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گــرم پیــش رو را در  کــم آبــی در ماه هــای  شــرایط شــکننده حجــم ذخیــره ســد زاینــده رود زنــگ خطــر 
اصفهــان بــه صــدا درآورد. نگاهــی بــه آمــار بارشــی اســتان اصفهــان و سرشــاخه های حوضــه آبریــز 
زاینــده رود در ســال آبــی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ از کاهــش بارندگی هــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته و 
بلنــد مــدت حکایــت دارد کــه بــا توجــه بــه وضعیت شــکننده ذخیره ســد زاینــده رود، رعایــت نکردن 
مدیریــت مصــرف می توانــد تأمیــن آب آشــامیدنی و بهداشــت بیــش از پنــج میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر 
کــه مســئوالن  کنــد، موضوعــی  مردم ایــن اســتان را در تابســتان امســال بــا چالــش جــدی روبــه رو 
ــا اقلیــم خشــک و نیمــه  اصفهــان دربــاره آن در روزهــای اخیــر هشــدار داده انــد. اســتان اصفهــان ب
کــم بارشــی، افــت ســطح آب هــای زیــر زمینــی، خشــک شــدن  خشــک در ســال های گذشــته گرفتــار 
قنــوات و چاه هــا و در نهایــت فرونشســت زمیــن شــده اســت و نبــود توجه بــه مدیریت مصــرف آب در 

کــرده اســت. کشــاورزی و شــرب در اســتان مشــکالتی ایجاد  بخش هــای مختلــف صنعتــی، 

۳

با هدف افزایش درآمد کشاورزان:

تالشبرایکوتاهکردندستواسطههادربازار

رئیــس جامعــه حرفــه ای هتلــداران اصفهــان گفت: 
کاهــش تعــداد مســافرت ها در یــک ســال  بــه دلیــل 
اخیــر، ۱۵ هتــل و مهمانخانــه ســنتی در اصفهــان 
آســتانه  هــم در  تعــداد دیگــری  و  تعطیــل شــده 
تعطیلی اســت، لــذا ادامه این شــرایط ضرر غیرقابل 
کشــور  گردشــگری اســتان و  جبرانــی بــر صنعــت 
گــو با ایمنــا بــا  گفــت و  کریــم بیگــی در  وارد می کنــد. 
کلــی  گذشــته هتل هــا بــه طــور  بیان اینکــه در ســال 
کــم نبــود،  تعطیــل بــود و شــرایط خوبــی بــر آن هــا حا
کــرد: در چنــد روز ابتدایــی نــوروز امســال هــم  اظهــار 
پذیــرش مســافر حــدود ۴۰ درصــد ظرفیــت هتل هــا 
کرونــا بــه حــدود ۱۲  بــود و پــس از آن بــا اوج گیــری 
که ایــن وضعیــت شــرایط  یافــت  کاهــش  درصــد 
کی را بــرای هتلــداران بــه وجــود  بحرانــی و اســفنا
اصلــی  دلیــل  کــه  شــرایطی  در  افــزود:  وی  آورد. 
کرونــا رعایــت نشــدن  افزایــش آمــار مبتالیــان بــه 
پروتکل هــا، انجــام دیــد و بازدیدهــا و خریدهــای 
را  ســفر  تبلیغــات،  امــا  اســت  بــوده  عیــد  شــب 
عامل ایــن معضــل معرفــی می کنــد. رئیــس جامعــه 
حرفــه ای هتلــداران اصفهــان بــا بیان اینکه عــالوه بر 
شــیوع کرونــا، وضعیــت نامناســب اقتصــادی مــردم 
هــم دلیــل دیگری برای کاهش مســافرت ها اســت، 
یــادآور شــد: در ایــن شــرایط، ســفر در جایــگاه آخــر 
کــه معمــواًل  ســبد هزینه هــای یــک خانــوار قــرار دارد 
بعــد از تأمیــن مخــارج دیگــر بــه آن توجــه می شــود. 
کــرد: در حالی ایــن وضعیــت بــرای  بیگــی تصریــح 
گــروه از  که ایــن  هتلــداران بــه وجــود آمــده اســت 
افزایــش  خواســتار  گردشــگری  صنعــت  فعــاالن 
درآمــد نیســتند و فقــط دنبــال تأمیــن هزینه هــای 
جــاری و حفــظ موجودیــت و بقــای خــود هســتند، 
ــا وجــود شــرایط پیــش آمــده هرچــه می گــذرد  امــا ب
کم تــر  هتلــداران  درآمــد  و  افزون تــر  هزینه هــا 
گفــت: در برابــر خســارات وارد آمــده،  می شــود. وی 
گردشــگری حمایــت  گــروه از فعــاالن صنعــت  از ایــن 
ــرای بازپرداخــت برخــی  نمی شــود، البتــه مهلــت ب
تســهیالت و ارائــه تســهیالت بــا نــرخ ســود ۱۲ درصد 
بــه برخــی هتلــداران انجــام شــده، امــا بازپرداخــت 
همیــن تســهیالت نیــز بــر معضــالت آنــان افــزوده 

اســت.

و  راه  کل  اداره  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
اســت  ضــروری  گفــت:  اصفهــان  شهرســازی 
ک  امــال خانــوار،  سرپرســتان  و  تمامی مالــکان 
تحــت تملــک و محــل اقامــت خانــوار خــود را از ۱۹ 
فروردیــن بــه مــدت دو مــاه بــا مراجعــه بــه ســامانه 

کننــد. کشــور ثبــت  ک و اســکان  ملــی امــال
درمــورد  خبرنــگاران  جمــع  در  زاغیــان  امیــر 
مشــموالن مالیــات بــر خانه هــای خالــی اظهــار 
داشــت: واحد هــای مســکونی واقــع در شــهر های 
کــه بــه اســتناد  بــا جمعیــت بیــش از 1۰۰ هــزار نفــر 
ــوع  ــور )موض کش ــکان  ک و اس ــال ــی ام ــامانه مل س
تبصــره 7 مــاده 1۶9 مکرر ایــن قانــون( به عنــوان 
»واحد خالی« شناســایی می شــوند، از ســال دوم 
بــه بعد مشــمول مالیات معــادل مالیات بــر اجاره 

هســتند.
کــه دارای دو ملــک در قالــب  وی افــزود: مالکانــی 
کن و ملــک  یــک ملــک اصلــی در شــهر های ســا
دیگــر در قالــب اســکان فرعــی در شــهر های مجــاور 
و شهرســتان های محــل تولد هســتند، مشــمول 

مالیــات نمی شــوند.
ک هــم در صــورت  ــرد: بقیــه امــال ک زاغیــان بیــان 
خالــی بــودن از ســکنه و به مســتاجر تعلق نگرفته 
باشــد مشــمول مالیــات اســت و بــا شناســایی 
کــه تعداد ایــن واحد هــای  ک خالــی از ســکنه  امــال
مســکونی قابــل مالحظــه و انباشــته شــده اســت 

بــه چرخــه اســکان برگردانــده می شــود.
راه  کل  اداره  وســاختمان  مســکن  معــاون 
ک  امــال ثبــت  اصفهــان،  اســتان  وشهرســازی 
ــامانه  ــوار را در س ــتان خان ــک سرپرس ــت تمل تح
 amlak.mrud.ir نشــانی  بــه  اســکان  و  ک  امــال
اجــرای »مــاده ۵۴  بــا  گفــت:  و  الزامی دانســت 
مکــرر قانــون مالیات هــای مســتقیم« مصــوب 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــته مجل گذش ــال  ۵ آذر س
سرپرســتان  و  تمامی مالــکان  دارد  ضــرورت 
ک تحــت تملــک و محــل اقامــت  خانــوار، امــال
خانــوار خــود را از 19 فروردیــن بــه مــدت دو مــاه بــا 
کشــور  ک و اســکان  مراجعــه بــه ســامانه ملی امال

ــد. کنن ــت  ثب

معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک شــهردار اصفهــان از 
کوتــاه مــدت خودروهــا  افزایــش ۷۸ درصــدی پــارک  
در شــهر بــا اجــرای طرح پارک حاشــیه ای هوشــمند 
گــو با ایمنــا،  گفــت و  خبــر داد. مســعود بنده خــدا در 
کرد: اجرای طرح پارک حاشــیه ای هوشمند  اظهار 
نیــاز بــه فرهنگ ســازی، اســتفاده از بســتر اینترنتی 
مناســب، انتخاب درســت شــبکه معابر و همکاری 
خوشــبختانه  کــه  داشــت  راهــور  پلیــس  مؤثــر 
بسترســازی الزم انجــام و طــرح بــا موفقیــت اجــرا 
بــرای  شــهرداری  برنامه ریــزی  افــزود:  وی  شــد. 
اجرای ایــن طــرح در ۱۳۰ خیابــان شــهر مدنظــر بــود 
کــه در مرحلــه نخســت مصوبــه الزم از شــورای شــهر 
بــرای اجــرا در ۳۰ خیابــان شــهر دریافــت و در ۱۳ 
خیابــان اجــرا شــد. معــاون حمــل و نقــل و ترافیــک 
 ۱۳ در  طــرح  داد: ایــن  ادامــه  اصفهــان  شــهردار 
خیابــان شــهر از جملــه نظــر، شــیخ بهایــی، توحید، 
کاشــانی، طالقانــی، شــمس آبادی، چهاربــاغ بــاال 
و شــریعتی اجــرا شــده و رضایتمنــدی شــهروندان 
ــرد:  ک ــان  ــت. وی خاطرنش ــته اس ــراه داش ــه هم را ب
طــرح  بعــدی  فازهــای  اجــرای  جــاری  ســال  در 
 ۳۰ بــه  رســیدن  تــا  هوشــمند  حاشــیه ای  پــارک 
خیابــان مــورد نظــر اجــرا خواهــد شــد. بنده خــدا 
کــه در ایــن طــرح پــارک خودروهــا در  بــا بیان ایــن 
کمتــر از نیــم ســاعت رایــگان اســت،  مــدت زمــان 
کوتــاه مــدت  افــزود: بــا اجرای ایــن طــرح پارک هــای 
خودروهــا تــا ۷۸ درصــد افزایــش و پارک هــای دوبــل 
کاهــش یافــت. وی هــدف از  بــه طــور چشــمگیری 
اجــرای طــرح پــارک حاشــیه ای هوشــمند خودروها 
کاهــش پــارک طوالنــی مــدت خودروهــا و افزایــش  را 
ــرای  ــت فضایــی شــهر در اســتفاده از فضاهــا ب عدال
پــارک خودروهــا، تشــویق به اســتفاده از پارکینگ ها 
و اســتفاده هــر چــه بیشــتر از وســایل حمــل و نقــل 
گفــت: شــهروندان بایــد بــرای  کــرد و  عمومی عنــوان 
موفقیت آمیــز بــودن اجرای ایــن طــرح و برقــراری 
عدالــت فضایــی، انتظــام بخشــی و جلوگیــری از 

کننــد. بی نظمی هــا مشــارکت 

رئیس جامعه حرفه ای هتلداران 
اصفهان:

شرایط هتلداران 
اصفهان بحرانی است

ک  جزئیات ثبت امال
تحت تملک مالکان و 

سرپرستان خانوار

با اجرای طرح پارک حاشیه ای 
هوشمند انجام شد؛

افزایش ۷۸ درصدی 
کوتاه مدت  پارک  

خودروها در اصفهان خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

کیــد  ســخنگوی ســتاد تنظیــم بــازار اصفهــان بــا تا
در  کمبــودی  رمضــان  مــاه  آســتانه  در  بر اینکــه 
گفــت: بــازار  کاالهــای اساســی نداریــم،  تامیــن 
غ بــه نســبت قبــل، آرامتــر شــده اســت، امــا بــا  مــر
توجــه به اینکــه در آســتانه مــاه رمضــان هســتیم، 
غ دوبــاره حالــت  احتمــال مــی رود بــازار خریــد مــر

هیجانــی بــه خــود بگیــرد.
در  با ایســنا  گفت وگــو  در  نــادری  اســماعیلی 
اساســی  کاالهــای  بــازار  وضعیــت  خصــوص 
کــرد:  اصفهــان در آســتانه مــاه رمضــان، اظهــار 
کاالهــا و اقــالم مــاه  کمبــودی بــرای تامیــن  هیــچ 
رمضــان نداریــم و نزدیــک بــه ۲۵۰۰ تــن روغــن 
صنــوف و ۲۵۰۰ تــن روغــن خانــوار در ایــن مدت به 

تزریــق می شــود. اســتان اصفهــان  بــازار 
نیــاز  بــرای  برنــج  دیگــر  ســوی  از  افــزود:  وی 
خیریه هــا، طرح هــای مومنانــه و جهــت تنظیــم 

اســت. شــده  ذخیــره  رمضــان  مــاه  در  بــازار 
ــازار اســتان اصفهــان  ســخنگوی ســتاد تنظیــم ب
در خصــوص تامیــن شــکر، توضیــح داد: برخــالف 
ســال گذشته، امسال برای ماه رمضان کمبودی 
در تامیــن شــکر بــازار نداریــم و تامین شــکر صنف و 
کافی برنامه ریزی شــده اســت،  صنعت به میزان 
از ســوی دیگــر توســط واحدهــای بســته بنــدی، 

شــکر خانــوار در حــال بســته بنــدی اســت.
کمبــود شــکر نداریــم،  کــرد: نــه تنهــا  کیــد  وی تا
کرده ایــم  بلکــه بخشــی از شــکر را تبدیــل بــه قنــد 
و بــا قیمــت مصــوب ۸۷۵۰ تومــان در بســته های 
عرضــه  رهتــاب  ســامانه  کیلوگرمــی در  یــک 
می شــود، همچنیــن قنــد بــا نــرخ ۱۰ هــزار و ۵۰۰ 

تومــان بایــد فروختــه شــود.
گرانــی  نــادری در خصــوص برخــی اخبــار مبنــی بــر 
کــرد: بایــد توجــه داشــت بــازار  غ، اظهــار  دوبــاره مــر
کمتــر  غ بــه نســبت قبــل، آرامتــر شــده اســت و  مــر

غ هســتیم، امــا بــا  شــاهد صف هــای خریــد مــر
توجــه به اینکــه در آســتانه مــاه رمضــان هســتیم، 
غ دوبــاره حالــت  احتمــال مــی رود بــازار خریــد مــر

هیجانــی بــه خــود بگیــرد.
وی گفــت: در حــال حاضر جوجــه ریزی به میزان 
غ فــراوان اســت  مناســب انجــام شــده و کشــتار مــر

غ نداریم. و مشــکل مشــخصی در بحث مر
ســخنگوی ســتاد تنظیــم بــازار اصفهــان دربــاره 
کنــون برخــی فروشــگاه های اصفهــان   اینکــه هــم ا
نــه تنهــا مرغــی بــرای عرضــه ندارنــد، بلکــه شــاهد 
کاالهــای اساســی هســتیم،  صــف طوالنــی خریــد 
توضیــح داد: ممکــن اســت فروشــگاهی بــه هــر 
بــرای فــروش عرضــه نکنــد، امــا  غ را  دلیــل مــر
غ فروشــگاه ها  کمبــودی در تامیــن مــر کنــون  ا

نداریــم.
وی بــا بیان اینکــه در حــال حاضــر افراد در ســامانه 
کــد  مطابقــی  و  می شــوند  شناســایی  رهتــاب 
مشــخص، می تواننــد در یــک بــازه زمانــی میــزان 
کــه  کاالهــای اساســی خــود را انجــام دهنــد  خریــد 
کاالهــا را در اســتان  از ایــن طریــق میــزان مصــرف 

کرده ایــم. مدیریــت 
کــرد:  کیــد  غ، تا نــادری دربــاره نابســامانی بــازار مــر
غ ارتباطــی بــه نحــوه توزیع ایــن  التهابــات بــازار مــر
غ  کشور با بحران مر کل  کاال در رهتاب نداشت و 

ــود. مواجه ب
ســایر  نســبت  بــه  اصفهــان  کــرد:  کیــد  تا وی 
غ مــورد  اســتان ها شــرایط بهتــری در تامیــن مــر
ــتان ها  ــن در شهرس ــت، همچنی ــردم داش ــاز م نی

کمبــود مرغــی نداشــتیم. اصــال هیــچ 
غ  گفــت: در حــال حاضــر قیمــت مصــوب مــر وی 
بــرای مصــرف کننــده ۲۴ هــزار و ۹۰۰ تومان اســت، 
گرانفروشــی  عرضــه بــا باالتریــن قیمــت، مصــداق 
کــه توســط بازرســان اصنــاف و ســازمان  اســت 

ــود. ــورد می ش ــا برخ ــن واحده ــت با ای صم

گفــت:  اصفهــان  اســتان  راهــور  پلیــس  رئیــس   
بــه صــورت غیرمجــاز در شــهرهای  کــه  کســانی 
بــر  تــردد داشــته باشــند، عــالوه  وضعیــت قرمــز 
جریمــه یــک میلیــون تومانــی، عــالوه بــر توقیــف 
سیســتمی و فیزیکــی بــه مرجــع قضایــی معرفــی 

می شــوند.
راهــور  پلیــس  رئیــس  محمــدی  محمدرضــا 
ــر  ــا تقدی ــارس ب ــا ف ــو ب گفت وگ اســتان اصفهــان در 
از همــکاری مــردم بــا فرهنــگ اســتان اصفهــان 
در اجــرای طــرح ممنوعیت هــای ترافیکــی اظهــار 
خودرو هــای  شــبانه  تــردد  ممنوعیــت  داشــت: 
شــخصی از ســاعت ۲۲ شــب تا ۳ صبح ادامه دارد.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان افــزود: بــا 
توجــه بــه اســتمرار اجــرای ممنوعیــت و اعمــال 
قانــون ترددهــای غیرمجــاز توســط دوربین هــا و 
کســبه و صنــوف بــه  کیــد می شــود،  مأمــوران تا
منظــور جلوگیــری از نقــض قانــون، زودتــر تعطیــل 
کننــد تــا در زمــان شــروع ممنوعیت های شــبانه در 

منــزل باشــند.
اطــالع  تــا  طــرح  بیان اینکه ایــن  بــا  محمــدی 
گونــه تغییــر وضعیــت پــس  ثانــوی ادامــه دارد و هــر 
کرونــا اعــالم  بــا  از جلســات ســتاد ملــی مقابلــه 
کــرد: بیــش از یکصــد وســیله  می شــود، عنــوان 
نقلیــه و اعمــال قانــون بیــش از ۲۴ هــزار خــودرو 
متخلــف بــه علــت لغــو ترددهــای شــبانه در مــوج 
معابــر  و  اصفهــان  شــهر  کالن  در  کرونــا  چهــارم 
درون شــهری اســتان توقیف سیســتمی و فیزیکی 

شــده اند.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
ک های  کســانی که بــه صورت غیرمجاز به ویــژه پال
اســتان  شهرســتان های  بــه  مربــوط  غیرمجــاز 
وضعیــت  شــهرهای  در  دیگــر  اســتان های  یــا  و 

قرمــز تــردد داشــته باشــند، بــه جــرم تهدیــد علیــه 
ســالمت عمومی جامعــه و بی توجهــی بــه قوانیــن 
بهداشــتی عــالوه بــر جریمــه یــک میلیــون تومانــی، 
توقیــف سیســتمی و توقیــف فیزیکــی بــه مرجــع 

قضایــی معرفــی می شــوند.
 بهره گیری از تجهیزات هوشمند ترافیکی الزمه 

اصفهان پهناور
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان در بخــش 
کــرد:   بیــان  خــود  صحبت هــای  از  دیگــری 
کرونــا در اعمــال  اجــرای دقیــق مصوبــات ســتاد 
ک هــای غیــر بومی در  محدودیت هــا و ترددهــا و پال
اصفهــان پهنــاور، نیازمنــد توجــه مســؤوالن در 
کنترلــی هوشــمند  تجهیــز معابــر بــه سیســتم های 

اســت.
و  دولت هــا  قانــون  بــا  برابــر  افــزود:  محمــدی 
و  تهیــه  بــه  نســبت  بایــد  مربــوط  ســازمان های 
نصــب تجهیــزات هوشــمند ترافیکــی شــهرها و 
تأمیــن زیرســاخت های الکترونیکــی الزم اقــدام 

کننــد.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان ادامــه داد: 
کنتــرل اســتان پهنــاور اصفهان بــا موقعیت کنونی 
کریــدور شــمال بــه جنــوب و غــرب بــه شــرق  در 
کشــور و هم مرز با ۹ اســتان دیگر، بدون تجهیزات 
هوشــمند مــدرن و بــه روز الکترونیکــی خصوصــًا در 
کالن شــهر اصفهــان تنهــا بــا نیــروی انســانی پلیس 

ســخت و توان فرســا اســت.
رئیــس پلیــس راهــور اســتان اصفهــان بــا اشــاره 
کاشــان  به اینکــه در حــال حاضــر شهرســتان بــزرگ 
حتــی یــک دوربیــن ثبــت تخلــف ترافیکــی هــم 
کالن  کــرد: وضعیــت موجــود  نــدارد، خاطرنشــان 
شــهر اصفهــان در حــد و انــدازه اصفهــان نیســت 
توســعه  و  تقویــت  در  ویــژه  توجــه  نیازمنــد  و 

اســت. ترافیکــی  دوربین هــای 

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اصفهان مطرح کرد؛

کاالهای اساسی نداریم کمبود 
رئیس پلیس راهور استان اصفهان:

کننده  ک های نقض  یک ماه توقیف در انتظار پال
محدودیت های کرونایی  خبرربخ

خبرربخ

زنگ خطر تشنگی اصفهان 
در تابستان ۱۴۰۰ به صدا درآمد

اعتراف بزرگ و خبرساز؛ 

علی دایی؛ مهمترین پرسپولیسی استقاللی 
تاریخ!

۶

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:

توافقنامه ایران و چین 
مبتنی بر تحریم شکنی است

با هدف افزایش درآمد کشاورزان:

کردن دست  کوتاه  تالش برای 
واسطه ها در بازار

ایرادات شورای نگهبان برطرف شد؛ 

حذف ۴صفر از پول ملی 
در ایستگاه آخر

سوءمدیریت کرونایی دولت به چشم کارگران رفت؛ 

کارگران از دولت امید ناامیدی 

برنامه های سال جدید سازمان بهزیستی در اصفهان؛  

کار تا  کودکان  از سازماندهی 
اشتغال و مسکن معلوالن

2

2

۴

2

۳

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان:  

افزایش جوجه ریزی 
در مرغداری های اصفهان

وقتی تپه اشرف می ماند 
و تفاهم نامه اش

۳

۵
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خبر

رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه از ارســال الیحــه 
اســامی برای  شــورای  مجلــس  بــه  دوفوریتــی 
حقــوق  متناسب ســازی  دائمی کــردن 
نوبخــت،  محمدباقــر  داد.  خبــر  بازنشســتگان 
ــع  ــت: مناب گف ــه،  ــه و بودج ــازمان برنام ــس س رئی
الزم بــرای متناسب ســازی حقــوق بازنشســتگان 
در  اجتماعــی  تأمیــن  و  کشــوری  لشــگری، 
ســال جــاری پیش بینــی شــده اســت و بنــا بــه 
درخواســت بازنشســتگان، بــه زودی الیحــه ای در 
رابطــه بــا دائمی شــدن متناسب ســازی حقــوق 
بــر  می شــود.  ارائــه  مجلــس  بــه  بازنشســتگان 
اســاس قانــون بودجــه، ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان 
بازنشســتگان  حقــوق  متناسب ســازی  بــرای 
کــه ۳2 هــزار میلیــارد تومان  پیش بینــی شــده بــود 
تأمیــن اجتماعــی و 18  بازنشســتگان  بــرای  آن 
هــزار میلیــارد تومــان بــرای بازنشســتگان لشــگری 
حــل  بــرای  شــد.  داده  اختصــاص  کشــوری  و 
مشــکل بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی در پایــان 
گذشــته ۶۰۰۰ میلیــارد تومــان در اختیار ایــن  ســال 
ســازمان قــرار دادیــم. بــرای ســال 1۴۰۰ به جــای ۳2 
هــزار میلیــارد تومــان 9۰ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 
تأمیــن  بازنشســتگان  حقــوق  متناسب ســازی 
اجتماعــی پیش بینــی شــده اســت. نوبخــت در 
ادامــه بــه جریــان رتبه بنــدی فرهنگیــان اشــاره 
کار  گفت: ایــن الیحــه نیــز از قبــل در دســتور  کــرد و 
بــوده و زمــان ارائــه الیحــه بودجــه ســال جــاری نیــز 
پیش بینی های الزم انجام شــده اســت، بنابراین 
نگرانــی در ایــن رابطــه وجــود نــدارد و هرآنچــه الزم 

باشــد، اجــرا خواهــد شــد.
کــه اجــرای رتبه بنــدی فرهنگیــان  وی یــادآور شــد 
گــر بــا یکــی دو  از ابتــدای ســال 1۴۰۰ خواهــد بــود و ا
مــاه تأخیــر نیز اعمال شــود، به طــور حتم معوقات 
از ابتــدای فروردیــن محاســبه و پرداخــت خواهــد 

شد. 
که در شرایط یکسانی از جمله تسهیات  افرادی 
و رشــته شــغلی قــرار دارنــد بایــد پرداختی هــای 
قانــون  در  بنابرایــن  باشــند،  داشــته  متناســب 
رفع ایــن  جهــت  پیش بینی هایــی  بودجــه 

گرفتــه اســت. اختــاف صــورت 

ارسال الیحه 
دوفوریتی به مجلس 

برای دائمی کردن 
متناسب سازی حقوق 

بازنشستگان
خبرربخ

براســاس  گفــت:  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
گذشــته  آخریــن آمــار و اطاعــات موجــود، در ســال 
توســط این  مالــی  تامیــن  درصــد   ۸۴ حــدود 

اســت. شــده   انجــام  وزارتخانــه 
فرهــاد دژپســند بــا اشــاره بــه تأمیــن مالــی انجــام 
گذشــته اظهــار داشــت: براســاس  شــده در ســال 
گذشــته  آخریــن آمــار و اطاعــات موجــود، در ســال 
حــدود ۸۴ درصــد تأمیــن مالــی توســط وزارت امــور 

اقتصــادی و دارایــی انجــام شــده اســت.
وی دربــاره عملکــرد ســازمان امــور مالیاتــی در طــول 
گذشــته و میــزان تحقــق درآمدهــای  یــک ســال 
گفــت: در راســتای توســعه و اســتقرار نظــام  مالیاتــی 
خوداظهــاری بــه جــای تشــخیص علــی الــراس از 
مجمــوع ۳.۳ میلیــون اظهارنامــه و فــرم مالیاتــی 
دریافتــی در ســال ۹۹ بیــش از ۱.۵ میلیــون بــرای 
مودیــان خــرد و بیــش از ۱.۴ میلیــون اظهارنامــه 
مالیاتــی بــا اســتفاده از موتــور ریســک طــرح جامــع 
مالیاتی، با لحاظ مدیریت ریســک بدون رســیدگی 
ــان  کــه میــزان اظهارنامه هــای مودی پذیرفتــه شــد 
کــه بــدون رســیدگی پذیرفتــه شــده حــدود  مالیاتــی 
و  اقتصــادی  امــور  وزیــر  اســت.  بــوده  ۸۴ درصــد 
گذشــته بیــش از ۱۰ هــزار  دارایــی افــزود: در ســال 
حمایــت  بــرای  معــوق  مالیــات  تومــان  میلیــارد 
بخشــودگی  کــردن  نظام منــد  و  تولیــد  بخــش  از 

جرایــم مالیاتــی وصــول شــد. همچنیــن تحقــق ۱۰۷ 
درصــدی و وصــول بیــش از ۱۹۲ هزار میلیــارد تومان 
درآمدهــای مالیاتی شــامل منابــع واریــزی به خزانه 
و تهاتــر بــدون لحــاظ درآمدهــای گمرکــی از عملکــرد 
وزارت اقتصــاد و ســازمان امــور مالیاتــی در ســال ۹۹ 
ــن  ــرای تأمی ــه ب ــا بیان اینک ــند ب ــت. دژپس ــوده اس ب
کیــد بــر حفــظ  مالــی غیرتورمی بودجــه دولــت و بــا تا
پایداری بدهی در ســال ۹۸ حدود ۸۲ هزار میلیارد 
گفــت: در  ــی اسامی منتشــر شــد،  تومــان اوراق مال
ســال گذشــته این عدد به بیش از ۱۹۹ هزار میلیارد 
تومان رســید و با احتســاب اســناد تســویه خزانه به 
ــا  مبلــغ ۹.۷ میلیــارد تومــان، جمــع تأمیــن مالــی ب
اســتفاده از انــواع اوراق بــه بیــش از ۲۰۸ هــزار میلیارد 
گذشــته  تومــان رســید. وی ادامــه داد: در ســال 
۱۲۶.۳ هــزار میلیــارد تومــان از محــل فــروش نقــدی 
اوراق بــرای تأمیــن مالــی دولــت بــه فــروش رســید 
کــه حــدودًا نیمــی از آن در بــازار پــول و نیمی دیگــر در 

بــازار بدهــی )ســرمایه( بــه فــروش رفتــه اســت. وزیــر 
امــور اقتصــادی و دارایــی بــا اشــاره بــه شناســایی 
کــرد:  ک مــازاد از طریــق ســامانه »ســادا« اظهــار  امــا
با ایجــاد ســامانه جامــع اطاعــات دســتگاه های 
کاربــری و ابــاغ آن  اجرایــی )ســادا( و ایجــاد حســاب 
بــه دســتگاه های اجرایــی تــا دی مــاه ســال گذشــته 
کــه  شــد  ثبــت  دولتــی  ملــک  تعــداد ۴۴۸.۸۹۳ 
از ایــن تعــداد ۲۲.۸۹۳ ملــک در یــک ســال اخیــر 
شناســایی و ثبــت شــده اســت. همچنیــن ۲۲۱۱ 
ک مازاد و غیرقابل اســتفاده بــه ارزش بــرآوردی  امــا
۱۴.۴۷۲ میلیــارد تومــان شناســایی و مجــوز فــروش 
کنــون ۱.۴۰۸ میلیــارد  کــه تــا  آن صــادر شــده اســت 
تومــان از ایــن محــل بــه حســاب خزانــه واریــز شــده 
ــه عملکــرد ۱۲۷.۴ هــزار  ــا اشــاره ب اســت. دژپســند ب
در  ســازی  خصوصــی  ســازمان  تومانــی  میلیــارد 
ــارد  ــزار میلی ــت: ۴۹.۶ ه ــار داش ــته اظه گذش ــال  س
گــذاری نقــدی بابــت  تومــان از ایــن درآمــد صــرف وا
واریــز بــه حســاب خزانــه و هدفمنــدی یارانه هــا، ۲۹ 
گــذاری ســهام شــرکت های  هــزار میلیــارد تومــان وا
متعلــق بــه دولــت جهــت تهاتــر بدهــی بــه بانک هــا، 
۳۷.۴ هــزار میلیــارد تومــان تهاتــر بدهــی دولــت بــه 
تأمیــن اجتماعــی و ۱۱.۴ هــزار میلیــارد تومــان تهاتــر 
نیروهــای  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  بــا  بدهــی 

مســلح شــده اســت.

وزیر اقتصاد:

مجوز فروش ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان ملک دولتی صادر شد خبرربخخبرربخ

خبرربخ

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
چیــن  و  توافقنامه ایــران  منطــق  اســامی گفت: 
بیشــتر مبتنی بر تحریم شــکنی اســت تا دشــمنان 
کثــری خود پی  کارآمدی سیاســت فشــار حدا بــه نا

ببرنــد.
مهــدی طغیانــی در گفت وگــو بــا  مهــر بــا بیان اینکــه 
می تــوان  را  اقتصاد ایــران  در  اخیــر  ســال  ســه 
کشــور در ایــن  ســخت ترین ســال های اقتصــادی 
ســال  تــورم  داشــت:  اظهــار  دانســت،  ســال   ۳۰
و  بــود  ســال ۱۳۷۴  از  بعــد  تــورم  بدتریــن   ۱۳۹۹
بیــکاری و رشــد اقتصــاد منفــی نیــز بی ســابقه بــود 
کــه البتــه اصفهــان نیــز از ایــن تکانه هــای اقتصــادی 

نمانــد. بی نصیــب 
غ التحصیالن اصفهان بیکار  ۳۰ درصد فار

هستند
وی ادامــه داد: در حــال حاضر بیکاری ۳۰ درصدی 

گزارش شــده است. غ التحصیان در اصفهان  فار
اقتصــادی در خصــوص  کمیســیون  ســخنگوی 
در  اقتصــادی  نامناســب  عوامل ایجــاد وضعیــت 
مدیریــت  ســو  و  بیرونــی  دشــمنی  افــزود:  کشــور 
کشــور  اقتصــادی  اوضــاع  تشــدیدکننده  داخلــی 
بــوده اســت زیــرا در ســال ۱۳۹۷ بــا خــروج ترامــپ از 
کــه  برجــام، ســو مدیریــت داخلــی نیــز آشــکار شــد 
ریشــه آن مدیریــت ناصحیــح منابــع ارزی و شــرطی 
کارآمــد و خلــق  کــردن اقتصــاد توســط مدیــران نا
پــول بانکــی بــود کــه نتیجــه توأمــان آن افزایش نرخ 

ارز و تــورم بــود.
وی بــا انتقــاد از سیاســت غلــط ارز چهــار هــزار و ۲۰۰ 
تومانــی افــزود: مدیــران دولتــی هنــوز هــم بر ایــن 
رویــه غلــط اصــرار دارنــد درحالی کــه هــم منابــع ارزی 
ــراوان  ــای ف ــردم باقیمت ه ــم م ــی رود و ه ــن م از بی
و  را خریــداری می کننــد  کاالهــای اساســی خــود 
ــت  ــع ران ــی و توزی ــه از ارز پاش ک مجلــس اصــرار دارد 

کنــد. به واســطه این سیاســت غلــط جلوگیــری 
تولید شاه کلید حل مسائل اقتصادی کشور 

است
طغیانــی تولیــد را شــاه کلید حل مســائل اقتصادی 

گفــت: اقتصاد ایــران ظرفیت های  کشــور دانســت و 
کاهــش  و  تولیــد  افزایــش  بــا  کــه  دارد  فراوانــی 
قــوی  اقتصــادی  می تــوان  خــارج  بــه  وابســتگی 
کــرد و  کــه مطالبــه رهبــری نیــز هســت را محقــق 

درعین حــال معیشــت مــردم نیــز بهبــود یابــد.
ــامی با  ــورای اس ــس ش ــان در مجل ــده اصفه نماین
اشــاره بــه جنجال هــای سیاســی پیرامــون معاهده 
کثــر  ا داشــت:  اظهــار  چیــن  و  ســاله ایران   ۲۵
کشــور چیــن اســت و درعین حــال  از  مــا  واردات 
ــه چیــن اســت و منطــق  بیشــتر صــادرات مــا نیــز ب
اقتصادی ایجــاب می کنــد تــا در یــک قالــب و نــگاه 
کشــور چیــن  ــا  بلندمــدت همکاری هــای خــود را ب

کنیــم. تعریــف 
منطق ایــن  می رســد  نظــر  بــه  البتــه  افــزود:  وی 
توافقنامه بیشــتر مبتنی بر تحریم شــکنی اســت تا 
کثری  کارآمدی سیاســت فشار حدا دشــمنان به نا

خــود پــی ببرنــد.
مالیات بر خانه های خالی سدی در برابر دالالن 

است
طغیانی با اشــاره به عملکرد کمیســیون اقتصادی 
مجلــس گفــت: در یــک ســال اخیــر طرح هــای مؤثر 
خوبــی را پیــش برده ایــم از جملــه قانــون مالیــات بــر 
کــه بتوانــد خانــه خالــی را بــه بــازار  خانه هــای خالــی 

کند. عرضــه 
کــرد: مالیــات بــر عایــدی ســرمایه طــرح  وی اضافــه 
کــه امیدواریــم بتوانــد بــا اجــرای  دیگــری اســت 
ــودجو  ــراد س گری اف ــودا ــی و س ــع از دالل ــق مان دقی

شــود.
ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای 
مــورد  نیــز  چــک  قانــون  بیان اینکــه  اســامی با 
کمیســیون بررســی شــد،  ــه در ایــن  ک ــود  دیگــری ب
ابــراز داشــت: باوجــود تصویــب در مجلــس قبلی اما 
دولــت از اجــرای آن خــودداری می کــرد و همیــن امــر 
کمیســیون اقتصــادی  ســبب شــد تــا بــا فشــارهای 
باالخــره بانــک مرکــزی مجبــور بــه همــکاری شــد تــا 
از میــزان هشــت میلیــون چــک برگشــتی در ســال 
و ســودجویی افــراد فــراوان در اقتصــاد جلوگیــری 

کنیم.

