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معــاون مالــی و اداری ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهــان از صــرف بیــش از شــش میلیــارد ریال بودجــه برای 
اجــرای پروژه هــای فرهنگــی و آموزشــی در شــهر اصفهــان 
گفــت  گذشــته خبــر داد. مســعود شــیروانیان در  در ســال 
کلــی ســازمان مدیریــت  کــرد: بودجــه  ــو با ایمنــا، اظهــار  گ و 
پســماند شــهرداری اصفهــان متمرکــز بــر پنــج بخــش اســت 
کــه بخشــی از آن صــرف فعالیت هــای جــاری و مســتمر و 
ــی و  ــای عمران ــی فعالیت ه ــوزه اصل ــار ح ــز در چه ــی نی مابق
زیرســاختی، پروژه هــای فرهنگــی و آموزشــی و پروژه هــای 
خصــوص  در  وی  می شــود.  هزینــه  خدماتــی  و  اجرایــی 
مختلــف،  بخش هــای  در  شــده  صــرف  بودجــه  میــزان 
کــرد: پروژه هــای زیرســاختی و عمرانــی از جملــه  تصریــح 

پــروژه توســعه خطــوط پــردازش پســماند، ســامانه مدیریت 
پســماندهای ســاختمانی و… با دارا بودن بیشــترین ســهم 
از کل بودجــه ســال ۹۹ معــادل ۱۵۰ میلیارد ریــال از بودجه را 
بــه خــود اختصــاص داده اند و همچنین در بخش فرهنگی 
و آموزشــی نیــز بیــش از ۶ میلیــارد ریــال بودجــه صــرف تولیــد 

محصــوالت آموزشــی و برنامه هــای فرهنگــی شــده اســت. 
معــاون مالــی و اداری ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اصفهــان بــا بیان اینکه پیشــبرد پروژه های مختلف همگی 
در راســتای توســعه امکانــات و زیرســاخت های ســخت 
افــزاری و نــرم افــزاری در زمینــه مدیریــت پســماند از مبــدأ 
گفــت: فرآیندهــای مدیریتــی ســازمان از  ــا مقصــد اســت،  ت
منــزل شــهروند و در قالــب اقدامــات و برنامه هــای آموزشــی 
آغــاز و در ادامــه در زمینــه جمــع آوری، انتقــال و پــردازش 
پســماندها بــا اولویــت به کارگیــری تکنولوژی هــای جدیــد و 
کــم ضــرر بــرای محیــط زیســت دنبــال می شــود و بــه صــورت 
کلــی درصــدد آن هســتیم تــا ضمن توســعه فرهنــگ کاهش 
تولیــد پســماند زمینــه مناســب بــرای بازیافــت پســماندها را 

کنیــم. هــم فراهــم 

معاون سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اختصاص ۶ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژه های فرهنگی و آموزشی
خبرربخ

یــک کارشــناس اقتصــادی بــا بررســی ســوابق چیــن در برقــراری روابــط تجاری_اقتصــادی بــا دیگــر کشــورها بــه بیــان تهدیدهــا و فرصت هــای 
کــه بــا موضــوع بررســی ســند همــکاری ۲۵ ســاله ایران و چیــن برگــزار شــد،  کشــور پرداخــت. مرتضــی ســامتی در یــک وبینــار  همــکاری با ایــن 
که ایران در شــرایط  کرده اســت زیرا ابعاد آن شــفاف نیســت، شــکی وجود ندارد  کنون افکار عمومی را به خود مشــغول  کرد: این برنامه ا اظهار 
گذاران خارجی به نوعی  گذاری های خارجی بوده و هست.  وی افزود: سرمایه  گذشته نیازمند استفاده از سرمایه  فعلی و حتی در ۲۰ سال 
کثــر کــردن بهــره وری حرکــت می کنند و وقتی ســرمایه  الگــو دهنــده ســرمایه گــذاران داخلــی هســتند زیرا ایــن ســرمایه گــذاران بــر مســیر حدا
ــا وجــود افزایــش قیمــت  کارآمــدی الزم را نداشــته و حتــی ب گــذاران داخلــی باتوجــه بــه شــرایط، بیشــتر اوقــات 
گــذاران خارجــی بهــره بــرد.    دالر نمی تواننــد از مزیــت صادراتــی بهــره ببرنــد می تــوان  از ظرفیــت ســرمایه 
ــی  ــی دیپلماس ــه نوع ــا وام-تل ــه ی ــی قرض-تل ــه دیپلماس ــا بیان اینک ــان ب ــگاه اصفه ــتاد دانش ــن اس ای
کشــور دیگــر وام  کشــور وام دهنــده بــا قصــد منفــی بــه  کــه در آن  کشورهاســت  در روابــط دو جانبــه بیــن 
گیرنده وام های فراوانی  کشــور وام  کشــور وام دهنده از عمد به  گفت: در این نوع از دیپلماســی  می دهد، 
گیرنــده در بازپرداخــت وام هــا کشــور وام دهنــده امتیــازات  کــه پــس از ناتوانــی کشــور وام  می دهــد با ایــن هــدف 

کنــد. سیاســی و اقتصــادی مــورد نظــرش را اســتخراج 

۳

پس از ۲۰ سال عملیاتی شد؛

ورودسرمایهگذاربهآزادراهاصفهان-ایزدخواست

بررسی سوابق چین در برقراری روابط تجاری_ اقتصادی

تحت تاثیر بازگشت مهدی؛ 

پرسپولیس با و بدون ترابی؛ 
تفاوت از زمین تا آسمان

۶

از وام کرونایی چه خبر؟

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مجبور هستیم از مدارس 
و ورزشگاه ها برای بستری 

استفاده کنیم

کالهبرداری ۶۰۰ میلیارد تومانی 
از سهام عدالت!

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی 
ح کرد: استان اصفهان مطر

اعالم آمادگی استان اصفهان برای 
غ افزایش ۷۰ درصدی تولید مر

اعمال محدودیت های 
جدید کرونایی 

در استان اصفهان
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ح شد:   در دیدار سفیر صربستان و شهردار اصفهان مطر

تولید محصول مشترک سینمایی 
بلگراد و اصفهان

چه خبر از شهرداری بافت تاریخی؟

۳

۵

مهندسحسینعلیمحمدیرزوه-شهردارگوگد

کارشناســی شــماره 1۳99 ح / 18 مــورخ 99/1۰/27 )زمیــن  گوگــد بــه اســتناد صورتجلســه شــماره 12۵ مــورخ 99/1۰/17 شــورای محتــرم اسالمی شــهر و نظریــه   شــهرداری 
ک خود را با مشــخصات  کارشناســی  شــماره ۰91۰ - 99 مورخ 99/1۰/1۰ )زمین مســکونی( درنظردارد تعدادی از امال کارگاهی( و مصوبه شــماره 1۰۴ مورخ 99/۴/۴ و نظریه 

گــذار نمایــد متقاضیــان محتــرم میتوانند پیشــنهادات خــود را تــا تاریــخ 1۴۰۰/1/۳۰ به دبیرخانــه شــهرداری ارائه و رســید دریافت نمایند. و شــرایط ذیــل ازطریــق مزایــده وا

1( واریز مبلغ ۵ درصد کل مزایده  به حساب سیبای شماره ۰1۰7۳91۰71۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه گوگد بابت سپرده شرکت در  مزایده الزامی می باشد.
کــه پــس از تفکیــک و مشــخص شــدن  ک ثبتــی شــماره فرعــی ۳۳7/2۶1 می باشــد  کلــی تحــت پــال کارگاهــی  بــه صــورت  2( وضعیــت ســند قطعه هــای 

وضعیــت ســاخت در دفترخانــه اســناد رســمی به نــام خریــدار انتقــال خواهــد شــد.
۳( باالترین مبلغ پیشنهادی برنده مزایده اعالم و شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

گهی و غیره  بعهده برنده مزایده خواهد بود. ۴( کلیه هزینه های مربوط به چاپ آ
۵( پیشنهاداتی که مخدوش یا ناخوانا و بعد از تاریخ مقرر رسیده باشند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶( منع مداخله کارکنان دولت در پیشنهادات الزامی است.
کثــر تــا ســاعت 1۴ روز دوشــنبه مــورخ 1۴۰۰/1/۳۰ نســبت بــه دریافــت اســناد  کــت: متقاضیــان میتواننــد حدا 7( محــل و مهلــت دریافــت اســناد و تحویــل پا

مزایــده و تحویــل آن بــه دبیرخانــه شــهرداری اقــدام نماینــد.
کتها( راس ســاعت 12 روز ســه شــنبه مورخ 1۴۰۰/1/۳1 در محل شــهرداری برگزار و برنده مزایده  کمیســیون عالی معامالت برای امر فوق )بازگشــائی پا  )8

اعــالم می گــردد.
کســب اطاعــات  بیشــتر و ســایر شــرایط بــا واحــد شهرســازی شــهرداری یــا بــا تمــاس بــا تلفنهــای ۵7۳۳۰۰2۰ الــی 22  متقاضیــان محتــرم میتواننــد جهــت 

اطالعــات بیشترکســب نمایند.

111727۰ / م الف

چاپ دوم

گهیمزایدهفروشزمینکارگاهی-نوبتسوم آ
)تجدیدمزایده(

آدرس کل )ریال( جمع  مبلغ پایه 
هر مترمربع )ریال( کاربری مساحت مترمربع ک شماره پال ردیف

کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،۵۳۳،۴۴۰،۰۰۰ 1۶،۰۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴7۰/8۴ A۰۰7 1
کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  9،1۴۶،8۶۰،۰۰۰ 1۵،۵۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۵9۰/12 A۰۰8 2
کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،۰27،97۰،۰۰۰ 17،۰۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴1۳/۴1 A۰۰9 ۳
کوثر کمربندی سردار شهیدسلیمانی جنب فروشگاه  7،1۶7،9۳۰،۰۰۰ 1۶،۵۰۰،۰۰۰ کارگاهی ۴۳۴/۴2 A۰11 ۴

گوگد، کوچه پشت  مسجد جامع ۳،18۰،۰۰۰،۰۰۰ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ مسکونی 1۰۶ 27۴9 ۵

عباسعلیابراهیمی-شهردارنیکآباد

 شــهرداری نیک آباد قصد دارد به اســتناد بند یک و بند ســه صورتجلســه شماره 118 
منضــم بــه نامــه شــماره ۴91 مــورخ 1۳99/12/۰۵ شــورای اسالمی شــهر و ارزیابــی 
کارشــناس رسمی دادگســتری نســبت بــه اجــاره و بهــره بــرداری خــودروی  قیمــت 
 مینــی بــوس نــارون، اجــاره و بهــره بــرداری ســاختمان گردشــگری و فــروش آهــن آالت 
اســقاطی ازطریــق مزایــده عمومی اقــدام نمایــد. متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ 
1۴۰۰/۰1/1۵ تــا تاریــخ 1۴۰۰/۰1/۳1 در ســاعات اداری بــه شــهرداری مراجعه و نســبت 

بــه دریافــت مــدارک و شــرکت در مزایــده اقــدام نماینــد.
1117۴۴2 / م الف

نوبت دوم
گهیمزایدهعمومی آ

مجتمعطالیموته

مجتمــع طــالی موتــه درنظــردارد »انجــام خدمات ایــاب و ذهــاب پرســنل و امــور حمل و نقل ســبک در مجتمع طالی 
موته )نوبت دوم(« را ازطریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ســتاد( به شــماره ثبت ســتاد 2۰۰۰۰۰1۵۴۶۰۰۰۰۰1 و با 
 جزئیــات منــدرج در اســناد مناقصه و با تضمین شــرکت در مناقصه )فرآینــد ارجاع کار( بــه مبلــغ 1/7۶2/۴۰۰/۰۰۰ ریال 
 )یــک میلیــارد و هفتصــد و شــصت و دو میلیــون و چهارصــد هــزار ریــال( بصــورت )واریــز نقــدی یــا ضمانتنامــه بانکــی( 

برگزار نماید.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 9 روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰1/22

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰1/29
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 1۴ روز شنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/11
کت ها: ساعت 1۰ روز یکشنبه مورخ 1۴۰۰/۰2/12 تاریخ بازگشایی پا

گواهــی امضــای الکترونیکــی بــا شــماره های  عالقمنــدان شــرکت در مناقصــه می بایســت جهــت ثبــت نــام و دریافــت 
دفتــر ثبــت نــام 889۶97۳7 و 8۵19۳7۶8، ۰21 و مرکــز 27۳1۳1۳1، ۰21 تمــاس حاصــل نماینــد و یــا بــه آدرس اینترنتــی 
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گفــت: ســامانه هایی  وزیــر اســبق وزارت تعــاون 
بــه طــور غیــر قانونــی در زمینــه ســهام عدالــت 
شــکل گرفتنــد کــه هزینه ســاختش از جیــب مردم 

برداشــته شــد.
محمد عباســی اظهــار کرد: در انتهــای دولت آقای 
احمــدی نژاد یکســری اتفاقــات رخ داد به گونه ای 
گرفتــه در رابطــه بــا ســهام  کــه اقدامــات صــورت 
کــه در وزارت تعــاون اخــذ  عدالــت بــا تصمیمــات 
شــده بــود مغایــرت داشــت، هدفمــان از بحــث 
کــه ســهم بخــش تعــاون را  ســهام عدالــت آن بــود 

افزایــش بدهیــم.
کــرد:  تصریــح  تعــاون  وزارت  اســبق  معــاون 
متأســفانه امــر مذکــور در دولــت آقــای روحانــی رهــا 
ــویق  ــردم را تش ــد م ــده بخواهن ــک ع ــد، اینکه ی ش
کــه از شــرکت های تعاونــی اســتانی خــارج  کننــد 

کامــًا مغایــر اهــداف بــود. شــوند 
کــرد: ســامانه هایی بــه طــور غیــر  عباســی بیــان 
قانونــی در زمینــه ســهام عدالــت شــکل گرفتند که 

هزینــه ســاختش از جیــب مــردم برداشــته شــد، 
کــرد  کــه بایــد در ایــن رابطــه بــه آن اشــاره  نکتــه ای 
کــرده اســت مبلــغ  اخیــرًا یکــی از نماینــدگان اظهــار 
کــه از ایــن مســیر بــه دســت آمــده بــه ۶۰۰  مذکــوری 

ــد. ــان می رس ــارد توم میلی
کــه در رابطــه  کــرد: مهم تریــن چیــزی  وی اظهــار 
بــا ســهام عدالــت مطــرح اســت مــا بایــد بــه اهــداف 
گیــری از شــرکت های تعاونی  کــه همان بهره  اولیــه 
بــرای  خودشــان  بایــد  مــردم  برگردیــم.  اســت، 
سهامشــان تصمیــم بگیــرد نــه آنکــه دولــت در آن 

دخــل و تصــرف داشــته باشــد.
گفــت: یکــی از زمینه هــای قانونــی ســهام  عباســی 
کــه شــرکت هایی می تواننــد در  بــود  عدالــت آن 
پرتفــوی ســهامداران ســهام عدالــت حضــور یابنــد 
کــه ســود ده باشــند تــا از ســودش مــردم بهــره برنــد.
گفتــه  گفت: اینکــه  تعــاون  وزارت  اســبق  وزیــر 
هــزار  هــزار  ســه  از  نقدینگــی  حجــم  می شــود 
میلیــارد تومان تجــاوز کرده خودش ســبب نگرانی 

کــه  از آن دارد  آنکــه نشــان  بــه ســبب  می شــود 
بخشــی از ســرمایه های مــردم ســرگردان اســت.

کرد: اینکــه دولــت بیایــد مــردم را  عباســی تصریــح 
کــه وارد بــازار ســرمایه شــوند، امــا در  کنــد  تشــویق 
نیمــه دوم ســال بــا تنش هــای مختلــف ســبب 
دولــت  تدبیــری  بــی  از  نشــان  شــود این  ریــزش 

اســت.
وی گفــت: موضوع ســرمایه گــذاری در بورس یکی 
از راهــکار مهــم اقتصــادی اســت بــه شــرط آنکــه 
حقیقــی باشــد نــه آنکــه حبــاب آن را در بگیــرد و 
کــه  کــه بتوانیــم بــه طــور شــفاف بگویــم  بــه طــوری 
گرفتــه  کــدام بخــش تولیــد بهــره  از ســرمایه ها در 

شــده اســت.
وزیــر اســبق وزارت تعــاون گفت: وقتــی دولت دهم 
بــه اتمــام رســید نقدینگــی چهــار صــد و پنجــاه هزار 
کنــون بــه ســه هــزار هــزار  میلیــارد تومــان بــود، امــا ا
کــه نشــان از رهاشــدگی  میلیــارد تومــان رســیده 

اقتصــاد اســت.

کالهبرداری ۶۰۰ میلیارد تومانی از سهام عدالت!
خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کل اتــاق اصناف ایــران از خســارت ۳۰۰ هــزار  دبیــر 
میلیــارد تومانــی اصنــاف از آغاز شــیوع کرونــا تا پایان 
آبــان مــاه بعــاوه دو هفتــه تعطیلــی در آذر مــاه خبــر 
گذشــته تنهــا ۷ درصــد  داد و بــا بیان اینکــه ســال 
کردنــد، دالیــل  کرونــا از آن اســتقبال  مشــموالن وام 

کــرد. کــم از ایــن وام را تشــریح  اســتقبال 
بــا  با ایســنا،  گفت وگــو  در  مجتبــی  باقــر  محمــد 
بیان اینکــه اولیــن خســارت از بعــد مــادی اســت، 
تصریــح کــرد: طــی ۱۵ روزی کــه در آذرمــاه ســال قبل 
کثر شــهرهای کشــور قرمز و نارنجی بودند، صنوف  ا
طــی ۱۵ روز بیــش از ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان کاهــش 
فــروش داشــتند. همچنیــن از ابتــدای اســفندماه 
کرونــا تــا  ســال ۱۳۹۸ یعنــی ابتــدای شــیوع ویــروس 
پایــان آبــان ۱۳۹۹، اصناف بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد 
خســارات  داشــتند. این  فــروش  کاهــش  تومــان 
یعنــی چــک  فــروش  نداشــتن  و  اســت  ســنگین 

صنــوف پــاس نمی شــود.  
وی افزود: ایــن وضعیــت زنجیــره تامیــن و توزیــع 
هــم  تولیــدی  واحــد  و  می کنــد  مشــکل  دچــار  را 
کنــد. بــرای  نمی توانــد مــواد اولیــه خــود را تامیــن 
مثــال چک هــای برگشــتی در فروردیــن ۱۳۹۹ ســه 

ــود.   ــده ب ــر ش براب
دبیــرکل اتــاق اصناف ایــران همچنین بــا بیان اینکه 
از  دولــت  مســاعدت های  و  کمک هــا  رغــم  علــی 
کنــون از  طریق تســهیل قوانین و مقــررات، اصناف ا
بعــد مــادی کمــک قابــل توجهــی دریافــت نکردنــد، 
گذشــته چنــد بســته حمایتــی  کــرد: ســال  تصریــح 
کــه بخشــی از آن تصویــب  کردیــم  بــه دولــت ارائــه 
شــد و منتظــر تصویــب بخــش دیگــری از آنهــا در 
ســال جــاری هســتیم. بنابرایــن صنــوف بایــد توجه 
کــه جبــران خســارت ها بــه میــزان  داشــته باشــند 
و  پیشــگیری  راه  بهتریــن  و  نیســت  خســارت ها 

رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اســت.  
فقط ۷ درصد واحدهای صنفی از وام استقبال 

کردند
خواســت  صنفــی  واحــد  و  مــردم  از  ادامــه  در  او 
کــه  کننــد، چرا پروتکل هــای بهداشــت را رعایــت 

هــم جانشــان در معــرض خطــر اســت و هــم بــه 
لحــاظ مالی خســارت شــدید خواهنــد دیــد و درباره 
گفت: در ســه ماه اول  کرونا  اســتقبال صنوف از وام 
ســال ۱۳۹۹ اولیــن وام بــرای مشــاغل آســیب دیــده 
از کرونــا بــه چهــارده رســته مثــل تــاالرداران که یــازده 
مــاه تعطیــل بــوده و خســارت شــدیدی از شــیوع 
ک،  گــروه پوشــا کرونــا دیدنــد و همچنیــن  ویــروس 
کفــش، رســتوران ها و غیــره تخصیــص داده شــد. 
امــا بــه دلیــل شــرایط ســخت دریافت ایــن وام هــا از 
بانــک و همچنیــن بروکراســی اداری و نبــود تفــاوت 
کرونایــی باعــث شــد در  بیــن وام هــای عــادی و وام 
گذشــته فقــط هفــت درصــد  ســه ماهــه اول ســال 
واحدهــای صنفــی مشــمول این طــرح متقاضــی 

ــوند.   ــا ش کرون ــت وام  دریاف
عــدم  دوم  دلیــل  صنفــی  مقــام  گفته ایــن  بــه 
گذشــته  کرونایــی در ســال  اســتقبال صنــوف از وام 
کارگــر ۱۲ تــا  کــه بــه ازای هــر  مبلــغ پاییــن وام بــود 
کارگــر بــه واحــد  ۱۶ میلیــون تومــان و تــا ســقف ســه 
حالــی  در  می کرد. ایــن  پیــدا  اختصــاص  صنفــی 
گــران شــدن مــواد اولیــه و  کــه در شــرایط  اســت 
کاالهــا مبلــغ ۴۸ میلیــون تومــان در مقابــل میــزان 
خســارت قابــل توجــه نبــود و صنــوف در حالــت 
کــه  عــادی هم ایــن اعتبــار را در بانک هــا داشــتند 
کننــد. دلیــل ســوم  ــا ۱۰۰ میلیــون وام دریافــت  ۵۰ ت
نــرخ ۱۲ درصــد در حالــت عــادی اســت اما همین ۱۲ 
درصــد هــم بــا توجــه به شــرایط ســخت دریافــت وام 
و مبلــغ پاییــن آن، بــرای واحدهــای صنفــی صرفــه 
اقتصــادی نداشــت. بــه عبــارت دیگــر واحدهــای 
صنفــی معتقــد بودنــد بــرای اســتفاده از ۶ درصــد 
یارانــه بهــره بانک، حضور در فرایند ســخت دریافت 
آن ارزش نــدارد.   البتــه دبیــرکل اتــاق اصناف ایران با 
اشــاره به تســهیل فرآیندهای بانکی در ادامه ســال 
کــرد: با ایــن حال همچنــان منابع  گذشــته، تصریــح 
بــا وجــود  محــدود اســت و پیش بینــی می شــود 
تســهیل شــرایط بانکی بــه دلیل پایین بــودن مبلغ 
وام و ســود ۱۲ درصد ایــن وام، اســتقبال از آن قابــل 
کــه در دو مــورد یــاد شــده  توجــه نباشــد مگر ایــن 

تجدیــد نظــر شــود.

معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت: هــر مالیاتــی کــه 
ــه صنــدوق  از خانه هــای بــدون ســکه اخــذ شــود ب
ملی مســکن می رود و به پرداخت تســهیات برای 
کــم درآمــد اختصــاص می یابــد. گروه هــای  مســکن 

ک و  کــرد: ســامانه امــا محمــود محمــودزاده اظهــار 
اســکان یــک اقــدام پایــه بــرای شناســایی وضعیــت 
کشــور اســت. هــدف هــم صرفــًا مالیــات  مســکن 
اوضــاع  برنامــه اصلــی، شناســایی  بلکــه  نیســت 
ســکونتی خانوارهــا بــرای برنامه ریزی هــای حــوزه 

ــت. ــکن اس مس
گرفتــه  ــی  ــی از خانه هــای خال ــزود: هــر مالیات وی اف
شــود مســتقیم بــه صنــدوق ملــی مســکن مــی رود 
کــم درآمدهــا  و بــه عنــوان تســهیات بــرای مســکن 
کنیــم دولــت بــرای  هزینــه می شــود. اینکه تصــور 
افزایــش درآمدهــای مالیاتی، ایــن ســامانه را ایجــاد 

کــرده تصــور اشــتباهی اســت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیان اینکــه مطالبــه 
عموم مردم ســاماندهی بازار مســکن اســت، گفت: 
کنتــرل بــازار مســکن بایــد ابتــدا اطاعــات  بــرای 
کنیم. ایــن  داشــته باشــیم تــا بتوانیــم برنامه ریــزی 
ســامانه یــک اقــدام خــوب و مهــم اســت و بــا قانونــی 
کــه آذرمــاه ســال گذشــته از ســوی مجلــس تصویــب 

کــرد. شــد ضمانــت اجرایــی پیــدا 
کــرد: هــم میهنــان عزیــز از ایــن  کیــد  محمــودزاده تا
کننــد  منظــر بــه ثبــت اطاعــات ملکــی خــود نــگاه 
گــر موضــوع مســکن قــرار اســت ســاماندهی  کــه ا
شــود نیــاز به ایــن اطاعــات پایــه دارد و از طریق ایــن 

ســامانه انجــام می شــود.
کــه آیــا در صــورت عــدم  وی در پاســخ به ایــن ســوال 
ثبــت اطاعــات، بســیاری از خدمــات شــامل یارانه، 
ک خــودرو  گذرنامــه، پــا افتتــاح حســاب بانکــی، 
گفــت: بلــه بــه هــر حال ایــن  و غیــره قطــع می شــود 
کــه در بنــد ۷ تبصــره ۸ اصاحیــه  موضوعــی اســت 
ماده ۵۴ قانون مالیات های مســتقیم به آن اشــاره 
ــات  ــاه اطاع ــه ظــرف دو م ک ــانی  کس ــده اســت.  ش
ــد  ک ــت  ــه دریاف ــق ب ــد و موف ــت نکنن ــکونتی را ثب س

یکتــا نشــوند ارائه خدمــات دســتگاه های دولتی به 
آنهــا دچــار اختــال می شــود.

معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه و شهرســازی 
گفــت:  دربــاره جرایــم مالیاتــی خانه هــای خالــی 
هــر خانــوار می توانــد یــک اقامتــگاه اصلــی و یــک 
کــه  اقامتــگاه فرعــی در شــهری دیگــر داشــته باشــد 
نمی شــود.  خالــی  خانه هــای  مالیــات  مشــمول 
صاحبــان واحدهــای نوســاز نیــز پــس از ۱۲ مــاه و 
در حالــت انبــوه ســازی پــس از ۱۸ مــاه در صــورت 
خالــی بــودن مالیــات پرداخت می کنند. همچنین 
کمتــر از ۱۰۰ هــزار نفــر  خانه هــای خالــی شــهرهای 
گــر در  و روســتاها مشــمول مالیــات نیســت امــا ا
ســامانه ثبــت نشــود مشــمول ۲۰ درصــد مالیــات 
متعلقــه خواهــد شــد. معافیت هــای دیگــری نیــز 
گروه هــا از جملــه دانشــجویان، دانــش  بــرای برخــی 
آمــوزان، مبتایــان بــه بیماری هــای خــاص و غیــره 

ــت. ــده اس ــه ش گرفت ــر  در نظ
مــوارد  بجــز  مــواردی  در  محمــودزاده،  گفتــه  بــه 
مذکــور، واحدهــای مســکونی پــس از چهــار مــاه از 
زمــان خالــی بــودن در ســال اول مشــمول شــش 
اجــاره ای  واحدهــای  بــه  متعلــق  مالیــات  برابــر 
کــه در ســال دوم ۱۲ برابــر و ســال ســوم ۱۸  می شــود 
برابــر خواهــد شــد. بــرای اشــخاص حقوقــی نیز ایــن 
میزان دو برابر اســت. یعنی ســال اول ۱۲ برابر، ســال 
دوم ۲۴ برابــر و ســال ســوم ۳۶ برابــر مالیــات متعلقه 

بــه واحدهــای اجــاره ای اســت.
گــزارش، ثبــت اطاعات ملکی و ســکونتی  بنابرایــن 
ک و اســکان بــه نشــانی  خانوارهــا در ســامانه امــا
amlak.mrud.ir از روز پنجشــنبه ۱۹ فروردیــن آغــاز 

ــتان  ــه سرپرس ــون »کلی ــن قان ــت. طبق ای ــده اس ش
خانوار اعم از شــهری و روســتایی، مالک و مســتأجر 
مکلــف  مســکونی  واحدهــای  مالــکان  تمــام  و 
کــه اطاعــات محــل ســکونت )اقامتــگاه(  هســتند 
ک تحــت مالکیــت خــود )بــا مالکیت هــای  و امــا
رســمی، وکالتــی، تعاونــی شــهری و روســتایی( را 
ظــرف مــدت دو مــاه از تاریــخ ۱۹ فروردیــن ۱۴۰۰ در 

کننــد.« ک و اســکان درج  ســامانه امــا
سیاســت های  و  اقتصــادی  امــور  دفتــر  مدیــرکل 
گفــت: جلســات مســتمر  تجــاری وزارت صمــت 
هفتگــی بــرای رفــع چالش هــای پیــش روی فعاالن 

اقتصــادی در حــال برگــزاری اســت.
برگــزاری  اســتمرار  بــه  اشــاره  بــا  تشــکینی  احمــد 
جلســات هفتگــی در راســتای رفــع مشــکات پیش 
روی فعــاالن اقتصــادی گفــت: در ایــن راســتا از همه 
فعــاالن بخــش تولیــد و تجــارت، صاحــب نظــران و 
تشــکلهای بخــش خصوصــی درخواســت می شــود 
ــا  کــرده ت ــا وزارتخانــه را اعــام  چالش هــای مرتبــط ب

نســبت بــه رفــع آنهــا اقــدام شــود.
کیــد بر اینکــه اصــاح فرآیندهــا و حــذف  وی بــا تا
رویه هــای مخــل حــوزه تولیــد و تجــارت در راســتای 
کار قــرار دارد،  کار در دســتور  بهبــود فضــای کســب و 

گلوگاه های وزارت صنعت،  کرد: شناسایی  تصریح 
کنــدی فعالیت هــا و  کــه منجــر بــه  معــدن و تجــارت 
بــروز نارضایتی هایــی در ذینفعــان شــده و رفــع آنها را 

کــرد. بــا جدیــت دنبــال خواهیــم 
سیاســت های  و  اقتصــادی  امــور  دفتــر  مدیــرکل 

کــرد: دفتــر امــور  تجــاری وزارت صمــت خاطرنشــان 
اقتصــادی و سیاســت های تجــاری محوریت جمع 
بندی ایــن موضوعــات را برعهــده دارد و از همــگان 
دعــوت می کنیــم در صــورت داشــتن نظــرات در ایــن 

کننــد. زمینــه برای ایــن دفتــر ارائــه 

کرونایی چه خبر؟ معاون وزیر راه و شهرسازی: از وام 
مالیات خانه های خالی 

به صندوق ملی مسکن می رود

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاستهای تجاری اعالم کرد: 
برگزاری جلسات مستمر کارگروه بهبود فضای کسب و کار

گزارشربخ

کارشــناس اقتصــادی بــا بررســی ســوابق چیــن  یــک 
دیگــر  بــا  تجاری_اقتصــادی  روابــط  برقــراری  در 
کشــورها بــه بیــان تهدیدها و فرصت هــای همکاری 

کشــور پرداخــت. با ایــن 
کــه بــا موضــوع  مرتضــی ســامتی در یــک وبینــار 
بررســی ســند همکاری ۲۵ ســاله ایران و چین برگزار 
کنــون افــکار عمومی را  شــد، اظهــار کرد: ایــن برنامــه ا
کــرده اســت زیــرا ابعــاد آن شــفاف  بــه خــود مشــغول 
که ایــران در شــرایط  نیســت، شــکی وجــود نــدارد 
فعلی و حتی در ۲۰ ســال گذشــته نیازمند اســتفاده 

ــوده و هســت. گذاری هــای خارجــی ب از ســرمایه 
گــذاران خارجــی بــه نوعــی الگــو  وی افــزود: ســرمایه 
ــذاران داخلــی هســتند زیرا ایــن  گ دهنــده ســرمایه 
کــردن بهــره وری  کثــر  گــذاران بــر مســیر حدا ســرمایه 
ــذاران داخلــی  گ حرکــت می کننــد و وقتــی ســرمایه 
کارآمــدی الزم  باتوجــه بــه شــرایط، بیشــتر اوقــات 
را نداشــته و حتــی بــا وجــود افزایــش قیمــت دالر 
نمی تواننــد از مزیــت صادراتــی بهــره ببرنــد می تــوان  

گــذاران خارجــی بهــره بــرد. از ظرفیــت ســرمایه 
بیان اینکــه  بــا  اصفهــان  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
دیپلماسی قرض-تله یا وام-تله نوعی دیپلماسی 
کــه در آن  کشورهاســت  در روابــط دو جانبــه بیــن 
کشــور وام دهنــده بــا قصــد منفی به کشــور دیگــر وام 
کشــور  گفــت: در ایــن نــوع از دیپلماســی  می دهــد، 
گیرنــده وام هــای  کشــور وام  وام دهنــده از عمــد بــه 
کــه پــس از ناتوانــی  فراوانــی می دهــد با ایــن هــدف 
کشــور  وام هــا  بازپرداخــت  در  گیرنــده  وام  کشــور 
وام دهنــده امتیــازات سیاســی و اقتصــادی مــورد 

ــد. کن ــتخراج  ــرش را اس نظ
ســامتی افــزود: شــرایط وام هــا معمــواًل بــه اطــاع 
بیشــتر  شــده  داده  وام  پــول  و  نمی رســد  عمــوم 
کشــور وام  بــرای پرداخــت بــه پیمان کارهــای خــود 
دهنــده اســتفاده می شــود. هــر چند ایــن اصطــاح 
کشــورهای زیــادی و حتــی  بــرای وام دادن هــای 
صنــدوق بین المللــی پــول اســتفاده شــده اســت اما 
در حــال حاضر ایــن عمــل بیشــتر بــا وام هــای دولــت 

جمهــوری خلــق چیــن مربــوط می شــود.
وی ادامــه داد: توافق هــای دو جانبــه اخیــر چیــن 
کشــورهای در  کشــور بــه  کاالهای ایــن  بــه ویــژه وام 
کمربنــد  حــال توســعه در راســتای سیاســت« یــک 
یــک راه« )راه ابریشــم جدید(، ایــن ارتبــاط را تقویــت 

کــرده اســت.
چیــن  گفــت:  اصفهــان  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
کمونیســت دارد و اقتصــاد آزاد اداره می کنــد  دولــت 

دولت های کمونیســتی نوعی تســلط گری مشــهود 
مســئله  بــر  عــاوه  چیــن  دولــت  بنابرایــن  دارنــد 
اقتصــاد، بــه دنبــال تســلط سیاســی نیــز هســت. 
کــردن  گرفتــار  کــه در قالــب  برنامــه چین ایــن اســت 
کشــورها در تلــه بدهــی وام هــای ســنگینی را بــه 
ــد  کریدورهــای راه ابریشــم جدی ــه در  ک کشــورهایی 
کار را در  کنــون نیز ایــن  کنــد، تــا  قــرار دارنــد پرداخــت 

کشــورها انجــام داده اســت. برخــی 
ــدور  کری ــد دارای ۶  ــزود: راه ابریشــم جدی ســامتی اف
کشــور جهــان را بــه یکدیگــر متصــل  کــه ۶۰  اســت 
بنــد  )کمــر  راه  زمینی ایــن  کریدورهــای  می کنــد، 
کریــدور چیــن بــه  اقتصــادی راه ابریشــم( شــامل 
کریــدور چیــن بــه  مغولســتان، روســیه )مســکو(، 
حــوزه اوراســیای جدیــد )مغولســتان و شــمال غرب 
کریــدور چیــن بــه  روســیه بــه ســمت شــمال اروپــا(، 
آسیای مرکزی و غرب آسیا )آذربایجان، ازبکستان، 
ــدور  کری ــتانبول(،  ــا اس ــه ت ــتان، ایران و ترکی ترکمنس
کریــدور چیــن بــه بنــگادش و  کســتان،  چیــن بــه پا

کریــدور چیــن به اندونــزی اســت. هنــد و 
وی ادامــه داد: عــاوه بر ایــن راه ابریشــم دریایــی 
کامبــوج،  کنــگ، ویتنــام،  از مســیر چیــن، هنــگ 
مالــزی، ســنگاپور، اندونزی، بنــگادش، ســریانکا، 
ــا،  کنی ــواحل  ــامل س ــا ش ــه ســمت آفریق ــپس ب و س
ســومالی، جیبوتــی، و از طریــق دریــای ســرخ بــه 
ترکیــه، ســواحل  ســمت ســواحل جنــوب شــرق 
یونــان و ایتالیــا و در نهایــت بــه ســرزمین اروپــا عبــور 

