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۴

۴

کنــون نزدیــک  گیــر مرکــز بهداشــت اســتان اصفهــان بــا بیان اینکــه تا مســئول بیماری هــای وا
کســن زده انــد، امــا هنــوز  بــه ۲۰ هــزار نفــر در بخش هــای درمــان و بهداشــت در اســتان وا
کسیناســیون  کــرد: اولویت وا کیــد  کسیناســیون کادر درمــان و بهداشــت تکمیــل نشــده، تا وا
کــه برگــزار شــد، بــه مــوج چهــارم کرونــا  بــا کادر درمانــی اســت. رضــا فدایــی، در نشســت خبــری 
اشــاره و اظهــار کــرد: در آبــان مــاه ۹۹ و پیــک ســوم کرونا، به دنبال تعطیلی وســیع دو هفته ای 
کامــل نبــود، مــوج اپیدمی شکســت و رو بــه نــزول رفــت و تــا بهمــن شــرایط پایــداری  کــه البتــه 
گفــت:  ــود،  ــد اپیدمی ب ــی از افزایــش رون ک ــا بیان اینکــه از اســفند شــواهد حا داشــتیم. وی ب
کرونــای  کــه پیشــتاز شــیوع  بعــد از آن شــرایط نــوروز و ترددهــا و عــدم محدودیــت خوزســتان 
کــه  کــزی  کــه در مرا انگلیســی بــود، باعــث شــروع رونــد افزایشــی اپیدمی شــد، بــه طــوری 
بیمــاران بــه صــورت ســرپایی ویزیــت می شــوند مــوارد مثبــت روزانــه از ۳۰۰ مــورد بــه هــزار و ۶۰۰ 

مــورد رســیده و ایــن بــه غیــر از تشــخیص بیمارســتانی اســت.

۳

پهن کردن فرش قرمز 
برای شرکت های کره ای ممنوع است

اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

کار جمهــوری اســامی ایران مســتقر  کارگاههــای مشــمول قانــون  کارفرمایــان واجــد شــرایط  بدینوســیله بــه اطــاع 
کار و آئیــن نامــه مصــوب 1387/۰9/۰2 و اصاحیــه مــورخ  کــه دراجــرای مــاده 1۶۴ قانــون  در شهرســتان اصفهــان 
کارفرمــا در  کار و رفــاه اجتماعــی تمایــل بــه عضویــت بــه عنــوان نماینــدگان  1397/۰۴/۰۶ مقــام محتــرم وزارت تعــاون، 
گهــی بــه مــدت 1۵ روز بــه واحــد تشــکلهای  هیأتهــای حــل اختــاف دارنــد می رســاند، مــدارک ذیــل را از تاریــخ انتشــار آ
کارکــری و کارفرمایــی اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان اصفهــان )اتــاق 113( تحویــل و یــا بــا پســت سفارشــی 

ارســال نماینــد. بدیهــی اســت مــدارک ارســالی ناقــص و یــا خــارج از فرجــه تعییــن شــده فاقــد اعتبــار می باشــند.
شرایط داوطلبی:

تابعیت دولت جمهوری اسامی ایران.
ایمان و تعهد به اسام و دارای عدالت و وثاقت.

داشتن سن حداقل 3۰ سال تمام.
داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و چهار سال سابقه تحت شمول قانون کار.

شمول قانون کار جمهوری اسامی ایران.
آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

گواهینامــه پایــان دوره  کارشناســی می باشــند بــه شــرط داشــتن حداقــل مــدرک  کــه فاقــد مــدرک  کارفرمــا  نماینــدگان 
متوســطه و دو دوره )چهــار ســال( عضویــت در مراجــع حــل اختــاف می توانند به عضویت هیأت حل اختــاف درآیند.
درمورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مسئول و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره )با معرفی مدیرعامل یا مدیرمسئول( 

کارفرمایان در هیأت حل اختاف پذیرفته می شود. به عنوان داوطلب نمایندگی 
کــه دارای کارگــر مشــمول قانــون کار  موسســات دولتــی، موسســات یــا نهادهــای عمومی غیردولتــی و شــرکتهای دولتــی 
کار اســتفاده می نماینــد،  کارگــران مشــمول قانــون  هســتند چنانچــه خــود رأســًا و بــدون دخالــت پیمانــکار از خدمــات 
کار همــان دســتگاه صرفــًا بــا معرفــی  کارکنــان غیرمشــمول قانــون  می تواننــد یــک نفــر داوطلــب ازبیــن مدیــران یــا 

مدیرعامــل یــا باالتریــن مقــام دســتگاه معرفــی نماینــد. )باارائــه مــدارک مســتند(
کارفرمــا می توانــد داوطلــب نمایندگــی  کارفرمایــان حقیقــی، بارعایــت مفــاد مــاده )۶( آئیــن نامــه شــخص  درمــورد 
کارفرمایــان در هیــأت حــل اختــاف شــود و چنانچــه کارفرمایــان متعــدد بــوده و بیــش از یــک نفــر از یــک کارگاه داوطلب 
گــردد، صرفــًا یــک نفــر بــه ترتیــب براســاس مــدرک تحصیلــی، ســابقه عضویــت در مراجــع حــل اختــاف یــا ســن، تعییــن 

شــده و بــه عنــوان داوطلــب پذیرفتــه می شــود.
مدارک موردنیاز:

کتبــی )آدرس محــل اشــتغال، ســمت و شــماره تلفــن ثابــت و همــراه در ذیــل درخواســت نوشــته شــود( و  درخواســت 
کارت ملی، یک قطعه عکس ۴ × 3،   تکمیل فرم ثبت نام، فتوکپی مدارک تحصیلی و تمامی صفحات شناســنامه و 
کار، معرفی  کار تحت شمول قانون  کار و حداقل چهار سال سابقه  کی از آشنایی با مقررات قانون  فتوکپی مدارک حا
کارگاه اعم از حقیقی  کارگاه و ارائه تصویر مدارک مستند از پروانه تأسیس یا مجوز فعالیت  کتبی از باالترین مقام  نامه 

یا حقوقی.

گهی اعالم داوطلبی نمایندگان کارفرمایان  آ
در هیأت های حل اختالف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان

112۰۵21 / م الف

گیر مرکز بهداشت استان اصفهان: مسئول بیماری های وا

کسیناسیون ۲۰ هزار نفر در استان اصفهان وا

مهدی قربانی - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

گــذاری بــه اجــاره یکبــا ب مغــازه بــه مســاحت تقریبــی 3۵ متــر از موقوفــه مســجد  الکریــم واقــع در شــاهین شــهربلوار  نبــوت خیابــان همــت  وا
جنــب مســجدرا بــه مــدت یکســال بــا مبلــغ پیشــنهادی اجــاره ماهیانــه ۰۰۰ /۰۰۰ /8 ریال مهلت ثبت نــام تا پایــان وقت اداری یکشــنبه مورخ 

۰۵ /۰2 /1۴۰۰جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۴۵2۴7۰۶۰ تمــاس حاصل فرمایند.
112۰778 / م الف

گهی مزایده نوبت اول  آ
به شماره 1۴۰۰/2۴2۶8 مورخ 1۴۰۰/۰1/19

مهدی قربانی - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

گــذاری بــه اجــاره یکبــا ب مغــازه بــه مســاحت تقریبــی 3۰ متــر از موقوفــه مســجدامام حســین )ع( واقــع در روســتای مورچــه خــورت جنــب  وا
مســجدرا بــه مــدت یکســال بــا مبلــغ پیشــنهادی اجــاره ماهیانــه ۰۰۰ /۰۰۰ /7 ریــال مهلــت ثبــت نــام تــا پایــان وقــت اداری یکشــنبه مــورخ 

کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۴۵2۴7۰۶۰ تمــاس حاصــل فرماینــد. ۰۵ /۰2 /1۴۰۰جهــت 
112۰781 / م الف

گهی مزایده نوبت اول  آ
به شماره 1۴۰۰/۲۴۲۲۲ مورخ 1۴۰۰/۰1/19

مهدی قربانی - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

گــذاری بــه اجــاره یکبــا ب مغــازه بــه مســاحت تقریبــی 21 متــر از موقوفــه مســجدقائمیه واقــع در شــهرگرگاب خیابان شــهید مطهری جنب  وا
مســجدرا بــه مــدت یکســال بــا مبلــغ پیشــنهادی اجــاره ماهیانــه ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریــال مهلــت ثبــت نــام تــا پایــان وقــت اداری یکشــنبه مــورخ 

کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۴۵2۴7۰۶۰ تمــاس حاصــل فرماینــد. ۰۵ /۰2 /1۴۰۰جهــت 
112۰782 / م الف

گهی مزایده نوبت اول  آ
به شماره 1۴۰۰/۲۴۲۳۶ مورخ 1۴۰۰/۰1/19

مهدی قربانی - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهین شهر و میمه

گــذاری بــه اجــاره یکبــا ب مغــازه بــه مســاحت تقریبــی 18 متــر از موقوفــه مســجدقائمیه واقــع در شــهرگرگاب خیابان شــهید مطهری جنب  وا
مســجدرا بــه مــدت یکســال بــا مبلــغ پیشــنهادی اجــاره ماهیانــه ۰۰۰ /۰۰۰ /۶ ریــال مهلــت ثبــت نــام تــا پایــان وقــت اداری یکشــنبه مــورخ 

کســب اطاعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن ۴۵2۴7۰۶۰ تمــاس حاصــل فرماینــد. ۰۵ /۰2 /1۴۰۰جهــت 
112۰783 / م الف

گهی مزایده نوبت اول  آ
به شماره 1۴۰۰/۲۴۲۵۹ مورخ 1۴۰۰/۰1/19

گل می زنم و از این روزها دور می شوم؛ 

علی علیپور: منتظر نباشید به ایران برگردم!
۶

تعطیلی مشاغل به بهای بیکار 
شدن روزانه ۳ میلیون نفر

 رییس اداره صنعت:

۲۱ پروانه  تاسیس واحد صنعتی 
در اردستان صادر شد

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی:

مجلس مالیات بخش تولید داخلی 
را ۲۰ درصد کاهش داد

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد؛ 

چشم انداز بورس پیش و پس از 
انتخابات ۱۴۰۰

توقیف اموال قاچاقچیان، 
اقدامی در راستای مبارزه با 

پولشویی در اصفهان

2

2

۴

2

۳

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:  

ایمن سازی پیاده راه ناژوان

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: 

کرونا  کارخانه تولید بیمار مبتال به 
در اصفهان متوقف شود

۳

۴
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خبر

نائــب رئیــس کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
شــورای اســامی گفت: مجلــس بــا تصویــب طرح هــا 
و لوایــح ویــژه، بــا تمــام تــوان از تولیــدات داخلــی 

حمایــت می کنــد.
اعضای ایــن  از  نفــر   ۸ بازدیــد  در  جــدی  علــی 
لوازم خانگــی  گــروه صنعتــی تولیــد  از  کمیســیون 
کــرد:  انتخــاب مورچه خــورت شاهین شــهر اظهــار 
مجلــس بــا تصویــب طرح هــا و لوایــح ویــژه، بــا تمــام 

تــوان از تولیــدات داخلــی حمایــت می کنــد.
گــروه صنایع و معادن مجلس شــورای  نایب رئیــس 
اســامی با قدردانــی از نماینــده مــردم شاهین شــهر 
و میمــه و برخــوار در مجلــس  بــه خاطــر هماهنگــی 
کــرد:  خاطرنشــان  صنعتــی  بازدیــد  برگزاری ایــن 
نماینــدگان ملــت در مجلــس یازدهــم بــه  منظــور 
حمایت از تولیدکنندگان مالیات بخش تولید را در 
بودجــه امســال ۲۰ درصــد کاهــش دادند و به دنبال 
آن هســتند تــا با تصویب طرحــی، کاغذبــازی اداری 

کارآفرینــان  و تولیدکننــدگان بردارنــد. را بــر ســر راه 
کــرد: شــرایط فعلــی به گونــه ای اســت که  وی اضافــه 
کفــش آهنیــن بپوشــند  کشــور باید  تولیدکننــدگان 
ــرای شــروع تولیــد را  کافــی ب ــا بتواننــد مجوزهــای  ت
ــی  ــرای قوانین ــد و اج ــی بگیرن ــتگاه های دولت از دس
کار می شــود از  کســب  و  کــه موجــب تســهیل در 

اقدامــات دیگــر مجلــس از تولیدکننــدگان اســت.
کامــل  کــه اجــرای  کــرد  علیرضــا ســلیمی نیز بیــان 
کار  و  کســب   در  تســهیل  موجــب  کــه  قوانینــی 
می شــود از اقدامــات دیگــر مجلس در حــوزه نظارت 

از تولیدکننــدگان اســت.

کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس  عضــو دیگــر 
کاالی  ــا شــورای اســامی ادامه داد: قانــون مبــارزه ب
می باشــند  قوانینــی  از  کاال  اســتاندارد  و  قاچــاق 
بــه  و  می شــوند  اجــرا  ســلیقه ای  و  ناقــص  کــه  
کــرده  کشــور خســارت وارد  بخش هایــی از تولیــد 

اســت.
کــه برخــی از تولیدکنندگان ایــن  کــرد  وی یــادآوری 
کاال  اســتاندارد  ســطح  کــه  دارنــد  را  درخواســت 
کیفیــت کاالی تولیدی شــان بیش  افزایــش یابــد تــا 

ــد.  از پیــش ارتقــاء یاب
گــروه صنعتــی  کــه  کــرد  ســلیمی ابراز خرســندی 
انتخــاب توانســته اســت برخــی از تولیــدات خــود را 
کشــور و اســتانداردهای جهانــی  باالتــر از اســتاندارد 
ــه بازارهــای داخلــی و بین المللــی عرضــه  تولیــد و ب

کنــد.
مجلس مصمم به نظارت بر اجرای کامل قانون 

مقابله با قاچاق کاالست
کــه مجلــس مصمــم  کــرد  روح اهلل عباســپور تصریــح 
کامــل و نــه  کاال  اســت قانــون مقابلــه بــا قاچــاق 

ســلیقه ای وبخشــی اجــرا شــود.
عضــو دیگــر گــروه صنایــع و معــادن مجلــس شــورای 
به منظــور  را  الزم  اقدامــات  دولــت  اســامی افزود: 
کامــل  به طــور  جامــع  قانــون  کامل ایــن  اجــرای 
کــه مجلــس  کــرد  انجــام نــداده اســت. وی یــادآوری 
یازدهــم در ادامــه تقویــت بخــش نظارتــی، به تازگــی 
کاالی  بــا  مقابلــه  قانــون  نقــض  دربــاره  نامــه  دو 
کــه دولــت مرتکــب شــده بــه دســتگاه  قاچــاق را 

کــرده اســت. قضایــی ارجــاع 

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی:

مجلس مالیات بخش تولید داخلی را ۲۰ درصد کاهش داد خبرربخ

خبرربخ

کارشــناس بــازار ســرمایه گفــت: بــا توجــه به این کــه 
کشــور  در  درصــدی   ۳۰ تــورم  انتظــار  امســال 
بــاال  را  اسمی شــرکت ها  ارزش  تــورم،  مــی رود، 
کــه  می بــرد، بنابراین ایــن نویــد را می تــوان داد 
کــم ۳۰ درصــد رشــد  کل بــورس دســت  شــاخص 
کلــی ســال ۱۴۰۰ بازار بســیار  کــرد و بــه طــور  خواهــد 
جذابــی بــرای حرفه ای  هــای بــازار خواهــد بــود.
گفت وگــو با ایســنا بــا تحلیــل  معیــن صادقیــان در 
بــازار بــورس بــا توجــه بــه انتخابــات پیــش روی 
کــرد: بــرای تحلیل این  ریاســت جمهــوری، اظهــار 
موضــوع ابتــدا بایــد بــه وضعیــت بــورس در ســال 
کنیــم تــا رونــد رخ داده آن را در مســائل  ۹۹ توجــه 

کنیــم. پیــش رو ماننــد انتخابــات ۱۴۰۰ بررســی 
وی بــا بیان اینکــه ســال گذشــته شــاهد رشــد زیاد 
که ایــن  ســهام در دو مــاه نخســت ســال بودیــم 
رشــدها باقی مانــده ادامــه حرکــت رشــد زیاد ســال 
گفــت: پــس از آن پــول غیــر ســفته بازی  ۹۸ بــود، 
کــه شــاهد آخریــن  مــردم وارد بــازار بــورس شــد 
رشــد شــارپی در ســال ۹۹ بودیــم تــا رکوردشــکنی 

بــورس در پایــان تیرمــاه ۹۹ رقــم بخــورد.
بیان اینکــه  بــا  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
ــازار ســرمایه در ســال ۹۹ حبــاب  رشــدهای آخــر ب
گرفــت، افــزود: بــه  کــه شــکل  بســیار بزرگــی بــود 
مــردم  بــازی  غیرســفته  پول هــای  دلیل اینکــه 
اصطــاح  بــه  و  شــد  بــورس  وارد  کــه  زمانــی 
پول هــای غیروفــادار بــه بــازار بودند، پس از شــروع 
اصــاح شــاخص بــورس تمایــل بــه خــروج هرچــه 
کــه همیــن موضــوع باعــث شــد  زودتــر از بــازار شــد 

کــه اصــاح و ریــزش بــورس شــدیدتر شــود.
بــازی،  غیرســفته  پــول  توضیــح  بــا  صادقیــان 

گفــت: ســفته بازی بــه زبــان ســاده خریــد و فــروش 
کســب ســود بدون هیچ اتفاق خاصی را  ســهام و 
ســفته بازی می گوینــد و زمانــی کــه می گوییم پول 
کــه مردم این  غیرســفته بــازی بــه منزله این اســت 
پــول را از قبــل بــا ســفته بــازی بــه دســت نیــاورده 
و بــرای ســفته بازی نیــز بــه بــازار تزریــق نکــرده 

بودنــد.
وی بــا بیان اینکــه بــر اســاس اصــل فومــو مــردم بــه 
کــه از قائلــه عقــب  ســمت بــازاری هجــوم می برنــد 
کننــد،  کســب ســود  نماننــد و بتواننــد از آن بــازار، 
کهنه کار ایــن  کــرد: مــردم بــه دلیل اینکــه  کیــد  تا
را وارد ایــن  پــول پس انــداز خــود  نبودنــد،  بــازار 
ــازار وارد  ــال ۹۹ ب ــای س ــه از میانه ه ک ــد  کردن ــازار  ب
اصــاح شــد و در پایــان ســال بــه کــف قیمــت خود 

براســاس مولفه هــای اقتصــادی رســید.
ــازار ســرمایه در خصوص اینکــه  کارشــناس ب ایــن 
ــه  ــه ب ــا توج ــال ۱۴۰۰ ب ــه در س ک ــد  ــی معتقدن برخ
ــازار ســرمایه رشــد دیگــری را شــاهد  ــات، ب انتخاب
گفــت: نبایــد انتخابــات و بــورس  خواهــد بــود، 
ــورس  ــازار ب ــط دهیــم. در ب ــه یکدیگــر رب کامــا ب را 
بــه طــور طبیعــی شــاهد افــت و خیــز هســتیم و 
نمودارهــای سینوســی نیــز در گذشــته بــه همیــن 

بوده انــد. شــکل 
زمــان   در  بخواهیــم  گــر  ا حــاال  داد:  ادامــه  وی 
طوالنی تــری بــه شــاخص کل بــورس نــگاه کنیــم، 
کــه بــازار بــورس  متوجه ایــن موضــوع می شــویم 
در چرخه هــای هشــت ســاله قــرار دارد. چرخــه 
هشــت ســاله به ایــن مفهــوم اســت کــه در ابتــدای 
چرخــه از نقطــه اوجــی پاییــن آمــده و شــاخص 
اصــاح شــده و در پایــان دوره مجددا شــاهد رشــد 

زیــادی بوده ایــم.

گــر بخواهیم این  کــرد: ا صادقیــان در ادامــه اظهــار 
ریاســت  انتخابــات  بــا  را  ســاله  هشــت  چرخــه 
کنیــم، شــاهد این هســتیم  جمهــوری منطبــق 
کــه رئیس  کــه درســت پیــش از انتخابــات و زمانــی 
ــورس رشــد خوبــی را  کنــد، ب ــد تغییــر  جمهــور بای
کــه البتــه دالیــل زیــادی دارد  کــرده اســت  تجربــه 

و الزامــا مربــوط بــه انتخابــات نیســت.
وی بــا انطباق ایــن صحبــت بــا دوره هشــت ســاله 
دولــت یــازده و دوازدهم گفت: پس از انطباق این 
صحبــت خواهیــم دیــد که بــازار بــورس برای رشــد 
و اصــاح خــود عجلــه کــرده اســت و زودتر از چرخه 
کرده اســت،  هشــت ســاله رشــد و اصاح را تجربه 
بنابرایــن نمی توانیــم انتظار ایــن را داشــته باشــیم 
کنــد  کــه در ســال ۱۴۰۰ ایــن چرخــه مجــددا عمــل 
و شــاهد رشــد دیگری پیش از انتخابات باشــیم. 
تــا پیــش از انتخابــات امســال نمی توانیــم انتظــار 
رشــدهای رکوردشــکن و خیره کننــده دیگــری را 

داشــته باشیم.
ــازار ســرمایه در پاســخ به اینکــه  کارشــناس ب ایــن 
آیــا پیــش از انتخابــات رشــد دیگــری در بــورس 
گفــت: تــا پیــش از انتخابــات  خواهیــم داشــت، 
شــاهد رشــدهای دیگــری خواهیــم بــود، امــا بــا 
نخواهنــد  رکوردشــکن  کــه  کمتــری  موج هــای 
بــود و بــا افــت و خیزهــای کوچکــی همــراه خواهــد 
بــود. البته ایــن زمــان فرصــت بســیار خوبــی بــرای 
ســرمایه گذاری و کســب ســود اســت و بــا توجــه بــه 
انتخابــات، می تــوان انتظــار یــک نوســان مثبــت 

پــس از انتخابــات را داشــت.
کــه در ســال  وی ادامــه داد: البتــه بیشــتر افــرادی 
۹۹ وارد بــورس شــدند، دچــار ضــرر شــدند و عمــا 
در ایــن  ســرمایه گذاری  بــرای  انگیــزه ای  کنــون  ا

که ایــن موضــوع به ایــن معناســت  بــازار ندارنــد 
کــه نقدینگــی بزرگــی وارد بــورس نخواهــد شــد، 
البتــه معتقــدم امســال شــاهد اتفاقــات خوبــی در 
کــه پیــش از ایــن کمتــر  بــازار ســرمایه خواهیــم بــود 

کرده ایــم. تجربــه 
کــه یــک  کــرد: در دنیــا زمانــی  صادقیــان تصریــح 
شــرکت رشــد درآمــدی و فــروش داشــته باشــد، 
بــه  در ایــران  امــا  رشــد می کنــد،  نیــز  آن  ســهام 
دلیــل تــورم بــاال، کاهــش ارزش پــول ملــی و وجــود 
پول هــای ســرگردان، رشــد بــورس ارتباطــی بــه 
رشــد اقتصــادی نداشــت، البتــه شــواهد حکایــت 
که ایــن رشــد در ســال جــاری ادامــه و  از آن دارد 
احتمــاال تــا ۳ درصــد ادامــه می یابــد، بنابرایــن 
می توانیــم خــوش بیــن به رشــد بــازار بــورس با این 

مولفــه باشــیم.
گفــت: بــا  کشــور،  وی بــا اشــاره بــه وجــود تــورم 
توجــه به اینکــه امســال انتظــار تــورم ۳۰ درصــدی 
کشــور مــی رود، تــورم، ارزش اسمی شــرکت ها  در 
را بــاال می بــرد، بنابراین ایــن نویــد را می تــوان داد 
کــم ۳۰ درصــد  کل بــورس دســت  کــه شــاخص 
کلــی ســال ۱۴۰۰ بــازار  کــرد و بــه طــور  رشــد خواهــد 
بســیار جذابــی بــرای حرفه ای  هــای بــازار خواهــد 

بــود.
کارشــناس بــازار ســرمایه ادامــه داد: افــراد مبتــدی 
کمتــری دارنــد طبیعتــا بهــره  کــه دانــش تحلیــل 
کمتــری را از بــازار خواهنــد بــرد، امــا باید ایــن نکتــه 
کــه بــرای بلندمــدت بــورس بهتریــن  را یــادآور شــد 
بــازار بــرای ســرمایه گذاری اســت و همــواره حضــور 
میــان مــدت و بلندمــدت در بــورس را بــه دیگــران 

توصیــه می کنــم.
وی بــا ارزیابــی از بــازار ارز و طــا و آینــده پیــش 
گفــت: بــازار ارز وابســته بــه احیــای  رو ایــن بــازار، 
برجــام اســت، امــا احتمــاال دالر در شــرایط فعلــی 
در محــدوده قیمت هــای فعلــی نوســان خواهــد 
داشــت و باقــی خواهــد مانــد و البتــه بایــد توجــه 
کــه بــا احیــای برجــام نیــز بــه دلیــل نــرخ  کــرد 
کشــور، قیمــت دالر پایین تــر از ۲۰  تــورم بــاال در 
هــزار تومــان نخواهــد شــد و بــا توجــه بــه بودجــه 
اســتقراضی شــدید ۱۴۰۰ عمــا بــا تــورم مواجــه 

خواهیــم بــود.
صادقیــان همچنیــن بــا ارزیابــی بــازار ارز دیجیتال 
گذشــته  کــرد: ســال های  در ســال ۱۴۰۰، اظهــار 
کشــور را نجــات داده اســت و نقــل و  ارز دیجیتــال 

کــرده اســت. ــی را بســیار آســان تر  انتقــاالت مال
کرد: بازار ارز دیجیتال ارتباط مستقیم  کید  وی تا
ارزهــای  بــه  نســبت  مرکــزی  بانــک  رویکــرد  بــا 
دیجیتــال دارد، امــا در فضــای جهانی این بــازار راه 
خــود را خواهــد رفــت و رونــد آن افزایشــی اســت، 
ــا سیاســت های  امــا در ایــران بایــد منتظــر مانــد ت

ــود. ــخص ش ــازار مش ــن ب ــور در خصوص ای کش

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا صــدور اطاعیــه 
شــماره یــک خــود از ســهامداران مشــمول ســهام 
عدالــت دعــوت کــرد: نســبت به ثبت نام در ســامانه 
آدرس بــه  مشتریان)ســجام(  اطاعــات   جامــع 

www.sejam.ir اقدام کنند.

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا صــدور اطاعیه ای 
کــرد: اعام 

از ســهامداران  اطــاع آن دســته  بــه  بدینوســیله 
ســایر  همچنیــن  و  عدالــت  ســهام  غیرمســتقیم 
ــازار ســرمایه  ــه ســهام این شــرکت ها را از ب ک افــرادی 
از  یکــی  در  ســهام  دارای  و  کرده انــد  خریــداری 
هســتند  اســتانی  گــذاری  ســرمایه  شــرکتهای 
میرســاند بــر اســاس آخریــن تصمیمــات و مصوبات 
شــورای عالــی بــورس و اوراق بهادار، برگزاری مجامع 
شــرکتهای  العــاده  فــوق  طــور  بــه  عمومی عــادی 
گذاری اســتانها با دســتور انتخاب اعضای  ســرمایه 

هیئــت مدیــره به صــورت الکترونیکی در نیمــه دوم 
اردیبهشــت ســال جــاری تا نیمــه اول خرداد مــاه در 

تمامی اســتانها برگــزار خواهــد شــد.
بزرگتریــن  کــه  انتخابــات  در ایــن  شــرکت  جهــت 
فعالیت هــای  در  هموطنــان  جمعــی  مشــارکت 
ســهامداران  اســت  الزم  می باشــد  اقتصــادی 
ســامانه  در  نــام  ثبــت  بــه  نســبت  مشــمول 
آدرس بــه  مشتریان)ســجام(  اطاعــات   جامــع 

www.sejam.ir اقدام کنند.

کامــل نســبت بــه مشــارکت  امیــد اســت بــا اهتمــام 
ــران  ــاب مدی ــه انتخ ــع زمین ــن مجام ــور در ای و حض
و  صیانــت  بــرای  پاســخگو،  و  کارآمــد  و  دلســوز 
ارتقــای ارزش داراییهــای مالــی آن شــرکتها فراهــم 
ــور  ــق رای و حض ــتفاده از ح ــت اس ــی اس ــد. بدیه آی
کثــری ســهامداران در مجمــع زمینــه را بــرای  حدا
مدیریــت صحیــح و ارتقــای بهــره وری دارایی هــای 

کــرد. ســهامداران فراهــم خواهــد 
صــورت  بــه  صرفــًا  مجامــع  میشــود این  آور  یــاد 
الکترونیکــی  ســامانه  طریــق  از  و  الکترونیکــی 
یکســانی برگــزار می گــردد که مشــخصات و آدرس آن 
کلیــه مشــمولین  متعاقبــا اعــام خواهــد شــد. لــذا از 
ســهام عدالــت بــه روش غیرمســتقیم )ســهامداران 
گــذاری اســتانی ســهام عدالــت(  شــرکتهای ســرمایه 
دعــوت بــه عمــل می آیــد جهــت تعییــن سرنوشــت 
کــه  تاریخ هایــی  در  خــود  دارایی هــای  مدیریــت 
متعاقبــًا اطــاع رســانی می گــردد مشــارکت نماینــد.

یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد؛ 

چشم انداز بورس پیش و پس از انتخابات ۱۴۰۰

دعوت سازمان بورس از سهامداران عدالت 
برای شرکت در مجمع سرمایه گذاری های استانی

گزارشربخ

هفتــه ای که گذشــت بــا اخبــار و رویدادهای مهم 
کــه از جملــه آنهــا میتــوان  اقتصــادی همــراه بــود 
کرونایــی در بســیاری  بــه اعــام وضعیــت قرمــز 
کشــور از جملــه اصفهــان و اعمــال  از شــهرهای 
تعطیلــی  جملــه  از  کرونایــی  محدودیت هــای 
مشــاغل و تعطیلی ۱۰ روزه در سراســر کشــور اشــاره 

کــرد.
روز دوشــنبه ۱۶ فروردیــن ماه، ایــرج حریرچــی، 
آمــوزش  درمــان  بهداشــت،  وزارت  کل  معــاون 
پزشــکی بــا توجــه بــه رونــد افزایشــی ابتــاء بــه 
ویــروس کرونــا در کشــور گفــت: در شــهرهای قرمــز 
تمامی فعالیت هــای آموزشــی و اجتماعــی اعــم از 

ــود. کامــل خواهنــد ب ملــی و مذهبــی تعطیــل 
مشــاغل  در  کارکنــان  دوم  یــک  وی  گفتــه  بــه 
کار حضور داشــته باشند و  ضروری می توانند ســر 
در مشــاغل غیر اساســی نیز تنها دوســوم مجاز به 
حضــور فیزیکــی خواهنــد بــود و ســفر بــا خــودروی 
ــهرهای  ــان از ش ــودرو بومی ــی و خــروج خ ــر بوم غی

قرمــز ممنــوع اســت.
اصفهان در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفت

ــر اســاس اعــام ســامانه ماســک، روز دوشــنبه  ب
۱۶ فروردیــن مــاه اســتان اصفهــان در بحــران 
کرونــا دارای ۷ شهرســتان بــا وضعیــت  شــیوع 
بــا وضعیــت قرمــز و ۷  نارنجــی، ۱۰ شهرســتان 
شهرســتان بــا وضعیــت زرد اســت و شهرســتانی 
بــا وضعیــت ســفید و آبــی نــدارد.  حجــت اهلل 
غامی شــامگاه سه شــنبه _۱۷ فروردیــن مــاه_ در 
کرونــا در  نشســت خبــری آنایــن ســتاد مقابلــه با 
اســتان اصفهــان بــا بیان اینکه ایجــاد وضعیــت 
کنونــی نتیجــه ســفرها، عــدم رعایــت پروتکل هــا، 
شــرایط  عادی انــگاری  و  دورهمی هــا  برگــزاری 
گفــت: در ایــام نــوروز عــدم  در ایــام نــوروز اســت، 
نظارت هــای الزم توســط دســتگاه های اجرایــی 
نیــز زمینــه را بــرای بــه وجــود آمــدن شــرایط فعلی 

کــرد. فراهــم 
گــروه یــک، تصریــح  وی بــا اشــاره بــه مشــاغل 
مــواد  فروشــگاه های  جملــه  از  مشــاغلی  کــرد: 
میــوه  ســوپرمارکت ها،  زنجیــره ای،  و  غذایــی 
توزیــع  و  نگهــداری  کــز  مرا سبزی فروشــی ها،  و 
لبنــی،  محصــوالت  پروتئینــی،  محصــوالت 
کــز  کــز بهداشــت و درمانــی، داروخانه هــا، مرا مرا
تهیــه و توزیــع و طبــخ غــذا بــه صــورت بیرون بــر 
ســالمندان،  نگهــداری  کــز  مرا نانوایی هــا،  و 
ــوازم یدکــی و الکترونیکــی،  ــواع ل فروشــگاه های ان

مصالــح  فروشــگاه های  و  موبایــل  تعمیــرات 
ســاختمانی و … در شــهرهای قرمــز دایــر خواهنــد 
در  هســتند،  تعطیــل  مشــاغل  ســایر  و  بــود 
گروه هــای شــغلی یــک و دو از  شــهرهای نارنجــی 
جملــه بوســتان ها و پاســاژها و آرایشــگاه ها فعــال 

نیــز هســتند.
۱۵ روز پلمب برای اصناف متخلف

در  ویــژه  و  مســتمر  نظــارت  ســخت گیری،  وی 
اجــرای محدودیت هــا را حتمی دانســت و ادامــه 
داد: تمــام دســتورالعمل ها بــه فرمانداری ها اباغ 
ــه شــدن برخــورد خواهــد  ــا متخلفــان ب شــده و ب
پلمــب  روز  شــد، مشــاغل متخلــف حــدود ۱۵ 
می شــوند و جرایــم ۲۰۰ و ۵۰۰ هــزار تومانــی و یــک 
میلیــون تومانــی نیــز همچنــان پابرجــا اســت، 
محدودیت هــای تــردد از ۱۰ شــب تــا ۳ صبــح نیــز 

ــه قــوت خــود باقــی اســت. ب
ادامه محدودیت اصناف تا زمانی که در 

وضعیت قرمز و نارنجی قرار داریم
بــرای  هوشــمند  دوربین هــای  غامی گفــت: 
کــه در ســاعات منــع تــردد،  جریمــه افــراد متخلــف 
در خیابان هــا حضــور دارنــد نیز فعال اســت؛ زمان 
پایان محدودیت های اصناف مشــخص نیســت 
کــه در وضعیــت قرمــز و نارنجــی قــرار  و تــا زمانــی 

داریــم، محدودیت هــا نیــز ادامــه دارد.

