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شــهرداری  بهســازی  و  نوســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
گفــت: بودجــه ســال جاری ایــن ســازمان حــدود  اصفهــان 
گرفتــه شــده  یــک هــزار و ســی و شــش میلیــارد ریــال در نظــر 
کــه بــرای اجــرای پروژه هــای نوســازی و بهســازی در مناطــق 

مختلــف هزینــه می شــود.
کــرد: بودجــه  ــو با ایمنــا، اظهــار  گ گفــت و  محمــد فیــض در 
پروژه هــای  اجــرای  بــرای  بهســازی  و  نوســازی  ســازمان 

مرمتــی،  طیف هــای  در  مختلــف  مناطــق  در  عمرانــی 
کف ســازی یــا دفاتــر تســهیلگری، احیــا و رســیدگی بــه بــازار، 

تاریخــی و بدنه ســازی اســت. ســقف و خانه هــای 
پاییــن،  چهاربــاغ  میانــی  رفیــوژ  ســاماندهی  افــزود:  وی 
کــوی درب کوشــک، مرمــت چنــد خانــه تاریخی  کف ســازی 
و راه اندازی تعدادی دفاتر تسهیلگری و نهاد توسعه محله 
در اصفهان، ســاماندهی خیابان آمــادگاه، اقدامات مرمتی 
کــودک و نوجــوان بخشــی از پروژه هــای  در خانــه تخصصــی 

ســال جاری ســازمان نوســازی و بهســازی شــهرداری است.
شــهرداری  بهســازی  و  نوســازی  ســازمان  مدیرعامــل 
گردشــگری و  کــه احیــای محــور  اصفهــان بــا بیان ایــن 
تاریخــی میــدان تــا میــدان حدفاصــل میــدان امــام علــی 
)ع( تــا میــدان امــام )ره( در دســتور کار ایــن ســازمان اســت، 
کــرد: از دیگــر پروژه های ایــن ســازمان مرمــت  خاطرنشــان 
کمــال اســماعیل، احیــای محــور میــدان امــام  مقبــره 
حســین )ع( تــا میــدان امــام )ره(، احیــای بافــت تاریخــی 
گردشــگری شــیخ  جنوب مســجد جامع اصفهان )محله 
ــا  گردشــگری دروازه حســن آباد ت بهایــی(، احیــای مســیر 
گــذر و مرمــت  چهارســوق، تــاالر تیمــوری، ســاماندهی 
حدفاصــل  قصــر  کوچــه  کف ســازی  شــورا،  امامــزاده 
گذرخانــه  کف ســازی  کوچــه درب امــام و  عبدالــرزاق تــا 
تاریخــی امــام جمعــه )حدفاصــل ابــن ســینا تــا مســجد 

جامــع( اســت.
گردشــگری مــدرس_ ابــن ســینا  وی از ســاماندهی مســیر 
گفــت:  در محلــه دردشــت طــی ســال جــاری خبــر داد و 
ــای  ــر، احی ــای معاص ــوزه هنره ــت م ــی و مرم ــاح فضای اص
ــی  ــل تاریخ ــازی پ ــب س ــا، مناس ــگری مناره ه گردش ــور  مح
پــل  گردشــگری حدفاصــل  احــداث مســیر  شهرســتان، 
کنــاری و  گل هــا، ســاماندهی رفیوژهــای  بزرگمهــر تــا بــاغ 
پیــاده رو ســازی چهاربــاغ بــاال بخــش دیگــری از پروژه هــای 

اســت. ســازمان  ســال جاری این 

مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان اعالم کرد:

اختصاص ۱۰۳۶ میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی و بهسازی اصفهان
خبرربخ

 UF که قیمت مصوب دولتی دارد شامل پنیر گفت: لبنیاتی  رئیس اتحادیه صنایع لبنی اصفهان 
در وزن هــای مختلــف ماســت دو و نیــم کیلــو پرچــرب و کــم چــرب، شــیر نایلونی، ماســت کم چــرب و 
پرچــرب در وزن هــای مختلــف، شــیر بطــری کم چرب، نیم چرب، ٣ درصد چربی، شــیر کامل، شــیر 

کــره حیوانی اســت، افزایش قیمت نخواهد داشــت. خــام درب دامــداری و 
کــه بیــن ۵۰  گاه دامــداران قیمــت شــیر خــام را  کــرد: هــر  گــو بــا  ایمنــا، اظهــار  گفــت و  هومــان امیــری در 
تــا ۷۰ درصــد بــر قیمــت محصــوالت لبنــی تأثیرگــذار اســت افزایــش دهــد، قیمــت لبنیــات نیــز افزایش 
کنونــی قیمــت شــیر خامی کــه دامــداران ارائــه می دهنــد بیــن ۲۰۰ تــا ۳۰۰  خواهــد یافــت. در شــرایط 
تومــان بــا قیمــت مصــوب دارای اختالف اســت که تأثیر چندانی در افزایش قیمت محصوالت لبنی 

ندارد.
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شرکتآبوفاضالباستاناصفهان

شــرکت آب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــردارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را ازطریــق 
گــذار نمایــد. مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط وا

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق 292: 
تا ساعت 1۵:۰۰ روز شنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰2/11

تاریخ گشایش اسناد مناقصه: 
از ساعت ۰8:۰۰ صبح روز یکشنبه به تاریخ 1۴۰۰/۰2/12

دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.abfaesfahan.irشرکت آب و فاضاب استان اصفهان

WWW.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا:  8، ۳۶۶8۰۰۳۰، ۰۳1

) داخلی ۳8۴(
نام روزنامه: سیمای شهر

تاریخ انتشار: 1۴۰۰/۰1/2۵

گهیبرگزاریمناقصهعمومی آ
نوبت اول 

مبلغ تضمین
)ریال( مبلغ برآورد )ریال(  محل تامین

اعتبار موضوع مناقصه شماره مناقصه

2۳۴.1۰۰.۰۰۰ ۴.8۰۰.19۴.۵۰۰ جاری  عملیات نصب و اصاح انشعابات
فاضاب در منطقه فوالدشهر ۳ - 1 - ۴۰۰/۶

۴12.2۶۴.۰۰۰ 1۰.7۴2.1۶1.12۵ جاری  عملیات بهره برداری شبکه فاضاب
منطقه برخوار ۴ - 1 - ۴۰۰/۴

۳۳۶.۵۰9.۰۰۰ 8.21۶.99۶.9۰۰ جاری  عملیات نصب و اصاح انشعابات
فاضاب در منطقه ۵ شهر اصفهان ۶ - 1 - ۴۰۰/۵

1.۰99.۶87.۰۰۰ ۳۳.۶۵۶.2۴2.۶۰۰ جاری  عملیات نصب و اصاح انشعابات
فاضاب در منطقه نجف آباد 8 - 1 - ۴۰۰/۳

رئیس اتحادیه صنایع لبنی استان اصفهان:

قیمت مصوب محصوالت لبنی 
در ماه رمضان افزایش نمی یابد

مهاجم تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان: 

استقالل تیم بزرگی است 
کاری را داریم اما ما توانایی هر 

۶

رضارضایی-مدیرعامل

موضــوع: باســتناد مصوبــه شــماره 99/۳۳۰8 مــورخ 99/12/1۰ شــورای محتــرم اسامی شــهر نجــف آبــاد درخصــوص بهــره بــرداری از پارکینگ عمومی واقع 
در بلــوار آیــت الــه طالقانــی جنــب پــارک هزارگل شــهر نجــف آباد

مدت مزایده: یک سال شمسی از تاریخ عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری نجف آباد

محل اجاره: پارکینگ واقع در بلوار آیت اله طالقانی جنب پارک هزارگل نجف آباد
شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد میباشد که بایستی دارای کپی شناسنامه و یا کارت ملی معتبر باشند.

)رعایت منع مداخله کارکنان دولت الزامی است(.
سایر شرایط مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است.

مهلــت و محــل دریافــت اســناد مزایــده و پیشــنهاد قیمــت: از افــراد واجــد شــرایط دعــوت می شــود برای کســب اطاعات بیشــتر و دریافت اســناد مزایده 
کثر  تــا پایــان وقــت اداری روز دوشــنبه 1۴۰۰/۰2/1۳ بــه ســازمان مدیریــت حمــل و نقل بار و مســافر شــهرداری نجف آباد مراجعه و پیشــنهادات خــود را حدا

تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه 1۴۰۰/۰2/18 بــه دبیرخانــه محرمانه شــهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
کارشناســی، میزان ســپرده و...( مبلغ 2۰۰/۰۰۰ ریال طی فیش واریزی به حســاب ســیبای بانک  اســناد مزایده: برای دریافت اســناد مزایده )قیمت پایه 

ملی به شــماره ۰112۶۴۳۳۴۶۰۰۵ ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری نجف آباد اقدام نمایند.
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده یا برندگان مزایده خواهد بود.
112۳۰۰۳ / م الفتذکر 2: کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار میباشد.

نوبت اول
گهیمزایده آ

تاثیر برجام بر اقتصاد و صنعت 
استان اصفهان

نماینده سابق مبارکه در مجلس: 

حادثه نطنز ناشی از استیصال 
رژیم صهیونیستی است

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان: 

کلید ثبات قیمت مسکن تورم
 ۲۰ درصدی است

معاون نظارت بازرسی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت اصفهان خبر داد؛

کاالهای اساسی در رهتاب 
عرضه می شود

مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان: 

ارائه ۳۴ خدمت آنالین حوزه 
شهرسازی به شهروندان اصفهانی

2

۳

۳

2

۳

قیمت زولبیا و بامیه در بازار 

تحوالت تازه 
کتابخانه های اصفهان در 

2

۵
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گوشــت  گذشــته افزایــش نــرخ  در حالی کــه ســال 
گمانه هــا از  قرمــز موضوعــی چالش ســاز شــده بــود و 
توقــف ترمــز قیمت هــا و یــا حداقــل تثبیــت آن پــس 
از پایــان تــب خریــد موادغذایــی ســال نــو داشــت امــا 
انــگار بهای ایــن محصــول پروتئینــی خیــال کاهــش 

نــدارد.
گــزارش تســنیم، مدت هاســت گرانــی گریبانگیــر  بــه 
ــک  ــه فل ــر ب ــا س ــده، قیمت ه ــز ش ــت قرم گوش ــازار  ب
گذاشــته و مــردم کم در آمــد تــوان خرید یک کیلوگرم 
از  پروتئینــی  کاالی  و ایــن  ندارنــد  هــم  را  گوشــت 
ک خانواده هــای بی بضاعــت  ســفره و ســبد خــورا
و متوســط جامعــه حــذف شــده و به رغــم تمــام 
گرفتــه، قیمت ایــن منبــع تأمیــن  تمهیــدات درنظــر 

کاهــش قابــل توجهــی نیافتــه اســت. پروتئیــن 
کشــور از بهمــن ســال  کرونــا در  همزمانــی شــیوع 
گرانی هــای ناباورانــه را در  گذشــته مــوج جدیــدی از 
کــرده  بــه  کاالهــای اساســی مردم ایجــاد  بعضــی از 
کــه ترمــز قیمــت گوشــت قرمــز در بــازار افســار  طــوری 
کمبــودی در عرضــه دام  گســیخته و بــا وجــود آنکــه 
ســبک و ســنگین وجــود نــدارد، امــا دالالن بــا ســوء 
اســتفاده از گرانــی هزینه هــای اولیــه قیمت گوشــت 

را افزایــش دادنــد.
در  می دهــد  نشــان  بررســی ها  اســاس  برایــن 
ــه  ــوروز 1۴۰۰ ن ــام ن گذشــته و ای ماه هــای اخیــر ســال 
گوشــت قرمز در بــازار اصفهــان  کیلوگــرم  تنهــا هــر 
بیــش از چندیــن هــزار تومان ســیر صعودی داشــت 
کاالی پروتئینــی مــورد نیــاز تمــام  بلکــه بهای ایــن 
ــا روزهــای آغازیــن مــاه  اقشــار جامعــه در مقایســه ب
رمضــان پارســال در حــدود ۴۵ تــا ۶۰ هــزار تومــان 

افزایــش بهــا داشــته اســت.
گــزارش گوشــت قرمــز از محوری تریــن  بــر اســاس این 
محصــوالت در ســبد غذایــی بخــش قابــل توجهــی 
روزهــای  از  امــا  اســت  بــوده  خانوار های ایرانــی  از 
دور  ذهن هــا  از  چنــدان  کــه  زمســتان 9۵  میانــه 
بــا  و  آغــاز شــده  گوشــت  بــازار  نیســت تالطــم در 
گهانی و افسارگسیخته ساعتی قیمت ها  افزایش نا
مصرف ایــن کاال بــه حــد چشــمگیری کاهش یافته 
که ایــن روزهــا 2۰ تــا ۳۰ درصــد از مــردم  بــه طــوری 

ــد. ــه آن را دارن ــی تهی توانای
تداوم گرانی گوشت قرمز در اصفهان با افزایش 

هزینه کشتارگاه ها
اصفهــان  قرمــز  گوشــت  اتحادیــه  رئیــس 
پیرامون اینکــه در ایــام مــاه رمضــان امســال قیمــت  
گوشــت در بــازار اصفهــان چگونــه عرضــه می شــود، 
کشــتارگاه ها  گرانــی هزینه هــای  گفت: ایــن روزهــا بــا 
کاهــش قیمتــی داشــته باشــیم. بعیــد می دانــم 
اصغــر پورباطنــی بــا بیان اینکــه پــس از 1۳ فروردیــن 
و  کشــتارگاه ها  بنــگاه داران،  هزینه هــای  امســال 
اســت،  داشــته  چشــمگیری  افزایــش  مواداولیــه 

هیچ گونــه  رمضــان  آســتانه  در  داشــت:  اظهــار 
گوشــت قرمــز در بــازار اصفهــان  کمبــودی در عرضــه 
وجــود نــدارد امــا قیمت هــا بــه نســبت ایام نــوروز 
کاهــش نخواهــد داشــت و امیدواریــم بــا وجود رشــد 
بهــای هزینه هــای اولیــه در روزهــای آتــی افزایــش 

نرخــی نداشــته باشــیم.
گوســفندی بنــا بــر  گوشــت  وی درباره اینکــه قیمــت 
کیفیــت در بازار متفاوت اســت، بیــان کرد: اصفهان 
ــل  ــه دلی ــت و ب ــا نیس ــبک خودکف ــن دام س در تأمی
کاالی مــورد نیــاز از اســتان های همجــوار  تامیــن 
لرســتان، آذربایجــان شــرقی، فــارس و همــدان در 

تعییــن نــرخ دام هــم خیلــی دخالــت نــدارد.
گوشــت قرمــز اصفهــان بــا اشــاره  رئیــس اتحادیــه 
به اینکه چنانچه قیمت دام زنده گوسفند افزایش 
گوشــت هــم ســیر صعــودی  یابــد طبیعتــا بهــای 
بهــای  حاضــر  حــال  در  افــزود:  داشــت،  خواهــد 
گوســفند زنــده ۵9 تــا ۶2 هــزار تومــان دادوســتد 
بــر  گوســفند  آالیــش  نــرخ  نوســانات  و  می شــود 
گوسفندی بسیار  گوشت  کاهش قیمت  افزایش و 

تاثیرگــذار اســت.
وی بــا بیان اینکــه اســتان اصفهــان ماننــد دیگــر 
شــهرها مراتــع نداشــته و ظرفیتــی بــرای تامیــن دام 
امــا در  نــدارد  نیــاز در آن وجــود  به انــدازه  ســبک 
تأمیــن دام ســنگین در اصفهــان مشــکلی نداریــم، 
گوســفند تهیــه  کــه  گــر قیمــت از منطقــه ای  گفــت: ا
نــرخ  کنــد،  پیــدا  کاهــش  و  مدیریــت  می  شــود 

گوشــت هــم ســیر نزولــی خواهــد داشــت.
گوشــت  قیمــت  به اینکــه  اشــاره  بــا  پورباطنــی 
کنــون در بــازار اصفهــان بــا 1۵۰ گرم  گوســفندی هــم ا
دنبــه 1۴۰ تــا 1۴۵ هــزار تومــان فروختــه می شــود، 
گذشــته در  اظهــار داشــت: در اردیبهشــت ســال 
گوشــت  آســتانه مــاه رمضــان، قیمــت قانونــی نــرخ 
ــازار اصفهــان 1۰۰ هــزار تومــان  قرمــز درجــه یــک در ب
بــوده کــه براســاس کیفیــت برخــی مغــازه داران تــا هر 

کیلــو 1۰۵ هــزار تومــان هــم عرضــه می کردنــد.
بــازار  در  مخلــوط  گوســاله  گوشــت  قیمــت  وی 
اصفهــان 11۵، بــدون دنبــه 12۰ و مغــز ران سفارشــی 
ــه  گوشــت ب ــزود:  ــرد و اف ک را 12۵ هــزار تومــان اعــالم 
وفــور در بــازار موجــود اســت و در آســتانه مــاه رمضان 

کمبــودی در عرضــه نداریــم. هیچ گونــه 
گوشــت قرمز اصفهان درباره قدرت  رئیس اتحادیه 
خریــد مــردم در آغــاز مــاه مبــارک رمضــان، بیــان کرد: 
گذشــته  قــدرت خریــد مــردم بــه نســبت ســال های 
1۰ تــا 2۰ درصــد کاهــش یافتــه و بــازار گوشــت قرمز به 

کــم اســت. شــدت کســاد شــده و رکــود بــر آن حا
گذشــته بــه مناســبت  کــرد: طــی ســال  وی اضافــه 
گوشــت  مــاه مبــارک رمضــان اصنــاف فروشــنده 
درجــه  گوشــت  قیمــت  اصفهــان  شــهر  در  قرمــز 
کاهــش دادنــد و بــا بهــای  دو و درشــت را اندکــی 
تــا در این ایــام  8۵ هــزار تومــان عرضــه می کردنــد 
کمک حــال مــردم شــوند، امــا امســال بــا افزایــش 
هزینــه  کشــتارگاه ها و مواداولیــه نمی تواننــد قیمــت 
خــود را پاییــن بیاورنــد، زیــرا جــز ضــرر، ســودی عایــد 

آنهــا نمی شــود.
کــه آیــا نظــارت بــر  پورباطنــی در پاســخ به ایــن ســوال 
فعالیــت قصابی هــای شــهر انجــام می شــود، افــزود: 
ســازمان های تعزیــرات، بازرســی اصنــاف و صنعــت 
کامــل در جریــان افزایــش نــرخ  و معــدن بــا نظــارت 
گوشــت در اصفهــان هســتند، زیــرا آنهــا زودتــر از مــا از 

گرانــی خبــردار می شــوند.
کاالی  گوشــت قرمــز، پرهزینه تریــن  سال هاســت 
موجــود در ســبد غذایــی خانوارهــا بــوده و به همین 
جهــت مصــرف آن در خانواده هــای غنــی و مرفــه 
کــه از لحــاظ مالــی تحــت فشــار  بــا خانواده هایــی 
هســتند، تفاوت چشــمگیری دارد و از این رو اســت 
ــد  ــژه ای را بای ــه دولت مــردان برنامه ریزی هــای وی ک

بــرای تأمیــن آن تــدارک ببیننــد.
کــه میانگیــن قیمــت ســاالنه  واقعیت ایــن اســت 
کــه  باشــد  به گونــه ای  بایــد  ســال  در  گوشــت 
بــا  و  جامعــه  پاییــن  دهک هــای  در  خانواده هــا 
بــه هــر  بتواننــد  حداقــل دریافــت دســتمزد هــم 
صــورت شــاخص پروتئیــن گوشــتی مــورد نیــاز خــود 
کننــد، امــا متأســفانه بــه نظــر می رســد این  را تأمیــن 
در  نمی شــود.  داده  عمومی پاســخ  تقاضــای 
کامــال محســوس شــده  ــازار  ســال های اخیــر رکــود ب
کــه عــدم توانایی مــردم در خرید گوشــت  بــه طــوری 
ــد مهــر تایید ایــن مطلــب  کــم شــدن قــدرت خری و 

اســت.
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بــا  بــرای خریــد زولبیــا و بامیــه  افزایــش تقاضــا 
رمضــان،  مبــارک  مــاه  به ایــام  شــدن  نزدیــک 
قیمت ایــن شــیرینی های رمضانــی را بــاال بــرده 

اســت.
مــاه مبــارک رمضــان بــه غیــر از آداب و عبــادات 
کــه همــواره از ســوی مســلمانان  ویــژه دینــی خــود 
سراســر جهــان در ایــن مــاه گرامی داشــته می شــود، 
کی هــای اختصاصــی نیــز دارد و بــه  اغذیــه و خورا
همیــن دلیــل هــر ســاله در آســتانه ایام این مــاه 
کی هــای ویــژه مــاه رمضــان داغ  مبــارک،  بــازار خورا

می شــود.
کی های شــیرین  زولبیــا و بامیــه از جمله این خورا
کــه در ایام ایــن مــاه مبــارک  و دوســت داشــتنی اند 
و در موقــع افطــار مــورد اســتفاده اغلــب مــردم قــرار 

می گیرنــد.
ایــن شــیرینی ســنتی بــه رغــم داشــتن پیشــینه 
۲۰۰ ســاله، آنچنــان تغییــری در شــکل ظاهــری 
و حتــی مــواد ترکیبــی نکــرده اســت، امــا در ایــن 
بیــن، قیمــت آن هر ســاله ســیر صعــودی دارد و به 

گــران تمــام می شــود. مــذاق مشــتریانش 
صنفــی  واحدهــای  از  شــده  کســب  اطالعــات 
شــهر  در  بامیــه  و  زولبیــا  و  شــیرینی  فروشــنده 
شــیرینی های  می دهد ایــن  نشــان  اصفهــان 

کــه نخســتین بــار در اصفهــان نیــز طبــخ  رمضانــی 
ــام مــاه  ــا نزدیــک شــدن به ای شــده اند همزمــان ب
کرده اند  مبــارک رمضــان، مشــتریان خاصــی پیــدا 
نظیــر  کــم  آن هــا  خریــد  بــه  مشــتریان  اقبــال  و 

اســت.
کیلوگــرم زولبیا  بر ایــن اســاس متوســط قیمت هــر 
ــهر  ــی ش ــای صنف ــک در واحده ــه ی ــه درج و بامی
کیلوگــرم  هــر  نــرخ  و  تومــان  هــزار  اصفهــان ۴۵ 
زولبیــا و بامیــه درجــه دو ۳۸ هــزار تومــان اســت.

البتــه در برخــی واحدهــای صنفــی شــمال شــهر 
مــاه  در  پرطرفــدار  شــیرینی های  قیمت ایــن 
ــه بیــش از ۶۰ هــزار تومــان نیــز می رســد  رمضــان ب
دیگــر  پرطرفــدار  شــیرینی های  انــواع  قیمــت  و 
گل  زبــان،  پاپیونــی،  تــر،  شــیرینی  همچــون 
محمــدی و کیــک یــزدی نیــز بــه ترتیب به بیــش از 
۵۵ هــزار تومــان، ۴۶ هــزار تومان، ۴۲ هــزار تومان، 

۴۸ هــزار تومــان و ۳۹ هــزار تومــان می رســد.

گفــت:  اصفهــان  لبنــی  صنایــع  اتحادیــه  رئیــس 
کــه قیمــت مصــوب دولتــی دارد شــامل  لبنیاتــی 
پنیــر UF در وزن هــای مختلــف ماســت دو و نیــم 
ــی، ماســت  کــم چــرب، شــیر نایلون ــو پرچــرب و  کیل
کــم چــرب و پرچــرب در وزن هــای مختلــف، شــیر 
کــم چــرب، نیــم چــرب، ٣ درصــد چربــی،  بطــری 
کره حیوانی  کامل، شــیر خام درب دامداری و  شــیر 

اســت، افزایــش قیمــت نخواهــد داشــت.
کــرد:  گــو بــا  ایمنــا، اظهــار  گفــت و  هومــان امیــری در 
ــن ۵۰  ــه بی ک ــام را  ــیر خ ــت ش ــداران قیم گاه دام ــر  ه
تــا ۷۰ درصــد بــر قیمــت محصــوالت لبنــی تأثیرگــذار 
اســت افزایــش دهــد، قیمــت لبنیــات نیــز افزایــش 
شــیر  قیمــت  کنونــی  شــرایط  در  یافــت.  خواهــد 
خامی کــه دامــداران ارائــه می دهنــد بیــن ۲۰۰ تــا ۳۰۰ 

کــه  تومــان بــا قیمــت مصــوب دارای اختــالف اســت 
تأثیــر چندانــی در افزایــش قیمــت محصــوالت لبنی 
نــدارد. وی افــزود: مهم تریــن مشــکلی که ایــن روزها 
بــا آن رو بــه رو هســتیم افزایــش ۴۰ درصــدی حقــوق 
کــه هزینه هــای تولیــد محصــوالت  کارگــران اســت 
لبنــی را بــرای کارخانجــات افزایش داده اســت البته 
کارخانه هــا وارد  کــه بــر  کنــون بــا تمــام فشــارهایی  تــا 
شــده اســت افزایــش قیمتــی اعــالم نشــده و تــا بعــد 
از ماه رمضان درخواســت افزایش قیمت نخواهیم 

داد.
رئیــس اتحادیــه صنایــع لبنــی اســتان اصفهــان 
کــه  گــر مــردم بــا فروشــندگانی مواجــه شــدند  گفــت: ا
محصــوالت تعزیراتــی را بــا قیمتــی بیشــتر از قیمــت 
مصــوب بــه فــروش می رســانند می تواننــد بــه مــا 

ــا آن هــا برخــورد شــود. ــا ب کننــد ت اعــالم 
کــه قیمــت مصــوب دولتــی  امیــری افــزود: لبنیاتــی 
دارد شــامل پنیــر UF در وزن هــای مختلــف ماســت 
کــم چــرب، شــیر نایلونــی،  کیلــو پرچــرب و  دو و نیــم 
کــم چــرب و پرچــرب در وزن هــای مختلف،  ماســت 
درصــد  چــرب، ٣  نیــم  چــرب،  کــم  بطــری  شــیر 
چربــی، شــیر کامــل، شــیر خــام درب دامــداری و کره 
حیوانــی اســت، افزایــش قیمــت نخواهــد داشــت.

عضــو هیئــت علمی دانشــگاه اصفهــان بــا بیان ایــن 
کلیــد ثبــات قیمــت مســکن تــورم ۲۰ درصــدی  کــه 
ــار  ــود فش ــتر ش ــورم بیش ــدر ت ــر چق ــت: ه گف ــت،  اس
روی قیمــت مســکن افزایــش می یابــد. در تــورم ۲۰ 
گــذاری در بانک هــا نیز به صرفه  درصــدی، ســرمایه 
اســت زیــرا ســود بانکــی نیــز در همیــن حدود اســت.

مســئله  تــورم  نــرخ  کــرد:  اظهــار  معینــی  شــهرام 
کلیــدی در تعییــن قیمــت مســکن اســت، ســایر 
ــی تغییــر  کنون ــازار مســکن در شــرایط  متغیرهــای ب
گــر تورم  عمــده ای نخواهــد کرد در چنین شــرایطی ا
گفــت قیمــت  ماهانــه رقــم باالیــی نباشــد می تــوان 
ــه  ــورم ماهان ــر ت گ ــا ا ــد ام ــد مان ــت خواه ــکن ثاب مس
افزایــش یابــد مــردم ســعی می کننــد ریــال خــود را بــه 
کار مســتلزم این  کننــد، البته ایــن  دارایــی تبدیــل 

ــند. ــال باش ــرای ری ــرادی پذی ــه اف ک ــت  اس
در  کــه  پولــی  بخواهیــد  کــه  زمانــی  افــزود:  وی 
ــد  ــًا بای کنیــد الزام ــه ملــک تبدیــل  ــد را ب بانــک داری
صاحبخانــه ای وجــود داشــته باشــد و حاضــر بــه 
کــه  کســانی  گــر تمــام  فــروش آن بــه شــما بشــود. ا
خانــه دارنــد از نگهــداری ریــال بترســند و کســانی که 
پــول بانکــی دارنــد خواهــان تبدیــل آن بــه مســکن 
باشــند، این موضــوع بــر قیمــت مســکن فشــار وارد 

کــرد. خواهــد 
ــر  گ گفــت: ا عضــو هیئــت علمی دانشــگاه اصفهــان 
تــورم در حــدود ۲۰ درصــد باشــد می تــوان منتظــر 
ــه  ک ــی  ــود امــا زمان ــازار مســکن ب ثبــات قیمتــی در ب
ــاال  تــورم وجــود داشــته و همزمــان چشــم انداز آن ب
باشــد تمایــل مــردم بــرای تبدیــل ریال هایشــان 
ــه  ــرای آنک ــن ب ــد، بنابرای ــش می یاب ــی افزای ــه دارای ب
شــوند  آن  فــروش  بــه  راضــی  ک  امــال صاحبــان 

می یابــد. افزایــش  قیمت هــا 
معینــی افــزود: در چنــد مــاه اخیــر از حــدودًا آبــان 
بــه بعــد رشــد چندانــی در قیمــت مســکن وجــود 
کــم  نداشــت، فقــط برخــی از ماه هــا قیمــت افزایــش 

کاهــش ناچیــز داشــت  و در برخــی دیگــر از ماه هــا 
گفــت تقریبــًا ثابــت بــوده اســت این  کــه می تــوان 
موضــوع ممکــن اســت افــرادی را بــه نگهــداری ریال 

کــرده باشــد. نیــز متقاعــد 
کلیــد ثبــات قیمت مســکن تــورم  وی بــا بیان اینکــه 
گفــت: هــر چقــدر تــورم بیشــتر  ۲۰ درصــدی اســت، 
شــود فشــار روی قیمــت مســکن افزایــش می یابــد. 
گــذاری در بانک هــا  در تــورم ۲۰ درصــدی، ســرمایه 
نیــز بــه صرفــه اســت زیــرا ســود بانکــی نیــز در همیــن 

حــدود اســت.
پیش بینی نرخ ارز تا پایان سال

گفــت:  اصفهــان  علمی دانشــگاه  هیئــت  عضــو 
کنــون در تعــادل نیســت دلیــل قیمــت  بــازار ارز ا
کــه برخــی امیدوارنــد قیمــت  کنونــی دالر ایــن اســت 
نیــز  عــده ای  و  ارزان شــود  یــا حتــی  و  تثبیــت  ارز 
دست هایشــان بســته اســت زیــرا واردات برخــی از 
کاالهــا ممنــوع شــده و تقاضــای ارز بــرای واردات نیــز 
کنونــی بــه زحمــت در  کاهــش یافتــه اســت قیمــت 
محــدود ۲۴ هــزار تومــان نگــه داشــته شــده اســت.

گــر ارز بیشــتری در اختیــار داشــته  معینــی افــزود: ا
ــت و  ــه داش ــت نگ ــت ارز را ثاب ــوان قیم ــیم می ت باش
کاهــش یابــد در غیر ایــن صــورت قیمــت  یــا حتــی 
ارز افزایــش می یابــد. افزایــش قیمــت ارز منجــر بــه 
افزایــش هزینه هــای ســاخت و ســاز می شــود، تــا 
یکــی دو ســال پیــش هزینــه ســاخت و ســاز هــر متــر 
 یــک میلیــون تومــان بــود و ایــن 

ً
مســکن حــدودا

ــر شــده اســت. کنــون حداقــل پنــج براب هزینــه ا
وی ادامــه داد: همچنیــن ارز، یکــی از عوامــل اصلــی 
ــت ارز  ــش قیم ــا افزای ــت، ب ــورم اس ــده ت کنن ــن  تعیی
کاالهایــی  گــران می شــود،  کاالهــای وارداتــی  ابتــدا 
کــه صادراتــی هســتند نیــز بــه دلیــل افزایــش ارزش 
را  قیمــت  افزایــش  نیــز  داخــل  بــازار  در  جهانــی، 
تجربــه می کننــد همچنیــن کاالهایی که بــه نحوی 
گــران می شــود و ایــن  وابســته بــه ارز هســتند نیــز 

ــد. ــد ش ــورم خواه ــش ت ــب افزای ــع موج موض

قیمت زولبیا و بامیه در بازار 

رئیس اتحادیه صنایع لبنی استان اصفهان: 

قیمت مصوب محصوالت لبنی 
در ماه رمضان افزایش نمی یابد

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان: 

کلید ثبات قیمت مسکن تورم ۲۰ درصدی است

گزارشربخ

اقتصــاد  بــر  آن  آســیب های  و  تحریم هــا  چالــش 
درایــن  کــه  بــوده  مباحثــی  از  کشــور  وصنعــت 
کــز صنعتــی  ســال ها همــه اســتان ها بــه ویــژه مرا
ــن  کنون ای ــد وا ــر بوده ان ــا آن درگی ــان ب ــون اصفه چ
لغــو  صــورت  در  کــه  آمــده  وجــود  بــه  امیــدواری 
از  اســتان ها  برجام ایــن  بازگشــت  و  تحریم هــا 
شــد. خواهنــد  برخــوردار  مطلوب تــر،  شــرایطی 

شــنیده ها  اخیــر  روز  چنــد  در  گزارش ایمنــا؛  بــه 
بــاز  برجــام  بــه  احتمااًل ایــران  کــه  اســت  کــی  حا
کــی از  کلــی حا گشــت همچنیــن فضــای  خواهــد 
کــره بــا لحــاظ برخــی پیش شــرط ها و  امــکان مذا
گفتــه می شــود زمان ایــن  جزئیــات اســت البتــه 

توافــق مشــخص نیســت.
کــرات بــه نتیجــه برســد پیامدهــای  گــر مذا قطعــًا ا
بســیار مثبــت اقتصــادی در پــی خواهــد داشــت 
کــه شــاید مهم تریــن آن هــا فراهم ســازی شــرایط 
کشــورهای دنیــا اســت  مناســب بــرای تعامــل بــا 
کــه اقتصــاد کشــور یک اقتصاد بســته  زیــرا تــا زمانــی 
باشــد، شــرایط اقتصــادی داخل نیــز روز بــه روز بدتر 

می شــود.
توســعه  بــا  می تــوان  گســترده  ارتباطــات  بــا  امــا 
ورود  همــه  از  مهم تــر  و  صــادرات  رشــد  واردات، 
فناوری هــای جدیــد مواجــه شــویم ماننــد زمــان 
کــه برجــام منعقــد شــد و در پــی خــود  گذشــته 
کوتــاه مــدت داشــت  تحــوالت فراوانــی هــر چنــد در 
گشــایش  ســرمایه گذاری،  موانــع  رفــع  ماننــد 
دروازه هــای ورود تکنولــوژی به روی دیگر کشــورها، 
قابــل  مــورد  و  از ۱۰ درصــد  کمتــر  بــه  تــورم  افــت 
روابــط خــود  برقــراری  تعادل ایــران در  تــر،  تأمــل 
کــه بســیار  کشــورهای شــرق و غــرب جهــان  بــا 
پراهمیــت بــود و پایبنــد نبــودن آمریکا بــه تعهدات 
را  اقتصــادی  دســتاوردهای  تمام ایــن  برجــام 

داد. قــرار  تحت الشــعاع 
کــه بــا انعقــاد دوبــاره برجــام  حــال بحــث آن اســت 
شــرایط اقتصــادی اســتان صنعتــی چــون اصفهان 
کــه در ایــن ســال ها درگیــر مشــکالتی چــون رکــود و 
بیــکاری بــوده اســت تــا چــه میــزان متحــول خواهد 
بخش های ایــن  کــدام  در  تحــول  و ایــن  شــد؟ 

اســتان، نمــود بیشــتری خواهــد یافــت؟
آسیب تحریم ها بر اقتصاد و صنعت

در ارتبــاط بــا تحریم هــا و تأثیــرات مخــرب آن بــر 
اقتصــاد و صنعــت در طول ســال های اخیر، ســعید 
کارشــناس و فعــال صنایــع اظهــار می کنــد:  رضــوی 
تدریجــی  کاهــش  موجــب  تحریم هــا  بازگشــت 

فعالیــت بنگاه های اقتصــادی و در نتیجــه افزایش 
که ایــن موضــوع در آمارهــا  بیــکاری شــده اســت 
کامــاًل  گزارش هــای مرکــز پژوهش هــای مجلــس  و 

مشــخص می شــود.
شــوک  تحریم هــا  گویــا  می دهــد:  ادامــه  وی 
کشــور بــه خصــوص بخــش  ســنگینی را بــر اقتصــاد 
کــرده اســت و اســتان اصفهــان بــه  صنعــت وارد 
ــای  ــتغال نیروه ــراوان و اش ــع ف ــود صنای ــل وج دلی

کــز لطمــه ســختی خــورد. زیــادی در ایــن مرا
کارشــناس خاطرنشــان می کنــد: بــا وجــود  ایــن 
در  دالرهای ایــران  شــدن  بلوکــه  و  تحریم هــا 
کــه از  کشــورهای دیگــر بــا شــرایطی روبــرو شــده ایم 
یــک ســو مــواد اولیــه مورد نیاز وارد کشــور نمی شــود 
شــاهد  ارز،  کمبــود  دلیــل  بــه  دیگــر  ســوی  از  و 
آن  بــه  وابســته  اجنــاس  و  افــزون دالر  روز   گرانــی 

بوده ایم.
کــرات  کــه مذا رضــوی تصریــح می کنــد: در صورتــی 
بــه نتیجــه برســد و برجــام احیــا شــود و البتــه بــه 
ــد  ــدون تردی ــیاه، ب ــران از لیســت س شــرط خروج ای
در شــرایط اقتصــادی نیــز تحولی قابل توجــه اتفاق 
پول هــای  شــدن  آزاد  از  گذشــته  زیــرا  می افتــد 
گــر فقــط مــواد اولیــه مــورد نیــاز هــم  بلوکــه شــده، ا
کشــور شــود، بخــش مهمــی از چالش هــای  وارد 
صنعتگــران رفــع شــده و تولیــد بر مدار چرخــش قرار 

ــت. گرف ــد  خواه

تحرک صنایع استان، منوط به رفع 
تحریم هاست

علمی گــروه  هیئــت  عضــو  شــجری،  هوشــنگ 
ــد:  ــاره می گوی ــان در ایــن ب ــاد دانشــگاه اصفه اقتص
کــه به دلیل تورم بســیار  گرفته ایــم  در شــرایطی قــرار 
گــذاری در اســتان  کمتریــن میــزان ســرمایه  بــاال بــا 
کــه تبعــات ناخوشــایند آن در آینــده  روبــرو هســتیم 

خــود را نشــان خواهــد داد.
تــداوم  صــورت  در  البتــه  می دهــد:  ادامــه  وی 
تحریم هــا شــرایط اقتصــادی و اجتماعی در اســتان 
وضعیــت،  ادامه ایــن  بــا  زیــرا  می شــود  دشــوارتر 
ــه مــرز غیــر قابــل قبولــی می رســد و  نــرخ بیــکاری ب
کــه از افزایــش نــرخ تــورم و  کــت  در نهایــت نــرخ فال
بیــکاری حاصــل می شــود نیــز افزایــش می یابــد.
بــه گفته این اســتاد اقتصــاد واضح اســت که بهبود 
وضعیــت اقتصــادی اســتان بــه افزایــش ســرمایه 
گــذاری داخلــی و خارجــی نیــاز دارد و در صــورت 

ادامــه تحریم هــا چنیــن امــری ناممکــن اســت.
ــر  ــا ب ــه تحریم ه ک ــوال  ــن س ــخ به ای ــجری در پاس ش
کــدام بخــش از اقتصــاد اثرگذار بوده اســت می گوید: 
در بخــش صنعــت بــه خصــوص در ســطوح میانــی؛ 
کــه صنایــع بــزرگ تــا حــدودی می تواننــد از  چــرا 
کمــک موقعیت هــای شــبه  محــل ذخایــر و بــه 
انحصاری خود تاب آوری زیادتری داشــته باشــند.