کــه از ســوی بانــک  حــذف ۴ صفــر از پــول ملــی 
کم رنگ کــردن صفرهــای اســکناس در  ــا  مرکــزی ب
گذشــته وارد فــاز جدیــدی شــده بــود، بــه  ســال 

زودی عملیاتــی خواهــد شــد.
بــه  اقتصاد ایــران  در  بی ســابقه  تورم هــای 
کــه صفرهــای  خصــوص در ســال ۹۹ ســبب شــده 
قــرار گرفتــه پشــت عــدد و رقم های اســکناس دیگر 
معنایــی جــز بــی ارزش شــدن پــول ملــی نداشــته 
باشــد. حــال دیگــر تنهــا شــاید حســابداران باشــند 
و  بســته اند  دل  ملــی  پولــی  صفرهــای  بــه  کــه 
برای اینکه اســناد حســابداری و روش های سنتی 
خــود را دچــار تغییــر نکننــد؛ خیلــی دل خوشــی 
باشــند؛  نداشــته  ملــی  پــول  از  صفــر  حــذف  از 
ســال  از  پولــی  سیاســتگذار  خصوص اینکــه  بــه 
کــرده تــا مــردم را بــه شــکل  کــم تــاش  کــم  گذشــته 
و شــمایل دیگری از اســکناس آن هم با صفرهای 
ــی ارزش شــده، آشــنا  ــه نوعــی ب کمرنــگ شــده و ب
ــا بلکــه در صــورت تصویــب و تائیــد نهایــی  کنــد ت
حــذف صفرهــا از پــول ملــی، دیگــر هزینــه امحــای 
کهنــه و انتشــار اســکناس جدیــد  اســکناس های 

ــد. ــته باش نداش
کــه شــورای نگهبان  خردادمــاه ســال گذشــته بــود 
برخی ایــرادات را بــه الیحــه حــذف ۴ صفــر از پــول 
بــه همیــن دلیــل مجــدد  ملــی وارد دانســت و 
الیحــه بــه دولــت بازگشــت تــا بتوانــد مراحــل حــک 
کار بــرای تبدیــل  کنــد و  و اصــاح را مجــدد ســپری 
شــدن تومــان بــه عنــوان واحــد پــول ملــی، یکســره 

شــود.
در واقــع آن روزهــا شــورای نگهبــان از بنــدی در 
الیحــه حــذف چهــار صفــر از پــول ملــی صحبــت 
کــه بــر اســاس آن، تعهداتــی در  بــه میــان آورده بــود 
برابــر صنــدوق بیــن المللــی پول ایجــاد شــده بــود 
ــه  کرد ایــن تعهــدات ب ــه شــورای نگهبــان اعــام  ک

روشــنی مطــرح نشــده و دارای ابهــام اســت. 

بانــک  کل  رئیــس  بــا  کــه جلســاتی  بــود  اینجــا 
مرکــزی پیرامــون الیحــه حذف ۴ صفــر از پول ملی 
کــه ابهامــات نســبت  برگــزار و اعــام شــد تــا زمانــی 
بــه تعهــدات بــه صنــدوق بیــن المللــی پــول رفــع 
نشــده، شــورای نگهبــان در مــورد آن اظهارنظــر 

ــرد. ک قطعــی نخواهــد 
حــاال امــا مقامــات مســئول در بانــک مرکــزی اعام 
نگهبــان  شــورای  تمامی ایــرادات  کــه  می کننــد 
کــردن حــذف ۴ صفــر از پــول ملــی  بــرای عملیاتــی 
کار از نظــر بانــک مرکــزی تمــام  برطــرف شــده و 

ــت. ــده اس ش
ــه هفتــه  ک پیگیری هــای مهــر حکایــت از آن دارد 
گذشــته جلســه مشــترکی میــان رئیــس کل بانــک 
مرکــزی بــا رئیــس مجلــس برگــزار شــده و در آن، 
خصــوص،  در ایــن  توضیحاتــی  ارائــه  بــر  عــاوه 
رئیــس مجلــس وعــده داده تا ایــن الیحــه را مجدد 
در اولویــت قــرار داده و بــه صحــن علنــی مجلــس 
کنــون حــذف ۴ صفــر از پــول  بیــاورد. در واقــع، ا
ملی به ایســتگاه آخر رســیده و منتظر تائید نهایی 

در صحــن علنــی مجلــس اســت.
یــک مقــام مســئول در نظــام بانکــی در ایــن رابطــه 
می گویــد: هزینــه انهــدام پــول در ایــن حــوزه وجــود 
نــدارد و فقــط در سیســتم های حســابداری بایــد 
کــه ممکــن اســت  گیــرد  موضــوع مــورد اصــاح قــرار 
مســاله ســاز شــود؛ امــا پیش بینی نظام بانکــی آن 
کــه عملیاتــی شــدن کامل ایــن کار، یکســال  اســت 
کــرد و بــا  زمــان ببــرد تــا بتــوان سیســتم ها را اصــاح 

واحــد پولــی جدیــد تطبیــق داد.
کــه تــا  بر ایــن اســاس این امیــدواری وجــود دارد 
قبــل از اتمــام دولــت یازدهــم، حــذف ۴ صفــر از 
کل  کنــون حداقــل ســه رئیــس  ــا  کــه ت پــول ملــی 
ــر  ــیف و عبدالناص ــی اهلل س ــی- ول ــود بهمن )محم
همتــی( را درگیــر امــور مربــوط بــه خود کرده اســت، 
گیــرد و واحــد پــول ملی ایــران رســمًا بــه  صــورت 

تومــان تبدیــل شــود.

ــا  ــه ب ــا در مقابل کرون ــتاد  ــت و س ــت دول ــدم مدیری ع
کارگــران را در فشــار  کرونــا, بــار دیگــر  شــیوع ویــروس 
کســب  مضاعف زندگی و جنگیدن بین ســامتی و 

نــان قــرار داد.
کرونــا, بــار  عــدم مدیریــت دولــت در شــیوع ویــروس 
کــه بــا هــزاران  کارگــران روزمــزدی  دیگــر مشــکات 

کــرد.  مشــکل روبــرو هســتند را بیشــتر 
کــردن شــکم  کــه بــرای ســیر  کــم نیســتند افــرادی   
خانواده شــان مجبــور هســتند خطــر را بــه جــان 
گــر از کرونا  کــه ا بخرنــد و بــه کار برونــد و اعتقــاد دارنــد 
گرســنگی  جانشــان را از دســت ندهنــد، قطعــًا از 
کار  جــان خــود را از دســت می دهند، ایــن روزها بــازار 

کــوک اســت. کارگــران نا
بیــکار  کارگــران  از  بســیاری  کرونایــی  روزهــای  در 
شــدند و حــاال نــه بیمــه بیــکاری مشــمول حالشــان 
یــک  و ایــن  معیشــتی،   بســته  نــه  و  نمی شــود 
ــر  ــه فک ــه ب ک ــت  ــران اس کارگ ــرای  ــخت ب ــاب س انتخ

جانشــان باشــند یــا بــه فکــر یــک لقمــه نــان.
کارگــران روزمــزد از جملــه اقشــاری  کارگــران فصلــی و 

کرونــا آســیب بســیاری دیدنــد. کــه بــا  هســتند 

کانــون عالــی انجمن هــای   هــادی ابــوی, دبیــرکل 
کارگران گفت:کارگران صنوف و ســاختمانی  صنفی 
روزمــزد بیشــترین آســیب را از کرونــا دیدنــد. کارگــران 
کارگرانــی  رســتوران ها  و ظــرف شــوی  نظافتچــی 
کــه از حداقــل تریــن حقــوق برخــوردار بودنــد  بودنــد 

کرونــا همیــن درآمــد را هــم از دســت دادنــد. کــه بــا 
 ابــوی افــزود: صنوفــی ماننــد آرایشــگاه ها و خشــک 
از  کرونــا  دوران  در  را  خــود  مشــتری  شــویی ها 
دســت داده انــد. میــزان مراجعــه مــردم بــه خشــک 
کــم شــده اســت،  کرونــا بســیار  شــویی ها از تــرس 
بســیاری از خشــک شــویی ها بیــان می کننــد, بــا 
توجه به اینکه حجم مشــتری کاهش یافته اســت, 
کــه دیــگ بخــار خشــک  صرفــه اقتصــادی نــدارد 
کــه  کارگــران  شــویی را روشــن نگــه داریــم. از دیگــر 
ــران نظافتچــی منــازل  کارگ ــد,  آســیب جــدی دیدن
ومغازه هــا بودنــد. بســیاری از خانواده هــا از تــرس 
منــزل  در  نظافتچــی  دیگــر  ویــروس   شــیوع این 
کــف  کارگــران در  خــود راه نمی دهند. ایــن دســته از 
ــت  ــد ثاب کار و درآم ــرارداد  ــه و ق ــد،  بیم ــه بودن جامع
نداشــتند و در حــال حاضــر بــا وضعیــت دشــواری 

دســت و پنجــه نــرم می کننــد. 

کــه  مــردم  معیشــت  وضعیــت  نبــودن  مناســب 
کاهــش تقاضــا و خریــد شــده از یــک ســو و  ســبب 
کــم شــدن فعالیت هــا بســیاری از بخش هــا و شــاید 
هــم تعطیــل شــدن آنهــا ســبب شــده تا ایــن قشــر از 

جامعــه دچــار مشــکات زیــادی شــوند.
بــه دنبــال تعطیــل و نیمــه تعطیــل شــدن بســیاری 
کــه بــه دالیلــی از جملــه حفــظ ســامت  از واحدهــا 
و بهداشــت جامعــه بــوده، مدیران ایــن واحدهــا 
کــه بــه قــول معــروف دخــل شــان بــا خــرج شــان 
کاهــش  دیگــر نمی خوانــد از روی اجبــار اقــدام بــه 
کــردن  کــم  کار خــود و در بهتریــن شــرایط  نیــروی 
کــه البتــه در ایــن شــرایط  کردنــد  دستمزدهایشــان 
کــه تســهیات حمایتــی زیــادی نیــز وجــود نــدارد 
گرفت.کارفرمایــان بــرای  بــه آنهــا نمی تــوان خــرده 
کارگــران را بــه  ــا  تعطیــل نگــه داشــتن واحــد خــود ی
مرخصــی اجبــاری فرســتاده اند یــا نصــف حقــوق 
ــت  ــی اس ــن در حال ــت می کنند. ای ــا پرداخ را بــه آنه
کرونــا بــا مدیریــت می توانســتند  کــه دولــت و ســتاد 
مانــع از ایجــاد شــرایط مشــابه ســال گذشــته شــوند. 
کــه بین حفظ  در حــال حاضر ایــن کارگــران هســتند 

ــان انتخــاب ســخت دارنــد. جــان و یــک لقمــه ن

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: 
توافقنامه ایران و چین مبتنی بر تحریم شکنی است

ایرادات شورای نگهبان برطرف شد؛ 

حذف ۴صفر از پول ملی در ایستگاه آخر

سوءمدیریت کرونایی دولت به چشم کارگران رفت؛ 
کارگران از دولت امید ناامیدی 

گزارشربخ

اســتان اصفهــان بــا دارا بــودن تنهــا شــهرک علمــی و 
کشــور، پتانســیل های بســیاری بــرای  تحقیقاتــی 
بــر  اقتصــادی مبتنــی  بــه قطــب  تبدیــل شــدن 
کوسیســتم فــن  علــم و نــوآوری از طریــق ارتقــای ا
کارآفرینــی، جــذب طبقــه خــاق و توســعه  آفرینــی و 

دارد. نــو  فناوری هــای 
گســترش و  شــرکت های دانــش بنیــان بــا هــدف 
ــات  ــج تحقیق ــازی نتای ــاری س ــوآوری و تج ــرد ن کارب
و  بــاال  افــزوده  ارزش  فناوری هــای  حــوزه  در 
کار بــر پایــه قابلیت هــای  کســب و  بــرای توســعه 
کارکنــان و یــا  اعضــای هیئــت علمــی، پژوهشــگران، 
کز تحقیقاتی شــکل  واحدهــای فنــاور مســتقر در مرا

گرفتــه و فعالیــت می کننــد.
کشــور،  کان  در ایــران بــا توجــه بــه سیاســت های 
بنیــان  اقتصــاد دانــش  بــه مقولــه  ویــژه ای  نــگاه 
ــه در ســند نقشــه جامــع  ــه عنــوان نمون می شــود ب
شــرکت های  از ایجــاد  صراحــت  بــه  علمی کشــور 
دانــش بنیــان حمایــت شــده و راهــی بــرای جهــت 
دادن چرخــه علــم و فنــاوری و نــوآوری به ایفــای 

نقــش مؤثرتــر در اقتصــاد عنــوان شــده اســت.
کشــور، سیاســت های  توســعه  پنجــم  برنامــه  در 
متنوعــی بــرای حمایــت از تجــاری ســازی در نظــر 
گرفتــه شــده اســت. از مهمترین ایــن سیاســت ها 
حمایــت مالــی و تســهیل شــکل گیری و توســعه 
شرکت های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی 
کــه در زمینــه تجــاری ســازی دانــش و فنــاوری و 
فعالیــت شــرکت های دانــش بنیــان بــه ویــژه تولیــد 
محصــوالت مبتنــی بــر فناوری هــای پیشــرفته و 

صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی اســت.
کنار ایــن تدویــن آئیــن نامه هــا و قوانیــن مربــوط  در 
بــه حمایــت از شــرکت ها و مؤسســه های دانــش 
نــوآوری و اختراعــات در  بنیــان و تجــاری ســازی 
ســال ۹۲ و ارائــه تســهیات خــاص و معافیت هــای 
دانــش  شــرکت های  فعالیت هــای  مالیاتــی 
که ایــن  بنیان ایــن فضــا را بــه وجــود آورده اســت 
شــرکت ها بــا اطمینان خاطر بیشــتر فعالیت کنند.

کــه  بایــد دیــد  بــه انتخابــات پیــش رو  بــا توجــه 
کاندیدهــای انتخابــات شــورای شــهر، تصمیمــی در 
اســتان  پتانســیل  از ایــن  اســتفاده  بــا  رابطــه 
اصفهــان جهــت بهبــود اقتصــاد شــهری اصفهــان 
ــًا یکــی از  ــا خیــر؟ قطع ــد ی در برنامه هــای خــود دارن
کشــور  کان  راه هــای بــرون رفــت از رکــود در اقتصــاد 
کــدام از اســتان ها بــا بهــره بــرداری  کــه هــر  آن اســت 

کــه در منطقــه خــود وجــود دارد  از پتانســیل هایی 
کنــد یقینــًا  می توانــد اســتان خــود را از رکــود خــارج 
اقتصــادی  رکــود  از  اســتان ها  تــک  تــک  خــروج 
کشــور از رکــود خواهــد  موجــب خــروج اقتصــاد کان 

شــد.
ــا توجــه به اینکــه شــرکت های  در همیــن رابطــه و ب
دانــش بینــان راهــکاری بــرای بــرون رفــت از شــرایط 
کــوروش خســروی،  پیچیــده اقتصــادی اســت بــا 
و  حقوقــی  اقتصــادی،  امــور  کمیســیون  عضــو 
گردشــگری شــورای شــهر اصفهان و همچنین دبیر 
کــه  گفــت و گویــی داشــتیم  جشــنواره شــیخ بهایــی 

شــرح آن در زیــر آمــده اســت:
*  در اصفهان چه پتانسیل هایی برای اقتصاد 

دانش بنیان وجود دارد؟
کــه در  از حــدود ۵ هــزار و ۸۰۰ شــرکت دانــش بنیانــی 
ــت  ــه معاون کشــور شناســایی شــده اســت و تاییدی
گرفته انــد،  را  جمهــور  ریاســت  فنــاوری  علمــی و 
حدود ۵۳۰ شــرکت، حدود ۱۰ درصد از شــرکت های 
کشــور متعلــق بــه اصفهــان اســت.  دانــش بینــان 
پس از تهران اصفهان بیشــترین تمرکز شــرکت های 
ــه  ــز فاصل ــتان ها نی ــی اس ــان را دارد مابق دانــش بنی
زیــادی از اســتان اصفهــان دارنــد، اصفهان بــا وجود 
حــدود ۱۰  کشــور  جمعیــت  درصــد  بــودن ۶  دارا 
درصــد شــرکت های دانــش بینــان را در خــود جــای 

داده اســت.
پــارک  اولیــن  و  رشــد  مرکــز  اولیــن  دیگــر  طــرف  از 

فناوری کشــور در قالب شــهرک علمی تحقیقاتی در 
کــه مجوز  اصفهان ایجــاد شــده اســت. تنها اســتانی 
اســت،  اصفهــان  دارد  علمی تحقیقاتــی  شــهرک 
ــاوری ابتــدا از اســتان  ــارک فن ــز رشــد و پ ــف مرک تعری
کشــور عنــوان شــد و ایــن اســتان اولیــن  اصفهــان در 
مجــوز را تحــت عنــوان عنــوان شــهرک )مجموعه ای 
از چندین شــهرک علمی فناوری( علمی تحقیقاتی 
کــرد، مابقــی اســتان ها نیــز مجــوز شــهرک  دریافــت 
ندارند، ایــن فقــط دو مورد از پتانســیل های اقتصاد 
دانــش بنیــان در اســتان اصفهــان بــوده و مــوارد 

دیگــری نیــز وجــود دارد.
*  سرمایه گذاری در زمینه های اقتصاد دانش 

بنیان چه میزان اشتغال می تواند ایجاد کند؟
اشــتغال  بنیان ایجــاد  دانــش  اقتصــاد  مأموریــت 
دانــش  اقتصــاد  دنیــا  جــای  هیــچ  در  نیســت، 
کــرده اســت  که ایجــاد  ــا میــزان اشــتغالی  بنیــان را ب

. نمی ســنجند
مأموریــت اقتصــاد دانش بنیان خلــق ارزش و ثروت 
از محــل دانــش و فنــاوری اســت بنابرایــن اقتصــاد 
دانــش بنیــان بایــد بتوانــد آخریــن دســتاوردهای 
کز پژوهشی  تکنولوژی و پزوهشــی دانشــگاه ها و مرا
تجــاری  قابلیــت  کــه  مــواردی  کــرده،  دریافــت  را 
کنــد. ســازی دارد را اســتخراج و آنهــا را بــه بــازار وارد 
بــه هــر روی در ایــن نــوع شــرکت ها، هــرم شــاغان 
کــه  بــه صــورت وارونــه تعریــف می شــود به ایــن معنــا 
کــه بــاالی تکمیلــی  گــر در ســایر شــرکت ها افــرادی  ا

کــه تــا مقطــع  کســانی  داشــته انگشــت شــمارند 
کارشناســی تحصیــل کرده انــد به تعداد متوســط در 
کار بــوده و افــراد دارای مــدرک  شــرکت مشــغول بــه 
کــف هــرم را تشــکیل می دهنــد  کارشناســی  کمتــر از 
کــرده  در شــرکت های دانــش بینــان افــراد تحصیــل 
را در ایــن  بیشــترین جمعیــت  عالــی  در درجــات 

شــرکت ها دارنــد.
*  چه میزان در استان اصفهان از کسانی که 
در این زمینه سرمایه گذاری می کنند حمایت 

می شود؟
دانــش  شــرکت های  از  حمایــت  حاضــر  حــال  در 
بنیــان در پارک هــای فناوری متمرکز اســت، شــهرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان، پارک فناوری سامت و 
پــارک قیــاس الدیــن کاشــانی در کاشــان، پارک های 
علمی و فناوری اســتان اصفهان هســتند که عمده 
گرفتــه  تمرکز ایــن شــرکت ها در ایــن ســه مرکــز قــرار 

اســت.
عــاوه بر ایــن اســتانداری اصفهــان نیــز، بــا شــروع 
موضــوع منطقــه ویژه علم و فنــاوری حمایت هایی 
کــه از جملــه دســتاوردهای ان  کــرده اســت  را شــروع 
کمــک بــه بهــره بــرداری از یــک شــرکت  می تــوان بــه 
کــرد. اســتانداری اصفهان به  تولید ایمپلنــت اشــاره 
کــرده اســت، اما اصفهان  تازگــی به ایــن موضــع ورود 
کــه مدیریــت دولتــی آن بــه  اولیــن اســتانی اســت 
موضــوع حمایــت از شــرکت های دانش بینــان ورود 

کــرده اســت.

*  حقوق مالکیت فکری سرمایه گذار چطور 
تأمین می شود؟

کــه بــرای اولیــن بــار  گذشــته  در ابتــدای دو دهــه 
هیــچ  در ایــران مطــرح شــد،  کارآفرینــی  موضــوع 
قانونــی بــرای حمایــت از حقــوق مالکیــت فکــری 

نداشــت. وجــود 
حقــوق مالکیــت فکــری دســتاورد و بزرگتریــن ثروت 
ریاســت  زمــان  بنیــان اســت، در  اقتصــاد دانــش 
ســازمان  عضــو  خاتمی، ایــران  آقــای  جمهــوری 
ســپس  شــد   )  WIPO فکــری)  مالکیــت  جهانــی 
ریاســت  مرحوم هاشمی شــاهرودی،  همــت  بــا 
وقــت قــوه قضائیــه در ایــن قــوه شــعبه ویــژه دعــاوی 
ســال  چنــد  در ایــن  شــد،  فکری ایجــاد  مالکیــت 
بــه پناهگاهــی و  که ایــن شــعبه راه انــدازی شــده 
دادگاهــی بــرای کســانی کــه حقــوق مالکیــت فکــری 
آنهــا توســط دیگــران نقــض می شــود تبدیــل شــده 

اســت.
در پی ایــن اقــدام تعــداد زیــادی وکیــل برای ایــن 
چندیــن  نیــز  کنــون  ا و  شــدند  تربیــت  حــوزه 
کارشناســی ارشــد این رشــته  دانشــگاه در مقطــع 
را بــرای تحصیــل دانشــجویان ارائــه داده اند. ایــن 
موضوعــات می توانــد موجــب دلگرمی بــرای مــردم 
کــم  باشــد تــا نشــان دهــد مالکیــت فکــری در ایــران 

کــم در حــال جــا افتــادن اســت.
*  تا کنون در زمینه ارتقای شرکت های دانش 

بنیان در استان چه اقداماتی شده است؟
طرحــی   ۱۳۸۴ ســال  در  اصفهــان  اســتانداری 
کــه در آن اصفهــان  کــرد  بــه هیئــت وزیــران ارائــه 
کریــدور علــم و فنــاوری  بــه عنــوان پایلــوت اولیــن 
کشــور معرفــی شــد، هیئــت وزیــران نیز ایــن طــرح 
کــرد. متأســفانه این مصوبــه تــا ســال  را تصویــب 
۹۸ اجرایــی نشــده بــود تــا در ایــن ســال بــا پیگیــری 
اســتاندار وقــت آقــای رضایــی مجدداً ایــن مصوبــه 
احیــا شــد و دبیرخانــه منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری 

فعــال شــد.
خوبــی  دســتاوردهای  کنــون  تــا  دبیرخانــه  ایــن 
گلخانه هــای خــود پایــدار و  نیــز در حــوزه فنــاوری 
تولید ایمپلنــت داشــته اســت. اصفهــان بــا فعــال 
کــردن منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری خیــز بلنــدی را 
کــردن هــر چه بیشــتر اقتصــاد دانــش بنیان  فعال تــر 

برداشــته اســت.
*  ارتباط بین فعالیت شرکت های دانش بنیان و 

اقتصاد مقاومتی چیست؟
ــز  ــان تمرک ــاد دانــش بنی ــر اقتص ــتر ب ــدر بیش هــر چق

کنیــم، تــاب آوری اقتصــاد و مقاومــت آن بیشــتر 
بینــان  دانــش  اقتصــاد  ویژگی هــای  از  می شــود. 
اســتفاده از دســتاوردهای پژوهشــی اســت. اقتصاد 
رقبــای بســیار اندکی دارد  بنیــان در دنیــا  دانــش 
کشــورها هنــوز به ایــن حــوزه ورود  حتــی بســیاری از 
نکرده انــد. اقتصــاد دانــش بنیــان کمک ویــژه ای به 
کــرده و می توانــد باعــث ارز آوری شــود،  خــود کفایــی 
در غیر ایــن صــورت حداقــل مانــع خــروج ارز از کشــور 

می شــود.
در  مقاومتــی  اقتصــاد  شــاخص های  تمــام 
و  می شــود  دیــده  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
کــرد شــرکت های دانــش بینــان در  می تــوان ادعــا 
صــف اول اقتصــاد مقاومتــی و شــکل دادن بــه آن 

گرفته انــد. قــرار 
*  در صورت حمایت از این شرکت ها اقتصاد 

شهر چه تأثیری می گیرد؟
شــرکت های دانــش بنیــان عمومًا به منابع طبیعی 
کمی دارنــد زیــرا منبــع اولیــه خلــق  بــه ویــژه آب نیــاز 
و  تکنولــوژی  فنــاوری،  شــرکت ها  در ایــن  ثــروت 
بنابراین ایــن  اســت  پژوهشــی  دســتاوردهای  یــا 
شــرکت ها معمــواًل بــه منابــع طبیعــی نیــاز ندارنــد.

کــه منابــع  گرفتــه  کشــور قــرار  اصفهــان در بخشــی از 
کولوژیــک آن بــه ویــژه آب، بســیار محــدود اســت،  ا
بنابرایــن بــا حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیان 
کمتــری بــه منابــع آبــی  کــه وابســتگی  اقتصــادی 
کــه منجــر بــه  گرفــت  دارد در اســتان شــکل خواهــد 

پایــداری بیشــتر شــهر خواهــد شــد.
عــاوه بر ایــن ارزش افــزوده در شــرکت های دانــش 
بنیــان بســیار باال اســت، هر محصــول دانش بنیان 
گــذاری می شــود، تجهیــزات آن  کــه ارزش  زمانــی 
قیمــت چندانــی نــدارد امــا زمانــی که ایــن تجهیزات 
گوشــی های هوشــمند  در قالــب فناورانــه همچــون 
بــه بــازار عرضــه می شــود ارزش چنــد صــد دالری 

خواهــد داشــت.
شــرکت های  توســط  شــده  افزوده ایجــاد  ارزش 
شــهر   GDP افزایــش  موجــب  بنیــان  دانــش 
ــع  ــوده و مناب ــر ب ــه آب ب می شــود. صنایــع قدیمی ک
ارزش  و  می کننــد  مصــرف  نیــز  زیــادی  طبیعــی 
افــزوده در نهایــت ۴۰ درصــد خواهنــد داشــت و ایــن 
بینــان  دانــش  شــرکت های  کــه  اســت  حالــی  در 
می تواننــد تــا چنــد صــد درصــد ارزش افزوده ایجــاد 
کننــد. همچنیــن اقتصــاد دانــش بنیــان عمومــًا 
کــه تأثیــر غیــر مســتقیم بــر  آلودگی ایجــاد نمی کنــد، 

اقتصــاد شــهر و محیــط زیســت دارد.

گفتگو با عضو کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای شهر ؛ در 

اقتصاد فناورانه چه جایگاهی در اصفهان دارد؟
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گفــت: بــا  رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان 
توجــه بــه ورود بــه ســال ۱۴۰۰ قرارمــان بر ایــن بــود که 
شــهرداری الیحه ای را برای ارائه بســته تشــویقی به 
مــردم داشــته باشــد، امیــد دارم ایــن مســأله مــورد 
گرفتــه باشــد و هرچــه زودتــر  توجــه مدیریــت قــرار 
بتوانیــم بــرای شــهروندان این تســهیالت و بســته 

کنیــم. تشــویقی را مهیــا 
علیرضا نصراصفهانی در صد و شــصت و ششــمین 
جلســه علنــی شــورای اسالمی شــهر اصفهــان بــا 
مــاه  پایانــی  روزهــای  در  داشــتن  قــرار  بــه  اشــاره 
شــعبان بــا اشــاره بــه ســخنانی از پیامبر اســالم)ص( 
ــردم  ــه م ــاب ب ــعبان خط ــاه ش ــه م ــن جمع در آخری
مــاه مبــارک  بــه  مــا  امیــد دارم ورود  کــرد:  اظهــار 
رمضــان ورودی بــا معرفــت باشــد و همــه بتوانیــم بــا 
فرارســیدن این مــاه عزیــز و ارزشــمند نهایــت بهــره و 
حــظ معنــوی را از ایــن مــاه ببریــم و فرصــت را بــرای 

خودســازی بیشــتر مغتنــم بشــماریم.
رئیــس شــورای اسالمی شــهر اصفهــان یــاد و خاطــره 
گرامی داشــت  را  ســپهبد شــهید صیــاد شــیرازی 
بــود و ضمــن  بزرگ ایــران  از مفاخــر  افــزود: وی  و 
اخــالص،  جهــت  بــه  بــودن  نظامی برجســته ای 
تواضــع، شــهامت و شــجاعت شــهره عــام و خــاص 
کــرد: بــا فرارســیدن مــاه  بــود.  وی در ادامــه بیــان 
کنیــم در حوزه هــای مرتبــط  رمضــان بایــد تــالش 
کــه بــرای مــردم فضای  برنامه هایــی داشــته باشــیم 
کنــد، حــوزه معاونــت  معنــوی مناســبی را ایجــاد 
روابــط  مدیریــت  و  ورزشــی  اجتماعــی  فرهنگــی 
شــورای  و  شــهرداری  بین الملــل  امــور  عمومــی و 
شــهر در ایــن زمینــه مســؤولیت هایی دارنــد، البتــه 
کنار این هــا ســازمان های متولــی امــور فرهنگــی  در 
کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای  کننــد  بایــد تــالش 
کرونــا  موجــود بــا توجــه بــه شــیوع مجــدد بیمــاری 
بــرای پررونــق بــودن مســاجد، بــا تــالش بخشــی 
کننــد و شــاهد اتفاقــات  از ایــن مشــکل را جبــران 
خوبــی در مــاه رمضــان در حوزه هــای اجتماعــی و 

ــیم. ــهر باش ــی در ش فرهنگ
کــرد: حفــظ  نصراصفهانــی در ادامــه خاطرنشــان 
و  الزم  همــه  بــر  رمضــان  مبــارک  مــاه  حرمــت 
کــه  کســانی  ضــروری اســت، همــه شــهروندان چــه 
بنــا بــه دالیلــی از روزه داری معــذور هســتند و چــه 

کــه خــود روزه دار هســتند بایــد مراقبت هــا و  کســانی 
ــرای حفــظ حرمت ایــن  مواظبت هــای ویــژه ای را ب
کــه منجــر  کارهایــی  مــاه داشــته باشــند و از انجــام 
ــه هتــک حرمــت دیــن مبیــن اســالم و شکســتن  ب
کننــد؛  فضــای مــاه رمضــان می شــود خــودداری 
امیــد دارم همــه بتوانیــم مــروج معــروف باشــیم 
اصفهــان  شــهر  فضــای  بــه  منکــرات  ورود  از  و 
اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس  کنیــم.  جلوگیــری 
مجــدد  سرکشــی  بــا  کــرد:  تصریــح  اصفهــان 
ــا و ظهــور آن بــه عنــوان یــک ویــروس  کرون ویــروس 
جهش یافتــه مشــکالت زیــادی بــرای شــهروندان 
و خانواده ها ایجــاد شــده و جــان عزیــز بســیاری از 
گرفتــه اســت و  شــهروندان در معــرض خطــر قــرار 
کادر پزشــکی مجــددًا  بیمارســتان ها درگیــر شــده و 
کــرده و بــه صــورت  بــه یــک مــوج جدیــد ورود پیــدا 
هســتند. خدمت رســانی  مشــغول  شــبانه روزی 

وی ادامــه داد: امیــد داریــم شــهروندان اصفهانــی 
کــه همیشــه همراهان بســیار خوبی بــرای مدیریت 
بوده انــد  عرصه هــا  همــه  در  اســتان  و  شــهری 
ــته و  ــدی داش ــر ورود ج ــار دیگ ــم ب ــه ه ــن زمین در ای
مراقبت هــا و مواظبت هــای الزم را داشــته باشــند 
تــا بتوانیم ایــن پیــک را هــم پشــت ســر بگذاریــم و 

ــورد. ــم بخ ــه رق ــالمت جامع س
کیــد کرد: قطعــًا در این راســتا عالوه  نصراصفهانــی تأ
بــر خدمــات کادر درمــان وســایل مــورد نیــاز هم باید 
کنــد نیــاز بــه  گــر تعــداد افزایــش پیــدا  تأمیــن شــود، ا
کــه بتوانــد افــراد درگیــر را نجات  وســایل و داروهایــی 

دهــد بیــش از گذشــته اســت.
اضافــه  اصفهــان  اسالمی شــهر  شــورای  رئیــس 
ــور  ــه ط ــوی ب ــاران ری ــه بیم ک ــائلی  ــی از مس ــرد: یک ک
ــد  ــه بای ک ــت  ــیژن اس کس ــد ا ــاز دارن ــه آن نی ــدی ب ج

دارم  امیــد  شــود،  تأمیــن  بیمارســتان ها  بــرای 
آنچــه در اصفهــان تولیــد می شــود در درجــه اول در 
بیمارســتان های اصفهــان اســتفاده شــده و نیــاز 
بیمارســتان ها تأمیــن شــود و مــازاد بــه شــهرهای 
دیگــر فرســتاده شــود، در ایــن رابطــه هم امیــد داریم 
ــه  ــن زمین ــت را در ای ــت دق ــه نهای ــؤوالن مربوط مس
کــه  داشــته باشــند و مــا نشــنویم از بیمارســتانی 

کســیژن مواجــه هســتند. کمبــود ا بیمــاران بــا 
کــرد: بــا توجــه بــه ورود بــه ســال  وی در ادامــه بیــان 
ــه ای  ــهرداری الیح ــه ش ک ــود  ــن ب ــان بر ای ۱۴۰۰ قرارم
مــردم داشــته  بــه  تشــویقی  بســته  ارائــه  بــرای  را 
باشــد، امیــد دارم ایــن مســأله مــورد توجــه مدیریــت 
گرفتــه باشــد و هرچــه زودتــر بتوانیــم بــرای  قــرار 
شــهروندان این تســهیالت و بسته تشــویقی را مهیا 

کنیــم.
در  امیدواریــم  همچنیــن  افــزود:  نصراصفهانــی 
اســاس  بــر  گانــه   ۱۵ مناطــق  مدیــران  کنار ایــن، 
کــه از اعضــای شــورای شــهر و شــهردار  اجــازه ای 
از  مقــدار  یــک   ۱۴۰۰ ســال  در  دارد  معاونانــش  و 
خودیــاری و مباحث ایــن چنینــی فاصلــه بگیرنــد و 
در ایــن شــرایط وانفســای اقتصــادی اجــازه تنفســی 
قصــد  کــه  کســانی  خصوصــًا  و  شــهروندان  بــه 
رئیــس  بدهنــد.  دارنــد  شــهر  در  ســرمایه گذاری 
ــان همچنیــن مطــرح  ــهر اصفه ــورای اسالمی ش ش
می کننــد  ســرمایه گذاری  کــه  هــم  کســانی  کــرد: 
کننــد البتــه بایــد  بایــد حــق و حقــوق شــهر را رعایــت 
زمینه های ایجــاد انگیــزه در ایــن افــراد فراهــم شــود 
کــه ســرمایه های خــود را در صنعــت ســاختمان بــه 
کار بگیرنــد؛ بــا توجــه بــه نامگــذاری ســال امیــد دارم 
بتوانیم صنعت ساختمان را در شهر اصفهان روان 
کنیــم و اشتغال ایجادشــده اســتمرار داشــته باشــد.

رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان:

تعریف تسهیالت و بسته تشویقی 
برای مردم در سال ۱۴۰۰

خبرربخ

خبر

خبر خبر

فــوالد مبارکــه  معــاون طــرح و توســعه شــرکت 
گــذاری  گفــت: یکــی از اهــداف ســرمایه  اصفهــان 
فــوالد مبارکــه در طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس 
کــه میــزان برداشــت آب  بــه اصفهان ایــن اســت 
ــه  ــا آب رودخان ــاند ت ــر برس ــه صف ــده رود را ب از زاین
کشــاورزی و جریــان دائمی زاینــده  صــرف شــرب، 

رود شــود. 
گــذاری  احمد ســعیدبخش در خصوص ســرمایه 
خلیــج  از  آب  انتقــال  طــرح  در  مبارکــه  فــوالد 
کــرد: در حــال حاضــر  فــارس بــه اصفهــان، اظهــار 
مبارکــه،  فــوالد  طــرح،  بزرگ ایــن  ســهامداران 
ذوب آهــن، پاالیشــگاه و اتــاق بازرگانــی اصفهــان 
هســتند، البته صنایــع دیگر نیز می تواننــد در این 
کننــد، همچنیــن فــوالد مبارکــه  طــرح مشــارکت 
ســهامدار ۲۹ درصــد طــرح انتقــال آب از خلیــج 

ــت. ــان اس ــه اصفه ــارس ب ف
گــذاری طرح  وی بــا بیان اینکــه مجمــوع ســرمایه 
انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه اصفهــان بــه طــول 
کیلومتــر، ۳۶ هــزار میلیــارد تومــان اســت،   ۹۱۰
گفت: ایــن طــرح طــی پنــج ســال آینــده بــا انتقــال 
۲۰۰ میلیــون مترمکعــب آب در ســال از خلیــج 
بــرداری خواهــد  بهــره  بــه  بــه اصفهــان  فــارس 
رســید، همچنین ایــن طــرح انتقــال آب بیشــتر 

ــرف صنعــت اصفهــان اســت. ــرای مص ب
فــوالد مبارکــه  معــاون طــرح و توســعه شــرکت 
کــرد: فــوالد مبارکــه بــا ســرمایه  اصفهــان تصریــح 
گــذاری در طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس بــه 
ــد پســاب فاضــالب شــهرهای  ــا خری اصفهــان و ی

اطــراف بــه دنبــال توســعه نیســت.
وی بــا اعتقــاد بر اینکــه خریــد پســاب فاضــالب 
شــهرهای اطــراف توســط فــوالد مبارکــه اتفاقــی 
کــرد: فــوالد مبارکــه در ایــن  ــرد بــود، اظهــار  ُبــرد- ُب
گــذاری باالیــی بــرای شــبکه های  طــرح، ســرمایه 
کــرده  اطــراف  کشــی فاضــالب شــهرهای  لولــه 

طریــق  از  پســاب  پیشــتر این  کــه  چرا اســت، 
چاه هــای جذبــی بــه آب هــای زیرزمینــی نفــوذ 
ــوده شــدن این ســفره ها  ــرد و ســبب آل پیــدا می ک
گــذاری  می شــد. ســعیدبخش افــزود: بــا ســرمایه 
فــوالد مبارکه ایــن شــهرها دارای شــبکه فاضــالب 
شــده اند، از ســوی دیگــر فــوالد مبارکــه میــزان 
کاهــش  ــه زاینــده رود را  برداشــت خــود از رودخان

اســت. داده 
گــذاری  کــرد: یکــی از اهــداف ســرمایه  وی تصریــح 
فــوالد مبارکــه در طــرح انتقــال آب از خلیــج فــارس 
کــه میــزان برداشــت آب  بــه اصفهان ایــن اســت 
ــه  ــا آب رودخان ــاند ت ــر برس ــه صف ــده رود را ب از زاین
کشــاورزی و جریــان دائمی زاینــده  صــرف شــرب، 

ــود. رود ش
فــوالد مبارکــه  معــاون طــرح و توســعه شــرکت 
گفــت: فــوالد مبارکــه همچنیــن نزدیک  اصفهــان 
کوهرنــگ  ــرای تونــل ســوم  ۵۰۰ میلیــارد تومــان ب
بــه امیــد جریــان جــاری و ســاری آب در زاینــده رود 
ســرمایه گــذاری کــرده اســت تا ایــن رودخانــه دیگر 

روی خشــکی را بــه خــود نبینــد.
وی در خصــوص برخــی نگرانی هــا مبنــی بر اینکــه 
بــه دنبــال توســعه  با ایــن طــرح  فــوالد مبارکــه 
اســت، توضیــح داد: فــوالد مبارکــه در اصفهــان 
گــرم دو،  ــورد  دیگــر طــرح توســعه نــدارد و طــرح ن
باقیمانــده طــرح شــهید خــرازی اســت و طــرح 

ــت. ــه نیس ــوالد مبارک ــعه ف توس
گــرم دو  کیــد بر اینکه طرح نــورد  ســعیدبخش بــا تا
کننــده  کننــده و مصــرف  فــوالد مبارکــه، تکمیــل 
محصــول تولیــدی ماشــین ۵ ریخته گری اســت، 
تولیــدی  محصــول   ۲ گــرم  نــورد  داد:  توضیــح 
ــل  ــه ورق قاب ــل ب ــری را تبدی گ ــه  ــین ۵ ریخت ماش
گــر  گاز می کنــد و ا اســتفاده بــرای صنایــع نفــت و 
گــرم ۲ اجــرا نشــود، فــوالد مبارکــه بــه نوعــی  نــورد 
مجبــور بــه خــام فروشــی تختــال تولیدی ماشــین 

گــری خواهــد شــد. ۵ ریختــه 

کشــاورزی  دامی جهــاد  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
اســتان اصفهــان بــرای افزایــش ۷۰ درصــدی تولیــد 

ــرد. ک ــی  ــالم آمادگ غ اع ــر م
تولیــدات  بهبــود  معــاون  حسن ایراندوســت 
گفــت:  اصفهــان  اســتان  کشــاورزی  دامی جهــاد 
کــه  ــا مقامــات باالدســتی انجــام شــده  مکاتباتــی ب
در آن اســتان اصفهــان اعــالم آمادگــی کــرده اســت بــا 
جوجه ریــزی ماهانــه خــود را از  ۷ میلیــون قطعــه به  

۱۲ میلیــون افزایــش دهــد.
کنــون خــوب  غ ا او ادامــه داد: وضعیــت بــازار مــر
ــت  ــر قیم ــم از نظ ــی و ه ــر فراوان ــم از نظ ــرایط ه و ش
در حــال عــادی شــدن اســت، همواره ایــن ادعــا را 
گــر  کــه در تولیــد مشــکلی وجــود نــدارد و ا داشــتیم 
مشــکلی وجــود دارد در توزیــع بــوده و بــا شــرایط 
اســت  شــده  تعریــف  توزیــع  بــرای  کــه  جدیــدی 

مشــکل توزیــع نیــز در حــال حــل شــدن اســت.
کشــاورزی  دامی جهــاد  تولیــدات  بهبــود  معــاون 
کنــون تولیــد و مصــرف در  اســتان اصفهــان افــزود: ا

حــال هماهنــگ شــدن بــا یکدیگــر اســت بــر همیــن 
غ بــه قیمــت مصــوب در حال  کنــون مــر اســاس نیــز ا
توزیــع در ســطح شــهر و اســتان اصفهــان اســت. 
غ توســط ســازمان صمــت در ســطح شــهر بــه  مــر
کــز عرضــه  صــورت متمرکــز بیــن شهرســتان ها و مرا
توزیــع می شــود و توانســته ایم مصــرف را مدیریــت 

کنیــم. کــرده و بــا توزیــع و تولیــد هماهنــگ 
کــه از مناطــق  گزارشــاتی  کنــون بــر اســاس  گفــت: ا او 
کرده ایــم  مختلــف شــهر و اســتان اصفهــان دریافــت 
کافــی وجــود داشــته و قیمــت آن نیــز  غ به انــدازه  مــر

مصــوب تنظیــم بــازار 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.

او ادامــه داد: بــه منظــور پیگیــری مصوبــات قــرارگاه 
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. معــاون بهبــود تولیــدات دامی جهــاد 
کــه  گفتــه  گفت: ایــن  کشــاورزی اســتان اصفهــان 
کــه در  مشــکلی در تولیــد 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 
گــر یــک دفعــه تقاضــای مــازادی  شــده اســت، امــا ا
غ را  شــکل بگیــرد نمی تــوان بــه یکبــاره تولیــد مــر
کار بیــن دو تــا ســه مــاه  افزایــش داد و برای ایــن 
بنابرایــن  افــزود:  است. ایراندوســت  الزم  فرصــت 
ــا  ــش بینی ه ــش از پی ــاه بی ــفند م ــا در اس ــر تقاض گ ا
کنون  باشــد نمی تــوان بــه ســرعت آن را تولیــد کــرد. ا
کــه  ــا مقامــات باالدســتی انجــام شــده  مکاتباتــی ب
ــرده اســت  ک ــی  در آن اســتان اصفهــان اعــالم آمادگ
جوجه ریــزی ماهانــه خــود را از ماهانــه ۷ میلیون به 

ماهــی ۱۲ میلیــون افزایــش دهــد.
کــرد: البتــه الزم اســت این تضمیــن بــه  او 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 

ــا مرغــدار آســیب نبینــد. کنــد ت ــداری  خری

در طرح انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان؛

فوالدمبارکهبرداشتاززایندهرودرابهصفرمیرساند

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان اصفهان:

افزایشجوجهریزیدرمرغداریهایاصفهان

خبرربخ

خبرربخ

گفــت: بایــد بــا همــکاری و  اســتاندار اصفهــان 
اجــرای  جهــت  در  دســت اندرکاران  همدلــی 
منطقــی  و  حــق  بــه  مطالبــات  و  خواســته ها 

برداریــم. گام  اســتان  عشــایر این 
بخــش  بــه  ســفر  حاشــیه  در  رضایــی  عبــاس 
گفــت  عشایرنشــین جرقوبــه ســفلی اســتان در 
گــو با ایرنــا افــزود: عشــایر تولیدکننــده هســتند و  و 
مناطــق ییــالق و قشــالق کارخانــه تولید پروتئین 
کــه بایــد موانــع و مشــکالت آن هــا بررســی  اســت 

گیــرد. ــرار  ق
ــه  ــه منظــور رســیدگی ب وی ادامــه داد: از ایــن رو ب
رفــع مســائل و مشــکالت عشــایر به ایــن منطقــه 

کنیــم. آمدیــم تــا نیازمندیهایشــان را رفــع 
طبــق آمــار اداره کل امور عشــایر اســتان اصفهان، 
۹هــزار و ۶۰۵ خانــوار عشــایری در اســتان اصفهان 
شــامل ایالت  تعــداد  که ایــن  می کننــد  زندگــی 

قشــقایی، بختیــاری و عــرب جرقویــه هســتند.
و  فریــدن  میاندشــت،  بوییــن  شــهرهای  در 
نفــر  هــزار  اســتان ۲۷  غــرب  در  واقــع  چــادگان 
عشــایر ایل بختیــاری و در ســمیرم، دهاقــان و 
شــهرضا در شــمال اســتان ۲۴ هــزار نفــر از ایــل 
شــرق  در  نصرآبــاد  و  محمدآبــاد  و  قشــقایی 
اصفهــان ســه هــزار نفــر عشــایر از طایفــه عــرب 

دارنــد.  ســکونت  جرقویــه 
 استاندار اصفهان با بیان اینکه باید خواسته های 
بــه حــق و معقــول عشــایر محقــق شــود، تصریــح 
کــرد: عــدم برگــزاری مانورهــای نظامــی در مناطــق 
کــوچ عشــایر و بهــره بــرداری صحیــح از معــادن 
منطقــه  عشــایر این  خواســته های  جملــه   از 

است.
ک مورد  کــرد: نهاده هــای دامی و خــورا وی اضافــه 
نیــاز دام عشــایر از دیگــر خواســته های عشــایر این 

منطقه است.
ــی  گیاه ــش  ــه پوش ــه ب ــا توج ــی ب ــه رضای گفت ــه  ب
کــه براثــر عــدم بــارش بــاران بــه وجــود  ضعیفــی 
ک مــورد نیــاز  آمــده بایــد در فصــول مختلــف خــورا

دام تامیــن شــود.
کشــور  گذشــته  ســال  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
نهاده هــای  تامیــن  راســتای  در  مشــکالتی  بــا 
در  کمتــر  نهاده هــا  که ایــن  شــد  دامی مواجــه 

گرفتنــد. قــرار  هــم  عشــایر  دســترس 
ــا اشــاره بــه مســأله ســوخت  اســتاندار اصفهــان ب
گاز نیســت و عشــایر برای  عشــایر گفت: در بیابان 
گرمایــش و تولیــد فرآورده هــای لبنــی و دامی خــود 

نیــاز بــه نفــت دارنــد.
ــهرضا  ــه ش ــاد ب ــاده نصرآب ــکالت ج ــع مش وی، رف
را از دیگــر مطالبــات عشــایر اســت و افــزود: بایــد 
بــرای حل مشــکالت این جــاده اقدامات اساســی 

انجــام شــود.
دســتی  صنایــع  برنــد  داشــت:  اظهــار  رضایــی 
کــه در هــر  عشــایر از دیگــر مطالبــات آن هــا اســت 
مــورد بایــد با شــوراها و مدیران کل مربوطــه موارد 

ــود. ــیدگی ش رس
وی ادامــه داد: ایجــاد مجتمع هــای دامــداری از 
جملــه اقدامــات مهــم در منطقــه جرقویــه اســت 
ــد  کنــون اجرایــی شــده البتــه نقایــص آن بای ــه ا ک

برطــرف شــود.
گفــت: از اداره کل امــور عشــایر  اســتاندار اصفهــان 
مجتمــع   توســعه  بــرای  می شــود  درخواســت 
کنــد و مــا هــم بــرای رفــع  دامــداری منطقــه تــالش 

مشــکالت آن هــا اعــالم آمادگــی می کنیــم.
بیمارســتان  از  همچنیــن  اصفهــان  اســتاندار 
خیرســاز امــام خمینــی)ره( نیــک آبــاد جرقویــه 
تجهیزات ایــن  تامیــن  بــرای  و  کــرد  بازدیــد 

داد. مســاعد  قــول  بیمارســتان 
افتتاح و بهره برداری از ســاختمان آتش نشــانی و 
خدمات ایمنــی شــهرداری نیــک آباد با مســاحت 
کل پنــج هــزار و ۷۰۰ مترمربــع، مســاحت زیربنــای 
یــک  اعتبــار  و  مترمربــع  اداری ۳۰۰  ســاختمان 
میلیــارد تومــان از دیگــر برنامه هــای ســفر عبــاس 

رضایــی بــه بخــش جرقویــه ســفلی بــود.
گزارش ایرنــا، بخــش جرقویــه ســفلی یکــی از  بــه 
بخش هــای تابعــه شهرســتان اصفهــان اســت 
کــه از فاصلــه حــدود۵۰ کیلومتــری جنــوب شــرقی 
کیلومتــری  اصفهــان شــروع و تــا عمــق حــدود ۴۰ 

ــه مزرعــه عــرب( امتــداد دارد. )گردن
از شــمال بــه محدوده بخش جلگــه، از جنوب به 
محــدوده شهرســتان شــهرضا، از شــرق بــه بخش 
جرقویــه علیــا و از غــرب به محدوده بخش مرکزی 

اصفهان منتهی می شــود.

گفــت: بــا توجــه بــه نیــاز و  فرمانــدار فریدونشــهر 
مصوبــه  اســاس  بــر  و  خدمــات  عادالنــه  توزیــع 
هیــات وزیــران، یــک بخــش به ایــن شهرســتان 

افــزوده شــد.
ــزود: بخــش  ــا اف ــو با ایرن گ گفــت و  رضــا صفــری در 
موگویــی بــه عنــوان بخــش دوم فریدونشــهر بــه 
تصویــب هیــات دولــت رســید و در تقســیمات 
کشــور این بخــش به ایــن شهرســتان اضافــه شــد.
گفتــه وی بخــش موگویــی شــامل ۲ دهســتان  بــه 
کــه  بــود  پیشــکوه و پشــتکوه موگویــی خواهــد 
کن در این منطقه را پوشش خواهد  جمعیت سا
داد و ارائــه خدمــات بــه مردم ایــن دهســتان ها 
بــود.   خواهــد  مرکــزی  بخــش  هماننــد  و  بهتــر 
رماندار فریدونشــهر با بیان اینکه این دهســتان ها 
کنــون توســط یــک بخشــدار  و بخــش مرکــزی تا
مدیریــت می شــد، اظهارداشــت: چنیــن وضعــی 
گســترده و ارائــه خدمــات بــه  مانــع از رســیدگی 
کــه افــزودن یــک بخش  مردم ایــن شهرســتان بــود 
دیگــر و مدیریــت آن توســط یــک تیــم مجــزا از ۱۰ 
کنــون مطــرح و مــورد پیگیــری  گذشــته تا ســال 
بــوده اســت. وی توجــه دولت تدبیر و امیــد در رفع 
محرومیت ها و پیگیری های نمایندگان مجلس 
را مهــم دانســت و تصریــح  کــرد: بــا بررســی های 
معاونــت  و  کشــوری  تقســیمات  مســئوالن 
اســتانداری این  و اجتماعــی  امنیتــی  سیاســی، 
کشــور و  بخــش افــزوده شــده و نامــه آن بــه وزارت 

اســتانداری اصفهــان ابــالغ شــد.
پهنــه  بــا  شهرســتان  داد: ایــن  ادامــه  صفــری 
ــه افــزوده شــدن یــک  گســترده و شــرایط خــاص ب

کــه بر ایــن اســاس نظــارت،  بخــش نیــاز داشــت 
سرکشــی و ارائــه خدمــات آســان تــر خواهــد شــد.
ایــن خدمــت بــر اســاس پیشــنهاد شــماره ۲۴۸۷۰ 
کشــور مــورد بررســی  مــورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۸ وزارت 
قــرار گرفــت و در تاریــخ ۱۵ فروردیــن مــاه امســال بــه 
شــماره مصوبــه ۱۳۶۲ بــه تصویــب هیــات وزیــران 
رســید و اســحاق جهانگیــری، معــاون اول رئیــس 
جمهوری ایــن تصمیــم را بــه مســئوالن اجرایــی و 

کــرد. مجلــس شــورای اســالمی ابالغ 
دولــت  تدبیــر و امیــد در طــول دوران مدیریــت 
خــود بــا وجــود مشــکالت مالــی و اعتبــاری امــا 
اهتمــام ویــژه ای بــرای رفــع چالش هــا و مشــکالت 
کــه اختصــاص بیــش از ۱۵۰  فریدونشــهر داشــته 
میلیارد ریال به تامین نیازهای عشــایر، بهســازی 
۴۵ درصــد از منــازل روســتایی، توزیــع بیــش از 
۳۰ میلیــارد ریــال بــرای توســعه روســتایی، توســعه 
شــبکه  توســعه  مخابراتــی،  خدمــات  و  شــبکه 
و  بهداشــتی  خدمــات  توزیــع  بــرق،  و  آبرســانی 
درمانــی در قالــب طــرح تحــول ســالمت، نهضــت 
رونــق  اجتماعــی،  مشــارکت  افزایــش  آســفالت، 
زندگی روســتایی از جمله مهمترین این اقدامات 

بــوده اســت.
در ۲۰۰  جمعیــت  نفــر  هــزار  بــا ۳۶  فریدونشــهر 
کیلومتــری غــرب اســتان اصفهــان و در بلندتریــن 
نقطه اســتان و حتی کشــور قرار دارد که بیشترین 
بارندگــی را در اصفهــان داشــته و جــزو مناطــق 
کم برخــودار اســت. منطقــه ســخت گذر  محــروم و 
کم برخــوردار پیشــکوه و پشــتکوه بــا جمعیــت ۶  و 

ــرار دارد. هــزار نفــر در ایــن شهرســتان ق

استاندار اصفهان:

مطالباتعشایرباهمدلیعواملمرتفعمیشود
بر اساس مصوبه هیات وزیران:

یکبخشبهفریدونشهراضافهشد

اخبار کوتاه آبفا 

ابرســانی  خــط  وتقویــت  تامیــن  هــدف  بــا 
گــذاری آب در  روســتای باغمیــران 7۰۰ متــر لولــه 

شــد. انجــام  باغمیــران  روســتای 
گــی ســپاه  ایــن عملیــات بــا مشــارکت ســازند 
در ایــن روســتا اجــرا گردیــد. عملیــات پــروژه خــط 
انتقال آبرســانی روســتای باغ میران با اجرای دو 
خــط رفــت و برگشــت از چــاه تــازه احــداث شــده، 
تــا مخــزن هوائــی در اقطــار 11۰ و9۰ پلــی اتیلــن در 
عمــق حفــاری یــک متــردر حــال اجــرا اســت. بــا 

اجرای ایــن پــروژه ۴۰ خانــوار در ایــن روســتا از آب 
ســالم وبهداشــتی بهــره منــد می شــوند.

کیلومتــر شــبکه فاضــالب شــاهین شــهر   287
ــی شــد. در ســال 1۳99 شستشــو و الیروب

گرفتگی  ایــن عملیــات بــه منظــور جلوگیــری از 
ونهایتــا شکســتگی شــبکه فاضــالب انجــام 

شــد.
کیلومتر ایــن شستشــو در شــاهین شــهر   21۶
گرفــت. در این  گز صورت  کیلومتــر در شــهر  و71 
کــه بــا دســتگاه واتــر جــت انجــام شــد  عملیــات 
عــالوه بــر شستشــوی شــبکه فاضــالب نســبت 
بــه جمــع آوری وانتقــال نخاله هــای فاضــالب 

گرفــت. اقدامــات الزم صــورت 

کلهــرود  گــذاری آب در روســتای  شــاهین شــهر انجــام شــد.17۰۰متــر لولــه 
اجرای ایــن طــرح بــا هــدف تقویــت، اصــالح 
وتوســعه خط آبرســانی روســتای کلهرود است 
و7۵  اقطــار 1۶۰،9۰، 11۰  در  لولــه  متــر  و 17۰۰ 
ــن  ــت، همچنی ــه اس گرفت ــورت  ــن ص ــی اتیل پل
اتصــاالت الکتــرو فیــوژن ومتعلقــات مربوطــه با 
عمــق حفــاری اســتاندارد این پــروژه بــا نظــارت 
گی  آبفای شــاهین شــهر وبا مشــارکت ســازنده 

ســپاه، دهیــار وشــورای روســتا اجــرا شــد.

بهداشــتی  دفــع  و  آوری  جمــع  هــدف  بــا 
فاضــالب بــرای 2۵۰واحــد مســکونی شــهرک 
گــذاری  مترلولــه  شــهر 12۰۰  شــاهین  برکــت 
فاضــالب در ایــن شــهرک اجــرا شــده اســت.

ایــن طــرح از بهمــن مــاه ســال 1۳99 آغــاز و 
کنــون 12۰۰ متــر آن در اقطــار 2۰۰ و2۵۰ پلــی  تــا 
ــده  ــام ش ــر، انج ــاری ۳ مت ــق حف ــن در عم اتیل

اســت.

اجرای7۰۰مترلولهگذاریآب
درروستایباغمیرانشاهینشهر
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کلهرود اجرای17۰۰مترلولهگذاریآبدرروستای

گذاریفاضالبدرشهرک اجرای12۰۰مترلوله
برکتشاهینشهر

ــا  ــت: ب گف ــان  ــتان اصفه ــتایی اس ــاون روس مدیرتع
کــردن  کوتــاه  کشــاورزان و  هــدف افزایــش درآمــد 
بازاریابــی  و  برندســازی  امســال  دالالن،  دســت 
قــرار دارد. کار  کشــاورزی در دســتور  محصــوالت 

محســن حــاج عابــدی در جلســه بررســی وضعیــت 
بــا  فریدونشــهر  شهرســتان  تعاونــی  تشــکل های 
رســته های  در  تعاونــی  تشــکل   ۴۶۰ بیان اینکــه 
کشــاورزی، تولیدی و روســتایی در اســتان اصفهان 
فعالیت دارند گفت: در شهرســتان فریدونشهر هم 
که مهمترین فعالیت  ۱۰ تشکل تعاونی وجود دارد 

کشــاورزی اســت. آن هــا در حــوزه 
نقــاط  در  بــازار  روســتا  راه انــدازی  بــا  افــزود:  وی 
بازاریابــی  و  ســالجاری  در  اســتان  مختلــف 
افزایــش درآمــد  کشــاورزی، درصــدد  محصــوالت 
ــا فاصلــه بیــن تولیدکننــده تــا  کشــاورزان هســتیم ت

کــم شــده و بــه صــورت مســتقیم و  کننــده  مصــرف 
ارتبــاط باشــند. بــا هــم در  بــدون واســطه 

بیان اینکــه  بــا  اســتان  روســتایی  مدیرتعــاون 
خریــد  مرکــز  یــک  تنهــا  فریدونشــهر  شهرســتان 
گفــت: بــا برنامــه ریــزی  گنــدم فعــال دارد  تضمینــی 
خریــد  کــز  مرا امســال  اســت  قــرار  گرفتــه  صــورت 

گنــدم در ایــن شهرســتان افزایــش یابــد. تضمینــی 
گفــت: بــه  رضــا صفــری فرمانــدار فریدونشــهر نیــز 
گنــدم، ســال  ــد تضمینــی  ــز خری کمبــود مرک دلیــل 
گنــدم تولیدی ایــن  گذشــته ۱۰ درصــد از ۱۰ هــزار تــن 
شهرســتان به صورت خرید تضمینی جذب شــد و 
۹۰ درصــد گنــدم تولیــدی از شهرســتان خارج شــد.

با هدف افزایش درآمد کشاورزان:

کردندستواسطههادربازار کوتاه تالشبرای
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خبر مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان:

پایان تیرماه آخرین فرصت بخشودگی جرایم 
کارفرمایان است

صادرات محصوالت دانش بنیان اصفهان ۷ برابر شد

کردند کنون ۱۹۲۶ نفر برای انتخابات شوراهای روستایی اصفهان ثبت نام  تا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان گفت: 
کارفرمایــان بخشــودگی جرایــم  یکــی از انتظــارات 
کارفرمایــان می تواننــد از طریق پرتال  بــوده اســت 
ســازمان تأمیــن اجتماعــی تقاضــای خــود را ثبــت 
کننــد و تــا پایان تیرماه هم فرصت اســتفاده از این 
کــه بــا پرداخــت اصــل بدهــی از  بخشــودگی اســت 

آن بهره منــد شــوند.
گفت وگــو با ایمنــا، بــا اشــاره  محســن ریاضــی در 
کــه مســتمری بگیــران تأمیــن اجتماعــی  به ایــن 
و  کارافتــاده  از  بازنشســته،  دســته   ۳ شــامل 
کــرد: بازنشســتگانی  بازمانــده هســتند، اظهــار 
شــده اند  بازنشســته  بعــد  بــه   ۹۹ ســال  از  کــه 
مشــمول متناســب ســازی حقــوق شــدند، دو 
شــده  لحــاظ  حقــوق  متناسب ســازی  مرحلــه 
کــه مرحلــه اول اواســط ســال ۹۹ و دیگــری  اســت 
کــه بــرای اولیــن  گذشــته انجــام شــد  در اســفند 
بــار در فروردیــن مــاه امیدواریــم بتوانیــم احــکام 
کــه هــم شــامل  کنیــم  مســتمری بگیــران را آمــاده 
افزایــش ســاالنه مســتمری ها و همســان ســازی 
کــه بــرای حداقــل دســتمزدها  مرحلــه دوم باشــد 
اضافــه  بــرای ســطوح ۲۶ درصــد  و  ۳۹ درصــد 

می شــود.
همسان سازی حقوق در ۲ مرحله انجام شد

اصفهــان  اســتان  اجتماعــی  تأمیــن  مدیــرکل 
کــرد: یکــی از مطالبــات بازنشســته ها این  تصریــح 
کــه همــان ۲۶  کــه افزایــش ســایر ســطوح  بــود 
ــه مــرور  درصــد اســت اجــرا شــود و در ایــن مــورد ب
کــه باالتــر از حداقــل دســتمزدها  کســانی  زمــان 
کثــر دســتمزد  گذشــت زمــان بــه حدا بودنــد بــا 
می رســند در اینجــا فاصلــه بیــن حداقل ها و ســایر 
کــه در  کمتــر می شــود. اتفــاق دیگــری  ســطوح 
متناســب ســازی حقــوق خواهــد افتاد ایــن اســت 
ــه افــراد در ایــن متناســب ســازی از ســه چهــارم  ک
زمان برقراری مســتمری خود نســبت به حداقل 
کمتــر از ســه چهــارم یــا ۷۵ درصــد آن را  دســتمزد 
گرفــت و بــه نوعــی ســایر ســطوح با ایــن  نخواهنــد 

۷۵ درصــد تعدیــل می شــود.
کــرد: مبلــغ یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار  وی اظهــار 
عنــوان  بــه  جدیــد  ســال  ابتــدای  در  تومــان 
حســاب  بــه  ســازی  متناســب  علی الحســاب 
ــه مابه التفــاوت آن در  ک بازنشســتگان واریــز شــد 

می شــود. واریــز  و  محاســبه 
کارفرمایــان و نیروی  ریاضــی بــا اشــاره به خســارت 
کمک هــای  گفــت: یکــی از  کرونــا،  کار از شــیوع 
کارفرمایــان اســتمهال پرداخــت حــق  خــاص بــه 
که ایــن موضــوع از اســفند  بیمــه آنهــا بــوده اســت 
۹۸ با بخشــنامه های مختلف ابالغ شــد و در پی 

ــان  کارفرمای ــه  ــک ب کم ــن  کارگاه ها، ای ــایی  شناس
کرونــا انجــام شــد. مشــاغل آســیب دیــده از 

۳۰ خدمت تأمین اجتماعی به صورت 
غیرحضوری ارائه می شود

کارفرمایــان  کــه یکــی از انتظــارات  وی بــا بیان ایــن 
کــرد:  اظهــار  اســت،  بــوده  جرایــم  بخشــودگی 
مــاه  اولیــن  در  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
کــه بــر اســاس  کــرد  ســال بخشــنامه ای صــادر 
در  دارنــد  قبلــی  بدهــی  کــه  کارفرمایانــی  آن 
صــورت پرداخــت اصــل بدهــی می تواننــد از ایــن 
بخشــودگی برخــوردار شــوند شــرط آن هم ایــن 
کــه کارگاه فعال باشــد و تعداد نیروهــای آن  اســت 
کاهــش نداشــته باشــند. این  از بهمــن ســال ۹۸ 
کارفرمایــان می تواننــد از طریــق پرتــال ســازمان 
کننــد  تأمیــن اجتماعــی تقاضــای خــود را ثبــت 
و تــا پایــان تیرمــاه هــم فرصــت اســتفاده از ایــن 
کــه بــا پرداخــت اصــل بدهــی از  بخشــودگی اســت 

شــوند. بهره منــد  بخشــودگی 
مدیــرکل تأمیــن اجتماعــی اســتان اصفهــان در 
خصــوص خدمــات غیرحضوری ایــن ســازمان بــه 
کــه پرمراجعه تریــن  گفــت: ۳۰ خدمــت  مراجعــان 
 ۷۰ می کنیــم  پیش بینــی  و  بــوده  خدمت هــا 
کاهــش دهــد  درصــد از مراجعــات بــه شــعب را 
بــه صــورت غیرحضــوری ارائــه می شــود و ایــن ۳۰ 
خدمت از طریق پرتال تأمین اجتماعی به بیمه 
کارفرمــا ارائــه می شــود  شــده، مســتمری بگیر و 
کــه متقاضیــان دریافــت خدمــات غیرحضــوری 
می تواننــد وارد ایــن پرتــال شــوند و بــدون مراجعــه 
بــه شــعب تأمیــن اجتماعــی خدمــات را دریافــت 

کنند.
حقــوق  ســازی  همســان  کــرد:  تصریــح  وی 
بازنشســتگان آرزوی دیرینــه بازنشســته ها بــود 
کــه بــا همــکاری دولــت، نماینــدگان مجلــس، 
کانون هــای  کار و رفــاه اجتماعــی و  وزارت تعــاون، 
کامــل نیســت  بازنشســتگی انجــام شــد هرچنــد 
امــا یــک قــدم بــزرگ در بهبــود حقــوق پرداختــی 
کــه نســبت بــه اســفند ۹۸  بــه بازنشســته ها اســت 
در فرودیــن ســال ۱۴۰۰، مســتمری پرداختــی ۱۳۰ 

ــرد. ک ــدا  ــش پی ــد افزای درص

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از هفت 
برابــر شــدن صــادرات محصــوالت و خدمــات دانش  
بنیــان واحدهــای فنــاور مســتقر در ایــن مرکــز بــه 

ــر داد. ــال ۹۹ خب ــون دالر در س ارزش ۳۷ میلی
افــزود:  با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  قیصــری  جعفــر 
فنــاور  واحدهــای  و  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
مســتقر در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
ســال ۹۹ موفــق به صــادرات محصــوالت و خدمات 
کــه نســبت  خــود بــه ارزش ۳۷ میلیــون دالر شــدند 
کــه معــادل ۵.۲ میلیــون دالر بــود،  بــه ســال ۹۸ 

هفــت برابــر رشــد یافــت.
وی بــا بیان اینکــه محصــوالت و خدمــات دانــش 
بنیــان اصفهــان ســال گذشــته به بیــش از ۴۰ کشــور 
صــادر شــد، از جملــه آنهــا بــه فنــاوری بایوجمی بــه 
ترکیــه،  بــه  هیدرولیکــی  تجهیــزات  کره جنوبــی، 
دســتگاه های  ضدعفونی کننــده دســت بــه امــارات 
و عمــان، دســتگاه های مکنــده جمــع آوری مــواد 
کــود دامی بــه قزاقســتان، دســتگاه های  از جملــه 
ــه عــراق، افغانســتان و ترکمنســتان و  جت پرینتــر ب
پکیج هــای تصفیــه فاضــالب بــه افغانســتان اشــاره 

کــرد.
دانــش  خدمــات  و  محصــوالت  دیگــر  قیصــری، 
کشــور در ســال ۹۹ را  بنیــان صــادر شــده بــه خــارج 
ــزی  ــه مال گاز ب ــرداری و ســنجش  پنل هــای نمونه ب
و امــارات، انــواع نــرم افزارهــا و ســامانه ها بــه روســیه، 
گرجســتان و ترکیــه و انــواع آب نماهای مدرن پیش 
ســاخته بــا فناوری هــای نویــن بــه عمــان عنــوان 

کــرد.
بــا  رییــس شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان 
توســط ۴۸  گذشــته  ســال  صــادرات  بیان اینکــه 
شــرکت دانــش بنیــان و واحــد فنــاور مســتقر در ایــن 
کــرد: برخــی از ایــن  گرفــت، تصریــح  مرکــز صــورت 
شــرکت ها بــرای نخســتین بــار وارد عرصــه صــادرات 
شــدند. وی یکــی از برنامه هــای اولویــت دار شــهرک 
علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان را تــالش بــرای ارتبــاط 
واحدهــای فنــاور بــا بازارهای بین المللی با فعالیت 
در عرصه هــای جهانــی و بــا هــدف افزایش صــادرات 
و  خوانــد  بنیــان  دانــش  خدمــات  و  محصــوالت 
ــرد: صــادرات در ســال های ۹۷ و ۹۸  ک خاطرنشــان 

بدلیــل تحریم هــای ظالمانــه بــا ســختی همــراه بــود 
امــا ســال ۹۹ بــا تــالش بیشــتر شــرکت ها بــا افزایــش 

ــدیم. ــه ش آن مواج
وی، ارزش صــادرات محصــوالت و خدمــات دانــش 
بنیــان واحدهــای فنــاور مســتقر در شــهرک را در 
ســال های ۹۶ تــا ۹۹ بــه ترتیــب ۱۲.۷، ۴.۸، ۵.۲ و 

ــرد. ک ۳۷ میلیــون دالر اعــالم 
کیــد بر اینکه ســال گذشــته  قیصــری همچنیــن بــا تا
بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی و شــرایط ناشــی از 
کرونــا، بیشــتر شــرکت های فنــاور مســتقر  شــیوع 
ــی اصفهــان وضعیــت  در شــهرک علمــی و تحقیقات
گــردش مالی این شــرکت ها  خوبــی داشــتند، گفت: 
نســبت بــه ســال ۹۸ معــادل ۲ برابــر افزایــش یافــت و 

بــه ســه هــزار و ۳۵۰ میلیــارد تومــان رســید.
گــردش مالــی داخلــی شــرکت های  وی، جهــش 
عملکــرد  و  موفقیــت  را  اصفهــان  بنیــان  دانــش 
کشــور دانســت و افــزود:  مناســبی در ایــن عرصــه در 
شــهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در ســال جاری 
کیــد رهبــر انقــالب اســالمی بر تولیــد،  بــا توجــه بــه تا
پشــتیبانی و مانــع زدایــی، حمایت هــای خــود از 

واحدهــای فنــاور را توســعه خواهــد داد.
به عنــوان  اصفهــان  تحقیقاتــی  علمــی و  شــهرک 
کز رشــد و پارک های  نخستین ســازمان مؤسس مرا
کشــور فعالیــت اجرایــی خــود را از  علــم و فنــاوری در 
ســال ۱۳۸۰ بــا هــدف حمایــت و هدایــت شــرکت ها 
کنــون  ا و  کــرد  آغــاز  دانش بنیــان  مؤسســات  و 
بیــش از ۵۸۰ شــرکت دانش بنیــان و واحــد فنــاور بــا 
اشــتغال بیــش از هفــت هــزار و ۸۰۰ دانش آموختــه 

دانشــگاهی در آن مســتقر اســت.
این شــهرک دارای ســه پارک علم و فناوری، هشــت 
مرکــز رشــد فنــاوری، پنــج مرکز نــوآوری و شــکوفایی و 
کــودکان و نوجوانــان در ۵۲۰  مرکــز علــم و فنــاوری 

هکتار اســت.
اصفهــان بــه عنــوان اســتان پیشــرو در راه انــدازی 
کــه  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای  و  رشــد  کــز  مرا
رسمی شــکل گیری  زمینه هــای  نخســتین 
شــرکت های دانــش بنیــان را بــه وجــود آورد حــدود 
۱۰ درصــد از واحدهــای فنــاور و دانش بنیان کشــور را 
کشــور در ایــن زمینــه  در خــود دارد و دومیــن اســتان 

اســت.