کــرد. خواهــد 
گفــت: چیــن بــرای  ایــن اســتاد دانشــگاه اصفهــان 
ــی  ــه نهادســازی مال پیاده ســازی پروژه هــا اقــدام ب
ــا  کــرده اســت، راه انــدازی »صنــدوق راه ابریشــم« ب
۴۰ میلیــارد دالر ســرمایه در ســال ۲۰۱۴، تأســیس 
بانــک ســرمایه گذاری زیربنایــی آســیا بــا ســرمایه 
کشــورها در  پایــه ۱۰۰ میلیــارد دالر و مشــارکت دیگــر 
ســال ۲۰۱۵، و انتقــال ۸۲ میلیــارد دالر در همــان 
راه  پروژه هــای  در  ســرمایه گذاری  بــرای  ســال 
ابریشــم بــه ســه بانــک از جملــه اقداماتــی اســت 
کــردن راه اجــرای  کــه دولــت چیــن بــرای همــوار 
دیگــر  در  خــود  زیرســاختی  توســعه  پروژه هــای 
کشــورها توســط شــرکت های چینــی انجــام داده 

اســت.
بررســی ســابقه چیــن در  بیان اینکــه  بــا  ســامتی 
کشــورها  ســایر  بــا  قراردادهایــی  چنیــن  بســتن 
گیری در ادامه راه این ســند  می تواند برای تصمیم 
کنــد، افــزود: بــه عنــوان نمونــه  بــه مســئوالن کمــک 
ــام داالن  ــه ن ــی ب ــن طرح ــا چی ــتان در ۲۰۱۵ ب کس پا

کســتان_چین را بــه امضــا رســاند. این  اقتصــادی پا
طــرح ارزشــی معــادل ۶۲ میلیــارد دالر داشــته و 
شــامل بخش هــای همچــون ســاخت شــبکه های 
حمل ونقلــی مــدرن، ســاخت نیروگاه هــای انــرژی 

ــت. ــادی اس ــژٔه اقتص ــق وی ــاد مناط و ایج
وی ادامــه داد: هزینــه بــاالی بــرق بــرای شــهروندان 
کســتان کمیته ای  کســتانی باعث شــد تا دولت پا پا
کشــور  را بــه ریاســت عمــران خــان نخســت وزیر این 
کنــد. بــا  شــکل دهــد تــا دالیل ایــن امــر را بررســی 
بررســی های این کمیته مشخص شــد شرکت های 
چینــی درگیــر ســاخت نیروگاه های بــرق هزینه های 
تولیــد را به طــور ســاختگی افزایــش می دهنــد. در 
کــره  کســتان خواســتار مذا ۲۶ ژوئــن ۲۰۲۰ دولــت پا
وام هــای  بازپرداخــت  شــرایط  مــورد  در  مجــدد 
چینــی شــد و شــرکت های چینــی را متهــم به ایجــاد 

کــرد. ــورم در هزینه هــای طرح هــا  ســاختگی ت
گفــت: همچنیــن  ایــن اســتاد دانشــگاه اصفهــان 
در  کار  بــرای  کســتان چینی هــا  پا بلوچســتان  در 
مهاجــرت  اقتصــادی  داالن  طــرح  پروژه هــای 
گــزارش منتشــر  گســترده ای داشــتند. بــر اســاس 
و  بازرگانــی  اتاق هــای  فدراســیون  توســط  شــده 
گــر مهاجــرت  کســتان در دســامبر ۲۰۱۶، ا صنعــت پا
شــهروندان چینــی بــا همیــن نــرخ ادامــه یابــد در 
۲۰۴۸ تعــداد چینی هــا از بلوچ هــا در بلوچســتان 

بیشــتر می شــود. کســتان  پا
ســامتی افــزود: بنــگادش و چیــن نیــز قراردادهایی 
بــرای توســعه زیرســاخت های بنــگادش بــه ارزش 
کردند. ایــن  امضــا   ۲۰۱۸ در  دالر  میلیــارد   ۳٫۶
ــوی  ــی را از س ــدا نگرانی های ــان ابت ــا از هم قرارداده

بنگادشــی ها بــه همــراه داشــت. بنــگادش مدتی 
بعــد بخش هایی از ایــن قراردادها همچون قــرارداد 
ــه دالیلــی همچــون  ــرق را ب ســاخت نیروگاه هــای ب
بــاالی  هزینه هــای  چینــی،  شــرکت های  فســاد 
کــرد. ســاخت و نگرانی هــای محیــط زیســتی لغــو 

که توسط بانک  وی ادامه داد: منتقدان وام هایی 
کزیــم چیــن بــه دولت ســریانکا بــرای ســاخت بندر  ا
کســا اعطــا شــده را نمونــه  گامپــورا ماهینــدا راجاپا ما
مــوردی دیپلماســی وام تلــه نامیده انــد. ارزش ایــن 
کــه ۸۵ درصــد آن  قــرارداد ۳۶۱ میلیــون دالر بــود 
ــالیانه  ــود س ــرخ س ــا ن ــن ب ــم چی کزی ــک ا ــط بان توس

۶.۳ درصــد تأمیــن شــد.
گفــت: شــرکت های  ایــن اســتاد دانشــگاه اصفهــان 
دولتــی چینــی ســینوهایدرو و شــرکت مهندســی 
گرفته  کار  بنــدر چین به وســیله دولت ســریانکا بــه 

گامپــورا را بســازند.  شــدند تــا بنــدر ما
ناموفــق  بازپرداخت ایــن وام  دولــت ســریانکا در 
بــود و بــه همیــن دلیــل طــی یــک قــرارداد اجــاره 
۹۹ ســاله این بنــدر بــه شــرکت دولتــی چینــی چاینــا 

گــذار شــد. مرچنــس وا
گــذاری دو  ســامتی بــا بیان اینکــه حجــم ســرمایه 
دهــه اخیــر چیــن بــا رقمی معــادل ۱۵۰۰ میلیــارد دالر 
کشــور جهــان بیــش از مجمــوع وام هــای  بــه ۱۵۰ 
بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و ســارمان 
همــکاری توســعه اقتصــادی بــوده اســت، افــزود: 
کشــورها قــرار  کشــور وامــی در اختیــار  که ایــن  زمانــی 
گرفتــه امــا  داده ایــن وام در اختیــار دولت هــا قــرار 
ــی  ــرکت های چین ــواًل ش ــری معم ــرکت های مج ش
بــوده و دولت هــا ملــزم بــه همــکاری با این شــرکت ها 

بوده انــد.
وی ادامــه داد: چینی هــا بــا ورود بــه هــر منطقــه 
دو ارتــش بــه همــراه خــود وارد می کننــد، ارتــش 
ــه  ــازی ب ــا نی ــی، چینی ه ــروی نظام کار و نی ــروی  نی
تخصص هــای مــورد نیــاز بــرای طرح هــای زیربنــای 
و توســعه ندارنــد و حتــی مــواد غذایــی مــورد نیــاز 
ارتــش قدرتمنــد و  خــود را نیــز وارد می کنند ایــن 

کــی اســت. خطرنا
ایــن اســتاد دانشــگاه اصفهــان بــا بیان اینکــه چیــن 
کشــوری موجــب حــل مشــکل  بــا ورود بــه هیــچ 
گفــت: چیــن بنــادر را در  بیــکاری نشــده اســت، 
گرفتــه و بــرای حفــظ موقعیــت اســتراتژیک  اختیــار 
خــود نیروهــای نظامــی وارد می کننــد زیــرا بنــدر را 

کرده انــد. اجــاره 
ــه از  ک ــا ســرمایه هایی  ــزود: در مقایســه ب ســامتی اف
کار در ایــن  کــه نیــروی  غــرب می آیــد، به ایــن دلیــل 
کار منطقــه ای اســتفاده  گــران اســت، از  کشــورها 
تخصص هــای  از  برخــی  جــز  بــه  و  می کردنــد 
ــد  ــتفاده می کنن ــه ای اس ــای منطق ــاص از نیروه خ
ســرمایه های  در  نمی کننــد.  را  کار  چینی ها ایــن 
غربــی بخــش خصوصی به دنبال حفظ ســرمایه در 
کشــورهای مقصــد بــوده امــا چیــن بیشــتر بــه دنبال 

ــرده اســت. ک ــدام  ــر ســرزمین اق تســلط ب
بــا  بهــار ۲۰۲۰  در  نیــز  در ایــران  کــرد:  تصریــح  وی 
ــی  ــه ط ک ــاند  ــا رس ــه امض ــکاری ب ــه هم ــن برنام چی
بــازه زمانــی ۲۵ ســاله ای معــادل  چینی هــای در 
۲۸۰ تــا ۴۰۰ میلیــارد دالر در صنعــت نفت ایــران، 
ملــی  شــرکت  گاز ایــران،  صــادرات  ملــی  شــرکت 
زیرســاخت های ایران  پتروشــیمی ایران،  صنایــع 
قضائی ایــران  و  فرهنگــی  و  امنیتــی  همــکاری  و 
کــرات ابتــدا بــه  ســرمایه گذاری می کنند. ایــن مذا
کشــور انجــام شــدند  شــکل محرمانــه ای میــان دو 
و ســپس در رســانه های بین المللــی و در ادامــه در 
رســانه های ایرانی جزئیــات و بخش هــای از قــرارداد 

ــد. ــر ش منتش
گفــت: بایــد دیــد آیــا  ایــن اســتاد دانشــگاه اصفهــان 
دولت ایــران در ارتبــاط با ایــن وام هــا و ســرمایه ها 
کــرد، در طــول دهه هــای  چگونــه اقــدام خواهــد 
گذشــته مــا منابــع انســانی و ســرمایه های الزم را 
گذشــته  داشــته ایم و فرصت هــا و منابــع زیــادی در 
گر ایــن رونــد ادامــه یابــد در  از بیــن رفتــه اســت، ا
آینــده فرزنــدان مــا بــه میــزان بدهــی مشــخصی بــه 
دنیــا خواهنــد آمد، کشــور ما با کشــور بنــگادش که 
به ایــن ســرمایه ها نیــاز مبــرم دارد یکســان نیســت و 
کــرد. بایــد در ایــن رابطــه بــا احتیــاط بیشــتری عمل 
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معاون اقتصادی استاندار اصفهان گفت: شکایت 
علیــه ســنگ اندازان فعــاالن اقتصــادی از مهم ترین 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی  مصوبه شــورای 
کشــور در اســتان  کل  در حضــور معــاون دادســتان 
در  عســگر  قاضــی  حســین  ســید  بــود.  اصفهــان 
گفت وگــو بــا  مهــر بــا اشــاره بــه دســتاورد ســفر معــاون 
کشــور بــه اصفهــان اظهــار داشــت:  کل  دادســتان 
دیدگاه هــای مثبــت و ســازنده ســعید عمرانــی بــا 
فعــاالن و مدیــران اقتصــادی اســتان در یکصدمیــن 
گفتگوی دولت و بخش خصوصی  جلســه شــورای 
به اینکــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  وی  شــد.  مطــرح 
کشــور فــردی بــا اخــاق و  کل  معــاون دادســتان 
محتــرم هســتند، مواضــع روشــنی را بــرای اجرایــی 
کــه  کردنــد  کــردن قوانیــن و رفــع مقــررات زائــد بیــان 
در صــورت عمــل بــه آنهــا بســیاری از مشــکات حــل 
خواهــد شــد. معــاون اقتصــادی اســتاندار اصفهــان 
کیــد بــر لــزوم پیگیــری امــور فعــاالن اقتصــادی  بــا تا
کــرد: بایــد فعــاالن  ــا رســیدن بــه نتیجــه، تصریــح  ت
اقتصادی اســتان اصفهان را افراد ســازنده و مثبتی 
در راســتای تولید نه تنها اســتان بلکه کشور بدانیم 
و در این جلســه مصوب شــد با ســنگ اندازان تولید 

ــرد. گی ــورت  ــدی ص ــورد ج ــتگاه ها برخ در دس
تشکیل ستاد شاخص های بهبود کسب و کاردر 

استانداری
کــردن  اجرایــی  ســتاد  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
و  مانع زدایی هــا  تولیــد،  بــر  مبنــی  امســال  شــعار 
پشــتیبانی ها در اســتانداری اصفهــان تشــکیل و 
کار اســتان  کســب و  ۲۸ شــاخص در جهــت بهبــود 
ــا اشــاره  در آن تعریــف شــده اســت. قاضــی عســگر ب
بــه شــاخص ها ادامــه داد: ایــن شــاخص ها توســط 
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی و اتــاق 
شــده  دســته بندی  و  سرشــماری  بازرگانی ایــران 

اســت و هــر دســتگاهی مســائل و مشــکات خــود را 
کــه روز  بــر اســاس این شــاخص ها تعییــن می کنــد 
یک شــنبه جمــع بندی نهایــی آن انجام می شــود.
وی با بیان اینکه بعد از مشــخص شــدن مشــکات 
تولیدکننــدگان آقــای عمرانــی قــول پیگیــری و حــل 
و فصــل آنهــا را دادنــد، افــزود: معــاون دادســتان 
هیئــت  بــودن  مؤثــر  و  تشــکیل  بــه  توجــه  بــا 
کــه نهایــت تــاش خــود  مقررات زدایــی قــول دادنــد 
ــا محیــط  ــع تولیــد انجــام دهنــد ت ــرای رفــع موان را ب

کار مطلوبــی حاصــل شــود. کســب و 
ایجاد مشکل برخی دستگاه های اجرایی به 

جای حل مسئله
معــاون اقتصــادی اســتاندار اصفهــان بیــان داشــت: 
در حــال حاضــر وضعیــت مطلوبــی در خصــوص 
کار وجــود نــدارد و دســتگاه های  کســب و  فضــای 
اجرایــی بــه جــای حــل مســئله بعضــًا مشــکل ایجاد 
می کننــد، از ایــن رو الزم اســت همــه دســتگاه ها در 
کم  جهت حل مســئله بسیج شــوند و بروکراسی حا
حــذف شــود. وی یکــی از مهم تریــن مصوبات ایــن 
فعــاالن  ســنگ اندازان  علیــه  شــکایت  را  شــورا 
معــاون  حضــور  در  افــزود:  و  دانســت  اقتصــادی 
گر مســئول و کارمندی  کــه ا دادســتان مصــوب شــد 
کار فعاالن  در دســتگاه اجرایی ســنگ اندازی کند و 
ــده وی  ــی انجــام ندهــد، پرون ــه خوب اقتصــادی را ب
گــروه اقــدام ارســال و پــس از بررســی و مشــخص  بــه 
ــه قــوه قضائیــه معرفــی شــود.  شــدن ایراد و خطــا ب
که ایــن مصوبــه بســیار  قاضــی عســگر معتقــد اســت 
کارمنــد حقــوق بگیــر در سیســتم  کارســاز اســت زیــرا 
مشــکات  و  مســائل  راه انــدازی  وظیفــه  اداری 
کارهــای مــردم را دارد و در صــورت نامتعــارف بــودن 
کننــده توجیــه و  درخواســت بایــد بــرای مراجعــه 

توضیــح ارائــه دهــد.

معاون اقتصادی استاندار اصفهان: 

امکان شکایت علیه سنگ اندازان تولید و فعاالن 
اقتصادی فراهم شد
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ســفیر صربســتان در ایــران بــا حضــور در اصفهــان، 
کــرد. گــو  گفــت و  کالنشــهر دیــدار و  بــا شــهردار این 
قــدرت اهلل نــوروزی در ایــن دیــدار بــا بیان اینکــه 
جهانــی  و  فــرد  بــه  منحصــر  شــهری  اصفهــان 
اســت و میــراث بشــری را در خــود جــای داده، 
گفــت: اصفهــان و شــهرهای صربســتان هریــک 
کنونــی آنهایــی  ظرفیت هایــی دارنــد و در دنیــای 
کــه از ایــن ظرفیت هــا در راســتای  موفــق هســتند 
هم افزایــی و بهبــود اوضــاع زندگی شهروندانشــان 

کننــد. اســتفاده 
وی افــزود: بــا وجود اینکــه مــا هــم بــا تحریم هــای 
نــرم  پنجــه  و  دســت  کرونــا  بــا  هــم  و  ظالمانــه 
کشــور در خــارج  می کنیــم و تبــادالت اقتصــادی 
از مرزهــا بــا مشــکالتی مواجــه اســت، امــا شــهری 
ماننــد اصفهــان پویایــی و رونــد توســعه را بیــش از 

ــد. ــود می بین ــه خ همیشــه ب
شــهردار اصفهــان با بیان اینکه توســعه روابط این 
کالنشــهر بــا طرف هــای مختلــف در جهــان در 
ــهرداری  کار ش ــتور  ــر در دس ــال های اخی ــول س ط
بــوده اســت، ادامــه داد: مثلــث دوســتی ایران، 
روسیه و صربستان می تواند در بستر دیپلماسی 

شــهری نیــز تعمیــم یابــد.
گفــت: بررســی های الزم بــرای تعامــل در  نــوروزی 
ــا شــهر بلگــراد صربســتان  زمینه هــای مختلــف ب
گرفتــه و حوزه های فرهنگی، اقتصــادی،  صــورت 
گردشــگری برای ایــن تعامــل مناســب دیده شــده 
اســت. صربســتان در زمینه هــای دانشــگاهی، 
صنعــت فــوالد و فرهنــگ و ســینما ظرفیت هــای 
کــه در بســیاری از آنهــا  زیــادی دارد؛ حوزه هایــی 

ــد. ــان می درخش ــان در جه اصفه
شــهردار اصفهــان بــا بیان اینکــه بلگــراد و اصفهان 
می تواننــد بــر روی عقــد تفاهم نامــه بــا یکدیگــر 
می کنــم  پیشــنهاد  گفــت:  شــوند،  عمــل  وارد 
پیگیری ایــن موضــوع توســط آقــای ســفیر انجــام 
و نتایــج آن بــه اصفهــان اعــالم شــود تــا پــس از 
گام هــای  بتوانــد  نیــز  اصفهــان  شــهرداری  آن 
بعــدی را از مراجــع ذیصــالح بــرای عقــد پیمــان 

خواهرخواندگــی میــان دو شــهر بــردارد.
کــره بــا رئیــس  کــرد: همچنیــن در مذا وی تصریــح 
کرســی های  دانشــگاه اصفهــان پیشــنهاد ایجاد 
زبــان فارســی بــرای صرب هــا را مطــرح خواهم کرد 
گیری ایــن زبــان  تــا آنهــا بتواننــد در خصــوص فرا

ــد. ــای الزم را ببینن آموزش ه

کــه  اصفهــان نــه تنهــا پایتخــت فرهنگی ایــران 
پایتخــت فرهنگــی جهــان اســت

تشــکر  ضمــن  نیــز  در ایــران  صربســتان  ســفیر 
آوردن  فراهــم  بــرای  اصفهــان  شــهردار  از 
مقدمات ایــن دیــدار، بــا اســتقبال از پیشــنهاد 
شــهردار اصفهــان مبنــی بــر خواهرخواندگــی دو 
گفت: ایــن موضــوع را  شــهر بلگــراد و اصفهــان، 
بالفاصلــه پــس از بازگشــت بــه تهــران پیگیــری 
گان تئودورویــچ« بــا بیان اینکه  کــرد. »درا خواهــم 
آینــده  در  اســت  قــرار  کشــور  خارجه ایــن  وزیــر 
کنــد،  نزدیــک به ایــران و از جملــه اصفهــان ســفر 
کرونــا تعامــالت  کــرد: بــا وجــود شــرایط  تصریــح 
میان دو کشــور ایران و صربســتان باید ادامه پیدا 
کشــور  کند، زیرا اقتصاد و ســایر تعامالت میان دو 
در حوزه هــای مختلــف می توانــد مســیر خــود را 

کنــد. طــی 
وی بــا بیان اینکــه بــه زودی نتایــج مثبــت تعامــل 
مشــخص  اصفهــان  و  بلگــراد  شــهر  دو  میــان 
می شــود، ادامــه داد: اصفهــان نــه تنهــا پایتخــت 
فرهنگی ایــران بلکــه بــه عنــوان یــک پایتخــت 
فرهنگــی در جهــان شــناخته می شــود، در هیــچ 
کجــا نمی توانیــد مــدت زمــان طوالنــی اقامــت 
داشــته باشــید و همــواره یــک مــکان جدیــد بــرای 

بازدیــد وجــود داشــته باشــد، این در حالــی اســت 
کــه اصفهــان دارای چنیــن ویژگی هایــی اســت.

گردشــگری اصفهــان  ســفیر صربســتان ظرفیــت 
ــوان مــکان  ــرد و افــزود: نمی ت ک ــر  ــاال ذک را بســیار ب
خاصــی را در اصفهــان بــه عنــوان مکانــی زیبــا نــام 
بــرد، زیــرا در ایــن شــهر همــه چیــز زیباســت و ایــن 
کــه امــروز در ایــن شــهر  افتخــاری اســت بــرای مــن 

حضــور دارم.
کــرد: نمایشــگاهی از ظرفیت هــای  وی پیشــنهاد 
کشــور  در  اصفهــان  گردشــگری  و  فرهنگــی 
صربســتان برگــزار شــود تــا هم وطنــان مــن با ایــن 

کننــد. توانمندی هــا آشــنایی بیشــتری پیــدا 
ســینمایی  همکاری هــای  گفــت:  تئودورویــچ 
کار تعامــالت صربســتان  نیــز می توانــد در دســتور 
گیــرد و حتــی می توانیــم یــک  و اصفهــان قــرار 
 - صربســتانی  مشــترک  ســینمایی  محصــول 

کنیــم. اصفهانــی تولیــد 
افزایش تعامالت گردشگری میان اصفهان و 

صربستان پس از دوران کرونا
کمیســیون فرهنگــی و ورزشــی شــورای  رئیــس 
بــا  دیــدار  در ایــن  نیــز  اصفهــان  اسالمی شــهر 
بیان اینکــه اصفهــان در مجامــع بیــن المللــی بــه 
عنوان شــهر خالق در صنایع دســتی در یونســکو 

کــودک در یونیســف شــناخته  و شــهر دوســتدار 
اســاس  همیــن  بــر  کــرد:  اظهــار  اســت،  شــده 
و  کــودکان  فیلم هــای  المللــی  بیــن  جشــنواره 
نوجوانــان در اصفهــان برگزار می شــود و قرار اســت 
جشــنواره بیــن المللــی صنایــع دســتی نیــز بــه 
همــت شــهرداری اصفهــان امســال در ایــن شــهر 

برگــزار شــود.
کــرد: بــا توجــه بــه اطالعاتی  فریــده روشــن تصریــح 
کــه از صربســتان وجــود دارد نــرخ بیــکاری در ایــن 
گردشــگری  کشــور بــه دلیــل توجــه بــه مباحــث 

کاهــش یافتــه اســت.
کرونــا می توانیــم  کــرد: پــس از پایــان  وی اضافــه 
در  را  صربســتان  و  اصفهــان  میــان  تعامــالت 
برنامه هــای مشــترک و مختلــف در زمینه هــای 
کنیــم و برنامــه  گردشــگری و فرهنگــی پایه ریــزی 
شــهرداری  توســط  کــه  دیپلمــات  شــهروند 
اصفهــان پیگیــری و اجــرا می شــود یکــی از ایــن 
برنامه هــا اســت که می توانــد در حوزه گردشــگری 
بــه کمــک دو طــرف اصفهــان و صربســتان بیایــد.

رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای اسالمی شــهر 
گفــت: در طــرح »شــهروند دیپلمــات«  اصفهــان 
می تواننــد  بلگــراد  و  اصفهــان  شــهروندان 
آن  از  و  شــده  آشــنا  یکدیگــر  ظرفیت هــای   بــا 

استفاده کنند.
کــرد: برگــزاری نمایشــگاه اصفهــان  کیــد  روشــن تا
در بلگــراد می توانــد فرصــت خوبــی بــرای نمایــش 
توانمندی هــای اصفهــان در حوزه هــای مختلف 
کــه تعامــل مدیریــت شــهری و  باشــد. بــه ویــژه 
میــراث فرهنگــی در اصفهــان می توانــد بــه خوبــی 

در ایــن زمینــه اســتفاده شــود.
برقراری ارتباط بین شهری میان اصفهان و 

بلگراد
رئیــس نمایندگــی وزارت امور خارجــه در اصفهان 
کــرد: برقــراری ارتباط بین  نیــز در ایــن دیــدار اظهــار 
کار  شــهری میــان اصفهــان و بلگــراد را در دســتور 
موضــوع  هســتیم  عالقمنــد  و  می دهیــم  قــرار 
خواهرخواندگــی میان ایــن دو شــهر برقــرار شــود.

کــرد: بــرای آشــنایی  علیرضــا ســاالریان تصریــح 
بیشــتر راهنمایان تورهای گردشگری با اصفهان 
پیــش از ایــن برنامه هایــی بــا کشــورهای مختلــف 
کرونا ایــن موضــوع  کــه پــس از رفــع  وجــود داشــت 
می توانــد میــان دو شــهر بلگــراد و اصفهــان و بــا 
حمایــت شــهرداری اصفهــان نیــز وجــود داشــته 
باشــد تــا راهنمایــان تــور بــا ظرفیت هــای اصفهان 

کننــد. آشــنایی بیشــتری پیــدا 
استفاده از ظرفیت های طرح »شهروند 

دیپلمات« میان اصفهان و بلگراد
مدیــرکل ارتباطــات و امــور بیــن الملــل شــهرداری 
اصفهــان نیــز در ایــن دیــدار بــا اشــاره بــه طــرح 
کرد: ایــن طــرح بــا  »شــهروند دیپلمــات »، اظهــار 
ــته  گذش ــال  ــه از س ــور خارج ــی وزارت ام هماهنگ
آغــاز شــده و شــهر اصفهــان بــه عنــوان پیشــنهاد 
دهنده ایــن طــرح از ســوی وزارت امــور خارجــه 
کشــور شــناخته  بــه عنــوان پایلوت ایــن طــرح در 

ــت. ــده اس ش
ایمــان حجتــی بــا بیان اینکه ایــن طــرح بــه دنبــال 
ــح  ــت، تصری ــهروندی اس ــی ش ــعه دیپلماس توس
کــرد: در ایــن طــرح بــه دنبال ایــن هســتیم تــا از 
ــعه  ــرای توس ــی ب ــه زمینه های ک ــرادی  ــت اف ظرفی
فرهنگــی،  مختلــف  زمینه هــای  در  تعامــالت 
شــهرهای  در   … و  اقتصــادی  گردشــگری، 
کنیــم. خواهرخوانــده اصفهــان دارنــد، اســتفاده 

کــرد: بــا توجــه به ایــن دیــدار می توانیم  وی اضافــه 
شــهر بلگــراد را نیــز در طــرح شــهروند دیپلمــات 
در  خوبــی  همکاری هــای  تــا  کنیــم  اضافــه 
زمینه هــای مختلــف میــان دو شــهر بــه وجــود 

ــد. بیای

ح شد: در دیدار سفیر صربستان و شهردار اصفهان مطر

تولید محصول مشترک سینمایی بلگراد و اصفهان
خبرربخ

خبر

خبر

ــا  ــرکت آبف ــعه آب ش ــرداری و توس ــره ب ــاون به مع
گفــت: سیاســت شــرکت آبفــا  اســتان اصفهــان 
اســتان اصفهــان جیــره بنــدی آب نبــوده اســت 
و ایــن امــر در صــورت مدیریــت مصــرف تحقــق 

می یابــد. 
کبــری در خصــوص خبرهــای منتشــره  ناصــر ا
مبنــی بــر احتمــال جیــره بنــدی آب در اصفهــان 
شــرایط  در  بارش هــا  متاســفانه  کــرد:  اظهــار 
ــا توجــه به اینکــه بارش هــا  نرمالــی قــرار نــدارد و ب
کنــون  ــوده، ا ــر از حــد معمــول ب کمت ۳۳ درصــد 
کمتریــن حــد خــود  ــه  ذخیــره ســد زاینــده رود ب

رســیده اســت. 
اقدامــات  نیازمنــد  شــرایط  در ایــن  افــزود:  وی 
فنــی، توســعه زیرســاخت ها و تکمیــل ســامانه 
اضطــراری آبرســانی هســتیم. وی در عیــن حــال 
کیــد کرد.  بــر مدیریــت مصــرف آب توســط مردم تا

ــا  ــرکت آبف ــعه آب ش ــرداری و توس ــره ب ــاون به مع
کــرد: سیاســت شــرکت  اســتان اصفهــان تصریــح 
در هیــچ زمانــی جیــره بنــدی آب شــرب نبــوده  و 
گــر مــردم مدیریــت مصــرف را ســرلوحه  نیســت و ا
جیــره  بــدون  می تــوان  دهنــد،  قــرار  خــود  کار 
بنــدی و محدودیــت، از شــرایط موجــود عبــور 
کبــری افــزود: به دلیل خشــکی زاینــده رود  کــرد.  ا
و خــارج شــدن چاه هــای فلمــن از مــدار بهــره 
اوج مصــرف در حــدود ۳  بــرداری، در شــرایط 

کمبــود آب داریــم. ــر ثانیــه  مترمکعــب ب
یــاد  همــواره  اصفهانی هــا  بیان اینکــه  بــا  وی 
گیــری از  گرفته انــد در شــرایط ســخت بــا بهــره 
روش هــای بهینــه، مصرف آب را مدیریت کنند، 
افــزود: متاســفانه در ایــن مــدت بــه علــت شــیوع 
کرونــا، مصــرف آب بیــن 12 تــا 1۶ درصــد  ویــروس 
افزایش داشــته و بنابراین شــرایط ســخت تری را 

گذشــته داریــم.  ــه ســال های  نســبت ب

جنــوب  و  مرکــز  آزادراهــی  طرح هــای  مجــری 
اصفهــان  آزادراه  بــه  گفت:ســرمایه گذار  کشــور 
ریــزی  برنامــه  بــا  و  کــرده  ورود  – ایزدخواســت 
ســال   ۲۰ از  پــس  پــروژه  گرفته ایــن  صــورت 

می شــود. عملیاتــی 
ــه نشســت مهــدی  ــا اشــاره ب ــی ب علیرضــا صلوات
ــان در مجلــس  ــده مــردم اصفه ــی، نماین طغیان
کمیســیون  ســخنگوی  اســالمی و  شــورای 
اقتصــادی مجلــس و مهنــدس صلواتــی، مجری 
بــا  اصفهــان  اســتان  زیربنایــی  طرح هــای  کل 
بازنشســتگی  صنــدوق  مدیرعامــل  افتخــاری 
گــذار  ســرمایه  شــرکت  مدیرعامــل  و  کشــوری 
اظهــار داشــت: در ایــن نشســت پیگیری هــای 
و  آزادراه شــرق اصفهــان  تکمیــل  ویــژه دربــاره 
ســاخت بخش هــای باقیمانــده از قطعــه دوم 
و همچنیــن رونــد اجرایــی قطعــه ســوم آزادراه 
که ایــن  هســتیم  تــالش  در  و  گرفــت  صــورت 
بهره بــرداری  مــدار  در  ســریع تر  هرچــه  بخــش 

گیــرد. قــرار 
تکمیل ۵۵ کیلومتر از آزادراه شرق اصفهان

کیلومتر از مســیر آزادراه شــرق  وی ادامه داد: ۵۵ 
تــا پــل فــرودگاه در  اصفهــان حدفاصــل نطنــز 
اصفهــان تکمیــل شــده و بــه دنبــال آن هســتیم 
کیلومتــر باقیمانــده از قطعــه دوم این  کــه هشــت 
کــه حدفاصــل پــل فــرودگاه تــا پــل نائیــن  آزادراه 
ــک  ــار ترافی ــر ب ــده زی ــای آین ــی ماه ه ــز ط ــوده نی ب

رود.
جنــوب  و  مرکــز  آزادراهــی  طرح هــای  مجــری 
کشــور بــا اشــاره بــه قطعــه ســوم آزادراه نیــز ادامــه 
کیلومتــر  داد: قطعــه ســوم آزادراه بــه طــول ۳۰ 
در دو فــاز در حــال فعالیــت اجرایــی بــوده و بــا 
گرفتــه، در ماه هــای آینــده،  برنامه ریــزی صــورت 
تکمیــل  قطعــه  از ایــن  توجهــی  قابــل  بخــش 

خواهــد شــد.
ســازمان  ســرمایه گذاری  بــه  اشــاره  بــا  وی 

آزادراه شــرق اصفهــان  کشــور در  بازنشســتگی 
کــرد: از ســوی دیگــر بــه منظــور تکمیــل  تصریــح 
کریــدور آزادراهــی شــمال تــا جنــوب کشــور، مســیر 
آزادراهــی اصفهــان تــا شــیراز پیش بینی شــده که 
ــه طــول ۲۲۴  ــا شــیراز آن ب بخش ایزدخواســت ت
کیلومتــر در حــال اجــرا بــوده و پیشــرفتی حــدودًا 

۸۶ درصــدی دارد.
کــرد: تنهــا بخــش باقیمانــده  صلواتــی تصریــح 
اصفهــان  حدفاصــل  مســیر  آزادراه،  از ایــن 
کریــدور  تا ایزدخواســت بــوده تــا بــا اجــرای آن، 
شــمالی جنوبــی کشــور بــه صــورت آزادراهــی اجــرا 
کــه مطالعــات آن انجــام شــده و  و تکمیــل شــود 
گذشــته، تعامــالت قابــل توجهــی  طــی ماه هــای 
طــرح  در ایــن  ســرمایه گذاران  ورود  منظــور  بــه 

گرفــت. صــورت 
نماینــده  بــا  مشــترک  نشســت  در  افــزود:  وی 
مــردم اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی و 
بازنشســتگی  صنــدوق  مدیرعامــل  افتخــاری 
گــذار،  ســرمایه  شــکت  مدیرعامــل  و  کشــوری 
منظــور  بــه  الزم  مقدمــات  خصوص ایجــاد  در 
بــه  کشــوری  بازنشســتگی  صنــدوق  ورود 
ســرمایه گذاری در آزادراه اصفهان ایزدخواســت 
گرفتــه تــا زمینــه ورود این  کــرات الزم صــور ت  مذا
ســرمایه گذار به ایــن پــروژه مهــم فراهــم شــود.