وی ادامــه می دهــد: منظــور از تــاب آوری تــداوم 

بحــران  مواقــع  در  صنعــت  یــک  فعالیت هــای 
کارگاه هــای  ــاب آوری صنایــع میانــی و  اســت امــا ت
بــر  تحریم هــا  و  اســت  کــم  فوق العــاده  کوچــک 
کامــاًل اثــر داشــت اســت  کــز  کاهــش فعالیت ایــن مرا
کاالهــای ســرمایه ای افزایــش هنگفتــی  زیــرا بهــای 
کاالهــا را از  داشــته و ایــن صنایــع تــوان خرید ایــن 

داده انــد. دســت 
گردشگری در استان آسیب جدی دیده است

آســیب های  بــا  رابطــه  در  دانشــگاه  اســتاد  ایــن 
گردشــگری و صنایــع دســتی  ــر بخــش  تحریم هــا ب
اســتان اصفهــان اظهــار می کنــد: شــرایط بخــش 
گردشــگری نامطلــوب شــده و ایــن شــرایط ادامــه 
دار خواهــد بــود؛ بــا رکود ایــن صنعــت در اســتان 
نیــز  اســتان  قدیمی ایــن  حرفه هــای  اصفهــان، 

بــدون خریــدار مانــده و از بیــن خواهنــد رفــت.
کنون  شــجری تصریــح می کنــد: همانطــور کــه هــم ا
صنایــع دســتی این اســتان رو بــه زوال اســت در 
که اســتادان قدیمی این صنعت به ســختی  حالی 
البتــه  و  باشــند  داشــته  را  جایگزینــی  می تواننــد 
گردشــگری  اســتمرار تحریم هــا و محــدود شــدن 

ســرعت این زوال را افزایــش می دهــد.
وی اظهــار می کنــد: تحــرک و پیشــرفت صنایــع 
اســتان اصفهــان، منــوط بــه رفــع تحریم هــا اســت و 
در صــورت احیــای برجــام ممکــن خواهــد بــود زیــرا 
تحــرک بخــش صنعــت اســتان از طرفــی بــه ارتبــاط 

کشــور امــکان پذیــر  بــا بازارهــای وســیع تر در خــارج 
ــردن  ک ــه روز  ــاوری و ب ــه فن اســت و از طــرف دیگــر ب
کــه  ارتباط هــای فنــی و تکنولوژی هــا بســتگی دارد 
تحریم هــا تمام ایــن امکانــات را از اســتان ســلب 
کــرده و توســعه و حتــی نگــه داری ایــن صنایــع را در 

کــرده اســت. موقعیــت فعلــی دشــوار 
FATF الزمه افزایش داد و ستدها

ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه می دهــد: بــا احیــای 
کــه بازارهــا در مســیر تعادلــی  برجــام، عــالوه بر ایــن 
خــود قــرار می گیرنــد، داد و ســتد نیــز رونــق می گیــرد 
همچنیــن بــا احیــای برجــام امکانــات صادراتــی 
جدیــد بــه وجــود خواهــد آمد البته نقــل و انتقاالت 
ــول  ــا قب ــط ب ــت فق ــتد اس ــه داد و س ــه الزم ک ــی  مال
تعلــل  قطعــًا  شــد  خواهــد  امکان پذیــر   FATF
در ایــن زمینــه منافــع ملــی و اســتانی را بــه خطــر 

خواهد انداخــت.
گرچــه احیــای برجــام  کیــد می کنــد: ا شــجری تا
ســرآغاز بســیار خوبــی برای ایــران خواهــد بــود و 
پیشــرفت اقتصــادی ســالمی را رقــم می زنــد اما ایــن 
کــه رفــع تحریم هــا  موضــوع نیــز قابــل تأمــل اســت 
یــک ســوی ماجــرا اســت و حــل مســائل داخلــی 
کــه همزمــان  کشــور هــم ســوی دیگــر اســت اینگونه 
بــا بهبــود روابط خارجی، بخشــی دیگــر از ماجرا هم 
کــه بــا عزمی جــدی  کشــور اســت  مرتبــط بــا داخــل 

کنتــرل آن بــود. بایــد درصــدد 

تاثیر برجام بر اقتصاد و صنعت استان اصفهان
خبر

کــه بــازار  کارشــناس خــودرو بــا اشــاره به ایــن  یــک 
کــد مانــده  خــودرو در شــرایط حاضــر منتظــر و را
خودروهــای  قیمــت  درصــدی   ۳۰ حبــاب  از 
خارجــی خبــر داد و در مــورد بازگشــت احتمالــی 
بازگشــت  اســتحقاق  رنــو  گفــت:  به ایــران  رنــو 

نــدارد.  را  به ایــران 
مرتضــی شــجاعی دربــاره آخریــن تحــوالت بــازار 
کاهــش اجتناب ناپذیــر  گفــت: 2 عامــل  خــودرو 
میــزان تحویــل خــودرو در ســال 1۴۰۰ و موضــع 
اخیــر شــورای رقابــت مبنی بــر افزایــش قیمــت 
 ۵ کثــر  حدا افزایــش  محصــوالت،  کارخانــه ای 
درصــدی قیمــت خــودرو در بــازار آزاد را رقــم زد؛ هــر 
چنــد همچنــان بــازار در شــرایط رکــودی و انتظــار 

بــه ســر می بــرد.
وی افــزود: تحــوالت قیمتــی در بــازار خــودرو از 
تقویــت یــا تضعیــف ارزش ریــال تبعیــت می کنــد و 
ــه چشــم انداز و انتظارات ایجــاد شــده  ــا توجــه ب ب
کاهــش نــرخ ارز، رشــدی قیمــت خــودرو  بــرای 
دســتکم در نیمــه نخســت ســال جــاری دور از 

ذهــن اســت.
شــجاعی بــا اشــاره بــه کاهــش ۳۰ درصدی قیمت 
خودروهــای وارداتــی و 2۰ درصــدی خودروهــای 
گفــت:  کنــون  گذشــته تا داخلــی از مهرمــاه ســال 
همچنــان خودروهای خارجی پتانســیل کاهش 
روی ایــن  بــر  ســرمایه  گذاری  و  دارنــد  قیمــت 
محصــوالت ریســک باالیــی دارد. بــا توجــه بــه 
خودروهــای  ارز،  نــرخ  و  جهانــی  قیمت هــای 
خارجــی بیــن 2۵ تــا ۳۰ درصــد حبــاب قیمتــی 
کنونــی  ارز  نــرخ  بــا  کــه واردات حداقلــی  دارنــد 

ــد و  ــد ش ــی خواه ــاب را در پ ــن حب ــز ترکیدن ای نی
کاهــش نــرخ ارز ایــن مســئله را تشــدید می کنــد.

رنو استحقاق بازگشت به ایران را ندارد
زمزمه هــای  دربــاره  خــودرو  کارشــناس  ایــن 
غ از این کــه  گفــت: فــار بازگشــت رنــو به ایــران نیــز 
بــا  چندانــی  ســازگاری  فرانســوی  محصــوالت 
از خــودرو  اســتفاده  کیفیــت  اقلیمــی و  شــرایط 
در ایــران نــدارد، تــالش رنــو بــرای انتقــال حداقلــی 
از  پــس  بالفاصلــه  ترک ایــران  و  فنــی  دانــش 
تحریم هــای اعمــال شــده، اختــالل در خطــوط 
تولیــد خودروســازان بــه وجود آورد که نمــود آن در 
رشــد غیرمتعــارف قیمــت محصوالتــی نظیــر تندر 
و ســاندرو در بازار قابل مشــاهده اســت. بنابراین، 
را  به ایــران  بازگشــت  اســتحقاق  رنــو  معتقــدم 

نــدارد.
گفت: نباید از تالش اروپایی ها  شجاعی در پایان 
بــرای بازاریابــی و فــروش محصوالتشــان در ایــران 
خارجــی  شــرکای  بــا  همــکاری  شــد.  زده  ذوق 
گرفتــن ظرفیت های ایجــاد شــده  ــدون در نظــر  ب
پاییــن دســتی  زنجیــره  در  اخیــر  طــی ۳ ســال 

خودروســازان، بازگشــت بــه عقــب اســت.
وی افــزود: از طرفــی همــکاری بــا شــرکای آســیایی 
کــره ای  خودروســازان  و  قطعــه   صنایــع  نظیــر 
کــه  و ژاپنــی منطقی تــر بــه نظــر می رســد؛ چــرا 
بــه واســطه تــورم، بــا شــیوه اســتفاده از خــودرو 
در ایــران بــا طــول عمــر بیشــتر و هزینه هــای بــاالی 
کشــورهای  تعمیــرات ســازگارتر اســت و اســتقبال 
منطقــه از خودروهــای آســیای شــرقی، می توانــد 

بــازار صادراتــی برای ایــران را شــکل دهــد.

کد:  بازار خودرو، منتظر و را

حباب۳۰درصدیقیمتخودروهایخارجی
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معــاون نظــارت بازرســی ســازمان صمــت اســتان 
کــه بــه  گفــت: ۱۷۱ فروشــگاه متخلــف  اصفهــان 
گران فروشــی، اخفــا و امتنــاع از عرضــه و فــروش 
بودنــد،  کــرده  اقــدام  غیرمجــاز  منجمــد  غ  مــر

شناســایی و بــا آنهــا برخــورد شــد.
اظهــار  مهــر  بــا   گفت وگــو  در  عادل مــرام  کبــر  ا
گوشــت  گران تــر بــودن  غ بــا توجــه بــه  داشــت: مــر
قرمــز و ماهــی، بخشــی از ســبد غذایــی خانوارهــا 
غ را بــه  گوشــت مــر را تشــکیل می دهــد و مــردم 
کردنــد  عنــوان مــاده پروتئینــی اصلــی جایگزیــن 
غ بیشــتر از عرضــه بوده  از ایــن رو تقاضــا در بــازار مــر
و اختــاف قیمــت ناشــی از آن تخلفاتــی از قبیــل 

کــرده اســت. گــران فروشــی ایجاد  داللــی و 
کــه از ابتــدا تــا پایــان  وی افــزود: بازرســی هایی 
ــا تخلفــات حــوزه  اســفندماه در زمینــه برخــورد ب
غ در ســطح شــهر انجــام شــد حــدود  گوشــت مــر
۱۱۷ واحــد توزیــع کننده و خرده فروشــی متخلف 
کــه ارزش ریالــی تخلفــات آن هــا  شــناخته شــدند 
ســه میلیــارد و ۲۸۰ میلیــون ریــال )۳۲۸ میلیــون 
تومــان( بــرآورد شــده و پرونــده آنهــا در تعزیــرات در 

حــال رســیدگی اســت.
معــاون نظارت بازرســی ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت اســتان اصفهان با بیان اینکــه ۵۴ واحد 
خــرده فروشــی متخلف نیــز از ابتدا تــا ۱۸ فروردین 
ــی  ــه ارزش ریال ک ــدند  ــایی ش ــاری شناس ــال ج س
تخلفــات آنهــا ۱۰۹ میلیــون تومــان بــوده اســت، 
گــران فروشــی، اخفــا و امتنــاع  کــرد:  خاطرنشــان 
از عرضــه و تقلــب از جملــه تخلفات ایــن واحدهــا 

بــوده اســت.
۱۴ کشتارگاه متخلف در استان اصفهان 

شناسایی شدند
ــی  ــتارگاه صنعت کش ــت: ۱۴  ــراز داش ــرام اب ــادل م ع
از اســفند مــاه  نیــز در ســطح اســتان  متخلــف 
کنــون شناســایی و بــرای آنهــا پرونــده تشــکیل  تا
کــه میــزان جرایــم آنهــا ۱۰ میلیــارد و ۴۸۰  شــد 

میلیــون تومــان اســت.
وی همچنیــن بــه شناســایی و تشــکیل پرونــده 
کننــده  کــه عرضــه  بــرای ۴۰ نفــر از افــراد متخلفــی 
غ از کشــتارگاه ها بــه واحدهای  عمــده گوشــت مــر
گفــت:  و  کــرد  اشــاره  بودنــد  فروشــی  خــرده 
در  غ  مــر گوشــت  نکــردن  عرضــه  و  گرانفروشــی 
کــه  شــبکه تعییــن شــده از جرایم ایــن افــراد اســت 
کنــون پرونــده آنهــا در دســت بررســی بــرای  هــم ا

ارســال بــه تعزیــرات اســت.
توزیع کاالهای اساسی در سامانه رهتاب

کاالهــای  از  برخــی  بیان اینکــه  بــا  مــرام  عــادل 
اساســی از طریق ســامانه رهتاب توزیع می شود، 
کننــده،  تأمیــن  واحدهــای  کــرد:  خاطرنشــان 
مقــدار توزیــع و خــرده فروشــی ها در ایــن ســامانه 
بایــد ثبــت شــود و در صــورت ثبــت نشــدن مراحل 
تخلــف  رهتــاب،  ســامانه  در  توزیــع  و  تأمیــن 

می شــود. محســوب 
معــاون نظارت بازرســی ســازمان صنعــت، معدن 
و تجــارت اســتان اصفهــان همچنین به تخلفات 
کــرد و اظهــار داشــت:  در حــوزه قنــد و شــکر اشــاره 
برخــی واحدهــای صنفــی در مرکــز اســتان در ایــن 
زمینــه مرتکــب تخلــف شــدند و حــدود ۴۱ فقــره 
پرونده تخلفات قند، شــکر و روغن در اســفندماه 

بــرای رســیدگی بــه تعزیــرات ارســال شــده اســت.
نرخ شکر مصرفی واحدهای تولیدی و صنعتی 

۱۱.۵۰۰ تومان است
عــادل مــرام افــزود: دولــت نــرخ مصــوب شــکر برای 
کــه  صنــف و صنعــت )واحدهــای تولیدکننــده ای 
از شــکر بــه عنــوان مــاده اولیــه اســتفاده می کننــد( 
ــا  ــرد ام ک ــام  ــان اع ــزار و ۵۰۰ توم ــرم ۱۱ ه کیلوگ ــر  ه
نــرخ ثابــت هــر کیلوگــرم شــکر بــرای مصرف خانــوار 

۸,۷۰۰ تومــان اســت.
وی ادامه داد: شــکر تنظیم بازاری در بســته های 
بــرای  کیلوگرمی بــه قیمــت ۸,۷۰۰ تومــان  یــک 
بــه  رهتــاب  ســامانه  طریــق  از  کننــده  مصــرف 
شــکر  امــا  می شــود  عرضــه  صنفــی  واحدهــای 
مخصــوص مصــرف واحدهــای صنفــی تولیــدی 
و صنعتــی خــارج از ســامانه رهتــاب و از طریــق 
شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی تأمین می شــود.

روغن های غیریارانه ای با نرخ آزاد عرضه 
می شود

صنعــت،  ســازمان  بازرســی  نظــارت  معــاون 
معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان دربــاره علــت 
کــی در بــازار نیــز  تفــاوت نــرخ انــواع روغــن خورا
در  کــه  کــی  خورا روغن هــای  داشــت:  اظهــار 
فروشــگاه ها عرضــه می شــود دو نــوع یارانــه ای 
کــه منشــأ  و غیــر یارانــه ای اســت؛ روغن هایــی 
کانــوال و دانه هایــی  تولیــد آنهــا دانه هــای ذرت، 
کــه بــه آنهــا یارانــه اختصــاص نیافته اســت  اســت 
بــه صــورت آزاد تهیــه فــرآوری، بســته بنــدی و 

می شــود. عرضــه 
عــادل مــرام افــزود: روغن هــای آفتابگــردان و ســویا 
کارخانه هــای  در  بــازار  تنظیــم  قالــب طــرح  در 
و  می شــود  بنــدی  بســته  و  فــرآوری  مشــخص 
نــرخ مصــرف آنهــا بــا توجــه بــه مقــدار حجــم روغن 
متغیــر اســت که بخش عمــده آن هــا در به صورت 
ســهمیه  اســاس  بــر  بــازار  ســطح  در  حوالــه ای 
اســتان و بخشــی نیــز از طریــق ســامانه رهتــاب 

عرضــه می شــود.
بازرســی  و  نظــارت  مدیریــت  کــرد:  کیــد  تا وی 
صنعــت معــدن و تجــارت و اتــاق اصنــاف اســتان 
واحدهــای صنفــی را رصــد می کننــد و در صــورت 
ــرای  مشــاهده تخلــف طبــق قوانیــن و ضوابــط ب
ارســال  تعزیــرات  بــه  و  تشــکیل  پرونــده  آنهــا 

می شــود.
معــاون نظارت بازرســی ســازمان صنعــت، معدن 
کــرد: مــاه  و تجــارت اســتان اصفهــان خاطرنشــان 
مبــارک رمضــان در پیــش اســت و نظارت هــای مــا 
در زمینــه بازرســی از واحدهــای صنفــی کــه عرضه 
کاالهــای مــورد تقاضای این ایام هســتند،  کننــده 
گــر واحدهــای  ا بــی تردیــد  تشــدید می شــود و 
قوانیــن  و  ضوابــط  رعایــت  بــه  نســبت  صنفــی 
باشــند  اهتمــام الزم نداشــته  و  کــرده  کوتاهــی 

اعمــال قانــون خواهنــد شــد.

معاون نظارت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان خبر داد؛

کاالهایاساسیدررهتابعرضهمیشود
خبرربخ

خبر

خبر خبر

کاشان گفت: تامین زیرساخت های  فرماندار ویژه 
الزم بــرای منطقــه ویــژه اقتصادی ایــن شهرســتان 
ضــروری اســت و مدیــران مرتبــط در دســتگاه های 
کاشــان بایــد پیگیــر تســریع در تحقق ایــن  اجرایــی 

مهــم از طریــق مدیــران اســتانی باشــند.
کبر مرتضایی در نشســت بررســی مشــکات و  علی ا
کاشــان افــزود:  رفــع موانــع منطقــه ویــژه اقتصــادی 
کاشان  برای تحقق اهداف منطقه ویژه اقتصادی 
گرفتــه  برخــی از توافق هــا در ســطح اســتان صــورت 
کــه عملــی شــدن آنهــا نیازمنــد پیگیــری مدیــران 

شهرســتان اســت.
کیــد بــر انجــام پیگیری هــای الزم بــرای  وی بــا تا
اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  در  گمــرک  جانمایــی 
کاشــان افــزود: بــر پایــه بررســی های انجــام شــده 
ظرفیت هــای مشــخص شــده برای ایجــاد برخــی 
گاز در ایــن  از زیرســاخت های دیگــر ماننــد بــرق و 
گاز  کافی نیســت و مدیران اداره های برق و  منطقه 
کاشــان بایــد پیگیری هــای الزم را بــرای اختصــاص 

ظرفیت هــای بیشــتر انجــام دهنــد.
کــه ســازمان توســعه و  گفتــه وی، مقــرر شــده  بــه 
نوســازی معــادن و صنایــع معدنی ایــران )ایمیــدرو( 
نیــز پیگیری هــای الزم  بــرای اتمــام مطالعه هــای 
ــرارداد  ــد ق ــاب و عق ــاب فاض ــال پس ــاور در انتق مش

ــد. ــام ده ــاب را انج ــد پس ــرای خری الزم ب
کاشــان  کارگروه رفع موانع تولید شهرســتان  رییس 
بــه  موظــف  شهرســتانی  مدیــران  کــرد:  تصریــح 

پیگیــری هســتند.
نشســت بعــدی بررســی مشــکات و رفــع موانــع 
منطقــه ویــژه اقتصــادی کاشــان ابتــدای تیــر مــاه به 
گــزارش اقدام هــای  منظــور بررســی نتایــج و بیــان 

ــزار خواهــد شــد. انجــام شــده برگ
کشــور البتــه  نخســتین منطقــه ویــژه اقتصــادی 
در چارچــوب تبصــره ۲۰ قانــون برنامــه اول و بنــد د 
ــادی،  ــعه اقتص ــه دوم توس ــون برنام ــره ۲۵ قان تبص
اجتماعــی، فرهنگــی جمهــوری اســامی ایران بــا 
ــیرجان ایجاد  ــار در س ــزار و ۴۰۰ هکت ــک ه ــعت ی وس

بوشــهر،  بنــدر  پیــام،  مناطــق  آن  دنبــال  بــه  و 
ــهید  ــدر ش ــارس، بن ــج ف ــهر، خلی ــلفچگان، بوش س
کشتی ســازی خلیــج  رجایــی، لرســتان، ســرخس، 
ــدازی  ــزد راه ان ــاد و ی ــدر امیرآب ــیرجان، بن ــارس، س ف

شــد.
کاشــان هــم  طــرح جامــع منطقــه ویــژه اقتصــادی 
اولیــه در ســال ۸۶، در  انجــام مطالعــات  از  پــس 
کلنگ زنــی  نهایــت پــس از هشــت ســال در ۱۳۹۴ 

ــد.  ش
بــه  زمینــی  در  بایــد  کــه  طــرح  از ایــن  بخشــی 
مســاحت یــک هــزار و ۵۰۰ هکتــار اجــرا می شــد، در 
راســتای تشــویق ســرمایه گذاران به تملک ایمیدرو 
صنایــع  و  معــادن  نوســازی  و  توســعه  )ســازمان 
کــه وجــود ســازمان  ( درآمــد؛ چــرا  معدنی ایــران 
تاییــد  مــورد  غیردولتــی  حقوقــی  اداره کننــده 
ویــژه  و  آزاد  مناطــق  شــورای عالی  دبیرخانــه 
اقتصــادی، دریافــت مجــوز شــورای برنامه ریــزی 
اســتان مربوطــه مبنــی بر تخصیــص اراضــی و تایید 
مــدارک و الزامــات مــورد نیــاز از جملــه تعهــد تامیــن 
گاز و  زیرســاخت های اساســی ماننــد آب، بــرق و 
موافقت قطعی ســازمان حفاظت محیط زیســت، 
تامیــن هزینه هــای ســاخت و نگهــداری منطقــه 
از ســوی ســازمان اداره کننــده بــه عنــوان شــرایط 

تاســیس بــود.
کــه بــه منظــور افزایــش  منطقــه ویــژه اقتصــادی 
قوانیــن  تجــاری،  تــراز  و  اشــتغال  ســرمایه گذاری، 
بــا  بــر آن  کــم  گمرکــی حا کار، مالیاتــی و  کســب و 
بــا  ســایر نقــاط تفاوت هــا و معافیت هایــی دارد، 
و  کاشــان  کیلومتــری  در ۳۰  مناســب  جانمایــی 
مجــاور آزادراه تهــران- قــم- اصفهــان فرصت خوبی 
برای تولیدکنندگان در راســتای تســهیل دسترسی 
بــه بــازار مصــرف و توســعه تجــارت داخلــی و خارجی 

کنــد. می توانســت ایجاد 
کاشــان بــا  شهرســتان افــزون بــر ۳۶۴ هــزار نفــری 
نزدیــک بــه یک هــزار و ۵۰۰ واحد صنعتــی و معدنی، 
شــمال  کیلومتــری   ۲۰۰ بــه  نزدیــک  فاصلــه  در 

اصفهــان واقــع شــده اســت.

در  نفــر  هــزار   ۵۰۰ گفــت:  اصفهــان  اســتاندار 
از  مســتقیم  صــورت  بــه  مختلــف  بخش هــای 
کنــون  کــه ا رودخانــه زاینــده رود ارتــزاق می کننــد 
ــه  ــده ای مواج ــکات عدی ــا مش ــی ب کم آب ــل  ــه دلی ب
و  مســؤوالن  دیــدار  در  رضایــی  عبــاس  شــدند. 
مســتضعفان  بنیــاد  زیرمجموعــه  شــرکت های 
اصفهــان اظهــار داشــت: اســتفاده از ظرفیت هــای 
موجــود، شــرکت های دانــش بنیــان و نــوآور ضــروری 
کــه باید ایــن نهــاد در اقدامــات نــو و خــاق  اســت 

باشــد. پیشــقدم 
کرد: واحدهای مختلف  اســتاندار اصفهان تصریح 
بر ایجــاد اشــتغال بــه ویــژه در شــرق اســتان تمرکــز 

اشــتغال ایجاد  منطقــه  آن  مــردم  بــرای  تــا  کننــد 
شــود و مجموعه هــا و شــرکت های زیرنظــر بنیــاد 
مســتضعفان رســالت خود را در راســتای مسؤولیت 
کــرد: ۵۰۰ هــزار  کننــد. وی تصریــح  اجتماعی ایفــا 
نفــر در بخش هــای مختلــف بــه صــورت مســتقیم 

ــون  کن ــه ا ک ــد  ــزاق می کنن ــده رود ارت ــه زاین از رودخان
ــه  ــده ای مواج ــکات عدی ــا مش ــی ب کم آب ــل  ــه دلی ب
ــای  ــد مجموعه ه ــرد: بای ک ــه  ــی اضاف ــدند. رضای ش
زیرنظر بنیاد مستضعفان که در راستای کشاورزی 
فعالیت می کنند در جهت توسعه نژادهای جدید 
گام  بردارنــد و در ایــن  گلخانــه ای  دام و  در مباحــث 

کننــد. زمینــه بــه عنــوان الگــو در اســتان عمــل 
اســتان  مســتضعفان  بنیــاد  فــارس،  گــزارش  بــه 
در  کــه  دارد  تولیــدی  واحــد   ۱۱ حــدود  اصفهــان 
زمینه هــای مختلــف اقتصــادی، فنــی، فرهنگــی، 
ــی مشــغول خدمــت  کشــاورزی، صنعتــی و خدمات
فعالیــت  اســتان  اهــداف  راســتای  در  و  هســتند 

می کننــد.

از  بیــدگل  و  آران  انتظامی شهرســتان  فرمانــده 
ــن  ــج ُت ــل پن ــون حام کامی ــتگاه  ــک دس ــف ی توقی
غ زنــده بــه ارزش یــک میلیــارد  کیلــو مــر و ۷۹۰ 
ریــال در عملیــات مأموران ایــن فرماندهــی خبــر 
اظهــار  محمــدی  اصغــر  علــی  ســرهنگ  داد. 
فرماندهــی   ۱۳ کانتــری  مأمــوران  داشــت: 
ــرل  کنت ــن  ــدگل حی ــتان آران و بی انتظامی شهرس

خودروهای عبوری در محور خروجی شهرســتان 
کامیــون ویــژه حمــل  بــه یــک دســتگاه خــودروی 
ــرای بررســی های بیشــتر  طیــور مشــکوک و آن را ب

کردنــد. متوقــف 
گرفتــه  صــورت  بررســی های  در  افــزود:  وی 
مجــوز  و  بارنامــه  فاقــد  راننــده  شــد  مشــخص 
دامپزشــکی برای بار خود اســت بافاصله نســبت 
بــه توقیــف خــودرو و جلوگیــری از خــروج آن اقــدام 

شــد. فرمانــده انتظامی شهرســتان آران و بیــدگل 
بــا بیان اینکه ایــن در عملیــات پنج ُتــن و ۷۹۰ کیلو 
ــان  کارشناس ــام  ــر اع ــه ارزش آن براب ک ــده  غ زن ــر م
ــف  کش ــده  ــرآورد ش ــال ب ــارد ری ــک میلی ــه ی مربوط
زنــده  غ هــای  اظهــار داشــت: محمولــه مر شــد 
ــور  ــه منظ ــی ب ــای قانون ــا هماهنگی ه ــوفه ب مکش
کاشــان تحویــل  کشــتارگاه شهرســتان  کشــتار بــه 

ــد. ش

فرماندارویژه کاشان:

مدیران کاشان پیگیر تامین زیرساخت های منطقه 
ویژه اقتصادی باشند

استاندار اصفهان:

نیم میلیون نفر به صورت مستقیم از زاینده رود ارتزاق می کنند

کشف شد غ زنده در آران و بیدگل  محموله قاچاق ۵ ُتن مر

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

بــا  معــاون خریــد شــرکت ذوب آهــن اصفهــان 
کیــد بر اینکــه احتمــال مــی رود یــک مــاه آینــده  تا
وضعیــت تامیــن مــواد اولیــه آهــن دار در ذوب 
حاضــر  حــال  در  گفــت:  شــود،  بحرانــی  آهــن 
ذخایــر درشــت دانــه ذوب آهــن بــرای حــدود ۶۰ 
روز و ذخایــر ریزدانــه بــرای حــدود ۹۰ روز اســت و 
گــر همیــن رونــد ادامــه یابــد و بــه تعهــدات عمــل  ا

نشــود، ذوب آهــن بــه مشــکل بــر می خــورد. 
وضعیــت  خصــوص  در  صالحــی  محمدجعفــر 
تامیــن مــواد اولیــه ذوب آهــن در ســال ۱۴۰۰، 
کــرد: مشــکل تامیــن مــواد اولیــه هیچــگاه  اظهــار 
تمــام شــدنی نیســت و همــواره در نوســان اســت 
و  مــی رود  بهبــودی  بــه  رو  شــرایط  مقطعــی  و 
در مقطعــی دوبــاره شــرایط تامیــن مــواد اولیــه 

می شــود. ناپایــدار 
شــرایط  حاضــر  حــال  در  کــرد:  کیــد  تا وی 
کــوره ذوب آهــن و وضعیــت تامیــن  فعالیــت ســه 
از  آنهــا  و  اســت  ثابــت  آهــن  ذوب  اولیــه  مــواد 

می کننــد. مصــرف  شــده،  ذخایر ایجــاد 
معــاون خریــد شــرکت ذوب آهن اصفهان توضیح 
کــوره شــماره  کــه  گذشــته  داد: از بهمــن ســال 
یــک ذوب آهــن وارد مــدار شــد تــا بــه امــروز حــدود 
۲۰۰ هــزار تــن از موجــودی ذخایــر درشــت دانــه و 
کاهــش  همچنیــن ۱۵۰ هــزار تــن از ذخایــر ریزدانــه 
هنــوز  کــه  نشــان می دهــد  و ایــن  اســت  یافتــه 
میــزان ورود مــواد اولیــه بــا نیــاز تناســب نــدارد، 
کــه پیش تــر داده شــده بــود و بر  کــه تعهداتــی  چــرا 
کردیــم،  کــوره شــماره یــک را عملیاتــی  مبنــای آن 

هنــوز بــه نتیجــه نرســیده اســت.
آهــن در مصوبــه ای دریافــت  گفــت: ذوب  وی 
یــک میلیــون و ۷۵۰ هــزار تــن تامیــن مــواد اولیــه از 
کنون  گــز و ســنگان« را داشــت که تا معــادن »چــاه 
عملیاتــی نشــده اســت و امــروز در تامیــن مــواد 

اولیــه آهــن دار خــود دچــار مشــکل هســتیم.
شــرایط  در  شــاید  کــرد:  تصریــح  صالحــی 
موجود ایــن عــدم اجــرای تعهــد خــود را نشــان 
ــا یــک مــاه آینــده وضعیــت تامیــن  ندهــد، امــا ت
بحرانــی  آهــن  ذوب  در  دار  آهــن  اولیــه  مــواد 

شــد. خواهــد 
کــوره، نیاز  وی بــا اشــاره به اینکــه در مجموع ســه 
ــواد  ــن م ــون ت ــه ۶ میلی ــواد اولی ــه م ــن ب ذوب آه
گفــت: در حــال  آهــن دار بــرای یــک ســال اســت، 

بــرای  حاضــر ذخایــر درشــت دانــه ذوب آهــن 
ــرای حــدود ۹۰  ــه ب ــر ریزدان حــدود ۶۰ روز و ذخای
گــر همیــن رونــد ادامــه یابــد و بــه  روز اســت و ا
تعهــدات عمــل نشــود، ذوب آهــن بــه مشــکل بــر 

می خــورد.
اصفهــان  ذوب آهــن  شــرکت  خریــد  معــاون 
و  مدیریــت  گــذاری  وا خصــوص  در  همچنیــن 
راهبــری معــادن زغــال ســنگ ســوادکوه بــه ذوب 
کــه  کــرد: بایــد توجــه داشــت  آهــن نیــز، اظهــار 
معــادن ســوادکوه، زغــال خــام را تولیــد می کننــد، 
کنســانتره  کننده  در حالیکــه ذوب آهــن مصــرف 

زغــال اســت.
ــا اشــاره بــه خریــداری پنــج پروانــه معدنــی  وی ب
گفــت: در ایــن منطقــه  در منطقــه البــرز مرکــزی، 
زغــال  کنســانتره  تــن  هــزار  ســاالنه حــدود ۱۰۰ 
کــه بخــش عمــده آن وارد ذوب  تولیــد می شــود 

آهــن می شــود.
صالحــی بــه حــدود ۲۰۰ هــزار تــن ظرفیــت خالــی 
کــرد و افــزود:  در زغــال شــویی البــرز مرکــزی اشــاره 
ذوب آهــن بــا ورود به ایــن معــادن در نظــر دارد 
ســاالنه تــا ســقف ۲۵۰ هــزار تــن امــکان اســتخراج 
زغــال را مشــروط بــه توســعه، پیشــروی و آمــاده 

کنــد. ســازی ها مهیــا 
کیــد بر اینکــه ذوب آهــن در ایــن پنــج  وی بــا تا
معــدن بایــد اقدامــات زیــادی را انجــام دهــد، 
کرد: متاســفانه پیشــتر به صورت اصولی  تصریح 
از ایــن معــادن بهــره بــرداری صــورت نگرفتــه بــود 
بایــد  ســنگینی  گــذاری  ســرمایه  آهــن  ذوب  و 
کثر  در ایــن معــادن انجــام دهــد تــا بتوانــد بــه حدا

ــد. ــرداری آن برس ــره ب ــت به ظرفی
کید  معــاون خریــد شــرکت ذوب آهــن اصفهــان تا
کــرد: ذوب آهــن بــا ورود به ایــن معــادن، در نقطه 
شــروع بــرای بهــره بــرداری از ایــن معــادن جهــت 

تامیــن بخشــی از مــواد اولیــه خــود قــرار دارد.