گفــت: تــا  دبیــر ســتاد انتخابــات اســتان اصفهــان 
ــرای شــرکت در  بیســتم فروردیــن هــزار و ۹۲۶ نفــر ب
انتخابــات شــوراهای روســتایی این اســتان ثبــت 

ــد.  کردن ــام  ن
ــتاد  ــه س ــیه جلس ــژاد در حاش ــی ن ــر رفیع ــی اصغ عل
افــزود:   با ایرنــا  گــو  و  گفــت  در  اســتان  انتخابــات 
کننــدگان بــرای انتخابــات  ۱۴ درصــد از ثبــت نــام 
شــوراهای روســتایی دارای ســابقه عضویــت در ایــن 

شــورا و ۷۶ درصــد فاقــد ســابقه هســتند.
کرد:  دبیر ســتاد انتخابات اســتان اصفهان  تصریح 
حــدود ۶.۵ درصــد ثبــت نام کننــدگان در انتخابات 
شــوراهای روســتا و تیره های عشــایری زن هستند. 
کــرد: ثبــت نــام داوطلبــان انتخابــات  وی اضافــه 
ــا ســاعت  شــوراهای روســتا و تیره هــای عشــایری ت

۱۸ روز یکشــنبه ۲۲ فروردیــن مــاه ادامــه دارد. 
گفــت: درخواســت مــا از داوطلبان ایــن  رفیعــی نــژاد 
کــم و ازدحــام در  کــه بــرای جلوگیــری از ترا اســت 

روزهــای پایانــی بــه صــورت مجــازی ثبت نــام کنند.
کــرد: امــروز شــنبه ۲۱ فروردیــن  وی خاطرنشــان 
پایــان رســیدگی بــه صالحیــت داوطلبان شــوراهای 
ــردا  ــت و ف ــی اس ــای اجرای ــهر در هیات ه اسالمی ش
صــورت جلســات رســیدگی بــه هیــات نظــارت بــرای 

بررســی اعــالم خواهــد شــد. 
اظهــار  اصفهــان  اســتان  انتخابــات  ســتاد  دبیــر 
داشــت: در جلســه امــروز بررســی اقدامــات انجــام 
شــده و برنامــه ریــزی بــرای اجــرای برنامــه زمــان 

گرفــت. اســتان  بنــدی اجــرای انتخابــات صــورت 
از پنــج میلیــون و ۳۰۰ هــزار نفــر  اصفهــان بیــش 
کــه ۸۸ درصــد از  جمعیــت در ۲۴ شهرســتان دارد 

جمعیــت آن در ۱۱۱ شــهر زندگــی می کننــد. 
اسالمی شــهر  شــوراهای  داوطلبــان  نــام  ثبــت 
بطــور  جــاری  اســفند  بیســتم  از  انتخابــات ۱۴۰۰ 
رســمی آغاز شــد. انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر 
و روســتا همزمــان بــا انتخابــات ریاســت جمهــوری 

کشــور برگــزار می شــود. ۲۸ خــرداد در سراســر 

گزارشربخ

شــرایط شــکننده حجــم ذخیــره ســد زاینــده رود 
گــرم پیــش رو را در  کــم آبــی در ماه هــای  زنــگ خطــر 

ــه صــدا درآورد. اصفهــان ب
و  اصفهــان  اســتان  بارشــی  آمــار  بــه  نگاهــی 
سرشــاخه های حوضــه آبریــز زاینــده رود در ســال 
ــه  کاهــش بارندگی هــا نســبت ب آبــی ۱۳۹۹- ۱۴۰۰ از 
مــدت مشــابه ســال گذشــته و بلنــد مــدت حکایــت 
کــه بــا توجــه بــه وضعیــت شــکننده ذخیــره  دارد 
ســد زاینــده رود، رعایــت نکــردن مدیریــت مصــرف 
می توانــد تأمیــن آب آشــامیدنی و بهداشــت بیــش 
از پنــج میلیــون و ۲۰۰ هــزار نفــر مردم ایــن اســتان را 
در تابســتان امســال بــا چالــش جــدی روبــه رو کنــد، 
کــه مســئوالن اصفهــان دربــاره آن در  موضوعــی 

روزهــای اخیــر هشــدار داده انــد.
اســتان اصفهــان بــا اقلیــم خشــک و نیمــه خشــک 
کــم بارشــی، افــت  گرفتــار  گذشــته  در ســال های 
ســطح آب های زیر زمینی، خشــک شــدن قنوات و 
چاه ها و در نهایت فرونشســت زمین شــده اســت و 
نبــود توجــه به مدیریــت مصــرف آب در بخش های 
کشــاورزی و شــرب در اســتان  مختلــف صنعتــی، 

کــرده اســت. مشــکالتی ایجاد 
ــه آخریــن آمارهــا اســتان اصفهــان از ابتــدای  ــر پای ب
ــارش  ــر ب ــون ۱۱۵ میلی مت کن ــر ۹۹( تا ــی )مه ــال آب س
که ایــن میــزان بارندگــی نســبت بــه  داشــته اســت 
گذشــته ۳۰ درصــد و در مقایســه بــا میانگیــن  ســال 

کاهــش نشــان می دهــد. بلندمــدت ۲۸ درصــد 
اســتان  هواشناســی  آمــار  براســاس  همچنیــن 
در  بارشــی  میانگیــن  بختیــاری  و  چهارمحــال 
از  زاینــده رود  کوهرنــگ سرشــاخه اصلــی حوضــه 
کنــون ۷۸۷ میلی متــر اســت  ابتــدای ســال آبــی تا
گذشــته ۹۹۸ میلی متــر  کــه در مــدت مشــابه ســال 
و در بلندمــدت یکهــزار و ۱۹۳ میلی متــر بوده اســت. 
کیســت بارش هــا در سرشــاخه زاینــده رود  آمــار حا
نســبت به ســال گذشــته ۳۴ درصد و در مقایســه با 

کاهــش یافتــه اســت. بلنــد مــدت ۲۱ درصــد 
کنــون تنهــا ۲۳  تا کاهــش بارندگــی ســبب شــده 
درصــد از ســد مخزنــی زاینــده رود آبگیــری شــود 
ــب  ــون مترمکع ــه ۳۳۰ میلی ــروز ب ــا ام ــره آن ت و ذخی
برســد، حجمی کــه البتــه بخــش قابــل توجهــی از آن 

رســوبات داخــل ســد اســت.
ســد زاینــده رود بــا ظرفیــت یــک میلیــارد و ۴۵۰ 
میلیــون مترمکعــب تأمیــن کننــده آب آشــامیدنی، 
اســتان  کشــاورزی  و  صنعــت  زیســت،  محیــط 
حوضــه  از ایــن  و  می شــود  محســوب  اصفهــان 

کاشــان، چهارمحــال و بختیــاری و  مصارفــی بــرای 
یــزد نیــز تعریــف شــده و آب منتقــل می شــود.

گفتــه شــهرام نخعــی رئیــس مشــترکین و  بنــا بــه 
ذخیــره  اصفهــان  منطقــه ای  آب  شــرکت  درآمــد 
کنونــی ســد زاینــده رود نســبت بــه مــدت مشــابه 
گذشــته فاجعــه اســت زیــرا بــرای یــک دوره  ســال 
آبــی ۱۲ ماهــه نزدیــک ۴۰۰ میلیــون مترمکعــب در 
ســال مصــرف آب شــرب اصفهــان بــا احتســاب یــزد 
کاشــان و بیــن ۱۰۰ تــا ۱۲۰ میلیــون مترمکعــب نیــاز  و 
صنایــع اســتان اســت و نجــات باغــات اســتان در 

ــود. ــد ب ــد تأمیــن آب خواه ــز نیازمن ــتان نی تابس
ــی  ــم آب ک ــکالت  ــالی و مش ــان خشکس ــردم اصفه م
امســال را در بهار و تابســتان ۱۳۹۷ نیز تجربه کردند 
کرونا در یک ســال و نیم گذشــته شــرایط  اما شــیوع 
ویــژه ای را رقــم زده و مصــارف خانگــی آب را افزایــش 

داده اســت.
مصرف بهینه آب ضروری است

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان 
درایــن بــاره بــه خبرنــگار مهــر می گویــد: بــا توجــه 
رخ  توجهــی  قابــل  بارش هــای  امســال  به اینکــه 
نــداد مخــزن ســد زاینــده رود ذخیره مناســبی نــدارد 
و بــدون شــک مــردم در مصــرف آب بایــد دقــت 
الزم را داشــته باشــند و تابســتان پیــش رو بــا دقــت 

بیشــتری ســپری شــود.
و  بارندگــی  کاهــش  می افزایــد:  امینــی  هاشــم 
وضعیــت ســد زاینــده رود بــا وجــود شــرایط کرونــا که 
بخشــی از مصــرف آب نیــز متأثــر از آن و مازاد بر پیک 
گرما در تابســتان اســت، شــرایط حوزه تأمین شــرب 
کمی دشــوار می ســازد و نیــاز اســت مــردم  را امســال 
اصفهــان بــا مصــرف بهینــه آب بــرای عبــور از ایــن 

کننــد. شــرایط همراهــی 
و  آب  شــرکت  بهره بــرداری  معــاون  همچنیــن 
کنــون  فاضــالب اســتان اصفهــان بــا اشــاره به اینکــه ا
۲۳ درصــد از ظرفیــت ســد زاینــده رود آب دارد و 
ــد: اولیــن توصیــه  رودخانــه خشــک اســت، می گوی
مــا مدیریــت مصرف اســت؛ همــه مردم و مســئوالن 
کمتریــن مشــکالت  کننــد تــا  اســتان بایــد همــت 
و تبعــات اجتماعــی و مردمــی را بــرای آب داشــته 

باشــیم.
افزایش ۱۲ تا ۱۶ درصدی مصرف آب در اصفهان

و  آب  شــرکت  برنامــه  می افزایــد:  کبــری  ا ناصــر 
گــرم پیــش رو،  بــرای ماه هــای  فاضــالب اســتان 
مدیریت فشــار و توزیع عادالنه آب برای مشــترکین 
اســت تــا بتوان حداقــل آبی را در طبقات اســتاندارد 
بــرای مــردم  مــورد تعهــد شــرکت آب و فاضــالب 

کــرد. فراهــم 

وی بــا اشــاره به اینکــه مــردم و شــرکت آب و فاضالب 
اصفهان شــرایط بحران آب را در ســال ۱۳۹۷ تجربه 
ــه شــرایط  ــا توجــه ب کردنــد، خاطرنشــان می کنــد: ب
ماه هــای  وضعیــت  بارش هــا،  و  رود  زاینــده  ســد 
امســال  امــا  اســت   ۹۷ ســال  هماننــد  رو  پیــش 
کــم خواهــد بــود  کرونــا حا شــرایط خاصــی بــه دلیــل 
زیــرا شــیوع این بیمــاری مصــرف آب را در شــهرهای 
مختلــف اســتان بیــن ۱۲ تــا ۱۶ درصــد بــاال بــرده 
و ایــن امــر شــرایط تأمیــن و توزیــع را بــرای شــرکت آب 

ــت. ــرده اس ک ــوارتر  ــالب دش و فاض
جیره بندی آب را هیچ وقت مد نظر نداشته و 

نداریم
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
کمــک  کیــد بر اینکــه همراهــی مــردم  اصفهــان بــا تا
از بحــران و شــرایط ســخت  بــرای عبــور  ویــژه ای 
کــرد، تصریــح می کنــد: شــرکت آب و  امســال خواهــد 
فاضــالب در هدف گــذاری هیــچ وقــت جیــره بنــدی 

را مــد نظــر نداشــته و نــدارد.
شــرایط  ســد  ذخیــره  حجــم  می گویــد:  وی 
شــکننده ای دارد بــا وجود ایــن بــه لطــف و رحمــت 
الهــی، بارش هــای بهــاری و تغییراتــی در حجــم و 
آورد آب از آســمان بــرای اســتان امیــد داریــم اما ایــن 
کافــی نیســت و نیــاز اســت مــردم بــه مصــرف بهینــه 

کننــد و شــرکت آب و فاضــالب نیــز در  کمــک  آب 
در  اقداماتــی  مــردم  بــه  بهتــر  خدمــات  راســتای 

دارد. کار  دســتور 
بــرای مســاعد شــدن  امیــدواری  ابــراز  بــا  کبــری  ا
وضعیــت ســد زاینــده رود، می افزایــد: وظیفــه فنــی 
شــرکت آب و فاضــالب و وظیفــه فرهنگــی مــردم 
کــه اســتان  کــه نــه تنهــا امســال  اقتضــا می کنــد 
کــم بــارش و خشــک تر شــده بلکــه همــه ســال ها 
اقداماتــی متناســب بــا اقلیــم خشــک این خطــه در 

گیرنــد. پیــش 
۲۷ لیتر صرفه جویی روزانه راهکار برون رفت 

از بحران آب
معــاون بهــره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
فرهنــگ  اســت  نیــاز  می کنــد:  کیــد  تا اصفهــان 
کنون  مصرف در کشــور و اســتان ما تغییر کند؛ هم ا
ســرانه مصــرف هــر فــرد در اصفهــان بیــن ۱۵۱ تــا ۱۵۷ 

لیتــر در شــبانه روز اســت.
کبــری می افزایــد: شــرکت آب و فاضــالب اســتان  ا
اصفهــان ۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار مشــترک و جمعیتــی 
تحــت  را  نفــر  هــزار  و ۸۰۰  میلیــون  چهــار  حــدود 
و  آب  مشــترکان  بجــز  آمــار  که ایــن  دارد  پوشــش 
کاشــان اســت و در مجمــوع جمعیــت  فاضــالب 
اســتان اصفهــان بــه بیــش از ۵ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 

گر ایــن جمعیــت روزانــه در مصرف  نفــر می رســد کــه ا
کننــد و ســرانه  خــود ۲۰ تــا ۲۷ لیتــر صرفــه جویــی 
ــه ۱۳۰ لیتــر در شــبانه روز )ســرانه  مصــرف هــر فــرد ب
مصــرف در اروپــا( برســد اســتان بــا صرفــه جویی ایــن 
ــور  ــران عب ــه ای از بح ــچ دغدغ ــدون هی ــدار آب ب مق

می کنــد.
راهکارهای ساده و کم هزینه برای مصرف 

بهینه آب
وی بــا بیان اینکــه هــر خانــواده اصفهانــی بــا توجــه 
بــه فرهنــگ خــود می توانــد مصــرف آب را مدیریــت 
ــروری  ــارف غیرض ــی مص ــد: برخ ــار می کن ــد، اظه کن
اســت بــرای مثــال بــا آبــی که برای شســتن ســبزی و 
میوه اســتفاده شــده اســت می توان گل ها و باغچه 
با ایــن  و  اســت  را آب داد؛ ایــن »بازچرخانــی آب« 
بــه فاضــالب  روش ســاده حجمــی از آب تبدیــل 

نمی شــود.
معــاون بهره بــرداری شــرکت آب و فاضــالب اســتان 
ــا بیان اینکــه اســتفاده از ســردوش های  اصفهــان ب
کاهنــده، مصــرف آب را کم می کنــد، ادامه می دهد: 
گــرم  کــه در هنــگام اســتحمام بــرای  آب ســردی 
کــرده و در  شــدن هــدر مــی رود می تــوان ذخیــره 
کــرد یا ایجــاد ســایه بــان  گلخانــه اســتفاده  باغچــه و 
تــا ۳۰  تابســتان دســتکم  آبــی در  کولرهــای  روی 

کــم می کنــد. کولــر را  درصــد مصــرف آب 
وی خاطرنشــان می کند: ایــن مــوارد حداقل هایــی 
بــرای  آن  رعایــت  و  انجــام  امــکان  کــه  اســت 
بــه  مــردم وجــود دارد و حتــی مردمی کــه  عمــوم 
لحــاظ شــرایط اقتصــادی تــوان خریــد تجهیــزات 
بــا  می تواننــد  نیــز  نــدارد  را  کاهنــده  گران قیمــت 
بهینــه  مصــرف  بــه  ســاده  کارهــای  انجام ایــن 
کنــد  کــه اراده  کننــد؛ هــر خانــواده ای  کمــک  آب 
صرفه جویــی در مصــرف آب امــکان پذیــر اســت.

آبرسانی سیار بیش از ۱۷۰ روستای اصفهان
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان بــا 
از  زراعــی  بارش هــای ســال  بیان اینکــه میانگیــن 
کنــون ۱۱۵ میلی متــر بــوده اســت   ابتــدا )مهرمــاه( تا
می گویــد: تازه تریــن مطالعــات در یــک دوره ۱۰ ســاله 
ــتان  ــاحت اس ــد از مس ــد ۷۵.۲ درص ــان می ده نش
آبــی اســت و  کــم  و  اصفهــان درگیــر خشکســالی 
خشــکی رودخانه زاینده رود ســبب شــده بســیاری 
از چاه هــای اطــراف خشــک و کیفیــت آب آن هــا کم 

شــود.
ــی  ــم آب ک ــرات  ــد: اث ــروش می افزای ــه ف ــور شیش منص
اســتان  مناطــق  اغلــب  در  زمیــن  فرونشســت  و 
مشــاهده می شــود، دشــت اصفهــان ســاالنه بیــن 

۱.۵ تــا ۲ متــر افــت آبخوان و بین ۱۵ تا ۲۰ ســانتی متر 
کــه در دشــت پیرامون زاینــده رود،  فرونشســت دارد 
اصفهــان، برخــوار، کاشــان، دامنــه، مهیــار، شــهرضا 
رخ داده و نبــود بــارش و خشــکی ســبب تقویــت 
شــده  غبــار  و  گــرد  جدیــد  کانون هــای  و ایجــاد 
کــم آبــی و  که این هــا اثــرات غیــر مســتقیم  اســت 

ــر اســتان اســت. خشکســالی ب
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
هــم  روســتا   ۱۷۰ از  بیــش  می کنــد:  خاطرنشــان 
کنــون بــا تانکــر آبرســانی می شــود و پیش بینــی  ا

شــده تــا تابســتان بــه ۳۰۰ روســتا نیــز برســد.
ــات  ــا و اقدام ــم پیگیری ه ــد: برغ ــه می ده وی ادام
شــرکت آب و فاضــالب اســتان اصفهــان در اجــرای 
بخش هــای  در  آب  بهینــه  مصــرف  طرح هــای 
خانگــی، اداری و صنعتــی، مدیریــت بحــران نیــز 
ــرد  ک ــالغ  ــه ویــژه صنایــع اب ــه همــه دســتگاه ها و ب ب
باشــند،  داشــته  سیســتم  در  را  آب  بازچرخانــی 
کار قــرار دهنــد و  اســتفاده از پســاب را در دســتور 
فضای ســبز را به سیســتم های نوین آبیاری مجهز 

کننــد.
مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
می افزایــد: آب شــرب در ۱۱۰ شــهر اســتان از فضــای 
حــذف  همچنیــن  اســت؛  شــده  تفکیــک  ســبز 
چمــن و اســتفاده از روش هــای بهینــه آب در همــه 
بخش هــا بــه شــهرداری ها ابــالغ شــده و بایــد آب 
کننــد. مــورد نیــاز فضــای ســبز را از پســاب ها تأمیــن 

فــروش می گویــد: در جلســات ســازگاری  شیشــه 
ســازمان های  شــد  مقــرر  اســتان  آبــی  کــم  بــا 
بــرای بخــش  کشــاورزی و آب منطقــه ای  جهــاد 
کشــاورزی نیــز تدبیر اندیشــیده و راهــکار مناســب 
ارائــه کننــد و در ایــن زمینــه نیــز تدویــن برنامه هایــی 
کــم آبــی در حــال پیگیــری  در قالــب ســازگاری بــا 
و  اســتان  کنــون  تا بارش هــای  وضعیــت  اســت. 
کاهــش قابــل  سرشــاخه های زاینــده رود بیانگــر 
مالحظــه نســبت بــه دو ســال اخیــر اســت، این در 
کــه نبــود تــوازن بیــن منابــع و مصــارف  حالــی اســت 
نیــز وضعیــت حوضه زاینــده رود را در شــرایط کنونی 
بحرانی تــر می کنــد و حتــی بهره بــرداری از ســامانه 
کــه مســئوالن  بــزرگ  بــه اصفهــان  دوم آبرســانی 
ــد بهــار امســال در  کــرده بودن اســتان پیشــتر اعــالم 
مــدار قــرار می گیــرد، بــا توجــه بــه وضعیــت بارش ها و 
ذخیــره فاجعه بار ســد زاینــده رود تأثیری بر کاهش 
ــد داشــت و چنیــن شــرایطی توجــه  بحــران نخواه
جدی تــر بــه مدیریــت مصــرف آب را بیــش از پیــش 

می ســازد. ضــروری 

زنگ خطر تشنگی اصفهان در تابستان ۱۴۰۰ به صدا درآمد

گفــت:  اصفهــان  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
اشــتغال معلــوالن،  موضوعاتــی چــون ۳ درصــد 
نــاوگان حمــل و نقــل شــهری آنهــا، ســفرهای درون 
از  شــهری  مبلمــان  از  اســتفاده  رایــگان،  شــهری 
کــه بایــد بــه صــورت جدی تــر بــه آن  مباحثــی اســت 

شــود. پرداخــت 
گفت وگــو بــا تســنیم، بــا اشــاره بــه  ولی الــه نصــر در 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری و نامگــذاری ســال 
و  پشــتیبانی ها  تولیــد،  »ســال  عنــوان  بــه   1۴۰۰
مانع زدایی هــا« اظهــار داشــت: بــا توجــه بــه شــعاری 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــرای تمامی نهادهــا و 
کردنــد و بــا توجــه بــه رســالتی   وزارتخانه هــا ترســیم 
کــه در ســازمان بــه عهــده مــا اســت؛ باید ایــن مهــم را 
ســرلوحه فعالیت هــا قــرار داده تــا بتوانیــم اشــتغال را 

بــه وضعیــت بهتــری برســانیم.
گذشــته  ســال های  در  بیان اینکــه  بــا  وی 
ســازمان بهزیســتی بــا ارائــه وام در قالــب وام هــای 
خوداشــتغالی و ایجــاد اشــتغال  مددجویــان، فعــال 
بــوده اســت، ادامــه داد: جامعــه هــدف ســازمان 
و  فعــال  بســیار  اشــتغال  بــا  رابطــه  در  بهزیســتی 
کــه  کــه بتواننــد بــا حمایت هایــی  مشــتاق هســتند 
ســازمان بهزیســتی از آنهــا انجــام می دهــد اشــتغال 
کننــد. مدیــرکل بهزیســتی  پایــدار بــرای خود ایجــاد 
گذشــته بــا بهــره  اســتان اصفهــان، افــزود: ســال 
کشــور،  کــز مثبــت زندگــی  در سراســر  بــرداری از مرا
دسترســی مــردم بــه خدمــات ســازمان تســهیل 

شــد.
کــرد: اســتان اصفهــان  نیــز بــا افتتــاح 9۴  وی بیــان 

کلیــه پرونده هــای  مرکــز مثبــت زندگــی و حــذف 
فیزیکــی و ایجــاد پرونده هــای الکترونیکــی بــه ارائــه 
خدمــات بهینــه می پــردازد بنابرایــن بــا الکترونیکی 
شــدن پرونده ، نظارت بیشــتر و منســجم تر خواهد 
بــود. نصــر بــا بیان اینکــه 11 هــزار نفــر در ســطح کشــور 
کار هســتند،  کــز مثبــت زندگــی، مشــغول بــه  در مرا
گفــت: امیــدوار هســتیم بتــوان  بــا آموزش هــای الزم 
بــه پرســنل، خدمــات خوبــی بــه جامعــه هــدف 
ارائــه بدهیــم. وی خاطرنشــان کرد: از دیگر مســائل 
مــد نظــر بهزیســتی اســتان، بحــث  قرارگاه هــای 
اجتماعــی و ادامــه اجــرای طــرح هــر مــاه یــک محلــه 
کــه بــا  کــه بــا همــکاری  یــک میــز خدمــت اســت 
نهادهــای اجتماعــی، پایگاه هــای بســیج، ســپاه و 
کــه بــه عنــوان یکــی از نهادهــای مردمــی در  مســاجد 
دل مــردم در حاشــیه نشــینی و در مناطــق محــروم 
بــا  و  تعمیــم   را  همکاری هــا  می کنــد  فعالیــت 
گذشــته  شناســایی مددجوهــا، خدماتــی بیــش از 
کار و خیابان  کودکان  ارائه دهیم. نصر ســاماندهی 
کــرد  را از اولویت هــای دیگــر در ســال جدیــد عنــوان 
گفــت: بیــش از 1۰ ارگان مســئولیت ســاماندهی  و 

ولــی  دارد  عهــده  بــه  را  خیابــان  و  کار  کــودکان 
متاســفانه بعضــی از دســتگاه ها، اطالعاتــی در ایــن 
زمینــه ندارنــد و در جلســاتی که دعوت می شــوند یا 
کــه قدرت  کارشناســان  حضــور پیــدا نمی کننــد یا بــا 

تصمیم گیــری ندارنــد، شــرکت می کننــد.
وی ادامه داد:  با همکاری اســتانداری، دادســتانی 
ــت دادســتانی جلســات را پیــش خواهیــم  و معاون
رابطــه  در ایــن  کــه  دســتگاه هایی  کلیــه  و  بــرد 
گرفــت تــا  کار خواهیــم  مســئولیت  دارنــد را بــه پــای 
کــه عضــو  بــا یــک مطالبــه عمومــی از دســتگاه هایی 
کار و خیابان هســتند  کودکان  شــورای ســاماندهی 

کننــد. ــاره عمــل  بــه وظایــف خودشــان درایــن ب
از  یکــی  اصفهــان،  اســتان  بهزیســتی  کل  مدیــر 
کــه مغفــول مانــده را اجرایی شــدن  قانون  کارهایــی 
و  برشــمرد  معلــوالن،  حقــوق  از  حمایــت  جامــع 
و  شــده  ابــالغ  قانــون  سال هاســت این  افــزود:  
کــم و بیــش بــه آن پرداخته انــد ولــی  دســتگاه ها 
متاســفانه آن گونــه کــه در قانــون دیــده شــده و بایــد 
کــرد و حقــوق  بــه معلــول بــه عنــوان شــهروند نــگاه 

کــرد، نــگاه نشــده اســت. حقــه اش را پرداخــت 
درصــد  چــون  ۳  موضوعاتــی  کــرد:  تصریــح  وی 
اشــتغال معلــوالن، نــاوگان حمــل و نقــل شــهری 
آنهــا، ســفرهای درون شــهری رایــگان، اســتفاده 
کــه بایــد بــه  از مبلمــان شــهری از مباحثــی اســت 
صــورت جدی تــر بــه آن پرداخــت و در ســال 1۴۰۰ 
کــه  کــه همــه دســتگاه هایی  دنبال ایــن هســتیم 
در ایــن زمینــه مســئولیتی دارنــد، بــه وظایــف خــود 

کننــد. عمــل 

برنامه های سال جدید سازمان بهزیستی در اصفهان؛ 

از سازماندهی کودکان کار تا اشتغال و مسکن معلوالن
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مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: شبکه 
اصفهــان از اول مــاه مبــارک رمضــان برنامه هــای 
“یک شــهر ضیافت« ویژه افطار و«بهشــت اجابت« 

ویــژه ســحر را تهیــه و پخــش می کنــد.
بهــرام عبدالحســینی مدیرکل صــدا و ســیمای مرکز 
اصفهــان در خصــوص ویژه برنامه هــای ماه رمضان 
ــهر  ــک ش ــه »ی ــژه برنام ــت: وی گف ــان،  ــبکه اصفه ش
ضیافــت« بــه صــورت زنــده بــه تعــداد ۳۰ برنامــه و هر 
برنامــه بــه مــدت ۷۰ دقیقــه با همکاری دادگســتری 
زندان هــا،  کل  اداره  دادســتانی،  اســتان،  کل 
ســتاد دیــه اســتان و عمــوم مــردم نــوع دوســت 
اصفهــان تولیــد و بــه احــکام و مناســک اجتماعــی 
مــاه رمضــان، اخــاق مــداری و ســبک زندگــی اهــل 
بیــت، اهمیــت روزه داری، امربــه معــروف و نهــی از 
منکــر و آزادی زندانیــان جرائــم غیر عمــد و کمک به 

ــردازد. ــد می پ ــان نیازمن ــواده زندانی خان
او ادامــه داد: ویــژه برنامــه »بهشــت اجابــت« نیــز در 
۳۰ قســمت و هــر برنامــه بــه مــدت ۷۵ دقیقــه در 
هنــگام ســحر بــه  اهمیــت ســحرخیزی و عبــادت در 
ســحر، احــکام و مناســک اجتماعــی مــاه رمضــان، 
اخــاق مــداری و ســبک زندگــی اهــل بیــت )ع(، 
معرفــی علمــای پیشــین  اصفهــان و بیــان زندگــی 

آن هــا می پــردازد.
کــرد:  مدیــرکل صــدا و ســیمای مرکــز اصفهــان بیــان 
برنامــه »جــزء خوانــی قــرآن« بــه صــورت زنــده هــر روز 
صبــح و عصــر بــه مــدت ۶۰ دقیقــه پخــش می شــود. 
برنامــه »پزشــکی ســیب« بــه تعــداد ۳۰ برنامــه و هــر 
برنامــه بــه مــدت ۵۵ دقیقــه بــه مســائل ارتقــای 
فرهنــگ تغذیــه، ســبک زندگــی و بهداشــت فــردی 
ــام مبــارک  و ارائــه راهکار هــای مناســب تغذیــه در ای

رمضــان می پــردازد.
کــرد: همچنین ایــن شــبکه  عبدالحســینی عنــوان 
در ایــام مــاه مبــارک رمضــان عــاوه بــر پخــش فیلــم 
برنامه هــای  مــاه،  متناســب این  ســریال های  و 
ویــژه  »چلچــراغ«  علمــا،  ســرو«ویژه  »حدیــث 
خانــواده، »بــه وقــت خانــه« بــا موضــوع هــم افزایــی 
بــرای ارتقــای نشــاط امیــد و ســامت اجتماعــی، 
بــا موضوعــات ســبک زندگــی  »پرانتــز )جــوان( » 
زندگــی،  مهــارت  کارآفرینــی،  فرهنــگ  اســامی، 
حقــوق شــهروندی و صداقــت در تعامــات فــردی و 
اجتماعی و همچنین برنامه های معارفی و احکام 

را در طــول روز تهیــه و پخــش می کنــد.

افطار وسحرهای ماه 
مبارک رمضان با شبکه 

اصفهان
خبرربخ

گزارشربخ

بیــن  تفاهم نامــه  امضــای  می رســید  نظــر  بــه 
بــرای  اصفهــان  فرهنگــی  میــراث  و  شــهرداری 
ســاماندهی وضعیــت تپــه اشــرف، مهــر پایانــی بــر 
غفلــت طوالنــی از ایــن محوطــه باســتانی باشــد، اما 
سرپرســت هیــأت کاوِش ایــن تپــه خبــر می دهــد که 
گــره ای  حتــی تفاهم نامــه هــم تــا بــه امــروز نتوانســته 

کنــد. کاف مشــکات آن بــاز  از 
اللهیــاری،  فریــدون  کــه  بــود  اســفندماه  دوم 
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اصفهــان خبــر داد: »در 
جلســه ای مشــترک بــا شــهردار اصفهان و جمعــی از 
مســئوالن شــهری، مواردی از قبیل ادامه عملیات 
و  محوطه ســازی  مــوزه،  ســایت  کاوش، ایجــاد 
ســاماندهی تپــه اشــرف اصفهــان بررســی شــد و بــا 
توجــه بــه بررســی های انجام شــده، تفاهم نامــه ای 
که طبق آن، شــهرداری  به امضای دو طرف رســید 
کل  کارشناســان اداره  اصفهان با نظارت مســتقیم 
صنایع دســتی  و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث 
محوطه ســازی  و  ســاماندهی  عملیــات  اســتان، 
ضلــع شــمالی تپــه اشــرف اصفهــان را آغــاز خواهــد 
کــرد.« امــا تــا بــه امــروز، از عملیاتــی شــدن وعــده 
کــه چــراغ امیــد را بــرای نجات ایــن تپــه  ســاماندهی 
باســتانی در دل دوســتداران میــراث شــهر روشــن 
ــه  ک ــود، هیــچ خبــری نشــده اســت؛ چنــان  ــرده ب ک
مرمت شــده  ســقاخانه  جلــوی  حائلــی  نصــب  از 
چهــارراه نقاشــی، بــرای جلوگیــری از ســرقت مجــدد 

کاشــی های آن هــم خبــری نیســت...
کاوش در  علیرضــا جعفــری زنــد، سرپرســت هیــأت 
تپــه اشــرف دربــاره وضعیت ایــن تپــه باســتانی پــس 
از انعقــاد تفاهم نامــه ســاماندهی و نجــات بخشــی 
کاوش  هفتــم  فصــل  وقتــی  می گویــد:  به ایســنا 
کــف خیابــان مشــتاق انجــام دادیــم،  تپــه اشــرف را 
شــهردار اصفهــان از پــروژه بازدیــد و اظهــار عاقــه 
کردنــد کــه کاوش تپــه بــا همــکاری شــهرداری انجام 
کــه ســاماندهی نمــای  کردنــد  شــود و بعــد، تصریــح 
بــه  رو  کــه  باســتانی  محوطــه  شــمالی این  ضلــع 

خیابــان اســت، اولویــت دارد.
گفتیــم مســائل  او ادامــه می دهــد: مــا پذیرفتیــم و 
کــه در آن اســتخوان اســب،  مربــوط بــه بخشــی 
کشف شــده  کارگاه ذوب فلــز و...  اســکلت انســان و 
ــایر  ــرای س ــم و ب ــل می کنی ــی ح ــراث فرهنگ ــا می را ب
مســائل هــم بــا شــهرداری بــه تفاهــم می رســیم 
کــه اســفندماه تفاهم نامــه ای  و همیــن هــم شــد 
منعقــد شــد. حتــی بــه مرحلــه امضــای قــرارداد 
کاوش هــم رســید، امــا یکــی از شــهرداران میانــی 

گرفــت  را  کار  روی  پیــش  جلــوی  کارشــکنی  بــا 
کاوش را میــراث  کــه هزینــه  چــون معتقــد اســت 
کند. ایــن باستان شــناس،  بایــد تقبــل  فرهنگــی 
خاطرنشــان می کنــد: متأســفانه بهره برداری هــای 
تبلیغاتــی علی حــده ای از وعــده وعیدهــا می شــود، 
کار بــه مرحلــه عمــل  امــا در همــان حــد می مانــد و 

نمی رســد.
کــه  اســت  زند ایــن  جعفــری  گایه هــای  از  یکــی 
کــردن دو نیوجرســی روی تپــه  شــهرداری بــا خالــی 
اشــرف، پایــان جــوالن موتورســیکلت ها را روی آن 
کــرده، امــا هنــوز هم ایــن ترددهــا وجــود دارد،  اعــام 
گرچــه بارها این  کافی نیســت و ا چــون تعــداد موانع 
مســئله را به شــهرداری منطقه چهار گوشــزد کرده، 
کــه: »نداریــم و نمی توانیم.« ایــن در  پاســخ شــنیده 
کــه شــهرداری در فاصله ای انــدک بــا  حالــی اســت 
تپه، در نزدیکی محل سابق نمایشگاه بین المللی 
اصفهــان به تازگی تعــداد زیادی از این نیوجرســی ها 
ــرده  ک ــه  ــین ها تخلی ــری از ورود ماش ــرای جلوگی را ب
گذاشــتن  بی پاســخ  و  بی توجهی هــا  اســت. این 
تپــه  در  کاوش  هیــأت  سرپرســت  تماس هــای 
تام االختیــار میــراث در ایــن  کــه نماینــده  اشــرف 
محوطــه بــرای پیگیــری امــر ســاماندهی و نظــارت 
کار شــهرداری هــم هســت، باعــث شــده او پــس از  بــر 
کــه خیلــی  مدت هــا دوندگــی، به ایــن نتیجــه برســد 
از مدیــران تنهــا در ظاهــر خودشــان را بــه میــراث 
فرهنگــی عاقه منــد نشــان می دهنــد، امــا در باطن 
کوچک تریــن شــناختی از اهمیت ایــن امــر نداشــته 
و الجــرم همــکاری الزم را بــرای بهبــود وضعیــت تپــه 

اشــرف ندارنــد.
شــهرداری  می کنــد:  خاطرنشــان  زنــد  جعفــری 
کــه بتوانــد ظــرف  اصفهــان آن قــدر توانایــی دارد 

کنــد،  کوتاهــی مســئله تپــه اشــرف را حــل  مــدت 
کــه  امــا متأســفانه برخــی دیدگاهشــان این اســت 
دربســت این محوطــه باســتانی را از میــراث تحویــل 

کننــد! بگیرنــد و آن را بــه فضــای ســبز تبدیــل 
مؤلــف کتــاب »اصفهــان پیــش از اســام« می افزاید: 
کــه شــهرداری در بحــث تأمیــن هزینــه  گــر قــرار بــود  ا
کاوش همراهــی الزم را بــا میــراث فرهنگــی نداشــته 
باشــد دیگــر چــه نیــازی بــه آن  همــه گفتگو و جلســه 

و عقــد تفاهم نامــه بــود؟
کوچک تریــن  ــر شــهردار اصفهــان  گ ــه عقیــده او، ا ب
ــه میــراث فرهنگــی داشــته باشــد،  عاقــه ای هــم ب
و عاقــه عاری انــد،  عــرق  از ایــن  کــه  او  اطرافیــان 
گــوش می اندازنــد تــا  آن قــدر دســتوراتش را پشــت 

درد، نــه درمــان بلکــه فرامــوش شــود.
ــا  ــان ام ــار اصفه ــه چه ــهردار منطق ــوان، ش ــا اخ رض
نشــدن  اجرایــی  چرایــی  بــر  مبنــی  سؤال ایســنا 
تفاهم نامــه تپــه اشــرف را این گونــه پاســخ می دهــد: 
نجات بخشــی تپه اشــرف در راســتای وظایف ذاتی 
مدیریــت شــهری اســت و بــا توجــه بــه وضعیــت 
کالبدی این محدوده، برای  نابســامان و نامطلوب 
ســاماندهی و نجــات بخشــی آن ورود و جلســات 
مختلفــی را بــا مشــارکت و همــکاری اداره میــراث 
کردیــم تــا بتوانیم ایــن قســمت از  فرهنگــی برگــزار 
کــه یکــی از نقــاط برخــوردار و قابل توجــه آن  شــهر 

ــم. کنی ــارج  ــی خ ــرایط فعل ــت، از ش اس
او می افزایــد: طی ایــن مــدت جلســات متعــددی 
کارشناســان، مســئوالن بلندمرتبــه مدیریــت  بــا 
گــروه  کل میــراث و  شــهری، شــورای شــهر، اداره 
که بر همین اســاس تفاهم نامه ای  کاوش داشــتیم 

کلــی میــان مــا تنظیــم شــد.
اخــوان تصریــح می کنــد: قرار بود که کار ســاماندهی 

خیابــان  جــداره  و  اشــرف  تپــه  شــمالی  بدنــه  از 
مشــتاق شــروع شــود، منتهــا بــه ریــز قراردادهایــی 
نیــاز بــود و بایــد تنظیــم می شــد. اولیــن قــرارداد 
گــروه باستان شــناس بــود، امــا هزینــه ای  مربــوط بــه 
کــرده بودنــد بــاال بــود و در صــورت تأمیــن  کــه اعــام 
هــم مشــکل اصلــی ســاماندهی، نجــات بخشــی و 
کــه مدنظــر مدیریــت  اصــاح ســیما و منظــر حــل 

شــهری اســت، حــل نمی شــد.
شــهردار منطقــه چهــار اصفهــان ادامــه می دهــد: به 
کــه بــا مبلــغ پیش بینی شــده   ایــن نتیجــه رســیدیم 
گرفــت و بنــا شــد  خروجــی از ایــن بخــش نخواهیــم 
کارشناســان  ــا حضــور  ــاز هــم جلســات مشــترک ب ب
گروه باستان شــناس  شــهرداری، میــراث فرهنگی و 
کــه بــه لحــاظ  کنیــم  داشــته باشــیم تــا راهــی را پیــدا 
سیما و منظر شهری و نجات بخشی و ساماندهی 

بیشــترین خروجــی را داشــته باشــد.
او می گویــد: بــا توجــه بــه وســعت هفــت هکتــاری 
مجموعــه تپــه اشــرف، کاوش در آن بســیار هزینه بــر 
اســت و قــرار بر این شــده که ابتــدا محوطه فازبندی 
و کارشناســی شــود، سپس بر اســاس اولویت بندی 

کنیــم. کار را شــروع  و بــا مشــارکت دوســتان 
کرونــا را دلیــل  اخــوان، تعطیــات عیــد و شــیوع 
تعویق ایــن امــر می دانــد و اعــام می کنــد: بــه دنبــال 
آنیــم تــا در اولیــن فرصــت جلســه ای داشــته باشــیم 
کار در ایــن  و بــه تفاهم نامــه ای مجــدد بــرای شــروع 

محــدوده برســیم.
شــهردار منطقــه چهــار اصفهــان یــادآور می شــود که 
تفاهم نامــه بیــن شــهرداری و میــراث، یــک توافــق 
کلــی بــرای همــکاری مدیریــت شــهری و میــراث 
فرهنگــی به منظــور ســاماندهی و نجــات بخشــی 
کالبــد  احیــای  و  اصــاح  لحــاظ  بــه  اشــرف  تپــه 
ــی  نامطلــوب شــهر در ایــن منطقــه اســت و عملیات
کارشناســی  کار  بــه  منــوط  را  تفاهم نامــه  شــدن 
بیشــتر می داند، چــرا که ایــن اولین تجربه همکاری 
شــهرداری و میــراث در ایــن زمینه اســت و به محض 
جمع بنــدی، منجــر بــه عقــد قــرارداد و اجــرا خواهــد 

شــد.
کــه شــهرداری منطقــه چهــار اصفهــان،  امیــد اســت 
فرصــت  اولیــن  در  کــرده،  اعــام  کــه  همانطــور 
میــراث فرهنگــی  بــا  را  گفت وگــو و همــکاری الزم 
گذشــت روزهــا و ماه هــای  ــا پــس از  داشــته باشــد ت
گــزارش بعــدی اعــام  دیگــر، ناچــار نباشــیم بــرای 
کنیــم: »  وضعیــت تپــه اشــرف از ایــن تیتــر اســتفاده 
وقتــی تپــه اشــرف می مانــد و تفاهــم نامه هایــش«.