وی در خصــوص نحــوه برگــزاری امتحانــات در 
کــرد: بــرای برگــزاری امتحانــات  مــدارس، تصریــح 
شــد،  خواهــد  اعــام  و  تصمیم گیــری  مــدارس 
دســتورالعمل های الزم بــه پایانه هــا اعــام شــده و 
موظــف بــه اجــرا هســتند، اتوبوس های یــه ردیفه 
بــا ظرفیــت یک ســوم و اتوبوس های چهــار ردیفه 

بــا یــک دوم ظرفیــت اجــازه فعالیــت دارنــد.
مشاغل گروه ۲، ۳ و ۴ در اصفهان تعطیل 

است
بــا  رابطــه  در  اصفهــان  اصنــاف  اتــاق  رئیــس 
تصمیمــات ســتاد اســتانی مقابلــه بــا کرونــا اظهــار 
گــروه ۲، ۳ و ۴ بــه آنهــا  کــرد: تعطیلــی مشــاغل 
ــدت دو  ــه م ــاغل ب ــن مش ــده و از دیروز ای ــاغ ش اب
هفتــه تعطیــل اســت؛ در بین ایــن دو هفتــه آمــار 
گرفتــه می شــود رنــگ بندی هــا مجــددًا بررســی 
گــر تغییری ایجــاد شــده باشــد برخــی  می شــود و ا
گــر  ا می شــود.  برداشــته  محدودیت هــا  از ایــن 
شــرایط ســخت تر شــود محدودیت هــا ادامــه پیدا 

می کنــد.
ســهم اصنــاف در انتشــار بیمــاری کرونــا بــه اذعان 
کرونــا فقــط ۱۰ تــا ۱۱ درصــد  ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
اســت و در واقــع ســفرهای نــوروزی باعــث افزایش 
کرونــا شــد. متأســفانه تعطیلــی  آمــار مبتایــان 
کار بــرده  اصنــاف بــه عنــوان تابلــو اعــان خطــر بــه 

می شــود تــا بــه مردم ایــن پیــام اطــاع رســانی 
کرونــا وخیــم اســت. کــه وضعیــت شــیوع  شــود 

وی افــزود: اصنــاف در قبــال ســهمی که اثرگــذار 
ــر جریمــه می شــود امــا بــه دلیــل  اســت چنــد براب
کادر  کمــک بــه  اهمیــت حفــظ ســامت مــردم و 
پزشــکی تا کنون همــکاری الزم را انجــام داده اند. 
کمتریــن  کــه اصنــاف  اعتقــاد مــا بر ایــن اســت 
کرونــا در بیــن  میــزان ســهم در انتقــال بیمــاری 
کشــور در اختیــار  قســمت های مختلــف تجمعــی 

دارنــد.
رئیــس اتــاق اصناف اصفهان گفت: دولت برنامه 
حمایتــی جدیــدی بــرای اصنــاف در نظــر نگرفتــه 
پرداخــت  و  مالیات هــا  فصــل  بــه  البتــه  اســت 
کارهــا نزدیــک می شــویم از دولــت  دیــون کســب و 
کــه حداقــل  تقاضــای تخصیــص وام هایــی داریــم 
فرصــت زمانــی یــک تــا دو ســال بــرای بازپرداخــت 
ــه تعطیلی هــای مکــرر  ــا توجــه ب داشــته باشــد. ب
ــی  ــه حت ک ــوع  ــن موض ــدت و ای ــن م ــاف در ای اصن
در شــرایط زرد نیــز بســیاری خانواده هــا تقاضــای 
کاهــش داده و بیشــتر بــر اســاس  خریــد خــود را 
کــه در  کرونایــی خریــد انجــام داده انــد  ضروریــات 

ضــرر و زیــان اصنــاف اثرگــذار بــوده اســت.
کــز همچــون  جهانگیــری افــزود: در بســیاری از مرا
و  کفــش  و  کیــف  ک،  پوشــا فروشــگاه های 

وضعیــت  بــا  شــهرهای  در  حتــی  رســتوران ها 
کرونایــی نیــز مراجعــات مــردم نســبت بــه  آبــی 
ســال های عــادی کمتر بــوده اســت، بنابراین این 
کــه دولــت در قبــال دریافــت  انتظــار وجــود دارد 
کســبه رعایت هــای الزم را انجــام  دیــون خــود از 

دهــد.
وضعیت قرمز شود روزانه سه میلیون نفر بیکار 

می شوند!
بنابرایــن  گفــت:  اصناف ایــران  اتــاق  کل  دبیــر 
بیــش از یــک میلیــون واحــد صنفــی در وضعیــت 
کــه بــا توجــه  کرونایــی تعطیــل می شــوند  قرمــز 
گفــت  بــه متوســط اشــتغال صنــوف می تــوان 
کرونایــی ســه میلیــون نفــر بــه  در شــرایط قرمــز 
تعــداد روزهایــی کــه قرمــز هســتند در کشــور بیــکار 

خواهنــد شــد.
گفتــه وی در حــال حاضــر ســه میلیــون واحــد  بــه 
کــه بــا شــش  کشــور فعــال هســتند  صنفــی در 
میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر شــاغل در آن ها، مجموعًا 
کارفرمایــان  کل اصنــاف اعــم از  ۹ میلیــون نفــر در 
کــه بــا بعــد  و شــاغان در اصنــاف فعالیــت دارنــد 
گفــت ۳۵ میلیــون نفــر  ۳.۸ نفــر خانــوار می تــوان 
معــادل ۴۲ درصــد جمعیــت خانــواده صنفــی 
هســتند. بنابرایــن تعطیلی هــا در ابعــاد مختلــف 
کشــور خســارت وارد می کنــد. از طــرف دیگــر  بــه 
حــدود ۶۰۰ هــزار واحــد صنفــی، تولیــدی هســتند 
کارگــران فصلــی اســتفاده می کننــد و وقتــی  کــه از 
شــبکه توزیــع در فــروش ناتــوان شــود، تولیــد هــم 
کاهــش پیــدا می کنــد و مجبــور بــه تعدیــل نیــروی 

انســانی خواهنــد شــد.
تعطیلی ۱۰ روزه در سراسر کشور از شنبه 

اعمال می شود
گفــت: روز  کرونــا  ســخنگوی ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
ــا  کرون پنجشــنبه ۱۹ فروردیــن مــاه در ســتاد ملــی 
روز در  مــدت ۱۰  بــه  از شــنبه  کــه  تصویــب شــد 
کشــور تعطیلــی سراســری اعمــال شــود و بعــد از 
ــد،  ــاز باش ــر نی گ ــود و ا ــام می ش ــی انج ــز ارزیاب آن نی
تعطیلی هــا تکــرار خواهــد شــد. وی ادامــه داد: در 
کــه در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد، تنهــا  شــهرهای 
گــروه یــک اجــازه فعالیــت دارنــد و فعالیت  مشــاغل 
گروه های دو، ســه و چهار ممنوع اســت،  مشــاغل 
گــروه یــک نیــز بــرای تأمیــن مایحتــاج  مشــاغل 
زنجیــره ای،  فروشــگاه های  جملــه  از  مــردم 
مطب هــا،  داروخانه هــا،  مارکت هــا،  ســوپر 
بیمارســتان ها، تعمیرگاه هــا و …فعــال هســتند و 
ســایر مشــاغل غیرضــروری تعطیــل خواهنــد بــود.

تعطیلی مشاغل به بهای بیکار شدن روزانه ۳ میلیون نفر
خبر

گرچــه معتقد  یــک فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی ا
اســت برخــی افــراد بــه صــورت شــتاب زده در ایــن 
عامــل  مهمتریــن  امــا  می کننــد،  عمــل  حــوزه 
توســعه مشــاغل خانگــی، توجــه بــه بازاریابــی و 

فــروش اســت.
گفت وگــو با ایســنا، بــا اشــاره  عادلــه جلوانــی در 
کــرد:  به اینکــه در حــوزه چــرم فعــال اســت، اظهــار 
در حــوزه مشــاغل خانگــی در قالب یــک گروه پنج 

نفــره مشــغول فعالیــت هســتم.
وی بــا اشــاره بــه عوامــل موثــر در توســعه مشــاغل 
گفت: همواره افراد و  خانگی در استان اصفهان، 
بــه خصــوص بانــوان بــه داشــتن یک منبــع درآمد 
در شــرایط کنونــی اقتصــاد فکــر می کننــد و بــه طور 
قطع ایــن موضــوع می توانــد منجــر بــه توســعه 

مشــاغل خانگــی شــود.
ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان 
ادامــه داد: یکــی دیگــر از عوامــل توســعه مشــاغل 
کــه امــروز  خانگــی رویکــرد افــراد بــه هنــر اســت، چرا
مــردم دیــد بازتــری نســبت بــه صنایــع دســتی 
کــه  کرده انــد و معتقــدم  کارهــای خانگــی پیــدا  و 
قوانیــن و مقــررات موجــود در توســعه مشــاغل 

گیــر نیســت. خانگــی دســت و پا
مشــاغل  توســعه  بــرای  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 
خانگــی توجــه و نــگاه ویــژه بــه بازاریابــی و فــروش 
کــرد: خوشــبختانه  در اولویــت قــرار دارد، تصریــح 
بــرای  الزم  آموزش هــای  و  بســیار  متقاضیــان 
ــود دارد،  ــی وج ــاغل خانگ ــوزه مش ــت در ح فعالی
همچنین معتقدم فعالیت در این حوزه نیازمند 
کار  ســرمایه چندانــی نیســت و افــراد در شــروع 
را  خــود  کار  ســرمایه ای اندک،  بــا  می تواننــد 
ــعه این  ــل توس ــن عام ــا مهمتری ــد، ام کنن ــروع  ش

فــروش  و  بازاریابــی  بــه  توجــه  فعالیــت،   مــدل 
است.

جلوانــی بــا اعتقــاد بر اینکــه بهتریــن زمینــه بــرای 
ــه مشــاغل خانگــی حــوزه صنایــع دســتی  ورود ب
بازارهای اینترنتــی  بــه  آوردن  روی  همچنیــن  و 
اســت، گفــت: صنایــع دســتی اصفهــان همچــون 
ک  پوشــا حــوزه  در  حتــی  و  و...  چــرم  فــرش، 
قابلیــت باالیــی بــرای ارائــه بــه بــازار جهانــی و 

دارنــد. صــادرات 
که متقاضی  وی با اشــاره به نقاط ضعف افرادی 
کارهــای خانگــی هســتند،  کســب و  راه انــدازی 
گفــت: متاســفانه برخی افــراد در این حوزه شــتاب 
زده عمــل می کننــد که این موجب موفق نشــدن 

آنهــا در میانــه راه می شــود.
ایــن فعــال حــوزه مشــاغل خانگــی در اصفهــان 
کــه پیــش روی فعــاالن  بــا اشــاره بــه مشــکاتی 
کــرد:  حــوزه مشــاغل خانگــی وجــود دارد، اظهــار 
گــر بــازاری بــرای فــروش باشــد و بازاریابی درســتی  ا
انجــام شــود، افــراد فعــال در ایــن حــوزه می تواننــد 

کننــد. بــا موفقیــت عمــل 
وی در ادامــه دربــاره طــرح ملــی توســعه مشــاغل 
کــه مجــری آن جهــاد دانشــگاهی اســت،  خانگــی 
امــا  اســت،  مناســب  بســیار  طــرح  گفت: ایــن 
بــه نظــر می رســد هنــوز بــه اهــداف اصلــی خــود 
نرســیده اســت، البته جهاد دانشــگاهی اصفهان 
تــاش  برپایــی دوره هــای آموزشــی متنــوع،  بــا 

بســیاری بــرای رســیدن به ایــن هــدف دارد.
بــه اعتقــاد جلوانی، ایــن طــرح می توانــد منجــر 
کــردن  بــه توســعه مشــاغل خانگــی و حتــی مهیــا 
بازارهــای جهانــی و صادراتــی بــرای فعاالن ایــن 

ــود. ــوزه ش ح

یک فعال حوزه مشاغل خانگی مطرح کرد؛

ورود به بازارهای جهانی 
با اجرای درست طرح ملی توسعه مشاغل خانگی



سال پنجم - شماره  11۰۴ 
شنبه  21  فروردین  1۴۰۰ -  27 شعبان  1۴۴2
1۰  آوریل    2۰21 3استان

گفــت:  اصفهــان  شــهرداری   ۹ منطقــه  مدیــر 
در  نــاژوان  گردشــگری  محــور  پیاده روســازی 
کار فعالیت هــای عمرانی ایــن منطقــه در  دســتور 

گرفتــه اســت. ســال جــاری قــرار 
کــرد:  گفت وگــو با ایمنــا اظهــار  علیرضــا رفیعــی در 
از  یکــی  خیابان هــا  و  معابــر  هندســی  اصــاح 
کــم  نیازهــای اساســی بــرای داشــتن یــک شــهر 
ــاده  ــران پی ــردد عاب ــه ت ک ترافیــک اســت؛ شــهری 
بگیــرد  انجــام  ســهولت  بــه  آن  در  خودروهــا  و 
بــروز  موجــب  خودروهــا  روزافــزون  افزایــش  و 
ترافیک هــای ســنگین و قفــل شــدن خیابان هــا 
نشــود البته ایــن اتفــاق در بســیاری از شــهرها از 
کــم اســت  کــه شــهری مترا جملــه در اصفهــان 
رخ می دهــد و حــاال شــهرداری منطقــه ۹ مدتــی 
گام در اصــاح معابــر  کــه بــه صــورت جــدی  اســت 
گذاشــته  از شــهر  و خیابان های ایــن محــدوده 

اســت.
ــر، وضعیــت  ــا توســعه معاب ــه ب ک ــا بیان ایــن  وی ب
افــزود:  می شــود،  بخشــیده  بهبــود  ترافیــک 
ــرد  ــی در عملک ــاط بحران ــوان نق ــه عن ــا ب تقاطع ه
شــبکه معابر شــهری از اهمیت ویــژه ای برخــوردار 
لحــاظ  از  تقاطــع  مناســب  و طراحــی  هســتند 
هندســی و بهینــه بــودن شــاخص های ترافیکــی 
گام مهمی در ایمــن  کنترلــی آنهــا،  عملکــردی و 
کاهــش تصادفــات و افزایــش مطلوبیــت  ســازی و 

ســفرهای درون شــهری اســت.
مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری اصفهــان بــا اعــام 
ــداث  ــهید نصــر و اح ــدان ش ــی می ــاح هندس اص
کــرد: بــا توجــه  میــدان شــهدا نصرآبــاد، تصریــح 

کــه میــدان شــهید نصــر قبــًا طراحــی و  به ایــن 
کــم بــودن طــول تداخل هــا  اجــرا شــده، بــه دلیــل 
ــه  گــردش ب کافــی در میــدان جهــت  ــد  و نبــود دی
راســت و وقوع تصادفات زیاد در آن، طرح اصاح 
هندســی تهیــه و بــه منطقــه ابــاغ شــده اســت.

وی ادامــه داد: در مقابــل تکیــه نصرآبــاد تابلویــی 
بــه نــام میــدان شــهدا بــود، امــا در واقــع میدانــی 
کــه  در ایــن محــل وجــود نداشــت و از آنجایــی 
نصرآبــاد  شــهدا  میــدان  نــام  بــه  شــهروندان 
می شــناختند و از طــرف دیگــر بخاطر بی نظمی و 
خاف هــای  و  تصادفــات  و  ترافیکــی  آشــفتگی 
شــد  پیگیــری  می گرفــت  صــورت  کــه  زیــادی 
تــا میــدان طراحــی و بــه پیمانــکار ابــاغ و اجــرا 
کــه در مجمــوع اصــاح هندســی میــدان  شــود 
شــهید نصــر و احــداث میــدان شــهدا نصرآبــاد 
بــا بودجــه ای بالــغ بــر ســیصد میلیــون تومــان 

عملیاتــی شــده اســت.
از  را  عابرپیــاده  تردد ایمــن  ســاماندهی  رفیعــی 
کــرد و ادامــه  اولویت های ایــن ســازمان عنــوان 
گذرگاه هــا بــه تکیــه نصرآبــاد و  داد: ســاماندهی 
کــه بــه نحــو مطلــوب توانســتیم  میــدان شــهدا 
کــرده  بحــث تردد ایمــن عابــر پیــاده را ســاماندهی 
کــه اجــرای طــرح آن همچنــان ادامــه دارد و بحث 
اعتبــار  تأمیــن  بــا  محــدوده  آن  پیاده روســازی 

جدیــد ادامــه خواهــد داشــت.
ــت و  ــه رف ــه ب ــا توج ــدی ب ــدام بع ــزود: در اق وی اف
کنان این منطقــه بــه  آمــد شــهروندان بــه ویــژه ســا
گردشــگری  صــورت پیــاده، پیاده روســازی محــور 
نــاژوان انجــام شــد و ایمن ســازی مســیرهای تــردد 
بــه پیمانــکار ابــاغ و فــاز نخســت احــداث پیــاده 

رو نــاژوان تــا حوالــی چهــارراه بــاغ بــرج از اتوبــان 
خــرازی تــا حاشــیه مــادی حاجــی بــا هزینــه بالــغ 
بــر ۳۰۰ میلیــون تومــان انجــام شــد؛ بــرای فــاز دو و 
ســه این طــرح نیــز پیگیــری بــرای تأمیــن بودجــه 

انجــام شــده و بــه زودی عملیاتــی خواهــد شــد.
مدیــر منطقــه ۹ شــهرداری اصفهــان بــا بیان ایــن 
گــذرگاه  کــه اصــاح هندســی زیــر پل نــاژوان مســیر 
بــه پیــاده راه احیــا شــده و مســیر آن بــرای عابــران 
مســیر  گفــت:  اســت،  شــده  پیاده ایمن ســازی 
عابــر پیــاده بــا توجــه بــه خط کشــی های انجــام 
شــده، امــکان تردد ایمــن جهــت دسترســی بــه 
ضلــع شــرق بزرگــراه شــهید خــرازی را دربرخواهــد 

داشــت.
وی از اصــاح هندســی خیابــان آتشــگاه خبــر داد 
ــکار  ــه انتخــاب پیمان و افزود: ایــن طــرح در مرحل
کــه فــاز نخســت آن بــا اعتبــار ۳۵۰ میلیــون  اســت 
تومــان و فــاز دوم آن نیــز نزدیــک بــه یــک میلیــارد 
تومــان هزینــه خواهد داشــت که در ابتدای ســال 

گرفتــه اســت. جــاری در دســت اجــرا قــرار 
دوچرخــه  مســیر  خصوص ایجــاد  در  رفیعــی 
کــرد: مســیر  ســواری در منطقــه ۹ خاطرنشــان 
دوچرخــه در نظــر گرفتــه شــده برای ایــن منطقــه، 
حدفاصــل چهــار راه جهــاد تــا خیابــان شــهید 
کــه به صــورت ترکیبــی در پیــاده رو  حجــازی اســت 
کید  و در حاشــیه خیابان اجرا خواهد شــد. وی تا
کرد: امســال برای احیای مســیر دوچرخه ســواری 
خیابــان شــهید حجــازی و شــهید مظاهــری و 
نصــب تابلــو و عائــم و خط کشــی حــدود یــک 
میلیــارد تومــان بودجــه پیــش بینــی شــده و در 

دســت اقــدام و اجــرا اســت.

مدیر منطقه ۹ شهرداری اصفهان:

ایمن سازی پیاده راه ناژوان
خبرربخ

خبر

خبر خبر

گفــت: قــوه  کشــور  کل  معــاون قضایــی دادســتان 
قضائیــه اجــازه نمی دهــد واردات مشــابه تولیــدات 
ــی  کاالی خانگ ــاره  ــون واردات دوب ــم چ ــی ه داخل
بــه  را  داخلــی  تولیــدات  سامســونگ،  و  ال جــی 
گــروه  خطــر بینــدازد.  ســعید عمرانــی در بازدیــد از 
صنعتــی لوازم خانگــی انتخاب در شــهرک صنعتی 
قــوه  کــرد:  اظهــار  شاهین شــهر  مورچه خــورت 
قضائیــه اجــازه نمی دهــد واردات مشــابه تولیــدات 
ــی  کاالی خانگ ــاره  ــون واردات دوب ــم چ ــی ه داخل
ال جــی و سامســونگ، تولیــدات داخلــی را به خطر 

بینــدازد.
معــاون قضایــی دادســتان کل کشــور خاطرنشــان 
دوبــاره  نگراننــد  داخلــی  تولیدکننــدگان  کــرد: 
برای ایــن دو شــرکت کــره ای فــرش قرمــز پهــن شــود 
ــه تولیــدات داخلــی و اشــتغال  و تولیــدات آن هــا ب
نکتــه  بر ایــن  وی  بزنــد.   ضربــه  کشــور  کارگــران 
کــره ای تولیــد  کــه خــروج شــرکت های  کــرد  کیــد  تأ
لوازم خانگــی در میان مــدت به نفع تولیدکنندگان 
کارآفرینان کشور توانستند تولیدات  داخلی شد و 
از  برخــی  کیفــی  و حتــی در  لحــاظ  بــه  را  خــود 
تولیــدات بهتــراز مشــابه خارجــی آن بــه بــازار عرضه 

کــرد: قــوه قضائیــه در حوزه  کننــد. عمرانــی تصریــح 
واردات بــه کاالهایی که مشــابه داخلــی دارد اجازه 
واردات نخواهــد داد و واردکننــدگان را تحت پیگرد 

قرارخواهــدداد.
کشــور ادامــه داد:احــکام  کل  معــاون دادســتان 
گــران و تولیــد  قضائــی در حــوزه حمایــت از صنعــت 
گــر پــس از تأییــد وصدورنهایــی رأی اجرانشــود  ا

تخلــف اســت و پیگــرد قانونــی دارد.
وی از این که گروه صنعتی انتخاب توانســته اســت 
کیفیــت با تــوان رقابت دربازارهای جهانی  کاالی با
کــرد  و اظهــار دشــت:  کنــد ابــراز خرســندی  تولیــد 
کــه تولیــدات داخلــی را بــاور ندارنــد به ایــن  کســانی 
کارخانــه  کارخانــه بیاینــد و از خطــوط تولید ایــن 

کننــد. بازدیــد 

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان 
گفــت: ۲۱ میلیــون و ۷۹۳ هــزار و ۳۶۲  اصفهــان 
تــردد از ۲۵ اســفند ۹۹ تــا ۱۸ فروردیــن جــاری در 

راه هــای سراســر اســتان ثبــت شــد.
اظهــار  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  خضــری  مهــدی 
داشــت: تــردد خودروهــای ورودی بــه جاده هــای 
شــریانی مجهــز بــه ترددشــمار آنایــن در اســتان 
فروردیــن  هجدهــم  تــا  پارســال  اســفند   ۲۵ از 
امســال نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته)با 
کبیســه( ۱۰۴ درصد افزایش یافته   احتســاب ســال 

اســت.
وی ادامــه داد: بــر اســاس آمــار ثبــت شــده توســط 
ســامانه های ترددشــمار، در این ایــام یــک میلیــون 
و ۵۹۲ هــزار و ۹۲۷ دســتگاه خــودرو بــه اســتان وارد 
و یــک میلیــون و  ۶۹۲ هــزار و ۲۶۱ خــودرو از اســتان 

خــارج شــدند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

اصفهان
تعــداد خودروهــای ورودی و  کــرد:  خاطرنشــان 
خروجــی بــه اســتان در ایــن مــدت نســبت بــه ســال 
قبــل از آن بــه ترتیــب ۱۰۸ و ۱۲۳ درصــد افزایــش 

یافتــه  اســت.
فروردیــن  روز  هجدهمیــن  در  کــرد:  اضافــه  وی 
در  خــودرو  تــردد   ۶۷۱ و  هــزار   ۸۷۷ امســال 
اســت. رســیده  ثبــت  بــه  اســتان  جاده هــای 

خضــری بــا بیان اینکه ایــن تعــداد تــردد نســبت بــه 
ــش  ــد افزای ــته ۶۳ درص گذش ــال  ــابه س ــدت مش م
یافتــه اســت، خاطرنشــان کــرد: در ایــن روز ۶۸ هــزار 
و ۹۸۹ دســتگاه خــودرو وارد اســتان و ۷۰ هــزار و 

۳۴۶ دســتگاه خــارج شــده اســت.
وی یــادآور شــد: در هجدهمیــن روز ســال جــاری، 
آمــار خودروهــای ورودی بــه و خروجــی از اســتان 
بــه ترتیــب در مقایســه بــا پارســال ۷۵ و ۸۰ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.

جــاده ای  نقــل  و  حمــل  و  راهــداری  مدیــرکل 
اســتان اصفهــان از مــردم خواســت برای جلوگیری 
غیرضــرور  ســفرهای  از  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از 
ــه هــر دلیــل  ــه ب ک کننــد و شــهروندانی  خــودداری 
ــتان  ــای مواصاتی ایــن اس ــردد در محوره ــد ت قص
را دارنــد بــا تمــاس بــا تلفــن ۱۴۱ از آخریــن وضعیــت 

راه هــا مطلــع شــوند.
کل  اداره  نیروهــای  کــرد:  خاطرنشــان  خضــری 
راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان در تمــام 
بخش هــا اعــم از راهــداری و حمــل و نقــل، هــم 

کامــل هســتند.       کنــون در حــال آمــاده بــاش  ا
کل  طــرح ویــژه نظــارت و بازرســی نــوروزی اداره 
راهــداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان اصفهان 
از ۲۵ اســفند آغــاز شــده اســت و تــا ۱۸ فروردیــن 

۱۴۰۰ ادامــه خواهــد داشــت.
جاده هــای  در  راهــدار  نیــروی  کنــون ۷۵۰  ا هــم 
ســبک  آالت  ماشــین  دســتگاه  بــا ۵۵۰  اســتان 
و ســنگین در حــال آمــاده بــاش قــرار دارنــد و بــه 

می کننــد. ارائــه  خدمــات  مســافران 
اســتان اصفهان از نظر تعداد شــرکت حمل و نقل 
ــران  کارب ــوزش  ــافر و آم ــار و مس ــل ب ــه حم ــار، پایان ب

کشــور را دارد. حمــل و نقــل، رتبــه اول 
بیــش از ۴۱ هــزار دســتگاه خــودرو با ۴۸ هــزار راننده 
در نــاوگان حمــل و نقــل بار ایــن اســتان فعالیــت 
کــه نزدیــک بــه ۱۰ درصــد از نــاوگان حمــل  می کننــد 

کشــور را شــامل می شــوند. بــار 
۴۵۹ شــرکت حمــل و نقــل بــار، ۶ پایانــه حمــل بــار، 
۲۶ پایانــه حمــل مســافر، هشــت مرکــز مکانیــزه 
معاینــه فنــی و ۴۷ مجتمــع بیــن راهــی در ســطح 

اســتان اصفهــان وجــود دارد.
کیلومتــر راه  اســتان اصفهــان دارای ۱۱ هــزار و ۵۰۰ 
کــه بدلیــل موقعیــت خــاص آن در مرکــز  اســت 
کشــور،  بــار و مســافر  بعنــوان چهــار راه ترانزیــت 
ــار و رتبــه ســوم حمــل مســافر را  رتبــه اول حمــل ب

داراســت.

رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان 
گفــت: در ســال ۱۳۹۹، ۲۱ پروانــه تاســیس واحــد 
صنعتــی بــا ســرمایه گذاری یکهــزار و ۳۰۰ میلیــارد 
در ایــن  نفــر   ۹۱۰ و  یک هــزار  اشــتغال  و  تومــان 
در  باقــری  رضــا  محمــد  شــد.  صــادر  شهرســتان 
گذشــته هفــت  گفــت وگــو با ایرنــا افــزود: در ســال 
میلیــارد   ۳۹۰ بــا  نیــز  بهره بــرداری  پروانــه  فقــره 
تومــان ســرمایه گذاری و اشــتغال ۲۸۱ نفــر صــادر 
شــده اســت. وی ادامــه داد: در یکســال اخیــر بــا 
انجــام افــزون بــر ســه هــزار و ۷۵۶ مــورد بازرســی از 
واحدهــای صنفــی اردســتان، ۲۶۳ پرونــده تخلــف 
تشــکیل و بــه اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان 
ارســال شــد. رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجارت 
گــزارش  اردســتان اظهــار داشــت: پارســال ۳۱۲ مــورد 
کــه ۲۱۷ مــورد از  مردمی به ایــن اداره ارســال شــد 

کتبــی بــود  طریــق تلفــن ۱۲۴ و ۹۵ مــورد بــه صــورت 
گرفــت. کــه مــورد رســیدگی قــرار 

وی دربــاره صــدور حوالــه ســوخت بــرای واحدهــای 
گفــت: تاییدیــه و اختصــاص ۱۰  تولیــدی و صنعتــی 
گاز و  کــوره، ۶ میلیون لیتر نفــت  میلیــون لیتــر نفــت 

۶۶۰ لیتــر نفــت ســفید صــادر شــده اســت.
باقــری بــا بیان اینکــه اردســتان دارای ۱۴ اتحادیــه 
گذشــته از ســوی این  صنفــی اســت، افــزود: ســال 
اتحادیه هــا ۲۲۶ پروانــه کســب صــادٍر پنــج نشســت 
کاال بــا ۳۱ مصوبــه برگــزار و  کمیتــه نظــارت بــر توزیــع 

ــد. ــام ش ــذاری انج ــورد نرخ گ ۳۶ م
رییــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت اردســتان بــا 
اشــاره بــه برگــزاری چهار نشســت کمیتــه فرعــی آرد و 
نــان بــا ۴۱ مصوبــه در ســال ۹۹، ادامــه داد: ماهانــه 
هفت هزار و ۵۰۰ کیســه آردیارانه ای و ۴۰۰ کیســه آرد 
نیمــه یارانــه ای بــا نظارت ایــن اداره در شهرســتان 
درســال  کــرد:  اضافــه  وی  اســت.  شــده  توزیــع 
گذشــته، افــزون بــر۳۸۶ مــورد بازرســی از ۸۶ نانوایی 
اردســتان انجــام و ۹۲ پرونــده تخلــف تنظیــم شــد.
گذشــته ۱۱۰ تــن  گفتــه باقــری، در یــک ســال  بــه 
شــکر،۶۲ تــن روغــن نباتــی، ۱۱۷ تــن برنــج، ۷۵ تــن 
غ منجمد  غ گــرم، ۱۴ تــن مر غ، ۱۴۹ تــن مــر تخــم مــر
ــازار در اردســتان  ــا نــرخ تنظیــم ب و ۲۲ تــن پرتقــال ب

توزیــع شــده اســت. 

کره ای  پهن کردن فرش قرمز برای شرکت های 
ممنوع است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان: 

۲۱ میلیون و ۷۹۳ هزار تردد نوروزی در راه های 
استان اصفهان ثبت شد

رییس اداره صنعت:

۲۱ پروانه  تاسیس واحد صنعتی در اردستان صادر شد

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

 مدیرعامل شــرکت آبفا اســتان اصفهان در اولین 
بــر مانــع  جلســه شــورای معاونین ایــن شــرکت 
آبفــا در  پایــدار  ارائــه خدمــات  زدایــی در زمینــه 

کــرد. کیــد  شــهرها و روســتاها تا
هاشــم امینــی با بیان اینکه رهبــر انقــاب در ادامه 
کــه جهــش تولیــد نــام داشــت،  شــعار ســال ۹۹ 
مانــع  و  پشــتیبانی ها  »تولیــد،  ســال  را  امســال 
کــرد: در  کردنــد، عنــوان  گــذاری  زدایی هــا« نــام 
ســال ۱۴۰۰ تمــام تاش هــا در جهت ارتقا و توســعه 
خدمــات آبفــا در ســطح اســتان انجــام می شــود. 
کــرد:  بــا توجــه بــه کــم آب بودن کشــور و  وی اعــام 
کاهــش اثرات  تکرار خشکســالی، برای ســازگاری و 
ــد برنامــه ریــزی داشــت  مخاطــرات پیــش رو، بای
و مدیریــت منابــع آب از اقدامــات عملــی بــرای 

دســتیابی به ایــن مهــم محســوب می شــود.
رئیــس هیــات مدیــره شــرکت آبفا اســتان اصفهان 
بــا اشــاره بــه اهمیــت مدیریــت مصــرف آب در 
کــرد: شــاخص های  کاربری هــای مختلــف عنــوان 
ــه   ک ــد  ــان می دهن ــاری نش ــی ج ــال آب ــی س بارندگ
کشــور وضعیــت مطلوبــی ندارنــد و  منابــع آبــی 
بنابرایــن بــرای بــرون رفــت از آثــار ناشــی از پدیــده 
خشکســالی باید مصــرف آب در تمــام زمینه ها به 

خوبــی مدیریــت شــود. 
بــا اشــاره به اینکــه متاســفانه هنــوز برخــی  وی 
کــم آبــی را جــدی نگرفته انــد،  از مــردم موضــوع 
ادامــه داد: در چنــد ســال اخیــر شــرکت آبفا اســتان 
اصفهــان بــا آمــوزش، فرهنــگ  ســازی، در اختیــار 
کاهنــده و سیاســت گذاری های  گذاشــتن لــوازم 
کاهــش  مناســب،  مشــترکین خــود را ترغیــب بــه 
کاهــش ســرانه  گواه ایــن مطلــب  مصــرف نمــود و 
ــه  مصــرف آب شــرب از 18۶ لیتــر در ســال 1389 ب

1۵۰ لیتــر در شــبانه روز در ســال 1399 اســت. 
امینــی  بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان یکــی از 
کــه بــه علت   اســتان های اســیر خشکســالی اســت 
کاهــش نــزوالت جــوی و در نتیجــه کاهــش میــزان 
آب هــای ســطحی و زیرزمینــی با مشــکات بســیار 
کــرد:  زیــادی دســت و پنجــه نــرم می کنــد تصریــح 
ــرب  ــدار آب ش ــن پای ــدف تامی ــا ه ــر ب ــه اخی در ده
کار قــرار  مشــترکین، اقدامــات متنوعــی در دســتور 
گرفتــه اســت کــه از جملــه مهــم ترین آنهــا می توان 
کــن،  شــیرین  آب  راه انــدازی  چاه هــا،  حفــر  بــه 
کنتــرل،  بهــره منــدی از سیســتم تلــه متــری و تلــه 
ســامانه پایش فشــار شبکه، کشف انشعابات غیر 
مجاز، توجیه مشترکین پرمصرف و فعالیت های 

فرهنگــی نــام بــرد.  
کیــد بر اینکــه بهــره وری منابــع آبــی بایــد  ــا تا وی ب
ــا توجــه بــه اهمیتــی  کــرد:  ب افزایــش یابــد اضافــه 
کــه آب شــرب و بهداشــت مــردم دارد، شــرکت 
کــرد  گونهــای عمــل  آب و فاضــاب اســتان بــه 
کــه امــروز میــزان هدررفــت شــبکههای اســتان 
کشــور اســت و از ۳۴  کمتریــن میــزان در  اصفهــان 
به ۱۶ درصد در ســال ۹۹ رســیده اســت. وی علت 
تحقق ایــن مهــم را اصــاح و نوســازی شــبکههای 
آبرســانی و همــکاری خــوب مــردم اصفهــان بیــان 
کــرد.  مدیرعامــل شــرکت آبفــا اســتان اصفهــان بــر 
فرهنگ ســازی مناســب در زمینــه مصــرف آب 
کــرد و ادامــه داد: بــرای رفــع مشــکات آب  کیــد  تا
نیــاز بــه هم گرایــی و هم اندیشــی  در بســیاری از 
بخش هــا و دســتگاه ها اســت  و بــر همیــن اســاس 
کــم  کارگــروه ســازگاری بــا  کنــون،   از ســال 1397 تــا 

آبــی در ایــن شــرکت تشــکیل شــده اســت. 
از  اســتفاده  و  آموزشــی  مســائل  بــه  توجــه  وی 

و  دانســت  ضــرورت  یــک  را  تشــکل ها  ظرفیــت 
کنــون شــرکت آبفــا اســتان  کــرد: هــم ا خاطرنشــان 
اصفهــان بــا بیــش از 18 ســازمان مــردم نهــاد در 
در  آب  بهینــه  مصــرف  کــردن  نهادینــه  زمینــه 

دارد.  همــکاری  جامعــه 
وی خواســتار ادامــه همــکاری خــوب رســانه ها در 
زمینه رفع مشــکات  کم آبی شــد و بیان داشــت: 
فرهنگ ســازی  زمینــه  در  رســانه ها  کنــون  تا
مصــرف صحیــح آب همــکاری بســیار مطلوبــی بــا 
شــرکت آبفــا داشــتند و از ایــن بــه بعــد نیــز  رســانه ها 
نقــش مهمی در  آمــوزش فرهنگ صحیح مصرف 
کــرد.  امینــی گفــت: راهی  در جامعه ایفــا  خواهنــد 
جــز ســازگاری بــا کم آبــی نیســت و بــه همیــن دلیل 

بایــد شــیوه مصــرف اصــاح شــود.
مدیرعامل شــرکت آب وفاضاب استان اصفهان 
شــرکت  گذشــته  ســال های  هماننــد  افــزود: 
آبفــا اســتان اصفهــان  بــا توجــه بــه رویکــرد ارائــه 
بــه مــردم در شــهرها و روســتاها  خدمــات آبفــا 
شــعار »حفــظ ارزش آب، ارتقای دانش ســازمانی، 
خدمــات نویــن و پایــدار« را بــه عنــوان ســرلوحه کار 

در ســال1۴۰۰ قــرار داده اســت. 
گذشــته  فعــاالن  وی بــا اشــاره به اینکــه دردهــه 
صنعــت آبفــا در اســتان اصفهــان بــه دلیــل وقــوع 
خشکســالی های پیاپــی تاش هــای بســیاری را 
بــه منظــور تامین پایدار آب شــرب مردم در ســطح 
کــرد:  کار قــرار دادنــد، عنــوان  اســتان در دســتور 
در ســال 1۴۰۰ بــه دلیــل بارندگی هــای محــدود 
شــرایط ســختی از لحــاظ تامیــن پایــدار آب شــرب 
امــا  داریــم  رو  پیــش  اســتان  ســطح  در  مــردم 
همچــون گذشــته بــا مدیریــت مصــرف بهینــه آب 

می تــوان بر ایــن چالــش غلبــه نمــود.