طول آزاد راه اصفهان – ایزدخواست ۱۱۵ 
کیلومتر است

کل طرح های زیربنایی استان اصفهان  مجری 
تنهــا  اصفهان ایزدخواســت  آزادراه  داد:  ادامــه 
کریــدور شــمالی -جنوبــی  حلقــه باقیمانــده از 
کشــور بــوده و امیدواریــم بتوانیــم پــس  آزادراهــی 
اجرایــی  عملیــات  شــروع  شــاهد  ســال،   ۲۰ از 

آزادراه اصفهــان -ایزدخواســت باشــیم.
وی افزود: ایــن آزادراه، فــاز دوم آزادراه اصفهــان- 
از ایــن  باقیمانــده  بخــش  تنهــا  و  بــوده  شــیراز 
کــه قــرار اســت بــه طــول  آزادراه بــه شــمار مــی رود 

ــود. ــرا ش ــر وارد اج کیلومت  ۱۱۵
حیــن  ناییــن  انتظامی شهرســتان  مامــوران 
بــه  موفــق  عبــوری  خودروهــای  کنتــرل 
شناســایی یــک دســتگاه خــودروی حامــل ۳۰۰ 
ک  کیلوگــرم مــواد مخــدر از نــوع حشــیش و تریــا
فرمانــده  مهــر  کیــان  ســرگرد هادی  شــدند. 
خبرنگار ایرنــا  بــه  شــنبه  روز  انتظامی ناییــن 
چوپانان ایــن  پاســگاه  مامــوران  کــه  گفــت 
وانــت  خــودروی   دســتگاه  یــک  فرماندهــی، 
مــزدا حامــل مــواد مخــدر را شناســایی و متوقف 

کردنــد.
ــودرو   ــن خ ــی از ای ــوران در بازرس ــزود: مام وی اف
کیلوگــرم حشــیش و نیــز  کشــف ۲۰۰  موفــق بــه 

ک شــدند. کیلوگــرم تریــا  ۱۰۰
از  مــواد  مهر، ایــن  کیــان  ســرگرد  گفتــه  بــه 

بــود. شــده  کشــور  وارد  شــرقی  مرزهــای 
کشــف در اختیــار مراجــع  پرونــده قضایی ایــن 

گرفتــه اســت. قضایــی قــرار 
شــرق  کیلومتــری    ۱۴۰ در  ناییــن  شهرســتان 
مــواد  نقــل  و  حمــل  نقــاط  از  یکــی  اصفهــان 
کشــور اســت و هــر ســاله مقادیــر  مخــدر در مرکــز 
ــود. ــف می ش کش ــه  ــن منطق ــواد در ای ــادی م زی

معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان با اشاره به 
سیاست این شرکت:

آبشربدراصفهانجیرهبندینمیشود

پس از ۲۰ سال عملیاتی شد؛

ورودسرمایهگذاربهآزادراهاصفهان-ایزدخواست

کیلوگرمموادمخدردرنایینکشفشد ۳۰۰

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کشــاورزی  دامی جهــاد  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
باالدســتی  مقامــات  بــا  گفــت:  اصفهــان  اســتان 
ــالم  ــان اع ــتان اصفه ــه در آن اس ک ــده  ــی ش مکاتبات
کــرده اســت جوجه ریــزی ماهانــه خــود را  آمادگــی 
از ماهانــه ۷ میلیــون قطعــه بــه ماهــی ۱۲ میلیــون 
گــو  گفــت و  افزایــش دهــد. حسن ایراندوســت در 
کنون خوب  غ ا کــرد: وضعیت بازار مــر با ایمنــا اظهار 
و شــرایط هــم از نظــر فراوانــی و هــم از نظــر قیمــت در 
که  حال عادی شــدن اســت، همواره ادعا داشــتیم 
گر مشــکلی وجود  در تولیــد مشــکلی وجود نــدارد و ا
کــه  دارد در توزیــع بــوده اســت و بــا شــرایط جدیــدی 
بــرای توزیــع تعریــف شــده اســت مشــکل این حــوزه 

در حــال حــل شــدن اســت.
کنــون رونــد تولیــد و مصــرف در حــال  وی افــزود: ا
هماهنگ شــدن با یکدیگر اســت بر همین اســاس 
غ بــه قیمــت مصــوب در  گوشــت مــر کنــون  نیــز ا
غ  حــال توزیــع در شــهر اصفهــان و اســتان اســت. مر
توســط ســازمان صمــت در شــهر بــه صــورت متمرکــز 
کــز عرضــه توزیــع می شــود  بیــن شهرســتان ها و مرا
کــرده و بــا  و توانســته ایم رونــد مصــرف را مدیریــت 

کنیــم. توزیــع و تولیــد هماهنــگ 
کشــاورزی  دامی جهــاد  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
گزارشــاتی  کنون بر اســاس  گفــت: ا اســتان اصفهــان 
کــه از مناطــق مختلــف شــهر و اســتان اصفهــان 
وجــود  کافــی  به انــدازه  غ  مــر کرده ایــم  دریافــت 
داشــته و قیمــت آن نیــز مصوب تنظیــم بازار اســت.

که وزیر  ایراندوســت افزود: بر اســاس اساســنامه ای 
کشــاورزی بــه معــاون اول رئیــس جمهــور  جهــاد 
کــرده اســت و تصمیمــات جلســه هیئــت  ابــالغ 
کشــور بــا  غ  وزیــران تشــکیل قــرارگاه ســاماندهی مــر
مســئولیت وزیــر جهــاد کشــاورزی مصوب شــده که 
در آن تکلیفــی نیــز بــه اســتان ها داده شــده اســت.

وی ادامــه داد: بــه منظور پیگیری مصوبــات قرارگاه 

غ کشــور مقرر شــد کمیتــه ای مرکب  ســاماندهی مــر
از رؤســای ســازمان های صمــت، جهــاد کشــاورزی، 
دامپزشــکی، ســازمان تعزیرات حکومتی و نماینده 
معــاون  مســئولیت  بــا  اســتان  قضائــی  دســتگاه 
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری تشــکیل 
کمیته هــای اســتانداری بایــد  شــود و رؤســای این 
گــزارش عملکردشــان را مرتــب بــه صــورت روزانــه بــه 
کشــور ارســال  غ  دبیرخانــه قــرارگاه ســاماندهی مــر
اســتان  در  کمیتــه  جلســه این  اولیــن  در  کننــد. 
اصفهــان مصوباتــی داشــتیم که بــه زیر مجموعه ها 

ابــالغ شــد.
کشــاورزی  دامی جهــاد  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کــه در زمینــه  گفتــه  گفت: ایــن  اســتان اصفهــان 
کــه در  تولیــد مشــکلی نداریــم به ایــن معنــا اســت 
ــا پارســال ظرفیــت تولیــد  مقایســه تولیــد امســال ب
بــه همان انــدازه ســال قبــل بــوده، نهــاده مــورد نیــاز 
کشــاورزی تأمیــن  کامــاًل توســط جهــاد  تولیــد نیــز 
ــازادی  ــای م ــه تقاض ــک دفع ــر ی گ ــا ا ــت ام ــده اس ش
غ را  شــکل بگیــرد نمی تــوان بــه یکبــاره تولیــد مــر
کار بیــن دو تــا ســه مــاه  افزایــش داد و برای ایــن 

فرصــت الزم اســت.
گــر تقاضــا در اســفند  ایراندوســت افــزود: بنابرایــن ا
نمی تــوان  باشــد  بینی هــا  پیــش  از  بیــش  مــاه 
کنــون مکاتباتــی بــا  کــرد. ا بــه ســرعت آن را تولیــد 
کــه در آن اســتان  مقامــات باالدســتی انجــام شــده 
ــزی  ــت جوجه ری ــرده اس ک ــی  ــالم آمادگ ــان اع اصفه
بــه  ماهانــه خــود را از ماهانــه ۷ میلیــون قطعــه 

ماهانــه ۱۲ میلیــون افزایــش دهــد.
کــرد: البتــه الزم اســت این تضمیــن بــه  وی تصریــح 
ــد  غ را تولی ــر ــر م گ ــه ا ک ــود  ــان داده ش ــتان اصفه اس
کــرده  غ ارزان شــد دولــت ورود  کــرد و در آن زمــان مــر
از مرغــدار  بــه قیمــت مصــوب  را  غ  مــر گوشــت  و 

کنــد تــا آســیب نبینــد. خریــداری 

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان مطرح کرد:

اعالمآمادگیاستاناصفهان
برایافزایش۷۰درصدیتولیدمرغ

گفــت: صنعتــی  کاشــان  کشــاورزی  مدیــر جهــاد 
کشــاورزی نیســت،  کاشــان دلیــل بــر حــذف  شــدن 
ــه در  ک ــی شــهر صنعتــی موفــق اســت  ــه زمان ک چــرا 

کشــاورزی فعــال و پایــدار باشــد. کنــار آن 
ــا افــزود: حــذف  ــو با ایرن گ گفــت و  رضــا مظلومــی در 
کشــاورزی، مخاطــره جــدی و نگران کننــده  بخــش 
بــرای امنیــت غذایــی و ســالمت آب و هوایی ایجــاد 

می کنــد.
گــر بــا مهاجرت پذیــری و افزایــش  کــرد: ا وی تصریــح 
جمعیت در کاشــان، کشــاورزی کنار گذاشــته شود 
اثرهــای مخربــی بــر زندگــی دارد و ایــن شهرســتان 

دیگــر جــای زندگــی نیســت.
کشــاورزی اســتان اصفهــان  معــاون ســازمان جهــاد 
بخــش  در  کاشــان  دســتاوردهای  تبییــن  بــا 
کرد: ایــن شهرســتان در ۱۷  کشــاورزی خاطــر نشــان 
کشــاورزی رتبــه  برتــر اســتانی و ســه رتبــه  محصــول 

دارد. کشــوری 
محصــول   ۱۷ بــر  عــالوه  کاشــان  داد:  ادامــه  وی 
کشــوری در  کشــاورزی، رتبه هــای برتــر اســتانی و 
غ تخم گــذار،  تولیــد ماهیــان و پرنــدگان زینتــی، مــر
گیاهان دارویی، گالب و عرقیات  ســبزیجات برگی، 

نیــز دارد.
غ در کاشان تولید روزانه ۸۰ تن تخم مر

مظلومی بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان به  واســطه 
غ  مــر تولیــد  در  کاشــان  اســتانی  نخســت  رتبــه 
کــرد:  کشــوری دارد، اضافــه   تخم گــذار، رتبــه دوم 
غ  کاشــان روزانــه ۸۰ تــن تخــم مــر مرغداری هــای 

تولیــد می کننــد.
برهــه  غ در  مــر تخــم   زیــاد  تولیــد  گفتــه وی،  بــه 
مرغــداران  بــرای  قیمــت  کاهــش  نگرانــی  کنونــی 
کــرده اســت و همانطور که مرغــداران  کاشــانی ایجاد 
غ بــه کمــک هموطنــان آمدند،  در زمــان کمبــود مــر
کنــون نیــز وزارت صنعت، معدن و تجــارت و جهاد  ا
ــرای رفــع مشــکل تولیدکننــدگان  ــد ب کشــاورزی بای

کننــد. غ تدبیــر  مــر
کاشــان یــادآور شــد: ۱۸۰  کشــاورزی  مدیــر جهــاد 
در ایــن  تخم گــذار  و  گوشــتی  مرغــداری  واحــد 
کــه ۴۷ واحــد آن واحــد  شهرســتان فعالیــت دارد 

اســت . تخم گــذار  غ  مــر
کــرد: روزانــه دســت کم ۳۰  مظلومی خاطــر نشــان 
کاشــان و آران و بیــگل توزیــع  غ در  گوشــت مــر ــن  ت
ــه در مــاه مبــارک رمضــان از ایــن لحــاظ  ک می شــود 

ــت. ــد داش ــود نخواه ــکل وج مش
کشــاورزی در تامیــن  ــا اشــاره بــه تاثیــر بخــش  وی ب
گــر حفــظ  امنیــت غذایــی و رفــع آلودگــی هــوا افــزود: ا
و حمایــت از نگهــداری باغ هــا، زراعــت و فضــای 
ــیه  ــاورزی در حاش کش ــد و  ــته باش ــداوم داش ــبز ت س
شــهر لطمــه نخــورد، افــزون بــر تامیــن ســفره غذایــی 

کــرد. ــوان آلودگــی هــوا را نیــز رفــع  می ت
اقدام کم نظیر قلع و قمع ۱۵۰۰ ساخت و ساز 

غیرمجاز
کید بر حساسیت  مدیر جهاد کشاورزی کاشان با تا

کاربری هــا در بخش   ایــن دســتگاه نســبت به تغییــر 
کشــاورزی گفــت: اجــرای حکــم قضایــی قلــع و قمــع 
یکهــزار و ۵۰۰ ســاخت و ســاز غیرمجــاز در زمین هــای 
ناجــی  منطقــه  هکتــار  ســطح ۲۰۰  در  کشــاورزی 
ــه  ک ــود  ــور ب کش ــری در  کم نظی ــدام  ــان، اق کاش ــاد  آب
بــا همــکاری خــوب نیــروی انتظامــی، دادســتان، 
شــهرداری و همراهی دســتگاه های نظارتی محقق 

شــد.
در  کاشــان  از  کشــوری  تقدیــر  یــادآوری  بــا  وی 
زمین هــای  کاربــری  تغییــر  بــا  مقابلــه  خصــوص 
کاربــری  تغییــر  در  داشــت:  اظهــار  کشــاورزی، 
کشــاورزی موضــوع مالکیــت اشــخاص  زمین هــای 
کاربــری بــه شــدت  محفــوظ اســت و فقــط بــا تغییــر 

می شــود. برخــورد 
اســتعالم  اخــذ  لــزوم  بــر  کیــد  تا بــا  مســوول  ایــن 
انجــام  از  پیــش  کشــاورزی  جهــاد  از  شــهروندان 

هرگونــه معاملــه ملکــی و خریــد و فــروش زمین های 
کشــاورزی اظهــار داشــت: هرگونــه ســاخت و ســاز 
در ایــن زمین هــا پــس از ســال ۱۳۷۴، غیرقانونــی و 

غیرمجــاز تلقــی می شــود.
کاربــری ۲۰۰  ــا تغییــر  ــادآوری برخــورد ب ــا ی مظلومی ب
 ۱۳۹۹ ســال  در  کشــاورزی  زمین هــای  از  هکتــار 
ــاد،  کاربری هــا در منطقــه ناجی آب گفت: ایــن تغییــر 
چهــار مــورد بنگاه معامالتی در جاده قمصر و هفت 

ــرزک بــود. مــورد در بخــش ب
وی ادامــه داد: امســال نیــز شــماری از پرونده هــای 

کاربــری در حــال رســیدگی اســت. تغییــر 
مدیــر جهــاد کشــاورزی کاشــان بــا یــادآوری فعالیــت 
کشــاورزی  زمین هــای  از  حفاظــت  گشــت  تیــم 
شهرســتان  در ایــن  نــوروز  تعطیــالت  روز   ۱۳ در 
کــرد: فعالیت ایــن تیــم در رصــد و جلوگیــری  اضافــه 
عامــل  شــهروندان،  غیرمجــاز  ساخت وســازهای 
کاربــری  تغییــر  و  جامــع  هزینه هــای  کاهــش 

شــد. کشــاورزی  زمین هــای 
ــری  کارب مظلومی همچنیــن از ایجــاد واحــد حفــظ 
ــزا در اداره  ــت مج گش ــین  ــانی و ماش ــروی انس ــا نی ب
کنتــرل روزانــه و  کاشــان بــا هــدف  کشــاورزی  جهــاد 
کشــاورزی  جلوگیــری ســاخت و ســاز در زمین هــای 

خبــر داد.
رتبه های برتر کاشان در تولید محصوالت 

کشاورزی
کــرد:  ایــن مســوول در بخــش دیگــری خاطــر نشــان 
کشــوری تولیــد شــاتوت را در  کاشــان رتبــه نخســت 
کیلومتری مرکز شهرستان  شهر برزک در فاصله ۵۰ 

بــه عنــوان قطــب تولید ایــن محصــول دارد.
ــه  ــه رتب ــاره ب ــا اش ــان ب کاش ــاورزی  کش ــاد  ــر جه مدی
نخســت اســتانی این شهرســتان در تولیــد باقــال، 
کــرد:  بادمجــان، گوجــه ســبز و قیســی زردآلــو اضافــه 
کاشــان در تولیــد خیــار، انــار و محصــول بــه نیــز رتبــه 
دوم و در تولیــد پســته رتبــه ســوم اصفهــان را دارد.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان:

کشاورزینیست کاشاندلیلبرحذف صنعتیشدن
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خبر رئیس دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:

کردن ۲۷۵ بیمار خاص و صعب العالج  کسینه  وا
کاشان در 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر اصفهان خبر داد:

کرونای مسافران  انجام غربالگری تست 
در ۴ نقطه استان اصفهان

کرونایی  اعمال محدودیت های جدید 
در استان اصفهان

وزیر آموزش و پرورش :

کمبود ۱۹۷ هزار نیروی انسانی  آموزش و پرورش با 
مواجه است

خبرربخ خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

گفــت:  کاشــان  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
۲۷۵ نفــر از بیمــاران خــاص و صعب العــاج منطقــه 
کســینه شــدند و ایــن اقــدام  کرونــا وا کاشــان در برابــر 
از فروردیــن ۱۴۰۰ شــروع شــده اســت. ســیدعلیرضا 
خصــوص  در  بــا  ایمنــا،  گفت وگــو  در  مروجــی 
کاشــان،  در  خــاص  بیمــاران  کسیناســیون  وا
کسیناســیون بیمــاران خــاص  کــرد: طــرح وا اظهــار 
همزمــان بــا اباغ کشــوری با موضــوع توزیــع و تزریق 
کرونــا در بیمــاران خــاص و صعــب  العــاج  کســن  وا
کاشــان آغــاز شــده اســت.  در بیمارســتان متینــی 
گــروه هــدف در ایــن طــرح بیمــاران  وی ادامــه داد: 
کننــده شــیمی درمانی، پرتودرمانــی، ام  دریافــت 
ــد، دیالیــز، نقــص  اس، تاالســمی، هموفیلــی، پیون
سیســتم ایمنی، بــال پروانــه ای و اوتیســم هســتند، 
کــه بــه دلیــل ضعیــف بــودن سیســتم ایمنی  چــرا 
در ایــن بیمــاران و بــاال بــودن خطــر ابتــاء بــه بیماری 
کسیناسیون  در این بیماران نسبت به سایر افراد وا
آن هــا در اولویــت قــرار گرفتــه اســت. رئیــس دانشــگاه 

کاشــان بــا اشــاره به اینکه ایــن طــرح  علــوم پزشــکی 
مــاه ۱۴۰۰ شــروع شــده، خاطرنشــان  از فروردیــن 
کنــون حــدود ۲۷۵ نفــر از بیمــاران دیالیــزی،  کــرد: تا
شــیمی درمانی و بخشــی از بیمــاران مبتــا بــه ام اس 
ــد  ــن فراین ــدند و ای ــینه ش کس ــان وا کاش ــه  در منطق
صــورت  بــه  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــا 
کسیناســیون  مرحلــه ای و روزانــه با همکاری گروه وا
معاونت بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی کاشــان 
کســن، ویــروس  کرد: ایــن وا ادامــه دارد. وی تصریــح 
کشــته شــده و ویــژه بیمــاران خــاص و صعب العــاج 
کــه در دو  کــه سیســتم ایمنی ضعیفــی دارنــد  اســت 

نوبــت تزریــق خواهــد شــد.

مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر اســتان اصفهان، 
گفــت: بــا توجــه وجــود شــرایط کرونایــی کشــور مثــل 
کانشــهر  خروجی هــای  و  ورودی  در  قبــل  ســال 
گلپایــگان  شــهرضا،  شهرســتان   ۳ و  اصفهــان 
مســافران  از  کرونــا  غربالگــری  تســت  خوانســار  و 
نــوروزی بــه وســیله نیروهــای امــدادی هال احمــر 
و  فعــال حــوزه بهداشــت  نیروهــای  بــا مشــارکت 
محمد هاشــمی در  علــی  گرفــت.  انجــام  درمــان 
گفــت وگــو بــا خبرنگار ایمنــا، در خصــوص وضعیــت 
امــداد نجــات نوروزی ایــن جمعیــت و غربالگــری 
کــرد: بــا توجــه  کرونــای مســافران نــوروزی، اظهــار 
کشــور مثــل ســال قبــل  کرونایــی  بــه وجــود شــرایط 
اصفهــان  کانشــهر  خروجی هــای  و  ورودی  در 
خوانســار  و  گلپایــگان  شــهرضا،  شهرســتان   ۳ و 
بــه  نــوروزی  از مســافران  کرونــا  تســت غربالگــری 
وســیله نیروهــای امــدادی هال احمــر بــا مشــارکت 
نیروهــای فعــال حــوزه بهداشــت و درمــان و نیــروی 
انتظامی انجــام شــد. وی بــا بیان اینکــه فــرودگاه 
شــهید بهشــتی اصفهان هم برای تست غربالگری 
گرفتــه شــده بــود، افــزود: تیــم  مســافران در نظــر 
جوانــان و امدادگــران هال احمــر بــرای انجام تســت 
کردنــد،  غربالگــری در ایــن محــدوده اعــام آمادگــی 
امــا بــا توجــه بــه اعــام دانشــگاه علــوم پزشــکی 
مبنــی بر اینکــه حجــم مســافرت ها و پروازهــا زیــاد 
نیســت و نیروهــای شــبکه بهداشــت فرآینــد پایــش 
ــه حضــور  و غربالگــری را انجــام می دهنــد، نیــازی ب
نیروهــای امدادگــر هال احمر نبــود و در صورت بروز 
که ایــن  شــرایط خــاص اعــام مســاعدت می شــد 
محمدهاشمی خاطرنشــان  نیفتــاد.  هــم  اتفــاق 

نــوروزی  نجــات  و  امــداد  خدمــات  طــرح  کــرد: 
جمعیــت هال احمــر اصفهــان از ۲۵ اســفندماه 
ســال ۹۹ شــروع شــد و تــا پایــان ۱۵ فروردیــن مــاه 
در  عملیاتــی  تیــم   ۱۴۸ تعــداد  داشــت،  ادامــه 
ــگاه در طــرح  ــه وســیله ۴۲ پای جاده هــای اســتان ب
امــداد و نجــات نــوروزی و اعــزام بــه حــوادث حضــور 
فعــال داشــتند و در مجمــوع ۴۱۲ نیــروی امــدادی 

در ایــن عملیات هــا بکارگیــری شــدند.
کــرد: مطابــق آمــار اعــام شــده ســازمان  وی اظهــار 
ــان در  ــتان اصفه ــوادث اس ــه ح ــات رتب ــداد و نج ام
بیــن اســتان های دیگــر رتبــه دوم بعــد از اســتان 
مازنــدران اســت، مجمــوع حادثه دیــدگان نیــز ۱۹۱ 
درصــد بــوده اســت و ۲۰۸ درصــد حادثــه دیــدگان 

ــد. کردن ــدا  ــش پی ــاده ای افزای ج
مدیرعامــل جمعیــت هال احمــر اســتان اصفهان، 
کــرد: سیاســت جمعیــت هال احمر ایــن  تصریــح 
کشــور تســت  کــه امســال در ۱۶ اســتان مــرزی  ــود  ب
کرونــا انجــام شــود و اســتان اصفهــان  غربالگــری 
بــه  زمینــه  در ایــن  ابــاغ  و  نبــود  قانــون  جزو ایــن 
همیــن  بــه  نداشــتیم،  اصفهــان  هال احمــر 
دلیــل ماننــد روال ســال های قبــل امدادرســانی 
هال احمــر در نــوروز بیشــتر در حــوزه امــداد و نجات 

گرفــت. صــورت 

اســتان  در  کرونــا  بــا  مقابلــه  ســتاد  ســخنگوی 
کرونایــی خبــر  اصفهــان از آخریــن محدودیت هــای 
داد. حجــت اهلل غامی ســخنگوی ســتاد مقابلــه 
ــا  باشــگاه  گفتگــو ب ــا در اســتان اصفهــان در  کرون ــا  ب
بــه وضعیــت  بــا توجــه  خبرنــگاران جوان،گفــت: 
گانه  بحرانی اســتان اصفهان محدودیت های پنج 
طــرح جامــع هوشــمند در اســتان اجــرا می شــود. او 
ــوع خدمــات ضــروری  ــا ن افــزود: از امــروز در ادارات ب
کارمنــدان حضــوری و یــک دوم دیگــر  یــک دوم 
بــا  دورکاری می کننــد. ســخنگوی ســتاد مقابلــه 
کرونــا در اســتان اصفهــان ادامــه داد: همچنیــن از 
امــروزادارات بــا خدمــات غیرضــروری، یــک ســوم 
کارمنــدان بــه صــورت حضــوری و دو ســوم دیگــر بــه 
صــورت دورکاری فعالیــت می کننــد. غامی اظهــار 

کز آموزشــی  کــرد: فعالیــت حضوری دانشــگاه ها و مرا
و  راهنمایــی  از جملــه  آموزشــگاه ها  و  خصوصــی 
رانندگــی بــه طــول کامــل تعطیــل اســت. او افــزود: با 
ک  توجــه به شــیوع مجــدد کرونــا، ورود خــودرو با پا
ــهر های  ــودرو از ش ــتان و خــروج خ ــه اس ــر بومی ب غی
نارنجــی و قرمــز ممنــوع اســت. ســخنگوی ســتاد 
مقابلــه با کرونا در اســتان اصفهــان ادامــه داد: تمام 
کــه در  تولیــدی، صنفــی و خدماتــی  واحد هــای 
گروه هــای شــغلی دو، ســه و چهــار فعالیــت می کنند 
در شــهر های قرمــز تعطیــل هســتند. غامی اظهــار 
گروه هــای شــغلی ســه و  کــرد: همچنیــن فعالیــت 

ــت. ــل اس ــی تعطی ــهر های نارنج ــار در  ش چه
گفــت: برگــزاری آئین هــای مذهبــی در مســاجد  او 
در  ترحیــم  مراســم  برگــزاری  و  جمعــه  نمــاز  و 

اســت. ممنــوع  رضــوان  بــاغ  و  آرامســتان ها 

گفــت: آمــوزش و پــرورش بــا  وزیــر آمــوزش و پــرورش 
که ایــن  ــوده  کمبــود ۱۹۷ هــزار نفــری نیــرو مواجــه ب
کمبــود از طریــق نیروهــای حــق التدریســی آزاد و 
کارگیــری بازنشســته ها، ســرباز معلــم و خریــد  بــه 
خدمــات جبــران شــد. محســن حاجــی میرزایــی 
افــزود: طبــق آخریــن برآوردهــا، ۲۰ هــزار نفــر از طریــق 
دانشــگاه فرهنگیــان و ۲۸ هــراز نفــر از طریــق مــاده 
کــه بــرای امســال خــوب اســت،  ۲۸ جــذب شــدند 
ولــی ســاالنه بــه ۳۰ هــزار نفــر در ایــن بخــش نیــاز 
کــرد: وضعیــت ۱۰۰ هــزار نفــر از  داریــم. وی اظهــار 
ــن  ــر تعیی ــای اخی ــه در ماه ه ــن وزارتخان نیروهای ای
تکلیف شــده اند که در ۱۵ ســال گذشــته بی ســابقه 

بــود و ۳۰ هــزار نفــر نیــز تــا ۲ مــاه آینــده تعییــن تکلیف 
کــرد:  کیــد  خواهنــد شــد. وزیــر آمــوزش و پــرورش تا
کســی در قانــون و مصوبــات ذی حــق باشــد  گــر  ا
مقــررات  و خــاف  کنیــم  موظــف هســتیم حــل 

اقدامی نمی شــود.
حاجــی میرزایــی ادامــه داد: مــا مصوبات صاحیت 
بــدون  کســی  کردیــم و  ارائــه  بررســی و  معلمــی را 
صاحیت معلمی نمی توانــد وارد آمــوزش و تدریس 
ــرای  گفــت: تــاش می شــود انگیــزه ای ب شــود. وی 
کســب  مســیر  در  افــراد  تــا  شــود  معلمان ایجــاد 
گــر رتبــه بنــدی بــه  خاقیت هــا قــدم بردارنــد و ا
شــیوه صحیح انجام شــود، تحولی عمیق را شــاهد 

ــود. خواهیــم ب

گزارشربخ

معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
ســطح  در  بیمارســتان ها  همــه  تقریبــًا  گفــت: 
شــهر اصفهــان از جملــه بیمارســتان های تامیــن 
اجتماعــی بیمارســتان های خصوصــی و خیریــه 

کرونــا هســتند. درگیــر بیمــاری 
بیمــاری  مــوج چهــارم  از شــروع  کلیــدری  بهــروز 
کشــور و شــرایط نامناســب وضعیــت  در اســتان و 
بیمــاری خبــر داد و اظهــار داشــت: تقریبــًا تمــام 
کــم  کــز درمانــی مــا تحــت تاثیــر شــرایط ویــژه  حا مرا
بیمارســتان های  و  اســت  شــده   اســتان  در 
زیــادی در ســطح شــهر اصفهــان و تقریبــًا تمــام 
بیمارســتان های شهرســتان های استان اصفهان 

کرونایــی هســتند. در حــال پذیــرش بیمــاران 
 همه شهرستان های استان وضعیت 

ً
تقریبا

قرمز دارند
 معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان
تمامــی  تقریبــًا  رنــگ  شــدن  قرمــز  بــر  کیــد  تا بــا 
از  برخــی  کــرد:  اضافــه  اســتان   شهرســتان های 
ماننــد شهرســتان های  اســتان  شهرســتان های 
شاهین شــهر  و  لنجــان  نجف آبــاد،  فریــدن، 
کرده انــد و بیمارســتان های  وضعیــت وخیمی پیدا
کثــری رســیده اند و تقریبــًا  آنهــا بــه ظرفیــت حدا
جــای خالــی بــرای پذیــرش بیمــار جدیــد وجــود 

نــدارد.
وی بــه درگیــر شــدن بیمارســتانهای اصلــی شــهر 
بیمارســتان  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  نیــز  اصفهــان 
کرونایــی پذیــرش  خورشــید در حــال حاضــر بیمــار 
گذشــته نیــز مرکــز آموزشــی  می کنــد و از چهارشــنبه 
درمانــی الزهــرا)س( به ایــن مجموعــه اضافــه شــد و 
برخــاف دوره هــای گذشــته که این بیمارســتان به 
کرونایــی اشــغال می شــد،  کنــدی توســط بیمــاران 
کرونایــی در آن  در حــال حاضــر حــدود ۴۰۰ بیمــار 

بســتری هســتند.
احتمــال  بــه  می شــود  بــرآورد  افــزود:  کلیــدری 
آینــده  هفتــه  یــک  ظــرف  بیمارســتان  زیاد ایــن 
اصطاحاً ایــن  مــا  و  رســیده  کامــل  ظرفیــت  بــه 
بیمارســتان را بــرای ارائــه خدمــت بــه بیمــاران غیــر 

داد. خواهیــم  دســت  از  کرونایــی 
همه بیمارستان های شهر اصفهان درگیر کرونا 

است
معــاون درمــان دانشــگاه در ارتبــاط بــا درگیــر شــدن 
تقریبًا همه بیمارستان ها در سطح شهر اصفهان 
اجتماعــی  تامیــن  بیمارســتان های  جملــه  از 

گفــت:  خیریــه  و  خصوصــی  بیمارســتان های 
بیمارســتان غرضــی بــا تمــام قــدرت بــه پذیــرش 
کرونایــی می پــردازد؛ بیمارستان شــریعتی  بیمــاران 
ــوص  ــن خص ــیار در ای ــته بس گذش ــای  ــز در ماه ه نی
ــا  ــا تقریب ــه دلیل اینکــه م ــی ب ــرد ول ک کمــک  ــا  ــه م ب
کرونایــی خــود را  همــه ظرفیت هــای درمانــی غیــر 
در ســطح شــهر اصفهــان از دســت می دهیــم، در 
که ایــن بیمارســتان همچنــان  کردیــم  خواســت 
کرونایــی ادامــه دهــد و  بــه پذیــرش بیمــاران غیــر 
بیمــاران اورژانســی در قســمت جنــوب اصفهــان را 
پذیرش کند، بیمارســتان های خصوصی و خیریه 
هــم در ســطح شــهر اصفهــان در حــال پذیــرش 

کرونایــی هســتند. بیمــاران 
وی یکــی از علــل ســرعت بــاالی ابتــا در هفته هــای 
اخیــر را، ســاده نــگاری مــردم در دهــه ســوم اســفند 
کــه در  مــاه، همچنیــن دورهمی هــا و ســفرهایی 
ــت  گرف ــورت  ــاه ص ــن م ــه اول و دوم فروردی دو هفت
عنــوان کــرد و گفــت: مضاف بر اینکــه در حال حاضر 
کــه واضحا تغییــر کرده  بــا ویروســی مواجه هســتیم 
کــه در آن اتفــاق افتــاده باعث شــده  و جهش هایــی 

ویــروس بــا ســرعت بیشــتری گســترش پیــدا کنــد.
شاهد بستری های خانوادگی هستیم

کلیــدری بــه مراجعــه خانواده هــا بــه بیمارســتان ها 
گفــت: در حــال  کــرد و  و بســتری شــدن آنهــا اشــاره 
کــز درمانــی شــاهد بســتری  حاضــر در هــر یــک از مرا
خانواده هــا  اعضــای  از  زیــادی  تعــداد  شــدن 
هســتیم. معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی 

کــز  اصفهــان بــا توجــه بــه مراجعــه زیــاد مــردم بــه مرا
کرد:  درمانی و تجمع آنها در بیمارستان ها توصیه 
بیمــاران نبایــد عائمی کــه بــا آن برخــورد می کننــد را 
ــتقیم  ــه مس ــتی از مراجع ــا بایس ــد ام ــده بگیرن نادی

کــرد. مــردم بــه بیمارســتانها نیــز جلوگیــری 
کلینیک هــای  گرفتــه بــا  وی از هماهنگــی صــورت 
گفــت:  گذشــته خبــر داد و  اســتان طــی روزهــای 
مــا در حــال حاضــر در شــهر اصفهــان حــدود ۵۰ 
که ایــن  کردیــم  درمانــگاه شــبانه روزی را هماهنــگ 
درمانگاه هــا آمــاده پذیــرش بیمــاران حــاد تنفســی 
کلیــدری بیــان داشــت:  ایــن درمانگاه هــا  هســتند. 
در مناطــق مختلــف شــهر اصفهــان حضــور دارنــد 
اطاعات ایــن  می تواننــد  محتــرم  همشــهریان  و 
درمانگاه هــا را در ســایت دانشــگاه علــوم پزشــکی 
کنند؛  اصفهان و ســایت معاونت درمان مشــاهده 
کافیســت همشــهریان وارد ســایت دانشــگاه  فقــط 
ــر  ــود را ب ــی خ ــه جغرافیای ــگاه منطق ــوند و درمان ش

کننــد.  اســاس منطقــه شــهرداری دنبــال 
ــه همــه آنهــا  ــه ب ک ایــن درمانگاه هــا پروتکل هایــی 
کــرده  ابــاغ شــده را بــه صــورت هماهنــگ رعایــت 
بیمــاران  بــه  دادن  ســرویس  و  پذیــرش  آمــاده  و 

ــتند. هس
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان 
کــز مشــاوره و ارائــه خدمــت در  همچنیــن بــه مرا
گفــت: بیــش از ۵۰ مرکــز در  کــرد  منــزل نیــز اشــاره 
ســطح شــهر اصفهــان هماهنــگ شــده اســت و 
بــا شــماره ۳۱۱۳ تمــاس  همشــهریان می تواننــد 

ــر نیــاز  گ کــه ا گرفتــه و مشــاوره و راهنمایــی بگیرنــد 
بــه خدمــت در منــزل دارنــد خدمــات در منــزل 
کــرد:  کننــد. وی در ایــن خصــوص اضافــه  دریافــت 
ــز ذکــر شــده، تجهیــز و توجیــه شــده اند  ک البتــه مرا
کــه خدمتشــان  کرونایــی  کــه هــم بــه بیمــاران غیــر 
دچــار مشــکل شــده و نمی تواننــد بــه مطب هــا و 
کننــد ســرویس دهنــد و  بیمارســتان ها مراجعــه 
کرونایــی ارائــه خدمــت دهنــد و  هــم بــه بیمــاران 
گــر بیمــاری نیــاز اســت خدمــت پزشــکی خــود را در  ا
کــرده و  کند ایــن افــراد حضــور پیــدا  منــزل دریافــت 
خدمــت را در منــزل بــه آنهــا ارائــه دهنــد، همچنین 
که از بیمارســتانها ترخیص می شــوند  بیمارانی نیز 
و نیازمنــد بــه پیگیــری دارنــد، آنهــا را از ایــن طریــق 
کــرده تــا مجبــور نباشــند بــرای پیگیــری،  دنبــال 

ــد. کنن ــه  ــتان  ها مراجع ــه بیمارس ــددًا ب مج
کلیــدری بــا بیــان هماهنگــی بســیار خوب ســازمان 
تامیــن اجتماعــی بــا مجموعــه بهداشــت و درمــان 
گفــت: ســازمان تامیــن اجتماعــی ۲۸ درمانــگاه 
کــه آنهــا نیــز  کــرده  خــود را در ســطح اســتان فعــال 
کــه  در حــال خدمت رســانی بــه افــرادی هســتند 
دچــار مشــکل شــده اند و  همشــهریان می تواننــد 
کز  خدمــات تخصصــی خــود را با مراجعه به ایــن مرا

کننــد. دریافــت 
رعایت نشود به ۳۰۰۰ بستری در روز خواهیم 

رسید
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان با 
کی که در اســتان و  اظهار تاســف از وضعیت خطرنا
کرونا ایجــاد  گســترش زیــاد ویــروس  کشــور بــه دلیــل 
کنــون  کــه هــم ا کــرد: اتفاقــی  کیــد  شــده اســت تا
گذشــته  کشــور افتــاده در یــک ســال  در اســتان و 
گــر ما نتوانیم چرخــه انتقال  تجربــه نشــده اســت و ا
کنیــم بــرآورد ما ایــن  را در داخــل اســتان متوقــف 
کــه در روزهــای آینــده بــه میانگیــن حداقــل  اســت 
۵۰۰ بیمــار بســتری طــی یــک شــبانه روز برســیم 
کــه در  کــه بیمارانــی  و ایــن بــدان معنــا خواهــد بــود 
بیمارســتانها بســتری خواهنــد شــد بــه حداقــل 

حــدود ۳ هــزار بیمــار خواهــد رســید.
خدمات غیر اورژانسی در استان اصفهان 

تعطیل شده است
کیــد بــر ظرفیت محــدود بیمارســتان های  وی بــا تا
اســتان بــرای ســرویس دهی به بیمارهــای کرونایی 
ــر اورژانســی در  گفــت: در حــال حاضــر خدمــات غی
داخــل اســتان تعطیــل شــده اســت، ولــی خدمــات 
ــود و  اورژانســی بیمــاران دیگــر هــم باقــی خواهــد ب

کــه مــا در داخــل اســتان کردیم ایــن اســت  بــرآوردی 
کــه مــا تنهــا بــه حــدود دو هــزار و ۵۰۰ بیمــار بســتری 
بــه طــور همزمان می توانیم خدمت رســانی کنیم.