نماینــده ســابق مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای 
ســایت  در  خرابکارانــه  حادثــه  اســامی گفت: 
هســته ای نطنــز ناشــی از اســتیصال و ناتوانــی رژیــم 
منحوس صهیونیســتی در مقابله با سیاست های 
پــور  علی ایــران  اســت.   اســامی ایران  جمهــوری 
افــزود: دشــمنان و در راس آنهــا رژیــم صهیونیســتی 
را تحمــل  نمی تواننــد پیشــرفت های ملت ایــران 
کــه بــه توفیقــی دســت یافتیــم و یــا  کننــد و هــر زمــان 
کردیم،  در زمینه های علمی و تکنولوژی پیشــرفت 
دســت بــه اقدامــات خرابکارانــه می زننــد تــا بزعــم 
ــامی را  ــوری اس ــوی پیشــرفت جمه ــان جل خودش
در  حــوادث  بیان اینکه اینگونــه  بــا  وی  بگیرنــد. 
انقــاب اســامی به طــرق مختلــف و بارهــا اتفــاق 
بــرای  روزی  دشــمن  شــد:  یــادآور  اســت  افتــاده 
مقابله با پیشــرفت  ایران تحریم هــای ناجوانمردانه 
را اعمــال می کنــد و ایــام دیگــر رژیــم صهیونیســتی 
ــت رو  ــردن حرک کندک ــال  ــمندان بدنب ــرور دانش ــا ت ب
بــه پیشــرفت مــا در زمینــه تکنولــوژی و صنعــت 
هســته ای اســت و بــه تازگــی اقدامــات خرابکارانــه 
کــز هســته ای را شــاهدیم. نماینــده ســابق  در مرا
مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی اظهار 
ــن  ــان دهنده ای ــمن نش ــات دش ــت: این اقدام داش
جمهــوری  پیشــرفت  نوعــی  بــه  آنــان  کــه  اســت 
گمــان  کــه بــه  کاری  اســامی را پذیرفتنــد و تنهــا 
خودشــان می تواننــد انجام دهند همیــن اقدامات 

خرابکارانــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد: نکتــه مهم ایــن که ایــن روزهــا 
هــم  ویــن  هســته ای  کــرات  مذا رونــد  از  دشــمن 
ــام  ــب انج ــود را در قال ــمنی خ ــت و دش ــت اس ناراح
اقدامــات خرابکارانــه نشــان می دهــد. علی ایــران 
کــرد: جمهــوری اســامی بطور قطع ایــن  کیــد  پــور تا
و عوامــل  رژیــم صهیونیســتی  اقــدام ددمنشــانه 
گذاشــت و بطــور  داخلــی آنهــا را بــی پاســخ نخواهــد 
قطــع در مــکان و زمــان مناســب و به بهترین شــکل 

کرد. با ایــن حرکت هــای مذبوحانــه مقابلــه خواهــد 
مجلــس  در  مبارکــه  مــردم  ســابق  نماینــده 
ــا امــروز  ــه ت ک ــرد: همانطــور  ک شــورای اســامی بیان 
توانســته ایم همه دسیســه ها و دشــمنی ها را پشت 
ســر بگذاریــم امــروز هــم در ایــن برهه حســاس موفق 
خواهیــم شــد و صنعــت هســته ای بــه چرخــش 
خــود ادامــه خواهــد داد و پیشــرفت های موردنظــر 
کامــل بدســت خواهیــم آورد و  را در ایــن صنعــت 
کــرد:  روز بــه روز پیشــرفت می کنیــم. وی تصریــح 
کــه  تاریــخ ۴۲ ســاله انقــاب اسامی نشــان داده 
هیچکــدام از اقدامــات دشــمنان علیــه ملت ایــران 
موثر واقع نشــده اســت و تنها عزم و اراده مردم را به 
ســمت صعــود بــه قله های پیشــرفت و ترقی بیشــتر 
گفــت: بعــد از ایــن حادثــه  کرد. ایــران پــور  خواهــد 
خرابکارانــه، بافاصلــه بــرق اضطــراری نیــروگاه نطنــز 
در مــدار قــرار گرفت و مشــکات ابتدایی این نیروگاه 
بــا تــاش متخصصــان داخلــی بــه بهتریــن نحــو 
کــه نشــان از توانمنــدی متخصصــان  برطــرف شــد 
صنعــت هســته ای انقــاب اسامی اســت. بهــروز 
اتمــی روز  انــرژی  ســازمان  ســخنگوی  کمالونــدی 
کــرد: بخشــی از شــبکه توزیــع بــرق  یکشــنبه اعــام 
گذشــته دچــار  روز  نطنــز  تاسیســات غنی ســازی 
کــه خوشــبختانه این حادثــه صدمــات  حادثــه شــد 
ــه دنبــال نداشــته و علــل آن در  ــی ب انســانی و آلودگ
ــس  ــی ریی ــر صالح کب ــی ا ــت. عل ــی اس ــت بررس دس
ســازمان انــرژی اتمی نیــز بــا بیان اینکــه ســرنخ های 
خرابکاری در ســایت نطنز پیدا شــده اســت، گفت: 
سیســتم بــرق اضطــراری ســایت راه انــدازی شــده و 
بقیــه امــور هــم پیــش خواهــد رفــت. از ســه شــنبه 
گذشــته )۱۷ فروردیــن( هجدمیــن نشســت  هفتــه 
کمیســیون مشــترک برجام با حضور هیات هایی از 
گــروه کشــورهای ۴+۱ و همچنین ایــران با هدف لغو 
تحریم هــای آمریــکا علیه ایــران در ویــن، پایتخــت 

اتریــش آغــاز شــده اســت.

معاون خرید شرکت ذوب آهن اصفهان هشدار داد؛

وضعیت بحرانی ذخایر مواد اولیه آهن دار ذوب 
آهن تا یک ماه آینده

نماینده سابق مبارکه در مجلس: 

حادثه نطنز ناشی از استیصال رژیم صهیونیستی است

اخبارکوتاهآبفا

در ســال 1۳99 بیــش از 12۰۰ فقــره انشــعاب آب 
و فاضــاب در ســطح آبفــا منطقــه یــک نصــب، 
جابجــا، جمــع آوری، تغییــر قطــر و اصــاح شــده 

اســت.
گــزارش روابــط عمومی آبفــا منطقــه یــک،  بــه 
از ایــن عملیــات 718 فقــره مربــوط بــه انشــعابات 
آب و ۴9۳ فقــره مربــوط بــه انشــعابات فاضــاب 

اســت.
کنتــور  گذشــته 9۳۳ فقــره  همچنیــن در ســال 
توســط پیمانــکار واحــد نصــب و انشــعابات آبفــا 
گردیــده اســت  منطقــه یــک تعویــض و نصــب 
کنتورهــای آب مهم تریــن عامــل  کــه فرســودگی 

کنتــور بــوده اســت. تعویــض 
فاضــاب  و  انشــعابات آب  نصــب  و  گــذاری  وا
بــه مشــترکان آبفــا منطقــه یــک از مهم تریــن 
امــور در ســال جــاری اســت. برنامه های ایــن 

شــبکه  از  کیلومتــر   ۳۳2 گذشــته  ســال  در 
فاضــاب ســطح آبفــا منطقــه شســت و شــو و 

شــد. الیروبــی 
ــا نظــارت  ایــن عملیــات توســط پیمانــکاران و ب
اداره توســعه و بهره برداری شــبکه فاضاب آبفا 
منطقــه یــک در راســتای جلوگیــری از گرفتگــی و 

گرفــت. پــس زدگــی شــبکه فاضــاب انجــام 
الزم بــه توضیــح اســت ســم پاشــی و شســت و 
شــوی شــبکه فاضاب از مهم ترین برنامه های 

امــور آبفــا منطقــه یــک در ســال جــاری اســت.

عملیــات توســعه شــبکه آب میــدان پینــارت بــه 
طــول 28۴ متــر انجــام شــد.

ایــن عملیــات بــا لولــه بــه قطــر ۴۰۰ میلی متــر 
توســط پیمانــکار و بــا نظــارت اداره توســعه و 

بهره بــرداری آب آبفــا منطقــه یــک در مــدت 7 
روز انجــام شــد.

 با ایــن عملیــات توســعه، آبرســانی بــه محلــه 
می گــردد. تســهیل  اصفهــان  پینــارت 

در سال 1۳99 انجام شد؛

 نصب و اصالح بیش از 12۰۰ فقره انشعاب آب و 
فاضالب در سطح آبفا منطقه یک

در سال 1۳99صورت پذیرفت؛ 

کیلومتر شبکه  شست و شو و الیروبی ۳۳2 
فاضالب آبفا منطقه یک

عملیات توسعه شبکه آب میدان پینارت

کل نظــارت بــر اجــرای ضوابــط شهرســازی  مدیــر 
گفــت: شــهروندان بــا مراجعــه  شــهرداری اصفهــان 
بــه ســایت اصفهــان نمــا می تواننــد بــدون نیــاز بــه 
ــه شــهرداری  گان ــه مناطــق ۱۵  مراجعــه حضــوری ب
ــه صــورت الکترونیــک  از ۳۴ خدمــت شهرســازی ب

بهره منــد شــوند.
ــاره  ــا اش ــا، ب ــو با ایمن گ ــت و  گف ــگرپور در  ــل عس خلی
شهرســازی  حــوزه  در  آنایــن  خدمــات  ارائــه  بــه 
اظهــار  هوشــمند،  شــهر  و  الکترونیــک  توســعه  و 
ــه  ــاس برنام ــر اس ــان ب ــهر اصفه ــم انداز ش ــرد: چش ک
ســنجش پذیر توســعه دولــت الکترونیــک و شــهر 

اســت. هوشــمند 
وی بــا بیان اینکــه ارتقــای ســطح رضایت منــدی 
معاونــت  توســط  کــه  خدماتــی  از  شــهروندان 
توجــه  مــورد  همــواره  می شــود  ارائــه  شهرســازی 
بــوده اســت، افــزود: بــا هــدف توســعه زیرســاخت ها 
در  و  الکترونیــک  شــهر  نیــاز  مــورد  بســترهای  و 
هــدف  بــا  اجتماعــی  مســئولیت  راســتای ایفای 
گانــه  کاهــش مراجعــه شــهروندان بــه مناطــق ۱۵ 
کرونایــی، معاونــت شهرســازی  بــه دلیــل شــرایط 
بــا همــکاری ســایر بخش هــا و ســازمان ها اقــدام 

نشــانی  بــه  نمــا  اصفهــان  ســایت  راه انــدازی  بــه 
کــرد.  my.isfahan.ir

کل نظــارت بــر اجــرای ضوابــط شهرســازی  مدیــر 
شــهرداری اصفهــان ادامــه داد: ســامانه »اصفهــان 
کاهــش مراجعــات شــهروندان و  نمــا« بــه منظــور 
اتــاف وقــت و همچنیــن تســهیل امــور مــردم بدون 
گانــه،   ۱۵ مناطــق  در  شــهرداری ها  بــه  مراجعــه 
راه انــدازی شــده و در حــال حاضــر امــکان اســتفاده 
از ۳۴ خدمــت در حــوزه شهرســازی قابــل اســتفاده 

شــهروندان اســت.
گاهــی از آخریــن وضعیــت  کــرد: آ وی خاطرنشــان 
امــکان  کاری،  ســفت  پایــان  کار،  پایــان  گواهــی 
ثبــت نــام بــرای بازدیــد، صــدور پروانــه ســاختمانی، 

ورود  پرونده هــای شهرســازی،  آنایــن  مشــاهده 
اســتعامات  مالــکان،  مشــخصات  و  اطاعــات 
ــه از  ک ــه از جملــه خدماتــی اســت  بانــک و دفترخان
طریق این ســایت برای شــهروندان قابل دسترسی 
اســت. عســگرپور در خصــوص قابلیــت دریافــت 
)بــدون  کاری  ســفت  پایــان  و  کار  پایــان  گواهــی 
مراجعــه بــه شــهرداری( از طریــق ســایت اصفهــان 
نمــا، افــزود: در ایــن قســمت از خدمات ســامانه بعد 
از ثبت درخواســت توســط شــهروند، پرونده جهت 
کارتابل مهندســان ناظر ارجاع داده شــده  تأیید به 
و بــا پیامــک بــه مالــک و ناظــران اطــاع رســانی های 

می شــود. الزم 
توســط  پرونــده  تأییــد  از  پــس  داد:  ادامــه  وی 
مهندســان ناظــر بــه صــورت غیرحضــوری جهــت 
ادامــه فراینــد و انتخــاب زمــان بازدیــد بــه مالــک 

می شــود. رســانی  اطــاع 
کل نظــارت بــر اجــرای ضوابــط شهرســازی  مدیــر 
شــهروندان  کــرد:  اظهــار  اصفهــان  شــهرداری 
آنایــن  صــورت  بــه  و  مراجعــه  بــدون  می تواننــد 
و  قبلــی  شــده  ثبــت  درخواســت های  نتیجــه 
گواهی هــای صــادره را از این ســامانه پیگیری کنند.

مدیر کل نظارت بر اجرای ضوابط شهرسازی شهرداری اصفهان:

ارائه ۳۴ خدمت آنالین حوزه شهرسازی به شهروندان اصفهانی
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خبر تغییراتاقلیمیاستانبررسیمیشود؛

 گرد و غبار و خشکسالی ۲ چهره تغییر اقلیم در اصفهان
جزئیات حذف دفترچه بیمه

سخنگویستاداستانیمقابلهباکرونادراصفهان:
مراسم ماه مبارک رمضان 
در فضای باز برگزار می شود

دادستانعمومیوانقالباصفهانخبرداد:

تسریع در دادرسی با انجام 
»دادرسی الکترونیک و فرامرزی«

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان 
اقلیمــی در  بــا تغییــرات  کارگــروه ســازگاری  گفــت: 
کــه ضمن رصــد و پایش تغییرات  اســتان ایجاد شــد 
اقلیمی بتوانــد اســتراتژی های الزم را در مواجــه بــا 

هــر یــک از پدیده هــا را داشــته باشــد.
گفت وگــو بــا تســنیم  بــا  منصــور شیشــه فروش در 
گــرد و غبــار در اســتان  کانــون  اشــاره به اینکــه 1۶ 
اصفهــان مطالعــه و شناســایی شــده اســت، اظهــار 
هکتــار  هــزار   2 حــدود  گذشــته  ســال  داشــت: 
کنتــرل  نهالــی کاری در ســطح اســتان در راســتای 

ک انجــام شــد. گــرد و خــا
گذشــته بــا اعتبــاری  وی بــا بیان اینکــه در ســال 
بالــغ بــر 28 میلیــارد تومــان در بخــش بیابان زدایــی 
بــه  اســتان  زمینــه  در ایــن  و  شــد  اجرایــی  پــروژه 
صــورت خــاص کانون هــای گــرد و غبــار را شناســایی 
کــرده اســت، افــزود: ســازمان هواشناســی بــا اعتبــار 
اردســتان  در  را  تومان ایســتگاهی  میلیــارد  یــک 
نصــب  غبــار  و  گــرد  پایــش  عنوان ایســتگاه  بــه 
زمینــه  در  می توانــد  است، این ایســتگاه  کــرده 
کمــک  گــرد و غبــار  اطالع رســانی بــه موقــع خیــزش 
کند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
بیــرون  و  داخــل  در  غبــار  و  گــرد  منشــاء  گفــت: 
اســتان اســت، اصفهــان بــا ۴ اســتان قــم، ســمنان، 
کویــر مشــترک دارد و  مرکــزی و یــزد هم مــرز اســت و 
برنامه ریــزی شــد مطابــق اســتان، دیگــر اســتان ها 

کننــد. کنتــرل  گــرد و غبــار را  کانون هــای 
کانون هــای  کنتــرل  وی ادامــه داد: امســال بــرای 
کــه 2 هــزار و ۵۰۰ هکتــار  گــرد و غبــار مقــرر اســت 
و  غیرزنــده  بادشــکن  کیلومتــر   ۵۰۰ نهــال کاری، 
مدیریــت روان آب هــا ۵ هــزار هکتــار انجــام شــود 
گــرد و غبــار ۴۰  و بــرای حفاظــت جاده هــا در برابــر 

کیلومتــر از مســیر نائیــن انــارک بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳ 
کیلومتــر  میلیــارد تومــان و میســر آران و بیــدگل 2۰ 

عملیــات تلــه رســوب گیر اجــرا شــود.
شیشــه فروش بــا بیان اینکــه تغییــرات اقلیمــی در 
کــرد: در جهــان  اســتان ایجاد شــده اســت، بیــان 
کــرده  گرمایــش جهانــی تغییــرات دمایــی را ایجــاد 
اســت، اثرات تغییرات اقلیمی برای کشــور ما ســبب 
کــه بــا افزایــش دمــای  تغییــرات دمایــی شــده اســت 
گرمایــی رو بــه رو می شــویم.  روزانــه و شــبانه و امــواج 
اقلیمی ســبب  تغییــرات  به اینکــه  اشــاره  بــا  وی 
تغییــرات بارشــی شــده اســت و در جایــی ســیل و 
جــای دیگــر خشکســالی می شــود، گفــت: تغییــرات 
ــار و  ــرد و غب گ کانون هــای  ــه  ک اقلیمی ســبب شــده 
ک  توفــان، ســیالب، خشکســالی ها، فرســایش خــا
بحــران  مدیریــت  مدیــرکل  کنــد.  پیــدا  افزایــش 
کــرد: تغییــرات  اســتانداری اصفهــان خاطرنشــان 
ــوای  ــت ه کیفی ــش  کاه ــرژی و  ــود ان کمب ــی،  اقلیم
شــهرها را بــه دنبــال داشــته اســت، بنابرایــن کارگروه 
ســازگاری بــا تغییــرات اقلیمــی در اســتان متشــکل از 
ــازمان  ــت، س ــط زیس ــه ای، محی ــرکت آب منطق ش
کشــاورزی و  هواشناســی، منابــع طبیعــی، جهــاد 
کــه ضمــن رصــد و  اســاتید دانشــگاه تشــکیل شــد 
پایــش تغییــرات اقلیمی بتوانــد اســتراتژی های الزم 
را در مواجــه بــا هــر یــک از پدیده هــا را داشــته باشــد.

گفــت: به  مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان اصفهــان 
منظــور تحقــق اهداف دولت الکترونیک و تســهیل 
ارائــه خدمــات درمانــی بــه مــردم، طرح ملی نســخه 
کاربرد دفترچه بیمه  الکترونیک و کاهش تدریجی 

گرفته اســت. کار ایــن اداره کل قــرار  در دســتور 
گفــت: بــا جایگزینــی ابزار هــای  دکتــر حســین بانــک 
حــذف  و  کاربــرد  کاهــش  برنامــه  الکترونیکــی، 
تدریجــی دفترچه بیمــه از ابتــدای اردیبهشــت مــاه 
کــز  جــاری اجــرا می شــود. بــا ارائــه آمــوزش بــه مرا
تشــخیصی درمانــی طــرف قــرارداد و فراهــم شــدن 
از  الکترونیــک،  زیرســاخت الزم و اجــرای نســخه 
ابتــدای اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ چــاپ دفاتــر بیمــه 
ســالمت همگانــی رایگان حذف شــده و این دســته 
کلیــه خدمــات درمانــی  از بیمــه شــدگان می تواننــد 
کــد ملــی بــه صــورت الکترونیــک در  خــود را بــا ارائــه 
بخش هــای درمانــی دولتــی دانشــگاهی دریافــت 

نماینــد.
او ادامه داد: در همین راستا دفاتر بیمه روستاییان 
و شــهر های زیــر ۲۰ هــزار نفــر جمعیــت از خردادمــاه و 

کارمنــدان دولت،  دفاتــر ســایر بیمه شــدگان شــامل 
تیرمــاه  از  بیمــاران خاص ایرانیــان  اقشــار و  ســایر 

جــاری چــاپ نمی شــود.
ــی  ــر دلیل ــه ه ــه ب ک ــی  ــرد: در صورت ک ــح  ــک تصری بان
کــز فراهــم  امــکان نســخه نویســی الکترونیــک در مرا
ثانــوی  اطــالع  تــا  می تواننــد  پزشــکان  نباشــد، 
مرکــز  ســربرگ  بــا  را  دفترچــه  فاقــد  بیمه شــدگان 
کلینیــک  کــز پارا تجویــز نمــوده و داروخانه هــا و مرا
مجــاز بــه پذیــرش بیمــار و ارائــه خدمــت بــا ســربرگ 

می باشــند. بیمه شــدگان  بــه 
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان اصفهــان در پایــان 
ــا  کرون ــه اســتمرار شــیوع ویــروس  ــا توجــه ب گفــت: ب
کاهــش مراجعــه بیمــه شــدگان بــه دفاتــر  و الــزام 
کارکنــان  پیشــخوان دفاتــر بیمــه ای صندوق هــای 
دولــت، روســتاییان، ســالمت همگانــی و بیمــاران 
پایــان  سیســتمی تا  صــورت  بــه  خاص ایرانیــان 
عزیــز  بیمه شــدگان  و  تمدیــد شــد  شــهریور ۱۴۰۰ 
جهــت اطمینــان از اعتبــار دفاتــر خــود می تواننــد بــا 
کــد دســتوری#۱۶۶۶* اعتبــار جدیــد دفترچــه بیمه 

ــد. ــاهده نماین ــود را مش خ

در  کرونــا  بــا  مقابلــه  اســتانی  ســتاد  ســخنگوی 
ویــژه  دســتورالعمل  شــد  مقــرر  گفــت:  اصفهــان 
بــرای برگــزاری مراســم شــب های قــدر و مــاه مبــارک 
رمضــان بــا زمــان محــدود در فضــای بــاز در نظــر 
گرفتــه شــود. حجت الــه غالمــی در حاشــیه هفتــاد و 
کرونا اظهار  هشــتمین جلســه ســتاد ملی مقابله با 
امــروز  جلســه  در  کــه  بحثــی  مهم تریــن  داشــت: 
مطــرح شــد رعایــت دســتورالعمل هایی بهداشــتی 

بــه ویــژه طــرح جامــع هوشــمند با پنج محــور اصلی 
گرفــت. تعریــف محدودیت هــا مــورد توجــه قــرار 

در  کرونــا  بــا  مقابلــه  اســتانی  ســتاد  ســخنگوی 
اصفهــان ادامــه داد: مقــرر شــد تیم هــای نظــارت 
اجرایــی  تمامی دســتگاه های  در  بازرســی  و 

کننــد. اجــرا  را  گانــه  پنــج  دســتورالعمل هایی 
کرد: بســته حمایتی ۶۰ میلیون نفری  وی  تصریح 
مــاه مبــارک رمضــان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲ هــزار و 
۵۰۰ میلیــارد تومــان در ایــن جلســه مصــوب شــد؛ 
کرونا  که وام  همچنین مقرر شــد به دســتگاه هایی 
دریافــت کردند مهلــت ۶ ماهه بــرای بازپرداخت به 

آن هــا داده شــود.
دانشــگاه  اســتانداری،  کــرد:  غالمی خاطرنشــان 
علوم پزشکی و اداره کل صنعت، معدن و تجارت و 
مابقــی دســتگاه های اجرایــی با توجه به مشــخص 
تمامی محدودیت هــای  مســؤولیت ها،  بــودن 

کننــد. کامــل اجــرا  کرونایــی را 

انجــام  از  اصفهــان  انقــالب  عمومــی و  دادســتان 
دادســرای  در  فرامــرزی«  الکترونیــک  »دادرســی 
علــی  داد.  خبــر  اســتان  مرکــز  انقــالب  عمومــی و 

اصفهانــی دادســتان عمومــی و انقــالب اصفهــان بــا 
کــه  گفــت: در پرونــده قتــل عمــدی  اعالم ایــن خبــر 
در شــعبه ویــژه قتــل دادســرای عمومــی و انقــالب 
شهرســتان اصفهــان در حــال رســیدگی اســت، بــا 
ــزوم اخــذ اظهــارات دو نفــر از اولیــاءدم و  ــه ل توجــه ب
ــور  ــکان حض ــدم ام ــه و ع ــور ترکی کش ــا در  ــور آنه حض
کرونــا، جلســه رســیدگی و  در ایــران بــه دلیــل شــیوع 
ــه صــورت الکترونیکــی  اخــذ اظهــارات نامبــردگان ب
برگــزار شــد. وی در خصــوص برگزاری ایــن جلســه 
کــه بــا تــالش واحد فنــاوری دادســرا  افزود: ایــن اقــدام 
انجــام پذیرفــت تســریع در رســیدگی و جلوگیــری از 

اطالــه رســیدگی را بــه همــراه خواهــد داشــت.

گزارشربخ

کرونــا و نمــودار  همزمــان بــا تائیــد مــوج چهــارم 
کشــور، اظهــار نظرهــا  کرونــا در  صعــودی شــیوع 
کسیناســیون  وا در  تســریع  ضــرورت  رابطــه  در 

اســت. شــده  عمومی بیشــتر 
بــه گــزارش  ایمنــا، ســازمان بهداشــت جهانــی بارهــا 
کشــورهای ثروتمنــد و فقیــر  از شــکاف عمیــق بیــن 
کســن کرونــا انتقــاد کــرده اســت،  در دسترســی بــه وا
دارد،  جهــان  در  ویــژه ای  شــرایط  کــه  اما ایــران 
کرونــا  کســن  تحریم هــا را مانــع بزرگــی بــرای خریــد وا
ــد. بارهــا مســئوالن وزارت بهداشــت اعــالم  می دان
ــن  ــا را تأمی کرون ــن  کس ــق، وا ــه طری ــه از س ک ــد  کردن
کسیناســیون  کــرد و تــا پایــان ســال ۹۹، وا خواهنــد 
عمومــی را بــا تکیــه بــر تــوان داخلــی، انجــام خواهند 
داد، امــا روز ســیزدهم فروردیــن ۱۴۰۰ و در حالــی 
کسیناســیون  کــه پیــش از ایــن مســئوالن، زمــان وا
عمومــی را خــرداد یــا تیرمــاه ۱۴۰۰ اعــالم می کردنــد، 
کرونــا اعــالم  کمیتــه علمی ســتاد مقابلــه بــا  رئیــس 
کسیناســیون  کــه پیش بینــی مــا بــرای آغــاز وا کــرد 

کرونــا از حــدود مهرمــاه اســت. همگانــی 
رئیســی ســخنگوی ســتاد  با ایــن حــال علیرضــا 
گفتــه اســت: »خیــز بلنــد  کرونــا،  ملــی مقابلــه بــا 
کشــور آغــاز شــده و از نظــر  کوویــد -۱۹ در  بیمــاری 
کشــور  کــه از بیمــاری در  اپیدمیولوژیــک الگویــی 
پرچمــداری  نشــان دهنده  می شــود،  دیــده 
کــه بیمــاران  ــای انگلیســی اســت، بــه طــوری  کرون
کثــر  مبتــال بــه ویــروس جهــش یافتــه انگلیســی در ا
اســتان های کشــور افزایــش یافته انــد و خیــز جدیــد 

بیمــاری در حــال اتفــاق اســت. «
کسیناسیون چه می گویند؟ مردم درباره وا

در ایــن میــان امــا کافــی اســت کمی گوش هایمــان را 
کسیناسیون  تیز کنیم تا گله مردم از ُکندی روند وا
کــه از در خانه ماندن  را بهتــر بشــنویم: دانشــجویی 
کسیناســیون، می گویــد:  خســته شــده دربــاره وا
»چقــدر بایــد بــا اســتفاده مجــازی درس بخوانیــم، 
کــه آرزوی تمــام دوران تحصیــل  از دانشــجو بــودن 
فضــای  طریــق  از  فقــط  و  مانــده ام  اســت  بــوده 
کالس درس را دیــده ام، روح و  مجــازی دانشــگاه و 
کشــور مــا  کسیناســیون در  روانــم خســته شــده؛ وا
کادر  کنــد پیــش مــی رود و هنــوز  متأســفانه بســیار 

کســینه نشــده اند« کامــل وا درمــان هــم بــه طــور 
از  و  تــا بچــه دارم  نگــران، می گویــد: »دو  مــادری 
تــرس مبتــال شــدن آن هــا، مــدام در خانــه هســتیم 
کارهــای ضــروری بــدون بچه هــا از  و فقــط بــرای 
ــاع  ــر از اجتم ــم دیگ ــم، بچه های ــرون می آی ــه بی خان

کــودکان  بــه  کرونــا  هدیــه  هــم  می ترســند، این 
کــودکان تنهــا بــا بازی هــای مجــازی ســرگرم  اســت، 
بیماری هــای  قطعــًا  ندارنــد،  تحرکــی  و  هســتند 
روحــی و جســمی دیگری آن هــا را تهدیــد می کنــد، 
کســن زده،  کشــور اســت و وا خواهــرم در خــارج از 
کسیناســیون باید این طور  چــرا در کشــور شــرایط وا
کــه حتــی کادر درمــان هــم بعــد از چنــد  پیــش بــرود 

کســینه نشــده اند. « مــاه وا
کســن می دانــد:  کــه بهتریــن راه چــاره را وا کاســبی 
»چــرا بایــد مــدام اصنــاف و مشــاغل چــوب نبــود 
کســن را بخورند، فشــار بر روی ماســت و درآمدی  وا
گرفتــن بیمــاری، اولیــن  نداریــم بــه محــض شــدت 
تیــر بــه ســمت اصنــاف و مشــاغل رهــا می شــود 
کنیــم، چنــد روز دیگــر تعطیــل  کــه بایــد تعطیــل 
کمتــر  تــا مشــکالت  کســن بیایــد  کنیــم؟ بایــد وا
ــات  ــدردان زحم ــت، ق ــختی اس ــاری س ــود، بیم ش
کســن بهتریــن و تنهــا راه  مســئوالن هســتیم امــا وا
چــاره اســت، بــازار هــم مثــل کرونــا در وضعیــت قرمز 
اســت و بــا تعطیلی هــای پی درپــی نفســش بــه 

شــماره افتــاده اســت. «
کــه دو ماســک و یــک شــیلد بــر روی  دختــر جوانــی 
صــورت و یــک اســپری کرونــا در دســت دارد از ظاهــر 
کســن می توانــد مــا  گالیــه می کنــد: » فقــط وا خــود 
گاهــی  کنــد،  را از مســلح بــدون به ایــن شــکل رهــا 
گــر الــکل، ماســک و یــا دســتکش را فرامــوش کنــم،  ا
اســترس می گیــرم، بایــد هــر روز بــه ســرکار بــروم و این 
بــرای  تــردد،  کرونــا و محدودیت هــای  وضعیــت 
کمــک خــرج خانــواده هســتم، بســیار  کــه  مــن 
کرونــا  کسیناســیون  وا کاش  اســت، ای  ســخت 
کسیناســیون دیگر  زودتــر بــه مــردم مــا می رســید، وا
کشــورها را دنبــال می کنــم و می دانــم مــا بســیار 
عقــب هســتیم و هــر روز افــراد بیشــتری می میرنــد و 

کنتــرل خــارج شــده اســت. » بیمــاری از 
و  بزنــی  قــدم  شــهر  در  دقیقــه  چنــد  تنهــا  گــر  ا
گالیــه  هــزاران  بشــنوی  را  مــردم  صحبت هــای 
وارد  کــم  کســن  وا می شــنوی«  کســن  وا نبــود  از 
کادر درمــان تمــام  کسیناســیون  می شــود، چــرا وا
کــی  کســن تولیــد داخــل چــه شــد، تــا  نمی شــود، وا
کرونــا تنهــا بــا  کســن بمانیــم، مهــار  بایــد منتظــر وا
کشــورها مردمشــان را  کثــر  کســن ممکــن اســت، ا وا

کردنــد« و… کســینه  وا
کسیناسیون در کشور روند ُکند وا

ــی اهلل مهــرزاد، فــوق تخصــص خــون و ســرطان  ول
کسیناســیون بــه  در خصــوص تأخیــر در رونــد وا
کــردن  کســینه  رونــد وا خبرنگار ایمنــا، می گویــد: 

کشــور در  گــر بیشــتر جمعیــت  کنــد اســت و ا خیلــی 
کسیناســیون این  کســینه نشــوند، وا ــا وا کرون ــر  براب

کــم نیــز بی فایــده خواهــد بــود. عــده 
کیــد بر اینکــه بعــد از ۲۸ روز بایــد ســری  وی بــا تا
کننــد و ایــن تأخیــر در  اول هــا دوز دوم را دریافــت 
کــردن، وضعیــت را ســخت تر خواهــد  کســینه  وا
کسیناســیون  کــرد، ادامــه می دهــد: روند معمول وا
کــه شــش مــاه تــا یــک ســال این  کرونا ایــن اســت 
کــه  کار انجــام شــود، امــا با ایــن رونــد بعیــد نیســت 
کسیناســیون مــردم ادامــه  ــا چنــد ســال آینــده وا ت

