آبیــاری و بارندگــی خــوب در مقایســه با ســال قبــل از 
آن بهتــر بــود. بــه گفته ایــن مســوول، در ســال ۱۳۹۸ 
حــدود ۴۰ درصــد از ســیب درختی ایــن شهرســتان 
کــه در ســال ۹۹ ایــن رقــم  درجــه یــک بــود در حالــی 

ــه ۶۰ درصــد رســید. ب
بــه  ادامــه  در  ســمیرم  کشــاورزی  جهــاد  مدیــر 
احداث ایســتگاه های پمپــاژ در ایــن خطــه اشــاره 
کــرد و افــزود: ۱۲ ایســتگاه بــا اعتبــار ۱۱ میلیــارد و ۴۵۷ 
گذشــته در مناطــق  میلیــون ریــال طــی ۶ ســال 

مختلــف شهرســتان احــداث شــده اســت.
مدیــر  بعنــوان  نشســت  در ایــن  رضایــی  محمــد 
از  و  معرفــی  ســمیرم  کشــاورزی  جهــاد  جدیــد 
مدیــر  تیمــوری  احمــد  ســاله  هفــت  خدمــات 

شــد. تقدیــر  اداره  ســابق این 
شهرستان کوهستانی و سردسیر سمیرم دارای ۱۸ 
هــزار هکتــار بــاغ، ۱۵ هــزار هکتــار زمیــن زراعــی، ۴۵۵ 
هــزار هکتــار عرصــه ملــی و ۳۳۰ هــزار هکتــار مرتــع و 

جنــگل طبیعی اســت.
ســاالنه افــزون بــر ۲۵۰ تــا ۳۰۰ هــزار ُتــن انــواع ســیب 
گلــِدن و ِرد در ســمیرم تولیــد و حجــم زیــادی  گالب، 
از آن بــه کشــورهای اروپایــی و حاشــیه خلیج فارس 

صــادر می شــود.
ــا اشــتغال ۹۰ درصــدی مــردم در  ایــن شهرســتان ب
بخــش کشــاورزی دارای چهــار بخش، ۶ شــهر و ۱۵۰ 
آبــادی و روســتا  در ۱۶۰ کیلومتــری جنــوب اصفهان 
گرس میانی واقع  در ضلــع شــمالی ارتفاعات دنــا و زا

شــده اســت.

در طرح نوروزی ۱۴۰۰؛

۲۱۵ خودرو در اصفهان توقیف شد
گشت غ  اصفهان باز آرامش نسبی به بازار مر

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم:

آبیاری نوین در سطح ۳۲۰۰ هکتار 
از اراضی سمیرم اجرا شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کــه عمرانــی و آبادانی  شــهردار چــادگان بــا بیان این 
گفــت: پــس از توافــق   در ســال ۱۴۰۰ ادامــه دارد، 
کنــون  ــکان بــرای آزادســازی مســیر، ا ــا برخــی مال ب
ــان دهــه  عملیــات زیربنایــی عریــض ســازی خیاب

فجــر شــهر چــادگان آغــاز شــده اســت.
کــه  گفت وگــو با ایمنــا بــا بیان ایــن  محمــد عــرب در 
در شــهر چــادگان ماهانــه یــک پــروژه اجــرا شــده و 
کــرد: تعریــض  تقدیــم شــهروندان می شــود، اظهــار 
و آزادســازی خیابان هــای اصلــی شــهر در اولویــت 
کــه اجرای ایــن امر مهم  برنامه هــا قــرار گرفته اســت 

شــهری مشــارکت شــهروندان را می طلبــد.
وی از آغــاز طــرح تعریــض خیابــان دهــه فجــر شــهر 
چــادگان خبــر داد و افــزود: پــس از توافــق  بــا برخــی 
کنــون عملیــات  مالــکان بــرای آزادســازی مســیر، ا
مهــم و زیربنایــی عریــض ســازی خیابــان دهه فجر 
بــا هدف ایمــن ســازی معابــر و تامیــن رفــاه حــال 

شــهروندان آغــاز شــده اســت.
بــر  مهــم  پــروژه  افزود: ایــن  چــادگان  شــهردار 
اســاس شــعار هــر مــاه بهره بــرداری از یــک پــروژه 
شــهری،  المان هــای  نصــب  از  پــس  کــه  اســت 
پــارک  روشــنایی  زیرســاخت های  ســاماندهی 
کارآمد و  جنگلــی قراولخانــه، تخریــب بافت هــای نا
ســاماندهی ترافیکــی برخــی معابــر پرخطــر، یکــی از 
کــه رونــد اجــرای آن آغــاز  مهمتریــن اقداماتــی بــود 

شــد.
گفــت: پــروژه طــرح ســاماندهی سیســتم  عــرب 
روشــنایی و نصــب پایــه چراغ هــای پــارک جنگلــی 
محلــه قراولخانه با همــکاری اداره برق شهرســتان 

اجــرا شــد.
کارآمد  کرد: تخریب بافت هــای نا وی خاطرنشــان 
و غیر ایمــن خیابــان شــورا در شــهر چــادگان پــس 
بافت هــای  ســازی  و ایمــن  مالــکان  بــا  توافــق  از 
فرســوده بــر اســاس تبصــره ۱۴ مــاده ۵۵ قانــون 

شــهرداری اجــرا شــده اســت.

شهردار چادگان:

عمرانی و آبادانی 
در سال ۱۴۰۰ ادامه دارد

مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق اصفهــان 
بــا بیان اینکــه احــداث خــط انتقــال فاضــالب بــه 
نیــروگاه توســط شــرکت آب و فاضــالب در دســت 
گفــت: میــزان آب صرفه جویــی شــده  انجــام اســت، 
نزدیــک بــه ۵ میلیــون متــر مکعــب بــوده که معــادل 
مصــرف یــک شــهرک ۱۰۰ هزارنفــری در ســال اســت.

بــه  توجــه  بــا  کــرد:  اظهــار  محســنی  ســعید   
کــه  خشکســالی های اخیــر و توجــه به ایــن موضــوع 
نیــروگاه اصفهــان از نــوع بخــار اســت، متخصصــان 
واحــد  در ایــن  آب  مصــرف  کاهــش  صــدد  در 
برآمــده و احــداث تصفیــه خانــه فاضــالب شــهری و 
گرفــت. کار قــرار  اســتحصال آب صنعتــی در دســتور 

بالــغ  بــا هزینــه ای  تصفیــه خانــه  افزود: ایــن  وی 
بــر یــک هــزار میلیــارد ریــال بــرای اســتحصال آب 
صنعتــی و ظرفیــت ۱۵۰ لیتــر بــر ثانیــه و ســالیانه پنج 
کــه طــی  میلیــون متــر مکعــب احــداث شــده اســت 
چنــد مرحلــه فاضــالب خــام را بــه آب صنعتــی قابل 

ــد. ــل می کن ــرق تبدی ــد ب ــتفاده در تولی اس
مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق اصفهــان 
گفــت: احــداث خــط انتقــال فاضــالب بــه نیــروگاه 
توســط شــرکت آب و فاضــالب در دســت انجــام 
بــوده و هزینــه توســعه شــبکه جمــع آوری فاضــالب 
خام شهرســتان درچه و انتقال آن به تصفیه خانه 

ــت. ــده اس ــت ش ــروگاه پرداخ ــط نی توس
محســنی بــا بیان اینکــه میــزان آب صرفه جویــی 
کــه  شــده نزدیــک بــه ۵ میلیــون متــر مکعــب بــوده 
در  هزارنفــری   ۱۰۰ شــهرک  یــک  مصــرف  معــادل 
ســال اســت، افــزود: بــرای جانمایی ایــن تصفیــه 
خانــه تمــام مجوزهــای مــورد نیــاز از اســتانداری، 
ســازمان های  و  محیطــی  زیســت  مجوزهــای 

مربوطــه دریافــت شــد و پــس از آن احداث این پروژه 
آغــاز شــد، این تصفیــه خانــه مجهــز بــه سیســتم 
کنترل بو اســت و انتظار می رود با عملکرد مناســب 

آن بــوی نامطبوعــی در محیــط منتشــر نشــود.
کمتر از ۳۰۰ متر از خط انتقال  وی با اشــاره به اینکه 
ــا اتمام ایــن  گفــت: ب ــده اســت،  ــی مان ــالب باق فاض
و  نیــروگاه می رســد  بــه  فاضــالب خــام  متــر،   ۳۰۰
پیــش از تابســتان ســال جــاری بــا بهــره بــرداری از 
کــه اشــاره شــد در  تصفیــه خانــه بــه همــان میزانــی 
مصــرف آب تــازه صرفه جویــی خواهد شــد و نیروگاه 
اصفهــان می توانــد نقــش خــود را در تأمیــن بــرق 

کنــد. منطقه ایفــا 
مدیرعامــل شــرکت تولیــد نیــروی بــرق اصفهــان بــا 
کشــاورزان شهرســتان درچــه در میــان  بیان اینکــه 
کشــاورزان  معترضان اخیر نبوده و فقط تعدادی از 
شــرق اصفهان نســبت به اســتفاده از فاضالب خام 
کردنــد، افــزود:  توســط نیــروگاه اصفهــان اعتــراض 
ــا مســئوالن داشــتند  کشــاورزان ب ــه  ک در جلســاتی 
یــا  کســتری  خا آب  بــا  متناســب  شــد  مشــخص 
پســاب اســتحصال شــده، از میزان مصرف آب خام 
گاه  نیروگاه کاســته خواهد شــد و کشــاورزان عزیز با آ
شــدن از ایــن موضــوع به اعتــراض خود پایــان دادند 
و عملیــات اجرایــی بخــش باقیمانــده خــط انتقــال 

لولــه فاضــالب بــه نیــروگاه فعــال شــد.
حقــوق  رعایــت  کــرد  کیــد  تا پایــان  در  محســنی 
بــه  توجــه  و  زحمتکــش  و  محتــرم  کشــاورزان 
مطالبــات آنهــا از اولویت هــای اصلــی صنعــت بــرق 
کــه همیشــه بــه آن توجــه  و نیــروگاه اصفهــان اســت 
داشــته و خــود را ملــزم بــه رعایــت کامل حقــوق آنان 

می دانــد.

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق اصفهان:

صرفه جویی ۵ میلیون متر مکعب آب 
با احداث تصفیه خانه نیروگاه اصفهان

گفــت: در  گاز اســتان اصفهــان  مدیرعامــل شــرکت 
حــال حاضــر صددرصــد شــهرها معــادل ۱۱۱ شــهر در 
ســطح اســتان و ۱۰۶۰ روســتا، حتــی در دور افتــاده 
گاز طبیعی بهره مند  ترین مناطق استان از نعمت 
هســتند. ســید مصطفــی علــوی بــا بیان اینکــه بعــد 
از انقــالب اسالمی ســطح خدمــت رســانی بــه مــردم 
ســرعت چشــمگیری داشــته اســت، اظهار داشــت: 
 ۱۱۱ معــادل  شــهرها  صددرصــد  حاضــر  حــال  در 
شــهر در ســطح اســتان و ۱۰۶۰ روســتا، حتــی در دور 
گاز طبیعــی  افتــاده تریــن مناطــق اســتان از نعمــت 

بهره منــد هســتند.
گفــت:  اصفهــان  اســتان  گاز  مدیرعامــل شــرکت 
زیــاد  فشــارهای  و  تحریم هــا  وجــود  بــا  امســال 
برنامه ریــزی  بــا  داشــت،  وجــود  کــه  اقتصــادی 
بــه  گازرســانی  توســعه  در  هدفمنــد  و  صحیــح 
کردیم و به  شــهرها، روســتاها و صنایع موفق عمل 

کارکنــان خــدوم شــرکت، بیــش  لطــف خــدا و همــت 
گــذاری ۱۲ هــزار انشــعاب  کیلومتــر شــبکه  از ۴۶۸ 
تعــداد  بــه  جدیــد  مشــترک  هــزار  از ۴۵  بیــش  و 

مشــترکین اســتان اضافــه شــده اســت.
تعــداد  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  بیــان داشــت:  وی 
مشــترکین و برخــورداری جمعیــت بــاالی اســتان از 
گاز طبیعــی الزم اســت تــا همــه مشــترکین  نعمــت 
گاز،  منطقــی  مصــرف  رعایــت  بــه  نســبت  عزیــز 
همــکاری الزم را با ایــن شــرکت داشــته تــا تــداوم 
گاز در تمامی بخش هــا فراهــم شــود. اســتفاده از 
در ادامه، ایــن دیــدار، شــفیعی، اظهــار داشــت: ما در 
گذشــته نیازمند تفکر بســیجی  برهه فعلی بیش از 
کشــور هســتیم و در  و روحیــه انقالبــی و جهــادی در 
کنار ایــن روحیــه از دو ســرمایه عظیــم اعــم از انــرژی و 

دیگــری مــردم عزیــز بهره مند هســتیم.
اســتان  کارمنــدان  بســیج  ســازمان  مســؤول 

کشــور  کــه در  کــرد: هــر پیشــرفتی  اصفهــان تصریــح 
حاصــل شــده مرهــون تفکــر و روحیــه جهــادی و 
بســیجی اســت و وظیفــه اصلــی مــا مــردم داری و 

اســت. مــردم  بــه  بی منــت  خدمت رســانی 
کیــدات مقــام معظــم  گفــت: بــا توجــه بــه تا وی 
رهبــری خدمــات بســیج بایــد بــه نحــو شایســته ای 
بــه مــردم معرفــی شــود، زیرا اینها،خدمــات انقــالب 
و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایران هســتند.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان:

گازرسانی در سطح استان اصفهان تحقق ۹۹.۵ درصدی 

بــه  توجــه  بــا  جلســه  مصوبات ایــن  اســاس  بــر 
کرونــا در ســطح اســتان،  شــرایط خــاص بیمــاری 
جانبــازان معــزز، بیمــاران خــاص و بانــوان باردار)بــا 
تأییــد واحدهــای HSE و درمــان( و نیز افــراد دارای 
بیماری هــای خــاص زمینــه ای در قیــد اولویــت 
کارکنــان نیــز بنــا بــه  گرفتنــد و ســایر  دورکاری قــرار 
تشــخیص معاونت مربوطه و نیز مدیران مناطق 
خودگــردان و تأییــد حــوزه معاونــت منابع انســانی 

از شــرایط دورکاری اســتفاده می کننــد.
کرونــای آبفــا  نخســتین جلســه ســتاد مدیریــت 

اســتان اصفهــان در ســال جدیــد برگــزار شــد.
نشســت این  دوازدهمیــن  کــه  جلســه  در ایــن 
وضعیــت  از  گزارشــی  ارائــه  ضمــن  بــود،  ســتاد 
شــیوع بیماری دراســتان، گزارشــی از نظارت های 
بــه  ارائــه و اقدامــات مــورد نیــاز  گرفتــه  صــورت 
تصویــب رســید. بــر اســاس مصوبات ایــن جلســه 
کرونــا در  بــه شــرایط خــاص بیمــاری  بــا توجــه 
ســطح اســتان، جانبــازان معــزز، بیمــاران خــاص 
و   HSE واحدهــای  تأییــد  باردار)بــا  بانــوان  و 

درمــان( و نیــز افــراد دارای بیماری هــای خــاص 
گرفتنــد  زمینــه ای در قیــد اولویــت دورکاری قــرار 
کارکنــان نیــز بنــا بــه تشــخیص معاونــت  و ســایر 
مربوطــه و نیــز مدیران مناطق خودگــردان و تأیید 
حــوزه معاونــت منابــع انســانی از شــرایط دورکاری 
اســتفاده می کننــد. همچنیــن مقــرر شــد مدیــران 
مناطــق خودگــردان و ســایر عوامل مناطــق قرمز از 
لحــاظ میــزان شــیوع، تــا اطــالع ثانــوی از مراجعــه 
بــه ســتاد در روزهای ســه شــنبه خــودداری کنند، 
ــا عــادی شــدن شــرایط، جلســات  ضمن اینکــه ت
مالقــات مردمــی در روزهــای دوشــنبه بــه صــورت 

حضــوری لغــو می گــردد.
کلیــه کارکنــان موظــف بــه رعایــت شــیوه نامه های 
ــظ  ــک و حف ــتفاده از ماس ــژه اس ــه وی ــتی ب بهداش
و.  هســتند  کار  محیــط  در  اجتماعــی  فاصلــه 
بــه  نامه هــا،  شــیوه  نکــردن  رعایــت  صــورت  در 
مقــررات  مطابــق  و  معرفــی  انضباطــی  کمیتــه 
کــم  بــا آنــان برخــورد می شــود. بــا توجــه بــه ترا
و  1۵22و122  ســامانه های  در  انســانی  نیــروی 
رعایــت  لحــاظ  از  کار  شــرایط  بــودن  نامســاعد 

ــالع  ــدتا اط ــرر ش ــتی، مق ــای بهداش ــیوه نامه ه ش
ثانــوی و اصــالح و بهبــود شــرایط محیطی)نصــب 
فــن تهویــه هــوا و متحــرک نمــودن پنجره هــا(، 
بــا نظــر معاونــت مربوطــه و هماهنگــی بــا حــوزه 
معاونــت منابــع انســانی و تحقیقــات، از ۵۰ درصد 
ظرفیــت نیــروی انســانی اســتفاده شــود و بقیــه در 
منــزل انجــام وظیفــه نماینــد. در بنــد دیگر ایــن 
کانــون  مصوبــات آمــده اســت، فعالیــت پزشــک 
کــم بــاالی مراجعیــن و  بازنشســتگان بــه دلیــل ترا
کوویــد- 19، تــا  احتمــال خطــر ابتــالء بــه بیمــاری 
اطــالع ثانــوی ممنــوع گردیــده و تب ســنجی کلیه 
کنتــرل درب هــای ورودی شــرکت و  مراجعیــن و 
مناطــق خودگــردان توســط پرســنل انتظامــات 
گیــرد. در خصــوص  ــا جدیــت بیشــتری صــورت  ب
برگــزاری جلســات داخلــی نیز مقرر شــد، جلســات 
ــه شــرط رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی در  ب
کثــر ۳۰ نفــر، در مناطــق نارنجــی 2۰ نفــر  زرد بــا حدا
کثــر تعــداد 1۵ نفــر برگــزار  و در مناطــق قرمــز بــا حدا
شــود. همچنیــن همــه مأموریت هــای اداری غیــر 
ضــروری بــه مناطــق قرمــز و نارنجــی و بر عکس لغو 
و مأموریت هــای عملیاتــی بــا تشــخیص معاونــت 
کســب مجوزهــای الزم صــورت  و مدیــر مربوطــه و 
گندزدایــی ســطوح  پایــان مقــرر شــد  گیــرد. در 
فضــای اداری بــا نظــارت اداره ایمنــی و رابطــان 
گیــرد و فعالیــت  کار قــرار  بســیج دوبــاره در دســتور 
باشــگاه ورزشــی و ســالن های سرپوشــیده شــرکت 
کرونا  مطابق تصمیمات ســتاد اســتانی مدیریــت 
کارآمــوزان  انجــام شــود. شــایان ذکــر اســت حضــور 

ــوی ممنــوع اســت. ــا اطــالع ثان در شــرکت ت

کرونا آبفا در سال جدید مصوبات نخستین جلسه ستاد مدیریت 
خبرربخ
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خبر دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان:
کز ماده ۱۶ استان اصفهان یک دهم  ظرفیت مرا

تعداد معتادان متجاهر است

گاوخونی  تنها ۴ درصد تاالب بین المللی 
رطوبت دارد

خبرربخ

خبرربخ

دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه جمــع آوری یــک هــزار 
گذشــته،  معتــاد متجاهــر در روزهــای پایانــی ســال 
نگهــداری  مرکــز   ۲ تنهــا  حاضــر  حــال  در  گفــت: 
ــتان  ــر در اس ــت ۴۵۰ نف ــا ظرفی ــر ب ــادان متجاه معت
ــا نیمــی از  ــا بایــد ب کرون کــه بــه خاطــر شــرایط  داریــم 
تعــداد  کــه  درحالــی  کننــد،  فعالیــت  ظرفیــت 
معتــادان متجاهــر در اســتان ۲ تــا ۳ هــزار نفــر بــرآورد 

شــده اســت.
با ایســنا،  گــو  و  گفــت  در  یارمحمدیــان  محســن 
بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح جمــع آوری معتــادان 
ــان  ــاری در پای ــش به ــرح آرام ــوان ط ــا عن ــر ب متجاه
بــروز  از  بــرای پیشــگیری  کــرد:  اظهــار  هــر ســال، 
نــوروز،  در ایــام  امنیــت شــهرها  افزایــش  و  جرایــم 
کارتــن خــواب از ســطح شــهرها  معتــادان متجاهــر و 
کــز نگهــداری معتــادان متجاهر  جمــع آوری و بــه مرا
موضــوع مــاده ۱۶ قانــون اصــاح قانــون مبــارزه بــا 
کــه اصطاحــا بــه آن  مــواد مخــدر منتقــل می شــوند 

گفتــه می شــود. کــز مــاده ۱۶  مرا
کمــک نیــروی  گفــت: امســال هم ایــن طــرح بــا  وی 
انتظامی اجــرا شــد و در مجمــوع یــک هــزار معتــاد 
متجاهــر جمــع آوری و بــا همــکاری بهزیســتی بــه 
کمپ هــا منتقــل شــدند که تــا پایــان اردیبهشــت در 

کمپ هــا خواهنــد مانــد.
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه بخشــی از معتــادان 
کــز مــاده ۱۶ منتقــل شــدند، افــزود:  متجاهــر بــه مرا
کمــپ مــاده ۱۶ داریــم و  در اســتان اصفهــان تنهــا ۲ 
تعــدادی از معتــادان متجاهــر تحــت عنــوان تبصــره 
کمپ هــای تــرک اعتیــاد فرســتاده شــدند،  ۲، بــه 
البتــه نــه همــه کمپ هــا، بلکه کمپ هــای منتخب 
کــه شــرایط الزم بــرای نگهــداری معتــادان متجاهــر 
ــاد بیــن تعــداد  ــه فاصلــه زی ــا اشــاره ب را دارنــد. وی ب
معتــادان متجاهر با ظرفیــت نگهداری این افــراد در 

کــرد: در حــال حاضــر ۲ مرکــز مــاده  اســتان، تصریــح 
گیــری  کــه باتوجــه بــه همــه  ۱۶ در اســتان داریــم 
کنــد، یعنــی  کرونــا بــا نیمــی از ظرفیــت بایــد فعالیــت 
کــه تعــداد  حــدود ۲۵۰ نفــر ظرفیــت داریــم، درحالــی 
معتــادان متجاهــر در اســتان بیــن ۲ تــا ۳ هــزار نفــر 

ــرآورد شــده اســت. ب
کرد: در ایام نوروز بخشی  یارمحمدیان خاطرنشان 
کمپ هــا فرســتادیم، امــا  از معتــادان متجاهــر را بــه 
در طــول ســال امکان ایــن کار وجــود نــدارد و شــرایط 
کمــپ بــرای نگهــداری معتــادان متجاهــر مناســب 

نیست.
در  اصفهــان  شــهرداری  مشــارکت  خواســتار  وی 
راه انــدازی مرکــزی برای نگهداری معتادان متجاهر 
گفــت: شــهرداری در ایــن زمینــه  در ایــن شــهر شــد و 
براســاس بخشــنامه های  و  قانونــی دارد  وظیفــه 
صــادر شــده و قانــون بودجــه، بایــد ظرفیت ایــن 
کمــک شــهرداری افزایــش یابــد. البتــه  بــا  کــز  مرا
کنار بــاغ فدک  شــهرداری اصفهــان مجموعــه ای در 
کــرده، ولــی هنــوز بــه بهــره بــرداری  پیــش بینــی 

نرســیده اســت.
 دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
استان اصفهان ادامه داد: مرکز نگهداری معتادان 
کنــار بــاغ فــدک قــرار بــود ۳ ســال قبل به  متجاهــر در 
بهــره بــرداری برســد، ولــی هــر ســال موکــول بــه ســال 
بعــد می شــود و بــا وجــود وعده هــای داده شــده این 
مرکــز عمــا رهــا شــده و در حــد ســقف و ســتون باقــی 

مانــده اســت.
وی همچنیــن در خصــوص مرکــز نگهــداری زنــان 
معتــاد نیــز گفــت: مراحــل راه انــدازی مرکز نگهــداری 
زنان طی شــده و مکان آن در قلعه شــور در قســمت 
ــز نگهــداری مــردان آمــاده شــده  کنــار مرک مجزایــی 
گرفتــه شــده  اســت، همچنیــن موافقت هــای الزم 
ــه زودی نهــادی  ــه ب ک و درحــال پیگیــری هســتیم 
گرفتــه و راه انــدازی  مســئولیت این مرکــز را بــه عهــده 

شــود.

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
گاوخونــی رطوبــت  گفــت: تنهــا چهــار درصــد تــاالب 

دارد و ۹۶ درصــد آن خشــک شــده اســت.
با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  فــروش  شیشــه  منصــور 
افــزود: تخصیــص نیافتــن حقابــه زیســت محیطــی 
گذشــته و البتــه  به صــورت منظــم در ســال های 
شــرایط  چنیــن  بارش هــا  کاهــش  حــدودی  تــا 
محیطــی  زیســت  عرصــه  برای ایــن  را  نامناســبی 

اســت. آورده  بوجــود  گرانبهــا 
مهاجر ایــن  پرنــدگان  تعــداد  بیان اینکــه  بــا  وی 
تــاالب بــه کمتــر از ۲ هــزار قطعــه کاهش یافته اســت 
اظهارداشــت: ادامه ایــن شــرایط وضعیــت آن را روز 
ــد  ــتری را تهدی ــوان بیش ــد و جان ــر می کن ــه روز بدت ب

ــرد. ک خواهــد 
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا 
گاوخونــی در ســال ۱۳۷۵ زیــر  اشــاره به اینکــه تــاالب 
کنوانســیون رامسر  پوشــش تاالب های بین المللی 
کــرد: بــر همیــن اســاس  گرفــت خاطرنشــان  قــرار 
حمایــت و توجــه بــه آن نــه تنهــا از بعد اســتانی بلکه 

از ابعــاد ملــی و بین المللــی ضــروری اســت.
کیــد بر اینکــه خشــک شــدن  شیشــه فــروش بــا تا
تــاالب خطــرات متعــددی ماننــد انتشــار ریزگردهــا 
را در پــی دارد اظهارداشــت: بــر مبنــای مطالعــات 
هــزاران  شــعاع  تــا  ریزگردهــا  گرفته ایــن  صــورت 
کیلومتــری و افــزون بــر هفــت اســتان را تحــت تاثیــر 

قــرار خواهــد داد.
دائمی رودخانــه  جــاری ســازی  کــرد:  اضافــه  وی 
زاینــده رود، جلوگیــری از برداشــت های بــی رویــه 
و  باالدســت منطقــه  آبــی  منابــع  از  و غیرقانونــی 
کمــک در راســتای اجــرای طرح هــای انتقــال آب 
بــه حوضــه آبریــز زاینــده رود چــاره ســاز این معضــل 

اســت.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
ــه  ــص حقاب ــرای تخصی ــد ب ــر بای ــان ام ــت: متولی گف
زیســت محیطــی و زنــده نگــه داشــتن این تــاالب 
کــه عرصه هــای زیســت محیطــی و بســیار ارزشــمند 
اســت بیش از گذشــته بکوشــند. تاالب بین المللی 

گاوخونــی واقــع در شــرق اصفهــان یکــی از بزرگتریــن 
و مهمتریــن تاالب های ایــران محســوب می شــود و 
در طــول تاریــخ عــاوه بر ایجــاد فضــای فــرح بخــش 
در شــرق اصفهــان، مامنــی بــرای پرنــدگان مهاجــر و 
کنان این  جانــوران آبــی و منبــع درآمد و آســایش ســا

منطقــه بــوده اســت.
ایــن تــاالب که منطقــه ای به وســعت ۴۷۶ کیلومتر 
مربــع در ۱۶۷ کیلومتــری جنــوب شــرق اصفهــان در 
کنــار شــهر ورزنــه و در مجــاورت تپه هــای شــنی قــرار 
کوتاهــی آب  گذشــته در مــدت  دارد و در یــک دهــه 

در آن جریــان داشــت.
برداشــت های بــی رویــه و غیرقانونــی در باالدســت، 
خشکســالی  و  اقلیــم  تغییــر  ورودی،  آب  کاهــش 
از جملــه  تامیــن نشــدن حقابه هــای طبیعــی  و 
حیات ایــن  کــه  می شــود  عنــوان  چالش هایــی 
گفتــه مســووالن  تــاالب را بــه خطر انداختــه و بــه 
رونــد  ادامه ایــن  زیســت،  محیــط  کارشناســان  و 
گــرد  کانــون تولیــد  گاوخونــی را بــه  می توانــد تــاالب 
کنــد و تــا شــعاع زیــادی را تحــت تاثیــر  و غبــار تبدیــل 
قــرار دهــد بنابراین تامین حقابه آن ضروری 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

شــرق اصفهــان می ریــزد.
کــه نقشــی اصلــی و مؤثــر در پایــداری  ایــن رودخانــه 
محیــط زیســت، تامیــن آب آشــامیدنی، حیــات 
اقتصــاد  کشــاورزی،  رونــق  زیســت،  محیــط 
تــاالب  هســتی  و  مرکــزی  منطقــه  گردشــگری  و 
بــه  علــت  اخیــر  دهه هــای  در  دارد،  گاوخونــی 
برداشــت های غیرقانونــی در باالدســت، انتقــال آب 
کــم جمعیــت و تــا حــدودی  بــه حوضــه دیگــر، ترا
کاهــش نســبی بارندگی هــا، بــه یــک رودخانــه بــا 
جریــان دوره ای تبدیــل و در پاییــن دســت اغلــب 
گــرم  و حتــی روزهــای ســرد ســال ماننــد  در فصــول 
چنیــن روزهایــی که در حال ســپری کردن هســتیم 

بــا خشــکی مواجــه شــده اســت

گزارشربخ

کــه  برآینــد بررســی های موجــود نشــان می دهــد 
و  ریزگردهــا  انتشــار  ماننــد  مخــرب  پدیده هــای 
آالینده هــای زیســت محیطــی در اصفهــان جــدی 
کیــد کارشناســان اجــرای طرح هــای  اســت کــه بــه تا
گــرد و غبــار در اســتان برغــم  بیابان زدایــی و مهــار 
و  یازدهــم  دولــت  گســترده  فعالیت هــای  انجــام 
دوازدهم در این بخش باید اســتمرار داشــته باشــد.