مدیرعامل  شرکت آبفا استان اصفهان تاکید کرد:

رفع موانع ارائه خدمات پایدار آبفا در شهرها و روستاها

منصــور یــزدی زاده مدیرعامــل و معاونیــن ذوب 
آهــن اصفهــان بــا آیت ا... ســید یوســف طباطبایی 
ــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه  ــژاد نماینــده ول ن

کردنــد. گفتگــو  اصفهــان دیــدار و 
گفــت:  نــژاد در ایــن  دیــدار  آیــت ا... طباطبایــی 
کــه بــا اعیــاد شــعبانیه  انتظــار اســت در ســال جدیــد 
آغــاز شــد و از ســوی مقــام معظــم رهبــری تحــت 
عنــوان ســال تولیــد، پشــتیبانی ها، مانــع زدایی هــا 
گردیــد، تدابیــر الزم از ســوی دولــت برای  نامگــذاری 
کامــل از ظرفیت های تولیــدی ذوب آهن  اســتفاده 

اصفهان اندیشــیده شــود.
امــام جمعــه اصفهــان افــزود: تولید ریل توســط این 
مجتمــع عظیــم صنعتــی اقــدام بســیار خــوب و 
بــر  ســاخت ایران  عنــوان  درج  و  بــود  ارزنــده ای 
روی ایــن محصــوالت بســیار غــرور آفریــن اســت.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
گفت: ایــن  بــه امضــای قــرارداد ۲۵ ســاله باچیــن، 
کامــًا بــر مبنــای شــریعت و قانــون اســت و  قــرارداد، 
کنتــرل  تمــام مــوارد آن توســط نهادهــای نظارتــی، 

می شــود.
آیــت ا... طباطبایــی نژاد اظهار داشــت: این قــرارداد 
در خنثــی ســازی تحریم هــای ظالمانه آمریکا نقش 
کــه رفتــار  کشــور را وادار می کنــد  مهمــی دارد و ایــن 

خصمانــه خــود را تغییــر دهد. 
اســام، مبادلــه و  گفــت:  امــام جمعــه اصفهــان 
کــه بــر ســر دیانــت بــا مــا ســرجنگ  ارتبــاط بــا کســانی 
گــری دارنــد را حرام دانســته  دارنــد و یــا قصــد ســلطه 
کــرده  امــا ســایر ارتباطــات و مبــادالت را تشــویق 

اســت.
مانــع  اســتان اصفهــان،  فقیــه در  ولــی  نماینــده 
تراشــی بــر ســر صــادرات را از جملــه موانــع پیــش 

گرانــی  گفــت: نبایــد  روی تولیدکننــدگان دانســت و 
ــه  ک ــا دانســت چــرا  ــادرات آن ه ــل ص ــا را حاص کااله
دســتیابی بــه بازارهــای صادراتــی بــه ســختی انجــام 
ــر صــادرات باعــث از  ــع تراشــی در براب می شــود و مان
دســت رفتن ایــن بازارهــا می گــردد. در ایــن خصوص 
سیاســت های بازاریابــی مــا نیــز در حــوزه صــادرات 

نیــاز بــه بازنگــری دارد.
آیــت ا... طباطبایــی نــژاد از مدیریــت ذوب آهــن 
کــه موفــق شــده مشــکات این شــرکت را  اصفهــان 
کــرده  کاهــش دهــد و دســتاوردهای خوبــی حاصــل 
ــن  ــش ذوب آه ــت: نق گف ــود و  ــی نم ــت، قدردان اس
در اقتصــاد، توســعه صنعــت و اشــتغال زایــی بســیار 
مهــم اســت و ایــن صنایــع مــادر بایــد همیشــه رونــق 
کشــور  کــه شــکوفایی صنعــت  داشــته باشــند چــرا 

به ایــن صنایــع وابســته اســت.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار، 
گزارشــی از عملکرد ایــن شــرکت در ســال ۹۹ ارائــه 
نمــود و گفــت: در ســال گذشــته بــا وجــود مشــکات 
ــه مــواد اولیــه  مختلــف از جملــه عــدم دسترســی ب
کیفــی موفــق  کرونا، ایــن شــرکت بــه لحــاظ  وشــیوع 
ــد  ــوالت جدی ــد و محص ــد ش ــق تولی ــق رون ــه تحق ب
و مهمی بــه ســبد محصوالت ایــن شــرکت اضافــه 
کــه ســرآمد آن، تولیــد ۵۰ هــزار تــن ریــل بــود  گردیــد 
کیلومتــر خــط آهــن تمام ایرانــی را بــه دنبــال  کــه ۳۰۰ 

داشــت.
ــان در  ــن اصفه ــات ذوب آه ــه اقدام ــاره ب ــا اش وی ب
ــدوارم در  ــت: امی گف ــرف آب،  ــش مص کاه ــتای  راس
ســال جــاری بــا همــت پــوالد مــردان ذوب آهــن 
تولیــد،  از  الزم  پشــتیبانی  همچنیــن  و  اصفهــان 
کیفــی تولیدات ایــن شــرکت  کمــی و  شــاهد رشــد 

باشــیم.

منابــع  کل  اداره  بــرداری  بهــره  اداره  رییــس 
گفــت: ســاالنه  طبیعــی و آبخیــزداری اصفهــان 
گیاهــان دارویــی  افــزون بــر ۲ هــزار و ۱۰۰ ُتــن انــواع 
تولیــد  اســتان  طبیعی ایــن  عرصه هــای   در 

می شود.
گــو با ایرنــا، ارزش این  آبتیــن میرطالبــی در گفــت و 
گیــاه دارویــی را بالــغ بــر ۵۳.۸ میلیــارد  میــزان 
کــرد و افــزود: اشــتغال این بخــش  تومــان اعــام 

حــدود ۲۰۳ هــزار نفــر روز اســت.
کــرد: آنغــوزه، باریجــه، ُاشــنان، کرفــس  وی اضافــه 
کوهــی و شــیرازی،  کوهــی، ســماق، انــواع آویشــن 
کنگر، میوه  محلب، نسترن وحشــی، زیره سیاه، 
کــه در اراضی طبیعی  بلــوط انــواع گیاهانــی اســت 
کی و ارزش  که جنبه خورا اســتان بدســت می آید 

دارویــی و درمانــی دارد.
رییــس اداره بهــره برداری اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری اصفهان خاطرنشان کرد: مساحت 
گیاهــان دارویــی صنعتــی اســتان  رویشــگاه های 
کــه بــه آن محصــوالت فرعــی جنگلــی و مرتعــی 
گفتــه می شــود بالــغ بــر ۶.۵ میلیون هکتار اســت.

کــرد: حــدود ۳۰۰ گونه گیاهان  میرطالبــی تصریح 
رشــد  طبیعــی  منابــع  عرصه هــای  در  دارویــی 
اقتصــادی،  اقــام  جــزو  گونــه  کــه ۴۵  می کنــد 
درآمــدزا، صادراتــی بــرای بهــره بــرداران محســوب 

می شــود.
کــه  شــده  مطالعــه  مناطــق  داد:  ادامــه  وی 
ــوط  ــتر مرب ــت بیش ــرداری اس ــره ب ــرح به دارای ط
کتیــرا  کــی  گیاهــان دارویــی، صنعتــی، خورا بــه 
بیــش از ۱.۲ میلیــون، آنغــوزه ۱۶۱ هــزار، باریجــه 

کوهــی ۱۳ هــزار و ۸۸ هــزار هکتــار  ۱۴ هزار،کرفــس 
هکتــار ســایر محصــوالت اســت.

نگاهــی بــه وضعیــت اســتان اصفهــان از حیــث 
کیســت که ایــن خطــه به  عرصه هــای طبیعــی حا
مرکزیــت شهرســتان اصفهــان بــا ۲۴ شهرســتان، 
کــه  مســاحتی معــادل ۱۰.۷ میلیــون هکتــار دارد 
بیــش از ۹۰ درصــد از ایــن مســاحت را معــادل ۹.۸ 
میلیــون هکتــار عرصه های منابع طبیعــی و ملی 
و از ایــن میــزان حــدود ۴۰۳ هــزار هکتــار جنــگل 
معــادل )۴ درصــد( ۶ میلیون هکتــار مرتع معادل 
)۶۴ درصــد( و ســه میلیــون هکتــار بیابــان معادل 

گرفتــه اســت. )۳۲ درصــد( در بــر 
جنگل هــای اســتان اصفهــان به طــور عمــده در ۲ 
شهرستان فریدونشهر با ۴۰ هزار هکتار و سمیرم 
کنــده اســت و ســرانه جنــگل  بــا ۲۵ هــزار هکتــار پرا
درکمتــر از ۰.۱ هکتــار اســت امــا بــا وجــود ســطح بــه 
گونــه  گونــه ای خوبــی )۳۵  کــم از تنــوع  نســبت 

درختــی ودرختچــه ای( برخــوردار اســت. 
ایــن اســتان از نظــر تقســیم بندی نواحــی رویشــی 
گرســی و ایــران تورانــی قــرار  در ۲ ناحیــه رویشــی زا
گرســی غــرب و جنوب  کــه ناحیــه رویشــی زا گرفتــه 
اســتان را شــامل می شــود و بقیــه مناطــق اســتان 

جــزو ناحیــه رویشــی ایرانی تورانــی اســت. 
کشــور دارای اقلیــم  ایــن اســتان واقــع در مرکــز 
خشــک و نیمــه خشــک اســت و از ایــن پهنــه ۳.۲ 
میلیــون هکتــار معــادل ۳۲ درصــد ســطح اســتان 
کــه  را اراضــی بیابانــی و شــنزار تشــکیل داده اســت 
ــه طــور عمــده در بخش هــای شــمالی و شــرقی  ب

کنــده اســت.  آن پرا

امام جمعه اصفهان در دیدار مسئولین ذوب آهن اصفهان:

ریل ذوب آهن اصفهان 
به عنوان یک محصول ایرانی، غرور آفرین است

رییس اداره بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اصفهان:

ساالنه افزون بر ۲ هزار تن گیاه دارویی 
در اصفهان تولید می شود
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خبر سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

کرونا در اصفهان متوقف شود کارخانه تولید بیمار مبتال به 

ورود رئیس مجلس، وزارت نیرو و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس به معضل فرونشست دشت اصفهان

خبرربخ

خبرربخ

ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان از قــرار 
گرفتــن اســتان اصفهــان در وضعیــت بحرانی شــیوع 
کرونــا خبــر داد و گفــت: بایــد کارخانــه تولیــد بیمــاران 

کرونایــی در اصفهــان متوقــف شــود.
ــا بیان اینکــه در  ــا  مهــر ب ــو ب گفت وگ آرش نجیمــی در 
خصوص آخرین وضعیت استان اصفهان در زمینه 
کرونــا اظهــار داشــت: در حــال حاضــر شــرایط  شــیوع 
ــه وضعیــت  اســتان اصفهــان از پرخطــر گذشــته و ب

ــیده ایم. ــران رس بح
وی بــا بیان اینکــه شــرایط اســتان اصفهــان از نظــر 
تعــداد مبتالیــان و بیمــاران بســتری کرونا بی ســابقه 
کــز درمانی تحت  اســت، افــزود: در حــال حاضــر در مرا
پوشــش دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان ظرفیــت 
کــه روزانــه  کرونــا را داریــم  انجــام پنــج هــزار تســت 
بیــن چهــار هــزار تــا چهــار هــزار و ۵۰۰ تســت از مراجعــه 

کننــدگان دریافــت می کنیــم.
بستری روزانه ۳۵۰ بیمار مبتال به کرونا در 

اصفهان
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
بیان اینکــه در حــال حاضــر تعــداد بیمــاران بســتری 
ــراز  ــت، اب ــته اس ــر گذش ــداد ۳۵۰ نف ــه از تع ــا روزان کرون
داشــت: این میــزان برابــری می کنــد بــا قله موج ســوم 
ــه  ــه هنــوز مــا ب ک ــی اســت  ــان مــاه و ایــن در حال در آب

نزدیکی هــای قله ایــن مــوج هــم نرســیدیم.
وی بــا اشــاره بــه تکمیــل بیــش از ۶۰ درصــد ظرفیــت 
بیمارســتان الزهرا )س( برای بســتری بیماران مبتال 
کــرد: احتمــال دارد تــا هفتــه آینده ایــن  کرونــا تصریــح 

بیمارســتان بــه صــورت کامــل تکمیــل شــود.
نجیمی بــا بیان اینکــه با ایــن رونــد طــی هفتــه آینــده 

کــز درمانــی را در اختیــار  مجبــور هســتیم ســایر مرا
بیمــاری کرونــا قرار دهیــم، ادامه داد: این امر کیفیت 
ارائــه خدمــات بــه دیگــر بیمــاران اورژانســی را کاهــش 

می دهــد.
کارخانه تولید بیمار مبتال به کرونا در اصفهان 

متوقف شود
کز درمانی و کادر  وی با بیان اینکه آستانه تحمل مرا
ــدن  ــتری ش ــه بس ــان در زمین ــتان اصفه ــان اس درم
بیمــاران بیــن دو هــزار تــا دو هــزار و ۵۰۰ بیمــار اســت، 
کــرد: باید کارخانه تولید بیماران کرونایــی در  اضافــه 

اســتان اصفهــان بــه زودی متوقــف شــود.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
کرونــا  بیان اینکــه در موج هــای اول، دوم و ســوم 
رونــد افزایــش بیمــاران بــه صــورت پلکانــی بــود، ابــراز 
ــد  ــوج رون ــن م ــه در ای ک ــت  ــی اس ــت: این در حال داش
افزایــش بیمــاران و ســتری ها ناشــی از بیمــاری کرونــا 

بــه صــورت آسانســوری در حــال افزایــش اســت.
وی بــا بیان اینکــه در اســتان اصفهــان طــی ۱۹ روز بــه 
وضعیــت بحرانــی رســیدیم، ادامــه داد: هنــوز هیــچ 
دورنمایــی بــرای توقف این بیماری در اســتان وجود 

نــدارد.
تعداد مرگ و میر کرونا در اصفهان به ۱۰۰ نفر 

می رسد
مجبــور  فعلــی  شــرایط  بــا  بیان اینکــه  نجیمی بــا 
کــز درمانــی موجــود  کــردن تخــت در مرا بــه اضافــه 
کــه با ایــن  ــد توجــه داشــت  هســتیم، ادامــه داد: بای
کاســته  کیفیــت ارائــه خدمــات بــه بیمــاران  اقــدام از 
خواهــد شــد و در نتیجــه افزایــش مــرگ و میــر را 

داشــت. خواهیــم 
وی بــا بیان اینکــه پیــش بینــی مــا تــا پایــان فروردیــن 
مــاه تعــداد بیمــاران جدیــد مبتــال به کرونــا بــه دو هزار 
نفــر و تعــداد مــرگ و میر بــه ۱۰۰ نفر برســد، اضافه کرد: 
از شــهروندان درخواســت داریــم در صــورت داشــتن 
ــز شــبانه  ــه ۵۰ مرک گام نخســت ب ــم بیمــاری در  عالئ
کننــد و در صــورت  کلینیــک فعــال مراجعــه  روزی و 
بــه  کــز  مرا در ایــن  متخصصــان  تشــخیص  و  نیــاز 

بیمارســتان ها ارجــاع داده خواهنــد شــد.
هیچکس همکاری نمی کند

اصفهــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  ســخنگوی 
مــردم  و  مســئوالن  بیــن  در  هنــوز  بیان اینکــه  بــا 

حساســیت منطبــق بــا شــدت بیماری ایجاد نشــده 
اســت، ابــراز داشــت: مــردم بایــد مجــدد نســبت بــه 
رعایت پروتکل های بهداشــتی توجه داشته باشند 

کاشــته شــود. و از میــزان ترددهــا در شــهر 
کاهــش  وی بــا بیان اینکــه ادارات نیــز در راســتای 
تعــداد کارکنــان و اســتفاده از ظرفیــت دورکاری اقدام 
مؤثــری انجــام نداده انــد، ادامــه داد: از ســوی دیگر در 
برخــی از محــالت شــهر شــاهد برگــزاری مراســم های 
همــه  رغــم  علــی  ضمن اینکــه  هســتیم  آئینــی 
هشــدارها و ابالغیه هــا برخــی از مــدارس و حوزه های 

علمیــه همچنــان فعــال هســتند.
بــه عــدم همــکاری اصنــاف و  نجیمی همچنیــن 
واحدهــای خدماتــی و بازرگانــی در زمینــه اعمــال 
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  کرونایــی  محدودیت هــای 
و  بهداشــت  وزارت  تنهــا  کــه  توجــه داشــت  بایــد 
دانشــگاه های علوم پزشکی در بحران کرونا دغدغه 
منــد هســتند و دیگــر مســئوالن به ایــن امــر توجهــی 

ندارنــد.
کمبود تجهیزات نداریم

وی تصریح کرد: دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان با 
کسیناســیون،  نیــروی محــدود در زمینــه نظــارت، وا
درمــان و تأمیــن تجهیــزات فعالیــت دارنــد و ایــن در 
حالــی اســت که طبــق قانون هیچیک از ســازمان ها 

بــه وظایــف خــود عمــل نمی کننــد.
ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان بــا 
بیان اینکــه در زمینــه تجهیــزات بــا مشــکلی مواجــه 
کــه  اســت  حالــی  در  داشــت: این  ابــراز  نیســتیم، 
چنانچه روند افزایشــی با این ســرعت ادامه دار شــود 
کمبــود تجهیــزات نیــز روبــه رو خواهیــم  ــا  در انتهــا ب

داشــت.

گفــت:  نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلــس 
کــه فقــط  فرونشســت زمیــن یکــی از مباحثــی اســت 
مناطــق  از  بســیاری  و  نبــوده  اصفهــان  مختــص 
انجــام  عــدم  و  ســوءمدیریت  علــت  بــه  کشــور 
سیاســت گذاری مبــادی مربــوط و وزارتخانه هــا بــه 
محمدتقــی  حجت االســالم  شــده اند.  دچــار  آن 
گفت وگــو بــا تســنیم ، در مــورد عوامــل  نقدعلــی در 
اظهــار  اســتان  در  زمیــن  فرونشســت  بحــران 
و  طبیعــی  عوامــل  برخــی  متاســفانه  داشــت: 
انســانی دســت بــه دســت هــم داده و اوضــاع فعلــی 
به دنبــال  را  اصفهــان  دشــت  فرونشســت  یعنــی 
منابــع  از  بی رویــه  برداشــت های  داشــته  اســت، 
آبریــز  حــوزه  بــر  نــاروا  بارگزاری هــای  زیرزمینــی، 
کــه از  زاینــده رود و جبــران نشــدن برداشــت هایی 
منابــع زیرزمینــی و آبخــوان صــورت گرفتــه از عوامــل 
انســانی این اتفــاق اســت. وی ادامــه داد: از طرفــی 

کاهــش بارش هــا در طــی ســالیان ســبب جبــران 
ــع زیرزمینــی شــده   ــع برداشــت از مناب نشــدن مناب
بــه  زاینــده رود  حــوزه  از  آب  انتقــال  همچنیــن  و 
اســتان های هم جــوار و غیــر هم جــوار و از طــرف 
از ایــن  گوشــه ای  از  دیگــر برداشــت های صنعتــی 
آب هــا درکنــار عوامــل دیگــر باعث ایــن اتفــاق شــده 
کشــاورزی مجلــس در  کمیســیون   اســت. عضــو 
ارتبــاط بــا اقدامــات نماینــدگان اســتان اصفهــان 
کرد: ایــن مســئله از  بــرای حل ایــن موضــوع بیــان 
مهم تریــن مســائل به شــمار مــی رود و در جلســه 
مهم تریــن  از  یکــی  نماینــدگان  مجمــع  اخیــر 
کــه  ســرفصل های بحــث ماجــرای فرونشســت بــود 
خداراشــکر همــه نمایندگان اتفاق نظر داشــتند که 

بایــد در ایــن زمینــه تدبیــری دیــده شــود.
ریاســت  بــا  مکاتباتــی  راســتا  در ایــن  افــزود:  وی 
مجلــس، وزارت نیــرو و همچنیــن هماهنگــی بــا 
که ایــن نهادهــا  کشــاورزی انجــام شــده  کمیســیون 

کالنشــهر اصفهــان  کــرده و نســبت بــه  ورود پیــدا 
کوتــاه   کــه امــروز دچار ایــن معضــل شــده اند، تدابیــر 
مدت و بلندمدت اندیشــیده شود.حجت االســالم 
نقدعلــی بــا اشــاره بــه ســوءمدیریت ها در زمینه ایــن 
البتــه بحــث فرونشســت  کــرد:  موضــوع تصریــح 
کــه فقــط  زمیــن متاســفانه یکــی از مباحثــی اســت 
مناطــق  از  بســیاری  و  نبــوده  اصفهــان  مختــص 
که ایــن درد در اثــر  کشــور به ایــن درد مبتــال شــده اند 
ســوءمدیریت اســت. وی ادامه داد: مبادی مربوط 

کــه بایــد سیاســت گذاری درســت  و وزارتخانه هایــی 
انجــام می دادند ایــن کار را نکــرده بنابرایــن مجــرا و 
کوسیســتم را به هــم زده انــد. عضــو  روال طبیعــی ا
کمیســیون کشــاورزی خطاب به کشــاورزان و مردم 
کرد: من از کشــاورزان  اســتان اصفهان خاطرنشــان 
کــه در ایــن زمینــه هســتند تقاضــا دارم  و صنوفــی 
کــه بــا اســتان های  بــه ویــژه در رابطــه بــا مســایلی 
کننــد  هم جــوار مشــترک اســت، بــا تفاهــم تدبیــر 
کنیــم و راه معقــول بــدون  البتــه مــا هــم بایــد رایزنــی 
تنــش را بیابیــم. نقدعلــی بــا بیان اینکــه بــه طــور 
درک  را  موجــود  حقایــق  اصفهــان  مــردم  یقیــن 
گفــت:  از طرفــی واقعــا ضــرورت، نیــاز و  می کننــد، 
کــه در  زندگانــی آن ها بــه  وجود آمــده ، آن ها  بحرانــی 
کــه  را بــه فکــر در ایــن زمینــه وا مــی دارد و امیدواریــم 
ــرو  ــر ف ــه فک ــز ب ــائل نی ــن مس ــط با ای ــئوالن مرتب مس
رفتــه و تدبیــری اساســی نســبت بــه اســتان پهنــاور 

اصفهــان داشــته باشــند.

گفــت: در  ــا  کرون ــا  ــه ب ســخنگوی ســتاد ملــی مقابل
کــه از شــنبه بــه  کرونــا تصویــب شــد  ســتاد ملــی 
کشــور تعطیلــی سراســری اعمــال  مــدت ۱۰ روز در 
گــر  شــود و بعــد از آن نیــز ارزیابــی انجــام می شــود و ا
نیــاز باشــد، تعطیلی هــا تکــرار خواهــد شــد. علیرضــا 
گفت وگــو بــا اخبــار شــباهنگی شــبکه  رئیســی در 
کرونــا در  یــک در خصــوص اعمــال محدودیت هــای 
کــدام از شــهرهای زرد،  کــرد: در هــر  شــهرها، اظهــار 
نارنجــی و قرمــز محدودیت های متناســب با همان 
محدودیــت  که ایــن  می شــود  اعمــال  وضعیــت 
از  مختلــف  حوزه هــای  در  قرمــز  شــهرهای  در 
جملــه مشــاغل و ترددهاســت. وی ادامــه داد: در 
کــه در وضعیــت قرمــز قــرار دارنــد، تنهــا  شــهرهای 
گــروه یــک اجــازه فعالیــت دارنــد و فعالیــت  مشــاغل 
گروه هــای دو، ســه و چهــار ممنــوع اســت،  مشــاغل 
مایحتــاج  تأمیــن  بــرای  نیــز  یــک  گــروه  مشــاغل 
مــردم از جملــه فروشــگاه های زنجیــره ای، ســوپر 
مارکت هــا، داروخانه هــا، مطب هــا، بیمارســتان ها، 
تعمیرگاه هــا و …فعــال هســتند و ســایر مشــاغل 
ســخنگوی  بــود.  خواهنــد  تعطیــل  غیرضــروری 
کــرد: در  کرونــا خاطرنشــان  ســتاد ملــی مقابلــه بــا 
شــهرهای نارنجــی نیــز تنها مشــاغل گروه هــای یک 
ــای  ک ه ــن پال ــد، همچنی ــت دارن ــازه فعالی و دو اج
بومــی در شــهرهای قرمــز و نارنجــی اجــازه خــروج از 
ک هــای غیربومی نیــز اجــازه ورود  شــهر ندارنــد و پال

ــد. ــی را ندارن ــز و نارنج ــهرهای قرم ــه ش ب
فعالیت هــای  تمــام  تعطیلــی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
فعالیت هــای  حــوزه  در  کــرد:  تصریــح  آموزشــی، 
آموزشــی فقــط بــه صــورت مجــازی امــکان فعالیــت 
دارنــد، فعالیت هــای فرهنگــی از جملــه ســینماها، 

تئاتــر و … نیــز ممنــوع اســت.
بــه  تنهــا  رســتوران ها  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  رئیســی 
افــزود:  دارنــد،  فعالیــت  اجــازه  بیرون بــر  صــورت 
اجــازه  نارنجــی  و  قرمــز  رســتوران ها در شــهرهای 
کــه در ایــن مکان هــا ویــروس  پذیرایــی ندارنــد، چــرا 
ــه  ــا اشــاره ب ــد. وی ب ــه راحتــی شــیوع می یاب ــا ب کرون
کــرد: امــروز در  کشــور، اضافــه  تعطیلــی ۱۰ روزه در 
که از شــنبه به مدت  کرونا تصویب شــد  ســتاد ملی 
۱۰ روز در کشــور تعطیلی سراســری خواهیم داشــت 
گــر نیــاز  و بعــد از آن نیــز ارزیابــی انجــام می شــود و ا

باشــد، تعطیلی هــا تکــرار خواهــد شــد.

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا 
خبر داد :

تعطیلی ۱۰ روزه 
کشور از امروز  در سراسر 

خبرربخ

گزارشربخ

توقیــف امــوال قاچاقچیــان موادمخــدر و ضربــه بــه 
راســتای  اقدامــی در  آنهــا،  اقتصــادی  بنیان هــای 
کــه در دبیرخانه شــورای  مبــارزه بــا پولشــویی اســت 
هماهنگــی مبــارزه بــا مواد مخــدر اصفهان پیگیری 
می شــود. در راســتای طرح های مقابله ای شــورای 
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان در ســال 
گذشــته بیــش از یکهــزار خــودرو از قاچاقچیــان مواد 
که ایــن اقدامــات  مخــدر توقیــف و مصــادره شــد 
مقابلــه ای ضربــه ســنگینی بــه بنیــان اقتصــادی 

قاچاقچیــان وارد می کنــد.
گذشــته  کشــفیات مــواد مخــدر اســتان در ســال 
کــه بیشــتر آن از نــوع  بیــش از ۴۲ تــن اعــالم شــد 

ک بــوده اســت. تریــا
کــه پولشــویی مــواد  گفــت  در ایــن راســتا می تــوان 
کــه از  مخــدر یکــی از مخرب تریــن جرایمی اســت 
یــک ســو عامــل افزایــش رغبت تولیــد و قاچــاق مواد 
محســوب می شــود و از ســویی دامنــه اعتیــاد بــه 

گســترش می دهــد مــواد مخــدر را در جامعــه 
گفتــه مدیــرکل دفتــر تحقیقــات و آمــوزش  بنــا بــه 
ــغ  ــر، بال ــال اخی ــدر، در ۲ س ــواد مخ ــارزه م ــتاد مب س
ک و وســایل نقلیــه  از  بــر ۳۹۰ میلیــارد تومــان، امــال
کشــور مصــادره شــده  قاچاقچیــان مــواد مخــدر در 
کــه ضربــه قابــل توجهــی بــه بنیان هــای اقتصــادی 

ــت. ــده اس ــا وارد ش آنه
کشــفیات مــواد  حمیــد صرامی بــا اشــاره بــه میــزان 
گفــت: در ایــن  مخــدر در یکســال و هشــت مــاه اخیــر 
مــدت بالــغ بــر یکهــزار و ۷۵۹ ُتــن انــواع مــواد مخــدر 
و ۷۱  اســت  کشــف شــده  کشــور  روانگــردان در  و 
درصــد اقدامــات اطالعاتی ســبب شــد تــا ۷۸ درصد 
کشــور در شــرق و حاشــیه شــرق صــورت  کشــفیات 

گیــرد.
فرآیند و شیوه های پولشویی مواد مخدر

پولشــویی مــواد مخــدر در مجمــوع فرآینــدی درهم 
کــه در مقیــاس بزرگــی و بــا  تنیــده و پیچیــده اســت 
گروهــی صــورت  به صــورت  روش هــای مختلفــی 
می گیــرد و می توانــد از محــدوده جغرافیایــی یــک 

ــر رود. کشــور فرات
از  نامشــروع  پول هــای  کســب  از  پــس  مجرمــان 
گــون از جملــه فــروش مــواد مخــدر  گونا راه هــای 
انتقــال،  بــرای  ویــژه  پوشــش های  دنبــال  بــه 
کــردن  جابه جایــی و غیرقابــل دســترس و پیگیــری 

هســتند. آن 
ایــن فرآیندهــا شــامل تبدیــل پول هــای نامشــروع 
و  نقــل  یــا  و  حوالــه  مســافرتی،  چک هــای  بــه 

کــه بتواننــد  انتقــاالت بانکــی و دیگــر مــواردی اســت 
ــا پوشــش مشــروع انتقــال دهنــد. آن را تبدیــل و ب

گرفته ســابقه پولشــویی در  بنا بر تحقیقات صورت 
گریــز از پرداخــت  جهــان بــه دوران باســتان و بــرای 
ــا وجــود  کنــون ب ــردد و از آن زمــان تا مالیــات برمی گ
اســتفاده از روش هــای مختلــف بــرای پیگیــری و 
شناســایی این پول هــای نامشــروع همچنــان در 
کشــورها از جمله ایران توســط مجرمان  بســیاری از 

اســتفاده می شــود.
در  تمامی دولت هــا   ۲۰۰۲ ســال  از  اســاس  بر ایــن 
سراســر دنیــا قوانین پولشــویی و همچنیــن  نظارت 

ــد. کردن ــه روز  ــی را ب کنش هــای مال ــر ترا ب
ــر روی  کنترل هــای مــرزی را ب کشــورها،  بســیاری از 
مقــدار پولــی کــه می تــوان حمــل کرد ایجــاد و شــبکه 

کردنــد. گزارش دهــی معامــالت مالــی را ایجــاد 
مواد مخدر، بیشترین بخش شستشوی پول 

آلوده
ــواد  ــا م ــارزه ب ــه مب ــرات عرص ــیاری از صاحب نظ بس
کــه بیشــترین بخش شستشــوی  مخــدر معتقدنــد 
ــا قاچــاق مــواد مخــدر ارتبــاط  ــوده و ســیاه ب پــول آل
گر ایــن بخــش از بیــن بــرود  نزدیکــی دارد بطوریکــه ا

کــم خواهــد شــد. معضــل پولشــویی نیــز بســیار 
ــا  ــارزه ب کارشــناس پژوهــش شــورای هماهنگــی مب
مــواد مخــدر اصفهــان در ایــن رابطه گفت: هنگفتی 
ســود حاصــل از فــروش و قاچاق مواد مخدر ســنتی 
و صنعتی و افزایش سرمایه قاچاقچیان و مجرمان 
گرایــش آنهــا بــه  در ایــن حــوزه، موجــب رغبــت و 
کثیــف شــده  کســب درآمــد پول هــای نامشــروع و 

اســت.
افــزود:  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  شــریفی  احســان 
ــیب  ــر آس ــالوه ب ــدر ع ــواد مخ ــق م ــویی از طری پولش
اجتماعــی  اقتصــادی،  مختلــف  جنبه هــای  بــه 
و  جرایــم  گســترش  موجــب  کشــور  فرهنگــی  و 
فعالیت هــای غیرقانونــی دیگــر در ایــن مســیر نیــز 

. د می شــو
از  یکــی  موادمخــدر  قاچــاق  بیان اینکــه  بــا  وی 
اســت  امــروزی  جامعــه  مشــکالتی  و  معضــالت 
کــرد: مقابلــه بــا پولشــویی در ســطح ملــی و  اضافــه 
که بــا پیچیدگی های  بین المللــی نیاز مبرمی اســت 
بســیاری در عرصــه شناســایی امــوال قاچاقچیــان 

مواجــه اســت.
ــواد  ــان م ــوال قاچاقچی ــایی ام ــه شناس کمیت ــر  دبی
مخــدر اســتان اصفهــان افــزود: برغــم آنکــه اقدامات 
و  توقیــف  پیگیــری،  در  بســیاری  تالش هــای  و 
جریمــه قاچاقچیــان و امــوال آنهــا صــورت می گیــرد 

ولــی بازهم نیازمند راهکارهای بیشــتر و جدی تری 
اســت.

رفتــار  کــرد: در شــرایط حاضــر  وی خاطــر نشــان 
قاچاقچیــان در انتقــال و قانونی کــردن درآمدهــای 
حاصــل از قاچــاق مــواد مخــدر پیچیــده شــده و این 
کشــورهایی بــا شــبکه بانکــی ضعیــف و  مهــم در 
کنترل های  امنیت پایین اطالعات شبکه بانکی و 
محــدود بــر مبــادالت خارجــی بیشــتر رخ می دهــد.