ــد. ــته باش داش
کسن افزایش بستری و مرگ ومیر  کافی بودن وا نا

را به دنبال دارد
ایــن فــوق تخصــص خــون و ســرطان بــا بیان اینکــه 
در حــال حاضــر حــدود یــک درصــد از جمعیــت 
کســینه شــده و ایــن رونــد قطعــًا فایــده ای نــدارد،  وا
کســینه  کســن بــرای وا تصریــح می کنــد: وقتــی وا
بیمــاران  تعــداد  نباشــد  کافــی  بــه مقــدار  کــردن 
بســتری و مرگ ومیــر بیمــاران مبتــال زیــاد می شــود، 
کســینه شــوند، شــاید دوبــاره  گــر افــراد زیــادی وا امــا ا
بیمــار شــوند، امــا مرگ ومیر و شــدت بیمــاری کمتر 

خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره به اینکــه نبایــد منتظــر تولیــد داخلــی 
کــه  کرونــا ویــروس باشــیم، می افزایــد: چــرا  کســن  وا
کســن  کــه وا کار عقــب می افتیــم و بعــد هــم  با ایــن 
کــه  کافــی نیســت  داخلــی تولیــد شــود به انــدازه 
کسیناســیون  که ایــده آل وا بتــوان در شــش مــاه 
داد،  انجــام  را  افــراد  کــردن  کســینه  وا اســت، 
مــورد  کــه  کســن هایی  بهتــر اســت وا همچنیــن 
گــر  کــه ا کنیــم، چــرا  تأییــد جهانــی اســت را وارد 
کامــل جهانــی را نداشــته  کســن تأییــد  اثربخشــی وا

باشــد، بــه نتیجــه مطلوبــی نخواهیــم رســید.
مردم دیگر در خانه نمی مانند

مهــرزاد خاطرنشــان می کنــد: در حــال حاضــر دیگــر 
کــه از خانه هــا بیــرون  گفــت  نمی شــود بــه مــردم 
کسیناســیون را باال ببریم،  نیایید و باید ســرعت وا
ــر  ــز در نظ ــم را نی ــردم ه ــت م ــاد و معیش ــد اقتص بای
کار نکنند  بگیریــم، نمی شــود از مــردم خواســت که 
و بــه جــای اعمــال مــدام محدودیت هــا بهتــر اســت 
کسیناسیون را سرعت بیشتری ببخشیم،  روند وا
کــردن  مســئوالن بایــد راهــکار تــازه ای بــرای وارد 
کســن انجــام دهنــد تــا مــردم راحت تــر بتواننــد بــه  وا
معیشــت و زندگــی بپردازنــد و آمــار افــراد مبتــال کمتر 
کسیناســیون  شــود و بــا ســرعت بخشــیدن بــه وا

کــرد. کنتــرل  کوویــد ۱۹ را  بهتــر می تــوان بیمــاری 

کادر  کیــد بر اینکــه بیمــاران خــاص بعــد از  ــا تا وی ب
قــرار  کســن  وا ارجحیــت  در  بهداشــت  و  درمــان 
دارنــد، اظهــار می کنــد: بیمــاران خــاص از جملــه 
بیمــاران مبتــال بــه ســرطان مرگ ومیــر بیشــتری در 
کســینه  صــورت ابتــالء دارنــد و هــر چــه زودتــر بایــد وا
کرونــا بــرای آن هــا  کسیناســیون  شــوند، امــا هنــوز وا
کــه  در اســتان اصفهــان انجــام نشــده اســت، چــرا 
درمــان  و  بهداشــت  کادر  کسیناســیون  وا رونــد 
همچنــان ادامــه دارد و هنــوز بــه اتمــام نرســیده 

اســت.
کسن با  احتمال مقاوم شدن ویروس در برابر وا

کسیناسیون تأخیر در وا
میرشــهرام صفــری، عضــو هیئــت علمی دانشــگاه 
علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی تهــران در خصــوص 
کسیناســیون در کشــور، می گویــد: احتمــال  رونــد وا
کســن بــا  کرونــا در برابــر وا مقــاوم شــدن ویــروس 
کسیناســیون وجــود دارد و بــر اســاس  تأخیــر در وا
در  شــده  علمی پذیرفتــه  مقالــه  یــک  نتایــج 
معتبرتریــن ژورنــال علمــی، نتیجــه بررســی تأثیــر 
کرونــا نشــان می دهــد،  کســن ها بــر انــواع جهــش  وا
هــر چــه زمــان بیشــتر بگــذرد و ویــروس کرونا بیشــتر 
کرونا نیز بیشتر  در جامعه بچرخد، تعداد ابتالء به 

خواهــد شــد.
وی با بیان اینکه بر اســاس تحقیقات علمی درباره 
کــرد تا بر اســاس  کرونــا ویــروس بایــد، نتایــج را اعــالم 
آن بتــوان تصمیمــات بــه روز و مفیــدی را بــرای 
کسیناســیون کرونــا ویــروس و مقابله بــا آن اتخاذ  وا
ک و  کنیــم، می افزایــد: احتمــال جهــش خطرنــا
کســن ها وجــود خواهد  مقــاوم شــدن ویــروس به وا

داشــت و تنهــا راه چــاره جلوگیــری از مقــاوم شــدن 
ک تــر،  بــروز جهش هــای خطرنا کرونــا و  ویــروس 
کثــر تعــداد مــردم در حداقــل  کــردن حدا کســینه  وا

زمــان ممکــن اســت.
کسیناسیون  نباید فرصت ها را با تأخیر در روند وا

از دست بدهیم
عضــو هیئت علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید 
کــرد: تنهــا راه جلــو  بهشــتی تهــران خاطرنشــان 
کســینه  زدن از ویــروس و ایجاد ایمنــی جمعــی بــا وا
کــردن بیــش از ۷۰ درصــد مــردم اســت، همچنیــن 
ــن های  کس ــده، وا ــام ش ــات انج ــاس تحقیق ــر اس ب
ــا تاثیرشــان را روی جهــش انگلیســی  فایــزر و مدرن
دارنــد، امــا در برابــر جهــش آفریقــای جنوبــی آنتــی 
کســینه  بادی هــای تولیــد شــده در بــدن افــراد وا
کمتــر  کارایــی آن هــا  شــده بــا دو دوز مادرنــا و فایــزر 
نشــان می دهــد،  و ایــن تحقیقــات  اســت  شــده 
ویــروس جهــش یافتــه مقاومــت بیشــتری در برابــر 

کســن ها یافتــه اســت. وا
کسیناسیون فاصله زیادی  با روند ایده آل وا

داریم
کسیناســیون  وی با اشــاره به اینکه تا روند ایده آل وا
داریــم،  زیــادی  فاصلــه  کشــور  در  ویــروس  کرونــا 
کــرد و فرصت  تصریــح می کند: نباید دســت دســت 
ــد همــه مــردم را  ــر بای را از دســت داد، هــر چــه زودت
کــرد تــا مــوارد بدتــر و  کســینه  کرونــا ویــروس وا علیــه 
ک تــری نســبت بــه جهش هــای موجــود در  خطرنا
کشــور ظهــور نکــرده اســت، تأخیــر در رونــد  دنیــا و 
گــردش بیشــتر ویــروس و  کسیناســیون برابــر بــا  وا

جهش هــای بیشــتر اســت.

کسن کرونا ویروس بهتر است؟ کدام وا
کســن بهتریــن  کــدام وا صفــری در خصوص اینکــه 
کســن تأییــد  کرونــا اســت، می گویــد: هــر وا کســن  وا
کــه بــه دســتتان برســد، خــوب اســت،  شــده ای 
در  درصــد   ۱۰۰ شــده  تأییــد  کســن های  وا همــه 
پیشــگیری از بســتری بیمارســتانی و مرگ بیماران 
کرونــا ویــروس تأثیــر داشــته اســت و بایــد  مبتــال بــه 
کســن ها اشــتباه  کارایــی وا بدانیــم مقایســه درصــد 
کــه در جمعیت هــای یکســانی تســت  اســت، چــرا 
کارآزمایی هــای بالینــی  نشــده اند و اساســًا هــدف 
کســن بــوده، نــه مقایســه  بررســی تأثیــر یــک تــک وا
کســن باهــم؛ افــراد نبایــد نگــران باشــند و هــر  دو وا

کننــد. کســنی در دســترس اســت را اســتفاده  وا
دســتورالعمل های  بایــد  می کنــد:  اظهــار  وی 
کرونــا در هــر جایــی  بهداشــتی مقابلــه بــا شــیوع 
کــردن  کســینه  و در هــر لحظــه رعایــت شــود تــا وا
عمومی انجــام و بیمــاری تــا حــدودی کنترل شــود، 
امــا مســئوالن نیز باید راهکارهای کارآمــدی را برای 

ــد. ــر بگیرن ــیون در نظ کسیناس ــد وا رون
کسینه شدند تنها یک درصد مردم وا

گیــر مرکــز  رضــا فدایــی، مســئول بیماری هــای وا
ُکنــد  بهداشــت اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه رونــد 
اســتان می گویــد: در  و  کشــور  کسیناســیون در  وا
کســینه شــدند و این  کشــور مــا حــدود یــک در صد وا
کسیناســیون  کنــد وا ــد  موضــوع نشــان دهنده رون
کرونا ویروس است، طبق خبرهای واصله و جدید 
کســن ها وارد  در هفتــه آینــده مقادیــر بیشــتری از وا
کسیناســیون  کشــور می شــود تا بتوان تا حدودی وا

کرونــا ویــروس را ســرعت بخشــید.
کسیناســیون بــر اســاس  وی بــا توضیــح بر اینکــه وا
دســته بندی و اولویــت انجــام می شــود، اضافــه 
کادر درمــان و بعــد  می کنــد: بــر اســاس اولویــت اول 
کرونایــی  کــه بــا بیمــاران  گــروه بهداشــت و آن هایــی 
ارتبــاط دارنــد و خانه هــای ســالمندان، آسایشــگاه 
جانبــازان و بعــد از آن ســالمندان ســطح جامعــه 
بایــد  دارنــد  خــاص  بیماری هــای  کــه  افــرادی  و 
کار به مقادیر بیشتری  کســینه شــوند و برای این  وا
را  اولویت هــا  بتــوان  تــا  داریــم  احتیــاج  کســن  وا
کسیناســیون عمــوم  کنیــم و بــه ســراغ وا کســینه  وا

ــم. مــردم بروی
کسن کرونا و روند  محدودیت های واردات وا

کسیناسیون ُکند وا
گیر مرکز بهداشــت اســتان  مســئول بیماری های وا
اصفهــان خاطرنشــان می کنــد: مــا با ایــده آل تزریــق 
داریــم،  فاصلــه  خیلــی  ویــروس  کرونــا  کســن  وا

کنــد اســت،  کسیناســیون بســیار  ــد وا ــه رون ک چــرا 
کشــورها  در  کــه  محدودیت هایــی  همچنیــن 
کــه یکــی از منابــع اصلــی  وجــود دارد مثــاًل هنــد 
کــردن  کســینه  کســن دنیــا اســت، بــرای وا تأمیــن وا
مــردم خــودش هــم مشــکل دارد و در بیــن کشــورها 
کســن وجــود  مناقشــه هایی بــرای جابه جایــی وا
کــه رونــد  دارد، امــا تــالش مســئوالن امر ایــن اســت 
ــا  کرون کســن  واردات و بــه دنبــال آن رونــد تزریــق وا

افزایــش یابــد.
کرونــا ویــروس بــا  کســن  وی می گویــد: واردات وا
انتقــال  بــودن مســیر  ارزی و بســته  محدودیــت 
کــه در فرودگاه هــا بــرای  پــول و محدودیت هایــی 
کاال برای ایــران وجــود دارد، روبــرو اســت و  حمــل 

دردســرهای زیــادی در ایــن زمینــه داریــم.
کسیناســیون بــا شــرایط  فدایــی بــا بیان اینکــه وا
می کنــد:  تصریــح  اســت،  ســخت  موجــود 
کــردن نتوانســته بــر  کســینه  کنون ایــن رونــد وا تا
ــردن  ک ــد وارد  ــر رون گ ــا ا ــر بگــذارد، ام روی اپیدمی اث
کســن افزایــش یابــد، احتمــااًل می توانیــم جبــران  وا
ــد  ــالح خواه ــکالت اص ــن مش ــم، در مجموع ای کنی
کردن همه جمعیت تا پایان  کســینه  شــد، برای وا

امســال زمــان الزم اســت.
کسیناسیون پیشرو  کدام کشورها در انجام وا

هستند؟
رونــد  در  پیشــرو  کشــورهای  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کرونــا ویــروس، ادامــه می دهــد:  کسیناســیون  وا
ســریع تر  خیلــی  کــم  جمعیــت  بــا  کشــورهای 
کرونــا  کسیناســیون  وا بــرای  خــود  اهــداف  بــه 
رســیدند، بــه طــور مثــال در بریتانیــا نزدیــک بــه 
کنتــرل  اپیدمی تقریبــًا  و  کســینه  وا درصــد   ۷۰
کــم جمعیــت آســیایی  کشــورهای  شــده اســت، در 
و  حمــل  و  خریــد  بــرای  محدودیتــی  کــه  هــم 
کــردن ندارنــد و ثروتمنــد هســتند، از جملــه  وارد 
زیــادی  جمعیــت  ســنگاپور  و  بحریــن  امــارات، 
کســینه شــدند، امــا مــا در ایــران هســتیم و با ایــن  وا
محدودیت هایی که داریم شــباهتی با کشــورهای 

نداریــم. دیگــر 
بهداشــت  مرکــز  گیــر  وا بیماری هــای  مســئول 
اســتان اصفهــان می افزایــد: بایــد بهداشــت فــردی 
کسیناســیون  از وا بعــد  کنیــم و حتــی  را رعایــت 
کردن دســت ها و عدم  ماســک بزنیم و ضدعفونی 
کنیــم، افــرادی  حضــور در جمعیت هــا را رعایــت 
کــه عالئمی دارنــد وقــت را تلــف نکننــد و ســریع بــه 
پزشــک مراجعــه کننــد، چــرا کــه درمانــی کــه همان 

ابتــدا اثــر دارد در روزهــای بعــدی اثــری نــدارد.

کپشتی و چهارمین طغیان کرونا کسیناسیون ال وا

رئیــس اداره رفــاه و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش 
کتاب هــای  ســفارش  ثبــت  گفــت:  اصفهــان، 
درســی بــرای ســال تحصیلــی جدیــد بــرای تمــام 
از ۲۲ فروردیــن  پایه هــای تحصیلــی و رشــته ها 
کتــب  مــاه از طریــق ســامانه آغــاز شــده و ســفارش 
وســیله  بــه  دوره  میــان  دانش آمــوزان  درســی 

می گیــرد. صــورت  مــدارس  مدیــران 
گفت وگو با ایمنا، در خصوص  علیرضا عابدی در 
کتاب های درسی  ثبت سفارش و خرید اینترنتی 
دانش آمــوزان برای ســال تحصیلی جدیــد، اظهار 
کتاب هــای  کــرد: ثبــت ســفارش و خرید اینترنتــی 
درســی ســال تحصیلی ۱۴۰۱ -۱۴۰۰ از ۲۲ فروردین 
مــاه بــه منظــور دسترســی ســریع تر دانش آمــوزان 
بــه کتاب هــا بــه صورت اینترنتــی انجــام می شــود.

و  پژوهــش  ســازمان  اعــالم  مطابــق  افــزود:  وی 
کتاب هــای  برنامه ریــزی آموزشــی، ثبــت ســفارش 
و  تحصیلــی  پایه هــای  تمــام  بــرای  درســی 
 رشــته ها از ۲۲ فروردیــن مــاه از طریــق ســامانه
www. irtextbook.ir آغــاز شــده اســت و طبــق 
جــدول زمانــی مدیــران مــدارس و دانش آمــوزان 

کننــد. می تواننــد ثبت نــام 
رئیــس اداره رفــاه و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش 
کــرد: ثبت نــام دانش آمــوزان  اصفهــان، تصریــح 
میــان دوره پایه هــای دوم تــا ششــم ابتدایــی و 
هشــتم و نهــم متوســطه اول و یازدهــم و دوازدهم 
متوســطه دوم از ۲۲ فروردیــن تــا ۲۲ خردادمــاه 
اســت، دانش آمــوزان بایــد ثبت نــام خــود را در ایــن 

بــازه زمانــی انجــام دهنــد.
عابــدی ادامــه داد: ورودی هــر دوره تحصیلــی، 
و  هفتــم  ابتدایــی،  اول  کالس  ورودی هــای 

دهــم متوســطه از از ۶ تیرمــاه تــا ۱۵ شــهریورماه 
انجــام  را  خــود  ثبت نــام  و  شــده  ســامانه   وارد 

می دهند.
کــرد: بــرای ثبــت ســفارش و خرید کتب  وی اظهــار 
اصالح هایــی  تحصیلــی  دوره هــای  در  درســی 
که از ۱۲ تیر تا پایان شــهریورماه امکان  وجود دارد 
ویرایــش و اصــالح اطالعــات فراهــم شــده اســت و 
کتــب  گــر دانش آمــوزی نتوانســته ثبــت ســفارش  ا
ــول  ــوده و قب ــردودی ب ــا م ــد ی ــام ده ــی را انج درس
شــده می توانــد ویرایــش اطالعــات را انجــام دهــد.
تعیین قیمت ها بر مبنای نرخ درج شده پشت 

جلد کتاب
رئیــس اداره رفــاه و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش 
کتــب درســی  گفــت: ثبــت ســفارش  اصفهــان، 
مدیــران  وســیله  بــه  دوره  میــان  دانش آمــوزان 
کــه  اســت  بهتــر  و  می گیــرد  صــورت  مــدارس 
را  ثبت نــام  و  ســفارش ها  مدارس ایــن  مدیــران 
انجــام دهنــد و ایــن دسترســی بــه خانواده هــا هــم 
ــا  کار را ب ــه صــورت فردی ایــن  ــه ب ک داده می شــود 
کــردن مشــخصات دانش آمــوز انجــام دهنــد،  وارد 
امــا بهتــر اســت این کار به وســیله مدیران مــدارس 
بــرای دسترســی زودتــر دانش آمــوز به کتب درســی 
ــر اســاس اطالعــات وارد شــده در ســامانه ســناد  ب

صــورت بگیــرد.
بــا  ثبت نــام  امــکان  کــرد:  خاطرنشــان  عابــدی 
کدملــی و اطالعــات شناســنامه ای دانش آمــوز بــه 
ــی در آن پایــه تحصیلــی فراهــم اســت  شــرط قبول
و پرداخت هــا بــه صورت اینترنتــی و تنهــا از طریــق 
ســامانه موردنظر صــورت می گیــرد. خانواده هایی 
کــه فرزندشــان از مدرســه ای بــه مدرســه دیگــر 

منتقــل شــده و یــا تغییــر رشــته داشــته باشــد، 
می تواننــد اطالعــات ثبــت شــده را ویرایــش کنند.

کتاب هــای  خریــد  قیمــت  خصــوص  در  وی 
اســاس  بــر  قیمت هــا  کــرد:  اظهــار  درســی، 
پایــه  تــا  ابتدایــی  پایــه  از  کــه  اســت  نرخ هایــی 
کتاب هــا درج شــده اســت  دوازدهــم پشــت جلــد 
کســی نمی توانــد مبلــغ اضافه تــری دریافــت و  و 
ــای  ــدارس مبلغ ه ــران م ــد و مدی کن ــت  ــا پرداخ ی
درج شــده پشــت جلــد کتاب هــا را دریافت کــرده و 

می دهنــد. دانش آمــوزان  تحویــل  را  کتاب هــا 
خانواده ها ثبت نام کتاب را به روزهای آخر 

موکول نکنند
رئیــس اداره رفــاه و پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش 
ثبــت  از  پرهیــز  بــرای  خانواده هــا  بــه  اصفهــان 
 ســفارش کتب درسی دانش آموزان در هفته های 
ــه  ــا توج ــرد: ب ک ــه  ــده، توصی ــن ش ــان تعیی ــر زم آخ
کتاب هــا از نیمــه اردیبهشــت مــاه در  به اینکــه 
بیــن مناطــق اســتان توزیــع می شــود و از ســوی 
کتاب هــا  دیگــر بــه طــور طبیعــی از طریــق مناطــق 
بــه مــدارس تحویــل داده می شــود، بــرای تعییــن 
تکلیــف و عقــب نمانــدن دانش آمــوز از تحصیــل و 
دسترســی بــه کتب درســی بهتــر اســت خانواده ها 

ثبت نــام را در مرحلــه اول انجــام دهــد.
کاغــذ  کمبــود  کــرد: بــا توجــه بــه  وی خاطرنشــان 
در ســال های اخیــر، کتاب هــا بــر مبنــای آمــار ثبــت 
شــده چــاپ و در اختیــار اســتان ها و مناطــق قــرار 
ســفارش  ثبــت  اســت  الزم  بنابرایــن  می گیــرد، 
دانش آمــوزان  درســی  کتــب  خرید اینترنتــی  و 
تــا فرصــت و امــکان  در مرحله هــای اول باشــد 

ویرایــش اطالعــات بــرای آنهــا فراهــم باشــد.

خانواده ها چگونه سفارش کتاب های درسی را ثبت کنند؟
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بــرای دیــدار یکــی از بزرگترین بناهای خشــتی ایران 
گلپایــگان شــد، این اثــر  گوگــد از توابــع  بایــد راهــی 
کاربــری بــر اســاس  کــه  تاریخــی چهارصــد ســاله 
کــه هــم  موقعیــت یــک از ویژگی هــای آنســت، ارگــی 

کاروانســرا و هــم در زمــان جنــگ دژ نظامی بــود.
بــرای دیــدار از ارگ گوگــد بایــد بیشــتر از ۱۸۰ کیلومتر 
تــا گلپایــگان رانندگــی کنیــد و از آن ســو تــا گوگد پنج 
کیلومتــر دیگــر بایــد راه بپیماییــد تــا بتوانیــد ارگ 
ــه در  ک کســانی  ــرای  تاریخی ایــن شــهر را ببینیــد. ب
اصفهــان هســتند پیشــنهاد ســفر یــک روزه خوبــی 
ــت و  ــال اقام ــدون خی ــوده و ب ــوان آس ــه بت ک ــت  اس
کرونــا حــال و هوایــی  اســترس های آن در شــرایط 
کــرد. امــا پیــش از طلــوع خورشــید بایــد راهــی  تــازه 
ــر برنامــه ریــزی درســتی  گ شــد و مطمئــن باشــید ا
بــرای بازدیــد داشــته باشــید بعــد از صــرف ناهــار 
و اندکــی آســودن می توانیــد راهــی برگشــت بــه خانــه 

شــوید.
کاروانسراســت و در  گوگــد ســاختار  ســاختار ارگ 
گفتــه  مســیر جــاده ابریشــم قــرار داشــته اســت، 
کاربــری  صلــح  زمان هــای  در  ارگ  می شــود این 
کاروانســرا داشــته و در زمــان جنــگ دژ نظامی بــوده 
اســت و از ایــن رو هــم  در دیوارهــای مرتفــع آن یــک 

سیســتم امنیتــی ســنتی وجــود داشــته اســت.
سیستم امنیتی هشدار دهنده ارگ، سوراخ هایی 
کبوتــران را قــرار می دادنــد و بــه  کــه در آنهــا  بوده انــد 
صدای ایــن  ســرو  و  حساســیت،بیقراری  دلیــل 
کنان  ســا مهاجمیــن،  ورود  هنــگام  در  پرنــدگان 
ارگ  حوالــی  در  ناشــناس  افــراد  حضــور  متوجــه 

می شــدند.
گوگــد در فهرســت آثــار ملی ایــران ثبــت شــده  ارگــد 
دارد.  کاربــری  هتــل  عنــوان  بــه  کنــون  ا و  اســت 
در ســاختمان این ارگ چهــار بــرج و ۲ طبقــه بــا 
دیــده  بــزرگ  ورودی  یــک  و  مرتفــع  دیوارهــای 
می شــود.  اســتر و اســتربانان در طبقــه پاییــن و 
کن  تجــار و افــراد بلنــد پایــه در طبقــات بــاال ســا

می شــدند.
گوگــد شــرایط مطلوبــی دارد و  در زمــان حاضــر ارگــد 
گلپایگان، پایتخت  دیدار از این اثر تاریخی در جوار 
ســنگ نگاره های ایــران، لطــف دوچندانــی دارد. 
ــه  ــه ب ــار باغچ ــوض و چه ــا ح ــزی ارگ ب ــات مرک حی

گلهــا آراســته اســت. شــکل چلیپــا و بــا انــواع 
چهاربــرج  و  اســت  مربــع  خشــتی  ارگ  پالن ایــن 
اســت.  افراشــته  آن  گوشــه  چهــار  در  قرینــه 
ــت  ــرا از اهمی کاروانس ــن  ــان می دهد ای ــواهد نش ش

کاروانســراهای منطقــه داشــته  خاصــی در بیــن 
کاروان تجــار معــروف  اســت و محــل اســتراحت 
آنجــا  تــا  اســت  بــوده  سرشــناس ایران  والیــان  و 
قاجــار  خــان  محمــد  آغــا  می شــود  گفتــه  کــه  
در ایــن  روزی  چنــد  خــود  لشکرکشــی های  در 

اســت. داشــته  اســکان  صفــوی   کاروانســرای 
کــه  کاروانســرا  گفــت دیوارهــای مرتفع ایــن  بایــد 
یــک دژ نظامی شــبیه می کــرده  بــه  را  بیشــتر آن 
نشانگر اهمیت این ساختمان در حوالی گلپایگان 
کاروانســراهای  اصفهــان  اســتان  اســت.  بــوده 
کــه جملگــی در دوران  تاریخــی  بی شــماری دارد 

ــا شــدند.  ــه بن صفوی
بــه واقــع یکــی از آبادانی هــای دوره صفویه ایجــاد 
و ایجــاد  تجــار  کاروان  اســکان  بــرای  کاروانســراها 
امکانــات در مســیر عبــور شــهرها بــوده اســت. ارگ 
هنــوز  کــه  کاروانسراهاســت  جمله ایــن  از  گوگــد 
بــا وجــود چهارصــد ســال توانســته رونــق داشــته 

باشــد.
دیگــر،  آثــار  چــون  هــم  کاروانســرا  گرچــه  ایــن 
ســال های ســختی را بــه لحــاظ فرســایش، تخریــب 
ســر  پشــت  ســال ها  گــذر  غبــار   در  فراموشــی  و 
کاروانســراهایی اســت  گذاشــته اســت امــا از جملــه 
ــا  کــه قرعــه شــانس بــه نامــش خــورده و توانســته ب
مرمــت و گرفتــن کاربری مناســب از گزند فراموشــی 

و غفلــت در امــان باشــد.
کاروانســراهای استان اصفهان شوربخت  در میان 
مســجد  و  منــار  کنــار  در  برســیان  کاروانســرای 
کــه  ســلجوقی برســیان در شــرق اصفهــان  اســت 
بــا وجــود اســتواری بنــا بــه حــال خــود رهــا شــده 
اســت و کاروانســرای عباســی در مســیر اصفهــان بــه 

کاروانســراهای بختیــار بــوده اســت  تهــران از جملــه 
کاربــری توانســته بــه رونــق  گرفتــن  کــه بــا مرمــت و 
بازگــردد. ارگ گوگــد نیــز از ایــن جهت شــانس خوبی 
ــرای بازســازی و مرمــت داشــته  و توســط بخــش  ب
خصوصــی بــه هتــل در یکــی از مناطــق توریســت 

پذیــر تبدیــل شــده اســت.
تاریخــی  کاروانســراهای  پتانســیل  از  اســتفاده 
و  مســیرها  در  کاربــری  بــرای  ایجــاد  اصفهــان 
کــه  گردشــگری یکــی از اقداماتــی اســت  محورهــای 
بــا تشــویق بخــش خصوصــی و ایجــاد  می توانــد 
تســهیالت بــه رونــق اقتصــاد گردشــگری بیانجامــد  
و هــم از ســویی بــه حفظ ایــن آثــار میــراث فرهنگــی 
بــه عنــوان پتانســیل های گردشــگری کمــک بزرگی 

کنــد.
اســکان  بــرای  مســافرخانه هایی  کاروانســراها، 
کاروان هــا هســتند. حیــات بــزرگ مرکــزی، ۲ طبقــه 
کاالهــا و افــراد، برج هایــی در  اســکان بــرای انبــار 
گوشــه آن و ورودی برجســته و بلنــد آنهــا از  چهــار 
جملــه ویژگی هــای ســاختاری این بناهــا هســتند. 
دوران  در  کاروانســراهای ایران  از  زیــادی  شــمار 
گفتــه می شــود شــمار  ــه ســاخته شــده اند و  صفوی
کاروانســرا  آنهــا تنهــا در اصفهــان بیــش از یــک صــد 

بــوده اســت.
گردشــگری ایران اســت و با    اســتان اصفهان قطب 
۱۰۷ شــهر و یــک هــزار و ۹۳۴ روســتا بیــش از ۲۲ هــزار 
کــه از ایــن میــان بیــش از یــک  بنــا و اثــر تاریخــی دارد 
هــزار و  ۸۰۰ اثــر ثبــت ملــی و هفــت اثــر یعنــی میــدان 
نقــش جهــان، بــاغ فین، باغ چهلســتون و مســجد 
ــاد و مــون  جامــع عتیــق و ســه قنــات وزوان، مزدآب

ثبــت جهانــی شــده اند.

ارگ گوگد گلپایگان همچنان راوی تاریخ

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
ک  شــماره: 2۰27۰۰۰7۳۰، تاریــخ: 1۴۰۰/1/18، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکباب خانه شــماره پال
کــه طبــق پرونــده ثبتــی بنــام ناصــر لطیفــی فرزند محمدعلی  ۶719/۳ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــان ثبــت اســت و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۰۴87 مــورخ 99/۰۵/19 هیــات حــل اختــالف  درجری
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در ثبت 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و باتوجــه به اینکه  اســناد و امــال
ک ۶719 اصلی مشــاهده نگردید لذا به اســتناد ماده 1۳ آیین نامه  ســابقه ای از تحدید حدود اولیه پال
قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1۴۰۰/۰2/22 ســاعت 9 صبح در محل شــروع و بعمل 
کــه در روز و ســاعت  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از  مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن 
نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم 
دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و گواهــی طــرح دعــوی خــود را به این منطقه ثبتــی ارائه 
نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبت بــدون توجه 
بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰1/2۵ - مهدی 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 112۰2۶۳ / م الــف شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۰717، تاریــخ: 1۴۰۰/1/18، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه ۳2۴ فرعــی 
کــه طبــق رای شــماره 1۴79۳ مــورخ 1۳99/۰8/11 و  از 1۵2۰۰ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان 
ــت  ــف وضعی ــن تکلی ــون تعیی ــوع قان ــالف موض ــل اخت ــات ح ــادره از هی ــورخ 1۳۳/۰8/11 ص 1۴79۴ م
ک منطقــه شــرق  ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــال
اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم بــه نام مهدی مســائلی فرزند حســن و عرفان مســائلی فرزند غالمرضا 
ک 1۵2۰۰ اصلــی در بخــش ۵  گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدیــد حــدود اولیــه پــال ششــدانگ صــادر 
ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده اســت اینک بنابــه دســتور قســمت اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق 
تقاضــای نامبــرده متقاضــی تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم تاریــخ 1۴۰۰/۰2/2۳ ســاعت 9 صبــح در محــل 
کــه  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
ک مطابــق مــاده  در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن 
گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن  اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس  مربوطــه مراجعــه و 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامه خواهــد داد. تاریخ انتشــار: 
ک منطقــه شــرق اصفهــان - 112۰27۴ / م الف 1۴۰۰/۰1/2۵ - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

گهی تحدید حدود اختصاصی آ
شــماره: 2۰27۰۰1۰21، تاریــخ: 1۴۰۰/1/18، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه شــماره 
کــه پرونــده ثبتــی بنــام محمــود شــریف زاد فرزنــد  ک 7897/۳۵۶۶ واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  پــال
ابوطالــب درجریــان ثبــت اســت و رای شــماره 1۳99۶۰۳۰2۰27۰1۵۵99 مــورخ 99/۰8/2۵ هیــات حــل 
اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم صــادر گردیــده اســت و باتوجــه  در ثبــت اســناد و امــال
ک ۶719 اصلــی مشــاهده نگردیــد لــذا بــه اســتناد مــاده 1۳  به اینکــه ســابقه ای از تحدیــد حــدود اولیــه پــال
آییــن نامــه قانــون مزبــور تحدیــد حــدود ملــک مرقــوم در تاریــخ 1۴۰۰/۰2/2۳ ســاعت 9 صبــح در محــل 
کــه  کلیــه مالکیــن و مجاوریــن اخطــار میگــردد  گهــی بــه  شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
ک مطابــق مــاده  در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و صاحبــان امــال
2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تــا ســی روز پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق 
مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن 
گواهــی طــرح دعــوی خــود را به ایــن  اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
منطقــه ثبتــی ارائــه نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت و یــا نماینــده قانونــی وی میتوانــد بــه دادگاه 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه تســلیم نمایــد. ســپس  مربوطــه مراجعــه و 
اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامه خواهــد داد. تاریخ انتشــار: 

ک منطقــه شــرق اصفهــان - 112۰۳۶۰ / م الــف 1۴۰۰/۰1/2۵ - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

شــماره: 2۰27۰۰۰722، تاریــخ: 1۴۰۰/1/1۶، چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه ۶ فرعــی از 
9۴9۵ اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهان که طبق رای شــماره 12۶۵ مــورخ 1۳99/۰2/1۵ صــادره از 
هیــات حــل اختــالف موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
ک منطقــه شــرق اصفهــان نســبت بــه ملــک مرقــوم بــه نــام خانــم  رسمی مســتقر در ثبــت اســناد و امــال
زهــره رضائیــان خوراســگانی فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ صــادر گردیــده و باتوجــه به اینکــه تحدید 
ک 9۴9۵ در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان قانونــی نبــوده اســت اینک بنابــه دســتور قســمت  حــدود اولیــه پــال
اخیــر از مــاده 1۵ قانــون ثبــت و برطبــق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقــوم تاریــخ 1۴۰۰/۰2/22 
کلیــه مالکیــن و  گهــی بــه  ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بعمــل خواهــد آمــد. لــذا بموجب ایــن آ
کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور یابنــد. اعتراضــات مجاوریــن و  مجاوریــن اخطــار میگــردد 
ک مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود تا ســی روز  صاحبــان امــال
پذیرفتــه خواهــد شــد و طبــق مــاده 8۶ آئیــن نامــه قانــون ثبــت معتــرض بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از 
گواهــی  تاریــخ تســلیم اعتــراض به ایــن اداره بــا تقدیــم دادخواســت بــه مراجــع ذیصــالح قضایــی اقــدام و 
طــرح دعــوی خــود را به ایــن منطقه ثبتــی ارائه نماید درغیراینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی 
گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را اخــذ و به ایــن منطقــه  ــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و  وی میتوان
تســلیم نمایــد. ســپس اداره ثبــت بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بارعایــت مقــررات ادامــه 
ک منطقــه شــرق  خواهــد داد. تاریــخ انتشــار: 1۴۰۰/۰1/2۵ - مهــدی شــبان رییــس ثبــت اســناد و امــال