جملــه  از  ریزگردهــا  و  غبــار  و  گــرد  زایــی،  بیابــان 
کشــور بــه  کنــون  پدیده هــای مخــرب و دردسرســاز  ا
کــه بیــش از یکــی دو دهــه مشــکات  شــمار مــی رود 
کــرده اســت. عدیــده ای برای ایــن ســرزمین ایجاد 
گرفتــه تــا آســیب  از ضــرر و زیــان بــه ســامتی مــردم 
بــه محیــط زیســت و زیرســاخت های مواصاتــی 
کشــاورزی همــه و همــه ردپایــی از ریزگردهــا  را  و 
کاهــش  بــرای توســعه و  بنابرایــن  در خــود دارد، 
آســیب ها و از طرفــی تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۰ بایــد 

گذشــته بــه آن توجــه شــود. بیــش از 
کل  مجمــوع  از  درصــد   ۲.۴ بــر  بالــغ   ایــران  
کــه  بیابان هــای جهــان را در خــود جــای داده اســت 
کنده  در هفده  اســتان از جمله اســتان اصفهان پرا
 ۱۰.۷ بــر  بالــغ  وســعتی  بــا  اســتان  هســتند، این 
میلیــون هکتــار یکــی از اســتان های مرکــزی و دارای 
اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک بــه شــمار مــی رود. 
براســاس مطالعــات انجــام شــده در ســال ۱۳۸۹، 
مســاحت ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار اراضــی 
بیابانــی اســتان اصفهــان، در هشــت شهرســتان 
شــامل آران و بیــدگل، اردســتان، اصفهــان، برخــوار، 
ــده  کن ــز پرا ــن و نطن ــان، نایی کاش ــک،  ــور و بیابان خ

اســت.
۳۰ درصد استان اصفهان بیابانی است

از پهنــه ۱۰.۷ میلیــون هکتــاری اســتان اصفهــان  
ســطح  درصــد  معــادل ۳۰  هکتــار  میلیــون   ۳.۲
اســتان را اراضــی بیابانــی و شــن زار تشــکیل داده 
ــمالی  ــای ش ــده در بخش ه ــور عم ــه ط ــه ب ک ــت  اس
ــر  ــت تأثی ــق تح ــد، مناط ــش دارن کن ــرقی آن پرا و ش
فرســایش بادی به مســاحت ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار 
کانون های هــای بحرانــی فرســایش بــادی  هکتــار و 
مســاحتی بالــغ بــر یــک میلیــون و ۵۰۵ هزار هکتــار از 

ــد. ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــتان را ب ــطح اس س
ــژه در شــرق اصفهــان،  بیابان زایــی در اســتان به وی
کنــار بــه خطر انداختــن ســامت مــردم  ســاالنه در 
و تخریــب محیــط زیســت، بــه امکانــات زیربنایــی و 
منابــع طبیعی ایــن اســتان خســارت وارد می کنــد، 

عمــده خســارت ها بــه پایگاه هــای نظامی اطــراف 
همچــون پایــگاه هوایــی هشــتم شــکاری، فــرودگاه 
کشــاورزی،  اراضــی  اصفهــان،  بهشــتی  شــهید 
صنعتــی،  شــهرک های  و  مواصاتــی  محورهــای 

راه آهــن و شــهرهای پیرامــون وارد می شــود.
اثــر پدیده هــای  بیابانزایــی و ریزگــرد می توانــد در 
طبیعــی زمیــن شناســی ماننــد تغییــرات اقلیمــی و 
ــا ناشــی از فعالیت هــای انســانی  کاهــش بارندگــی ی
مرتــع،  در  دام  بی رویــه  چــرای  بوته کنــی،  ماننــد 
معــدن کاوی،  دیم زارهــا،  بــه  مراتــع  تبدیــل 
و  شــهرها  اصولــی  غیــر  توســعه  و  جاده ســازی 
روســتاها بــدون توجــه بــه آمایــش ســرزمینی ایجاد 
ــدید  ــش ش کاه ــان،  کارشناس ــه  گفت ــه  ــا ب ــود، ام ش
ســطح آب هــای زیرزمینــی در اثــر برداشــت بــی رویــه 
از ایــن منابــع، مهمتریــن دلیــل تشــدید این پدیــده 

در اســتان اصفهــان و جــای جای ایــران اســت.
اصفهان آلوده ترین کالنشهر کشور

کارشناســان اصفهــان را  بســیاری از مســووالن و 
آلوده ترین کانشــهر کشــور می دانند و ســایر شهرها 
و مناطــق صنعتی این اســتان نیز همــواره با معضل 
آلودگــی هــوا بویــژه در فصــول ســرد ســال مواجــه 

اســت.
گــرد و  کانون هــای  بــه  اعتقــاد آنــان فعــال شــدن 
غبــار، خشــک شــدن زاینــده رود و تاالب بین المللی 
تــردد  و  صنعتــی  واحدهــای  فعالیــت  گاوخونــی، 
خطــه  آلودگی ایــن  دالیــل  پرشــمار   خودروهــای 

بــوده اســت.
گفتــه مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری  بــه 
بــرای  ناســالم  هــوای  روز  از ۱۰۰  بیــش  اصفهــان، 

گروه های حســاس و غیر حســاس در ســال گذشــته 
کــه پدیــده  کانشــهر اصفهــان نشــان می دهــد  در 
ــدی  ــیار ج ــه بس ــن خط ــا در ای ــا و ریزگرده آالینده ه
و  بیابان زدایــی  طرح هــای  بایــد  بنابرایــن  اســت 

کاهــش آلودگــی هــوا در ایــن منطقــه ادامــه یابــد.
با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  فــروش  شیشــه  منصــور 
بیابان زدایــی  طرح هــای  اجــرای  اظهارداشــت: 
کافــی اســت و نیــاز  نیازمنــد تخصیــص اعتبــارات 
اهتمــام  مهــم  در ایــن  امــر  مســئوالن  کــه  داریــم 

باشــند. داشــته  بیشــتری 
تهدید خشک شدن ۱۵۰ هزار هکتار زمین 

کشاورزی 
کــه  ــا اشــاره بــه خشــکی رودخانــه زاینــده رود  وی ب
کــرد:  به ایــن معضــل دامــن زده اســت خاطرنشــان 
حــدود ۱۵۰ هــزار هکتار از اراضی کشــاورزی اصفهان 
کانــون  گذشــته رهــا و خــود بــه  بیــش از هشــت مــاه 
گــرد و غبــار تبدیــل شــده اســت. انتشــار ریزگردهــا و 

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
تصریــح کــرد: از طرفــی دیگــر متاســفانه بســتر زاینده 
کنــون خشــک شــده  گذشــته تا کــه از ســال  رود نیــز 
گــرد و غبــار تبدیــل  بــه یکــی دیگــر از منابــع انتشــار 
شــده و خطراتــی را بــرای محیــط اطــراف بــه وجــود 
حــوادث  افــزود:  فــروش  شیشــه  اســت.  آورده 
جــاده ای و غیــر جــاده ای در نــوروز امســال همــه بــه 
خاطــر انتشــار ریزگردهــا بــه دنبــال وقــوع تندبــاد بود 
کــه بــروز ســوانح جــاده ای و خســارات مالــی و جانــی 
کنــار اهمیــت بــه اجــرای  شــد. وی ادامــه داد: در 
کاشت نهال در مناطق  طرح هایی بیابان زدایی و 
ــه  ــه اجــرای طرح هــای انتقــال آب ب ــد ب بیابانــی بای

منظــور بهبــود وضعیــت آبــی اســتان توجــه شــود تــا 
کنــار جلوگیــری از افزایــش بیابان هــا، زمین هــای  در 
کشــاورزی و بســتر رودخانه را از گزند خشــکی هرچه 

کنیــم. بیشــتر حفــظ 
تبدیل ۳۰۸ هزار کانون های بحرانی به جنگل  

دست کاشت
کل  اداره  بیابــان  اداره  رییــس  ارتبــاط  در همیــن 
گفــت:  اصفهــان  آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع 
کانون هــای  کنــون بیــش از  ۳۰۸ هــزار هکتــار از  تا
بــه  تبدیــل  اســتان  در  بــادی  فرســایش  بحرانــی 
کــه حــدود  جنگل هــای دســت کاشــت شــده اســت 
۱۵ درد جنگل های بیابانی دســت کاشــت کشــور را 

می دهــد.  تشــکیل 
با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  نریمانــی  حســینعلی 
بیابان زدایــی  طرح هــای  مطالعــه  اظهارداشــت: 
در ۹۷۰ هــزار هکتــار، مالــچ پاشــی ۳۱ هــزار هکتــار، 
کیلومتــر و  یــک هــزار و ۱۰۰  احــداث بادشــکن در 
مــردم در چهــار  بــا  پروژه هــای مشــارکتی  اجــرای 
هــزار و ۵۰۰ هکتــار دیگــر اقداماتــی بــه شــمار مــی رود 

اســت. شــده  اجــرا  ســال ها  که ایــن 
طرح هــای  تهیــه  و  مطالعــات  کــرد:  اضافــه  وی 
مدیریــت مناطــق بیابانــی و مدیریــت جنگل هــای 
فرســایش  بحــران  کانون هــای  و  کاشــت  دســت 
بــادی بــه منظــور ارائــه راهکارهــای و پیشــنهادهای 
اجرایی با اصول علمی ، اجرای عملیات بیولوژیک 
بیابان زدایــی مشــتمل بــر نهــال کاری و بذرپاشــی 
گونه هــای مقــاوم بــه شــرایط محیطــی مناطــق،  بــا 
تولیــد نهــال گونه هــای مقــاوم به خشــکی و شــرایط 
بیابانــی و اجــرای عملیــات مالــچ پاشــی در مــواردی 

کــه احیــای بیولوژیــک منطقــه امــکان پذیــر نیســت 
کــه در ســال های گذشــته  از جملــه اقداماتــی اســت 

در ایــن منطقــه انجــام شــده اســت.
و  طبیعــی  منابــع  کل  اداره  بیابــان  اداره  رییــس 
آبخیــزداری اصفهــان احــداث انــواع بادشــکن در 
مناطــق حســاس بــه فرســایش بــادی و نهــال کاری 
کمیته هــای مشــورتی بــا  در بادپنــاه آن، برگــزاری 
حضــور اســتادان دانشــگاه و محققــان فعــال در 
زمینــه مقابلــه بــا بیابان زایــی و فرســایش بــادی و 
مشــارکت و همــکاری در طرح هــای تحقیقاتــی بــه 
منظــور ارائــه راهکارهــای بهتــر و علمــی در زمینــه 
مقابلــه بــا پدیــده بیابــان زایــی و احیــای مناطــق 
بیابانــی را از دیگــر مــوارد مرتبــط بــا مقولــه بیابــان 

زدایــی در اســتان برشــمرد.
توجه دولت به طرح های بیابان زدایی

کــرد: از لحاظ اعتبــارات تخصیص  نریمانــی تصریــح 
یافتــه بــرای اجــرای طرح هــای بیابــان زدایــی در 
مقایســه ســال های ۹۸ و ۹۶ در ایــن دولــت، رشــد 
۴۳ برابــری را در طرح هــای بیابان زدایــی مشــاهده 
کــه ۴۳۰ میلیــارد ریــال ســال ۹۸  می کنیم ایــن معنــا 
برای ایــن طرح هــا در اصفهــان اختصــاص یافــت 
رقــم در ســال ۹۶  که ایــن  اســت  و ایــن در حالــی 

حــدود ۱۰ میلیــارد ریــال بــود.
وی ادامــه داد: در مقایســه ســال های ۹۶ بــا ۹۴ نیــز 
رشــد اعتبــارات طرح هــای بیابــان زدایــی در اســتان 
کــه ۱۰ میلیارد  اصفهــان مشــهود بــود به ایــن ترتیــب 
ریــال در ســال ۹۶ و ۴ میلیــارد ریــال در ســال ۹۴ 

کــرد. برای ایــن طرح هــا اختصــاص پیــدا 
ســال  بیابانزایــی  بــا  مقابلــه  جهانــی  روز  شــعار 
گذشته)بیســت و هشــتم خــرداد برابــر بــا ۱۷ ژوئــن( 
»مقابلــه بــا بیابــان زایــی تولیــد پایــدار و مصــرف 
انتخــاب شــد، این  الیــاف«  علوفــه،  غــذا،  بهینــه 
شــعار گویای ایــن جملــه آشناســت کــه تولیــد پایــدار 
گــرو حفــظ طبیعــت و مقابلــه  و امنیــت غذایــی در 
بهینــه،  اســتفاده  از طرفــی  و  اســت  بیانزایــی  بــا 
درســت و مناســب از طبیعت از راهکارهای مهم در 

بیابانزدایــی بــه شــمار مــی رود.
بــر پایــه تحقیقــات انجام شــده، پدیــده بیابــان زایی 
کشــور را بــا  و ریزگردهــا در ۲۰۹ دشــت از دشــت های 
کــرده، البتــه توجــه بــه فعالیت هــا  مشــکل مواجــه 
و طرح هــای مرتبــط بــا بیابانزدایــی و ریزگردهــا از 
دوازدهــم  و  یازدهــم  دولــت  رویکردهــای  جملــه 
کــه نیــاز اســت امســال و  بــرای مهار ایــن چالــش بــود 

گیــرد. ســال های آینــده نیــز مــورد توجــه قــرار 

استمراراجرایطرحهایبیابانزدایینیازاساسینصفجهان:

اصفهان آلوده ترین کالنشهر کشور

کرونای استان اصفهان  سخنگوی ستاد مقابله با 
گفــت: پیشــنهاد تعطیلــی دو هفتــه ای اصفهــان از 
ســوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــه ســتاد 

کرونــا ارائــه می شــود. ملــی 
حجــت اهلل غامی دقایقــی قبــل در نشســت خبری 
گــزارش هفتــاد و هشــتمین ســتاد  کــه بــه مناســبت 
کرونــا بــا بیان اینکــه در حــال  اســتانی مقابلــه بــا 
حاضــر بــر اســاس اعــام دو دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کاشــان ۱۷ شــهر اســتان اصفهــان در  اصفهــان و 
کرونــا هســتند، اظهــار  وضعیــت نارنجــی و قرمــز 
داشــت: ۱۰ شهرســتان در وضعیــت قرمــز، هفــت 
شهرســتان نارنجی و هفت شهرســتان در وضعیت 

ــتند. ــا هس کرون زرد 
اجرای طرح جامع هوشمند مقابله با کرونا در 

شهرهای قرمز و نارنجی کرونا
ــرای شــهرهای قرمــز و نارنجــی  ــا بیان اینکــه ب وی ب
جامــع  طــرح  اجــرای  اصفهــان  اســتان  در  کرونــا 
کار داریــم،  ــا را در دســتور  کرون ــا  هوشــمند مقابلــه ب
ابــراز داشــت: این طــرح دارای پنــج برنامــه اســت 
کارمنــدان  کــه از جملــه آن اجــرای طــرح دورکاری 
در شــهرهای قرمــز و نارنجــی اســت که در شــهرهای 
قرمــز و نارنجــی در مشــاغل ضــروری بــا یــک دوم و یــا 
کارمنــدان را بنــا بــر نظــر  کارمنــدان حضــور  دو ســوم 

ــت. ــم داش ــران خواهی مدی
اولویت دورکاری کارمندان با افراد دارای بیماری 

زمینه ای است
کرونای استان اصفهان  سخنگوی ستاد مقابله با 
ــا افــراد  کارمنــدان ب ــا بیان اینکــه اولویــت دورکاری  ب
دارای بیماری زمینه ای اســت، ابراز داشــت: در این 
ــر  ــتور مدی ــر دس ــا ب ــد بن ــدان بای کارمن ــه  ــه هم زمین

باالدســتی خــود فعالیــت داشــته باشــند.

گــروه دو و ســه  وی بــا بیان اینکــه از فــردا مشــاغل 
چهــار  و  ســه  و  دو  گــروه  و  نارنجــی  شــهرهای  در 
در شــهرهای قرمــز تعطیــل خواهنــد شــد، ادامــه 
ــه مــدت ۱۵ روز  ــز در صــورت تخلــف ب ک داد: ایــن مرا

پلمــب خواهنــد شــد.
غامی بــا بیان اینکــه در شــهرهای قرمــز و نارنجــی 
کــز فــروش اغذیــه، عینک هــای طبــی،  فعالیــت مرا
ــوازم  ــز نگهــداری ســالمندان، فروشــگاه های ل ک مرا
یدکــی خــودرو، نانوایی هــا، رســانه های مکتــوب، 
فروشــگاه های مصالــح ســاختمانی، تعمیرگاه های 
لوازم برقی و الکترونیکی، ســینماها، جوشــکاری ها 
داشــت:  ابــراز  اســت،  مجــاز   … و  تراشــکاری ها  و 
در ایــن شــهرها برگــزاری نمــاز جمعــه، مراســم های 
آموزشــگاه ها،  خــودرو،  فروشــگاه های  مذهبــی، 
مــدارس و ورزشــگاه ها و باشــگاه ها ممنــوع اســت.

کیــد بر اینکــه ورود بــه شــهرهای قرمــز و  وی بــا تا
ــا در اســتان اصفهــان ممنــوع اســت،  کرون نارنجــی 
افــزود: هر گونه تردد خودروهای غیربومی مشــمول 

اعمــال قانــون خواهــد شــد.
فردا چند بیمارستان صحرایی در اصفهان 

راه اندازی می شود
وی در ادامــه بــا بیان اینکــه بیمارســتان الزهــرا بــه 
صــورت کامــل در اختیــار بیماران مبتا بــه کرونا قرار 
کمبــود تخــت  کــرد: هنــوز بــا  گرفتــه اســت، تصریــح 
مواجــه نشــده ایم و از فــردا نیــز چنــد بیمارســتان 

ــدازی خواهــد شــد. صحرایــی در اســتان راه ان
کیــد بر اینکــه از فــردا نظــارت بــر تخلفــات  غامی بــا تا
کرونــا در اســتان اصفهــان شــدت  حــوزه بیمــاری 
می گیــرد، ادامــه داد: در ایــن زمینــه از شــهروندان، 
اصنــاف و مســئوالن شــهر اصفهــان درخواســت 
کرونــا  داریــم نســبت بــه دســتورات ســتاد مقابلــه بــا 

توجــه داشــته باشــند.
ابــراز  آرامســتان ها  وضعیــت  خصــوص  در  وی 
داشــت: در ایــن زمینــه تنهــا مجــوز تــردد محــدود 
ــت و  ــده اس ــادر ش ــتان ها ص ــور در آرامس ــرای حض ب
کــز نخواهیــم داد. کمــی را در ایــن مرا اجــازه تــردد ترا

مدارس تعطیل است
اســتان  کرونــای  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
اصفهــان در خصــوص برگزاری حضــوری امتحانات 
گفــت: تمامی مــدارس تــا اطــاع  در مــدارس نیــز 

ثانــوی تعطیــل اســت.
وی در خصــوص تعطیلــی ادارات نیــز ابــراز داشــت: 
کارکنــان موظــف  بــه جــز نیروهــای مســلح همــه 
هســتند بر اســاس دســتور باالتریــن مقــام ادارات به 

فعالیــت خــود ادامــه دهنــد.
طرح زوج و فرد خودروها در اصفهان لغو 

نمی شود
غامــی در ادامــه دربــاره اجــرای طــرح زوج و فــرد و 
گفــت: بایــد توجــه داشــت  احتمــال لغو ایــن طــرح 
کــه ســازمان اتوبوســرانی روزانــه ۱۶۰ هــزار مســافر و 
که ایــن  متــرو ۳۰ هــزار مســافر را جابجــا می کننــد 
میــزان مســافر یــک ســوم ظرفیت ایــن دو سیســتم 
و  زوج  لغــو طــرح  امــکان  با ایــن شــرایط  و  اســت 
فــرد وجــود نــدارد. وی در خصــوص تعویــق تقویــم 
ــراز داشــت: در ایــن  ــه اســتان اصفهــان نیــز اب کــوچ ب
ــا  ــه رایزنی هــای الزم ب ک ــد توجــه داشــت  زمینــه بای
کهگیلویــه و بویــر احمــد،  مســئوالن اســتان های 
فــارس، بوشــهر و خوزســتان انجــام شــده امــا طبــق 
راهــکار  بهتریــن  امــر  برای ایــن  گذشــته  ســوابق 
اســت  جمعیتــی  کــز  مرا از  افــراد  کردن ایــن  دور 
کــز جمعیتــی در  ضمن اینکــه عشــایر ارتباطــی بــا مرا

اســتان اصفهــان ندارنــد.

سخنگوی ستاد مقابله با کرونای استان اصفهان خبر داد؛

پیشنهاد تعطیلی دو هفته ای اصفهان

خبر

معــاون مشــارکت های مردمــی اداره کل بهزیســتی 
اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه راه انــدازی پویــش 
ــان  کرونایــی در پای ــوروز شــاد در محدودیت هــای  ن
گفت: مردم نیکوکار اســتان از این پویش  ســال ۹۹، 
اســتقبال خوبــی کردنــد و بیــش از ۶۳ میلیــارد ریال 
کمک هــای مردمــی در آســتانه ســال جدیــد جمــع 
گــو  گفــت و  آوری شــد. علی اصغــر شــاهزیدی در 
کــرد: تمــام هــم و غــم جامعــه طــی  با ایســنا، اظهــار 
گیــری  گذشــته بــرای مدیریــت همــه  یــک ســال 
کرونــا و تبعــات ناشــی از آن بــود، ضمن اینکــه همــه 
کرونا خدمات درمانی و بهداشتی و نیازهای  گیری 
که  کادر درمان به وجود آورد  جدیدی برای مردم و 
در اولویــت بــود، البتــه خدمــات ســازمان بهزیســتی 
نیــز از ایــن موضــوع منفــک نبــود و مشــارکت های 
نشــان  کــه  داشــتیم  گذشــته  ســال  در  خوبــی 
ــه  ــدان توج ــه نیازمن ــه ب ــا همیش ــردم م ــد م می ده
دارنــد و در هــر شــرایطی آنهــا را فرامــوش نمی کننــد. 
معــاون مشــارکت های مردمــی اداره کل بهزیســتی 
اصفهــان افــزود: یکــی از فعالیت هــای شــاخص این 
گذشــته راه انــدازی پویــش  کل در پایــان ســال  اداره 
کــه  کرونایــی بــود  نــوروز شــاد در محدودیت هــای 
خوشــبختانه بــا اســتقبال خــوب مــردم همــراه و 
کمک هــای مردمــی در  بیــش از ۶۳ میلیــارد ریــال 

آســتانه ســال جدیــد جمــع آوری شــد.
به اینکــه مشــارکت های مردمــی در  اشــاره  بــا  وی 
گفــت:  دو بخــش دولتــی و خیریــه انجــام می شــود، 
کــز و مجموعه هایــی  منظــور از بخــش دولتــی مرا
کــه بــه صــورت دولتــی مدیریــت می شــود  اســت 
مثــل ادارات بهزیســتی در شهرســتان ها. بخــش 
کــه  اســت  خیریــه ای  موسســات  نیــز  غیردولتــی 
گرفتــه و بــا انجــام یکســری از  از بهزیســتی مجــوز 
ــد، مثــل  ــر می دارن ــت ب ــاری از دوش دول ــف، ب وظای
کــه در حــوزه ســالمندان،  موسســات خیریــه ای 

معلوالن ذهنی و اعصاب و روان فعالیت می کنند.
شــاهزیدی، درآمــد مشــارکتی بهزیســتی را شــامل 
ــمرد و  ــی برش ــد خدمات ــد و درآم ــد، غیرنق ــوه نق وج
کــه برخــی  افــزود: درآمــد خدماتــی یعنــی خدماتــی 
کــه دارنــد در اختیــار  افــراد بــا تخصــص و توانمنــدی 
مثــل  می دهنــد،  قــرار  بهزیســتی  مددجویــان 
کــه بیمــاران را رایــگان پذیــرش می کننــد.  پزشــکانی 
ماحصل ایــن مشــارکت ها در ســال ۹۹ بالــغ بــر ۷۹ 
کــه نزدیــک بــه ۲ میلیــارد و ۹۰۰  میلیــارد تومــان بــود 
میلیــون تومــان آن در حــوزه دولتــی و حــدود ۵۰ 

ــود. ــه ب میلیــارد تومــان در بخــش خیری
وی بــا بیان اینکــه امســال هــم برنامه هــای جــذب 
شــرکای  از  منــدی  بهــره  مردمــی و  کمک هــای 
اجتماعــی ســرلوحه اهداف کان بهزیســتی اســت، 
کمــک مــردم و تنهــا  کــرد: معتقدیــم بــدون  تصریــح 
کاری  ــر اعتبــارات بهزیســتی نمی توانیــم  ــا تکیــه ب ب
از پیــش ببریــم، بــه همیــن خاطــر تــاش می کنیــم 
راســتای  در  خــود  اجتماعــی  شــرکای  کمــک  بــا 
اهــداف بهزیســتی حرکت کنیم. شــرکای اجتماعی 
بهزیســتی شــامل شــرکای حقیقــی یعنــی خیریــن 
و شــرکای حقوقــی همچــون موسســات خیریــه، 

دســتگاه ها، نهادهــا و رســانه ها هســتند.
ــه  ــا اعام اینکــه ظــرف هفتــه آینــده پویشــی ب وی ب
کمــک بــه مددجویــان  مناســب مــاه رمضــان بــرای 
می شــود،  راه انــدازی  بهزیســتی  پوشــش  تحــت 
گر محدودیت های کرونایی  گفــت: در مــاه رمضــان ا
اجازه دهد برنامه هایی همچون سرکشــی و بازدید 
از منــازل مددجویــان، دعــوت از خیریــن و برگــزاری 
نشســت بــا موسســات خیریــه و توزیــع مــواد غذایی 
خواهیــم داشــت، البتــه امســال هــم مثــل ســال 
گــرم و افطــاری مددجویــان را بــه  قبــل توزیــع غــذای 
کرونــا نداریــم، ولــی بســته های مــواد غذایــی  خاطــر 

کــرد. بــه صــورت خشــک توزیــع خواهیــم 

معاون مشارکت های مردمی اداره کل بهزیستی اصفهان اعالم کرد: 

کمک ۶۳ میلیارد ریالی اصفهانی ها 
به مددجویان بهزیستی در پویش پایان سال
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شهرســتان  توســعه  ارکان  از  یکــی  گردشــگری 
گام هــای  کــه ضــروری اســت  کــرون اســت  تیــران و 
در  کــه  ریــزی  برنامــه  بــا  صنعــت  توســعه این 
کیــد  ســال های اخیــر برداشــته شــده اســت بــه تا
کرونا بــا نقشــه راه اصولــی و  کارشناســان در پســا

گــذاری بیشــتر ادامــه یابــد. ســرمایه 
کیلومتــری غرب اصفهان با قدمتی  تیــران در ۴۵ 
ــار تاریخــی متعــدد  بیــش از هفــت هــزار ســال و آث
گردشــگران  و شــرایط خــاص طبیعــی، میعــادگاه 
گــذر در تاریــخ  و عالقــه منــدان بــه طبیعــت و 
اســت. درهــای ســنگی بــا قدمــت ۲ هــزار ســاله 
کوچــه باغ هــای تاریخــی بــا  بــا طراحــی متفــاوت، 
گلــی،  پیــخ  خم هــای بــه هــم پیوســته و دیوارهــا 
حمام هــای تاریخــی، آســیاب آبــی، بافت ســنتی، 
قلعــه و پــارک ملــی قمیشــلو، ســنگ نگاره هــا، 
مســاجدی جــذاب و ســنت هایی باســتانی همــه 
راه انــدازی  بــرای  نظیــری  بــی  شــاخص های  از 
بــرای  آرزویــی  و  گردشــگری  نــام  بــه  صنعتــی 
هموطنــان داخلــی و توریســت خارجــی اســت.