ضرورت تقویت سازمان های مقابله با 
پولشویی

کید بر ضرورت تقویت تمامی سازمان های   وی با تا
گفــت:  تعریــف شــده در رونــد مقابلــه بــا پولشــویی 
بایــد سیاســت های عمومــی در قالب یک مجموعه 
فرمولــه شــده درآیــد تــا کشــورها در مواقع لــزوم از این 
سیاســت ها اســتفاده و بــه اجــرای آنهــا در ســطح 
جهانــی کمــک کننــد. وی یــادآور شــد: در این راســتا 
ارتقــای دانــش روش هــای پول شــویی درآمدهــای 
و  مخــدر  مــواد  قاچــاق  از  حاصــل  غیرقانونــی 
شــیوه های مقابلــه بــا آن بــا بهره گیــری از تجــارب و 

کشــورها ضــرورت دارد. دانــش ســایر 
فعالیت های موثر برای مبارزه با پولشویی مواد 

مخدر
ــواد  ــان م ــوال قاچاقچی ــایی ام ــه شناس کمیت ــر  دبی
مخــدر اســتان اصفهــان، بــا اشــاره بــه فعالیت هــای 
مــواد  پولشــویی  معضــل  بــا  مبــارزه  بــرای  موثــر 
گفــت: یکــی از ایــن اقدامــات رســیدگی بــه  مخــدر 
موسســات  و  بانک هــا  در  قاچاقچیــان  حســاب 
کنوانســیون های  اعتباری اســت. وی  پیوســتن به 
بین المللــی بــرای شناســایی روش هــای پولشــویی 

کنتــرل  بــرای  ســخت گیرانه تر  قوانیــن  اتخــاذ  و 
پولشــویی را از دیگــر اقدامــات بــرای مبــارزه با ایــن 

ــرد. ک ــر  ــل ذک معض
کــرد: در این راســتا نظــارت بــر گردش  کیــد  شــریفی تا
حســاب های مشــکوک توســط بانک هــا و تشــکیل 
کشــور و  کمیتــه شناســایی امــوال قاچاقچیــان در 

هماننــد آن در اســتان موثــر اســت.
قاچاقچیــان  اقتصــادی  بنیان هــای  ریشــه کنی 
گامی اســتوار در مبــارزه بــا پولشــویی مــواد مخــدر
در ایــن پیونــد دبیــر شــورای هماهنگــی مبــازه بــا 
اقدامــات  از  یکــی  گفــت:  اصفهــان  مخــدر  مــواد 
مهــم و تاثیرگــذار در راســتای مبــارزه بــا پولشــویی 
اقتصــادی  بنیان هــای  ریشــه کنی  موادمخــدر، 
دارایی هــای  و  امــوال  مصــادره  بــا  قاچاقچیــان 

آنهاســت.
گــو با ایرنــا افــزود:  گفــت و  محســن یارمحمدیــان در 
تحــت  را  دولت هــا  اقتصــادی  تــوان  پولشــویی، 
و  به تدریــج  و  درمــی آورد  خــود  و هدایــت  کنتــرل 
کــه بــا انجــام  بــا تضعیــف بنیــه اقتصــادی دولــت 
مالیــات  نپرداختــن  و  تولیــدی  کارهــای  نــدادن 
کشــور و اقتــدار سیاســی،  شــکل می گیــرد، امنیــت 
در  به خصــوص  کمیــت  حا و  دولــت  اقتصــادی 

کشــورهای در حــال توســعه را متزلــزل می کنــد.
کــرد: یــک قاچاقچــی مــواد مخــدر، پــول  وی اضافــه 
یــا مــال کثیفــی را که بطور مســتقیم از عمــل قاچاق 
بــه دســت آورده، بــا مکان یابــی، پنهــان ســازی و 
ادغــام بــا دارایی هــای مشــروع، بصــورت مــال یا پول 
مبــاح جلــوه می دهــد و ایــن عمــل را با هــدف پنهان 
کــه از طریــق غیرقانونــی  کــردن منبــع اصلــی پولــی 

کــرده انجــام می دهــد. کســب 
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
گفــت: بــا توجــه به اینکــه قاچاقچیــان  اصفهــان 
از  اســتفاده  بــا  کــه  دارنــد  آن  بــر  ســعی  همیشــه 
روش هــا و فنــاوری جدیــد، هوشــمندانه در ایــن 
مســیر وارد شــوند نیــاز اســت تــا یــک برنامــه موثــر 
بــرای مبــارزه بــا پولشــویی و ترکیبی از سیســتم های 
کاوشــگرانه  ــارت  ــوژی و مه ــه تکنول ــر پای یکپارچــه ب

نیــروی انســانی ترتیــب داده شــود.
شــامل  را  مخــدر  مــواد  هزینه هــای  انــواع  وی 
عرضــه،  بــا  مقابلــه  عمومی بــرای  هزینه هــای 
هزینه هــای نظــام قضایــی مرتبــط بــا مــواد مخــدر، 
ــرک اعتیــاد عنــوان  ــز ت ک ــروری و مرا هزینه هــای بازپ

کــرد.
مصادره بیش از یکهزار خودرو از قاچاقچیان 

مواد مخدر در اصفهان
یارمحمدیــان یــادآور شــد: در راســتای طرح هــای 
مقابلــه ای شــورای هماهنگی مبــارزه با مــواد مخدر 
گذشــته بیــش از یکهــزار خــودرو  اســتان در ســال 
از قاچاقچیــان مــواد مخــدر در اســتان توقیــف و 
که ایــن اقدامــات مقابلــه ای ضربــه  مصــادره شــد 
ســنگینی بــه بنیــان اقتصــادی قاچاقچیــان وارد 
کــرد: در ســال گذشــته بیــش از  می کنــد. وی اضافــه 
۴۲ تــن انــواع مــواد مخــدر در اســتان کشــف شــد کــه 

ــوده اســت. ک ب ــا ــوع تری بیشــتر آن از ن
موادمخــدر  بــا  مبــارزه  هماهنگــی  شــورای  دبیــر 
کســازی ۲  اصفهــان بــا اشــاره بــه اجــرای عملیــات پا
هــزار و ۵۰۰  منطقــه آلــوده در اســتان و تخریــب ۲۰ 
گفــت: یکــی  گذشــته  پاتــوق مصــرف مــواد  در ســال 

کــردن مناطــق آلــوده و  از اهــداف مهــم ســتاد ناامــن 
جاده هــا بــرای قاچاقچیــان اســت تــا خریــد و فروش 
و بــه نوعــی عرضــه و توزیع مواد مخــدر کاهش یابد.

یارمحمدیــان پیشــگیری از وقــوع جــرم را یکــی از 
مــواد  بــا  برنامه هــای شــورای هماهنگــی مبــارزه 
مخــدر اســتان برشــمرد و افــزود: اجــرای طرح هــای 
کاهــش  ضربتــی تــا حــدودی معضــالت جامعــه را 
می دهــد ولــی بــرای ریشــه کنی اساســی آن بایــد 
کمــک دســتگاه های  برنامه ریزی هــای اصولــی بــا 
و نهادهــای فرهنگــی و اجتماعــی و ســازمان های 
گیــرد. دبیــر شــورای هماهنگــی  مردم نهــاد صــورت 
یــادآور شــد: در  بــا مــواد مخــدر اصفهــان  مبــارزه 
ماه هــای خــرداد، مــرداد، شــهریور و بهمــن ســال 
کرونایــی در  بــا توجــه بــه محدودیت هــای  قبــل 
چهار نوبت طرح شناســایی و جمع آوری معتادان 
ــاد  ــی آن ۶۰۰ معت ــد و در پ ــرا در آم ــه  اج ــتان ب در اس
متجاهــر در محله هــا، خیابان هــا و پارک های ایــن 
کاهــش  اســتان دستگیرشــدند. وی بــا اشــاره بــه 
حاضــر  کرونایــی  شــرایط  در  مخــدر  مــواد  توزیــع 
کرونــا در زمــان اعمــال  گفــت:  یکــی از تاثیــرات مهــم 
کاهــش  محدودیت هــا و بســتن دور تــا دور شــهرها، 
توزیــع و قاچــاق و افزایش قیمت موادمخدر اســت.

یارمحمدیــان افــزود: بر ایــن اســاس از زمــان شــیوع 
کنــون بیشــترین اقدام ســتاد مبــارزه بــا مواد  کرونــا تا
مخــدر بــر جمع آوری معتــادان متجاهر و همچنین 
اقدامــات بــر روی فعالیــت قاچاقچیــان در مناطــق 

شــرقی و حاشــیه آن متمرکــز شــده اســت.
وقتــی  کــه  حالیســت  در  کرد: ایــن  اضافــه  وی 
کمتــر شــود پیش بینــی  کرونایــی  محدودیت هــای 
کــه جامعــه بــا بحــران جدیدتــری در حــوزه  می شــود 
افزایــش مصــرف، خریــد و فــروش راحت تــر و انتقــال 

کشــور مواجــه شــود. بیشــتر مــواد بــه داخــل 
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر 
اصفهــان افــزود: در ایــن راســتا و بــا وجــود اقدامــات 
کشــفیات مــواد  مهمی کــه ســتاد در حــوزه مقابلــه و 
ولــی  داده  انجــام  آنهــا  امــوال  مصــادره  و  مخــدر 
کــه پیشــگیری مهمتــر اســت و بایــد  معتقــد اســت 
گفتــه وی یکــی از طرح هــای  گســترش یابــد. بــه 
ســتاد در حــوزه گســترش پیشــگیری، اجــرای طــرح 
ــترده از  گس ــورت  ــه ص ــه ب ک ــت  ــی اس ــران زندگ یاریگ
کنــون در بخشــهای مختلــف از  گذشــته تا ســال 
جملــه آمــوزش و پــرورش اجــرا شــد.   در زمــان حاضر 
نزدیــک بــه ۴۰۰ مرکــز در زمینه پیشــگیری، درمــان و 
کاهــش آســیب معتــادان بــه مــواد مخــدر در اســتان 

اصفهــان فعالیــت دارنــد

توقیف اموال قاچاقچیان، اقدامی در راستای مبارزه با پولشویی در اصفهان

گیــر مرکز بهداشــت اســتان  مســئول بیماری هــای وا
کنــون نزدیــک بــه ۲۰ هــزار  اصفهــان بــا بیان اینکــه تا
نفــر در بخش هــای درمــان و بهداشــت در اســتان 
کادر  کسیناســیون  وا هنــوز  امــا  زده انــد،  کســن  وا
کــرد:  کیــد  درمــان و بهداشــت تکمیــل نشــده، تا

ــت. ــی اس کادر درمان ــا  ــیون ب کسیناس ــت وا اولوی
کــه برگــزار شــد،  رضــا فدایــی، در نشســت خبــری 
کــرد: در آبــان  کرونــا اشــاره و اظهــار  بــه مــوج چهــارم 
کرونــا، بــه دنبــال تعطیلــی  مــاه ۹۹ و پیــک ســوم 
کامــل نبــود، مــوج  کــه البتــه  وســیع دو هفتــه ای 
اپیدمی شکســت و رو بــه نــزول رفــت و تــا بهمــن 

شــرایط پایــداری داشــتیم.
از  کــی  حا شــواهد  اســفند  از  بیان اینکــه  بــا  وی 
افزایــش رونــد اپیدمی بــود، گفت: بعــد از آن شــرایط 
خوزســتان  محدودیــت  عــدم  و  ترددهــا  و  نــوروز 
ــود، باعــث  ــای انگلیســی ب کرون کــه پیشــتاز شــیوع 
کــه  شــروع رونــد افزایشــی اپیدمی شــد، بــه طــوری 
کــه بیمــاران بــه صــورت ســرپایی ویزیت  کــزی  در مرا
بــه  مــورد  از ۳۰۰  روزانــه  مثبــت  مــوارد  می شــوند 
هــزار و ۶۰۰ مــورد رســیده و ایــن بــه غیــر از تشــخیص 

بیمارســتانی اســت.
گیــر مرکز بهداشــت اســتان  مســئول بیماری هــای وا
اصفهــان از افزایــش نزدیــک بــه ۵ برابری شناســایی 
بینــی  پیــش  گفــت:  و  کوویــد خبــر داد  بیمــاران 
می شــود این شــیب صعــودی تــا دو هفتــه آینــده بــه 
وضعیــت افقــی برســد و وقتــی نمــودار به ایــن شــکل 

بــاال مــی رود، بــه زودی پاییــن نخواهــد آمــد.
کــز منتخــب  وی بــا اشــاره به اینکــه متاســفانه مرا
گفــت: از ایــن  مملــو از مراجعــان ســرپایی هســتند، 
بیمارســتان  راهــی  عــده ای  مراجعــان  تعــداد 
کــه از قبــل بیمــاری  کســانی  می شــوند، بــه ویــژه 
بــا وجــود  و حتــی  دارنــد  و چاقــی مزمــن  مزمــن 
ــد بســتری  ــز ســرپایی بای ک ــی در مرا اقدامــات درمان

شــوند.

گذشــته نزدیــک بــه  فدایــی بــا بیان اینکــه تــا روز 
۱۴۰۰ تخــت بیمارســتان در حــوزه دانشــگاه علــوم 
ــد اشــغال  کووی پزشــکی اصفهــان توســط بیمــاران 
شــده بــود، گفت: ایــن درحالــی اســت کــه در شــرایط 
ــت  ــر از ۴۰۰ تخ کمت ــغال  ــه اش ــاه ب ــن م ــش بهم آرام
رســیده بودیــم. وی همچنیــن بــا اشــاره به اینکــه 
گــردش انگلیســی اســت و نیــازی  ســوش غالــب در 
کــرد: ویــروس بــه  کــردن نیســت، تصریــح  بــه تســت 
کــه بیشــتر منتشــر و تکثیــر شــده و  ســمتی مــی رود 
مثــل هــر موجــود زنــده دیگــر قــوی تــر شــود. در ایــن 
شــرایط توصیه هــای پیشــگیرانه مثــل تعطیلــی 
خانواده هایــی  نــوروزی  دیدارهــای  دورهمی هــا، 
کــه مســافرت بودنــد، قرنطینــه نشــدن بیمــاران در 

منــزل بایــد بــا جدیــت بیشــتری رعایــت شــود.
گیــر  وا بیماری هــای  مســئول  گزارش ایســنا،  بــه 
کیــد بر اینکــه در ایــن  مرکــز بهداشــت اســتان بــا تا
گاهــی مــردم هســتند، توضیــح  شــرایط رکــن اول آ
اطــالع  بــر  بهداشــت  مباحــث  در  همیشــه  داد: 
کــه امــروز واقعــا  کیــد می شــد  دادن راجــع بــه خطــر تا
نیازمنــد آن هســتیم. تعطیلــی و محدودیت هــای 
کرونایــی الزم اســت امــا تــا مــردم به ایــن بــاور نرســند 

نتیجــه نمی گیریــم.
صــورت  در  افــراد  از  بســیاری  بیان اینکــه  بــا  وی 
می ماننــد،  منــزل  در  بیمــاری  عالئــم  داشــتن 
خاطرنشــان کرد: اســتراحت الزم اســت ولی افرادی 
کــه عالئمــی از قبیــل تــب، بــدن درد، ســرفه های بــی 
کز  ســابقه عطســه و آبریزش دارند باید ســریع به مرا
کــه ۵۲ مرکــز ســرپایی در  کننــد  ســرپایی مراجعــه 
اصفهــان آمــاده خدمــت رســانی بــه مــردم هســتند.

کنتــرل  نهایــی  چــاره  براینکــه  کیــد  تا بــا  فدایــی 
کسیناســیون اســت، ولــی فاصلــه زیادی  بیمــاری وا
گفــت:  کســن داریــم،  تــا مهــار بیمــاری بــه وســیله وا
کســن های دریافتی از وزارت بهداشــت  برحســب وا
گروه هــای واجــد  کنــون نزدیــک بــه ۲۰ هــزار نفــر از  تا

کســن  شــرایط در بخش هــای درمــان و بهداشــت وا
زده انــد و برخــی نوبــت دوم را هــم دریافــت کرده اند، 
کادر درمــان و بهداشــت  کسیناســیون  امــا هنــوز وا

تکمیــل نشــده اســت.
وی بــا بیان اینکــه هرکســی بــا بیمــاران در ارتبــاط 
کســینه شــود تــا بــه خاطــر ابتــال بــه  اســت بایــد وا
بیمــاری از گردونــه خدمت رســانی خارج نشــود و با 
کمبــود نیــرو مواجــه نشــویم، افــزود: در مراحــل بعــد 
گروه هــای آســیب پذیــر و بیمــاران  کسیناســیون  وا
گرفــت، ولــی  کار قــرار خواهنــد  خــاص در دســتور 

ــت. ــان اس ــت و درم کادر بهداش ــا  ــت ب اولوی
گیــر مرکز بهداشــت اســتان  مســئول بیماری هــای وا
کنان خانه هــای  کــرد: ســا اصفهــان، خاطرنشــان 
کبان ها بعد از  سالمندان و آسایشگاه جانبازان و پا

کســینه خواهنــد شــد. دریافــت ســهمیه وا
گزارش  کســن  کنون از وا که تا گفته وی عوارضی  به 
شــده نشــانه فعــال شــدن سیســتم ایمنی بــدن 
کــه بعــد از چنــد روز  اســت، مثــل تــب و بــدن درد 
بهبــود پیــدا می کنــد. در مجمــوع قضاوتــی راجــع 
کســن های تزریــق  ــم و همــه وا کســن ها نداری ــه وا ب

ــد وزارت بهداشــت اســت. ــورد تایی ــده م ش
گروه هــای  کسیناســیون ســایر  فدایــی درمــورد وا
کــه  گفــت: نظــر وزیــر بهداشــت بر ایــن اســت  هــدف 
ــه در  ک ــه وضعیــت موجــود ابتــدا افــرادی  باتوجــه ب
کســینه  خــط اول مواجهــه بــا بیمــاری هســتند وا
کــه  گروه هــای شــغلی، چــرا  شــوند و بعــد از آن ســایر 
گــر همــکاران شــاغل در بخــش درمــان و بهداشــت  ا
بــه خاطــر بیمــاری از چرخــه خدمــات رســانی خارج 
کمبــود نیــروی انســانی و وخیــم تــر  شــوند دچــار 

شــدن شــرایط می شــویم. 
بنابرایــن در اســتان اصفهــان مدیریــت یکنواختــی 
درمــان  کادر  و  داشــته ایم  کسیناســیون  وا بــرای 
گروه هــای  کســینه شــدن هســتند امــا  درحــال وا

دیگــر در اولویــت اول نبودنــد.

گیر مرکز بهداشت استان اصفهان: مسئول بیماری های وا

کسیناسیون ۲۰ هزار نفر در استان اصفهان وا
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مــاه مبــارک رمضــان بــرای تلویزیــون و برنامه ســازان 
و  ســریال ها  و  دارد  نــوروز  حــد  در  اهمیتــی  آن 
کارهایشــان  پخــش  بــه  عالقه منــد  عواملشــان 
کــه مخاطــب بعــد از افطــار  در ایــن مــاه هســتند چرا
کثــری از  در خانــه اســت و می تــوان بازخــورد حدا

گرفــت. آن هــا 
گذشــته توانســت  تلویزیــون در ســال ها و یــا دهــه 
بــا ســاخت ســریال های طنــز، مخاطبــان زیــادی 
پــای  افطــار  از  بعــد  و  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  را 
کــه دیگــر  تلویزیــون بنشــاند امــا چنــد ســالی اســت 
کمــدی در مــاه  رقابــت بــرای ســاخت ســریال طنــز و 
کنــار رفتــه و مســائل اجتماعی و  مبــارک رمضــان بــه 

آسیب شناســانه جایگزیــن آن شــده اســت.
کــه امســال و بــا توجــه بــه شــیوع  حــال بایــد دیــد 
و  کرونــا ســازمان صداوســیما  ویــروس  و جهــش 
خصوصــًا تلویزیــون چــه تدارکی بــرای ســرگرم کردن 

مــردم دیــده اســت.
کــه قــرار  گــزارش بــه معرفــی ســریال هایی  در ایــن 
اســت از ۴ شــبکه پرمخاطــب ســیما پخــش شــود، 

پرداختیــم.
شبکه یک، ژانر وحشت یا ماورایی

کــی«، امســال  بــا نرســیدن ســریال پرطرفــدار »زیرخا
ــا  شــبکه یــک ســریالی ماورایــی از علیرضــا افخمی ب

کــرد. نــام »احضــار« پخــش خواهــد 
گذشــته ســریال هایی چــون »تــب  کــه در  کارگردانــی 
ســرد«، »او یک فرشــته بود«، »پنجمین خورشــید« 
و »پنــج کیلومتــر تــا بهشــت« را بــا مضمــون ماورایــی 

در مــاه رمضــان از او دیده ایــم.
رونــد  ادامــه  در  کــه  اســت  ســریالی  »احضــار« 

بــه  آن  در  و  شــده  افخمی ســاخته  سریال ســازی 
کــه خانواده هــا بــا  کاذب و مشــکالتی  عرفان هــای 

می پــردازد. شــده اند،  روبــرو  آن 
در خالصــه داســتان آمــده، مائده و زهره دختر عمه 
و دختر دایی یکدیگر هســتند. مائده و زهره همراه 
ــرای  ــن از دوســتان خــود، سوســن و شــکیبا، ب دو ت
یــک ســفر تفریحــی عــازم شــمال شــده اند. هــر چهــار 
نفــر ظاهــرًا از دوســتان صمیمی یکدیگر هســتند اما 
یکــی از آن هــا نســبت بــه مائــده حســادت مــی ورزد 
ــا  ــت ت ــفر بهانه ایس ــن س ــی از او ندارد. ای و دل خوش

کینه ورزی هــای او برمــال شــود.
بــا پیوســتن محســن، خواســتگار قبلــی مائــده، 
ــه زندگــی و  ک ــی رقــم می دهــد  به ایــن جمــع حوادث

سرنوشــت مائــده و زهــره را دگرگــون می ســازد.
مجیــدی،  آرش  نظــر،  غــزال  چــون  بازیگرانــی 
کاظمــی،  رضــا توکلــی، نســرین نکیســا، مرتضــی 
آدرینــا صادقــی، مینــو آذرمگیــن، نازنین هاشــمی، 
دینا هاشــمی و میــالد میرزایــی، افســانه چهــره آزاد، 
علــی دهکــردی، خیــام وقــار کاشــانی، درســا بختیــار 
و صالــح میــرزا آقایــی در ایــن ســریال به ایفــای نقــش 

پرداخته انــد.
شبکه دو، »بچه مهندس« همچنان ادامه دارد

گذشــته بــرای شــبکه دو بــا »بچــه  دهــه نــود و قــرن 
کــه  ســریالی  یافــت.  خواهــد  خاتمــه  مهنــدس« 
کارگــردان و نقــش  بــا تعویــض  فصــل چهــارم آن 
اصلــی ســریال روبــرو شــد و حــال بایــد دیــد که ســری 
جدیــد نیــز می توانــد همچــون چنــد فصــل گذشــته 

ــا خیــر! کنــد ی ــا خــود همــراه  مخاطبــان را ب
کــه در اوایــل تولیــد ســعید  یکــی از حاشــیه هایی 
ســعدی بــه عنــوان تهیه کننــده بــا آن روبــرو بــود، 

نقــش جــواد  برای ایفــای  اصلــی  بازیگــر  انتخــاب 
فصــل  در  کــه  حصــاری  روزبــه  بــود.  جــوادی 
ســوم بازیگــر نقــش جــواد جــوادی بــود، در فصــل 

نــدارد. حضــور  مجموعــه  جدید ایــن 
در ابتــدای تولید ایــن فصــل از ســریال، تهیه کننــده 
دلیــل  بــه  کــه  کــرد  اعــالم  مهنــدس  بچــه 
درخواســت های نامتعــارف )دســتمزد بــاال( روزبــه 
ــده  ــته ش گذاش ــار  کن ــروژه  ــر از پ ــن بازیگ حصاری، ای
و محمدرضــا رهبــری بــه عنــوان نقــش جایگزیــن 

اســت. شــده  انتخــاب 
»بچــه  تلویزیونــی  مجموعــه  چهــارم  فصــل 
کارگــردان هــم مواجــه شــد و  مهنــدس« بــا تغییــر 
کاوری جایگزیــن علــی غفــاری شــده اســت. احمــد 

ثریــا قاســمی، فرهاد قائمیــان، محمدرضــا رهبری، 
ســهند  خضرآبــادی،  ســیما  جــوادی،  مهشــید 
کبــری،  کــورش ســلیمانی، عبدالرضــا ا جاهــدی، 
عبــاس جمشــیدی فر، ســیاوش چراغی پــور، شــیوا 
خســرو مهــر، عــزت اهلل مهرآوران، شــهین تســلیمی، 
محمدرضــا هدایتــی، امیــد روحانی، رضا اســتادی، 
رحیــم نــوروزی، علیرضــا جاللی تبــار، بهنــام شــرفی، 
وحیــد نفــر، ســاغر عزیــزی، رضــا نامــداری، روشــنگ 
ســه گله، پرویــز بزرگــی، حســین شــمس آبادی، مونــا 
گــروه بازیگــران فصــل  خوارزمــی، حســن ولیخانــی، 

چهــارم ســریال بچــه مهنــدس ۴ هســتند.
شبکه ۳، تکرار »سرباز« یا آفرینش »ستایش« 

جدید
گذشــته از  شــبکه ۳ بــا توجــه بــه تجربــه تلــخ ســال 
ســریال »هشــتگ ســرباز« امســال بــه ســراغ ســعید 
ســلطانی کارگردان ســریال »ســتایش« رفته تا شاید 
مخاطــب از دســت رفتــه خــود را در مــاه رمضــان بــاز 

پــس گیــرد، مخاطبــی کــه ســال گذشــته و با ســریال 
کالفــه بــود از اینکــه  »هشــتگ ســرباز« بــه شــدت 
بهتریــن زمــان پخــش صداوســیما صــرف ســریالی 

کــه شــاید ســازندگانش هــم آن را ندیدنــد. شــد 
ســلطانی این بــار بــا »یــاور« بــه شــبکه ســه آمــده 
گذشــته ســریالی  کارگــردان طبــق روال  اســت. این 
ــم جوانمــردی  ــا ت حــول محــور داریــوش ارجمنــد ب
بــا  کــه  اســت  امیــدوار  و  ســاخته  لوتی گــری  و 
گل درشــت بتوانــد مخاطبــان را بــا  دیالوگ هــای 

کنــد. خــود همــراه 
امیــد  همیشــگی،  ارجمنــد  داریــوش  از  غیــر  بــه 
علیمردانــی، ارســالن قاســمی، محمــد حاتمــی، 
زهرا ســعیدی، شــبنم فرشاد جو، فقیهه سلطانی، 
دیگــر  محرابــی  اســماعیل  و  افشــارزاده  مهــوش 

بازیگــران ســریال »یــاور« هســتند.
شبکه پنج، کارگردانی بدون ماسک

امــا شــبکه پنــج امســال شــاید بتوانــد مخاطبــان 
بیشــتری را بــا خــود همــراه کنــد چــون بــه موضوعــی 
و  نزدیــک  مــردم  بــرای  حــدی  تــا  کــه  پرداختــه 

آشناســت.
ســریال »رعــد و بــرق« بــه کارگردانــی بهــروز افخمی در 
کتــور شــبکه پنــج بــرای پخــش در مــاه مبــارک  کندا
افخمی کــه  بهــروز  اســت.  گرفتــه  قــرار  رمضــان 
اعتقــادی بــه زدن ماســک نــدارد و ایــن موضــوع 
هــم در حیــن تولید ســریال حاشــیه هایی بــه همراه 
داشــت، برعکــس بــرادرش بــه ســراغ واقعیت هــا 
رفتــه و دربــاره ســیل ویرانگــر نــوروز ســال ۹۸ ســریال 

ــت. ــاخته اس س
گرفتاری هــا و مشــکالت  کــه قــرار بــود بــه  ســریالی 
پــی  در  خوزســتان  و  لرســتان  گلســتان،  مــردم 
گفتــه  گذشــته بپــردازد امــا بــه  ســیل های ســال 
و  کرونــا  از  ناشــی  مشــکالت  دلیــل  افخمی بــه 
گلســتان را  گســتردگی موضــوع فعــاًل فقــط مســائل 
ــا شــاید توانســته باشــد درصــدی از  ــرده ت ک مطــرح 
کــه اتفــاق افتــاده را بــه نمایــش  عمــق فاجعــه ای 
کــه هنــوز  بگــذارد. روایــت دردی از مــردم دردمنــد 
کمــر از زیــر بــار ســیل صــاف نکــرده درگیر کرونا شــدند 
کــه حضــور نداشــتند و درد آن هــا را  و مســئوالنی 

ــرد. ک ــتر  بیش
ــلیمی،  ــهین تس ــی، ش ــران رجب ــی، مه ــد فیل محم
مختــار ســائقی، شــهرام قائــدی، مهــدی زمیــن 
کاظمی، نیوشا مدبر، مریم عبادی،  پرداز، مرتضی 
ســیما محمــدی، مــزدک رســتمی، حســن اســدی، 
ــوی،  ــر موس ــوی، امی ــپیده موس ــوی، س ــدا موس وی
ابراهیم یوسفی و مجید درستی بازیگرانی هستند 

کرده انــد. کــه بــازی در ایــن ســریال را تجربــه 

ماه رمضان از سریال طنز خبری نیست

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره: 99/2۰27۰۵1۵۰۰، تاریــخ: 1۴۰۰/1/18، نظربه اینکــه آقــای علــی باقــری فیروزآبــادی فرزنــد 
ــه اســناد  ــه تاییــد دفترخان ــه ب ک ــرگ استشــهاد شــهود  ــا تســلیم 2 ب ــه ششــدانگ ب حســن نســبت ب
رسمی شــماره 21 اصفهان رســیده اســت، مدعی شــده اســت اســناد مالکیت دفترچه ای ششــدانگ 
کــه طبــق  ک 772۵/191  بــه شــماره چاپــی ۵23211 ســری - ســال - و ۵23312 ســری - ســال - پــال
ثبــت شــماره 17۶۰ صفحــات 2۵۰ و 2۵3 دفتــر 11 بخــش ۵ ثبــت اصفهــان بنــام ربابــه طغیانــی فــزوه 
و خدیجــه ربانــی فــزوه فرزنــدان غالمعلــی )بالســویه( ســابقه ثبــت و صــدور ســند مالکیــت داشــته و 
بموجب ســند انتقال شــماره 1۴73۴ مورخ ۵2/۰3/19 دفتر 82 اصفهان به علی باقری فیروزآبادی 
گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی  فرزنــد حســن انتقــال قطعــی یافتــه اســت، مفقــود 
نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت در 
گهــی می شــود. چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود  یــک نوبــت آ
گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را کتبــًا  ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب 
گر ظرف مدت مقرر  گردد. بدیهی اســت ا کننده مســترد  صورتمجلس و اصل ســند مالکیت به ارائه 
اعتراضی نرســید یا درصورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا ســند معامله ارائه نشــود اقدام به صدور 
ک منطقه  ســند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شــد. مهدی شــبان رییس ثبت اســناد و امال

شــرق اصفهــان - 112۰2۵۵ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

نظربه اینکــه خانــم فاطمــه ســلطانی و ورثــه جمیله صابــری تیرانــی باارائه گواهــی حصر وراثت شــماره 
۴۶۴، 138۵/۰8/1۵ شــعبه اول دادگاه حقوقــی تیــران و فــرم 19 مالیاتــی 1۰38۵، 1399/۰۶/23 
کــه هویــت شــهود طــی شــماره 1۰989،  دارایــی تیــران فاطمــه ســلطانی باارائــه استشــهادیه محلــی 
1399/۰۵/19 دفترخانــه 282 تیــران تاییــد شــده مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت ســه دانــگ 
کــه ســند  مشــاع از ششــدانگ بــاغ شــماره 22۰3 فرعــی از یــک اصلــی بخــش 12 ثبــت اصفهــان شــده 
ــی  ــام عبــاس دادخــواه تهران ــه ن مالکیــت ششــدانگ در دفتــر 18 صفحــه ۴29 ذیــل شــماره 2۴3۰ ب
فرزنــد قاســم ثبــت و صــادر گردیــده اســت. ســپس طــی ســند 3۵71، 1321/11/1۵ دفترخانــه ۴1 تیران 
تمامــت ســه دانــگ مشــاع بــه خانــم جمیلــه صابــری تهرانــی فرزنــد محمــد و همچنیــن طــی ســند 
شــماره 12311، 133۶/۰۴/1۵ دفترخانــه ۴1 تیــران تمامــت ســه دانــگ مشــاع ازطرف عبــاس دادخواه 
کــه بعــدًا طــی صورتمجلــس افــراز  گردیــده  بــه خانــم فاطمــه ســلطانی تهرانــی فرزنــد عبــاس اصــداق 
ک 3۰23 جهت  ک فــوق بــه صــورت غربــی شــرقی درآمده که پــال مورخــه 13۴۰/۰۶/18 ششــدانگ پــال
کــه بــه شــماره 8۴۶۶ تبدیــل  ک 22۰3 باقیمانــده  قســمت غربــی و در ســهم جمیلــه صابــری و پــال
شــده در ســهم فاطمــه ســلطانی واقــع شــده اســت. اینک برابــر مــاده 12۰ اصالحــی قانــون ثبــت مراتب 
گهــی ذکــر شــده اســت از تاریــخ  کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه غیــر از آنچــه در ایــن آ گهــی می شــود  آ
گهــی تــا 1۰ روز به ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبًا ضمن ارائه اصل ســند مالکیت  انتشــار این آ
گــردد.  کننــده مســترد  یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل آن بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود ســند مالکیــت  ا
کــرون  ک تیــران و  المثنــی صــادر و بــه متقاضــی تســلیم می گــردد. رییــس اداره ثبــت اســناد و امــال

سیدمحمدحســن مصطفــوی - 111972۶ / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰21، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰1/1۵، نظربه اینکــه آقــای عبدالکریــم 
کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا  مشــهوری رودی فرزنــد عبدالعزیــز باارائــه 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
گواهــی شــده مدعــی  توســط دفترخانــه شــماره 222 دهاقــان بــه شــماره 129۰3 مــورخ 1399/12/2۴ 
ک شــماره 17۴/92 واقــع در دهاقــان روســتای همگیــن  مفقــود شــدن ســند مالکیــت ششــدانگ پــال
کــه در صفحــه 323 دفتــر 21 ذیــل ثبــت 397۶ بــه میــزان ششــدانگ بنــام ملــک  بخــش ثبتــی دهاقــان 
محمــد ممتــاز همگینــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر ســپس بموجــب ســند انتقــال شــماره 873۰۵7 
مــورخ 13۴8/9/2۵ بــه آقــای رضــا ممتــاز همگینــی منتقــل گردیــده کــه به موجب ســند انتقال شــماره 
گردیــده  82883 مــورخ 13۶9/9/3 بــه نــام آقــای عبدالرحیــم مشــهوری رودی فرزنــد عبدالعزیــز ثبــت 
است. اینک آقای عبدالرحیم مشهوری رودی درخواست سند مالکیت المثنی نسبت به ششدانگ 
کــه طبــق تبصــره یــک مــاده 12۰ اصالحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک بــا  ک فــوق را نمــوده  از پــال
گهــی می شــود کــه هرکــس مدعــی انجــام معامله نســبت بــه ملک مزبــور )غیــر از آنچــه در این ذکر شــده(  آ
گهی بمــدت 1۰ روز به ایــن اداره  و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نزد خود می  باشــد از تاریخ انتشــار این آ
مراجعــه و اعتــراض خــود را کتبــًا ضمــن ارائه اصل ســند مالکیت یا ســند معامله تســلیم نمایــد تا مراتب 

گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا  گــردد. ا صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه دهنــده مســترد 
درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معامله ارائه نشــود برابر مقررات نســبت به صدور ســند 
مالکیــت المثنــی اقــدام و بــه متقاضی تســلیم خواهــد شــد. داود جعفری کفیل واحد ثبتــی حوزه ثبت 

ملــک دهاقــان ازطــرف ســودابه داتلــی بیگــی -1119328 / م الــف

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

شماره نامه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰18
تاریخ ارسال نامه: 1۴۰۰/۰1/1۴

ــاده 1  ــرای م ــه دراج ک ــان  ک دهاق ــال ــناد و ام ــت اس ــتقر در اداره ثب ــالف مس ــل اخت ــأت ح ــاد آراء هی مف
گردیــده اســت و دراجــرای مــاده 3 قانــون در دو نوبــت بــه فاصلــه 1۵  قانــون و مــاده 8 آییــن نامــه صــادر 
کــه بــه آراء مذکــور  گهــی می شــود تــا شــخص یــا اشــخاصی  کثیراالنتشــار و محلــی آ روز ازطریــق روزنامــه 
گهــی در محــل  گهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق آ اعتــراض داشــته باشــند در شــهر از تاریــخ انتشــار آ
ــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایــد و معتــرض  ت
بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه 
دادگاه عمومی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ثبــت محل ارائه نمایند. بدیهی اســت 
دراینصــورت اقدامــات ثبــت منــوط بــه ارائــه حکم قطعــی دادگاه خواهــد بــود. درصورتی که اعتــراض در 
مهلــت قانونــی واصــل نشــود یا معتــرض گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه محــل ارائه ننمایــد اداره 
ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهد نمــود. صدور ســند مالکیت مانــع از مراجعــه متضرر به 

دادگاه نخواهــد بــود.
1( رای شــماره 1399۶۰3۰2۰19۰۰۰782، 1399/11/21، آقای ســعید احمدیان فرزند جمشــید تمامت 
ک شــماره ۶23 فرعــی از 127 اصلــی واقــع در خلــف  ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک درب بــاغ پــال
دزجــا دهاقــان بــه مســاحت 113۰/13 مترمربــع انتقــال عــادی مــع الواســطه ازطــرف مشــهدی صــادق 

آقابابائــی پســر مرحوم اســماعیل )مالک رســمی(
فرزنــد  خادمی عطاآبــادی  فرشــته  خانــم   ،1399/11/21  ،1399۶۰3۰2۰19۰۰۰783 شــماره  رای   )2
ک شــماره ۶23 فرعــی از 127  ــال ــاغ پ اســماعیل تمامــت ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک درب ب
اصلــی واقــع در خلــف دزجــا دهاقــان به مســاحت 113۰/13 مترمربع انتقال عادی مع الواســطه ازطرف 

مشــهدی صــادق آقابابائــی پســر مرحــوم اســماعیل )مالــک رســمی(
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1۴۰۰/۰1/21

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 1۴۰۰/۰2/۰۵
ک شهرستان دهاقان اداره ثبت اسناد و امال

1119121 / م الف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 99/2۰27۰۰۰۵۰۵، تاریخ: 1۴۰۰/1/1۴، چون تحدید حدود ششــدانگ یکباب خانه شــماره 
ک 7897/3۵۶۴ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان که طبق پرونده ثبتی بنام امان اله صفدریان  پــال
ــورخ 99/۰۴/29  ــماره 1399۶۰3۰2۰27۰۰882۵ م ــت و رای ش ــت اس ــان ثب ــه درجری ــت ال ــد نعم فرزن
هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند 
ک منطقــه شــرق اصفهان نســبت به ملک مرقــوم صــادر گردیده  رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــال
ــد  ک 7897 اصلــی مشــاهده نگردی ــد حــدود اولیــه پــال اســت و باتوجــه به اینکــه ســابقه ای از تحدی
لــذا بــه اســتناد مــاده 13 آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/1۵ 
کلیــه مالکیــن و  گهــی بــه  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و  مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی  صاحبــان امــال
روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبت معتــرض باید ظــرف مــدت ده روز از 
تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت به مراجع ذیصــالح قضایی اقــدام و گواهی 
طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن  قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجه بــه اعتراض عملیات ثبتــی را بارعایت مقــررات 
ک منطقــه  ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰1/21 - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

شــرق اصفهــان - 1118۴2۶ / م الــف

گهی آ

کــه نــام روز و مــاه بــا هــم یکــی  گاه  پیش تــر، هــر 
برایــن  و  می گرفته انــد  جشــن  را  آن  می شــده 
اســاس، امــروز موعــد جشــن فروردیــن گان اســت؛ 
بــا اتمــام برپایــی آیین هــای  کــه مــردگان،  روزی 
نــوروز، آســوده خاطر از یــادآوری معــاد، زمیــن را تــرک 

می کننــد.
عبــاس قنبــری عدیــوی، عضو انجمــن بین المللی 
و  مــرگ  بــا  نــوروز  پیونــد  دربــاره   ایران شناســی 
مــردگان، بــه بیــت »ایــن جهــاِن نــو ز بعــد برگ ریــز/ 
هســت برهــان بــر وجــود رســتخیز« از موالنــا اشــاره 
نــوروز،  شــدن  نــو  می گویــد:  به ایســنا  و  می کنــد 
عــالوه بــر پیــام زندگــی و شــکفتگی، پیــام معــاد را 
هــم در خــود دارد و باعــث می شــود انســان فکــر 
کــه بــرای طبیعــت، پــس از مــرگ  کنــد، همان طــور 
هــم  او  بــرای  هســت؛  بازگشــتی  زمســتانی اش 

هســت.
گذشــته روز ۲۶  او ادامــه می دهد: ایرانیــان، در 
معتقــد  و  می نامیدنــد  »اشــتاد«  روز  را  اســفند 
گذشــتگان، از ایــن  کــه ارواح یــا فروهــر در  بودنــد 
ــد  ــن می آین ــه زمی ــا ب ــدای یکت ــازۀ خ ــا اج ــخ ب تاری
و تــا ۱۹ فروردین مــاه، مهمــان خانواده هایشــان 

ــتند. هس
عضــو هیــأت علمی گــروه زبــان و ادبیــات فارســی 
دانشــگاه فرهنگیــان تصریــح می کنــد: بســیاری 
کــه مــا در بــازه زمانــی عیــد نــوروز انجــام  کارهایــی  از 
کــردن چــراغ  می دهیــم، مثــل خانه تکانــی، روشــن 
و آتــش، ســفره انداختن و یــا ســر زدن بــه امــوات 
گورســتان، ریشــه در معادبــاوری دارنــد و  خفتــه در 

شــامل پاسداشــت درگذشــتگان می شــوند.
قنبــری عدیوی یادآور می شــود: یکــی از آیین هایی 
برگــزار  مناطق ایــران  اغلــب  در  نــوروز  هنــگام  کــه 
کــه در هــر  کــی اســت  می شــود، تهیــه حلــوا یــا خورا
ــا  منطقــه اســم خــاص خــود را دارد و بیــن هفــت ی
چهــل تــن از همســایگان و اقــوام توزیــع می شــود تــا 
آن هــا به ایــن واســطه بــرای مــردگان آفریــن یــا دعــا 

بفرستند.
از  او می افزایــد: حتــی حاجی فیــروز هــم نمــادی 
دنیــای  از  کــه  فــردی  اســت؛  درگذشــتگان  روان 
کــه جــاری  ســیاه مــردگان بــا لباســی بــه رنــگ قرمــز 
شــدن خــون حیــات در رگ هــای مــرده را بــه خاطــر 
می چرخــد  کوچه هــا  در  نــوروز  حوالــی  مــی آورد، 
کــه  می دهــد  خــدا  بنــدگان  بــه  را  پیــام  و ایــن 
کــه در شــادی و  خالقشــان، نه فقــط در غــم و عــزا 

طــراوت هــم بــه آن هــا توجــه دارد.
بین المللــی  انجمــن  عضــو  گفته ایــن  بــه 
 ایران شناســی، ســبز کردن ســبزه در کوزه سفالی، 
کــه دانــۀ  نمــادی بــرای بیان ایــن حقیقــت اســت 
ک، روزی از آن ســر برمی آورد  قابــِل فرو رفتــه در خا
و رفتــن بــر ســر مــزار درگذشــتگان پــس از تحویــل 
گــواه دیگــری بــر پیونــد نــوروز و معاد اســت. ســال، 
قنبــری عدیــوی خاطرنشــان می کنــد: در مناطقــی 
گــر مراســم ترحیمی داشــته باشــند،  از ایــران مــردم ا
ســعی می کننــد تــا قبــل از تحویــل ســال آن را انجــام 
که انــدوه را بــه ســال بعــد منتقــل نکننــد  بدهنــد 
گــر شــخصی در ســوگ  و همچنیــن رســم دارنــد ا
کســی ســیاه پوش شــده، نزدیــک نــوروز بــرای او 

لباســی هدیــه ببرنــد یــا حنایــی بــه ســرش بگذارنــد 
و به اصطــالح او را از عــزا در بیاورنــد.

ایــن مــدرس دانشــگاه، آزادســازی زندانیــان پیــش 
ــوروز را نیــز مصــداق امــروزی همــان آییــن  از عیــد ن

کهــن می دانــد.
کــه روز اول  او می گویــد: شــاید جالــب باشــد بدانیــد 
تــا پنجــم فروردین مــاه روز جشــن عــام بــوده و روز 
کــه معــادل بــا تولــد اشــو زرتشــت اســت، روز  ششــم 
جشــن خاص. ایــن بــاور برخاســته از همــان ســخن 
ــم هســتی را در  ــد تمــام عال کــه می فرمای خداســت 

کــرده ام. شــش روز خلــق 
بین المللی ایران شناســی  انجمــن  عضــو  ایــن 
دربــاره جشــن فروردیــن گان، توضیــح می دهــد: 
گاه  در تقویم ایرانیــان، هــر روز نامی داشــته و هــر 
ــن  ــده، آن را جش ــی می ش ــم یک ــا ه ــاه ب ــام روز و م ن
ــام دارد  ــن« ن ــاه »فروردی ــر م ــد. روز ۱۹ ه می گرفته ان
و بــر همیــن اســاس نوزدهمیــن روز مــاه فروردیــن، 
جشــن فروردین گان برگزار می شــده اســت؛ جشنی 

ــد دارد. ــا مــردگان پیون ــه آن نیــز ب ک
قنبــری عدیــوی تصریــح می کند: ایرانیــان معتقــد 
کــه از روز اشــتاد بــه زمیــن آمده انــد،  بودنــد ارواحــی 
گــر  روز فروردیــن گان، بــه آســمان رجــوع می کننــد. ا
کفــر و غــم و  در ایــن مــدت خانــواده خــود را غــرق در 
گنــاه و زشــتی ببیننــد بــا قلبــی غمیــن از خــدا تقاضا 
کــه آنهــا را بــه دنیــای مــردگان برگردانــد  می کننــد 
گــر عزیزانشــان را غــرق در طاعــت و شــادی و  و ا
نیکــی و زیبایــی ببیننــد، برایشــان ســالمتی و عمــر 

طوالنی تــری آرزو می کننــد.

جشنی برای زندگی و مرگ

خبر

کتــاب »تاریــخ امیدبخــش نوع بشــر« نوشــته روتگر 
ــه  ــورینی ب ــی ش ــهراب خلیل ــه س ــا ترجم ــان ب برگم

همــت انتشــارات لوگــوس منتشــر شــد.
کــه چــپ و  گــر یــک بــاور وجــود داشــته باشــد  ا
راســت، روان شناســان و فیلســوفان و متفکــران 
قدیــم و جدیــد را بــه هــم پیونــد دهد ایــن فــرض 
هســتند. این  بــد  انســان ها  کــه  اســت  گفتــه  نا
کــه در پــس تیترهــای درشــت  برداشــتی اســت 
می زنــد.  رقــم  را  مــا  زندگــی  و  روزنامه هاســت 
کیاولــی تا هابــز و از فرویــد  ریشــه های این تفکــر از ما
گرفتــه و در اعماق اندیشــه غــرب  تــا پینکــر را در بــر 
ــوع  ــه ن ک ــد  ــه مــا آموخته ان ــده اســت. ب ریشــه دوان
بشــر طبیعتــًا خودخــواه و در پــی منافــع شــخصی 

اســت.
کتــاب »نــوع بشــر« بحــث نوینــی را مطــرح  امــا 
هــم  بشــر  بــودن  خــوب  فــرض  کــه  می کنــد 
واقع گرایانــه اســت و هــم انقالبــی. غریــزۀ همــکاری 
بــه جــای رقابــت و اعتمــاد بــه جــای ســو ظــن 
بــاز  نــوع مــا  آغــاز  بــه  کــه  بنیــادی تکاملــی دارد 
می گــردد. نســبت دادن بدترین هــا بــه دیگــران نــه 
تنهــا بــر برخــورد مــا بــا دیگــران، بلکــه بــر سیاســت و 

اقتصــاد مــا هــم بــه شــدت اثــر می گــذارد.
کتــاب عظیــم، روتگــر برگمــن، نویســندۀ  در ایــن 
مشــهورترین  از  برخــی  المللــی،  بیــن  پرفــروش 
مطالعــات و رویدادهــای جهــان را می گیــرد و قالــب 
آنهــا را تغییــر می دهــد و چشــم انداز جدیــدی از 
۲۰۰ هــزار ســال اخیــر تاریــخ بشــر تصویــر می کنــد. از 
ــه وجــود  ــا همــکاری ب ســاالر مگس هــای واقعــی ت
آمــده پــس از بمبــاران لندن در جنگ جهانــی دوم 
توســط ارتــش آلمــان، از تقلب هــای پنهان شــده 
در آزمایــش زندانیــان اســتنفورد تــا داســتان واقعــی 
کــه  کیتــی جنویــز، برگمــن نشــان می دهــد  قتــل 
بــاور بــه مهربانــی و نوع دوســتی انســان چگونه طرز 
تفکــر مــا را تغییــر می دهــد و چگونــه می تــوان از آن 

به مثابــه پایــه ای بــرای دســت یابی به تغییــر واقعی 
ــه  ــدی ب ــرش جدی ــان نگ ــرد. زم ــره ب ــه به در جامع

سرنوشــت بشــر فــرا رســیده اســت.
نویســندۀ  و  تاریخ نــگار   )۱۹۸۸( برگمــن  روتگــر 
برجســته، صاحب نــام و جــوان هلنــدی اســت. 
جــوان  متفکــران  »برجســته ترین  از  یکــی  را  او 
کارشناســی خــود را در  اروپــا« نامیده انــد. برگمــن 
کارشناســی  رشــتۀ تاریــخ از دانشــگاه اوتریخــت و 
دانشــگاه  در  مشــترکا  تاریــخ  در  را  خــود  ارشــد 
گرفــت. بــه  کالیفرنیــا و لوس آنجلــس  اتریخــت، 
کارســپاندنت  که بــرای ژورنــال دو  خاطــر مطالبــی 
اروپــا  مطبوعاتــی  جایــزۀ  نامــزد  دوبــار  نوشــت 
بــرای  »آرمان شــهری  او  پیشــین  کتــاب  شــد. 
کتاب ســاندی تایمز  واقع گرایــان«، پرفروش تریــن 
و نیویورک تایمــز بــود و بــه ۳۲ زبــان ترجمــه شــد. 
کنــون بــا همســرش در هلنــد زندگــی می کنــد. او ا

نــوع بشــر«  کتــاب اخیــر او، »تاریــخ امیدبخــش 
ــان  ــه زب خیلــی زود توســط دو مترجــم برجســته ب
انگلیســی ترجمــه شــد. ترجمــۀ فارســی این اثــر در 
نشــر لوگــوس از متــن انگلیســی، که خود نویســنده 
ــت. گرف ــورت  ــت، ص ــرده اس ک ــم آن را ســتایش  ه

ســهراب خلیلــی شــورینی، زادۀ زمســتان ۱۳۲۹ در 
همــدان، دانش آموختــۀ دانشــکدۀ نفــت آبــادان 
و مرکــز مطالعــات مدیریت ایــران و دانشــگاه آزاد 
کار اجرایــی را از پاالیشــگاه نفــت  اسالمی اســت. 
کــرده، در شــرکت مشــاور انگلیســی  آبــادان آغــاز 
کوپرز انــد لیبرانــد و شــرکت های تولیــدی بخــش 
خصوصــی و دولتــی ادامــه داد و ســپس در ســال 
۱۳۶۸ بــه دانشــگاه نقــل مکان کرد. ایشــان در ســه 
دهۀ گذشــته در دانشــکده ها و دوره های مختلف 
مدیریت، مدیریت اســتراتژیک و موضوعاتی دیگر 
کــرده و اســتاد مدعــو چنــد دانشــگاه  را تدریــس 
کنــون ۴۰ عنــوان  خارجــی بــوده اســت. از ایشــان تا

کتــاب )ترجمــه و تألیــف( منتشــر شــده اســت.

عمــر  »مــن  می نویســد:  زندگــی اش  دربــارۀ  او 
بی حاصــل خــود را همــه در دانشــگاه و صنعــت 
گذرانــده ام، صنایــع نفــت، نســاجی، ســاختمانی، 
مخابــرات، خودروســازی و غیره. ایــن مؤسســات و 
ســازمان ها را هــم پیــش از انقــالب دیــدم هــم بعــد 
از آن. به دالیل شــغلی صنایع و دانشــگاه خارجی 

کــم ندیــدم.  هــم 
گذشــته های دور هــم انــس و الفتــی هــر چنــد  از 

ناچیــز بــا فرهنگ ایرانــی داشــته ام. 
زندگــی، خوانــدن و نوشــتن  کار و  با ایــن شــیوۀ 
گرچــه  ــه ا ک ــوده اســت؛  ــرای مــن نوعــی درمــان ب ب
ــوده اســت.  عــالج نبــوده، لیکــن تســکین بخش ب
جهانیــان  و  جهــان  بــه  کــه  بضاعــت،  با ایــن 
می نگریســته ام، پــاره ای از رویدادهــای دور و بــرم 
مــرا دلگیر کرده، قلبم را فشــرده و غمی گــران بر روح 
کــه گویی »ســنگ را بســته  کــرده اســت  و روانــم آوار 
گسســته اند« و بــرای رهایــی از فشــار این  و ســگ را 
نامالیمــات راهــی بــه جــز نوشتن شــان نداشــته ام. 
نوعــی نوشــتن درمانی شــاید، فریــادی در تاریکــی، 

ــا خــود حــرف زدن.« نوعــی خــود ب
در ســال های اخیــر خلیلــی بســته بــه عالقــه اش 
کــه  کــرده اســت  کتاب هایــی را برگزیــده و ترجمــه 

نشــر لوگــوس برخــی از آنهــا را زیــر چــاپ دارد:
هنرمنــدان در زمانــۀ جنــگ )۱۳۹۹(. هــوارد زیــن. 

ترجمــۀ ســهراب خلیلــی شــورینی. نشــر لوگــوس.
آیــن رنــد: زندگــی، رمــان و فلســفه )۱۳۹۹(. ناتانیــل 
ــی  ــهراب خلیل ــۀ س ــدن. ترجم ــارا برن ــدن و بارب برن

شــورینی. نشــر لوگــوس.
نــوع بشــر: تاریــخ امیــدواری )۱۳۹۹(. روتگــر برگمن. 

ترجمۀ ســهراب خلیلی شــورینی. نشــر لوگوس.
کتــاب تاریــخ امیدبخــش نــوع بشــر نوشــته روتگــر 
ــه  ــورینی ب ــی ش ــهراب خلیل ــه س ــا ترجم ــان ب برگم
همــت انتشــارات لوگــوس به بهــای ۹۵ هــزار تومان 

منتشــر شــد.

از سوی نشر لوگوس؛

کتاب تاریخ امیدبخش نوع بشر ترجمه و منتشر شد
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مســابقات آســیایی مشــخص شــد.ترکیــب تیــم ملــی وزنه بــرداری جهــت حضــور در 
ملــی  تیــم  اردونشــینان  رکوردگیــری  رقابــت  در 
فروردیــن   ۱۸ چهارشــنبه  روز  کــه  وزنه بــرداری 
بــه  شــدند  موفــق  برتــر  نفــرات  شــد  انجــام  مــاه 
حدنصاب هــای الزم جهــت حضــور در مســابقات 

کننــد. پیــدا  دســت  ازبکســتان  آســیایی 
 ۹۶ وزن  در  مــرادی  ســهراب  اســاس  همیــن  بــر 
کیلوگــرم  کیلوگــرم و رســول معتمــدی در وزن ۱۰۲ 
از اصفهــان در ترکیــب تیــم ملــی بــرای مســابقات 

آســیایی حضــور خواهنــد داشــت.

 ۲۹ روز  کشــورمان  وزنه بــرداری  ملی پوشــان 
راهــی  مســتقیم  پــرواز  بــا  جــاری  مــاه  فروردیــن 
تاشــکند محــل برگــزاری مســابقات خواهنــد شــد.

ملــی  تیــم  کامــل  ترکیــب  فــارس،  گــزارش  بــه 
وزنه بــرداری بــرای مســابقات آســیایی بــه شــرح زیــر 

اســت:
حافــظ قشــقایی، میرمصطفــی جــوادی، حســین 
ســلطانی، علــی میــری، کیانوش رســتمی، ســهراب 
کیا قدمی و  مرادی، رســول معتمــدی، رضا دهــدار، 

علــی داودی

ترکیب تیم ملی وزنه برداری جهت حضور در مسابقات آسیایی مشخص شد

اصفهــان  اســتان  جوانــان  و  ورزش  کل  مدیــر 
رقابت هــای  میزبانــی  بــرای  اســتان  آمادگی ایــن 
هندبــال قهرمانــی آســیا انتخابی مســابقات جهانی 

کــرد. لهســتان را اعــام 
و  ورزش  کل  مدیــر  طباطبایــی  محمــد  ســید 
جوانــان اســتان اصفهــان بــه  باشــگاه خبرنــگاران 
گفــت: هندبال ایــران ظرفیــت باالیــی دارد  جــوان، 
کنــون در معتبرتریــن  کــه ا و برخــورداری از بازیکنانــی 
لیگ هــای اروپایــی تــوپ می زننــد تاییــدی بر ایــن 
مدعاســت و امیــدوارم میزبانی ایــن رویــداد موجــب 
رســیدن تیــم ملــی هندبال ایــران بــه رقابت هــای 

جهانــی شــود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اصفهــان یــادآور 
شــد: آخریــن میزبانی ایــران در رقابت هــای هندبــال 
کــه  گــردد  قهرمانــی آســیا بــه ۱۴ ســال پیــش بــاز َمــی 
اصفهــان میزبــان بــود و عــاوه بر آن، اصفهان ســابقه 
باشــگاه های  جــام  هندبــال  مســابقات  میزبانــی 
آســیا و رویداد هــای بیــن المللــی هندبــال را هــم 
کنــون نیــز بــا  داشــته اســت. او افــزود: خوشــبختانه ا
توجــه به اینکــه اصفهــان از ســالن شــش هــزار نفــری 
اســت  برخــوردار  المللــی  بیــن  اســتاندارد های  بــا 
و شــهید  هفــده شــهریور  پیــروزی،  ســالن های  و 
دارا  را  تمرینــی  و  میزبانــی  امــکان  هــم  ســجادی 

هستند، این تمایل در مجموعه مدیریتی اصفهان 
وجــود دارد کــه بــار دیگر اصفهان میزبان رقابت های 

ــی آســیا شــود. ــال قهرمان هندب
طباطبایــی، اصفهــان را یکــی از اســتان های پیشــرو 
کــرد:  و پیشــگام در هندبال ایــران دانســت و اظهــار 
هیئــت هندبــال از مجموعــه نیــروی انســانی کارآمــد 
و متخصــص برخــوردار اســت و به ایــن شــاخصه، 
همراهــی همیشــگی اســتانداری، شــهرداری و دیگــر 
نهاد هــای مرتبــط بــرای میزبانــی مطلــوب و در خــور 
کنــم. شــان جمهــوری اســامی ایران را بایــد اضافــه 

او تصریــح کــرد: آنچــه مســلم اســت اصفهــان آمادگی 
صــد در صــد بــرای بهتریــن میزبانــی از ایــن رویــداد را 
دارد و اعام می کنیم در این زمینه شرایط میزبانی و 
امکانات اصفهان برای برگزاری رقابت های هندبال 
آســیا را طــی نامــه ای مکتوب به فدراســیون هندبال 

کــرد. و وزارت ورزش و جوانــان ارســال خواهیــم 

گفــت:  کوهنــوردی اســتان اصفهــان  رئیــس هیئــت 
اواخــر فروردین مــاه ورزشــکارانمان را بــرای صعــود بــه 

کــرد. قلــه اورســت و فتــح آن اعــزام خواهیــم 
کوهنــوردی اســتان  مهــدی نصــر رئیــس هیئــت 
خبرنــگاران  باشــگاه  بــا   گفتگــو  در  اصفهــان 
کوهنــوردی اســتان  جوان،درخصــوص وضعیــت 
گفــت: در طــول  کرونــا  گســترش ویــروس  در دوران 
بــا  کرونــا  بــه ویــروس  گذشــته باتوجــه  یک ســال 
رعایت مســائل بهداشــتی تمرین هــای صعــودی در 

می گیــرد. انجــام  تمرینــی  ســالن های 
او افــزود: ۵۰درصــد باالتــر از برنامه های مــان عمــل 

کوهپیمایــی باشــگاه ها فعالیتشــان را  کردیــم. در 
انجــام می دهنــد و در بحــث آمــوزش جایــگاه خوبــی 

کشــور به دســت آورده ایــم. در 
از  اصفهــان  اســتان  کوهنــوردی  هیئــت  رئیــس 
گفــت  اصفهــان  کوهنــوردی  آینــده  برنامه هــای 
را  کوهنــوردان  فروردین مــاه   ۲۸ کــرد:  اظهــار  و 
ــرد.  ک ــه قلــه اورســت اعــزام خواهیــم  ــرای صعــود ب ب
ضمن اینکــه ۵نفــر از ورزشــکاران بــرای شــرکت در 
کشــوری درحــال آماده شــدن هســتند. مســابقات 

نصــر دربــاره جبــران خســارات مالــی باشــگاه های 
گفــت: باشــگاه ها شــخصیت  ورزشــی در ایــن رشــته 
حقوقــی دارنــد، مــا فقط معرفی می کنیــم، ولــی اداره 
ــوص  ــات درخص ــه امکان ــه ب ــان باتوج ورزش و جوان
اعطــای تســهیات و جبــران خســارات مالــی اقــدام 
کوهنــوردی اســتان  کــرد. رئیــس هیئــت  خواهــد 
حاشــیه های  بــه  اشــاره  بــا  پایــان  در  اصفهــان 
کــرد: پــس از  کــوه درچــه اذعــان  پیش آمــده بــرای 
اتفاقاتــی کــه رقــم خورد، کوه ســفید درچــه به همان 
روال گذشــته برگشــته و خانم هــا و آقایــان به صــورت 

گانــه از آن اســتفاده می کننــد. جدا

اردوی ۳ روزه تیــم فوتبــال ذوب آهــن در اصفهــان 
آغــاز شــده و بازیکنان ایــن تیــم در ۲ نوبــت صبــح و 
کادرفنی  بعداز ظهر تمرینات پرفشــاری را زیر نظر 

انجام خواهنــد داد. 
تیــم فوتبــال ذوب آهــن کــه پــس از حضــور مجتبی 
حســینی روند رو بــه رشــد خــود را ادامــه می دهــد و 
کنــون نتایــج مطلوبــی کســب کرده اســت بــرای  تا
آمادگــی بیشــتر تیــم، روز گذشــته اردوی خــود را در 

کــرد.  اصفهــان برپا 
بــا توجــه بــه تعویــق دیــدار تیم هــای ذوب آهــن 

اصفهــان و پدیــده خراســان و فرصــت 12 روزه ایــن 
تیــم تــا برگزاری ایــن دیــدار و بــا نظــر ســیدمجتبی 
گاندوهــا اردوی  حســینی ســرمربی ذوب آهــن، 

کردنــد. در ایــن اردو  خــود را در شــهر اصفهــان برپــا 
بازیکنان در دو نوبت صبح و بعد از ظهر تمرینات 
پرفشــاری را زیــر نظر کادرفنی انجام خواهنــد داد. 
تیــم فوتبال ذوب آهن اصفهــان به مــدت 3 روز در 
اردو حاضــر خواهــد بــود و پــس از آن در روز بیســت 
ورزشــگاه  در  ســاعت 2۰  مــاه  فروردیــن  یکــم  و 
دســته  تیــم  مصــاف  بــه  اصفهــان  فوالدشــهر 

ســومی ون پــارس اصفهــان خواهــد رفــت. 
تیــم ون پــارس از تیم هــای خــوب لیــگ دســته 
ســوم کشــور اســت که شــانس زیــادی بــرای صعود 

بــه مســابقات لیــگ دســت دوم دارد.

کشــتی فرنگی ایــران بــا  کیلوگــرم  نماینــده وزن ۶۷ 
گزینشــی المپیــک  صعــود بــه فینــال رقابت هــای 
کســب ســهمیه المپیــک  در قــاره آســیا موفــق بــه 

برای ایــران شــد.
گزینشــی  کشــتی فرنگــی  در ادامــه رقابت هــای 
المپیــک در قــاره آســیا کــه در آلماتــی قزاقســتان در 
گرایــی، نماینده  حــال برگــزاری اســت، محمدرضا 
کیلوگرم ایــران، در دیــدار نیمــه نهایــی بــا  وزن ۶۷ 
نتیجه قاطع ۹ بر صفر از ســد آشــو از هند گذشــت 
کســب  و ضمــن رســیدن بــه فینــال، موفــق بــه 

ســهمیه المپیــک برای ایــران شــد.
او پیــش از ایــن در دور اول مقابــل اوچیلــوف از 
تاجیکســتان در مــدت زمــان ۵۲ ثانیــه بــا نتیجــه 
ــری رســید و راهــی یــک چهــارم  ــه برت ــر صفــر ب ۸ ب
گرایــی در ایــن مرحلــه نیــز مقابــل  نهایــی شــد. 
کم تــر از  احمــد دحشــان از اردن در مــدت زمــان 
ــه  ــی نیم ــید و راه ــر رس ــر صف ــرد ۸ ب ــه ب ــه ب ۳۰ ثانی

نهایــی شــد. 
نفــر حضــور دارنــد،  کــه ۸  کیلوگــرم  در وزن ۸۷ 
گلدی  حسین نوری در مبارزه نخست مقابل شا
کم تــر از ۲  آنایــف از ترکمنســتان در مــدت زمــان 
دقیقــه بــا نتیجــه ۹ بر صفر بــه برتری رســید و راهی 

نیمــه نهایــی شــد. وی در ایــن مرحلــه بــه مصــاف 
فــی پنــگ دارنــده مــدال برنــز بازی هــای آســیایی 
از چیــن مــی رود و در صــورت پیــروزی و رســیدن 
کســب ســهمیه المپیــک  بــه فینــال موفــق بــه 

می شــود. برای ایــران 
دارنــد  حضــور  نفــر   ۹ کــه  کیلوگــرم   ۹۷ وزن  در 
محمدهــادی ســاروی پــس از اســتراحت در دور 
نخســت در دور دوم بــه مصــاف جهانگیــر توردیــف 
از ازبکســتان رفــت و در پایــان بــا نتیجــه ۸ بــر صفــر 
ــری رســید و راهــی نیمــه نهایــی شــد. وی  ــه برت ب
در ایــن مرحلــه بــا برنــده مبــارزه میــان یانان چــن از 
چین و ژیاموحامت صفراف از ترکمنستان روبه رو 

در ایــن  پیــروزی  صــورت  در  ســاروی  می شــود. 
کســب  مبــارزه و رســیدن بــه فینــال موفــق بــه 

ســهمیه المپیــک می شــود.
کشــتی ایران پیــش از ایــن در رقابت هــای قهرمانی 
جهان ۲۰۱۹ در اوزان ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی 
فرنگــی و اوزان ۵۷، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگــرم کشــتی آزاد 

موفق به کســب ســهمیه المپیک شــده است.
رشــته  در  المپیــک  گزینشــی  رقابت هــای 
کشــتی آزاد نیــز روز یک شــنبه برگــزار می شــود و 
امیرمحمــد یزدانــی در ۶۵، یونــس امامــی در ۷۴ 
و محمدحســین محمدیــان در ۹۷ کیلوگــرم برای 
کســب ســهمیه المپیــک بــه میــدان می رونــد.