وقتیتپهاشرفمیماندوتفاهمنامهاش

گهی فقدان سند مالکیت آ
شــماره نامــه: 1۴۰۰8۵۶۰2۰۰۶۰۰۰191، تاریــخ ارســال نامــه: 1۴۰۰/۰1/1۶، آقــای محمــد 
کــه  روح الهــی ورنوســفادرانی فرزنــد حســین بــه اســتناد یــک بــرگ استشــهادیه محلــی 
کــه ســند مالکیــت ششــدانگ  گواهــی شــده مدعــی اســت  هویــت وامضــا شــهود رســمًا 
کــه در  ک شــماره 17۰/22۰۶ واقــع در خمینــی شــهر بخــش 1۴ ثبــت اصفهــان  پــا
ــام نامبــرده ثبــت و صــادر و  ــه ن ک ذیــل ثبــت ۶۳78۶ ب صفحــه ۵۶۶ دفتــر 28۰ امــا
گردیــده و بــه موجــب ســند رسمی شــماره 7۴1۶۶، 1۳88/۰7/28 دفترخانــه  تســلیم 
اســناد رسمی شــماره ۴۶ خمینــی شــهر بــه او انتقــال قطعــی یافتــه و معاملــه دیگــری 
هــم انجــام نشــده بــه موجــب ســند ۵۴۰8، 1۳9۰/11/11 دفتــر ۳۰1 نــزد بانــک مســکن 
گــم شــدن یــا از بیــن رفتــن جابــه جایــی از بیــن رفتــه مفقــود شــده  رهــن اســت نحــوه 
اســت و چــون درخواســت صــدور المثنــی ســند مالکیــت نامبــرده را نمــوده طبــق 
کــه  گهــی میشــود  تبصــره یــک اصاحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهــی ذکــر شــده( نســبت بــه آن یــا  هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهــی تــا ده روز به ایــن  وجــود ســند مالکیــت مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
کتبــًا ضمــن اراده اصــل ســند مالکیــت و ســند معاملــه  اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را 
گــردد.  کننــده مســترد  تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــا ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود  ا
المثنــی ســند مالکیــت مرقــوم صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد. رئیــس اداره 

ک خمینــی شــهر نبــی الــه یزدانــی - 112۰۶2۳ / م الــف ثبــت اســناد و امــا
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

حــدود  تحدیــد  چــون   ،1۴۰۰/1/1۵ تاریــخ:   ،1۴۰۰/2۰27۰۰۵7۳۵ شــماره: 
کارگاه 2۶8 فرعــی از ۳1 اصلــی واقــع در بخــش 18 ثبــت اصفهــان  ششــدانگ یکبــاب 
خ 1۳99/۰8/2۵ صــادره از هیــات حــل اختــاف  کــه طبــق رای شــماره 1۵۵97 مــور
فاقــد  ســاختمان های  و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون  موضــوع 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه  ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــا
ملــک مرقــوم بــه نــام خانــم احتــرام اعرابــی فرزنــد شــکراله نســبت بــه ششــدانگ 
ک ۳1 واقــع در بخــش  گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــا صــادر 
18 ثبــت اصفهــان قانــون نبــوده اســت اینک بنابــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 
1۵ قانــون ثبــت و برطبــق تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم 
روز دوشــنبه تاریــخ 1۴۰۰/۰2/18 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد 
کــه در  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  ــه  گهــی ب ــذا بموجب ایــن آ آمــد. ل
ک  روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــا
مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی 
ــد  ــون ثبــت معتــرض بای روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آییــن نامــه قان
ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت 
ــه  ــن منطق ــود را به ای ــوی خ ح دع ــر ــی ط گواه ــدام و  ــی اق ــاح قضای ــع ذیص ــه مراج ب
ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن  بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی 
گهــی: 1۴۰۰/۰1/2۳ - شــبان  را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار آ

رئیــس ثبــت منطقــه شــرق اصفهــان - 1118۶97 / م الــف
گهی فقدان سند مالکیت آ

آناهیتــا درخشــش  تاریــخ: 1۴۰۰/1/18، نظربه اینکــه خانــم  شــماره: 2۰27۰۰1۰8۵، 
 1۴۰۰/1/17  ،۳19۵7 شــماره:  شــهود  استشــهاد  بــرگ  دو  تســلیم  بــا  بهــروز  فرزنــد 
دفترخانــه اســناد رسمی شــماره ۴7 اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن یــک جلــد ســند 
ک 1۵191/7۵71 بــه شــماره  مالکیــت مربــوط بــه نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــا
ک  چاپــی ۳۳2۵۵1 و شــماره ثبــت 7۳1۳2 موردثبــت در صفحــه 1۳7 دفتــر ۳7۶ امــا

کــه بــه موجــب ســند صلــح 98۰79، 1۳87/۰۴/1۶ دفترخانه  بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
۴7 اصفهــان بنــام نامبــرده منتقــل شــده و مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده  گردیــده و ا کشــی مفقــود  اســباب 
اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه  گهــی می شــود. چنانچــه  ثبــت در یــک نوبــت آ
گهــی  ــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ ــا وجــود ســند مالکیــت ن ملــک مرقــوم ی
ــا ســند  کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضی  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  مالکیــت بــه ارائــه 
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام 
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1121۵۰2 / م الــف ثبــت اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

درخشــش  الریســا  خانــم  نظربه اینکــه  تاریــخ: 1۴۰۰/1/18،  شــماره: 2۰27۰۰1۰8۵، 
 1۴۰۰/1/17  ،۳19۵۶ شــماره:  شــهود  استشــهاد  بــرگ  دو  تســلیم  بــا  پیتــر  فرزنــد 
دفترخانــه اســناد رسمی شــماره ۴7 اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن یــک جلــد ســند 
ک 1۵191/7۵71 بــه شــماره  مالکیــت مربــوط بــه نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــا
ک  چاپــی 1۳8۴8۳ و شــماره ثبــت 17121۵ موردثبــت در صفحــه ۵۶۴ دفتــر 8 امــا
کــه بــه موجــب ســند صلــح 98۰79، 1۳87/۰۴/1۶ دفترخانه  بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
۴7 اصفهــان بنــام نامبــرده منتقــل شــده و مدعــی اســت ســند مالکیــت مرقــوم دراثــر 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده  گردیــده و ا کشــی مفقــود  اســباب 
اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون 
کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه  گهــی می شــود. چنانچــه  ثبــت در یــک نوبــت آ
گهــی  ــزد خــود میباشــد از تاریــخ انتشــار این آ ــا وجــود ســند مالکیــت ن ملــک مرقــوم ی
ــا ســند  کتبــًا ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت ی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را 
معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد تــا مراتــب صورتمجلــس و اصــل ســند 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضی  گــردد. بدیهــی اســت ا کننــده مســترد  مالکیــت بــه ارائــه 
نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام 
بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 1121۵۰۳ / م الــف ثبــت اســناد و امــا
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 2۰27۰۰1۰8۵، تاریــخ: 1۴۰۰/1/18، نظربه اینکــه آرمــان درخشــش فرزنــد 
بهــروز بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد شــهود شــماره: ۳19۵8، 1۴۰۰/1/17 دفترخانــه 
اســناد رسمی شــماره ۴7 اصفهــان، مدعــی مفقــود شــدن یــک جلــد ســند مالکیــت 
ک 1۵191/7۵71 بــه شــماره چاپــی  ــه نیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ پــا مربــوط ب
ک  امــا  ۳7۶ دفتــر   1۳۴ صفحــه  در  موردثبــت   7۳1۳۰ ثبــت  شــماره  و   2۳2۵۵۰
 1۳87/۰۴/1۶  ،98۰79 صلــح  ســند  موجــب  بــه  کــه  اصفهــان  ثبــت   ۵ بخــش 
دفترخانــه ۴7 اصفهــان بنــام نامبــرده منتقــل شــده و مدعــی اســت ســند مالکیــت 
کنــون تقاضــای صــدور ســند مالکیــت  گردیــده و ا کشــی مفقــود  مرقــوم دراثــر اســباب 
المثنــی نمــوده اســت. لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصاحــی ذیــل مــاده 12۰ 
کســی مدعــی انجــام  گهــی می شــود. چنانچــه  آییــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آ
معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود میباشــد از تاریــخ 
ارائــه اصــل  کتبــًا ضمــن  را  گهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود  آ انتشــار این 
ــا مراتــب  ــا ســند معاملــه به ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایــد ت ســند مالکیــت ی
گــردد. بدیهــی اســت  کننــده مســترد  صورتمجلــس و اصــل ســند مالکیــت بــه ارائــه 
گــر ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســید یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت  ا
یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات 
ک منطقــه شــرق اصفهــان -  خواهــد شــد. مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــا
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گفــت:  ــر  ــی تئات ــردان، مــدرس و بازیگــر اصفهان کارگ
تئاتــر در  از ســرگیری اجراهــای  بــرای  راه  بهتریــن 
ســالن های  از  اســتفاده  کرونــا  همه گیــری  دوران 

روبــاز اســت.
کارگــردان، مــدرس و بازیگــر تئاتــر  رادنــوش مقــدم 
گفتگــو بــا  خبرنــگاران جوان،دربــاره مشــکات  در 
گفــت: تئاتــر جــزء  کرونــا  تئاتــر در دوره همه گیــری 
کــه تحــت الشــعاع  نخســتین فعالیت هایــی بــود 
گرفــت و تعطیــل شــد. این تعطیلی هــا  کرونــا قــرار 
باعــث قطــع شــدن همــان درآمد انــدک تئاتری هــا 
کــرد. شــد و آن هــا را بــا مشــکات معیشــتی مواجــه 

او ادامــه داد: مــردم بــه علــت مشــکات اقتصــادی و 

مشــغله زیاد از تئاتر فاصله داشــتند و تعطیلی های 
کرد. پیوســته، این فاصله را بیشــتر 

عــدم  از  انتقــاد  ضمــن  تئاتــر  کارگــردان  ایــن 
بــاز شــدن  بــا وجــود  تئاتــر  اجــرای  صــدور مجــوز 
گفــت:  آرایشــگاه ها  و  باشــگاه ها  قهوه خانه هــا، 

بهتریــن راه بــرای آغــاز دوبــاره اجرا هــای تئاتــر - در 
کرونــا تــا  کــه مشــخص نیســت همه گیــری  شــرایطی 
ــاز  ــالن های روب ــتفاده از س ــد - اس ــه می یاب ــی ادام ک
اســت. ســالن های روبــاز تــاالر هنــر، پردیــس هنــر 
کمی هزینــه قابــل بهره بــرداری  و میــدان جلفــا بــا 
کار را دارنــد. هســتند و بهتریــن ظرفیــت برای ایــن 

ــه بعــد  ک گفــت: پیش بینــی من ایــن اســت  مقــدم 
کرونــا شــاهد اســتقبال بســیار زیــاد مــردم از تئاتــر  از 
کــه رکــودی به مراتب  هســتیم، اما طولی نمی کشــد 
گریبان تئاتر را می گیرد؛ بنابراین  بدتر از دوران قبل 
کرونایی از  مســئوالن باید به فکر حمایت های پســا

تئاتر باشــند.

سالن های روباز، درمان درد تئاتر
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کشــور در فروردیــن مــاه ۱۴۰۰ و  آثــار ســینمایی 
پیــش از تعطیــات مــوج چهــارم بیمــاری کرونــا بــا 
اســتقبال های متفاوتــی روبــه رو شــدند، در ایــن 
میــان فیلــم ســینمایی »آقــای سانســور« پــس از 
ــت  گذش ــد از  ــن و بع ــی و آنای ــران فیزیک ک ــان ا پای
۲۵ هفتــه بــا فروشــی معــادل یــک میلیــارد و ۲۰۰ 

ــان داد. کار خــود پای ــه  میلیــون تومــان ب
گذشــته  کشــور از اســفندماه  ســینماهای سراســر 
بــا تعطیلــی ســالن ها بــه دلیــل شــیوع بیمــاری 
کردنــد، امــا بعــد از  گــواری را تجربــه  کرونــا وضــع نا
گذشــت این زمــان، هشــت فیلــم آغازگر راه ســینما 
در ســال ۱۴۰۰ و همزمان با بازگشــایی ســالن های 

تماشــای فیلــم هســتند.
فیلم هــای بســیاری پــس از بازگشــایی ســینماها 
کــران شــد، امــا هیــچ یــک نتوانســت بــه فــروش  ا
خوبــی دســت پیــدا کنــد، از ســویی بــا شــروع موج 
کرونــا بــار دیگــر ســالن های ســینما بســته  چهــارم 
گران  کــه نصیــب ســینما شــد تا انــدک فروشــی 

ــرود. می شــد نیــز از بیــن ب
کــه در فاصلــه بیــن  ــود  ــاری نیــز ب در ایــن میــان آث
کــه نتوانســت  کــران شــد، آثــاری  دو تعطیلــی ا
کنــد، فیلــم  ــه خــود جــذب  ــادی را ب مخاطــب زی
ســینمایی »آقــای سانســور« بــا بــازی محمدرضــا 
ــه از  ک ــود  ــزه ب ــران پایی ک ــم ا ــتین فیل ــن نخس فروت

کــران شــد. هفتــه آخــر شــهریور وارد چرخــه ا
حواشــی اخیــر مربــوط بــه »محمدرضــا فروتــن« 
کننــده اثــر  شــاید امیــدی بــرای فیلمســاز و تهیــه 
بــود تــا بتوانند با کمک آن فــروش خوبی را تجربه 
کننــد، اما ایــن اتفــاق نیــز نتوانســت مــردم را بــرای 

کنــد. حضــور در ســالن ســینما راضــی 
کــه به نظــر  »ٓاقــای سانســور« فیلمی کمــدی اســت 

می رســید در چنیــن شــرایطی بــا توجــه بــه ترکیــب 
بازیگــران و فضــای فیلــم، بتوانــد در جهت جذب 
مخاطــب و رونــق گیشــه موفــق عمــل کنــد. فیلم 
ســینمایی »آقــای سانســور« بــا بــازی محمدرضــا 
فروتن و بهرام افشــاری با وجود موقعیت کمدی 
کران  خود در دو ماهی که در ســینماهای کشــور ا
شــد تنهــا بــه فروشــی معــادل ۵۰۰ میلیــون تومــان 

دســت یافت.
کــه پیــش از ایــن چنــد تجربــه  محمدرضــا فروتــن 
کارنامــه خــود داشــته در ایــن  کمــدی در  موفــق 
کنار بهرام افشــاری بازیگر مطرح ســینمای  فیلم 
کمــدی قــرار گرفته اســت. ترکیبی کــه در نوع خود 

جالــب توجــه اســت.
افشــاری  بهــرام  و  فروتــن  محمدرضــا  جــز  بــه 
بازیگــران دیگــری، چــون بهــاره رهنمــا، بهنــوش 
ک نیــت،  بختیــاری، امیــد روحانــی، محمــود پا
صحــرا  کربایــی زاده،  امیــر  قاســمی،  گیتــی 
اســدالهی، شــاهین باباپــور، علی ضیایــی و بازیگر 
ــه  ــای سانســور« ب ــا مثنــوی در »ٓاق خردســال ٓاریان
کارگردانــی علی جبــارزاده و تهیه کنندگی غامرضا 

می کننــد. نقــش  گمرکی ایفــای 
و  مجری طــرح  نیــز  مثنــوی  علــی  همچنیــن 
ســرمایه گذار این فیلــم ســینمایی اســت. پخــش 
بــر عهــده نمایــش  کمــدی »ٓاقــای سانســور« » 
گســتران اســت. در خاصــه داســتان این فیلــم 
ٓامــده اســت: تــا حــاال شــده زندگــی اطرافیانــت رو 

بــدون سانســور ببینــی؟!.
کــران فیزیکــی  »آقــای سانســور« پــس از پایــان ا
گذشــت ۲۵ هفتــه بــا فروشــی  و آنایــن و بعــد از 
معــادل یــک میلیــارد و دویســت میلیــون تومــان 

کار خــود پایــان داد. بــه 

پایان راه فیلم »محمدرضا فروتن« 
با یک میلیارد تومان فروش

توسط انتشارات سیب سرخ؛

رمان »خان و دیگران« عبدالحسین نوشین منتشر شد
خبرربخ

اثــر  دیگــران«  و  »خــان  رمــان  ســرخ  ســیب  نشــر 
تعلیقــات  و  مقدمــه  بــا  را  نوشــین  عبدالحســین 
حســین  مسعود هاشــمی و  ســید  از  تــازه ای 

کــرد. کریمی منتشــر 
کــه از آثــار برجــای مانــده  رمــان »خــان و دیگــران« 
هنرمنــد  و  نویســنده  نوشــین  عبدالحســین  از 
نام آشــنای ایرانی اســت بــه همــراه مقالــه ای بلنــد 
گرفتــه شــده توســط وی و  کار  ــاره تعلیقــات بــه  درب
نقــدی بــر آثــاری بــه قلــم ســید مسعود هاشــمی و 
کریمــی در ۲۳۷ صفحــه و بهــای ۵۹ هــزار  حســین 

کتــاب شــد. تومــان روانــه بــازار 
اتفــاق  و  کتــاب  مسعود هاشــمی درباره این  ســید 
مــن  داشــت:  عنــوان  آن  در  گرفتــه  شــکل  ادبــی 
و  فارســی  ادبیــات  و  زبــان  دکتــری  دانشــجوی 
کارشناســی ارشــد  کریمی دانش آموختــه  حســین 
از  یکــی  همــواره  نمایــش  اســت.  رشــته  همیــن 
عاقه هــا و دغدغه هــای جنبــی مــا بــوده اســت. من 
کوتــاه را  حتــی ســابقه بازیگــری تعزیــه، تئاتــر و فیلــم 
در رزومــه دارم و حســین کریمی هــم دســتی بــر آتش 
کلــی نقــد، مخصوصــًا نقــد  نقــد فیلــم دارد. بــه طــور 
ــت،  ــترک ماس ــه مش ــی عاق ــیه نویس ــی و تحش ادب
کــه هم ایشــان و هــم بنــده مقاالتــی را در ایــن زمینــه 

کرده ایــم. منتشــر 
ــن  ــت: م گف ــز  ــران نی ــان و دیگ ــاب خ کت ــاره  وی درب
کریمــی در دوره ارشــد بــا هــم همــدوره ای  و آقــای 
کاســیک و  بودیــم، بنــده عاقه منــد بــه ادبیــات 
مخصوصــًا شــعر و ایشــون بیشــتر هــوادار ادبیــات 
که  کتاب  مدرن داســتانی. در آن دوره پیرامون این 
خیلــی اتفاقــی یافتــه و شــناخته بودمــش مقالــه ای 
نوشتم با عنوان »بیان چند نکته و بررسی کیفیت 
اســتعمال امثــال و کنایات در کتاب خــان و دیگران 
عبدالحســین نوشــین« و بعد از انتشــار و اســتقبال، 
مصمــم شــدم که کتاب خــان و دیگران را بــا افزودن 

مقالــه مزبــور تجدید چــاپ کنم. نقد بســیار موجز و 
کــه حســین  مختصــری در انتهــای مقالــه آمــده بــود 
کــه بنده ایــن  کریمی پیشــنهاد داد بســطش بدهــم 

کــردم. مهــم را بــه خود ایشــان محــول 
در  نوشــین  خاقیــت  توجــه  بــا  هاشــمی افزود: 
روبــه رو  مــا  کنایه هــا  و  ضرب المثل هــا  اســتعمال 
در  مســتقیمش  معنــای  کــه  عبارتــی  بــا  بودیــم 
و  نمی شــد  یافــت  لغتنامه هــا  و  فرهنگ هــا 
کنایــه  کــدام  دریافت اینکه ایــن ترکیــب مابــه ازای 
یــا ضرب المثــل اســت بــرای همــه آســان نبــود، بــه 
ــی از ایــن دســت و تشــریح چنــد  ــگارش توضیحات ن
نکتــه تاریخــی و بومی مبــادرت کردیــم کــه در بخش 

کتــاب آمــده اســت. تعلیقــات 
وی در ادامــه دربــاره اهمین رمــان »خان و دیگران« 
کــرد: اهمیــت داشــتن این  و نشــر نوشــین نیــز اشــاره 
کتــاب در درجــه اول مرهــون اهمیت نام »نوشــین« 
کــه امــروز غبــار نســیان احاطه اش  اســت؛ نــام بزرگــی 
کــرده و حتــی تئاتری هــا و ادبیاتی هــا هــم شــناخت 

کاملــی از او ندارنــد. بعضــی تنها نامش را شــنیده اند 
و متاســفانه بســیاری نامــش را هــم نشــنیده اند. 
بــه عنــوان عاشــق، مخاطــب و دانشــجوی  مــن 
ادبیــات یکــی از وظایــف، بلکــه دغدغه هایــم، زنــده 
کابر ادبیات شــیرین فارســی  نگاهداشــتن نام و آثار ا
کاری ارتقــای ســطح ســلیقه و  کــه چنیــن  اســت 
فرهنــگ و درک ادبــی جامعــه را نیــز در پــی خواهــد 

داشــت. 
هــم  معــدود  و  محــدود  عــده  همــان  دوم اینکــه 
نوشــین را بــه دو شــکل می شناســند: تئاتری هــا بــا 
و  نمایشنامه نویســی ها  و  بازی هــا  و  کارگردانی هــا 
ــا شــاهنامه فردوســی  ترجمه هایــش و ادبیاتی هــا ب
کتــاب واژه نامــگ؛ امــا هیچکــس  چــاپ مســکو و 
متوجــه »عبدالحســین نوشــین داســتان نویس« 
حرفــه ای  نویســندگان  از  او  قلــم  گو اینکــه  نبــود، 
بســیاری، قــوت بیشــتری دارد. ایــن اتفــاق تاشــی 
یــک  قامــت  در  وی  دوبــاره  معرفــی  بــرای  اســت 

داســتان نویس.
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ــه ای  ــی و زورخان رئیــس هیئــت ورزش هــای پهلوان
گفــت: بــا توجــه بــه پروژه هایــی  اســتان اصفهــان 
زیرســاخت های  داریــم  اســتان  ســطح  در  کــه 
گســترش  اصفهــان  زورخانــه ای  ورزش هــای 

می یابــد.
گفت وگــو بــا تســنیم  دربــاره  ســیدرضا اخــروی در 
عملکــرد هیئــت ورزش هــای پهلوانــی و زورخانــه ای 
گذشــته اظهــار داشــت:  اســتان اصفهــان در ســال 
کرونــا بر این رشــته اثر منفی داشــت  شــیوع بیمــاری 

و مانــع بالندگــی ورزش زورخانــه ای شــد.
کــه  گذشــته بــا توجــه بــه شــرایطی  وی افــزود: ســال 
پیــش آمــد مســابقات را لغــو نکردیــم و مســابقات 
کشــوری بــه صــورت مجــازی و آنالیــن  اســتانی و 

ــزار شــد. برگ
ــه ای  ــی و زورخان رئیــس هیئــت ورزش هــای پهلوان
اســتان بــا اشــاره بــه آمــوزش مربیــان خاطرنشــان 
ــان  ــوزش مربی ــای آم ــته دوره ه گذش ــال  ــرد: در س ک
کیفیت ایــن  کــه در توســعه و ارتقــای  نیــز برگــزار شــد 

رشــته نقــش آفریــن بــود.
ورزش  به اینکــه  توجــه  بــا  کــرد:  تصریــح  اخــروی 
کمی بــرای آمــوزش نیــاز دارد  زورخانــه ای فضــای 
کردیــم بــا شــعار هــر خانــه یــک زورخانه ایــن  ســعی 

کنیــم. ورزش را در خانه هــا نهادینــه 
کردیــم اقداماتــی  کــرد: در مجمــوع ســعی  وی بیــان 
کرونــا را بــا کمــک  داشــته باشــیم تــا آســیب پذیری از 

حداقــل  بــه  اســتان  ســطح  هیئت هــای  همــه 
برســانیم و در ایــن راســتا فدراســیون نیــز اســتان 
کــرد. کشــور معرفــی  ــه عنــوان الگــو در  اصفهــان را ب

ــه ای  ــی و زورخان رئیــس هیئــت ورزش هــای پهلوان
ــاره اختصــاص بودجــه و مشــکالت این  اســتان درب
بــه  توجــه  بــا  گفــت:  بودجــه  بحــث  در  هیئــت 
گــر بخواهیــم بــه  قیمت هــای اقــالم ورزشــی در بــازار ا
کار برای ورزشــکاران ســخت  کنیم  کار  صورت فعال 
و  ورزش  کل  اداره  و  فدراســیون  البتــه  می شــود، 
جوانــان بــا توجــه به اینکــه اصفهــان همیشــه در 
کمک هایــی بــه مــا  مقــام آوری حــرف اول را مــی زده 

داشــته اند.
اخــروی اظهــار داشــت: خیریــن نیز در ایــن زمینه به 
کمــک می کننــد و بــه ســختی اهــداف خودمــان  مــا 
را بــا تدبیرهــای اقتصــادی دنبــال می کنیــم، ابــزار 
ــران  گ کبــاده و غیــره بســیار  ورزشــی مثــل ســنگ و 
شــده امــا ســعی می کنیــم در ایــن زمینــه احســاس 

خــأ نشــود.
وی دربــاره برنامه های ایــن هیئــت در ســال 1۴۰۰ 
پیــش  قــدرت  همــان  بــا  زورخانه  ســازی  افــزود: 
بــا  و  اســت  پیــش روی  حــال  در  کرونــا  شــیوع  از 
کشــور مقــام  وجود اینکــه از نظــر تعــداد زورخانــه در 
نخســت را داریــم در حــال ســاخت زورخانه هایی در 
ســطح اســتان هســتیم و امیدواریــم تــا پایــان ســال 

گیــرد. برخــی از آن هــا مــورد بهره بــرداری قــرار 
ــه ای  ــی و زورخان رئیــس هیئــت ورزش هــای پهلوان
کــرد: از نظــر زیرســاخت های  اســتان خاطرنشــان 
آمــدن  بــا  نداریــم.  آنچنانــی  مشــکالت  ورزشــی 
ســردار باران چشــمه بــه فدراســیون از هفتــه آینــده 
کــه  مســابقات نوجوانــان و نونهــاالن آغــاز می شــود 
روزهــای ســختی را بــرای بازگشــت بــه فعالیت هــای 

طبیعــی در پیــش داریــم.
گــروه  اخــروی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره حضــور 
جوانمردان ایــران زمیــن در برنامــه عصــر جدیــد و 
تأثیــر آن بــر روی توســعه ورزش زورخانــه ای تصریــح 
گفــت حضــور آن هــا در برنامــه عصــر  ــوان  ــرد: می ت ک
نــو  از  زورخانــه ای  ورزش  تــا  شــد  ســبب  جدیــد 
بــود.  بــاال  بســیار  آن  اثرگــذاری  و  شــناخته شــود 
ــود  ــذار ب ــر خانواده هــا بســیار اثرگ ــروه ب گ حضور ایــن 
چــون بســیاری نمی دانســتند چنیــن ورزشــی در 
کار ســبب  که ایــن  کشــور با ایــن ابعــاد وجــود دارد 

کشــور شــد. ارتقــای جایگاه ایــن ورزش در 

رئیس هیئت ورزش های پهلوانی و زورخانه ای استان اصفهان:

گسترشمییابد زیرساختورزشزورخانهایدراستاناصفهانتاپایانسال

گفــت:  اصفهانــی  دوچرخه ســواری  ملی پــوش 
یــک دوچرخه ســوار ســالی نزدیــک بــه ۳۰هــزار 
کیلومتــر تمریــن می کنــد و برای ایــن تمرینــات 
کند. امیرحســین  باید یک میلیارد تومان هزینه 
دوچرخه ســواری  ملی پــوش  جمشــیدیان 
گفتگو با  باشگاه خبرنگاران جوان،  اصفهانی در 
درخصوص شــرایط تمرینــات و آماده ســازی برای 
گفــت:  حضــور در مســابقات انتخابــی المپیــک 
آمادگــی  مســابقات  در  شــرکت  بــرای  مــا  همــه 
کــرده ام و از شــرایط  خوبــی داریــم، مــن تالشــم را 
و تمریناتــم نیــز راضــی هســتم. هرکســی می توانــد 
بــا تــالش بــرای رفتــن بــه المپیــک انتخــاب شــود 
کــه الیــق اســت در نهایــت بــه  کســی  و امیــدوارم 

ــرود. المپیــک ب
او افــزود: مهم تریــن نکته، انتخاب شــدن به حق 
کــه بــه المپیــک راه پیــدا می کنــد چــرا  فردی ســت 
کــه تنهــا یــک ســهمیه داریــم و در نتیجه گیــری 
آبــروی  از  بتوانــد  تــا آن شــخص  تاثیــر دارد  نیــز 
جامعــه دوچرخه ســواری دفــاع کند و نشــان دهد 

دوچرخه ســواری ایران هنــوز پابرجاســت.
جمشــیدیان بــا اشــاره بــه مناســب نبودن شــرایط 
بــه  تمامی رقیبــان  کــرد:  اظهــار  آماده ســازی 
شــرایط  امــا  می شــوند،  آمــاده  شــکل  بهتریــن 
نیســت،  مناســب  اصــال  آماده ســازی  بــرای  مــا 
دیگــر  مســائل  و  کرونــا  به دالیــل  مســابقاتمان 
کــه می خواهــد بــه  کنســل می شــود، ورزشــکاری 
المپیــک بــرود بایــد از هــر لحــاظ آمــاده شــود وگرنه 

عملکــرد خوبــی نخواهــد داشــت.
قــرار  داد:  ادامــه  دوچرخه ســواری  ملی پــوش 
بــود لیــگ دوچرخه ســواری برگــزار شــود امــا هنــوز 
تیم هــا اعــالم آمادگــی نکرده انــد. ۱۰ نفــر برتــر در 
ــا  ــه رقابــت خواهنــد پرداخــت ت اردوی پیــش رو ب
نفــرات برتــر نهایی بــه اردوی خارج از کشــور بروند 
کننــد. و در مســابقات انتخابــی المپیــک شــرکت 
بایــد  کــه  تســت هایی  دربــاره  جمشــیدیان 
گریبــان  مشــکالتی  تــا  شــود  توجــه  آن هــا  بــه 
گفت: به نظرم قبــل از رفتن  ورزشــکاران را نگیــرد 
کشــور بایــد به مــدت یک مــاه  بــه اردوی خــارج از 
گرفته  بــه قرنطینــه برویم و تســت های دوپینگ 

شــود تــا مشــکالتی در مســابقات انتخابــی پیــش 
زیــادی  ســخت گیری  دوپینگ جهانــی  نیایــد. 
می کنــد بنابرایــن بهتــر اســت خودمــان مراقــب 

باشــیم. 
هیئــت  آیــا  کــه  ســوال  به ایــن  پاســخ  در  او 
جوانــان  و  ورزش  اداره  و  دوچرخه ســواری 
کمک هایــی به ایــن ورزشــکار می کننــد  اصفهــان 
کــرد: بــرای تهیــه یــک دســتگاه  یــا خیــر اظهــار 
بــه مبلــغ ۷۰میلیــون تومــان و تجهیــز دوچرخــه 
را  اردو هــا  از  یکی دوتــا  هزینــه  و  کردنــد  کمــک 
کردنــد، هیئــت هــم زحمــات بســیار  پرداخــت 
دســتاورد های  امیــدوارم  و  می کشــد  زیــادی 

باشــم. داشــته  برایشــان  مثبتــی 
دوچرخه ســوار اصفهانــی شــرایط آماده ســازی را 
کشــور ها ندانســت و بیــان  قابل قیــاس بــا دیگــر 
کیلومتری نفر  کــرد: نمی شــود از یــک مســابقه ۱۰۰ 
برتر را انتخاب کرد، مســافت مســابقه در المپیک 
۲۶۰ کیلومتــر اســت و قابــل قیــاس با شــرایطی که 

در آن آمــاده می شــویم نیســت.
او افــزود: بایــد مســابقات مــا تــا حــدودی نزدیــک 
به مســابقه بزرگ المپیک باشــد، باید مســابقات 
انتخابی ســنگین و با مســیری شــبیه به المپیک 
باشــد تا دوچرخه ســواران در شــرایط مســابقه قرار 

بگیرند.
جمشــیدیان دوچرخه ســواری را جــذاب و مهــم 
کشــور های دنیــا  گفــت: در بســیاری از  دانســت و 
و ایــن  اســت  آنــان  اول  ورزش  دوچرخه ســواری 
پیشــرفت  جــای  رشــته  می دهد ایــن  نشــان 
دوچرخه ســواری  اهالــی  امیــدوارم  دارد، 
ــگاه  ــه جای ــا آن را ب ــد ت ــم بدهن ــت ه دست به دس

برگردانیــم. واقعــی اش 
بســیار  شــرایط  تشــریح  بــا  اصفهانــی  رکاب زن 
گفــت  ســخت دوچرخه ســواران از وضعیــت بــد 
و اذعــان داشــت: یــک دوچرخه ســوار در تمــام 
۳۰هــزار  بــه  نزدیــک  ســالی  شــرایط  و  فصــول 
کیلومتــر تمریــن می کنــد. با ایــن هزینه هــا دیگــر 
کفــش تخصصــی مــا  کنیــم،  نمی توانیــم تمریــن 
گــر بخواهیــم  هــم در ســطح جهانــی نیســت و ا
آن  بابــت  ۲۰میلیــون  بایــد  کنیــم  به پــا  آن را 
کــه در ســطح جهانــی  بپردازیــم، دوچرخــه ای 
بــرای مــا قیمــت دارد،  نیــز ۳۰۰میلیــون  اســت 
دوچرخه ســواران بــا چــه درآمدی ایــن هزینه هــا را 

کننــد؟ پرداخــت  می تواننــد 
کــه  امــا همیــن  گفــت:  پایــان  جمشــیدیان در 
شــرایط  با ایــن  و  می کننــد  تمریــن  ورزشــکاران 
و  گفــت  خداقــوت  بایــد  می دهنــد  مســابقه 
امیــدوارم اتفاقــات خوبی برای این رشــته ورزشــی 

رقــم بخــورد.