هــوای ســالم و بــدون آالیندگــی و محیطــی آرام 
کهــن اســت تــا عــالوه  ارمغــان ســفر به ایــن دیــار 
نقــاط  بازدیــد  بکــر و  از طبیعــت  بــر بهره گیــری 
گردشــگری، از ســالمت هــوا و آرامــش اطــراف برای 
تغییــر ذائقــه روحــی و روانــی خــود اســتفاده کنند.
گردشــگری این منطقــه در دوره هــای  ظرفیــت 
گرفتــه  کمتــر مــورد توجــه قــرار  گذشــته مغفــول یــا 
امیــد  و  تدبیــر  دولــت  مســووالن  تا اینکــه  بــود 
ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه را بــه عنــوان یکــی 
و  توجــه  مــورد  غیرنفتــی  درآمــد  محل هــای  از 
دقــت قــرار دادنــد و همســو با ایــن تصمیم گیــری، 
متولیــان امــر در حــوزه میــراث فرهنگــی، صنایــع 
توســعه  نیــز  اصفهــان  گردشــگری  و  دســتی 
نیازمنــد  را  اســتان  گردشــگری این  صنعــت 
مســافران  هدایــت  بــرای  برنامه ریــزی  و  تمرکــز 
گردشــگری در سراســر  بــه شهرســتان ها و رونــق 

دانســتند. اصفهــان  اســتان 
کمتــر تجربــه میزبانــی از  گذشــته  کــه در  تیــران 
را  خارجــی  و  داخلــی  گردشــگران  و  مســافران 
اتفاقــات جدیــدی  داشــت این ســال ها شــاهد 
ــاخت ها و  ــعه زیرس ــه توس ک ــوده  ــه ب ــن عرص در ای
گردشــگری و میــراث  امکانــات در عرصــه صنعــت 
گرفتــه و در ایــن بخــش  فرهنگــی مــورد توجــه قــرار 

اســت. نیــز شــده  ســرمایه گذاری هایی 
بوم گــردی  رونــق  قدیمــی و  خانه هــای  احیــای 

در  ســنتی  بافــت  بــه  توجــه  و  منطقــه  در ایــن 
مدیریت شــهری بر اســاس سیاســت ها و دغدغه 
و  رســیده  اجــرا  مرحلــه  بــه  محلــی  مســئوالن 
کرونــا بــر گردشــگری این خطــه مثــل دیگــر  گرچــه  ا
کشــور ســایه افکنــد ولــی بــه اعتقــاد  بخش هــای 
کارشناسان و بخش خصوصی این  متولیان امر، 
دوران نیــز می گــذرد و آینــده روشــن خواهــد بــود.
تشــکل های مــردم نهــاد در ایــن بخــش همســو 
گرچــه مــردم  بــا مســئوالن محلــی فعــال شــدند و ا
فعالیــت بیشــتر میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
گردشــگری را مطالبــه می کننــد امــا مدیریــت  و 
بــه صنعــت  شــهری، فعــاالن و عالقــه منــدان 
فرهنگــی  میــراث  دوســتداران  و  گردشــگری 
خالء های ایــن حــوزه را تــا حــدودی پرکرده انــد 
از  تــر  فعــال  حــوزه  در ایــن  خصوصــی  بخــش  و 
گذشــته و بــا امیــدوری بیشــتر پــای بــه میــدان 

نهــاده اســت.
اقبال عمومی به گردشگری و هویت محلی با 

احیای خانه های قدیمی 
سرپرســت میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــان  ــا بیان اینکــه جری ــرون ب ک گردشــگری تیــران و 
اخــذ  و  تاریخــی  خانه هــای  احیــای  در  خوبــی 
مجــوز بــرای بوم گــردی در ایــن شهرســتان انجــام 
در  تاریخــی  خانــه  بــه ۱۰  نزدیــک  گفــت:  شــد، 
کــه تعــدادی از  مرحلــه بازســازی و احیــا هســتند 
آن هــا تکمیــل و فرآینــد اداری آن در حــال انجــام 

اســت.
پرونــده  بیان اینکــه ۳۵  بــا  مظاهــری  محســن 
گذاری با موضوعات ایجاد اقامتگاه های  سرمایه 
ســنتی، ســفره های قدیمــی، نمایشــگاه صنایــع 
دســتی و توســعه بوم گــردی تشــکیل شــد، یــادآور 
هنرمنــدان  فعالیــت  آغــاز  و  شناســایی  شــد: 
صنایــع دســتی نیــز متناســب با ایــن شــرایط در 
حــال انجــام اســت و وضعیــت خوبــی پیــش بینی 

می شــود.
و  دولــت  رویکــرد  بــه  توجــه  بــا  اضافه کــرد:  وی 
حمایت مســئوالن محلی جهش خوبی در شــهر 
کــرون  تیــران و تعــدادی از روســتاهای تیــران و 
کــه نــگاه دولــت آینــده و نگــرش آن  گرفتــه  صــورت 

نیــز در ایــن خصــوص مهــم اســت.
لزوم توسعه زیرساخت های گردشگری تیران 

و کرون 
معــاون برنامــه ریزی و عمرانی فرمانــداری تیران و 
کــرون بــا اشــاره به اینکــه تا پیــش از شــیوع ویروس 
کرونــا حرکــت پرســرعتی در توســعه زیرســاخت ها 

ــود،  گردشــگری در حــال انجــام ب و فعالیت هــای 
گفت: ایــن بیمــاری بر ایــن جریــان اثــر گذاشــت امــا 
مانــع نشــد و تــالش متولیــان و بخــش خصوصــی 

برای ایــن موضــوع ادامــه داشــته اســت.
کــه صــورت  شــهرام آذرپــی ادامــه داد: بــا اقداماتــی 
و  گردشــگران  از  میزبانــی  بــرای  آمادگــی  گرفتــه 
انجــام رویدادهایــی در این خصــوص بــرای دوران 
کرونا وجود دارد و همزمان با تصمیم نهایی  پســا
کشــور در ایــن منطقــه نیــز اتفاقاتــی  مســئوالن 

انجــام خواهــد شــد.
گفتــه وی، مطالبــات و خواســته مــردم بــر  بــه 
گیــری و نقــش آفرینــی مســئوالن اثــر  تصمیــم 
گــر مطالبــه جمعــی و ســرمایه گذاری  می گــذارد و ا
در  و  واقعــا  گردشــگری  صنعــت  توســعه  بــرای 
تغییــر  باشــد،  داشــته  وجــود  عمــل  میــدان 
دولت هــا و مســئوالن تاثیــری نخواهــد گذاشــت و 

پیــدا می کنــد. ادامــه  جریــان 
نهــاد  مــردم  تشــکل های  فعال ســازی  آذرپــی، 
کــرد:  اضافــه  و  بیــان   مهــم  را  مســیر  در ایــن 
دانشجویان، عالقمندان و متخصصان در حوزه 
گردشــگری، میــراث فرهنگــی و صنایع دســتی هر 
کــه نتایــج حاصــل  کــدام نقــش و ســهمی دارند 
بــه آن هــا در اشــتغال و  از ایــن رونــق و توســعه 

کســب منفعــت خواهــد رســید.
هم افزایی بین بخشی در توسعه گردشگری

اعتقــاد  بــا  تیــران  شــهر  شــورای  رئیــس  نایــب 

به اینکــه بــدون هم افزایی و کار مشــترک در حوزه 
گردشــگری موفــق نخواهیــم شــد، اظهارداشــت: 
گردشــگری  بــر مبنــای  انســجام و برنامه ریــزی 
و احیــای آثــار تاریخــی بــا محوریــت فرمانــداری 
و همــکاری پارلمــان و مدیریــت شــهری، اداره 
نهــاد،  مــردم  تشــکل های  فرهنگــی،  میــراث 
بخــش خصوصــی و ادارات خدمــات رســان ایجاد 
شــده اســت. بــه اعتقــاد علــی دادخــواه، تشــکیل 
کارگــروه گردشــگری با حضور ادارات تیــران و کرون 
نســبت  گاهــی  آ ارتقــای  و  همدلی هــا  در ایجــاد 
گردشــگری نقــش  بــه اهمیــت موضــوع صنعــت 
کــه بــرای بســیاری از مــردم و مســئوالن  داشــته 
گذشــته روشــن شــده  نقش ایــن حــوزه بیــش از 

اســت.
صنعــت  رونــق  تیــران  مــردم  داد:  ادامــه  وی 
گردشــگری را امــروز مطالبــه می کننــد  بســته های 
حــوزه  ســرمایه گذاران این  بــرای  حمایتــی 
جنبه هــای  از  کــه  چــرا  شــده  پیش بینــی 
اقتصــادی، فرهنگــی، اجتماعــی و توســعه همــه 
جانبــه بــرای مــردم و شــهر اثــرات ســازنده ای دارد.
کارگــروه  ایــن عضــو شــورای شــهر تیــران، تشــکیل 
کرونــا را مطالبه و  گردشــگری مثــل دوران پیــش از 
از  افــراد صاحــب نظــر و دارای ایــده نیز برای حضور 
در ایــن صحنــه و همــکاری پیرامون ایــن موضــوع 
کــرد و همچنیــن تــالش همگانــی بــرای  دعــوت 
رفــع چالش هــا و نامالیمتی هــای پیــش روی ایــن 

صنعــت را ضــروری بیــان  کــرد.
تغییر در طرح جامع شهری با افزایش 

مساحت بافت تاریخی
بافت تاریخی و قدیمی هر منطقه ای ســرمایه ای 
از گذشــتگان اســت که بازسازی آن بر سنت های 
گذشــتگان را نیــز احیــا و بــر ســالمت روان مــردم 
می افزاید و حاشــیه نشــینی و آســیب های ناشــی 

کاهــش می دهــد. از آن را 
ارائه تســهیالت بانکی، حمایت از ســرمایه گذاری 
و ارائــه تخفیــف در صــدور پروانه های ســاختمانی 
در بافت قدیمی، انگیزه افراد را برای ساخت ســاز 
در ایــن مناطــق تقویــت کرده و صاحبــان خرابه ها 
کار احیــا و بازســازی  و ملک هــای دور افتــاده را بــه 

کرده اســت. هدایــت 
مدیریــت شــهری تیــران، بــه ســبب اهمیــت و 
نقــش بافــت فرســوده و قدیمی و گســتردگی آن در 
ــر افزایــش مســاحت این  ــا بررســی دقیق ت شــهر، ب
منطقــه خواســتار شــده و ایــن موضــوع بــه تاییــد 
ــازی  ــل وزارت راه و شهرس ــای مربوطــه مث نهاده

رســیده اســت.
شــهردار تیران با اشــاره به اینکه بافت فرســوده ۳۰ 
هکتــار از مســاحت این شــهر را پوشــش می دهــد، 
گفــت: بــا توجــه بــه قدمت ایــن شــهر این شــاخص 

بــه ۱۰۰ هکتــار افزایــش خواهد یافت.
از ایــن  ۳۲هکتــار  داد:  ادامــه  شــفیعی  حســن 
مجموعــه شــهری قدیمــی و دارای بافــت تاریخــی 

کــه ســاختمان ســازی های آن متفــاوت  اســت 
بــر اســاس آییــن نامه هــای ابالغــی و متناســب بــا 
شــرایط میــرات ملمــوس و تاریخــی خواهــد بــود.

گفتــه وی، چنیــن تغییراتــی در طــرح جامــع  بــه 
شــهری مــردم و مســئوالن را بــرای رونــق صنعــت 
گذشــته و بــا  گردشــگری و احیــای ســنت های 
تامیــن نیازهــای امــروز حمایــت و کمــک می کنــد.

توسعه شهری بر پایه صنعت گردشگری
صنعــت  محــور  بــر  تیــران  اقتصــادی  اولویــت 
گردشــگری قــرار گرفتــه که چنین تصمیم گیری بر 
توســعه و اقدامــات زیرســاختی شــهر اثــر می گــذارد 
بــه همیــن ســبب توســعه شــهری بــر پایه ایــن 
و مســئوالن در ایــن حــوزه  گرفتــه  قــرار  جریــان 
اقدامــات عمرانــی، خدماتــی و فرهنگــی را بر ایــن 

اســاس قــرار داده انــد.
شــفیعی بــا بیان اینکــه پیــش بینــی توســعه شــهر 
گرفتــه،  گردشــگری قــرار  ــر پایــه  و ارائــه خدمــات ب
ســرمایه گذاری  فرصت هــای  کــرد:  تصریــح  
در ایــن  مطالبــات  و  برآوردهــا  و  پیش بینــی 
ــه  ــن نقش ــا چنی ــه ب ک ــده  ــخص ش ــوص مش خص
راهــی، آینــده اقتصــادی، اجتماعــی، فرهنگــی و 

عمرانــی شــهر مشــخص شــده اســت.
بازســازی  و  احیــا  تیــران،  شــهردار  گفتــه  بــه 
آســیاب آبــی، پــروژه ســنگ فــرش بافــت قدیمــی، 
نامگذاری هــای خیابان هــا بــرای هویــت شــهر، 
مســاعدت بــا پروژه هــای ســرمایه گذاری در ایــن 
گردشــگری  کار در حــوزه  حــوزه بــرای پیشــرفت 
اســت. وی ادامــه داد: آســیاب آبــی در منطقــه 
احیــا  باســتانی  معمــاری  تیــم  توســط  ســرپل 
کــه پیــش بینــی یــک پــارک در جــوار آن  شــده 
بــرای حضــور بخــش خصوصــی  و بسترســازی 
و ایجــاد یــک رســتوران ســنتی بــا غذاهــای محلــی 
کرونا  ــه و بــرای دوران پســا گرفت ــورت  ــرای آن ص ب

آمــاده ارائــه خدمــت اســت.
تحول اقتصادی تیران و کرون نیازمند توسعه 

صنعت گردشگری
به اینکــه  اشــاره  بــا  کــرون  و  تیــران  فرمانــدار 
کشــاورزی، گردشــگری و صنعت ســه رکن توسعه 
اقتصادی ایــن شهرســتان محســوب می شــوند، 
گفــت: تحــول اقتصــادی با ایجــاد شــغل، تولیــد و 
افزایــش درآمد کســبه و همچنین ســرمایه گذاری 
بــا  کشــاورزی  پایــه  بــر  بیشــتر  منطقــه  در ایــن 
رونــق  و  آب  مصــرف  کــم  و  نویــن  کشــت های 

گردشــگری اســت. صنعــت 
ک تیــران  مجیــد حججــی بــا بیان اینکــه هــوای پــا

بــه شــمار  یــک فرصــت  از آالیندگی هــا  و دوری 
و  صنعتــی  توســعه  خاطرنشــان کرد:  مــی رود، 
ــم  ــر نداری ــده را در نظ ــدی آالین ــای تولی کارخانه ه
و مجــوزی برای ایــن دســته از فعالیت هــا صــادر 

ــرد. ک ــم  نخواهی
و  ســازنده  زمینه هــای  از  بایــد  داد:  ادامــه  وی 
کارآمد ایــن منطقــه مثــل جاذبه هــای تاریخــی 
کــرد و بــا  و طبیعــی بــرای رشــد اقتصــاد اســتفاده 
راه انــدازی  بــرای  چنیــن ظرفیت هایــی دلیلــی 
کــز صنعتــی و آالینــده وجــود نــدارد. کارگاه و مرا
کــرون بــا بیان اینکــه برخــی از  فرمانــدار تیــران و 
دســتورالعمل ها و برخوردهــای ســلیقه ای مانــع 
از ســرمایه گذاری در ایــن حــوزه می شــود، تصریــح  
کــرد: تغییــر نگــرش در بیــن برخــی از مدیران ارشــد 
کشــوری بــرای رفــع چالش هــای پیــش  اســتانی و 
کــه  گردشــگری باید ایجــاد شــود  روی صنعــت 
ــور  ــاون ام ــا مع ــت هایی ب ــوص نشس ــن خص در ای
ــزار شــده و از مدیریــت  اقتصــادی اســتانداری برگ
ــرون رفــت از ایــن مشــکالت  ــرای ب ــی اســتان ب عال

ــده اســت. درخواســت ش
رونــق  بــرای  تیــران  شــهرداری  اضافه کــرد:  وی 
گردشــگری برنامه ریــزی و اقدامــات زیرســاختی 
ســرمایه گذاری  بــرای  فرصــت  و  داده  انجــام 
فراهــم شــده امــا بایــد مــردم نیــز در ایــن خصــوص 
کننــد و نســبت به ایــن عرصــه  ســهم خــود را ایفــا 

متناســب بــا ظرفیت هــا وارد شــوند.
بــه گزارش ایرنــا، ظرفیت هــای ملــی و بیــن المللی 
گردشــگری این منطقــه شــامل قلعــه  در حــوزه 
ــارک ملــی حفاظــت شــده قمیشــلو،  تاریخــی و پ
کردعلیــا، ســد شــهید منتظــری  شــهر زیــر زمینــی 
جاجــا،  تاریخــی  روســتای  خمیــران،  روســتای 
که ایــن  کوچــه باغ هــای تاریخــی تیــران اســت  
ســرمایه ها ناشــناخته و بــدون اســتفاده مانــده 

اســت.
وجــود ۹۰۰ در ســنگی تاریخــی در باغ هــای تیــران 
کــه البتــه شــمار آن هــا به ۲ هــزار عدد می رســید اما 
بــه مــرور زمــان از بیــن رفته، ایــن شــهر را بــه وجــود 

کــرده اســت. درهــای ســنگی معــروف 
چشــمه مرغــاب واقــع در روســتای قلعــه ناظــر، 
کردعلیــا، چشــمه  چشــمه شــاهی در روســتای 
الســمیان در شــمال تیــران و چشــمه های آب 
کنگــر، موســیر و  گــون،  گیاهــی  و پوشــش های 
الله هــای در داالنکــوه،   طبعیــت زیبایــی را در 
مناطق کوهســتانی ساخته و نشاط و شــادابی را 

کرده انــد. بــرای مــردم فراهــم 

تحول اقتصادی تیران و کرون نیازمند توسعه صنعت گردشگری
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گهــی ذکــر شــده( نســبت  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی میشــود  آ
گهــی تــا ده روز به ایــن  بــه آن یــا وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــر ظــرف مهلــت  گــردد. ا کننــده مســترد  نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
مقــرر اعتراضــی نرســد یــا در صــورت اعتــراض اصل ســند ارائه نشــود المثنی ســند مالکیت مرقوم 
ک خمینــی شــهر نبــی  صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــال

الــه یزدانــی - 1119۳27 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 99/2۰27۰۵1۳2، تاریــخ: 1۴۰۰/1/17، آقــای مصطفــی نوریــان رامشــه فرزنــد حیــدر 
کــه ســند مالکیــت ۴ دانــگ مشــاع از  بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد 
ک ۵۳97 فرعــی مجــزی شــده از 1۵2۰1 اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  ششــدانگ پــال
بشــماره چاپــی ۴۳۰۵17 الــف 8۵ صفحــه 21۵ دفتــر ۳71 ذیــل ثبــت شــماره 7۶۴11 بــه نــام 
وی ســابقه ثبــت و ســند داشــته و بعلــت ســهل انــگاری مفقــود شــده و درخواســت صــدور ســند 
گهــی  ــون ثبــت مراتــب آ المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قان
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ می شــود 
گهــی تــا ده روز به ایــن اداره  یــا وجــود اســناد مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نماید  مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر  گــردد. ا کننــده مســترد  تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد المثنــی اســناد مالکیــت مرقــوم 
ع وقــت - مهــدی شــبان  گهــی: دراســر صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار آ

رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق اصفهــان - 111979۵ / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 99/2۰27۰۵1۰8۰، تاریــخ: 1۴۰۰/1/1۰، نظربه اینکــه خانــم زهــرا قیصــری فرزنــد محمــد 
دراجــرای مقــررات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختانهای فاقــد ســند 
کاشــی و ســرامیک بــه  رســمی تقاضای صــدور ســند مالکیــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب انبــار 
ک ۵۴۰۰ فرعــی از 1۵۳1۶ اصلــی مجــزی شــده از 28 فرعــی از اصلــی مذکــور واقع در بخش  شــماره پــال
۵ ثبــت اصفهــان را نمــوده و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۴۳۳9 مــورخ 1۳99/۰7/29 هیــات 
کنون  ک اولیه تا حــل اختــالف موضــوع قانــون مذکور نســبت به آن صادر شــده و تحدید حدود پــال
ک شــماره ۵۴۰۰  بعمــل نیامــده، لــذا طبــق تبصــره مــاده 1۳ قانــون فــوق الذکــر تحدیــد حــدود پــال
فرعــی از 1۵۳1۶ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بــه نام نامبرده نســبت به ششــدانگ در روز 
چهارشــنبه 1۴۰۰/۰2/1۵ از ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب این 
گهی در محل  گهــی بــه کلیــه مالکیــن و مجاورین اخطار می گــردد که در ســاعت و روز مقــرر در این آ آ
حضور یابند. اعتراضات مالکین مجاور مطابق ماده 2۰ قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
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: پنجشــنبه 1۴۰۰/۰1/19 - مهــدی شــبان 

ک شــرق اصفهــان - 111۶9۳۵ / م الــف رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

گهی مفقودی آ
مــدارک شناســایی متعلــق بــه خــودرو ســواری پــژو 1۶۰۰ آر.دی مــدل ســال 1۳8۳ بــه رنــگ 
یشــمی روغنی بــه شــماره انتظامــی ۳1۶ ب 82 ایــران ۴۳ و شــماره موتــور 1178۳۰27۰۴8 و 
شــماره شاســی 8۳127279 متعلــق بــه آقــای احمــد نجفی فرزند محمدابراهیم به شــماره ملی 

گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد. ۶2198۴9۵7۴ مفقــود 

گهی آ کویر مصر استان اصفهان، 
گاه ستارگان و رمل ها جلوه 

کارتون روسیه افتخارآفرینی نماینده اصفهان در جشنواره 

خبرربخ

خبرربخ

کویری ایــران اســت و در  مصــر یکــی از جاذبه هــای 
ــده  ــه ش ــران احاط ــالت مرکزی ای ــی از ف کوه های دل 
کویــر خــور و بیابانــک در  اســت، تپه هــای شــنی این 
اســتان اصفهان به همراه آســمان صاف و پرســتاره  
بــرای بســیاری از طبیعــت گردها و عکاســان دیدنی 
ــه در  ک ــام خــود را از روســتایی  ــر مصــر  ن کوی اســت.  
دل خــود جــای داده وام گرفتــه اســت. مصر نام این 
کشــور مصــر  روستاســت،  و هــم نامی ایــن روســتا بــا 
کویــری  یکــی از دالیــل شــهره شــدن این منطقــه 
کــه در  کــه نــه در قــاره آفریقــا  در ایــران اســت؛ جایــی 
آســیا و در ایــران، آن هــم در توابــع شــرقی اســتان 

اصفهــان قــرار دارد.
مرکزی ایــران  فــالت  کوهپایه هــای  در  کویــر مصــر 
مملــو از رمل هــا یــا تپه های شــنی اســت و به همین 
کویــر از عنــوان »دریــای  دلیــل هــم برخــی برای ایــن 

کویــر مصــر« اســتفاده می کننــد. شــنی 
ثبت ستارگان بی نظیرترین جاذبه کویر مصر

منطقــه،  خشــک این  و  گــرم  هــوای  و  آب   
تابســتان هایش را طاقت فرســا می کند و به همین 
دلیــل بهتریــن زمــان ســفر بــه مصــر، فصل زمســتان  
کــه می توان  و فروردیــن و اردیبهشــت اســت؛ زمانی 
آســوده، روزهــا رمل هایــش را درنوردیــد و شــب ها 

چشــم بــه آســمان پرســتاره اش دوخــت.
از همــه  و  و حیــات جانــوری  از رمل هــا  عکاســی 
مهم تــر ثبــت ســتارگان پرفــروغ در قــاب دوربین هــا 
کویــر  بــدون شــک از بی نظیرتریــن جاذبه های ایــن 

ــت.  اس
کویــر مصــر اســت بــه »چــاه  کــه در دل  روســتایی 
کــه پیش از ایــن برای  دراز« معــروف بــوده اســت چــرا 
تامیــن آب ایــن روســتا یکــی از اهالــی متمــول بــه نــام 
یوســف چــاه عمیقــی حفــر می کنــد و بــه همیــن 
دلیــل به ایــن نــام یعنــی چــاه دراز  شــهره می شــود. 
ــه روســتا را بهــره  ک ــی  ــی آب ــه مبارک بعدهــا یوســف ب
مند کرد و نام یوســف پیامبر روســتاییان را تشــویق 

ــرد. به ایــن  ک ــام »مصــر«  ــه ن ــه نامگــذاری روســتا ب ب
کویــر نامــش را از همیــن روســتا می گیــرد. ترتیــب 