اصفهــان - 11197۳7 / م الــف
گهی ارزیابی بهای ثمنیه اعیانی آ

ــد  ــم هنرمن ــد و همابیگ ــم هنرمن ــاب بیگ ــا رب ــخ: 1۴۰۰/1/2۳، خانمه ــماره: 99/2۰27۰۴9۵۰۶، تاری ش
همسران هاشم هنرمند نظربه اینکه بالسویه مالک بهای ثمنیه اعیانی ۴۳۰ مترمربع از یک دوم از 99 
کارشــناس  ک 1۰۴۰8 واقع در بخش ۵ ثبت اصفهان می باشــید و  جریب مشــاع از 12 طاق از 1۶ طاق پال
رسمی دادگســتری طــی ارزیابــی شــماره 99۰۴۰1 مــورخ 1۳99/12/27 اعــالم نمــوده ارزش بهــای ثمنیــه 
اعیانــی میــزان مذکــور برابــر بــا 12۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشــد که طــی فیــش شــماره ۰۰1۰۵2827282۶9۶7 
گهــی تا از تاریخ انتشــار  مــورخ 1۴۰۰/۰1/2۳ بــه حســاب ســپرده این اداره واریــز گردیــده اســت لــذا مراتــب آ
در ســاعت اداری به این اداره مراجعه و نســبت به دریافت آن اقدام نمائید. چنانچه نســبت به ارزیابی 
فــوی الذکــر اعتــراض داریــد ظــرف مــدت یکماه بــه دادگاه صالحه مراجعــه و طرح دعوی نمــوده و گواهی 
ک مذکور حذف  آن را به ایــن اداره ارائــه نمائیــد. درغیراینصــورت بهــای ثمنیه اعیانی اســناد مالکیت پــال

ک شــرق اصفهــان - 1122۵91 / م الف می گــردد. مهــدی شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال
گهی فقدان سند مالکیت آ

شــماره: 1۴۰۰/2۰27۰۰۰88۴، تاریــخ: 1۴۰۰/1/2۳، آقــای احمــد قنادیــان فرزنــد محمدعلــی بــا تســلیم دو 
ک ثبتــی ۴7۰1۳ فرعــی از 1۵19۰  بــرگ استشــهاد محلــی مدعــی میباشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــال
اصلــی واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان کــه در صفحــه ۵۶۳ دفتــر ۶7 و بــه شــماره ثبــت 1۰2۴۳ و به شــماره 
چاپــی مسلســل 8۰887۵ ثبــت گردیــده اســت و بعلــت جابجائــی مفقود شــده و درخواســت صدور ســند 
کــه  گهــی می شــود  المثنــی نمــوده طبــق تبصــره یــک اصالحــی مــاده 12۰ آییــن نامــه قانــون ثبــت مراتــب آ
گهی ذکر شــده( نســبت بــه آن یا وجود اســناد مالکیت  هرکــس مدعــی انجــام معاملــه )غیــر از آنچــه در ایــن آ
گهی تــا ده روز به ایــن اداره مراجعه و اعتــراض خود را کتبًا ضمن  مزبــور نــزد خــود باشــد از تاریــخ انتشــار این آ
ارائــه اصــل اســناد مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد تــا مراتــب صــورت مجلــس و اصــل ســند بــه ارائــه 
گــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضی نرســد یــا درصــورت اعتــراض اصل ســند ارائــه نگردد  کننــده مســترد گــردد. ا
گهی: دراسرع وقت  المثنی اسناد مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار آ

- مهــدی شــبان رییــس منطقــه ثبــت اســناد شــرق اصفهــان - 1122۵21 / م الــف
گهی تحدید حدود اختصاصی آ

ــه  ــک قطع ــدانگ ی ــدود شش ــد ح ــه تحدی ــخ: 1۴۰۰/1/17، نظربا اینک ــماره: 99/2۰27۰۴۵۵9۵، تاری ش
کــه طبــق ســوابق  ک شــماره 7۰92 واقــع در بخــش ۵ ثبــت اصفهــان  ملــک ســاده مشــجر بــه شــماره پــال
و پرونــده ثبتــی بــه نــام فاطمــه حبیــب الهــی فرزنــد عبدالــه نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ و 
دیگــر شــرکاء درجریــان ثبــت اســت و عملیــات تحدیــد حــدود قانونــی آن بــه عمــل نیامــده اســت. اینک 
ک مرقوم  بنابــه دســتور قســمت اخیــر مــاده 1۵ قانــون ثبــت و طبــق تقاضــای نامبــرده تحدید حــدود پــال
در روز چهارشــنبه مــورخ 1۴۰۰/۰2/22 ســاعت 9 صبــح در محــل شــروع و بــه عمــل خواهــد آمــد. لــذا بــه 
گهــی در محــل  کــه در روز و ســاعت مقــرر در ایــن آ کلیــه مجاوریــن اخطــار می گــردد  گهــی بــه  موجب ایــن آ
حضــور یابنــد و اعتراضــات مالکیــن یــا مجاوریــن مطابــق مــاده 2۰ قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صــورت 
مجلــس تحدیــدی تــا ۳۰ روز پذیرفتــه خواهــد شــد. تاریــخ انتشــار: چهارشــنبه 1۴۰۰/۰1/2۵ – مهــدی 

ک شــرق اصفهــان – 11227۵7 / م الــف شــبان رئیــس منطقــه ثبــت اســناد و امــال

گهی آ خبر

نوجــوان اصفهانــی رتبــه برتــر مســابقه همــه مــا 
کــرد. کســب  را  قهرمانیــم 

بنــا بــر اعــالم پایــگاه خبــری یونیســف در بخــش 
دلنوشــته ها آرمیتــا عقیلــی ۸ ســاله از اصفهــان رتبه 

کــرد. کســب  دوم ایــن بخــش را 
کتابــی بــا همیــن عنــوان -  برخــی از آثــار برگزیــده در 
همــه مــا قهرمانیــم - چــاپ خواهد شــد. همچنین 
برخــی آثــار بــه صــورت بیلبــورد شــهری یــا تابلــو 
کــه قهرمانــان  کنــی  بــرای بیمارســتان ها و ســایر اما
کرونــا در آن هــا شــبانه روز بــرای ســالمت  روز هــای 
می کننــد،  تــالش  خانواده های شــان  و  کــودکان 

ارســال خواهــد شــد.
کرونــا، مراســم حضــوری  بــه دلیــل شــیوع بیمــاری 
اهــدای جایــزه برگــزار نمی شــود و تقدیرنامه هــا و 
ــد  ــال خواه ــدگان ارس ــتی برن ــانی پس ــه نش ــز ب جوای

شــد.
مسابقه »همه ما قهرمانیم« با همکاری یونیسف 
کشــور به عنوان بخشــی از اقدام شــهر های  و وزارت 
مشــارکت  ارتقــای  راســتای  در  کــودک  دوســتدار 

کشــور برگــزار شــد. کــودکان و نوجوانــان در سراســر 
تــا ۱۹  کــودکان و نوجوانــان ۳  از  در ایــن مســابقه 
ســال خواســته شــد تا با ارســال نقاشــی یا دلنوشــته 

کــه در زمــان همه گیــری  از شــخص یــا اشــخاصی 
کرونــا بــا تالش هــای فــراوان بــه مــردم شــهر  بیمــاری 

کننــد. کرده انــد، قدردانــی  کمــک  یــا محله شــان 

کسب رتبه برتر نوجوان اصفهانی در مسابقه همه ما قهرمانیم

فرهنگــی،  ســازمان  گردشــگری  اداره  رئیــس 
اصفهــان،  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
گفــت: بــر اســاس تفاهــم نامــه بیــن یــزد و شــیراز 
و  اطالعــات  تبــادل  آن هــا  بیــن  اصفهــان،  و 
بــرای  می شــود.  انجــام  گردشــگری  تبلیغــات 
نمونــه بنرهــای تبلیغاتــی شــهرهای یــزد و شــیراز 
در اصفهــان و متقابــاًل بنرهــای تبلیغــی اصفهــان 

قــرار می گیــرد. در ایــن دو شــهر 
گــو با ایمنا بــا بیان این  گفــت و  علیرضــا مســاح در 
کــه شــهرهای اصفهــان، شــیراز و یــزد، ســه شــهر 
کــرد:  کشــور هســتند، اظهــار  گردشــگری  مهــم 
گردشــگر خارجــی  گفــت هیــچ  تقریبــًا می تــوان 
ــه  ک ــا  ــه آن ه ــد و ب ــده باش ــران آم ــه به ای ک ــوده  نب
ــوب  ــگری ایران محس گردش ــوزه  ــه داران ح طالی

می شــوند، ســفر نکــرده باشــد. 
البته ایــن امــر مربــوط بــه پیــش از شــیوع ویــروس 
ــا اســت. وی افــزود: تقریبــًا ســه ســال و نیــم  کرون
کالنشــهرهای ایران  شــهرداری  در  کــه  اســت 

ــت.  ــده اس ــود آم ــه وج ــگری ب گردش ــش  بخ
کــه شــهر در اختیــار شــهرداری  بــا توجــه به ایــن 
قــرار دارد اقدامات ایــن ارگان بــه خوبــی می توانــد 
گردشــگری شــهرها تأثیــر بگــذارد و ایــن  ــر رونــق  ب
مزیــت منجــر بــه عقــد تفاهــم نامــه ای در زمینــه 
گردشــگری بیــن ســه شــهر اصفهــان، شــیراز و یــزد 

شــد.
فرهنگــی،  ســازمان  گردشــگری  اداره  رئیــس 
اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اصفهــان، ادامــه 
ســال  چهــار  مــدت  بــه  نامــه  تفاهــم  داد: ایــن 
تنظیــم شــده و پــس از اتمام ایــن زمــان، می تــوان 

با ایجــاد برخــی اصالحــات و توانمندی هــا آن را 
کــرد. تمدیــد 

واســطه این  بــه  کــه  ارتباطاتــی  دربــاره  مســاح 
تفاهم نامه بین اصفهان، شــیراز و یزد به وجود 
تفاهــم  اســاس این  بــر  کــرد:  تصریــح  می آیــد، 
نامــه، بیــن ســه شــهر مذکــور تبــادل اطالعــات 
گردشــگری انجــام می شــود. بــرای  و تبلیغــات 
نمونــه بنرهــای تبلیغاتــی شــهرهای یــزد و شــیراز 
در اصفهــان و متقابــاًل بنرهــای تبلیغــی اصفهــان 

در ایــن دو شــهر قــرار می گیــرد.
فرهنگــی،  ســازمان  گردشــگری  اداره  رئیــس 
اصفهــان،  شــهرداری  ورزشــی  و  اجتماعــی 
کــرد: پیــش از دوران پاندمی کرونــا  خاطرنشــان 
گردشــگری، بین این ســه شــهر  کمرنگ شــدن  و 
گردشــگری نیز انجام می شــد.  گروه هــای  تبــادل 
از طرفــی آخریــن فعالیــت مشــترک این ســه شــهر 
چــاپ نشــریه ای بــه نــام »مــاه ســفر« بــود. در ایــن 
گردشــگری ایران  دار  طالیــه  ســه  آثــار  نشــریه، 

ــت. ــده اس ــی ش معرف
گــر اجرای ایــن تفاهــم نامــه  کــرد: ا مســاح اضافــه 
کامــل بیــن ســه شــهر  بــا هماهنگــی درســت و 
گردشــگری  همــراه باشــد، تأثیــر بســیاری بر رونق 

می گــذارد. 
گردشــگری،  شــهرداری نــه بــه عنــوان مجــری 
کمک رســان به ایــن  بلکــه بــه عنــوان تســهیلگر و 
که بیــش از  کنــد چرا  صنعــت می توانــد نقش ایفــا 
ســایر ارگان هــا اختیــارات دارد بنابرایــن بــا کمــک 
گردشــگران بیشــتری جــذب شــده و صنعــت  آن 

گردشــگری روان تــر و خاطــره انگیزتــر می شــود.

اصفهان، ایجــاد  مطبوعــات  آرشــیو  بازگردانــدن 
انعقــاد  و  مرکــزی  کتابخانــه  در  پژوهــش  تــاالر 
و  کتابخانه هــا  امــور  اداره  بیــن  تفاهم نامــه ای 
بــا  اصفهــان  شــهرداری  مطالعــه  ســالن های 
کتابخانه ملی جمهوری اســالمی به منظور افزایش 
ســطح دســترس پذیری مخاطبیــن بــه اطالعــات 
کــه رئیس ایــن  مــورد نیــاز، از جملــه اقداماتــی اســت 

می دهــد. توضیــح  آن  جزئیــات  دربــارۀ  اداره 
در  و  روزهــا  فاطمی به ایســنا می گوید: ایــن  طیبــه 
آســتانه فرارســیدن هفتــه فرهنگــی اصفهــان در 
کلیپ هایی از اقدامات  اردیبهشت، مشغول تهیه 
کتابخانه هــا و ســالن های  انجام شــده در اداره امــور 
و ورزشــی  مطالعــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــا بتوانیــم در موعــد  شــهرداری اصفهــان هســتیم ت

مقــرر آن را پخــش  کنیــم.
او ادامــه می دهــد: یکــی از اقدامــات انجام شــده، 
کتابخانــه مرکــزی اســت  گشــایش تــاالر پژوهــش در 
صلواتــی،  فضــل اهلل  چــون  بزرگانــی  نــام  بــه  کــه 
منوچهــر قدســی و مرتضــی تیمــوری نامیده شــده و 
دارای میزهــای مرجــع و پژوهــش، بــرای بهره گیــری 
ــت. ــود اس ــع موج ــگران از مناب ــن و پژوهش محققی

فاطمی خاطرنشــان می کنــد: اخیــرًا تفاهم نامــه ای 
ســالن های  و  کتابخانه هــا  امــور  اداره  بیــن 
و ورزشــی  مطالعــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
ــوری  ــی جمه ــه مل کتابخان ــا  ــان ب ــهرداری اصفه ش
کــه طــی آن، قــرار اســت منابــع  اسالمی منعقدشــده 
ک  کتابخانــه بــا هــم بــه اشــترا دیجیتالی ایــن دو 

گذاشــته شــود.
رئیــس اداره امــور کتابخانه هــا و ســالن های مطالعه 
ــهرداری  ــی ش ــی و ورزش ــی اجتماع ــازمان فرهنگ س
اصفهــان، یــادآور می شــود: پیرو ایــن تفاهم نامــه، 
آرشــیو مجــالت و روزنامه هــای اصفهــان از زمــان 
کــه زمانــی از  بــه امــروز  تــا  ناصرالدین شــاه قاجــار 
اصفهــان بــه تهــران منتقل شــده بــود، بــه اصفهــان 

برگشــت و مقــرر شــد برخــی از عناوین ایــن مجــالت 
اختیــار  در  دیجیتال ســازی  و  اســکن  از  پــس 

کتابخانه هــای شــهرداری اصفهــان قــرار بگیــرد.
او همچنیــن می افزایــد: قــرار شــد تعــداد ۷۰ عنــوان 
مجلــه در موضوعــات مختلــف به ویــژه اصفهــان، 
کتابخانه هــای  اختیــار  در  بــار  نخســتین  بــرای 
از  گیــرد و نســخه هایی  شــهرداری اصفهــان قــرار 
بــه  بــه مناســبت های مختلــف  کــه  کتاب هایــی 
کتابخانــه ملــی جمهــوری اســالمی تعلق می گیــرد، 
کتابخانه هــای شــهرداری اصفهــان هــم اهــدا  بــه 

شــود.
در  رخ داده  تحــوالت  دیگــر  بــه  اشــاره  فاطمی بــا 
تصریــح  اصفهــان،  شــهرداری  کتابخانه هــای 
ســالن  و  کتابخانــه  ســال،   ۱۴ از  بعــد  می کنــد: 
کــه پیــام  مطالعه هــای شــهر دارای پورتالــی شــدند 
کتــاب بــزرگ شــویم« اســت و بســتر  آن، »بیاییــد بــا 
کودک  مناســبی را جهت افزایش میزان مخاطبان 
فراهــم  مطالعــه  عــادت  برای ایجــاد  نوجــوان  و 
بــه  کــه اطالعــات مربــوط  کــرد؛ پورتالــی  خواهــد 
 تمــام کتابخانه هــا و ســالن های مطالعــه شــهرداری 
ارائه شــده،  خدمــات  موجــود  منابــع  اصفهــان، 
اســامی کارکنان مرکــز و طرح هــای ترویجــی بــرای 

ارتقــای فرهنــگ مطالعــه را پوشــش می دهــد.
بــه گفته رئیــس اداره امور کتابخانه ها و ســالن های 
و ورزشــی  مطالعــه ســازمان فرهنگــی اجتماعــی 
شــهرداری اصفهــان، به تازگــی از بخــش نشــریات 
قدیــم و جدیــد اصفهــان در کتابخانــه مرکــزی نیــز بــا 
کمیســیون فرهنگی ورزشــی شــورای  حضور رئیس 

شــهر اصفهــان رونمایــی شــده اســت.
او خبــر می دهــد: بــا رونمایــی از پایــگاه مطالعــات 
کتاب هــا، مقــاالت  کــه شــامل  اصفهــان پژوهــی 
معتبــر، اســناد خطــی و نفیــس دربــاره اصفهــان 
پژوهشــگران  پذیــرای  پیــش  از  بیــش  اســت، 
عالقه منــد بــه تاریــخ و فرهنــگ اصفهــان هســتیم.

گردشگری ایران  تاثیر قرارداد میان سه طالیه دار 
چیست؟

تحوالت تازه در کتابخانه های اصفهان

تاریخ اختتامیه جشنواره »حماسه گویان«

برگزاری سومین دوره مسابقات شهروندی با موضوع »محیط زیست«

خبرربخ

خبرربخ

کــه  دبیــر جشــنواره ملــی »حماســه گویان« خبــر داد 
اختتامیه ایــن رویــداد فرهنگــی، همزمــان با ســالروز 
آزادســازی خرمشــهر برگــزار می شــود. فــرزان معظــم 
کــرد: فراخوان جشــنواره  در گفت وگــو با ایســنا اظهار 
گذشــته بــا هــدف  گویــان، تابســتان ســال  حماســه 
دو  در  مقــدس،  دفــاع  دوران  خاطره هــای  ثبــت 
بخــش بزرگ ســاالن و دانــش آمــوزان از ســوی دفتــر 
فرهنــگ و مطالعــات پایــداری حــوزه هنــری اســتان 

اصفهــان منتشــر شــد. 
وی ادامه داد: پیرو نشــر فراخوان، بســیاری از مردم 
و رزمنــدگان دفــاع مقــدس، خاطــرات خــود را از 
روزهــای مقاومــت و همچنین آزادســازی خرمشــهر 
ــرای جشــنواره »حماســه  در قالب هــای مختلــف ب

کردنــد و از ایــن بابــت دســتاوردهای  گویــان« ارســال 
ملــی  جشــنواره  دبیــر  داشــت.  خواهیــم  خوبــی 
ــر  گفــت: در مجمــوع تعــداد ۸۰۰ اث ــان  گوی حماســه 
کــه از ایــن   بــه دبیرخانه ایــن جشــنواره ارســال شــد 

بیــن، ۱۶۹ اثــر بــه مرحلــه داوری رســیده و برگزیدگان 
جشــنواره از میــان همیــن آثــار انتخــاب می شــوند. 
معظــم افــزود: در حــال حاضــر، رونــد داوری آثــار 
و  پایان یافتــه  دانش آمــوزی  بخــش  بــه  ارســالی 
کار داوری آثــار بخــش بزرگســال آغازشــده اســت. 
اختتامیــه جشــنواره نیــز ســوم خردادمــاه همزمــان 
بــا ســالروز آزادســازی خرمشــهر برگــزار می شــود. وی 
یــادآور شــد: بــا توجــه بــه شــرایط ناشــی از شــیوع 
گرفتــن اصفهــان در وضعیــت  کرونــا و قــرار  ویــروس 
را  جشــنواره  اختتامیه ایــن  داریــم  قصــد  قرمــز، 
گســترش ویــروس  متناســب بــا آخریــن وضعیــت 
کنیــم و در صــورت امــکان بــا رعایــت تمــام  برگــزار 
اصــول بهداشــتی، از حضــور فیزیکــی برگزیــدگان و 

عالقه منــدان بهــره ببریــم.

رئیس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی شــهرداری 
مســابقات  دوره  ســومین  برگــزاری  از  اصفهــان 
کتابخوانــی شــهروندی بــا عنــوان »محیــط زیســت و 

مصــرف بهینــه انــرژی« خبــر داد.
دوره  برگزاری ایــن  بــه  اشــاره  بــا  رضایــی  احمــد 
مســابقه  گفت: ایــن  کتابخوانــی،  مســابقات  از 
شــهروندی از ســاعت ۸ تــا ۲۲ روز پنجشــنبه ۲۶ 
گــروه ســنی بــاالی ۸ ســال و بــا  فروردیــن مــاه ویــژه 
موضــوع »محیــط زیســت و مصــرف بهینــه انــرژی« 

می شــود. برگــزار 
هــدف  بــا  کتابخوانــی  مســابقه  افزود: ایــن  وی 
گاهــی رســانی بــه خانواده هــا بــرای مصــرف بهینــه  آ
انــرژی برنامــه ریــزی شــده و شــامل ۱۰ ســوال چهــار 
گزینــه ای اســت. شــهروندان عالقــه منــد می تواننــد 
از محیــط  کتــاب »حفاظــت  پــی دی اف  فایــل 
 isfahanfarhang زیســت« را از شبکه های اجتماعی

کننــد. دریافــت   isfahanshahrvandiiو
رئیس اداره توســعه فرهنگ شــهروندی شــهرداری 

کتابخوانــی  بــزرگ  ادامــه داد: مســابقه  اصفهــان 
برنامه هــای اداره توســعه فرهنــگ  از  شــهروندی 
شــهروندی ســازمان فرهنگــی اجتماعــی وزرشــی 
شــهرداری اصفهان اســت که بر اســاس تفاهم نامه 
همــکاری منعقــد شــده میــان معاونــت اجتماعی و 
شــهروندی این ســازمان بــا معاونــت پرورشــی اداره 
برنامــه  اصفهــان،  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش  کل 

ریــزی شــده اســت.
کتــاب نقــره ای )مجموعــه  کــرد:  رضایــی تصریــح 
رفتارهــای شــهروندی( بــه عنــوان منبــع آزمون ایــن 

گرفتــه شــده و پــی دی اف آن در  مســابقه در نظــر 
اختیــار اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان اصفهــان 
کانــال شــاد نیــز بارگــذاری  گرفتــه اســت تــا در  قــرار 
جامعــه  عمــوم  مســابقه  مخاطب ایــن  شــود؛ 
هســتند. وی با اشــاره به برگزاری ادوار گذشــته  این 
گذشــته  کــرد: دوره هــای  مســابقات، خاطرنشــان 
ــالمند  ــکاری و س ــن درخت ــا مضامی ــابقه ب ــن مس  ای
در ایــام نــوروز برگــزار شــد و دوره چهارم ایــن آن نیــز 
ــزار  ــا محوریــت »پســماند« در اردیبهشــت مــاه برگ ب

می شــود.
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ــا  گفــت: ب کاپیتــان تیــم ملــی شمشــیربازی ایران 
کســب  تمرینــات و برنامه هــای مــدون بــه دنبــال 
برای ایــران  المپیــک  مــدال  خوشــرنگ ترین 

ــتیم. هس
کسیناســیون ورزشــکاران المپیکــی بــا  فراینــد وا
تدابیــر بهداشــتی و رعایــت دســتورالعمل های 
علی نــژاد«   »مهــدی  حضــور  در  و  بهداشــتی 
معاون توســعه ورزش قهرمانــی و حرفــه ای وزارت 
ورزش و جوانــان و »غالمرضــا نــوروزی«  رئیــس 
فدراســیون پزشــکی ورزشــی امــروز )سه شــنبه( 
آغــاز شــد. »مجتبــی عابدینــی« ســتاره المپیکــی 
کــه  بــود  ورزشــکاری  نخســتین  شمشــیربازی 

کــرد. کرونــا را دریافــت  کســن  وا
جمــع  در  کســن  وا تزریــق  از  پــس  عابدینــی 
از  یکــی  بــه  کرونــا  داشــت:  اظهــار  خبرنــگاران 

مشــکالت اساســی جهــان در حوزه های مختلف 
کسیناســیون  تبدیل شــده اســت.  از امروز روند وا
ورزشــکاران المپیکی به صورت رســمی آغاز شــد و 
کســینه شــدن تمــام  امیــدوارم بــه زودی شــاهد وا

کرونــا باشــیم.   مردم ایــران در برابــر 
ــاره  ــا اش ــیربازی ایران ب ــی شمش ــم مل ــان تی کاپیت

کســب ســهمیه تیمی اســلحه ســابر المپیــک  بــه 
کــرد: بــا تــالش کادر فنــی و فدراســیون تیم  عنــوان 
ملی شمشــیربازی اســلحه ســابر ایران اســفند ۹۸ 
کنــون نیــز در حــال آماده  کــرد و ا ســهمیه را کســب 

ســازی هســتیم. 
گــر بــه توکیــو اعــزام شــویم بــدون شــک تمــام  ا
کــرد تــا بهتریــن نتیجــه ممکــن  تــالش را خواهیــم 
و خوشــرنگ ترین مــدال را برای ایــران عزیــز بــه 

ارمغــان بیاوریــم.  
محمــد  رهبــری،  محمــد  عابدینــی،  مجتبــی  
کدامــن نفرات تیم ملی اســلحه  فتوحــی و علــی پا
کســب عنــوان  کــه ســال ۹۸ بــا  ســابر هســتند 
برتریــن تیم آســیا جواز حضــور در المپیک توکیو را 
کردنــد. هدایت ایــن تیــم بــر عهــده پیمــان  کســب 

ــت.   ــری اس فخ

کاپیتانتیمملیشمشیربازیایران:

کسب خوشرنگ ترین مدال المپیک هستیم به دنبال 

صفحــه رسمی باشــگاه زنیــت روســیه در توئیتــر و 
ســایت رســمی این باشــگاه بــه قــرارداد همــکاری 
ــا طالیــی پوشــان اصفهانــی پرداختــه  دو ســاله ب

اســت.
ــا  ــورگ ب ــن پترزب ــت س ــگاه زنی ــری باش ــگاه خب پای
اشــاره بــه جلســه آنالیــن روز جمعــه بیــن مدیــران 
دو باشــگاه ســپاهان و زنیــت بــه بازتــاب همــکاری 
دو جانبه باشــگاه ایرانی و روســی پرداخته اســت.

ــر اعــالم باشــگاه ســپاهان، طبق ایــن تفاهــم  بناب
در  باشــگاه  دو  ســاله این  دو  همــکاری  نامــه 
زمینه هــای، فنــی ورزشــی، برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی، اســتعدادیابی، توســعه فوتبال بانوان و 
تیم هــای پایــه بــا یکدیگر همــکاری خواهنــد کرد.
دوره هــای مربیگــری در ســن پترزبــورگ و ایــران، 
همــکاری بــرای پــرورش اســتعداد های جــوان دو 

باشــگاه و برگــزاری بازی هــای دوســتانه از دیگــر 
مفاد ایــن تفاهم نامــه اســت.

باشــگاه  فوتبال ایــن  تیــم  کــه  زنیــت  باشــگاه 
صدرنشــین جدول رده بندی مســابقات روســیه 

بــه شــمار مــی رود.
پایــگاه خبــری باشــگاه زنیــت بــه افتخــارات تیــم 
کــرده  فوتبــال ســپاهان در ایــران و آســیا اشــاره 

اســت.

گفــت:  اصفهــان  میدانــی  و  دو  هیــات  رییــس 
حمایــت بیشــتر از تیم هــا و ورزش بانــوان از جملــه 
اولویت های ایــن هیــات بــا هــدف بهبــود مقام ها و 

افتخــارات در ســال جــاری خواهــد بــود.
گــو با ایرنــا افــزود:  گفــت و  محمدرضــا برکــت در 
ظرفیــت بانــوان اســتان اصفهــان در رشــته دو و 
میدانــی باالســت و حمایــت هرچــه بیشــتر از آنــان 
در   موفــق  حضــور  و  کشــوری  ســکوهای  کســب 

عرصــه  بیــن المللــی را در پــی خواهــد داشــت.
وی ادامــه داد: بانــوان اســتان در قالب رقابت های 
فــردی یــا باشــگاهی در چند ســال اخیــر مقام های 
کردنــد و ارتقــای آن در ســال جدیــد  کســب  خوبــی 

نیز دور از دســترس نیســت.
بــا  اصفهــان  میدانــی  و  دو  هیــات  رییــس 
بیان اینکــه هــدف هیــات حضــور بانــوان اســتان در 
کرد: ایــن  تمامی رقابت هــای ملــی اســت تصریــح 
امــر ســبب پیشــرفت رشــته در اســتان و بهبــود 
وضعیت ورزشــکاران خواهد شــد و شمار بیشتری 

از عالقــه منــدان را به این رشــته ســوق خواهــد داد.
کســب مقــام ســوم تیــم بانــوان  برکــت بــا اشــاره بــه 
اســتان در رقابت هــای بیــن المللــی جــام امــام 
ــب ۳۲ تیــم ۱۹  ــا ۱۷۰ ورزشــکار در قال ــه ب ک رضــا )ع( 
و ۲۰ فروردیــن در مشــهد برگــزار شــد خاطرنشــان 
کــرد: در ایــن رقابت هــا همچنیــن ریحانــه مبینــی از 
ــورد  اصفهــان در مــاده پــرش طــول موفــق شــد رک
کــه پیش تــر بــا رکــورد ۶.۱۷ متــر  ملی ایــن مــاده را 
بــه خــودش اختصــاص داشــت با ثبــت حد نصاب 

۶.۲۶ متــر، ۹ ســانتیمتر بهبــود بخشــد.
کیفیــت خوبــی  کرد: ایــن مســابقات از  وی اضافــه 
ــوان دار  ــام و عن ــان بن ــر قهرمان کث ــود و ا ــوردار ب برخ
کشــور حضــور داشــتند و تیــم اصفهــان متشــکل از 
ملیحــه بختــی، فاطمــه نصــری، نگیــن ولــی پــور، 
بهنــاز شــریفیان، ریحانــه مبینــی، یگانــه پرویــزی، 
لیــال قندانــی، فاطمــه علیــزاده در ایــن رقابت هــا 
حضــور یافت. برکت با اشــاره به اینکــه دو و میدانی 
کاران اصفهــان در ایــن مســابقات ۲ مــدال طــال، ۲ 
گفــت:  کردنــد  کســب  مــدال نقــره و ۲ مــدال برنــز 
کشــور  کــه مســابقات قهرمانــی  بــا توجــه به ایــن 
ــدف  ــد ه ــد ش ــزار خواه ــال برگ ــرداد امس ــوان خ بان
مــا کســب عنــوان قهرمانــی در بخش بانوان کشــور 
ــان در  ــتان اصفه ــر در اس ــر ۵۰۰ نف ــزون ب ــت.   اف اس
رده هــای ســنی مختلــف در دو و میدانــی فعالیــت 
از ۳۷۵ هــزار  بیــش  می کننــد. اســتان اصفهــان 
ورزشــکار ســازمان یافتــه و یــک هــزار و ۷۰۰ باشــگاه 

ورزشــی دارد.

دیدار تیم های ســپاهان و نفت مسجدســلیمان 
در هفتــه بیســتم لیــگ برتــر فوتبــال در ورزشــگاه 
دیــدار  که ایــن  برگــزار  اصفهــان  نقش جهــان 

حواشــی بــه همــراه داشــت.
نفــت  و  اصفهــان  ســپاهان  فوتبــال  تیم هــای 
برتــر  لیــگ  بیســتم  مسجدســلیمان در هفتــه 
بــه  ورزشــگاه نقش جهــان  از ســاعت 17:۳۰ در 
مصــاف یکدیگــر رفتنــد که ایــن دیــدار حواشــی نیز 

بــه دنبــال داشــت.
حواشی:

* بازیکنــان هــر ۲ تیــم در هنــگام ورود بــه زمیــن به 
کردند. شــهید صیاد شــیرازی ادای احتــرام 

* پیــش از شــروع بــازی محــرم نویدکیــا و کادر فنی 
کادر  ســپاهان به ســمت نیمکت نفت رفتند و با 
ــا یکدیگــر  فنــی نفــت مسجدســلیمان رفتنــد و ب

کردنــد. خــوش و بــش 
* امیــد نورافکــن و ســجاد شــهباززاده از ســپاهان 
ــا محمــود فکــری خــوش  ــازی ب پیــش از شــروع ب
کردنــد؛ نیمــا انتظــاری و فریــد بهــزادی  و بــش 
ــه ســمت نیمکــت ســپاهان   کریمی نیــز از نفــت ب

رفتنــد.
کــه برای ایــن دیــدار در لیســت  * رضــا میرزایــی 
کــه  محبــی  محمــد  و  نــدارد  حضــور  ســپاهان 
ورزشــگاه  ویــژه  جایــگاه  در  اســت،  محــروم 
نقش جهــان حضــور دارنــد و بــازی را از نزدیــک 

می کننــد. تماشــا 
* دروازه بــان نفــت در همــان دقیقه ابتدایی بازی 
دچــار مصدومیــت شــد و بــازی بــرای لحظاتــی 
متوقــف شــد؛ دروا زه بــان نفــت بعــد از حضــور کادر 

پزشــکی در زمیــن بــه بــازی ادامــه داد.
* محمــود فکــری ســرمربی نفــت بــرای دومین بــار 
کــه در اصفهــان حاضــر می شــود، فکــری در  اســت 

بــازی قبلــی و در حالــی که روی نیمکت اســتقالل 
نشســته بــود بــا نتیجــه ۲ بــر صفــر بــه ســپاهان 

باخــت.
کــه بــه دلیــل مصدومیــت در  * شــایان مصلــح نیــز 
ترکیب ســپاهان قرار نداشــت، در ورزشگاه حضور 

پیــدا کــرد و بــازی را از نزدیــک مشــاهده کــرد.
کــه بیــن نیــروی انتظامــی و  * بــه دلیــل مشــکالتی 
بــه  صــدا و ســیمای اصفهــان در هنــگام ورود 
ورزشــگاه رخ داده اســت، این دیــدار تنهــا بــا 2 
دوربیــن روی آنتــن زنــده شــبکه اصفهــان رفتــه 

اســت.
ورزشــگاه  پرژکتورهــای  دوم  نیمــه  شــروع  از   *
نــور  زیــر  بــازی  و  شــدند  روشــن  نقش جهــان 

کــرد. پیــدا  ادامــه  مصنوعــی 
* در دقیقــه ۶۳ بازیکــن نفــت مسجدســلیمان 
دســت  در  تــوپ  و  شــد  مصدومیــت  دچــار 
کادر  کــه بــا ســر و صــدای زیــاد  ســپاهانی ها بــود 

فنــی نفــت، پورقــاز تــوپ را بــه بیــرون زد.
* در نیمــه دوم ســرمربی هــر 2 تیــم بــه صــورت 
 ایســتاده و از کنــار زمیــن بــازی را مشــاهده و نکات 

کردنــد. را بــه بازیکنــان منتقــل 
از  حاج صفــی  دوم  نیمــه  پایانــی  دقایــق  در   *
کــه بــا اعتــراض شــدید  ســپاهان خطــا انجــام داد 
محمــود فکــری بــه داور همــراه بود؛ فکــری اعتقاد 
کارت زرد نشــان  داشــت داور بایــد بــه حاج صفــی 

مــی داد.
* در لحظــات پایانــی بــازی ۳ بازیکــن نفــت بــه 
کــه اعتراض  صــورت همزمــان روی زمیــن افتادند 
وقــت  اتــالف  بــه  نســبت  ســپاهان  بازیکنــان 

بازیکنــان نفــت را در پــی داشــت.
 * در لحظات پایانی حسرت و حرص و جوش های 
که در جایگاه  بازیکنان مصدوم و محروم سپاهان 

ویژه حضور داشــتند بیشتر شد.