مجبور هستیم از ظرفیت مدارس و ورزشگاه ها 
برای بستری استفاده کنیم

گــر شــرایط به این شــکل ادامه  کلیــدری ادامــه داد: ا
کند مجبور هســتیم مدارس، ورزشــگاه هایی  پیدا 
ــه  ک ــی  ــت و فضاهای ــتان ها اس ــار بیمارس کن ــه در  ک
امــکان اســتقرار تخــت در آن وجــود دارد را بــرای 
بــه  بیمــاران بســتری در نظــر بگیریــم و در آنجــا 
که ایــن  کنیــم  خدمــت  ارائــه  بســتری  بیمــاران 
ک اســت، زیــرا قطعــًا در ایــن  ســاختار بســیار خطرنــا
کــز نمیتوانیــم خدمــات اســتاندارد ارائــه دهیــم  مرا
کــه تعــدادی از  و قطعــًا منجــر به ایــن خواهــد شــد 
بیمــاران آســیب ببیننــد و همچنیــن ممکن اســت 
بیمارانــی در خط انتظار بســتری در بیمارســتان ها 
قرار بگیرند. معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی 
کــه  کــرد  درخواســت  اســتان  مــردم  از  اصفهــان 
کــه در حــال حاضــر در اســتان افتــاده را  اتفاقــی 
که ایــن اتفــاق فــوق بحرانــی  جــدی بگیرنــد چــرا 
کــرد قطعــًا  کنتــرل  گــر نتوان ایــن شــرایط را  بــوده و ا
طــی هفته هــای آینــده شــاهد تعــداد زیــادی بیمــار 
در صــف انتظــار بســتری می باشــیم و جایــی بــرای 

کــردن آنهــا نخواهــد بــود. بســتری 
میزان مرگ و میرهای کرونای استان به ۱۰ تا ۲۵ 

نفر رسیده است
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر روزانــه مرگ هــای 
تجربــه  اســتان  داخــل  در  را  نفــر  تــا ۲۵   ۱۰ بیــن 
گفــت: در حــال حاضــر همشــهری های  میکنیــم 
عزیزمــان روزانــه بــه وســعت یــک مینی بــوس از 
ــرای  ــان ب ــتی خودم ــا بایس ــذا م ــد؛ ل ــت می رون دس
خــارج شــدن از ایــن وضــع موجــود بــه خودمــان 
کــرد:  االن شــرایطی  کمــک کنیم. کلیــدری تصریح 
کــه منتظــر سیاســت دولتمــردان بــرای  نیســت 
گــر  ا بنشــینیم؛   محدودیــت  شــرایط  تحمیــل 
همشــهریان و هــم اســتانی های مــا تنهــا بــرای ۲ تــا 
کنــد، قطعــًا می توانیم به شــرایط  ۳ هفتــه مراعــات 
کــه روزانــه یــک  آرام اســفندماه برســیم؛ شــرایطی 
گــر  تــا ســه مــرگ را در اســتان تجربــه می کردیــم و ا
شــرایط بــه همیــن منــوال ادامــه پیدا کنــد تردیدی 
کــه مــرگ و میرهــای ما بــه ۵۰ تــا ۱۰۰ نفر طی  نیســت 
کــه بــرای خانواده هــای  یــک شــبانه روز می رســد 
بســیار  می کننــد  تجربــه  را  شــرایط  که ایــن  آنهــا 

ک خواهــد بــود. دردنــا

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان:

مجبور هستیم از مدارس و ورزشگاه ها برای بستری استفاده کنیم

وزیــر بهداشــت در نامــه بــه معاونــان خــود نوشــت: 
افزایــش بســتری ناشــی از بی توجهی هــای قبــل 
از ســفرها بــه خصــوص بازارهــای شــلوغ، صفهــای 
و  اســت  غیــره  و  غ  مــر فشــرده  درهــم  و  طوالنــی 
ــرات  کــی از اث افزایــش تصاعــدی مــوارد ســرپایی حا

ســفرهای نــوروزی اســت.
وزارت  معاونــان  بــه  نامــه ای  در  نمکــی  ســعید 
بهداشــت و رؤســای دانشــگاه های علــوم پزشــکی 

نوشــت: کشــور 
جناب آقای دکتر جان بابائی، معاون محترم 

درمان
جناب آقای دکتر رئیسی، معاون محترم 

بهداشت
جناب آقای دکتر شانه ساز، معاون محترم و 

رئیس سازمان غذا و دارو
رئیس / سرپرست دانشگاه / دانشکده علوم 

پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...
با سام؛

کرات قبلــی با توجه به التهاب  پیــرو مکاتبــات و مذا
در   19-COVID بیمــاری  چهــارم  مــوج  از  ناشــی 
که در مکاتبات قبل یادآور شــدم  کشــور، همانگونه 
و  ســنگین تر  جدیــد،  مــوج  ارتفــاع  از  پیش بینــی 

ــی اســت. ــواج قبل ــر از ام حجیم ت
آنچــه همکارانــم در روزهــای اخیــر از مــوارد بســتری 
می بیننــد ناشــی از بی توجهی هــای قبــل از ســفرها 
بــه خصــوص بازارهــای شــلوغ، صف هــای طوالنــی 
افزایــش  و  اســت  غیــره  و  غ  مــر فشــرده  درهــم  و 
کــی از اثــرات ســفرهای  تصاعــدی مــوارد ســرپایی حا
کــه از روزهــای آینــده بایــد منتظــر  نــوروزی اســت 

افزایــش مــوارد بســتری باشــیم.
کاهــش فشــار ســنگین بــه بخش هــای  لــذا بــرای 
کمبــود تخــت بیمارســتانی، بــه  بســتری و احتمــال 
بــه  خصــوص مراقبت هــای ویــژه مجــددًا توجــه 

مــوارد زیــر را یــادآور می شــوم:
گام جدیــد طــرح شــهید ســلیمانی بــا همــکاری 
بســیج و ســازمان های مــردم نهــاد در قالــب محلــه 
کان بــه عنــوان اولیــن ســطح مراقبتــی و  کمــا محــور 

گیــرد. بیماریابــی بایــد مــورد توجــه قــرار 
کــز ۱۶ و ۲۴ ســاعته ســرپایی بایــد بــه شــدت  مرا
ــز حتمــًا نمونه گیــری و  ک ــد. در ایــن مرا گســترش یاب
انجــام تســت، آمــوزش مراجعه کننــدگان، یافتــن 
کــردن آنهــا  نزدیــکان در تمــاس بــا فــرد مبتا، ایزولــه 
کلینیک هــای تنفســی  و در صــورت نیــاز ارجــاع بــه 

ــز اهمیــت اســت. بســیار حائ
تجربــه مدیریــت بیمــاری در مــوج جدیــد بــا ویروس 
انگلیســی در اســتان خوزســتان نشــان داد درمــان 
ســریع ضــد ویروس در بیمــاران عامت دار و پرخطر 
کاهــش بــار ویــروس و  در اولیــن روزهــای ابتــاء در 
پیشــگیری از شــروع فاز مخرب ایمونولوژیک بســیار 

کــز ســرپایی توســط  کلیــه مرا مؤثــر اســت. لــذا در 
ــا پزشــک عمومی مطلــع بــر  پزشــک متخصــص و ی
مبنــای پروتکل هــای اباغــی، درمــان ضــد ویــروس 
کــه در پروتکل هــای اباغــی معاونــان  بــا داروهایــی 
بهداشــت و درمــان قیــد شــده ضــروری اســت. این 
داروهــا حتمــًا توســط رئیــس محتــرم ســازمان غــذا 
و دارو و معاونیــن غــذا و داروی اســتان ها بایــد در 
داروخانه هــای منتخــب به مقــدار کافی ارائه شــود. 
کمبــود دارویــی نداریــم و ضــرورت  خوشــبختانه 
کافــی  دارد تعــداد داروخانه هــای منتخــب بــه حــد 
کــز درمــان ســرپایی نصــب شــود  و لیســت آنهــا در مرا
تــا بیمــاران جهــت تهیــه دارو ســرگردان نشــوند. این 
ــه، تحــت پوشــش بیمه هــای  داروهــا طبــق مصوب
ســامت و تأمیــن اجتماعــی و بیمه هــای مکمــل 

هستند.
طبــق دســتور رئیــس جمهــور محتــرم و همراهــی 
رئیــس محتــرم ســازمان برنامــه و بودجــه قــرار شــد 
از محــل منابــع طــرح  کــه  معوقــات دانشــگاه ها 
تحــول و یــک درصــد ارزش افــزوده در ســال گذشــته 
تأمیــن نشــد ســریعًا انجــام و مطالبــات طرف هــای 
کــز ســرپایی پرداخــت شــود. ضمنــًا  قــرارداد در مرا
قــرار شــد جهــت راه انــدازی تخت های بیمارســتانی 
کــز بهداشــتی درمانــی نزدیــک بــه بهــره بــرداری  و مرا

ع وقــت تأمیــن شــود. نیــز منابــع در اســر
هماهنگــی رؤســای دانشــگاه ها بــا معاونــت محترم 
توســعه مدیریت و منابع و معاونین محترم درمان 
و بهداشــت در ایــن راســتا بــه طــور مســتمر ضــروری 
اســت. بــرای قطــع هرچــه زودتــر زنجیــره انتقــال 
ک جهــش یافتــه نظــارت دقیــق  ویــروس خطرنــا
بهداشــتی  رعایــت شــیوه نامه های  بــر  و مســتمر 
گــزارش بــه  الزامی اســت. هرگونــه قصــور در عــدم 
موقــع پروتــکل شــکنی ها در کلیــه ســطوح به عهده 
رئیــس محتــرم دانشــگاه اســتان خواهــد بــود. قویــًا 
بایــد بــر اجــرای پروتکل هــا نظــارت و هرگونــه نقــص 

مراجــع ذیصــاح منعکــس شــود.  بــه  بایــد  آنهــا 
رونوشــت مکاتبــات همــه روزه بــه دفتر اینجانــب نیز 

ــود. ــال ش ارس
بــا توجــه بــه احتمــال ورود ویروس های موتاســیون 
یافتــه غیــر انگلیســی توســط مســافرین بازگشــته از 
کشورهای همسایه، مرزهای  سفرها، بخصوص از 

کنتــرل شــود. هوایــی و زمینــی بشــدت 
کلیــه مــوارد بایــد نمونه گیــری و پــس از اطمینــان 
از عــدم آلودگــی اجــازه ورود داده شــود. ســازمان 
هــال احمــر نیز در این راســتا آماده همکاری اســت. 
ضمنــًا همانگونــه که قبــًا ابــاغ کــرده ام، مرتب باید 
گــردد تــا از  نمونه هــای ادواری جهــت NGS ارســال 
عدم وجود موتاســیون داخلی نیز مطمئن شــویم.

معــاون  و  فنــاوری  و  تحقیقــات  محتــرم  معــاون 
کمــک خواهنــد  محتــرم بهداشــت در ایــن راســتا 
کــرد. در ایــن مورد اســتان هایی همچــون هرمزگان، 
کــه اســکله  بوشــهر و دیگــر اســتان های جنوبــی 
کشــتی های خارجــی دارنــد بــا  تخلیــه بــار توســط 
توجه به ورود بارهایی از کشور برزیل و هندوستان 
و شــیوع ویــروس جهــش یافتــه برزیلــی و بشــدت 
موتاســیون یافتــه هنــدی شــدیدًا مراقــب باشــند 
تــا هرگونــه تمــاس مســتقیم و غیــر مســتقیم، عامــل 
انتقــال ویــروس نشــود ضمــن آنکــه بایــد بــه نحــو 
مقتضــی از عــدم آلودگــی خدمــه و بار ایــن کشــتی ها 
قبــل از رســیدن بــه اســکله مطمئــن شــویم. این 
دقــت بــا ســطحی دیگــر مشــمول بنــادر شــمالی 
کشــور نیــز می شــود. همزمانــی  گمــرکات دیگــر  و 
ــش  ــروس جه ــر از وی ــی غی ــا ویروس ــور ب کش ــی  آلودگ
کار را غیر قابل کنتــرل خواهد کرد. یافتــه انگلیســی 

مطب هــا،  ظرفیــت  از  اســتفاده  اســت  الزم 
کلینیک هــا و بیمارســتان های خصوصــی و خیریــه 

گیــرد. بــه نحــو احســن مــورد توجــه قــرار 
ــئلت  ــزرگ مس ــد ب ــزان را از خداون ــه عزی کلی ــق  توفی

دارم.

 وزیر بهداشت: 

غ« است! افزایش بیماران کرونایی به دلیل سفرهای نوروزی و »صف های مر

خبر

کــرون گفت: ایام  نماینــده مردم نجف آبــاد و تیران و 
کنتــرل وضعیــت  عیــد نــوروز فرصــت طایــی بــرای 
کــه مشــاغل بــه طــور عــادی  کرونــا بــود به ایــن دلیــل 
بــه دلیــل مســائل فرهنگــی حــدود ۱۶ روز تعطیــل 
از همیــن فرصــت طایی ایــام  هســتند، می شــد 
کــه دولــت آن را  کــرد  نــوروز بــرای قرنطینــه اســتفاده 

ســوزاند.
گفت وگــو بــا فــارس پیرامــون  ابوالفضــل ابوترابــی در 
کرونــا داشــت،  کنتــرل  کــه دولــت در  ســوءمدیریتی 
ماننــد ســال  رهبــری  مقــام معظــم  کــرد:  اظهــار 
کــه بــه مســافرت  کردنــد  گذشــته امســال هــم اعــام 
کرونــا را جــدی می دانند، ایــن  نمی رونــد و خطــر 
کــه دیگــر مســؤوالن هــم  ســخنان بــار ســنگینی بــود 

بایــد از آن تبعیــت می کردنــد.
کــرون افــزود:  نماینــده مــردم نجف آبــاد و تیــران و 
کشــور یعنــی  کرونــا  کــه رئیــس ســتاد  امــا می بینیــم 
بیــرون  کارش  از محــل  رئیــس جمهــور خــودش 
نمی آیــد و حتــی در جلســه مجلــس هــم بــه بهانــه 
احتمــال وجــود کرونــا حاضــر نمی شــود امــا نوبت به 
کــه می رســد مســافرت را برایشــان آزاد اعــام  مــردم 

می کنــد.
کــه مــا  کــرد: بدتــر از آن اعــام می کننــد  وی تصریــح 
کردیــم و درنتیجــه عادی انــگاری در  کرونــا را مهــار 
کــه قصــه بــورس را هــم  میــان مــردم بــه وجــود آمــد 
کــرد؛ بــا وجود ایــن مســائل بــه نظــر  برایمــان تداعــی 

عمــدی در قضایــای رخ داده وجــود دارد.
وزیــر  درخواســت های  بــه  اشــاره  بــا  ابوترابــی 
ــه  ــرد: هم ک ــوان  ــؤوالن عن ــردم و مس ــت از م بهداش
کرونــا  امــروز  وضعیــت  بــه  نســبت  کارشناســان 

کــه  کردنــد  کشــور هشــدار داده بودنــد و اعــام  در 
بــود. خواهــد  چــه  ســوءمدیریت  عواقب ایــن 

گفــت:  کــرون  نماینــده مــردم نجف آبــاد و تیــران و 
شــک دیگــر هــم در عمــدی بودن ایــن قضایــا جایــی 
کــه می بینیــم مســافرت ها بــه  بــه وجــود می آیــد 
عــراق کــه درصــد شــیوع کرونــا کمتــری هــم داشــت، 
البتــه بــه درســتی لغــو شــد امــا پروازهــا بــه ترکیــه بــا 
ک ادامــه داشــت و ۴۰ پــرواز ترکیــه  آن آمــار وحشــتنا

داشــتیم.
وی بیــان داشــت: اینکه بــه راحتــی اجــازه مســافرت 
و تــردد بــه مــردم داده شــود و علی رغــم هشــدارها 
و حتــی قســم ها و التماس هــای وزیــر بهداشــت 
کــه  ــم  ــوروز، دیدی ــام ن ــه ســفر نکــردن در ای نســبت ب
توجهــی به ایــن درخواســت ها نشــد و مســافرت ها 

در جــای خــود باقــی مانــد.
ابوترابــی ابــراز داشــت: این وضعیــت مســافرت ها در 
کــه می بینیــم خــود رئیــس جمهــور  شــرایطی اســت 
بــه بهانــه کرونــا حاضر به شــرکت در جلســه مجلس 
شــورای اسامی نیســت، امــا رؤســای دو قــوه دیگــر 
در همین شــرایط به کار خود مشــغول هســتند و در 

کار مــردم را راه می اندازنــد. میــان مــردم 
گفــت:  کــرون  نماینــده مــردم نجف آبــاد و تیــران و 
گذشــته هــم رخ  همیــن ســوءمدیریت در ســال 
کنتــرل  ــرای  ــوروز فرصــت طایــی ب ــد ن ــام عی داد؛ ای
کــه مشــاغل بــه  ــود به ایــن دلیــل  ــا ب کرون وضعیــت 
طــور عــادی بــه دلیــل مســائل فرهنگــی حــدود ۱۶ 
روز تعطیــل هســتند، می شــد از همیــن فرصــت 
کــه  کــرد  طایی ایــام نــوروز بــرای قرنطینــه اســتفاده 

دولــت آن را ســوزاند.

نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون:

کرونا  کنترل  دولت فرصت طالیی 
در ایام نوروز را سوزاند
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رئیــس کمیســیون شهرســازی، معمــاری و عمــران 
کــه طــرح  شــورای شــهر اصفهــان خبــر می دهــد 
تشــکیل شــهرداری بافــت تاریخــی در اصفهــان، بــا 
اقبــال چندانــی از ســوی مدیریــت شــهری مواجــه 
نشــده، امــا بــه واســطه پافشــاری اعضــای شــورای 
شــهر، ردیفــی در بودجــه ۱۴۰۰ بــه آن اختصــاص 

یافتــه اســت.
محمــدی،  کــوروش  گذشــته،  ســال  آذرمــاه   ۱۰
یکــی از اعضــای شــورای شــهر اصفهــان خبــر داد 
کمیســیون عمــران، معماری و شهرســازی شــورای 
کرده که در صحن علنی شــورا  شــهر طرحی را تهیه  
نیــز اعــام وصــول  شــده و بــه  موجب ایــن طــرح، 
اعضــای شــورا خواســتار تشــکیل و ایجاد شــهرداری 

تاریخــی در اصفهــان شــده اند.
او در ادامــه توضیــح داد: ایــن شــهرداری تاریخــی 
کــه  شــامل دو منطقــه ســه و یــک می شــود، چرا
بیشــترین آثــار باســتانی و تاریخــی اصفهــان در ایــن 
آن  صیانــت  و  حفــظ  بایــد  و  اســت  منطقــه  دو 

قــرار بگیــرد. به صــورت ویــژه موردتوجــه 
و  اجتماعــی  کمیســیون  ریاســت  کــه  محمــدی 
ــر عهــده  محیط زیســت شــورای شــهر اصفهــان را ب
کــرد که آیین نامه و ضوابط  دارد، در آن برهــه اعــام 
ویژه ایــن طــرح در حــال تدویــن اســت و مقــررات و 
شــهرداری های  ســایر  از  متفــاوت  آن  الزامــات 
مناطــق خواهــد بــود؛ به طوری کــه شــهرداری های 
منطقــه ســه و یــک را به پاســداران میــراث فرهنگی 

ــار باســتانی و تاریخــی بــدل می کنــد. و آث
کــه بعــد  گفــت: حداقــل انتظــار ما ایــن اســت  او 
دیگــر  طــرح،  دســتورالعمل های این  تصویــب  از 
ارتفــاع  بــا  شــاهد اتفاقانــی نظیــر ســاخت هتــل 
ــع  ــاخت مجتم ــا س ــاغ ی ــم چهارب ــاز در حری غیرمج
چندطبقــه تجــاری در حریــم میــدان نقش جهــان 

نباشــیم. و... 
روزهــای ابتدایــی دی مــاه ســال ۱۳۹۹ نیــز، شــیرین 
طغیانی، رئیس کمیســیون شهرســازی،  معماری 
و عمــران شــورای شــهر اصفهــان در یــک برنامــه 
کــرد: مدیریــت  زنــده رادیویــی در این بــاره، اظهــار 
بافت هــای  بــا  برخــورد  بــه  نســبت  یکپارچــه ای 
بــا  بافت هــا  زیــرا  نــدارد،  وجــود  شــهر  تاریخــی 
ــه رو هســتند و  شــهرداری در مناطــق مختلــف روب
کل میــراث فرهنگــی به عنــوان یــک  از طرفــی اداره 
نهــاد تأثیرگــذار، متولــی ســاماندهی این بافــت و 

نظــارت بــر آن اســت.
او خبــر داد کــه طــرح شــهرداری بافــت تاریخــی بعــد 

از رســیدن بــه صحــن علنی شــورا به دو کمیســیون 
معماری، عمران و شهرسازی و کمیسیون اقتصاد 
بیشــتر ســپرده  بررســی های  بــرای  گردشــگری  و 
کارگروه هــای  شــده و طــی جلســات برگــزار شــده در 
کمیســیون  کارشناســان در  بــا حضــور  مختلــف 

تلفیــق تصویــب  شــده اســت.
طــرح  براســاس  کــرد:  خاطرنشــان  طغیانــی، 
شــهرداری بافــت تاریخــی، احتمااًل یکــی از مناطق 
بافــت  شــهرداری اصفهــان به عنــوان شــهرداری 
و  طرح هــا  امــا  شــد،  خواهــد  انتخــاب  تاریخــی 
کمیتــه ای  مــوارد مختلفــی ارائه شــده و قــرار اســت 
ــیون های  کمیس ــای  ــور رؤس ــا حض ــهرداری ب در ش
خــاص تشــکیل شــود تا دربــاره طــرح تصمیم گیری 
کننــد. بعــد از ایــن و در تاریــخ ۲۷ دی مــاه، رئیــس 
کمیســیون شهرســازی،  معماری  و عمران شورای 
شــهر اصفهــان در نشســتی خبــری، توضیحــات 
بیشــتری را دربــاره طــرح شــهرداری بافــت تاریخــی 
کــرد.   طغیانــی بــا اشــاره بــه مــواد قانونــی  بیــان 
گفــت: موضوع  تشــکیل شــهرداری بافــت تاریخی، 
موضوعــات  از  یکــی  تاریخــی  بافــت  شــهرداری 
راهبــردی مطرح شــده بــرای حفاظــت از شــهرهای 
کــه سال هاســت در قوانیــن  کشــور بــوده  تاریخــی 
کیــد  تأ مــورد  اســامی ایران  جمهــوری  مصــوب 
قرارگرفتــه و بنــد ب و ج مــاده ۱۶۶ قانــون برنامــه 
توســعه ســوم اجتماعی اقتصــادی فرهنگــی، ماده 
۱۱۵ قانــون برنامــه چهــارم توســعه و همچنیــن، 

قانــون حمایــت از مرمــت و احیــای بافــت تاریخــی 
کامــًا بر این  فرهنگــی _کــه بســیار هم متأخر اســت_ 

ــرده.   ک ــد  کی ــوع تأ موض
رئیــس کمیســیون شهرســازی، معمــاری و عمــران 
کنون  شــورای شــهر اصفهــان اعام کرد اینکــه چرا تا
از ایــن طــرح غفلــت شــده خیلــی جــای پرداختــن 
کنــون در شــهرهایی مثل تبریز، شــیراز،  نــدارد، امــا ا
کاشــان و تهران، شــهرداری  کرمان، ســمنان،  یزد، 
منطقــه تاریخــی فرهنگــی شــکل گرفته و مــا هــم 
کــه در مســیر این طــرح حتمــًا بــا  کرده ایــم  تــاش 

کنیــم. مدیران ایــن مناطــق صحبــت 
که براســاس آن مدیریت  او از نامه ای ســخن گفت 
کید  میــراث فرهنگــی اصفهان نیز بر ایــن موضوع تأ
داشــته و در نهایــت بــا وفــاق تمــام دوســتان طــرح 
شــهرداری بافــت تاریخــی در شــورای شــهر مــورد 

گرفتــه اســت. تائیــد قــرار 
کــه شــهرداری  بنــا شــد  کــرد:  تصریــح  طغیانــی 
امــا متأســفانه  انجــام دهــد،  را  کار  اصفهان ایــن 
باوجوداینکــه بیــن دو تــا ســه هفتــه گذشــته، هنــوز 
که باید ارســال شــود اباغ نشــده  طرح به قســمتی 

و ایــن هــم ضعف ایــن موضــوع اســت.
رئیــس کمیســیون معمــاری، عمــران و شهرســازی 
ادامــه،  در  اصفهــان  اسامی شــهر  شــورای 
کــه ضــرورت دارد ســاختار این  یــادآور شــد: ازآنجا
شــهری  مدیریــت  ســاختار  بــا  متناســب  طــرح 
تشــکیل  بایــد  کمیتــه ای  باشــد،  اصفهــان  در 

مطرح شــده  مختلفــی  پیشــنهادهای  و  شــود 
فرهنگــی  میــراث  معاونــت  بایــد  بر اینکــه  مبنــی 
در شــهرداری داشــته باشــیم، یــا یکــی از مناطــق 
هــم  برخــی  و  بگیریــم  نظــر  در  کار  برای ایــن  را 
کــه بایــد در مناطــق تاریخــی ناحیــه ای  می گفتنــد 
باشــد؛  داشــته  وجــود  طــرح  زیرمجموعه ایــن 
کســانی  کــه بایــد بــا  به هرحال ایــن مــواردی اســت 
کرده انــد  کــه در شــهرهای دیگر ایــن طــرح را پیــاده 
ــا در نهایــت  مــورد بحــث و تبادل نظــر قــرار بگیــرد ت
کمترین اشــتباه را داشــته  که  به نتیجه ای برســیم 

باشــد.
کــه  او در بخــش دیگــر ســخنان خــود تکالیفــی 
به موجــب طــرح شــهرداری بافــت تاریخــی بــرای 
را  می شــود  گرفتــه  نظــر  در  اصفهــان  شــهرداری 
ــی  ــه ای تخصص کمیت ــکیل  ــرح داد: تش ــن ش چنی
مــاه،  دو  مــدت  در  تأثیرگــذار  عناصــر  حضــور  بــا 
تاریخــی،  بافــت  بازشناســی و تدقیــق محــدوده 
آسیب شناســی و آســیب نــگاری وضعیــت موجــود 
اقدامــات  ســایر  بررســی  منطقــه،  هــر  در  بافــت 
گرفتــه در دیگــر شــهرها، بررســی و تعییــن  صــورت 
ســاختار تشــکیاتی، اداری و اجرایــی متناســب 
تاریخــی و  بافــت  جهــت شــکل گیری شــهرداری 
پیشــنهاد اینکه بــرای هر منطقــه چه اتفاقی بیفتد 
ــر  ــا ناحیــه ای تشــکیل شــود و نحــوه حضــور مدی ی

منطقــه بافــت تاریخــی در جلســه معاونیــن.
که مدیر منطقه بافت تاریخی  کرد  کید  طغیانی تأ

کنار  فرهنگی ملزم است حلقه ای از مشاوران را در 
خــود داشــته باشــد تــا اواًل آن هــا راهبــرد و اســتراتژی 
اقدامی قــرار  هــر  ثانیــًا  و  کننــد  تعییــن  را  بافــت 
فیلتر ایــن  از  بگیــرد،  صــورت  بافــت  در  اســت 
کــه بایــد از حــوزۀ  مجموعــه متخصــص و متنــوع 
از حــوزه شــهرداری  بیــرون  و  اجرایــی  دانشــگاه، 
هــم باشــند و بــه  تناســب موضوعــات مختلــف، 
متخصصان مختلــف در آن حضورداشــته باشــند، 
کنــد و بیــرون بیایــد. همچنیــن بایــد تمــام  عبــور 
کار شــفاف باشــد تــا رانــت اطاعاتــی بــرای  مراحــل 

نشــود. عده ای ایجــاد 
کمیســیون شهرســازی و معمــاری شــورای  دبیــر 
خاطرنشــان  خبــری،  نشســت  آن  در  نیــز  شــهر 
کــه طــرح شــهرداری بافــت تاریخــی فرهنگــی  کــرد 
اصفهــان در تاریــخ دوم آذرمــاه ســال ۱۳۹۹ بــا ۱۰ 
امضــا توســط اعضــای شــورا وصــول و جلســات 
بــه  انجــام و تصویــب  شــده؛  نیــز  کارشناســی آن 
همیــن دلیــل شــهرداری اصفهــان مکلــف اســت 
کــه طــی دو مــاه آینــده جلســات کارشناســی خــود را 

کنــد. در ایــن رابطــه برگــزار و نتیجــه را اعــام 
ــر  گذشــت بیــش از دو مــاه از تاریــخ ذک ــا  کنــون و ب ا
کــه سرنوشــت  شــده، این پرســش مطــرح اســت 
طــرح شــهرداری بافــت تاریخــی اصفهــان چــه شــد 

کنــون در چــه مرحلــه ای قــرار دارد؟ و ا
کمیســیون  رئیــس  طغیانــی،  شــیرین  پاســخ 
شــهر  شــورای  عمــران  و  معمــاری  شهرســازی،  
اصفهــان بــه سؤال ایســنا بدیــن شــرح اســت: طــرح 
ــه از طــرف  ک ــه شــهرداری بافــت تاریخــی  ــوط ب مرب
کــه شــهرداری  شــورا داده شــد و مقــرر شــده بــود 
کنــد، متأســفانه بــا اقبــال  اصفهــان آن را بررســی 
چندانــی از ســوی شــهرداری روبــرو نشــد. با ایــن 
همه دوســتان ما در شــورای شــهر پافشــاری کردند 
و نهایتــًا توانســتند ردیفــی را در بودجــه ۱۴۰۰ شــهر 

بــرای شــهرداری بافــت تاریخــی در نظــر بگیرنــد.
شــهرداری  در  دوســتان  از  برخــی  می گویــد:  او 
کشــور  کراتــی را بــا وزارت  کــه مذا گفتنــد  اصفهــان 
ــد  ــرای هــر اقدامی بای ــه ب ک داشــته اند و اعام شــده 
ــه  ــر همیــن اســاس ب گرفتــه شــود. ب مجــوزات الزم 
شــهرداری محتــرم در بودجــه فرصــت داده شــد که 
تــا پایــان اردیبهشــت ماه روی بحــث ظرفیت هــای 
انجــام  را  قانونی ایــن موضــوع تحقیق هــای الزم 
دهنــد و راهکارهــا و آلترناتیوهــای متفــاوت شــورا را 
کننــد. بنــده هــم  بررســی و یکــی از آن هــا را دنبــال 
شــخصًا پیگیر این مســئله هســتم تا بتوانم آن را به 

ســرانجام برســانم.