تحریم مسابقات المپیک توسط کشــور ها، اتفاقی 
گذشــته نیــز  کــه در ســال های  تاریخــی و عجیــب 

ماننــد امســال رخ داده اســت.
ورزشــی  رویــداد  بزرگ تریــن  عنــوان  بــه  المپیــک 
مواضــع  اعــام  بــرای  مناســب  محلــی  جهــان، 
بــا  اســت.  کننــده  شــرکت  کشــور های  سیاســی 
کمیتــه بیــن المللــی المپیــک  کیــد شــدید  وجــود تا
ــر تفکیــک سیاســت و ورزش از یکدیگــر، واقعیــت  ب
چیز دیگری اســت. ســایه سیاســت همیشــه بر ســر 
ورزش بــوده و هــرگاه الزم بــوده از آن بهــره بــرداری 

کــرده اســت.
کــه  کشــور هایی  کنــون نیــز در ســال ۲۰۲۲ هســتند  ا
گیری هــای مختلــف حاضــر بــه حضــور  بــا بهانــه 
کــره  کشــور  ماننــد  نیســتند؛  مســابقات  در ایــن 
کــرده اســت در المپیــک ۲۰۲۲  کــه اعــام  شــمالی 

کــرد. توکیــو شــرکت نخواهــد 
کــرد:  کــره شــمالی در بیانیــه ای اعــام  وزارت ورزش 
کــره شــمالی تصمیــم گرفتــه اســت  کمیتــه المپیــک 
المپیــک  بازی هــای  از  دوره  دومیــن  و  ســی  در 
شــرکت نکنــد تــا از بازیکنــان برابــر بحــران بهداشــت 
کنــد؛  کوویــد ۱۹ محافظــت  جهانــی ناشــی از شــیوع 
کــه ممکــن اســت  کرده انــد  امــا تحلیلگــران اعــام 
عوامــل دیگــری نیــز در ایــن امــر موثــر بــوده باشــند.
کــره شــمالی از بازی هــای  گیــری  کنــاره  بــه بهانــه 
المپیــک توکیــو، نگاهی انداخته ایــم به کشــور هایی 
گذشــته  کــه از رقابت هــای المپیــک در ســال های 

کــرده بودنــد. گیــری  کنــاره 
بــرای  بریتانیــا  ورزشــکار  زنــان  ۱. در ســال ۱۹۲۸، 
اعتــراض بــه عملکــرد فدراســیون بیــن المللــی دو و 
میدانــی از شــرکت در بازی های المپیک آمســتردام 
کــه در زمــان خــودش و  کردنــد. اتفاقــی  خــودداری 
گیــری بســیار  کنــاره  بــه دلیــل حضــور بانــوان در ایــن 

مهــم و نــادر بــود.
کشــورهای  ۲. در المپیــک زمســتانی ســال ۱۹۳۶، 
اتریــش و ســوئیس از شــرکت در رقابت هــای اســکی 
کــه معلــم  کــه ورزشــکارانی  کردنــد؛ چــرا  خــودداری 
اســکی نیــز بودنــد، حرفــه ای تلقــی شــده و از حضــور 

در بازی هــا محــروم شــده بودنــد.
کــه بــه دالیــل سیاســی ورزشــکاران  ۳. اولیــن بــار 
کشــور های مختلف ایــن مســابقات را تحریــم کردند 
بــه ســال ۱۹۵۶ بــاز می گردد. در آن ســال کشــورهای 

هلند، ســوئیس و اســپانیا برای اعتراض به سرکوب 
کشــور های  شــور ش های مردمــی در مجارســتان و 
کامبــوج و لبنــان بــه خاطــر بحــران  مصــر، عــراق، 
کانــال ســوئز، از اعــزام ورزشــکاران خــود بــه بازی هــا 

چشــم پوشــیدند.
کشــور های آفریقایــی  ۴. در ســال ۱۹۷۶، نوبــت بــه 
رقابت هــا،  آغــاز  از  پــس  روزی  چنــد  کــه  رســید 
وطــن  بــه  بازگشــت  دســتور  ورزشکارانشــان  بــه 
نــو،  زالنــد  گبــی  را تیــم  روزهــا،  آن  در  دادنــد.  را 
بین المللــی علیــه  رغــم تمامی تحریم هــای  علــی 
گبی ایــن  آفریقــای جنوبــی، دیــداری بــا تیــم ملــی را
کــه مشــکات زیــادی  کــرد. اتفاقــی  کشــور برگــزار 
کشــور  آورد. ۲۸  ارمغــان  بــه  آفریقایی هــا  بــرای  را 
آفریقایــی بــرای اعتــراض بــه ادامــه حضــور زالنــد نــو 
در رقابت هــا، دســت بــه تحریــم بازی هــا زدنــد و 

بــه وطــن فراخواندنــد. را  ورزشــکاران خــود 
تاریــخ  در  بــزرگ  تحریــم  نخســتین   .۵
بازی هــای المپیــک بــه ســال ۱۹۸۰ میــادی بــاز 
می گردد. ایــاالت متحــده آمریــکا، آلمان و ۶۳ کشــور 
غربــی در اعتــراض بــه اشــغال افعانســتان توســط 
ارتــش اتحــاد شــوروی ســابق، بازی هــای المپیــک 
کردنــد و از اعــزام ورزشــکاران  ۱۹۸۰ مســکو را تحریــم 

کردنــد. خــودداری  پیکار هــا  به ایــن  خــود 
۶. ۴ ســال بعد از مســابقات المپیک روسیه، اتحاد 
کشــور عضــو بلــوک شــرق  جماهیــر شــوروی و ۱۴ 
درصــدد انتقــام برآمدنــد و بــه تحریــم بازی هــای 
المپیــک ۱۹۸۴ لــس آنجلــس دســت زدنــد و در ایــن 
پاســخ  نوعــی  بــه  و  نکردنــد  شــرکت  مســابقات 

آمریکایی هــا را بــه نحــوه خودشــان دادنــد.
کــه بازی هــای  ۷. آخریــن بــار در ســال ۱۹۸۸ بــود 
المپیــک با تحریم رو به رو شــد. پیکار هــای آن دوره 
ــد و  ــزار می ش ــی برگ ــره جنوب ک ــت  ــئول، پایتخ در س
کــره شــمالی از حضــور در مســابقات خــودداری کرد. 
ــره  ک ــا  ــز ب ــه نی گوئ ــا و نیکارا کوب ــی،  ــورهای اتیوپ کش
شــمالی هم صــدا شــدند و در پــی اعام همبســتگی 
کــره شــمالی، ورزشکارانشــان را بــه ســئول  ــا  خــود ب

نفرستادند.
۸. در سال ۲۰۰۸ نیز بحث تحریم بیست و نهمین 
دوره از بازی هــای المپیــک در پکــن )چیــن( مطــرح 
تحریم ایــن  بحــث  شــدن  مطــرح  دالیــل  و  شــد 
مســابقات در پکــن، ناآرامی هــای تبت و نیز مســئله 

نقــض حقــوق بشــر در چیــن بــوده اســت.

مدیر کل ورزش و جوانان استان اصفهان اعالم کرد:

اعالم آمادگی اصفهان 
برای میزبانی رقابت های هندبال آسیا

صعود کوهنوردان به قله اورست، 
هدف جدید اصفهانی ها

آغاز اردوی فشرده ذوب آهنی ها در اصفهان

محمدرضا گرایی المپیکی شد

تحریم المپیک، اتفاقی با سابقه ای تاریخی

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبر

تاش هــای علــی علیپــور در بــازی بــا بنفیــکا هــم 
گل زنــی او نشــد. حــاال روزهــای ســختی  موجــب 
کــه  خصــوص  بــه  می کنــد.  تجربــه  پرتغــال  در  را 
ماریتیمــو بــا حضــور درانتهــای جدول خطر ســقوط 

احســاس می کنــد.  را 
گــزارش »ورزش ســه«، بــا علــی علیپــور بعــد از  بــه 
ــا بنفیــکا دقایقــی صریــح و بــی پــرده حــرف  بــازی ب
کــه در صحبت هــای او هویــدا بود ایــن  زدیــم. آنچــه 
کــه از ایــن چالــش عبــور و جــای خــود را در  بــود 
کــرد و اصــا برنامــه ای  فوتبــال پرتغــال پیــدا خواهــد 
بــرای بازگشــت بــه فوتبال ایران نــدارد. بــه اتفاق این 

مصاحبــه را می خوانیــم: 
*شکست در برابر بنفیکا با یک گل از روی 

نقطه پنالتی نتیجه برای ماریتیمو نبود اما 
مشکل اینجاست که این شکست دوباره تیم 

شما را به قعر جدول برد!
بلــه همیــن طــور اســت. امــا فاصلــه امتیــازی مــا بــا 
تیم هــای بــاالی جــدول نزدیــک اســت و امیــدوار 
کــه  هســتیم در هفته هــای آتــی بــا نتایــج خوبــی 

می گیریــم وضعیــت تیــم را تغییــر دهیــم. 
*از عملکرد خودت در این بازی راضی بودی؟ 

ــژه ای  ــت وی ــرمربی ماموری ــود. س ــنگینی ب ــازی س ب
بــه مــن داده بــود و بایــد در دفــاع بــه همــراه شــماره 
۶ بــه عقــب بــر می گشــتم و در برخــی از صحنه هــا تــا 
هجــده قــدم خــودی عقــب می کشــیدم. در حملــه 
ــی داشــته باشــم  ــردم حضــور خوب هــم ســعی می ک
کــه صاحــب یــک موقعیــت هــم شــدم امــا ضربــه ام 
توســط دروازه بــان برگشــت داده شــد و همــان تــوپ 
در برگشــت تبدیــل بــه آفســاید شــد. خوشــبختانه 
ســرمربی و مدیــر رســانه تیــم کــه صحبــت می کردند 
کــه در  از عملکــرد مــن راضــی بــودم و خوشــحالم 
کــردم و امیــدوارم بتوانــم  چنیــن بــازی مهمی بــازی 
کــه می زنــم تیــم  گل هایــی  در هفته هــای پایانــی بــا 
ــر  گ ــدون شــک ا ــد. ب در جــدول بازی هــا باقــی بمان

ســرمربی از مــن راضــی نبــود تعویضــم می کــرد. 
*برخی رسانه ها خبر از بازگشت تو به ایران 

می دهند. به این خاطر که در هفته های سپری 
شده موفق به گل زنی برای تیم ماریتیمو 

نشدی...
ایــن خبــر واقعیــت نــدارد. به این دلیل که آن کســی 
که ایــن خبــر را نوشــته از متــن قــرارداد مــن با باشــگاه 
ــدارد.  و هــم چنیــن شــرایط مــن در تیــم اطاعــی ن
کنــم  کتمــان  البتــه مــن یــک حقیقــت را نمی توانــم 

گل زنــی  کــه در هفته هــای ســپری شــده موفــق بــه 
کــه از ایــن چالــش عبــور  کنــم  ــد تــاش  نشــدم و بای
کــه در نهایت ایــن اتفــاق  کنــم و شــک هــم نــدارم 
رخ خواهــد داد. مــن تــازه فوتبالیســت نشــده ام. 
کــه از یــک تیــم کوچــک بــه پرســپولیس آمدم  روزی 
کار سختی را پیش رو دارم و تنها باید  متوجه بودم 
تــاش کنــم تــا موفــق شــوم و بــه لطــف خــدا و دعای 
گران و هــم چنیــن حمایــت خانــواده به ایــن  تماشــا
کــردم. حضــور در فوتبــال  موفقیــت دســت پیــدا 
کــه  پرتغــال یــک چالــش جدیــد بــرای مــن هســت 
کــرد.  شــک نکنیــد ازایــن چالــش هــم عبــور خواهــم 
گــر قــرار بــود مــن بــه خاطر ایــن اتفــاق از تــاش  ا
دســت بــردارم اصــا بــه فوتبــال پرتغــال نمی آمــدم. 
اصــا مــن چنیــن برنامــه ای نــدارم و آینــده را روشــن 
می بینم چون اهل تاش هســتم و همیشــه لطف 
خداونــد را در زندگــی ام حــس کــردم و اینبــار هم ایــن 

اتفــاق بــرای مــن رخ خواهــد داد.  
*البته در 2۵ هفته سپری شده در هفته های 

متمادی هم در ترکیب قرار نگرفتی...
ــه اردوی  ــر ب بلــه همیــن طــور اســت. خــب مــن دی
تیــم ملحــق شــدم. در هفتــه چهــارم بــود کــه بــا تیــم 
قــرارداد بســتم. بازیکنــان پیــش از مــن ۶ تــا 8 هفتــه 
تمریــن آمــاده ســازی را پشــت ســر گذاشــته بودنــد و 
کتیکــی تیــم از  ۴ بــازی هــم انجــام داده  و در پــازل تا
مــن جلوتر بودند. خوشــبختانه در هفته دهــم و در 
کــه بــه ترکیــب ثابــت تیــم راه  بــازی بــا بلننســس بــود 
کــردم و تیــم هــم در آن بــازی برنــده شــد امــا در  پیــدا 
کــه بــه ســراغ مــن آمــد موجــب  ادامــه مصدومیتــی 
شــد تــا دوبــاره بــه اول خــط برگــردم. مهاجمانــی 
کــه بــه جــای مــن بــازی می کردنــد خــوب ظاهــر 
کار را بــرای مــن  گل می زدنــد و ایــن  می شــدند و 
ــاره  ــم دوب ــاه و نی ــک م ــد از ی ــرد. بع ــر می ک ــخت ت س
بــه ترکیــب تیــم برگشــتم. البته پــای چپ مــن هنوز 
درد می کــرد و چــون دوســت نداشــتم بیــش از ایــن 

کــردم که می توانــم برای تیم  بیــرون بمانــم اعام 
گاه در ترکیــب قــرار می گرفتــم  کنــم امــا هــر  بــازی 

از ناحیــه پــای چــپ احســاس درد می کــردم و 
ســعی می کــردم بــا چــپ شــوت نزنم. این هــا 

بــه کنــار تیم مــا در جریان فصل ســه مربی 
ــه در  ک ــود  ــرایطی ب ــن ش ــرد و ای ک ــوض  ع
ســال های اخیــر بــرای اولیــن بــار تجربــه 
ــه یــک مــاه و نیــم  می کردیم.نزدیــک ب
کــه درد پــای چــپ  کشــید  هــم طــول 

کنــون شــرایط خوبــی  مــن خــوب شــد و ا

گفــت  کــه ســرمربی  دارم. در بــازی بــا بنفیــکا آنچــه 
ــم  ــد بتوان ــن رون ــا ادامه ای ــدوارم ب ــام دادم و امی انج
ــم در  ــت تی ــم و در نهای کن ــک  کم ــودم  ــم و خ ــه تی ب

جــدول بازی هــا باقــی بمانــد. 
*با اینکه در هفته های سپری شده موفق به 
گل زنی نشدی روحیه خوبی داری و از همه 

مهمتر اینکه بر این عقیده هستی جایگاه خود را 
در فوتبال پرتغال پیدا می کنی...

قطعــا همیــن طــور اســت. من ایــن چالــش را در 
طورکــه  همــان  کــردم.  تجربــه  هــم  پرســپولیس 
توضیــح دادم اتفاقــات در تیــم علیــه برنامه هــای 
کــه مــن خســته  مــن بــود. اما ایــن دلیلــی نمی شــود 
شــوم و دســت از تــاش بــردارم. بایــد بــه تــاش خود 
البته ایــن  دهــم.  شکســت  را  مشــکات  و  ادامــه 

ــرای  که ایــن چالش هــا تنهــا ب طــور نیســت 
مــن رخ دهــد. بــرای هــر فوتبالیســتی 

ممکــن اســت این اتفــاق رخ دهــد. 
یــک  وارد  کــه  بازیکنــی  گاهــی 

از  فضــای جدیــد می شــود بعــد 
ــود را در  ــاله خ ــی دو س ــان یک زم
تیــم جدیــد پیــدا می کنــد. دیــر 
ملحــق شــدن بــه اردوی تیــم و 

هــم چنیــن مصدومیت موجب 
شــد تــا مــن زمــان زیــادی را بــرای 
جــا افتــادن در ترکیــب تیــم از دســت 

از  دســت  از ایــن  امــا  بدهــم. 
فوتبــال  در  اتفاقــات 

طبیعــی 
اســت 

و 

بــه  کنــی  تــاش  بایــد  بیایــی.  کنــار  آن  بــا  بایــد 
از  مــن  بگیــری.  بغــل  غــم  زانــوی  جای اینکــه 
کــه در  وضعیــت خــود و هــم چنیــن تاش هایــی 
بــا همیــن  تیــم ماریتیمــو داشــته ام راضــی ام و 
جدیــت بــه کار ادامــه می دهــم تــا جایــگاه خــود را در 

کنــم.   پیــدا  پرتغــال  فوتبــال 
*و به عنوان آخرین سوال پس بحث بازگشت 

تو به فوتبال ایران مطرح نیست؟ 
چــون  بزرگــی  تیــم  در  فوتبال ایــران  در  مــن 
کــردم و بــدان افتخــار می کنــم  پرســپولیس بــازی 
کنــون بــه فوتبــال پرتغــال آمــده ام تــا در ایــن  امــا ا
گــر قــرار بــود جــا بزنــم  کشــور خــودم را نشــان دهــم. ا
و خســته شــوم و نــا امیــد اصــا خــودم را بازیکــن 
ــه بازی هــای  کــرد. هــدف مــن ارای لحــاظ نخواهــم 
خــوب بــرای ماریتیمــو و در نهایــت بــازی در 
به ایــن  و  اســت  تــر  بــزرگ  تیم هــای 
هــدف خواهــم رســید. متاســفانه 
کــه در ایــن بــاره در ایــران  اخبــاری 
واقعیــت  از  منتشــر می شــود دور 
مشــخص  مــن  قــرارداد  اســت. 
اســت و از ســویی تــاش مــن را 
کــه بــه  ســرمربی جدیــد می بینــد 
دنبــال تغییــر وضعیــت هســتم و 
بــه همیــن بهانــه در بــازی بــا بنفیــکا بــه 
میــدان رفتــم وتعویــض هــم نشــدم. من 
نــه فقــط بــه توانمنــدی خــود بلکــه بــه 
شــک  و  دارم  خدا ایمــان  لطــف 
شــرایط  از ایــن  نــدارم 
عبــور خواهــم 

کــرد.

گلمیزنموازاینروزهادورمیشوم؛

علی علیپور: منتظر نباشید به ایران برگردم!
گزارشربخ رئیــس هیئــت نجــات غریــق اســتان اصفهــان 

کرونــا بیشــترین  گفــت: ورزش هــای آبــی از شــیوع 
خســارت را متحمــل شــده و بســیاری از مربیــان و 

ناجیــان غریــق تغییــر شــغل دادنــد.
گفت وگــو بــا تســنیم ، بــه  محســن تابش فــر در 
تشــریح عملکــرد هیئــت نجات غریــق در ســال 
99 پرداخــت و اظهــار داشــت: متأســفانه ســال 
کرونــا تمــام  گذشــته بــه دلیــل شــیوع بیمــاری 
کــن ورزش هــای آبــی بســته بــود و بســیاری  اما
از اســتخرداران متضــرر شــدند و خســارت های 

زیــادی بــه بخــش ورزش هــای آبــی وارد شــد.
ــت  ــای هیئ ــیاری از فعالیت ه ــه داد: بس وی ادام
بــه دلیــل تعطیــل بــودن اســتخرها لغــو شــده و 
گذشــته فعالیــت هیئــت  گفــت ســال  می تــوان 
تقریبًا صفر بود و تنها در بخش آموزشــی، آن هم 

بــه صــورت مجــازی فعــال بودیــم.
ــریح  ــا تش ــتان ب ــق اس ــات غری ــت نج ــس هیئ رئی
فعالیت هــای آموزشــی این هیئــت، خاطرنشــان 
نگــه  آمــاده  بــرای  غریــق  نجــات  هیئــت  کــرد: 
مســتمر  صــورت  بــه  غریــق،  ناجیــان  داشــتن 
کاس هــاس ارتقــاء و دانش افزایــی را بــه شــیوه 
کــرد و در طــول ســال گذشــته حــدود  وبینــار برگــزار 
کاس هــای مختلــف دانش افزایــی ویــژه  2۰ دوره 
ناجیــان  غریــق بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد تــا 

حداقــل دانــش آنهــا حفــظ شــود. 
کاس هــا  شــرکت کنندگان  تعــداد  حــال  با ایــن 
نســبت به ســال های گذشــته، بــه ویــژه در بخش 
کــرده بــود چــون بســیاری  کاهــش پیــدا  آقایــان 
از ناجیــان غریــق بــرای امــرار معــاش مجبــور بــه 
تغییــر شــغل شــدند، با ایــن حــال بانــوان حضــور 

کاس هــا داشــتند. پررنگ تــری در 
کرونــا موجــب بیــکاری  تابش فــر بــا بیان اینکــه 
گســترده در حــوزه ورزش هــای آبــی شــده اســت، 
گفــت: بخــش بســیار زیــادی از مربیــان و ناجیــان 
غریــق بــه دلیل تعطیلی اســتخرها بیکار شــدند و 
در نتیجــه بــرای تأمیــن مخــارج زندگــی به ســمت 
مشــاغل دیگــری رفتــه و از رشــته نجــات غریــق 

جــدا شــدند. 
ــیوع  ــارت را از ش ــترین خس ــی بیش ــای آب ورزش ه
ــا وجــود  ــد. بیشــتر رشــته های ورزشــی ب ــا دی کرون
کرونا فعالیت خودشان را حتی به صورت  شیوع 
گرفتنــد، امــا اســتخرها تعطیــل  محــدود از ســر 

ــد و فعالیتــی صــورت نمی گرفــت. شــده بودن
ــتخرداران در وضعیــت زرد  ــان داشــت: اس وی بی
کرونایــی، شــرایط بازگشــایی اســتخرها را  و آبــی 
کار از نظــر مالــی بــرای آنها مقرون  داشــتند اما ایــن 
بــه صرفــه نبــود. چــون هــر لحظــه امــکان داشــت 
کــرده و بــه وضعیــت قرمــز و نارنجــی  شــرایط تغییــر 
ــم. از طرفــی هزینــه نگهــداری اســتخرها،  بازگردی
چــه از نظــر ســخت افزار و تأسیســات الزم و چــه 
از نظــر تعــداد نیــروی انســانی، بــاال اســت و فشــار 
گــر  مالــی باالیــی بــر اســتخرداران وارد می کنــد و ا
بازگشــایی و راه انــدازی اســتخر، توجیــه اقتصادی 
هــم  اســتخرداران  طبیعتــًا  باشــد،  نداشــته 
اســتخرها را راه انــدازی نمی کننــد و همیــن اتفــاق 

هــم رخ داد.
رئیــس هیئــت نجــات غریــق اســتان افــزود: بــا 
توجــه بــه شــرایط اصفهان در اســفندماه گذشــته 
رســیده  و حتــی ســفید  آبــی  بــه وضعیــت  کــه 
کــه در ســال جــاری  بودیــم، امیــد زیــادی داشــتیم 

اســتخرها بازگشایی شــوند، اما متأســفانه با موج 
کــه بعــد از عیــد نــوروز بــه  کرونــا  ســنگین و فعلــی 
کــه چــه زمانــی دوبــاره بــه  وجــود آمــده نمی دانیــم 

ــا ســفید می رســیم.  وضعیــت آبــی و ی
کسیناســیون  وا و  بیایــد  کســن  وا گــر  ا شــاید 
بــرای  الزم  خاطــر  اطمینــان  و  گرفتــه  صــورت 
امیــدی  ســوی  کــور  بیایــد،  وجــود  بــه  مــردم 
ســال  در  مــردم  حــال  هــر  بــه  باشــیم.  داشــته 
گذشــته بــه درســتی از ورزش هــای آبــی اســتقبال 
دارنــد.  تــرس  بیمــاری  از  همــه  چــون  نکردنــد 
اصلــی  معضــل  را  مالــی  مشــکات  تابش فــر 
خاطرنشــان  و  دانســته  ورزشــی  هیئت هــای 
کــرد: متأســفانه هیئــت نجــات غریــق در ســال 
گذشــته درآمــدی نداشــت؛ درآمدهــای هیئــت از 
فعالیت اســتخرها و برگزاری کاس های آموزشــی 
گذشــته  تأمیــن می شــود و متأســفانه در ســال 
کاس هــای  ــوده و  کــن ورزشــی مــا غیرفعــال ب اما
 آموزشــی برگــزار نشــد و هیئــت هیــچ درآمــدی 

نداشت. 
هیئــت نجــات غریــق در شــرایط عــادی، هیئــت 
کاس هــا، درآمــد  مســتقلی اســت و بــا برگــزاری 
الزم بــرای هزینه هــای جــاری و آموزشــی هیئــت را 
بــه دســت مــی آورد و بــه دســتگاه خاصــی وابســته 

نیســت.
ورزش  مســئوالن  از  هرکــدام  کــرد:  اضافــه  وی 
اســتان رســالتی دارنــد و بایــد از همــه رشــته های 
ــزء  ــز ج ــق نی ــات غری ــد. نج کنن ــت  ــی حمای ورزش
رشــته های اســت که از جانب مســئوالن حمایت 
نــگاه  جاری ایــن  ســال  در  امیدواریــم  و  شــده 

حمایتــی ادامــه داشــته باشــد.

رئیس هیئت نجات غریق استان اصفهان:

ورزش های آبی از شیوع کرونا بیشترین خسارت را متحمل شد
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در خیلــی از فرهنگ هــای امــروزی، الغــری مــورد 
کــه بایــد  پســند زنــان و مــردان اســت؛ امــا چیــزی 
مدنظــر داشــته باشــید ســامت فــرد اســت، چــون 
فقــط ظاهــر نیســت کــه اهمیــت دارد. شــما ممکــن 
اســت 90 کیلو باشــید اما سالم باشــید، در حالی که 
کیلویــی دچــار مشــکاتی در ســامتی  یــک فــرد ۴۴ 

خــود باشــد. 
همه چیز به بدنتان، سابقه ژنتیکی تان و غذاهایی 

که می خورید برمی گردد.
کمبــود ویتامین هــا و   خیلــی از افــراد چــاق دچــار 
کــه معمــوال پنهــان می مانــد. شــاید  امــاح هســتند 
کــه دارای  گر بدانید خیلی از افــرادی  تعجــب کنیــد ا
اضافــه وزن هســتند، ســوءتغذیه هــم دارنــد؛ زیــرا 
تغذیــه ی درســتی ندارنــد و همیــن مســئله در مــورد 

افــراد الغــر نیــز صــدق می کنــد.
ریزش موی زیاد

الغــر بــودن در بیشــتر مواقــع نیازمند ایــن اســت 
کمتــر بخوریــد. حاال ایــن را بــه خاطــر داشــته  کــه 
ــه همیشــه هم این طــور نیســت و برخــی  ک باشــید 
از افــراد بــه طــور طبیعــی ســوخت و ســاز ســریعی 
کــه بــه آن هــا اجــازه می دهــد هــر چــه دوســت  دارنــد 
کالــری  دارنــد بخورنــد. امــا افــراد الغــر معمــواًل 2۵00 
کــه بــه آن نیــاز دارنــد دریافت نمی کنند،  روزانــه ای را 
کــه بدنشــان بایــد  بنابرایــن ویتامین هــای ضــروری 

بگیــرد تأمیــن نمی شــود.
مــو  ریــزش  ویتامیــن،  کمبــود  عامــت  بارزتریــن 
کــه چــرا موهــای  اســت. دالیــل زیــادی وجــود دارد 
شــما می ریزنــد امــا یکــی از عمده تریــن دالیــل، از 
ــی  ــت. ویتامین های ــذی اس ــواد مغ ــت دادن م دس
ماننــد B، C، D، E، و آهــن، زینــک و ســلنیوم تنهــا 
کــه  چنــد مــورد از ویتامین هــا و اماحــی هســتند 

کمبــود آن هــا می توانــد ســبب ریــزش مــو شــود.
ُپرکاری تیروئید

کــه می توانــد باعــث  یکــی از اصلی تریــن مشــکاتی 
شــود یــک نفــر بســیار الغــر باشــد، ُپــرکاری تیروئیــد 
اســت. وقتی صحبت از عملکرد تیروئید می شــود، 
احتمــااًل تصــور می کنیــد اختــال عملکــرد تیروئیــد 
کــه قــادر بــه  فقــط بــه آن هایــی مربــوط می شــود 
ُپــرکاری تیروئیــد هــم  امــا  کاهــش وزن نیســتند؛ 
می توانــد بســیار مسئله ســاز باشــد. این افــراد بــه 
طــرز ناراحت کننــده ای الغرنــد زیــرا تیروئیــد آن هــا 
تیروئیــد  غــده  می کنــد.  فعالیــت  حــد  از  بیــش 
ــد. کن ــدن مشــکاتی ایجاد  ــام ب ــرای تم ــد ب می توان

به سختی گرم شدن بدن
چرا افراد الغر همیشــه سردشــان است؟ شاید شما 
هــم افــراد الغری را دیده باشــید که وســط تابســتان 
کــت می پوشــند. خیلــی چیزهــا می تواننــد باعــث  ژا
از  باشــد،  مــدت ســردش  تمــام  نفــر  یــک  شــوند 
جملــه تیروئیــد؛ امــا تیروئیــد تنهــا عامــل نیســت، 
کم خونــی  کمبــود آهــن نیــز می توانــد ســبب  زیــرا 
کافــی در خــون خــود ندارند  کــه آهــن  شــود. افــرادی 
کافــی نیســت اغلــب  گلبول هــای قرمــز خونشــان  و 
گــرم شــدن بدنشــان مشــکل دارنــد. آن هایی  بــرای 
کســیژن کافــی در بــدن خود  کــه کم خون هســتند، ا
کنــد. ندارنــد و ایــن می توانــد احســاس ســرما ایجاد 

مشکالت باروری
ــا مشــکات  کــه اضافــه وزن دارنــد معمــواًل ب زنانــی 
گــر شــما زیاد الغر باشــید هم  بــاروری مواجه انــد امــا ا
بــه احتمــال زیــاد دچــار مشــکات بــاروری خواهیــد 
شــد. در واقــع الغــر بــودن به ایــن معنــی نیســت 
کــه شــما می توانیــد بــه راحتــی بــاردار شــوید. ســطح 
ــه ســرعت از حــد نرمــال  ــد ب هورمــون شــما می توان
خــارج شــود و ایــن اتفــاق تمــام سیســتم باروری تان 

کنــد. را از تعــادل خــارج 
دیابت

در  نیــز  را  دیابــت  کــه  تعجــب می کنیــد  احتمــااًل 
بــودن  الغــر  زیــاد  بــه  مربــوط  مشــکات  لیســت 
می بینیــد. بیشــتر افــراد فکــر می کننــد دیابــت فقــط 
ــراد چــاق اســت؛ امــا دیابــت در واقــع  ــه اف ــوط ب مرب
کــه می خورید. پیــش از  مربــوط بــه غذاهایــی اســت 
هــر چیــزی، دیابــت می توانــد علــت ژنتیکــی داشــته 
خانوادگــی  ســابقه ی  شــما  گــر  ا بنابرایــن  باشــد، 

ــما  ــه ش ــس احتمال اینک ــید، پ ــته باش ــت داش دیاب
کــه  هــم دیابــت بگیریــد وجــود دارد، حــاال هــر وزنــی 

ــید. ــته باش داش
چــون  می کنــد  تصــور  الغــر  فــرد  یــک  دوم اینکــه 
چــه  هــر  اســت  مجــاز  پــس  نــدارد  وزن  اضافــه 
کــه تمــام  می خواهــد بخــورد. واقعیت ایــن اســت 
سالمی نیســت،  کار  خــوردن  فــود  فســت  مــدت 
فرقــی هــم نمی کنــد وزنتــان چقــدر باشــد. شــما در 
اثــر عادت هــای نادرســت غذایــی هــم می توانیــد 

گــر الغــر باشــید. دیابــت بگیریــد، حتــی ا
بیماری قلبی

در  امــا  نــدارد  چربــی  کمــرش  دور  الغــر،  آدم 
دارد.  اضافــی  چربــی  کبــدش  و  قلــب  اطــراف 
واقعــًا  می توانــد  چربــی  کــه  مشکل اینجاســت 
ک باشــد امــا بیشــتر الغرهــا تصــور می کننــد  خطرنــا

ندارنــد. اضافــی  چربــی  و  هســتند  ســالم 
کــه  فــردی  یــک  کــه  ایــن اصــًا عجیــب نیســت 
کــم وزن اســت، مشــکل قلبــی داشــته باشــد. چربــی 
ک اســت، هــر وزنــی  اضافــی در اطــراف قلــب خطرنــا

کــه داشــته باشــید.
سیستم ایمنی ضعیف

کنیــد،  گــر می خواهیــد سیســتم ایمنی تان را قــوی  ا
بایــد ســبزیجات بــرگ دار و دیگــر ســبزیجات و میــوه 
بخوریــد. امــا خیلــی از افــرادی کــه زیــاد الغرنــد علــت 
گرســنگی  کــه بــه خودشــان  الغری شــان این اســت 
از حــد  بیــش  و سازشــان  یــا ســوخت  می دهنــد 
کــه خیلی هــا مــواد  فعــال اســت. مشکل اینجاســت 
مغــذی مــورد نیــاز سیستم ایمنی شــان را دریافــت 

نمی کننــد.

وقتــی شــما خیلــی الغــر هســتید، می توانیــد بــه 
دچــار  را  آن  و  بیاوریــد  فشــار  سیســتم ایمنی تان 
کنیــد، بنابراین ایــن سیســتم هــم بــه  کمبودهایــی 
کرد. قسمت ناراحت کننده ی  کار نخواهد  درستی 
کــه وقتی ایمنــی بدنتــان ضعیف  مســئله این اســت 
اســت، شــما مســتعد انــواع و اقســام بیماری هــا 
خواهیــد بــود. ضمنــًا یــک سیســتم ایمنی ضعیــف 
ــز  ــرطان ها نی ــه س ــا ب ــتعد ابت ــما را مس ــد ش می توان

بکنــد.
پوکی استخوان

پوکــی اســتخوان عارضــه ای اســت که خیلــی از افراد 
ســالمند را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. اســتخوان ها 
می شــکنند. این  راحتــی  بــه  و  شــده  شــکننده 
کــه در اثر رژیــم غذایی  عارضــه اغلب مشــکلی اســت 
می دهــد.  رخ   D ویتامیــن  کمبــود  و  نادرســت 
کمبود اســتروژن نیز نقش قابل توجهی  همچنین 

ــه پوکــی اســتخوان دارد. در ابتــا ب
مشکالت قاعدگی

کــه وزن شــما در  بی نظمی هــای قاعدگــی وقتــی 
حد قابل قبولی نباشــد، عجیب نیســتند. با نرمال 
نبــودن وزن بدن ممکن اســت مشــکات نابــاروری 
کــه بــدن شــما آن گونه که  را تجربــه کنیــد، امــا وقتــی 

کار نمی کنــد، بایــد بررســی پزشــکی شــوید. بایــد 
یــک زن جــوری طراحــی  بــه عنــوان  بــدن شــما 
کــه ماهــی یــک بــار دیــواره ی رحمتــان فــرو  شــده 
بریــزد. وقتــی سیســتم بــاروری خــوب کار نمی کنــد، 
ــر بگــذارد؛ زیــرا  می توانــد روی خلق وخویتــان نیــز اث

پــای خیلــی از هورمون هــا در میــان اســت.
اختالالت خوردن

کــه بــا دیــدن یــک فــرد الغر  یکــی از اولیــن چیزهایــی 
کــه آن هــا  بــه ذهنمــان خطــور می کند ایــن اســت 
امــروزه  باشــند.  شــده  خــوردن  اختــاالت  دچــار 
حتمــًا شــنیده اید کــه بعضــی از افــراد دچار آنورکســیا 
تأثیــر  دلیــل  بــه  افــراد  هســتند. این  بولیمیــا  یــا 
گرفتــن از فرهنــگ غالــب دچــار اختــاالت خــوردن 
می شــوند، زیــرا از بــدن و انــدام خود راضی نیســتند.