گفــت:  مهاجــم تیــم فوتبــال ذوب آهــن اصفهــان 
کــه به مشــهد برویــم و با ســه  همــه چیــز مهیــا اســت 

امتیــاز برگردیــم.
گفت وگــو بــا فــارس، در مــورد  حســین شــنانی در 
شــرایط تیــم ذوب آهــن اصفهــان اظهــار داشــت: 
بــازی  رفتیــم،  اردو  بــه  داریــم.  خوبــی  شــرایط 
تدارکاتــی انجــام دادیــم، فشــار خوبــی آوردیــم و االن 
بدن هایمــان آمــاده اســت. همــه چیــز مهیــا اســت 

ــم. ــاز برگردی ــه امتی ــا س ــم و ب ــهد بروی ــه مش ــه ب ک
وی بــا اشــاره بــه اولیــن بــازی ذوب آهــن در ســال 
کــه بــا کســب ســه امتیــاز همــراه شــد، گفــت:  جدیــد 
ــام  ــی انج ــازی خوب ــادان ب ــت آب ــت نف ــل صنع مقاب
ــم. تمــام بازی هــا برایمــان ۶امتیــازی اســت و  دادی
ــم. خداراشــکر صنعــت  ــه زمیــن می روی ــرد ب ــرای ب ب
گل  نفــت را هــم بردیــم. البتــه می توانســتیم بیشــتر 
گل نشــد.  بزنیــم ولــی موقعیت هایمــان تبدیــل بــه 
ان شــااهلل در بــازی بــا پدیــده هــم به برد برســیم. این 
گــر ببریــم  بــازی برایمــان خیلــی مهــم اســت چــون ا

ــود. ــر می ش ــدول بهت ــرایطمان در ج ش
گفــت: امیــدوارم بتوانیــم بــا برنامه هــای  شــنانی 
مجتبی حســینی و کادرفنی هر ســه امتیاز مسابقه 
یــک  نظــرم  بــه  بــازی  بیاوریم. ایــن  دســت  بــه  را 
فینــال زودرس اســت و امیــدوارم ســربلند بیــرون 
بیاییــم. پدیــده تیــم جنگنــده ای اســت. خــوب 
پــرس می کننــد و از نظــر فنــی تیــم خوبــی هســتند 
امــا مــا هــم ذوب آهنیــم و می خواهیــم دســت پــر بــه 

ــم. ــان برگردی اصفه

کــردن بــا مجتبــی حســینی عنــوان  کار  وی در مــورد 
کــرد: کار کــردن بــا او فوق العــاده اســت. همیشــه از او 
یــاد می گیریم. حســینی ســال گذشــته هــم در مس 
کرمــان مربــی مــن بــود. همــه چیــز را خیلــی خــوب 
توضیــح می دهــد و خداراشــکر از زمانیکــه آمــده 
ــی  ــرده اســت. او روحیــه خوب ک ــر  شــرایط تیــم تغیی
گرفتــه،  بــه تیــم داده و خداراشــکر تــا االن جــواب 

ــد. ــته باش ــه داش ــد ادام ــااهلل این رون ان ش
تیــم  خصوص اینکه ایــن  در  آهــن  ذوب  مهاجــم 
خــورده،  گل  کــم  خــودش  اخیــر  بازی هــای  در 
ــا آمــدن مجتبــی  ــرد: خــط دفاعــی تیــم ب ک عنــوان 
کــرده، او هــم  حســینی شــرایط خیلــی خوبــی پیــدا 
بــا مهاجمــان و هــم بــا مدافعیــن کار می کنــد و همه 
چیــز را یــاد می دهــد تــا بــه صــورت درســت در زمیــن 

کنیــم. اجــرا 
شــدن  جــدا  بــه  چقــدر  مورد اینکــه  در  شــنانی 

امیــدوار  جــدول  انتهــای  از  ذوب آهــن 
ــی واقعــا در شــان  ــگاه فعل گفــت: جای اســت، 

وعیــد  و  وعــده  نیســت.  ذوب آهــن  نــام 
نمی دهیــم ولــی بــازی بــه بــازی پیــش 

می رویــم. تمــام ســعی و تالشــمان این 
کــه از ایــن جایــگاه فاصلــه  اســت 

بگیریــم و در جــدول صعود 
کنیــم. نگاهــی هم به 
ــم  ــی داری ــام حدف ج
کامی هــای  نا تــا 
آنجــا  در  را  لیــگ 

گــر  ا و  کنیــم  جبــران 

برســیم. قهرمانــی  بــه  حتــی  بخواهــد  خــدا 
مهاجــم ذوب آهــن در مــورد تقابــل بــا اســتقالل در 
جــام حذفــی اظهــار داشــت: اســتقالل تیــم بزرگــی 
ــم  ــختی داری کار س ــت و  ــران اس ــازی در ته ــت. ب اس
ولــی مــا ذوب آهــن هســتیم و توانایــی انجــام هــر 
کــه از ایــن بــازی هــم  کاری را داریــم. تــالش می کنیــم 
سربلند بیرون 

بیاییم.

درپیتوافقنامههمکاریدوساله؛

بازتاب قرارداد سپاهان بازنیت روسیه 
در توئیتر این باشگاه

حمایت از بانوان اولویت  هیات دو و میدانی 
اصفهان است

حاشیهبازیسپاهانونفتمسجدسلیمان؛

 خوش و بش استقاللی های سابق با فکری، اعتراض 
سپاهانی ها به اتالف وقت بازیکنان نفت

مهاجمتیمفوتبالذوبآهناصفهان:

کاری را داریم استقالل تیم بزرگی است اما ما توانایی هر 

گزارشربخ

گزارشربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبر

شــرایط  و  امکانــات  کمبــود  کــه  نیســت  کســی 
لیــگ   E گــروه از  میزبانــی  بــرای  هنــد  نامســاعد 
متفــاوت  رفتــار  امــا  ندانــد  را  آســیا  قهرمانــان 
کشــور بــا پرســولیس و ســایر  برگزارکننــدگان در ایــن 
ــد و  ــای هن ــا پ ــوان تنه ــان را نمی ت ــای میهم تیم ه

نوشــت. مشــکالتش 
لیــگ  گروهــی  مرحلــه  میزبان هــای  اعــالم  بــا 
ــدا  ــان ابت ــرب، از هم ــه غ ــیا در منطق ــان آس قهرمان
تشــدید  باشــگاه های ایرانی  بــرای  نگرانی هــا 
ــی  کســب میزبان ــه  ــه تنهــا موفــق ب ــه ن ک شــد؛ چــرا 
رقابت هــا نشــدند بلکــه اســتقالل و فــوالد بایــد بــه 
عربســتان و پرســپولیس، بــه هنــد ســفر می کــرد. 
کــه بیــش از چهــار  ک ســعودی  قطعــًا بــازی در خــا
ــود، در  ــه آن ســفر نکــرده ب ــی ب ســال هیــچ تیم ایران
ــوا  گ ــید.  ــر نمی رس ــه نظ ــوار ب ــان و هم ــگاه اول آس ن
نیــز شــهر ناشــناخته و بــا آب و هوایــی متفــاوت 
کار را بــرای برنامه ریــزی  کــه  بــرای فوتبال ایــران بــود 

می کــرد. دشــوار  ســرخ ها  کادر  و  مدیریــت 
بــه  فــراوان  اعتراضــات  علیرغــم  و  حــال  با ایــن 
 تصمیم هــای AFC، چیــزی تغییر نکــرد و تیم های 
خواســته های  بــه  تــا  شــدند  مجبــور   ایرانــی 
کنفدراســیون فوتبــال آســیا تن دهند. با ایــن وجود 
کــرد و  میزبانــی عربســتانی ها، همــه را شــگفت زده 
فــوالد و اســتقالل بدون هیــچ دغدغــه ای اردو خود 
کردنــد. اوضــاع پرســپولیس  در ریــاض و جــده برپــا 
کار بــرای  امــا چنــدان مســاعد نبــود. آن هــا از ابتــدا 
دریافــت ویــزا هنــد تــا پــرواز بــا موانعــی روبــرو شــدند 

ــرد. ک ــوار  ــت دش ــرخ های پایتخ ــرای س کار را ب ــه  ک
و  پرســپولیس  مشــکالت  اول  نــگاه  در  شــاید 
از  ناشــی  را  فــوالد  و  اســتقالل  مســاعد  شــرایط 
میزبان هایشــان بدانیــم امــا همــه تقصیــرات را نیــز 
نمی توانــد بــر ســر هنــد شــکاند. بــه عبارتــی هر چند 
کشــور میزبــان در  نقــش امکانــات و برنامه ریــزی 
راحتــی میهمانــان غیــر قابــل انــکار بــوده ولــی نبایــد 
کــه رفتــار تیم هــای شــرکت کننــده در  کــرد  فرامــوش 
کامــاًل در ایــن مســئله مؤثــر  قبــال میزبان شــان هــم 

اســت.
گر کمی بیشــتر در رفتار باشــگاه پرسپولیس دقیق  ا
شــویم، می فهمیــم کــه آن هــا از نخســتین روز اعالم 
کنــون از غــر ولنــد نســبت بــه هنــد و  گــوا تــا  میزبانــی 
شــرایطش خســته نشــده اند. آن هــا بارهــا نگرانــی 
کــه بی شــک  کرده انــد  خــود از ایــن ســفر را رســانه ای 
گــوش هندی هــا  بســیاری از ایــن صحبت هــا بــه 

هــم رســیده و بعیــد نیســت مشــکالت این روزهــای 
ســرخ ها را ســبب شــده باشــد.

پیــش  رسمی باشــگاه  گرامی پیج  پست اینســتا
آتــش ناراحتــی  بــر  گــوا نیــز هیــزم  بــه  از عزیمــت 
کــه  پســتی  ریخــت؛  پرســپولیس  از  هندی هــا 
بــا اشــاره بــه فتوحــات زمــان نادرشــاه افشــار در 
لشکرکشــی بــه هند و به غنیمــت آوردن المــاس نور 
کــوه نــور، آن را بــا حضــور پرسپولیســی ها در هنــد  و 
کــرده بــود! هــر چنــد متن این پســت کمتر  مقایســه 
از ۲۴ ســاعت روی صفحــه رسمی باشــگاه وجــود 
ــای  کنش ه ــا وا ــرد ام ک ــر  ــی زود تغیی ــت و خیل داش
تنــد داخلــی و خارجــی بــه ویــژه از ســوی مــردم هند 

گــوا را بــه همــراه داشــته اســت. و طرفــداران 
کنش هــا چنــدان هــم بیــراه نیســت.  البته ایــن وا
کنیــد تیمی خارجــی به ایــران  کافــی اســت تصــور 
کنــد و آن را در مقــام مقایســه بــا کشورگشــایی  ســفر 
کشــورمان نســبت  کشورشــان در خــارک  گذشــته 
دهــد! بــرای مثــال تیمــی از یونــان به ایــران آمــده 
گذشــت دو هــزار ســال،  و بگویــد آمده ایــم تــا بــا 
را  پاســارگاد  بــه  مقدونــی  اســکندر  لشکرکشــی 
کنیــم. بــه طــور قطــع بازخوردهــای تنــدی  تداعــی 
بــه آن خواهیــم داشــت و بــه خاطــر لکــه دار شــدن 
غــرور ملــی از ســوی آن هــا، خواهــان عذرخواهــی 

ــتیم. هس
بایــد بپذیریــم کــه فوتبــال پیــام آور صلــح اســت و نــه 

جایــی بــرای ارضای تمایالت و تعصبات سیاســی، 
تاریخــی و ملــی! حداقــل به ظاهر خیلی ها فلســفه 
برگــزاری چنیــن مســابقات بین المللــی را دوســتی و 
ــت  ــی اس ــن موضوع ــا می دانند. ای ــی ملت ه نزدیک
کــرده و در حــال  کــه عربســتانی ها زیرکانــه آن را درک 
گــرم از تیم های ایرانــی هســتند که حتمًا  اســتقبال 
گذشــته نــه چنــدان دور بــا چــه  بــه خاطــر داریــد در 
مشــکالتی در ســفر بــه شــهرهای عربســتان روبــر 

بودند.
کنیــم  فکــر  گــر  ا باشــد  ســاده  انگارانــه  شــاید 
دیپلماســی ســعودی ها نســبت به ایــران حتــی در 
کــرده باشــد. واقعیــت  حــوزه ورزش اندکــی تغییــر 
کــه فدراســیون فوتبــال عربســتان بــه  آن اســت 
برنامــه دور و و درازتــر خــود و اخــذ میزبانی هــای آتــی 
می اندیشــد و بــه خوبــی می دانــد بــرای راضــی نگــه 
داشــتن نهادهــای بین المللی بایــد عالوه بــر فراهم 
ورزشــی  دیپلماســی  مناســب،  امکانــات  ســازی 
کــه از نظر  خــود نســبت بــه کشــورهایی مانند ایــران 
گونــه ای  سیاســی رابطــه تیــر و تــاری بــا آن دارد را بــه 

دیگــر جلــوه دهــد.
کــه حــاال یکــی از نامزدهــای اصلــی  عربســتانی ها 
میزبانــی جــام ملت هــا در رقابــت با ایــران، هنــد و 
کشــور دیگــر قــرار دارنــد، بــه نظــر می رســد بــا  چنــد 
گروهــی لیــگ قهرمانــان و رفتــار  اخــذ میزبانــی دور 
گام بلنــدی  حرفه شــان در قبــال تیم های ایرانــی 

به ایــن شــبه جزیــره  آوردن جــام ملت هــا  بــرای 
رفتارهــای  نیــز  هندی هــا  اتفاقــًا  برداشــته اند. 
پرســپولیس را ناشــی از رقابت ایــران بــا هنــد بــر ســر 
کــه  میزبانــی جــام ملت هــای ۲۰۲۷ دانســته بودنــد 
کســب میزبانــی  نشــان می دهــد تنــور رقابــت بــرای 
تورنمنت هــای قــاره ای مختلــف در سراســر آســیا 

حســابی داغ اســت.
کنشــی  گر اســتقالل و فوالد هم وا البتــه بعیــد نبود ا
مشــابه بــه میزبانــی عربســتان نشــان می دادنــد، 
ســبز  جلوپایشــان  روزهــا  ســنگ هایی این  چــه 
تمام ایــن  کــه  اســت  مهم ایــن  نکتــه  نمی شــد! 
کتورهــا توســط AFC زیــر ذره بیــن بررســی مــداوم  فا
قــرار دارد و بهتــر اســت بــه جای آنکــه درصدد اثبات 
ناتوانی هــای میزبانــان و مشکالت شــان باشــیم، 
بــه فکــر ســاختن بهشــتی ســبز از جهنــم ماننــد 
کشــور میزبــان باشــیم و موارد ایــن چنینــی را بــه 
گــر  کــه ا کنفدراســیون فوتبــال آســیا بســپاریم؛ چــرا 
بــرای همــوار ســازی مســائل بــا میزبان هــا از درب 
تأمــل وارد نشــویم، دودش در چشــم خودمــان 
تیم هــای  و  فوتبالیســت ها  و ایــن  رفــت  خواهــد 
خودمان هســتند که گرفتار دشــواری های فراوانی 

خواهنــد شــد. 
کــه فوتبال ایــران عــالوه  شــاید وقــت آن رســیده 
بــر رســم »میهمــان نــوازی«، راه و رســم »میزبــان 

نــوازی« را هــم بیامــوزد.

نقدیبردیپلماسیغلطپرسپولیسدرقبالهندیها؛

راهورسممیزباننوازی!
گزارشربخ پارالمپیــک دغدغه هــای  قهرمــان دو و میدانــی 

بســیاری بــرای موفقیــت در پارالمپیــک دارد امــا 
بــه  مــدال  خوش رنگ تریــن  بــا  اســت  امیــدوار 

برگــردد. کشــورش 
علیرضــا مختــاری همامــی، اصالتــا اهــل روســتای 
همــام از توابــع بخــش بــاغ بهــادران شهرســتان 
لنجــان اصفهــان و متولــد دوم آبــان ۱۳۵۶ اســت. 
در هشــت ماهگی بــه فلــج اطفــال مبتــال شــد و یــک 
ــن  ــت. با ای ــت اس ــار معلولی ــت او دچ ــک دس ــا و ی پ
ــه زندگــی خــود ادامــه داد و ســال ۱۳۷۲ در  وضــع ب
کــرد. ۱۶ ســالگی ورزش را بــه صــورت جــدی شــروع 

بــه وســیله یکــی از دوســتانش وارد تیــم والیبــال 
نشســته اصفهــان شــد و ســال ۱۳۸۴ بــه علــت 
معلولیــت و نداشــتن ظرفیــت مناســب برای ایــن 
رشــته ورزشــی، توســط نصراهلل احدی پرســت وارد 

رشــته دوومیدانــی شــد.
علیرضــا مختــاری بــه خبرنگار ما گفــت: از ســال ۸۴ 
وارد رشــته دوومیدانی شــدم و در مســابقات ۲۰۰۶، 
کســب  کــه در اصفهــان برگــزار شــد مــدال برنــز را 
کــردم. بعــد از آن بــه مســابقات ۲۰۱۱ جمهــوری 
چــک اعــزام شــدم و در رشــته پرتــاب دیســک مدال 
ــز را بــه دســت  ــه مــدال برن نقــره و رشــته پرتــاب وزن

آوردم.
کره جنوبــی  او افــزود: در بازی هــای آســیایی ۲٠۱۴ 
در پرتــاب وزنــه و پرتــاب دیســک دو مــدال طــال بــه 
دســت آوردم و در ســال ۲۰۱۵ در مســابقات جهانی 
قطــر مقــام چهــارم و ســهمیه پارالمپیــک ۲۰۱۶ ریــو 
گرفتــم، همچنیــن در ســال ۲۰۱۶ در مســابقات  را 
آســیا و اقیانوســیه مــدال طــالی پرتــاب دیســک را 
بــه دســت آوردم و مــدال نقــره در پرتــاب وزنــه در 

گرفتــم. مســابقات آســیا و اقیانو ســیه را 
قهرمــان دوومیدانــی پارالمپیک در ادامه گفــت: در 
المپیــک ۲۰۱۶ ریــو شــرکت کــردم، اما به دلیل فوت 
مــادرم، مقــام چهــارم را بــه دســت آوردم و بعــد از آن 
کــردم و  در مســابقات جهانــی ۲٠۱۷ لنــدن شــرکت 
کا رتای اندونــزی در رشــته پرتــاب  در بازی هــای جا
کــردم و در پرتــاب دیســک  وزنــه و دیســک شــرکت 
گرفتــم و رکــورد  مــدال برنــز و در پرتــاب وزنــه، طــال 
جهــان را شکســتم. در مســابقات جهانــی ۲۰۱۹ 
گرفتــم، امــا  لنــدن نیــز بــا بی عدالتــی مــدال برنــز 
کردم. ســهمیه پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را از آن خود 

کرونــا شــرایط ســختی را  مختــاری، بــا بیان اینکــه 
بــرای تمرینــات و مســابقات بــه وجــود آورده اســت، 
کیــش  کــرد: بعــد از ۲ مــاه تمریــن در اردوی  عنــوان 

کرونــا،  ســال ۹۸، ایــن اردو بــه علــت شــیوع ویــروس 
تعطیــل شــد و در شــش مــاه اول ســال ۹۹، اردو هــا 
بــه صــورت غیــر متمرکــز برگــزار شــد و ســالن های 
ورزشــی به علت رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 

بســته بــود.
کــه  گفــت: فعــال بــا شــرایط ســختی  او در ادامــه 
کرونــا بــه وجــود آورده اســت و هزینه هــای  ویــروس 
بــاالی زندگــی، در حــال تمریــن هســتم و امیــدوارم 
ــه ورزشــکاران المپیکــی و پارالمپیکــی  مســئوالن ب

کننــد. توجــه بیشــتری 
خصــوص  در  پارالمپیــک،  دوومیدانــی  قهرمــان 
توانمندی هــای اصفهــان در پــرورش ورزشــکاران 
کــرد: ورزش اســتان  بــا اســتعداد، چنیــن عنــوان 
اصفهــان، ظرفیــت بســیار زیــادی بــرای پــرورش 
و  پارالمپیــک  مســابقات  ســطح  در  ورزشــکاران 

دارد. المپیــک 
در  کــه  ســختی هایی  خصــوص  در  مختــاری 
کــرد: مــن  زندگــی اش بــا آن مواجــه اســت عنــوان 
ــور و  کش ــرای  ــه ب ک ــی  ــکار و قهرمان ــوان ورزش ــه عن ب
اســتان اصفهــان مــدال، آورده ام و باعــث نواختــه 
شــدن ســرود جمهــوری اســالمی ایران و افراشــته 
کشــور دیگــر شــده ام نبایــد  شــدن پرچم ایــران در 
دغدغــه هزینه هــای زندگــی ام را داشــته باشــم و 

کرایــه خانــه باشــم. درگیــر پرداخــت 
او افــزود: امیــدوارم مســئوالن بــرای موفقیــت مــا در 
مســابقات پیــش رو از جملــه المپیــک و پارالمپیک 
و مســابقات آســیایی چیــن حمایت هــای ویــژه ای 

صــورت دهنــد. 

یــک ورزشــکار خــودش بــه تنهایــی نیاز بــه حمایت 
نــدارد بلکــه برای موفقیت ورزشــکار، یک تیم برای 
او زحمــت می کشــند تــا بــه جایگاه قهرمانی برســد.

خبــر  دربــاره  پارالمپیــک،  دوومیدانــی  قهرمــان 
کــرد: امســال بــا  نداشــتن از وضعیــت رقیبــان بیــان 
کرونایــی، بــا ســختی های  وجــود محدودیت هــای 
بســیاری روبــرو هســتیم و از رکورد هــای رقیبان مان 

ــم و نمی دانیــم چــه می کننــد. ــر نداری خب
همیشــه  مــن  کــرد:  بیــان  ادامــه  در  مختــاری 
پــر  و  موفق تریــن  مایکل فلپــس،  از  جملــه ای 
مدال تریــن ورزشــکار المپیکــی را ســرلوحه خــود 
گفتــه او راز موفقیــت آن اســت  قــرار می دهــم، بــه 
کــه همــه اتفاقــات خــوب و بــد را در ذهنمــان تصــور 
گرفتیــم،  ــرار  ــه در آن موقعیــت ق ک ــی  ــا زمان کنیــم ت

خــود را نبازیــم.
گیــر شــود  گفــت: آرزو دارم ســالمتی در جهــان فرا او 
و بــا کمــک خــدا، کرونــا از سراســر دنیــا رخت بربندد 
و مــردم دنیــا بــه ویــژه مــردم اصفهــان، بــه آرامــش 
خاطــر برســند. امیــدوارم ورزشــکاران المپیــک و 
صاحــب  تمامی رشــته ها  در  پارالمپیک ایــران، 
عنــوان و مــدال شــوند و مــن بــا خوشــرنگ ترین 

ــردم. ــورم بازگ کش ــه  ــدال ب م
قهرمــان دوومیدانی پارالمپیــک در انتها بیان کرد: 
از خانــواده عزیــزم، مربی هایــم، هیئــت جانبــازان 
کل ورزش و جوانــان  و معلــوالن اصفهــان و اداره 

اســتان تشــکر می کنــم.
ان شــااهلل بتوانم نتیجه ای شایســته ایران و استان 

عزیــزم اصفهان، به دســت بیــاورم.

دغدغههایمردطالییدرآستانهپارالمپیک؛

از اجاره سنگین خانه تا بی خبری از رکوردهایی که در قرنطینه جابجا می شود
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7 فعالیت بدنی مناسب 
برای مقابله با فشارخون

خبرربخ

متخصصــان انگلیســی می گوینــد بــا انجــام برخی 
فعالیت هــای ورزشــی می تــوان مانــع بــروز عالیــم 
فشــار خــون بــاال شــد. فشــار خــون بــاال باعــث 
افزایــش خطــر ابتــالی افــراد بــه ســکته مغــزی و 

ــود. ــی می ش ــه قلب حمل
روزنامــه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
ــا انجــام برخــی  ــوان ب خراســان،با این حــال، می ت
اقدامــات ســاده و تغییــر ســبک زندگــی بــه کاهش 
کرد. ایــن فعالیت هــای  کمــک  خطر ایــن بیمــاری 
ــه  ــزرگ عضــالت ب ــروه ب گ ــردن  ک ــر  ــا درگی هــوازی ب
کاهــش  صــورت حــرکات تکــراری می توانــد باعــث 

خطــر بــروز عالیــم فشــار خــون بــاال شــود.
7 ورزش تخصصی
1- دوچرخه سواری

2- پیاده روی سریع
۳- شنا

۴- حرکات هوازی
۵- باغبانی

۶- تنیس
7- آهسته دویدن

کیــد دارنــد ورزش هــای  متخصصــان انگلیســی تا
بــدن  در  متفــاوت  تاثیــرات  باعــث  مختلــف 
گــر از فشــار خــون بــاال  می شــوند. بــرای مثــال، ا
ــد،  ــه ورزش هــای هــوازی بپردازی ــد، ب ــج می بری رن
کمــک را بــه قلــب و  زیرا ایــن ورزش هــا بیشــترین 
عــروق خونــی می کننــد. با ایــن حال، ایــن افــراد 
بایــد از ورزش هایــی کــه فشــار زیــادی به قلــب وارد 
می کننــد، اجتنــاب و حتما قبل از انجــام ورزش با 

کننــد. پزشــک خــود مشــورت 
کاهش مصرف نمک

کاهــش فشــار  بهتریــن و ســاده ترین راهــکار بــرای 
کــه بــه  کاســتن از نمــک طعامی اســت  خــون، 
صــورت روزانــه مصــرف می کنیــد. براســاس اعــالم 
نبایــد  بالــغ  افــراد  ســازمان جهانــی بهداشــت، 
بیــش از ۶ گــرم نمــک در شــبانه روز مصرف کنند.

خبر

طبــق مطالعــات علمی )کــه بــه ســفارش یکــی از 
انجــام  اروپــا  بســتنی  کارخانه  هــای  بزرگ تریــن 
گرفتــه بــود(، بســتنی اثر نشــاط بخشــی مســتقیم بر 
اعصاب مرکزی دارد و همان بخشــی را درمغز فعال 
گــوش دادن بــه  کــه هنــگام برنــده شــدن یــا  می کنــد 

موزیــک شــاد فعــال می شــود.
روزنامــه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
خراســان،قبل از خوانــدن ادامــه   مطلــب و آشــنایی 
با فواید بســتنی توجه داشــته باشــید مصرف بیش 
از حد ایــن خوردنــی محبــوب بــه دلیــل قنــد بســیار 
کــه در خــود جــای داده اســت، بــا وجــود  باالیــی 
تمــام فوایــدش می توانــد بــه چاقــی، فشــار خــون و 

دیگــر مشــکالت ســالمتی منجــر شــود.
فواید بی شمار بستنی،غنی از کلسیم

پایــه اولیه بســتنی، شــیر و خامه اســت که ایــن مواد 
غنــی از کلســیم، فســفر، ریبوفالویــن، ویتامیــن A و 
D هســتند.فواید ویتامین هــا و مــواد مغــذی بــرای 
همچنیــن  نیســت،  پوشــیده  برهیچ کــس  بــدن 
کــه روزانــه  نتایــج تحقیقــات نشــان داده، زنانــی 
کــم چــرب خــورده بودنــد،  یــک اســکوپ بســتنی 
کــه بســتنی را در رژیــم  ۲۶ درصــد بیشــتر از افــرادی 
کردنــد. دلیل ایــن  کــم  غذایی شــان نداشــتند وزن 
کلســیم موجــود دربســتنی  موضــوع را می تــوان بــه 
کلســیم در تمــام  کمبــود  ربــط داد.عــالوه بر ایــن، 
ــده  ــد، دی ــه ســرطان ســینه بودن کــه مبتــال ب ــی  زنان

می شــود.
گفته شــد بســتنی منبع غنی  که قبل تر  همان طور 
کلســیم  کافــی  کلســیم اســت و بــا دریافــت میــزان  از 
کــرد.  می تــوان از ابتــال به ایــن بیمــاری پیشــگیری 
کلســیم همچنیــن بــرای دندان و رشــد و اســتحکام 
اســتخوان ها الزم اســت، بــا تقویــت اســتخوان ها 
بــدن را قــوی نگــه  مــی دارد و باعــث بهبــود ســوخت 
گرچــه همیــن نتیجــه را بــا مصــرف  و ســاز می شــود. ا
گرفــت  کلســیم می تــوان  دوز مشــخصی از قــرص 
ــا وقتــی بســتنی هســت،چرا بایــد بــه دنبــال  ولــی ت
بــه  را  بســتنی  موضــوع  همیــن  بــود؟  جایگزیــن 
یــک محصــول لبنــی بامــواد مغــذی زیــاد و تاثیــر 

کرده اســت. ســالمتی بخش فــراوان تبدیــل 
خوشمزه  فرح بخش

عصــب  شناســان مؤسســه روان  شناســی لنــدن در 

تازه  تریــن بررســی های خــود دریافته  انــد، خــوردن 
بســتنی موجــب تحریــک همــان بخشــی از مغــز 
کــه مســئول پــردازش اطالعــات مربــوط  می شــود 
بــه شــادی و سرخوشــی در افــراد اســت.محققان بــا 
بررســی عملکــرد مغــز افــراد هنــگام خــوردن بســتنی 
کردنــد بــه محض این کــه افــراد  وانیلــی مشــاهده 
مــورد مطالعــه بســتنی را قــورت می دهنــد، تغییــر 
ــال  ــر اربیتوفرانت ــوص در قش ــه خص ــز ب ــوری در مغ ف
مرکــز  مغــز  از  بخــش  می دهد.به ایــن  رخ  آن هــا 
شــادی می گوینــد و تنهــا هنگامی فعــال می شــود 

ــرد خوشــحال باشــد. ــه ف ک
عــالوه بر ایــن بســتنی بــر تقویــت عملکــرد مغــز هــم 
ــی هایی  ــی بررس ــج ط ــن نتای ــژه ای دارد. ای ــر وی تاثی
کــه در آن دســته اول ازافــراد مــورد آزمایــش صبــح 
بــه صــورت ناشــتا و قبــل از هــر چیــز دیگــر، بســتنی و 
دســته دیگــر یــک لیــوان آب ســرد خورده بودند،بــه 
کــه، دســته   دســت آمــد. یافته هــا مبنــی بر ایــن بــود 
اول هوشــیار تر از دســته دوم بودنــد. متخصصــان 
تغذیه ایــن موضــوع را بــا باالرفتــن ســطح دوپامیــن 

بعــد از مصــرف بســتنی مرتبــط  دانســتند.
محصــول  تاثیر ایــن  داشــت  توجــه  بایــد  البتــه 
کــه  محبــوب روی مغــز بســیار مشــابه اثــری اســت 
مــواد مخــدر در مغز ایجــاد می کنــد و باعــث اعتیــاد 
می شــود،در نتیجــه نبایــد بســتنی خــوردن را بــه 
یــک رونــد همیشــگی تبدیل کنید و بــه آن معتاد 

شــوید.
افزایش انرژی و تقویت سیستم ایمنی

از  غنــی  بــه  می تــوان  بســتنی  فوایــد  دیگــر  از 
کربوهیــدرات، چربــی و پروتئیــن بــودن آن اشــاره 
کــه ســهم بالقــوه ای در افزایــش انــرژی دارد.  کــرد 
ــورش را  ــاید تص ــه ش ک ــتنی  ــد بس ــر از فوای ــی دیگ یک
نمی کردیــد، تقویــت سیســتم ایمنی بــدن اســت.

بســتنی نوعــی فــراورده لبنــی تخمیر شــده اســت. 
سیســتم  تقویــت  باعــث  تخمیــری  فراورده هــای 
گوارشــی و تنفســی در مقابــل عفونت هــا می شــوند. 
گــوارش و سیســتم تنفســی قوی تر  هرچــه سیســتم 

باشــد، ایمنی بــدن هــم باال تــر مــی رود.
کمــک بــه ســاخت اســتخوان  افزایــش بــاروری و 

در جنیــن
کــه روی ۱۸هــزار خانــم بیــن ۲۴ تــا  بــا مطالعــه ای 
کــه مصــرف  گرفــت، ثابــت شــد  ۴۲ ســاله صــورت 
شــیر کامــل یا بســتنی به دلیــل وجود نوعــی چربی، 

شــانس بــاروری در زنــان را افزایــش می دهــد.
خــوردن بســتنی پــس از آن یعنــی در دوران بــارداری 
هــم بــه تأمین مــواد معدنی مورد نیاز برای تشــکیل 
کمــک می کنــد.  و اســتحکام اســتخوان در جنیــن 
کــه نبایــد در مصــرف بســتنی  شــایان ذکــر اســت 
کــرد و ترجیــح بــرآن اســت  در ایــن دوران زیــاده روی 
کــه بســتنی را خودتــان بــا اســتفاده از میوه هــای 

کنیــد. یــخ زده درســت 

فواید بی شمار بستنی؛

بستنی بر تقویت عملکرد مغز هم 
تاثیر ویژه ای دارد

خبرربخ

درمــان  بــرای  اساســی  ابــزاری  آنتی بیوتیک هــا 
امــا  کتری هــا هســتند،  با از  ناشــی  بیماری هــای 
ماننــد هــر ابــزار دیگــری، الزم اســت از آن هــا بــه 
صورت ایــن  غیر ایــن  در  شــود  اســتفاده  درســتی 
مقاومــت  دلیــل  بــه  کــه  دارد  وجــود  امــکان 
کــه  آنتی بیوتیکی، ایــن داروهــای مهــم در مــواردی 
واقعــًا بــه آن هــا نیــاز داریــم، موثــر واقــع نشــوند.

کنترل و پیشــگیری از بیماری های  گزارش مرکز  در 
ســوم  یــک  حداقــل  اســت  آمــده  آمریــکا 
کــودکان غیــر  آنتی بیوتیک هــای تجویــز شــده بــرای 
کــه در شــرایط شــیوع  کنــون  ضــروری اســت. هــم ا
کوویــد-19 بــه ســر می بریــم  همه گیــری بیمــاری 
گاهــی از برخــی باورهــای نادرســت رایــج دربــاره  آ

آنتــی بیوتیک هــا خالــی از فایــده نیســت.
آنتی بیوتیک ها با هر نوع عفونتی مقابله می کند

کتری ها  آنتی بیوتیک ها با عفونت های ناشــی از با
مقابلــه می کنــد، امــا در برابــر عفونت هــای ویروســی 
که ایــن  اســت  معنــی  بــدان  نیســت. این  موثــر 
داروهــا بــرای درمــان بیماری های عفونــی آنفلوآنزا، 
کوویــد-19 تجویــز نمی شــود. در  ــا  ســرماخوردگی ی
کــه به تازگــی در آمریکا انجام شــد،  یــک نظرســنجی 
از هــر ســه آمریکایــی یــک نفــر بــه اشــتباه معتقــد 
کــه آنتی بیوتیک هــا بــه طــور موثــری علیــه  بــود 

ــد. ــل می کن ــرماخوردگی عم س
کلولنــد در ایــن بــاره  کلینیــک  دکتــر دنیــل آلــن از 
مراجعــه  پزشــک  بــه  »هنگامی کــه  می گویــد: 
عالیــم  اســت  ممکــن  کــه  آن جــا  تــا  می کنیــد، 
بیماری تــان را بــه طــور دقیــق توضیــح دهیــد تــا در 
کتریایــی یــا ویروســی  وهلــه اول پزشــک بتوانــد با
بــودن بیمــاری شــما را تشــخیص دهــد. بــه عنــوان 
مثــال، عالیمی ماننــد تب بــاالی مداوم، ترشــحات 
بینــی و درد شــدید صــورت ممکــن اســت نشــان 
کتریایی ســینوس باشــد. بیشــتر  دهنده عفونت با
امــا  هســتند،  ویروســی  سینوســی  عفونت هــای 
گر ایــن عالیــم چندیــن روز بدون این کــه بهبــود  ا
کننــد ممکــن اســت واقعــا عامــل  یابنــد ادامــه پیــدا 

کتریایــی داشــته باشــند.« با
درد  بــا  همــراه  شــدید  تــب  ترتیــب،  همیــن  بــه 
گــوش ممکن اســت نشــانه هایی از عفونت  مــداوم 
کتریایــی باشــد. در هــر دو مــورد، مصــرف  ــوش با گ
همــه  امــا  بــود  خواهــد  مناســب  آنتی بیوتیــک 
کتریایی نیست. برای مثال سنگینی  عفونت ها با
از  پاییــن ممکــن اســت نشــانه هایی  تــب  ســر و 
کــردن دقیــق  ویــروس باشــد. بنابرایــن، مشــخص 

عالیــم اهمیــت زیــادی دارد.