چه خبر از شهرداری بافت تاریخی؟

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/1/1۵ تاریــخ:   ،1۴۰۰/2۰27۰۰۰۵۴7 شــماره: 
ششــدانگ یکبــاب ســاختمان ۴۰1۶ فرعــی از 1۰۳9۳ اصلــی واقــع در بخــش 
خ 1۳99/۰8/29 صــادره  کــه طبــق رای شــماره 1۵7۴1 مــور ۵ ثبــت اصفهــان 
ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع  اختــاف  حــل  هیــات  از 
ک  اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــا
منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم بــه نــام زهــرا ســخاوت فرزنــد 
به اینکــه تحدیــد  باتوجــه  و  گردیــده  بــه ششــدانگ صــادر  محمــود نســبت 
ک 1۰۳9۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده  حــدود اولیــه پــا
اســت اینک بنابــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق 
تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم روز دوشــنبه تاریــخ 
لــذا  آمــد.  1۴۰۰/۰2/18 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
کــه در روز و  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  بموجب ایــن آ
ک  ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
ــد حــدود  ــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدی ــق مــاده 2۰ قان مطاب
ــت  ــون ثب ــه قان ــن نام ــاده 8۶ آیی ــق م ــد و طب ــد ش ــه خواه ــی روز پذیرفت ــا س ت
معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا 
ح دعــوی  گواهــی طــر تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و 
خــود را به ایــن منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و 
ــدم  ــی ع گواه ــه و  ــه مراجع ــه دادگاه مربوط ــد ب ــی وی میتوان ــده قانون ــا نماین ی
تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت 
ــت مقــررات ادامــه خواهــد  ــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعای ــدون توجــه ب ب
گهــی: 1۴۰۰/۰1/22 - شــبان رئیــس ثبــت منطقــه شــرق  داد. تاریــخ انتشــار آ

اصفهــان - 1118۵۵۰ / م الــف

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/1/1۵ تاریــخ:   ،1۴۰۰/2۰27۰۰۰۵۵7 شــماره: 
بخــش  در  واقــع   ۳1/2۶7 ک  پــا شــماره  ســاختمان  یکبــاب  ششــدانگ 
ذوالفقــاری  منصــور  بنــام  ثبتــی  پرونــده  طبــق  کــه  اصفهــان  ثبــت   18
تودشــکی فرزنــد ولــی الــه و مســعود ذوالفقــاری تودشــکی فرزنــد ولــی الــه 
ــان ثبــت اســت و آرای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۴۳۵1 و  )بالســویه( درجری
خ 99/۰7/۳۰ هیــات حــل اختــاف موضــوع  1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۴۳۵۰ مــور
قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمانهای فاقــد ســند 
نســبت  اصفهــان  شــرق  منطقــه  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  در  رسمی مســتقر 
از  ســابقه ای  به اینکــه  باتوجــه  و  اســت  گردیــده  صــادر  مرقــوم  ملــک  بــه 
اســتناد  بــه  لــذا  نگردیــد  اصلــی مشــاهده   ۳1 ک  پــا اولیــه  تحدیــد حــدود 
مــاده 1۳ آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 
1۴۰۰/۰2/18 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا 
کــه در  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  بموجب ایــن آ
روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان 
صورتمجلــس  تنظیــم  تاریــخ  از  ثبــت  قانــون   2۰ مــاده  مطابــق  ک  امــا
تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن 
تاریــخ تســلیم  از  یــک مــاه  بایــد ظــرف مــدت  ثبــت معتــرض  نامــه قانــون 
اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی 
نمایــد  ارائــه  ثبتــی  به ایــن منطقــه  را  ح دعــوی خــود  گواهــی طــر و  اقــدام 
درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
به ایــن  و  اخــذ  را  دادخواســت  تقدیــم  عــدم  گواهــی  و  مراجعــه  مربوطــه 
منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات 
ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰1/22 
اصفهــان  شــرق  منطقــه  ک  امــا و  اســناد  ثبــت  رییــس  شــبان  مهــدی   - 
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گهی فقدان سند مالکیت آ
 ،1۴۰۰/۰1/18 نامــه:  ارســال  تاریــخ   ،1۴۰۰8۵۶۰2۰19۰۰۰۰۴1 نامــه:  شــماره 
ج الــه مختــاری زاده دهاقانــی فرزنــد عباســعلی  نظربه اینکــه وراث آقــای فــر
کــه هویــت و امضــاء شــهود رســمًا توســط  باارائــه 2 بــرگ استشــهاد محلــی 
گواهــی  خ 1۴۰۰/1/7 و  دفترخانــه شــماره ۵7 دوگنبــدان بــه شــماره ۵۴17 مــور
خ 1۳7۰/۰۵/27 شــعبه اول دادگاه حقوقــی  حصــر وراثــت شــماره 27۶ مــور
خ 1۳97/8/28 شــعبه دوم حصروراثــت دهاقــان  یــک شــهرضا و ۶27 مــور
دادنامــه  و   1۳97/۵/1۰ خ  مــور  97۰9977۴۵۰2۰۰۴۵۳ شــماره  دادنامــه  و 
خ 1۳99/8/2۵ شــعبه دوم حصروراثــت  مــور شــماره 99۰997۶1۳2۰۰۰۳8 
ک  گواهــی شــده مدعــی مفقــود شــدن ســند مالکیــت ششــدانگ پــا دهاقــان 
کــه در  شــماره 199 فرعــی از 12۳ اصلــی واقــع در دهاقــان بخــش ثبتــی دهاقــان 
ج الــه  صفحــه 19۵ دفتــر ۶7 ذیــل ثبــت 8۴۳۶ بــه میــزان ششــدانگ بنــام فــر
گردیــده  مختــاری زاده دهاقانــی فرزنــد عباســعلی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر 
ج الــه مختــاری زاده دهاقانــی درخواســت ســند  اســت. اینک وراث آقــای فــر
کــه طبــق  ک فــوق را نمــوده  مالکیــت المثنــی نســبت بــه ششــدانگ از پــا
گهــی  تبصــره یــک مــاده 12۰ اصاحــی آئیــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک بــار آ
کــه هرکــس مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مزبــور )غیــر از  می شــود 
گهــی ذکــر شــده( و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود  آنچــه در ایــن آ
گهــی بمــدت 1۰ روز به ایــن اداره مراجعــه و  از تاریــخ انتشــار این آ می باشــد 
کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم  اعتــراض خــود را 
گــردد.  نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه دهنــده مســترد 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند  ا
ــه صــدور ســند  ــر مقــررات نســبت ب ــه نشــود براب ــه ارائ ــا ســند معامل مالکیــت ی
مالکیــت المثنــی اقــدام و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. داود جعفــری 
کفیــل واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک دهاقــان ازطــرف ســودابه داتلــی بیگــی 
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گهی آ

گهی تاسیس  آ
تاریــخ  در  ارتباطــات  پایــه  رمــز  دنیــای  ســهامی خاص  شــرکت 
ملــی  شناســه  بــه   ۶۶۶29 ثبــت  شــماره  بــه   1۳99/1۰/2۰
کــه  گردیــده  دفاترتکمیــل  ذیــل  امضــا  و  ثبــت   1۴۰۰971227۰
میگــردد.  گهــی  آ عمــوم  اطــاع  جهــت  زیــر  ح  شــر بــه  آن  خاصــه 
بازاریابــی  فعالیت هــای  کار اینترنتــی،  و  کســب  فعالیــت:  موضــوع 
و  مهندســی  نظــام  بــا  مرتبــط  فعالیــت  غیرشــبکه ای،  غیرهرمــی و 
ــوط  ــات مرب ــور خدم ــاختمان در ام ــاخت و س ــات س ــاوره، عملی مش
بــه طراحــی و دکوراســیون داخلــی، خدمــات معمــاری همچــون راه 
کلیــه  و ســاختمان، انجــام، طراحــی، محاســبه، نظــارت و اجــراء 
پروژه هــای عمرانــی اعــم از فلــزی و بتنــی، ابنیــه ســبک و ســنگین، 
گودبــرداری،  اراضــی،  تســطیح  سدســازی،  بانــد،  و  راه  ســاخت 
تزریــق  ســاختمان،  تعمیــرات  و  کاری  ســفت  و  کاری  نــازک 
ســیمان، بازســازی ابنیــه، تزیینــات داخلــی و خارجــی ســاختمانها، 
کلیــه عملیــات راهســازی اعــم از راههــای اصلــی و فرعــی،  اجــرای 
بزرگراه هــای ریلــی، فرودگاه هــا، تونلهــا و پلهــا، راههــای زیرزمینــی، 
عملیــات  اجــرای  و  راهســازی  تجهیــزات  تعمیــر  و  تولیــد  و  تهیــه 
کلیــه عملیــات  تولیــد آســفالت، شــن و ماســه و همچنیــن اجــرای 
پیمانــکاری و عمرانــی مرتبــط بــا ابنیــه و ســاختمانها پیمانــکاری، 
کامپیوتــری،  کلیــه خدمــات درزمینــه ســخت افــزار و تجهیــزات  ارائــه 
و  خریــد  کامپیوتــری،  سیســتم های  ارتقــاء  و  اســمبل  و  نصــب 
کلیــه تجهیــزات و سیســتم های  فــروش و خدمــات پــس از فــروش 
کلیــه  کامپیوتــری، تحلیــل طراحــی توســعه اجــرا و پشــتیبانی فنــی 
غیرشــبکه ای،  غیرهرمــی و  بازاریابــی  رایانــه ای،  سیســتم های 

و  قطعــات  راه انــدازی  و  تعمیــر  و  اطاعــات  آوری  فــن  مشــاوره 
تجهیــزات الکترونیکــی شــبکه، تولیــد و ارائــه رایانــه، تولیــد و ارائــه 
دســتگاه های جانبــی، تولیــد و پشــتیبانی نــرم افزارهــای ســفارش 
دی  ســی  و  افــزاری  نــرم  بســته های  پشــتیبانی  و  ارائــه  مشــتری، 
اطاعاتــی تولیــد داخــل بــه جــز نــرم افزارهــای فرهنگــی، خدمــات 
ح هــای  شــبکه های اطــاع رســانی، مشــاوره و نظــارت بــر اجــرای طر
انفورماتیکــی، شــبکه داده هــا ) ارائــه اجــرا و پشــتیبانی(، طراحــی 
کامپیوتــری و  کلیــه تجهیــزات و قطعــات سیســتم های  و ســاخت 
الکترونیــک و مکانیــک، موضوعــات مربــوط بــه تجــارت الکترونیــک، 
انتقــال  )ISDP(، خدمــات  توزیع اینترنــت   )ISP( خدمات اینترنــت 
داده هــا)PAP(، خریــد و فــروش، تولیــد و توزیــع، صــادرات و واردات 
کاالهــای مجــاز بازرگانــی درراســتای تحقــق اهــداف شــرکت،  کلیــه 
شــرکت  شــرکت،  اهــداف  تحقــق  درراســتای  بازرگانــی  کارت  اخــذ 
کلیــه همایشــها و نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی، ترخیــص  در 
کلیــه اشــخاص حقیقــی  ــا  گمــرکات داخلــی، انعقــاد قــرارداد ب کاال از 
و حقوقــی، اخــذ و اعطــای شــعب و نمایندگــی شــرکت های معتبــر 
داخلــی و خارجــی، اخــذ وام و اعتبــارات مالی از بانک ها وموسســات 
کلیــه مناقصــات  مالــی صرفــًا درراســتای موضــوع شــرکت، شــرکت در 
و مزایــدات دولتــی و خصوصــی و پیمانهــا پــس از اخــذ مجــوز الزم 
از مراجــع ذیصــاح درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از 
ــه مــدت نامحــدود  مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت: از تاریــخ ثبــت ب
مرکــز اصلــی: اســتان اصفهــان، شهرســتان اصفهــان، بخــش مرکــزی، 
شــمالی،  اشــراق  خیابــان  اشــراق،  شــیخ  محلــه  اصفهــان،  شــهر 
کدپســتی  ک 9، ســاختمان راد، طبقــه همکــف  کوچــه دوم ]2[، پــا

819۳۶1۵1۵۴ ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ 
1,۰۰۰,۰۰۰ ریــال نقــدی منقســم بــه 1۰۰ ســهم 1۰۰۰۰ ریالــی تعــداد 1۰۰ 
ســهم آن بــا نــام عــادی مبلــغ ۳۵۰۰۰۰ ریــال توســط موسســین طــی 
خ 1۳99/1۰/1۰ نــزد بانــک  گواهــی بانکــی شــماره 99/2۴۰۶۴۵ مــور
ــت  ــده اس گردی ــت  ــد 19۰۳۰۰7 پرداخ ک ــا  ــروش ب ــعبه س ــادرات ش ص
و الباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام می باشــد. اعضــا هیئــت مدیــره 
ــه  خانــم ســحر مســیح قشــقایی بــه شــماره ملــی 127۰۴8۶92۶ و ب
ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت 2 ســال خانــم مرجــان 
فــرازی انارکــی بــه شــماره ملــی 1288۰۴8۰17 و بــه ســمت رئیــس 
ــه شــماره  ــی ب ــد عباس ــای محم ــال آق ــدت 2 س ــه م ــره ب ــت مدی هیئ
ملــی 1292۴۴۳8۰۴ و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت 2 ســال و 
ــه مــدت 2 ســال دارنــدگان  بــه ســمت عضــو اصلــی هیئــت مدیــره ب
کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــدآور شــرکت ازقبیــل  حــق امضــا: 
کلیــه  ــروات، قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن  چــک، ســفته، ب
مهــر  بــا  همــراه  مدیرعامــل  امضــاء  بــا  اداری  و  عــادی  نامه هــای 
شــرکت معتبــر می باشــد. اختیــارات مدیرعامــل: طبــق اساســنامه 
بازرســان خانــم طیبــه بابائــی بــه شــماره ملــی 12892۶۶1۶۶ بــه 
ســمت بــازرس علــی البــدل بــه مــدت 1 ســال آقــای عبــاس عباســی 
بــه شــماره ملــی 1291۶9۰921 بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت 1 
ــای  گهی ه ج آ ــت در ــهر جه ــیمای ش ــار س کثیراالنتش ــه  ــال روزنام س
گردیــد. ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ  شــرکت تعییــن 
ک  کل ثبــت اســناد و امــا و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد. اداره 
غیرتجــاری  موسســات  و  شــرکت ها  ثبــت  اداره  اصفهــان  اســتان 
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ــوان  ــه عن ــژاد ب ــب والی ن ــاب حبی ــا انتخ ــان ب  همزم
تهیه کننــده ســریال جدیــد مرکــز ســیمافیلم دربــاره 
گــروه نویســندگان  شــهید ســپهبد صیــاد شــیرازی، 
کل نیروهــای مســلح و  جلســات خــود را بــا ســتاد 

ــد. کردن ــاز  ــش آغ ارت
گــروه فیلــم و ســریال  کبــر شــاهی، مدیــر  مجیــد ا
گفــت:  مرکــز ســیما فیلــم ضمــن اعام ایــن خبــر 
ــر هنــری  ــاد شــیرازی اث ســریال شــهید ســپهبد صی
که ایــن شــهید بزرگــوار از بــزرگان  مهمی اســت، چرا
ارتــش و جبهه هــای نبــرد بــود؛ وی هــم در انقــاب 
اســامی و هــم در دوران دفــاع مقــدس نقــش عمــده 

و بســزایی داشــت. 
بــرای تولیــد اثــری درباره ایــن شــهید بزرگــوار بایــد 
ــا  گرفتــه شــود، از ایــن رو ب کار در نظــر  همــه جوانــب 
ــده  ــوان تهیه کنن ــه عن ــژاد ب ــب والی ن ــوت از حبی دع
کار خــوب و مؤثــری درباره ایــن  ســریال امیدواریــم 

شــهید ســاخته شــود.
ــاد  ــهید صی ــی ش ــی از زندگ ــه مقاطع ــاره ب ــا اش وی ب
کــه در ایــن ســریال بــه نمایــش در خواهــد  شــیرازی 
کــرد: قطعــًا بخش هایــی از زندگی ایــن  آمــد، تصریــح 
کــه در دوران دفــاع مقــدس ســپری شــده  شــهید 
گرفــت. همچنیــن  اســت، مــورد توجــه قــرار خواهــد 
نحــوه تــرور او از بخش هــای مهــم ســریال بــه شــمار 

مــی رود.
کــرد: حبیــب والی نــژاد به عنــوان  کیــد  کبــر شــاهی تا ا
تهیه کننــده بــه همــراه حســین حســنی، سرپرســت 
نویســندگان جلســات خود را با مسئوالن ستاد کل 
نیروهــای مســلح و ارتــش جمهــوری اســامی ایران 

آغــاز کردنــد.

گــزارش مرکــز ســیما فیلــم تــاش دارد  بــر اســاس این 
تــا بــا ســاخت اثــری از زندگــی ســرداران جنــگ و 
شــخصیت های ملــی، نــام و یــاد آن هــا را زنــده نگــه 
کــری  با شــهید  زندگــی  مثــل  ســریال هایی  دارد. 
کارهاســت  و شــهید صیــاد شــیرازی از آن دســت 
بــا  »عاشــورا«  ســریال  ســاخت  بیــن  در ایــن  کــه 
ــه  ــری ب ک ــت لشــکر ۳۱ عاشــورا و شــهیدان با محوری
کارگردانی هــادی حجازی فــر در حــال تصویربــرداری 
اســت و صحبت هایــی برای ســاخت ســریال زندگی 
شــهید حــاج قاســم ســلیمانی هــم مطــرح اســت.

از  یکــی  شــیرازی  صیــاد  علــی  ســپهبد  شــهید 
ــامی ایران  ــوری اس ــش جمه ــد ارت ــان ارش فرمانده
کــه در چنــد عملیــات در هشــت ســال دفــاع  بــود 

داشــت.  حضــور  مقــدس 
شــهید صیــاد شــیرازی کــه در زمــان جنگ تحمیلی 
فرماندهــی نیــروی زمینی ارتش را به عهده داشــت، 
در ســال های پس از جنگ به جانشــینی ســتاد کل 
نیروهــای مســلح رســید و در نهایــت در ۲۱ فروردیــن 
کــه در  ســال ۱۳۷۸ بــه دلیــل ضربــات متعــددی 
زمــان جنــگ تحمیلــی و در جریان عملیــات مرصاد 
توســط این  بــود،  کــرده  وارد  منافقیــن  پیکــره  بــر 
ــه  ــرور شــد و ب گروهــک تروریســتی مقابــل منزلــش ت
شــهادت رســید.  حبیــب والی نــژاد از تهیه کننــدگان 
کاری  کارنامــه  کــه در  بنــام ســینمای ایران اســت 
ــار  خــود تهیــه فیلم هــای سینمایی ایســتاده در غب
کارگردانــی محمدحســین مهدویــان(، خــروج  )بــه 
کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا( و لباس شــخصی  )به 
گردانی امیرعباس ربیعی( را به ثبت رسانده  کار  )به 

اســت.

ساخت سریال شهید »صیاد شیرازی« 
به جریان افتاد

کتــاب »چرنوبیــل؛ ســاعت ۰۱:۲۳:۴۰؛ داســتانی 
باورنکردنــی امــا حقیقــی« نوشــته اندرو لدربــارو 
بــا ترجمــه شــهریار خّواجیــان توســط انتشــارات 

ققنــوس منتشــر و راهــی بــازار نشــر شــد.
کتــاب »چرنوبیــل؛ ســاعت ۰۱:۲۳:۴۰؛ داســتانی 
باورنکردنــی امــا حقیقــی« نوشــته اندرو لدربــارو 
بــا ترجمــه شــهریار خّواجیــان توســط  به تازگــی 
انتشــارات ققنــوس منتشــر و راهــی بازار نشــر شــده 
اســت. نســخه اصلی این کتاب ســال ۲۰۱۶ منتشــر 

ــت. ــده اس ش
انــدرو لدربــارو نویســنده انگلیســی این کتاب، تنهــا 
کارنامــه دارد و در آن، وقایع مربوط  همین اثــر را در 
کــه به نوعــی  بــه فاجعــه هســته ای چرنوبیــل را 
محســوب  کمونیســم  تابــوت  بــر  میــخ  آخریــن 
می شــود، در قالــب کتابــی روایت و مســتندنگاری 
کتاب هــای  خوانــدن   بــا  ابتــدا  او  اســت.  کــرده 
به این موضــوع  چرنوبیــل  حادثــه  بــه  مربــوط 
تفحــص  و  تحقیــق  از  پــس  و  شــده  عاقه منــد 
نوشــته  در این بــاره  کتابــی  خــود  آن،  دربــاره  
اســت. لدربــارو بــرای نوشــتن این کتاب، به قــول 
خــود چهــار ســال و نیــم و هــزاران ســاعت هزینــه 
اتمی چرنوبیــل،  نیــروگاه  فاجعــه  اســت.  کــرده 
بزرگ تریــن اتفــاق تکنولوژیکــی قرن بیســتم اســت 
کــه ۲۶ آوریــل ســال ۱۹۸۶ یعنــی ۵ ســال پیــش از 
فروپاشــی بلــوک شــرق رخ داد. چرنوبیــل اولیــن 
و فوکوشــیما، دومیــن فاجعــه نیروگاهــی اتمــی در 
آســیب های  دربردارنــده  کــه  هســتند  جهــان 
کتور شــماره  بشــری بودنــد. حادثــه چرنوبیــل در را
شــهر  نزدیــک  چرنوبیــل  هســته ای  نیــروگاه   ۴
پریپیــات نزدیــک مــرز اوکرایــن و روســیه رخ داد و 
کــرد.  کشــورهای اروپــا را درگیــر  مــردم بســیاری از 
کتیــوی به طــور  طوری کــه تــا مدت هــا ابــر رادیوا
حرکــت  در  کشــورهای این قاره  بــاالی  ســیال 
ــاره  ــه در این ب ک کتاب هــای معروفــی  ــود. یکــی از  ب
»نیایــش  شــده،  ترجمــه  فارســی  بــه  و  منتشــر 
چرنوبیــل« اثــر ســوتانا آلکســاندرونا آلکســیویچ 
نویســنده باروســی برنــده جایــزه نوبــل اســت. 
کــه چنــدی پیــش در این بــاره  ترجمــه دیگــری 
چــاپ شــد، مجموعه مقالــه »چرنوبیل« ویراســته 
دیویــد اریــک نلســون اســت. حادثــه چرنوبیــل در 
آخریــن  گورباچــف  زمامــداری میخائیــل  دوران 
ســه هفته  به مــدت  و  داد  رخ  شــوروی  رهبــر 
هیچ اطاع رســانی صحیحــی از آن انجــام نشــد. 
کمــان  حا سرپوش گذاشــتن  و  همین مســاله 
کمونیســت شــوروی بــر فاجعــه، باعــث بروز خشــم 
مردم بلوک شــرق و دیگر کشــورهای جهان شــد و 

کمونیســم را ســرعت داد. فروپاشــی 
انــدرو لدربــارو به گفته خــود، در کتاب »چرنوبیل؛ 
امــا  باورنکردنــی  داســتانی  ۰۱:۲۳:۴۰؛  ســاعت 

برانگیختــن  یــا  بزرگنمایــی  دنبــال  حقیقــی« 
حساســیت ها دربــاره ماجــرای چرنوبیــل نبــوده 
کتــاب  کنــد.  کــرده واقعیت هــا را روایــت  و ســعی 
کــه عناوین شــان  پیــش رو ۱۴ فصــل اصلــی دارد 

به ترتیــب عبــارت اســت از:
تاریخچــه نیــروی هســته ای، چرنوبیــل،  افســون، 
کتیو،  حادثــه، ورود، پاســخ اضطــراری، پرتــو رادیوا
ســم زدایی منطقــه ممنوعه، ســیاحت پریپیات، 
ماموریت پیچیده، خروج، پیامدها، راِه پیش رو، 

عکس هــا و نمــودار.
پیــش از  ایــن  فصــول هــم »درآمــد« درج شــده 
کتــاب،  اســت. نویســنده پیــش از شــروع متــن 
هیئــت  رئیــس  لیگاســف  والــری    این جمــات 
انــرژی  بین المللــی  آژانــس  بــه  اعزامی شــوروی 
اتمــی در ویــن را پــس از حادثــه چرنوبیــل آورده 
کــه  کنیــد  اســت: »کارکنــان هواپیمایــی را تصــور 
در ارتفــاع بــاال پــرواز می کننــد و آن هــا حیــن پــرواز 
گشــودن درهــای  شــروع بــه آزمایــش هواپیمــا، 
هواپیمــا، خاموش کــردن سیســتم های مختلــف 
کــه  می دهنــد  نشــان  حقایــق  می کننــد.  و... 
طراحــان حتــی بــروز چنیــن وضعیتــی را هــم بایــد 

باشــند.« کــرده  پیش بینــی 
در قسمتی از این کتاب می خوانیم:

در  متخصــص  پزشــک  یــک  فقــط  نخســت، 
متخصــص  ســاله   ۲۸ پزشــک  بــود،  نیــروگاه 
والنتیــن  نــام  بــه  پریپیــات  مصونیــِت  و  آلــرژی 
کــی از وقــوع  کــه بــدون هشــدار قبلــی حا بلوکــون،  
تلفنــی  گفتگویــی  از  پــس  تابشــی،  حادثــه ای 
آن جــا  عــازم  به ســرعت  همکارانــش  از  یکــی  بــا 
شــد. وی تقریبــا نیم ســاعت پــس از انفجــار آمــد، 
کمک رســانی  کــه مرکــز  امــا خیلــی زود دریافــت 
نیــروگاه تقریبــا دســت خالی اســت. با این همــه، 
بیشــترین تــاش خود را بــا آنچه در اختیار داشــت 
بــه عمــل آورد و خیلــی زود متوجــه الگویــی در 
عــوارض افــراد پیرامونــش شــد: ســردرد، غده هــای 
اســتفراغ  گلــو،  خشــکی  گــردن،  در  برآماســیده 
داد  تشــخیص  بلوکــون  دل به هم خوردگــی.  و 
که ایــن بــه چــه معناســت، امــا بــا از خودگذشــتگی 
و  کارکنــان  بــه  کــه  کــرد  تــاش  و  کار  ســاعت ها 
کمــک  آتش نشــاناِن شــدیدا آســیب دیده نیــروگاه 
کنــد، تا این کــه خــود نیــز بیمــار شــد. وی بعدهــا 
گلویــم احســاس  گفــت: »در ســاعت ۶ )بامــداد( در 
را  خطــر  آیــا  گرفــت.  درد  ســرم  کــردم،  خــارش 
بــودم؟ فهمیــده  ترســیده  آیــا  بــودم؟  فهمیــده 
بــودم و ترســیده بــودم. امــا زمانــی کــه مــردم کســی 
ــد،  آرام  ــی می بینن ــفید در آن نزدیک ــه س ــا جام را ب
می گیرنــد.  این کتــاب بــا ۲۸۷ صفحــه، شــمارگان 
هــزار و ۱۰۰ نســخه و قیمــت ۴۸ هــزار تومان منتشــر 

شــده اســت.

توسط انتشارات ققنوس؛

داستان باورنکردنی اما حقیقِی»چرنوبیل« منتشر شد
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ترکیــب  بــه  ترابــی  مهــدی  بازگشــت  تاثیــر 
کــه  سرخپوشــان آنقــدر مشــهود و اثرگــذار بــوده 
شــیوه تیــِم یحیــی گل محمــدی را بــه طــور کامل 

قــرار داده اســت. تاثیــر حضــور خــود  تحــت 
گــزارش »ورزش ســه«، مهــدی ترابــی بازیکــن  بــه 
ارزشــمند تیــم ملــی و باشــگاه پرســپولیس پــس از 
بازگشــت دوباره به ترکیب سرخپوشــان همانطور 
کــه انتظــار می رفــت بســیار تاثیرگــذار ظاهــر شــده؛ 
او در چهــار بــازی اخیــر خــود بــا سرخپوشــان 2 
ــش در  ــرای تیم ــم ب ــار ه گل داده و یکب ــاس  ــار پ ب
جریان پیروزی 2 بر 1 برابر نفت مســجد ســلیمان 
گلزنــی کــرده و در حمــات پرســپولیس همــواره رد 

پــای او قابــل مشــاهده اســت.
کــه بــه  ــا فــرزاد حبیــب اللهــی  بــه همیــن بهانــه ب
ــای  ــو روزه ــور برانک ــزور در دوران حض ــوان آنالی عن
بســیار موفقیــت آمیــزی را بــا پرســپولیس تجربــه 
گرفتیــم و از او خواســتیم بــه صــورت  کــرده تمــاس 
ــری  ــی و تاثی ــدی تراب ــش مه ــورد نق ــر در م ــی ت فن
که ایــن بازیکــن روی شــیوه بــازی ســرخ ها داشــته 
کنــش  اســت، صحبــت کنیــم. حبیب اللهــی در وا
به ایــن ســوال حرف هایــش را بــا یــادآوری دوران 
و  کــرد  آغــاز  پرســپولیس  در  کالــدرون  حضــور 
کالــدرون  گفــت:» موثرتریــن مهــره پرســپولیس بــا 
مهــدی ترابــی بــود. پرســپولیس با کالــدرون چند 
کــرد و در نهایــت بــه فرمی رســید  سیســتم عــوض 
کــه ترابــی در آن سیســتم بــه عنوان هافبــک چــپ 
بــازی می کــرد و در آن پســت ترابــی تبدیــل شــد به 
موثرتریــن بازیکــن هجومی پرســپولیس در لیــگ؛ 
کــه مــا را یــاد  کنــار قایــدی. او بــا حرکاتــی  البتــه در 

بازیکنانــی مثــل ریبــری و روبــن می انداخــت. 
بــه عــرض مــی آورد و ضربــه آخــر  تــوپ را 

مــی زد. 
آنالیــزور ســابق سرخپوشــان پایتخــت 

دوم  فصــل  نیــم  در  داد:»  ادامــه 
لیــگ نوزدهــم هــم همچنــان 

تریــن  مهــم  ترابــی  مهــدی 
بــا  هجومی بــود.  مهــره 
هــر  بازیکــن  جدایی ایــن 
چنــد پرســپولیس بــه فینال 

آســیا رفــت ولــی مجبــور شــد 
بــازی اش را تغییــر دهــد؛  شــکل 

چــون احســان پهلــوان طــور دیگــری 
به ایــن  موضــوع  البته ایــن  می کــرد.  بــازی 

مفهــوم نیســت کــه احســان بازیکــن بــدی اســت. 
در واقــع پــس از جدایــی مهــدی ترابــی اثرگــذاری 
در حمــات بیــن بازیکنــان تقســیم شــده بــود. 
بــه عنــوان مثــال رئــال مادریــد در دوران حضــور 
رونالــدو بیشــتر شــیوه بــازی را طــوری تنظیــم 
کــه توپ هــا بــه رونالــدو برســد  و سیســتم  می کــرد 

هجومی رئــال مادریــد فــردی بــود، ولــی برخــی 
تیم هــا مشــارکتی هســتند و در حمــات توپ هــا 
تقســیم  هجومی تیــم  بازیکنــان  همــه  میــان 

می شــود.« 
اللهــی ســپس حرف هایــش را از  فــرزاد حبیــب 
کــرد:» پرســپولیس بــدون  گرفــت و اضافــه  ســر 
ترابــی شــکل بــازی مشــارکتی داشــت ولــی همین 
کــه آمــاده شــده  بــازی دیــروز مشــخص شــد ترابــی 
کــرده، دوبــاره پرســپولیس  و شــرایط خوبــی پیــدا 
ــه چــپ شــده. ترابــی روی  حماتــش متمایــل ب
گذاشــت و در طــول  کنعانــی زادگان اثــر اول را  گل 
ــاهده  ــوب از او مش ــت خ ــد موقعی ــم چن ــازی ه ب
کردیــم؛ ضمن اینکــه بیشــتر بــازی را در ســمت 
کــه ترابــی در  چــپ می دیدیــم و پاس هــای آخــری 
میــان دو دفــاع میانــی حریــف یا بین دفــاع میانی 
یــا دفــاع راســت ارســال می کــرد، مشــهود بــود. 
سپرســپولیس بــا مهــدی ترابــی دوبــاره تبدیــل 
کــه یــک بازیکــن برجســته دارد و  بــه تیمی شــده 

ــته اســت.«  ــه او وابس ــم ب بخــش هجومی تی

منطقه چپ زمین منطقه دلخواه مهدی ترابی 
کــه او  بــا دریبل هــا،  بــه شــمار مــی رود؛ جایــی 
پاس هــا و حــرکات عمقــی و عرضــی و درنهایــت 
کــه می زنــد، حســابی تیــم  شــوت های ســنگینی 

حریــف را بــه دردســر می انــدازد.
آنالیزور ســابق پرســپولیس حرف هایــش را اینطور 
کارایی  با اشــاره به بهترین پســتی که ترابی در آن 
کــرده در  ــرد:»  ترابــی ثابــت  ک دارد، جمــع بنــدی 
پســت هافبک چــپ در آرایــش 2-۴-۴ عملکــرد 
کــه ترابــی آمــاده  بســیار خوبــی دارد و تــا زمانــی 
اســت، پرســپولیس را بــا همیــن آرایــش خواهیــم 
در  هــم  پرســپولیس  اول  فصــل  نیــم  در  داد. 
کمبــود داشــت و هــم بازیســاز  گلــزن اصلــی  مــورد 
کادر  اصلــی خــودش را نمی شــناخت و از ســوی 
ــی  ــد نورالله ــه احم ــف ب ــن وظای ــر دوی ای ــی ه فن
کادر فنــی پرســپولیس ســعی  محــول شــده بــود و 
گذار کند.  داشــت این مسئولیت را به نوراللهی وا
گلزنــی  ــا آمــدن مهــدی ترابــی هــم در  حــاال امــا ب
موفــق بــوده اســت و هــم در پســت هافبک چــپ 

ــام می دهــد.«  ــی بازیســازی را انج وظیفــه اصل
بــه  دیگــر  بــار  شــرایطی  در  حــاال  پرســپولیس 
کــه بــا در اختیــار  رقابت هــای آســیایی بازگشــته 
داشــتن مهــدی ترابــی شــانس بســیار باالیــی 
گــروه و تکــرار  نســبت بــه رقبایــش بــرای صعــود از 
از  خیلــی  بــرای  و  دارد  گذشــته  موفقیت هــای 
هــواداران پرســپولیس شــاید این حســرت زنــده 
کــه چــرا ترابــی رفــت و در فینــال آســیا  شــود 

نبــود.

تحت تاثیر بازگشت مهدی؛

پرسپولیس با و بدون ترابی؛ تفاوت از زمین تا آسمان تیــم ملــی کشــتی فرنگــی در حالــی موفــق به کســب 
کــه روســیه  ۵ ســهمیه المپیــک توکیــو شــده اســت 
کنــون موفق به کســب همین تعداد ســهمیه  نیــز تا
گام  کامل  کوبا با ۶ ســهمیه با ترکیبی  شــده اســت. 

بــه المپیــک توکیــو خواهد گذاشــت.
قــاره  المپیــک در  گزینشــی  کشــتی  رقابت هــای   
الــی ۲۲ فروردیــن و مســابقات  آســیا روزهــای ۲۰ 
کشــتی قهرمانی آســیا روزهــای ۲۳ الــی ۲۸ فروردین 
کشــور قزاقســتان برگــزار  مــاه ۱۴۰۰ در شــهر آلماتــی 

می شــود.
کشــتی فرنگــی محمدرضــا  گزینشــی  در رقابتهــای 
گرایــی و محمدهــادی ســاروی در اوزان ۶۷ و ۹۷ 
کیلوگــرم بــا حضور در دیدار فینال ســهمیه المپیک 
نــوری در وزن  توکیــو را بدســت آوردنــد. حســین 
کیلوگــرم ســهمیه المپیــک نگرفــت تــا تعــداد   ۸۷
ســهمیه های المپیکــی کشــتی فرنگــی به ۵ برســد.

گزینشــی قــاره ای  کــه در  کشــتی گیرانی  آن دســته از 
کســب ســهمیه المپیــک نشــوند،  بــرای  موفــق بــه 
گرفتن سهمیه المپیک باید در پیکارهای گزینشی 
کــه در ســطح جهانــی اردیبهشــت مــاه  المپیــک 
در صوفیــه بلغارســتان )۶ تــا ۹ مــه( برگــزار می شــود، 
حضــور خواهنــد یافــت. برهمیــن اســاس نماینــده 
کشــورمان این فرصــت را دارد تــا در بلغارســتان بــرای 
کســب ســهمیه المپیــک بــه مصــاف حریفــان بــرود. 
کیلوگــرم ســهمیه نگرفتــه  روســیه نیــز در وزن ۸۷ 

اســت.
۲ نفر فینالیست نیز در بلغارستان موفق به کسب 
ســهمیه خواهنــد شــد تــا تکلیــف هــر ۱۶ ســهمیه در 

۶ وزن المپیکی مشــخص شود.
کنــون موفــق بــه  کــه تا کشــوری اســت  کوبــا تنهــای 
کســب هــر ۶ ســهمیه شــده اســت. ژاپــن میزبــان 
کســب ۲  کنــون موفــق بــه  بازی هــای المپیــک تا
ســهمیه در وزن های ۶۰ و ۷۷ کیلوگرم شــده است.  