تیــم دو و میدانــی بانــوان اســتان اصفهــان مقــام 
ســوم رقابت هــای بیــن المللــی جــام امــام رضــا )ع( 
کــرد و بانــوی اصفهانــی در مــاده پــرش  را از آن خــود 
طــول موفــق شــد رکورد این مــاده را در کشــور بهبود 

بخشد.
ــی اســتان  ــوان هیئــت دو و میدان نایــب رئیــس بان
رقابت هــای  ســوم  مقــام  کســب  از  اصفهــان 
بین المللــی جــام امــام رضــا )ع( در مشــهد مقــدس 
گفــت: تیــم بانــوان اســتان اصفهــان  خبــر داد و 
کــه رقابت هــای آغــاز فصــل نیــز  در ایــن رقابت هــا 
محســوب می شــود بــا تعــداد ۸ ورزشــکار حضــور 
کســب ۲ مــدال طــال، ۲ مــدال نقــره و ۲  ــا  یافــت و ب
کشــور  کســب ســکوی ســوم  مــدال برنــز موفــق بــه 
ــه مبینــی  در بخــش تیمی شــد و همچنیــن ریحان
از اصفهــان در مــاده پــرش طــول موفــق شــد رکــورد 
کــه قبــاًل بــا ۶.۱۷ متــر در دســتان  ملی ایــن مــاده را 
خــودش بــود بــا ثبــت حــد نصــاب ۶.۲۶ متــر بــه ۹ 

ســانتیمتر بهبــود ببخشــد.
بــا  رقابت هــا  بیان اینکه ایــن  بهرامی بــا  فاطمــه 
حضــور بیــش از ۱۷۰ ورزشــکار در قالــب ۳۲ تیــم طی 
روزهــای ۱۹ و ۲۰ فروردیــن در شــهر مشــهد مقــدس 
کیفیــت بســیار  برگــزار شــد، گفت: ایــن مســابقات از 
کثر قهرمانان بنــام و عنوان  خوبــی برخــوردار بــود و ا
کشــور حضــور داشــتند و بــه لطــف خــدا تیــم  دار 
از اســتان اصفهــان روانه ایــن مســابقات  خوبــی 

شــد.
خــود  تــالش  بــا  مــا  توانمنــد  بانــوان  افــزود:  وی 
روی ســکوی  بــر  از ســال ها  پــس  موفــق شــدند 
کشــور بایســتند و مقــام  رقابت هــای دو و میدانــی 
کــه جــا  کننــد  ســومی این رقابت هــا را از آن خــود 
ــئوالن  ــال، مس ــان فع ــز، مربی ــان عزی دارد از قهرمان
کادر اجرایــی و مهنــدس محمدرضــا  کمیته هــا، 
برکــت رئیــس محتــرم هیــأت دو و میدانــی اســتان 

کنــم. اصفهــان تشــکر و قدردانــی 
بهرامی بــا بیان اینکــه هــدف اصلــی هیئــت دو و 
کســب عنــوان قهرمانــی  میدانــی اســتان اصفهــان 
گفــت: تیــم اســتان اصفهــان  کشــور اســت،  بانــوان 

در رقابت هــای جــام امــام رضــا )ع( فرزانــه فصیحــی 
کشــور  آمادگــی  اردوی  در  حضــور  دلیــل  بــه  را 
صربســتان در اختیــار نداشــت و در صــورت حضــور 
ســریع ترین بانوی ایــران در تیــم اصفهــان بــدون 
کــرد و بــا  کســب خواهیــم  شــک جایــگاه بهتــری را 
کشــور بانــوان  توجــه به اینکــه مســابقات قهرمانــی 
خــرداد امســال برگــزار خواهــد شــد هــدف مــا کســب 

کشــور اســت. ــوان  ــی در بخــش بان عنــوان قهرمان
کســب شــده توســط  گزارش ایمنــا، مقام هــای  ــه  ب
اعضــای تیــم دو و میدانــی بانــوان اســتان اصفهــان 
در رقابت هــای جــام امــام رضــا )ع( بــه شــرح زیــر 

اســت:
پرش طول

مقام اول: ریحانه مبینی رکورد ۶.۲۶ متر
۳۰۰۰ متر مانع

مقام اول: فاطمه نصری رکورد ۱۱:۵۰:۰۱
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مقام دوم: فاطمه نصری رکورد ۴:۴۰:۳۵
پرش سه گام

مقام دوم: ریحانه مبینی رکورد ۱۲.۳۸ متر
۴۰۰ متر

مقام سوم: نگین ولی پور رکورد ۵۹:۳۸
۸۰۰ متر

مقام سوم: نگین ولی پور رکورد ۲:۲۰:۴۹
۱۰ کیلومتر پیاده روی

مقام چهارم: ملیحه بختی رکورد ۵۷:۵۸:۱۱
۱۰۰۰۰ متر

مقام چهارم: یگانه پرویزی رکورد ۴۵:۱۸:۶۷
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مقام چهارم: تیم اصفهان رکورد ۴:۳۹:۰۸
پرتاب نیزه

مقام پنجم: فاطمه علیزاده رکورد ۳۴.۵۱ متر
پرتاب وزنه

مقام ششم: لیال قندانی رکورد ۱۰.۵۷ متر
۵۰۰۰ متر

مقام هفتم: یگانه پرویزی رکورد ۲۰:۲۹:۵۳
پرتاب دیسک

مقام هفتم: بهناز شریفیان رکورد ۳۰.۳۰ متر

کوهنــوردان خارجــی  گفــت: بــا  کوهنــورد اصفهانــی 
کــه از آمریــکا و کشــورهای مختلــف اروپایــی آمده اند 
ــه اورســت  ــه ســمت قل یــک تیــم خواهیــم شــد و ب
حرکــت می کنیــم، امــا بــرای صعــود بــه قله هــای 
بــاال  بــرای خــودش  متــری هرکــس  هــزار  هشــت 
کنــد  گــر فــردی در بیــن راه مشــکل پیــدا  مــی رود و ا
کار خــود را ادامــه  بایــد برگــردد و دیگــر اعضــای تیــم 

می دهنــد.
ــا  ــه ب ــا، در رابط ــو با ایمن گ ــت و  گف ــان در  ــن دهق امی
ــرد:  ک ــه قلــه ۸۸۴۸ متــری اورســت اظهــار  صعــود ب
پــرواز مــن از اصفهــان بــه دوحــه قطر بود تــا از آنجا به 
کاتمانــدو پایتخــت نپــال بیایــم و امــروز به ایــن شــهر 
رســیدم، حــدود ســه روز دیگــر بــه خاطــر قرنطینــه 
کرونا اینجــا خواهــم مانــد. ســختگیری های زیــادی 
کرونــا،  گرفتــن تســت  قبــل از پــرواز شــد، بــه جــز 
یکســری تشــریفات اداری بــه دلیل ایــن بیمــاری 
داشــتند و بــه راحتــی اجــازه نمی دادنــد هرکســی 
گذرانــدم. ســوار هواپیمــا شــود و شــرایط ســختی را 
آغــاز  را  کار خــود  از ســه روز،  بعــد  ادامــه داد:  وی 

می کنــم، از ارتفاعــات دو هــزار متــری و ســه هــزار 
کــه در ارتفاعات  متــری بــه چهار هــزار متری مــی روم 
کمــپ اورســت واقــع شــده اســت  پنــج هــزار متــری 
کــرد،  خواهــم  اســتراحت  آنجــا  در  روزی  چنــد  و 
پروســه اصلــی بعــد از ایــن اســتراحت در یــخ و بــرف 
بــا تجهیــزات کفــش و کلنــگ و ابزارهای فنی شــروع 
خواهــد شــد تا بــه قلــه ۸۸۴۸ متری اورســت صعود 
 یــک مــاه و ۳۰ روز طــول می کشــد. 

ً
کــه حــدودا کنــم 

داشــت  خواهــم  راه  در ایــن  زیــادی  ســختی های 
و بــرای اولیــن بــار در تاریــخ اســتان اصفهان ایــن 
بــرای  می خواهــم  مــردم  از  و  می شــود  انجــام  کار 

کننــد. موفقیــت مــن دعــا 

کوهنــورد اصفهانــی با بیان اینکه تنها ایرانی هســتم 
کــه در ســال ۱۴۰۰ بــرای فتــح اورســت بــه صــورت 
کرد: با کوهنــوردان خارجی  انفــرادی آمدم، تصریح 
کشــورهای مختلــف اروپایــی آمدنــد  کــه از آمریــکا و 
ــه اورســت  ــه ســمت قل یــک تیــم خواهیــم شــد و ب
حرکــت می کنیــم، امــا بــرای صعــود بــه قله هــای 
هشــت هــزار متــری هرکســی بــرای خــودش بــاال 
کنــد  گــر فــردی در بیــن راه مشــکل پیــدا  مــی رود و ا
کار خــود را ادامــه  بایــد برگــردد و دیگــر اعضــای تیــم 
می دهنــد. دهقــان در خصوص هزینه هــای صعود 
بــه قلــه اورســت، گفــت: کمتریــن هزینــه چهل هــزار 
دالر، پکیــج بعــدی آن هفتــاد و چهــار هــزار دالر و 
کــه  پکیــج فــول آن صــد و بیســت هــزار دالر اســت 
ــه  ک ــزار دالر  ــل ه ــی چه ــج یعن ــن پکی کم تری ــا  ــن ب م
تومــان  میلیــون  صــد  و  میلیــارد  یــک  می شــود 
بــرای صعــود آمــدم. ۶۵۰ میلیــون تومــان از هزینــه 
شــخصی خــودم خــرج کــردم و ۴۵۰ میلیــون تومــان 
هــم دیگــر اسپانســرها از جمله شــهرداری اصفهان، 
کشــن، مجتمــع فــوالد، قایــا و فروشــگاه  شــرکت ا

کردنــد. کمــک  کمــان  ســیاه 

ملی پوش دوچرخه سواری اصفهانی:

سالیانهیکمیلیاردتومان
برایرکابزدنآبمیخورد

رکوردشکنیبانویاصفهانیدرپرشطول

کوهنورد اصفهانی در راه صعود به اورست:

صعودبهبامجهانبیشازیکماهطولمیکشد

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبر

تیــم فوتبــال ســپاهان اصفهــان در چارچوب هفته 
بیســتم رقابت هــای لیــگ برتــر میزبــان تیــم نفــت 

مسجدســلیمان اســت.
فوتبــال،  برتــر  لیــگ  رقابت هــای  بیســتم  هفتــه 
فروردیــن  دوشــنبه 2۳  روز  فــارس  خلیــج  جــام 
کــه  می یابــد  ادامــه  دیــدار   2 برگــزاری  بــا  مــاه 
در  اصفهــان  ســپاهان  رقابت هــا  از  یکــی  در 
ورزشــگاه نقش جهــان میزبــان تیــم فوتبــال نفــت 

اســت. مسجدســلیمان 
بازی هــای  تأثیرگذارتریــن  از  یکــی  در  ســپاهان 
هفته بیستم میهمان تیم نفت مسجدسلیمان 
از  بســیار  دالیــل  بــه  بنــا  کــه  دیــداری  اســت. 
حساســیت و هیجــان باالیــی برخــوردار بــوده و 
ــا ارزش  ــاز ب ــد ۳ امتی ــروزی در آن می توان ــب پی کس
کنــد. ســپاهان در  را بــه حســاب تیــم برنــده واریــز 
حالــی بــه مصــاف نفــت مسجدســلیمان خواهــد 
کــه نتیجه ایــن دیــدار عــالوه بــر 2 تیــم بــرای  رفــت 
تیم هــای پرســپولیس و اســتقالل حائــز اهمیــت 
بــوده و می توانــد معــادالت قهرمانــی را پیچیده تــر 
کســب ۴۰ امتیــاز در 19  کــه بــا  کنــد. ســپاهانی ها 
کســب  بــازی قبلــی در صــدر جــدول قــرار دارنــد، بــا 
۳ امتیاز ایــن دیــدار می تواننــد اختــالف امتیــازات 
خود را با ســایر مدعیان، به خصوص پرســپولیس 
کــرده و بــا توجــه بــه آغــاز لیــگ قهرمانــان  حفــظ 
ــران  ــه ای نماینده های ای ــک هفت ــت ی ــیا و غیب آس
در رقابت هــای لیــگ برتــر، بــا خیــال آســوده تری بــه 
جمــع آوری امتیــازات بپردازنــد.  در آن ســو نفتی ها 

خوبــی  چنــدان  شــرایط  جــاری  فصــل  کــه  نیــز 
نداشــته و بــا ۴ بــرد، 8 مســاوی و 7 شکســت 2۰ 
امتیــاز بــه دســت آورده و در رده دوازدهــم جــدول 
جــای دارنــد، بــا توجــه بــه فاصلــه 2 امتیــازی بــا  
ســایپا و نتیجــه بازی ایــن تیــم بــا مس رفســنجان، 
بــرای حفــظ جایگاه شــان در جــدول چــاره ای جــز 

ــد. ــدار ندارن ــن دی ــروزی در ای پی
گردان نویدکیــا در حالــی آمــاده مصــاف بــا نفــت  شــا
گذشــته  هفتــه  کــه  می شــوند  مسجدســلیمان 
مقابــل ســایپا بــه میــدان رفتــه و ایــن تیــم را بــا تــک 
گل پورقاز شکســت داده و توانســت با پرســپولیس 
کــرده و بــه تنهایــی در  اختــالف 2 امتیازی ایجــاد 

صــدر جــدول قــرار بگیــرد.
تقابل ســپاهان و نفت مسجدســلیمان را می توان 
ک لیــگ بــرای زردپوشــان  ابتــدای پیــچ خطرنــا
ــا  دانســت. ســپاهان در هفته هــای بیســت ویکم ت
بیســت وچهارم، ۳ بــازی ســنگین مقابــل تیم های 
و  دارد  پیــش  در  نســاجی  و  فــوالد  پرســپولیس، 
بــازی بــا تیــم مــس رفســنجان تنهــا تقابــل نســبتًا 
آســان آنهــا در ایــن مــدت بــه شــمار می آیــد. از طــرف 
ــان آســیا از روز چهارشــنبه آغــاز  دیگــر لیــگ قهرمان
می شــود و بــا توجــه بــه متمرکــز برگــزار شــدن این 
رقابت هــا و حضــور ۳ هفتــه ای نماینده های ایــران 
کشــورهای میزبــان، ســازمان لیــگ رقابت هــای  در 
گونــه ای برنامه ریــزی  لیــگ و جــام حذفــی را بــه 
کــه ســپاهان در فاصلــه ای نزدیک بــه 2۴ روز،  کــرده 
تنهــا 2 بــازی برگــزار می کنــد و همین نکتــه می تواند 
کاهــش داده و نویدکیــا را بــرای  آمادگــی ســپاهان را 

دچــار  جســمی تیمش  و  روحــی  آمادگــی  حفــظ 
کنــد. دردســر 

ســپاهان این روزهــا در اوج قــرار دارد؛ زردپوشــان 
کــه  فصل گذشــته نیــز از مدعیــان جدی  اصفهانــی 
قهرمانــی بودنــد و در نیم فصــل دوم ایــن عنــوان 
کردنــد، امــا زردپوشــان  گــذار  را بــه پرســپولیس وا
ــه ســابق،  ــی در فصــل جــاری برخــالف روی اصفهان
کــرده و تــا بدیــن  نیم فصــل دوم را خارق العــاده آغــاز 
جــای لیــگ بــا کســب ۴ پیــروزی پیاپی و به دســت 
آوردن 12 امتیــاز، بهتریــن عملکــرد ممکــن را در 

گذاشــته اند. نیم فصــل دوم از خــود بــه جــای 
زردپوشــان اصفهانــی در شــرایطی بــه مصــاف نفت 
کــه بازگشــت احســان  مسجدســلیمان می رونــد 
کــرده  حاج صفــی خــط میانــی ســپاهان را تقویــت 
ســلمانی،  رفیعــی،  ماننــد  بازیکنانــی  حضــور  و 
کنــار حاج صفــی  کریمــی در  جــالل علی محمــدی و 
از  یکــی  بــه  تبدیــل  میانــی  در خــط  را  ســپاهان 
کــرده  لیــگ  در  حاضــر  تیم هــای  قدرتمندتریــن 
اســت. از طــرف دیگــر اضافــه شــدن حاج صفــی 
بــه ترکیــب ســپاهان عــالوه بــر بــاال بــردن قــدرت 
کتیکی ایــن تیــم، خــط میانــی  خالقیــت و تنــوع تا
و  نمــوده  قبــل  از  مســتحکم تر  را  نویدکیــا  تیــم 
خأهــای دفاعــی زردپوشــان را کاهش داده اســت. 
نیم فصــل  در  ســپاهانی ها  هجومی نیــز  فــاز  در 
نخســت نشــان دادند که از شرایط خوبی برخوردار 
بوده و حضور بازیکنانی مانند شهباززاده، محبی، 
حســینی، خلعتبــری و اســتنلی، دســت نویدکیــا را 
گذاشــته  بــرای رســیدن بــه ترکیب ایــده آل خــود بــاز 

اســت.
کار ســختی در  با ایــن حــال ســپاهان در ایــن دیــدار 
پیــش داشــته و بایــد مقابــل تیمی بــه میــدان بــرود 
کــه در 8 دیــدار آخــر خــود هیــچ بــردی نداشــته 
آورده  دســت  بــه  باخــت  و ۳  تســاوی  تنهــا ۵  و 
باالیــی دارد.  انگیــزه  لیــگ  بــه  بازگشــت  بــرای  و 
کادر  کــه بــا تغییــر  طالیی پوشــان مسجدســلیمان 
فنــی و آمــدن محمــود فکــری بــه عنــوان ســرمربی، 
دچــار تغییــرات زیــادی شــده اند، تیمی جــوان و 
که در فاز دفاعی عملکرد خوبی  جنگنده هســتند 

گذاشــته اند. از خــود بــه جــای 
گردان فکــری، در خــط دفاعــی آنها  نقطــه قــوت شــا
اســت. ســبک بازی تخریبی و دفاع تیمی و منظم 
کــه بــه راحتــی گل نخــورده و  آنهــا موجــب می شــود 
کننــد. از طــرف  بهتریــن خــط حمله هــا را زمین گیــر 
فــاز  در  مسجدســلیمان  نفــت  بازیکنــان  دیگــر، 
تهاجمی ســعی دارنــد بــا ارائــه یــک بــازی مســتقیم 
کرنرهــا  و ارســال های بلنــد، ضربات ایســتگاهی و 

گل برســند. بــه 
را  مسجدســلیمان  نفــت  و  ســپاهان  تقابــل 
بــرای  حســاس  و  ســخت  دیــداری  می تــوان 
بازیکنــان  تدافعــی  ســبک  دانســت.  تیــم  هــر 2 
بــازی  نــوع  بــه  بــا توجــه  نفــت مسجدســلیمان 
نویدکیــا  گردان  شــا بــرای  می توانــد  ســپاهانی ها 
دردسرســاز شــود و بایــد منتظــر مانــد و دیــد در ایــن 

داد.    خواهــد  رخ  اتفاقــی  چــه  مســابقه 
برترین گلزنان:

گل و در  در تیــم ســپاهان ســجاد شــهباززاده بــا 1۶ 
تیــم نفــت مسجدســلیمان ساســان حســینی بــا ۵ 

گلزنــان 2 تیــم هســتند. گل، برتریــن 
 محرومان و مصدومان: 

ــب  ــا ترکی ــته و ب ــن مصدومی نداش ــم بازیک ــر 2 تی ه
ــد. ــد ش ــر خواه ــدار حاض ــن دی ــل در ای کام

 ترکیب احتمالی سپاهان اصفهان: 
عــزت اهلل  نژادمهــدی،  محمــد  نیازمنــد،  پیــام 
نورافکــن،  امیــد  اســماعیلی فر،  دانیــال  پورقــاز، 
جــالل علی محمــدی، ســروش رفیعــی، احســان 
حاج صفــی، محمدرضــا حســینی، محمــد محبــی 

و ســجاد شــهباززاده.
سرمربی: محرم نویدکیا

 ترکیب احتمالی نفت مسجدسلیمان: 
گوهــری، مجتبــی مقتدایــی، ناییــج پــور،  احمــد 
ســجاد جعفــری، نــوروزی فــرد، مهــدی احمــدی، 
عبــاس عســکری، محمــد محبــی، نیمــا انتظــاری، 

ــینی. ــان حس ــت و ساس ــم تهی دس میث
سرمربی: محمود فکری

مصاف سپاهان و نفت مسجدسلیمان در هفته بیستم؛ دوئل انتقامی
گزارشربخ

گرایشــش  علــی دایــی ســرانجام در یــک مصاحبــه از 
بــه تیم فوتبــال اســتقالل در کودکی پرده برداشــت.

شــاید  دایــی  علــی  ســه«،  »ورزش  گــزارش  بــه 
باشــد؛  فوتبال ایــران  تاریــخ  بازیکــن  مهمتریــن 
گل فعلــی بازی هــای ملــی در فوتبــال جهــان  آقــای 
کــه بــا ظهــور دیرهنگامــش در ســطح  و ســتاره ای 
ــا خــود  کننــده ای را ب ملــی، حدنصاب هــای خیــره 

کــرد. جابجــا 
ســابقه حضــور دایــی در فوتبال ایــران در ابتــدا بــه 
جــام فلق برمیگردد. مســابقاتی بــا حضور تیم های 
کــه  منتخــب و باشــگاهی در اســفند ســال 1۳۶8 
تیمــی از اردبیــل بــرای حضــور در این تورنمنــت عازم 
کــه علی دایــی بــرای اولین  شــیراز شــده بــود. جایــی 
بــار درخششــی نصــف و نیمــه در ترکیب ایــن تیــم 

اردبیلــی داشــت.
کــه روی علــی دایــی  با ایــن حــال، اولیــن مربــی 
رقابت هــای  ســطح  بــه  را  او  و  گذاشــت  دســت 
مظلومی بــود.  پرویــز  آورد،  تهــران  در  باشــگاهی 
کــه دایــی را در دوران  کســیرانی تهــران  مربــی تیــم تا
دانشــجویی بــه تیــم خــودش اضافــه کــرد تــا شــهریار 
فوتبال ایــران بــرای اولیــن بــار در رقابت هــای دســته 

کنــد. دوم تهــران حضــور پیــدا 
کســیرانی در آن دوران مســابقه ای هــم در جــام  تا
ــه در  ک ــت  ــپولیس داش ــل پرس ــران مقاب ــی ته حذف
یــک روز بارانــی بــا ۴ گل مغلــوب سرخپوشــان شــد. 
کرمانــی  کــه فرشــاد پیــوس و مرتضــی  پرسپولیســی 
مقــدم را در اوج در اختیــار داشــت امــا پدیده تــازه ای 

در راه بــود.
کســیرانی، مرحوم ناصر  بعد از حضور در تا

حجــازی ســتاره ســابق اســتقالل و 
مربــی تازه بازگشــته به ایران که بعد 

از دو تجربــه موفــق در تیم هــای 
ســپاهان،  و  کرمــان  شــهرداری 
بانــک  متمــول  تیــم  هدایــت 
گرفتــه بــود،  تجــارت را در دســت 
دایــی را بــه اردوی خــود دعــوت 
کــرد و ایــن آغــاز درخشــش دایــی 

در فوتبال ایــران شــد.
باشــگاهی  رقابت هــای  در  او 

کــه در غیــاب اســتقالل و  تهــران 
پرســپولیس برگــزار می شــد در 18 
کــه  گل زد و در شــرایطی  بــازی 18 
انتظــار می رفــت او عضــو تیم ایــران 

در مســابقات جــام ملت هــای آســیا 

در ســال 1992 باشــد، علــی پرویــن او را خــط زد 
ــق  ــه تعوی ــال ب ــک س ــه ی ــک ب ــش او نزدی ــا درخش ت

بیفتــد.
تیــم ملی ایــران در تورنمنــت جــام ملت هــای آســیا 
در ژاپــن در ۳ بــازی بــا یــک بــرد، یــک تســاوی و 
یــک شکســت حــذف شــد تــا ســاخت تیــم تــازه ای 
ــرار بگیــرد. دایــی بعــد  ــی پرویــن ق در دســتورکار عل
اول مقدماتــی  بــرای مرحلــه  و  از ایــن مســابقات 
جــام جهانــی 199۴ بــه تیــم ملــی دعــوت شــد و 
کــو، اولیــن بــازی ملــی مهــم  بعــد از حضــور در جــام ا
خــود را در دیــدار مقابــل عمــان انجــام داد. جایــی 
کــه حضــور 1۰ دقیقه ایــش در زمیــن، بــرای لرزانــدن 
کافــی بود. ایــن مســابقه  ــاره تیــر دروازه حریــف  دوب
گل بــه پایــان رســید امــا  گــر چــه بــا تســاوی بــدون  ا
نویــد ظهــور ســتاره بزرگــی را در تاریــخ فوتبال ایــران 
تایــوان  مقابــل  بعــدی  بــازی  در  علــی  مــی داد. 
گلزنــی بــاز شــد و در پایان ایــن مســابقات  پایــش بــه 
یکــی از ســتارگان فوتبال ایــران بــود. او ســپس در 
تورنمنــت نهایــی و در مســابقات متمرکــز مقدماتی 
ــی در قطــر عنــوان بهتریــن بازیکن ایــن  جــام جهان
مســابقات را از آن خــود کــرد و از همــان موقــع بحــث 
حضــورش در بایــرن مونیــخ نیــز مطرح شــد. اتفاقی 
بــا تأخیــری چنــد  البتــه  کــه 
ســاله و پــس از حضــور او در 
درخشــش  و  پرســپولیس 
سرخپوشــان،  جمــع  در 
انتقــال بــه قطــر و حضــور در 

ــد رخ داد. ــه فل ــا بیل آرمینی

گرایشــش بــه  علــی دایــی در آخریــن مصاحبــه از 
گفتــه  گفتــه اســت. او  کودکــی  اســتقالل در دوران 
کــه ۵ بــرادر هســتیم، تنهــا  اســت: در خانــواده مــا 
داداش بــزرگ مــن پرسپولیســی بــود و مــا ۴ بــرادر 

دیگــر اســتقاللی بودیــم. 
امــا از زمانیکــه فوتبــال را در تهــران بــه صــورت جدی 
کــردم، پرســپولیس و اســتقالل برایــم تفــاوت  بــازی 

چندانی نداشــتند.
دایــی ادامــه داد: امــا از زمانیکــه لبــاس پرســپولیس 
ــردم، یــک پرسپولیســی شــدم و افتخــار  ک ــن  ــر ت را ب
کــه طرفدار ایــن تیــم هســتم. اما اینکــه مــن  می کنــم 
در حــال حاضــر اســتقاللی هســتم، بــه هیــچ عنــوان 
صحــت نــدارد. مــن تا زمانیکه وارد دانشــگاه شــدم، 
یــک اســتقاللی بــودم ولــی بعــد از اینکــه فوتبــال را 
کــردم، ســرخابی ها برایــم  بــه شــکل جــدی دنبــال 
تفــاوت چندانــی نداشــتند امــا پــس از عضویــت در 
پرســپولیس، یک پرسپولیسی محســوب می شوم 
و این تیم را خیلی دوســت دارم و نتایج آن را دنبال 

می کنــم.
علــی دایــی در دو مقطــع نیــز هدایــت پرســپولیس را 
برعهــده داشــت. او پــس از برکنــاری از هدایــت تیــم 
ملــی، ســرمربی سرخپوشــان پایتخــت شــد. کســب 
دو قهرمانــی جــام حذفــی در دو ســال متوالــی در 
مقطع نخســت حضور در پرســپولیس از افتخــارات 
از  از جدایــی  پــس  او  دایــی محســوب می شــود. 
جمــع سرخپوشــان و حضــور در راه آهــن، دوبــاره بــه 
پرســپولیس بازگشــت و این تیم را به نائب قهرمانی 
لیــگ برتــر رســاند و در فصــل بعــدش از ایــن تیــم 

برکنــار شــد و جایــش را بــه حمیــد درخشــان داد.
در ابتــدای لیــگ بیســتم و در زمــان حضــور احمــد 
ســعادتمند بــه عنــوان مدیرعامــل اســتقالل، بحث 
بــه عنــوان جانشــین فرهــاد  حضــور علــی دایــی 

مجیــدی نیــز مطــرح شــد. 
کــره  ســعادتمند پــس از برکنــاری حتــی مدعــی مذا
که ایــن مســئله از ســوی شــهریار  ــا دایــی نیــز شــد  ب
فوتبال ایــران تکذیــب شــد. بــه هــر حــال در صــورت 
حضــور علــی دایــی بــه عنــوان ســرمربی اســتقالل، 
دو  میــان  مربیگــری  انتقــاالت  بزرگتریــن  از  یکــی 
ــار  ــژن ذوالفق ــن، بی ــش از ای ــی داد. پی ــگاه رخ م باش
نســب بازیکــن ســابق پرســپولیس ســابقه هدایــت 
ــون در  کن ــت و تا ــته اس ــه داش کارنام ــتقالل را در  اس
تاریــخ دو باشــگاه هرگز ایــن اتفــاق رخ نــداده اســت 
مشــترک  ســرمربی  پرســپولیس  و  اســتقالل  کــه 

داشــته باشــند.

اعتراف بزرگ و خبرساز؛

علیدایی؛مهمترینپرسپولیسیاستقاللیتاریخ!
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کــه افــراد  برخــی مطالعــات اولیــه نشــان داده انــد 
خطــر  معــرض  در  ک  ســلیا بیمــاری  بــه  مبتــا 
ــت  کولی ــا  ــرون ی ک ــاری  ــه بیم ک ــن  ــتری برای ای بیش
قــرار  شــود،  داده  تشــخیص  آنهــا  در  زخمی نیــز 
گلوتن غیر  ک، حساســیت بــه  دارند.بیمــاری ســلیا
ک و بیماری التهابی روده همگی بر دســتگاه  ســلیا
گــوارش انســان تاثیــر می گذارند. اما این ســه شــرایط 
ک  گر به بیماری ســلیا چــه ارتباطــی بــا هــم دارنــد؟ ا
ک مبتا هستید،  گلوتن غیر سلیا یا حساسیت به 
آیــا بــه معنــای احتمــال بیشــتر ابتــای شــما بــه 
بیمــاری التهــاب روده اســت؟ و آیــا یــک رژیم غذایی 
ک مبتــا  گــر بــه بیمــاری ســلیا گلوتــن حتــی ا بــدون 
نباشــید بــه بهبــود عائــم بیمــاری التهابــی روده در 

ــد؟ ــک می کن کم ــما  ش
ارتباط ایــن  مــورد  در  پژوهش هــا  از  بســیاری 
شــرایط بــا هــم جدیــد هســتند و برخــی از آنهــا بــا 
آزمایش هــای بالینــی بــه خوبــی طراحــی شــده و 

نشــده اند. تاییــد  بــزرگ 
گــزارش »وری ول هلث«،با ایــن وجــود، چنــد  بــه 
کــه  می دهــد  نشــان  مــوردی  گــزارش  و  مطالعــه 
کولیــت زخمــی )دو  کــرون و  افــراد مبتــا بــه بیمــاری 
ممکــن  روده(  التهابــی  بیمــاری  اصلــی  شــکل 
کــه نتیجــه  اســت احتمــال بیشــتری داشــته باشــد 
گلوتــن  آزمایــش آنهــا بــرای پادتن هــای پروتئیــن 
کــه بــه  گرفتن ایــن  مثبــت باشــد، بــدون در نظــر 
ک مبتــا باشــند یــا خیــر. و در برخــی  بیمــاری ســلیا
گلوتــن بــه افــراد مبتــا  مــوارد، رژیــم غذایــی بــدون 
بــه بیمــاری التهابــی روده در کســب احساســی بهتر 
ــرایطی  ــت، در ش ــرده اس ک ــک  کم ــم  ــش عائ کاه و 
ک مبتــا نبودنــد. که ایــن افــراد بــه بیمــاری ســلیا

ک، حساسیت به  عالئم مشابه در بیماری سلیا
ک و بیماری التهابی روده گلوتن غیر سلیا

بــدن  کــه  زمانــی رخ می دهــد  ک  بیمــاری ســلیا
گنــدم، جــو و  گلوتــن موجــود در  انســان پروتئیــن 
چــاودار را بــه اشــتباه به عنــوان یک مهاجم خارجی 
بــرای حملــه  را  گرفتــه و سیســتم ایمنی  نظــر  در 
کوچــک فعــال می کنــد. عائــم بیمــاری  بــه روده 
ک ممکــن اســت بســیار متفــاوت باشــند، امــا  ســلیا
بســیاری از افــراد مبتــا به ایــن بیمــاری مــواردی 
ماننــد اســهال یــا یبوســت، معــده درد، خســتگی و 

کــم خونــی را تجربــه می کننــد.
ک می تواند  عائــم حساســیت بــه گلوتن غیــر ســلیا
کنــد و هــر دو  را تقلیــد  ک  عائــم بیمــاری ســلیا
گوارشــی  شــرایط شــامل انــواع مشــابه از مشــکات 
می شــوند. با ایــن وجــود، افــراد مبتا به حساســیت 

از ســردرد و  بــه نظــر می رســد بیشــتر  گلوتــن  بــه 
کــه  عائــم عصبــی دیگــر، ماننــد آســیب عصبــی 
موجــب احســاس ســوزن ســوزن در دســت ها و پاهــا 

رنــج می رنــد. می شــود، 
ــا توجــه  در نهایــت، عائــم بیمــاری التهابــی روده ب
بــه آن مبتــا  فــرد  کــه  نــوع خــاص شــرایطی  بــه 
کولیــت زخمــی( متفــاوت  کــرون یــا  اســت )بیمــاری 
کولیــت  هــم  و  کــرون  بیمــاری  هــم  هســتند. 
کرامــپ،  درد،  شــکم  موجــب  زخمی می تواننــد 
اســهال شــدید )گاهــی اوقــات خونــی( و نفخ شــوند.

بیان تفاوت بین شرایط
ــن  ــی بی ــل توجه ــانی قاب ــه همپوش ک ــت  ــکار اس آش
ک، حساســیت بــه گلوتن غیر  عائــم بیمــاری ســلیا
ک، و بیمــاری التهابــی روده وجــود دارد و ایــن  ســلیا
ــش  ــدودی چال ــا ح ــق را ت ــخیص دقی ــد تش می توان
کنــد. پزشــکان از آزمایش هــای خــون بــرای  برانگیــز 
ک اســتفاده می کننــد،  غربالگــری بیمــاری ســلیا
گرچــه جــواب آزمایــش همــه افــراد مبتــا به ایــن  ا
بیمــاری مثبــت نمی شــود، و تاییــد تشــخیص بــا 
آندوســکوپی و بافت بــرداری بــرای بررســی دقیــق 

کوچــک انجــام می شــود. دیــواره داخلــی روده 
کولیــت زخمــی،  کــرون یــا  بــرای تشــخیص بیمــاری 
کولونوســکوپی و/یا اندوســکوپی  پزشــک احتمــاال 
کــه متفــاوت  را بــرای بررســی نشــانه های خــاص 
ک هســتند، انجــام  از نشــانه های بیمــاری ســلیا
خواهــد داد. آزمایــش خــون بــرای بیمــاری التهابــی 
گرچــه مــوارد عمومی تــر ماننــد  روده وجــود نــدارد، ا
کــم خونــی ممکــن  آزمایــش خــون بــرای غربالگــری 

اســت اطاعاتــی را در اختیــار پزشــک قــرار دهــد.