ضعف عضالنی
کمبــود مــواد مغــذی بــر تمــام بــدن اثــر می گــذارد، از 
جملــه عضــات. عضــات شــما بــرای ســالم و قــوی 
بــودن بــه پروتئین نیــاز دارند و وقتی پروتئین کافی 
نمی خوریــد، عضاتتــان ضعیــف خواهنــد شــد. 
کالــری نیــاز دارد  بــدن شــما روزانــه بــه 1۵00 تــا 2000 
تــا فرایندهــای حیاتــی اش را خــوب پیــش ببــرد. 
کــردن می توانــد  کالــری دریافــت  کمتــر از ایــن میــزان 
کــرده و مشــکاتی بــه  کمبودهایــی در بدن ایجــاد 

بــار بیــاورد.
لباس هایی که اندازه تان باشند پیدا نمی کنید

گــر زیــاد الغــر باشــید، لبــاس خریــدن دیگــر برایتــان  ا
ــر ســایزهای رایــج جامعــه  گ لذت بخــش نیســت. ا
می توانیــد  ســختی  بــه  نشــوند،  خوب اندازه تــان 
که روی بدنتان خوب بنشــیند.  کنید  چیزی پیدا 
نظــر  از  اســت  ممکــن  جیــن  شــلوارهای  مثــًا 
قدی اندازه تــان باشــند اما در قســمت کمر یــا ران ها 
خــوب فیت تــان نشــوند. آیــا می دانســتید خیلــی از 
افــراد الغــر اغلــب از فروشــگاه های لبــاس بچه گانــه 

خریــد می کننــد؟!
خستگی و بی انرژی بودن

خســته  هــم  زود  هســتید،  الغــر  خیلــی  وقتــی 
بدنتــان  می خوریــد،  چیــزی  وقتــی  می شــوید. 
گرفتــه شــده از غــذا را بــه  مقــداری از مــواد مغــذی 
عنــوان انــرژی ذخیــره می کند. از آنجایــی که احتمااًل 
انرژی تــان  ذخایــر  نمی خوریــد،  کافــی  به انــدازه 
نیز انــدک اســت. بنابرایــن انجــام فعالیــت ســاده ای 
مثــل پیــاده روی تــا فروشــگاه محــل می توانــد بــرای 
شما تقریبًا غیرممکن باشد. افراد خیلی الغر انرژی 
کــردن و عضلــه ســازی را ندارنــد. الزم بــرای ورزش 

کالم آخر
تــوده  شــاخص  کــه  را  هرکســی  پزشــکی  جامعــه 
الغــر  خیلــی  باشــد،   18.۵ از  کمتــر  بدنــی اش 
تــوده  شــاخص  بــرای  هــدف  طیــف  می دانــد. 
گــر 1۵ درصــد  بدنــی بایــد تقریبــًا 19 تــا 2۴ باشــد. ا
ــًا  ــد تدریج ــتید، بای ــُبک تر هس ــان س از وزن ایده آل ت

کنیــد. اضافــه  وزن  مقــداری 

آیا الغر بودن همیشه نشانه ی سالمتی است؟

عالئمی که نشان می دهند بیش از حد وزنتان کم است
خبرربخ

کپسول هوشمند شایعترین عالئم هشداردهنده ابتال به دیابتدرمان دیابت با 
خبرربخخبرربخ

ــرای صدهــا میلیــون نفــر  ــه انســولین ب تزریــق روزان
ــه دیابــت دردسرســاز اســت و بلعیــدن یــک  مبتاب
کــی روشــی بســیار آســان تر محســوب  قــرص خورا
کنــون محققــان دانشــگاه نیویــورک  ا می شــود و 
ابوظبــی )NYU( روش جدیــدی بــرای قــرار دادن 
کــه  کرده انــد  کپســول هایی ایجاد  در  انســولین 
می توانــد از طریــق معــده بــه جریــان خــون منتقــل 

و در زمــان نیــاز در بــدن آزاد شــود.
بیمــاری دیابــت بــا ســطوح متناقــض انســولین، 
خــون،  در  گلوکــز  ســطح  تنظیم کننــده  هورمــون 
بــا  بیمــاری  معمول ایــن  به طــور  و  شناســایی 
کنتــرل  تزریق هــای زیــر جلــدی منظــم از انســولین 
می شــود، امــا ممکــن اســت اســتفاده از انســولین 
بــرای خــود بیمــاران دشــوار باشــد و باعــث شــود 
برخــی از افــراد از میــزان دوز دارو مــورد نیــاز مصرفــی 

کننــد. صرف نظــر 
گــزارش اریــک نیــوز، وشــی مناســب در ایــن مــورد  بــه 
کــه متاســفانه  اســتفاده از قــرص انســولین اســت 
توســعه این نــوع سیســتم بســیار مشــکل اســت. 
ــل  ــه قب ک ــت  ــکننده اس ــول ش ــک مولک ــولین ی انس
از اینکــه درمــان جادویــی داشــته باشــد، بــه ســرعت 
در معــده تجزیــه می شــود. بنابرایــن بیشــتر چالــش 
دانشــمندان یافتــن راه هایــی بــرای بســته بندی 
کــه بتواند  انســولین اســت تــا بــه حــدی زنــده بمانــد 
در دیــواره روده نفــوذ کنــد و وارد جریان خون شــود.
ابوظبــی   NYU در  محققــان  حاضــر،  حــال  در 
انجــام  را  کار  که ایــن  کردنــد  سیســتمی ایجاد 
نانــوذرات  کــه  را  آنچــه  گــروه  می دهد. ایــن 
کــی وابســته به ایمــن  چارچــوب آلــی پیونــد خورا
کردنــد. در ایــن  کپســول ایجاد  )nCOF( نامیدنــد در 
ــو از انســولین در  کمــک صفحــات نان ــا  کپســول ها ب
برابــر محیــط نامســاعد معــده محافظــت و ســپس 
از طریــق روده بــه جریــان خــون راه پیــدا می کننــد.
بگیرنــد،  قــرار  خــون  در  nCOF هــا  هنگامی کــه 
می تواننــد به طــور خــودکار ســطح انســولین بیمــار را 
کــرده و فقط در صورت نیــاز دارو را آزاد کنند.  کنتــرل 
کامــا هوشــمندانه اســت.  مکانیــزم موجــود در آن 
کــه در منافــذ  کوچــک اســت  گلوکــز یــک مولکــول 
ــا افزایــش  گنجانــده می شــود و ب  nCOF موجــود در

گلوکــز بــه ذرات نانــو فشــار وارد می شــود،  ســطح 
کــه انســولین در آن موجود اســت. این روش  جایــی 
از طریــق دیگــری نیــز موثــر واقــع شــده اســت؛ بــا 
کاهــش دوبــاره ســطح گلوکز خون، ترشــح انســولین 

کنــد می شــود. آن نیــز 
ــد:  فــرح بنیتــو، محقــق اصلی ایــن تحقیــق می گوی
از  اســتفاده  در  موجــود  موانــع  بــر  روش  »ایــن 
بــا  و  کــرده  غلبــه  انســولین  حــاوی  قرص هــای 
انســولین  از  مملــو   nCOF نانــوذرات از  اســتفاده 
دفــاع  معــده  محیــط  برابــر  در  آنهــا  از  توانســتیم 
نیــز  گلوکــز  افزایــش  بــه  نســبت  همچنیــن  و 
کنــش ســریع  کنیم. ایــن فنــاوری وا کنش ایجــاد  وا
بــه افزایــش قنــد در خــون نیــز می باشــد و از مصــرف 
بیــش از حــد انســولین نیــز جلوگیــری می کنــد و 
به طــور چشــمگیری باعــث بهبــود رفــاه بیمــاران 

می شــود.« دیابتــی 
موش هــای  روی  شــده  انجــام  آزمایش هــای  در 
دو  ظــرف   nCOFs کــه  شــد  مشــخص  دیابتــی، 
گلوکــز  ســاعت پــس از بلعیــدن نانــوذرات، ســطح 
خــون موش هــا را بــه حــد طبیعــی برمی گردانــد.
در  کــی  خورا انســولین  تحویــل  دیگــر  روش هــای 
 HDV-I و Oramed حــال توســعه اســت، دو روش
قبــا توســط ســازمان غــذا و داروی ایاالت متحــده 
روش  همچنــان  امــا  شــده اند  تاییــد   )FDA(
کــه مســتقیما انســولین را بــه  میکروســوزن هایی 
دیــواره روده تزریــق می کننــد، مســیر منحصــر بــه 

فردتــری طــی می کننــد.
 nCOF جدیــد سیســتم  کــرد:  اظهــار  گــروه  ایــن 
چنــد مزیــت دارد؛ انســولین نــه تنهــا بــا موفقیــت از 
گــوارش حفــظ می شــود،  طریــق مســیر دســتگاه 
کــه می توانــد افزایــش  بلکــه اولیــن مــوردی اســت 
قنــد خــون را هــدف قــرار دهــد. به عــاوه، نانــوذرات 
کــه  ظرفیــت باالیــی بــرای ذخیــره انســولین دارنــد 

حــدود ۶۵ درصــد وزن آنهاســت.
بــه  منافــع  آیا ایــن  بررســی اینکه  بــرای  مطمئنــا 
انســان منتقــل می شــود، کار بیشــتری الزم خواهــد 
بــود. امــا با ایــن وجــود یــک پیشــرفت امیدوارکننــده 

محســوب می شــود.
 Chemical Science نتایج ایــن تحقیــق در مجلــه

منتشــر شــده اســت.

دیابت یکی از اختال های ناشــی از ســبک زندگی 
تمامی اندام هــای  کــه می توانــد ســامت  اســت 

بــدن را بــه خطر انــدازد.
دو نــوع دیابــت موســوم بــه دیابــت نــوع یــک و دو 
شــناخته شــده اســت. نــوع یــک در اصــل ماهیتــی 
ژنتیکــی دارد امــا دیابــت نــوع دو، دیابتــی اســت که 

ناشــی از ســبک زندگــی اشــتباه اســت.
ــه  ــه ب ــز« در ادام ــتان تایم ــن »هندوس ــریه آنای نش
کــه  کتورهــای مرتبــط بــا ســبک زندگــی  برخــی از فا
خطــر ابتــا بــه دیابــت را افزایــش می دهنــد، اشــاره 

کــرده اســت:
کی های ناسالم - مصرف خورا

- عدم تحرک
- عدم مراجعه به پزشک برای چکاپ

- عدم کنترل وزن
همچنیــن نشــانه های هشــداردهنده ای وجــود 
کــی از لــزوم کنتــرل قند خون پیــش از  کــه حا دارنــد 
کــه می تــوان به مــوارد  افزایــش بیمارگونــه آن اســت 

کــرد: زیــر اشــاره 
ــه  ــرف آب ب ــم مص ــه رغ ــر ب گ ــنگی: ا ــاس تش - احس
الزم  می کنیــد،  تشــنگی  احســاس  مــداوم  طــور 
کنیــد.  اســت وضعیــت قنــد خــون خــود را چــک 
کلیه هــا برای  هنگامی کــه بــه دیابــت مبتا باشــید، 
ــه فعالیــت بیشــتر  ــز اضافــی مجبــور ب گلوک تنظیــم 

می شــوند. 
گلوکــز از طریــق ادرار دفــع می شــود و همــراه بــا  ایــن 
آن، برخی از مواد معدنی بســیار ضروری نیز همراه 
که ایــن فرآینــد،  بــا مایعــاِت بــدن دفــع می شــوند 

کمبــود آب بــدن را بــه همــراه دارد.
کــم شــدن  - تکــرر ادرار: در واقــع تکــرر ادرار از دالیــل 
کــه در بــاال ذکــر شــد  آب بــدن اســت. همانطــور 
کنــد و بنابرایــن  گلوکــز مــازاد را دفــع  بــدن نیــاز دارد 
افــراد مبتــا بــه دیابــت دچــار تکــرر ادرار می شــوند 
و ایــن وضعیــت عامــل از دســت رفتــن آب بــدن 

ــت. اس
گرســنگی: بــدن فــرد مبتــا بــه دیابــت  - احســاس 
منظــور  بــه  نیــاز  مــورد  گلوکــز  هضــم  بــه  قــادر 

گلوکــز  زمانیکه ایــن  نیســت.  انــرژی  آزادســازی 
اضافــی هضــم نشــود احســاس می کنیــد از میــزان 
کافــی برخــوردار نیســتید و ایــن امــر ممکــن  انــرژی 
گرســنگی به دفعات  اســت منجر به بروز احســاس 

در طــول روز شــود.
- خشــکی پوســت: قنــد خــون باال باعث می شــود 
بافت هــای پوســت بیشــتر در معــرض خشــکی 
قــرار بگیرنــد. از ایــن رو ممکــن اســت دچــار خــارش 
قــرار  پوســتی  عفونت هــای  معــرض  در  و  شــوید 

بگیریــد.
گزگــز در اندام هــا: بیمــاری دیابــت بــه  - احســاس 
کــه از مغز به اندام ها ســیگنال ارســال  عصب هایــی 
می کننــد، آســیب می رســاند و بــه همیــن دلیــل 
فــرد دیابتــی احســاس بی حســی و گزگــز را در برخی 

از اندام هــا تجربــه می کنیــد.
- تاخیــر در بهبــود زخــم: دیابــت رونــد بازســازی 
کنــد می ســازد و از ایــن رو رونــد بهبــودی  ســلول را 

ــی رود. ــش م ــته پی ــت آهس ــم و جراح زخ
- بــروز زخم هــای دیابتــی: زخم هــای دیابتــی بــر اثــر 
آســیب دیدگــی عروق خونــی ناشــی از دیابت ایجاد 

می شــوند.
- الغــر شــدن: برخــی از افــراد مبتــا بــه دیابــت 
انســولین  زیــرا  می کننــد  تجربــه  را  وزن  کاهــش 
مــورد  انــرژی  گلوکــز  نمی دهــد  اجــازه  کافــی  نا
کنــد. از ایــن رو، بــدن شــروع بــه  نیــاز بــدن را آزاد 
ــرژی مــورد  ــا ان ســوزاندن چربــی موجــود می کنــد ت
موجــب  شــرایط  کند. ایــن  تامیــن  را  خــود  نیــاز 

می شــود. وزن  کاهــش 
برخــی از افــراد بیشــتر در معــرض خطــر ابتــا بــه 
کتورهــای خطــرزا در  دیابــت قــرار دارنــد. از جملــه فا
بروز ایــن بیمــاری می تــوان بــه مــوارد زیر اشــاره کرد:

- افراد باالی ۴۵ سال که تحرک کافی ندارند
- افرادی که اضافه وزن دارند

- افرادی که اصا ورزش نمی کنند
کــه ســابقه خانوادگــی ابتــا بــه دیابــت  - افــرادی 

دارنــد
- افرادی که دچار مشکل فشار خون هستند

- افرادی که دچار مشکل کلسترول باال هستند

خبر

کــه بهتــر اســت  در ایــن خبــر ۱۰ مــورد از رفتارهایــی را 
کند،  یک بیمار هنگام مراجعه به پزشــک رعایت 
عنــوان شــده اســت.در مقالــه ای در ســی ان ان، 
کــه از هــر شــش بیمــار،  کرده انــد  گــزارش  پزشــکان 
یک مورد معموال مشــکل ســاز اســت و تقریبا روند 
گاهــی بیمــاران بــا پزشــک  کنــد می کنــد.  درمــان را 
خود صادق نیســتند و ممکن اســت حتی از آن ها 
کــه در بیشــتر  کمــک خاصــی بخواهنــد  لطــف و 
کار را بــرای پزشــکان دشــوارتر می کنــد و هــر  مــوارد 
کــه  روز رو بــه افزایــش اســت، جــای تعجــب نیســت 
ــاد اســت.  چــه میــزان فرســودگی شــغلی بســیار زی
ــکان  ــه پزش ــی را ب ــای خاص ــاران چیزه ــی بیم وقت
بــه  را  بیمــار  ســامتی  می توانــد  می گویند، ایــن 
خطــر بینــدازد، درمان هــا را کــم اثــر و رابطــه پزشــک 
کنــد. در اینجــا لیســتی از مــواردی  و بیمــار را خــراب 
کننــد  گفتــن آن هــا اجتنــاب  کــه بیمــاران بایــد از 

آورده شــده اســت:
۱. در بیان واقعیت درد خود کامال صادق 

باشید
وقتــی بیمــاران عائــم، انتخــاب ســبک زندگــی، 
اهمیــت  کــم  را  جانبــی  عــوارض  یــا  درد  ســطح 
اغــراق می کننــد، معمــوال متوجــه  یــا  پنداشــته 
نمی شــوند که ایــن امــر می توانــد بــر کیفیــت زندگی 
کــه دریافــت می کننــد  کیفیــت درمانــی  آن هــا و 
گفتــن همچنیــن می توانــد  تاثیــر بگــذارد. دروغ 
ک باشــد، زیــرا ممکن اســت باعــث مصرف  خطرنــا

بیــش از حــد یــا تداخــل دارو شــود.
۲. از گفتن هر چیز موهن، بلند، خصمانه یا 

کنایه آمیز اجتناب کنید
کــه پزشــکان افــراد  کثــر مــردم می داننــد  گرچــه ا ا
کــه  منظمی نیــز هســتند، امــا برخــی معتقدنــد 
پزشــکان هرگــز مجــاز به اشــتباه نیســتند. بیمــاران 
کــه پزشــکان بــه نوعــی شــریک زندگی  بایــد بداننــد 
آن هــا هســتند و گفتــار جنگجویانــه یــا تنــد و زننده 

ــه رابطــه آســیب می رســاند. فقــط ب

۳. از گفت وگو با پزشک خارج از ساعت کاری 
بپرهیزید

ــی شــخصی  ــراد زندگ پزشــکان نیــز ماننــد ســایر اف
کــه شــامل بیــرون رفتــن بــه صــورت  خــود را دارنــد 
عمومــی در مجالــس اســت. هنگامی کــه بیمــاران 
گلــف، یــا در یــک رویــداد  در رســتوران ها، در زمیــن 
اجتماعــی بــا پزشــک مواجــه می شــوند، بایــد از 
کننــد.  درخواســت مشــاوره پزشــکی خــودداری 
دقیقــا ماننــد بیمــاران، پزشــکان نیــز نمی خواهند 

کننــد. کار  کاری،  خــارج از ســاعت 
۴. از سایر پزشکان شکایت نکنید

هنگامی کــه بیمــاران از پزشــکان دیگــر شــکایت 
می کننــد، ناخواســته این پیــام را بــه پزشــک خــود 
که ایــن یــک بیمــار پرچالــش  منتقــل می کننــد 
کــه پزشــک  اســت در نتیجــه ســبب می شــوند 
کنــد.  گاهــی از معالجــه و درمــان بیمــار خــودداری 
از  پزشــک  یــک  نــزد  می شــود  توصیــه  بنابریــان 

همکارانــش، شــکایت نشــود.
کنش زیاد برای هر دردی خودداری  ۵- از وا

کنند
بایــد  شغل شــان،  ماهیــت  دلیــل  بــه  پزشــکان 
ــد  ــات مجبورن ــی اوق گاه ــد و  ــان دهن ــی نش همدل
کــه پــس  خبرهــای بــدی را بــه بیمارانــی برســانند 
تجربــه  را  احساســی  شــدید  کنش هــای  وا آن  از 
شــدید  احساســات  از  بایــد  بنابرایــن  می کننــد، 
جزئــی  حــوادث  برابــر  در  زیــاد  عکس العمــل  و 
ماننــد بریدگــی، خــراش یــا مــوارد پیــش پــا افتــاده 

کننــد. خــودداری 
۶. خودداری از درخواست هر لطفی که 

پزشک را به دردسر بیندازد
گاهــی بیمــاران درخواســت هایی از پزشــکان دارند 
کــه آن هــا را بــه دردســر می انــدازد؛ مثــا ممکــن 
برایشــان  کــه  بخواهنــد  خــود  پزشــک  از  اســت 
گواهــی مرخصــی بنویســند آن هــم در شــرایطی 
کار بودنــد. بیمــاران بایــد  کــه قــادر بــه بازگشــت بــه 

کشــور یــا  کــه پزشــکان باالتــر از قوانیــن  بداننــد 
ــد. کنن ــل  ــد عم ــه نبای ــن بیم قوانی

۷. از بیان این جمله که »من در اینترنت 
مقاله ای را در این باره خوانده ام« بپرهیزند

اینکــه بیمــار به مراقبــت از خود عاقه مند می شــود 
و می خواهــد بــا خوانــدن مقــاالت به صــورت آناین 
دربــاره بیمــاری بیشــتر بیامــوزد، هرگــز چیــز بــدی 
نیســت. با ایــن حــال، خودآزمایــی بــدون صحبــت 
کــه می تواند  اولیــه بــا یک پزشــک یک لغزش اســت 
باعــث اضطــراب بی دلیــل در بیمــاران شــود و گاهی 
اوقــات می توانــد منجــر بــه عواقــب فاجعــه بار ناشــی 

از شــرایط خوددرمانــی شــود.
۸- بیش از حد درخواست نکنند

که اشــاره شــد پزشــکان شــریک بیماران  همانطور 
در مراقبت هــای بهداشــتی هســتند نــه خدمــه 
معالجــه،  مــداوم  درخواســت  بنابرایــن  آن هــا، 
آزمایــش، دارو و ارجــاع می توانــد آزاردهنــده باشــد، 
کــه بتوانــد  زیــرا بــرای پزشــک بســیار ســخت اســت 
کافــی بــرای ریشــه یابــی مســائل پزشــکی  زمــان 

بیمــار داشــته باشــد.
۹. از پرسش هر نوع سوال بی وقفه بپرهیزند

ــا لیســتی از  کــه ب پزشــکان بــه ســرعت از بیمارانــی 
ســواالت در مــورد وضعیــت پزشــکی خــود مراجعــه 
می کننــد، فاصلــه می گیرنــد. البتــه طبیعــی اســت 
کــه بیمــار در مــورد وضعیــت ســامت خود کنجکاو 
باشــد، امــا زیــر ســوال بــردن عملکرد پزشــک منجر 

بــه فاصلــه او از بیمــار می شــود.
۱۰. بیان نکته اصلی را به لحظه آخر موکول 

نکنند
صبــر  پزشــک  واقعــی  آزار  بــرای  خــوب  راه  یــک 
کــردن تــا پایــان وقــت ماقــات برای ایجــاد یــک 
نگرانــی مهــم اســت. بیمــاران بایــد همیشــه ابتــدا 
کننــد تــا اطمینــان  نگرانی هــای خــود را مطــرح 
کافــی را دریافــت  کــه زمــان و توجــه  حاصــل شــود 

می کننــد.

۱۰ رفتار که هنگام مراجعه به پزشک باید رعایت کنید

خبر

مطالعــات نشــان می دهــد طــول مــدت بســیار 
کوتــاه خــواب بــا دو برابرشــدن خطــر زوال عقــل 

مرتبــط اســت.
تحقیــق جدیــد ارتبــاط بیــن اختــاالت خــواب و 
کمبودهــای موجــود در افــراد مســن و خطــر ابتــاء 

بــه زوال عقــل و مــرگ را نشــان می دهــد.
گــزارش ســاینس دیلی،یافته هــای محققــان  بــه 
بیمارســتان بریگام بوســتون، خطر ابتاء به زوال 
کمتــر از پنــج  کــه  کنندگانــی  عقــل در بیــن شــرکت 
کــه  کســانی  ســاعت می خوابیدنــد در مقایســه بــا 
۷-۸ ســاعت خواب شــبانه داشــتند دو برابر بود.
گفتــه محققــان، خــواب و ســامتی ارتبــاط  بــه 
جدایــی ناپذیــری بــا یکدیگــر دارنــد. تیــم تحقیــق 
همچنیــن بــه رابطه بین اختال خــواب و کمبود 

کلــی مــرگ پــی بــرد. خــواب بــا ریســک 
»ربــکا رابینــز«، سرپرســت تیــم تحقیــق، در ایــن 
بــاره می گویــد: »یافته هــای مــا ارتبــاط بین کمبود 
بــه زوال عقــل را روشــن  ابتــاء  خــواب و خطــر 
ــراد  ــه اف ــک ب کم ــرای  ــاش ب ــت ت ــد و اهمی می کن
مســن بــرای داشــتن خــواب کافــی شــبانه را تأیید 

می کنــد.«
کمیــت  و  کیفیــت  بیــن  ارتبــاط  بررســی  بــرای 
مــرگ،  و  عقــل  زوال  بــه  ابتــاء  خطــر  و  خــواب 
محققــان داده هــای مربــوط بــه مطالعــه بیمــه 
کــه از ســال ۲۰۱۱  مدیکــر افــراد ۶۵ ســال بــه بــاال را 

کردنــد. انجــام شــده بــود جمــع آوری 
کننــده در ســال  گروهــی متشــکل از ۲۶۱۰ شــرکت 

۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ به پرسشــنامه خواب پاســخ دادند. 
محققــان پاســخ های شــرکت کننــدگان را در مورد 
از  خــواب،  کمبــود  و  اختــال  ویژگــی  چندیــن 
جملــه هوشــیاری، دفعــات خــواب، مــدت زمــان 
خــواب شــرکت کننــدگان، کیفیــت خــواب، مدت 
آنهــا  کردنــد.  بررســی  کــردن  خــواب و خروپــف 
همچنیــن اطاعاتی نظیــر زوال عقل و مــرگ افراد 

کردنــد. را تــا ۵ ســال بعــد از نظرســنجی بررســی 
بیــن  قــوی ای  رابطــه  بــه  آنهــا  کلــی،  طــور  بــه 
کمبــود خــواب و زوال  چندیــن متغیــر اختــال و 
عقــل در طــول زمــان پــی بردنــد. بــه طــور معمــول 
خــواب  بــه  بــرای  زمــان  بیشــتر  یــا  دقیقــه   ۳۰
رفتــن، بــا ۴۵ درصــد خطــر بیشــتر ابتــاء بــه زوال 
عقــل همــراه اســت. تجربــه مشــکل در حفــظ 
کیفیــت  گــزارش  هوشــیاری، چــرت زدن مرتــب، 
پاییــن خــواب و خوابیدن پنج ســاعت یا کمتــر در 

ــود. ــا افزایــش خطــر مــرگ همــراه ب ــز ب شــب نی
گفتــه محققان، ایــن یافته هــا نشــان می دهــد  بــه 
کــه میانگیــن  کمبــود خــواب در ابتــدا، زمانــی  کــه 
کننــدگان ۷۶ ســال بــود، بــا دو برابــر  ســنی شــرکت 
خطــر ابتــاء بــه زوال عقــل و مــرگ و میــر ناشــی از 

آن در طــی ۴ تــا ۵ ســال آینــده همــراه بــود.
ایــن داده هــا بــه شــواهدی مبنــی بــر اهمیــت 
بــه  نیــاز  و  افــزوده  مغــز  ســامت  بــرای  خــواب 
تحقیقات بیشتر در مورد اثربخشی بهبود خواب 
و درمــان اختــاالت خــواب بــر روی خطــر ابتــاء به 
بیمــاری آلزایمــر و مــرگ و میــر را برجســته می کنــد.

ارتباط اختالل در زمان خواب شبانه 
با افزایش ریسک زوال عقل
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کــه هنــگام  حتمــا بــرای همــه خانم هــا پیــش آمــده 
اســتفاده از لــوازم آرایــش لکــه ای روی لباسشــان 
ک  گــر ســریع بــه پــا افتــاده باشــد در ایــن مواقــع ا
کــردن آن اقــدام نکنیــد شــاید رفــع آن ســخت شــود.

از  یکــی  بــه  خانم هــا  بــرای  کــردن  آرایــش  امــروزه 
گاهــی  کارهــای همیشــگی تبدیــل شــده اســت و 
ممکــن اســت در حیــن آرایــش مخصوصــا زمانــی کــه 
کار عجلــه می کننــد مقــداری ازایــن لــوازم بــر  در ایــن 
روی لباس هایشــان بریزند و دردســر زیادی درســت 

نماینــد.
ک کردن لکه رژ لب خمیر دندان برای پا

کــردن لکــه رژ لــب خمیــر دنــدان بــر روی  ک  بــرای پــا
کــه لکــه شــده بمالیــد و ســپس لبــاس را  لباســی 
کامــل از  مطابــق معمــول بشــویید تــا لکــه بــه طــور 

بیــن ببریــد.
ک کردن لکه رژ لب استفاده از صابون برای پا

ــردن لکــه رژ لــب از روی لبــاس ابتــدا  ــرای از بیــن ب ب
لکــه را بــا یــک شــوینده مالیم مثل صابون بشــویید 

ک و تمیــز شــود. تــا پــا
استفاده از اسپری مو برای لکه رژ

کمــک  اســپری مــو در مواقــع می توانــد بــه شــما 

کنــد تــا از شــر لکه هــای رژ بــر روی لباســتان خــالص 
کنیــد و ســپس  شوید.اســپری را روی لکــه اعمــال 
اجازه دهید تا خشــک شــود و بعد از یک دســتمال 
مرطــوب اســتفاده کنیــد و روی لکــه بکشــید. فقــط 
کــه از اســپری ای اســتفاده  توجــه داشــته باشــید، 
الــکل اســت، در غیر اینصــورت  کــه حــاوی  کنیــد 

گرفــت. جــواب نخواهیــد 
الکل برای از بین بردن لکه رژ یا لوازم آرایشی 

چرب
یــک تکــه پنبــه را در الــکل بخیســانید و ســپس روی 
کــه بــه ســرعت باعــث از بیــن رفتــن آن  لکــه بمالیــد، 
می شــود. الــکل لکه هــای ناشــی از رژ لــب و هرگونــه 
لــوازم آرایشــی چــرب و مومــی را نیــز راحــت تــر از بیــن 

می بــرد.

ک از بین بردن لکه رژ با آمونیا
کننــده ماننــد مــواد شــوینده ی  ک  محلول هــای پــا
ک، چربی هــا را در  مایــع، الکل ایــزو پروپیــل و آمونیــا

خــود حــل می کننــد. 
پــس ابتــدا لکــه ی رژ لــب را بــا پارچــه ی مرطــوب 
کنیــد  کنیــد، ســپس از محلــول تــان اســتفاده  تمیــز 

کنیــد. و لباســتان را بشــویید و آبکشــی 
ک کردن لکه ریمل پا

آن  اســت  بهتــر  ریمــل،  لکــه  کــردن  ک  پــا بــرای 
در  موجــود  مخصــوص  روغنــی  حــالل  یــک  بــا  را 
کنیــد. حالل هــای روغنــی،  ک  خشکشــویی ها پــا
رفتــن چســبندگی پروتئین هــا در  بیــن  از  ســبب 
کــردن لکــه ریمــل  ک  ریمــل می شــوند. بــرای پــا
حــالل را روی لکــه قــرار دهیــد تــا خشــک شــود، 
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــید و ب ــرس بکش ــم ب ــپس محک س

بشــویید. را  آن  ک  پوشــا
ک ناخن با نوار چسب ک کردن لکه ال پا

ک ناخــن، ســرعت عمــل  کــردن لکــه ال ک  بــرای پــا
ک  ــا بســیار مهــم اســت و بهتــر اســت ســریع آن را پ
کــه یــک نــوار چســب  و برطــرف نمــود بدیــن طریــق 
نــوار  یــک  تمیــز را روی لکــه بچســبانید و ماننــد 

کنــده شــود. ک  مومی بکشــید تــا بــه آســانی ال

ک کردن لکه انواع لوازم آرایشی راهی سریع برای پا

کوتــاه شــرح مختصــری دربــاره  هــدف از ایــن مقالــه 
چــه  و  می باشــد  بچگانــه  ک  پوشــا خریــد  نحــوه 
نکاتــی را والدیــن بایــد هنــگام خریــد لبــاس بایــد 

کننــد. کــرده و بــه آن توجــه  رعایــت 
ک بچگانه: نحوه خرید راحت پوشا

کــودکان دارای رشــد ســریعی هســتند و روز بــه روز بــر 
میــزان رشــد آنهــا افــزوده می شــود. این امــر باعــث 
کــودکان  می شــود تا انــدک مشــکلی در خریــد لبــاس 
بــه وجــود بیایــد، امــا همــه والدیــن می تواننــد بــا 
کودکانــه  ک  کــردن بــه نکاتــی خریــد پوشــا توجــه 
کــودک  هــر چقــدر ســن  باشــند.  خوبــی داشــته 
پیــدا  گــری  جلــوه  نیــز  آنــان  ســلیقه  میــرود  بــاال 
می کنــد و می خواهنــد طبــق عالقــه شــخصی خــود 
کننــد.  والدیــن بایــد بــه  لباسهایشــان را انتخــاب 
سلیقه ی آنها احترام گذاشته و طبق خواسته آنها 
گــر کودکی به ســلیقه خــود لباس  پیــش برونــد، زیــرا ا
کنــد هنــگام پوشــیدن آن ذوق و شــوق  انتخــاب 
کــودک همچنیــن  خاصــی دارد.احتــرام بــه ســلیقه 
ــه نفــس  کــودک شــما اعتمــاد ب ــه  ک باعــث میشــود 
بیشــتر و بهتــری پیدا کند.داشــتن اعتمــاد به نفس 
کودکتــان خواهــد داشــت. کمــک شــایانی در آینــده 

ک بچگانه  راهنمای خرید پوشا
کودکانــه و تصاویــر   رنگ هــای شــاد و طرح هــای 
کارتونــی مــورد توجــه بچه هــا می باشــد و جذابیــت 
بــا  بچه هــا  همــه  کــه  طــوری  دارد،  بیشــتری 
کــه در لبــاس آنهــا نمود  دیدن ایــن تصاویــر کودکانــه 
پیــدا می کنــد بــه وجــد آمــده و مــورد قبــول آنهــا قــرار 
ک بچگانــه عالوه  می گیــرد.  امــا هنــگام خریــد پوشــا
بــر آنکــه از ایــن طرح هــا و رنگ هــای شــاد و جــذاب 
را  لبــاس  کیفیــت  بایــد راحتــی و  اســتفاده شــود 
نیــز مــد نظــر قــرار دهیــد و همچنیــن بــه قیمــت آن 
ــودکان لباســی  ک ــرای  ــه ب گ کنیــد. مثــاًل ا نیــز توجــه 
کردیــد بــا یــک قیمــت متنــوع بــا خــود  انتخــاب 
کــه آیا ایــن لبــاس ارزش ایــن قیمــت را دارد  بگوییــد 
کــودک آنهــا می توانــد از آن راضــی باشــد و دچــار  و 
همه ایــن  بایــد  نشــود،  پوشــیدنش  در  ناراحتــی 
کــودکان حتــی  جوانــب را در نظــر بگیــرد.  لبــاس 
گــران تر از لباس بزرگســاالن می باشــد، بنابرایــن الزم 
اســت در هنــگام خریــد به همه نکته ها توجه کنید 
کیفیت داشته باشید  تا بتوانید خریدی خوب و با
و فرزنــد دلبندتــان هنــگام اســتفاده  از آن راحتــی را 
داشــته باشــد و دچــار مشــکالتی همچــون دوخــت 

ــا پارگــی نشــود. نامناســب و ی
ک بچگانه و  دانستنی هایی درباره پوشا

انتخاب آن
کــه بایــد در هنــگام انتخــاب  در زیــر بــه مــواردی 

اشــاره می کنیــم: توجــه شــود  لبــاس بچگانــه 
دارای  کــه  کنیــد  انتخــاب  را  لباس هایــی   
در  بــودن  راحــت  زیــرا  باشــند  نــرم  پارچه هــای 
کــه میپوشــیم بــرای همــه افــراد مهــم اســت  لباســی 

کــه پوســت آنهــا حســاس  کــودکان  خصوصــًا بــرای 
گانــه از  می باشــد. بنابرایــن در انتخــاب لبــاس بچــه 
کــه نرم و نخی باشــد و  جنس هایــی اســتفاده کنید 
کودک آســیب نرســاند.  در هنگام خرید  به پوســت 
ک بچگانــه لباس هایی را خریــداری کنید که  پوشــا
کــردن دچــار ناراحتی نشــود و  کــودک هنــگام عــوض 
کــودکان  کنــد، زیــرا  بــه راحتــی بتوانــد آن را تعویــض 
کــه هــر چنــد بار لباس هایشــان  عالقــه زیــادی دارنــد 
را عــوض کننــد.  هنــگام خریــد لبــاس بچگانه توجه 
کــه فقــط بــرای مــدت کوتاهــی تهیه  داشــته باشــید 
کــودکان دارای رشــد ســریعی می باشــند  شــود، زیــرا 
کوچــک  کثــر لباس هــا برایشــان  و بعــد از مدتــی ا
که بــدون  می شــوند بنابرایــن طــوری لبــاس بخریــد 
کــه  کنیــد  اســتفاده نمانــد.  لباســهایی را خریــداری 
تناســب بــا همــان فصــل داشــته باشــد تــا بتوانــد از 

کنــد. کــودکان محافظــت 
ک  کــه امــکان دارد در هنــگام خریــد پوشــا  تــا جایــی 
بچگانــه ســایز آن را یــک درجــه بزرگتــر خریــداری 
کنیــد چــون در ایــن صــورت می توانیــد بــرای مــدت 

کنیــد. طوالنــی از آن لبــاس اســتفاده 
کــه قابــل  کنیــد   در هنــگام خریــد لباســی را انتخــاب 
شستشوی آســان باشد، زیرا کودکان لباسهایشان 
را ســریع کثیــف می کننــد مثــاًل هنــگام غذا خــوردن، 
کــه جنــس آن طــوری  بنابرایــن لباســی را بخریــد 

کــه لکــه آن بــه راحتــی از بیــن بــرود. باشــد 
ک کودک و  آشنایی با نحوه خرید پوشا

نوجوان 
ــودکان  ک ــرای  ــاس ب ــد لب ــم خری گفتی ــه  ک ــور   همانط
پارچــه  جنــس  می باشــد.  دردســرهایی  دارای 
ک بچگانــه از انــواع متنوعــی برخــوردار اســت،  پوشــا
پارچه هــای جنــس پالســتیکی و الیــاف مصنوعــی 
کودکان حساسیت ایجاد می کنند، پس نباید  برای 
از چیــن جنس هایــی اســتفاده کــرد.  رنــگ لباس نیز 
کــودک تاثیــر زیــادی دارد و در هنــگام خریــد  بــر رفتــار 
کــه  کنیــد  ک بچگانــه از رنگ هــای اســتفاده  پوشــا

کــودکان اســت. بیشــتر مــورد توجــه 
ک کودک و   نکته هایی درباره خرید پوشا

نوجوان
• دقت الزم را در مواد اســتفاده شــده جنس پارچه 

داشته باشید.
ــدن  ــروک ش ــل چ ــه قاب ــه پارچ ک ــوید  ــن ش • مطمئ
ــه  ــراد ب ــاس اف ــه لب ک ــد  ــرار باش ــر  ق گ ــون ا ــت چ نیس
مــدت طوالنــی در تــن آنهــا باشــد بایــد پارچــه ای را 
کار  کــه زیــاد چــروک نشــود برای ایــن  کنیــد  انتخــاب 
کنیــد  می توانیــد پارچــه را در دســت خــود لمــس  
ــس  ــد از جن ــود می توانی ــروک نش ــی چ ــه راحت ــر ب گ ا
آن اطمینــان داشــته باشــید. حتمــًا قبــل از خریدن 
لبــاس از انــدازه آن مطمئــن شــوید و قبــل از اینکــه از 
فروشــگاه خــارج شــوید نســبت به انــدازه شــدن آن 

کنیــد. اطمینــان حاصــل 

بــا داشــتن ذهــن قــوی می توانیــد بــه موفقیــت 
ــد از انجــام  ــه ذهــن قــوی دارن ک ــرادی  برســید. اف
کارهــا در زندگــی پرهیــز می کننــد. بــرای  برخــی 

تقویــت ذهنتان ایــن عــادات بــد را بدانیــد.
کــردن  همــه انســان ها در زندگــی بــه دنبــال پیــدا 
اســتعداد ها و مهارت هــای مختلــف هســتند و 
همیشــه ســعی می کننــد ذهــن خــود را تقویــت 

کننــد.
افــراد موفــق زیــادی هــم در ایــن زمینــه در کل دنیا 
که  شــناخته شــده هســتند. جالب اســت بدانید 
کــه افراد  افــراد بــا ذهــن قوی به بعضــی از کارهایی 
معمولــی انجــام می دهنــد، دســت نمی زننــد و از 
بعضــی از عادت هــای بــد به صورت مشــابه دوری 

می کنند.
1. افسوس خوردن

همــه مــا در زندگی اشــتباهاتی را مرتکب شــده ایم 
که شــاید جبران ســختی داشــته اند و شــاید هیچ 
گاه جبــران نشــده اند. بــه خاطــر پرداخــت قبوض 
و هزینه هــای زندگــی دچــار ســختی و مشــکل 
می شــویم امــا تفــاوت مــا بــا افــراد قــوی ذهن، ایــن 
اســت کــه آن هــا هیــچ گاه بــه خاطــر مشــکالتی که 
دارنــد تاســف نمی خورنــد و افســوس لحظــات 
را  خودشــان  و  نمی خورنــد  را  زندگــی  دشــوار 
کار را یک  ســرزنش نمی کننــد. در واقــع انجام ایــن 
نــوع هــدر دادن زمــان می داننــد و بــرای هــر روز 
خود شــکرگزار هســتند و ســعی می کنند افکار این 

کننــد. کنتــرل  چنینــی را 
2. فاصله گرفتن از قدرت

شــما نمی توانیــد نقــش یک قربانــی را بــازی کنید 
گــر  و همزمــان ذهــن قــوی داشــته باشــید. پــس ا
افــکار شــما حــس قربانــی بــودن را ایجــاد می کنــد، 
گــر مــدام در حال تکــرار جمالتی  بــه عنــوان مثــال ا
می کنــد  دیوانــه  را  مــن  »خواهــرم  مثل اینکــه 
یــا رئیســم احســاس بــدی بــه مــن می دهــد » 
هســتید، نباید انتظار ذهن قوی داشــته باشید. 
کــس جــز خودتــان روی احســاس تفکــر و  هیــچ 

رفتارتــان تســلط و احاطــه نــدارد.
پــس ســعی کنید دایــره لغــات روزانه خــود را تغییر 
کلماتــی را بــه صــورت انتخابــی در دایــره  دهیــد. 
کــه بــه شــما احســاس  واژگان خــود بگنجانیــد 
قــدرت می دهــد. بــه عنــوان مثــال بــه جای ایــن 
کار  ــت  ــر وق ــا دی ــورم ت ــب مجب ــد:« امش ــه بگویی ک
کــه  اســت  من ایــن  بگویید:«انتخــاب   « کنــم 
ــه  ــه ب ــن جمل ــم ». ای کن کار  ــت  ــر وق ــا دی ــب ت امش
گاه بــه ذهــن شــما ســیگنال قــوی تــر  طــور ناخــودآ

شــدن را ارســال می کنــد.
3. ترس و خجالت از تغییر

کــردن می ترســید، مطمئــن باشــید  گــر از تغییــر  ا
راه بــه جایــی نمی بریــد و در روز هــای قدیمــی و 
ســخت گذشــته باقــی می مانید. جهــان مــدام در 

حــال تغییر اســت. موفقیت شــما به توانایــی تان 
بــرای پذیرش ایــن تغییــرات بســتگی دارد.