پیکارهــای  در  کشــورمان  نماینــده  ســه  نتایــج 
اســت: شــرح  به ایــن  المپیــک  گزینشــی 

گرایــی در دور اول  کیلوگــرم محمدرضــا   در وزن ۶۷ 
کمتــر از یــک دقیقــه بــا نتیجــه ۸ بــر صفــر شــروز  و 
اوچیلــوف از تاجیکســتان را از پیــش رو برداشــت. 
ــا  وی در دور بعــد مقابــل احمــد داحشــان از اردن ب
نتیجــه ۸ بــر صفــر پیــروز و راهــی مرحلــه نیمه نهایی 
گرایــی در ایــن مرحلــه آشــو دارنــده مــدال برنــز  شــد. 
کــرد و  ــر صفــر مغلــوب  ــا نتیجــه ۹ ب آســیا از هنــد را ب
ضمــن راهیابــی بــه دیــدار فینــال، ســهمیه المپیک 
گرایــی در دیــدار  کــرد. حریــف  کســب  توکیــو را نیــز 
کــره جنوبــی  فینال هــان ســو ریــو قهرمــان جهــان از 

اســت.
کشــتی  در  نــوری  حســین  کیلوگــرم   ۸۷ وزن  در 
گلدی آنایــف از  نخســت بــا نتیجــه ۹ بــر صفــر شــا
کرد و به مرحله نیمه نهایی  ترکمنستان را مغلوب 
راه یافــت. وی در ایــن مرحلــه مقابــل فــی پنــگ 
دارنــده مــدال برنــز بازی هــای آســیایی از چیــن بــا 
نتیجه ۴ بر ۴ مغلوب و سهمیه المپیک را از دست 
داد. نــوری با ایــن شکســت بــه دیــدار رده بنــدی 
کیــم  رفــت. حریــف وی در ایــن دیــدار جیــن هیــوک 
وزن  فینالیســت این  دیگــر  اســت.  کره جنوبــی  از 

نورســلطان تورســینوف از قزاقســتان اســت.
ــرم محمدهــادی ســاروی پــس از  کیلوگ در وزن ۹۷ 
اســتراحت در دور نخســت در دور دوم بــا نتیجــه ۸ 
بــر صفــر جهانگیــر توردیــف دارنــده مــدال نقــره آســیا 
از ازبکســتان را از پیــش رو برداشــت و راهــی مرحلــه 

نیمــه نهایــی شــد. 
وی در ایــن مرحلــه بــا بــا نتیجــه ۱۰ بــر ۲ یانــان چــن 
کســب ســهمیه  کــرد و ضمــن  از چیــن را مغلــوب 
المپیــک بــه دیــدار فینــال راه یافــت. ســاروی در 
از  ژوژوپبیکــوف  اوزور  مصــاف  بــه  فینــال  دیــدار 

مــی رود. قرقیزســتان 
»محمدعلــی  نجاتــی«،  »علیرضــا  از ایــن    پیــش 
گرایــی« و »امیــر قاســمی منجزی« در پیکارهــای 
ســهمیه  کســب  بــه  موفــق  ســال ۲۰۱۹  جهانــی 
کیلوگــرم شــده  المپیــک در وزن هــای ۶۰، ۷۷ و ۱۳۰ 

بودنــد.
اسامی کشــتی گیرانی کــه بــه دیــدار فینــال راه یافته و 
موفــق بــه کســب ســهمیه المپیک از گزینشــی قــاره 

آســیا شــدند بــه شــرح زیــر اســت:
کیلوگــرم: ســایلیک والیهــان )چیــن( - ژوالمــان   ۶۰

شارشــنبیکوف )قرقیزســتان(
۶۷ کیلوگــرم: محمدرضــا گرایــی )ایــران( - هــان ســو 

ریــو )کــره جنوبــی(
کــژول محمــوداف )قرقیزســتان( -  کیلوگــرم: آ  ۷۷

ــن( ــو )ژاپ ــوهی یابیک ش
نورســلطان   - )چیــن(  پنــگ  فــی  کیلوگــرم:   ۸۷

)قزاقســتان( تورســینوف 
کیلوگــرم: محمدهــادی ســاروی )ایــران( - اوزور   ۹۷

ژوژوپبیکوف )قرقیزســتان(
۱۳۰ کیلوگرم: مومینجان عبداله یف )ازبکستان( - 

کیم )کــره جنوبی( مین ســئوک 
رقابت هــای فینــال و رده بنــدی عصــر امــروز برگــزار 

می شــود.
کشــتی فرنگــی موفــق بــه  کــه در  اسامی کشــورهایی 
کســب ســهمیه المپیــک شــده اند به ایــن شــرح 

ــت: اس
قزاقســتان، ایران،  ژاپــن،  روســیه،  کیلوگــرم:   ۶۰
کوبــا، آمریــکا، مصــر، الجزایــر،  اوکرایــن، ازبکســتان، 

ترکیــه، آلمــان، چیــن و قرقیزســتان.
کوبــا،  روســیه،  کره جنوبــی،  کیلوگرم: ایــران،   ۶۷
کلمبیــا،  دانمــارک،  صربســتان،  آلمــان،  مصــر، 
گرجســتان. آمریــکا، تونــس، الجزایــر، مجارســتان و 
کیلوگرم: مجارستان، سوئد، قزاقستان، ایران،   ۷۷
ــش،  ک ــک، مرا ــا، مکزی کوب ــتان،  ــتان، ازبکس ارمنس

کرواســی، قرقیزســتان و ژاپــن. تونــس، روســیه، 
کره جنوبی، قزاقســتان، مجارســتان،  کیلوگرم:   ۸۷
اوکرایــن، آلمان، باروس، قرقیزســتان، ازبکســتان، 
کوبــا، آمریــکا، مصر، الجزایر، جمهــوری آذربایجــان و 

گرجستان.
روســیه،  قرقیزســتان،  کیلوگرم: ایــران،   ۹۷
لهســتان،  ترکیــه،  صربســتان،  ارمنســتان، 
کوبــا، آمریــکا، تونــس، الجزایــر، فناند و  گرجســتان، 

بلغارســتان.
کوبــا، اســتونی، آلمــان، ترکیه، ایــران،  کیلوگــرم:   ۱۳۰
گرجســتان، برزیــل، شــیلی، مصــر، تونــس، روســیه، 

کره جنوبــی. لتونــی، ازبکســتان و 

گفــت: امیــدوارم  کانــوی جهــان  دارنــده مــدال برنــز 
در مســابقات کســب سهمیه المپیک نتیجه قابل 

کنیم. کســب  قبولــی 
بــا برگــزاری تســت انتخابــی تیــم ملــی آبهــای آرام 
برای حضور در مســابقات کســب ســهمیه المپیک 
کــه قــرار اســت تــا چنــد روز آینــده در تایلنــد برگــزار 
کســب عنــوان  شــود، عــادل مجللــی موفــق شــد بــا 
ــی  ــری و نب ــاهو ناص ــل ش ــری مقاب ــا برت ــت و ب نخس

رضایــی مســافر تایلنــد شــود.
دربــاره  فــارس،  بــا  گفت وگــو  در  مجللــی  عــادل 
کســب  مســابقه انتخابــی و حضــور در رقابت هــای 
کســب  گفــت: بــرای مســابقات  ســهمیه المپیــک، 
ســهمیه المپیــک قــرار اســت در تایلنــد برگــزار شــود 

تســت انتخابــی برگــزار شــد. بــا توجــه به اینکــه تاریخ 
ــه مــدت  ــود مــن ب مســابقات از قبــل اعــام شــده ب
۷ هفتــه تمرینــات تخصصــی در مســافت ۱۰۰۰ متــر 
انجــام مــی دادم. تمرینــات مــن بــا الیــاس اقلیمی در 

ــد. ــری می ش ــی پیگی انزل
کــه بخواهیــم  گونــه ای نبــود  وی افــزود: شــرایط بــه 
کنیــم. مــن  کوتــاه مــدت فکــر  بــه نتیجــه خــوب در 
گــذاری بلندمــدت  بــرای رشــته بــه دنبــال هــدف 
بودم، اینکــه بتوانــم در مســابقات قهرمانــی جهــان 
کنــم و نتیجــه قابــل قبولــی بــه دســت آورم  شــرکت 
کردم، اول شــدم و  وقتی در تســت انتخابی شــرکت 
جواز حضور در مســابقات کســب ســهمیه المپیک 
توکیــو را کســب کــردم، بــه همیــن دلیــل برنامه هایم 

کــرد. کمی تغییــر 

دارنــده مــدال جهانــی کانــو بــا بیان اینکه حــاال برای 
کــرد: در  کســب ســهمیه تمریــن می کنــد، عنــوان 
کســب ســهمیه المپیک  حال حاضر به مســابقات 
و قهرمانــی آســیا فکــر می کنــم. بــا توجــه بــه فاصلــه 
یک ماه باقیمانده احتمااًل مربی ســیکل تمرینات 
کانوی ایــران  ملی پــوش  داد.  خواهــد  تغییــر  را 
بــرای حضــور در  در خصــوص آمادگــی بدنــی اش 
کــرد: آمادگــی بــدن  مســابقات تایلنــد خاطرنشــان 
کــه در آن قــرار داریــم، خــوب  مــن نســبت بــه فصلــی 
اســت. مــن تاشــم را می کنــم، امیــدوارم خــدا هــم 

کنیــم. کســب  کنــد تــا نتایــج قابــل قبولــی  کمــک 
ــی  ــه در تســت انتخاب ک ــا نتایجــی  ــزود: ب ــی اف مجلل
داشــتیم داوران به ایــن نتیجــه رســیدند قایق هــای 
کیلــو از وزن اســتاندارد  کــه دو  کیلویــی شــود  مــا ۱۶ 

باالتــر بود. ایــن شــرایط امتیــاز مثبتــی بــرای مــا بــود 
کردیــم بــا مســابقه  کــه ثبــت  کــه رکوردهایــی را  چــرا 
فــرق می کنــد. نکته دیگر اینکــه تهــران در ارتفــاع قرار 
دارد و آب دریاچــه ســرد اســت. مطمئنــا رکوردهــا در 

تایلنــد متفــاوت خواهــد بــود.
خصــوص  در  کشــورمان  قایقرانــی  ملی پــوش 
ــه  ــرای مقابل ــد ب ــا در تایلن ــات و محدودیت ه اقدام
متاســفانه  کشــور  کرد: ایــن  تصریــح  کرونــا،  بــا 
کــه نمی تــوان هیــچ  اســت  گذاشــته  را  شــرایطی 
در  کامــل  اول  روز  کــرد. ۵  پیش بینــی  را  چیــزی 
ــا  ــی از اتاق ه ــه حت ک ــوری  ــه ط ــتیم ب ــه هس قرنطین
هــم نمی توانیــم بیــرون بیاییــم بعــد از آن روزی یک 
ــد  ــاال بای ــد. ح ــن داده ان ــازه تمری ــا اج ــه م ــاعت ب س

ببینیــم شــرایط بــه چــه صــورت اســت.

کشتی فرنگی با ۵ سهمیه المپیکی در کنار روسیه؛ کوبا با سهمیه کامل

دارنده مدال برنز کانوی جهان:

امیدوارم نتیجه قابل قبولی در کسب سهمیه بگیریم

گزارشربخ

گزارشربخ

بررســی شــاخص های نــرم افــزاری و ســخت افــزاری 
ــا  ورزشــی اصفهــان در هشــت ســال اخیــر از رشــد ت
۴۴۱ درصــدی بخش هــای مختلــف در این اســتان 
کــه بــا تــاش و برنامه ریزی مســووالن  حکایــت دارد 
شــده  حاصــل  دوازدهــم  و  یازدهــم  دولت هــای 

اســت.
توجــه بــه ورزش و فعالیت هــای ورزشــی همــواره 
کاهــش آســیب های اجتماعــی و  زمینــه ای بــرای 
بهبود وضعیت شــور و نشــاط اجتماعی محســوب 
می شــود کــه خــود عاملــی برای توســعه و پیشــرفت 

ــت. ــایر بخش هاس در س
 ۹۲ ســال  از  دولــت  عملکــرد  و  ریــزی  برنامــه 
کنــون در بخش هــای زیرســاختی و حمایــت از  تا
ورزش در اســتان ها و مناطــق محــروم بــه عنــوان 
یــک راهبــرد اصلــی مطــرح شــد. وزارت ورزش و 
جوانــان دولــت یازدهــم و دوازدهــم در فعالیــت 
محدودیت هــای  وجــود  بــا  خــود  ســاله  هشــت 
کوشــیدند تــا  کشــور  فــراوان بــرای اعتــای ورزش 
بــا تبدیــل تهدیدهــا بــه فرصــت و تکیــه بــر پویــا 
شــدن صنعــت ورزش و ظرفیت هــای موجــود آن، 
تحولی در زیرســاخت های ورزشــی و ضرورت ایجاد 
المللــی  بیــن  اســتانداردهای  بــا  ورزشــگاه هایی 

کننــد. مناســب بــرای میزبانی ایجــاد 
برنامــه ریــزی، آمــاده ســازی و تکمیــل پروژه هــای 
کشــور نشــان  مختلــف ورزشــی در جــای جــای 
کــه عــزم دولــت بــرای ارتقــای ســطح ورزش در  داد 
اســتان ها جــدی اســت و در ایــن زمینــه می کوشــد 
گیــری بیشــتر از تــوان بخــش خصوصــی  بــا بهــره 
بــرای رونــق بیشــتر فعالیت هــای ورزشــی تــاش 

کنــد.
تکمیل و افتتاح ۷۰۰ طرح نیمه تمام ورزشی 

در  ۸ سال
تکمیــل و افتتــاح ۷۰۰ طــرح نیمــه تمــام توســط 
وزارتخانه، پیگیری، بررســی و نظارت بر مشــکات 
کــن ورزشــی دارای معــارض و  حقوقــی برخــی اما
بــدون پروانــه، امضــای تفاهم نامــه بــا پنــج شــرکت 
خارجــی در یــک ســالگی برجــام بــرای مشــارکت در 
طرح هــای ورزشــی، تعییــن تکلیــف مالیات هــای 
معــوق ســنواتی طــی ســال های ۸۷ تــا ۹۲ و اصــاح 
گــذاری بیــش از ۱۲  گــذاری، وا قراردادهــا در بحــث وا
طــرح ورزشــی بــه بخش خصوصی، یــک و نیم برابر 
شــدن اســتفاده از ظرفیت هــای مجموعه هــای 
کن ورزشــی،  ورزشــی شــرکت توســعه و نگهداری اما

افتتــاح بیــش از  ۷۸ طــرح نیمــه تمــام خــرد و کان 
ورزشــی از جملــه فعالیت هــای دولــت در حــوزه 

ــوده اســت. کنــون ب ورزش از ســال ۹۲ تا
بــه غیــر از آن افتتــاح ورزشــگاه های مــدرن ۱۵ هــزار 
کرمانشــاه،  یاســوج،  بجنــورد،  بیرجنــد،  نفــری 
یــک دهــه در دولــت  از  پــس  بوشــهر  و  ســمنان 
یازدهــم، افتتــاح  ۶ ورزشــگاه مدرن پنــج هزار نفری 
ــرداری از ورزشــگاه نقــش جهــان  کشــور، بهــره ب در 
گشــایش ورزشــگاه میانــرود شــیراز پــس  اصفهــان، 
ــرداری ورزشــگاه ۱۵ هــزار نفــری  از ۱۶ ســال، بهــره ب
ســمنان، صندلی گــذاری ورزشــگاه آزادی - خــرداد 
از  پــس  تهــران  آزادی  ورزشــگاه  ســند  ثبــت   ،۹۵
ــامی ایران  ــوری اس ــت جمه ــام دول ــه ن ــال ب ۴۳ س

گرفــت. طی ایــن ســال ها انجــام 
افتتاح ورزشگاه های متعدد در کشور

استانداردســازی ورزشــگاه آزادی پــس از ۴۵ ســال 
و آغــاز عملیــات بازســازی این ورزشــگاه در خــرداد 
۹۶، مجهــز شــدن ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( تبریــز 
و تجهیــز   بازســازی  اســتانداردهای جهانــی،  بــه 
چمــن ورزشــگاه یــادگار امــام )ره( تبریــز بــه سیســتم 
کــف، تاســیس نخســتین آزمایشــگاه  گرمایــش از 
اســتاندارد تجهیزات ورزشــی در ایــران در ســال۹۴ و 
رفــع تصــرف مجموعــه ســوارکاری نوروزآبــاد و صــدور 
گواهــی بنــد دال ۱۰ ســند مالکیــت بــا تاش هــای 
گرفتــه بخــش دیگــری از عملکــرد دولــت  انجــام 

کشــور بــود. یازدهــم و دوازدهــم در عرصــه ورزش 
اســتان های  کنــون ۶۰ هــزار فضــای ورزشــی در  ا
مختلــف کشــور وجــود دارد و افــزون بــر ســه میلیون 
ورزشــکار ســازمان یافتــه در ایران فعالیت می کنند.
اصلی تریــن  و  موثرتریــن  جملــه  از  اصفهــان 
محســوب  ورزش  حــوزه  در  کشــور  اســتان های 
ــا تیمــداری در رشــته های مختلــف  کــه ب می شــود 
در  توانســته  متنــوع  زیرســاخت های  وجــود  و 
کمــک حــال تیم هــای ملــی  گــون  گونا ورزش هــای 
در رده های سنی مختلف باشد و افتخارآفرینی در 
میادیــن همواره بخــش جداناپذیر ورزشــکاران این 

دیــار بــوده اســت.
کــه مســئوالن  از ســوی دیگــر بــر مبنــای آمــار و ارقــام 
ورزشــی کشــور مطرح می کنند در این ســالها شاهد 
افتخــار آفرینی هــای بیشــتر ورزشــکاران ایرانی در 
المللــی و جــام جهانــی المپیــک  میادیــن بیــن 

بوده ایــم.
افزایش ۲۳ درصدی شمار ورزشکاران اصفهان

در اســتان اصفهان تعداد کل ورزشــکاران ســازمان 
یافتــه در بخــش قهرمانــی نســبت بــه ســال ۹۲ 
حــدود ۲۹ درصــد  و در بخــش همگانــی 2٣ درصــد 
کار دولــت حــدود  افزایــش داشــته در ابتــدای آغــاز 
اســتان  در  یافتــه  ســازمان  ورزشــکار  هــزار   2٣٠
اصفهــان فعالیــت می کردنــد و برغــم حــدودًا بــه 

٣٧۵ هــزار نفــر در حــال حاضــر رســیده اســت.

بررســی شــماره ورزشــکاران زن ســازمان یافتــه در 
بخــش قهرمانــی اســتان اصفهــان از ۶۶ درصــد 
رشــد  درصــد   ۲۱ از  همگانــی  بخــش  در  و  رشــد 

دارد. حکایــت 
کــن روباز ایــن اســتان در  ســرانه ورزشــی فضــا و اما
مقایســه با ســال ۹۲ و آغاز فعالیت دولت ۷۱ درصد 

بیشــتر شــده اســت.
بهبود سرانه ورزشی در نصف جهان

هشــت ســال قبــل میــزان ســرانه ورزشــی روبــاز ۰.۲۱ 
متــر مربــع بــه ازای هــر نفــر بــود و ایــن رقم ایــن روزهــا 
بــه ۰.۳۶ متــر مربــع بــرای هــر نفــر رســید، ســرانه 
کن سربســته ورزشــی این اســتان در این  ورزشــی اما
کــه در  مــدت ۱۱ درصــد بیشــتر شــد به ایــن صــورت 
آغــاز بــکار دولت ایــن شــاخص ۰.۰۸۷ متــر مربــع بــود 

و در ابتــدای امســال بــه ۰.۰۹۷ افزایــش یافــت.
کــن ورزشــی روســتایی نســبت بــه ســال  تعــداد اما
۹۲، ۱۰ درصــد رشــد داشــته اســت به ایــن ترتیــب 
کــه در ابتــدای دولــت یازدهــم ۱۰۸ مــکان ورزشــی در 
روســتاها داشــتیم و ایــن رقــم بــه ۱۱۹ مــکان ورزشــی 

رســیده اســت.
کــن ورزشــی شــهری نیــز هفــت درصــد  شــمار اما
رشــد داشــته و رشــد ۴۵۶ مــکان ورزشــی بــه ۴۸۸ 
مــکان نشــان از توجــه به ایــن بخــش دارد، رشــد 
۱۲ درصــدی تعــداد اســتخرها نیــز دیگــر مــورد قابــل 

توجــه بــه شــمار مــی رود.

کــه ســرانه ورزشــی اســتان  گرچــه بایــد بدانیــم  ا
همچنــان مطلــوب نیســت و بایــد بــرای احــداث 
سراســر  در  دیگــر  ورزشــگاه های  تکمیــل  و 

شــود. تــاش  شهرســتان ها 
در ایــن میــان البتــه تعــداد خوابگاه هــای ورزشــی 
به ایــن  کــه  اســت  نیــاز  و  نکــرده  پیــدا  تغییــری 
موضــوع توجــه شــود زیــرا افزایــش خوابگاه هــای 
اردوهــا  و  مســابقات  برگــزاری  زمــان  در  ورزشــی 

نشــان می دهــد. بیشــتر  را  اهمیــت خــود 
اصفهان سرافراز در میادین بین المللی

کــه از اهمیــت باالیــی برخــوردار  در شــاخص دیگــر 
میادیــن  در  شــده  کســب  عناویــن  و  اســت 
اصفهــان در ســال ۹۲، ۱۲۵  اســتان  بین المللــی 
کــه در ســال های اخیــر بــه ۴۱۲ مــورد  مــورد بــود 
از رشــد ۲۳۰ درصــدی دارد. کــه نشــان  رســیده 

کشــور  تعــداد میزبانی هــای مســابقات قهرمانــی 
در مقایســه بیــن ســال های آخــر دولــت نســبت بــه 
کار ۴۴۱ درصــد رشــد داشــته و بــه ۵۴۶  ابتــدای 

ــت. ــیده اس ــی رس میزبان
کارشناســان ورزشــی برگــزاری اردوهــای  گفتــه  بــه 
تیــم ملــی در شــهر های مختلــف نقــش شــایانی 
بیشــتر  تشــویق  و  ورزشــی  رشــته  آن  ارتقــای  در 
تــاش بیشــتر دارد در همیــن  بــرای  ورزشــکاران 
کرونا  ارتباط در ســال گذشــته برغم شــیوع ویروس 
حــدود ۲۶ اردوی تیــم ملــی در اســتان اصفهــان 
کــه در مقایســه بــا دولــت یازدهــم حــدود  برگــزار شــد 

ــر بیشــتر شــده اســت. ســه براب
در همین پیوند مدیرکل ورزش و جوانان اصفهان 
اظهارداشــت: ورزش چــه در ُبعــد قهرمانــی و چه در 
کلیــدی در افزایــش نشــاط  بخــش همگانــی نقــش 
در جامعــه دارد بنابرایــن توجــه روز افــزون بــه آن 

ســبب پیشــرفت در ســایر بخش هــا خواهــد شــد.
گــو با ایرنــا  گفــت و  ســید محمــد طباطبایــی در 
افــزود: جوانــان جمعیتــی مولــد و فعــال در بخــش 
تولید هســتند لذا اهمیت هرچه بیشــتر به نشــاط 
و ســرزندگی آنان ســبب افزایش فعالیت و خاقیت 
بــا  مرتبــط  را  ورزش  طباطبایــی  می شــود.  آنــان 
تمامی مســائل اجتماعــی دانســت و اظهارداشــت: 
رفــع آســیب های اجتماعــی و بهبــود در ایــن زمینــه 
نیازمنــد برنامــه ریــزی و تدویــن برنامه هایــی بــرای 
افزایــش عاقــه و توجــه مــردم بــه مباحــث ورزشــی 

اســت.
ورزشــکار  هــزار   ۳۵۰ افــزون  اصفهــان  اســتان  در 

دارد. فعالیــت  شــده  ســازماندهی 

دستاوردهای شاخص دولت؛

رشد تا ۴۴۱ درصدی شاخص های ورزشی اصفهان در ۸ سال اخیر
گزارشربخ

مربــی تیــم فوتســال هیئــت فوتبــال اصفهــان 
گفتــن دارد  گفــت: تیــم حرف هــای زیــادی بــرای 
و بــا توجــه به اینکــه تیمی از لیگ امســال ســقوط 
نمی کنــد، امیــدوارم هیئــت فوتبــال اصفهــان 

کنــد. اسپانســر خوبــی بــرای تیــم پیــدا 
ســاناز محمدی پس از شکســت ۴ بر یک تیمش 
برابــر کیمیــای اســفراین در هفتــه دوازدهــم لیــگ 
برتــر فوتســال بانــوان در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
داشــت: امروز بازیکنانم به ویژه در نیمه نخســت 
کــه از آنهــا  کارهایــی  کردنــد و  خیلــی خــوب بــازی 

خواســته بودیــم را انجــام دادنــد.
وی افــزود: تیمــم حرف هــای زیــادی بــرای گفتن 
دارد و بــا توجــه به اینکــه تیمــی از لیــگ امســال 
فوتبــال  هیئــت  امیــدوارم  نمی کنــد،  ســقوط 
کنــد  اصفهــان اسپانســر خوبــی بــرای تیــم پیــدا 
گــذار شــود این  گــر تیــم بــه بخــش خصوصــی وا و ا
و  می مانــد  باقــی  گفتــه  نا همچنــان  حرف هــا 
کــه  اســت  هدف مان ایــن  می شــود.  فرامــوش 
فوتبــال  و  فوتســال  تیم هــای  ســهمیه های 
بانــوان اســتان حفــظ شــود چــون نوجوانــان و 
جوانانــی پشــت خــط هســتند و حیــف اســت 
گذشــته از  که ایــن اســتعدادها ماننــد ســال های 

ــد. بیــن برون
مربــی تیــم فوتســال هیئــت فوتبــال اصفهــان 
خبرنــگاران  از  یکــی  از  گایــه ای  داد:  ادامــه 
می دانــد  و  بــوده  تیــم  همــراه  دارم. ایشــان 
بازیکنــان مــا بــا هزینــه شــخصی بــر ســر تمرینــات 
حاضــر می شــوند اما پســتی بــه عنوان حمایــت از 
کــه در شــأن یــک خبرنــگار  تیــم منتشــر می کنــد 
کــه بدانــد  نیست. ایشــان بازیکــن قابلــی نبــوده 
وقتــی بازیکنــان بــه ســطحی می رســند همــه 

کــه تیــم لیــگ برتــری وجود  امیدشــان این اســت 
نشــان  تیــم  آن  در  را  خــود  کــه  باشــد  داشــته 
دهند. ایــن فــرد هیــچ گاه نیــز مربــی ســطح اولــی 
کــه بدانــد همــه امید یک مربی این اســت  نبــوده 
کــه پــرورش می دهــد در لیــگ برتــر  بازیکنانــی 
گر ایشــان بــا یــک شــخص  کننــد. حتــی ا بــازی 
خــاص در تیــم یــا در هیئــت فوتبــال مشــکل دارد 
کنــد. از خبرنــگاران  نبایــد چنیــن پســتی منتشــر 
انتظــار حمایــت داریــم چون ایــن تیــم در دقیقــه 
9۰ بســته شــده و بازیکنانــش جــوان هســتند، 
کــه بازیکنــان لیــگ  چــون در ســال های آینــده 
برونــد،  کنــار  رفتــه  بــاال  سن شــان  کــه  برتــری 
بازیکنــان  فوتســال ایران  آینــده  ســتاره های 
که ایــن تیم هــا  جــوان فعلــی هســتند بــه شــرطی 
حفــظ شــده و حامیــان مالــی خوبــی داشــته 

باشــند.
گفــت: داوری بــازی امــروز نســبت بــه  محمــدی 
گذشــته خیلی خــوب بــود. نمی توان  بازی هــای 
ــم  ــون او ه ــد چ ــتباه نکن ــت داور اش ــار داش انتظ
انســان اســت و ممکــن اســت در یــک لحظــه 
یــک صحنــه را بــه درســتی نبینــد. امــروز داور 
کــه باعــث شــد ۳  کارت زردی بــه بازیکــن مــا داد 
کارتــه و از بــازی بعــدی محــروم شــود امــا بازیکــن 
در  امــا  نبــود  کارت  دریافت ایــن  مســتحق  مــا 
کل داوری خــوب بــود و بازیکنــان مــا از ایــن نظــر 

آرامــش داشــتند.
کیمیــای اســفراین تیــم بســیار  کــرد:  وی بیــان 
خوبــی اســت و قهرمــان لیــگ دســته اول بــوده و 
ــود  ــده خ ــول آین ــه در فص ک ــیل این را دارد  پتانس
را در لیــگ برتــر نشــان دهــد. به ایــن تیــم تبریــک 

ــت دارم. ــا آرزوی موفقی ــرای آنه ــم و ب می گوی

مربی تیم فوتسال هیئت فوتبال اصفهان:

هیئت فوتبال اصفهان به دنبال حامی مالی 
برای تیم باشد
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قنــد و شــکر ســریع تریــن و ارزان تریــن منابــع انــرژی 
ــوالت  ــن محص که ای ــت  ــوال این اس ــا س ــتند ام هس
تغذیــه ای  ارزش  فــوری،  انــرژی  بر ایجــاد  عــاوه 

دیگــری هــم دارنــد؟
کــه اعتیــاد بــه مــواد  مطالعــات نشــان می  دهنــد 
عــوارض  می  توانــد  مــواردی  در  ســاده  قنــدی 
الــکل و ســیگار  بــه  بــه اعتیــاد  بیشــتری نســبت 
کــه بــه  داشــته باشــد. در اینجــا ۷ عامــت فیزیکــی 
ــد در حــال مصــرف بیــش از حــد قنــد  شــما می گوی

هســتید، معرفــی شــده اســت:
کی های شیرین نیاز شدید به مصرف خورا

 مصــرف بیــش از حــد قنــد، یــک چرخــه معیــوب و 
اعتیــاد آور نســبت بــه مصــرف آن را ایجــاد می کنــد. 
مــواد  مغــز  مــاده شــیرین،  یــک  از خــوردن  پــس 
کــه احســاس لــذت  شــیمیایی طبیعــی آزاد می  کنــد 
را در بــدن بــه وجــود مــی  آورد و بــدن مقدار بیشــتری 
گفته پژوهشــگران هنگام  از آن را طلب می کند. به 
مصــرف شــیرینی قســمتی از مغــز که فعال می  شــود 
و طلــب شــیرینی مجــدد می  کنــد، همــان قســمتی 
کــه بــا مصــرف مــواد مخــدر فعــال می شــود و  اســت 

مــواد مخــدر بیشــتری طلــب می  کنــد.
احساس تنبلی در طول روز

باعــث  شــود  زیــاد  خــون  قنــد  نوســانات  وقتــی   
احســاس خســتگی می گــردد، زیــرا بــدن نمی توانــد 
ــوان  ــه عن ــز( ب ــون )گلوک ــد خ ــب از قن ــور مناس ــه ط ب
ــرای  ــد. ب کن ــتفاده  ــرژی اس ــد ان ــرای تولی ــوخت ب س
ــاس  ــرد احس ــود و ف ــم می ش ک ــدن  ــرژی ب ــن ان همی

می کنــد. خســتگی 

افزایش وزن
کالــری اضافــی. مصــرف بیــش از   قنــد اضافــی یعنــی 
حد قند همچنین مقاومت در برابر هورمون لپتین 
را موجــب می شــود. لپتیــن از ســلول های چربــی 
ترشــح می شــود. هــر چقــدر چربــی بیشــتری در بدن 
موجــود باشــد لپتیــن بیشــتری ترشــح می شــود. 
مقاومــت در برابر ایــن هورمــون و جلوگیــری از ترشــح 
کــه  آن، باعــث زیــاده روی در خــوردن غــذا می شــود 
در نهایــت چاقــی را در پــی دارد. مقاومــت در برابــر 
انســولین از پیامدهــای دیگــر مصــرف بیــش از حــد 
ــه  ــد ب ــدن نمی توان ــه ب ک ــی  ــد اســت؛ به ایــن معن قن
مقادیــر طبیعــی انســولین بــه درســتی پاســخ دهــد. 
ــه انســولین یکــی از محرک هــای اصلــی  مقاومــت ب
بســیاری از بیماری هــای مزمــن از جملــه ســندرم 

متابولیــک، دیابــت نــوع ۲ و چاقــی اســت.
کاهش سطح حافظه

کــه ارتباطــی   تحقیقــات جدیــد نشــان داده اســت 
میــان ضعــف حافظــه، ناهنجاری هــای یادگیــری و 
افســردگی بــا مصــرف بیــش از حــد قنــد وجــود دارد. 
باعــث  اضافــی  از انــدازه قندهــای  بیــش  مصــرف 
کــه  کاهــش عامــل نوروتروفیــک در مغــز می شــود 
کمبود ایــن مــاده، توانایــی مغــز بــرای  در صــورت 
که ایــن  همچنــان  می یابــد.  کاهــش  یادگیــری 
کــم می شــود، ســوخت و ســاز قنــد  مــاده در بــدن 
رو بــه وخامــت مــی رود و در نهایــت منجــر بــه دیابــت 

ــد. ــد ش خواه
حفره های دندانی

نــه  نشــانه های  از  یکــی  دنــدان  حفره هــای   
چنــدان آشــکار اعتیــاد بــه شــیرینی اســت. وقتــی 

هضــم  را  کربوهیدرات هــا  دهــان  کتری هــای  با
بــزاق  بــا  کــه  می کننــد، اســیدی تولیــد می کننــد 
کند. ایــن  ک  دهــان ترکیــب می شــود تا ایجــاد پــا
ک نشــوند روی آن  گــر از روی دنــدان پــا ک هــا ا پا
کــرده و شــروع بــه ســاییدن مینــای دنــدان  تجمــع 

اســت. حفــره  یــک  شــروع ایجاد  می کنند. ایــن 
کنه مشکالت پوستی و آ

 مصــرف بیــش از حــد قند ممکن اســت نتایجــش را 
کند. تحقیقات متخصصان  روی پوستتان آشکار 
تغذیــه و رژیم هــای غذایــی نشــان داده بیــن برنامــه 
کنــه ارتباط  غذایــی سرشــار از قنــد و شــدت گرفتــن آ
کــه بــه شــدت درگیــر جــوش  وجــود دارد. افــرادی 
ــان  ــه پوستش ک ــانی  کس ــه  ــبت ب ــد نس ــه بودن کن و آ
مصــرف  قنــد  بیشــتر  داشــت  را  کنــه  آ کمتریــن 

می کردنــد.
افزایش سطح کلسترول

ــاد قنــد  یکــی دیگــر از نشــانه های مخفــی مقــدار زی
چربی هــای  ســطح  افزایــش  غذایــی:  برنامــه  در 
کــه در خونتــان جریــان دارنــد. مقــدار  مختلفــی 
کــه می خوریــم می توانــد  زیــاد قنــد در غذاهایــی 
کاهــش دهــد و منجــر  کلســترول خــوب را  ســطح 
با ایــن  شــود.  بــد  کلســترول  ســطح  افزایــش  بــه 
کــدام نــوع قنــد می توانــد روی  حــال مکانیزم اینکــه 
ســطح کلســترول و چربــی خــون تاثیــر بگــذارد هنــوز 
گــر پزشــک دربــاره ســطح  کامــا درک نشــده اســت. ا
کــرد، بهتــر اســت به  کلســترول خونتــان ابــراز نگرانــی 
دنبــال بهتریــن تغییــرات در برنامــه غذایــی خــود 
کاهــش مقــدار قنــد  کاهــش آن باشــید.  جهــت 

مصرفــی می توانــد شــروع خوبــی باشــد.