دریاچــه نمــک خــور یکــی از جاذبه هــای منطقــه 
کــه   کویــر  کویــری مصــر اســت؛ یــک دریاچــه در دل 
انباشــته از چند ضلعی های نمکی به هم پیوســته 
اســت و در وســعت خــود شــکلی النــه زنبــوری را 
تداعــی می کنــد. وســعت زیبــای دریاچه نمــک خور 
کــه بــا چندضلعی هــا و رســوبات نمکــی پوشــیده 
شــده زمســتان ها  بــه رنــگ ســیاه و تابســتان ها بــه 

ــده می شــود. رنــگ ســفید دی
ایــن دریاچــه بزرگتریــن دریاچه نمک فصلی ایــران و 
همیــن طــور قدیمی ترین منبــع نمک ایران اســت. 
کیلومترمربــع  مســاحت این دریاچــه در حــدود  ۲ 
و  کمــی دارد  عمــق  وســعتش  برخــالف  و  اســت 
کــم ارتفــاع تریــن نقــاط  بــه همیــن دلیــل یکــی از 

اســت. فالت ایــران 
بــه غیــر از ایــن دریاچــه، دریاچــه نمــک دیگــر و نیــزار 
کــه  کویــر مصــر هســتند  مصــر از جملــه آثــار طبیعــی 
گردان جالب  دیدار از آنها برای بســیاری از طبیعت 
گیاهــی ماســه پســند و  و جــذاب اســت. پوشــش 
همیــن طــور حیــات جانوری ایــن منطقــه مثــل 
کال و روبــاه شــنی از دیدنی هــای  کارا گربــه شــنی، 
کویــر مصــر اســت و  البتــه بایــد گفــت که ایــن منطقه 
جــزو مناطــق حفاظــت شــده و شــکار ممنوع ایــران 
کــه ســفر  کرونایــی و ایــن بهــار  اســت. در شــرایط 
پیچیده گی هــای خــاص خــودش را دارد، از ســفر 
ــان  ــه زم ــر را ب ــدار مص ــده دی ــد و وع کنی ــر  ــرف نظ ص
کرونــا رخــت از ایــران  کــه شــاید  مناســبش، زمســتان 

بســته باشــد بدهیــد.
تاریخــی  بــر جاذبه هــای  اســتان اصفهــان عــالوه 
کهــن از جاذبه هــای طبیعــی بســیار و  و بناهــای 
متنــوع برخــوردار اســت. این اســتان دارای یــک اثــر 
طبیعــی ملــی، ۲ پــارک ملــی، پنــج پناهــگاه حیــات 
وحــش، چهــار منطقــه حفاظــت شــده، ۱۱ منطقــه 

شــکار ممنــوع و یــک تــاالب بیــن المللــی اســت.
کــه  کارتونــی  جایــزۀ بخــش موضوعــی جشــنواره 
جهانــی  گرمایــش  و  محیط زیســت  موضــوع  بــا 
کاریکاتــور  در روســیه برگــزار شــد، بــه عضــو خانــه 
گرفــت. محمــد راعــی، هنرمنــد  اصفهــان تعلــق 
گفــت:  کارتونیســت اصفهــان دراین بــاره به ایســنا 
جهــان  رهبــران  پاریــس،   ۲۰۱۵ عهدنامــه  در 
کــه از افزایــش بیــش از ۱.۵ درجــه  متعهــد شــدند 
کــره زمیــن در قــرن  ســانتی گرادی میانگیــن دمــای 
کننــد و نخســتین دوره از جشــنواره  ۲۱ جلوگیــری 
کــره زمیــن ۲۰۲۱، بــا  گرمایــش  کولــوژی و  کارتــون ا
همیــن هــدف در روســیه برگــزار شــد. وی ادامــه 
داد: رئیــس هیــأت داوران ایــن جشــنواره میخائیل 
کارتونیست های  زالتکوفســکی، یکی از بزرگ ترین 
ــتم در چنیــن  ــه توانس ک ــود و خوشــحالم  ــان ب جه
جشــنواره ای رتبــه نخســت بخــش موضوعــی را 

ــری  ــوزه هن ــور ح کاریکات ــه  ــو خان ــم. عض کن ــب  کس
کــه در ایــن  کــرد: اثــری  اســتان اصفهــان تصریــح 
جشــنواره شــرکت داده بودم و پیش تر نیز موفق به 
کســب جایزه تصویر ســال ۹۹ شــده بود، با تکنیک 
کــردم نمودهایی از  دیجیتــال اجرا شــده، اما ســعی 
کنم. راعی توضیح  کار دستی را هم در آن استفاده 
کــه در  داد: ایــن اثــر، چــاه آبــی را نشــان می دهــد 
عمــق، بــه یــک درخــت تشــبیه شــده و آن درخــت 
هــم توســط انســان در حــال قطــع شــدن اســت. 
کــه مــا از  کارتــون نشــان بدهــم  قصــد داشــتم با ایــن 
همــه جهــت در حــال از بیــن بــردن منابــع طبیعــی 
و محیط زیســت هســتیم و ایــن اصــاًل خوشــایند 
کــه موفــق بــه  کارتونیســت  نیســت. این هنرمنــد 
کســب جوایزی از جشــنواره تورهان سلجوق ترکیه 
کــه بــرای  و بلژیــک نیــز شــده، دربــاره مشــکالتی 
دریافــت جوایــز نقــدی جشــنواره های بین المللــی 

در  گفــت:  دارد،  وجــود  هنرمندان ایرانــی  بــرای 
ــفارت ایران  ــی س ــان فرهنگ ــورها رایزن کش ــی از  برخ
انجــام امــور اداری را بــرای رســیدن جایزه به دســت 
کشــورها  هنرمنــد تقبــل می کننــد، امــا در برخــی از 
کــه مــا بــا  هــم  چنیــن نیســت و باعــث می شــود 
مشــکالت زیــادی مواجــه شــویم؛ بنــده شــخصًا 
بــرای دریافــت جایــزه ام از جشــنواره بلژیــک ناچــار 
شــدم شماره حســاب بین المللــی یکــی از دوســتان 

ــم. کن ــال  ــرادرم را ارس ب
کاریکاتــور  کارتــون و  کلــی هنــر  وی، دربــاره وضعیــت 
کــرد: خوشــبختانه بــا مدیریــت  در اصفهــان اظهــار 
آقایــان  مثــل  افــرادی  تالش هــای  و  درســت 
کاریکاتــور حــوزه هنــری  پورفــالح و نــادری در خانــه 
اصفهــان، وضعیت ایــن هنــر در اصفهــان خــوب 
اســت. بیــن خــود هنرمندان ایــن حــوزه هــم رقابت 
کارهــا دوســتانه پیــش مــی رود. ناسالمی نیســت و 
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مجموعــه طرح هــای »بشــنو و بــاور نکــن« از طــرف 
ســازمان فرهنگــی اجتماعــی ورزشــی شــهرداری 
اصفهــان در جشــنواره »یاریگــران زندگــی« به عنوان 
جشــنواره  فراخــوان  شــد.  انتخــاب  برتــر  پوســتر 
ــا مــواد  ــارزه ب ــی« از ســوی ســتاد مب »یاریگــران زندگ
جشــنواره  در ایــن  کــه  شــد  اعــالم  کشــور  مخــدر 
نهادهــا، طرح هــای خــود را بــرای مقابلــه با ایــن 
ــد. ســازمان فرهنگــی اجتماعــی  ــه دادن آســیب ارائ
ورزشــی شــهرداری اصفهــان نیــز بــا ارســال مجموعه 
بخــش  در  نکــن«  بــاور  و  »بشــنو  طرح هــای 
کــه بــه عنــوان  کــرد  پوســتر این جشــنواره شــرکت 
اثــر برگزیــده انتخــاب شــد. ســردار اســکندر مؤمنــی، 
بــا مــواد مخــدر در رابطــه  دبیــرکل ســتاد مبــارزه 
ــران  ــنواره »یاریگ ــرد: جش ک ــار  ــنواره اظه ــن جش با ای
گذشــته تمــام  زندگــی« محصــول تــالش یکســال 
ســازمان های فرهنــگ ســاز در کشــور بــوده کــه امروز 
بــه نمایــش در آمــده اســت. وی افــزود: مجموعه هــا 
کــردن  کــم  کــه بــا  کننــد  و دســتگاه ها بایــد تــالش 
کاهــش دهنــد زیرا ایــن وظیفــه  عرضــه، اعتیــاد را 
کاهــش عرضــه مــواد مخــدر  کمیــت اســت؛  مــا و حا
کمتــر توســط افــراد می شــود و لــذا  باعــث مصــرف 
اولویــت مــا کاهش ایــن موضــوع بــوده اما ایــن اقــدام 
کافــی نیســت. دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا  بــرای مــا 
مــواد مخــدر ادامــه داد: بــا جلســات برگــزار شــده 
و تصویــب موضوعــات مختلــف در ابتــدای امــر، 
اولویــت بــا اقدامــات پیشــگیرانه بــود و اینکه با تولید 
گاه ســازی  محصوالتــی در ایــن زمینــه نســبت بــه آ
کــرده و ســعی بــر حل ایــن مشــکل  مــردم اقــدام 
کــرد: بــا توجــه  داشــته باشــیم. مؤمنــی تصریــح 
ــا انبوهــی  کنونــی ب به اینکــه مخاطبیــن در شــرایط 
از محصــوالت رو بــه رو هســتند، بایــد تولیداتــی را 

کمتــر بــه ســمت مــواد  کــه جوانــان  انجــام دهیــم 
محصــوالت  ســرگرم این  بیشــتر  و  برونــد  مخــدر 
ــذا در حــوزه ســتاد مــواد مخــدر جشــنواره  بشــوند ل
کــه  »یاریگــران زندگــی« برگــزار شــد تــا محصوالتــی 
در ایــن زمینــه می بایســت رونمایــی شــود بــه تولیــد 
برســد. وی بــا بیان اینکــه بــه دنبال این هســتیم که 
در جشــنواره محصــوالت فاخــری رونمایــی شــود، 
ــاهد  ــنواره ش ــن جش ــی را در ای ــات خوب ــت: اتفاق گف
بودیــم و اقشــار مختلفــی از جامعــه، محصــوالت 

ــد. کردن ــه  ــدر ارائ ــواد مخ ــتاد م ــه س ــی را ب فرهنگ
کثر آسیب های اجتماعی زیر مجموعه اعتیاد  ا

است
محمد عیدی، رئیس ســازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان نیــز در آئیــن مجــازی 
گفــت: اســتان اصفهــان  اختتامیه ایــن جشــنواره 
در مواجــه شــدن بــا آســیب های اجتماعــی دارای 
کــه در ایــن زمینــه نهادهــا بایــد  مشــکالتی اســت 

کــرده و همــه دســت در  اولویــت خــود را انتخــاب 
شــرایط  شــدن این  بهتــر  بــرای  یکدیگــر  دســت 
کــرد: نیــاز اســت تمــام  کننــد. وی اظهــار  تــالش 
کنشــگران به مســئله »چیســتی« بپردازند تا با حل 
موضــوع اصلــی بتواننــد مشــکالت موجــود اجتماع 
کننــد. رئیــس ســازمان فرهنگــی اجتماعــی  را حــل 
ورزشــی شــهرداری اصفهــان افــزود: تداخــل انــواع 
آســیب های اجتماعــی بــا یکدیگــر، اتفاقــات خوبــی 
را بــه همــراه نخواهــد داشــت لــذا مــا بایــد بــا نگاهــی 
دقیق به مســائل و رســیدن به یک جمع بندی در 
بیــن نهادهــا، تالش کنیم تا برای شــهر و کشــورمان 
کشــور اولویــت  گــر در  اتفاقــات خوبــی را رقــم بزنیــم؛ ا
مــا اعتیــاد اســت بایــد همــه مــا به این مســئله توجه 
کــرده و بــا تمــام تــالش ســعی بــر رســیدن بــه نتیجــه 
مطلوب تــری داشــته باشــیم. عیــدی ادامــه داد: 
کشــور اولویــت بنــدی را انجــام  ســازمان اجتماعــی 
کــه در آن اولیــن آســیب اجتماعــی اعتیــاد  داده 
کــه ســتاد مبــارزه بــا مــواد  شــناخته شــده اســت 
مخــدر در ابتدای ایــن راه قــرار دارد، مــا نیــز بــا در 
دســت داشــتن طــرح اطلــس از ریزتریــن مســائل 
کــه در  آســیب های اجتماعــی شــهر بــا خبــر هســتیم 
آن همــه موضوعــات زیــر مجموعــه اعتیــاد اســت.

طرح هایــی  و  اقدامــات  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
گرفتــه تــا بتوانیــم بــه مســئله اعتیــاد نــگاه  صــورت 
کــه در همیــن راســتا بــه  ویژه تــری داشــته باشــیم 
ــد  ــه بای ک ــم  کردی ۴۰ اطلــس مختلــف دســت پیــدا 
در  تــا  بگذاریــم  ک  اشــترا بــه  را  آن  ظرفیت هــای 

شــهرمان شــاهد اتفاقــات بهتــری باشــیم.
مشــاهده  بــرای  منــدان  عالقــه  اســت؛  گفتنــی 
مجموعــه طرح هــای »بشــنو و باورنکــن« می توانند 

کننــد. مراجعــه   esfahanfarhang.ir ســایت  بــه 

»بشنو و باور نکن« پوستر برتر جشنواره »یاریگران زندگی«
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گفــت: افزایــش  ــان اصفهــان  مدیــرکل ورزش و جوان
کاالی ورزشــی و حمایــت  تولیــدات محصــوالت و 
راهــکاری  اســتان  در ایــن  عرصــه  فعاالن ایــن  از 
بــرای تحقــق شــعار ســال ۱۴۰۰ اســت. ســید محمــد 
تولیــد  افــزود:  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  طباطبایــی 
گرفتــه تــا تجهیــزات  ک  محصــوالت ورزشــی از پوشــا
و وســایل امــروزه نقــش ویــژه ای در صنعــت ورزش 
کمتــر  دارد و البتــه ســال های قبــل به ایــن موضــوع 
بهــا داده شــده اســت. وی بــا بیان اینکــه اصفهــان 
در کنــار تهــران و البــرز رتبــه باالتــری در صنعــت تولیــد 
محصــوالت ورزشــی دارد خاطرنشــان کــرد: حمایــت 
گامی موثر در اشتغال زایی و درآمدزایی  از این بخش 
خواهــد بــود. مدیــرکل ورزش و جوانــان اصفهــان بــا 

ــه توانمندی های ایــن اســتان در صنعــت و  اشــاره ب
کــرد: بــر همیــن اســاس در ســال  تولیــد کشــور اضافــه 
جــاری ســعی مــا بــر حمایــت بیشــتر از تولیدکنندگان 
بومی اســت و البتــه در ایــن زمینــه همــکاری ســایر 
نهادهــا و باشــگاه های ورزشــی موثــر خواهــد بــود. 

طباطبایــی افــزود: بومی ســازی تولیــدات ورزشــی 
کاهــش واردات و رونــق فضــای رقابــت در ســاخت  و 
انواع البســه و وســایل ورزشــی برای بهبود این عرصه 
کیــد بر اینکــه تحقــق شــعار  ضــرورت دارد. وی بــا تا
تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها ارتباط مستقیم 
بــا حمایــت از جوانان دارد گفت: کمک به کارآفرینی 
جوانــان و رفــع مشــکالت آنــان بــا همــکاری ســایر 
نهادهــا زمینــه تولیــد بیشــتر و بهبــود فضــای کســب 
کار را فراهــم می کنــد. حــدود ۳۷۵ هــزار ورزشــکار  و 
ســازمان یافتــه و بالــغ بــر یــک هــزار و ۷۰۰ باشــگاه 
می کننــد.   فعالیــت  اصفهــان  اســتان  در  ورزشــی 
رهبــر انقــالب اسالمی ســال ۱۴۰۰ را ســال »تولیــد؛ 
کردنــد. پشــتیبانی ها، مانع زدایی هــا« نامگــذاری 

مدیرکل ورزش و جوانان:

کاالی ورزشی در اصفهان راهکاری برای تحقق شعار سال است افزایش تولید 
ــزار  ــکوچیچ برگ ــای اس ــم آق ــه می بین ک ــی  ــا تمرینات ب
می شــود.  بهتــر  تیــم  شــرایط  روزبــه روز  می کنــد 
کتیک هــای خیلــی  اســکوچیچ دارد بــه بچه هــا تا
جدیــد یــاد می دهــد و برنامه هــای خاصــی دارد.
گــزارش ورزش ســه، علیرضــا بیرانونــد بعــد از  بــه 
ــازی تیم ملــی را به دلیــل مصدومیــت  آنکــه چنــد ب
ــل ســوریه  از دســت داد در مســابقه دوســتانه مقاب
بــه میــدان رفــت و عملکــرد درخشــانی هــم از خــود 
ــا چنــد مهــار خــوب و دو  گذاشــت. او ب ــه نمایــش  ب
پــاس بلنــد بــرای مهاجمــان، یکــی از بازیکنــان برتــر 
زمیــن بــود تــا یک بار دیگــر آمادگــی اش را بــه رخ دیگر 
کــه حاال  رقیبــان بکشــد. دروازه بــان آنتــورپ بلژیــک 
دوبــاره حضــورش را در پســت شــماره یک تیم ملــی 
ــه ســؤاالت همشــهری پاســخ داده  ــرده ب ک تثبیــت 

اســت:
   بعــد از بــازی بــا ســوریه خیلی هــا نکتــه مثبت ایــن 
مســابقه را حضــور مجــدد و پرقــدرت شــما در دروازه 
مورد ایــن  در  خــودت  نظــر  می داننــد.  تیم ملــی 

مســئله و رونــد فنــی بــازی بــا ســوریه چیســت؟
ــال  ــوریه به هرح ــون س ــود چ ــختی ب ــازی س ــا ب واقع
ــکر  ــدا را ش ــم خ ــن ه ــرایط م ــت. ش ــی اس ــم خوب تی
خیلــی خــوب بــود چــون بــدون هیــچ مصدومیتــی 
از  هــم  زیــاد  البتــه  شــدم.  ملــی  تیــم  اردوی  وارد 
کــه  کنــم 2بــازی بــود  تیــم ملــی دور نبــودم. فکــر 
کادر فنــی و به خاطــر مصدومیــت  بــا هماهنگــی 
نتوانســتم در اردو باشــم. اما خدا را شــکر در شــرایط 
بــه تیم ملــی  خیلــی خوبــی برگشــتم و توانســتم 
خیلــی  االن  هــم  تیم ملــی  شــرایط  کنــم.  کمــک 
خــوب اســت. حــاال دیگــر مــردم بایــد برایمــان دعــا 
کننــد. شــرایط ســختی اســت. انشــاءاهلل بتوانیــم 
کنیــم و اتفاقــات خوبــی بیفتــد. مــردم را خوشــحال 

  با وجود پیروزی مقابل سوریه از سبک 
بازی تیم ملی انتقادات زیادی شد. نظر شما 

در این باره چیست؟
را  ســایت ها  بعضــی  خوانــدم.  اتفاقــا  هــم  مــن 
بــازی  ســبک  از  بودنــد  نوشــته  کــه  می دیــدم 
تیم ملــی راضــی نیســتند ولــی مــن خــودم واقعــا 
ــودم، مخصوصــا در نیمــه اول. در  ــی راضــی ب خیل
نیمــه دوم شــاید بــه قــول آقــای اســکوچیچ کمــی از 
ــه  ک ــی  ــا تمرینات ــی ب هماهنگــی الزم دور شــدیم ول
می بینــم آقــای اســکوچیچ برگــزار می کنــد روزبــه روز 
شــرایط تیــم بهتــر می شــود. اســکوچیچ دارد بــه 
کتیک هــای خیلــی جدیــد یــاد می دهــد  بچه هــا تا
باشــید  مطمئــن  دارد.  خاصــی  برنامه هــای  و 
ــد.  ــی می افت ــرای تیم مل ــی ب ــی خوب ــات خیل اتفاق

االن وقــت انتقــاد نیســت. 
همــه می دانیــم شــرایط خیلــی ســخت اســت. مــن 
کــه واقعــا حمایــت  انتظــارم از رســانه ها این اســت 
کننــد. می بینــم مثــال می نویســند کــه ســوریه بــا تیم 

دومــش آمــد. درحالی کــه اصال ایــن خبرهــا نیســت. 
هــر  به هرحــال  اســت.  قدرتمنــدی  تیــم  ســوریه 
تیمــی درون خــود پوســت اندازی دارد. بازیکنــان 
بایــد بگویــم تیم ملــی مــا هــم  جدیــد می آورنــد. 
بازیکنان جدید داشــت و پنج شــش بازیکن جدید 

دعــوت شــده اند.
یعنی اعتقاد داری ما هم در تیم ملی 

پوست اندازی داشتیم؟
نخســتین  مــا  چــپ  و  راســت  دفــاع  مثــال  بلــه 
می دادنــد.  انجــام  تیم ملــی  بــرای  را  بازی شــان 
که خودشــان را در قالب  آنها این فرصت را داشــتند 
کــه  تیم ملــی نشــان دهنــد. از رســانه ها می خواهــم 
ــه تمــام  ــا قــدرت تیم ملــی ب کننــد ت واقعــا حمایــت 
تیم هــای آســیایی نشــان داده شــود. خــدای نکرده 
نیاینــد تیم ملــی را مقابــل رقبایــش ضعیــف نشــان 
بدهنــد. مثــال بحریــن همیــن چنــد وقــت قبــل 
ــا  ــود، مــن دیــدم رســانه ها زدنــد بحریــن ب باختــه ب
تیــم دوم خــود باخــت! چــه دلیلــی دارد اینگونــه 
که ایــن موضــوع  بنویســند؟ چــه اصــراری اســت 
اصــال  چیزهــا  شــود! این  داده  گســترده  بازتــاب 
کردن ایــن اخبــار  خوشــحال کننده نیســت. دنبــال 
مــن  بریــزد.  هــم  بــه  را  ملــی  تیــم  جــو  می توانــد 

خودم ایــن اتفاقــات را می بینــم واقعــا ناراحــت 
می شــوم. امیــدوارم از امــروز شــروع بــه حمایــت 

تــا  بدهنــد  روحیــه  تیم ملــی  بــه  و  کننــد 
اتفاقــات خوبــی بیفتــد.

کارشناســان فوتبــال خیلــی بــه   برخــی از 
امیــدوار  ملــی  تیــم  روزهــای  شــرایط این 
گــر تیــم ملــی موفــق  نیســتند و معتقدنــد ا

نظیــر  تک ســتاره هایی  توانایــی  روی  شــود 
اســت. خــودت 

کنیم و تمرکز  همه ما باید زحمت بکشــیم، تالش 
باشــیم. واقعــا شــرایط ســخت اســت.  داشــته 
بحریــن هــم میزبــان اســت. تیــم ملــی یــک نفــر یــا 
کــه همگــی بایــد  دو نفــر نیســت. 2۴-23 نفریــم 
زحمــت بکشــیم و با تمرکــز تمرینات خیلی خوبی 
انجــام دهیــم. مــن در این اردو نخســتین بــارم بود 

ــا آقــای اســکوچیچ تمریــن می کــردم و خــدا را  کــه ب
ــند.  ــت می کش ــد زحم ــی دارن ــه خیل ک ــدم  ــکر دی ش

دائمــا در اتــاق میتینــگ و آنالیــز بودنــد و حریفــان 
را آنالیــز می کردنــد. بــا کادری کــه آوردنــد دارنــد 

ــم  ــن مطمئن ــد و م ــالش می کنن ــی ت خیل
موفــق می شــویم. مطمئنــم چــون 

تمــام بازیکنــان خیلــی خــوب 

کیفیت انــد و همــه در تیم هایشــان بهتریــن  با و 
عملکــرد را دارنــد.