آنتی بیوتیک های خاصی می تواند به درمان 
عالیم کووید-19 کمک کند

همان طــور که مطرح شــد کوویــد-19 یــک ویروس 
اســت و بــه آنتــی بیوتیک هــا پاســخ نمی دهــد. بــه 
همیــن دلیــل مصــرف آنتــی بیوتیک هــا جــزو رونــد 
عفونــت  یــک  مگر این کــه  بــود  نخواهــد  درمانــی 

کوویــد-19 رخ دهــد. کتریایــی ثانویــه همــراه بــا  با
بدن ما در برابر آنتی بیوتیک مقاوم می شود

دربــاره  غلــط  باورهــای  رایج تریــن  از  یکــی  ایــن 
آنتی بیوتیک هاســت. آنتی بیوتیک هــا بــا از بیــن 
کتری هــا یــا جلوگیــری از تولیــد مثــل آن ها،  بــردن با
می کننــد.  متوقــف  را  کتریایــی  با عفونت هــای 
ــا  ــی بیوتیک ه ــه آنت ــر ب ــما در براب ــدن ش ــن ب بنابرای
کتری هــا هســتند  مقــاوم نمی شــود، بلکه ایــن با
مقــاوم  بیوتیک هــا  آنتــی  برابــر  کــه می تواننــد در 
کتری هــا حتــی می توانند ایــن مقاومــت  شــوند. با
را بــه یکدیگــر منتقــل کننــد. وقتــی آنتی بیوتیک ها 
تشــکیل  خطــر  نشــوند،  مصــرف  درســتی  بــه 

می یابــد. افزایــش  مقــاوم  کتری هــای  با
گیلمــور از مرکــز پزشــکی در لــس  دکتــر بنیامیــن 
بــه  کتــری  با گــر  »ا می دهــد:  توضیــح  آنجلــس 
کامــل از بیــن نــرود، ممکــن اســت دوبــاره  طــور 
مانــده  باقــی  کتری هــای  با شــوید.  بیمــار 
ــر آنتــی بیوتیــک  می تواننــد جهــش یابنــد و در براب
کننــد.« بــه همیــن دلیــل همیشــه  مقاومت ایجــاد 
گــر بیماری تــان  کــه حتــی ا گفتــه می شــود  بــه شــما 
کــرد برنامــه درمانــی تجویــز شــده را  بهبــود پیــدا 

کنیــد. تکمیــل 

از یک آنتی بیوتیک می توان برای عفونت های 
مختلف استفاده کرد

یــک نــوع آنتی بیوتیــک بــرای هــر نــوع عفونتــی 
تجویز نمی شــود. بــرای مثــال، آنتی بیوتیک هایی 
کــه عفونــت دســتگاه ادراری را درمــان می کننــد 
مقابلــه  گلــودرد  بــا  کــه  نیســتند  همان هایــی 
می کننــد و آنتــی بیوتیک هــای »با طیف گســترده« 
کــه بــرای مقابلــه بــا عفونت هــا در بیمارســتان ها 
آنتی بیوتیک هــای  بــا  می شــوند،  اســتفاده 
ــوش  گ ــت  ــرای درمــان عفون ــه پزشــک ب ک خاصــی 
کتریایــی تجویــز می کنــد تفــاوت دارنــد. بنابرایــن  با
برایتــان  کنیــد،  مصــرف  نامناســب  داروی  گــر  ا
موثــر نخواهــد بــود. افــزون بر ایــن، مصــرف آنتــی 
بیوتیــک نامناســب ممکــن اســت عــوارض جانبــی 

ناخوشــایند و ناخواســته ای داشــته باشــد.
در بیشــتر مــوارد، عــوارض جانبــی آنتــی بیوتیک هــا 
خــوش خیــم هســتند امــا به عنــوان مثــال، مصرف 
گســترده بــرای مــدت  آنتی بیوتیک هــای طیــف 
طوالنــی می توانــد شــما را در معــرض خطــر ابتــال بــه 
کــه یــک عفونــت شــدید و  کلســتریدیوم دیفیســیل 

غیرقابــل درمــان اســت قــرار دهــد.
مقاومت به آنتی بیوتیک فقط بعد از دوره های 

درمانی مکرر مصرف اتفاق می افتد
کــه  مقاومــت آنتی بیوتیکــی می توانــد هــر زمــان 
آنتــی بیوتیــک مصــرف می کنیــد، چــه در یــک دوره 
ــود.  ــاد ش ــدد مصرف، ایج ــای متع ــه در دوره ه و چ
هرچه دوره های بیشــتری بگذرانید، ممکن است 

مقاومــت بیشــتری ایجاد شــود.

باورهای رایج نادرست درباره آنتی بیوتیک ها

کمک می کند؟ چقدر بخوریم؟ کرونا  چای سبز به درمان  کی پایانی  درمان خورا
کم خونی سلول  برای 

داسی  شکل

که باعث افزایش قند و چربی می شوند کی ها برای صبحانه  بدترین خورا
۶ ماده غذایی حساسیت زا

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

خبرربخ

انجــام  دانشــمندان  کــه  جدیــدی  تحقیقــات 
چــای  در  مــاده ای  کــه  می کنــد  ادعــا  داده انــد 
از  جلوگیــری  بــا  می توانــد  کــه  دارد  وجــود  ســبز 
کرونــا بــه ســلول های انســانی، از  اتصــال ویــروس 
ــه  ــش یافت ــواع جه ــد ۱۹ و ان کووی ــاری  ــه بیم ــال ب ابت
کنــد. در همیــن رابطــه یــک  ویــروس، جلوگیــری 
فــوق تخصــص جراحــی ریــه و قفســه ســینه بــه 
ــی چــای ســبز  کســیدانی و ضدالتهاب ــرات آنتــی ا اث
گفــت: نوشــیدن این چــای در بهبــود  کــرد و  اشــاره 
بیماری هــای قلبــی موثــر اســت و همچنیــن در 
درمــان بیماری هــای خود ایمنــی نظیــر بیمــاری 
روماتیســم نیز مصرف می شــود، همچنین ممکن 
اســت در جلوگیری از رشــد ســلول های سرطانی به 
ویژه ســلول های ســرطانی دســتگاه گوارش انسان 
تاثیرگــذار باشــد. دکتــر ســیدمهدی فرســاد مصــرف 
کاهــش فشــار خــون بــاال  چــای ســبز را عاملــی بــرای 
دانســت و افــزود: در طــب ســنتی نیــز بــه نوشــیدن 
چــای ســبز بــرای درمــان انــواع بیماری هــا توصیــه 

ــت. ــته اس ــی داش ــز در پ ــی نی ــج خوب ــده و نتای ش
دانشــمندان  کــه  جدیــدی  تحقیقــات  بــه  وی 
کــرد  اشــاره  انجــام داده انــد  بــر روی چــای ســبز 
گفــت: در ایــن تحقیــق مشــخص شــده اســت  و 

کــه چــای ســبز می توانــد از رشــد و تکثیــر ویــروس 
کنــد. البته ایــن مطالعــه و تحقیــق  کرونــا جلوگیــری 
در ایــن  و  بــوده  آزمایشــگاهی  گرفتــه  صــورت 
کــه  ــه مــوادی  پروســه، ســلول های بــدن انســان ب
از چــای ســبز اســتخراج شــده اند آغشــته شــده و در 
کرونــا حتــی نــوع جهــش  مجــاورت ویروس هــای 
یافتــه کروناویــروس قــرار گرفتــه اســت. دکتــر فرســاد 
ادامــه داد: در ایــن فرآینــد تحقیقاتــی مشــخص 
شــده اســت مــاده ای بــه نــام » EGCG »موجــود 
کرونــا  در چــای ســبز می توانــد از اتصــال ویــروس 
گیرنــده ویــروس جلوگیــری  بــه ســلول های بــدن و 
کنــد. بنابرایــن ویــروس نمی توانــد وارد بدن شــده و 
تکثیــر شــود و تــا حــد زیــادی می توانــد در جلوگیــری 

ــد. ــذار باش ــا تاثیرگ کرون ــروس  ــه وی ــال ب از ابت
تحقیــق،  براســاس این  بر اینکــه  کیــد  تا بــا  وی 

مصــرف چای ســبز در پیشــگیری و درمــان ویروس 
کرونــا موثــر اســت، افزود: ایــن تحقیــق در مرحلــه 
کامــل بــر روی  آزمایشــگاهی اســت و هنــوز بطــور 

بــدن انســان آزمایــش نشــده اســت.
کار تحقیقاتــی و مطالعاتــی  کــرد: در یــک  او تصریــح 
شــده،  انجــام  اوکرایــن  کشــور  در  کــه  دیگــر 
کــه چــای ســبز  کــه افــرادی  مشــخص شــده اســت 
ــه چــای  ک ــرادی  ــه اف ــد، نســبت ب مصــرف می کردن
دچاربیمــاری  کمتــر  نمی کردنــد  مصــرف  ســبز 
کروناویــروس شــدند و آمــار مــرگ و میــر در بیــن آنهــا 
کمتــر بــوده اســت. این فــوق تخصــص جراحــی ریــه 
کــرد: بایــد دیــد  و قفســه ســینه در ادامــه تصریــح 
در ســایه مطالعــات بالینــی بیشــتر بــر روی مصــرف 
چــای ســبز بــه چــه میــزان نوشــیدن این چــای 
می توانــد ســد راه ورود ویــروس بــه بــدن انســان 
کــرد: بــه مــردم توصیــه می شــود  کیــد  شــود. او تا
کامــل بالینــی،  ــا زمــان انتشــار نتایــج تحقیقــات  ت
کــه  ــاده روی نکننــد چــرا  در مصــرف چــای ســبز زی
ــه  کبــدی ب ــد آســیب های  ــاد آن می توان مصــرف زی
ــه  کثــر روزان همــراه داشــته باشــد. بهتــر اســت حدا
دو تــا ســه فنجــان چــای ســبز مصــرف شــود تــا 
اثــرات ضدالتهابــی و موثــر در بهبــود فشــار خــون و 

بیماری هــای قلبــی دیــده شــود.

مولکولــی  شناســایی  بــه  موفــق  محققــان 
کــم  بیمــاری  بــروز  اصلــی  عامــل  کــه  شــده اند 
خونــی ســلول های داســی شــکل اســت. دارویــی 
کــه بــا اســتفاده از ایــن مولکــول تولیــد می شــود 
پایانــی  می توانــد  و  اســت  کــی  خورا صــورت  بــه 

باشــد. بیمــاری  برای ایــن 
گلبول هــای  کــه در  هموگلوبیــن پروتیینــی اســت 
انتقــال  آن  وظیفــه  و  دارد  وجــود  خــون  قرمــز 

کربــن اســت. کســید  کســیژن و دی ا ا
گــرد اســت؛  هموگلوبیــن بــه طــور طبیعــی صــاف و 
گاهــی هموگلوبیــن بســیار ســخت، چســبنده و به 
شــکل داس می شــود و بــه راحتــی از مویرگ هــای 

خونــی عبــور نمی کنــد.
کســیژن بــه خوبــی توســط خــون حمــل  بنابرایــن ا
کــم خونــی داســی شــکل  نمی شــود و بیمــاری 

بوجــود می آیــد.
گــزارش پایــگاه خبــری ســاینس دیلی،گاهی  بــه 
ســبب  ســلول ها  چســبندگی  و  شــکل  تغییــر 
کــه رگ هــای خونــی مســدود شــوند و  می شــود 
بیمار به دنبال درد شدید، در بیمارستان بستری 
ــایی اندام های  ــه نارس گاهی ایــن عارضــه ب ــود.  ش
داخلــی بــدن و مــرگ زودهنــگام منجــر می شــود.
کــه امــروزه بــرای درمــان  معمــوال درمان هایــی 
ســلول داســی شــکل اســتفاده می شــود شــامل 
ژنتیکــی  درمان هــای  و  اســتخوان  مغــز  پیونــد 
کــه عــالوه بــر پیچیدگــی، پرهزینــه بــوده و  هســتند 

عــوارض جانبــی دارنــد.
محققــان انجمــن شــیمی آمریکا بــه تازگــی موفــق 
کــه عامــل اصلــی  کشــف مولکولــی شــده اند  بــه 
اصلــی  هــدف  می توانــد  و  اســت  بیمــاری  بــروز 
باشــد. این  عارضــه  کی ایــن  خورا درمــان  بــرای 
دارو FTX-۶۰۵۸ نــام دارد و می توانــد بــه صــورت 

گیــرد. قــرص در دســترس بیمــاران قــرار 
ــا اواخــر ســال ۲۰۲۱  محققــان معتقدند ایــن دارو ت

میــالدی در دســترس بیمــاران قــرار می گیــرد.
عفونت شــدید، ســکته مغزی، ســردرد، نارســایی 
از مهمتریــن  کبــدی  و  قلبــی  کلیــه، مشــکالت 

کــم خــون داســی شــکل هســتند. عــوارض 
بیماری ســلول داســی شــکل )SCD( یک بیماری 
ــه  ک ژنتیکــی شــایع اســت و آمــار نشــان می دهــد 
بیمــاری  با ایــن  نــوزاد  هــزار  تقریبــا ۵۰۰  ســاالنه 
ــراد قبــل از  ــد می شــوند و ۵۰ درصــد از ایــن اف متول

پنــج ســالگی جــان خــود را از دســت می دهنــد.
ــت؛  ــایع اس ــا ش ــاط دنی ــه نق ــاری در هم ــن بیم ای

ولــی در آفریقــا و آســیا شــیوع بیشــتری دارد.
نتایج ایــن مطالعــه در نشســت بهــاری انجمــن 

شــیمی آمریکا مطــرح شــد.

متخصصــان تغذیــه نســبت بــه مصــرف چهار مــاده 
غذایــی بــرای صبحانــه هشــدار داده انــد.

باشــگاه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
بــا  بهداشــت  متخصصــان  جــوان،  خبرنــگاران 
هشــدار در مــورد مصــرف چهــار مــاده غذایــی در 
ــا  کی ه ــن خورا که ای ــد  کردن ــد  کی ــه تأ ــده صبحان وع
می تواننــد  و  ندارنــد  فایــده ای  هیــچ  بــدن  بــرای 
باعــث افزایــش ســطح قنــد خــون و حتــی افزایــش 

شــوند. وزن 
گــزارش العالم،ایــن متخصصــان می گوینــد: الزم  بــه 
اســت اولویــت را بــه غذا هــای غنــی از مــواد مغــذی 
کار  کافــی بــرای تفکــر و  بــرای صبــح بدهیــد تــا انــرژی 

در ســاعات اولیــه روز را داشــته باشــید.
خوارکی های از پیش آماده

غذا هایــی ماننــد شــکالت ممکــن اســت جــذاب 

باشــند، امــا نمی تواننــد بــرای مــدت طوالنــی انــرژی 
کننــد و بنابرایــن بــرای شــروع روز  شــما را تأمیــن 

مفیــد نیســتند.
برانــدون نیــکالس مربــی رژیــم درمانــی می گویــد 
گرچه ایــن خوارکی هــا ممکــن اســت ســیری  کــه ا
کننــد، امــا  و بســیاری از مزایــای تغذیــه ای را فراهــم 
حاوی مواد شــیمیایی و مواد اصالح شــده ژنتیکی 
که خطر افزایش وزن و میزان باالتر تجمع  هســتند 

چربــی داخلــی را افزایــش می دهنــد.
شیرینی

ــه  ــرای افــراد بســیاری یــک صبحان ــه ب ایــن صبحان
هیــچ  امــا  می شــود،  محســوب  العــاده  فــوق 
ــاوی  ــااًل ح ــاند و احتم ــدن نمی رس ــه ب ــی ب پروتئین
کــه باعــث  کربوهیــدرات و قنــد اســت  مقــدار زیــادی 
گرســنه شــوید و ایــن امــر  کمی بعــد از غــذا  می شــود 
شــما را بــه خــوردن میــان وعده هــای بیشــتر در 

کالــری در انــدازه  کــه حفــظ  طــول روز ســوق دهــد 
محــدود را دشــوار ســاخته و بــه طــور بالقــوه منجر به 

می شــود. وزن  افزایــش 
قهوه خالی

ــنه  گرس ــااًل  ــوه احتم ــیدن قه ــس از نوش ــاعاتی پ س
خواهیــد شــد و بــرای خــوردن یــک میــان وعــده بــا 
کربوهیــدرات بــاال و ارزش کم غذایی آماده خواهید 

شــد.
گفت: ایــن  تغذیــه  متخصــص  پومــروی  هیلــی 
ک اســت، زیرا  صبحانــه بــرای کاهش وزن وحشــتنا
قهــوه انــرژی و شــفافیت ذهنــی را تحریــک می کنــد 
داشــته  خوبــی  احســاس  می توانــد  ابتــدا  در  کــه 
ــه افزایــش هورمــون  باشــد، امــا همچنیــن منجــر ب

می شــود. کورتیــزول 
غالت قندی

ایــن مــاده غذایــی نیــز ممکــن اســت کمی احســاس 
بــه  شــما  میــل  و  کنــد  شــما ایجاد  در  گرســنگی 
پایــان  از  بعــد  کوتاهــی  مــدت  در  شــکر  خــوردن 
کند. ایــن محصــوالت غالبــًا  خــوردن آن را بیشــتر 
حــاوی مقــدار زیــادی قنــد، مــواد نگهدارنــده و مــواد 

افزودنــی هســتند.
کیمــزال متخصص تغذیــه هشــدار می دهد  جانــت 
گــر  کــه غــالت معمــواًل حــاوی پروتئیــن نیســتند و ا
ــد جــو دو  ــه ای مناســب را می خواهیــد، بای صبحان
ســر بخوریــد، زیرا ایــن یــک وعــده غذایــی غنــی از 

کربوهیدرات هــای طوالنــی مــدت اســت.

کــه  ــرژی غذایــی بیمــاری  آزار دهنــده ای اســت  آل
گونــه ای  بســیاری از مــردم از آن رنــج می برنــد بــه 
که اندکــی پــس از خــوردن انــواع خاصــی از غذاهــا، 
ــا همــان  ــرژی بــروز می کند.حساســیت ی عالیــم آل
ــرژی باعــث خــارش و تحریــک پوســت و عالیــم  آل

ــود. ــف می ش مختل
بهترین راه جلوگیری از حساسیت

روزنامــه  از  نقــل  بــه  نیــوز  ســالمت  گــزارش  بــه 
خراسان،بهترین راه جلوگیری از بروز حساسیت 
شناســایی آلرژن هــای احتمالــی در رژیــم غذایــی 

اســت. از جملــه :

آلرژی سویا
ایــن آلــرژی، بــه دلیــل مصــرف تمــام محصــوالت 
ســویا ماننــد دانه هــای ســویا و ســس ســویا اتفــاق 
کودکــی  می افتد.آلــرژی ســویا را می تــوان از دوره 
ــه  ک ــی  ــه در نوزادان ک ــه ای  گون ــه  ــخیص داد؛ ب تش
بــر ســویا اســتفاده  از ترکیبــات غذایــی مبتنــی 

می کننــد، مشــاهده می شــود.
آلرژی بادام زمینی

آلــرژی بــه بــادام زمینــی فقــط به ایــن نــوع محــدود 
کــره بــادام زمینــی، روغــن  نمی شــود بلکــه شــامل 
ــاوی  ــه ح ک ــت  ــی اس ــر محصول ــی و ه ــادام زمین ب

مــواد تشــکیل دهنــده آن باشــد.

آلرژی گندم
گلوتــن در بســیاری از  گنــدم یــا  حساســیت بــه 
ــوع  ــد از خــوردن هــر ن افــراد رایــج اســت بیمــار بای
کــه از آن مــواد  مــاده غذایــی حاوی ایــن مــاده 
کارونی و بیســکویت  نشاســته ای زیادی مانند ما

کنــد. درســت می شــود، پرهیــز 
آلرژی شیر گاو

احتمــال بــروز حساســیت بــه شــیر در نــوزادان 
کــودکان بیشــتر اســت و ممکــن اســت بــزرگ  و 
ــش  ــا افزای ــب ب ــا اغل ــد، ام کن ــر  ــم درگی ــاالن را ه س

ســن از بیــن مــی رود.
ــورم  ــد باعــث ت گرفتــن در معــرض آن می توان قــرار 
گزگــز  گلــو و همچنیــن خــارش یــا  لب هــا، زبــان یــا 

شــدن دهــان شــود.
غ آلرژی تخم مر

غ یکــی از رایج تریــن غذا هایــی اســت  تخــم مــر
کنــش آلرژیــک در افــراد  کــه ممکــن اســت باعــث وا
پروتئیــن  بــه  افــراد  پیــر شود.بیشــتر  یــا  جــوان 
غ و در برخــی مــوارد  موجــود در ســفیده تخــم مــر

غ حساســیت دارنــد. بــه زرده تخــم مــر
آلرژی آجیل و خشکبار

ــم  کــه عالی کی هایــی اســت  آجیــل از جملــه خورا
آلــرژی ماننــد درد معــده، اســهال، حالــت تهــوع و 
اســتفراغ، خــارش پوســت و تنگــی نفــس را بعــد از 

خــوردن نشــان می دهــد.

خبر

گــرم ســال  مصــرف انــواع آب میــوه در ماه هــای 
بــرای تامیــن آب بــدن و مــواد مغــذی مــورد نیــاز 

ــت. ــروری اس آن ض
گزارشــی  در  بولدســکی  پزشــکی  ســایت  وب 
کــرد که این آب  کیــد  دربــاره فوایــد آب هندوانــه تأ
کالــری و سرشــار از  کــم  کربوهیــدرات،  کــم  میــوه، 
کاروتنوئید هــا اســت.  فیبــر، اســید های آمینــه و 
هندوانــه ۱۷ درصــد نیــاز روزانــه بــه ویتامیــن A و 
۲۱ درصــد از نیــاز روزانــه بــه ویتامیــن C را تامیــن 
می کنــد و عــالوه بر ایــن، مزایــای زیــر را هــم دارد:

سموم را دفع می کند
کمــک می کنــد  هندوانــه بــه دفــع ســموم از بــدن 
و محتــوای بــاالی مــاده معدنــی پتاســیم در آب 
کلیــه را بهبــود می بخشــد و  هندوانــه عملکــرد 
اســید اوریــک، قنــد و ســایر ســموم موجــود در 

ــد. ــر می کن ــون را فیلت خ
هضم غذا را بهبود می بخشد

کــه ســالمت  هندوانــه سرشــار از آب و فیبــر اســت 
 C گــوارش را تقویــت می کنــد و ویتامیــن دســتگاه 
کســیدان های حیاتی موجــود در آن  و A و آنتــی ا
کــه میکروبیــوم خــوب روده را تقویــت می کننــد، 
افزایــش  بــه دلیــل  کــه  غــذا  بــه بهبــود هضــم 

کنــد  گرمــا در طــول تابســتان اغلــب ضعیــف و 
کمــک می کنــد. می شــود، 

منبع انرژی
کالــری  حــدود ۳۰  هندوانــه،  آب  گــرم   ۱۰۰ هــر 
انــرژی داشــته و بــه عنــوان یــک نوشــیدنی فــوری 
کننــده انــرژی عمــل می کنــد؛ زیــرا حاوی  تقویــت 

ویتامیــن C، ویتامیــن A و منیزیــم اســت.
پیشگیری از آفتاب سوختگی

آب هندوانــه بــه دلیــل داشــتن مقــدار زیــادی 
گرمــای بدن و  آب، تعریــق را بــرای خنــک ســازی 
تعــادل الکترولیت هــا تحریــک می کنــد. ویتامین 
C موجــود در آن هــم باعــث تقویت ایمنــی بدن و 

تقویــت بــدن می شــود.
حفظ مایعات بدن

تعــادل  حفــظ  بــه  هندوانــه،  آب  زیــاد  مقــدار 
کمــک می کنــد و بــه بــدن  الکترولیــت در بــدن 
احســاس ســیری می دهــد، تشــنگی را برطــرف 
کمبــود آب بــدن جلوگیــری می کنــد. کــرده و از 

pH حفظ سطح
آب هندوانــه ســطح pH بــدن را حفــظ می کنــد. 
کاهــش  دمــا،  افزایــش  بــا  بــدن   pH ســطح 

می یابــد.
اســیدی  بــدن  می یابــد،  کاهــش   pH وقتــی 
کبد،  شــده و منجــر بــه شــرایطی از جملــه ضعــف 
نارســایی قلبــی و افــت قنــد خــون می شــود، امــا 
کــه مصــرف آب هندوانــه بــه  ثابــت شــده اســت 
کمــک  طــور طبیعــی بــه حفــظ ســطح pH بــدن 

و از عفونــت جلوگیــری می کنــد.
کاهش دمای بدن

دمــای بــدن معمــواًل در طــول تابســتان افزایــش 
کاهــش  بــه  هندوانــه  آب  خــوردن  می یابــد. 
کمــک می کنــد، زیــرا حــاوی درصــد  دمــای بــدن 
دهنــده ای  تســکین  اثــر  و  اســت  آب  زیــادی 
بــرای بدن ایجــاد می کنــدY همچنیــن ترکیــب 
لیکوپــن موجــود در آن از پوســت در برابــر آفتــاب 

می کنــد. محافظــت  ســوختگی 

گرما فواید اعجاب انگیز »جادوگر قرمز« در فصل 
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تــاش  کارخانه هــای فعــال در چیــن  بــا  ام جــی 
می کنــد ســهم بیشــتری از بــازار جهانــی خــودروی 
 MG گــن الکتریکــی داشــته باشــد. استیشــن وا
و مطابــق  برقــی  تمــام   ،R مــارول کــراس اور  و   ۵

اروپــا هســتند. اســتانداردهای 
کارآفرینــان  طــی ســال های اخیــر، ســرمایه گذاری 
خودروســازان  از  تعــدادی  در  چینــی  ثروتمنــد 
بحــران زده اروپایــی، منجــر بــه افزایــش ســودآوری 
و تولیــد محصــوالت پرفــروش در ســطح جهانــی 
کــرد، موفقیــت تجــاری  شــده اســت. بایــد اعتــراف 
گــذاری  و فنــی خودروســازی ولــوو ســوئد بعــد از وا
گــروه جیلی چیــن، بهبود  بخــش اصلــی ســهام بــه 
یافت. ایــن شــرایط به شــکلی متفــاوت، بــرای برند 
گــروه ســایک موتــورز  انگلیســی ام جــی، توســط 

چیــن نیــز وجــود دارد.
بزرگ تریــن  از  یکــی  به عنــوان  موتــورز  ســایک 
گروه هــای صنعتــی و تجــاری فعــال در صنعــت 
خودروســازی چیــن شــناخته می شــود. ام جــی، 
یکــی از برندهــای زیرمجموعــه ســایک محســوب 
کــه البتــه، غالــب محصــوالت خــود را در  می شــود 
چیــن تولیــد و عرضــه می کنــد. نکتــه جالب اینکــه، 
بســیاری از امــور مرتبــط بــا مهندســی و طراحــی 
انجــام  بریتانیــا  در  هنــوز  ام جــی،  خودروهــای 

می شــود؛ امــا تولیــد قطعــات و مونتــاژ خــودرو، بــه 
کارخانه هــای چیــن منتقــل شــده اســت.

اســترالیا، مهم تریــن بــازار فــروش خارجــی بــرای 
البتــه  می شــود.  محســوب  ام جــی  محصــوالت 
عرضه ایــن خودروهــا در بریتانیــا نیــز رواج دارد و 
کم وبیــش  اروپایــی،  متمــول  کشــور  مردم ایــن 
طــی  هســتند.  ام جــی  محصــوالت  متقاضــی 
ســال های اخیــر، آمــار فــروش خودروهــای ام جــی 
مــداوم داشــته و  نیوزیلنــد، رشــد  و  اســترالیا  در 
حاال ایــن خودروســاز چینی، جــزء ۱۰ برند پرفروش 

اقیانوســیه اســت. 
ام جی مشــابه بســیاری دیگر خودروســازان چین، 
تمرکــزی ویــژه بر تولید مدل هــای تمام  برقــی دارد. 
دســت،  از ایــن  ام جــی  محصــوالت  جدیدتریــن 
کــراس اور مــارول  گــن MG ۵ و  مــدل استیشــن وا

R هســتند.
شــرکت ســازنده ادعــا می کنــد MG ۵، نخســتین 
گــن تمــام الکتریکــی دنیــا با اســتاندارد  استیشــن وا
ــع  ــا و تولیــد انبــوه اســت. این محصــول در واق اروپ
نســخه ای از دیگــر خــودرو برقــی زیرمجموعــه ی 
ســایک موتورز چین به نام Roewe Ei۵ محســوب 

گذشــته رونمایــی شــد. کــه ســال  می شــود 
گــن MG ۵ الکتریکــی، ۴٫۵ متــر  مــدل استیشــن وا
طــول و ۱٫۸ متــر عــرض دارد. ایــن خــودرو در پشــت 

صندلــی عقــب، ۵۷۸ لیتــر فضــای بــار دارد که پس 
از خوابانــدن صندلی هــای ردیــف دوم بــه ۱۴۵۶ 
 ۵ MG گــن لیتــر می رســد. پیشــرانه استیشــن وا
نیوتن متــر  و ۲۸۰  قــدرت  اســب بخار  برقــی، ۱۸۰ 
از  بعــد  ثانیــه   ۸٫۳ خــودرو،  دارد. ایــن  گشــتاور 
کیلومتــر بــر ســاعت  شــروع حرکــت بــه ســرعت صــد 
کیلومتر با یک شــارژ  می رســد و شــعاع حرکتی ۴۰۰ 

فراهــم می کنــد.
شــرکت ســازنده ادعــا می کنــد ۸۰ درصــد ظرفیــت 
گــن MG ۵ بــا شــارژر  باتری هــای مــدل استیشــن وا
DC در مــدت ۳۰ دقیقــه تکمیــل می شــوند. این 
کیلوگــرم بــار در  خــودرو همچنیــن می توانــد ۵۰۰ 
کیلوگــرم روی ســقف حمــل  صنــدوق عقــب و ۷۵ 
گــن برقــی MG ۵ پاییــز امســال  کنــد. استیشــن وا
در بــازار اروپــا، بــه قیمــت ۳۰ تــا ۳۵ هــزار دالر عرضــه 

خواهــد شــد.