این نشانه ها به شما می گوید 
قند باالیی مصرف می کنید

خبرربخ

خبرخبر

یــک فــوق تخصــص حنجــره، نســبت بــه جــدی 
کــه بیــش از دو هفتــه  گرفتــن عــوارض گرفتگــی صــدا 

طــول بکشــد، هشــدار داد.
افــزود:  بینــی،  و  حلــق  و  گــوش  متخصــص  ایــن 
ــه صــدای خــود  ــه نحــوی ب ــراد همــه روزه ب همــه اف
که ایــن توانایــی دســتخوش  ــا زمانــی  نیــاز دارنــد و ت
نیایــد معمــواًل  اختــال نشــود و مشــکلی پیــش 

انجــام نمی دهنــد. از صــدا  مراقبــت خاصــی 
وی بــا عنوان ایــن مطلــب که صدا توســط حنجــره و 
بــه صــورت دقیق تــر تارهــای صوتــی تولید می شــود، 
ادامــه داد: حنجــره کــه بــه عنــوان ارگان تولید صوت 
گــردن قــرار  شــناخته می شــود و در قســمت جلــوی 
می گیــرد در واقــع فقــط در تولیــد صــدا نقــش نــدارد 
کنتــرل تنفــس هــم دخالــت  و در زمینــه بلــع غــذا و 
گفــت: هنگامی کــه حنجــره  می کنــد. دبیــر مقــدم 
اولیــن عامــت  دچــار مشــکل می شــود معمــواًل 
گرفتگــی صــدا اســت. در حقیقــت توانایــی تولیــد 
حســاس ترین  و  ظریف تریــن  حنجــره  صــدای 
گونــه آســیب هــر چنــد  عملکــرد آن اســت و بــا هــر 
بــه  و  اختــال شــود  اســت دچــار  جزئــی ممکــن 
گرفتگــی صــدا خــود را نشــان  صــورت تغییــر صــدا و 
گرفتگــی  کــه علــت  دهــد. وی بــا عنوان ایــن مطلــب 
ماننــد  ســاده  ویروســی  عفونــت  یــک  از  صــدا 
ماننــد  جــدی  بیماری هــای  تــا  ســرماخوردگی 
بــرای  افــزود:  اســت،  متفــاوت  حنجــره  ســرطان 

گرفتگــی صــدا علت هــای مختلفــی وجــود دارد.
بــه  کالیفرنیــا،  از  حنجــره  تخصــص  فــوق  ایــن 
گفــت:  کــرد و  گرفتگــی صــدا اشــاره  شــایع ترین علــل 
الرنژیــت حــاد که بــه دنبال عفونت های ویروســی یا 
گهانــی بــه حنجره )ماننــد فریــاد زدن(  فشــار زیــاد و نا

اتفــاق می افتــد.
وی ادامــه داد: اســتفاده نادرســت از حنجــره ماننــد 
کــردن  بلنــد صحبــت  زیــاد و طوالنــی،  صحبــت 
و فریــاد زدن، صحبــت بــا فشــار زیــاد و همــراه بــا 

اســترس بــاال و یــا در محیط هــای شــلوغ و پــر ســر و 
کــه در آن فــرد مجبــور اســت بلندتــر از معمــول  صــدا 
کند. ایــن عوامــل در درازمــدت موجــب  صحبــت 
تغییــر بافتــی تارهــای صوتــی و آســیب آن می شــود.
ــا مــواد محــرک ماننــد  گفــت: تمــاس ب دبیــر مقــدم 
ک و ترکیبــات آن،  ســیگار و دخانیــات، الــکل، تریــا
ــا مــواد آســیب رســان ماننــد ذرات  تمــاس شــغلی ب
چــوب، نیــکل و آزبســت و آلودگــی هــوا، می تواننــد از 

گرفتگــی صــدا باشــند. دیگــر علــل شــایع 
محتویــات  برگشــت  و  کــس  ریفا آلــرژی،  بــه  وی 
گلــو و حنجــره بــه عنــوان دیگــر  معــده بــه داخــل 
کــرد و افــزود: آســیب وارد  گرفتگــی صــدا اشــاره  علــل 
گرفتگــی صــدا شــده  کــه موجــب  شــده بــه حنجــره 
اســت، ممکــن اســت در حــد تــورم تارهــای صوتــی 
مشــکات  احتمــال  ولــی  باشــد  پذیــر  برگشــت  و 
جــدی ماننــد تومورهــا و ســرطان حنجــره را هــم 
گــوش و حلــق  بایــد در نظــر داشــت. این متخصــص 
ــواًل در  ــره معم ــرطان حنج ــرد: س ک ــد  کی ــی، تا و بین
ســن بــاالی ۵۰ ســال اتفــاق می افتــد و احتمــال آن 
ک  ــا ــکل و تری ــه ســیگار و دخانیــات، ال ک در افــرادی 
اســتفاده می کنند، بیشتر اســت. دبیر مقدم گفت: 
گرفتگــی  شــایع ترین عامــت ســرطان حنجــره هــم 
صــدا اســت. پزشــک با معاینــه تارهــای صوتی علت 

گرفتگــی صــدا را مشــخص می کنــد.
کــرد و  وی بــه عائــم دیگــر آســیب حنجــره اشــاره 
کــردن جســم  گیــر  گلــو درد مزمــن، احســاس  افــزود: 
ک و تنگــی  گلــو، بلــع دشــوار و دردنــا خارجــی در 
کــه در  نفــس، از دیگر عائم آســیب حنجره هســتند 
صــورت وجود ایــن عائم نیز بررســی حنجره توســط 

پزشــک ضــروری اســت.
دبیر مقدم اظهار داشــت: به گرفتگی صدا بایســتی 
کــرد و  بــه عنــوان یــک عامــت مهــم و جــدی دقــت 
گــر بیــش از ۲ هفتــه طــول کشــید حتمــًا بــه پزشــک  ا

کــرد تــا حنجره بررســی شــود. مراجعــه 

ضــروری  ویتامین هــای  از  یکــی  دی  ویتامیــن 
کم ایــن  ــر  ــرای ســامت بــدن شماســت. مقادی ب
بــه  ابتــا  خطــر  معــرض  در  را  شــما  ویتامیــن 
کم اســتخوان قرار  عفونت، افســردگی و کاهش ترا

می دهــد.
افزایــش جــذب  ویتامیــن دی در  نقــش مهــم 
کلســیم و بهبــود عملکــرد عضــات، قلــب و ریه هــا 
ثابــت شــده اســت. مطالعــات نشــان می دهــد 
کــه مصــرف روزانــه ۱۲۰۰ واحــد از ایــن ویتامیــن، 
ــه  ــا ب ــر ابت ــدن، خط ــتم ایمنی ب ــت سیس ــا تقوی ب
را  آنفلوآنــزا  بخصــوص  ویروســی  بیماری هــای 
کاهــش می دهــد. بســیاری از فوایــد دیگــر مصــرف 

کافــی ویتامیــن دی، از ایــن قرارنــد: مقادیــر 
بهبود سالمت استخوان ها

ویتامیــن دی در جــذب دو مــاده معدنی کلســیم 
مــاده  دو  دارد. ایــن  اساســی  نقــش  فســفات  و 
معدنــی بــرای ســامتی اســتخوان ها ضروری انــد. 
نــرم و شــکننده شــدن اســتخوان ها از عائــم فقــر 

ویتامیــن دی در بــدن اســت.
جلوگیری از پیشرفت آلرژی در نوزادان

ســطوح پاییــن ویتامیــن دی در بــدن بــا خطــر 
کنش هــای آلرژیــک بخصــوص آســم و  ابتــا بــه وا
گزمــا در نــوزادان ارتبــاط دارد. تحقیقــات نشــان  ا
می دهــد کــه ویتامیــن دی از ابتــا به آســم و آلرژی 
در مراحــل اولیــه زندگی جلوگیری می کند و منجر 
کــودکان و  کاهــش عائم ایــن بیماری هــا در  بــه 

بزرگســاالن مبتــا می شــود.
کمک به بارداری سالم

کــه میــزان ویتامیــن  مطالعــات نشــان داده انــد 
دی۳ در زنــان بــاردار ســالم در مقایســه بــا زنــان 
کامپســی مبتــا هســتند، بــه  کــه بــه پــره ا بــاردار 
کامپســی نوعــی  شــدت متفــاوت اســت. پــره ا
کــه بــا فشــار  مشــکل در دوران بــارداری اســت، 
خــون بــاال و آســیب بــه ســایر ارگان هــا از جملــه 
کامپســی معموال  کلیــه مشــخص می شــود. پــره ا
بــارداری در خانم هایــی  بعــد از هفتــه بیســتم 
حتــی  می شــود.  آغــاز  نرمــال  خــون  فشــار  بــا 
افزایش انــدک در فشــار خــون می توانــد عامتــی از 

کامپســی در بــارداری باشــد. پــره ا
بهبود سالمت روان

دی  ویتامیــن  کمبــود  بیــن  رابطــه  تحقیقــات 
و خطــر ابتــا بــه اضطــراب و افســردگی را ثابــت 
کمبــود  کاهــش ســطح ویتامیــن دی بــا  کرده انــد. 

مــاده شــیمیایی ســروتونین؛ هورمــون مرتبــط بــا 
احســاس شــادی ارتبــاط دارد. اینطــور مشــخص 
کــه اســتفاده از مکمل هــای ویتامیــن دی  شــده 
در مبتایــان بــه افســردگی، عائم ایــن بیمــاری را 

کاهــش می دهــد. بــه طــور چشــمگیری 
کاهش خطر ابتال به سرطان سینه

کافــی  ســطح  کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات 
ویتامیــن دی می  توانــد خطــر ابتــا بــه ســرطان 
کاهــش دهــد. مصرف ایــن ویتامیــن در  ســینه را 
طــول ســالهای اولیه بلــوغ، خطر ابتا به ســرطان 
ســینه پیشــرفته را در طــول ســالهای بعــد زندگــی 

کاهــش می دهــد. 
گرفتــه در نشــریه  بــا توجــه بــه تحقیــق انجــام 
کافی  که به میزان  آمریکایی ایپدمیولوژی، زنانی 
در معــرض آفتــاب قــرار می  گیرنــد نســبت بــه زنانی 
کافــی در معــرض آفتــاب هســتند،  کــه بــه میــزان نا
کاهــش  ــه نصــف  ــا به ایــن ســرطان را ب خطــر ابت

می دهنــد.
سالمت عروق خونی

یــک تحقیــق جدیــد نشــان می  دهــد، مصــرف 
دوزهــای بــاالی ویتامیــن دی عــروق را منعطــف 
کــه می  توانــد بــه طور بالقــوه خطر   تــر نگــه مــی دارد 
کاهــش  بیمــاری قلبــی، حملــه قلبــی و ســکته را 

دهــد.
کاهش عالئم سندرم روده تحریک پذیر

گفتــه محققــان دانشــگاه شــفیلد جــذب  طبــق 
مکمــل ویتامیــن دی ممکــن اســت بعضــی از 
عائــم ســندرم روده تحریــک پذیــر ماننــد درد 
شــکمی، التهــاب، اســهال و یبوســت را از بیــن 
ــک  ــی ی ــت زندگ کیفی ــد  ــم می  توان ــن عائ ببرد. ای

کاهــش دهــد.  فــرد را 
کــه همــه افــراد  ایــن یافته هــا نشــان می  دهــد 
مبتــا بــه ســندرم روده تحریــک پذیــر بایــد میــزان 
کثریت آنها  ویتامیــن دی خــود را آزمایش کنند و ا

کننــد. بایــد از مکمــل اســتفاده 

یک فوق تخصص حنجره تاکید کرد؛ 

گرفتگی صدا بیش از ۱۴ روز را جدی بگیرید
کننده سالمت  چرا ویتامین دی می تواند تضمین 

باشد؟

 رئیس هیأت مدیره انجمن پروبیوتیک، عنوان کرد؛

کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها 
با جایگزینی محصوالت پروبیوتیک

یک ویروس شناس:

ماسک دوالیه ۹۱ درصد 
کرونا جلوگیری می کند از انتقال 

ترفند هایی بسیار ساده برای درمان سردرد های شدید

خبرربخخبرربخ

خبرربخ

رئیس هیأت مدیره انجمن پروبیوتیک، در ارتباط 
بــا اهمیــت مصــرف محصــوالت لبنــی پروبیوتیــک 
در ارتقــا ســامت جامعــه، توضیحاتــی ارائــه داد. 
مریــم تــاج آبــادی ابراهیمی دانشــیار میکروبیولــوژی 
و رئیــس هیــأت مدیــره انجمــن پروبیوتیــک، بــا 
میکروبیولوژیســت ها  مــا  کــه  مطلــب  عنوان ایــن 
زمیــن  نامرئــی  امپراطورهــای  را  میکروب هــا 
گفت: ایــن موجــودات نامرئــی مــا را در  می دانیــم، 
برابــر میکروب هــای بیمــاری زا محافظــت می کنند.

تقویت ایــن  بــا  می توانیــم  مــا  افــزود:  وی 
کــه اصطاحــًا پروبیوتیــک یــا  میکروب هــای مفیــد 
کمــک  بــرای زندگــی می گوئیــم بــه ارتقــا ســامتی 
گزینــه جهت تقویت  کنیــم. پروبیوتیک هــا بهترین 
سیســتم ایمنی و کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها و 

ضامــن ســامت موجــودات زنــده هســتند.
تــاج آبــادی ادامــه داد: مــا بــرای اولیــن بــار شــاخه 
کاربــردی را در وزارت صنایــع  تولیــد میکروب هــای 
ــز  ــا تکنیــک فری ــم و در مقیــاس صنعتــی ب کردی ــاز  ب

ــم. ــه تولیــد نمودی ــر شــروع ب درای
وی بــا اعــام  اینکــه تحقیقــات بــرای جداســازی 
قبــل شــروع  یــک دهــه  پروبیوتیــک   ایزوله هــای 
گذشــت یــک دهــه فعالیــت  ــا  گفــت: ب ــود،  شــده ب
صنعتــی در حــوزه تولید پروبیوتیــک در حال حاضر 
نــه تنهــا در ایــن زمینــه خودکفــا هســتیم بلکــه بــه ۵ 
ــر  ــال حاض ــم و در ح ــول داری ــادرات محص ــور ص کش
بــرای انتقال تکنولوژی به کشــورهای دیگــر در حال 

کره ایــم. مذا
تــاج آبــادی افــزود: هر شــیری که تبدیل به ماســت، 
پنیــر یــا هــر محصــول تخمیــری دیگــری می شــود 
بــرای انجــام فرآینــد تخمیــر بــه آن اســتارتر لبنــی 
می زننــد. اســتارترهای لبنــی همــان میکروب هایی 
کــرده و ایجــاد  کــه بــا رشــد آنهــا تولیــد اســید  هســتند 

لختــه ماســت یــا پنیــر را می کننــد.
وی بــا اعام اینکــه ســالیانه حدود چنــد ده میلیون 
گفــت:  ــم،  کشــور داری دالر واردات اســتارتر لبنــی در 
از دو منظــر تأمین ایــن مــاده اولیــه صنعــت لبنیــات 

بســیار حائــز اهمیــت و اســتراتژیک اســت.
ــزود:  ــک اف ــن پروبیوتی ــره انجم ــأت مدی ــس هی رئی
گــر روزی بــه هــر دلیلــی اســتارتر وارد نشــود هیــچ  ا
شــیری تبدیــل بــه ماســت و پنیــر نمی شــود. بــا 
زنــده  میکروب هــای  اســتارترها  به اینکــه  توجــه 
کتری هــا در محصــول نهایــی زنــده  هســتند و ایــن با
کل مــردم مصــرف می شــوند،  می ماننــد و توســط 
اســتفاده  بومی ایرانــی  ســویه های  از  اســت  بهتــر 
کــه هــم بــا توجــه بــه زیســت بــوم بــا مــردم مــا  شــود 
طعمی را ایجــاد  هــم  و  دارنــد  بیشــتری  ســازگاری 

ــت. ــر اس ــک ت ــا نزدی ــه م ــه ذائق کــه ب می کننــد 
وی ادامــه داد: آنچــه ما از دنیای میکروارگانیســم ها 
اســتخراج و تولیــد می کنیــم چــه پروبیوتیک هــا، 
کســن ها ضامن امنیت  چــه اســتارترهای لبنی یــا وا
ســامت مــردم، امنیت غذای مــردم و حتی امنیت 
اشــتغال صنایــع عظیمی مثــل صنعــت لبنیــات یــا 
ــژه  تولیــد پروتئیــن اســت. از ســوی دیگــر توجــه وی
از  کثــری  اســتفاده حدا بــه پدافنــد غیــر عامــل و 
ســویه های بومی کــه ســازگاری بیشــتری بــا زیســت 
بــوم طبیعــی مــا دارنــد بســیار حائــز اهمیــت اســت.
که ایــران یکــی  تــاج آبــادی بــا عنوان ایــن مطلــب 
کننــدگان  از بزرگ تریــن تولیدکننــدگان و مصــرف 
اســت،  منطقــه  در  لبنــی  تخمیــری  محصــوالت 
صنعــت  اعظمی از ایــن  بخــش  متأســفانه  گفــت: 
کننــدگان اســت و ایــن  ــار وارد  ــی در اختی از نظــر مال
تولیــد  در  دیربــاز  از  که ایرانیــان  اســت  حالــی  در 
محصــوالت لبنی تبحر باالیــی داشــته اند و در حال 
گنجینــه ای غنــی از میکرواورگانیســم های  حاضــر 
در  لبنــی  تخمیــری  صنایــع  در  اســتفاده  قابــل 

دارد. وجــود  کشــورمان 
وی افــزود: اســتارترهای لبنــی ارز بــری بــاالی ۲۰ 
میلیــون دالر دارنــد و جــز مــوارد اســتراتژیک صنعــت 
ــم  ــه رغ ــفانه ب ــوند، متأس ــوب می ش ــات محس لبنی
ــم های  ــی از میکرواورگانیس ــی و متنوع ــه غن گنجین
کشــورمان  کــه در  مــورد اســتفاده در صنعــت غــذا 
وجود ایــن حجــم بــاالی ارز از کشــور خــارج می شــود 

کشــور وارد شــود. تــا اســتارتر لبنــی بــه 

گفــت: اســتفاده از  یــک ویــروس شــناس ایرانی 
ماســک دوالیــه ۹۱ درصــد از انتقــال ویــروس کرونــا 

در محیــط بســته جلوگیــری می کنــد.
روانشــاد افــزود: دســتگاه تنفســی انســان قــادر 
بــه تولیــد ذرات معلــق در اندازه هــای مختلــف 
اســت، برخــی از ایــن ذرات بــه جهــت وزن ســبک 
ســاعت ها در هــوا معلــق می ماننــد، امــا بعضــی از 
کــرده و  قطــرات ســنگین بــا گذشــت زمان رســوب 

ــر ســطوح می نشــینند. ب
ویــروس  مثــال،  عنــوان  بــه  داد:  توضیــح  وی 
آنفلوآنــزا جــزو قطــرات ریــز معلــق در هوا محســوب 
کــه در یــک محیــط بســته تــا دو ســاعت  می شــود 
هــم مانــدگاری داشــته و می توانــد اشــخاص را 
ــا بــه جهــت  کرون کنــد امــا ویــروس  ــوده )بیمــار(  آل
وزن ســبک بیــش از ۱۵ دقیقــه در هــوا معلــق 

ــد. ــد مان نخواه
دانشــیار دانشــکده علــوم پزشــکی تربیــت مدرس 
کــه  کرونــا هــم  ادامــه داد: ویــروس جهش یافتــه 
بــا ســرعت، عفونــت و بیمــاری در بــدن را آغــاز 
می کنــد، از لحــاظ مانــدگاری همچــون ویــروس 

اصلــی )غیرجهش یافتــه( اســت.
ماندگاری ۸ ساعته ویروس کرونا بر روی مو

وی یــادآور شــد: میــزان ماندگاری ایــن ویــروس 
بــر ســطح پوســت و مــو هشــت ســاعت اســت و بــا 
گرمــا همچــون اســتفاده از  اشــعه آفتــاب و ایجــاد 

سشــوار از بیــن خواهــد رفــت.
روانشــاد همچنیــن بــا اشــاره بــه ضــرورت جریــان 
قطــرات  بــا  کرونــا  ویــروس  کــرد:  تصریــح  هــوا 
تنفســی منتقل می شــود و در هوا )به دلیل وزن 
ســبک( مانــدگار نخواهــد بــود، اما یک فــرد آلوده 
کــه جریــان هــوا برقــرار  کرونــا در محیــط بســته  بــه 
نیســت، بــه احتمــال زیــاد بیمــاری را منتقــل 

کــرد. خواهــد 
کــه  کســی  وی افــزود: بــه عنــوان مثــال، در یــک تا
جریــان هــوا بــه جهت بــاال بودن شیشــه ها انجام 
کرونــا ویروس  نمی شــود، حضــور مســافر آلــوده بــه 
را منتقــل می کنــد. امــا برقــراری جریــان هــوا بــا 
کــردن شیشــه ها، انتقــال بیمــاری را حتــی  پاییــن 
کرونــا نیــز بــه شــدت  بــا حضــور بیمــار مبتــا بــه 

کاهــش می دهــد.
تاثیر اسید سرکه بر ویروس کرونا

در  ادامــه  در  پزشــکی  ویروس شــناس  ایــن 
خصــوص تاثیــر ســرکه بر ایــن ویــروس نیــز اظهــار 
بــه جهــت  را  داشــت: در طــب ســنتی، ســرکه 
ضدویروســی  اثــرات  دارای  اســیدی  خــواص 
 ۱۰۰ طــور  بــه  هنــوز  فرضیــه  اما ایــن  می داننــد؛ 

اســت.  نرســیده  اثبــات  بــه  درصــد 
کســازی دســت، ســطوح  بنابرایــن بــه منظــور پا

صابــون  همچــون  شــوینده  مــواد  از  بایــد  و... 
شــود. اســتفاده 

کــی  خورا مــاده  خوردن ایــن  کــرد:  تصریــح  وی 
کوویــد۱۹  هــم بــه منظــور پیشــگیری از بیمــاری 
ــق  ــا از طری کرون ــروس  ــود، وی ــد ب ــذار نخواه تاثیرگ
تنفــس وارد دســتگاه تنفســی می شــود و خــوردن 
وارد  گــوارش  دســتگاه  بــه  را  اســید  ســرکه این 
می کنــد، بنابرایــن خــوردن انــواع مایعــات )نــه 
صرفــا ســرکه( بــرای شســت وشــوی دهــان و حلــق 

ــت. ــر اس موث
ضرورت حفظ رطوبت دهان در دوران کرونا

حفــظ  بــر  کیــد  تا کــرد:  خاطرنشــان  روانشــاد 
رطوبــت دهــان و خــوردن مایعــات در این ایــام نیــز 
بــه همیــن دلیــل اســت؛ نوشــیدن آب و مایعــات 
ویــروس احتمالــی در حفــره دهــان را شســته و 
گــوارش هدایــت می کنــد و از ورود بــه  بــه دســتگاه 

ــرد. ک دســتگاه تنفســی جلوگیــری خواهــد 
کرونــا عامــل بیمــاری  گزارش ایرنــا، ویــروس  بــه 
کوویــد ۱۹ از اواخــر ســال ۲۰۱۹ در شــهر ووهــان 
کوتاهــی در همــه  چیــن مشــاهده و در مــدت 
ســازمان  کــه  طــوری  بــه  منتشــر شــد؛  جهــان 
بهداشــت جهانــی در اســفند ۹۸ )فوریــه ۲۰۲۰( 
ــروز پاندمی )همه گیــری جهانی( ایــن بیمــاری را  ب

کــرد. تأییــد 
کرونــا  ویــروس  رسمی کشــورها  آمــار  اســاس  بــر 
کنــون حــدود ۱۳۲ میلیــون نفــر را در دنیــا بــه  تا
ــون و  ــدود دو میلی ــرده و ح ک ــا  ــی مبت ــور قطع ط
۸۶۰ هــزار نفــر نیــز بــر اثر ایــن بیمــاری جــان خــود را 

از دســت داده انــد.
کرونــا بــا دســت آلــوده یــا عطســه، ســرفه  ویــروس 
و حتــی قطــرات تنفســی از طریــق دهــان، بینــی و 
چشــم بــه افــراد منتقــل می شــود. تنگــی نفــس، 
و  بویایــی  در  اختــال  درد،  بــدن  و  خســتگی 
گوارشــی از جملــه عائــم  چشــایی و مشــکات 
ــه بیــش از ۸۰ درصــد  ک ــد ۱۹ اســت  کووی بیمــاری 
بیمــاری  دچــار  نیــز  ویــروس  به ایــن  مبتایــان 

می شــوند. خفیــف 
 جهش  این ویروس نیز در انگلستان، هندوستان 
که موجب افزایش ســرایت، بیماری زایی  و آفریقا 
و مــرگ و میــر شــده، نگرانی هــای جدیــدی را در 

جهــان بــه وجــود آورده اســت.

کاهــش  و  درمــان  بــرای  دارو  از  اســتفاده  گرچــه 
ترفند هــای  امــا  اســت،  رایــج  امــر  یــک  ســردرد 
بــه  نیــاز  بــدون  کــه  بســیار ســاده ای وجــود دارد 
کاهــش داده و یــا برطــرف  دارو می تواننــد ســردرد را 
کننــد. ســردرد و حتــی میگــرن از شــایع ترین درد هــا 
که برای تســکین آن از دارو های  در جهان هســتند 
ضــد درد شــناخته شــده ای اســتفاده می شــود. 
از ایــن  اســتفاده  بــر  الیوم،عــاوه  رأی  گــزارش  بــه 
دارو هــا می تــوان بــه روش هــای دیگــری از جملــه 
خوابیــدن، اســتراحت و اتخــاذ روش هــای تســکین 
اســترس متوســل شــد، امــا پیــروی از یــک ترفنــد 

بســیار آســان، یعنــی نوشــیدن مقــدار زیــادی آب 
)نوشــیدن یــک لیــوان از آن هــر دو ســاعت یکبــار( 
نیــز بــرای تســکین درد شــدید ســر بســیار مفیــد 
اســت. ممکن اســت علــت ســردرد کمبــود آب بدن 

کــه باعــث عــدم تعــادل در ســطح مایعــات  باشــد 
از  کمبــود  می شــود. این  آن  در  الکترولیت هــا  و 
عملکــرد صحیــح و ســالم اندام های حیاتــی بــدن 
کــه برای  جلوگیــری می کنــد؛ بــه همین دلیل اســت 
ــه ویــژه ســردرد،  جلوگیــری از مشــکات ســامتی ب
الزم است آب کافی بنوشید. همیشه اصرار داشته 
باشــید تــا غذا های ســالم عــاری از چربــی و قند های 
کنیــد. ورزش نیــز یــک عمــل ضــروری  مضــر مصــرف 
می کنــد،  کمــک  اســترس  کاهــش  بــه  و  اســت 
همچنین ممکن است منجر به احساس تشنگی 
کــه در نتیجــه آســیب های  و نوشــیدن آب شــود 
کاهــش می دهــد. ناشــی از مشــکات مختلــف را 

خبر

آلزایمــر ششــمین علــت مــرگ در ایــاالت متحــده 
ــه  ک کیــد می کنــد  اســت. جامعــه پزشــکی اغلــب تا
پیشــرفت آلزایمــر بــا داروهــا و درمان هــای جدیــد در 
گاهــی به انــدازه  کاهــش اســت امــا هنوز ایــن آ حــال 
کــه می تــوان بــا تغییــر ســبک  کافــی وجــود نــدارد 
زندگــی اصــا به ایــن بیمــاری مبتــا نشــد و یــا رونــد 

ــرد. ک ــدود  ــیار مح ــرفت آن را بس پیش
آلزایمــر شــایع تریــن شــکل از زوال عقــل اســت و 
عائــم اولیــه آن بــا از دســت دادن حافظــه و تاثیــر 
در عملکــرد روزمــره خــود را نشــان می دهــد. ثابــت 
کــردن ۹ عــادت موثــر از همیــن  کــه دنبــال  شــده 
ــه آلزایمــر را در ســنین  امــروز، می توانــد خطــر ابتــا ب

ــد: ــش ده کاه ــادی  ــد زی ــا ح ــاال ت ب
سیگار نکشید

ــا دو  کشــیدن ب ــه ســیگار  ک  مطالعــات نشــان داده 
برابــر شــدن خطــر ابتــا بــه زوال عقــل و بیمــاری 
کشــیدن بــه اســترس  آلزایمــر همــراه اســت. ســیگار 
کــرده و تاثیــر مســتقیم  کســیداتیو و التهــاب کمــک  ا
روی مغــز می گــذارد. از همیــن حــاال ســیگار را تــرک 
کنیــد چــون ثابــت شــده خطــر ابتــا بــه آلزایمــر در 
کمتــر از حــد تصــور  ســیگاری های ســابق بســیار 

اســت.
فعال باشید

 فعــال مانــدن از نظــر جســمی یکی از روش هــای 
موثــر بــرای محافظــت در برابر آلزایمر اســت. کســانی 

کــه حداقــل ســه بــار در هفتــه بــه مــدت ۱۵ تــا ۳۰ 
دقیقــه ورزش می کننــد، احتمــال ابتــا بــه آلزایمــر 
را در خــود بــه حداقــل می رســانند. ورزش باعــث 
کســیژن و مــواد مغــذی در مغــز می شــود و  افزایــش ا
بــه جلوگیــری از عوامــل خطر از جمله دیابت، فشــار 

کمــک می کنــد. خــون بــاال و مــوارد دیگــر نیــز 
در اجتماع فعال باشید

 بــه گفتــه محققــان آمریکایــی، در کســانی که اغلب 
وقــت خــود را بــا دیگــران صــرف می کننــد، خطــر ابتا 
کاهــش می یابــد. ثابــت شــده  بــه آلزایمــر ۷۰ درصــد 
کــه انــزوای بیــش از حــد می توانــد بــه مغــز آســیب 

برساند.
الکل ننوشید

بــا  مرتبــط  مغــزی  آســیب های  الــکل  نوشــیدن   
الــکل را بــه همــراه دارد و منجــر بــه ســندرم ورنیکــه 
مــدت(،  کوتــاه  حافظــه  در  )نقــص  کوف  کورســا
می شــود. ثابــت شــده کــه بــروز دمانــس یا فراموشــی 
ــکل بیشــتر از ســایر  کننــده ال در جمعیــت مصــرف 

افــراد اســت. 
مغزتان را ورزش دهید

 بــه ســالمندان توصیــه می شــود اغلب به حــل پازل 
کلمــات متقاطــع بپردازنــد، موســیقی  یــا جــدول 
ــد روی  ــان جدی ــری زب ــه یادگی ــا ب ــد و ی ــوش بدهن گ
بیاورنــد چون ایــن فعالیت هــا مغــز را درگیــر نگــه 

مــی دارد. 

خوب بخوابید
 مطالعــات بــر روی بیــش از ۶ هــزار نفــر در رابطــه 
که ایــن  اســت  نشــان داده  اختــاالت خــواب  بــا 
اختــاالت بخصــوص آپنــه خواب با مشــکات اولیه 
حافظه و اختاالت خفیف شــناختی همراه اســت 
کــه بعدهــا می توانــد خطــر ابتــا بــه آلزایمــر را افزایــش 
کافی  که خواب نا دهد. تحقیقات دیگر نشــان داد 
می توانــد یــک پروتئیــن رســوب  کــرده در مغــز بــه نــام 
کــه شــاخص بیمــاری آلزایمــر  آمیلوئیــد را بــاال ببــرد 

شــمرده می شــود.
به بهداشت روان خود اهمیت بدهید

کــه  بررســی  یــک  در  دانشــگاه هاروارد  محققــان   
بیــش از ۸ هــزار ســالمند را بــرای بیــش از یــک دهــه 
زوال  نیــز  تنهایــی  کــه  دریافتنــد  کردنــد،  دنبــال 

را تشــدید می  کنــد.  شــناختی 
اســترس نیــز بــرای مغــز بــد اســت. مســاله فقــط 
کــه همــه مــا آن را  کــردن اســترس نیســت  تجربــه 
داریــم- بلکــه چگونــه کنــار آمــدن با اســترس اســت. 
غصــه خــوردن بــر ســر رویدادهــای اســترس  زا، اثــرات 

زیــان  بــار بــر ســلول  های مغــزی دارد.
تغذیه سالم داشته باشید

کــه می خوریــد بــه طــور مســتقیم بــا   غذاهایــی 
گوشــت  مصــرف  دارد.  ارتبــاط  مغزتــان  ســامت 
کــره، مارگاریــن، پنیــر چــرب، شــیرینی و دســر،  قرمــز، 
غذاهــای ســرخ شــده را کاهــش دهیــد و ســبزیجات 
تیــره رنــگ، آجیــل و دانه هــا، میوه هــا بخصــوص 
را  تیــره  شــکات  زیتــون،  روغــن  توت هــا،  انــواع 

کنیــد. جایگزیــن آنهــا 
به اندازه کافی نور خورشید دریافت کنید

 ویتامین دی برای بهبود ســامت روانی و عملکرد 
که شما کمبود ویتامین  ذهنی مهم است و زمانی 
دی داشــته باشــید، شــانس ابتــا بــه آلزایمــر و زوال 
کرده ایــد. بــرای دریافــت  عقــل را در خــود دو برابــر 
کافــی، هــر روز بیــرون برویــد و ۱۵ تــا ۲۰  ویتامیــن دی 

دقیقــه در معــرض نــور آفتــاب باشــید.

لزایمر می شود که باعث پیشگیری از آ قدرتمندترین عادت هایی 
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یــک رپــر آمریکایی در همکاری با شــرکت هانی ول، 
کــرده اســت  ماســکی بــا نــام Xupermask تولیــد 
چــراغ  بــه  دارد،  کنســلینگ  نویــز  هدفــون  کــه 
LED مجهــز اســت و بــا قیمــت ۲۹۹ دالر در بــازار 
عرضــه شــده. ویلیــام جیمــز آدامــز جونیــور ملقــب  
بــه  خاطــر حضــور  کــه بیشــتر  ام  بــه ویــل. آی. 
گــروه موســیقی Black Eyed Peas شــناخته  در 
کنــون چنــد بــار اقداماتــی در صنعــت  می شــود، تا
فنــاوری انجــام داده اســت کــه البتــه همــه ی آن هــا 
ــم  ــل. آی. ام تصمی ــا وی ــد؛ ام ــز نبودن موفقیت آمی
دســت  جالــب  کردن ایده هــای  عملــی  از  نــدارد 

بکشــد. 
جدیدتریــن پروژه ی ایــن رپــر آمریکایــی ماســک 
قابلیت هــای  و  فناوری هــا  کــه  اســت  صورتــی 
متعــددی شــامل هدفــون مجهــز بــه سیســتم 

حــذف نویــز و اتصــال بلوتــوث دارد.
ماســک پیشــرفته ی ویــل. آی. ام بــا برچســب 
گران تــر از ماســک های  قیمــت ۲۹۹ دالری، بســیار 
 Xupermask کــه  ماســک  اســت. این  عــادی 
)بخوانیــد سوپرماســک( نــام دارد، در همــکاری 
فــِن  تولیــد شــده اســت، دو  بــا شــرکت هانی ول 
سه ســرعتی دارد و بــه فیلتــر هپــا مجهــز اســت. 
پیش تــر همیــن تعــداد فــن را در ماســک ویــژه ی 
 LG PuriCare Wearable Air نــام  بــا  ال جــی 

بودیــم. دیــده   Purifier
کــه رپــر آمریکایــی در فراینــد تولیــد  از آن جایــی 
دارای   Xupermask داشــته،  نقــش  ماســک 
هدفــون داخلــی اســت که از سیســتم حذف فعال 
نویــز اســتفاده می کنــد تــا کاربــر موســیقی را بــا لذت 
گــوش بدهــد. ماســک ویــل. آی. ام دارای  زیــادی 
ک ایربــاد  دا سیســتم  و   ۵ بلوتــوث  میکروفــون، 

مغناطیســی اســت.
ماســک  بــه  شــباهت های  کــه   Xupermask
Project Hazel ریــزر دارد، بــه چــراغ LED مجهــز 
 RGB اســت؛ البته ایــن چراغ نمی توانــد نورپــردازی

ــد.  ــه بده ارائ
هدفــون داخلــی ماســک ویــل. آی. ام تــا هفــت 
ســاعت شــارژدهی می کنــد.  ظاهــر آینده نگرانــه ی 
Xupermask توســط خــوزه فرنانــدز طراحــی شــده 

اســت.
کــه یکــی از طراحــان لباس هالیــوود بــه  شــمار  او 
فیلم هــای  پــروژه ی  در  کار  ســابقه ی  می آیــد، 

 ۲ مردان ایکــس  و  انتقام جویــان  ســیاه،  پلنــگ 
دارد. 

کــه لبــاس فضایــی  فرنانــدز همــان فــردی اســت 
کرد.  اســپیس ایکس را برای ایالن ماســک طراحی 
 Xupermask ،طبق بیانیــه ی مطبوعاتی هانــی ول
تولیــد  نوآورانــه  اولیــه ی  »مــواد  از  اســتفاده  بــا 
کــه مواردی مثل بخشــی ســیلیکونی برای  شــده« 
چســبیدن ماســک بــه  صــورت را شــامل می شــود. 
تــا  اســت  کش ســان  بنــد  دارای  ماســک  ایــن 
 Xupermask .کنــد کاربــر منتقــل  حــس راحتــی بــه 
ــود و  ــازگار می ش ــره س ــرم  چه ــواع ف ــا ان ــادگی ب به س

کــرد. می تــوان هــر روز از آن اســتفاده 
البتــه قابلیت هــای متعــدد Xupermask باعــث 
نباشــیم.  روبــه رو  ارزان  ماســکی  بــا  می شــوند 
مــدل  دو  در  دالر   ۲۹۹ قیمــت  بــا   Xupermask
ســفید،  رنگ هــای  ترکیــب  آن هــا  از  یکــی  کــه 
از  دیگــری  در  و  اســت  نارنجــی  و  کســتری  خا
شــده،  اســتفاده  نارنجــی  و  مشــکی  رنگ هــای 
بــه  فروردیــن ۱۴۰۰(   ۱۹( آوریــل ۲۰۲۱  هشــتم  از 
کیــت محصــول شــامل  بــازار عرضــه شــده اســت. 
کابــل شــارژ  کیــس، ســه مــاه فیلتــر هپــا، بنــد، 

اســت.  پارچــه ای  ماســک  و   USB-C
کسیناســیون  گســترده ی وا بــا درنظرگرفتــن آغــاز 
ــگاه اول عرضــه ی  ــا، شــاید در ن ــر نقــاط دنی کث در ا
زمانــی  برهــه ی  در ایــن  قیمــت  با ایــن  ماســکی 
چنــدان هوشــمندانه نباشــد؛ امــا مدیرعامــل ریــزر 
هنــگام اعــالم خبــر تولیــد Hazel، ســخنان جالبــی 

ــود.  ــرده ب ک ــرح  مط
کــز  مرا کسیناســیون،  وا آغــاز  وجــود  بــا  گفــت  او 
کید  بهداشــتی همچنان به اســتفاده از ماســک تأ
مواظــب  بســیار  بایــد  همچنــان  مــردم  و  دارنــد 

باشــند. 
کشــورها قــرار نیســت  گفتــه ی او، بســیاری از  بــه  
کســینه شــوند و بنابر این  کامل وا بــه زودی  به طــور 

اســتفاده از ماســک همچنــان ضــروری اســت. 