  گرمای خردادماه بحرین و اتفاقات 
حاشیه ای که بحرینی ها در بازی رفت برای ما 
پیش آوردند بیشتر نگران مان می کند. نظرت 

در این باره چیست؟
ــم  ــر می کن ــت. فک ــختی اس ــی س ــرایط خیل ــه. ش بل
قبــل از اینکــه بــه بحریــن برویــم یــک اردوی هفــت 
کــه آب وهــوای محــل اردو شــبیه  هشــت روزه داریــم 
ــود  کیــش خواهــد ب ــا  ــود. حــاال ی بحریــن خواهــد ب
یــا قطــر یــا دوبــی. مطمئنــا اردو بایــد یــک جایــی 
کل  که آب وهوایش شــبیه بحرین باشــد. در  باشــد 
کــه اتفاقــات خیلی خوبــی می افتــد. مردم  می دانــم 

کننــد. برایمــان دعــا 
در بازی رفت که به بحرین رفتید 

امکانات شان خوب بود؟
آن زمــان کرونــا وجــود نداشــت و هــواداران هم آمده 
ــد. واقعــا اذیــت شــدیم. بیشــتر هــم از لحــاظ  بودن
کشــورمان  روحــی و روانــی اذیــت شــدیم. بــه ســرود 
بی احترامی کردنــد و وقتــی عکس العمــل بچه هــا را 
کــه از لحــاظ روحی روانــی  می دیــدم مشــخص بــود 
بــار  باشــید این  مطمئــن  امــا  می کشــند.  عــذاب 
کــه دســت پــر برگردیــم  می رویــم 
و هیــچ چــاره ای هــم جز ایــن 

نداریــم. 
ــم  ــی بگیری ــد نتایج ــی بای یعن
تیــم  به عنــوان  تیم ملــی  کــه 

کنــد. اول صعــود 
تیمی کــه  چــرا  به نظــرت    
از  بعــد  قبــل  دوره 
برزیــل به عنــوان 

کــرد دچار ایــن  دومیــن تیــم بــه جام جهانــی صعــود 
ــه حــاال صعــودش از مرحلــه اول  ک سراشــیبی شــد 

اســت؟ شــده  ســخت  هــم  مقدماتــی 
خــب فوتبــال بــاال و پاییــن زیــاد دارد. بــرای همــه 
ــوردی  ــک رک ــاال ی ــد. ح ــات می افت ــن اتفاق تیم ها ای
ــم امــا االن واقعــا شــرایط  ــه در دوره قبــل زدی ک ــود  ب
ســخت شــده اســت. می دانــم کــه مــردم از مــا انتظار 
دارند. ایــن بــار شــاید نتوانیــم جــزو نخســتین تیم ها 
باشــیم ولی مردم عزیز مطمئن باشــند و خیالشــان 

کــه در نهایــت صعــود می کنیــم. راحــت باشــد 
 با توجه به شرایطی که در بلژیک داری قصد 

نداری باشگاهت را عوض کنی؟
دارم.  خوبــی  شــرایط  آنتــورپ  در  به نظــرم  نــه، 
البتــه بســتگی به نظــر باشــگاه هــم دارد. باشــگاه 
یــک قــرارداد ســه چهــار ســاله بــا مــن بســته و هــر 
کــه بیفتــد بــه قــراردادم پایبنــدم. البته ایــن  اتفاقــی 
کارم لطمــه  کــه بدانــم بــه رونــد  را هــم بگویــم جایــی 
کــردن را از دســت  می خــورد یعنــی شــرایط بــازی 
می دهــم تصمیــم جدیــدی می گیــرم. بایــد ببینــم 
چطــور می شــود. بازی هــای مقدماتــی جام جهانــی 
و خــود جام جهانــی نزدیــک اســت. بایــد در تیــم 
کنــم و مطمئنــا هــر وقــت در  باشــگاهی ام بــازی 
کمــک  ــازی باشــم می توانــم بــه تیم ملــی  شــرایط ب

کنــم.
 در کل از پیوستن به تیم آنتورپ راضی 

هستی؟
بلــه. تیــم خیلــی بزرگــی اســت. مــا در لیــگ اروپــا 
بزرگــی  تیم هــای  مقابــل  هــم  آن  کردیــم.  بــازی 
ماننــد تاتنهــام و رنجــرز. االن تیــم دوم لیــگ بلژیــک 
بــه  بــازی دیگــر  هســتیم و فکــر می کنــم دو ســه 
ــم  ــورپ تی کل آنت ــم. در  ــک می روی ــی آف اول بلژی پل
خیلی خوبــی اســت که قهرمــان جام حذفی بلژیک 

شــده و بازیکنــان خوبــی هــم دارد.
بعــد از ســال ها زحمــت در پرســپولیس و اینکــه بعــد 
از جدایــی 7۰۰هــزار یــورو هــم بــرای باشــگاه ســود 
داشــتید، به نظر می رســید مدیریت ســابق باشــگاه 
به نوعی می خواســتند شــما را مقابــل هــواداران قرار 

دهند.
هــواداران می داننــد علــی بیرانونــد آدم رکــی اســت. 
کــه یــک مدیــر بتوانــد بیایــد  اصال اینطــور نیســت 
مــرا جلــوی هــواداران بگــذارد. هــواداران مــرا خــوب 
می شناســند. می داننــد وقتــی عصبــی می شــوم 
ثابــت  را  می زنم. اینهــا  رک  را  حرف هایــم  چقــدر 
گفتــه ام از هیچ کــس هــم  کــرده ام. همیشــه هــم 
کسی پشتم  نمی ترسم. دارم زحمت می کشم. نه 
کســی پارتــی ام. یــک مصاحبه هایــی  اســت، نــه 
ــه هــر  ک ــرده ام  ک ــران قبلــی پرســپولیس  علیــه مدی
اتفاقــی می افتــد هــواداران حرف هایــم را به عنــوان 
کــه بیرانونــد  مثــال و ضرب المثــل پخــش می کننــد 

ــود. یــک حرفــی زد و حرفــش چقــدر درســت ب

گفــت:  مربــی دو و میدانــی پارالمپیــک در اصفهــان 
ارتقــای امکانــات و بهبــود هرچــه بیشــتر اردوهــای 
ــرای  ــاالی ورزشــکاران ب ــزه ب ــار انگی کن تیــم ملــی در 
نتیجه گیــری در پارالمپیــک توکیــو ضــروری اســت.
نصــراهلل احــدی مربــی دو و میدانــی پارالمپیــک 
کنون اردو های خوبی از ســوی فدراســیون  گفت: تا
ورزش جانبــازان و معلــوالن برگــزار شــده اســت و بــی 
شــک ســرمایه گذاری هرچــه بیشــتر در ایــن بخــش 
شــانس کســب مــدال و افتخارآفرینــی در المپیــک را 

افزایــش خواهــد داد.
گذشــته ســعی  او بــا اشــاره به اینکــه در اردو هــای 
شــد بیشــتر از تکنیک هــای جدیــد اســتفاده شــود 
کــرد: در مراحــل اردوی امســال نیــز بــر  خاطرنشــان 

همیــن مبنــا پیــش خواهیــم رفــت.
مربــی پرتــاب بــا وزنــه وضعیــت علیرضا مختــاری دو 

کار اصفهانی پارالمپیک توکیو را مطلوب  و میدانی 
کرد و اظهارکرد: ادامه تمرینات مســتمر این  ارزیابی 
گرچه پــس از اردوی کیش  ورزشــکار ضــروری اســت ا
و حضــور در اصفهــان به دلیــل تفــاوت نــوع آب و هوا 

تــا حــدودی بــر آمادگی او تاثیر گذاشــت.
آمریــکا،  از  ورزشــکارانی  بیان اینکــه  بــا  احــدی 
ژاپــن، چیــن، عربســتان و عــراق حریفــان جــدی 
گفــت: البتــه بــا توجــه  مختــاری بــه شــمار می رونــد 

ــب  کس ــانس  ــورمان ش کش ــر  ــر پرتابگ ــورد اخی ــه رک ب
کــه  مــدال او باالســت و باید ایــن نکتــه را بدانیــم 
زمــان باقــی مانــده را بایــد بــه تمرینــات بیشــتر بــرای 
حفــظ آمادگــی اختصــاص داد. مربــی دو و میدانــی 
پارالمپیــک اظهارکــرد: رقابــت در ایــن آوردگاه مطرح 
جهانــی آســان نیســت و تمامی ورزشــکاران بایــد بــا 
تمــام نیــرو و بــا روحیــه باال به مصاف رقیبــان بروند.

کــه قــرار بــود از تاریــخ ۲۴  المپیــک تابســتانی ۲۰۲۰ 
ژوئیــه )۳ مــرداد ۱۳۹۹( تــا ۹ اوت ســال ۲۰۲۰ )۱۹ 
کشــور  مــرداد ۱۳۹۹( بــه میزبانــی شــهر توکیــو در 
گیــری بیمــاری  ژاپــن برگــزار شــود بــه دلیــل همــه 

کوویــد-۱۹ بــه ســال ۲۰۲۱ )۱۴۰۰( موکــول شــد.
وزنه ایــران  پرتــاب  ملی پــوش  مختــاری  علیرضــا 
کســب عنــوان دوم در مســابقات  آبــان ســال ۹۸ بــا 
پارادوومیدانــی قهرمانــی جهــان در دبــی، ســهمیه 

ــت آورد. ــه دس ــو را ب ــک توکی پارالمپی

کــرد  کیــد  تأ کشــتی  فدراســیون  رئیــس  مشــاور 
انتخابــی  برتــر  نفــرات  بیشــتر  به اینکــه  توجــه  بــا 
اول  ســال  کشــورمان  نوجوانــان  فرنگــی  کشــتی 
ــد  ــد، نبای ــپری می کنن ــن رده را س ــان در ای حضورش
روی بحــث قهرمانی ایــن تیــم تمرکــز شــود. امیــد 
گفت وگــو بــا تســنیم، بــا قابــل قبــول  نــوروزی در 
کیفــی مســابقات انتخابــی  کمــی و  خوانــدن ســطح 
کشــتی فرنگــی نوجوانــان اظهــار داشــت: شــکر  تیــم 
خــدا بعــد از بیــش از یــک ســال تعطیلــی توانســتیم 
کنیــم. اســتعدادهای  مســابقات نوجوانــان را برگــزار 
کــه  بودنــد  کــرده  شــرکت  مســابقات  در  زیــادی 

کمیتــه فنــی و ســرمربیان و مربیــان تیــم  مدنظــر 
گرفتند. ایــن مســابقات فضایــی بــرای  ملــی قــرار 
دیــده شــدن این اســتعدادها بــود. می توانیم ایــن 
آنهــا دو تیــم  از بیــن  بــه اردو بیاوریــم و  نفــرات را 
خــوب را بیــرون بکشــیم. وی در مورد اینکــه چقــدر 
می شــود نسبت به کســب نتیجه این کشتی گیران 
در مســابقات قهرمانــی آســیا و جهانــی نوجوانــان 
کــرد: بیــش از 8۰ درصــد  امیــدوار بــود، خاطرنشــان 
کــه موفــق ظاهــر شــدند ســال اول  کشــتی گیرانی 
حضورشــان در رده نوجوانــان را ســپری می کننــد. 
تمرکــز  قهرمانــی  بحــث  روی  زیــاد  نبایــد  امســال 
کنیــم. بیشــتر تمرکــز مــا بایــد روی بحــث فنــی و رفــع 

کشــتی  اشــکال باشــد. مشــاور رئیــس فدراســیون 
کــرد: مــن مطمئنــم ســال بعــد  همچنیــن تصریــح 
وضعیــت خــوب خواهــد شــد و شــاید بــه لحــاظ 
کنیم.  فنی و آمادگی جســمانی چند پله پیشــرفت 
قهرمــان المپیــک 2۰12 لنــدن ســطح کمــی و کیفــی 
مســابقات را امیدوارکننــده دانســت و در خاتمــه 
گفــت: نفــرات خوبــی را در تمامــی اوزان در ســنندج 
خواهنــد  باتجربــه  دوم  ســال  در  قطعــًا  دیدیــم. 
ــان  ــم نوجوان ــرمربی تی ــم زاده س ــد. مسعود هاش ش
هــم ناظــر بــر مســابقات بــود. روح اهلل میکائیلــی نیــز 
کمیتــه فنــی رقابت هــا را از نزدیــک  به عنــوان عضــو 

دیــد. خوشــبختانه پشــتوانه خوبــی داریــم.

در بحرین به پرچم و سرود ما بی احترامی کردند؛

انتقاد تند بیرانوند: تیم ملی تنهاست

مربی دو و میدانی پارالمپیک در اصفهان:

ارتقای امکانات برای نتیجه گیری در پارالمپیک توکیو ضروری است

مشاور رئیس فدراسیون کشتی: 

پشتوانه خوبی در کشتی فرنگی داریم

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

ســپاهان  ورزشــی  فرهنگــی  باشــگاه  مدیرعامــل 
به ایــن  کمتــر  ورزش  گســتره  در  شــاید  گفــت: 
کــه بخشــی از خطــاب مقــام  موضــوع توجــه شــود 
معظــم رهبــری در شــعار ســال بــه موضــوع ورزش، 
ورزشــکاران، باشــگاه داری، فدراســیون ها و وزارت 

بازگــردد. ورزش 
با ایســنا،  گــو  و  گفــت  در  کت  ســا محمدرضــا 
مقــام  ســوی  از  کــه  امســال  شــعار  خصــوص  در 
و  پشــتیبانی ها  »تولیــد،  ســال  رهبــری   معظــم 
کــرد:  اظهــار  شــد،  نامگــذاری  مانع زدایی هــا« 
حــوزه  در  ســال  شــعار  بــا  ارتبــاط  در  کــه  آنچــه 
ورزش بایــد بــه آن پرداختــه شــود در حــوزه زیــر 
ســاختی، محصــوالت ورزشــی، قســمتی در حــوزه 
گســترش  نرم افزارهــای ورزشــی و بخشــی هــم بــه 
می گــردد،  بــر  المللــی  بیــن  ســاخت های  زیــر 
کشــور تحقــق شــعار  بــه خصــوص در نقاطــی از 
درآمدزایــی  بــرای  خوبــی  منبــع  می توانــد  ســال 
بین المللــی و  صرفه جویــی در هزینه هــا باشــد.
کیــش  وی افــزود: بــه طــور مشــخص منطقــه آزاد 
ــام  ــودن ج ــش ب ــه در پی ــه ب ــا توج ــرم، ب ــام می ب را ن
کیــش از نظــر  ــره  ــه جزی ک ــی قطــر و ظرفیتــی  جهان
شــباهت آب و هوایــی و نزدیکــی بــه قطــر دارد، 
البته ایــن شــرایط را جزیــره قشــم، بوشــهر و  کــه 
گــذاران  بندرعبــاس نیــز دارنــد از طریــق ســرمایه 
کوچکــی  بســیار  کمپ هــای  می توانیــم  داخلــی 
کنیــم  کیش ایجــاد  در ایــن مناطــق بــه خصــوص 
کمــپ  ــا در دوران جــام جهانــی بــه عنــوان بیــس  ت

تیم هــای حاضــر در جــام جهانــی باشــد.
ــع قانونــی و  ــه دلیــل موان کنــون ب وی ادامــه داد: تا
گشــایی در ایــن  عــدم حمایت هــای الزم و عــدم راه 
کیــش موفــق نبــوده و عمال ایــن  زمینــه متاســفانه 
کــه مدیــران  بســتر فراهــم نشــده اســت. معتقــدم 
توســعه گرایی  افــراد  کیــش  آزاد  منطقــه  فعلــی 
هســتند و می تواننــد در ایــن زمینــه اقدامــات اولیــه 

کننــد. ــه طــور جــدی فراهــم  را ب
از استانداردهای نوین تولید دور هستیم

ســپاهان  ورزشــی  فرهنگــی  باشــگاه  مدیرعامــل 
کــرد: از اســتانداردهای نویــن تولیــدی در  اضافــه 
حــوزه تولیــدات ورزشــی بــرای رشــته های مختلــف 
مــورد  کمتــر  بخــش  که ایــن  چــرا  هســتیم،  دور 
حمایــت جــدی واقــع شــده و بسترســازی بــرای آن 

نشــده اســت.
کــرد: پارچه هــای نانــو و پارچه هایــی  وی تصریــح 

کــه بتواننــد البســه دارای تکنولــوژی مناســب را 
داشــته باشــد یکی از نیازهای جدی و فوری حوزه 
ورزش اســت. در بحــث دیگــر تجهیــزات ورزشــی که 
کــف  شــامل دســتگاه ها و تجهیــزات بدنســازی، 
پوش هــا و امکانــات ســخت افــزاری بــرای تجهیــز 
اســت  ورزشــی  ســالن های  و  ورزشــگاه ها  کــردن 
گیــر و جــدی بوده ایم  کمتــر شــاهد حمایت های فرا
کــه بــه همیــن دلیــل شــاهد ســرمایه گذاری های 
مناســبی نیســتیم و در ایــن ارتبــاط نتوانســته ایم 
کامــل، در ایــن بخــش داشــته باشــیم. خودکفایــی 

کت بــا اشــاره بــه نیــاز بــه تکنولوژی هــای بــه روز  ســا
کــرد: در بخــش مســائل نرم  کیــد  در حــوزه ورزش، تا
افــزاری موضــوع VAR بــه عنــوان یــک پــروژه روی 
زمین مانــده اســت و یــا ویدئــو چــک در والیبــال 
کــه در ایــن بخــش  مــورد نیــاز اســت و می بینیــم 
نتوانســته ایم پیشــرفت جــدی داشــته باشــیم. 
دانش بنیــان  شــرکت های  کــه  شــنیده ام  البتــه 
در مــورد VAR اقدامــات خوبــی داشــته اند، امــا 
توســط  را  محصــول  نشــده اند این  موفــق  هنــوز 

ــه تاییــد برســانند. ــال ب فدراســیون فوتب
وی ادامــه داد: بــه نظــر می رســد در بخش هــای 
نرم افزارهایــی  یــا  و   GPS بخــش  در  نرم افــزاری 
کــه ظرفیت هــای مختلــف هــوازی و توانمنــدی 
بــا  هــم  می کننــد  ارزیابــی  را  جســمی بازیکنان 
زمینــه  در  همچنیــن  شــدیم،  روبــرو  تحریــم  
محدودیت هــای  بــا  دســتگاه های اندازه گیری 
ــا تحقــق شــعار ســال  ــه ب ک ــرو هســتیم،  جــدی روب

بــه  زمینــه  در ایــن  می توانیــم  تولیــد  رونــق  و 
کنیــم. پیــدا  دســت  خوبــی  دســتاوردهای 

فراخوان استارتاپ ها یک اقدام از پیش برنده 
است

ســپاهان  ورزشــی  فرهنگــی  باشــگاه  مدیرعامــل 
کــه بتوانیــم  گفــت: پیشــنهاد مشــخصم این اســت 
در حــوزه ورزش یــک رویکــرد جدیــد و متفــاوت را 
ــه  ــرای ارائ متصــور شــویم، فراخــوان اســتارتاپ ها ب
طرح هــای مختلــف ابداعــی در زمینه های ســخت 
کل  افــزاری، تجهیــزات، زیرســاخت و نرم افزارهــا در 
حــوزه ورزش یــک اقــدام پیش برنده اســت، چرا که 
در ایــن زمینه مشــکالت زیــادی داریم که در مرحله 
اول بایــد بســتر ارائــه طرح هــا و پیشــنهادات را از 
طریــق اســتارتاپ ها فراهــم کنیــم تا زمینه ای شــود 
کــه در حوزه هــای  کارشناســان و دانشــمندانی  کــه 
مختلــف مرتبــط بــا ورزش هســتند درگیــر شــوند و 
بتواننــد نیازهــای ورزش را در بخش های مختلف، 
که ایــن  از ایــن  بعــد  و  کننــد  ابــداع  و  نوآفرینــی 
طرح هــا ارائــه شــد، مــورد حمایــت و پشــتیبانی 
از  ویــژه ای  حمایت هــای  ادامــه  در  و  گیــرد  قــرار 
حتــی  و  صمــت  ورزش،  وزارتخانه هــای  طریــق 
فدراســیون ها، باشــگاه ها و کمیتــه المپیــک انجام 
شــود تــا مــا هــم در حــوزه ورزش شــاهد یــک جهــش 

در مســائل تولیــد باشــیم.
ــوان  ــه می ت ک ــری  ــگاه دیگ ــرد: ن ک ــان  وی خاطرنش
کشــف و پــرورش  در حــوزه تولیــد داشــت، موضــوع 
کیفیــت داخلــی  اســتعدادها و تولیــد بازیکنــان با

اســت، بازیکنانــی کــه بــه عنــوان چهره های توانــا در 
بخش هــا و رشــته های مختلــف ورزشــی بتوانند به 
کشــور  کرده و به ورزش  عنوان اســتعداد نمود پیدا 

کننــد. کمــک  در رشــته های مختلــف 
کــرد: در ایــن حــوزه موانعــی را شــاهد  کیــد  وی تا
وجــود  بــه  موانــع  از ایــن  بخشــی  کــه  هســتیم 
ک پــرورش  سیســتم داللیســم و سیســتم های ناپا
اســتعدادیابی بــر می گــردد، همچنیــن عــدم توجــه 
کــه در مناطــق محــروم هســتند  نیروهایــی  بــه 
کــه بــرای رده هــای ســنی برگــزار  و اینکــه مســابقاتی 
جانبــه ای  همــه  کیفیــت  و  نظــارت  از  می شــود 
گذشــته را بــه دلیــل  برخــوردار نیســت، البتــه ســال 
که  کرد، اما معتقدم  کرونا می توان اســتثنا  شــرایط 
کاال، محصــول، نــرم افــزار و خدمــات  ســوای تولیــد 
کــه همه اینهــا می توانــد در قالــب تولیــد  ورزشــی 
بایــد  بــا موانــع  مطــرح شــوند، در قالــب مبــارزه 

راهــکاری پیــدا شــود.
کت بــا بیان اینکــه بازیکــن ســازی و پــرورش  ســا
شــعار  جهــت  در  حرکــت  ورزشــی  اســتعدادهای 
کــرد: یکــی از ماموریت هایــی  ســال اســت، اظهــار 
ــه در حــوزه فعالیت هــای ورزشــی همــه رشــته ها  ک
ــا  داریــم، پــرورش بازیکــن حرفــه ای شــاخص و توان
کــه بایــد بــه یــک  وظیفــه همگانــی در ورزش  اســت 
طــرف  از  می توانــد  موضــوع  شــود. این  تبدیــل 
باشــگاه ها، هیئت ها، فدراســیون ها و حتــی وزارت 
پشــتیبانی شــود. در ایــن مســیر  و  انجــام  ورزش 
پشــتیبانی هایی  بــه  نیــاز  و  دارد  وجــود  موانعــی 

داریم، اینکــه باشــگاه های ســازنده مــورد حمایــت 
ــی و  ــع غیرقانون ــد. موان گیرن ــرار  مــادی و معنــوی ق
کــه از طریــق بعضــا اقدامــات ناســالم در  موانعــی 
بســتر اســتعدادیابی و پــرورش اســتعدادها وجــود 
دارد نیــز بــه اعتقــاد مــن یکــی از زمینه هایــی اســت 
کــه تولیــد بازیکــن شــاخص و کامــل را به اضمحالل 
بــرده و در ایــن بخــش هــم معتقــدم بایــد یــک تامــل 

جــدی داشــته باشــیم.
بیان اینکــه  بــا  ســپاهان  باشــگاه  مدیرعامــل 
طرح ایــن ســوال از سوی ایســنا مبنــی بــر تحقــق 
شــعار ســال در ورزش یــک تلنگــر بســیار خــوب و 
گســتره ورزش  کیدکــرد: شــاید در  ارزنــده اســت، تا
کــه بخشــی از  کمتــر به ایــن موضــوع توجــه شــود 
خطــاب مقــام معظــم رهبــری در حــوزه شــعار ســال 
بــه موضــوع ورزش، باشــگاه داری، فدراســیون ها 
کــه صرفــا  و وزارت ورزش هــم برمی گــردد، درحالــی 
اقتصــادی  عمومــی و  صنایــع  قالــب  در  را  تولیــد 
هــم  ولــی  معتقــدم در حــوزه ورزش  می بیننــد؛ 
کــه بــه آن اشــاره شــد، این  در تمــام مقوله هایــی 
موضــوع قابــل بررســی تعمــق و حتــی هم اندیشــی  
هیئت هــا،  مثــل  ورزش  مختلــف  ارکان  میــان 
باشــگاه ها، فدراســیون ها و وزارت ورزش اســت.
وی افــزود: باید ایــن موضــوع بــه عنوان یک تکلیف 
ــه تفکــر وادار  مطــرح شــود و همــه مجموعه هــا را ب
کــه خودشــان را در ارتبــاط بــا شــعار ســال مــورد  کنــد 
که ایــن  کننــد  محــک و ارزیابــی قــرار دهنــد و تعمــق 
شــعار در حــوزه ورزش در چــه قســمت های دیگری 
قابــل رصد و پییگیری اســت. اعتقــاد دارم در حوزه 
تولیــد تجهیــزات، تولیــد زیرســاخت ها، طراحــی 
ــزاری  ــات نرم اف ســازه ها و فضاهــای ورزشــی، امکان
کــه در  و ســخت افزاری و همچنیــن انســان افــزاری 
حــوزه تولیــد انســان افــزاری در بخــش ورزش بــه 
ــا و مدیــران موفــق و  کامــل، مربیــان توان بازیکنــان 
ــره  ــوارد در دای ــن م ــه همه ای ک ــم  ــاز داری ــالش نی پرت

تولیــد می گنجــد.
گفــت: توصیــه مــن در راهبــرد اجرایی ایــن  کت  ســا
در ایــن  فــوری  هم اندیشــی  یــک  کــه  اســت 
کارشناســان ارزنده و اســاتیدی  قالب ایجاد شــود و 
کــه در حــوزه ورزش و تربیــت بدنــی داریــم به ایــن 
مقولــه بیندیشــند و راهکارهــای الزم در جهــت 
باشــگاه ها،  بــه  را  ورزش  بخــش  در  تولیــد  رونــق 
فدراســیون ها و مدیــران مختلــف مصداق هــای 
عملــی موضــوع تولیــد، پشــتیبانی و رفــع موانــع در 

کننــد. حــوزه ورزش را ارائــه 

مدیرعامل باشگاه سپاهان:

بازیکن سازی و پرورش استعدادهای ورزشی حرکت در جهت شعار سال است
گزارشربخ مجتبــی  عجیــب  انتخــاب  از  پــس  روز  دو 

ملــی  تیــم  سرپرســت  عنــوان  بــه  خورشــیدی 
از  خــادم  عزیــزی  شــهاب الدین  فوتبال ایــران،  
ســخن  فدراســیون  در ایــن  شایسته ســاالری 

! گفــت
مراســم معارفــه علیرضــا امامی فــر، رئیــس مرکــز 
ملــی فوتبــال صبــح روز گذشــته بــا حضور شــهاب 
فدراســیون،  رئیــس  خــادم،  عزیــزی  الدیــن 
میرشــاد ماجــدی و طهمــورث حیــدری )اعضــای 
و  معــاون  قاســمی،  ســعید  رئیســه(،  هیئــت 
اعضــای حاضــر در مرکــز ملــی فوتبــال برگــزار شــد.
*   از صیانــت فدراســیون فوتبــال دفــاع و حمایــت 

کرد خواهیــم 
در ایــن مراســم شــهاب الدیــن عزیــزی خــادم، 
علیرغــم  گفــت:  فوتبــال  فدراســیون  رئیــس 
کــه وجــود دارد، در  محدودیت هــا و مشــکالتی 
ــی را انجــام خواهیــم  ــار هــم فعالیت هــای بزرگ کن
ــا پیشــبرد  ــوده و ب داد. نگاه مــان توســعه محــور ب
اهــداف خــود فصــل نوینی در برنامــه ریزی جدید 

فدراســیون فوتبــال، حکمفرمــا خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: اراده مــا قــوی و مســتحکم اســت 
بــر خواهیــم داشــت.  قــدم  و در همیــن راســتا 
نــگاه  بــرای  الزم  بســتر  فوتبــال  فدراســیون 
کادمیــک و روند برنامــه ریزی ایجاد خواهد کرد.  آ
نــگاه مــا شایســته ســاالری بــوده و بــا تغییــرات، 
کــه بــا اجــرای برنامه هــای  درصــدد آن هســتیم 
خــود بــا نــگاه اقتصادی فوتبال و تغییراتــی که رخ 
کارآمــد  کادمیــک بــودن و  ــه ســمت آ می دهــد، ب
شــدن بیــش از پیــش، پیــش رویــم. فضــای مــا و 
کــه بــه آن اعتقــاد داریم و  نگاهمــان چیــزی اســت 
کــه بــا عدالــت پیــش  تمــام ســعی مــا بر ایــن اســت 
رویــم و از صیانــت فدراســیون فوتبــال دفــاع و 

ــرد. ک حمایــت خواهیــم 
ــرای  گفــت: فوتبــال ب رئیــس فدراســیون فوتبــال 
کادمیــک بســیار  مــا در بخــش توســعه فوتبــال و آ
مهــم و حائــز اهمیــت اســت و امیــدوارم که شــاهد 
رشــد بیش از پیش در این قســمت باشــیم. درب 
فدراســیون فوتبــال بــه روی همه باز اســت و برای 

توســعه بــا برنامــه ریــزی پیــش خواهیــم رفــت.
ملــی  مرکــز  معــاون  قاســمی،  ســعید  ادامــه  در 
همــراه  بــه  مــن  تــالش  تمــام  گفــت:  فوتبــال 
همکارانــم بر ایــن بــوده تــا رونــد رو بــه رشــدی 
بــا  همــگام  باشــیم.  داشــته  کمــپ  در ایــن  را 
سیاســت های فدراســیون فوتبــال برنامه هــای 

خــود را پیــش می بریــم و امیدوارم شــاهد اتفاقات 
باشــیم. خــوب 

علیرضــا امامی فر، رئیــس جدید مرکز ملی فوتبال 
در ادامه ایــن مراســم گفــت: ابتــدا از عزیــزی خادم 
کــه داشــته تشــکر می کنــم. در  بــه خاطــر بینشــی 
کــردم در خصــوص  کــه با ایشــان برگــزار  جلســه ای 
مــوارد مختلفــی بــه بحــث و بررســی پرداختــه و 
متوجــه شــدم اهداف ایشــان دانــش بنیــان بــوده 
ــعه و  ــال توس ــه دنب ــود و ب ــه می ش ــم توج ــه عل و ب
پشــبرد فوتبــال کشــور هســتند. بــر همین اســاس 
تاخیــر نکــرده و پاســخ مثبــت به ایــن پیشــنهاد 
دادم. چندیــن ســال منتظــر چنیــن دیدگاهــی 
کار  بــودم. ســعی می کنــم بــا تمــام وجــودم در ایــن 
گروهــی اعتقــاد دارم و در  کار  انــرژی بگــذارم. بــه 

ــرم. همیــن راســتا برنامه هایــم را پیــش می ب
و  فوتبالــی  نفــرات  داد: اینکــه  ادامــه  وی 
قبــل  دوره هــای  و  دوره  در ایــن  تحصیل کــرده 
حضــور دارنــد باعث خوشــحالی اســت و امیــدوارم 
کنــار یکدیگــر برنامه هــای خــود را توســعه داده  در 
کوچــک بــرای فوتبال ایــران  و خدمتــی هــر چنــد 
ــز اهمیــت  کــه بســیار حائ انجــام دهــم. نکتــه ای 
کنیــم و  کار  کــه از هــر جایــی  اســت، این اســت 
ــا نیــت و  کار خــود را ب ــر  گ کــه داریــم، ا مســئولیتی 
صداقــت در راه فوتبــال پیــش ببریم ایــن چرخــه 
فوتبــال بــه درســتی می چرخــد و شــاهد موفقیت 