کاس  دیگــر محصــول جالــب توجــه ام جــی در 
 R شاســی بلندهای اندازه متوســط برقــی، مــارول
نــام دارد. پیشــرانه این مــدل، قوی تــر از استیشــن 
اســب بخار   ۲۸۴ قــدرت  و  اســت   ۵  MG گــن  وا
می کنــد.  فراهــم  نیوتن متــر   ۶۶۵ گشــتاور  بــا 
کیلومتــر بــر ســاعت این  ســرعت گیری صفــر تــا صــد 
کــراس اور، ۴٫۹ ثانیــه و نهایــت ســرعت ۲۰۰ کیلومتر 
کــه بــرای محصولــی  بــر ســاعت اعــام شــده اســت 
در کاس خانوادگی، ایــده آل اســت. شــعاع حرکتی 
مــارول R بــا شــارژ کامــل، حدود ۴۰۰ کیلومتــر اعام 

شــده اســت.
متــر  بــه ۴٫۷  نزدیــک  طــول  بــا   R مــارول ابعــاد 
راو ۴  تویوتــا  متــر، مشــابه  بدنــه ی ۱٫۹  عــرض  و 
لیتــر   ۳۵۷ چیــن،  ســاخت  خــودرو  اســت. این 
فضــای مفیــد در صنــدوق عقــب و ۱۵۰ لیتــر زیــر 
کاپــوت جلــو دارد. عــاوه بــر پنــل پشــت فرمــان 
دیجیتــال، نمایشــگر لمســی ۱۲٫۳ اینــچ و طراحــی 
کلیدهــای لمســی، طراحــی  خــاص داشــبورد بــا 
کراس اورهای مفهومی و  داخلی مارول R را شــبیه 
فراتــر از خودروهــای معمــول در بــازار چیــن نشــان 

می دهــد.
مــارول  ام جــی  برقــی  کــراس اور  نهایــی  قیمــت 
R هنــوز اعــام نشــده اســت؛ امــا آغــاز تولید ایــن 

بــود. خواهــد  امســال  تابســتان  محصــول، 

کانــن رومــرز از توقــف تولیــد ۱۰ مــدل لنــز دیگــر مانت 
کانــن  کانــن خبــر داده اســت. بــه  نظــر می رســد   EF
قصــد دارد تولیــد لنــز RF را افزایــش بدهــد و  شــاید 
امســال تولیــد چهــار مــدل لنــز دیگــر را هــم متوقــف 

کند.
گزارشــی منتشــر  در پایــان مــاه گذشــته ی میــادی 
کانــن بــا ســرعت بــاال در حــال متوقــف  کــه  شــد 
 EF محبــوب مانــت DSLR کــردن تولیــد لنزهــای
ــا همــان  گــزارش پتاپیکســل، ب ــر اســاس  اســت و ب
گفتــه می شــود  ــه پیــش مــی رود.  ســرعت قبلــی ب
کانــن تولیــد ۱۰ مــدل لنز دیگر را متوقف کرده اســت 
و قصــد دارد تولیــد حداقــل چهــار مــدل لنــز دیگــر را 

کنــد. در ســال جــاری میــادی متوقــف 
کــه طــی   EF کل لنزهــای بدیــن ترتیــب تعــداد 
چنــد وقــت اخیــر توقــف تولیــد شــده اند بــه ۲۴ 
مــورد می رســد. پتاپیکســل با کانن تمــاس گرفته؛ 
ــد اطاعاتــی  گفتــه اســت نمی توان اما ایــن شــرکت 

ــه بدهــد. در ایــن زمینــه ارائ
اخیــرا  کــه  لنزهایــی  جدیــد،  گــزارش  مطابــق 
تولیدشــان متوقــف شــده اســت شــامل مــوارد زیــر 

هســتند:
 USM ۴.۵-۳.۵/22mm f-1۰ EF-S  •

 2٫8L USM/1۴mm f EF •
 IS USM ۵.۶-۳.۵/8۵mm f-1۵ EF-S •

 ۴L IS USM Macro/7۰mm f-2۴ EF •
 IS STM Macro 2٫8/۳۵mm f EF-S •

 IS STM ۵.۶-۳.۵/2۵۰mm f-۵۵ EF-S •
 ۵.۶L IS USM-۴/۳۰۰mm f-7۰ EF •

 2L USM/1۳۵mm f EF •
۳.۵L USM Macro/18۰mm f EF •

ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــد، ت ــزارش جدی گ ــاس  ــر اس ب
میــادی تولید ایــن لنزهــا هــم متوقــف خواهــد 

شــد:
IS USM 2/۳۵mm f EF •

2٫8L IS USM II/۳۰۰mm f EF •

DO IS USM II ۴/۴۰۰mm f EF •
۴L IS USM II/۵۰۰mm f EF •

پتاپیکســل می گویــد تأییــد توقــف تولیــد لنزهــای 
کار چالش برانگیــزی  به صــورت مســتقل،  کانــن 
کــه چنــد هفتــه پیــش  اســت. فهرســت اولیــه ای 
منتشــر شد، شــامل لنزهایی بود که در وب سایت 
ــد؛  ــزرگ ناموجــود شــده بودن خرده فروشــی های ب
کثــر لنزهــای فهرســت جدیــد همچنــان در  امــا ا
خرده فروشــی ها در دســترس قــرار دارنــد و آمــاده ی 
عرضــه به مشــتریان هســتند )البتــه به غیــر از مدل 
کنــون  ۴L IS USM Macro/7۰mm f-2۴ EF(. تا
هیــچ تغییــری در وب ســایت رســمی کانن مبنــی  
بــر توقــف تولید ایــن لنزهــا رؤیــت نشــده اســت و 
کانــن رومــرز تنهــا  همیــن موضــوع باعــث می شــود 
کــه مدعــی توقــف تولید ایــن لنزهــا  منبعــی باشــد 

اســت. 
کانــن  محبــوب  لنــز  تعــداد  تولید ایــن  توقــف 
می توانــد هشــداردهنده باشــد؛ امــا چنــد نکتــه را 

کانــن بــدون شــک تــا مدتــی  کــرد.  نبایــد فرامــوش 
ارائــه  لنزهــا  برای ایــن  فــروش  از  پــس  خدمــات 
اســت این  کــرده  اعــام  رومــرز  کانــن  و  می دهــد 
پشــتیبانی تــا حداقــل ۳۱ دســامبر ۲۰۲۷ )۱۰ دی 
۱۴۰۶( ادامــه می یابــد. همچنین بررســی ها نشــان 
می دهــد موجودی ایــن لنزهــا در بــازار بســیار زیــاد 

اســت.
در حــال حاضــر خریــد هیچ یــک از لنزهــای مانــت 
بــه  نظــر  بنابرایــن  و  نیســت  ســخت  کانــن   EF
کانــن به وضــوح فهمیــده اســت بــازار از  می رســد 
ــه  ــن ب ــت از ای ــر اس ــده و بهت ــباع ش ــای EF اش لنزه
 RF بعــد بیشــتر خطــوط تولیــدی خــود را بــه لنــز
کانــن به وضــوح  کــه  اختصــاص دهــد. از آن جایــی 
بــازار  در  را  خــود  اصلــی  تاش هــای  می خواهــد 
دوربیــن بــدون آینــه متمرکــز کنــد، کند کــردن روند 
تولیــد لنزهــای قدیمــی EF و در نهایــت متوقــف 
کــردن آن اتفاقــی اجتناب ناپذیــر اســت؛ بــه  همیــن 

ــدارد.  ــود ن ــی وج ــای نگران ــل ج دلی

انویدیــا در بخشــی از GTC 2۰21 اعــام کرد معماری 
قالــب  در   ۲۰۲۲ ســال  در  امپــر  از  بعــد  گرافیکــی 
گرافیک کاس دیتاســنتر عرضه خواهد  کارت های 
گرافیــک ۲۰۲۱  کارت هــای   شــد و ایــن یعنــی تمــام 

متکــی  بــر امپــر خواهنــد بــود.
بعــدی  نســل  کــه  باشــید  نداشــته  انتظــار 
گرافیــک انویدیــا بــه   زودی معرفــی و  کارت هــای 
عرضــه شــود. جــن ســون هوانــگ، مدیرعامــل 
کــرد  اعــام   2۰21  GTC از  بخشــی  در  انویدیــا، 
کاس  شــرکت تحــت مدیریتــش بــا پردازنــده ی 
آرم  معمــاری  متکــی  بــر  کــه   Grace دیتاســنتر 
اســت، وارد صنعــت پردازنــده ی مرکزی می شــود. 
تغییــرات  نمایــش  بــرای  اســایدی  در  هوانــگ 
کــرد معماری  محصــوالت دیتاســنتر انویدیــا اعام 
راه  از   ۲۰۲۲ ســال  در   Ampere Next گرافیکــی 
خواهــد  رســید و Ampere Next Next بــرای ســال 

اســت.  شــده  برنامه ریــزی   ۲۰۲۴
گرافیکــی انویدیــا به طــور  کنفرانــس فناوری هــای 
عمــده روی توســعه دهندگان و کســب وکارها تمرکــز 
کاس  می کنــد و شــامل اخبــاری بــرای محصــوالت 

معمــاری  عرضــه ی  یعنــی  اســت. این  دیتاســنتر 
کارت هــای  بــه   ۲۰۲۲ ســال  در   Ampere Next
ــدارد؛  گرافیــک عــادی ســری جــی فــورس ارتبــاط ن
کاس  گرافیــک  کارت هــای  بــه  مربــوط  بلکــه 
دیتاســنتر اســت. انویدیــا همــواره معماری هــای 
گرافیکــی جدیــدش را ابتــدا در قالــب محصــوالت 
گران قیمــت وارد دیتاســنتر می کنــد و بعــد  بســیار 
گرافیــک کاس دســکتاپ و لپ تاپ  بــه کارت هــای 
 Ampere معمــاری  بــرای  را  اتفــاق  می آورد. ایــن 

شــاهد بودیــم. 
کــه PC World می نویســد،  بدیــن ترتیــب آن طــور 
عرضــه ی معمــاری Ampere Next در ســال ۲۰۲۲ 
کــه در  گرافیکــی  کارت  کــه هــر  بدیــن معنــی اســت 
ســال جــاری میــادی بــه دســت مشــتریان برســد، 
متکــی  بــر نســل اول معمــاری Ampere خواهــد 
گرافیــک مــدرن  کارت هــای  کــه  بــود. از آن جایــی 
چرخــه ی عمــر ۱٫۵ تــا دو ســال دارنــد، انتشــار خبــر 
تعجب برانگیــز  بــرای  مــا چنــدان  انویدیــا  جدیــد 

نبــود.
 GeForce RTX گرافیــک نســل جدیــد کارت هــای 
گذشــته ی میــادی  ۳۰۰۰ در مــاه ســپتامبر ســال 

)شــهریور و مهــر ۱۳۹۹( عرضــه شــدند. از آن جایــی 
کــه بــه  دلیــل وضعیــت وخیــم بــازار امــکان تهیــه ی 
گرافیــک جدیــد انویدیــا بــرای بســیاری  کارت هــای 
قطعــا  جدیــد  خبــر  نــدارد،  وجــود  کاربــران  از 

ناامید کننــده بــه  نظــر نمی رســد.
قــرار   ۳۰9۰ RTX پرقــدرت گرافیــک  کارت  ظاهــرا 
اســت در آینــده ی نزدیــک همچنــان قوی تریــن 
در  حتــی  باشــد؛  بــازار  گیمینــگ  گرافیــک  کارت 
 RTX گرافیــک مورد انتظــار کارت  صــورت رونمایــی 
کارت  ــاس  ــن اس ــر همی ــال. ب ــار امس Ti ۳۰8۰ در به
گرافیک RTX ۴۰8۰ قرار نیســت به  زودی  به دســت 

مشــتریان برســد. 

ــن  ــل واچ، اولی ــدر پیکس ــر رن ــر تصاوی ــان پراس ج
کــرده اســت.  گــوگل را منتشــر  ســاعت هوشــمند 
بــه  نظــر می رســد پیکســل واچ طراحــی مــدور 

دارد و از Wear OS اســتفاده می کنــد.
عرضــه ی  محوریــت  بــا  شــایعه ها  نخســتین 
گوگل در ســال ۲۰۱۸ آغاز شــد؛  ســاعت هوشــمند 
امــا تــا بــه امــروز جزئیــات خیلــی زیــادی از ایــن 
 Google( که رســانه ها آن را پیکســل واچ ســاعت 
Pixel Watch( خطــاب می کننــد منتشــر نشــده 

اســت.
کــه تک اســپات می نویســد، بــه  لطــف  آن طــور 
گران مــورد اعتمــاد بــه نــام جــان  یکــی از افشــا
واچ  پیکســل  رنــدر  تصاویــر  اولیــن  بــه  پراســر، 
کرده ایــم. بــه  لطف ایــن  گــوگل دسترســی پیــدا 
را  ســاعت  ظاهــری  طراحــی  نه تنهــا  تصاویــر 
می بینیــم بلکــه از برخــی قابلیت هــای آن مطلــع 

می شــویم.
رونمایــی  رویــداد  دعوت نامــه ی  گــوگل  وقتــی 
از پیکســل ۳ را در ســال ۲۰۱۸ بــرای رســانه ها 
کردنــد  تصــور  مــردم  از  بســیاری  کــرد،  ارســال 

رونمایــی پیکســل واچ نیــز در ایــن مراســم انجــام 
می شــود؛ امــا چنیــن اتفاقــی رنــگ حقیقــت بــه 
خــود نگرفــت. از آن دوران ســه ســال می گــذرد 
و شــرکت اهــل مانتیــن ویــو هنــوز هیــچ اطاعات 
رســمی درباره ی ســاعت هوشــمندش منتشــر 

ــت. ــرده اس نک
جدیــد  رنــدر  تصاویــر  افشــای  بــه  لطــف  امــا 
گوگل هنوز هم روی ســاعت هوشــمند  می دانیم 
کــه  کار می کنــد. جــان پراســر می گویــد رنــدری 
کــرده، بــر اســاس تصاویــری  تصاویــرش را منتشــر 
کــه  اســت  شــده  طراحــی  واقعــی  محصــول  از 

کنــد.  نمی توانــد آن هــا را مســتقیما منتشــر 
گــوگل پیکســل  بــر اســاس ویدئــوی جــان پراســر، 

باشــد  بنــد   ۲۰ حــدودا  دارای  اســت  قــرار  واچ 
حاشــیه ی  بــا  دایــره ای  صفحه نمایــش  از  و 

بگیــرد.  بهــره  بســیار اندک 
ــی  ــمند مبتن ــاعت های هوش ــر س ــون دیگ همچ
از  گــوگل  ســاعت  مــی رود  انتظــار   بر اندرویــد، 

کنــد. اســتفاده   Wear OS
ــه  ک ــل واچ  ــری پیکس کارب ــط  ــد راب ــر می گوی پراس
در تصاویــر رنــدر دیــده می شــود مشــابه نمونــه ی 
واقعــی اســت و احتمــاال در مــدل نهایــی ســاعت 
اطاعــات  هنــوز  می کنــد.  پیــدا  حضــور  گــوگل 
امــا  نداریــم؛  واچ  پیکســل  دربــاره ی  زیــادی 
کنفرانــس  بــه زودی  گــوگل  کــه  آن جایــی  از 
توســعه دهندگان موســوم بــه Google I/O را بــه 
شــکل آنایــن برگــزار می کنــد، احتمــاال جزئیاتــی 

دربــاره ی ســاعت خواهیــم شــنید.
کتبــر  در رابطــه  بــا تاریــخ عرضــه، شــایعه ها بــه ا
ــد. پیکســل  ــان ۱۴۰۰( اشــاره دارن ۲۰۲۱ )مهــر و آب
واچ بــه هنــگام عرضــه بــه بــازار احتمــاال می توانــد 
در نقــش رقیبــی بــرای اپــل واچ ســری ۶ و دیگــر 
 Casio GSW-H1۰۰۰ ســاعت های رده بــاال مثــل

تبدیــل شــود.

خودروهای برقی ام جی مارول و MG ۵ برای بازار اروپا و استرالیا معرفی شدند

کانن احتماال تولید تعداد زیادی لنز EF را متوقف کرده است

انویدیا معماری گرافیکی بعد از Ampere را در سال ۲۰۲۲ عرضه خواهد کرد

جان پراسر تصاویر رندر اولین ساعت گوگل را منتشر کرد

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

فناوریربخ

بعضــی از عطرهــا موجب ایجــاد لکــه روی لبــاس 
شــما  نباشــید  لکه هــا  نگران ایــن  امــا  می شــوند 
می توانیــد بــه راحتــی بــا روشــی ســاده لکه عطــر روی 

ــد. ــن ببری ــه را از بی ــایل خان ــا وس ــاس ی لب
ک کردن لکه عطر پا

همــه مــا از عطــر بــرای معطر ســاختن خود اســتفاده 
می  کنیــم امــا گاهــی اوقــات ممکن اســت عطــری که 
اســتفاده می  کنیــم باعث ایجــاد لکه بــر روی لبــاس و 
یــا ســایر وســایل منزلمــان شــود. در ایــن قســمت از 
ــه راهکار هایــی  ــه ارائ ک ب ــه داری نمنــا رازهــای خان
بــرای از بیــن بــردن لکــه عطــر از ســطوح مختلــف 

خواهیــم پرداخــت.
ک کردن لکه عطر از روی لباس پا

از آنجایــی کــه عطــر دارای روغــن اســت، بــرای از بیــن 
کنیــد.  بــردن لکــه عطــر می  توانیــد از الــکل اســتفاده 

کافیســت یــک تکه پنبــه را بــه مقداری الکل آغشــته 
کنیــد و آن را بــر روی لکه ایجــاد شــده روی لبــاس 
بمالیــد و ایــن کار را تــا جایــی کــه لکه به طور کامــل از 
بیــن بــرود ادامــه دهیــد و در مرحلــه بعــد، بــا مالیدن 
مقــداری صابــون بــر روی نقطه مورد نظــر آثار لکه به 
کامــل از بیــن خواهــد رفــت و در نهایــت لبــاس  طــور 
را شســته و اجــازه دهیــد خشــک شــود. الزم بــه ذکــر 
کــه بــرای از بیــن بــردن لکــه عطــر نبایــد از آب  اســت 

گــرم اســتفاده کنیــد زیــرا گرمــا باعــث تشــدید اثر عطر 
بــر روی لبــاس می  شــود.

ک کردن لکه عطر از روی لوازم منزل پا
کــردن لکــه عطــر بــر  ک  رونــد ذکــر شــده بــرای پــا
روی لبــاس در ایــن مــورد نیــز صــادق اســت. شــما 
همچنیــن مــی  توانیــد از فروشــنده وســیله منزلتــان 

در ایــن مــورد مشــورت بخواهیــد.
ک کردن لکه عطر از روی فرش پا

ــر روی فــرش مــورد نظــر را  ابتــدا عطــر باقــی مانــده ب
ــا اســتفاده از مخلوطــی از ½  کنیــد و ســپس ب ک  ــا پ
قاشــق چــای خــوری مــواد شــوینده، 1 قاشــق چــای 
گــرم و یــک پارچه  خــوری ســرکه ســفید و 1 لیــوان آب 
تمیــز و ســفید قــادر بــه از بیــن بــردن لکــه مــورد نظــر 
ــا آب شستشــو  ــود و در نهایــت فــرش را ب خواهیــد ب
دهیــد که ایــن امــر بســیار مهــم اســت زیــرا در غیر این 

صــورت ممکــن اســت لکــه تشــدید شــود.

ک کردن لکه عطر تکنیک ساده و سریع پا

خانم هــای شــیک پــوش و خــوش تیــپ بــرای 
کیــف بــه نکاتــی مانند انــدام، قــد و ســن  خریــد 
توجــه می کننــد و بــر اســاس این مــوارد بهتریــن و 

مناســب تریــن را انتخــاب می کننــد.
مدل کیف برای زنان قد بلند و الغر

خانم هــای قــد بلنــد و الغر انــدام می تواننــد انــواع 
بــزرگ  پشــتی های  کولــه  از  را  کیــف  مدل هــای 
کیــف دســتی  کیــف دوشــی یــا حتــی  گرفتــه تــا 
ــود  ــرای خ ــتچی ب ــای پس )Clutch bag( و مدل ه

کننــد. انتخــاب 
کــه افــراد قد بلنــد در انتخاب کیف  تنهــا نکتــه ای 
کــه هــر چقدر انــدازه  کنند ایــن اســت  بایــد دقــت 
کیــف کوچکتــر باشــد، قــد آن ها بلندتــر به نظر  ی 
کیف هایــی بــا  می رســد پــس بهتــر اســت ســراغ 

ســایز متوســط و یــا طرح هــای بــزرگ برویــد.
مدل کیف برای زنان قد کوتاه

خانم هــای  بــرای  کیــف  مدل هــای  بهتریــن 
و  کوچــک  کیف هــای  کوتــاه  قــد  و  جثــه  ریــز 
کوتــاه  مدل هــای دوشــی اســت. خانم هــای قــد 
کیف هــای بــزرگ نرونــد. بــرای  بهتــر اســت ســراغ 
کوچکــی  کیــف  کوتــاه مدل هــای  خانم هــای قــد 
ــرار می گیــرد نیــز مناســب  ــج دســت ق ــه روی آرن ک
کیــف خیلــی  هســتند امــا نبایــد زنجیــر یــا بنــد 
کیــف پاییــن تــر از لگــن قــرار بگیرد  کــه  بلنــد باشــد 
ــر نشــان می دهــد. ــاه ت کوت ــان را  کار قدت زیرا ایــن 

انتخاب و خرید کیف بر اساس اندام:
کیف مناسب برای اندام های گالبی شکل

ــان  ــاال تنــه ت ــر از ب ــر پاییــن تنــه شــما درشــت ت گ ا
اســت  شــکل  گابــی  تــان  بدنــی  فــرم  و  اســت 
کیف هایــی را انتخــاب نماییــد تــا حــواس  بایــد 
بیننــده را بــه ســمت باالتنــه تــان جلــب نمایــد. 
کیف هایــی بــا ســایز متوســط و رنگ هــای شــاد و 
کوتاه داشــته  که بند های  کنید  روشــن اســتفاده 

کیفتــان زیــر آرنــج شــما قــرار بگیــرد. باشــد تــا 
کــه بنــد بلنــد دارنــد و  کیف هایــی  گاه از  هیــچ 
بندشــان آن هــا را تــا روی لگــن شــما مــی آورد، 
ــر  ــه نظ ــر ب ــما بزرگت ــه ش ــن تن ــه پایی ــه دلیل اینک ب
ســراغ  همچنیــن  نکنیــد.  اســتفاده  می رســد، 
فــراوان  جرئیــات  بــا  بــزرگ  خیلــی  کیف هــای 

نرویــد.
کیف مناسب برای اندام های سیبی شکل

گــر باالتنــه تــان بزرگ اســت و شــانه های عریضی  ا
کل اندامتان سیبی شکل است، بهتر  دارید و در 
اســت کیف هــای دوشــی، مــدل کیف پســتچی یا 
کنیــد  کیفــی بــا دســته یــا بنــد بلنــد انتخــاب  هــر 
تــا حــواس بیننــده از سرشــانه بــزرگ شــما دور 
قــرار  دســت  آرنــج  روی  کــه  کیف هایــی  شــود. 
بــرای شــما مناســبند امــا هیــچ  می گیرنــد نیــز 
کوتــاه  کوچــک بــا دســته های  کیف هــای  وقــت 

را انتخــاب نکنیــد.

کیف مناسب خانم های سایز بزرگ
زنــان ســایز بــزرگ بایــد کیف های دســتی کوچک 
دوخــت  خــوش  کیف هــای  و  نکننــد  انتخــاب 
کننــد. همچنیــن  در انــدازه متوســط اســتفاده 
کیف هــای بــزرگ بــا طرح هــای درشــت  انتخــاب 

ــت. ــر اس ــراد بهت ــن اف ــن برای ای ــگ روش و رن
انتخاب رنگ مناسب کیف برای هر اندام

کیف هــای  • بــرای خانم هــای قــد بلنــد انتخــاب 
بــزرگ بــا طــرح و رنــگ روشــن ایده آل اســت.

کیف هــای  • خانم هــای ریزه انــدام بهتــر اســت از 
کنند. تــک رنــگ اســتفاده 

کیف هــای  اســت  بهتــر  چــاق  خانم هــای   •
خــوش ســاخت بــا خطــوط باریک در شــکل های 

کننــد. مجــزا انتخــاب 
کــه  کیف هایــی  می تواننــد  الغــر  خانم هــای   •
طــرح و تزئینــات فراوانــی دارد را انتخــاب نمایند.

انتخاب و خرید کیف بر اساس سن:
مناسب ترین کیف برای انواع گروه سنی

کــه وســایل  • دختــران نوجــوان به ایــن خاطــر 
ــد بهتــر  ــه همــراه خــود دارن ــردن ب ــرای ب ــادی ب زی
شــاد  رنگ هــای  بــا  بــزرگ  کیف هــای  از  اســت 

کننــد. اســتفاده 
کیــف  یــک  از  اســت  بهتــر  میانســال  خانــم   •
کــه رنــگ آن تنــد و زننــده  کوچــک  متوســط یــا 

کننــد. اســتفاده  نیســت، 
کــه شــاغل  • خانم هــای ســی یــا چهــل ســاله 
بهتــر  دارنــد  مــادری  مســئولیت  یــا  و  هســتند 
کیــف زنانه  کنند.  کیفــی بزرگتــر اســتفاده  اســت از 
کیــف دانشــجویی و  دســتی،کیف زنانــه دوشــی، 
کارمنــدی نیــز برای ایــن خانم هــا مناســب  کیــف 

اســت. 
نیــز  رفتــن  مهمانــی  بــرای  کیــف  بهتریــن 
پاســپورتی  کیــف  و  کیــف مجلســی  مدل هــای 
کــه نیازمند هر بانــوی خوش  شــیک و زیبــا اســت 

بــا ســلیقه ای میباشــد. و  پــوش 
زندگــی  پنجــاه  ی  دهــه  بــه  کــه  خانم هایــی   •
وارد شــده اند و احتیــاج ندارنــد وســایل زیــادی 
کیف هــای  از  اســت  بهتــر  ببرنــد،  بــه همــراه  را 
کیف هــای پاســپورتی  ظریــف تــر و ســبکتر ماننــد 
کیــف  اســپرت،  کیــف  مختلــف  طرح هــای  در 

مجلســی و … اســتفاده نماینــد.
دارنــد  ســن  ســال  شــصت  کــه  خانم هایــی   •
بیشــتر  و  دارنــد  کار  بــرای  کمتــری  دغدغــه  و 
وقــت خــود را در ســفر می گذراننــد بهتــر اســت 
ک های بــزرگ، اســپرت، شــیک و مقــاوم  از ســا

کننــد. اســتفاده 
کــه در دهــه ی هفتــاد زندگــی شــان  خانم هایــی 
شــده  ســختتر  برایشــان  مســافرت  و  هســتند 
در  ســنتی  ســبک،  کیف هایــی  از  اســت  بهتــر 
کننــد. طرح هــای مختلــف و مناســب اســتفاده 

کاریزماتیــک بــودن یــا تاثیرگــذاری، از صفاتــی اســت 
کــه همــه مــا بــه نحــوی بــه آن عاقمنــد هســتیم 
کاریزمــا  کــه راه هــای افزایــش  و ایــن در حالــی اســت 

ــند. ــاده می باش ــی س ــودن خیل ب
و  کنیــد  کاریزما ایجــاد  خودتــان  در  برای اینکــه 
دیگــران را بــه خــود جذب کنید، باید فعالیت هایی 
از  بعضــی  دهیــد.  انجــام  حرفــه ای  زندگــی  در  را 
تغییرات هســتند که توانایی شــما را ارتقا می دهند 
کــه ذهــن و قلــب افــراد را تســخیر  و باعــث می شــود 
ــا انجــام  مــوارد زیــر در  کاریزمــا را می توانیــد ب کنیــد. 

کنیــد :  خودتان ایجــاد 
1. احساس امیدواری 

افــراد خــوش بیــن معمــواًل در هــر حــوزه ای از جملــه 
سیاست، خرید و فروش و تعامات اجتماعی افراد 
کنید نگاه خوشبینانه  جذاب تری هستند. سعی 
خــود نســبت بــه آینــده را بــه دیگــران انتقــال دهید و 

اعتمــاد بــه نفــس خــود را نشــان دهید. 
2. شوق و انگیزه

شــوق  و  شــور  از  سرشــار  زندگــی  در  کــه  افــرادی 
هســتند، می توانند ایــن حــال خــوب را بــه دیگــران 
انتقــال دهنــد، نــگاه مثبــت خــود را بــا آن هــا بــه 
ک بگذارنــد و انــرژی مثبــت باالتــری داشــته  اشــترا

باشــند. 
۳. ارتباط قوی 

را  مثبــت  ارتباطــات  همیشــه  کــه  کنیــد  ســعی 
بــدن  زبــان  طرفــی  از  کنیــد.  خودتان ایجــاد  در 
و  کنیــد  متناســب  کامی خــود  الگو هــای  بــا  را 
ارتقــا  جنبــه  هــر  از  را  تــان  ارتباطــی  مهارت هــای 

. بخشــید
۴. تناسب بین کالم و عمل 

کاری  کــه می زنیــد و  کــه بیــن حرف هایــی  زمانــی 
کــه انجــام می دهیــد، تناســب وجــود داشــته باشــد، 
بــه فــرد قابــل اعتمــادی تبدیــل خواهیــد شــد و ایــن 
یکــی از جــذاب تریــن ویژگی های افــراد کاریزماتیک 

اســت. 
۵. کالم تاثیرگذار 

کلمــات صحیحــی در جمــات خــود  کنیــد از  ســعی 
کنیــد و نــوع احســاس دیگــران را تغییــر  اســتفاده 
دهیــد. از کلماتــی کــه می توانیــد با اســتفاده از آن ها 
ــا  کنیــد ت کنیــد، اســتفاده  ــراز  احساســات خــود را اب

ــادی روی دیگــران بگذاریــد.  تاثیــر زی
۶. پاسخ های مهربانانه 

ــا دیگــران،  کلمــه ای در مکالمــه ب پاســخ های یــک 
هرگــز راه بــه جایــی نمی بــرد. بــه جــای آن ســعی 
کنیــد جزئیــات و احساســات مهــم را بــا آن هــا بــه 
ــی و  ــال مهربان کم ــه در  ــد و همیش ک بگذاری ــترا اش

وضــوح بــه آن هــا پاســخ دهیــد. 
7. سواالت صحیح 

و  نوشــتاری  لحــاظ  از  تنهــا  نــه  صحیــح  ســوال 
کمی احســاس هــم  شــفاهی درســت اســت، بلکــه 

در آن دخیــل می باشــد. ســواالتی از افــراد بپرســید 
گــذاری تجربیــات مثبــت در  ک  کــه باعــث بــه اشــترا
آن هــا می شــود و بــه آنهــا قــدرت و اعتمــاد بــه نفــس 

می دهــد. 
8. داستان گویی 

توصیــه و ارائــه نظــر، راهــکاری عالــی اســت امــا بایــد 
گونــه ای تغییــر دهیــد  کام خــود را بــه  کنیــد  ســعی 
گویــی در شــما افزایــش پیــدا  ــه مهــارت داســتان  ک

کاریزمــای شــما باالتــر بــرود.  کنــد و 
9. غافلگیری 

کارهــای  کــه همیشــه دیگــران را بــا  کنیــد  ســعی 
عبــارات  از  کنیــد.  غافلگیــر  و  ســوپرایز  خــوب، 
فعالیت هــای  یــا  داســتان ها  غافلگیرکننــده، 
کــه دیگــران نتواننــد در برابــر  کنیــد  مفیــد اســتفاده 

کننــد.  مقاومــت  خوشــحالی 
1۰. شنونده خوبی باشید

کنیــد بــه مخاطــب خــود احتــرام  همیشــه ســعی 
ــرف  ــط ح ــید و وس ــی باش ــنونده خوب ــد و ش بگذاری
دیگــران نپریــد. بیــش از حــد بــه دنبــال بیــان تجربــه 
خــود نباشــید و بــه جــای آن بــه حرف هــای فــردی 

گــوش دهیــد.  ــا دقــت  کــه صحبــت می کنــد، ب
11. طرز ایستادن خود را اصالح کنید 

کاریزماتیــک بودن، ایــن  یکــی از راهکارهــای ســاده 
کــه درســت راه برویــد، درســت بایســتید و  اســت 
ــه  کل حــرکات بدنــی خــود را ب بنشــینید و بــه طــور 
شــکل اســتاندارد در بیاوریــد. بیــش از حــد خمیــده 
کــه پوزیشــن مناســبی  کنیــد  نرویــد و ســعی  راه 
داشــته باشــید تــا دیگــران حــس بهتــری نســبت بــه 

کننــد.  شــما پیــدا 
12. اهمیت تماس فیزیکی را بدانید 

کــه  کاریزماتیــک بــا دیگران، ایــن اســت  فــرق افــراد 
می دانند چه زمانی از تماس فیزیکی استفاده کنند 
گــر  کننــد. مثــا ا و آن را بــه شــکل موثــر در افــراد پیــاده 
ــا نگــران اســت،  ــد ی ــه می کن گری ــتانتان  ــی از دوس یک
دســت خــود را روی شــانه او بگذاریــد یــا او را در آغــوش 

بکشــید تــا بتوانیــد در او تاثیــر مثبت ایجــاد کنیــد. 
1۳. سرنخ های غیرکالمی را بشناسید 

کســی در اطــراف شــما حــال  کــه  معمــوال زمانــی 
خوبــی نداشــته باشــد و شــما حالــش را بپرســید، 
ســعی می کنــد کــه بگویــد » حالــم خــوب اســت » امــا 
در عیــن حــال  بایــد بــه عائم غیر کامی مثل حالت 
کنید و ســپس  بگویید  چهره، زبان و بدن او توجه 
بــه خاطــر  کــه  را می شناســید و می دانیــد  او  کــه 

حالــت چهــره اش ســرحال نیســت. 
1۴. بدانید که چه زمانی شوخی کنید 

کــه  کاریزماتیــک بودن، ایــن اســت  بخــش مهمــی از 
بدانیــد چــه زمانــی از شــوخ طبیعــی خــود اســتفاده 
کــه چــه زمان هایــی بــرای  کنیــد. حتمــًا بدانیــد 
گفتــن مناســب اســت. پــس مراقــب باشــید  جــوک 

ــاده روی نکنیــد.  ــه در شــوخی زی ک

کیف متناسب با قد و اندامتان را بشناسید کاریزما و تاثیرگذاری بر دیگران روش افزایش 

دنیای مد موفقیت

 “ســوپ شــیر” بــا داشــتن مقــدار قابــل توجهــی 
کلســیم و انــواع ویتامین هــا غذایــی مقــوی و بســیار 
محســوب  ســالمندان  و  کــودکان  بــرای  مفیــد 
میشــود. این ســوپ بــا ســاده تریــن مــواد اولیــه و 

میشــود. کمی تهیــه  هزینــه 
 طرز تهیه سوپ شیر:

مواد الزم:
شیر: 1 لیتر

هویج: 2 عدد 
جعفری: 1۰۰ گرم

جو پرک: 2۰۰ گرم
پیاز: 1 عدد

غ غ: 2/1 سینه مر سینه مر
ذرت پخته شده: 1۰۰ گرم

آرد: ۳ قاشق غذاخوری
قارچ: 1۰۰ گرم

کره: 1۰ گرم
نمک: به مقدار الزم
فلفل: به مقدار الزم

ابتــدا مــواد اولیــه را خــرد می کنیــم تــا آمــاده شــوند، 
غ را درون ظــرف مناســب ریختــه و حدود  ســینه مــر
1 لیتــر آب می ریزیــم تــا پختــه شــود و برای اینکــه 
بــوی زهــم آن از بیــن بــرود می توانیــد از ادویه هــای 

کنیــد. مناســب و پیــاز اســتفاده 
کنــار بگذاریــد تــا ســرد  غ پختــه شــد آن را  وقتــی مــر
غ را ریــش ریــش کنیــد و آب  شــود، ســپس ســینه مــر
غ را صــاف کنیــد و درون ظرفــی نگهداری کنید.  مــر
قــارچ را درون تابــه ای مناســب تفــت می دهیــم و 

کنــار می گذاریــم.
حدود ۵/1 لیتر آب داخل قابلمه مناسب ریخته و 
روی شــعله قــرار می دهیــم تــا جــوش بیاید و ســپس 
کــه از قبــل حــدود نیــم ســاعت خیــس  جــو پــرک 

شــده اند را داخــل قابلمــه اضافــه می کنیــم.
گــرم  ابتــدا ظــرف مناســبی را روی حــرارت شــعله 
کــره را می ریزیــم تــا خــوب بــاز شــود. می کنیــم و 

تــا  را اضافــه می کنیــم و هــم میزنیــم  آرد  ســپس 
ــداری  ــد از اینکــه آرد مق ــود و بع گرفتــه ش ــی آن  خام
تفــت داده شــد، فلفــل و نمــک را اضافــه می کنیــم.
هــم  خــوب  و  می کنیــم  اضافــه  را  شــیر  ادامــه  در 
غلیــظ شــود. و  بیایــد  مــواد جــوش  تــا  می زنیــم 
بعد از اینکه ســس غلیظ شــد آن را به ســوپ اضافه 

می کنیم.
غ ریــش ریــش شــده  قــارچ   هویــج نگینــی شــده و مــر
و ســبزی را بــه ترتیــب درون قابلمــه می ریزیــم و هــم 
کنــار  کــه از مرحلــه اول  میزنیــم و ســپس آب مرغــی 

گذاشــتیم را اضافــه می کنیــم و هــم میزنیــم.
ســپس در مرحلــه آخــر ذرت پخته شــده را به ســوپ 
شــیر اضافــه کــرده و مخلــوط می کنیم و شــعله را کم 

می کنیــم تا ســوپ لعاب بینــدازد.
مرحله تزئین سوپ شیر

در نهایــت می توانیــد بــا جعفــری و قــارچ ســوپ را 
تزئیــن و ســرو نماییــد.

نکات مهم در تهیه سوپ شیر :
• افــزودن قــارچ، ذرت و ســبزی بایــد 1۵ دقیقــه 

قبــل از ســرو باشــد چــون ســوپ آمــاده اســت و فقــط 
ــرد. ــم بگی ــد طع می خواه

گر می خواهید ســوپ غلیظ تر شــود بیشــتر روی  • ا
شعله نگهدارید.

گــر دوســت داریــد به ســوپتان آبلیمو اضافه کنید  • ا
برای اینکــه شــیر بریده نشــود حتما آبلیمــو را هنگام 

ســرو بــه ظــرف ســوپتان اضافه کنید.
گــر از جعفــری خــام خوشــتان نمی آیــد میتوانیــد  • ا
ــه  ــا شــیر ب مقــداری جعفــری خــرد شــده را همــراه ب
کنیــد تــا هــم پختــه شــود و هــم عطــر  ســوپ اضافــه 

بــی نظیــرش در ســوپ احســاس شــود.
کــردن شــیر، ســوپ رقیــق شــد،  گــر بعــد از اضافــه  • ا
دو قاشــق غــذا خــوری آرد برنــج بــه آن اضافــه کنیــد.
• برای ایــن ســوپ میتوانیــد هــم از جــو پــرک و هــم از 
گــر از جو معمولی  جــو معمولی اســتفاده کنیــد ولی ا
کردیــد حتمــا 2 ســاعت از قبــل جــو را  اســتفاده 

خیــس نماییــد.
• مقــدار هویــج و ذرت را می توانیــد بــا توجــه بــه 

ذائقــه تــان تغییــر دهیــد.
گــر نصــف 1 عــدد فلفــل دلمــه ای را ریــز ریــز خــرد  ا
کنیــد  کنیــد و بــه ســوپ شــیر اضافــه  کنیــد و یــا رنــده 

کــرد. عطــر و طعــم آن بــی نظیــر خواهــد 

طرز تهیه “سوپ شیر” ویژه و خوشمزه
دستپختربخ

خانه داریربخ
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