ــل  ــد پیکس ــو تولی ــایعه ی لغ ــه ش ــخ ب ــوگل در پاس گ
۵ ای ۵G، اعــالم کــرد معرفی ایــن گوشــی لغــو نشــده 
اســت و در ســال جاری میالدی روانه ی بازار آمریکا 
و ژاپــن می شــود. فعــال مشــخصات رسمی گوشــی را 

در دســت نداریــم.
قبلــی،  اعــالم  بــدون  و  تعجــب  کمــال  در  گــوگل 
از خانــواده ی  گوشــی جدیــدی  اولیــه  به صــورت 
کــه بــا نــام پیکســل ۵ ای  کــرد  پیکســل معرفــی 
شــناخته   )۵G  ۵a  Google Pixel( فایوجــی 
پاســخ  در  بارهــا  کنــون  تا شــرکت  می شــود. این 
را  رسمی گوشــی هایش  اطالعــات  شــایعه ها،  بــه 
بــاری  و  اســت  کــرده  عمومی منتشــر  به صــورت 
دیگــر بــرای پیکســل ۵ ای ۵G شــاهد همیــن اتفــاق 

بودیــم.
گــوگل  گفتــه می شــد  کــه ورج می نویســد،  آن طــور 
متوقــف  را  ۵ ای  پیکســل  گوشــی  کلــی  به طــور 
کــرده اســت؛ در پاســخ به ایــن شــایعه، فــردی بــه 
نمایندگــی از گــوگل بیانیه ای در دســترس رســانه ها 
کار بــرده شــده  کــه چنیــن متنــی در آن بــه  قــرار داد 
بــود: »پیکســل ۵ ای ۵G لغــو نشــده اســت. این 
گوشــی در ســال جــاری میــالدی در ایــاالت متحــده 
و ژاپــن در دســترس قــرار می گیــرد و همزمــان بــا 
گذشــته ی  ســال  کــه  می شــود  معرفــی  دورانــی 
 a گوشــی  جدیــد ســری میــالدی شــاهد معرفــی 
از  پــس  ســنترال  قبل اندرویــد  ســاعاتی  بودیــم.« 
ــد  ــد تولی ــی ش ــر مدع ــان پراس ــی از ج ــار توییت انتش
گــوگل لغــو شــده اســت. او در توییــت  پیکســل ۵ ای 

گوشــی جدیــد  گفتــه بــود دلیــل لغــو تولیــد  خــود 
کمبــود تراشــه بــوده اســت. بــه  نظــر  پیکســل، 
گــوگل اثر گذاشــته  می رســد کمبــود تراشــه روی 
اســت؛ زیــرا طبــق بیانیــه ی رســمی، شــرکت 
 ۵G اهــل مانتیــن ویــو قصــد دارد پیکســل ۵ ای
را صرفا در آمریکا و ژاپن در دســترس مشــتریان 
پیکســل  شــایعه ها،  اســاس  بــر  بدهــد.  قــرار 
 ۵G ۴A Pixel ۵ شــباهت زیــادی بــهG ۵ ای
دارد؛ پیکســل ۴ ای ۵G یکــی از دســتگاه های 
محســوب  پیکســل  ســری  ارزان  به نســبت 
کــه تــالش می کنــد دامنــه ی نفــوذ  می شــود 
گســترش  بــازار  در  را  گــوگل  گوشــی های 
مــرداد  و  )تیــر  جــوالی ۲۰۲۰  مــاه  در  بدهــد. 
باز اندرویــد  متــن  پــروژه ی  در  کــدی   )۱۳۹۹
کــه بــه پیکســل ۵ ای ۵G ارتبــاط  کشــف شــد 
گفتــه می شــود پیکســل ۵ ای ۵G از  داشــت. 
لحاظ انــدازه شــبیه پیکســل ۴ ای ۵G اســت 

و صفحه نمایــش ۶٫۲ اینــچ فــول اچــی دی پــالس 
ــن  ــل از دوربی ــی پیکس گوش ــن  ــاال در ای دارد. احتم
پشــتی دوگانــه و جــک ۳٫۵ میلی متــری هدفــون 

اســتفاده خواهــد شــد. 
ــد پیکســل  ــوگل در بیانیــه ی رســمی خود می گوی گ
۵ ای ۵G زمانــی معرفــی می شــود که پیکســل ۴ ای 
گذشــته ی میــالدی معرفــی شــده  ۵G در ســال 
گوســت )مــرداد و شــهریور ۱۴۰۰(.  بــود، یعنــی مــاه آ
گفته انــد احتمــال دارد  کاربــران  البتــه بســیاری از 
گوشی را در مراسم Google I/O 2۰21 به   گوگل این 
همراه مدل ارزان تر هدفون توگوشــی پیکســل بادز 
گــوگل ۱۸  معرفــی کند. کنفرانس توســعه دهندگان 
ــزار  ــا ۳۰ اردیبهشــت ۱۴۰۰( برگ ــا ۲۰ مــی ۲۰۲۱ )۲۸ ت ت

می شــود.
ــاری  ــال ج ــد در س ــوگل می خواه گ ــود  ــه می ش گفت
گوشــی رده بــاالی دیگــری از خانــواده ی  میــالدی 
کــه فعــال بــا  گوشــی  کند. ایــن  پیکســل هــم معرفــی 
نــام پیکســل ۶ شــناخته می شــود، احتمــاال ســراغ 
که ظاهرا  تراشــه های اختصاصی بیشــتری می رود 

ــام دارد.  یکــی از ایــن آن هــا، Whitechapel ن
کــرده  گــوگل بارهــا در پاســخ بــه شــایعه ها اعــالم 
گوشــی هایی در دســت ســاخت دارد. در  اســت 
ســال ۲۰۱۹ ایــن شــرکت تصویــر رسمی پیکســل ۴ را 
گــوگل  کار  کرد. ایــن  ماه هــا قبــل از معرفــی، منتشــر 
ــازار  کــردن ب کنتــرل  اقدامی به نســبت جالــب بــرای 

شــایعه ها بــود.

از نظــر فنــی می تــوان رم و حافظــه ی ذخیره ســازی 
کامپیوترهــای مــک مجهــز بــه تراشــه ی M1 را ارتقــا 
کار بــه افــراد متخصــص و برخــی  داد؛ امــا برای ایــن 

تجهیــزات نیــاز خواهــد بــود.
چنــد مــاه پیــش، اپــل تراشــه ی اختصاصــی M1 را 
کامپیوترهــای  به عنــوان نخســتین قلــب تپنــده ی 
مــک، مبتنی بــر معمــاری آرم رونمایــی و در پــاره ای 
ــرد. در حقیقــت M1 یــک  ک از محصوالتــش تعبیــه 
کــه عالوه بــر اجــزای اصلــی  تراشــه ی مجتمــع اســت 
مربــوط بــه پــردازش شــامل، پردازنــده ی مرکــزی، 
پردازنــده ی گرافیکــی، رم، حافظــه و واحد پــردازش 
یکپارچگــی  دارد.  خــود  بطــن  در  نیــز  را  عصبــی 
بــر بهینگــی و ســرعت تبــادل  بــا تراشــه  حافظــه 
داده هــا می افزایــد؛ امــا از طــرف دیگــر ارتقــا حافظه یا 

رم را تقریبــا غیرممکــن می شــود.
کامپیوترهــای  گــر  گــزارش اپل اینســایدر، حتــی ا بــه 
ارتقــا  قابــل  گذشــته  مقایســه با  در  مــک  جدیــد 
نباشــند، تعویــض برخــی از اجــزای ســازنده روی 
تراشــه هنــوز از لحــاظ تئــوری امکان پذیر اســت؛ زیرا 
به تازگــی عــده ای از مهندســان چینــی بــا موفقیــت 
ظرفیــت RAM و SSD را روی تراشــه ی M1 افزایــش 

داده انــد.
از  بهره گیــری  بــا  مهندســان  می شــود،  گفتــه 
دســتگاه لحیــم کاری، نصــب تراشــه های حافظــه 
را   NAND فلــش تراشــه های حافظــه  و   DRAM
ــان رســانده اند. درحالی که ایــن  ــه پای ــا موفقیــت ب ب
فراینــد شــامل ازبین بــردن لحیــم کاری تراشــه های 
ــوده؛ امــا ظاهــرا  ــد ب موجــود و افــزودن اجــزای جدی
احتیــاج  ِفــرم ور  ســطح  در  اصــالح  هیچ گونــه  بــه 
بیشــتری  جزئیــات  به طورکلــی،  اســت.  نداشــته 
ــت.  ــده اس ــه نش ــه ی M1 ارائ ــاء حافظ ــورد ارتق در م
از  چینــی  ترجمه شــده  متــن  تقریبــا  بااین حــال، 
موفقیــت کامــل در تغییــر پیکربنــدی دســتگاه خبر 
می دهــد؛ البتــه بایــد به ایــن نکتــه توجــه داشــت 

کــه  نیســت  بدین مفهــوم  کــه خبــر منتشرشــده 
کنیــد؛ زیــرا خریــد  می توانیــد آن را در خانــه امتحــان 
بــرای  نیــاز  مــورد   NAND و   DRAM تراشــه های 
ارتقاء M1 در سطح مصرف کننده تقریبا غیرممکن 
ــم کاری  ــتگاه لحی ــک دس ــد ی ــن بای ــت. همچنی اس
کاربــر بایــد مهــارت الزم  کنیــد و پــس از آن،  تهیــه 
داشــته  را  قطعــات  به کارگیــری  و  اســتفاده  بــرای 
باشــد. از همــه مهم تــر، هرگونه تغییــر در پیکربندی 
را  محصــول  ضمانت نامــه ی  بالفاصلــه  دســتگاه 
باطــل می کند. ایــن مســئله پیچیده تــر می شــود 
ــه های  ــم کاری تراش ــه لحی ک ــد  ــر بگیری ــی در نظ وقت
DRAM و NAND بــه مهــارت، دقــت و حوصلــه ی 
نیــاز دارد. در اینجــا هــر اشــتباهی  زیــادی  بســیار 
مرتکــب شــوید، در آخــر بــا یــک مشــکل اساســی 
روبــه رو خواهیــد شــد که راهی بــرای رفــع آن ندارید.
کــه پیــش از هــر  بدین ترتیــب پیشــنهاد می شــود 
نــوع تغییــر بایــد خطــرات و چالش هــا را ســنجیده و 
 M1 بــا پذیــرش آن هــا، نســبت بــه ارتقــاء حافظــه ی
اقــدام کنیــد. همچنین، توصیه می شــود که پیش 
ــه نیــاز خــود  از اقــدام بــه خریــد محصــول، باتوجه ب
حافظــه ی  و  رم  پیکربندی هــای  مناســب ترین 

ــد. کنی ــاب  ــازی را انتخ ذخیره س

محصولــی  هیونــدای،  شاســی بلند  جدیدتریــن 
کــه می توانــد بــا  بــرای مصــارف خانوادگــی اســت 
ســه ردیــف صندلــی تولید شــود. آلــکازار، مخصوص 
بازارهــای اقتصــادی مثــل هنــد، عرضــه خواهــد 
کشــور هنــد، یکــی از بزرگ تریــن خودروســازان  شــد. 
دنیــا اســت. بســیاری از برندهــای مشــهور جهــان، 
دارنــد  هندوســتان  در  متعــدد  کارخانه هــای 
و  منطقــه  بازار ایــن  مخصــوص  محصوالتــی  و 
کشــورهای اطــراف آن تولیــد می کننــد. هیونــدای، 
گــن،  فولکس وا تویوتــا،  فــورد،  ســوزوکی،  رنــو، 
اشــکودا و هونــدا در هنــد فعــال هســتند. این کشــور 
بــا جمعیتــی نزدیــک بــه ۱٫۳ میلیــارد نفــر، تــا ســال 
۲۰۲۶ بــه ســومین خودروســاز بــزرگ جهــان، بعــد از 

چیــن و امریــکا تبدیــل خواهــد شــد.
آلــکازار، براســاس دیگــر محصــول مخصــوص بــازار 
کرتــا )Creta( ســاخته می شــود؛ اما  هنــد، هیونــدای 
بدنــه ای بزرگ تــر بــا طــول محــور ۲,۷۶۰ میلی متــر 
که امکان تولید با ســه ردیف صندلی را فراهم  دارد 
می کند. ایــن خودروهــا، در طراحی بیرونــی و ادوات 

کامــال مشــابه  ظاهــری مثــل چراغ هــا و ســپرها، 
هســتند. پیشــرانه ی مــورد اســتفاده بــرای آلــکازار، 
ــا قــدرت ۱۵۷ اســب بخار  دو لیتــر تنفــس طبیعــی ب
شــرایط،  اســت. این  نیوتن متــر   ۱۹۲ گشــتاور  و 
کیلومتربرســاعت ۱۰  صــد  تــا  صفــر  ســرعت گیری 
کــراس اور  کــه بــرای یــک  کــرد  ثانیــه فراهــم خواهــد 
اقتصادی، ایــده آل خواهــد  بــا قیمــت  خانوادگــی 
ــور ۱٫۵ لیتــر  ــه موت ــر، مجهــز ب گران ت ــود. نســخه ی  ب
گشــتاور  توربــو دیــزل بــا قــدرت ۱۱۳ اســب بخار و 
۲۵۰ نیوتن متــر نیــز ســاخته می شــود. خودروهــای 

جدیــد هیونــدای، همــراه جعبه دنــده دســتی یــا 
خــودکار ۶ ســرعته تولیــد خواهنــد شــد. خریــدار 
آلــکازار، می توانــد امکانــات ویــژه برای ایــن خــودرو 
ســفارش دهــد. مثــال نمایشــگر لمســی ۱۰٫۲۵ اینــچ، 
ســقف پانورامیــک، پنــل پشــت فرمــان دیجیتــال، 
گوشــی  دوربیــن ۳۶۰ درجــه، شــارژر بی ســیم بــرای 
هوشــمند، صندلی هــای لوکــس بــا پوشــش چــرم، 

آپشــن های خــاص آلــکازار هســتند.
آســتانه قیمــت آلــکازار در بــازار هنــد، ۱٫۵ میلیــون 

روپیــه معــادل ۲۰ هــزار دالر خواهــد بــود.

رپر آمریکایی ماسکی با فیلتر هپا و هدفون داخلی 
رونمایی کرد

مهندسان چینی با موفقیت حافظه ذخیره سازی و رم تراشه M1 را ارتقا دادندگوگل ساخت پیکسل ۵ ای ۵G را رسما تأیید کرد

هیوندای آلکازار معرفی شد

فناوریربخ
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فناوریربخ

کــه بیــات می شــود آن را دور میریزیــم  معمــوال نــان 
ــه  ک ــی  ــل خــوردن نیســت در صورت چــون دیگــر قاب
و  جالــب  خیلــی  اســتفاده های  آن  از  می تــوان 

داشــت!! کاربــردی 
تهیه پودر سوخاری از نان بیات 

کــه در اســتفاده از نــان بیــات بــه  اولیــن مــوردی 
ذهــن میرســد، تهیــه پــودر ســوخاری اســت. بــه 
گــت بیــات خشــک شــده،  جــای دور ریختــن نــان با
آن هــا را در هــاون بکوبیــد تــا تقریبــًا بــه صــورت آرد در 
بیایــد. ســپس آنهــا را داخــل یــک ظــرف شیشــه ای 
نگهداریــد و در پخــت غذاهــای روزانــه ماننــد کتلــت 

کنیــد. و... اســتفاده 
استفاده از نان بیات برای درمان جوش

بــه عنــوان مرهمی بــرای جوش هــا  نــان بیــات  از 
کار یــک تکــه نــان را در  اســتفاده نماییــد. برای ایــن 
کنیــد و وقتــی  شــیر داغ بخیســانید، شــیر را خــارج 

نــان ســرد شــد، آن را روی جوش هــای خــود قــرار 
ــا  ــرای چنــد ســاعت ی دهیــد. ســپس جوش هــا را ب
تمــام شــب بــا نــوار یــا ماســک پارچــه ای بپوشــانید.

استفاده از نان بیات برای جلوگیری از اشک 
ریختن 

برای اینکــه زمــان خــرد نمــودن پیــاز اشــک نریزیــد، 
ــا چاقــو ببریــد و آن را بــه  یــک تکــه از نــان مانــده را ب

نزدیــک دســته چاقــو قــرار دهیــد. 
استفاده از نان بیات برای تهیه نان برشته 

بــرای تهیــه نــان برشــته و به قول فرنگی هــا کروتون، 
کنیــد و  کوچــک خــرد  نان هــا را بــا قطعــات بــزرگ و 
آن هــا را بــا افــزودن کمی ادویــه ی مــورد دلخواهتــان 
کنــار ســوپ ســرو  کنیــد و در  در روغــن زیتــون ســرخ 

کنید.
استفاده از نان بیات برای تمیز کردن آسیاب 

کــردن دســتگاه آســیاب چند تکــه از نان  بــرای تمیــز 
ــای  ــد. نان ه کنی ــیاب  ــا را آس ــد و آن ه ــده را ببری مان

خــرد شــده قطعــات از قبــل جــا مانــده در دســتگاه 
را تمیــز می کنــد.

استفاده از نان بیات برای تهیه نان دارچینی 
برای تهیه نان دارچینی، نان خشک را برش دهید 
کنیــد. ســپس  وه  نان هــا را بــه  شــیردارچین  آغشــته 
تخــم مــرغ را بزنیــد و دو طــرف نــان را در آن بغلتانیــد 
کنیــد تــا طالیــی شــوند. در آخــر  و نان هــا را ســرخ 
کمی شــکر و دارچیــن روی نان هــا بپاشــید و میــل 

کنید. 
استفاده از نان بیات برای تهیه نان سبزیجات 

بــرای تهیــه نــان ســبزیجات بــرای صبحانــه نان هــا 
کــرده و  کمی روغــن آغشــته  کنیــد و بــه  را ورقــه ورقــه 

کنیــد.  فلفــل بزنیــد و تســت 
کــه نان هــا طالیــی شــدند روی آن هــا را بــا  زمانــی 
غ به همراه ســبزیجاتی مانند  تکه هــای ماهــی یــا مر
گوجــه فرنگــی گیالســی، ســیر و کمی پنیــر پــر کنیــد و 

نان هــا را داخــل فــر قــرار دهیــد تــا پنیــر آب شــود.

چند استفاده شگفت انگیز از نان بیات

کیفیــت بــر نحــوه عملکردمــان  خــواب خــوب و بــا 
تــوان  مســتقیمی بر  تاثیــر  بیــداری  ســاعات  در 
جســمانی، خالقیــت و انگیــزه فــردی و حتــی وزن 
خــواب  یــک  داشــتن  بــرای  می گــذارد.  انســان 

ــید. ــا باش ــراه م ــه هم ــن مقال ــا پایان ای ــوب ت خ
همــه انســان ها حــدودًا یــک ســوم عمــر خــود را 
کــردن  خــواب هســتند؛ بــه همیــن علــت فراهــم 
بــه  منجــر  کــه  خــواب  بــرای  مناســبی  محــل 
آســایش و آرامــش فــرد شــود اهمیــت زیــادی دارد. 
ــه بعــد از  ک ــرد بهتریــن فضایــی اســت  ــاق هــر ف ات
یــک روز کاری و پرمشــغله باعــث حــال خــوب فرد 
که امروزه اغلب افراد  می شــود. یکی از مشــکالتی 
بــا آن درگیــر هســتند فضــای کوچــک اتــاق خــواب 
در آپارتمان هاســت. بهتریــن راه حــل برای ایــن 
مشــکل انتخــاب صحیح ســرویس خواب اســت. 
در ایــن مقالــه قصــد داریــم مهــم تریــن مســائل 
پیرامــون طراحــی یــک اتاق ایدهــآل برای داشــتن 
ــم.  کنی ــی  ــر بررس ــا یکدیگ ــت را ب ــواب راح ــک خ ی

همــراه مــا باشــید.
انتخاب یک تخت خواب راحت

مهــم ترین وســیله بــرای اتــاق خــواب »یک تخت 
خــواب اســتاندارد و خــوب« اســت. تخت هــای 
اســتاندارد با زمین مماس نیســتند و ارتفاع آن ها 
کــه هوا در گردش باشــد  بــه گونه ای تنظیم شــده 
گرمــا یــا رطوبــت، میکروبــی در آن  تــا بــه دلیــل 
نقطــه رشــد نکنــد. بهتریــن زاویــه بــرای نشســتن 
کــف زمیــن  کــه پاهــا بــا  روی تخــت زاویــه ای اســت 
در تمــاس بــوده و بیــن ران و زانــو زاویــه 9۰ درجــه 
تشــکیل شــده باشــد. ارتفــاع ۳۵ تــا ۴۰ ســانتی 
متــر، بهتریــن ارتفاع تخــت بــرای افراد بالغ اســت. 
دراز  و  نشســتن  باشــد،  بیشــتر  ارتفــاع  گر ایــن  ا
کــردن آن  کشــیدن روی تخــت ســخت تــر و تمیــز 
کــم  که ایــن ارتفــاع  دشــوارتر می شــود. در صورتــی 
تــر باشــد هنگامی کــه فــرد روی تخــت می نشــیند 
پاهایــش جمــع شــده و احســاس ناخوشــایندی 
بــه او دســت می دهــد. ارتفــاع 2۰ تــا ۳۰ ســانتی 
متــری هــم بهتریــن ارتفــاع بــرای تخــت خــواب 
کــودک اســت. در ادامــه تجهیــزات مختلف تخت 
کــه منجــر بــه یــک خــواب  و ســرویس خــواب را 
خــوب و دلنشــین می شــود بــا یکدیگــر بررســی 

می کنیــم.
• رنگ

کامــاًل ســلیقه ای  انتخــاب رنــگ تخــت خــواب 
بــوده و هــر فــردی نظــر متفاوتــی دارد. رنگ هــای 
تیــره یــا خنثــی معمــواًل بــرای اشــخاص مســن 
کــودکان یــا نوجوانــان  و رنگ هــای شــادتر بــرای 

ــت. ــر اس ــب ت مناس
• روتختی

امــروزه روتختی هــای مختلفــی بــا جنس هــای 
کــه  دارد  وجــود  جــذاب  طرح هــای  و  متنــوع 

باعــث زیبایــی بیشــتر اتاق خواب می شــود. شــما 
می توانیــد رنــگ روتختــی خــود را متناســب بــا 
کنیــد؛ بــه عنــوان مثــال از  فصــول ســال انتخــاب 
ــار  ــای به ــرای فصل ه ــک ب ــرد و خن ــای س رنگ ه
گــرم بــرای فصل هــای  یــا تابســتان و از رنگ هــای 

کنیــد. پاییــز و زمســتان اســتفاده 
• تشک

برای یک خواب خوب در ســاعات طوالنی شــب 
بــه یــک تشــک مناســب احتیــاج دارید. تشــک ها 
بــه مدل هــای طبــی، فنــری یــا ســاده تقســیم 
طبــی«  »تشــک  پزشــکان  نظــر  از  می شــوند. 
بهتریــن نــوع اســت. اســتفاده از بالشــتک های 
ــه  ــتری ب ــی بیش ــی زیبای ــن های رنگ کوس ــا  ــرم ی ن
کمــک  اتــاق شــما می دهنــد، همچنیــن بــه شــما 
کــرده  می کننــد بــه صــورت نیمه نشســته مطالعه 

کارهــای خــود را انجــام دهیــد. ــا دیگــر  ی
• محافظ مخصوص تشک

ــه آن را از  ــالوه بر اینک ــک ع ــظ تش ــن محاف انداخت
ک حفــظ می کنــد مانــع از باقــی مانــدن  گــرد و خــا

لکــه و خیــس شــدن تشــک می شــود.
کمد لباس

کمــد لبــاس باعــث زیبایــی اتــاق خــواب و مرتــب 
شــما  اتــاق  گــر  ا می شــود.  آن  فضــای  شــدن 
لبــاس  کمــد  یــک  داشــتن  بــا  اســت  کوچــک 
می توانیــد بخــش زیــادی از وســایل خــود را در 
آن جــای دهیــد و باعــث خلــوت تــر دیــده شــدن 
فضــای اتــاق شــوید. کمدهایــی که ریلی هســتند 
زیــرا  ترنــد  مناســب  کوچــک  اتاق هــای  بــرای 
کــردن  ــاز  نیــازی نیســت فضــای زیــادی را بــرای ب
کمــد لبــاس  درهــا خالــی بگذاریــد. بــرای زیبایــی 
کنیــد. رنگ  می توانیــد از شیشــه یــا آینه اســتفاده 
کمــد بایــد متناســب بــا دیگــر وســایل اتــاق باشــد. 
کمــد لبــاس صرفــًا بــرای لبــاس نیســت بلکــه از آن 
بــرای نگهــداری لــوازم آرایشی_بهداشــتی، کفش، 
می شــود.  اســتفاده  ملزومــات  دیگــر  یــا  کیــف 
کمدهایی که دارای رنگ روشــن هســتند فضای 

اتــاق را بــزرگ تــر نشــان می دهنــد.  
کالم آخر

وجــود یــک اتــاق خــواب تمیــز و مرتــب در انــرژی 
روزانــه فــرد یــا کیفیــت خــواب او تأثیــر زیــادی دارد. 
بــه  خــواب  ســرویس  خریــد  هنــگام  همچنیــن 
مصرفــی،  اولیــه  مــواد  نــوع  ســاخت،  کیفیــت 
بــدون شــک اســتفاده  کنیــد.  رنــگ و... دقــت 
آرامــش ذهنــی  بــه  آرامــش بخــش  از رنگ هــای 
وجــود  می کنــد.  کمــک  افــراد  بیشــتر  درونــی  و 
هماهنگــی و هارمونــی در فضای اتــاق هم اهمیت 
ســقفی  چراغ هــای  از  اســتفاده  دارد.  زیــادی 
یــا آویزهــای نــوری جلــوه خوبــی بــه اتــاق شــما 
می بخشــد. در آخر اینکــه بــرای چیدمــان صحیــح 

اتــاق، اصــل فنــگ شــویی را فرامــوش نکنیــد.

کاری و افزایــش مقــام، بــدون  درخشــش در محیــط 
شــک یکــی از خواســته های کارمنــدان اســت که این 
شــرایط بــا اســتفاده از “تاثیــر گــذاری در کار” می تواند 

بــه مــرور زمــان امــکان پذیــر شــود.
کــه بــرای شــغلتان عالــی  آیــا شــما چیــزی داریــد 
کنیــد، چــه بــه  باشــد؟ چــه بخواهیــد ارتقــاء پیــدا 
دنبــال جســتجوی شــغلی آینــده خــود هســتید، 
کــردن  یادگیــری نحــوه بهبــود عملکردتــان و اضافــه 
مهارت هــای بیشــتر و دســتاوردهای حرفــه ای بــه 
رزومــه تــان بــرای پیشــرفتتان اهمیــت حیاتــی دارد. 

1. اهداف کارفرمایان خود را درک و اجرا کنید
برخــی افــراد بــرای ســالها بدون اینکــه حتــی اهــداف 
کار می کنند ایــن اشــتباهی  کارفرمایشــان را بداننــد، 
کارگــران در حرفه هــای خــود  کــه بســیاری از  اســت 
انجام می دهند.اهداف شــرکت شــما چیست؟ این 
ــق  ــد موف ــه بای ک ــت  ــرای شماس ــی ب ــات حیات اطالع

شــوید.
2. چیزهای که مدیرتان دوست دارد و دوست 

ندارد را بفهمید
باشــید،  خــود  رئیــس  دوســت  بهتریــن  نبایــد 
داشــتن  دوســت  بــه  نیــازی  حتــی  حقیقــت  در 
بایــد، رئیــس  مدیرتــان هــم نداریــد. شــما فقــط 
کــه رئیــس شــما چــه  خــود را بشناســید.بهتر بدانیــد 
ارزش هایــی دارد و چــه چیزهایــی را دوســت دارد و 
دوســت نــدارد، تــا بهتر بتوانید شــغل خــود را با توجه 
بــه انتظــارات و خواســته های او انجــام دهیــد. زمانی 
گونــه ای انجــام  کــه شــما بتوانیــد وظایــف خــود را بــه 
دهیــد کــه رئیســتان خشــنود شــود، بیشــتر احتمال 

کارتــان را تشــخیص دهــد. کــه رئیــس شــما  دارد 
۳. نشان دادن کارتان به تیم خود

بــودن ماننــد یــک بازیکــن تیــم، چیــزی اســت کــه هر 
یــک از کارکنــان بــه دنبال آن هســتند، اما به ســختی 
ــده می شــود، نیســت، به ایــن دلیــل  ــه دی ک چیــزی 
ــن  ــد. بازیک ــم می باش ــمتی از آن مبه ــه قس ک ــت  اس

تیــم بــودن بــه چــه معناســت؟
بــرای برتــر بــودن در کار، بایــد یاد بگیرید که شــخصی 
یــاد  بــرای شــروع،  باشــید.  ســازمانتان  در  خــوب 
کــه چــه چیــزی ارزشــمند اســت تــا بتوانیــد  بگیریــد 
ک بگذاریــد. آنها  ارزش هــا و کارهــای خــود را بــه اشــترا
هنگامی کــه بــر اســاس ارزش هــا کار کنیــد و یــا صــادق 

باشــید، بیشــتر از شــما قدردانــی می کننــد.
۴. از همکاران خود مطلع باشید

افــرادی کــه در کارهــای خــود عالــی هســتند، اغلب با 
افــراد خــارج از تیــم یــا بخــش خــود رابطــه دارند.آنهــا 
کــه رشــد روابــط خــوب بــا افــراد در سراســر  می داننــد 
بخــش محــل کار می توانــد پل ها را ایجــاد و همکاری 
کنــد. تقســیمات اداری می توانــد رقابــت  را آســان تــر 
گر شــما ســازنده  کلی و رقابت داخلی ایجاد کند، اما ا
پــل در شــرایط خــوب بــا همــه باشــید، می توانیــد 
شکســت  دیگــران  و  کنیــد  دریافــت  را  نتایجــی 

کــه می تواننــد  کارفرمــا بــه افــرادی  می خورند.هــر 
هماهنــگ ســازمانی را بــه ارمغــان بیــاورد و طبــق 

کننــد، ارزش می دهنــد. کار  ارزش هایشــان 
۵. شایعه سازی نکنید 

هنگامی که شــایعه ساز باشــید، ساختن پل برایتان 
کارمنــد  کــه چــه  ســخت خواهــد شــد. مهــم نیســت 
خوبــی هســتید، بــا شــایعات فــراوان بــه ســرعت 
ســر خــود را بایــد جلــو رئیــس خــود پاییــن بیاوریــد.

همچنین شما را از تمرکز بر روی چگونگی پیشرفت 
در کارتــان دور خواهــد کــرد.در باالتریــن حد خود قرار 
بگیریــد و در شــایعات و یــا درام هــای اداری شــرکت 

نکنید. 
۶. نگرش مثبت داشته باشید

ــه نگــرش مثبــت  ک ــرادی  ــا اف ــد ب مــردم دوســت دارن
کنند.نگرشــها می تواننــد مســری باشــند  کار  دارنــد 
و مثبــت بــودن مثبــت را افزایــش می دهد.فــردی 
ــه در  ــوش بینان ــرش خ ــتفاده از نگ ــا اس ــه ب ک ــید  باش
کار خود، آفتاب را در دفتر گســترش می دهد.  محل 
کــه تــالش می کنــد روز افــراد  فــرد حمایتــی باشــید 
کنــد و همیشــه خــوب خواهــد بود.بــه  را روشــن 
عالوه، ایــن می توانــد بــه شــما کمــک کند کــه به جلو 
که یک  کنندگان متوجه میشوند  بروید، استخدام 

نگــرش مثبــت، نوعــی پیشــرفت اســت.
7. بازخوردها و یا حتی برخی انتقادها را با روی 

خوش بپذیرید
یکــی از ســخت تریــن چیزهــا بــرای بســیاری از مــردم، 
کــه  یادگیــری چگونگــی نقــد ســازنده است.کســانی 
عالــی  کارشــان  در  می تواننــد  چگونــه  می داننــد 
باشــند، می دانند که اســتفاده از انتقادات به خوبی 
می توانــد عملکــرد شــغلی آنهــا را بهبــود بخشــد. 
کارفرمایــان واقعــا جــدی هســتند و  بلــه، برخــی از 
کثر  می خواهنــد همــه چیــز خیلــی خوب باشــد، امــا ا
کارفرمایــان بــه راحتــی بازخــوردی را ارائــه می دهنــد تا 
شما بتوانید کار خود را بهتر انجام دهید.هدف این 
کــه نقــد ســازنده رئیــس خــود را بــه نحــوی  اســت 
کنیــد. واقعــا بــه  کارتــان را انجــام دهیــد، ترکیــب  کــه 
کــه ارزیابی هــای مثبتــی ندارنــد، زیــاد  بخش هایــی 
ــی  ــرای چگونگ ــما ب ــه راه ش ــن نقش ــه نکنید. ای توج

کار اســت. برتــری در 
8. حرفه ای باشید

کارتان  حرفه ای به معنی بیش از فقط نشــان دادن 
و انجــام وظایفتــان اســت. متخصصــان چیزهــای 
ســازنده  انتقــاد  می تواننــد  آنهــا  دارنــد.  مشــترک 
را بگیرنــد. آنهــا مــؤدب و دوســتانه هســتند و بــه 
همــکاران و خودشــان احتــرام می گذارنــد. آنها لباس 
کــه قــادر بــه رســیدن  مناســب می پوشــند. زمانــی 
ــد. ــدارهایی می گیرن ــتند، هش ــدف نیس ــک ه ــه ی ب

انجــام  شــرایط  هــر  در  کــه  آنچــه  بــه  حرفه ای هــا 
می دهنــد افتخار می کنند و همیشــه بــه دنبــال ارائه 

اســتانداردهای شــرکت می باشــند.

گی های یک اتاق خواب آرامش بخش مهم ترین ویژ کار و محبوبت نزد رئیس راز درخشش در محیط 

دکوراسیون منزلموفقیت

خانه داریربخ

مجید زمانی - شهردار قهدریجان

شــهرداری قهدریجان درنظردارد براســاس مصوبه شــماره ۳81 - ۵ مورخ 99/9/2۳ شــورای محترم اســالمی ازطریق مزایده عمومی یک قطعه 
کاربری مسکونی واقع در قهدریجان خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امیرالمومنین )ع( را با مشخصات و قیمت پایه درج شده  زمین با 
در جــدول ذیــل بفــروش برســاند. لــذا از کلیــه متقاضیــان دعــوت بعمــل می آیــد تــا بــا مراجعــه بــه امــور مالــی شــهرداری قهدریجــان و دریافــت فــرم 
کت پلمپ شــده نهایتا تــا پایــان وقــت اداری روز 1۴۰۰/2/1 به دبیرخانه محرمانه  شــرکت در مزایــده و رویــت زمیــن، قیمــت پیشــنهادی خــود را پا

شــهرداری واقع در حراســت شــهرداری تحویل و رســید دریافت نمایند.

شرایط:
1( شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

2( پیشنهادات مخدوش، مبهم و مشروط و پس از موعد مقرر و یا فاقد سپرده و یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر مردود است.
۳( رعایت کلیه مندرجات برگه های مزایده الزامی است.

۴( ســپرده )ودیعــه( شــرکت در مزایــده معــادل ۵ درصــد قیمــت پایــه مزایــده اســت کــه متقاضیــان میبایســت الزامــًا بــه حســاب ســپرده شــماره 
۰22۴1۶1۳۳1۰۰۶ شــهرداری نــزد بانــک ملــی واریــز یــا ضمانــت نامــه بانکــی معــادل آن ارائــه نماینــد.

کــه بــه دبیرخانــه محرمانــه شــهرداری  کــت ب حــاوی قیمــت پیشــنهادی  کــت الــف حــاوی فیــش بانکــی ســپرده شــرکت در مزایــده و پا ۵( پا
گــردد. تحویــل 

کمیسیون معامالت شهرداری قرائت میشود. )حضور  کات فوق در روز 1۴۰۰/2/۴ در محل شهرداری قهدریجان بازگشایی و در  کلیه پا  )۶
شــخص شــرکت کننده یا نماینده رسمی ایشــان در جلســه بالمانع است(.

7( هزینه نقل و انتقال و محضر برعهده خریدار خواهد بود.
8( قیمت درنظرگرفته شده بدون احتساب هزینه های مربوط به عوارض، مالیات و هزینه صدور پروانه ساخت و مجوزات دیگر میباشد.

1117۴۴۳ / م الف

نوبت دوم

گهی مرحله دوم  آ
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی واقع در قهدریجان 

خیابان شهید بهشتی جنب مسجد امیرالمومنین )ع(

میزان سپرده شرکت در مزایده کل زمین )ریال( قیمت  قیمت پایه هر مترمربع به ریال ک )مترمربع( مساحت پال
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