خواهیــم بــود.
امامی فــر  گفــت:  ماجــدی  میرشــاد  ادامــه  در 
همــدوره و همبــازی مــن بــوده و باعــث افتخــار 
ــان  ــم هستیم. ایش ــار ه کن ــا  ــه فوتبالی ه ک ــت  اس
کــن  فــرد فوتبالــی اســت و معضــالت و شــرایط اما
ورزشــی را بســیار خــوب میدانــد. بنــای مرکــز ملــی 
فوتبــال بــه دوش همــکاران حاضــر در ایــن مرکــز 
کنــون پیــش  ــا تجربــه هســتند، تا کــه متعهــد و ب
رفتــه و از امامی فــر می خواهــم بــا صبــر و همــت 
بــاال، بــا تعامــل و همکاری و برنامه هــای راهبردی 
ــی  ــت شــاهد حضــور تیــم مل پیــش رود و در نهای

فوتبال ایــران در جــام جهانــی باشــیم.
گــزارش تســنیم، عزیــزی  خــادم در شــرایطی از  بــه 
شایسته ســاالری در فدراســیون فوتبــال صحبــت 
کــه انتخــاب مجتبی خورشــیدی بــه عنوان  کــرده 
سرپرســت تیــم ملــی انتقادهــای زیــادی را در پــی 
کثــر قریــب بــه اتفــاق اهالــی فوتبــال در  داشــته و ا
کــه از ایــن موضــوع می گــذرد، به ایــن  ۴8 ســاعتی 

کرده انــد. انتخــاب اعتــراض 

۴۸ ساعت پس از انتخاب خورشیدی به عنوان سرپرست تیم ملی؛

 عزیزی خادم: نگاه ما شایسته ساالری است!
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ضــروری  انــرژی  تولیــد  بــرای   B ویتامین هــای 
هســتند و ویتامیــن B12 بــه طــور خــاص بــرای 
کافــی  نا مصــرف  دارد.  اهمیــت  مغــز  عملکــرد 
ــی  ــا ب ــود ی ــه آل ــز م ــه مغ ــد ب ــن B12 می توان ویتامی
حالــی منجــر شــود.در شــرایط ایده آل، دریافــت 
ویتامین هــا و مــواد معدنــی مــورد نیــاز بــدن از 
گزینــه اســت. امــا  مــواد غذایــی طبیعــی بهتریــن 
افــراد بســیاری بــه دالیــل مختلــف ممکــن اســت 
قــادر بــه دریافــت مــواد مغــذی ضــروری و مــورد 
نیــاز خــود نباشــند. افراد بســیاری به میــزان کافی 
میــوه و ســبزیجات و مــواد غذایــی ســالم دیگــر 
کمبــود مــواد  کــه می توانــد بــه  مصــرف نمی کننــد 
کلســیم  مغــذی ماننــد ویتامیــن D، منیزیــم و 

ــود. ــر ش منج
ایــن شــرایط می توانــد پیامدهــای منفــی جــدی 
بــرای ســامت بــدن انســان داشــته باشــد. در 
کــه می تواننــد بــه  ادامــه بــا برخــی از مکمل هایــی 
کافــی  پــر شــدن شــکاف های موجــود در دریافــت 
مــواد مغــذی به مردان کمک کنند، بیشــتر آشــنا 

می شــویم.
مولتی ویتامین

بــه گفتــه دکتر یرال پتال، مصرف مولتی ویتامین 
یکــی از بهتریــن روش هــا بــرای حصــول اطمینــان 
ــدن  ــاز ب از دریافــت بیشــتر مــواد مغــذی مــورد نی
اســت. رژیم هــای غذایــی امــروز بــا محدودیت هــا 
و اســتثنائات مختلــف بــه افــراد اجــازه نمی دهــد 
تــا تمــام ویتامیــن و مــواد معدنــی مــورد نیــاز خــود 
ــه مصــرف می کنــد، دریافــت  ک را فقــط از غذایــی 
کنــد. از ایــن رو، مصــرف یــک مولتــی ویتامیــن بــا 
کیفیــت بــاال می توانــد گزینــه خوبــی بــرای مقابلــه 

با ایــن شــرایط باشــد.
D ویتامین

ویتامیــن D مواجــه  کمبــود  بــا  بســیاری  افــراد 
هســتند. ویتامیــن D بــه نــام ویتامیــن آفتــاب 
کــه پوســت در  نیــز شــناخته می شــود زیــرا زمانــی 
ــی  ــدن توانای ــرد، ب ــرار می گی ــید ق ــور خورش ــر ن براب
تولید ایــن مــاده مغــذی را دارد. بــاور بر ایــن اســت 
کــه ویتامیــن D از انســان در برابــر برخــی انــواع 
ســرطان محافظــت می کنــد و همچنیــن بــرای 
حفــظ ســامت اســتخوان ها، بــه ویــژه بــا افزایــش 

ســن ضــروری اســت.
زنــان  اســتخوانی،  مشــکات  مــورد  در  گرچــه  ا
کانــون توجــه قــرار می گیرنــد،  بیشــتر از مــردان در 
نیــز  مــردان  آونــا،  نیکــول  دکتــر  گفتــه  بــه  امــا 

بــا  مرتبــط  شــرایط  بــه  ابتــا  خطــر  معــرض  در 
اســتخوان، از جملــه پوکــی اســتخوان قــرار دارنــد. 
بــرای حفــظ  بــه دالیــل مختلــف   D ویتامیــن
کــه یکــی از آنهــا  ســامت اســتخوان اهمیــت دارد 

کلســیم اســت. کمــک بــه جــذب بهتــر 
مقــدار مصرف توصیه شــده روزانــه برای ویتامین 
D برابــر بــا ۶۰۰ واحــد بیــن المللــی برای بزرگســاالن 
تــا 7۰ ســالگی و 8۰۰ واحــد بیــن المللــی بــرای افــراد 
ــان این  کارشناس ــی  ــت. برخ ــر اس ــاله و پیرت 71 س
کــم می داننــد و افزایش  میــزان را بــرای بزرگســاالن 
آن بــه 1,۰۰۰ واحــد بیــن المللــی در روز را پیشــنهاد 
داده انــد. بــه گفته موسســه ملی ســامت آمریکا، 
ــا  ــر ب ــن D براب ــرای ویتامی ــه ب ــرف روزان ــقف مص س

۴,۰۰۰ واحــد بیــن المللــی اســت.
B12 ویتامین

ضــروری  انــرژی  تولیــد  بــرای   B ویتامین هــای 
هســتند و ویتامیــن B12 بــه طــور خــاص بــرای 
کافــی  نا مصــرف  دارد.  اهمیــت  مغــز  عملکــرد 
ــی  ــا ب ــود ی ــه آل ــز م ــه مغ ــد ب ــن B12 می توان ویتامی
حالــی منجــر شــود. بــه گفتــه دکتــر آونــا، بــا افزایش 
ســن، مــا ممکــن اســت بــه مصــرف مکمل هــای 
مقــدار  تــا  باشــیم  داشــته  نیــاز   B12 ویتامیــن 
کنیــم.  مصــرف توصیــه شــده بــرای آن را دریافــت 
جذب ایــن ویتامیــن از غــذا اغلــب بــا دشــواری 

بیشــتری همــراه اســت.
مقــدار مصرف توصیه شــده روزانــه برای ویتامین 

B12 برابــر با 2.۴ میکروگرم اســت.
فیبر

بــه گفتــه آمانــدا کاســترو میلر، متخصــص تغذیه، 
کافــی بــرای هــر فــردی  مصــرف فیبــر بــه میــزان 
اهمیــت دارد، امــا مــردان بــه دریافــت فیبــر بیشــتر 
بــه دفــع راحت تــر مدفــوع و  فیبــر  نیــاز دارنــد. 
کمــک می کنــد و در صــورت  کلســترول  کاهــش 
کنتــرل قنــد  ابتــا بــه دیابــت نیــز ممکــن اســت بــه 

کنــد. کمــک  خــون 
مــردان بایــد مصــرف ۳8 گرم فیبــر در روز را مد نظر 

قرار دهند.
منیزیم

تغذیــه،  متخصــص  مورتــی،  گفته هایــدی  بــه 
مشــکات  بــه  اســت  ممکــن  منیزیــم  کمبــود 
گــوارش، خــواب ضعیــف، نوســانات خلقــی، و 

قلبــی منجــر شــود. بیمــاری  افزایــش خطــر 
منیزیــم بــه طور خــاص برای مــردان اهمیــت دارد 
زیرا ایــن مــاده معدنــی بــه تولیــد تستوســترون 
کــه تولید ایــن هورمــون بــا افزایــش  کمــک می کنــد 

تستوســترون  کمبــود  می یابــد.  کاهــش  ســن 
می توانــد بــه کاهــش اســتقامت، تــوده عضانــی و 
ســطوح پایین تــر انــرژی منجــر شــود. پژوهش هــا 
منیزیــم  مکمــل  مصــرف  کــه  داده انــد  نشــان 
و  تستوســترون  ســطوح  افزایــش  بــه  می توانــد 
کاهــش خطــر ابتــا بــه بیمــاری قلبی عروقــی در 

ــد. کن ــک  کم ــردان  م
مقــدار مصــرف توصیــه شــده روزانــه بــرای منیزیــم 
بــا ۴2۰  برابــر  بــاالی ۳۰ ســال  بزرگســاالن  بــرای 
ــرای  گــرم ب ــرای مــردان و ۳2۰ میلــی  گــرم ب میلــی 

زنــان اســت.
کلسیم

پــس از ۴۰ ســالگی، ســامت اســتخوان ها بــه یــک 
کــم  اولویــت بــرای انســان تبدیــل می شــود زیــرا ترا
ــرف  ــد. مص ــش می کن کاه ــه  ــروع ب ــتخوانی ش اس
بهبود ایــن  بــه  کلســیم می توانــد  یــک مکمــل 
کلســیم وظایــف مختلفــی  کنــد.  کمــک  شــرایط 
در بــدن انســان بــر عهــده دارد و بــرای بهره منــدی 
از اســتخوان هایی قــوی ضــروری اســت. مصــرف 
کلســیم نیــز اهمیــت  کافــی همــراه بــا   D ویتامیــن
کلســیم  دارد زیرا ایــن ویتامیــن بــه جــذب بهتــر 

ــد. ــک می کن کم
کلســیم  مقــدار مصــرف توصیــه شــده روزانــه برای 
و  ســاله  بزرگســاالن ۵۰  بــرای  گــرم  میلــی   1,۰۰۰

جوان تــر اســت. این میــزان بــرای زنــان در بــازه 
ســنی ۵1 تــا 7۰ ســال و هــر دو جنــس پــس از 71 
گــرم افزایــش می یابــد.  ســالگی بــه 1,2۰۰ میلــی 
کلســیم برای بزرگســاالن ۵۰  ســقف مصرف روزانه 
گــرم و بــرای  ســاله و جوان تــر برابــر بــا 2,۵۰۰ میلــی 
گرم  بزرگســاالن باالی ۵1 ســال برابر با 2,۰۰۰ میلی 

اســت.
کوآنزیم کیو1۰

کســیدان قدرتمنــد  کیــو1۰ یــک آنتــی ا کوآنزیــم 
کــه توســط بــدن بــرای حفــظ ســامت  اســت 
ســلول ها و عملکــرد درســت آنهــا تولیــد می شــود. 
ــا افزایــش  کســیدان در بــدن ب ســطوح این آنتــی ا
کیــو1۰  کوانزیــم  کمبــود  کاهــش می یابــد و  ســن 
بــا برخــی از بیماری هــا پیونــد خــورده اســت. یــک 
کــه مصــرف  متاآنالیــز در ســال 2۰18 نشــان داد 
کیــو1۰ ممکــن اســت عملکــرد  کوآنزیــم  مکمــل 
ــی را  ــاط عصب ــای انحط ــم بیماری ه ــب و عائ قل

بهبــود ببخشــد.
روغن ماهی )اسیدهای چرب امگا-۳(

مفیــد  قلــب  بــرای  امــگا-۳  چــرب  اســیدهای 
هســتند و ممکن اســت التهاب را در سراســر بدن 
کاهــش دهند. ایــن مــواد مغــذی می تواننــد بــه 
گلیســیرید، فشــار خــون،  کاهــش ســطوح تــری 
التهــاب  و  ک،  پــا تشــکیل  خــون،  لخته هــای 

کــه همگــی از عوامــل خطــر بــرای  کننــد  کمــک 
بیمــاری قلبــی هســتند. افــراد مبتــا به افســردگی 
و مضطــرب نیــز احتمــاال بــا آغــاز مصــرف مکمــل 
ــد  ــاهد خواهن ــود را ش ــرایط خ ــود ش ــگا-۳ بهب ام
بــود. افــزون بر ایــن، اســیدهای چــرب امــگا-۳ 
ــد  ــه می توان ک ــوال  ک ــه پیشــگیری از انحطــاط ما ب
موجــب اختــال در بینایــی و نابینایــی شــود، 

کنــد. کمــک 
موسســه ملی ســامت آمریکا مصــرف 1,1۰۰ میلی 
گــرم امــگا-۳ در روز بــرای زنــان و 1,۶۰۰ میلی گرم را 

کرده اســت. بــرای مــردان توصیه 
پروبیوتیک ها

گفتــه دکتــر الرنــس هوبرمــن، پروبیوتیک هــا  ــه  ب
هــم بــرای مــردان و هــم زنــان در ســنین مختلــف 
به منظور حفظ میکروبیوم سالم روده و عملکرد 

مطلــوب سیســتم ایمنی بــدن مفیــد هســتند. 
با افزایش ســن، مردان نیازمند پشــتیبانی بیشتر 

از دســتگاه ادراری و پروســتات خود هستند. 
خطــر  کــه  داده انــد  نشــان  پروبیوتیک هــا 
همچنین هایپرپــازی  و  مزمــن  پروســتاتیت 
خوش خیم پروســتات یا بزرگ شــدن پروســتات 
مشــکات  بهبــود  بــه  و  می دهنــد  کاهــش  را 

می کننــد. کمــک  ادراری  دســتگاه 
روی

گفتــه موسســه ملــی ســامت آمریــکا، روی بــه  بــه 
کتری هــا و  سیســتم ایمنی بــدن در مبــارزه بــا با
کمــک می کنــد. همچنین، ایــن مــاده  ویروس هــا 
معدنــی بــه تقویت اندام هــای جنســی مــردان و 
کتیــن کمک می کند.  تولیــد تستوســترون و پروال
نعــوظ پیونــد خــورده  بــا اختــال  کمبــود روی 

اســت.
گــرم روی در روز بــرای مــردان  مصــرف 11 میلــی 
قابــل  ســقف  اســت.  شــده  توصیــه  بزرگســال 
گــرم  تحمــل مصــرف روی در روز برابــر بــا ۴۰ میلــی 
کــه  گرچــه در مــورد مردانــی  عنــوان شــده اســت، ا
زیــر نظــر پزشــک روی مصــرف می کننــد، اعمــال 

نمی شــود.
ید

یــد یــک مــاده معدنی کمتر شــناخته شــده اســت 
کــه نقــش بزرگــی در ســامت تیروئید ایفــا می کنــد. 
کننــده مرکــزی ســوخت و  غــده تیروئیــد تنظیــم 
ســاز بــدن انســان اســت. بدون یــد کافی، تیروئید 

کار نمی کنــد. بــه خوبــی 
مقــدار مصــرف توصیــه شــده روزانــه برای یــد برابر 
ــا 1۵۰ میکروگــرم اســت و ســقف مصــرف روزانــه  ب
آن 1,1۰۰ میکروگــرم عنــوان شــده اســت. میــزان 
بیــش از حــد یــد می توانــد در عملکــرد تیروئیــد 

کنــد. اختال ایجــاد 

پروتئین گیاهی
تــوده  حفــظ  بــرای  کافــی  پروتئیــن  مصــرف 
کــه بــا افزایــش ســن  عضانــی بــدن اهمیــت دارد 
بــه حفــظ شــرایط مطلــوب ســوخت و ســاز بــدن 
کافــی پروتئیــن  گــر بــه میــزان  کمــک می کنــد. ا
گیاهی  دریافت نمی کنیــد، مکمل های پروتئین 
کــه نســبت بــه  را می توانیــد مــد نظــر قــرار دهیــد 
محصــوالت حــاوی وی )Whey( راحت تــر گوارش 

می شــوند.
مقــدار مصــرف توصیــه شــده روزانــه پروتئیــن بــه 
کیلوگــرم از وزن بــدن یــک فــرد بزرگســال  ازای هــر 
گرم اســت. اما برخی مطالعات نشــان  برابر با ۰.8 
کــه بزرگســاالن بــاالی ۶۵ ســال ممکــن  می دهــد 
ــند.  ــته باش ــاز داش ــتری نی ــزان بیش ــه می ــت ب اس
ــاره میــزان مناســب مصــرف  ــا پزشــک خــود درب ب

کنیــد. پروتئیــن مشــورت 
C ویتامین

ویتامین C برای عملکرد مطلوب سیستم ایمنی 
بدن انسان و تولید کاژن اهمیت دارد.

مقــدار مصرف توصیه شــده روزانــه برای ویتامین 
گــرم بــرای مــردان اســت و  C برابــر بــا 9۰ میلــی 
ســقف مصــرف روزانــه برای ایــن ماده مغــذی برابر 

گــرم عنــوان شــده اســت. بــا 2,۰۰۰ میلــی 
B1 ویتامین

کــه بــه نــام تیامیــن نیــز شــناخته   B1 ویتامیــن
می شــود بــرای عملکــرد درســت مغــز و اعصــاب 
ضــروری اســت. افــرادی که نوشــیدنی های الکلی 
بــا  دارد  بیشــتری  احتمــال  می کننــد،  مصــرف 

کمبود ایــن ویتامیــن مواجــه شــوند.
مقــدار مصرف توصیه شــده روزانــه برای ویتامین 
B1 برابر با 1.2 میلی گرم اســت. به گفته موسســه 
روزانــه  مصــرف  ســقف  آمریــکا،  ســامت  ملــی 

برای ایــن مــاده مغــذی تعییــن نشــده اســت.
کالژن

گذشــت زمــان، توانایــی بــدن انســان بــرای  بــا 
کاهــش می یابــد، از ایــن رو، مصــرف  کاژن  تولیــد 
باشــد.  خوبــی  می تواند ایــده  کاژن  مکمــل 
کاژن می توانــد بــه واســطه  مصــرف مکمل هــای 
مبــارزه بــا پیــری بافــت و آرتریــت، کمــک بــه ترمیم 
اســتخوان ها  و  مفاصــل  تاندون هــا،  رباط هــا، 
کــه وضعیــت  درد را تســکین دهــد، در شــرایطی 
می بخشــد.  بهبــود  نیــز  را  همبنــد  بافت هــای 
پوســت  کشســانی  بهبــود  بــه  می توانــد  کاژن 
کــه ظاهــر شــدن چیــن و چروک هــای  کنــد  کمــک 

پوســت را بــه تاخیــر می انــدازد.

1۵ مکمل که هر مردی به آنها نیاز دارد
خبرربخ

که سرشار از پروتئین هستند لرژی شدید؛ گزینه های غذایی  خارش و آ
ارمغان مصرف 7 ماده غذایی

۷ ماده غذایی غنی از آهن؛

گزینه ها را فراموش نکنید گیاه خواری می کنید؟ این 

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

غ اســت  غ نــه تنهــا منبــع کامــل تخــم مــر تخــم مــر
بلکه ایــن مــاده غذایــی سرشــار از مــواد معدنــی، 
چربی هــای ســالم، و ویتامین هــا بــرای تقویــت 

ــدن نیــز محســوب می شــود. سیســتم ایمنی ب
کمــک  پروتئیــن موجــود در ایــن مــاده غذایــی 
می کنــد تــا احســاس ســیری طوالنــی مــدت کنید 
کــه منجــر بــه حفــظ تــوده عضانــی  ضمن ایــن 

می شــود.
غ تنهــا منبــع پروتئیــن  با ایــن حــال، تخــم مــر
کامــل نیســت و غذاهــای فــوق العــاده دیگــری 
و  آمینــه  اســیدهای  میــزان  کــه  هســتند  هــم 
غ  پروتئینشــان چندیــن برابــر یــک عــدد تخــم مــر

اســت:
لوبیا: ایــن مــاده غذایــی در هــر نصــف فنجــان 
گیاهــی  منبــع  لوبیــا  دارد.  پروتئیــن  گــرم   ۶,۶
کامــل و منیزیــم اســت.  نــادر از اســیدهای آمینــه 
افزایــش  بــه  منجــر  غذایــی  مــاده  مصرف ایــن 
انــرژی و توســعه  تولیــد  بــدن،  ســوخت و ســاز 

می شــود. عضانــی 
نخــود: در هــر نصــف فنجــان و بــه صــورت پختــه 
گــرم پروتئیــن دارد. نخــود یــک غــذای  شــده ۷,۳ 
کاهــش وزن  کــه قصــد  کســانی اســت  عالــی بــرای 
دارنــد. نخــود هورمــن اشــتها را ســرکوب و بــه شــما 
کــه دچــار چربــی شکمی نشــوید. کمــک می کنــد 

خمیــر بــادام زمینــی: در هــر دو قاشــق غذاخــوری 
گــرم پروتئیــن دارد. دوز ســالم پروتئیــن منجــر   ۸
بــه عضلــه ســازی و چربی ســازی می شــود. اضافه 
کــردن بــادام زمینــی بــه نــان گنــدم کامل همــراه با 
کــدو تنبــل، یــک میــان  گــردو و دانه هــای  عســل و 
بیماری هــای  از  بــرای پیشــگیری  عالــی  وعــده 

قلبــی عروقــی اســت.
اونــس  هــر  در  موتــزارال  چــدار:  پنیــر  و  موتــزارال 
گــرم  گــرم و پنیــر چــدار در هــر اونــس، ۶.۵   ۶,۳

پروتئیــن دارد. ایــن پنیرها منابع غنــی از پروتئین 
کــه چربی هــای  و ســیرکننده هســتند ضمن ایــن 
کلســیم و ویتامیــن دی موجــود در آنهــا،  ســالم، 
بــه حفــظ ســامت اســتخوان ها بــا افزایــش ســن 

کمــک می کنــد.
نــان غــالت: در هــر دو برش ۸ گرم پروتئیــن دارد. 
کامــل حــاوی ویتامیــن ب، فــوالت و...  نان هــای 

برای محافظت از ســامت مغز هســتند.
گــرم پروتئیــن  عــدس: در هــر نصــف فنجــان ۹ 
دارد. ماننــد تمــام حبوبــات عــدس نیــز حــاوی 
ــه از دســت دادن ســریع  ــه ب فیبــر فــراوان اســت ب
کمــک می کنــد. بــه عقیــده محققــان  چربی هــا 
اســپانیایی کســانی که در هفته ۴ هفته یا بیشــتر 
کلســترول را  ــات مصــرف می کننــد، بهبــود  حبوب

کــرد. ــه خواهنــد  تجرب
ــن دارد  ــرم پروتئی گ ــس ۹  ــر اون ــدو: در ه ک ــه  تخم
و حــاوی فســفر، منیزیــم و روی اســت. مصــرف 
تخمــه کــدو بــه ویژه برای کســانی که می خواهند 
پوســتی درخشــان داشــته باشــند مفیــد اســت 
ــر ســلول های  ــه تعمی ــود در آن ب و پروتئیــن موج
جدیــد  ســلول های  بازســازی  و  دیــده  آســیب 

کمــک می کنــد.
ماســت یونانــی: در هــر ۷ اونــس، ۲۰ گرم پروتئین 
پروبیوتیک هــا محســوب  از  غنــی  منبــع  و  دارد 
می شــود. مصرف ماســت پروبیوتیک به از دســت 

کمــک می کنــد. دادن وزن و احســاس ســیری 
گاو در هــر اونــس  گوشــت  گاو: پروتئیــن  گوشــت 
گاو یکــی از غنــی تریــن  گوشــت  گــرم اســت.   ۹,۱۲
مــواد غذایــی حــاوی اســیدهای امینــه بــوده و 

کمــک می کنــد. مصــرف آن بــه عضلــه ســازی 
ــرم و ران  گ ــس ۱۶  ــر ۳ اون غ در ه ــر ــینه م غ: س ــر م
غ  گــرم پروتئیــن دارد. مــر غ در هــر ۳ اونــس ۹  مــر
نیــز یکــی از غنــی تــری منابــع اســیدهای امینــه 

اســت.

کنــش آلرژیــک  مصــرف برخــی از غذا هــا باعــث بــروز وا
و خــارش در بــدن فــرد می شــود. آلــرژی غذایــی یکــی 
کــه بســیاری از  از بیماری هــای آزار دهنــده اســت 
که اندکــی پــس از  گونــه ای  مــردم را رنــج می دهــد؛ بــه 
خــوردن انــواع خاصــی از غذاهــا، عائــم آلــرژی شــروع 
بــه بــروز می کنــد و باعــث خــارش و تحریــک پوســت 
گــزارش وبســایت  و عائــم مختلــف می شــود. بــه 
عائــم  از  جلوگیــری  بــرای  راه  »الحلوه«،بهتریــن 
منفــی آلــرژی غذایــی، از جملــه خــارش، شناســایی 
آلرژن هــای احتمالــی در رژیــم غذایــی اســت. در ایــن 
کــه ممکــن اســت بــه عنــوان  گــزارش ۷ مــاده غذایــی 
کنــش آلرژیــک باعــث خــارش شــوند، معرفــی  یــک وا

می شــوند:
آلرژی سویا

ایــن آلــرژی، به دلیل مصرف تمام محصوالت ســویا 
ماننــد دانه هــای ســویا و ســس ســویا اتفــاق می افتــد 
و یکــی از آلرژی هــای غذایــی نــادر اســت. آلرژی ســویا 
گونه ای  کودکی تشخیص داد؛ به  را می توان از دوره 
که از ترکیبات غذایی مبتنی بر ســویا  که در نوزادانی 
اســتفاده می کنند، مشاهده می شــود. عائم اندکی 
ــود  ــروع می ش ــویا ش ــوالت س ــرف محص ــس از مص پ
ــه  ــه ب ک کســانی  ــرای  ــرژی ســویا ب و احتمال ایجــاد آل
انــواع دیگــر مــواد غذایــی ماننــد: آلــرژی بــادام زمینــی 

حساســیت دارنــد، افزایــش می یابد.
آلرژی بادام زمینی

آجیــل  زمینــی  بــادام  فکــر می کننــد  افــراد  برخــی 
بــادام  اســت.  رایــج  اشــتباه  یــک  اما ایــن  اســت، 
کــه  زمینــی ممکــن اســت منجــر بــه آلــرژی شــود 
عائمی شــبیه بــه حساســیت بــه آجیــل داشــته 
بینــی  آبریــزش  بــا  می توانــد  همچنیــن  و  باشــد 
بــادام  بــه  آلــرژی  باشــد.  همــراه  ســرماخوردگی  و 
زمینــی فقــط به ایــن نــوع محــدود نمی شــود بلکــه 
کــره بــادام زمینــی، روغــن بــادام زمینــی و هــر  شــامل 
کــه حــاوی مــواد تشــکیل دهنــده  محصولــی اســت 

باشــد. آن 
کی صدف خورا

کــی بــه دســته ای از ماهی هــا ماننــد  صــدف خورا
کــه ماننــد  گفتــه می شــود  میگــو و ماهــی مرکــب 
صــدف  بــه  آلــرژی  دارد.  ســخت  پوســت  صــدف 
معمــواًل بــه دلیــل نوعی پروتئیــن موجــود در صدف 

معــروف بــه تروپومیوزیــن اســت.