در نهایــت، هیــچ آزمایــش پزشــکی پذیرفتــه شــده 
ک وجــود  گلوتــن غیــر ســلیا بــرای حساســیت بــه 
گرچــه همــه پزشــکان موافــق وجود ایــن  نــدارد، ا
کــردن یــک رژیــم غذایــی  شــرایط نیســتند. دنبــال 
احســاس  فــرد  کــه  بررســی این  و  گلوتــن  بــدون 
گاهــی  آ بــرای  تنهــا روش  پیــدا می کنــد،  بهتــری 
نیــز  اما ایــن روش  اســت.  به ایــن شــرایط  ابتــا  از 
نتیجــه ای قطعــی ارائــه نمی کنــد زیــرا بــه عنــوان 
مثــال، ممکــن اســت بــه واســطه کاهــش مصــرف یــا 
کــم ارزش از رژیــم غذایــی همــراه بــا  حــذف غذاهــای 
گرفته باشــد،  گلوتن احســاس بهتری در فرد شــکل 
کــه بــرای ســامت خــود انجــام  یــا اقــدام مثبتــی 
کمــک  کاهــش عائــم  می دهیــد ممکــن اســت بــه 
کــه برخی افــراد به  کنــد. پژوهش هــا نشــان می دهد 
گلوتــن بــا عائمی مشــابه بــا بیمــاری  غــات حــاوی 
گــر آنهــا  کنــش نشــان می دهنــد، حتــی ا ک وا ســلیا

ــه طــور قطــع به ایــن بیمــاری مبتــا نباشــند. ب
ک و  پیوندهای احتمالی بین بیماری سلیا

بیماری التهابی روده
کــه افــراد  برخــی مطالعــات اولیــه نشــان داده انــد 
خطــر  معــرض  در  ک  ســلیا بیمــاری  بــه  مبتــا 
ــت  کولی ــا  ــرون ی ک ــاری  ــه بیم ک ــن  ــتری برای ای بیش
زخمی نیــز در آنهــا تشــخیص داده شــود، قــرار دارند. 
ــد  ــان داده ان ــر نش ــات جدیدت ــود، مطالع ــن وج با ای
کــه افــراد مبتــا بــه بیمــاری  میــزان احتمال ایــن 
ک مبتــا باشــند،  ــه بیمــاری ســلیا ــی روده ب التهاب

مشــابه بــا جمعیــت عمومی اســت.
کــه ارتباطــی بین ایــن  امــا بــاز هــم بــه نظــر می رســد 
اســت  ممکــن  ژنتیــک  و  دارد  وجــود  شــرایط  دو 

بخشــی از ایــن ارتبــاط را توضیــح دهــد. پژوهشــی 
ک و بیمــاری  کــه بیمــاری ســلیا جدیــد نشــان داد 
کــه به نظر  ک می گذارنــد  کــرون چهــار ژن را بــه اشــترا
می رســد خطــر ابتــا بــه هــر دو بیمــاری را افزایــش 
ژن هایــی  پژوهشــگران  بر ایــن،  افــزون  می دهــد. 
کــه بــه نظــر می رســد خطــر  کرده انــد  را شناســایی 
ک و کولیت زخمــی را افزایش  ابتــا بــه بیماری ســلیا
بیمــاری  و  روده  التهابــی  بیمــاری  می دهنــد. 
ک به عنوان بیماری هــای خودایمنی در نظر  ســلیا
کــه سیســتم ایمنی  گرفتــه می شــوند، به ایــن معنــا 
بــدن بــه اشــتباه بــه بخشــی از بــدن حملــه می کنــد. 
هــر دو شــرایط بــه نظــر می رســد شــامل تغییــرات 
کتری هــای  )با روده  میکروبیــوم  در  مشکل ســاز 
کــه ممکــن اســت  کن روده بــزرگ( می شــوند  ســا

موجــب یــا پشــتیبان التهــاب باشــد.
بیماری التهابی روده و حساسیت به گلوتن غیر 

ک ممکن است بیشتر مرتبط باشند سلیا
ــیت  ــه حساس ک ــد  ــان داده ان ــه نش ــن مطالع چندی
بیمــاری  بــه  نســبت  ک  غیــر ســلیا انســولین  بــه 
ک ممکــن اســت احتمــال بیشــتری داشــته  ســلیا
کولیــت  کــرون یــا  باشــد در افــراد مبتــا بــه بیمــاری 
زخمی دیــده شــود. از ایــن رو، آیــا رژیــم غذایــی بدون 
گلوتــن می توانــد بــه افــراد مبتــا بــه بیمــاری التهابی 

کنــد؟ کمــک  روده 
ک  گــر شــما بــه بیمــاری ســلیا شــاید بتوانــد، حتــی ا
مبتــا نباشــید. در چندیــن مــورد، پزشــکان اشــاره 
گلوتــن بــه  کــه یــک رژیــم غذایــی بــدون  داشــته اند 
بهبــود یــا از بیــن رفتــن عائم بیمــاری التهابــی روده 
کــه بــه طــور قطــع بــه بیمــاری  حتــی در افــرادی 

ک مبتا نبودند، منجر شــده اســت. به ویژه،  ســلیا
ــتری  ــال بیش ــرون احتم ک ــاری  ــه بیم ــا ب ــراد مبت اف
دارد از ایــن رژیــم ســود ببرنــد. بــه عنــوان مثــال، طــی 
مطالعــه ای در ســال 2۰1۳، دکتــر دیویــد پرلموتــر 
کــرون در وی  کــه بیمــاری  بــه شــرایط فــرد بیمــاری 
تشــخیص داده شــده بــود و درمان هــای عــادی 
برای ایــن بیمــاری بــه بهبــود وی منجــر نشــده بــود، 
ــه  ک ــر اســاس آزمایش هــای خــون  اشــاره داشــت. ب
پادتن هایــی  بیمــار  بدن ایــن  می دادنــد  نشــان 
گنــدم، جــو  گلوتــن و دیگــر ترکیبــات  علیــه پروتئیــن 
و چــاودار تولیــد می کنــد، حساســیت بــه گلوتــن غیر 
ک در ایــن فــرد تشــخیص داده شــد و رژیــم  ســلیا

ــرای وی آغــاز شــد. گلوتــن ب غذایــی بــدون 
پــس از شــش هفته، ایــن رونــد بــه توقــف اســهال 
در بیمــار منجــر شــد. بــا ادامــه رژیــم غذایــی بــدون 
گلوتــن، نــه تنهــا قــوام مدفــوع وی بــه حالــت عــادی 
بازگشــت، بلکــه افزایــش وزن خــود را نیــز تجربــه 
کــرد. پــس از یــک ســال، بیمــار بــه وضعیــت عــادی 
بازگشــته و بیــش از 8۰ درصــد وزن از دســت داده 
خــود را نیــز دوباره بدســت آورد. با دنبــال کردن یک 
رژیــم غذایــی بــدون گلوتن، بیمــاری کــرون وی وارد 

دوران خاموشــی شــد.
پژوهشــگران دانشــگاه کارولینای شمالی نیز زمانی 
کــه شــرایط 1,۶۴7 فــرد مبتــا بــه بیمــاری التهابــی 
کردنــد، نتایجــی تقریبــا مشــابه را  روده را بررســی 
کلــی، دو ســوم از افــرادی  شــاهد بودنــد. بــه طــور 
کــرده  گلوتــن را امتحــان  کــه رژیــم غذایــی بــدون 
کــه رژیــم غذایــی بــه بهبــود  بودنــد، اشــاره داشــتند 
گوارشــی آنهــا منجــر شــده اســت و 28 درصــد  عائــم 
شــعله ور شــدن بیمــاری التهابــی روده بــا تکــرر یــا 
کردنــد. همچنیــن، افــرادی  گــزارش  کمتــر را  شــدت 
گلوتــن را دنبــال می کردنــد  کــه رژیــم غذایــی بــدون 
در  احســاس خســتگی  توجــه  قابــل  کاهــش  بــه 
ــگران، این  ــه پژوهش گفت ــه  ــتند. ب ــاره داش ــود اش خ
کــه ترکیبــات دیگــر موجــود در  احتمــال وجــود دارد 
غــات حــاوی گلوتــن ممکن اســت موجــب التهاب 
روده در افــراد مبتــا بــه بیمــاری التهابــی روده شــود 
گلوتــن ممکــن  و مصــرف یــک رژیــم غذایــی بــدون 
اســت بــه تســکین این التهــاب و عائم مرتبط بــا آن 
گفــت رژیــم غذایــی  کنــد. از ایــن رو، می تــوان  کمــک 
کاهــش عائــم  بــه  گلوتــن ممکــن اســت  بــدون 
بــه  کــه  افــرادی  التهابــی روده حتــی در  بیمــاری 
گــر  کنــد. ا کمــک  ک مبتــا نیســتند،  بیمــاری ســلیا
گلوتــن می توانــد  فکــر می کنیــد رژیــم غذایــی بــدون 
بــرای شــما مفیــد باشــد می توانیــد بــا پزشــک خــود 

کنیــد. در ایــن زمینــه مشــورت 

آیارژیمغذاییبدونگلوتنبهبهبودبیماریالتهابیرودهکمکمیکند؟
خبرربخ

کشف شد عامل مرگ زودرس افراد مبتال به سرطان ریه  که در طوالنی  بیماری 
مدت باعث سرطان 

می شود

مطالعاتنشانمیدهد؛

ارتباط بیرون از خانه غذا خوردن با افزایش ریسک مرگ زودهنگام

مناسبتربخ

خبرربخ

خبرربخ

کــه  محققــان در مطالعــه جدیــد متوجــه شــدند 
بیــان بیــش از انــدازه برخــی ژن هــا می توانــد عامــل 
مــرگ زودرس افــراد مبتــا بــه ســرطان ریــه باشــد.
پروتئین هــای  ســلول،  صحیــح  عملکــرد  بــرای 
الزم بایــد در زمــان مناســب ســنتز شــوند. همــه 
اطاعــات  از  را  پروتئین هــا  ســنتز  ســلول ها 
رمزگــذاری شــده در دی ان ای )DNA( آنهــا کنترل 

یــا تنظیــم می کننــد. 
 RNA بــه فرایند روشــن شــدن یک ژن برای تولیــد
گفتــه   )Gene Expression( و پروتئیــن، بیــان ژن

می شــود.
محققــان   ،jagwire پایگاه اینترنتــی  گــزارش  بــه 

گــروه آســیب شناســی دانشــگاه  کالــج پزشــکی 
گزارشــی در خصــوص  آمریــکا در  »جورجیــا« در 
که تعــداد زیادی  مطالعه خود نوشــتند: بیمارانی 
از ژن  هــای مرتبــط بــا مســیرهای موثــر در مــرگ 
ــد، بیشــتر در معــرض  ــه را دارن ســلولی ســرطان ری

خطــر مــرگ زودرس قــرار می  گیرنــد.
آنهــا در ایــن مطالعــه داده هــای مربــوط بــه ۵۱۰ 
بیمــار مبتــا بــه ســرطان ریــه را بررســی کردند. ایــن 
حالت هــای  در  دخیــل  ژن هــای  محققــان 
گــون مــرگ ســلولی مــورد ارزیابــی قــرار دادنــد  گونا
کــه ۲۱ ژن بیشــتر اوقــات در ایــن  و متوجــه شــدند 

میــان نقــش دارنــد.
ــا باالتریــن بیــان ژن و ۴۹  ایــن محققــان ۵۹ نفــر ب

نفــر بــا پاییــن  تریــن بیــان برجســته ترین ژن هــای 
کردنــد. همچنیــن  را شناســایی  مــرگ ســلولی 
فعالیــت  مهــم  شــاخص های  پژوهشــگران، 
کردنــد و بــه مقایســه  سیســتم ایمنی را ارزیابــی 
کلــی، بقــای بــدون بیمــاری و بقــای خــاص  بقــای 

گــروه پرداختنــد. بیمــاری در ایــن دو 
کــه بیــان زیــادی  آنهــا متوجــه شــدند بیمارانــی 
دارای  دارنــد،  ســلولی  مــرگ  نشــانه  ژن   ۲۱ از 
می  دهنــد  نشــان  کــه  هســتند  شــاخص هایی 
سیســتم ایمنی آنهــا بــه ســرطان حملــه می  کنــد؛ 
کــه معمــوال ســرطان را  ماننــد ســلول  های »تــی« 

بیــن می  برنــد. از 
را  مولکول هایــی  از  باالیــی  ســطح  ژن هــا  ایــن 
ســرکوب  بــه  می  تواننــد  کــه  می شــوند  شــامل 
ســلول های تــی بپردازنــد و آنهــا را بــه ســلول های 

کننــد. کارآمــد و خســته تبدیــل  تــی نا
کولــه از محققان این مطالعه گفت:  دکتــر راوینــدرا 
از ایــن نشــانه  ژنومی جدیــد می تــوان بــرای پیــش  
بینــی بهتــر نحــوه عملکرد بیمــار مبتا به ســرطان 
ــرای  ــر از همــه ارایــه درمــان بهتــری ب ریــه و مهــم  ت

کــرد. بهبــود بیمــاران اســتفاده 
وی افزود: ایمنی درمانــی، یــک روش عالــی بــرای 
درمــان اســت امــا بــرای همــه افــراد موثــر نخواهــد 
کمــک می کنــد تــا  بــود. مــا معتقدیم ایــن روش 
کــدام روش ایمنی  درمانی بیشــتر به بیمار  بدانیــم 

ســود می  رســاند.

گفــت: ادامــه  کبــد  گــوارش و  یــک فــوق تخصــص 
مــدت  کــس معــده در طوالنــی  رفا کــردن  پیــدا 

باعــث ســرطان مــری خواهــد شــد.
ایــرج خســرونیا متخصــص داخلــی و فوق تخصص 
کــس معــده اظهــار  کبــد در خصــوص رفا گــوارش و 
کــه  کــس معــده زمانــی اتفــاق می افتــد  کــرد: رفا
دریچــه  بیــن معــده و مــری شــل شــده باشــد. در 
چنیــن شــراطی اســید معــده بــه راحتــی وارده مــری 
ــا احســاس ســوزش در پشــت قفســه  شــده و فــرد ب

ســینه مواجــه خواهــد شــد.
کــس معــده  کــه فــردی دچــار رفا اوافــزود: زمانــی 
گلــوی او می شــود  می شــود مــاده ای تــرش مــزه وارد 
کــه باعــث تحریــک مخــاط مــری و حنجــره خواهــد 

شــد.
کــرد: احســاس  ایــن متخصــص داخلــی تصریــح 
ســوزش در پشــت قفســه ســینه، حالــت تهــوع، 
و  ســوء هاضمه  درد،  گــوش  گلــودرد،  اســتفراغ، 
عائــم  جملــه  از  شــکم  بــاالی  در  درد  احســاس 

هســتند. معــده  کــس  رفا
گفــت: پرخوری، مصــرف غذا هــای چرب  خســرونیا 
و کافئیــن، چاقــی و اضافــه وزن دراز کشــیدن و خــم 
شــدن بعــد از مصــرف غــذا از جملــه دالیــل بــروز 

کــس معــده محســوب می شــوند. رفا
کــرد:  بیــان  کبــد  و  گــوارش  فــوق تخصــص  ایــن 
کاهــش  مصــرف غذا هــای ســبک در وعــده شــام، 
وزن، داشــتن یــک رژیــم غذایــی مناســب و پرهیــز از 
پرخــوری بهتریــن راهــکار بــرای جلوگیــری از ابتــا به 

ــت. ــده اس ــس مع ک رفا
کــس معــده توصیــه  گفــت: بــه افــراد مبتــا بــه رفا او 
ــا هنــگام خــواب از دو بالشــت اســتفاده  می شــود ت
کار از ورود ترشــحات معــده بــه مــری  کننــد، زیرا ایــن 

جلوگیــری می کنــد.
ــوارد  ــی م ــرد: در برخ ک ــادآوری  ــان ی خســرونیا در پای
بــرای بیمــار دارو هــای شــیمایی تجویــز می شــود 
کنــد، امــا در صــورت عــدم  تــا اســید معــده را خنثــی 
درمــان فــرد بایــد آندوســکوپی مــری، معــده و اثنــی 
کــس ادامه پیدا کند  گــر رفا عشــر انجــام دهــد، زیرا ا
ــدت  ــی م ــده و در طوالن ــاط ش ــک مخ ــث تحری باع

باعــث ســرطان مــری خواهــد شــد.

محققــان ارتبــاط بیــن غــذا خــوردن در خــارج از 
گرفتند  کردند و نتیجه  خانه و خطر مرگ را بررســی 
کــه غــذا خــوردن در محیط هــای خــارج از منــزل 
بــه طــور قابــل توجهــی بــا افزایــش خطــر مــرگ و میــر 

ناشــی از آن ارتبــاط دارد.
کیفیــت  گرچــه برخــی از رســتوران ها غذاهــای بــا  ا
رژیــم غذایــی  کیفیــت  امــا  ارائــه می دهنــد،  بــاال 
ــژه  ــه وی ــه، ب ــرای وعده هــای غذایــی خــارج از خان ب
از فســت فودهــای زنجیــره ای، معمــواًل در مقایســه 
بــا وعده هــای غذایــی پختــه شــده در خانــه پاییــن 

اســت.
داده  نشــان  دیلی،شــواهد  ســاینس  گــزارش  بــه 
کــه وعده هــای غذایــی خــارج از خانــه دارای  اســت 
چگالــی انــرژی، چربــی و ســدیم باالیــی هســتند 
کامــل و مــواد  و میــزان میــوه، ســبزیجات، غــات 
مغــذی محافــظ ماننــد فیبرهــای غذایــی و آنتــی 

کمتــر اســت. کســیدان ها در آنهــا  ا
»وی بائــو«، سرپرســت تیــم تحقیــق از دانشــگاه 
نشــان  »شــواهد  می گویــد:  بــاره  در ایــن  آیــووا، 
کــه غــذا خــوردن در خــارج از خانــه بــا  می دهــد 
افزایــش خطــر بیماری هــای مزمــن ماننــد چاقــی و 

دیابــت و نشــانگرهای زیســتی ســایر بیماری هــای 
داده هــای  محققــان  اســت.«  همــراه  مزمــن 
کــه طــی  حاصــل از پاســخ بــه پرسشــنامه هایی را 
 ۳۵,۰۸۴ از  خانگــی  حضــوری  مصاحبه هــای 
فــرد بزرگســال ۲۰ ســال بــه بــاال را از ســال ۱۹۹۹ تــا 
کردنــد. پاســخ دهنــدگان  ۲۰۱۴ تجزیــه و تحلیــل 
عــادات غذایــی خــود را از جملــه دفعــات خــوردن 
وعده هــای غذایــی تهیــه شــده در خــارج از خانــه 
گزارشــات را بــا  کردنــد. ســپس محققان ایــن  گــزارش 
کردنــد. گزارشــات مــرگ تــا ۳۱ دســامبر ۲۰۱۵ مرتبــط 
محققــان خطــر مــرگ در بیــن شــرکت کنندگانــی که 

معمــواًل بیــرون از منــزل غــذا می خوردنــد )دو وعــده 
کــه بــه نــدرت بیــرون  یــا بیشــتر در روز( را بــا افــرادی 
غــذا می خوردنــد )کمتــر از یــک وعــده در هفتــه( 
کردنــد خطــر مــرگ  کردنــد. آنهــا مشــاهده  مقایســه 
کــه عمدتــًا بیــرون غــذا  بــه هــر دلیــل در افــرادی 
می خوردنــد ۱.۴۹، مــرگ ناشــی از بیمــاری قلبــی 
عروقــی ۱.۱۸ و مــرگ ناشــی از ســرطان ۱.۶۷ درصــد 
ــه مصــرف مکــرر  ک کیــد می کننــد  ــود. محققــان تا ب
عــادت  یــک  خانــه  از  خــارج  غذایــی  وعده هــای 
کــه  کــرد  ترغیــب  را  مــردم  بایــد  و  نیســت  ســالم 
کنند. وعده های غذایی بیشــتری را در خانه تهیه 

خبر

همــه  مصــرف  کتوژنیــک  غذایــی  رژیــم  یــک 
کربوهیدرات هــا، از جملــه میوه هــا، ســبزیجات، 
کامــل، لوبیاهــا، نخودهــا، و عدس هــا را  غــات 
کــه همگــی از منابــع مهــم فیبــر  محــدود می کنــد 
محســوب می شوند.دانشــمندان و متخصصــان 
کنــون بــا بســیاری از فواید حفــظ و تقویت  تغذیــه ا
سامت روده بزرگ آشنا هستند. یکی از بزرگترین 
مزایــای پشــتیبانی از ســامت روده بهره منــدی از 
کتری هــای مفیــد و ســلول های ایمنی اســت که  با
کتری ها،  بــه مبــارزه با مهاجمــان خارجی مانند با

کمــک می کنــد. ویروس هــا و قارچ هــا 
بســیاری از رژیم هــای غذایــی محبــوب که ممکن 
کــرده باشــید یــا در حــال حاضــر آن  اســت امتحــان 
را دنبــال می کنیــد می تواننــد بــرای ســامت شــما، 
بــه ویــژه ســامت روده بــزرگ مضر باشــند. پیش از 
آغــاز یــک رژیــم غذایــی جدیــد بهتــر اســت ابتــدا بــا 
پزشــک یــا یــک متخصــص تغذیه مشــورت کنید.

رژیم غذایی کتو
مصــرف  کتوژنیــک  غذایــی  رژیــم  یــک 
کربوهیدرات هــا، از جملــه میوه هــا، ســبزیجات، 
کامــل، لوبیاهــا، نخودهــا، و عدس هــا را  غــات 
کــه همگــی از منابــع مهــم فیبــر  محــدود می کنــد 
در  مفیــد  کتری هــای  با می شــوند.  محســوب 
ــاز  ــر نی ــه فیب ــود ب ــر خ ــا و تکثی ــرای بق ــزرگ ب روده ب
گفته لورن هریس پینکس، متخصص  دارنــد. به 
کافــی فیبــر مصــرف  کــه بــه میــزان  تغذیــه، زمانــی 
نمی کنیــم، ســامت روده بــزرگ خــود را در معرض 
کــه می توانــد التهــاب و خطــر  خطــر قــرار می دهیــم 
ــواع ســرطان را  بیمــاری قلبــی، دیابــت و برخــی ان

افزایــش دهــد.
کــه بایــد از یــک ســبک  گــر احســاس می کنیــد  ا
کنیــد، هریــس  کربوهیــدرات پیــروی  ــم  ک ــی  زندگ

کربوهیدرات هــای  ــه  ک پینکــس توصیــه می کنــد 
تــا  کــرده  انتخــاب  را عاقانــه  اختصاصــی خــود 
کافی از ســبزیجات، میوه ها،  شــامل دریافت فیبر 
کامــل  مغزدانه هــا، لوبیاهــا، و برخــی انــواع غــات 

باشــد.
کسازی رژیم غذایی استاد پا

 The Master( کســازی  پا اســتاد  غذایــی  رژیــم 
کــه بــه نــام رژیــم غذایــی لیمونــاد نیــز   )Cleanse
شــناخته می شــود، توســط برخــی از ســلبریتی ها 
کاهــش وزن ســریع تبلیــغ می شــود. این  بــرای 
رژیــم غذایــی شــامل ترکیبــی از آب طعــم دار شــده 
بــا لیمــو، نوشــیدنی های آب نمــک، یــک چــای 
کالــری طــی یــک  کــم  ملیــن، و مصــرف غذایــی 
گفتــه  ــه  دوره حداقــل یــک هفتــه ای می شــود. ب
دکتــر جــوآن ســالج بلیــک، هیــچ چیــز جادویــی 

در ایــن زمینــه وجــود نــدارد.
به این انــدازه  خــود  مصرفــی  کالــری  میــزان  گــر  ا
کاهــش دهیــد و همــراه آن یــک ملیــن مصــرف 
ــا میــزان  کاهــش می یابــد، امــا آی کنیــد، وزن شــما 
چربــی بــدن شــما کاهش می یابد یــا فقط کاهش 
وزن آبــی بــدن خــود را تجربــه می کنیــد؟ احتمــاال 
خــود شــما پاســخ را می دانیــد. همچنیــن، دکتــر 
ســالج بلیــک بــه پژوهشــی جدیــد اشــاره داشــته 
ــتن  ــه داش ــنه نگ گرس ــد  ــان می ده ــه نش ک ــت  اس
کافی غذاهای  بدن و میکروبیوم روده و مصرف نا
کی های سرشــار از فیبر از جمله  ســالم مانند خورا
میوه هــا، ســبزیجات و غــات کامــل ممکــن اســت 
کند.  مدیریت وزن را هرچه بیشتر چالش برانگیز 
کــردن یــک رژیــم غذایــی ماننــد  بــه جــای دنبــال 
کســازی، بهتــر اســت یــک رژیــم غذایــی  اســتاد پا
کالــری مصرفــی را  کــرده و  سرشــار از فیبــر را دنبــال 
کنیــد. کنیــد تــا وزن خــود را بهتــر مدیریــت  کنتــرل 

)FODMAP( رژیم غذایی کم فودمپ
کــه یــک رژیــم غذایــی  پژوهش هــا نشــان می دهــد 
افــراد  عائــم  کنتــرل  در  می توانــد  فودمــپ  کــم 
مبتــا بــه ســندرم روده تحریــک پذیــر بســیار موثــر 
کربوهیدرات هایــی هســتند  باشــد. فودمپ هــا 
کتری هــای روده تخمیــر می شــوند  کــه توســط با
کــه بــرای افــرادی ســالم شــرایط خوبــی اســت، 
امــا بــرای افــراد مبتــا بــه ســندرم روده تحریــک 
دســتگاه  در  ناراحتــی  موجــب  می توانــد  پذیــر 
گاز، نفــخ، اســهال یــا یبوســت  گــوارش شــده و بــه 
کــه یــک رژیــم غذایــی  منجــر شــود. از آنجایــی 
کــم فودمــپ حــاوی فیبــر و غذاهــای سرشــار از 
کــم اســت، یــک رژیــم غذایــی پایــدار  مــواد مغــذی 

نمی شــود. محســوب 
گفتــه دکتــر هریــس پینکــس، نکتــه مهم ایــن  بــه 
طــی  را  فودمــپ  کــم  غذایــی  رژیــم  کــه  اســت 
کوتــاه مــدت زیــر نظــر و هدایــت یــک  یــک دوره 
متخصــص تغذیــه دنبــال کــرده تــا مشــخص شــود 
کــدام مــواد غذایــی موجــب بــروز عائــم می شــوند 
و مــواد غذایــی دیگــر تــا حــد امکان بــه رژیم غذایی 
گردانــده شــوند تــا در بلنــد مــدت بــه بهبــود  بــاز 

کمــک شــود. ســامت روده بــزرگ 
رژیم غذایی پالئو

کــه  رژیــم غذایــی پالئــو بر ایــن اصــل اســتوار اســت 
هماننــد اجــداد خــود در دوران پارینــه ســنگی، 
حــدود  در  مــدرن  کشــاورزی  از  پیــش  دوره ای 
رژیــم  بخوریم. ایــن  غــذا  پیــش،  ســال  هــزار   1۰
غذایــی مصــرف میــزان زیــاد میوه ها و ســبزیجات، 
گوشــت های بــدون چربــی، و غذاهــای دریایــی 
کــم غذاهــای فــرآوری شــده از جملــه  و میــزان 
غــات و لبنیــات را توصیــه می کنــد زیــرا فــرض 
دوران  آن  در  کی هــا  خورا که ایــن  اســت  بر ایــن 
مصــرف نمی شــدند. طــی مطالعــه ای در ســال 
کنــش میکروبیــوم  2۰19 داده هــا بــرای تعییــن وا
بــه رژیــم غذایــی پالئــو مــورد بررســی قــرار  روده 
کــه رژیــم  گرفــت. داده هــا از شــهروندان ایتالیایی 
آوری  جمــع  می کردنــد  دنبــال  را  پالئــو  غذایــی 
کــه رژیــم غذایــی  شــده بــود و بــا داده هــای افــرادی 
مدیترانــه ای را دنبــال می کردنــد، مقایســه شــد. 
کــه رژیــم  پــس از بررســی میکروبیــوم روده افــرادی 
غذایــی پالئــو را دنبــال می کردنــد، پژوهشــگران 
کــه مصــرف میــزان زیــاد  کردنــد  گیــری  نتیجــه 
میوه هــا و ســبزیجات در ایــن رژیــم غذایــی )حتــی 
گــر از غــات، لوبیاهــا، نخودهــا، و عدس هــا پرهیــز  ا
شــود( و مصــرف حداقلــی غذاهــای فــرآوری شــده 
کمــک  می توانــد بــه بازســازی میکروبیــوم روده 
کنــد، امــا هشــداری نیــز داده شــد که این نــوع رژیم 
غذایــی نبایــد در بلند مــدت مصرف شــود زیرا این 
ــته  ــزرگ داش ــر روده ب ــی ب ــر منف ــد اث ــا می توان ــه آی ک

ــا خیــر نامشــخص اســت. باشــد ی

که می توانند به روده بزرگ آسیب بزنند رژیم های غذایی محبوب 

خبر

در مــاه مبــارک رمضــان بــه دلیــل شــرایط خــاص 
ــه  ــه ب ــدن، توج ــامت ب ــظ س ــور حف ــه منظ آن، ب

ــت. ــروری اس ــکات ض ــی ن برخ
کلیه هــای  بســیاری از مــا نمی دانیــم چگونــه از 
کنیــم تــا آن هــا، بــه ویــژه هنــگام  خــود محافظــت 
عملکــرد  رمضــان  مبــارک  مــاه  در  داری  روزه 
گاهــی  کــه  گونــه ای  خوبــی داشــته باشــند؛ بــه 
اوقــات از ســوزش ادرار و همچنیــن درد شــدید در 

پهلو هــای خــود رنــج می بریــم.
گــزارش، برخــی از نــکات  گــزارش الکوثر،در ایــن  بــه 
کلیه هــا در ایــام روزه داری  و مراحــل محافظــت از 

مــاه رمضــان بــه شــما ارائــه می شــود:
۱- مصرف نمک را محدود کنید:

اســتفاده زیــاد از نمــک نــه تنهــا بــرای فشــار خــون 
مضــر اســت، بلکــه بــه کلیه هــا نیــز آســیب می زند. 
گــر شــما در غــذای  دکتــر مونتیمایــور می گویــد: ا
کــه  خــود نمــک زیــاد ریختــه باشــید، فرقــی نــدارد 
کنیــد، در هــر  مثــا بــا آب زیــاد شــوری آن را رفــع 
صــورت شــما آن مقــدر نمــک را جــذب خواهیــد 

کــرد.
۲- محدود کردن مصرف غذا های غنی از 

پروتئین:
ــه و  کلی ــص  ــوان متخص ــه عن ــور ب ــر مونتیمای دکت
اســتاد فیزیولــوژی، توضیــح می دهد که پروتئین 
زیــاد باعــث می شــود کلیه هــا دو برابر بیشــتر از حد 
که ایــن باعــث فشــار بــر آن هــا و  کننــد  کار  طبیعــی 
درد شــدید در ایــن ناحیــه می شــود؛ بنابرایــن، مــا 
کــه یــک رژیــم غذایــی متعــادل  توصیــه می کنیــم 
متشــکل از برنــج، ســبزیجات، ماهــی و میوه هــا 

داشــته باشــید.
۳- فشار خون خود را روی ۸۰/ ۱۳۰ یا پایین تر 

از آن حفظ کنید:
گــر فشــار خــون از ۹۰/۱۴۰ بیشــتر باشــد، این امــر  ا
می توانــد ظــرف پنــج ســال باعــث آســیب بــه کلیه 
کمتــر  کلیه هــا بــا فشــار خــون ۸۰/۱۳۰ یــا  شــود. 
کمــک  ــرای  کار خــود را انجــام می دهنــد. ب کامــا 
بــه کنتــرل فشــار خــون، بایــد نمــک مصرفــی خود 

کاهــش دهیــد و در  کنیــد، وزن خــود را  را محــدود 
صــورت نیــاز از دارو هــای فشــار خون باال اســتفاده 

کنید.
۴- سطح قند خون خود را زیر ۱۲۰ میلی گرم 

در دسی لیتر نگه دارید:
اصلــی  دلیــل  دو  بــاال  خــون  فشــار  و  دیابــت 
کلیــه هســتند. دیابــت تقریبــا بــر تمــام  نارســایی 
سیســتم های بــدن تاثیــر می گــذارد، بنابرایــن، مــا 
بــه افــراد دیابتــی در مــاه رمضــان توصیــه می کنیــم 
دارو هــای  از  اســتفاده  و  ورزش  غذایــی،  رژیــم 

کننــد. دیابــت را دنبــال 
۵- نوشیدن هشت لیوان آب در روز:

نوشــیدن روزانه هشــت لیوان آب از افطار تا ســحر 
کافی همچنین از  توصیه می شود. نوشیدن آب 
کلیــه جلوگیــری می کنــد. ســنگ  تشــکیل ســنگ 
ک اســت کــه در صورت  کلیــه یــک وضعیــت دردنــا
کلیــه  عــدم درمــان، می توانــد منجــر بــه نارســایی 

شود.
۶ - محدود کردن مصرف مسکن ها:

کــه مصرف مســکن ها   دکتــر مونتیمایــور می گویــد 
 مانند اسید مفنامیک، ایبوپروفن و سیلوکوکسین 
بیــن  از  باعــث  می توانــد  طوالنــی  مــدت  بــرای 
کلیــه شــود؛ بنابرایــن  کارآیــی  کاهــش  رفتــن و 
مصرف ایــن دارو هــا نبایــد بیشــتر از یــک هفتــه بــه 

طــول انجامــد.
۷ -از مصرف دوز های باالی ویتامین ها 

خودداری کنید:
کــه دوز هــای بــاالی  برخــی از افــراد عاقــه دارنــد 
ویتامیــن C مثــا در دوز ۲۰۰۰ میلــی گــرم را مصــرف 
کــه متخصصیــن نســبت بــه عــوارض آن  کننــد 
کــه مصــرف بیــش  هشــدار می دهنــد و می گوینــد 
از حــد ویتامیــن C منجــر به تشــکیل ســنگ کلیه 
می شــود، بنابرایــن مصرف ایــن قرص هــا بــا دوز 

کمتــر امن تــر اســت. گــرم یــا  ۵۰۰ میلــی 
۸- برای محافظت از کلیه به مکمل های 

تغذیه ای اعتماد نکنید:
بــه گفتــه دکتــر مونتیمایــور، هیــچ مکمــل غذایــی 
از  کــه  نــدارد  علمی وجــود  شــده  اثبــات  کامــا 

کنــد. کلیه هــا محافظــت 
۹ - آزمایش کلیه انجام دهید:

گــروه  کامــل  آزمایش هــای ســاده ماننــد آزمایــش 
کــه با ایــن  گونــه ای  کیــد اســت؛ بــه  خــون مــورد تا
آزمایش هــا پروتئیــن موجــود در خــون شناســایی 
در  مشــکل  وجــود  احتمــال  از  فــرد  و  شــده 

می شــود. گاه  آ خــود  کلیه هــای 

کنیم؟ چگونه از »کلیه ها« در ماه رمضان محافظت 
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گــوگل  گفتــه می شــود شــیائومی و اوپــو همچــون 
بــرای  اختصاصــی  تراشــه ای  روی  کار  مشــغول 
دســتگاه های موبایلــی هســتند. ظاهــرا سیســتم-
-sub شــبکه ی  از  اوپــو  شــیائومی و  روی-چیــپ 

می کنــد. پشــتیبانی   ۵G  ۶GHz
گزارشــی آمــده بــود که گوشــی  هفتــه ی گذشــته، در 
ــتم-روی-چیپ  ــه سیس ــل ۶ ب ــار پیکس مورد انتظ
ظاهــرا  کــه  می شــود  مجهــز  گــوگل  اختصاصــی 
گــوگل بــا سامســونگ اســت.  محصــول همــکاری 
گــر گزارش جدید اندروید ســنترال حقیقت داشــته  ا
کــه در ســال  گــوگل تنهــا برنــدی نیســت  باشــد، 
گوشــی جدیــدش را بــه تراشــه ی  جــاری میــادی 
مجهــز  کوالــکام  تراشــه ی  به جــای  اختصاصــی 

می کنــد.
گفتــه  کــه  شــیائومی و اوپــو شــرکت هایی هســتند 
از  پشــتیبانی  بــا   ۵G تراشــه ی  روی  می شــود 
کار می کننــد. احتمــاال ایــن   ۶GHz-sub شــبکه ی
تراشــه اواخــر ۲۰۲۱ تــا اوایــل ۲۰۲۲ معرفــی می شــود. 
 Unisoc گزارشــی جدیــد، تراشه ســاز فب لــس ــر  بناب
نیــز می خواهــد بــا معرفــی تراشــه ی موبایلــی ۵G بــا 

کنــد.  کوالــکام و مدیاتــک مســتقیما رقابــت 
موبایــل  تراشــه ی  تولیــد  حــوزه ی  شــیائومی در 
 ۲۰۱۷ ســال  کــه  چرا نیســت؛  بی تجربــه  شــرکتی 
 Mi گوشــی  بــرای   Surge S1 عنــوان بــا  تراشــه ای 

کــرد و  در آن ســال، ۵C Mi بــه یکــی از  ۵C معرفــی 
ــر شــرکت چینــی تبدیــل  گوشــی های اندرویدی برت
مــاه  مراســمی که  شــیائومی در  همچنیــن،  شــد. 
گذشــته ی میادی برگزار کرد، تراشــه ی Surge C1 را 
معرفــی کــرد کــه نوعــی پردازنــده ی ســیگنال تصویــر 

می شــود. محســوب  اختصاصــی   )ISP(
کنــون، اوپــو تراشــه ی سفارشــی نســاخته اســت؛  تا
گذشــته ی  ســال  در  گزارشــی  ادعــای  طبــق  امــا 
برندهــای  همــکارِی  بــا  شــرکت  ایــن  میــادی، 
خواهــرش، یعنــی ریلمــی و وان پــاس، مشــغول 

اســت.  اختصاصــی  پردازنــده ی  تولیــد 
تولیــد تراشــه ی اختصاصــی بــه شــیائومی و اوپــو 
و  بــه مدیاتــک  را  وابستگی شــان  کمــک می کنــد 
کاهــش دهنــد. البتــه نبایــد انتظــار داشــته  کوالــکام 
به این زودی هــا  اوپــو  شــیائومی و  کــه  باشــید 
کوالــکام، دو شــرکت   ارتباطشــان را بــا مدیاتــک و 

کننــد. کامــا قطــع  بــزرگ تراشه ســاز دنیــا، 

کــه سامســونگ  اســت  گری مدعــی شــده  افشــا
کــره اســت.  بــرای همــکاری بــا المپــوس در حــال مذا
کــره ای در مــدل  پیش بینــی  شــده اســت شــرکت 
ویژه ی گلکسی فولد و گلکسی S22 اولترا از دوربین 
از شــرکت های  برخــی  کنــد.   اســتفاده  المپــوس 
کیفیــت  بهبــود  بــرای  گوشی ســاز ســال ها اســت 
گوشــی ها و بازاریابــی تأثیرگذارتــر وارد  تصویربــرداری 
همــکاری مســتقیم بــا برندهــای تولیــد دوربیــن 
اســت  ســال ها  هــواوی  مثــال،  بــرای  می شــوند. 
بــا برنــد الیــکا همــکاری می کنــد. به نظــر می رســد 
سامســونگ یکــی دیگــر از تولیدکنندگانــی اســت 
کاری مشــابه تمایــل دارد. به گــزارش  کــه بــه انجــام 
کاربــری Yogesh در  ــام  ــا ن گری ب تک اســپات، افشــا
کــرده و مدعــی  توییتــر اخیــرا چنــد توییــت منتشــر 
کراتــی  کــه سامســونگ و المپــوس مذا شــده اســت 
کرده انــد تــا احتمــال همــکاری تجــاری را بررســی 
کــرات  کننــد. در حال حاضــر، مشــخص نیســت مذا
کرده  بیــن سامســونگ و المپــوس چقدر پیشــرفت 
گلکســی ممکــن  کــدام  دســتگاه های خانــواده ی  و 
اســت بــا دوربیــن ســاخت المپــوس عرضــه شــوند. 
گر یادشــده از مدل ویژه ی گلکسی فولد  البته افشــا
گلکســی S22 اولترا به عنوان نامزدهای احتمالی  و 

کــرده اســت.  ــاد  دریافــت دوربیــن المپــوس ی
تصویربــرداری  واحــد  فــروش  درنظرگرفتــن  بــا 

المپــوس بــه شــرکت Japan Industrial Partners در 
ماه هــای اخیــر، همــکاری تجــاری بیــن المپــوس و 
سامســونگ در نــوع خــود جالــب به نظــر می رســد. 
انتقــال مالکیــت واحــد تصویربــرداری المپــوس بــه 
Japan Industrial Partners در نخســتین روز از ســال 
کامــل شــد. المپــوس تاریخچــه  ای  جــاری میــادی 
طوالنــی در صنعــت دوربیــن دارد و از مدتــی پیــش 
تمرکزش را به همراه پاناســونیک روی دوربین های 

کــرده بــود. میکــرو چهار ســوم معطــوف 
هــواوی ســال ۲۰۱۶ بــا الیــکا وارد همــکاری شــد و 
کارل زایــس  ــد  ــا برن نوکیــا نیــز ســابقه ی همــکاری ب
پــاس هنــگام  به عــاوه، وان  کارنامــه دارد.  را در 
رونمایــی ســری وان پــاس 9، از همــکاری بــا هســل 
گوشــی  بــاد خبــر داد. انتظــار مــی  رود مــدل بعــدی 
تاشــدنی سامســونگ ســال جــاری میــادی عرضــه 
 S22 گلکســی شــود؛ بااین حــال قطعــا قــرار نیســت 

کنیــم.  ــرا را در ســال ۲۰۲۱ مشــاهده  اولت

از  نســخه ای  منصــوری  محصــول  جدیدتریــن 
مرســدس AMG G۶۳ اســت. این خودرو گرونوس 
کــه یــک ثانیــه زودتــر از مــدل اســتاندارد بــه  نــام دارد 
کیلومتربرســاعت می رســد و قیمتــش  ســرعت صــد 

۶۶۵ هــزار دالر اســت.
گرونــوس ســال ۲۰۱۳  اولیــن نســخه از منصــوری 
معرفــی شــد. حــال ایــن محصــول ویــژه بــرای ســال 
 G ۲۰۲۱ با اســتفاده از نســل جدید مرســدس کاس
عرضــه می شــود. قــدرت ایــن مــدل ۸۵۰ اســب بخار 
کــه از برتــری  گشــتاورش ۱،۰۰۰ نیوتن متــر اســت  و 
 AMG اســتاندارد نســخه  آن درمقایســه با  کامــل 
ــدرت و  ــب بخار ق ــه ۵۸۵ اس ک ــد  ــر می ده G۶۳ خب
گشــتاور دارد. ســرعت گیری صفــر تــا  ۸۵۰ نیوتن متــر 
صد کیلومتربرساعت منصوری گرونوس ۲۰۲۱ برابر 
ــر از  ــه بهت ــک ثانی ــی ی ــود؛ یعن ــد ب ــه خواه ۵/۳ ثانی

G۶۳ اســتاندارد. گفتنی اســت نهایت ســرعت این 
کیلومتربرســاعت  خودرو نیز با کمی افزایش به ۲۵۰ 

می رســد.
گرونــوس ۲۰۱۳ نســخه جدیــد هــم بــه کیت  مشــابه 
بدنــه پهــن ساخته شــده از فیبرکربــن بــا رنــگ ســبز 

بریتانیایــی )British Racing Green( مجهــز اســت. 
کابیــن هــم  عاوه بــر ســپرها، درهــای ورودی بــه 
هســتند.   AMG اســتاندارد  نســخه  از  متفــاوت 
محصــول جدیــد منصــوری از چرخ هــای ۲۴ اینــچ 
و تایرهایــی بــا پهنــای ۲۹۵ میلی متــر بهــره می بــرد 

گزوزهــای ویــژه در طرفیــن بدنــه و ادوات  کــه همــراه ا
کاما اســپرت و سفارشــی جلوه می کند. فیبرکربن، 

رنــگ  بــا  دســت دوز  چــرم  داخلــی،  فضــای  در 
قهــوه ای روشــن وجــود دارد. ایــن شــرایط بــرای 
کف پــوش  حتــی  و  ســقف  و  تودری هــا  سراســر 
صنــدوق عقــب فراهــم شــده اســت. نشــان تجــاری 
منصــوری و ادوات فیرکربــن نیــز در قســمت های 

می شــوند. دیــده  کابیــن  مختلــف 
گرونــوس ۲۰۲۱ ســاخته  تنهــا ۱۰ دســتگاه منصــوری 
خواهــد شــد و قیمــت ایــن خــودرو بــا احتســاب 
مالیــات محلــی در بازار آلمان ۶۶۵ هــزار دالر خواهد 
بــود. بــا ایــن قیمــت، محصــول جدیــد منصــوری از 
نســخه اســتاندارد AMG G۶۳ حــدود ۴۷۵ هــزار 
گران تــر اســت و یکــی از پرهزینه تریــن پکیــج  دالر 
جهــان  در  خــودرو  بــرای  سفارشــی  آپشــن های 

می شــود. محســوب 

کــه  طرحــی در مجلــس در دســت بررســی اســت 
کســب وکارهای آنایــن  براســاس آن، پلتفرم هــا و 
بــه دریافــت پروانــه از وزارتخانــه ای به جــز اتحادیــه 
کســب وکارهای مجــازی نیــازی نخواهنــد داشــت.