کنیــد و  کــه شــرایط را بهتــر تحمــل  هــر چقــدر 
بــاال ببریــد و از  صبــر خــود را در برابــر تغییــرات 
آن هــا نترســید، قطعــًا ذهــن قــوی تــری خواهیــد 
داشــت و تغییرات مثبتی را در خودتان مشــاهده 

کــرد. خواهیــد 
۴. نگرانی برای راضی نگه داشتن دیگران

که پدر شــوهرتان در مهمانی از شــما  شــاید از این 
ــت  ــدت ناراح ــه ش ــت، ب ــرده اس ک ــادی  ــک انتق ی
کــه نتوانســته اید رضایــت او را  هســتید و از ایــن 
کنیــد، غصــه می خوریــد امــا جالــب اســت  جلــب 
بدانیــد افــرادی کــه ذهــن قــوی دارند، هرگــز انرژی 
کــردن  ذهنــی خــود را صــرف نگرانــی بــرای راضــی 

دیگــران نمی کننــد.
انجــام  را  مناســب  اقــدام  و  درســت  کار  آن هــا 
راضــی  بــرای  را  دیگــر خودشــان  امــا  می دهنــد 
ــرژی  ــد و ان ــش نمی زنن ــه آب و آت ــران ب ــردن دیگ ک
خــود را روی خودشــان معطــوف می کننــد؛ حتــی 
گــر انتخاب هایشــان بــاب میــل دیگــران نباشــد. ا
کــه قابــل  ۵. هــدر دادن انــرژی روی چیزهایــی 

کنترل نیســت
کــردن از یــک مســئله، نگرانــی در مــورد  شــکایت 
کننــده همگــی  یــک موضــوع، و افــکار ســرزنش 
جــذب افــکار منفــی هســتند. حــال ممکن اســت 
کــه در مــوردش فکــر می کنیــد، اصــاًل  شــرایطی 
ــه  ک ــر  ــد. پــس چــه بهت کنتــرل شــما نباش تحــت 
زمــان و وقــت و انــرژی خــود را بــرای آ نهــا هــدر 

ندهیــد.
تــالش  کــه ذهــن شــما  کنیــد  اوقاتــی فکــر  بــه 
کنتــرل  کــه قابــل  کنــد  می کــرد بــه چیزهایــی فکــر 
نبــود. بــه عنــوان مثــال شــما نمی توانیــد روی 
کنترلــی  حرف هایشــان  یــا  دیگــران  رفتارهــای 
کــه ذهــن خــود را  داشــته باشــید پــس برای ایــن 
کــه فکــر تــان را از روی  کنیــد، بهتــر اســت  تقویــت 

آن مســائل برداریــد.
۶. متوقف شدن در گذشته

کمــک می کنــد تــا  گذشــته بــه شــما  گرفتــن از  یــاد 
قــدرت ذهنــی خــود را افزایــش دهیــد و از اتفاقــات 
کــه مدام بخواهید  گــوار جلوگیــری کنید اما این  نا
لحظــات  حســرت  و  کنیــد  ســیر  گذشــته  در 
ــا بــد، پشــیمانی بابــت لحظــات بــد را در  خــوب ی
کنیــد، قطعــًا اثــرات منفــی روی  خودتان ایجــاد 

گذاشــت. شــما خواهــد 
گفته ایــم  ک  پــس چنانچــه بارهــا و بارهــا در نمنــا
کنیــد و آن را در  گذشــته آشــتی  کنیــد بــا  ســعی 
ــه فکــر حــال و  ــد و ب گذشــته باقــی بگذاری همــان 
آینــده خــود باشــید. حــس پشــیمانی و حســرت 
کنیــد اتفاقــات  کنیــد و ســعی  را از خودتــان دور 

خــوب را در لحظــه رقــم بزنیــد.

ک بچگانه آشنایی با نحوه خرید پوشا که افراد قوی ذهن هرگز انجام نمیدهند کاری 

دنیای مد  موفقیت

خانه داریربخ

بــه  موســوم  دوازدهم اینتــل  نســل  پردازنــده ی 
بــرای دســکتاپ  کــه اواخــر ۲۰۲۱  آلــدر لیــک اس 
و  تغییــرات  عرضــه  می شــوند،  لپ تاپ هــا  و 
ــد  ــه  خواهن ــترده ای را تجرب گس ــیار  ــای بس بهبود ه

کــرد.
با اینکه اینتــل به تازگــی پردازنــده ی نســل یازدهــم 
کــت لیــک اس )Rocket Lake-S( را  موســوم بــه را
کــرده اســت، امــا نگاه هــا  بــرای دســکتاپ معرفــی 
بعــدی پردازنده ی ایــن شــرکت  بــه نســل  از االن 
شــود،  عرضــه   ۲۰۲۱ ســال  اواخــر  اســت  قــرار  کــه 
کــم توجهــی بــه  دوختــه شــده اســت. علت ایــن 
ــه  ک ــت  ــده ی اینتل آن اس ــه ش ــازه عرض ــول ت محص
پردازنده های نســل یازدهمی کالس دسکتاپ تیم 
آبــی در برابــر رقبــا و حتــی نســل قبلــی پردازنده هــای 
خود ایــن شــرکت، عملکــرد قابــل دفاعــی ندارنــد. 
کاربــران را در  کــه ممکــن اســت  مهم تریــن عاملــی 
کنــد، متکــی بودن ایــن  کــت لیــک مــردد  خریــد را
نانومتــری  قدیمــی ۱۴  لیتوگرافــی  بــه  پردازنده هــا 
 AMD پردازنده هــای  حاضــر  حــال  در  اســت. 
و  می شــوند  ارائــه  نانومتــری   ۷ لیتوگرافــی  بــا 
تایگــر  خانــواده ی  لپ تــاپ  پردازنده هــای  حتــی 
لیک اینتــل )Intel Tiger Lake( بــر پایــه ی لیتوگرافی 

شــده اند.  تولیــد  ســوپرفین  نانومتــری   ۱۰
 ۱۴ لیتوگرافــی  بــه  بازگشــت  به گفته ی اینتــل، 
 Cypress هســته  های  از  اســتفاده  و  نانومتــری 
Cove باعــث شــد IPC )دســتورالعمل بــر ســیکل 
کــت لیــک اس درمقایســه با  ک( پردازنده هــای را کال
رشــد  بــا  شــرکت  نســل دهمی این  محصــوالت 
۱۹ درصــدی مواجــه شــود؛ در واقعیــت امــا دلیــل 
ــه  ــه لیتوگرافــی قدیمی احتمــاال ب پافشــاری اینتل ب
خاطــر محدودیــت ظرفیت ایــن شــرکت بــه ســاخت 
کــت لیــک بــا  تراشــه ی ۱۰ نانومتــری اســت و ســری را

اســت.  شــده  ســاخته  حداقل های اینتــل 
کــه از جذابیــت خریــد پردازنده هــای  عامــل دیگــری 
کمتــر هســته های  کــت لیــک می کاهــد، تعــداد  را
ــا مدل هــای دیگــر اســت. در واقــع  آن در مقایســه ب
لیــک  کــت  را پردازنده هــای  مــدل  قوی تریــن 
)119۰۰K-i9( تنهــا دارای هشــت هســته و ۱۶ تــرد 
اســت؛ درحالی کــه پردازنــده ی پرچــم دار دســکتاپ 
یعنــی ۵9۵۰X Ryzen دارای ۱۶ هســته و   AMD
۵9۰۰X دارای ۱۲ هســته اســت. داســتان زمانــی 
پرچــم دار  حتــی  بدانیــد  کــه  می شــود  عجیب تــر 
 ،1۰9۰۰K-Intel Core i9 نســل دهم اینتــل، یعنــی
دو هســته ی بیشــتر در مقایســه بــا پرچــم دار نســل 

یازدهمــی دارد.  
کــت لیــک با لیتوگرافــی ۱۴ نانومتری و پرچــم دار  را

۸ هســته ای، ناامید کننده ظاهر شــده اســت
یازدهمــی   نســل  پردازنده هــای  چــرا  اینکــه 
کمتــر از نســل قبلــی  دســکتاپ اینتل دو هســته 
دارد، بــه اســتفاده از لیتوگرافــی ۱۴ نانومتری مربوط 
می شــود. وقتــی پردازنــده و کارت گرافیکــی کــه طی 
کم تــر  فنــاوری ســاخت ۱۰ نانومتــری، بســیار مترا
 ۱۴ ســاخت  فنــاوری  در  اســتفاده  بــرای  شــده، 
کار بــرده می شــود، بایــد بزرگ تــر شــود  نانومتــری بــه 
و بــه همیــن خاطــر جــای بیشــتری روی تراشــه 
نســل  تراشــه های  درنتیجــه،  می کنــد.  اشــغال 
هســته  بــرای ۱۰  دســکتاپ اینتل  کالس  یازدهــم 
ــذف دو  ــه ح ــور ب ــل مجب ــد و اینت ــی ندارن کاف ــای  ج

هســته از  Die پردازنــده شــده اســت.
ارتقــا  بــرای خریــد پردازنــده و  گــر  ا بــه هــر حــال، 
سیســتم خــود عجلــه نداریــد، پیشــنهاد می کنیــم 
تــا عرضــه ی نســل دوازدهــم پردازنده های اینتــل 
کنیــد. پردازنده هــای ســری آلــدر لیــک اس  صبــر 
کــه برخــی ویژگی هــای آن هــا به تازگــی فــاش شــده 
کــرد،  اســت و در ادامــه آن هــا را بررســی خواهیــم 
گزینه هــای جذاب تــری بــرای خریــد  بــدون شــک 

خواهنــد بــود. 
تحوالت گسترده ی نسل ۱۲ اینتل آلدرلیک

بــا وجــود تغییــرات بســیار اندک پردازنده های اینتل 
از معمــاری  گذشــته و اســتفاده  طــی ســال های 
و لیتوگرافــی یکســان از نســل ۶ تــا ۱۱، آلدرلیک هــا 
ســری  اولیــن  گســترده  تغییــرات  به لطــف 
تحــول  کــه  بــود  خواهــد  محصوالت اینتــل 
گذشــته تجربــه خواهــد  چشــمگیری را نســبت بــه 
وب ســایت  در  کــه  جدیــدی  اطالعــات  کــرد. 
ــان  ــده، نش ــاش ش ــده ف ــن پردازن VideoCardz از ای
از  پردازنده های اینتــل  دوازدهــم  نســل  می دهــد 
ــر باشــد.  آنچــه ابتــدا تصــور می شــد، هیجان انگیزت

خالصــه: به صــورت  آلدرلیک هــا 
• معرفی و آغاز تولید در نیمه دوم سال ۲۰۲۱

• طراحــی هیبریــدی بــا اســتفاده از هســته های 
کم مصــرف و  توانمنــد 

• فناوری ساخت ۱۰ نانومتری سوپرفین
17۰۰ LGA سوکت جدید •

DDR۵ ۵ و PCIe پشتیبانی از •
• چهــار نســخه: ســری S بــرای دســکتاپ ها،  ســری 
بــرای محصــوالت   M بــرای لپ تاپ هــا، ســری  P
 N بــرای جایگزینــی اتم هــا، ســری L کم  تــوان، ســری

کروم بوک هــا بــرای مقاصــد آموزشــی ماننــد 

Xe 12 Gen واحد گرافیکی جدید •
کننــده ی دســتورها  • طراحــی جدیــد زمان بنــدی 

پردازشــی بــرای سیســتم عامل
از  گــزارش wccftech، شــایعات برگرفتــه  براســاس 
کــه  کــی از آن اســت  فنــاوری هیبریدی اینتــل حا
تیــم آبــی در نســل دوازدهــم پردازنده هــای خــود 
ــرد.  ک ــد  ــتفاده خواه ــفه ی big.LITTLE اس از فلس
گوشــی های  کــه موفقیــت زیــادی در   big.LITTLE
کــرده اســت، بــرای اولین بــار در  کســب  هوشــمند 
پردازنده هــای رده بــاالی X8۶ بــه کار گرفته خواهد 

شــد.
ابــداع  را  آن   ARM کــه   big.LITTLE چیدمــان 
کــرد، بــه ســازندگان پردازنــده امــکان می دهــد تــا 
بســته بــه نیــاز و تقاضــا، خوشــه ای بــا عملکــرد قــوی 
کننــد. بدیــن  کم مصــرف انتخــاب  یــا خوشــه ای 
ترتیــب، در هســته های بزرگ تــر، خروجــی و نــرخ 
کوچک تــر، مصــرف  زمانــی بیشــتر و در هســته های 

انــرژی بهینه تــر اســت.
آلــدر لیــک بــه لطــف معمــاری هیبریــدی خــود، 
پرمصــرف  و  توانمنــد  هســته های  از  ترکیبــی  از 
 Sunny طراحــی  جدیــد  )نســل   Golden Cove
کــه در نســل ۱۰ و ۱۱ بــه کار رفتــه اســت(  Cove فعلــی 
کم مصــرف Gracemont )جانشــین  بــا هســته های 
ــی  ــر بهینگ ــتر ب ــد بیش کی ــا تأ ــته ی Tremont( ب هس
ــد  ــته های توانمن ــرد. هس ــد ب ــره خواه ــرف، به مص
ماننــد پردازنده هــای فعلــی از ترد هــای مجــازی نیــز 
بهــره می برنــد درحالی کــه شــرایط بــرای هســته های 

نیســت. کم مصرف اینگونــه 
 Golden Cove هســته های  گفته ی اینتــل  بــه 
ــرد  ــه عملک ــا Sunny Cove، بلک ــاس ب ــا در قی نه تنه
کــه در   Willow Cove بــه مراتــب بهتــری از انــواع
حــال  هســته های  )قوی تریــن  تایگر لیــک  ســری 
بهتــر  عملکــرد  داشــت.  خواهنــد  حاضر اینتــل( 
کاربری هــای هــوش مصنوعــی، قابلیت هــای  در 
شــبکه ی پیشــرفته تر و امنیــت بهتــر تنهــا بخشــی از 
بهبود های این ریزمعمــاری جدید اســت. در طرف 
کنــون بــا بهبود هایــی در  دیگــر Grace Montهــا نیــز ا
زمینــه ی عملکــرد بــرداری، پشــتیبانی از دســتورها 
قــدم  کمتــر،  حــرارت  تولیــد  و  مصــرف  و   AVX
بلنــدی در برابــر هســته های کوچک پیشــین اینتل 

ــود. ــد ب خواهن
در  انقالبــی   big.LITTLE طراحــی  گرچــه  ا
ــرد، امــا در  ک کامپیوترهــای رومیزی ایجــاد نخواهــد 
کنــار  دســتگاه های قابل حمــل نظیــر لپ تــاپ در 
تــوان بیشــتر، باعــث افزایــش چشــمگیر عمــر باتــری 

خواهــد شــد. 
گــزارش وب ســایت VideoCardz، اطالعاتــی  طبــق 
ــه دســت آمــده،  ــدر لیــک ب ــه از افشــای معرفــی آل ک
افزایــش ۲۰ درصدی عملکــرد در وظایف تک تردی 
و بیــش از ۴۰ درصــد در وظایــف چنــد تــردی وعــده 
داده اســت. البتــه مشــخص نیســت این افزایــش 
عملکرد در مقایســه با کدام محصول اینتل ارزیابی 
احتماال اینتل ایــن  منبــع،   نظــر  از  اســت.  شــده 
کــت لیــک یــا  افزایــش عملکــرد را در مقایســه بــا را
کــرده  قطعــات تایگــر لیــک نســل یازدهمی مطــرح 

اســت. 
بااین حــال، طبــق اعالم اینتــل، آلــدر لیــک بــا تمرکــز 
ویــژه بــر افزایــش عملکــرد طراحــی شــده اســت. 
در  شــرکت اینتل،  ارشــد  معمــار  کــدوری،  راجــا 
رویــداد Architecture Day 2۰2۰ و هنــگام معرفــی 
توســعه ی  حــال  در  »مــا  بــود:   گفتــه  لیــک  آلــدر 
ــر بهبــود  ــز ب ــا تمرک چشــمگیر معمــاری هیبریــدی ب
عملکــرد هســتیم.« اســتفاده از چیدمــان جدیــد 
گســترده ای  هیبریــدی، نیــاز بــه بهینه ســازی های 
دارد.  نرم افزار هــا  و  سیســتم عامل  ســطح  در 
ســازگاری  بایــد  مختلــف  تمامی بخش هــای 
پردازنــده داشــته  توپولــوژی جدیــد  بــا  مناســبی 
بــه   و  صحیــح  به صــورت  دســتوارت  تــا  باشــند 
همیــن  در  شــوند.  ارســال  مناســب  هســته های 
واحــد  عرضــه ی  وعــده ی  کــدوری  راجــا  راســتا 
همراه بــا  جدیــدی  کننــده ی  زمان بنــدی 
آلدرلیــک داده اســت تــا هماهنگــی بهتــری بیــن 

کنــد. پردازنده ایجــاد  و  سیســتم عامل 
واحد گرافیکی قوی تر 

کــدوری به اینتــل و ســرمایه گذاری  پــس از ورود راجــا 
گرافیکــی،  پردازنده هــای  تولیــد  در  شــرکت   ایــن 
شــاهد بهبود محســوس واحد های گرافیکی اینتل 
هســتیم. درحالی کــه پیش تــر واحد هــای موجــود 
زیــادی  اختــالف  بــا   AMD رایــزن  ســری  در 

کنــون  ا می دادنــد،  شکســت  را  رقبای اینتلــی 
شکســت  بــه  قــادر  حتــی   Xe پردازنده هــای 

هســتند. نیــز   AMD وگا  واحد هــای 
کــه  از اطالعــات فــاش شــده پیش بینــی می شــود 
گرافیــک ســری Xe HP عرضــه  آلــدر لیــک بــا واحــد 
گرافیکــی  پردازنده هــای  از  دســته  شــود. این 
می گیرنــد  قــرار   ۱۲ نســل  خانــواده ی  همــان  در 
لیــک  تایگــر  و  کت لیــک  را ســری  در  پیش تــر  کــه 
گرفتــه شــده بودنــد. امــا احتمــاال بــا  کار  نیــز بــه 
کاری  بهبود هایــی به خصــوص در بخــش فرکانــس 
همــراه خواهنــد بــود. محصــوالت ســری دســکتاپ 
واحــد  بــا ۳۲  گرافیکــی  واحد هــای  بــه  احتمــاال 
گیگاهرتــز  پردازشــی )۲۵۶ ســایه زن(، فرکانــس ۵/۱ 
کــد GT1 و ســری لپ تــاپ بــه ۹۶ واحــد پردازشــی  و 
گیگاهرتــز  کاری ۱۵/۱  فرکانــس  )۷۶۸ ســایه زن(، 
گرافیکــی  ــود. بخــش  کــد GT2 مجهــز خواهنــد ب و 
از  پشــتیبانی  قابلیــت  آلدرلیــک  پردازنده هــای 

کثــر ۵ خروجــی تصویــر را خواهنــد داشــت. حدا
امــا نکتــه ی مهم در این خصوص وجود پشــتیبانی 
از حافظه هــای ســریع نســل جدیــد DDR۵ اســت. 
واحد هــای پردازشــی یکپارچــه بــه دلیــل فقــدان 
کامپیوتر  حافظه ی رم اختصاصی، از حافظه ی رم 
کمتــر،  کــه بــه دلیــل پهنــای بانــد  بهــره می برنــد 
گلــوگاه زیــادی در عملکــرد پردازنده ایجــاد می کنند. 
ســرعت دو برابــری DDR۵ می توانــد عملکــرد واحــد 
گرافیکــی یکپارچــه را بــه شــکل بســیار محسوســی 

افزایــش دهــد.
لیتوگرافی ۱۰ نانومتری سوپرفین

دوم  نســل  از  آلدرلیک هــا  تولیــد  بــرای  اینتــل 
لیتوگرافی ۱۰ نانومتری سوپرفین خود بهره خواهد 
گفته ی غول دنیــای نیمه هادی ها، این  گرفــت. به 
فرایند ســاخت بیشترین ســطح از بهبود عملکرد و 
چگالی ترانزیستور را در نود یکسان )پیشرفت توان 
پردازنــده بــدون تغییــر لیتوگرافــی( تاریــخ شــرکت بــه 

کنــار  کاری بیشــتر در  ارمغــان مــی آورد و فرکانــس 
مصــرف انــرژی کمتــر را در قیاس با نســل پیشــین ۱۰ 

نانومتــری ممکــن می کنــد.
ــای  ــرای پردازنده ه ــع ب ــاخت در واق ــد س ــن فراین ای
کنــون  ا و  بــود  شــده  طراحــی  ســرور  رده بــاالی 
ــز با ایــن روش تولیــد خواهنــد شــد.  آلدرلیک هــا نی
نســخه ی بهینــه  شــده ی ۱۰ نانومتــری ســوپرفرین 
در واقــع +++1۰nm اینتــل )نســل ســوم این فراینــد 

ســاخت( اســت.
DDR۵ پشتیبانی از َرم

گــر اطالعــات فــاش شــده صحیح باشــد، آلــدر لیک  ا
اولیــن تراشــه ی اینتل بــا پشــتیبانی از حافظــه ی رم 
گــزارش، آلــدر لیــک  DDR۵ خواهــد بــود. طبق ایــن 
 32۰۰-DDR۴ ۴8۰۰ و-DDR۵ اس از حافظه هــا ی
کــرد. DDR۵ اولین بــار در ســال  پشــتیبانی خواهــد 
کــم و ســرعت دو برابــری حافظه هــای  ۲۰۱۷ بــا ترا
ــاس  ــه براس گرچ ــد. ا ــی ش ــروزی معرف رم DDR۴ ام
نتایــج بــه دســت آمــده در مقالــه ی Micron، در 
در  وعــده داده شــده  افزایــش ســرعت  عمل ایــن 
ــر ثانیــه  DDR۵ در نــرخ انتقــال ۳۲۰۰ مگاترانســفر ب

ــت. ــوده اس ــر DDR۴ ب ــق ۱٫۸۷ براب ــور دقی به ط
می توانــد  اطالعــات  انتقــال  نــرخ  افزایــش  ایــن 
کلــی پردازنده هــا را بــه شــکل محسوســی  عملکــرد 
افزایــش دهــد. فرامــوش نکنیــد حافظه هــا همــواره 
از گلوگاه هــای اصلــی عملکــرد پردازنده هــا بــه شــمار 
می رونــد. صحت ایــن موضــوع را می  تــوان بــا ارجــاع 
بــا پردازنده هــای رایــزن دســکتاپ جســت وجو کرد؛ 
کــه اســتفاده از حافظه هــای رم بــا فرکانــس  جایــی 
بیشــتر از ۳۲۰۰، تــا حتــی ۱۰ درصد عملکرد کامپیوتر 
را در مقایســه بــا حافظه هــای عــادی ۲۴۰۰ یــا ۲۶۶۶ 

مگاهرتــز افزایــش می دهــد.
گرچــه می تــوان همچنــان از همــان حافظــه ی رم  ا
کــرد، امــا بــرای بهره بــری  قدیمــی DDR۴ اســتفاده 
کثــری از تمــام پتانســیل آلــدر لیــک بهتــر اســت  حدا
ســراغ DDR۵ رفــت. متاســفانه قیمــت و موجــودی 
DDR۵ هنــوز مشــخص نیســت؛ بااین حــال به نظر 
می رســد اینتل برنامه هــای خــود را بــرای مواجــه 
کمبود ایــن حافظه هــای جدیــد در  بــا  احتمالــی 
کــه تنهــا مادربــرد رده  کــرده باشــد چــرا  بــازار تنظیــم 
باالی ســری Z۶9۰ این شــرکت از DDR۵ پشتیبانی 
بــا  همچنــان  ارزان تــر  مادربردهــای  می کنــد. 

پشــتیبانی از DDR۴ طراحــی می شــوند. 
۵.۰ PCIe پشتیبانی از

ــی مادربرد هــای ســری ۶۰۰ اینتــل،  مهم تریــن ویژگ
نســل جدیــد  و همچنیــن   DDR۵ از پشــتیبانی 

رابــط PCIe ۵.۰ اســت. این نســل جدیــد از رابــط 
اجــزای جانبــی مجمــوع پهنــای بانــد حــدودا ۱۲۸ 
گیگابایــت بــر ثانیــه در ۱۶ الیــن، ســرعتی برابــر بــا ۳۲ 
ــه می دهــد. در مقایســه،  ــر ثانیــه ارائ گیگاترانســفر ب
 ۱۶ بــه  تنهــا   ۴.۰  PCIe در  داده  انتقــال  ســرعت 

گیگاترانســفر بــر ثانیــه می رســد. 
شــاید بپرســید AMD و اینتــل اخیــرا پشــتیبانی از 
افزوده انــد و  بــه پردازنده هــای خــود  را   ۴.۰ PCIe
کاربــران عــادی  هنــوز نســل ســوم PCIe نیاز هــای 
گلوگاهی ایجــاد  و  اســت  پاســخ گو  به خوبــی  را 
نمی کنــد. پــس چــه نیــازی بــه نســل بعدی ایــن 
اســت؟  زودی  به ایــن  جانبــی  اجــزای  رابــط 
گرافیکــی  به خصــوص وقتــی از منظــر پردازنــده ی 
کــه محصــوالت پرچــم دار  بــه قضیــه نــگاه می کنیــم 
ماننــد RTX 3۰9۰ نیــز باالتریــن ســطح عملکــرد 

ارایــه می دهنــد.   3.۰ PCIe بــا را  خــود 
بــرای   ۵.۰  PCIe کــه  اســت  قــرار  از ایــن  ماجــرا 
کاربری هــای پیشــرفته و آینده گرایانــه طراحی شــده 
ــر  ــی ب ــای مبتن کاربرده ــدف  ــا ه ــت. PCIe ۵.۰ ب اس
فضــای ابــری از جملــه یادگیــری ماشــین و یارانــش 
اســتاندارد  اما ایــن  بــود.  شــده  طراحــی  ابــری 
کاربــری عــادی نیــز  ــادی مخصــوص  کاربردهــای زی
خواهــد داشــت؛ از جملــه اختصــاص پهنــای بانــد 
گرافیکــی نســل های آتــی و  کافــی بــه پردازنده هــای 
اســتفاده از چندیــن حافظــه ی SSD فــوق ســریع، 
.PCIe بــدون نیــاز به اختصاص تعــداد زیادی الیــن

البتــه پیش بینــی می شــود بــا توجــه بــه قیمــت 
با ایــن  ســازگار  مادربرد هــای  بیشــتر  احتمالــی 
فنــاوری، نســل ۱۲ مخصــوص ســرور از ایــن قابلیــت 
بهــره ببــرد و در آلدرلیک های مخصوص دســکتاپ 
باشــیم.  آن  بــودن  غیرفعــال  شــاهد  لپ تــاپ  و 
کــه پردازنده  هــای نســل ۱۱ تایگرلیــک  همان طــور 
داشــتند،  را   DDR۵ رم هــا از  پشــتیبانی  قابلیــت 
ــازار  ــه ب کنترلر هــای DDR۴ ب ــا  امــا در نهایــت تنهــا ب

عرضــه شــدند.
همان ورودی/خروجی های قدیمی

براســاس اطالعــات فــاش شــده از معرفــی محصــول 
آینده ی اینتــل، پلتفــرم آلــدر لیــک اس دارای همان 
که اینتــل  اســت  همیشــگی  اتصــال  گزینه هــای 
چندیــن نســل مشــغول ارائــه ی آن بــوده اســت. 
بر ایــن اســاس، اینتل پروتــکل ارتباطــی تاندربولــت 
را همــراه  بــا   )USB۴ بــا کامــل  )بــا هماهنگــی   ۴
گیگاهرتــزی )۶E( ارائه خواهــد داد. این  وای فــای ۶ 
پلتفرم حتی از حافظه ی اپتین H2۰ نیز پشتیبانی 

می کنــد.

پردازنده های نسل دوازدهم آلدر لیک، آغاز انقالب اینتل
فناوریربخ

محمد مغزی نجف آبادی - شهردار نجف آباد

شــهرداری نجف آباد درنظردارد به اســتناد مصوبه شــماره 99/1۶1۰ مورخ 99/۰۶/۰۵ شــورای محترم اسالمی شــهر 
گــذاری اجــاره یکســاله دو جایــگاه CNG متعلــق به شــهرداری نجف آبــاد به بخش خصوصی با قیمت  نســبت بــه وا
پایــه جایــگاه واقــع در بلــوار شــورا بــا اجــاره بهــاء ماهیانــه بــه مبلــغ 1۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریــال و قیمــت پایــه جایگاه کمربندی 

جنــوب شــهر بــا اجــاره بهــاء ماهیانــه بــه مبلــغ 1۴۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال به پیمانکاران واجد شــرایط اقــدام نماید.
شــرکت کننــدگان بایــد دارای شــرایط: الــف( صالحیت، ســابقه و گواهینامه هــای الزم درخصوص موضوع مزایــده از 
مراجــع ذیصــالح ب( دفتــر کار مرکــزی شــرکت در محــدوده اســتان اصفهــان ج( اســناد و مــدارک ثبتی شــرکت صادره 

ک اســتان اصفهان باشــند. از اداره ثبت اســناد و امال
از افــراد واجــد شــرایط دعــوت می شــود جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و دریافــت اســناد مزایــده تا پایــان وقــت اداری 

روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/۰۶ بــه امــور قراردادهــای شــهرداری نجــف آبــاد مراجعه نمایند.
شــرکت کننــدگان در مزایــده بایــد ۵% قیمــت پایــه یکســال هــر جایــگاه: 1( جایــگاه CNG واقــع در بلــوار شــورا بــه مبلــغ 
ــورت  ــه ص ــال( را ب ــغ 87/۰۰۰/۰۰۰ ری ــه مبل ــهر ب ــوب ش ــدی جن کمربن ــع در  ــگاه CNG واق ــال، 2( جای 9۰/۰۰۰/۰۰۰ ری
گانــه بعنــوان ضمانــت شــرکت در مزایــده بصــورت ضمانــت نامــه معتبــر بانکــی و یــا واریــز بــه حســاب شــماره  جدا

1۰۴۵۴۴1۵۰۰۰2 ســپرده شــهرداری نــزد بانــک ملی ایــران شــعبه نجــف آبــاد ارائــه نماینــد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده مندرج است.

112۰81۰ / م الفتذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت اول
گهی مزایده آ
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