صــدف  بــه  آلرژیــک  کنــش  وا خفیــف،  مــوارد  در 
و  بثــورات  کهیــر،  عائمی ماننــد  می توانــد 
کنــد. در مــوارد شــدیدتر، می توانــد  خارش ایجــاد 
باعــث فشــار خــون پاییــن، خــس خــس ســینه و 
کشــنده  می توانــد  کــه  شــود  کســی  آنافیا حتــی 

باشــد.
آلرژی گندم

حساســیت به گندم یا گلوتن برای بســیاری از افراد 
رایــج اســت و ایــن یــک مشــکل دردســر ســاز اســت، 
زیــرا باعــث می شــود بیمــار از خــوردن هــر نــوع مــاده 
کــه از آن مــواد نشاســته ای  غذایــی حاوی ایــن مــاده 
ــواع  ــر ان کث ــکویت و ا ــی، بیس کارون ــد: ما ــادی مانن زی
کنــد. حساســیت  نــان درســت می شــود، پرهیــز 
کــه بــه بــدن وارد  گلوتــن جــذب مــواد مغــذی را  بــه 
می شــود دشــوار می کنــد و ایــن امــر خطــرات زیــادی 
ماننــد: درد شــدید معــده، مشــکات پوســتی و 

ــه همــراه دارد. عفونــت در بــدن را ب
شیر گاو

نــوزادان و  بــه شــیر در  بــروز حساســیت  احتمــال 
کــودکان بیشــتر اســت و ممکــن اســت بزرگســاالن 
کنــد، امــا اغلــب بــا افزایــش ســن از بیــن  را نیــز درگیــر 
گرفتــن در معــرض آن می توانــد باعــث  مــی رود. قــرار 
تــورم لب هــا، زبــان یــا گلــو و همچنیــن خــارش یا گزگز 
شــدن دهــان شــود. همچنیــن ممکــن اســت منجر 
گرفتگــی معــده، خــس خــس  بــه اســتفراغ، اســهال، 

کســی شــود. ســینه و آنافیا
غ تخم مر

ــه  ک ــت  ــی اس ــن غذا های ــی از رایج تری غ یک ــر ــم م تخ
کنــش آلرژیــک در افــراد جوان  ممکــن اســت باعث وا
ــه پروتئیــن موجــود در  ــراد ب ــر شــود. بیشــتر اف ــا پی ی
غ و در برخــی مــوارد بــه زرده تخــم  ســفیده تخــم مــر

غ نیــز حساســیت دارنــد. مــر
آجیل و خشکبار

کــه عائــم  کی هایــی اســت  آجیــل از جملــه خورا
آلــرژی خــود مانند: درد معده، اســهال، حالت تهوع 
و اســتفراغ، خــارش پوســت و تنگــی نفــس را بعــد از 
خــوردن نشــان می دهد. ایــن حساســیت ممکــن 
اســت بــه یــک نــوع آجیــل یــا بــه انــواع مختلــف 
کــه باعــث  باشــد. توصیــه می شــود فقــط از مــواردی 
کنیــد؛  کنش هــای آلرژیــک می شــوند خــودداری  وا
زیــرا کــه آجیل برای ســامت کلی قلــب و بدن مفید 

و مهــم اســت.

کــه زنــان  توصیه هــای بیــن المللــی بر ایــن اســت 
گــرم آهــن  بیــن ۱۹ تــا ۵۰ ســالگی روزانــه ۱۸ میلــی 
کننــد. البته ایــن میــزان مصــرف آهــن بایــد  دریافــت 
گیــاه خواران بیش از ۳۲ میلی گرم باشــد. در میــان 

ــن  ــه ای در بی ــال تغذی ــن اخت ــایع تری ــن ش ــر آه فق
زنــان اســت و البتــه تنهــا راه حــل آن مصرف گوشــت 
قرمــز نیســت. در اینجــا ۷ نــوع مــاده غذایــی غنــی از 
گیــاه خــواران  کــه بایــد حتمــا بــه ســبد خریــد  آهــن 

اضافــه شــوند، معرفــی شــده اند:
آهــن  از  سرشــار  ادویــه  ای  زردچوبــه  زردچوبــه: 
گــرم  گــرم زردچوبــه ۰,۶ میلــی  اســت. در واقــع در هــر 

آهــن وجــود دارد.
گرم ایــن حبوبــات ۱,۵ و ۳ میلــی  عــدس: در هــر ۱۰۰ 
گــرم آهــن وجــود دارد. بــه عــاوه بایــد بدانیــد که ایــن 
ــر  ــده و فیب ــای پیچی ــار از قنده ــی سرش ــواد غذای م
یــک مزیــت  و ایــن  نــدارد  اســت. عــدس، چربــی 
بــزرگ اســت. بــرای جــذب آهــن موجــود در عــدس، 
کــردن لیمــو تــرش بــه آن می تــوان از  عــاوه بــر اضافــه 

کــرد. جعفــری نیــز اســتفاده 
گیــاه معطــر و خــوش طعــم سرشــار از  آویشــن: این 

ــرم آهــن  گ ــرم آن ۱۲ میلــی  گ آهــن اســت و در هــر ۱۰ 
وجــود دارد. عــاوه بــر آویشــن، جعفری نیز سرشــار از 
گــرم جعفــری حــاوی حداقل  آهــن اســت. در هــر ۱۰۰ 

گــرم آهــن وجــود دارد. ۳,۸ میلــی 
کنســفر  لوبیــا ســفید: خــوردن یــک فنجــان و نیــم 
گــرم آهــن بــه  لوبیــا ســفید، در هــر وعــده ۴ میلــی 
نیــروگاه  یــک  همچنیــن  لوبیــا  می رســاند.  بــدن 
تغذیــه ای بــرای رســاندن پروتئیــن و فیبــر بــه بــدن 
کاهــش  اســت. مصرف ایــن مــاده غذایــی منجــر بــه 
ــه  ــر قنــد خــون می شــود. ب کنتــرل بهت کلســترول و 
کلــی دو نــوع آهــن هــم و غیــر هــم وجــود دارد.  طــور 
گوشــتی موجــود بــوده و  آهــن هــم در مــواد غذایــی 
کــه بیشــتر  جــذب آن بیشــتر از آهــن غیــر هــم اســت 
در گیاهــان یافــت می شــود. بــرای جــذب آهــن لوبیا 

ســفید، می توانیــد آن را بــا ویتامیــن ث مصــرف 
کنیــد.

اســفناج: یــک فنجان اســفناج پخته شــده چیزی 
ــدن  ــه ب گیاهــی ب ــرم آهــن  گ حــدود ۳ و نیــم میلــی 
می رســاند. اســفناج همچنیــن منبــع خوبــی از ۲۰ 
مــاده معدنــی و ویتامیــن دیگــر اســت. اســفناج را 
کــرد تــا آهــن آن  نیــز بایــد بــه همــراه مرکبــات مصــرف 

بیشــتر جــذب بــدن شــود.
دانه هــای چیا: ایــن دانه هــا سرشــار از اســیدهای 
چــرب امــگا ۳ هســتند و البتــه یک دلیل دیگــر برای 
ــی از  ــه منبــع خوب ک مصــرف آنهــا وجــود دارد و ایــن 
آهــن نیــز محســوب می شــوند. دانه های چیــا در هر 
گــرم آهــن دارنــد ضمن ایــن  ۱ اونــس حــدود ۲ میلــی 
کــه منبــع خوبی از فیبر محلول هســتند و به فرایند 

هضــم دســتگاه گــوارش نیــز کمــک می کننــد.
کائــو  کا کائــو: فقــط ۳ اونــس  کا کائــو و پــودر  کا
بــدن  بــه  آهــن  گــرم  میلــی   ۷ آن،  پــودر  یــا 
کائو  می رســاند. این آهــن البتــه غیــر هم اســت امــا کا
سرشــار از فاونوئیدهــا بــرای ترویــج ســامت قلــب 
نیــز محســوب می شــود و منیزیــم موجــود در آن 

ســامت مغــز را بــه همــراه دارد.

خبر

کشــور یک ســوم میانگین  ســرانه مصرف شــیر در 
جهانی اســت و این موضوع می تواند پیامدهای 
کــودکان  بــدی بــرای ســامت همــه بــه خصــوص 

داشــته باشد. 
کــه بایــد  شــیرو لبنیــات جــزو مــواد غذایــی اســت 
تــا  کــودکان  از  برنامــه غذایــی همــه  روزانــه در 
ســالمندان قــرار بگیــرد. امــا بــه دالیــل زیــادی 
آن  ســرانه  قیمــت، مصــرف  افزایــش  از جملــه 
کــه مدیــر عامــل  کاهــش یافتــه اســت، بــه طــوری 
اتحادیــه تعاونی هــای لبنــی می گویــد: »ســرانه 
گذشــته  مصــرف لبنیــات در ایــران در یــک دهــه 
کیلوگــرم در ســال ۸۹  نصــف شــده و از ۱۱۰ تــا ۱۲۰ 
کیلوگــرم در زمــان حال کاهش یافته  بــه ۵۰ تــا ۶۰ 

ــت.  اس
کــه متوســط ســرانه مصــرف  ایــن درحالــی اســت 
لبنیــات در دنیــا ۱۸۰ کیلوگــرم اســت.« در ادامه به 
پیامدهــای کاهــش مصرف لبنیــات و لــزوم توجه 
کــودکان و  خانواده هــا بــه مصــرف شــیربه ویــژه در 

نوجوانــان اشــاره می کنیــم :
عوارض کاهش مصرف لبنیات
کاهش توان ذهنی و خستگی

پوکی استخوان
افزایش وزن

اختال در خون سازی
کم خونی

سرطان ناشی از خارج نشدن رادیکال  از بدن
چرا باید شیر کافی مصرف کنیم؟

کــودکان و نوجوانــان در ســنین  بــرای رفــع نیــاز 
روزانــه در  مــواد مغــذی، مصــرف  به ایــن  رشــد 
ــا  ــه ت ــادل س ــیم مع کلس ــرم  گ ــی  ــدود 1۳۰۰ میل ح
چهــار لیــوان شــیر و لبنیــات توصیــه می شــود. 

کننــد. کافــی مصــرف  بنابرایــن بایــد شــیر 
کســیژن رســانی بــه بــدن  *  اختــال در سیســتم ا
و  آلــوده  هــوای  جملــه  از  مختلــف  دالیــل  بــه 
مهم  تریــن عوامــل شــکل گیری خســتگی آن هــم 
بــدون انجــام فعالیــت رخ می دهــد. فراورده هــای 
لبنــی بــه دلیــل داشــتن ریــز مغذی هــا می تواننــد 
بــه خوبــی آثار ناشــی از خســتگی را برطــرف کنند.
*  شیر و لبنیات منبع کلسیم، منیزیم و پتاسیم 
اســت و ایــن ریــز مغذی هــا بــرای درمان ُپرفشــاری 

خــون توصیه می شــود.
ویتامین هــای  از  بســیاری  کــه  جــا  آن  از    *

محلــول در چربــی در شــیر موجــود اســت، تامیــن 
بــروز  بــدن باعــث  نشــدن این مــواد مغــذی در 
کمبــود  از جملــه  مشــکات متعــدد می شــود؛ 
گــروه B منجــر بــه عــوارض زیــر می شــود: ویتامیــن 

عایم کمبود ویتامین های شیر در بدن
رنگ پریدگی دهان

ترک های سطحی در گوشه لب ها
ورم ملتحمه و ترس از نور

کاهش نیروی جسمی
ضعف بدن و الغری

التهاب پوست یا درماتیت سبورئیک
بهترین زمان مصرف شیر

مــدت زمــان جــذب و هضــم شــیر توســط بــدن 
حــدود ســه تــا چهــار ســاعت اســت،به همیــن 
دلیــل بهتریــن زمــان بــرای مصــرف شــیر، قبــل از 
خــواب اســت تــا در طــول خــواب، بــدن بــا جــذب 

کنــد. ــاز پروتئینــی خــود را تامیــن  آن نی
1۵ فایده نوشیدن شیر

دندان هــای قــوی، اســتخوان های ســالم، رشــد 
عضــات، کاهــش وزن، کاهش اســترس، کاهش 
کاهــش  عایــم قاعدگــی زود رس، تقویــت انــرژی، 
ابتــا بــه آلــرژی، عملکرد بهتر مغز،بهبود ســامت 
قلب،خــواب مناســب،تنظیم آب بدن،بهبــود 
ســامت مو،کاهــش خطــر ابتــا بــه ســرطان و 

جلوگیــری از پیــری زودرس

1۵ فایده نوشیدن شیر
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خــودروی  مســابقه ای  نســخه ی  از  پرودرایــو 
کــرد که از پیشــرانه ای بــا قدرت  رالی هانتــر رونمایــی 
بهــره  پیشــرفته  جعبه دنــده  و  بخــار  اســب    ۵۰۰
می بــرد و تــا پایــان ســال ۲۰۲۱ و بــا قیمــت حــدود 

۱٫۳۸ میلیــون دالر عرضــه خواهــد شــد.
کار بــدون شــک یکــی از طاقت فرســاترین  رالــی دا
اســت. این  جهــان  در  اتومبیل رانــی  رویدادهــای 
و  خــودرو  بخــش  )در  رقبــا  روزه،   ۱۴ مســابقه 
موتورســیکلت( را در مقابــل مراحلــی قــرار می دهــد 
کیلومتــر )۵۶۰ مایــل( ادامــه  کــه می تواننــد تــا ۹۰۱ 
شــرکت  موتــوروان،  گــزارش  بــه  باشــند.  داشــته 
پرودرایــو )Prodrive( بــه  دنبــال فــروش نســخه ی 
 )Hunter( مســابقه ای هانتر  خــودروی  جــاده ای 
کار  اســت کــه طی ســال جــاری در مســابقات رالــی دا
کرد. ایــن نســخه بــرای مســیرهای آف رود  شــرکت 
بســیار مناســب خواهــد بــود و بدون شــک می تواند 

کنــد. عالقه منــدان بســیاری را بــه خــود جــذب 
مســابقه ای  خودروهــای  از  بســیاری  برخــالف 
می شــوند،  جــاده ای  محصــوالت  بــازار  وارد  کــه 
پرودرایو هانتــر عمدتــا از ابعــاد، سیســتم تعلیــق و 
شاســی یکســانی بــا رقبــا برخــوردار اســت. نمــای 
بیرونــی خــودرو تــا حــد زیــادی دســت نخورده باقــی 
کابیــن داســتان  مانــده اســت؛ امــا فضــای داخــل 
بســیار متفاوتی دارد. البته برنامه هایی وجــود دارد 
کــه ظاهــر بیرونــی زیبایــی بیشــتری بــرای عابــران 

پیــاده داشــته باشــد. 
گــزارش Carscoops، پرودرایو هانتــر از بدنــه ای  بــه 

کالــوم، مدیــر پیشــین  کــه توســط ایان  بهــره می بــرد 
جگــوار، طراحــی شــده اســت و درحالی کــه نانــی 
رومــا، راننــده اســپانیایی، پشــت فرمان ایــن خــودرو 
کار امســال پنجم  قرار داشــت، در مســابقات رالی دا
تولیدی ایــن  مــدل  در  تغییــر  تعداد اندکــی  شــد. 
خودرو ایجــاد خواهــد شــد؛ امــا در بیشــتر مــوارد، 

بســیار شــبیه بــه مــدل مســابقه ای اســت.
برخــالف روال معمــول بــرای تبدیل ایــن خــودروی 
مســابقه ای بــه مــدل جــاده ای، شــرکت انگلیســی 
گرفــت.  کــردن قــدرت پیشــرانه  تصمیــم بــه اضافــه 
قــدرت  کار،  دا رالــی  مقــررات  طبــق  کــه  آنجــا  از 
کوبوســت  پیشــرانه ی ۳٫۵ لیتــری توئیــن توربــو ا
بــه ۴۰۰ اســب  بخــار  )ســاخت فــورد( BRX هانتــر 
کار چنــدان  محــدود شــده بــود، افزایــش قــدرت آن 
دشــواری بــه نظر نمی رســد. پس از مراحــل آزمایش 
گســترده روی دینامومتر پرودرایو، همین پیشــرانه  

قــدرت  بخــار  اســب   اســت ۵۰۰  قــادر  کنــون  ا  V۶
تولیــد کنــد. بــا توجــه بــه افزایش قــدرت پیشــرانه ی 
ســاخته  پیچیده تــری  جعبه دنــده  پیشــرفته، 
کــه بــرای اســتفاده در جــاده مناســب تر  می  شــود 

باشــد.
دیو ریچاردز، بنیان گذار و مدیرعامل پرودرایو، 

در این زمینه گفت:
هیــچ فــردی قبــاًل خودرویــی مانند هانتــر نســاخته 
کنیــد یــک خــودروی جــاده ای قــادر  اســت. تصــور 
کیلومتــر  بــه عبــور از تپه هــای شــنی بــا ســرعت ۱۶۰ 
کار را در مســیری حــدود  بــر ســاعت باشــد و ایــن 
کیلومتــر )۳۰۰ مایــل( ادامــه دهــد؛ زیــرا مخــزن   ۴۸۰

ــی دارد. ســوخت بســیار بزرگ
مســابقات  در  پرودرایــو  خــودروی  بــا  تیمی کــه 
ــا مشــکالت بســیار  ــود، ب ــرده ب ک کار شــرکت  ــی دا رال
زیــادی مواجــه شــد؛ اما ایــن مشــکالت باعــث شــد 

پرودرایــو تالش هــای زیــادی بــرای بهبــود نســخه ی 
ــام  ــاده ای انج ــخه ی ج ــده نس ــابقه ای و در آین مس
کــه بــرای تیم هــا بــه  بدهــد. از جملــه مشــکالتی 
کوچــک  الســتیک های  و  ناوبــری  آمــد،  وجــود 
کــه باعــث شــد سباســتین لــوب،   و ضعیــف بــود 
راننــده ی افســانه ای مســابقات اتومبیل رانــی، پس 
کنــار  از تمــام شــدن الســتیک خــودرو از دور رقابــت 

بــرود.
دیو ریچاردز افزود:

تولیــد  بار ایــده ی  اولیــن   بــرای  مــا  هنگامی کــه 
خــودروی جــاده ای را داشــتیم، در فکــر ســاخت 
ــه  ــم؛ امــا از مــاه ژانوی نســخه ای تضعیف شــده بودی
کنیــم.  طــی  را  دیگــری  مســیر  گرفتیــم  تصمیــم 
قــدرت بــه حــدود ۵۰۰ اســب  بخــار و حتــی بیشــتر 
از خودروهــای مســابقه ای رســیده و به عــالوه یــک 
به روز شــده  کابیــن  و  پیشــرفته  جعبه دنــده ی 
کــه  گرفتــه اســت. واضــح اســت  مــورد اســتفاده قــرار 
ــر از مدل هــای  رانندگــی با ایــن خــودرو بایــد راحت ت
کار روی  ــال  ــا در ح ــد. م کار باش ــی دا ــوص رال مخص
کالــوم و تیمــش در  امکانــات خــودرو هســتیم. ایان 

کار روی ایــن مــوارد هســتند. حــال 
تالش هــای  بــا  پرودرایــو  همیشــه،  مثــل 
و  جــاده ای  محصــوالت  بــازار  در  امیدوارکننــده 
ــی در انتظــار ســال آینــده اســت. وقتــی  اتومبیل ران
فراینــد توســعه ی مــدل جــاده ای بــه پایــان برســد، 
نســخه ی نهایــی تــا پایــان ســال جــاری بــا قیمتــی 
در حــدود ۱ میلیــون پونــد )۱٫۳۸ میلیون دالر طبق 

نــرخ ارز فعلــی( بــه بــازار عرضــه می  شــود.

خریــد  بــا  گــوگل  کــه  دارد  وجــود  احتمــال  ایــن 
در  باشــد  داشــته  قصــد   Dysonics اســتارتاپ 
حــوزه واقعیــت مجــازی و واقعیــت افــزوده حضــور 

باشــد. داشــته  پررنگ تــری 
گــوگل بــا عرضــه محصوالتــی ماننــد نســت آودیــو و 
کم کــم وارد حــوزه صــدا می شــود و  پیکســل بــادز 
حاال ظاهرا قصد دارد به بهترین تولیدکننده ایرباد 
گزارش اندروید ســنترال،  بی ســیم تبدیل شــود. بــه 
کــه در حــوزه صــدای   Dysonics گــوگل اســتارتاپ
ســه بعدی فعالیــت می کنــد، خریــداری کــرده اســت 
و در طــول چنــد مــاه آینــده از تکنولوژی های ایــن 
کــرد.  شــرکت در محصــوالت خــود اســتفاده خواهــد 
کارمندان ایــن شــرکت در حــال  بــه نظــر می رســد 

یــک  خلــق  و  صوتــی  ســخت افزار  یــک  ســاخت 
ــخت افزاری  ــوالت س ــرای محص ــی ب ــم صوت الگوریت

گــوگل هســتند.
گــوگل در حــال ســاخت محصوالتــی در  در واقــع 
ــل Dysonics را  ــن دلی ــه همی ــت و ب ــدا اس ــوزه ص ح
خریــداری کــرده کــه باعــث می شــود بتوانــد کیفیــت 

مدل هــای  جملــه  از  خــود  محصــوالت  صوتــی 
جدید پیکســل بادز و بلندگوهای هوشــمند نست 

را افزایــش بدهــد.
گفتــه شــده اســت  گــزارش  در بخــش دیگــری از ایــن 
کــه Dysonics در حــال ســاخت یــک حســگر حرکتی 
ــه صــدای  ــد تجرب ــه می توان ک ــرای هدفــون  اســت  ب
 Virgin فضایــی خلــق کند. البته این شــرکت قبال بــا
کــرده بــود تا برای سیســتم های  Airlines همــکاری 
گیــر تولیــد  ســرگرمی هواپیما ، سیســتم صــدای فرا

کند.
 Dysonics تکنولوژی هــای کــه  نظــر می رســد  بــه 
کــه  روی پیکســل بــادز بعــدی قــرار نمی گیــرد؛ چرا
به تازگــی اطالعاتــی از ایــن محصــول فــاش شــده 
ســاخت این  رونــد  می دهــد  نشــان  کــه  اســت 

محصول نهایی شــده و بعید نیســت تا مدتی دیگر 
کــه  راهــی بــازار شــود. این احتمــال هــم وجــود دارد 
گــوگل بــه  دنبــال ســاخت هدســت واقعیــت مجازی 
واقعیــت  هدســت   قبــال  می دانیــم  البتــه  باشــد؛ 
مجــازی Dream VR را راهــی بــازار کرده بود که البته 
گوگل  اســتقبال ضعیف از این محصول باعث شــد  

کنــد. رونــد تولیــد آن  را متوقــف 
را   North نــام  بــه  شــرکتی  گذشــته  ســال  گــوگل 
ــه عینــک واقعیــت افــزوده تولیــد  ک ــرد  ک ــداری  خری
می کــرد. حــاال شــاید Dysonics بتوانــد از تجربــه 
صوتــی خــود در توســعه یــک نرم افــزار مخصــوص 
کنــد. خرید ایــن دو شــرکت می توانــد  VR اســتفاده 
گــوگل در حــوزه واقعیــت افــزوده را بهبــود  عملکــرد 

ببخشــد.

ــه  گلکســی F12 سامســونگ ب گوشــی اقتصــادی 
صفحه نمایشــی بــا نرخ نوســازی زیــاد، امــا وضوح 
کدام یــک از ایــن دو مشــخصه  کــم مجهــز اســت. 

اهمیــت بیشــتری دارد؟
ترجیــح  کنیــد،  انتخــاب  بودیــد  مجبــور  گــر  ا
ــارپ تر  ــی ش ــی تان صفحه نمایش گوش ــد  می  دادی
روان تــر  را  بصــری  محتــوای  یــا  باشــد  داشــته 
میــالدی،  جــاری  ســال  در  دهــد؟  نمایــش 
اقتصادی ایــن  گوشــی های  بــه  عالقه منــدان 
ســؤال را از خــود می کننــد. به نوشــته ی ورج، وان 
گلکســی   ،G۵۰ موتــوروال موتــو ،N1۰۰ پــالس نــورد
بــه  همگــی  سامســونگ   M12 گلکســی و   F12
صفحه نمایشــی بــا نــرخ نوســازی ۹۰ هرتــز مجهــز 
کمتــر از حــد  هســتند؛ امــا وضــوح تصویرشــان 
معمــول اســت و بــه 72۰p می رســد. 72۰p همــان 
وضوح صفحه نمایش گوشــی گلکســی نکسوس 

کــه ســال ۲۰۱۱ روانــه ی بــازار شــد. اســت 
اقتصــادی  گوشــی های  آیفــون،  درمقایســه با 
صفحه نمایــش  کمــی در  پیکســل های  جدیــد 
دارنــد. از زمــان عرضــه ی آیفــون ۴ در ســال ۲۰۱۰ 
تمامی گوشــی های  صفحه نمایــش  کنــون،  تا
ــچ  ــل در هر این ــل ۳۲۶ پیکس ــون حداق ــری آیف س

کــم پیکســلی به حــدی اســت  داشــته اند. این ترا
کــه بــا چشــم غیرمســلح نمی توانیــد در فاصلــه ی 
عــادی پیکســل ها را از هم تشــخیص دهیــد. اپل 
 Retina عبــارت  از  صفحه نمایش هــا  برای ایــن 
کــم  ترا در اینجــا،  می کنــد.  اســتفاده   Display
حــدودا ۲۷۰  بیشــتر  گوشــی ها  صفحه نمایــش 

پیکســل در هر اینــچ اســت. 
کــه  اســت  نکــرده  تولیــد  آیفونــی  هرگــز  اپــل 
صفحه نمایشــی بــا نــرخ نوســازی زیــاد داشــته 
صفحه نمایــش  نوســازی  نــرخ  حتــی  و  باشــد 
 ۶۰ هــم  شــرکت  پرچم دار ایــن  جدیدتریــن 
از  یکــی  قبــال  زیــاد  نوســازی  نــرخ  اســت.  هرتــز 
گوشــی های  تحســین برانگیز  قابلیت هــای 
زیــرا  پرچــم دار و میــان رده به حســاب می آمــد؛ 

گوشــی می بینیــد )نــه  باعــث می شــد آنچــه در 
گفتــه  ــد. نا ــازی(، روان به نمایــش در بیای ــا ب صرف
نمانــد احتمــال دارد اپــل امســال بــا آیفــون 1۳ 
ســراغ نمایشــگری بــا نــرخ نوســازی زیــاد بــرود.
گلکســی M12، وان   ،F12 گلکســی گوشــی های 
نــرخ  نشــان می دهنــد  و موتــو همگــی  پــالس 
نوســازی زیــاد قــرار نیســت قابلیتــی پیشــرفته 

باشــد.
سامســونگ  اشاره شــده ی  گوشــی  دو  قیمــت 
کمتــر از ۱۵۰ دالر اســت و دســتگاه های مناســبی 
گوشــی بر پایــه ی  هــم به نظــر می رســند. هــر دو 
دوربیــن  بــا   A12 گلکســی  پلتفــرم  همــان 
بااین حــال،  شــده اند؛  طراحــی  چهارگانــه اش 
باتــری حجیم تــر ۶،۰۰۰ میلی آمپرســاعتی دارنــد.
کنــاری از  گلکســی M12 در بخــش  گلکســی F12 و 
حسگر اثرانگشت میزبانی می کنند. در نگاه اول، 
 8۵۰ کســینوس  ا هشــت نانومتری  پردازنــده ی 
ممکــن اســت جدیــد و پرقــدرت به نظــر برســد؛ 
امــا تفاوت هــای چشــمگیری بــا پردازنده هــای 
کســینوس 8۵۰  کوالــکام دارد. ا جدیــد ســری ۸۰۰ 
سامســونگ از لحــاظ قدرت پردازشــی عملکردی 
گون ۶۶۵ اســت که ســال ۲۰۱۹  شــبیه به اســنپدرا

تولیــد شــد. 