گــزارش زومیت،کلیــات طــرح جهــش تولیــد  بــه 
دانش بنیــان در مجلــس تصویــب شــد. در ذیــل 
در  کســب و کار  حــوزه  در  طرحــی  طــرح،  ایــن 
کــه درصــدد  دســتورکار بررســی مجلــس قــرار دارد 
کثــر  کشــور و حدا کســب و کار در  برداشــتن موانــع 
حمایــت از تولیــد داخــل و ســایر قوانیــن مرتبــط 
و  وزارتخانه هــا  مذکــور،  طــرح  طبــق  اســت. 
دســتگاه های اجرایــی موظــف هســتند ضوابــط 
کســب وکارهای مجــازی  کــم بــر فعالیــت  فنــی حا
و برخــط یــا پلتفرم هــای مرتبــط بــا حــوزه فعالیــت 
ایــن وزارتخانه هــا را بــدون نیــاز بــه صــدور مجــوز 
ــا درنظرگرفتــن ویژگی هــای خــاص ایــن  ــد و ب جدی

کننــد. تدویــن  کســب وکارها 
شــرکت های  از  حمایــت  بــرای  قبلــی  طــرح 
دانش بنیــان بــه ســال ۱۳۸۹ مربــوط می شــد و 
کســب و کار  با توجه بــه تغییــر اقتضاهــای فضــای 
و  طــرح  تدویــن  بــازار،  ایــن  جدیــد  نیازهــای  و 
قانونــی متناســب بــا شــرایط جدیــد ضــروری بــود. 
مشــکاتی  حــل  و  مانع زدایی هــا  از  طــرح  ایــن 
رفــع  بیمــه ای،  مالیاتــی،  مشــکات  نظیــر 
مشــکات دریافــت مجوزهــا، مشــکات صادراتــی 
دانش بنیانــی  کاالهــای  واردات  ممنوعیــت  و 
کــه مشابهشــان در  کاالهایــی  جلوگیــری می کنــد؛ 

می شــود. تولیــد  کشــور 
و  اجرایــی  دســتگاه های  طــرح،  ایــن  براســاس 
وزارتخانه هــا ســه مــاه پــس از نهایی شــدن و ابــاغ 
فراهــم  به گونــه ای  را  شــرایط  دارنــد  فرصــت  آن 
پیاده ســازی  و  اجــرا  پلتفرمی بــا  هــر  کــه  کننــد 
ــه، بــدون  شــرایط فنــی تدوین شــده یــک وزارتخان
کنــد. قانــون  نیــاز بــه مجــوز جدیــد بتوانــد فعالیــت 
دریافــت  بــه  را  مجــازی  کســب وکارهای  جدیــد 
کشــور  کســب ذیــل قانــون نظــام صنفــی  پروانــه 
از  نیــاز اســت  ملــزم می کنــد؛ یعنــی آن هــا فقــط 
کســب وکارهای مجــازی مجــوز بگیرنــد  اتحادیــه 
هــر  بــرای  نمی تواننــد  اجرایــی  دســتگاه های  و 

کننــد. صــادر  پلتفرمی مجــوز 
بــا اینکــه جزئیــات طــرح هنــوز مشــخص نشــده؛ 
ــاد  ــاد اعتم ــذف نم ــه ح ــب آن ب ــت تصوی ــد اس بعی

الکترونیکــی منجــر شــود. رضــا الفت نســب، عضــو 
مجــازی  کســب وکارهای  اتحادیــه  هیئت مدیــره 

دراین بــاره بــه زومیــت می گویــد:
بعیــد  از دولتی هــا ســراغ دارم،  کــه  روحیاتــی  بــا 
اســت ای نمــاد حــذف شــود و دیگــر بــه دریافــت 
وجــود  نیــازی  کســب وکارها  بــرای  آن هــا  مجــوز 
گفتــه شــده وزارتخانه هــا  نداشــته باشــد. در جایــی 
کننــد. ازنظــر  ــد شــرایط فنــی مرتبــط را تدویــن  بای
مــن، دولتی هــا از ایــن عبــارت چنیــن نتیجه گیــری 
کــه خودشــان جــزو الزامــات فنی هســتند  می کننــد 
و بــرای مثــال، ای نمــاد نوعــی الــزام و شــرط فنــی 

کنــد. کســب و کار آن را بایــد دریافــت  کــه  اســت 
ــرای  ــه مناســبی ب الفت نســب طــرح مجلــس را پای
حــذف باقــی مجوزهــای غیر ضــروری ســازمان ها 
کــه در آینــده بیــم  و نهادهــای مختلــف می دانــد 
دریافــت الــزام آور تعــداد زیــادی از آن هــا مــی رود. وی 

می گویــد:
هــر  انجــام  بــرای  دانش بنیا ن هــا  و  کســب وکارها 
ــزی  ک ــف از مرا ــای مختل ــت مجوزه ــه دریاف کاری ب
همچــون ارشــاد و پلیــس نیــاز دارنــد. بــرای مثــال، 
گــر کســی بخواهــد شــیر خشــک  در حــوزه ســامت ا
عرضــه کنــد، بایــد مجــوز داروخانــه آنایــن بگیــرد یــا 
گــر بخواهــد بــار بین شــهری ببــرد، بایــد از ســازمان  ا
تعــداد  هنــوز  بگیــرد.  بــازارگاه  مجــوز  راهــداری 
کســب وکارها بــه دریافــت آن هــا  کــه  مجوزهایــی 
ــاد نیســت؛ امــا به نظــر می رســد  ــزم هســتند، زی مل
در ســال های نزدیــک، تعدادشــان رشــد پیــدا کند؛ 
درنتیجــه، قانــون مذکــور می توانــد جلــو چنیــن 

ــرد. ــی را بگی اقدامات
الفت نسب: طرح جدید مجلس نیاز به 

دریافت ای نماد را حذف نمی کند
الفت نســب از اجرایی شــدن طــرح مجلــس حتــی 
نیســت  مطمئــن  چنــدان  تصویــب  درصــورت 
مصــوب  تصمیماتــی  هــم  پیش تــر  می گویــد  و 
کــه در اجــرا تفاوتــی ایجــاد نکرده انــد.  عضــو  شــده 

مجــازی  کســب وکارهای  اتحادیــه  هیئت مدیــره 
می گویــد:

مصوبــه ای  هیئت دولــت  گذشــته،  ســال  اواخــر 
گر کســب وکاری در شــروع  کــرد مبنی بر اینکه ا ابــاغ 
کــرد، دیگــر بــه دریافــت  فعالیــت مجــوز دریافــت 
اســتعام های متعــدد و زمان بــر نیاز نداشــته باشــد 
کســب مجــوز، بتوانــد  و در لحظــه ی مراجعــه بــرای 
ــا اینکــه ایــن موضــوع ابــاغ  کنــد. ب کارش را شــروع 
هــم شــده اســت، هنــوز دراین بــاره اتفاقــی نیفتــاده 
می دهــم،  مجــوز  کــه  مرجعــی  به عنــوان  مــن  و 
ــا  ــم چــه اســتعام هایی حــذف شــده اند ت نمی دان

کنــم. ــد اعطــای مجــوز اعمــال  آن هــا را در رون
گفتــم بــا  کــردم و  اتفاقــا دراین بــاره اســتعام هــم 
شــرایط و ابــاغ جدیــد رئیس جمهور مبنی بر اینکه 
مســائل بایــد به صــورت خوداظهــاری در پیــِش 
کســب و کار قــرار بگیــرد و مانعــی رو در روی آن  روی 
نباشــد، بــه مِن اتحادیــه اطاع دهید تــا بدانم باید 
کار را چگونــه پیــش ببــرم؛ امــا هنــوز اتفاقــی نیفتاده 
اســت. پــس بایــد ببینیــم ایــن قانــون جدید هــم در 
مرحلــه اجــرا چــه نتیجــه ای دربــر خواهــد داشــت.

رضــا الفت نســب می گوید با وجود قوانین مناســب 
تصویب شــده در کشــور، متأســفانه در اجــرا مطابــق 
درصــورت  می افزایــد  او  نمــی رود.  پیــش  انتظــار 
تصویــب نهایــی طــرح در مجلــس و ارســال آن بــه 
شــورای نگهبــان، ایــن قانــون بــرای دولــت بعــدی 
قابلیــت اجــرا پیــدا می کنــد. الفت نســب در پاســخ 
کســب وکارها بــا تصویــب ایــن قانــون  بــه اینکــه »آیــا 
و  باشــند  دلگــرم  راهشــان  ادامــه  بــه  می تواننــد 
نگرانــی کمتــری بابت ایجاد موانع متعدد نداشــته 

باشــند؟« می گویــد:
مســیر پــر از ســختی و ســنگاخی در پیــش داریــم؛ 
وجــود  کردیــد،  صحبــت  آن  از  دلگرمی کــه  امــا 
کنــون وضعیــت درمقایســه با ســال های  ا و  دارد 
در  را  نگاه هــا  کرونــا  اســت.  شــده  بهتــر  گذشــته 
کمیــت، دو نــوع  ایــران تغییــر داد. در دولــت و حا
از  یکــی  آنایــن داریــم:  کســب وکارهای  بــه  نــگاه 
آن هــا نگاهــی مثبــت و خنثــی اســت و دیگــری نگاه 
خوبــی نیســت. ایــن نــگاه می گویــد برویــم و ببینیم 
کســب وکارهای آنایــن چــه عوایــدی می توانیــم  از 
داشــته باشــیم. حــاال بــا آن هــا چگونــه رفتــار کنیم، 
کننــد یــا  گلیمشــان بیشــتر دراز  نکنــد پایشــان را از 
کار را بکننــد؛ بااین حــال از نظــر مــن، آینــده  فــان 

می توانــد بســیار روشــن باشــد.

شیائومی و اوپو احتماال تراشه ۵G اختصاصی تولید 
می کنند

گوشی پرچم دار بعدی سامسونگ احتماال به دوربین 
المپوس مجهز می شود

منصوری گرونوس ۲۰۲۱ معرفی شد

با تصویب طرح مجلس، پلتفرم ها به جز اتحادیه کسب وکارهای مجازی به دریافت 
مجوز دیگری نیاز نخواهند داشت

فناوریربخفناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

گوشــت بنــا بــه دالیــل مهمی بایــد بــه  تخــت بــرش 
صــورت مــداوم و بــه روش هــای صحیــح تمیــز شــود، 
بــرای تمیــز و ضدعفونــی کــردن تختــه بــرش گوشــت 

بــه چنــد مــاده نیــاز داریــد.
بهترین چوب برای تخته برش

بــرش چوبــی، چوب هایــی  هنــگام خریــد تختــه 
کنیــد. ایــن  ــرا را انتخــاب  ــا اف ســخت ماننــد بامبــو ی
ســرو  نرمی چــون  چوب هــای  برخــاف  چوب هــا 
کتری ها به  مســتعد ایجــاد ترک نبــوده و در نتیجــه با

دام نخواهنــد افتــاد.
چنــد وقــت یکبــار تخته هــای بــرش چوبــی را تمیــز 

ــد ؟ می کنی
از  را  غذایــی  مــواد  باقیمانــده  و  جــرم  بایــد  ابتــدا 
کنیــد. تختــه بــرش  تخته هــای بــرش چوبــی تمیــز 
ــر  گ ــار اســتفاده تمیــز شــود، حتــی ا ــد بعــد از هــر ب بای
فقــط بــرای بریــدن یــک تکــه میــوه از آن اســتفاده 
کــرده باشــید. در غیــر ایــن صــورت شــاهد مخمــر و 
کتری هــا فراهــم  کپــک خواهیــد بــود و زمینــه رشــد با

خواهــد شــد.
کــردن تختــه  مــواد الزم بــرای تمیــز و ضدعفونــی 

گوشــت بــرش 
• اسفنج یا اسکاچ

• آب گرم
• مایع ظرفشویی

کسید هیدروژن مقطر • سرکه سفید یا پرا
• 2 قاشق چای خوری سفید کننده کلر

• جوش شیرین
• نصف یک عدد لیمو

• روغن معدنی مواد غذایی

• دستمال توالت
روش تمیز و ضدعفونی کردن تخته گوشت چوبی

1- شستشو با آب گرم
بــرای شــروع کار ابتــدا باقیمانده غــذا را با آب گرم تمیز 
کــرده و بشــویید، از یــک اســفنج یا اســکاچ نــرم بــرای از 
ک غــذا اســتفاده کنید.  بیــن بــردن لکه های چســبنا
کــه هیــچ مــاده غذایــی روی تختــه  مطمئــن شــوید 
بــرش وجــود نــدارد تــا از آلودگــی بیشــتر پیشــگیری 
شــود. مراقــب باشــید تــا مــواد جامــد و مایــع روی 
ســطح تختــه بــه مــدت طوالنــی نمانــد زیــرا منجــر بــه 
ایجــاد لکــه خواهــد شــد. شستشــوی ســریع تختــه 
برش به ویژه هنگام کار با گوشت بسیار مهم است.

2- استفاده از مایع ظرفشویی
گــرم  ســپس چنــد قطــره مایــع ظرفشــویی را بــه آب 
کــرده و بــا اســتفاده از اســفنج دو طــرف تختــه  اضافــه 
کــه  کنیــد امــا مراقــب باشــید  ک  بــرش چوبــی را پــا
تختــه بــرش در محلول خیس نخورد. توجه داشــته 
باشــید از ماشــین ظرفشــویی بــرای شســتن تختــه 
بــرش اســتفاده نکنیــد زیــرا گرمــای زیــاد و قــرار گرفتن 
در معــرض آب باعــث ایجاد شــکاف در چوب خواهد 

شــد.
ک کردن لکه های روی تخته ۳- پا

ک  کــه لکه هــا را از تختــه پــا حــال وقــت آن اســت 

گر تغییــر رنگ یــا لکــه ای روی آن وجــود دارد،  کنیــد، ا
ابتــدا مقــداری جــوش شــیرین روی قســمت مــورد 
ــردن و  ک ک  ــا ــه منظــور پ ــت ب نظــر بپاشــید و در نهای
ازبین بردن لکه از اســکرابر ظرفشــویی یا نصف لیمو 
استفاده کنید. اسید موجود در لیمو باعث افزایش 
ک کنندگــی و روشــن شــدن لکه هــا خواهد  قــدرت پــا

شــد.
۴- رفع جرم مواد غذایی

حال تخته را در آب گرم بشویید تا همه باقیمانده و 
ک شــود ســپس تخته  جرم مواد غذایی از روی آن پا
کاغــذی خشــک  ــا دســتمال  ــرم ی ــا یــک پارچــه ن را ب

کنید.
۵- اسپری سرکه

کمی ســرکه ســفید مقطــر را در  پــس از شستشــو، 
بطــری اســپری ریختــه و روی تختــه چوبــی اســپری 
کنیــد. اســید موجــود در ســرکه بــه عنــوان ضدعفونی 
می کنــد.  عمــل  روزانــه  اســتفاده  بــرای  کننــده 
از  ســفید  ســرکه  جــای  بــه  می توانیــد  همچنیــن 
کنیــد. کســید هیــدروژن اســتفاده  محلــول ۳٪ پرا

۶- ضدعفونی با سفیدکننده کلر دار
از ایــن بعــد ســعی کنیــد پــس از بــرش غــذای خــام نیز 
کنیــد، حداقــل ماهــی یــک بــار  تختــه را ضــد عفونــی 
کار بــا گوشــت، ماهــی یــا مــرغ خــام، تختــه  یــا پــس از 
کلــر دار  کننــده  کامــًا بــا محلــول آب و ســفید  بایــد 
ضــد عفونــی شــود. یــک قاشــق چــای خــوری ســفید 
کنیــد.  کلــردار را در یــک چهــارم آب مخلــوط  کننــده 
ــد و  نیمــی از محلــول را روی یــک طــرف تختــه بریزی
اجــزه دهیــد تــا بــه مــدت پنــج دقیقه بماند و ســپس 
بــا آب داغ تختــه را بشــویید و مراحــل را بــرای ســمت 

دیگــر نیــز تکــرار کنیــد.

تخته برش گوشت اینطوری تمیزتر میشه

کننــده فضــا  پارتیشــن ها نوعــی از ابزارهــای تقســیم 
کــه جــزء اصلــی و ثابــت ســازه محســوب  هســتند 
را  محیــط  وری  بهــره  میــزان  نمی شــوند.آن ها 
کــم تریــن  افزایــش داده و تقســیم بنــدی آن را در 
زمــان، امــکان پذیــر می کننــد. پارتیشــن های اداری 

ــتند. ــن ها هس ــوع پارتیش ــن ن ــتفاده تری ــر اس پ
پارتیشــن ها نوعــی از ابزارهــای دکوراتیــو هســتند 
کــه بــه منظــور جداســازی فضــا در یــک مــکان قــرار 
می گیرنــد. پارتیشــن ها بــا طرح هــای متفــاوت و 
کــه از  از جنس هــای مختلفــی ســاخته می شــوند 
میــان آن هــا پارتیشــن های شیشــه ای اســتفاده 
مــوارد  تریــن  گســترده  از  یکــی  دارنــد.  بیشــتری 
اســتفاده از پارتیشــن ها، بخــش بنــدی و تقســیم 
بنــدی محــل کار و فضاهــای اداری اســت؛ بــه دلیل 
ــرای فضاهــای اداری و  ــودن پارتیشــن ها ب کارآمــد ب
کاری، پارتیشــن هایی مخصــوص بــرای اداره جــات 
کــه بــا  کاری طراحــی و تولیــد شــدند  و محیط هــای 
نام پارتیشــن اداری شــناخته می شوند؛ این دسته 
فــروش  کوتاهــی،  مــدت  از  پــس  پارتیشــن ها،  از 
زیــادی داشــته اند و تــا االن، یکــی از محصــوالت 
محبــوب بــه حســاب می رونــد. بــا ایــن حــال هــر 
و  دارد  را  خــود  خصــوص  بــه  نیازهــای  محیطــی 
بــه همیــن دلیــل، پارتیشــن ها بایــد ویژگی هــای 
مشــخصی داشــته باشــند؛ به همین دلیل درســت 
کاالی دیگــری، پارتیشــن های اداری در  ماننــد هــر 
ــی و  ــف طراح ــات مختل ــاوت و خصوصی ــواع متف ان
تولید شــدند تا بتوانند برای هر محیطی متناســب 

باشــند.
شیشــه  جنــس  لحــاظ  از  اداری  پارتیشــن های 
بــه دو دســته پارتیشــن های اداری تــک جــداره و 
پارتیشــن های اداری دو جــداره تقســیم می شــوند.

پارتیشن اداری تک جداره
در  اســت،  معلــوم  نامشــان  از  کــه  طــور  همــان 
ســاخت ایــن پارتیشــن های اداری از شیشــه های 
پارتیشــن های  می شــود.  اســتفاده  جــداره  تــک 
اداری تــک جــداره بــه هــر دو صــورت فریــم لــس و 
ــم دار ســاخته می شــوند. پارتیشــن های اداری  فری
تــک جــداره در شــکل ها و ابعــاد مختلفــی ســاخته 
می شــوند و بــه همیــن دلیــل، می تواننــد بــه راحتــی 
در هــر نــوع مکانــی و در هــر شــرایطی نصــب شــوند و 

مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد.
بهتریــن  جــداره  تــک  اداری  پارتیشــن های 
آن  در  کــه  هســتند  محل هایــی  بــرای  گزینــه 
ظرافــت  دارد.  زیــادی  اولویــت  المان هــا  زیبایــی 
و  زیبایــی  جــداره  دو  اداری  پارتیشــن های 
جذابیت هــای خاصــی را بــرای محیــط بــه ارمغــان 
کــه ایــن  مــی آورد. البتــه یــک محدودیــت بزرگــی 
پارتیشــن های اداری دارنــد، آســیب پذیــر بــودن 
کــه در  آن هــا اســت و بــه همیــن دلیــل بهتــر اســت 
که امکان شکســته شدنشــان  محیط های پرخطر 

کــه  وجــود دارد، قــرار داده نشــوند. بــا وجــود ایــن 
پارتیشــن های اداری تــک جــداره نیــاز زیــادی بــه 
مراقبــت دارنــد، امــا بــا ایــن حال زیبایــی و جذابیتی 
خــود  اطــراف  محیــط  بــه  پارتیشــن ها  ایــن  کــه 

اســت. توصیــف  قابــل  غیــر  می بخشــند، 
پارتیشن اداری دو جداره

پارتیشــن های اداری دو جــداره جــزو پارتیشــن های 
بســیار مقــاوم و بــا اســتحکام به حســاب می آینــد. با 
وجــود ایــن که این پارتیشــن های دو جداره ممکن 
اســت زیبایــی و ظرافــت پارتیشــن های اداری تــک 
و  بــرای مکان هــا  امــا  باشــند،  را نداشــته  جــداره 
که امکان ضربه دیدن و شکسته شدن  فضاهایی 
ــتند.  ــه هس گزین ــن  ــت، بهتری ــتر اس ــن بیش پارتیش
پارتیشــن های اداری دو جــداره ویژگی هــای جالــب 
کاربــردی دارنــد؛ ایــن پارتیشــن ها بهتریــن نــوع  و 
ــا خیلــی  ــرای فضاهــای خیلــی ســرد و ی پارتیشــن ب
کــه شیشــه های دو جــداره بــه  گــرم هســتند، چــرا 
ــد دمــای محیــط داخــل  کار رفتــه در آن هــا می توان

کنــد. کنتــرل و حفــظ  پارتیشــن را 
مزیــت  تریــن  بــزرگ  این هــا،  تمــام  بــر  عــاوه 
پارتیشــن های اداری ســاخته شــده بــا شیشــه های 
دو جــداره، عایــق صــدا بــودن آن هــا اســت. ایــن 
کــه ایــن پارتیشــن ها بــرای  ویژگــی باعــث می شــود 
فراهــم ســاختن فضاهــای متفاوتی نظیــر اتاق های 
ــان و...  کارکن ــر  ــات، دفت ــای ماق ــس، اتاق ه کنفران
مناســب باشــند. پارتیشــن های اداری دو جــداره 
می تواننــد ظواهــر و جلوه هــای متفاوتــی داشــته 
باشــند. درســت ماننــد پارتیشــن های تــک جــداره، 
پارتیشــن های اداری دو جــداره نیــز می تواننــد بــه 
صــورت فریملــس و یــا فریــم دار ســاخته شــوند امــا 
ــر اســت.  ــر و پــر طرفدارت ــم دار آن هــا رایــج ت ــوع فری ن
فریــم پارتیشــن ها می تواننــد جنس هــای متفاوتــی 
کــه  ماننــد چوبــی، آلومینیومــی و... داشــته باشــند 
کارآیی هــای بــه  جــدا از بحــث ظاهــری و جلــوه، 

ــد. ــم دارن ــی ه خصوص
گلس شرکت شیشه تترا

کننــده محصــوالت  کننــده و وارد  مجموعــه تولیــد 
گلــس، یکــی از پــرآوازه  مربــوط بــه شیشــه و آینــه تترا
تریــن شــرکت های فعــال در ایــن زمینــه در تهــران 
اســت. در حــال حاضــر ایــن مجموعــه، محصوالتــی 
کابیــن دوش شیشــه ای، پارتیشــن شیشــه  ماننــد 
ای و پارتیشــن اداری، آینه هــای رنگــی متفــاوت، 
شیشــه  ســکوریت،  شیشــه  کوبــل،  ال شیشــه 
بهتریــن  بــا  را  و...  ای  شیشــه  نــرده  هوشــمند، 
کیفیــت و دقیــق تریــن ابــزار آالت تولیــد و پیــاده 

کــرده اســت.  ســازی 
ــن  ــط ای ــده توس ــه ش ــات ارائ ــر تمامی خدم ــاوه ب ع
شــرکت، شــما می توانیــد از مشــاوره رایــگان و در 
کارشناســان ایــن مجموعــه، بهــره ببریــد و  محــل 

بهتریــن انتخــاب را داشــته باشــید.

کــه همــه  ســخنرانی بــدون اســترس مهارتــی اســت 
بــه  را بیاموزنــد اعتمــاد  بــا تمریــن آن  می تواننــد 
کام از ویژگی هــای یــک  نفس،صداقــت، تمامیــت 

ســخنرانی جــذاب اســت.
کــردن بــرای جلــو افتــادن  مهارت هــای صحبــت 
در یــک محیــط حرفــه ای، بســیار مهــم اســت ,چــه 
مــا بــه یــک مخاطــب ارائــه رســمی بدهیم,چه یــک 
گــوی ســاده بــا رئیســمان بــرای توضیــح  گفــت و 
داشــته باشــیم. ترس از ســخنرانی عمومی یک چیز 
بســیار واقعــی اســت ؛ در یــک رتبــه بنــدی بــه طــور 
متوســط تــرس افــراد از ســخنرانی عمومی بیشــتر 
ــه ایــن تــرس  ک از مــرگ اســت حقیقــت ایــن اســت 
و شــخصی شــما  زندگــی حرفــه ای  بــه  میتوانــد 

ــاند. ــیب برس آس
1.سازماندهی کنید:

هنگامی کــه همــه مطالــب و اندیشــه های خــود را 
کــه  کمــک میکنــد  ســازماندهی میکنید,بــه شــما 
کــه شــما  بســیار راحــت تــر و آرام تــر شــوید,زمانی 
انــکار شــفاف و ســازمان یافتــه ای داریــد میتوانیــد 
کاهــش  کــردن را بــه حــد زیــادی  اضطــراب صحبــت 
که در دســت  دهید,زیرا میتوانید بیشــتر به چیزی 
کنیــد و ســخنرانی خوبــی ارائــه دهیــد.  داریــد تمرکــز 

2.تمرین و آماده شدن به طور گسترده :
بــرای  شــدن  آمــاده  و  تمریــن  جــای  چیــز  هیــچ 
کلیــدی خــود یــک  ســخنرانی را نمیگیــرد ؛ از نــکات 
کلمه از روی  کلمه به  کنید اما  دســت نوشــته تهیه 
آن نخوانیــد بــرای ســخنرانی خــود بــه خوبــی آمــاده 
گونــه ســوال احتمالــی پرســیده  باشــید تــا بــه هــر 

شــده پاســخ دهیــد.
۳.ترس از رد شدن را از بین ببرید:

گــر مخاطبــان مــن از ســخنرانی مــن متنفــر شــوند  ا
گر بــه مــن بگوینــد کــه صحنــه را تــرک  چــه میشــود؟ا
کننم،چــه می شــود؟ همــه ترس هــای خــود را از رد 
ــا  ــما آنج ــان ش ــون مخاطب ــد. چ ــن ببری ــدن ازبی ش

گــوش دهنــد. کــه بــه شــما  هســتند 
۴.برروی الگو ها تمرکز کنید :

کنید که جریان  زمانی که صحبت میکنید، ســعی 
وکلیــدی  کوتــاه  ؛جمــات  کنیــد  پیــدا  را  ریتــم  و 
کنیــد. مکث  کلیــدی را تکــرار  داشــته باشــید,نکات 
ــد مخاطبــان  ــاه بیــن جمــات و نــکات، میتوان کوت
کــه شــما چــه  کــه منتظــر شــوند  کنــد  را مشــتاق 

میخواهیــد بگوییــد. 
۵.خود را در آیینه تماشا کنید:

چگونــه  کــه  بدانیــد  میخواهیــد  واقعــا  گــر  ا
گفتــاری عمومــی را بهبــود ببخشــید  مهارت هــای 
تمریــن  آیینــه  مقابــل  در  را  خــود  ,ســخنرانی 
کنید,مثــل اینکــه داریــد بــه طــور مســتقیم با کســی 

میزنیــد. حــرف 
به:حالــت صورتتــان حرکاتتــان، حــرکات بدنتــان 

کنید.  توجــه 

۶.صدای خود را ضبط کنید و آن را یاد بگیرید:
ســخنرانی خــود را در تلفــن یــا دوربیــن فیلم بــرداری 
کنیــد ؛ از اول تاآخــر صحبــت خــود را  خــود ضبــط 
کنید یا آن را نگاه  گوش  کنید ,ســپس به آن  ضبط 
کــه چگونــه  کنیــد  کنیــد(.و یادداشــت  کنید)تماشــا 
بهتــر میشــوید. بعضــی از مــردم دوســت ندارنــد 
صــدای خــود را بــرروی نــوار گــوش دهند،پــس مهــم 
ــه  ــود توج ــاری خ گفت ــبک  ــدا و س ــه ص ــه ب ک ــت  اس

کنند. 
7.روی تنفس خود کار کنید:

میکنیــد,  تمرکــز  خــود  تنفــس  روی  هنگامی کــه 
پیچــش صــدای شــما بیشــتر خواهــد شــد و شــما 
آرام خواهید شــد، نفس راحت بکشــید و روی ریتم 
گفتــاری  گرچــه ایــن یــک تمریــن  کنیــد ا ــز  آن تمرک
کمــک  کل تمرینــات تنفســی  عمومی اســت امــا در 
کاهــش دهیــد تــا باعــث بهبــود  میکنــد اســترس را 

واضحــی در تمــام زمینه هــای زندگــی شــود.
8.بیشتر تمرین کنید:

هنگامی کــه کســی از مــن میپرســد چگونــه میتوانــد 
کنــد و ســخنرانی  مهــارت ارتباطــی موثــری ایجــاد 
کلماتــی از  عمومــی اش را بهبــود بخشــد ,مــن بــه او 
آلبرت هابــارد نقل)نقل بیان(میکنم که گفت:تنها 
کــردن این اســت که صحبت  راه یادگیــری صحبــت 

کنیــم و صحبــت کنیــم.
 9.ســخنرانی خــود را بــرای دیگــران البتــه صرفــا 

دوســتانتان یکبــار ارائــه دهیــد :
کــه میتوانیــد بــا آنهــا  تعــداد زیــادی از افــراد هســتند 
کنید که شــخص  کنیــد، اطمینــان حاصل  تمریــن 
کاما با شــما صادق باشــد مثال هایی  در نقد خود 

کــه میتوانیــد بــا آنهــا تمرین کنید. از افــرادی 
دوستان شما

والدین شما
باشــخص  مســتقیم  طــور  بــه  کــردن  صحبــت 
کــرد تــا شــما آرام شــوید و تجربــه  دیگرکمــک خواهــد 
گــر آنهــا  ا بــه دســت آوریــد،  بــا دیگــران را  ارتبــاط 
درمــورد ســخنرانی شــما ســوال داشــتند، ممکــن 
کــه )مخاطبان(ســواالت مشــابهی از شــما  اســت 

باشــند. داشــته 
1۰. در کالس های سخنرانی عمومی شرکت کنید:

کنیــد ,گروه هــای زیــادی  یــک مربــی خــوب پیــدا 
ــه  ــتن ب ــا پیوس ــد ب ــما میتوانی ــه ش ک ــد،  ــود دارن وج

آن هــا هنــر ســخنرانی عمومــی را یادبگیریــد.
11.قبل از صحبت کردن به آرامی ورزش کنید:

بــه  را  شــما  خــون  می توانــد  ارائــه  از  قبــل  ورزش 
بــه مغــز شــما منتقــل  کســیژن  گــردش درآورد و ا
کنــد، قبــل از ســخنرانی قــدم بزنیــد یــا چنــد بــار 
کوچــک یکــی  کنیــد. ایــن ترفنــد  زانوهایتــان را خــم 
از راهنمایی هــای مــورد عاقــه مــن اســت ؛ شــما 
کــم خــون  ــان  شــگفت زده میشــوید، از اینکــه جری

کارهایــی میتوانــد انجــام دهــد. چــه 

انواع مختلف پارتیشن های اداری چگونه بدون استرس در حضور دیگران سخنرانی کنیم؟

دکوراسیون اداریموفقیت

کــه به آســانی  ریزوتــو نوعــی برنــج ایتالیایــی اســت 
درســت شــده و بــا مــواد و شــیوه های مختلــف 
مــزه دار می شــود. دانه هــای ایــن برنــج چاق تــر 
برخــاف  امــا  اســت  ایرانــی  معمولــی  برنــج  از 
کوتاه تــری آمــاده  برنــج ایرانــی در مــدت زمــان 
غ و قــارچ بــا مــا  می شــود. بــا طــرز تهیــه ریزوتــو مــر

ــید. ــراه باش هم
غ و قارچ: مواد الزم برای تهیه ریزوتو مر

برنج ریزوتو۳۵۰ گرم
قارچ۳۰۰ گرم
غ۳۰۰ گرم مر

پنیر رنده شده پارمزان ۵۰ گرم
پیاز خرد شده یک عدد

سیر چهار حبه
کره۵۰ گرم

غ۱۲۰ گرم عصاره مر
جعفری خرد شده به مقدار الزم

غ و قارچ: طرز تهیه و دستور پخت ریزوتو مر

کــره  ۱. یــک قابلمــه بــزرگ برداریــد و روی حــرارت 
کنیــد و در  کنیــد. ســیر و پیــاز را ریــز خــرد  را ذوب 
قابلمــه تفــت دهیــد تــا از حالت خامــی در بیایند.

کنیــد و بــه ســیر و پیــاز در حــال  ۲. قارچ هــا را خــرد 
کنید. تفــت اضافه 

کــه بشــویید بــه  ۳. برنــج ریزوتــو را بــدون ایــن 
کنیــد و چنــد دقیقــه بــا باقــی مواد  قابلمــه اضافــه 
تفــت دهیــد. بعد از کمی تفــت دادن بایــد حدود 
غ را بــه مــواد  یــک لیــوان آب جــوش و عصــاره مــر
کنیــد و هــم بزنیــد. مهم تریــن نکتــه بــرای  اضافــه 
کــم و  کــم  ــد  کــه آب بای ــو ایــن اســت  پخــت ریزوت
ــو اضافــه شــود. هنــگام  ــا پخــت ریزوت همزمــان ب

کــردن آب مقــداری نمــک و فلفــل هــم  اضافــه 
گــر عاقه منــد بــه غذاهــای تنــد  کنیــد. ا اضافــه 
هســتید، می توانیــد از مقــداری پــودر فلفــل قرمــز 
کنیــد یــا مقــداری فلفــل قرمــز تــازه ریــز  اســتفاده 

کنیــد. کنیــد و بــه مــواد اضافــه  خــرد 
کــره  ۴. در ایــن حیــن، داخــل یــک تابــه مقــداری 
غ را بــه صــورت حبه هــای متوســط  بریزیــد. مــر
کنیــد و بــا مقــداری ســیر رنــده شــده و نمک  خــرد 

و فلفــل تفــت دهیــد.
نــرم شــد، حــرارت را خامــوش  برنــج  ۵. وقتــی 
کنیــد و در قابلمــه را بگذاریــد. فرامــوش نکنیــد 
کــه ریزوتــو در حیــن پختــه شــدن لعاب انداختــه 
پیــدا می کنــد. حــدود ۵  و حالــت چســبندگی 
کنیــد تا غذا اســتراحت کند. ســپس  دقیقــه صبــر 
را اضافــه  پارمــزان  پنیــر  را برداریــد و  در قابلمــه 

کنیــد.
غ مــزه دار شــده را روی پنیــر پارمــزان  ۶. حــاال مــر
بریزیــد و غــذا را بــا مقــداری جعفــری خــرد شــده 

کنیــد. تزییــن 

طرز تهیه ریزوتو؛ متفاوت و جذاب
دستپختربخ

خانه داریربخ
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