 1۴.۵ tvOS بر اســاس شــایعات، در نسخه آزمایشــی
بــه پشــتیبانی از نــرخ نوســازی ۱۲۰ هرتــز اشــاره شــده 
اســت. شــاید این ویژگــی مربوط اپل تــی وی بعدی 

باشــد یــا در مدل هــای موجــود ارائــه شــود.
 ۴K کــه اپــل تــی وی نزدیــک بــه ســه ســال اســت 
به روزرســانی نشــده؛ امــا بــه نظــر می رســد تــا مدتــی 
دیگــر اتفاقــات خوبــی برای ایــن دســتگاه شــرکت 
کــه در  گــزارش داده انــد  کاربــران  اپــل رخ بدهــد. 
نســخه آزمایشــی tvOS 1۴.۵ بــه پشــتیبانی از نــرخ 
نوســازی ۱۲۰ هرتــز اشــاره شــده اســت که ایــن ویژگی 
تــی وی  اپــل  از مدل هــای  روی هیچ کــدام  فعــال 

فعــال نیســت.
کــه اپــل در حــال  البته ایــن احتمــال وجــود دارد 
ســاخت مــدل دیگــری از اپــل تــی وی بــا پشــتیبانی 

ــد. ــز باش ــازی ۱۲۰ هرت ــرخ نوس از ن
مشــخص نیســت پشــتیبانی از نــرخ نوســازی ۱۲۰ 
ــت  ــی وی اس ــل ت ــدی اپ ــدل بع ــه م ــوط ب ــز مرب هرت
یــا روی مدل هــای قبلــی فعــال خواهــد شــد؛ این 

ویژگــی اجــرای بــازی  روی اپــل تــی وی را بســیار 
ــران  کارب کــرد و امکانــی پیــش روی  ــر خواهــد  روان ت
کــس ســری ایکس و  کــه در ایکس با قــرار می دهــد 

پلی استیشــن ۵ هــم وجــود دارد.
داده  نشــان  گذشــته  ســال های  طــول  در  اپــل 
ــازی  ویدئویــی دارد و  ــه ب ــادی ب کــه عالقــه زی اســت 
گــزارش ورج، اصاًل بعید نیســت که پشــتیبانی از  بــه 
نــرخ نوســازی ۱۲۰ هرتــز بــه اپــل تــی وی اضافــه شــود 
تــا تمرکــز بیشــتر این شــرکت روی بــازی  ویدئویــی را 
نشــان بدهــد. اپــل مدتــی پیــش یــک ســری بــازی 
کــرد. اپــل آرکیــد،  بــه ســرویس اپــل آرکیــد اضافــه 

بازی هــای  بــرای  اپــل  کی  اشــترا حــق  ســرویس 
مخصــوص آیفــون، آیپــد و اپــل تــی وی اســت.

 1۴.۵  tvOS و   11.۳  macOS  ،1۴.۵  iOS
و  ســری ایکس  کــس  کنترلرهای ایکس با از 
کــه  می کننــد  پشــتیبانی  هــم   ۵ پلی استیشــن 
به احتمــال زیاد ایــن ویژگــی در نســخه نهایــی iOS،ا

داشــت. خواهــد  قــرار  هــم   tvOS و   macOS
البته در ماه دســامبر شــایع شــده بود که پشتیبانی 
از نــرخ نوســازی ۱۲۰ هرتــز بــه ســرویس اپــل تــی وی 
اضافــه و حتــی مــدل دیگــری از اپــل تــی وی راهــی 
ــازی   گذشــته روی ب ــه بیــش از  ک ــازار خواهــد شــد  ب
ویدئویــی تمرکــز دارد. احتمــاال اپــل تــی وی جدیــد 
کــه از نــو طراحــی  کنترلــی راهــی بــازار می شــود  بــا 
کــردن مناســب تر خواهــد  می شــود و بــرای بــازی 

بــود.
کــی را راهــی  هنــوز نمی دانیــم اپــل تــی وی بعــدی 
گــر قصــد خریــد آن را داریــد، شــاید  بــازار می شــود و ا
بایــد کمی صبــر کنیــد تــا مــدل بعدی ایــن محصــول 

راهــی بــازار شــود.
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کاربردهــای شــگفت انگیــز جاروبرقــی از  در اینجــا بــا 
کیبــورد و از بین  کــردن  کــردن خانــه تا تمیز  خوشــبو 

بــردن بــوی بــد بالش هــا آشــنا میشــوید.
ایجاد بوی شگفت انگیز در منزل :

یــک تــوپ پنبــه را بــه روغن یا عطــر مــورد عالقه خود 
کیســه جاروبرقــی قــرار دهیــد.  کنیــد و در  آغشــته 
کشــیدن عطــر بــه آرامــی در هــوا آزاد و  هنــگام جــارو 
موجــب تازگــی می شــود. این ها بهتریــن رایحه هــا 

بــرای هــر اتــاق در خانــه هســتند.
از بین بردن کک :

کــه اســتفاده از جاروبرقی  مطالعــات نشــان میدهد 
کک موثــر اســت. برای ایــن آزمایــش،  کشــتن  بــرای 
که  گربه ) معمول ترین نوع کک  محققان 1۰۰ کک 
گربه هــا و ســگ ها (  ــات خانگــی ماننــد  روی حیوان
روی فــرش ســفت و ســخت مثــل فــرش آشــپزخانه 
کشــیدن  جــارو  کاشــتند.  را  می شــوند  یافــت 
کک  روی ایــن فــرش بــه طــور متوســط 9۶ درصــد از 
کک هــا درمرحلــه الرو  کشــت. آزمایش هــا روی  را 

)شــفیره ( 1۰۰ درصــد موفــق بــود. 
آلرژن ها را بیرون از خانه نگه دارید :

کنــار درهــا و  هنگامی کــه درو پنجــره را بــاز می کنیــد 
گــرد و غبــار می شــوند.  طاقچــه پنجره هــا آلــوده بــه 
ــردن لبــه پنجــره  ک ــز  ــرای تمی ــی ب ــارو برق ــرس ج از ب
که ایــن آلرژن هــا وارد خانــه شــود  و در قبــل از ایــن 
کار را بــه صــورت هفتگــی تکــرار  کنید. ایــن  اســتفاده 

کنید.
خرده های نان :

آن هایــی  ماننــد   ( بریزیــد  را دور  نــان  خرده هــای 
کــه در بخــاری و توســتر یــا در طبقه هــای یخچــال 
کار  می ریزنــد ( بــا اســتفاده از ابــزار جاروبرقــی وقتــی 
کثیف تمام شــد، مثل همیشــه توســتر و اجاق گازرا 

کنیــد. تمیــزو یــا ضــد عفونــی 
ریختن تکه های یخ روی کرک های فرش:

کرک هــای  بــاز آراســتن وســایل منــزل بــه معنــای 
روی  را  یــخ  تکه هــای  نیســت.  فــرش  نامطبــوع 
کنیــد تــا ذوب  حشــرات مزاحــم بگذاریــد و صبــر 
خواهــد  تشــویق  را  فــرش  الیــاف  آب  شــوند. این 
ــد. آن را روی  ــود بازگردن ــی خ ــه شــکل اصل ــا ب ــرد ت ک
نقــاط مرطــوب فشــار دهیــد تــا آن هــا را بــه موقعیــت 

گرداننــد. عمــودی بــاز 
 غبارروبی همه چیز :

در غبــار روبــی منزلتــان خــالق باشــید. جــارو برقــی 
ــد  کمکتــان می آی ــه  بیشــتر از آنچــه فکــر می کنیــد ب
کتــاب، آینــه و عکــس را  می توانیــد بــا آن المــپ، 

کنیــد. تمیــز 
تمیزکردن فیلتر ماشین ظرف شویی :

بــا اســتفاده از ابــزار جاروبرقــی فیلتــر ماشــین ظــرف 
ــه  ــارو ب ــال ج ــا اتص کار را ب ــن  کنید ای ــز  ــویی را تمی ش

فیلتــر بــه پایــان برســانید.
تمیزکردن وسایل آشپزخانه:

بــرای تمیــزی یخچــال بایــد داخــل و خــارج آن را 
تمیــز کنیــد وقتــی موتور یخچال که پشــت قــرار دارد 
ک بگیــرد باعــث می شــود موتــور داغ  گــرد و خــا زیــاد 
کار بیافتــد بــرای جلوگیــری  و بخشــی از دســتگاه از 
از ایــن اتفــاق یخچــال را از دیــوار فاصلــه دهیــد و بــا 

کنیــد.  جــارو تمیــز 
بالشت های بد بو :

بــرای جــذب بوهــای بــد از پارچه هــای مخملــی 
بــا ماشــین  آن  اســت شســت و شــو  کــه ممکــن 
فرش هــا،  بالش هــا،  مثــال،   ( باشــد  ممکــن  غیــر 
کمی جــوش  بــا  کنیــد،  یــا تشــک ها ( را امتحــان 
کــه  کنیــد. پــودر را بــه محلــی  شــیرین امتحــان 
کنیــد، بریزیــد و بگذاریــد حــدود  می خواهیــد تمیــز 
۳۰ دقیقــه بمانــد. آن را جــارو و بــا گرد و غبار، کثیفی 
کاربردهــای فــوق العــاده  کنید. اینهــا  خداحافظــی 

دیگــری بــرای جــوش شــیرین هســتند.
تمیز کردن کیبورد :

کلیــد رایانــه خــود، بــا  کــردن صفحــه  بــرای تمیــز 
گونــه خــرده  کــردن هــر  ک  کــردن آن بــرای پــا وارونــه 
کلیــد  کنیــد. ابــزار جــارو را بــه صفحــه  نــان شــروع 
ــک  ــود. ی ــع ش ــا جم ــرده نان ه ــا خ ــد ت کنی ــک  نزدی
کنیــد و آن را اطــراف  ــکل آغشــته  ــه ال تکــه پنبــه را ب
از نقــاط  بــرای بســیاری  کلیــد بکشــید.  صفحــه 
کنیــد، توصیــه  ــی اســتفاده  کثیــف، از خــالل دندان
می کنیــم. بــا اســتفاده از پارچــه ای خشــک صفحــه 

کنیــد. ک  کلید هــا را پــا

فوایدوکاربردهایشگفتانگیزجاروبرقی

روفرشــی ها انــواع مختلفــی دارنــد و بــرای جلوگیــری 
الزم  خانــه ای  هــر  بــرای  فرش هــا  بــه  آســیب  از 
ــکات  ــه ن ــد روفرشــی ب ــد هنــگام خری اســت. امــا بای

کنیــد. مهمی توجــه 
فرش هــا یکــی از مهــم تریــن لــوازم دکوراســیون بــوده 
و همــواره در معــرض لکه هــا و آســیب های فــراوان 
هســتند. شستشــوی بیــش از حــد فــرش ســبب 
بنابرایــن  آن می شــود،  پــود  و  تــار  خــراب شــدن 
بســیاری از افــراد ترجیــح می دهنــد بــا پوششــی 
بــه نــام روفرشــی فرششــان را بپوشــانند و آن را از 

آســیب های احتمالــی و لکه هــا نجــات دهنــد.
روفرشی چیست؟

روفرشــی پارچــه ای ضخیــم و قالــی ماننــد اســت 
کــه بــر روی فــرش پهــن می کننــد تــا عیــب فــرش 
پوشــیده شــود و از نــور آفتــاب و پاخوردگــی حفــظ 

شــود.
روفرشی برای چه کسانی مناسب است؟

روفرشــی بــرای افــرادی کــه دارای کودکان خردســال 
گــر شــما نیــز دارای فرزند  هســتند، مناســب اســت. ا
کثیــف شــدن فرشــتان و  کوچــک هســتید و نگــران 
ک نشــدن انــواع لک هــا هســتید، یــک روفرشــی  پــا

کنید. تهیــه 
کهنــه شــده و فعــال تــوان خریــد یــک  گــر فــرش شــما  ا
فــرش نــو را نداریــد، می توانیــد یــک روفرشــی روی 

کنیــد و خانــه تــان را زیبــا نماییــد. فرشــتان پهــن 
کــه خیلــی  گــر فــرش روشــنی را انتخــاب نموده ایــد  ا
ســریع لــک می شــود، بــه فکــر تهیــه یــک روفرشــی 
باشــید زیــرا شســتن روفرشــی راحــت تــر از شســتن 
گــر دوســت نداریــد هزینــه زیــادی  فــرش اســت. ا
کل فــرش تحمیــل شــوید وهــر روز  بــرای شســتن 
فرشــتان را به قالیشــویی بســپرید، به فکر تهیه یک 

روفرشــی باشــید.
انواع روفرشی

انواع مختلفی از روفرشی در بازار وجود دارد که 
عبارتند از:

روفرشی کالسیک:
و  نــدارد  زیــادی  ضخامــت  روفرشــی  نــوع  ایــن 
ــداز  ــت زیران ــل جه ــردش و حم گ ــافرت و  ــرای مس ب
مناســب اســت. این نــوع روفرشــی دارای طرح های 

خشــتی، افشــان، لچــک و ترنــج و… می باشــد.
روفرشی مدرن:

روفرشــی های مــدرن دو طرفــه و بیشــتر از الیــاف 
شــانل )مخمــل( تولیــد شــده اند و زیبایــی قابــل 
توجهــی دارنــد. دوطرفــه بودن ایــن روفرشــی ســبب 
کثیــف  کــه یــک طــرف روفرشــی  می شــود هــر زمانــی 
کنید. ایــن نــوع  شــد، طــرف دیگــر آن را اســتفاده 
روفرشــی بــرای منــازل و دکوراســیون های مــدرن 

مناســب می باشــند.
روفرشی مدرن ابریشمی:

روفرشــی  طرح هــای  از  یکــی  روفرشــی  نــوع  ایــن 

کــه تهیــه شــده از الیــاف مصنوعــی  مــدرن می باشــد 
ابریشــم بافتــه شــده اســت. این نــوع روفرشــی بــرای 
افــرادی کــه حساســیت باالیــی بــه پــرز فــرش دارنــد، 
مناســب اســت زیــرا الیــاف مصنوعی ابریشــم بــدون 
پــرز می باشــند. روفرشــی مــدرن ابریشــمی زیبایی 
و لطافــت خاصــی دارد و دکوراســیون خانــه را زیباتــر 

می کنــد.
روفرشی مدرن ترک کشدار:

از  دیگــر  یکــی  و  اســت  نــازک  روفرشــی  نــوع  ایــن 
کشــور ترکیــه  طرح هــای روفرشــی مــدرن و ســاخت 
کشــدار  می باشــد. قیمــت روفرشــی مــدرن تــرک 
ــت و دوام  ــتر اس ــابه بیش ــول مش ــه محص ــبت ب نس
کــش دوزی  ــا دور ایــن روفرشــی  کمتــری دارد. دور ت

شــده، ســر نمیخــورد و جمــع نمی شــود.
نکات مهمی که هنگام خرید روفرشی باید به 

آن ها توجه کنید
هنگام خرید روفرشی به نکات زیر توجه کنید:

به جنس روفرشی دقت کنید:
کنیــد.  هنــگام خریــد روفرشــی بــه جنــس آن توجــه 
جنــس روفرشــی ها اغلــب از نــوع ابریشــم، مخمــل و 
کــه در ایــن بیــن پارچه هــای  یــا پلــی اســتر می باشــد 
پلــی اســتری ســبک تــر و دارای قابلیت شستشــوی 

بســیار آســانی می باشــند.
روفرشی بخرید که آسان شسته شود:

کــه از قابلیــت شستشــوی  روفروشــی هایی بخریــد 
کمــی آب و شــامپوی فــرش  ــا  آســان برخوردارنــد و ب
تمیــز شــوند. هنــگام خریــد بــه ســبکی روفرشــی 
توجه نمایید زیرا با خیس شــدن روفرشــی وزن آن 

ــر می شــود. ســنگین ت
به رنگ و طرح آن توجه کنید:

انــواع و اقســام طرح هــا و رنگ هــای روفرشــی در بازار 
موجــود اســت. توصیــه می کنیــم رنــگ و طرحــی 
بــرای روفرشــی  تــان  بــا وســایل خانــه  متناســب 
فضاهــای  در  رنگــی  تا هارمونــی  کنیــد  انتخــاب 

شــود. خانه ایجــاد 
به نوع بافت روفرشی توجه کنید:

بافــت  نــوع  بــه  روفرشــی  خریــد  و  انتخــاب  در 
کــه  کنیــد. روفرشــی هایی را بخریــد  روفرشــی توجــه 
گره هایــی ریــز در تعــداد بــاال تولیــد شــده باشــند.  از 
کیفیــت و دوام  کــه از  روفرشــی را انتخــاب نماییــد 
آن مطمئــن باشــید، در هنــگام خریــد خــود از عــدم 
وجــود پارگــی و یــا زدگــی در بخش هــای مختلــف 

کنیــد. روفرشــی تــان اطمینــان حاصــل 
اندازه روفرشی مناسب باشد:

روفرشــی  به انــدازه  بایــد  روفرشــی  خریــد  هنــگام 
تــان نیــز توجــه الزم را داشــته باشــید.  انتخابــی 
روفرشــی ها در اندازه هــای ۳ متــری، ۶ متــری، 9 
متــری و 12 متــری در بــازار موجودنــد. شــما بایــد بــا 
توجــه به انــدازه فــرش خــود یــک روفرشــی مناســب 

ــد. کنی ــاب  انتخ

کاری ســابق را  حــس می کنیــد دیگــر آن روحیــه 
کارتــان برایتــان یکنواخــت شــده اســت  نداریــد و 
در ایــن مواقــع باید روحیه خودتــان را با راهکارهای 

کنیــد. عملــی تقویــت 
یک چیز جدید یاد بگیرید:

آیــا روتیــن روزانــه شــما قابــل پیــش بینــی شــده 
یابــی  دســت  روی  بــر  تمرکــز  جــای  بــه  اســت؟ 
بــه  کســالت،  احســاس  خــود،  اهــداف  بــه 
موفقیــت،  ســمت  بــه  رفتــن  و  تعویق انداختــن 
حــواس پرتــی می کنید؟ ایــن می توانــد باعــث شــود 
کارتــان را داشــته  کــه شــما احســاس جدایــی از 
باشــید و شــما را از اهداف شــغلی خود دور می کند.

گرفتــن نقــش جدیــد در  از حیطــه راحتــی خــود بــا 
ســازمانتان بیــرون برویــد و شــاید بتوانیــد از یکــی از 
کار دیگری انجام  که  کمک بگیرید  همکاران خود 
دهیــد و یــا کمی وقــت صــرف یادگیــری یــک مهارت 

کنید. جدیــد 
شبکه خود را ایجاد کنید:

 در روز با یک سری از افراد خاص کار 
ً
احتماال

 آن ها را می شناسید؟
ً
می کنید، اما شما واقعا

ــرای تقویــت ارتبــاط شــما در محــل  صــرف وقــت ب
ــرای ســازمان  ــرای شــما و هــم ب ــد هــم ب کار می توان
کاری نــه تنهــا مثبــت  کــه روابــط  تــان مفیــد باشــد 
می توانــد به ایجــاد شــبکه ارتباطــی مفیــد شــما 
کنــد، بلکــه آن هــا می تواننــد روحیــه شــما را  کمــک 
هــم بــاال ببرنــد و بهــره وریتــان را نیــز افزایــش دهند.

گــر بدانیــد کــه یک تیــم داریــد و می توانید بــه آن ها  ا
تکیــه کنیــد به احتمــال زیــاد از زمان خــود در محل 
کارتــان لــذت خواهیــد بــرد و همچنیــن می توانیــد 
کار کنیــد. بــر روی توســعه مهارت هــای افــراد خــود 

الهام بگیرید!
کــه شــما را تحســین می کنــد،  کنیــد  کســی را پیــدا 
گــر بــه طــور غیــر رســمی به شــما کمــک کنــد. حتــی ا

کــه توســط  گ هایــی را بخوانیــد  بیوگرافی هــا و وبال
تحســین  خیلــی  کــه  شــده اند  نوشــته  افــرادی 
در  افــراد  شــامل  اســت  و ایــن ممکــن  می شــوند 
حــوزه کاری شــما، متخصصانــی که در زمینه شــما 
کار می کننــد و یــا حتی یک سیاســت مــدار خاص یا 

ســتاره ورزشــی باشــد.
داشــتن الگوهــای نقــش خــوب می توانــد باعــث 
تمرکــز شــما شــود و می توانــد شــما را بــه اقــدام در 

کنــد. حرفــه خــود ترغیــب 
روتین خود را رها کنید:

کــه بــا ارائــه  کمــک می کنــد  ایــن روتین هــا بــه مــا 
ســاختار و آشــنایی بــا روزهــای خــود در یــک جــا 
کل  بمانیم و می تواند ما را به زمین بچسباند و در 

ک باشــد. ــد ترســنا تغییــر می توان
امــا وقتــی در یــک فعالیــت جدید شــرکت می کنید، 
کــه  مغــز شــما ارتباطــات جدیدی ایجــاد می کنــد 
کنــد در مــورد مشــکالت  کمــک  می توانــد بــه شــما 

کنید و تصمیم بگیرید. به روش خالقانه تری فکر 
یــک  گرفتــن  ماننــد  کوچــک،  تغییــرات  حتــی 
کار، خوانــدن یــک روزنامــه  مســیر جایگزینــی بــرای 
متفــاوت، یا تکمیــل وظایف روزانه شــما به ترتیبی 
متفــاوت، می توانــد یکنواختــی زندگــی روزمــره تــان 
کشــفیات  کند تا  کمک  را درهم بشــکند و به شــما 
جدیــد را انجــام دهیــد و چیزهای تازه ای به دســت 

آوریــد.
مسئولیت کارهایتان را به عهده بگیرید:

افــراد قدرتمنــد مســئولیت تمــام رفتارهــا، تفکــرات 
می گیرنــد  برعهــده  خــود  را  احساساتشــان  و 
را  خــود  مســئولیت های  روانــی،  لحــاظ  از  زیــرا 
ــه برخــی شــرایط و  ک می شناســند. آنهــا می داننــد 
کنتــرل شــان خــارج می شــود امــا  موقعیت هــا از 
خودشــان را مســئول رفتارهایشــان در ایــن شــرایط 
می داننــد و بــه علــت مشــکالت، آشــفتگی ها ی 
خــود، دیگــران را متهــم نمی کننــد بلکــه پیامــد 

کارهایشــان را خــود بــه عهــده می گیرنــد.
آینده را پیش بینی نکنید:

افــراد قدرتمنــد بــه فکــر حــال هســتند و معتقدنــد 
کــه هنــوز  کــردن دائــم و پیشــگویی آینــده ای  فکــر 
از راه نرســیده اســت آنهــا را از تمرکــز بــر فعالیت هــای 
گاه زمــان  کنونــی شــان بــاز مــی دارد پــس هیــچ 
کــردن بــه آینــده، پیــش بینــی و  خــود را صــرف فکــر 

پیشــگویی آن نکنیــد.
به توهمات و تخیالت فکر نکنید:

اغلــب افــراد بــه رویــا و تخیــل عالقه مند هســتند اما 
افــراد قدرتمنــد اعتقــادی بــه رویــا ندارنــد و رویاهــا را 
کــردن  غیــر واقعــی می داننــد پــس هیچــگاه بــا فکــر 
بــه موضوعــات غیرواقعــی و رویاهــا، واقعیــت را زیــر 

ســوال نمی برنــد.
هرگز در گذشته نمانید:

رهــا  را  گذشــته  رویدادهــای  قدرتمنــد،  افــراد 
گذشــته بــه همان انــدازه ای  می کننــد و آنهــا بــه 
کــه  کــه ارزش دارد فکــر می کننــد زیــرا اعتقــاد دارنــد 
نــدارد  گذشــته وجــود  بــه  بازگشــت  بــرای  راهــی 
پــس بــه جــای گذشــته ترجیــح می دهنــد بــه آنچــه 
ــا  ــد. آنه کنن ــر  ــد فک ــام می دهن ــر انج ــال حاض درح
گذشــته درس می گیرنــد تــا آینــده  از اشــتباهات 

بهتــری بــرای خــود بســازند.
کــس نمی توانــد همیشــه احســاس مثبتــی  هیــچ 
داشــته باشــد امــا روحیــه پاییــن و منفــی می توانــد 
باعث شــود ما احســاس خســتگی، افســردگی و بی 

میلــی بــه زندگــی داشــته باشــیم.
را  شــما  بــد  حالــت  دلیــل  می تــوان  راحتــی  بــه 
کــه خــودش خــوب  گرفــت و امیــدوار بــود  نادیــده 
کار تنهــا اجتنــاب از مســاله  شــود، امــا انجام ایــن 
کردن  واقعی اســت و پس بهتر اســت با مشــخص 
کنتــرل را در  علــت روحیــه پاییــن و برخــورد بــا آن، 

دســت بگیریــد.

روفرشیکهبرایخانهیشمابهتره تقویتروحیهباچندراهسادهولیموثر

دنیای مد  موفقیت

گــزارش را مــو بــه مو بخوانیــد و اجرا کنید؛ قطعا  ایــن 
از طعمی که می ســازید پشــیمان نمی شــوید و لذت 

می برید.
مواد الزم برای تهیه خورش قیمه مجلسی:

• گوشت خورشتی: ۶ تکه
• پیاز: یک عدد
• لپه: ۲ پیمانه

• زردچوبه، فلفل و نمک: به مقدار الزم
• رب:۳ تا ۴ قاشق غذاخوری

• لیمو عمانی: ۳ عدد
• سیب زمینی خاللک به مقدار دلخواه

• زعفران دم کرده: ۳ قاشق چای خوری
• پودر دارچین: یک قاشق چای خوری

• هل: دو عدد
• پودر گل سرخ: به مقدار کم

طرز تهیه و دستور پخت قیمه مجلسی:
۱. ابتــدا پیــاز را تفــت می دهیــم و وقتــی طالیــی شــد 
ــا  ــم ت ــت می دهی ــل تف ــه و فلف ــا زردچوب ــت را ب گوش

گوشــت ســفید شــود. کــه  زمانــی 
۲. ســپس مقــداری آب بــه گوشــت اضافــه می کنیم 

و اجــازه می دهیــم تــا آرام بپــزد.
۳. لپــه را کــه از قبــل خیــس کرده بودیــم خالی کرده 

و می گذاریــم در ظــرف دیگــری بپزد.
گانــه پختــه  گوشــت بــه صــورت جدا ۴. وقتــی لپــه و 
گوشــت  شــد، آب لپــه را دور می ریزیــم و لپــه را بــه 

اضافــه می کنیــم.
و  کــرده  اضافــه  آن  بــه  را  عمانــی  لیمــو  و  رب   .۵

مقــداری نمــک می زنیــم و اجــازه می دهیــم آرام 
بپــزد.

۶. ســپس دارچیــن، زعفــران، هــل و پودر گل ســرخ 
را اضافــه می کنیــم و وقتــی خورشــت روغن انداخــت 

و لیمــو عمانی هــا نــرم شــدند، قیمــه آماده اســت.
۷. ســیب زمینی هــا را هــم خاللــی و ســرخ کنیــد یــا از 

کنید. چیپس خاللی اســتفاده 

فوتوفنتهیهخورشتقیمهمجلسی
دستپختربخ

خانه داریربخ
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